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Abstract: The current study aims to present a model of knowledge management implementation 
for Ansar Bank through reviewing different models of knowledge management. The population in 
this research includes experts in the field of knowledge management in universities of Iran. Firstly, 
the literature and past studies related to knowledge management models have been investigated. 
Then, all aspects and components of knowledge management models and the relations between 
them have been identified by using a meta-synthesis qualitative research approach and All the 
results have been verified by using consultation and consensus of experts. The results include nine 
codes which are classified into two dimensions. Finally, based on the obtained classification and 
their relations, the dynamic model of knowledge management is presented. The final result of this 
study is presenting a model of knowledge management for Ansar Bank to help their top managers to 
review how to implement a knowledge management system. 
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 چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه مدل مدیریت دانش برای بانک انصار از طریق بررسی مدل های مدیریت دانش می باشد. جامعه آماری در این 

باشند. در این پژوهش، نخست ادبیات و پیشینه تحقیقات پژوهش خبرگان در زمینه مدیریت دانش در سطح دانشگاه های کشور می 

مرتبط بررسی شده است و در ادامه با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب، کلیه ابعاد و مولفه های مدل های مدیریت دانش و 

کد است  9نتایج به دست آمده شامل روابط بین آن ها شناسایی شده و با مشورت و توافق تمامی خبرگان، مورد تایید قرار گرفته است. 

بعد طبقه بندی شده است. در نهایت با استفاده از این نتایج و روابط بین آن ها، مدل جامع مدیریت دانش ارائه شده است. نتیجه  2که در 

ینه بازنگری برای پیاده نهایی پژوهش حاضر، ارائه مدل مدیریت دانش برای بانک انصار است تا بتواند مدیران عالی این بانک را در زم

 سازی سیستم مدیریت دانش یاری دهد.
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 مقدمه

است. پژوهشگران و متخصصان تجک  مجی کننجد دریابنجد، هگونجه       21دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن 

دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیت رقابتی از آن استفاده کرد. بنابراین قبل از اقدام  منابع

به مبادرت بر اجرای طرح های مدیریت دانش، سازمان ها نیازمند ارزیابی منابع موجود خود هسجتند تجا مهجم تجرین و بهتجرین      

بقجا  در عرصجه رقابجت و     یهالش ها، برا نیقرن حاضر، ا در (.1386ایی کنند)عباسی،راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناس

 یمتوسط و حتج  یبزرگ به شرکت ها یدانش، از شرکت ها تیریو لذا روند توسعه مد رندیاجتناب ناپذ یجهان یتوسعه اقتصاد

 شدن اقتصجاد و کسجب و کجار موضجو      یرقابت با. (95ان،یشده است)رضائ دهیکشان ،یکوهک، به عنوان ستون فقرات اقتصاد مل

اطکعجات و متخصصجان    یمرکز توجه کارشناسان فنجاور  "یساز میتصم ندیفرآ لیو تسه یسازمان یبه داده ها دنیمعنا بخش"

 یهجا  هیها و سرما ییبتوانند دارا دیبا یرقابت تیبه دست آوردن مز یها برا سازمان. قرار گرفته است.)همان منبع( تیریعلم مد

 زیداننججد متمججا یخججود را بججر اسججاس آن ججه مجج  دیججبا نی(. بنججابرا2016،یی)توالنججدینما تیریمججد یخججود را بججه درسججت یدانشجج

گرفت، امروزه ممکجن اسجت    یانجام م روزیآن ه که د رایاست ز یضرور یهر سازمان یدانش برا تیریمد (1998کنند)پروساک،

 (.1395،زاده و همکاران یخود را از دست داده باشد)موس یبازار پسند

 ،یبهره ور شیخود سبب افزا نیشود که ا یمنجر م یبر دانش، گستر  دانش و مهارت ها به نوآور یاقتصاد مبتن کی در

اقتصاد با عنوان  "توسعه، ششم در کشور ما نیز برنامه (. 1393زاده، یخواهد شد)گرج یکاریدرآمدها و کاهش تورم و ب شیافزا

 گستر  همکاری و تعامکت بین المللی افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، با تاکید بر "دانش بنیان

تدوین گردیده است. هم زمان بسیاری از سازمان ها و شرکت های مختلف کشور در پی اجرای سیستم های مدیریت دانش و 

ان باید تغییراتی که منجر به تداخل، تعامل و یا بهره مندی از نتایج حاصله می باشند. برای توسعه مدیریت دانش در سازم

(. بسیاری از سازمان ها که به اهمیت 1386دوباره سازی دانایی می گردند، به طور نظام مند تشویق و حمایت شوند)خرقانی،

 مدیریت دانش واقف اند، اجرای آن را از راه آزمون و خطا انجام می دهند. 

