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مقدمه
با تشدید رقابت جهانی بانکهای پیشرو به راهبرد بهبود مستمر عملکرد و کسب مزیت رقاابتی پایادار

روی آوردهاند (گاندی ،لوزن ،کلیک و آلپکان .)0222 ،در واقع ،تغییارا ساریع نیازهاا و خواساتههاای
مشتریان ،کوتاه بودن چرخه عمر محصوال  /خدما  ،ناپایداری مزیت رقابتی و گونههای نوین رقابات
در سطح جهانی موجب اهمیت فزاینده پاسخ به پرسش برای سازمانهاای پیشارو شاده کاه «چگوناه
نوآوری کنیم و چگونه به منابع پایدار مزیت رقابتی دست یابیم؟» (جوهانسن و اولسن .)0222 ،بسیاری
از سازمانها پاسخ به این سوال را در بهرهبرداری از سرمایههای ناملوس خاود از جملاه سارمایههاای
دانشی یافتهاند (دس و المپکین .)0228،از این رو استفاده بهینه از منابع دانشی و مدیریت موثر داناش
برای ارتقای عملکرد سازمانی از جمله مسائل اساسی پیش روی چنین سازمانهایی به شمار میرود .از
سوی دیگر ،همزمان با توسعه اقتصاد دانشمحور توجه به سرمایههای ناملموس و بهرهبرداری ماوثر از
آنها در کانون توجه و اولویت سازمانهای پیشرو قرار گرفته اسات (راماساوامی و ریواساتاوا وبارگااوا،
 .)0222در میان این سرمایه ها دانش به عناوان بنیاانی بارای دساتیابی باه شایساتگیهاای اصالی و
راهبردی برای عملکرد برتر و رسیدن به مزیت رقابتی ،جایگاهی ویژه یافته است و مدیریت دانش نیاز
به وظیفهای کلیدی برای این سازمانها تبدیل شده است (نوناکو ،تویاما و کونو .)0220 ،بخش مهمای
از منابع دانشی سازمان را دانش مربوط به مشتری تشکیل میدهد و مدیریت و بهرهبرداری موثر از آن
نیز میتواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.
امروزه ،با ارتقای فزاینده جایگاه و اهمیت مشتری برای سازمان ،مادیریت داناش مشاتری نیاز
اهمیتی مانند مدیریت دانش کارکنان پیدا کرده اسات (احمادی و یحیای زادهفار .)2922 ،در مادیریت
دانش مشتری ،منابعی از دانش در خارج از سازمان وجود دارند که سازمانها با بهرهگیری آنها میتوانند
قابلیتهای رقابتی خود را توسعه دهند یا قابلیتهای نوینی را خلق کنند (رولینز و هاالینن)0228 ،؛ باه
عبار دیگر ،مدیریت دانش مشتری با به کارگیری دانشی که در ارتبااط باا مشاتریان اسات ،موجاب
دستیابی به فرصتهای جدید بازاریابی میشود که در نهایت ساطح بااالتری از عملکارد و ارزشزایای
متقابل را به دنبال دارد (لین ،سو و چین.)0222 ،
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خلق دانش به طور مشترک توسط مشتریان و سازمان برای ارزشافزایی دوجانبه میتواناد باه
ارائه محصوال و خدما بهتری بیانجامد (گبار و همکااران .)0229،2در مادیریت داناش مشاتری
دانش مرتبط با مشتریان سازمان به عنوان منبعی ارزشمند و مزیتآفرین به شمار میرود و میتواند باه
عنوان محرکی برای عملکرد سازمانی عمل کند (اسماعیلپور و همکااران .)2928 ،ایان مساهله بارای
سازمانهای فعال در صنعت بانکداری نیز اهمیتی حیاتی دارد .وجود رقابت ،پویایی و تحوال شدید در
محیط پیش روی این بانکها و ظهور هر روزه رقبای جدید در ایان صانعت ،لازوم اساتفاده از داناش
مشتریان و بهرهبردار ی موثر از آن به عنوان به عنوان مزیت رقابتی پایدار و ارتقای عملکرد فروش آنها
را پررنگتر میکند.
با وجود اهمیت جریانهای دانش مشتریان در عملکرد سازمانی ،پاژوهشهاای انجاام شاده در
خصوص بهرهبرداری از آن به منظور ارتقای عملکرد فروش به ویژه در بانکهاای خصوصای از نناای
کافی برخوردار نیستند .پژوهش پیشرو با هدف مساعد به کاهش نسبی این کمبود ،به بررسی نقاش
مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش بانکها میپردازد .نتایج این پاژوهش مایتواناد باه
کسب شناخت کاملتری از چگونگی و میزان تأثیر هر یک از ابعااد داناش مشاتری بار شااخ هاای
عملکرد فروش بانک مورد بررسی مساعد کند و بر این اساس راهکارهایی برای ارتقای عملکارد آن
ارائه خواهد شد.
مروری بر مبانی نظری

