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بررسي تأثير استفاده از ظرفيتهاي سازماني براي افزايش ارزش مشتري
(مطالعه موردي :مديران و کارشناسان بازاريابي بانک سپه)
حسين وظيفهدوست 9ـ مريم عبدلي
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چکيده
اهميت نقش مشتري در مديريت يک شرکت در طي بيست سال اخير رو به فزوني بوده است .ظرفيت هااي ساامماني
يک شرکت چه با جهت گيري دروني و چه بيروني براي افزايش خلق ارمش مشتري ضروري است .هاد

ام انااا

اين پژوهش بررسي تاثير ظرفيتهاي سامماني (مديريت دانش ،بامارگرايي و مديريت ارتباط با مشتري) بر خلق ارمش
براي مشتري در صنعت بانکداري ميباشد .اين مطالعه با استفاده ام طرح پژوهش ام نوع توصيفي -پيمايشي ،مبتني بار
روش همبستگي ميباشد .جامعه آماري منتخب ،مديران و کارشناسان باماريابي شعب بانک سپه در کانن شاهر تبرياز
ميباشند و با استفاده ام پرسشنامه ،اطنعات مورد نظر مشتريان جمعآوري گرديد .پايايي همه متغير در دامنه قابل قبول
قرار دارند .براي آممون مدل ام روش کمترين مربعات جزيي و نر افزار  PLS-Graphاستفاده شد .نتايج نشان داد کاه
مديريت دانش بر بامارگرايي و مديريت ارتباط با مشتري تاثير مثبت و همچنين بامارگرايي ،مديريت ارتباط با مشاتري
و مديريت دانش بر خلق ارمش بر مشتري تأثير مثبت دارد .بر اساس نتايج تحقياق باه طاور کلاي مايتاوان اينگوناه
نتياهگيري نمود که در عصر حاضر پرداختن به باماريابي مبتني بر دانش ،يک ضرورت مايباشاد و اساتفاده ام آن باه
عنوان يکي ام مهمترين مزيتهاي رقابتي کسب و کارها محسوب ميگردد.
واژگان كليدي :مديريت دانش ،بامارگرايي ،مديريت ارتباط با مشاتري ،خلاق ارمش باراي مشاتري ،مادل معااد ت
ساختاري

1دانشيار ،عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
2دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مرند ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،مرند ،ايران ( m.abdoli2009@gmail.comمسئول
مکاتبات)
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طريق ترکيب مادد منابع و ظرفيتهاي موجود خود

مقدمه
در طي دههي اخير و در جو موجود ،نگرش يک

به خلق ارمش دست بزند .يک شرکت بايد توانايي

شرکت نسبت به مشتري به تدريج اهميتي حياتي يافته

پيکربندي مادد ظرفيتهاي سامماني خود را براي

به نقش

خلق ارمش به طور مداو داشته باشد که در اين

است .نقش مشتري ام نقش يک مشتري صر

يک مصر کننده ،همکار ،تهيهکننده ،و سامنده ارمش

صورت ظرفيتهاي ديناميک نقش ايفا ميکنند.
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و همکار در تهيهي دانش و قابليت ،تغيير يافته است

با اين که ليون و فنگفنگ ( ،)3112يک رابطهي

(سيلويا و همکاران .)3102 ،1به عنوه ،در محيط

احتمالي بين اين سه ظرفيت سامماني را پيشنهاد

رقابتي پيچيده که شرکت درون آن عمل ميکند

ميکنند ،برخي نتايج هنوم منتظر تاييد نظري هستند

مصر کننده انتظار ارمش برتر را دارد (سنچز و

چون مقالهي منتشر شده ،تنها تاثير احتمالي رابطه بر

بروک .)3112 ،2بنابراين به تدريج شرکتهاي بيشتري

روي عملکرد اقتصادي را بررسي ميکند .جنبه نوآوري

ارمش مشتري را هنگا جستاوي روشهاي جديد

اين تحقيق آن است که ،در تحقيقات پيشين رابطهي

براي کسب مزيت رقابتي و حفظ آن به عنوان يک

بين سه ظرفيت سامماني پيشنهادي را بررسي نکرده و

عامل کليدي مينگرند .

نير تحقيقي در مورد بررسي تاثير آن ها بر ارمش

ظرفيتهاي سامماني يک شرکت داراي اهميت

مشتري وجود ندارد .اين تحقيق اين شکا

در

بسيار با يي براي افزايش ايااد ارمش مشتري هستند.

تحقيقات موجود را ام طريق بررسي اين مسئله

ام اين رو مديران بايد بر روي توسعهي ظرفيتهايي

ميپردامدکه ترکيب مادد اين سه ظرفيت (بامارگرايي،

تمرکز کنند که مشتري را به عنوان يک جزء کليدي

مديريت دانش و مديريت روابط با مشتري) (سيلويا و

مينگرند تا با ترين ارمش مشتري را ايااد کنند.

همکاران )3102 ،در افزايش ارمش مشتري نقش

کانون توجه اين مقاله بر روي سه ظرفيت است:

موثري دارد و به شناسايي نحوهي تاثير اين ظرفيتها

بامارگرايي ،3مديريت دانش 6و مديريت روابط با

بر ارمش مشتري تاثير ميگذارد .اين محققين همچنين

مشتري 5ميباشد.

پيشنهاد ميکنند که اين ترکيب جديد ميتواند يک

مروري بر تحقيقات پيشين مشخص ميسامد که

ظرفيت ديناميک (به صورت يک جعبهي سياه ديده

پيوند روشني بين هر يک ام اين سه ظرفيت و ارمش

ميشود) ايااد کند که به شرکت امکان حفظ مزيت

اصلي شرکتهاي بامارگرا،

رقابتياش را ميدهد .سوال خاص تحقيق اين است که

شرکتهايي که دانش خود را مديريت مي کنند يا

اگر مشتري تقاضاي ارمش برتر را داشته باشد ،يک

شرکتهايي که روابط با مشتري را مديريت ميکنند،

شرکت چگونه ميتواند ظرفيتهاي موجودش را براي

ارائهي ارمش برتر براي مشتري است .با اين وجود

ايااد توانايي ارائهي ارمش برتر در هم آميزد؟

مشتري وجود دارد .هد

هيچ تاثير منفرد يا خاصي مهم نيست بلکه برعکس

به طور خنصه ،هد

اين مقاله شرکت در مقا ت

تاثير سه ظرفيت با هم بايد بصورت کلي و پايدار

موجود مديريت راهبردي به وسيلهي تعيين رابطهي

باشد .بر اساس تحقيق مورو و هولکامب،)3112( 4

بين سه ظرفيت و تاثيرات بالقوهي اين رابطهها براي

کسب منابع و ظرفيتهاي ارمشمند و نادر به تنهايي

مشاهدهي آنچه که در درون جعبهي سياه براي افزايش

توسعهي مزيت رقابتي يا خلق ارمش را تضمين نمي-

ارمش مشتري اتفاق ميافتد ،است .در اين مقاله تنش

کند؛ شرکتها بايد توانايي مديريت آنها را به طور

شده است تا ترکيبهاي احتمالي سه ظرفيت سامماني

موثري داشته باشند .بنابراين يک شرکت ميتواند ام

را شناسايي کرده و فرايندي را براي ايااد ارمش برتر

بررسي تأثير استفاده ام ظرفيتهاي سامماني براي افزايش ارمش مشتري 74 /...

