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چکیده
استفاده از مدیریت دانش سازمانی با رویکرد فرآیند گرا و نه غایتگ هب یارب ار ب م دو د را تیری تبا  ط ب یرتشم ا امزاس یارب ننننننننن ننننننننننها
فرصتهایی ایجاد میکند که پیامد آن افزایش سهم در بازار و افزایش مزیت رقابتی است .با استفاده از مدیریت دان ب ینامزاس ش ااا اااا
رویکرد فرآیند گرا بانکهای مختلف بهتر میتوانند به نقاط ضعف خود پی ب ر نایرتشم یاهزاین هجیتن رد و هدر ا یرتهب وحن هب        
درک کنند و برای رفع آن بکوشند .با توجه به این مهم سؤال اصلی مقاله حاضر این است که م نیارف لد دد ددد گ تیریدم هب تبسن ار     
ت اس ات ننن گلس زاب رد نات ا ؟دوش ر    
ک ص اردا ت ت
م بانک ک
دانش سازمانی چگونه میتواند باعث ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم م
فرضیهای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد پاسخگویی به آن هستیم این است که برای مدیریت دانش سازمانی با ا
رویکرد فرآیند گرا و نه غایتگرا رضایت مشتری مهم است چرا که در آن مجموع ظو ه ا گ رظن رد فی ر م هتف ییییی ییییییشوددد و ای هک ن   

طراحی سازمان فرایند محور منجر به ارتقا کیفیت محصول ،ورود سریع به بازار ،سرعت در تحویل ،بهب  یلام درکلمع دو ووو وووو ...مییی-
گردد که برآیند اینها چیزی نیست جز رضایت مشتری .نتایج این مقاله نیز نشان میدهد که بانک صادرات اس  ناتسلگ نات ن دنمزای    
فرهنگسازی ،آموزش کارکنان ،کار گروهی کارکنان ،برنامهریزی شفاف برای م بعش نارید  ،،، ،،تعری ففف درس امت ت مم ممم فرآین ،اهد
هماهنگی بین کارکنان برای حرکت به سمت مدیریت دانش سازمانی با رویکرد فرآیند گرا است .ب  همدقم نیا هب هجوت ا د نیا ر

    

مقاله تالش میشود با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین تأثیر به کارگیری مدل فرایند گراا

نسبت به مدیریت دانش سازمانی بر ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بانک صادرات استان گلستان در بازار پرداخته مییی-
شود.

ت اس ات ننن
ک ص اردا ت ت
د گ ناب ،ار کک کک
واژگان کلیدی :مدیریت دانش سازمانی ،رضایتمندی مشتریان ،رویکرد فرآیند د
گلستان.

( -1نویسنده مسئول) sabouri5517@gmail.com
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مقدمه
دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم و یکم با رقابت روز افزون بنگاههای اقتصادی رو به رو بوده است .افزون بر
این ،مشتریان هر روزه آگاهی بیشتری نسبت به محصوالت ،رقبا و خدمات پیدا میکنند و گزینههای مختلف شیپ ی   
رو دارند .با این شرایط به جرئت میتوان ادعا کرد که امروزه هیچ کسب و کاری ب مزاس ءزج ه ا ننن ننننه اصحنا یا ری   
نمیتوانند بدون داشتن مشتریان راضی ،دوام آورند .با توجه به این واقعیت که انتظارات مش د مئاد روط هب نایرت ر

  

حال افزایش است ،سازمانها ملزم هستند تا فراتر از نیازهای اولیه مشتریان رفته ،انتظارات مشتریان را تأمین و کانون
توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طری  ،تدمدنلب یطابترا داجیا ق د ج و اااا ااااانب و ه
سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند .تالش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای م و درکلمع تیرید
گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان ،کارشناسان و مدیران سازمانهای تج وص یرا ر م ت

یگیر ناشن ،د   
ییی ییی

تمندی مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمانها به شمار
دهنده آن است که در حال حاضر رضای 
میآید؛ بنابراین ایجاد و پیادهسازی سیستمهای سنجش و پایش رضایتمندی مشتری به عنوان مهمتر رد صخاش نی   
یرود (.)Shahidi Banitaraf et al., 2017: 114
امر بهبود عملکرد ،از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به شمار م 
در همین راستا به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد ،آرمانها و اهداف سازمانها ط  لاس دنچ ی ا ریخ     
دچار تغییرات عمدهای شده است .در حالی که پ رب زکرمت ،نیا زا شی بذج

دج نایرتشم ی ،د

     

