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چکیده 
طی چند سال گذشته بحثهای گستردهای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت گرفته
است .مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط بهعنوان اجزا مهم و ضروری برای سازمانها بهمنظور
بقا و حفظ توان رقابتی ترویج میشوند .بیشتر مدیران ،دانش را بهعنوان عامل اساسی بقای سازمان
قلمداد میکنند ،به هرحال دانش و تسهیم آن همواره یک دارایی باارزش و جز مهم تولید و خدمات
بوده است .بر همین اساس این پژوهش درصدد آزمون و بررسی میزان رابطه تسهیم دانش و کیفیت
خدمات واحدهای سازمانی بانک پارسیان بوده است که در این راستا رابطه پنج بعد تسهیم دانش
ترتیبی ،آشکار ،پنهان ،کارشناسی و استراتژیک و کیفیت خدمات سازمانی که شامل پنج بعد عوامل
ملموس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی میباشد را مورد بررسی قرار داده است .روش
پژوهش ،توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش نیز روسای ادارات و کارشناسان
واحدهای سازمانی بودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و کیفیت خدمات
سازمانی این بانک رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژهها:تسهیمدانش؛کیفیتخدماتسازمانی .
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 .3مقدمه 

کیفیت خدمات عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواستههای
مشتریان خود ) .) Davise,1999از اینرو کیفیت خدمات ،حاصل ادراک مشتری از مطلوبیت
خدمات ارائه شده است و به طرز تلقی مشتریان از خدمات ارائه شده بستگی دارد ( Carman,
 .)1990موارد متعددی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط یک سازمان اثر میگذارد که یکی از
این موارد ،تسهیم دانش است .تسهیم دانش رابطهای معنیدار با کیفیت خدمات واحدهای
سازمانی و نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات خواهد داشت ،چرا که جهت ارائه بهتر
خدمات ،کارکنان هر سازمان باید دانش خود را با یکدیگر تسهیم و در افزایش تجربیات به
یکدیگر کمک کنند و باعث افزایش عملکرد سازمان شوند .از دالیل اهمیت تسهیم دانش در
سازمان در زمینه افزایش کیفیت خدمات این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینهها،
بهبود عملکرد ،بهبود ارائه خدمات به مشتریان ،کاهش زمان توسعه محصوالت جدید ،کاهش
زمان تاخیر در انجام امور و خدمترسانی به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه مربوط به
یافتن و دسترسی به انواع دانش در داخل سازمان میشود (;Alavi & Leidner, 2001
 .)Dyer & Nobeoka, 2000مطابق با تعریف مدیریت دانش ،تسهیم دانش یکی از
حوزههای کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است ( .)Alavi & Leidner, 2001یکی از
چالشهای اساسی مدیریت دانش ،واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که میدانند
است ،چرا که تفکر افراد این است که چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آوردهاند
در اختیار دیگران قرار دهند در حالیکه این دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت فردی آنها در
سازمان تلقی میشود ) .(Mcdermott & Odell, 2001از هدفهای اصلی مدیران در
استفاده از مدیریت دانش در سازمانها ،بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین
بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی است .تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان
منجر به کاهش هزینهها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روشهای کاری در داخل
سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت خود میکند .هر چه تسهیم دانش
مفید در سازمان هدفمندتر انجام شود ،یادگیری فردی و سازمانی و نوآوری را تسریع نموده و
در توسعه محصوالت و ارائه خدمات بهتر متجلی میشود.
از آنجا که به کارگیری تسهیم دانش در سازمانها به حفظ و کسب مزیت رقابتی کمک
میکند ،در این مقاله تاثیر تسهیم دانش و پنج بعد تسهیم دانش ترتیبی ،آشکار ،پنهان،
کارشناسی و استراتژیک برکیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک پارسیان مورد بررسی قرار
گرفته است .از دیگر دالیل انتخاب این موضوع این است که از دانش و تجربیات کارکنان به
منظور بهبود خدمات در بانک استفاده و در اصالح کیفیت خدمات درون واحدهای سازمانی
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بانک کمک خواهد شد ،همچنین میتواند در تحقق هدفها و استراتژیهای بانک تاثیر مثبت
داشته باشد.
 .2مبانینظریوپیشینهپژوهش

امروزه افراد در محیطی زندگی میکنند که به طور روز افزون به سوی اقتصـاد مبتنـی بـر
خدمات پیش میرود .دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمیرود ،بلکـه بـهعنـوان
قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است و مدیران را بر آن میدارد تا نسبت به کیفیت خدمات
ارائه شده حساس بوده و در مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان توجه جدی به ارزیـابی کیفیـت
خدمات داشته باشند .با توجه به حجم بـاالی اشـتلال ،سـودآوری و ارتبـاط بسـیار نزدیـک بـا
مشتری ،اهمیت کیفیت خدمات روشن است .مـدیریت و ارزیـابی کیفیـت خـدمات ارائـه شـده
ضامن رشد و حیات سازمان خدمت دهنده و پیـروزی در رقابـت اسـت (سـهرابی و بختیـاری،
.)1351
پژوهشهای زیادی جهت یافتن مناسبترین روش برای سنجش کیفیـت خـدمات انجـام
شده است .پژوهشگران مختلف ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه نمودهانـد.
این مدلها عمدتاً در قالب پرسشنامه هستند که به وسیله مشتریان خدمات تکمیل میشوند .در
جدول  1به بررسی برخی مدلها که اغلب در صنعت بانکداری استفاده شده است میپردازیم.
جدول  .1مقایسه مدلهای کیفیت خدمات
مدل

ابعاد 

مدل عملیاتی /فنی کیفیت
خدمت ()1153
مدل سروکوال)1155( 1
مدل سروپرف)1112( 2

کیفیت فنی شامل آن چیزی است که ارائه میشود و کیفیت عملیاتی چگونگی
ارائه آن را در بر میگیرد.
دراین مدل شکاف میان درک مشتری از عملکرد و انتظارات او ارزیابی میشود.
این مدل نظر مشتری در مورد کیفیت خدمات ارائه شده را ارزیابی میکند.
این مدل شکاف میان درک مشتری از عملکرد و مقدار ایدهآل آن اندازهگیری
میکند.

