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  چکیده

آیند که افراد  وجود می هاي قوي و پیشرو در جوامعی به نگفرههمیشه براي افراد ارزشمند است و  دانش
اهمیت  تبادل و انتقال دانش بین افراد از ،دهند و در این راه آموزي و کسب دانش بها می آن به علم

دانش در از  مدیریت  ها گیري سازمان اساس تحقیقات انجام شده، بیشترین بهرهبر. اي برخوردار است ویژه
اگرچه انتقال دانش در سازمان بسیار مهم است، اما انتقال واقعی . شود بعد فرآیند انتقال دانش انجام می

آنان مجبورند . شود که مدیران با آن سر و کار دارند از مسائلی محسوب می عنوان یکی دانش همواره به
چنین از فرآیندهاي اجتماعی که به دانش منجر  طور مؤثر کنترل کنند و همکه چرخه دانش را به

دانند که قسمت عمده سرمایه علمی آنان  هاي جدید می سازمان. عمل آورند شود، حمایت مؤثرتري به می
گونه دانش، نیازمند حمایت بیشتري از سوي  ش ضمنی در ذهن کارکنان قرار دارد و اینبه شکل دان

این مقاله به بررسی . سازمان است تا به دانش صریح تبدیل شده و در سطح سازمان ترویج و مبادله گردد
 -یپژوهش از نوع توصیف. پردازد هاي ملی و صادرات شهر یزد می کاربرد چرخه انتقال دانش در بانک

مند  اي هدف گیري خوشه هاي مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه پیمایشی بوده و داده
 ها از آزمون براي آزمون فرضیه. نفر از کارکنان جامعه مورد مطالعه گردآوري شده است 200از بین تعداد 

سازي  رونییسازي و ب فرآیند اجتماعیگر این است که در زمینه  نتایج تحقیق بیان. شده است استفاده تی
ازي در س داري وجود ندارد، اما فرآیند ترکیب و درونی هاي ملی و صادرات شهر یزد تفاوت معنی بین بانک
  . دیگر استها متفاوت از یک این بانک

  .سازي سازي، ترکیب، درونی رونییسازي، ب نش، انتقال دانش، اجتماعیمدیریت دا:  واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
ها  برداري صحیح از آن اداره و بهره ورو هستند  هاي امروزي با انبوهی از اطالعات و دانش روبه سازمان

همین دلیل است که در متون و ادبیات  به. ها تبدیل شده است اي بزرگ براي سازمان به دغدغه
یکی از موانع . ]8[استاي را براي خود باز کرده  یژهجایگاه و ،مدیریت و سازمان، بحث مدیریت دانش

در . انتقال دانش سازمانی، توجه بیش از حد به اشتراك دانش صریح در برابر دانش ضمنی است
نیز اطالع کافی داشته باشند و گذاري دانش ضمنی  درباره مزایاي به اشتراك ها باید که، سازمان حالی

عنوان  به. نتقال دانش ضمنی افزایش دهندهاي ا شان را درباره دشواري زمان آگاهی کارکنان طور هم به
مثال، دانش فنی و تجاربی که نیاز به یادگیري تجربی، مشاهده، گفتگو و تعامل براي حل مسأله دارد 

بنابراین، در . شود صورت مکتوب به دیگران منتقل می تر از دانشی است که روي کاغذ بوده و به سخت
کارگیري دانش ضمنی را نیز به کارکنان  هاي به باید روشها  نکنار استفاده از دانش صریح، سازما

  ].17[خود آموزش دهند
اند و مفاهیم  هاي مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده ها و شرکت هاي اخیر، سازمان در سال

، خبر از شدت یافتن این روند 3هاي دانشی و سازمان 2، مدیریت دانش1دانشی جدیدي چون کار
ها داده بود  کارگیري این واژگان خبر از نوع جدیدي از سازمان پیتر دراکر با بهگونه که  همان. دهد می

جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت پیدا خواهد  هاي عصر آینده به د که در سازمانو گفته بو
دانش توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از  زعم دراکر، در آینده جوامعی می به. ]10[کرد

بنیاد  عنوان سازمان دانشی شناخته شوند که محصوالت و خدمات دانش بیشتري برخوردار باشند و به
یابند که قادر است از  هایی دست می هایی به توانمندي چنین سازمان. کنند را تولید و عرضه می

ه به دانش طور پیوست ها، دانش ضمنی به در این سازمان ].1[نیروهایی اندك، قدرتی عظیم بسازد
چرخه تبدیل  با عنوان ،از این فرایند دورانی .شود منتشر مییح تبدیل شده و در سراسر سازمان صر

به موضوع جذب دانش ضمنی به درون پایگاه » تبدیل دانش«دیگر،   عبارت  به. شود دانش یاد می
در غیر این . توان آن را تحت مدیریت و مشارکت قرار داد جا می پردازد که در آن دانش سازمانی می

بررسی پیشینه . ماند و انتقال آن بسیار دشوار خواهد بود شخصی باقی می صورت، این دانش کامالً
ی، هاي محیط اطمینان دهد که در عصر تحول و عدم ن نشان مینظرا نظري و آراي صاحب
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طور مستمر دانش تولید کنند و آن را در سراسر سازمان اشاعه داده  هایی موفق هستند که به سازمان
   ].15[کار گیرند  ها، محصوالت و خدمات به ر فناوريو د

در . ختلفی تشکیل شده استهاي م یا به بیانی دیگر، فرآیند مدیریت دانش از بخش 4چرخه دانش
اعم از دانش صریح و ضمنی (شروع انتقال دانش، اول باید دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن 

ی قرار گرفته و پس از اکتساب، مورد شناسای) هاي اطالعات، مستندات و مکتوبات نزد افراد، بانک
افزایی و  ود به ارزش افزوده، همه دانش موجک سپس، براي این. سازي شود صورت مناسبی ذخیره به

منظور از تسهیم . زایش مجدد منجر شود، باید در بین افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهیم شود
را مبادله دانش صریح و ضمنی خود  متقابل، صورت بهدانش، فرآیندي است که در طی آن افراد 

ترین وظایف مدیریت  کی از دشواری]. 2[نمایند دانش جدید را خلق می مشترك طور بهکنند و  می
. دانش، انتقال دانش به افراد مناسب یا قرار دادن دانش سازمانی در جایی است که بدان نیاز است

انتقال دانش مستلزم تمایل گروه یا شخص براي کار با دیگران و تسهیم دانش جهت کسب منافع 
این امر نشان . شود غیرممکن می یباًنش، انتقال دانش به دیگري تقربدون تسهیم دا. دوجانبه است

هاي کاري و تمامی کارکنان، سطح  دهد که گروه دهد که انتقال دانش، زمانی در سازمان رخ می می
  .را به نمایش بگذارند  بر همکاريباالیی از رفتار مبتنی 

از . دارد سزایی کارگیري دانش سازمانی، انتقال دانش نقش به گونه که اشاره شد، در خلق و به همان
هاي متعددي که در زمینه انتقال دانش وجود دارد، الگوي مفهومی نوناکا و تاکوچی  بین دیدگاه