خطر است و بانکداران اغلب خود را بر صندلی داغ می بینند. آن ها نیز همواره برای تحویل  بانکداری نیز یکی از حرفه های پر

وظایف خود به نحو احسن تحت فشار قرار دارند. بانکی ها در حالی که از مقدار زیاد مسئولیتی که بر دو  آن ها ریخته شده 

الی بزرگ گرفتار می بینند. مدیریت دانش باید قادر باشد آگاهند، خود را در هنگال ترس ناشی از گرفتن تصمیمات با تبعات م

به این گونه موضوعات رسیدگی کرده و تصمیم گیری صحیح را تشویق نماید و مسئولیت پذیری پرسنل را افزایش و خطاهای 

همیت و ارز  تبدیل نماید. امروزه بانک های مدرن در حال بررسی ا دانش آشکارتکراری را کاهش داده و دانش ضمنی را به 

مدیریت دانش در عملیات کاری بانک ها هستند. فرآیند خلق دانش، ذخیره سازی و انتشار آن برای موسسات بانکی ضروری به 

 نظر می رسد و بانک ها به منظور پایش و مدیریت این فرآیند حیاتی، افراد خبره و متخصص را به استخدام خود در می آورند. 

ه مشخص گردید که مدل ها و الگوهای متفاوت و متنوعی از مدیریت دانش وجود دارد که هر شرکت طی مطالعه و بررسی اولی

یا سازمان بر اساس شرایط و موقعیت رقابتی خود اقدام به تهیه و استفاده از آن ها نموده است. این مدل ها یقینا برای آن 

نظیر بانک انصار به نظر می رسد راه گشا نباشد. در عین اما استفاده از آن در شرایط محیطی متفاوت  سازمان مناسب است.

حال این واقعیت پذیرفته شده است که موقعیت های متفاوت نیازمند استراتژی های متفاوت مدیریت دانش می باشند. اما 



 

 

خاص  دامنه متفاوت استراتژی های مدیریت دانش می تواند گمراه کننده باشد و اغلب مشخص نیست که برای یک موقعیت

 (. 2003هه استراتژی باید انتخاب شود؟)هاجی و کینگ استون،

بانک انصار به طور اخص با این سوال اساسی مواجه است که مدل مناسب مدیریت دانش برای این که بتواند فعالیت های خود 

برای بانک انصار کدامند؟ ست؟ به عبارت دیگر ابعاد مدل مدیریت دانش ا را به طور کارآمد و اثربخش مدیریت نمایند، کدام

 این مدل مدیریت دانش باید دارای هه مولفه هایی باشد؟ 

در این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مدیریت دانش برای بانک انصار هستیم تا با اتکا  به آن بتوان مشخص کرد که برای 

 شه ای داریم؟مدیریت دانش در بانک انصار هه طرح و نق ازیحاالت مختلف استقرار و پیاده س

 

 پیشینه نظری پژوهش

(، 2000) 2تزیبوویل ،ی. در اصطکح کلکنند یم فیخود تعر دگاهیرا به طرق مختلف و از د KM1و محققان مختلف،  سندگانینو

به  تواند یم KM نی. بنابراکند یم فیتعر "ملموس سازمان یها ییارز  از دارا جادیا ندیفرآ"دانش را به صورت  تیریمد

 سود، شیافزا ،یبه مشتر افتهیخدمات بهبود تر، حیصح یریگ میمانند حل بهتر مسئله و تصم یسازمان یایاز مزا یاریبس

انتخاب،  افتن،یدانش به سازمان در  تیری(، مد2000و همکاران )3تا پمنجر شود. به نقل از گو شتریب تیخکق وی نوآور

 یزیر برنامه ا،یپو یریادگیحل مسئله،  رینظ ییها تیفعال یمهم که برا یها انتشار و انتقال اطکعات و تخصص ،یده سازمان

 KM تیموفق یبرا یدیو کل یاصل یاز محققان به اجزا گرید ی. برخدینما یالزم است، کمک م یریگ میتصم و کیاستراتژ

 نییدانش تع تیریمد یو اصل یدیکل یسازمان افراد را به عنوان اجزا ،ی( که فرهنگ، فناور2008و،یهمانند)در کنند یاشاره م

 .کند یم

رو  های گوناگونی وجود دارند که بر روی نگر  و کنش مدیریت دانش تاثیر می گذارند، فلسفه وجودی برجسته در تعریف 

دانش، علوم شناختی در شناخت افراد دانشی، علوم اجتماعی در شناسایی انگیزه، افراد، تعامکت، فرهنگ و محیط، علوم 

ی آن با سازمان، علوم اطکعاتی برای ایجاد توانمندی های مبتنی بر دانش، مدیریت برای بهینه سازی عملکرد و یکپارهه ساز

به شدت مبتنی بر دانش و کارهای روتین و مهندسی دانش برای استخراج و تدوین دانش، هو  مصنوعی برای خودکارسازی 

 . (1394ان،)سلیمی و همکاربر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند اقتصاد برای تعیین اولویت ها، همه و همه

 