هدمع تسایس    

سازمانها بود ،در حال حاضر سیاستهای استراتژیک و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مش نایرت
نسبت به سازمان متمرکز شدهاند .مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطالع عم یاهدمایپ هب تبسن یمو     
مطلوب رضایتمندی و وفاداری مشتریان است .شرکتهایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختص صا
دادهاند به واسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد باال ،کاهش هزینه تبلیغات (به خاطر درگیر ش تشم ند ر نای   
در تبلیغات دهان به دهان) ،کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کاال و خ آدوس نازیم ،تامد و یر    
سازمان را به مراتب افزایش دادهاند .به هر حال هرگز نمیتوان از این نکته چش دیشوپ م    ک یارب یلصا کرحم ه     
سازمانهای تجاری که به دنبال بهبوده یا

عمدهه در مس نامزاس نآ نایرتشم انامه ،دنتسه شیوخ تفرشیپ ری        

ت ت ره ا   
میباشند .به بیان دیگر هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقاء نیست؛ بنابراین بسیار حیاتی است ت
مؤسسه تجاری ،چارچوبی برای درک ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایتمندی مش ایتخا رد شنایرت ر هتشاد     
باشد (.)Zanjiri & Jalilian, 2013: 139
در بازار امروز سودآوری و رشد سازمانها ،رابط و میقتسم ه

اب یگنتاگنت

 نازیم رضا اد نایرتشم تی ر زا یکی .د     

  

مهمترین اقدامات در چرخه جلب رضایت مشتری سنجش میزان رضایت او از کاال و خدمات دریافتی است .در این
مرحله واحد بازاریابی سازمان عرضه کننده رأسًاًا ی یارجا اب لقتسم یتاقیقحت تاسسؤم قیرط زا ا        برنامههههاای
نظرسنجی مناسب میزان رضایت مشتریان از ابعاد مختلف عملکرد عرضه کننده ،کاال و خدمات دریافتی را میسنجد.
درجه رضایت مشتریان ،عالوه بر این که میزان موفقیت سازمان عرضهکننده در دستیابی به بخشی از اهداف را نش نا
میدهد ،امکان اصالح و بهبود کیفیت و روشها را برای سازمان عرضهکننده فراهم م ممیکن .د ان زاد ه هگیر تیاضر ی   
ت .س  دناوتب هک ینامزا ر شم تیاض ت شدوخ نایر
مشتریان یکی از فعالیتهای بسیار مهم برای هر سازمان است ت

ار    

  

ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در911 ...

یتواند آنهاا را
اندازهگیری نماید ،در حقیقت مانند این است که عالئم حیاتی خودش را دائم ًاًا و دراد ور شیپ  م ییی ییی
کنترل کند و با توجه به آنها سازمان خودش را به پیش ببرد .امروزه ،در دنیای مدرن و مدیریت مدرن ان زاد ه هگیری
رضایت مشتریان تبدیل به یک ضرورت شده است .در این مسیر ،اولین قدم شناس یا ی  میهافم  م  طبتر با ،نایرتشم      
روشهای تعیین نیازها و خواستهها ،روشهای اندازهگیری رضایت آنها و راهکارهای بهب و تسا نآ دو

نایب زین     

یت راک هب ناو     گرفت
آنچه در این راه در جه اب و هدش راومه نا درس گر یلاعت رد نآ زا نتف        س امزا نننهاا می ی
(.)Rostampour, 1999: 32
کها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی ،ه تیاد
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بان 
و پشتیبانی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه را بر عهده دارند .در این میان آنچه بقاء و تداوم فعالیت مؤسسات
مالی را تضمین میکند ،ارائه خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتوانند با بر اظتنا ندروآ رررررات و
یشود مگر اگنب هک نیا  هههه هههههه یا
خواستههای مشتریان ،رضایت و وفاداری آنها را موجب شوند .این مهم حاصل نم 
  

اقتصادی ضمن توجه به کیفیت خدمات ،بهعنوان مفهومی در بر دارن اظتنا هد را رد ،نایرتشم ت قترا و ظفح ا نآ ی   
کوشش کنند .در سالهای گذشته صنعت بانکداری کشورمان ،به دلیل مشکالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،دولتی

بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه ،همواره مشتری مداری و ارکان آن را مورد بیت ارق یهجو ر اد  ده   
است اما با ورود بانکهای بخش خصوصی ،این صنعت رفته رفته به سوی رق مدق ندش یتبا     برم ممیدارد .تغییر تا
تدریجی که در صنعت بانکداری کشورمان به دلیل ورود بانکهای بخش خصوص جو هب ی و تسا هدمآ د ثعاب

     

