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 چکيده
ها بیش از پیش به با حاکمیت اطالعات و دانش همزمان با عصر اطالعات و ارتباطات، سازمان

های شناسایی/ اهمیت دانش و مدیریت دانش در سطح فردی و سازمانی پی بردند و از اینرو راه

های کسب، اصالح/ بهبود و بدنبال آن استفاده از دانش اهمیت یافت. در این راستا مدل

حصول اهداف مرتبط با دانش ارائه شده است که در سازمانهای بلوغ یافته از  متعددی جهت

نیاز است تا حیث مدیریت دانش، قابلیت پیاده سازی دارد. اما قبل از پیاده سازی این مدلها 

ها در سازمان مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو در این مطالعه به بررسی الزامات و مبانی این مدل

ساخت مدیریت دانش که در سه بعد کلی فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی و مبانی زیر

شوند پرداخته شده است. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی بندی میفناوری طبقه

سازی مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون بود. ابتدا به کمک پرسشنامه سنجی پیادهامکان

ه عنوان مورد مطالعه این تحقیق، مورد بررسی وضعیت این سه بعد در بانک توسعه تعاون ب

 108قرار گرفت و سپس به اولویت بندی هر یک از این ابعاد پرداخته شد. بدین منظور نمونه 

ها به نفری از معاونان و مدیران بانک توسعه تعاون در شعب شهر تهران انتخاب گردید و داده

نشان داد که دو بعد فناوری و فرآیندهای  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج SPSSکمک نرم افزار 

دانش وضعیت قابل قبولی در این سازمان دارند ولی فرهنگ سازمانی مرتبط با مدیریت دانش 

در سطح پایینی قرار دارد. با توجه به نتایج حاصله در بخش انتهایی تحقیق، راهکارهایی جهت 

 انک توسعه تعاون ارائه شد.ارتقای این بعد و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش در ب

مدیریت دانش، مبانی زیر ساخت مدیریت دانش، فناوری،  :يديکل واژگان 

 .فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی
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  2 منصوره عليقلی،  1 آذر زارع کلخوران

 .واحد تهران مرکز –دانشگاه آزاد اسالمی -کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 1
 مدیریت دانشکده ، بازرگانی مدیریت گروه -سیاسی اقتصاد - اقتصادی علوم -تخصصی دکترای  2

 .ایران-مرکز تهران -آزاد دانشگاه
 

 نام نویسنده مسئول:
 آذر زارع کلخوران

 
 

هاي موثر بر پياده سازي مدیریت دانش شناسایی شاخص

 در بانک توسعه تعاون
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 مقدمه
ها بیش از پیش به اهمیت دانش و مدیریت آن در سطح فرد و سازمان پی بردند و با عبور از عصر صنعتی و شروع عصر اطالعات، سازمان

ها اهمیت یافت. محققان در این حوزه جهت حصول نتایج های شناسایی/کسب، اصالح/ بهبود و بدنبال آن استفاده از دانش در سازماناز اینرو راه

اند. خروجی تعدادی از این مطالعات، مدلهایی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها، مطالعات متعددی انجام دادهمدیران سازمانمد نظر 

ضعیت سازمان در این بوده است. اما قبل از پیاده سازی مدیریت دانش و حتی انتخاب مدل پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، ابتدا باید و

یاده سازی مدیریت دانش رد بررسی قرار گیرد. در این زمینه نیز مطالعات انجام شده حاکی از اهمیت باالی آن و تاثیر آن بر موفقیت پحوزه مو

 دارد. 

جاری هردو بر در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع علمی و ت

 .[1]ند که سازمانها باقدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند این عقیده ا

ارگران بندی دانش سازمان به ویژه در دنیای امروزی بسیار حیاتی است، چرا که بخش اعظم نیروی کار خدمت محور از کنگهداری و دسته

تشکیل شده است. سازمانها برای رقابت موفقیت آمیز در اقتصاد امروز، مجبورند با دانش به گونه ای برخورد کنند که به شایستگی های  1دانشی

 .[2]محوری شان کمک کند 

دون این تاکید،مدیریت بمدیریت دانش، مفهومی میان رشته ایست و تاکید آن بر دانش، آن را از سایر روکردهای مدیریتی متمایز می نماید. 

ر پیچیده یده ای بسیادانش صرفا تبدیل به یک مفهوم بازیافته و تکراری می شود و بحث مدیریت دانش از هدف غایی خود دور می ماند. دانش پد

 .[3]و سیال است که در برخی موارد قابلیت تبدیل به علم و پیاده شدن در قالب زبان را ندارد 

ذیری و سودآوری امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پ

ریت دانش رسیده قان و مجریان با دیدگاه های مختلفی به مدیهستیم. دانش یکی از موضوعات مهم سازمان های تجاری است، به طوری که محق

ر عرصه رقابت ضروری .آنچه برای باقی ماندن د[4]اند. این تمرکز فزاینده بر دانش فرصت های سودآوری فراوانی برای سازمان ایجاد می کند 

چون مدیریت دانش  فزایش کارایی فرایندها می باشد. لذا سازمان ها به سیاست های راهبردی جدیدیاست، کاستن هزینه ها، گسترش بازار و ا

ا، محصوالت و کل زنجیره روی آورده اند تا بتوانند سرمایه های فکری کارکنان، شامل مقادیر و حوزه های متعدد دانش درباره مشتریان، فراینده

 رده و به شیوه های مناسب و موثر در دسترس قرار دهند.ایجاد ارزش در سازمان را تحت کنترل درآو

ده است، به امروزه مدیریت دانش به خوبی به عنوان یک ابزار رقابتی مناسب، در جهت کسب موفقیت در اقتصاد دانش محور مطرح ش

لیدی استراتژیک است. که، دانش یک منبع گونه ای که بسیاری از سازمان ها اقدام به پیاده سازی و استفاده از مدیریت دانش کرده اند. امروز

 . [4]مدیریت دانش رویکردی است که بسیاری از شرکت ها برای اقدام در زمینه دانش به کار می برند 

طه با مدیریت هرچه تی کافی در رابنظر به اینکه بحث مدیریت دانش در کشور ما در سال های اخیر مطرح گردیده است، لذا تدابیر مدیری

ده سازی مدیریت دانش بهتر نیروی انسانی و دانش آنها در سازمان اندیشیده نشده است. محقق در این پژوهش تالش دارد تا با امکان سنجی پیا

ال اصلی که از اینرو سو آشنا سازد. در یکی از بانک های بزرگ ایران، سازمان ها را بیش از پیش با الگوها و ملزومات پیاده سازی مدیریت دانش

 "ش چگونه است؟وضعیت بانک توسعه تعاون از منظر امکان پیاده سازی مدیریت دان"این تحقیق به منظور پاسخگویی به آن تدوین شده است 

 است. 