مشتري ام ديدگاه مديران و کارشناسان باماريابي بانک

ظرفيتهاي موجود خود براي ايااد امکان برآورده-

سپه پيشنهاد کرده و تحليل نمايند.

سامي تقاضاي مشتري را بدانند.

مباني نظري پژوهش
ديدگاه مبتني بر منبع ،شرکت را به عنوان يک بسته
ام منابع و ظرفيتها در نظر ميگيرد و فرض ميکند
که توميع ناهمگني ام اين منابع و ظرفيتها در شرکت
وجود دارد که در طي ممان پايدار است (بارنري و
همکاران3100 ،8؛ بارنير .)3103 ،9با اين فرض،
محققين پيشنهاد ميکنندکه وقتي شرکتها منابع و
ظرفيتهايي دارند که ارمشمند ،نادر ،بدون رقيب و
غير پايدار هستند،

ميتوانند ام آنها براي اجراي

راهبردهاي خلق ارمش استفاده کنند که اين امر به
نوبهي خود منتهي به يک مزيت رقابتي پايدار ميشود.
منار به خلق ارمش ام طريق توسعهي يک مزيت
رقابتي شود .در هر حال ،داشتن صر

اين منابع و

ظرفيتها ،خلق ارمش را تضمين نميکند ،همانطور
که توسعهي مزيت رقابتي را تضمين نميکند (سيلويا و
همکاران. )3102 ،
بنابراين شرکتها بايد منابع خود را براي خلق
ارمش تاميع وترکيب کرده و مورد بهره برداري قرار
دهند .با اين حال ،مطالعات بسيار اندکي وجود دارند
که چگونگي مديريت تبديل منابع براي خلق ارمش ام
سوي مديران و شرکتها را بررسي کردهاند.
يکي ام اين معدود مطالعات که فرآيندهايي که در
طي توسعهي ظرفيتها براي خلق ارمش مشتري را
تحليل ميکند به شناسايي نقش طراحي پيکربندي
ظرفيتها ميپردامد که نياممند داشتن درکي ام بامارها
و نيامهاي مشتري است؛ يکپارچهسامي ظرفيتها براي
توليد پيکربنديهاي جديد؛ و استفاده ام پيکربنديهاي
ظرفيتها است (سيرمون و همکاران.)3112 ،10
شرکتها ام تقاضاي مشتريها براي ارمش برتر
مطلع هستند و بايد چگونگي ترکيب مادد

با تعريف کردن قابليتها به عنوان ظرفيت يک
شرکت براي استفاده ام منابع براي دستيابي به هد
مطلوب و تعريف منابع به عنوان موجودي عوامل
تحت تملک يا کنترل شرکت ،مناسبترين تعريف
براي بامارگرايي به عنوان يک ظرفيت سامماني است.
مفهو بامارگرايي به معني توانايي برتر يک شرکت
براي درک و راضي سامي مشترياش است .سيلويا و
همکاران ( )3102اشاره ميکند که بامارگرايي يک
ظرفيت متمايز ميسامدکه به طور منظم اطنعات بامار
را گردآوري و تفسير کرده و مورد استفاده قرار مي-
دهد .بر اساس تحقيق کائور و گاپتا )3101( 11براي
ساخت يک ظرفيت بامارگرايي مطلوب ،مديران بايد
رفتارهاي بامارگرا را ام طريق طراحي فرآيندهايي با
جهتگيري بامار شبيه سامي کنند.
بامارگرايي ام ديدگاههاي مختلف قابل بررسي
است که بعضي محققين مانند گرول و تانسوهاچ
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( )3110آنرا به عنوان يک ظرفيت سامماني مهم براي
مديريت بحرانهاي اقتصادي تعريف ميکنند .ام
ديدگاه تومينن و همکاران
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( ،)3112بامارگرايي به

عنوان يک ظرفيت ميباشد که شرکتها را قادر مي-
سامد تا فعاليتهايشان ،اطنعات بامار را پردامش کرده
و واکنش نشان ميدهد .ام اينرو بامارگرايي ،يکي ام
ظرفيتهاي عملياتي پيشنهادي در اين مطالعه است.
مينن و همکاران ،)3103( 16بامارگرايي را به عنوان يک
ظرفيت سامماني تعريف کرده که به شرکت امکان
توليد اطنعات مناسب ام بامار در ارتباط با نيامهاي
فعلي و آيندهي مشتري؛ يکپارچهسامي و پراکندهسامي
اين اطنعات در ميان بخشهاي مختلف و طراحي
هماهنگ و اجراي واکنش راهبرد سامماني نسبت به
فرصتهاي بامار را ميدهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بدين جهت ،منابع و ظرفيتهاي يک شرکت ميتواند

بازارگرايي
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تعريف ميکند .مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک

مديريت دانش
محققين بسياري تشخيص دادهاند که مديريت

ظرفيت ميباشد که تاکيدي بر اين واقعيت دارد که

دانش يک ظرفيت سامماني است (چن و هونگ،15

شرکتها بايد بر روي توسعه و دستيابي به ماموعهاي

 .)3112بخش عظيمي ام اين دانش متعلق به افراد

ام منابع سرمايهگذاري کنند که آنها را قادر ميسامد تا

منفرد است که ام پراکنده شدن اين دانش در شرکت

رفتارشان را در قبال مشتريهايشان اصنح کنند

ممانعت ميکنند .با اين حال شرکتها هنوم نياممند اين

(سيلويا و همکاران .)3102 ،ام سوي ديگر ،برخي
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ظرفيت براي مديريت دانشي که به آن دسترسي دارند

محققين مانند پپرم و روگرم ( )3112آنرا به عنوان

هستند تا استفادهي مناسب ام آنرا تضمين کنند.

يک فلسفه يا جهتگيري در تاارت ميدانند .ام ديدگاه

گلد و همکاران )3110( 14ظرفيت مديريت دانش

اين محققين ،مديريت ارتباط با مشتري غالبا در مورد

را به عنوان فرآيندهايي تعريف کردهاند که شرکتها

انتقال تاارت به يک بنگاه متمرکز بر مشتري است .به

براي توسعه و استفاده ام دانش شان نيام دارند .لي و

همين دليل ،اين ديدگاه فرض ميکند که مفهو

همکاران )3112( 17مديريت دانش را به عنوان ظرفيتي

مديريت ارتباط با مشتري شامل بامارگرايي است.
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براي توليد و استفاده ام دانش براي ساخت يک مزيت

مديريت ارتباط با مشتري به عنوان ظرفيتي که

رقابتي پايدار تعريف کردهاند ،با اين فرض که دانش

شرکت براي توسعه و حفظ روابط مناسب با مشتري

يک منبع حياتي براي ساممان است.

