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Abstarct 
The main purpose of this study is to evaluate the key factors for the success of the 

strategic knowledge management system in Sepah Bank in Hamadan region with the 

approach of path analysis and modern SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio 

Analysis) technique. For this purpose, in this study, first, by reviewing the literature 

and interviewing experts, specialists and bank managers, 9 key and critical factors in 

the success of the identification system and 9 related hypotheses were proposed.This 

research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data 

collection method. To analyze the research data, the path analysis approach and 

SWARA’s new decision-making technique with SPLS and Excel software were used. 

The statistical population of this research is considered in two parts; regarding the 

final factors affecting the implementation of strategic knowledge management system 

in Sepah Bank with the path analysis approach, the opinions of all employees were 

considered to be 330 people. The sampling method of this research is simple random 

method and according to Morgan table and the mentioned formula, the size of the 

statistical sample is equal to 180 people. In this study, a designed questionnaire was 

provided to 200 managers, experts and authorities of the organization to express their 

views and opinions on the importance and effectiveness of these factors. Also, in 

relation to evaluation, weighting, importance of factors and finally their ranking, 

riding technique and applying the opinions of managers and specialists with at least a 

bachelor's degree and 5 years of experience in Sepah Bank in Hamadan region were 

used, the total number of which is 93 people; Finally, using a sample of 61 people 

from this community, the factors were evaluated. The output of path analysis showed 

that all 9 factors are effective in the implementation of the system. Based on the final 

output of SWARA technique, the factor of "human resource strategy" in the highest 

priority and "spiral processes of the organization's knowledge" in the lowest priority 

were identified in terms of importance in implementing the strategic knowledge 

management system. 
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Ranking; Sepah Bank, Hamadan Region 
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ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم مدیریت  

 استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان 

  چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه  

نوین سوارا   با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک  و  بودمنطقه همدان  ادبیات  مرور  با  ابتدا  پژوهش،  این  منظور در  . بدین 

فرضیه مرتبط    9سیستم شناسایی و   و بحرانی در موفقیتعامل کلیدی    9مصاحبه با خبرگان، متخصصان و مدیران بانک،  

. برای  بودپیمایشی    -ها از نوع توصیفیاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده پیشنهاد شد.  

    Excelو   SPLSافزارهای گیری نوین سوارا با نرمهای پژوهش از رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیمتحلیل داده 

؛ در خصوص بررسی عوامل نهایی تأثیرگذار  شدجامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته  بهره گرفته شد.  

  330در بانک سپه با رویکرد تحلیل مسیر، نظرات کلیه کارکنان به تعداد  مدیریت استراتژیک دانش  بر اجرای سیستم  

  ،مطابق جدول مورگان و فرمول ذکر شده و    بودادفی ساده  تص  روش  گیری این پژوهش،شد. روش نمونه  بررسینفر  

نفر از مدیران، خبرگان    200شده در اختیار  پرسشنامه طراحیکه در این پژوهش،    بودنفر   180اندازه نمونه آماری برابر با  

عوامل    ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری اینو کارشناسان سازمان مذکور قرار گرفت تا دیدگاه 

ها از تکنیک سوارا و بکارگیری  بندی آناعالم نمایند. همچنین در رابطه با ارزیابی، تعیین وزن، اهمیت عوامل و نهایتاً رتبه

در بانک سپه منطقه همدان استفاده شد که    سال سابقه کار  ۵مدیران و متخصصان با حداقل مدرک کارشناسی و  عقاید  

نفری از این جامعه نسبت به ارزیابی عوامل    61ای  طوری که نهایتاً با استفاده از نمونه  ؛ بهبودنفر    93ها،  تعداد کل آن

بر مبنای خروجی   سازی سیستم مذکور مؤثر هستند.عامل در پیاده  9خروجی تحلیل مسیر نشان داد که تمامی  اقدام شد. 

در    «دانش سازمان مارپیچ فرآیندهای»یت و  در باالترین اولو «  انسانی منابع استراتژی »نهایی تکنیک سوارا نیز، عامل  

 سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش شناسایی شد.ترین اولویت از نظر اهمیت در پیاده پایین

کلیدی:   رتبهواژگان  تکنیک سوارا،  مسیر،  تحلیل  منطقه بانک سپه،  دانش،  استراتژیک  مدیریت  بندی، 

 همدان. 

 
  :نویسنده مسئولm.ajalli@basu.ac.ir 
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 له  ئمقدمه و بیان مس
  برای  را  خود  هایتوانایی و منابع بتواند  تا  است  سازمان یک برای  مهمی عامل استراتژی 

(.  1394)محمدی مقدم و همکاران،   کند سازماندهی  دانش، مدیریت اهداف به دستیابی

 مدیریت سازی پیاده در  موفقیت به رسیدن هایراه  از  یکی مناسب، استراتژی بودن  دارا

 باید سازمان یک دانش، بر مبتنی رقابتی مزیت کسب (. برای1393)بهبودی،  است دانش 

 حداکثر به را  آن استراتژیک هایارزش و شناخته را سازمان دانش  چرخه که باشد قادر

اساسی  (.Nonaka & Takeuchi, 2004) برساند کلیدی  دانش  منبع  یک  و  عنصر  ترین 

)خسروی  ها بوده استنامشهود سازمانهای  ها و قابلیتدارایی  استراتژیک برای دستیابی به

دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش شناخته شده    (.1399و همکاران،  

طوری که عاملی الزامی برای  به  (.  Safari Kahreh, 2011؛  Massa and Testa, 2009)  است

ها است. عالوه  پیشرفت شرکتکننده برای  های اصلی پویا و فاکتور تعیین توسعه شایستگی

ها به عنوان منبع پویا نیاز به مدیریت دقیق دارد. اگرچه  شده توسط شرکتبر این دانش کسب

های سنتی  له در مورد تمام صنایع صحیح است، اما بیشتر به طور خاص با تمام بخش ئ این مس

مشتریان، کاهش هزبا جهانی یافته  افزایش  بالغ، خدمات  بازارهای  تغییر رفتار  سازی،  و  ینه 

که ناشی از تأثیر    گرددمیها محسوب  خرید مرتبط است. بخش بانکداری از جمله این بخش 

زیاد بر کارکنان و خروجی اقتصادی است و موجب هوشیاری جامعه علمی و مدیریتی به  

منابع می بر  مبتنی  اثربخش دانش  بکارگیری  ایجاد و  اهمیت چگونگی   شودمنظور درک 

(Safari Kahreh, 2011  .)عرصه در بسیاری اهمیت گذشته دهه  طی دانش  مدیریت 

 مدیریت مختلف،  هایسازمان مدیران از  بسیاری  است که  آن  علت و  یافته وکار کسب

 هایدارایی از سازدمی قادر را هاسازمان که کنندقلمداد می فرآیندی عنوان به را دانش 

 به که  است  فعالیتی دانش، کنند. مدیریت ها استفادهسازمان در ارزش ایجاد برای دانش 

مدیریت تدابیری و استراتژی اتخاذ   است معطوف  محورانسان فکری هایسرمایه برای 

ها  ترین عوامل موفقیت شرکتمدیریت دانش یکی از مهم  (. 1390نوری و همکاران،  )قاضی

اطالعات   عصر  و  رقابتی  شرایط  امروزه  در  که  است  حدی  به  موضوع  این  اهمیت  است. 

کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و  گیری میها، دانش خود را اندازهشماری از سازمان
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)دهقانی و   کنندنعکس میهای خود مدر گزارش  هابندی شرکتنیز شاخصی برای درجه

 کارگیریبه یا  و انتقال ایجاد، از اعم دانش مدیریت   هایفعالیت همه  (.1398همکاران،  

 دانش  مدیریت باشد. راهبردهای دانش  راهبردهای مدیریت با هماهنگی در باید دانش،

آورد.   دست  به  کی  و  کجا از  چگونه،  را دانشی چه سازمان یک که کنند مشخص می

لحظه   و دقیق  شناخت  مستلزم دانش  استراتژی مدیریت تدوین  پویای رویکرد از مندیبهره

 تدوین  در است. متأسفانه معموالً پنهان( و )آشکار سازمان دانش  انواع وضعیت از به لحظه

مدیریت ابعاد  به معطوف را خود توجه تنها دانش، مدیریت استراتژی  دانش  مختلف 

(. هدف 1394مقدم و همکاران،  )محمدی هستند غافل سازمان در دانش  چرخه از و کنندمی

گذاری کارا و اثربخش دانش میان  و عمل مدیریت دانش، تسهیل اشتراک  پژوهش کلیدی از  

سازمانی   رسیدهشرکت  (.Desouza, 2003)  است اعضای  نتیجه  این  به  مدیریت ها  که  اند 

موفقیت   در  اساسی  نقش  دانش  میآیندهاستراتژیک  ایفاء  صورت  شان  هر  در  کند. 

 1اند. پارلبی های کمی، سیستم مدیریت دانش را به طور اثربخش اجراء و بکاربردهسازمان

سازمان2002) از  بسیاری  دریافت که  قبیل  (  از  مسائل جدی  با  دانش  مدیریت  در  هنوز  ها 

سیاست فقدان  ضمنی،  دانش  محدودکردن  فقدپیچیدگی  دانش،  مدیریت  روشهای  ها  ان 

 مدیریت عملکرد ارزیابی در موفقیت دانش مواجه هستند. عدم  2بار برای نگاشت و اضافه

 بر مبتنی نتایج و آن اجرای از حاصل نتایج میان ایجاد شکاف به منجر تواندمی نیز دانش 

سیستم  سازمان  (.Kim et al, 2014)  گردد ارشد مدیران ادراک بکارگیری  دنبال  به  ها 

رقابت و  اثربخشی  کارایی،  افزایش  هدف  با  دانش  در  مدیریت  هستند.  سازمانی  پذیری 

های اخیر مشخص شده است که اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان بسیار مؤثر  دهه

اهستند پایدار،  و  رقابتی  مزایای  به  دستیابی  منظور  به  الکترونیکی  اقتصاد  عصر  در  جرای  . 

