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Abstract
The purpose of this study is to design a model for establishing knowledge
management in schools, because knowledge management is a key approach in
empowering teachers and improving the quality of learning teaching activities,
creating scientific vitality in students, preventing the waste of time and resources and,
in short, increasing productivity in schools. In this research, the qualitative research
approach and the systematic data-based method have been used. The statistical
population of the study are the professors of education and elite educational agents in
the Ministry of Education and in Tehran schools. The theoretical sampling method
was used and 16 people were interviewed to reach the theoretical saturation. The
validity of the interview was assessed by experts and its reliability was confirmed by
an intra-subject agreement between the two coders. The coding method was used to
analyze the interviews. The research findings obtained after performing open, pivotal
and selective coding steps show that the establishment of knowledge management
consists of 280 codes and 17 concepts in 5 categories. Knowledge management in
schools was established in 5 categories of knowledge creation and absorption
(education, visits, knowledge registration, research, presence of experts and formation
of professional groups), knowledge organization (documentation, refinement and
ontology of knowledge), knowledge storage (the use of technology and creation of an
interactive environment), knowledge dissemination (individual factors, organizational
factors and human capital training) and application of knowledge (individual factors
and organizational structure).
Keywords: Knowledge Management, Teacher Empowerment, Organizational
Culture, School Productivity.
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چکیده
در این پژوهش تأثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خددما و رادایتمندی مشدتری در باند متدت
بررسی شده است .روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی بود .جامعد آمداری ،کارکندان و مشدتریان
شعب های بان متت استان کرمانشاه بود .حجم نمون برای کارکنان  107نفر و برای مشتریان  372نفدر
مشخص شد .برای آزمون فرای  ،ی پرسشنام برای اندازهگیری نگدرش کارکندان از سد مددیریت
دانش مشتری در بان و پرسشنام دیگدری بدرای انددازهگیری نگدرش مشدتریان از کیفیدت خددما و
راایت آنها از خدما تهی شد .برای تحتیل دادهها ابتدا از آزمون  tجهدت شدناخت وادعیت مددیریت
دانش مشتری استفاده گردید .سپس با استفاده از تحتیل عامتی مدل مفهومی پژوهش بدست آمد .در انتها
ب کم مدلیابی معادال ساختاری ،مدل مسیر ارای گردید .نتایج نشان داد مدیریت دانش مشدتری در
بان متت باالتر از س متوسط و مناسب بودن برازش مدل ساختاری و ان باق آن بدر مددل مفهدومی
پژوهش بود .تخمین استاندارد الگدوی کتدی نشدان داد مددیریت داندش مشدتری بدر کیفیدت خددما و
راایتمندی مشتری اثر مثبت و معنادار داشتند و فرای های اصتی پژوهش تأیید شد .تخمدین اسدتاندارد
الگوی جزیی حاکی از آن بود ک ابعاد مدیریت دانش مشتری برای کارکنان شعب بان برجست نبود.
کلید واژهها :مدیریت دانش مشتری ،کیفیت خدما  ،راایتمندی مشتری ،بان متت کرمانشداه ،مددل
معادال ساختاری.
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مقدمه:
بان ها در اداره کشورها نقش تعیینکنندهای دارند و از مهمترین ابدزار رشدد و توسدع کشدورها
محسوب میشوند .بان ها با جذب نقددینگی و اع دای تسدهیال میتوانندد در رشدد و توسدع
اقتصادی نقش مؤثری را ایفا نمایند (سعیدی .)1388 ،اقتصاددانان در مدورد اهمیدت بان هدا در
توسع اقتصادی ،نظرا متفاوتی دارند .هیکس )1969( 1معتقد است ک سیسدتم مدالی از طرید
تجهیز سرمای برای طرحهای بدزر ،،در آاداز انقدالب صدنعتی نقدش حیداتی را داشدت اسدت.
شومپیتر )1912( 2اظهار میدارد ک بان های خوب ،با شناسایی و تأمین مالی کارفرمایدانی کد
بیشترین شانس برای تولید محصوال جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند ،موجب تقویدت
نوآوریهای تکنولوژیکی میشوند .لوکاس )1988( 3معتقد است ک اقتصاددانان بیش از اندازه بدر
نقش عناصر مالی در رشد اقتصادی تأکید دارند (احسانی.)1383 ،
مشتری یکی از مباحث کتیدی در توسع صنعت بانکداری است .مشتری عامل انگیزشی پویایی و
تحرک نظام بانکداری بوده و مشتریان ب عنوان محور نظام بانکدداری و قدوه محرکد مؤسسدا
فعال در این صنعت ،دارای اهمیت زیادی هستند .پژوهشگران بسیاری بر اهمیت مشتریان تأکیدد
داشت و بان ها نیز ب خوبی دریافت اند ک تا حد زیادی ب مشتریان خود وابست هستند (محسن و
همکاران .)2011 ،راایت مشتری عامل مهم در کم ب بان ها برای حفظ مزیت رقابتی خدود
است (راد 4و همکاران2009 ،؛ فینگ 5و همکاران )2021 ،و افزایش آن دسدتاورد قابدلتوجهی در
سیستم جدید بانکی در جهان است (لنکا 6و همکاران .)2010 ،اما در این راه اهمیدت برخدورداری
از منابع دانشی در خط مقدم استراتژی قرار دارد و ادعا میشود ک تنها عامل دستیابی بد مزیدت
رقابتی برای شرکتها است (ویتهتم 7و همکاران .)2013 ،همچنین منابع دانش درونی برگرفت از
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روشهای انجام کار توسط کارکنان و دستورالعملهای شرکتها ب عنوان عناصر اصتی موفقیدت
ایشان در کسبوکار شناخت میشوند (چیتاناپا و راتکین.)2021 ،1
اخیراً مبحث مدیریت دانش در سازمانها ب ویژه سازمانهای تجاری م رح شدده اسدت .هدد
از مدیریت دانش افزودن ب اطالعداتی اسدت کد در حدال حاادر توسدط سدازمانهای تجداری
نگهداری میشوند (حسنپور و همکداران .)1392 ،بدا بهرهگیدری از مددیریت داندش ،سدازمانها
قابتیت تشخیص بهتر مشتریان برای ارائ خدما را ب دست میآورند ک ایدن امدر بدا توجد بد
تغییرا سریع در محیط کسبوکار از اهمیت تعیینکنندهای برخدوردار اسدت .بدر همدین اسداس
سازمانهای پیشرفت و موف ب دانش ب عنوان عامل کتیدی در محیط رقابتی نگاه کرده و فرایند
مدیریت دانش را ب عنوان پاسخی سریع جهت برطر نمودن نقاط ادع و مددیریت تهدیددا
اثرگذار بر کسبوکار سازمان برمیگزینندد (الهدواری 2و همکداران .)2010 ،بدا تتفید دو مفهدوم
مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری ،مفهوم جدیدی ب نام مدیریت دانش مشدتری شدکل
گرفت است .مدیریت دانش مشتری ی رویکرد جدید سازمانی است ک از طری مشارکت دادن
مشتریان در فرایندهای شرکت محیط بیرونی را ب محیط درونی پیوند داده است .از ایدن طرید
اطالعا  ،دانش ،تجرب و ایدههای مربوط ب مشتریان کسب و تسدهیم شدده و در فرایندد تولیدد
خدمت مورد استفاده قرار میگیرد (چن .)2008 ،3بهرهمندی توأمان از مدیریت دانش و مددیریت
ارتباط با مشتری برای سازمانها زمین شناسایی فرصتهای بازار و افزایش مزیت رقابتی ایشدان
را ایجاد مینماید (مدهوشی و همکاران .)2010 ،بررسیها نشان میدهد ک در زمین اثرا مثبت
مدیریت دانش بر کیفیت خدما پژوهشهای متعددی انجام شده اسدت ،امدا در راب د بدا ید
صنعت رقابتی مانند بان ها بررسیهای کمتری صور گرفت است .این صنعت در ایران نسدبت
ب سایر صنایع رقابتیتر و مشتری مدارتر است .در صنعت بانکداری دانش مشتری و مدیریت آن
دارای اهمیت ویژهای بوده و اطالعا و دانشی ک از مشتری در این صدنعت بد دسدت میآیدد،
کم بسزایی ب ارتقای کیفیت خدما و افزایش راایت مشتریان خواهد کرد (راد و همکداران،
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 .) 2009بر این اساس م الع و بررسی این مواوع در صنعت بانکداری ب ی
ناپذیر تبدیل شده است.