 کار راحتی آن را درك کنند و   به ند بهشود همه افراد بتوان اي دارد که باعث می هاي برجسته ویژگی
گیري از اطالعات و  بهرهاز نظر آنان تا زمانی که دانش ضمنی به دانش آشکار تبدیل نشود، . گیرند
هاي  این مقاله موضوع انتقال دانش در بانک. هاي صرفاً شخصی، ارزش چندانی نخواهد داشت نگرش

اي چرخه دانش نوناکا و تاکوچی مورد مطالعه  ملی و صادرات شهر یزد را بر مبناي الگوي چهار مرحله
عنوان  به 8سازي و درونی 7، ترکیب6يساز ، بیرونی5کردن دهد که در آن فرایندهاي اجتماعی قرار می

چه مدیران در  زعم نویسندگان، چنان به. شوند ی انتقال دانش محسوب میمراحل یا فرایندهاي فرع
صدد اجراي یک برنامه اثربخش مدیریت دانش باشند، درك کامل فرآیند تبدیل دانش ضروري است 

. گذارد خوبی به نمایش می دانش را به انتقال یا چرخه /و الگوي نوناکا و تاکوچی فرایند تبدیل
اي که بسیاري از  گونه یافته، بهري است که صرف ذخیره دانش ساختاریادآوري این نکته ضرو
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کنند، اگرچه ممکن است شروع خوبی باشد، اما برنامه کامل مدیریت دانش را  ها عمل می سازمان
توانند اثربخش باشند که به  ی میهاي مدیریت دانش وقت مدیران دانش و نظام. دهد تشکیل نمی
. ضمنی تأکید و اصرار ورزندسازي و انتشار دانش نیز بپردازند و بر مستندسازي دانش  مسأله بیرونی

گونه که در الگوي نوناکا و  این، داشتن نگاه فرایندي و مستمر به چرخه انتقال دانش همانبنابر
  .ها کمک نماید یت دانش در سازمانتواند به درك بهتري از مدیر تاکوچی آمده است، می

هاي پیشگام در ارائه  عنوان بانک هاي ملی و صادرات شهر یزد به سؤال اصلی مقاله این است که بانک
برداري  داري به شهروندان یزدي تا چه اندازه از دانش و تجربیات کارکنان خود بهره خدمات بانک

سلی به نسل دیگر کارکنان، تا چه اندازه دانش ضمنی کنند و در پی انتقال ارائه خدمات بانکی از ن می
کند و این دو بانک در زمینه فرایندهاي چهارگانه انتقال دانش چه  و صریح آنان نیز انتقال پیدا می

شود و  شناسی تحقیق شرح داده می در ادامه مقاله پس از مرور ادبیات، روش. هایی با هم دارند تفاوت
بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج و پیشنهادهاي کاربردي  هاي پژوهش مورد سپس یافته

  .  گردد هاي ملی و صادرات یزد ارائه می محققین براي بانک

  روري بر مبانی نظريم -2
  مدیریت دانش -1-2

ها مورد توجه قرار  طور وسیع در بسیاري از مؤسسات و سازمان مدیریت دانش بهامروزه اگرچه موضوع 
گرفته است، اما با این حال ارائه یک تعریف واحد از آن که مورد پذیرش و اجماع همه مدیران 

از طریق بررسی تعاریف موجود از . هاي مدعی مدیریت دانش باشد، بسیار دشوار است سازمان
کارگیري  فرآیند خلق، انتشار و به«عنوان  توان آن را به می مختلفمدیریت دانش در منابع علمی 

مثابه   مدیریت دانش به در تعریفی دیگر،. تعریف کرد» منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانش به
هاي کاربردي تلقی  وريآیندها، ساختارهاي سازمانی و فنااي از اصول، فر اي شامل مجموعه فلسفه«

. »رساند شان، جهت تحقق اهداف یاري می کارگیري دانش ور اشتراك و بهمنظ ه افراد را بهشود ک می
این مفهوم از دانش سازمانی را مورد تأیید قرار » داري جامعه پس از سرمایه«پیتر دراکر در کتاب 

ترین منابع اقتصادي، یعنی ابزارهاي تولید، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و یا  مهم«: گوید داده و می
  ].16[»ر نیستند، این منبع اقتصادي بنیادین، دانش استنیروي کا
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فرآیندي که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه «: کند کوتز مدیریت دانش را چنین تعریف می
برخی از نویسندگان، وظیفه  .]12[پردازد دارایی مبتنی بر دانش می حاصل از فکر و اندیشه اعضا و

یگر در خالل فرایندهاي منظم و گردشی ضمنی و صریح به یکد شاصلی مدیریت دانش را انتقال دان
صریح تبدیل کرده و  دانند که بتواند دانش ضمنی را به دانند و هنر یک مدیر دانش را در این می می

  . تک کارکنان سازمان به جریان اندازد طول تجربیات تکنوبه خود در  آن را نیز به

  انتقال دانش -1-1-2
کارگیري آن در عملیات روزمره سازمان براي  از فرآیندهاي مهم خلق دانش و به ش، یکیانتقال دان

یابد، بلکه از شخص به  به فرد دیگر انتقال می ،دانش نه تنها از یک فرد. رسیدن به عملکرد باالتر است
دانش انتقال . کند تیم یا گروه، از گروه به شخص و از گروه به تیم یا گروه دیگر نیز انتقال پیدا می

. است  مستلزم تمایل گروه یا شخص براي کار با دیگران و تسهیم دانش جهت کسب منافع متقابل
، دنداشته باشوجود و خواه نقشی در این زمینه  شودبه سازمان کنترل دانش، خواه فرآیند انتقال آن 

ی درخواست وقتی یک کارمند از همکار اتاق مجاور خود در مورد چگونگ. شود به سازمان منتقل می
وقتی یک نماینده فروش از نماینده . عمالً انتقال دانش را درخواست کرده است ،کند بودجه سؤال می

عمالً به  ،کند درباره چگونگی تأمین مایحتاج مشتریان سؤال می ،قبلی که در حال بازنشستگی است
صورت  اما به ،ن استبخشی از حیات سازما ،این مبادالت روزانه دانش. له دانش پرداخته استبادم

ن، منظور از انتقال دانش، افزایش زعم برخی از نویسندگا به]. 17[شود محلی و پراکنده انجام می
توانایی سازمان در انجام کارها و در نهایت  باال بردن ارزش آن است و اگر انتقال و جذب دانش همراه 

البته فقط ایجاد تغییر در رفتار ]. 6[با هم تحقق نپذیرد، انتقال دانش کارساز و مؤثر نخواهد بود
خودي خود  حال ممکن است انتقال دانش به. شدطور مؤثر با هم به اند گویاي انتقال دانش، آنتو می

