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  چكيده

در جوامع امروزی با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی محیط کسب و کار، دانش به یک منبع 
در این فضا  .آید رقابتی به شمار می کسب مزیت جهت کلیدی تبدیل شده و به عنوان دارایی حیاتی

ند. باش میی مرتبط با مدیریت دانش ها برنامه سازی پیادهنیازمند استفاده از دانش بوده و مستعد  ها بانک
جهت  گیری چند شاخصه ا رویكرد تصمیمی مدیریت دانش بها استراتژی بندی رتبههدف مقاله حاضر 
ر از ضژوهش حاپ .دباش می سازماندر موفق مدیریت دانش ی یک سیستم ساز پیادهکاهش هزینه و زمان 

کارشناسان را تحقیق اری جامعه آم باشد. پیمایشی می -به صورت توصیفیروش بررسی  نوع کاربردی و
تعداد نمونه  کوکران( گیری تصادفی ساده )فرمول با استفاده از روش نمونهکه  دهند تشكیل میبانک سپه 

 مبانی نظری تحقیقساخته بر اساس  محققای  نامه ها، پرسش داده وریگردآ ابزارمشخص شده است. 

 آلفای کرونباخ ازنیز با استفاده  آن پایایی واین حوزه مجرب  استادان توسط آن محتوایی روایی است که
بر  تاثیرگذاری ها شاخصی بند اولویتو  ها داده و تحلیل تجزیه برایتایید گردیده است. ( 13891)

 ازدانش  ی مدیریتها استراتژی بندی رتبهو برای  استنباطی و توصیفی آمار از دیریت دانشاستراتژی م

 .استفاده شده است ویكورو  رجحان ترتیبیی ها تكنیک
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 مقدمه .1

مدیریت دانش را برای بكارگیری  ها سازمان ،ات محیط کسب و کاربا توجه به تغییر
دانش را  ها سازمان ،با ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش گیرند. میی فكری کارکنان به کار ها سرمایه
نیز از این قاعده مستثنی نیستند و جهت کسب  ها اند. بانک نوان دارایی کلیدی خود قرار دادهبه ع

اند. در  محوری قرار داده ه عنوان منابع کلیدی شایستگیتجربه را ب دانش و ،مزیت رقابتی
سازمان وجود دارد  سطوح همه در ت کهخدما و محصوالت فرایندها، مشتریان،صورتیكه دانش 

 .شود گردد، پیشرفت سازمان را موجب می بصورت یكجا تصرف و منتقل
را به صورت  توانند دانشمدیران با آن مواجه هستند این است که بامروزه چالشی که 

تا نترل، آنها ناچارند به دلیل کمبود مدل، چارچوب و ابزاری جهت کاما  ،بخش مدیریت نمایند    اثر
 .[5] کارآمد یا ناکارآمد( از خطاهای خود درس بگیرندبا استفاده از ابزار )

. [1] اد گرددمتمرکز بر دانش موثر ایجست فرایندی ا زمان، ضروریسا وری بهره ارتقاءبرای 
صورت سازماندهی و و در نماید میرا متحول  ها سازمانمدیریت دانش، عملیات روزمره و عادات 

 دی کررا مستندساز ها مهارتو  نمودهدانش ضمنی را استاندارد  توان می، بوسیله آن طراحی فرایندها
شامل  معموالًو باشد  مییک مسئله استراتژیک خود ی مدیریت دانش ها استراتژیانتخاب  .[9]

 .[8] ی ذهنی و کیفی استها قضاوت
از تحقیقات موجود در خصوص مدیریت دانش بر عوامل مهمی مانند مردم،  ای عمدهبخش 

که بر موفقیت  آوری فنساختار سازمانی و فرایندها، استراتژی، فرهنگ، منابع، آموزش و 
 .[30] متمرکز شده است، هستند تاثیرگذارمدیریت دانش  استراتژی
ی عملیاتی و رسیدن به اهداف ها برنامهجهت اجرای  ها سازماننیز مانند سایر  ها بانک

انباشته است، عدم  ها آنند، این دانش نزد افراد بوده و در ذهن کن میسازمانی از دانش استفاده 
ا ، بگردد میو تصمیمات نادرست  ی آزمونها هزینهاستفاده مناسب از این دانش منجر به افزایش 

