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دانش مشتری میباشد .بنابراین ،بر اساس مبانی نظری و
پیشینهی پژوهش و همچنین مصاحبه با افراد خبره در این

چکیده

حوزه ،عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در هشت عامل

مدیریت دانش مشتری ،فرایند منظم جمع آوری ،نگهداری،

مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از :شناسایی و حمایت

تسهیم و استفاده از دانش مشتری با استفاده از فناوری

از مشتریان دانش محور ،کسب و حفظ دانش مشتری ،ایجاد

اطالعات به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری میباشد.

انگیزش برای مشتری ،زیرساختهای تکنولوژی اطالعات،

علیرغم اینکه سازمانها اهمیت دانش و مدیریت آن در

ارزیابی و انتقال دانش ،ارتباط با سایر ارکان ،مشارکت

بازار رقابتی را پذیرفتهاند ،اما سرعت ارتقای مدیریت دانش

مشتریان و عوامل درون سازمانی .پس از شناسایی این عوامل

مشتری مطابق انتظارات نمیباشد .در پرتو این نگرش،

و شاخصهای مربوط به آنها ،چارچوب نهایی تکمیل شده

هدف تحقیق حاضر ،شناسایی عوامل موثر بر مدیریت

در قالب پرسشنامه در میان  265کارمند پست بانک تهران
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که از طریق نمونهگیری طبقهای انتخاب شده بودند توزیع

و این مدیریت یکی از مدیریتهای کلیدی بهشمار میرود.

گردید .تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار Smart

مدیریت دانش در برگیرنده تمرکز بر دانش کارفرمایان در مورد

 PLSبرای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

مشتریان ،رقبا ،محصوالت و خدمات در یک سازمان میباشد

نتایج تحقیق نشان داد که دادهها از شاخصهای برازش

[ .]۶در سادهترین شکل ،مدیریت دانش تشویق مردم برای

مناسب برخوردارند ،گویهها در هشت عامل دارای بار مناسب

تسهیم اطالعات ،دانش و ایدهها ،برای ساخت محصوالت

میباشند .و در نهایت ،عوامل با توجه به تجزیه و تحلیل

و خدماتی با ارزش باالتر میباشد [ .]۷بنابراین ،دورنمای

دادهها الویتبندی گردیدند.

مدیریت دانش درون سازمان بوده و فایدهی مدیریت
دانش ایجاد رضایت مشتری از خدمات بهتر میباشد [.]۶

مقدمه

اما همانطور که شرکتها شروع به توسعه احراز شایستگی

هنر و علم مدیریت دانش ،چارچوب طراحی فعالیتهای

در مدیریت دانش داخلی و به کار بردن آن در جهت تحقق

هدفمند متوالی به منظور اتخاذ تصمیمهای اثربخش

اهداف سازمانی میکنند ،نگاههای خود را بر منابع جدید
ً
دانش نیز معطوف مینمایند که این منابع ضرورتا در محدوده

خلق ،اکتساب ،به اشترا کگذاری و بهرهبرداری از دانش به

شرکت آنها یافت نمیشود [.]۸

سازمانی میباشد [ .]۱مدیریت دانش میتواند به عنوان
منظور افزایش توانایی سازمان ،سرعت بخشی و اثربخشی در

برای حضور موفق در بازار پویای امروزی ،باید یک جزء

تحویل کاالها و خدمات در جهت منافع مشتریان ،هم راستا با

مهم به نام دانش مشتری را مدنظر قرار داد .با تکیه بر دانش

استراتژی کسب و کار تعریف شود .از اینرو سازمانهایی که

بهعنوان عامل کلیدی رقابتپذیری در اقتصاد جهانی،

سطوح باالتری از مدیریت دانش را دارا میباشند ،میتوانند

شرکتها ممکن است به دنبال عنصر اصلی باشند که دانش

توانایی خود را در پاسخ به تغییرات سریع و توسعه ایدههای

مشتری نامیده میشود [ .]۶دانش مشتری به عنوان منبع

نوآورانه و نوآوری در محصول و خدمت ارتقا دهند [ .]۲از

راهبردی کلیدی در موفقیت هر شرکتی شناخته شده است.

سوی دیگر ،درست است که مدیریت دانش اثربخش ،ارتباط

دانش مشتری یک دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای

دانش و فرایند نوآوری را تسهیل کرده و نوآوری را با استفاده

هر سازمانی است؛ زیرا به آن سازمان کمک میکند تا خود را

از بهبود دیدگاه و تواناییهای جدید توسعه میدهد ،ولی باید

در راستای تولید ارزش سازماندهی کند [ .]۹تعاریف متعدد و

این امر با پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان همراه

متنوعی برای دانش مشتری ارائه شده است ،برای نمونه،

باشد [ .]۳بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مدیریت دانش

فنگ ،چن و لیو ( ]۱۰[ )2005معتقدند که دانش مشتری،

مشتری میتواند نقشی حیاتی در پشتیبانی و ایجاد ارزش در

دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای هر سازمانی است؛ زیرا

سازمانها به خصوص سازمانهای خدماتی ایفا کند.

به آن سازمان کمک میکند تا خود را در راستای تولید ارزش
سازماندهی کند .همچنین دانش مشتری به عنوان ترکیبی

 .1مبانی نظری پژوهش

پویا از تجربه ،ارزش ،اطالعات و دیدگاههای کارشناسانه

دانش مهمترین منبع استراتژیک بوده و توانایی برای اکتساب

تعریف شده است که در حین فرآیند معامالت و مبادالت بین

و توسع ه آن ،باعث تسهیم آن شده و این امر به نوبه خود به

مشتریان و شرکت مورد نیاز میباشند [ .]۸این دانش ،دانشی

تداوم قابلیت رقابت منتهی میشود [ .]۴در سالهای اخیر،

برتر است که سازمانها را قادر میسازد تا از منابع بهرهبرداری

تالشهای سازمانی بر مدیریت دانش [ ]۵معطوف بودهاند

کرده و به همان نسبت نیز توانایی اساسی خود را برای رقابت
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افزایش دهند .همچنین این دانش سازمان را قادر میسازد تا

