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  چکیده

نابی باه دساس را بار نه داکاته تاا جهاس هاساادماهتغییرات سرنع در اقتصاد مبتنی بر داناا امارودی،  هد :
ساادمانی گ که فرهنایدرصاورتسادی مدنرنس دانا موفق گام نهند، اماا اهداف خود و حف  بقانشاه در جهس پیادو

و  ها، کناساانیسادی مدنرنس دانا فراهم نباکد، به نتیجه مطلوبی دسس نخواهیم نافس. هدف اد انم پژوجهس پیادو
 باکد.ی الکترونیک میداربانکبندی عوامل فرهنگیِ مسثر مدنرنس دانا در اولونس

د باکادیمیمانشی اسس و بانک ملس استاه قم به عنواه جامژه نمااری پ -روش پژوها حاضر توصیفی روش:
  .مناجستهبندی عوامل مسثر اد روش تحلیل سلسله مراتبی فادی بهرو اولونس منظوربه

هناگ محاور، فرفرهناگ دانا”مژیاراصلی به ترتیب مژیارهاای  3نتانج گونایِ نه اسس که اد میاه  یافته ها:
 .باکنددارای بیشترنم اهمیس می“ سادمانی، فرهنگ خلق و تسهیم دانا

 باه همایم دلیال کنناد،یمادنرنس داناا باادی م یهااعوامل فرهنگی نقشی حیااتی در تژیایم نتاانج تالشنتیجه گیری: 
 باکند.یمرنس دانا دنمدنرنس دانا را دارند، نیادمند بررسیِ عوامل فرهنگیِ مسثر بر مکه قصد پیادو سادی  نیهاسادماه

ی الکترونیاک، عوامال کلیادی موفقیاس، فرننناد تحلیال سلساله مراتبای فاادی، دارباناک: واژگان کلیدی
 مدنرنس دانا.
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 مقدمه
ه بابال محساوس پ نریِ سادمانی در اقتصاد مژاصر اد منابع فی نکی و قااساس و بنیاه رقابس

ی اخیار محققااه هاساالدر به گوناه ای کاه  ، 2010پوالمحمدی، س دانا تبدنل کدو اس

باه   ،2009یس، پرالاف و اِلااند کاناختهباه رسامیس  دانا را به عنواه نک دارانیِ سادمانی

د م ناس عامال حیااتی ا نمتارمهمعبارت بهتر، دانا در اقتصاد مادره امارودی باه عناواه 

قاادر  کارهانی کهکسب و  و د 2011پکیرادی و همکاراه، س رقابتی در نظر گرفته کدو اس

محصوالت و  ی خود باکند و نه را در عملیات،هاسادماهبه تسخیرِ دانا موجود در دروه 

د وباخدمات خود گسترش دهند، نسبس به رقبای خاود اد م نتای وناژو برخاوردار خواهناد 

  .2010پوالمحمدی، 

ها هاای عمادو ساادماهبه عبارت دنگر، حف  و گسترش م نس رقابتی نکی اد نگرانی

باس، انی و رقاننکه امرودو بر دانا به عنواه نکی اد عوامل موفقیس ساادمااسس، با توجه به 

ها ساژی بار مادنرنس داناا ماسثرتر و کارنمادتر باه بیا اد حد تاکید کدو اسس. ساادماه

های مانهبناابرانم، سار  د2012پاتاوفی نژقاوبی و همکااراه، دمنظور بهبود عملکردکاه دارن

ها باه منظاور نس دانا به نک سالح ضروری و استراتژنک برای ساادماهایالعاتی و مدنر

ضاروری در  اما انجاد و توساژه سیساتم مادنرنس داناا باه تغییارات ،اندکدورقابس تبدنل 

هانی که عملکرد ساادمانی را تژیایم ها، فرهنگ و دنگر جنبهفرننندها، مدنرنس، دنرساخس

هاا انم، نهتوانند به نک بارو تغییر نمانند، عالوو بارمیدارد و همه انم ابژاد ننیاد نمانند، می

پسااجِوا و د هایِ مختلاف توساژه نابناتوانند باه یاور متفااوتی در ساادماهخاص بودو و می

ساادی و د کاه انام امار مساتل م تواناانیِ ساادمانی بارای یراحای و پیااد2010جوسِونسِس، 

 بارای بهباود و حماناس اد داناا ساادماه و ابا ار هافرهنگها، ساختارها، فرننندها، یستمس

  .2011پکیرادی و همکاراه، د باکیمبرای تصمیم گیریِ مسثر 

اد سوی دنگر، در دهه نخرِ قره بیستم کاهدِ تغییراتِ عمیقِ فناوری در دمارو تجاارت 

های مخاابراتی یساتمساد یرناق  هااپرداخسها و نسسروالکترونیکی نا تغییر محصوالت و 

توسااژه فناااوری تااأثیر داری الکترونیااک نیاا   . بانااک2003پنوسااف انی و همکاااراه،م بااودن
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، به عبارتی اد نقطه نظر باناک، اساتفادو اد اننترناس باه گوناه هاسسبانکایالعات به وسیله 

ی سراسار دنیاا هاابانکد و ددهایمهای فی نکیِ عملیاات باانکی را کااها ننهه مژناداری 

داری الکترونیاک ی جدند به واساطه باناکهافرصسبه سمس  کاه رایتجارهای یاستراتژ

و را قاادر باه توساژه در مقیااس وسایع  هاابانکداری الکترونیک، دهند دنرا بانکیمسوق 

د گاردیمناابی باه امکاناات جدناد تغییر رفتار استراتژنک کردو و در نهانس موجبِ دساس

   .2003پنیتسیور،

باردی در داناا باه عناواه ناک م ناس رقاابتی و راه گیری ادبنابرانم با توجه به بهرو

