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چکیـده

یکی از مهمترین اجزای مدیریت دانش ،تســهیم دانش بوده که زمان و هزینه تصمیمگیری را
با در اختیار قرار دادن اطالعات و دانش مناســب در زمان مناسب به فرد مناسب ،کاهش میدهد.
این مقاله به بررسی تسهیم دانش بهعنوان یکی از مراحل مهم در چرخه مدیریت دانش با استفاده
از تئوری بازیها در صنعت بانکداری پرداخته است .تجزیه و تحلیل در این مسئله براساس مدل
گراف و به کمک نرمافزار  GMCR IIصورت گرفته است .این مدل شامل سه بازیکن اصلی (بانک
مرکزی ،بانک شــهر و مشــتریان بانک شهر) اســت و هر بازیکن میتواند هیچ مقداری از دانش یا
بخشــی از دانش و یا تمام دانش خود را تســهیم کند .از بین  512ترکیب 27 ،حالت شــدنی مورد
تحلیل قرر گرفته اســت .نتایج مطالعه نشــان داد ،بانک مرکزی در تمام شــرایط از یک اســتراتژی
بهینه اســتفاده کرده و بهترین اســتراتژی آن تسهیم کامل دانش است .همچنین بهترین استراتژی
بانک شــهر تســهیم بخشی از دانش و بهترین اســتراتژی مشتریان عدم تســهیم دانش است .در
نهایت تحلیل حساســیت مدل که بیانگر قدرت پیشبینی و صحت مدل است ،بر اساس سنجش
میزان تسهیم دانش در حالت تسهیم ناقص توسط هر یک از  3بازیکن و با استفاده از تئوری اعداد
خاکستری انجام پذیرفته است.

کلیـد واژهها
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مقدمـه

مدیریت دانش1مفهوم و اصطالحی اســت که حدود دو دهه پیش تقریباً در ســال  1990ظهور
کرد .در آغاز دوران مدیریت دانش داونپورت در سال  1997تعریفی اصولی از مدیریت دانش ارائه
کرد که هنوز هم مورد اســتفاده قرار میگیرد« :مدیریت دانش فرآیند دریافت ،انتشــار و اســتفاده
مؤثر از دانش اســت( ».داونپورت ،)1997،این تعریف ماهیتی ســاده ،قوی و دقیق دارد .تنها چند
ســال بعد ،گروه گارتنر ،تعریف دومی ازمدیریت دانش ارائه داد که بیش از همه مورد اســتناد قرار
میگیرد«مدیریت دانش رشتهای است که رویکردی یکپارچه از شناسایی ،دریافت ،ارزیابی ،بازیابی
و بهاشــتراکگذاری تمامی داراییهای اطالعاتی ســازمان ترویج میکند .این داراییها ممکن است
شامل پایگاههای داده ،اسناد ،سیاستها ،رویهها و تخصصها و تجربیات کاری دانشکاران باشد که
قب ً
ال ذخیره و دریافت نشــده اســت( ».پوراصغر و هزارجریبی .)1392،هر دو تعریف سازمانمحور
هســتند زیرا اصو ًال به طور تاریخی اصل اول درباره مدیریت دانش ،مدیریت دانش سازمانی است.
ریشــه عملیاتی مدیریت دانش به عنوان واژهای که امروز شــناخته میشــود ابتــدا در انجمنهای
مشــاورهای ظهور کرد و از آنجا ،اصول مدیریت دانش توسط سازمانهای مشاورهای به سرعت در
میان رشــتهها و صنایع دیگر منتشر شد .سازمانهای مشاورهای فورا ً پتانسیل اینترانت را در به هم
پیوند دادن ســازمانهای دانشمحور و پراکنده از لحاظ جغرافیایی کشف کردند .تخصص بهدست
آمــده در بهرهبرداری از اینترانت به عنوان عامل متصلکننده سرتاســر ســازمان و مدیریت دانش
و اطالعات برای مؤسســات مشاورهای بسیار ارزشــمند بود و این سازمانها متوجه شدند تخصص
و تجربهای که بهدســت آوردهاند میتواند به عنوان محصول به ســازمانهای دیگر فروخته شــود.
این محصول جدید «مدیریت دانش» نامیده شــد .شــور و اشتیاق دستاندرکاران سرمایه فکری
در دهه  ،80عامل محرکی برای به رســمیت شــناخته شــدن دانش و اطالعات به عنوان داراییهای
ضروری برای هر ســازمان بود(پوراصغر و هزارجریبی .)1392،بر این اســاس ،تســهیم دانش یکی از
مهمتریــن زمینههای مطالعه در مدیریت دانش اســت(زهوزهو و هویلینگ .)2009،تســهیم دانش
میتواند منجربه همافزایی شود و هردو گروه کارکنان و سازمانها میتوانند از آن طریق سود به دست
آورنــد .اما چون ویژگی غیرســاختار یافته دانش ضمنی و اطالعات نامتقارن بین ســازمان و کارکنان
وجود دارد ،تسهیم کردن دانش مشکل است .این مسئله وجود دارد که آیا سازوکار مشوق ،در مبادله
تســهیم دانش  ،موثر و اثربخش اســت یا خیر؟) (هوانگ و نول 2003 ،؛ ژون لیان و همکاران.)2005 ،
اگرچه تکنولوژی اطالعات میتواند مبادله را آســان و تسهیل کند ،نمیتواند برای افراد انگیزه تولید
کند(ســنیداس .)2004،بنابراین باید به فاکتورهای غیرفنی خصوصاً ســازوکار مشوق و محرک توجه
1. Knowledge Management
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شود(ســان و اســکات .) 2005 ،سازمان نقش مهمی را در تســهیم کردن دانش ایفا میکند .تسهیم
کردن دانش ،وابســته به توســعه و مدیریت منابع انســانی طراحی شده و ســازماندهی شده است.
چگونه روشهای فرهنگ سازمانی و سازوکار مشوق(محرک) برای ارتقای تســـهیم کـردن دانش که
مســئله مرکزی و چالش اصلی در مدیریت دانش ســازمان است ،استفاده میشوند که این موضوع
بخش مهمی در مدیریت منابع انســانی اســت .تســهیم کردن دانش ضمنی ،تمرکــز تحقیقات در
مدیریت دانش اســت ،بســیاری از محققان خارجی و داخلی در مورد این موضوع تحقیق کردهاند.
برای مثال ،مطالعات درباره ویژگیهای دانش ضمنی و اینکه چگونه مدلی برای تشــخیص تســهیم
دانش ضمنی توصیف میشــود مورد بررســی قرار گرفته است (جنت 2006 ،؛کوان و چنگ.)2006 ،
عوامــل و فاکتورهایی که بر روی تســهیم کردن دانش ضمنی تاثیر میگذارند و در نهایت تســهیم
دانش در میان کارکنان نیز مورد بررســی قرار گرفته است(کینگ پو و زیچاوو 2003،؛ ماجی.)2007،
اگرچه مقاالت متعددی در مورد تســهیم کــردن دانش ضمنی صحبت کردهاند ،اما اغلب مطالعات
کیفی بودهاند و یا تنها در مورد تســهیم کردن دانش ضمنی در بین کارکنان بحث کردهاند و شــامل
نقش مهم ســازمان و مشتریان در مبادله دانش نمیشــوند (کوسکینسن2002،؛ بینگ یینگ2007،؛
جیانگ زو.)2004،
بنابرایــن مدل توصیف شــده در این مطالعه بــر مبنای نظریه بازیها و بازی ائتالفی ســازوکار
محرک (مشــوق) را برای ارتقای تسهیم دانش در مورد اطالعات نامتقارن بین  3بازیگر در صنعت
بانکداری طراحی میکند .بازیکنان اصلی در بازی تســهیم دانش ،شامل بانک مرکزی ،کارکنان یک
بانک خصوصی و مشــتریان آن بانک هســتند .ارزیابی و ارزشگذاری  3طرف برای تسهیم دانش،
اســاس بازی است .هر ســه بازیکن حداکثرسازی ســود را برای خودشــان جداگانه دنبال میکنند؛
همچنین در این بازی به منظور ســنجش میزان تســهیم دانش بازیکنان در حالت تسهیم ناقص از
اعداد خاکستری استفاده شده است.