موادوع اجتنداب

بان متت یکی از بزرگترین بان های کشور است ک نقش مهمی در تحوال مالی و اقتصدادی
کشور در بعد از انقالب اسالمی ایفا نموده است .بان متت استان کرمانشاه ک مواوع پدژوهش
حاار قرار گرفت یکی از زیرمجموع های اصتی بان متت است کد بدیش از  40سدال سدابق
فعالیت دارد .این بان متشکل از  32شعب بوده ک  12شعب آن در س شهرستانهای اسدالم
آباد ارب ،گیالن ارب ،صحن  ،کنگاور ،بیستون ،سرپلذهاب ،سنقر ،پاوه و جدوانرود و  20شدعب
در س شهر کرمانشاه فعالیت دارند .بان متت استان کرمانشاه بالغ بر  1200000مشدتری دارد
و رتب دوم از نظر سپردههای بانکی و رتب اول پرداخت تسهیال در بین بان های اسدتان را در
سال  1399-1400کسب نموده است .بررسی واعیت موجود این بان نشان میدهدد م العدا
متعددی در زمین روابط و اراید خددما مناسدب بد مشدتریان و شدناخت نیازهدا و دسدت بندی
اطالعا مربوط ب آنان انجام شده است ،اما در راب با مدیریت داندش و تداثیر آن بدر کیفیدت
خدما و راایتمندی مشتریان م الع ای انجام نشده و این خالً پژوهشی در ایدن زمیند کدامالً
مشهود میباشد .پژوهش حاار اولین م الع جدی در این زمین بدوده و در راسدتای پدر کدردن
بخشی از این خالً پژوهشی شکل گرفت .توج ب این نکت ک بانکداری در ایران نسبت ب سایر
صنایع رقابتیتر و مشتری مدارتر است و همچنین پذیرش این م تب ک مدیریت دانش میتواند
منجر ب بازگشت بهتر سرمای گذاریها و در نهایت توسع هم جانب بخشهای صنعت بانکداری
خواهد شد و از طری آن میتوان ب ی منبع جدید برای دستیابی ب مزیت رقابتی و یا حفظ آن
دست یافت (پوراصغر و هزارجریبی )1392 ،اهمیت و نقش این پژوهش را آشکارتر میسازد.
بر این اساس هد پژوهش حاار آن است تا ابتدا و در قالدب الگدوی کتدی اثدر متغیدر مسدتقل
مدیریت دانش بر متغیر وابست کیفیت خدما و سپس اثر متغیر کیفیت خدما بد عندوان ید
متغیر مستقل میانجی بر متغیر وابست راایتمندی مشتریان را بررسی نماید؛ در گام دوم در قالب
الگوی جزیی و از دیدگاه کارکنان بان اثرا هر ی از ابعاد مدیریت دانش مشتری یعنی دانش
از مشتری ،دانش برای مشتری و داندش دربداره مشدتری را بدر کیفیدت خددما و رادایتمندی
مشتریان بسنجد و در آخر میزان اثرا مدیریت داندش بدر متغیرهدای وابسدت را در قالدب مددل
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معادل های ساختاری -ساختارهای کوواریانس -محور تحتیل و تبیین نماید .انتظار مدیرود نتدایج
نهایی پژوهش ،تأثیر مثبت مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خددما و رادایت مشدتری باند
متت را تأیید کند.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش:
متغیرهای اصتی این پژوهش عبار اند از« :مدیریت دانش»« ،خدما مشتری» و «رادایتمندی
مشتری» لذا ابتدا ی تعری مختصر از آنها ارائ خواهد شد و در ادام ادبیا پژوهش در ایدن
حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیریت دانش مشتریان
شرکتها باید مشتریان را در فرایندهای داختی خود مشدارکت دهندد (تسد  .)2010 ،1تدا بتوانندد
دانش مشتریان را مدیریت نموده و ب منابع ارزشمندی از اطالعا و ایدهها دست یابند (رولین و
هالینن .)2005 ،2شرکتها میتوانند با اسدتفاده از مددیریت داندش مشدتری و از طرید کسدب،
تسهیم و بهرهبرداری از اطالعا  ،دانش و ایدههای مرتبط ب مشتریان زمین تسهیلگری بدرای
توسع محصوال و خدما جدید و همچنین روشهای جدیدی برای کسب رادایت مشدتری و
حل مسائل مربوط ب آنها را پیدا کند (پنگ 3و همکاران.)2009 ،
مدیریت دانش مشتری با ذخیرهسازی و تسهیل دسترسی ب دانش میکوشدد از سدرمای دانشدی
بهرهبرداری بهتری انجامد دهد (شامیزنجانی و نجفتو  .)1390مزایدا و نتدایج اسدتفاده از داندش
مشتری هم برای مشتری و هم برای سازمان سودمند است از جمت مزایایی کد اسدتفاده از ایدن
نوع دانش برای سازمان دارد شامل مواردی چون :بهبود محصوال  ،بهبود ارائ خدما  ،رادایت
مشتری ،افزایش فروش ،بهبود نگهداری و حفظ مشتری و آشناسازی سازمان با دانش مخصوص
مشتری است (فنگ.)2005 ،
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مدیریت دانش مشتری ،کاربرد ابزار و روشهای مدیریت دانش برای پشدتیبانی از تبدادل داندش
میان سازمان و مشتریان و اتخاذ تصمیمهای مناسب است .مدیریت دانش مشتری تبدادل داندش
مربوط ب مشتری میان «شرکت» و «مشتریان» را تسهیل مینمایدد تدا سدازمان بتواندد دربداره
مشتریان و همراه آنان یاد بگیرد .در واقع مدیریت دانش مشتری ی فرایند یادگیری است ک با
کم آن ،هم شرکت و هم مشتریان یاد میگیرندد ،تجربد و داندش خدود را تسدهیل میکنندد،
مسائل خود را حل میکنند و از این فرآیند مبادل سدود میبرندد (عسدگری و همکداران.)1399 ،
مدیریت دانش مشتری از س جریان اصتی تشکیل شده است «دانش از مشتری»« ،دانش درباره
مشتری» و «دانش برای مشتری» (گبر  1و همکاران .)2003
دانش از مشتری
دانش از مشتری عبار است از اطالعا مشتری دربداره محصدوال رقبدا و بازارهدا کد بدرای
شناسایی مشتری مورد نیاز است (گارسیا -مولیرو و انابی .)2002 ،2دانش از مشتری نوعی داندش
است ک سازمان با هد ارتقای محصوال و خدماتش ب دست میآورد .شرکت میتواند از این
اطالعا برای شناخت دیدگاه جامع برای ایجداد ایددههای جدیدد بهبدود محصدوال و خددما
کنونی و ورود ب محصوال و خدما نوآوراند و جدیدد اسدتفاده کندد (طداهرپرور و همکداران،
 .)2014دانش از مشتری ظرفیت نوآوری را بهبود بخشیده و از این طری باعث ایجداد مزیدت در
محصول جدید میشود .این نوع دانش ماهیتی امنی دارد و چالش پیش روی سازمانها در ایدن
حوزه چگونگی استخراج این دانش امنی از مشدتریان و تبددیل آن را بد داندش آشدکار اسدت
(عسگری و همکاران.)1399 ،
دانش برای مشتری
دانش برای مشتری عبار است از دانش ی سوی ای ک سازمان برای حمایت مشتریان و درک
بهتر آنان از محصوال  ،ارائ میدهد .این داندش بد سدازمان کمد میکندد تغییدر ترجیحدا
مشتری را درک نموده و خود را با خواسدت های جدیدد مشدتریان سدازگار نمایدد .ایدن سدازگاری
1. Gebert
2. Garcia-Murillo & Annabi
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درنهایت منجر ب خرید محصول توسط مشتری میشدود (عسدگری و همکداران .)1399 ،داندش
برای مشتری دانشی است در مورد محصوال  ،خدما  ،قیمتها ،تأمینکنندگان و توزیعکنندگان
کاال .این نوع دانش قبل ،در حین و بعد از خرید مورد بهرهبرداری مشتری قرار گرفت و ب ایشان
اجازه میدهد شناخت بهتری از سازمان و کاال و محصوالتش ب دست آورند (میاک  1و همکاران،
.)2018
دانش درباره مشتریان
دانش درباره مشتری شامل با اطالعدا تکمیتدی و جزئیداتی مفیدد دربداره مشدتریان ،نیازهدای
اطالعاتی ایشان و عالی آنها است .دانش درباره مشتری عالوه بدر افدزودن اطالعدا پاید و
جمعیت شناختی در مورد مشتری (مثل نام ،ارتباطا  ،دادههای دموگرافی و ایدره) ،ترجیحدا
فدددردی و یدددا گروهدددی آنهدددا را نیدددز آشدددکار میسدددازد (ژولیدددان 2و همکددداران.)2015 ،
این نوع از دانش معموالً ماهیتی صری و آشکار داشت و ب همین دلیل قابل کدگذاری و ذخیدره
شدن و قابلدسترسدی از طرید مخدازن داندش سدنتی و سدامان های بازیدابی اسدت (مهدری و
همکاران.)2009 ،
کیفیت خدمات
کیفیت خدما ب صور «تفاو بین انتظارا مشدتریان قبدل از اسدتفاده از خددما سدازمان و
تصویری ک از خدما دریافت شده دارند» تعری شده است (مظفدری .)1396 ،منظدور از درک
کیفیت خدما  ،ادراک مصر کننده از خدما مورد نظدر ید شدرکت اسدت .کیفیدت خددما
میتواند ب عنوان نگرش و یدا قضداو کتدی مشدتریان از خددما دریافدت شدده تعرید شدود
(بیرامیایگدر و همکاران .)1394 ،پاراسورمان و همکاران در سدال  ،1985تعدداد  10بعدد بدرای
کیفیت خدما ارائ کردند .آنها در سال  1988این  10بُعد را از طرید اسدتفاده از ید عامدل
تحتیل ب صور پنج بعد زیر خالص نمودهاند (پاراسورمان 3و همکاران:)1988 ،
1. Miake
2. Xuelian
3. Parasuraman
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بعد فیزیکی