رسیدن به مزیت رقابتی پایدار را نشان میدهند .از این رو

فوایدی ارزشمند برای خود در جهت رقابت کاری ایجاد کرده

تلفیق دو نظریه مدیریت روابط با مشتری و مدیریت دانش،

تا بهتر از رقبا عمل نماید [.]۱۱

که با مدیریت دانش مشتری شناخته میشود ،راهکار مناسبی

پژوهشگران علم بازاریابی توصیه میکنند که کارکنان

برای کسب دانش از مشتری و ارائه بهترین و مناسبترین

سازمان از هر فرصتی که برای تعامل با مشتری پیش میآید،

دانش به او میباشد .مدیریت دانش مشتری به دست آوردن،

جهت غنیتر نمودن پایگاه اطالعات خود بهره گیرند [.]۱۲

اشترا کگذاری و بسط دانش مشتریان با هدف سودرسانی

به عالوه ،پردازش دانش مشتری مرتبط با مدیریت ارتباط

مشترک بین مشتریان و سازمان میباشد .مدیریت دانش،

با مشتری [ ]۱۳میباشد که هدف آن در فرایند تجاری حفظ

مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتریان از نظر

مشتریان میباشد .مدیریت ارتباط با مشتری ،گامی پیشرفته

اهداف ،نقش سازمان و مشتری و مقیاس سنجش متفاوت

برای جمعآوری اطالعات در مورد مشتریان جهت درک و

هستند .برای مثال ،مدیریت دانش مشتری ،در ابتدا و در

تاثیرگذاری بر رفتار مشتریان است .مدیریت ارتباط با مشتری

درجه نخست بر دانش از مشتری تمرکز دارند (مانند دانش

به همه فرایندها و فناوریهایی اطالق میشود که سازمان

نهفته در مشتریان) ،سپس به دانش درباره مشتریان به

برای شناسایی ،انتخاب ،ترغیب ،گسترش ،حفظ و خدمت

عنوان یک صفت ممیزه مدیریت ارتباط با مشتری میپردازد.

به مشتری به کار میگیرد .جدیدترین مطالعات ،چالشی

ویژگیهای سه مفهوم کلیدی مدیریت دانش ،مدیریت

بالقوه بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری برای

ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری در جدول ( )1ارائه
گردیده است [.]۶

جدول  -1مقایسه ویژ گیهای مدیریت دانش ،مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری
ویژگیها

مدیریت دانش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت دانش مشتری

مکان جستجوی دانش

کارمندان ،تیم ،شرکت ،شرکای تجاری

بانک اطالعات مشتری

تجربه مشتری ،قوه خالقیت( ،عدم)رضایت از محصوالت /
خدمات

قاعده کلی

اگرتنها میدانستیم که چه میدانیم

حفظ کردن راحتتراز یافتن است

اگرتنها میدانستیم مشتریان ما چه میدانند

توضیح

بازکردن ویکپارچهسازی دانش کارکنان درمورد استخراج دانش در مورد مشتریان در بانک
اطالعاتی شرکت
مشتریان ،فرآیندهای فروش وR&D

بهدست آوردن دانش مستقیما ازمشتری،تسهیم و بسط آن

اهداف

بازگشت سرمایه ،صرفهجویی هزینه ،حذف
فرایندهای تکراری

رشد مشتریمحوری ،افزایش وفاداری مشتری

همکاری با مشتریان برای خلق مشترک ارزش

مقیاس سنجش

بازدهی در مقابل بودجه

کارایی برحسب رضایت مشتری

کارایی درمقابل رقبا در خالقیت و رشد ،مشارکت برای کامیابی
مشتری

منافع

رضایت مشتری

حفظ مشتری

کامیابی مشتری ،خالقیت ،یادگیری سازمانی

نقش مشتری

منفعل ،دریافتکننده محصول

مقید ،وابسته به محصول و خدمات توسط
طر حهای وفاداری

فعال ،شریک در فرایند خلق ارزش

نقش سازمان

تشویق کارکنان برای تسهیم دانش خود با
همکارانشان

برقراری روابط پایدار با مشتری

تبدیل مشتری از دریافتکننده منفعالنه محصول به شریک
فعال خلق ارزش
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 .2پیشینه پژوهش

دیگران ( ،)2006در تحقیقی بر استفاده از دانش مشتری در

تحقیقات نشان میدهند که نوآوری سازمانها از طریق

توسعه محصوالت جدید تأ کید کرده و از ابزارهای داده کاوی

افزایش مقدار دانش موجود در سازمانها افزایش مییابد ،از

در کسب و بهکارگیری دانش استفاده کردند .تأ کید آنها در

اینرو دانش موجود در سازمان نیازمند یک مدیریت مناسب

تحقیق این بود که در حین استفاده از فناوری روز ،دانش

میباشد تا از طریق آن سازمان بتواند عملکرد ،نوآوری و

مشتری را کسب و در طراحی محصول مورد نظر مشتری به

فعالیتهای کارآفرینانه خود را افزایش دهد [ .]۱۴با توجه به

کار گیرند .مدل ارائه شده در تحقیق آنها دارای چهار مرحله

اهمیت مدیریت دانش مشتری ،تحقیقاتی به منظور بررسی

«تعیین موقعیت و ویژگی محصول»« ،رتبهبندی نیازهای

آن انجام شده است.

مشتری»« ،تقسیمبندی بازار» و «اقتباس الگوی نیاز مشتری»
بود.

برای نمونه ،زیدی ( ،]۱۵[ )2017تاثیر مدیریت دانش
مشتری بر قابلیت نوآوری بانکهای خصوصی پاکستان را