ادبیـات تحقیق

در بانکداری مدرن هیچ شکی در باب اهمیت ارزشهای مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت
تاثیرگــذار بر تجارت وجود ندارد .بانکها ،شــرکتهای بیمه و تمام بازیگــران دیگر در بخشهای
مختلــف خدمــات مالی و رقابتی به این نظر رســیدهاند که مجهز بودن به دانش یک قدرت اســت
(مجله مدیریت دانش .)2001 ،دانش طیف وســیعی از ســرمایههای فکری داخل بانکها را شامل
میشود؛ بانکها دادههای زیادی از تراکنشهای مشتریان را در اختیار دارند .با این حال ،هدف کلی
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در بخش بانکداری افزایش رضایت مشــتری و افزایش درآمد اســت .افرادی گمان میکنند که این
شــکل از مدیریت دانش که شرکتهای خدمات مالی در آن مهارت پیدا کردهاند به خاطر ماهیت
خدمات تجاری است .اما به نظر نمیرسد به این صورت باشد(جایاساندرا .)2008 ،تعداد معدودی
از بانکها یا واســطههای مالی هســتند که مدیریــت دانش را به طور جدی پیگیــری میکنند ،در
حالیکه تعداد بیشــتری از شــرکتهای صنعتی به خوبی از مدیریت دانش استفاده میکنند .کراس
و ولر ادعا میکنند که شــرکتهای بیمه بیشــتر از بخش بانکداری پذیرای مزایای مدیریت دانش
هستند .در تحقیقی که بین دویست بانک و یکصد شرکت بیمه در سراسر اروپا انجام شد ،مشخص
شد که سی درصد از پاسخ دهندگان توجهی به کاربرد برنامه مدیریت دانش در سازمان خود ندارند
که یک شــرکت بیمه هم جزو آنها بود .با وجود این ،آنها هشــدار دادهاند که در صورتیکه بانکهای
اروپایی بدون داشــتن یک اســتراتژی موثر از مدیریت دانش ،به بهرهبرداری از ســرمایههای فکری
بپردازند ،بدون شک دو سوم از آنها ورشکست خواهند شد .درواقع ،مهارت در مدیریت دانش یک
امر حیاتی برای بقای بخش بانکی در قرن  21محســوب میشــود .در این تحقیق مشــخص شد که
تنها یک بانک به طور رســمی اهمیت مدیریت دانش را با پیادهســازی آن در محیط داخلی خود و
انتصاب یک مدیر ارشد دانش درک کرده است(کراس و ولر.)2011،
حقیقت این اســت که هر ســازمانی به شخص یا اشــخاصی که نظارت و مدیریت کنند و اقدام
به ایجاد ،ذخیرهســازی و توزیع دانش کنند نیاز دارد ( ســورنتینو .)1999،همچنین آن شخص باید
مســئول ایجاد و اجرای اســتراتژیهایی باشد که منجربه تولید ارزش از دانش سازمانی شود .تغییر
در محیط تجارت جهانی موجب شــد که بانکها محصوالت و خدمتشــان را به صورت منطقی ارائه
کنند و نقش مدیریت دانش را در بهبود شرایط رقابتی خود وارد کنند(دزینکفسکی .)2001 ،در واقع
اولین گام برای بانکها در ایجاد مزیت رقابتی تجهیز خود به اهرم دانش اســت .در حمایت از این
مفهوم کایلور ادعا میکند که بانکها فقط کاال نمیفروشند بلکه خدمات و به خصوص بیشتر دانش
میفروشند .مقدمات به اشتراکگذاری دانش باید محیطی را ایجاد کند که چندین فاکتور فرهنگی
را ترویج دهد که شامل استقالل حرفهای ،انسجام و ساختار ارتباطی است.
دومین گام ،اســتقرار سیســتم به اشــتراکگذاری دانش اســت کــه ارتباط محیــط کاری و به
اشــتراکگذاری دانش را ترویج میدهد(چاتزگلو و همکاران .)2009،بر این اســاس ،ســازمانها باید
بر روی ایجاد فعالیتهای ارتباطی در محیط کار تمرکز کنند؛ زیرا شــبکههای انسانی بهترین روش
رســیدن به اشــتراکگذاری دانش هســتند .مدیران باید بازخورد مناســبی را به همه کارمندان در
مورد دســتاوردهای جوامع مرجع ارائه کنند .این اقدامات احســاس ارزش فــردی و انگیزه رفتار به
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اشتراکگذاری دانش را در فرد تقویت میکنند.
بانک جهانی در این زمینه ابتکاری را در اشــتراکگذاری دانش شــروع کرده و خود را تبدیل به
بانک دانشــی کرده اســت در حالیکه تا قبل از آن عمدتا با بانکداری ســنتی و طیف وســیعی از آن
سروکار داشت .بانک دانش شامل گزارشگیری دانش ضمنی ،فعالیتهای اجتماعی ،مرکز مشاوره و
خدمات مشاورهای ،برنامههای بومی سازی دانش ،مجموعه دانش گسترده بر روی وب و بسترهای
نرمافــزاری بــرای به اشــتراکگذاری دانش با توســعه اجتماعــی از طریق توســعه دروازه اطالعات
وبســایت اســت (چاتزگلو و همکاران .)2009 ،بنابراین توانایی تولید دانش جدید به شدت وابسته
به ســرمایه فکری در صنعت بانکداری اســت .بانکها باید مکانیســمهای قوی را برای خلق دانش
تعریف کنند و تواناییشان را برای ایجاد دانش بهبود بخشند .روشهای متداول که توسط بانکها
ممکن است اتخاذ شوند ،شامل توفان فکری (مغزی) و کار تیمی است (شیه و همکاران.)2010،

وضعیـت بانکـداری دانـش محـور

در بررسی  300بانک و بیمه اروپایی دریافتند که درک پایین ،شیوههای سنتی ،رویکرد فرهنگی
بــه جای تکنولوژی ،رویکرد عامهپســند و تمرکز روی کاغذبازی توســعه مدیریت دانش در بخش
بانکــداری را بــه تاخیر میانــدازد .عالوه بر این آنها عنوان کردهاند که ضروری اســت به اشــتراک
گذاشــتن دانش ،بهدســت اوردن اطالعات مالی و اطالعات مربوط به مشتریان و حفظ سرمایههای
فکری را بهبود بخشــید .عالوه بر آن یافتههای آنها نشــان میدهد که ارتباطات سودمند بهوسیله
اینترنت تداوم پیدا میکند و بهترین راه به اشــتراک گذاشــتن دانش است و درک پایین ،بزرگترین
مانع توسعه مدیریت دانش است (کراس و ولر.)2010،
درحال حاضر برخی از بانکها ســاختاری را در داخل شــرکتها ایجاد کردند که تســهیلکننده
جریان دانش اســت .به عنوان مثال ،نات وســت مارکت طرح دانش را ایجاد کرد که نشان میدهد
دانش در کدام بخش از ســازمان افزایش مییابد؟ و چگونه هماهنگکنندگان دانش می توانند آن
را اســتقرار دهند و آن را در حال حرکت نگهدارنــد؟ تمرکز اصلی و ابتکار عمل آنها بر روی متمرکز
کردن آموزشهای جدید و توســعه تسهیالت است که تحت عنوان سازمانهای یادگیرنده نوین از
آن نام می برند (آبل و همکاران.)2011 ،
جــز مهم دیگر در مدیریت دانش ،ســرمایه فکری اســت که ارزش نهفتــه بین ارزش دفتری و
ارزش بازار یک ســازمان اســت .برخی از بانکها اهمیت ارزش پنهان ســرمایه فکری در مدیریت
دانــش را بــه خوبی دریافتند .برای مثال ،امپریال بانک کانادا کــه به یکی از اولین بانکهای جهان
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تبدیل شــده است ،بخشی از وامدهی خود را به کسب وکارهایی اختصاص داده است که داراییهای
اولیه آن نوآوری و دانش است(دارلینگ و میچل .)1996 ،وی همچنین به وضوح دریافت که برای
تبدیل شــدن به ســازمان یادگیرنده ،میزان یادگیری افراد ،تیمها و شرکتهای بزرگ باید معادل یا
حتی بیش از میزان تغییر در محیط خارجی باشد (دارلینگ و میچل.)1996 ،
بانک ســیلیکون ولی وبســایتی را راهاندازی کرده است که با آموزش و تقویت هوش تجاری و
فراهم کردن منابع برای مشتریان از این طریق به رشد شرکتهای نوپای خود کمک میکند(نلسون
و کریســتی .)1999،از این طریق مشــخصات مشتریها با قابلیتهای پیشــرفته مدیریت یکپارچه
میشــود و کاربــران با محتوای کار کاربران دیگر آشــنا میشــوند .در نتیجه ،افراد با دسترســی به
دانش میتوانند بخشهای مختلف صنعتی را حمایت کرده و فعال کنند و یا اینکه دانش شــخصی
خــود را در زمینههایی از جمله بانکداری ،ســرمایهگذاری ،مدیریت نقدینگــی ،منابع مالی ،امالک و
مســتغالت و امکانات ،جابهجایی ،مدیریت ریسک ،منابع انسانی ،مزایای کارکنان و استخدام بهکار
گیرند(نلسون و کریستی.)1999 ،
عالوه بر این ،شواهد زیادی برای مقبولیت تکنولوژی اینترنت بهعنوان وسیلهای برای تشویق به
اشتراکگذاری دانش در سراسر سازمان و درون بانکها وجود دارد .اینترنت را میتوان یک فناوری
تعاملی و مناســب دانســت .در واقع آن فرآیندهای ارتباطی ،هماهنگی و همکاری اجتماعی را قادر
میسازد(جایاساندرا.)2008 ،
بر این اســاس ،مهمترین تحقیقات صورت گرفته در خصوص اشتراک ،تسهیم و خلق دانش در
بانکها به قرار ذیل است:
محمــد و جــال مطالعــهای را در بانک مرکزی بحریــن انجام دادند .نتایج مطالعه نشــان داد،
تســهیم دانش هزینهها را کاهش داده و زمان تصمیمگیری افراد را با توجه به در اختیار داشــتن و
اطالعــات مورد نیاز آنــان ،کاهش میدهد .بانک مرکزی بحرین بــر روی افزایش و پذیرش مفهوم
تســهیم دانش بین واحدهای مختلف خود از طریق بکارگیری فناوری مناســب و بهبود مهارتهای
انسانی ،تمرکز کرده است (محمد و جالل.)2011 ،
تــن و همکاران مطالعــهای را در صنعــت بانکداری مالزی انجــام دادند .نتایج مطالعه نشــان
داد ،بانکهــا شــروع به درک ارتباط و اهمیت تســهیم دانش و معرفی دانش بــهعنوان مهمترین و
ارزشــمندترین دارایی در راســتای نیل به اهداف ســازمانی کردند .فاکتورهای انگیزشی امیدبخش،
پرسنل را نه تنها تشویق به تسهیم دانشهای حیاتی میکند بلکه موجب خلق دانش جدید در حوزه
بانکداری میشــود .محرکها به دو دســته درونی و بیرونی تقسیم میشوند .محرکها و انگیزههای
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بیرونی شامل فرهنگ سازمانی ،سیستم پاداشدهی و فناوری اطالعات است؛ در حالیکه محرکهای
درونی شــامل اعتماد ،یادگیری و رفتار اســت .این محرکهای انگیزشــی ،فرایند تســهیم دانش را
در بانــــک تسهیــل میکنــند .بــه منظور بهـرهبرداری حـداکثــــری از مزایای مدیریت دانش در
سازمان ،ابتدا باید فاکتورهای تاثیـــرگذار بر تســـهیم دانـش شناســــایی شــده و مورد آزمایش قرار
گیـرند( تن و همکاران.)2010،
حســین و همکاران مطالعهای را بر روی بانکهای تجاری در کشــور اردن به انجام رســاندند.
نتایج مطالعه نشان داد Lotus Notes ،توسط بسیاری از بانکهای تجاری اردن برگزیده شده و به
کار گرفته شده است؛ زیرا یک بسته گروه نرمافزاری یکپارچه است و با سرعت خوب و امنیت باال،
تمامی اپلیکیشــنهای مورد نظر در محیط بانکی را پشتیبانی میکند .این نرمافزار ،محیطی مجازی
بــرای ارتباط و همکاری گروهی فراهم میکند که تمام کاربران ،اجازه دسترســی و تســهیم دانش را
داشته باشند (حسین و همکاران.)2010 ،
علی و احمد تحقیقی را در بانک مرکزی کشور مالزی به انجام رساندند .آنها به این نتیجه رسیدند
که مدل مدیریت دانش بانک 2شــامل خلق ،نگهداری و تســهیم دانش است که کیفیت فعالیتهای
بانکی را افزایش میدهد .طراحی مدیریت دانش بانک به گونهای اســت که به خلق فرهنگ مشــوق
مدیریت دانش در بانک ،کمک شایانی میکند .بانک ،کارکنانی را مامور ثبت مشکالت مشتریان در
کتابخانه الکترونیک و رفع مشکالت آنان کرد .این کتابخانه الکترونیک به عنوان یک ابزار مرجع برای
زمانی که مشــکلی به وجود میآید مورد اســتفاده قرار میگیرد .یک چرخه بازخور نیز تنظیم شده که
مشکالت حل نشده مشتریان در تاالر گفتگو پست شده و افرادی که توانایی حل این مشکل را دارند،
نظر خود را اعالم میکنند .اگر درخواســت کمک پس از دو روز بدون پاســخ مناسب بود ،تاالر بهطور
خودکار آن را برای خبره بالقوه ارسال میکند .سپس ،دانش ،سازماندهی شده ،اعتبار پاسخها سنجیده
میشود و در انبار ذخیره و آماده تسهیم میشود (علی و احمد.)2006 ،
یوســف و علی تحقیق دیگری در بانکهای کشــور مالزی ،به انجام رساندند .نتایج مطالعه نشان
داد ،به منظور اطمینان حاصل کردن از موفقیت مدیریت دانش در بانکها ترغیب بانکداران فعلی به
استفاده از راهکارهای تسهیم دانش آنالین یک اصل اساسی است .از این طریق ،میتوان مقدار زیادی
در هزینهها صرفهجویی کرد و کار را با کیفیت بهتر انجام داد .در مقایسه با فرآیند تسهیم دانش چهره
به چهره ،تسهیم دانش فردی با بهرهگیری از وب ،تقریبا هزینهای ناچیز دارد .از آنجایی که تکنولوژی
وب یک تکنولوژی جدید محســوب میشـود ،متقاعد کـردن پرسنل به تسهیم دانـش از ایـن طریق،
به عنوان یکی از چالشهای اساسی این فرآیند شناخته شده است (یوسف و علی.)2004 ،
2 . BKMM
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دستیابی به سطح مطلوب مدیریت دانش در بانکها

