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 چکیده

رقابتت میتان بانتا هتا، بیتارمیری متدیریت       با توجه به نقش مشتریان به عنوان عناصر کلیدی در جهت افزایش 
دانش و تاثیر آن بر مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به رفتار حرفه ای بانا ها در امر مشتری متداری کمتا شتایانی    
نماید. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتتری در بانتا صتادرات سرپرستتی     

 1121صورت مرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری ایت  پتژوهش   مرکز تهران 
نفر از مدیران و کارکنان سرپرستی و شعب مرکز تهران را تشییل می دهند. در ای  پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از 

ته های پژوهش نشتان متی دهتد، متدیریت     صورت مرفته است. یاف (LISREL)تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری
دانش از طریق منابع دانش بر جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری یعنتی رضتایت مشتتری، وفتاداری مشتتری،      

 جذب مشتری، و تعامل با مشتری اثر مثبت و معنی داری دارد. 

 کلیدواژه: مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، بانا صادرات
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Effects of Knowledge Management to Customer Relationship 

Management 

)Case Study : Bank Supervision Center of Tehran) 

 

Abstract 

Due to the customers as key elements in order to increase competition among banks 

KM and its impact on customer relationship management Professional behavior can 

help the customer in the bank. This study aimed to assess the impact of knowledge 

management customer relationship management in bank supervision has been the 

center of Tehran. The population of the 0191 survey of managers and supervisory 

staff and branches form the center of Tehran. The research method is a descriptive 

survey  In this study, data analysis using path analysis and structural equation 

modeling (LISREL) is performed. Research findings show that knowledge 

management through knowledge resources on different aspects of the customer 

relationship management , customer satisfaction , customer loyalty , attract 

customers , and customer interaction effect is significant and positive . 

Keywords : knowledge management , customer relationship 

management , BSI 
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 مقدمه

بنیاد است. مدیریت دانش بته منوتور دستتیابی بته منتابع جدیتد دانتش بتر         های دانشجهان امروز جهان سازمان

 مثل مدیریت دانتش اجتمتاعی، کته در پتی دسترستی بته حجتد عوتید دانتش مشتتریان استت، اتیتا دارد            های نوینی نوریه

(Mohseni et al, 2112). های اخیر، مدیریت دانش ابتزاری کلیتدی بترای بهبتود کتارآیی و عملیترد       در سال

های بازار را تشتخی   ها امیان داده است فرصتو به سازمان( Zack et al, 2112سازمانی تلقی شده است)

در راستای رستیدن بته مزیتت رقتابتی      .(Mohseni et al, 2112) دهند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند 

پایدار نیز توجه به دانش موجود،چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطالعات و دانتش جدیتد   

(. 1831امری مهد و حیاتی شمرده می شود که سازمان ها باید توجه ویژه ای به آن داشتته باشتد)مالمیان و همیتاران،    

بقای خود در عرصه رقابت بایتد بتواننتد درستت و بته موقتع از محتی         سازمان ها و شرکت ها به خوبی آماه اند که برای

شناخت حاصل کنند، تا با درک بهنگتام تیییترات    -به ویژه مشتریان که عامل اصلی حیات سازمان ها هستند –پیرامون 

 (.1821دار، ابراهیمیان جلو و و خواسته ها و نیازهای مشتریان در جهت تعامل موثر با محی  پیش روند)مالمی اواتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای در تسهیل رونتدهای اطالعتاتی انجتام    

(. پس دانش و سرمایه فیری بته  1821کار یافت می شود تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص)رجاء، 

رد برتتر مطترم متی    عنوان مبنتای اولیته دستتیابی بته شایستتگی هتای اصتلی و راهبتردی بترای عملیت          

(. جامعه دانش یا اقتصاد مبتنی بر دانش بتا عتواملی از قبیتل    1831شوند.)جمالی فیروزآبادی و همیاران، 

افزایش رقابت، نوآوری های تینولوژیا و طبیعت جهانی بازار مشخ  می مردد. در ای  جامعته، شترکت   

ا تبتدیل بته یتا عامتل کلیتدی بترای       ها باید در هنگام انجام کسب و کار خود به دانش توجه کنند زیتر 

در دنیای امروز، رقابت شتیل تتازه ای بته     (.Garrido et al, 2111ساخت یا مزیت رقابتی شده است)

خودمرفته و ارتباط مستمر و بلند مدت با مشتری اساسی تری  کلید برای رسیدن به موفقیت سازمان هتا  

 (.1822شده است)رضایی ملا و رادفر،

با مشتری از مباحثی است که، سازمانها را به دوباره اندیشی در راهیارهای برقتراری  مدیریت ارتباط 

برقتراری   (.1821ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تستخیر ایت  دانتش مستترده برانگیختته استت)رجاء،       

ر ارتباط موثر با مشتریان بدون به کارمیری مدیریت دانش امیان پذیر نیست. بترای افتزایش کتارایی و اثت    

بخشی سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کاال و خدمات به مشتریان و کستب رضتایت آنتان، بایتد دانتش      

( . بنتابرای  متدیریت دانتش    1831و همیتاران،   خود را درباره مشتریان مدیریت کنید)جمالی فیروزآبادی

 .(1831 ،و همیاران نشدنی مدیریت ارتباط با مشتری است)مالمیان جزء جدا

ها دریافته اند حفظ مشتریان موجود،با توسعه رواب  بلندمدت و رفتع نیازهتای آنها،نستبت    سازمان 

به جذب مشتریان جدید دارای سودآوری بیشتری می باشد.ای  رواب  طوالنی مدت که تا حتد زیتادی بتر    

استتوار استت نته تنهتا توانتایی ستازمان را جهتت         CRMو  KMروی دانش مشتتری و سیستتد هتای    

ایجاد رواب  شخصی با مشتریان،بهبود می بخشتد بلیته همینتی  توانتایی افتزایش دانتش        تعامل،جذب و

لذا مدیریت فرایند توزیتع و انتشتار   ( Garrido et al, 2111می دهد) مشتریان را در مورد آنها افزایش 

انجامتد. بته همتی     دانش شخصی و سازمانی در کل سازمان است که به افزایش کارآیی و عملیرد آن متی 

شناسایی نیازها و انتوارات مشتریان و فهد شرای  بتازار  ی اول بر تجهیز خود، درجه ها باید دردلیل، بانا

و مشتریان به وجود آورند، چون هر بانیی کته ایت     ای محید و مطمئ  میان سازمانتمرکز کنند و رابطه

 Mohseni et)برنده خواهد شد نیازها را پیش از رقیبانش تشخی  دهد و برآورده کند در میدان رقابت
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al, 2112) .       محققان مدیریت، رواب  مشتری را به معنای ایجاد و مدیریت روابت  بتا مشتتری در ستط

آن هتا  سازمانی و به واسطه ی فهد، پیش بینی و مدیریت نیازهای مشتری بر مبنای دانش کسب شتده از  

 Plessis and )تیب افزایش سودآوری آن تعریف کترده انتد  به منوور افزایش اثربخشی و کارایی سازمانی و به ای  تر

Boon, 2112).   از ای  رو در ای  پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری متی

ابتدا مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و الگوهتای مختلتف متدیریت بتا مشتتری و       بر ای  اساس، پردازید.