بندی  ناپذیر و ضروری است. این مهم از طریق پیکرهمدیریت استراتژیک دانش امری اجتناب

می سازمانی حاصل  نوآوری شایستگی  و  یکپارچگی  (.  Farzin et al, 2014) شوددانش، 

 دانش مدیریت و جویند بهره جدید دانش  ایجاد و موجود دانش  از باید برای بقا، هاسازمان

 و ضمنی دانش  بر تکیه با هاسازمان از بسیاری کند.می هاآن به کمک شایانی امر این  در

 

1. Parlby 

2. overload 
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 رسیدن راستای در  هستند.  خود  وری بهره و  اثربخشی  افزایش  و  درصدد ارتقاء خود،  آشکار 

 افزوده ارزش با تجربیات و خرد دانش، تصرف دنبال به دانش  اهداف، مدیریت این  به

 است  سازمان هایدارایی عنوان به دانش  نگهداری و بازیابی سازی،پیاده نیز و کارکنان

 اساس بر صرفاً وکارکسب درعرصه  که  هاییسازمان امروزه  (.1392)کشتکار و نریمانی،  

پول، سازمانی مشهود هایمزیت  کنند، می عمل غیره و تجهیزات و آالتماشین  مثل 

دانش  مبتنی اقتصاد  در  رقابتی مزیت به توانندنمی  محیط که  آن حال یابند. دست بر 

 سازمانی ناملموس های که دارایی است  مندی نظام روش نیازمند دانش،  بر مبتنیوکار  کسب

 هاسیستم فرهنگ سازمانی، مشتری، با ارتباط  نوآوری،  افراد، هایشایستگی و  دانش قبیل  از

منابع از  برداریبهره و درک  برگیرد. در  را  غیره  و  سازمانی  ساختار  فرآیندها، و  این 

مدیران  بنابراین  کند.می کمک هاآن رقابتی مزیت کسب و حفظ به  هاسازمان در ناملموس،

 کاراتر تصمیمات اتخاذ امکان کارآمد و  نوین  هایروش و الگوها بر تکیه با  باید هاسازمان

و   کنند پیدا را  دانش  بر مبتنی  عملکردهای  بهبود  و  آفرین ارزش های زمینه در )رونقی 

ممکن 1396همکاران،    پذیریرقابت افزایش برای موردنیاز  دانش  میان  شکافی است (. 

موردنیاز و سازمان  اجرای و سازی پیاده هنگام در کارکنان انگاشت اساس بر دانش 

همواره در    (. Trivella & Dimitrios, 2015) باشد داشته  وجود مدیریت دانش  های سیستم

های خویش  ها در سرتاسر دنیا، مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانبیشتر سازمان 

ها بخواهند جایگاه خود را حفظ کرده و به نحوی  ، به عبارت دیگر، امروزه اگر سازمانهستند

خود   عملکرد  در  که  است  ضروری  شود،  موفقیتشان  و  توسعه  بقاء،  باعث  که  کنند  عمل 

رجوعان را به درستی ایفا کنند. در چنین    و تعهدات خود نسبت به ارباب  تجدیدنظر کرده

های جدیدی برای بهبود عملکرد خود  جوی روش وها ناگزیرند در جستشرایطی، سازمان

 . استترین راهبردها، تمرکز بر مدیریت استراتژیک دانش باشند. در این راستا مناسب 

ها  های جهان ناگزیرند تا با سایر سازمانسازمانهای هر کشور به مانند سایر  امروزه بانک

وکار باقی  چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب

این  بتوانند در زمینهرو آنبمانند. از  باید  به آنها  نسبت  بوده و  برتر از رقبای خود  ها  هایی 

 (. 18:  1390)سمیعی و باقرزاده،    خود متقاعد سازندمزیتی داشته باشند تا مشتریان را نسبت به  
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ها بر کارکنان به  های امروزی، نیازمند تمرکز آن بانکوکار  کسبرشد، بقاء و توسعه  

، از  استعنوان مشتریان داخلی و رضایت مشتری و شناخت نیازها، خواسته ها و تقاضایشان  

تواند در ایجاد تعامل مناسب کارکنان با یکدیگر و ارتباط  های مدیریت دانش میرو مؤلفهاین 

(. با عنایت  1391زاده،  )فرمهینی فراهانی و شفیع  ندصحیح با مشتریان نقش موثری را ایفاء نمای

ها با مشتریان در طول زمان کاری ضرورت ایجاد جو سازمانی  به ارتباط باالی کارکنان بانک

ویژگی رفتارها،  و  مطلوب،  اعتماد  برای جلب  مناسب کارکنان در شغل  ها و خصوصیات 

رهایی از فشارهای سنگین کاری،  گونه برای  رضایت ارباب رجوع و رفتار باکیفیت و یاری

برخورداری از سیستم مدیریت استراتژیک دانش در ایجاد تعامل مناسب کارکنان با یکدیگر  

و ارتباط صحیح با مشتریان موجب ایجاد رضایت مشتریان و افزایش هرچه بیشتر اثربخشی و  

در گرو مدیریت   هاامروزه توفیق سازمان(.  1391پور،  )ابراهیم  کارایی سازمانی خواهد شد

پذیر است، از طرفی  صحیح دانش سازمانی است که با بکارگیری استراتژی مناسب امکان

دانش   مدیریت  استراتژی  بنابراین  هستند،  محدود  نیز  دانش  مدیریت  سازمانی جهت  منابع 

متناسب با شرایط سازمانی باید طوری انتخاب شود که بتواند با اختصاص صحیح منابع، به  

بر این اساس مدیریت (.  1396سلیمی و همکاران،  )  شود اثربخشی در سازمان منجربیشترین  

ضروری جمله  از  از  دانش  بهینه  استفاده  برای  راهکارها  سوی اطالعاتترین  به  حرکت   ،  

نظام   استقرار  بدون شک  بلندمدت سازمانی است.  اهداف  به  یادگیرنده و دستیابی  سازمان 

از اصلیاطالعات   دهیبانکداری جامع و سامان به عنوان برخی  ترین عناصر یک سازمان  ، 

مبارزه با پولشویی، کنترل کیفیت،    نه تنها نظام بانکی را در مدیریت ریسک،  ،محوردانش 

نقش    بلکه  ؛کندهای مدیریتی یاری میاستقرار نظام جامع بازاریابی یکپارچه و دیگر ضرورت

  های امن بازرگانی خواهد داشت سهیل فعالیتمهمی در ایجاد امنیت اقتصادی در کشور و ت

سپه،   کلیدی  (.  1390)بانک  عوامل  ارزیابی  زمینه  در  پژوهشی  کار  هیچ  اینکه  عنایت  با 

موفقیت اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه با رویکرد ترکیبی تحلیل  

پرداختن به چنین    مسیر و تکنیک سوارا در داخل و خارج از کشور انجام نشده، لذا ضرروت

به مدیران  مناسبی را  بسیار  مفهومی و عملی  نقشه  و  نو محسوب شده  پژوهشی  موضوعی، 

در این پژوهش    های سپه استان همدان ارائه خواهد کرد.الخصوص شعب بانکو علیها  بانک
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با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، با استفاده از مرور ادبیات، مصاحبه با خبرگان بانک 

منطقه همدان به عنوان موردمطالعه پژوهش و با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر    سپه

سازی موفق سیستم مدیریت  و تکنیک سوارا به شناسایی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر پیاده

 ترین عوامل پرداخته شده است.استراتژیک دانش و استخراج مهم

 جی پژوهش ای از پیشینه داخلی و خارخالصه  :1جدول 

 عنوان پژوهش 
محققان و سال  

 پژوهش
 های پژوهش یافته

 مدیریت چارچوب توسعه

 نوآوری دانش استراتژیک

نوری و  قاضی

همکاران  

(1390 ) 

 مدیریت هایمدل  مقایسرره و بررسرری از پس حاضررر مقاله

اسرررتراتژیرک دانش،  دانش و نوآوری دانش، مردیریرت 

 با دانش اسررتراتژیک مدیریت چارچوب ارایه به نوآوری

 این مفهومی توسرعه اسرت. پرداخته نوآوری دانش تأکید بر

 انجام مدیریت دانش ادبیات جامع مرور اسررراس بر الگو 

 رود. اینمی به کار نوآوری مدیریت در که اسررت شررده 

 اصررلی: مرحله ۵ که شررامل شررده  تشررکیل الیه دو از الگو 

 اندازچشرم تدوین کار،وکسرب و نوآوری دانش همترازی

 اسراس بر اهداف تبیین و فاصرله تحلیل مأموریت، تجزیه و

 در راه و نقشره ریزیبرنامه دانش، حوزه  هر و نوآوری نیاز

 اسرررتراتژیرک اهرداف تحقق پرایش جهرت ارزیرابی نهرایرت

 هایمؤلفه شرده، هئچارچوب ارا اعتبارسرنجی جهت اسرت.

 و گردآوری مدیریت دانش اسرتراتژیک مدیریت هایمدل 

 روایی بررسرری مورد و تنظیم یک پرسررشررنامه قالب در

 اسرتفاده  با بعد مرحله در و گرفته قرار صروری و محتوایی

 مطالعه با معیارها )که معیا هر ، معناداریtآماری   از آزمون

بودند( با کمک   یافته اسرتخراج و اکتشراف موضروع ادبیات

 یکی از استفاده  با و شده  گیریاندازه  اس. پی.اس.اسافزار  نرم

بر   اسررتدالل  به نام چندمعیاره، گیریهای تصررمیمتکنیک از

کمترین   با پیشررفته و نوین روشری )به عنوان شرواهد، مبنای

 بر ها(،گزینه مسرررتقل ارزیابی به دلیل محاسرررباتی خطای

 مدل  و های موجودمدل  وضرعیت و اهمیت معیار،17 مبنای

و   بنرردیرتبرره و مقررایسرررره مقررالرره این در شررررده  هئرر ارا
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 در را امتیاز پیشرنهادی بیشرترین مدل  که شرد گذاریاولویت

 داد. اختصاص خود به هامدل  سایر بین

راستایی  الگوی هم

استراتژیک مدیریت دانش 

 در سازمان

نیکوکار و حکیم  

(1391 ) 

در این مقاله سرعی شرده اسرت تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش  

سراختار فرآیند اسرتراتژی مدیریت دانش سرازمان و تشرریح  در 

هر یرک از اجزای این فرآینرد، الگوی اسرررتراتژیرک از این 

)اسرررتراتژی   فرآینرد ارائه شرررده و سرررپس ارتبراط این فرآیند

مردیریرت دانش( برا اسرررتراتژی کالن سرررازمران در قرالرب یرک 

 الگوی فرآیندی بررسی شود.

