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                    هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 
                  .75-92، صص 8، شماره )1391پاییز و زمستان ( چهارمسال 

  
  بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتري

  در بهبود عملکرد سازمانی
  
  2، تالین منصوریان1عباسعلی حاجی کریمی

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 1
  کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی 2

  17/08/89: تاریخ دریافت مقاله
  25/08/91: تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
در این پژوهش مدلی براي مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه هاي مدیریت دانش مشتري با 

جامعه آماري تحقیق . بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتري ارائه شده است
بندي شده  طریق نمونه گیري طبقهبا استفاده از فرمول کوکران و از . باشد نفر می 363شامل 

فرضیه مطرح شده که  10در این راستا . نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند 154احتمالی تعداد 
براي آزمون فرضیات . دهد هر کدام یکی از ارتباطات متغیرهاي مدل را مورد آزمون قرار می

. استفاده شده است SPSSافزار  و مدل مفهومی تحقیق از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم
نتایج تحقیق نشان داد که دریافت داده ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتري بر بهبود 

همچنین دریافت داده ها، پردازش داده و توسعه دانش . عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد
وسعه از طرف دیگر پردازش داده ها بر ت. مشتري بر مدیریت ارتباط با مشتري اثرگذارند

این تحقیق نشان داد که در . دانش مشتري و توسعه دانش بر دریافت داده ها تاثیر می گذارند
بانک تجارت دریافت داده ها بر پردازش داده هاي مشتري و متعاقبا پردازش داده ها بر 

  .بهبود عملکرد سازمانی اثر نمی گذارند
  

هاي مشتري،  افت دادها مشتري، دریمدیریت دانش مشتري، مدیریت ارتباط ب: هاي کلیدي واژه
   .مشتري دانش توسعه  مشتري،  هاي داده  پردازش
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  مقدمه
) CRM(و مدیریت ارتباط با مشتري ) KM(در سالهاي اخیر مفاهیم مدیریت دانش 

بیشتر مورد مطالعه قرارگرفته اند، زیرا هرکدام به نوعی مزیت رقابتی براي سازمان 
الی که مدیریت دانش به دنبال دریافت، ذخیره سازي، در ح. به ارمغان خواهند آورد

بهره برداري و تسهیم دانش در درون سازمان است، مدیریت روابط مشتري به 
  .بهبود روابط مشتري و مفاهیمی چون وفاداري می پردازد

اما نظریه پردازان به نتایج جدیدي دست یافته اند که به طور اخص به دانش مشتري 
لذا در . به دنبال روش ها و ابزارهایی براي مدیریت این دانش بوده اندتاکید ورزیده و 

این راستا مفهوم جدید مدیریت دانش مشتري مطرح  شده که الزمه آن یکپارچه 
بنابراین در اثر هم افزایی حاصل از . باشد در سازمان  می  CRMو  KMسازي 

ي مشتریان خود و ، سازمان قادر به شناسایی نیازهاCRMو  KMیکپارچه سازي 
پیش بینی رفتار آنها خواهد بود و در نتیجه عملیات مستمر نوآوري و توسعه 
محصوالت و خدمات جدید را مورد عنایت بیشتر قرار می دهد و متعاقبا منجر به 

مقوله تقریبا جدیدي است و  CKMاین واقعیت که . بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد
در صنایع خدماتی در ایران بر روي آن انجام شده تحقیقات تجربی کمی به خصوص 

  .است، انگیزه اي جهت انجام این پژوهش گردید
 

  بیان مسئله، اهمیت و هدف پژوهش
در سالهاي اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از عبارتهاي شایع در سازمانها مورد 

شتري، رقبا این سیستم بر اکتساب دانش از کارکنان درباره م. عنایت واقع شده است
به عبارت دیگر مدیریت ) Gibbert et al 2002. (و محصوالت سازمان تاکید دارد

و ایده ها به ) به اشتراك گذاشتن دانش(دانش تشویق کارکنان در جهت تسهیم دانش 
بنابراین چشم ) Chase 1997.(منظور افزایش ارزش افزوده محصوالت می باشد

است و مزیت آن رضایت مشتري از خدمات و » درون سازمانی«انداز مدیریت دانش 
به هر حال هنگامی که سازمان شروع به توسعه شایستگی . محصوالت بهتر است

هاي خود در مدیریت دانش درون سازمانی می کند و از آن در جهت دستیابی به 
اهداف سازمان کمک می گیرد، بینش خود را کمی وسیع تر ساخته و به منابع جدیدي 
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. لزوما درون مرزهاي سازمانی قرار نگرفته است، چشم می ورزد از دانش که
)Paquette 2006 ( ،با تاکید بر دانش به عنوان منبع کلیدي رقابتی در دنیاي امروزي