افزایش مکرر انتظارات مشتریان در تمام زمینههای مربوط به خدمات مشتری شده است؛ بن ناب نیاربا کک کککه اب دیاب ا    
شناسایی دقیق ابعاد رضایت مشتری ،سیستمهایی را در جهت برقراری رضایت مشتریان و در نهایت ایجاد وف یرادا
کها را به مراتب اجراییتر نمایند (.)Rostampour, 1999: 32
هدایت و اجرا نمایند و افزایش سهم بازار در بان 
امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی ناملموس جایگاه مهمی در سازمانها پیدا کرده است .به ک ره یریگرا   
گسازمانی ،پیشرفتی قابل توج زا ه
چه بهتر و مؤثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی شده و تلفیق آن در فرهن 
یکند ام هنیزه قفومان شناد تیریدم رگید یوس زا ا
لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سازمانها ایجاد م 

      

هنگفتی را به سازمان تحمیل میکند .در واقع ،مدیریت دانش به موضوع مهم و حیاتی برای موفقیت سازمانها تبدیل
شده است .سازمانها برای حفظ و بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی ،ب رد .دنراد زاین دوخ درکلمع دوبهب ه   

  

فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ،آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها م ممیگردد،
نیروی انسانی با کیفیت ،خالق و پویاست .با توجه به اهميت دانش و نقش محوري آن در عصر ورض ،يشناد  رت    
دارد سازمانها به ویژه سازمانهاي دانشمدار که دانش در آنها به عنوان منبع استراتژيک و عامل کليدي در کس ،ب
یبایست تمهيداتي جهت طراح يدم يارجا و ي ر تي    
یشود ،لذا م 
ارائه و حفظ شايستگي اصلي سازماني محسوب م 
دانش با يک رويکرد سیستماتیک سنجيده شود تا قابلیتهایی را که منجر به تکامل دانش به عنوان یک منبع سازماني
یگردد ،توسعه دهد (.)Rahmani Norouzabad & Rostami Norouzabad, 2014: 461
کليدي م 
اما رضایت مشتری یکی از مهمترین مسائل مورد توجه انواع سازمانها است ک صا و یرادم یرتشم هفسلف ه ول      
شهای متعدد نشان دادهاند که رضایت مشتری یکی
یکنند .پژوه 
اساسی بهبود مستمر سازمانهای مدرن بر آن تأکید م 
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از محرکهای کلیدی عملکرد مالی سازمانها بوده که منجر به وفاداری بیشتر ،کاهش کشش قیمت و تبلیغات مثبت
یخواهند در جهان بسیار رقابتی امر کی زو   
دهان به دهان میگردد .بنابراین ،رضایت مشتری برای سازمانهایی که م 
مزیت رقابتی ایجاد و حفظ کنند یک مسئله مهم و کلی ید

ت .تمرک شم تیاضر موهفم رب ز ت تعنص رد یر
است ت

     

بانکداری نیز به طور خاص یک هدف اساسی تبدیل شده و شناخت عوامل تعیین کننده آن هم برای محققین و هم
برای مدیران صنعت یک مسئله حیاتی است .مطالعات در این زمینه نشان میدهند که رضایت مشتری در بانک ت ریثأ
مثبتی بر نرخ نگهداری مشتری ،میانگین مانده حس با

    

نیزه شهاک و ههه ههههه راد تامدخ هئارا یا د رظن جیاتن نیا .

یکنن .د
پژوهشگران دیگر را در رابطه با وجود ارتباطی مثبت بین رضایت مشتری و س م دییأت ار نامزاس یروآدو یییی یییی
اهمیت این مسئله در این نکته است که سنجش رضایت مشتری ی نیع دروخزاب ک ی   ،سسس س سسسسسریع و ب دروم رد ینعم ا    
ترجیحات و انتظارات مشتریان فراهم میسازد و بدین ترتیب عملکرد سازمانها را در رابطه ب عومجم ا هه هههای از ابع دا
یده  د ( ( Ranjbarian et
یباشند مورد ارزیابی قرار م 
رضایت مشتری که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف سازمانها م 

