
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
 
 



 

 

 
 مهندسی صنایع و مدیریت دانشکده :

 مدیریت گروه :

 

 سازيطراحی یک مدل پيادهبندي عوامل کليدي زیرساخت به منظور شناسایی و اولویت

 ایرانيان(مدیریت دانش )مطالعه موردي: بانک حکمت 
 

 فرشاد شکراهلل زادهدانشجو: 

 

 راهنما : استاد

 نسبدکتر سعيد حکمی

 

 

 

 

 پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 

 4931بهمن ماه 
 

  



 

 

 به تقدیم 

 .دانممی او عطوفت و مهر مدیون را امزندگی که مهربانم مادر دلم، ینامهلغت در هاواژه ترینمقدس

 .حامی و بردبار مشفق، مهربانی پدر،

 .امزندگی هایپشتوانه و همیشگی همراهان خواهرم، و برادر

  



 

 

 تشکر و قدردانی

 یشانا هایراهنمایی بدون که چرا سپاسگزارم، بسیار نسب حکمی دکتر آقای جناب امگرامی استاد از

 .نمودمی مشکل بسیار نامهپایان این تأمین

 هایسخت از بسیاری داشتشان کهچشمبی هایراهنمایی و هایاری دلیل به خانواده و دوستان عزیزم از

 .سپاسگزارم صمیمانه نمودند، ترآسان برایم را

  .کمال تشکر را دارم نمودند، یاری نامهپایان این نگارش در مرا که کسانی تمام از و



 

 

 

مهندسی صنایع و مدیریت  دانشکده      MBA    دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته   فرشاد شکراهلل زادهاینجانب 

 کی طراحی منظور به زیرساخت کلیدی عوامل بندیاولویت و شناسایی  نویسنده پایان نامه  ،شاهرودصنعتی دانشگاه 

دکتر سعید حکمی نسب    تحت راهنمائی     (ایرانیان حکمت بانک: موردی مطالعه) دانش مدیریت سازیپیاده مدل

 متعهد می شوم.

 .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 .در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

 ی دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برا

 است.

    شاهرود شاهرود   صنعتیصنعتیدانشگاه دانشگاه » » شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام صنعتی   معنوی این اثر متعلق به دانشگاهمعنوی این اثر متعلق به دانشگاهکلیه حقوق کلیه حقوق

 ..رسیدرسید  خواهدخواهد  چاپچاپ  بهبه« « Shahrood  University of Technology» »     یایا  وو« « 

    صلی پایان نامه تأثیرگرار بوده اند در مقاالت مستخرج از حقوق معنوی تمام افرادی که در به دستت آمدن نتای  اصتلی پایان نامه تأثیرگرار بوده اند در مقاالت مستخرج از ست آمدن نتای  ا   امهپایان نحقوق معنوی تمام افرادی که در به د

 رعایت می گردد.رعایت می گردد.

      بوابط و اصول در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) یا بافتهای آنها ( استتفاده شتده استت بتوابط و اصول ست  شده ا ستفاده  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) یا بافتهای آنها ( ا

 ه است.ه است.اخالقی رعایت شداخالقی رعایت شد

 • است شده استفاده یا یافته دسترسی افراد شخصی اطالعات حوزه به که مواردی در نامه، پایان این انجام مراحل کلیه در 

  .است شده رعایت انسانی اخالق اصول و بوابط ، رازداری اصل

                                                                                                                                                                   

 25/22/2931   تاریخ:           

 امضای دانشجو                                                                       

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

  کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و

ر دود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی شاهرصنعتی تجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه 

 تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

 بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه. 

 

 تعهد نامه

Arti cl e I.  

Arti cl e II.  

Arti cl e III.  

Arti cl e IV.  

Arti cl e V.  

Arti cl e VI.  

Arti cl e VII.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکيده

هیم و تسگراری، مدیریت دانش دربرگیرنده همه فرایندها و فعالیتهای مرتبط با خلق، اکتساب، به اشتراک :مقدمه

 با مطابق و نوین دانش و اطالعات از هاسازمان چنانچه حابر، عصر باشد. دراستفاده از دانش، مهارت و خبرگی می

 مقوله به پرداختن بود.  نخواهند نیز هنگامبه و درست تصمیمات اتخاذ به قادر نباشند برخوردار جهانی هایپیشرفت

 و جدید هایسازمان برای نهایی رقابت مزیت عنوان به دانش که است بروری و مهم جهت آن از دانش مدیریت و دانش

 جاییآن از شود. کپی و تقلید که است ممکن غیر حتی یا مشکل که است منبعی و تنها شودمی بیان هاآن پیروزی کلید

 رد را وکارهاکسب تواندمی موفقیت اساسی عوامل است، شناخت توجه قابل دانش مدیریت هایپروژه شکست نرخ که

 کاهش دانش مدیریت هایپروژه شکست احتمال تا دهد یاری دانش مدیریت سازیو پیاده اجرا ریزی،برنامه نیازسنجی،

 وامل،ع این بر و نظارت شناسایی با که است این در دانش مدیریت موفقیت اساسی عوامل اصلی کاربرد و اهمیت .یابد

 در ازمانس که فعالیتی هر بنابراین،. داشته باشد اطمینان دانش مدیریت آمیزموفقیت سازیپیاده به تواندمی سازمان

 در مناسب و مطلوب عملکرد برای ریزیبرنامه و شود بررسی باید پیشاپیش دهدمی انجام دانش مدیریت سازیپیاده

مدیریت  اجرای برای هاوبعیت آنالزم و بررسی  هایزمینه و هافرضپیش باشد شناخت انجام داده را موفقیت عوامل

 یبررس را هازمینه این که شد آن بر محقق لرا  .کرد خواهد کمک آن بهتر اجرای به دیگر مسائل از بسیاری مانند دانش

سازی و این عوامل را جهت پیاده تأثیرگرارند عواملی چه دانش مدیریت موفق سازیپیاده در که کند مشخص و کند

  .بندی کندبانک حکمت ایرانیان اولویتمدیریت دانش در 

 کمتح بانک کارکنان کلیه حابر پژوهش آماری جامعه. باشدمی پیمایشی -توصیفی نوع از حابر پژوهش :بررسی روش

 حجم، این از که.  باشدمی تهران استان در واقع ایرانیان حکمت بانک شعبه 62 شامل آماری جامعه حجم.  است ایرانیان

 روش از مطالعه مورد های ویژگی و آماری جامعه مطالعه و شناخت به توجه با. گیردمی قرار مطالعه مورد شعبه 8 تعداد

 ساختی زیر عامل 01 همکاران، و هونگ چارچوب براساس پژوهش، این در. شد استفاده ساده تصادفی گیرینمونه

 تعهد ی،تیم کار کارکنان، مشارکت الگوسازی، سازمانی، فرهنگ اطالعاتی، هایسیستم زیرساخت کارکنان، توانمندسازی

 توسط خام هایداده. است گرفته قرار مطالعه مورد عملکرد سنجش و کارکنان آموزش دانش، ساختار ارشد، مدیران

 آمار هایشاخص از استفاده با هاداده توصیفی تحلیل و تجزیه ابتدا. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد spss افزارنرم

 هایتحلیل و تجزیه به  SMART PLS افزار نرم از استفاده با تأییدی عاملی تحلیل انجام طریق از سپس و توصیفی

 نمونه تک t آماری آزمون با پژوهش فرعی هایفربیه همچنین. شد پرداخته شده مطرح هایفربیه به مربوط استنباطی

(One-Sample T-Test )دانش مدیریت سازیپیاده عوامل بندیاولویت منظور به. گرفتند قرار آزمون و بررسی مورد، 



 

 

 ردمو یکدیگر با عوامل یآمدهدستبه مقادیر و نموده تقسیم آن سؤاالت تعداد بر را عوامل از یک هر میانگین مقادیر

 .گرفتند قرار مقایسه

 نتیجه حاصل شد که تمامی عوامل توانمندسازیشده، این های گردآوریشده بر روی دادههای انجامبا تحلیل :ها یافته

 ارشد، نمدیرا تعهد تیمی، کار کارکنان، مشارکت الگوسازی، سازمانی، فرهنگ اطالعاتی، هایسیستم زیرساخت کارکنان،

 ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریت موفق سازیپیاده به عملکرد منجر سنجش کارکنان و آموزش دانش، ساختار

 توانمندسازی -0 این ترتیب مشخص شد: دانش، به مدیریت مدل استقرار بندی این عوامل نیز جهتاولویتشود. می

 -2 تیمی کار و کارکنان مشارکت -5الگوسازی  -4سازمانی  فرهنگ -3اطالعاتی  هایسیستم زیرساخت -6کارکنان 

 استقرار نتایج از حاصل از تحلیل نشان داد که برای  .سنجش -9 کارکنان آموزش -8ساختار  -7ارشد  مدیران تعهد

 هایمسیست زیرساخت و کارکنان توانمندسازی سازمانی، فرهنگ عوامل ایرانیان، وبعیت حکمت بانک در دانش مدیریت

 ساختار و الگوسازی تیمی، کار کارکنان، آموزش ارشد، مدیران تعهد عوامل مناسب، وبعیت معناداری طوربه اطالعاتی

 است. نامناسب معناداری طوربه عملکرد سنجش عامل و وبعیت مناسب نسبتا دانش

 تواندمی در بانک حکمت ایرانیان، آن اجرای و دانش سازی موفق مدیریتبر پیاده مؤثر عوامل شناسایی :گيرينتيجه

 رترمؤث و کارآمدتر یادگیری انسانی، هایسرمایه از بیشتر وریبهره سازمانی، دانش در( خألها) کمبودها تشخیص باعث

 کاهش ،اشتباهات تکرار از پیشگیری کارکنان، و مشتریان ربایتمندی بیشتر، یافزوده باارزش خدمات یارائه کارکنان،

 رقابتی این بانک شود. موقعیت تقویت و نوآوری و خالقیت یانگیزه برانگیختن وقت، در جوییصرفه کاری،دوباره

 انی،سازم فرهنگ اطالعاتی، هایسیستم کارکنان، دانش، عوامل زیرساخت، بانک حکمت، توانمندسازی :کليدي هايواژه

 عملکرد سنجش کارکنان، آموزش دانش، ساختار ارشد، مدیران تعهد تیمی، کار کارکنان، مشارکت الگوسازی،
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 ي تحقيقبيان مسأله -0-0

ا هاند که به افزایش توان بالقوه پدیده، دانش را اعتقاد و باوری تعریف کرده6( و نوناکا0990) 0هابر

(. رشد دانش در حال حابر 0396شود )عبدی و صفایی، برای اقدامات  و تصمیمات اثربخش منجر می

ها و درصد از تمام دانش 91های فناوری و دانش و درصد از یافته 81ای که بسیار سریع است به گونه

شود و از یسال حجم دانش دو برابر م 5/5اطالعات فنی در جهان در قرن بیستم تولید شده است. هر 

سال است )عصر انفجار دانش(. مدیریت دانش دربرگیرنده همه  4سوی دیگر عمر متوسط آن کمتر از 

گراری، تسهیم و استفاده از دانش، مهارت و فرایندها و فعالیتهای مرتبط با خلق، اکتساب، به اشتراک

یی که دانش خود را بهتر فربیه اساسی در مورد مدیریت دانش این است که سازمانها باشد.خبرگی می

تر هستند. مدیریت دانش به های محیط کاری خود موفقکنند در برقراری ارتباط با چالشمدیریت می

های اجرایی و تطبیق و تحول گیریعنوان محوری برای دستیابی به فرایندها و بهبود خدمات، تصمیم

 (. 0396شود )عبدی و صفایی، سازمانی در نظر گرفته می

 

 مفهوم کلی مدیریت دانش 0-0 شکل

  

 

سازمانهمچنین ستازمان  ها به منظور توسعه و تقویت مدیریت دانش بایستی در چند فعالیت عمده مهارت ها به منظور توسعه و تقویت مدیریت دانش بایستی در چند فعالیت عمده مهارت همچنین 

 الزم را کسب نمایند که عبارتند از: الزم را کسب نمایند که عبارتند از: 

                                                           
 Haber 

Nonaka 



 

 

 

 مند مسأله را پیدا کنند؛حل نظام قدرت 

  کارگیری راهکارهای نوین را های دیگران و بهموفقیتتوانایی کسب تجربه از

 داشته باشند؛

 تجارب قبلی و فعلی را به کار گیرند؛ 

 خود را با الگوبرداری از سازمانهای موفق مقایسه نمایند؛ 

 .توانایی انتقال مؤثر و سریع دانش را در تمام سطوح سازمان داشته باشند 

 افتد،می اتفاق اطالعات تکنولوژی در که ایوقفهبی و سریع تغییرات وجود با اخیر، هایسال در

 رد که این جای به را تغییر حال در کار و کسب محیط با رویارویی باید سنتی کار و کسب هایمدل

 بینیپیش را تغییرات این ابتدا در که هاییسازمان تنها و دهند ادامه را بمانند، باقی خود فعلی وبعیت

 محورنشدا اقتصاد در کار و کسب از مزایای که باشند امیدوار توانندمی کنند گیریبهره دانش از و کنند

 .(6105و همکاران ،  0)وانگ برند می لرت امروز

 با مهمگا و روزبه دانش به اتکاء با تنها کارکنان و مشتریان نیازهای به پاسخگویی حابر، عصر در

 نیاز. است پریرامکان منابع و زمان در جوییصرفه و جدید هایفناوری از استفاده جهانی، اطالعات

 ماندگاری شرط علمی نوین هایپیشرفت از استفاده و دنیا روز دانش با شدن همراه به در کارکنان

 هایپیشرفت با مطابق و نوین دانش و اطالعات از هاسازمان چنانچه. است امروز متالطم دنیای در سازمان

 .بود نخواهند نیز هنگامبه و درست تصمیمات اتخاذ به قادر نباشند برخوردار جهانی

 بدیل،ت دانش به پیشین غیرمشهود و مشهود منابع از کنونی اقتصاد در سازمانی مندیرقابت اساس

. تاس شده تبدیل دانش مدیریت به اطالعات مدیریت از نیز اطالعاتی هاینظام تمرکز دیگر طرف از و

 جهت در آن از و کنند کسب را خود سازمان در موجود دانش کارا صورت به بتوانند که وکارهاییکسب

 اسبیمن رقابتی هایمزیت از وکارهاکسب این خدمات و محصوالت نمایند، استفاده وکارکسب فرآیندهای

                                                           
Wong 



 

 

هستند.  مطرح مداردانش وکارهایکسب عنوان به هاسازمان از بسیاری. بود خواهند برخوردار بازار در

 را بازار در رقابتمندی که هاییسازمان امروزه. دهدمی تشکیل را کار اساس ها،آن در دانش مدیریت

 برای مطرح هایفعالیت از یکی عنوان به را دانش مدیریت، کنندمی قلمداد خود برای محوری موبوع

 دیریتم هایپروژه شکست نرخ که جاییآن از دیگر، سوی از .گیرندمی نظر در هایشانفعالیت اثربخشی

 نیازسنجی، در را وکارهاکسب تواندمی موفقیت اساسی عوامل شناخت است، توجه قابل دانش

 دانش مدیریت هایپروژه شکست احتمال تا دهد یاری دانش مدیریت سازیپیاده و اجرا ریزی،برنامه

 و ییشناسا با که است این در دانش مدیریت موفقیت اساسی عوامل اصلی کاربرد و اهمیت .یابد کاهش

 هداشت اطمینان دانش مدیریت آمیزموفقیت سازیپیاده به تواندمی سازمان عوامل، این بر نظارت

 بررسی پیشاپیش باید دهدمی انجام دانش مدیریت سازیپیاده در سازمان که فعالیتی هر بنابراین،. باشد

می )طالبی و سلی باشد داده انجام را موفقیت عوامل در مناسب و مطلوب عملکرد برای ریزیبرنامه و شود

 .(0391ترکمانی، 

 دانش مدیریت سازیپیاده قصد بانک حکمت ایرانیان که ناشی از این است پژوهش این اصلی یهمسأل

در سازمان،  موجود دانش مدیریت عوامل زیرساختی وبعیت از خواهدمی و دارد را خود سازمان در

 دیریتم موجود سط  زیرساختی، عوامل و فرآیندها استقرار سط  و میزان گیریاندازه با. اطالع پیدا کند

 رد را هاآن بین خأل توانمی مطلوب عوب با مقایسه با و گردیده مشخص بانک حکمت ایرانیان دانش

و بررسی  الزم هایزمینه و هافرضپیش شناخت. نمود مشخص هازیرساخت و فرآیندها ازهر یک  مورد

 دخواه کمک آن بهتر اجرای به دیگر مسائل از بسیاری مانند دانش مدیریت اجرای برای هاوبعیت آن

 .کرد

از طرفی یک نیاز بروری و م برم جهت دریافت دانش بمنی کارمندان شاغل در بانک حکمت ایرانیان 

 این ردوجود دارد. این امر، در نبود یک سیستم مدیریت دانش قدرتمند و یکپارچه، عمال  نشدنی است.  

 حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده در اساسی عوامل که است این مهم السؤ باره،

در بانک حکمت  دانش مدیریت فرآیندهای و هازیرساخت آمادگی میزان و کنونی وبعیت ؟اندکدام



 

 

 

 ویتاول کند؟می فراهمدر این بانک  را دانش مدیریت نظام سازیپیاده امکانو آیا  ته اسچگونایرانیان 

 است؟ کدام مناسب یراهکارها یهارائ تجه ختیزیرسا لعوام

بانک حکمت  در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده در اساسی عوامل ،پژوهش این در اساس این بر

 .است شده بندیرتبه هاآن اهمیت میزان و سنجی، وبعیتشناسایی ایرانیان،

 

 تحقيق انجام ضرورت و اهميت -0-6

تواند کنند که یک سازمان میمدلهای اجرایی مدیریت دانش مجموعه ای از اقدامات را پیشنهاد می

در طول اجرای مدیریت دانش از آنها پیروی کند. این مدلها یک ساختار یا یک مجموعه اصول راهنما 

 دننکدهند که نحوه اجرا و تعیین نقشه اقدامات آینده سازمان برای مدیریت دانش را تشری  میارائه می

 مدیریت و دانش مقوله به تنپرداخ (. 0396قل از عبدی و صفایی، : به ن 6118، 6و ویلکرسون 0)دوبویس

 عنوان به را دانش تجاری، و اقتصادی بزرگ پردازانتئوری که است بروری و مهم جهت آن از دانش

 هک کنندمی استدالل و اندکرده بیان هاآن پیروزی کلید و جدید هایسازمان برای نهایی رقابت مزیت

 هر زا بیش دانش شود، کپی و تقلید که است ممکن غیر حتی یا مشکل که است منبعی تنها دانش

 آنجایی از . است یافته اهمیت هاسازمان برای فناوری یا و بازار موقعیت مالی، منابع چون گرانبهایی منبع

 رایب درستی به که آنجایی از و  است مطرح مدیریت دانش در پارادایم یک عنوان به دانش مدیریت که

 دش آن بر محقق لرا ثرند،مؤ دانش مدیریت سیستم موفقیت در عواملی چه نیست مشخص هاسازمان

 عواملی چه دانش مدیریت موفق سازیپیاده در که کند مشخص و کند بررسی را عوامل این که

 .ندبندی کسازی مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان اولویتاین عوامل را جهت پیادهو  تأثیرگرارند

شود، نیازمند رویکرد ها محسوب میعصر دانایی محور که در آن دانش، بسان مهمترین سرمایه سازمان

                                                           

 Dubois 

 Wilkerson 



 

 

ه ها بنهای سازمامتفاوت مدیریتی نسبت به مسائل سازمان و کارکنان است. تغییر ماهیت فعالیت

 .ها شده استیافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش در سازمان کارهای دانشی موجب اهمیت

از این رو سازمانهای موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و بکارگیری دانش در بین کارکنان 

دهند تا از این طریق بتوانند گیری و مورد ازریابی قرار میهای مختلف، اندازهوسیله روشخود را به

ها از مدیریت دانش بهره ناز جمله دالیلی که سازما .راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند

سانی، های انوری بیشتر از سرمایهتوان به تشخیص کمبودها )خألها( در دانش سازمانی، بهرهگیرند میمی

ن بیشتر، ربایتمندی مشتریا ه کاالها و خدمات با ارزش افزودهئکارآمدتر و مو ثرتر کارکنان، ارایادگیری 

یزه رانگیختن انگجویی در وقت، بکاری، صرفهکاهش دوباره از تکرار اشتباهات، و کارکنان، پیشگیری

رو، مدیریت دانش، فرایندی است ها اشاره کرد. از اینتقویت موقعیت رقابتی سازمان و خالقیت و نوآوری

بنا براین برورت می  .دنپردازها، به تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خود میکه طی آن سازمان

این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل زیرساختی مرتبط با پیاده سازی مدیریت  یابد که محقق در

 دانش در بانک حکمت ایرانیان بپردازد.

 

 نوآوري تحقيق -0-3

چرا که کاربردها و پیامدهای مثبت  باشدرد میهای روز و پرکاربامروزه بحث مدیریت دانش از بحث

ها حثبا مدیریت دانش، ب در رابطه با توجه به این نکتهبنابراین  تواند داشته باشد؛ها میزیادی در سازمان

ای به بررسی این موبوع از دریچه تازهق در این تحقیق قزیادی انجام شده است اما مح و مقاالت

شناخت عوامل زیرساختی مرتبط به پیاده  مطالعه و در واقع محقق بر آن است که بهیعنی پردازد می

ون جایی که تا کن. از آنبپردازد بندی این عواملو اولویت ر بانک حکمت ایرانیانسازی مدیریت دانش د

سازی مدیریت دانش در بانک یابی عوامل زیرساخت جهت پیادههیچ محققی به شناسایی و وبعیت

ل عوام اهمیتحکمت ایرانیان اقدام نکرده است، این تحقیق حائز اهمیت است. عالوه بر این، تا کنون 



 

 

 

سازی مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان، مورد مطالعه قرار نگرفته است و ت جهت پیادهزیرساخ

، تحقیق اندبندی نشدهسازی موفق یک سیستم مدیریت دانش در این بانک اولویتاین عوامل جهت پیاده

 پیش رو، دارای نوآوری است.  

عیین وبعیت عوامل زیرساخت مدیریت ی شناسایی و تدر زمینههای این پژوهش یکی دیگر از نوآوری

است.  PLSی پیشرفتهافزار های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی در نرم، تحلیل دادهدانش

که بر روی  (PLSمعادالت ساختاری، کمترین مربعات بخشی ) یهای مورد استفادهاز تکنیکیکی 

گیری از طریق یک هپارامترهای ساختاری و انداز PLSاست. در  کند،ها تمرکز میواریانس بین سازه

ناب شده اجتتوزیعی متغیرهای مشاهدهشوند. بنابراین از هرگونه فرض همی تکراری تخمین زده میرویه

های تئوریکی را فراهم هگیری سازهزمان روایی و پایایی ابزار اندازهم ،این تکنیک ارزیابی .شودیم

 سازد.می

  

 قتحقي اهداف -0-4

 ایرانیان حکمت در بانک دانش مدیریت سازیپیاده با مرتبط زیرساختی عوامل شناخت  

 ایرانیان حکمت بانک در شدهشناخته ساختی زیر عوامل وبعیت بررسی 

 سازی موفق مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیانبندی عوامل زیرساختی مؤثر در پیادهاولویت 

 .کند استفاده تحقیق این نتایج از تواندمی ایرانیان حکمت بانک

 

 تحقيق يفرضيه -0-5

 :شامل موارد زیر است تحقیق این هایهدف که آنجا از



 

 

 با) ایرانیان حکمت بانک در  دانش مدیریت سازیپیاده با مرتبط زیرساختی عوامل شناخت( الف

 :از عبارتند آن هایفربیه ،(همکارانش و هونگ مدل از استفاده

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده بهمنجر  سازمانی فرهنگ -0

 ودشمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده منجر به ارشد مدیران تعهد -6

 ودشمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده کارکنان منجر به مشارکت -3

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده منجر به کارکنان آموزش -4

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده منجر به تیمی کار -5

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده منجر به توانمندسازی -2

 حکمت بانک در دانش مدیریت موفق سازیپیاده منجر به اطالعاتی هایزیرساخت سیستم -7

 شودمی ایرانیان

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریتموفق  سازیپیاده منجر به عملکرد سنجش -8

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریت موفق سازیپیاده منجر به الگوسازی -9

 شودمی ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر به دانش ساختار  -01

 

 از پس) آن هایفربیه ایرانیان، حکمت بانک در شدهشناخته ساختیزیر عوامل وبعیت بررسی( ب

 یبررس حکمت ایرانیان بانک در را هاآن وبعیت باید دانش مدیریت سازیپیاده هایزیرساخت یافتن

 :از عبارتند (نمود

 تاس مناسب ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریت استقرار برای سازمانی فرهنگ وبعیت -0

 ستا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای ارشد مدیران تعهد وبعیت -6

 ستا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای کارکنان مشارکت وبعیت -3

 است مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای کارکنان آموزش وبعیت -4

 است مناسبحکمت ایرانیان،  بانک در دانش مدیریت استقرار برای تیمی کار وبعیت -5



 

 

 

 است مناسبحکمت ایرانیان،  بانک در دانش مدیریت استقرار برای توانمندسازی وبعیت -2

ان، حکمت ایرانی بانک در دانش مدیریت استقرار برای اطالعاتی هایسیستم زیرساخت وبعیت -7

 است مناسب

 تاس مناسب حکمت ایرانیان، بانک در دانش مدیریت استقرار برای عملکرد سنجش وبعیت -8

 است مناسب حکمت ایرانیان، بانک در دانش مدیریت استقرار برای الگوسازی وبعیت -9

 است مناسب حکمت ایرانیان، بانک در دانش مدیریت استقرار برای دانش ساختار وبعیت -01

 .شد خواهد حرف ب قسمت در آن به مربوط فربیه الف، هایفربیه از هرکدام شدن رد صورت در

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 فصل دوم: -2

مبانی نظری و 

 ی تحقیقپیشینه
 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه -6-0

های های هر سازمانی و یک مکمل برای فعالیتمدیریت دانش اکنون به عنوان یکی از مهمترین بخش

یل ای در حال تبدشود. با توجه به این که اقتصاد جدید به طور فزایندهمی تجاری سازمان درنظر گرفته

محور است، دانش درحال تبدیل شدن به مهمترین دارایی موفقیت سازمانی در میان به اقتصادی دانش

 .(6115 ،6وانگ و 0نگاف)آالت است سرمایه، مواد و ماشین ها از قبیلسایر دارایی

ی جویی زیادهای مدیریت دانش، صرفهکنند که با بکارگیری تکنیکعا میها ادبسیاری از سازمان

گراری و ایجاد مدیریت توانند با بکارگیری، اشتراکهای صنعتی می(. شرکت6115، 3ج ن کساند )داشته

دانش موفق، فرایند یادگیری سازمانی را به منظور بهبود عملکرد و ایجاد امکانات بیشتری برای دستیابی 

های مدیریت دانش ها به بکارگیری تکنیک(. شرکت6113، 5و گائو 4لیمزیت رقابتی، بهبود بخشند )به 

، های رقابتی یک سازمانشدند. مزیتها تشویق میشان در مقابل سایر شرکتبرای حفظ مزیت رقابتی

ازمانی به سبه توانایی سازمان در یادگیری سریعتر نسبت به رقبایش، بستگی دارد. فرایند یادگیری 

ها و رفتارهایی بستگی دارد که توان بهبود آوری و بکارگیری دانش، مهارتتوانایی سازمان در جمع

 (.0999، 2کلیکونیادگیری اعضای سازمان و بهبود عملکرد سازمانی در آینده را دارند )

بانی نظری و های مدیریت دانش را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس م، ابتدا نظریهفصلدر این 

شود. در این قسمت، مباحثی از قبیل تاریخچه و تعریف مدیریت مفاهیم دانش و مدیریت دانش ارائه می

های های مدیریت دانش، مدلدانش، تعریف دانش، داده و اطالعات، مزایای مدیریت دانش، چالش

 شوند.مدیریت دانش و... ارائه می

                                                           
Fong 

Wong 

Jennex 

Li 

Gao 

KLICON 



 

 

 

ج کشور پیرامون بررسی و شناسایی عوامل کلیدی زیرساخت در ادامه به تحقیقاتی که در داخل و خار

شود که این قسمت، بخش پایانی این فصل را سازی مدیریت دانش انجام شده است، اشاره میپیاده

 دهد.تشکیل می

 

 دانش  مدیریت هاينظریه -6-6

 (:0385 داودی، و پورکرمی) نمود بررسی مقوله سه در توانمی را دانش مدیریت هاینظریه

 هدفی سوی به اطالعات تکنولوژی با همراه که آوردمی حساب به ایرشته را دانش که اینظریه. 0

