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چکیده
امروزه مدیریت براي ارتقاي کیفیت نیازمند ابزارهاي مختلفی است که یکی از این ابزارها استقرار نظام مدیریت دانش است .در واقع
مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ است که به ابزار تبدیل می شود .یعنی در ابتدا باید ایده و تفکر مدیریت کیفیت فراگیر در ذهن
تک تک کارکنان شکل گیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی آن تبدیل به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده کیفیت در
سازمان به کار گرفته شود .پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع به روش
توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماري این پژوهش را کارکنان شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه اصفهان در سال
1333تشکیل دادند که تعداد آنها  08نفر بود .در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماري از روش سرشماري استفاده شد و
کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است .ابزار جمع آوري اطالعات دو پرسشنامه شامل مدیریت دانش با ضریب پایایی( )8/39و
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع با ضریب پایایی( )8/39بود .روایی پرسشنامه از طریق روایی صوري و محتوایی با کسب نظرات
کارشناسان و متخصصان مدیریت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssانجام گرفت.
همچنین تجزیه و تحلیل یافتههاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گردید .نتایج تاثیر استقرار مدیریت دانش
بر پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع حاکی از معنی دار بودن این رابطه و تاثیر ابعاد مدیریت دانش برپیاده سازي مدیریت کیفیت جامع
دترد.در واقع نتایج نشان می دهند که متغیر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر متغیر مدیریت کیفیت جامع اثرگذار است.