نيام دارد تعريف شده است (کيم و کيم.)3112 ،20

بنا به د يل مشابه پيشنهادي ،بامارگرايي به عنوان

مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک ظرفيت

يک ظرفيت سامماني دستهبندي ميشود ،بر اين اساس،

سامماني ميباشد که به فعاليتهاي شرکت امکان مي-

مديريت دانش را نيز به عنوان يک ظرفيت سامماني و

دهد تا بهبود ايااد و حفظ روابط طو ني مدت با

عملياتي دستهبندي ميکنند .اين فرضيه که مديريت

مشتريهايش را براي دستيابي به وفاداري و رضايت

دانش يک ظرفيت سامماني است ،بدين معني است که

مشتري هد گيري کند (سيلويا و همکاران.)3102 ،

شرکتها بايد ماموعهاي ام منابع را براي ايااد،
استفاده و اشتراک دانش را داشته باشند (سيلويا و

خلق ارزش مشتري

همکاران .)3102 ،بنابراين مديريت دانش به عنوان يک

متخصصين مدتهاي مديدي است که تشخيص

ظرفيت سامماني ،که امکان يکپارچهسامي افراد،

دادهاند عناصر اساسي راهبرد تااري يک شرکت شامل

فناوريها ،فرايندها و راهبردهاي درون شرکت را براي

توانمندي براي درک چيستي ارمش مشتري ،خلق

ايااد ،استفاده و اشتراک دانش فراهم مي سامد.

ارمش براي آنها و سپس مديريت اين ارمش در طي
ممان است .توانمندي براي شناسايي اينکه مشتريها ام
محصول يا خدمات چه ميخواهند به شرکت کمک

مديريت ارتباط با مشتري
تعريفها و مفاهيم مختلفي ام اصطنح مديريت

ميکند تا گزارهي ارمش خود را فرمولبندي کند
21

ارتباط با مشتري وجود دارد که نشان ام تنوع ديدگاهها

(سيلويا و همکاران .)3102 ،پورتر ( )0221اشاره مي

ام اين ديدگاهها به

کند که مزيت رقابتي يک شرکت ام توانمندي آن

( )3112صورت گرفته

شرکت براي خلق ارمش براي مشتريان ناشي ميشود

ميباشد .کاملترين دستهبندي
وسيلهي مبله و همکاران
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است و يکي ام پنج چشماندامي که شناسايي کردهاند،
مديريت ارتباط با مشتري را به عنوان يک ظرفيت

که ام هزينهي خلق آن ارمش تااوم ميکند.
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ارمش مشتري در دههي  0221به عنوان يک

بسياري مديريت دانش را به عنوان بستهاي ام فرآيندها

موضوع که به سرعت و بطور فزايندهاي براي شرکتها

تعريف کردهاند که شرکت بايد آنها را فعال کند تا ام

و محققين دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت ،ظاهر شد

آنچه که ميداند براي خلق ارمش براي مشتريانش
25

و اکنون متخصصين اين مفهو را به عنوان يکي ام

استفاده کند (وراکولپيپات و رمگوم .)3112 ،

مهمترين عناصر در موفقيت يک شرکت در نظر مي-

محققين ميادي خلق ارمش را به عنوان يک

گيرند .محققين بسياري ارمش مشتري را به عنوان يک

خصوصيت کليدي مديريت ارتباط با مشتري دانستهاند

منبع مهم براي مزيت رقابتي و بنيان فعاليتهاي

(سيلويا و همکاران.)3102 ،
24

باماريابي يک شرکت ميدانند .محققين ديگر ارمش

مارتلو و همکاران ( )3100در مقاله خود پيشنهاد

مشتري را به عنوان يک ابزار راهبردي اساسي براي

ميکند که بامارگرايي ،مديريت دانش و مديريت ارتباط

دستيابي و حفظ مشتري و به عنوان شاخصي براي نيت

با مشتري ،خلق ارمش مشتري برتر را تسهيل مي کنند

خريد مادد مي دانند (سنچز و اينيستا.)3112 ،22

و ام اين رو مقاله ميخواهد به طور معقولي پيشنهاد

در طي دهه هاي اخير ،شرکت ها خود را در يک

دهد که ترکيب خاصي ام اين سه ظرفيت سامماني مي-
27

ايااد کند که خروجي آن مي

محيط جديد و پيچيدهي رقابتي يافته اند که در آن

تواند يک ظرفيت پويا

مشتري به طور فزايندهاي به دنبال ارمش مشتري است

تواند در ظرفيت خلق ارمش مشتري بهبود ايااد کند.

ي فزاينده را در خلق و تدارک ارمش مشتري برتر

پيشينهي تحقيقاتي محسوب ميشود ،مطالعات بسيار

بواسطه مفاهيم محدود مانند بهبود و افزايش کيفيت يا

اندکي تاکيد دارند که نيام به تحليل ظرفيتهاي

رضايت بررسي کردهاند (اسميس و کولگيت.)3112 ،23

سامماني براي خلق ارمش مشتري يک شرکت وجود

ديدگاه مبتني بر منبع ،ارمش مشتري را به عنوان

دارد .بر اساس تحقيق موکارو و پاتيستا

28

(،)3111

يک ظرفيت سامماني مهم که ميتواند در موفقيت

خلق ارمش مشتري به نقش شرکت درون سيستم

شرکت دخيل باشد و به عنوان يک منبع مهم مزيت

اقتصادي آن و ظرفيت شرکت براي درک و پيادهسامي

رقابتي شناسايي ميکند .خلق ارمش مشتري ام

ترکيبهاي جديد ام منابع اشاره دارد .اين ترکيبهاي

توانمندي يک شرکت براي استفاده ام منابعش براي

جديد به شرکت امکان توسعهي توانمنديها و دانش

مطلوب ناشي ميشود و اين

جديد را ميدهد که استفادهي موثر ام اين منابع را که

دسترسي به يک هد

مطالعه ثابت ميکند که توانمندي شرکت براي خلق
ارمش برتر مشتري به ترکيب منابع و ظرفيتهاي آن
بستگي دارد (سيلويا و همکاران.)3102 ،

درون سيستم اقتصادي موجود است را ممکن ميکند.
پيشنهاد اين مقاله اين است که يک شرکت با بام
ترکيب بامارگرايي ،مديريت دانش و مديريت ارتباط با
مشتري موجود به دنبال ارضاي نيامها و اميال مشتري

ترکيب ظرفيتها و خلق ارزش مشتري و فرضيههاي

ام طريق خلق ارمش براي آنها است .با اين حال ،اين

پژوهش

مقاله يک گا فراتر رفته و به درون جعبهي سياهي
خلق ارمش

نگاه مي کند که بامترکيب سه ظرفيت را تشکيل مي-

مشتري را به يکديگر مرتبط کردهاند (کور و گوپتا،26

دهد .محققين حاضر تنش کردهاند تا رابطهي ايدهآل

 )3101و تحقيقات پيشين رابطهي بين مديريت دانش

بين بامارگرايي ،مديريت دانش و مديريت ارتباط با

محققين ميادي بامارگرايي و هد

و ارمش مشتري را بررسي کردهاند .در واقع محققين

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

(سنچز و همکاران .)3112 ،تحقيقات پيشين اين عنقه

با اينکه ارمش مشتري موضوع بسيار راياي در

 / 50حسين وظيفه دوست ا مريم عبدلي

شرکتها بايد خودشان را براي مديريت دانش

مشتري که شرکت را قادر ميسامد تا ارمش مشتري را

آماده کنند که آنها را ملز ميکند تا فرهنگ مناسبي را

ايااد کند شناسايي کنند.
مروري بر پيشينهي تحقيقاتي نشان ميدهد که

در ميان کارمندانشان ترويج کنند و ام فناوري و فرايند-

روابط مختلف احتمالي بين اين متغيرها وجود دارد.

