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مدیریت  یگر یانجیبا م انیمشتر یو وفادار ییدانش بر ارزش افزا تیریمد ریتاث یبررسعنوان پایان نامه : 

 ارتباط با مشتریان

 

دکتر محمد باشکوه اجیرلو -حسین رحیمیاساتید راهنما: دکتر  

محمد حسن زاده مشاور دکتر استاد  

 بازرگانی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد                  رشته : مدیریت

 دانشگاه: محقق اردبیلی                             بازاریابی         گرایش: 

 686 تعداد صفحات:            92/60/6920تاریخ دفاع:           ادبیات و علوم انسانی           دانشکده: 

 چکیده: 

 مدیریت يگر یانجیبا م انیمشتر يو وفادار ییدانش بر ارزش افزا تیریمد ریتاث یبررسپژوهش حاضر با هدف 

توصیفی و  –تحلیلی ،ارتباط با مشتریان در شعب بانک کشاورزي شهرستان اردبیل پرداخته است روش تحقیق

از نوع همبستگی می باشد جامعه آماري شامل تمامی کارکنان شعب بانک کشاورزي شهرستان اردبیل به تعداد 

به عنوان نمونه در نظر  فرن 973دادبا استفاده از روش تمام شماري تع ،که به دلیل محدود بودن جامعهنفر 973

هاي اندازه گیري در این تحقیق شامل پرسشنامه هاي گرفته شد و بین آنها پرسشنامه پخش گردید. ابزار

مدیریت دانش، ارزش افزایی، وفاداري و مدیریت ارتباط با مشتریان بود.پرسشنامه هاي مذکور پس از بررسی 

هاي مکرر، از لحاظ روایی صوري و محتوایی مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت ضریب آلفاي کرونباخ براي 

محاسبه شد. داده هاي جمع آوري شده از کارکنان شعب با استفاده از نرم افزار  76/6االي متغیر ها در حد ب

نشان داد مدیریت دانش با  معادالت ساختاري. نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Amosو  SPSSهاي 

به دست  ضریب (.P<63/6میانجی گري مدیریت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتریان تاثیر معنی داري دارد)

مدیریت ارتباط با گري محاسبه شد. اما مدیریت دانش با میانجی987/6در مسیر مورد تحلیل در حد  آمده

 معادالت ساختاري. همچنین نتایج (P>63/6)داري داشته باشدمشتري نتوانست بر ارزش افزایی تاثیر معنی

، 626/6مدیریت دانش بر وفاداري با ضریب استاندارد افزایی، بر ارزش 699/6نشان داد مدیریت دانش با ضریب 

، مدیریت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتریان با 396/6مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتري با ضریب

، ارزش افزایی بر وفاداري با 979/6،مدیریت ارتباط با مشتري بر ارزش افزایی با ضریب 796/6ضریب 

 63/6بین تمامی مولفه ها کمتر از  سطح معنی داري به دست آمده داري داشته استتاثیر معنا  196/6ضریب

 نتایج کلی نشان داد مدل طراحی شده در این تحقیق از برازش خوبی برخوردار است. .(P<63/6به دست  آمد)
 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتريمدیریت دانش، ارزش افزایی، وفاداري،  واژه هاي کلیدي:   
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 مقدمه  -6-6

 با را خود بتواند تا بنگرند خود تصمیمات و فرآیندها و کارکنان به مشتریان چشم دریچه از باید ها سازمان     

 و شود تعیین و تعریف آن گیرنده سوي از باید ،ارزش که است آن امر این دلیل سازند. همراستا انتظارات مشتریان

 بازار در که عواملی و نیروها سایر و ها واسطه رقیب، سازمان هاي از بسیار زیادي اطالعات باید ارائه آنها صرفاً نه

می  شکل مشتري براي افزایی ارزش فرایند مشتري مطلوب خدمت یا و محصول ارائه با باشند. داشته هستند، فعال

 می توجه دستاوردها به نوین چارت در .دارد تمرکز ارشد مدیریت بر سنتی سازمانی هاي چارت که حالی گیرد. در

کنیم)نیک  ایجاد افزوده ارزش چگونه یعنی سازیم، محقق کننده مصرف براي را دستاوردها این اینکه چگونه و شود

 . (6923بخت، 

 بقاي و حفظ جهت عامل خدماتی، مهمترین چه و تولیدي چه سازمان، هر به دنبال این مساله باید گفت در    

 شود موفق آنان وفاداري بخصوص و رضایت جلب در چنانچه سازمان که نحوي به. هستند آن مشتریان سازمان

 ریزي برنامه و مطالعه با مگر نیست پذیر کار امکان این. است نموده مهیا را خود مدت طوالنی بقاي و رشد زمینه

 می تشکیل وي وفاداري و الخصوص رضایت علی و مشتري مقوله از کامل شناخت را آن مقدمه که مدیریت هاي

 (.6929دهد)سبزئی و همکاران، 

ش زاملی دخیل باشند الزمه ایجاد ارواما براي تحقق ارزش افزایی و وفاداري در سازمان ها باید فاکتور ها و ع     

در سازمان دانست چرا که بدون هاي دانش توان به تحقق یافتن زمینهو وفادار ماندن مشتریان در سازمان را می

دانش و اطالعات روز، سازمان قادر به بقاء نخواهد بود.به طوري که می توان بیان کرد سازمان هاي فعلی به منظور 

آوري بقاء حتی براي یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند؛ اما تغییر به تنهایی کافی نیست، تغییر باید مبتنی بر جمع

 (.6926ها به دانش باشد)فدائی و همکاران، محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن هایی مناسب ازداده

 اجتماعی پدیدهاي باشد و تکنولوژیکی فنی پدیدة یک آنکه از قبل دانش. است اجتماعی ايپدیده دانش     

 سازمان اگر. است زیاد دانش دادن دست از احتمال لذا. هستند تشکیل آن عامل مهمترین انسانها یعنی. است

می  فراموش دانشاین زمان، گذشت اثر در کند، تبدیل صریح دانش به و شناسایی را افراد دانش نهفته نتواند

 (.6981)ابطحی،  شود
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تواند در استقرار مدیریت دانش و به تبع آن بر تاثیر گذاري آن در سازمان اي میرسد عوامل واسطهبه نظر می     

داشته باشد که یکی از این رویکرد ها، مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان است. ها بر مسائل مختلف نقش 

مدیریت ارتباط با مشتري سیستمی مدیریتی است که این امکان را براي سازمان ها فراهم می کند تا محصوالت و 

ها بسیاري از سازمان خدمات خود را با باالترین کیفیت و پایین ترین قیمت در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

در طول سالیان اخیر از مزایاي پیاده سازي مدیریت ارتباط با مشتري بهره برده اند که در این میان سازمان هاي 

 (.6929ها نیز به این رویکرد نیاز مبرمی پیدا کرده است)نادري،  ی نظیر بانکتخدما

 است شده عظیمی تحوالت دچار گذشته دهه سه در سال،هشتاد بر افزون قدمتی با ایران در بانکداري صنعت     

 هايبانک فعالیت شاهد دوباره 6986سال از اسالمی، انقالب از بعد اول دهه دو در دولتی بانکداري تجربه از پس و

 گیريجهت و می شوند قلمداد سازمان ها ارتقاء و تقویت در محوري و کلیدي عامل مشتریان. است بوده خصوصی