 مدیریت الگوی بررسی

 برای مدلی ارائه و دانش

 در دانش تدوین استراتژی

 تحقیقاتی مرکز  یک

کشتکار و  

 ( 1392نریمانی )

 مقوله در موجود موانع و هاچالش بررسررری به مقاله این

پرداخته  صرمدی شرهید مرکز تحقیقات دانش مدیریت نظام

 وجود آشررنایی با که دهدمی نشررانپژوهش    اسررت. نتایج

 هیچ در هنوز دانش، مردیریرت اهمیرت برا مردیران نسررربی

 ندارد. وجود صررورت مدون به دانش اسررتراتژی بخشرری

 زاک چارچوب که دهدمی نشرران پژوهش نتایج همچنین

 .است مرکز در دانش استراتژی تدوین جهت مناسبی مدل 

 دانش مدیریت تأثیر

 و بر نوآوری استراتژیک

های  شرکت عملکرد

 اوراق بورس کارگزاری

 تهران  بهادار

دوست و  وظیفه

همکاران  

(1393 ) 

 مدیریت هایاسررتراتژی دهدمی نشرران پژوهش این نتایج

 هرایشررررکرت عملکرد روی بر تواننردمی مردون دانش

 و طور مسرررتقیم به تهران اوراق بهادار بورس کارگزاری

 بگذارد. اثر نوآوری( توانایی افزایش طریق )از غیرمسرتقی

 روی نوآوری بر چندانی اثر شرخصری دانش مدیریت لیکن

 تأثیر به توجه با ندارد. کارگزاری هایشررکت و عملکرد

 عرمرلرکررد و نروآوری برر مرردون دانرش مرردیرریررت مرثربررت

 بره توانردمیپژوهش     این نتیجره هرای کرارگزاریشررررکرت

 اسررتراتژیک هایبرنامه طراحی در دانشررگاهیان و مدیران

 اثربخشی، باالتر، نوآوری به جهت دستیابی دانش مدیریت

 کند. کمک بیشتر سودآوری و کارایی

 دانش مدیریت ابعاد ارزیابی

 نظریه پایه بر سازمان در

 گری  هایسیستم

رونقی و  

همکاران  

(1393 ) 

 روش کرراربررد چرگرونرگری پرژوهرش نرتررایرج ترریرنمرهرم از

 دانش مردیریرت در ارزیرابی خراکسرررتری تئوری غیرقطعی

بین   نسربی فاصرله به توانمی همچنین، اسرت. سرازمان یک

 دانش مدیریت از بعد دو در مطلوب و موجود وضررعیت

 مورد مطرالعره سرررازمران در کرارکنران و دانش انتقرال  یعنی

 کرد. اشاره 
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 استراتژی متدولوژی ارائه

 اساس بر دانش مدیریت

 سازمان مارپیچ دانش

محمدی مقدم و  

همکاران  

(1394 ) 

 دانش، مدیریت اسرررتراتژیتدوین   برای پژوهش این در

 هازیرساخت تفکیک با آن در که شودمی ارائه متدولوژی

 دانش مارپیچ فرآیند گلوگاه  دانش، مدیریت و فرآیندهای

 راهبردی اساس راهکارهای این بر و شده  شناسایی سازمان

 مبانی مرور با منظور بدین شرود.می تدوین هاسرازمان برای

 بر ترأثیرگرذار سررریزده عرامرل پیشرررین، هراینظری پژوهش

و  ها چارچوب از سرررازمانی، دانش مدیریت اسرررتراتژی

 متدولوژی این در شررردند. اسرررتخراج اجرایی هایروش

 گذارندمی دانش، اثر مدیریت اسرررتراتژی بر که عواملی

 فناوری سرازمانی، فرهنگ سرازمانی، سراختار از: اندعبارت

 تسررهیم، فرآیندهای و انسررانی راهبردهای منابع اطالعات،

 تأثیر بر متدولوژی این در دانش. خلق و کسرررب حفظ،

 و اطالعات فناوری هایاسرتراتژی سرازمان، متقابل سراختار

 مارپیچ در فرآیندهای رویکردی با انسررانی، منابع مدیریت

 شرود.می تأکید دانش مدیریت اسرتراتژی بر سرازمان، دانش

 برا پژوهش هرایفرضررریره قرالرب در شرررده  متردولوژی ارائره

 اسرتفاده از با دانشرگاهی، و سرازمانی خبره  63 از نظرسرنجی

 موردتأییرد تأییردی، عاملی تحلیرل و نمونه تک t آزمون

 با سرررازمان دو متردولوژی در این پایان در گرفت. قرار

 مقایسره و تحلیل ها،آن نتایج و سرازیپیاده  مختلف، ماهیت

 شد.

مدیریت بررسی رابطه بین 

دانش با خالقیت و نوآوری  

سازمانی در کارکنان 

های آموزشی  بیمارستان

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

درگاهی و  

همکاران  

(1396 ) 

نتایج نشران داد که بین مدیریت دانش با خالقیت سرازمانی و  

نوآوری سرازمانی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد 

بیشرررتر خالقیرت  نشررررانکره این ارتبراط   ترأثیرپرذیری  دهنرده 

سرازمانی نسربت به نوآوری سرازمانی از متغیر مدیریت دانش  

بود. بدین ترتیب با بهبود مدیریت دانش، خالقیت و نوآوری  

گذاران، رهبران  یابد، بنابراین سریاسرتسرازمانی نیز افزایش می

و مدیران بیمارسرتان باید در جهت ایجاد نظام مدیریت دانش  

شررند تا بدین وسرریله موجب بهبود خالقیت و نوآوری و  بکو 

 در نهایت کارایی، اثربخشی و عملکرد بیمارستان شوند.

 مدیریت بین رابطه بررسی

 کارآفرینی و دانش

بر  مبتنی استراتژیک

 ( 1397امیری )

 مدیریت بین معنادار و مثبت ارتباط مبین پژوهش هاییافته

 برا دانش مردیریرت و بین سرررازمرانی کرارآفرینی برا دانش

 علی ضررررایب و اسرررت بوده  ارتباط سرررازمانی نوآوری



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی  |10

 

 

 نوآوری گریمیانجی

 آموزش سازمانی در سازمان

 فارس پرورش و

 و مسرتقیم تأثیر از نشران سرازه پژوهش سره بین مسریرهای

 اسرتراتژیک کارآفرینی بر دانش مدیریت غیرمسرتقم تأثیر

 برازش از نشران کلی هایشراخص دارد. سرازمانی کارکنان

 دارد. هاداده  توسط شده  ارائه مدل  خوب

 یادگیری بین بررسی ارتباط

با   دانش مدیریت و سازمانی

 سازمانی در چابکی

 استان ورزشی هایهیئت

 غربی آذربایجان

نظری و  

همکاران  

(1397 ) 

 بین معناداری مثبت ارتباط که داد نشررران پژوهش نتایج

 سررازمانی چابکی با دانش مدیریت و سررازمانییادگیری 

 دانش مدیریت و سررازمانی همچنین یادگیری دارد. وجود

 بینیپیش قابلیت آذربایجان غربی اسرتان ورزشری هایهیئت

 ورزشرری اسررتان هایهیئت سررازمانی چابکی درصررد 67

 دارند. را غربی آذربایجان

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر  

اثربخش مدیریت بر استقرار 

 دانش

دهقانی و  

همکاران  

(1398 ) 

های پژوهش شامل توسعه مفهوم مدیریت دانش؛ معرفی  یافته

برا منرابع انسررررانی محوری در )رویکرد دانش عوامرل مرتبط 

جرذب و بکرارگیری، توانمنردسرررازی برا رویکرد دانش بنیران،  

های انگیزاننده دانشرری، کار تیمی، فرهنگ دانشرری(، محرک

سراختاری)ارتباطات سرازمانی پشرتیبان دانش، سراختار  عوامل  

مردیریرت دانش(، عوامرل   دانشررری سررررازمران، فرآینردهرای 

افزار، شررربکه، مخازن دانش،  افزار، نرمزیرسررراختی)سرررخت

عرروامررل  خررط و  دانررش(  مرردیررریررت  در  امررنرریررت  مشرررری 

بررونریاسرررترراترژی)اجرترمرراعری تررکریررب،  سررررازی،  سررررازی، 

امرل مؤثر بر  . در انتهرا، مردل جرامع عو اسرررتسرررازی(  درونی

 .استقرار اثربخش مدیریت دانش ارائه شده است

ارائه الگوی   .3

راهبردی  

مدیریت دانش 

دفاعی در  

نیروهای مسلح  

جمهوری  

 اسالمی ایران

 

پور و  خلیلی

همکاران  

(1400 ) 

اسرررراس مطرالعرات کترابخرانره و بهره بر  از نظرات  ای  منردی 

شرده در قالب چارچوب  خبرگان؛ مدل مفهومی شرکل گرفته

نظری، ترسریم گردید. به اسرتناد اجزای مدل، نسربت به تهیه و  

پرسرشرنامه، اقدام و بر اسراس روش گلوله   هایپرسرشتنظیم  

نفر ارسررال شررد. الگوی نهایی    60ها برای  نامهبرفی، پرسررش

سررازی معادالت سرراختاری مورد  با اسررتفاده از مدل   پژوهش

متغیرهررای  عرراملی  بررارهررای  مقررادیر  گرفررت.  قرار  ارزیررابی 

اسراسری(، مؤلفه    ۵7بعد کالن و   21خرده سریسرتم،   6انتخابی)

گفتره دارد و ضررررایرب حکرایرت از مطلوب بودن اجزای پیش

ه  ها را مورد تائید قرار دادآمده، رابطه بین آندسررتمسرریر به

، پیشررنهادهایی برای  پژوهشاسررت. در پایان؛ مسررتند به نتایج  

 .نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ارائه گردید
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1. Bierly & Daly 

2. Riege and Lindsay 

3. Carolina & Ángel 

مدیریت استراتژیک سرمایه 

 فکری و دانش سازمانی 

 1بیرلی و دالی 

(2002 ) 

گیرند:  می نظر در بعد دو در را دانش مدیریت اسررتراتژی

 و کرارگیری بره -2جردیرد   دانش کسررررب یرا خلق  -1

 و مرحصررروالت خرلرق بررای مروجرود دانرش سررررازیاهررم

(  2004) نونراکرا و همکراران  .جردیرد سرررازمرانی فرآینردهرای

 و صررریح هایدانش تبدیل و خلق اسررتراتژی نوع چهار

  - 1انرد:  نموده  ارائرههرا بردین صرررورت  ضرررمنی در سرررازمران

)پنهان به   سررازیبرونی  -2)پنهان به پنهان(  سررازیاجتماعی

  - 4)آشرررکرار بره آشرررکرار(   سررررازیترکیرب  -3آشرررکرار(  

 )آشکار به پنهان(. سازیدرونی

مدیریت  چارچوبی برای

 "رد" استراتژیک

 

رگ و  

 (2006)2لیندسی 

سرررطرح دو  در  پریشرررنرهررادی  چررارچروب  پرژوهرش  ایرن   در 

 و سرطح تاکتیکی توسرعه(؛ و سراخت اسرتراتژیکی)ارزیابی،

و توزیع(   یرادگیری بردن، کراربره گرفتن، فرآینرد )تحرت

 بحث شده است.

اقتصاد مدیریت استراتژیک  

دانش: یک مدل جدید برای  

 ارزیابی

صفری کاهره  

(2011 ) 

اجرای  ارزیررابی  برای  یررک چررارچوبی  ابترردا  مقررالرره  این  در 

مدیریت دانش از دیدگاه اقتصررادی ارائه شررده اسررت. سررپس  

پرسررشررنامه اسررتانداردی طراحی و در اختیار متخصررصرران و  

آوری  صررنعت و دانشررگاه قرار گرفت. پس از جمع خبرگان

هرا، فراکتورهرای اقتصرررادی اصرررلی ترأثیرگرذار بر اجرای داده 

سریسرتم مدیریت اسرتراتژیک دانش در بخش خدمات مالی با  

تمرکز بر بخش بانکداری شررناسررایی شررد. نهایتاً پیشررنهادات  

 کاربردی به صنعت موردمطالعه ارائه شد.