ساادی دوکناساانی عوامال کلیادی موفقیاس باه منظاور پیااه داری الکترونیکی و نیاد ببانک

امالت داری الکترونیکای و جانگااو نه در مژااهمیس بانک همچنیم مدنرنس دانا موفق و

را دارای اهمیتای  داری الکترونیاککشوری، تژییم عوامل کلیدی مدنرنس دانا در باناک

گاردد. یمری پا نونژو نافتیم، که منجر به بهبود فرننندهای کاری و نهانتاای افا انا رقاباس

 بناادی عواماال وهاادف اد انجااام اناام پااژوها کناسااانی، اسااتخراج و اولونااس، رواداناام

یری کارگباهی الکترونیاک توساط دارباناکی مسثر فرهنگی مدنرنس داناا در هاکاخص

  باکد.یمسلسله مراتبی فادی  فرننند تحلیل

 مدیریت دانش
داناا،  رودافا وه ناافتم یاسبا توجه باه اهم یکنون یچیدوو پ یکسب و کار رقابت یطدر مح

س،  گاردد یاحساس ما یااد پ یادانا ب نرنسبه مد یادن  ، در 2010پسااجِوا و جوسِونساِ

مانی رقاباس سااد واقع مدنرنس دانا به عنواه نک استراتژی مهام بارای بهباود عملکارد و

باکاد کاه باه یم د کاه دارای تژاارنف دناادی 2006پونگ و اسپیم وال، س اسو مطرح کد

 نمانم.ها اکارو میای اد نهپارو

گوپتا و همکاراه بر انام عقیادو هساتند کاه مادنرنس داناا فرنننادی اساس کاه باه 

هانی چوه حل یسفژالکاه را برای های مهمنماند تا ایالعات و مهارتیمها کمک سادماه

گیااری کناسااانی، انتخااا ، رناا یِ اسااتراتژنک و تصاامیممساائله، نااادگیریِ پونااا، برنامااه
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مادنرنس  ، 1998پ 1چنیم باا توجاه باه تژرناف کارو و کلِایمنمانند، هم منتشرسادماندهی و 

ناابی باه موقژیاس دانا اکارو به کناسانی و قدرت نفوذ دانا سادمانی جمژی، جهس دسس

ی چارچو ِ مدنرنس دانا ریکارگبهسادی، انتقال و فرننندهای خلق، ذخیروو  رقابتی دارد

  .2012پرناه و همکاراه، د دهنیمرا تشکیل  هاسادماه

 عوامل کلیدی موفقیت
ترنم تژارنف عوامل کلیدی موفقیس مرباوط باه روکاارت اساس، باه دعام وی نکی اد مهم

ی های فژالیس که عملکرد رقاابتاد حودو عوامل کلیدی موفقیس عبارتند اد: تژداد محدودی

دارناد کاه عوامال کلیادی و لیادکر اظهاار می نمی ی در پی خواهند داکس، برونارموفقیس

ها، کارانط ناا متغیرهاانی کاه اگار درساس مادنرنس کااوند، موفقیاس عبارتناد اد: مشخصاه

چنایم اد نظار مه ای بر موفقیس موضع رقابتی سادماه داکته باکند،توانند اثر قابل مالحظهمی

ای کاانس حظهپنیتو و اسلونم نی  عوامل کلیدی موفقیس، عواملی هستند که به یور قابل مال

سادی های اخیر پیادودر سال  .2011اه، پیالبی و همکارد بخشنها را بهبود میاجرای پرو و

ها مطارح کادو اساس و اگرچاه مطالژاات اخیار بیااه مدنرنس دانا توسط بسیاری سادماه

اناد، اماا بسایاری اد سادی مدنرنس داناا را نغااد کردوها پیادودارد که بسیاری سادماهمی

پسایگاری د های مادنرنس داناا مطارح نیساتنساادی موفاق در برناماهها به عنواه پیاادونه

دنرنس دانا مسادیِ ی تجاری در پیادوهاسادماه . به یور کلی، 2011تبرن ی و همکاراه، 

پکاهی اه و د خورنایمم کناسانیِ عوامل موفقیسِ مدنرنس داناا ککساس موفق به دلیل عد

  .2011النث، 

 یاهداناا اول نرنسمد یسموفق یکه بر رو یاد عوامل یسادماه ها جهس نگاه نمبنابرا

 نرنسماد یسااد یادوجهس پ یسعوامل موفق یبر رو یمطالژه اصول یادمندکاه موثر اسس، ن

هاای ساادماه را تورهای مهم و ضروری احتمااالی تالش، عدم نگاهی اد فاکباکند یدانا م

                                                                                                                   
1 Krogh and Kleine 
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رو،  . اداناام2005پوُنااگ، د اناادادباارای درک تمااام فوانااد ماادنرنس دانااا بااه تااأخیر می

عوامال کلیادی موفقیاس ، . به یور کلیدای اد مژیارها را توسژه دهنها باند مجموعهسادماه

د کاونیمسادیِ مدنرنس دانا در هر بخا بررسای به عنواه نک موضوع مهم هنگام پیادو

 . تحقیقاات بسایاری ساژی بار تشاخیص 2011د کاهی اه و الناث، 2009پونی و همکاراه، 

کاراکترهای مورد نیاد جهس مدنرنس دانا موفاق و توساژه ناک لیساس جاامع اد عوامال 

مدنرنس دانا ای اند. به هر حال، انم لیسس به دلیل ماهیس چند رکتهکلیدی موفقیس داکته

جاا باه برخای   که در انم2010د ساجِوا و جوسِونسِس، 2009پچونگ و لیم، س متفاوت اس

 نمانیم. یماد تحقیقات پیشیم اکارو 

یبق نظر هاالس اَپال و جوکای، موفقیاس مادنرنس داناا مارتبط باا وجاود نمیا ش 

جهاس  2000در ساال  هاانهای که توساط حساسی اد فاکتورهای سادمانی اسس، در مطالژه

ای اد ها قصد داکاتند باا مارور ادبیاات دساتهکناسانی عوامل کلیدی موفقیس انجام کد، نه

