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Abstract 
Objectives: The present study aims to provide a framework for machine learning 

applications in organizational knowledge management at the Keshavarzi Bank, using the fuzzy 

network analysis process technique. 
Methods: The present study is applied in terms of the purpose and in terms of data 

collection, it is a descriptive survey. The statistical population includes IT and human resources 

development experts and managers of Keshavarzi Bank branches, from which 10 people 
have been selected through a purposive sampling method. Data collection tools are three 

questionnaires: Delphi, Dematel, and paired comparison questionnaire. Descriptive and 

inference methods were used to analyze data and information. After data collection, raw data is 
first encoded and classified and converted to research variables during the fuzzy Delphi 

technique. Then, using descriptive statistics, the index of the center and the dispersal of the 

sample members of the research were calculated, and used the fuzzy and fuzzy Delphi network 
analysis process to examine the criteria. In the analysis of the research data, Excel and 

SuperDecision software are used. 

Results: Eeffective criteria and sub-criteria with knowledge management in the banking 
system with machine learning approach in 4 general criteria and 17 sub-criteria were identified 

as follows: Infrastructural factors (Protection of personal information, hardware and software, 

communications, physical protection), environmental factors (organizational culture and 
atmosphere, organizational rules and regulations, knowledge delivery time, managerial support); 

Content factors (type of knowledge, specialized and knowledgeable human resources, 

knowledge presentation position, content development); Knowledge management process 
(knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge conversion, knowledge application, 

knowledge needs assessment). 
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In order to prioritize the indicators with the fuzzy network analysis technique, after 

calculating the limit supermatrix, the results of the cluster matrix results and the normalization 

of the coefficient of the sub-criteria in the limit supermatrix by the clustering coefficient are 
based on the calculations and the limit supermatrix, The final priority of infrastructure factors 

with a limit weight of 0.43683 have the most impact and content factors with a limit weight of 

0.04817 have the least impact on maintaining knowledge management in the banking system by 
considering the machine learning approach. 

Conclusions: According to the obtained results, infrastructure factors have the most impact 

and content factors have the least impact on maintaining knowledge management in the banking 
system by considering the machine learning approach.  

 

Keywords: Knowledge Management, Machine Learning, Keshavarzi Bank, MCDM. 
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 چکیده

ی در بانک دانش سازمان تیریدر مد نیماش یریادگی یکاربردها یبرا یارائه چارچوبهدف پژوهش حاضر  هدف:
 د. باش کشاورزی، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی می

است.  پیمایشی-توصیفیها  دادهپژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری  روش:
به عنوان خبرگان  جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری اطالعات و توسعه منابع انسانی و مدیران شعب بانک کشاورزی

 آوری اطالعات سه پرسشنامه  انتخاب شده است. ابزار جمع نفر 22گیری هدفمند   باشد که از طریق روش نمونه  آشنا می
و  یفیآمار توص یها ها و اطالعات از روش دادهمنظور تجزیه و تحلیل   دلفی، دیمتل و پرسشنامه مقایسه زوجی است. به

 ی فازی بهطی تکنیک دلفو  یبند و طبقه یاطالعات، ابتدا اطالعات خام کدگذار ی. پس از گردآورشداستفاده  یاستنباط
اعضای نمونه  یش به مرکز و پراکندگیهای گرا شاخص یفی. سپس با استفاده از آمار توصگردیدل یق تبدیتحق یرهایمتغ

 و  هی. در تجزگردیداستفاده ای فازی و دلفی فازی   تحلیل شبکه ندیاز فرا ارهایمع یمنظور بررس  و به شدمحاسبه تحقیق 
 اکسل و سوپر دسیژن استفاده شده است. ارافز ق از نرمیتحق یها داده لیتحل

معیار  4در  مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد یادگیری ماشینمعیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر  ها: یافته
 زیرمعیار به این شرح شناسایی گردیدند: 27کلی و 

                                                           
ی )مطالعه دانش سازمان تیر یدر مد نیماش یر یادگی یکاربردها یبرا یارائه چارچوبنامه کارشناسی ارشد، با عنوان:  پایانپژوهش حاضر برگرفته از:  .1

دانشگاه آزاد  پور، استاد راهنما: جالل رضایی نور، استاد مشاور حسین عموزادخلیلی، ارائه شده در برانوش حسین ، دانشجو:موردی: بانک کشاورزی(
 است.  1311اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطالعات، در سال 

 تیر یدر مد نیماش یر یادگی یکاربردها یبرا یارائه چارچوب(. 1041خلیلی، حسین ) ل؛ عموزاد، برانوش؛ رضایی نور، جالپور حسین استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2021.7353.1643. 84-22(، ص3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتی. دانش سازمان

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  60/01/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  05/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  60/02/0000 فت: تاری    خ دریا

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©

https://doi.org/10.22091/stim.2021.7353.1643


 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

باطات، حفاظت فیزیکی(؛ عوامل محیطی افزار، ارت  افزار و نرم  عوامل زیرساختی )حفاظت از اطالعات شخصی، سخت
)فرهنگ و جو سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، زمان ارائه دانش، حمایت مدیریتی(؛ عوامل محتوایی )نوع دانش، 
نیروی انسانی متخصص و با دانش، موقعیت ارائه دانش، تدوین محتوا(؛ فرایند مدیریت دانش )خلق دانش، کسب دانش، 

پس از ها با تکنیک تحلیل شبکه فازی،  بندی شاخص رگیری دانش، نیازسنجی دانش(. به منظور اولویتتبدیل دانش، بکا
 ،یحد ماتریس در ابر یارهامعیرب زیضر یساز  ها و نرمال  س خوشهیماتر جی، محاسبه نتایس حدیمحاسبه سوپر ماتر

ماتریس حد، اولویت نهایی عوامل که بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر  اشدب  یها م  ب خوشهیتوسط ضر
 ترین تأثیر را بر حفظ کم 24827/2با وزن حدی  و عوامل محتوایی تأثیربیشترین  43683/2زیرساختی با وزن حدی 

 دارند. نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک ستمیدانش در س تیریمد
تأثیر ترین  ی دارای بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی کمبا توجه به نتایج به دست آمده عوامل زیرساخت گیری: نتیجه
 دارند.  نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک ستمیدانش در س تیریمد را در حفظ

 

 گیری چندمعیاره، بانک کشاورزی.  ماشین، بانک کشاورزی، تصمیم مدیریت دانش، یادگیری ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

هاست و   ان دادهیدر م ییالگو افتنین که هدف آن یماش یریادگی یها  کیتکنر یاخ یها  در سال
تا  دهد  یگران قرار م لیها و تحل  ار آنیرا در اخت یاطالعاتت، قل دخالت کاربران همراه اسابا حد

و  یبند  از جمله خوشه یمختلفی ها  نهیو در زم ندیاتخاذ نما یاتیمات مهم و حیتصم ها  آن براساس
با ظهور بانکداری خصوصی، ایجاد  کسب کرده است. یاریبسی ها  تیها موفق  داده یبند  دسته

تر از اهمیت بیشتری   شرایط رقابتی فزاینده و شرایط اقتصادی نوین و توسعه ارتباطات قوی
سازی مدیریت دانش   ها باید به سمت پیاده  ی بیشتر، بانکاثربخشبرخوردار شده است. برای 

ها باید از مزایای مدیریت دانش سازمانی استفاده شود تا بتوان اطالعات و   در بانکحرکت کنند. 
ی که ابداع، نوآوری و شایستگی، کارایی و ا گونه بهطور سیستماتیک بکار گرفت،  تجربه را به

است.  یمنبع ارزشمند و راهبرد کیامروزه دانش به عنوان پاسخگویی سازمان بهبود یابد. 
نوآور  ا ویپو یها  ات سازمانیادامه ح یاستوار برا یتیت دانش، به موقعیریدانش و مداز  یبرخوردار

 یدانش فرد کارگیری به کسب، توسعه و به بسته ،توان رقابت در بازارها و تجارت یل شده و حتیتبد
 یشده و توسط فناور کپارچهی یمحور، اقتصاد جهان اقتصاد دانش با ظهور است. یو سازمان

 خواهد میعظ یانقالب اقتصاد کی جه،ینت و شود واحد می یجهان اقتصاد کیمبدل به  اطالعات،
 یها  تیبا واقع یو سازگار رییتغ ندیمستمر در فرآبه طور  دیها با  شرکت د،یجد طیشرا نیدر ا بود.