.)al., 2002: 127
یتوان مطرح نمود این است که آیا مشتریان بان تارداص ک   
مسئلهای که در این راستا با توجه به مطالب فوقالذکر م 
از عملکرد بانک راضی هستند و آیا میتوان سطح رضایتمندی آنها را افزایش داد .بدین منظور سنجش رضایتمندی
مشتری به عنوان شاخصی برای بررسی موفقیت بانک در توجه به نیازهای مشتری میتواند ارائه دهن و تاعالطا هد
راهکارهای مناسبی جهت بهبود عملکرد بانک و به مراتب رضایتمندی مشتریان آن باش .د لدم ،رضاح قیقحت رد     
مدیریت دانش سازمانی مؤثر بر عملکرد بانک و رضایتمندی مشتریان ،معیارها و عوامل مؤثر بر یدنمتیاضر نازیم     
مشتریان ،عوامل مؤثر بر عملکرد در صنعت بانکداری تعیین میگردد .مـديريت دانـش ،حوزهه  فلتخم یا ف دنيآر    
كسب و كار را به طرق گونـاگون دربرمیگیرد .بـراي مثـال ،در فرآينـد توسعه محصول جديد ،بحث اشتراك دانش
بين اعضاي فرآيند ،اهميت خاصي به خود میگیرد .درحالیکه در پیادهسازی مديريت دانش در ،سامت زكرم كي    
ذخیرهسازی دانـش اولو ـي ت مییابد .دانش یک عامل رقابتی کلیدی در اقتصاد جه .تسا هدش هتفرگ رظن رد ینا     
یکن بجوم هک د    
استفاده ترکیبی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانه م داجیا یتصرف ا یییی یییی
شناسایی فرصتها در بازار و افزایش مزیت رقابتی میشود .دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده ،نه
لها ،دی اگد ه هه ،ا
یشود .این دانش در رویهها ،دستورالعم 
تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده م 
اقدامات و تصمیمهای سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر مییاب  هب هک د ممم ممممحص تامدخ و تالو   
ارزشمندی تبدیل شود؛ بنابراین میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که مزیت رقابتی پایدار سازمانها عب :زا تسا ترا   
یگیرند (.)Taghizadeh & Zeynli Kermani, 2011: 32
یدانند و سرعتی که دانستههای خود را به کار م 
آنچه م 
با استفاده از مدیریت دانش مشتری ،بانکهای مختلف بهتر میتوانند ب هدرب یپ دوخ فعض طاقن ه

هجیتن رد و       

نیازهای مشتریان را به نحو بهتری درک کنند و برای رفع آن بکوشند .با تلفیق دو مفهوم «مدیریت دانش» و «مدیریت
ارتباط با مشتری» ،مفهوم جدیدی به نام «مدیریت دانش مشتری» شکل گرفت نیا یگچراپکی و قیفلت .تسا ه
مفهوم موجب افزایش کارایی و اثربخشی میشود .استفاده از مدیریت دانش مشتری هم بر تشم یا ر و ی

ود   

  

یارب مه     

سازمان سودمند است .بهبود محصوالت ،بهبود خدمات به مشتریان ،رضایت مشتری ،افزایش فروش ،بهبود نگهداری
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و حفظ و رضایت مشتریان ،آشناسازی سازمان با دانش مخصوص مشتری از جمله این مزایا هستند ( Hamzehpour

.)et al., 2012: 97
اما مزیت رقابتی صنعت بانکداری به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب میگردد؛ بنابراین وجود مش رد لک
این صنعت میتواند موجب بروز مشکالت اقتصادی گردد .از جمله مشکالت این صنعت در ایران را میت مدع ناو   
  

توجه بانکها به نیازها و خواستههای مشتریان ذکر کرد .استراتژی مشتری مداری و توج ر نایرتشم یاهزاین هب ه ا
میتوان به عنوان راهکاری مناسب برای گریز از مشکالت فوق و همچنین تقویت نقاط قوت و از ب  ندرب نی ن طاق    
ضعف و یافتن موقعیتی برتر در رقابت در نظر گرفت .بانک صادرات با اتخاذ این استراتژی و متمرک هجوت ندرک ز    

خود بر نیازهای مشتریان میتواند موجب افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد و اف  شیاز سس سسسودآوری
در بانک گردد؛ بنابراین سنجش مداوم سطح رضایتمندی مشتریان برای نیل به این هدف بسیار ضروری اس اریز ،ت   
هم از طرفی میزان موفقیت عملکرد بانک در این راستا را نشان داده و ه اب رگید یفرط زا م ،ییاهدروخزاب نداد      
کمک میکند تا مسائل و مشکالتی که موج تیاضران ب ی شم  تتت تتتتریان گردی نیدب ات دندرگ عفر ،تسا هد ترتیب       
رضایتمندی مشتریان نیز به صورت مستمر افزایش یابد .با توجه به این مهم سؤال اصلی مقاله حاضر ای هک تسا ن    
مدل فرایند گرا نسبت به مدیریت دانش سازمانی چگونه میتواند باعث ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهممم
یش  اب دو ا زا هدافتس عبانم     
بانک صادرات استان گلستان در بازار شود؟ با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش می ی
ت
ت بههه م یرید ت ت
کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین تأثیر به کارگیری مدل فراینددد گراا نسبت ت
دانش سازمانی بر ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بانک صادرات استان گلستان در بازار پرداخته میشود.
رویکرد نظری
فرآيند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط بوده که محصول خاصی را به وجود میآورد و برای ایجاد این محصول

یسازد .فرآيندهای موجود در هر
به درون دادهای 1خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم م 

