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چکیده
افزایش اهمیت دانش و روند رو به رشدِ اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی ،مدیریت دانش را
به یک ابزار راهبردی و ضروری به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی تبدیل نموده است؛
به گونه ای که مدیریت دانش می تواند به عنوان عاملی متفاوت در محیط های تجاری
عمل نموده و به افراد در پذیرش سریع تر و راحت تر وظایف شان کمک نماید .از این رو
سازمان ها در دنیای اقتصادی متالطم امروزی به منظور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سعی بر
پیاده سازی موفق مدیریت دانش دارند .اما پیاده سازی موفق مدیریت دانش مستلزم
شناخت و بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش و اقدام بر اساس عوامل شناسایی شده می-
باشد .بنابراین در این پژوهش بر تأثیر زیرساختهای مناسب مدیریت دانش به واسطه
شناسایی عوامل کلیدی زیرساخت در بانکداری الکترونیکی تمرکز نمودهایم ،و بدین
منظور بانک ملت استان قم را به عنوان جامعه آماری انتخاب نموده ایم؛ و داده های
پژوهش را از طریق پرسش نامه گرد آوری کرده و سنجش پایایی نیز با محاسبه نرخ
ناسازگاری برآورد گردیده است؛ همچنین جهت اولویتبندی شاخصها از روش تحلیل
سلسله مراتبی فازی بهره برده ایم؛ یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در میان  3معیار
اصلی به ترتیب معیارهای «زیرساخت فناوری اطالعات ،زیرساخت دانش و زیرساخت
سازمانی» دارای بیشترین اهمیت میباشند.
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فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی.

مقدمه
در دهه  0791و با توسعه فناوری ،به ویژه در زمینه ارتباطات و محاسبات ،الگوی رشد
اقتصادی جهان تغییر یافته است(طالبی و همکاران )1100،و اقتصاد جهانی از اقتصاد تولید
گرا/محصول گرا به یک اقتصاد مبتنی بر دانش و خدمات تبدیل شده است(والکزک ،
 )1112و بر این مبنا می توان بیان داشت که دانش یک دارایی نامشهود است که در اقتصاد
مدرن بسیار مهمتر از دارایی سنتی است(طالبی و همکاران )1100،به عبارت دیگر ،قرن
بیست و یکم ،عصر اقتصاد دانش است و بسیاری از شرکتها که دارای دانش هستند قادر
به بهبود عملکرد شرکت میباشند(چانگ و چوآنگ . )1117 ،
در سالهای اخیر نیز ،محققان به اهمیت دانش به عنوان یک دارایی برای سازمان پی
بردهاند (گاندهی 1112 ،؛ رالف و الیس  ، )1117 ،به عبارتی در جهانی با تغییرات پویا و
ناپیوسته ،سازمانها به طور مداوم به دنبال راههایی هستند تا خود را با شرایط جدید وفق
دهند به طوری که برای باقی ماندن و رشد در بازار رقابتی آماده شوند (اخوان و جعفری،
 .)1112بنابراین در حال حاضر دانش یکی از مهمترین منابع برای شرکتها (کارابگ ،
 )1101جهت غلبه بر چالش جهانی میباشد(داونپورت و پروساک0771 ،؛ کارابگ،
 .)1101با این حال ،تنها فرآیند دانش به خودی خود مزیت استراتژیک را تضمین نمیکند
و دانش باید مدیریت گردد(عمادزاده و همکاران .)1101،از اینرو ،مدیریت دانش به
طور فزاینده نقش مهمی را به واسطه ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به دست آورده است
(سروری 0777 ،؛ طالبی و همکاران )1100،و فرض اولیه مدیریت دانش این است که
سازمانهایی که دانششان را بهتر مدیریت میکنند با چالشهای محیط تجاری جدید به
طور موفقیت آمیزی برخورد خواهند کرد(هندزیک و همکاران .)1111 ،اما یکی از
نگرانیهای کلیدی در ظهور مدیریت دانش ،نحوه اجرای آن است .بسیاری از شرکتها
در حالی قصد اجرای مدیریت دانش را دارند که از بهترین روش برای اجرای آن مطمئن
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نیستند (موفت و همکاران1111 ،؛ ونگ و آسپین وال  )1112 ،و به طور کلی ،سازمانهای
تجاری در پیادهسازیِ موفق مدیریت دانش به دلیل عدم شناساییِ عوامل موفقیتِ مدیریت
دانش شکست میخورند(گرینر و همکاران1119 ،؛ شهیزان و الیث  .)1100 ،از اینرو
نیاز به مطالعه سیستماتیک و آگاهانه در مورد عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت
دانش حیاتی است(ونگ .)1112 ،
از سوی دیگر ،تکنولوژی اینترنت یک انقالب در سیستم بانکداری به ارمغان آورده
است که آغازگر بانکداری الکترونیک است .بانکداری الکترونیک انجام فعالیتهای
بانکداری از طریق ابزارهای الکترونیکی یعنی بهکارگیری شبکههای ارتباطی ،تکنولوژی
وب ،کامپیوترها ،تلفنهای سلولی (موبایل) و سایر وسایل الکترونیکی است و اینترنت نیز
به عنوان یک پدیده جهانی که بسیاری از تراکنشها را از قید زمان و فاصله رها میسازد،
مطرح می باشد(سییدال و سایفور  .)1101 ،همچنین بانکداری الکترونیکی میتواند به
عنوان یک بانک که به مشتریاناش در بستر اینترنت ،اطالعات و یا خدمات ارائه میدهد،
تعریف گردد (دانیل 0777 ،؛ فلوه و تریبل مایر  )1112 ،و یکی از تحوالت عمده در
بخش خدمات مالی در سالهای اخیر بوده است (فلوه و تریبل مایر.)1112 ،
مدیریت دانش میتواند به عنوان یک عامل متفاوت در محیط تجارت الکترونیک عمل
نماید و افراد را قادر به پذیرش آسانتر و سریعتر نقشها و مسئولیتهای جدیدشان در
محیط تجارت الکترونیکی نماید .همچنین مدیریت دانش چابکی سازمان را افزایش
داده(عسگری و همکاران )1101 ،و آن را برای تصمیمگیری منعطفتر و دقیقتر (با توجه
به دسترسی فرد مناسب به دانش مربوطه در زمان مناسب) قادر میسازد .به طور کلی
مدیریت دانش ،کارآیی کسب و کار الکترونیکی را با آماده کردن دسترسی  12ساعته به
دانش از طریق یک نقطه ورود افزایش میدهد .همچنین موجب اجتناب از دوبارهکاری و
افزایش خالقیت میگردد و کارکنان میتوانند اطالعاتی را که نیاز دارند به راحتی و با
سرعت از طریق ساختار مناسب پایگاه دانش ،که امکان دسترسی آسانتر و بازیابی را
میدهد ،جستجو نمایند .بنابراین بهرهوری کارکنان نیز افزایش مییابد (پیالنیا 1111 ،؛
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عسگری و همکاران.)1101 ،
با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی و جایگاه آن در معامالت کشوری و به منظور
بهرهگیری از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی در بانکداری الکترونیک،
نویسندگان مقاله شناسایی عوامل موفقیت جهت بهکارگیری و بهبود مدیریت دانش را
امری ضروری تشخیص داده و از این رو تمرکز پژوهش حاضر بر شناسایی ،استخراج و
اولویتبندی عوامل و شاخصهای مؤثر زیرساختیِ مدیریت دانش در بانکداری
الکترونیک با بهکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی قرار داده شده است که این امر
می تواند منجر به بهبود فرآیندهای کاری و نهایتاً افزایش رقابتپذیری گردد.