هستند که دانش را به  موفق ییها  ن خصوص سازمانیدر ابدیهی است،  باشند. دیجد یاقتصاد
ك یجاد و تشریت از ایموجب حما که یسازمان یها و هنجارها  نگرند و ارزش  یم ییدارا كیعنوان 

و نفوذ دادن دانش در فکر،  یگذار  اشتراك ت دانش به خلق،یریمد. دهند  یشود را توسعه م  یدانش م
 یا گونه به پراکنده شده در افراد سازمان را یها  تا دانش کند  یپردازد و تالش م  یل افراد میذهن و تخ

م(. 60۴2، 1)سومینان و توینان د منجر شودیجد یخلق دانش ت کند تا بهیریو مد یآور  جمع
ها نیز از این امر مستثنی نیستند و حتی مدیریت دانش در این صنعت از صنعت بانکداری و بانک

و در  صنعت بانکداری مبتنی بر داده و اطالعات است برخوردار است؛ چراکه اهمیت دوچندانی
ای از جمله مشتری و جلب رضایت او با توجه به بازار رقابتی این   این صنعت عوامل عدیده توسعه

 صنعت دخالت دارند؛ لذا، با توجه به ماهیت خدمات بانکی، موضوع مدیریت دانش از ابزارهای
خوان و زارع پور، ا  تواند در ارتباط با این خدمات کارساز باشد )برزین بسیار کارآمدی است که می

                                                           
1. Suominen & Toivanen 
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کنند:  سازی را به چهار قدم تفکیک می  (. این دسته از تحقیقات معمواًل مراحل پیاده۴3۹۸مقدم، 
 برداری و مرحله بازنگری.   مرحله طراحی سیستم مدیریت دانش، مرحله استقرار، مرحله بهره

ن کند. پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی جدید خأل موجود در این تحقیقات را جبرا
 یساز  ادهیباالتر به موضوع پ ین است که از سطحیکرد حاضر نسبت به دسته اول ایرو تیمز
. همچنین به چگونگی دینما  یسازمان توجه م یها  ینگرد و به اهداف و استراتژ  یت دانش میریمد

  دازد.پر  سازی این متدولوژی می جهت پیادهکارکنان و منابع خود،  یرو سازمان یگذار  هیسرما

 . مسأله پژوهش2

 استقرار یکه برا یافزار  و نرم یافزار  آور سخت  سرسام یها  یگذار  هیسرمارغم   یها عل  سازمان
؛ چراکه بدون توجه به اند  افتهیانتظارشان دست ن جه موردیاند به نت  ت دانش انجام دادهیریمد

اند مدیریت دانش را در سازمان   نستههای نوین و بدون داشتن ساختاری مشخص، یا اصاًل نتوا  روش
اند؛ لذا، نبود   خود پیاده کنند و یا به صورت ناقص و بدون بازده مناسب در سازمان اجرایی نموده

های حوزه مدیریت دانش را در ذهن   گذاری  سازوکار صحیح ارزیابی ابتکارات دانشی، سرمایه
 ابیکم قبل از اینکه منابع ،نیبنابرا است.مدیران، به ُمد زودگذر و هزینه اضافی تبدیل کرده 

تا عدم  باشد یبه دنبال ابزار دیبا تیریشود، مد یگذار  هیسرما یسکیحوزه پر ر نیسازمان در چن
ها مستلزم   . لذا، موفقیت در این عرصه برای سازماندانش را کاهش دهد تیریپروژه مد نانیاطم

ها و  ش سازمانی است. با وجود مدلداشتن چارچوبی منحصر به فرد برای مدیریت دان
های مختلفی که درباره مدیریت دانش وجود دارد؛ اما تاکنون مدل جامعی ارائه نشده   چهارچوب

راستایی  است که ابعاد چندگانه مدیریت دانش را به صورت یکپارچه برای دستیابی به هم
 زیناز تحقیقات انجام شده ای   وکار در نظر بگیرد. بخش عمده استراتژیک مدیریت دانش و کسب

سازی مدیریت دانش را با موضوع طراحی یک سیستم اطالعاتی مدیریت   اند تا پیاده کرده تالش
 دانش و تزریق دانش در آن و با یک سیستم ثبت و نگهداری حافظه سازمانی محدود نمایند.

جبران کند.  تحقیق حاضر در نظر دارد با رویکردی جدید، خأل موجود در این تحقیقات را
نگرد و   یت دانش میریمد یساز  ادهیباالتر به موضوع پ ین است که از سطحیکرد حاضر ایرو تیمز

 سازمان یگذار  هیسرما. همچنین به چگونگی دینما  یسازمان توجه م یها  یبه اهداف و استراتژ
از  یکین یماش یریادگی پردازد.  سازی این متدولوژی می جهت پیادهکارکنان و منابع خود،  یرو

یی ها  تمیها و الگور  وهیم و اکتشاف شیاست که به تنظ یمصنوع ع و پرکاربرد هوشیوس یها  شاخه
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و براساس  کنند  یدا میپ یریادگی تعلم و ییتوانا (وترهایکامپ)ها   نیها ماش که براساس آن پردازد  یم
 امکان که افتیدست  ییها  توان به روش میها نسبت به هر مسئله  آن یساز  نهیو به ها  تمیز الگوریآنال

ق حاضر یتحق .دهد  یمختلف را به ما م یعملکردها بهبود یها برا از آن یریادگیها و   استفاده از داده
 های زیر است:  به سؤال ییگو پاسخ یبرا یتالش

 یادگیری ماشین در بانک کشاورزی کدامند؟ مدیریت دانش با رویکردابعاد چارچوب ( ۴

بانک  در مدیریت دانش با رویکرد یادگیری ماشینچارچوب  یها شاخص نیروابط ب( 6
 کشاورزی چگونه است؟

های چارچوب مدیریت دانش با رویکرد  و زیر شاخص یدیکل یها  شاخص یبند تیاولو( 3
به چه صورت  با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی بانک کشاورزی در یادگیری ماشین

 است؟

 اهداف پژوهش. 3

 صنعت در پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدیریت دانش با رویکرد یادگیری ماشینهدف 
 نیآوری ا جمعها و عوامل مؤثر بر مدیریت دانش و  لذا، با شناسایی شاخص .باشد می بانکداری

منظور  موفقیت در رونق صنعت بانکداری به ینقشه راه برا چهارچوب و کیتواند  می ملعوا
 فیقابل تعر ریهدف، اهداف ز نیا ی. در راستاارائه نماید ازی مدیریت دانش سازمانیهوشمندس

 باشند: می نییو تع
 یادگیری ماشین در بانک کشاورزی، مدیریت دانش با رویکردابعاد چارچوب  ییشناسا 

 در مدیریت دانش با رویکرد یادگیری ماشینچارچوب  یها شاخص نیروابط ب ییشناسا 
 زی،بانک کشاور

 چارچوب مدیریت دانش با رویکرد یادگیری ماشین با  یدیکل یها  شاخص یبند تیاولو
 بانک کشاورزی. در استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی

 پژوهش . ادبیات1

های مدیریت دانش و وضعیت  شناسایی شاخص(، در پژوهشی به ۴3۸۱رمضانی و سلیمی )
ت علمی دانشگاه کردستان در سال أاعضای هیپژوهش عه آماری جاما پرداختند. ه سازی آن پیاده

آوری اطالعات استفاده شد و برای  از ابزار پرسشنامه برای جمع .بودند ۴3۸۱-۴3۸3تحصیلی 
بهره گرفته  لیزرل و اس. پی. اس. اس. افزار ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم وتحلیل داده تجزیه
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 و ها دانشگاه در دانش مدیریت سازی پیاده در موفقیت برای که داد اننش پژوهش اینهای  شد. یافته
عنصر توانایی  ،عنصر توانمندی فرآیندی مدیریت دانش)باید به ابعاد  ،پژوهشی و علمی مراکز

توجه نمود  (یمانساز عنصر فناوری اطالعات و تکنولوژیک و توانمندی ساختار و فرهنگ ،مدیریتی
با استفاده از  ،ی نقاط قوت و ضعف سازمان در هر یک از این ابعادو سعی کرد که با شناسای

