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سنجش اهمیت عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در توسعه بانکداری نوین به منظور اولویت 
 (ANPبندی استراتژی های دانشی بانک با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای)

 
 تهران ،، دانشگاه شاهدکده علوم انسانیدانشاستادیار، ، مصطفی قاضی زاده

 ، تهران، دانشگاه شاهدکده علوم انسانیدانش، فاطمه نوروز زاده 

 ، تهران، دانشگاه شاهدکده علوم انسانیدانش ، مریم خاکی 

 ، تهران، دانشگاه شاهدکده علوم انسانیدانش ،نرگس جواهری 
 

 چکیده
امروزه با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها به روش های مختلف برای حفظ جایگاه خود از   

بانک ها نه یکک انتخکاب بلککه    لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری نوین برای  .دیدگاه مشتریان در تکاپو می باشند
 موفقیکت  بکا را  خود رقابتی جایگاه می کنند، روز خود را بیشتر به هایی که اطالعات یک الزام می باشد. همچنین بانک

بررسی  به دانش در توسعه بانکداری نوین، عوامل مؤثر بر مدیریت سنجش اهمیت هدف با مقاله این .کرد خواهند حفظ
امل تکنولوژی و فرایندها، اهداف و استراتژی، عوامل ساختاری و عوامل نیروی انسانی و زیکر  چهار دسته کلی عوامل ش

معیارهای مربوط به هرکدام از این چهار دسته عامل پرداخته است. همچنین تأثیر آنها بر روی استراتژی هکای دانشکی   
ای کاربردی بکا قابلیکت ت کت وب، تکدوین و     بانک که عبارتند از: تدوین سیستم مدیریت ارتباطات، استفاده از برنامه ه

، قابلیکت  OCRاستاندارد کردن مخزن داده، استقرار سیستم مدیریت دانش یکپارچه، بازنگری اسناد بانکک بکا قابلیکت    
( می پردازد، که نهایتاً منجکر بکه اولویکت بنکدی     ANPبا استفاده از فرایند ت لیل شبکه ای ) ،XMLبازخور خارجی 
در نهایت عامل تکنولوژی و فرآیندها به عنکوان مهمتکرین عامکل موثرشناسکایی      .شی بانک می شوداستراتژی های دان

گردید و از بین استراتژی های دانشی بانک نیز استفاده از برنامه های کاربردی بکا قابلیکت ت کت وب دارای بکانترین     
 اولویت می باشد.  

 

 نکداری نوین، فرایند ت لیل شبکه ایمدیریت دانش، استراتژی دانشی، با واژه های کلیدی :
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ABSTRACT 

By increasing competition in Iran banking system, banks try to maintain their 

positions in customers minds. Thus, changing traditional banking to modern one 

is not a choice but a necessity. Therefore, banks which have more up-to-date 

information can preserve their competitive positions successfully. This paper, 

which its purpose is to measure the importance of effective factors of 

knowledge management in developing modern banking, studies four general 

groups of factors including technology and processes, goals and strategies, 

structure and human resource and subcriteria relating to each four group of 

factors. It also studies effects of the factors on knowledge strategies involving 

preparing communications management system, utilizing practical web  

application, creating and normalizing a database, establishing a united 

knowledge management system, reviewing bank documents using OCR, ability  

of extrinsic feedback of XML, using ANP to prioritize bank knowledge 

strategies. Consequently, technology and processes was determined as the most 

important factor among the impressive ones and utilizing practical web 

application was given higher priority. 
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 مقدمه:
کسب  هایمدل افتد، می اطالعات اتفاق یتکنولوژ در که ایوقفه بی و سریع تغییرات وجود با اخیر، هایسال در
 را بمانند، باقی خود فعلی وضعیت در که این یجا به را حال تغییر در کار و کسب م یط با رویارویی باید سنتی کارو

مکی تواننکد    کننکد  گیکری بهکره  دانش از و کنند بینیپیش را تغییرات این داابت در که هاییتنها سازمان و. دهند ادامه
 (.  1931برند)حیدری و همکاران، ی م لذت امروز م وردانش اقتصاد در کار و کسب ازمزایای که باشند امیدوار

ده است و از طرفی کاربرد فن آوری اطالعات در علوم مختلف سبب تسهیل کاربری و ساده سازی ابزارهای سنتی ش
تر و بهتری را برای رسیدن به اهداف گوناگون پکیش  های سریعیدن به انجام امور مختلف، راه حلدر کنار سرعت بخش

اند و ارائه خکدمات مختلکف   آوری اطالعات بهره فراوانی برده رو قرار  می دهد. در این میان، امور مالی و بانکی، از فن
 (. 1933است)بخشعلی و همکاران، بسیار ساده و آسان و قابل دسترس شده

 امکور  تسکهیل  بکر  عالوه بانکی جهان، و پولی بازارهای به آن گسترش و اطالعات فناوری شگفت انگیز یتوسعه

 اساس بر بانکی امور در مشتری قضاوت امروزه. است مت وّل ساخته را بانکداری جاری روش های ها،بانک مشتریان

 دوستی بکا  تراکنش، سرعت امنیت،. است استوار تجارت توسعه ی و معضالت حل به در کمک بانک توانمندی میزان

 انتخکاب  در عوامکل  ترین مهم از  خصوصی حریم به مربوط مسائل و اعتماد استفاده، سهولت راحتی، و کننده مصرف

 (.1933است)آماده و جعفرپور، مشتری سوی از بانک
؛ بلکه استفاده ار فکن آوری اطالعکات و وسکایل الکترونیککی در     بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری نیست

بانکداری است که به خدمات بانکی تنوع و سرعت زیادی می بخشد. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات 
به بانکداری بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد م کوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی 

 (. 1933الکترونیکی یک الزام است نه یک انتخاب)بخشعلی و همکاران،
اسکت.   سکازمانی شکده   پذیری رقابت برای مهم منبعی و دارایی یک عنوان به دانش م ور،دانش اقتصاد ظهور با

 دانش منابع از ؤثریم استفاده باید جهانی، اقتصاد در مزیت رقابتی تقویت و دستیابی منظور به امروزی هایسازمان

 دنبال به و است کرده مدیریتی ایجاد مباحث در را شگرفی ت ونت جدید، عصر در دانش مدیریت. باشند داشته خود

 قرن در هاسازمان موفقیت راز دراکر، پیتر به گفته است. سازمان هایدارایی بعنوان دانش، نگهداری و بازیابی کسب،

 تکر معقول تصمیمات اتخاذ امکان برتر، دانایی بر تکیه با باید هامدیریت سازمان ن،بنابرای است. دانش مدیریت ، 11

