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Abstract
The Present Age is known as the age of knowledge while knowledge-based
economy is emerging. So using and developing knowledge management in
these circumstances is necessary. Being success in applying knowledge
management requaires knowledge management maturity evaluation. This
evaluation helps identifying and passing the barriers within knowledge
management. There are several models suitable in evaluating knowledge
management maturity and we must choose among them. In these models
various dimensions have been considered for maturity while all dimensions
have an equal weight meanwhile differences among organizations are almost
neglected. In this research after finding the basic framework, FANP method
has been used and by polling expert opinion the ellements of framework
were localized for Ansar Bank while different weights allocated through its
dimensions. Finally localized framework has been presented in 5 levels and
54 dimensions in order to set priorities within each layer. This could lead to
greater accuracy in determining the banks maturity due to environmental
conditions. This method can be used for localizing the evaluation of
knowledge management maturity in other organizations.
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مقدمه
درگذشتهای مزیت رقابتی یک سازمان یا ینک جامعنه انسنانی دسترسنی بیشتر به منابع
مادی محسوب میشد .در عصر جدید ،موتور محرک رشند سنازمانهنا مهمترین متغیر
رشد همهجانبه سنازمانهنا و بنگناههنای اقتصادی« ،دانش» اسنت (داونپورت و گروور،9
)1119؛ و تولیند داننش بنرای کسنب مزینت رقابتی و موفقیت سازمانها ضروری (نوناکا و
تاکوچی )9111 ،1و به عنوان قابلیت اصلی سازمانها به شمار می رود .پیتر دراکر راز
موفقیت سازمانها را مدیریت دانش می داند (انصاری و همکاران .)9111 ،دانش مفهومی
چندوجهی است و در بسیاری از عناصر سازمانی نظیر فرهنگ سازمان ،سیاستها ،اسناد و
اعضای آن تعبیه شده است (جونز و ریانی .)1113 ،1موفقیت بهکارگیری مدیریت دانش،
یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانهنا در شنرایط رقابتی و عصر دانایی است .اهمیت
این موضوع به حدی است که شنماری از سنازمانهنا ،داننش موجود را اندازهگیری کرده
و بهمنزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجهبندی سازمانها در گزارشهای
خود منعکس میکنند .با ظهور اقتصاد دانشمحور و تحول دیجیتالی دنیا به سمت اقتصاد
واحد و یکپارچه جهانی پیش میرود .در این شرایط مدیریت دانش باعث ادامه حیات در
سازمانهای پویا و نوآور شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت ،منوط به کسب،
توسعه و بهکارگیری دانش فردی و سازمانی است .بهطوریکه بسیاری از محققان دانش را
بهعنوان یک دارایی ارزشمند و یک منبع و سرمایه استراتژیک در سازمانها مطرح
میسازند (چن و فونگ .)1191 ،4شناخت ارزش واقعی مدیریت دانش و بهکارگیری
مطلوب آن بهگونهای که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی کند ،بسیار دشوار است.
مدیران تلاش میکنند از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را
استخراج و میان تمامی افراد تسهیم کنند .در این حالت دانش ذخیرهشده در سیستم،
تبدیل به یک منبع قابلاستفاده دائمی شده و مزیت رقابتی پایدار جهت سازمان فراهم
میکند (هویسمان .)1113 ،1رئیسی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت
توسعه نرمافزار از سیستم استنتاج فازی استفاده کرده است (رئیسی وانانی و همکاران،
1. Davenport & Grover
2. Nonaka & Takeuchi
3. Jones & Ryan
4. Chen & Fong
5. Huysman
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 .)9117در تحقیق دیگری مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز
فناوری اطلاعات شرکت پست با مدلی ساختاری تحلیل شده است (اخوان خرازیان و
همکاران .)9111 ،در تحقیق دیگری ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در  111شرکت برتر
ایرانی فقط به دلیل وجود پرسشنامه ساده با روش  APQCانجام شده است (خدیور و
عباسی .) 9111،لذا مرور ادبیات حاکی از آن است که چارچوب ارزیابی توافق شدهای در
حوزه سنجش بلوغ مدیریت دانش وجود ندارد.
از طرفی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای مشابه از نظر حوزه
کسبوکار ولی با سطح بلوغ متفاوت ،یکسان نخواهد بود .زیرا پذیرش و پیادهسازی،
مدیریت دانش به فرهنگ و شرایط اختصاصی سازمانها وابسته است .ازاینرو ارزیابی بلوغ
مدیریت دانش در سازمان ،میتواند سازمان را در شناخت و مرتفع کردن موانع پیادهسازی
مدیریت دانش یاری رساند .لزوم اجرای طرح جامع استقرار مدیریت دانش اولین بار در
کمیته راهبری برنامهریزی استراتژیک بانک انصار مطرح شد .خلأ موجود که خود را در
دوبارهکاریها و چرخههای زائد کاری نمایان ساخته بود و در ارزیابی آموزشهای
سازمانی و کنترل کیفیت مستندات سازمانی نمود یافته بود بهعنوان یک دغدغه جدی برای
تصمیم گیران در بانک شناسایی و منجر به طراحی پروژهای برای ارتقای سطح کیفی
فعالیتها و صرفهجویی در هزینههای تولید و نگهداری دانش ،مشتمل بر سه بخش شد:
سنجش بلوغ مدیریت دانش ،توسعه فرهنگ تبادل دانش و تدوین آییننامههای داخلی و
نظامهای مدیریت دانش .پژوهش حاضر بخش اول پروژه مذکور را تبیین مینماید که در
آن ارائه چارچوبی بومی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش بانک انصار بهعنوان هدف
تحقیق پی گیری و دنبال شده است .برای ایجاد یک چارچوب بلوغ مدیریت دانش برای
بانک ،در این مقاله ابتدا چارچوب موردنظر در استان مازندران که وضعیت بهتری در زمینه
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت دانش داشت بهعنوان نمونه بررسی شد .با ارائه چارچوب
فوق ،میتوان نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به حالت ایدهآل و مطلوب در هر حوزه و
فعالیت را شناسایی و سطح بلوغ مدیریت دانشِ سازمان را تعیین کرد .لازم به ذکر است در
این تحقیق وضعیت بلوغ مدیریت دانش سنجش نمیشود و فقط چارچوبی برای ارزیابی
آن ارائه خواهد شد .لذا ابتدا ادبیات مربوطه مرور میشود .سپس روش انجام تحقیق و در
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مرحله بعد چارچوب سنجش بر مبنای روش بیان شده ،استخراج و یافتههای بهدستآمده
تحلیل میشود.