ی مش ایرت ننن را ت یمأ ن ن
ن
ی اساسی ی
سازمان برای دستیابی به مأموریت سازمان طراحی شدهاند؛ تا با عملکردد بهتررر نیازهای ی
یها باید فرآيندهای موجود کارایی و اثر بخشی الزم را داش هت
نمایند .برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای مشتر 
ت کههه بهههص ترو
باشند .یک فرآيند زمانی کارایی الزم را خواهد داشت ت

ی از اثربخش ششی
درستتت انجاممم گیردد و زم نا ی ی

برخوردار خواهد بود که بهصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد (.)Edrisi & Atarodi, 2004: 34
یگیردد.
فرآیند ،معرف یک یا دستهای از فعل و انفعاالت است که به منظور تبدیل دادهها بههه باززز دادهها انجاممم می ی
شرکتها و سازمانها معمو ًالًال برای اداره خود از ساختار وظیفهای استفاده میکنند .ساختاری ب نیا .یتنس تدش ه     
ساختار ،همانگونه که از نامش پیدا است روی وظیفهها تأکید دارد؛ مانند دریافت و خدمت مش نآ ندرک دراو ،یرت   
به رایانه ،بررسی اعتبار مشتری ،بررسی موجودی کاال ،گزینش و بستهبندی سفارش ،حمل و نقل ،بارگیری و ارس لا
کاال به مشتری .سازمان وظیفهای بر اساس وظیفه طراحی و ایجاد میشود .از این رو برای قسمت واحدهای جداگانه
یشود از طراحی محصول تا تولید ،انبار ،بازاریابی و فروش .از آنجایی که این بخشهای طراحی شده
در نظر گرفته م 
1

. Input
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یهاا مش لک
به هم وابسته هستند و وظایف مستقل نیستند ،کارایی به این شیوه کاهش مییابد .از سوی دیگر ارزی با ی ی
یشود که مسئولیت واحدهای مختلف ب سا یناسک هچ ا تتتت تتتت
شده و مشخص نم 
ت .بههه دنباللل انتشاررر وير يا ششش جديددد
استانداردهاي  9000ISOدر سطح جهان بحث فرآيند و فرآیند گرایی جايگاه برجستهتری در ادبيات مديريتي كشور ما
پيدا كرده است ،اما واقعيت اين است كه مقوله فرآيند چيزي نيست كه نسخه سال  0 200استاندارد آن را وارد ادب اي ت ت
ت
مديريتي كرده باشد بلكه فرآيندها همواره وجود داشته و صاحبنظران طراحي نظامهای مديريتي نيز همواره بر اهميت
نقش آن تأ يك د کردهاند (.)Mohammadi Pouya et al., 2016: 183
ی متعدد ييي
تهای ی
ل و فعالیت ت
د كي شنري وبستر يكي از معاني Processرا روش ویژه انجام دادن كار كه معمو ًالًال از مراحل ل
ع و باا م يريد ت ت
ت
یشود تعريف كرده است .در استاندارد ISO9001–2000هر فعاليتي كه طي استفاده از من با ع ع
تش يك ل م 
یتواند به عن او ننن ي ككك فرآينددد در نظررر گرفتههه ش .دو يا نن ننن
یسازد م 
یها را ميسر م 
یها به خروج 
كردن آن تبديل ورود 
یتوانند براي سازمان ارزش افزوده ايجاد كنند و
یها م 
یها به خروج 
فرآيندهاي سازمان هستند كه از طريق تبديل ورود 
واقعًاًا ،ميزان اثر بخشي هر سازمان ،محدود به ميزان اثر بخشي فرآيندهاي آن سازمان است .فرآيند گراي ييي يعن ييي درك
اين حقيقت كه هر فعاليت تنها زماني ارزشمند است كه به تكميل كي
كي

فرآيند كمك كند و آن فرآينددد نيززز ن زاي ييي را در

ی
گتر برآورده و ارزش جديد ايجاد كند .استاندارد  ISO9001- 2000در تعريف فرآینددد گرایی ی
شبكه فرآيندي بزر 

یگوید :به كارگيري سيستمي از فرآيندها در د رون كي
م

ن فرآين هد اا و
ل اين ن
ص كردننن و تعامل ل
سازمان همراه با مشخص ص

یشود (.)Mohammadi Pouya et al., 2016: 183
مديريت كردن آنها رو كي رد فرآيندي ناميده م 
ديدگاه فرآيندگرا ،وظیفهها را به صورت مستقل مورد توجه قرار نداده ،بلكه مجموعه آنها را كه به خواستههه مش رت ييي
جامه عمل ميپوشانند ،مد نظر دارد .در مفهوم فرآيند محوري ،كوتاه بينيهاي فردي جا يي ندارد .در فرآينددد مح رو ييي
نتيجه كار با اهميت است نه اجزاء تش يك ل دهنده آن .براي اينكه كي