ســورنتینو در سال  1999برنامههای کاربردی از مدل مدیریت دانش ساخته شده توسط مایکل
ارال پیشــنهاد کرده اســت .او اســتدالل میکند که روش معرفی شــده توســط ارال با نشــان دادن
اجزای مدیریت دانش مانند سیســتمهای دانشمحور ،شبکهها ،کاربران دانشمحور و سازمانهای
یادگیرنده میتواند در بخش بانکی مفید باشــد .او اشــاره میکند که یک بانک بهعنوان یک واحد
باید از چهار جز کلیدی برخوردار باشــد ،اما هر نهادی میتواند از ترکیبی از آن اجزا اســتفاده کند.
شــاخصهای ســختافزاری مانند زیرســاختهای فناوری اطالعات ،پایگاه دادههــا و نرمافزارهای
کاربردی معموال به خوبی توسعه یافته است؛ چرا که بانکها به شدت به آن وابسته هستند و بدون
آن نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند .از ســوی دیگر ،از لحاظ نرمافزاری بهعنوان مثال ،توســعه
منابع انســانی ،ترویج فرهنگ یادگیری متقابل کارکردی ،پــرورش مهارتها اغلب کمتر مورد توجه
قرار گرفته اســت و یا اصال به آنها توجهی نشــده اســت .عالوه بر این او اشــاره دارد که در صنعت
بانکداری بهعنوان یک حرفه تجاری هیچ شــکی در ارزشــمندی مدیریت دانش وجود ندارد .با این
حال ،شرایط موجود نشان میدهد که بانکها مدیریت دانش را بهعنوان یک مزیت رقابتی متمایز
و تخصصی شناختهاند (سورنتینو.)1999 ،
بیشــترین زمینههایــی از مدیریــت دانش که در یک بانــک بهکار مــیرود عبارتند ازمدیریت
ریســک ،مدیریت بازار یابی ،مدیریت ارتباط با مشــتریان و ســنجش عملکرد به خصوص با هدف
ســودآوری برای سهامداران عموما در بانکهای بزرگ سرمایهگذاریها بیشتر بر روی سیستمهای
مدیریت دانش مانند سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری ،ذخیره دادهها و دادهکاوی به سرعت در
حال رشد است .این تالش اولیه برای بهدست آوردن و به اشتراک گذاشتن اطالعات حتی اگر این
دانش به نوع دانش صریح نزدیکتر باشــد تا دانش ضمنی محیطی ایجاد میکند که انتقال دانش
را ترویج میدهد (مارشال و همکاران.)1997،
در بخــش بانکــداری ،بهطور ویــژه بر مدیریت روابط با مشــتریان تاکید میشــود که شــامل
بازاریابی و شناســاندن بخشهای اساســی در مدیریت دانش اســت(گری .)1999،بنابراین مبحث
"دانش مشــتری" به طور فزایندهای همراه با بازاریابی بهعنوان یک منبع قابل توجه که میتواند ما
را به مدیریت حمایت از تحقیقات و توســعه رهنمون کند ،شــناخته شده است .این دانش بهمنظور
دســتیابی به هدف توسعه راه حل و فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان و تسهیل درک فرصتهای
بازار در حال شــکوفایی اســت .بر مبنای نظر گاسپری ،دانش مشــتری معطوف به درک مشتریان
اســت .از طرف دیگر ،پاگوته ،یک گام به جلوتر رفته و پیشنهاد میکند ،که دانش مشتری میتواند
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ترکیبی از دانش مشتری ،دانش زنجیره تامین و دانش مخصوص همکاریهای مشترک و مانند آن
باشــد(یانگ.)1999 ،به طور مثال ،در شناســایی الگوهایی از رفتار مشتریان از تکنولوژی شبکههای
عصبی اســتفاده میشــود که به بانکها در بهرهبــرداری از فروش متقابل ،همــگام با دیگر خدمات
مورد نیاز کمک میکند که از طریق مدیر بازاریابی انجام میشــود .به عالوه ،این نوع از تکنولوژی
در سیســتمهای مدیریت دانش به کارکنــان اجازه میدهد که دانش ضمنــی آنها تبدیل به دانش
صریح شود و بسیار در سرعت تصمیمسازی به آنها کمک میکند تا محصوالت و خدمات تازهتر و
نوآورانهتر به بازارها ارائه شود.
بر این اســاس ،به منظور پیگیری روابط در حوزه دانش مشــتریان ضروری است که بر روی دو
موضوع در این حوزه تمرکز شود (یانگ.)1999 ،
 -1اینکه بانکها دانش فراوانی درباره مشتریانشان در اختیار دارند.
 -2در سیســتمهای مدیریت دانش ،مقدار زیادی از اطالعات که در بانکها وجود دارد ،زمانی
میتواند مفید باشد که برای زمینههای خاصی تهیه شوند.
نکته قابل توجه در تعریف مدیریت دانش مشتری آن است که مدیریت دانش مشتری درگیر
ارتقای  3نوع از دانش مشــتری اســت" :دانش درباره مشتری"" ،دانش برای مشتری" و "دانش
از مشتری" (دسوزا و همکاران.)2005 ،
با این توضیح ،انچه در مطالعه فعلی در زمینه تســهیم دانش در حوزه مشــتریان مدنظر است،
بخش "دانش از مشــتری" است؛ چرا که موضوع دانش درباره مشتری به بررسی دانش مورد نیاز
درمورد مشــتریان بر پایه اســتخراج دادهها از طریق جســتجوی الگوهای پنهان در میان انبوهی از
اطالعات میپردازد .این نوع دانش به ســازمان کمک میکند تا مشتریان و اهداف آنها را به شکل
موثرتری شناســایی کند .همچنین موضوع دانش برای مشتری ،شاخصی تجربی محسوب میشود
که اطالعات مورد نیاز مشــتریان در خصوص رفتار تقابلیشان با سازمان را دربر میگیرد .این نوع
دانش مشــتری معموال یک جهته و از سوی سازمان به مشــتری است که سازمان دانش مورد نیاز
مشــتری را به ســوی او روانه میکند؛ به این منظور که مشــتری بتواند خدمات عرضه شده را بهتر
درک کند (دسوزا و همکاران.)2005 ،
براین اساس ،دانش از مشتری میتواند شامل ایدهها و افكار و اطالعات دریافتی سازمان ازسوی
مشـتریان باشـد .این منظر میتواند مربوط به مشكالت جاری ،روند خدمات مشتریان و احتیاجات
آینـده و ایدههـایی برای محصوالت و خدمات نوآورانه و موفق باشد .در راستای تحقق این موضوع
بایــد اقداماتی از قبیل مشــاهده وگفتگو انجــام پذیرد اما در خصوص گفتگو باید توجه داشــت که
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مشــتریان نمیتوانند به دقت آنچــه را که میخواهند بیان کنند .در حقیقت مشــتریان تا محصول
جدیــد به آنان ارائه نشــود ،نمیتوانند آن را تصور کنند" .ابزارهــای مصرف-کنندگان" تالش برای
حل این مساله دارند .این ابزارها میتوانند خدمات را مطابق با نیازهای معین مشتریان و ترجیحات
آنها شکل دهند.
بنابرایــن فعالیتهای زیادی در حــوزه مدیریت دانش در بخش بانکداری وجود دارد ،اما مجله
مدیریت دانش عنوان میکند که :سازمان زمانی میتواند از تکنیکهای مدیریت دانش برای بهبود
خدمات به مشــتریان اســتفاده کند که بتواند آن دانش را به طور موثر و کارآمد به اشتراک بگذارد
(مجله مدیریت دانش.)1999 ،