پيشينه پژوهش
مروری
در حال حاضر شرکتها و سازمانهای بسیاری در جهان بر روی مدیریت دانش سرمایه
گذاری کردهاند .علیرغم موفقیت برخی سازمانها ،سازمانهای بسیار زیادی نیز با شکست
مواجه شدهاند؛ بنابراین قبل از اینکه منابع کمیاب سازمان در چنین حوزه پر ریسکی
سرمایهگذاری شود ،مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان پروژه مدیریت
دانش را کاهش دهد .بهرهبرداری از فرصتهای عصر صنعت  ،94با مدیریت دانش میسر
است .مدیریت زنجیره تأمین از طریق چارچوب نظری مدیریت دانش ،میسر است و بعد
سرمایه انسانی مدیریت زنجیره تأمین ،مهمترین بعد برای بهینهسازی عملکرد دیجیتالی
است (اشنایدرجانز و همکاران .)1111 ،1عدم وجود مکانیسمهای صحیح ارزیابی وضعیت
جاری سازمان برای اجرا و یا توسعه فعالیتهای مدیریت دانش ،این سرمایهگذاری را هدر
خواهد داد .به عبارتی تحلیلی عمیق از سطح بلوغ سازمان در زمینه مدیریت دانش ضروری
است.
لازمه حرکت به سمت بهبود ،اطلاع از وضع موجود و برنامهریزی و هدفگذاری برای
وضع مطلوب است .آنتونز بیان میکند اگر چیزی را نتوان اندازهگیری کرد ،در واقع در
مورد آن نمیتوان چیزی گفت(آنتونس و پینهیرو .)1191 ،1برای پیادهسازی مدیریت
دانش درک وضعیت فعلی سازمان از منظر بلوغ مدیریت دانش اهمیت ویژهای دارد .بلوغ
مدیریت دانش سطح ظرفیت موجود سازمان را که بهطور مستقیم فرآیندهای مدیریت
دانش را تحت تأثیر قرار میدهد ،معین میکند .مدلهای سنجش بلوغ مدیریت دانش،
گامهای مورد انتظار برای بهبود سازمانها از منظر مدیریت دانش را توصیف مینمایند
(ابوناصر و همکاران ) 1193 ،محققان بسیاری ،توجه به ابعاد مختلف سنجش بلوغ را در
مدیریت دانش از جمله ضرورت(دهکرد و همکاران .)1197 ،اهمیت ،شناسایی فاصله تا
1. Industry 4
2. Schniederjans et al.
3. Antunes & Pinheiro
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نقطه مطلوب ،نشان دادن تأثیر خلأهای دانش بر رشد ،توسعه و عملکرد سازمان ،کمک به
مدیریت کاربردیتر فرآیندهای دانشمحور و تعریف استراتژیها و اقدامات برای کاهش
فاصله تا نقطه مطلوب مدیریت دانش (هاس و اشلوسل )1191 ،9را مورد تاکید قراردادند.
لین و همکاران ( )1191در پژوهشی با هدف بررسی موانع جریان دانش در مراحل مختلف
بلوغ مدیریت دانش ،پیشرفت مؤلفههای مدیریت دانش در سالهای اخیر را مورد بررسی
قرار دادند و به طبقهبندی موانع جریان دانش پرداخته و با استفاده از مدلهای موجود بلوغ
مدیریت دانش ،شکاف موجود در ادبیات جاری را نشان دادند .یافتههای اصلی پژوهش
نشان داد که موانع جریان دانش ذاتاً در سطوح مختلف بلوغ مدیریت دانش متفاوت بودند
و تغییرات گوناگون در موانع جریان دانش با بلوغ مدیریت دانش در ارتباط بودند (لین و
همکاران .)1191 ،این تحقیق نیز ضرورت سنجش بلوغ مدیریت دانش را مورد تأکید قرار
دادند .سنجش بلوغ دانش را می تواند بهعنوان پایهای برای پژوهشهای بعدی از جمله
سنجش انگیزه کارکنان و اشتراکگذاری دانش سازمانی باشد(الهی و همکاران.)9111 ،
در مراحل اولیه حرکت به سمت مدیریت دانش لازم است فرایندهای زودبازده مشخص
شوند سپس دانش موردنیاز برای پشتیبانی از فرآیندها ،تعیین شود،منابع دانش مشخص
شود و نحوه دسترسی به دانش بیان شود .این کار به ایجاد نقشه دانش میانجامد .نقشه
دانش مفهومی است که دانش ،فرایندها ،افراد و مکان آنها را به هم مرتبط میسازد و
پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان را میسر میسازد .در این بخش الزامات توجه به بلوغ
مدیریت دانش و یکپا رچگی دانش سازمان مطرح شد .در مقدمه نیز مقالاتی که مدلهای
بلوغ مدیریت دانش را معرفی کردند ،مرور شد .شواهد حاکی از آن است که  7چارچوب
پایه برای سنجش بلوغ مدیریت دانش وجود دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.

