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چکیده
هر سازمانی متناسب با شرایط خود ،میتواند مجموعهای از ابزار یا راهحلهای مدیریت دانش را بکار گیرد .هر سازمانی بایستی
کلیه ابزارهای مدیریت دانش را شناسایی و درک نموده و متناسب با معیارهایی ،ابزارهای مدیریت دانش مناسب را جهت
برطرف نمودن خلـأ دانشی و مشکالت سازمان انتخاب نماید .هدف این پژوهش ،سفارشیسازی ابزارهای مدیریت دانش و
همچنین ،تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابن ابزار میباشد .در این پژوهش ،لیستی از ابزارهای مدیریت دانش که از طریق
رویکرد فراترکیب بدست آمده است ،توسط مدیر ارشد دانش بانک فیلتر شده و سپس ،با استفاده از مرور ادبیات و انجام
مصاحبه و ارائه پرسشنامه به خبرگان علمی و حرفهای ،معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزارهای مدیریت دانش تعیین میشود.
بنابراین ،این پژوهش دارای دو مرحله کلی است :مرحله نخست ،سفارشیسازی ابزارهای مدیریت دانش برای بانک و مرحله
دوم ،تعیین معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزار.
واژههای كلیدی :مدیریت دانش ،ابزارهای مدیریت دانش ،معیارهای انتخاب ابزار مدیریت دانش
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 .1مقدمه
بدیهی است که دانش ،منبع اصلی سود برای سازمانهای معاصر است .گرچه محققان بصورت گسترده اهمیت مدیریت
دانش را پذیرفتهاند ،تعاریف دانش بسیار متنوع است .برای برخی ،دانش با اطالعات یکسان است و برای برخی دیگر ،دانش تنها
میتواند در ذهن افراد وجود دارد] .[1تعداد زیادی از ابزار و مکانیزمهای مدیریت دانش شناسایی و بکارگیری شده است .تعداد
ابزارهای مدیریت دانش رو به افزایش میباشد که شامل فناوریها و تکنیکهای مختلفی است .در ایران مجموعهای محدود از
ابزار و مکانیزمهای مدیریت دانش بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و سازمانها نسبت به ابزارهایی که به تازگی کشف شده و یا
از شهرت کمتری برخوردار هستند ،غافل هستند .در تحقیق حاضر تالش این است که ابتدا ابزارهای مدیریت دانش برای بانک
انصار سفارشیسازی شده و سپس معیارهایی جامع برای انتخاب این ابزار در تعیین شود.
به طور کلی ،بانکها به عنوان منابع اصلی مالی نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد اقتصادی یک کشور دارند ،به دلیل
آنکه آنها به عنوان تأمینکننده نقدینگی در ارائه خدمات و تولیدکننده اطالعـات عمـل مـیکننـد] .[2همچینن وجود
بازارهای رقابتی اهمیت ارزیـابی عملکـرد بانـکها در جهت بهبود مستمر آن را افزایش میدهد] .[3این امر باعث شده است
مشتریان با طیف وسیعی از خدمات مواجه شوند و قادرند تا براساس میزان درک خود از کیفیت و ارزش آن ،خدمتی را انتخاب
کنند] .[4در اقتصادهای ملی ،بانکها بهعنوان نهادهای مالی نقش واسطهگری مالی را بهعهده دارند و بنابراین کارکردهای
پسانداز ،سرمایهگذاری ،تولید ،اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحتتاثیر تصمیمات ،اقدامات و عملیات بانکها است .نظام
اقتصادی و مالی ایران نیز ،بانک پایه است و تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد بود].[5
برای یک سازمان زنده ماندن در یک محیط کسب و کار و تکنولوژیکی که سریع تغییر میکند ،دیگر تمرکز بر جنبههای
ملموس و قابل مشاهده کافی نیست .در این زمینه ،مدیریت دانش توسط سازمانها بعنوان ابزار و وسیلهای برای بدست آوردن
مزیت رقابتی پایدار درک و شناخته میشود .طبق تعریف لی و یانگ ،مدیریت دانش مجموعهای از فرآیندهایی است که به
ایجاد ،انتشار(پخش) و استفاده از دانش جهت تحقق اهداف سازمانی میپردازد .عالوه براین ،مدیریت دانش هم شامل دانشی
است که درونی می باشد و هم دانشی که بیرون از سازمان وجود دارد .دانش میتواند از منابع مختلف مانند کارکنان ،رقبا،
تامینکنندگان ،شرکاء و مشتریان کسب میشود] .[6دانش بهعنوان کلید نوآوری درنظر گرفته میشود و برای حفظ رقابت در
دنیای رقابتی امروز ،یک مزیت مهم برای سازمانها است که آنها را قادر به حفظ مزیت رقابتی میسازد] .[7بنابراین مدیریت
این دانش و ایجاد ارزش از آن ،اهمیت بسیاری دارد .اگر سازمانی بطور صریح ،نیاز به مدیریت دانش را درک نکرده باشد ،نباید
آن را انجام دهد .سازمانها نباید مدیری ت دانش را به دلیل خوب یا شیک بودن ،انجام دهند .سازمانها باید دلیل کسبوکاری
را برای انجام مدیریت دانش بطور واضح مشخص کنند].[8
جهت اجرای درست مدیریت دانش در سازمانها بایستی ابتدا شناخت کافی بر روی ابزار مدیریت دانش وجود داشته
باشد و مسئول اجرای مدیریت دانش در هر سازمانی ،بایستی امکانسنجی و مقایسهای جامع بین ابزارهای مختلف مدیریت
دانش را انجام داده و ابزارهای مناسب جهت پیادهسازی مدیریت دانش را شناسایی نموده و معیارهای انتخاب ابزار را نیز در نظر
گیرد.