بتا  سپس مفهوم مدیریت دانش و سبا های آن و تاثیر مدیریت دانتش بتر متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری       

 .اقدام خواهد شداستفاده از نرم افزار لیزرل 

 

 ادبیات تحقیق

 3(CRMی)مدیریت ارتباط با مشتر

مشتری یا راهبرد تجاری برای ایجتاد ارزش دو ستویه استت کته تمتام جوانتب       مدیریت ارتباط با 

مشخصات مشتری را شناسایی می کند، دانش مشتری را به وجود می آورد،رواب  را با مشتری شیل متی  

لذا بررسی چنتی  مفهتوم بتا     دهد و برداشت آن ها را درباره محصوالت یا خدمات سازمان ایجاد می کند.

 (.1833 ،و همیتاران  ها که اساس کار آنها بر مشتری است بسیار ضتروری استت)محرابی  ارزشی در بانا 

مدیریت ارتباط با مشتری که ماهی از آن به عنوان مدیریت مشتریان، مدیریت ارزش، مشتری محتوری و  

برای مدت زمان طوالنی اصطالم متداول جهتت بیتان تمایتل     یا مدیریت مشتری محور نام برده می شود،

و  ها در برقتراری ارتبتاط متداوم و همیشتگی بتا مشتتریان ختود بتوده استت)جمالی فیروزآبتادی          شرکت 

هایی که موفق شده  در همی  راستا می توان به یا نیته مهد اذعان داشت که شرکت (.1831 ،همیاران

داده و اند به صورت موثری مشتریان خود را جذب کرده، به آنها خدمات موردنور را به بهتری  نحتو ارائته   

انتهای مسیر ستودآوری ختود مشتاهده     بهتری  مشتریان خود را حفظ می کنند تاثیر مثبت ای  امر را در

نتوعی بازاریتابی استت کته جهتت      "مدیریت رواب  با مشتری  ،2(.  به اعتقاد جیسون1821کرده اند)رجاء،

نیتز در   1آرمستتران  کتاتلر و  "میری آن به سمت رواب  محید و درازمدت با حستاب متالی افتراد استت.    

بررسی خود، مدیریت رواب  با مشتری را فرایندی جامع شامل ایجاد و حفظ روابت  ستودمند بتا مشتتری     

  (.1821 ،و همیاران می دانند که ارزش و رضایتی ممتاز برای مشتری به ارمیان می آورد)دانایی

شتری در سط  ستازمانی و  محققان مدیریت رواب  مشتری را به معنای ایجاد و مدیریت رواب  با م

هتا بته منوتور    شتده از آن  بینی و مدیریت نیازهای مشتری بر مبنای دانش کستب ی فهد، پیشبه واسطه

 Plessis )انتد افزایش اثربخشی و کارآیی سازمانی و، به ای  ترتیب، افزایش ستودآوری آن تعریتف کترده   

and Boon, 4002). 

ایده ها و درخواست های مشتتریان و   اطالعات، نیازها،هدف مدیریت ارتباط با مشتری، جمع آوری 

سازمان های امروز نیتاز   ایجاد یا سیستد ییپارچه برای ارائه خدمات بهتر و رضایت بیشتر مشتری است.

تا بتوانند رضایت و اعتمتاد هتر چته بیشتتر      به ارائه خدماتی فراتر از نیازهای پایه ای مشتریان خود دارند،

                                            
3 Customer Relationship Management 
4 Jackson. 
5 Kotlrt and Armestrong. 
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ایت    پس نیازمند سیستد های نوی  ارتباطی و متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری هستتند.      آنها را جلب کنند؛

بهره مندی از اطالعتات   سامانه مدیریتی، سازمان را قادر به ایجاد یا زنجیره به هد پیوسته از مشتریان و

ا بترای  ای  امر با توجه به مشتری محور بودن بانا ها، اکثر نورات مدیران ر ییپارچه و هماهن  می کند.

هدف    (.1822رادفتر، و  برخورداری از اعتماد و وفاداری بلند مدت مشتریان تامی  می کند)رضتایی ملتا  

سدودآوری  ها و جذب مشتریان جفیف  بدرای  مشتریان کنونی از طریق افزایش وفاداری آناصلی مفیریت روابط مشتری حفظ 

های متعددی از متدیریت روابت    در ادبیات، تعریف .(Karahan and Hakan Kuzu, 9102) بیشتری است

 ,Plessis and Boon )استهای منتخب بر بعضی تعریف مروری 1شماره مشتری وجود دارند. جدول 

4002).  

 

 (Plessis,Boon,2004 . تعاریف مدیریت ارتباط بامشتری)1جدول 

 تعریف ها(نویسنده) 

 

 182، ص 2111براون، 

کته  مدیریت رواب  مشتری نه یا مفهوم است و نه یا پروژه، بتل 

بینتی و متدیریت   راهبردی کاری است که بته دنبتال فهتد، پتیش    

ی سازمان است. متدیریت روابت    نیازهای مشتریان کنونی و بالقوه

مشتری مسیر تیییر راهبردی، فرایندی، سازمانی و فنّتی ستازمان   

 ار مشتریانش است.  به منوور مدیریت بهتر بر مبنای رفت

 

 

 2111هَندن، 

مدیریت رواب  مشتری فرایند کستب، حفتظ و افتزایش مشتتریان     

هتای  سودآور است. ای  فرایند مستتلزم تمرکتز دقیتق بتر ویژمتی     

خدماتی است که برای مشتریان ارزشمند هستند و باعث وفتاداری  

شوند. مدیریت رواب  مشتری پتن  عنصتر دارد: راهبترد،    ها میآن

 ی.  دهآوری، فرایند و سازمانبندی، ف بخش

 

 

 

 1222هریس، 

آوری استت کته   مدیریت رواب  مشتری راهبتردی متیتی بته فت     

هتتایی کتتاری بتترای محتتور را بتته کتتنشهتتای دادهمیتتریتصتتمید

کنتد. از  بینی رفتتار واقعتی مشتتری بتدل متی     مویی و پیشپاسخ

آوری، مدیریت رواب  مشتتری بته معنتای فراینتدی     انداز ف چشد

هتایی استت   بع سازمانی به فعالیتمیری و تخصی  منابرای اندازه

که بیشتری  عایدی را دارند و بر رواب  بتا مشتتریان ستودآور اثتر     

 مذارند.  می

 

 

 

 

 