بی رد اردنااعوامل را استخراج کردو و در نهانس با تکنیک دلفی عوامل کناسانی کدو را مو

فااکتور: فرهناگ، رهباری،  8ها تأثیر موفقیس سیساتم مادنرنس داناا را در قرار دهند، نه

ها/مناااابع مااادنرنس داناااا، کنتااارل تکنولاااو ی، تنظیماااات ساااادمانی، اردناااابی فژالیس

 ساپس .دهای مدنرنس دانا، انگی و کارکناه و فاکتورهای خارجی بیاه نمودنمنابع/فژالیس

روه هار دیبقه اصلی اد اثرگ ارها پمدنرنتی، مناابع، محیطای  را کاه عوامال کلیادی در  3

ر ارای چهاارناد، را مژرفای نمودناد، اثرگا ارهای مادنرنتی دنک اد انم اثر گ ارها قرار دا

ناابع متشاکل اد اثرگا ارهای مو هااد یریگعامل کلیدیِ هماهنگی، کنترل، رهبری و اندادو 

شاتمل بار مدانا، افراد، منابع مالی و غیر مالی بودنادد در حاالی کاه اثرگا ارهای محیطای 

 .دباکنیملتی رقابس، بادارها، اضطرار دمانی، جو اقتصادی و دو

بیاانگر نه هساتند کاه عوامال کلیادی  2009نی  در سال  های رهنورد و محمدینافته

فرهناگ مشاارکتی، درگیاری و  ،موفقیس سیستم مدنرنس دانا کاملِ توسژه مناابع انساانی

اردناابی و انتقاال  ،دنرسااخس فنااوری ایالعاات ،گرانا مبتنی بار داناا ،مشارکس افراد

دارد کاه فرهناگ یما. عاالوو بارانم، منورنااه نیا  بیااه دباکانیمهاا دانا و توجه به الگو
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اد ننجانی که د  2011پیالبی و همکاراه، س نم عامل برایِ اجرای مدنرنس دانا استرمهم

اساس می اه تمانل افراد هستند و دانا تاا حاد دناادی کخصای اساس، ر بسیاری فرننندها ب

یری کارگباهگا اری و واقژای به توسژهِ به اکاتراک باند در دروه سادماه قبل اد انم که افراد

د دانا بپردادند، فرهنگی اد انگی و، احساس تژلق، اختیار، اعتماد و احترام وجود داکته باکا

توانااد وضااژیس مناساابی باارای یمفرهنااگ مناسااب  ، . در واقااع2006پاخااواه و جژفااری، 

فرهنگ بار  تأثیریقی در رابطه با بنابرانم هر تحق .دمدنرنس دانا در نک سادماه انجاد نمان

پعالمه د نم عوامل مسثر بر مدنرنس دانا تمرک  نمانتربرجستهمدنرنس دانا باند بر روی 

  .2011و همکاراه،

 فرهنگ بر مدیریت دانش تأثیر
فرهنگ به عنواه نکای اد عوامال اصالی موفقیاس، ترکیبای اد انتظاارات مشاترک، ندا  و 

چنایم گا ارد و هامیم تاأثیره و تارنخ اساس کاه در رفتارهاا رسوم اجتماعی، قواعد نانوکت

که باه یاور ماداوم بار درکِ ارتبایاات و اقاداماتِ هماه  ی اد عقاند ابتدانی اسسامجموعه

س کارکناه اثرگ ار اسس، در حاالی کاه باه نادرت باه یارد دقیقای سااختاربندی کادو اسا

ی اد امجموعااه ، فرهناگ 2007پ1ولمامد باه عبااارتی اد دنا  .2012پعساگری و همکااراه، 

با انم حاال،  .سداند، اما نوکته نشدو اسیمنبای هر کس تقررفتارها و اصول عملیاتی اسس که 

هر سادمانی فرهنگ منحصر به فرد خود را دارد که در یول دماه هوناس ساادماه را در دو 

  .2010پاجمال و هِلو،  نماندیمنامرئی منژکس  بژد مرئی و

ساادی مادنرنس داناا کاه بار نی به عنواه نک جا ء اساسای اد پیاادوفرهنگ سادما

د گاردیممستقیمی دارد، مطارح  تأثیرگ اری دانا مدنرنس دانا و به ونژو در به اکتراک

و عنصاری  قنکی اد عوامل ضروری برای مدنرنس دانا موف  د2011پن دانی و همکاراه، 

د باکایا مساادی مادنرنس داناودر جهاس پیااد هااتالشحیاتی در هادانس و نظاارت بار 

                                                                                                                   
1 Wellman 
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نم و تارمهم . ن دنک نمودهِ فرهنگ ساادمانی باا مادنرنس داناا 2011پکهی اه و النث، 

اگار چاه   .2011پن دانای و همکااراه، س چالا برانگی ترنم کاار در مادنرنس داناا اسا

تمرک  بر فرهنگ سادمانی و تغییرات سادمانی ممکم اساس نماادو ساادیِ پارو و مادنرنس 

یر اندادد، اما م انای دنادی را به ارمغاه خواهد نورد. بناابرانم ساادماه باناد تأخرا به دانا 

هاا، محیطای مسااعد نژگیومشخصات فرهنگ را کناسانی کردو و تژییم نماناد کاه کادام 

 . دنماننیمبرای خلق، انتقال و استفادو اد دانا را فراهم 

گا اری تراکباند نک فرهنگ مناسب را که افراد را به خلاق و باه اکا هاسادماهچنیم هم

 توانادیمگا اری داناا کند، انجاد نمانند، دنارا عادم باه اکاتراکیمدانا در سادماه تشونق 