طرف صاحب  از خوبی به دانش مدیریت به کنند. نیاز پیدا را دانش بر مبتنی بهبود عملکردهای و مهم موضوعات در
1تاکوچی و نوناکا جمله از حوزه این نظران

 اسکت،  قطعیت عدم یت آن،قطع تنها که اقتصادی در" :است شده بیان 

 (.1931است.)رضوانی و همکاران،  دانش رقابتی، مزیت حفظ برای منبع مهمترین
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 اهمیت و ضرورت تحقیق:
 بانک از زیادی تعداد شدن خصوصی و در کشور خارجی هایبانک تأسیس با که کنونی رقابت بازار در است شایسته

-شکیوه  امروز بانکداری. کنند اندیشی چاره خویش مشتریان حفظ ایبر ترهرچه سریع هابانک، است همراه دولتی های
 طلکب  را مشتری خدمات مورد نظر و دهی سرویس،  کارآمد های تکنولوژی یارائه، مؤثر مداریمشتری، های نوآورانه

، دوام نتیجکه  در و بیشکتر  منکابع  جذب به موفق نیز بازار رقابتی در کند عمل ترموفق امور این در بانکی هر که کند می
 گزینکه  تکرین  اثربخش و بهترین الکترونیک بانکداری که است حالی در این و شد بانتر خواهد وریبهره و دائمی بقای

 .(1933است)آماده و جعفرپور، اهداف این ت قّق برای بانک ها ی فراروی
 مزیکت  کسکب  دنبکال  بکه  ئماًدا می کنند، فعالیت رقابتی پیچیده و متغیر م یط یک در که هاییاز طرفی سازمان

 این در. هاست سازمان موفقیت بر تأثیرگذار عوامل مهمترین از دانش مدیریت راستا، این در و هستند پایدار رقابتی

 بکرای  و هستند مواجه زیادی مشکالت با آن از استفاده و دانش مدیریت سازیپیاده امر در ها سازمان بیشتر میان،

 (.1931ند)رضوانی و همکاران، می شو آشفتگی دچار کار این
سراسکر   در گسترده شکلی به را آن می پردازند، جدید دانش ایجاد به که هستند هاییموفق، سازمان هایسازمان
 "مکی کننکد   جدیکد تبکدیل   م صکونت  و هکا فناوری به را جدید دانش این سرعت، به و کنندمی توزیع خود سازمان
 زیادی تعداد ولی اند،بوده موفق و کرده متفاوت سرمایه گذاری سطوح در دانش توسعه زمینه در بسیاری هایسازمان

 مکدیریت  سکازی پیکاده  و ارزیابی ص یح سازوکارهای وجود عدم شدند. شکست مواجه با رابطه این در هاسازمان از

 ها براین، سازمانبنا است. کرده تبدیل اضافی هزینه یک به فقط مدیران، ذهن در را گذارینوع سرمایه این دانش،
 و بسترسکازی  جهکت  در آورنکد و  بوجکود  خود اعضای میان در دانش انداختن جریان به برای را م یطی و جو باید

 تالش کنند.)همان( سازمان در دانش مدیریت استقرار برای زمینه ای عوامل شناسایی
 و توقعکات  ت قکق  دنبکال  بکه  امکروز  پویای بازار در فعال حضور برای همواره اقتصادی مؤسسات عنوان به هابانک
 آن، اثربخشکی  و سکرعت  افکزایش  و مشتریان با ارتباط تسهیل با اطالعات فناوری. اشندب می خود مشتریان نیازهای

 فرد به من صر سرمایه یک عنوان به دانش طرفی از. کند می فراهم را خدمات ارائه در نوآوری و عملکرد بهبود زمینه

 آینکد،  مکی  حسکاب  بکه  هکا بانک برای دانش غنی منبع یک عنوان به مشتریان و شود می م سوب سازمان هر برای

 ارائه در توانند می که شد خواهند نایل رقابتی مزیت به هاسازمان آن، بررسی و ت لیل و گرفتن اختیار در با که دانشی

 هکا آن به گوییپاسخ و جدی نیازهای کشف مشتری، رضایت تأمین و تکریم مشتری، به خدمات بهبود جدید، خدمات

 بکه  قادر بیشتری دقت با که می آورد فراهم هابانک برای را امکان این ها،بانک مشتریان دانش مدیریت. بردارند گام

 (.1931دهند)دهقان و همکاران،  افزایش را خود رقابتی مزیت و بوده بازار در شده پدیدار هایفرصت تشخیص
 

 ی تحقیق:پیشینه
به بررسی  "بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش"ران در مقاله ای ت ت عنوانحیدری و دیگ

 در ت قیق نتایج سازی مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی پرداخته اند.اتی در پیادهمیزان تأثیرگذاری عوامل حی
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. شکوند مکی  دانش مدیریت سازیپیاده هب منجر شده انتخاب عوامل تمامی که است آن از حاکی %39 اطمینان سطح
 و نیسکت  برابر دانش مدیریت بر عوامل همه تأثیرگذاری میزان کهه شده است داد نشان فریدمن آزمون با چنینهم
 ی گیرند.م قرار رتبه ای در یک هر

 ملککرد ع بهبکود  در دانش مدیریت عوامل دهی اولویت برای مدلی"رضائی ملک و رادفر در مقاله ای ت ت عنوان 
مدلی برای اولویت بندی انواع دانش  یتالش کرده اند با ارائه "(سپه بانک موردی: مطالعه) مشتری با ارتباط مدیریت

 دانش مدیریت عوامل امر، این برای د.نبهینه تر دانش در سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری را بهبود بخش و مدیریت 

 گرفته نظر در پژوهش این مستقل های متغیر و بندی دسته بازار دانش و کارکنان دانش مشتری، دانش عامل سه به

 به. شدند شمرده وابسته متغیر نیز،( ها پیشنهاد ها، شکایت خدمات، مدیریت مشتری) با ارتباط مدیریت همچنین شدند.
 دانش مدیریت تأثیر است و شده استفاده لیزرل افزار نرم و ساختاری معادنت روش از ها،داده ت لیل و تجزیه منظور

. و در ه اسکت شکد  گرفتکه  قکرار  ارزیابی مورد سپه بانک موردی مطالعه در مشتری، با ارتباط مدیریت عملکرد بهبود بر
 بکه  بکازار،  و کارکنکان  مشکتری،  دانش دیدگاه سه از را دانش مدیریت که هایی ؛ سازمانهنهایت این نتایج حاصل شد