 2111میلبرت،  نییُلِت، اَندرن و

مدیریت رواب  مشتری راهبردی کاری در سط  سازمانی است که 

سازی سودآوری، درآمد و رضتایت مشتتری از طریتق    برای بیشینه

بینتی  هتای مشتتریان، پتیش   محتور متروه   دهی بنگاه حولسازمان

رفتارهتتای منجتتر بتته رضتتایت مشتتتریان و ایجتتاد فراینتتدهای     

ده استت.  کننتدمان طراحتی شت   ی مشتتریان و تتیمی   دهندهپیوند

های کلیدی مدیریت رواب  مشتتری بته   آوریمذاری در ف سرمایه

میری فهمی بهتر از مشتریان، دسترسی به مشتریان بیشتتر،  شیل

ی سازی به واسطهپارچهتر با مشتریان، و یاهای اثربخشتراکنش

ی های مشتریان و کارکردهتای اداری ستازمان استت. دامنته    کانال

آوری، مشتری شامل فروش مبتنی بر فت   کاربردی مدیریت رواب 

آوری ختتدمات و پشتتتیبانی مشتتتریان و بازاریتتابی مبتنتتی بتتر فتت 
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 شود. می

 

 

 :(1833کریمی،و الوندی)استمدیریت رواب  با مشتریان شامل موارد ذیل 

         کسب و به روزآوری مستمر دانش حول نیازهتا، انگیتزه هتا و رفتارهتای مشتتریان در طتول چرخته

 .ارتباط با مشتریحیات 

 .کاربرد دانش مشتری همراه با بهبود مستمر عملیرد و فرایند یادمیری موفیت و شیست 

 .به کارمیری سیستد مناسب جهت افزایش دانش مشتری و سنجش کارایی 

  ،بترای ستودآوری    تعادل بی  بازاریابی، فروش و خدمات در مقابل تیییر در نیازهای مشتتریان

  بیشتر.

 

 در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریعوامل موثر 

چترا   مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یا ضرورت استراتژیا برای تمامی سازمان ها می باشتد. 

سبب افزایش رضایت مشتری، وفاداری و جذب آن هتا و در نتیجته فتروش بیشتتر و     که اجرای موثر آن می تواند 

مدیریت ارتباط با مشتری،یا راهبرد کسب وکتاری استت کته    . (1833)محرابی و همیاران،  تیرار خرید مردد

از یا طرف با هدف، افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضتایت و وفتاداری   

تحقیقتات انجتام شتده     2 شماره در جدول (.1832 ،و همیاران مشتریان ارائه شده است)هادی زاده مقدم

ثرمذار بر مدیریت ارتباط با مشتری که نمایتانگر ابعتاد عوامتل حیتاتی     توس  محققان در خصوص عوامل ا

 (1832 ،و همیاران سیستد مدیریت دانش است نشان داده شده است)هادی زاده مقدم

 

 (1331. عوامل توفیق مدیریت ارتباط با مشتری)هادی زاده و همکاران، 2جدول 

 پژوهشگر نام متغیر/ عامل

(، مروه بی  المللی 2111سوی  )پینتو و   CRMمدیریت پروژه -1

 (2112استندیش، موزو)
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(، مروه بی  المللی 2111پینتو و سوی  ) حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد -2

(، مندوزا 1238(، سوور )2111استندیش،شباء )

 (2111(، بوهلن  )2111)

(، مروه بی  المللی 2111پینتو و سوی  ) CRMاستراتژی ها و اهداف روش   -8

(، مندوزا 1228(، سوور )2111شیاه )استندیش، 

 (2111(، بوهلین  )2111)

(، موزو 2111(، لیندمری  )2111پینتو و سوی  ) فناوری اطالعات -2

(2111) 

 (2111(، لیندمری  )2111پینتو و سوی  ) افراد سازمان -1

 (2111(، لیندمری  )1228(، سوور )2111شیاه ) فرهن  سازمان -1

 (1228سوور ) مدیریت دانش -2

 (2111(، مندوزا ) 2111لیندمری  ) سازماندهی -3

(، شیاه 2111(، پینتو و سوی  )2111لیندمری  ) مدیریت ارتباطالت داخلی و خارجی -2

(2111) 

 (211(، موزو)2111بوهلین  ) مدیریت تیییر -11

 

 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری

 مدیریت ارتباط با مشتتری را پیتاده کترده    اظهار می دارد که اهداف زیر برای سازمانی که  (2111)1بارنت

صرفه جویی در هزینته، افتزایش حاشتیه ستود، تتاثیر استتراتژیا، بهبتود         است منطقی به نور می رسد:

)شتیرچی زاده  شاخ  های رضایت مشتری،کاهش هزینه هتای عمتومی فتروش و هزینته هتای بازاریابی     

 (.1828 ،و همیاران اصفهانی

 شناستایی ارزشتهای ختاص هتر متروه از       ریت ارتباط بتا مشتتری شتامل:   ( اهداف مدی2111)2از نور نول

مشتریان، درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر مروه مشتری، تعیتی  اینیته آیتا ارائته چنتی  ارزشتهای       

متناسب هر مشتری به شیوه های که آنها می خواهند می باشد؟ و انتدازه میتری نتتای  و اثبتات سترمایه      

 (.1832 ،و همیاران مذاری)هادی زاده مقدم

 ادعا می کنند که اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از طریتق بهبتود فرآینتدها     (1838)3واکر و همیارانش

ارائه پیشنهاد مناسب در زمان به مشتری بته افتزایش فرصتت هتای      برای ایجاد ارتباط با مشتری مناسب،

فتظ مشتتریان وفتادار و ستودآور بترای      شرکت )افزایش وفاداری مشتری و حفظ و نگهداری او، توانتایی ح 

 (.1828 ،شیرچی زاده اصفهانی و همیاران)افزایش سودآوری و ایجاد ارزش برای مشتری(منجر می شود

 بهبتود فراینتد ارتبتاط بتا مشتتریان       ( اهداف مدیریت ارتباط بامشتری عبارتند از:2111) 2از نور سویفت

محصوالت صحی  از طریقی کانال های صحی  بته هتر    ارائه واقعی، ارائه محصوالت صحی  به هر مشتری،

 (.1832 ،صحی  به هر مشتری)هادی زاده مقدم و همیارانمشتری، ارائه محصوالت صحی  در زمان 

                                            
6 Burnett 
7 Newell 
8 Woker et al 
2 Swift 
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 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را می توان در چهار  (2118)11بر اساس یافته های کید و همیارانش

)شیرچی زاده ارزش مشتری و رضایت مشتری مشتری،دانش مشتری، تعامل با  طبقه زیر بیان کرد:

 .(1828 ،و همیاران اصفهانی

 افزایش سودآوری از طریتق   ( اهداف مدیریت ارتباط با مشتری شامل:2118)11از نور کاالکوتا و رابینسون

استفاده از اطالعات مشتتریان بترای ارائته ختدمات بهتتری بته        جذب و حفظ بهتری  مشتریان؛ شناسایی،

 (.1832 ،و همیاران آنها؛ معرفی فرایندها و روش های سازمار میرر)هادی زاده مقدم نیازهای

 دهدی بده ادراکدا     دهنف که هف  فراینف مفیریت روابط مشتری شدک  شرح می 13و راجینز و همکاران 14سریواستاوا

اری روابطدی بدا   ی سازمان و محصوالتش از طریق شناسایی مشتریان، خلق دانش مشتریان و برقدر مشتریان درباره

 (.Rababah et al, 9100مشتریان است)

 فرایند مدیریت مشتری

ارتباط با  مدیریت( 2112)11(،شیفرت و میلز2111)12(، پاراتیگار و شس2111طبق نور سوئیفت )