 .2مرور ادبیات موضوع
در این بخش موضوعاتی همچون دانش ،مدیریت دانش ،مدیریت دانش در بانکها و معیارهای انتخاب ابزار مدیریت دانش
تشریح میشود.
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 .2-1دانش
نوناکا و تاکوچی از لفظ باور صحیح و حقیقی موجه در تعریف دانش استفاده کردند .این تعریف شامل سه شرط اساسی
است که برخی نویسندگان ،آن را شرح سه وجهی دانش مینامند :
شرط حقیقت  :این اصل تفاوت بین دانش با عقیده و باور را ایجاد میکند .باید گزارهای که به عنوان دانش میدانیم ،درست و
حقیقی باشد.
شرط باور  :ما به گزارهای که آن را دانش تلقی میکنیم ،باید باور داشته باشیم.
شرط توجیه  :ما باید جهت درستی گزارهای حقیقی که بدان باور داریم ،دلیل و برهان داشته باشیم و به عبارت دیگر ،باید
توجیه منطقی نسبت به گزاره داشته باشیم].[9
دانش سازمانی تبدیل به ذات و جوهر سازمان میشود .طبق گفته کای ،دانش سازمانی ،شرکت را متمایز کرده و فراتر
از جمع تخصصهای کسانی میباشد که در شرکت کار میکنند و در دسترس سایر شرکتها نمیباشد] .[10رقابت شدید،
مشتریان ناپایدار و بیوفا ،چرخه حیات کوتاه مدت محصول و جهانی شدن برخی از نیروهای محرکی میباشد که منجر به
افزایش بازبینی و بررسی استفاده ،بکارگیری و انتشار دانش در سازمانها شده است].[11
 .2-2مدیریت دانش
مدیریت دانش ،بعنوان یک حوزه مطالعاتی ،اکنون بیش از سی سال میباشد که وجود دارد و فراتر از یک نظریه
آکادمیک ،به یک جزء ضروری و اساسی حیات سازمانی تبدیل شده است .در مقاله مهم و بنیادین مدیریت دانش از کجا آمد،
لری پراساک در کنفرانس بوستون در اوایل سال  ،1993پیشنهاد داد که اکنون نقطه عطف مناسبی برای آغاز مدیریت دانش
میباشد] .[12مدیریت دانش دارای ماهیت چندگانه است که در شکل 1نمایش داده شده است.