 هاییشرکت براي مشتریان حفظ. می باشد مشتري نگهداري و جذب محور حول منابع و هااستراتژي اهداف، کلیه

شود)زمانی مقدم و  می تلقی استراتژیک چالشی دارند، بازار در را خویش رقابتی جایگاه توسعه و حفظ دغدغه که

 (.6926الهیجی، 

 انیمشتر يو وفادار ییدانش بر ارزش افزا تیریمد ریتاثهدف از بیان مقدمه فوق ورود به بحث اصلی یعنی       

 شهرستان اردبیل می باشد کشاورزيمدیریت ارتباط با مشتریان در شعبات بانک  يگر یانجیبا م

  ان مسألهیب -6-2

تواند انگیزه رضایت را در مشتریان فعال کند در توجه به حقوق مشتریان و ارزش نهادن بر آنان می  مساله      

ارائه دهنده خدمات به مشتریان، بانک ها هستند بانک ها با عملیات پولی و مالی  هاي  این میان یکی از سازمان

به مشتریان خود خدمات متنوعی را ارائه می دهند این در حالی است که ارج نهادن و ارزش گذاري به مشتریان 

براي آن سازمان به همراه باید در اولویت قرار گیرد چرا که وفاداري مشتریان به بانک ها می تواند بقاء و دوام را 

 یکم و داشته باشد. یکی از شعبات فعال در سیستم نظام بانکی، بانک کشاورزي می باشد این بانک در بیست

پرونده خوبی در نظام بانکی به در سال هاي پیش و در زمینه ارائه خدماتی ارزي شد تاسیس 6969سال خرداد

رح بوده و بر وابستگی مشتریان به شعبات بانک ها می تواند اثر جاي گذاشته است. مساله اي که در این میان مط

افزایی براي  ارزش مداري، مشتري وجه ترین مهمگذار باشد بحث ارزش افزایی به مشتریان می باشد به طوري که 

 می پیش در خود مشتریان ویژه به و همه ذینفعان قبال در سازمان یک که است رویکردي معناي به و آن است.

 نحوي به را سازمان او منظر از و می دهد قرار خود فرایندهاي و ها فعالیت همه محور را مشتري آن در و گیرد

 کند. فلسفه تأمین را هاي مشتري خواسته و نیازها دهد می ارائه که خدماتی و محصوالت که کند می مهندسی

 آفرینی ارزش در طرح شود. تعریف مشتري توسط ارزش، آن، در و شود آغاز آفرینی ارزش با باید سازمان وجودي
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-می یندهایی شکلآفر و هافعالیت زنجیره و شود می حذف آفرین غیرارزش هاي فعالیت مشتریان، براي سازمان

 (.6923)نیک بخت، باشد وي خشنودي و رضایت آن پایان و مشتري نیاز و خواست آن شروع که گیرد

ارزش افزایی در بانک ها می تواند عالوه بر تحقق اهداف مشترایان، به خود بانک ها نیز سودمند باشد به       

 بهترین رقابتی شرایط در تا می کند کمک سازمان ها به افزایی ارزش و ارزش گرفتن قرار محورطوري که 

 ذینفعان تمایالت و نیازها تا میکنند شتال موفق هايسازمان مدیران. نماید رقابت اتخاذ و بقا رابراي استراتژي

 .سازند برآورده افزایی برارزش مبتنی مدلهاي و الگوها از استفاده با را ارزش نیست خلق جز چیزي یقیناً که خودرا

 رقابتی مزیت داري زمانی شرکت یک .نمایید تضمین امروزي پر رقابت محیط در را خود بقاي زمینه طریق وازاین

 باال استراتژیک هوش با مدیرانی وجود مستلزم امر این استفاده نماید و بخش اثر هاي استراتژي از که بود خواهد

 تحلیل با و دارند را رقابتی و متغیر شرایط با قدرت سازگاري باال استراتژیک هوش با مدیران. باشدسازمان می در

 آفرینی ارزش موجب موضوع این و رهنمون می سازند رقابتی مزیت کسب سمت به را سازمان شرایط منطقی

(. بنابراین با این توضیح بحث ارزش افزایی 9663، 6می گردد)جیمز و همکاران سازمان مشتریان و نفعان ذي براي

 از مسائل مهم و قابل بررسی در سازمان ها به خصوص بانک ها می باشد.

تر و سود خود نیازمند پاسداري از اصل از طرفی بانک ها در مسیر رشد و تعالی خود و ارائه خدمات به      

وفاداري مشتریان می باشد . این عنصر نیز در فضاهاي رقابتی از مباحث پر رونق بوده و محققان زیادي در این 

با توسعه بانک ها با برندهاي مختلف عرصه رقابت براي بانک ها نیز در عصر حاضر  واند زمینه به تحقیق پرداخته

بنابراین وفادار نگه داشتن مشتریان براي بانک ها امري آسان نبوده و نیاز به استفاده از شیوه سخت تر شده است 

 وکارهاي کسب در مشتري در وفاداري ایجاد ف بانک ها می باشد.رهاي مختلفی از براي تحقق این امر از ط

 بیش از توجه مورد اند، رآمدهد سازمانی موفقیت اصلی يمؤلفه صورت به وفادار اینکه مشتریان لحاظ به امروزي

 ایجاد الگوهاي و ها مدیریت روش و شناسایی درصدد امروزي هاي سازمان درنتیجه. است گرفته قرار پیش

 تا هستند ملزم ها سازمان است، افزایش حال در انتظارات دائماً که واقعیت این لحاظ به طرفی از هستند، وفاداري

 از وفاداري ایجاد به را خود توجه کانون و نهاده گام آنها ي اولیه نیاز از ارضاي فراتر مشتریان، انتظارات تأمین با

 (. 6926کنند)ابراهیم پور و همکاران،  معطوف طرف دو هر براي سودآور و دوجانبه بلندمدت، ارتباطی طریق ایجاد

ها در روز هاي اخیر و نیز بانکشواهد موجود از جو با توجه به بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده و       

رسد دو عامل ارزش افزایی و وفاداري به نظر میکه به دست می رسد، نابسامان بانکی  وگزارشات مختلف و ج

تواند راهگشا باشد و این باعث شده تا مطالعات علمی در بمشتریان در صورت تحقق در سیستم بانکی تا حدي 

می توانند تحت تاثیر متغیر هاي در فضاي رقابتی این زمینه بسیار ضروري به نظر برسد. اما دو عامل فوق 

                                                             
1. James& et al 
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مختلفی قرار گیرند اصوالً فضاهاي رقابتی فضایی آکنده از دانش و فناوري می باشد و محیط بانک ها نیز امروزه از 

تابع عناصر و رویکرد هاي دانش و فناوري می باشد یکی از مباحث بحث انگیز در این و قاعده مستثنی نبوده  این

در این میان مدیریت دانش به تالش هایی اشاره دارد که به  طور نظام مند براي  .باشدمی 6مورد مدیریت دانش

مان، تقویت فرهنگ یادگیري مستمر و یافتن، سازماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه هاي نامشهود ساز

هاي با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاري تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد. بسیاري از سازمان

گسترده در زمینه فن آوري اطالعات به دنبال دسترسی مزایاي حاصل از مدیریت دانش هستند)فدائی و همکاران، 