 مدیریت دانش چیست؟
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 Liebowitz 
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در هند سال گذشته رشد بی سابقه ای در ارائه مقاالت، کتاب ها و مجکت در زمینه مدیریت دانش وجود داشته است. در سال 

کتاب و مقاله در زمینه مدیریت دانش هاپ شده است و این روند به صورت صعودی رو به رشد بوده  20حدود  1986

مدیریت دانش یک فرآیند کسب و کار است. فرآیندی است که از طریق آن شرکت ها دانش جمعی یا (. 2000است)سیوی،

(. یکی از بهترین تعاریف مدیریت دانش 1395)موسی زاده و همکاران، سازمانی شان را خلق می کنند و از آن بهره می جویند

عات گذشته و بینش های ویژه است که هارهوبی برای بدین گونه بیان شده است که جریانی سیال از توجه به ارز  ها، اطک

ارزیابی و ایجاد تجربیات و اطکعات جدید تدارک می بیند مدیریت دانش مربوط به موضوعات برجسته تطابق سازمانی، بقا و 

 (2001ترا،وکارایی در هنگام تغییرات ناپیوسته محیطی است.)ماله

 

 مدیریت دانش و مزیت رقابتی

گرفته است. یکی از آنان مطالعه در سال های اخیر، تک  های زیادی برای تعیین نقش دانش در ایجاد مزیت رقابتی صورت 

ی های ناملموس و مشابه آن و بهره گیری از دارای هارهوب تغییر در سیستم ارز  سازمان، از دارائی های مالی و فیزیکی به"

. مدیریت دانش به عنوان فرآیندی "که از دانش ناملموس بر گرفته شده است، می باشدبه ویژه از توانایی متمایزی  -شایستگی

بر توانایی های  "از مدیریت سرمایه فکری محسوب می شود. مسلما در بیشتر موارد، اقتصاد و ظرفیت تولید یک سازمان 

در بخش عمومی و ر سازمانی مشهود است که عملکرد هو  "خدماتی و فکری به جای دارائی های فیزیکی استوار است

 (.2006)سیلوی و کانسین،خصوصی به دانش کارکنان آن، به کاربرد دانش در ساختار سازمان و روابط آن ها بستگی دارد 

 

 مدل های مدیریت دانش

می های مفهوهارهوب پژوهشگران، هه در حوزه ی دانشگاهی و هه در حوزه ی عمل، برای معرفی مدیریت دانش، مدل ها و

 "اوزتمل، آرسکنکایا و کورکوسوزپوالت"مختلفی را مطرح نموده اند تا از این طریق ابعاد مختلف این پدیده را آشکار سازند.
2هن و هوانگ"بیان می کنند که به عقیده 1

، مدیریت دانش منجر به ایجاد طیف مسائل مدیریتی از خلق دانش و کدگذاری "

(. در مطالعه ی ادبیات موضو  مشاهده شد که در مقاالت گوناگون، 1394گردد)رزمی، تا اشاعه و بهره بردای از دانش می

بیشتر به مبحث خلق دانش و یا فرآیندهای کدگذاری در سازمان ها توجه گردیده و مدل های مدیریت دانش مختلفی در این 

کنیم، متوجه می شویم که هریک از این رابطه پیاده سازی شده اند. هنگامی که این مدل ها را به صورت تفصیلی بررسی می 

مدل ها بر یک یا دو جنبه از مدیریت دانش تمرکز دارند. برخی از آن ها تنها دو معیار از جمله به کارگیری و ایجاد دانش را به 

عنوان تمرکز اصلی در نظر می گیرند، در حالی که برخی دیگر بر جنبه های دیگری هم ون فرآیندهای دانش، فرهنگ 

مدیریت دانشی که  از آنجا که تاکنون مدل (2011نشی، انتقال دانش و رهبری و غیره متمرکز هستند)اوزتمل و همکاران، دا
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 Oztemel, Arslankaya & Korkusuz Polat 

2
 Chen & Huang 



 

 

، برحسب مورد و ا مدلهای ارائه شده در این زمینهالزم است تا ضمن آشنایی ب مورد توافق همگان باشد موجود نیست، بنابراین

 بهره جست.، از آنها موضو  مورد نظر متناسب با

مدل مدیریت دانش اعم از مدل های نوآوری، موفقیت، پیاده سازی، بلوغ، کاربردی و  97در پژوهش حاضر به بررسی 

مدل به طور  34مدل مهم و پرکاربرد در حوزه مدیریت دانش انتخاب شده که این  34...پرداخته شده است و بر اساس آن 

سی های صورت گرفته مولفه هایی را که از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک بوده اند، مولفه می باشند. پس از برر 72کلی  دارای 

مولفه نهایی و  9مولفه ارائه شده است و در مرحله بعدی بر اساس اعتبار دهی صورت گرفته   38تجمیع شده و در قالب  

 کلیدی استنتاج شده اند.