شکل : 1ماهیت چندگانه مدیریت دانش][13

برای ایجاد و توسعه موفقیتآمیز مدیریت دانش ،اطمینان از دسترسی به مدیریت دانش در محلکار ،تامین دانش مربوطه
برای کاربر و حفظ سطوح خدمات ،ضروری و اساسی میباشد که همه این موارد در افزایش استفاده از مدیریت دانش ،درک
رضایت کاربر و افزایش سود خالص حاصل از مدیریت دانش ،مفید میباشد].[11
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 .2-3مدیریت دانش در بانکها
مدیریت دانش نقش مهمی در صنعت بانکداری دارد .در واقع ،در صنایع خدماتی مانند بانکها ،شرکتهای مشاورهای و
تامین کنندگان فناوری اطالعات ،دانش حتی بیشتر از پول عامل اصلی در تمایز رقابتی است] .[14امروزه صنعت بانکداری و
میزان توسعه آن به عنوان یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مطرح میباشد .بانکها از یک سو به منظور رعایت استانداردهای
کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود ،نیازمند دسترسی به موقع به اطالعاتی هستند که در داخل
یا خارج سازمان تولید میشود .از سویی ،بانکها و موسسات مالی بر جمعآوری ،پردازش ،آنالیز و تهیه اطالعات تکیه دارند تا
نیاز مشتریان را برآورده کنند و در نتیجه با کسب رضایت مشتری ،افزایش درآمد را تحقق بخشند .بانکها در میان اولین
پذیرندگان تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بودند و از مزایای آن در فعالیتهای روزانه خود استفاده کردهاند .در سراسر دنیا
بانک ها و موسسات مالی به سیستم و تکنولوژی اطالعات بسیار وابسته شدهاند ،به طوریکه یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت
آنها کاربرد و گسترش کارآمد سیستم اطالعات در حوزه های مختلف میباشد.
تحقیقات بر روی سیصد بانک اروپایی نشان میدهد که تا ابتدای سال  ،2000بانکها با درک ضعیف و رویکرد
محافظهکارانهای ،تنها بر تکنولوژی اطالعات تمرکز داشتهاند و نسبت به فرهنگ سازمانی جهت بهرهگیری بهینه از این
تکنولوژی بی توجه بوده اند .این دیدگاه سبب تأخیر در توسعه مدیریت دانش در بخش بانکداری شده است .از سال  2005با
توجه به تغییرات سریع تکنولوژی ،ارتقای انتظارات مشتریان و رقابت شدید ،بانکها به سمت رشد و توسعه در جنبههای
مختلف از جمله مدیریت دانش هدایت شدند .با این حال تنها بیست درصد از بانکهای اروپای غربی از نرمافزارهای کاربردی
مدیریت دانش استفاده میکردند .با افزایش رقابت ،بانک ها درک کردند که برای بقا در فضای رقابتی باید لزوم ًا به مدیریت
دانش و توسعه زیرساختهای آن توجه کنند ،از جمله دالیل لزوم پیادهسازی مدیرت دانش در بانکها میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 پاسخگویی به تغییرات سریع تکنولوژی ،ارتقای انتظارات مشتریان و رقابت شدید سازمانهای خصوصی و بانک ها
 دسترسی به اطالعات کارآمد و بهموقع در همه فرآیندهای سازمان شامل برنامهریزی ،کنترل ،تصمیمگیری و ارزیابی
 استفاده از استعدادهای موجود
 نتایج کارآمدتر و کاهش ریسک ناشی از تصمیمگیری بر پایه دانش
 افزایش نوآوری و بهبود عملکرد
وجود حجم زیادی از داده در محصوالت و خدمات چندگانه (حسابها ،وامها ،بیمه ،مشاورههای مالی) و در نقاط
تعاملی مختلف(اینترنت ،موبایل ،ایتیام)].[15
مان لی ( )2013در پژوهشی با عنوان « خلق ،تسهیم و مدیریت دانش در صنعت بانکداری کشورهای در حال توسعه»
به بررسی ادبیات مدیریت دانش در صنعت بانکداری پرداخته است.
در نهایت ،خالصهای از فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت دانش در بانکها بصورت جدول زیر ارائه شده است.
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جدول :1فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت دانش در بانکها][16
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فعالیتهای مدیریت دانش در بانکها

نوع بانک

در یک مطالعه که با پرسشنامه و مصـاحبههـای رو در رو بـا سـه نفـر از
مدیران ارشد بانکهای آفریقای جنوبی انجام گردید ،مدیریت دانـش بـه
عنوان استراتژی ضروری برای باقی ماندن در دنیای رقابت در نظر گرفته
شد .این افراد ،سازمان خود را به عنوان سازمانی دانشمحـور مـیبیننـد.
تکنیکها و تکنولوژیهای مدیریت دانش ،ابزاری ضـروری بـرای انتقـال
دانش میباشند .هدف نهایی مدیریت دانش ،رسـاندن دانـش مناسـب در
زمان مناسب به فرد مناسب میباشد .تکنیکهای متنوعی مانند اسـتاد-
شاگردی ،چترومها ،جشنوارههای دانشی ،داستانسرایی ،انجمن خبرگـی
و تکنولوژیهایی مانند اینترانت ،ایمیل ،گروهافزار ،ورقههـای زرد ،ویـدئو
کنفرانس و نقشه دانش سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

---

نتایج بررسیهای انجام شده در ده بانک تجاری در مالزی ،نشان داد کـه
مدیریت دانش ،قـدرت رقابـت بانـکهـا را افـزایش داده و یکپـارچگی و
تسهیم دانش را به صورت بهتری فراهم مینماید .افزایش تسهیم دانـش،
موجب افزایش کارآیی کارکنان نیز میگردد.