استراتژیک:  مدیریت دانش

 سازمانی  عملکرد و نوآوری

کارولینا و  

 (2011) 3آنجل 

 مورد را اسررپانیایی شرررکت  310محققان در این پژوهش، 

 اسررتراتژی دو پژوهش براسرراس این اند.داده  قرار مطالعه

 عملکرد روی بر توانندمی و شرخصری( )مدون دان مدیریت

 افزایش طریق )از غیرمسررتقیم و طور مسررتقیم به سررازمان

 .بگذارد نوآوری( اثر توانایی

ارزیابی فاکتورهای بحرانی  

موفقیت برای اجرای مدیریت 

استراتژیک دانش در بخش  

 خدمات

فرزین و  

همکاران  

(2014 ) 

در این پژوهش پس از شرررناسرررایی عوامل مهم و کلیدی در 

آوری  اجرای مردیریرت اسرررتراتژیرک دانش و توزیع و جمع

متخصرررصررران از طریق پرسرررشرررنرامره در عقرایرد خبرگران و  

و  بزرگ ایران  بررانکررداری  خرردمررات صرررنعررت  بخش  ترین 



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی  |12

 

 

 

 پژوهش مروری بر پیشینه و ادبیات 
به طور خالصه پیشینه داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش آورده شده    1در جدول  

    است:

ارائه مدل مفهومی   ارزیابی سیستم مدیریت استراتژیک دانش وشناسایی معیارهای  

 پژوهش 

 مدیریت استراتژیک بر مؤثر عامل 13 ( در پژوهشی، تعداد1394مقدم و همکاران )محمدی

ها به صورت زیر پیشنهاد دادند:  متدولوژی و هاها، روشچارچوب ها،مدل از مستخرج دانش 

 دانشمدیریت  فرآیندهای ارزیابی -1

 

1. Lee 

2. Maria, Alvaro 

بکرارگیری رویکرد مدلسرررازی معرادالت سررراختراری و تأییرد  

اعتبار عوامل بحرانی موفقیت، پیشررنهادات علمی و کاربردی 

 به صنعت ارائه شد.

ارایه یک رویکرد و مدل  

نظری مدیریت استراتژیک 

دانش در بخش کسب و کار  

 کشاورزی

و همکاران   1لی

(2018 ) 

ها به فقدان مطالعات قبلی در خصررروص ارزیابی و تحلیل  آن

های مدیریت اسررتراتژیک دانش پی بردند. لذا در این سررنجه

سرریس فازی و احتسرراب وزن  أمطالعه با اسررتفاده از تکنیک ت

هرای اسرررتخراجی  بنردی گزینرههرا بره رتبرهپرارامترهرا و شررراخص

هرا نشررران داد کره مزیرت رقرابتی  نترایج پژوهش آنپرداختنرد.  

شررررکت از طریق مدیریت اسرررتراتژیک دانش و پشرررتیبانی  

ها همچنین نشرران دادند که  یابد. آنمدیریت ارشررد بهبود می

و   ارشررررد  مردیریرت  پشرررتیبررانی  نظری  مردیریتی و  مفرراهیم 

ترین ابعراد مردیریرت  هرای فرآینرد مردیریرت دانش مهمچرخره

نظور بهبود عملکرد شررکت در بخش  اسرتراتژیک دانش به م

 کسب و کار کشاورزی هستند.

مدیریت استراتژیک دانش 

 در عصر دیجیتال

  2ماریا و آلوارو

(2019 ) 

در حوزه    هراپژوهشهرا، علیرغم انجرام تمرام  مطرابق ترأکیرد آن

مدیریت دانش، اهمیت نظری و کاربردی مرتبط با دسرررتیابی  

ویکرد هولیسرتیک  و اجرای مدیریت اسرتراتژیک دانش در ر

کار و اجزای مختلف تأثیرگذار بر مزیت وبه استراتژی کسب

 ها چندان بحث نشده است.رقابتی بلندمدت سازمان
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 مدیریت دانش اهداف تدوین  -2 

 فرهنگی  عوامل -3 

 دانشی  نیازهای آنالیز -4 

 حل مسئله  هایروش از استفاده -۵ 

 تفکیک  سازمانی به دانش  انواع به توجه -6 

 دانشی  منابع ارزیابی -7 

 سازمانی  ساختار -8 

 اطالعات  فناوری  استراتژی -9 

 انسانی منابع استراتژی -10 

 استراتژیک  دانش  شناسایی -11 

 دانش  مدیریت های پویایاستراتژی به توجه -12 

 دانش سازمان. مارپیچ فرآیندهای -13 

فرزین2011)  1همچنین صفری کاهره )  2( و  در  2014و همکاران  خود،    هایپژوهش ( 

 اند: برای ارزیابی مدیریت استراتژیک دانش ارائه داده 1معیارهایی به صورت جدول 

؛ فرزین و همکاران، 2011معیارهای ارزیابی مدیریت استراتژیک دانش )صفری کاهره،   :1جدول 

2014 ) 

 معیار ردیف

 های مالی نسبت 1

 رشد و یادگیری  2

 مفهوم یا بافت تغییر سازمانی  3

 مدیریت هزینه 4

 مدیریت درآمد  ۵

 مدیریت ارتباط با مشتری  6

 3پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت 7

 

1. Safari Kahreh 

2. Farzin 
3. Corporate Social Responsibility (CSR) 
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 1وری شرکت نسبت بهره  8

 های دانش تقویت قابلیت 9

 های دانش سازماندارایی  10

 افزایش یا تقویت مبتنی بر شایستگی  11

 های استراتژیک سازمانیقابلیت 12

 کیفیت مدیریت دانش 13

 درخواست اشتغال و نسبت گردش مالی  14

 مدیریت ریسک  1۵

 ابهام سازمانی  16

 سازمانی چابکی  17

 گذاری دانش موانع اشتراک 18

 تقویت سیستم پاداش  19

 های مدیریت دانش زیرساخت  20

 

مدیریت   بر  تأثیرگذار  و  اولیه  ادبیات، عوامل کلیدی  مرور  به  توجه  با  پژوهش  این  در 

 استراتژیک دانش به صورت زیر پیشنهاد شدند:

 مدیریت استراتژیک دانش عوامل کلیدی اولیه و تأثیرگذار بر : 2جدول 

 محققان  توصیف عامل  عامل کلیدی  ردیف

حل  هایروش از دانشی، استفاده  نیازهای )آنالیز مدیریت دانش 1

مسئله )استفاده مجدد از دانش(، بهبود  

های های دانش سازمان، تقویت قابلیتدارایی 

دانش، بهبود کیفیت مدیریت دانش، تقویت 

 دانش(؛ های مدیریت زیرساخت 

؛  2011)صفری کاهره، 

فرزین و همکاران،  

2014) 

مقدم و  )محمدی داده(؛ هایپایگاه  و نوین های)فناوری دانشی منابع ارزیابی 2

 ( 1394همکاران،  

 دانش انواع به توجه 3

 تفکیک  سازمانی به

 هایمستندسازی دانش خالقیت، های)تکنیک

 موجود(؛

مقدم و  )محمدی

 ( 1394همکاران،  

 فرآیندهای ارزیابی 4

مدیریت دانش و 

مدیریت دانش   اندازاهداف و چشم )تدوین

 دانش(؛ بکارگیری و حفظ کسب، شامل خلق،

مقدم و  )محمدی

 ( 1394همکاران،  

 

1. Corporate Productivity Ratio 
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 دانش شناسایی

 استراتژیک

 گذاری دانش،)فرهنگ تسهیم و اشتراک فرهنگی  عوامل ۵

 اطالعات(؛ استفاده از فناوری

مقدم و  )محمدی

 ( 1394همکاران،  

 سازمانی، بینش تمرکز رهبری، و )مدیریت سازمانی بهبود ساختار 6

 راهبردی(؛

؛  2011)صفری کاهره، 

؛  2014فرزین و همکاران، 

مقدم و همکاران،  محمدی

1394) 

کارگروهی،  پروری،جانشین )آموزش، انسانی منابع استراتژی 7

 یادگیری(؛ 

مقدم و  )محمدی

 ( 1394همکاران،  

 به توجه 8

 های پویایاستراتژی

 دانش  مدیریت

؛  2011)صفری کاهره،  محوری(؛ گرا، تجربه)رهبری تحول 

؛  2014فرزین و همکاران، 

مقدم و همکاران،  محمدی

1394) 

 مارپیچ فرآیندهای 9

 دانش سازمان

)اجتماعی کردن، بیرونی کردن، درونی کردن، 

 ترکیب(.

؛  2011)صفری کاهره، 

؛  2014فرزین و همکاران، 

مقدم و همکاران،  محمدی

1394) 

 

ای  های پژوهش، تمامی این عوامل طی پرسشنامهکه در ادامه و در بخش تحلیل و یافته

گیرند تا پس از  در اختیار خبرگان، مدیران و کارشناسان بانک سپه منطقه همدان قرار می

نظرات و با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر، عوامل کلیدی نهایی استخراج شوند. آوری  جمع

سازی  بندی عوامل از نظر اهمیت در پیادهگیری سوارا، رتبهنهایتاً با استفاده از تکنیک تصمیم

، مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش  1سیستم مدیریت استراتژیک دانش صورت پذیرد. شکل  

 دهد: را نشان می
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 مدل مفهومی پژوهش  :1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اصلی پژوهش  هایپرسش ها و فرضیه

 اصلی هایفرضیه

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه  مدیریت دانش در پیاده •

 همدان تأثیر مثبت دارد.  

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه  ارزیابی منابع دانشی در پیاده •

 منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

پیاده • انواع دانش سازمانی در  به  استراتژیک دانش در  توجه  سازی سیستم مدیریت 

 بانک سپه منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

مدیریت استراتژیک 

 دانش

 مدیریت دانش

 دانشی منابع ارزیابی

 دانش انواع به توجه

 سازمانی

فرآیندهای مدیریت  ارزیابی

 دانش و شناسایی دانش

استراتژیک

 فرهنگی عوامل

 بهبود ساختار

 منابع استراتژی

 به توجه

های استراتژی

 مارپیچ فرآیندهای

 دانش سازمان
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شناسایی فرآیندهای ارزیابی • و  دانش  پیاده دانش  مدیریت  در  سازی  استراتژیک 

 سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه  فرهنگی در پیاده عوامل •

 همدان تأثیر مثبت دارد.  