نش بتواند بر ارزش افزایی و وفاداري مشتریان تاثیر گذار باشد همچنین ر می رسد مدیریت داظ(. به ن6926

به نظر افزایی و وفاداري مشتریان اعمال کند هاي مختلفی تاثیرات خود را بر ارزشتواند از مسیرمدیریت دانش می

افزایی و ارزش دانش بریکی از متغیر واسطه اي که می تواند در تشدید یا تخفیف تاثیر گذاري مدیریترسد می

مدیریت ارتباط با مشتري فرآیندي باشد.  (CRM)9ارتباط با مشتريداشته باشد، مدیریتنقش وفاداري مشتریان

هاي هاي مشتریان به درک ویژگیباشد که به درک ویژگیهاي مرتبط با مشتریان میبراي جمع آوري داده

بازاریابی می پردازد. مدیریت ارتباط با مشتري و باال بردن مشتریان و به کارگیري آن ویژگی ها در فعالیت هاي 

بازده کاري به کمک هماهنگی ارتباط با مشتریان و تعامل با آنها، ایجاد تعادل در منابع مختلف، تکامل فرآیند 

 ه مبانی مطرح شدهجدر نهایت با تو (.6929باشد )عاشوري و همکاران، کار و افزایش سطح کسب و کار میوکسب

ها می باشد و شعبات بانک کشاورزي مساله اصلی در این تحقیق ارزش افزایی و وفادراي مشتریان در فضاي بانک

-بانک درسیاما به نظر مباشد استان اردبیل از جمله مراکز ارائه دهنده خدمات بانکی در سیستم بانک مرکزي می

 انیمشتر شیاز گرا يریو جلوگ ازهاینمودن بهتر ن خود و برآورده انیشناخت و درک مشتر يبرا یمدون کردیها رو

آنها به  وستنیو پ انیمشتر يبانک برا رییتغ نییپا يها نهیهز نیننموده اند همچن نیتدو گرید يبه بانکها

 انیمشتر يماندگار برا يجهت خلق ارزش ها هاکبان يوفادارساز ياز وجود نداشتن برنامه ها بیرق يبانکها

با بانک را  ییجابه جا يها نهیهز انیمشتر يها با فراهم کردن عوامل وفادارساز بانک قتیشود در حق یم یناش

سریع در محیط امروزي، شرکت ها را به اکتساب و به روزرسانی دانش  تغییراتدهند. یم شیافزا انیمشتر يبرا

راین باتوجه به مبانی ارائه بناب .(9661، 9رقابتی ملزم کرده است)آله، تولدو، چیوتی و گالی مزیت به منظور کسب

آیا می توان بیان کرد که مدیریت دانش بر ارزش  بانک کشاورزي استان اردبیل، شده و شواهد عینی در شعبات

 افزایی و وفاداري مشتریان با میانجی گري مدیریت ارتباط با مشتریان تاثیر گذار باشد؟ 

 

                                                             
1. knowledge management 

2. customer relation management 

3. Ale.Toledo, Chiotti, Galli 
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  ت پژوهشیضرورت و اهمّ -6-9

شوند، مطالعه ابعاد مختلف مدیریتی در اصلی ترین عناصر در چرخه اقتصادي محسوب میها یکی از بانک      

یند هاي اقتصادي و مدیریتی باشد لذا اهمیت مطالعه در این آترین کمک در بهبود فرتواند اصلیبانک ها می

ز طرفی مهمترین بخش می تواند براي محققان در خصوص ورود به مطالعات در این زمینه اولویت داشته باشد ا

اصل در سیستم بانکداري حفظ رضایت مندي و وفاداري مشتریان با رویکرد هاي مختلف مدیریتی می باشد در 

این میان مهمترین اصل در وفادار ماندن مشتریان تحقق اهداف و ارزش هاي مشتریان می باشد که یکی از اصلی 

 ترین عوامل در این زمینه ارزش افزایی مشتریان است

(، مهمترین فرآیند در بهبود بخشیدن به مشتري مداري و وفادار ماندن آن CRMمدیریت ارتباط با مشتري)      

در سازمان ها می باشد یکی از آنجایی که یکی بانک ها یکی از حساس ترین سازمان ها خدماتی در خصوص ارائه 

مدیریت ارتباط با مشتریان یکی از ملزومات خدمات پولی و ریالی به مشتریان می باشد لذا استقرار سیستم قوي 

باشد طوري که در صورت گریز مشتریان و عدم وفاداري مشتریان خطر بزرگی شامل وفادار ماندن مشتریان می

بانک ها خواهد شد چرا که وجوه ریالی مانده در بانک ها ست که چرخه عملیاتی بانک ها را به گردش در آورده 

باشد. اما سازمان ها الزم و ضروري می  مشتریان بیش از حد تصور در این امدیریت ارتباط بلذا استقرار سیستم 

براي استقرار مدیریت ارتباط با مشتریان باید آمادگی الزم را داشته باشد به طوري که در این زمینه بانک ها 

در سازمان ها، باعث ایجاد  نآبهبود پتانسیل هاي مدیریت ارتباط با مشتریان و عدم اطمینان در خصوص اجراي 

 اجراي مدیریت مذکور شده است. بر نگرش جدیدي به عوامل تعیین کننده در خصوص سرمایه گذاري در پروژه

این تکنیک ارائه شده است.همچنین در  ها به منظور پیاده سازياین اساس مدل هاي زیادي براي آمادگی بانک

ها کمک ائه داده اند که به استقرار این سیستم در بانکارهایی را  ها محققین گامدر بانک CRMمرحله استقرار 

داف و معیار هاي و سنجش هاي مختلف و تعیین اهکند گام اول شامل بخش بندي بازارها و مشتریان در گروهمی

ان خش و گروه می باشد گام دوم شامل ارزیابی وضعیت جایگاه مشتري به عنوان یک دارایی براي سازمبراي هر ب

د مشتري تا چه اندازه براي است که براي این کار الزم است نمودار مزایا و نقاط قوت ارتباط با مشتریان در دو بع

باشد که این کار نیز مشمول ارزشمند است؟ و سازمان تا چه اندازه براي مشتري ارزشمند است؟ می سازمان

ی که باید برآورده شوند و شکست هر کدام از پروژه ترسیم ماتریس دارایی مشتري می باشد. گام سوم شامل اهداف

 (.6980منحصر به فرد بوده و نمی توان آن ها را به یک مورد خاص نسبت داد)اسالمی و متین،  CRMهاي 

با توجه به نوظهور بودن عامل ارزش افزایی در سبد تحقیقات محققان، مطالعه و بررسی آن می تواند از طرفی 

نوآوري در علوم مدیریتی را در پی داشته باشد از طرفی شناسایی شاخص هاي تاثیر گذار بر این مساله نیز مهمتر 
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بتوان تحقیقات جامعه و نتیجه بخشی انجام  نافزایی و وفاداري مشتریااز همه باشد بنابراین اگر در زمینه ارزش

گذار باشد و در داد، نتایج حاصل می تواند هم براي نظام بانکی و هم براي مدیران و مسئولین و مشتریان تاثیر

عصر حاضر با توجه به فشارها و تحریم هاي جدید اقتصادي در نظام بانکی، مطالعه مسائلی از این دست می تواند 

