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چکیده
در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی ،بانکها باید منابع ملموس و ناملموس و قابلیتهای درونی خود را گسترش داده تا
بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند .لذا در صورتی میتوانند به اهداف کالن و بلند مدت دست یابند که برنامه راهبردی
مدونی داشته باشند .در این پژوهش محقق به ارائه الگویی برای تبیین راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای
دانشی بر عملکرد اقتصادی بانک به روش داده بنیاد پرداخته است .بر این اساس نمونه این پژوهش ،کنشگران و صاحبنظران
حوزه بانکداری کشور هستند که از میان مدیران ارشد اجرایی حوزه بانکداری مستقر در کالن شهر تهران برگزیده شدهاند.
نمونه نظری مورد مصاحبه بر اساس روش نمونهگیری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی ،ابتدا از تعداد  6نفر نمونه
هدفمند اولیه پژوهش و در نهایت از  91نفر مصاحبه به عمل آمد تا اینکه محقق به اشباع پاسخها رسید .یافتههای اصلی
پژوهش در دو بخش الگوی حاصل از نظریه دادهبنیاد و مدل تبیینی تحقیق ارائه شده است .در این دو الگو و مدل بر عوامل
داخلی مؤثر بر بهرهوری مانند نیروی انسانی ،سرمایههای فکری و بستر و ساختار فناوری ،تاکید شده است ،تا بتوانند ارتقای
بهرهوری مدیریت دانش بانک و عملکرد اقتصادی را فراهم آورند.
کلیدواژهها :راهبرد کسبوکار ،عوامل زیرساختی ،قابلیت های دانشی ،عملکرد اقتصادی
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* دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
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 .1مقدمه