مدیریت دانش
در دهه  ،0771دانش به عنوان مهمترین دارایی ،جایگزین داراییهای پولی و فیزیکی
گردید (چن و همکاران1112 ،؛ طالبی و همکاران)1100،؛ و به عنوان یک ابزار جهت
ارتقاء بهرهوری و دستیابی به اهداف شناخته شد .از این رو میتوان بیان داشت که دانش
یک مزیت رقابتی در عصر مدرن میباشد ،که باید هدایت و مدیریت شود (چن1112 ،؛
طالبی و همکاران .)1100،همچنین اهمیت دانش در محیط کسب و کار رقابتی پیچیده نیاز
به مدیریت دانش را افزایش داده است (ساجوا و جوسویسس  )1101 ،زیرا مدیریت دانش
محیط کاری جدیدی ایجاد می نماید که در آن دانش و تجربه به راحتی میتواند به
اشتراک گذاشته شوند (اخوان و همکاران .)1112 ،مدیریت دانش رویکردی است که به
سرعت در حال تکامل است و به چالشهای اخیر جهت افزایش بهرهوری و بهبود اثربخشی
فرآیند کسب و کار و نوآوری در آن بسیار توجه دارد (یزدی و همکاران .)1100 ،اما در
عین حال یک تعریف جهانی و استاندارد از مدیریت دانش وجود ندارد (کارابگ)1101 ،
به عنوان مثال بونفور در سال  1113مدیریت دانش را به عنوان مجموعهای از روشها،
زیرساختها و ابزارهای فنی و مدیریتی که برای ایجاد ،به اشتراکگذاری و بهکارگیری
اهرم اطالعات و دانش در درون سازمانها ایجاد شده تعریف مینماید (سینگ .)1111 ،
مدیریت دانش به بحث و هماهنگی سیستماتیک افراد یک سازمان ،تکنولوژی ،فرآیندها و
ساختار سازمانی ،به منظور افزایش ارزش از طریق استفاده مجدد دانش و نوآوری اشاره
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دارد(سینگ و کانت  .)1111 ،به طور کلی ،هدف مدیریت دانش ایجاد یک سیستم است
که توسط آن دانش مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب به افراد ارائه میشود (یزدی و
همکاران .)1100 ،از اینرو مدیریت دانش با تمرکز بر روشهای به اشتراکگذاری،
ذخیرهسازی و نگهداری دانش ،به عنوان ابزاری برای بهبود بهرهوری ،سرعت و شایستگی
افراد در درون یک سازمان و در نتیجه افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری و سازگاری
تمرکز دارد(اسالگتر .)1119 ،