مدل کیفیت هنجار شده
()1113

3

مدل سروکوال در مقایسه با سایر مدلهای ارزیابی دارای مزایای قابل توجهی است که
بهکارگیری آن را برای انجام این پژوهش توجیه میکند .برخی از این مزایا در ادامه آمده است:

1. Servqual
2. Servperf
3. Normed quality
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به دلیل استفاده بسیار زیاد از سروکوال ،این مدل بهعنوان یک استاندارد برای ارزیابی ابعاد
مختلف کیفیت خدمات شناخته شده است .همچنین آسوبونتنگ 1و همکاران ( )1111بیان
می کنند که تا زمانی که یک مدل بهتر و در عین حال به سادگی سروکوال طراحی نشده باشد
سروکوال همچنان بهترین ابزار برای سنجش کیفیت خدمات است .اعتبار و قابلیت اعتماد این
مدل در بسیاری از مطالعات ،تائید شده است ( .)Parasuraman, 1988این بدین معنی است
که این پرسشنامه نظرهای مشتری را بهطور صحیح ارزیابی کند و نیز پرسشهای این ابزار
دقیقاً کیفیت خدمات را اندازهگیری میکنند .این پرسشنامه در مقایسه با سایر ابزارهای کیفیت
خدمات به صرفهتر است ،زیرا که به دلیل تعداد کم پرسشهای آن پاسخدهندگان میتوانند به
سرعت آن را تکمیل کنند .همچنین تجزیه و تحلیلهای استانداردی برای تفسیر نتایج آن
وجود دارد که به راحتی قابل انجام هستند .اندازهگیری انتظارات مشتری در سروکوال مزیت
دیگر این مدل در برنامههای بهبود کیفیت است .زیرا کیفیت بهتر چیزی نیست جز تطبیق
خدمات با خواستههای مشتری ،بنابراین آگاهی از خواستهها و انتظارات مشتری برای دست
یافتن به کیفیت بهتر امری ضروری است .عدهای از پژوهشگران بیان کردهاند که میتوان
سروکوال را بر اساس یک برنامه منظم ،برای ارزیابیهای مکرر و نیز مقاصد الگوبرداری
مقایسهای بهکار گرفت .این مدل دارای یک برتری بسیار مهم است ،این مزیت مربوط به
قابلیت بهکارگیری آن بهعنوان یک ابزار آزموده شده در پروژههای الگوبرداری است .به دلیل
اینکه اعتبار و قابلیت اعتماد مدل سروکوال در بسیاری از مطالعات ،تائید شده
است( )Parasuraman, 1998; Brady, 2002در این پژوهش با استفاده از این مدل به
سنجش کیفیت خدمات میپردازیم.
برخی محدودیت های مدل سروکوال به شرح زیر هستند:
 .1عدهای از پژوهشگران معتقدند برای سنجش کیفیت خدمات ،ارزیابی نظر مشتری در مـورد
کیفیت خدمات ارائه شده بهتنهایی کافی است .این پژوهشگران با انـدازهگیـری شـکاف میـان
انتظارات مشتری و دیدگاه وی در مورد خدمات ارائه شده ،مخالف هستند .درواقـع ایـن گـروه
کیفیت خدمات را به صورت دیدگاه مشـتری در مـورد خـدمات ارائـه شـده تعریـف مـیکننـد
(.)Cronin & Taylor, 1994
 .2برخی از پژوهشگران بر این باورند که مفهوم انتظارات در پرسشنامه سروکوال مبهم اسـت.
این پژوهشگران ادعا کردهاند که برای مشتری مشخص نشده است کـه منظـور از انتظـارات،
انتظارات بدون در نظر گرفتن محدودیتهای موجود و در حد ایدهآل است یا این کـه مشـتری

1. Asubonteng
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باید در بیان انتظارات خود محدودیتهای معمول سازمان مانند محدودیتهای منـابع انسـانی،
تجهیزات و غیره را نیز در نظر داشته باشد.
 .3در نهایت گروه آخر منتقدان ادعا نمودهاند که سروکوال را نمیتوان بـرای انـواع خـدمات و
به عنوان یک ابزار عمومی سنجش کیفیت خدمات در تمامی صنایع خدماتی مورد استفاده قـرار
داد (.)Babakus, 1992
1
در سال  1155پاراسورامن و همکاران جهت شناسایی عوامل اصلی تشکیلدهنده اساس
مفهوم کیفیت خدمات ،با استفاده از گروههای متمرکز مطالعاتی انجام دادند .دادههای این
ارزیابی در چند مرحله پاالیش شدند و سرانجام در مرحله نهایی بررسی دادهها 8 ،بعد کیفیت
خدمات شناسایی و تعریف شدند .این ابعاد عبارتند از:
عوامل ظاهری : 2ظاهر تجهیزات فیزیکی ،دستگاهها و کارکنان؛
قابلیت اطمینان : 3توانایی انجام خدمات تعهد شده با دقت کامل و قابل اطمینان؛
پاسخگویی : 4شامل رغبت به کمک به مشتری و فراهم کردن فوری خدمات؛
تضمین : 8ادب و دانش کارکنان و توانایی در ایجاد ادب و اطمینان؛