---

شهر/كشور

آفریقای
جنوبی

مالزی

مدل مدیریت دانش بانک ( )BKMMشامل خلق ،نگهـداری و تسـهیم
دانش ارائه شد که کیفیت فعالیتهای بانکی را افزایش میدهد .طراحـی
 BKMMبهگونهای است که به ایجاد فرهنگ مشوق مدیریت دانش در
بانک ،کمک قابل توجهی میکند .بانک ،کارکنانی را جهت ثبت مشکالت
مشتریان در کتابخانه الکترونیکی و نیز ،رفع مشکل مـامور نمـود .هنگـام
بروز مشکل ،کتابخانه الکترونیکی بهعنوان ابزاری مرجـع مـورد اسـتفاده بانک مرکزی
مالزی
قرار میگیرد .یک چرخه بازخور نیز تنظیم شد که مشکالت حـل نشـده
مشتریان در تاالر گفتگو پست شده و افـرادی کـه توانـایی حـل مشـکل
مورد نظر را دارند ،نظر خود را بیان میکنند .اگـر درخواسـت پـس از دو
روز ،بدون پاسخ مناسب باقی بماند ،تـاالر بـه طـور خودکـار آن را بـرای
خبره بالقوه ارسال مـینمایـد .سـپس دانـش ،سـازماندهی شـده ،اعتبـار
پاسخها سنجیده میشود و در انبار ذخیره شده و آماده تسهیم میگردد.

مالزی

مدیریت دانش بصورت آزمایشی و بـدون بودجـه اضـافی و بـدون اجبـار
کارکنان به استفاده از وبسـایت مربوطـه ،در بانـک  ICICآغـاز گردیـد.
مدیران ارشد بانک ،حمایـت خـود از ایـن فعالیـتهـا را اعـالم نمـوده و
گروهی از کارکنان مسئول پیگیری فعالیتهای مدیریت دانش شدند.

ICIC

هند

استاد -شاگردی غیررسمی ،همبستگی زیـادی بـا مـدیریت دانـش دارد:
پرسنلی که آموزشهای غیر رسمی دریافت مینماینـد ،تمایـل بیشـتری
نیز به اشتراک آن دانش دارند .در حالی که در آمـوزش رسـمی ،دانشـی
برای به اشتراکگذاری بین استاد و شاگرد موردنیاز است و لزوما به ایـن

---
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معنا نیست که دانش تسهیمشده برای شاگرد مفید باشد.
اژدر و
همکاران
()2010

امیر و رقیه
()2011

ابذری و
بارذكی
()2011

عالمه
()2011

خانبابایی و
الجوردی و
كوهساری
()2011

در این پژوهش ،هدف مدیریت دانـش مشـتری اسـت .دو نـوع مـدیریت
دانش در بانکهای ایرانی وجود دارد  :دانشی که در ذهن مشـتری قـرار
دارد و دانشی که در مـورد مشـتری اسـت .فاکتورهـای انسـانی بـر روی
مدیریت دانش مشتریان تاثیرگذار است.

---

موسسات مالی بینالمللی نبایـد بـه روشهـای سـنتی بـهمنظـور انجـام
فعالیتهای خود وابستگی زیـادی داشـته باشـند .از آنجـایی کـه دانـش
قدرت است ،مدیریت دانش موجب حداکثرسازی سـود و مزیـت رقـابتی
میشود .بانک توسعه اسالمی بهمنظور خلق دانش و تسهیم و اسـتفاده از
ایدهها ،بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه میدهد.

بانک توسعه
اسالمی
عربستان

تسهیم دانش بین کارکنان و فاکتورهای مرتبط به آن ،از عنـاوین اصـلی
در مدیریت دانش میباشند .بانک کشاورزی ،بـه تـازگی سـرمایهگـذاری
روی مدیریت دانش را آغـاز نمـوده اسـت .مطالعـه انجـام شـده بـر روی
دویست و چهار مدیر و خبـره بانـک کشـاورزی نشـان داد کـه فرهنـگ
تسهیم دانش بر روی نگرش کارکنان تأثیر مثبتی گذاشته و بنـابراین در
فرآیند تبدیل نگرش به تسهیم دانش ،مـدیران بایسـتی از طریـق بهبـود
روابط و تقدیر از فعالیتهای انجام شده ،نگرشی مثبت به کارکنان داشته
باشند .کارکنان بسیار عالقمندتر به تسهیم دانش خواهند بود در صورتی
که احساس نمایند تسهیم دانش در داخل سازمان مورد تشویق قرار می-
گیرد.