مه ، لیكن برای سودمند بودن آن الزم است هگردد میكه دانش توسط افراد کسب نیا وجود
ترین  با توجه به اینكه بانک سپه قدیمیبه اشتراک گذاشته شود. سازمان در آن سهیم شده و 

د سهم به سزایی در رشد و تعالی آن توان میاستخراج و استفاده از دانش  باشد میبانک کشور 
آوری و  جهت جمع ی یک سیستم موفق مدیریت دانشساز پیاده به همین منظور .دداشته باش
اسب چنین کاری با انتخاب استراتژی منرسد و  ش نهفته کارکنان ضروری به نظر میانتقال دان

 .گردد میپذیر  مدیریت دانش در سازمان امكان
په، با استفاده از ی مدیریت دانش در بانک سها استراتژیی بند رتبههدف از این مقاله، 

 .باشد میی چند شاخصه گیر تصمیمی ها تكنیک
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 نظری تحقيق . مبانی و چارچوب2

اکتساب، به و رقابت برای ترویج  وری بهرهمدیریت دانش راهی برای بهبود عملكرد سازمان، 
تواند دانش را به فرد مناسب در زماان   گذاری و استفاده از دانش است. مدیریت دانش می اشتراک

و رسیدن  ی زنجیره عرضهها هزینهو کاهش  وری بهرهمناسب ارائه نماید و این به منظور افزایش 
بهباود مادیریت   بارای  بهبود مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی اسات. محققاین    جهت ،به هدف
دو نوع استراتژی مدیریت دانش تحت  کار را مورد مطالعه قرار دادند وتجربه های کسب و دانش 
1یستم محورس"عناوین

2محاور  انساان "( و ها داده)به دنبال سند و دانش ذخیره شده در پایگاه  "
" 

 ،3چاوی و لای   .[16] ها( ارائه نمودند ز مردم برای برقراری ارتباط ایدهای ا )به دنبال توسعه شبكه
مادیریت داناش را در ایان     ترکیبای یک استراتژی مدیریت داناش جدیاد باا عناوان اساتراتژی      

 35]. [11, رار دادندق بندی طبقه
و اساتفاده از مساتندات    گاذاری  اشاتراک وانایی ایجاد، ذخیره، به تبر  محور سیستماستراتژی 

. در این استراتژی، دانش صریح و روشن باا دقات در پایگااه    [10] دانشی یک سازمان تاکید دارد
تالش این  .[30] ستو ذخیره شده و برای استفاده هر فردی در سازمان آماده ا بندی طبقه ها داده

از طریاق فنااوری    ،استراتژی برای افزایش کارایی سازمانی، تادوین و اساتفاده مجادد از داناش    
نیز ماورد اساتفاده    4این استراتژی تحت عنوان استراتژی کدگذاری .[30] اطالعات پیشرفته است

 گیرد. قرار می
دانش ضمنی موجود در سار  ترین دانش،  محور بر این باور است که با ارزش انساناستراتژی 

. [12] کناد  نقش مهمی در آن ایفا میروابط اجتماعی  و مستقیم فرد به فردات و ارتباط بوده مردم
نیز نامیاد. در ایان اساتراتژی، فرایناد کساب       5سازی شخصیتوان استراتژی  این استراتژی را می

. اسات یار، گاران و کناد    گ وقات  در نتیجهو اتفاق افتاده تجارب و باورهای مردم  دانش از طریق
 با توجه به .[30]باشد  نیازمند تدوین آن به فرمت صریح می ،بنابراین، انتقال کارآمد دانش ضمنی

فنااوری   ،داناش موجاود   گاذاری  اشاتراک باه  افراد جهات   ر ارتباط مستقیمب این استراتژی تاکید
 . [11]گیرد سازی دانش مورد استفاده قرار می برای کمک به ذخیره اطالعات

منجر باه   گرا سیستما و گر انسانی ها استراتژیاز  رکبم ای ان دادند مجموعهچوی و لی، نش
و  محاور  انساان  هاای  ترکیبای از مفااهیم اساتراتژی    ،اساتراتژی  ایان  د،گارد  مای ی تربهعملكرد 
. ترکیب دانش ضامنی و صاریح   [11] که بر دانش صریح و ضمنی تمرکز دارد است محور سیستم