 .سازی مدیریت دانش آماده نمود های معرفی شده هر بعد سازمان را برای پیاده شاخص
ت دانش یریمد یساز ادهیپ یبرا یندیه مدل فرآئارا(، در پژوهشی به ۴3۹۹ساعدی و یزدانی )

 ق بکاریروش تحق پرداختند. ه برخاسته از داده هایرو: نظرران خودیدر ا یسازمان یریادگیبر  یمبتن
هدفمند و انجام  یریگ که با نمونهبوده  یت اکتشافیاز نظر ماه و یفیها ک از نظر نوع داده شده گرفته

با  نیز ها ل دادهیه و تحلیتجز انجام شد.( یو گروه یافته )فردیمه ساختاریق و نیعم یها مصاحبه
که توسعه  دادنشان  تحقیق یندیفرآ یانجام شده است. الگو یا سهیل مقایاستفاده از روش تحل

که منابع  یا به گونه ؛شود یمحقق م یا چهار حلقه یریادگیند یك فرآیق یت دانش از طریریمد
ل یسازمان تبد یمحور یها یستگیها و شا تیافته و به قابلی ءند، ارتقاین فرآیا یدر ط یسازمان

انجام  یگذار هید، سرمایند را فراهم نماین فرآیگر سازمان نتواند محقق شدن اا ،نیشوند. بنابرا یم
ف یت دانش را توصیریمد یساز ادهیه شده، مراحل توسعه و پئند ارایشده به هدر خواهد رفت. فرآ

و  ی، منابع سازمانیریادگی یها ندها و حلقهیهمچون فرآ یك از عوامل اساسیکند و نقش هر  یم
 .دینما ین مییت دانش تبیریمد یساز ادهیاطالعات را در پ ینه از فناوراستفاده خالقا

بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند پژوهشی با عنوان  (، در۴3۸6پور، واعظی و سفیدکار ) حسن
فرآیندهای مدیریت  و ها(  روابط بین عوامل )توانمندی، مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه

های بیمه   بانک و شرکت ۹0ای در  پیمایشی گسترده ای این راستا، بررسیدر . کردنددانش را بررسی 
ها نشان داد که بین   تحلیل دادهو آوری شد. تجزیه   پرسشنامه جمع ۱0و در نهایت انجام دادند

فرآیندهای مدیریت دانش به لحاظ آماری ارتباط قابل توجه و معناداری وجود دارد و  و ها  توانمندی
 .شود  های مدیریت دانش باعث بهبود فرآیندهای مدیریت دانش می  نمندیدر نهایت توا

پژوهش با هدف ارزیابی میزان تاثیر ابزارهای فناوری  (، نیز در۴3۸3آزادی و همکاران )
که میانگین کسب شده در مورد نشان دادند اطالعات در اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت 

 میزان است. بودهامتیاز باالیی « تولید و کسب دانش»اورانه در جریان گیری از ابزارهای فن میزان بهره
میزان ، 3.3به طور میانگین  «تولید و پردازش دانش»ه در زمینه فناوران ابزارهای از گیری بهره

گیری از  میزان بهرهو  6.۸به طور میانگین  «اشتراک دانش»استفاده از ابزارهای فناورانه در بخش 
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که  شدبه این ترتیب مشخص  .بوده است 3.3 «کارگیری دانش به»رانه در جریان ابزارهای فناو
بیشترین میزان استفاده از ابزارهای مرتبط با فناوری اطالعات به ترتیب در بخش تولید و کسب 

های بکارگیری دانش و تولید و پردازش دانش و در نهایت  بعد از آن به طور مشترک در حوزه و دانش
 . اک دانش اتفاق افتاده استدر بخش اشتر

برای مدیریت دانش مشتری  یبا عنوان ارائه مدل (، در پژوهشی۴3۸9)تارزاده و احمدی  ،احمدی
براساس مبانی نظری  .به شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری پرداختند ،در پست بانک ایران

عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری  ،هو پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با افراد خبره در این حوز
 ،محور در هشت عامل مورد شناسایی قرار گرفت که عبارتند از شناسایی و حمایت از مشتریان دانش

 ،های تکنولوژی اطالعات زیرساخت ،ایجاد انگیزش برای مشتری ،کسب و حفظ دانش مشتری
از  پس .سازمانی ان و عوامل درونمشارکت مشتری ،ارتباط با سایر ارکان ،ارزیابی و انتقال دانش

چارچوب نهایی تکمیل شده و در قالب پرسشنامه  ،های مربوط به آنها شناسایی این عوامل و شاخص
ها مورد  برای تجزیه و تحلیل داده Smart PLSافزار  تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم .توزیع گردید

 .های برازش مناسب برخوردارند ها از شاخص ه دادهنتایج تحقیق نشان داد ک .استفاده قرار گرفت
بندی عوامل موثر بر مدیریت  در نهایت اولویت. باشند ها در هشت عامل دارای بار مناسب می گویه

اولویت اول و عوامل  تکنولوژی اطالعاتهای  ترتیب زیرساخت بهدانش مشتری در پست بانک 
 مشتری، برای انگیزش ایجاد مشتری، دانش حفظ و کسب ،محور مشتریان دانش ،سازمانی درون

 های بعدی قرار دارند. اولویت مشتریان در ارکان و مشارکت سایر با ارتباط دانش، انتقال و ارزیابی
 های  مدل بندی اولویت و (، در تحقیقی با عنوان شناسایی۴3۸2وکیلی، نوری و عبادتی )

ماشین، نشان دادند که  یادگیری های  ز تکنیکا استفاده با ایران، در موفق الکترونیکی وکار کسب
 به جیباشد. نتا غات مییو مدل تبل یکیوکارها، مدل فروشگاه الکترون ت کسبیمدل در موفق نیبهتر

ار در نظر گرفته شده جهت یمع 6۴نشان دادند که از  ID3و  k-means تمیدست آمده از الگور
 یترین نقش را برا مهم ،شرکت یاستراتژ و IT یهاار توسعه ابزاریمدل موفق، دو مع نیانتخاب بهتر

  نماد اعتماد دارا هستند. یدارا یوکارها ت کسبیموفق
های یادگیری  ای سیستم ای به تجزیه و تحلیل مقایسه م(، در مطالعه60۴3و همکاران ) 1دورسن

 699از  های این مطالعه پرداخت. داده های مدیریت دانش گیری تأثیر شیوه ماشین برای اندازه
                                                           

1. Dursun Delen 
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کنند،  شرکت کوچک و متوسط که در صنعت خدمات در کالنشهر استانبول در ترکیه فعالیت می
های مدیریت دانش و عملکرد  ها نشان داد که بین سطح اجرای شیوه تجزیه و تحلیل گرفته شد.

 این پژوهش مفاهیم مدیریتی را سازمانی مربوط به مدیریت دانش، رابطه مثبت و قوی وجود دارد.
های مدیریت  های کوچک و متوسط از طریق اجرای موثر شیوه شرکت برای بهبود عملکرد سازمانی

 دانش ارائه داد. 
 یادگیری یها  چارچوبم(، نیز در تحقیقی با عنوان 6060) 1کومار پاندی و پام جنگل و وانی

ارتباطات باعث اطالعات و  یفناوری، نشان دادند که صنعت یاءاش ینترنتا یباز برا منبع ینماش
نظر از اندازه، چه کوچک و چه  صرف یعشده است. صنا یصنعت یداتو تول یاتتحول در عمل

شده از  یدتول یهاپردازش داده یرا برا ینماش یادگیری یهایکو تکن یبه هوش مصنوع یازبزرگ، ن
 یناند. اوب احساس کرده یهاو برنامه یصنعت یریتمد یها یستمها، سسنسورها، محرک یقطر

ها و   مدل ین،بنابرا .( هستندیک، گرافیلم، صدا، فیرحجم و تنوع )تصو یهایژگیو یها داراداده
افزار   در سخت یشرفتاست. پ یازمورد ن یریتو مد یلو تحل یهتجز یبرا یسفارش یها  یکتکن

 یو اجرا شیمنجر به آزما ی،و محاسبات ابر زیسا  یرهذخ یت، قدرت پردازش، ظرفیا  یانهرا
و کنترل  یبردار  بهره یریتمنابع، مد یساز  ینهبه یبرا یدر حوزه صنعت ینماش یادگیری یها  مدل