عوامل کلیدی موفقیت
عوامل کلیدی موفقیت به تعداد محدودی از حوزههای فعالیت که عملکرد رقابتی
موفقیت آمیزی را در پی خواهند داشت اشاره دارد(آلزمی و زیری 1113 ،؛ هوآنگ و
الیی  .)1101 ،ونگ ( )1112نیز بیان میدارد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
فعالیتها و رفتارهای الزم جهت حصول اطمینان از اجرای موفقیتآمیز آن میباشند
(ونگ  .)1112 ،همچنین میتوان بیان داشت که عوامل کلیدی موفقیت ،مکانیزم های
سازمانی به منظور توسعه و خلق دانش در درون سازمان و نیز به اشتراکگذاری و حفاظت
از آن میباشند .آنها همچنین ساختارهای ضروری در بهبود اثربخشی فعالیتهای مدیریت
دانش می باشند(اخوان و همکاران .)1117 ،به عبارتی عوامل کلیدی موفقیت به عنوان یک
موضوع مهم در هنگام اجرای مدیریت دانش در هر بخش در نظر گرفته شدهاند (ویی و
همکاران1117 ،؛ شهیزان و الیث.)1100 ،
به طور کلی سازمانهای تجاری در پیادهسازی موفق مدیریت دانش شکست
میخورند ،زیرا که قادر به شناسایی عوامل حیاتی برای پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت
دانش نیستند (گرینر و همکاران1119 ،؛ شهیزان و الیث )1100 ،از اینرو ،نیاز به مطالعه
سیستماتیک روی عوامل موفقیت برای پیادهسازی مدیریت دانش ،بسیار مهم است و توسعه
رشته مدیریت دانش به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای پذیرش آن منجر شده است
(ونگ .)1112 ،اما با وجود مطالعات مختلف انجام شده به منظور کشف و معرفی مدیریت

1- Singh and Kant
2- Slagter
3- Critical Success Factors
4- Alazmi and Zairi
5- Huang and Lai
6- Wong

 431مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال دوم ،شماره  ،5پاییز 29

دانش موفق ،تعریفی که بر آن اتفاق نظر وجود داشته باشد ،وجود ندارد(جنکس و
همکاران1117 ،؛ مهرگان و همکاران  )1101 ،و امروزه آرزوی بزرگ بسیاری از
سازمانها ،تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و مدیریت موفق دانش خود
میباشد(اخوان و همکاران )1112 ،بدیهی است ،موفقیت مدیریت دانش در سازمان به
عوامل متعددی بستگی دارد(جاکوو و همکاران .)1112 ،به عنوان مثال بر اساس مطالعه
داونپورت و همکارانش  7عامل کلیدی از جمله :اهمیت صنعت ،بیان و هدف مشترک،
ساختار استاندارد و منعطفِ دانش ،کانالهای چندگانه برای انتقال دانش ،فرهنگ
دانشپسند ،زیرساختهای سازمانی و تکنیکی ،اقدامات تشویقی و حمایت مدیریت ارشد
شناسایی گردیدند (داونپورت و همکاران0771 ،؛ طالبی و همکاران.)1100،
همچنین داونپورت و همکاران ( )0771بر اساس مشاهدات کیفیِ پروژههای مدیریت
دانش در سازمانهای بزرگ ،عوامل فرهنگ ،زیرساختهای سازمانی ،کارهای انگیزشی و
حمایت مدیریت را از مهمترین عوامل می دانند (ونگ و آسپین وال  .)1112 ،طبق نظر
حسنعلی ( )1111نیز موفقیت تالشهای مدیریت دانش به عوامل زیادی بستگی دارد.
حسنعلی پنج دسته از عوامل :رهبری ،ساختار ،فرهنگ ،زیرساخت فناوری اطالعات ،نقشها
و مسئولیتها و اندازهگیری را برشمرده است(بروسان و همکاران .)1101 ،در سال  1112نیز
متی فرهنگ ،تشکیالت مدیریت دانش ،استراتژی ،سیستمها و زیرساختهای فناوری
اطالعات ،اندازه گیریها و فرآیندهای سیستماتیک و مؤثر را به عنوان عوامل کلیدی
موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان بیان نمود (اخوان و همکاران.)1112 ،
در میان عوامل مختلف سازمانی که میتوانند نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز
مدیریت دانش بازی نمایند ،شناخت عوامل تکنولوژیکی و ساختار سازمانی ضروری است.
عالوه بر این ،درک اینکه چگونه این اجزاء برای دستیابی به کارآیی و اثربخشی سازمان
ترکیب شوند و حصول اهداف سازمانی را ممکن سازند بسیار مهم است (یزدی و
همکاران .)1100 ،ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش نیاز به تغییرات ضروری در
فرآیندها ،مدیریت ،زیرساختها ،فرهنگ و دیگر جنبههایی دارد که عملکرد سازمانی را
شامل میشوند و همه این ابعاد نمیتوانند یکباره تغییر نمایند (ساجوا و جوسویسس،
 .)1101تغییرات مورد نظر مستلزم تواناییِ سازمانی برای طراحی و پیادهسازی سیستمها،
1- Jennex
2- Jakov
3- Davenport
4- Wong and Aspinwall
5- Borousan
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ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگها و ابزارهای الزم برای بهبود و حمایت از دانش سازمان برای
تصمیمگیریِ مؤثر میباشد(دی النگ و فاهی 1111 ،؛ شیرازی و همکاران.)1100 ،