امروزه صنعت بانکداری و میزان توسعه آن به عنوان یکی

مورد مطالعه قرار داد .نتایج تحقیق او نشان داد که مدیریت

از شاخصهای مهم در اقتصاد مطرح میباشد .یکی از عوامل

دانش مشتری (دانش از مشتری ،دانش در مورد مشتری

عمده و شرط اصلی موفقیت صنعت بانکداری ،موضوع

و دانش برای مشتری) بر قابلیت نوآوری (سرعت و کیفیت

مشتری است .مشتریان به عنوان یک منبع غنی دانش برای

نوآوری) با نقش تعدیلکننده ساختار سازمانی تاثیر مثبت

بانکها محسوب میشوند ،دانشی که با در اختیار گرفتن و

دارد .آزما و مصطفیپور ( ،)2011در پژوهش خود تحت عنوان

تحلیل و بررسی آن ،سازمانها به مزیت رقابتی نایل خواهند

شناسایی مدیریت دانش و شاخصهای یادگیری سازمانی

شد که میتوانند در ارائه خدمات جدید ،بهبود خدمات به

و ارتباط آنها با خالقیت ،نتیجه گرفتند که ارتباط و تاثیر

مشتری ،تکریم و تامین رضایت مشتری ،کشف نیازهای

مدیریت دانش بر یادگیری به وضوح دیده میشود .سپس آنها

جدی و پاسخگویی به آنها گام بردارند [ .]۱۷همچنین با

نشان دادند که هم مدیریت دانش و هم یادگیری سازمانی

توجه به ماهیت خدمات بانکی ،موضوع مدیریت دانش

بر خالقیت افراد نیز تاثیر مثبت و معنیداری دارند .رولینز و

مشتری [ ،]۱۸از ابزار بسیار کارآمدی است که میتواند در این

هالینن ( ]۱۶[ )2005در مقالهای به شناسایی قابلیتهای

ارتباط کارساز باشد [ .]۱۹مدیریت دانش مشتریان بانکها،

مدیریت دانش مشتری پرداختند .هدف آنها فراهم آوردن

این امکان را برای بانکها فراهم میآورد که با دقت بیشتری

شناختی از مدیریت دانش مشتری به عنوان یک رهیافت

قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار باشند و

مدیریتی یکپارچه بود که مدیریت دانش مشتری را به

مزیت رقابتی خود را افزایش دهند .بانکها باید از مزایای

عنوان یک فرایند مستمر از ایجاد ،توزیع و استفاده از دانش

مدیریت دانش مشتری بهره بگیرند تا بتوانند اطالعات و

مشتری در سازمان و بین سازمان و مشتریان در نظر بگیرد.

تجربه را بهطور سیستماتیک بهکار بگیرند ،بهگونهای که

تأ کید بیشتر آنها بر قابلیتها و شایستگیهای سازمانی در

ابداع ،نوآوری ،شایستگی ،کارآیی و پاسخگویی سازمان

فرایند مدیریت دانش مشتری بود .چارچوب پیشنهادی آنها

بهبود یابد [ .]۲۰با ظهور بانکهای خصوصی ،ایجاد شرایط

بر مبنای بازاریابی رابطهای و بازارگرایی بوده که شامل پنج

رقابتی فزاینده و شرایط اقتصادی نوین ،توسعهی ارتباطات

جزء اصلی همکاری درون وظیفهای ،سیستمهای سازمانی،

قویتر با مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

همکاری با مشتریان ،سیستمهای پشتیبانی فناوری اطالعات

بنابراین ،به منظور اثربخشی بیشتر ،باید بانکها به سمت

و فرهنگ سازمانی پشتیبان یادگیری سازمانی میباشد .سو و

پیادهسازی مدیریت دانش مشتری (شناسایی ،ایجاد ،تایید،
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ب و در
د .مدل

"تعيين
يازهاي
وي نياز

ه عنوان
د .يکي
کداري،
بع غني
ه با در
ه مزيت
خدمات
رضايت
نها گام
وجه به
تري،68

ارتباط
شتريان
د كه با
دار شده
د .بانک
يرند تا
ک بکار

ارآيي و
با ظهور
ينده و
يتر با
ت .بنابر
ه سمت
ايجاد،
ت كنند.
رسمي

ارائه ،توزیع و کاربرد دانش مشتری) حرکت کنند .پست بانک

 .4نتایج تحقیق

ایران نیز به عنوان یکی از بانکهای رسمی و تحت نظارت

 .1-4تحلیل دادههای کیفی پژوهش

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با توجه به گستردگی

نخست با بیست و نه نفر از افراد متخصص در امور بانکداری

شعب آن و
مركزيخدمات
بانکتها و
نظارت فعالی
بودن دامنه
رویکردو با
اسالمي ايران
جمهوري
فراگیرتحت
و و
دامنهفناوری
گیری از
فراگيربهره
خدمات با
توسعه و ارائه
بانک به
هایها و
فعاليت
بودن
گستردگي و
توجه به
شناسایی
نظر می
مشتریان ،به
متناسب با
خدمات
رسدو ارايه
توسعه
بانک به
نیاز و رويکرد
شعب آن
نوین وخدمات

در مورد عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری مصاحبه بهعمل

مشتری در
مدیریتاز دانش
عواملباموثر
محسوس ونياز
بانکمتناسب با
آن و
نوين
فناوريهاي
بهرهبرگيري
موثر بر
عوامل
باشد .نظر مي
مشتريان ،به
شناسایی
شناساييهدف
رسدتحقیق با
بنابراین ،این
اجتنابناپذیر
اجتناب
محسوس
دانش در آن
مدیریتمشتري
مديريتبر دانش
بانکوایران
بانکپست
مشتری در
عوامل موثر
باشد .بنابر اين ،اين تحقيق با هدف شناسايي
اپذيراست.
انجامن شده
عوامل موثر بر مديريت دانش مشتري در پست بانک ايران
شناسیاست.
انجام شده
پژوهش
 .3روش

نوع تحقیق کاربردی است عالوه بر این ،تحقیق حاضر به
 .3روش شناسی پژوهش
دلیل ماهیت ،از جمله تحقیقات توصیفی-پیمایشی است.
نوع تحقيق كاربردي است عالوه بر اين تحقيق حاضر به
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی است.
دليل ماهيت ،از جمله تحقيقات توصيفي-پيمايشي است.
کارکنان پست
شامل کلیه
پژوهش
تحقيقآماری
جامعه
كاربردي است.
هدف،
این حيث
حاضر از
پست
كليهمختلف
ستادهای
بانک در
پست
كاركنان
سپس ،شامل
بود.پژوهش
تهراناين
شهرآماري
جامعه
مختلف هر
ستادهايشدند و از
نظر گرفته
بود.هها در
تهرانطبق
شهرعنوان
تهران به
بانک در
پست
سپس،
بانک در