همدلی :1شامل توجه اختصاصی که سازمان برای مشتریان ویژه خود فراهم میآورد.
به این ترتیب مدل سروکوال بر اساس ابعاد  8گانه مذکور توسط این پژوهشگران طراحی شـد
(.)Parasuraman, 1988
جاویر )1118( 7در پژوهشی بیان کرد که خدمات واحدهای سازمانی نقشی غیر قابل انکار
در جهتگیری رقابت میان سازمانها ایفا میکند و توجه مدیران امروز جهت ایجاد مزایای
رقابتی به این خدمات جلب شده است ( .)Javier, 1995کاراتپ )2004( 5در بررسی کیفیت
خدمات در صنعت بانکداری تایوان مشخص کرد نحوه اجرا خدمات عامل مهمی در همه
بانکهای مورد مطالعه بوده است و ابعاد اصلی کیفیت خدمات شامل ملموسات ،قابلیت تعامل،
همدلی ،قابلیت اطمینان و پاسخگویی است )  .)Karatepe, 2005باخاری )2001( 1در
پژوهش خود در مورد رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات بیان کرد که مدیریت دانش
نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات دارد .جهت ارائه بهتر خدمات ،کارکنان هر سازمان باید
دانش خود را با یکدیگر تسهیم و در افزایش تجربیات به یکدیگر کمک کنند و باعث افزایش
1. Parasuraman
2. Tangible
3. Reliability
4. Responsiveness
5. Warranty
6. Empathy
7. Javier
8. Karatepe
9. Bakhari
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عملکرد سازمان شوند ( .)Bakhari, 2009منگ لی ،شایان و کرستین ( )2001در مقالهای
بیان میکنند که تسهیم دانش تاثیر زیادی بر نوآوری در ارائه خدمات دارد2009( .
 .)Menglei,یانگ و ترنس )2011( 1در پژوهشی بیان میکنند که به اشتراک گذاشتن
اطالعات رویکرد مهمی در افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان دارد و این انتقال اطالعات
میتواند بین افراد ،و بین افراد و سازمان باشد ( .)Tung Moe, 2011شو می )2012( 2در
پژوهش خود بیان میکند که به اشتراک گذاشتن دانش منبع مهمی در بهدست آوردن مزیت
رقابتی و افزایش کیفیت خدمات است ( .)Shu-Mei, 2012ایرواین )2005( 3در پژوهش خود
شرایط الزم جهت انتقال دانش موثر را بررسی و مشخص کرد مردم دانش خود را با آنهایی
4
که اعتماد میکنند و محترم میشمارند تسهیم میکنند ( .)Irvine, 2008شنگ و رایموند
( )2010در مقالهای موفقیت مدیریت دانش را وابسته به تسهیم دانش دانستهاند و طی
مطالعات کمی و کیفی که در ابعاد فردی تسهیم دانش انجام دادهاند ،پنج عامل را برای فهم
تسهیم دانش مشخص کردهاند :ابعاد سازمانی ،فردی ،خصوصیات سیستمی ،خصوصیات
فرهنگی و خصوصیات میان فردی ( .)Sheng, 2010چن و چنگ )2012( 8در پژوهش خود
بیان میکنند که تسهیم دانش یک رویکرد مدیرانه مهم در جذب مشتریان و افزایش رضایت
آنان است ،همچنین در این مقاله عوامل مهم انگیزشی فردی و سازمانی در جهت ترویج
تسهیم دانش بیان میشوند .نظام اخبار )2012( 1در مقاله خود مهمترین عوامل اثرگذار بر
کیفیت فضایی که قرار است تسهیم دانش در آن صورت گیرد را بیان میکند .شانگ و چن
( )2012در مقاله خود بیان میکند که شرکت ها و کارخانه ها از طریق تسهیم دانش بین
کارکنان مزیتهای رقابتی بسیاری میتوانند بهدست آورند (.)Chen, 2012
با اینوجود با توجه به هدف و فرضیه اصلی این مقاله که بررسی رابطه معنیدار بین
تسهیم دانش وکیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک پارسیان است ،تاکنون به طور مشخص
پژوهشی نظری یا تجربی در رابطه با تاثیر تسهیم دانش بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی
انجام نشده است.
یک سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال
دانش است .سازمانها دارای قابلیتهای خاصی برای خلق و تسهیم دانش هستند که برای
آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت مشخص ایجاد میکند .تسهیم دانش فرآیندی

1. Yang & Terrence
2. Shu-Mei
3. Irvine
4. Sheng & Raymond
5. Chen & Chuang
6. Nizam Akhbar
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است که به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد بهعنوان همکاران در راستای تحقق
هدفها مشترک به یکدیگر وابستهاند ،کمک میکند .مک درمت )1111( 1تسهیم دانش را
بدین صورت تشریح مینماید که :وقتیکه میگوییم فردی دانش خود را تسهیم میکند ،به
این معنی است که آن فرد ،فرد دیگری را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود راهنمایی
میکند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند .بهعالوه فردی که دانش خود را
تسهیم میکند باید از هدف دانش تسهیمشده ،کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکافهای
اطالعاتی فرد گیرنده دانش اطالع داشته باشد .همچنین تسهیم دانش،بهعنوان تعامالت میان
فردی گستردهای که موجب میشود دانش و تجربه به طور مؤثر و شایستهای توزیع و جذب
گردد تعریف شده است ) .)Sheng, 2005تسهیم دانش بهعنوان یک فرآیند پیچیده ولی
ارزش آفرین ،بنیاد و پایه بسیاری از استراتژیهای مدیریت سازمانها بیان شده است (2005
 .)Riege,عوامل متعدد تعیینکننده مدلهایی هستندکه جهت تسهیم دانش در سازمانها به
کار گرفته میشوند .تفاوتهایی که در مدلها دیده میشود بر اساس دیدگاههای مختلفی است
که محققین از زوایای متفاوت به دانش داشتهاند ( .)Lodhi, 2005در جدول  ،2برخی
مدلهای تسهیم دانش ،با هم مقایسه شده است.
جدول  .2مقایسه مدلهای تسهیم دانش
مدل 
مدل زوالنسکی
()1111