. در ایت   (1821ابراهیمیتان جلتودار،  و  اواتتی مالمی مشتری از چهار فرایند عمومی تشتییل شتده استت)   

از طریتق چرخته شناستایی،جذب، حفتظ و توستعه       ارتباط با مشتری کما می کند کته فرایند، مدیریت 

مشتری سازمان ها بهتر متمایز شوند و منابع به طور موثرتری به مفیدتری  متروه از مشتتریان اختصتاص    

 (1ه)شیل شمار Nagi and Li, 9112))داده شود

  

 

 

 

 

 (1333: فرایند های مدیریت مشتری)افرازه و همکاران،  1شکل 

 

 ارتباطتات  وحفتظ  ایجتاد  کلتی  فرایند (Berry,1238) مشتری با ارتباطات وتقویت حفظ جذب،

 Kotler and)اوستت)  رضایت کسب و مشتری به برتر ارزش ارائه یا تحویل وسیله به با مشتری سودآور

Armstrong, 2112. شامل : (1821ابراهیمیان جلودار،و  )اواتیفرایندهای مدیریت مشتری  

 

ای  مرحله شامل هدف میری افرادی است که تمایل بیشتری به مشتتری شتدن    انتخاب/مزینش مشتری: -1

 ترند. دارند یا برای شرکت مفید

                                            
01 Kim et al 
00 Kaltakota &Rabinson 
09 Serivastava  
02 Ragins & et al 
04 Parratigar & Sheth 
05 Seifert & Mills 

 فرایندهای مدیریت مشتری

 حفظ مشتری جذب مشتری انتخاب مشتری
رشد داد و ستدی با 

 مشتری
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ا بعتد از شناستایی مشتتریان پویتا     سازمان ه دارد.ای  مرحله بعد از شناسایی مشتری قرار  جذب مشتری: -2

 توانند تالش ها و منابع خود را به سمت جذب بخش های مشتری هدف سوق دهند. می

. (1821ابراهیمیتان جلتودار،  و  ای  مورد مرکز توجه مدیریت ارتباط با مشتری استت)اواتی  حفظ مشتری: -8

 مشتتریان  جای به جدید مشتریان جذب از تر هزینه کد بسیار مشتری حفظ که دانند می    ها شرکت

 بته  معمتوال  و قایلند ارزش شرکت محصوالت خدمات و برای کیفیت وفادار مشتریان .است رفته دست از

 امتر  ایت   هستتند  ها مزینه سایر دنبال به کمتر آنهادارند.  تمایل شده تولید ارزش برای بیشتر پرداخت

 .((Brown, 0222 شوند زیادی های تخفیف به مجبور آنها جذب برای رقبا که شود می باعث

ای  امر شامل توسعه دائمتی، شتدت معاملته و ارزش معاملته استت. عوامتل        رشد داد و ستدی با مشتری: -2

 پیشرفت مشتری تحلیل مدت عمر مشتری و معامله عالمت دار و تجزیه و تحلیل سبد خریتد استت)اواتی  

 .(1821ابراهیمیان جلودار،و 

 

 16(KM)مدیریت دانش 

( اظهار می داند که توافق عامی روی تعریف مدیریت دانتش وجتود نتدارد،    2111اورنسون و نورم )

م ایت  ترکیتب یعنتی دانتش است)ناصتری و      ای  عدم توافق بیشتر ناشی از پیییدمی و ابهام در جتزء دو 

ارزیتابی و بیتارمیری    نگهتداری،  تستهید،  (. مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توستعه، 1822 ،همیاران

دانش مناسب توس  فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیونتد بتی  منتابع انستانی، فنت وری      

                     اطالعتتات و ارتباطتتات و ایجتتاد ستتاختاری مناستتب بتترای دستتتیابی بتته اهتتداف ستتازمانی صتتورت         

ی است که بته ستازمان کمتا متی کنتد بتا       مدیریت دانش فرایند (.1821و همیاران،  می پذیرد)صلواتی

مدیریت دانش شتیوه جدیتدی بترای اداره ستازمان و تستهید منتابع        عویمی بسازد. قدرت نیرویی اندک،

ردهتای مختلتف در   (. مدیریت دانش در مواردی کته کارک 1833مسلمی،و  فیری و علمی آن است)واعوی

مفید واقع شده اند. به طتوری کته بتا ثبتت     بسیار  مردش دانش جلومیری می کند،سازمان از ارتباطات و 

به طور چشمگیری منجر بته افتزایش    نقطه مرکزی، کردن دانش مشتری و به اشتراک مذاشت  آن از یا

لذا متدیریت دانتش    .( 1821 می شود)رجاء، کیفیت و سرعت در تصمید میری و خدمت دهی به مشتری

مشتری و ارتقتا ستازمان    انش در راستای جذب و حفظز انواع دموثر و کارآمد ا را می توان استفاده خالق،

دانست به بیان دیگر مدیریت دانش استفاده از دانش فردی و جمعی افراد سازمان در جهتت دستتیابی بته    

هتای متعتددی از متدیریت دانتش در     تعریف (.1822رادفر،و  اهداف سازمان تعریف می شود)رضایی ملا

 Plessis and استت)  آمتده  8شتماره   یف منتختب در جتدول  ادبیات وجود دارنتد. بعضتی از ایت  تعتار    

Boon,4002).   

 .(Plessis,Boon,4002 . تعاریف مدیریت دانش)3جدول 

 تعریف ها(نویسنده)

                                            
16 Knowledg Mansgement 
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 2111یو، 

ای از روییردهتتا بتته دانتتش متتدیریت موفتتق دانتتش مجموعتته

ستازی  شامل ایجاد، مردآوری، کدمذاری، شخصتی سازمانی تت

میرد که به تحقق مقاصد سازمانی، به کار میتت را و توزیع آن

ستازی راهبردهتای   کتردی و پیتاده  رسیدن بته اهتداف عمتل   

 شوند.سازمانی برای پشتیبانی از ای  اهداف منجر می

 

 

 

 1222هِیوِن و ناپ، 

ی متدیریت دانتش و   تتری  عامتل متمایزکننتده   اجتماع مهد

تتتوان متتدیریت اطالعتتات استتت. روم متتدیریت دانتتش را متتی

داند، فرد هتد  چه را جمع میمونه تعریف کرد: ای  که آنای 

دانتد، جمتع   چه را فرد میبداند و به کارش بگیرد، ای  که آن

هتایی را  هد بداند و به کارش بگیرد، و ای  که بدانید چه چیز

 دانید و یادشان بگیرید.  نمی

 

 

 

 2111پارلبی و تیلر، 

هتای نتو و   مدیریت دانش به پشتیبانی از نوآوری، خلتق ایتده  

شتود. متدیریت دانتش    کشف قدرت فیری سازمان مربوط می

و ایجتاد امیتان دسترستی بته      شامل کسب شناخت و تجربه

هر کسی  کارمیریشان در هر زمان، هر میان و برایها و بهآن

 ها نیاز دارد. است که به آن

 

 

 