موجود در
کارشناسان
مدیران و
احتساب
طبقه با
آنو از
شدند
نظر گرفته
طبقهها در
تعداد عنوان
تهران به
بانک در
احتساب تعداد
موجود
تصادفیمديران و
كارشناسانبرای
انتخاب گردیده و
طبقه بابه صورت
طبقه،هرافرادی
گرديده و
انتخاب
شدند.صورت
افرادي به
در
استفاده از
تصادفينیز با
حجم نمونه
طبقه ،گرفته
آندر نظر
نظرسنجی
شدند .حجم نمونه نيز با
گرفته
نظرسنجيزیردر نظر
فرمولبراي
گردید.
محاسبه
کوکران به قرار
استفاده از فرمول كوكران به قرار زير محاسبه گرديد.
𝑧𝑧 2 pqN

Nd2 +z2 pq

=n

مفروضات فرمول كوكران در زير آمده است:
استاندارد
است z :آماره
احتمالي)؛
( P=q=50%
( P=q=50%بر
روش آمده
اساسدر زیر
فرمولبرکوکران
مفروضات
برابر با
نرمال%51
اطمينان
آماره در
است كه
روش نرمال
اساستوزيع
است که
سطح توزیع
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احتمالی)؛ z
برابر با
حداکثر كه
مجاز dميباشد
اطمینان d
 6951است؛
خطای
خطاياست؛
حداكثربا 1.96
 %95برابر
در سطح
آماري
جامعه
تعداد
نيز
N
و
است
شده
گرفته
نظر
در
%
1
مجاز میباشد که برابر با  %5در نظر گرفته شده است و  Nنیز
( )311است .بنابراين حجم نمونه آماري ( )nبراساس
تعداد جامعه آماری ( )854است .بنابراین حجم نمونه آماری
فرمول كوكران  511نفر محاسبه گرديد.
( )nبراساس فرمول کوکران  265نفر محاسبه گردید.
 .1نتايج تحقيق
1 -4

تحليل داده هاي کيفی پژوهش

نخست با بيست و نه نفر از افراد متخصص در امور
دانش1398
مهر و آبان
موثر وبرشهریور،
 ،96مرداد
مورد - 97
بانکداري در شماره
مديريت
عوامل
مشتري 82

آمد .فرایند تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها در
طی مراحل زیر انجام شد.
مرحله اول :آمادهسازی دادهها

در این بخش ،بررسی دقیق دادههای مربوط به مصاحبهها
و مرتب نمودن و سازماندهی آنها انجام شد .به این ترتیب
که مصاحبههای انجام شده با نخبگان حوزهی دانشگاه از
مصاحبههایی که با مدیران و کارشناسان پست بانک ایران
بود ،تفکیک گشت .این امر کمک نمود تا یافتههای حاصل
از این دو حوزه با توجه به ویژگیهای صنعت و دانشگاه مورد
بررسی قرار گیرند ،تا نتایج دقیقتری حاصل گردد.
مرحله دوم :آشنا شدن

در مرحله آشنا شدن ،دادههای مربوط به مصاحبهها تلخیص
شد .موارد کلی که در مصاحبهها به آنها اشاره شد عبارت بودند
از :مدیریت دانش در سازمان ،مدیریت ارتباط با مشتری،
اهمیت دانش مشتریان و نحوه کسب آن ،نحوه بهکارگیری
دانش کسب شده از مشتری و موانع مدیریت دانش مشتری
در سازمان.
مرحله سوم :کدگذاری

در این بخش از تحلیل کیفی ،جمالت یا پاراگرافها
در طبقههای خاصی تقسیم شده و این طبقهها نیز در
دستههای جدا گانه قرار گرفتند .در طول این مرحله سعی
شد تا از کدگذاری برای سادهسازی دادهها یا کاهش آنها و
طبقهبندی آنها به دستههای کلیتر و سادهتر استفاده شود.
درکل ،مصاحبههای انجام شده با خبرگان در قالب مراحل زیر
صورت پذیرفت:

شاخصها

کد

نظرسنجی از مشتریان برای بهبود فعالیتها و فرآیندهای سازمان

CKM14

به کارگیری نظام انتقادات و پیشنهادات مشتری

CKM15

انطباق فرهنگ سازمان با فرآیند مدیریت دانش مشتری

CKM16

کسب دانش از مشتریان و حفظ آن

CKM17

در مرحلهی اول از کدگذاری ،واحدهای تحلیل شامل جمالت

استفاده از سرمایه فکری سازمان برای مدیریت دانش مشتری

CKM18

و مفاهیم از متن مصاحبهها استخراج گردیدند .اما قبل از

استفاده بهینه از منابع انسانی برای مدیریت دانش مشتری

CKM19

انجام این کار نیاز به فهرست نمودن عوامل استخراج شده

ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت دانش مشتریان

CKM20

از مبانی نظری بود .جدول ( ،)2عوامل اولیه موثر بر مدیریت

توسعه ارتباط سازمان با رقبا و تأمین کنندگان

CKM21

دانش مشتری در پست بانک را نشان میدهد که از مطالعه

تالش برای افزایش مشارکت مشتریان

CKM22

مبانی نظری بهدست آمدهاند .الزم به ذکر است که این

ارزشیابی دانش مشتری در سازمان

CKM23

الف -کدگذاری باز :نخستین مرحله تحلیل.
ب -کدگذاری محوری :یافتن ارتباط بین طبقهبندیهای
مشخص شده.
الف -کدگذاری باز

عوامل در مرحله اول طبقهبندی نشده بودند و تنها از ادبیات

خلق شبکههای ارتباطی برای توزیع اطالعات بین مشتریان و سازمان CKM24

تحقیق استخراج شدند و برای هریک کد  ]۲۱[ CKMدر نظر
گرفته شد.
جدول  -2عوامل اولیه موثر بر مدیریت دانش مشتری در پست
بانک استخراج شده از مبانی نظری