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه  سازمانی در پیاده بهبود ساختار  •

 منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

انش در بانک سپه  سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانسانی در پیاده منابع استراتژی •

 منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

پویایاستراتژی به  توجه  • پیاده مدیریت های  در  مدیریت دانش  سیستم  سازی 

 استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان تأثیر مثبت دارد.  

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش  دانش سازمان در پیاده مارپیچ  فرآیندهای •

 ه همدان تأثیر مثبت دارد.  در بانک سپه منطق 

 اصلی های پرسش

عوامل نهایی تأثیرگذار بر موفقیت در اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در   •

 ند؟ابانک سپه منطقه همدان کدام

بندی این عوامل از نظر اهمیت جهت اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش  رتبه •

 در بانک سپه منطقه همدان چگونه است؟ 

پیاده  راهکارهاییچه   • جهت  در  همدان  منطقه  سپه  بانک  سیستم  به  بهبود  و  سازی 

 ارائه داد؟توان مدیریت استراتژیک دانش می

 شناسی پژوهش روش 
است. همچنین این پژوهش، از نظر روش اجراء،    1پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی

ز طریق ابزار پرسشنامه به  است. این پژوهش همانند تحقیقات پیمایشی، ا  2پیمایشی   -توصیفی 

نظام میتوصیف  فعلی  ویژگیواروضعیت  و  بررسی  پردازد  و  مطالعه  را  آن  صفات  و  ها 
 

1. applied research 

2. survey research  
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دادهمی به عبارتی گردآوری  پرسشنامه و مصاحبه صورت مینماید.  از  استفاده  با  گیرد. ها 

استخراج  شود؛ در خصوص بررسی و  جامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته می

از رویکرد   استفاده  با  استراتژیک دانش  بر اجرای سیستم مدیریت  تأثیرگذار  نهایی  عوامل 

تعداد   به  همدان  منطقه  شعب  سپه  بانک  کارکنان  کلیه  نظرات  مسیر،  نفر    330تحلیل 

توان اندازه نمونه مناسب را محاسبه کرد.  درنظرگرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران می

تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه از جدول    روش  گیری این پژوهش، هروش نمون

 کوکران برابر است با: فرمول مورگان یا فرمول کوکران استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 .استنفر    180برابر با    باًیتقرمطابق جدول مورگان و فرمول ذکر شده اندازه نمونه آماری  

رتبه و  ارزیابی  با  رابطه  در  از  همچنین  تکنیک سوارا  از  استفاده  با  استخراجی  بندی عوامل 

در بانک سپه    سال سابقه کار  ۵مدیران و متخصصان با حداقل مدرک کارشناسی و  عقاید  

در   توان با؛ به طوری که میاستنفر    93  ها،شود که تعداد کل آناستان همدان استفاده می

نمون تعداد حداقل  هنظر گرفتن  به  جامعه  این  از  این    20ای  )در  با    61،  پژوهش نمونه  نفر( 

گیری تصادفی ساده( نسبت به ارزیابی عوامل اقدام کرد. این پژوهش  استفاده از روش نمونه

مورد سنجش قرار    1398به صورت مقطعی بوده و وضعیت مسئله موردنظر را در بهار سال  

 های زیر استفاده شد: تحلیل اطالعات، از روشوگرفت. در این پژوهش برای تجزیه

به منظور شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر بر سیستم مدیریت استراتژیک دانش، از   •

 رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. 

رتبه • کلیدی،  عوامل  )وزن(  اهمیت  تعیین  منظور  آنبه  استخراج  بندی  نهایتاً  و  ها 

)بااهمیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش از تکنیک  ترین( عامل در  مؤثرترین 

 شود.یجی( بهره گرفته میتدر  یدهتحلیل نسبت ارزیابی وزن) 1سوارا 

 

1. Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) 
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و مصاحبه    پژوهشبه منظور اجرای رویکرد تحلیل مسیر، پس از مروری جامع بر ادبیات  

عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم  با مدیران و خبرگان شعب بانک سپه منطقه همدان،  

 200شده در اختیار  گردد. سپس پرسشنامه طراحیشناسایی میدیریت استراتژیک دانش  م

ها و نظرات خود  گیرد تا دیدگاهنفر از مدیران، خبرگان و کارشناسان بانک مذکور قرار می

را در خصوص تأثیرگذاری این عوامل اعالم نمایند. در ادامه به منظور تعیین وزن )اهمیت و 

یکی از موضوعات مهم در    ،ارزیابی وزنشود.  تکنیک سوارا بهره گرفته میرتبه( عوامل از  

از انواع    یکری   گیری سوارا تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره اسرت.  بسیاری از مسائل تصمیم

محاسبه وزن و ارزیرابی    ن در آن نقش مهمی را درااست که متخصص  یدههای وزنروش

  ها شاخصقبل از هر چیز،    متخصصان  این تکنیک،  در  (.Zolfani et al, 2012)  نهرایی دارنرد

ها رتبه آخرر ترین آناهمیتکرم  و، رتبره یرک  شاخصتررین  کننرد. مهرممری  بندیاولویترا  

در    .دنشومیبندی  اولویت  معیارهرا بر اساس مقرادیر متوسرط اهمیرت نسربی  گیرد. نهایتاًمی

ارزی در  مهمی  نقش  متخصص  روش،  وزناین  محاسبه ابی  هرر  های  هرمچنرین  دارد.    شده 

مشخص    متخصص اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی، اطالعات و تجربیات خود 

وزن   متخصصان،آمده از دستهای گروهی بهبه ارزش متوسط رتبه آنگاه برا توجره کند.می

تعیین می معیار  و همکاران،  ترجمه  ؛  Keršuliene et al, 2010)  گررددهر   .(1396اجلی 

نمونه روش  از  استفاده  با  سوارا  تکنیک  هوشمند،  اجرای  و  غیراحتمالی  و   61گیری  خبره 

گیری یک روش غیراحتمالی است  شوند. این نوع نمونهمتخصص بانک مذکور انتخاب می

شود. در  نفر خبره کافی دانسته می  20تا    10تعداد    که حالت انتخاب تصادفی دارد و معموالً

ن با این تعداد خبره با اشباع تئوریک در حوزه مورد بررسی دست یافتند  ااین پژوهش محقق 

ای که به تعریف خصوصیات یک  دهد که دیگر دادهچرا که اشباع تئوریک زمانی رخ می

می مقایسهطبقه کمک  تمام  و  نشود  وارد  پژوهش  به  باشد  کند  افتاده  اتفاق  موردنظر  های 

(. در واقع این خبرگان همگی از مدیران رده اول شعب بانک سپه  1396ران،  )اجلی و همکا

منطقه همدان هستند و کاماًل به موضوع مورد بررسی اشراف دارند. سپس این عوامل وارد  

گیرد  حاضر شده و در اختیار خبرگان موردنظر قرار می  پژوهش شده  پرسشنامه دوم طراحی

های  ی بعد با استفاده از گامن عوامل بیان نمایند. در مرحلهتا نظرات خود را در مورد اهمیت ای
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شود(، اطالعات پرسشنامه موردتحلیل  تکنیک سوارا )که در ادامه به تفصیل شرح داده می

نهایتاً   و  شود  حاصل  کلیدی  عوامل  اهمیت  یا  وزن  وسیله  این  به  تا  گرفت  خواهند  قرار 

 مدیریت استراتژیک دانش مشخص شود. بندی این عوامل از نظر اهمیت در سیستم رتبه

 های اجرایی تکنیک سواراگام
 ها؛ : محاسبه درصد نظرات شاخص1گام 

 سازی عوامل بر اساس اهمیت؛ : مرتب2گام 

 (؛sj: اختالف نسبی نظرات هر شاخص نسبت به شاخص بعدی) 3گام 

 ها؛ ( برای شاخصkj: محاسبه مقادیر رشد ) 4گام 

 (؛  𝑞𝑗ها ) شده شاخصبازیابی: محاسبه اهمیت ۵گام 

 .(𝑤𝑗ها ) : محاسبه وزن شاخص6گام 

  نشان داده شده است.  2با عنایت به توضیحات فوق، مراحل انجام پژوهش در شکل 

 مراحل انجام پژوهش  :2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش بحث و یافته 

 شناختی جامعه های جمعیتویژگی

 ایمطالعات کتابخانهاستخراج عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش با مرور ادبیات، 

 بر مدیریت استراتژیک دانش عواملنمونه میان خبرگان بانک به منظور بررسی تأثیر  200ها به تعداد توزیع پرسشنامه

 SPLSافزار های روایی و پایایی )تحلیل عاملی تأییدی( و تست فرضیات پیشنهادی با نرماجرای آزمون

 نمونه میان کارشناسان و خبرگان بانک به منظور اجرای تکنیک سوارا 61به تعداد طراحی و توزیع پرسشنامه دوم 

 ترین عامل(اهمیتترین و کمتعیین اهمیت و رتبه عوامل کلیدی و مؤثر با تکنیک سوارا )استخراج مهم

 هکارهای مناسب در جهت بهبود وضعیت مدیریت استراتژیک دانش بانک سپبحث نهایی و ارائه راه



 21  |اجلی و جدیدی  

 

 

شاخص از  پژوهش،  این  ویژگیدر  بررسی  برای  توصیفی  آمار  جمعیتهای  شناختی  های 

 دهندگان استفاده شده است. پاسخ

 28نفر یعنی    ۵0درصد مرد و    72نفر یعنی    130نفر نمونه انتخابی، تعداد    180از  جنسیت: 

 دهندگان زن هستند.درصد پاسخ

بندی  گروه سنی به صورت زیر دسته  دهندگان در چهار برای سهولت ارائه سن، پاسخ  سن:

  78/32نفر یعنی  ۵9سال هستند.  3۵درصد افراد کمتر از  12/12نفر یعنی معادل  22اند. شده

  46سال سن و  ۵0تا  4۵درصد افراد  44/29نفر یعنی  ۵3سال سن،  4۵تا  3۵درصد افراد بین 

 سال دارند. ۵0درصد، سن باالی  ۵6/2۵نفر معادل 

پاسخ نفر  84د  تعدا  تحصیالت:  یعنی  از  تحصیلی    67/46دهندگان  مدرک  افراد  درصد 

درصد افراد دارای    33/۵3نفر از پاسخ دهندگان معادل    96تر دارند. تعداد  کارشناسی و پایین 

درصد دارای مدرک    00/0نفر معادل    0مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند و تعداد  

 . استدکترای تخصصی 

بندی  ها در چهار گروه به صورت زیر دستهت ارائه سابقه شغلی، آنبرای سهول  سابقه شغلی:

 نفر   47سال سابقه هستند.  10درصد افراد دارای کمتر از    ۵6/1۵یعنی معادل    نفر  28اند.  شده

تا    1۵درصد افراد    ۵6/3۵نفر یعنی  64سال سابقه دارند.  1۵تا    10درصد افراد بین    11/26یعنی

 سال و بیشتر دارند. 20درصد سابقه  77/22معادل نفر 41 سال سابقه  و   20

 آزمون فرضیات: تحلیل عاملی تأییدی و سنجش بارهای عاملی

، الزم است تا از صحت  پژوهش قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومی 

یل  گیری متغیر مستقل و متغیر وابسته اطمینان حاصل شود. این کار توسط تحلهای اندازهمدل 

می صورت  اول  مرتبه  تأییدی  قدیمیعاملی  از  یکی  تأییدی  عاملی  تحلیل  ترین  گیرد. 