مدیریت دانش در صنعت بانکداری ایران

پذیرش مدیریت دانش در میان بانکهای ایرانی در مراحل ابتدایی است .انتظار میرود که این
وضعیت بدون تاخیر تغییر کند و مدیریت دانش در بخش بانکداری به یک اولویت تبدیل شود .با
توجه به افزایش رقابت بانکهای ایرانی در تالش هستند که سیستمهای مبتنی بر دانش را پیادهسازی
کنند و از طریق آن بتوانند مردم را به دانش و به یکدیگر پیوند دهند(پوراصغر.)1392 ،
بانک ملت یکی از بانکهای پیشــرو در مدیریت دانش اســت .مجموعه بانک ملت در زمینه
شــناخت و خلق دانش با ایجاد اولین مرکز تحقیقات و برنامهریزی در شــبکه بانکی کشــور ،زمینه
یادگیری و انتقال تجربه بین بانک و خارج از بانک را مهیا کرد؛ همچنین از طریق تشــکیل کارگروه
کارشناسی توسعه مدیریت مشارکتی و استقرار یک دبیرخانه دائمی در این مرکز و حدود  60کمیته
بهبود مســتمر در سراســر کشور ،زمینههای تشویقی و مجاری اداری الزم برای خلق و کاربرد دانش
و ایدههای جدید کارکنان را فراهم کرده اســت .در همین راستا میتوان از ایجاد یک حلقه آموزشی
استراتژیک از طریق شورای عالی راهبرد و کمیتههای راهبرد واحدهای صف بهمنظور انتقال تجارب
و اســتفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در امر آموزش و پژوهش به منظور نهادینهســازی خلق
و انتقــال دانش به ســطوح دیگر و در نهایت تشــکیل بانک اطالعاتی تجربیــات مدیران از طریق
سیستمهای آموزشی و پژوهشی نام برد .از سوی دیگر بانک ملت از ابتدای سال  ،1385با راهاندازی
نظــام مدیریتــی جدید ،برنامهریزی الزم بــرای مقابله با چالشهای فراروی بانک را با تشــکیل یک
کمیته تخصصی متشــکل از مدیریت ارشد و مشــاورین بانک تحقق بخشید .نکته قابل ذکر اینکه
مدیریــت ارشــد بانک ضرورت تبادل دانش و تجارب مدیران ســطوح مختلــف را به منظور نهایی
کــردن ایــن امر برنامهریزی و نیز راهکارهــای مواجهه با چالشها و عملیاتی شــدن آن را جز ارکان
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خود تعریف کرد و از همین رو به شــیوههای مختلف از جمله گردهمایی مدیران ســتاد و تشــکیل
کارگروههای خلق و تبادل دانش ،زمینههای ارائه ایدهها و راهکارهای مناســب و نیز تسهیم و تبادل
دانش و تجارب شــرکتکنندگان در این گردهماییها را درمســیر اســتقرار و اجرای برنامه یاد شده
فراهم کرد .یکی دیگر از اقدامات خالقانه این بانک در راستای مدیریت دانش اثربخش در سطوح
عالــی ،ایجاد کارگروههای تخصصی اســت .ایــن کارگروهها با حضور مدیران امور ،روســای ادارات و
مدیران صف به عنوان مدیران ســطوح عملیاتی و کســانی که مســتقیما با مشتریان و مسائل آنان
رو به رو هســتند ،تشــکیل داده اســت .هدف از تشــکیل این کمیتهها فراهم نمودن شرایط تبادل
تجربیات بین مدیران به منظور ارائه ایدههایی جدید و کاربردی در راستای ارائه خدمات مطلوبتر
و متنوعتر به مشتریان بانک است (پوراصغر.)1392،
بانک کشــاورزی یکی دیگر از بانکهایی اســت که به بررسی زمینههای اجرای مدیریت دانش
در سازمان خود پرداخته است .برزاکی در سال  2011تحقیقی را در این بانک انجام دادند .محققین
دریافتند ،دانش میزان معرفی محصوالت و خدمات جدید را مشــخص میکند .تسهیم دانش بین
کارکنان و فاکتورهای مرتبط به آن ،از عناوین اصلی در مدیریت دانش هســتند .بانک کشاورزی به
تازگی ســرمایهگذاری بر روی مدیریت دانش را آغاز کرده اســت .مطالعه انجام شــده بر روی 204
مدیر و خبره بانک کشاورزی نشان داد که فرهنگ تسهیم دانش مثبت بر روی نگرش کارکنان تاثیر
گذاشته و بنابراین در راه تبدیل نگرش به تسهیم دانش ،مدیران باید از طریق بهبود روابط و تقدیر
از فعالیتهای انجام شــده ،نگرشی مثبت به کارکنان داشــته باشند .کارکنان در صورتیکه احساس
کنند تسهیم دانش در داخل سازمان مورد تشویق قرار میگیرد بسیار عالقهمندتر به تسهیم دانش
خواهند بود .بنابراین ،اگر مدیران عالی روابط خود را با کارکنان بهبود ببخشــند و مشــوقهایی را در
این مســیر بهکار گیرند ،کارکنان درک بهتر و تمایل بیشتری برای به اشتراکگذاری دانش سازمان
دارند(برزاکی.)2011 ،
خــان بابایی و همکاران در ســال  2011تحقیقی را در یک بانک شــهر تهران انجــام دادند .آنها
کارکنان موجود در  151شعبه با حدود  1500نفر پرسنل در تیمهای کاری که حداقل به مدت  2سال
با هم کار کرده بودند ،مورد بررســی قرار دادند .نتایج مطالعه نشــان داد که خودمدیریتی ،رهبری،
استقالل فردی ،فضای اعتماد ،زبان مشترک ،مهارتهای ناهمگون و مهارتهای مکمل یکدیـگر ،به
عنوان اجزای اصلی مدیریت دانش شناخته میشوند( خان بابایی و همکاران.)2011 ،
در سال  2011مطالعهای در کشور ایران و شهر اصفهان انجام شد که در بانک صادرات اصفهان
در پژوهشــی مدیریت دانش را به عنوان بخش موثری از اســتراتژی کلی سازمان درنظر گرفته شد
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و دریافــت ،مدیریت دانش اثربخش ،بخشــی از اســتراتژی عمومی ســازمان تعیین شــد .تنها در
این زمینه اســت که مدیریت دانش میتواند کارایی و اثربخشــی ســازمان را افزایش دهد .ترس از
دســت دادن قدرت ســازمانی ،تاثیر منفی بر روی نگرش افراد به تسهیم و به اشتراکگذاری دانش
دارد(عالمــه .)2011 ،بــا این توضیح ،اژدری در ســال  2010در مطالعه خود بــه تحقیق در خصوص
بانکهــای ایران پرداخت .نتایج مطالعه نشــان داد ،مدیریت دانش مشــتری بر روی اســتخراج و
مدیریــت دانش مشــتریان تمرکز دارد .دو نوع دانش مشــتریان در بانکهــای ایرانی وجود دارد:
دانشــی که در ذهن مشــتری قرار دارد و دانشــی که در مورد مشــتری اســت و فاکتورهای انسانی
بــر روی مدیریت دانش مشــتریان تاثیرگذار اســت (اژدری .)2010 ،در مجمــوع ،همانگونه که در
مطالعات صورت گرفته مالحظه میشــود ،اغلب تحقیقات انجام شــده به صــورت "کیفی" بوده و
"مدلهای کمی" برای اندازهگیری تســهیم دانش در آنها استفاده نشده است .بنابراین این تحقیق
درصدد اســت تا با استفاده از نظریه بازیها به مدلسازی کمی رفتار تسهیم دانش  3بازیکن اصلی
در صنعت بانکداری شــامل بانک مرکزی ،بانک شــهر و مشتریان این بانک بپردازد .در این تحقیق
منظور از مدیریت دانش مشتریان ،تمرکز بر مفهوم "دانش از مشتریان" است.