هايي که براي مديريت دانش م دارند ،استفاده کنند.

پس ام تحليل جامعي در مورد اين روابط احتمالي،

مماني که ميرساخت مناسب مديريت دانش حاضر شد،

محققين مدل مير را پيشنهاد کردهاند.

شرکت بايد بر روي بامار تمرکز کرده و اطنعاتي در
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شکل  ،0مديريت دانش را در ظرفيت نخست در

مورد نيامهاي مشتري گردآوري کند ،سپس واکنش

نمودار نشان ميدهد و محققين پيشنهاد کردهاند که

نسبت به اين اطنعات را منتشر کند .مارتلو و همکاران

مديريت دانش تاثير مثبتي بر روي بامارگرايي (سيلويا

( )3102پيشنهاد ميکنند که شرکتها نخست بايد

و همکاران )3102 ،و مديريت ارتباط با مشتري

ساختارهاي دروني خود را بررسي کنند تا مطمئن

(گيلبرت و ليبولد )3110 ،29دارد .ما اگر بامارگرايي را

شوند که ميرساخت مديريت دانش مناسب را پيش ام

به عنوان دانش خاص در نظر بگيريم رابطهي آشکاري

نگاه به بيرون ،براي اطنعاتي که در مورد مشتريان

بين اين دو متغير وجود خواهد داشت .در حالي که

م دارند را داشته باشند .شرکتها مي توانند ارمش

کولي و جاروکي ،)0221( 30مفهو هوش باماريابي را

برتر مشتري را مماني که شروع به مديريت اطنعات

تعريف کردهاند که صرفا با سطحي ام دانش مرتبط

به صورت دروني کردند ،ايااد کنند .کائور و گاپتا

است ،محققين هم عصر ديگر مانند نارور و اسليتر

( )3101پيشنهاد ميکنند که شرکتها ميتوانند ام

( )0221مفهو وسيعتري را معرفي کردهاند که شامل

مديريت دانش به عنوان يک روش موثر براي

ايدهي يک فرهنگ ،نگرش يا راه براي اناا کارها مي-

گردآوري و انتشار اطنعات بامار استفاده کنند .گبرت

شود که فراتر ام کارکرد باماريابي شرکت است .اين

و همکاران ( )3112نشان دادهاند که با يکپارچهسامي

مقاله بين بامارگرايي و مديريت دانش تمييز قايل مي-

مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري در سطح

شود و ديدگاه ما اين است که مديريت دانش همان

پردامش هر دو ام رويکردهاي مديريتي بهرهمند مي-

مديريت عملياتي دانش است ،يعني ابزاري براي

شوند .ام يک سو مديريت دانش مشتريگرا بر روي

دستکاري دانش شرکت و براي تقسيمبندي فرايندهايي

نوع دانشي تمرکز دارد که بيشترين ارمشمندي را براي

که ام اين منبع استفاده ميکنند .به طور عکس

شرکت دارد (دانش مشتري) اما ام سوي ديگر،

بامارگرايي ،کارکرد راهبرديتري در اين مطالعه دارد و

مديريت ارتباط با مشتري دانشگرا ميتواند ام يک

يک مفهو است که نگرش و فلسفه يا گرايش را براي

چارچوب مفهومي براي مديريت مقرون به صرفهي

يک شرکت براي در تماس بودن با بامار و توجه به
آنرا جمعبندي ميکند.
KMm

ارزش مشتري ()CV
MO

CRM

مديريت دانش ()KM
مديريت ارتباط با مشتريان ()CRM
بازارگرايي ()MO

جعبه سياه سازمان

شکل  .0بامترکيب اين سه ظرفيت براي ايااد ظرفيت پويا (منبع :سيلويا و همکاران)3102 ،
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دانش يک شرکت که براي روابط با کيفيت با

به طور خنصه ،يک شرکت با فرآيندهاي مديريت

م

است استفاده کند .با اين که استد لهايي مطرح شده

دانش يک ظرفيت کليدي براي ايااد ارمش مشتري

اند که ام اين رابطه دفاع ميکنند.

دارد .شرکتها براي مديريت موثر دانش بايد يک
فرهنگ سامماني را که مديريت دانش را تشويق ميکند

محققين اين رابطه را با اشاره به رابطهايي که بين
يادگيري سامماني و بامارگرايي وجود دارد ،توجيه مي-
کنند .با پيروي ام

را به کار گيرند .اين فرهنگ بامارگرايي است و براي

هابر ( )0220تعريف يادگيري

بهره برداري کامل ام فرهنگ بامارگرا و همچنين دانش

سامماني در اين مقاله توسعهي دانش و ايدههاي جديد

بيروني ،شرکت بايد ظرفيت پايداري ايااد کرده باشد.

با قابليت تاثيرگذاري بر رفتار است .رابطهي بين

اين ظرفيت دو به نا مديريت ارتباط با مشتري ناميده

يادگيري سامماني و بامارگرايي موضوع موردعنقهي

32

محققين دانشگاهي است .اسليتر و نارور

31

ميشود .ناسوشن و ماوندو ( )3112نشان داد كه

بيان کردهاند که بدون يادگيري بامارگرايي نميتواند

وجود دارد ،يعني داشتن درك عميقي ام نيامهاي پنهان

تاثيرات مثبتي بر عملکرد شغلي داشته باشد .متعاقباً

مشتريان عنوه بر نيامهاي آشكار آنان ساممان ها را در

بامارگرايي به تنهايي براي يادگيري در شرکتها کافي

ارائه ارمش برتر به مشتريان ،توانمند ميسامد .بر اساس

نيست .موفقيت نه تنها به اقدامات براي کسب ،انتشار

بررسي نظريه ظرفيتهاي سامماني که در مقاله سيلويا و

و واکنش به اطنعات بامار بلکه به بهبود مداو

همکاران ( )3102مطرح شده است؛ ظرفيتهاي سامماني

ديگر،

به سه دسته (بامارگرايي ،مديريت ارتباط با مشتري و

پردامش اطنعات نيز وابستگي دارد .ام طر

گيلبرت و ليبولد ( ،)3113به اين نكته اشاره ميکند كه

مديريت دانش) تقسيمبندي شده است که فرضيههاي

برقراي ارتباط موثر با مشتريان بدون بهكارگيري

پژوهش بر اساس مدل مفهومي بصورت مير ميباشد:

مديريت دانش امكان پذير نيست .براي افزايش كارايي

 -0مديريت دانش تاثير مثبتي بر بامارگرايي دارد.