  .شود  یم یفیتک
م(، در تحقیقی به ادغام بازنمایی دانش مبتنی بر تجربه و 606۴) 2شفیق و سنین و زبیکی

ن پژوهش، برای یادگیری ماشین برای عملکرد کارآمد مهندسی مجازی پرداختند. در ای
 DDNA گیری موثر و کارآمد در یادگیری ماشین، تجربه خود محیط با استفاده از تکنیک تصمیم

گیری، دانش تجربی صریح را  تصمیم DNAگیرد.  ثبت، ذخیره و مجددًا مورد استفاده قرار می
ایندهای آوری کرده و از این دانش برای حمایت از فر گیری رسمی جمع براساس رویدادهای تصمیم

از آن به عنوان  سازی مطالعات موردی، کند. آزمایش تجربی و نتایج پیاده گیری استفاده می تصمیم
 کار گرفته شود.  تواند در فناوری بهبود یافته و به کند که می فناوری پشتیبانی می

های  م(، در پژوهشی به یک مورد مطالعاتی درباره کاربرد روش60۴۹و همکاران ) 3پرز
                                                           

1. Kumarpandey, PamJanghel &Vani 

2. Shafiq, Sanin & Szczebicki 

3. Perez 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921019098#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921019098#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921019098#!
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ری ماشین برای پشتیبانی از نظارت بر تکنولوژی، به مدیریت هوش سازمانی با استفاده از یادگی
بندی   یادگیری ماشین پرداختند که در آن از پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی برای طبقه

دهی، تولید و مونتاژ   افزار در حیطه شکل خودکار مستندات براساس معیارهای گروه نظارت بر نرم
کار  برای ایجاد مدل چندسطحی به شده  یبند طبقهتر  گیرد. کاتالوگ مستندات که پیش میبهره 

نماید. مدل حاصل، کاهش مقدار  بندی می شود که مستندات را به صورت خودکار طبقه گرفته می
 بندی درست را به همراه دارد. خوانش مورد نیاز برای طبقه

در پژوهشی با عنوان یک روش یادگیری ماشین با م(، 606۴) 1پانتلیس و آتانسیز و یاناکپلو
های ژنتیک در انتخاب ویژگی برای ارزیابی ریسک اعتباری،  ترکیب دانش متخصص با الگوریتم
های محاسبه نرم با دانش متخصص پیشنهاد کردند. به طور  یک استراتژی ترکیبی از ادغام روش

خصصان اجازه می دهد تا با تعریف خاص، یک الگوریتم یادگیری ماشین بدون نظارت، به مت
ها ایجاد کنند.  ای در مورد ویژگی ها در هر سناریو، یک یا چند سناریوی خوشه تعداد دلخواه خوشه

بندی، فرایند سلسله مراتب تحلیلی برای کمک به متخصصان در ترجیح  برای هر سناریوی خوشه
های دارای اهمیت یکسان و  یژگیهای جفتی برای و های هر خوشه، تعیین محدودیت دادن ویژگی

گیرد. نظرات متخصصان برای  ارزیابی قضاوت ذهنی آنها از نظر سازگاری مورد استفاده قرار می
سازی تحت چند محدودیت از طریق  گذاری اعتباری در قالب یک مسأله بهینه حل مشکل نمره

سازی تکاملی  ای بهینهه های محاسبات نرم براساس یادگیری ماشین تحت نظارت و الگوریتم روش
 مورد توجه قرار می گیرد. 

فرهنگ، ساختار و  ریتأث یبررس(، در تحقیقی با عنوان 60۴0) 2ژنگ، یانگ و مک لین
دانش در  تیریمد  کننده لیتعد نقش با توجه به یهوش تجار یبر اثربخش یسازمان یاستراتژ

هوش  یفرهنگ و اثربخش نیب  دانش رابطه تیریکه مد، نشان دادند  کره یصنعت خودروساز
 .کند می تیتقو فیرا به صورت ضع یساختار و استراتژ نیب  و رابطه یقو طور را به یتجار

 نوآوری پژوهش . 5

ها و مخصوصًا در صنعت   گیر شدن هوش مصنوعی در سازمان  با توجه به اهمیت و همه
                                                           

1. Pantelis, Athanasios & Yannacopoulos 

2. Zheng, Yang & Mclean 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494621003148#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494621003148#!
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مت هوشمندسازی و همچنین های کشور به س  بانکداری و غیرقابل اجتناب بودن این حرکت بانک
ها، نیاز به تحقیقات در این زمینه و طراحی مدیریت دانش در  اهمیت مدیریت دانش در سازمان

در  پرداخته باشد، این امر تاکنونی تحقیقی که به زوایای بستر یادگیری ماشین ضروری است؛ ولی
قرار مدیریت دانش در های نو و جدیدی برای است کشور انجام نشده است. در این تحقیق شاخص

بندی شدند.  نظر گرفته شده است. معیارها و زیرمعیارها با روش فرایند تحلیل شبکه فازی اولویت
بندی معیارها بوده و با  های کارآمد در زمینه اولویت تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی از تکنیک

ن یدر ایز از آن بهره برده شد. توجه به عملکرد خوب این تکنیک در مقاالت معتبر، در این تحقیق ن
ستم یا سیک شبکه یو  بوده دوطرفه معیارها و زیرمعیارها یمطالعه مشخص شد که وابستگ

د از یمحاسبه وزن عنصرها با ین صورت برایدهد که در ا یل میستم بازخور( را تشکی)س یرخطیغ
گیری چندمعیاره با    تصمیمهای  یکی از روش ای  ها استفاده کرد. فرآیند تحلیل شبکه شبکه یتئور

ز یق نین تحقیج اینتا ،گذشته یها قیگر تحقیهمانند د .ویه استسساختار غیرخطی و روابط دو
ت و وزن ین ارجحییدر تع فرایند تحلیل شبکه و روش ینشان داد که استفاده همزمان از منطق فاز

. کند یفراهم م یابیارز یرا برا یرتریپذ تر و انعطاف یط منطقیگر شرایکدیارها نسبت به یمع
ها  که بر فرض استقالل معیارها و گزینه گیری چندمعیاره های تصمیم برخالف بسیاری از روش

وابستگی بین  نوعیافته، با همه  طریق تعاملی نظام تواند از ای می متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه
گیری چندمعیاره  های تصمیم سایر روشتر از  هایی به مراتب بهتر و دقیق ها، پاسخ معیارها و گزینه

 .عرضه کند
های جدید و متناسب با سیستم بانکداری برای مدیریت دانش پیشنهاد شد و   همچنین شاخص

 تواند یمساختار آن در جهت استقرار با هوش مصنوعی )یادگیری ماشین( طراحی گردید. این تحقیق 
تری  اشد. لذا، پژوهش حاضر دید روشن و جدیب ها  راهگشای مفیدی برای توسعه و رقابت در بانک

 ظری،به لحاظ ننماید. همچنین  ارائه می از مدیریت دانش و ترسیم آن با رویکرد یادگیری ماشین
نکه دانش و یبا توجه به ا قلمداد کرد. مدیریت دانش مدل بسط عنوان به توان  میحاضر را  قیتحق

تواند مورد استفاده   یق میتحق یها  افتهین، ی؛ بنابراگردد  یاستخراج م یعلم یها  از پژوهش یآگاه
ه و ینظر یریگ  تواند به منجربه شکل  یق میتحق یها  افتهی، یواقع گردد. در ُبعد نظر ینظری و عمل

کشور  ساختار مدیریت دانش سازمانی در صنعت بانکداری ییو شناسا یه آزمائیق فرضیاز طر یتئور
 یجامعه آمار یدر قلمرو مکان یتواند مورد استفاده کاربرد  یق میتحق یاه  افتهی یگردد. از نظر عمل

 ند.یج آن استفاده نمایتوانند از نتا  یمشابه م یآمار یها  ر جامعهین سایرد. همچنیقرار گ
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 . روش پژوهش6

-توصیفیها  دادهپژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری 
مدیریت دانش به کمک های  شاخص ییشناسا قیتحق نیا یآنجا که هدف اصل ازاست.  پیمایشی

دارد. به  یدیکل تیاهم ،استفاده در مدل یمناسب برا یارهایانتخاب مع ،یادگیری ماشین است
و ابعاد اصلی مدل مدیریت دانش با رویکرد یادگیری  ها شاخص ،پس از مرور منابع لیدل نیهم