. نیز توجه کنند» دانش مشتري « سازمان ها باید به عنصر کلیدي دیگري یعنی 
)Gibbert et al 2002 ( 

Blosh   را ترکیبی از تجربه، ارزش، اطالعات و بینش دانش مشتري  2000در سال
. متخصصان که در حین مبادالت بین سازمان و مشتري تسخیر شده است، می داند

سازمان و (این دانش در جریان     دوطرفه اي ایجاد شده است که براي هر دو طرف 
ایجاد ارزش می کند و منبع اصلی در بهبود ارزش مشتري به شمار می ) مشتري

  )Paquette 2006( .رود
عالوه بر این، پردازش دانش مشتري در فرآیند تجاري مدیریت روابط مشتري قرار 

روشی تکنولوژیک براي گردآوري  CRM. دارد که هدف آن حفظ مشتري می باشد
اطالعات درباره مشتري می باشد تا بتواند بر رفتار مشتري از طریق شناختن وي ، 

        .               تاثیر گذارد
در سالهاي اخیر سازمانها مدیریت روابط مشتري را با مدیریت دانش یکپارچه 
ساخته اند زیرا به این نتیجه رسیده اند که مدیریت دانش نقش کلیدي در فرایند 

CRM بازي می کند ). Dous et al 2005 ( در حالیکهCRM  درباره«بر دانش «
می کند، سیستم هاي مدیریت دانش می مشتري، براي مدیریت تعامالت مشتري، تاکید 

توانند آن دانش را ایجاد، سازماندهی و کاربردي سازند و از این طریق ایجاد ارزش 
به زعم .  ) Bose & Sugumaran 2003(.نموده و عملکرد سازمانی را بهبود دهند

Sugumaran (2003)  موفقیت ،CRM  در یک محیط تجاري تنها زمانی امکان پذیر
مبتنی بر  CRMبا سیستم هاي مدیریت دانش یکپارچه شده و فرایندهاي است که 

  .دانش ایجاد گردند
در این راستا مسئله اصلی این است که این ارتباطات در بانک تجارت به چه نحو می 
باشد و چگونه می توان از آنها در جهت نظام مند نمودن فرآیندها و بهره برداري 

در صنعت بانکداري با توجه به حرکت به سمت . نمود بهینه از دانش مشتري استفاده
زیرا در . یابد بانکداري الکترونیکی مقوله مدیریت دانش مشتري اهمیت بیشتري می

محیط هاي الکترونیکی مبادالت به صورت مجازي انجام می شوند و لذا مدیریت 
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ت است که در اینحال. دانش مشتري با تلفیق ابعاد انسانی و سیستمی مواجه می گردد
دریافت داده هاي مشتري از طرق الکترونیکی صورت پذیرفته و رفتار مصرف کننده 
. از تعامالت رودررو حاصل نمی گردد و بنابراین پیش بینی آن مشکل تر خواهد بود

بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش مولفه هاي مدیریت دانش مشتري و 
  .ملکرد سازمانی، در قالب یک مدل می باشدمدیریت ارتباط با مشتري در بهبود ع

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق 

  پیشینه تحقیق
  توسط 2002در تحقیقی کهGebbert   و همکاران انجام شد، نشان داده شد که با

یکپارچه ساختن سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري و مدیریت دانش می توان 
مدیریت روابط مشتري . و  ریسک را کاهش دادمزایاي استفاده از آنها را افزایش داد 

که نتایج حاصله نشان داد . نیاز به مدیریت دانش از، براي و درباره مشتري دارد
روش هاي مدیریت دانش با هدف . می باشد CRMمدیریت دانش عامل موفقیت 

و   KMبررسی ها نشان داد که . باید فرآیندگرا باشند CRMپشتیبانی از فرآیندهاي 
CRM پتانسیل هم افزایی زیادي دارند و باید با هم ترکیب شوند. 