سازمان در راه فرايندگرا يي گام بردارد ميبايست

تمامي تالش خود را جهت پیاده سازي موارد زير به كار گیردد :الف

 -تش نيارف صیخ دد دددها :ابتداا بايددد فراين هد اا را

شناسا يي كرده و براي آنها نام و عنوان برگزيد ( .)Khaki, 1998: 48شناسا يي و نامممگ نيارف يراذ دد دددها گ ما ييي بس ای ررر
حساس و بنیادين است .پارهاي از سازمانها به اشتباه ،فعالیتهاي وظیفهاي كنوني را فرايند به حساب مي-آورند .ب
 شناسان ــ دن اهمیت فرايندها به همه دست اندركاران :گام دوم شناساندن فرايندها و اهمیت آنها به همههه م ناريد ،،كاركنان و نمايندگان دور و نزد كي

است به نحوي كه بايد فرايندها ،نام آنها ،وروديها و خروج ييي هاا و ارتباطات ت
ت

آنها براي همه افراد ملموس باشد .ج  -انتخاب معیار ارزيابي :براي اطمینان از كاركرد درست فرايندها ،بايددد بت او ننن
پیشرفت آنها را اندازه گرفت و در آن صورت به معیارها يي نیازمنديم .اين معیارها ميتوانند ب ــ رحسب ضرورت بر
پایه خواسته مشتري يا بر پايه نیازهاي خود سازمان مانند هزينه فرايند و به كارگیري درست منابع واقع شوند .د  -به
كارگیري مديريت فرايندگرا :سازمان فرايند محور بايستي همواره در بهس زا ييي فراين اهد ييي خودد بكوش  اريز د ا ني    
رو كي رد كاري پیوسته و مداوم است ( .)Adalatian, 2003: 55بنابراين ،عمده فعالیت مديريتي اين گون امزاس ه نن نننها
اداره و پیشبرد درست ف ـــــ رايندها در باالترين توان آنها ،بهرهگیری از فرصتها در بهسازي فرايندها و پیگیري در
تها است .فرايند محوري كي
كاربرد فرص 

طرح موقتي نبوده ،بلكه راه و روشي دائمي و فراگیر است .طور خالص صصه

ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در321 ...

ف هدفمنددد كههه باا اس دافت ه ه از
تهاا و وظ يا ف ف
یتوان گفت :هر فرآيند عبارت است از مجموعهههای از مراحل ،،فعالیت ت
م
شها و مکانیسمهای خاص ،كي
تهای الزم و رو 
زیرساخ 

يا چند ورودي را به كي

يا چند خروجي تبديل ميكند.

محیطشناسی پژوهش
گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و ازآنپس
آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشتههای دوران اولیه اسالمی به نام (جرجان) و از اس دنف

ات   

 ۱۳۱۶گرگ هدیمان نا   

شده است .این استان تا سال  ۱۳۷۶بخشی از استان مازندران بود ،اما در آن سال به صورت استانی مس و دمآرد لقت
شتر شهرهای کن رید زا ناتسا ینو ی یگن    
شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد ( .)Houyan, 1999: 40بی 
یآیند .با این
چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ شدن روستاها به وجود آمدهاند و به عبارتی روستا شهر به شمار م 
همه شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخی دارند .روستاهای استان گلستان به صورت متمرک کیدزن و ز   
به هم هستند .این روستاها در راستای جادهها و رودها به صورت طولی و در بخشهای کوهستانی به صورت پلهای
هستند (.)Fazeli & Khoshfar, 2010: 151

نقشه شماره  -1استان گلستان (Source:)http://www.ganrrc.org.ir

استان گلستان در بخش شمالی کشور واقع شده که از شمال به کشور ترکمنس ات ننن دارای  438کیل تمو ررر مرززز خشکی ی
ی
ی و از
(نزدیکترین شهر حسنقلی) و  90کیلومتر مرز آبی از جنوب به استان سمنان ،از شرق به استان خراسان جن بو ی ی
یشودد .اس راد ناتسلگ نات ای     8اقل لدتعم ،بوطرم لدتعم می     
غرب به استان مازندران و دریای خزر مح ود دد می ی
ک و خش طسوتم .تسا ک    
مدیترانهای ،معتدل خشک ،معتدل کوهستانی ،سرد کوهستانی ،خشک سر  ،د ننیمهههخشک ک
یمتر و پتانسیل آب سطحي و زيرزميني میزان  485 2ميليون مترمکعب اس  ناتسا نیا ،ت از   
بارندگی سالیانه  470میل 
نظر ناهمواری به سه ناحیه کوهستانی ،کوهپایهای و جلگهای تقسیم میشود .ازنظر توپوگرافی - 21 :متر تا  3945متر
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ارتفاعات کوه شاهوار ،دارای منظره گلج ،یناتسهوک نوچمه ابیز یا ههههه ههههههای ،س یب ،یلحا ااب و یعترم ،یلگنج ،ینا
تاالبهای متعدد با قابلی 
تهای گسترده اکوتوریستی است (.)Anamadrinejad, 2005: 50
جمعیت استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن س لا