سنجش و ارزیابی عملکرد فعالیتهای اقتصادی بانکها از دیرباز موضوع بحث مدیران و پژوهشگران بوده
است .یکی از مهمترین وظایف مدیران بانکی ،ارزیابی و کنترل عملکرد اقتصادی بانک است؛ چرا که اگر اهداف
سنجشپذیر باشند ،دستیافتنی و قابل کنترل و مدیریت خواهند بود [ .]93در حال حاضر دانش ،مهمترین منبع
سازمان به شمار میرود؛ از همین رو موفقیت در مدیریت دانش نیز پیش زمینه موفقیت در فعالیت های سازمانی
است ۵( .خط حذف) مدیریت سازمانهای امروزی به دلیل تحوالت عمیق اجتماعی نیازمند بهکارگیری دانش روز
و به تبع آن هنر تصمیم گیری مناسب هستند .یکی از روشهای نوین در مدیریت سازمانهای عصر حاضر،
بکارگیری فنون مدیریت راهبردی است [ .]98میتوان هدف بهرهگیری از مدیریت راهبردی را به هماهنگی با
تغییرات مداوم دنیای پیرامون سازمانها توصیف نمود [.]24
مدیریت راهبردی کسبوکار با بهبود عملکرد منابع انسانی از طریق نیروی انسانی سروکار دارد [ 3( .]93خط
حذف) راهبرد کسبوکار ،آن چیزی را که میبایست به منظور دستیابی به موفقیت انجام شود ،تعریف میکند و
راهبرد منابع انسانی باید مکمل آن باشد [ .]6راهبرد کسبوکار شامل تصمیم گیری در مواردی مانند ،انتخاب
بخشهای خاصی از بازار که شرکت در آنها رقابت میکند و تعیین موضع محصوالت و خدمات خود در آن بازارها
است .در حوزه کارکردی یا فرآیندهای سازمانی ،تمایز بین راهبردهای منابع انسانی و راهبرد رقابتی از بین رفته
است [ .]39فرض اساسی آن است که مدیریت منابع انسانی ،هنگامی که به گونهای دقیق از راهبرد کسبوکار
سازمان پیروی نماید ،حوزهای راهبردی است که نیازمند توسعه و باز تعریف کارکردها و وظایف خویش است [.]1
تنها خلوص راهبرد به عملکرد برتر منجر و ترکیب راهبردها به در میانه راه ماندن و عملکرد ضعیف منجر می شود.
هنگام بهکارگیری این راهبردها در شرکت ها و واحدهای تجاری موجود و بالقوه برای ارزیابی مشارکت در فرصت
ها از شیوه تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت استفاده می شود .مشارکت در فرصت ها و منابع این امکان را به ما
میدهد که با استفاده از مزیت های رقابتی ،هزینهها را کاهش داد یا محصوالت و خدماتی متفاوت و متمایز تولید
و عرضه کرد .همچنین تشویق به مشارکت در فرصت ها ،تاکید می شود زیرا شرکت ها برای بهرهمند شدن از
مزیت های رقابتی میتوانند تخصص ها و مهارت ها را بین واحدهای تجاری مستقل به شیوهای اثربخش مبادله
کنند [.]24
صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحوالت گسترده ای است .به عبارت دیگر ،برخورداری از
خدمات بانکداری الکترونیکی امروزه برای هیﭻ بانکی یک مزیت رقابتی به حساب نمیآید .بنابراین به منظور بهبود
روندهای فعلی و جلوگیری از گسترش روندهای نامناسب و تغییر آنها و ایجاد نگاه و رویکردی جدید به بانکداری
و خدمات مالی برای کسب درآمد و سودآوری بیشتر و افزایش رضایت مشتریان نیاز به داشتن برنامه راهبردی و
پیاده سازی سیستم مدیریت راهبردی است که در سطﺢ بانک ضروری به نظر میرسد .همچنین راهبرد برای اثر
بخشی نیازمند برنامه است و هیﭻ سازمانی را نمیتوان صرفاً با راهبرد اداره کرد .در واقع «راهبرد» و «برنامه » دو
ابزار مدیریتی مکمل یکدیگر هستند.
یکﻰ از دالیل مشکالت بانکهای ایرانﻰ ،ضعف روش ها و فرایندهای مدیریتدانش در راستای خلق ،نگهداری،
کاربرد و انتقال دانش است که خود سبب وجود شکاف های گسترده میان دانش موجود و مورد نیاز بانک مﻰشود
و پیامدهایﻰ از جمله وقوع اشتباهات مکرر در کار ،دوبارهکاری ها ،افزایش هزینهها ،افت کیفیت خدمات ،نارضایتﻰ
مشتریان درونی و بیرونﻰ و نبود قدرت رقابتﻰ در عرصه ملﻰ و بینالمللﻰ را در پﻰ دارد [.]9۵
عواملی مانند سود ،بازگشت سرمایه ،رضایت مشتری از مسائل مورد توجه مدیران بانکها است و استفاده از
معیارهای مناسب و کاربردی برای اندازهگیری آنها ،حیاتی است [ .]3مرور مبانی و پیشینه موضوع نشان میدهد،
پژوهشهای پیشین ترکیب همه عوامل ذکر شده در بررسی عملکرد را در کنار هم ،مورد توجه قرار نداده است .با
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توجه به تغییرات پرشتاب ،عدم اطمینان و پیچیدگی محیط بانکی ،این نوآوری و تلفیق عوامل ،میتواند دیدگاه
جامعتری را برای پژوهشگران به منظور بررسی هرچه دقیقتر و واقعیتر عوامل مختلف دخیل در عملکرد اقتصادی
بانک فراهم آورد [.]2
لذا محقق در نظر دارد در این پژوهش به ارائه الگویی برای تبیین راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و
قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی (بانک) به روش دادهبنیاد بپردازد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در محیط پیچیده ،پویا و بسیار متغییر امروزی ،شرکتها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبردهایی هستند که بتوانند
آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند [ 3( .]9۵خط حذف) لذا راهبرد اصلی در تمام بانکهای موفق
در سرتاسر جهان ،قرار دادن راهبردهای موفق به عنوان اصلی ترین سرمایه برای بانکها است [ .]23بانکهای
ایرانی نیز از این قاعده مستﺜنی نیستند چون در تالش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانک ،آن بانکی
موفقتر خواهد بود که به راهکار بهبود ارائه خدمات مطلوب بانکی توجه کند 6( .خط حذف) [ .]9رقابتپذیری و
انعطافپذیری راهبردی می توانند نقشی مهمی در تقویت این رابطه ایفا کنند .لذا سازمان ها باید بدانند که بهره-
گیری از جریان دانش خارجی آنها را قادر میسازد تا جریان دانش داخلی خود را هم بسط و گسترش دهند و از این
طریق ،عملکرد نوآورانه خود را ارتقا دهند .قابلیت سازمان ها در بهره برداری از این جریان دانش خارجی که همان
ظرفیت جذب دانش است ،در یک محیط پویا نوآورانه همچون شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ،اهمیتی
دو چندان دارد و باعث میشود تحوالت نوآورانه جدی تر گرفته شوند.]27[ .
مدیریت دانش :تحت کنترل در آوردن تجربه و دانش فردى کارکنان سازمان و انتشار به موقع آن تجربیات
بین افراد سازمان و افرادی که براى انجام کارها به آن تجربیات و دانش نیاز دارند است .این یک تولید نیست بلکه
فرآیند جمع آورى ،اداره ،و انتشار سرمایه دانش افراد در سازمان است [ .]2۵متغیرهای سلسله مراتب سازمانی ،چند
پایانی ،وابستگی اجزاء مبهم ،ارتباطات محیطی و کل نگری به عنوان ابعاد تفکر سیستمی بر مدیریت دانش تاثیر
می گذارند [.]24
قابلیتهای دانشی :این قابلیتها به مواردی اطالق مﻰشود که سبب آسانسازی و ارتقای قابلیتهای
فرایندی مدیریتدانش مﻰشوند .این اجزا شامل  .9فرهنﮓ دانشمحور :بر اساس مطالعات ،فرهنﮓ سازمانﻰ در
آسانسازی فرایند خلقدانش در سازمان نقش مهمﻰ ایفاء مﻰکند .فرهنﮓ سازمانﻰ از طریق تﺄثیرگذاری بر
شیوههای رایﺞ یادگیری و تسهیمدانش ،فرایندهای دانشﻰ را تحت تﺄثیر قرار مﻰدهد .فرهنﮓ و خلقدانش به چهار
طریق با یکدیگر در ارتباط هستند .فرهنﮓ سازمان تعیین مﻰکند که چه دانشﻰ ،مطلوب بهشمار مﻰآید .فرهنﮓ
مناسب ،برقراری ارتباط میان دانشفردی و دانشسازمانﻰ را تسهیل مﻰکند .یادگیری ،مستلزم تعامل اجتماعﻰ
است .این تعامالت بر مبنای فرهنﮓ سازمان شکل مﻰگیرند [ .2 .]28ساختار دانشمحور :رابطه دوسویه ساختار و
فرهنﮓ سازمان موجب مﻰشود که ساختار در کنار فرهنﮓ سازمان به عاملﻰ حیاتﻰ در موفقیت فرایندهای دانشﻰ
سازمان بدل شود .اگرچه ساختارهای سنتﻰ سلسله مراتبﻰ ،امکان انتقال دانش از طریق زنجیره فرماندهﻰ را فراهم
مﻰآورند اما مانع انتقال دانش در سطﺢ افقﻰ سازمان و بین واحدهای وظیفهای مﻰشوند .چنین ساختاری موجب
افزایش رقابت و تعارض میان واحدهای مختلف مﻰشود و ممکن است سبب کندشدن روند بکارگیری فناوری های
ارتباطﻰ (فناوریهای الزم بهمنظور گسترش دانش در سازمان) شوند .از همینروست که از دیدگاه صاحبنظران،
ایجاد ساختار سازمانﻰ مناسب و انعطافپذیر ،که امکان برقراری ارتباط و تعامل مناسب میان افراد و گروههای
سازمانﻰ را فراهم میآورند از ضروریات موفقیت مدیریتدانش در سازمان ها بهشمار مﻰآید [ .3 .]32فناوری :براساس
مطالعات ،اجرای موفقیتآمیز مدیریتدانش در گرو تغییر رفتارهای سازمانﻰ و نیز تغییر فناوریهای اطالعاتﻰ مورد
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استفاده است .فناوریهای اطالعاتﻰ نمﻰتوانند پاسخگوی تمامﻰ نیازهای مدیریتدانش باشند؛ لیکن ابزاری مهم
در اجرای فرایندهای دانشﻰ بهشمار میآیند سامانههای اطالعاتﻰ بههم پیوسته ،که با بهرهگیری از فناوری اطالعات
به وجود آمدهاند ،ابزار با ارزشﻰ برای ایجاد سامانه دانشﻰپویا هستند [ .4 .]9۵منابع انسانﻰ :این کارکنان هستند که
دانش را خلق مﻰکنند و به اشتراک مﻰگذارند .در واقع ،توانایﻰ تبدیل داده به اطالعات و دانش و استفاده از آن به
منظور تﺄمین منافع شرکت ،کارمندان را به عامل اولیه شکلگیری دانش در شرکت تبدیل مﻰکند [.]91
راهبرد کسبوکار

پورتر بیان کرده است که شرکت ها برای ﻏلبه بر نیروهای رقابتﻰ و پیشﻰ بر رقیبان مﻰتوانند سهگونه راهبرد
در پیش گیرند .9 :رهبری هزینه :این راهبرد شیوهای است برای دستیابﻰ به پیشرو بودن کلﻰ در هزینه از طریق
برخﻰ راهکارهای عملکردی که برای رسیدن به این هدف طراحﻰ شده است .رهبری هزینه مستلزم تدارک
تجهیزات کارآمد ،تالش فراوان برای کاهش هزینه از طریق تجربه ،کنترل شدید بر مخارج و هزینههای جاری و
 ...است .هزینه کم شرکت در مقایسه با دیگر رقبا عاملﻰ است که باید همواره مدنظر قرار گیرد .2 .تمایز :این راهبرد
به دنبال ایجاد تفاوت در عرضه کاالها و خدمات منحصر به فرد از حیث طرح ،نام تجاری ،فناوری ،خدمات پﺲ از
فروش ،شبکه تحویل و نظایر آن است به طوری که برای خریداران این تفاوت بین محصوالت شرکت با رقیبان
قابل درک باشد .محصوالت و خدمات این راهبرد به مشتریانﻰ عرضه مﻰشود که نسبت به قیمت حساسیتﻰ ندارند.
 .3تمرکز :در این راهبرد تمرکز بر گروه خاصﻰ از خریداران ،بخشﻰ از خط تولید و یا بازار جغرافیایﻰ است .تمرکز
مﻰتواند به شکل هایگوناگونﻰ صورت گیرد .راهبرد تمرکز بر این اصل استوار است که شرکت از این طریق
مﻰتواند مؤثرتر و کارآمدتر از رقبای دیگر که در سطﺢ گسترده ای رقابت مﻰکنند به اهداف خود دست یابد [.]96
عملکرد