زیرساخت در مدیریت دانش
یکی از جنبههای اصلی برای پیادهسازی مدیریت دانش ،توسعه زیرساختهای مناسب
سازمانی است و این امر به معنای ایجاد مجموعهای از نقشها و تیمها جهت اجرای وظایف
مربوط به دانش است (داونپورت و همکاران0771 ،؛ ونگ .)1112 ،ساختار سازمانی یک
پیکربندی پایدار از وظایف و فعالیتها را نشان میدهد به عبارت دیگر ،ساختار سازمانی
مجموعهای از روشهاست که از طریق آن ،سازمان به وظایف مجزا تقسیم میگردد و
سپس هماهنگی بین وظایف مختلف ایجاد میشود (فضلی و علیشاهی.)1101 ،
به طور کلی ،ساختار سازمانی نشان دهنده شیوهای از سازماندهی افراد و مشاغل در
یک سازمان است ،که ممکن است مروج یا مانع مدیریت دانش باشد(نجفی و همکاران،
 .)1101اکثر سازمانها در پیادهسازی مدیریت دانش با انتخاب ساختار سازمانی مناسب به
منظور تداوم خلق دانش جدید مواجه هستند(شهیزان و الیث )1100 ،زیرا که ساختار
سازمانی میتواند زمینه را برای موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت دانش فراهم نماید و
افزایش انعطافپذیری در ساختار سازمانی منجر به ایجاد دانش جدید میگردد (یزدی و
همکاران ،1100 ،لی و چویی .)1113 ،به عبارتی ،ساختار سازمانی منعطف ،اشتراک
گذاری دانش و همکاری در سراسر بخش های درون سازمان را تشویق میکند (عمادزاده
و همکاران .)1101 ،در سال  1119نیز کالور و همکاران ،نشان دادند که ساختار سازمانی
انعطافپذیر در پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش نقش مهمی ایفا مینماید (شهیزان و
الیث )1100 ،و ویژگیهای ساختار سازمانی به عنوان عناصر حساسی که در بهرهوری و
نوآوری شرکتها مؤثرند به رسمیت شناخته شدهاند (یزدی و همکاران.)1100 ،
همچنین گولد و همکاران ( ،)1110بیان مینمایند که ساختار سازمانی یک عامل مهم
در اعمال نفوذ فناوری است و به طور خاص ساختارهای سازمانی باید برای تشویق به
اشتراکگذاری دانش و همکاری در سراسر بخش های سازمانی سنتی جهت ترویج دانش
انعطاف پذیر باشند (والکزک )1112 ،و سیستم فناوری اطالعات قادر به حفظ مداوم دانش

1- DeLong and Fahey
2- Najafi Tireh Shabankareh
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جدید ،انتقال دانش و ذخیرهسازی دانش می باشد(شهیزان و الیث1100 ،؛ محمد و
همکاران )1112 ،و عالوه براین ،میتواند به کارکنان سازمان جهت کاهش زمان انتقال
دانش کمک نماید (واکارو و همکاران1101 ،؛ شهیزان و الیث )1100 ،و بطور کلی
ابزارهای تکنولوژیکی برای حمایت از مدیریت دانش هنگامی که سازمانها شرایط
ساختاری مناسبی دارند ،مفید هستند (والشام 1110 ،؛ وارزارول و جولیوت .)1100 ،
آگستام ( )1112نیز فناوری اطالعات را به عنوان یک پیش شرط برای اثربخشی مدیریت
دانش در نظر گرفته است (عنایتی و قاصابه .)1101 ،
با وجود این واقعیت که برخی از واحدهای موجود در سازمان همچون مدیریت منابع
انسانی و فناوری اطالعات پیش از این با موضوعات دانش کار کردهاند ،ایجاد یک گروه
از افراد با مسئولیتهای خاص و رسمی برای مدیریت دانش بسیار مهم است و نقشهای
مربوطه میتوانند هم در موقعیتهای موجود و هم در موقعیتهای جدید توسعه یابند
(ونگ .)1112 ،از اینرو اثربخشی مدیریت دانش نیاز به نوع خاصی از فرهنگ سازمانی،
ساختار سازمانی و فناوری اطالعات دارد که دانش را بهبود میدهد و در غیاب آنها،
دستیابی به مدیریت دانش اثربخش و بهبود عملکرد سازمانی ممکن نخواهد شد (عنایتی
و قاصابه .)1101 ،

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ابزارهای مؤثری هستند که در مقابله با تصمیمهای
چالش برانگیز کمک مینمایند .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روشهای
رایج و مورد استفاده در فرآیند تصمیمگیری چندمعیاره است(ستوده1100 ،؛  )1101که در
اوایل دهه  0791توسط ساعتی توسعه یافت (هوزایری و همکاران.)1101 ،
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجازه میدهد تصمیمگیرندگان یک مسئله پیچیده را در
ساختار سلسله مراتبی که شامل هدف ،معیار ،زیر معیار و جایگزین است را مدلسازی