وجود زیرساخت کامل فن آوری اطالعات برای مدیریت دانش
مشتریان

CKM25

ترغیب خالقیت و نوآوری در مشتری

CKM26

طراحی ساز و کارهای مناسب جهت مدیریت دانش مشتری

CKM27

پذیرش و حمایت مدیران عالی از اجرای مدیریت دانش مشتری

CKM28

پاداش یا تخفیف خدمات به مشتریانی که دانش برای سازمان به
ارمغان میآورند

CKM29

شاخصها

کد

شناسایی و حفظ مشتریانی که به سازمان دانش منتقل میکنند

CKM1

بهبود یادگیری سازمانی برای کسب و حفظ دانش مشتریان

CKM2

به کارگیری روشهای نو در سازمان

CKM3

بعد از فهرست نمودن عوامل اولیه موثر بر مدیریت دانش

ارزیابی دانش مشتریان به بهترین نحو

CKM4

مشتری که از مبانی نظری و اسناد و مدارک موجود استخراج

ایجاد انگیزش برای مشتری جهت انتقال دانش به سازمان

CKM5

گشت ،مفاهیمی که درباره سازههای تحقیق در متن

اجرای کار تیمی با مشارکت مشتری

CKM6

مصاحبهها آمده است استخراج گردید ،که نتایج در جدول ()3

استفاده از سیستمهای الکترونیکی پیشرفته و مشتریپسند

CKM7

آمده است .در این جدول ،برخی عبارات تأییدکننده عواملی

استفاده از تجهیزات فناوری اطالعات جهت ذخیره و بازیابی دانش
مشتریان

CKM8

انظباق چشم انداز و رسالت سازمان با نیازهای مشتریان

CKM9

که در متون قبلی به آنها پرداخته نشده بود که در جدول ()3

راه اندازی جلساتی برای اخذ ایدهها از مشتریان

CKM10

با عالمت  -مشخص شدهاند .این شاخصها به تحقیق

بهبود زیرساختهای IT

CKM11

حاضر کمک نموده است تا به غنای ادبیات پیشین اضافه

تسهیل فرآیندهای مبادالت دانش مشتری

CKM12

نموده و مطالب جدیدی را در این حوزه مشخص نماید.

تعیین استانداردهای مناسب برای ارزیابی دانش مشتری

CKM13

هستند که قبال در مبانی نظری و پژوهشهای قبلی نیز به آنها
اشاره شده بود ،اما برخی عبارات عواملی را مشخص نمودهاند
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جدول  -3کدگذاری باز مصاحبههای پژوهش

در مرحله قبل ،با مرتب کردن کدها به صورت صعودی،

عوامل استخراج شده از مصاحبهها

اشاره شده در
مبانی نظری

برنامهریزی برای توسعه دانش مشتریان از خدمات ،فرایندهای
کاری و مزیتها

-

یک مقوله دستهبندی شدند .در کل ،نتایج کدگذاریها

طراحی ساز و کارهای مدیریت دانش مشتری



نشان داد که برخی شاخصهای استخراج شده از مصاحبهها

انعکاس نظرات علمی و فنی مشتریان در فرایندهای کاری و
عملیاتی

-

یادگیری مهارتها و فرایندهای تولید خدمت و بهرهگیری از دانش
در سازمان (یادگیری سازمانی)



فراهم نمودن فضای مطلوب و مورد اعتماد جهت مشارکت و
مشورت مشتریان



جذب و حفظ مشتریان بر مبنای صالحیتهای دانشی

-

مستخرج از مصاحبهها در کنار هم آورده شد .جدول (،)4

دادن پاداش به مشتریان خالق و خوش فکر برای ایجاد انگیزه
در آنها



مقولهها و شاخصهای موثر بر مدیریت دانش مشتری که از

وجود تجهیزات فناوری اطالعات جهت ذخیره و بازیابی دانش
مشتریان



انطباق استراتژیهای سازمان با نیازهای مشتریان

-

حمایت و ارزشگذاری از دانشآفرینی مشتریان در مورد خدمات
سازمان

-

یادگیری از مشتریان جهت توسعه سازمان

-

امکان تبادلنظر بیشتر اعضای سازمان با مشتریان

-

بهکارگیری ایدههای جدید در سازمان برای مدیریت بهتر دانش
مشتریان



تعیین سازوکاری مناسب برای ارزیابی دانش مشتری



تسهیل مبادله اطالعات میان مشتری و سازمان



هم جهت بودن ارزشها و بایدها و نبایدهای سازمان (فرهنگ
سازمان) با نیازهای مشتریان



ساختار حمایتکننده از کار تیمی با حضور مشتری



تشویق منابع انسانی سازمان به مدیریت بهتر دانش مشتریان



کدهایی که در یک خانواده هستند ،مورد شناسایی قرار
گرفتند .در انتها نیز همه مفاهیم در یک خانواده به صورت

در متون پیشین و اسناد و مدارک وجود نداشته و تنها افراد
مصاحبه شونده به آنها اشاره کردند .بنابراین شاخصهای
اشاره شده در مصاحبهها طبقهبندی شده و مشابهترین آنها در
کنار یکدیگر قرار گرفتند .همچنین ،شاخصهایی که در اسناد
و مدارک قبلی به آنها اشاره شده بود به همراه شاخصهای

مبانی نظری و مصاحبهها استخراج شدهاند را نشان میدهد:
جدول -4مقولهها و شاخصهای موثر بر مدیریت دانش
مشتری (نهایی)
مقولههای
شناسایی شده

مفاهیم استخراج شده از کدگذاری باز و مبانی نظری
جذب و حفظ مشتریان بر مبنای صالحیتهای دانشی (به عنوان
نمونه تسهیالت ویژه برای اساتید در بانکها یا جذب دانشجویان
نخبه در دانشگاهها)

 .1شناسایی حمایت و ارزشگذاری از دانشآفرینی مشتریان در مورد محصوالت
و حمایت
شرکت
از مشتریان
دانشمحور برنامهریزی برای توسعه دانش مشتریان از محصوالت ،فرایندهای
کاری و مزیتها
انعکاس نظرات علمی و فنی مشتریان در فرایندهای کاری و
عملیاتی
استقرار چرخه دانش مشتریان در سازمان
ترسیم و تدوین چشم انداز دورنمای سازمان با رویکرد
مشتریمحور
طراحی ساز و کارهای مدیریت دانش مشتری

 .2کسب و حفظ
دانش مشتری یادگیری از مشتریان برای یادگیری و توسعه فردی و سازمانی ،نه
فقط برای احترام و تکریم ارباب رجوع

ب -کدگذاری محوری

در این مرحله ،با طبقهبندی عبارات استخراج شده در مرحله

نظرسنجی مداوم از مشتری

کدگذاری باز ،مقولهها شناسایی گردیده و دستهبندی شدند.