و اثربخشي ساممان و اطمينان ام ارايه مطلوب كا و

 -3مديريت دانش تاثير مثبتي بر مديريت ارتباط با
مشتري دارد.

خدمات به مشتريان و كسب رضايت آنان ،بايد دانش
خود را درباره مشتريان مديريت كنيم .بنابراين مديريت
دانش

جزء جدانشدني مديريت ارتباط با مشتري است.

بازارگرايي

H

H

1

3

مديريت دانش

H

خلق ارزش براي

4

مشتري

H

H
5

مديريت ارتباط
با مشتري

شکل  :3مدل مفهومي پژوهش

2

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

()0221

روابط قوي ميان بامارگرايي يكپارچه و ارمش مشتري
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 -2بامارگرايي تاثير مثبتي بر خلق ارمش براي مشتري
دارد.
 -2مديريت دانش تاثير مثبتي بر خلق ارمش براي
مشتري دارد.
 -1مديريت ارتباط با مشتري تاثير مثبتي بر خلق ارمش
براي مشتري دارد.

سنجش متغيرها :مدل تحقيق شامل چهار فاکتور
است .هر عامل بر اساس متغيرهاي چندگانه اندامه-
گيري ميشود .همه متغيرها ام ادبيات خاصي براي
بهبود روايي محتوا استخراج شده است .همه گويهها بر
اساس طيف پنج درجهاي ليکرت ام بسيار مخالفم ()1
تا بسيار موافقم ( )5درجهبندي شده است .در اين
پژوهش ،متغير بامارگرايي ،مشتريگرايي و رقابت-
33

روش تحقيق

گرايي را بررسي ميکند که ام مقاله نارور و اسنتر

روش شناسي پژوهش

( ،) 1990استفاده شده است و شامل  7گويه است.

نمونه :نمونه انتخابي در اين مطالعه ،مديران و

متغير مديريت دانش که چهار متغير ايااد دانش ،انتقال

کارشناسان باماريابي بانک سپه در سطح کننشهر

دانش ،کاربرد دانش و ذخيره و باميابي دانش را بررسي
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تبريز ميباشند .پرسشنامهها به صورت مراجعه

ميکند ،ام مقاله سيلويا و همکاران ( )2013براي گويه-

حضوري به مديران و کارشناسان باماريابي که دليل

هاي ايااد دانش ،گلد و همکاران ( )2001براي گويه-

داشتن دانش اختصاصي در مورد پديدهي مورد مطالعه،

هاي انتقال دانش و کاربرد دانش استفاده شده است.

دارندگان کليدي اطنعات محسوب ميشوند و به

براي ذخيره و باميابي دانش ام مقاله چو و همکاران

روش خودگزارشي تکميل شد .بر اساس اطنعات ام

( )2007استفاده شده است که در ماموع  18گويه

 211کارشناس و مدير باماريابي در کليه شعبات بانک

ميباشد .گويههاي مديريت ارتباط با مشتري ام مقاله
36

سپه 210 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که بر اساس

رينارتز و همکاران ( ،)2006استخراج شده که خود

نمونهگيري تصادفي در شعبات بانک سپه صورت

دو متغير ايااد مديريت ارتباط با مشتري و حفظ آنرا

گرفت ،در کل  210نفر در اين مطالعه شرکت نمودند

در ساممان بررسي ميکند و شامل  7گويه ميباشد.

که ام اين ميان  180پرسشنامه مورد قبول و تحليل قرار

گويههاي خلق ارمش براي مشتري ام مقاله چومهولي
35

گرفت که نشان دهندهي نرخ پاسخ  84درصدي است.

و همکاران

همچنين داده هاي اين مطالعه در ماه هاي خرداد ماه

رضايت مشتري را در سه گويه اندامهگيري ميکند.

تا مرداد ماه سال  92جمع آوري شدند.

( ،)2005استفاده شده که وفاداري و

روش تحليل داده ها :براي آممون مدل مفهومي

اعتبار و پايايي :يک ابزار پيمايشي بايد با استفاده

پژوهش ،ام روش تحليل مسير استفاده شده است.

ام تکنيک هاي اماري مانند تست پايايي براي تاييد

روش تحليل مسير تعميمي ام رگرسيون معمولي است

پيوستگي دروني معيارها و تازيه و تحليل عوامل

که قادر است عنوه بر بيان آثار مستقيم ،آثار غير

جهت تاييد روايي ساخت که شامل روايي همگرا و

مستقيم و اثر کل هر يک ام متغيرهاي مستقل را بر

افتراقي است مورد بررسي قرار گيرد .مقادير آلفاي

متغيرهاي وابسته نشان دهد و با بيان منطقي روابط و

کرونباخ ام  09799تا  09956در نظر گرفته شده که

همبستگي مشاهده شده آنها را تفسير کند .اين روش

براي همهي ابعاد ام  097ام بيشتر است  .ام اين رو

ترکيب رياضي و آماري پيچيدهاي ام تازيه و تحليل

همه شاخصها ام پايايي م برخوردار هستند.

عاملي و رگرسيون چند متغيره است که در يک سيستم
پيچيده گرد هم آمده تا پديدههاي پيچيده را مورد
تازيه و تحليل قرار دهد .ام طريق اين فنون
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پژوهشگران ميتوانند ساختارهاي فرضي (مدلها) را

 097يا بيشتر باشند .مقادير ميانگين واريانس استخراج-

رد يا انطباق آنها را با دادهها تاييد کنند (آکر و

شده 095-AVE -و بيشتر براي اين شاخص توصيه

Smart-

شده است و اين امر به معناي آن است که سامه مورد

 PLSاست .اين نر افزار ام روش حداقل مربعات

نظر حدود  50درصد يا بيشتر واريانس نشانگرهاي

جزيي براي ارايه مدلهاي معاد ت ساختاري استفاده

خود را تبيين ميکند .همانطور که در جدول  1مشاهده

ميکند و قابليت آممون هر دو نوع متغير (تشکيلدهنده

ميشود ،گويههاي مربوط به مشتريگرايي ام مير

و انعکاسي) را داراست ،همچنين نسبت به وجود

شاخص بامارگرايي ،که  45درصد ام واريانس سامه

شرايطي مانند همخطي متغيرهاي مستقل ،نرمال نبودن

خود را تبيين ميکند .گويههاي مربوط به رقيبگرايي

دادهها ،کوچک بودن حام نمونه سامگار است

ام مير شاخص بامارگرايي ،که  57درصد ام واريانس

(همان).