1- Mohamed
2- Vaccaro
3- Walsham
4- Vărzaru1 and Jolivet
5- Enayati and Ghasabeh
6- Enayati and Ghasabeh
)7- Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP
8- Hozairi
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نمایند(ساعتی 0771 ،؛ ستوده گوهر و همکاران )1101 ،همچنین در این روش تصمیم-
گیرنده میتواند میزان ارجحیتاش را در خصوص هر جفت از عناصر بصورت اهمیت
یکسان ،اهمیت نسبی ،اهمیت زیاد یا خیلی زیاد یا اهمیت مطلق (یک عنصر نسبت به عنصر
دوم) اعالم نماید .سپس این ترجیحات توصیفی به مقادیر عددی  2 ،3 ،0و  7تبدیل
میگردند و اعداد  2 ،2 ،1و  1نیز به عنوان ارزشهای بین آنها در نظر گرفته می
شوند(ککیِر و همکاران .)1117 ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اغلب به علت استفاده از
مقیاس قضاوت نامتعادل و ناتوانیاش در کنترل عدم قطعیت ذاتی و عدم دقت در فرآیند
مقایسه زوجی مورد نکوهش قرار میگیرد (هوزایری و همکاران .)1101 ،به عبارتی دیگر
روش سنتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نمیتواند در هنگامی که عدم قطعیت در دادههای
مسئله مشاهده می شود استفاده گردد(هان 1113 ،؛ ستوده گوهر و همکاران .)1101 ،برای
پرداختن به چنین عدم قطعیتی ،زاده ( )0722برای اولین بار نظریهی مجموعه فازی را بر
اساس عقالنیتی از عدم قطعیت (با توجه به عدم دقت و یا ابهام موجود) معرفی نمود (ستوده
گوهر و همکاران .)1101 ،نظریه مجموعه فازی روشی مهم است که برای اندازهگیریِ
ابهام از مفاهیمی که با قضاوتهای ذهنی انسانی مرتبط است از جمله قوانین زبانی،
درجهای از رضایت و درجهای از اهمیت که اغلب مبهم میباشند ،به کار میرود (سسمی
و همکاران1117 ،؛ کو و همکاران.)1101 ،
بنابراین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای حل کاستیها توسعه یافته و نقاط
ضعف موجود در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را میپوشاند و تصمیمگیرندگان معموالً با
اعتماد به نفس بیشتری قضاوتهایشان را (نسبت به قضاوتهایی با ارزش ثابت) ارائه
میدهند(هوزایری و همکاران .)1101 ،در مقایسه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی که
با تصمیمهای ذهنی و مبهم سروکار دارد ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به واسطه
حذف عوامل ناخواسته در مرحله مقایسه زوجی اصالح شده است(سرفراز و جناب،
 .)1101میتوان بیان داشت که روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی یک روش
سیستماتیک برای انتخاب و تصدیق جایگزینها با استفاده از مفهوم منطق فازی و ساختار
سلسله مراتبی به ارث رسیده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی است (هوزایری و
همکاران ،)1101 ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به طور کلی دارای  2مرحله میباشد:
1- Saaty
2- Çakir
3- Hahn
4- Secme
5- Kuo
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 .0ایجاد ساختار سلسله مراتبی با عوامل تصمیم گیری :از هر تصمیمگیرنده خواسته شده
است که اهمیت نسبی دو عنصر تصمیمگیری در یک سطح را با استفاده از یک طیف
 7درجهای بیان نماید .امتیازات توسط مقایسه زوجی جمعآوری میگردند و
ماتریسهای مقایسه زوجی برای هر  Kتصمیمگیرنده ایجاد میگردد (کو و همکاران،
.)1101
 .1تجزیه و تحلیل سازگاری :سازگاری میتواند بر اساس محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای
بزرگترین مقدار ماتریس R
ویژه سنجیده شود که  Wبردار ویژه ماتریس  Rو
میباشد .مشخصه سازگاری ماتریس جهت اطمینان از سازگاریِ قضاوتها در ماتریس
زوجی چک میگردد.
رابطه ()0
R.W= λmax.W
رابطه ()1
)CI= (λmax-n)/(n-1
رابطه ()3
CR= CI/RI
شاخص سازگاری ) (CIو نرخ سازگاری ) (CRتوسط ساعتی ( )0711مطابق رابطه  1و
 3تعریف شدهاند ،که  nتعداد مقایسات ماتریس و  RIشاخص تصادفی میباشد که در
جدول  0نمایش داده شده است(کو و همکاران .)1101 ،اگر  CRکمتر از  1/0باشد،
تخمین قابل قبول است(ستوده گوهر و همکاران.)1101 ،
جدول  .3ارزشهای شاخص تصادفیRI ،
ابعاد N

1

4

5

6

7

1

2

31

33

39

31

شاخص تصادفی

1/21

1 /7

0/01

0/12

0/31

0/20

0/22

0/27

0/20

0/21

0/22

(لی و همکاران)9111 ،

 .3ایجاد ماتریس فازی مثبت :امتیازات مقایسات زوجی به متغیرهای زبانی تبدیل
میگردند که در جدول  1ذکر شده است (کو و همکاران.)1101 ،
جدول  .9واژههای کیفی و اعداد فازی مثلثی متناظر با آنها
اعداد فازی

تعاریف

ارجحیت سطر به ستون

ارجحیت ستون به سطر

0
1
3
2
2

اهمیت یکسان
یکسان تا نسبتاً مهمتر
نسبتاً مهمتر
نسبتاً مهمتر تا اهمیت زیاد
اهمیت زیاد

(0و0و)0
(3و1و)0
(2و3و)0
(2و2و)3
(9و2و)3

(0و0و)0
(0و12و)133
(0و133و)11
(133و112و)11
(133و11و)102
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اعداد فازی

تعاریف

ارجحیت سطر به ستون

ارجحیت ستون به سطر

2
9
1
7

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد
اهمیت بسیار زیاد
بسیار زیاد تا کامالً مهمتر
کامالً مهمتر

(9و2و)2
(7و9و)2
(7و1و)9
(7و7و)9

(11و109و)102
(11و102و)100
(102و103و)100
(102و100و)100

(بوجان و یوونیلد)9111 ،1

 .2محاسبه وزنهای فازی
 .2ادغام نظرات تصمیمگیرندگان :جهت ترکیب اوزان فازیِ تصمیمگیرندگان از میانگین
هندسی استفاده میگردد Wi .ترکیب وزن فازی عنصر تصمیم  iاز  kتصمیم گیرنده است؛
وزن فازیِ عنصر تصمیم  iاز تصمیم گیرنده  kاست و  Kتعداد تصمیمگیرندگان
میباشد (کو و همکاران.)1101 ،
رابطه ()2

روش پژوهش
روش تحقیق و جامعه خبرگان
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است؛ بانک ملت استان قم دارای
 19شعبه می باشد که  03شعبه آن ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،از این رو
تمامیِ افرادِ مؤثر در فرآیند بانکداری الکترونیک از جمله :مدیرعاملها ،کارشناسان و
پرسنل شعب مذکور جامعه آماری این پژوهش میباشند.