. ودشمی آموخته و تمرین دانش، در انسان شدن سهیم با رسانیاطالع هایشبکه طریق از بوده حرکت در

 صری  شدان تفسیرهای عنوان به دانش تولید و سازمانی یادگیری انسانی، عوامل دیدگاه این به توجه با

 اختارس طریق از محتوا مدیریت تنظیم نظریه این در سوم گام. گیردمی قرار بعدی یمرحله در بمنی و

 رد کوئینگ مارک توسط نظریه این. باشدمی اطالعات فناوری جهت در آن کارگیریبه  و بندیطبقه

 .شد اظهار 6116 سال

 برای اطالعات توزیع روی بر بیشتر که باشدمی تغییر ینظریه همان که اسنودن دیوید ینظریه. 6

 کایتح و زمینه عنوان به آن از پردازنظریه این. باشدمی گیریتصمیم معین زمان در گیرندگانتصمیم

 زا سازمان، درک نظریه این اساس بر .گیردمی قرار دانش مدیریت مرکز در محتوا مدیریت و کرده یاد

 نظم نهاآ به شوندمی محدود انسانی آزاد اعمال یوسیله به که تطبیقی نظام هایهپدید مطلوبیت طریق

 در نموده محدود را مناسب هایزمینه علمی، مدیریت هایفعالیت و هابینش از استفاده .داد خواهند

 دیدج هایبینش این ایجاد هایهزمین پیچیده و غائی نظم هاینظریه از هایادگیری و هابینش که حالی

 .آورد خواهد فراهم را

 در را آن 0999 سال در الوری مک که باشدمی دانش مدیریت یعربه یجنبه سوم، ینظریه. 3

 نمود. مطرح جهانی ائتالف شورای



 

 

 

 تاریخچه -6-3

 بنیانگراران از یکی عنوان به بعدها که 0سیوبی اریک کارل نام به سوئدی حسابدار ،0979 سال در

 از کیی( دفتری ارزش) حسابداری دفاتر. گردید روبرو بزرگ پرسشی با شد، معرفی دانش مدیریت علم

 که حالی در داد،می نشان ارزش کرون یک تنها کرد، می کار آنجا در او که سازمانی معروف هایشعبه

 مالی یترازنامه که شد متوجه وی هنگام، این در. بود هااین از بیش مراتب به سازمان، واقعی ارزش

 هددمی نمایش - بود تحریر ماشین و میز چند شامل که - را آن فیزیکی دارایی ارزش تنها او، شرکت

 هب سازمان کارمندان جمع که را چیزی و سازمان کارکنان شایستگی به وابسته سازمان واقعی ارزش و

 دارایی» امن با را یافته این دیگران، و سیوبی .است وابسته دادند،می تشکیل جمعی مغز و فکر یک عنوان

 ترتیب، این به. داد قرار ملموس هاییدارای کنار در را آن و کرد معرفی« فکری دارایی» و« ناملموس

 کار دستور در جدی طور به موبوع و کرد رشد زمینه این در آن نظایر و سمینارها ها،هنوشت تعداد

 .گرفت قرار بزرگ هایسازمان مدیران و مدیریت علم دانشمندان

 (.0382 افرازه،) دهدمی نشان را دانش مدیریت با رابطه در مهم وقایع و هاحرکت نخستین فهرست 0-6 جدول

 رویداد کنندهطرح سال

 6ی نامشهودترازنامه کونراد /سیوبی 0982

 ابداع مفهوم مدیریت دانش ویگ کارل 0982

 یاداره برای درونی هایتالش شروع بزرگ مدیریتی مشاور هایشرکت 0989

 دانش رسمی

 تمدیری تکمیل برای هانخستین از یکی ارزش واترهاوس 0989

 اشتجاری در استراتژی دانش

                                                           
 Karl-Erik Sievby

 The intangible balance sheet



 

 

 

 و نوناکا) هاروارد تجاری بازبینی 0990

 (تاکوچی

 رد شده منتشر مقاالت نخستین از یکی

 مورد

 دانش مدیریت

 ی فکریاهمیت به سرمایه استوارتتام  0990

 دهش منتشر هایکتاب نخستین از یکی کارل ویگ 0993

 مدیریت اساس) دانش مورد مدیریت در

 (دانش

 منبع دانش پیتر دراکر 0994

 دانش مدیریت کنفرانس نخستین ی ارتباطی دانش مدیریتشبکه 0994

 دانش خدمات که شرکتی نخستین شرکت بزرگ مشاوره 0994

 کرد پیشنهاد مشتریان به را مدیریت

 پایانبی منبع عنوان به دانش استنفورد پال رومر 0995

 آفریندانش شرکت کتاب نوناکا و تاکوچی 0995

 های دانشکاب سرچشمه بارتون لئونارد دروتی 0995

 و هاالحاق صدای و سر پر انفجار ها و مشاغلانواع شرکت 0992

 هافعالیت

 

 مزیت یک یمثابه به دانش ، 60 قرن در استراتژیک منبع عنوان به دانش یایده رشد با زمانهم

 از بسیاری که است چندی رو این از. گرفت قرار جدی توجه مورد پیشرو، هایسازمان در مهم رقابتی

 اهر از سازمان در دانش از استفاده کردن مندنظام برای را هاییتالش سازمان، و مدیریت علم دانشمندان

 .اند کرده آغاز« مدیریت دانش» عنوان با مدیریت در جدیدی باب ایجاد

 



 

 

 

 مداردانش هايسازمان سوي به هاسازمان حرکت تاریخی روند -2-9-4

 تغییر ینحوه 0دراکر پیتر مدار،دانش هایسازمان سوی به هاسازمان حرکت تاریخی روند بررسی در

 :کندمی مطرح زیر شرح به را هاسازمان

 آن زا پیش حتی ولی بودند، کشور هر کارگران گروه ترینبزرگ کشاورزان، جهانی، جنگ آغاز از پیش

 شروع دارانمزرعه بنابراین،. شدمی احساس « 6آبی یقه»کارگران از استفاده با ها کارخانه اداره لزوم نیز،

 سازمانی و اجتماعی عمده نیروی جز ،0911سال در آنان. کردند هاکارخانه سمت به مزرعه ترک به

 بزرگترین ها،آبی یقه ،0951 دهه اواخر تا که یاهگون به شد، افزوده تعدادشان بر سرعت به و شدند

 .دادندمی تشکیل را صنعتی هایسازمان و جوامع

 گراندانش و دانش پایه بر کار بار، این و کرد افول صنعتی کار نیروی ،61 قرن آخر هایدهه در

 .یافت ایویژه اهمیت

 حول را، عظیم چرخش این در دانش جایگاه( 0999، ویک پروفسور) دراکر، بندیتقسیم اساس بر

 (:0386، افرازه هاشمیان و) است کرده مطرح زیر ترتیب به گوناگون محورهای

 این هب و کشف کرد را کشاورزی کرد،می ارتزاق شکار با ابتدا در که بشر اولیه کشاورزي. اقتصاد 

 کاشت اب منابع تولید که بود از آن پس و گرفت شکل زمان آن جوامع اقتصادی یمرحله نخستین ترتیب،

 .شد آغاز طیور و دام پرورش نیز و هادانه برداشت و

 و هامزرعه گسترش آن، در رقابتی مزیت و نیافته دست چندانی دانش به بشر هنوز مرحله، این در

 .بود محصوالت برداشت و کاشت در هاییمهارت نیز و طیور و دام بیشتر تعداد

 نقش ،این میان در. کرد استخراج و کشف را طبیعی منابع بشر دوره این در .طبيعی منابع اقتصاد 

 ن،آ بر عالوه. بود بازار آنها به آوردن و فروش قابل کاالهای به منابع تبدیل تسهیل برای تالش مردم،

 مشتریان به خدمات ارائه آن، نظایر و آهنگران، خیاطان بناها، همچون صنعتگران از کوچکی هایگروه

                                                           
 Peter Drucker

 .دارند ارتباط مستقیم صورت به تولید با که نیروهایی یعنی صف نیروهای .1



 

 

 

 زا کوچکی تجمعات و هاهاتحادی و داد تشخیص را به دانش نیاز بشر کم کم بنابراین، کردند، آغاز را

 .گرفت شکل متخصصان

 تولید و قابل فروش محصوالت به طبیعی منابع تبدیل ،09 و 08 قرن خالل در .صنعتی انقالب 

 و گراریسرمایه بازار و مزیت مکانیزه و دهیسازمان ای،فزاینده شکل به زیاد حجم در محصوالت

 باالتری ولوژیتکن مناسب، قیمت و محصوالت باکیفیت یارائه برای بنابراین،. شد بیشتر افراد بکارگیری

 نمیا در تنها امر، این لیکن و بود، شده روشن آن اهمیت و قابل دسترسی دانش دوره، این در. بود الزم

 .بود مطرح نظراناز صاحب برخی

 از پس. جلب شد دیگری موبوع به تولیدکنندگان توجه ،61 قرن اول ینیمه در .محصول انقالب 

 شکل هب تولیدکنندگان بهتر برای خدمات یارائه برورت کمتر، قیمت و بیشتر تنوع با محصوالت تولید

 با قیمت و کاربرد لحاظ به که بود ی محصوالتیارائه رقابتی، مزیت زمان، این در. شد مطرح ایفزاینده

 به توجه و افتی گسترش فردی دانش صنعت، عصر به بنابراین، نسبت باشد، داشته بیشتری تطابق بازار

 .شد مطرح ها، بیشترسازمان در محصول

 همراه به محصولبه  توجه سازی،بهینه چون موبوعاتی ،61قرن دوم ینیمه در .اطالعات انقالب 

 اطالعات، فناوری آمدن پدید با .بود مطرح بهتر خدمات با ترکاربردی محصوالت یارائه و بازار مزیت

 شپی از بیش مشتریان، و کنندگانتأمین و هابین شرکت آن تبادل و اطالعات ترگسترده آوریجمع

 عمال  غیره، و خودکار هایکنترل هنگام ،به تولید و جامع مدیریت هایکه نظام ایگونه به شد، پریرامکان

 الیم و تبادالت تجاری معامالت شکل اعتباری، هایکارت آمدن پدید با ترتیب، این به. شدمشاهده می

 کامال  کارهای هنوز این، با وجود اما یافت، تغییر میزی پشت کارهای به یدی کارهای از مردم نقش و

 .بودند نیافته را خود جایگاه دانشی، و فکری

 تغییر در حال رقابت اساس که داشتند اذعان دانشمندان اخیر یدهه دو یکی در .دانش انقالب 

 از یاریبس مسأله این. مرتبط است دانش بر آنان توجه و تأکید میزان سمت به هاسازمان موفقیت و بوده

 شکل بهترین به را آن کرده، مدیریت سازمان خود در را دانش تا داشت آن بر را پیشرفته هایسازمان



 

 

 

 و انتولیدکنندگ انسانی، که منابع بر بیشتر توجه و همچنین تأکید. دهند قرار استفاده مورد ممکن،

 انجری که سازمانی، فرهنگ و دانش تسهیم یزمینه در ویژه به سازمان هستند، در دانش اصلی حامالن

 .گرفت قرار ایویژه توجه مورد داد،می شکل را داخل سازمان در دانش

 

 دانش -6-4

 تعریف دانش -2-1-4

ها و ادراکی که فردی، بطور خاص از طریق یادگیری یا ها، مهارتتواند به عنوان واقعیتدانش می

آورد، تعریف کرد؛ که این یادگیری یا تجربه توانایی فرد را برای ارزیابی محتوا، تجربه به دست می

(. از آن جایی که دانش، اطالعات 6104، 6و غزیری 0بخشد )عوادمیگیری و انجام اقدامات بهبود تصمیم

دشان توانند تا این توانایی را برای افراها با استفاده از مدیریت دانش میکند، سازمانرا با تجربه ترکیب می

به اهایی که قبال  توسط دیگران ایجاد یا استفاده شده، برای حل مسائل مشها و رویهفراهم کنند تا روش

های پیشین یاد بگیرند، در عین حالی که تجربیات جدید را برای بیابند و به کار گیرند، و از تجربه

(. تعاریف 0997و همکاران،  5؛ بیکر0998، 4و پروساک 3کنند )داونپورتاستفاده در آینده حفظ می

ند ل دیگر، مانبسیاری در ادبیات مدیریت دانش برای کمک به فهم دانش و تشخیص شکل آن از اشکا

 آمده است. 6هایی از این تعاریف در جدول داده و اطالعات، ارائه شده است. نمونه

 

 اتیادب در دانش فیتعار 6-6 جدول

 تعاریف منبع
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Davenport and 

Prusak (8991)  

 

متنی، و بینش تخصصی که ها، اطالعات ترکیب روانی از تجربه، ارزش»

ند. کچارچوبی برای ارزیابی و ترکیب تجربیات و اطالعات جدید فراهم می

گیرد و در ذهنشان بکار بسته دانش از ذهن افراد دانا سرچشمه می

ها نه تنها در اسناد یا مخازن بلکه در شود. دانش معموال  در سازمانمی

 «نیز حضور دارد. ها، و هنجارهاامور عادی، فرایندها، تمرین

Davenport et al. 

(8991)  

 

دانش، اطالعاتی است که با تجربه، متن، تفسیر و تفکر ترکیب شده »

است. دانش، شکل ارزشمند اطالعاتی است که برای اعمال در تصمیمات 

 «و اقدامات آماده است.

Nonaka and 

Takeuchi (8991)  

 

 «ی آن لنگر انداخته استدارندهاطالعاتی که در باورها و تعهدات »

Bath (0222)  

KLICON 

(8999)  
 

 

یک واقعیت متغیر که از فعل و انفعال و تبادل اطالعات ایجاد »

 «شودمی

ای از اطالعات است که با فهم استدالل پیرامون چرایی دانش، بدنه»

شود. دانش، توانایی شناختی در ایجاد صحی  بودن مسائل، قرین می

بر اساس اطالعات و داده است. دانش، معموال  از طریق تجربه یا  بینش

 «آید.مطالعه بدست می

Tiwana (8999)  

 

اطالعات قابل پیگیری )مربوط( دردسترس در قالب درست، در زمان »

 «مناسب، و در مکان مناسب برای تصمیم

ی شده یا رابطه با حوزهفهمی از اطالعات بر اساس اهمیت درک»

 «مسأله



 

 

 

Bennet and 

Bennet (0221)  

 

دانش، ظرفیت )بالقوه یا واقعی( برای انجام اقدام مؤثر در شرایط »

 «متغیر و نامشخص است.

McInerney (0220)  

 

دانش، آگاهی از آن چیزی است که فردی از مطالعه، استدالل، تجربه »

 «آموزد.یا مشارکت، ویا از طریق انواع متفاوت یادگیری، می

(Merriam 

Webster‟s 

Collegiate 

Dictionary, 0229)  

 

 «آگاهی با یا فهم علم، هنر یا فن»

(Oxford English 

Dictionary, 0229)  

 

دانش به معنی تصدیق، تشخیص، تحقیق، آگاه بودن، فهم، ادراک و »

 « اطالعات بدست آمده از طریق مطالعه و یادگیری است.

 

 داده، اطالعات و دانش -2-1-2

اگرچه اصطالحات داده، اطالعات و دانش خیلی به هم مرتبطند، اما نباید به جای یکدیگر استفاده 

داده، اطالعات و  شدند.یها، مفاهیم اطالعات و دانش، مترادف و اشتباه استفاده مدر اکثر ادبیاتشوند. 

 های متفاوتی دارند که در شکل زیر نشان داده شده است.ویژگیدانش 

 

 داده اطالعات دانش

 بسیار ساختار یافته  بسيار ساختار نيافته

 مستقل از متن  وابسته به متن

 مشارکت کم انسان  مشارکت زیاد انسان

 نشدهپردازش  شدهپردازش



 

 

 

 قابلیت پیگیری کم  قابليت پيگيري زیاد

 ریزی زیادقابلیت برنامه  کمریزي قابليت برنامه

 الگوریتمی  )اکتشافی( غير الگوریتمی

و  3؛ عواد6111و همکاران،  6؛ پراب ست0998و همکاران،  0داونپورت) داده و اطالعات دانش، یهایژگیو 0-6 شکل

 (6114، 4غزیری

 

بنابراین معنا و  اند؛دهی یا تحلیل نشدهشود که پردازش، سازمانبه حقایق خامی گفته میداده 

داده، مواد ، (0999، 5های )کلیکونگیرندگان دارند. طبق پژوهشمنفعت کمی برای مدیران و تصمیم

ای است که اساس یک تصمیم بر آن است و به حقایقی بستگی دارد که ممکن است شامل تفسیرنشده

 هرچیزی که صحی  باشد یا موجود است، باشد. 

کنندگان، پردازش شده شود که به منظور پرمعنا بودن برای استفادهمیای اطالق به دادهاطالعات 

ی کند که اطالعات از تفسیر داده در یک زمینهاستدالل می (0999است و شکل گرفته است. )کلیکون، 

آید. بنابراین، اگر زمینه متفاوت باشد، یک محتوای داده ممکن است محتواهای شده، به دست میداده

اطالعات، حقایقی را که به یک روش ساختار یافته، (. 0999)کلیکون، فاوتی تولید کند اطالعاتی مت

ها و فنون را پیوند ها، قضاوتها، باورها، دیدگاهاند، در بر دارد، حال آن که دانش، ارزشسازمان یافته

 . (0999، 7و جان استون 2بلوم نتریت)دهد می

گیری است چون معنای بیشتری نسبت به تصمیم مفیدترین شکل محتواهای حل مسأله ودانش 

 یهای مورد استفادهها و رویهکند تا روشداده و اطالعات دارد. دانش اطالعات را با تجربیات ترکیب می

                                                           
Davenport 

Probst 

Awad 

Ghaziri 

KLICON 

Blumentritt 

Johnston 



 

 

 

و  0داونپورتتواند در آینده برای حل مسائل مشابه دوباره استفاده شود، نشان دهد )دیگران را که می

 (.0998، 6پروساک

حاصل از مطالعات حاکی از این است که یک روش برای فرق قائل شدن بین این سه مفهوم،  هاییافته

نمایش دادن آنان در یک سلسله مراتب است که در آن دانش در باال و با باالترین ارزش و معنا برای 

ریری و پسترسترین ارزش و معنا برای کاربران نهایی اما با دکاربران نهایی، و داده در پایین و با پایین

این مفهوم در شکل زیر نشان داده (. 6114، 4و غزیری 3عواد)ریزی بیشتر در سازمان قرار دارند برنامه

 شده است.

                                                           
Davenport 

Prusak 

Awad 

Ghaziri 



 

 

 

 

 (6114عواد و غزیری، ) دانش و اطالعات داده، 6-6 شکل

 

 دانش انواع -2-1-9

 :است شده اشاره آنها از برخی به ادامه در که است، شده بندیطبقه مختلف هایدیدگاه از دانش

 ارسطو بندیتقسیم. 0

 (0385 انتظاری،) است کرده تقسیم دسته سه به مقاصدشان برحسب را دانش انواع ارسطو،

 هاستپدیده چیزی چه تبیین و فهم آن غایت که نظری دانش. 

 هاستپدیده و اشیا تولید و ساختن چگونه دانستن ساخت، دانش. 

 هاستپدیده با کارکردن و استفاده ینحوه با مرتبط که کارکردی دانش و. 

 صری  دانش و بمنی دانش. 6



 

 

 

. 3بمنی دانشو  6صری  دانش: است کرده بندیتقسیم دسته دو به را بشری دانش (0922) 0پوالنی

 قابل ،رسمی و مندنظام زبان قالب در که است دانشیی کنندهبیان شده،ک دگراری دانش یا صری  دانش

 کردن مندقاعده امر، این و بوده فردی ویژگی دارای که است بمنی دانش دیگر، طرف از. است انتقال

 جای بشر جسم و ذهن جامع معرفت در بمنی دانش پوالنی، نظر از. سازدمی مشخص را آن انتقال و

 ذخیره اطالعاتی هایپایگاه و آرشیوها، ها،کتابخانه ذخایر در تواندمی صری  دانش که حالی رد. دارد

 به ندتوامی که است گسترده دانش یک صری  دانش. شود ارزیابی متوالی مبنای یک اساس بر و شده

 تواندمی و داندمی قبل از فرد یا سازمان یک هک است چیزی شامل صری ، دانش. شود دهیشکل سادگی

 بیرون باران در چتر بدون فرد یک اگر که مطلب این مثال برای .کند برقرار ارتباط آن با سادگیه ب نسبتا 

 ردف یک یوسیلهه ب معموال  که است دانشی بمنی دانش. است صری  دانش یک شود،می خیس رود،

 «خبره» یک زمینه آن در دانشی، چنین یدارنده. اوست خود یتجربهی نتیجه و شودمی نگهداری

 راندیگ به رسمی غیر فرایندهای دیگر یا شفاهی طور به کلمات، طریق از دانش این اوقات، اغلب. است

 (.0385 انتظاری،) یابدمی انتقال

 هایتکنولوژی طریق از و شودمی فرموله یا تعریف وبوح به که است دانشی آشکار، یا صری  دانش

 که این از هاسازمان از بسیاری اطالعات، عصر ابتدای در. شودمی گراشته اشتراک به نیز اطالعاتی

 ای،راودهم پردازش هایسیستم طریق از خود اطالعات بازیابی و ذخیره و کردن اتوماسیون با توانستندمی

 .بودند خشنود و رابی کنند، مدیریت را خود اطالعات و هاداده آسانی به

 یک فرعی موبوعات :شودمی شناخته زیر هایویژگی با که است فراگیری اصطالح بمنی دانش

 هک شایستگی احساس شوند،می حاصل تجربه طریق از که مشهودی هایادراک و هابصیرت گفتگو،

 در تنها شدهرمزگراری و آشکار دانش که حالی در. است گراعمل هایگروه در افراد مشارکت ینتیجه

                                                           
 Polanyi 

 Explicit Knowledge 

 Tacit Knowledge 



 

 

 

ی هبرجست نقش در بمنی دانش اهمیت. کندمی ایفا عمده نقشی سازمان رسالت به مربوط تصمیمات

 .است استراتژیک رفتارهای و تصمیماتی زمینه در آن

 وی ذهن در چنانآن که شودمی تشکیل فرد هر اعتقادات و باورها ذهنی، هایمدل از بمنی دانش

 قالب در آن بیان و دارد افراد درون در ریشه بمنی، دانش. شوندمی تلقی بدیهی که اندگرفته جای

. ودشمی یاد نیز بمنی دانش عنوان به دارد، سازمان فرهنگ در ریشه که دانشی از است، دشوار کلمات

 فرد هک وقتی بنابراین،. شودمی گراشته اشتراک به یا مبادله ندرت به بمنی دانش ها،سازمان اکثر در

 هک است دلیل همین به و رودمی بین از نیز دانش نوع این کند،می ترک را سازمان دانش، این صاحب 

 ابلق غیر جایگزین، قابل غیر کمیاب، بمنی، دانش. شوندنمی محسوب بلندمدت منیب دانش منافع

 از بمنی دانش (.شود استفاده سازمانی اهداف پیشبرد برای که زمانی البته) است ارزشمند و تقلید

 نآ به یابیدست و شودمی گرفته اختیار در آشکار دانش عنوان تحت شدن،بیرونی فرایند طریق

 (.0994، 0)نوناکا میگردد پریرامکان

 سازمانی دانش و شخصی دانش. 3

 و( 0978، ویک) همانند محققان از شماری. هستند جدا یکدیگر از سازمانی دانش و شخصی دانش

 ادافر بیشتر ها،سازمان در و ندارند یادگیری هایقابلیت هاسازمان که باورند این بر ( 0972، سایمون)

« وینتر»و « نلسون»(، 0983) استاربوک»نظیر  محققان از برخی این وجود با. گیرندمی یاد که هستند

 کسب را خود دانش روزمره، هایبرنامه و مستندات طریق از هاسازمان که اندعقیده( بر این 0986)

 هایبرنامه و مستندات دانش آن طریق از که روشی. دارند قرار خاصی سازمانی سوابق در که کنندمی

 فرهنگ و سوابق یوسیله به شود،می خلق جدید دانش و هماهنگ و منسجم هم با مختلف یروزمره

 یکنندهحل و سألهم با شونده مواجه عنصری عنوان به سازمان دیدگاه این در. گیردمی شکل سازمانی

 سازمانی دانش کند،می خلق رو پیش مسائل حل برای سازمان که دانشی. شودمی گرفته نظر در آن

ه ب که دانشی مسلما . دارد نام فردی دانش شود،می خلق فردی طور به افراد توسط که دانشی و است؛

                                                           
Nonaka 



 

 

 

 دانش مجموع از بیشتر چیزی شود، می خلق سازمان یک قالب در کل یک عنوان به افراد یوسیله

 (.0383 افشارنژاد، و خیراندیش) است افراد تکتک

. ریردپمی تأثیر آن سازمانی محیط و وظایف پیچیدگی از زیادی مقدار به سازمان در موجود یادگیری

 به هنوز این، وجود با. است متمایز همدیگر از سازمانی دانش و شخصی دانش ،شد اشاره که طورهمان

 ینا از دیدگاه این. است وابسته سازمانی فرهنگ به دیگران با فرد هر تعامالت یاندازه. اندوابسته هم

 مشتریان مشکالت حل منظور به هاسازمان درون در افراد کنونی، محیط در که شودمی پریرفته جهت

 تهدای شکل عنوان به مقررات و قوانین از استفاده جای به یعنی .دارند سریع تصمیمات اخر به نیاز

 و مسائل کارای حل جهت در اییهحل راه یارائه به مجبور کارکنان مسائل، حل مراتبیه سلسلی شده

 (.0385 انتظاری،) هستند تجاری مشکالت

 کارکرد مبنای بر دانش انواع 4

 انشد. شود بندیتقسیم دارد که کارکردهایی اساس بر تواندمی دانش فوق، بندیتقسیم بر عالوه

 کارکرد تواندمی یا بپردازد، پدیده یک چیزی چه بیان به و باشد داشته 0توصیفی کارکرد تواندمی

 تعل کارکرد تواندمی دانش همچنین. کند توصیف را ایواقعه انجام چگونگی و باشد داشته 6فرایندی

  .سازد تبیین را پدیده کی وقوع چرایی و باشد داشته معلولی

 دهش گرفته کاره ب سازمان یک ایحرفه دانش مورد در همکارانش و کوئین توسط بندی تقسیم این

 اندکرده تعریف کارکردی سط  چهار در اهمیت ترتیب به را، سازمان یک در ایحرفه دانش ایشان. است

 (؛ 0386 کالنتر، و جعفری)

 چیزها چه دانستن یا درک دانش (Know-What:) به دست رسمی آموزش طریق از 

 .یستن کافی موفقیت تجاری لیکن برای است، بروری سازمان برای دانش، از سط  این. آیدمی

                                                           
Declarative 

 Procedural 



 

 

 

 هاچگونگی دانستن یا پیشرفته مهارت (Know-How :)کتابی ایتبدیل آموخته یعنی 

 این. ی واقعیپیچیده دنیای در یک رشته علمی اصول به کارگیری توانایی و اثربخش اجرای به

 .آوردبه دنبال می زیادی یافزوده ارزش سازمان برای دانش از سط 

 یمعلول–علت روابط و چگونگی از عمیق دانش یعنی: چراها دانستن یا هاسیستم فهم 

 روند فراتر وظایف اجرای از سط  تا دهدمی اجازه ایحرفه افراد به دانش این. علمی رشته یک

 .نندک ایجاد هاسازمان برای را العادهارزشی فوق و بپردازند ترپیچیده و تروسیع مسائل حل به و

 چراها به توجه یا انگیختهخود خالقیت (Care-Why :)تطبیق  و اشتیاق انگیزه، شامل

با  هایگروه از بهتری نتایج معموال  خصوصیت، این دارای هایگروه. شودمی موفقیت برای

این  دونب. کنندمی تولید دانش خصوصیت، این بدون و کرده تولید بیشتر فیزیکی یسرمایه

 هتجدر  بهبود و از تغییر و شود رخوت دچار است ممکن سازمان ایحرفه دانش خصوصیت،

 .بماند باز پیرامونی محیط الزامات با تطابق

 هایپایگاه سازمان، هایسیستم در تواندمی ای،حرفه دانش اول سط  سه که داردمی اظهار کوئین

 همچنین وی. است سازمانی فرهنگ با مرتبط چهارم سط  اما باشد؛ موجود عملیاتی هایفناوری یا داده

 وحسط به کمتر و گرارندمی اول سط  روی را خود آموزشی تمرکز هاسازمان اکثر که کندمی نشانخاطر

 .پردازندمی باالتر

 دانش شناختیمعرفت بندیتقسیم. 5

 بر مبتنی که اندپرداخته دیگری هایبندیدسته یارائه به انسانی علوم محققان از برخی

 یتوسعه یدرباره را متعددی تألیفات که است زمینه این در پرکار افراد از 0هرون. هستند شناسیمعرفت

 :کرد تقسیم نوع چهار به توانمی را دانش وی نظر از. است داشته مدیریتی و ایحرفه

 شودمی حاصل هاپدیده با مستقیم برخورد و تماس از که تجربی دانش. 