 .وري باشدبسیار مهم و ضر

افزایی و وفاداري مشتریان در شعبات بانک کشاوزي و تاثیر پذیري آنها از فرآیند مدیریت دانش مطالعه ارزش      

اید و کار برد هاي مهمی براي شعب بانک ها داشته باشد. وگري مدیریت ارتباط با مشتري می تواند فبا میانجی

دانش در جهت هدایت گري ارزش افزایی مشتریان و مدیریت فرآیندتوانند از نتایج حاصله در خصصو ها میبانک

وفاداري انان به منظور دستیابی به اهداف خود مطابق با سند چشم انداز توسعه، گام بردارند از طرفی می توانند 

 زمینه هاي مهم و تاثیر گذاري را بر اساس نتایج این تحقیق ، هم براي آینده شعب و هم براي تحقق اهداف

مشتریان، فراهم سازند بنابراین انجام این تحقیق هم از حیث نظري و هم از حیث کاربردي می تواند ضرورت و 

اهمیت داشته باشد. بانکها، سازمان هاي و موسسات دولتی، سازمان بورس اوراق بهادار و در نهایت محققان حوزه 

  ه کنند.توانند از نتایج حاصل از این تحقیق استفادعلوم مدیریتی می

  اهداف پژوهش -6-4

 یهدف اصل -6-4-6

 بر ارزش افزایی و وفاداري مشتریان  CRMاثر مدیریت دانش با کمک  یبررس      

 اهداف  فرعی  -6-4-2

 بر ارزش افزایی مشتریان و مولفه هاي آن  CRMاثر مدیریت دانش با کمک  یبررس -6

 بر وفاداري مشتریان و مولفه هاي آن  CRMت دانش  با کمک یریاثر مد یبررس -9

  پژوهش یهاسؤال -6-5

 یسوال اصل -6-5-6

 بر ارزش افزایی و وفاداري مشتریان دارد؟ يریچه تاث CRMمدیریت دانش با کمک        

 سواالت فرعی  -6-5-2

 بر ارزش افزایی مشتریان و مولفه هاي آن دارد ؟ يریچه تاث CRMمدیریت دانش با کمک   -6

 بر وفاداري مشتریان و مولفه هاي آن دارد؟ يریچه تاث  CRMمدیریت دانش با کمک  -9

9- CRM دارد؟ يبر وفادار يریچه تاث ییارزش افزا يگر یانجیبا م 
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 پژوهش یهاهیفرض -6-1

 فرضیه اصلی   -6-1-6

 ان موثر است. یمشتر يو وفادار ییبر ارزش افزا CRM يگر یانجیت دانش با میریمد      

 فرعی   یفرضیه ها -6-1-2

 ر دارد.یان تاثیمشتر ییت دانش بر ارزش افزایریمد -6

 ر دارد.یان تاثیمشتر يت دانش بر وفاداریریمد -9

 ر دارد.یتاث CRMت دانش بر یریمد -9

1- CRM ر دارد.یان تاثیمشتر يبر وفادار 

3-  CRM ر دارد.یتاث ییبر ارزش افزا 

 ر دارد.یان تاثیمشتر يبر وفادار ییارزش افزا -0

 رهایمتغ یاتیو عمل یف مفهومیتعار -6-7

  6تعریف مفهومی مدیریت دانش -6-7-6

کند که شامل  یدانش خود را اداره م يها ییاست که سازمان، دارا ییروش ها ي ت دانش، شامل همهیریمد      

 (.93: 9667 ز ،نرابیجاد دانش است )یو ا يساز، به روز يری، انتقال، بکار گيره سازی، ذخيآورجمع یچگونگ

 تعریف عملیاتی مدیریت دانش -6-7-2

کسب  (6982)پرسشنامه مدیریت دانش همتیتعریف عملیاتی مدیریت دانش نمره اي است که از پرسشنامه       

 شده است مقیاس این پرسشنامه فاصله اي می باشد.

 CRM  2یمشترت ارتباط با یریتعریف مفهومی مد -6-7-9

 يرجمع آو ياست برا يها راهبردستمین سیقت ایاست درحق يبا مشتر ت ارتباطیریستم مدیا سی CRM اژهو    

ان یبا مشتر يت رابطه قویدرنها .تر با آنها منجر شودیقو یجاد روابطیان تا به ایمشتر يتجار يرفتارها ازها وین

1، روابط9يل شده است: مشتریتشک یبخش اصل از سه  CRM.ت هرکسب وکاراستین رمز موفقیمهمتر
و  

3تیریمد
 یکننده را دارا م تین، نقش حمایآفر ارزش است که در روابط ییکننده نها ؛ مصرفيمنظور از مشتر . 

 تیریباشد و مد  یرنده میاد گی یق ارتباطیان وفادارتر و سودمندتر از طریمشتر جادیباشد. منظور از روابط؛ ا

                                                             
1. Knowledge Management  

2. Customer Relationship Management 

3. Customer 

4. Relationship 

5. Management 
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ندها و یدر مرکز فرا يمشتر مدار و قرار دادن يند کسب و کار مشتریک فرایت یت و هدایخالقعبارت است از؛ 

ط یک داده شده است. در شرایاستراتژ یتی، اهميارتباط با مشتر تیریتجارب سازمان. امروز در سازمانها به مد

ش فروش و ی، افزايمشتر تیش رضاین راه افزایان، مناسبتریافته با مشتری هنگام و سازمان ارتباط به دشوار رقابت،

 ياستراتژ یها، نوع ان در سازمانیت ارتباط با مشتریریمد ن مسائل،یهاست. با توجه به ا نهین حال کاهش هزیدر ع

 .رود یم شمار به يتجار

  یت ارتباط با مشتریریتعریف عملیاتی مد -6-7-4

 است کهه از پرسشهنامه مهدیریت ارتبهاط بها مشهتري      اي میزان نمرهتعریف عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتري،     

 ( کسب شده است و مقیاس این پرسشنامه فاصله اي می باشد.6982کالنتري و همکاران)

 6یمشتر یجاد ارزش برایتعریف مفهومی ا -6-7-5

 و قیمت ایجاد فرآیند باشد و عبارت است از وجود می بازاریابی از موضوع یک مشتریان براي  افزایی ارزرش    

 منافع و ها هزینه از مشتري ارزیابی صورت به بازاریابی شده درک ارزش (،9669، 9مشتري)ادیتا براي اعتبار

 (.6926 همکاران، و انیرنجبر)شود می تعریف خدمت، یا محصول یک ازخرید شده کسب

 یمشتر یجاد ارزش برایتعریف عملیاتی ا -6-7-1

پرسشنامه ارزش  يه هایق گویها از طر یاست که آزمودن ياان، نمرهیمشتر ییارزش افزا یاتیف عملیتعر     

شده است مقیاس این پرسشنامه فاصله اي می ( کسب 9669)ادیتا  يهاان که  براساس شاخصیمشتر ییافزا

  باشد.