 در بکود.  خواهند شاهد خود سازمان مشتری با ارتباط مدیریت در را قبولی قابل ودبهب کنند، اجرا و سازی پیاده درستی

 بیشکترین  مشکتری  دانش که داشت بیان توان می مشتری، با ارتباط بهبود در دانش مدیریت ابعاد از یک هر با رابطه

 دانکش  مدیریت عامل ترین ممه درصد،31 تأثیر ضریب با و داشته مشتری با ارتباط مدیریت عملکرد بهبود در را تأثیر
 گیرند.  می قرار بعدی های اولویت در تأثیر،% 87با کارکنان دانش و تأثیر%83با بازار دانش همچنین. شود می شناخته

بررسی توأم نقش اصول اخالقی و مدیریت دانکش بکر عملککرد    "( در مقاله خود با عنوان1931اخوان و یزدی مقدم)
سازمانی پرداخته انکد. یافتکه هکای ت قیکق      عملکرد بر دانش مدیریت و اخالقی صولا نقش توأم بررسی به "سازمانی

 در دانکش،  مدیریت های فرآیند موفقیت نیز و سازمانی عملکرد ارتقاء در کلیدی عامل یک عنوان به نشان داد اخالق

 کند. می ایفا نقش مؤثر، عوامل دیگر کنار
 "مدیریت دانش مشکتری در توسکعه ی بانککداری الکترونیککی     "( در مقاله ای ت ت عنوان1931دهقان و دیگران)

 نقکش  بررسکی  بکه  مشکتریان،  بکا  ارتباط مدیریت و ها بانک در دانش مدیریت تأثیر بررسی تالش کرده اند تا پس از

 . الکترونیکی بپردازند بانکداری توسعه جهت راهکارهای ارائه و الکترونیکی بانکداری توسعه در مشتریان دانش مدیریت
ارزیابی عوامل م توایی و زمینکه ای مکدیریت دانش)یکک     "( در مقاله ی خود ت ت عنوان1931رضوانی و دیگران)

فرآورده  شرکت در دانش مدیریت زمینه ای و م توایی عوامل انتظار مورد و موجود وضع ارزیابی به "مطالعه موردی(
 برنامکه ریزی،اجکرا  )م تکوایی  عوامکل  براسکاس  را لیاص فرضیه چهار کار این برای و پرداخته آمل لبنی دوشه های

 کرده تدوین دانش مدیریت تکنولوژی( و سازماندهی انسانی، نیروی برنامه ریزی،) ایزمینه عوامل و (دانش وکنترل

 عوامکل  انتظار مورد و موجود وضع بین که است داده نشان فرضیه ها آزمون و داده ها ت لیل و تجزیه نتیجه. است

 دارد وجود معنادار تفاوت شرکت این در آنها به مربوط شاخص های از یک هر و دانش مدیریت زمینه ای و م توایی

 .است بیشتر دانش مدیریت م توایی عوامل بین در شکاف میزان و
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 در صکنایع  دانکش  مکدیریت  ایجکاد  و گکذاری  اشکترا   بکه  "در پژوهش خود ت ت عنکوان   (1111)1ریتا یی من لی
به بررسی پژوهش های سایر م ققین در سرتاسکر دنیکا پرداختکه اسکت و نتکایج       "توسعه  حال در یکشورها بانکداری

 آورده است. ت قیقات سایرین را به صورت مقایسه ای در پژوهش خود 

 مبانی نظری:
 بانکداری الکترونیک:

 و گرفکت  قرار استفاده مورد آمریکا در 1339 سال در بار اولین که است بانکی خدمت نوعی الکترونیکی، بانکداری
 شکده  ارائه تعاریف گوناگونی الکترونیک بانکداری گسترش یافت. در مورد کشورها سایر میان در سرعت به آن از پس

 کرد: اشاره زیر موارد به می توان جمله آن از که است
 .فیزیکی حضور نبدو و ایمن هایواسطه از استفاده با بانکی خدمات به مشتریان دسترسی امکان آوردن فراهم-

 یکا  و خکود  بکانکی  حساب هکای  در تغییرات انجام یا و آزمایش سازماندهی، برای اینترنت از مشتریان یاستفاده -

 .بانکی هایسرویس و عملیات یارائه برای هابانک در سرمایه گذاری

 متقابکل  ارتبکاطی  کانکال هکای   طریکق  از مشکتریان  بکه  سکنتی  و جدید بانکی عملیات و خدمات مستقیم یارائه -

 (1933الکترونیک )آماده و جعفرپور،
 هکای  روش و ها سیستم نیز و پول شکل در عمیقی تغییرات موجب ارتباطات و اطالعات فناوری پیشرفت سرعت

 الکترونیککی  انتقال نیز و الکترونیکی پول عنوان با جدیدی مفاهیم آمدن بوجود موجب و است شده مالی منابع انتقال

 شکده  الکترونیککی  بانککداری  یعنی بانکداری از جدیدی نوع آمدن موجب پدید خود جدید مفاهیم این. ستا شده پول

 و یافتکه  تغییر هابانک در خدمات عرضه شیوه آن، به تر همگانی دسترسی قابلیت و جهانی شبکه بیشتر نفوذ با. است
 (.1931)دهقان و دیگران، است آورده فراهم را خدمات از جدیدی انواع آمدن پدید زمینه ت ونت این

 دهد می ارائه ایمن، های واسطه طریق از و الکترونیکی صورت به را بانکی خدمات ی کلیه الکترونیکی، بانکداری

 انتقکال  یکا  حوالکه  آن، استعالم و حساب اطالعات چون خدماتی و مرتفع را بانک در مشتری فیزیکی حضور به نیاز و

 و بنکدی فهرست صورت به را ... و برق و آب حساب صورت پرداخت و ارز تبدیل ذاری،گسپرده ها،ب حسا بین وجوه
 پکایین  و مشتری افزایش چون بسیاری مزایای الکترونیکی بانکداری دهد. می قرار مشتری اختیار در شده بندیزمان

 بیشتر کارایی با را خدمات یق،طر این از توانند می ها بانک ضمن در و دارد دنبال به را بانکی معامالت یهنهزی آمدن

 و مشتریان دید از هم می توان را الکترونیک بانکداری مزایای. بپردازند خود بازار سهم افزایش و حفظ به و دهند ارائه
 (.1933داد)آماده و جعفرپور، قرار ارزیابی مورد مالی، مؤسسات دید از هم
 

 الکترونیکی: بانکداری مزایای
 مشتریان دید از :داد قرار مورد توجه مالی موسسات و مشتریان جنبه دو از توان می را ونیکیالکتر بانکداری مزایای