واژگان کلیدی :مدیریت ،مدیریت دانش ،مدیریت کیفیت فراگیر ،کارکنان بانک صادرات
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 -1مقدمه
بدون شک در حرکت به سمت جهانی شدن ،کیفیت یک عامل تاثیرگذار است.در روند توسعه صنعت و
بازرگانی،یکپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار،کیفیت نقش اصلی را ایفا کرده و یکی از مهمترین عاملهاي
رقابت سازمان و موفقیت در بازارهاي ملی،منطقهاي و جهانی به شمار میآید .فرایند جهانی شدن،بازارها و لزوم
داشتن توان رقابت باعث ایجاد الگوهاي جدید مدیریت کیفیت شده است(نادي .)28 :1309 ،رقابت شدید ،گسترش
سریع فنآوري ،شدت عالیق و سالیق مشتریان و تنوعخواهی آنها ،رشد تصاعدي اینترنت و فراگیر شدن آن در سطح
جهان باعث شده است که سازمانها به فکر مدیریت موثر و فعال خرد جمعیشان باشند(بنت .)191 :1333 ،نیف
حلقههاي رسیدن به این خرد را ،که از کیفیت ،دانش و یادگیري عوامل موجود آن می گذرد را کشف نموده و گسترش
داده است(نیف.)12 :1333 ،
مدیریت دانش استراتژي مهمی براي بهبود عملکرد و رقابت سازمانی میباشد .به همین خاطر مدیریت صحیح و
نیروي دانش میتواند یک سازمان را به حرکت در آورد تا انعطاف پذیرتر ،نوآورتر و باهوشتر گردد(وونگ و آسپینوال،
 .)933 :2889مدیریت دانش ظرفیت کمک به سازمانها و موسسات را در حیطه مشترک اطالعات در راستاي اهداف
جمعی و یادگیري دارا است و تنها مزیت رقابتی سازمانها را در قرن  21تشکیل میدهد(نادي و دامادي.)2 :1300 ،
در واقع شناخت روبه رشدي در حوزه تجارت در رابطه با اهمیت دانش بهعنوان یک منبع حیاتی براي سازمانها وجود
دارد(وینتر .)09 :1301 ،اقتصاد جدید که مبتنی بر دانش است عالوهبر خلق آن ،براي اشاعه و استفاده از اطالعات و
دانش نیز اهمیت زیادي قائل است .در این اقتصاد جدید ،افراد و سازمانها بر نگهداري و ارتقاء سرمایه دانشی خویش
جهت ابتکار و خالقیت تاکید بسیاري دارند .توانایی آنها براي یادگیري ،سازگاري و تغییر به یک شایستگی براي بقا
تبدیل میشود(متاکسیوتیس و همکاران.)3 :2882 ،تحقیقات اخیرنشان داده است که سازمانهاي مبتنی بر دانش،
اطالعات و دانش را در جهت کسب برتريهاي خاص(کیفیت و یادگیري) ،استفاده از هوش سازمانی و خالقیت در
اختیار میگیرند(ویلد و همکاران.)311 :2882 ،در این بین چالش ناشی از رقابت جهانی ،باعث افزایش فشار بر
سازمانها براي بهبود مهارتها ،قابلیتها و کیفیت محصوالت و خدمات شده است .در طی دهه  ،1338سازمانها بهمنظور
انعطافپذیري بیشتر و رقابتی ماندن در بازارهاي رقابت جهانی به سمت مهندسی مجدد فرایندها و کوچکسازي
سازمانی روي آوردند .به هر ترتیب ،مهندسی مجدد و کوچکسازي بجاي آنکه به عنوان چالشی در برابر رویکرد
 TQMمطرح شوند ،پیامدي جز از دست رفتن دانش و تخصص سازمانها دربر نداشتند(آدامسون.)301 :2882 ،
سوهال و موریسون معتقدند در زمانی که سازمان به دنبال راهحلهاي منظم ،کسب تجربهها ،رویکردهاي جدید،
یادگیري از تجارب خویش و تاریخ گذشته ،یادگیري از تجارب و عملکردهاي مطلوب دیگران و انتقال دانش به
سرتاسر محیط خویش است ،در حقیقت بین سازمان و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه برقرار نموده است(سوهال و
موریسون.)32 :1332 ،زتی( )2882در پژوهش خود با فرض اینکه تمام مدیریت کیفیت فراگیر در راستاي یادگیري
براي انجام بهترین کارها است تا رضایت مشتري را افزایش دهد ارتباط بسیار قدرتمندي را بین سازمان کیفیت محور
و سازمان یادگیرنده کشف میکند و بر این باور است که مدیریت دانش نتیجه و پیامد رشد سازمان یادگیرنده
است(سنگه.)12 :1309 ،از آنجا که روندهاي مدیریتی(مانند مهندسی مجدد فرایندهاي کسب و کار ،یادگیري سازمان
و مدیریت کیفیت جامع) به طور مستمر در حال تغییر هستند ،مدیران غالبا براي اتخاذ این رویه ها در سازمان با
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مشکالتی مواجه می شوند.در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش در سازمان بر اجراي مدیریت کیفیت
جامع به بررسی این دو مقوله مهم در دانش مدیریت پرداخته تا از این طریق بتوایم اثرات مستقیم و جانبی مدیریت
دانش در سازمان هاي یادگیرنده را بر اجراي موفقیت  TQMمورد بررسی قرار دهیم .در واقع چالش اصلی این
پژوهش این است که در روند فراگیري مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت دانش جه نقشی را در سازمان هاي یادگیرنده
اجرا می نماید؟
مدیریت کیفیت فراگیر روشی براي اداره یک سازمان است که اساس آن بر کیفیت و مشارکت تمام اعضاي سازمان
استوار است و هدف آن رسیدن به موفقیت دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتري و تامین رضایتمندي کارکنان
می باشد(کنگ بون و همکاران.)2881 ،امروزه مدیریت براي ارتقاي کیفیت نیازمند ابزارهاي مختلفی است که یکی
از این ابزارها استقرار نظام مدیریت دانش است .در واقع مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ است که به ابزار تبدیل
می شود .یعنی در ابتدا باید ایده و تفکر مدیریت کیفیت فراگیر در ذهن تک تک کارکنان شکل گیرد تا پس از مدتی
مفاهیم ذهنی آن تبدیل به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده کیفیت در سازمان به کار گرفته شود(بادول،
.)2882زیربناي شکلگیري دانش و مدیریت آن ،فراهم سازي فضاي باکیفیتی است که یادگیري در سطوح مختلف
سازمان را رخ میدهد .چرخه عمر دانش یک چارچوب اثر بخش در تعیین خطوط کلی در جهت ارتقاي کیفیت و
یادگیري در سازمان است .جفري نقش هاي رهبري سازمان را عالوه بر تاکید مداوم بر کیفیت و یادگیري ،پردازش
دانش ،ایجاد مهارت هاي جدید ،شناسایی شکاف هاي دانش و مدیریت کیفیت جامع و اهمیت دادن به مدیریت
دانش می داند(جفري .)2889 ،فرض اساسی آن است که یادگیري ،دانش و کیفیت ،یا حداقل جنبه هاي معینی از
آنها ،همگی مبتنی بر ایده هاي بدیعی هستند که در یک زمینه بالنده سازمانی مسلم در نظر گرفته شدهاند .موفقیت
بهبود کیفیت تا اندازه زیادي وابسته به اثربخشی فرایند بوده است و فرایندها مهم ترین محصول بالندگی سازمان
هستند.بررسی ها حاکی از آن است که ارتباط مناسبی بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در سازمان هاي
یادگیرنده وجود دارد .اسکاربا و همکاران مدیریت دانش را به عنوان آخرین مدل مفهومی براي سازمان هاي دانش
محور در نظر گرفته و آن را مفهوم به روز شده سازمان میدانند(میر و راموس .)2883 ،کولب و شوهارت مدیریت
دانش را مستقیما به دو طریق با مدیریت کیفیت فراگیر مرتبط می سازند :اول به واسطه تاکید دومینگ پیرامون
مفهوم دانش بنیادي به عنوان پایه و اساس کیفیت؛ و دوم از طریق این واقعیت که راهنماي کیفیت سازمان خزانه
فرایند دانش آن است ،همان چیزي که بلکر( )1331دانش رمزگذاري شده می نامد(زتی.)122 :2882 ،
با توجه به مباحث مذکور اهمیت و تاثیر دانش در اجراي مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان هاي یادگیرنده به خصوص
در کشورهایی که گام هاي اولیه خود را در این زمینه نهاده اند چنان مهم است که در پاره اي از مواقع میتوان ازعان
داشت بدون دانش اجراي کیفیت در سازمان نا ممکن است و احتمال دارد بقاي سازمان را با چالش مواجه نماید .این
پژوهش با توجه به شکل گیري TQMدر سازمانها و شرکت هاي نوپا در ایران بر آن است تا تاثیر مدیریت دانش
در فراگیري و اجراي مدیرت کیفیت را در شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان را مورد بررسی
قرار دهد تا در این زمینه اهمیت و نقش دانش در مدیریت مشاهده و آشکارتر گردد .پژوهشگر ضرورت این پژوهش
را در آن می بیند که عمل بدون آگاهی پیشینه اي بجز شکست نخواهد داشت .در واقع با توجه به اینکه در این
زمینه تحقیق جامعی در ایران و در استان اصفهان صورت نگرفته است ،انجام این پژوهش هرچه بیشتر ضروري
جلوه می نماید.
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مدل نظري تحقیق هم چون حلقه اتصالی است که بعد از طرح نظري مسئله تحقیق تدوین شده و محقق را با کار
بعدي وي که مشاهده و تحلیل اطالعات است ،متصل می کند .بررسی نگرش هاي گوناگون در ارتباط با بررسی
عوامل مدیریت دانش و مدیریت کیفیت این امکان را ایجاد می نماید تا چشم اندازهاي تحلیل را وسعت بخشیده و
وجوه گوناگون مسئله تحقیق را آشکار ساخته و در نهایت چارچوب مناسبی براي آن برگزیده شود .در این مرحله
قصد محقق برآن است تا با استفاده از چارچوب نظري ،سواالت اساسی تحقیق ،فزضیه ها ،متغیر و روابط بین آنها را
مشخص نماید .شکل زیر روابط بین متغیرهاي تحقیق را در قالب مدل نظري تحقیق نشان می دهد.
خلق دانش