  9تعریف مفهومی وفاداری مشتریان -6-7-7

 رفتار و( فروشنده یا مغازه خدمت، مارک،) پدیده یک به مثبت نگرش نوع یک وجود: »از عبارتست وفاداري       

: است شده مطرح( 6222) 1اولیور توسط که دارد وجود نیز وفاداري از تري کامل تعریف اما« آن از حمایتگرانه

 که صورتی به شود می اطالق آینده در برتر خدمت یا محصول یک مجدد خرید براي قوي تعهد یک به وفاداري»

 .(6926 )قره چه ،« گردد خریداري رقبا، بالقوه بازاریابی هاي تالش و تاثیرات علیرغم محصول یا مارک همان

 تعریف عملیاتی وفاداری مشتریان  -6-7-8

مقیمی  ترجمه 3ناواآلبرت کار اي است که از طریق پرسشنامه وفاداريتعریف عملیاتی وفاداري مشتري، نمره       

 کسب شده است و مقیاس این پرسشنامه از نوع فاصله اي می باشد. (6926)و مجید

                                                             
1. Customer Value Creation 

2. Edata 

3. Customer Loyatly 

4. Oliver 

5. Albert Caruana 
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 خالصه -6-8

 يگر یانجیبا م انیمشتر يو وفادار ییدانش بر ارزش افزا تیریمد ریتاثموضوع تحقیق حاضر بررسی        

توصیفی و از  –اردبیل می باشد روش تحقیق، تحلیلی استانمدیریت ارتباط با مشتریان در شعب بانک کشاورزي 

در بخش مبانی نظري از طریق فیش برداري از مقاالت علمی و منابع کتابخانه اي سعی نوع همبستگی می باشد 

به تحلیل داده هاي به دست آمده  Amosو  Spssدر بخش میدانی با استفاده از نرم افزار در گردآوري مطالب شد. 

ز آمار توصیفی براي بررسی ویژگی هاي جمعیت شناسی در بخش تجزیه تحلیل، ا از پرسشنامه پرداخته شده 

افراد استفاده شده و از شاخص هاي درصد فراوانی استفاده شد. براي بررسی وضعیت متغیر ها از آماره هاي 

میانگین، انحراف معیار، خطاي میانگین استفاده شد. در بخش تجزیه و تحلیل از مدل معادالت ساختاري استفاده 

از آن براي بررسی وضعیت توزیع داده ها که از وضعیت غیر نرمالی برخوردار بودند، براي دست یابی  شد. ابتدا قبل

استفاده گردید که در این روش با استفاده از بازنمونه  Amosبه توزیع نرمال از شاخص بازنمونه گیري در نرم افزار 

ه هاي اجراي آزمون هاي پارامتریک است، گیري هاي متعدد توسط نرم افزار به یک توزیع نرمال که از مفروض

آزمون مدل سازي معادالت ساختاري،براي شناخت میزان همخوانی داده هاي تجربی و پس از . دست یافته شد

مدل مفهومی از شاخص ها و معیارهایی استفاده می شود که به آن شاخص هاي نیکویی برازش گفته می شود 

گروه بندي می شوند که عبارت اند از: شاخص هاي برازش مطلق، شاخص هاي برازش مدل در سه دسته کلی 

شاخص هاي برازش تطبیقی وشاخص هاي برازش مقتصد. شاخص هاي برازش مطلق بر مبناي تفاوت واریانس ها 

و کوواریانس هاي مشاهده شده و پارامترهاي مدل محاسبه می شوند. شاخص هاي برازش تطبیقی مدل مفهومی 

که در آن هیچ رابطه اي بین متغیرها تعریف نشده است مقایسه می کنند و در نهایت شاخص  پژوهش را با مدلی

کمک می کنند تا اثر مداخله خود را در مدل )آزاد کردن یک پارامتر براي هاي برازش مقتصد به پژوهشگر 

یر ها پرداخته شد در و سواالت و تعاریف مفهومی متغ، در این فصل به تبیین مساله، اهداف، فرضیه ها برآورد(.

 فصل بعدي به بررسی مبانی نظري و ارائه پیشینه تحقیق پرداخته شده است.
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 مقدمه -2-6

ها، بیان و تشریح مفاهیم یکی از دانیم در مطالعات میدانی قبل از تجزیه و تحلیل دادههمان طور که می

اصول مهم می باشد به عبارتی براي شروع هر تحقیقی الزم است برآیندي از سیر منطقی مفاهیم در قالب پژوهش 

مورد نظر مورد بررسی قرارگیرد. براي بررسی ماهیت اصلی مفاهیم و اصطالحات باید به منابع کتابخانه اي رجوع 

که الزمه این امر بهره گیري از مبانی و مفاهیم کرد تا نقاط ابهام آمیزي درحوزه شناخت متغیر ها باقی نماند 

باشد در جهت پاسداري این مهم، در این فصل سعی بر آن نظري دیگر نظریه پردازان و اندیشمندان آن حوزه می

ها که شامل مدیریت دانش، ارزش افزایی، وفاداري مشتریان و مدیریت شده است تا مبانی و چارچوب نظري متغیر

است، پرداخته شود و در نهایت پس از ارائه پیشینه هاي تحقیق به جمع بندي و ارائه الگوي  ارتباط بامشتري

 نظري تحقیق پرداخته شده است.

 مبانی نظری مدیریت دانش -2-2

کنیم. در این دوره، اصطالحات گوناگونی مثل عصر  ي جدید، که در عصر جدید زندگی می ما نه تنها در هزاره

اطالعات موج سوم یا جامعه دانشی براي توصیف وضعیت کنونی به کار می روند. صرف نظر از فراصنعتی عصر 

اصطالحات مذکور، اغلب صاحبنظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده دراین دوره، مفهوم مدیریت 

ت دانش رویکردي ي فراوان شده است. مدیری دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره

هاي افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرایند است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش هاي اخیر براي

تجاري محور، همراه با نوآوري مستمر، توجه زیادي دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه 

ملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، گیرد که دانش در ع تجاري، از این واقعیت سرچشمه می

 (.9666، 6)گرور و داونپور عنصري مهم تلقی می شود

 دانش فتعری -2-2-6

در فرهنگ لغت آکسفورد تعریف دانش چنین آمده است: دانش عبارت است از درک یا آشنایی حاصل از 

تجربه و اطالعات براي بسط این دیدگاه، داونپورت و پروساک به این تعریف واژه چهارچوب را می افزایند: دانش 

                                                             
1. Davenport   & Grover. 
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هاي خبرگان که چارچوبی براي بینش اي وعبارت است از ترکیبی ناپایدار از تجربیات، ارزش ها، اطالعات زمینه

 .(6982هادي زاده مقدم و همکاران، ارزیابی و ادغام تجربیات و اطالعات جدید به دست می دهد)

به طور کلی منشاء تشکیل دانش، داده است. داده ها، واقعیت ها و اعداد خام هستند؛ داده یک واقعیت از 

ون ارتباط با دیگر چیز هاست. از قرار گرفتن داده ها در یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص، بد کی

زمینه خاص اطالعات شکل می گیرد. دانش عبارت است از افکار و پندارها، فهم و درس هاي آموخته شده که فرد 

آن را از طریق تجربه، استدالل، بصیرت، یادگیري، خواندن و شنیدن به دست می آورد. هنگامی که دیگران در 

خود با افراد سهیم می شوند، دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب می دانش 

زیرا با ارزش ها و باور هاي افراد و ادراک آنها از  ؛آید. دانش ماهیتی فردي داردشود دانش جدیدي به وجود می

نه روابط بین فردي ظاهر می شود، الزم به ذکر جهان و دیگران، ارتباط متقابل دارد. به عالوه دانش در بافت و زمی