عملکرد فروش
فروش نتیجهی موقعیت تعاملی ویژه و تماس چهاره باه چهاره فروشانده و مشاتری احتماالی اسات.
نتیجهی این تماس و تعامل فقط به شخصیت دو طرف بستگی ندارد ،بلکه بیشتر بر این اسات کاه دو
طرف همدیگر را چگونه میبینند و به یکدیگر واکنش نشان میدهند .بارای برقاراری رواباط ماؤثرتر،
فروشنده باید مانند مشتریاش باشد.

1 Gebert et al
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فروشندگان موفق آنهایی هستند که سبکهای ارتباطیشان را برای برقراری تعامال بهتر با
مشتریان مطابقت میدهند .بنابراین به منظور برقراری ارتباطاا ماؤثرتر ،فروشاندگان بایاد انگیازه و
نگرش مشتریان که پیام آنها را دریافت میکنند ،درک کنند (دیویس درین .)0225 ،مطالعاا نشاان
میدهد ،موفقیت فرآیند مبادلهی وابسته به اعتماد بین شخصی خریادار و فروشانده اسات  .اثربخشای
تعامال فروش با توانایی فروشنده در توسعه و درک عقاید مشتری ،توانایی کشف و پیدا کاردن تاأثیر
راهبردهای اثرگذار و سازگار ساختن مشتری این راهبردها ،عملکرد محصول و تواناییهای فروشنده در
انتخاب راهبردهای اثرگذار بر مشتری است .همچنین عملکرد فروشنده تابعی است از ساطح انگیازش؛
شایستگی ،ظرفیت و استعداد فروش؛ درک این که چگونه این نقشها باید انجام گیرد ،اسات (دیاویس
درین .)0225 ،ارزیابی بر اساس باز خور مشتری قضاو در فرآیند فروش را آسان میکند ،بنابراین می
توان عنوان کرد تطبیق ،یک جنبهی اساسی از فرآیند فروش است (ویتز.ب.)2252 .
مدیریت دانش مشتری
مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری هر دو بار ایان تکیاه دارناد کاه مناابعی بارای حمایات از
فرآیندهای تجاری یک شرکت بیابند .از اینرو تلفیق دو نظریه مدیریت ارتباط باا مشاتری و مادیریت
دانش که با نام مدیریت دانش مشتری شناخته میشود ،راهکاری مناسب برای کسب دانش از مشتری
و ارائه دانش مناسب به وی به شمار میرود .مدیریت داناش مشاتری ،باه معناای کااربردن ابزارهاا و
تکنیکهای مدیریت دانش برای پشتیبانی از تبادل دانش باین ساازمان و مشاتریانش و توانمنادکردن
شرکت برای اخذ تصمیما مناسب تجاری اسات (پاکات0222 ،2؛ موریلاو و آناابی .)0220،0مادیریت
دانش مشتری را به عنوان بهرهگیری از دانش برای مشتری ،از مشتری و دربااره مشاتری باه منظاور
افزایش قابلیتهایی برای مشتریان توسط ساازمان هام تعریاف کاردهاناد (راولای .)0220،در حقیقات
مدیریت دانش مشتری از مدیریت دانش به عنوان یک ابزار حمایتی دانش مشتری استفاده میکناد تاا
هم دانش مورد نیاز مشتری را فراهم آورد و هم دسترسی او به این دانش را تسهیل کند.