سیساتم  گا اری داناا بارایموجب ناکارنمدی در سادماه گردد، بنابرانم، فرهنگ به اکتراک

ای مثباس یا وانگچنایم داکاتم  . هام2009اِلایس،  پرالف وس مدنرنس دانا موفق ضروری اس

 سایر مثباسبرای تبادل دانا، نفوذ نک محتاوای خاو  در ساادماه و اعتمااد متقابال افاراد در م

-گ ارد، در سوی دنگر رقاباس منفای و عادم تمانال بارای باه اکاتراکیم تأثیرمدنرنس دانا 

  .2011اراه، پعالمه و همکد دارن منفی تأثیرگ اری دانا در میاه عوامل مسثرِ مدنرنس دانا 

-رو، به منظور تغییر رفتار و عادات افراد و کاها موانع باند فرهنگ به اکتراکادانم

نم تارب رگدارد کاه اد یماعلاوی بیااه  گ اریِ دانا در سادماه را انجاد و توسژه دهایم،

خاود  انام اساس کاه خلاق داناا باه خاودی ،گا اریِ داناادالنلِ تمرک  بر باه اکاتراک

تواند منجر به عملکرد برترِ سادماه گردد، ترجیحای کرکس باند با اساتفادو اد داناا، باه ینم

تواناد یمنمی ی به اکتراک گ اکاته کاود، خلق اردش بپردادد و اگر دانا به یور موفقیس

س استفادو گردد و انتقال دانا میاه اعوای سادماه نک پیا کرط بارای خلاق داناا اسا

باناد  هاساادماهچنیم باه منظاورِ موفقیاس در خلاق داناا، هم  .2011اراه، پن دانی و همک

پلای و چاونی، د فرهنگ ذاتی نا بنیادیِ نمودش و اب ارهای مختلف نادگیری را توسژه دهن

 ، ، دنارا وجاود فرهنگای کاه ناادگیری را حماناس نماناد2011د ن دانی و همکاراه، 2003

در چنیم فرهنگی   .2011پن دانی و همکاراه،  دهدیمتوانانیِ خلق دانا جدند را اف انا 

 د وکاوندیمو بخشاودو  مجادندکوند، بلکه یمو اکتباهاتِ منطقی نه تنها تحمل  هاککسس
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تواند ناک یمگ اری در افراد در نظر گرفس دنرا اکتباو را باند به عنواه نک فرننند سرمانه

  . 2005پوُنگ، د باک منبع کلیدی اد نادگیری

لاق خباکاند کاه باه  یطایمح نجااددرصادد ا ندبا ی ارکد ن نراهذکر اسس که مد قابل

اد  . وجاود تژهاد و حماناس ماداوم بارای نغااد و پشاتیبانینادکمک نما نادگیریدانا و 

هناگ بناابرانم، فر  .2005پوُناگ و اساپیم وال، س ی مدنرنس دانا ضاروری اساهاتالش

اناا را دق، به اکتراک گ اری و کاربرد حمانس اد مدنرنس دانا اردش باالنی دارد و خل

، باکاد فرهنگ حمانس اد داناا نداکاته ، . اگر نک سادماه2005پوُنگ، د ننمایمتشونق 

ق نیادمنادِ  ، دنرا مادنرنس داناا موفا2009پرالف و اَلیس، د باند انم فرهنگ را خلق نمان

طالژاه متوجاه باه  باا  .2005پوُنگ و اساپیم وال، س حمانس فژال رهبریِ مدنرنس ارکد اس

در  هااهساادممانع بود کاه  منترب رگبیاه داکس که فرهنگ  تواهیم 1997چیس در سال 

گا ار تأثیریار با توجاه باه ماهیاس بساد دانجادِ سادماه مبتنی بر دانا موفق با نه مواجه کدن

ه کا  اظهاار داکاتند 1998فرهنگ برای موفقیس مادنرنس داناا، داونپاورت و همکااراه پ

رهناگ فکااه متناساب باا ی مدنرنس دانااهایرحباند ایمیناه حاصل کنند که  هاکرکس

 . باه 2005گ،پوُناد باند برای تغییر نمادو کاون هانهکاه اسس، در غیر انم صورت سادماه

یط ساادی مادنرنس داناا موفاق نیادمنادِ مقادماتی بارای انجااد ناک محایور کلی، پیادو

اساتفادو اد داناا و باه دساس نورده ناک محایط سادمانی به بهترنم ککل ممکام جهاس 

اناا دساادی مادنرنس مساعد برای مدنرنس دانا مسثر جهس ذخیرو سادی، انتقال و پیادو

  .2011پکهی اه و النث، د باکیم

 1فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی فازی روشروری بر م

هاا ی کاه در نهتئوری مجموعه فادی را برای حل مسائل ،لطفی عسگری دادو 1965در سال 

گیاری ، اگار عادم ایمینااه تصامیمدمژیارهای تژرنف کدو واضح وجود ندارد، مژرفی نمو

                                                                                                                   
1 Fuzzy Analytic Hierarchy Process(FAHP) 
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 . 2008پلای و همکااراه، د توانناد گماراو کننادو باکانانساه در نظر گرفته نشود، نتاانج می

پکبیار و د دهایمگیاری را تری اد فرننناد تصامیمیاقدقفادی اجادو توصایف  AHPروش 

را  هاااردشنک اردش واحد، ییفی اد  فادی، به جای AHPه عبارت دنگر  . ب2011هسیم،

 تواننادیمگیرنادگاه ، اد انم محدودو، تصمیمردیگیمساد به کار برای عدم قطژیس تصمیم

 توانناادیمچناایم کاااه اسااس را انتخااا  نماننااد و هاامدهناادو ایمیناااهاردکاای را کااه نشاااه

پسارفراد و جناا ، د ناا محتمال را مشاخص نماننا ، بدبیناناه وناناهیبخوشنی چوه هاحالس

2012 .  