روش تحقیـق

در خصوص دالیل انتخاب تنها  3بازیگراصلی در این مقاله می توان گفت بازی تســهیم دانش
در عرصــه بانکــداری ،از نوع رهبر -پیرو (اســتکلبرگ) درنظر گرفته نشــده اســت و تصمی م گیری
هیچکــدام از بازیکنان حالت رهبر-پیرو ندارد .به عبارت دیگر اگرچه بانک مرکزی(در نگاه اول) در
تسهیم دانش میتواند به عنوان رهبر فرض شود ،ولی لزومی به تبعیت سایر بازیکنان از تصمیمات
بانک مرکزی در تســهیم دانش نیســت و آنها هریک بر اســاس حداکثرسازی سود خود و سنجش
ســایر محدودیتها و شرایط اقدام به تسهیم کامل ،تســهیم ناقص یا عدم تسهیم دانش میکنند.
ضمن اینکه فرضیه بنیادین در مســئله تســهیم دانش این اســت که "دارا بودن دانش یک قدرت
محســوب میشــود و هر بازیکن باید سعی کند تا از تســهیم دانش سایر بازیکنان بیشترین سود را
حاصل کند".
بر این اســاس ،در این مقاله ،برای تحلیل مســئله تســهیم دانش در صنعت بانکداری ،از بازی
"همکارانه ائتالفی" استفاده شده است که در آن بانک مرکزی بهعنوان تعیینکننده مصادیق دانش
و تولیدکننده محتوای دانشی درنظر گرفته میشود و کلیه بازیگران دیگر این بازی اعم از بانکهای
دولتی و خصوصی ،مشــتریان آنها و ســایر ســهامداران این بانکها در زمره بازیگران ائتالفکننده
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درنظر گرفته میشــوند .براین اساس ،انتخاب بازیگرانی همچون بانک شهر و مشتریان آن بهعنوان
ســهم برندگان اصلی از بازی تســهیم دانش به دلیل تعامالتی است که مابین آنها صورت میگیرد؛
البته میتوان در این بازی ،بازیگرانی همچون رقبای بانک مورد بررســی و یا ســهامداران بانک مورد
بررسی را درنظر گرفت که در حالت اول ،چون منافع و ترجیحات رقبای بانک شهر در تضاد با منافع
و ترجیحات این بانک قرار میگیرد ،بازی پیچیده و از نوع رقابتی محســوب شــده و در حالت دوم
چون ســهامداران بانک شــهر در زمره مشــتریان آن قرار میگیرند ،عمال دو بازیگر با ترجیحات و
مطلوبیت کامال یکســان در بازی حضور خواهند داشت .پس انتخاب  3بازیگر بانک مرکزی ،بانک
شــهر و مشتریان بانک شهر ضمن سادهسازی بازی و همراســتا کردن منافع و ترجیحات بازیگران،
منجربــه تبیین یک بازی ائتالفی شــده و همچنین تعــداد حاالت مختلف انتخاب اســتراتژیها و
ترجیحات را نیز محدود میکند.
منطق ترجیحات بازیگران در بازی تســهیم دانش ،بر اســاس میزان تســهیم دانش بازیگران
شــکل میگیرد و هر بازیگر بر اســاس میزان تســهیم دانش خود ،انتظار دریافت عایدی مورد نظر
را دارد .بر این اســاس ،میزان تسهیم دانش توســط بازیگران میتواند به صورت "عدم تسهیم" یا
"تسهیم کامل" یا "تسهیم ناقص" دانش باشد که در حالت تسهیم ناقص بازیگر میتواند دانش
خود را در قالب اعداد فازی یا اعداد خاکســتری تســهیم کند .پس ترجیحات بازیگران بر اســاس
مقاله مشابه داخلی توسط محسن شهرابی فراهانی و مجید شیخ محمدی ،در سال  1392و با عنوان
"مدل ســازی و تحلیل مناقشــه قیمت گذاری خودروهای داخلی با رویکرد نظریه بازی ها" تعیین
شده است.

فرم ائتالف از تئوری بازیها

3

تئوری بازیها بهعنوان یک شــاخه از علوم ریاضی کاربردی محسوب میشود که تصمیمگیری
در موقعیتهــای مختلــف را مطالعــه میکنــد .تئوری بازی به  2شــاخه اصلی تقســیم میشــود:
"بازیهای غیرهمکارانه" و "بازیهای همکارانه" .در بازیهای غیرهمکارانه فرض برآن اســت که
بازیکنان رفتار منطقی دارند و تنها به سود خود فکر میکنند و همچنین همکاری ،هماهنگی و توافقی
بیــن آنها وجود ندارد .امــا در مقابل ،در بازی های همکارانه بازیکنان امــکان همکاری با یکدیگر را
دارنــد و هــدف اصلی از این بازیها فراهم کردن راهی برای تســهیم عادالنه ســود یا درآمد خالص
شراکت یا همکاری است (یگانه.)2004 ،
3. Coalition-Form
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بر این اساس ،فرم ائتالف شامل بازیهای با همکاری 4بوده و معروف به بازیهای  5 TUاست.
ایــن بازیهــا ،از یک مجموعه محــدود از  Nبازیکننده و یک تابع معروف به تابع مشــخصات 6به
ازای هر ائتالف " "Cاز بازیکنندگان تشــکیل میشــود؛ بهطوریکه  Cزیر مجموعهای از  Nاست.
مفاهیم ائتالف (بازیهای مشخص شده با همکاری) اولین مرتبه توسط ()John-Von-Neumann
در  1928مطرح شد؛ به گونهای که بازیکنندگان مجاز به تشکیل تمامی انواع ممکن از ائتالفات (از
قبیل تقســیم دلخواه مطلوبیت در بین اعضا ،جبران خســارات ،پرداختهای جانبی و غیره) خواهند
بود( اصغرپور.)1393،
با فرض اینکه  Nبازیکننده مشخص شده با مجموعه محدود { S={1,2,...,Nمفروض است،
تمامــی زیــر مجموعههای ممکن از  Sبرابر با  2Nبوده و آنها مجموعه  Tنشــان داده میشــود .در
این صورت تابع ( )vمشــخص شــده با ارزش حقیقی (و تعریف شده در دامنه  ،)Tمعروف به "تابع
مشخصات" است در صورتیکه ویژگیهای زیر را تامین کند.
)(1
)(2

) Øنشاندهنده یک مجموعه تهی است( V(Ø)=0:

C1,C2ЄT;C1∩C2= Ø

)v(C1 U C2)>=v(C1)+v(C2

تابع  ،vارزش حقیـــقی خود (( )v(Cرا به هر زیرمجمـــوعه  Cاز  Nبازیکننـده واگذار مـیکند،
آنطــور که ائتالف  Cقادر اســت آن ارزش (بهرهوری مادی یا قــدرت) را درصورت همکاری اعضا
نیز کسب کند .مطلوبیت در یک بازی توام با همکاری نیز قابل انتقال بوده و اعضای ائتالف ""C
میتوانند آزادانه آن مطلوبیت مشــترک (( )v(Cرا در بین خود تقســیم کنند .بدان معنی که(v(C
نشــاندهنده مقدار مطلوبیتی اســت که " "Cمیتواند از بازی کسب کند ،بدون توجه به کاری که
باقیمانده بازیکنندگان و خارج از" "Cانجام دهند( اصغرپور.)1393،
ویژگــی دوم بیان مــیدارد چنانچه دو ائتــاف مختلف ( )C1,C2نیروهای خــود را با یکدیگر
ترکیــب کنند ،آنگاه اعضای هر دو ائتالف قادر خواهند بود مطلوبیتی حداقل به مقدار آنچه قبل از
پیوســتن  C1,C2به یکدیگر کســب کردهاند نیز کسب کنند .این ویژگی معروف به ویژگی "فراتر
از جمعپذیــری" بــوده و ارزش حقیقی موجود از یک "تابع مشــخصات" باید آن را تامین کند .از
این رو چنانچه ارزش حقیقی برای یک تابع مشــخصات از یک بازی به فرم "نرمال" محاسبه شود،
آن ارزش به صورت "فراتر از جمعپذیری" خواهد بود .بدینســان برای محاســبه ( V(Cبا توجه به
4. Cooperative
5. Transferable Utility
6. Charachteristic Function
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تعاریف زیر خواهیم داشت( اصغرپور:)1393،
{A1,A2,Ai,…,AN}:
)مجموعه استراتژیهای موجود از Nبازیکننده(
i
بــه طوریکــه Ai={ai,1,…,ai.mi }t :بــه ازای هــر  (1<=i<=N) aiЄAiبــردار
 a={a1,…,an}tنشــاندهنــده اســتراتژیهای همزمــان و موجــه از بازیکننــدگان بــوده و (ui(a
نیــز نشــاندهنده تابــع مطلوبیــت از بازیکننــده iام اســت .آنــگاه تابــع مشــخصات بــرای هــر
ا
ائتــاف “  ،)CЄT( ”Cبــا توجــه بــه فرمهــای نرمــال از ماتریــس مطلوبیــت ب ـرای بــازی 3نفــره
کــه در ادامــه آمــده اســت بــه صــورت زیــر تعریــف میشــود:
)max ∑iЄC ui(a

V(C)=max

یک بازی مشــخص شــده با یک تابع مشــخصات (با ویژگی "فراتر از جمعپذیری" معروف به
یــک بازی "بجا" ( )properبوده و در صورت نقض ویژگی "فراتر از جمعپذیری" معروف به یک
بازی"نابهجا" ( )improperاست .توابع "مشخصات" غالبا برای یک "تصمیمگیری گروهی" که
بتواند به صورت یک بازی توصیف شود ،نیز استفاده میشود( اصغرپور.)1393،
جدول شماره  :1ماتریس مطلوبیت برای بازی 3نفره
I2,m2