 

 چارچوب نظري تحقيق  -1
از شده بود. مباحث مربوط به دانش خیلی پیشتر آغبه طور جدی وارد مباحث سازمانی شد. اگرچه  1990مدیریت دانش در اوایل دهه 

ترین موتور تولید  دهد. وی همچنین معتقد بود که دانش، قدرتمندادعا کرد که دانش، بخش اعظم سرمایه را تشکیل می 1965مارشال  در سال 

رد که دانش، به خودی خود تاکید ک 1970در سال   ای بر مدیریت آن تاکید داشته باشند. کوهنها باید به طور فزایندهاست و از این نظر سازمان

هابرماس به این نکته اشاره کرد که دانش نباید به عنوان یک متغیر انتزاعی تلقی شود، بلکه 1972سرمایه مشترک یک گروه است. در سال 

 [5]محصولی مبتنی بر اراده است 

تعلق به مو سوتن بیان می کنند که مزیت رقابتی کاربست یا اعمال قدرت دانش، آخرین مرحله فرآیند مدیریت دانش است. فیفر 

بین دانستن و  سازمانهایی است که به بهترین صورت از دانش خود را در عمل استفاده می کنند. همچنین کاربست دانش باعث می شود شکاف

 . [6]عمل کردن از بین برود و حلقه مهم بازخورد یادگیری، با انجام دادن و کاربرد بوجود آید 
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ست آن غیر ممکن و بدون کاربست، خلق و اکتساب دانش بی معنی است. بدین ترتیب چنانچه این بدون خلق و اکتساب دانش، کارب

 [7]فعالیت ها هماهنگ باشند، برای سازمان هم افزایی ایجاد می کنند و تاثیر عمیقی بر تمام روالهای سازمانی می گذارند 

ای دیگر به اند. دستهز این مدل ها به فرآیندهای مدیریت دانش پرداختهمدل های متعددی در زمینه مدیریت دانش ارائه شده اند. برخی ا

اند. مدیران سازمان به تناسب شرایط سازمان و وضعیت سازمان در مبانی زیر ساخت مدیریت دانش، فرآیند خلق یا اکتساب دانش توجه کرده

 کنند.  مدل مناسب برای پیاده سازی و بهره گیری از مدیریت دانش را انتخاب می 

 

 مبانی زیر ساخت مدیریت دانش 
ها بتوانند در دنیای رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، های کاری و علمی اذعان دارند برای اینکه سازمانامروزه دیگر همه گروه

ها ضروری است و شرط موفقیت سازمانها باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان

اند. در ها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی توجه نکردهدستیابی به دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است، اما باز هم بسیاری از سازمان

اند. موسسات کنونی، اهمیت دههای مدیریتی خویش بوهای اخیر، انواع موسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینه ساختار، کارکرد و سیکلدهه

بیشتری جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری دانش و اطالعات روزآمد به منظور 

ک جدیدی از مدیریت هایی نیازمند بکارگیری سبعملیات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته اند. چنین سازمان

 .[8]به نام مدیریت دانش می باشند 

های سازمان است. موفقیت نیازمند ایجاد یک محیط کاری جدید است که در آن دانش و تجربه به دانش، بر بهبود تواناییتمرکز مدیریت 

ها در سازمان نیز باید در این راستا قرار گیرد تا های خاصی برای این هدف باید اعمال شوند. رفتار انسانسادگی تسهیم شوند. فرایندها و فناوری

آنان ادغام شده و در زمان مناسب به دست افرادی که نیاز دارند برسد تا بتوانند با بهره وری بیشتر عمل کنند. زیر ساخت  اطالعات و دانش

های مختلف، دانش خود را از طریق این زیرساخت دانش، ساز و کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت کرده و افراد مختلف در بخش

که اعضاء بتوانند از آن دانش به طور کامال اثربخشی استفاده کنند. بنابراین دانش کاملتر شده، با سرعت بیشتری قابل دسترس تسهیم کنند، بطوری

رود. این زیرساخت باعت می شود فرایندهای ضروری دانش با حداکثر بوده، شکل مشخصی به خود می گیرد و به شیوه ای خالق به کار می

های اعم از سخت افزارها و نرم افزارهای کارآمدتر استفاده شده و خلق، تسهیم و بکارگیری دانش انجام پذیرد. فناوریکارایی صورت گرفته، از 

های فرایندهای کاری سازمان نیست. فرآیندهای کاری سازمان مجموعه ای از هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ

 ه و به نتایج قابل اندازه گیری ختم می شوند.های درون یک سازمان بودفعالیت

 

گردد، مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل: فرآیندهای دانش، فناوری اطالعات و فرهنک سازمانی مالحظه می 1همانگونه که در شکل 

از دانش می کردند. در این میان، می باشد. یک زیر ساخت قوی دانش بر اساس مبانی قوی ایجاد می شود که این مبانی منجر به استفاده کامل 

فراد مدیریت دانش بر تعامالت آنها تمرکز دارد. خلق و تسهیم دانش حاصل تعامالت انسانها در حین کار است. لذا در مدیریت دانش ابتدا باید ا

ایجاد اعتماد و استفاده از اطالعات موجود، را به اطالعات مرتبط کنند. این ارتباط شامل فرایندها و تشویق الزم برای افراد است که نه صرفا برای 

ر بوده بلکه به دنبال آن، برای سهیم شدن در منبع جهانی اطالعات می باشد. سپس افراد باید با هم مرتبط شوند. آنها باید قادر به یافتن یکدیگ

 : مبانی زیرساخت مدیریت دانش1شکل 
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ساس را می دهد که خود را همواره در تحقق اهداف و در مورد درخواست و دریافت کمک و انتشار تجاریشان راحت باشند. این کار به آنان این اح

ها بر فرایند و فناوری متمرکز است در حالیکه استراتژیک سازمان سهیم بینند. مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده ها اشتباه کرد. مدیریت داده

ها، مدیریت دانش موفق می باشد. بدون مدیریت داده ارکان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریک مساعی سریع و اثربخشی

 نخواهد بود. پیوند دادن فاصله این دو نیازمند تعهد به یک فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره ای جز سرمایه

های فعلی دانش را بپذیرند، داشته باشند و فعالیت گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنکه افراد نسبت به دانش تعهد

های دانش قوی باشد، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین بدون داشتن یک زیرساخت فناوری که به اندازه کافی برای پشتیبانی فعالیت

ش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد زیرساخت دانش عمل نمی کند و تا زمانیکه فرایندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دان

 . [9]بود 

های ارائه شده در ادبیات حوزه مدیریت دانش چنین استدالل شده است که به منظور بهره گیری از مزایای دانش و در مرور مبانی و مدل

ها بدون در نظر داشتن های مدیریت دانش و پیاده سازی دانش استفاده کرد. ولی کاربست این مدلدانشی، باید از مدل تبدیل شدن به سازمان

های مورد نیاز و مبانی اولیه شدنی نیست. از اینرو باید قبل از شروع پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، ابتدا امکان پیاده زیر ساخت

 اثیر گذار بر موفقیت پیاده سازی آنرا در سازمان مورد بررسی قرار داد.سازی آن و عوامل ت
 

 شناسی تحقيقروش  -2
 روش تحقيق  -2-1

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی خواهد بود. قلمرو زمانی این تحقیق 

 باشد.بوده و قلمرو مکانی پژوهش نیز شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران می 1396اردیبهشت ماه سال محدود به فروردین ماه الی 

 

 گيريجامعه و نمونه آماري، روش نمونه -2-2
جامعه . [10]خواهیم موضوع یا موضوعاتی را مطالعه کنیم ی اعضای آن میای از افراد یا اشیاءاست که دربارهی آماری مجموعهجامعه

 نفر بوده است.  150شود که حجم جامعه حدوداً برابر با آماری این مطالعه شامل مدیران میانی و ارشد شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران می

حجم نمونه آماری این تحقیق بر اساس فرمول کوکران برای جامعه محدود محاسبه شده است همچنین نمونه آماری مورد نظر به صورت 