بندی شده اند که این ابعاد عبارتند از: فرآیندهای مدیریت دانش و  بعد تقسیم 2مولفه ی نهایی مدیریت دانش در  9در نهایت 

 عوامل زمینه ای و زیرساختی  مدیریت دانش.

 

 روش شناسی پژوهش

با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش را می توان از نو  پژوهش های کاربردی دانست که در آن کانون توجه پژوهشگر بر 

مدیریت دانش جهت ارائه مدل مدیریت دانش برای بانک انصار می باشد. از حیث افق زمانی،  یافتن عوامل و مولفه های موثر بر

این پژوهش از پژوهش های تک مقطعی محسوب می شود. هم نین پژوهش از حیث جمع آوری داده های مورد نیاز، 

ه شده است. گام های طی شده در توصیفی و به لحاظ رو  شناسی کیفی می باشد. در این راستا از رویکرد فراترکیب استفاد

این پژوهش عبارتند از: مرور ادبیات)برای تکمیل مبانی نظری(، رویکرد فراترکیب)برای شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر 

مدیریت دانش و روابط بین آن ها(. فرا ترکیب تلفیقی تفسیری از نتایج کیفی است که اطکعات و یافته های بدست آمده از 

عات کیفی دیگر با موضو  مرتبط بررسی می کند. در نتیجه نمونه هدف گذاری شده برای فراترکیب، از مطالعات کیفی مطال

منتخب و بر اساس ارتباط آن ها با سوال پژوهش تشکیل می شود. فرا ترکیب بر مطالعه های کیفی که لزوما مبانی نظری 

ه برداشت اجمالی از ویژگی های نه هندان منسجمی از یافته ها، تفسیری وسیعی را شامل نمی شود، تمرکز دارد و به جای ارائ

گران از راه ردن یک نگر  نظام مند برای پژوهشکامک تلفیقی از یافته های موجود را ایجاد می کند. فراترکیب با فراهم آو

و با استفاده از آن، دانش  می پردازد و  ها و استعاره های جدید و اساسیترکیب پژوهش های کیفی مختلف به کشف موض

طور کلی سه هدف برای مسائل به وجود می آورد. ب جاری را ارتقا  داده و یک دید جدید و جامع و گسترده ای را نسبت به

(. در 2003دلوسکی و باروسو،؛سن2006. توسعه مفهومی)زیمر،3وری . شرح تئ2. ساخت تئوری 1فراترکیب آورده شده است: 

 است. 1( استفاده شده است که مراحل آن مطابق شکل 2003)1دلوسکی و باروسوهفت مرحله ای سن حقیق حاضر از رو ت

 مراحل پژوهش و ارائه یافته ها 

 ارائه شده است. 1در ادامه مراحل مبسوط رو  فراترکیب بر اساس جدول 

                                                           
1
 Sandelowski & Barroso 



 

 

 

 

 . مراحل پیاده سازی روش فراترکیب1شکل

 مرحله اول: تنظیم سوال پژوهش

 پژوهش سواالت زیر مورد کنکا  قرار می گیرند:در این 

 عوامل و مولفه های مدل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک انصار کدامند؟ 

 مرحله دوم: مروری بر ادبیات به شکل نظام مند

پایگاه های  و با مطالعات کتابخانه ای و بررسی 1مقاله با کلید واژه های طبقه بندی شده در جدول  208در این مرحله تعداد 

 شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. 2016تا  1990داده و مجکت معتبر، بین سال های 

 

 

 



 

 

 واژه های کلیدی

 انگلیسی فارسی

 Knowledge دانش

 Knowledge Management مدیریت دانش

 Critical Success Factors of Knowledge اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش

 Knowledge Management Model مدیریت دانشمدل های 

 Implementation KM پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

 - ترکیبی از موارد باال

 

 واژه های جستجو -1جدول 

 مرحله سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب

مقاله از روند مطالعه فراترکیبی در این مرحله، بازبینی های مرحله ای صورت گرفته شده است که در هر بازبینی تعدادی 

 نشان داده شده است. 2حذف شده اند. فرآیند صورت گرفته در این مرحله بطور خکصه در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه از نتایج جستجو و انتخاب مقاله ها -2شکل 

مقاالت بررسی شده از نظر 

 208چکیده=

 97اولیه=تعداد کل مقاالت 

تعداد کل مقاالت برای تحلیل 

 34محتوا=

تعداد مقاله های رد شده به 

 111دلیل چکیده=

تعداد مقاالت رد شده از نظر 

 63محتوا=



 

 

پس از بررسی تناسب مقاله با موضو  تحقیق، در قدم بعدی برای ارزیابی کیفیت مقاله های اولیه از گوگل اسکوالر برای اعتبار 

مقاالت صورت گرفته، استفاده شده است. برای هر مقاله امتیازی در نظر گرفته شده است. مقاالت و میزان رفرنس دهی که به 

( 10( و ضعیف )زیر 100-10(، متوسط)500-100خوب) (،500از بندی این پژوهش برای مقاله عالی )باالی تیسیستم ام

یش مقاله ها، حداقل میانگین امتیاز داشته اند حذف شده و پس از گزینش و پاال 10است. مقاله هایی که امتیازی کمتر از 

مقاله برای ادامه رو  فراترکیب  34می باشد؛ در نتیجه فرآیند ارزیابی  36394و حداکثر داده شده  3داده شده به مقاالت 

 انتخاب شدند.