«بعد فیزیکی» شامل مفاهیمی چون :ظاهر فیزیکی تجهیزا  ،کارکنان ،مدرن بدودن و چیددمان
درست تجهیزا  ،کیفیت تجهیزا و ابزارهای آموزش میشود.
بعد قابلیت اعتماد

قابتیت اعتماد ب معنی توانائی انجام خدما وعده داده شده ب طور کامل ،بدا کیفیدت و در زمدان
مقرر ،پاسخ صحی ب سؤالها و نشدان دادن عالقد بد آمدوزشر کارشناسدان و اسدتادان اسدت
ب طوریک انتظارهای مشتریان برآورده شود.
بعد پاسخگویی

پاسخگویی یعنی میزان تمایل و عالق کارشناسان در کم ب مشتری ،ارائد خددما سدریع و
م مئن ب وی ،حل مسائل مشتریان ،داشتن فرصت الزم برای پاسخ ب مشتریان و ارائ بازخورد
ب ایشان.
بعد تضمین

تضمین ب معنی توانائی سیستم و اعتبار آن در فراهم آوردن خدما م مدئن و مناسدب ،داشدتن
کارکنانی با دانش کافی ،آشنایی با نحوة استفاده از تجهیزا و فناوریهای جدید است کد خدود
نمایانگر شایستگی و توانائی کارکنان سازمان برای القدای حدس اعتمداد و اطمیندان در مشدتری
است.
بعد همدلی

همدلی یعنی احترام ب شخصیت مشتریان ،توج شخصی ب آنان ،دانستن عالق مندیهای مهدم
ایشان ،بهرهگیری از کتما فهمیدنی برای مشتریان و توج ب روحید آندان ،ب طوریکد حدس
کنند سازمان آنها را درک کرده و برایشان اهمیت قائل است.
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رضایت مشتری

امروزه رویکرد مشتری مداری ک شامل مفاهیمی چون راایت مشتری و توج ب ارزشهای
مشتری است ،ب عنوان ی اصل الزماالجرا در مدیریت بازاریابی شناخت میشود (کیم 1و
همکاران .)2020 ،توج ب کیفیت خدما و جایگاه آن در بان ها و سازمانها حائز اهمیت است
و باید توج داشت ،اگر کیفیت بر اساس راایت مشتری فراهم آید ،سود ب خودیخود حاصل
خواهد شد (ساجدیفر و همکاران .)1391 ،راایت مشتری را میتوان ب طرق مختت توصی
نمود ،اما معموالً تأکید شده است ک این امر با تجرب مشتری و ارزیابی انتظارا مرتبط است.
راایت مشتری باید در اطمینان از وفاداری مشتری ب تأمین خدما هر سازمانی در نظر گرفت
شود (ختاب 2و همکاران .)2019 ،کاردوزو از نخستین پژوهشگرانی است ک ب اهمیت راایت
مشتری پی برد .وی در سال  1965بیان کرد ک س باالی راایت مشتری ممکن است وی را
ب تکرار خرید یا خریداری سایر محصوال شرکت تشوی کند (فااتی و همکاران.)1399 ،
امروزه همچنان راایت مشتری مواوع مهمی برای پژوهشگران و مدیران است زیرا این احتمال
وجود دارد ک س باالی راایت مشتری منجر ب تکرار ارائ خدما ب مشتریان فعتی و کم
ب جذب مشتریان جدید شود (سینگ و کووار )2011 ،3در همین راستا سازمانها منابع بسیاری را
جهت کسب راایت مشتری مصر میکنند .ارائ خدما و محصوال برتر و کسب راایت
مشتری ب ی نیاز راهبردی جهت بقای سازمانها در محیط رقابتی امروز ،بدل شده است.
پژوهشهای متعددی در باب مدیریت دانش مشتری و تأثیر آن بر کیفیت خدما صور پذیرفت
است و پژوهشگران بسیاری بر راب مثبت مددیریت داندش مشدتری و کیفیدت خددما صدح
گذاشت اند .ب عنوان مثال رولینز و هالینن )2005( 4بیان میکنند ک با استفاده از مددیریت داندش
مشتری میتوان دانش مشتریان را مدیریت نموده و ب مندابع ارزشدمندی از اطالعدا و ایددهها
دست یافت .سان )2010( 5چنین عنوان میکند ک مشتریان برای سازمانها اهمیت زیادی دارند
و بیشتر سازمانها در تالشاند تا مشتریان را جذب نموده و راایت ایشان را با ارائ محصدوال
1. Kim
2. Khatab
3. Singh & Kaur
4. Rollins, M. and Halinen
5. Sun
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و خدما خود ب دست آورند .درنتیج تمایل شدید مشتریان ب استفاده از محصوال و خددما
باکیفیت ،تحویل کوتاهمد خدما و تأکید بر ارتبداط بدا مشدتریان ،سدازمانها موظد هسدتند
فرآیندهای خود را بازمهندسی کرده و از رویکرد مدیریت دانش در مددیریت ارتبداط بدا مشدتری
استفاده کنند (رومی و مجیبی  .)2011 ،مدهوشی و همکداران ( )2010دریافتندد ،بدرای افدزایش
اثربخشی و کارایی در سازمان و اطمینان از تحویل بهین کاال و خدما را مدیریت کند.
راولی ،)2002( 1مدیریت دانش مشتری را استفاده از دانش برای مشدتری ،از مشدتری و دربداره
مشتریان ب منظورافزایش س خدما توسدط سدازمان توصدی نمدوده اسدت .اوجدو)2010( 2
میگوید ،سازمانهایی ک خدما خود را ارتقا میبخشند ب احتمال زیداد در بدازار رقابدت پیدروز
خواهند شد .سازمانهای مشتری محور درک بهتری از نیازهدا و خواسدت های مشدتریان دارندد و
نیازهای مشتریان را ب قابتیتها ،محصوال و خدماتی ک مشتریان نیداز دارندد یدا میخواهندد،
ترجم میکنند.
فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش

از مرور پژوهشهای انجام شده چنین بر میآید ک هرچند در بیشتر م العا ب مددیریت داندش
مشتری و نقش آن در توسع و خدما و همچنین مزایا ،کاربردها ،ابزارها و ابعاد آن پرداخت شده
است ،اما این مواوع کمتر در ی صنعت رقابتی مثل بان ها مدورد توجد بدوده اسدت .تحقد
مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری ی ارور اجتناب ناپذیر بوده و خدالً پژوهشدی در
این صنعت بسیار رقابتی و مشتری -محور کامالً مشهود اسدت .پدژوهش حاادر در راسدتای پدر
کردن بخشی از این خالً پژوهشی شکل گرفت .توج ب این نکت ک بانکداری در ایدران نسدبت
ب سایر صنایع رقابتیتر و مشتری مدارتر است ،اهمیت این پژوهش را آشکارتر میسازد .بدر ایدن
اساس هد پژوهش حاار آن است تا امن سنجش اثرا مدیریت دانش مشدتری بدر کیفیدت
خدما و افزایش راایتمندی مشتریان در س شعب بان متت استان کرمانشداه ،میدزان ایدن
تأثیرا را در قالب مدل معادل های ساختاری تحتیل و تبیین نماید تا از این طرید زمیند بدرای
توج بیشتر ب مدیریت دانش مشتری و پیادهسازی سازوکارهای الزم آن در س شدعب باند
1. Rowley
2. Ojo
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متت فراهم گردد .با توج ب پیشین پژوهش ،ارتباط بدین متغیرهدا بررسدی شدده و فرادی ها و
الگوی نهایی پژوهش ب دست میآید .متغیرهای اصتی پژوهش عبار اند از «مدیریت داندش بدر
مشتری»« ،کیفیت خدما »« ،راایت مشتری» بنابراین فرای های اصتی پژوهش ب شرح زیر
بیان میشوند:
 :H1مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدما تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2کیفیت خدما بر راایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H3مدیریت دانش مشتری از طری کیفیت خدما بر راایت مشدتری تدأثیر مثبدت و معندادار
دارد.
با توج ب ابعاد مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدما س نوع جریان دانش تحدت عندوان «از
مشتری»« ،درباره مشتری» و «برای مشتری» آشکار میشود ک هر س آنها نقشدی حیداتی در
برقراری ارتباط میان شرکت و مشتریان ایفا میکنند .از همین رهگذر س فرادی فرعدی نیدز در
این پژوهش ب شرح ذیل مورد راستای آزمایی قرار گرفت اند:
 :H1-1مدیریت دانش برای مشتری بر کیفیت خدما تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H1-2مدیریت دانش از مشتری بر کیفیت خدما تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H1-3مدیریت دانش درباره مشتری بر کیفیت خدما تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توج ب فرای های بیانشده ،الگوی مفهومی پژوهش را میتوان ب صور شکل  1نشان داد.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش:
روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است .جامع آماری آن ،کارکنان و مشتریان  32شعب
بان متت در استان کرمانشاه است ( 12شعب در س شهرستانهای اسالمآبداد ادرب ،گدیالن
ارب ،قصرشیرین ،صحن  ،کنگاور ،سرپلذهاب ،بیستون ،سنقر کتیایی ،پاوه و جوانرود و  20شعب
در س شهر کرمانشاه) .برای برآورد حجم نمون کارکنان و مشتریان بان از فرمول کرجسی و
مورگان با س خ ای  0/05استفاده شد .حجم نمون  501نفر برآورد شدد .حجدم نموند بدرای
کارکنان  107نفر و برای جامع نامحدود مشتریان 394 ،نفر مشخص شد .برای آزمدون فرادی ،
دو پرسشنام استفاده شد .پرسشنام اول ک برای اندازهگیری نگرش کارکنان از سد مددیریت
دانش مشتری در بان استفاده شد پرسشنام اعتبارسنجی شده شامی زنجانی و نج لدو ()1390
بود .پرسشنام یاد شده با توج ب اینک چارچوب مناسبی را برای نوعشناسی دانش مشتری ارای
مینمود انتخاب گردید و پرسشنام دوم پرسشنام استاندارد پارسورمان و همکداران ( )1998بدود
ک برای اندازه گیری نگرش مشتریان از کیفیت خدما و راایت آنها از خدما استفاده شدد.
این پرسشنام  22گوی داشت و دارای زیر مقیاسهای ابعاد و ظواهر فیزیکی ،قابتیدت اطمیندان،
مسئولیتپذیری ،امانت ،تضمین و همدلی بود .پرسشنام های یاد شده ب دلیل اسدتفاده فدراوان
در پژوهشهای مرتبط با سنجش کیفیت خدما ب ویژه در محیطهای بانکی و همچنین قابتیت
آنها در مقایس خدما بانکی و انتظارا مشتریان در این پژوهش مورد استفاده قدرار گرفتندد .از
مجموع  501پرسشنام توزیع شده 95/6( 479 ،درصد) پرسشنام برگشدت داده شدد .تعدداد 22
پرسشنام از مجموع پرسشنام های دریافتی ناقص بود و ب دلیل اطالعدا ناکدافی ،پرسشدنام
مذکور قابل بررسی نبوده و بر همین اساس از مجموع پرسشنام های دریافتی حذ گردیدند.
پرسشنام ارزیابی نگرش کارکنان در اختیار  107نفر از کارکنان قرار گرفت و بدرای انددازهگیری
نگرش مشتریان نسبت ب کیفیت خدما بان  ،بالغ بر  372نمون از مشتریان انتخاب شدند کد
برای اطمینان از سهولت ت بی این دو گروه با هم کدگذاری شدهاند .میدانگین پاسدخ مشدتریان
مرتبط با هر کارمند با نرم افزار لیزرل مورد تجزی و تحتیل قرار گرفدت پایدایی پرسشدنام ها بدا
اریب آلفای کرونباخ برای هر ی از متغیرها با توج ب اعداد جدول ( )1تأیید شد.
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برای بررسی اعتبار محتوایی پرسشنام ها از نظرا کارشناسان خبره استفاده خواهد شدد و بدرای
بررسی قابتیت اعتماد پرسشنام ها یا همان پایایی و ب منظور اطمینان از همداهنگی و انسدجام
درونی ابزارهای اندازهگیری از ادریب آلفدای کرونبداخ اسدتفاده شدد .بدا توجد بد ایدن کد در
پژوهشهایی ک در حوزه عتوم اجتماعی صور میگیرد اریب آلفای باالتر از  0/7قابدل قبدول
است و تمامی مقادیر ب دست آمده در این تحقی باالی  0/7میباشد ،میتوان نتیج گرفت کد
ابزار از پایایی الزم برخوردار بوده است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک سازه

سازه

تعداد گوی

اریب آلفای کرونباخ

مدیریت دانش برای مشتری

9

0/84

مدیریت دانش درباره مشتری

8

0/85

مدیریت دانش از مشتری

6

0/84

متموس بودن

9

0/83

قابتیت اطمینان

4

0/82

پاسخگویی

3

0/82

امانت

3

0/82

همدلی

3

0/82

راایت مشتری

4

0/83
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یافته های پژوهش:
در جدول ( )2ابعاد و معیارهای متغیرهای اصتی ب تفکی

آورده شده است.