                                                           
 Heron



 

 

 

 عر،تصاویر، ش طریق از را هاپدیده و است قبلی دانش از برآمده که کنندهتوصیف دانش 

 .کندمی توصیف هااین مانند و رقص موسیقی، داستان،

 بیان  هایی اخباریگزاره با را هاپدیده تا دارد را آن توانایی که پیشنهاددهنده دانش

 .کند

  و  هامهارت قالب در و است عمل دادن انجام چگونه دانستن که کارکردی دانش و

 (.0386 کالنتر، و جعفری) دهدمی نشان را خود هاصالحیت

 غیررسمی دانش و رسمی دانش. 2

 ،(6110) گارد(، 6110) کونلین ،(0999) شواتز و تینی ،(0996) شوونک و لیلز چونهم دانشمندانی

 نای هایدیدگاه. اندپریرفته را رسمی غیر و رسمی دانش به سازمانی دانش بندیطبقه ،(6110) آدلر

 کرد خالصه زیر موارد در توانمی را سازمان غیررسمی و رسمی دانش تفاوت یدرباره نظرانصاحب

 (:0386 الوانی،)

 بایدی جمالت بر مبتی رسمی دانش :سازمانی دانش و اطالعات محتواي و ماهيت 

ها، استنباط مفروبات، بر مبتنی غیررسمی، دانش که در حالی است، قانونی و الزامات

  .باشدمی تصمیمات پس در نهفته عقالنیت و هادیدگاه ها،ایده ها،استدالل

 با و مقررات، قوانین براساس رسمی، دانش :سازمانی دانش تنظيم و تهيه روش 

اس براس غیر رسمی، دانش اما شود،می تهیه مافوق دستور یا کنندهتهیه وظایف به شرح توجه

 نجاما گیرندگان،تصمیمبا  عمیق هایمصاحبه طریق از سازمان، در دانش مدیریت هایاستراتژی

 .گرددتهیه می مناسب تحقیق و ثبت هایروش سایر و پژوهش مورد

 بروری برای نیازهای اطالعات نگهداری و ثبت رسمی، دانش خلق از هدف :هدف 

 ،تحلیل سازمانی به منظور دانش نگهداری و ثبت غیر رسمی، دانش ایجاد از هدف اما است، آتی

 .سازمانی است یادگیری تقویت و سازمان در آن ترویج و توسعه ارزیابی،



 

 

 

 نامه آیین و هابرنامه جلسه، دستور گزارش، قالب در رسمی دانش :ساختار و شکل

اطالعات  سیستم محور،دانش هایسیستم شکل به غیر رسمی دانش اما شود،می ارائه

 یا محورالگوهای مسئلهسایر  و اداری هاینامه و جلساتصورت تحلیل و تجزیه محور،مسئله

 .گرددمی ارائه موردمحور

 و تنظیم گرو تهیه در سازمان جاری هایفعالیت تداوم موارد اغلب :اهميت و ضرورت 

 ادهاستف و دانش سازمانی انتشار و توسعه حفظ، در غیر رسمی دانش برورت. است رسمی دانش

 .است رقابتی مزیتی به عنوان آن از

 دانش کنندگاناستفاده یدامنه :سازمانی دانش از کنندگاناستفاده يدامنه 

از دانش  مدیریت پژوهشگران مواردی در و سازمان افراد یهمه اما است نسبتا  محدود رسمی،

 .کنندمی استفاده رسمی غیر

 ناساختارمند و ساختارمند دانش. 7

 ه ک اطالعاتی ساختاریافته منابع و هاداده از شدهاستخراج دانش ساختاریافته. دانش

 ای،های دادهپایگاه عبارتند از ساختاریافته هایداده منابع. است ساختاریافته خود خودی به

 .هاتجاری داده مراکز و بازارها و هاداده انبارهای دانش، هایپایگاه

 اسناد متونی، چونهم ساختارنیافته منابع از حاصل دانش .ساختارنيافته دانش 

 یبمن دانش یکلیه الکترونیکی، هایپست بصری،-سمعی هاینمایه های گرافیکی،نمایه

 .شودشامل می را کارکنان

 ایرویه دانش و اظهاری دانش. 8



 

 

 

 بیان قضیه یک صورت به که( 3واقعی دانش) «6اظهاری دانش» نوع دو به را دانش( 0983) 0اندرسون

 فراگیری چگونگی مانند هاییعالیتف در که( 5شناختیروش دانش) «4ایرویه دانش» و شودمی

 (.0994، 2)نوناکا است کرده بندیتقسیم شود،می استفاده پیانو نواختن یا سواریدوچرخه

 رایل بندیطبقه. 9

 چیز آن اینکه دانستن و چیز، یک «8بودن» مورد در دانستن دانش  نوع دو به را دانش ،(0949) 7رایل

 .(6116، 00و بونتیس 01)و ی چو است کرده بندیطبقه کند،می عمل «9چگونه»

 فرعی دانش و اصلی دانش.  01

 دو هب کارمندان برای آن پریرش قابلیت و سازمان برای آن مرکزیت میزان به توجه با سازمانی دانش

 به سازمان در که را کلی مسائل که آیدمی دست به هاییسازه از ،06اصلی دانش: شودمی قسیمت گروه

 اصلی دانش از فرعی عناصر یارائه با ،03فرعی دانش. کندمی تشری  شود،می ایجاد ایگسترده طور

 (.0381 تاونلی،) ندارد گسترده اجماع و درک به نیازی و کندمی پشتیبانی

 لوپ مک بندیتقسیم.  00

 :کندمی بندیهطبق زیر شرح به را دانش لوپ مک

                                                           
 J. R. Anderson

 Declarative Knowledge

 Actual Knowledge

 Procedural Knowledge

 Methodological Knowledge

Nonaka 

 Ryle

 Exist

 How

Wei Choo Ch. 

Bontis N. 

 Core Knowledge

 Periphered Knowledge



 

 

 

 دانش  است، مؤثر افراد اقدامات و تصمیمات کار، در که دانش این :عملی دانش

 .شودمی نامیده نیز سیاسی یا کاری، تجاری، ای،حرفه

 درک مسائل با و سازدمی برطرف را افراد فکری کنجکاوی فکری، دانش :فکري دانش 

 .آیدمی دست به فرهنگی هایارزش و موجود

 ستا فکری دانش مقابل ینقطه دانش، نوع این :معمولی گفتگوي و سرگرمی دانش 

 .ازدسبرآورده می را غیره و محلی شایعات تفریحات، مانند انسانی، غیر مطلوب هایو کنجکاوی

 رستگاری  و سعادت هایشیوه و خدا مورد در انسان مرهبی دانش به :معنوي دانش

 .است مربوط

 بدون هدف و تصادفی شکل به معموال  و است فرد تمایالت از خارج :ناخواسته دانش 

 .آیدمی دست به

 لوید و رابکراس بندیتقسیم جمله، از. است گرفته صورت راستا این در نیز دیگری هایبندیتقسیم

 :اندکرده شناسایی هاسازمان در را دانش نوع پنج که است 0برد

 به دست شغلی هر در روزمره تجارب طریق از که آشکاری و بمنی دانش اول نوع 

 .یابدمی اشاعه کارکنان دیگر با اجتماعی تعامالت طریق از مواقع بیشتر در و آیدمی

 اشاعه  کار هایگروه در که است آشکاری و بمنی دانش سازمانی، دانش دوم نوع

 .یابدمی

 پریری دسترس برای که آشکاری دانش از توانندمی هاسازمان این که سوم، نوع

 داده اغلب، انبارهای مخازن، این. ببرند بهره 6دانش مخازن خلق برای مستندشده، و یافتهنظم

 .شوندمی نامیده داده مراکز یا

                                                           
 Rob Cross & Lioyd Baird

 Knowledge Repositories



 

 

 

 خود  در را دانش زیادی مقدار نفسه،فی که هستند سازمانی فرایندهای چهارم، نوع

 اند.داده جای

 (.0381 تاونلی،)است  نظر مورد خدمات و تولیدات در گرفتهجای دانش آخر، نوع 

 

 دانشتعریف مدیریت  -6-5

وجود دارد که در ادبیات استفاده شده است. « مدیریت دانش»تعاریف و تفاسیر بسیاری از اصطالح 

 آورده شده است.. 3-6هایی از تعاریف مهم مدیریت دانش در ادبیات، در جدول نمونه

ندها فرایای از نامه، به طور کلی به عنوان مجموعهشده در این پایانکاربردهاصطالح مدیریت دانش به

اتیک های سیستمها شامل رویهشود که این فرایندها و تکنیکهای متمایز و صری  تعریف میو تکنیک

دهی، توزیع، استفاده و به هایی است که به ایجاد مؤثر، اتخاذ، سازمانها و تمرینمبتنی بر فناوری

سازد تا در مان را قادر میکند، که این امر افراد سازگراری دانش بمنی و صری  ترغیب میاشتراک

ها ارزش ایجاد کنند. مدیریت دانش، ابزارها و خدماتی ها و سازمانکارشان مؤثر و کارا باشند تا برای پروژه

های جدیدی کسب کنند، به اشتراک بگرارند، دوباره استفاده کند تا تجربهبرای کاربران نهایی فراهم می

نش همچنین به کارمندان در فرایندهایی نظیر حل مسأله، روز و خلق کنند. مدیریت داکنند، به

گیری و نوآوری، بدون صرف زمان، تالش و منابع ابافی برای دوباره حل کردن مسائلی که در تصمیم

 (.6117و همکاران،  0کند )احمداند، کمک میهای دیگر حل شدهسازمان

 

 دانش تیریمد مهم فیتعار 3-6 جدول

 تعاریف منبع

                                                           
Ahmad 



 

 

 

 

Jashapara (0222) 

 

برداری و به فرایند یادگیری مؤثر در رابطه با اکتشاف، بهره»

گراری دانش بشر )بمنی و صری ( که برای بهبود عملکرد و اشتراک

های فرهنگی مناسب های فکری یک سازمان، از فناوری و محیطسرمایه

 « گیرد.بهره می

 

Wiig (8991) 

ای از رویکردها و فرایندهای متمایز و صری  است. هدف مجموعه»

کلی مدیریت دانش این است که دانش مرتبط با اثربخشی و بازده 

 «های دانشی شرکت را بیشینه و آنان را مدام تجدید کند.دارایی

 

Teece (0222) 

رای فته بکار رهای بهها و تکنیکتواند برای توصیف تجهیز رویهمی»

 یافزایش بازده دانش شرکت، استفاده شود. مدیریت دانش به توسعه

های دینامیک و توانایی حس کردن و به دست گرفتن ماهرانه و توانایی

 «ها نیاز دارد.سریع فرصت

Davenport and 

Prusak (8991) 

 یمدیریت دانش شامل فرایندهایی برای کسب، توزیع، و استفاده»

 «است.مؤثر دانش 

 

 

Carlucci et al.  

(0222) 

مدیریت دانش، یک پارادایم مدیریتی است که دانش را به عنوان »

گیرد. مدیریت پریری یک شرکت درنظر مییک منبع در اساس رقابت

داران شرکت را از طریق های خلق ارزش برای سهامدانش، توانایی

ت ارزیابی و مدیری ها، و ابزارسازی سیستماتیک رویکردها، تکنیکپیاده

 «کند.ی فکری شناسایی میسرمایه

 

Ruggles (8991) 

مدیریت دانش، رویکردی برای افزودن یا خلق ارزش توسط قدرتمند »

وفن، تجربه، و قضاوت در بسیاری از موارد خارج از ی فوتکردن فعاالنه

 «سازمان است.



 

 

 

 

Lee and Yang 

(0222) 

ظهور از طراحی سازمانی و اصول ای درحال مدیریت دانش، مجموعه»

هایی است عملیاتی، فرایندها، ساختارهای سازمانی، کاربردها و فناوری

 یشان را در ارائهکند تا خالقیت و تواناییورزان کمک میکه به دانش

 «ارزش تجاری، به طور چشمگیری تقویت کنند.

 

McInerney (0220) 

مفید در داخل سازمان مدیریت دانش، تالشی برای افزایش دانش »

های انجام این کار، شامل تشویق ارتباطات، فراهم کردن است. روش

گراری محصوالت دانش فرصت برای یادگیری، و ترویج به اشتراک

 «مناسب است.

Quintas et al. 

(8991) 

ی انواع دانش به منظور رفع مدیریت دانش، فرایند مدیریت پیوسته»

های دانش، شناسایی، ور است تا دارایینیازهای موجود و درحال ظه

 «های جدید توسعه داده شوند.برداری و کسب شوند و فرصتبهره

 

Beijerse (0222) 

مدیریت دانش، مدیریت اطالعات در یک سازمان از طریق رهبری »

های افراد ها و نگرشها، و تواناییاستراتژی، ساختار، فرهنگ و سیستم

یابی به اهداف سازمان از یریت دانش، دستنسبت به دانششان است. مد

 «طریق عامل دانش کارا است.

 

 

 دانش مدیریت يتاریخچه -6-2

 یمیقد هایمدنت کار حاصل بیشتر دانش مدیریت حقیقت، در. نیست ایتازه مفهوم دانش، مدیریت

 ابتیرق مزیت دنبال دلیل این به قدیمی،ی هیافتسازمان کارهای و کسب .اخیر هاینوآوری تا است بوده

 ار سودها کنند، خدمت مشتریان به کارآمدتری شکل به امکان، حد تا دادمی اجازه هاآن به که اندبوده



 

 

 

 برگرن،) بمانند باقی رقابت یصحنه در و باشند داشته وفادار مشتریان از ایمجموعه برسانند، حداکثر به

0385 .) 

 و پزشکان صنعتگران، بازرگانان، یبرگزیده دانش در هامزیت این پیش، سال 05111 به نزدیک

 هزاران مردم النهرینبین در قبل، سال 5111 تقریبا  .بود شده ثبت بعدی مراجعات برای دولتی مدیران

 از بودند قوانین و فروش میزان ها،مالیات برآورد حقوقی، قراردادهای ثبت به مربوط که را سیر  لوح

 عنیی دانش مدیریت برای اختصاصی یمؤسسه نخستین کار به شروع مسأله، این حل راه. دادند دست

 ایحرفه مدیران توسط ها،لوح از ایمجموعه داشتند، قرار شهر مرکز در که هاییکتابخانه در .بود کتابخانه

 که کنندمی ادعا (6110، پروساک) و( 0997، ویگ) (.0385 برگرن،) شدمی نگهداری و مراقبت دانش،

 تحت تخصصی شکل به اگرچه گردد،بازمی مسی  میالد از قبل سال 3111 به دانش، مدیریت یریشه

 .است نبوده عنوان این

 در مردم عموم برای کارها پیش، سال 511 از بیش در چاپ ماشین و متحرک چاپی حروف اختراع با

 چاپ و آموزش نوع فکری، و اقتصادی شکوفایی عصر و رنسانس یدوره به ورود با. کرد پیدا بهبود غرب

 هایفهحر از بسیاری تخصص و مهارت تجارت، دنیای در .کرد تغییر رایج زبان به التین زبان از هانوشته

 یهحافظ دیگر هایشکل و هاکتاب یوسیله به اوقات گاهی و شدمی منتقل کارآموزی طریق از دوام، با

 نای از ایبازمانده عمدتا  آمریکا، فراصنعتی و خدماتی اقتصاد در جدید تجارت. شدمی تکمیل جمعی

 یابیارزش و حسابداری هایفعالیت به امر این که هنگامی ویژه به شود،می محسوب تولید سنتی شکل

 مختلف، هایاتحادیه یا هاسازمان از دانشگاهی مدارک و هاگواهینامه. شودمی مربوط شرکت

 یکی به رسیدن برای تا کرد فراهم ایحرفه افراد و مدیران یهاستفاد برای ایخودساخته هایبرچسب

 هب مداردانش کارکنان این. شوند صالحیت واجد سازمانی یشبکه در شده،تعریفازقبل هایپست از

 زمانی اما ،داشتند ذهن در کار و کسب از بهتری کلی تصویر عملیاتی، و ترپایین سطوح کارکنان نسبت

 تکرار مالاحت نداشتند، اختیار در مطلوب شکلی به دانش تقسیم برای درستی فرایند کارکنان، این که

 .داشت وجود مختلف هایبخش در اشتباهات



 

 

 

 به هادوره سراسر در دانش، مدیریت که است آن از حاکی دانش مدیریت تکامل روند بر مروری

 نیف هایسیستم انواع تا گرفته رسی هایلوح در شدهحک تصاویر از داشته، حضور مختلفی هایشکل

 رچها ییکپارچه تحقق و مداردانش فرهنگ ایجاد ها،آن از استفاده با انسان امروزه که تکنولوژیکی و

 (.0385 برگرن،) کندمی مدیریت را آن دانش بستن کار به و تبادل، دهی،سازمان خلق، یحلقه

 آن از که نداهبود درگیر دانش مدیریت تکامل راستای در بسیاری پردازاننظریه معاصر، یدوره در

 نام ار آمریکا از سنگه پیتر و مناستراوس پاول دراکر، پیتر همچون بزرگی پردازاننظریه توانمی میان

 منابع عنوان به ساده دانش و اطالعاتارتقای  اهمیت یزمینه در بیشتر مناستراوس و دراکر. برد

 ادتعد. اندآورده وجوده ب را دانش مدیریت فرهنگی ابعاد ،یادگیرنده هایسازمان بر تمرکز با سازمانی،

 رد. نمودند آشکار را دانش مدیریت از دیگری حقایق هارواردی همجل به وابسته دانشمندان از دیگری

 ارائه ارلچاپ استیل شرکت از را توجهی قابل موردکاوی توانست بارتون لئونارد معروف دانشمند حقیقیت

 مورد 0971 یدهه بهار اواسط تا دانش مدیریت یزمینه در را مؤثری راهبردهای که شرکتی. دهد

 زا زیبابهار »  و« نوآوری منابع ساختن» عناوین با را خود مستندات و شدهمقاله هایتحقیق و بررسی

 (.0386 روش، یاریگر) رسانید چاپ به هاروارد یمجله در «دانش

 پیشنهاد سویبی توسط غیرملموس هایدارائی و دانش یسرمایه اصطالحات سوئد در 0998 سال در

 اختراعات، هک معنا این به کردند؛ تأکید دانش پایدار هایویژگی بر یونگ و ارنست اسکاندیا، همچنین. شد

 نیز امریکا در. هستند هوشی یسرمایه از جزئی...  و انحصاری حقوق کامپیوتری، هایبرنامه عقاید،

 اینفورمیشن یمجله. شد ثبت 0989 سال در واژگان فرهنگ در رسمی طور به دانش مدیریت اصطالح

 یدانش به اطالعات که است این دانش مدیریت مفهوم: کندمی تعریف گونهاین را دانش مدیریت ویک

 قابل هاآن برای و گیرد قرار دیگران اختیار در آسانی به دانش این که طوری به شوند؛ تبدیل کاربردی

 آناسلو ارگانیزیشنال، همچون نشریاتی در ابتدا دانش مدیریت با مرتبط هایمقاله. باشد استفاده

 ابکت اولین. رسیدند چاپ به جهانی معتبر هاینشریه دیگر و ساینس بیزینس، هاروارد منیجمنت،

 از توان می مثال عنوان به. شدند منتشر 0991 سال در دانش مدیریت و سازمانی یادگیری یدرباره



 

 

 

 در که ونوناک. برد نام «دانش ارزش انقالب» عنوان با ساکاایی کتاب یا و« اصل پنج»نام  به سنگه کتاب

 ردب کار به را دانش مدیریت اصطالح بار اولین برای نوشت را «آفریندانش شرکت» کتاب 0995 سال

 (.0387 امیری، و بیرانوند)

 توسط 0995 سال در امروز تا دانش مدیریت یزمینه در تحقیقاتی کار ترینوسیع گفت بتوان شاید

 و نوآوری ژاپنی هایشرکتچگونه » نام به دانش خلق سازمان در هیروتاکاتاکیشی نوناکو، ایکوجیرو

 که این سخن کوتاه(. 0387 امیری، و بیرانوند) است پریرفته صورت« آورندمی وجوده ب را پویایی

 تجارت فامیلی، هایشرکت مالکان پیش سال صدها از واقع در ؛نیست جدیدی یمقوله دانش مدیریت

 دانش مدیریت پس. دادندمی انتقال خود شاگردان و فرزندان به دقیق و کامل طور به را خود ایحرفه

 به کردند، شروع را دانش مدیریت بحث هاسازمان عالی مدیران که 0991 سال تا اما است داشته وجود

 بیعیط منابع به وابستگی حالت از صنعتی اقتصادی زیربناهای که اندازه همان به. نبود موسوم نام این

 دانش بررسی از ناگزیر نیز مدیران کرد،می پیدا حالت تغییر فکری هایسرمایه به وابستگی سمت به

 ایهشبکه افزایش زمان همین در درست. بودند آن از استفاده چگونگی و کارشان و کسب زیربنایی

 تهگرش از ترارزان و ترآسان ایگونه به را آن از استفاده و سازیذخیره بندی،طبقه امکان کامپیوتری

 (.0379 محمدی،) کرد فراهم

 و سرمایه به ها،سازمان رشد محرک موتور دیگر جدید، یهزاره به ورود و صنعتی انقالب از گرر با

 صرع در اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان جانبههمه رشد متغیر ترینمهم. شودنمی محدود انسانی نیروی

. است شده اطالق «دانش عصر» نزدیکی آینده یا حابر زمان به دیگر عبارت به. است دانش حابر،

 انیسازم فرایندهای خلق با که هستند آن بادانش و هوشمند کارکنان سازمان، یک هایسرمایه ترینمهم

 یتفعال پایدار رقابتی مزیت به یابیدست برای جدید محصوالت یتوسعه و جدید هاییفناور نوین،

 نای اطالعات، فناوری ینوآورانه کارگیری به و دانش یخالقانه مدیریت با تواندمی سازمان .کنندمی

 به دارند، نیاز جدید هایحل راه به که سازمانی مسائل در تا آورد وجود به کارکنان برای را امکان

 . رسانند یاری را سازمان یادگیری، مسیر در رشد با و کنند تکیه خود تجربیات



 

 

 

 

 اصول مدیریت دانش -6-7

 :است داده ارائه دانش مدیریت اصول عنوان به زیر شرح به را اصل ده ،(0998، 0داونپورت)

 لزممست آن اثربخشی اما است، دارایی یک دانش .است گذاريسرمایه مستلزم دانش، مدیریت. 0

 دانش، مدیریت هایفعالیت از زیادی بخش چنینهم. هست نیز دیگر هایدارایی در گراریسرمایه

 یازمندن گراریسرمایه به که است فعالیتی کارکنان آموزش مثال عنوان به است؛ گراریسرمایه نیازمند

 .است

 واناییت کدام هر رایانه و انسان .است فناوري و انسان پيوند نيازمند دانش، اثربخش مدیریت. 2

 آنها قدرت اما کنند پردازش سریع را اطالعات توانندمی هارایانه مثال، عنوان به. دارند را خود خاص

 از. شودمی پردازش آنجا در فقط و است انسان ذهن در دانش ولی است، اطالعات و هاداده به محدود

 هاازمانس لرا. باشند مؤثر توانندمی هم با ارتباط در دو این است، اطالعات و داده بر مبتنی دانش که آنجا

 .بزند پیوند هم با را دانش و انسان که هستند هاییحل راه نیازمند دانش اثربخش مدیریت برای

 ایج نباید لرا و است قدرت دانش که نیست پوشیده کسی بر .تاس سياسی دانش، مدیریت. 3

 باطارت در دانش اگر. است داده انجام سیاسی کار که کرده مدیریت را دانش که کس هر که باشد تعجب

 امالتتع و دسیسه و توطئه فشار، هایگروه با ارتباط در بنابراین پس است، موفقیت و پول قدرت، با

 رظهو شاهد ،دانش مدیریت حوش و حول و روند در اگر که است معتقد داونپورت .باشدمی نیز سیاسی

 از بعضی. است نداده رخ ارزش با چیزی که رسید نتیجه این به توانمی نباشیم، سیاسی هایپدیده

. اشندب مدارسیاست و تیزبین باید دانشی مدیران اما. کنندمی نکوهش را سیاسی هایفعالیت مدیران

 .کنند خلق سازمان در یادگیری برای هاییفرصت باید آنها

                                                           
Davenport 



 

 

 

 مدیرانی دانش مدیران از داونپورت مقصود .است نيازمند دانش مدیران به دانش مدیریت. 1

 رد موبوع این و شوند قائل اعتبار و ارزش آن برای و دریافته را نهفته هایدانش توانندمی که هستند

 .باشند دانش برای خوبی کنندگانهاادر باید دانش مدیران. است ترمهم دولت بخش

 ترسیم به دانش ترسیم .است دانش ترسيم از گرفته سرچشمه دانش، مدیریت مزایاي. 9

 نقشه. کنیممی عمل خود ذهنی هاینقشه براساس ما از کدام هر. شودمی منجر افراد ذهنی هاینقشه

 را اطالعاتی چه گویندمی که هستند مفهومی فیلترهای یمنزله به واقع در افراد ذهنی هایمدل و ها

 .ببینیم چگونه

 مراهه به را قدرت و است باارزشی منبع دانش، اگر. نيست ذاتی دانش، کارگيريه ب و تسهيم. 5

 هب طبیعی طور به هاانسان کنندمی فرض که دانشی مدیران نمود؟ تسهیم را آن باید چرا آورد،می خود

 وریتص چنین که هستند هاییآن از ترموفق کنند، ذخیره و اندوخته را خود دانش که دارند گرایش این

 مگر. آوریم حساب به تهدید یک عنوان به را خود دانش به دیگران شدن وارد است ممکن ما. ندارند را

 .باشیم شده برانگیخته شدیدا  و شده ایجاد الزم اعتماد زمینه این در آنکه

 ینا مستلزم دانشی کار بهبود .است دانش کار فرایندهاي بهبود معنی به دانش مدیریت. 7

 ودخ کار در را الزم استقالل و عمل آزادی باید کارکنان. شود کمتر پایین به باال از هایدخالت که است

 .بگیرند کار به هاگیریتصمیم و مسائل حل راستای در را خود هایدانش بتوانند تا باشند، داشته

 ریتمدی موفقیت اما است، مهم دانش به یابیدست .است کار شروع تنها دانش، به یابیدست. 8

 ایونهگ به کرد وارد سازمانی فرایندهای در و گرفته کار به باید را دانش. شودنمی تضمین آن با دانش

 ایجاد ادافر در را الزم هایانگیزه باید نیز امر این موفقیت برای. شود سازمانی عملکرد بهبود به منجر که

 .نمود

 هاآن اگر که کنند تصور دانش مدیران است ممکن .رسدنمی پایان به گاههيچ دانش مدیریت. 3

 تواننمی وقتهیچ .است رسیده پایان به کار بگیرند، خود کنترل تحت را سازمانی دانش اندتوانسته



 

 

 

 یتمدیر مورد در که طوریهمان است، کافی دانش مدیریت به دادنپایان برای زمانی چه که کرد تعیین

 .کنندمی تغییر همواره ما دانشی نیازهای زیرا کرد، کاری چنین تواننمی نیز انسانی منابع

 هک طلبدمی است، مهمی منبع دانش اگر .است دانشی قرارداد یک نيازمند دانش، مدیریت.  40

 ست،ا آنها به متعلق است نهفته کارکنان ذهن در که دانشی تمام آیا. بشود آن به خاصی قانونی توجه

 در اند،داده پاسخ هاپرسش این به هاسازمان از کمتری درصد هستند، خود دانش تمام مالک آنها آیا

 .شود روشن موارد این باید دانش قراردادهای

 گیردنمی شکل هاسازمان در خود به خود دانش، مدیریت که است آن از حاکی دانش مدیریت اصول

 دانش مدیریت اجرای یوظیفه است ممکن هاسازمان از بعضی. طلبدمی را خاصی هایمهارت و زمینه و

 یهایسازمان تنها که است داده نشان تجارب. کنند تفویض خود کارکنان یا و مدیران از بخشی به را

 .اندکرده درگیر امر این در را خود سازمانی مختلف سط  که اندبوده موفق

 

 دانش مدیریت مزایاي -6-8

 ریعتس جمله از. اندکرده بیان دانش مدیریت برای را بسیاری مزایای دانش، مدیریت اندرکاراندست