بانک
کشاورزی
ایران

مدیریت دانش اثربخش ،بخشی از استراتژی عمومی سـازمان مـیباشـد.
تنها دراین زمینه است که مدیریت دانش میتوانـد کـارآیی و اثربخشـی
سازمان را افزایش دهد .ترس از دادن قـدرت سـازمانی ،تـأثیر منفـی بـر
روی نگرش افراد به تسهیم دانش دارد.

صنعت
بانکداری

کارکنان موجود در صدوپنجاهویک شعبه با حدود هزاروپانصد نفر پرسنل
در تیمهای کاری که حداقل به مدت دو سال با هـم کـارکردهانـد ،مـورد
بررسی قرار گرفتنـد .نتـایج پرسشـنامه نشـان داد کـه خـود مـدیریتی،
رهبری ،اسـتقالل فـردی ،فضـای اعتمـاد ،زبـان مشـترک ،نـاهمگونی و
مهارتهای مکمل ،به عنوان اجزای اصلی مدیریت دانـش شـناخته مـی-
شوند.

---

ایران

عربستان
سعودی

ایران

اصفهان،ایران

تهران،ایران

همچنین ،فعالیتهای انجام شده توسط بانکها بهمنظور خلق و تسهیم دانش ،بطور خالصه در جدول زیر بیان شده است :
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جدول  :2فعالیتهای انجام شده توسط بانکها در راستای خلق و تسهیم دانش][16

نویسندگان

فعالیتهای تسهیم و خلق دانش در بانکها

به منظور حصول اطمینان از موفقیت مـدیریت دانـش در بانـکهـا،
ترغیب بانکداران فعلی به استفاده از راهکارهای تسهیم دانش آنالین
یک اصل اساسی میباشد .از این طریق میتوان به میزان زیـادی در
هزینهها صرفهجویی نموده و کـار را بـا کیفیـت بهتـر انجـام داد .در
علی و یوسف
مقایسه با فرآیند تسهیم دانش چهره به چهره ،تسهیم دانش فـردی
()2009
با بهـرهگیـری از وب ،تقریبـا هزینـهای نـاچیز دارد .از آنجـایی کـه
تکنولوژی وب یک تکنولوژی جدید محسوب میشود ،متقاعدنمودن
پرسنل به تسهیم دانش از این طریق ،به عنوان یکی از چـالشهـای
اساسی این فرآیند شناخته شده است.

تن و
همکاران
()2010

حسین
مقدادی و
محمد
()2010

محمد و
جالل
()2011

بانکها ارتباط و اهمیت تسهیم دانش و معرفی دانش به عنوان مهـم
ترین و ارزشمندترین دارایی در راستای نیل بـه اهـداف سـازمانی را
درک نمودند .فاکتورهای انگیزشـی امیـدبخش ،پرسـنل را نـه تنهـا
تشویق به تسهیم دانشهای حیاتی مینماید بلکه موجب خلق دانش
جدید در حوزهی بانکداری میگردد .محرکها به دو دسته درونـی و
بیرونی تقسیم میگردد.محرکهای (انگیزهها) بیرونی شامل فرهنگ
سازمانی ،سیستم پاداشدهی ،و فناوری اطالعات میباشد ،در حـالی
که محرکهای درونی شامل اعتماد ،یادگیری و رفتار میباشـد .ایـن
محرکهای انگیزشی ،فرآیند تسهیم دانش در بانک را تسهیل مـی-
کنند .بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از مزایـای مـدیریت دانـش در
ســازمان ،ابتــدا بایســتی فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر تســهیم دانــش
شناسایی شده و مورد آزمایش قرار گیرند.
لوتوس نوت1توسط بسیاری از بانکهای تجاری اردن برگزیـده شـده
و بکار گرفته میشود ،زیرا یک بسته گروهافزاری یکپارچه میباشد و
با سرعت خوب و امنیت باال ،تمـامی اپلیکیشـنهـای مـورد نظـر در
محیط بانکی را پشتیبانی مینماید .این نـرمافـزار ،محیطـی مجـازی
برای ارتباط و همکاری گروهی فراهم مینمایـد کـه تمـام کـاربران،
اجازه دسترسی و تسهیم دانش را داشته باشند.
تسهیم دانش ،هزینهها را کاهش داده و زمان تصمیمگیری افراد را با
توجه به در اختیار دانش و اطالعات مورد نیاز آنان ،کاهش میدهـد.
بانک مرکزی بحرین بر روی افزایش و پذیرش مفهوم تسهیم دانـش
بین واحدهای مختلف خود ،از طریق بکـارگیری فنـاوری مناسـب و
بهبود مهارتهای انسانی ،تمرکز کرده است.