                                                           
1 . System-Oriented 
2 . Human-Oriented 

3 . Choi, B. and H. Lee, 

4 . Codification 
5 . Personalization 
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داناش، داناش موجاود را پرباارتر      گاذاری  اشتراک. به شود میدانش نیز  گذاری اشتراکشامل به 
 .[18] دکن جدید کمک می ساخته و به ایجاد دانش
بدانند در شرایط مختلا  روی کادام اساتراتژی مادیریت داناش       ها سازماناین موضوع که 

ی هاا  ساتراتژی اتكمیلای باین    ای رابطاه  ،برخای مطالعاات   بسیار حائز اهمیت است. ،تمرکز کنند
ایان  تاکیاد بار جداگاناه دنباال کاردن       دیگر در حالیكه برخی کنند میمدیریت دانش را پیشنهاد 

 .[12] دارند ها استراتژی
الویات بنادی و    هاا  آندر انواع مسائل کاربردی کاه هادف    1ی چند شاخصهها گیری تصمیم

. هرچناد اطالعااتی کاه در    ندگیر میمورد استفاده قرار  دباش میانتخاب از بین چند گزینه مختل  
دقیاق، ناامطمئن و   ه ماهیت مبهم مسئله، مقاادیری يیر د بواسطگیر مینده قرار گیر تصمیماختیار 

بایاد بتواناد رواباط درونای میاان       ی چند شاخصهگیر تصمیممناسب ، روش [29] احتمالی هستند
در تحقیاق   هد.و همچنین ارجحیت هر گزینه بواسطه هر شاخص را به درستی نشان د ها شاخص

  د.گرد میی چند شاخصه ویكور استفاده گیر تصمیمحاضر از روش 
های مادیریت   انتخاب استراتژیتحت عنوان  ای در مقاله( 1117) 2یو تینگ لی و وی ون وو
مادیریت   مناسب مدلی برای ارزیابی و انتخاب استراتژی فرایند شبكه تحلیلی،ز دانش با استفاده ا

ی ها استراتژیدادند. و معتقدند که، انتخاب  رائهای موفق مدیریت دانش ساز پیادهبه منظور  دانش
با منابع مورد نیاز، پشتیبانی واقع بینانه، زمان ماورد   ومدیریت دانش یک مسئله استراتژیک است 

 نیاز و مطابق با عواقب مورد انتظار و یاا اهاداف تجااری محادود شاده اسات و ناوعی مشاكل        
MCDM  3ای مادل تحلیال شابكه   برای حل آن یک روش موثر بر اسااس   و گردد میمحسوب 

 .[35]پیشنهاد نموده اند 
 از استفاده با دانش تیریمد یها یاستراتژ انتخاب با عنوان ای در مقاله( 1118) 4 وی ون وو

مدلی را برای انتخاب سه استراتژی مدیریت دانش  ،5ای و دیمتل تحلیل شبكهیب دو رویكرد ترک
 عوامال نماید. ایان انتخااب بار اسااس      استفاده می و ترکیبی محور سیستم زی،سا شامل شخصی

 .[33]باشد  ها، فرهنگ افراد و ارتباطات می ارشد، انگیزه یتهزینه، زمان، حمایت مدیر
 در ای شابكه  لیا تحل ناد یفرا از استفادهتحت عنوان  ای در مطالعه (1101) 6سلكوک پرسین
اساتراتژی مادیریت داناش در     بارای اولویات بنادی    ،داناش  تیریماد  یهاا  یاساتراتژ  انتخاب
ور و ترکیبی از تكنیاک  ، سیستم محمحور انسانهای تولیدی ترکیه از میان سه استراتژی  سازمان

                                                           
1 . Multi attribute decision making (MADM( 

2 . Wei-Wen Wu, Yu-Ting Lee 
3 . Analytic network process (ANP) 
4 . Wei-Wen Wu 

5 . DEMATEL 
6 . Selc¸uk Perc¸in 
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ای بهره گرفته است. عوامل موثر شامل هزیناه، زماان، انعطااف پاذیری و کیفیات       تحلیل شبكه
 اناد  اساتراتژیک و فرهنگای گازینش شاده     ی،باشند که با در نظر گرفتن رویكردهای فنی، مال می

[30]. 
 TOPSIS با ای روش تحلیل شبكه بیترک با عنوان ای در مقاله  (،1100)منوریان و همكاران 

باه ارائاه راه   ، (پاارس  کیالسات  شرکت: یمورد مطالعه) دانش تیریمد یها یاستراتژ انتخاب در
فن تعیین رجحان ترتیبی با تشاابه  ا ب ترکیب شدهای  فرایند تحلیل شبكهحلی موثر بر اساس یک 