1 Paquette
2 Murillo & Annabi
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از طرف دیگر مدیریت دانش مشتری میکوشد از دانش نزد مشتری نیز آگااه شاود .مادیریت
دانش مشتری با ذخیرهسازی دانش ،تسهیل دسترسی به دانش میکوشد از این سارمایه دانشای بهتار
بهرهبرداری شود (شامیزنجانی و نجفلو .)2922 ،مدیریت دانش مشتری سازمان را توانا مایساازد کاه
فرصتهای پدیدار شده در بازار بهتر شناسایی کند و از آنها برای مزیت رقابتی خود بهرهبرداری کناد.
مزایا و نتایج استفاده از دانش مشتری هم برای مشتری و هم بارای ساازمان ساودمند اسات .ازجملاه
مزایایی که استفاده از این نوع دانش برای سازمان دارد شامل موارد زیر اسات (فناگ  :)0228بهباود
محصوال  ،بهبود ارائه خدما به مشتری ،رضایت مشتری ،افزایش فروش ،بهبود نگاهداری و حفا
مشتری ،آشناسازی سازمان بادانش مخصوص مشتری.
سه نوع جریان دانش که نقش حیاتی در تعامل بین شرکت و مشتریان بازی میکنناد عبارتاناد
از :دانش «برای»« ،از» و «درباره» مشتری .در مرحله نخست ،برای پشاتیبانی از مشاتریان در فرایناد
خریدشان به جریان دانشی نیاز است که از شرکت بهسوی مشاتریان هادایت مایشاود (داناش بارای
مشتریان) .چنین دانشی بر درک مشتری از کیفیت خدما تأثیر میگذارد (رولینز  . )0228بارای مثاال
دانش مشتریان در مورد محصوال  ،تأمینکنندگان و گرایشهای باازار مایتواناد باا کماک ساازوکار
بازخورد مناسب برای بهبود نظاممند و نوآوری محصوال مورد استفاده قرار گیرد .جمعآوری و تحلیال
«دانش درباره مشتری» یکی از قدیمی ترین اشکال فعالیت مدیریت دانش در حوزه مدیریت ارتبااط باا
مشتری است .افزون بر اطالعا جمعیات شاناختی و معاامال گذشاته «داناش در ماورد مشاتری»
نیازهای کنونی مشتریان ،خواستههای آتی ،ارتباط ،فعالیت خرید و توانایی مالی را نیز در بار مایگیارد
(شامیزنجانی و نجفلو.)2922 ،
دانش درباره مشتری
نوعی از دانش که به سازمان کمک میکند مشتریانش را بشناسد وبر آنها به طور مؤثری هدفگذاری
کند .سه نوع دانش درباره مشتری وجود دارد،جمعیتشناسای،روانشاناختی و رفتااری(بوس  .)0229از
دیدگاه شامی زنجانی و همکاران ( )0225داناش دربااره مشاتری ناوعی از داناش (همچناین داده یاا
اطالعاتی که میتواند تحلیل،تفسیر و سرانجام تبدیل به دانش شوند) که شرکت بارای شاناخت بهتار
مشتریان هدفش به دست آورد .آنها انواع «دانش درباره مشتری» را عبار میدانند از:
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دانش و اطالعا در مورد مشتری فعلی
دانش و اطالعا تاریخی مشتریان فعلی
دانش و اطالعا مربوط به نیازمندیهای مشتریان فعلی
دانش و اطالعا در مورد مشتریان بالقوه
دانش و اطالعا شخصی مشتریان بالقوه
دانش و اطالعا مربوط به عالیق و ترجیحا مشتریان بالقوه [رولی .]0220،
دانش برای مشتری
دانش برای مشتری 9دانشی است برای ارتقای آگااهی و تجربیاا مشاتریان در ماورد محصاوال و
خدما شرکت .رشد تجار الکترونیک سبب شده انتقال تجربه ملموس برای کاربر اماری حیااتی باه
شمار رود .از دیدگاه شامی زنجانی و دیگران ( )0225دانش برای مشاتری ناوعی از داناش اسات کاه
مشتریان هدف ما برای شناخت بهتر ما به دست میآورند.
دادهها ،اطالعا یا دانش برای مشتری میتواند از منابع مختلفی مانند دیگر مشاتریان دیگار،
رقبا ،مؤسسا مشاوره یا خود شرکت برای ارائه اطالعا مورد نیاز مشتری کسب شود (رولی .)0220،
دانش برای مشتری به طور عادی یک رابطه یک سویه از سمت شرکت به مشتری است که اطالعا
مورد نیاز مشتریان در مورد سازمان را برایشان فراهم میسازد تا بتوانناد شاناخت بهتار و بیشاتری در
مورد محصوال و خدما سازمان به دست آورند (دی جی اس  .0)0222،از دیدگاه شامی زنجاانی و
دیگران ( )0225انواع «دانش برای مشاتری» عبارتناد از :داناش و اطالعاا محصاوال و خادما
شرکت :نیازمندیهای دانشی و اطالعاتی مشتریان فعلی و نیازمندیهای دانشی و اطالعاتی مشاتریان
بالقوه .دانش و اطالعا عمومی شرکت :اطالعا معرف شرکت ،محصوال دانشی شارکت .داناش و
اطالعا محیطی شرکت :داناش و اطالعاا باازار و داناش و اطالعاا در خصاوص محصاوال و
خدما رقبا (رولی.)0220، 9