 و بانکی انجام عملیات برای متعدد هایکانال به دسترسی زمان، در جوییهصرف ها،هزینه در جویی صرفه به توان می
                                                           

2
 . Rita Yi Man Li 
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 چون ایجاد هاییویژگی به توان می مالی تموسسا دید برد از نام بانکی عملیات انجام برای افراد هایمسافرت کاهش

 بکرای  فرصکت  ایجکاد  هکا، بانکک  مککانی  تغییکرات  علیکرغم  مشتریان حفظ نوآوری، ارائه در هابانک شهرت افزایش و

 بر. برد نام را کامل رقابت شرایط و فعالیت جغرافیاییی م دوده گسترش هدف، بازارهای در مشتریان جدید جستجوی
 توزیکع  هکای کانال بر تمرکز :از عبارتند الکترونیکی بانکداری مزایای ترین مهم 9ه دیتا مانیتورموسس ت قیقات اساس

 (.1931، )دهقان و همکاران. الکترونیک تجارت از راهبردهای استفاده و مشتریان به شده اصالح خدمات ارائه جدید،
 مدیریت دانش:

 عکر   در و همانند منبعی دانش، دنیا امروز اقتصاد در که است کرده عقیده ابراز میالدی1339 سال در دراکر پیتر

و  )نوناکاآیکد  مکی  شکمار  بکه  حاضکر  عصر دار معنی منبع تنها بلکه نیست زمین و سرمایه و کار مانند تولید منابع سایر
 و است ترمست و مستقر سازمانی تصمیمات و اقدامات ها،دیدگاه العمل، دستور ها،رویه در دانش این. (1337 ،4همکاران
 تنهکا  که دریافت توان می بنابراین شود. تبدیل ارزشمندی وم صونت خدمات به که یابد می چندان دو اهمیت آنگاه

 مکی  ککار  بکه  را خکود  هکای  دانسکته  سکرعتی  چه با ثانیا و دانند می آنچه از است عبارت اون هاسازمان پایدار مزیت

 .(1333، 9)کوهن و همکارانگیرند

 و اقتصادی بزرگ پردازان که تئوری است ضروری و مهم جهت آن از دانش مدیریت و دانش ولهمق به پرداختن
 استدنل و اندکرده بیان هاآن پیروزی کلید و جدید هایبرای سازمان نهایی رقابت مزیت عنوان به را دانش تجاری،

 هر منبع از یشبدانش  شود، کپی و تقلید که است ممکن غیر حتی یا مشکل که است تنها منبعی دانش که کنندمی

 منبع عنوان به آن از زیرا یافته است. اهمیت هاسازمان برای فناوری یا و بازار موقعیت مالی، منابع چون بهاییگران

 عبکارت  ککه  هستند مواجه هاییچالش با مدیران های جدیدم یط در. می شود یاد سازمان کارهای انجام در اصلی

 هکای م کیط  گسسته و بنیانی تغییرات به واکنش در که آن روزکردنبه و مدیریت مستمر ، دانش حفظ-1: از است

 این به توجه با، و نتایج هارویه ها،هدف در تغییرات آخرین به توجه با، کارکنان مستمر روزکردنبه– 1.بیرونی است

 در اطالعکات  توزیع و اشاعه ذخیره، گانی،به بای ترسریع تا باشند مجبور شاید یا مندعالقه سازمان مدیران ها،چالش

 یکک  طراحی در آمیز موفقیت اصلی عوامل و دنیل جستجوی در سازمان همواره رهبران بنابراین .بپردازند سازمان

 (.1931)حیدری و همکاران، هستند هایشانسازمان طریق از آن سازیپیاده و مدیریت دانش سیستم
 یا وابسته هایشرکت و مشتریان اسناد، و داده مختلف هایشکل خارجی، و لیداخ انسانی منابع شامل دانش منابع
 توسط دانش، کارگیریبه و اشترا  ذخیره، کسب، توانمندسازی مدیریت دانش نظیر برای دانش منابع. باشد می شرکا

 .(7،1337ارد)بیرلید سازی مدیریت دانش وجودتوانمند از مختلفی تعاریف. گیرد قرار می برداری بهره مورد انسان

                                                           
3
 .Data Monitor 

4
 . Nonaka et al 

5
 .Cohen et al 

6 . Bierly 
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 و اشترا  آشکارسازی، شناسایی، خلق، جهت راهی یافتن :از است عبارت دانش مدیریت برای تعریف ترینابتدائی
8آن)دهقان و دیگران، نهمین کنفرانس(. هاینس نیازمند افراد به سازمانی دانش توزیع

-مکی  فرایندی را دانش مدیریت 
 :است رکن چهار بر مبتنی که داند

 .شود می مربوط بودن نهفته یا آشکار دانش نوع به که :م توا (الف

 .دانش استخراج جهت هایی مهارت به دستیابی :مهارت (ب

 .باشد اطالعات و دانش توزیع مشوق باید ها سازمان فرهنگ :فرهنگ(ج

 (. 1931موجود)اخوان و یزدی مقدم، دانش سازماندهی :سازماندهی (د
 سکازمان  یآینکده  عملیاتی و استراتژیک منافع برای دانش از م فاظت و ذخیره، اییشناس را دانش مدیریت 3پیروت

 .( 1118، 3بروس)باشد ضمنی یا آشکار است ممکن که، داندمی
11ابنر

 دانکش  ترسیم " دانش  انتقال برای روشی عنوان به دانش ترسیم " عنوان ت ت پژوهشی در همکارانش و 

 داده ککردن  نمکودار  داده، فرآیندسازی داده، ذخیره داده، تدوین داده، اندوختن: ملشا ایمرحله پنج فرایندی عنوان به

 برشمرده است، دانش مدیریت ابعاد از یکی که دانش انتقال برای روشی عنوان به را دانش ترسیم و است کرده معرفی

11باتر باب  .(1117)ابنر،است
 " لنکدن  زیرزمینکی  نقکل  و حمل برای دانش مدیریت پروژه " عنوان ت ت ای مقاله در 

 مدیریت ایمرحله سه سازیپیاده از مرحله اولین را دانش ترسیم که کرده تعریف مرحله سه در را دانش مدیریت پروژه

  .(1119)باتر،دانست دانش
 دانکش،  مبادلکه  دانکش،  بکه  دسترسی آنکه از اطمینان برای کار و کسب م یط در دانش مدیریت نظام سازیپیاده

 صورت ممکن شکل ترینمناسب به دانش ارزیابی اینکه و جدید دانش تولید دانش، از استفاده دانش، منابع از نگهداری

 تعبیکر  به. آن حیات دوره انتهای تا ابتدا از سرمایه این مدیریت جز نیست چیزی دانش، مدیریت. است ضروری پذیرد

و  دانکش  گکذاری اشکترا   بکه  و انتشکار  دانکش،  زیساذخیره دانش، کسب دانش، خلق شامل دانش، مدیریت تر،واضح
 آنرا لزوم صورت در کند، شناسایی را خود نیاز مورد دانش بتواند خوبی به باید هاکبان. است دانش کارگیری به بانخره

 بانکک  نیازهکای  با باید شده، کسب یا شده خلق دانش. نماید کسب سازمان از خارج دانش از منابع اینکه یا کند، خلق

 مورد نیاز، مورد شرایط و مکان و زمان در تا شود ذخیره مناسب به صورت و شود آماده تعبیری به و شده داده طبیقت

 (.1931، همکارانقرارگیرد)دهقان و  استفاده
 در ت قیقات زیادی عوامل م توایی و زمینه ای  مدیریت دانش ذکر شده اند. 