ی ها استراتژیکه نیازمند ارزیابی و انتخاب  می پردازدهایی  برای کمک به شرکت آل ایدهبه پاسخ 
 تیریماد  تیا حماهاای   دهنده اثر بااالی شااخص   نتایج این تحقیق نشان. مدیریت دانش هستند

در ساازمان ماورد    داناش  تیریمداستراتژی  انتخاب یبراو مشوق پاداش  مردم و فرهنگ ارشد،
 .[27] مطالعه است

های مدیریت دانش )مطالعه  کار اجرایی سیستم تدوین راهتحت عنوان  تارخ و الوندی در پژوهشی

ایان تحقیاق پاز از     .اناد  انجاام داده  0983موردی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی( درساال  
آماادگی   ،های آمااری  ، با کمک تحلیلی مدیریت دانشساز پیادهموفقیت جهت  عواملشناسایی 

و در نهایات   قرار داده ی مدیریت دانش مورد بررسیساز پیادهشرکت مورد مطالعه را در خصوص 
 .[4]کار اجرایی پیشنهاد نموده است  مدلی را به عنوان راه

 مدیریت سازی پیاده الگوی ارایه تحت عنوان پژوهشی ،0987در سال  زعفریان و همكاران

زمین( انجام  ایران نفت موردی: شرکت )مطالعه متوسط و کارهای کوچک و کسب در دانش
 فناوری -1 اهداف دانش تعیین -0 است زیر صورت به مرحله شش شامل الگو این .اند داده

 دانش مبنای بر دانش ی توسعه -1دانش  اشتراک -0 مدار دانش کارکنان شناسایی -9 اطالعاتی

 . [6]ی شده استساز پیادهاین الگو در شرکت مورد مطالعه  ایتاًنه. دانش ارزیابی -1 موجود
 مادیریت  اساتراتژی  ایجااد  برای متدولوژی یک ای با عنوان ارائه در مقاله الهی و همكاران،

 مدیریت استراتژی بر عوامل تأثیرگذار ،0983نمونه( در سال  سازمان سه بررسی و دانش )مطالعه

 موجاود  اجرایای  یهاا  روشو  ها شناسی روش، مفهومی یها مدل، ها چارچوب از را سازمان دانش

 . دردکردنا  ارائاه  مدیریت دانش استراتژی ایجاد برای جامع متدولوژی یک سپز نموده استخراج

 اساتراتژی ز: عبارتند ا گذارند می اثر نهایی شده انتخاب استراتژی بر که عواملی شناسی روش این

 داناش  و انتشار خلق فرایندهای و فرهنگی عوامل زمانی،سا ساختار سازمان، کار و کسب عمومی

 و فناوری اطالعاات  های استراتژی متقابل تأثیر بر شناسی روش این سازمان. در بر دانش ناحیه در
 هماه مراحال   در اینكاه  ضامن  شود، می تأکید دانش مدیریت استراتژی بر انسانی منابع مدیریت

 برای سازمان نهایی استراتژی و داشته وجود دانش یتمدیر پویای استراتژی به توجه شناسی روش
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 و ضامنی  آشاكار  داناش  ساطح  توازن هدف با و ییگرا سیستم تا اییگر انسان از طیفی صورت به

 .[3] شود می گرفته نظر در سازمان
 

  پژوهش شناسی روش. 3

ند گیری چ های مدیریت دانش با رویكرد تصمیم بندی استراتژی رتبهحاضر  از پژوهشهدف 
سازی یک سیستم موفق مدیریت دانش در سازمان  شاخصه جهت کاهش هزینه و زمان پیاده

 باشد. پیمایشی می -پژوهش از نوع کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفیاین . باشد می
نیز  هاي مدیریت دانش بندي استراتژي رتبه این تحقیق جهت و مراحل انجام مدل مفهومی

  .باشد می یکبه شرح شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . مدل مفهومی پژوهش0شكل       
 

به  هاي پژوهش پژوهش، پرسش نظري کل یک و چارچوببر پایه ش .های پژوهش پرسش

  اند:  شرح زیر تنظیم شده

 ؟باشد میی در بانک سپه مناسب ساز پیادهکدام استراتژی مدیریت دانش جهت  -0
موثرترین شاخص در انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش در بانک  "ههزین"آیا  -1