1 . knowledge For Customer
2. Day G.S 2000
3. Rowley J. E. Reflections
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دانش از مشتری
دانش از مشتری 2شامل ایدهها ،دیدگاهها و اطالعاتی است که سازمان از مشتریانش دریافت مایکناد.
این دیدگاهها میتواند درباره محصوال و خدما کنونی ،روندهای مشتریان و نیازهای آتی و ایدههایی
برای نوآوری در شرکت باشد .ایدههایی که برای موفقیت نوآوریهای محصول ارائه میشوند ،انلاب از
کاربر و مشتری نهایی دریافت می شوند ،نه از درون سازمان .از این رو سازمان بایاد باه فعاالناه بارای
اکتساب آ ن تالش کند .بدین منظور باید به مشتریان کمک کند تا در رابطاه باا محصاوال خالقیات
داشته باشند و محصوال

را با در نظر گرفتن نیازهای خاص و ترجیحا خود شخصای ساازی کنناد

(بوز،سوگوماران .)0229،0از دیدگاه شامیزنجانی و دیگران ( )0225دانش از مشتری نوعی دانش اسات
که شرکت در ارتباط با راتقای محصوال و خادماتش باه دسات مایآورد .داناش از مشاتری شاامل
اطالعا مرتبط با شرکت و رقبا است .اطالعا مرتبط با شرکت نتیجه دیدگاه مشتری درباره شارکت
و اطالعا مرتبط با رقبا ،ناشی از دیدگاه مشتری درباره رقبا است (رولی.)0220، 9
مدل مفهومی
در این پژوهش بر مبنای ادبیا بیانشده ،ابعاد مدیریت دانش مشتری به عنوان متغیرهاای مساتقل و
عملکرد فروش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .ابعاد سهگانه مدیریت دانش مشتری از
الگوی رولینس و هالینن ( ) 0228برگرفته شده است که شامل سه نوع دانش است :داناش از مشاتری،
دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری .تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد فروش نیز بر پایه
یافتههای یانگ ( ) 0222فرض شده که مدیریت دانش را عاملی موثر بر ارتقای عملکرد سازمانی یافتاه
است .برای سنجش دانش مشتری از پرسشنامه استاندارد شامی زنجانی و نجفلو ( )2922استفاده شاده
است .بر این اساس مدل مفهومی پژوهش را میتوان به صور شکل شمارهی  2نشان داد.