جدول  .2ابعاد و معیارهای متغیرهای اصلی
متغیر

ابعاد

مدیریت
دانش
برای
مشتری

مدیریت
دانش

مدیریت
دانش
درباره
مشتری

شاخصها

معیارها

منبع

قوانین دولتی
قوانین دولتی
میزان اطالعا فراهم شده توسط بان
بازار
برای ارتقا س دانش مشتریان از محیط
تأمین کنندگان
محصوال و خدما رقبا
محصوال و خدما گذشت
میزان اطالعا فراهم شده توسط بان
بان
برای ارتقا س دانش مشتریان از
محصوال و خدما جاری بان
محصوال و خدما بان
محصوال و خدما آینده بان
محصوال دانشی بان
میزان اطالعا فراهم شده توسط بان
شامی
برای ارتقا س دانش مشتریان از دانش
معرفی و شناسایی بان
زنجانی و
کتی بان
پیشین مشتریان فعتی (رفتارهای نج لو،
1390
خرید قبتی)
دانش جمعیت شناختی مشتریان
میزان اطالعا گردآوری شده برای
فعتی
شناخت بهتر بازار هد خود (مشتریان
ترجیحا محصول یا خدما
موجود)
مشتریان فعتی
انگیزههای مشتریان فعتی
انتظارا مشتریان فعتی
دانش مربوط ب نیازمندیهای
میزان اطالعا گردآوری شده برای
مشتریان بالقوه
شناخت بهتر بازار هد خود (مشتریان
انگیزههای مشتریان بالقوه
آینده)
انتظارا مشتریان بالقوه
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متغیر

ابعاد

مدیریت
دانش از
مشتری

کیفیت
خدما

شاخصها

معیارها
میزان اطالعا گردآوری شده درباره
بان از مشتریان برای ارتقا کیفیت
محصوال و خدما
میزان اطالعا گردآوری شده درباره
محیط بان برای ارتقا کیفیت
محصوال و خدما

فیزیکی
(متموس
بودن)

قابتیت
اعتماد
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تجرب استفاده خدمتی خاص از
بان
ایده خالقان درباره محصوال و
خدما جدید بان
قوانین دولتی
بازار
تأمین کنندگان
محصوال و خدما رقبا
خوشایند بودن و جذابیت ظاهر
بان
راایت از محوط و ساختمان
بان
ب روز بودن تجهیزا فنّاوران
راایت از پوشش ظاهری
کارکنان
راایت از مدارک و فیشهای
توزیعی بان
واوح مدارک و فیشها و
اطالعا مکفی
راایت از بیانی  ،راهبرد و اهدا
پارسورمان
بان
و
واوح راهبرد و اهدا بان
همکاران
راایت از خدما قول داده شده
()1998
توسط بان
خوشایند بودن و جذابیت ظاهر
بان
راایت از حل مشکال
ایجادشده در خدما ب مشتریان

نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی ،سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1400

متغیر

ابعاد

شاخصها

معیارها

راایت از اطالعا داده شده
درباره مد زمان خدما دهی
راایت از روش نگهداری رکورد
حسابها (محرمانگی)
راایت از سرعت خدما ارائ
شده
راایت از عالی و تمایل
کارکنان برای کم ب مشتریان
راایت از ارسال ب موقع صور
حساب بانکی
راایت از رفتار کارکنان با
مشتریان
راایت از اشتیاق کارکنان در
ایجاد اطمینان و اعتماد در
مشتریان
راایت از رفتار ،ادب و احترام
کارکنان ب مشتریان
راایت از ارائ خدما بان
راایت از تناسب خدما و
محصوال بان با نیازهای
مشتریان
راایت از کیفیت کتی خدما
بان
راایت از کیفیت کتی خدما
بان
وجود تجرب خوشایند از بان
راایت از تراکنشهای اینترنتی
بان

پاسخگویی

تضمین

همدلی

راایت
مشتری
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متغیر

معیارها

ابعاد

منبع

شاخصها
راایت از محصوال و خدما
ارائ شده توسط بان

در جدول ( )3ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان نشان داده شده است .بیشترین درصد فراواندی
سن نمون ها بین  )56/5( 30-39سال اسدت .بیشدتر نموند ها مدرد ( )82/7و دارای تحصدیال
کارشناسی ( )49/1و سمت کارشناسارشد ( )47/3بودند.
جدول  .3دادههای جمعیتشناختی کارکنان
سن

جنسیت

زن

مرد

درصد

82/7

14/5

23/6

65/5

1/8

0/9

20-29

30-39

40-49

 50ب باال

فراوانی

91

16

26

72

2

1

سمت

مدرک تحصیتی

دیپتم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

مدیر

کارشناس

کارشناس ارشد

فراوانی

8

9

54

29

2

12

17

52

درصد

7/3

8/2

49/1

26/4

1/8

10/9

15/5

47/3

در جدول( )4ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان نشان داده شده است .بیشترین درصد فراوانی
سن نمون ها بین  )66/2( 20-40سال است .بیشتر نمون ها مرد ( )66/8و دارای تحصیال
کارشناسی ( )35/1و شغل آزاد ( )43/4بودند.
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جدول  .4دادههای جمعیتشناختی مشتریان
مدرک تحصیتی
جنس

مرد

زن

دیپتم

کاردانی

کارشناسی

سن

کمتر از 20

20-40

باالتر از 40

سایر

با استفاده از آزمون کتموگرو  -اسمیرنو ی

آزاد

249
66/2

کارمند

فراوانی
درصد

14
3/7

99
26/3

کارشناسی ارشد

34

دکترا

فراوانی
درصد

251
66/8

121
32/2

128

54
14/4

132
35/1

35
9/3
شغل

12
3/2

70
18/6

136
43/4

107
28/5

نمون ای ،نمون ها برازش شد و نرمال یا ایر

نرمال بودن متغیرهای مورد م الع مشخص گردید .با توج ب س

معناداری آزمون

( )p=0/08برای مدیریت دانش مشتری و قرار داشتن مقدار آماره ( )z=0/19بین  +1/96و
 -1/96برای کیفیت خدما میتوان استدالل کرد ک توزیع فراوانی تجمعی مشاهده شده با
توزیع فراوانی تجمعی مورد انتظار یکسان بوده و توزیع صفت مورد م الع نزدی

ب نرمال

میباشد .بنابراین امکان استفاده از آزمونهای پارامتری برای پژوهش فراهم گردید (جدول .)5
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جدول  .5نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف به تفکیک نمونهها
بیشترین Z
سدددد
انحرا معیار
میانگین
نمون
معناداری
اختال
مثبت منفی
م ت
0/08 0/08 -0/08 0/05 0/08
0/79
3/4
مدیریت دانش 120
مشتری
0/000 0/19 -0/13 0/19 0/19
0/7
4/4
393
کیفیت
خدما

واعیت مدیریت دانش و کیفیت خدما با س
شد .با توج ب س

متوسط ( )x=3با استفاده از آزمون تی بررسی

معناداری ( ،)p-value>0/05مقادیر میانگین و همچنین مثبت بودن مقدار

تی برای تمامی متغیرها میتوان گفت ک واعیت مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدما در
شعب بان

متوسط باالتر است (جدول .)6

متت استان کرمانشاه از س

جدول  . 6آزمون  tبرای مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات

t

ارزش آزمون= 3
س
میانگین
درج آزادی
معنیداری

اختال
میانگین

س

اطمینان 0/95

حد باال حد پایین

مدیریت دانش برای
مشتری
مدیریت دانش درباره
مشتری
مدیریت دانش از مشتری

0/3

392

0/03

3/1

0/1

0/3

0/02

7

388

0/000

3/6

0/6

0/8

0/4

0/4

392

0/000

3/6

0/5

0/8

0/4

متموس بودن

0/3

392

0/000

4/3

1/3

1/3

1/4

قابتیت اطمینان

0/3

392

0/000

4/4

1/4

1/3

1/5

پاسخگویی

0/5

392

0/000

4/5

1/5

1/4

1/5

امانت

35

119

0/000

4/4

1/4

1/4

1/5

همدلی

0/5

119

0/000

4/3

1/3

1/2

1/4

0/9

119

0/000

4/4

1/4

1/4

1/5

کیفیت خدما
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ب منظور بررسی مناسب بودن سؤالهای انتخابی بدرای عوامدل تحدت بررسدی از تحتیدل عدامتی
تأییدی استفاده شد .در این مرحت ابتدا شاخصهای تحتیل عدامتی تأییددی مدورد بررسدی قدرار
گرفت و در ادام معنادار بودن ارتباط هر ی از سؤالها بدا عامدل تحدت بررسدی بدا اسدتفاده از
نمودارهای لیزرل در حالت استاندارد بودن بررسی شد و مدل مورد برازش قرار گرفت .با توج بد
جدول ( ،)7خی دو بر درج آزادی برای پرسشنام کارکندان  2/26و بدرای پرسشدنام مشدتریان
 1/34است .با توج ب ستون حد مجاز میتوان گفت ک دادهها با مدل ت اب دارند.
جدول  .7شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهها بر اساس لیزرل
برآورد مدل