رد نظار هدف مسئیه موتشکیلِ ساختار سلسله مراتبی. برای مقانسه دوجای،  :گام اول

 ها در الناهنناهگ و ساپس در الیه باالییِ سیسیه مراتبی، ارزیابیِ معیارهاا در ساطس دوم، 

  .2008پوانگ و چم، د گیرنیمانتهانی جای 

گاردد، اماا ممکام اساس یمتحلیل سادگاری. ماترنس تصمیم فادی انجااد  :گام دوم

جهاس جلاوگیری ناا کااهاِ انام امار، ، وضژیتی که منطقای ناسادگار اسس، باه وجاود نناد

نارخ ساادگاری  ،ها را تحلیل نماانیم، مطاابق باا تژرناف سااعتییمتخمتوانیم سادگاریِ یم

)CR( کااه در نه  د،ه گااردمحاسااب 1توانااد بااا اسااتفادو اد مژادلااه یمRI 1ی تصااادفیهاااوده 

را  (CI)باکد ، و کااخص ساادگاری یمقابل رونس  1پکه در جدولد باکیممحاسبه کدو، 

باکاد و یمتژدادِ ابژادِ ماترنس  nه در انم مژادله د، کتژییم نمو 2تواه مطابق با مژادله یمنی  

maxλ 3ه با استفادو اد فرماول ک ، 0122انگ و همکاراه، د پوباکیمنم مقدار ونژو ترب رگ 

 ،باکاادیم Aنم مقاادار ونااژو تاارب رگ λو اسااس،  Aبااردار ونااژوِ ماااترنس   Wکااه در نه 

  .2008پالم و همکاراه،  تواند محاسبه گرددیم

 
(1) CR= CI RI⁄                                             
(2) CI= (λ

max
-n) (n-1⁄ )                   

(3) A.W=λmax.W 

                                                                                                                   
1 Random Consistency Index 
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انااگ و س پواسااس، مقانسااه قاباال قبااول اساا 1/0کمتاار اد   CRبااه یااور کلاای، اگاار 

وااوت رخ بیشتر اد مقدار قابل قبول باکاد، ناساادگاری در ق  CR  و اگر  2012همکاراه، 

رخ . نادنابا دادو اسس و بنابرانم فرننند اردکایابی باناد ماورد بررسای قارار گیارد، و بهباود

هاای نساولوگیرنادو در تژیایم یمکناد تاا اد پاناانیِ تصامیم سادگاریِ قابال قباول کماک

  .2010کبیر و سیومی، م پمجموعه مژیارها ایمیناه حاصل نمانی

 (. 2007)چِن و همکاران،  RI، ی شاخص تصادفیهاارزش :1لجدو

 N 1 2 3 4 5 6 7 8بژُد 

 41/1 32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 0 کاخص تصادفی

  N 9 10 11 12 13 14 15بژُد 

  58/1 57/1 56/1 48/1 51/1 49/1 45/1 کاخص تصادفی

 

Ãادغام تصامیمات گروهای. مااترنس  :گام سوم = [rij̃]  باا اعاداد فاادی مثلثای  rij̃ =

(lij, mij, uij)   کود، فرض کنید کهیمتشکیلK   فرد خبرو وجود دارد، در مرحله اول هر ناک

𝐴1̃اد کارکناساااه نااک ماااترنس قواااوت فااادی در مااوردِ هاادف بااه مااا عرضااه داکااتند  =

[𝑟𝑖𝑗
1̃ ], … , 𝐴�̃� = [𝑟𝑖𝑗

�̃�] ِتواند با یم، ماترنس مقانسه دوجی𝐴1̃ , … , 𝐴�̃� دترکیب کو: 

lij = (∏ lij
kk

k=1 )
1

k⁄
, mij = (∏ mij

kk
k=1 )

1
k⁄

, uij = (∏ uij
kk

k=1 )
1

k⁄
            (4)  

ها بر اساس مقدار ترکیبی تخمایم ددو نساولو .های فادی مژیارهانساولوتژییم  :چهارمگام 

 خواهند کد.

 .هاننهگ بندی محاسبه وده مژیارها و رتبه گام پنجم:

ناابی باه مقاادنرِ تواه به منظور دسسیم هانهبندی مژیارها و رتبه ودهپس اد محاسبه 

به وسایله فرماول  1و  0تمام مقادنر به نک مقیاسِ مرسوم بیم استاندارد با توجه به هر مژیار، 

p ), maxpq(S pminاساس،  qبا توجه به مژیاار  p مقدار pqS تبدنل خواهند کد، که در نه 5

)pqS(  حداقل و حداکثر مقدارِ مژیارq 2012پوانگ و همکاراه، د هستن .  
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𝑆𝑝𝑞 =
𝑆𝑝𝑞−𝑚𝑖𝑛𝑝(𝑆𝑝𝑞)

𝑚𝑎𝑥𝑝(𝑆𝑝𝑞)−𝑚𝑖𝑛𝑝(𝑆𝑝𝑞)
                 (5) 

 روش تحقیق
باکاد و جامژاه خبرگااه یمیمانشای پ -روش تحقیق انم پژوها اد نوع تحقیقات توصایفی

 قاام ماادنراه، کارکناساااه و بانکااداراه بانااک ملااس اسااتاهمااورد اسااتفادو در اناام پااژوها 

گردناد و ی یراحای انامهپرساجهس انجام مقانسات براساس مژیارهای انتخابی  باکند،یم

 FAHPد با انجام مقانسات دوجی وده مژیارها توساط خبرگااه و کارکناسااه باا اساتفادو ا

