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 مقدمه

های مرتبط با تولید، تدوین و انتقال دانش است. ای از فعالیتمدیریت دانش مجموعه

آوری و تشکیل دانش گروهی گردمدیریت دانش، کمک به فرایند  هدف ابزارهای

واند تاشتراکی در سازمان است. این ابزارها می صورتبهآن  قرار دادندر دسترس  منظوربه

ای، انتقال فناورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به شناخت بر جریان از طریق ارتباطات شبکه

عات در مدیریت دانش، موضوعی مهم برای طالوری افناتأثیر  دانش تأثیرگذار باشد.

های فکری خود مدیریت سرمایه منظوربهها وریفنااز  قصد دارند هایی است کهسازمان

عات را به شکل خاص یا اشکال طالا فناوری هااز سازماند. بسیاری برداری کننبهره

تواند با استفاده دهند. مدیریت دانش میقرار می مورداستفادهمدیریت دانش  مختلف برای

)آزادی  آورد به دستمهمی را مثبت و عات، نتایج بسیار طالری اوفنامناسب از 

  .(56 ، ص1388احمدآبادی و آزادی احمدآبادی، 

. استو دانش  عاتطالتفاوت میان ارسد تشریح می به نظرضروری ابتدا آنچه در 

ری وفنا گسترده یرتأث به سببکه است ها موجود در رایانه شدهپردازشهای ، دادهعاتطالا

 اتاما درباره مفهوم اطالع؛ است یدسترسقابلای برای همگان طور فزایندهه، بعاتطالا

فرآیند، کاال، صفت و  عنوانبهرا ، این اصطالح نظرانصاحبو  تعابیر بسیاری وجود دارد

چیزی که به کمک »ند: کتعریف میچنین را ع طالا( 1995) 1بلکر .اندکاربردهبه جز آن

دانیم، دست به انتخاب چیزی نمی هاآنامکاناتی که نسبت به توانیم از میان مجموع آن می

یا  تی است که در خالل مطالعه، تحقیق، مشاهدهاما دانش، درک، آگاهی یا شناخ؛ «بزنیم

ها ، یعنی دادهقرار داردعات طالاآید و یک گام بعد از می به دستتجربه و در طول زمان 

یا برونداد عات طالاشود. این تبدیل میعات طالادر رایانه به  ( با پردازشاطالعات خام)

شود؛ می ، دانش تولیدآناز  تفادهبرداشت و اس با و در مرحله بعد،است برای همه یکسان 

 به سببشود است و امروزه اگر به دانش توجه بیشتری میعات طالامتکی به  ی کهدانش

دانش، درک، "تعریف کرد: گونهیناتوان پس دانش را می .استعات طالاسترده گتولید 

هان آگاهی یا شناختی است که در خالل مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به ج

                                                           
1 .Blacker 
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و عات طالابرای درک تفاوت میان داده، ، 1نمودار در  ."شودبیرونی در فرد ایجاد می

 :آمده است الگوی فرآیند تولید دانش، در فرآیند تفکر هاآندانش و تشخیص جایگاه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (1381،فتاحیدانش )الگوی فرآیند تولید  .1نمودار 