اي جدید شود رفتاري را تغییر ندهد، اما از منظري دیگر حتی اگر دانش اولیه منجر به پیدایش فکره
مسأله . بینجامند، باز هم انتقال دانش اتفاق افتاده استآمدن رفتاري متفاوت و این فکرها به پدید

. گیرند کار نمی کنند، اما آن را به ید را جذب میها به دالیل مختلف دانش جد رایج این است که بعضی
  . ترین دالیل این حالت، نداشتن اعتماد و حس احترام به منابع دانش است یکی از مهم

این موضوع . محل دانش ضمنی و آشکار را شناسایی نمایند باید ها در زمان طراحی راهبردها سازمان
تسهیم . شود جهت اطمینان از این امر است که دانش براي اشخاص صحیح خلق و انتقال داده می
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هاي غیررسمی سازمان بر  معموالً فعالیت. ها است دانش در واقع انتقال دانش بین افراد یا سازمان
تري  صورت آسان تواند به باشد که دانش آشکار می امر به این جهت می تسهیم دانش تمرکز دارد، این

هاي خود دانش ضمنی است که انتقال آن نیاز به  دلیل دیگر آن مربوط به ویژگی. انتقال پیدا کند
هاي  کند که مهارت یک سیستم مشارکتی، جمعی و فرهنگی دارد که اعضاي سازمان را ترغیب می

بر اساس نتایج . خود بیاموزند هاي جدید را نیز از همکاران ند و مهارتخود را به اشتراك بگذار
تسهیم و نشر دانش،  ،هایی که بر تسهیل فعالیت تخصصین امر توسعه معتقدند،دست آمده، م به
  .]4[انتقال دانش، تمرکز دارند، موفقیت بیشتري خواهند داشت جاي صرفاً به

  راهبردهاي انتقال دانش -1-1-1-2
معناي انتقال ساختارمند دانش را نیز در بر دارد، اما یکی از اهداف » مدیریت دانش«عبارت هرچند 

انتقال دانش ضمنی، مکتوم و . شود اصلی آن، تدوین راهبردهاي مشخص براي تحقق مبادالت می
مؤثرترین راه . مراتب دشوار است هاي یک سازمان، کاري به مبهم از منبع تولید آن به دیگر بخش

. باشد ول به مرکز دیگر میل افراد صاحب دانش از یک مرکز مسئجریان انداختن دانش، انتقا براي به
طلبان اجازه داد که یکی دو سال در یک محل به جذب دانش پرداخته و در  توان به دانش حتی می

. ل دادهاي مورد نظر انتقا گاه آنان را براي انجام کار به محل خلق دانشی نو شرکت جویند و آن
طور  کند تا با کسانی که به جاد میهاي دسته جمعی سازمانی، فرصتی مناسب براي کارکنان ای گردش
نمایشگاه دانش . در روزهاي کاري مالقاتی با هم ندارند، دیدار کنند و به مبادله دانش بپردازند معمول

. کند تصادفی دانش را نفی نمییافته براي مبادله دانش است، اما امکان مبادله  اي نظام اگرچه مجموعه
هاي جالب براي انتقال دانش  صتها یا بوفه سازمان غالباً یکی دیگر از فر گفتگو در کنار آب سردکن

هاي منسوخ قدیمی در مورد  این در حالی است که اغلب مدیران، تحت تأثیر نظریه. آید شمار می به
  .]11[پندارند وگوهایی را اتالف وقت می شکل کار، چنین گفت

وسیله مدیران عصر  تنها به وگوهاي رو در رو، نه ل دانش از طریق گفتباید توجه داشت که انتقا
شکل گرفته است، کامالً در » دفاتر کار مجازي« شود، بلکه با حرکتی که به سوي می صنعت تهدید
یافت مفیدي ره ،براي انتقال دانشیافته  ازمانهاي س اگر چه استفاده از روش. گیرد خطر قرار می

احبان دانش و وگوهاي رو در روي ص تواند در مبادله دانش، جایگزین گفت است، اما هیچ چیزي نمی
تواند براي همه  وگوها نمی البته بدیهی است که گسترش گفت. آموز آنان شودهاي پند نقل داستان
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ل کاري خاص، هاي کلیدي و حل مشک گیري چیز نسخه صادر کند و ناگفته پیداست که براي تصمیم
ریزي  برنامه. گسیخته و بدون برنامه امید بست صورت سرپایی، لجام توان به مبادالت دانش به نمی

براي انتقال دانش در هر سازمانی مهم و ضروري است، چرا که هیچ سازمانی قصد ندارد در موقعیتی 
از مجموعه سازمان خارج قرار گیرد که دانش و اطالعات سازمانی نزد افراد بدون انتقال و ثبت آن 

هاي مربوط به انتقال دانش، نیازمند استفاده از دانش تولید شده یا کسب شده  همه فعالیت. شود
حداقل  باید کنند ش را دریافت میهاي مختلف اطالعات و دان همه افرادي که به شیوه. قبلی است
اند، جذب نموده و مورد استفاده قرار  چه را که دریافت کرده و دانش پایه را دارا باشند تا آناطالعات 

  .باشد دي مدیریت و انتقال دانش میهاي راهبر دهند و این امر مستلزم داشتن برنامه

  فرآیند انتقال دانش -2-1-1-2
ها به الگوي چرخه دانش  از جمله آن. الگوهاي متعددي وجود دارد ،در زمینه چرخه انتقال دانش

 ، بیرکن شاو و)2000(، بیوکویتز و ویلیامز )1999(الروي  ، مک)1996(یر و زاك  ، مه)1993(ویگ 

در ادامه، هر یک از . توان اشاره کرد می) 1995(و نوناکا و تاکوچی ) 2005(، دالکر )2002(شیهان 
  ؛شود ار توضیح داده میاین الگوها به اختص

  چرخه مدیریت دانش ویگ -1
انسانی، (وکار و مشتریان، منابع  دانش کسب: اند از وکار عبارت نظر ویگ سه شرط موفقیت در کسب به

عقیده وي  به. کید داردشرط سوم بر چرخه مدیریت دانش تأو توانایی اقدام که ) سرمایه و تجهیزات
 سازي، تسهیم و استفاده از دانش با کیفیت لق، ذخیرهتسهیل، خ«هدف اصلی مدیریت دانش 

ه مدیریت دانش ویگ شیوه خلق چرخ. »طور هوشمندانه عمل کند منظور خلق سازمانی است که به به
طور که  کند و چهار گام اصلی آن همان ها را مشخص می کارگیري دانش توسط افراد یا سازمان و به

  تسهیم دانش و  )حفظ دانش، ج )خلق دانش، ب )الف: ازنشان داده شده است عبارتند  1در شکل
  .کاربرد دانش )د
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  ]18[هاي اصلی چرخه مدیریت دانش گام  - 1 شکل

توان دانش را در درون ذهن  هاي چهارگانه یاد شده می دهد که از طریق کاربرد گام نشان می 1شکل