را  لیتحل ندیفرا ارهایمع ادیتعداد ز نکهیبا توجه به ا ارهایمع ییسا. پس از شناشدندفهرست  ماشین
 نیرا باال خواهد برد؛ از ابزار پرسشنامه استفاده شد و در ب یابیارز یو خطا کند یسخت م

به دست آمده  جیبا توجه به نتا یینها یارهایمع تیو در نها عیکارشناسان و خبرگان مربوطه توز
و  ییمنظور شناسا به حاضر قیتحق یجامعه آمار .دیگرد بندی   اولویت بندی و  ، رتبهاستخراج

و  یبند ها و رتبه در بانک ینماش یادگیری یکرددانش با رو یریتابعاد مدل مد سازی  یینها
شعب  یرانمد نیز و یو توسعه منابع انسان فناوری اطالعاتکارشناسان  یران،ها، مد آن بندی  یتاولو

 یژگی. وباشند یم ینماش یادگیری ریدانش و فناو یریتوان خبرگان آشنا با مدبه عن یبانک کشاورز
و  ینماش یادگیریآشنا به  ی،ت یتخصص آ ،ها با بانک یجامعه، سابقه همکار ینمشترک تمام ا

  .است دانش یریتمد

گیری چند معیاره و تحقیق در عملیات استفاده  در مطالعه حاضر چون از رویکردهای تصمیم
جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل  ،بنابراین ،ستشده ا

بندی معیارها و  از تکنیک فرایند تحلیل شبکه و تکنیک دیمتل برای اولویت پژوهشین ا در .دهد می
 شود؛ می گفته خبره پرسشنامهبه پرسشنامه مقایسه زوجی عمومًا  .زیرمعیارها استفاده شده است

 مورد زمینه در که هستند اساتیدی و مدیران خبرگان، گیری تصمیم مسائل به دهندگان پاسخ زیرا
تر از  در بیشتر موارد کم .افراد واجد شرایط ذاتًا محدود هستند ،بنابراین .باشند می نظر صاحب بحث

 گیری چند معیاره و این رویکردی متعارف در حل مسائل تصمیم بودهدر دسترس  متخصص ده
و نیز با توجه  دایره انتخاب خبرگان بسیار محدود است ،بنابراین (.۴3۸3 ،حبیبی و همکاران)است 

 ۴0نظر بودند، حداکثر  به اینکه در مطالعه موردی حاضر تعداد افراد خبره که در این حوزه صاحب
 .شدندد انتخاب هدفمن گیری  به عنوان نمونه به روش نمونه این جامعهاز  لذا، این تعداد نفر بودند،

شود. در   می ای و میدانی تقسیم  های گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه  روش
مطالعه  آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، از روش خصوص جمع

ده شده بندی عوامل، از روش میدانی استفا ای و جهت گردآوری اطالعات برای اولویت  کتابخانه
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ای و روش پیمایشی   بنابراین، ابزار و روش گردآوری این تحقیق در دو بخش روش کتابخانه است.
پاسخ استفاده  آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه بسته  شوند. در این پژوهش برای جمع  تقسیم می

عات به دست گردید. پرسشنامه اول، پرسشنامه دلفی فازی است. در پرسشنامه اول با توجه به اطال
جهت  ای شامل تمامی معیارهای شناسایی شده تهیه شد و  ، پرسشنامهاز مطالعه ادبیات آمده
خواسته شد تا میزان  سازی، با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی، از خبرگان  بندی و نهایی  دسته

دهنده  پاسخ . به این صورت کهاهمیت و تأثیرگذاری هر شاخص را براساس اعداد فازی بیان کنند
میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر شاخص بر مدیریت دانش با رویکرد یادگیری ماشین را با مشخص 

نماید و سپس این جواب به معادل اعداد فازی به   کردن میزان زیاد، متوسط و کم مشخص می
یل تبد (0، 0، ۱/0)و کم ( ۱/0،0، ۴، متوسط )(۱/0، ۴، ۴صورت زیاد برابر با اعداد فازی )

گردد.   در نهایت با محاسبه میانگین آن با نظر سایر خبرگان، میزان تأثیر آن مشخص می و گردد می
یعنی پرسشنامه  دومها در پرسشنامه دلفی، پرسشنامه   سازی آن  ها و نهاییپس از شناسایی شاخص

راساس یک ها استفاده خواهد شد. این پرسشنامه ب  دیمتل برای بررسی روابط درونی بین شاخص
شود، میزان تأثیر هر  گذاری می ( نمره۱و بیشترین عدد  0ترین عدد  ای که از )کم گزینه ۱طیف 

سنجند و در نهایت با انجام تحلیل، میزان ارتباطات درونی  ها را بر یکدیگر می کدام از شاخص
ها، پرسشنامه  شود. در نهایت پس از مشخص شدن روابط بین شاخص ها مشخص می  شاخص

بندی معیارها و   سوم تحقیق یعنی پرسشنامه مقایسات زوجی برای تحلیل شبکه فازی جهت اولویت
شود. با استفاده از این پرسشنامه اهمیت نسبی معیارها طبق نظر خبرگان   زیرمعیارها طراحی می

اعتی شود. برای امتیازدهی از مقیاس نه درجه س  تحقیق با استفاده از مقایسه زوجی تخمین زده می
شود که در نهایت توسط محقق در چندین مرحله تا رسیدن به اجماع، نظر خبرگان به   استفاده می

بهره گرفته  از روایی محتوایی  نیز پرسشنامهبرای تعیین روایی شود.   اعداد فازی تبدیل و تحلیل می
رگان بررسی و ها در مرحله دلفی فازی در دو راند توسط خب  شده است. با توجه به اینکه شاخص

ای برخوردار است. در پرسشنامه   نهایی شده است، در نتیجه پرسشنامه از روایی باال و تائید شده
پایایی قرار گرفته است. برای مقایسه نرخ ناسازگاری  مقایسه زوجی، نرخ سازگاری به عنوان مبنای

منظور تجزیه و تحلیل و  آوری شده به  های جمع  استفاده شده است. داده 1از روش گوگوس و بوچر

                                                           

1. Gogus & Boucher 
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های مختلف به اطالعاتی ارزشمند تبدیل گردند تا بتوان با   بایست در قالب آزمون  گیری می  نتیجه
منظور تجزیه و  ها، به نتایج موردنظر دست پیدا کرد. در این پژوهش به استفاده از تعبیر و تفسیر آن

. پس از شده استاستفاده  یاستنباطو  یفیآمار توص یها از روش ،ها و اطالعات دادهتحلیل 
 طی تکنیک دلفی فازی بهو  یبند و طبقه یاطالعات، ابتدا اطالعات خام کدگذار یگردآور

ش به مرکز و یهای گرا شاخص ،یفی. سپس با استفاده از آمار توصدنشو یل میق تبدیتحق یرهایمتغ
 لیتحل ندیاز فرا ارهایمع یمنظور بررس و به گردد یمحاسبه ماعضای نمونه تحقیق  یپراکندگ

و  1اکسلافزار  ق از نرمیتحق یها داده لیوتحل هی. در تجزشود یاستفاده مای فازی و دلفی فازی   شبکه
 استفاده شده است. 2سوپر دسیژن

 ی پژوهشها . یافته7

حوزه مدیریت دانش و یادگیری ماشین در سیستم بانکداری،  ابتدا با بررسی کلیه تحقیقات
در صنعت  نیماش یریادگی کاربرد ی بادانش سازمان تیریبر مدمعیارهای تأثیرگذار فهرستی از 

استخراج و با توجه به نظر اساتید دانشگاهی، برخی از معیارها حذف و برخی افزوده  بانکداری
معیار فرعی به دست آمد که جهت ارزیابی، در قالب پرسشنامه  6۴معیار اصلی و  ۱شدند، نهایتًا 

یعنی افرادی که  ها، خبرگان پرسشنامه سازی و آماده پس از تهیهانتقال داده شد. به خبرگان 
 یزه کافیانگ یدارامتخصص آی تی، آشنا به فناوری اشیاء و اطالعات مداوم از مسأله را داشته و 

  نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. در مرحله ۴0به تعداد  را داشتند، تحقیقند یشرکت در فرا یبرا
ها توسط خبرگان، نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب  پرسشنامه ت پس از تکمیلنخس