پيشينه تجربي پژوهش
سهرابی در پژوهشی با هدف ارائه مدلی مدون و کاربردی برای سنجش بلوغ مدیریت
دانش و تشریح رویکردی که توسط آن بتوان مدیریت دانش را بهصورت راهبردی و
جهت بهبودهای مستمر آینده ،در سازمانها استفاده کرد ،یک شرکت تولیدکننده نرمافزار
در ایران را بهعنوان سازمانی دانشمحور مورد سنجش قرار داده و سطح بلوغ آن را
1. Hoss & Schlussel
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مشخص نموده و راهکارهایی نیز جهت بهبود بلوغ مدیریت دانش این سازمان ارائه
دادهاند(سهرابی و همکاران .)9111 ،در پژوهشی دیگر با هدف ارائه یک سیستم پشتیبان
تصمیم برای سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش ،برای طراحی سیستم
تصمیمیار موردنظر که شامل ایجاد الگوریتم پشتیبان پایگاه دانش و مدیریت تصمیم است،
 19زیر معیار ارزیابی را در قالب پنج دسته کلی مشخص کرده و با انجام یک مطالعه
موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در شرکتهای تابعه یک هلدینگ صنایع غذایی،
مفاهیم ذکرشده را بهطور عمیقتری مورد توجه قرار دادهاند (اکبری و مرادی.)9111 ،
خروجی تحقیق مذکور بیشتر از آنکه یک سیستم سنجش بلوغ مدیریت دانش باشد یک
سیستم پشتیبان تصمیم است .در پژوهشی دیگرمدلی برای بلوغ مدیریت دانش مشتری ارائه
شده تا با استفاده از این مدل شرکتها بتوانند سطح قابلیتها و تواناییها و کاستیهای
خود را در مدیریت دانش مشتری بشناسند .نتایج نشان داد که سطح بلوغ مدیریت دانش
مشتری در بانکهای ایرانی کمتر از سطح متوسط قرار دارد و اکثر بانکها به کسب دانش
از مشتری توجه بسیار اندکی داشتهاند( .حاجی حیدری و عمویی .)9111 ،تحقیق مذکور
نیز بجای بلوغ مدیریت دانش در سازمان ،دانش مشتری را هدف قرار داده است .هسیه و
همکاران ( )1111در پژوهشی مدلی متشکل از دو چارچوب ارزیابی و محاسباتی توسعه
دادند .مدل ارائه شده شامل پنج مرحله و سه جنبه است :سه هدف مدیریتی (فرهنگ،
فرآیند مدیریت دانش و فناوری اطلاعات) 31 ،فعالیت مدیریت دانش و  93حوزهی
کلیدی .هر فعالیت مدیریت دانش متعلق به یک جزء مربوط به مدیریت هدف ،سطح بلوغ
و یک حوزه کلیدی است .حوزه کلیدی مدیریت دانش ،مجموعهای از فعالیتهای مرتبط
با مدیریت دانش در یک ناحیه است که وقتی بهصورت جمعی اجرا شود ،مجموعهای از
اهداف موردنظر مهم برای بهبود در آن حوزه را فراهم مینماید .ابعاد و سطوح تعیین شده
در مدل مذکور ،جامعیت قابلتوجهی به مدل داده و آن را بهعنوان مبنایی برای بسیاری از
تحقیقات مطرح نموده است .در تحقیقی دیگر ،رویکردهای مختلف به مدیریت دانش در
 91اتحادیه اعتباری ا مریکای شمالی بررسی و در نهایت مدلی برای سنجش بلوغ مدیریت
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دانش ارائه کرد(سرنکو و همکاران .)1193 ،9مدل ارائه شده جنبههای مورد نیاز در
اتحادیههای اعتباری را هدف قرار داده است .برخی تحقیقات نیز با استفاده از مدلهای
موجود یا ترکیب آنها تلاش نمودهاند بلوغ مدیریت دانش را در سازمانهای خاص
ارزیابی نمایند .بهعنوانمثال ،ابوناصر و همکاران ( )1193طی مطالعهای سطح بلوغ دانش
در دانشگاه های الاظهر مصر و القدس غزه را سنجیده و تأثیر آن را بر کارایی آموزش در
آنها بررسی نمودهاند .کیانی دهکرد و همکاران ( )1197سطح بلوغ مدیریت دانش را
مورد ارزیابی قرار دادهاند .تحقیق مذکور با تکمیل  931پرسشنامه با استفاده از روش
توصیفی سنجش بلوغ دانش را انجام داده است .اخوان و فیلسوفیان ،در مطالعهای بررسی
کردند چگونه میتوان با تهیه نقشه دانش سطح بلوغ دانش سازمانها را ارتقا داد (اخوان و
فیلسوفیان .)1191 ،1این تحقیق را می توان تلاشی برای ارتقای بلوغ مدیریت دانش تلقی
نمود و سنجش بلوغ مدیریت دانش بهعنوان هدف اصلی آن تعیین نشده است .باتیستا و
همکاران ،مدلی را برای سنجش وضعیت بلوغ مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع
غذایی ارائه نمودهاند .مدل مذکور که بر روی بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز بوده
است موانعی را که بر سر راه اجرای برنامههای پایدار مدیریت دانش وجود دارد آشکار
مینماید (باتیستا و همکاران .)1191 ،1نیکنامیان در پژوهشی در سازمانهای اجرایی منطقه
خوزستان ایران ارتباط بین معیارهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای بلوغ مدیریت دانش را
مورد مطالعه قرار داده است .مطالعه وی بر روی  97معیار ارزیابی عملکرد و  91شاخص
بلوغ مدیریت دانش حاکی از ارتباط معنیدار این دو متغیر بوده است (نیکنامیان.)1191 ،4
تحقیق مذکور بر ارتباط بین معیارهای ارزیابی عملکرد و بلوغ مدیریت دانش تمرکز دارد.
در جدول ( )9ویژگیهای مدلهایی که بلوغ مدیریت دانش را بررسی کردند به تفکیک
مقایسه شده است .لازم به ذکر است اینها مدلهای پایه نظری سنجش بلوغ هستند و بقیه
مقالات از اینها استفاده کردهاند.
1. Serenko & others
2. Akhavan & Philsoophian
3. Batista et al.
4. Niknamian
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جدول  .0ويژگيهاي مدلهاي بلوغ مديريت دانش
مدلهای بلوغ

سطح رویکرد

ابعاد بلوغ

بلوغ

مدیریت دانش
هسیه و

فرهنگ ،فرایند ،خطمشی و

همکاران

استراتژی ،مدیریت دانش و

()1111

فناوری اطلاعات

هوبرت و

مدل  APQCامریکا

لمونز ()1191

آغاز ،توسعه ،استانداردسازی،

1

استراتژی تحقیق

مسیر دستیابی به مدل بلوغ

تحقیق
کیفی/

تحلیل محتوا،

کمی

گروه کانونی و

تعریف سطوح

 31شاخصهایی

 93بعد و

بلوغ

برای ارزیابی هر

حوزه بلوغ

تعریف سطح

شاخصهایی برای

-

بلوغ

ارزیابی هر یک از

مطالعه موردی
1

کیفی

توصیفی

یک از ابعاد

ابعاد

بهینهسازی ،نوآوری
7

کمی

کراکر و

ویژگیهای عمومی سازمان،

جانسون

فناوری ،مدیریت اطلاعات،

گروه کانونی و

()1191

مدیریت دانش ،دانش ضمنی،

مطالعه موردی

تعیین ابعاد بلوغ

سنجش ابعاد

تحلیل محتوا،

تعیین زمینههای
فعالیت و سطوح

بلوغ و

سازمانی

ارتباط آنها

رشد مدیریت دانش
چن و فانگ

مکانیسمهای سازماندهی دانش

()1191

فرآیند دانش

1

کیفی/

تحلیل محتوا

طراحی

طراحی شاخص

طراحی مدل

کمی

پیمایش توصیفی

چارچوب

مدیریت دانش

بلوغ

مدل کمی

ارزیابی قابلیت-

KMI

مدیریت

خروجیهای بهبود کسبوکار

محور
تیاساکورن و

مکانیسمهای سازماندهی دانش

همکاران

و ابعاد فرآیندی دانش

مونتانز کاریلو

افراد و سازمانها ،فرآیندها و

و همکاران

فنّاوری

1

کیفی

تحلیل محتوا
آزمون فرض

استراتژیک

مدیریت دانش

مدل بلوغ

مدیریت دانش

KM

توصیفی و آماری تعیین زمینههای تعیین مدل عمومی

تعیین ابزار

()1191
1

کیفی/

دانش

تعیین زمینههای تعیین سطوح بلوغ تعیین ساختار

اصلی فرآیندی

کمی

()1193

مشتمل بر

اندازهگیری

فرآیندهای اصلی و

KMAT

سطوح
اسکرایو و

کارکردهای اولیه ،کارکردهای

سیلوا ()1191

خاص ،یکپارچگی اولیه،
یکپارچگی کامل

4

کیفی

مرور نظاممند

تعریف سطوح

شاخصهای 11

مشخص

ادبیات

بلوغ

مدل مختلف فقط

نشده

فهرست شده

کراگر و جانسون ( )1191و چن و فانگ ( )1191رابطه پیادهسازی مدیریت دانش( )KMو
دیگر عناصر سازمانی را مورد توجه قرار دادهاند .ویجتونگ ( ،)1191تیاساکورن و
همکاران ( )1191هوبرت و لمونز ( )1191و هسیه و همکاران ( )1111نیز به توسعه
چارچوبی جهت ارزیابی سطح بلوغ  KMپرداختهاند این چارچوب شامل  1سطح31 ،
شاخص مدیریت دانش و  93حوزه کلیدی است (هسیه و همکاران .)1111 ،اسکرایو و
سیلوا ( )1191مروری نظاممند بر  31مقاله در زمینه مدیریت دانش و بلوغ مدیریت دانش
داشته است ولی در نهایت خودش مدلی مبتنی بر  4سطح مطابق جدول  9ارائه کرده است.
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بین سالهای  1191تا  1191تحقیقات بسیاری در این خصوص انجام شده که هیچکدام
توجهی به وزن متفاوت در تأثیر ابعاد بلوغ در سازمانها نداشتهاند .تحقیقات داخلی نیز مدل
جدیدی ارائه نکردهاند فقط مروری بر مدلهای پیشین داشتند و سپس یکی از آنها را
انتخاب نموده و با استفاده از آن بلوغ مدیریت دانش را اندازهگیری و تحلیل کردهاند .از
این میان مدل هسه و همکاران پس از بررسی در پانل خبرگی این تحقیق ،کاملترین روش
از منظر سطوح بلوغ ،ابعاد بلوغ ،ارائه شاخصهایی برای ارزیابی هریک از ابعاد بلوغ KM