 مرحله چهارم: استخراج اطالعات متون

مطالعه شدند. تحلیل محتوا، مطالعه دقیق منابع و  در این مرحله از رو  فراترکیب مقاله های نهایی به رو  تحلیل محتوا

اسناد است. این رو  برای بررسی محتوای آشکار)معنای سطحی متن( و هم نین الیه های عمیق تر پنهان در اسناد و 

بر  (. در این مرحله مقاالت1384و کمی به کار می رود)خاکی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط ها به شیوه نظام دار، عینی

اساس موضو  مطالعه دسته بندی شدند و عوامل مورد نظر استخراج شده از مطالعه مقاله ها به عنوان کد در نظر گرفته شده 

اند و بر اساس نویسنده، سال انتشار مشخص می شوند. نتایج حاصل به تایید خبرگان رسیده و جمع بندی شد نتابج حاصل از 

 است. جمع بندی شده 2مرحله ههار در جدول 

 منبع کد

(؛ 2002(؛ رمهجججارت)1999مجججن)(؛بجججک 1998گراسجججیون) شناسایی دانش -1

(؛ 1997(؛ دامرسجججججت)2001(؛ هجججججالس)1999ویلیجججججامز)

 (1394کرمی)

(؛ داونپجججججورت و 1997(؛ ویجججججگ)2002مجججججک الجججججروی) خلق دانش -2

(؛ 1999(؛ بجک مجن)  1999(؛ نیومن و کنجراد) 1998پروساک)

(؛ 1999(؛ ویلیججججامز)1999(؛ راگلججججس)2000هیسججججیگ)

 ( 2003الوسن)

(؛ 2003(؛ الوسجن) 1998(؛ دی بجک و نجوریس)  2002رمهارت) کسب دانش   -3

 (1997؛ داونپورت و همکاران)(1994هدالند)

(؛ 1998(؛ داونپجججججورت و پروسجججججاک) 1998گراسجججججیون) دانش سازمان دهی -4

 (2012(؛ گراندشتاین)1999(؛ بورک)2003الوسن)

(؛ داونپججججججورت و 1998(؛ گراسججججججیون)1997ویججججججگ) تسهیم دانش -5

(؛ 2002(؛ رمهجارت) 1999(؛ نیجومن و کنجراد)  1998پروساک)

(؛ 1999(؛ راگلجس) 1998(؛ دی بجک و نجویس)  2000هیسیگ)

(؛ 1997(؛ دامرسجججت)1999(؛ ویلیجججامز)1997ویجججگ مجججن)

(؛ 2001(؛ کججججیم و لججججی)1999(؛ بججججورک)2001علججججوی)



 

 

 (؛ 2000(؛ اسپونر)2013(؛ زوو)1994هدالند)

(؛ 1998(؛ ادل و گراسجیون) 1997(؛ ویجگ) 2002مک الجروی)  کاربست دانش -6

(؛ 2002(؛ رمهجارت) 1999(؛ بجک مجن)  1999نیومن و کنجراد) 

(؛ 1997(؛ ویجججگ مجججن) 1998(؛ نجججویس)2000هیسجججیگ)

(؛ 1997(؛ دامرسججججت)2003(؛ الوسججججن)1999ویلیججججامز)

(؛ 1994(؛ هدالند)1999(؛ بورک)1999(؛ بورک)2001علوی)

 (2001(؛ دوور)2000سپونر)(؛ ا2001هالس)

(؛ نیجججومن و 1998(؛ ادل و گراسجججیون)1997ویجججگ مجججن)  نگهداری و ذخیره دانش -7

(؛ 2000(؛ هیسججججیگ)1999(؛ بججججک مججججن)1999کنججججراد)

(؛ 1999(؛ ویلیجججامز)1997(؛ ویجججگ مجججن) 1999راگلجججس)

(؛ 2001(؛ کججججیم و لججججی)2001(؛ علججججوی)2003الوسججججن)

 (2012(؛ گراندشتاین)2001(؛ هالس)1994هدالند)

 (؛  2001(؛ هالس)1999ویلیامز) حذف دانش -8

 (؛ 1998(؛ ادل و گراسیون)1997ویگ من) تبدیل دانش -9

 (؛ 1999نیومن و کنراد) تثبیت دانش -10

 (2001دوور) مدیریت تغییر -11

 (2013(؛ زوو)1995(؛ نوناکو و تاکوهی)1999بک من) پذیر  دانش -12

(؛ اوزتمجججل و 1995نونجججاکو و تججاکوهی) (؛ 1999بججک مججن)   آشکار سازی دانش -13

 (2011همکاران)