 در تحقیقی که توسطPaquette   انجام گرفت مقوله تسهیم دانش  2006در سال
وي بیان کرد که تسهیل تسهیم دانش بین افراد و گروه هاي . مورد بررسی قرار گرفت

کیت افراد داخلی سازمان امري ضروري است، اما هنگامی که این دانش در مال
لذا . سازمان نیست و از بیرون سازمان به داخل راه می یابد کمی مشکل تر می شود

ایجاد ساختارهاي اجتماعی، فرآیندهاي تجاري و فن آوري می تواند به عنوان راه 
حلی براي تسهیل جریان دانش مشتري تاثیر چشمگیري بر بهبود عملکرد سازمانی 

تریان در ایجاد جریان دوسویه دانش، منبع جدیدي داشته باشد و با فعال ساختن مش
 .از دانش را به کار گیرد

 Dabbagh تحقیقی انجام دادند و مدلی ارائه دادند که موجب  2007و همکاران در
شد تا فرآیندهاي تجاري سازمان، دانش مشتري را شناسایی و بهره برداري کنند و 

ت فعال و شرکاي دانشی توانمند مبدل از این طریق مشتریان را از حالت منفعل به حال
یکی از پیامهاي این پژوهش این است که دانش مشتري می تواند از طریق تعامل . کنند
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سازمان، دیگر مشتریان و رقبا منتقل : اطالعاتی بین مشتریان و نهادهاي دیگر از قبیل
 .شود

 Gibbert  دیریت دانش رویکرد م 5مدلی ارائه دادند که در آن  2007و همکاران در
این . اولین مفهومی است که آنها بیان کردند 1پروسامریسم. مشتري را بیان کردند

مفهوم این مقوله را بررسی می کند که مشتري می تواند در نقش تولیدکننده و 
یادگیري گروهی، نوآوري دوجانبه، مجمع هاي ابتکار و مالکیت . مصرف کننده باشد

عنصر دیگر هستند که به عنوان رویکردهاي  چهار) سرمایه هاي فکري(معنوي 
CKM هر سازمان با توجه به طبیعت مشتریانش می تواند هرکدام از این .بیان شدند

 .رویکرد را همزمان مورد استفاده قرار دهد 5
در نگاه اول ممکن است مدیریت دانش مشتري عنوان دیگري براي مدیریت ارتباط با 

اما مدیران دانش مشتري به تفکري متفاوت از . سدمشتري یا مدیریت دانش به نظر ر
    )3-1جدول.(این مقوله ها همراه شماري از متغیرهاي کلیدي احتیاج دارند

  
  CRM و مدیریت ارتباط با  مشتريKM  ،  مدیریت دانش CKMمقایسه مدیریت دانش مشتري:  3- 1جدول 

 KM CRM CKM 
ه داده مشتريپایگا کارمند ، تیم ، شرکت ،شبکه دانش موجود  خالقیت و تجربه مشتري 

»اگر می دانستیم چه می دانیم« اصول نگهداري ارزان تر از جذب «  
»است  »اگر می دانستیم مشتري ما چه می داند «   

تسهیم دانش درباره مشتریان در  توضیحات
اکتساب،تسهیم و توسعه دانش درونی مشتري  داده کاوي در مورد مشتریان میان کارکنان

تجربیات فرديو   

رشد مشتري محوري و  بازگشت سرمایه ،صرفه جویی اهداف
 همکاري با مشتري در خلق ارزش مشترك وفاداري

)گیرنده محصول(منفعل  نقش مشتري )شریک دانشی و خلق دانش(فعال  درگیر و مقید در وفاداري   
 مشتري مشتري کارمند  اانگیزه براي

دانشتشویق کارکنان به تسهیم  نقش شرکت برقراري روابط پایدار با  
 تبدیل مشتري به خلق کننده دانش و ارزش مشتري

 همکاري با مشتري در ایجاد ارزش مشترك نگهداري مشتریان کنونی کارایی و سرعت اهداف تجاري
پایه ذهنی   موفقیت مشتري ، نوآوري و یادگیري رضایت مشتري نگهداري مشتري 

Source: Gibbert et al 2002 

مدیریت دانش مشتري شامل یکپارچه  Desouza & Awazu 2005ر اساس اظهارات ب
  :کردن سه نوع دانش می باشد 

                                                             
1. Prosumerism 
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  این نوع دانش به سازمان کمک می کند مشتریان را : مشتري » درباره«دانش
 .بشناسد و آنها را به طور اثربخش هدف قرار دهد

  مشتري، تجربه او را از  تهیه و پشتیبانی از دانش براي: مشتري » براي « دانش
 .محصوالت و خدمات بهبود می بخشد

  این نوع دانش به ایده ها، افکار و اطالعاتی که سازمان از : مشتري » از«دانش
این بینش ها می تواند در مورد خدمات و . مشتریان خود دریافت می کند اشاره دارد

هایی براي نوآوري در  محصوالت کنونی ، روندهاي مشتریان و نیازهاي آینده و ایده
 .محصوالت  باشد