 ؟استسپه 
 کاه   پرسشانامه اول  .اسات  پرسشنامه دو پژوهشی ها داده یگردآور ابزار. ها دادهگردآوری  ابزار
اساتفاده  با بر استراتژی مدیریت دانش را  ها شاخصمیزان تاثیر هریک از  باشد میسوال  01ی حاو
شاوندگان باا    پرساش  به این صاورت کاه   دهد مورد بررسی قرار می لیكرتای  زینهپنج گ طی از 

. کنناد  مای را تعیاین   ها آناختصاص نمره لیكرت به هر یک از معیارها میزان اهمیت و اثربخشی 

 دانش انتخاب استراتژي مدیریت بر موثرشناسایی عوامل 

 
 دانش استراتژي مدیریت هاي مؤثر بر ترین شاخص فیلتر مهم

 هاي ارزیابی( )تعیین شاخص

 
 يریگ میتصم سیماتر ساخت ها شاخص بهی ده وزن

 
 ویکورو   TOPSIS شاخصه چندي ریگ میتصم فنون از استفاده

 
 دانش تیریمدي استراتژ انتخاب وي بند بهرتنتایج نهایی 
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. اندازه ضریب که بیشاتر  دش استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه این پایایی جهت بررسی 
 .ارائه شده است یک جدول راز هفت درصد است د

 ی برگزیده انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانشها شاخص .0 جدول
 ها آنمقادیر آلفای کرونباخ  و  

 منبع اندازه ضریب متغيرها ردیف

810/1 فناوری اطالعات  .0  [13,21,7,22,11] 

730/1 یادگیری و آموزش  .1  [21,18,34]  

809/1 محیط  .9  [17,31,19,32] 

801/1 دیریت ارشدحمایت م  .0  [17,22,25,14,35,33] 

739/1 عوامل فرهنگی  .1  [17,25,20,31,3]  

739/1 نوآوری  .1  [36,24] 

81/1 هزینه  .7  [25,23,19,35,33,30] 

781/1 ارزیابی منابع دانشی  .8   [20,26,3] 

789/1 زمان  .3  [25,23,35,33,30] 

811/1 انعطاف پذیری  .01   [36,30] 

737/1 توانمندی تسهیم دانش  .00  ]11،11،18،7[35,33, 

813/1 محرکهای پاداش  .01  [22,25,15,23,35,33] 

800/1 ارتباطات  .09   [25,35,33]  

733/1 وضعیت دانش رقیبان  .00  [3,26] 

818/1 استراتژی کسب و کار  .01  [36,28,31,24,3] 

/.810 کل    

قبال و  ی استخراج شاده از مرحلاه   ها شاخص با استفاده از پرسشنامه دوم و با توجه به سپز
 ترکیبای ( اساتراتژی  9و  محاور  انساان ( استراتژی 1محور سیستم( استراتژی 0: های تصمیم گزینه

آوری نماوده و   نظارات خبرگاان را جماع    ؛داده ی را تشاكیل گیار  تصمیمماتریز ، مدیریت دانش
 .شود میدهی  نتروپی شانون و اوزان خبرگان وزنآبوسیله ترکیب روش 

 یها روش مفیدترین از روش ایان . 1آل ایدده ی با تشابه به پاسخ تحليل تعيين رجحان ترتيب فن
 گاانآهو طااتوس اداابتا هااک تاسا یاقعوا نااجه سائلام سیربر در رهمعیا چند یتصمیمگیر

 یابیا ارز مورد شاخص n لهیوس به نهیگز m روش این در ،دااش حراامط 0380 سال در نواای و
 تعریا   را منفای  آل ایاده  حال  راه و( مثبت) آل ایده حل هرا مدل این اصولی منطق. ردیگ یم قرار

                                                           
1 . TOPSIS 
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 کساب  بااالتری  رتباه  باشاند  داشاته  آل ایده حل ه را با را تشابه بیشترین که هایی گزینه. کند یم
 .[97] کنند می

 سپز و روش گشتاوری، بهنجارشده، از استفاده با ی راگیر تصمیم ماتریز ابتدا روش، این در

 و مثبات  هاای  آل ایده و بدست آید بهنجار وزنی بردار تا شده ضرب یوزن ردر بردا بهنجار ماتریز
 در و شاده  محاسابه  منفای  و مثبات  آل ایاده  از ها گزینه بعد فاصله مرحله شود. در محاسبه منفی