دانش حاصل ( 1 :است از عبارت (1999) 1مک درمات ازنظر شش ویژگی دانش

دانش ( 4شود؛ ایجاد می البداههیفدانش ( 3؛ ستحاصل تفکر ا دانش( 2؛ فعالیت بشر است

یابد و های مختلف میان افراد جامعه اشاعه میدانش به شیوه( 5؛ حاصل خرد جمعی است

 .آیددانش جدید بر پایه دانش قدیمی به وجود می( 6

-رباره مشتریان، تولیدات، فرآیندها، خطاها و موفقیتدانش آنچه افراد د ،در سازمان

های تواند در پایگاه(. دانش می1998 ،2براون) شودمیدانند، تعریف های سازمانی خود می

شد. های اداری و یا دیگر منابع داخلی و خارجی سازمان وجود داشته باعاتی، بخشطالا

 نائلتری به درک عمیقشود سازمان و سبب می آمدهدستبهدانش سازمانی در طول زمان 

های خرد است تشکیالت سازمانی خود را گردد و با زیرکی و ذکاوت که از مشخصه

جدید همراه با تحوالت، تجربیات و آید که دانش می به دسترهبری کند. خرد وقتی 

وری فناکارگیری هآمده برای ب به وجودشده و از دانش  کاررفتهبههای گروهی تخصص

                                                           
1. McDermott 

2. Brown 

(Bit) بیت   

 (Byte) یتبا

 (Data)داده 

 (Information)اطالع 

 (Intelligence) یژهواطالعات 

 (Knowledge)دانش 

 (Wisdom)خرد 
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با اشتراک مساعی همه بخش شدهیزیربرنامههای م در سازمان و برای رسیدن به هدفالز

 .(92ص ، 1382)یمین فیروز، دشوها استفاده 

 یروشنبه ،: عینی و ضمنی. دانش عینیهستنددانش معتقد به دو گونه  نظرانصاحب

اری ذکدگ یعاتطالاو در پایگاه  شدهیانبسادگی و بدون ابهام به شود،میتدوین و تعریف 

درون شخص وجود دارد و در بیشتر ، است آشکار یرغ ،شود. دانش ضمنیمیو ذخیره 

ی، درسی، آگاههای شامل آموخته ،مواقع توصیف و انتقال آن مشکل است. دانش ضمنی

دانش ضمنی همان  ،شاید بتوان گفت (.1998 براون،) قضاوت، قواعد کلی و الهام است

جای گرفته ع طالا است که در الگوی فرآیند دانش بعد از یفردصربهمنحویژه یا عات طالا

البًا دارای عمر طوالنی است و غ بوده وگیری آن مشکل است. دانش، ناملموس و اندازه

 .ددارو تأثیر شگرفی بر سازمان داشته ها وجود در سازمان طورمعمولبه

مدیریت دانش یافتن دارایی ارزشمندی است که باید مدیریت شود، اساس  ،دانش

افراد  یاردر اختصحیح و در زمان مناسب  به شکلاست که دانش درست را راهبردهایی 

 عنوانبهارتباطات، در بهترین وجه  انندمدیریت دانش، م (.1،1999میلتون) دهد قرار مناسب

 و یدهسازمانشیوه شناسایی، در اختیار گرفتن،  ؛شودروش یا شیوه عمل سازمانی تلقی می

در  یگردعبارتبهو  شدهیعتوز اطالعاتپس از ؛ استخلق دانش  برایعات طالپردازش ا

 .(1386،)رادینگود گرفته ش به کارگیرد تا برای خلق دانش بیشتر دسترس دیگران قرار می

از رویکرد پردازش داده و عاتی طالامدیریت دانش ابتکاری تازه برای تبدیل الگوهای نظام 

-هاست که از با هه رویکرد گردآوری و استفاده از دانش در سازمانبعات طالاارائه 

به منابع  هاآنذهن و زوایای پنهان افراد تا تبدیل  کارگیری تخصص و مهارت انباشته در

واقع مدیریت دانش با در .(1383، فر یمینیمختاری و ) شودمکتوب و مدون را شامل می

 در ارتباط است هاآن اهدافراستای ها در مانبرداری و توسعه دانش متعلق به سازبهره

 (1 :از اندعبارتها اهداف مدیریت دانش در سازمان ازجمله .(2،1998دونپورت و دلونگ)

-زمینهساختن  فراهم( 2؛ تحقق اهداف سازمان در جهتاستفاده از دانش آشکار و ضمنی 

                                                           
1. Milton 

2. Davenport and Delong 
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( 4؛ تن افراد با یکدیگرمرتبط ساخ( 3؛ عات به دانش و تولید دانش جدیدطالهای تبدیل ا