 (2012(؛ گراندشتاین)2002رمهارت) هدف گذاری دانش -14

(؛ 1999(؛ ویلیجججامز)1997(؛ ویجججگ مجججن) 2002رمهجججارت) ارزیابی دانش -15

(؛ اوزتمجل و  2012(؛ گراندشجتاین) 2001(؛ دوور)2005وانگ)

 ( 2011همکاران)

 (2012(؛ گراندشتاین)2001دوور)(؛ 1997اسکریم) آمادگی اولیه -16

 (1995نوناکو و تاکوهی) جامعه پذیری -17

 (2001(؛ کیم و لی)1995نوناکو و تاکوهی) ارتباط -18

(؛ 2001(؛ کجججیم و لجججی) 2005(؛ وانجججگ)1997دامرسجججت) محتوای دانش -19

 (2000(؛ اسپونر)2011(؛ اوزتمل و همکاران)2001دوور)

 (1999راگلس) ترکیب دانش -20

 (2005وانگ) همکاری -21

(؛ اوزتمجل  2012(؛ گراندشتاین)2000(؛ اسپیگلر)2005وانگ) فرهنگ دانش محور -22



 

 

 (2011و همکاران)

 (2014(؛ نورث)2005(؛ وانگ)2000اسپیگلر) سرمایه انسانی -23

 (2001(؛ کیم و لی)1997اسکریم) نوآوری -24

 (2014(؛ نورث)2000(؛ اسپونر)1997اسکریم) قضاوت -25

 (1997اسکریم) تجربه -26

 (2012گراندشتاین) حمایت مدیران ارشد -27

 (2014نورث) نتایج کلیدی عملکرد -28

 (2014(؛ نورث)2011(؛ اوزتمل و همکاران)2005وانگ) فرآیندهای مدیریت دانش -29

 (2011اوزتمل و همکاران) برنامه ریزی دانش -30

 (2014(؛ نورث)2011(؛ اوزتمل و همکاران)2005وانگ) استراتژی های مدیریت دانش -31

 (2014نورث) ارتقا  دانش -32

 (1999راگلس) توانمند سازها -33

 (2000(؛ اسپونر)2005وانگ) عناصر دانش -34

 (2014(؛ نورث)2005وانگ) رهبری -35

 (2005وانگ) فناوری اطکعات -36

(؛ 2005(؛ وانجججججگ)1999اسجججججپیگلر)(؛ 1999ویلیجججججامز) یادگیری دانش -37

 (2012(؛ گراندشتاین)2001هالس)

 (2005وانگ) تعهد سازمانی -38

 

 کدها و منابع مطالعاتی -2جدول

 

 مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی

م، الگوها و نتایج در  هدف فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارهه و جدیدی از یافته ها می باشد. این رو  برای شفاف سازی مفاهی

(. در طول تجزیه 2003پاالیش حالت های موجود دانش و ظهور مدل های عملیاتی و تئوری های پذیرفته شده است)فینفگلد، 

و تحلیل، موضوعاتی جستجو شده است که در میان مطالعه های فراترکیب پدیدار شده اند، این مورد به عنوان بررسی 

ه محض این که موضوعی شناسایی شد، محقق یک طبقه بندی را شکل می دهد و طبقه بندی موضوعی شناخته  می شود. ب

های مشابه و مربوط در موضوعی قرار می دهد که آن را به بهترین گونه توصیف کند. در نتیجه موضو  های اساسی و پایه ای 

د. در این تحقیق پس از استخراج کدهای اولیه برای ایجاد توضیحات، مدل ها و تئوری ها یا فرضیات کاری ارائه داده می شون

از متن مقاله ها که در مرحله ههارم انجام شد)کدگذاری مرتبه اول(، مجددا کدگذاری دیگری صورت می گیرد تا مقوله ها 

ای )ابعاد( حاصل شود. آن هه در این پژوهش مکک کدگذاری در نظر گرفته می شود تمرکز بر روابط بین کدها است به گونه 



 

 

که طبقه بندی جامعی را جهت سهولت توسعه مدل علی و معلولی در اختیار پژوهشگر قرار دهند. نتایج حاصل از این طبقه 

 نشان داده شده است. 3بندی در جدول 

 کد )مولفه ها( ابعاد

 فرآیندهای مدیریت دانش
تولید دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش، 

 ارزیابی دانش

 عوامل زمینه ای و زیرساختی مدیریت دانش
استراتژی های مدیریت دانش، زیرساخت دانشی، محتوی 

 دانش، فرهنگ دانش محور

 طبقه بندی یافته ها -3جدول 

پس از گردآوری و بررسی داده های مورد نیاز جمع آوری شده، در ادامه به یافته های پژوهش پرداخته شده است. نتایج 