 ،5931ی و نویلیم ک

 868ه و راز
658

ک ه و راز
 9 81نفر است که از این تعداد  995هزار و  615نفر شهرنشین و  871هزار و  546نفر روستایی و یک ک

نفر غیر ساکن میباشند .بیشترین تراکم جمعیت در گرگان با  2974نفر و کمترین آن در مراوه تپه با  19نفر ره رد    
چه ،ا
یه ولب ،ا چچ چچ
نها ،فارسی زبانان ،سیس نات ی ی
یکنند که شامل ترکم 
کیلومتر است .اقوام متعددی در این استان زندگی م 
یش نو ددد.
ترکها (آذربایجانی و قزلباش) ،مازندرانی و قزاقها میشوند .فارسها به دو دسته بومی و مهاجر تقسیم می ی
یکنند ( Mehedushishi & Niyazi, 2010:
شهای گرگانی ،کتولی و مازندرانی تکلم م 
سهای بومی بیشتر به گوی 
فار 

 .)135مهاجرین به استان هم بیشتر سیستانی ،بلوچ ،سمنانی و خراسانی هس .دنت راف سس سسسیزبانننهاا بیش و زکرم رد رت
جنوب استان و مازندرانیها در روستاهای نیمه غربی استان سکونت دارند .آذریه  سوواک دبنگ ناتسرهش رد ا و   
نها در بخ  یلامش و یزکرم ،یقرش ش ا و ناتس    
قزاقهای استان گلستان نیز بیشتر در گرگان سکونت دارند .ترکم 
یکنن  د ( ( & Kadir Massoum
ی مذهب هستند و به زبان ترکمنی تکلم می ی
همچنین در مرکز استان سکونت دارند ،سن 

یشد ک هتبلا ه   
 .)Habibi, 2004: 147استان گلستان تا سال  ١٣١٦با عنوان ایالت یا والیت گرگان (استرآباد) نامیده م 
سرزمین پهناورتری را در بر میگرفت .سپس ،از سال  ١٣١٦همراه با استانهای کنونی تهران ،مازندران ،قم و س نانم
هب       

بخشی از استان دوم ایران به شمارآمد .این استان تا سال  ١٣٧٦بخشی از اس دنزام نات ر  دوب نا و رد 

لاس نیا

صورت استانی مستقل درآمد و شهر گرگان به عنوان مرک یاراد ناتسا نیا .دش هدیزگرب نآ ز      

 ١١شهرس ،نات

٢١

بخش ٥٠ ،دهستان ١ ٠٧٥ ،روستا و  ١٨شهر کوچک و بزرگ است .بیشتر شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی
برخوردار نیستند و از بزرگ شدن روستاها به وجود آمدهاند و به عبارتی روستا شهر به شمار میآین .د  اب ا نی     همههه
شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه در تاریخ دارند (.)Changes in Divisions in Golestan Province, 2007: 14

نقشه شماره  -2تقسیمات سیاسی استان گلستان (Source: (http://www.ganrrc.org.ir
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مدیریت دانش سازمانی فرایندگرا
مديريت دانش ،مفهوم تازهای نيست .در حقيقت ،مـديريت دانـش ب ـي شتر حاصـل ـك ار تمدنهای قديمي بوده است
تا نوآوریهای اخ ـي ر .ـك سب و كارهـاي سـازمان یافته قديمي ،به اين دليل دنبال مزيت رقابتي بودهاند آ هب هك نن نننها
یداد تا حد امكان ،بـه شكل كارآمدتري به مشتريان خدمت كنند ،سودها را به حداكثر برسانند ،مجموعهای از
اجازه م 
مشتريان وفادار داشته باشند و در صحنه رقابت باقي بمانند .نزد كـي