 . [2]گردد می محاسبه آل ایدهحل  راه به گزینه هر نسبی نزدیكی نهایت
توسعه یافته است و به معنی  0338ل این روش توسط اوپروکوویچ در سا. 1ویكور روش
های  سازی چند معیاره سیستم سازی چند معیاره و حل سازشی است، این روش برای بهینه بهینه
 های جواب و داشته تمرکز ها بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه یافته است و روی دسته توسعه

 تصمیم استر قاد طوریكهه ب کند، می تعیین متضاد معیارهای با یک مسأله برای را سازشی

نزدیكترین جواب  سازشی جواب. دهد یاری نهایی تصمیم یک به دستیابی را برای گیرندگان
 اساس بر معیاره چند بندیرتبه شاخص یک سازشی جواب آل است. این قابل قبول به جواب ایده

 . [38]سازد می مطرح را آل ایده جواب به نزدیكی

 و بهتارین  تعیاین  و خطای  بی مقیاس ساازی  تصمیم، ماتریز تشكیل از روش پزاین  در
 باه  ای گزیناه Q گاروه   در شاوند.  مای  محاسبه Q و  R ،Sموجود مقدارهای میان از مقدار بدترین

A برتر گزینه عنوان
(*)

به عناون رتباه برتار    Q  و  R ،S در یكی از گروههای که شود می انتخاب 
 . [2]شناخته شود

 های پژوهش فتهو یا ها تحليل داده .4

متشاكل از  جامعه آماری این تحقیق در پرسشنامه اول کارشناسان ادارات مرکزی بانک سپه 
درصاد   1درصاد کارشاناس ارشاد و     01درصد کارشناسای،   89سطح علمی که  بودهنفر  071حدود 

فرماول  باا اساتفاده از   و باه روش تصاادفی سااده    این پژوهش گیری  نمونه .باشند دارای دکترا می
ساخ  میازان پا  نفر از خبرگان بانک ارائه شده است. 3پرسشنامه دوم به ت. اس انجام شدهوکران ک

 است. قابل مالحظه دوبه سواالت پرسشنامه در جدول 

 میزان پاسخ به پرسشنامه در تحقیق .1جدول 
 نرخ پاسخ تعداد پاسخ تعداد نمونه نمونه

%31 001 011 کارشناسان بانک  

                                                           
1 . VIKOR 
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و نتایج حاصل  گرفتهمورد تحلیل قرار   SPSS19افزار های تجمیع شده بوسیله نرم پرسشنامه
هاای   درنتیجاه از آزماون   ،ادنشاان د  را از اجرای آزمون کلموگروف اسمیرن  نرمال نبودن جامعه

آزماون ناپارامتریاک   در ایان مقالاه از   . دگارد  میاستفاده  ها شاخصبندی  ناپارمتریک برای الویت
را انتخااب نماوده کاه عبارتناد از:      هفت شاخص با میانگین باالی و ششه کرده فریدمن استفاد

ی فناوری اطالعات، حمایت مدیران ارشد، یادگیری و آموزش، هزینه، استراتژی کسب ها شاخص
 .باشد میشاخص فناوری اطالعات  ها آن که موثرترین .و کار و محیط
و  ( A2 )محاور  انساان سابک   ،( A1 )محور گزینه سبک سیستم سهی با گیر تصمیمماتریز 

  ), حمایت مادیریت ارشاد  ( C1 ), شاخص شامل فناوری اطالعات ششو   ( A3 )ترکیبیسبک 
C2)  ادگیری و آموزشی) C3 ( هزیناه ، ( C4 )   اساتراتژی کساب و کاار ، ( C5 ) و محایط ( C6 

 ی و اوزانگیر تصمیمشامل سواالتی درخصوص ماتریز  کهپرسشنامه دوم  شده وتشكیل داده (
مااتریز  . دشا داده ( قرار بانک نفر از خبرگان ) مدیران ارشد نهمربوط به خبرگان است در اختیار 
 .شده استداده  نشان سومتصمیم توافق گروهی در جدول 

د کاه در  گارد  مای نتروپی شاانون حاصال   آ، از ترکیب وزن خبرگان و ها شاخصدهی به  وزن
 است.وزن نهایی محاسبه گردیده  چهار جدول
 

 ماتریز تصمیم توافق گروهی .9 جدول
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 کل حسابی