 یرات،تغی با سازگاری و شناسایی نوآوری، طریق از پایدار رقابتی مزیت کسب کار، و تجارت فرایندهای

 برای آن دادن قرار دسترس در و کارکنان بمنی دانش بخصوص دانش، گرفتن اختیار در) تداوم

 نشان را دانش مدیریت مزایای از دیگر برخی زیر، جدول. فکری هایدارایی رشد و حفظ ،(کارکنان

 .دهدمی

 (0383 رادینگ،) دانش مدیریت مزایای 4-6 جدول

 فرایندهاي دانش مزایا

 

 هاجوییهصرف و هاکارایی

 کارها طرز بهترین 



 

 

 

 و حل دانش هایپایگاه 

 مشکل به بخشیقطعیت

 مستندسازی فرایند 

 

 های جدیدفرصت

 کاویداده 

 های دانش مشتریپایگاه 

 دانش رقابتی و بازار 

 

 تغییر و نوآوری

 بخشی به یادگیریتسهیل 

 همکاری 

 های دانش مشتریپایگاه 

 دانش رقابتی بازار 

 

 

 منابع انسانی

 در اختیار گرفتن دانش صمنی 

 افزارهمکاری و گروه 

 بخشی به یادگیریتسهیل 

 جریان کار 

 

 رن،برگ) کرد ارائه زیر شکل شرح به توانمی کیفی و یکم  منافع غالب در را دانش مدیریت منافع

0385:) 

 (0385 برگرن،) دانش مدیریت سازی پیاده از حاصل کیفی و کم ی منافع 5-6 جدول

 منافع کيفی منافع کم ی

 هاهزینه در جویی صرفه  هایایده اثربخش مدیریت 

 جدید



 

 

 

 مشتریان جرب نرخ افزایش 

 جدید

 شرکت عملکرد بهبود  

 سود حاشیه بهبود  

 زایی سازمانبهبود ارزش 

 افزایش نرخ حفظ مشتری 

 افزایش سهم بازار 

 افزایش خرید تکراری 

 افزایش ارزش سهام شرکت 

 ی فروشکاهش هزینه 

 کارکنان خدمت ترک کاهش 

 مشتریان نیازهای بهتر درک 

 مشتریان وفاداری افزایش 

 افزایش ارتباط با مشتریان 

 افزایش ربایت مشتری 

 افزایش نوآوری 

  توانمندسازی کارکنان

 مداردانش

 وری کارکنان افزایش بهره

 مداردانش

  افزایش ربایت کارکنان

 مداردانش

 افزایش نرخ نگهداری کارکنان 

 کسب رهبری بازار 

  ایجاد ثبات رویه در رفتار

 سازمان

 دارانسهام افزایش ربایت 

 تغییر فرهنگی مثبت 

 هاگیریبهبود کیفیت تصمیم 

 

 فرهنگ رب استراتژیک، سط  تا گرفته فنی سط  از دانش، مدیریت هایعمل ابتکار کارگیریه ب مزایای

 ی،رقابت پاسخ بهبود به توانمی دانش، مدیریت مزایای دیگر از. بود خواهد مؤثر سازمان کل وریبهره و



 

 

 

 ،شدن جهانی نیاز تحقق و استراتژیک گیریجهت ذهنی، هایسرمایه رفتن هدر و هاهزینه از جلوگیری

 (.0385 انتظاری،) کرد اشاره سازمانی و شغلی اثربخشی

 

 داخلی يپيشينه -6-9

 و هازیرساختبندی شناسای و اولویت دربارهدر داخل کشور  که هاییپژوهشدر این بخش، به شرح 

 :پردازیم می است شده دانش انجام مدیریت سازیپیاده کلیدی عوامل

 و آموزش عالی مؤسسه ( در6119)فات  محمدی و همکاران،  توسط که تحقیقی در 

 دیریتم سیستم توفیق کلیدی عوامل شناسایی» عنوان تحت ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش

 عامل هفت است، داده انجام« تهران مدیریت عالی مراکز آموزش و هادانشکده در دانش

 ییدانا استراتژیک گیریجهت -0: از عبارتند که است کرده شناسایی را اساسی و زیرساختی

 اطالعاتی؛ هایسیستم زیرساخت -4 دانش؛ انتقال و ارزیابی -3 مشارکتی؛ فرهنگ -6 محور؛

 .افراد درگیری -7الگوگیری؛  -2 انسانی؛ منابع توسعه -5

 در دانش مدیریت اثربخشی خصوص در(  6112ابطحی و صلواتی، )توسط  تحقیقی 

 لفید تکنیک کارگیریبه با محققین هاییافته که است شده انجام ایران دولتی هایسازمان

 دانش، رهبری آفرین، دانش فرهنگ شامل سازمانی عوامل که بوده این پژوهشی رویکرد و

محیطی  عوامل و محوردانش فرایندهای محور،دانش ساختار دانش، هایدرگاه دانش، منابع

 .تاس مؤثر دانش مدیریت اثربخشی بر شهروندان و( تکنولوژی فرهنگی، سیاسی، عوامل)

 مؤثر عوامل بررسی» عنوان تحت اینامهپایان قالب در دارمی هادی 0382 سال در 

 بررسی به مدیریت دانشکده -تهران دانشگاه از« ایپروژه هایسازمان در دانش موفقیت در

 عامل ده تحقیق، هاییافته بنابر. پرداخت دانش مدیریت موفقیت عوامل از جامعی مجموعه

 63 نهایت در و استخراج دانش مدیریت هایپروژه موفقیت برای شاخص 43 شامل کلی

 که است کرده طرح فربیه 01 عوامل، این گرفتن نظر در با محقق رسید. تأیید به شاخص



 

 

 

 و اندداشته دانش مدیریت با باالیی اثرگراری عوامل این که داد نشان عاملی تحلیل نتایج

 . است رسیده اثبات به تحقیق هایفربیه کلیه

 و سی میان از که اندداده انجام 6118 سال در را دیگری پژوهش همکاران و اخوان 

 عوامل این. اندرسیده برگزیده عامل شانزده به بوده، موبوع ادبیات درکه  عامل اولیه سه

 منابع مدیریت سازمان، پریریرسیک فضای شغلی، امنیت و ارتباطات، تعامالت: شامل

 نداشت دانش، مدیریت پریرش برای هاشرکت آمادگی تشریک دانش، تیمی، کار انسانی،

 داده پایگاه و فناورانه ابزارهای دانش، مدیریت دانش، معماران مدیریت به مندنظام نگرش

 مدیران ی،رالگوبردا عملکرد، ارزیابی دانش، مخازن مستندسازی، دانش، تحقیقات برای

 .است ارشد دانش

 (0391 ،مهدی سلیمی ترکمانی و طالبی کامبیز )یمطالعه اساس بر تحقیقی، در 

 ار فرعی عناصر و اصلی عوامل دانش، مدیریت سازیپیاده در موفقیت اساسی عوامل دقیق

 اساسی عامل هشت پژوهش، این در. اند کرده مشخص را عوامل اولویت و اهمیت و شناسایی

 اب ترتیب به خودرو ایران سازیقطعه هایشرکت در دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت

 هایزیرساخت راهبردی، مدیریت: شدند مشخص از اهمیت زیاد تا اهمیت کم اولویت این

 نابعم دانش، مدیریت موفقیت گیریاندازه فرآیند، انسانی، منابع مدیریت فرهنگ، سازمانی،

 ردی،راهب مدیریت عامل سه گرفته،انجام هایتحلیل اساس بر. رقابتی الگوبرداری و سازمانی

 عنوان به سازیقطعه صنعت مطلعان و خبرگان دیدگاه از فرهنگ و سازمانی هایزیرساخت

 الگوبرداری عامل همراه به سازمانی منابع و شد تعیین موفقیت اساسی عوامل مهمترین

 .دارند را رتبه و اهمیت کمترین رقابتی،

 (0388 والحمدی، چنگیز )موفقیت اصلی عوامل دقیق یمطالعه اساس بر پژوهشی در 

 و محققان توسط که کشور متوسط و کوچک هایسازمان در دانش مدیریت اجرای برای

 06 اولویت و اهمیت است، گرفته صورت تجربی و نظری صورت به گوناگون نظرانصاحب



 

 

 

 تحلیل، و تجزیه این اساس بر که داد قرار تحلیل و تجزیه مورد را موفقیت اصلی عامل

 و خبرگان این دیدگاه از سازمانی فرهنگ و ارشد مدیریت پشتیبانی و حمایت و رهبری

 ایجاد و دهیپاداش و شد تعیین موفقیت اصلی عوامل ترینمهم عنوان به نظرانصاحب

ن این عوامل به ای .شدند برخوردار رتبه و اهمیت کمترین از هابهترین از الگوبرداری و انگیزه

، تکنولوژی سازمانی فرهنگ، ارشد مدیریت پشتیبانی و حمایت و رهبریشرح بودند: 

های سازمانی، گیری عملکرد، مدیریت زیرساختاطالعات، استراتژی مدیریت دانش، اندازه

دهی و ایجاد انگیزه، رفع محدودیت منابع، آموزش و بازآموزی، پاداشها، فرایندها و فعالیت

 هامدیریت منابع انسانی، الگوبرداری از بهترین

 عوامل شناسایی چگونگی( 0391 تهامی، فروغ و منوریان عباس) دیگر، ژوهشیپ در 

 گچان جامع فهرست یپایه بر منظور بدین. کردند بررسی را خاص سازمان هر برای موفقیت

 در دانش مدیریت موفقیت عمومی عوامل خبرگان، و کارشناسان با مصاحبه راه از و چوی و

 سازیپیاده در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی جهت سپس. کردند تعیین را سازمان

 موفقیت عمومی عوامل به یابیدست دشواری و اهمیت میزان سازمان، در دانش مدیریت

 و رهبری: کردند خالصه عامل 8 در را کلیدی عوامل آنان. کردند ارزیابی را دانش مدیریت

 شدن درگیر سازمانی، هایمحدودیت رفع تیمی، روحیه و گروهی کار ارشد، مدیریت تعهد

 زیرساخت و دانش از حمایتی فرهنگ کارکنان، توانمندسازی دانش، ساختار کارکنان،

 رفع ارشد، مدیریت تعهد و رهبری عوامل دهدمی نشان پژوهش این. اطالعاتی هایسیستم

 در عوامل سایر با مقایسه در اطالعاتی هایسیستم زیرساخت و سازمانی هایمحدودیت

 دیریتم سازیپیاده جهت عوامل این تقویت بنابراین. اندبوده بخشربایت نسبت به سازمان،

 درگیر دانش، از حمایتی فرهنگ چون عواملی و. دارد قرار بعدی اولویت در سازمان در دانش

 شمار به سازمان این در عوامل ترینبحرانی جزء کارکنان توانمندسازی و کارکنان شدن

 .روندمی



 

 

 

 کلیدی عوامل یدرباره که ،(0390 همکاران، و حسامی زند حسام) پژوهش در 

 جهت زیرساختی عوامل است، شده انجام یادگیرنده هایسازمان در دانش مدیریت

از اهمیت زیاد تا اهمیت  ترتیب این به یادگیرنده هایسازمان در دانش مدیریت سازیپیاده

 زیرساخت دانش، انتقال هایکانال دانش، مدیریت استراتژی: است شده بندیاولویت کم

 و نگهداری ارشد، مدیریت حمایت تیمی، کار سازمانی، یادگیری اطالعاتی، هایسیستم

 سنجش کارمندان، توانمندسازی کارمندان، تشویق سازمانی، فرهنگ دانش، اشتراک

 .سازمانی ساختار و مستمر یادگیری عملکرد،

 (0394 میراحمدی، معصومه و زیدی فرناز )عوامل بندیاولویت پیرامون پژوهشی در 

 رهبری و حمایت عامل که اندکرده مشخص AHP روش با دانش مدیریت موفق کلیدی

 لعام عامل، این از بعد. است دانش مدیریت سازیپیاده در اهمیت بیشترین حائز مدیریت،

 عامل .است اهمیت بیشترین دارای قبلی، عامل به نزدیک خیلی امتیاز با سازمانی ساختار

ز ا بندیاولویت این ترتیب. دارد کلیدی عوامل این میان در را اهمیت کمترین الگوسازی،

 سازمانی، ساختار مدیریت، رهبری و حمایت: است صورت بدیناهمیت زیاد تا اهمیت کم 

 زیرساخت انسانی، منابع مدیریت فرایندها، و هافعالیت منابع، دانش، مدیریت استراتژی

 و تشویق اطالعات، فناوری زیرساخت کارکنان، آموزش عملکرد، سنجش سازمانی،

 .الگوسازی دهی،پاداش

 اولویت و شناسایی» عنوان با( 0393 کریمی، مهدی و قاسمی ربا سید) پژوهش 

 آستان اسناد مرکز و هاموزه ها،کتابخانه سازمان در دانش مدیریت موفقیت مهم عوامل بندی

 سازمان در دانش مدیریت سازیپیاده کلیدی عوامل بندیاولویت به منجر «ربوی قدس

از اهمیت زیاد تا  ترتیب این به ربوی، قدس آستان اسناد مرکز و هاموزه ها، کتابخانه

 بازآموزی، و آموزش سازمانی، فرهنگ ارشد، مدیریت حمایت و رهبری: شداهمیت کم 

 یدهپاداش دانش، مخازن دانش، مدیریت استراتژی دانش، مدیریت استراتژی مستندسازی،



 

 

 

 سازمانی، هایزیرساخت مدیریت اطالعات، فناوری انسانی، منابع مدیریت انگیزه، ایجاد و

 .هابهترین از الگوبرداری و منابع محدودیت رفع عملکرد، گیریاندازه ها،فعالیت و فرایندها

  ،بندی عوامل تعیین و اولویت»( در تحقیقی با عنوان 0391)نسیبه ساالری و همکاران

عامل فرعی در قالب هفت  30، «های علم و فناوریمؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک

ی، راهبرد، مدیریت، ارزیابی، فرهنگ سازمانی، فرایندها و فناوری عامل اصلی نیروی انسان

علم و فناوری  اطالعات که همان عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در یک پارک

باشند، براساس مطالعات مرتبط شناسایی کرده است. در این تحقیق، اولویت عوامل اصلی می

انسانی، راهبرد، مدیریت، فرهنگ سازمانی،  مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش به صورت نیروی

 فرایندها، ارزیابی و فناوری اطالعات تعیین شده است.

 عنوان با( 0393 همکاران، و عبدالملکی حسین) پژوهش از آمدهدستبه نتایج 

 و ورزش وزارت در دانش مدیریت سیستم استقرار بر مؤثر عوامل بندیاولویت و بررسی»

 فناوری دانش، مدیریت سازیپیاده بر مؤثر عوامل بین در که است آن از حاکی «جوانان

 ردامعنی نقش دانش مدیریت سازیپیاده بر سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ اطالعات،

 چهار میان از. است نبوده دارمعنی دانش، مدیریت سازیپیاده بر استراتژی نقش و داشته

 نشدا مدیریت سازیپیاده بر تأثیرگرار عامل ترینمهم سازمانی فرهنگ بررسی، مورد عامل

 .دارند دانش مدیریت سازیپیاده در را اهمیت ترینکم استراتژی عامل و

 (0388 مسلمی، طیبه و واعظی ربا )عوامل شناسایی» عنوان با خود تحقیق در 

 همکاران شرکت موردی مطالعه) دانش مدیریت سیستم مطلوب اجرای بر مؤثر سازمانی

 را سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ عوامل سازمانی، مختلف عوامل میان از(« سیستم

 که شودمی شامل را متعددی هایمؤلفه نیز دانش مدیریت فرایند. دادند قرار مطالعه مورد

. اندداده قرار نظر مد خود پژوهش در را دانش انتقال و دانش تولید هایمؤلفه هاآن میان از

 ساختار و سازمانی فرهنگ) سازمانی عوامل بین که شد حاصل نتیجه این پژوهش این از



 

 

 

. دارد وجود معناداری یرابطه( دانش انتقال و تولید) دانش مدیریت هایمؤلفه و( سازمانی

 دبای که هستند هاییمؤلفه مهمترین از عوامل این دانش مدیریت سازیپیاده در بنابراین

 أثیرت سازمانی فرهنگ عامل که دهدمی نشان پژوهش این تحلیل نتایج. گیرند قرار مدنظر

 .است داشته دانش مدیریت سازیپیاده روند در بیشتری

 (0396 بشیری، لعیا و زادهحسن شیما )بندیاولویت و بررسی» عنوان با تحقیقی در 

 کلیدی عوامل عنوان به را عامل 02 «هاسازمان در دانش مدیریت بر موفقیت کلیدی عوامل

 عوامل تعیین از پس. کردند انتخاب هاسازمان در دانش مدیریت سازیپیاده بر موفقیت

 میان در که کردند مشخص را مزبور عوامل از یک هر اولویت و اهمیت موفقیت، کلیدی

 به ارشد مدیریت حمایت و عامل تریناهمیتکم عنوان به تغییر مدیریت کلیدی، عوامل

. بودند هاسازمان در دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت کلیدی عامل ترینمهم عنوان

 مدیریت حمایت: است شکل بدین کم اهمیت تا زیاد اهمیت از بندیاولویت این ترتیب

 ،اهداف و استراتژی کارکنان، مشارکت اطالعات، فناوری زیرساخت فرهنگ، تیمی، کار ارشد،

 یادگیری، و آموزش منابع، مدیریت یندها،فرا سازمانی، زیرساخت کارکنان، توانمندسازی

 و ارزیابی عملیات، سازییکپارچه اطالعات، و دانش از حفاظت و امنیت دانش، ساختار

 .تغییر مدیریت عملکرد، سنجش

 

 ي خارجیپيشينه -6-01

در خارج از کشور  هاییپژوهش دانش مدیریت سازیپیاده کلیدی عوامل و هازیرساخت موبوع درباره

 :پردازیم می هاآن شرح به که است شده انجام

 گهن سیتی دانشگاه در دانش مدیریت سازیپیاده موفقیت مدل عنوان با تحقیقی 

 موفقیت در عواملی چه از بود عبارت پژوهش این اصلی سؤال که دادند انجام کنگ

 عوامل :از بود عبارت پژوهش این فربیات مؤثرند؟ دانش مدیریت هایبرنامه سازیپیاده



 

 

 

 بر اطالعات تکنولوژی و دارد دارمعنی و مستقیم تأثیر دانش مدیریت موفقیت بر سازمانی

 ازمانیس عوامل که است مطلب این بیانگر تحقیق نتیجه .دارد تأثیر دانش مدیریت موفقیت

 سازیپیاده بر اطالعات تکنولوژی و دانش مدیریت استراتژی سازمانی، فرهنگ همانند

 .دارند تأثیر دانش مدیریت

 

 6و ویکرمسینگه 0)شرما توسط دانش مدیریت اجرای هایزیرساخت عنوان با تحقیقی 

 نشان مطالعه این هاییافته .شد انجام آمریکا و سالمت بهداشت هایسازمان در( 6116، 

 همکاری، زیرساخت: از عبارتند نیاز مورد هایزیرساخت دانش مدیریت گراریپایه برای داد

 تعیین را دانش پیشرفت زمینه همکاری فرهنگ چارچوب طراحی با تواندمی سازمان که

 قرار توجه مورد را افراد تمایل و مشارکت زیرساخت این انسان؛ دارایی زیرساخت. نماید

 بهبود و آموزش به و دهند پاداش نمایند، ایجاد انگیزه افراد برای باید هاسازمان دهدمی

 شناسایی افراد خاص هایمهارت تا کندمی کمک انسان دارایی زیرساخت. بپردازند کارکنان

 کارگیریبه و انگیزه داشتن با توانندمی که هستند افراد این. شود گرفته کاربه و

 حافظه زیرساخت. کنند ایجاد افزوده ارزش دانششان و تجربیات از استفاده و هایشانمهارت

 و اطالعات زمانی هر در کسی هر برای که کندمی ایجاد اطمینان زیرساخت این سازمانی؛

 شدان و اطالعات توزیع با عامل این دانش، انتقال شبکه زیرساخت. باشد دسترس در دانش

 برای یکپارچه اطالعاتی هایسیستم شامل که سازمانی، هوش زیرساخت. است مرتبط

 .باشدمی هاداده تحلیل و آوریجمع

 نیاز مورد کلیدی و زیرساختی عوامل زمینه در ایمطالعه مالزی هوافضای سازمان در 

 مدیران با مصاحبه اطالعات آوریجمع ابزار که پریرفت صورت دانش مدیریت سازیپیاده

                                                           
 Sharma

 Wickramasinghe



 

 

 

 ،دانش تسهیم فرهنگ پرورش سازمانی، حمایت انسانی، عوامل همانند متغیرهایی. بود ارشد

 استاندارد فرایندهای و هارویه اطالعات، فناوری زیرساخت تجربیات، بهترین سازینهادینه

 .شدند تلقی کلیدی عوامل افراد مشارکت و

 زیرساختی عوامل از برخی گرفت ( صورت6115، 0کوان) توسط که ایمطالعه در  

 حامی سازمانی فرهنگ: از عبارتند که گردید شناسایی دانش مدیریت سازیپیاده برای

 قطری از که اعتماد فرهنگ ایجاد و کارکنان بین همکاری تشویق منظور به دانش مدیریت

 پرورش هک بود این تحقیق دیگر یافته. شودمی تسهیل دانش مدیریت سازیپیاده فرایند آن

 جاری اقدامات خصوص در تا دهدمی اجازه سازمان افراد به نوآوری و یادگیری فرهنگ

 حل راه ارائه و دانش ایده، تولید پیوسته طوربه راستا این در. بپردازند وجوپرس به سازمان

 هایکمک اطالعات، تکنولوژی شامل زیرساختی و کلیدی متغیرهای دیگر. شودمی تشویق

 .هستند مناسب فرایندهای و هافعالیت و سازمانی زیرساخت انگیزشی،

 عامل هفت دانش مدیریت سازیپیاده خصوص در( 0997، 3و آمیدون 6)اسکایرم 

 کار، و کسب الزامات با مستحکم پیوند: شامل عوامل این. اندکرده شناسایی را کلیدی

 مستمر، یادگیری دانش، خلق و تسهیم فرهنگ دانش، رهبری اجباری، اندازچشم و معماری

 برای عوامل این همه. باشندمی سازمانی دانش فرآیندهای و تکنولوژی زیرساخت یک

 برای عوامل این حال، این با. ندارد چندانی اهمیت کوچک مقیاس در آزمایشی هایپروژه

 دهندمی انجام اقداماتی دانش، مستندسازی و سازیرسمی جهت در که هاییسازمان

 .است بروری
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 و زیرساختی عوامل خصوص ( در6115و همکاران،  0هونگ) توسط که تحقیقی در 

 اننش تحقیق هاییافته شد، انجام داروسازی سازمان در دانش مدیریت بکارگیری کلیدی

 اطالعاتی، سیستم زیرساخت سازمانی، فرهنگ دانشی، استراتژی و ساختار عامل ده داد

 و مشارکت گروهی، کار و آموزش ارزیابی ارشد، مدیریت تعهد یادگیری، فرهنگ و محیط

 .شوندمی محسوب دانش مدیریت سازیپیاده هایزیرساخت کارکنان، آموزش

 مدیریت پروژه 30 روی اکتشافی تحقیق یک در (0998، 3پروساک و 6نپورتو)دا 

 به منجر که بود عواملی کردن پیدا هاآن هدف. کردند کار به شروع کمپانی 64در دانش

 نتأثیرشا در را پروژه عملکرد هاآن چیز هر از قبل. بودمی سازمان در بیشتری تأثیرگراری

 نبی از که پرداختند، آن عوامل استخراج به سپس و کردندمی ارزیابی سازمان موفقیت بر

 آمیزموفقیت عوامل عنوان به عامل 8 ها آن بین از و شدند انتخاب پروژه 08 هاپروژه این

های رهبری، فرهنگ، : رهبری و حمایتشدند بندیدستهبدین صورت  دانش مدیریت

ها و سازمانی، فعالیتهای فناوری اطالعات، اهداف و راهبرد، نظام ارزیابی، زیرساخت

 های محرک.فرایندها، مشوق

 تواندمی عواملی چه کردند بررسی تحقیق یک در نیز (6111، 5اپل هالس و 4شی)جو 

 منابع از را عوامل از ایمجموعه ابتدا هاآن بگرارند؟ تأثیر هاسازمان در دانش مدیریت بر

 بقال یک از متشکل دلفی، مطالعه طریق از سپس کردند استخراج ایکتابخانه مختلف

 هاآن هک عواملی برای آینده اکتشافات و ارزیابی برای دانش مدیریت آکادمیک از المللیبین

 نابعم کردند )مدیریتی، پیدا دست عوامل از دسته سه به و. کردند استفاده بودند داده توسعه
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 00 به آن عوامل مجموعا  و باشندمی مختلفی عوامل دارای کدام هر محیطی( که انسانی،

گیری، منابع مالی، منابع دانشی، مواد و : رهبری، هماهنگی، کنترل و اندازهرسدمی عامل

گراری دانش، بازارها، پیشرفت فناوری، فشار زمانی، منابع انسانی، رقابت، طریقه به اشتراک

 عوامل دولتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی.

 دانش مدیریت کنندهتسهیل عوامل 0آسیایی وریبهره سازمان مدل دیگر، سویی از 

 تأکید مدل این. داندمی تکنولوژی و فرایندها افراد، رهبری، را دولتی بخش هایسازمان در

 و دانش خلق بر مؤثر عامل را سازمان در رهبری هایحمایت و داشته رهبری بر بسیاری

 .داندمی دانش مدیریت نظام موفقیت

 در  توفیق کلیدی عامل 00 ،شد انجام 6وونگ کوان توسط که دیگری تحقیق در

 منظم تالش نتیجه عامل 00این  است. قرار گرفته مورد شناسایی دانش یریتمد سازیپیاده

 حمایت: عبارتند از عوامل این.  اندشده آوریجمع جامع روش یک در که است و عقالیی

 عملکرد، سنجش استراتژی سازمان، اطالعات، تکنولوژی سازمانی، فرهنگ ارشد، مدیران

 منابع مدیریت آموزش، ، منابع انگیزشی، هایکمک فرایندها، سازمانی، هایزیرساخت

 . انسانی

 است کرده شناسایی دانش مدیریت موفق سازیپیاده در را مهم عامل شش 3لیبوویتز .

 از عالی مدیریت حمایت دانش، مدیریت موفق سازیبرای پیاده که داردمی بیان وی

 مدیریت زیرساخت و آن معادل یا و ارشد دانش دانش، مدیر مدیریت( راهبرد) استراتژی

 هایمشوق دانش، مدیریت ابزارهای و هادانش، نظام مخازن و دانش شناسیگونه دانش،

 .داندالزم می را حمایتی فرهنگ و دانش تشریک محرک
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 دانش مدیریت سازي پياده بر مؤثر عوامل -6-00

 ناچارند هاسازمان و است مطرح مدیریت دانش در پارادایم یک عنوان به دانش مدیریت که آنجایی از

 شخصم هاسازمان برای درستی به که آنجایی از نیز و کنند پیاده را دانش مدیریت الگوی مفروبات که

 ار عوامل این که شد آن بر محقق لرا ثرند،مؤ دانش مدیریت سیستم موفقیت در عواملی چه نیست

 زمینه این در. تأثیرگرارند عواملی چه دانش مدیریت موفق سازیپیاده در که کند مشخص و کند بررسی

 راداف کردیم اشاره تحقیق یپیشینه قسمت در که طورهمان و کرد بررسی را مختلفی عوامل توانمی

 هاآن یهمگ که بود رسیده اینتیجه به کدام هر و بودند برده کار به را متفاوتی هایبندیدسته مختلف

( با 6115)هونگ و همکاران، . کرد کشف هاآن بین را مشابهی موارد توانمی و باشدمی تأمل قابل

یت سازی مدیرترین عوامل زیرساخت جهت پیادهپریری، مهمی سیستم مدیریت دانش با رقابتمقایسه

عامل، از عوامل بسیار کلیدی و مهمی هستند  جایی که این دهدانش را شناسایی و تعیین کردند. از آن

 فادهاست همکارانش و هونگ مفهومی مدل از ما شوند،های سایر محققین نیز مشاهده میکه در اکثر یافته

ایر شده توسط سهای کشفاز طرفی مدل. کردیم بررسی بانک حکمت ایرانیان در را آن وبعیت و کردیم

تر اهمیتن، جامع و شامل نیست و حتی برخی به عوامل کمچون مدل هونگ و همکارامحققین، هم

های برخی محققین نیز بسیار زیاد بود و به همین دلیل، تعداد سؤاالت پرسشنامه اند. یافتهاشاره کرده

ه دهندگان به پرسشنامکرد که این امر موجب بازخورد نامناسب و نادرست از جانب پاسخافزایش پیدا می

 شد.آوری داده با مشکل مواجه میشد و کار جمعمی

 :دهیممی توبیحیده عامل مدل مفهومی هونگ و همکاران  از کدام هر به راجع مختصریجا و در این 

 ماعیاجت رسوم و آداب و نانوشته قوانین انتظارات، مشترک، تاریخ از ترکیبی فرهنگ :فرهنگ 

 ندرت به هرچند که است باورهایی مجموعه واقع فرهنگ در دهد.می شکل را رفتارها که است

 و گفرهن .گراردتأثیر می کارمندان ارتباطات و رفتار بر همواره ولی شودمی بیان دقیق طور به

 که هاییینگران از یکی .دنباش سازمان در دانش مدیریت سیستم پشتیبان باید سازمانی ساختار



 

 

 

 اشتراک به را خود دانش کارمندان که است این دارد، وجود سازمان در دانش مدیریت سازیپیاده هنگام

، زاده و بشیری)حسن یابد پرورش سازمان در دانش گراشتن اشتراک به فرهنگ بایدمی و گرارندنمی

0396.) 