  .هاي داده حفظ کرد در قالب کتب یا پایگاهتر  خود یا به شکل ملموس

  یر و زاك چرخه مدیریت دانش مه -2

 .       است 9یر و زاك حاصل کار روي طراحی و توسعه محصوالت اطالعاتی دانش مه چرخه مدیریت

             حوزه  تواند به راحی محصوالت فیزیکی میباره طن دو معتقدند که تحقیق و دانش درای

: اند از یر و زاك مراحل چرخه مدیریت دانش عبارت از دیدگاه مه. تعمیم داده شود 10کريف محصوالت

آنان به این چرخه به عنوان . 11به کارگیري/ بازیابی، توزیع و نمایش/ سازي کسب، پاالیش، ذخیره

  .کنند نگاه می» 12پاالیشگاه فکري«

  چرخه مدیریت دانش مک الروي -3

شامل فرآیندهاي تولید و یکپارچگی دانش همراه با ) 1999(الروي چرخه مدیریت دانش مک 

ها و محیط پردازش کسب و کار  هاي بازخورد به حافظه سازمانی، باورها، بیانیه اي از حلقه مجموعه

   .شود می

  

 خلق
 

 حفظ

 تسهیم

 کاربرد

 ها، کتب، همکاران یادگیري از تجربه شخصی، آموزش شغلی، منابع هوشمند، رسانه

 )مثل کتب(در اذهان افراد، به شکل ملموس 

 طوفان فکري –هاي افراد  گروه) اینترانت، پایگاه داده(هاي مدیریت دانش  سیستم

 در محیط کاري، در فرایندهاي کاري
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  ]13[فرآیندهاي اصلی در چرخه مدیریت دانش -2شکل 

  چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز -4
کارگیري دانشی  طور کلی شامل ایجاد، حفظ و به و ویلیامز فرآیند مدیریت دانش بهزعم بیوکویتز  به

ویلیامز دو مرحله چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و . کند است که براي سازمان ارزش افزوده ایجاد می
گیري درباره حفظ و  تصمیم) یادگیري از محتواي دانش و ب) الف: کند حیاتی جدید را معرفی می

این مدل رویکرد جامعی را براي مدیریت دانش آشکار و پنهان معرفی . گذاري روي دانش سرمایه
  ).3شکل ( کند یم

                                          
  ]7[چرخه مدیریت دانش - 3 شکل

  دالکر 13چرخه مدیریت دانش یکپارچه -5
کند که از سه مرحله زیر تشکیل شده  دالکر رویکرد تلفیقی به چرخه مدیریت دانش را پیشنهاد می

  .16درك و کاربرد دانش) و ج15تسهیم و توزیع دانش) ب، 14کسب یا خلق دانش) الف: است

 کسب ارزیابی

 کاربرد

 دانش     
 حفظ/ ایجاد    

        عدم سرمایه : یا
 گذاري     

 یادگیري کمک

 محیط پردازش دانش  

 ها باورها و بیانیه

 اي یادگیري دو حلقه

 یکپارچگی دانش سازمانیدانش  تولید دانش

 پایگاه دانش سازمانی توزیع شده وکار محیط پردازش کسب
  اي یادگیري تک حلقه

 ها باورها و بیانیه
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تواي دانش ارزیابی و سپس خلق دانش به تسهیم و توزیع دانش، مح/ در زمان انتقال از مرحله کسب
روزرسانی  منظور به پس از آن، این مرحله به. شود می منظور درك و کاربرد به متن تبدیل دانش به

 ).4شکل(دهد نش، به مرحله اول بازخورد میمحتواي دا

  
  
  

       
                                                                                                  

    

  ]8[چرخه مدیریت دانش یکپارچه -4شکل

هـا و هـم    ن در اذهـان افـراد و گـروه   صـورت پنهـا   کند که دانش سازمانی هم بـه  کید میي تأالرو مک
  . هاي عینی موجود است صورت آشکار در قالب به

  مدل نوناکا و تاکوچی -6
ن پنها مفهوم دانش. اند دانش داشته مدیریت مبانی بر بسیاري ثیرأت) ژاپنی محققان(نوناکا و تاکوچی 

مورد استفاده قرار گرفتـه   ازمانییادگیري سریزي نظریه  توسط نوناکا ایجاد شده و براي طرحو آشکار 
 را مـدلی  دانـش، آنـان   آشـکار  و پنهان هاي شکل گرایی بین هم به توجه بندي، با تقسیماین  در. است
 تمرکـز  پیشـین،  هـاي  مدلبر خالف  مدلاین . است شده خودشان معروف نام به کهکردند  گذاري پایه
 چگـونگی  نیـز  و یکـدیگر  به آنها تبدیل نحوهداشته، به دانش آشکار و پنهان مبذول نوع دو بر را خود

پویـا،   مـدل  این در. دارد توجه) سازمانی و گروهی فردي، سطح(سطوح سازمانی  تمامی در آن ایجاد
 حرکـت  صـورت  زمینه، بـه  این در دانش مدیریت چگونگی و نوع دانش دو این و تبدیل استفاده نحوه

دانـش در  ) تبـدیل (تـاکوچی، انتقـال    بر پایه مدل نوناکا و. ]14[است شده فرض )حلزونی(مارپیچی 
  :شود سطوح مختلف سازمانی از چهار فرایند فرعی زیر تشکیل می

  ارزیابی

 روز رسانی به

 سازي متن

کسب و یا خلق  تسهیم و توزیع 

 درك و کاربرد دانش
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نـش میـان   سـازي مسـتلزم تسـهیم دا    اجتماعی): تبدیل دانش ضمنی به ضمنی(سازي  اجتماعی) الف
هـاي   در این فرآیند، تجارب افراد به اشتراك گذاشته شده و دانش ضمنی از قبیل مدل. باشد افراد می

کنند و فرایند کـاري   شاگردها با استاد خود، کار می. گردد هاي فنی ایجاد می ذهنی مشترك و مهارت
  ).شاگردي -یادگیري استاد(گیرند ین یاد میرا نه از طریق زبان، بلکه از طریق مشاهده، شهود و تمر

اي  گونـه  سازي نیازمند بیان دانـش ضـمنی بـه    برونی): تبدیل دانش ضمنی به صریح(سازي  برونی) ب
عنـوان یکـی از    شود و به در این مرحله فرد به گروه متعهد می. است که توسط سایرین قابل فهم باشد

سـتفاده از مفـاهیم صـریح، شـرح داده     در این فرآیند، دانش ضمنی با ا. شود اعضاي گروه شناخته می
  .آید شود و دانش به شکل مفاهیم، استعاره و تمثیل در می می

بندي مفاهیم به شکل دانش  فرایند سیستمی کردن و طبقه): تبدیل دانش صریح به صریح(ترکیب) ج
افـراد دانـش را از   . تهاي مختلف دانـش صـریح اسـ    این سبک تبدیل دانش شامل ترکیب بدنه. است

بـاطی کـامپیوتري ترکیـب و    هاي ارت ها، مکالمات تلفنی یا شبکه قاتهایی مثل اسناد، مال ریق رسانهط
  .کنند تبادل می