برآورد شد.  108نفره جامعه تحقیق، حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  150فی ساده انتخاب گردید. بر این اساس و با توجه به حجم تصاد

 آماری در این مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شده است.  همچنین نمونه
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 فرآیند تحقيق  -2-3
 با توجه به اهداف پژوهش مراحل زیر جهت انجام پژوهش و دستیابی به اهداف پژوهش صورت گرفت:

 اهداف تحقيق  -2-4

 هدف اصلی

 سازی مدیریت دانش در بانک توسعه تعاونپیاده بررسی امکان

 اهداف فرعی

 شناسایی شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش.  1

 بررسی وضعیت این شاخص ها در بانک توسعه تعاون.  2

 اولویت بندی شاخص های مذکور .  3

 

 سوال هاي تحقيق  -2-5

 گردند:گویی به سواالتی است که در ادامه بیان میهدف از این تحقیق پاسخ

 سوال اصلی

 ت؟وضعیت بانک توسعه تعاون از منظر امکان پیاده سازی مدیریت دانش به چه ترتیب اس

 سواالت فرعی

 شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش چه مواردی هستند؟.  1

 وضعیت این شاخص ها در بانک توسعه تعاون به چه ترتیب است؟.  2

 ترتیب اهمیت و اولویت بندی این شاخص ها چگونه است؟.  3
 

 مدل مفهومی تحقيق   -2-6

نوشتار گفته شد، سه متغیر فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات به با توجه به آنچه در مقدمه و چارچوب نظری این 

 عنوان مبانی زیرساخت مدیریت دانش در هر سازمانی به حساب می آیند و به منظور پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ابتدا باید این

 مفهومی این تحقیق به شکل زیر توسعه داده شد: سه متغیر در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. از اینرو مدل

ارائه راهکارهای جهت بهبود شاخص ها

تعیین وضعیت شاخص ها و رتبه بندی آنها

تعیین نمونه، توزیع پرسشنامه، گردآوری داده ها

طراحی پرسشنامه تحقیق بر مبنای شاخص های استخراج شده

استخراج شاخص ها از مبانی نظری و زیرساخت های مدیریت دانش

بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین

مدل های مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش

تعیین و تعریف دقیق مساله تحقیق

 : فرآیند انجام تحقيق1نمودار 
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 هاابزار گردآوري داده -2-7  

سوال بسته بر اساس مبانی نظری زیر ساخت مدیریت دانش است. سواالت  41جهت گردآوری اطالعات از جامعه تحقیق، پرسشنامه ای با 

فرهنگ، فن آوری اطالعات و فرآیندهای دانش را مد نظر قرار داده است. این پرسشنامه همانند مبانی زیرساخت مدیریت دانش سه متغیر اصلی 

 شماره سوال متناظر با هر کدام از متغیرهای اصلی به صورت زیر است:

 تعداد سواالت شماره سواالت مولفه های مورد بررسی در پرسشنامه متغیرهای اصلی

 تصمیم و .... حس تعلق سازمانی، حمایت مدیریت، مشارکت در فرهنگ سازمانی
12-22، 

37-41 
16 

 مدیریت فناوری اطالعات، فرآیندهای کسب اطالعات، سیستم اطالعاتی و .... فناوری اطالعات
23-28، 

33-36 
10 

 پردازش، انتقال، تسهیم و .... فرآیندهای دانش
1-11، 

29-32 
15 

 ها: ابزار گردآوري داده1جدول 

 

در این تحقیق از طیف لیکرت به عنوان مقیاس پاسخگویی به سواالت استفاده شد. این طیف یک مقیاس فاصله ایست و معموال نشانگر 

 میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم خاص، اعم از مثبت یا منفی است. به عبارت دیگر از طریق این مقیاس می توان

. بدلیل اینکه هدف از این بررسی از طریق پرسشنامه، تعیین وضعیت هر کدام از عوامل زیرساختی [11]سخگو را تعیین کرد باور و نگرش پا

 ه شده است. ( جهت امتیاز دهی گزینه ها استفاد5تا بسیار زیاد= 1جهت استقرار مدیریت دانش می باشد، از مقیاس لیکرت )از بسیار کم=

 

 روایی و پایایی پرسشنامه  -2-8

رار به منظور بررسی روایی ابزار مورد استفاده در این مطالعه، با توجه به اینکه پرسشنامه مورد استفاده در مطالعات پیشین مورد استفاده ق

ن موضوع ازجمله اساتید راهنما و مشاور ابزار گرفته است، از روایی صوری استفاده شد بدین نحو که پس از طراحی پرسشنامه تعدادی از خبرگا

 بررسی کرده و آنرا مورد تایید قرار دادند. 

توان به روش موازی، روش دونیمه کردن، روش های مختلفی وجود دارد که ازجمله میگیری شیوهبرای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازه

است  پرسشنامه گیری ازجملهفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهکودر ریچادسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آل

نامه گیری میزان پایایی پرسشونباخ برای اندازه. در این پژوهش از آزمون آلفای کر[12]کنند گیری میهای مختلف را اندازهکه خصیصه

 شود: نامه است که با فرضیات پژوهشی زیر مطرح میقبول بودن قابلیت اطمینان پرسششده است. در این آزمون سؤال اصلی قابلاستفاده

پیاده سازی موفق 
مدیریت دانش

فناوری اطالعات

فرآیندهای دانش

فرهنگ سازمانی
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 نامه پژوهش در حد قابل قبولی نیست.فرض صفر: قابلیت اعتماد پرسش

 نامه پژوهش در حد قابل قبولی است.فرض یک: قابلیت اعتماد پرسش

توان چنین استنباط نمود که پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق از به دست آید، می 0.65که مقدار آلفای کرونباخ باالتر از درصورتی

زیرساختهای پیاده سازی مدیریت بخش به بررسی وضعیت  3قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار است. با توجه به اینکه پرسشنامه مورداستفاده در 

 شده است:صورت جداگانه محاسبه و در جدول زیر ارائهپردازد، مقادیر آلفای کرونباخ برای هر قسمت بهدانش می

 

 آلفای کرونباخ شماره سؤاالت ابعاد پرسشنامه تحقیق

 0.675 41-37، 22-12 فرهنگ سازمانی

 0.82 36-33، 28-23 فناوری اطالعات

 0.871 32-29، 11-1 فرآیندهای دانش

 0.816  کل پرسشنامه

 ها: نتایج بررسی پایایی ابزار گردآوري داده2جدول 

 

بخش پرسشنامه محاسبه شد، نتایج در دو بخش فناوری اطالعات و فرآیندهای دانش و همچنین کل  3مقادیر آلفای کرونباخ برای 

است و نشان از تأیید پایایی پرسشنامه مورداستفاده دارد. در مورد بخش اول پرسشنامه )فرهنگ سازمانی(، نتیجه حاصله 7/0پرسشنامه باالتر از 

کرونباخ اندکی کمتر از حد ایده آل آن است. با توجه به تفاوت اندک این مقدار با مقدار ایده آل و همچنین تأیید پایایی کلی  از آزمون آلفای

 توان از مقدار ناچیز چشم پوشانی کرد و آن را مورد تأیید دانست. پرسشنامه می

 

 هاوتحليل داده هاي تجزیهها و تکنيکروش  -2-9

انجام گرفت تا نرمال بودن  SPSSافزار وسیله نرماسمیرنوف به-پس از توزیع پرسشنامه زیرساختهای مدیریت دانش، آزمون کولموگروف

و یا غیر نرمال بودن نمونه مشخص گردد و سپس نوع آزمون آماری برای تعیین وضعیت کنونی زیرساختهای مدیریت دانش مشخص شد. با 

در بانک توسعه، به کمک آزمون تی استیودنت وضعیت هر یک از شاخصهای شناسایی شده تعیین گردید. در این  تعیین وضعیت زیرساختها

( کمتر باشند، به عنوان شاخص های ضعیف شناسایی شده و در ادامه به دنبال ارائه راهکارهای 3مرحله شاخصهایی که مقدار آنها از میانگین )برابر 

 بندی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد.خواهیم بود. سپس به کمک آزمون فریدمن به رتبه به منظور ارتقای این شاخص ها

 

 مرور پيشينه  -3
 در ادامه این نوشتار به بررسی و مرور تعدادی از مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی در حوزه تحقیق پیش رو پرداخته شده است. 