سامه خود را تبيين ميکند .گويههاي مربوط به ايااد

جکوبسون .)1996 ،34نر افزار مورد استفاده،

دانش ام مير شاخص مديريت دانش ،که  74درصد ام
واريانس سامه خود را تبيين ميکند .گويههاي مربوط

مدل بيروني و جدول دادهها
اول شامل مدل بيروني است که همارم مدل اندامهگيري

درصد ام واريانس سامه خود را تبيين ميکند .گويههاي

در معاد ت ساختاري است .مدل دو  ،مدل دروني

مربوط به کاربرد دانش ام مير شاخص مديريت دانش،

است که همارم مدل ساختاري در مدلهاي معاد ت

که  54درصد ام واريانس سامه خود را تبيين ميکند.

ساختاري است .شاخصهاي برامش رايج در مدلهاي

گويههاي مربوط به باميابي دانش ام مير شاخص

اندامهگيري  PLSبراي چهار متغير مکنون پژوهش در

مديريت دانش ،که  56درصد ام واريانس سامه خود را

قالب جدول  2ارايه شده است .آمارههاي اصلي

تبيين ميکند .گويههاي مربوط به ايااد مديريت ارتباط

(پايايي ،بارهاي عاملي تأييدي ،ميانگين واريانس

با مشتري ام مير شاخص( ،)CRMکه  40درصد ام

استخراجشده و پايايي مرکب) براي تمامي متغيرهاي

واريانس سامه خود را تبيين ميکند .گويههاي مربوط

پژوهش در جدول  ،1نشان داده شده است .ضريب

به حفظ مديريت ارتباط با مشتري ام مير

پايايي سوا ت ما بين  097و  1محاسبه ميشود که هر

شاخص( ،)CRMکه  57درصد ام واريانس سامه خود

چقدر به  1نزديکتر باشد ،مطلوبتر ميباشد .پايايي

را تبيين ميکند .گويههاي مربوط به ارمش مشتري که

ترکيبي هر يک ام سامهها ،ام ضريب ديلون-

 40درصد ام واريانس سامه خود را تبيين ميکند.

گلداشتاين ( )CRاستفاده شد .مقادير قابل پذيرش بايد
جدول  .1آمارههاي اصلي متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي
پنهان

متغيرهاي مشاهدهشده

بامارگرايي مشتريگرايي نظارت بر سطح و گرايش نسبت به تامين نيامهاي مشتريان

بارهاي

AVE

CR

عاملي
0973

استراتژيهاي کسب وکارمان توسط اعتقاد به ارمش بيشتر مشتري 0985
توسط مديران هدايت ميشود
استراتژي مزيت رقابتي بر اساس درک ام نيامهاي مشتريان است.

099

توجه ميادي به بخش بعد ام ارايه خدمات به مشتريان ميشود.

0971

آلفاي
کرونباخ

0945

0975

0987

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در مدلهاي  PLSدو مدل آممون ميشود .مدل

به انتقال دانش ام مير شاخص مديريت دانش ،که 87
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متغيرهاي

متغيرهاي مشاهدهشده

پنهان

بارهاي

AVE

CR

عاملي

رقابتگرايي مديران باماريابي بانک ،اطنعات را بر اساس استراتژيهاي رقيبان 0945

آلفاي
کرونباخ

0957

0979

0947

در داخل ساممان تسهيم ميکنند.
بانک به فعاليتهاي رقيبان که تهديدکننده است ،واکنش نشان مي0976 -
دهيم.
تيم مديريت بطور منظم نقاط قوت و استراتژيهاي رقيبان را بررسي 0954
ميکند.
مديريت
دانش

ايااد دانش تيم مديريت بانک بطور مرتب با ريس و معاون بانک براي بدست 0963

0974

0987

0978

آوردن دانش جديد در تعامل است.
تيم مديريت بانک اطنعات را ام طريق قرارهاي غيررسمي با 0962
مشاوران باماريابي مبده بدست ميآورد.
تيم مديريت ،جلسات دورهاي را با مشتريان حقوقي براي کسب 0958
دانش جديد برگزار ميکند.

سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

تيم مديريت در تشخيص تغييرات در بامار (قوانين) بسيار به موقع 093
عمل ميکند.
انتقال دانش بانک فرايندهايي را براي انتقال هوش رقابتي به طرحريزي عملياتي 0958

0987

0948

097

دارد.
بانک فرايندهايي را براي انتقال دانش سامماني به افراد تيم مديريت 0965
دارد.
بانک فرايندهايي را براي سامماندهي دانش در داخل ساممان دارد.

0945

بانک فرايندهايي را براي جايگزيني دانش قديمي در ساممان دارد.

0955

بانک فرايندهايي را براي انساا منابع دانشي در داخل ساممان دارد0935 .
کاربرد دانش بانک فرايندهايي را براي استفاده دانش در توسعه خدمات جديد 0941

0954

0974

098

دارد.
بانک فرايندهايي را براي استفاده دانش در حل مشکنت دارد.

0947

بانک منابع دانشي را براي بهبود اثربخشي هماهنگ ميکند.

0944

بانک ام دانش جديد در ساممان مزيت رقابتي ايااد ميکند.

0983

بانک دانش را به افرادي که به آن نيام دارند ،در دسترس قرار مي0965 -
دهد.
باميابي دانش ارتباطات سامماني ،تاربيات موفق توسعه خدمات را در ذهن 095

0956

097

0945

مشتريان حفظ ميکند.
تيم مديريت ،تنشهاي توسعه خدمات ناموفق را هميشه بررسي 095
ميکند.
تيم مديريت مکانيز خاصي را براي تسهيم دانش در فرايند توسعه 097
خدمات دارد.
روندهاي رسمي براي آشکار کردن فرضيات نادرست در مورد 0941
فرايند توسعه خدمات وجود دارد.
CRM

ايااد  CRMدر بانک سيستم رسمي براي ارميابي مستمر ديدگاههاي مشتري-
گرايانه و باماريابي وجود دارد.

097

094

0978

0974
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متغيرهاي

بارهاي

متغيرهاي مشاهدهشده

پنهان

عاملي

در بانک سيستمي براي تعيين هزينه پايهگذاري مادد ارتباط با
مشتريان ام دست رفته وجود دارد.
در بانک فرايندهاي سيستماتيک براي بررسي ارمش مشتريان گذشته
و افرادي که ارتباط ميادي نيست.
در بانک سيستمي براي تعيين هزينه پايهگذاري مادد ارتباط با
مشتريان غيرفعال را داريم.
حفظ  CRMسيستم منسام براي تعيين اينکه کدا مشتري فعلي بيشترين ارمش
را دارد.
بصورت مستمر اطنعات مشتريان به منظور بررسي ارمش مشتري
رديابي ميشود.
سيستم رسمي براي شناسايي مشتريان غيرسودده موجود است.
ارمش مشتري

AVE

CR

با بررسي اطنعات ،سطح وفاداري مشتريان بانک سپه در مقايسه با
رقباي بانک بسيار ميادتر است.
با بررسي اطنعات ،سطح رضايت مشتري در مقايسه با سطح
رضايت سال قبل بيشتر است.
وفاداري سال قبل بيشتر است.