های بدست آمده(  های آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون )عاملروش

متغیرهای مشاهده شده ) برده میهاپرسش و  به کار  اندازه(  بیانگر مدل  و  گیری است  شود 

 (. 1393)داوری و رضازاده، 

ضرایب بارهای عاملی را    شامل تحلیل عاملی تأییدی و،  SPLS  افزار، خروجی نرم3شکل  

 دهد:نشان می
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 ضرایب بارهای عاملی  :3شکل 

 

)داوری و رضازاده،   است  4/0بودن ضرایب بارهای عاملی  مقدار مالک برای مناسب

همان1393 در شکل  (.  که  عاملی    3گونه  بارهای  عدد ضرایب  نه  تمامی  است،  مشخص 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 4/0عوامل از 

i.  
ii.  آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا 

شاخص استخراجی  مقادیر  واریانس  میانگین  و  کرونباخ  آلفای  ترکیبی،  پایایی  های 

(AVE ) آمده است: 3مربوط به نه سازه پژوهش در جدول 

 مقادیر معیارهای پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی :3جدول 

ها سازه   AVE آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی 

دانشمدیریت   ۵69302 /0  738276 /0  721087 /0  

0/ ۵73827 دانشی منابع ارزیابی  8۵6379 /0  739287 /0  

0/ ۵9۵362 تفکیک  سازمانی به دانش انواع به توجه  776392 /0  749267 /0  

 دانش مدیریت دانش و شناسایی فرآیندهای ارزیابی

 استراتژیک

۵73987 /0  7۵6287 /0  728397 /0  
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0/ 497382 فرهنگی  عوامل  781298 /0  762376 /0  

0/ 610243 سازمانی بهبود ساختار  883۵42 /0  863876 /0  

0/ 612497 انسانی منابع استراتژی  7936۵1 /0  8734۵9 /0  

های پویایاستراتژی به توجه 0/ ۵37269 دانش مدیریت   7192۵6 /0  793872 /0  

0/ ۵73098 دانش سازمان مارپیچ فرآیندهای  849387 /0  728309 /0  

مشخص شده است، مقدار مربوط به معیارهای پایایی ترکیبی    2طور که در جدول  همان

پایایی مناسب مدل دارد.   7/0سازه باالتر از    9و آلفای کرونباخ برای   است که حاکی از 

اند )داوری و به باال معرفی کرده  ۵/0را    AVE( مقدار مناسب برای  1981فورنل و الرکر )

است    ۵/0ها باالتر از  تمامی سازه  AVEگونه که مشخص است مقدار  (. همان1393همکار،  

 . استدهنده روایی همگرای مناسب مدل که نشان

iii.  
iv.  بررسی روایی واگرا 

های  دهد: الف( مقایسه میزان همبستگی بین شاخصاین معیار دو موضوع را پوشش می

های دیگر ب( مقایسه میزان  ها با سازهیک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص

ها با روش  هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازههمبستگی یک سازه با شاخص

 (. 1393مکار، )داوری و ه  فورنل و الرکر

دهند که قطر  ( برای بررسی روایی واگرا، ماتریسی را پیشنهاد می1981فورنل و الرکر )

مقادیر   ماتریس حاوی جذر  این  به جدول  سازه  AVEاصلی  توجه  با  بنابراین  است  2ها   .

 خواهد بود:  4ماتریس فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرای مدل به صورت جدول 

 گزارش نهایی روایی واگرا با روش فورنل و الرکر  :4جدول 

مدیریت  ها سازه

 دانش

 ارزیابی

 منابع

 دانشی 

 توجه

 انواع به

 دانش

سازمانی 

 به

 تفکیک 

 ارزیابی

فرآیندها

 ی

مدیریت 

دانش و  

شناسایی

 دانش 

 عوامل

 فرهنگی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

استرات 

 ژی

 منابع

 انسانی 

 به توجه

هاستراتژی 

 ای پویای

 مدیریت

 دانش

فرآیندها

 ی

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان
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استرات 

 ژیک 

مدیریت 

 دانش

7۵4۵2

1/0 

        

 ارزیابی

 منابع

 دانشی 

64837

6/0 

7۵7۵1

4/0 

       

 به توجه

 انواع

 دانش

سازمانی 

 به

 تفکیک 

61928

7/0 

683۵4

6/0 

771۵9

7/0 

      

 ارزیابی

فرآیندها

 ی

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 دانش

استراتژی 

 ک

۵9376

۵/0 

64039

8/0 

73927

6/0 

7۵7619

/0 

     

 عوامل

 فرهنگی 

68۵36

2/0 

۵9782

1/0 

68498

3/0 

719237

/0 

70۵2۵

3/0 

    

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

69208

7/0 

72019

8/0 

69830

9/0 

697384

/0 

6۵729

3/0 

78118

1/0 

   

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

73928

7/0 

6973۵

4/0 

71928

7/0 

70376۵

/0 

67930

9/0 

67298

3/0 

78262

2/0 

  

 به توجه

هاستراتژی 

 ای پویای

 مدیریت

 دانش

۵6378

2/0 

67843

9/0 

68۵67

4/0 

684093

/0 

66386

۵/0 

73029

8/0 

71982

3/0 

732986 /

0 
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فرآیندها

 ی

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

6۵039

8/0 

70837

6/0 

74839

1/0 

704637

/0 

616۵7

3/0 

693۵9

4/0 

74039

8/0 

667298 /

0 

7۵7032

/0 

جدول   در  حاصله  مقادیر  به  توجه  داده  3با  مناسب  واگرای  قرار  روایی  موردتأیید  ها 

 گیرد.می

v.  برازش مدل ساختاری: آزمون فرضیات 

رسد.  گیری، نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میهای اندازهبعد از برازش مدل 

)متغیرهای آشکار( کاری    ها پرسش گیری، به  های اندازهبخش مدل ساختاری بر خالف مدل

گردد. برای بررسی برازش  ها بررسی میندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آن

  t-valuesیا همان مقادیر    zترین معیار، ضرایب معناداری  و اساسیمدل ساختاری اولین  

 (. 1393)داوری و همکار،  است

vi.   ضرایب معناداریZ  مقادیر(t-values ) 
 دهد:را نشان می zشده همراه با ضرایب معناداری ، مدل ترسیم4شکل 

 zمدل ترسیم شده همراه با ضرایب معناداری   :4شکل 
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بیشتر   96/1مشخص است، ضریب مربوط به تمامی مسیرها از  4گونه که از شکل همان

دهد. لذا تمامی بودن مدل ساختاری را نشان میاست که معناداربودن این مسیرها و مناسب

سازی  شده در پیادهاساییشوند. به عبارتی تمامی عوامل شن های پژوهش نیز تأیید میفرضیه

 سیستم مدیریت استراتژیک دانش بانک سپه منطقه همدان مؤثر هستند.

vii.  2معیارR 

مربوط به   2Rدومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضرایب  

است که نشان از تأثیر یک متغیر   معیاری  2R)وابسته( مدل است.    زایمتغیرهای پنهان درون

به عنوان مقدار مالک    67/0و    33/0،  19/0زا دارد و سه مقدار  زا بر یک متغیر درونبرون 

(. با  1393شود )داوری و همکار، در نظر گرفته می   2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

محاسبه شده است    4/0زای مدل باالی  سازه درون  نهبرای تمامی     2R، مقدار 3توجه به شکل

 سازد.که با توجه به سه مقدار مالک، مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می

viii.  2معیارQ 

سازد و در صورتی که در مورد یک سازه  بینی مدل را مشخص میاین معیار قدرت پیش 

بینی  پیش را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت    3۵/0و    0/ 1۵،  02/0زا سه مقدار  درون

، خروجی  ۵زای مربوط به آن را دارد. شکل  های برونضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه

 دهد: افزار را نشان مینرم 

 Q2افزار برای معیار خروجی نرم  :5شکل 

 SSE/SSO-1 ها سازه 

 0/ 183۵64 مدیریت دانش

 0/ 219287 دانشی منابع ارزیابی

 0/ 228376 تفکیک  سازمانی به دانش انواع به توجه

 0/ 24208۵ استراتژیک  دانش مدیریت دانش و شناسایی فرآیندهای ارزیابی

 0/ 194۵62 فرهنگی  عوامل

 0/ 203748 سازمانی بهبود ساختار

 0/ 178296 انسانی منابع استراتژی

 0/ 1973۵4 دانش مدیریت های پویایاستراتژی به توجه
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 0/ 176209 دانش سازمان مارپیچ فرآیندهای

بینی  شود که قدرت پیش زا، مشخص میهای درونسازه  2Qبا توجه به مقادیر حاصله برای  

ها وجود دارد و برازش مدل ساختاری پژوهش، مجدداً  قوی مدل در خصوص تمامی سازه

 شود. تأیید می

ix.  
x.  برازش مدل کلی با معیارGOF 

گیری و مدل ساختاری  های اندازهدر نهایت، بعد از محاسبه همه معیارهای برازش مدل

شود، عددی  نشان داده می  GOF، باید برازش کلی مدل محاسبه شود. این معیار که با  پژوهش 

تر باشد، حکایت از برازش کلی باالتر مدل بین صفر و یک است و هرچقدر به یک نزدیک 

  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  2۵/0، 01/0سه مقدار دارد. 

ضرب مقادیر میانگین ضریب از جذر حاصل،  (1393معرفی شده است )داوری و همکار،  

گونه  آید. همانهای درونزای مدل بدست میبرای سازه  1قادیر افزونگیتعدیل و میانگین م

حاصل شد که مقدار مناسبی    31/0برابر با    GOFافزار محاسبه شد، مقدار  که در خروجی نرم

 شود. است و نشان از برازش قوی مدل ساختاری دارد، در نتیجه برازش کلی مدل نیز تأیید می

xi. 3-6-  موفقیت اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش با تکنیک   بندی عوامل کلیدی رتبه

 سوارا

بندی عوامل کلیدی از نظر اهمیت  اصلی پژوهش که: رتبه  پرسش به منظور پاسخگویی به  

  جهت اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان چگونه است؟

گیری چندشاخصه سوارا استفاده شد که در ادامه رویه گام به گام و از تکنیک نوین تصمیم

رتبه و  محاسبه وزن عوامل  تکنیک جهت  این  آناجرایی  میبندی  تشریح  این  ها  در  شود. 