فرایندهای انتقال دانش مشتری از سطح فرد به کارمند و از کارمند
به سازمان

برای یافتن و دستهبندی مفاهیم از طریق کدهای خلق شده
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مقولههای
شناسایی شده

 .2-4تعیین روایی و پایایی سازهها

مفاهیم استخراج شده از کدگذاری باز و مبانی نظری

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که

فضای مطلوب و مورد اعتماد جهت مشارکت و مشورت مشتریان
 .3ایجاد
انگیزش برای
مشتری

حاوی دو بخش کلی بود :بخش اول ،مربوط به اطالعات

تشویق مشتریان به ارزیابی و کیفیت سنجی مداوم خدمات/
محصوالت

جمعیتشناختی اعضای نمونه آماری شامل جنسیت،

کار تیمی با مشارکت مشتری

سن ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت ،سابقه خدمت و

اختصاص پاداش به مشتریان ایده پرداز و خالق

عنوان سازمانی بود .بخش دیگر ،مربوط به عوامل موثر بر

وجود تجهیزات فناوری اطالعات جهت ذخیره و بازیابی دانش
مشتریان

مدیریت دانش مشتری در پست بانک بود .به این ترتیب

.4
زیرساختهای
امکان تبادلنظر اعضای سازمان با مشتریان در فضای مجازی
IT
وجود سیستمهای الکترونیکی پیشرفته و مشتریپسند

بخش دوم پرسشنامه درکل حاوی  35سوال بود .مقیاس
اندازهگیری سواالت این پرسشنامه بر اساس طیف  5درجهای

تعیین مقیاسهای مناسب ارزیابی دانش مشتری

لیکرت بود که میزان تأثیر هر یک از شاخصهای  35گانه بر

فرایندهایی برای تسهیل مبادالت دانش مشتری

مدیریت دانش مشتری را با امتیاز ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی

 .5ارزیابی و
دانش
انتقال
شبکههای ارتباطی برای توزیع اطالعات بین مشتریان و کارکنان

زیاد) مشخص میساخت .عوامل با توجه به مبانی نظری و

توجه به سرمایه دانشی مشتری در تصمیمسازی

مصاحبه با افراد خبره در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفتند.

تشویق کارکنان به الگوگیری از تجارب و سرمایه دانش مشتری
 .6ارتباط با سایر
ارکان

برای تعیین روایی سازه نیز از روش مدل معادالت

الگوگیری از فرایندهای جذب و استفاده از دانش مشتری در
سازمانهای رقیب

ساختاری [ ]۲۲و نرمافزار  PLSاستفاده شد .روایی سازه به دو
نوع روایی همگرا و روایی وا گرا تقسیم میشود .برای روایی

وجود جلسات و همایشهایی برای کسب ایدهها ،انتقادات و
پیشنهادات مشتریان

همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) []۲۳

استفاده از حداکثر سرمایه دانشی همه مشتریان
 .7مشارکت
مشتریان

استفاده شد که نتایج این معیار برای عوامل موثر بر مدیریت

تعهد مشتری برای ایجاد کیفیت و ارزش در سازمان

دانش مشتری در جدول ( )5نشان داده شده است .مقدار

طراحی و استقرار نظام پیشنهادات مشتری

مالک برای سطح قبولی  0/5 ،AVEمیباشد [ .]۲۴همانگونه

ساختار حمایتکننده از کار تیمی با حضور مشتری

که از جدول ( )5مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط

استراتژی سازمان (انطباق راهبردها و خط مشیهای سازمان با
نیازهای مشتریان)

به سازهها از مقدار  0/5بیشتر بوده و این مطلب مؤید این

فرهنگ سازمانی (ارزشها ،باورها ،درک ،استنباط وشیوههای تفکر
واندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند)

است که روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول
است.

ساختار سازمانی (دستهبندی و شکست وظایف و مأموریتهای
کالن سازمانی در قالب واحدهای سازمانی)

در قسمت روایی وا گرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای

 .8عوامل درون یادگیری سازمانی (مهارتها و فرایندهای ساخت و بهرهگیری از
سازمانی
دانش در سازمان)

یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه
میشود .در این تحقیق ،این کار از طریق مقایسه جذر AVE

منابع انسانی سازمان

هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه از

نوآوری سازمانی (کاربرد ایدههایی که برای سازمان جدید هستند و
در محصوالت ،فرآیندها و مدیریت یا سیستمهای بازاریابی اجرایی
میشوند)

این رو یک ماتریس ساخته شد که مقادیر قطر اصلی ماتریس
جذر ضرایب  AVEهرسازه بود و مقادیر پایین و باالی قطر

سرمایه فکری سازمان (توانایی سازمان برای استفاده موثر از دانش
موجود و داراییهای ناملموس)

اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر .این
ماتریس در جدول ( )6نشان داده شده است .همانگونه
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که از این جدول مشخص میباشد ،جذر  AVEهرسازه از

است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی وا گرای

ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده

سازهها میباشد.

جدول  -5بررسی روایی همگرا
عوامل

مشتریان
دانشمحور

کسب و حفظ
دانش مشتری

ایجاد انگیزش
برای مشتری

زیرساختهای
IT

ارزیابی و انتقال
دانش

ارتباط با سایر
ارکان

مشارکت
مشتریان

عوامل درون
سازمانی

AVE

0/560

0/598

0/685

0/754

0/675

0/664

0/701

0/561

جدول  -6بررسی روایی وا گرا
عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری
عوامل درون مشارکت ارتباط با ارزیابی و زیرساختهای ایجاد انگیزش کسب و حفظ
سازمانی مشتریان سایر ارکان انتقال دانش
برای مشتری دانش مشتری
IT

0/749

مشتریان
دانشمحور

عوامل

0/748

مشتریان دانشمحور

0/773

0/624

کسب و حفظ دانش مشتری

0/828

0/503

0/635

ایجاد انگیزش برای مشتری

0/868

0/371

0/503

0/650

زیرساختهای IT

0/822

0/314

0/653

0/630

0/673

ارزیابی و انتقال دانش

0/815

0/494

0/656

0/609

0/582

0/672

ارتباط با سایر ارکان

0/837

0/675

0/560

0/661

0/626

0/609

0/693

مشارکت مشتریان

0/561

0/664

0/597

0/659

0/646

0/575

0/660

عوامل درون سازمانی

عوامل موثر بر
مدیریت دانش
مشتری

در تحقیقات برای تحلیل دقیقتر دادهها و رسیدن به

در حالت معنیداری در نمودار ( )1آمده است .اجرای مدل

نتایج علمیتر و عملیاتیتر پژوهشگران بهدلیل کاهش حجم

در حالت معنیداری مشخص میسازد که تأثیر کدام یک از

متغیر و یا تشکیل ساختاری جدید برای آنها هستند که بدین

ابعاد/سواالت معنیدار و تأثیر کدامیک بیمعنی بوده است.