 
  مدل مفهومی تحقیق

  مدل مفهومی تحقیق حاضر به 
 :صورت زیر مطرح می گردد

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 3-3شکل 

H4 

H2 

H3 

H1 

H5 
H7 

H8 
H9 

H6 
پردازش داده 
  هاي مشتري

 

توسعه دانش 
 مشتري

 

مدیریت ارتباط با 
 (CRM)  مشتري

 

دریافت داده هاي 
  مشتري

 

بهبود عملکرد 
  سازمانی

CKM 

H1
0 
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در این مدل مدیریت دانش مشتري شامل سه بخش دریافت داده هاي مشتري، 
در مفهوم کلی این . نش مشتري می باشدپردازش داده هاي مشتري و توسعه دا

فرآیند، داده ها از مشتري دریافت ذخیره سازي، کدگذاري و پردازش می گردد و به 
سپس این دانش توسعه یافته و در موقعیت هاي مناسب به کار . دانش تبدیل می شود

ش گردند تا به طور اثربخ لذا داده هاي مورد نیاز در این فرآیند مشخص می. می رود
از طرف دیگر مدیریت ارتباط با مشتري نیز در این . تر از مشتري دریافت گردند

ارتباطات لحاظ شده است تا مشخص گردد این مولفه ها در بانک تجارت منجر به 
  .بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد یا خیر

  اکتساب داده مشتري  3-3- 1
 "ط می دانستیم که چه می دانیم اگر فق "سازمانها به این نتیجه رسیده اند که عبارت 

. شده است "اگر می دانستیم که مشتریان ما چه می دانند "اکنون شامل عبارت 
اغلب شرکتها داده هاي مشتري را از . مدیریت دانش مشتري کار آسانی نیست
از آن به عنوان دانش ) Rowley  )2002تراکنش ها و مبادالت دریافت می کنند که

اد می کند و منبع مهم دیگر دانش مشتري محل برخورد خریدار و مشتري  ی "درباره"
چالش اصلی ،چگونگی جمع آوري و مدیریت این دانش و دخالت . باشد فروشنده می

 .باشد دادن آن در فرایند سازمانی می

  
  پردازش داده هاي مشتري 

به سیستم هاي مدیریت دانش مشتري اثربخش آنهایی هستند که قادر باشند داده را 
دانش مشتري باید همچنین به صورت اثربخش به همه بخش هاي . دانش تبدیل کنند

این که سازمان داراي فرهنگ دانشی باشد . الزم یک سازمان دسترسی داشته باشد
که پردازش، انتشار و بهره برداري اثربخش و کاراي دانش را امکان پذیر سازد 

  .بسیار مهم است
Rowley  ت فرهنگ دانش می پردازد و اشاره می کند که در این به اهمی 2005در سال

این مهم ممکن . صوزت محیط سازمانی تولید ، انتقال و کاربرد دانش کارا می شود
بنابراین زیر ساخت مدیریت . است بر هنجار ها و ارزش هاي سازمانی نیز اثر گذارد 
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ري منجر دانش سازمان در این صورت به اجراي موفق سیستم مدیریت دانش مشت
  )Rowley 2005. (می شود 

  
  توسعه دانش مشتري 

مهمترین بخش مدیریت دانش تعامل گراي انسانی، استفاده از دانش براي انجام چیزي 
در دسترس ساختن داده مشتري براي خودش و همچنین در داخل . متفاوت است

ر قابل سازمان ایده خوبی است، اما عمل درست بستگی به فاکتورهاي بسیاري که غی
برخی اوقات مشتریان به دلیل . دارد) به دلیل رفتار متغیر مشتریان(پیش بینی هستند 

متعاقبا، مدیران باید تصمیم بگیرند که چه موقع . تنوع خواسته هایشان مبهوت هستند
دانش مشتري سازمان یافته و مفید است و در چه موقعیتی ساختار نیافته و مستلزم 

 )Davenport et al 2001( .سازماندهی بیشتري است

  
  کاربرد دانش مشتري 

استفاده از دانش مشتري در مـدیریت دانـش مشـتري مشـهود اسـت و تحقـق اهـداف        
CKM سازد را نزدیکتر می.Davenport   در مطالعات خـود اهـداف   ) 2001(و همکاران

اولویـت بنـدي   ، بخـش بنـدي مشـتریان   : را بصـورت زیـر بیـان کردنـد     CKMمدلهاي 
درك ، خواهنـد بداننـد   دانستن اینکه مشتریان چه می، )مبنی بر نیازهاي آنان( مشتریان