و داشتن ابزاری نظاممند و ساختاربندی شده ،تشخیص داده شد .لذا در تحقیق حاضر
بهعنوان مدل مبنا انتخاب شد .در تمام تحقیقاتی که تاکنون بیان شد  1تا  1مورد را بهعنوان
ابعاد بلوغ در نظر گرفته و برای آنها وزن یکسان قائل شدهاند درصورتیکه از نظر خبرگان
این تحقیق ،وزن ابعاد مختلف بلوغ همگن نیست و در سازمانهای مختلف متفاوت است.
پژوهش حاضر از حیث روششناسی و نوع تکنیکهای مورد استفاده برای تجزیهوتحلیل
دادهها ،در ادامه با در نظر گرفتن این موضوع ،روشی را ارائه نموده است .در این پژوهش
محققین به دنبال ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و سنجش بلوغ  KMدر فرآیندهای داخل
بانک هستند که بانک انصار در استان مازندران بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
ازآنجاکه پروژه  KMشامل خدمات مختلف در حوزههایی نظیر سنجش بلوغ  ،KMتوسعه
فرهنگ تبادل دانش ،تدوین آییننامههای داخلی و نظامات  KMداخل بانک ،تعریف شده
است .دستمایه قابل قبولی برای تعیین شاخصها و ارائه مدل مطلوب در اختیار محققین قرار
خواهد گرفت.
با ارائه چارچوب فوق ،میتوان نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به حالت ایدهآل و
مطلوب در هر حوزه و فعالیت را شناسایی و سطح بلوغ  KMسازمان را تعیین کرد .همچنین
چارچوب مذکور به شعبات بانک انصار در سایر استانها کمک مینماید تا با شناخت
وضعیت موجود و با توجه به اولویتبندی شاخصها و عوامل ،بتواند به سطح بلوغ بالاتری
دست یابد .لازم به ذکر است در این تحقیق وضعیت بلوغ  KMسنجش نمیشود و فقط
چارچوبی برای ارزیابی آن ارائه خواهد شد.

روش
طبق فرایند اجرای تحقیق ارائه شده در شکل  ،9ابتدا با بررسی ادبینات موضنوع ،چنارچوب
هسه و همکناران ،متشنکل از حوزههنای کلیندی و فعالیتهنای مهنم در بلنوغ  KMبنا نظنر
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کمیته راهبری بانک و گروه پروژه در یک پانل بررسی و بنهعنوان مندل پاینه انتخناب شند
(نحوه انجام این کار در بخش قبل مرور شد) .سنپس بنرای اسنتفاده در باننک انصنار اسنتان
مازندران مبتنی بر نظر خبرگان ،بومیسازی شد .این تحقیق از فلسفه پوزیتویسنتی بنا هندف
کاربردی و با روش پیمایشی-توصیفی انجام شده است .مورد مطالعه پژوهش حاضر ،شعب
بانک انصار در قسمت مرکزی اسنتان مازنندران مشنتمل بنر  99شنعبه در شنهرهای سناری،
قائمشهر ،بابل ،آمل و بابلسر است .برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بررسنیهای گسنتردهای
صورت گرفنت و بنه دلینل لنزوم تمرکنز سنازوکارهای جمنعآوری اطلاعنات از خبرگنان،
همافزایننی پاسننخگویی در گفتگوهننای پرسششننوندگان و ازآنجاکننه سیسننتمهای تولینند و
تقویت دانش در سازمانهای بنانکی از همگنونی قابنل قبنولی برخنوردار بنوده و در باننک
انصار این استان ،سازوکار آموزش از بدو خندمت تنا ضنمن خندمت بهصنورت متمرکنز و
همسطح صورت پذیرفته و انتقال تجربه عمندتاً توسنط بازنشسنتگان شنبکه بنانکی صنورت
پذیرفته و از سویی انتقال اطلاعات رسمی ،نامهها و بخشننامهها بهصنورت متمرکنز از طرینق
خودکارسازی اداری و از ستاد به شعب انجام میشود؛ مقرر شد اینن اسنتان بنهعنوان نموننه
مورد مطالعه انتخاب و در تحقیقات بعدی بهمنظور تعمیم نتنایج بنه سنطح کشنور از تحلینل
حساسیت با جمعآوری تعدادی پرسشنامه از سایر استانها استفاده شنود .باننک انصنار طنی
مدلی داخلی و به دلیل تنوع قومیتی ترکیب منابع انسانی و پیشرو بودن در برخنی زمیننههای
نننامبرده ،اسننتان مازننندران را بننرای ایننن منظننور پیشنننهاد نمننود .جهننت تکمیننل پرسشنننامه و
جمعآوری دادههای مورد نیاز مراحل مختلف پژوهش از نظرات تعدادی از خبرگنان آگناه
و فعال در مراحل مختلف پیادهسازی  KMاستفاده شد.
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شکل .0فرآيند انجام تحقيق