 .است سازمان در تیمی صورته ب آن انجام دانش، مدیریت موفقیت در مؤثر عوامل از یکی:  4کار تيمی

 هایهسامان سازیپیاده نکنند، درک را سازمان در دانش مدیریت انجام لزوم سازمان افراد تمام که زمانی تا

 رد مشارکت جهت سیستمی یدهندهتشکیل، تیمی کار. بود نخواهد آمیزموفقیت هاسازمان در دانشی

زاده و بشیری، )حسن است مهم هاآن مشارکت کنند احساس کارکنان شودمی سبب و باشدمی سازمان

0396.) 

 یک اعضای که این برای است شده طراحی فرایندی کارکنان مشارکت:  2مشارکت کارکنان 

 منطق. سازد توانمند آن مشکالت حل و خود به مربوط تصمیمات گرفتن را جهت سازمان

 قعیتمو بهترین در توانمندی جهت فرصت یا مشکل یک برای افراد که است گونهمشارکت این

 .اشدب داشته کنترل وجود توانمندسازی بر فرایندهای اگر گیرند،می قرار تصمیمات گرفتن

 گروهی هایموقعیت در کارکنان عاطفی و  ذهنی درگیرشدن مشارکت که آیدمی بر چنین

 احساس هاآن به رسیدن برای و دهند یاری های گروههدف به تا انگیزاندرا برمی آنان که است

 (.0396)حیدری و همکاران،  کنند ولیتمسئ

 که است نحوی به سازمان ساختار طراحی معنای به توانمندسازی: 9کارکنان توانمندسازي 

 .دباشن داشته نیز را های بیشتریمسئولیت پریرش آمادگی خود، کنترل بمن افراد آن در

 نترلک آن پرتو در را خود کاری زندگی آنان که کندمی فراهم را شرایطی کارکنان توانمندسازی
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ری، زاده و بشی)حسن یابند دست آینده در بیشتر هایمسئولیت پریرش برای کافی رشد به و کنند

0396.) 

 دباشمی بروری هاپروژه اکثر در دانش ساختار برای صحی  مقیاس یک یافتن :4دانش ساختار 

 است. مشکل بسیار آن از دانش دست آوردنبه نباشد، ساختار دارای مخزن یک چهچنان و

 اردد بستگی کنترل حرف و منعطف ساختار به دانش مدیریت استراتژی موفق اجرای همچنین

 (.0396زاده و بشیری، )حسن

 توانمندسازهای از یکی اطالعات فناوری ساخت زیر :2اطالعاتی هايسيستم زیرساخت 

 ت،اطالعا فناوریزیرساخت  بدون که است واب  است. دانش مدیریت سازیپیاده برای کلیدی

 اطالعات فناوری زیرساخت یک بدون است. تصور قابل غیر دانش مدیریت موفق سازیپیاده

 .نماید بزرگ مقیاس در دانش گراریاشتراک به قادر  را خود کارمندان تواندسازمان نمی قوی،

 و سازد ممکن را اطالعات سریع بازیابی و دسترسی جو،وجست تواندمی اطالعات فناوری

 اساسا  دیگر، عبارت به .کند حمایت را سازمان افراد میان همکاری و ارتباط تواندمی نینهمچ

 دانش مدیریت فرآیندهای از حمایت برای را گوناگونی هاینقش تواندمی اطالعات فناوری

 (.0396زاده و بشیری، )حسن کند ایفا سازمانی

 اجرای برای کارکنان و مدیران آموزش. است آموزش نیازمند دانش مدیریتکارکنان:  آموزش 

 هستند مجبور مدیران و کارکنان. است حیاتی دانش مدیریت فرایند از مرحله در هر مناسب

ها آن هک زمانی حتی ببینند؛ آموزش دانش مدیریت به مربوط عمومی فرایندهای بر برای تمرکز

 یریتمد برنامه موفقیت منظوربه  بنابراین هستند. ایویژه مشکالت حل برای مشارکت حال در

 مجموعه باشد. آموزش،می نیاز کارکنان مورد و مدیریت آموزش در اساسی گراریسرمایه دانش،

 ایهقابلیت مورد در یادگیری کارکنان سهولت برای سازمان یکی شدهریزیبرنامه هایتالش
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، اندحیاتی شغلی، عملکرد موفقیت برای که را مهارت و دانش ها،قابلیت این است. آنان شغلی

 (.0396)حیدری و همکاران،  گیردمی بر در

 تعهد ایجاد دانش مدیریت موفقیت برای بروری اصل یکارشد:  مدیران حمایت و تعهد 

 ابتکار دهدمی نشان هابررسی. است سازمان 0ارشد مدیران دانش توسط مدیریت به مستمر

 کرده فرض مدتکوتاه را فرایند این هاآن زیرا خورد، شکست چند سازمان در دانش مدیریت

 کنندیم کنند تعریفمی زندگی آن در که را دنیایی دانش، بصیرت خلق با ارشد مدیران. بودند

 گروه سازمان، ارشد دهند. مدیرانمی ارائه شود خلق باید که را کلی دانش بزرگ تصویر و

 هب سازمان ارشد مدیریت که است آن مهم گرفت. سرمشق از آنان باید که هستند ایبرگزیده

دری )حی آورد فراهم سازمان اعضای از را الزم پشتیبانی و کند عمل دیگران برابر در نمونه صورت

 (.0396و همکاران، 

 توانندمی آن یوسیله به هاسازمان که است سیستماتیک روشی الگوسازی :2الگوسازي 

 روش، این کنند. اصالح و گیریاندازه یا سازمان صنعت بهترین براساس را خود هایفعالیت

 با برترین را سازمان تمایز وجوه آن، یوسیله به که کندمی فراهم هاسازمان برای چارچوبی

 هب الگوسازی نماید.می مشخص را موجود هایشکاف کردن پر چگونگی و کرده نمایان سازمان

 هب خدماتی و تولیدی هایسازمان انواع توسط تواندمی و است بهبود مستمر برای ابزاری واقع

 (.0396زاده و بشیری، )حسن شود گرفته کار

 دنیازمن آن کیف و کم و شدهتعیین اهداف تحقق از اطالع برای سازمانی هرعملکرد:  سنجش 

 که نای قبیل از هاییپرسش به پاسخ. است عملکرد سنجش و کنترل مناسب هایبرقراری نظام

 این ای و کرد؟ حرکت تعالی سمت به توانمی چگونه چیست؟ سازمان شکست یا دلیل موفقیت
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  شودمی میسر عملکرد ارزیابی جامع نظام یک استقرار با بوده، کجا سازمان قوت و بعف نقاط که

 (.0396)حیدری و همکاران، 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: -3

 شناسیروش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه -3-0

ل به مباحثی چون روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزار جمع صدر این ف

آوری اطالعات، روایی و پایایی ابزار تحقیق، و روش و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود که به 

 شود.رد هر کدام توبیحات الزم داده میترتیب در مو

 روش تحقيق -3-6

در  انشد مدیریت سازیپیاده با مرتبط زیرساختی عوامل اینکه پژوهشگر به دنبال شناختبا توجه به 

باشد. توصیفی از آن جهت شی میپیمای -حکمت ایرانیان است، پژوهش حابر از نوع توصیفی بانک

که به  باشددازد. پیمایشی هم به این دلیل میپره توصیف وبعیت عوامل زیرساختی میباشد که بمی

 گیرد.معه مورد مطالعه و بررسی قرار میپیمایشی وارد میدان مطالعه شده و نظرات افراد جا صورت

 آماري و حجم نمونهجامعه -3-3

 62حجم جامعه آماری شامل  . است حکمت ایرانیان بانک کارکنان جامعه آماری پژوهش حابر کلیه

شعبه مورد مطالعه  8این حجم، تعداد باشد.  که از تهران می استانشعبه بانک حکمت ایرانیان واقع در 

 گیرد.قرار می

 گيريروش نمونه -3-4

 گیری تصادفی ساده استفاده شده است.در این تحقیق از روش نمونه

 روش برآورد حجم نمونه -3-5

 تصادفی سادهگیری های مورد مطالعه از روش نمونهگیبا توجه به شناخت و مطالعه جامعه آماری و ویژ

کارمند بانک نفر  052متوسط از بین تعداد  فرمول کوکران، ین اساس با استفاده ازبر ا. شوداستفاده می

شده، ی توزیعپرسشنامه 000، که از میان عنوان نمونه انتخاب شدنده نفر ب 000تعداد  حکمت ایرانیان،

 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. 000

 



 

 

 

 تکنيک جمع آوري اطالعات -3-2

د. در تواند پرسشنامه باشترین ابزار ما در این تحقیق میرفته، کاربردی کارهبا توجه به روش تحقیق ب

 استفاده شده است. « و همکاران 0هونگ» ی استاندارداین تحقیق به منظور بررسی موبوع از پرسشنامه

 قلمرو  زمانی و مکانی تحقيق -3-7

 باشد.می تهران استانمکان انجام تحقیق در  و قلمرو 0394قلمرو زمانی تحقیق در سال 

 قلمرو موضوعی تحقيق -3-8

 نگ،فره: شامل که آن است سازیدر پیاده مؤثر عوامل و دانش مدیریت به مربوط تحقیق موبوعی قلمرو

 زیالگوسا عملکرد، سنجش اطالعاتی، هایسیستم توانمندسازی، تیم، مشارکت، آموزش، ارشد، مدیران

 باشد.می دانش ساختار و

 تحليل اطالعاتهاي آماري تجزیه و روش -3-9

های توصیفی و استنباطی یلتحلها، تجزیه و یآزمودنی خام مربوط به هادادهی آورجمعبعد از 

مورد تجزیه و تحلیل  spss افزارنرمی خام توسط هادادهگیرد. از این رو یمهای ارائه شده صورت یهفرب

یق ی آمار توصیفی و سپس از طرهاشاخصبا استفاده از  هاداده. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی گرفتقرار 

های استنباطی یلتحلتجزیه و به  SMART PLS6افزار عاملی تأییدی با استفاده از نرم انجام تحلیل

تک  t آزمون آماریهای فرعی پژوهش با همچنین فربیهشده پرداخته شد. های مطرحیهفربمربوط به 

 مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند.  (One-Sample T-Test)نمونه 

                                                           
Hung 

ها تمرکز کرده است. در که بر روی واریانس بین سازه (PLSمعادالت ساختاری، کمترین مربعات بخشی )های مورد استفاده . یکی از تکنیک6 

PLS توزیعی متغیرهای وند. بنابراین از هر گونه فرض همشی تکراری تخمین زده میگیری از طریق یک رویههپارامترهای ساختاری و انداز

های هگیری سازهزمان روایی و پایایی ابزار اندازکوچک است. این تکنیک ارزیابی هم  PLSورد نیاز درورزد. اندازه نمونه مشده اجتناب میمشاهده

 سازد. تئوریکی را فراهم می



 

 

 

 اعتبار یا روایی تحقيق -3-01

از روایی سازه بهره گرفته شد.  سازی مدیریت دانشساختار عاملی عوامل پیادهبه منظور تعیین 

دهد که آیا روایی سازه برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخاب شده است که نشان می

های مورد مطالعه در مدل تحقیق گیری سازهجهت اندازه نشانگرها ساختارهای عاملی مناسبی را

و روایی  0گیری نیازمند بررسی دو نوع روایی است: روایی همگراآورند. برآورد مدل اندازهفراهم می

های مشابه به لحاظ نظری را (. روایی همگرا میزان همبستگی بین سازه0998)چاین،  6تشخیصی

دهد. ها نشان مین تفاوت و تمایز یک سازه معین را از سایر سازهدهد. روایی تشخیصی میزانشان می

 د.دهنگیری را به دست میبه طور کلی، این دو روایی شواهد مربوط به نیکویی برازش مدل اندازه

 SMARTبرای این منظور با توجه به شرایط موجود در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار 

PLS ی پرسشنامه از دو منظر گیری(، روایی سازهتأییدی )مدل اندازه و از طریق تحلیل عاملی

 هایی مانندشود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی با شاخصروایی همگرا و روایی واگرا محاسبه می

شود که ( مشخص میSE( و خطای استاندارد )CR) 3، قابلیت اطمینان سازگاری درونیTمقدار

نشان داده شده است. بریب  4ها در فصل ها به تفکیک مؤلفههعالوه بر بار عاملی هر یک از گوی

باشند قابل پریرش می 7/1متغیر است. مقادیر باالی  0تا  1( از CRقابلیت اطمینان ساختاری )

 (. 0980)فورنلوالکر، 

نتایج مربوط به آزمون روایی 0-3 جدول  

 (CRقابليت اطمينان ) هامؤلفه نام متغير

 7/1 توانمندسازی کارکنان

                                                           
8 . Convergent Validity 
0 . Discriminant Validity 

 . Composite reiliability 



 

 

 

 عوامل زیرساختی

پياده سازي 

 مدیریت دانش 

های زیرساخت سیستم

 اطالعاتی

73/1 

 72/1 فرهنگ سازمانی

 72/1 الگوسازی

 77/1 مشارکت کارکنان

 85/1 تیمی کار

 75/1 تعهد مدیران ارشد

 83/1 ساختار دانش

 8/1 کارکنانآموزش 

 85/1 سنجش عملکرد

 

 

 اعتماد یا پایایی تحقيق -3-00

ایایی های افزایش پکی از راهساده ترین تعریف پایایی عبارت است از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر. ی

اسخگویان بسنجد. برای این هدف هایی است که موبوع را بدون ابهام برای پها  استفاده از پرسشسنجه

(. در تعیین میزان پایایی 0382کار برد )بیکر، ههر مفهوم، بیش از یک معرف را برای سنجش بتوان از می

(Reliability سنجش از آزمون کرونباخ استفاده گردید. هر چه درصد بدست آمده به )نزدیک  % 011

دول زیر ج باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. نتایج حاصل از آزمون فوق بررسی شده و در

 ارائه شده است:

 کرونباخ آزموننتایج  6-3 جدول

 هامؤلفه نام متغير
)آلفاي  ضریب پایایی

 کرونباخ(



 

 

 

 عوامل زیرساختی

پياده سازي 

 مدیریت دانش 

 03/1 توانمندسازی کارکنان

های زیرساخت سیستم

 اطالعاتی

45/1 

 58/1 سازمانیفرهنگ 

 53/1 الگوسازی

 26/1 مشارکت کارکنان

 73/1 تیمی کار

 52/1 تعهد مدیران ارشد

 7/1 ساختار دانش

 27/1 آموزش کارکنان

 77/1 سنجش عملکرد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: -4

 هاتجزیه و تحلیل داده
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه -4-0

های توصیفی و استنباطی یلتحلها، تجزیه و یآزمودنی خام مربوط به هادادهی آورجمعبعد از 

مورد تجزیه و تحلیل  spss افزارنرمی خام توسط هادادهگیرد. از این رو یمهای ارائه شده صورت یهفرب

از  فی و سپسی آمار توصیهاشاخصبا استفاده از  هادادهگیرد. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یمقرار 

های استنباطی یلتحلتجزیه و به  SMART PLS1 طریق انجام تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار

 t آزمون آماریهای مطرح شده پرداخته شد. همچنین فربیه های فرعی پژوهش با یهفربمربوط به 

  مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. (One-Sample T-Test) تک نمونه

 شناختیهاي جمعيتیژگیو -4-6

طراحی یک مدل بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور شناسایی و اولویتهدف این پژوهش، 

ها شامل رشته دنیهای جمعیت شناختی مربوط به آزموویژگی باشد.میمدیریت دانش  سازیپیاده

 د.گردیتحصیلی، جنسیت، وبعیت تأهل، وبعیت سنی، سابقه خدمت، وبعیت تحصیلی ارائه م

 ي تحصيلی رشته -1-2-4

 ها برحسب رشته تحصیلی در جدول زیر گزارش شده است.توزیع آزمودنی

 یلیتحص رشته برحسب هایآزمودن عیتوز 0-4 جدول

 درصد فراوانی رشته تحصيلی

 8/0 6 بانکداری

 MBA 01 9مدیریت 

 6/02 08 مهندسی صنایع

                                                           
ها تمرکز کرده است. در که بر روی واریانس بین سازه (PLSمربعات بخشی )های مورد استفاده معادالت ساختاری، کمترین . یکی از تکنیک0 

PLS توزیعی متغیرهای وند. بنابراین از هر گونه فرض همشریق یک رویه تکراری تخمین زده میگیری از طهپارامترهای ساختاری و انداز

های هگیری سازهزمان روایی و پایایی ابزار اندازارزیابی هم ،این تکنیککوچک است.   PLSورزد. اندازه نمونه مورد نیاز درشده اجتناب میمشاهده

 سازد. تئوریکی را فراهم می



 

 

 

 5/30 35 حسابداری

 4/63 62 مدیریت بازرگانی

 4/5 2 آمار و ریابی

 IT 7 3/2فناوری اطالعات 

 3/2 7 مهندسی کامپیوتر

 011 000 جمع کل

 

 5/30درصد مهندسی صنایع،  MBA ،6/02درصد مدیریت  9درصد بانکداری،  8/0ها، در میان آزمودنی

درصد فناوری اطالعات  3/2درصد آمار و ریابی،  4/5درصد مدیریت بازرگانی،  4/63درصد حسابداری، 

IT   ر دها برحسب رشته تحصیلی باشند. همچنین توزیع آزمودنیمیدرصد مهندسی کامپیوتر  3/2و

 به تصویر کشیده شده است. 0-4نمودار 



 

 

 

 

 یلیتحص رشته برحسب هایآزمودن عیتوز 0-4 نمودار

 جنسيت -1-2-2

 گزارش شده است. 6-4ها برحسب جنسیت در جدول توزیع آزمودنی

 تیجنس برحسب هایآزمودن عیتوز 6-4 جدول

 درصد فراوانی جنسيت

 45 51 مرد

 55 20 زن

 011 000 جمع کل
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درصد فراوانی



 

 

 

ها برحسب باشند. همچنین توزیع آزمودنیدرصد زن می 55 ها مرد ودرصد آن 45ها، در میان آزمودنی

 نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.در جنسیت 

 

 تیجنس برحسب هایآزمودن عیتوز 6-4 نمودار

 وضعيت تأهل -1-2-9

 گزارش شده است. 3-4ها برحسب وبعیت تأهل در جدول توزیع آزمودنی

 تأهل تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 3-4جدول

 درصد فراوانی تأهل

 45 51 مجرد

 55 20 زن

 011 000 کلجمع 

 

ها باشند. همچنین توزیع آزمودنیدرصد متأهل می 55 ها مجرد ودرصد آن 45ها، در میان آزمودنی

 به تصویر کشیده شده است.  3-4نمودار در برحسب وبعیت تأهل 
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درصد فراوانی



 

 

 

 

 تأهل تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 3-4 نمودار

 وضعيت سنی -1-2-1

 گزارش شده است. 4-4ها برحسب وبعیت سنی در جدول توزیع آزمودنی

 یسن تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 4-4جدول

 درصد فراوانی سن

65-35 95 58/85 

32-45 7 3/2 

42-55 9 0/8 

 011 000 جمع کل

 

سال،  45 -32درصد آزمودنی ها بین  3/2سال،  35 -65ها بین درصد آن 58/85ها، در میان آزمودنی

-4نمودار در ها برحسب وبعیت سنی باشند. همچنین توزیع آزمودنیسال  می 55-42درصد بین  0/8

 به تصویر کشیده شده است. 4
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 یسن تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 4-4 نمودار

 

 سابقه خدمت -1-2-9

 گزارش شده است. 5-4ها برحسب سابقه خدمت در جدول توزیع آزمودنی

 

 خدمت سابقه برحسب هایآزمودن عیتوز 5-4جدول

 درصد فراوانی سابقه خدمت

 19/91 010 سال 0-01

 0/8 9 سال 00-61

 9/1 0 سال 60-31

 011 000 جمع کل
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 9/1 سال و 61-00درصد بین  0/8سال،  01-0درصد آزمودنی ها بین  19/91ها، در میان آزمودنی

نمودار در ها برحسب سابقه خدمت سال سابقه خدمت دارند. همچنین توزیع آزمودنی 31-60درصد بین 

 به تصویر کشیده شده است. 4-5

 

 خدمت سابقه برحسب هایآزمودن عیتوز 5-4 نمودار

 

 وضعيت تحصيلی -1-2-5

 گزارش شده است. 2-4ها برحسب وبعیت تحصیلی در جدول توزیع آزمودنی

 یلیتحص تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 2-4جدول

 درصد فراوانی تحصيالت

 6/7 8 دیپلم

 8/01 06 فوق دیپلم

 55 20 لیسانس

 67 31 فوق لیسانس به باال
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 011 000 جمع کل

 

درصد دارای مدرک تحصیلی فوق  8/01درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  6/7ها، در میان آزمودنی

باشند. همچنین توزیع درصد فوق لیسانس به باال می 67درصد دارای مدرک لیسانس و  55دیپلم، 

 به تصویر کشیده شده است. 2-4نمودار در ها برحسب وبعیت تحصیلی آزمودنی

 

 یلیتحص تیوبع برحسب هایآزمودن عیتوز 2-4 نمودار

 

 بررسی توصيفی اطالعات -4-3

در این پژوهش، عوامل کلیدی زیرساخت به منظور طراحی یک مدل پیاده سازی مدیریت دانش مورد 

استاندارد، حداقل و حداکثر  گیرد. در این بخش، اطالعاتی همچون میانگین، انحرافبررسی قرار می

نمرات مؤلفه های فرهنگ سازمانی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، آموزش کارکنان، کار تیمی، 

توانمندسازی کارکنان، زیرساخت سیستم های اطالعاتی، سنجش عملکرد، الگوسازی و ساختار دانش 

 گردد.ارائه می  7-4باشند، در جدول که حاصل اجرای پرسشنامه می
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 دانش تیریمد یساز ادهیپ عوامل حداکثر و حداقل استاندارد، انحراف ن،یانگیم یبررس 7-4 جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين هاشاخص

 09 7 98/6 97/06 فرهنگ سازمانی

 09 4 86/6 45/06 تعهد مدیران ارشد

 63 7 48/3 2/05 مشارکت کارکنان

 64 2 97/3 37/05 آموزش کارکنان

 05 4 59/6 37/9 کارتیمی

 01 4 52/0 99/2 توانمندسازی کارکنان

زیرساخت سیستم های 

 اطالعاتی

4/01 85/0 2 04 

 61 4 47/3 62/00 سنجش عملکرد

 03 4 63/6 4/9 الگوسازی

 04 3 70/6 64/9 ساختار دانش

 

شود، میانگین و انحراف استاندارد عامل فرهنگ سازمانی به طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

، میانگین و انحراف استاندارد عامل تعهد مدیران ارشد به ترتیب برابر با 98/6و  97/06ترتیب برابر با 

، 48/3و  2/05ا ، میانگین و انحراف استاندارد عامل مشارکت کارکنان به ترتیب برابر ب86/6و  45/06

، میانگین و انحراف 97/3و  37/05میانگین و انحراف استاندارد عامل آموزش کارکنان به ترتیب برابر با 

، میانگین و انحراف استاندارد عامل توانمندسازی 59/6و  37/9استاندارد عامل کارتیمی به ترتیب برابر با 

انحراف استاندارد عامل زیرساخت سیستم های  ، میانگین و52/0و  99/2کارکنان به ترتیب برابر با 

، میانگین و انحراف استاندارد عامل سنجش عملکرد به ترتیب 85/0و  46/01اطالعاتی به ترتیب برابر با 



 

 

 

و  63/6و  4/9، میانگین و انحراف استاندارد عامل الگوسازی به ترتیب برابر با 47/3و  62/00برابر با 

 باشد.می 70/6و  64/9ه ترتیب برابر با عامل ساختار دانش ب میانگین و انحراف استاندارد

 هاي پژوهشيهفرضهاي استنباطی مربوط به یافته -4-4

ط ها توسال بودن توزیع دادههای پژوهش، ابتدا نرمبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فربیه

چنانچه مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه  گیرد. مورد بررسی قرار می 6و کشیدگی 0های چولگیشاخص

عوامل  مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط بهنرمال است.  هادادهتوان گفت توزیع یم( باشد، -6و  6)

 شود. ارائه می  8-4در جدول سازی مدیریت دانش پیاده

 تیریمد یسازادهیپ عوامل یدگیکش و یچولگ استاندارد انحراف یخطا و یدگیکش ،یچولگ ریمقاد 8-4 جدول

 دانش

خطای انحراف  چولگی  شاخص ها

 استاندارد چولگی 

خطای انحراف  کشیدگی 

 استاندارد کشیدگی

 144/0 -272/0 222/0 -121/0 فرهنگ سازمانی

222/0 -062/0 تعهد مدیران ارشد  102/0- 144/0  

222/0 121/0 مشارکت کارکنان  641/0- 144/0  

222/0 -016/0 آموزش کارکنان  412/0- 144/0  

222/0 072/0 کارتیمی  147/0- 144/0  

222/0 -142/0 توانمندسازی کارکنان  142/0- 144/0  

                                                           
8 Skewness 
0  Kurtosis 



 

 

 

های زیرساخت سیستم

 اطالعاتی

221/0- 222/0  64/0- 144/0  

222/0 012/0 سنجش عملکرد  001/0- 144/0  

222/0 -262/0 الگوسازی  42/0- 144/0  

222/0 -421/0 ساختار دانش  261/0- 144/0  

 

-6و  6که در بازه )سازی مدیریت دانش عوامل پیادهبا توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط به 

 باشند.های مربوط به این عوامل نرمال میارند، می توان گفت که توزیع داده( قرار د

 عوامل پياده سازي مدیریت دانشساختار عاملی  -4-5

از روایی سازه بهره گرفته شد. روایی  سازی مدیریت دانشساختار عاملی عوامل پیادهبه منظور تعیین 

دهد که آیا نشانگرها گرهای انتخاب شده است که نشان میسازه برای بررسی دقت و اهمیت نشان

آورند. رد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میموهای گیری سازههساختارهای عاملی مناسبی را جهت انداز

)چاین،  6و روایی تشخیصی 0گیری نیازمند بررسی دو نوع روایی است: روایی همگراهبرآورد مدل انداز

دهد. روایی ی مشابه به لحاظ نظری را نشان میهایی همگرا میزان همبستگی بین سازه(. روا0998

دهد. به طور کلی، این دو ها نشان میمعین را از سایر سازهیز یک سازه تشخیصی میزان تفاوت و تما

 دهند.گیری را به دست میهروایی شواهد مربوط به نیکویی برازش مدل انداز

و  SMART PLS برای این منظور با توجه به شرایط موجود در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار

(، روایی سازه پرسشنامه از دو منظر روایی همگرا و گیریهاز طریق تحلیل عاملی تأییدی )مدل انداز

                                                           
8 Convergent Validity 
0 Discriminant Validity 



 

 

 

، قابلیت اطمینان Tهایی مانند مقدارتایج تحلیل عاملی تأییدی با شاخصشود. نروایی واگرا محاسبه می

الوه بر بار عاملی هر یک از شود که ع( مشخص میSE( و خطای استاندارد )CR) 0سازگاری درونی

نشان داده شده است. بر این اساس، چنانچه مقدار  08-4تا  9-4ول اجدها در ها به تفکیک مؤلفهگویه

T  توان نتیجه گرفت که نشانگرها می %95باشد، در سط  اطمینان  -92/0یا کوچکتر از  92/0بزرگتر از

کنند. رد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میهای موگیری سازههساختار عاملی مناسبی را جهت انداز

قابل  7/1مقادیر باالی  متغیر است. 0تا  1( از CRبریب قابلیت اطمینان ساختاری ) عالوه بر این،

 (. 0980، 3الکر و 6باشند )فورنلپریرش می

 

 فرضيه هاي اصلی -4-2

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به سازمانی فرهنگفرضيه اول: 

 شودمی ایرانيان

 یسازمان فرهنگ عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 9-4 جدول

خطاي استاندارد  Tآماره  بارعاملی سؤاالت عامل

(SE) 

قابليت اطمينان 

(CR) 

ضریب پایایی 

 آلفاي کرونباخ

R 

Square 

فرهنگ 

 سازمانی

0 74/1  2/07  14/1  72/1  58/1  

 

4/1  

  6 26/1  4/01      

  3 77/1  40/07      

 4 5/1  59/7      

                                                           
 Composite reiliability 

Fornell 

Larcker 



 

 

 

 

های عامل فرهنگ سازمانی از بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1مقدار متوسط 

بنابراین  باشد؛می 92/0باالتر از   t رسازمانی دارای مقادیهای فرهنگ که تمام گویهجاییآن ازهمچنین 

 توان گفت که فرهنگبنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها تمام گویهبار عاملی 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر به سازمانی

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 58/1برابر با  سازمانی فرهنگ بریب پایایی آلفای کرونباخ

مربوط به   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی فرهنگ سازمانی سنجش 

 ت.اس قبولقابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از فرهنگ سازمانی متغیر 

 

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به ارشد مدیران تعهدفرضيه دوم: 

 شودمی ایرانيان

 ارشد رانیمد تعهد عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 01-4 جدول

شاخص 

 ها

بارعامل سؤاالت

 ي

خطاي  Tآماره 

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Squar

e 

تعهد 

مدیران 

 ارشد

5 7/1  07/04  16/1  75/1 52/1 22/1 

 2 57/1  56/01      

 7 25/1  09/04      

 8 76/1  60/08      



 

 

 

 

های عامل تعهد مدیران ارشد از بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1مقدار متوسط 

بنابراین  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادیتعهد مدیران ارشد های که تمام گویه آنجایی ازهمچنین 

تعهد توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95ن در سط  اطمیناها تمام گویهبار عاملی 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهمدیران ارشد 

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 52/1برابر با تعهد مدیران ارشد  بریب پایایی آلفای کرونباخ

مربوط   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی عامل تعهد مدیران ارشد سنجش 

 ولقب قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  یدهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از تعهد مدیران ارشد  عاملبه 

 است.