ابعاد 
2

مدل دیکسون ()2000

مدل اسویبای ()2001

انتقال دانش در این مدل طی چهار مرحله زیر انجام می شود:
 -1انتقال توسط فرستنده -2 ،پیادهسازی -3 ،دریافت توسط گیرنده -4 ،یکپارچگی
دیکسون پنج مکانیزم برای انتقال دانش پیشنهاد میدهد:
انتقال ترتیبی ،آشکار ،پنهان ،استراتژیک و کارشناسی.
اسویبای نه حالت برای انتقال دانش بیان میکند:
انتقال دانش بین افراد،انتقال دانش از افراد به ساختار بیرونی ،انتقال دانش از ساختار بیرونی به
افراد ،انتقال دانش از شایستگی به ساختار درونی ،انتقال دانش از ساختار درونی بـه شایسـتگی
فردی ،انتقال دانش به درون ساختار بیرونی،انتقال دانش از ساختار بیرونی به سـاختار درونـی،
انتقال دانش از ساختار درونی به ساختار بیرونی ،انتقال دانش در درون ساختار درونی سازمان

مدل لدهی)2008( 3

در مدل لدهی چهار عامل به جریان دانش در سازمانها کمک مـیکنندکـه عبارتنـد از :رفتـار
فردی ،رفتار گروهی،کانالهای ارتباطی و فرهنگ /قوانین سازمانی.

مدل زاویا محمد
یوسف و محد بخاری
اسماعیل)2007( 4

زاویا محمد یوسف ومحد بخاری اسماعیل مدل جدید خود را در سـه بعـد معرفـی مـینمایـد:
بُعدفردی ،بُعد سازمانی ،بُعد تکنولوژی.

1. Mcdermott
2. Szulanski
3. Lodhi
4. Bakhari & Zawiyah
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از آنجایی که در این پژوهش به دنبال بررسی مکانیزمهای انتقال دانش هستیم و نه
عوامل موثر بر تسهیم آن ،از مدل دیکسون 1در مدل عملیاتی استفاده شده است .دیکسون
معتقد است که انتخاب یک فرآیند تسهیم دانش مناسب در یک سازمان به عواملی مانند :نوع
دانش (صریح یا ضمنی) ،روش معمول و فراوانی فرآیند تسهیم دانش و گیرنده دانش (فرد،
گروه و یا کل سازمان) بستگی دارد ( .)Brady, 2002دیکسون پنج مکانیزم برای انتقال
دانش پیشنهاد میدهد که عبارتند از :انتقال ترتیبی ،آشکار ،پنهان ،استراتژیک و کارشناسی.2
انتقال ترتیبی زمانی رخ میدهد که گروه مشابهی از کارکنان ،کار مشابهی را یک بار دیگر با
بهکارگیری دانش خودشان انجام میدهند ،همچنین فرآیندی است که دانش منحصربهفردی
که هر فرد بهدست آورده است را در درون یک گروه منتقل میکند ،به طوریکه دانش میتواند
برای کل گروه معنی و مفهوم پیدا کند.
انتقال آشکار زمانی رخ میدهد که گروهی از کارکنان ،همان کاری را انجام میدهند که
گروهی قبالً با به کارگیری دانش گروهی دیگر انجام داده است .ماهیت کار گروه ،تکراری و
یکنواخت است.
انتقال پنهان زمانی اتفاق میافتد که گروهی از کارکنان ،کار مشابهی را با بهکارگیری
دانش گروه دیگر ،در بافتی دیگر انجام دهد .ماهیت کار گروه ،تکراری و غیر یکنواخت است.
همچنین این مکانیزم« ،انتقال نزدیک» نامیده میشودکه دلیل این نامگذاری تشابه بین گروه
منبع و گروه دریافت است.
انتقال استراتژیک زمانی رخ میدهد که یک گروه ،مسؤلیت کاری که به ندرت اتفاق
میافتد یا یک پروژه استثنایی را بر عهده میگیرد و میخواهد از تجربه دیگران در درون
سازمان که کار مشابه ای را انجام دادهاند ،استفاده کند .نوع دانشی که منتقل میشود میتواند
هم آشکار و هم پنهان باشد.
انتقال کارشناسی زمانی رخ میدهد که دانش عمومی و آشکار از یک منبع کارشناسی
درون و یا بیرون سازمان به منظور توانمندکردن گروه برای حل مسائل جدید با روشها و
دانش جدید منتقل میشود (.)Dixon, 2000
توسعهفرضیههاومدلمفهومی.بر اساس مطالعات نظری این پژوهش که بر اساس مدل
دیکسون و همچنین مدل سروکوال بوده است ،مدل مفهومی پژوهش ( نمودار  ،)1بر اساس
رابطه تسهیم دانش با پنج عنصر تسهیم ترتیبی ،تسهیم آشکار ،تسهیم پنهان ،تسهیم

1. Dixon
2. Serial, Explicit, Tacit, Strategic & Expert Transfers
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استراتژیک و تسهیم کارشناسی با کیفیت خدمات سازمانی طراحی شده است .بر اساس این
مدل ،فرضیات پژوهش تدوین شدند .
کیفیتخدماتواحدهای

تسهیم دانش

سازمانی

تسهیم ترتیبی

عوامل ظاهری

تسهیم آشکار

قابلیت اطمینان

تسهیم پنهان

پاسخگويی

تسهیم کارشناسی

تضمین

تسهیم استراتژيک

همدلی

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای مرتبط با آن به شرح زیر هستند:
بین تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک پارسیان رابطه معنیداری
وجود دارد.
بین تسهیم دانش ترتیبی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری وجود
دارد.
بین تسهیم دانش آشکار و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری وجود
دارد.
بین تسهیم دانش پنهان و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری وجود
دارد.
بین تسهیم دانش استراتژیک و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
بین تسهیم دانش کارشناسی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
.3روششناسی 

این پژوهش از نظر هدف ،پژوهش کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل
اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی است.
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جامعه آماری پژوهش شامل روءسای ادارات و جمعی از کارشناسان واحدهای اداری بانک
پارسیان در تهران است .کارشناسان از میان شاغلین با سابقه کاری باالتر و تسلط بیشتر بر
فرآیندهای کاری  17واحد انتخاب شدند .تعداد کل جامعه آماری  140نفر بوده است که از این
میان  37نفر رئیس اداره و  103نفر کارشناس بودند که از این تعداد یک نمونه تصادفی 52
نفره انتخاب شد .فرمول نمونهگیری به ترتیب زیر بود:

در این فرمول  zآماره توزیع نرمال اسـت کـه در سـطح اطمینـان  18درصـد برابـر 1/11
است P.احتمال موفقیت q ،احتمال عدم موفقیت و  معادل  0/07در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از روش کتابخانهای و میدانی استفاده
شده است .ابزارهای جمعآوری اطالعات عبارت بودند از :فیش برداری بهمنظور استخراج و
تدوین اطالعات مربوط به موضوع و نیز دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ارزیابی تسهیم دانش
که بر اساس مدل دیکسون و پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات سازمانی بر اساس مدل
سروکوال طراحی و استفاده شد .عناصر و ابعاد این دو پرسشنامه در جداول  3و  4آورده
شدهاند.
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مفاهیم

معیارها

شاخصها

انتقال ترتیبی

جدول  .3مدل عملیاتی متلیرهای تسهیم دانش
استفاده از دانش و تجربیات کارکنان در پروژههای مشابه
تسهیم دانش حاصل از تخصص افراد با سایر همکاران
تسهیم دانش حاصل از تجربه میان همکاران سازمانی

انتقال کارشناسی

انتقال استراتژیک

تسهیمدانش

انتقال پنهان

انتقال آشکار

استفاده از دانش و تجربه سازمانهای دیگر در پروژههای مشابه
سایر شرکتها ) (Best Practiceاستفاده از تجارب موفق
استفاده از آرشیو مناسب جهت ذخیره دانش و تجارب مستند شده حاصل از انجام
پروژهها
جلسات بحث و تبادل نظر دوره ای بین مدیران شرکت
سیستم الکترونیکی مناسب جهت ذخیره و تبادل اطالعات
استفاده از دانش و تجربه سایر شرکا
برگزاری همایش و کنفرانسها
الگوبرداری از سازمانهای موفق
مشارکت مدیران در انجام پروژههای استثنایی
استفاده از دانش و تجربه کارکنان در انجام پروژههای استثنایی
وجود شبکههای ارتباطی جهت استفاده از دانش کارشناسان بیرون سازمان
برگزاری جلسات با کارشناسان دیگر سازمانها برای تبادل دانش و تجربه
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مفاهیم

همدلی

تضمین

پاسخ گویی

کیفیتخدمات

قابلیت اطمینان

عوامل ملموس

معیارها

جدول  .4مدل عملیاتی متلیرهای کیفیت خدمات
شاخصها
تجهیزات مدرن در ارائه خدمات به کارکنان سایر واحدها
ظاهر زیبا و جذاب امکانات فیزیکی
ظاهر زیبا و آراسته کارکنان
نظم وترتیب در اسناد و مدارک موجود در واحدها
انجام امور در زمان وعده داده شده
اشتیاق و عالقه برای رفع مشکل کارکنان واحدهای دیگر
ارائه خدمات بدون اشتباه و در اولین زمان به کارکنان واحدهای دیگر
ارائه خدمات تا زمان وعدهدادهشده به کارکنان واحدهای دیگر
ارائه گزارشات و اسناد و مدارک بدون غلط و اشتباه
اعالم دقیق زمان دریافت خدمات
ارائه خدمات را بدون معطلی به واحدهای سازمانی دیگر
تمایل داشتن برای کمک به واحدهای دیگر
آمادگی الزم برای پاسخگویی به سواالت واحدهای دیگر
بهوجودآوردن اطمینان خاطر در کارکنان واحدهای دیگر
احساس امنیت در همکاری با یکدیگر
ادب و تواضع در رفتار با یکدیگر
دانش کافی برای پاسخگویی به سواالت واحدهای دیگر
توجه فردی کارکنان واحدها سازمانی به یکدیگر
ساعات کاری مناسب و راحت
توجه شخصی به کارکنان واحدهای سازمانی دیگر
خواستار بهترین منافع برای کارکنان واحدهای دیگر
تشخیص نیازهای خاص سایر واحدها

روایی پرسشنامههای پژوهش از نوع روایی محتوی است ،که در این رابطه محتوی
پرسشنامهها مورد تائید تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفت .همچنین در این
پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار دادهها استفاده شده است .همانطور که
نون نالی اظهار کرده است اگر آلفا بزرگ تر از  0/7باشد ،نتیجه معتبر خواهد بود .بدین ترتیب،
مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامههای تسهیم دانش و کیفیت خدمات
سازمانی به ترتیب عبارتند از 0/54 :و .0/14
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یلدادهها 

.4تجزيهوتحل

به منظور آمون فرضیههای پژوهش از نرم افزار آماری  spssاستفاده شده است که به ترتیب
زیر نتایج حاصل مورد بحث قرار داده میشوند :
فرضیه  :1بین تسهیم دانش ترتیبی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
جدول .8آزمون فرضیه شماره 1
پیشبین 

مالک 

R

R2

Sig

نتیجه 

انتقال ترتیبی

کیفیت خدمات

0/254

0/402

0/000

تائید

نتایج نشان می دهد که میزان تبیین کیفیـت خـدمات از روی مولفـه انتقـال دانـش 20/4
درصد در سطح  α =0/08معنادار است و فرضیه تائید میگردد.
فرضیه  :2بین تسهیم دانش آشکار و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
جدول .1آزمون فرضیه شماره 2
پیشبین 

مالک 

انتقال آشکار

کیفیت خدمات

R
0/021

R2
0/000

sig
0/584



نتیجه 
رد

با توجه به دادههای جدول  1و با توجه به میزان  R 2رابطه بین انتقال آشکار از مولفههای
تسهیم دانش در سطح اطمینان  %18معنادار نیست و فرض پژوهش رد میگردد.
فرضیه  :3بین تسهیم دانش پنهان و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
جدول .7آزمون فرضیه شماره 3
پیشبین 