جمعآوری دادهها طی  1مرحله و از طریق دو نوع پرسشنامه انجام پنذیرفت .پرسشننامه اول
جهت بومیسازی چارچوب تحقیق در شعب بانک انصار استان مازندران ،در بنین خبرگنان
توزیع شده است .اینن پ رسشننامه از دو قسنمت تشنکیل شنده اسنت :قسنمت اول اطلاعنات
مربوط به مشخصات جمعیت شناختی کارشناسان و خبرگان و قسمت دوم مربوط بنه درجنه
منرتبط بنودن حوزههنای کلیندی و فعالیتهنای  KMبنه تفکینک مراحنل پنجگاننه .سنپس
دادههای تحقیق در دو مرحله و بهوسیله پرسشنامه ،جمعآوری شند .دادههنای بهدسنتآمده
در مرحله اول ،جهت تأیید چنارچوب تحقینق و بومیسنازی آن منورد تجزینهوتحلیل قنرار
گرفت .در مرحله دوم چارچوب تأییدشده به تفکیک سنطوحِ پنجگاننه بنا اسنتفاده از روش
تحلیل شبکه فازی ،اولویتبندی و درجه اهمیت عناصر مهم در هریک از سنطوح مشنخص
شد .این پرسشنامه توسط  11نفر از خبرگان شاغل در بانک انصار مشتمل بر  94مرد و  3زن
که  1نفر فوقدیپلم 4 ،نفر لیسانس 99 ،نفر فوقلیسانس و  1نفر دکتری بودند .تکمینل شند.
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سابقه کار  1نفر از این افراد بین  91تا  91سال و بقیه بیش از  91سنال بنود .از نظنر سننی 91
نفر بین  11تا  41سال 4 ،نفر بین  41تا  11سال و  1نفر بیش از  11سال داشتند .لازم به ذکنر
است تمام این افراد در طول سنوات کاری خود ،حداقل  1سال جزو مدیران حنوزه بنوده و
در حوزه مدیریت دانش کنار کنرده و دورههنایی گذراننده بودنند .ضنمناً بنر نرمافزارهنای
مدیریت دانش تسلط داشتند .لذا یا از نظر سطح دانش آکادمیک خبره محسوب منیشندند
و یا به لحاظ تجربی جزو خبرگان مورد وثوق در بانک بودند.
برای اولویتبندی فعالیتهای انتخاب شده با توجه به ماهیت شبکهای فعالیتهنا کنه در
سه بعد حوزههای کلیدی ،سطح بلنوغ و ابنزار مندیریتی بررسنی منیشنوند از روش تحلینل
شبکهای فازی استفاده شد و پرسشنامه دوم جهت تعینین دادههنای ورودی تحلینل شنبکهای
فازی تدوین شد کنه شنامل دو بخنش اسنت :بخنش اوّل انجنام مقایسنات زوجنی بنهمنظور
مشخص نمودن درجه اولویت عناصنر چنارچوب نسنبت بنه یکندیگر و بخنش دوّم ،انجنام
مقایسات زوجی بهمنظور تعیین درجه وابستگی متقابل حوزههنای کلیندی .بنرای محاسنبات
فرایند تحلیل شبکهای فازی از روش چانگ استفاده شد.
از روش گاگوس و بوچر ( )9111برای محاسبه نرخ سازگاری اسنتفاده شند .اینن روش
برای همهی ماتریسهای مقایسنات زوجنی فنازی هنر  91خبنره و مناتریس تجمینع نظنرات
خبرگان (برای ماتریس با ابعاد بالاتر از  )1اعمال شد ،بدین ترتیب که ننرخ سنازگاری 914
ماتریس بهصورت مجزا محاسبه و ماتریسهایی که طبق قاعده ،ناسنازگار شناسنایی و بنرای
تجدیدنظر بنه پاسنخدهندگان برگشنت داده شندند .در مرحلنه اول تعندادی از پرسشننامهها
ناسازگار شناسایی شندند کنه پنس از عنودت بنه خبرگنان و برگنزاری جلسنات تنوجیهی،
پرسشنامهها اصلاح شد .در مرحلهی اول امکان تأثیرگذاری هریک از فعالیتها با توجنه بنه
نظرات خبرگان و بر اساس روش دلفی ساعتی مشخص شد و در مرحله دوم ،پس از اِعمنال
تغییرات لازم در چارچوب تحقیق با توجه به نتایج مرحله قبل ،درجه اهمیت همه حوزههنا و
فعالیتها به دلیل در نظر گرفتن ارتباط متقابل حوزهها با روش تحلیل شبکهای فنازی انجنام
شد .ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه در جدول  1ارائه شنده و از آنجنا کنه در پرسشننامه
دوم با مقایسات زوجی نرخ ناسازگاری محاسبه شده ،محاسبه پایایی لازم نیست.
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جدول  .1ضريب آلفا كرونباخ

مدل ارائه شده توسط هسیه و همکاران ( )1111که یک مدل راهنمای داننش اسنت مطنابق
شکل  1بهعنوان چارچوب اولیه تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
شکل  .1مدل بلوغ مديريت دانش هسه و همکاران ()7003
سطوح بلوغ

IT
فناوری و زیرساخت-
توانمندسازهای کنترل
خروجي KM

فرآیند KM

فرهنگ

فرآیند ،خطمشي و استراتژی -تلاش

فرهنگ و مردم – رفتار و طرز فکر

برای استفاده از دانش سازمان برای

مربوط به ارزیابي مردم و فرهنگ

تجاری سازی

سطح :3

ميتوانلد KMمحيط فني

سازمان ميتواند دانش را يکپارچه

سللازمان از مقللررات و فرهن ل

یکپارچهسازی

يکپارچهسلللازي دانلللش را

كند و يک محيط شلبکهاي ايجلاد

مسللتحکم بللراي حف لظِ توسللعه

حمايت كند.

نمايد.

استفاده ميكنندKM

سطح :0

سلازمان محليط فنلي بللراي

را KMسازمان ميتواند عملکرد

را از طريق KMسازمان اجراي

مرحله پيشرفته

پشللتيباني طولللانيمللدت از

بهطور كمي و كيفي كنترل كند.

و مقللررات مسللتحکم

KM

KM

فرهنلل

داردKM.

تأييد مينمايند.

سطح :5

سلازمان داراي محليط فنلي

سلللازمان دانلللش را از طريلللق

را از طريللللق KMسللللازمان

مرحله KM

KMبلللراي حمايلللت از

روشهلللاي ملللديريتي تعريلللف،

و مقلللررات تلللرويو

است.

تسهيم ،ذخيره و استفاده ميكند.

ميدهند.

سطح :1

سازمان پرورش يک محليط

كاركنلللان دانلللش را در تنلللاوب

آگلاه KMكاركنان از اهميلت

مرحله وظيفه

را آغللاز KMفن لي بللراي

بالاتري تعريف ،تسلهيم ،ضلبط و

هستند.

مداری دانش

ميكند.

ذخيره مينمايند.

سطح :0

سلازمان محليط كللامپيوتري

كاركنللان دانللش را در راه و روش

را بلله KMكاركنللان مفهللوم

مرحله بينظمي

دارد و اعضا داراي قابليلت

خللود تعريللف ،تسللهيم ،ضللبط و

رسميت ميشناسند.

هستندIT.عمومي

ذخيره مينمايند.

دانش

فرهنللل

ثقفی و همکاران | 005

این مدل یک چارچوب کامل با  1مرحله بلوغ را برای هدایت مسیر  KMارائه منیکنند
همچنین اینن مندل شنامل  93حنوزه (شناخص) کلیندی در زمیننه  KMو  31فعالینت KM
میشود که نسبت به مدلهای دیگرِ موجود در ادبیات از اینن حینث منحصنربهفرد اسنت در
این مدل سه ابزار مهم مدیریتی در زمینه ( KMفرهنگ ،فراینند  ،KMفنناوری اطلاعنات) را
در نظر میگیرد تا آن را بنه ینک چنارچوب کامنل جهنت سننجش بلنوغ  KMدر سنازمان
تبدیل کند .کارایی محاسبه این مدل بهطور آماری در تحقیق هسیه و همکاران اثبنات شنده
است.