I2,1

I3,1,i3,2,…,i3,m3

I3,1,i3,2,…,i3,m3

…)Fi(x1,ym2,zm3

…)Fi(x1,ym2,z1

…)Fi(x1,y1,zm3

…)Fi(x1,y1,z1

I1,1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…)Fi(m1,y1,z1

I1,m1

…)Fi(xm1,ym2,zm3

…)Fi(xm1,y1,zm3)… Fi(xm1,ym2,z1

به طور نمونه  i2,1نشان دهنده استراتژی یکم از بازی کننده دوم است)i=1,2,3( .
یکی از معروفترین بازیهای همکارانه در ادبیات تئوری بازیها" ،بازی استکلبرگ یا رهبر-پیرو"
است .در این بازی قدرت رهبر از قدرت پیرو یا سایر بازیگران بیشتر است .در واقع نکته اساسی در این
بازی عدم تقارن قدرت در تصمیمگیری بازیکنان است .بنابراین در این بازیها ،رهبر اولویت تصمیمگیری
دارد؛ یعنی ابتدا رهبر تصمیم-گیری کرده و سپس پیرو با توجه به تصمیم رهبر ،استراتژی بهینه خود را
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مشخص میکند .پس یکی از مشخصات اصلی بازی همکارانه رهبر پیرو این است که بازی پیرو که بر
اساس بازی رهبر تعیین میشود ،از قبل مشخص و پیرو بازی رهبر است .اما در مسئله پیش رو فرض
بر آن است که تصمیمگیری هیچکدام از بازیکنان حالت رهبر-پیرو ندارد .به عبارت دیگر اگرچه بانک
مرکزی(در نگاه اول) در تسهیم دانش میتواند به عنوان رهبر فرض شود ،ولی لزومی به تبعیت سایر
بازیکنان از تصمیمات بانک مرکزی در تسهیم دانش نیست و آنها هریک بر اساس حداکثرسازی سود
خود و سنجش سایر محدودیتها و شرایط اقدام به تسهیم کامل ،تسهیم ناقص یا عدم تسهیم دانش
مینمایند .بنابراین بازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ،از نوع استکلبرگ نیست .ضمن اینکه فرضیه
بنیادین در مسئله تسهیم دانش این است که "دارا بودن دانش یک قدرت محسوب میشود و هر بازیکن
باید سعی کند تا از تسهیم دانش سایر بازیکنان بیشترین سود را حاصل کند" .
بر این اســاس ،در این مقاله ،برای تحلیل مســئله تســهیم دانش در صنعت بانکداری ،از بازی
"همکارانه ائتالفی" استفاده شده است.

مدلسازی مسئله تسهیم دانش در صنعت بانکداری

در این مقاله ،برای تحلیل مسئله تسهیم دانش در صنعت بانکداری ،از مدل گراف استفاده شده
اســت .این مدل ،یک رویکرد جامع است که ســعی در تحلیل مسائل استراتژیک دنیای واقعی دارد.
یک مســئله اســتراتژیک ،یک مساله تصمیمگیری است که ســناریوها و موقعیتهای مختلف برای
هریک از تصمیمگیران ،از ترجیحات مختلفی برخوردار است(فانگ.)2003،هر وضعیت ،نشاندهنده
نتیجه ممکن یا یک سناریو از مسئله است .بهطوریکه وضعیتهای مختلف بهعنوان راسهای گراف
درنظــر گرفته میشــوند .یالهای گراف نیــز بیانگر حرکت تصمیمگیران بیــن وضعیتهادر صورت
امکان هســتند .برای مدلســازی و تحلیل نتایج ،از نرمافزار  7 GMCR IIاستفاده شده است.مراحل
مدلســازی در این مقاله ،منطبق بر رویکرد مدل گراف اســت .در نرمافزار پشتیبان تصمیمگیری به
کمک این نرمافزار از مفاهیم پایداری مختلفی نظیر پایداری نشGMR 9، NM 10، LM 11،SEQ12 ، 8
و  SMR 13استفاده میشود ابتدا بازیگران و استراتژیهای هریک از آنها بیان میشود .پس از حذف
ترکیبهای نشدنی ،ترجیحات تصمیمگیران شناسایی میشود .در نهایت ،موقعیتهای پایدار هریک
7. Graph Model of Conflict Resolution
8. Nash equilibrium
9. General Meta-rationality
10. Non-myopic Stability
11. Limited Move stability
)12. Sequential Stability(SEQ
)13. Symmetric Meta Rationality(SMR
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از بازیگران و نقاط تعادل مساله با روشهای حل متفاوت استخراج میشود.
بازیگران و گزینههای موجود
براساس مطالعات شرایط واقعی و مرور پیشینه تحقیق ،بازیگران اصلی بدین ترتیب شناسایی شدهاند:
الف -بانک مرکزی(به عنوان رگوالتور و هماهنگکننده سیستم بانکی).
ب -بانک (بانک شهر به عنوان مجری و ارائهدهنده خدمات)
ج -مشتریان بانک (به عنوان مصرفکننده و آخرین حلقه از تسهیم دانش).
در مجموع  9استراتژی برای تمام بازیکنان وجود دارد که در ادامه این استراتژیها تشریح شدهاند:
بانک مرکزی سه استراتژی جهت تسهیم دانش میتواند اتخاذ کند:
 -1تسهیم کامل دانش
 -2تسهیم بخشی از دانش
 -3عدم تسهیم دانش
بانک شهر نیز به عنوان ارائهدهنده خدمات ،استراتژیهای زیر را در نظر میگیرد:
 -1تسهیم کامل دانش
 -2تسهیم بخشی از دانش
 -3عدم تسهیم دانش
مشتریان به عنوان مصرفکننده و آخرین حلقه از تسهیم دانش میتوانند سه استراتژی ذیل را اتخاذ کنند:
 -1تسهیم کامل دانش
 -2تسهیم بخشی از دانش
 -3عدم تسهیم دانش
حالتهای شدنی
مطابــق بــا تعریف بازیگــران و گزینههای پیشــروی آنهــا ،در مجموع  9گزینه وجــود دارد که
تعداد وضعیتهای ممکن مســئله(ترکیبهای مختلف گزینهها))512( 29حالت است .در نرمافزار
 GMCRIIبا اعمال محدودیت ،ترکیبهای ناممکن حذف شــدهاند .این محدودیتها با توجه به
شکل شماره  1در نرمافزار تعریف میشود.
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شکل شماره  :1منوی محدودیتهای بازی تسهیم دانش در نرم افزار GMCR II

با این توصیف ،محدودیتهای اعمال شده شامل سه قید زیر هستند(فانگ:)2003،
گزینههای دو به دو ناسازگار :پس از اعمال این قید ،ترکیبهایی که در آن گزینهها نمیتوانند در
کنار هم قرار گیرند ،از ترکیبهای بالقوه حذف میشــوند .به عنوان مثال ،بانک مرکزی از بین  3گزینه
تسهیم کامل دانش ،تسهیم ناقص دانش و عدم تسهیم دانش تنها یکی را باید انتخاب کند .پس وقتی
بانک مرکزی تصمیم به تسهیم کامل اطالعات میگیرد دیگر گزینهها را نمیتواند انتخاب کند.
وجود حداقل یک گزینه :این محدودیت بیان میدارد که یکی از گزینهها باید حداقل انتخاب
شــوند .برای مثال ،بانک شــهر باید حداقل یکی از گزینههای تســهیم کامل دانش ،تســهیم ناقص
دانش و عدم تسهیم دانش را انتخاب کند.
غیر قابل بازگشت بودن گزینهها :زمانی که در نهایت هر یک از بازیکنان شامل بانک مرکزی،
بانک شــهر و مشــتریان بانک شهر اطالعاتی را در قالب دانش ،تسهیم میکنند ،آن اطالعات دیگر
تسهیم شده و قابل برگشت نیست.

شکل شماره :2محتوای دو منوی گزینههای دو به دو ناسازگار و حداقل یک گزینه در نرمافزار GMCR II
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در نهایت پس از اعمال محدودیتهای فوق و حذف ترکیبهای غیرممکن مســاله 27 ،حالت شــدنی
باقی میماند .جدول تمام حاالت ممکن تسهیم کامل دانش ،تسهیم ناقص دانش و عدم تسهیم دانش،
به شرح ذیل قابل ارائه است که هر حالت از این جدول ،بیانگر یک سناریوی محتمل در مسئله است:
جدول شماره  :2حالتهای شدنی مسئله تسهیم دانش بین  3بازیگر در صنعت بانکداری
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تسهیم ناقص

مشتری

تسهیم کامل

تسهیم ناقص
عدم تسهیم

بانک شهر

بانک مرکزی

حالتهای ممکن
عدم تسهیم

مشتری

تسهیم کامل

تسهیم ناقص
عدم تسهیم

تسهیم ناقص

بانک شهر

بانک مرکزی
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ترجیحات بازیگران
پس از مشــخص شــدن حالتهای ممکــن ،اولویتهای هریــک از بازیگــران در قالب جدول
ترجیحات آنها آورده میشــود .در واقع ،به بررســی ترجیحات هر بازیگــر از منظر خودش پرداخته
شده اســت .جدول شــماره  3نشــانگر ترجیحات بازیگران اســت ،بهطوریکه حالتهای قرارگرفته
در ســمت راســت جدول ،ترجیحات باالتری دارند .برای نمونه ،وضعیت  2بیشــترین مطلوبیت و
وضعیــت 13کمترین مطلوبیت را برای مشــتری دارد .همچنین وضعیت  4بیشــترین مطلوبیت و
وضعیت  11کمترین مطلوبیت را برای بانک شهر دارد .وضعیت  10بیشترین مطلوبیت و وضعیت
 5کمترین مطلوبیت را برای بانک مرکزی دارد.
جدول شماره  :3ترتیب ترجیحات بازیگران تسهیم دانش به ترتیب از راست به چپ
ترجیحات

بازیگران
مشتری

2

3

بانک شهر

4

6 5 16 18 17 7 9 8 10 12 11 19 21 20 1

13 15 14 22 24 23 25 27 26 4

1 17 18 16 26 27 25 8 9 7 14 15 13 23 24 22 5 6

3

11 12 10 20 21 19 2

بانک مرکزی 1 23 24 22 26 27 25 20 21 19 14 15 13 17 18 16 11 12 10

3

5 6

2

4 8 9 7

بحث و تحلیل مسئله
تحلیل پایداری

اگر بازیگری تمایلی برای خروج از یک حالت نداشته باشد ،آن حالت از مسئله برای آن بازیگر،
پایــدار اســت .در صورتی که این حالت برای همه بازیگران پایدار باشــد ،بــه آن حالت تعادل گفته
میشــود .برای بهدست آوردن حالتهای تعادل مســئله ،منطقهای متفاوتی وجود دارد که وابسته
به نگرش بازیگران و افق دید آنها اســت .در پایداری َنش بازیگر تنها به یک حالت بعد میاندیشد
و در صورتی که حالت بعدی بر حالت فعلی ترجیح نداشــته باشــد ،حرکت نمیکند .در روشهای
فــرا عقالنیــت عمومی و پایــداری متوالی ،بازیگر با توجه به دو مرحله بعــد برای تغییر حالت خود
تصمیــم میگیرد .فرا عقالنیــت متقارن عالوه بر در نظرگرفتن حرکات خود و عکسالعمل بازیکنان
طی دومرحله ،فرصتهای خود را نیز در پاســخ بررســی میکند(شــیخ محمدی و همکاران.)2009 ،
در این مقاله به کمک نرمافرار ،همه روشهای حل متفاوت برای بهدســت آوردن حالتهای پایدار
بازیگران به کار گرفته میشود.
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نقطه تعادل