نوع بانک

---

صنعت بانکداری

بانک تجاری

بانک مرکزی

شهر/كشور

مالزی

مالزی

اردن

بحرین

1

Lotus Note
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همچنین ،در جدول ،3شرح مختصری از بکارگیری ابزار مدیریت دانش در بانکها بیان میشود.

جدول : 3ابزارهای مورد استفاده توسط بانکهای مختلف

نام بانک

ابزار مورد استفاده

بانک مركزی كانادا

داستانسرایی

بانک میچیکو(ژاپن)

گردش شغلی ،ایجاد
شبکه اجتماعی

بانک مونترال

مایبانک(2سیستم
مدیریت دانش مبتنی
بر اینترانت)

بانک جهانی

یورنت(3پورتال)،
انجمن خبرگی

راتشیلد

آیمنیج ورکسایت،
5
ورک نالج

ریزرو(نیوزلند)

ایجاد شبکه دانش

نام محقق و سال

موضوع پژوهش

اسمارت

داستانسرایی در بانک مرکزی ،نقش
داستان در خلق و استفاده از دانش
اقتصادی تخصصی

()1999
کوبو و همکاران
()2001

پشت صحنه تسهیم دانش در یک بانک
ژاپنی

رائو
ابزار و تکنیکهای مدیریت دانش
()2005
رائو
ابزار و تکنیکهای مدیریت دانش
()2005
رائو

4

ابزار و تکنیکهای مدیریت دانش
()2005
جنکس
()2008

مدیریت دانش  :مفاهیم ،متدولوژی-
ها ،ابزار و کاربردها

2

My Bank

3

Your Net

4

iManage WorkSite

5

Work Knowledge
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گوسوآمی

آیسیآیسیآی(هند)

وایزگای(6پورتال)

بانک جهانی

مصاحبه خروج،
انجمن خبرگی

فرناندز و سابهروال
()2010

یونیک تراست(غنا)

گزارشنویسی،
مالقات ،ارائه نشریات،
ایمیل ،امکانات
کتابخانه

ینسار و آسار
()2012

بانک ملت(شهر یزد)

مدیریت دانش
مشتریان

بانکداری كنیا

ایمیل ،جلسات و
کارگاهها ،آموزش،
مکالمات تلفنی

دیاموند تراست

رایانش ابری ،کنفرانس
ویدوئی ،رسانه
اجتماعی ،کنفرانس
صوتی ،اینترانت،
ایمیل ،نرمافزارهای
دیتابیس

()2008

سه بانک در
كراچی(پاكستان)

تعامالت چهرهبهچهره،
آموزش حین کار و
بعد از کار

مدیریت دانش در هند  :مطالعه موردی
یک بانک هندی

فرآیندها و سیستمهای مدیریت دانش

بهبود نوآوری و بهرهوری از طریق مدیریت
دانش  :مورد مطالعه بانک یونیک تراست
در غنا

صابر و اسالمی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت
ارتباط با مشتری:مطالعه موردی بانک
ملت ،شهر یزد

کانگوگو و گاچونگا

تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر بهبود ارائه
خدمات در بخش بانکداری در کنیا

()2015

()2015

کونگو
()2016

ممون و همکاران
()2017

ارزیابی مدیریت دانش به عنوان منبع
مزیت رقابتی  :مطالعه موردی بانک
دیاموند تراست

اندازهگیری فرآیند خلق دانش در بانک-
های پاکستانی

 .2-4معیارهای انتخاب ابزار مدیریت دانش
در حال حاضر ،شرکتهای زیادی وجود دارد که خدمات خود را در حوزه ابزارهای مدیریت دانش ارائه مینمایند و انواع
مختلفی از ابزارهای مدیریت دانش در بازار جهت انتخاب وجود دارد .انتخاب ابزار مدیریت دانش ،امری ساده نیست ،زیرا اگر
تصمیمی اشتباه گرفته شود ،به علت انتخاب اشتباه ،عالوهبر وارد نمودن خسارت و زیان ،دستیابی به هدف نهایی میسر نخواهد
6

Wiseguy
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گشت .تصمیم جهت انتخاب ابزار مدیریت دانش ،یک تصمیمگیری چند معیاره بوده و عوامل بسیاری وجود دارند که بر انتخاب
ابزارهای مدیریت دانش تاثیرگذار میباشد].[16
سینگ و همکاران( )2013در پژوهشی تحت عنوان «انتخاب ابزارهای مدیریت دانش با استفاده از مدل یکپارچه ای اچ
پی-کیو اف دی »7چندین معیار را جهت انتخاب ابزارهای مدیریت دانش درنظر گرفتند که عبارتند از:
 مقرون به صرفه بودن
 سادگی
 قابلیت اطمینان
 امنیت
 عملکرد].[16
بویوکاوزکان در پژوهشی دیگر در سال  ،2016معیارهایی را جهت تصمیمگیری در مورد انتخاب ابزارهای مدیریت
دانش تعیین نموده است .معیارهای تعیین شده جهت انتخاب ابزار ،به شرح زیر است:
 امکانات بهبود نرمافزار
 مطابقت و سازگاری با استانداردهای شرکت
 مدیریت مستندات
 همکاری
 عملکردهای پورتال
 تسهیالت و امکانات جریان کار
 کاربرپسند