 (.9666، 6است که دانش غنی تر و معنادارتر از اطالعات است)هول ساپل و سینگ

ها، اطالعات موجود و نگرش هاي کارشناسی نظام یافته مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش« دانش»دانش: 

دهد. دانش، در ذهن  و اطالعات جدید به دست می گیري از تجربیات است که چارچوبی براي ارزشیابی و بهره

هاي  ذخایر دانش، بلکه در رویه ها نه تنها در مدارک ورود. دانش در سازمان دانشور به وجود آمده و به کار می

کند که دانش ساده و  شود. این تعریف، از اول مشخص می سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم میکاري، فرایندهاي

مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که در عین حال ساختارهاي مشخصی دارد و  روشن نیست،

توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به  نهایت اینکه، ابهامی و شهودي است و به همین علت، به راحتی نمی

هاي انسانی است.  صورت تعریفی منطقی عرضه کرد. دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته

توان به راحتی تعریف  ي دانش را نمی دانیم، امّا سرمایه ها را مشخص و ملموس می ما گرچه به طور سنتی، سرمایه

تواند موج یا ذره باشد، بسته به اینکه دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال  کرد. درست مشابه ذره اتمی که می

 (.6972باشته و ایستا قابل تصور است )رحمان سرشت، کنند. دانش به شکل هاي پویا و نیز ان

گیرند. تبدیل اطالعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر  ها ریشه می دانش از اطالعات و اطالعات از داده

عامل تمایز بین داده، اطالعات و « دانش پایه»شود که معموالً  است. با نگرش فراتري به این موضوع، آشکار می

توانند  این یکی از دالیلی است که در محیط و فضاي متکی به دانش، برخی موسسات یا شرکتها میدانش است. 

در مباحث خود، این حقیقت را « لونیتال»و « کوهن»همچنان برتري هاي اقتصادي و رقابتی خود را حفظ کنند. 

به عبارت دیگر، دانش  کنند که گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیري و دانش پیشین است. تشریح می

تر مفاهیم است. بنابراین، دانش ترکیب سازمان  اندوخته شده عامل موثري در افزایش واکنش و فراگیري سهل

                                                             
1. Holsapple& Singh 
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که از طریق قوانین، فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر، « هاداده»اي است از  یافته

شود.تنها از طریق  تلقی می  ید آمده است و بدون آن اطالعات و دادهمعنا ومفهومی است که از فکر پد« دانش»

 (.6226، 6)لیواتان و کوهن شوند حیات یافته و به دانش تبدیل می «اطالعات»این مفهوم است که 

 تعریف مدیریت دانش -2-2-6-6

دیریت دانش کار ي تکنولوژي با تعدادي تعریف شروع می شود، اما تعریف م اغلب کتاب هاي مربوط به حوزه

گوناگون، به  هاي مختلف و با رویکرد هاي متفاوت و انگیزه هايآسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه

اند. اغلب، مدیریت دانش به طور کلی تعریف شده و آن را به عنوان هر آنچه که  تعریف مدیریت دانش پرداخته

اند. این تعریف از مدیریت دانش،  هایش نیاز دارد، تعریف کردهي انجام وظایف و فعالیت سازمان براي داشتن نحوه

ها و تجارب افراد است. همچنین ها و دانش فنی ناملموس، مهارتها و رویهشامل دانش رسمی، قوانین برنامه

راه ي تعریف باال از مدیریت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزیه و تحلیل موقعیت، ارایه

ي روش هاي جدید انجام کسب و کار است. عالوه بر آن، تعریف باال شامل حل هاي جدید براي مسائل و توسعه

ي  مدیریت دانش، شامل همه ها و روابط با تامین کنندگان و مشتریان نیز هست.مباحث فرهنگی، قومی و ارزش

سازي، که شامل چگونگی جمع آوري، ذخیره کندهاي دانش خود را اداره میهایی است که سازمان، داراییروش

  (.9667، 9)روبیتز  و کراماسینکگیري، به روز سازي و ایجاد دانش استانتقال، بکار

یکی از اهداف کلیدي مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان به 

انسانی می شود. در ازمان به هنگام تعدیل نیرويواسطه افت کارکنان و نیز کاهش خطر از دست دادن حافظه س

این میان مدیریت دانش به تالش هایی اشاره دارد که به  طور نظام مند براي یافتن، سازماندهی و قابل دسترس 

نمودن سرمایه هاي نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیري مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می 

سازمان هاي با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاري گسترده در زمینه فن آوري اطالعات به گیرد. بسیاري از 

 (.6926دنبال دسترسی مزایاي حاصل از مدیریت دانش هستند)فدائی و همکاران، 

 دو تعریف جامع و کامل از مدیریت دانش  -2-2-6-2

گیزه در کارگران دانش و ایجاد تسهیالت براي مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد ان -6

آنها با توجه به استراتژي شرکت است تا توانایی آنها براي تفسیر داده ها و اطالعات )با استفاده از نتایج موجود 

اطالعات، تجربه، مهارت ها، فرهنگ، شخصیت، خصوصیات فردي، احساسات و غیره( از طریق معنا بخشی به داده 

 افزوده شود. ها و اطالعات
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مدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهاي مربوط به ایجاد، سازماندهی،  -9

 . (6228، 6)گرور  و مادهاونانتشار و استفاده و اکتشاف دانش است

 اصول مدیریت دانش -2-2-6-9

اصول مدیریت دانش است با وجود این، تعاریف و مفاهیم ارائه شده درباره مدیریت دانش تا اندازه اي بیانگر 

 اصول مدیریت دانش راچنین طرح می کنند:« دانش کاري»( در کتاب 6288داونپورت و پروساک)

 افکار  افراد است و در افکار آنان جاي دارد دانش، نشات گرفته از  -6

 تسهیم دانش مستلزم اعتماد است -9

 پذیر می سازدفن آوري، رفتارهاي دانشی جدید را امکان  -9

 تسهیم دانش باید تشویق شود و پاداش بگیرد. -1

دانش ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد، موجب می شود که دانش به شیوه هاي غیر منتظره اي  -3

 (.6982گسترش یابد)هادي زاده مقدم و همکاران،

 مزایای مدیریت دانش -2-2-6-4

وریت دانش در اقتصاد جدید که بر مبناي دانش بنا شده است ( چهار دلیل عمده رابراي مح9661توروچ )

 ارائه می کند:

دهی آنها بستگی حجم زیاد و رو به افزایش کاالهایی که منبع اصلی براي تولید آنها دانش است و سود -6

 زیادي به دانش بکار رفته درآن و نه نحوه توزیع و پخش آنها دارد.