برونی سازی -درونی
سازی
ترکیب

تسهیم دانش
مدیریت دانش
بکارگیری دانش

اجتماعی شدن

ذخیره دانش

مدیریت کیفیت
جامع

شکل.1چارچوب نظری پژوهش

بر مبناي الگوي مفهومی پژوهش که در شکل .1آمده است ،دو متغیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و روابط
بین این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است ،به این صورت که متغیر مدیرت دانش وابعاد آن به عنوان متغیر پیش
بین و مدیریت کیفیت جامع به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است.
هانگ و همکاران( )2818در تحقیقی به ارتباط سه حوزه مدیریت دانش ،مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآوري
سازمانها پرداخته شده است .در این تحقیق عالوه بر اینکه تأثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد
سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته ،عنوان شده که مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک متغیر واسط در تأثیر
مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري سازمان ها ایفاي نقش میکند.
زتی( )2882در پژوهش خود با فرض اینکه تمام مدیریت کیفیت فراگیر در راستاي یادگیري براي انجام بهترین کارها
است تا رضایت مشتري را افزایش دهد ارتباط بسیار قدرتمندي را بین سازمان کیفیت محور و سازمان یادگیرنده
کشف میکند و بر این باور است که مدیریت دانش نتیجه و پیامد رشد سازمان یادگیرنده است(سنگه:1309 ،
.)12موخرجی و همکارانش( )1330در تحقیق خود عنوان می کنند که  TQMکلید اصلی ارتباط بین موفقیت
سازمانی و تغییر در ساختارهاي دانش است .اگر شرکتها بتوانند دانش سازمانی را خلق نموده ،مدیریت نمایند و
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بکار گیرند ،آنگاه می توانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند .بر این اساس ،فعالیتهاي مدیریت دانش ،در بین
سازمانها شهرت یافته و مورد توجه قرار گرفته است.
هوشمند و همکاران( )1333پژوهشی با عنوان "ارائه مدلی براي ارزیابی مدیریت دانش سازمان هاي دانش بنیان
مورد کاوي دانشگاه قم" انجام داده است .در مدل توسعه داده شده در این تحقیق ،چهار توانمندساز یا عامل موثر بر
ایجاد و توسعه فرایند مدیریت دانش شامل «منابع انسانی ،فناوري اطالعات ،آموزش و فرهنگ» و چهار زیر فرایند
اصلی مدیریت دانش شامل «ایجاد ،ذخیره سازي ،اشتراک و کاربرد دانش» شناسایی شدند .سپس مدل توسعه یافته
به صورت موردي در جامعه آماري متشکل از کارمندان و اعضاي هیات علمی دانشگاه قم به عنوان یکی از سازمان
هاي دانش بنیان مورد ارزیابی واقع شده است .روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و داده هاي مورد نیاز
این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوري گردیده است .نتایج حاصل از تحقیق ،حاکی از آن است که دانشگاه قم
تمرکز زیادي بر مدیریت دانش نداشته و در سطح آمادگی متوسطی جهت پیاده سازي مدیریت دانش قرار دارد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه بندي فریدمن گویاي آن است که توانمندسازها و زیر فرایندهاي مورد بررسی
در شرایط مطلوبی قرار ندارند و عامل «فرهنگ سازمانی» و فرایند «ایجاد دانش» در دانشگاه قم داراي کم ترین
توجه و عامل «آموزش» و فرایند «کاربرد دانش» داراي بیشترین توجه می باشند.اشرفی( )1332پژوهشی با عنوان
"بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی سازمان بهزیستی استان سمنان" انجام داده است .این پژوهش
ضمن مروري جامع بر متون موضوعی مربوط ،به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات از ابزار پرسشنامه ،با ضریب
پایایی  3963استفاده شده است .در این تحقیق جامعه آماري کلیه کارکنان و مدیران ارشد سازمان بهزیستی استان
سمنان می باشد .نمونه آماري با توجه به روش براورد حجم نمونه مورگان  282نفر بوده است .با توجه به مدل
مفهومی و آزمونهاي آماري مورد استفاده ،که به وسیله نرمافزار SPSS 19اجرا و محاسبه شده است .نتایج این
تحقیق عبارتند از :رابطه مثبت و معناداري میان متغیر وابسته عملکرد سازمانی و متغیرهاي مستقل ابعادهاي مدیریت
دانش :شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش و استفاده از دانش وجود دارد.خاجوي( )1332پژوهشی با عنوان
" بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع  ،قابلیت بازاریابی الکترونیکی،مدیریت دانش مشتري و
قابلیت توانمندسازي مشتري بر عملکرد نوآوري محصول در شرکت هاي تولیدکننده محصوالت زود
مصرف )(FMCGدر تهران و اصفهان" انجام داده است .هدف این پژوهش بررسی این نکته است که چگونه
مدیریت کیفیت جامع ،بازارگرایی و تکنولوژي گرایی  ،شرکت ها را قادر می سازند تا در جهت بهبود عملکرد نوآوري
محصول برتري کسب کنند .نتایج نشان می دهد که دارا بودن قابلیت بازاریابی الکترونیکی ،توانمندسازي مشتریان،
مدیریت دانش مشتري و دانش بازار در تالش شرکت ها براي تولید محصوالت زود مصرف متنوع ،ضروري است.
بخصوص اینکه ،این تحقیق مدلی را ارائه و مورد آزمایش قرار می دهد که بازاریابی الکترونیکی را به عنوان ادغام
تکنولوژي ،تجارت و منابع انسانی در نظر میگیرد که این عوامل زمانی که به خوبی با هم ترکیب شوند عملکرد
نوآوري محصول را تحت تاثیر قرار می دهند.سازمان ها با محیطی روبرو می شوند که به سرعت در حال تغییر است
ب ه همین خاطر نیاز دارند تا نیازهاي مشتریان و استراتژي هاي رقیبان براي گسترش محصول را درک کنند .هدف
این مقاله ،کشف تاثیرات بازارگرایی ،دانش بازاري و مدیریت دانش مشتري روي عملکردنوآوري محصول از دیدگاه
قابلیت پویا است.ساداتی( )1332پژوهشی با عنوان "بررسی زیر ساخت هاي موثر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن
با کیفیت خدمات در شرکت بیمه آسیا" انجام داده است.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی زیر ساخت هاي موثر
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استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با کیفیت خدمات در شرکت بیمه آسیا(مطالعه موردي:شرکت هاي بیمه آسیا شهر
تهران)میباشد .بر این اساس ضمن مروري جامع بر متون موضوعی مربوط ،به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات
از ابزار پرسشنامه ،با ضریب پایایی 01/9استفاده شده است .در این تحقیق جامعه آماري کلیه کارکنان و مدیران ارشد
سازمان بیمه آسیا شهر تهران می باشد .نمونه آماري با توجه به روش براورد حجم نمونه مورگان  231نفر بوده است.
با توجه به مدل مفهومی و آزمونهاي آماري مورد استفاده ،که به وسیله نرمافزار SPSS19اجرا و محاسبه شده است.
نتایج این تحقیق عبارتند از :رابطه مثبت و معناداري میان متغیر وابسته کیفیت خدمات و متغیرهاي مستقل ابعادهاي
زیرساخت استقرار مدیریت دانش :فرهنگ سازمانی ،فرایند دانش ،فناوري اطالعات وجود دارد .نتیجه آزمون فریدمن
از بررسی نظرات افراد نمونه تحقیق ،فرهنگ دانش با میانگین رتبه  2/31در اولویت اول میباشد ،فناوري اطالعات
با میانگین  2/23در اولویت دوم ،فرآیند دانش با میانگین رتبه  2/29در اولویت سوم قرار دارد .معمرحور و
همکاران( )1332پژوهشی با عنوان "امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان
اردبیل" انجام داده است .روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،تحقیق کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها،
تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد .جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه کارکنان اداري
آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که در سال  38-31مشغول خدمت بودند ،از جامعه آماري به روش نمونه گیري
تصادفی طبقه اي ،تعداد  298نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و دادههاي مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق
ساخته جمع آوري گردید .روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین ،و پایابی ابزار نیز با روش ضریب
آلفاي کرونباخ برابر  08صدم به دست آمده است .داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري مناسب
(آزمون)tو با نرم افزارSPSSتجزیه و تحلیل شدند .نتایج تحلیل داده هاي جمع آوري شده حاکی از آن است که
استقرار مولفه هاي یادگیري سازمانی ،منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی باالتر از حد متوسط ،مولفه سیاست ها و
راهبردهاي مدیریت دانش در حد متوسط ،و مولفه هاي تکنولوژي اطالعات و رهبري پایین تر از حد متوسط قرار
دارند .از نتایج این تحقیق می توان در طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمان هاي آموزشی استفاده کرد.محسنی-
فرد و همکاران( )1332پژوهشی با عنوان "رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکري و مدیریت دانش (مطالعه موردي:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان)" انجام داده اند .روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی ،از نوع
نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می آید .جامعه آماري این پژوهش را تمامی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان تشکیل داده است .نمونه آماري پژوهش با استفاده از جدول مورگان،
 33نفر به دست آمد .براي گردآوري داده ها از پرسش نامه استاندارد سرمایه فکري بنتیس ،پرسش نامه استاندارد
مدیریت دانش کوئینگ و پرسش نامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است .براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش
هاي آماري تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار آماري  Spssنسخه 13تجزیه و تحلیل
انجام شده است .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که به گونه کلی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با
سرمایه فکري و مدیریت دانش رابطه مثبت معناداري وجود دارد .بر اساس یافته هاي این پژوهش ،سرمایه اجتماعی
می تواند به عنوان یکی از قابلیت هاي سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه هاي فکري
و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.افشار( )1331پژوهشی با عنوان "بررسی نقش واسط مدیریت کیفیت
جامعدر تأثیر مدیریت دانشبر عملکرد سازمانها (مورد مطالعه :شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري خراسان)"
انجام داده است .در این تحقیق نقش واسط مدیریت کیفیت جامع در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
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شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري خراسان مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و
مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري خراسان وجود ندارد .با
اینحال رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و همچنین رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
سازمانی مستقیم و مثبت ارزیابی شدند .در نهایت مشخص گردید که مدیریت کیفیت جامع ،به خوبی نقش واسط در
رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ایفا مینماید.نادي و همکاران( )1301پِوهشی با عنوان "قابلیت تمیز
دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه چهار با استفاده از سیاهه مدیریت کیفیت ،سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش"
انجام داده اند .هدف اصلی این پژوهش تعیین توان تشخیص پرسشنامه مدیریت کیفیت ،سازمان یادگیرنده و مدیریت
دانش در تفکیک دانشگاههاي آزاد اسالمی به گروههاي جامع و غیرجامع بوده است .جامعه آماري این پژوهش را
کلیه اعضاي هیات علمی و دانشجویان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در منطقه چهار کشور ( 28واحد دانشگاهی)
تشکیل دادند که به طور تصادفی ساده و با رعایت نسبت سهمی ،از بین آنها  12واحد دانشگاهی(جامع ،بسیار بزرگ،
بزرگ ،متوسط و کوچک)انتخاب گردیدند و به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي از بین آنها  188نفر از
دانشجویان و اعضاي هیات علمی انتخاب شدند .روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی بود .براي جمع آوري
داده ها از پرسشنامه تعدیل یافته سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک ( ،)2883پرسشنامه محقق ساخته مدیریت
دانش با استناد به نظریه نوناکا و تاکوچی ( )1339و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت فراگیر با استناد به
زیربناي تئوریک نظریه خانه پدهی ( )2889استفاده شد .روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (آلفاي کرونباخ) این سه
پرسشنامه بررسی و تایید گردید .داده هاي گردآوري شده با استفاده از بسته آماري علوم اجتماعی تحلیل گردید .از
آزمونهاي آماري در دو سطح توصیفی و استنباطی (فراوانی ،درصد ،میانگین  ،انحراف معیار ،آزمون همبستگی
کانونیکال و آزمون تحلیل تشخیص) استفاده شد .نتایج تحلیل تشخیص نیز نشان داد که رتبه بندي دانشگاهها بر
اساس متغیرهاي اصلی پژوهش بجز یک دانشگاه در بقیه موارد مشابه با رتبه بندي کلی سازمان مرکزي دانشگاه
آزاد بوده است .با توجه به یافته هاي پژوهش می توان دریافت که سیاهه مدیریت کیفیت ،سازمان یادگیرنده و
مدیریت دانش رتبه بندي دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه چهار کشور به دانشگاه جامع و غیرجامع را میسر ساخته
است.
 -2فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه اصلی :به نظر می رسد بین استقرار مدیریت دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري
وجود دارد.
فرضیه های فرعی
 .1بین خلق دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.
 .2بین تسهیم دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.
 .3بین بکارگیري دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.
 .9بین ذخیره سازي دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.
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بین اجتماعی شدن و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.
بین برونیسازي و پیادهسازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنیداري وجود دارد.
بین دورنیسازي و پیادهسازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنیداري وجود دارد.
بین ترکیب و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع رابطه معنی داري وجود دارد.