 07 03 19 07 03 11 سیستم محور

 11 01 00 11 10 09 محور انسان

 03 03 08 11 19 11 ترکیبی

 
 ها شاخصدهی به  وزن .0 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 شاخص

 1301013 1301011 1301013 1301013 1301811 1303911 وزن خبره

 1301181 1311919 1303139 1301317 1310187 1307317 انتروپی شانون

jW 1313180 1311711 1310713 1319181 1311973 1311099 

 

دهی نموده که  ساخته و وزنماتریز تصمیم را نرمال . اعمال فن تحليل تعيين رجحان ترتيبی
ورده و فاصله را بدست آ مثبت و منفی آل ایدهاه حل ر .گردد میماتریز نرمال وزین حاصل 

diمثبت و منفی )  آل ایدهاز  ها گزینه
ضریب  نموده وهر سه گزینه محاسبه ( را برای di-و +
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فن تحلیل تعیین توسط  بندی رتبهو در نهایت  ها گزینهی بند رتبهبرای تعیین  ،CLi نسبی نزدیكی

 ید.آبدست می  پنج مطابق جدولرجحان ترتیبی 
 

 فن تحلیل تعیین رجحان ترتیبیمراحل  .1جدول
ماتریس 

 نرمال وزین
 C0 C1 C9 C0 C1 C1 ها شاخص

 ها گزینه

A1 1397901 1311980 1311100 1317971 131091 1317818 

A2 1311709 1311117 1311111 1311113 1310118 1313911 

A3 139190 1311178 1311101 1311177 131091 1318031 

FPIS A+ 1391 13198 13110 13079 13109 13181 

FINS A- 13118 13190 13110 13090 13101 13171 

   رتبه d+ d- CLi ها گزینه

A1 1310719 1301313 1381107 0 

A2 1301313 1310719 1309089 9 

A3 1311031 1311313 1319118 1 

 
 

 ویكورمراحل تكنیک  .1جدول 
ب ترین و 

بدترین 

 ارمقد

 C0 C1 C9 C0 C1 C1 ها شاخص

f* 11 10 11 19 03 11 

f- 09 03 07 01 01 07 

 صلهفا

 از ها شاخص

 حل راه

 آل ایده

A1 1 13100 13017 1 1 13007 

A2 13111 1 1 13008 13119 1 

A3 13110 13113 1310 13179 1 13000 

 ها گزینه

فاصله از راه 
 آل ایدهحل 

 (Siمثبت )

فاصله از راه 
 آل ایدهل ح

 (Riمنفی )

 یبند رتبه (Qiمقدار )

 A1 13173 13098 1 0 

A2 13710 13111 13710 9 

A3 13113 13107 13011 1 
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بهترین و بدترین مقدار هریک از  م توافق گروهییبا توجه به ماتریز تصم .ویكوراعمال تكنيک 
و به ترتیب نمودهمقادیر در هر معیار را شناسایی 

jf  و

jf  فاصله هر گزیناه  و  گردد میتعیین

بر اساس روابط ذکر شده  و نمودهاز راه حل ایده آل را محاسبه و وزن دهی 
iS وiR  محاسبه

 برترین رتبه بر اساس ارزش گردند. می
iSساس ارزش و بدترین رتبه بر ا

iR مقادار  باشاد  می .
انجاام   ویكاور باه روش   بنادی  رتباه و در نهایت  کردهها محاسبه  iرا برای هریک از  iQویكور 
     .گردد می

را مقایسه نموده و ایان مقایساه    ویكورو فنون تحلیل تعیین رجحان ترتیبی از حاصل  تایجن

، رتباه دوم را  محاور  سیساتم که رتبه اول را استراتژی و این  باشد مین نتایج حاکی از یكسان بود
 کسب نموده است. محور انسانو رتبه سوم را استراتژی  ترکیبیاستراتژی 

 

 ها و پيشن اد گيری نتيجه. 5

 تواند از دانش کارکنان و دانش می مدیریت دانش، یها برنامه سازی  پیادهبانک سپه با 
هزینه و زمان برده و موجب صرفه جویی در  را مطلوبی بهره سازمانی ندر مخاز موجود
 تیریمدی استراتژ انتخاب در موثری ها شاخص کلی طور هب د.گرد میویی به مشتری پاسخگ
نه، یو آموزش، هز یریادگیران ارشد، یت مدیاطالعات، حما یفناوردر بانک سپه،  دانش
 تیریمدی استراتژ انتخاب در شاخص گذارترینیراثند و تباش می طیکسب و کار و مح یاستراتژ
بوده که نشان دهنده نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در این بخش  "اطالعات یفناور " دانش،
 به در بانک مورد مطالعه دانش تیریمدی ها استراتژیی بند رتبهو در نهایت اینكه  دباش می
 .دباش می محور انسانو ، ترکیبی محور سیستم بیترت