بودن8

 هزینههای خرید
 هزینههای عملیاتی
 عملکرد فروشنده

7AHP-QFD

Friendliness
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 .3روش تحقیق
روش تحقیق به دو مرحله سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش برای بانک انصار و تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابزار
مدیریت دانش تقسیم میشود.
 .3-1سفارشیسازی ابزار مدیریت دانش برای بانک انصار
با استفاده از مصاحبهای با مدیر ارشد دانش بانک انصار ،ابزارهای مدیریت دانش برای بانک انصار سفارشیسازی میشود.
در این مرحله ،لیستی از ابزارهای مدیریت دانش که از طریق رویکرد فراترکیب شناسایی شدهاند ،در اختیار مدیر ارشد دانش
بانک قرار گرفت و ایشان بنابر اقتضای شرایط سازمان خود ،ابزارهای مدیریت دانش مناسب را جهت حل مسائل دانشی بانک
مشخص نمودند.
 .3-2تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابزار مدیریت دانش
ابتدا با درنظر گرفتن ادبیات موضوع ،با استفاده از مصاحبه با مدیر ارشد دانش بانک ،معیارهای انتخاب ابزار مدیریت
دانش شناسایی و تعیین شده و در نهایت با استفاده از ارائه پرسشنامه به خبرگان علمی و اساتید ،این معیارها مورد سنجش
قرار میگیرد.
 .4تجزیه و تحلیل یافتهها
در این بخش شامل تجزیه و تحلیل یافتههای سفارشیسازی ابزار مدیریت دانش و تجزیه و تحلیل یافتههای معیارهای
انتخاب ابزار مدیریت دانش است.
 .4-1تجزیهوتحلیل یافتههای سفارشیسازی ابزارهای مدیریت دانش
لیست ابزارهای مدیریت دانشی که با استفاده از رویکرد فراترکیب حاصل شده است و در اختیار مدیر ارشد دانش بانک
قرار گرفت ،بصورت جدول 4است:

جدول :4ابزارهای مدیریت دانش شناسایی شده از طریق رویکرد فراترکیب

ابزارهای مدیریت دانش
انجمن خبرگی
مجازی و حضوری
ورقههای زرد

آنتولوژی ،طبقهبندی

بالگ

ویکی

تجزیهوتحلیل شبکه
اجتماعی و چتروم

پورتال

کنفرانس ،کارگاه و
سمینار

شبکه دانش و شبکه
خبرگان

دادهکاوی و متنکاوی

سیستمهای خبره

متادیتا

نقشه دانش

خالصهسازی و حاشیه-

متادیتا
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نویسی

و خوشهبندی
موتور جستجو

نرمافزار مدیریت دانش

سیستم توصیهگر

گروهافزار

واقعیت مجازی

رایانش ابری

اینترنت اشیا

برچسبگذاری

سیستم پشتیبانی
عملکرد

کافه دانش

مالقات و گردهمایی

تکنیکهای خالقیت و
نوآوری(بخصوص طوفان
فکری)

سناریوسازی

گردش شغلی

مدیریت شایستگی

ممیزی دانش

مرتبسازی

مدیریت مستندات،
گزارشها و
دستورالعملها

داستانسرایی

مستندسازی و مدیریت
درسآموختهها

سیستمهای جریان کار

پروفایلسازی خبره

ایمیل

مدیریت محتوا

سیستم مدیریت تجربه

کتابخانه ،مقاالت و
مجالت

مرور پس از اقدام

تسهیم بهترین اقدامات

مصاحبه خروج و
مصاحبه با خبرگان

مساعدت همتایان

مدیریت دانش مشتری

یادگیری از طریق
مشاهده

الگوبرداری

مدیریت دانش پروژه

یادگیری فعال و حین
خدمت

كارگاه و جشنواره-
های دانش
برنامهریزی منابع
سازمانی
مخازن دانش و انباره-
داده
مربیگری
مدیریت دانش
فرآیند

پس از مصاحبه با مدیر ارشد دانش بانک انصار ،ابزارهایی که از دیدگاه مدیر ارشد دانش بانک انصار مناسب بوده و قابلیت
اجرا را در بانک دارد ،در جدول 5نمایش داده شده است.