در واقع عملکرد شرکت در زمینههای مالی و ﻏیر مالی است .شاخص عملکردی برای اندازهگیری عملکرد
تجاری در اینجا مدنظر است که یک ساختار چندقسمتی است و برای مشتریگرایی ،سهم بازار ،موفقیت محصول
جدید ،بازدة سرمایهگذاری و رشد به وجود آمده است .در مجموع کاملترین ترسیم از عملکرد کسبوکارها را
میتوان شامل عملکرد مشتری (مشتریان راضی و وفادار) ،عملکرد بازار (حجم فروش و سهم فراوان بازار) و عملکرد
مالی (سود و بازگشت سرمایه) در مقایسه با رقبا دانست که به عنوان تعریف مبنای عملکرد به کار گرفته میشود
[ .]93عملکرد از مهمترین سازههای مطرحشده در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش
موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید؛ ولی به طور کلی دربارة اینکه متغیرها و شاخصهای عملکرد
کدامند ،هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحبنظران وجود ندارد .به طور کلی شاخصهای سنجش عملکرد به دو
دستة ذهنی و عینی تقسیمپذیر است.
شاخصهای عینی عملکرد ،شاخصهایی هستند که به صورت کامالً واقعی و بر اساس دادههای عینی مﺜل
بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سرمایه گذاری و  ...اندازهگیری میشوند .شاخصهای ذهنی عملکرد
بیشتر شاخصهایی را شامل میشوند که برمبنای قضاوت گروههای ذینفع سازمان شکل میگیرد؛ از جملة این
شاخصها ،رضایتمندی مشتری ،رضایتمندی کارکنان و  ...است [ .]29هولی و همکاران در سال  288۵و کانو و
همکاران در سال  2884عملکرد کسبوکار را شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) ،عملکرد بازار
(حجم فروش و سهم بسیار بازار) و عملکرد مالی (سود ،حاشیه سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) معرفی
میکنند و برای سنجش عملکرد کسبوکار باید این سه عملکرد (عملکرد مشتری ،عملکرد بازار و عملکرد مالی)
را سنجید .در رابطه با متغیرهای این مقاله ،پژوهشهایی انجام شده است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره
خواهیم کرد.
رجایی و آرست در سال  9318در مقالهای با عنوان بررسی تﺄثیر راهبردهای بانکداری و راهبردهای کسبوکار
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بر روی عملکرد بانک ملی شهرستان زنجان به این نتیجه رسیدند که راهبردهای بانکداری بر عملکرد شرکت
(سازمان) تﺄثیر معناداری دارد و بانکداری تهاجمی ،بانکداری انبوه ،حداقل سازی بانکداری و بانکداری ارزش بر
عملکرد شرکت (سازمان) تﺄثیر معناداری دارد ،همچنین راهبردهای کسبوکار بر عملکرد شرکت (سازمان) تﺄثیر
معناداری دارد و آیندهنگری ،تحلیلگری ،کاهش هزینه و تمایز بر عملکرد شرکت (سازمان) تﺄثیر معناداری دارد و
در پایان با توجه به نتایﺞ پژوهش پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است [.]29
موسوی و قربانیزاده سال  9317پژوهشی تحت عنوان نقش مدیریت دانش در ایجاد راهبرد کسبوکار
الکترونیک انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش تﺄثیرات مهمی دارد و منافع میتوانند باعث شوند
که سازمانها راهبرد جدیدی بسازند یا کارآیی فرآیندهای کسبوکار را توسعه دهند و از فرآیندهای تصمیم گیری
حمایت کنند [.]98
در این پژوهش سعی بر آن است تا جوابی برای این سوال یافت شود که مدل راهبرد کسبوکار با عوامل
زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی بانک چه تاثیری دارد؟
 .3روششناسی پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر
عملکرد اقتصادی (بانک) از نقطه نظر افراد خبره است .به همین منظور ،سوالهای این مقاله به صورت زیر بیان
گردیده است :شرایط علّی راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی کدامند؟ ،مقوله محوری در
طراحی مدل راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی کدامند؟ ،راهبردها در بهکارگیری راهبرد
کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی کدامند؟ ،شرایط مداخلهگر در بهکارگیری راهبرد کسبوکار با
عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی کدامند؟ بستر حاکم در بهکارگیری راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و
قابلیتهای دانشی کدامند؟ ،عوامل تعیین کننده راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی کدامند؟
روش پژوهش این مقاله با رویکرد کیفی و بهکارگیری روش نظریه دادهبنیاد 9با رویکرد استراوس 2و کوربین3
تنظیم گردیده است .به منظور جمع آوری دادهها ،مصاحبههای نیمه ساختار یافته ،انجام پذیرفته و نمونهگیری به
طور هدفمند انجام گرفته است .الزم به ذکر است که بانک های مورد مطالعه در این پژوهش به شرح زیر هستند:
بانک اقتصاد نوین ،بانک صادرات ،بانک تجارت ،بانک ملت ،بانک پارسیان ،بانک کارآفرین ،بانک پاسارگارد،
پست بانک ایران ،بانک انصار ،بانک سینا
نمونههای بخش کیفی در این پژوهش را  91نفر از خبرگان و کارشناسان مطلع و آگاه به راهبرد کسبوکار
بانک ها تشکیل دادند که در جدول  9نشان داده شدهاند.
جدول  .9مشخصات آماری نمونه نظری پژوهش
رشته و مقطع

سابقه کاری

کد

تحصیلی

مرتبط

مصاحبه

 98سال

P1
P2
P3

ردیف

پست سازمانی

سن

میزان تحصیالت

1

معاون شعبه

4۵

کارشناسی ارشد

اقتصاد

2

معاون اعتبارات

۵8

دکتری

حسابداری

 92سال

3

معاون شعبه

48

کارشناسی ارشد

حسابداری

 7سال

Grounded Theory

9

Strauss

2

Corbin

3

6
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4

معاون شعبه

46

دکتری

مدیریت مالی

 99سال

P4

5

معاون شعبه

۵2

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

 1سال

P5

6

معاون شعبه

43

دکتری

اقتصاد

 92سال

P6

7

معاون اعتبارات

۵7

دکتری

حسابداری

 96سال

P7

8

معاون شعبه

۵۵

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

 7سال

P8

9

معاون شعبه

48

دانشجوی دکتری

حسابداری

 ۵سال

P9

11

معاون شعبه

4۵

دکتری

اقتصاد

 92سال

P10

11

معاون شعبه

۵۵

کارشناسی ارشد

حسابداری

 ۵سال

P11

12

معاون اعتبارات

۵2

کارشناسی ارشد

حسابداری

 93سال

P12

13

معاون شعبه

۵4

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

 98سال

P13

14

معاون شعبه

4۵

دانشجوی دکتری

اقتصاد

 7سال

P14

15

معاون اعتبارات

47

دکتری

اقتصاد

 98سال

P15

16

معاون شعبه

۵8

دکتری

حسابداری

 9۵سال

P16

17

معاون شعبه

4۵

کارشناسی ارشد

حسابداری

 1سال

P17

18

معاون شعبه

۵9

کارشناسی ارشد

اقتصاد

 92سال

P18

19

معاون شعبه

48

کارشناسی ارشد

حسابداری

 4سال

P19

در این پژوهش به منظور بررسی روایی ،از روایی محتوایی استفاده شده است .برای بررسی روایی محتوایی به
شکل کیفی ،از دو ضریب نسبی روایی محتوا 9و شاخص روایی محتوا 2استفاده شد [ .]28که در قسمتهای بعدی
روایی برای هر مؤلفه ذکر شده است .همچنین 98شاخص به منظور معیار مقبولیت در نظر گرفته شده است که ۵
مورد آن در این پژوهش جهت ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی ،به کار گرفته شد .راهبردهای ممیزی مورد
استفاده ،عبارت بودند از حساسیت پژوهشگر ،انسجام روششناسی ،متناسب نمودن نمونه ،تکرار شدن یک یافته
و استفاده از بازخورد مطلعین.
 .4یافته های پژوهش