 مطالعات داخلی   -3-1
( APOبه امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی ) 1395ابراهیمی در مطالعه در سال قلیج لی و .  1

ب در شرکت دامداران پرداختند. به زعم محققین به کارگیری مدیریت دانش در سازمان دارای منافع متعددی خواهد بود که بکارگیری آنرا اجتنا

ل از بکارگیری مدیریت دانش باید وضعیت سازمان از نظر آمادگی در پیاده سازی مدیریت دانش مورد ارزیابی و سنجش ناپذیر می نماید ولی قب

(، به کمک APOقرار گیرد. از همین رو آنها در این مطالعه پس از عرفی و توصیف کامل مدل ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی )

یزان آمادگی شرکت دامداران را از این لحاظ مورد سنجش قرار دادند. یافته های آنان نشان میدهد که سطح بلوغ پرسشنامه و با روش میدانی م

مدیریت دانش در این شرکت در پایین ترین سطح یعنی سطح واکنش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان نسبت به اینکه مدیریت دانش 

 .[13]پذیری چه اهمیتی دارد، آگاه نیست چیست و در بهبود بهره وری و رقابت 

الگویی جهت امکان سنجی و پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند. آنها به کمک  1394دهقانی و همکاران در مطالعه ای در سال .  2

مقاله در حوزه مدیریت دانش را ارزیابی کرده و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای  278روش فراترکیب که یک روش کیفی تحقیق است، تعداد 

را استخراج کرده اند. در مرحله بعد آنها میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدهای استخراج شده را به کمک روش کمّی آنتروپی شانون مربوطه 

تعیین کردند.یافته های یان تحقیق حاکی از آن است که کدهای قوانین و مقررات، برگزاری جلسات به منظور ترکیب دانش، توجه به توانمندی 

ن در جذب، التزام به برنامۀ دانشی، ارزیابی و پاداش دانشی، مستندسازی تجربیات به منظور برونی سازی دانش، وجود نرم افزار مدیریت بحرا

ذخیرۀ دانش برای ارتباط کارکنان )ایجاد تعامل پویا(، اعتماد در کار تیمی، استفاده از اسناد به منظور ترکیب دانش و وجود مخازن دانش برای 
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مند درونی، دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. درنهایت نیز آنها الگوی امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در سه دانش ساخت

 .[14]الیۀ امکان سنجی، طراحی مفهومی و ساختار اجرا و استقرار مدیریت دانش ارائه کرده اند 

ریت دانش در شرکت پاالیش نفت با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به امکان سنجی پیاده سازی مدی 1392نوری مال در سال .  3

نفر از سرپرستان و کارشناسان ارشد ادارات مختلف شرکت پاالیش نفت الوان، داده های جمع  60الوان پرداخت. وی با توزیع پرسشنامه در میان 

ل واریانس، آزمون فریدمن و آوری شده با بهره گیری از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد از آمار استنباطی از جمله آزمون تحلی

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که وضعیت شرکت پاالیش نفت الوان جهت امکان سنجی پیاده سازی  T آزمون

زه گیری دانش، مولفه )مدیریت تغییر، اندا 6مدیریت دانش با توجه به مدل مورد نظر که مدل شش بعدی فیل پری و ایلکلتومی می باشد با 

 .[15]محتوای دانش، ابزار دانش، مدیریت)ساختار رسمی و غیر رسمی( و مفهوم دانش( مناسب می باشد 

 سازمانهایدانش درپیاده سازی مدیریتبرایآمادگی میزان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به سنجش 1391ابراهیمی در سال .  4

پرسشنامه محقق ساخته مورد  استفاده قرار گرفت که شوامل مولفه های فرهنگ  تحقیقاتی پرداخت. برای گردآوری داده های این پژوهش

ن سازمانی، ساختار سازمانی،منابع انسانی، فناوری اطالعات، حمایت مدیران ارشد و مالکیت معنوی بود. نتایج این پژو هش نشان داد که میزا

مانی، و زیرساخت های فناوری اطالعات و منابع انسانی در سطح باالی است،  آمادگی جهاد دانشگاهی در مولفه های فرهنگ سازمانی، ساختار ساز

 .[16]باشد ولی مولفه حمایت مدیران ارشد درسطح متوسط و مالکیت مادی و معنوی ضعیف می

به امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان  1390محمدی استانی و همکاران در سال .  5

پیاده سازی مدیریت  پرداختند. آنها در این مطالعه که جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخانه های مذکور بوده است، زیرساختهای الزم برای

نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند و به پرسشنامه محقق  138دانش بر پایه مدل بکوویتز ویلیامز را مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق 

ت دانش در جامعه مذکور ساخته بر اساس مدل بکوویتز ویلیامز پاسخ داده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که زیرساخت های پیاده سازی مدیری

 . [17]به صورت یکنواخت وجود ندارد و بین گروه های مختلف پاسخ دهنده از منظر امکان پذیری پیاده سازی مدیریت دانش وجود دارد 

به مطالعه وضعیت زیرساختهای مدیریت دانش در دانشگاه تبریز پرداختند.  1390در مطالعه ای دیگر آدینه قهرمان و همکاران در سال .  6

هدف آنها در این پژوهش مطالعه وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بوده است. 

نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه عوامل زیرساختی شامل فرهنگ سازمانی، ساختار  169لعه به کمک پرسشنامه از محققین در این مطا

عوامل سازمانی، نیروی انسانی، فرایندها، فناوری و منابع مالی را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان 

ار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فرایندها و منابع مالی در وضعیت نامناسب، و دو عامل نیروی انسانی، و زیرساختی بررسی شده چه

 .[18]فناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند 

به سنجش میزان آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به عوامل  1390سال عوض زاده لطف آبادی در پایان نامه خود در .  7

کلیدی موفقیت در شهرداری منطقه پنج شهر تهران پرداخت. در این پژوهش ابتدا عوامل کلیدی موفقیت استخراج گردید. پرسشنامه ای محقق 

به وضعیت عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان  ساخته طراحی گردید. در مرحله بعد، یک سیستم خبره فازی با توجه

متغیرهای ورودی و میزان آمادگی به عنوان متغیر خروجی طراحی گردید. پس از آن، قواعد مربوط به سیستم از کارشناسان خبره مدیریت دانش 

م طراحی شده به تعیین وضعیت آمادگی برای استقرار مدیریت توسعه یافت. در نهایت، سیست FISاستخراج شده و سیستم با استفاده از ابزار 