 جستجو، شامل که هستند دانش مدیریت مختلف مراحل و دهتشکیل دهن عوامل دانش، مدیریت م توایی عوامل

 تبکدیل،  ککارگیری،  بکه  توزیکع،  بازیکابی،  ذخیکره،  بیرونکی سکازی،   درونکی سکازی،   انتخاب، پانیش، خلق، فراگیری،

                                                           
7.Haiens   
8.pirut 
9. Bruce 
10.Ebener 
11.Bab bater 
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 صکورت  بکه  کلکی  طکور  بکه  که است دانش کیفیت کنترل و امنیت نگهداری، سنجش، انتشار، انتقال، متصورسازی،

 است. شده جمع بندی دانش وکنترل سازی(اجر )نهادینه ،(ریزیطرح ریزی)برنامه

 شکامل  و باشکد  داشکته  همکاهنگی  آنها با باید دانش مدیریت که هستند عواملی دانش، مدیریت ایزمینه عوامل

 ت،مدیری حمایت انسانی، نیروی نوآوری، قابلیت وتوسعه، ت قیق قابلیت بازاریابی، قابلیت فرهنگ، ساختار، تکنولوژی،
-آموزش دانش، سازماندهی اطالعاتی، قابلیت مهارتها، تشویقی، سیستم ارتباطات، فنی، های زیرساخت واضح، اهداف
 استراتژی، و اهداف گروه چهار در که است، دانش رهبری سازمان، استراتژی دانش، مدیریت اهداف دقیق معرفی ها،

  (.1931، همکاران)رضوانی و اند شده یجمع بند انسانی نیروی و فرآیندها، و تکنولوژی ساختار،
 ما در این پژوهش از دسته بندی لویت در مورد عوامل زمینه ای استفاده نموده ایم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1931عوامل زمینه ای مدیریت دانش بر اساس نظر لویت)رضوانی و دیگران،-1جدول

 
 

عوامکککل نیکککروی 
 انسانی

 نیروی انسانی -

 فرهنگ سازمانی -

 حمایت و تعهد مدیریت ارشد -

 های مربوط به مدیریت دانشآموزش -

 رهبری -
اهکککککککککداف و 

 استراتژی
 ضح برای سیستم مدیریت دانشاهداف تعیین شده وا -

 معرفی دقیق اهداف سیستم مدیریت دانش -

 استراتژی سازمان -
تکنولککککککوژی و 

 فرآیندها
 تکنولوژی -

 سیستم تشویقی -

 زیرساخت های فنی سازمان -

 قابلیت بازاریابی -

 قابلیت ت قیق و توسعه -

 توانایی ظهور نوآوری -
 ساختار - عوامل ساختاری

 های چندگانه انتقال دانشکانال -

 باطاتارت -

 سازماندهی دانش -
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 به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: مدیریت دانشی استراتژی های
تدوین سیستم مدیریت ارتباطات، استفاده از برنامه های کاربردی با قابلیکت ت کت وب، تکدوین و اسکتاندارد ککردن      

، قابلیکت بکازخور   OCRمخزن داده، اسکتقرار سیسکتم مکدیریت دانکش یکپارچکه، بکازنگری اسکناد بانکک بکا قابلیکت           
 (.1931،)یزدی XMLیخارج
 

 نقش مدیریت دانش در بانکداری نوین:
 بکه  خکدمات  م صونت یارائه در وریبهره بهبود رقابتی، مزیت ایجاد سبب هابانک در دانش مدیریت از هاستفاد

 افکزایش  هکا، ککاری دوبکاره  کاهش فرآیند، انجام سرعت افزایش ها،هزینه کاهش کارکنان، در انگیزش ایجاد مشتری،

 کیفیکت،  بهبود کارکنان، دانش حفظ القیت،خ افزایش بخش،اثر هایگیریتصمیم کارکنان، وریبهره و آگاهی سطح

 و سیسکتمی  زیرسکاختارهای  بکه  دانکش  مدیریت از مؤثر گیریبهره و استقرار. شود می هابانک سودمندی و وریبهره
 راه. دارد نیکاز  سازمان سطوح کلیه جاری هایفعالیت در دانش کاربرد برای سازمانی تعهدات نیز و مربوط هایفناوری

 امککان  هکا سیسکتم  ایکن  شود. می مشتریان به رسانیخدمت فرایند تسهیل موجب دانش مدیریت ادیپیشنه هایحل

 مکدیریت . نمایکد  مکی  میسر دانش کردن ذخیره و پایگاه به را سازمان مشتریان و تجاری، شرکای کارکنان، دسترسی

 موجکب  دانکش،  مکدیریت  یکت قابل همین رساند، می ممکن حد کمترین به را آن حل و مسئله کشف زمانی بازه دانش

 نزدیکی و کند می مشتریان نیازهای تر سریع تأمین به قادر را هابانک و شود می هابانک بازاریابی هایفعالیت تسریع

 سکریع  حکل  و شناسکایی  بکا  مشکتریان  منکدی رضکایت  رود مکی  انتظکار  رو این از. شود می بیشتر مشتریان با سازمان

 (.1939ه،رود)حمیدی زاد بانتر مشکالتشان
 

 گیری چند شاخصه:های تصمیممدل
گیرنده از بکین تعکداد   روند. در این فنون تصمیمکار میاین گونه فنون برای انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه به

ترین گزینه از میکان  پردازد. بنابراین به منظور انتخاب مناسببندی می بندی و درجه م دودی گزینه به انتخاب، الویت
m توان از گزینه، میMADM