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از روش استراس و کوربین  ،2888در بانکهای مورد نظر
استفاده شد .که مشتمل بر سه مرحله اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است که به وسیله
آنها در نهایت نظریه مدل کیفی پژوهش تبیین گردید [.]38
الف) کد ﮔﺬاری باز :اولین مرحله در تجزیه و تحلیل دادهها و کدگذاری ،کدگذاری باز است .در طول این
مرحله ،دادههای حاصل از مصاحبهها به دقت بررسی میگردد ،مقولههای اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آن
مشخص شده و خرده مقولهها (زیر مقولهها) نیز معین میگردد [ .]7طی فرآیند کدگذاری  378کدباز 33 ،مفهوم و
 97مقوله استخراج و ویژگیهای آنها در بانکهای نمونه مشخص گردید.
ب) کدﮔﺬاری محوری :کدها و دستههای اولیهای که در کدگذاری باز ساخته شده با هم مقایسه خواهند شد
و کدهایی که از نظر مفهومی با یکدیگر مشابهند ادﻏام میشوند و در نهایت ،دستههایی که مربوط به یکدیگرند،
در محور مشترکی قرار خواهند گرفت [.]92
جدول  :2شکلدهی طبقات کلی از مقوالت
)9. Content Validity Ratio (CVR
)2. Content Validity Index (CVI
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مقوله

راهبرد کسبوکار

عوامل زیرساختی و قابلیتها

قابلیتهای دانشی فعالیت های
بانکداری

عملکرد اقتصادی

مفاهیم
چشمانداز و اهداف
ارزش های سازمانی
ائتالف راهبردی
نوع راهبرد (تمایز یا رهبری هزینه)
بازارگرایی
قابلیتهای بانکداری
هوشمندی کسبوکار
فناوری اطالعات
سیستمهای مالی و حسابداری
سیستمها و روشها
شناسایی دانش
ایجاد دانش
کنترل کیفیت دانش
ذخیره سازی دانش
حفاظت دانش
به اشتراک گذاری دانش
بکارگیری دانش
ارزیابی دانش
رشد اقتصادی
ارزش صادرات

CVR

8/86
8/86
9
8/73
8/73
8/86
8/6
8/86
9
8/73
8/86
8/86
8/73
8/86
8/6
8/86
8/73
8/8۵
8/16
8/12

CVI

8/13
8/86
8/13
9
8/13
9
8/13
9
8/86
8/8
8/86
9
9
8/13
8/86
8/86
8/13
8/84
8/19
8/88

در این باره مصاحبه شونده  P3بیان داشت که:
«زمانی که بتوانیم بین چشمانداز ،ماموریت و وظایف سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش ارتباط برقرار کنیم
میتوان گفت بانک به سوی تعالی در حال حرکت است و گامهایی برای مدیریت دانش در بانک برداشته است،
دﻏدﻏه بانکها مدیریت دانش است».
همچنین مصاحبه شونده  P5اظهار داشت که «بانک ها باید در گام اول هدف خود از مدیریت دانش بانکداری
را مشخص نمایند سپﺲ برای عملی کردن این فعالیت گام بردارند .همچنین باید راه های رسیدن به این اهداف را
نیز تعیین کنند زیرا برای انجام هر عملی ما باید یک سری ابزارهایی داشته باشیم».
بانکها برای توسعه و مدیریت آمیخته بانکداری خود نمیتوانند بی محابا دست به کار شوند .آنها نیازمند
خوراک اطالعاتی هستند تا بر مبنای آنها تصمیم گیری نمایند .آمیخته بانکداری و مدیریت آن نقش قابل توجهی
در مدیریت دانش بانکداری می توانند ایفا کنند و بالعکﺲ مدیریت دانش بانکداری میتواند بر تصمیمات اتخاذ شده
در مورد آمیختههای بانکداری تﺄثیر چشمگیری داشته باشد .در این مورد مصاحبه شونده  P12اظهار داشت که «اگر
مدیریت دانش بانکداری در یک بانک فعال باشد هنگامی که شرکت تصمیم دارد در مورد سبد محصوالت خود
تصمیم بگیرد آن سیستم به صورت مستقیم و ﻏیرمستقیم بر فرآیند و نتیجه تصمیم گیری تﺄثیر خواهد داشت».
در زمینه هوشمندی کسبوکار مصاحبه شوندگان  P18 ،P17 ،P16 ،P14 ،P11 ،P9 ،P8 ،P5 ،P3 ،P1و  P19به
اهمیت پژوهشهای بازار و عوامل دخیل در آن اشاره کردند .به عنوان مﺜال ،مصاحبه شونده  P1بیان داشت «برای
اینکه واحد بانکداری بتواند به اهداف خود دست یابد باید هزینههای فعالیت های خود را مشخص نماید و منابع
الزم برای آن را پیش بینی کند ،به عبارتی دیگر اگر قرار باشد پژوهشی برای رضایت سنجی مشتریان از نحوه
حضور به موقع کارکنان وخدمات مناسب ،انجام شود باید بودجه بانکداری مناسبی را در نظر گرفت».
در هر سیستم مدیریت دانشی نقش زیرساختهای فناوری اطالعات ﻏیرقابل انکار است و با پیشرفت این حوزه
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و اینترنتی شدن کارها لزوم توجه به این موضوع روز به روز پر رنﮓ تر میشود .مصاحبه شونده  P15در این زمینه
بیان داشت که «زیرساخت های اینترنت مخصوصاً سرویﺲ بسته امواج رادیویی 9یکی از سیستمهای مورد استفاده
برای ویزیتورها و سیستمهای حمل و نقل ما به حساب میآیند که نبود آنها مشکل بزرگی برای ما به حساب می
آید».
مباحث مالی همیشه در سازمان ها نقش تعیین کننده دارند؛ زیرا هر برنامه بانکداری که طراحی میشود نیازمند
تامین منابع مالی برای پیاده سازی است .از طرفی دیگر نتایﺞ مالی هر تصمیمی حائز اهمیت است اما مﺜالهایی
که در اینجا مطرح میشود این است که در بحث مالی چه معیار و شاخصهایی مبنای سنجش و اثربخشی قرار
گیرد [.]8
سیستمها و روشهای هر مجموعه نحوه فرآیندها و تشکیالت آن را نشان میدهند؛ در این باره مصاحبه شونده
 P18اظهار داشت «در یک بانک هر فردی که وارد می شود باید بداند که کار را از کجا شروع میشود و چه
رویههایی باید طی شود تا به نتایﺞ مشخص شده دست یابد» .در زمینه سیستمها و روشها که به نحوی از
زیرساختهای موثر بر مدیریت دانش بانکداری نیز محسوب میشود مصاحبه شونده دیگری ( )P8بیان کرد که
«نیازمندیم تا سیستمهایی در بانکها دایر شود که به یکپارچه سازی دادهها بپردازند و در سیستمهای بایگانی
اطالعات مشخصی وجود داشته باشند .بانک ها با این دادهها و سیستمها به راحتی میتوانند به اندازهگیری و بهبود
مستمر فرآیندها بپردازند .مسئولیت هر واحدی مشخص میشود و میداند که چه انتظاراتی از آن واحد مدنظر است
و در برابر چه کسی باید پاسخگو باشد».
در این خصوص مصاحبه شوندگان اینگونه توضیﺢ داده اند:
«گاهی اوقات دانش از طریق یک فرد در هنگام انجام یک وظیفه یا فعالیت شناسایی میشود و یا در برخی
جلسات طوفان فکری ،یا برخی از جلساتی که افراد به ارائه گزارشاتی در مورد بازار میپردازند سرنخهای بسیار
مهمی شناسایی میشود ( .)P4یا برخی از شرکتها احساس میکنند با بکارگیری کارکنان و برخی از مدیران ارشد
بانکهای رقیب میتوانند اطالعات ارزشمندی را به دست آورند .پﺲ دانستن این موضوع که از چه مکانهایی یا
از چه کسانی اطالعات بدست میآید خیلی اهمیت دارد زیرا مشخص میکند که بهتر است وقت و هزینه کجا و
برای چه کسانی هزینه شود تا اطالعات ارزشمند ایجاد شود ( .»)P8نکتة مهم دیگر این است که افراد باید از لحاظ
شناختی ،توانایی و قابلیت شناخت و تمایز دانش را داشته باشند ،یعنی بتوانند اهمیت اطالعات و دانش را درک
کنند (.)P10
مصاحبه شونده  P1اظهار داشت که «مدیریت دانش فرآیند اجتماعی کردن یعنی ایجاد دانش نهفته و پنهان و
تسهیم فکر در بین افراد و محیط از طریق مشاهده مستقیم ،برونسازی یا خارجی کردن دانش پنهان در قالب کالم
است ،ترکیب کردن دانش از طریق اسناد و مدارک ،برگزاری جلسات ،گفتگوهای تلفنی یا سایر شیوههای ارتباطی
مبادله و ترکیب است .درونی کردن تبدیل دانش آشکار به دانش پنهان است».
«هر دانشی را نباید جستجو کرد یا به دنبال آن بود از این رو باید دانش را از نظر کیفیت مورد بررسی و
ﻏربالگری قرار داد تا دریافت دانش ایجاد شده از نظر محتوا مناسب ،کامل و جامع هست یا خیر .چگونه دانش
ایجاد شده برای سازمان و واحد من قابل استفاده است؟ این دانش از چه منابعی به دست آمده است ،منابع سازمانی
یا افراد موثقی که این دانش را خلق کردهاند چه کسانی هستند؟ اشتراک گذاری دانش در بین واحدهای سازمان
به چه صورت ایجاد میشود؟ برای پاسخ دادن به این سوالها باید صحت دادههای دریافتی را مورد بررسی قرار
بدهیم .معیارهای سنجش نیز سوالهای مطرح شده در باال است».
)9. General Packet Radio Service (GPRS