 .سازی و استفاده اقتصادی از منابع موجودبهینه( 5و  عاتطالمرتبط ساختن افراد با ا

زمان کمتری برای کارکنان . بینی استقابل پیشچندین فایده برای مدیریت دانش 

موضوعی  ٔ  ینهدرزمهند کرد. متخصصان مهارت صرف خوا و کسبعات طالجستجوی ا

کمک خواهد کارکنان . فرآیند مدیریت دانش به خواهند شدتمرکز مخود  موردعالقه

را در  هاآن، در دسترسرا بهبود بخشند و منابع  خود توانایی شغلی و عملکرد، کرد

. همچنین فرآیند مدیریت دانش باعث کاهش خواهد کردگیری هوشمندانه یاری تصمیم

امکانات کمتر کار بیشتر انجام  کنند با منابع ومی شود که تالشمیکارکنانی اضطراب 

با استفاده از دانش جدید برای کاهش  که کندیمها کمک دهند. مدیریت دانش به سازمان

( 1998) 1نیاز مشتری، به رقابت بیشتر بپردازد. میلز برطرف کردنها، افزایش سرعت و هزینه

 طوربهها نشود که سازماموجب می (1 ده است:کردو مزیت برای مدیریت دانش بیان 

شود موجب می (2؛ قطعی گردد هاآنکارایی و موفقیت  کهیطوربههوشمند عمل کنند، 

 سازمان به ارزش پیشبرد اهداف سازمان و ادامه رقابت در بازار جدید جهانی پی ببرد.

 بندییمتقسگروه  8به ابزارهای مدیریت دانش  (2001) 2و فریرا دیدگاه کاروالهواز 

 :شودمی

مرتبط : اینترنت محیط مناسبی برای اشتراک اطالعات پویا و های مبتنی بر شبکهابزار .1

کند. فلسفه اینترنت ساختار فرامتنی شبکه داخلی مرور اطالعات را تسهیل می و است

 .استبندی شده و قابل دسترس طبقه ،که در آن اطالعاتبوده ایجاد فضای مجازی 

 .تاس هاذب بسیاری از سازمانعامل جنیز های وب یهزینه پایین فناور

ابزارهای مدیریت یا  های مدیریت اسناد الکترونیکیمدیریت اسناد الکترونیکی: سیستم .2

مدیریت محتوا  به دنبال هااین سیستمهای مهم اسناد اشتراکی هستند. گنجینه محتوا،

های های اطالعاتی نظیر: نمابر، پست الکترونیکی، قالببدون توجه به محمل

HTMLی، کاغذ، ویدئو یا صفحات گسترده است.ارایانههای ، گزارش 

                                                           
1. Miles 

2. Carvalho & Ferreira 
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از راه برای برقراری ارتباط برای کمک به افراد  افزارنرمافزار، نوعی افزار: گروهگروه .3

غالبا سازمان،  ساختار سلسله مراتبی کهییازآنجا. (1،75:1995بوک و مارکا) است دور

 ،افزارهاگروهافراد از طریق این  ،قابتی استبازار ردر  های سریعگیریتصمیممانع  "

 .هستند آزاددر تبادل نظرات و همکاری با یکدیگر ساختار، فارغ از این 

کرده و روند کار: روند کار سیستمی است که از فرایندهای تجاری استاندارد پشتیبانی  .4

ای هاز شخصی به شخص دیگر، از مکانی به مکان دیگر و از وظیف جریان اطالعات را

و هر  کار ، پیگیری مراحلهدف از این سیستم کنند.ای دیگر تنظیم میبه وظیفه

 کند.را عیان میآن  درموجود  دانشو  با این فرایند است شدهیبترکفعالیت 

های عصبی از هوش مصنوعی های هوشمند و شبکههای مبتنی بر دانش: سیستمسیستم .5

 سازوکارایگاه دانش در حوزه محدود، یک . سیستم خبره شامل یک پکنندمیاستفاده 

های جدید و گفتگوی استنباطی برای تغییر این پایگاه و رابطی برای امکان ورود داده

 کاربر است.