روایی و پایایی پرسشنامه
در مرحله آغازین پژوهش به مطالعه برخی مقاالت در این زمینه پرداخته و پس از
آشنایی با مب حث مورد مطالعه عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش را شناسایی نموده
و با استفاده از نظر اساتید و خبرگان این حیطه عوامل مؤثرتر و مناسبتر را انتخاب نمودیم
و از آنها جهت طراحی پرسشنامه بهره جستیم .جهت تعیین پایایی پرسشنامهها نیز نرخ
ناسازگاری محاسبه گردید.

1- Bojan and Yvonilde
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ساختار پژوهش
پژوهش پیشرو دارای مراحلی است که ساختار کلیِ آن در نمودار  0قابل مشاهده
میباشد.

نمودار .3ساختار پژوهش

انتخاب معیارهای مناسب
با توجه به تحقیقات پیشین ،عوامل مؤثر بر مدیریت دانش شناسایی و جمعآوری
گردید ،سپس با توجه به نظر خبرگان و درک میزان اهمیت مسائل زیرساختی ،عوامل
زیرساختیِ مؤثر بر مدیریت دانش در بانکداری الکترونیک انتخاب و مطابق با نظر خبرگان
دستهبندی گردیدند که در جدول  3قابل رؤیت میباشند.

بررسیِ تاثیر عوامل زیرساختی در پیاده سازی415 ...

جدول .1معیارهای ساختاری مؤثر بر مدیریت دانش.

ساختار دانش

ارزش دانش
امنیت و حفاظت
از دانش
کیفیت دانش

عوامل
ساختار دانش منعطف و استاندارد
دانش سازمانی
ساختار دانش
ساختار دانش منعطف
شناسایی ارزش دانش
درجه ارزش دانش
فرآیند شناسایی دانش کلیدی و بحرانیِ سازمان
امنیت و حفاظت از دانش و اطالعات
رهبری دانش
کیفیت اطالعات
افزایش کیفیت و کمیت دانش
زیرساخت سازمانی

زیرساخت
سازمانی

سیاستهای
سازمانی
کانالهای
ارتباطی
تعریف نقشها و
مسئولیتها

سازمانهای مبتنی بر دانش
پیوستگی بین سیستم مدیریت دانش و ساختار
سازمانی
سیاستهای سازمانی
فاکتورهای سازمانی
کانالهای ارتباطی
کانالهای چندگانه انتقال دانش
ساختار ،نقشها و مسئولیتها
تعریف نقشها مسئولیتها
زیرساخت سیستمهای اطالعاتی

زیرساخت
فناوری اطالعات
زیرساخت تکنیکی و سازمانی

منابع
داونپورت و همکاران0771 ،؛
داونپورت و همکاران0771 ،؛
موفت و همکاران1113 ،؛ چونگ و چویی،
1112؛
داونپورت و پروساک0771 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
خطیبیان1101 ،؛
ژنکس و الفمن1111 ،؛ اخوان و همکاران،
1101؛
چریدس و همکاران1113 ،؛
خطیبیان1101 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
داونپورت و همکاران0771 ،؛ حسنعلی،
1111؛ ونگ و اسپین وال1112 ،؛ ونگ،
1112؛ اخوان و همکاران1112 ،؛ اخوان و
جعفری1112 ،؛ دو پلسیس1119 ،؛ خطیبیان،
1101؛
متی1112 ،؛
ژنکس و الفمن1111 ،؛ ریموس1119 ،؛
داونپورت و پروبست1111 ،؛
صلواتی1112 ،؛
خطیبیان1111 ،؛
داونپورت و پروساک0771 ،؛ داونپورت و
همکاران0771 ،؛
حسنعلی1111 ،؛
خطیبیان1101 ،؛
داونپورت و همکاران0771 ،؛ موفت و
همکاران1113 ،؛ چونگ و چویی1112 ،؛
ونگ و اسپین وال1112 ،؛ رهنورد و
محمدی1117 ،؛
داونپورت و پروساک0771 ،؛
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معماری سیستمها اطالعاتی
فناوری اطالعات

مهارت و
تخصص

سخت افزار

نرم افزار

زیرساخت فناوری اطالعات
مهارتها و انگیزه
مهارتها و تواناییهای تیمی
کیفیت فردی فناوری اطالعات (تحصیالت،
سابقه کاری ،مهارت)
تسهیالت سخت افزار ،ذخیره سازی ،تجهیزات
ارتباطات
توسعه شاخصهای سخت افزاری و نرم افزاری
تسهیالت نرم افزار ،جستجو ،مدیریت اسناد،
اینترنت
توسعه شاخصهای سخت افزاری و نرم افزاری

داونپورت و پروبست1111 ،؛
داونپورت و همکاران0771 ،؛ چریدس و
همکاران1113 ،؛ ونگ1112 ،؛ ونگ و
اسپین وال1112 ،؛ اخوان و همکاران1112 ،؛
اخوان و جعفری1112 ،؛ دو پلسیس1119 ،؛
خطیبیان1101 ،؛
حسنعلی1111 ،؛
مرتینز و همکاران1113 ،؛
ریموس1119 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
والمحمدی1101 ،؛
لین و ویی1112 ،؛
والمحمدی1101 ،؛

ایجاد ساختار سلسله مراتبی

نمودار .9مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
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راحی پرسشنامه و محاسبه نرخ ناسازگاری
پرسشنامه پژوهش بر مبنای مطالعات پیشین و با توجه به معیارهای انتخابی با استفاده از
مقایسات زوجی طراحی گردید و  022پرسش نامه در میان  03شعبه بانک ملت استان قم
توزیع گردید که تنها  71عدد از این پرسش نامه ها عودت داده شدند ،پس از آن اقدام به
محاسبه نرخ ناسازگاری براساس روش پیشنهادی ساعتی با استفاده از نرم افزار اکسل
نمودیم .همان طور که پیش از این ذکر گردید در این روش تمامی  CRهای کم تر از 1/0
قابل قبول می باشند که در این پژوهش  CRهای کم تر از  1/1را قابل قبول دانستیم ،با
توجه به این امر تنها  11پرسش نامه قابل قبول تشخیص داده شدند.