 1222 هریس،

کارمیری مدیریت دانش فرایندی کاری است که مدیریت و به

آورد. های فیتری ستازمان را بته قتالبی رستمی درمتی      دارایی

ای سازمانی استت کته مترورو روییتردی     مدیریت دانش حوزه

دهی، دسترستی  پارچه به خلق، کسب، سازمانهمیارانه و یا

و  های اطالعاتی تتاز جمله دانش ضمنیکارمیری داراییو به

 تت است.  ی افرادنشدهدرک

 

متتی               وانمنتتد، پشتتتیبانی و تقویتتت   متتدیریت دانتتش، عناصتتر کتتارکردی و مهتتد زیتتر را ت    

 :(1821)رجاء،کند

 .فرایند های کشف یا ساخت دانش جدید و پاالیش دانش موجود)ایجاد موجودی دانش( -

 .سازمانی)مدیریت کردن جریان دانش(به اشتراک مذاری دانش میان افراد و در سط  همه مرزهای  -

ایجاد و استفاده از دانش به عنوان بخشی از کار روزانه افراد و به عنوان بخشتی از تصتمید میری)کتاربردی کتردن      -

   .دانش(

 

 اهداف مدیریت دانش

سازمان های پایبند به مدیریت دانش با ایجاد انگیزه، تمایل به دانش اندوزی را در کارکنتان فتراهد   

از طرفی متدیریت   کنند و در نتیجه، در چنی  سازمان هایی یادمیری امری حیاتی محسوب می شود.می 

بلیه تجارب در منجینه دانایی سازمان ها حفتظ متی شتود و     آموزش محض کارکنان هدف نیست؛ دانش،
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اهتداف   هدفمنتد متی باشتد.    ای  ذخیره همواره در دسترس کارکنان قرار می میترد و نشتر و یتادمیری،   

 :(1832 )کثیری زاده،مدیریت دانش شامل

 تبدیل دانایی فردی به دانایی سازمانی 

 پاسخگویی سریعتر و خالق به نیازها 

 نوآوری های سریع و ارائه خدمات بهتر 

 بهره میری از دارایی های ذهنی کارکنان 

 تسریع یادمیری و ارتقای مهارت افراد 

 ارتقای بهره وری در سازمان 

 ی و رویارویی با چالش هاتسهیل در تصمید میر 

ی مشتریان را دهد تا دانش خود دربارهمدیریت دانش ابزارها، فرایندها و سیوهایی به کارکنان می

ی خدمات سازی دانش مشتریان را، که ارائهدهد ارزش انباشتها امیان میبه اشتراک بگذارند و به آن

مذاری دانش اشتراکترتیب، کارکنان تمایل بیشتری به کند، دریابند. به ای  برتر به مشتریان را ممی  می

. بنابرای ، مدیریت دانش Plessi and Boon, 4002)) بینندخواهند داشت، چون ارزش ناشی از آن را می

توان مدیریت رواب  مشتری را به کما آن نهادینه کرد. مدیریت دانش در کند که میای خلق میوسیله

ی دسترسی به دانش را کند، چون زمینهیایی چندپاره هد به شفافیت کما میهای از نور جیرافسازمان

جا به ی مرکزی ذخیره کرد و از آنتوان در یا نقطهآورد. بنابرای ، دانش مشتریان را میبه وجود می

ان رسانی به مشتریمیری و خدمتواحد از مشتری شیل بگیرد و کیفیت و سرعت تصمیداشتراک مذاشت تا تصویری 

( منابع ذیل را جزء 2111به نقل از لی  و همیاران) 12تیوانا . ,Plessi and Boon)4002( بسیار افزایش یابد

منابع دانش مشتری به شمار آورده است که در ای  پژوهش به عنوان نشانگرهای منابع دانش در نور 

ت و محصوالت و شیایات مرفته شده اند: اطالعات بازار، اطالعات رقبا، مشتریان، سفارش ها، خدما

 (.1821 ،و همیاران مشتریان)صلواتی

 

 

 

 نقش مدیریت دانش در محیط مدیریت روابط مشتری

در سال های اخیر، شرکت ها با ییپارچه سازی تالش های خود به ای  نتیجه رسیدند که متدیریت  

مشتتریان، نیتاز بته یتا     دانش نقش کلیدی در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ایفا می کند. ارتباط با 

درک قوی از تبادل دانش نهان دارد. به روز رسانی کافی و مداوم دانش مشتری در محی  مدیریت ارتباط 

با مشتری بسیار مهد است . لذا دانش مشتری یا دارایی ارزشمند و نادر برای کسب و کار است کته ایت    

مشتری داشتته  و بتا بازارهتای در حتال تیییتر      امیان را فراهد می نماید تا پاسخ های سریعی به نیازهای 

 (.Garrido et al, 9100)انطباق یابد

کارمیری مذاری، کسب و بهاشتراک، فرایندها و سیوهایی برای خلق، بهآوریمدیریت دانش ف 

کند تا به نگرشی مستقل از موقعیت مرکز فراهد میی متنقطهدانش مرتب  با مشتریان در یا 

تواند شیل دهد. سیستد مدیریت دانش می ی مشتریی کارکردی سازمان دربارهحوزهجیرافیایی یا 

ی مشتری ارائه دهد که کل چرخة عمر رواب  مشتری را شامل شوند. ای  دانش و اطالعاتی آنی درباره

روزی از دانش درباره ی بهکنند، با مجموعهکند که کارکنان، فارغ از ای  که کجا کار میتضمی  می

                                            
17 Tiwana 
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ی محصول و راهبردهای کانال و بازار دهد در توسعهها امیان میشتریان سروکار داشته باشند که به آنم

سازی دانش مدیریت دانش ییپارچه .(Plessis and Boon, 4002)تر عمل کنندتر و دقیقاثربخش

های مروه کند. ای ی درون محی  مدیریت رواب  مشتری را تسهیل میهای پراکندهها یا بخشمروه

توانند واحدهای کاری مختلف یا مناطق جیرافیایی متفاوت باشند. مدیریت دانش جریان پراکنده می

کند و، به ای  ترتیب، باعث ها برقرار میبه مسائل مشتری را میان ای  مروه اطالعات مربوط

فارغ از ای  که ای   شود. مدیریت دانش،تر دانش مرتب  با مشتری میتر و اثربخشسازی سریعییپارچه

دانش در چه متنی به کار رود، از کجا ریشه بگیرد یا کجا و چگونه استفاده شود، تصویری از مشتری 

سازی کما شود که به فرایند ییپارچهکند. همینی ، مدیریت دانش باعث شفافیت میترسید می

 .(Plessis and Boon, 4002)کندمی

دهند و فراتر ی کاری خود را مسترش میها دامنهسازمان در محی  مدیریت رواب  مشتری، چون

ها از همیاری شود. ای  سازمانتر میتر و متداولکنند، همیاری متداولاز مرزهای جیرافیایی فعالیت می

شوند( در درون یا بیرون سازمان های مجازی مشتری نامیده میدر قالب جوامع مجازی )که ماهی تید

کارمیری دانش مشتری مطمئ  شود )مثالً با مذاری و بهاشتراکز مردآوری، بهمیرند تا اکما می