ن دارد و باز تولید سریعتر و اثر بخش تر یل به شکستن به شاخه اي گوناگودانش ذاتاً در هنگام رشد، تما -9

 دانش مساوي است با منبع اصلی مزیت رقابتی

امیدي   تخمین ارزش سرمایه گذاري در دانش، کار بسیار مشکلی است چرا که نتیجه آن می تواند هم نا -9

 .و هم رشد و سود عالی باشد

سهم ري در دانش منجر به تولید سود اقتصادي قابل توجه شود، نمی توان احتی هنگامی که سرمایه گذ -1

تاثیر سرمایه گذاري در دانش را بر آن مشخص کرد. در اقتصاد هاي مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی قابلیت سازمان 

هداري و ن خود در آن حوزه تعریف می شود، که تنها با قابلیت تولید، نگآ تراز بر هم در برتري یافتن نسبی

 (.6982مدیریت دانش امکان پذیر است)هادي زاده مقدم و همکاران،

در نهایت می توان گفت نظام مدیریت دانش، نوعی نظام اطالعاتی است که از فرآیند هاي دانش در ایجاد، 

هی و انتشار دانش موثر حمایت می کند و مهمترین ویژگی نظام مدیریت دانش کیفیت نظام دجمع آوري، سازمان
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دانش با در نظر  است که معموالً بر عملکرد آن و بهره وري از منابع تاکید دارد. از این سو، کیفیت نظام مدیریت

دارد تا منابع اطالعاتی مورد نظر انش موجب می شود تا تصمیم گیرندگان برتر از منابع دانشی نیاز دگرفتن انتقال 

 (.6926را براي بهینه سازي تامین کند)فدائی و همکاران، 

 از دیدگاه صاحب نظران مدیریت دانش -2-2-6-5

که  ،اند ، به تعریف مدیریت دانش پرداختهگوناگون هايدیدگاه از دانش،نظران مدیریتو صاحبنویسندگان 

 در این جا برخی از تعاریف مطرح شده را می آوریم: 

خود را اداره می کند  یروش هایی است که سازمان، دارایی هاي دانش  شامل همهمدیریت دانش، : 6رابیتز

 .که شامل چگونگی جمع آوري، ذخیره سازي، انتقال، بکارگیري، به روز سازي و ایجاد دانش است

تالشی براي آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل این دارایی مدیریت دانش،  :2الری پروساک

 .به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند

به شکلی  ؛عملیات کشف، سازماندهی و خالصه کردن دارایی اطالعات است ،مدیریت دانش :9دانپورتتام 

 .(6972)دانپورت و همکاران، ترجمه سرشت، خشدکه معلومات کارکنان را بهبود ب

مدیریت دانش عبارت است از ایجاد ارزش از دارایی هاي پنهان شرکت. زمانی این  :4هوبرت سنت آنگو

هدف تأمین می شود که بتوانیم توانایی هاي سازمانی و فردي را به گونه اي پرورش دهیم که در ایجاد، تبادل و 

 .باشند. این امر مستلزم آن است که براي افراد بشر، ارزشی باال قائل شویمگردآوري دانش، توانا 

هاي مهم  ها کمک می کند تا اطالعات و مهارت یندي است که به سازمانآمدیریت دانش فر :5ویکی پدیا

شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، عنوان حافظه سازمانی محسوب میه را که ب

ها را براي حل مسائل یادگیري، برنامه ایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانشناس

 هاي پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.  ریزي راهبردي و تصمیم گیري

 چرا دانش باید مدیریت شود ؟

با کتابخانه هاي شان مشخص می  هاي قوي و متمدن، اغلب دانش همیشه براي افراد ارزشمند است. فرهنگ

همه، محل تجمع دانش یک تمدن است.  غیره ي بریتیش و ي الکساندریا، کتابخانه ي بزرگ موزه شوند. کتابخانه

ي ما به  بنابراین، مدیریت دانش در پیرامون ماست که هنوز به طور وسیع مورد استفاده قرار نگرفته است. همه
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تصاد دانشی و کارگران دانشی آشنا هستیم. در دوره هاي قبلی، کلید اصلی تولید گونه اي، با عبارت هایی مثل اق

ثروت، مالکیت و دسترسی به سرمایه و منابع طبیعی بود؛ در حالی که امروز، کلید اصلی ثروت، به میزان دسترسی 

میلیاردها دالر کسب تواند  ي ایده هاي جدید، می ي کوچک با ارائه به ایجاد دانش است. بنابراین، یک دانشکده

کند. زمانی قطع درختان، معدن طال، یا آهنگري موجب تولید ثروت می شد، حاال تمام بخش ها به خدمات 

 (6972)دانپورت و همکاران، ترجمه سرشت، همدیگر نیاز دارند تا بتوانند ایجاد ثروت کنند

تجارب نیروي کارشان موفق بوده اند، نه به اند که به خاطر مهارت ها و  اغلب شرکت هاي بزرگ امروز دریافته

اند که حتی اگر برخی از محصوالت آنها از خاطر دارایی هاي فیزیکی که در اختیار داشتند. مضافا اینکه دریافته

 . (9663)کراماسینک،ضروري است بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت زمان و تغییر افراد آن شرکت

نشی تاکید می ورزد که توانایی یادگیري را افزایش می ادانش برفرآیند هاي د از طرف دیگر نظام مدیریت

سازي اطالعات تجاري است. از منظر اکتساب، انتشار، تعبیر و بهینه هاي سازماندهی، یادگیريدهند. این امور پایه

و دانش، یادگیري را آوري، سازمان دهی و انتشار اطالعات نظام مدیریت دانش از طریق بهبود توانایی در جمع

تواند راه حلی مناسب براي مشکالت تجاري گیري میکند. بنابراین، مدیریت درست یادگیري و تصمیمتقویت می

گیري، زیاد، تحقیقات اندکی در زمینه توانایی تصمیم رقابتی باشد. به رغم اهمیتو در نتیجه بهتر شدن مزایاي

است. محققان به دلیل نداشتن درکی درست از تاثیر نظام مدیریت سازماندهی و مزایاي رقابتی صورت گرفته 

شوند فعالیت هاي عملکردي یک سازمان را به هاي بازرگانی، ملزم میدانش بر مزایاي رقابتی براي هدایت شرکت

 اداره آن به یکو ها تعریف یک نظام مدیریت دانش مناسب امروزه بزرگترین آرزوي سازمان .روشنی توضیح دهند

روش کارساز است. پروژه هاي مدیریت دانش بسیاري در سازمان ها با شکست مواجه شده است؛ یکی از مهمترین 

دالیل شکست این پروژه ها نبود تعریفی روشن و درست از نظام مدیریت دانش و اجزاء و مولفه هاي آن 

 (.6926، به نقل از فدائی و همکاران، 6است)گالوپ

 پیدایش مدیریت دانش دالیل -2-2-6-1

 نظیر تجهیزاتسرمایه هاي قابل لمس  ،هاي یک سازمانسرمایه در آن مدل کسب و کار صنعتی که تحول از

خبرگی غیرقابل  و دانش مانندها  هایی که دارایی اصلی آن به سمت سازمان بودند تولید، ماشین، زمین و غیره

 است.لمس 

است؛ زیرا  اطالعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطالعات ارزش دانش را افزوده  انبوه حجم

اقدام از این منظر که به تصمیم گیري و  فقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش پیدا می کند، دانش

                                                             
1. Gallupe 
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، بلکه تبدیل نمی شودتصمیم  به تنهایی منجر بهاطالعات  زیرا دارد؛ بیشتري از اطالعاتنزدیک تر است ارزش 

 به اقدام می انجامد. به دنبال آناطالعات به دانش است که به تصمیم و 

ها ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا  تر شدن فعالیت تخصصی

 کار می کند.، و این مسئله نیاز به مدیریت دانش را آشهمراه داشته باشده اخراج کارکنان را ب