و میانگین فازی مربوط به هر معیار به طور  که مقادیر کیفی متغیرها به مقادیر کّمی فازی تبدیل شد
( استفاده شد. در این ۴جدا تعیین شد. جهت فازی کردن متغیرهای کالمی از مقادیر جدول )

آوری گردید. سپس   قیق در دو مرحله پرسشنامه دلفی فازی بین خبرگان توزیع و نتایج آن جمعتح
زدایی شدند.  میانگین فازی نظرات کلیه خبرگان در مورد هر معیار به دست آمد و مقادیر، فازی

ن یانگیباشد. پس از محاسبه م زدایی مورد استفاده در این تحقیق، روش مرکز سطح می روش فازی
ن محاسبه یانگیك از خبرگان از مینظر هر  های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول، اختالف یدگاهد

                                                           

1. Excel 

2. Super Decisions 
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ن اختالف محاسبه شده مربوط به هر خبره ثبت گردید و پرسشنامه دوم مانند پرسشنامه یشده و ا
 یبرای ارائه پیشنهادهای جدید طراح درخواستدر پرسشنامه اول و  آمدهنمره به دست  ثبتو  اول

را با  یدیج جدیتوان نتا  یخود، م یمجدد هر خبره از نظر قبل یابین صورت پس از ارزید. در اش
های ارائه شده در مرحله اول  توجه به جواب سایر خبرگان به دست آورد. در نهایت با توجه به دیدگاه

 6/0ه کم تر از آستان این مرحله، در صورتی که اختالف بین دو مرحله کم و مقایسه آن با نتایج
 شود. باشد، فرایند نظرسنجی متوقف می

 زدایی شده میانگین فازی نظرات خبرگان در مرحله دوم نظرسنجی و مقدار فازی -1 جدول

 زیر عامل ردیف

میانگین 

زدایی شده  فازی

 1مرحله 

میانگین 

زدایی شده  فازی

 2مرحله 

 اختالف

 22/2 0/92 0/90 شخصی اطالعات از حفاظت 2

 23/2 0/87 0/84 افزار  و نرمر افزا سخت 2

 29/2 0/46 0/27 مرکز داده امن 3

 2 0/58 0/58 یکنترل دسترس 4

 22/2 0/90 0/88 ارتباطات 5

 22/2 0/88 0/87 یکیزیف حفاظت 6

 25/2 0/65 0/55 ستمینان عملکرد سیت اطمیقابل نیتضم 7

 22/2 0/81 0/83 فرهنگ و جو سازمانی 8

 2 0/79 0/79 سازمانیقوانین و مقررات  9

 2 0/72 0/72 دانش زمان ارائه 22

 28/2 0/92 0/80 حمایت مدیریتی 22

 22/2 0/60 0/55 سطح عملی محیط 22

 3/2 0/73 0/70 نوع دانش 23

 22/2 0/83 0/81 نیروی انسانی متخصص و با دانش 24

 2 0/76 0/76 موقعیت ارائه دانش 25

 25/2 0/79 0/74 تدوین محتوا 26

 2 0/90 0/90 خلق دانش 27

 22/2 0/71 0/69 کسب دانش 28

 2 0/83 0/83 تبدیل دانش 29

 2 0/78 0/78 بکارگیری دانش 22

 22/2 0/84 0/74 نیازسنجی دانشی 22

اند و میزان   ها، اعضای خبره به وحدت نظر رسیده شود، در کلیه مؤلفه  که مشاهده می گونه همان
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( است؛ لذا، نظرسنجی 6۱/0تر از  تر از حد آستانه کم )کم اول و دوم کمنظر در مراحل  اختالف
معیارها قبول ی برای قبول یا عدم حد، موردنظرشود. در نهایت برای استخراج معیارهای  متوقف می

 90معیار، حدود  ، مرز قابل قبول برای90-30در نظر گرفته شد. در این مطالعه با توجه به قانون 
یا باالتر  9/0میانگین است. اگر مقدار دی فازی شده عدد فازی مثلثی نزدیک به  درصد حد باالی

شود.  ینماز آن باشد، به عنوان معیار قابل قبول پذیرش شده و در غیر این صورت مورد قبول واقع 
 9/0قابل توجه است که مقادیر حد توافق در غربالگری فازی براساس مقاالت و کتب، مقدار 

در  نیماش یریادگی کردیدانش با رو تیریمدابراین، معیارهای نهایی و تأثیرگذار بر باشد. بن  می
 اند که عبارتند از:  ( ارائه شده6جدول ) با توجه به نظر خبرگان در صنعت بانکداری

 مؤثر مدیریت دانش یینها یارهایرمعیو ز ارهایمع -2 جدول

 یازف یدلف ندیبا توجه به فرآبا رویکرد یادگیری ماشین 

 نماد شاخص نماد شاخص اصلی ردیف

2 

 C1 عوامل زیرساختی

 C11 شخصی اطالعات از حفاظت

 C12 افزار  و نرمافزار  سخت 2

 C13 ارتباطات 3

 C14 یکیزیف حفاظت 4

5 

 C2 عوامل محیطی

 C21 فرهنگ و جو سازمانی

 C22 قوانین و مقررات سازمانی 6

 C23 زمان ارائه دانش 7

 C24 حمایت مدیریتی 8

9 

 C3 عوامل محتوایی

 C31 نوع دانش

 C32 نیروی انسانی متخصص و با دانش 22

 C33 موقعیت ارائه دانش 22

 C34 تدوین محتوا 22

23 

 C4 فرایند مدیریت دانش

 C41 خلق دانش

 C42 کسب دانش 24

 C43 تبدیل دانش 25

 C44 بکارگیری دانش 26

 C45 نجی دانشینیازس 27

 بکارگیری تکنیک دیمتل. 7-1

نفر از  ۴0ای به عنوان پرسشنامه دیمتل در اختیار   پس از شناسایی معیارهای اصلی، پرسشنامه
و منابع انسانی و مدیران بانک کشاورزی در سیستم بانکی قرار  ITخبرگان و کارشناسان حوزه 
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وجی، درجه تاثیری که هر معیار بر معیار دیگر های ز ها خواسته شد تا با مقایسه  گرفت و از آن
که به ترتیبی نمایانگر  ۱تا  0صحیح بین  گذارد را تعیین کنند. برای این کار از مقیاس عددی  می

ها ماتریس ارتباط   شود و این پاسخ  باشند، استفاده می  تا تأثیر خیلی زیاد می درجه بدون تأثیر
هدف از ارائه این پرسشنامه، تعیین ارتباط بین معیارها و دهند. در واقع   مستقیم را شکل می

باشد. در این مرحله براساس روش دیمتل، تشکیل نمودار   مشخص نمودن معیارهای تأثیرگذار می
گیرد. ماتریسی تحت عنوان ماتریس اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها در   عّلی صورت می

منظور تحلیل روابط  ( قابل مشاهده است، به3س که در جدول )نظر گرفته شده و اعداد این ماتری
به ترتیب از  R-Jو  R+Jکار گرفته شده است. در این ماتریس  دیمتل در مورد معیارهای اصلی به

 اند.  به دست آمده Tها، متناظر ماتریس   جمع و تفریق سطرها و ستون
 زیرمعیارها ماتریس میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری -3جدول 

 J R j-R J+R معیار

 268/2 444/2 376/2- 522/2 (C11) حفاظت از اطالعات شخصی

 2 447/2 447/2- 447/2 (C12) افزار  افزار و نرم  سخت

 226/2 392/2 264/2- 527/2 (C13)ارتباطات 

 268/2 225/2 282/2 292/2 (C14) حفاظت فیزیکی

 2 268/2 268/2- 268/2 (C21) فرهنگ و جو سازمانی

 2 242/2 272/2- 242/2 (C22) قوانین و مقررات سازمانی

 2 225/2 225/2- 225/2 (C23) زمان ارائه دانش

 282/2 268/2 224/2 249/2 (C24) حمایت مدیریتی

 259/2 268/2 292/2 227/2 (C31) نوع دانش

 222/2 222/2 222/2 323/2 (C32) نیروی انسانی متخصص و با دانش

 2 225/2 225/2- 225/2 (C33) قعیت ارائه دانشمو

 2 252/2 252/2- 252/2 (C34) تدوین محتوا

 2 228/2 228/2- 228/2 (C41) خلق دانش

 2 268/2 268/2- 268/2 (C42) کسب دانش

 232/2 268/2 264/2 322/2 (C43) تبدیل دانش

 282/2 2 282/2 282/2 (C44) بکارگیری دانش

 224/2 2 224/2 224/2 (C45) نیازسنجی دانش

باشد.   دهنده میزان تأثیرگذاری معیارها بر دیگر معیارهای مدل می نشان J( ستون 3در جدول )
دهنده  نشان Rبراساس نتایج، بکارگیری دانش بیشترین تأثیرگذاری را بر سایر معیارها دارد. ستون 
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 افزار  افزار و نرم  . براساس نتایج، سختباشدمیزان تأثیرپذیری معیارها از دیگر معیارهای مدل می
میزان تأثیر و اثر عامل ( J+R)باشد. بردار افقی  دارای بیشترین تأثیرپذیری از سایر معیارها می