دانش پرداخت. نتایج پژوهش بیانگر عدم آمادگی شهرداری منطقه پنج شهر تهران برای پیاده سازی مدیریت دانش و نیاز به توجه بیشتر به 

 .[19]عوامل کلیدی موفقیت بود 

سپه شهر تهران  ملک نژاد ورزقانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک 1390در سال .  8

 با رویکرد استفاده موثر از سیستم اصالعات و ارتباطات پرداخت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار استنباطی مورد

. همچنین در این استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات دارای بیشترین تاثیر بر بعد اشتراک دانش می باشد

 تحقیق نشان داده شد که ابعاد خلق دانش، ذخیره سازی دانش و بکارگیری دانش نیز به ترتیب تاثیرپذیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در

 .[20]اولویت های بعدی قرار دارند 

به تبیین تبیین چالش های پیاده سازی مدیریت دانش و معرفی یک مدل مناسب جهت پیاده  1389در پژوهشی دیگر، پرهام در سال .  9

اسـتفاده از پرسـشنامه، هفـت عامل سـاختار،فرآیند هـای سازی در دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت. وی در ایـن تحقیـق بـا 

 داخلی،تکنولوژی، فرهنـگ ، اندازه گیری،منابع انسانی و رهبری را برای سـنجش میزان آمـادگی دانـشگاه شـهید چمـران اهـواز جهـت پیاده

نفر نمونه انتخابی از  77رار داد. نتایج به دست آمده از سازی مدل مدیریت دانش بر گرفته شده از مدل مرجع سه الیه ای ابوزید مورد بررسی قـ

نفری از اعضای هیأت علمی دانـشگاه شـهید چمران اهواز حاکی از این بود که در سازمان مذکور هیچ کدام از فاکتور های کلیدی  465جامعه 
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ـرای برطرف کردن موانع پیاده سازی مدل مربوطه ارائه برای پیاده سازی مدیریت دانش در حد مطلوبی نمـی باشـند. در نهایـت پیـشنهاداتی ب

 .[21]و یک مدل اصالحی معرفی گردید 

نمود. وی به منظور  در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران اقدام به ارائه مدلی برای اجرای مدیریت دانش  1389یحیی آبادی در سال .  10

سازی ایران)هسا( و استفاده ارائه روشی برای شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در اجرای مدیریت دانش در سازمانها، با مطالعه موردی شرکت هواپیما

وری نمود و داده ها را امترهای مدیریت دانش در شرکت ها گردآاز پرسشنامه ای بر اساس مدل بوکوتیز و ویلیامز، اطالعاتی پیرامون وضعیت پار

ه با استفاده از تحلیل در چهار گروه اصلی از مدل بوکوتیز و ویلیامز طبقه بندی نمود، سپس به استخراج عوامل و فاکتورهای پنهان در هر گرو

دهسازی مدیریت دانش با میزان تاثیر این فاکتور ها بر روی پیا عاملی پرداخت. بعد از نامگذاری این فاکتور ها با کمک و مشورت خبرگان هسا،

ورهای شناسایی کمک رگرسیون خطی چندگانه بر اساس تعریف نوناکا و تاکوچی مطالعه و مدل حاصل از نتایج رگرسیون، که رتبه بندی فاکت

 .[22]شده بر اساس میزان تاثیر در اجرای مدیریت دانش را به دست می دهد، ارائه گردید 

ژوهش به بررسی ش در دانشگاه اصفهان پرداخت. وی در این پبه امکان سنجی استقرار مدیریت دان 1389فتح اللهی نیز در سال  .  11

زیرساخت فنی در  میزان آمادگی زیرساخت های اساسی پیاده سازی سامانه مدیریت دانش شامل فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایندها و

ی برگرفته از الگوی که با استفاده از پرسشنامه ادانشگاه اصفهان پرداخت. امعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان بود 

مادگی بیشتری نسبت آمفهومی رمپرساد نظرات آنان جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه در بعد زیرساخت فناوری اطالعات از 

 .[23]رخوردار بوده است به دو مولفه ساختارها و فرانیدها و فرهنگ و عوامل انسانی برای پیاده سازی مدیریت دانش ب

ی مدیریت دانش به بررسی میزان آمادگی دانشگاه اصفهان جهت پیاده ساز 1389بنفشه فتح اللهی و همکاران در تحقیقی در سال .  12

ش، آمادگی در این پژوه پرداخته اند. به نظر آنها برای اعمال مدیریت دانش به صورت اثربخش، امکان سنجی پیاده سازی آن اهمیت بسزایی دارد.

ررسی شده است. جامعۀ از لحاظ فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایندها، و زیرساخت فنی برای پیاده سازی مدیریت دانش بدانشگاه اصفهان 

ز پرسشنامه ای گردآوری انفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند. داده های این پژوهش با استفاده  135آماری این پژوهش را 

ی اطالعات آمادگی ن پرسشنامه هربرت رمپرساد است. یافته ها حاکی از آن است که دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناورشده که الگوی آ

 .[23]اش برای پیاده سازی مدیریت دانش بیشتر از ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و عوامل انسانی است 

 

 مطالعات خارجی   -3-2

به بررسی پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس پرداختند. آنها در سه زمینه رهبری، داستان سرایی  2016و همکاران در سال  2چنگ.  1

خته و حیوان شناسی مطالعه خود را پیاده سازی کردند. این مطالعه به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه مدرسه در سه حوزه انتخاب شده پردا

هایی که با مدیران و این تاثیر بتواند راهکارهایی جهت توسعه و عمیق کردن یادگیری دانش آموزان ارائه دهد. طی مصاحبه تا در صورت تایید

سازی و کدگذاری می تواند به عنوان ابزارهای توسعه مدارس مورد مطالعه های شخصیدهد که استراتژیمعلمان مدارس انجام شد نشان می

، فرهنگ تسهیم دانش و سیستم مدیریت دانش به عنوان فاکتورهای موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش در انتخاب شوند. رهبری دانش

 .[24]این مدارس معرفی شدند 

به مطالعه تعیین کننده های پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکتها پرداختند. از دیدگاه  2016در سال  3وانگ و وانگ.  2

ودن آن، نیاز به شناسایی تعیین کننده نویسندگان، در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت دانش با توجه به اهمیت دانش و همچنین پر ریسک ب

-های و فاکتورهای موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش به شدت حس می شود. بر اساس نظریه انتشار تکنولوژی و چارچوب محیط

ورد آزمون قرار دادند. تکنولوژی، در این مطالعه محققان یک مدل پیاده سازی سیستم مدیریت دانش را برای کسب وکار توسعه داده و م-سازمان

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که فاکتورهای نوآوری تکنولوژیکی )منفعت دریافت شده، پیچیدگی و رقابت پذیری(، شاخص 

مدیریت  های سازمانی )حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی( و فاکتورهای محیطی )فشار رقابت( به طور معناداری در پیاده سازی سیستم

 .[25]دانش در شرکتها تاثیر دارند 

در مطالعه ای، یک مدل برای اشتراک دانش در سطح صنعت به منظور بهبود اوضاع مدیریت  5201در سال  4کیرسچ، هین و میبوری.  3

آن ریسک ارائه دادند. به منظور انجام این مطالعه، آنها یک کارخانه در صنعت زغال سنگ را در استرالیا انتخاب کردند و از داده های ریسک 

و مدلهای یادگیری سازمانی در مدیریت دانش جمع آوری شدند. از سریق بکارگیری سلسله  استفاده کردند. این داده ها از سیستم های اطالعاتی

دیگر مراتب داده، اطالعات، دانش و خرد آنها به این نتیجه رسیدند که چگونه ذینفعان مختلف در این صنعت دانش خود را در اختیار میگذارند و 

                                                           
2 Cheng 
3 Wang & Wang 
4 Kirsch, Hine, & Maybury 
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اند به درگاه پایگاه داده ریسک منتقل شود و با پیش بینی ریسک ها از خطرات آنها بکاهد اینکه چگونه این دانش در اختیار گذاشته شده می تو

[26]. 