 مولفه قابل طبقه بندی می باشد که عبارتند از:9بعد و در قالب  2ر حاصل از پژوهش د

 فرآیند های مدیریت دانش

آفرینش دانش در سازمان می تواند یاد گرفته شده و آموخته شود، در هر دو مورد خلق دانش در سازمان از تولید دانش: 

شود که دانش متبلور شده ی انسانی موجود در سازمان خلق می طریق افراد اتفاق می افتد. یعنی دانش در سازمان توسط نیرو

یا دانشی که به این طریق خلق شود، از سطح باالی سازمان به سطوح دیگر آن و حتی بیرون از سازمان منتقل می 

 (1384شود)عدلی،

سازمانی می تواند نگهداری دانش به معنای ذخیره سازی دانش کسب شده در حافظه سازمانی است. حافظه ذخیره دانش: 

شامل اسناد و مدارک بایگانی شده، بانک رایانه نیز حافظ کارکنان باشد. نگهداری دانش شامل حفظ کارکنان فرهیخته و 

تشویق کارکنان جهت و جلوگیری از فرار آن ها می شود. بنابراین یکی از وظایف اساسی سازمان فراهم کردن این امکانات 

 .(2000)پروبست،است پیشرفت دانش جدید شغلییادگیری مداوم در راستای 

این فرآیند می تواند به معنی فرآیند مستقیم و متمرکز توزیع دانش بین گروه خاصی از کارکنان یا انتقال تسهیم دانش: 

فراد دانش بین افراد یا درون تیم ها یا گروه های کاری باشد. یکی از مشکل ترین وظایف مدیریت دانایی، انتقال دانش به ا

مناسب، یا قرار دادن دانش سازمانی در جایی است که به آن نیاز است، عوامل تاثیر گذار بر توزیع دانش تسهیکت ارتباطی و 

 (.1384فرهنگ سازمانی است)عدلی،

تفاوت بین دانش و اطکعات، کاربردی بودن دانش است. هنان ه دانش جمع آوری شده و توزیع دانش در بکارگیری دانش: 

به کار گرفته نشود، عمک نمی تواند عنوان دانش را بر آن نهاد، بنابراین مهم ترین گام در فرآیند مدیریت دانش، کاربرد  عمل

 (.1384دانش در راستای تحقق اهداف سازمانی است)عدلی،



 

 

اصکح هدف، به این  برای تعیین یاد نحوه رسیدن به هدف های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورارزیابی دانش: 

بخش مربوط است. با نگاه به نتایج بعضا کیفی این فرآیند، ضروری است، آن ها را با توجه به نتایج کمی و هزینه های انجام 

 (. 2002شده در این زمینه، مورد ارزیابی قرار دارد)رمهارت،

 عوامل زمینه و زیرساختی مدیریت دانش

استراتژی دانش، رو  ویژه ای است برای بهینه سازی خلق و تبدیل دانش به مزیت رقابتی استراتژی های مدیریت دانش: 

سازمان. استراتژی دانش برای پر کردن شکاف بین دانش موجود و دانش مورد نیاز تدوین می شود. هدف استراتژی دانش، 

 (1395دانش داخلی تاکید دارد)توالیی،  پاسخگویی به سواالت استراتژیک است و بر هوشمندی رقابتی و سیستم های بازیابی

به تسهیل و بهبود اثر بخشی مدیریت دانش می ها عواملی هستند که منجر زیر ساختزیر ساخت دانشی: 

 (. 2011شوند)اوزتمل،

 (.2011با توجه به ارز  آفرینی)اوزتمل و همکاران، عبارت است از تعیین دانش های با اولویت باالی دانش: امحتو

با توجه به این که یکی از عناصر انتقال و اشتراک دانش در سازمان، تعهد و نیز مستحکم بودن روابط فرهنگ دانش محور: 

اعضای سازمان است، فرهنگ سازمانی نقش به سزایی در مدیریت دانش ایفا می نماید. نظر به این که فرهنگ به عنوان نظامی 

م مفاهیم مشترک، به اعضای سازمان این امکان را می دهد که زمینه و نیز عمق از مفاهیم مشترک عنوان می شود، این نظا

 (.1394واقعیت مفاهیم دانشی که باید تسهیم شود، را درک کنند)رزمی، 

 مرحله ششم: کنترل کیفیت

های  در این پژوهش برای کنترل مفاهیم استخراجی، پس از تکمیل مراحل پیشین، یافته های طبقه بندی شده، در جلسه

متعدد با خبرگان دانشگاهی و حوزه مدیریت دانش ارائه شد. در این جلسات ابعاد و مقوله های بدست آمده از نظر نحوه 

مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب  3کدگذاری و طبقه بندی و روابط بین آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جدول 

وا حاصل شده، که این امر از دو جنبه صورت گرفته است. جنبه اول، استفاده از نتایج روایی نتایج ارائه شده، از روایی محت

تحقیقات پیشین است که خود به روایی نتایج منجر می گردد و جنبه دوم، تشکیل جلسات رو در رو با خبرگان است که عدم 

 تغییر مولفه ها نشان دهنده روایی  نتایج است.