یافتههای پژوهش
بهمنظور بومیسازی چارچوب فوق و شناسایی دقیق حوزههای کلیدی و فعالیتهای مرتبط
و مهم در سنجش بلوغ  KMبانک انصار استان مازندران ،در گام اول از خبرگان نامبرده
خواسته شد تا میزان مرتبط بودن عوامل موجود در چارچوب مذکور را با توجه به شرایط
بانک مربوطه ،تعیین نمایند .از دیدگاه خبرگان کلیه فعالیتها در سنجش بلوغ  KMبانک
انصار استان مازندران دارای اهمیت بوده و میانگین عوامل بالاتر از  7به دست آمد و تمام
فعالیتها مهم شناخته شدند و چارچوب مورد نظر تأیید شد .در گام دوم جهت محاسبه اوزان
اهمیت هریک از عناصر موجود در ماتریس مقایسات زوجی ،از روش آنالیز توسعه چانگ استفاده
شد .با توجه به این امر ،از میانگین هندسی ماتریس فازی مثلثی نظرات کارشناسان و خبرگان (91
پرسشنامه جمعآوریشده) در رابطه با اهداف سهگانه بلوغ  ،KMماتریس تجمیع نظرات خبرگان
مطابق جدول  1به دست آمد.
جدول  .5درجه اهميت حوزههاي كليدي فرايند ( KMسطح اول)

برای تعیین درجه اهمیت تمامی عناصر چارچوب پژوهش (اهداف ،حوزههای کلیدی و
فعالیتها) به تفکیک سطوح پنجگانه ،مشابه محاسبات فوق اعمال شدو بهعنوان نمونه،
حداقل درجه امکانپذیری و اوزان نهایی عناصر سطح دوم ارائه میشود.
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جدول  .0درجه اهميت عناصر چارچوب تحقيق (سطح دوم)
حداقل درجه
امکانپذيري

وزن نهايي

فرهن

00217

00354

فرايند KM
IT
استراتژي KM
ارتقاءKM
شناسايي و طبقهبندي دانش
ضبط دانش
ذخيره دانش
كاربرد دانش

5
00201

00407
00713

00173
00310
00412
00270
5
00217

00519
00023
00550
00597
00779
00520

IT

ذخيره دانش
زيرساخت

00521
5

00543
00115

شناسايي و طبقهبندي دانش

شناخت اعضا از دانش درونسازماني
طبقهبندي اعضا از دانش سازماني

5
00135

00173
00425

اهداف

فرايند KM

در روش تحلیل شبکهای فازی باید ماتریس مقایسات  W33تشکیل شود .ابتدا روابط
درونی بین عناصر با استفاده از مقایسات زوجی تعیین و درجه ارجحیت هر عنصر محاسبه
شد .سپس اوزان نهایی اهداف بلوغ و حوزههای کلیدی و فعالیتهای بلوغ محاسبه شد.
جدول  .3اوزان نهايي حوزههاي كليدي و فعاليتهاي بلوغ KM

اوزان اهداف
اهداف

اوزان حوزههای کليدی

اوزان

حوزههای کليدی

وزن
نهایي
حوزهها

اوزان

وزن
نهایي
فعاليت
ها

اوزان فعاليتها
فعاليتها

وزنها

سطح اول :مرحله بينظمي دانش
فرهن

00019

ارتقاء KM

فرايند
KM

00414

شناسايي و
طبقهبندي دانش
ذخيره دانش

00192

IT

00474

زيرساخت IT

5

5

00019

00433

00750
00721
00473

به رسميت شناخت اهميت KM
توسط كاربران
شناخت اعضا از دانشي كه با آن در
ارتباطاند
توانايياعضا به ذخيره فايلمرتبط
توانايي كاربران به استفاده از پست
الکترونيک ،اينترنت،موتور جستجو

5

000190

5

007039

5

007243

5

004734

سطح دوم :مرحله وظيفه مداری دانش
فرهن

00741

ارتقاء KM

5

00741

اعتقاد اعضا به اجراي KM

5

007411

ثقفی و همکاران | 003

فرآيند
KM

00434

IT

00713

استراتژي KM

00519

00037

ارتقاء KM

00023

00033

شناسايي و
طبقهبندي دانش

00550

00014

ضبط دانش

00597

00010

ذخيره دانش

00779

00557

كاربرد دانش

00520

00014

ذخيره دانش

00543

00031

زيرساخت IT

00115

0077

چشمانداز ،مأموريت و طرحتجاري
وجود كميته يا واحدي جهت
برنامهريزي يا ارتقاء KM
شناخت اعضا ازدانشداخلسازماني
طبقهبندي اعضا از دانش سازماني
آگاهي اعضا از جايي كه دانش
مورد نياز آنها به دست ميآيد
مقررات و يا فرايندهايي براي
ذخيره فايل براي مواد مرتبط
توانايي اعضاء به استفاده از دانش
خارجي براي به انجام وظيفه
ذخيره يا تحويل مواد مرتبط بهطور
الکترونيکي
بهروزرساني پايگاه داده بهطور
دورهاي و سازگاري محتوا

5

000353

5

000335

0013
0047

000711
000719

5

000104

5

005559

5

000140

5

000319

5

007703

سطح سوم :مرحله KM

فرهن

00349

فرايند
KM

00304

00752

00021

00521

0009

00591

00012

00779

00021

اجتماعات تمريني
()COPs

00752

00021

شناخت اهميت سرمايه فکري
وجود فرهن خلاقيت و نوآوري
در اعضاء
وجود تصور كلي از حفاظت دانش
استفاده اعضاء از هر نور كانال
يادگيري براي ادامه يادگيري دانش
مشاركت اعضاي  COPsهاي
مختلف
مقررات يا فرآيندها براي تشويق
اعضاء به مشاركت در COPs

سرمايههاي فکري
خلق دانش و
نوآوري
حفاظت از دانش
يادگيري و آموزش
دانش

استراتژي KM

00553

00039

ارتقاء KM

00023

00077

شناسايي و
طبقهبندي دانش

00533

0004

اشتراک دانش

00504

00037

ضبط دانش

00013

00071

كاربرد دانش

00539

00045

5

000217

5

000902

5

000120

5

000211

0031

000259

0004

000039

استراتژي KM
راهنما (پيلوت) و يا برنامه رسمي
KM
واحد اجراي KM

5

000397

0010

000555

0043

000550

انجام مميزي دانش

5

000409

0002

000073

مقررات يا فرآيندهايي براي تسهيل
اشتراک دانش
فرايندهاي تشويق كاركنان به
اشتراکگذاري نتايو پروژه
مقررات يا فرآيندهاي كمک براي
به دست آوردن دانش داخلي
مقررات يا فرآيندهاي كمک براي
به دست آوردن دانش خارجي
توانايي اعضاء به استفاده از دانش
داخلي براي به انجام وظيفهشان

0033

000737

0055

000073

0011

000771

5

000457
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IT

00343

يادگيري و آموزش
دانش

00501

00035

مقررات يا فرايندهايي براي تشويق
اعضاء به يادگيري دانش
پروژه آموزش ضم خدمت
ساختاريافته

اجتماعات تمريني
()COPs

00503

00033

سيستمهاي مرتبط با COPs

سيستم KM

00532

045/0

فرآيندهاي ساخت و حفظ صفحه
زرد (كتاب راهنماي مشاغل)
مقررات و يا فرآيندهايي براي
ساخت و حفظ نقشه دانش

يادگيري و آموزش
دانش

00499

00593

زيرساخت IT

00353

0055

سيستم KM

00775

0001

ارتقاء KM

00154

0051

اشتراک دانش

00519

0004

استراتژي KM

00555

00052

ارزيابي KM

00557

00052

سرمايههاي فکري

00575

00053

آموزش الکترونيک و يا سيستم
كارآموزي آموزشي مرتبط
سيستم اطلاعات كامل براي انتقال
و ذخيره اطلاعات
ارائه سيستم پايگاه دانش