 (.1988استفاده نمود)اصغرپور، 11
(ANP)ایمدل فرآیند تحلیل شبکه

13 
هکا،  اند. از بین ایکن روش های ارزیابی چندمعیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله علوم مدیریتی پیدا کردهروش

است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.   معیارههای ارزیابی چندیکی از روش 14(AHPمراتبی)فرآیند ت لیل سلسله
کنکد ککه در آن   فرآیند ت لیل سلسله مراتبی ابتدا مسئله یا موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل می

 اند. بنابراین ، یکی ازشوند، مستقل از یکدیگر فر  شدهتصمیم نیز تلقی می ءعناصر تشکیل دهنده این ساختار که اجزا
این است که وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها ، زیرمعیارهکا و   AHPهای جدی م دودیت

                                                           
12

 Multi Attribute Decision Making  
13

 Analytical Network Process  
14

 . Analytic hierarchy process 

http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
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ممکن  "این فر "کند.طرفه فر  میگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی ویکگزینه ها را در نظر نمی
هکا  ممکن است موجب برعکس شدن رتبکه  AHPروش است در بعضی موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه 

از طرفی بسیاری از مسائل (.1931ها تغییر کند)زبردست،بندی گزینهای ممکن است نتیجه رتبهشود. یعنی با حذف گزینه
ها تعامل و وابستگی عناصر سطح بانتر روی توانند بصورت سلسله مراتبی ساختار پیدا کنند ، زیرا آنگیری نمیتصمیم

هکا را  ها اهمیت گزینهگیرند. نه تنها همان طور که در یک سلسله مراتب اهمیت معیارتر را در بر میعناصر سطح پایین
 (.19،1117کند )ساعتی و وارگاسها را تعیین میها نیز اهمیت معیارکند ولی اهمیت خود گزینهمعین می

های مثبت آن از آن است، بنابراین تمامی ویژگیو شکل گسترده  AHPای چون حالت عمومی فرآیند ت لیل شبکه
جمله سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طکور همزمکان، و قابلیکت بررسکی سکازگاری در      

 های متقابل و بازخورد( بین و میان عناصر تصمیم را باتواند ارتباطات پیچیده)وابستگیها را دارا بوده و مضافاً میقضاوت
و  "سکاختار سلسکله مراتبکی   "ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد. تفاوت بکین یکک   بکارگیری ساختار شبکه

ای ای را به مثابه شبکههر موضوع و مسئله ANPای ه شده است. برای ت لیل شبکهئارا 1شکلدر  "ایساختار شبکه"
-گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه میشوند( در نظر مینامیده میها )همه این ها عناصراز معیارها ، زیرمعیارها و گزینه

توانند، به هر شکل، دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، در یک شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بین و میکان  
سلسکله مراتکب   توان متشکل از دو قسکمت دانسکت:   را می ANPبنابراین . .(1114پذیر است )ساعتی ،ها امکانخوشه

ای. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارها، و زیرمعیاره را شامل شده و بر ارتباط درونی کنترلی و ارتباط شبکه
 (.1333شود)ساعتی ،ها را شامل میای وابستگی بین عناصر و خوشهسیستم تاًثیرگذار است و ارتباط شبکه

های متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقکی  تگیامکان در نظر گرفتن وابس ANPاین قابلیت 
-کند. تاًثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته میبه مسایل پیچیده ارائه می

 شود.

 
 "شبکه"و  "سلسله مراتب "تفاوت ساختاری بین یک -1نمودار
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 باشد که عبارتند از:ر مرحله اصلی میای شامل چهافرآیند ت لیل شبکه

 ساختن مدل و ساختاربندی مساله -1

مساله را باید به طور شفاف بیان کرده و به یک سیستم منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه کرد. ساختار مذکور را 
مناسکب بکه    هکای هایی چون طوفان مغزی یا دیگر روشگیرندگان و از طریق روشتوان با استفاده از نظر تصمیممی

 دست آورد. همانطور که دیدیم شکل یک شبکه به عنوان مثال بان نشان داده شد.
   :یتلوومقایسات زوجی و بردارهای ا -1

هکا در  ای نیز همچون روش ت لیل سلسله مراتبی عناصر در هر قسمت با توجه به اهمیت آندر روش ت لیل شبکه
صورت زوجی با هم ها نیز با توجه به تاثیرشان در هدف بهخود قسمتشوند، و کنترل معیار به صورت زوجی مقایسه می

شود که دو عنصر یا دو قسمت در گیرندگان در قالب یک سری مقایسات زوجی پرسیده می شوند. از تصمیممقایسه می
یک قسمت وجکود  به عالوه اگر روابط متقابلی میان عناصر  مقایسه با هم چه تاثیری در معیارهای باندستی خود دارند.

آوردن بردار ویژه هر عنصر باید میزان تکاثیر دیگکر عناصکر روی آن نشکان     دستدارد، با استفاده از مقایسات زوجی و به
 3تکا   1تکوان از یکک مقیکاس    آید. برای مثکال مکی  شود. اهمیت نسبی با استفاده از یک مقیاس نسبی به دست میداده

نشانه بانترین اهمیت یک  3دهنده اهمیت یکسان دو عنصر نسبت به هم و نمره نشان 1که نمره استفاده کرد، در حالی
 .(17،1119)فورمان و ارنستباشدعنصر ) سطر ماتریس( در مقایسه با دیگری )ستون ماتریس( می

 :تشکیل ابرماتریس -9

اسکبه تمکامی   باشد. ابرماتریس قادر بکه م کدودکردن ضکرایب بکرای م     مفهوم ابرماتریس شبیه فرآیند مارکوف می
(. هنگکامی ککه   1337باشد )سکاعتی، ها و در نتیجه اثر تجمیعی )تجمعی( هر عنصر بر سایر عناصر در تعامل میاولویت

ها باشد، رویکرد ماتریسکی ارائکه   های معیارها و گزینهیک شبکه، صرف نظر از هدف، صرفا دربرگیرنده دو خوشه به نام
ککار گرفتکه   های عناصر یک سیسکتم بکه  تواند برای مواجهه با وابستگیمی 1337شده توسط ساعتی و تاکیزاوا در سال 

 .(18،1337)ساعتی و تاکیزاواشود

عنصر  mkدارای  k و هر جزء k=1،1,…,nجزء تصمیم باشد و  Ckکنیم که یک سیستم تصمیم دارای فر  می
بندی شده دست آمده در مرحله دوم گروهشوند. بردارهای الویت م لی بهنشان داده می ek1,ek1,…,ekmباشد که با می