حد مجاز
پرسشنام

پرسشنام

کارکنان

مشتریان

2/26

1/34

کمتر از 3

برازش مناسب

برازش مناسب

0/09

0/07

کمتر از 0/1

برازش مناسب

برازش مناسب

پرسشنام کارکنان پرسشنام مشتریان
خی دو بر درج
آزادی
RMSEA

نتیج

جدول ( )8نشان دهنده مقادیر بار عامتی و آماره  tخروجی لیزرل برای هدر دو پرسشدنام اسدت.
این مقادیر نمرا عامل پیشبینی شونده را نشان میدهند .میزان آماره  tبدرای همد گوید های
تشکیل دهنده مؤلف های تحت بررسی در پرسشنام در س

اطمینان  95درصد از  1/96بیشدتر

است ،بنابراین مناسب بودن گوی های طراحی شده برای هم مؤلف ها تأیید میشود.
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جدول  .8بار عاملی ،آماره  tسواالت پرسشنامهها
مولف

مدیریت دانش
برای مشتری

مدیریت دانش
درباره مشتری

مدیریت دانش
از مشتری

گوی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

بارعامتی
0/79
0/97
0/96
0/94
0/92
0/82
0/01
0/94
0/83
0/81
0/91
0/81
0/86
0/99
0/98
0/85
0/88
0/86
0/91
0/90
0/94
0/88
0/96

آماره t
9/34
11/36
12/44
11/55
11/22
11/28
11/65
11/73
9/81
10/30
11/87
9/89
11/53
12/13
12/34
10/90
10/92
10/01
11/31
12/80
11/63
12/33
12/02

مولف

متموس بودن

اطمینان

پاسخگویی

امانت

همدلی

راایت

گوی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

بارعامتی
0/81
0/78
0/81
0/81
0/81
0/79
0/83
0/32
0/80
0/87
0/90
0/79
0/82
0/89
0/79
0/85
0/88
0/94
0/84
0/91
0/92
0/83
0/82
0/86
0/89

آماره t
18/04
17/08
18/06
18/18
18/15
17/30
18/76
5/84
17/54
20/16
21/16
17/28
18/23
20/89
17/38
19/57
20/67
22/94
18/52
21/62
22/34
18/55
18/18
19/73
20/83

شکلهای ( )2و ( )3خروجی لیزرل در حالدت تخمدین اسدتاندارد مددل کتدی و جزیدی را نشدان
میدهد .همانطور ک مشاهده میشدود تاثیرگدذاری مددیریت داندش مشدتری بدر روی کیفیدت
خدما ( 0/57شکل  )2و تأثیرگذاری کیفیت خدما بر راایتمندی ( 0/91شکل  )3است.
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شاخص کای اسکوئر بدرای ارزیدابی بدرازش کتدی مددل و تعیدین میدزان شدد اخدتال بدین
ماتریسهای کوواریانس برآورد شده و مشاهده شده تعری میشدود (هدو و بنتتدر .)1992 ،1ایدن
شاخص معایبی از جمت وابستگی زیاد ب حجم نمون (با افزایش نمون برازش مناسب تری نشان
میدهد) ،وابستگی ب نرمال بودن چند متغیره متغیرهای مشاهده شده (در صور نرمدال نبدودن،
موجب رد مدلهای خوب می شود) و تأثیر میزان همبستگی بین متغیرهای مدل بر ایدن شداخص
(با افزایش همبستگی متغیرها شاخص کای اسکوئر بدرازش ادعی تری نشدان میدهدد) دارد و
همین امر موجب شده محققان شاخص نسبت کای اسکوئر بر در ج آزادی برای ارزیابی بدرازش
خوب یا اعی مدل معرفی کنند ک ب حجم نمون حساس نباشد .برخی از محققین مقدار بسیار
باالی  5را برای این شاخص متناسب دیدهاند (ویتون 2و همکداران .)1997 ،مقددار x2*df=8/79
برای برازش مدل در حالت استاندارد برآورد شد ک نشان از برازش مناسب مدل میباشد.
مقدار  GFIبیانگر میزان دقت مدل در تکرار ماتریس کوواریانس مشاهده شده است .این معیار ب
شد تحت تأثیر تعداد پارامترهای مدل میباشد و با افزایش آن  ،مقددار  GFIافدزایش مییابدد
(م کالمن و هونگ .)1997 ،3برای ایدن شداخص مقدادیر بداالی  0/9را جهدت مناسدبت مددل
پیشنهاد کردهاند .همچنین شاخص  AGFIک مرتبط ب مقدار  GFIمی باشد ،شاخصی است ک
 GFIرا بر اساس میزان درج آزادی مدل تنظیم مینماید .در واقع هد این معیار جریم نمودن
مدل ب ازای افزایش تعداد پارامترهای جدید ب مدل است ،بد طدوری کد ااداف کدردن تعدداد
پارامترهای جدید ب مدل تأثیر مثبت بسیار کمی در بهبدود بدرازش مددل دارد (هوییدل.)2012 ،
همچنین این معیار با افزایش حجدم نموند افدزایش نمییابدد و دامند مدورد پدذیرش آن مانندد
شاخص  GFIمقادیر باالی  0/9میباشد (هوپر و همکداران .)2008 ،مقددار  GFI=0/92و میدزان
 AGFI=0/9است .این عدد بیانگر دقت باالی مدل است.

1. Hu and Bentler
2. Wheaton
3. MacCallum & Hong
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شاخص  RMSEAیکی از اصتیترین شاخصهای برازش مدل در تحتیدل مدلسدازی معدادال
ساختاری با نرمافزار لیزرل میباشد ک میزان بد بودن مدل برازش شدده را در مقایسد بدا مددل
اشباع شده برآورد مینماید (اولمان .)2006 ،1و مانند شاخص

SRMR

مقددار کدم ایدن شداخص

نشان دهنده برازش خوب مدل است .مقادیر باالی  0/1نشان دهنده برازش اعی مدل میباشد
(هایل2012 ،2؛ برون و کادک .)1997 ،3مقددار  RMSEA=0/1نشدان از بدرازش مددل در سد
نسبتاً خوب است.
شاخص  RMRیکی از شاخصهایی است ک بد بودن مددل تجربدی را نشدان مدی دهدد هدر دو
شاخص

 RMRو SRMR

ریش مربعا حاصل از تفاو بین ماتریس کوواریدانس نموند بداقی

مانده و مدل کوواریانس فرض شده میباشدند کد بدرای مقایسد بدرازش دو مددل متفداو بدا
دادههای یکسان مورد استفاده قرار مورد استفاده قرار

میگیرند .شاخص RMR

بین  0تا  1تغییدر

میکند ک برای مدلهایی با برازش خوب این مقدار زیدر  0/05اسدت (بدایرن1998 ،4؛ هدوپر 5و
همکاران .)2008 ،همچنین مقادیر زیر  0/08نیز مورد پذیرش هستند (هو و بنتتر .)1998 ،مقددار
برآورد شده برای شاخص  RMR=0/05در س

استاندارد است ک این مقدار نیز نشان از برازش

خوب مدل است.