سازي، فرایند تجسـم دانـش صـریح بـه شـکل       درونی): تبدیل دانش صریح به ضمنی( سازي درونی) د
از طریـق   وقتـی تجـارب  . شـود  مـی  مربـوط » یادگیري تـوأم بـا عمـل   «بیشتر به . دانش ضمنی است

شـوند، پایگـاه دانـش ضـمنی فـرد بـه شـکل         سازي و ترکیب در فرد درونی مـی  پذیري، مدون جامعه
در تبـدیل  . کنـد  هاي بـا ارزشـی را ایجـاد مـی     هاي فنی آنها دارایی هاي ذهنی مشترك یا مهارت مدل

نی دانش صریح به ضمنی، استفاده از شکل شفاهی و کالمی دانش صـریح و شـکل نمـوداري و داسـتا    
  .]15[کند ن، فرایند تبدیل را تسهیل میآ

  الگوي مفهومی پژوهش -2-2
  و تاکوچی مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله موضوع چرخه انتقال دانش از منظر الگوي نوناکا

توضیح داده شد، نوناکا و تاکوچی یک مدل چهاربعدي را براي انتقال دانش  گونه که قبالً همان. است
  .دده الگوي مفهومی پژوهش را نشان می 5شکل. اند ارائه کرده
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  سازي اجتماعی) 1
  )تبدیل دانش ضمنی به ضمنی(

  
  سازي برونی) 2

  )تبدیل دانش ضمنی به صریح(

  
  سازي درونی) 4

  )ضمنیتبدیل دانش صریح به (

  
  ترکیب) 3

  )تبدیل دانش صریح به صریح(

  
  ]14[الگوي مفهومی پژوهش  - 5شکل 

  تحقیق روش -3
هاي گردآوري اطالعات از نوع  این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدف کاربردي و از نظر روش

خواهد بداند وضع موجود  و می موضوع است دنبال چگونگی بهزیرا محقق . پیمایشی است - وصیفیت
جامعه آماري مورد مطالعه در . مند وضعیت فعلی بپردازد کند به توصیف نظام چگونه است و سعی می

صورت   که بههاي آماري پژوهش  نمونه. هاي ملی و صادرات شهر یزد است این پژوهش کارکنان بانک
نفر از  100چنین ملی و هم فر از کارکنان بانکن 100اند، تعداد اي هدفمند انتخاب شده خوشه

نامه  پرسشهاي پژوهش با استفاده از ابزار  هباشد و داد صادرات شهر یزد می کارکنان بانک
  .ساخته از بین آنان گردآوري شده است محقق

ها از نظرات خبرگان موضوع که عمدتاً  آوري داده براي سنجش روایی محتوایی و صوري ابزار جمع
چنین براي سنجش روایی سازه از تحلیل  به روش دلفی استفاده شد؛ هماستادان دانشگاه بودند 

طور  بهنامه  پرسش پنجاه گیري پایایی سنجش تعداد براي اندازه. عاملی تأییدي استفاده شده است
آوري ضریب آلفاي کرونباخ براي آن محاسبه گردید  آزمایشی بین افراد جامعه توزیع و پس از جمع

  ). 1جدول(باشد  گیري می نده قابلیت اعتماد ابزار اندازهده که نتایج آن نشان
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  نامه محاسبه آلفاي کرونباخ سؤاالت پرسش  - 1جدول

 ابعاد انتقال دانش تعداد سؤاالت  آلفاي کرونباخ

 سازي اجتماعی 8 85/0

  سازي برونی  9  71/0
  ترکیب  9  76/0
  سازي درونی  4  69/0

هاي گردآوري شده عالوه بر استفاده از جداول و نمودارهاي فراوانی و  براي تجزیه و تحلیل داده
مستقل   براي دو نمونه تیهاي تحقیق از روش آزمون  تحلیل عاملی تأییدي، براي آزمون فرضیه

  .استفاده شده است

  هاي تحقیق یافته -4
ابعـاد الگـوي پژوهشـی و     ،تحلیـل عـاملی تأییـدي   هـاي حاصـل از    در این قسمت از مقاله ابتدا یافته

هاي تحقیق مورد بررسی قرار  هاي حاصل از آزمون فرضیه و سپس یافته) روایی سازه(هاي آن  شاخص
  . گیرد می

گیري روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدي است کـه بـه    هاي معتبر علمی براي اندازه یکی از روش
بار عاملی معرف همبستگی . پردازد ها و عوامل می اي از شاخص جموعهبرآورد بار عاملی و روابط بین م

در ایـن قسـمت   . ]5[شـود  گونه همبستگی دیگر تفسیر میا با عامل مربوطه است و مانند هره شاخص
تأییـد یـا رد معنـاداري    . گیـرد  هاي مربوط به ابعاد مختلف انتقال دانش مورد بررسی قرار مـی  شاخص

شـود کـه مقـدار     یید میدر صورتی رابطه تأ. گیرد ه اعداد معناداري صورت میبارهاي عاملی با توجه ب
پـاول کالیـن   . باشـد  0.3تـر از   و بارعاملی آن بزرگ 2تر از قدر مطلق عدد صحیح  آن بزرگ تیآماره 

آن ها کوچکتر از قـدر مطلـق    تیو یا آماره  0.3ها کمتر از  هایی که بار عاملی آن معتقد است شاخص
  ].3[شوند گیري حذف می دهنده ضعیف بودن آن شاخص بوده و از الگوي اندازه شانن باشد، 2

  سازي در بانک ملی و صادرات شهر یزد  روایی سازه بعد اجتماعی -1-4
خـدمت،    هـاي ضـمن   هاي آموزش از شاخص ،سازي در این تحقیق براي سنجش مؤثر فرآیند اجتماعی

ها و سمینارها، کارآموزي، اردوهاي طوفـان فکـري،    ها و مباحثات گروهی، شرکت در کنفرانس نشست
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نتـایج تحلیـل    2جـدول . اسـتفاده شـده اسـت   وجود فضاي باز ارتباطات و حمایت از اجتماعات کاري 
  .دهد عاملی تأییدي را نشان می

  هاي ملی و صادرات شهر یزد بانک سازي در نتایج تحلیل عاملی تأییدي بعد اجتماعی  - 2جدول
 بارعاملی تی آماره خطاي استاندارد