 -3روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نظر نوع؛ کاربردي است و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است؛ زیرا محقق
هم به توصیف وضعیت موجود و هم تحلیل رابطة بین متغیرهاي پیشبین و مالک پرداخته است .در این پژوهش،
مدیریت کیفیت چامع به عنوان متغیر مالک و مدیریت دانش به عنوان متغیرپیش بین است .جامعه آماري این
پژوهش ،جامعه آماري این پژوهش را کارکنان شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه اصفهان در سال
1333تشکیل دادند که تعداد آنها  08نفر بودند .در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماري از روش
سرشماري استفاده شد و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است .از آن جایی که رایج ترین وسیله گردآوري
اطالعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است در تحقیق حاضر نیز از دو پرسشنامه استفاده شد که به شرح زیر
است:
 .1پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع  :توسط مقیمی و رمضان ( )1338با  32گویه براي ارزشیابی مدیریت
کیفیت جامع طراحی شده است ..پاسخ ها هم در طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا
حدودي ،مخالفم ،کامال مخالفم) می باشد که به ترتیب نمره  1-2-3-9-2به آنها تعلق می گیرد.
و ضریب پایایی آن  8/39با بهره گیري از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد.
 .2پرسشنامه مدیریت دانش :این پرسشنامه با بهره گیري از پرسشنامه نوناکا و تاکاچی طراحی و تایید
شده است و شامل  23سوال با طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي ،مخالفم ،کامال
مخالفم) می باشد که به ترتیب نمره  -1-2-3-9-2به آنها تعلق می گیرد .این پرسشنامه داراي
مولفه هاي برونی سازي -درونی سازي ،ترکیب ،اجتماعی شدن ،خلق دانش ،تسهیم دانش،
بکارگیري دانش ،ذخیره دانش می باشد و ضریب پایایی آن  8/39با بهره گیري از ضریب آلفاي
کرونباخ محاسبه شد.
با استفاده از پرسشنامه هاي ذکر شده و مساعدت استادان محترم راهنما و مشاور ،این پرسشنامه ها بومی سازي شد.
جهت محاسبه پایایی پرسشنامه ها از ضریب  αکرونباخ و براي محاسبه روایی ،از روایی محتوایی استفاده شد .روایی
هر سه پرسشنامه به صورت محتوایی توسط چند نفر از اساتید و متخصصان رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه مورد
تأیید قرار گرفت.در نهایت پرسشنامه ها بین نمونه کارکنان توزیع گردید که از این تعداد  08پاسخ داده شد و از آن
در تحلیل استفاده گردید.
 -4يافته های پژوهش
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نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیقی نشان داد درنمونه کارکنان شعب بانک صادرات  ،بیشترین بیشترین تعداد
پاسخگویان را مردان( 18درصد)  ،سن  98درصد پاسخگویان با بیشترین فراوانی  22تا  38سال می باشد 13/0،
درصد پاسخگویان متاهل  ،یشترین بازه سابقه خدمت در بین پاسخگویان  9تا  18سال( 23/0درصد) ،بیشترین توزیع
فراوانی پاسخگویان در زمینه وضعیت استخدامی خود ،مربوط به کارکنان رسمی با  92درصد  ،بیشترین تعداد
پاسخگویان از لحاظ پست سازمانی مربوط به متصدیان امور بانکی با  2060درصد  ،یشترین توزیع سطح تحصیالت
در بین پاسخگویان به ترتیب مربوط به مقطع لیسانس( 11/3درصد) بوده است.
1فرضیه اصلی:
به نظر می رسد بین استقرار مديريت دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه
معنی داری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول  1بررسی رابطه بین استقرار مديريت دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت

مديريت
دانش

ضریب پیرسون

مديريت کیفیت
1

سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

08
**86302
8688
08

مديريت دانش
**86302
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )1و میزان ضریب پیرسون 8/ 302و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم می باشد به عبارت ساده تر بین دو متغیر
مدیریت دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش می یابد و بلعکس.
فرضیه فرعی اول:
بین خلق دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول  2بررسی رابطه بین خلق دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع

Nonaka / Takeuchi
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متغیر
مديريت
کیفیت
خلق
دانش

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86330
8688
08

خلق دانش
**86330
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )2و میزان ضریب اسپرمن  8/330و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر خلق
دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي مذکور
دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس.
فرضیه فرعی دوم:
بین تسهیم دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  3بررسی رابطه بین تسهیم دانش دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت
تسهیم
دانش

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86921
8688
08

تسهیم دانش
**86921
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )3و میزان ضریب اسپرمن 8/921و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم می باشد به عبارت ساده تر بین دو متغیر
تسهیم دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش می یابد و بلعکس.

فرضیه فرعی سوم:
بین بکارگیری دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد
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جدول  4بررسی رابطه بین بکارگیری دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع

مديريت

متغیر
مديريت
کیفیت
بکارگیر
ی دانش

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

کیفیت
1
08
**86299
8688
08

بکارگیری دانش
**86299
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )9و میزان ضریب اسپرمن  8/299و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر کاربرد
دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي مذکور
دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس
فرضیه فرعی چهارم:
بین ذخیره سازی دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  5بررسی رابطه بین ذخیره سازی دانش و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت
ذخیره
سازی دانش

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86010
8688
08

ذخیره سازی دانش
**86010
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )2و میزان ضریب اسپرمن 8/010و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر
ذخیرهسازي دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس
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فرضیه فرعی پنجم:
بین اجتماعی شدن و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  6بررسی رابطه بین اجتماعی شدن و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت
کیفیت
اجتماعی
شدن

مديريت کیفیت
1
08
**86329
8688
08

اجتماعی شدن
**86329
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )9و میزان ضریب اسپرمن 8/329و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم می¬باشد به عبارت ساده¬تر بین دو متغیر
اجتماعی سازي و پیاده¬سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش می¬یابد و بلعکس
فرضیه فرعی ششم:
بین برونی سازی و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  7بررسی رابطه بین برونی سازی و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت
برونی
سازی

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86132
8688
08

برونی سازی
**86132
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )1و میزان ضریب اسپرمن 8/132و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر
بیرونی¬سازي دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از
متغیرهاي مذکور دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس
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فرضیه فرعی هفتم:
بین درونی سازی و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  8بررسی رابطه بین برونی سازی و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت
برونی
سازی

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86012
8688
08

برونی سازی
**86012
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )0ومیزان ضریب اسپرمن 8/012و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح
 33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون در
خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر درونی
سازي دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس
فرضیه فرعی هشتم:
بین ترکیب و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  9بررسی رابطه بین ترکیب و پیاده سازی مديريت کیفیت جامع
متغیر
مديريت
کیفیت
ترکیب

ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معنیداري
تعداد

مديريت کیفیت
1
08
**86399
8688
08

ترکیب
**86399
8688
08
1
08

با توجه به نتایج جدول( )3و و میزان ضریب پیرسون  8/399و سطح معناداري  ،8/88رابطه مثبت و معناداري در
سطح  33درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .مثبت بودن ضریب پیرسون
در خصوص ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی نشانگر وجود رابطه مستقیم میباشد به عبارت سادهتر بین دو متغیر
ترکیب دانش و پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع همبستگی متقابل وجود دارد و با افزایش هر یک از متغیرهاي
مذکور دیگري نیز افزایش مییابد و بلعکس
 -5نتیجه گیری
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پژوهش حاضر با هدف تعیین ر پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازي مدیریت
کیفیت انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیقی نشان داد درنمونه کارکنان شعب بانک صادرات  ،بیشترین
بیشترین تعداد پاسخگویان را مردان( 18درصد)  ،سن  98درصد پاسخگویان با بیشترین فراوانی  22تا  38سال می
باشد  13/0،درصد پاسخگویان متاهل  ،یشترین بازه سابقه خدمت در بین پاسخگویان  9تا  18سال( 23/0درصد)،
بیشترین توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینه وضعیت استخدامی خود ،مربوط به کارکنان رسمی با  92درصد ،
بیشترین تعداد پاسخگویان از لحاظ پست سازمانی مربوط به متصدیان امور بانکی با  2060درصد ،یشترین توزیع
سطح تحصیالت در بین پاسخگویان به ترتیب مربوط به مقطع لیسانس( 11/3درصد) بوده است.
همچنین نتايج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که :
با توجه به نتایج ضریب پیرسون( )8/302و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح  33درصد و با
یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که با استقرار مدیریت دانش
شرایط براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه فراهم می گردد .این
بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق (بانک صادارات شهرستان مبارکه) استقرار سیستم مدیریت دانش
در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري داشته است .لذا این مسئله یکی از نقاط قوت اجراي سیستم
مدیریت دانش در شعب بانک صادارات شهرستان مبارکه محسوب میگردد و شایسته است براي بهبود مستمر عملکرد
سازمانی نسبت به استقرار مدیریت دانش باید شناخت کامل و دقیقی از وضعیت دانش صورت بگیرد و سپس اقدام
به برنامه ریزي و در نهایت اجرا و پیشبرد اهداف نمود .پیشنهاد می شود در شعب بانک مورد نظر از ابزار تکنولوژیک
و ایجاد انگیزه هاي مالی در شروع کار استفاده کرد تا با ایجاد عالقه در افراد به نتایج مورد نظر دست یافت.
نتايج فرضیه های فرعی پژوهش نیز نشان داد :
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/330و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که خلق دانش
شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار سیستم خلق دانش در پیاده سازي
مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري داشته است .شایسته است براي استقرار یک سیستم خالق دانش در سازمان
مورد نظر به توسعه فرآیند دانش آفرینی از طریق توجه به دانش آفرینی در درون ساختار رسمی سازمان اصرار گردد.
در این راستا سازمان نه تنها باید واحد ساختاري مشخصی را جهت مطالعات و پژوهش هاي مالی در نظر بگیرد بلکه
باید در سایر واحدها و بخش هاي تخصصی سازمان نیز تا حد امکان یک جایگاه رسمی براي کارشناسانی که وظیفه
ثبت و انتقال دانش واحد مذکور را برعهده دارند ،در نظر گرفته شود.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/921و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که تسهیم دانش
شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي تسهیم دانش
در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر بسزایی دارد .شایسته است براي استقرار یک سیستم تسهیم کننده دانش
در سازمان مورد نظر به ایجاد کارگروه هایى به منظور تدوین برنامههاى عملیاتى تسهیم دانش سازمانى و همچنین
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تشویق و ایجاد جو حمایتى در سازمان در خصوص تمایل به تسهیم دانش سازمانى و مستندسازى تجربه خبرگان و
ایجاد روشهاى آسان دسترسى به این تجربه ها پرداخت.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/299و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که کاربرد دانش
شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي به کار بستن
دانش در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر بسزایی دارد .شایسته است براي استقرار یک سیستم کارامد دانش
در سازمان مورد نظر امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي مدیریت دانش را شناسایی و اطمینان حاصل
شود که فناوري مورد استفاده متناسب با منابع و همچنین فرایندهاي سازمان است .همچنین با شناسایی
نیازمندي¬هاي کارکنان و فرایندهاي در زمینه مدیریت دانش ،می توان یک زیرساختار تکنولوژیک در جهت کاربرد
منابع اطالعاتی ساخت .همچنین توجه به ویژگی¬هاي فرهنگی سازمان و اجراي برنامه¬هاي مختلف جهت آماده
سازي جو فرهنگی براي پذیرش و بکارگیري مدیریت دانش از دیگر موارد پیشنهادي می باشد.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/010و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که ذخیره
سازیدانش شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر
اصفهان فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي به