مالک 

انتقال پنهان

کیفیت خدمات

R
.312

2

R

.017



sig
.004

نتیجه 
تائید

نتایج با توجه به جدول  7نشان میدهد که میـزان تبیـین کیفیـت خـدمات از روی مولفـه
انتقال دانش  1/7درصد در سطح  α = 0/08معنادار است و فرضیه تائید میگردد.
فرضیه  :4بین تسهیم دانش استراتژیک و کیفیـت خـدمات واحـدهای سـازمانی بانـک رابطـه
معنیداری وجود دارد.
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جدول .6آزمون فرضیه شماره9
پیشبین 

مالک 

R

R2

انتقال استراتژیک

کیفیت خدمات

.187

.028



sig

نتیجه 

.110

رد

با توجه به دادههای جدول  5و با توجه بـه میـزان  R 2رابطـه بـین انتقـال اسـتراتژیک از
مولفههای تسهیم دانش در سطح اطمینان  %18معنادار نیست و فرض پژوهش رد میگردد.
فرضیه  :8بین تسهیم دانش کارشناسی و کیفیـت خـدمات واحـدهای سـازمانی بانـک رابطـه
معنیداری وجود دارد.
جدول .آزمون فرضیه شماره 8

پیشبین 


مالک 

انتقال کارشناسی

کیفیت خدمات

2
 R
.181

R
.355

نتیجه 

sig
.000

تائید

نتایج با توجه به جدول  1نشان میدهد که میـزان تبیـین کیفیـت خـدمات از روی مولفـه
انتقال دانش  18/1درصد در سطح  α = 0/08معنادار است و فرضیه تائید میگردد.
جدول .10نتایج مربوط به ضریب تعیین پیشبینی کیفیت خدمات از روی مولفههای تسهیم دانش
مدل 

پیشبین 

ضرايبB

ضرايبBeta

T

sig

1
2
3
4

انتقال ترتیبی
انتقال آشکار
انتقال پنهان
انتقال استراتژیک

2/010
-0/374
1/315
-0/181

0/354
-0/145
-0/221
-0/012

3/117
-1/334
1/558
-0/810

0/000
0/151
0/017
0/877

8

انتقال کارشناسی

1/510

0/213

2/414

0/015

R

9/988

R2

9/111

با توجه به میزان  R 2موجود در جدول  10میتوان نتیجه گرفت که تسهیم دانـش ترتیبـی
بیشترین درصد از واریانس متلیر کیفیت خدمات را در مدل تبیین میکند .بهعبارتدیگر نتـایج
تحلیل رگرسیون نشاندهنده این است که در زمینه پیشبینی کیفیت خـدمات ،مولفـه تسـهیم
دانش ترتیبی نقش تبیینکنندهتری نسبت به سایر مولفههای تسهیم دانش دارد به طوریکه با
 1واحد تلییر در واریانس تسهیم دانش ترتیبی بـه انـدازه  ./354در واریـانس کیفیـت خـدمات
واحدهای سازمانی تلییر ایجاد میشود .در مرحله دوم نیز مولفه تسهیم دانـش کارشناسـی بـه
میزان  ./213در تبیین واریانس کیفیت خدمات نقش دارد .به همین ترتیب در مراحل بعدی نیز
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انتقال پنهان ،انتقال آشکار و انتقال استراتژیک به تریب با مقـدار  -./145 ،./221و  -./012در
تبیین واریانس کیفیت خدمات نقش دارند .الزم به ذکر است که میزان تاثیر مولفههای تسـهیم
دانش بر روی کیفیت خدمات  33/3درصد است.
دادههای جدول  11نشان میدهد که از نظر افراد نمونه اولویتبندی عوامل تسهیم دانـش
از لحاظ میزان مطلوبیت از نظر اولویت با مقدار خی دو  171/811در سطح معناداری α =0/08
در رتبههای متفاوت قرار دارند و بهترتیب اولویت مولفههـایی از قبیـل انتقـال ترتیبـی ،انتقـال
استراتژیک ،انتقال آشکار ،انتقال پنهان و انتقال کارشناسی قرار دارد.
جدول .11نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی عوامل تسهیم دانش از لحاظ میزان مطلوبیت
رديف 

متغیر 

رتبهبندی 


درجهاهمیت 

1
2
3
4

انتقال ترتیبی
انتقال آشکار
انتقال پنهان
انتقال استراتژیک

4/18
3/14
2/12
3/52

اول
سوم
چهارم
دوم

8

انتقال کارشناسی

1/28

پنجم

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

171/811

4

./0001

جدول .31نتايج آزمون فريدمن برای اولويتبندی عوامل کیفیت خدمات از لحاظ میزان مطلوبیت
رديف 

متغیر 

رتبهبندی 


درجهاهمیت 

1
2
3
4
8

عوامل ملموس
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
تضمین
همدلی
خی دو

4/22
2/74
2/10
2/10
3/03
درجه آزادی
4

اول
چهارم
پنجم
سوم
دوم
سطح معناداری
./0001

50/270

دادههای جدول  12نشان میدهد که از نظـر افـراد نمونـه اولویـتبنـدی عوامـل کیفیـت
خدمات از لحاظ میزان مطلوبیت از نظر اولویت با مقدار خـی دو  50/270در سـطح معنـاداری
 α =0/08در رتبههای متفاوت قرار دارند و بـه ترتیـب اولویـت مولفـههـایی از قبیـل عوامـل
ملموس ،همدلی ،تضمین ،قابلیت اطمینان و پاسخگویی قرار دارد.
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نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