  ردیف  سازي هاي اجتماعی شاخص
  ملی صادرات  ملی  صادرات  ملی  صادرات

 1 آموزش ضمن خدمت 88/0 48/0 63/3 37/2 22/0 77/0

 2 ها و مباحثات گروهی نشست 32/0 85/0  45/1 00/5 89/0 28/0

 3 ها و سمینارها شرکت در کنفرانس 09/0 73/0 41/0 02/4 99/0 47/0

 4 مشارکت در تجربیات و تقلید 23/0 84/0 03/1 97/4 95/0 29/0

 5 کارآموزي 48/0 59/0 15/2 02/3 77/0 55/0

 6 اردوهاي طوفان فکري 44/0 73/0 95/1 99/3 81/0 47/0

 7 یوجود فضاي باز ارتباط  43/0  56/0 90/1 84/2 82/0 69/0

 8 حمایت از اجتماعات کاري توسط مدیران 02/0 77/0 07/0 35/4 00/1 40/0

خـدمت و    آمـوزش ضـمن  ( 5و 1هـاي شـماره   ط شـاخص دهـد، فقـ   نشـان مـی   2جدول که طور همان
دلیـل ضـعیف    هاي دیگـر بـه   باشند و شاخص هاي قابل قبولی می در بانک ملی یزد شاخص) کارآموزي

اي سـنجش بعـد   هـ  اما در بانک صادرات یزد تمامی شاخص. شوند بودنشان از الگوي تحقیق حذف می
  .اند گرفته یید قرار سازي مورد تأ اجتماعی

  

  هاي ملی و صادرات شهر یزد سازي در بانک روایی سازه بعد برونی -2-4
هـایی مثـل اسـتفاده از کارگـاه      در این تحقیق براي تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود از شاخص

هاي آموزشـی و تخصصـی، کتـاب خـاطرات، نشـریه داخلـی و مقـاالت،         آموزشی، کتاب راهنما، فیلم
هـاي   اي و تحقیقاتی، استفاده از تجارب علمی سازمان نظرخواهی از مشتریان، دریافت خدمات مشاوره
نتایج تحلیل عاملی تأییـدي را در ایـن بـاره     3جدول. دیگر و مستندسازي تجارب استفاده شده است

  .دهد نشان می
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  هاي ملی و صادرات شهر یزد سازي در بانک نتایج تحلیل عاملی تأییدي بعد برونی -3جدول
 بارعاملی تیآماره   خطاي استاندارد

  ردیف  شاخص هاي برونی سازي
  ملی  صادرات  ملی  صادرات  ملی  صادرات

 1 کارگاه آموزشی 54/0 48/0 03/4 02/2 45/0  98/0

 2 کتاب راهنما 59/0 60/0 35/4 02/3 39/0 75/0

 3 هاي آموزشی و تخصصی فیلم 62/0 62/0 97/4 23/3 40/0 50/0

 4 کتاب خاطرات 54/0 84/0 00/4 88/4 45/0 45/0

 5 داخلی و مکالماتنشریه  39/0 59/0 99/3 99/2 66/0 70/0

 6 نظرخواهی مشتریان  79/0  56/0 00/5 77/2 38/0 85/0

 7 تحقیقاتی اي و دریافت خدمات مشاوره  37/0  84/0 35/3 88/4 80/0 30/0

 8 هاي دیگر استفاده از تجارب علمی سازمان 35/0 90/0 23/3 42/5 87/0 30/0

  9  مستندسازي تجارب  31/0  58/0  02/3  84/2  98/0  86/0

 بانک دردانش ي ساز برونی هاي سنجش بعد مناسب بودن تمامی شاخص 3مقادیر مندرج در جدول
  .دهد را نشان می شهر یزد صادرات ملی و

  هاي ملی و صادرات شهر یزد روایی سازه بعد ترکیب در بانک -3-4
آن از سازي  سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره از دانش آشکار فردي بهدر این تحقیق براي حرکت 

جایی  هایی مثل تکثیر دستورالعمل در موارد خاص، سیستم پیام کوتاه، سیستم دورنگار، جابه شاخص
پرسنل آموزش دیده، استفاده از پست الکترونیک و پایگاه داده، استفاده از فناوري اطالعات و 

ن اطالعات، اسناد ارتباطات، استفاده از اتاق چت گروه و گروه بحث مبتنی بر وب، در اختیار قرار داد
. هاي ارتباط رسمی و غیررسمی استفاده شده است طور منصفانه و وجود کانالو تسهیالت ارتباطی به

را نشان » ترکیب«ها و متغیر  باره روابط بین این شاخصنتایج تحلیل عاملی تأییدي در 4ولجد
  .دهد می
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  لی و صادرات شهر یزدهاي م نتایج تحلیل عاملی تأییدي بعد ترکیب در بانک - 4جدول

 بارعاملی تی آماره  خطاي استاندارد
 ردیف  شاخص هاي ترکیب

  ملی  صادرات  ملی  صادرات  ملی  صادرات

 1 تکثیر دستورالعمل در موارد خاص 24/0 28/0 99/1 27/1 94/0 92/0

 2 سیستم پیام کوتاه 07/0 34/0 28/0 57/1 00/1 89/0

 3 سیستم دورنگار 56/0 58/0 44/2 90/2 69/0 66/0

 4 جایی پرسنل جابه 30/0 63/0 25/1 21/3 91/0 60/0

50/0 53/0 67/3 05/3 70/0 69/0 
استفاده از پست الکترونیک و پایگاه 

 داده
5 

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات   29/0  57/0 22/1 44/3 92/0 55/0
 )روز رسانی به(هاي ارتباطی  و سیستم

6 

استفاده از اتاق چت گروه و گروه بحث   14/0  55/0 60/0 71/2 98/0 70/0
 مبتنی بر وب

7 

38/0 98/0 29/4 44/2 79/0 55/0 
در اختیار قرار دادن اطالعات، اسناد و 

طور منصفانه  تسهیالت ارتباطی به
 متناسب با شغل افراد

8 

هاي ارتباطی رسمی و  وجود کانال  55/0  39/0  44/2  84/1  69/0  85/0
  9  غیررسمی

 9و  8، 5، 3هاي شماره فقط شاخص% 95دهد، در سطح اطمینان  نشان می 4جدول که طور همان
استفاده از سیستم دورنگار، استفاده از پست الکترونیک و پایگاه داده، در اختیار قرار دادن اطالعات، (

هاي ارتباطی رسمی و  کانالطور منصفانه متناسب با شغل افراد و وجود  اسناد و تسهیالت ارتباطی به
نیز در  8تا  3هاي شماره  باشند و شاخص هاي قابل قبولی می در بانک ملی یزد شاخص) غیررسمی

شان  دلیل ضعیف بودن هاي دیگر به باشند و شاخص هاي قابل قبول می عنوان شاخص بانک صادرات به
  .شوند از الگوي تحقیق حذف می
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  هاي ملی و صادرات شهر یزد در بانکسازي  روایی سازه بعد درونی -4-4
دست آمده و آفرینش دانش ضمنی جدید فرآیند  در این مقاله براي نهادینه شدن دانش آشکار به

هاي جدید، ارائه موضوعات پژوهشی، ارائه دانش و فناوري  هایی مثل ارائه ایده سازي با شاخص درونی
و نوآور سنجیده و یت از کارکنان خالق جدید از سوي کارکنان و فراهم کردن سرمایه براي حما

  ).  5جدول(شود ارزیابی می

  هاي ملی و صادرات شهر یزد سازي در بانک نتایج تحلیل عاملی تأییدي بعد درونی -5جدول
 بارعاملی تیآماره   خطاي استاندارد