ختند. آنها در این به تعیین عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش پردا 2015کرمی و همکاران در مطالعه ای در سال .  4

ت دانش و با توجه به مطالعه از دو ابزار کیفی و کمی استفاده کردند. به زعم نویسندگان به منظور جلوگیری از ریسک شکست پروژه های مدیری

در این مطالعه پس از  عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در این زمینه، ابتدا باید به بررسی این عوامل پرداخت. محققان تاثیر

ت دانش انتخاب طبقه به عنوان عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیری 5شاخص را در  26مرور پیشینه این حوزه و خالصه سازی آن، 

 .[27]ند ر دو مرحله به جمع آوری اطالعات پرداخته و با روش های کمی و کیفی به ارائه مدل در این زمینه پرداختکردند. سپس د

به بررسی پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی تکمیلی پرداختند. در این مطالعه آنها  2015و همکاران در سال  5سوزانا.  5

از رویکرد حافظه سازمان به عنوان یکی از رویکرد های مدیریت دانش استفاده کردند. حافظه سازمان به عنوان مغز یک موسسه عمل میکند و 

تجارب و رکوردهای سازمان است. بسیاری از پروژه های پیاده سازی مدیریت دانش که از حافظه سازمانی استفاده محل نگهداری و دسترسی به 

انی کرده اند تا کنون با شکست موجهه شده اند. عوامل زیادی در این شکست ها سهیم بوده اند که یکی از عوامل همیشه موثر، فاکتور نیروی انس

رکز اصلی بر این عامل بوده است. آنها با انجام مصاحبه و تحلیل اسناد به بررسی این سناریو پرداختند. در نهایت بوده است و در این مطالعه تم

 .[28]محققان در این مطالعه یک مدل پیاده سازی حافظه مجازی شرکت ارائه کردند 

در مطالعه ای به بررسی پیاده سازی مدیریت دانش پرداختند. آنها در این مطالعه یک مدل پیش  2012و همکاران در سال  6بسرالدین.  6

در این مطالعه درک توانمندسازها  بینی کننده برای نحوه پیاده سازی مدیریت دانش به کمک تحلیل سلسله مراتبی ارائه کردند. هدف اصلی آنها

توانمندسازهای  AHPدر مدیریت دانش و تعیین وزن ارجحیت هر کدام از فاکتورهای موثر درپیاده سازی مدیریت دانش بود. به کمک روش 

ه زعم نویسندگان بکارگیری مدیریت دانش که از طریق مرور ادبیات شناسایی شده بودند، در سازمان تحت مطالعه، ارزیابی و اولویت بندی شدند. ب

AHP  [28]در پیاده سازی مدیریت دانش همچون راهنمایی در فرآیند تصمیم گیری است و به این امر کمک شایانی می نماید 

 

 یجنتا -4
 بخش اوّل: آمار توصيفی -4-1

کند تا به یک دید و آشنایی کلی با سازمان مورد بررسی خود دست پیدا کند و در ادامه تحقیق بررسی آمار توصیفی به محقق کمک می

دن تحقیق، مشخصات خود بتواند این خصیصه های کلی را که در تحقیق موثر واقع خواهند شد را در نظر بگیرد و در نهایت در مرحله عملی کر

مشخصات کلی بتواند  خود را در گام اول بشناسد و در گام دوم در کنترل خود در اورد به این معنی که با در نظر داشتن اینکلی جامعه هدف 

د، جنسیت، ، خصیصه های جمعیت شناختی )سطح تحصیالت، سمت سازمانی، واح3نتایج تحقیق خود را در عمل به خوبی کسب کند. در جدول 

 انتخاب شده در این مطالعه ارائه شده است.  سن و سابقه کار( نمونه آماری

 سمت سازمانی
فراوانی 

 )نفر(

سطح 

 تحصیالت

فراوانی 

 )نفر(

سن 

 )سال(

فراوانی 

 )نفر(

سابقه کار 

 )سال(

فراوانی 

 )نفر(
 واحد

فراوانی 

 )نفر(
 جنسیت

فراوانی 

 )نفر(

 15 رئیس شعبه
کارشناسی 

 و کمتر
78 

کمتر 

 30از 
 61 زن 45 شعبه 40 5کمتر از  30

 20 معاون شعبه
کارشناسی 

 ارشد
30 

تا  30

40 
 47 مرد 63 ستاد 20 10تا  5 50

رئیس خدمات 

 نوین بانکی
5 

دکتری 

 تخصصی
0 

تا  40

50 
     35 20تا  10 24

معاون خدمات 

 نوین بانکی
10   

بیش 

 50از 
     13 20بیش از  4

رئیس 

 حسابداری
10           

                                                           
5 Suzana 
6 Basaruddin 

http://www.joas.ir/


 144 -160، ص 1396، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

معاون 

 حسابداری
10           

           5 رئیس ارزی

           10 معاون ارزی

           10 رئیس صندوق

           13 معاون صندوق

 108 جمع 108 جمع 108 جمع 108 جمع 108 جمع 108 جمع
 

 هاي جمعيت شناختی نمونه آماري: ویژگی3جدول 

 

با توجه به اینکه نمونه آماری در این مطالعه در بین مدیران و معاونان شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران انتخاب شد، چنین به نظر 

رسد در صورت اتخاذ تصمیم می رسد که میانگین سطح تحصیالت در این بانک چندان باال نیست و در ارتباط با موضوع این نوشتار به نظر می

ی بر پیاده سازی مدیریت دانش در این بانک، به آموزشهای تخصصی مرتبط با حوزه مدیریت دانش بیش از سایر سازمانها و موارد عملی مبن

توان امید مشابه نیازمند خواهد بود. بعالوه، با پراکندگی نسبتا یکنواخت نمونه آماری در بین سمت های مختلف سازمانی در این تحقیق می

اری بدست آمده در ادامه این فصل قابل بسط به کل سازمان و شعب بانک در سطح شهر تهران باشد. همچنین با توجه به داشت که نتایج آم

اد اینکه نمونه آماری این تحقیق از بین مدیران و معاونان مورد مطالعه انتخاب شده است و به طور عادی برای کسب این سمت های سازمانی افر

سبتا باالیی باشند و این موجب می شود که میانگین سن افراد شاغل در این سمت ها معموال باال بشد ولی در این می بایستی دارای تجربه ن

مطالعه و به طور خاص در شعب بانک توسعه تعاون در سطح شهر تهران، میانگین سن افراد حاضر چندان باال به نظر نمی رسد و در ارتباط با 

بود که در صورت اتخاذ تصمیم عملی مبنی بر پیاده سازی مدیریت دانش در این بانک، با مقاوت در برابر تغییر  موضوع این مطالعه باید امیدوار

 شاغالن با سنین باال کمتر مواجه خواهد شد. 