منظور از روش تحلیلعاملی استفاده میکنند .برای بررسی

این کار به وسیله اعداد  tمشخص میگردد .به طوری که ا گر

برازش مدل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید .روند

مقدار  tبیشتر از  1/96باشد ،میتوان در سطح اطمینان %95

اجرای تحلیل عاملی تأییدی در تحقیق حاضر به این صورت

معنیداری را تأیید نمود .همانگونه که از نمودار ( )1مشخص

بوده است که ابتدا مدل در حالت معنیداری اجرا شد تا اعداد

است ،معنیداری تمامی ابعاد و سواالت (شاخصها) مشهود

 tحاصل شده و بتوان با استفاده از آنها معنیدار بودن  8عامل

است .بنابراین به حذف سواالت برای کسب برازش بهتر،

و  35شاخص موثر بر مدیریت دانش مشتری را تأیید نمود.

نیازی نیست.

نتیجه اجرای مدل توسط نرمافزار Smart PLS
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نمودار  - 1اجرای مدل تحقیق در حالت معنیداری

عالوه بر حالت معنیداری ،مدل تحقیق با استفاده از

مشخص است ،تمامی شاخصها دارای بار عاملی بیشتر از

نرمافزار  Smart PLSدر حالت تخمین استاندارد نیز اجرا

 0/4هستند که یکبار دیگر معنیداری تأثیر آنها را تأیید میکند

گشت .با این کار ،بارهای عاملی مربوط به سواالت مشخص

و نشان میدهد مدل از برازش الزم و کافی برخوردار بوده و نیاز

شدند .در اینجا نیز بارهای عاملی بیشتر از  ]۲۴[ 0/4نشانه

به حذف هیچ یک از سواالت از مدل نیست.
همچنین شاخصهای برازش در جدول ( )7نشان

تأثیر قویتر شاخصهای موثر بر مدیریت دانش مشتری

میدهند که مدل از برازش مناسبی نیز برخوردار است.

هستند .نتیجه اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد در
نمودار ( )2نشان داده شده است .همانطور که از نمودار 2
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نمودار  -2اجرای مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد
جدول  -7شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه
2

d.f

X /d.f

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

حد قابل پذیرش

-

کمتر از 3

بیشتر از 0/90

بیشتر از 0/80

بیشتر از 0/90

کمتر از 0/08

مقادیر در پژوهش حاضر

227

2/98

0/93

0/84

0/93

0/06

در پژوهش حاضر برای اندازهگیری پایایی از ضریب آلفای

آلفای کرونباخ ،از ضریب پایایی ترکیبی ( ]۲۶[ )CRکه با

کرونباخ استفاده شد .این ضریب برای محاسبه هماهنگی

روش معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSبهدست میآید نیز

درونی ابزار اندازهگیری بهکار میرود و در صورت بیشتر شدن

استفاده شد که مقادیر آلفا و  CRمربوط به هر بعد محاسبه و در

مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه از  ،0/7میتوان گفت

جدول ( )8آورده شده است .مطابق با جدول زیر ،پرسشنامه

که پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول است [ .]۲۵عالوه بر

از پایایی الزم برخوردار است.
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جدول  -8بررسی پایایی پرسشنامه
عوامل درون
سازمانی

تمام سواالت

آلفا

0/735

0/873

0/850

0/841

0/841

0/751

0/858

0/869

0/937

CR

0/831

0/898

0/897

0/901

0/892

0/855

0/903

0/899

عوامل

مشتریان کسب و حفظ ایجاد انگیزش زیرساختهای  ITارزیابی و انتقال ارتباط با سایر مشارکت
مشتریان
ارکان
دانش
دانشمحور دانش مشتری برای مشتری

جدول  -10نتایج آزمون فریدمن در مورد یکسان بودن اولویت
عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری

 .3-4الویتبندی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری

اولویتبندی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در پست
بانک ایران با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد .که نتایج

مقدار کای اسکویر درجه آزادی

در جدولهای ( )9و ( )10ارائه شده است .جدول ( )9نمایانگر

177/978

آمار توصیفی است که میانگین امتیاز نسبی عوامل را نشان

7

سطح
معنیداری
0/001

میزان خطا نتیجه آزمون
0/05

رد  H0و
پذیرش H1

میدهد .این مقدار از تناسب میانگین عوامل با میانگین
کلی آنها حاصل شده است .بر اساس این جدول عامل

 .5بحث و بررسی

زیرساختهای  ITاز امتیاز میانگین نسبی بیشتری نسبت

محیط پویای سازمان ،توجه به یادگیری سازمانی و مدیریت

به سایر عوامل برخوردار بوده و از این رو بیشترین تأثیر را بر

دانش را ضروری کرده است [ .]۲۷درا کر معتقد است که منابع

مدیریت دانش مشتری در پست بانک دارد.

اقتصادی و منابع طبیعی دیگر سرمایه نیستند بلکه دانش
سرمایه است [ .]۲۸بسیاری از محققان بیان کردهاند که

جدول  -9اولویت عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری

دانش مشتری ،یکی از مهمترین پایههای دانش سازمان و

اولویت

ابعاد

امتیاز میانگین نسبی

همچنین مقولهای از دانش است که باید طالیهدار ابتکارات

1

زیرساختهای IT

۵/۷۱

مدیریتی دانش باشد [ ]۲۹و [ .]۷قابلیت جذب ،تسهیم و

2

عوامل درون سازمانی

۵/۲۱

بهکارگیری دانش مشتری ،چالشی برای سازمانها است [.]۳۰

3

مشتریان دانشمحور

۵/۱۸

نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار عوامل

4

کسب و حفظ دانش مشتری

۴/۷۵

درون سازمانی بر مدیریت دانش مشتری بود .بنابراین،

5

ایجاد انگیزش برای مشتری

۳/۸۲

فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد.