 یکاردستبرای  مورداستفادهای از ابزارهای هوش تجاری: هوش تجاری مجموعه  .6

های ت. سیستمهای کاربردی و یافتن اطالعات تجاری پایه اسحجم انبوهی از داده

 حل هوش تجاری هستند. راهیک دهندهیلتشکاجزای مدیریت پایگاه داده، 

مدیریت دانش ویژه طراحی  یافزارهانرمهای نقشه دانش: این گروه شامل سیستم .7

کند که به کاربران برای یافتن یاب هوشمند فراهم می. نقشه دانش یک مکانهستند

 کند.د کمک میکننکارشناسانی که مشکالت را حل می

های جدید کاربرد ایده عنوانبهابزارهای پشتیبان نوآوری: ابزارهای پشتیبان نوآوری  .8

هستند که برای  ییافزارهانرم. این ابزارها اندشدهیفتعربرای محصوالت یا خدمات 

-بینشکرده و با ایجاد محیط مجازی،  تولید دانش با فرایند طراحی محصول همکاری

 (.2001کاروالهو و فریرا،کنند )زی میساها را شبیه

                                                           
1. Bock & Marca 
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 مدیریت دانش یافزارهانرمبندی خالصه رده. 1جدول 

 حوزه تأثیرگذاری نوع دانش گروه

 ایهای رایانهشبکه ضمنی و عینی داخلی بر شبکهابزارهای مبتنی 

 یرساناطالععلوم  عینی مدیریت اسناد الکترونیکی

 با پشتیبانی رایانه کار مشترک ضمنی و عینی افزارگروه

 هاسازمان و روش ضمنی و عینی روند کار

 هوش مصنوعی ضمنی و عینی های پایگاه دانشسیستم

 پایگاه داده عینی هوش تجاری

 و مدیریت دانش یرساناطالععلوم  ضمنی و عینی نقشه دانش

  مهندسی محصول ضمنی و عینی ابزارهای حمایت از نوآوری

، ذخیره، انتقال و انتشار دانش همگی یدهسازمانجذب، خلق، در مدیریت دانش، 

وری فنامتأثر از  شدتبهآن رشد و عات دارند طالوری افناوابستگی شدید به کاربرد 

و توسعه  وکارکسبآوری نیازهای گردعات و ارتباطات است. جنبه دیگر آن، طالا

این راستا تعیین نقش  عات در سازمان است که درطالوری افناهمکاری و مشارکت بخش 

 ،نشان داد (2000) 1. دافیاستمدیریت دانش ضروری  گروهعات در توسعه طالوری افنا

 بر عهدهی به مستندات را سازی و دسترسذخیره عات وظیفه اداره و مدیریتطالوری افنا

تواند ابزارهای مؤثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش، عات میطالوری افنادارد. 

عات طالوری افناقابلیت  سازی و کاربرد دانش را تأمین کند.مل تسخیر، اشتراک، ذخیرهشا

، یدر گردآورتواند تحولی عات میطال، بایگانی و انتقال ایقو تلف ؛نمایهتهیه  ؛در کاوش

های مدیریت هایی مانند سیستموریفناایجاد کند. عات طالابندی و اشاعه ، ردهیدهسازمان

مدیریت اسناد، اینترنت، اینترانت، موتورهای  های، سیستم2ایعاتی رابطهطالهای ابانک

های پشتیبان ، سیستم3های پشتیبان مدیران اجرایی، سیستمکار یانجرجستجو، ابزارهای 

، پست الکترونیکی، کنفرانس ویدئویی، تابلوی هاداده یرهذخکاوی، گیری، دادهتصمیم

توانند نقشی اساسی در تسهیل مدیریت می بلوهای بحثهای خبری و تاات، گروهاعالن

                                                           
1. Daffy 

2. RDBMS (Relational Database Management System) 

3. Executive Information System 
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امکان به  در مدیریت دانش، کمک عاتطالوری افناد. باالترین ارزش ندانش داشته باش

وری فنا بر آن. عالوه استدانش این سرعت انتقال افزایش توسعه دامنه دانش سازمان و 

انش جدید نقش مهمی ایفا موجود و در ایجاد د سازی دانشعات در فرایند یکپارچهطالا

 .(1،2008آکی یوشی) کندمی

ارائه خدمات مناسب به مشتریان  برایوری نوین فناکارگیری ابزارهای هبا بارتباط در 

 در ایران، ازجمله است. گرفتهانجامکمی ابعاد زمانی و مکانی مطالعات  نظر گرفتنبدون در 

ها، ناوری اطالعات در سازمان کتابخانهکارگیری ف، در اثر بهنشان داد (1385) زاده یتق

و  یافتهیشافزا سرعت ارائه خدمات به کاربرانها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موزه