با توجه به نتایج تحلیل همبستگی فرضیههای پژوهش میتوان وجود رابطه بین متلیرهای
اصلی پژوهش (تسهیم دانش ترتیبی ،تسهیم دانش آشکار ،تسهیم دانش پنهان ،تسهیم دانـش
استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی) و کیفیت خدمات سازمانی را نشان داد و بیان کـرد کـه
بین تسهیم دانش ترتیبی ،تسهیم دانش پنهان ،تسـهیم دانـش کارشناسـی و کیفیـت خـدمات
واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری وجود دارد ولی بین تسـهیم دانـش آشـکار ،تسـهیم
دانش استراتژیک و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک رابطه معنیداری وجود ندارد.
از دالیل بر عدم تأثیر کافی تسهیم دانش آشکار بر افزایش یا کاهش کیفیت خدمات واحدهای
سازمانی بانک میتوان برشمرد ،عدم استفاده کافی از دانش و تجارب موفق سازمانهای دیگر،
شرکت ها و بانک ها در پروژههای مشابه در بانک است .از دیگر دالیل آن میتوان بر عدم
وجود سیستم الکترونیکی مناسب جهت ذخیره و تبادل اطالعات ،همچنین نداشتن آرشیو
مناسب در بانک جهت ذخیره دانش و تجارب مستند شده حاصل از انجام پروژهها اشاره کرد
که نتایجی از این قبیل بر عدم وجود رابطه معنی دار تسهیم دانش آشکار و کیفیت خدمات
واحدهای سازمانی بانک موثر است .انتقال آشکار در جهت افزایش کیفیت خدمات سازمانی در
بانک زمانی مناسب خواهد بود که دانش و تجربه گروهی از افراد سازمان در فعالیتی مشابه
گروهی دیگر به کار گرفته شود.
از مواردی که باعث عدم تاثیر کافی تسهیم دانش استراتژیک بر افزایش یا کاهش کیفیت
خدمات واحدهای سازمانی بانک میشود میتوان به عدم استفاده از دانش و تجربه کارکنان در
انجام پروژههای استثنایی بانک اشاره کرد .با توجه به اینکه انتقال استراتژیک بر روی کل
سازمان تاثیر گذار است و با وجودی که دانش مورد نیاز در این زمینه بیشتر از طریق مدیران
عالی سازمان تامین میگردد ،استفاده از عقاید و تجربیات کارکنان میتواند در بهدست آوردن
دانش بیشتر و در پی آن اثرگذاری بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی بانک تاثیرگذار باشد.
فرضــیه اصــلی مطــرح شــده در ایــن پــژوهش بررســی رابطــه تســهیم دانــش بــر کیفیــت
خدمات سازمانی بانک پارسـیان اسـت  .نتـایج حاصـل از آزمـون ایـن فرضـیه نشـان داد کـه
ارتبــاط معنــی داری بــین تســهیم دانــش و کیفیــت خــدمات بــین واحــدهای ســازمانی بانــک
وجود دارد کـه ایـن فرضـیه همراسـتا بـا پـژوهش باخـاری )2001( 1اسـت کـه در پـژوهش
خود در مورد رابطه بین مـدیریت دانـش و کیفیـت خـدمات بیـان کـرد کـه مـدیریت دانـش
نقش مهمـی در افـزایش کیفیـت خـدمات دارد و جهـت ارائـه بهتـر خـدمات کارمنـدان هـر
1. Bakhari
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سازمان باید دانـش خـود را بـا یکـدیگر تسـهیم و در افـزایش تجربیـات بـه یکـدیگر کمـک
کننــد و باعــث افــزایش عملکــرد ســازمان شــوند .همچنــین یانــگ و تــرنس )2011( 1در
پــژوهش خــود بــه تــاثیر تســهیم دانــش بــر افــزایش اثربخشــی و بهبــود عملکــرد ســازمان
اشــاره مــیکننــد .شــانگ )2012( 2نیــز در پــژوهش خــود بیــان مــیکنــد کــه بــه اشــتراک
گذاشتن دانـش منبـع مهمـی در بـهدسـت آوردن مزیـت رقـابتی و افـزایش کیفیـت خـدمات
است.
با آنالیز رگرسیون به بررسی نقش هریک از مولفـههـای تسـهیم دانـش بـر روی کیفیـت
خدمات پرداختیم و معادالت رگرسیونی بهدستآمده ،نشاندهنده این امر اسـت کـه در زمینـه
پیشبینی کیفیت خدمات ،مولفه تسهیم دانش ترتیبی نقش تبیینکنندهتـری نسـبت بـه سـایر
مولفههای تسهیم دانش دارد در مرحله دوم نیز مولفه تسـهیم دانـش کارشناسـی و بـه همـین
ترتیب در مراحل بعدی نیز انتقال پنهان ،انتقال آشکار و انتقال استراتژیک در تبیـین واریـانس
کیفیت خدمات نقش دارند .الزم به ذکر است که میزان تاثیر مولفههای تسهیم دانش بـر روی
کیفیت خدمات  33/3درصد است .در نتیجه بحث فوق ،مدل نهایی به صورت نمودار شـماره 2
پیشنهاد میشود.