1
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مصاحبه شونده  P11در تشریﺢ بررسی کیفیت دانش اینگونه بیان کرد که:
«در بانکها احتمال دارد خدمات مختلفی به مشتری ارائه شود ،به همین خاطر اطالعات فراوانی وارد شرکت
میشوند و این موضوع در خیلی از مواقع باعث سردرگمی افراد میشود .برای جلوگیری از ایجاد سردرگمی باید به
یک سری از ویژگی های اطالعات به دست آمده توجه شود؛ به طور مﺜال میزان مشابهت این اطالعات با سایر
اطالعات واصله تا چه میزان است .از طریق توجه کردن به این نوع از خصوصیات میتوان تصمیم گرفت که به
کدام یک از اطالعات واصله تکیه کرد و آن را مبنای تصمیم سازی خود قرار داد».
«برای جلوگیری از بمباران اطالعاتی و استفاده بهینه و مفید از دادهها اطالعات ذخیره شده هر دانشی را نباید
نگهداری کرد از این رو ،باید اطالعات مهم گزینش و جمع آوری شود و سپﺲ آنها را به طرق دلخواه دسته بندی
کرد تا در زمان الزم به راحتی قابل دسترسی و استفاده باشند؛ از مهمترین کارهایی که برای ذخیره سازی دانش
در سازمان ها باید انجام داد مستندسازی اطالعات است».
درباره ذخیرهسازی دانش ،مصاحبه شوندگان  P15 ،P12 ،P10 ،P7 ،P3 ،P2 ،P1و  P17اینگونه توضیﺢ دادهاند
که:
«در برخی از بانکها حتی با توجه به پیشرفتهای فناوری برخی از جلسات به صورت کتبی صورت جلسه
میشوند و حتی امضاء هر یک از حضار دریافت میشود تا هر فرد مسئولیت تصمیمهایی که در جلسات گرفته شده
است را بپذیرد و از این طریق مشخص میشود که هر فرد در برابر چه چیزی باید مسئول و پاسخگو باشد ،و سپﺲ
این اسناد در سیستم بایگانی بانک که یا به صورت دستی است و یا در قالب سیستمهای کامپیوتری ذخیره سازی
میشود تا هر زمانی که نیاز بود مورد استفاده قرار گیرند .مصاحبه شونده ( )P2بر روی این موضوع تﺄکید داشت که
هدف اصلی از محرمانه ماندن و حفاظت از دانش جلوگیری از حذف ،اضافه ،تکرار و به عبارتی اعمال هرگونه تغییر
ﻏیر مجاز در اطالعات است .برای اینکه هر کسی به هر نوع اطالعاتی دسترسی نداشته باشد تا برای سازمان
خطرآفرین نباشد باید میزان محرمانگی هر بخش از اطالعات مشخص شود .یعنی باید اطالعات طبقه بندی شوند».
در مصاحبه با خبرگان ( )P19 ،P17 ،P11 ،P10 ،P9 ،P6 ،P5 ،P3نکته ای که در فرآیند مدیریت دانش به آن
اشاره شد اهمیت نحوه توزیع یا همان به اشتراک گذاری دانش بود که به صورت خالصه در اینجا ارائه میشود.
اینکه دانش بانکداری چگونه میان افراد یا واحدها یا به عبارتی بهتر میان تصمیم سازان و ذینفعان منتقل میشود،
از چه راههایی دانش را به اشتراک میگذارند و این راهها شیوه مناسبی هستند یا خیر و میتوان مطمئن شد که
دانش به درستی منتقل شده است .یا افراد به همان اندازه که نیاز داشتهاند به اطالعات دسترسی پیدا کردهاند یا
خیر؟ واحدهای بانکداری از طریق معرفی تجربیات مفید کارکنان در حوزه بانکداری به یکدیگر ،برگزاری جلسات
درون واحدی منظم ،مرور رخدادهای درون سازمانی و اشتراک گذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی برای
مخاطبین باعث تسهیم دانش میشوند.
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بستر حاکم :طراحی چارچوب مفهومی راهبرد کسب و کار با عوامل
زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی طراحی مجدد
فرآیندهای خدماتی ،ایجاد فرآیندهای مدیریت دانش و شفافیت نتایﺞ
ناشی از چارچوب برای کارکنان