افـزایش  ، توسـعه محصـوالت جدیـد   ، نـوآوري در محصـوالت جدیـد   ، رفتار مشتریان
  .فروش

 
  فرضیه هاي تحقیق 

بین دریافت داده هاي مشتري و بهبود عملکرد سازمانی یک رابطه معنادار :  1فرضیه 
  .وجود دارد

بین پردازش داده هاي مشتري و بهبود عملکرد سازمانی یک رابطه :  2فرضیه 
  .معنادار وجود دارد

بین توسعه دانش مشتري و بهبود عملکرد سازمانی یک رابطه معنادار  : 3فرضیه 
 .وجود دارد
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بین دریافت داده هاي مشتري و پردازش داده هاي مشتري یک رابطه : 4فرضیه  
 .معنادار وجود دارد

بین پردازش داده هاي مشتري و توسعه دانش مشتري یک رابطه معنادار : 5فرضیه  
  .وجود دارد

بین توسعه دانش مشتري و دریافت داده هاي مشتري یک رابطه معنادار  : 6فرضیه  
  .وجود دارد

بین دریافت داده هاي مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري یک رابطه :  7فرضیه 
  .معنادار وجود دارد

بین پردازش داده هاي مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري یک رابطه : 8فرضیه 
  .معنادار وجود دارد

بین توسعه دانش مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري یک رابطه معنادار :  9فرضیه 
  .وجود دارد

بین مدیریت ارتباط با مشتري و بهبود عملکرد سازمانی یک ارتباط : 10فرضیه 
  .معنادار وجود دارد

  
  وش تحقیق ر

  جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري این تحقیق شامل اعضاي هیات مدیره، مدیران امور، مدیران مناطق، 
روساي ادارات، معاونین مناطق و ادارات و کارشناسان مربوط به هر کدام از این 

. آمده است 4-1اعضاي این جامعه به تفصیل در جدول ). نفر 363(امور می باشند
ب این مقامات این بوده است که در رئوس تصمیم گیري استراتژیک و دلیل انتخا

نظر به اینکه این جامعه از افرادي در مقامات و پست هاي . عملیاتی قرار گرفته اند
مختلف تشکیل شده است، نمونه گیري به روش طبقه بندي شده احتمالی صورت 

 40اسبه شد که در ابتدا نفر مح 154تعداد نمونه به کمک فرمول کوکران . گرفته است
با توجه به باال بودن آلفاي کرونباخ . نفر به عنوان نمونه اولیه انتخاب و پرسش شدند

  .بقیه پرسشنامه ها نیز توزیع شدند
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  جامعه و نمونه آماري:  4- 1جدول 
 آلفاي کرونباخ سواالت براي سنجش متغیر نوع مقیاس متغیر

  0.894  1-7  ايه گزین 5لیکرت   دریافت داده هاي مشتري
  0.857  8- 14  "  پردازش داده هاي مشتري

  0.847  15- 19  "  توسعه دانش مشتري
  0.885  20- 24  "  مدیریت ارتباط با مشتري

  0.818  25- 30  "  بهبود عملکرد سازمانی

  
  آلفاي کرونباخ متغیرها:  4- 2جدول 

)نفر(تعداد  اعضاي جامعه طبقه  تعداد نمونه سهم در جامعه 
یات مدیره  و مدیر عاملاعضاي ه 1  5  3/1  2 
4/3 12 مدیران امور 2  5 
 17 11 40 مدیران مناطق 3
7/9 35 روساي ادارات 4  15 
4/19 70 معاونین ادارات 5  30 
 17 11 40 معاونین اجرایی مناطق 6
 17 11 40 معاونین اداري مناطق 7
9/9 36 کارشناسان امور 8  15 
6/9 35 کارشناسان ادارات 9  15 
 17 11 40 کارشناسان بازاریابی مناطق 10
7/2 10 کارشناسان بازاریابی ستاد 11  4 

 154 100 363  جمع

  
  ابزار گردآوري داده ها

براي گردآوري داده ها جهت آزمون فرضیات و مدل، از پرسشنامه استفاده شده 
ت سوال به متغیرهاي جمعیت شناختی جنسیت، سن، سابقه خدمت و تحصیال 4. است

سوال  3. سوال بسته براي متغیرهاي تحقیق طراحی شده است 30اختصاص دارد و 
  .باز نیز جهت دریافت نظرات، ایده ها و پیشنهادات پاسخگویان لحاظ شده است