تژی مدیریت داناش پرداختاه شاده    به ارائه متدولوژی جهت ایجاد استرا ها پژوهشر برخی د
ی چناد  گیار  تصمیمی ها روشاز  ها سازمانانتخاب استراتژی مدیریت دانش مناسب  است و برای
ی انادازه گیاری مادیریت داناش و     ها شاخصيالب تحقیقات درخصوص گردیده، معیاره استفاده 

 روش ازی فاز زیتاپس وی ا شبكه لیتحل روش دانش می باشند. اکتساب مدیریت های استراتژی
 صاورت  ماوردی  مطالعاات  درو  است بوده دانش تیریمدی ها استراتژی انتخاب در معمولی ها

 مدیریت دانش منتخب و متفاوت وجود دارد.ی استراتژبسته به سازمان منتخب،  گرفته،

، هر چند مفهوم مدیریت دانش باه خاوبی   استها نوپا  ستفاده از مدیریت دانش توسط بانکا
در ساازمان باه   مادیریت داناش   کار بردن ه از بدالیل اصلی لیكن  پذیرفته شده است ها بانکدر 

در ساطوح مختلا  باه     آنانایجاد انگیزه و توانمندسازی  ،بهبود دانش و تخصص کارکنانجهت 
ده در تحقیاق و انتخااب اساتراتژی    انجام شا  بندی رتبهبا توجه به  است. منظور استفاده از دانش

به دلیل ها نمازمدیریت دانش و اینكه سا سازی  پیادهبه عنوان مناسبترین استراتژی  محور سیستم
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 نندامیتو ماا نمایناد.  مدیریترا  آن صحیح ربه طو نندانمیتو درونی و تلویحی بودن دانش افراد،
هاای نارم افازاری     با استفاده از سیستم ت،ااطالعا اکتراشو ا توسعه رمنظو بهرا  عملیاتی محیط

 دواا موج یهاحطرو  نفنوو از کنند  مدیریتمدیریت دانش و مساتند ساازی تجاارب خبرگاان     
 استفاده نمایند. دخو سیستم دانشی ازیندا راه ایبر هاییمهرا انعنو به نشدادیریت ام

یاا   و یعاامل  لیا تحل و هیتجز رینظ یآمار یها روش از استفادهبا  توان میبرای تحقیقات آتی 
ی از بناد  رتباه ر استفاده نماود و جهات   رگذایاثتی ها شاخص انتخاب منظور بههای امتیازی  کارت
اساتفاده   9و یاا پرومتای   1، الكتاره 0عیاره همچون متوسط وزنیی چند مگیر تصمیمی ها مدلسایر 
 چندی گیر تصمیم یها فناز  توان می. برای اینكه نتایج تحقیق بیشتر به واقعیت نزدیک باشد کرد
 استفاده نموده و با نتایج حاصل از این تحقیق مقایسه نمود.ی فاز ارهیمع

 که عبارتند از: است روبرو هایی محدودیت با نیز تحقیق این دیگری، تحقیق هر همانند

، موجب دانش تیریمد ندیآفر و مقوله از دهندگان پاسخی رخبی کاف شناخت عدم .0
 ص گردید.صرف زمان زیادی در این خصو

 جینتاا  بار  اسات  ممكان ، ساپه  باناک  درنبودن نرم افزار مدیریت دانش  عملیاتی .1
 .باشد بوده رگذاریتاث پژوهش

 یاساتاندارد  و شده تست پرسشنامه گونه چیه ،یریگ اندازهی رهااابزدر خصوص  .9
 بار  قیا تحق نیا ای ابزارهاا . سات ین دسترس در قیتحقی رهایمتغ سنجشی برا

 از پاز  ،نیقا محق ریسا توسط شده کارگرفته بهی ها مدل و ها پرسشنامه اساس
 .است شده گرفته کار به اعتبار، آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Saw 

2. Electre 

3. Promthe 
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