 

 بخش دوم: آزمون فرضيات   -4-2

 آزمون کولموگروف اسميرنف  -4-2-1
باشد. برای انجام این کار باید از آزمون کولموگروف های پژوهش میتوزیع داده اولین گام برای انجام هرگونه تحلیل آماری، اطمینان از

ها در کلیه ابعاد پرسشنامه باشد، توزیع دادهمی 0.05و مطابق با سطح معناداری که باالتر از  4اسمیرنوف استفاده نماییم. بر اساس نتایج جدول 

 ها استفاده نماییم.های پارامتریک برای تحلیل دادهامه کار باید از آزمونباشد و در ادمبانی زیر ساخت مدیریت دانش نرمال می
 

 فرآیندهای دانش فناوری اطالعات فرهنگ سازمانی مبانی زیرساخت مدیریت دانش

 108 108 108 تعداد

پارامترهای 

 نرمال

 3.80 3.15 2.23 میانگین

 0.598 0.778 0.597 انحراف معیار

بیشترین 

 تفاوت

 0.123 0.162 0.126 مطلق

 0.123 0.123 0.126 مثبت

 -0.119 -0.162 -0.102 منفی

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.059 0.05 0.071 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي پرسشنامه تحقيق4جدول 

 

 مشخصات کلی آماري ابعاد مورد بررسی  -4-2-2

 باشد.انحراف معیار هریک از ابعاد میبیانگر میانگین و  5جدول 
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 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین تعداد مبانی زیرساخت مدیریت دانش

 1.31 3.38 0.59390 2.2343 108 فرهنگ سازمانی

 1.73 4.40 0.77795 3.1531 108 فرآیندهای دانش

 2.50 4.90 0.59844 3.8019 108 فناوری اطالعات

 : ميانگين و انحراف معيار ابعاد پرسشنامه تحقيق5جدول 

 

 فرضيات آزمون  -4-2-3

گیرد. با توجه به اینکه طرفه تی استیودنت موردبررسی قرار میها با استفاده از آزمون یکدر قسمت اول، نتایج حاصل از تحلیل داده

 شده است. در نظر گرفته 3گیرانه عدد صورت سختانگین بهای بوده است، میگزینه 5پرسشنامه بر مبنای طیف 

 فرضیه فرعی اول

 در بانک توسعه تعاون، در سطح مناسب قرار دارد. وضعیت فرهنگ سازمانی

 برای بررسی این فرضیه، فرض آماری به شکل زیر طراحی گردید.

:4بانک توسعه تعاون، در سطح مناسب قرار ندارد.  وضعیت فرهنگ سازمانی H 

4:1بانک توسعه تعاون، ، در سطح مناسب قرار دارد.  وضعیت فرهنگ سازمانی H 

 

 مبنای زیرساخت

 3آماره آزمون=

T اختالف میانگین ضریب معناداری دو دامنه درجه آزادی 
 هااز اختالف %95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 -0.6525 -0.8790 -0.76574 000/0 107 -13.399 فرهنگ سازمانی

 1هاي برآمده از فرضيه فرعی : یافته6جدول 

 

شوندگان های پرسش( رد شده است و این به معنای این است که میانگین پاسخ3نتایج آزمون بیانگر این است که فرض صفر )میانگین برابر 

توان چنین هر دو منفی هستند می %95است. از طرفی با توجه به اینکه حدود باال و پایین فاصله اطمینان  3مخالف به وضعیت فرهنگ سازمانی 

بوده است و این امر بدین معناست که وضعیت فرهنگ سازمانی در بانک توسعه تعاون، در سطح مناسب  3ها کمتر از بیان کرد که میانگین پاسخ

 قرار ندارد.

 

 مفرضیه فرعی دو

 در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار دارد. وضعیت فناوری اطالعات 

 برای بررسی این فرضیه، فرض آماری به شکل زیر طراحی گردید.

:4در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار ندارد. وضعیت فناوری اطالعات H 

4:1در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار دارد. وضعیت فناوری اطالعات H 

 

 مبنای زیرساخت

 3آماره آزمون=

T اختالف میانگین ضریب معناداری دو دامنه درجه آزادی 
 هااز اختالف %95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 0.9160 0.6877 0.80185 0/000 107 13.925 فناوری اطالعات

 2هاي برآمده از فرضيه فرعی : یافته7جدول 

 

شوندگان های پرسش( رد شده است و این به معنای این است که میانگین پاسخ3نتایج آزمون بیانگر این است که فرض صفر )میانگین برابر 

توان چنین هر دو مثبت هستند می %95است. از طرفی با توجه به اینکه حدود باال و پایین فاصله اطمینان  3به وضعیت فناوری اطالعات مخالف 
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بوده است و این امر بدین معناست که وضعیت فناوری اطالعات در بانک توسعه تعاون، در سطح مناسب  3ها بیشتر از کرد که میانگین پاسخبیان 

م که گیریباشد، نتیجه میها در وضعیت مثبت بوده و میانگین این بعد نیز بسیار باالتر از دو بعد دیگر میقرار دارد. با توجه به اینکه کلیه آماره

 وضعیت فناوری اطالعات در سطح مناسب قرار دارد و در مقایسه با دو بعد دیگر زیرساخت، وضعیت بهتری دارد. 

 

 فرضیه فرعی سوم

 در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار دارد. وضعیت فرآیندهای دانش

 برای بررسی این فرضیه، فرض آماری به شکل زیر طراحی گردید.

:4در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار ندارد. دانش وضعیت فرآیندهای H 

4:1در بانک توسعه تعاون در سطح مناسب قرار دارد. وضعیت فرآیندهای دانش H 

 

 مبنای زیرساخت

 3آماره آزمون=

T اختالف میانگین ضریب معناداری دو دامنه درجه آزادی 
 هااز اختالف %95فاصله اطمینان 

 باال پایین

 0.3015 0.0047 0.15306 0.043 107 2.045 فرآیندهای دانش

 3هاي برآمده از فرضيه فرعی : یافته8جدول 

 

( با اختالف بسیار اندک رد شده است و این به معنای این است که میانگین 3نتایج آزمون بیانگر این است که فرض صفر )میانگین برابر 

است. از طرفی با توجه به اینکه حدود باال و پایین  3شوندگان به وضعیت فرآیندهای دانش هرچند بسیار نزدیک ولی مخالف های پرسشپاسخ

بوده است و این امر بدین معناست که وضعیت  3ها بیشتر از توان چنین بیان کرد که میانگین پاسخهر دو مثبت هستند می %95نان فاصله اطمی

 فرآیندهای دانش در بانک توسعه تعاون، در سطح مناسب قرار دارد. 

مدیریت دانش مناسب و در یک بعد وضعیت های تحقیق حاکی از این بود که وضعیت بانک توسعه تعاون در دو زیرساخت بررسی فرضیه

مناسبی ندارد. این بانک در بعد فناوری اطالعات وضعیت بسیار مساعدی دارد و مقادیر آزمون نیز تفاوت زیادی با مقدار میانگین پیش فرض 

مقادیر باالتر بودن میانگین را نشان ، 3دارد. همچنین در بعد فرآیندهای دانش نیز علی رغم کم بودن فاصله با میانگین پیش فرض یعنی  3یعنی 

بانک  می دهند و از اینرو در این بعد نیز مورد مطالعه وضعیت مناسبی دارد. اما در بعد فرهنگ سازمانی مرتبط با پیاده سازی مدیریت دانش این

ینرو می توان این بعد را نقطه ضعف این می باشد. از ا 3وضعیت چندان مناسبی ندارد و میانگین نمره این بعد کمتر از مقدار پیش فرض یعنی 

 بانک در پیاده سازی مدیریت دانش عنوان داشت. 