در بانک سپه  اجرای موفق سیستم مدیریت استراتژیک دانش  عامل کلیدی مؤثر بر    9پژوهش  

 آورده شده است:   ۵شد که در جدول منطقه همدان استخراج  

 

 

1. redundancy 
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 « سیستم مدیریت استراتژیک دانش »اجرای موفق بر عوامل کلیدی    : 5جدول  

عامل  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 کلیدی

توصی

ف 

 عامل

مدیری

ت  

 دانش

ارزیاب 

 ی

 منابع

 دانشی 

توجه 

به 

 انواع

 دانش

سازمان

 ی

 ارزیابی

فرآیندهای

مدیریت  

دانش و  

 شناسایی

 دانش

استراتژی 

 ک

 عوامل

فرهن

 گی

بهبود  

ساختار

 

سازمان

 ی

استراتژی 

 منابع 

 انسانی 

 به توجه

ها استراتژی 

 ی پویای

 مدیریت

 دانش

فرآیندهای

 مارپیچ  

دانش  

 سازمان

پرداخته شد. این عوامل  ارزیابی  به  از تکنیک سوارا  استفاده  با  ادامه  برای    در  منظور  بدین 

بانک سپه منطقه همدان در این حوزه بهره گرفته شد؛ به  خبره    61ارزیابی عوامل از نظرات  

 4۵خبره بین  8سال،  4۵تا  3۵خبره بین  34سال،  3۵خبره کمتر از 12طوری که از نظر سن، 

نفر دارای مدرک    13سال سن دارند. از نظر تحصیالت،    ۵0خبره باالتر از    7سال و    ۵0تا  

باال،   با تجربه  با سابقه و  اما  نفر دارای مدرک   19دارای مدرک کارشناسی،  نفر    29دیپلم 

 12کارشناسی ارشد هستند. هیچ کارشناسی دارای مدرک دکتر نبود. بر مبنای سابقه شغلی، 

نفر دارای سابقه    27سال،    20تا    10نفر دارای سابقه بین    13سال،    10نفر دارای سابقه کمتر از  

نفر   44سال هستند. از نظر جنسیت نیز،    2۵نفر دارای سابقه باالتر از    9سال و    2۵تا    20بین  

 20نفر در واحدهای صف و    41نفر زن بودند. همچنین بر مبنای واحد سازمانی،    17مرد و  

 نفر در واحدهای ستادی مشغول به کار هستند. 

 ها: اجرای گام

(، درصد نظرات هر شاخص  61) : با تقسیم تعداد نظرات هر شاخص بر تعداد خبرگان1گام 

 (:6شد )جدول حاصل 
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 درصد نظرات و رتبه هر شاخص   : 6جدول  
عامل  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 کلیدی 

توصیف  

 عامل 

مدیریت  

 دانش 

 ارزیابی

 منابع

 دانشی 

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت  

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک 

 عوامل 

 فرهنگی

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

 به  توجه 

های استراتژی

 پویای

 مدیریت

 دانش 

 فرآیندهای

 مارپیچ

دانش  

 سازمان

تعداد  

 نظرات 

26 30 33 30 31 32 ۵4 38 13 

درصد  

 نظرات 

43 /0 49 /0 ۵4 /0 49 /0 ۵1 /0 ۵2 /0 88 /0 62 /0 21 /0 

 8 2 1 4 ۵ 6 3 6 7 رتبه 

 کنیم: مرتب می 7: عوامل را به ترتیب اهمیت در جدول 2گام 

 سازی عوامل به ترتیب اهمیت مرتب  :7جدول 

 رتبه  1 2 3 4 ۵ 6 7 8

F9 F1 F2,F4 F5 F6 F3 F8 F7 عامل 

فرآیندهای 

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

مدیری

ت 

 دانش

 ارزیابی

 منابع

 -دانشی

 ارزیابی

فرآیندهای 

مدیریت   

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک

 عوامل

فرهنگ 

 ی

بهبود  

 ساختار

سازمان

 ی

توجه به  

 انواع

 دانش

سازمان

 ی

 به توجه

ها استراتژی

 ی پویای

 مدیریت

 دانش

استراتژی

 منابع 

 انسانی

درصد   88/0 62/0 ۵4/0 ۵2/0 ۵1/0 49/0 43/0 21/0

نظرا

 ت



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی  |30

 

 

، را برای هر  sj: اختالف نسبی نظرات هر شاخص نسبت به شاخص بعدی، یعنی  3گام  

می محاسبه  اول(  شاخص  از  )غیر  عنوان  شاخص  به  تعلق    sjکنیم؛ عددی  اول  شاخص  به 

و ... خواهد بود    62/0-۵4/0=0/ 08برابر با    S3و    88/0-62/0=26/0برابر با    S2گیرد و  نمی

 (. 8)جدول 
 sjقادیر : م8جدول 

F9 F1 F2,F4 F5 F6 F3 F8 F7 عامل 

 فرآیندهای

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

مدیریت 

 دانش

 منابع ارزیابی

 - دانشی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک 

 عوامل

 فرهنگی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 به توجه

های استراتژی 

 پویای

 دانش مدیریت

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

21/0 07/0 02/0 02/0 02/0 08/0 26/0 -- sj 

1های دیگر برابر با  و برای شاخص  1برای شاخص اول برابر با    kj: مقدار رشد  4گام   +

sj  آورده شده است:  9است. این مقادیر در جدول 

 برای هر شاخص kjمقادیر رشد  :9جدول 
F9 F1 F2,F4 F5 F6 F3 F8 F7 عامل 

 فرآیندهای

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

مدیریت 

 دانش

 منابع ارزیابی

 - دانشی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک 

 عوامل

 فرهنگی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 به توجه

های استراتژی 

 پویای

 دانش مدیریت

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

21/1 07/1 02/1 02/1 02/1 08/1 26/1 -- kj 
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دهیم و با  قرار می  1، را برابر با  𝑞1، یعنی  (F7)شده شاخص اول  : اهمیت بازیابی۵گام  

بر    𝑞𝑗تقسیم   قبلی  مقادیر    kjشاخص  شاخص،  محاسبه  شاخص  𝑞𝑗آن  نیز  را  دیگر  های 

𝑞1کنیم؛ برای مثال  می = 𝑘2و    1 = 𝑞2است، بنابراین    1.26 =
1

1.26
= و نیز   0.79

𝑞3 =
𝑞2

𝑘3
=

0.79

1.08
=  ارائه شده است:  10در جدول  𝑞𝑗. مقادیر استخراجی  0.73

 برای هر شاخص  qjمقادیر  :10جدول 

F9 F1 F2,F4 F5 F6 F3 F8 F7 عامل 

 فرآیندهای

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

مدیریت 

 دانش

 منابع ارزیابی

 - دانشی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک 

 عوامل

 فرهنگی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 به توجه

های استراتژی 

 پویای

 دانش مدیریت

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

۵4/0 6۵/0 70/0 71/0 72/0 73/0 79/0 1 qj 

برابر    𝑤1ها را بر مجموعشان تقسیم تا وزن هر شاخص محاسبه گردد. مثاًل    𝑞𝑗:  6گام  

 است با:

𝑤1 =
1

5.84
= 0.171 

 آورده شده است:  11ها در جدول وزن شاخص

 وزن هر شاخص  :11جدول 
F9 F1 F2,F4 F5 F6 F3 F8 F7 عامل 

 فرآیندهای

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

مدیریت 

 دانش

 منابع ارزیابی

 - دانشی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 عوامل

 فرهنگی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 به توجه

های استراتژی 

 پویای

 دانش مدیریت

 استراتژی

 منابع

 انسانی 
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 دانش

 استراتژیک 

092/0 112/0 119/0 121/0 123/0 12۵/0 136/0 171/0 wj 

 ارائه شد: 12سازی در جدول ها پس از مرتبنهایتاً وزن شاخص

 سازیوزن هر شاخص پس از مرتب  :12جدول 
F9 F8 F7 F6 F5 F3 F2,F4 F1 عامل 

 فرآیندهای

 مارپیچ 

دانش  

 سازمان

 به توجه

های استراتژی 

 پویای

 دانش مدیریت

 استراتژی

 منابع

 انسانی 

بهبود  

 ساختار

 سازمانی

 عوامل

 فرهنگی 

توجه به 

 انواع

 دانش

 سازمانی

 منابع ارزیابی

 - دانشی

 ارزیابی

 فرآیندهای

مدیریت 

دانش و  

 شناسایی

 دانش

 استراتژیک 

مدیریت 

 دانش

092/0 136/0 171/0 123/0 121/0 12۵/0 119/0 112/0 wj 

 رتبه  7 6 3 ۵ 4 1 2 8

با   « استراتژی منابع انسانی »شود، عامل هفتم یعنی مالحظه می 12طور که در جدول همان

 های هشتم )توجهترین عامل استخراج شده است. همچنین عاملبیشترین وزن به عنوان مهم

های  سازمانی( در رتبه دانش  دانش( و سوم )توجه به انواع مدیریت های پویایاستراتژی به

سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه  یت در پیادهبعدی از نظر اهم

عامل دارند.  قرار  )ارزیابی همدان  دوم  )ارزیابی  منابع های  چهارم  و   فرآیندهای دانشی( 

استراتژیک( با وزن برابر، اهمیت یکسانی داشته و عامل نهم   دانش مدیریت دانش و شناسایی

سازمان(   مارپیچ  )فرآیندهای عنوان کمدانش  به  وزن  با کمترین  در  اهمیتنیز  عامل  ترین 

 اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش بانک سپه منطقه همدان شناسایی شد.  

 گیری و پیشنهادات نتیجه

ها است تعریف  تواند به عنوان اطالعاتی که همراه با تجربه، زمینه، تفسیر و بازتابدانش می

گردد که به عنوان سرمایه  ها تلقی میارزشمند برای سازمانشود. دانش به عنوان یک منبع  
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های خاص خود را ارتقاء  دهد که تواناییها اجازه میگردد، و به شرکتانسانی پدیدار می

کار، دانش در هر دو شکل ضمنی و صریح، به عنوان  وبخشند. از دیدگاه اثربخشی کسب

رقابتی را در شکلی مناسب مدیریت   مزیتتواند  یک منبع کلیدی شناخته شده است که می

سازمان به  که  شده  شناخته  ابزاری  عنوان  به  دانش  مدیریت  مینماید.  اجازه  بر  ها  تا  دهد 

پذیری دارد، تأکید  پذیری و خالقیتی که نیاز به افزایش ارزش و رقابتوری، انعطافبهره

شروع    نماید. از  اقتصاد  با  مرتبط  دانش  افزایش  دلیل  از  1990سال  به  جدیدی  دیدگاه   ،

عمومی  کار  وکسباستراتژی   رقابتی  نیروهای  به  نسبت  منابع  کارایی  بر  بیشتر  تأکید  با 

ها به طور کارا کارکنان را به ابزارهایی برای  شده ظاهر شده است. بسیاری از سازمانپذیرش 

اشتراک به همین ترتیب زیرسیستمگذاری دانش تجهیز کردهمدیریت و  های سازمانی  اند. 