آوری، فرایندها و سیوهایی برای همیاری مذکور ها(. مدیریت دانش ف ها و اکسترانتاستفاده از اینترانت

ه را های همیارانشده در ای  انجم مذاریاشتراکآورد. همینی ، مدیریت دانش حفظ دانش بهفراهد می

بندی بازار، مشتریان، محصوالت و خدمات کند؛ دانشی که در قالب اطالعات کاری برای بخشتضمی  می

 .(Plessis and Boon, 4002)شودو همینی  بازاریابی به کار مرفته می

 پیشینه تحقیق

فرایندهای تسهید دانش جدیتد را   ( اشاره کرد که مدیریت دانش مشتری،2112) 13می تسن -شو

عالوه بر ای  فرصتت هتایی را بترای کارکنتان تعریتف متی کنتد تتا          شرکت و مشتری ایجاد می کند.بی  

و  جستتجو کننتد)امیری اقطتایی    ارتباطی شراکتی با مشتری را که ایجتاد کننتده ارزش ستازمانی استت،    

( با ارائته متدلی بترای اولویتت دهتی انتواع دانتش بیتان         1822(. رضایی ملا و همیاران)1828تیمورپور،

سه دیدماه دانش مشتری، دانش کارکنتان و دانتش بتازار     سازمان هایی که مدیریت دانش را ازداشتند که 

بهبود قابل قبتولی را در متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری در       دسته بندی و به درستی پیاده سازی می کنند،

، تتاثیر متدیریت   (2111مدهوشی و همیاران ) (.1822رادفر،و  سازمان خود ایجاد می نمایند)رضایی ملا

آنهتا بتا مترور ادبیتات انجتام شتده روی        دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کترده انتد.  

 معاون و متخصصتانی کته جامعته آمتاری بودنتد،      مدیر، 222تا  111یا پرسشنامه طراحی و به  موضوع،

یت دانتش مشتتری بتر متدیریت     دادند. بر اساس نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری داده ها، تتاثیر متدیر  

( مدیریت دانتش  1821(. صلواتی و همیاران)1828تیمورپور،و  ارتباط با مشتری تایید شد)امیری اقطایی

وفتداری   از طریق منابع دانش بر جنبه های مختلف مدیریت ارتباط بتا مشتتری یعنتی رضتایت مشتتری،     

ارد. کته بتر ایت  استاس بیشتتری       مشتری، جذب مشتری و تعامل با مشتری اثر مثبتت و معنتی داری د  

اثرمذاری مدیریت دانش بر رضایت مشتری بتوده و متییتر هتای وفاداری،جتذب و تعامتل بتا مشتتری در        

 (.1821 ،و همیاران درجات بعدی قرار دارند)صلواتی

با مطالعه در مورد متدیریت دانتش در صتنعت بتانیی بتا       2113در سال  21و چمیندا 12چایاسوندارا

و ایجاد اطالعات و دانتش در   –که بانیداری یا فعالیت با مرکزیت اطالعات است  –وضوع تاکید بر ای  م

دسترس، در زمان درست و میان درست و بدون تاخیر، یتا ضترورت حیتاتی استت، بیشتتر کاربردهتای       

بتا مشتتری، ارزیتابی، سیستتد     مدیریت دانش در صنعت بانیداری را شامل مدیریت ریسا، مدیریت ارتباط 

 . (Chiran and Jayaaundara, 9118) تیبانی تصتمید میتری، انبتارداده و داده کتاوی دانستتند     های پشت 

                                            
18 Tseng 
19 Jayaaundara 
91 Chiran 
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پژوهش خود را انجام دادند که چگونه متدیریت دانتش مشتتری     ( با ای  هدف،2111کارامی و همیاران )

کته عامتل   می تواند پیاده سازی شود و نتیجته مرفتنتد    با تمرکز روی منابع انسانی، در بانا های ایرانی،

و  انسان بیشتری  تاثیر را در پیاده سازی موفتق متدیریت دانتش مشتتری در بانتا دارد)امیتری اقطتایی       

( با موضوع قابلیت های مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با 2111(. سالومان و همیاران )1828تیمورپور،

یستد ها و تیییتر متدیریت   مشتری، اجزای اصلی مدل مدیریت دانش مشتری را استراتژی ها، فرایندها، س

مطرم کردند. استراتژی به ای  شرم است که مدیریت ارشد بید تشخی  دهد دانش دریتافتی از مشتتری   

فعالیتت هتای    به عنوان منبع ارزشمند برای نوآوری محصول یا خدمات و بهبود فرایند استت. در فراینتد،  

سیستد هتا عبتارت از ایجتاد     راستا باشند. مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری باید هد

منبع دانش ییپارچه در مقابل محدودیت های ستازمانی استت.آخر اینیته متدیریت ارشتد بایتد فرهنت         

سازمانی را تیییر دهد و کارکنان را تشویق کند تا دانش خودشان را که دانش درباره مشتری و از مشتری 

( بتا بیتان   1832در پژوهشی هتادیزاده و همیتاران )   (.1828تیمورپور،و  است، تسهید کند)امیری اقطایی

)مدیریت پروژه، حمایت و پشتتیبانی متدیران، استتراتژی هتا و     CRM سازی عوامل موثر بر توفیق پیاده 

متدیریت   اهداف روش ، فنتاوری اطالعات،افرادستازمان، فرهنت  ستازمان، متدیریت دانتش، ستازماندهی،       

د که عامل افتراد ستازمان بیشتتری  تتاثیر را در توفیتق پیتاده ستازی        ارتباطات و مدیریت تیییر( نشان دا

CRM همینی  عوامل مدیریت دانش ،سازماندهی، مدیریت ارتباطتات در وضتعیت مناستبی قترار     دارد .

هادیزاده متی باشتد)   نداشته و همینی  از نور مدیران، مدیریت ارتباطات دارای اهمیتت نستبی بیشتتری   

و همیاران انجام شد، مشخ  شتد   21توس  مبرت 2112ر تحقیقی که سال . د(1832 ،مقدم و همیاران

که با ییپارچه ساخت  سیستد های مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می توان مزایتای استتفاده   

 Gibbert et al, 9119).)از آنها را افزایش و ریسا را کاهش داد

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی

پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری ای  پژوهش کلیته متدیران و کارکنتان    

نفر می باشد. ای  جامعه آماری مشتمل بر کلیته کارکنتان    1121سرپرستی و شعب مرکز تهران است که 

ه نفر کارکنان  اداری سرپرستی است. داده ها از طریق پرسشنامه معتبتری کت   811نفر( و 221شعبه) 38

روایی و اعتبار آن قبال در سایر پژوهش های مرتب  به اثبات رستیده استت، جمتع آوری شتده استت. بته       

منوور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی، تحلیل مسیر و متدل معتادالت ستاختاری    

 LISRELنتر  ازترا  و تحلیل مسیر با استفااه  ا   SPSSاستفاده مردید. پایایی با استفاده از نرم افزار 

 صورت مرفته است. برای بدست آوردن حجد نمونه نیز از جدول نمونه میری مورمان استفاده شده است.  