است که این حاکی از افزایش اثربخشی  یافتهکاهشزمان دستیابی و بازیابی اطالعات 

عات در طالی اورفنابررسی نقش ابزارهای »در ، (1390) تارخ و همکاران. سازمان است

تحلیل شکاف )مطالعه  تکنیکهای مدیریت دانش با استفاده از سازی اثربخش سیستمپیاده

وری فناخوبی از به خودروایران شرکت، ددننشان دا «(خودرویراناموردی: شرکت 

ریزی درست و اجرای مناسب این فرصت وجود دارد تا با برنامه و کندمیعات استفاده طالا

سبحانی و . ریت دانش در شرکت، بتوان از حداکثر ظرفیت موجود آن بهره بردسیستم مدی

 ٔ  ینهدرزم ،های ورزشی جمهوری اسالمی ایران، فدراسیونندنشان داد ،(1392) همکاران

وری فناامروزه آنان،  ازنظر. دارندفاصلهتا سطح بسیار خوب استفاده از فناوری اطالعات 

های کاربردی مانند پست مستقیم میان افراد از طریق برنامه عات فراتر از ایجاد ارتباططالا

عنوان یک پایگاه تواند بهمیو  است جز آن و یدئوکنفرانسو، اتاق گفتگو، یالکترونیک

های فکری در سازی و تسهیم دانش، بهترین شیوه برای حفظ سرمایهاطالعاتی با ذخیره

 .سازمان باشد

رابطه فناوری اطالعات و مدیریت دانش با بررسی ( 2008) 2تسنگدر خارج از ایران، 

فناوری اطالعات و میان داری یرابطه مثبت و معنوجود  تایوان موجود درهای در شرکت

وضعیت مدیریت دانش در بخش صنعت  ( در بررسی2010) 3نیلز .را تأیید کردمدیریت 

                                                           
1. Akiyoshi 

2 .Tseng 

3 .Neels 
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ارتقاء جایگاه فناوری اطالعات در تقویت و  رسید کهآفریقای جنوبی به این نتیجه 

 .استمدیریت دانش مؤثر 

عات در طالوری افناکارگیری ابزارهای هب در خصوص، دهدها نشان میبررسی پیشینه

ها بانک کهییازآنجاو است صورت نپذیرفته  یها پژوهشاجرای مدیریت دانش در بانک

سازی مدیریت عاتی، نیازمند پیادهطالهای نوین اوریفناهای درگیر با سازمان عنوانبه

-تواند برای بهرهنتایج این پژوهش می .رسانی به مشتریان هستنددانش جهت بهبود خدمات

ریزان در اختیار مدیران و برنامهاز فناوری اطالعات در اجرای مدیریت دانش، برداری 

 ارزیابی میزان تأثیر ابزارهای فناوری اطالعات دربرای  پژوهشدر این  ها قرار گیرد.بانک

 وتحلیلیهتجزبانک تجارت، چهار فرضیه زیر مورد آزمون و  جرای مدیریت دانش درا

 از: اندعبارتکه  قرار گرفت

دار وجود میان فناوری اطالعات و تولید و کسب دانش در بانک تجارت رابطه معنی .1

 دارد.

دار میان فناوری اطالعات و ذخیره و پردازش دانش در بانک تجارت رابطه معنی .2

 وجود دارد.

 دار وجود دارد.میان فناوری اطالعات و اشتراک دانش در بانک تجارت رابطه معنی .3

دار وجود کارگیری دانش در بانک تجارت رابطه معنیمیان فناوری اطالعات و به .4

 دارد.

بر هدف، کاربردی است که  ازنظراز نوع همبستگی و  یپیمایش ،حاضر روش پژوهش

، پرسشنامه ابزار پژوهش است. نظرسنجی شدهکارشناس بانک تجارت،  75 آن از اساس

گذاری شده و ارزشی لیکرت نمره 5مقیاس  بر اساس بود که سؤال 34ای با محقق ساخته

ن از قابلیت اجرای منظور حصول اطمینابود. همچنین به 5 آمدهدستبهحداکثر نمره 

تن از استادان مدیریت مشورت شد و نظرات  3آن، با  ییرواها و درواقع تعیین پرسشنامه

در تهیه و اصالح پرسشنامه مذکور اعمال گردید و پس از برطرف کردن نکات  هاآن

گیری پایایی . برای اندازهقرار گرفتمبهم، پرسشنامه نهایی در اختیار نمونه آماری 

نفر از افراد جامعه آماری شد.  20ها اقدام به اجرای مقدماتی پرسشنامه در بین هپرسشنام
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به  82/0با توجه به نتایج، ارزش آلفای کرونباخ در این پژوهش برای پرسشنامه مدنظر 