1. Ullman
2. Hoyle
3. Browne and Cudeck
4. Byrne
5. Hooper
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شکل  .2تخمین استاندارد الگوی کلی

شاخصهای استخراج شده از برازش مدل جزیی در س اسدتاندارد بد ایدن صدور میباشدد:
. RMSEA=0/1 ،RMR=0/4 ،AGFI=0/89 ،GFI=0/9 ،x2*df=6/2

شکل .3تخمین استاندارد الگوی جزیی
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مدل  t-valuesبا استفاده از دادههای خام برای هر متغیدر بدا توجد بد مقددار  tمشداهده شدده
محاسب گردید .در جدول ( .)9مقادیر  tو  R2بین متغیرهای اصتی نشان داده شده است .ادرایب
مدل در این حالت  t-valuesیا ارایب معناداری گفت میشود .وقتی تعداد نمون بیش از  30نفر
و باالی  1/96باشد ،با بیش از  0/95اطمینان راب ب دست آمده معنادار است .با توج ب جدول
بین مدیریت دانش و کیفیت خدما راب د معندادار ( )T-value=2/47وجدود دارد .بدین کیفیدت
خدما و راایت مشتری نیز راب معنادار ( )t-value=16/14وجود دارد .بین ابعاد مدیریت دانش
مشتری و کیفیت خدما برای کارکنان بان راب معناداری وجدود نداشدت (.)T-value<1/96
هرچند مقدار اریب تعیین ( )R2ابعاد مدیریت دانش برای کارکنان نشان میدهد درصد باالیی از
کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان از طری ابعاد مدیریت دانش تبیین میشود .این بدان معنا
است ک کیفیت خددما و رادایتمندی مشدتریان را میتدوان از طرید ابعداد مددیریت داندش
پیشبینی کرد.
جدول  .9خروجی لیزرل در حالت معناداری و استاندارد شده بین متغیرهای اصلی
R2
T-value
متغیرها
0/57
2/47
مدیریت دانش-کیفیت خدما
0/88
0/97
مدیریت دانش درباره مشتری-کیفیت خدما
0/99
0/82
مدیریت دانش برای مشتری-کیفیت خدما
0/97
0/95
مدیریت دانش از مشتری-کیفیت خدما
0/91
16/14
کیفیت خدما -راایت مشتری

در جدول ( )10میزان اریب استاندارد شده و میزان تأثیرگذاری متغیرها و همچنین نتایج آزمدون
فرای های پژوهش نمایش داده شده است .مقدار آماره  tبرای فرای های اصتی مدیریت دانش
مشتری بر کیفیت خدما  ،مدیریت دانش بر راایت مشتری از طری کیفیت خددما و کیفیدت
خدما -راایت مشتری باالتر از  1/96است و برای فرای های فرعی کمتدر از  1/96اسدت .بدر
این اساس میتوان ادعا کرد در س معناداری  0/95راب مثبت و معنادار در فرای های اصتی
وجود دارد ،اما برای فرای های فرعی این راب د وجدود نداشدت .بندابراین فرادی صدفر بدرای
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فرای های اصتی رد و فرض ی تأیید میشود و در راب با این دست از فرادی ها ادعدا مدورد
پذیرش قرار می گیرد .امناً ارایب بین پارامترها مثبت است .این بدان معنا است ک با افزایش و
بهبود مدیریت دانش کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان افزایش مییابد.
جدول  .10پارامتر استاندارد شده ،مقدار  tو /نتایج آزمون فرضیهها

جهت مسیر

پارامتر استاندارد شده

مقدار t

نتیجه

مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدما
دانش درباره مشتری بر کیفیت خدما
دانش برای مشتری بر کیفیت خدما
دانش از مشتری بر کیفیت خدما
مدیریت دانش بر راایت مشتری از طری
کیفیت خدما
کیفیت خدما -راایت مشتری