 

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده کارکنان منجر به مشارکتفرضيه سوم: 

 شودمی ایرانيان

 کارکنان مشارکت عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 00-4 جدول

خطاي  Tآماره  عاملی بار سؤاالت عامل

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

مشارکت 

 کارکنان

9 76/1  70/67  10/1  77/1  26/1  76/1  

 01 77/1  19/65     

 00 20/1  39/06      

 06 26/1  94/03      



 

 

 

 03 46/1  85/4      

 

های عامل مشارکت کارکنان از بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1مقدار متوسط 

بنابراین  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادیمشارکت کارکنان های که تمام گویه آنجایی ازهمچنین 

مشارکت توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها تمام گویهبار عاملی 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهکارکنان 

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 26/1برابر با مشارکت کارکنان  بریب پایایی آلفای کرونباخ

مربوط   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی عامل مشارکت کارکنان سنجش 

 قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از مشارکت کارکنان  عاملبه 

 است.

 

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده کارکنان منجر به فرضيه چهارم: آموزش

 شودمی ایرانيان

 کارکنان آموزش عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 06-4 جدول

آماره  عاملی بار سؤاالت عامل

T 

خطاي 

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

آموزش 

 کارکنان

04 27/1  

 

04/05  10/1  8/1  27/1  75/1  

 05 2/1  34/06      

 02 72/1  94/62      

 07 25/1  65/04      



 

 

 

 08 26/1  75/00      

 

های عامل آموزش کارکنان از بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1مقدار متوسط 

بنابراین  باشد؛می 92/0باالتر از   t رمقادیدارای آموزش کارکنان های که تمام گویه آنجایی ازهمچنین 

آموزش توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها تمام گویهبار عاملی 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهکارکنان 

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 27/1برابر با آموزش کارکنان  بریب پایایی آلفای کرونباخ

مربوط   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی عامل آموزش کارکنان سنجش 

 ست.ا قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از آموزش کارکنان  عاملبه 

 

 انایراني حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به تيمی فرضيه پنجم: کار

 شودمی

 یمیت کار عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 03-4 جدول

خطاي  Tآماره  عاملی بار سؤاالت عامل

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

آلفاي  پایایی

 کرونباخ

R 

Square 

کار 

 تیمی

09 75/1  43/67  16/1  85/1 73/1 2/1 

 61 85/1  33/37      

 60 86/1  83/37      

 



 

 

 

های عامل کار تیمی از مقدار بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

 ازباشند. همچنین یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1متوسط 

تمام بنابراین بار عاملی  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادیکار تیمی های که تمام گویهجاییآن

 منجر بهکار تیمی توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها گویه

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیهپیاد

توان گفت که ابزار سنجش باشد. بنابراین میمی 73/1برابر با کار تیمی  بریب پایایی آلفای کرونباخ

کار  عاملمربوط به   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی عامل کار تیمی 

 است. قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از تیمی 

 

 رانيانای حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به فرضيه ششم: توانمندسازي

 شودمی

 کاکنان یتوانمندساز عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 04-4 جدول

آماره  عاملی بار سؤاالت عامل

T 

خطاي 

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

توانمند

 سازی 

66 27/1  09/0

6 

16/1  7/1 03/1 5/1 

 63 79/1  98/0

9 

    

 

های عامل توانمندسازی کارکنان  عاملی مربوط به تمام گویهدهد که بارهای یمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1از مقدار متوسط 



 

 

 

 باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادیتوانمندسازی کارکنان های که تمام گویه جاییآن ازهمچنین 

توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها تمام گویهبنابراین بار عاملی 

  شود.می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهتوانمندسازی کارکنان 

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 03/1برابر با توانمندسازی کارکنان  بریب پایایی آلفای کرونباخ

  CR مقدار باشد.مطلوبی برخوردار نمی )همسانی درونی(از پایایی عامل توانمندسازی کارکنان سنجش 

 بولق قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم  7/1توانمندسازی کارکنان  عاملمربوط به 

 است.

 

 رد دانش مدیریت سازي موفقپياده منجر به اطالعاتی هايسيستمفرضيه هفتم: زیرساخت 

 شودمی ایرانيان حکمت بانک

 

 یاطالعات یهاستمیس یها رساختیز عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 05-4جدول

سؤال هاشاخص

 ات

خطاي  Tآماره  عاملی بار

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

 (CRاطمينان )

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

زیر 

هاساخت

ی سیستم 

های 

 اطالعاتی

64 23/1  00/01  13/1  73/1 45/1 45/1 

 65 74/1  54/05      

 62 28/1  56/01      



 

 

 

 

های زیرساختهای عامل بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

دارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1از مقدار متوسط  های اطالعاتیسیستم

های اطالعاتی دارای های سیستمهای زیرساختکه تمام گویه جاییآن ازباشند. همچنین یم ترمناسب

درصد معنادار  95در سط  اطمینان ها تمام گویهلی بنابراین بار عام باشد؛می 92/0باالتر از   t رمقادی

فق مو سازیپیاده های اطالعاتی منجر بههای سیستمتوان گفت که زیرساختبنابراین می باشد؛می

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش مدیریت

توان باشد. بنابراین میمی 45/1های اطالعاتی برابر با های سیستمزیرساخت بریب پایایی آلفای کرونباخ

ی مطلوب )همسانی درونی(های اطالعاتی از پایایی های سیستمزیر ساختعامل گفت که ابزار سنجش 

باشد یم 7/1باالتر از  های اطالعاتیهای سیستمزیرساخت عاملمربوط به   CRمقدار  برخوردار هستند.

 است. قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانکه 

 

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به عملکرد فرضيه هشتم: سنجش

 شودمی ایرانيان

 عملکرد سنجش عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 02-4 جدول

شاخص 

 ها

خطاي  Tآماره  بارعاملی سؤاالت

استاندارد 

(SE) 

قابليت اطمينان 

(CR) 

 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

سنجش 

 عملکرد

67 29/1  04 10/1  85/1 77/1 76/1 

 68 75/1  8/61      

 69 86/1  3/31      



 

 

 

 31 86/1  83/39      

 

از  سنجش عملکردهای عامل دهد که بارهای عاملی مربوط به تمام گویهیمنتایج جدول فوق نشان 

باشند. یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1مقدار متوسط 

بنابراین  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادی سنجش عملکردهای که تمام گویه جاییآن ازهمچنین 

سنجش توان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها تمام گویهبار عاملی 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر به عملکرد

توان گفت که ابزار باشد. بنابراین میمی 77/1برابر با  سنجش عملکرد بریب پایایی آلفای کرونباخ

مربوط   CRمقدار  هستند. مطلوبی برخوردار )همسانی درونی(از پایایی  سنجش عملکردعامل سنجش 

 ست.ا قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از  سنجش عملکرد عاملبه 

 

 ایرانيان حکمت بانک در دانش مدیریت سازي موفقپياده منجر به الگوسازيفرضيه نهم: 

 شودمی

 یالگوساز عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 07-4 جدول

خطاي  Tآماره  بارعاملی سؤاالت عامل

استاندارد 

(SE) 

قابليت 

اطمينان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفاي 

 کرونباخ

R 

Square 

57/1 30 الگوسازی  60/01  13/1  72/1  53/1  2/1  

 36 80/1  78/64      

 33 75/1  14/30      

 



 

 

 

از مقدار  الگوسازیهای عامل بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

 ازباشند. همچنین یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1متوسط 

تمام بنابراین بار عاملی  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادی الگوسازیهای که تمام گویهآنجایی

 منجر به الگوسازیبنابراین می توان گفت که  باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها گویه

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده

توان گفت که ابزار سنجش باشد. بنابراین میمی 53/1برابر با  الگوسازی بریب پایایی آلفای کرونباخ

 عاملمربوط به  CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی  الگوسازیعامل 

 است. قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از  الگوسازی

 

 حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به دانش فرضيه دهم: ساختار

 شودمی ایرانيان

 دانش ساختار عامل یدییتأ یعامل لیتحل به مربوط جینتا 08-4 جدول

خطای  Tآماره  بارعاملی سؤاالت شاخص ها

 (SEاستاندارد )

قابلیت اطمینان 

(CR) 

ضریب 

پایایی آلفای 

 کرونباخ

R 

Square 

ساختار 

 دانش

11 71/0  26/14  01/0  21/0 7/0 46/0 

 14 74/0  2/22      

 16 22/0  24/20      

 



 

 

 

از مقدار  ساختار دانشهای عامل بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج جدول فوق نشان 

 ازباشند. همچنین یم ترمناسبدارند  7/1یی که بارهای عاملی بیش از هاآنباالتر هستند.  5/1متوسط 

تمام بنابراین بار عاملی  باشد؛می 92/0باالتر از   t ردارای مقادی ساختار دانشهای که تمام گویهجاییآن

 منجر به ساختار دانشتوان گفت که بنابراین می باشد؛درصد معنادار می 95در سط  اطمینان ها گویه

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده

توان گفت که ابزار سنجش باشد. بنابراین میمی 7/1برابر با  ساختار دانش بریب پایایی آلفای کرونباخ

 عاملمربوط به   CRمقدار  مطلوبی برخوردار هستند. )همسانی درونی(از پایایی  ساختار دانشعامل 

 است. قبول قابلپایایی ترکیبی مطلوب و  دهندهنشانباشد که یم 7/1باالتر از  ار دانشساخت

 

 روایی همگرا -4-7

اشد. ای داشته بهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهگردد که شاخصروایی همگرا به این اصل برمی

های های واریانسمیانگینی همگرا بودن این است که (، معیار روای0980الرکر ) و طبق نظر فورنل

دهد که عوامل  کار تیمی، نشان می 09-4باشد. نتایج جدول  5/1بیشتر از  (AVEخروجی )

وایی همگرایی باالیی برخوردار از رسنجش عملکرد، الگوسازی، ساختار دانش توانمندسازی کارکنان، 

 باشند. می

 

 یابیارزش یهاشاخص( AVE) شدهاستخراج انسیوار نیانگیم 09-4 جدول

 (AVEروایی همگرا ) تعداد عبارت ها هاشاخص

 44/1 4 فرهنگ سازمانی

 43/1 4 تعهد مدیران ارشد

 40/1 5 مشارکت کارکنان



 

 

 

 43/1 5 آموزش کارکنان

 25/1 3 تیمی کار

 53/1 6 توانمندسازی کارکنان

 47/1 3 های اطالعاتیزیرساخت سیستم

 2/1 4 سنجش عملکرد

 50/1 3 الگوسازی

 23/1 3 ساختار دانش

 

 

 روایی واگرا -4-8

 های دیگرهای سازهی یک سازه و شاخصهاهای جزئی بین شاخصوایی واگرا، بیانگر وجود همبستگیر

های مقادیر همبستگی آن سازه با سازه هر سازه، بزرگتر از AVEبایست ریشه دوم مقادیر باشد که میمی

 AVEکه جرر  ییجاشود از آنمالحظه می 61-4(. همانطور که در جدول 6119دیگر باشد )چواوچن، 

گیری هبنابراین، ابزار انداز های موجود در الگو است،سازه ها با سایرها بیشتر از همبستگی سازههمه سازه

 ست. از روایی واگرای مناسبی برخوردار ا

 

 هاسازه یهمبستگ سیماتر 61-4جدول

 جذر 40 3 8 7 5 9 1 9 2 4 هاشاخص

(AVE) 

فرهنگ 

 سازمانی

0          22/1 



 

 

 

تعهد مدیران 

 ارشد

25/1** 0         25/1 

مشارکت 

 کارکنان

42/1** 2/1** 0        24/1 

آموزش 

 کارکنان

47/1** 22/1** 22/1** 0       22/1 

 8/1      0 **2/1 **52/1 **7/1 **46/1 تیمی کار

توانمندسازی 

 کارکنان

34/1** 48/1** 56/1** 7/1** 44/1** 0     53/1 

اخت زیرس

های سیستم

 اطالعاتی

40/1** 50/1** 49/1** 54/1** 50/1** 43/1** 0    28/1 

سنجش 

 عملکرد

49/1** 23/1** 72/1** 27/1** 58/1** 54/1** 56/1** 0   77/1 

 70/1  0 **27/1 **44/1 **56/1 **27/1 **2/1 **7/1 **45/1 **30/1 الگوسازی

ساختار 

 دانش

33/1** 57/1** 2/1** 20/1** 46/1** 25/1** 46/1** 52/1** 48/1** 0 79/1 

 



 

 

 

 

 دانش تیریمد یسازادهیپ عوامل یعامل ساختار مدل به مربوط یعامل یبارها 7-4 نمودار

 



 

 

 

 

 دانش تیریمد یسازادهیپ عوامل یعامل ساختار مدل به مربوط T یمعنادار ریمقاد 8-4 نمودار

 

 فرضيات فرعی پژوهش -4-9

 انحکمت ایراني بانک در دانش مدیریت استقرار براي سازمانی فرهنگ اول: وضعيت فرضيه

 است مناسب

صلهفاصتله با توجه به با توجه به  ی مربوط به عامل فرهنگ سازمانی ی مربوط به عامل فرهنگ سازمانی هاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافا

ستفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربتتیه فوق استتتفاده کردییمم بیه فوق ا سی فربررستتی فر  منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فر ه ه بیبتتیبرر

ی هاروشطبق   شود.شود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تک نمونه  tمطرح شده از آزمون آماری مطرح شده از آزمون آماری 

شود. که معموال باالتر یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبتعیت مطلوب  



 

 

 

برای هر سؤال  0باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میاز نقطه برش وبتعیت مطلوب و پایین 

سازمانی در عامل فرهنگ ستتازمانی  ستتؤال  4شتتود. با توجه به اینکه در این عامل یمدر نظر گرفته  3برابر با در عامل فرهنگ 

باشتتد. نتایج حاصتتل از اجرای آزمون می 06مل فرهنگ ستتازمانی برابر با نقطه برش عا ،موجود استتت

 گردد.یمارائه  60-4تک نمونه در جدول  tآماری آماری 

 یسازمان فرهنگ عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 60-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت 

 مناسب **110/1 001 44/3 06 فرهنگ سازمانی

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

تفاوت معناداری  6درصد وبعیت موجود عامل فرهنگ سازمانی با میانگین آزمون 99در سط  اطمینان 

که از نقطه برش بیشتر  (M=80091فرهنگ سازمانی ) ؛ و با توجه به مقدار میانگین عامل(p<2028)دارد 

 دیریتم استقرار برایمعناداری  طوربهفرهنگ سازمانی که وبعیت عامل  توان نتیجه گرفتیمباشد؛ می

  .است مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش

 يانایرانحکمت  بانک در دانش مدیریت استقرار براي ارشد مدیران تعهد فرضيه دوم: وضعيت

 است. مناسب

  ددارشارش  مدیرانمدیران  تعهدتعهدی مربوط به عامل ی مربوط به عامل هاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافاصلهفاصلهبا توجه به با توجه به 

ستفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربتتیه فوق استتتفاده کردییمم بیه فوق ا بیه بررستتی فربتتیه   منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فر سی فر برر

                                                           
 کننده وبعیت مطلوبنقطه تعیین 0

 Test Value 



 

 

 

ی هاروشطبق   شود.شود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تک نمونه  tشده از آزمون آماری شتده از آزمون آماری  مطرحمطرح

شود. که معموال باالتر یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبتعیت مطلوب  

ل برای هر سؤا   باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میاز نقطه برش وبتعیت مطلوب و پایین 

شدارشتتد  مدیرانمدیران  تعهدتعهددر عامل در عامل  ستتؤال  4شتتود. با توجه به اینکه در این عامل یمدر نظر گرفته  3برابر با   ار

شدارشتد   مدیرانمدیران  تعهدتعهدنقطه برش عامل  ،موجود استت  باشتد. نتایج حاصل از اجرای آزمون  می 06برابر با   ار

 گردد.یمارائه  66-4تک نمونه در جدول  tآماری آماری 

 ارشد رانیمد تعهد عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 66-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 195/1 001 286/0 06 ارشد مدیران تعهد

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  نتایج حاصل از اجرایبر اساس 

؛ و با توجه (p>2021)تفاوت معناداری ندارد  با میانگین آزمون ارشد مدیران تعهدوبعیت موجود عامل 

توان نتیجه یمباشد؛ که از نقطه برش بیشتر می (M=80021) ارشد مدیران تعهدبه مقدار میانگین عامل 

سبتا ن حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای ارشد مدیران تعهدکه وبعیت عامل  گرفت

  .است مناسب

 يانحکمت ایران بانک در دانش مدیریت استقرار براي مشارکت کارکنان فرضيه سوم: وضعيت

 است مناسب



 

 

 

  مشارکت کارکنانمشارکت کارکنانی مربوط به عامل ی مربوط به عامل هاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافاصلهفاصلهبا توجه به با توجه به 

ستفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربتتیه فوق استتتفاده کردییمم بیه فوق ا بیه بررستتی فربتتیه   منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فر سی فر برر

ی هاروشطبق   شود.شتتود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تک نمونه   tشده از آزمون آماری شتتده از آزمون آماری مطرحمطرح

شود. که معموال باالتر یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبتعیت مطلوب  

در در  برای هر سؤال  باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میاز نقطه برش وبعیت مطلوب و پایین

سؤال موجود  5شود. با توجه به اینکه در این عامل یمدر نظر گرفته  3برابر با   مشارکت کارکنانمشارکت کارکنانعامل عامل 

تک  tآماری آماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 05برابر با   مشارکت کارکنانمشارکت کارکنانرش عامل است نقطه ب

 گردد.یمارائه  63-4نمونه در جدول 

 کارکنان مشارکت عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 63-4 جدول

 Test شاخص

value 

T  سطح  آزاديدرجه

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 170/1 001 862/0 05 مشارکت کارکنان

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به (p<2021)تفاوت معناداری ندارد  با میانگین آزمون مشارکت کارکنانوبعیت موجود عامل 

ه نتیج توانیم باشد؛که کمی از نقطه برش بیشتر می (M=8101) مشارکت کارکنانمقدار میانگین عامل 

نسبتا  انحکمت ایرانی بانک در دانش مدیریت استقرار برای مشارکت کارکنانعامل که وضعیت  گرفت

  .است مناسب



 

 

 

 نحکمت ایرانيا بانک در دانش مدیریت استقرار براي کارکنان آموزش فرضيه چهارم: وضعيت

 است مناسب

 کارکنان آموزشی مربوط به عامل هادادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع افاصلهبا توجه به 

بررسی فربیه  منظوربهبنابراین ؛ فربیه فوق استفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون یم

ی هاروشطبق  شود.یمبهره گرفته  (One-Sample T-Test)تک نمونه  tشده از آزمون آماری مطرح

از که معموال باالتر  شود،یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبعیت مطلوب 

ر دبرای هر سؤال  باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میییننقطه برش وبعیت مطلوب و پا

سؤال موجود  5شود. با توجه به اینکه در این عامل یمگرفته  نظر در 3 با برابر کارکنان آموزشعامل 

تک  tآماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 05برابر با  کارکنان آموزشنقطه برش عامل  ،است

 گردد.یمارائه  64-4نمونه در جدول 

 کارکنان آموزش عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 64-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 308/1 001 113/0 05 کارکنان آموزش

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به (p>2021)تفاوت معناداری ندارد  با میانگین آزمون کارکنان آموزشوبعیت موجود عامل 

ه نتیج توانیم باشد؛که کمی از نقطه برش بیشتر می (M=81051) کارکنان آموزشمقدار میانگین عامل 

بتا نس حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای کارکنان آموزشکه وبعیت عامل  گرفت

  .است مناسب



 

 

 

 سبحکمت ایرانيان، منا بانک در دانش مدیریت استقرار براي تيمی کار فرضيه پنجم: وضعيت

 است

وان وان تتییمم  مربوط به عامل کار تیمیمربوط به عامل کار تیمی  ییهاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافاصلهفاصلهبه به   توجهبا با 

شده از شده از بررسی فربیه مطرحبررسی فربیه مطرح  منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ از آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوق استفاده کرداز آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوق استفاده کرد

ماری آزمون آمتاری   ی متعارف، هاروشطبق   شود.شتتتود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تتک نمونه    tآزمون آ

از نقطه که معموال باالتر  شود،یمدرصتدی تعیین   51با در نظر گرفتن نقطه  معموال وبتعیت مطلوب  

ل ل در عامدر عامبرای هر سؤال   باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میبرش وبتعیت مطلوب و پایین 

نقطه  ،سؤال موجود است 3شتود. با توجه به اینکه در این عامل  یمدر نظر گرفته  3برابر با کار تیمی  کار تیمی  

-4تک نمونه در جدول  tآماری آماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 9برابر با کار تیمی  کار تیمی  برش عامل 

 گردد.یمارائه  65

 یمیت کار عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 65-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 068/1 001 535/0 9 کار تیمی  

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به مقدار (p>2021)دارد نتفاوت معناداری  با میانگین آزمون کار تیمی عاملوضعیت موجود 

ه وضعیت ک توان نتیجه گرفتیم باشد،که کمی از نقطه برش بیشتر می (M=9051)عامل کار تیمی  میانگین 

  .است مناسبنسبتا  حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برایکار تیمی  عامل 



 

 

 

، حکمت ایرانيان بانک در دانش مدیریت استقرار براي توانمندسازي فرضيه ششم: وضعيت

 است مناسب

صلهفاصتتتلهبا توجه به با توجه به  سازی مربوط به عامل توانمندستتتازهاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافا ی ی ی مربوط به عامل توانمند

ستفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربتتیه فوق استتتفاده کردییممکارکنان کارکنان  بیه فوق ا سبررستت  منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فر ی ی برر

بیه مطرحفربتتیه مطرح طبق   شود.شتتود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تک نمونه  tشده از آزمون آماری شتتده از آزمون آماری فر

شتتود. که یمدرصتتدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال ی متعارف، وبتتعیت مطلوب هاروش

 باشتتد.  نقطه برشتر از آن وبتتعیت نامطلوب میاز نقطه برش وبتتعیت مطلوب و پایینباالتر  معموال

شود. با توجه به اینکه در این یمدر نظر گرفته  3برابر با ی کارکنان ی کارکنان در عامل توانمندسازدر عامل توانمندسازبرای هر سؤال 

نتایج حاصل از باشد. می 2برابر با ی کارکنان ی کارکنان توانمندسازتوانمندسازنقطه برش عامل  ،ستؤال موجود است  6عامل 

 گردد.یمارائه  62-4 تک نمونه در جدول tآماری آماری اجرای آزمون 

 کارکنان یتوانمندساز عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 62-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 مناسب **111/1 001 277/2 2 توانمندساز ی کارکنان

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

که  توان گفتیم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه (p<2021)تفاوت معناداری دارد  میانگین آزمونی کارکنان با وبعیت موجود عامل توانمندساز

ه نتیج توانیم باشد؛که از نقطه برش بیشتر می (M=1099به مقدار میانگین عامل توانمندسازی کارکنان )



 

 

 

 بانک رد دانش مدیریت استقرار برایمعناداری  طوربهتوانمندسازی کارکنان عامل که وضعیت  گرفت

  .است مناسب حکمت ایرانیان

 انکب در دانش مدیریت استقرار براي اطالعاتی هايسيستم فرضيه هفتم: وضعيت زیرساخت

 است حکمت ایرانيان، مناسب

 زیرساختی مربوط به عامل هادادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع افاصلهبا توجه به 

 منظورهببنابراین ؛ استفاده کرد توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوقیم اطالعاتی هایسیستم

 شود.یمبهره گرفته  (One-Sample T-Test)تک نمونه  tبررسی فربیه مطرح شده از آزمون آماری 

که  شود،یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال ی متعارف، وبعیت مطلوب هاروشطبق 

برای  باشد.  نقطه برشآن وبعیت نامطلوب می تر ازاز نقطه برش وبعیت مطلوب و پایینمعموال باالتر 

که شود. با توجه به اینیمدر نظر گرفته  3برابر با  اطالعاتی هایسیستم زیرساختدر عامل هر سؤال 

باشد. می 9برابر با  اطالعاتی هایسیستم زیرساختنقطه برش عامل  ،سؤال موجود است 3در این عامل 

 گردد.یمارائه  67-4تک نمونه در جدول  tآماری نتایج حاصل از اجرای آزمون 

 یاطالعات یها ستمیس یهاساخت ریز عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 67-4جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 زیرساخت

 اطالعاتی هایسیستم

 مناسب **111/1 001 178/8 9

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              



 

 

 

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ (p<2021) تفاوت معناداری دارد با میانگین آزمون اطالعاتی هایسیستم زیرساختوبعیت موجود عامل 

بیشتر که از نقطه برش  (M=82020) اطالعاتی هایسیستم زیرساختعامل و با توجه به مقدار میانگین 

 رایبمعناداری  طوربه اطالعاتی هایسیستم زیرساختکه وبعیت عامل  توان نتیجه گرفتیم باشد؛می

  .است مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار

 يان،حکمت ایران بانک در دانش مدیریت استقرار براي عملکرد سنجش فرضيه هشتم: وضعيت

 است مناسب

صلهفاصتله با توجه به با توجه به    عملکردعملکرد  سنجشستنجش ی مربوط به عامل ی مربوط به عامل هاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافا

بیه فوق توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فربتتیه فوق ییمم ستفاده کرداستتتفاده کردتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فر بیه بررستتی فربتتیه   منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ ا سی فر برر

ی هاروشطبق   شود.شتتود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تک نمونه   tشده از آزمون آماری شتتده از آزمون آماری مطرحمطرح

که معموال باالتر  شود،یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبتعیت مطلوب  

در در  برای هر سؤال  باشد.  نقطه برشآن وبعیت نامطلوب میتر از از نقطه برش وبعیت مطلوب و پایین

سؤال موجود  4که در این عامل شود. با توجه به اینیمدر نظر گرفته  3برابر با   عملکردعملکرد  سنجشسنجشعامل عامل 

تک  tآماری آماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 06برابر با   عملکردعملکرد  سنجشسنجشنقطه برش عامل  ،است

 گردد.یمارائه  68-4نمونه در جدول 

 عملکرد سنجش عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 68-4جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادی

 معناداری

 وضعیت شاخص

 نامناسب 027/0 110 -212/2 12 عملکرد سنجش

 15/1* معناداری در سط                    



 

 

 

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به (p<1015)تفاوت معناداری دارد  با میانگین آزمون عملکرد سنجشوبعیت موجود عامل 