 9تا  1به صورت ییف  هانامهمتغیرهای کالمی مورد استفادو در انم پرسا د برنورد گردند

در مااترنس مقانساات  هاانهبه اعداد فاادی مثلثای و قارار داده  هانهفادی اسس که تبدنل 

 .باکدیم 2ل جدو دوجی مطابق

 .(2008)بوجان و وای وُنیالد، ا ههای کیفی و اعداد فازی م ی ی متناظر با آن: واژه2ل جدو

 اعداد فادی تژارنف ارجحیس سطر به ستوه ارجحیس ستوه به سطر

 1 اهمیس نکساه  1،1،1پ  1،1،1پ

 2 ترمهمنکساه تا نسبتای   1،2،3پ  33/0، 5/0، 1پ

 3 ترمهمنسبتای   1،3،5پ   2/0، 33/0، 1پ

 4 تا اهمیس دناد ترمهمنسبتای   3،4،5پ   2/0، 25/0، 33/0پ

 5 اهمیس دناد  3،5،7پ   14/0، 2/0، 33/0پ

 6 اهمیس دناد تا بسیار دناد  5،6،7پ   14/0، 17/0، 2/0پ

 7 اهمیس بسیار دناد  5،7،9پ   11/0، 14/0، 2/0پ

 8 ترمهمبسیار دناد تا کامالی   7،8،9پ   11/0، 13/0، 14/0پ

 9 ترمهمکامالی   7،9،9پ   11/0، 11/0، 14/0پ

 

عدد پرسا نامه بیم پرسانل کاژب باناک ملاس  144به یور کلی، در پژوها حاضر 

عادد برگشاس دادو کاد و باه منظاور سانجا  90استاه قم تودنع گردند، که اد انم تژاداد 

عادد اد ننهاا دارای نارخ  22ها محاسبه گردناد و پانانی پرسا نامه ها نرخ ناسادگاری نه 
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ناسادگاری مطلو  تشخیص دادو کدند، که با بهرو گیری اد پرسا نامه های مورد تانید به 

 قابل رونس می باکد. 1انجام محاسبات پرداختیم، ساختار کلی پژوها در ککل 

 
 : ساختار پژوهش.1شکل

قیقاات اساس در ابتادا باا توجاه باه تحگونه که در ساختار پژوها قابل مشاهدو هماه

ه نظار بانوری گردند، سپس باا توجاه پیشیم عوامل مسثر بر مدنرنس دانا کناسانی و جمع

-داری الکترونیک انتخا  و یبقاهخبرگاه عوامل فرهنگیِ مسثر بر مدنرنس دانا در بانک

 باکند. یمقابل مشاهدو  3بندی گردندند که در جدول 
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 هنگی مؤثر بر مدیریت دانش.: معیارهای فر3جدول

 مراجع عوامل

 د2010د خطیباه، 2009فرهنگ مشارکتی: رهنورد و محمدی، 

فرهنگ خلق و 

 تسهیم دانا

 د2007فرهنگ خلق و تسهیم دانا: رنموس، 

 د2010خطیبیاه، تسهیم دانا: 

 د2010خطیبیاه،  تولید و خلق دانا:

 د2010د خطیبیاه، 2005فرهنگ: ونگ، 
فرهنگ 

 سادمانی
 د2005د چونگ و چونی، 2005فرهنگ دانا دوستانه: ونگ و اسپیم وال، 

 د 2007د دنوپلِسیس، 2007د بودبیورا، 2006فرهنگ سادمانی: اخواه و همکاراه،

 د2010د خطیبیاه، 2007د اُکیوجاوا و رنموس، 2007رنموس،  نمودش:

نادگیری 

 مستمر

د 2006ژفری، جد اخواه و 2006د چونگ، 2006د اخواه و همکاراه، 2005نمودش و تژلیم: ونگ و اسپیم وال، 

 د  2007د جژفری و همکاراه، 2007د دنوپلِسیس، 2007بودبیورا، 

 د2005د چونگ و چونی، 2005نمودش کارمنداه: ونگ و اسپیم وال، 

فرهنگ مبتنی  د2010فرهنگ نونوری و خالقیس: خطیبیاه، 

 د2010فرهنگ مبتنی بر دانا: خطیبیاه،  بر دانا

اب ارهای  د2009هنورد و محمدی، ر د2005د چونگ و چونی، 2005: ونگ و اسپیم وال، های ایالعاتییستمسدنرساخس 

فناوری 

 ایالعات

د نه 2006ژفری، جد اخواه و 2006د اخواه و همکاراه، 2005ونگ و اسپیم وال،  د2005فناوری ایالعات: ونگ، 

 د 2010د خطیبیاه، 2007د دنوپلِسیس، 2006د چونگ، 2006و همکاراه، 

و ه اد اخو2006د اخواه و جژفری، 2006د چونگ، 2005حمانس و رهبری مدنرنس: ونگ و اسپیم وال، 

 نسحما د  2007د دنوپلِسیس، 2007د جژفری و همکاراهد 2006همکاراه، 

 د2010د خطیبیاه، 2005د چونگ و چونی، 2005حمانس و تژهد مدنراه ارکد: ونگ و اسپیم وال،  ارکد نرنسمد

 د 2010رهبری: خطیبیاه، 

 د 2007د دنوپلِسیس، 2006د اخواه و جژفری، 2005پاداش و انگی و: ونگ و اسپیم وال، 
تشونق و 

 پاداش
 د2010، ساختار مبتنی بر تیم: خطیبیاه

 د2011د اخواه و همکاراه، 2005کارتیمی: چونگ و چونی، 

 د2010د والمحمدی، 2010، اعتماد/ اعتماد در تسهیم دانا: خطیبیاه
 اعتماد

 د2009وجود فرهنگ ندادی و اعتماد: ونی و همکاراه، 

 د2005د چونگ و چونی، 2005اختیار کارمنداه: چونگ و چونی، 
اختیار 

 کارمنداه

درگیری و  د2011د اخواه و همکاراه، 2005مشارکس و درگیری کارمنداه: چونگ و چونی، 

مشارکس 

 کارمنداه
 د2010، محیط نداد برای م اکرو: خطیبیاه
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ظار نوجه باه پس اد کناسانی عوامل مسثر بر مدنرنس دانا، مژیارها و دنر مژیارها با ت

 خبرگاه تژرنف گردند.