پیامدها :طراحی و ارائه
مدل راهبرد کسب وکار
با عوامل زیرساختی و
قابلیتهای دانشی بر
اقتصادی
عملکرد
سهولت ارائه خدمات،
صرفهجوئی در هزینه و
منابع ،پیشرفت کشور،
توسعه و آبادانی

راهبردها :تدوین مکانیزم
ارتباطی راهبرد کسب و کار با
عوامل زیرساختی و قابلیتهای
دانشی بر عملکرد اقتصادی
بسترسازی متناسب ،آموزش،
سیاستهای انگیزشی ،تشویق به
مشارکت ،ارزیابی و پایش
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شرایط علی :توسعه و ارتقاء اقتصاد
کشور سهولت در ارتباطات و ارائه
خدمات علی:
توسعه و ارتقاء اقتصاد کشور
سهولت در ارتباطات و ارائه خدمات

پدیده اصلی( :طبقه محوری) میزان
مشارکت کارکنان دانشی در فعالیتهای
کسبوکار و اقتصادی بانک

شرایط مداخلهﮔر :طراحی مجدد فرآیندهای زنجیره ،پشتیبانی مدیران از فعالیتها،
ساختاردهی دانش در زنجیره ،ارتقاء نظام ارزشیابی

شکل  :9کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم

تشریح مدل پارادایم در عمل

دالیل انتخاب هر یک از طبقات اصلی به شرح زیر است:
طبقه محوری :میزان مشارکت کارکنان در برنامه مدیریت دانش :این مسﺄله برچسب مفهومی برای چارچوب
یا طرح در نظر گرفته خواهد شد .بعد از جمع آوری دادهها و تحلیل آنها در مرحله کدگذاری باز ،و بررسی
ویژگیهای ارائه شده ،این طبقه به عنوان طبقه محوری انتخاب شد که در بردارندهی موارد ذیل است:
مسئولیتپذیری و کنترل توسط کلیه کارکنان درگیر در زنجیره تﺄمین خدمات ،پایش و ارزیابی بازخورد خدمات
توسط کارکنان ،ترویﺞ و اشاعه دانش و تمایل به یادگیری در کارکنان ،تشویق به مشارکت در برنامههای مدیریت
دانش [.]98
شرایط علّی :این شرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا طبقه محوری میشوند که شامل :توسعه و ارتقاء کشور،
سهولت در ارتباطات و ارائه خدمات ،استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان سازمان ،توجه به سرپرستی بخشهای
مختلف زنجیره ،اهمیت دستاوردهای ارائه خدمات برای سازمان ،ارزیابی دانش فعلی فردی و سازمانی در زنجیره،
برنامهریزی و ارائه راه کار بر اساس نقاط قوت و ضعف دانشی در زنجیره ،ایجاد رویه یکپارچه مدیریت دانش بر
اساس نیاز سازمان (مربوط به طبقه تعیین خط مشی مدیریت دانش).
راهبردها :این مؤلفه بیانگر رفتارها و فعالیتها و تعامالت هدفداری هستند که در تبعات طبقه محوری و
تحت تﺄثیر شرایط مداخلهگر و بستر حاکم است .به این طبقهها راهبرد نیز گفته میشود.
بستر حاکم :طراحی چارچوب مفهومی راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد
اقتصادی با شرایط خاصی که بر کنشها و تعامالت تﺄثیر میگذارند بستر گفته میشود .این شرایط را مجموعهای
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از مفاهیم و طبقهها یا متغیرهای زمینهای تشکیل میدهند و در مدل معرفی شده عبارتاند از :طراحی مجدد
فرآیندهای زنجیره ،ایجاد فرآیندهای مدیریت دانش در طول زنجیره و شفافیت نتایﺞ ناشی از چارچوب برای کارکنان
[.]26
شرایط مداخلهﮔر :شرایط عامی هستند که مجموعهای از متغیرهای میانجی و واسط را تشکیل میدهند و
راهبردها هم از آنها متﺄثر میشوند.
پیامد(ها) :برخی از طبقه ها بیانگر نتایﺞ و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود میآیند .در
پژوهش حاضر ،طراحی و ارائه مدل راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی،
توسعه مستندسازی و ثبت دانش توسط همه کارکنان سازمان ،سهولت ارائه خدمات به شهروندان ،صرفهجوئی در
هزینه و منابع کشور ،پیشرفت کشور ،توسعه و آبادانی کشور است.
پیامدها :بهبود بهرهوری ارائه خدمات
بانکی راهبرد کسب و کار با عوامل
زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد
اقتصادی

کنشها و تعامالت :طراحی
مکانیزم اصالح فرآیندهای دانشی
متناسب با راهبرد کسب وکار و
قابلیتهای بازاریابی

شرایط مداخلهﮔر :طراحی مکانیزم اصالح و توسعه فرهنﮓ
| طراحی مکانیزم اصالح ساختار سازمانی | طراحی مکانیزم
اصالح ساختار زنجیره تﺄمین خدمات | طراحی مکانیزم اصالح
گردش کار در طول زنجیره

مقوله اصلی :تبیین راهبرد
کسب وکار با عوامل
زیرساختی و قابلیتهای دانشی
بر عملکرد اقتصادی

شرایط علّی :توسعه و ارتقاء
کشور | صرفهجوئی در منابع و
هزینهها | صرفهجوئی در زمان |
تسریع در ارائه خدمات |
گسترش آسایش اجتماعی |
کاهش آسیبهای اجتماعی

بستر حاکم :طراحی مکانیزمهای کشف و خلق دانش | طراحی مکانیزمهای ثبت دانش | طراحی مکانیزمهای تسهیم و
انتقال دانش | طراحی مکانیزمهای کاربرد دانش | طراحی مکانیزمهای ارتباطی | طراحی مکانیزمهای تکنولوژیکی |
طراحی مکانیزمهای قانونی | طراحی مکانیزمهای مالی

شکل  :2الگوی حاصل از نظریه دادهبنیاد تحقیق

نتایﺞ مصاحبهها در قالب سه مقوله ،ضرورتها ،موانع و الزامات راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و
قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی به شرح ذیل است:
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توسعه و ارتقاء کشور
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ضرورت

•صرفهجوئی در منابع و هزینهها
•صرفهجوئی در زمان
•تسریع در ارائه خدمات
•گسترش آسایش اجتماعی
•ایجاد ارزش افزوده برای کشور
•کاهش آسیبهای اجتماعی
مخالف با تفکر سرمایه فکری در سازمان

موانع

•بیاعتمادی میان حلقههای زنجیره تامین
• بروکراسی و عدم انعطافپذیری ساختار زنجیره
• بروکراسی و عدم انعطاف در رویههای سازمانی
•ضعف قوانین و آیین نامهها
•ضعف آموزش و یا ارائه آموزشهای غیرکاربردی
• اختصاص ندادن بودجه کافی جهت توسعه سیستم مدیریت دانش
طراحی مکانیزمهای فرهنگسازی در سازمان