0013

000712

0050

000033

5

000333

0017

000770

0042

000532

5

005971

5

005033

5

000223

5

005110

5

000477

5

000445

0042

000750

0009

000030

0049

000701

0011

000791

0044

000754

0047

000515

سطح  :0مرحله پيشرفته KM
فرهن

00772

فرايند
KM

00513
خلق دانش و
نوآوري

00013

00054

حفاظت از دانش

00577

00051

يادگيري و آموزش
دانش

00542

00077

بهتري اقدام

00027

00055

تعهد مديران به KM
وجود فرهن اشتراک دانش و يا
نگرش مثبت در اعضاء
فرآيندها يا مقررات براي بهبود
مستمر استراتژيهاي KM
استفاده از معيارهاي كمي بهمنظور
ارزيابي كيفيت فعاليتهاي KM
پيوند روشهاي ارزيابي  KMبه
مديريت عملکرد سازمان
در نظر گرفت هزينه اجراي
فعاليتهاي  KMدر بودجه سالانه
در نظر گرفت سرمايههاي فکري
در ارزيابي عملکرد مالي سازمان
تلاش براي ارج نهادن به
داراييهاي نامشهود
مقررات يا فرآيندهايي براي تشويق
اعضا به خلق
مقررات و يا فرآيندهايي براي
ترويو نوآوري
مقررات يا فرايندهاي حفاظت از
دانش
ارتباط ارزيابي عملکرد كاركنان و
برنامه آموزشوپرورش
الگوبرداري (ارزيابي مقايسهاي) يا
نمايش بهتري اقدام

0012

000717

5

000411

5

000117

5

000711

ثقفی و همکاران | 007

IT

اجتماعات تمريني

00503

00059

معيارهاي كمي براي ارزيابي هزينه
و عملکردCOPs

5

000403

سيستم KM

00573

00053

فرآيندهاي دستيابي به دانش دروني
جهت بهبود كيفيت و كميت دانش

5

000412

حفاظت از دانش

00333-

00577

5

005715

زيرساخت IT

00319

0054

5

005415

0059

000521

0077

000733

0005

000057

0013

000935

00393
سيستم KM

00717

00504

استفاده از سيستم مديريت مالکيت
فکري
انبار دادهها
فراهم شدن به اشتراکگذاري دانش
ضمني توسط عملکرد سيستم
تأمي حمايت فردي و گروهيِ
 KMتوسط عملکرد سيستم
ارتباط سيستم به كار روزانه
اتصال سيستم به ديگر سيستمهاي
سازماني

سطح  :3مرحله یکپارچهسازی KM
فرهن

00422

فرايند
KM

00513

IT

00393

ارتقاء KM

5

004227

استراتژي KM

00592

00071

ارزيابي KM

00024

00055

پيادهسازي فعال  KMتوسط
اعضاء و تعبيه فعاليتهاي  KMدر
فرآيندهاي عملياتي بهطورمعمول
ارتباط بي چشمانداز كسبوكار،
مأموريت و وظيفه و استراتژي
KM
بهرهمندي از  KMبهمنظور بهبود
درخدمات مشتريان ،محصول،شركا
و شهرت خوب

5

004227

5

000719

0043

000019

كسب نرخ بازگشت سرمايهگذاريِ
 KMتوسط فرايند تصميمگيري

0010

000012

اشتراک دانش

00773

00031

مقررات به اشتراک گذاشت دانش
با سازمانهاي خارجي

5

000401

خلق دانش و
نوآوري

00703

00035

وجودايدههايخلاقانه برايخدمات
محصولات ،خدمات و گردش كار

5

000357

يادگيري و آموزش
دانش

00534

0007

ارتباط يادگيري كاركنان و
برنامههاي آموزشي و برنامهريزي
منابع انساني سازمان و طرح توسعه

5

000702

سيستم KM

00544

00077

مقررات دستيابي به دانش خارجي
جهت بهبود كيفيت و كميت دانش

5

000777

سيستم KM

5

003935

فراهم شدن تسهيم دانش ضمني /
صريح با سازمانهاي خارجي
توسط عملکرد سيستم

0045

005171

استفاده از دادهكاوي ،مت كاوي و يا
ديگر فنّاوريهاي هوش مصنوعي
براي به دست آوردن هوش تجاري

0011

007599
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پس از بومیسازی ،وزن هریک از جنبهها ،حوزههنای کلیندی و فعالیتهنای چنارچوب بنا
استفاده از نظر خبرگان ،محاسبه شد .سنپس بنا توجنه بنه اوزان ،از فرآینند تحلینل شنبکهای
فازی ،اولویت اهداف سهگانه بلوغ  KMبرای دستیابی به هدف اصلی پژوهش محاسبه شند
که در شکل  1ملاحظه میشود.
شکل  .5درجه اهميت اهداف در سطوح مختلف

ملاحظه میشود که برخلاف فرایند  KMکه درجه اهمیت آن از سطح اول به سطح پنجم
کاهش می یابد عامل فرهنگ در سطح اول کمترین و در سطح پنجم بیشترین درجه اهمیت
را دارد .اهمیت فعالیتهای  KMدر سطوح مختلف هم مورد سنجش قرار گرفت :در سطح
اول توانایی اعضا به ذخیره فایل برای موارد مرتبط دارای اهمیت ویژهای شناخته شد .در
سطح دوم بهروزرسانی پایگاه داده بهصورت دورهای و اعتقاد اعضا به اجرای  KMاز
اهمیت بیشتری برخوردار بود .سطح سوم آموزش الکترونیک و سیستم اطلاعات کامل
برای انتقال و ذخیره اطلاعات را بهعنوان فعالیتهای بااهمیت معرفی نمود .در سطح چهارم
تعهد مدیران به  ،KMانبار دادهها و سیستم مدیریت مالکیت فکری بهعنوان فعالیت بااهمیت
معرفی شدند .و در سطح پنجم پیادهسازی و تعبیه فرآیندهای  KMدر فرآیندهای عملیاتی
و تسهیم دانش صریح /ضمنی با سازمان خارجی واجد اهمیت بیشتری شناخته شدند .در
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پاسخ به سوال ،چارچوب مناسب ارزیابی و سنجش بلوغ  KMدر بانک انصار چیست با
توجه به نتایج ارائه شده در بالا ،هنگامیکه سازمان در مرحله اول پیادهسازی  KMقرار
دارد ،مهمترین حوزه کلیدی ،زیرساخت  ITو مهمترین فعالیت ،توانایی کاربران به استفاده
از پست الکترونیکی ،اینترنت و یا موتور جستجو است .در مرحله دوم لازم است سازمان به
فعالیت اعتقاد اعضا به اجرای  KMبیشترین توجه را نشان دهد .در سطح سوم با توجه به
اهمیت جنبه؛  ITو حوزه کلیدی؛ یادگیری و آموزش دانش و فعالیت؛ آموزش الکترونیک
و یا سیستم کارآموزی آموزشی مرتبط ،در این سطح توصیه میشود .در سطح چهارم،
حوزه ارتقا  KMو فعالیت تعهد مدیران به  KMبیشترین اهمیت را دارد .در مرحله پایانی
بلوغ  ،KMلزوم توجه به جنبه فرهنگ ،حوزه کلیدی ارتقا  KMو فعالیت پیادهسازی فعال
 KMتوسط اعضاء و تعبیه فعالیتهای  KMدر فرآیندهای عملیاتی بهطورمعمول ،بیش از
همه مورد تأکید خبرگان بوده است .در نهایت چارچوب مناسب ارزیابی و سنجش بلوغ
 KMدر بانک انصار در جدول  3نشان داده شده ودر آن فقط مهمترین هدف ،فعالیت و
حوزه در هر این  1سطح با رنگ متفاوت مشخص شده است و بقیه رتبه بندیها نشان داده
نشده است  .البته اطلاعات آن در جدول  1مشهود است.
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فرهن
سطح
دوم
وظيفه
مداري
دانش