تسهیم دانش

کیفیت خدمات
واحدهای سازمانی

تسهیم ترتیبی

عوامل ظاهری
β

تسهیم آشکار
تسهیم پنهان

β=0/442

β=0/462

قابلیت اطمینان
پاسخگویی

تسهیم کارشناسی

تضمین

تسهیم استراتژیک

همدلی
نمودار .2مدل نهایی پژوهش

2. Yang & Terrence
3. Sheng
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همچنین نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویتبندی عوامـل تسـهیم دانـش از لحـاظ
میزان مطلوبیت در بانک ،حاکی از این است که به ترتیب اولویت مولفههـایی از قبیـل انتقـال
ترتیبی ،انتقـال اسـتراتژیک ،انتقـال آشـکار ،انتقـال پنهـان و انتقـال کارشناسـی قـرار دارد ،و
اولویت بندی عوامل کیفیـت خـدمات از لحـاظ میـزان مطلوبیـت در بانـک حـاکی از اولویـت
مولفههایی از قبیل عوامل ملموس ،همدلی ،تضمین ،قابلیت اطمینان و پاسخگویی اسـت .ایـن
نتایج نشان میدهد که در بانک پارسیان در زمینه تسهیم ترتیبی از قبیـل اسـتفاده از دانـش و
تجر به و تخصص یکدیگر ،تسـهیم اسـتراتژیک از قبیـل اسـتفاده از تجربیـات در پـروژههـای
استثنایی ،تسهیم آشکار از قبیل برگزاری جلسات دوره ای ،تسهیم پنهـان از قبیـل اسـتفاده از
تجربه تسهیم کارشناسی از قبیل وجود شبکههای ارتباطی تالش بیشتری صورت گرفته است.
در زمینه تسهیم دانش در بانک،یافتههـا حکایـت از مطلـوب بـودن وضـعیت سـازمان در
فعالیتهای انتقال و تسهیم دانش دارد .به عبارت دیگر بانک در فعالیتهایی که جهت استفاده
از دانش و تجربههای دیگران است ،عملکرد مطلوبی را نشان مـیدهـد .بـا توجـه بـه نتـایج
پژوهش و شناخت ماهیت فعالیتهای انتقال دانـش پیشـنهادهایی بـرای توسـعه مناسـبتـر
فعالیتهای تسهیم و انتقال دانش ارائه میگردد:
الف) تسهیم ترتیبی:
ـ اهمیت و تشویق رفتارهایی که به انتقال و نشر دانش در سازمان کمک کند و حاکی از جـو
یادگیری و یاددهی حاکم بر کارکنان بانک است.
ب) تسهیم استراتژیک:
ـ جابجایی و انتقال دورهای کارکنان در مشاغل و واحدهای مختلف سازمانی بهمنظور اسـتفاده
از دانش آنها در انجام پروژههای بانک.
ـ با استفاده از رویکردی استراتژیک و پویا ،به مدیریت تسهیم دانش در بانـک پرداختـه شـود.
مدیران هر واحد ،انتقال دانش را بهعنوان منبعی برای تقویت و تفکیک سازی خدمات خـود از
دیگر واحدهای سازمان مورد توجه قرار دهند.
ـ بهوجود آوردن جو مشارکتی از طرف مدیران با کارکنان و استفاده از دانـش آنهـا در برنامـه
ریزیهای بلند مدت بانک
ج) تسهیم آشکار:
ـ فراهم آوردن زیرساختها و تکنولوژی الزم از جمله فن آوری اطالعات و گروه افزارها برای
تسهیل ارتباطات و انتقال دانش.
ـ برگزاری جلسات و نیز فراهم آوردن جو مناسب در سازمان بهمنظور مورد بحث قـرار دادن
مسائل بانک.
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ـ بهکارگیری سیستم مناسب جهت جمعآوری اطالعات و تجارب کارکنان جهت تسهیل انتقال
اطالعات به صورت جامع و طبقهبندیشده
د) تسهیم پنهان:
ـ فراهم آوردن فضا و فرهنگ مناسب در بانک به گونهای که افراد به راحتـی یکـدیگر را در
یادگیری دانش جدید و انتقال آن به یکدیگر یاری رسانند؛
ـ برگزاری همایشها و کنفرانسها در بانک بهمنظور باال بردن دانش کارکنان؛
ـ استفاده از ایدههای سازمانهای موفق و به کارگیری روشهای نوین آنها جهت بـاال بـردن
کیفیت خدمات در بانک.
ه) تسهیم کارشناسی:
ـ برگزاری جلسات و نشستها با دیگر سازمانهـا بـرای انتقـال مناسـب دانـش و تخصـص
کارکنان با یکدیگر.
بنابراین یافتههای پژوهش ما را به چند نتیجهگیری مهم میرساند:
ـ در رابطه با هدف پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تسهیم دانش بر کیفیت خدمات سازمانی
تاثیرگذار است و با افزایش تسهیم دانـش ،کیفیـت خـدمات سـازمان نیـز افـزایش مـییابـد و
بالعکس؛
ـ توسعه و بهبود کیفیت خدمات در سازمان نیازمند بهبود تسهیم دانش و به عبارت دیگر
گسترش بعد ترتیبی تسهیم دانش در سازمان است؛
پیشنهاداتی برای توسعه کیفیت خدمات سازمانی نیز به شرح زیر بیان میشود:
ـ به مدیریت کیفیت خدمات سازمانی در بانک پرداخته شود .مدیران هر واحد ،کیفیت را به
عنوان منبعی برای تقویت و تفکیک سازی خدمات خود از دیگر واحدهای سازمان مورد توجه
قرار دهند؛
ـ در فواصل زمانی مشخصی ،مدیران هر واحد سازمانی ،میزان رضایت کارکنان واحدهای
سازمانی دیگر بانک را از خدمات دریافتی مورد ارزیابی قرار دهند ،چرا که این امر آنها را قادر
به شناسایی نقایص و نقاط قوت خود کرده و به مرور زمان منجر به بهبود کیفیت خدمات آنها
می گردد؛
ـ مدیران هر واحد سازمانی با استقرار برنامههای مختلف کیفیـت خـدمات ،بـر بهبـود وارتقـاء
ویژگیهای خدماتی متمرکز باشند که بیشتر بر مؤلفههای قابلیت اطمینان و پاسخگویی اثرگذار
باشند؛
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ـ پاسخگویی سریع به نیازهای کارکنان در واحدهای مختلف و تکریم آنان در سازمان و ارائه
خدمات با کیفیت به آنان؛
ـ ارزیابی و مدیریت دقیق ،جامع و دائمی کیفیت خدمات ارائـه شـده بـه کارکنـان سـازمان از
طریق مدیران مربوطه در بانک.
از محــدودیتهــای پــژوهش مــیتــوان بــه احتمــال اغــراق مــدیران در بیــان وضــعیت
عملکــردی بانــک بــا توجــه بــه کیفــی بــودن نــوع تحقیــق و کمبــود منــابع تحقیقــاتی و
پژوهشی انجام شده به دلیل جدید بودن موضوع اشاره کرد.
در پایان بر اساس نتایج حاصـل از مطالعـه تجربـی مـدل پـژوهش حاضـر مـیتـوان بـه
پژوهشگران بعدی پیشنهاد کرد ،که مدل پیشـنهادی پـژوهش را در صـنعت بانکـداری مـورد
آزمون قرار دهند .به عالوه میتوان به بررسی روابط میان سایر اجزای مدیریت دانش پرداخت.
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