  ردیف  سازي هاي درونی شاخص
  ملی  صادرات  ملی  صادرات  ملی  صادرات

 1 هاي جدید در موارد خاص ارائه ایده 85/0 65/0 5 39/3 28/0 58/0

 2 ارائه موضوعات پژوهشی 84/0 70/0 97/4 69/3 29/0 51/0

42/0 69/0 15/4 84/2 76/0 56/0 
ارائه دانش و فناوري جدید از سوي 

 کارکنان
3  

17/0 55/0 29/5 02/3 91/0 59/0 
فراهم کردن سرمایه براي حمایت از 

 کارکنان خالق و نوآور
4 

سازي در هر دو بانک ملی و صادرات از بارعاملی و  هاي متغیر درونی تمامی شاخص 5مطابق با جدول
  . گیرند قابل قبولی برخوردارند و مورد تأیید قرار می  تی مقدار آماره

  در دو بانک ملی و صادرات شهر یزد دانش انتقال ابعادروایی سازه  -5-4
ملی و صادرات  هاي در بانک را سازمانی دانش انتقال فرایند ابعاد تأییدي عاملی تحلیل نتایج 6جدول

، »سازي اجتماعی«رگانه اابعاد چه از یک هر که است این از دهد و حاکی می شهر یزد نشان
توانند مفهوم انتقال دانش را در دو بانک ملی  خوبی می به» سازي درونی«و » ترکیب«، »سازي برونی«

  .بسنجندو صادرات شهر یزد 
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  نتایج تحلیل عاملی تأییدي ابعاد انتقال دانش -6جدول 

   بارعاملی تی آماره       خطاي استاندارد
  ابعاد انتقال دانش

 ردیف
  ملی  صادرات  ملی  صادرات  ملی  صادرات 

 1 سازي اجتماعی 69/0 76/0 86/3 14/6 42/0 53/0

 2 سازي برونی 49/0  46/0 95/1 34/4 93/0 76/0

 3 ترکیب 76/0 48/0 16/3 11/7 77/0 45/0

 4 سازي درونی 68/0 36/0 63/2 55/6 54/0 68/0

عنوان  به 0.76با بار عاملی » ترکیب«توان گفت که در بانک ملی یزد بعد  می 6بر اساس جدول
در حالی . شود ترین بعد محسوب می عنوان ضعیف به 0.49با بار عاملی » سازي برونی« ترین و بعد قوي

سازي با بار  ترین بعد و درونی قوي 0.76سازي با بار عاملی  که، در بانک صادرات یزد بعد اجتماعی
  .آید حساب می ترین بعد به عنوان ضعیف به 0.36عاملی

  گیري و پیشنهاد نتیجه -5
  بحث و بررسی -1-5

هاي ملی و  بانکطور که بیان شد هدف از این مقاله بررسی کاربرد چرخه انتقال دانش در  همان
هاي انجام شده، ابتدا با توجه به چهار بعد  به این منظور پس از بررسی. باشد صادرات شهر یزد می

گیري و بررسی قرار  هاي مربوط به هر بعد مورد شناسایی، اندازه اصلی مدل نوناکا و تاکوچی شاخص
دنبال پاسخ به  نش بهها براي انتقال دا این پژوهش عالوه بر شناسایی بهترین شاخص. گرفت

ی و صادرات شهر یزد چه هاي مل سازي در بانک فرآیند اجتماعی«هاي اصلی زیر بود؛ نخست  پرسش
هاي ملی و صادرات شهر یزد تا چه اندازه  سازي در بانک رونییفرآیند ب«دوم » هم دارند؟تفاوتی با

 دیگرهر یزد متفاوت از یکی و صادرات شهاي مل آیا فرآیند ترکیب در بانک«سوم » متفاوت است؟
هاي ملی و صادرات شهر یزد چه تفاوت معناداري با  سازي در بانک فرآیند درونی«و چهارم » است؟

  »هم دارند؟
نشان داد که اختالف معناداري میان وضعیت کاربرد فرآیند  تی  در ارتباط با سؤال اول، نتایج آزمون

همچنین با توجه به نتایج تحلیل . زد وجود نداردسازي در دو بانک ملی و صادرات شهر ی اجتماعی
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ها و  نشست«هاي  سازي در بانک صادرات شهر یزد، شاخص هاي اجتماعی عاملی تأییدي شاخص
 هاي مهم و تأثیرگذار بر فرایند شاخص» تقلید مشارکت در تجربیات و«و » مباحثات گروهی

و » آموزش ضمن خدمت«هاي  د، شاخصکه در بانک ملی شهر یز در صورتی. باشد سازي می اجتماعی
   .از اهمیت و نقش بیشتري برخوردار است» وجود فضاي باز ارتباطات«

هاي انجام شده، اختالف معناداري میان  توان گفت که با توجه به آزمون در پاسخ به سؤال دوم می
با توجه به  چنین هم. سازي در دو بانک صادرات و ملی وجود ندارد رونییوضعیت کاربرد فرآیند ب

استفاده از «  ي در بانک صادرات شهر یزد، شاخصساز هاي برونی نتایج تحلیل عاملی تأییدي شاخص
در صورتی که در . باشد داراي بیشترین اهمیت در انتقال دانش می» هاي دیگر تجارب علمی سازمان

» سیستم پیام کوتاه«و » استفاده از پست الکترونیک و پایگاه داده«هاي  بانک ملی شهر یزد، شاخص
  .باشند حائز اهمیت بیشتري می

میان وضعیت کاربرد فرآیند ترکیب در دو بانک  تی  در ارتباط با سؤال سوم با توجه به نتایج آزمون
هاي مرتبط با مفهوم ترکیب در  صادرات و ملی یزد اختالف معناداري وجود دارد و میانگین شاخص

 نسبتدانش  بیترک زمینه دری مل بانکعبارت دیگر،  به .ه استبانک صادرات کمتر از بانک ملی بود
چنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدي  هم. استبرخوردار ي بهتر تیوضعاز  صادرات بانک به

اختیار قرار دادن اطالعات، اسناد و در«   هاي ترکیب در بانک صادرات شهر یزد، شاخص شاخص
کیب ترین شاخص در فرایند تر عنوان مهم به» ه متناسب با شغل افرادطور منصفان تسهیالت ارتباطی به
هاي جدید در  ارائه ایده «هاي  که در بانک ملی شهر یزد شاخص در صورتی. شود دانش محسوب می

در این فرایند نقش » فراهم کردن سرمایه براي حمایت از کارکنان خالق و نوآور«و » موارد خاص
   .بیشتري دارد

بین وضعیت کاربرد فرآیند  تیه پرسش چهارم نیز باید گفت که با توجه به نتایج آزمون در پاسخ ب
هاي مرتبط با  سازي در دو بانک صادرات و ملی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین شاخص درونی