 توان نتیجه گرفتیم باشد؛که از نقطه برش کمتر می (M=00062) عملکرد سنجشمقدار میانگین عامل 

 یانحکمت ایران بانک در دانش مدیریت استقرار برایمعناداری  طوربه عملکرد سنجشکه وبعیت عامل 

  .است مناسبنا

 ناسبم حکمت ایرانيان، بانک در دانش مدیریت استقرار براي الگوسازي فرضيه نهم: وضعيت

 است

ان ان توتوییممی مربوط به عامل الگوسازی ی مربوط به عامل الگوسازی هاهادادهدادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع ی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع اافاصلهفاصلهبا توجه به با توجه به 

شده از شده از بررسی فربیه مطرحبررسی فربیه مطرح  منظورمنظوربهبهبنابراین بنابراین ؛ ؛ از آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوق استفاده کرداز آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوق استفاده کرد

ماری آزمون آمتاری   ی متعارف، هاروشطبق   شود.شتتتود.ییممبهره گرفته بهره گرفته   (One-Sample T-Test)تتک نمونه    tآزمون آ

نقطه که معموال باالتر از  شود،یمدرصتدی تعیین   51با در نظر گرفتن نقطه  معموال وبتعیت مطلوب  

ل ل در عامدر عامبرای هر سؤال   باشد.  نقطه برشتر از آن وبعیت نامطلوب میبرش وبتعیت مطلوب و پایین 

سازیالگوستازی  نقطه  ،سؤال موجود است 3که در این عامل شود. با توجه به اینیم در نظر گرفته 3برابر با  الگو

-4تک نمونه در جدول  tآماری آماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 9برابر با  الگوسازیالگوسازیبرش عامل 

 گردد.یمارائه  69

 یالگوساز عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 69-4جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 158/1 001 906/0 9 الگوسازی



 

 

 

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به مقدار (p>2021)تفاوت معناداری ندارد  وبعیت موجود عامل الگوسازی با میانگین آزمون

 که توان نتیجه گرفتیم باشد،که کمی از نقطه برش بیشتر می (M=902میانگین عامل الگوسازی )

  .تاس نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای الگوسازیوبعیت عامل 

 ،حکمت ایرانيان بانک در دانش مدیریت استقرار براي دانش ساختار فرضيه دهم: وضعيت

 است مناسب

 دانش ساختاری مربوط به عامل هادادهی بودن و همچنین نرمال بودن توزیع افاصلهبا توجه به 

بررسی فربیه  منظوربهبنابراین ؛ از آمار پارامتریک جهت آزمون فربیه فوق استفاده کردتوان یم

ی هاروشطبق  شود.یمبهره گرفته  (One-Sample T-Test)تک نمونه  tشده از آزمون آماری مطرح

از شود. که معموال باالتر یمدرصدی تعیین  51با در نظر گرفتن نقطه  معموال متعارف، وبعیت مطلوب 

ر دبرای هر سؤال  نقطه برشباشد. تر از آن وبعیت نامطلوب مینقطه برش وبعیت مطلوب و پایین

سؤال موجود  3که در این عامل شود. با توجه به اینیمدر نظر گرفته  3برابر با  دانش ساختارعامل 

تک نمونه  tآماری باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون می 9برابر با  دانش ساختارنقطه برش عامل  ،است

 گردد.یمارائه  31-4در جدول 

 دانش ساختار عامل به مربوط نمونه تک t آزمون از حاصل جینتا 31-4 جدول

 Test شاخص

value 

T سطح  درجه آزادي

 معناداري

 وضعيت شاخص

 نسبتا مناسب 347/1 001 944/1 9 دانش ساختار



 

 

 

 15/1* معناداری در سط                    

 10/1** معناداری در سط              

توان گفت که یم ،(One-Sample T-Test)تک نمونه  tآزمون آماری  بر اساس نتایج حاصل از اجرای

؛ و با توجه به (p>2021)با میانگین آزمون تفاوت معناداری ندارد  دانش ساختاروبعیت موجود عامل 

توان نتیجه یمباشد؛ که کمی از نقطه برش بیشتر می( M=9002) دانش ساختارمقدار میانگین عامل 

تا نسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای دانش ساختارکه وبعیت عامل  گرفت

  .است مناسب

 سازي مدیریت دانشعوامل پياده بندياولویت -4-01

سازی مدیریت دانش مقادیر میانگین هر یک از عوامل را بر تعداد بندی عوامل پیادهور اولویتبه منظ

آمده عوامل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل دستهسؤاالت آن تقسیم نموده و مقادیر ب

 گردد.در جدول زیر ارائه میسازی مدیریت دانش بندی هر یک از عوامل پیادهاولویت

 دانش تیریمد یسازادهیپ عوامل یبندتیاولو 30-4جدول

 اولویت ميانگين هاشاخص

 اول 49/3 توانمندسازی کارکنان

 دوم 47/3 های اطالعاتیزیرساخت سیستم

 سوم 64/3 فرهنگ سازمانی

 چهارم 03/3 الگوسازی

 پنجم 06/3 مشارکت کارکنان

 پنجم 06/3 تیمی کار

 ششم 00/3 تعهد مدیران ارشد



 

 

 

 هفتم 18/3 ساختار دانش

 هشتم 17/3 آموزش کارکنان

 نهم 80/6 سنجش عملکرد

 

 توانمندسازی کارکنانسازی مدیریت دانش، عامل بندی عوامل پیادهبا توجه به نتایج حاصل از رتبه

در اولویت  47/3با میانگین  های اطالعاتیاولویت نخست، عامل زیرساخت سیستمدر  49/3 با میانگین

در  03/3با میانگین در اولویت سوم، عامل الگوسازی  64/3با میانگین دوم، عامل فرهنگ سازمانی 

به جهت دارا بودن مقادیر میانگین  06/3با میانگین و کار تیمی اولویت چهارم، عوامل مشارکت کارکنان 

در اولویت ششم، عامل ساختار دانش  00/3با میانگین یکسان در اولویت پنجم، عامل تعهد مدیران ارشد 

در اولویت هشتم و عامل  17/3با میانگین موزش کارکنان در اولویت هفتم، عامل آ 18/3با میانگین 

 در اولویت نهم قرار دارد.  80/6با میانگین سنجش عملکرد 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم: -5

 گیریبحث و نتیجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه -5-0

 استفاده ی،جهان اطالعات با همگام و روزبه دانش به اتکا با تنها کارکنان و مشتریان نیازهای به گوییپاسخ

 شدان با شدن همراه به در کارکنان نیاز. است پریرامکان منابع و زمان در جوییصرفه و جدید هایفناوری از

 انچهچن. است امروز متالطم دنیای در سازمان ماندگاری شرط علمی نوین هایپیشرفت از استفاده و دنیا روز

 یماتتصم اتخاذ به قادر نباشند برخوردار جهانی هایپیشرفت با مطابق و نوین دانش و اطالعات از هاسازمان

 هاسازمان بودن محوردانش به منوط اقتصاد یعرصه در موفقیت امروزه. بود نخواهند نیز هنگامبه و درست

 هایسازمان به باید کنند، پیدا دست موفقیت به جهانی رقابت یعرصه در خواهندمی که هاییسازمان. است

 و انتشار دهی،سازمان آوری،جمع ایجاد، فرایند از است عبارت دانش مدیریت .شوند تبدیل بنیاندانش

 رقبایش، هب نسبت سریعتر یادگیری در سازمان توانایی به سازمان، یک رقابتی هایمزیت. دانش از برداریبهره

 و هامهارت دانش، کارگیریهب و آوریجمع در سازمان توانایی به سازمانی یادگیری فرایند. دارد بستگی

. دارند ار آینده در سازمانی عملکرد بهبود و سازمان اعضای یادگیری بهبود توان که دارد بستگی رفتارهایی

 جهت منطقی و فیزیک ساختاری، اختصاصی تغییرات سازمان، یک در دانش مدیریت فرایندهای اتخاذ برای

 که است شده باعث رقابتی، منبع یک عنوان به دانش شدن تبدیل امروزه. است الزم هافعالیت یاداره

 از. تاس بروری هاآن پریریرقابت و بقا برای دانش مدیریت که کنند پیدا دست نتیجه این به هاسازمان

 هایزیرساخت و کند کسب را الزم آمادگی باید دانش مدیریت سازیپیاده برای سازمانی هر که جاییآن

 .گردد می دوچندان حابر پژوهش اهمیت باشد، داشته را بروری

 متحک بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به سازمانی فرهنگاول:  گيرينتيجه

 شودمی ایرانيان

 و مستندات از طریق هاسازمان که طور که در فصل دوم اشاره گردید اندیشمندان بر این باورندهمان

 هک روشی. دارند قرار سازمانی جایگاه خاصی سوابق در که کنندمی کسب را خود دانش روزمره، هایبرنامه

 خلق جدید دانش و هماهنگ و منسجم با هم مختلف یروزمره هایبرنامه و مستندات دانش آن طریق از



 

 

 

 عنصری عنوان به سازمان دیدگاه این در. گیردمی سازمانی شکل فرهنگ و سوابق یوسیله به شود،می

 .شودمی گرفته نظر در آن یکنندهحل و با مسأله شونده مواجه

 فرهنگ،»: گفت ببرد عامل حیاتی مدیریت دانش را نام خواسته شد سه 0رابرت باکمن وقتی از

هاى مشترک ارزش و باورها نظامی از» فرهنگ سازمانى(. 0998 ،3گریسون و 6اودل) «فرهنگ فرهنگ،

 و 4کوبرگ) «کندمی تعیین سازمانى را و روش زندگی پیدا کرده هنجارهاى رفتارى نمود در است که

  (.0987، 5چاسمیر

باالتر هستند.  5/1ط های عامل فرهنگ سازمانی از مقدار متوسبارهای عاملی مربوط به تمام گویه

 کمتح بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر به سازمانی توان گفت که فرهنگبنابراین می

های مختلف سازمان، تشویق سازمانی با ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخششود. فرهنگ می ایرانیان

های افراد نسبت به محیط، فرآیند مدیریت دانایی را در سازمان گسترش دیدگاه توسعه، افراد به نوآوری و

سازمان  یهای بهبود بخشیدن به شرایط بقادهد. مدیریت دانش که یکی از راهد حمایت قرار میمور

ب با این فرهنگی مناس یگردد که از قبل زمینهآمیز در سازمان اجرا میزمانی به طور موفقیتاست، 

 رچرا که هدایت نمودن دانایی موجود سازمان یک امر مردمی است و به طو .نظام بسترسازی شده باشد

د ایها بازمانباشد. لرا سابعی از فرهنگ کارکنان سازمان میگردد و تکامل مربوط به منابع انسانی می

 فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.  ،برای اجرای موفق مدیریت دانایی

 والحمدی چنگیز ،(0391) سلیمی ترکمانی و طالبیهای پژوهش های حاصل از این پژوهش با یافتهیافته

(، 0390) همکاران و حسامی زند (،0390) تهامی (، منوریان و6119) (، فات  محمدی و همکاران0388)

 و (، واعظی0393همکاران ) و عبدالملکی (، حسین0391) (، ساالری و همکاران0393) و کریمی قاسمی

                                                           
Robert Buckman 

Aodel 

Grayson 

Koberg 

Chusmir 



 

 

 

( و لیبوویتز، 6115ران )و همکا 0(، هونگ6115) (، کوان0396بشیری ) و زاده(، حسن0388) مسلمی

 باشد.می همسو

(، 0394میراحمدی) و (، زیدی6118) همکاران و های اخوانهای حاصل از این پژوهش با پژوهشیافته

اپل  ( ، جوشی و0998پروساک ) و دانپورت(، 0997اسکایرم و آمیدون )(، 6116شرما و ویکرمسینگه )

 باشد.می ناهمسو(  6111)

 نوع. ددانش باشن تسهیم هاىفعالیت یبرندهیا پیش بازدارنده عوامل ترینمهم توانندمی فرهنگى عوامل

 هاگرچ. گیرد قرار توجه مورد دانش باید تسهیم بررسى آن در روش تسهیم و شودمی تسهیم که دانشى

 تجربیات و دانش بمنى اما کند، کمک دانش عینى تسهیم بر تواندساختارى می و مدیریتى اقدامات و نتایج

 جربهت و دانش بمنى ،شودمی باارزش تلقى غالبا که چیزى آن. است فرهنگى تأثیر عوامل تحت شدت به

 .است پریرانعطاف و فرهنگ مشارکتى با محیطى که نیازمند است

 بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به ارشد مدیران تعهددوم:  گيرينتيجه

 شودمی ایرانيان حکمت

. باشدمی ارشد مدیران تعهدو   حمایت به  وابسته  مستقیما   سازمان  در  ریزی برنامه  و  برنامه  هر  موفقیت

 ارشد مدیران حمایت به مسیر سازیپیاده طراحی و در شدن موفق برای دانش مدیریت یبرنامه یک بنابراین

 تغییر  آن  چگونه  که  بدانند  ارشد  مدیران  باید ، کند  تغیر  ایجاد  به  مبادرت  سازمان  که  این  از  دارد. قبل نیاز

 که  داشت  خواهند  نیاز  ارشد  باشند. مدیران  داشته  ربایت آن  از  و  دارد،  سهم  سازمان  کلی  استراتژی  در

 کارکنان  و  شود  زیاد  سازمان  مشکالت  اگر  ویژه  به  است  مهم  تعهد  این برسانند.  اثبات  به  را  شرکت  یک  تعهد

 این همانند  ارشد  یران مد  تعهد  فقدان . بپرسند  انگیزش  کاهش  و  تغییر  به  راجع  سؤاالتی  میانی یران مد  یا

 رسد.می  نظر  به  ، دارند  شدن  تباه  به  گرایش  کیفیت  های چرخه  که

                                                           
 Hung 



 

 

 

درصد معنادار  95های مربوط به تعهد و حمایت مدیران ارشد در سط  اطمینان بار عاملی تمام گویه

 بانک رد دانش موفق مدیریت سازیپیاده مدیران ارشد منجر بهتوان گفت که تعهد بنابراین می باشد؛می

 نیز و مناسب ساختار اجرایی طراحی جهت سازمان ارشد مدیران حمایت و شود. تعهدمی حکمت ایرانیان

 است.  اجرای مدیریت دانش موفقیت عوامل از دانشی هایطرح از حمایت

 (، 6118) همکاران و (، اخوان0382) دارمی دیهای پژوهش هاهای حاصل از این بخش با یافتهیافته

 و حسامی (، زند0390تهامی ) (، منوریان و0388) والحمدی (، چنگیز0391) سلیمی ترکمانی و طالبی

(، 0396بشیری ) و زاده(، حسن0393) کریمی و (، قاسمی0394میراحمدی ) و (، زیدی0390) همکاران

 باشد.میهمسو ( 6115) هونگ و همکاران

(، ابطحی و 6119های پژوهش محمدی و همکاران )ژوهش با یافتههای حاصل از این پهمچنین یافته

(، 6116(، شرما و ویکرمسینگه )0388) مسلمی و (، واعظی0391) ساالری و همکاران(، 6112) صلواتی

 (6111) هالس اپل و (، جوشی0998پروساک ) و نپورتو(،  دا0997و آمیدون ) (، اسکایرم6115کوان )

 باشد.میناهمسو 

 بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده کارکنان منجر به سوم: مشارکت گيرينتيجه

 شودمی ایرانيان حکمت

امل های عبارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که ها نشان میایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهنت

توان گفت که مشارکت کارکنان منجر بنابراین می هستند؛باالتر  5/1مشارکت کارکنان از مقدار متوسط 

 و فطری نیاز یک مشارکت واقع شود. درمی ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده به

 هایسازمان در نیز امروزه بوده و انسان زندگی مهم ابزارهای از یکی دیرباز از مشارکت .است انسان ذاتی

های خالق و در سازمان. کنندمشارکت می خودشان، کار با مرتبط هایگیریتصمیمدر  کارکنان موفق،

های ارتقا به فکری در چارچوب سیستمگیری از نظرات کارکنان و هممحور مشارکت جمعی، بهرهدانش

 زا کارکنان آگاهی رود. با افزایشساز موفقیت به شمار میای رایج بوده و جزء عوامل زمینهطور گسترده



 

 

 

 هایتوانایی به کارکنان سازمان متقابل اعتماد میزان توانمی همکارانشان، هایتخصص قابلیت و اهمیت

 اجتماعی یسرمایه از ناشی اعتماد وجود در اثر تواندمی کارکنان مشارکت افزایش  داد. افزایش را یکدیگر

 به تمایل و کنند پیدا اطمینان و سازمان مدیریت هایبرنامه و اهداف به کارکنان شودموجب می که

هایی ای است از انسانشود. یک سازمان موفق مجموعه ایجاد آنان در اهداف این به یابیدر دست مشارکت

 تجارب و پریر سازمان،که با کار گروهی در نظام انعطاف اندیشه و اهدافی مشترک با فرهنگ سازمانی،

ها را یهدهند، سرماان در اختیار مدیریت خود قرار میسازمافزون انش خود را با عشق به پیشرفت روزد

 اقتصادی و سیاسی های اداری، اجتماعی،سازمان کنند،برداری میکنند، از منابع طبیعی بهرهمتراکم می

 د.نبرو روند توسعه را به خوبی پیش می آورنده وجود میرا ب

(، 0396) بشیری و زادهحسنصل از پژوهش های حاحاصل از این بخش پژوهش با یافته هاییافته

 و همکاران هونگ (،0039) تهامی منوریان و (، 6118) همکاران و (، اخوان6119) محمدی و همکاران

 باشد.میهمسو ( 6115)

(، 0382) دارمی (، هادی6112) همچنین نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش ابطحی و صلواتی

 است. ناهمسو (0388) والحمدی (،  چنگیز9103) سلیمی ترکمانی و طالبی

 کمتح بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده کارکنان منجر به گيري چهارم: آموزشنتيجه

 شودمی ایرانيان

ارهای عاملی مربوط به تمام دهد که بیمهای آماری نشان ایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهنت

آموزش توان گفت که این میبنابر ؛باالتر هستند 5/1مقدار متوسط ای عامل آموزش کارکنان از هگویه

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهکارکنان 

 مورد در کارکنان یادگیری سهولت ای بر سازمان یک یشدهریزیبرنامه هایتالش مجموعه آموزش،

 انداتیحی شغلی، عملکرد موفقیت برای که را مهارت و دانش ها،قابلیت این است آنان شغلی هایقابلیت

 دانش مدیریت عمومی فرایندهای بر تمرکز خصوص در باید هاواحد کلیه کارکنان .گیردمی بر در را



 

 

 

 نیازمند اساسی زیرساخت این از مندیبهره جهت بنابراین. کنند دریافت را الزم هایآموزش

 برای مختلف آموزشی هایدوره برگزاری. هستیم مدیریت و کارکنان آموزش امر در گراریسرمایه

 اجرای بامن دتوانمی یان،ایران حکمت بانک در دانش عمیق مفاهیم با ایشان آشناسازی و کارکنان

 شدان تیمدیر اصلی یالزمه مستمر و مداوم آموزش. باشد دانش مدیریت مدل سازیپیاده آمیزموفقیت

 .است سازمان در

(، 0396) بشیری و زادهحسنهای حاصل از پژوهش حاصل از این بخش پژوهش با یافته هاییافته

 و همکاران هونگ (، 6118وونگ ) (، کوان6119) ، محمدی و همکاران(6116)شرما و ویکرمسینگه 

 باشد.میهمسو ( 6115)

 و نپورتودا (، 0997و آمیدون ) اسکایرمهمچنین نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش 

(، 0382) دارمی (، هادی6112) (، ابطحی و صلواتی6111) هالس اپل و (، جوشی0998پروساک )

 است. ناهمسو (0388) والحمدی (،  چنگیز9103) سلیمی ترکمانی و طالبی

 متحک بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به تيمی گيري پنجم: کارنتيجه

 شودمی ایرانيان

 عناصر هاتیم. رساندمی را سازمان هایفعالیت در گراییجمع جهت مناسب فضای ایجاد تیمی کار

 تیمی کار. کنند حرکت آینده سمت به تا کنندمی کمک سازمان به هاآن .هستند مسأله حل اصلی

 داریم، ازنی مختلف مهارت چندین به که هاییموقعیت در مثال  ؛کندمی عمل کاراتر فرد یک کار به نسبت

 گروهی کار قالب در دیگران با تعامل و همکاری. آوردمی دست به فرد یک کار از بهتر نتایجی تیم

 راداف شرایطی چنین در. دارد تجربیات و دانش تسهیم در مهمی بسیار نقش انفرادی کارهای برخالف

 رارق یکدیگر اختیار در را خود تجربیات و دانش کارها، مؤثر انجام برای گروهی، کار ماهیت یواسطه به

 یک انجام جهت یکدیگر همکاری با که نفر چند یا دو از متشکل هاییگروه کاری، هایگروه. دهندمی

 تعداد،اس در کاری گروه هر قوت ینقطه. کنندمی فعالیت مشترک هدف یک به یابیدست یا و معین کار



 

 

 

 شدن حل به یکدیگر کنار در موارد این یهمه که است گروه آن اعضای شخصیت و ارزش مهارت،

 .هستند یکدیگر مکمل ،گروه اعضای که چرا ،رساندمی یاری گروه مشکالت

 همکاران و حسامی زندهای حاصل از پژوهش پژوهش با یافتهاز های حاصل از این بخش یافته

( 6115) و همکاران هونگ (، 6118همکاران )(، اخوان و 0396بشیری ) لعیا و زادهحسن(، 0390)

 باشد.میهمسو 

 و نپورتودا (، 0997و آمیدون ) اسکایرمهمچنین نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش 

(، 0382) دارمی (، هادی6112) (، ابطحی و صلواتی6111) هالس اپل و (، جوشی0998پروساک )

 است. ناهمسو (0388) والحمدی (،  چنگیز9103) سلیمی ترکمانی و طالبی

 بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به گيري ششم: توانمندسازينتيجه

 شودمی ایرانيان حکمت

بارهای عاملی مربوط به تمام دهد که یمهای آماری نشان تحلیل یافته نتایج حاصل از تجزیه و

توان گفت که بنابراین می ؛باالتر هستند 5/1از مقدار متوسط  های عامل توانمندسازی کارکنانگویه

  شود.می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده منجر بهتوانمندسازی کارکنان 

 فرد سازمانی نقش در اختیار تفویض را توانمندسازیبا توجه به آنچه در فصل دوم گرشت، 

 توام را خود پیشنهادات بهترین ها آ .هستند مفید خودشان و سازمان برای توانمند کارکنان .دانستندمی

 نسبت آنان. اشندبمی هدفدار شدت به و کنندمی مطرح کار محیط در غرور و هیجان مالکیت، احساس با

 هب منجر که طوری به نمایندمی سازمان معطوف را خود عالیق و کرده برخورد تروالنهمسئ کارشان به

 تواندیم کارکنان سازیتوانمند بر ثرمؤ عوامل به ویژه توجه. شودمی هاسیستم و عملکرد فرایند بهبود

 کار ایجوی جوانان و متقابیان به هاآموزش بیشتر هرچه اثربخشی و پویایی فاکتور ترینمهم عنوان به

 یرغ در دهد،مى افزایش کارش به نسبت را کارمند تملک احساس ،توانمندسازى. گیرد قرار توجه مورد

 ،دهستن توانمندتر که کارکنانی .داشت خواهد کارش به نسبت احساس از خالی نگاه یک صورت این



 

 

 

. ارندد بیشتری کاری مشارکت و همکاری احتماال  دارند، کمتری شغلی فشارهاى و بیشتر ربایت و تعهد

 راستای در هاآن گروهی و فردی هایتوانایی و هاظرفیت از بهینه یاستفاده و کارکنان توانمندسازی

 .است یانایران حکمت بانک در دانش مدیریت سازیپیاده برای ثرمؤ ابزارهای از یکی سازمانی اهداف

 همکاران و حسامی (، زند0390تهامی ) های پژوهش منوریان وهای حاصل از این بخش با یافتهیافته

 باشد.میهمسو ( 0396بشیری ) و زاده(، حسن0390)

(، ابطحی 6119های پژوهش محمدی و همکاران )های حاصل از این پژوهش با یافتههمچنین یافته

پروساک  و نپورتودا (، 0997و آمیدون ) اسکایرم(، 6116(، شرما و ویکرمسینگه )6112) و صلواتی

 باشد.میناهمسو ( 6111) هالس اپل و (، جوشی0998)

 تمدیری سازي موفقپياده منجر به اطالعاتی هايسيستم گيري هفتم: زیرساختنتيجه

 شودمی ایرانيان حکمت بانک در دانش

بارهای عاملی مربوط به تمام دهد که یمهای آماری نشان ایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهنت

توان بنابراین می ؛باالتر هستند 5/1از مقدار متوسط  های اطالعاتیهای سیستمزیرساختهای عامل گویه

 کمتح بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده های اطالعاتی منجر بههای سیستمگفت که زیرساخت

 شود. می ایرانیان

 را دخو نیاز مورد اطالعات بخواهد ایرانیان حکمت بانک اگر. است فناوری به وابسته دانش مدیریت

 ذخیره خود آتی و حال تصمیمات برای دانش صورت به را آنان و آورده دست به خود پیرامون محیط از

 هب زیادی زمان مدت شود انجام کارکنان توسط بخواهد امر این چهچنان و باشدنمی پریرامکان نماید،

 در هاگیریتصمیم برای که نمایندمی مرتفع را موبوع این اطالعاتی هایسیستم. انجامید خواهد طول

. یندنمامی ذخیره آتی برای سازمانی یحافظه در و سازند فراهم را موقع به و دقیق کافی، اطالعات بانک

 اریی خود اهداف به رسیدن در را ایرانیان حکمت بانک بانک، برای دانش ایجاد با اطالعاتی هایسیستم

 برای ات هستند اطالعاتی هایسیستم از گیریبهره نیازمند ،دانش مدیریت و ایجاد برای پس. نمایدمی



 

 

 

 قاطن بازار، و رقبا مشتریان، از ویژه و انحصاری دانش با عبارتی به و نمایند ایجاد رقابتی مزیت خود

 رایب فرصتی به را رو پیش تهدیدهای و نمایند تقویت را قوت نقاط و تبدیل قوت نقاط به را بعف

 .سازد آماده رقبا از قبل و حداکثری یاستفاده

 همکاران و حسامی (، زند0039تهامی ) های پژوهش منوریان ویافتههای حاصل از این بخش با یافته

 باشد.میهمسو ( 0390)

(، ابطحی 6119های پژوهش محمدی و همکاران )های حاصل از این پژوهش با یافتههمچنین یافته

(، شرما و ویکرمسینگه 0388) مسلمی و (، واعظی0391) (، ساالری و همکاران6112) و صلواتی

هالس  و (، جوشی0998پروساک ) و نپورتودا (، 0997و آمیدون ) اسکایرم(، 6115(، کوان )6116)

 باشد.میناهمسو ( 6111) اپل

 کبان در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به عملکرد گيري هشتم: سنجشنتيجه

 شودمی ایرانيان حکمت

سنجش های عامل بارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمها نشان اصل از یافتهنتایج ح

 منجر به سنجش عملکردتوان گفت که بنابراین می ؛باالتر هستند 5/1از مقدار متوسط  عملکرد

 شود.می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده

 به یلن برای آن از باید که است سازمان والنمسئ دست در ابزاری ،کارکنان عملکرد ارزیابی سیستم

 با ار خود بتواند که باشد موفق تواندمی هنگامی تنها سازمان که طورهمان .شود ثرمؤ یاستفاده اهداف،

 و باشد رپریانعطاف که است موفق هنگامی نیز عملکرد ارزیابی سیستم کند، سازگار پیرامونش محیط

 دیدگاه با عملکرد ارزیابی که صورتی در. کرد ایجاد تغییراتی آن در سازمانی تغییرات با همگام بتوان

 ایهدستگاه پاسخگویی و ارتقا موجب دولتی بخش در شود، انجام مستمر و صحی  بطور و فرایندی

 دولتی غیر بخش در. شودمی دولت اثربخشی و کارایی و هاسازمان عملکرد به عمومی اعتماد و اجرایی



 

 

 

 د،جدی هایقابلیت ایجاد ملی، یتوسعه به کمک مشتری، ربایت منابع، مدیریت ارتقای موجب نیز

 . شودمی سساتمؤ و هاشرکت جهانی کالس ارتقای و پایداری

 و زیدی (،0390) همکاران و حسامی زندهای پژوهش های حاصل از این پژوهش با یافتهیافته

 باشد.می همسو( 6115) کوان وونگ ( و0396بشیری ) و زاده(، حسن4039) میراحمدی

 میراحمدی و (، زیدی6118) همکاران و های اخوانهای حاصل از این پژوهش با پژوهشیافته

، (0998پروساک ) و نپورتودا(، 0997اسکایرم و آمیدون )(، 6116(، شرما و ویکرمسینگه )0394)