 برای تعیین جامعه پژوهش، پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. ترتیبینابهدست آمد و 

. پس از ارسال نمونه انتخاب شدند عنوانبهنفر  110 یتصادفیری گطریق روش نمونه از

نفر آقا  40) پرسشنامه 75پرسشنامه برگردانده شد که از این تعداد  80 ،هاآنها به پرسشنامه

 .قرار گرفت مورداستفادهآماری  وتحلیلیهتجزبرای نفر خانم(  35و 

 هایافته

و تولید و کسب دانش در  عاتطالوری افنامیان داری رابطه برای تعیین معنی 3و  2جداول 

 .است شدهیمترستجارت بانک 

 عات و تولید و کسب دانشطالوری افنامیان انحراف معیار  و میانگین ،2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

75 1676/4 24108/0 
 

 شعات و تولید و کسب دانطالوری افنامیان برای رابطه  Tنتایج آزمون . 3جدول 

 Sig انحراف میانگین درجه آزادی Tآزمون 

944/41 74 16762/1 0/05 

 گیری از ابزارهای فناورانه در جریانبهرهمیانگین ، 2ی جدول شماره هابر پایه داده

رابطه ، 3در جدول  .دهدآمد که سطح باالئی را نشان می به دست 1/4تولید و کسب دانش 

 آن، یجهدرنتدانش مورد آزمون قرار گرفت که  میان فناوری اطالعات و تولید و کسب

-می و بنابراین آمدهدستبه sig<05/0 محاسبه شد که برای آن 9/41مقدار آماره آزمون 

، اتوماسیون های ارتباطیز ابزارهایی مانند اینترنت، شبکهاستفاده امیان که توان گفت 

های ر، شورای مشورتی و سیستماتاق فک ،هاپیشنهاد نظام ، سامانهاداری، پست الکترونیکی

درواقع، در بانک  وجود دارد. یدار و مثبتیرابطه معن ،با تولید و کسب دانش ؛اطالعاتی

در باال  شدهیمعرفتولید و کسب دانش، استفاده زیادی از ابزارهای  ینهدرزمتجارت 

 گیرد.صورت می
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انش در و پردازش دعات و ذخیره طالوری افنارابطه بررسی ، مربوط به 5و  4جداول 

 .است بانک تجارت

 عات و تولید و پردازش دانشطالوری افنامیان انحراف معیار رابطه  و . میانگین4جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد

75 3289/3 23685/0 

 عات و تولید و پردازش دانشطالوری افنامیان برای رابطه  Tآزمون  . نتایج5جدول 

 Sig راف میانگینانح درجه آزادی Tآزمون 

026/12 74 32889/0 0/05  

گیری از ابزارهای فناورانه در جریان میزان بهره میانگین، 4جدول های داده بر اساس

محاسبات،  یبرم بنا. دهدباالئی را نشان مینسبتاً است که سطح  3/3 تولید و پردازش دانش

 sig<05/0 بر اساسصل شد که حا 02/12(، شدهارائه 5مقدار آماره آزمون )که در جدول 

توان گفت بین امکان دلیلی بر رد فرض وجود رابطه بین این دو متغیر وجود نداشته و می

دهی آوری و سازمانگردعاتی، طالعات، فرایند ورود دانش به مخازن اطالجستجوی ا

زرسانی روه، بمندمها، ثبت و نگهداری دانش و تجربه کارکنان به شکل نظادانش در پایگاه

-اسناد و مدارک، مستندسازی با نرمآرشیوهای الکترونیکی دانش، ذخیره دانش در 

های مختلف کاری حوزهعات در طالذخیره ا ندمساختارافزارهای کاربردی، وجود سیستم 

 دار و مثبت وجود دارد.یذخیره و پردازش دانش رابطه معن

وری اطالعات و اشتراک دانش در تعیین رابطه میان فنا منظوربه، 7و  6شماره  ولاجد

 است. شدهیمترسبانک تجارت 

 عات و اشتراک دانشطالوری افنامیان انحراف معیار و . میانگین 6جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