پرسشنامه ها در مناطق تهران و مدیریت هاي ستادي به صورت حضوري توزیع 
در مناطق . انده شدگردید و پس از توزیع از طریق پست مرکزي بانک برگرد

شهرستان پرسشنامه به پست الکترونیک کارشناس بازاریابی ارسال شد و سپس 
  .توسط پست بانک دریافت گردید
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  نتایج و تحلیل داده هاي پژوهش
  توصیف جمعیت شناختی نمونه

نتایج . براي سنجش وضعیت جمعیت شناختی اعضاي نمونه چهار سوال طراحی شد
از نظر . زن هستند% 7/37مرد و %  3/62پاسخگو  154بین حاکی از آن است که از 

% 9/16حدود . می باشد)  7/59(تحصیالت بیشترین درصد متعلق به سطح لیسانس 
در % 4/23پاسخگویان داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر هستند و در حالی که 

از نظر . شدمتعلق به لیسانس می با 7/59سطح دیپلم می باشند، بیشترین درصد یعنی 
پاسخگویان را شامل % 3/83سال می باشد که  46-55سنی بیشترین رده مربوط به 

پاسخگویان سابقه % 65سال هستند و در نهایت حدود  46می گردد و مابقی افراد زیر 
  )5-1جدول.(سال دارند 16باالتر از 

  
  خصوصیات جمعیت شناختی نمونه :  5- 1جدول 

  درصد  سطوح    درصد  سطوح  

  سن

  سال 25متر از ک
  سال 26- 35
  سال 36- 45
  سال 46- 55

  سال 55باالتر از 

 -  
18.2  
43.5  
83.3  
 -  

  جنسیت

  
  مرد
  
  زن

  
3/62  

  
7/37  

  تحصیالت

  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس

  فوق و باالتر

4/23  
 -  

7/59  
9/16  

  سابقه خدمت

  سال 5کمتر از 
  سال 6- 10
  سال 11- 15
  سال 16- 20

  سال 20باالتر از 

4/8  
11  

3/12  
7/35  
5/32  

  
نیز مشخص است، اکثریت پاسخگویان داراي تحصیالت  5-1همان گونه که در جدول 

سال دارند، که این موضوع می تواند با عنایت به  16-20لیسانس و سابقه خدمت بین 
  . تخصصی بودن موضوع پژوهش، به قابلیت اطمینان پاسخها و نتایج دریافتی بیافزاید
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  تحلیل داده هاي پژوهش 5- 2
براي آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل رگرسیون چندگانه و براي استنباط درباره 

و  براي کلیه محاسبات از نرم افزار  one sampleاستیودنت  tمیانگین جامعه ازآزمون 
spss استفاده شده است.  

  .آورده شده است t-valueو مقادیر  ßدر زیر مدل تحقیق همراه با ضرایب 
  

 
  ßضرایب :  5-1شکل 

  

  

0.096=R² 

0.292β= - 

0.162β=  

0.185β=  

0.044β=-  

0.670β=  

0.246β=  

0.449=R² 

0.613=R² 
0.291β=  

0.1β=  

0.577β=  

0.172β=  

0.002=R² 

0.060=R² 

CKM 

توسعه دانش 
 مشتري

مدیریت ارتباط با 
 (CRM) مشتري

 

پردازش داده هاي 
 مشتري

دریافت داده هاي 
 مشتري

بهبود عملکرد 
 سازمانی
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  t_valueمقادیر :  5-2شکل 

  
  

  خالصه نتایج آزمون فرضیات:  5- 2جدول 

 
که این مقدار براي فرضیه دوم یعنی ارتباط دریافت در مدل نشان می دهد  tمقادیر 

داده هاي مشتري و پردازش داده هاي مشتري و همچنین در مورد فرضیه چهارم 
می  2یعنی پردازش داده هاي مشتري و بهبود عملکرد سازمانی کوچکتر از قدر مطلق 

بیشتر از  tاما در مورد دیگر فرضیات مقادیر . باشد و لذا این دو فرضیه رد می شوند

  نتیجه آزمون β P-value فرضیه ها  نتیجه آزمون β P-value فرضیه ها
1H  291/0  000/0 -7H  292/0   تائید فرضیه    001/0    تائید فرضیه 
2H  100/0  165/0 8H  162/0   رد فرضیه   033/0    تائید فرضیه 
3H  577/0  000/0 9H  449/0   تائید فرضیه   002/0    تائید فرضیه 
4H  044/0-  383/0 10H  172/0   رد فرضیه   002/0    تائید فرضیه 
5H  670/0  000/0           تائید فرضیه 
6H  246/0  002/0           تائید فرضیه 