 .می شودارائه  2در شیل یه های پژوهش می باشد پژوهش که مبنای شیل میری فرضمدل تحلیلی ای  

 

 

 

 

 

                                            
21 Gebbert 

 منابع مدیریت دانش
 وفاداری

جذب 

 مشتری
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 . مدل مفهومی تحقیق2شکل 

 

 فرضیه های پژوهش

: مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانتا صتادرات )سرپرستتی مرکتز تهتران      فرضیه اصلی

 (تاثیر مذار است.

 اثر مثبت دارد. جذب: مدیریت دانش از طریق منابع دانش بر  1فرضیه شماره 

 : مدیریت دانش از طریق منابع دانش بر وفاداری مشتری اثر مثبت دارد. 2فرضیه شماره 

 اثر مثبت دارد. تعامل با مشتری: مدیریت دانش از طریق منابع دانش بر  3فرضیه شماره 

 اثر مثبت دارد. رضایتمدیریت دانش از طریق منابع دانش بر  : 4فرضیه شماره 

 

 روش تحقیق و تحلیل داده ها

بتا  تحلیتل داده هتا    اثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در ای  پتژوهش برای بررسی ت

در ایت  پتژوهش، بته    . صورت مرفته است (LISREL)و مدل معادالت ساختاری استفاده از تحلیل مسیر

، 2بتا توجته بته داده هتای جتدول     منوور تعیی  پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

بوده لتذا   1.2مقدار آلفای کرونباخ کلیه متییر ها بزرگ تر از حداقل مقدار قابل قبول آلفای کرونباخ، یعنی

 پایایی پرسشنامه تایید مردید.  

 . آزمون پایایی4جدول 

آلفای  سواالت پرسشنامه

 کرونباخ

 08731 کل پرسشنامه

 08721 مدیریت دانش

 08715 منابع دانش

 08732 مدیریت ارتباط با مشتری

 ماخذ: داده های پژوهش

 رضایت

با  تعامل

 مشتری
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 هتای  شتاخ   ابتتدا  ستاختاری  معتادالت  یابی مدل و های نهایی تحلیل و تجزیه انجام از قبل

 .استت  شتده  داده توضتی   ادامته  در کته  شتده استت   محاستبه  افتزار لیتزرل   نرم توس  مدل برازندمی

می پردازند، شتاخ  هتای   مهمتری  شاخ  های برازندمی  رواب  خطی ساختاری که به تبیی  واریانس 

( که از نور درجتات آزادی تعتدیل شتده و    AGFI) 28(، شاخ  تعدیل شده  برازندمیGFI) 22برازندمی

( هستند.هر پرسش آزمون معنتی داری بترای شتاخ     RMSEA) 22جذر برآورد واریانس خطای تقریب

هرچه ایت  شتاخ     .که بی  صفر)برازش ضعیف( و یا )برازش کامل( متییر است AGFIو  GFIهای 

نیز مقادیر  RMSEAبه یا نزدیا تر باشد، اشاره به برازش بهتر مدل از داده ها دارد. در مورد شاخ  

کوچا شاخ  نشان دهنده برازش خوب مدل است به نحوی که ای  شاخ  برای مدل های خوب برابتر  

 1جتدول   (.1832نیز نسبتا ختوب محستوب متی شتود()هوم ،     1.11تا  1.11است)از  1.11تر  از یا کم

شاخ  های برازش متییر های آشیار را نشان می دهد که در حد مطلوب بوده و نشان دهنده ایت  استت   

نش که مدل اندازه میری مربوط به متییر های مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و متییر منابع دا

 از برازش خوبی برخوردار است.

 

 

                                            
99 Goodness of fit index  
92 Adjust goodness of fit index 
94 Root mean square error of approximation 

متغیر 

 پنهان

𝑿𝟐 df 𝒙𝟐

𝐝𝐟
 

GFI AGFI CFI NFI IFI RMSEA 

مقدار 

 مطلوب

--- --- ≤3 9.0≤ 9.0≤ 9.0≤ 9.0≤ 9.0≤ ≤9.90 

مدیریت 

 دانش

4864 2 2832 0811 0816 0817 0814 0817 08063 
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ماخذ: داده  و شاخص های خوبی برازش خالصه تحلیل پایایی و تحلیل عاملی تاییدی. 5جدول 

 های پژوهش

 

مقادیر به دست آمده برای شاخ  های فوق با توجه به محدوده پیشنهادی برای مقایسته، نشتانگر   

به منوتور شتناخت هتر     T خوب برای مدل می باشد. در مرحله بعد با استفاده از آزمونبرازش متوس  تا 

جه بهتر علی و نحوه تاثیر مذاری مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل مسیر با استتفاده از  

تته هتای حاصتل از    نتتای  و یاف  1و جدول  2و  8مدل معادالت ساختاری صورت مرفته است. شیل های 

 ساختاری مربوط به فرضیه های پژوهش را نشان می دهند. حلیل مسیر در مدلت

 

 

 . خروجی نرم افزار حاصل از ضرایب استاندارد شده3شکل 

 

خروجی نمودار فوق مربوط به ضرایب استاندارد شده متییرهای مینون یا پنهان تحقیق می باشتد.  

در  .رضتایت و  ، تعامل با مشتتری جذب، وفاداری دانش،متییرهای پنهان عبارتند از مدیریت دانش، منابع 

نمایش داده شده است.در نمودار فتوق ضترایب مستیر یتا      A ،B ،C ،D ،E ،Fمدل ای  متییرها به ترتیب 

ارتباط 

با 

 مشتری

31867 71 1815 0816 0814 0813 0812 0813 08023 

منابع 

 دانش

6824 5 1825 0811 0817 0816 0811 0817 08030 
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میزان تاثیر متییر پنهان مستقل بر روی متییر وابسته آمده است. هر چه ای  عتدد بزرمتتر باشتد میتزان     

شد میزان ای  تاثیر کمتر می باشد. امر ضرایب مسیر که روی پییتان درو  تاثیر بیشتر و هرچه کوچیتر با

شده مثبت باشد، تاثیر مذاری مستقید و امر منفی باشد تاثیرمذاری معیتوس استت کته در ایت  نمتودار      

 تمام تاثیر مذاری ها مثبت و مستقید است.