دهی به این سؤال حال جای این سؤال باقی است که آیا بین وضعیت کنونی این سه بعداختالف معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ

 آزمون آماری فریدمن به کار گرفته شد. 

 

 آزمون فریدمن  -4-3

 باشد:صورت زیر میهای قبلی، آزمون فریدمن بکار گرفته شد که فرضیه متناسب با این آزمون بهبرای اطمینان از نتایج آزمون

 داری وجود ندارد.بین وضعیت موجود سه مبنای زیرساخت، تفاوت معنی

4321:  H
 

 وجود دارد. داریحداقل بین وضعیت موجود دو مبنای زیرساخت، تفاوت معنی

43211 :  H
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 باشد:گیرد. نتایج این آزمون به شرح زیر میهای یک جامعه مورداستفاده قرار میصورت اختصاصی برای تفاوت میانگینو به

 

 رتبه

 میانگین رتبه مبانی زیرساخت مدیریت دانش

 1.07 فرهنگ سازمانی

 2.05 فرآیندهای دانش

 2.88 فناوری اطالعات

 

 آمار آزمون

 108 تعداد

 179.864 کای دو

 2 درجه آزادی

 0/000 داریسطح معنی
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 بحث و نتيجه گيري
در این بخش به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آماری بدست آمده در قسمت قبل پرداخته شده است. ابتدا با توجه به نتایج آزمون های 

 اماری، به سواالت تحقیق پاسخ داده شده است. 

 سؤال اول( شاخص های موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون چیست؟

به منظور سنجش آمادگی سازمانها برای پیاده سازی مدیریت دانش انجام شده است که در آنها به شاخص های متفاوتی تاکنون مطالعاتی 

( به منظور سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در APO( از رویکرد سازمان بهره وری آسیایی )1395اشاره شده است. قلیج لی و ابراهیمی )

مولفه )مدیریت تغییر، اندازه  6دل شش بعدی فیل پری و ایلکلتومی با ( با استفاده از م1392. نوری مال )[13]شرکت دامداران استفاده کرده اند 

گیری دانش، محتوای دانش، ابزار دانش، مدیریت)ساختار رسمی و غیر رسمی( و مفهوم دانش(، زمینه های پیاده سازی مدیریت دانش را در 

نی، ساختار سازمانی،منابع انسانی، فناوری اطالعات، ( مولفه های فرهنگ سازما1391. ابراهیمی )[15]پاالیشگاه الوان را مورد ارزیابی قرار داده اند 

 . [16]حمایت مدیران ارشد و مالکیت معنوی را به عنوان زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش در نظر گرفت 

شاخص موجود  41با توجه به مرور ادبیات موجود در زمینه تحقیق و همچنین بررسی مطالعات و تحقیقات اخیر انجام گرفته در این حوزه، 

ردید. این شاخص ها در مدل مبانی زیرساخت مدیریت دانش به عنوان شاخص های اصلی تاثیر گذار در پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی گ

 اند. به طور کلی در سه دسته فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات و فرآیندهای دانش دسته بندی شده

 

 ها )شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش( در بانک توسعه تعاون چگونه است؟سؤال دوم( وضعیت این شاخص

تعیین وضعیت شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش استفاده شده است. های متفاوتی به منظور در مطالعات پیشین از تکنیک

( از تکنیک های تحلیل عاملی 1392. نوری مال )[13]استفاده کرده اند  SPSS( از آزمون برابری میانگین در محیط 1395قلیج لی و ابراهیمی )

روش آمیخته ( از یک 1391.  ابراهیمی )[15]اکتشافی به منظور تعیین شاخص دارای بار عاملی باال و تاثیر گذاری باال کمک گرفته است 

 . [16]کمی( به منظور شکل دادن به مدل شاخص های تاثیر گذار بر پیاده سازی مدیریت دانش استفاده کرد -)کیفی

شده در این مطالعه مشخص شد دو متغیر )شاخص( اصلی در این بانک از های آماری بکار گرفتهدر این مطالعه، پس از تحلیل آزمون

 وضعیت مناسبی برخوردار هستند و تنها یک متغیر از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. 

عات که اشاره به زیرساخت های فیزیکی مربوط به مدیریت دانش دارد، از با توجه به نتایج تحلیل آماری، در درجه اول متغیر فناوری اطال

 وضعیت مناسبی برخوردار است. اختالف زیاد این متغیر با مقدار میانگین نشان از عملکرد مناسب بانک توسعه تعاون در این شاخص دارد. 

مکانات نرم افزاری و فرآیندهای تعریف شده برای مدیریت دانش اند که متغیر فرآیندهای دانش نیز که نشان از اهمچنین نتایج نشان داده

، از وضعیت مناسبی برخوردار است و هرچند این شاخص از 3در بانک توسعه تعاون دارد نیز علی رغم فاصله اندک با میانگین پیش فرض یعنی 

 نقاط قوت عملکرد بانک ندارد اما نشان از ضعف این سیستم نیز نخواهد بود. 

های آماری نشان می دهند که وضعیت شاخص فرهنگ سازمانی در بانک توسعه تعاون چندان مناسب نیست و بعبارتی ایت تحلیلدر نه

دیگر این بانک در این زمینه علی رغم تالشهای صورت گرفته به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده است و عملکرد مناسبی به جای نگذاشته است. 

ین چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در این بانک، با توجه به دشواری های تغییر و اصالح فرهنگ سازمانی، بهبود از اینرو یکی از اصلی تر

 وضعیت این متغیر خواهد بود. 

 

 ها )شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش( چگونه است؟بندی این شاخصسؤال سوم( اولویت

ای که در آن به تعیین اولویت شاخص ها پرداخته باشد مواجه نشدیم ولی با در مطالعات پیشین مورد بررسی در این تحقیق، با مطالعه

توجه به اهمیت اجرایی اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در یک سازمان و همچنین در راستای اهداف این مطالعه 

 شاخص ها پرداخته شده است.  به اولویت بندی

بدین منظور و همچنین در راستای پاسخ به سوال سوم تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده شد. این آزمون عالوه بر آزمودن برابری میانگین 

ازی مدیریت دانش، رد سه شاخص، اولویت هر کدام را نیز تعیین کرد. در قسمت اول آزمون، برابر بودن میانگین در سه شاخص موثر بر پیاده س

شد و این به معنای عدم توازن در عملکرد بانک توسعه تعاون در پیشبرد زیرساخت پیاده سازی مدیریت دانش در این بانک است. همچنین در 

نگ سازمانی قسمت دوم این آزمون، رتبه هر یک از شاخص های اصلی سه گانه با توجه به اهمیت آنها تعیین شد. بدین ترتیب ابتدا شاخص فره

 در اولویت قرار دارد و شاخص های فرآیندهای دانش و فناوری اطالعات در اولویت های بعدی جای گرفته اند. 

با در نظر گرفتن پایین بودن عملکرد بانک در شاخص فرهنگ سازمانی و همچنین اولویت اول این متغیر در خروجی آزمون فریدمن، به 

 عیت این متغیر باید از مهمترین اولویت های این بانک در پیاده سازی مدیریت دانش باشد. نظر می رسد که اصالح و بهبود وض
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