 بانکی کل طور هبعبارت دیگر،  به .سازي در بانک صادرات کمتر از بانک ملی بوده است مفهوم درونی
  . استي بهتر تیوضعي دارا صادرات بانک به نسبتي ساز یدرون یندرآف دری مل

سازي در هر دو  رونییسازي و ب توان بیان کرد که فرآیندهاي اجتماعی با توجه به مطالب یاد شده، می
سازي در این دو بانک  اما فرآیندهاي ترکیب و درونی. گیرد بانک تقریباً به یک شیوه صورت می



  
  91دوم، شماره ششم، زمستان سال ترویجی مطالعات منابع انسانی،  -یعلمفصلنامه     

  
50  / 50 / 

ري از آنجا که فرآیند ترکیب در بانک ملی نسبت به بانک صادرات از وضعیت بهت .وت استمتفا
یند در مقایسه با بانک صادرات در فرآ دلیل قدمت بانک ملی نظر محقق به برخوردار است، به

هاي جدید، مدیران بانک ملی در انتقال دانش و تجربیات کارکنان  جایگزینی منابع انسانی و استخدام
وسیله ابزارها و  از سوي دیگر، انتقال دانش به. قدیمی به نیروهاي تازه وارد اهتمام بیشتري دارند

هاي جدید مثل ارتباطات الکترونیک و پیام کوتاه در بانک صادرات بیشتر از بانک ملی یزد  فناوري
بانک  روز در هاي به تواند وجود نیروي انسانی جدید و آشنا به فناوري یکی از دالیل این امر می. است

ها و قوانین جدید را با این شیوه  عنوان مثال ارسال دستورالعمل صادرات شهر یزد باشد که به
در این مسائل استفاده که در بانک ملی هنوز از سیستم دورنگار  دانند، در صورتی تر می اثربخش

انک صادرات سبت به بسازي وضعیت بهتري ن چنین، بانک ملی شهر یزد در بعد درونیهم. شود می
گذاري بیشتري را براي حمایت از کارکنان خالق و  رسد، بانک ملی سرمایه نظر می در این باره به. دارد

. نماید هاي جدید و نوآوري می نوآور انجام داده است و همین امر کارکنان را تشویق به خلق ایده
کنند و با توجه به  ارکنان مطرح میچنین، مدیران بانک ملی موضوعات پژوهشی زیادي را براي کهم

با این شیوه هم به . کنند هاي پژوهشی می نیازهاي سازمان خود کارکنان را تشویق به انجام فعالیت
ها و نظرات خود را با توجه به سابقه و  شود و هم کارکنان ایده نیازها و مشکالت سازمان رسیدگی می

وسیله  انتقال دانش در سازمان تسهیل  دهند و به این یدیگر قرار میار یکاي که دارند در اخت تجربه
  .شود می
انتخاب نمونه به روش توان به  می همراه داشت که از جمله آن هایی را نیز به وهش حاضر محدودیتپژ

اي مورد مطالعه اشاره ه هاي یاد شده با نظر مدیران ارشد سازمان مند از بین شعب بانکاي هدف خوشه
در . دست آمده از تحقیق باید تا حدودي جانب احتیاط را رعایت کرد تعمیم نتایج به این دربنابر. کرد

هاي ملی و صادرات شهر یزد  هاي تحقیق به تفکیک بانک ادامه تعدادي پیشنهاد عملی بر اساس یافته
  . شود ارائه می

  کاربردي پیشنهادهاي -2-5
  پیشنهادهاي کاربردي براي بانک ملی شهر یزد -1-2-5

  :شود براي تسهیل فرایند انتقال دانش در بانک ملی شهر یزد پیشنهادهاي زیر ارائه می
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درصد از کارکنان این بانک داراي مدرك کارشناسی و باالتر 50با توجه به این که بیش از  -1
باشند و استعداد الزم براي استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی براي کسب و انتقال دانش را دارند،  می

جاي  عنوان مثال به به. هاي کارکنان فراهم آورد گیري از توانمندي سازمان امکانات الزم را براي بهره
  .هاي آموزشی حضوري از ویدئو کنفرانس استفاده کنند تشکیل کالس

توانند جلساتی در سازمان ترتیب دهند که کارکنان در آن به بحث و گفتگو درباره  مدیران می -2
هاي یکدیگر اقدام  سازمان بپردازند و به مشارکت در تجربیات و تقلید از آموزشمسائل و مشکالت 

وگو و مباحثه آزاد و مبتنی بر اعتماد در بین کارکنان صورت نگیرد، انتقال دانش  زیرا تا گفت. کنند
 . انجام نخواهد پذیرفت

رسی افراد را به هایی که دست ها و دستورالعمل مشی مدیران سازمان بهتر است مقررات، خط -3
 . کند، حذف نمایند اطالعات و دانش محدود می

ها و  اي افراد در پست جایی دوره بهملی یزد از طریق گردش شغلی و جا مدیران منابع انسانی بانک -4
 . توانند انتقال دانش را تسریع نمایند مند می شده و نظام طور حساب هاي مختلف سازمان به بخش

مبناي میزان مشارکت در انتقال تجربیات و نظام پاداش بر هاي نو  یت از ایدهطراحی سیستم حما -5
تواند کارکنان بانک ملی یزد را به یادگیري دانش جدید و  و مستندسازي سوابق کاري درخشان می

  . انتقال آن به دیگران تشویق نماید

  پیشنهادهاي کاربردي براي بانک صادرات شهر یزد -2-2-5
  :تواند به تسهیل فرایند انتقال دانش در بانک صادرات یزد کمک کند پیشنهادي زیر میهاي  حل راه

سال سابقه کاري دارند، توصیه  11که حدود نیمی از کارکنان این بانک کمتر از با توجه به این -1
گذاري تجربیات و انتقال  شده امکان به اشتراك دهیطور سازمان ه طی جلسات منظم و بهشود ک می
 .ش عملی توسط افراد داراي سابقه کار باالتر فراهم آیددان
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صورت  هاي آموزشی در این بانک به هاي ضمن خدمت، کارآموزي و کارگاه در حال حاضر آموزش -2
ها به مرور زمان و  هاي اکتسابی از این دوره رسد که آموزه نظر می شود و به زمان انجام می فشرده و هم

شود جلسات بازآموزي و مباحثات گروهی در  پیشنهاد می. گذارد می در طول سال رو به فراموشی
 .صورت ماهانه تشکیل شود هاي عملی در سازمان به رابطه با نتایج کاربرد آموزش

  ها نوشت پی -6
١- Knowledge work 
٢- Knowledge management 
٣- Knowledge organization 
٤- KM cycle 
٥- Socialization 
٦- Externalization 
٧- Combination 
٨- Internalization 
٩- Information Products 
١٠- Intellectual Products 
١١- Knowledge acquisition, refinement, storage/ retrieval, distribution, presentation/use 
١٢- Refinery 
١٣- An integrated KM cycle 
١٤- Knowledge capture and/or creation 
١٥- Knowledge sharing and dissemination 
١٦- Knowledge acquisition and application  
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