6

ارزیابی و انتقال دانش

۳/۸۱

عالوه بر این ،در ادبیات نظری آمده است که از عناصر جلو

7

ارتباط با سایر ارکان

۳/۷۸

برنده مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی است که متکی بر

8

مشارکت مشتریان

۳/۷۴

خالقیت و نوآوری باشد .در این راستا ،برای توسعه مدیریت
دانش در سازمان باید تغییراتی که منجر به تعامل و یا

طبق جدول ( ،)10سطح معنیداری حاصل شده کمتر از 0/05

بازسازی دانایی میگردند ،بهطور نظاممند تشویق و حمایت

میباشد ،بنابراین فرض یکسان بودن رتبه (اولویت) عوامل رد

شوند .پیادهسازی موفقیتآمیز استراتژی مدیریت دانش

میشود .در حقیقت در اینجا تأیید میشود که عوامل هشتگانه

مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک

اولویت یکسان از نظر اهمیت از دید پاسخدهندگان ندارند.

سازمان از جمله ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،تکنولوژی
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و منابع انسانی دارای ویژگیهای خاصی بوده و از انسجام و

جذب و حفظ مشتریان بر مبنای صالحیتهای دانشی صورت

هماهنگی الزم برخوردار باشند .وجود شکاف و ناهماهنگی

گیرد .باید خاطر نشان شود که اطالعاتی که مشتریان از طریق

در بین این عوامل مانع پیادهسازی موفقیت آمیز استراتژی

رسانههای اجتماعی تسهیم مینمایند برای سازمانها اهمیت

مدیریت دانش خواهد شد .بنابراین شناخت وضعیت عوامل

دارند و باید این دانش مشتری را ارج نهاد چون میتوانند

سازمانی از حیث ویژگیهای الزم برای پیادهسازی استراتژی

برای ارتقای استراتژیهای آتی بازار بهطور اثربخشی بهکار

مدیریت دانش اقدام اولیه مهمی است که میتواند بنیان

گرفته شوند [.]۳۲

مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا فراهم سازد.

نتایج این پژوهش به مدیریت پست بانک استان تهران

الزمه استقرار مدیریت دانش در سازمانها بهکارگیری

ارائه گردید .مدیریت محترم نیز دستور دادند با توجه به

مجموعهای از وظایف و مهارتها در زمینه دریافت ،توزیع

اولویتبندی حاصل از نتایج پژوهش راهبردهای ضروری

و استفاده از دانش میباشد و موفقترین سازمانها آنهایی

توسط روابط عمومی بانک تدوین گردند .با همکاری

هستند که مدیریت دانش را به جزیی از وظایف کارکنان خود

پژوهشگران و کارکنان دایره مربوطه ،راهبردهای زیر طراحی

از طریق فرهنگسازی و تدوین زیر ساختهای مدیریت

و برای تایید و ارائه دستور اجرا به مدیریت ارسال گردید.

دانش توسط مدیران ارشد و کارشناسان دانش ،تبدیل

الف -عوامل مرتبط با زیرساختهای  :ITمقرر گردید

نمودهاند [ .]۳۱زمردیان و رستمی ( ،)1389خاطر نشان

زیرساختهای الزم فناوری اطالعات به منظور کسب

ساختهاند که عامل فرهنگ هم میتواند نقش بهسزایی در

دانش مشتری فراهم آید؛ از ظرفیت رسانههای اجتماعی

استقرار مدیریت دانش داشته باشد و در صورتی که فرهنگ

برای تبادل نظر با مشتری استفاده موثر گردد .بنابراین

مشارکت و اعتماد متقابل در فرهنگ سازمانی نباشد مدیریت

از اینستاگرام و تلگرام برای کسب اطالعات و تعامل با

دانش را با چالشهای ناگوار روبرو خواهد کرد .لذا مسئولین

مشتریان استفاده گردید که نتایج بسیار مثبتی حاصل

و مدیریت سازمان باید تالش کنند تا فرهنگ توزیع و تسهیم

شد و از این طریق سیستمهای الکترونیکی مشتریپسند

دانش در سازمان تقویت شود .یقینی ،سخایی و شهبازنژاد

که شبکههای اجتماعی ،تلفن همراه و سایت ارتباط با

( ،)1388نیز منابعی که در یک سازمان مشتری محور برای

مشتری بود مورد شناسایی قرار گرفت.

اجرای فرایندها و تحقق محصول مورد نظر مشتری بهکار

ب -عوامل درون سازمانی :با برگزاری دورههای آمورشی

میرود را شامل مواردی برشمردهاند که دو مورد از مهمترین

سعی گردید اهمیت مشتری و دانش مشتری به کارکنان

آنها عبارتند از :منابع انسانی و منابع اطالعاتی و سرمایه فکری

خاطر نشان گردد و یادگیری سازمانی و تبدیل این بانک

سازمان.

به سازمان یادگیرنده مورد توجه قرار گیرد .تا این که به

نتایج نشان دادند که زیرساختهای  ITاز نظر

تدریج به فرهنگ و شخصیت سازمان تبدیل گردد.

مشارکتکنندگان تحقیق از یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت

ج -کسب و حفظ دانش مشتری و ایجاد انگیزش برای

دانش مشتری میباشد .این نتیجه لزوم سرمایهگذاری در این

مشتری :مقرر گردید که چشمانداز و دورنمای پست

زیرساختها و بهکارگیری افراد خبره به منظور استفاده بهینه

بانک با رویکرد مشتری محور تدوین گردد؛ ساز و کارهای

از آنها را نشان میدهد .و شناسایی و حمایت از مشتریان

مدیریت دانش مشتری در پست بانک طراحی و اجرا

دانشمحور یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بود ،بنابراین ،باید

گردد؛ برای یادگیری بیشتر از مشتریان جهت ارتقای

با استفاده از فنون و مهارتهای مناسب اقداماتی در جهت

کیفیت خدمات پست بانک ،نظرسنجی مداوم از مشتری
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