1 .knowledge From Customer
2. Bose R., Sugumaran 2003
3. Rowley J. E. Reflections
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مدیریت دانش مشتری
دانش درباره
مشتری
ف1

عملکرد فروش

ف2

دانش از مشتری

ف3
دانش برای مشتری

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مباحث بیانشاده در بخاش پیشاینه نظاری و مادل مفهاومی در نظار گفتاه شاده
فرضیههای تدوین شدهی این پژوهش عبارتند از:
دانش درباره مشتری بر ارتقای عملکرد فروش تأثیر مثبت دارد.
دانش از مشتری بر ارتقای عملکرد فروش تأثیر مثبت دارد.
دانش برای مشتری بر ارتقای عملکرد فروش تأثیر مثبت دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش پیش رو از نگاه هدف ،کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتههای آن برای حل مشاکال خااص

درون سازمان استفاده میشود .از نگاه چگونگی گردآوری دادهها ،پژوهشی توصایفی ا همبساتگی باه
شمار میرود؛ زیرا اطالعا مورد نیاز از وضع موجود نمونهی آماری را باا اساتفاده از پرساشناماه باه
دست آمده است .همچنین از جنبهی زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادههاا ،پژوهشای کمای باه شامار
میرود .جامعهی مورد بررسی در این پژوهش ،شامل مدیران و کارکنان یک بانک خصوصی در تهاران
به تعداد  578نفر است.
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در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .تعداد نمونه بر اسااس فرماول
نمونهگیاری از جامعاهی محادود شاامل  072نفار اسات .ابازار جماعآوری دادههاای اولیاه میادانی،
پرسشنامهای  22سوالی است که به صور طیف پانج ساطحی لیکار اساتفاده شاده اسات .بارای
آزمودن پایایی پرسشنامه ،نمونهی اولیهای شامل  92پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از
دادههای به دست آمده و با کمک نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباا
برابر  2/52محاسبه شد .میزان پایایی سواال مربوط باه هار یاک از متغیرهاای پاژوهش در جادول
شمارهی  2ارائه شده است.
جدول .9ضریب پایایی پرسشنامه و هر یک از متغیرها و ابعاد آنها

مشتری

دانش درباره

دانش از مشتری

مشتری

دانش برای

دانش مشتری

عملکرد فروش

ضریب پایایی

%33

%32

%96

%37

%22

یافتههای پژوهش
در مدل معادال ساختاری ،روابط موجود بین صفتهای مکنون که بر اساس نظریه استخراج شدهاناد

با توجه به دادههای گردآوریشده بررسی میشوند (کالنتری .)2955 ،در ایان مادل  22متغیار آشاکار
(شامل سؤالهای پرسشنامه) و  4متغیر مکنون (متغیرهای مستقل و وابسته مورد نظر) وجود دارد .پس
از مدلسازی ،برای ارزیابی صحت مدل از شاخ های ویژهای استفاده میشود که عبارتاناد از :نسابت
کایدو به درجه آزادی که باید کمتراز مقدار مجاز  9باشد ،مقدار ریشاهی میاانگین تاوان دوم خطاای
تقریب که مقدار مجاز آن باید کوچکتر از  2/25باشد و مقدار پی که باید کوچاکتار از  2/28باشاد و
شاخ

به رازش تعدیلیافته باید بزرگتر  2/2باشد .برای بررسی معنادار بودن تاأثیر مادیریت داناش

مشتری بر عملکرد فروش ،از مدل معناداری و برای ارزیاابی چگاونگی و میازان ایان تاأثیر از مادل
استاندارد استفاده می شود .در مورد معنادار بودن اعداد بهدستآمدهی مدل ،میتوان گفات از آنجاا کاه
آزمون فرضیهها در سطح اطمینان  2/28انجام میشود ،اعدادی معنادار خواهناد باود کاه باین  2/22و
 – 2/22نباشند؛ یعنی اگر عددی بین 2/22و  -2/22قرار بگیرد ،بیمعنا خواهد بود.

/161
/ 111

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و شش ،زمستان 69

بهمنظور بررسی روابط بیانشده در فرضیه ها ابتدا با استفاده از مدل معناداری معنادار باودن اثار
هر یک از روابط پیشبینیشده بررسی می شود و سپس با استفاده از مدل استاندارد میازان و چگاونگی
تأثیر هر یک از آنها ارزیابی میشود .بر مبنای شاخ های جدول شامارهی  9مایتاوان در ماورد باه
رازش مدل تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد فاروش قضااو کارد .نتاایج حاصال از ارزیاابی
معناداری روابط پیشبینی شده در شکل  0نمایش داده شده است.