   31522/0 9733/2 75 فرضیه سوم
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 عات و اشتراک دانشطالوری افنامیان برای رابطه  Tنتایج آزمون  .7جدول 

 Sig انحراف میانگین دو دامنه() یمعنادار درجه آزادی Tآزمون 

733/0- 74 466/0 02667/0- 4/0 
 

برای  متوسطاست که بیانگر سطح  9/2میانگین این مؤلفه ، 6ی جدول هاداده بر اساس

، شدهارائه 7آماره آزمون که در جدول شماره مقدار اینکه با توجه به این رابطه فوق است. 

های موفق، رسانی در مورد تجربهعطالتوان گفت بین امی >05/0sigابق منفی بوده و مط

، استفاده از ابزارهایی مانند ویدئوکنفرانس، موردعالقهآگاهی خودکار فرد از موضوعات 

های مدیریت ایده ی، سامانهافزارها(، ایمیل، پرتال سازمان)گروه های ارتباطی سازمانشبکه

ذکر این  وجود دارد. یمثبتو  داریمعنتراک دانش رابطه ب و اشافزارهای تحت وو نرم

وجود  درهرحالدو متغیر قبلی نبوده اما  اندازهبهنکته ضروری است که شدت این رابطه 

شود که ابزارهای فناوری مشخص می ترتیبینابه است و شدهاثبات هاآنرابطه بین 

 در بانک تجارت مؤثر بوده است.فرایند مدیریت دانش « اشتراک دانش» ینهدرزماطالعات 

کارگیری دانش هعات و بطالوری افنا، مربوط به وجود رابطه میان 9و  8شماره  ولاجد

 .استتجارت در بانک 

 دانش یریکارگبهعات و طالوری افنامیان  میانگین، انحراف معیار .8جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 31796/0 3981/3 75 فرضیه چهارم

 دانش یریکارگبهعات و طالوری افنامیان برای رابطه  Tنتایج آزمون  .9ل جدو

 Sig انحراف میانگین درجه آزادی Tآزمون 

843/10 74 39810/0 0/05 

گیری از ابزارهای فناورانه را در میزان بهرهمیانگین  ،8شماره های جدول بر پایه داده

با توجه به مقدار  .دهدئی را نشان میاست که سطح باال 3/3« کارگیری دانشهب»جریان 

 بر اساسو  آمده 9و در جدول شماره  شدهانجام Tکه با آزمون  (84/10آماره آزمون )

05/0>sig از دانش  بهبود کارایی کارمندان، استفادهمیان : توان چنین ادعا کرد کهمی

از افراد متخصص عات، استفاده طالوری افناکارهای آتی، اطمینان از ابزارهای  مدون در
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عات در زمان مناسب، امکان طالعات، امکان دسترسی آسان به اطالوری افنادر حوزه 