عاملی بیشتر باشد، آن عامل،  J+Rبه عبارت دیگر، هرچه قدر مقدار  موردنظر در سیستم است؛
گیری دانش بیشترین تعامل را با سایر معیارهای تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. بکار

دهد. به طوری   قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان می (J-R)مورد مطالعه دارند. بردار عمودی 
شود و اگر منفی باشد، معلول   مثبت باشد، متغیر، یک متغیر عّلی محسوب می J-Rکلی اگر 

 یانسان یروین، دانش نوعی، تیریمد تیحمای، کیزیحفاظت فشود. براساس نتایج   محسوب می
حفاظت از عّلی هستند و  دانش یازسنجینو  دانش یریبکارگ، دانش لیتبد، متخصص و با دانش

 مقرراتو  نیقوانی، و جو سازمان فرهنگ، ارتباطاتافزار،   و نرم افزار  سختی، اطالعات شخص
معلول  دانش کسبو  دانش خلق، امحتو نیتدو، ارائه دانش تیموقع، ارائه دانش زمانی، سازمان

همچنین برای تعیین نقشه روابط شبکه، باید شدت آستانه محاسبه گردد. با این روش هستند. 
نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتناء را ترسیم کرد. تنها روابطی که  توان از روابط جزئی صرف می

ر نقشه روابط نمایش داده خواهد شد. تر باشد، د از مقدار آستانه بزرگT ها در ماتریس  مقادیر آن
محاسبه شود. بعد از  Tبرای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس 

تر از آستانه باشد، صفر شده،  که کوچک Tآنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس 
به دست آمده  002/0لعه شدت آستانه شود. در این مطا  یعنی آن رابطه عّلی در نظر گرفته نمی

 است. 

 اجرای تکنیک تحلیل شبکه فازی. 7-2

 یبانکدار ستمیدانش در س تیریمدعوامل مؤثر بر  بندی اولویتجهت تعیین وزن نهایی و 
فازی استفاده شده است. به این صورت  ، از تکنیک تحلیل شبکهنیماش یریادگی کردیکشور با رو

ترین معیارها، جهت تهیه پرسشنامه نخبگان، با توجه به   سایی اثربخشکه در مرحله بعد از شنا
 تیریمدبندی عوامل مؤثر  زیرمعیار در جهت رتبه ۴9معیار اصلی و  ۱نتایج بخش دلفی فازی، 

 ها پرسشنامه انتخاب و براساس آن نیماش یریادگی کردیکشور با رو یبانکدار ستمیدانش در س
 ز نخبگان تهیه شد.مقایسات زوجی جهت نظرسنجی ا

 تشکیل مدل و ساختاردهی مسئله

زیرمعیار است.  ۴9معیار و  ۱شامل یک هدف،  ی مورد استفاده در تحقیق حاضرا شبکهمدل 
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در این مدل، سطح اول همان سطح هدف است که در تحقیق حاضر این سطح هدف جهت 
 نیماش یریادگی کردیبا روکشور  یبانکدار ستمیدانش در س تیریمدبندی عوامل مؤثر بر  اولویت

های اصلی  شاخص یا معیارهای اصلی است. ها تعریف شده است. سطح دوم این مدل شاخص
زیرساختی، عوامل محیطی، عوامل محتوایی و فرایند  عوامل حاضر عبارتند از: موردنظر تحقیق

ی هستند مدیریت دانش. سطح سوم، تحلیل سلسله مراتبی زیرمعیارهای هر یک از معیارهای اصل
 کردیکشور با رو یبانکدار ستمیدانش در س تیریمدهای نهایی مؤثر بر  که در واقع شاخص

 باشند. می نیماش یریادگی

 ها  زوجی معیارها و کنترل سازگاری آن تشکیل ماتریس مقایسه. 7-3

های مقایسه زوجی شامل ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به  در این قسمت تمامی ماتریس
ها نسبت به هر معیار به صورت فازی و با کمک اعداد فازی  های مقایسه زوجی گزینه و ماتریس هدف

گردد.   ها محاسبه می مثلثی تشکیل شده و اوزان نسبی و نرخ ناسازگاری برای هر یک از این ماتریس
های   تریسصورت که ما ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین   ها، داده  پس از تکمیل پرسشنامه

افزار به صورت انفرادی وارد شد و سپس نرخ ناسازگاری   ها درون نرم  مقایسات زوجی پرسشنامه
افزار، ماتریس تلفیقی ایجاد شد  ماتریس نظرات هر یک از افراد محاسبه گردید. در نهایت، توسط نرم

جداول  دررار داد که نتایج و رتبه نهایی به همراه وزن هر کدام را به صورت تفکیک شده در اختیار ما ق
زبانی ماتریس  متغیرهایهای مقایسه زوجی،  گیری ماتریس زیر قابل مشاهده است. پس از شکل

یین شود. تع FANPتصمیم، به اعداد فازی مثلثی تبدیل شدند، باید بردارهای وزن با استفاده از روش 
گیرندگان،  ت که با توجه به نظر تصمیمگیرندگان مورد ارزیابی قرار گرف نفر از تصمیم ۴0عوامل توسط 

ای موجود در ساختار   های مقایسه  با توجه به اینکه کلیه ماتریسهای عدد فازی محاسبه شد.  مؤلفه
توان سوپر ماتریس موزون و  یمنیز کنترل شده است،  ها آنماتریس ناموزون محاسبه شده و سازگاری 

هدف از به حد رساندن سوپر ماتریس موزون این است در نهایت حدی را به شرح زیر به دست آورد. 
 نسبی درازمدت هر یک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شود.  تأثیرکه 

 تعیین اوزان نهایی. 7-1

عناصر،  ییب نهاین ارزش و ضرییتع یبرا ن مرحلهی، آخریس حدیپس از محاسبه سوپر ماتر
توسط  یحد ماتریس در ابر یارهامعیرزب یضر یساز  ها و نرمال  س خوشهیماتر جیمحاسبه نتا

که براساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، اولویت نهایی  اشدب یها م  ب خوشهیضر
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بر مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری  مؤثرمعیارها و زیرمعیارهای 
 ( مشخص شده است.۱و ) (۱) ماشین در جدول

 نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک سیستمدانش در  تیریمدایی معیارهای اصلی مؤثر بر وزن نه -4جدول 

 رتبه وزن نماد معیار

 C1 43683/2 2 عوامل زیرساختی

 C2 24746/2 3 عوامل محیطی

 C3 24827/2 4 عوامل محتوایی

 C4 36754/2 2 فرایند مدیریت دانش

دارای  ۱32۹3/0دهد، عوامل زیرساختی با وزن حدی   ( نشان می۱طور که جدول )  همان
دانش در  تیریمد ترین تأثیر را بر حفظ کم 0۱۹۴9/0با وزن حدی  و عوامل محتوایی تأثیربیشترین 

( قابل ۱ها در جدول ) دارند. سایر رتبه نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک ستمیس
 مشاهده است.

 نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک سیستمدانش در  تیریمدیارهای مؤثر بر وزن نهایی زیرمع -5جدول 

 بندی رتبه وزن نهایی نماد زیر معیار

 C11 25257/2 7 حفاظت از اطالعات شخصی

 C12 27682/2 4 افزار  افزار و نرم  سخت

 C13 27799/2 3 ارتباطات

 C14 23228/2 8 حفاظت فیزیکی

 C21 22775/2 26 زمانیفرهنگ و جو سا

 C22 22282/2 22 قوانین و مقررات سازمانی

 C23 22895/2 9 زمان ارائه دانش

 C24 22826/2 25 حمایت مدیریتی

 C31 26252/2 6 نوع دانش

 C32 22292/2 23 نیروی انسانی متخصص و با دانش

 C33 22997/2 2 موقعیت ارائه دانش

 C34 22362/2 27 تدوین محتوا

 C41 28635/2 2 دانش خلق

 C42 27432/2 5 کسب دانش

 C43 22242/2 22 تبدیل دانش

 C44 22282/2 24 بکارگیری دانش

 C45 22462/2 22 نیازسنجی دانش
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، ۴۴۸۸9/0دهد زیرمعیار موقعیت ارائه دانش با وزن حدی   ( نشان می۱طور که جدول )  همان
 تیریمدترین تأثیر را بر  کم 00326/0با وزن حدی  و زیرمعیار تدوین محتوا تأثیردارای بیشترین 

( ۱ها در جدول ) دارند. سایر رتبه نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک ستمیدانش در س
ها )معیارهای   عناصر سوپر ماتریس حد برای زیرمعیارهای هر یک از خوشهقابل مشاهده است. 

صادفی/احتمالی به دست آید )جمع عناصر ستونی آن یک اصلی( نیز باید نرمالیزه شود تا حالت ت
( به دست 2شود(. بردار اهمیت نهایی برای اهداف این مطالعه پس از نرمالیزه شدن در جدول )

 آمده است:
 یبانک سیستمدانش در  تیریمدهای مؤثر بر  معیارهای خوشه وزن نهایی -6جدول 

 نیماش یریادگی کردیبا در نظر گرفتن رو

 خوشه نماد ارزیرمعی
وزن نرمال شده 

 برای هر خوشه
 بندی رتبه

 C11 حفاظت از اطالعات شخصی

 عوامل زیرساختی

22953/2 3 

 C12 32282/2 2 افزار  افزار و نرم  سخت

 C13 32568/2 2 ارتباطات

 C14 23398/2 4 حفاظت فیزیکی

 C21 فرهنگ و جو سازمانی

 عوامل محیطی

22472/2 4 

 C22 33762/2 2 ات سازمانیقوانین و مقرر

 C23 42839/2 2 زمان ارائه دانش

 C24 22929/2 3 حمایت مدیریتی

 C31 نوع دانش

 عوامل محتوایی

32426/2 2 

 C32 26482/2 3 نیروی انسانی متخصص و با دانش

 C33 62282/2 2 موقعیت ارائه دانش

 C34 22822/2 4 تدوین محتوا

 C41 خلق دانش

یریت فرایند مد
 دانش

39527/2 2 

 C42 34227/2 2 کسب دانش

 C43 29339/2 4 تبدیل دانش

 C44 25872/2 5 بکارگیری دانش

 C45 22268/2 3 نیازسنجی دانش

ها با یکدیگر، وزن و اولویت زیرمعیارهای نهایی به شرح  در نهایت با مقایسه کلیه زیرمعیار
جهت مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد  دهد در  ( به دست آمد که نشان می9جدول )
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( و ۴۴۸۸9/0یادگیری ماشین، بیشترین وزن و اهمیت مربوط به شاخص موقعیت ارائه دانش )
ها به  باشد. سایر وزن  ( می00326/0ترین وزن و اهمیت مربوط به شاخص تدوین محتوا ) کم

 ( قابل مشاهده است.9ترتیب در جدول )
 لویت زیرمعیارهای نهاییوزن و او -7جدول 

 بندی رتبه وزن نهایی معیار

 2 22997/2 موقعیت ارائه دانش

 2 28635/2 خلق دانش

 3 27799/2 ارتباطات

 4 27682/2 افزار  افزار و نرم  سخت

 5 27432/2 کسب دانش

 6 26252/2 نوع دانش

 7 25257/2 حفاظت از اطالعات شخصی

 8 23228/2 حفاظت فیزیکی

 9 22895/2 ارائه دانشزمان 

 22 22462/2 نیازسنجی دانش

 22 22282/2 قوانین و مقررات سازمانی

 22 22242/2 تبدیل دانش

 23 22292/2 نیروی انسانی متخصص و با دانش

 24 22282/2 بکارگیری دانش

 25 22826/2 حمایت مدیریتی

 26 22775/2 فرهنگ و جو سازمانی

 27 22362/2 تدوین محتوا

 گیری . نتیجه8

 و مدیران و گذاران سیاست ریزان،  برنامه های کاربردی و راهگشایی مسائل منظور ارائه پیشنهاد به

و با پیشینه تحقیق،  به دست آمده برای اهداف تحقیق تفسیر سیستم بانکداری، نتایج مسئوالن
یکردی برای و رو سازوکارشده است. همچنین مشخص گردید که چه فرایند،  مقایسه و بررسی

گذاری   و باید سازمان روی چه فرایندی سرمایه ها مورد نیاز است بلوغ مدیرت دانش در سازمان
نماید. لذا، این تحقیق رویکرد یادگیری ماشین برای مدیریت دانش در سیستم بانکی را پیشنهاد 

سازمانی به کارکنان  شود که باید از رویکرد سّنتی به انتقال دانش این مهم را یادآور می ؛ ودهد می
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های   ها پرداخت. روش گام را فراتر نهاد و به سمت هوشمندسازی مدیریت دانش در سازمان
ها، با حداقل دخالت کاربر است، در   دا کردن الگوهای موجود در دادهین با هدف پیری ماشییادگ

ل یمختلف از قب های  نهیهای حساس در زم  رییگ  مییافتن اطالعات کاربردی و مهمی برای تصم
اند. به طوری که خود سیستم به   اری را کسب نمودهیهای بس  تیها، موفق  بندی داده  نی و طبقهیب  شیپ

و مدیریت دانش در سازمان را  های مختلف را تشخیص نیازهای دانشی در موقعیت خودکارصورت 
ختی دارای بیشترین تاثیر و یاتی و پیاده نماید. با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل زیرساعمل

 کردیبا در نظر گرفتن رو یبانک ستمیدانش در س تیریمدترین تأثیر را بر حفظ  عوامل محتوایی کم
دارند. بنابراین، ضروری است مدیران بانک کشاورزی درصدد بهبود سیستم بر پایه  نیماش یریادگی

 نتایج این تحقیق باشند.
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 منـابـع
(. تاثیر ابزارهای فناوری اطالعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت. ۴3۸3آزادی، ا. ) آزادی، ق.، آزادی، ز.،

 .۹2-9۴: ۴شماره  شناسی، مطالعات دانش

. برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران یارائه مدل(. ۴3۸9) ، س.احمدی ح.، ،تارزاده ، ف.،احمدی
 .۸6-9۹: ۸2 های بازرگانی، بررسی

های مدیریت دانش مشتری  (. ارائه چارچوب مفهومی عوامل و مولفه۴3۹۸، ف.، اخوان، پ.، زارع مقدم، ز. )پور برزین
 .۴36-۴۴۱: 6۱ مدیریت فردا،در بانک ملی. 

بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و (. ۴3۸6پور، ا.، واعظی، ر.، سفیدکار، پ. ) حسن
 .39-3۴: ۴۱، تحول مدیریت توسعه و. بیمه

ها )مطالعه موردی:  سازی آن های مدیریت دانش و وضعیت پیاده شناسایی شاخص(. ۴3۸۱رمضانی، ق.، سلیمی، ج. )
 .۴۱ -۴(: ۱)2 های معنایی، بازیابی دانش و نظام(. دانشگاه کردستان

ران یدر ا یسازمان یریادگیبر  یمبتن ت دانشیریمد یساز ادهیپ یبرا یندیه مدل فرآئاراق(. ۴3۹۹ساعدی، م.، یزدانی، ح. )
 (.6)۴ مدیریت فناوری اطالعات،. ها ه برخاسته از دادهیخودرو: نظر

وکار الکترونیکی موفق در ایران با  های کسب  بندی مدل  (. شناسایی و اولویت۴3۸2وکیلی، م.، نوری، ر.، عبادتی، ا. )
 DOI: 10.22061/jte.2017.731 .33۱-363 (:۱)۴۴ فناوری آموزش،های یادگیری ماشین.   استفاده از تکنیک
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