شکل  .2نمودار مدل تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد فروش در حالت معناداری

شاخ های به رازش مدل ،مناسب بودن مدل اندازهگیری متغیرهای مربوط را نشان مایدهاد؛
زیرا نسبت کایدو به درجه آزادی برابر  2/75و کمتر از مقدار مجاز  ،9مقدار ریشهی میانگین توان دوم
خطای تقریب (یعنی  )2/282در حد مقدار مجاز یعنی کوچکتر از  2/25و بزرگتار از  2/28قارار دارد.
همچنین بر مبنای این مدل ،تأثیر روابط پیشبینیشده در همه فرضیهها معنادار هستند؛ زیرا مقدار آنها
برای همه فرضیهها بیشتر از مقدار  2/22است.
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جدول  .3شاخصهای به رازش مدل تأثیر توانمندسازی بر عملکرد فروش

شاخص  RMSEAشاخص GFI
0/69

0/079

شاخص AGFI
0/61

X2/df
1/32

با استفاده از مدل استاندارد نیز ،میتوان میزان تأثیر روابطی در این مدل که معناداری آنها تأیید
شده را بررسی کرد.
شکل  .3نمودار مدل تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد فروش در حالت استاندارد

مدل در حالت استاندارد نشان میدهد تأثیر مثبت ابعااد مادیریت داناش مشاتری بار عملکارد
فروش قابل تأیید است .بدین ترتیب بر مبنای نتایج به دست آمده از مدل معناداری و مادل اساتاندارد،
میتوان نتایج بررسی فرضیههای پژوهش را در جدول شمارهی  2خالصه کرد.
جدول  .9نتایج حاصل از بررسی فرضیهها

فرضیه

مسیر :اثر مثبت و معنادار ....

ضریب استاندارد

اعداد معناداری

نتیجه

2

دانش درباره مشتری بر عملکرد فروش

0/92

2/11

تأیید

9

دانش از مشتری بر عملکرد فروش

0/76

9/09

تأیید

9

دانش برای مشتری بر عملکرد فروش

0/79

7/26

تأیید
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الگوی کلی روابط بین متغیرها در مدل معادال ساختاری با فرضیههای بیانشده سازگار بودند؛
هر  9رابطهی بررسیشده معنادار و مهم بودهاند .بر مبنای نتایج بهدستآمده مولفههای مدیریت داناش
مشتری بر عملکرد فروش این بانک خصوصی تأثیری مهم و معنادار دارد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ارتقای عملکرد فروش یک بانک خصوصای