1.396t=  

5.090t=  

7.767t= 

3.206t=  

.3.485.t= - 

2.449t=  3.197t=  

11.138t=  

3.124t=  
0.543

t=-  

توسعه دانش 
 مشتري

مدیریت ارتباط با 
  (CRM) مشتري

 

بهبود عملکرد 
 سازمانی

دریافت داده هاي 
 مشتري

پردازش داده 
 هاي مشتري

CKM 
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نتایج آزمون فرضیات در جدول زیر خالصه . است و لذا تائید می گردند 2قدرمطلق 
  .شده است

نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهاي دریافت داده هاي مشتري و توسعه دانش 
از آنجایی که در بانک تجارت . مشتري بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارند

از جمله ابزارهاي الکترونیکی مختلفی براي دریافت داده هاي کانالهاي ارتباطی 
یکی از (مشتریان وجود دارد، لذا موجب می گردد تعداد حسابهاي الکترونیکی 

هاي  کاربرد دانش در موقعیت. افزایش یابد) شاخص هاي عملکرد سازمانی بانک 
با توجه به . مناسب عاملی است که می تواند مزیت رقابتی براي سازمان ایجاد کند

آزمون این فرضیه نتیجه گیري می شود که احتماال در بانک تجارت با کاربرد و 
توسعه دانش کسب شده از مشتریان، هرچند بصورت پراکنده و غیرمنسجم، بهبود 

لذا می توان از این مقوله استفاده نمود و این بهره . عملکرد سازمانی متاثر می گردد
ند ساخته و در جهت اهداف سازمان سوق داد تا بتوان برداري از دانش را نظام م

اما با توجه به نتیجه فرضیه دوم مشخص گردید . عملکرد سازمانی را بهبود بخشید
با توجه به . که پردازش داده هاي مشتري بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر نمی گذارد

براي یکپارچه مناسب  ITفقدان بانک اطالعاتی منسجم، سیستمهاي نرم افزاري و 
نمودن، کدگذاري و ذخیره سازي داده ها در بانک تجارت، نتیجه گیري می شود که 

هاي مشتري در بانک تجارت به صورت سیستماتیک صورت نمی  پردازش  داده
  .پذیرد و لذا عملکرد سازمانی را آنگونه که شایسته است، ارتقا نمی بخشد

ي از هر سه مورد دریافت داده هاي از طرف دیگر متغیر مدیریت ارتباط با مشتر
مشتري، پردازش داده هاي مشتري و توسعه دانش مشتري تاثیر می پذیرد و خود 

آنجه بدیهی است، اینکه داشتن روابط . نیز بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد
. بلندمدت و مدیریت نمودن این روابط بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد

چه روابط خود را با هر مشتري مدیریت نماییم، میزان رضایتمندي وي را چنان
افزایش داده و او را وفادار خواهیم ساخت و این به نوبه خود عملکرد سازمانی را 

تائید نمودیم که  9و  8، 7نکته شایان ذکر اینکه در فرضیات . بهبود می بخشد
عه دانش مشتري بر مدیریت متغیرهاي دریافت و پردازش داده هاي مشتري و توس

نیز ارتباط معنادار بین متغیرهاي  10در فرضیه . ارتباط با مشتري اثر می گذارند
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CRM لذا می توان نتیجه گیري نمود که . و بهبود عملکرد سازمانی را تائید نمودیم
CRM  در ارتباط سه متغیر مدیریت دانش مشتري با بهبود عملکرد سازمانی می تواند

  . و تقویت کننده داشته باشد و اثر هم افزا با آنها ایجاد کند نقش موثر
در مورد مولفه هاي مدیریت دانش مشتري می توان نتیجه گرفت که به دلیل فقدان 

مناسب، بانک اطالعاتی منسجم از مشتریان و همچنین آموزشهاي  ITسیستم هاي 
ه سازي و پردازش الزم به کارکنان در بانک جهت ذخیره سازي، کدگذاري، یکپارچ

داده هاي دریافتی، ارتباط معناداري بین دریافت داده هاي مشتري و پردازش آنها در 
اما پردازش داده هاي مشتري بر توسعه دانش مشتري و . بانک تجارت وجود ندارد

  . توسعه دانش نیز به نوبه خود بر دریافت داده هاي مشتري اثر می گذارند
 

  پیشنهادها
  ي متغیر دریافت داده هاي مشتري پیشنهادها برا

پیش از گردآوري انبوهی از داده ها الزم است انواع مختلف داده ها از لحاظ 
این بدان معناست که قبل از دریافت داده ها از . محتوایی،کمی و کیفی طبقه بندي گردد