ذخیره دانش در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري دارد .در این زمینه استراتژي رمزگذاري بر مدیریت،
بر روي کاربرد و ذخیره نظاممند سرمایههاي دانشی یک سازمان متمرکز می شود .پاسخ سریع به مشتریان ،کاهش
هزینه تبادل دانش و رمزگذاري توانمندي¬هاي یک سازمان ،با استفاده از فناوري اطالعات و با هدف کاهش
پیچیدگی ،دسترسی و کاربري مجدد دانش ،از محورهاي کلیدي این استراتژي به شمار می آید .استقرار سیستم¬هاي
نرم افزاري و کتابچه هاي تدوین الگوهاي رفتاري کارکنان از موارد مورد نظر است.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/132و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که بیرونی سازي
دانش شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند .این امر از طریق مانند گفتگوي درون گروه ها و پاسخ به پرسش هاي کارکنان امکان پذیر می گردد.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/012و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که درونی سازي
دانش شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي به درونی
سازي دانش در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري دارد .در این زمینه آموختن از طریق خواندن و
شنیدن گزارش روزانه ،هفتگی و ماهانه از راهکارهاي عمومی است.
با توجه به نتایج ضریب پیرسون( )8/399و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که ترکیب دانش
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شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر اصفهان
فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي به ترکیب
دانش در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري دارد .این روش از طریق رسانههاي ارتباطی یا برنامه
هاي آموزش غیررسمی در سازمان با استفاده از ابزاري چون سخنرانیها ،کارگاه هاي آموزشی ،مقاله هاي نشریافته،
کنفرانسها و سمینارها ،استفاده از رسانه¬هاي جمعی نظیر رادیو ،تلویزیون و روزنامه ها جهت انتقال صحیح اطالعات
آموزشی به دانشجویان درسیستم آموزش غیر رسمی و ارتقاء مشارکتهاي مردمی انجام میشود .در این فرایند ،متون
علمی ،پایگاه¬هاي اطالعاتی و بانکهاي آماري که در زمره دانش¬هاي صریح قرار می گیرند ،توسعه و رشد می
یابند .این نوع انتقال موجبات تکامل و افزایش دانش صریح در آموزش غیر رسمی را فراهم می آورد.
با توجه به نتایج ضریب اسپرمن( )8/329و سطح معناداري( ،)8/88رابطه مثبت و معناداري در سطح 33
درصد و با یک درصد ضریب خطاي معناداري بین دو متغیر مفروض وجود دارد .این بدان معنا است که اجتماعی¬
سازي دانش شرایط را براي پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک صادارات در شهرستان مبارکه در شهر
اصفهان فراهم می کند.این بررسی نشانگر آنست که در جامعه آماري تحقیق استقرار یک سیستم مناسب براي به
اجتماعی سازي دانش در پیاده سازي مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر معناداري دارد .این روش از طریق یک شبکه
داخلی (اینترانت) با قابلیت برقراري ارتباطات و ایجاد همکاري گسترده در سازمان به منظور تسهیم و به اشتراک
گذاري دانش صریح ایجاد کنید.
پیشنهادها :
با توجه به یافته هاي فرضیه هاي پژوهشی مبنی بر تاثیر معنی دار مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت جامع پیشنهاد
می شود:
آنچه از مطلعات فوق برمی آید بیانگر آن است که امروزه اطالعات و دانش براي سازمان ها به یک منبع مهم تبدیل
شده است بطوریکه سرمایه سازمان را تشکیل داده است .بطوریکه می توان ادعا نمود سازمانهاي خدماتی بدون
دانش نو نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان شرکتی پویا و زنده در محیط متالطم امروزي خود را حفظ نمایند،
علیرغم اینکه در سازمانهاي دولتی امکانات زیربنایی فنی و همچنین افراد صاحب دانش و تجربه در رشته هاي
مختلف زیاد است ،اغلب افراد و کارکنان در گفتگوهاي غیررسمی در راهروهاي سازمان دانش خود را با هم رد و
بدل می کنند که ممکن است پس از مدتی اتالف وقت ،دانش موردنظر خود را کسب نکنند .مهندسان در واحدهاي
اجرایی و فنی یا طراحی و همچنین متخصصین در سایر واحدها ممکن است براي حل مشکالت خاص در رابطه با
نقشهایی که به عهده دارند ،هفته ها وقت صرف کنند تا دانشی که مشکل گشاي آنهاست بدست آورند .حال آنکه
اگر فرصت و امکانات الزم فراهم باشد می توانند بدون هدردادن وقت گرانبهاي خود در سریع ترین زمان ازمنبع،
دانش مورد نیاز خودر را کسب نمایند.
آنچه از دستاوردهاي مدیریت دانش در سازمان خدماتی فوق فهمیده می شود آن است که براي بدست آوردن نتایج
مطلوب از پیاده سازي مدیریت دانش در یک سازمان باید شناخت کامل و دقیقی از وضعیت دانش صورت بگیرد و
سپس اقدام به برنامه ریزي و در نهایت اجرا و پیشبرد اهداف نمود.اجراي مناسب و موفق دانش ،سازمان را در
دستیابی به اهداف و نیل به چشم انداز یاري می نماید و دستاوردهاي خوبی را در پی خواهد داشت .پیشنهاد می شود
در یک سازمان خدماتی از ابزار تکنولوژیک و ایجاد انگیزه هاي مالی در شروع کار استفاده کرد تا با ایجاد عالقه در
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افراد به نتایج مورد نظر دست یافت .در پیاده سازي سیستم مدیریت دانش باید توجه داشت که پیاده سازي بر اساس
شرایط ساختاري و فرهنگی سازمان بصورت اقتضایی صورت بگیرد .اطالعات باید همواره با ارزش باشند ودر هر
زمان و مکانی در دسترس باشد .زیرساخت هاي تکنولوژیک با حمایت همه جانبه مدیریت ارشد مهیا شود تا بتوان
پیاده سازي مدیریت دانش را با موفقیت و سرعت بیشتر به پایان رساند.
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