کرونباخ

0963
0957
0939
0936

0957

0974

0973

0943
0932
0929

094

0975

0976

0979
093

مدل دروني
پس ام آممون مدل بيروني ،اکنون م است تا مدل

ضريب تعيين در مير متغير وابسته هر خرده مدل

دروني که نشانگر ارتباط بين متغيرهاي مکنون پژوهش

ارايهشده است .ضريب تعيين براي تأثير مديريت دانش

است ،ارايه شود .با استفاده ام مدل دروني ميتوان به

بر بامارگرايي معادل  ،19012مديريت ارتباط با مشتري

بررسي فرضيههاي پژوهش پرداخت .مدل دروني

معادل 19121ميباشد.

ضريب تعيين براي تأثير

پژوهش با کاربرد نر افزار  PLS-Graphاناا شد .مدل

بامارگرايي ،مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش

مفهومي آممونشده در نمودار  2ارايه شده است.

شکل :2مدل آممونشده حاصل ام نر افزار حداقل مربعات جزيي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با بررسي اطنعات ،سطح وفاداري مشتري در مقايسه با سطح

آلفاي
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بر خلق ارمش براي مشتري معادل  19122ميباشد و

همکاران ( )3102در يک راستا قرار دارد .به عبارت

ضرايب مسير محاسبهشده به همراه مقادير  tدر جدول

ديگر تقويت مديريت دانش و ابعاد آن در ساممان

 3نشان داده شده است.

بخصوص در ممينه شناخت مشتريان فعال ام غيرفعال

سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

مقدار ضريب بتا براي مسير اول () β =19222

ميتواند در ايااد ارمش م تاثيرگذار باشد .مقدار

است و ام آنااييکه مقدار  tمحاسبهشده اين مسير

ضريب بتا براي مسير چهار ( ) β=19221است .با

 19220ام  3922بزرگتر است؛ ميتوان گفت بين

توجه به اينکه مقدار  tاين مسير برابر با  29222بوده و

بامارگرايي و مديريت دانش رابطه مثبت معنيداري

ام  3922بزرگتر؛ پس ميتوان نتياه گرفت بامارگرايي

وجود دارد .يافتههاي اين پژوهش با نتياه پژوهش

بر خلق ارمش براي مشتري اثر مثبت دارد .يافتههاي

سيلويا و همکاران ( )3102در يک راستا قرار دارد .به

اين پژوهش با نتياه پژوهش ناسوشن و ماندو ()3112

عبارت ديگر ،بهبود مديريت دانش در ايااد اطنعات

در يک راستا قرار دارد در بعد بامارگرايي در مير ابعاد

حاصل ام بامار در کل ساممان دربارهي نيامهاي جاري

مشتريگرا و رقيبگرا بودن بحث ميشود که هر چه

و آيندهي مشتريان ،توسعه و انتقال اين اطنعات و

شرکتها نقاط قوت و ضعف رقيبان را بيشتر و بهتر

استعداد در سراسر ساممان و پاسخگويي به آن در تما

بررسي کرده و در جهت پر نمودن شکا هاي رقيبان

سطوح کمک ميکند .مقدار ضريب بتا براي مسير دو

با خود ساممان تنش نمايند ،مشتريان بيشتري را

( ) β= 19211است و ام آنااييکه مقدار  tمحاسبه-

جذب نموده و به مشتري نشان ميدهند که ارمش

شده اين مسير  029232ام  3922بزرگتر است؛ ميتوان

بيشتري ام رقيبان در نظر ميگيرند .مقدار ضريب بتا

گفت مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري اثر

براي مسير پنام ( ) β=19232است و ام آنااييکه

مثبت دارد .يافتههاي اين پژوهش با نتياه پژوهش

مقدار  tمحاسبهشده اين مسير  29212ام  3922بزرگتر

افرامه و همکاران ( )0221در يک راستا قرار دارد.

است؛ ميتوان گفت مديريت ارتباط با مشتري بر خلق

مديريت دانش ،يكپارچگي بين گروهها و بخشهاي

ارمش براي مشتري اثر مثبت دارد .يافتههاي اين

جدا ام هم را در يك محيط ارتباط با مشتري آسانتر

پژوهش با نتياه پژوهش سيلويا و همکاران ()3102

ميسامد .مقدار ضريب بتا براي مسير سو (β=19222

در يک راستا قرار دارد .مديريت ارتباط با مشتري

) و ام آنااييکه مقدار  tمحاسبهشده اين مسير 19213

بصورت واضح و آشکار ابعاد رضايتمندي و وفاداري

بوده و ام  3922بزرگتر است؛ ميتوان نتياه گرفت

مشتريان بررسي ميشود که بنوعي بر خلق ارمش و

مديريت دانش بر خلق ارمش براي مشتري اثر مثبت

ابزارهاي مفيد و موثر در حفظ مشتريان د لت دارد.

دارد .يافتههاي اين پژوهش با نتياه پژوهش سيلويا و
جدول  .2نتايج مربعات جزيي ( )PLSبراي فرضيهها
معادله متغيرهاي پيشبيني شده متغيرهاي پيشبيني کننده فرضيهها
بامارگرايي
1

مديريت ارتباط با مشتري

H1

09397

09158

59671

تأييد

H2

09755

09570

149328

تأييد

H4

09666

09568

59602

تأييد

بامارگرايي

H3

09865

89494

تأييد

مديريت ارتباط با مشتري

5H

09828

49358

تأييد

مديريت دانش

خلق ارمش براي مشتري
2

خلق ارمش براي مشتري

مسير

R2

مقدار بحراني نتايج فرضيهها
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بحث و نتيجهگيري

کنند بهاره مايبارد (تايساي .)0222 ،38ظرفيات پوياا

ام اين مقاله بررسي تاثير ظرفيتهااي داناش

موضوع نسبتا سادهاي در بررسيهاي مديريت راهبردي

سااامماني -جعباهي ساياه  -بااراي ايااااد ارمش بااراي

است و ام اين رو نياممند مقدار عظيماي ام تحليال ،باه

مشتريان ميباشد .در اين مقاله فارض شاده اسات کاه

طور عملي با توجه به مطالعات تاربي است .اين مقاله

شرکتهايي کاه ظرفياتهااي باامارگرايي ،ماديريت

به تقاضا براي جستاو در اين مميناه ام داناش پاساخ

ارتباط مشتري و مديريت دانش را دارند که هر ياک ام

ميدهد و نتايج اين مطالعه ميتواند به شرکتهاا باراي

آنها امکان خلق ارمش را به شرکت ميدهد .بامترکياب

بهبود سيک مديريتي کنونيشان جهت خلق ارمش برتر

اين ظرفيتها به شارکتهاا امکاان خلاق ارمش برتار

مشتري کمک کند.