ای شکل در مکان مناسکب خکود در   بر اساس جهت تاثیر از یک قسمت دیگر، یا در خود یک قسمت طبق پیکان دایره
 (.1333شوند )ساعتی، ابرماتریس طبق شکل زیر قرار داده می
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 : شکل کلی یک ابرماتریس 1شکل
 انتخاب بهترین گزینه -4

هکای اولویکت را در   تکوان وزن تریس تشکیل شده در مرحله قبلی همه شبکه را پوشش دهد، میدر صورتی که ابرما
های به هکم  ها در یک ابرماتریس نرمال شده یافت. از سوی دیگر، اگر یک ابر ماتریس فقط شامل قسمتستون گزینه

ود دارد. ترجی ات نهایی برای هکر  ها وجهای کلی گزینهمرتبط باشد، نیاز به م اسبات بیشتری برای رسیدن به اولویت
 آید:حل زیر به دست میگزینه از راه

                                                                                                         معادله           
Wn  ،ابرماتریس ت قیق استK وان رساندن ابرماتریس امکان همگرا شدن و در عددی دلخواه و بزرگ است و به ت

 شود.ترین الویت به عنوان اولین گزینه برتر شناخته میدهد. درنهایت گزینه با بزرگرا میهای آننتیجه ثبات وزن
 ها: داده تحلیل روش
 و کسکب  ایفضک  در بانکداری های چالش از یک هر وزن تعیین برای ایشبکه ت لیل فرآیند مدل از ت قیق این در
 استراتژی این بندی اولویت جهت، بانک دانشی های استراتژی بر آنها تأثیر بررسی نیز و آنها بندی اولویت و موجود کار
 شده استفاده13سوپر دسیژن افزارنرم از هارتبه م اسبه و هاداده ت لیل جهت که است ذکر به نزم. است شده استفاده ها
 .است

 :عاتاطال گردآوری ابزار روایی
 ایکتابخانکه  منکابع  به توجه با ایپرسشنامه، ت قیق در شده گرفته کار به معیارهای از یک هر اثر شدت تعیین برای
 بکه  مربکوط  بانککداری  هکای  چالش از مطلع و بانکداری حوزه در فعال خبرگان اختیار در پرسشنامه این. گردید طراحی
 .شد تأیید خبرگان سوی از سئونت این روایی که گرفت قرار موجود کار و کسب فضای
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 :اطالعات گردآوری ابزار پایایی
 های چالش زمینه در مؤثر معیارهای نسبی اهمیت درجه تعیین پرسشنامه »پرسشنامه از حاصل پایایی که آنجایی از

 بنابراین، دارد هاآن دهندگانپاسخ قضاوت سازگاری با تنگاتنگی ارتباط«  موجود کار و کسب فضای به مربوط بانکداری
 از حاصکل  نتایج پایایی از، دهندگانپاسخ از کدام هر قضاوت از حاصل هایماتریس ناسازگاری نرخ م اسبه با توانمی
 بود.1.1میانگین مجموع نرخ ناسازگاری مربوط به خوشه ها در این ت قیق کمتر از  .نمود حاصل اطمینان پرسشنامه این
 

 ای تحقیق:مدل شبکه

 
 

 ای ت قیقدل شبکهم-1شکل
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 :های درون هر خوشهاوزان به دست آمده برای زیرمعیار

 اوزان بدست آمده برای خوشه اهداف و استراتژی -1جدول
 

 سیسکتم  اهکداف  دقیکق  معرفکی "زیر معیکار   باشد کهمی 1.137718وزن کلی خوشه برابر با  با توجه به جدول فوق
 با عدد  "دانش مدیریت

 تعیین اهداف "و  "سازمان استراتژی "ایدارای اولویت اول در این خوشه می باشد و زیرمعیاره 1.97937مطلوبیت 
 در اولویت های بعدی قرار می گیرند. "دانش مدیریت سیستم برای واضح شده
 

بکا عکدد مطلوبیکت     " تکنولکوژی  "زیکر معیکار   می باشد ککه   1.991733 وزن خوشه برابر بابا توجه به جدول فوق 
در سایر زیرمعیارها همکانطور ککه در جکدول بکان آمکده اسکت،       دارای اولویت اول در این خوشه می باشد و  1.198391

 اولویت های بعدی قرار می گیرند.

   
 اوزان بدست آمده برای خوشه تکنولوژی و فرآیندها -9جدول

 

زیرعامککل هککای درون خوشککه   
 اهداف و استراتژی

 شده تعیین اهداف
 سیسکتم  برای واضح
 دانش مدیریت

 دقیکککق معرفکککی
 سیسککککتم اهککککداف
 دانش مدیریت

 سازمان استراتژی

 1.113394 1.197937 1.111138 هر زیرمعیاروزن 
 1 1 9 ی حاصل برای زیر معیاررتبه

زیرعامل 
هککای درون 
خوشکککککککه 
تکنولوژی و 
 فرایندها

تکنولککوژ
 ی

 سیسککتم
 تشویقی

زیرسککاخ
 فنککاوری ت

 اطالعات

زیرسککاخ
 هککککای  ت
 سازمان فنی

 قابلیکککت
 بازاریابی

 قابلیکککت
 و ت قیککککق
 توسعه

 اییتوانککک
 ظهکککککککور
 نوآوری

 

وزن هککر 
 زیرمعیار

1.1983
91 

1.1919
98 

1.1734
19 

1.1848
43 

1.1993
41 

1.1871
87 

1.1791
11 

ی رتبکککه
حاصل برای 
 زیر معیار 

1 8  4  9  7 1 9 
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 اوزان بدست آمده برای خوشه عوامل ساختاری -4جدول

 
بکا عکدد مطلوبیکت     "سکاختار "زیکر معیکار   می باشد ککه   1.113179وزن خوشه برابر است با با توجه به جدول فوق 

 دارای اولویت اول در این خوشه می باشد و سایر زیرمعیارها همکانطور ککه در جکدول بکان آمکده اسکت، در       1.144199
 اولویت های بعدی قرار می گیرند.

 
زیرمعیارهای 
درون خوشککککه 
 عوامل انسانی

انسانی نیروی  فرهنککککککگ 
 سازمانی

 هکای  آموزش رهبری
 بککککه مربککککوط
دانش مدیریت  

 تعهد و حمایت
ارشد مدیریت  

ر وزن هککککک
 زیرمعیار

1.119943 1.189118 1.119319 1.111118 1.117948 

ی رتبکککککککه
حاصککل بککرای  

 زیر معیار

9 1 1 4 9 

 اوزان بدست آمده برای خوشه عوامل انسانی -9جدول
 

 1.119319بکا عکدد مطلوبیکت     "فرهنگ"زیر معیار که  1.171199وزن خوشه برابر است با فوق با توجه به جدول 
این خوشه می باشد و سایر زیرمعیارها همانطور که در جدول بکان آمکده اسکت، در اولویکت هکای       دارای اولویت اول در
 بعدی قرار می گیرند.