محاسبه وزن معیارها و زیر معیارها
یافتههای پژوهش در قالب جدول  2قابل رؤیت میباشند.
جدول .4اوزان فازی نرمال نهایی معیارها و زیرمعیارها
معیارها
زیرساخت دانش
ارزیابی (ارزش دانش)
امنیت و حفاظت
کیفیت
زیرساخت سازمانی
سیاستهای سازمانی
تعریف نقشها و مسئولیتها
کانالهای ارتباطی
زیرساخت فناوری اطالعات
مهارت و تخصص
نرم افزار
سخت افزار

1/922392273
1/222207931
1/272111911
1/372133372
1/213112923
1/071229011
1/129227130
1/317331221
1/102132112
1/917721123
1/323233101
1/317912131

اوزان فازی
1/311127119
1/1111232
1/113221272
1/020217211
1/029292071
1/12322112
1/112327911
1/02312112
1/20103201
1/331039777
1/023177192
1/03123221

1/030192227
1/120101111
1/122232132
1/123122222
1/11127190
1
1/100119229
1/129917291
1/071921992
1/031701011
1/122171111
1/121210711

تبدیل اوزان فازی به غیر فازی
همانطور که در جدول  2مشاهده گردید اوزان معیارها و زیرمعیارها با سه مقدار
بدبینانه ،محتمل وخوش بینانه حاصل گشته اند ،که اگر این سه مقدار را به عنوان  a, b, cدر
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تمامی اوزان فازی را به اوزان غیرفازی
نظر گیریم میتوان با استفاده از فرمول
تبدیل نمود که نتایج در جدول  2قابل رویت میباشند.
جدول  .5وزن نرمال معیارها
معیارها
زیرساخت فناوری اطالعات
زیرساخت دانش
مهارت و تخصص
امنیت و حفاظت
ارزیابی (ارزش دانش)
کیفیت
زیرساخت سازمانی
کانالهای ارتباطی
نرم افزار
سخت افزار
تعریف نقشها و مسئولیتها
سیاستهای سازمانی

اوزان غیر فازی
1/222319
1/211222
1/322139
1/1111
1/112921
1/011911
1/097310
1/092112
1/091212
1/021327
1/177222
1/129211

تحلیل یافتهها
با توجه به افزایش اهمیت دانش در اقتصاد مبتنی بر دانش و نقش آن در ایجاد و حفظ
مزیت رقابتی ،سازمانها بر آن شدهاند تا به پیادهسازیِ مدیریت دانش بپردازند ،و بانکها
نیز به عنوان سازمانهایی مؤثر در معامالت کشوری از این قاعده مستثنی نیستند .در این
پژوهش پس از آشنایی با مدیریت دانش و تأثیر عوامل زیرساختی در آن 01 ،معیار مؤثر را
شناسایی نمودیم و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به بررسیِ میزان اهمیت
آنها در بانکداری الکترونیک پرداختیم .براساس یافتههای پژوهش که در نمودار 3
مشاهده میگردد «زیرساخت فناوری اطالعات» به عنوان مهمترین عامل شناخته شد و زیر-
معیارهای آن به ترتیب «مهارت و تخصص ،نرم افزار و سخت افزار» دارای بیشترین میزان
اهمیت بودند« .زیرساخت دانش» نیز دومین جایگاه را از آن خود نموده و از میان
زیرمعیارهای آن به ترتیب «امنیت و حفاظت ،ارزیابی و کیفیت» دارای اهمیت بودند و
همانگونه که در نتایج قابل رؤیت است «زیرساخت سازمانی» در میان  3معیار اصلی
جایگاه سوم اهمیت را از آن خود کرده و در زیرمعیارهایش «کانالهای ارتباطی ،تعریف
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نقشها و مسئولیتها و سیاستهای سازمانی» به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار
گرفتهاند.