هد

محيط تااري آشوبناک کناوني را مايدهاد .ام ايان رو

توانمنديهاي متمايز براي شرکتها وجود دارد و اين

مديران بايد درک کنند که گرچه هر يک ام سه ظرفيت

که ترکيب کردن آنها با يک سري ام تغييارات صاورت

سامماني به تنهايي مهم هستند اما آنها بايد در صاورتي

ميگيرد که اين توانمنديهاي متمايز را به يک ظرفيات

که مي خواهند دست به خلق ارمش برتر مشتري بزنند

پويا براي شرکت تبديل ميکند .سرعت با ي تغييار در

آنها را با هم ترکياب کنناد .ام طرفاي ديگار ،در طاي

محيط و افزايش شدت رقابت ايان واقعيات را نشاان

سالهاي اخير ،مشتريها به نقطهي تمرکز توجه تبديل

ميدهد که تقليد ام ترکيب مناابع و ظرفياتهااي ياک

شدهاند و هر شارکت در جساتاوي ارضااي نيامهااي

شرکت کار دشواري باياد باشاد .ام ايانرو ايان مقالاه

مشتريهايشان به هر روشي ميباشد .برخي شارکتهاا

پيشنهاداتي را به مديران ساممانهاا و موسساات ماالي

خودشان را به سوي بامار گرايش ميدهند تا اين ارمش

دارد:

برتر را ام طريق فرهنگ و رفتارهايي کاه ايان جهات-

 -0درک ترکيب اين ساه ظرفيات ماذکور ،ماديران را

گيري را ارتقا ميدهد ،بهبود بخشند .شرکتهاي ديگار

تشويق ميکند تا به همهي کارمندان خود بيامومناد

ترجيح ميدهند تاا داناش خاود را ماديريت کنناد ،در

و آنها را تشويق کنند که ظرفيتهايي کاه هار ياک

حالي که شارکتهااي ديگار بار روي اياااد و حفاظ

دارند را به اشتراک بگذارند .براي نموناه ،آماومش

روابط بلند مدت با مشتريهايشان تمرکز ميکنند.

کارمندان بامارمحور ،در صاورتي کاه آنهاا نتوانناد

ظرفيتهاي سامماني خصوصيات باارمشمند با يي

دانش خود را مديريت کنند ارمش انادکي خواهاد

را در يک شرکت ترجيح ميدهند .ام اين رو ،شرکتها

داشاات .مااديران شاارکت نقشاي حيااتي در القاااي

ميخواهناد خودشاان را باه عناوان سااممانهاايي کاه

اهميت داشتن هر سه ايان ظرفياتهاا باراي خلاق

ماموعهاي ام ظرفيتهاي بسيار با را ارائه مي دهناد،

ارمش در ميان کارمندانشان دارناد .ام ايان رو اگار

نشان دهد .شرکتها اغلب باه طاور عميقاي بار روي

مديران د يل روشني در مورد اهميت باامار محاور

منااابع و ظرفياتهااا تکياه مايکننااد در حااالي کااه در

بااودن و مااديريت دانااش و روابااط بااا مشااتري بااه

ظرفيتها نياممند انتخاب ،توسعه و تومياع ماوثر آنهاا

کارمندانشان نفرساتند ،شارکتهاا قاادر باه خلاق

هستند (مارکلن و کنوکس. )3100 ،37

ارمش برتر مشتري نخواهند بود .براي اين که ايان

مزيت رقابتي شرکت در محيط کنوني به سادگي ام

اتفاق بيفتد مديران بايد پيش ام اين که بتوانند ايان

منابع و ظرفيتهايي که دارا مي باشد منشاا نمايگيارد

عقيده را با کارمندانشان در ميان بگذارناد ام ارمش

بلکه ام روشي که شرکتها ام اين منابع اساتفاده ماي-

آن مطمئن باشند.
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مشتري و يا دست کم حفظ ارمشهاي خلق شاده در

استد ل اين مقاله ايان اسات کاه ساه ظرفيات باا

 / 58حسين وظيفه دوست ا مريم عبدلي

 -3اين مقاله به عنوان راهنمايي براي بهبود خلق ارمش

 -3اين مطالعه بر روي يک صنعت خاص متمرکز شده

مشتري بوده است .شرکتها ممکان اسات ام قبال

است که امکان تعميم نتايج باه ديگار مميناه هااي

ظرفيتهايي را که براي بهبود مزيات رقاابتي خاود

اقتصادي را ام ما مي گيرد.

نيام دارند داشته باشاند ،اماا ام ايان واقعيات آگااه

 -2در اين مقاله ام مديريت ارتباط با مشتري ،ماديريت

نباشند و يا ندانند که چگونه به نتايج مطلوب دست

دانش و بامارگرايي به عنوان ظرفيتهااي ساامماني

يابند .ارائهي تعريفي ام يک ظرفيت پويا که ام ايان

اشاره شده است که به ساير محققين پيشانهاد ماي-

فعاليتها استفاده ميکند مايتواناد باه شارکتهاا

شود کاه ام ترکياب سااير عوامال مانناد ناوآوري،

کمک کند تا دانش خود را ام ساموکارهاي موجاود

برندگرايي و  ....و ترکياب ايان عوامال بار اسااس

در توسعه و تاديد ظرفياتهااي ساامماني بهباود

نقاط مشترک به منبع ظرفيتهاي ساامماني بررساي

بخشند.

کنند.
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 -2بخش مالي و به طور خاصتار ،صانعت بانکاداري

در نهايت نوآوري کاه در ايان مقالاه نسابت باه سااير

دستخوش تغييرات سريعي شده اسات کاه نشاان-

مقا ت داشته است که ياک ساکوي پرتااب باراي

دهندهي بانکهايي با چالشهااي انادامه پاذيري و

تحقيقااات آينااده در مااورد حفااظ ياا خلااق ارمش

نحوهي غلبه بر بحران موثر بار ايان صانعت باوده

مشتري در محيط کنوني ارائاه مايدهاد کاه در آن

است .عليرغم فرصتهايي که براي صانعت ماالي

رقابت در حال افازايش اسات و مشاتري در حاال

(بانکااداري) بااراي اجااراي مااديريت راهبااردي باار

تبديل شدن به عامل تعيين کنناده اسات .مطالعاات

اساس سه ظرفيت وجود دارد ولي در واقعيت بانک

احتمالي آتي ميتوانناد مقيااس ممااني و حاومهي

هاي بسيار کمي مايل به استفاده ام دانش حرفه اي

موضوعي مطالعه را به حومههااي ديگار اقتصاادي

و ابزار خود هستند .لذا نتايج اين مطالعاه ماديران

افزايش دهند.

شرکتها را تشويق ميکند تا مديريت ظرفيتهااي
سامماني خود را مورد تاديد نظر قرار دهناد تاا ام
مزيت آنها براي افزايش خلق ارمش مشتري بهاره-
مند شوند.
 -2توسعهي ظرفيت پوياي پيشانهادي در ايان مطالعاه
ميتواند به بانکها کمک کند تا ظرفيتهايي را کاه
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