جدول :5ابزارهای مدیریت دانش سفارشیسازی شده برای بانک انصار

ابزارهای مدیریت دانش سفارشیسازی شده برای بانک انصار
 مدیریت نوآوری و تکنیکهای خالقیت

 خرید کتب ،مجالت و مقاالت

 تشکیل انجمن خبرگی

 نوشتن و مدیریت دستورالعملها و روش اجرایی

 آموزش فعال و آموزش حین خدمت

 مدیریت دانش مشتریان

 مدیریت دانش پروژهها

 مدیریت پرسنل در حال خروج
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 مصاحبه با خبرگان سازمانی

 استفاده از مخزن دانش بانک

 مدیریت دانش فرآیند

 شرکت در همایش ،کنفرانس ،سمینار و کارگاهها

 خرید و تولید نرمافزار

 مدیریت دانش رقبا

 تعریف پروژه تحقیقاتی

 مدیریت دانش سهامداران

 مدیریت خطا

 مدیریت پیشنهادات

 مدیریت دانش شركا

 استخدام و بکارگیری مشاور

 .4-2تجزیه و تحلیل یافتههای معیارهای انتخاب ابزار مدیریت دانش
با در نظر گرفتن ادبیات موضوع و مصاحبه با مدیر ارشد دانش بانک انصار ،شش معیار جهت انتخاب ابزار مدیریت دانش
درنظر گرفته شد که این معیارهای عبارتست از:
 هزینه بکارگیری  :شامل هزینهای است که اجرا و بکارگیری هر ابزاری در پی خواهد داشت.
 زمان پیادهسازی  :شامل زمانی است که برای اجرای هر ابزاری درنظر گرفته میشود.
 سطح اثرگذاری اجرای ابزار  :میزان سطحاثرگذاری اجرای هر ابزاری متفاوت میباشد و اجرای هر ابزاری مجموعههای
مختلفی از سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 پایداری پیادهسازی ابزار  :بیانگر میزان پایداری و ماندگاری نتایج بکارگیری ابزار است.
 شرایط محیطی داخلی و خارجی جهت بکارگیری ابزار  :تاثیر شرایط محیطی داخل و خارج سازمان بر هر ابزاری
متفاوت میباشد و این شرایط انتخاب و اجرای ابزار را تحت تاثیر قرار میدهد.
 اثربخشی بکارگیری ابزار  :شامل میزان احتمال تحقق نتایج در نتیجه اجرای هر ابزاری میباشد.
برای سنجش صحت و جامعیت این ابزارها ،پرسشنامه ای در اختیار چهار تن از اساتید و خبرگان علمی قرار گرفت که
نتایج پرسشنامه در جدول 6نشان داده شده است.
میزان درصد تایید و

معیارهای در نظر گرفته شده برای ابزار

موافقت اساتید
100

هزینه بکارگیری ابزار
زمان پیادهسازی ابزار

100

سطح اثرگذاری اجرای ابزار

100
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پایداری

100

شرایط محیطی داخلی و خارجی

75

اثربخشی بکارگیری ابزار

100

میزان خلق دانش

100

میزان كسب دانش

100

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش ابزارهای مدیریت دانش برای بانک انصار سفارشیسازی و بومیسازی شد و مشخص گردید که چه
ابزارهایی از مدیریت دانش برای بانک انصار مناسب شرایط بانک است .در فاز دوم این پژوهش ،معیارهایی نیز برای انتخاب ابزار
مدیریت دانش تعیین شد.
برای حل یک چالش و مشکل ،کارشناسان بانک انصار بایستی متناسب با هر چالش و مسئله و با درنظر گرفتن معیارهایی
جامع ،ابزارهای مدیریت دانش را مورد مقایسه قرار دهد و درنهایت ،بهترین ابزار را برای حل مشکل و چالش استفاده نمایند.
هر سازمانی میتواند با توجه به شرایط و اقتضای خود ،مجموعهای از ابزار مدیریت دانش را جهت حل مشکالت و رفع
خال دانشی خود در نظر گیرد و سپس با استفاده از معیارهایی جامع و مقایسه ابزارها ،بهترین ابزار را پیادهسازی نماید.
 .6قدردانی
با عرض تشکر از اساتید گرامی بنده و کارکنان بخش مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار بخصوص مدیر ارشد دانش بانک
انصار که بنده را در پیشبرد این پژوهش راهنمایی و یاری نمودند و همچنین ،عرض سپاس از اساتیدی که با تکمیل پرسشنامه
بنده را در این پژوهش یاری نمودند.
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