 مرحله هفتم: ارائه یافته ها

بعد فرآیندهای مدیریت دانش و  2کد به دست آمد که در  9با پایان یافتن مراحل فراترکیب و مشورت خبرگان، در مجمو  

ساختار کلی مدل مدیریت دانش را که با در نظر  3عوامل زمینه ای و زیر ساختی مدیریت دانش طبقه بندی شده است. شکل 

 می دهد.توسعه داده شده است، نشان  3گرفتن نظرات تمامی خبرگان و یافته های جدول 

 



 

 

 

 مدل نهایی پژوهش -3شکل

 

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها:

، اکثر افراد معتقدند که تولید دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ارزیابی دانش به عنوان 2با توجه به جدول 

دانش، زیرساخت دانشی، محتوی دانش و فرهنگ دانش محور  فرآیندهای مدیریت دانش و هم نین استراتژی های مدیریت 

طبق  به عنوان عوامل زمینه ای و زیرساخت مدیریت دانش همگی جزو مراحل پیاده سازی مدیریت دانش محسوب می شوند.

شامل هنین بر می آید که مراحل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک انصار به ترتیب اهمیت  3یافته های پژوهش، از شکل 



 

 

استراتژی های مدیریت دانش، زیرساخت دانشی، محتوی دانش و فرهنگ : "عوامل زمینه ای و زیر ساختی مدیریت دانش"

: تولید دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ارزیابی دانش هستند. طبق "فرآیند های مدیریت دانش"دانش و 

نه ای و زیرساختی مدیریت دانش در بانک فراهم گردد سپس فرآیند های مدیریت مدل نهایی ارائه شده ابتدا باید عوامل زمی

دانش به ترتیب تولید دانش، ذخیره دانش، بکارگیری دانش و ارزیابی دانش شکل گیرد. سهم این پژوهش تک  جهت کشف 

ی تواند در اثر بخشی برخی زوایای پنهان مدل های اصلی و ارائه یک مدل تلفیقی جهت مدیریت دانش بانک است که م

مدیریت دانش در بانک انصار تاثیر بگذارد. مهم ترین گام در فرآیند مدیریت دانش، کاربرد دانش در راستای تحقق اهداف 

 سازمانی است زیرا تفاوت بین اطکعات و دانش در کاربردی بودن دانش می باشد. 

و تداوم حیات بانک انصار در برخورداری از دانش و اطکعات شک با توجه به مباحث مطرح شده در متن پژوهش، موفقیت  بک

است و دست یابی به این هدف با مدیریت دانش و بکارگیری مدل مناسب برای پیاده سازی آن در سازمان امکان پذیر است. از 

مل زمینه ای و طرف دیگر در استقرار مدیریت دانش عکوه بر پرداختن به فرآیندهای مدیریت دانش، در نظر گرفتن عوا

 زیرساختی علی الخصوص فرهنگ دانش محور ضروری است.

برای موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک انصار، ساختن بستر مناسب برای اعتماد و مشارکت کارکنان از مهم ترین 

ت دانش اجرایی تر شوند.  از طرف دیگر داشتن قدم ها می باشد که عکوه بر تسریع امور موجب می شود برنامه های مدیری

شناخت کامل از محتوی دانش تاثیر زیادی بر تهیه خط مشی، اهداف، ماموریت واقعی، استراتژی مدیریت دانش و برنامه ریزی 

د عملکرد و مناسب برای مدیریت دانش بگذارد. در پایان ارزیابی و بهبود برنامه ها و نتایج مدیریت دانش در بانک، موجب بهبو

توسعه بانک انصار شده و اساس بقای آن تقویت می شود و موجب پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در بانک 

انصار می گردد. نوآوری این پژوهش، ارائه مدلی جامع با در نظر گرفتن تمامی مدل های مدیریت دانش و استخراج تمام مولفه 

مدل و عوامل به دست آمده به دلیل تطبیق تعداد باالی مقاالت و بهره گیری از مشورت  های مدل های مدیریت دانش است.

طیف گسترده ای از خبرگان مدیریت دانش و داشتن ماهیتی عام، محدود به سازمان یا صنعت خاصی نیست، بنابراین کلیه 

ات آتی توسعه کمی مدل ارائه شده و فرموله فعاالن حوزه مدیریت دانش می توانند از نتایج آن استفاده نمایند. برای مطالع

کردن آن جهت تحلیل مدل مدیریت دانش  پیشنهاد می شود. عکوه بر آن پژوهشگران می توانند با تطبیق مدل در سازمان یا 

صنعت خاص، به بررسی تاثیر عوامل دخیل در پیاده سازی مدیریت دانش بپردازند.
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