 دانش مدیریت در مطرح فکری مکاتبمدل ها و  -2-2-6-7

 از برخی در. باشد موثر و مفید تواندمی موضوع آن عمق و دامنه شدن روشن در موضوعی هر مفهوم بیان

 رشته طبیعت و ماهیت دلیل به مدیریت، حوزه به مربوط مباحث در ویژه به. دشوار است بسیار مفهوم بیان موارد

 شده مطرح دانش مدیریت از زیادي تعاریف اساس این بر .است برخوردار خاصی پیچیدگی از مفاهیم برخی بیان

گیرد  می بر در را دانش پاالیش نگهداري و و حفاظت استفاده، و اشاعه تفسیر، خلق، دانش : مدیریتجمله از

 نظیر با مباحثی مفهوم این قرابت بلکه نیست اطالعات فناوري و اطالعات با دانش ارتباط بحث این پیچیدگی

 مدیریت براي آن راهبردهاي و ها تاکتیک که است فعالیتی است. مدیریت دانش دانش تجارت و روانشناسی

 که دریافت توانمی دانش مدیریت تعاریفبه اجمالی نگاهی با. شود می گرفته نظر در محور انسان هاي سرمایه

 .دارد رابطه عمل و تئوري با دانش مدیریت

 را هاآن و یابد دست رقابتی مزایاي به چگونه سازمان که است این راهبردي مدیریت حوزه در اساسی سوال

 رقابتی مزیت مهمترین رقبا مقابل در آن استقرار و شده انتخاب صنعت جذابیت رویکرد سنتی در. بخشد تداوم

 يجدید برا راهبردي هاي پژوهش تمرکز سازمانی هاي محیط در پویایی و قطعیت افزایش عدم به توجه بابود

 تغییر، این که کندمی اضافه گرنت. باشد می   رقابتی مزیت کلید  اصلی عنوان رفتار و اجرا به -الگوي ساختار

نام  به داخلی اندازي چشم به و دهد می نشان را سنتی رویکردهاي در تعادل و سکون با رابطه در نارضایتی

 به سازمانی و توانمندي هاي هاسرمایه شودمی سبب دیدگاه این. شودمی مداري سازمان منجر -دیدگاه منبع

منابع . شد قائل تمایز توانایی و منبع بین باید دیدگاه این در. شوند تلقی رقابتی هاي مزیت اصلی منابع عنوان

-می پایدار رقابتی دروندادهاي مهمترین نقدینگی و اختراعات ثبت ها،مهارت تجهیزات، و ابزارها شامل سازمانی

 می رقابتی هايفعالیت و کارها اجراي جهت در منابع این از استفاده و آوردن دست در  به سازمانی توانایی. باشند

 پیشنهاداتی سازمانی هاي توانمندي با رابطه در پردازان نظریهمداري  بسیاري از  -دانش دیدگاه اساس بر. باشد

 (.6980است)عباسی،  آمده 6-9 جدول در خالصه صورت به ها توانایی این .اند داده
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 .9666مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش، برگرفته از لی و کیم،  -6-9جدول

 مفهوم توانایی سازمانی توانایی سازمانی نظریه پرداز

 مدل حلزونیتوانایی خلق دانش با آغاز مدل تغییر و  توانایی خلق (6221)6نوناکا

 توانایی یکپارچه سازي گرنت
توانایی سازمانی به منزله یکپارچگی دانش و توانایی اجراي مکرر یک عمل 

 بر بار مفید براي ایجاد ارزش در برونداد ها

 توانایی ترکیب کردن کوکوت و زاندر
توانایی سازمانی در فراگیري مهارت هاي جدید با ترکیب یادگیري هاي 

 نیدرونی و بیرو

 توانایی جذب کوهن و لونینال

توانایی جذب و توانایی شناخت ارزش اطالعات جدید و بیرونی و جذب 

آن، به کارگیري آن در فعالیت هاي تجاري براي ایجاد توانایی هاي 

 خالقانه سازمانی

 توانایی نیروبخشی زانار کاروکوئین
سازمانی بر اساس توانایی نیروبخشی  به سازمان  با مدیریت کردن دانش 

 تغییراتی در محیط با چشم اندازي پویا

 توانایی پیوند دانش باداراکو و پاور
توانایی سازمانی براي فراگیري یا به دست آوردن دانش مورد نیاز از دیگر 

 سازمان ها

 

 بر. داشت خواهند بیرون از دانش کسب به نیاز ها سازمان که شود می استنباط چنین فوق متون اساس بر 

 کرده تاکید جدید ارزش یک عنوان به بیرونی اطالعات جذب توانایی ویژگی روي بر لونیتال و کوهن اساس همین

. گیرد صورت درونی خلق و بیرونی منابع از دانش آوري فراهم طریق از تواند می سازمانی دانش گردآوري. اند

 هاي مدل .است محیطی تغییرات اساس بر ها آن مجدد ترکیب و سازي یکپارچه مدیریت، هاي فعالیت مهمترین

 ها مدل این توصیف. کند می بیان را است شده توصیف متون در که هایی دیدگاه از وسیعی طیف دانش مدیریت

 مدلهاي .گیرد قرار استفاده مورد دانش مدیریت سازمانی کارکردهاي و ساختاري هاي پژوهش در تواند می

 دیدگاه و ها جنبه از مقاله این در شده انتخاب هاي مدل گیرد. قرار استفاده مورد احتیاط با باید دانش مدیریت

 شده معرفی حوزه این در مدل نوع سه مدیریت دانش منابع برخی در است. گرفته قرار بررسی مورد مختلف هاي

، 9همکارانلی و اجتماعی) ساختارهاي هايمدل و فکري سرمایه هاي مدل دانش، بندي طبقه است مدلهاي

9666). 
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Abstract 

    The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge management on The 

value creating and customer loyalty With the intermediation of customer relationship 

management In branches of Agricultural Bank of Ardabil city  The research method is 

analytical-descriptive and correlational Type. The statistical population consisted of all 

employees of branches of Agricultural Bank of Ardebil There are 375 people thath Because 

of the limited community Using the whole number method A sample of 375 people was 

considered as a sample and a questionnaire was distributed among them. Measurement 

tools in this research included knowledge management, value creating, loyalty and 

customer relationship management. The questionnaires, after repeated surveys, In terms of 

formal and content validity, the supervisor was approved  Cronbach's alpha coefficient for 

variables was calculated to be higher than 0.70. Data collected from branch employees It 

was analyzed using SPSS and Amos software. Path analysis results show that knowledge 

management is mediated by customer relationship management The customer loyalty has a 

significant effect (P <0.05). The coefficient obtained in the analyzed path was calculated to 

be 0/387. But knowledge management with the mediation of customer relationship 

management failed to have a significant effect on value creation(P>0/05).Also, the results 

of path analysis showed that knowledge management with a coefficient of 1/23 On value 

creating, Knowledge management on loyalty with a standard coefficient of 0/190, 

Knowledge management on customer relationship management with a coefficient of 0/530, 

Customer relationship management by customer loyalty with a coefficient of 0.730, 

Customer relationship management on value with coefficient of 0/373, value creating on 

the Loyalty with a coefficient of 0/421 Have significant effect. The significant level 

achieved between all components Less than 0.05 (P <0.05). The overall results indicated 

that the design model in this study is well suited. 

Key word: knowledge management, value creating ,customer loyalty, Customer 

Relationship Management.
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