 

 . خروجی نرم افزار حاصل از ضرایب معنی دار4شکل 

 

ط به معنی داری ضرایب مسیر است. ای  عدد از آزمون تتی استتیودنت بته دستت     نمودار فوق مربو

از مقتدار بحرانتی جتدول آمتاره آزمتون تتی        1.21بیشتتر باشتد)عدد    1.21می آیتد و مقتدار آن بایتد از    

استیودنت به دست آمده است(. تمام ضرایب معنی داری که بی  متییرهای پنهان با بیضتی نمتایش داده   

است و بدی  معنی است که ضرایب مستیر   1.21یات تحقیق را تشییل می دهند بیشتر از شده اند و فرض

 معنی دار هستند.
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 . نتایج تحلیل مسیر)مدل ساختاری(6جدول 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 میانجی

متغیرهای 

 وابسته

ضریب  ضریب مسیر

معنی 

 داری

 نتیجه فرضیات

 

 

مدیریت 

 دانش

 

 

جذب 

 مشتری

 تایید فرضیه اول 2.11 1.21=1.23*1.18

منابع 

 دانش

وفاداری 

 مشتری

 تایید فرضیه دوم 2.23 1.18=1.23*1.13

تعامل با  

 مشتری

فرضیه  8.12 1.11=1.23*1.28

 سوم

 تایید

رضایت  

 مشتری

فرضیه  1.11 1.21=1.23*1.21

 چهارم

 تایید

 ماخذ: داده های پژوهش

 

 نتایج و بحث

تاثیر متدیریت دانتش بتر جنبته هتای      که پژوهش نشان داد ای  یافته های حاصل از آزمون فرضیه 

مختلف مدیریت ارتباط با مشتری متفاوت است. به عبارت دیگر بیشتری  تتاثیر معنتادار ، تتاثیر متدیریت     

و در دانش بر رضایت شیلی از طریق منابع دانش بوده است. پس از آن وفاداری مشتری، جتذب مشتتری   

تعامل با مشتری داشته است. بنابرای  وجود ارتباط معنادار بی  مدیریت ارتبتاط   کمتری  تاثیر را بر نهایت

با مشتری، مدیریت دانش و منابع دانش حاکی از آن است که تیییر در هر یا از معیارها می توانتد تتاثیر   

جه به نقش مشتتریان بته عنتوان عناصتر     با توبسزایی در بهبود عملیرد مدیریت ارتباط با مشتری بگذارد. 

کلیدی در جهت افزایش رقابت میان بانا ها، بیارمیری مدیریت دانش و تاثیر آن بر متدیریت ارتبتاط بتا    

لذا پیشتنهاد متی    مشتری می تواند به رفتار حرفه ای بانا ها در امر مشتری مداری کما شایانی نماید.

متدیران  الزم استت  . همینی  باشدره مورد توجه مدیران هموامردد جلب و جذب نور و رضایت مشتریان 

ارشد بانا تدابیری را در جهت شناسایی دانش مورد نیاز و توسعه آن جهت ایجتاد زمینته مناستب بترای     

   رشد بانا فراهد نمایند.

 

 منابع فارسی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

11 

 

بررستی رابطته بتی  متدیریت     "(. 1828شیرچی زاده اصفهانی، احمدرضا، نیلی و حمزه لتو، عاطفته)  [ 0]

ارتباط با مشتری و عملیرد سازمانی در شرکت های دولتی ایران، مورد مطالعه شرکت ماز استتان تهتران،   

 .113-112، ص1پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوی ، شماره  –فصلنامه علمی 

 .121-181، ص12. مربیان،ش  "مدیریت دانش"(. 1832تقی )کثیری نژاد، [ 2]

نقتش متدیریت دانتش در فراینتدهای     "(.1833افرازه، عباس،فتحیان، محمتد و موستوی راد، حامتد)   [ 8]

 .www.sid.irاجرایی، . اولی  کنفرانس مدیریت "مدیریت مشتری

ارائته توفیتق پیتاده ستازی     ".(1832رضتا )  رامی  مهر، حمید و حاو مقتامی،  هادی زاده مقدم، اکرم،[ 2]

 .www.sid.ir. همایش های تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری،"CRMمدیریت ارتباط با مشتری 

بررسی و تبیی  نقش متدیریت دانتش مشتتری    "(.1821) تالی  منصوریان، حاجی کریمی، عباسعلی،[ 1]

 .22-21ص ،3ش زرمانی،پژوهشی کاوش های مدیریت با –. فصلنامه علمی "در بهبود عملیرد سازمانی

ارائه الگوی ییپارچته پیتاده ستازی مفهتوم     "(. 1832محرابی،جواد،بابای اهری،مهدی و طاعتی،مرید )[ 1]

 .12-11، ص2. مجله مدیریت توسعه و تحول، ش"بانا ملت( در CRMمدیریت ارتباط با مشتری)

متدیریت دانتش بتر متدیریت     بررستی اثترات    "(.1821صلواتی،عادل،کفیه،پرویز و صال  پور، کیوان)[ 2]

 .23-12، ص11. فراسوی مدیریت،ش"ارتباط با مشتری در بانا رفاه)مطالعه موردی:استان کردستان(

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتتری بتر   "(.1821مالمی اواتی، رمضان، ابراهیمیان جلودار، سید یاسر)[ 3]

 .31-11، ص28. توسعه سازمانی پلیس، ش"مدیریت ارتباط با مشتری

شناسایی عوامل ستازمانی متوثر بتر اجترای مطلتوب سیستتد       "(.1833واعوی، رضا، مسلمی، طیبه )[ 2]

 .2-2. مجله مدیریت توسعه و تحول،ص"مدیریت دانش )مطالعه موردی : شرکت همیاران سیستد(

مدلی برای الویت دهی عوامتل متدیریت دانتش در بهبتود     "(.1822رضایی ملا، نرمس، رادفر،رضا)[ 11]

 .32-18، ص8یرد مدیریت ارتباط با مشتری )مطالعه موردی:بانا سپه(، شعمل

طراحی مدل ستاختاری متدیریت دانتش مشتتری     "(. 1828امیری اقطایی، رضوان، تیمورپور، بابا)[ 11]

 .8. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ش"بانا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری

بررسی تاثیر متدیریت دانتش بتر تصتمید     "(.1822اسفندیار و صلواتی، عادل )ناصری،رویا،محمدی، [ 12]

.ششتمی  کنفترانس   "میری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بازار بتورس اوراق بهتادار تهتران   

 مدیریت دانش.

.دومتی  همتایش ملتی    "مدیریت دانش در مدیریت ارتبتاط بتا مشتتری   "(.1821رجاء،سیدحسی  )[ 18]

 توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای. راهیارهای

( CRMبررسی مقایسه ای مدیریت ارتباط بتا مشتتریان )  "(.1833الوندی، محس ،کریمی، محمد )[ 12]

 .12-22ص . مجله مدیریت توسعه و تحول،"سه بانا ایرانی با روییرد مدل سوئیفت
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مدیریت دانتش در ارتبتاط بتا    "(.1831بابا ) مرید و ابراهیمی، خواجه افضلی، محمدرضا، مالمیان،[ 11]

 .13-12ص ،123. تدبیر، ش "مشتری

ارائته چتارچوب متدیریت دانتش     "(.1831بابتا )  احستان و ابراهیمتی،   دارنتده،  جمالی فیروزآبادی،[ 11]

(CRM) مشتری بر مبنای استقرارKM  وCRM ، در سازمان 

، حستینی، میترزا حست  و وزیتر زنجتانی، حمیدرضتا       محمد محمودی میمندی، حبیب اله، دانایی،[ 12]

 .  131-122.فصلنامه پژوهشنامه بازرمانی، ص"تدوی  مدل ارزیابی مدیریت رواب  با مشتری "(.1821)

 ، تهران: سمت."مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل "(.1832هوم ، حیدرعلی)[ 13]
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