در بانک . مشتري تشخیص دهیم که چه نوع داده هایی براي بانک الزم می باشد
ا توجه به گسترش بانکداري الکترونیکی، تعامل با مشتریان بیشتر از طریق تجارت ب

ابزارهاي الکترونیکی صورت می گیرد، لذا دریافت داده ها از مشتري می تواند از 
، موبایل بانک، تلفنبانک، 1554طریق کانال هاي ارتباطی از قبیل مرکز تماس 

رسنجی، تراکنش هاي مالی نظرسنجی در سایت اینترنتی بانک،پخش فرم هاي نظ
ها، وب کیوسک ها و سامانه پرداخت  posانجام شده در دستگاه هاي خودپرداز، 

اینترنتی جمع آوري شود که از طریق تهیه فرم هاي خاص، ضبط صداي مشتري، 
در این راستا آموزش . امکان پذیر خواهد بود... سیستم هاي گزارش گیري خودکار و 

آنچه در اینجا . شتري به کارکنان و مدیران مفید خواهد بودمهارت هاي ارتباط با م
چنانچه مشتري احساس کند . مهم است چگونگی دریافت آنی داده ها و ثبت آنها است

که اطالعاتی که به بانک می دهد داراي امنیت است و محرمانه محفوظ می  ماند،تمایل 
  .بیشتري جهت مشارکت در فرآیند خواهد داشت 
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  ي مربوط به متغیر پردازش داده هاي مشتري پیشنهادها
براي موفقیت سیستم مدیریت دانش مشتري، فراهم نمودن زیرساخت مدیریت دانش 

این سیستم باید آنچنان کارا باشد که داده ها را به دانش . در سازمان ضروري است
 لذا طراحی نرم. اثربخش که قابل دسترس براي همه افراد در بانک است تبدیل کند

افزاري قوي و منسجم جهت تهیه بانک اطالعاتی جامع از مشتریان، یکپارچه سازي 
در بانک جهت  ITداده هاي دریافتی از کانال هاي مختلف، تقویت زیرساخت هاي 

تسهیل به اشتراك گذاشتن دانش و تعریف جریان دوسویه اطالعات در بانک پیشنهاد 
  . می گردد

  
  عه دانش مشتري پیشنهادهاي مربوط به متغیر توس

است در اینجا  CKMایجاد ارزش مشترك براي سازمان و مشتري که هدف اصلی 
توسعه . این اصل از طریق توسعه دانش مشتري تحقق خواهد یافت. حاصل می شود

دانش مشتري منجر خواهد شد خدمات با مشارکت فکري مشتریان و استفاده از 
د و لذا رضایت آنها افزایش یافته و متعاقبا نیازها، نظرات و ایده هاي آنها طراحی گرد

بدین منظور بخش بندي مشتریان بر . به مشتریان ماندگار و وفادار مبدل شوند
اساس ویژگی هاي خاص، طبقه بندي اطالعات مشتریان بر اساس بازارهاي هدف و 
با داشتن روند فعالیت ها و رفتارهاي مشتریان می توان در جهت بهبود خدمات 

  . گام برداشت موجود
  

  پیشنهادهاي مربوط به متغیر مدیریت ارتباط با مشتري 
به این منظور . در بانک است CRMاولین گام در این راستا به کارگیري نرم افزار 

مشتریان بالقوه "به صورت جامع  CRMالزم است تا بانک پس از استقرار نرم افزار 
سیستم هاي   "و "ا شناسایی کندنیاز این مشتریان ر "،  "جدید را شناسایی کند

  .طراحی کند "اطالعاتی براي دریافت انواع داده هاي مشتري
پس از این مرحله، اطالعات بدست آمده از این سیستم در فرآیندهاي مدیریت دانش 

  .گیرند و لذا ذخیره سازي، پردازش و تسهیم می شوند  قرار می
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  ی پیشنهادهایی براي متغیر بهبود عملکرد سازمان
در . در بانک تجارت شاخص هاي عملکرد تعریف شده و هر سال بازنگري می شود

این   شاخص ها، معیارهاي بازاریابی و مشتري محوري نیز گاها گنجانده شده است؛ 
اما اکنون که باتک سیر خصوصی شدن را طی می کند، تعریف شاخص هایی که 

رند، می تواند کارسازتر گی ارزش مشترك براي سازمان و مشتري را در نظر می
  .باشد
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