 
 

 

زیرعامککل هککای  
درون خوشه عوامل 

 ساختاری

 هککککای کانککککال ساختار
 دانش انتقال چندگانه

 دانش سازماندهی ارتباطات

 1.118819 1.119398 1.191483 1.144199 وزن هر زیرمعیار
ی حاصککل رتبککه

 برای زیر معیار
1 1 4 9 
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 :اولویت بندی استراتژی های دانشی بانک با توجه به قضاوت خبرگان
 

 
 اولویت استراتژی های دانشی بانک-9شکل

 
طور که در نمکودار بکان مشکاهده    همان .ودار نمایش داده شده انداولویت های بدست آمده برای گزینه ها در این نم

های بعدی به هار ستون نشان داده شده است، که اولین ستون به صورت گرافیکی بوده وشرح ستونچشود نتایج در می
 :باشدصورت زیر می
 توضی ات نام ستون
Norm

als 

-های زوجی نمایش داده و معمکول ایسهاین ستون اولویت هر یک از گزینه ها را بر اساس فرم مق
باشد.ترین روش برای مشاهده نتایج می  

Ideal  مقادیر این ستون از تقسیم مقادیر هر یک از اعداد ستونNormals  بر بزرگترین عدد این ستون
-مکی  1آید بنابراین مقدار عددی گزینه ای که دارای اولویت اول است، منتخب همکواره  به دست می

 باشد.

Raw گردد.مقادیر این ستون به صورت مستقیم از ابرماتریس م دود اخذ می  

 توضی ات خروجی نرم افزار -7جدول
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با توجه به نمودار مشخص است که استفاده از برنامه های کاربردی با قابلیت ت ت وب دارای بانترین رتبه در بکین  
  بازخور قابلیت XMLارتباطات،  مدیریت سیستم تدوینگزینه های تصمیم می باشد. و به ترتیب استراتژی های دانشی 

 دانکش  مکدیریت  سیستم قابلیت، استقرار با بانک اسناد بازنگری OCR داده،  مخزن کردن استاندارد و خارجی، تدوین
 یکپارچه در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

 :نتیجه گیری
 پایکدار  رقکابتی  مزیکت  کسکب  دنبال به دائماً می کنند، فعالیتامروز  رقابتی پیچیده و متغیر م یط ها که دربانک

ها سیاری از بانکب اما. هاست سازمان موفقیت بر تأثیرگذار عوامل مهمترین از دانش مدیریت راستا، این در و هستند
می  آشفتگی دچار کار این برای و هستند مواجه زیادی مشکالت با آن از استفاده و دانش مدیریت سازیپیاده امر در

عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در توسعه بانکداری نوین تا با بررسی  تالش کرده استشوند. به همین دلیل این پژوهش 
ها در این زمینه به بانک (ANPبه منظور اولویت بندی استراتژی های دانشی بانک با رویکرد فرایند ت لیل شبکه ای)

  .کندکمک 
عوامل زمینکه ای  از مدیریت دانش در توسعه بانکداری نوین، در این پژوهش  با توجه به اهمیت متغیرهای مربوط به

ستفاده از نظر خبرگان امور بانکی های دانشی بانک با ابندی استراتژیجهت اولویت مدیریت دانش بر اساس نظر لویت
در ANP ه روش یکی از مشکالت عمده م قق در مرحله اول ت قیکق، کمبکود منکابع نزم دربکار    استفاده شده است. 

بررسی معیارهای این مدل بوده است.  مشکالت ناشی ازعدم همکاری برخی از متخصصکین در تکمیکل پرسشکنامه از    
م دودیت های دیگر ت قیق بوده است که خود باعث طوننی شدن زمان انجام ت قیق شده است. در این پژوهش پس 

ا استفاده از فرایند ت لیل شبکه ای، از میان چهار دسکته عوامکل   ظر خبرگان امور بانکی و ت لیل داده ها باز استخراج ن
در   1.991733بکا وزن  زمینه ای مدیریت دانش بر اساس نظر لویت، عوامل مربوط بکه خوشکه تکنولکوژی و فراینکدها     

ولویکت  ا در اعوامل انسانی، عوامل ساختاری و اهداف و استراتژی هخوشه های  و پس از آن و  اولویت اول قرار گرفت
از بین استراتژی های دانشی نیز اسکتفاده از برنامکه هکای ککاربردی بکا قابلیکت ت کت وب در        . های بعدی قرار گرفتند

ضکروری اسکت ککه در راسکتای بهبکود      بانترین مرتبه اهمیت قرار  گرفت. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از ت قیق، 
یارهای درون خوشه تکنولوژی و فرایندها توجه بیشتری مبذول گردد. استقرار مدیریت دانش در بانکداری نوین به زیرمع

 بدین منظور پیشنهاد می گردد که بانکها اقدامات زیر را در راستای ارتقاء سطح تکنولوژیک خود به انجام رسانند:
هکا و مؤسسکات پژوهشکی بکرای بهکره منکدی از آخکرین        های علمی یکا دانشکگاه  افزایش همکاری -1

 ی بانکداری نوین.تکنولوژیکی در حوزه-یدستاوردهای علم

 از گیریبا بهره الکترونیکی بانکداری نظام در نیاز مورد افزاریسخت و افزارینرم امکانات یتوسعه -1

 موجود. ظرفیتهای تمام
 :پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

-از این امر مستثنی نیست لذا مکی  ی حاضر نیزقطعاً انجام هر ت قیقی خالی از اشکال و کمبود نخواهد بود. مطالعه
 ی بهتر از مدل پیشنهادات زیر را ارائه داد:توان جهت تکمیل ت قیق انجام شده و استفاده
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 گیری ماننداستفاده از سایر فنون تصمیمDematel ،Electre  وTopsiss  و... و ارزیابی کارآمدی آنها در
 مقایسه با روش به کار گرفته شده در این ت قیق.

 فیق رویکرد فازی با فرایند تلANP   و یا هر کدام از روشهای پیشنهادی قبل  که  انعکاس بهتر سبک تفککر
 رسد منجر به نتایج قابل اتکاتری شود.نماید، به نظر میانسانی را فراهم می

 ته در نظر گرفتن استراتژی های سازمانی بعنوان گزینه های تصمیم که با توجه به مقایسات زوجی صورت گرف
 برای معیار های مورد مطالعه اولویت بندی شوند.
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