الزامات

• تدوین استانداردها ،آیین نامهها و مقررات مرتبط با مدیریت دانش
• ایجاد سند راهبردی و خط مشی مدیریت دانش سازمان
•طراحی مکانیزمهای آموزشی
•طراحی مکانیزم کنترل کیفیت خدمات
•طراحی مکانیزمهای مالی و تشویقی
• طراحی مکانیزمهای انتخاب افراد شایسته و ماهر(سرمایه فکری)
•طراحی مکانیزمهای ارتباطی
•طراحی مکانیزمهای فناوری اطالعات
• طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش(کشف ،خلق ،نشر ،تسهیم و کاربرد)
شکل  :3ضرورت ،موانع ،الزامات راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی (بانک)

محقق براساس سه مقوله مذکور در راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد
اقتصادی بانک به تدوین و نگارش مدل مفهومی میپردازد.
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شکل  :4مدل تبیین راهبرد کسبوکار با عوامل زیرساختی و قابلیتهای دانشی بر عملکرد اقتصادی بانکها

 .5بحث و نتیجه ﮔیری

محقق در پژوهش جاری پﺲ از استخراج مفاهیم و مقوالت از کدگذاریهای صورت پذیرفته در روش دادهبنیاد
مبادرت به ارائه چارچوبی مفهومی براساس مدلهای توسعه داده شده مدیریت دانش ،توسط محققان قبلی نمود تا
پﺲ از تکوین چارچوب و بررسی همه جانبه آن بتواند از چارچوب تکوین شده به عنوان پایه و اساس در راستای
تدوین و تبیین مدل مفهومی استفاده نماید .به همین علت یافتههای اصلی پژوهش در دو بخش چارچوب مفهومی
و مدل مفهومی ارائه شده است .قبل از بررسی دو بخش معرفی شده بیان میگردد مدل ارائه شده باعث بهبود
بهرهوری گردیده است چرا که در این مدل بر عوامل داخلی مؤثر بر بهرهوری مانند نیروی انسانی و سرمایههای
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فکری و همچنین بستر و ساختار فناوری تاکید شده است .همچنین از دیدگاه سومانت 9و اماکنو در سال 2888
عواملی چون تشویقهای مالی و ﻏیرمالی ،مشارکت کارکنان ،افزایش مهارت ،مدیریت بر مبنای هدف و
هدفگذاری ،ارتباطات و آموزش سازمانی و نیز سادهسازی خدمات و استانداردسازی خدمات جزء عوامل مؤثر بر
بهرهوری است که در پژوهش جاری و مدل ارائه شده به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است [.]4
با توجه به برجسته بودن مؤلفههای فرهنﮓ ،راهبرد ،زیرساخت و تسهیم و مبادله دانش در مدل تبیین شده،
این مدل باعث افزایش بهرهوری مدیریت دانش بانک و عملکرد اقتصادی شد چرا که بر اساس پژوهشهای
آکونوی 2در  2892چهار مؤلفه مذکور در پژوهش جاری جزء  ۵عامل اصلی موفقیت قابلیتهای بانکداری دانشی
هستند.
همچنین در مدل ارائه شده به دلیل جدید بودن مفهوم راهبرد کسبوکار و قابلیتهای بانکداری دانشی در
سازمان و عدم شناخت کافی آن توسط کارکنان و عوامل انسانی ،چرخه مدیریت دانش در قالب طراحی بهینه
فرآیندهای مدیریت دانش ،در  99گام تدوین گردید .به اعتقاد محقق و براساس پژوهشهای صورت پذیرفته،
تحقق اهداف بانکها در بخشهای مختلف ،بهویژه بخش بانکداری و دانشی ،بدون مدیریت دانش میسر و دست
یافتنی نخواهد بود .در ادامه به تشریﺢ کامل  6گام مدل معرفی شده توسط محقق خواهیم پرداخت.
 )9فرهنگسازی در سازمان و فرهنگسازی در زنجیره تأمین خدمات :محقق در مدل ارائه شده
فرهنﮓسازی را پایه و اساس توسعه مدیریت دانش معرفی مینماید و آن را از خط مشی و مقررات و بستر فناوری
مهمتر و ضروریتر معرفی مینماید .محقق در جهت تحقق این مهم برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف
جامعه و همچنین ایجاد یک سیستم ارزشی فرهنگی را پیشنهاد مینماید.
 )2تدوین استانداردها ،مقررات و نگارش آییننامهها :در این گام محقق تدوین یک چارچوب منسجم از
استانداردها ،مقررات و آییننامههای کاربردی را پیشنهاد میدهد ،به اعتقاد وی پﺲ از فرهنﮓسازی مناسب ،ایجاد
چارچوب هدایتکننده در دست یابی به هدف بسیار حائز اهمیت خواهد بود .محقق در مدل خود تدوین ساختار و
رویههای سازمانی مرتبط با خدمات ،تدوین شاخصهای ارزیابی فعالیتهای زنجیره ،تدوین اولیه راهبردهای دانشی
و در پایان استانداردسازی فرآیندهای دانشی زنجیره تﺄمین خدمات را جهت تسریع در پیشبرد اهداف معرفی مینماید.
 )3تدوین سند راهبردی و خط مشی مدیریت دانش :در بخش جاری تﺄکید محقق به طور خاص بر
فرآیندهای دانشی زنجیره است ،وی معتقد است در مدل تدوین شده باید برای هریک از گامهای مدیریت دانش
راهبرد و مکانیزمهای کاربردی ،تدوین و تنظیم گردد تا بتوان در شرایط و موقعیتهای متفاوت در طول زنجیره
تﺄمین از آنها بهره برد .محقق از این چهار بخش در راستای تدوین چرخه مدیریت دانش خود بهره برده است ،که
در گام ششم به آن پرداخته شده است.
 )4طراحی مکانیزمهای مالی و غیرمالی تشویقی :محقق در گام چهارم مدل خود راهبردها و مکانیزمهای
انگیزشی را به طور مجزا بیان مینماید .راهکارهای محقق در این بخش تشویق جهت تسهیم و انتقال دانش،
تشویق جهت خلق ایده و نوآوری دانشی و تشویق جهت کاربرد و استفاده از دانش است.
 )5طراحی بستر و زیرساخت فناوری و پیادهسازی و کاربرد فناوری :محقق بر اساس نتایﺞ حاصل از
پژوهش جاری اهم فعالیت این بخش را در قالب ( )9تﺄمین تجهیزات سختافزاری )2( ،راهاندازی حافظه سازمانی
جهت ثبت و نگهداشت دانش در سازمان )3( ،پیادهسازی مدیریت محتوا جهت پایش و کنترل محتواهای تولیدشده
در سرتاسر زنجیره تﺄمین )4( ،طبقهبندی دانش موجود در حافظه سازمانی جهت استفاده بهینه و کارا و همچنین
9. Sumont
2. Okunoye
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سهولت در دسترسی به دانش مورد نیاز در کمترین زمان ممکن توسط کارکنان )۵( ،ایجاد و بهرهمندی از پرتالهای