های مدیریت استراتژیک دانش به منظور  محور، پایه و اساس توانمندسازی شایستگیدانش 

کنند  ترکیب دانش با بازار و محصول در جهت افزایش مزایای رقابتی پایدار را فراهم می

 ایجاد برای دانش  نام به  ابزاری  از  استفاده  حاضر، عصر در  (.2014)فرزین و همکاران،  

 ارج با کشورها  و است برخوردار  بسزایی اهمیت از سطح ملی در نوآوری  و خالقیت

مدیریت طور به و دانش  مدیریت به نهادن  نیازی را آن نوآوری، و خالقیت متقابل 

تلقی  رقابت یعرصه در پیشگامی جهت استراتژیک و  می پذیری  نوری  )قاضی  کنند 

 هایمزیت اساس بر صرفاً کار وکسب درعرصه که هاییسازمان امروزه (.1390همکاران، 

 به  توانندنمی کنند،می عمل غیره و تجهیزات و آالتماشین  مثل پول، سازمانی  مشهود

 مبتنیکار  وکسب محیط که آن یابند. حال دست  بر دانش  مبتنی اقتصاد در رقابتی مزیت

 و دانش  قبیل از سازمانی ناملموس هایکه دارایی است نظامندی روش نیازمند دانش، بر

 فرآیندها، و ها سیستم فرهنگ سازمانی، مشتری، با  ارتباط نوآوری،  افراد،  هایشایستگی

منابع از  برداریبهره  و برگیرد. درک در را غیره و سازمانی ساختار  در ناملموس، این 

 هاسازمانمدیران   بنابراین کند.  می کمک  آنها رقابتی مزیت کسب  و حفظ  ها به سازمان

 در کاراتر تصمیمات اتخاذ امکان کارآمد و نوین  هایروش و الگوها بر تکیه با باید

کنند )رونقی و همکاران،   پیدا را دانش  بر مبتنی  عملکردهای بهبود و آفرین ارزش هایزمینه

 زیادی سازمانی عوامل دانش، مدیریت مناسب  استراتژی انتخاب و ارزیابی برای  (.1396
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 به  جانبه همه نگاهی  با پویا و  دینامیک رویکرد در  طرفی از گیرد. قرار مورد توجه باید

 حفظ  دانش، تسهیم دانش، خلق فرآیندهای دانش، مدیریت ایجاد استراتژی برای سازمان

دارند )محمدی   نقش  مناسب های استراتژی انتخاب بر مستقیم طور  دانش به  کسب  و دانش 

و   سازمان  (.1394همکاران،  مقدم  مدیریت اکثریت  سیستم  بکارگیری  و  اتخاذ  در  ها 

با شکست مواجه شده برخی  استراتژیک دانش  انجام  با    هایپژوهش اند. علیرغم  در رابطه 

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت استراتژیک دانش، تعداد کمی از مقاالت به ارزیابی عوامل  

اند. در گیری پرداختههای تصمیمای آماری و تکنیکهبا بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل

و   گرفته  قرار  موردبررسی  استخراجی  عوامل  مسیر،  تحلیل  رویکرد  با  ابتدا  پژوهش  این 

آن پیادهتأثیرگذاری  در  ارزیابی  ها  همدان  منطقه  سپه  بانک  سازمان  در  سیستم  این  سازی 

ازی سیستم در سازمان مذکور  سعامل در پیاده  9شدند. خروجی این تحلیل، نشان داد که  

تصمیم تکنیک  اجرای  و  خبرگان  نظرات  از  استفاده  با  ادامه  در  سپس  هستند.  گیری  مؤثر 

به   بر مبنای خروجی این تکنیک، عوامل  سوارا، عوامل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ارپیچ دانش انسانی در رتبه اول و فرآیندهای م منابع استراتژیبندی شدند.  ترتیب اهمیت رتبه

سازی مدیریت  سازمان در رتبه آخر قرار گرفت. نتایج ارزیابی و استخراج عوامل مؤثر بر پیاده

پژوهش  نتایج  با  منطقه همدان  بانک سپه  دانش  توسط  استراتژیک  انجام شده  صفری  های 

نوری و همکاران )2014(؛ فرزین و همکاران، )2011کاهره ) محمدی    ( و1390(، قاضی 

 کاری  های تیم ایجاد حاصله از این پژوهش، نتایج اساس بر  ( همخوانی دارد.1394مقدم )

به منظور هم و اندیشی هم  یکدیگر، جذب به  افراد دانش و  کاری  تجارب انتقال افزایی 

 هاینقش  و  افراد بعد تقویت باالتر جهت گروهی تعامل و  اجتماعی روابط با افرادی

 کارکنان آموزشی در بانک توسط هایکالس تقویت سازمانی، برگزاری و   دانش  مدیریت

 دانش  انتقال  هدف دانش با مؤثر انتقال جهت شدهاستخدامتر برای کارکنان تازهسابقه با

شغلی به   گردش افراد، ایجاد  از برخی خروج با  دانش  حذف از جلوگیری و کارکنان  بین

بین تجارب انتقال  و دانش  گردش امکان  منظور تسهیل بانک،   در  مختلف افراد کاری 

 دانش  مدیریت هایسیاست و راهبردها دانش به منظور تعیین راهبردی  مستقل  کمیته  ایجاد

دانش توسط این کمیته،   مدیریت زمینه در بانک حرکت سازمانی و ترسیم مسیر دانش  و
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 بین  دانش تبادل  منظور به مشخص  زمانی  های بازه حساسیت در  آموزش هایگروه تشکیل 

سازی موفق سیستم مدیریت  از پیشنهادات کاربردی مؤثر در زمینه پیاده بانک، در  کارکنان

 (. 1396استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان خواهد بود )رونقی و همکاران، 

راه حاضر،  پژوهش  مفهومی  منطقه  مدل  سپه  بانک  مدیران  به  مناسبی  عملی  کارهای 

بانک منظور  همدان و سایر  به  ارائه  پیادهها  استراتژیک دانش  سازی موفق سیستم مدیریت 

رتبه  دهد.می به  توجه  حاصلبا  پیشنهادات  بندی  سوارا،  تکنیک  اجرای  از  عوامل  شده 

 شود:کاربردی و عملی زیر ارائه می

آموزش، منابع استراتژی • منظور  بدین  قرار گرفت.  اولویت  باالتریت  در   انسانی 

ویت یادگیری در میان کارکنان یانک سپه منطقه  کارگروهی و تق پروری،جانشین 

استراتژی بهبود  در  بسزایی  تأثیر  پیادههمدان،  و  انسانی  منابع  سیستم  های  سازی 

 مدیریت استراتژیک دانش خواهد داشت. 

دانش به عنوان دومین عامل اصلی تأثیرگذار   مدیریت های پویایاستراتژی به توجه •

محوری از عوامل مؤثر در این زمینه  و تجربه  گراشناسایی شده است. رهبری تحول

 است.

انواع • به  پیاده دانش  توجه  سازی سیستم  سازمانی عامل مهم دیگری است که در 

مدیریت استراتژیک دانش سازمان تأثیرگذار است. به منظور تحقق و تقویت این  

مستندسازی   خالقیت و ارزیابی کارکنان و همچنین  هایعامل، بکارگیری تکنیک

 موجود در سازمان از اهمیت اساسی برخوردار است. هایانش د

سازی  سازمانی به عنوان چهارمین عامل مهم در بهبود و موفقیت پیاده بهبود ساختار •

سیستم مدیریت استراتژیک دانش در یانک سپه منطقه همدان استخراج شد. بدین 

 سازمانی و داشتن بینش  تمرکز رهبری مناسب در سازمان، و منظور داشتن مدیریت

 راهبردی باعث بهبود سیستم مدیریت دانش در وضعیت استراتژیک خواهد شد.

پیاده • تأثیر در  این سیستم، عواملپنجمین عامل  فرهنگی در سازمان است.  سازی 

تواند در  اطالعات می گذاری دانش و استفاده از فناوریفرهنگ تسهیم و اشتراک

 اقع شود. جهت تقویت این سیستم مؤثر و
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 مدیریت دانش و شناسایی فرآیندهای ارزیابی»و    « دانشی منابع ارزیابی»دو عامل   •

به عنوان ششمین عامل استخراج شدند. در این  طور مشترکبه  « استراتژیک دانش 

اهداف و   داده، تدوین  هایپایگاه نوین، استفاده از هایزمینه، بکارگیری فناوری

خل اندازچشم شامل  دانش  مؤثر   بکارگیری و حفظ  کسب،  ق، مدیریت  دانش 

 خواهد بود.

پیاده • در  تأثیرگذار  عامل  هفتمین  دانش  به  مدیریت  است.  مذکور  سیستم  سازی 

حل مسئله   های روش از  دانشی، استفاده نیازهای منظور تحقق این هدف، آنالیز 

دارایی بهبود  دانش(،  از  مجدد  قابلیت)استفاده  تقویت  سازمان،  دانش  های  های 

زیرساختدان تقویت  و  دانش  مدیریت  کیفیت  بهبود  از ش،  دانش  مدیریت  های 

 اهمیت اساسی برخوردار است.

از  دانش سازمان هشتمین و آخرین عامل شناسایی مارپیچ نهایتاً فرآیندهای  • شده 

پیاده در  اهمیت  اجتماعی  نظر  است.  دانش  استراتژیک  مدیریت  سیستم  سازی 

کردن، بیرونی کردن، درونی کردن و ترکیب فرآیندهای سازمان از عوامل مهم،  

 کننده در این زمینه است.  کلیدی و تعیین 

 

 همچنین پیشنهادات علمی زیر ارائه شد:

فازی  • تفسیری  ساختاری  مدلسازی  رویکرد  از  استفاده  میان  1با  ارتباط  و  توالی   ،

سطح مدل  و  تعیین  را  تحلیل  عوامل  با  همچنین  کرد.  ترسیم  را  عوامل  بندی 

 بندی کرد. ، عوامل را در چهار دسته خوشه2مکمیک

یل  مراتبی، فرآیند تحلگیری فرآیند تحلیل سلسلهبا بکارگیری رویکردهای تصمیم •

بهترینشبکه نوین  ... عوامل شناسایی3بدترین   -ای، روش  و  دهی و  شده را وزن، 

 بندی کرده و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کرد. رتبه

 

1. Fuzzy Interpretive Structural Modelling (FISM) 

2. MICMAC 

3. BEST-WORST method (BWM) 
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پیاده • با تکنیکموانع  های  سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانش را شناسایی و 

این موانع در سازمان  بندی کرده و به ترتیب اهمیت و اولویت، با گیری رتبهتصمیم

 مقابله کرد. 
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