 تجزیه و تحلیل داده ها
پاس اد د دجهس تژییم پانانی محاسبه گردن هانامهنرخ ناسادگاری هر نک اد پرسا  

کاه نتاانج  اختیمی موجاود پاردهاادادوی مطلو  به تج ناه و تحلیال هانامهانتخا  پرسا 

 باکد.یمقابل رونس  4حاصل در جدول 

 : اوزان فازی و نرمال غیر فازی معیارها 4جدول

 مژیارها اوداه فادی اوداه غیرفادی نرمال

 دانا یمفرهنگ خلق و تسه 418875927/0 161764307/0 022042368/0 181329254/0

 و پاداش نقتشو 320976714/0 122787676/0 031371669/0 140583181/0

 ارکد نرنسمد حمانس 256690467/0 096756219/0 021754731/0 110911679/0

 فناوری ایالعات اب ارهای 227084826/0 076553038/0 011150714/0 090741282/0

 فرهنگ دانا محور 1 535796261/0 240967171/0 564025369/0

 مستمر نادگیرینمودش و  666840662/0 280016869/0 111008496/0 316319439/0

 دانا یمو تسه یمیکار ت تشونق 476568612/0 217790605/0 067960337/0 235948562/0

 و اعتقاد اعتماد 61780881/0 268620004/0 099519249/0 298634679/0

 یفرهنگ سادمان 717326737/0 358255496/0 133844855/0 380698929/0

 و مشارکس افراد یریدرگ 420753723/0 176193969/0 05448157/0 196668528/0

 کارمنداه یاراخت می اه 411130798/0 173913039/0 058702003/0 194247493/0

 یبادسادمان جو 44323855/0 193069906/0 063615558/0 213188955/0

 نتیجه گیری
-پیاادو، هاای امارودیبا توجه به اهمیس دانا و انجاد م نس رقابتی توسط دانا در ساادماه

ها به عنواه راهباردی سادی مدنرنس دانا جای هیچ گونه کک و تردندی را برای مدنراه سادماه

دانا نک عامل حیاتی برای کسب م نس رقابتی جهاانی  به عبارت دنگر، ال ام نور نگ اکته اسس،

-و بهبود بهارو دمینه را برای به دسس نورده م نس تواندیمدنرنس دانا روکی اسس که م و اسس
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نی  به عناواه ساادمانی مهام و  هابانکامرودو  کک، بدوه .فراهم نوردوری و نی  ارائه خدمات بهتر 

باناد  یرگ ار در مژامالت کشوری جهس انجاد م نس رقابتی و پیشروی در اقتصاد مبتنی بر دانا،تأث

مساتل م کاناخس و بررسای عوامال سادی و استقرار مدنرنس دانا نمانند، که انم امار سژی بر پیادو

رو در پژوها  نم، اد اکلیدی مدنرنس دانا و سپس اقدام عملی بر مبنای عوامل کناخته کدو اسس

مسثر مدنرنس دانا  یِعوامل فرهنگ یساهم یِدنر مژیار به بررس 9مژیار اصلی و  3 نیحاضر، با کناسا

 پرداخته کد، و با توجاه باه یفاد یِسله مراتبسل یلتحل نندالکترونیکی با استفادو اد فرن یداردر بانک

باکد و پس اد یمدارای بیشترنم اهمیس  “فرهنگ دانا محور” هتواه بیاه داکس کیمنتانج حاصل 

در جانگااو دوم و ساوم قارار  “فرهنگ خلاق و تساهیم داناا”و  “فرهنگ سادمانی”نه مژیارهای 

دارای بیشاترنم اهمیاس  “نگ دانا محورفره”گردد یممشاهدو  3که در ککل  یورهماهگرفتند. 

نماودش و ”در میاهِ تمامیِ مژیارها و دنرمژیارهاا کاناخته کاد، کاه اد میااه دنار مژیارهاای نه نیا  

دارای بیشاترنم اهمیاس  “داناا یمو تساه یمایکاار ت تشونق”، “و اعتقاد اعتماد”، “نادگیری مستمر

اد فرهنگ دانا محاور دارای بیشاترنم پس  “فرهنگ سادمانی”گونه که ذکر گردند هستند. هماه

باه  “کارمناداه یااراخت میا اه”، “و مشارکس افاراد درگیری”، “یباد سادمان جو”باکد و یماهمیس 

های پاژوها حااکی اد چنیم نافتهنم دنرمژیارهای فرهنگ سادمانی کناخته کدند. همترمهمترتیب 

مژیار ماورد  3دارای سومیم درجه اهمیس اد میاه  “دانا یمخلق و تسه رهنگف”نه اسس که مژیار 

 یفنااور اب ارهاای”، “ارکاد نرنسمد حمانس” ،“و پاداش تشونق”باکد و دنر مژیارهای یمبررسی 

 باکند. یمبه ترتیب دارای اهمیس  “ایالعات

 