نمودار .1اولویت بندی معیارها

از میان تحقیقات انجام گرفته در این زمینه میتوان به تحقیقی که در سال  1112توسط
ونگ صورت پذیرفت اشاره نمود که در این پژوهش «حمایت و رهبری مدیریت ارشد،
فرهنگ ،فناوری اطالعات ،هدف و استراتژی ،اندازهگیری ،زیرساخت سازمانی ،فعالیتها
و فرآیندها ،انگیزه ،منابع ،آموزش ،مدیریت منابع انسانی»  00عاملی بودند که به عنوان
عوامل کلیدی بررسی گردیدند که  1عامل «فناوری اطالعات ،زیرساخت سازمانی» در
پژوهش حاضر نیز بررسی گردیدهاند .لی و چویی نیز رابطه میانِ توانگرهای مدیریت دانش
(فرهنگ ،ساختار و فناوری) و تأثیرشان بر عملکرد را بررسی نمودند .همچنین کالور
کورتس و همکاران ( )1119نقش مهم ساختارهای سازمانی در پیادهسازی موفق مدیریت
دانش را بیان کردند .یانگ و همکاران نیز در سال  1117تأثیر مثبت و قابل توجهِ فرهنگ،
ساختار و فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی را برجسته نمودند .همچنین اندرسون در
سال  1117و گولد و همکاران در سال  1110بیان نمودند که فناوری ،فرهنگ سازمانی و
ساختار سازمانی به عنوان عوامل کلیدی مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
سازمانی دارند.
همچنین حیدری و همکاران  01عامل موفقیت بحرانی در پیادهسازی مدیریت دانش را
1- Claver-Cortés
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بررسی و به ترتیب «فرهنگ ،مدیران ارشد ،کارگروهی ،اختیار ،ارزیابی عملکرد ،آموزش،
گرفتاری ،سیستم اطالعات ،الگوسازی ،ساختار دانش» را دارای بیشترین اهمیت دانستند.
اخوان و همکاران نیز در سال  ،1101مسائل ضروری در مدیریت دانش را بررسی نمودند
که طی این بررسی  2فاکتور «امنیت اطالعات ،استراتژی و حمایت مدیریت ارشد،
مدیریت و تکنولوژی ،پذیرش ،انگیزه ،آموزش و مدیریت تغییر» را که به ترتیب دارای
بیشترین تأثیر بر روی مدیریت دانش بودند معرفی نمودند .از سوی دیگر ژنگ و همکاران
( ) 1101اثبات نمودند که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش یعنی ساختار ،فرهنگ و
استراتژی اثری مثبت و قابل توجه بر عملکرد سازمانی دارند .همچنین «حمایت و رهبری
مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،استراتژی مدیریت دانش ،فعالیتها و فرآیندها ،مدیریت منابع
انسانی ،زیرساخت سازمانی ،ارزیابی عملکرد ،آموزش و تعلیم ،فناوری اطالعات ،انگیزه و
پاداش ،الگوگیری» نیز عواملی بودند که توسط والمحمدی ( )1101شناسایی و اولویت-
بندی گردیدند .خطیبیان و همکاران نیز در همان سال سطح بلوغ مدیریت دانش در
سازمانها را بررسی و  1فاکتور را معرفی نمودند که میزان تأثیر این  1شاخص به صورت
زیر بیان گردید «فناوری اطالعات ،استراتژی ،منابع انسانی ،فرآیند ،فرهنگ ،رهبری،
ارزیابی» .در پژوهشی دیگر در سال  1100یزدانی و همکاران 3 ،فاکتور موفقیت بحرانی
مدیریت دانش را در سازمانها مورد بررسی قرار دادند ،که نتایج حاکی از این بود که به
ترتیب فرهنگ ،تکنولوژی و ساختار دارای بیشترین اهمیت میباشند .چانگ و چوانگ نیز
در همان سال تأثیر ساختار ،فرهنگ ،منابع انسانی و استراتژی را بر روی عملکرد بررسی
نمودند .همچنین طلوعی ـ اشالقی و اکبری ـ یوسف وند ( ،)1100در پژوهششان 12
فاکتور را شناسایی نمودند ،که میتوان به فاکتورهای «تعریف نقشها و مسئولیتها،
سیستمهای اطالعات ،ساختار سازمانی و انعطاف پذیری» اشاره نمود که پس از اولویت-
بندی به ترتیب رتبههای ششم ،بیست و دوم ،بیست و چهارم را کسب نمودند .در سال
 1101بوروسان و همکاران نیز  2عامل موفقیت را بررسی نمودند که نتایج حاکی از آن
است که «فرهنگ سازمانی ،زیرساخت سازمانی ،فرهنگ مدیریت و استراتژی مدیریت
دانش» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت میباشند .به طور کلی ،میتوان بیان داشت که
عوامل زیرساختی نقشی حیاتی در تعیین نتایج تالشهای مدیریت دانش بازی میکنند ،به
همین دلیل سازمانهایی که در پیِ پیاده سازی مدیریت دانش هستند ،نیازمند بررسیِ عوامل
زیرساختیِ مؤثر بر مدیریت دانش میباشند.
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نتیجه گیری و پیشنهادات:
با توجه به نتایج حاصل «زیرساخت فناوری اطالعات ،زیرساخت دانش ،مهارت و
تخصص» ،باالترین جایگاهها را از آن خود نمودند و «سخت افزار ،تعریف نقش ها و
مسولیت ها و سیاستهای سازمانی» به عنوان کم اهمیتترین معیارها شناخته شدند .هم
چنین با توجه به نتایج مشاهده میگردد که  3معیار «زیرساخت سازمانی ،کانال های
ارتباطی و نرم افزار» از میزان اهمیت نزدیکی برخوردارند .با در نظر گرفتن نتایج پژوهش
و توجه به میزان اهمیت آنها میتوان نیازهای اولیه جهت پیاده سازی مدیریت دانش را
فراهم نمود و با تمرکز بر عوامل کلیدی مؤثر بر بانکداری الکترونیک به مزیت رقابتی
دست یافت و موفقیت سازمان را در محیطهای پرتالطم امروزی تضمین نمود.
این پژوهش نیز همانند دیگر پژوهشهای مشابه ،هم از لحاظ زمینه تحقیق و هم از لحاظ
استفاده از ابزارها ،میتواند پیشنهاداتی جهت انجام پژوهش های آینده ارائه نماید ،همچون:
استفاده از سایر روشهای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها مانند نظرسنجی از خبرگان با
اجرای روش دلفی ،روش تاپسیس و مقایسه نتایج آنها با تحقیق حاضر ،استفاده از سایر
روشهای تصمیمگیری چند معیاره جهت رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر ،استفاده از دیگر
معیارها و زیرمعیارهای شناخته شده در ادبیات پژوهش ،استفاده از معیارهای شناخته شده
در سایر بانکهای کشور (خصوصی و دولتی) و استانهای دیگر و مقایسه نتایج حاصل با
تحقیق حاضر .
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