 باشد.می ناهمسو(  6111اپل ) جوشی و

 حکمت بانک در دانش مدیریت سازي موفقپياده منجر به گيري نهم: الگوسازينتيجه

 شودمی ایرانيان

ی هابارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمها نشان ایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهنت

 منجر به الگوسازیتوان گفت که بنابراین می ؛باالتر هستند 5/1از مقدار متوسط  الگوسازیعامل 

 شود. می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده

 آن از فتعری ترینمعمولی اما. است عملکرد بهترین اجرای و یافتن فرایند ،الگوسازی یا الگوبرداری

 طریق زا استثنایی عملکرد یک به منجر که صنعت عمل بهترین برای جستجو: »باشد گونهاین تواندمی

 ترسیدس امکان ،است تصور قابل الگوسازی یزمینه در که نکاتی از یکی. «شودمی عمل آن سازیپیاده

 .است حل راه بهترین به سریع

 و حسامی زند ،(0388) والحمدی های پژوهش چنگیزهای حاصل از این پژوهش با یافتهیافته

 باشد.می همسو(، 0396بشیری ) و زاده(، حسن4039) میراحمدی و (، زیدی0390) همکاران

اسکایرم و آمیدون (، 6116های شرما و ویکرمسینگه )ین پژوهش با پژوهشحاصل از اهای یافته

 باشد.می ناهمسو، (6111اپل ) ، جوشی و(0998پروساک ) و نپورتودا(، 0997)



 

 

 

 متحک بانک در دانش موفق مدیریت سازيپياده منجر به دانش گيري دهم: ساختارنتيجه

 شودمی ایرانيان

 هایبارهای عاملی مربوط به تمام گویهدهد که یمنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان 

ر منج ساختار دانشتوان گفت که بنابراین می ؛باالتر هستند 5/1عامل ساختار دانش از مقدار متوسط 

 رایب دانش ساختاروبعیت عامل شود و می ایرانیان حکمت بانک در دانش موفق مدیریت سازیپیاده به

 .است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار

 و هابرنامه جلسه، دستور گزارش، قالب در رسمی دانش ،گردید اشاره دوم فصل در که طورهمان

 اطالعات سیستم محور،دانش هایسیستم شکل به رسمی غیر دانش اما شود،می ارائه نامهآیین

 موردمحور یا محورمسئله الگوهای سایر و اداری هاینامه و جلساتصورت تحلیل و تجزیه محور،مسئله

 فتهساختاریا خود خودی به که ساختاریافته اطالعاتی منابع و هاداده از شدهاستخراج دانش. گرددمی ارائه

 و هاداده انبارهای دانش، هایپایگاه ای،داده هایپایگاه از عبارتند ساختاریافته هایداده منابع. است

 .هاداده تجاری مراکز و بازارها

 ارزش ایجاد موجب انسانی نیروی و فرایندها محصوالت، تولید در اثرگراری طریق از محوری دانش

 هایارزش به را فکری هایدارایی و هاداده اطالعات، دانش، مدیریت که حالی در شود،می هاسازمان برای

 تتحقیقا و تولید علمی سط  ارتقای موجب محوردانش هایسازمان و نمایدمی تبدیل ماندگار و دیرپا

  .شوندمی محصوالت کمیت و کیفیت بهبود در

 (، هونگ و همکاران6112) های پژوهش ابطحی و صلواتیهای حاصل از این بخش با یافتهیافته

 باشد.میهمسو  ،(6115)

(، ساالری 6119های پژوهش محمدی و همکاران )با یافتههای حاصل از این پژوهش همچنین یافته

 اسکایرم(، 6115(، کوان )6116(، شرما و ویکرمسینگه )0388) مسلمی و (، واعظی0391) و همکاران

 باشد.میناهمسو  ،(6111) هالس اپل و (، جوشی0998پروساک ) و نپورتودا (، 0997و آمیدون )

 



 

 

 

 گيرينتيجه -5-6

زمانی طوالنی، منابع سازمانی کافی،  یناگهانی و سریع نیست؛ بلکه به دورهمدیریت دانش امری 

ک یمدت استراتژهای بلندها به طرحسازی نیاز دارد. لرا سازمانفرهنگ مدیریتی و یهای گستردهتالش

های مدیریت دانش نیازمندند. در این راه نخستین گام، توجه دادن و سیستماتیک برای ایجاد زمینه

 هایها و مشوقتواند با ایجاد محرکباشد. این کار میهای مدیریت دانش میها و مزیتان به برورتسازم

جای  همناسب به شروع یک تحول فرهنگی و یک مهارت مدیریتی در جهت تسهیم و استفاده از دانش ب

ور ی که کشهای دولتی و یا خصوصی و در شرایط کنونمدیران سازمانی در بخشاحتکار آن منجر شود. 

بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که مدیریت دانش را در ی اقتصادی دارد میما نیاز به رشد و توسعه

ها موجب رشد و توسعه و شکوفایی در محوری در سازمانحاکم نموده و با تدوین اصول دانشها سازمان

محور های دانشسازمان ییهچه در کلبدیهی است چنان .تولید و محصوالت اعم از کاال و خدمات گردند

بطور قطع منتهی به رشد اقتصادی در کشور شده که خود موجب شکوفایی  ،یافتگی محقق شودتوسعه

 بایستی مدیران به؛ بنابراین مینمایدمود که این امر کشور را متحول میاقتصاد ملی را فراهم خواهد ن

عنوان ه محور بهای دانشو نوآوری در سازمان منظور ایجاد خالقیته ایجاد تغییرات ساختار سازمانی ب

 یک اصل اساسی بپردازند.

 ،بودهو متغیر امروزی، همگام شدن با تغییرات محیطی  ها در محیط پرتالطمتنها راه بقای سازمان

در محیط سیاسی، شده و انگیزش و خالقیت نیروی انسانی محقق  ،عالقهکه تنها از طریق  موبوعی

 هایی، تنها سازمانبودهبینی قابل تصور و پیش غیر ،اجتماعی امروز که سرعت تغییرات اقتصادی و

مبتکر و نوآور  های انسانی پیشرو، خالق،از سرمایه حیات خود امیدوار باشند که یتوانند به ادامهمی

به همین  ،سازمان را به همراه دارد . عدم انطباق الزم با تغییرات محیطی مرگ زودرسباشند برخوردار

ر افکاتا بتوانند از طریق  بودهقائل  ناییدانش و دا ای برایهای نوین امروزی اهمیت فزایندهعلت سازمان

تغییرات مناسب در راستای تحوالت محیطی به توسعه و بالندگی سازمانی دست  بمن ایجاد ،نوین

 یابند.



 

 

 

 بایستی ،بپردازند سازمانی یسرمایه یک عنوان به دانش مدیریت به بخواهند هاسازمان چنانچه

 سیستم کاربرد و استقرار جهت الزم هایزیرساخت و بسترها .آورند فراهم را مناسب زیرساختی عوامل

 به توجه بدون سیستم این سازیپیاده که است اهمیت حائز لحاظ این از دانش مدیریت مانند نوینی

 مدیریت هایزیرساخت. شد خواهد مواجه ناکامی و شکست با غالبا  ها،آن بعف و قوت نقاط و بسترها

 هک هاییسازمان یهمه تقریبا  و اندگرفته قرار توجه مورد دانش مدیریت فقرات ستون عنوان به دانش

 ستقرارا برای حمایتگر زیرساختی وجود اهمیت و نیاز به ،اندگرفته کاربه موفقیت با را دانش مدیریت

 ازمانس در دانش مدیریت استقرار که واقعیت این بنابراین واقفند، خوبی به دانش مدیریت نظام موفق

 وانتمی کلی گیرینتیجه براساس .شودمی ییدتأ است مناسب و قوی اییهزیرساخت وجود نیازمند

 ،لحاص میانگین و شدهارزیابی هایزیرساخت به توجه با دانش مدیریت مدل استقرار جهت داشت اذعان

 املع دوم، اولویت در اطالعاتی هایسیستم زیرساخت اول، اولویت در کارکنان توانمندسازی ترتیب به

 رد تیمی کار و کارکنان مشارکت عوامل چهارم، اولویت الگوسازی عامل سوم، اولویت سازمانی فرهنگ

 نکارکنا موزشآ عامل هفتم، اولویت ساختار عامل ششم، اولویت ارشد مدیران تعهد عامل پنجم، اولویت

 شدان مدیریت موفق سازیپیاده برای بنابراین. دارد قرار نهم اولویت در سنجش عامل و هشتم اولویت

 . باشدمی اهمیت مورد اولویت برحسب یادشده هایزیرساخت به توجه ایرانیان حکمت بانک در

تک نمونه  tهای فرعی پژوهش با استفاده از آزمون جه به نتایج حاصل از تحلیل فربیههمچنین با تو

سازی های الزم جهت پیادهی وجود زیرساختکه به ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 برایمعناداری  طوربهفرهنگ سازمانی وبعیت عامل توان گفت که ، میمدیریت دانش پرداخته شد

. به این معنا که در بانک حکمت ایرانیان است مناسب ایرانیانحکمت  بانک در دانش مدیریت استقرار

های الزم در بانک فراهم ها و خط مشیظر آزاد در مورد اهداف، استراتژیبحث و تبادل ن یزمینه

ها و واحدها هنگام بروز تغییرات بانک وجود دارد. کار تیمی و ی بخشحمایت همه باشد؛ همکاری ومی

 گیرد. بانک در بانک مورد تشویق قرار میبین کارکنان در این  تبادل دانش و اعتماد



 

 

 

های ی وجود زیرساختبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 راستقرا برای ارشد مدیران تعهدتوان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

. به این معنا که نیاز هست مدیران ارشد و است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت

سازی سیستم مدیریت دانش به خوبی بیان انیان مقاصدشان را از طریق پیادهعالی در بانک حکمت ایر

های ی مدیریت دانش و سیاستن در این خصوص ارائه شود و پروژهکنند؛ راهنمایی الزم به کارکنا

 های مرکور اهتمام بیشتری بورزند.و مدیران ارشد بانک در زمینه ند،را نیز حمایت کن مربوط به آن

های ی وجود زیرساختبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 اراستقر برای مشارکت کارکنانتوان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

. به این معنا که نیاز هست که مشارکت است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت

ها مورد تشویق قرار گیرد؛ کارکنان برای ارزیابی ریزیها و برنامهگیریی کارکنان در تصمیمفعاالنه

 شی بانککارکنان ملزم به مشارکت در محیط دان یسیستم مدیریت دانش مشارکت داده شوند؛ همه

کارکنان برای ایجاد چنین محیط  یهایی صورت گیرد که همهشوند و همچنین شرایط و بسترسازی

 مشارکتی احساس مسئولیت کنند.  

های زیرساختوجود  یبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 استقرار برای کارکنان آموزشوبعیت عامل  توان گفت کهمیسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

 ست که در بانک. به این معنا که نیاز هاست نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت

ها، وسایل و امکانات کمک آموزشی برای استقرار مدیریت دانش فراهم شود؛ یک حکمت ایرانیان روش

های آموزشی درون گردد؛ کارکنان برای شرکت در دورهمحیط خودآموز و خودیادگیرنده در بانک ایجاد 

ای دهندگان حرفهکارشناسان آموزشی در واقع آموزش سازمانی و برون سازمانی تشویق شوند و همچنین

 باشند و حتی یک واحد تخصصی برای اجرای مدیریت دانش در بانک تشکیل گردد.  



 

 

 

های ی وجود زیرساختکمت ایرانیان در زمینهبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک ح

 یتمدیر استقرار برایکار تیمی توان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

ویق های کاری مورد تشبه این معنا که تشکیل تیم .است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش

ی، ین هماهنگکار گروهی به یکدیگر ارتباط داده شود و همچن یقرار گیرند؛ سعی گردد دانش و تجربه

 ها در راستای اجرای مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گیرد.همکاری و کارایی تیم

وجود  یبراستتتاس نتتایج حتاصتتتل از اجرای ارزیتابی وبتتتعیتت بانک حکمت ایرانیان در زمینه     

سازی توانمندستتازی ن گفت که وبتتعیت عامل توامیستتازی مدیریت دانش های الزم جهت پیادهزیرستتاخت توانمند

ستقراراستتتقرار  برایبرایمعناداری  طوربهکارکنان کارکنان  سبمناستتب  حکمت ایرانیانحکمت ایرانیان  بانکبانک  دردر  دانشدانش  مدیریتمدیریت  ا ستاستتت  منا ن به ای. ا

 صورت که اقدامات الزم در جهت توانمندسازی کارکنان برای بهبود تعهد سازمانی صورت گرفته است. 

ی وجود حکمت ایرانیان در زمینهبراستتتاس نتتایج حتاصتتتل از اجرای ارزیتابی وبتتتعیتت بانک      

ساختزیرستتاختتوان گفت که وبتتعیت عامل میستتازی مدیریت دانش های الزم جهت پیادهزیرستتاخت   زیر

ستمستیستتم     ببمناسمناس  حکمت ایرانیانحکمت ایرانیان  بانکبانک  دردر  دانشدانش  مدیریتمدیریت  استقراراستقرار  برایبرایمعناداری  طوربه  اطالعاتیاطالعاتی  هایهایسی

ستاستت  کنندگان از ستتیستم برای استتتفادههای دوستتانه  نا که در بانک حکمت ایرانیان روش. به این معا

 اطالعات های تکنولوژیانک سیستم مدیریت دانش را به زیرساختدانشتی ایجاد شتده است؛ در این ب  

های اند و همچنین در این بانک، از قابلیتهای داخلی( توسعه دادهسایت، شبکه)کامپیوتر، اینترنت، وب

 گردد. استفاده میای سیستم مدیریت دانش تکنولوژی اطالعات در اجر

های ی وجود زیرساختبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 معناداری طوربه عملکرد سنجشتوان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

ت مبه این معنا که در بانک حک .است مناسبنا حکمت ایرانیان بانک در دانش مدیریت استقرار برای

ر د ایرانیان نیاز جدی و اساسی به بهبود وبعیت اثربخشی ارزیابی عملکرد وجود دارد. همچنین بایستی



 

 

 

ر هایی دبرای بهبود واقعی عملکرد، پاداش طرفی رعایت شود وها اصل بیارزیابی عملکرد افراد و گروه

 نظر گرفته شود. 

های ی وجود زیرساختاجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینهبراساس نتایج حاصل از 

 تمدیری استقرار برای الگوسازیتوان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

هست که رهنمودهایی برای به این معنا که نیاز  .است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش

ها تشویق داری از بهترین کارهای سایر بانکالگوهای کارآمد ارائه گردد؛ کارکنان برای الگوبرگیری کاربه

راری گریزی و ... پایههای کارگزینی، بودجههمچنین در بانک، یک الگوی پایدار برای سیستمشوند و 

 شود.  

های وجود زیرساخت یبراساس نتایج حاصل از اجرای ارزیابی وبعیت بانک حکمت ایرانیان در زمینه

 یریتمد استقرار برای دانش ساختارتوان گفت که وبعیت عامل میسازی مدیریت دانش الزم جهت پیاده

به این معنا که نیاز هست که در بانک حکمت ایرانیان  .است نسبتا مناسب حکمت ایرانیان بانک در دانش

؛ یک کنندگان ایجاد شودگاهی برای تأمینبا اعضای بانک و یک ساختار دانشی مبتنی بر تبادل دانش 

یک ساختار دانشی  ساختار دانشی برای تسهیم دانش با مشتریان ایجاد گردد و همچنین در بانک

 های افراد نه صرفا براساس تکنولوژی ایجاد گردد. ها و ظرفیتبراساس توانایی

   

 هاي آتیپيشنهادهایی براي پژوهش -5-3

ان و کارکنان در خصوص روند رزیابی دیدگاه مدیرانجام پژوهش به روش کیفی و ا -

 سازی مدیریت دانشپیاده

های موجود در استقرار مدل مدیریت دانش انجام پژوهشی مشابه در خصوص چالش -

 در بانک حکمت ایرانیان از دیدگاه مدیران و کارکنان



 

 

 

 های راهبردی جهتدر خصوص برنامهدانش در انجام پژوهشی  یطراحی سامانه نقشه -

 استقرار موفق مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان

 

 پيشنهادهاي کاربردي -5-4

سازی مدل مدیریت ان بانک حکمت ایرانیان جهت پیادهکارگیری تجربیات کارکنبه -

 دانش

 های مختلف بانک حکمت ایرانیانتوزیع مناسب دانش در واحد  -

 سهولت دسترسی کارکنان بانک حکمت ایرانیان به دانش موجود -

گراری گزاری جلسات منظم برای به اشتراکطای پاداش برای تشریک دانش و براع  -

 دانش

 برای گروهی کار و مغزی طوفان هایتکنیک بانک حکمت ایرانیان از حمایت مدیران -

 های نوایده خلق جهت مشکالت حل

اجتماعی بین کارکنان بانک حکمت  یکنترلی و افزایش سرمایههای خودایجاد سیستم -

 ایرانیان

 آموزش مستمر کارکنان بانک حکمت ایرانیان در راستای توانمندسازی -

 های شفاف اداری در بانک حکمت ایرانیانرویه -

 دانش در بانک حکمت ایرانیان ینقشه یطراحی سامانه -

 

 هاي پژوهشمحدودیت -5-5

 پژوهش یبه جامعه گیری تصادفی ساده با توجهاستفاده از روش نمونه -



 

 

 

 بانک حکمت ایرانیان  یرتبهدسترسی به مدیران ارشد و عالی -

 کنندگان در پژوهشاز مدیریت دانش و سوگیری شرکت  برداشت نادرست کارکنان -

 سازی دانش در بین کارکنان و برداشت غلط در خصوص تسهیم دانششخصی -

  



 

 

 

 : پرسشنامه4 پيوست

 

 پاسخگوي گرامی

 سالم عليکم

 ینامهای که در اختیار شماست صرفا  جهت انجام یک کار پژوهشی در قالب پایانپرسشنامهاحتراما  

درصدد بررسی میزان تحقق وجود یا عدم وجود مدیریت دانش در این سازمان  کارشناسی ارشد است و

تعاریف داده شده  یصداقت و همکاری جنابعالی، بمن مطالعه عنایت به خواهشمند است با .باشدمی

ای ثر در راستؤاالت پرسشنامه در صفحات بعدی پاسخگوی این ابزار باشید تا گامی مؤو س 6در صفحه 

پرسشنامه بدین صورت تکمیل  ینحوهدر بمن  .دبرداشته باشی معرفی و شناسایی اهداف تحقیق

ناسب م یاس داده شده، گزینهرا به دقت مطالعه فرمایید و با توجه به مقی شدهبیانعبارات  باشد کهمی

 انتخاب نمایید.، سنجدمورد نظر را میعبارت که را  شاخصهر 

 

 با تشکر                                                                     

 شکراهلل زاده                                                                         

 MBAکارشناسی ارشد مدیریت دانشجوي 

 دانشگاه صنعتی شاهرود                                                                                               

 
  زن    مرد جنسيت:         .......... رشته تحصيلی:

  

  .................. :ميزان تحصيالت           هلأمت  مجرد  هل:أوضعيت ت

 

 .................. :مدیریت سابقه          .........            :سن
 



 

 

 

 اطالعات علمی و تعاریف:
ن از طریق سازمان برای رسیدن به هدف ایجاد و خلق دانش جدید و انتشار آفرایند  مدیریت دانش:

 .نهایی سازمان

ازمان ها و مفروباتی است که توسط اعضای یک سارزش ای از اعتقادات،مجموعه سازمانی: فرهنگ

ها روی رفتار اعضای سازمان یک اثر نفوذی دارد، تا رفتارشان را هدایت پریرفته شده است. این ارزش

 کنند.

مثل مدیر  ،باشددارای حداکثر قدرت میبه معنی جایگاه سازمانی است که  مدیریت ارشد سازمان:

 .کل

های ویژه که با اتکاء به یکدیگر و تعامل متقابل در جهت انش و مهارتگروهی هستند با د :تيمی کار

 کنند.می تحت مدیریت واحد فعالیت رسیدن به یک هدف مشخص،

توانند در که ب به طوری ،یعنی تفویض اختیار و دادن قدرت قانونی به کارکنان کارکنان: توانمندسازي

 بگیرند.های بروری خودشان در مورد مسائل تصمیم موقعیت

حمایت از مدیریت دانش  هایی که جهتها و معیارها، شبکهای از فناوریمجموعه تکنولوژي اطالعات:

 اینترانت و ... ،ند کامپیوترها، اینترنتمانالزم است؛ 

ها یم تا از بهترین عمل سایر سازمانایجاد سیستمی که از طریق آن کارکنان را تشویق کن برداري:الگو

 .ندبرداری کنالگو

ساختار دانش همواره  .جویدتا حدودی از ساختار دانش سود می دانشی موفق، یبرنامه ساختار دانش:

 .استفاده از آن دانش استچگونگی  یکنندهمنعکس
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فرهنگ 

 سازمانی

، اهدافزاد در مورد آ سازمان ما بحث و تبادل نظردر 

 گیردهای سازمان صورت میخط مشیو  هااستراتژي

     

ها و واحدها بخش یهمه حمایت و همکاري در سازمان ما

 وجود دارد هنگام بروز تغییرات سازمانی

     

      شودمی تشویق ماار تیمی و تبادل دانش در سازمان ک معموال 

      شودبین کارکنان در این سازمان تشویق می داعتمارواج 

 

 

تعهد 

مدیران 

 ارشد

ستم سی سازيپيادهمدیران عالی سازمان ما مقاصدشان را از 

 کنند مدیریت دانش به خوبی بیان می

     

ی الزم توسط مدیران ارشد صورت هاراهنماییسازمان ما،  در

 گیرد می

     

داده  مشارکت سازمانمربوط به  افراد در امور ،در این سازمان

 شوندمی

     

ن توسط آهای مربوط به و سیاست مدیریت دانش یپروژه

 شودمدیران ارشد حمایت می

     

 

 

 

مشارکت 

 کارکنان

 

کارکنان در  یمشارکت فعاالنه ،در این سازمان

 شودتشویق می هاگیریتصمیم

     

های ریزيبرنامهکارکنان برای مشارکت در ، در این سازمان

 شوند تشویق میسازمان 

     

یستم مدیریت دانش س ارزیابی، کارکنان برای در این سازمان

 شوندمشارکت داده می

     

در محیط  ملزم به مشارکتکارکنان  یهمه، در این سازمان

 دهستنی سازمان دانش

     

برای ایجاد چنین محیطی  ی کارکنانهمهدر سازمان ما،  

 کنندمی احساس مسئوليت ،مشارکتی
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تا 

حدودي 

 مخالف

کامال  

 مخالف

 

 

موزش آ

 کارکنان

 آموزشی برای استقرار کمکامکانات ، وسایل و هاروش

 فراهم استدر این سازمان مدیریت دانش 

     

در این سازمان فراهم  ندهیادگیرو خود موزآخودیک محیط 

 شودمی

     

سازمانی و  درون موزشیآهای دوره کارکنان برای شرکت در

 شوندیبرون سازمانی تشویق م

     

، (دهندگانموزشآکارشناسان آموزشی) ،در این سازمان

 ند هستای حرفه

     

برای اجرای مدیریت  واحد تخصصی این سازمان یک در 

 وجود دارددانش 

     

 

 

 کار تيمی

      شود تشویق می کاريهاي تيم تشکیل ،در این سازمان

کار گروهی به  دانش  و تجربهشود در این سازمان سعی می

 هم ارتباط داده شود

     

ها در تیم کاراییو  همکاري ،هماهنگیدر این سازمان 

 گیردقرار میارزیابی  موردراستای اجرای مدیریت دانش 

     

 

ي سازتوانمند

 کارکنان

کارکنان برای بهبود تعهد  توانمند کردندر این سازمان 

 گیرد ها صورت مینآسازمانی 

     

ستفاده از منابع، هنگام اکنترل کارکنان  ،در این سازمان

 کندافزایش پیدا می

     

 

 

زیرساخت

هاي سيستم

 اطالعاتی

 

کنندگان از برای استفاده دوستانه روش یک ،در این سازمان

 سیستم دانشی ایجاد شده است

     

 یهاساختسازمان، سیستم مدیریت دانش را به زیردر این 

های هشبک ،سایتوب ،)کامپیوتر، اینترنت تکنولوژي اطالعات

 اندتوسعه داده داخلی(

     

)موارد  تکنولوژی اطالعاتهاي قابليت از ،سازمان این در

       ددگراستفاده می اجرای این سیستم دانشی در مرکور(
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 سنجش

 عملکرد

مورد توجه قرار ارزیابی عملکرد در این سازمان اثربخشی 

 گیردمی

     

اصل  ،هاهدر ارزیابی عملکرد افراد و گرو ،سازمان این  در

 شودرعایت می طرفیبی

     

در  پاداش معموال  ،عی عملکردقدر سازمان ما برای بهبود وا

 شودنظر گرفته می

     

محور ارزیابی دانشگیری مکانیسم کاردر سازمان ما از به

 شودحمایت می

     

 

 

 سازيالگو

 

 هاي کارآمدالگوگیری کارههایی برای بدر سازمان ما رهنمود

 شودارائه می

     

از بهترین کارهای برداري الگودر سازمان ما کارکنان برای 

 دشونها تشویق میسازمانسایر 

     

های برای سیستم الگوي پایداريیک  در سازمان ما،

 گراری شده استپایه و...ریزی کارگزینی، بودجه

     

 

 

ساختار 

 دانش

 باتبادل دانش ساختار دانشی  مبنی بر یک  در سازمان ما 

 کنندگان ایجاد شده است مینأتگاهی برای و ی سازمان اعضا

     

با تسهيم دانش در سازمان ما  یک ساختار دانشی برای 

 مشتریان ایجاد شده است 

     

 ها وتواناییبر اساس در سازمان ما یک ساختار دانشی 

بر اساس  ایجاد شده است و نه صرفا  هاي افرادظرفيت

 تکنولوژی
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Abstract 

Introduction: Knowledge management covers all processes and activities related to the creation, 

acquisition, sharing, sharing and use of knowledge, skills and expertise. At the present time, if 

organizations do not have information and new knowledge in accordance with global 

developments will not be able to make the right decision. Addressing the issue of knowledge and 

knowledge management it is important to have knowledge because knowledge is as an ultimate 

competitive advantage for new organizations and the key to victory and it is the only source that 

is difficult or even impossible to imitate and copy. Methods: This study is a descriptive survey. 

The study sample included all employees of Bank Hekmat Iranian. The study population consisted 

of 01 bank branches located in Tehran, so 1 branches studied. According to the understanding of 

study population characteristics, simple random sampling method was used. In this study, on the 

framework of Huang et al. , this 82 infrastructurals is studied: empowerment, information systems 

infrastructure, organizational culture, modeling, employee involvement, teamwork, commitment 

of senior managers, knowledge structure, staff training and performance measurement.The 

descriptive analysis of data using descriptive statistics and then through confirmatory factor 

analysis using SMART PLS software to inferential analysis of the hypotheses was done. 

Subsidiary hypotheses were studied and tested by One-Sample T-Test. 

Results: The analyzes performed on collected data, it was concluded that all elements of 

employee empowerment, infrastructure, information systems, organizational culture, modeling, 

employee involvement, teamwork, commitment of senior managers, knowledge structure, staff 

training and performance measurement leads to successful implementation of knowledge 

management in Bank Hekmat Iranian. Prioritizing these factors, as well as to establish knowledge 

management model led to: 8. Empowerment 0. The information systems infrastructure 5. 

Organizational Culture 2. Modeling 1. Employee involvement and teamwork 1. commitment of 

senior managers  1. structure 1. training 9. Performance measurement. Results of the analysis 

showed that toimplement knowledge management in Bank Hekmat Iranian, the situation of 

organizational culture, employee empowerment and information systems infrastructure is 

significantly appropriate, the situation of commitment of senior management, staff training, 

teamwork, modeling and structure knowledge is partly appropriate ,and the situation of 

performance measurement is significantly inappropriate. 

Conclusion: Identifing factors affecting on successful implementation of knowledge 

management in Bank Hekmat Iranian may lead to identifing deficiencies (gaps) in organizational 

knowledge, more productivity of human capital, efficient and effective learning of staff, providing 

more value-added services, customer and employees satisfaction, prevent the recurrence of errors, 

reducing duplication, saving time, stimulate motivation, creativity and innovation, and 

strengthening the competitive position of the bank. 

Keywords: knowledge, infrastructure factors, Bank Hekmat Iranian, empowerment, information 

systems, organizational culture, modeling, employee involvement, teamwork, commitment of 

senior managers, knowledge structure, staff training, performance measurement 
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