 
 : اولویت بندی معیارها3شکل

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

ابزارهای فناوری اطالعات
حمایت مدیریت ارشد

تشویق و پاداش
فرهنگ خلق و تسهیم دانش

میزان اختیار کارمندان
درگیری و مشارکت افراد

جو بازسازمانی
تشویق کار تیمی و تسهیم دانش

اعتماد و اعتقاد
آموزش و یادگیری مستمر

فرهنگ سازمانی
فرهنگ دانش محور

0.09

0.11

0.14

0.18

0.194

0.196

0.21

0.23

0.29

0.31

0.38

0.56
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انجاام  نی در رابطاه باا عوامال کلیادی مادنرنس دانااهاپژوهای پیشیم هاسالدر 

انجاام دادناد،  کااهیعلای فوالی و 2010در ساال تواه به تحقیقی کاه یمگرفته اسس، که 

ناگ و فره ،رابطاه بایم فاکتورهاای ساادمانی نژنای اساتراتژی، سااختاراکارو نماود نه هاا 

ر باتراتژی م فرهنگ و اسعملکرد را اد یرنق مدنرنس دانا بررسی نمودند و به تأثیر مستقی

رهاای ساال باه بررسای فاکتوهمااه والمحمدی نی  در . عملکرد و مدنرنس دانا پی بردند

های کوچاک و متوساط پرداخاس و پااس اد موفقیاس بحرانایِ مادنرنس داناا در کارکس

حماناس و رهباری مادنرنس، فرهناگ ”ی نمود: ها را بدنم صورت اولونس بندبررسی، نه

اخس ها و فرننندها، مدنرنس منابع انسانی، دنرسادنرنس دانا، فژالیسسادمانی، استراتژی م

  .“ریاردنابی عملکرد، نمودش، فناوری ایالعات، انگی و و پاداش، الگوگی سادمانی،

ساادی فااکتور موفقیاس بحرانای در پیاادو 10 ، 2011چنیم حیادری و همکااراه پهم

فرهناگ، مادنراه ارکاد، ” رتناد اد:که به ترتیب اهمیاس عبا نمود مدنرنس دانا را بررسی

کار گروهی، اختیار، اردنابی عملکرد، نمودش، درگیاری، سیساتم ایالعاات، الگوساادی، 

فاکتور موفقیس بحرانای  3  نی  در پژوهشی دنگر 2011ن دانی و همکاراه پ. “ساختار دانا

باود کاه باه  که نتانج حاکی اد انم ،ها مورد بررسی قرار دادندمدنرنس دانا را در سادماه

، باه عباارتی در انام باکنددارای بیشترنم اهمیس می “فرهنگ، تکنولو ی و ساختار”ترتیب 

- ، هام2011پعالماه و همکااراه  نم عامل مطرح گردند.ترمهمپژوها، فرهنگ به عنواه 

مژیاار  3گرهای مدنرنس دانا روی فرننندهای مدنرنس داناا را در قالاب توان تأثیر چنیم

بررساای نمودنااد و درنافتنااد کااه تکنولااو ی و  “اختار و فرهنااگ سااادمانیتکنولااو ی، ساا”

عالمه و چنیم ، همفرهنگ سادمانی تأثیر مژناداری بر روی فرننندهای مدنرنس دانا دارند

کاه در  رابطه بیم فرهنگ سادمانی و مدنرنس دانا را بررسای نمودناد هماه سالهمکاراه 

، فرهناگ سلساله یاوهای، فرهناگ توساژهپفرهناگ گر ناوع فرهناگ 4یی نه رابطه بیم 

ژد اد مدنرنس دانا پخلق داناا، کساب داناا، بُ 6پبادار   را با  یمراتبی و فرهنگ منطق

سادماندهی دانا، ذخیرو دانا، تودنع دانا و کاربرد دانا  در دانشگاو اصفهاه بررسای 

گ سلسله مراتبی غالب در دانشگاو اصفهاه فرهن فرهنگِ ،که مطابق با نتانج حاصل ،نمودند
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و اد میاه ابژاد مختلف مدنرنس دانا نی  ذخیرو سادیِ دانا دارای بیشترنم توجاه  باکدیم

به یور خالصه، عوامل فرهنگی نقشای حیااتی در تژیایم نتاانج  .باکدینسبس به سانر ابژاد م

کاه قصاد پیاادو ساادی  نیهاسادماه به همیم دلیل کنند،یمدنرنس دانا بادی م یهاتالش

  باکند.یممدنرنس دانا را دارند، نیادمند بررسیِ عوامل فرهنگیِ مسثر بر مدنرنس دانا 
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  امیر افسر /مسئول( سندهی)نو هانیه هوشمند

 ضمیمه: پرسش نامه
 «فرهنگ»

 فرهنگ خلق و انتشار دانا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1فرهنگ دانا محور

 فرهنگ خلق و انتشار دانا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فرهنگ سادمانی

 فرهنگ سادمانی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فرهنگ دانا محور
 

 «فرهنگ خلق و به اکتراک گ اری دانا»
 تشونق و پاداش 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حمانس مدنرنس ارکد

 تشونق و پاداش IT 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اب ارهای

 IT اب ارهای 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حمانس مدنرنس ارکد
 

 «دانا محورفرهنگ »
 نمودش و نادگیری مستمر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تشونق کارتیمی و انتشار دانا

 نمودش و نادگیری مستمر 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اعتماد و اعتقاد

 اعتماد و اعتقاد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تشونق کارتیمی و انتشار دانا

 «سادمانیفرهنگ »
 درگیری و مشارکس افراد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 می اه اختیار کارمنداه

 درگیری و مشارکس افراد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2جو باد سادمانی

 جو باد سادمانی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 می اه اختیار کارمنداه

                                                                                                                   
 دانش بنا شده است.قرهنگی که برای دانش ارزش قائل بوده و فعالیت ها بر محور . 1
 وجود جوی مناسب برای فعالیت های موجود م ل اشتراک دانش.. 2