با اعمال روشهای مختلف برای بهدست آوردن حالتهای پایدار بازیکنان ،نقاط تعادل مسئله
حاصل میشــود .بر این اســاس ،با توجه به محدودیتها و ترجیحات بازیگران و حل مســاله نقطه
تعادل مسئله تسهیم دانش به سمت حالت شماره  8پیش خواهد رفت .زیرا هیچ بازیگری از حالت
 8بــه وضعیت دیگــری نمیتواند حرکت کند .لــذا این وضعیت ،برای همــه بازیکنان و تحت همه
روشها پایدار است .در واقع در این حالت ،تسهیم کامل دانش توسط بانک مرکزی ،تسهیم بخشی
از دانش توسط بانک(شهر) و عدم تسهیم دانش توسط مشتری اتفاق خواهد افتاد.

شکل شماره  :3نمایش نقطه تعادل در مسئله تسهیم دانش در نرمافزار GMCR II

تعیین حساسیت مدل

اعمال تغییرات بر روی ترجیحات بازیگران و مقایســه نتایج بهدســت آمده ،بیانگر میزان قابل
اعتماد بودن مدل است .در اینجا ،در ترجیحات هر یک از  3بازیگر در حالت تسهیم ناقص دانش
و با استفاده از اعداد خاکستری تغییرات ایجاد میشود و اثر آن بر نتایج مدل ردیابی میشود.
اندازهگیری و سنجش تسهیم دانش در حالت تسهیم ناقص
در مدلهــا و متدهــای اندازهگیــری کمی مدیریت دانــش 2 ،متد دارای کاربردهای بیشــتری
هســتند .یکــی روش  AHPو دیگری روش اندازهگیری فازی اســت(جزف و مــارک .)2003،از این
متدها برای اندازهگیری کمی در تســهیم دانش نیز میتوان اســتفاده کرد .آنچه که در اینجا الزم به
محاســبه است ،توزیع احتمال در هریک از ســطرهای ماتریس عایدی است .بر این اساس در این
ت تسهیم ناقص
تحقیق و به منظور نوآوری در تحقیق ،برای ســنجش میزان تســهیم دانش در حال 
دانش از متد "اعداد خاکستری" استفاده شدهاست.
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اعداد خاکستری  3پارامتری
تئوری سیســتمهای خاکســتری اولین بار توســط دنگ در ســال  1989ارائه شد و توسط لین و
سیفینگ در سال  1999توسعه داده شد(جعفری .)2015،اگر سیاه بیانگر ناشناختگی کامل اطالعات
و ســفید شامل اطالعات کامال شــفاف باشد ،خاکستری اطالعاتی است که تا حدودی شناخته شده
و تاحدودی ناشــناخته هستند .سیستمی که شــامل اطالعات خاکستری است ،سیستم خاکستری
نامیده میشــود .دنگ در ســال  1989مدعی بود که اعداد خاکســتری در مقایســه با اعداد فازی،
انعطافپذیرتر وآسانتر هستند .اعداد  3پارامتری خاکستری به صورت [ ] )*( aمیتوانند نمایش
داده شــوند که شــامل حد پایین  ،aمرکز ثقل (aعددی که بیشترین مقدار احتمال ممکن را دارد) و
حد باالی  aاست(جعفری.)2015،
بنابراین به منظور سنجش میزان تسهیم دانش بازیکنان در حالت تسهیم ناقص از اعداد خاکستری
اســتفاده شده است .در تسهیم ناقص دانش از متغیرهای بیانی کم روبه متوسط ( ،)MLمتوسط(،)M
متوســط رو به زیاد( ،)MHزیاد( )Hو خیلی زیاد( )VHاستفاده شده است .شایان ذکر است فرض بر
آن است که تسهیم خیلی زیاد دانش لزوما مصادف با تسهیم کامل دانش نیست و کمتر از آن میزان
اســت .متغیرهای بیانی و ارزشهای هر یک از اعداد خاکســتری  3پارامتری برای بیان میزان تسهیم
دانش ناقص توسط بازیگران صنعت بانکداری در جدول شماره  4ارائه شده است:
جدول شماره  :4متغیرهای بیانی و بازه خاکستری مربوطه در حالت میزان تسهیم دانش ناقص
بازه خاکستری

متغیرهای بیانی

[]0.3,0.35,0.4

کم رو به متوسط()ML

[]0.4,0.45,0.5

متوسط()M

[]0.5,0.55,0.6

متوسط رو به زیاد()MH

[]0.6,0.75,0.9

زیاد()H

[]0.9,0.95,1.0

خیلی زیاد()VH

میزان تسهیم دانش

تسهیم ناقص

تســهیم دانش در اســتراتژیهای فوق توســط هر بازیگر واضح اســت و هر بازیکن با توجه به
موقعیت و زیرساختی که در آن قرار دارد تصمیم میگیرد که تمام دانش خود را تسهیم کند یا نکند.
اما عدم تســهیم دانش بســتگی به زیرساختهای تســهیم دانش دارد؛ ممکن است بازیگر بخواهد
دانش خود را تســهیم کند ولی زیرســاختهای آن (زیرســاختهای فناوری اطالعات ،سیستمهای
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اینترنت و اینترانت) فراهم نباشــد یا ســاز و کار آن(دستورالعمل تسهیم دانش در سازمان ،سازوکار
اعطای پاداش و مشــوقها به تســهیمکنندگان دانش) شفاف و مشــخص نباشد .در تسهیم بخشی
از دانش عواملی همچون نبود فرهنگ ســازمانی مناســب در زمینه مدیریت دانش ،احســاس عدم
امنیت شــغلی ،ترس از دســت دادن جایگاه و پســت سازمانی باعث میشــود که بازیگر تصمیم به
تسهیم بخشی از دانش خود بگیرد.
بنابرایــن با اســتفاده از اعداد خاکســتری در مدل تســهیم ناقــص دانش این مقالــه ،نتایج در
بخشهای مختلف به صورت زیر استخراج شد:
ائتالف ناخواسته بانک شهر با بانک مرکزی
از آنجایی که بانکها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند ،بنابراین به ناچار با رگوالتور خود در
ائتالف هستند و مشتری همواره خارج از این ائتالف قرار دارد .همانطور هم که تعادل بازی فوق در
حالت غیر ائتالفی به جواب شماره ( 8تسهیم کامل دانش بانک مرکزی ،تسهیم ناقص دانش بانک
شــهر و عدم تســهیل دانش مشتری) رســید .در واقع ،تعادل اصلی مسأله بدون اتئالف به صورت
تســهیم کامل دانش توســط بانک مرکزی ،تسهیم متوســط رو به زیاد [ ]0.5,0.55,0.6توسط بانک
شهر و عدم تسهیم دانش توسط مشتری خواهد بود.
بررسی ائتالف ها (ائتالف بانک شهر و مشتریان)
در تحلیل حساســیت با توجه به اســتراتژیهای مشتریمحوری بانک شهر نتایج مدل با فرض
ائتالف بانک شــهر و مشــتریان بررسی شده اســت .تعادل مدل به صورت گزینه شماره ( 9تسهیم
کامل دانش توســط بانک مرکزی ،تســهیم ناقص توسط بانک شهر و تسهیم ناقص توسط مشتری)
درشکل 4نشان داده شد.
این تغییر تعادل نشان از آن دارد که مشتری در صورت حس اعتماد به بانک و ذهنیت مثبت
از بانک به عنوان مشاور مالی خود نه بنگاهی که تنها به فکر سود خود است ،به سمت انتقال دانش
خود به بانک و توســعه و ارتقای آن ســوق پیدا میکند .ضمناً کامال مشــخص است که این تسهیم
دانـش به صـورت ناقـص اسـت ،زیرا همـواره شرایطی وجود دارد که نمیتوان اعتماد همه مشتریان
را جلب کرد .همچنین این ائتالف و تعادل مدل نشــان داد که ائتالف بانک شــهر و مشتریان هیچ
تضاد منافعی با منافع بانک مرکـــزی ندارد و بانک مـــرکزی همـچنان بـه تسـهیم کامل دانش خود
مـیپردازد.
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شکل شماره  :4نمایش نقطه تعادل در حالت ائتالف بانک شهر و مشتریان در نرم افزار GMCR II

بر این اساس ،نقطه تعادل در صورت ایجاد ائتالف بین بانک شهر و مشتریانش به صورت گزینه
9؛ تسهیم دانش بهصورت کامل توسط بانک مرکزی ،تسهیم دانش متوسط رو به زیاد []0.5,0.55,0.6
توسط بانک شهر و تسهیم متوسط دانش [ ]0.4,0.45,0.5توسط مشتری خواهد بود.
بررسی ائتالفها (ائتالف بانک مرکزی و مشتریان)
بنابر اســتراتژی اتخاذ شــده بانک مرکزی در خصوص ارتباط مســتقیم با مردم (تمام مشتریان
همه بانکها) در خصوص اعالم تخلفات ســود ســپرده و ســایر موارد در ســال  1395ائتالف بانک
مرکزی و مشــتریان در حال شــکلگیری و توســعه زیرساختهای ارتباطی اســت .بنابراین در این
مرحله مدل با بررسی ائتالف بانک مرکزی و مشتریان تحلیل میشود.