فرآيند
KM

شناسايي و طبقهبندي دانش

3

شناخت اعضا از دانشي كه با آن در ارتباطاند

3

ذخيره دانش

7

توانايي اعضاء به ذخيره فايل براي مواد مرتبط

7

7

زيرساخت IT

5

توانايي كاربران به استفاده از پست الکترونيکي،
اينترنت و يا موتور جستجو

5

3

ارتقاء KM

5

اعتقاد اعضا به اجراي KM

5

5

استراتژي KM

4

چشمانداز ،مأموريت و وظيفه تجاري

4

ارتقاء KM

1

شناسايي و طبقهبندي دانش

2

وجود كميته يا واحدي جهت برنامهريزي يا ارتقاء
KM
شناخت اعضا از دانش درونسازماني

2
1

طبقهبندي اعضا از دانش سازماني

3

ضبط دانش

9

آگاهي اعضا از جايي كه دانش مورد نياز آنها به
دست ميآيد

9

ذخيره دانش

3

مقررات و يا فرايندهايي براي ذخيره فايل براي
مواد مرتبط

3

كاربرد دانش

1

توانايي اعضاء به استفاده از دانش خارجي براي به
انجام رساندن وظيفهشان

1

7

سرمايههاي فکري

1

شناخت اعضاء از اهميت سرمايه فکري

1

5

يادگيري و آموزش دانش

5

آموزش الکترونيک و يا سيستم كارآموزي آموزشي
مرتبط

5

زيرساخت IT

7

سيستم اطلاعات كامل براي انتقال و ذخيره اطلاعات

7

سيستم KM

3

ارائه سيستم پايگاه دانش

4

فرهن

7

ارتقاء KM

5

تعهد مديران به KM

5

IT

5

فرهن

5

فرهن
IT

سطح
چهارم
پيشرفت
KM

اولویت

فرايند
KM
IT

5

اولویت

سطح
اهداف

حوزههای کليدی

فعاليتها

اولویت

جدول  .9چارچوب ارزيابي و سنجش بلوغ  KMدر بانک انصار

حفاظت از دانش

3

استفاده از سيستم مديريت مالکيت فکري

3

زيرساخت IT

7

انبار دادهها

7

سيستم KM

4

فراهم شدن به اشتراکگذاري دانش ضمني توسط
عملکرد سيستم

03

تأمي حمايت فردي و گروهيِ  KMتوسط
عملکرد سيستم

54

ارتباط سيستم به كار روزانه

75

اتصال سيستم به ديگر سيستمهاي سازماني

4

پيادهسازي فعال  KMتوسط اعضاء و تعبيه
فعاليتهاي  KMدر فرآيندهاي عملياتي
بهطورمعمول

5

ارتقاء KM

5
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نتيجهگيری
امروزه توسنعه صننعت بانکنداری یکنی از شناخصهای مهنم در اقتصناد اسنت .بانکهنا از
یکسو بهمنظور رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح
مجموعه خود نیازمند دسترسی بهموقع به دانش درونسازمانی و برونسازمانی هستند تا نیناز
مشتریان را برآورده کنند و در نتیجه با کسب رضایت مشتری ،افزایش درآمد حاصل شود.
در این پژوهش سعی شد تا حوزههای کلیدی و فعالیتهای لازم جهت پیادهسازی KM
شناسایی و معرفی شود ،چراکه در تلاشهای  ،KMمانند دیگر فعالیتهای کسبوکار،
نتایج قابلتوجهی در تعدادی حوزه محدود ،منجر به موفقیت میشود .ازآنجاکه حوزههای
کلیدی اغلب پس از پیادهسازی موفق فعالیتها شناسایی میشوند ،بنابراین شناسایی
زودهنگام آن میتوانند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری یک سازمان مبتنی بر  KMباشد.
دستیابی به بلوغ  KMبا تغییرات مهم در فرهنگ ،فرایند و فناوری اطلاعات سازمانی
امکانپذیر است و بهآسانی به دست نمیآید .توجه در نتایج پژوهش حاضر و الگوی ارائه
شده مشخص مینماید که هریک از عوامل  KMباید بهصورت مرحلهای و با توجه به
سطوح پیشنهادی مدنظر قرار گیرد .مدل بلوغ توسعهیافته این تحقیق حوزهها و فعالیتهای
لازم جهت سنجش وضعیت پیادهسازی هریک از گامها جهت ورود به گام بعدی را
مشخص میکند .باوجود چنین فعالیتهایی مدیران قادر خواهند بود برنامههای سازمان را
جهت دستیابی به سطوح بالاتر بلوغ حمایت کنند.
مدل طراحیشده تلاش نمود تا مشکلات حاکم بر سایر مدلها را مرتفع نماید .از جمله
از این تلاشها جلوگیری از تک بعدی شدن مدل یا تأکید غیرمعقول بر یکی از ابعاد بود که
در بخش پیشینه پژوهش در خصوص برخی پژوهشها از جمله پژوهش کراگر و جانسون
( )1191مطرح شد .ازآنجاکه برای تعیین سطوح بلوغ  ،KMدر مقالات پیشین ،شاخصها از
وزن یکسان برخوردارند ولی در واقعیت این امر در سازمانهای مختلف یکسان نبوده و
میتواند خروجی مدل را با تردید مواجه نماید ،لذا در این تحقیق وزنهای مناسب برای هر
سطح ارائه شد .با این کار چالش تفاوت سطح بین زمینههای اساسی بلوغ در سنجش بلوغ
سازمان در مدل ارائه شده این پژوهش پیش نخواهد آمد .علاوه بر این تلاش محققین بر
شفافیت کافی شاخصهای ارزیابی قرار گرفت تا مدل بومیشده سنجش بلوغ سازمان در
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استان مازندران تا حد کافی با ادبیات داخلی و بهویژه در چارچوب بانکداری سازگار باشد.
برای ادامه کار پیشنهادهای زیر مطرح است:
پیشنهاد میشود با اجرای مجدد این مدل در دو استان منتخب و تحلیل حساسیت ،مدل
قابلتعمیم به دست آید .از این متدولوژی در سایر سازمانهای مالی مانند بیمهها،
صندوقهای سرمایهگذاری و کارگزاران بورس و حتی فین تکها نیز استفاده شود.
پیشنهاد میشود در خدمات پشتیبانی مصرفکنندگان یک وبسایت ساختاریافته ایجاد
شود بهنحویکه رضایت مشتری را فراهم آورد و به تعهدات سازمانی و پاسخگویی به
مشتریان توجه لازم مبذول شود .نیروی انسانی شاغل در سطح سازمان برای مشارکت در
 KMتشویق شود .قابلیتها و توانمندیهای کارکنان ارتقا یابد .در سطح استراتژیک،
چشمانداز و اهداف بلند مدت سازمان ،در سطح تاکتیکی ،سیاستهای توسعهای و اهداف
کوتاهمدت مربوط به نیازهای اجرایی و در سطح عملیاتی ،روندها ،قوانین داخلی و
کارهای با توجه به ادغام بانکهای سپه ،در  1بانک دیگر بازنگری شود.
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