سازمانی )6( ،پیاده سازی شبکه اجتماعی ،وبالگ و ویکی جهت نشر و انتقال دانش در طول زنجیره تﺄمین و
همچنین ( )7بهرهمندی از آموزش و یادگیری الکترونیکی جهت افزایش دانش را معرفی مینماید.
 )6طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش (چرخه مدیریت دانش) :محقق در این بخش چرخه مدیریت
دانش تدوین شده در مدل خویش را مناسب جهت پیادهسازی در راهبرد کسبوکار معرفی مینماید ،محقق بیان
میدارد با توجه به گستردگی مشارکت افراد در حوزه خدمات بانکی و همچنین متفاوت بودن سطوح دانشی افراد
مشارکت کننده ،مراحل چرخه مدیریت دانش باید شفاف و بدون ابهام تبیین و توسعه یابد ،به همین منظور چرخه
مدیریت دانش خویش را در  99مرحله ارائه نموده است )9 .هدفگذاری دانش ،به اعتقاد محقق اولین گام برای
مدیریت دانش در زنجیره تﺄمین خدمات و تعیین هدف از دانش مذکور است .این هدف باید به صورت واضﺢ و قابل
درک برای کلیه افراد زنجیره بیان گردد )2 .کاوش و شناسایی دانش دومین گام در چرخه است ،در این گام الزم
است کاوش دانش ،متناسب با هدفگذاری صورت پذیرفته ،انجام پذیرد )3 .خلق و مهار نمودن دانش ،پﺲ از
کاوش و شناسایی دانش بر اساس هدف ،نوبت به مهار نمودن دانش خواهد رسید ،به اعتقاد محقق و بر اساس
پژوهشهای صورت پذیرفته تا زمانی که دانش شناساییشده ،مهار نشود امکان پردازش و بهرهبرداری از آن وجود
نخواهد داشت )4 .سازماندهی دانش گام چهارم از چرخه مدیریت دانش  99مرحلهای محقق است ،محقق بیان
میدارد دانش مهار شده جهت استفاده کارا و بهینه باید سازماندهی گردد تا در صورت نیاز دسترسی به آن به
سهولت انجام پذیرد )۵ .ترکیب و توسعه دانش مرحله پنجم از چرخه مدیریت دانش پیشنهادی است )6 .ثبت و
ضبط دانش یکی از مهمترین مرحلههای چرخه جاری مدیریت دانش است ،این مرحله جهت گسترش و تقویت
حافظه سازمانی بسیار با اهمیت جلوه مینماید )7 .تسهیم و نشر دانش ،براساس پژوهشهای انجام پذیرفته توسط
محقق در پژوهشهای دادهبنیاد که تﺄثیرگذارترین مرحله از مرحلههای چرخه دانش ،نقل و انتقال دانش در طول
زنجیره است .این مرحله تا حدی مهم و ضروری است که بروز هر چالشی در آن ،چرخه مدیریت دانش را با مشکل
اساسی روبرو خواهد نمود ،دلیل آن هم کامالً واضﺢ است ،و آن ،اینکه بدون نشر دانش در طول زنجیره امکان
بهبود بهرهوری و توسعه میسر نخواهد بود )8 .درک دانش توسط کلیه حلقههای زنجیره ،در صورتی که دانش
توسط افراد به درستی درک نشود مرحله بعدی چرخه یعنی کاربرد دانش دچار مشکل خواهد شد ،دانش نشر داده
شده نمیتواند حداکﺜر بهرهوری خود را در زنجیره اعمال نماید )1 .کاربرد دانش مرحله نهم از چرخه مذکور است،
جهت افزایش بهرهوری سازمان و زنجیره تﺄمین خدمات کاربرد دانش نقش مهمی را ایفا مینماید ،کلیه افراد زنجیره
تﺄمین میتوانند از طریق کاربرد دانش در فعالیتهای خویش بهرهوری خدمات ارائه شده را تا حد قابل توجهی
افزایش دهند )98 .مرحله دهم ارزیابی دانش به کار برده شده در سازمان و زنجیره تﺄمین است ،دانش باید بهوسیله
شاخصهای ارزیابی تدوین شده در گام دوم مدل و همچنین براساس هدفگذاری صورت پذیرفته در مرحله اول
چرخه مورد ارزیابی قرار گیرد )99 .نگهداشت دانش مرحله آخر از مراحل یازدهگانه چرخه مدیریت دانش ارائه شده
توسط محقق است .در این مرحله ،اگر دانش ارزیابیشده در مرحله قبل مفید توصیف گردد ،به مجموعه دانش
پایدار در حافظه سازمانی اضافه خواهد شد ،و در صورتی که دانش ﻏیرمفید ارزیابی شده باشد ،از حافظه سازمانی و
پایگاه دانش زنجیره حذف خواهد شد .محقق جهت دستهبندی دانش ارزیابیشده به دانش مفید و کاربردی و دانش
ﻏیرمفید ،رویکرد مجموعه عبارات متوالی دانش 9را پیشنهاد مینماید .این رویکرد سرعت دستهبندی دانش را به
مفید و ﻏیرمفید تسریع بخشیده و از صرف هزینه جهت کاربرد نیروی انسانی متخصص در این بخش جلوگیری
مینماید.
9. MKTPKS
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توجه دائمﻰ به فناوری اطالعات و ارتباطات و مفاهیم آن به عنوان یکی از ابزارهای اساسﻰ در قابلیتهای
زیرساختﻰ مدیریتدانش ،بسیار کارگشا است .برای شناسایﻰ فرصتها و تهدیداتﻰ که متوجه بانکها میشود،
میتوان از فناوری پیشرفته رایانهای ،هوش مصنوعی ،هوشمندی کسبوکار و تجزیهوتحلیل دادههای انبوه استفاده
کرد به ویژه اینکه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکها مهیا است [.]21
یک پیشنهاد به مدیران بانکها این است که تا حد امکان ،بستری هماهنﮓ را (با توجه به شرایط محیطﻰ و
امکانات داخلﻰ) به منظور تدوین راهبردهای سطوح مختلف بانک ایجاد کنند تا تمام تالشها به همافزایﻰ و افزایش
عملکرد اقتصادی منجر شود .بانکها مﻰتوانند با تهیه خدمات سفارشﻰ برای پاسخگویﻰ به نیازهای خاص مشتری،
استفاده از پژوهشهای بازاریابﻰ در مناطق جغرافیایﻰ مختلف و تولید بر اساس تقاضا و سلیقه هر یک از این
مناطق ،عملکرد اقتصادی را افزایش دهند.
یکﻰ از مهمترین محدودیتهای پژوهشهای علوم انسانﻰ ،تﺄثیر متغیرهای خارج از کنترل پژوهشگر است و
امکان تﺄثیرگذاری آنها بر نتایﺞ پژوهش دور از ذهن نیست .این محدودیت میتواند در تکمیل پرسشنامه تﺄثیرگذار
باشد .ویژگیهای جامعه و نمونه و روش نمونهگیری نیز از دیگر محدودیتهای این پژوهش است.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود این پژوهش را در نمونههایﻰ با حجم بزرگتر و در بانک و شهرهای
مختلفﻰ تکرارکنند و نتایﺞ را با نتایﺞ این پژوهش مقایسه و تعمیمپذیری آنها و روایﻰ بیرونﻰ را مورد بررسﻰ قرار
دهند تا محدودیتهای ذکر شده برطرف گردد.
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