شکل شماره  :5نمایش نقطه تعادل در حالت ائتالف بانک مرکزی و مشتریان در نرم افزار GMCR II
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همانطور که در شــکل  5مشخص اســت ،نقطه تعادل در گزینههای  3و  9واقع خواهد شد .این
موضوع نشاندهنده آن است که در صورت تسهیم دانش مشتری با بانک مرکزی ،این تمایل برای
بانک شــهر ایجاد میشــود که دانش خود را به صورت کامل و تقریبا کامل تسهیم کند .بنابراین در
صورت ائتالف بانک مرکزی و مشتریان ،تعادل مدل در حالت گزینه  9اما به صورت تسهیم دانش
کامل توســط بانک مرکزی ،تســهیم دانش خیلی زیاد [ ]0.9,0.95,1.0توســط بانک شــهر و تسهیم
دانش کم رو به متوســط [ ]0.3,0.35,0.4توسط مشتریان یا گزینه  3به صورت تسهیم دانش کامل
توسط بانک مرکزی و بانک شهر و تسهیم دانش کم رو به متوسط [ ]0.3,0.35,0.4توسط مشتریان
خواهد بود.
در مجموع ،ائتالفهای ذکر شــده حاکی از آن اســت که در تســهیم دانش هیچ منعی برای به
تسهیمگذاشــتن دانش وجود ندارد و با افزایش و بهبود زیرســاختها در بانک شهر و بانک مرکزی
دانش مشتریان تسهیم شده و به توسعه و ارتقای جایگاه بانک شهر و توسعه بانکداری در این زمینه
خواهد انجامید.

نتیجهگیری و پیشنهادها

همانگونه که مالحظه شــد ،مســئله تســهیم دانش در صنعت بانکداری بیــن  3بازیکن اصلی
شــامل بانک مرکزی ،بانک شــهر و مشتریان بانک شهر با استفاده از نظریه بازیها بیان شد .این 3
بازیکن هر یک میتوانستند ،تمام یا بخشی از دانش و یا هیچ مقداری از دانش خود را تسهیم کنند.
نتیجه حاصل حاکی از آن اســت که اســتراتژی بهینه بانک مرکزی تســهیم کامل دانش ،استراتژی
بهینه بانک شــهر تسهیم ناقص دانش و اســتراتژی بهینه مشتریان عدم تسهیم دانش است و این
وضعیت ،نقطه تعادل مسئله تسهیم دانش در صنعت بانکداری است.
از ســوی دیگر در تحلیل حساسیت مسئله تسهیم دانش مشخص گردید که اوال بانک مرکزی
در تمام شرایط -فارغ از ائتالف یا عدم ائتالف -تمام دانش خود را تسهیم خواهد کرد و ائتالف سایر
بازیکنان در تصمیمگیری این بانک بیتاثیر اســت .ثانیا ،بانک شــهر به ناچار و ناخواسته در حالت
ائتــاف با بانک مرکزی (بهعنوان رگوالتور و هماهنگ-کننده) قرار داشــته ولی مشــتریان بانک در
این ائتالف حضور ندارند .در نتیجه اتخاذ اســتراتژی عدم تســهیم دانش از سوی مشتریان منطقی
و طبیعی است .از طرفی در حالت ائتالف ناخواسته بانک شهر با بانک مرکزی ،این بانک خصوصی
با اتخاذ اســتراتژی تســهیم ناقص دانش به میزان "متوســط رو به زیاد" میتواند در حالت بهینه
تصمیمات خود قرار بگیرد.
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اما در حالتی که بانک شــهر با مشــتریان خود ائتالف میکند ،تســهیم دانش به صورت کامل
توســط بانک مرکزی صورت پذیرفته و بانک شــهر تســهیم دانش "متوسط رو به زیاد" و مشتری
تسهیم "متوسط" دانش را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
سرانجام در حالتی که بانک مرکزی و مشتریان با یکدیگر ائتالف کنند( ،در صورت تسهیم دانش
مشتری با بانک مرکزی) ،این الزام برای بانک شهر ایجاد میشود که دانش خود را به صورت کامل و
تقریبا کامل تسهیم کند .بنابراین در صورت ائتالف بانک مرکزی و مشتریان ،اتخاذ استراتژی تسهیم
دانش کامل توســط بانک مرکزی ،تسهیم دانش "خیلیزیاد" توسط بانک شهر و تسهیم دانش "کم
روبه متوسط" توسط مشتریان و یا استراتژی تسهیم دانش کامل توسط بانک مرکزی و بانک شهر و
تسهیم دانش "کم رو به متوسط" توسط مشتریان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بنابراین نتایج تحقیق نشــان داد که مشــتریان بانک شهر در مســئله تسهیم دانش در بهترین
حالت تنها "متوســط" دانش خود را تســهیم میکنند که این تســهیم دانش توســط مشــتری در
شــرایطی اتفاق میافتد که بانک با مشــتری ائتالف کرده و دانش خود را به میزان "متوســط رو به
زیاد" تسهیم کند .این در شرایطی است که اگر مشتری با بانک مرکزی ائتالف کند ،میزان تسهیم
دانش خود را از حد متوســط کاهش داده و درعوض بانک شــهر مجبور میشــود که میزان دانش
تسهیمی خود را تا حد "خیلی زیاد" یا "کامل" افزایش دهد .پس سیاست بهینه برای بانک شهر
این است که با اتخاذ رویکردهای هدفمند و صادقانه سعی به جذب مشتری در تسهیم دانش کند
تا مشتری از میزان احتمال ائتالف خود با بانک مرکزی بکاهد؛ چرا که این موضوع در بلندمدت به
"سود" هر دو بازیکن "بانک شهر" و "مشتریان آن" خواهد بود .در واقع دانش ضمنی مشتریان
یک مخزن و گنجینه ارزشــمند برای بانک شــهر اســت که باید توســط این بانک تبدیل به دانش
آشــکار شــود .این بانک باید همواره جذب دانش مشــتریان را مدنظر قرار داده تا موفق به افزایش
درآمد و ســودآوری بیشــتر شود .بدیهی است مشــتری ترجیح میدهد در صورتیکه بانک شهر به
تسهیم میزان "متوسط رو به زیاد" دانش خود با وی بپردازد ،ضمن تسهیم متوسط دانش و ائتالف
بــا بانک شــهر ،به افزایش ســودآوری و افزایش احتمال نیل به اهداف خــود پرداخته و از ائتالف با
بانک مرکزی(علیرغم تسهیم میزان دانش کمتر از حد متوسط) به دلیل تقابل با بوروکراسی اداری،
گســترده بودن و پیچیدگی ســطوح ســازمانی و فرآیندهای کاری متعدد و ناشناخته که ماحصل آن
برای وی معلوم نیست ،اجتناب ورزد.
بــر این اســاس اگرچه در تحقیقات و مطالعــات قبلی مصادیق دانش و تســهیم آن در صنعت
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بانکــداری به وضوح مورد بحث و تبادل نظر قرار نگرفته اســت ،امــا میتوان گفت آنچه در صنعت
بانکداری بهعنوان دانش محسوب میشود همان آییننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههای بانک
مرکزی در حوزه قوانین مربوط به ســپردهگذاری ،اعطای تســهیالت ،انواع عقــود ،وصول مطالبات،
بانکداری الکترونیکی و مجازی اســت .بنابراین آییننامهها ،دســتورالعملها و بخشنامههای صادر
شــده توسط بانک شــهر که باید بر مبنای همان موارد مطروح در بانک مرکزی تنظیم شوند ،نیز به
عنوان بخش دیگری از دانش محســوب میشــوند .اما در نهایت دانش مشــتری در این خصوص
شــامل اطالعات وی از وضعیت ســایر بانکها در زمینه شرایط ســپردهگذاری ،اعطای تسهیالت،
انواع عقود ،بانکداری الکترونیکی و مجازی اســت که برای بانک شهر به منظور بهبود ارائه خدمات
به مشــتریان بســیار کلیدی و مهم بوده و برگ برنده بانک در رقابت با سایر بانکهای شبکه بانکی
کشــور محسوب میشود .پس اگر بانک شــهر به دنبال ارتقای سطح مشتریمداری ،جلب رضایت
مشــتریان ،افزایش تعداد آنان و در نهایت افزایش ســودآوری است باید ضمن تسهیم دانش خود
با مشــتریانش ،با ایجاد مکانیزمهای تشــویقی و محرک به دنبال جذب دانش متوســط مشــتریان
خود بوده و در ادامه تالش کند که میزان تســهیم دانش مشــتریان را افزایش دهد .بر این اســاس،
مهمترین ابزارهایی که بانک شــهر با اســتفاده از آنها میتواند مشــتریان را به تسهیم سطح متوسط
دانش خود تشویق نماید ،عبارتند از:
 -1تقویت و توســعه ســامانه نظارتی فعلی  8655که در آن به شــکایات و انتقادات مشــتریان
رسیدگی میشود.
 -2بیرونیســازی سامانه نظام پیشنهادها (این ســامانه در حال حاضر مخصوص کارکنان بانک
شهر است که میتواند با طراحی مناسبتر در دسترس مشتریان بیرونی بانک نیز قرار گیرد)
 -3طراحی و اجرای نظام پرورش ایدههای مشتریان (سامانه ایدهپردازی مشتریان)
 -4تعییــن مکانیزم پاداشدهی به مشــتریان در ازای ارائه اطالعات عملکردی از ســایر رقبای
شبکه بانکی در داخل و خارج از کشور
 -5دستهبندی مشتریان بر اساس عملکرد آنان در میزان تسهیم دانش خود
 -6تشویق مشتریانی که هر میزان از دانش خود را با بانک تسهیم کردهاند
 -7تشویق مضاعف مشتریانی که متوسط دانش خود یا بیشتر از آن را با بانک تسهیم کردهاند.
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