0/57
0/88
0/99
0/97
0/5187=0/57×0/91

2/47
0/97
0/82
0/95
16/77

فرضیهها
تأیید
رد
رد
رد
تأیید

16/77

16/14

تأیید

جمع بندی و نتیجه گیری:
خدما بانکی در جهان رشد سریعی دارد و تحوال جهانی شدن در خدما بانکی رو ب افزایش
است .بان ها بایستی خود را برای تحوال سریع در ارتباط با خدما بانکی آماده کنندد .در ایدن
راستا یکی از تحوال جهانی ،اهمیت روزافزون دانش و مدیریت مؤثر آن در بان ها است .از این
منظر بازتعری سیاستها و برنام های صنعت بانکداری در خصدوص ارتقدای کیفیدت خددما و
افزایش س راایتمندی مشتریان در قالب طرحها و پروژههای مدیریت داندش بدیش از پدیش
اهمیت یافت است .این امر محققان پژوهش حاار را بر آن داشت تا تأثیر مدیریت دانش مشتری
را بر کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان در س شعب بان متت استان کرمانشاه بررسدی و
میزان اثرا را در قالب مدلیابی معادل های ساختاری تحتیل و تبیین نمایند .باند متدت شدعب
استان کرمانشاه ک مواوع این پژوهش قرار گرفت با بیش از  40سال سابق فعالیت و  32شعب
یکی از بان های مهم در استان کرمانشاه است و نقش برجست ای در فعالیتهای پولی -بدانکی
استان ایفا کرده است .نتایج این پژوهش ب مدیران و کارکنان شعب بان کم خواهد کدرد تدا
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 )1از طری مشارکت دادن مشتریان در فرایندهای بان  ،محیط بیرونی را ب محیط درونی پیوند
دهند )2 ،اطالعا  ،دانش ،تجرب و ایدههای مربوط ب مشتریان را کسب کنند و در فرایند تولیدد
خدمت مورد استفاده قرار دهند و از این طری موجبا ارتقای کیفیدت سد خددما بدانکی و
راایتمندی بیشتر مشتریان فراهم نمایند ،و  )3زمین شناسایی فرصتهای بازار و افزایش مزیدت
رقابتی را ایجاد نمایند.
نتایج آزمون تی مبنی بر واعیت اجرای مدیریت دانش در شعب بان متدت اسدتان کرمانشداه و
مقایس آن با عدد استاندارد ( )x=3نشان داد مدیریت دانش مشتری از س متوسط باالتر اسدت
و مدیریت دانش در س شعب بان در س مناسبی اجرا میشود.
تخمین اسدتاندارد الگدوی کتدی نشدان داد بدین مددیریت داندش مشدتری و کیفیدت خددما و
راایتمندی ،راب مثبت و معنادار وجود دارد و مددیریت داندش مشدتری بدر کیفیدت خددما و
راایتمندی مشتریان در شعب بان متت استان کرمانشاه اثرگذار بوده اسدت .ایدن بددان معندا
است ک توج ب دانش مشتری و استفاده از دانش آنان همواره مورد توج کارکنان باند بدوده
است .بر این اساس میتوان نتیج گرفت ک اگر ابعاد مدیریت دانش ب شکتی کارآمدد مددیریت
شود و ب بهرهبرداری برسد ،موجب افزایش کیفیت خدما و رادایتمندی خواهدد شدد .پیشدین
پژوهش ب طور مشخص فرای های اصتی را تأیید میکنند .ایدن نتیجد بدا یافتد های پندگ و
همکاران ( ،)2009رولینز و هالینن ( ،)2005سان ( ،)2010رومی و مجیبی ( ،)2011مدوهوشدی و
همکاران ( ،)2010شامی زنجانی و نجفتو ( )1390و عسگری و همکداران ( )1399م ابقدت دارد.
پنگ و همکاران ( )2009در تأیید این مواوع معتقدند سازمانها میتوانند با استفاده از مددیریت
دانش مشتری و از طری کسب ،تسهیم و بهرهبرداری از اطالعا  ،دانش و ایدههای مدرتبط بد
مشتریان زمین تسهیتگری بدرای توسدع محصدوال و خددما جدیدد و همچندین روشهدای
جدیدی برای کسب راایت مشتری و حل مسائل مربوط ب آنها را پیدا کندد .شدامی زنجدانی و
نجفتو ( )1390و فنگ ( )2005بهبود محصوال  ،بهبود ارائ خدما  ،رادایت مشدتری ،افدزایش
فروش ،بهبود نگهداری و حفظ مشتری و آشناسدازی سدازمان بدا داندش مخصدوص مشدتری را
مهمترین تأثیرا مدیریت دانش مشدتری بدر کیفیدت و رادایتمندی مشدتری میدانندد .تعدداد
م العا انجام شده ،نشان میدهد هرچند ب دست آوردن و حمایت کردن از فرایندهای مدیریت
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دانش مشتری پیچیده و دشوار هستند؛ اما سازمانهایی ک این امر را با موفقیدت عمتدی سدازند،
میتوانند کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان را بهبود دهند.
تخمین استاندارد الگوی جزیی نشان داد عتیدرام اثرگدذار بدودن مددیریت داندش بدر کیفیدت و
راایتمندی در بان متت ،تأثیرا ابعاد مدیریت دانش مشتری بدرای کارکندان برجسدت نبدوده
است ،این مواوع ممکن است ناشی از نبدود سدازوکارها و سیاسدتهای روشدن بدرای کسدب و
مستندسازی دانش مشتریان باشد .ب بیانی دیگر احتمدال دارد سدازوکارهای رسدمی و نظامنددی
برای گردآوری ،ذخیره ،پردازش و بکارگیری دانش در اختیار کارکنان نبوده و دانش مشدتری بد
صور ایر رسمی و در قالب روی های جاری گردآوری و مورد استفاده قرار میگیرد .این احتمال
نیز وجود دارد ک برخی از کارکنان نسبت ب شیوهها و روشهای مدیریت دانش مشتری آگداهی
ناکافی داشت و همین مواوع بر درک آنها از سواال پرسشنام اثرگذار بوده است .این موادوع
میتواند از طری آموزش کارکنان نسبت ب مفاهیم و روشهای مدیریت دانش مرتفع شدده و در
پژوهش دیگری مجدداً این مواوع مورد م الع قرار گیرد و نتایج آن بدا پدژوهش حاادر مدورد
مقایس قرار گیرد .هرچند مقدار اریب تعیین ( )R2هر ید از ابعداد مددیریت داندش نشدان داد
درصد باالیی از کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان بان از طری ابعاد مدیریت داندش قابدل
تبیین میباشد .این بدان معنا است ک کیفیت و راایتمندی را میتوان از طرید ابعداد مددیریت
دانش پیشبینی کرد .نتایج ب دست آمده با بسیاری از م العا از جمتد پارسدورمان و همکداران
( ،)1998کیم و همکاران ( ،)2020فاادتی و همکداران ( ،)1399عسدگری و همکداران (،)1399
شامی زنجانی و نجفتو ( )1390سازگار نیست .بد گفتد عسدگری و همکداران ( )1399داندش از
مشتری ظرفیت نوآوری را بهبود بخشیده و از این طری باعث ایجاد مزیدت در محصدول جدیدد
میشود .دانش برای مشتری قبل ،در حین و بعد از خرید مورد بهرهبرداری مشتری قرار گرفتد و
ب ایشان اجازه میدهد شناخت بهتری از سازمان و کاال و محصوالتش ب دست آورند (میداکی و
همکاران )2018 ،و دانش درباره مشتری عالوه بر افزودن اطالعا پاید و جمعیدت شدناختی در
مورد مشتری (مثل نام ،ارتباطا  ،دادههای دموگرافی و ایره) ،ترجیحا فدردی و یدا گروهدی
آنها را نیز آشکار میسازد (ژولیان 1و همکاران).
1. Xuelian
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پیشنهادها:
همانطور ک نتایج پژوهش نشان داد عتیرام اثر معنادار مدیریت دانش بر کیفیدت خددما و
راایتمندی مشتریان ،اما ،ابعاد مدیریت دانش مشتری برای کارکنان شعب بان متدت برجسدت
نبود .لذا در این بخش از پژوهش ب منظور مدیریت مؤثرتر ابعاد مددیریت داندش مشدتری بدرای
کارکنان شعب بان متت یعنی دانش از مشتری ،دانش درباره مشدتری و داندش بدرای مشدتری
پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائ کرد:
 پیشنهاد میشود برای بهبود کسب اطالعا بعد دانش برای مشتری از ابزارهای کتابخان  ،وبسایت ،آگهی و خبرها ،میزهای مرجع و کتابدار مواوع ،انجمن عتمی ،برنام های آموزشی وب و
مانند آن استفاده شود و برای بهبود ذخیرهسازی اطالعا از پایگاه داده سایت ،خبرنامد  ،آگهدی،
نشان  ،برگ اطالعا  ،کارگاه آموزشی ،کتابخان مقاال  ،بروشور و خبرنام ها استفاده شود .دانش
از مشتریان دانش با ارزشی اسدت کد میتدوان از آن بد عندوان تقویدتکنندده بهبدود کیفیدت
محصوال و خدما نام برد .پیشنهاد میشود اطالعا دریافتی از مشتریان هدفمندد شدده و در
راستای دریافت ادراکا  ،بینش مشتریان درباره محیط ،رقبا ب روز شود.
پیشنهاد میشود بان متت استان کرمانشاه برای ارتقای کسدب و ذخیدره سدازی داندش در بعدد
دانش از مشتری از ارتباط رودررو با هم مشتریان ،بررسی کاربران ،جعب پیشنهادها ،محتی برای
بحث ،تابتو اعالنا  ،پایگاهداده ،گزارشها و مستندا از مباحث و سیستمهدای بدازخور اسدتفاده
شود.
مدیریت دانش درباره مشتری در سازمان تأثیر مثبتی بدر میدزان کیفیدت خددما دارد؛ درنتیجد
پیشنهاد میشود بان متت استان کرمانشاه برای شناخت بهتر مشتریان هد و بخشبندی آنها
این نوع دانش را کسب و از آن برای ارتقای کیفیت خدما و محصوال م اب بدا هدر بخدش
استفاده کنند .با استفاده از این بُعد میتوان مشتریان را بخشبندی کرد و محصدوال و خددما
بان را با ویژگیها و نیازهای آنها من ب کرد .پیشنهاد میشود برای بهبود کسب دانش در ایدن
بعد از پروفایل مشتریان ،ارتباط رودررو با تمام مشتریان ،دادهکاوی ،بررسی کاربران و همد ندوع
خروجی اطالعا از کانالهای دیگر و برای بهبدود روش ذخیرهسدازی از سیسدتمهای مددیریت
دانش ،کار های وفاداری ،سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری ،اینترنت و مرکز تماس استفاده
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شود .پیشنهاد میشود ،بخش و حوزه خاص در بان
بیشتری ب مدیریت دانش مشتری داشت باشند.

در این مدورد توسدع یابدد تدا باند

توجد

برای پژوهش های آتی پیشنهاد میشود از جامع آماری گستردهتری شامل بان های خصوصدی
و دولتی و مقایس آنها در استفاده بهین از مدیریت داندش مشدتری و تأثیرگدذاری آن بدر سد
کیفیت خدما و راایتمندی مشتریان استفاده شود .موانع فرهنگی در ب کارگیری مدیریت دانش
مشتری مورد بررسی قرار گیرد؛ درنهایت پژوهش در سایر صدنایع نیدز صدور گیدرد تدا امکدان
مقایس و تعمیم بیشتر نتایج فراهم شود.
محدودیتهای پژوهش
موارد زیر از جمت محدودیتهای پژوهش هستند:
تعداد محدود افراد مستط ب مباحث پژوهش برای پاسخگویی ب سؤالهای پرسشدنام مددیریت
دانش مشتری؛ ایرقابل کنترل بودن برخی متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت خدما و رادایتمندی؛
نبود واحد مستقل مدیریت دانش مشتری در بان و ارائ نشدن اطالعا کامل و دقی در مدورد
مدیریت دانش مشتری؛ همچنین قتمرو پژوهش ب عتت عدم موافقت بان ها محدود انتخاب شد.
تشکر و قدردانی
از تمامی مدیران و کارکنان شعب بان متت کرمانشاه ک نویسندگان این مقالد را در دسترسدی
ب دادهها و اطالعا مورد نیاز یاری نمودهاند ،صمیمان سپاسگزاری میکنیم.

منابع:
احسانی ،محمدعتی ) ( .)1383واس های مالی و رشد اقتصادی در ایران ،پژوهشکده پولی و بانکی.1-20 .
بیرامیایگدر ،جمالالدین؛ محمودی ،بهنام و تقیزاده ،هادی ( .)1394ارائ الگوی کیفیت خدما ادراکشده در خت رفتار
شهروندی .م العا مدیریت ورزشی.33-46 ، )33(7 ،
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نوین.1392 ،
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