پرداخته است .وجود رقابت شدید در میان بانکها و ضرور تعامل موثر و پایدار این آنها با مشاتریان
خود باعث میشود شناخت و بهرهبرداری موثر از انواع دانش مشتری نقش بسایار تعیاینکننادهای در
ارتقای عملکرد فروش این بانکها داشته باشد .نتایج حاصل از بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بار
عملکرد فروش این بانک بیانگر تأثیر معنادار و مثبت هر سه نوع دانش مشتری در این زمینه باود .بار
اساس این نتایج میتوان چنین گفات باناکهاایی کاه خواهاان عملکارد بااالیی در زمیناه فاروش
محصوال و خدما خود به مشتریان هستند باید به مدیریت موثر دانش مشتری به عنوان وظیفاهای
حیاتی توجه داشته باشند.
اهمیت حیاتی مدیریت دانش مشتری برای این بانک به ایان دلیال اسات کاه اماروزه در اثار
عواملی همچون پیشرفت روزافزون فناوری اطالعا و شبکههای اجتماعی افزایش آگاهی افراد جامعه
رشدی فزاینده یافته است .تغییر هر روزه نیازها و انتظارا مشتریان نیز در نتیجاه چناین رونماایی ر
داده است .افزون بر این ،ایجاد فضای رقابتی جدیاد ،توجاه ویاژه باه خواساتههاا ،نیازهاا و انتظاارا
مشتریان را اجتناب ناپذیر میکند .در این فضای رقابتی استفاده از دانش مشتریان و مادیریت صاحیح
آن در فرایندهای نوآوری و عملکرد سازمان میتواند در کسب مزیت رقابتی پایادار و ارتقاای عملکارد
فروش به عنوان هدف نهایی بانکها و مؤسسا مالی مساعد کند .بهبود کیفیات محصاول ،بهباود
ارائه خدما به مشتریان ،ارتقای رضایت مشتری ،نگهداری و حف بهتر مشتری و در نهایت افازایش
فروش از جمله مهمترین دستاوردهای اجرای بهینه مدیریت دانش مشتری به شمار میروند .یافتههای
این پژوهش بیانگر تأثیرمثبت و معنی دار دانش از مشتری عملکرد فروش بانک مورد بررسای اسات.
این موضوع اهمیت جریان دانش از مشتری در صنعت بانکداری را نشان میدهد.
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بانکها با به کارگیری جریان دانش از مشتری میتوانند در ماورد داناش و محصاوال رقباا و
دیدگاه مشتریان در مورد این محصوال آگاهی یافته و با الگوبرداری از آنهای بتوانناد محصاوال و
خدما جدیدی را به سبد محصول خود بیافزایند .همچنین مایتوانناد از ایادههاای خاارج از ساازمان
سریعتر آگاه شوند و در نتیجه سریع تر از رقبا اقدام به نوآوری کنند .افزون بر این ،به کارگیری جریاان
دانش از مشتری و عملی کردن ایدههای حاصل از آن ،به مشتریان اطمینان میدهد نظرهایشان بارای
سازمان مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع میتواند مشوق ارزشمندی برای مشارکت مشاتریان
در سازمان باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش دانش درباره مشتری نیز میتواند باه ارتقاای عملکارد فاروش
بانکها کمک کند .شناخت انتظار  ،آگاهی از رفتارهای خرید و ترجیحا مشاتریان کناونی ساازمان
میتواند امکان مناسبی برای اصالح و تعدیل فرایند خدمت رسانی و توزیع محصول و ارائه خادمت باا
مشتریان فراهم سازد که اینها خود میتوانند به تقویت دیدگاه مثبت مشاتری در ماورد محصاوال و
خدما بانک و تمایل با ادامه تعامل با آن کمک کنند . .شناخت انگیزهها و انتظارا مشاتریان باالقوه
نیز زمینه را برای بالفعل کردن این مشتریان فراهم میسازد و این موجب ارتقای عملکرد فاروش ایان
بانک خواهد شد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد «دانش برای مشتری» نیاز تاأثیری مثبات بار عملکارد
فروش این بانک دارد .شناخت نیازمندیهای دانشی و اطالعاتی مشتریان کنونی و بالقوه ایان باناک و
ارائه اطالعا کافی در مورد این بانک و محصوال آن به مشتری مایتواناد موجاب مثبات اندیشای
مشتری در مورد این بانک شود و احتمال ترجیح دادن مراجعه مجدد به این بانک را افزایش دهد .ایان
جریان زمینة اعتماد را در مشتریان به وجود می آورد و در نتیجة آن مشتریان تمایل بیشتری برای ایان
اشتراکگذاری دانش خود با این بانک خواهند یافت .بر اساس یافتههاای پاژوهش پیشانهاد مایشاود
بانکها برای ارتقای عملکرد فروش خود در فضای رقابتی امروزی ،دانش مشتری و مدیریت موثر آن
را به عنوان اولویتی کلیدی مورد توجه قرار دهند .بدین منظاور الزم اسات باا باه کاارگیری ابزارهاا و
تکنیک های مدیریت دانش از تبادل دانش بین بانک و مشتریان پشاتیبانی کنناد .همچناین باا فعاال
کردن مشتریان در فرایند خلق مشترک ارزش مشتری را از دریافت کننده منفعل محصول باه شارکای
فعال خلق ارزش تبدیل کند.
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