 وجود دارد. یو مثبتدار معنیکارگیری دانش رابطه هعات و بطالجستجو و ارزیابی ا

فرایند مدیریت دانش در بانک « دانش یریکارگبه»درواقع، ابزارهای فناورانه در بخش 

 بوده است. تجارت اثرگذار

 گیریهیجنتبحث و 

انش روی د بر دانش، تمرکز زیادی بربتنی م از جامعه صنعتی به جامعه در گذار امروزه

افزون به منجر به توجه روز این امر .شودها میترین منابع سازمانیکی از مهم عنوانبه

یرزایی و م) منابع مزیت رقابتی شده است ینترمهمیکی از  عنوانبهعات طالوری افنا

عات نقش کلیدی در موفقیت و یا شکست یک سیستم طالوری افنا .(2009 ،1همکاران

وری فناهر یک از فرایندهای مدیریت دانش به  چراکهکند. نش ایفا میمدیریت دا

 عات وابسته است.طالا

اگر . رودمی به شمارها بانک ازجمله هاارزشمند و راهبردی برای سازمان یدانش منبع

های ارتباطی، با استفاده از اینترنت، شبکهو نیز  کارآمد با مدیریت صحیح و بتوان

داری کرد و نیز ثبت و نگه، را تولید و کسبدانش عاتی طالهای ااتوماسیون اداری، سیستم

از طریق  ذخیره نمود و ی الکترونیکی اسناد و مدارکآن در آرشیوها یروزرسانبهبا 

بهبود  ؛به اشتراک گذاشت پیشنهادها های مدیریتی، سامانهافزارها، پرتال سازمانگروه

آینده را در پی خواهد داشت. از این  کارایی کارکنان و کاربرد دانش مدون در کارهای

و روابط اجتماعی تبدیل به سرمایه  مساعییکتشربا  دانش ضمنی موجود در بانک طریق،

برداشته  بانکبان و نزدیکی به اهداف ی مؤثر در مقابله با رقیو گام شودمی ییبهاگران

 خواهد شد.

اجرای مدیریت  عات درطالوری افناارزیابی میزان تأثیر ابزارهای  باهدفاین پژوهش 

 در مورد شدهکسببانک تجارت انجام گرفت. نتایج بیانگر آن بود که میانگین  دانش در

امتیاز باالئی  ،1/4، «ب دانشتولید و کس»گیری از ابزارهای فناورانه در جریان میزان بهره

                                                           
1. Mirzaei et al 
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طور به« تولید و پردازش دانش» ٔ  ینهدرزمگیری از ابزارهای فناورانه بوده است. میزان بهره

میانگین  طوربه« اشتراک دانش»میزان استفاده از ابزارهای فناورانه در بخش  ؛3/3میانگین 

بوده  3/3« دانش یریکارگبه»گیری از ابزارهای فناورانه در جریان و نیز میزان بهره 9/2

مرتبط با فناوری  یابزارهاشود که بیشترین میزان استفاده از ، مشخص میترتیبینابهاست. 

های مشترک در حوزه طوربه بعدازآن« تولید و کسب دانش»اطالعات به ترتیب در بخش 

اتفاق  «اشتراک دانش»و درنهایت در بخش « تولید و پردازش دانش»و « دانش یریکارگبه»

کارگیری مدیریت دانش ت استفاده از فناوری اطالعات در بهیوضع یطورکلبه افتاده است.

 توان مناسب و مثبت ارزیابی کرد.در بانک تجارت را می

کارگیری بهکه نشان داد ( 1385) زاده یتقهای تحقیق با یافته گرفتهانجامپژوهش 

افزایش ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزهفناوری اطالعات در سازمان کتابخانه

رابطه فناوری اطالعات و  که( 2008تسنگ ) ؛ تحقیقاسترا در پی داشته اثربخشی سازمان 

داری میان های موجود در تایوان وجود رابطه مثبت و معنیمدیریت دانش در شرکت

به این نتیجه  خود ( در بررسی2010نیلز ) و تحقیق فناوری اطالعات و مدیریت را تأیید کرد

که فناوری اطالعات در تقویت و ارتقاء جایگاه مدیریت دانش بخش صنعت  ه بودرسید

که  (1392) سبحانی و همکاراندر پژوهش . بوده همخوانی داردمؤثر  آفریقای جنوبی

استفاده از فناوری  ٔ  ینهدرزمهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران، فدراسیونبود  شدهعنوان

 همخوانی ندارد. دارندفاصلها سطح بسیار خوب تاطالعات 

فناوری اطالعات تلفیقی از ابزارهای  :شودمی پیشنهادهای این پژوهش، با توجه به یافته

استفاده شود؛ برای سازگار  بهبود جریان مدیریت دانش در بانک تجارتبرای موجود 

-ار مدیریت دانش برنامهکردن ابزارهای فناوری اطالعات مطابق با فرایندهای مورد انتظ

برای ایفای نقش مؤثرتر ابزارهای فناوری اطالعات در بخش و  ریزی مناسب صورت گیرد

های فناوری تقویت شود. همچنین فرایند مدیریت دانش، زیرساخت« اشتراک دانش»

های موجود در ابزارهای شود پژوهشی در همین موضوع، با تأکید بر تفاوتپیشنهاد می

 این بانک انجام شود. مختلفو عملکرد مدیریت دانش در واحدهای  همورداستفاد
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