ب هـ  0 500 1س اـ للل پ م نـيا ،شيـ زز زززیتتتهاا در

دانـش برگزیده بازرگانـان ،صنعتگران ،پزشكان و مديران دولتي براي مراجعات بعدي ثبت ش بيرقت .دوب هد    ًاًا 5000
تهاا،
سال قبل ،در بینالنهرین مردم هزاران لـوح رس يـ را ـك ه مربـوط بـه ثبـت قراردادهـاي حقوقي ،برآورد مالیات ت
ميزان فروش و قوانين بودنـد از دسـت دادنـد .راه حـل ا ـي ن مسئله ،شروع به كار نخستين مؤسسه اختصاصي بر يا
مديريت دانش يعني كتابخانه بود (.)Maki, 2006: 56
در کتابخانههایی كه در مركز شهر قرار داشتند ،مجموعهای از لوحها ،توس اريدـم طـ نن ننن حرفهههای دان و تبقارم ،ش
نگهداري میشد .و ـي گ ( ) 997 1و پروسـاك (  ) 2001ادعا میکنند كه ریشه مديريت دان هب ،ش   

 3000س زا لبق لا   

م يـ الد مـسيح بـاز میگردد ،اگرچه به شكل تخصصي تحت اين عنوان نبوده است .با اختراع حروف چاپي متحرك
و ماشين چاپ در بيش از  500سال پيش ،كارها براي عموم مردم در غرب بهبود پيدا كرد .با ورود به دوره رنس سنا
و عصر شكوفا يي اقتصادي و فكري ،نوع آموزش و چاپ نوشتهها از زبان التين به زبان رايج تغ يي ر رك  دد ددد .در دن ياي
تجارت ،مهارت و تخصص بسياري از حرفههای با دوام ،از طريق كارآموزي منتقل میشد و گاهي اوقات به وس سسیله
کتابها و شکلهای ديگر حافظه جمعي تكميل میشد .تجارت جديد در اقتص و يتامدخ دا

عنص ارف تتتت تتتتتی آمر ،اكي

عمدتًاًا بازماندهای از اين شكل سنتي توليد محسوب میشود ،بهویژه هنگامي كه اين امر به فعالیتهای حس و يرادبا
ارزشيابي شركت مربوط میشود .گواهینامهها و مدارك دانشگاهي از سازمانها يا اتحادیههای مختلف ،برچسبهاای
خودساختهای براي استفاده مديران و افراد حرفهای فراهم كرد تا براي رسيدن به يكي از پسته فيرعت لبق زا يا    
شده ،در شبكه سازماني واجد صالحيت شوند .اين كاركنان دانشمدار به نسبت كاركنان سطوح پایینتر و عمل ،يتاي
تصوير كلي بهتري از كسب و كار در ذهن داشتند ،اما زماني كه اين كاركنان ،فرايند درستي بر هب شناد ميسقت يا

   

شكلي مطلوب در اختيار نداشتند ،احتمال تكرار اشتباهات در بخشهای مختلف وجود داشت (.)Maki, 2006: 56
مروري بر روند تكامل مديريت دانش حا يك از آن است كه مديريت دانش ،در سراسر دورهها به شکلهای مختلفي
حضور داشته ،از تصاوير حك شده در لوحهای رسي گرفته تا انواع سیستمهای فني و تكنولوژ يكي كه امروزه انسان
با استفاده از آنها ،ايجاد فرهنگ دانشمدار و تحقق كي پارچه چهار حلقه خلق ،سازماندهي ،تب ب و لدا هه ههه ب راك سس سسستن
یهااي
یکند ( .)Gazany, 2007: 93در سال  1998در سوئد اصطالحات سرمايه دانش و دارائ 
دانش آن را مديريت م 
یهای پايدار دانش تأ ؛دندرك ديك   
غيرملموس توسط سويبي پيشنهاد شد .همچنين اسكانديا ،ارنست و يونگ بر ویژگ 
به اين معنا كه اختراعات ،عقايد ،برنامههای كامپيوتري ،حقوق انحصاري و  ...جزئ  هيامرس زا ي ه رد .دنتسه يشو

  

امر كي ا نيز اصطالح مديريت دانش به طور رسمي در فرهنگ واژگان در سال  89 91ثب  نشيمروفنيا هلجم .دش ت وووو ووووو
كي

مديريت دانش را اين گونه تعريف میکند :مفهوم مديريت دانش اين است شناد هب تاعالطا هك ييييييييي يدربراك

تبديل شوند؛ به طوري كه اين دانش به آساني در اختيار ديگران قرار گيرد و براي آنها قابل استفاده باشد .مقالههاای
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مرتبط با مديريت دانش ابتدا در نشرياتي همچون ارگانيزيشنال ،اسلوآن منيجمنت ،هاروارد بيزينس ،ساينس و ديگر
نشریههای معتبر جهانی به چاپ رسيدند .اولين كتاب درب اي هرا دد دددگيري س رد شناد تيريدم و ينامزا

اس لللل للللل 0 99 1

منتشر شدند .به عنوان مثال میتوان از كتاب سنگه به نام پنج اصل و يا كتاب ساكاا يي با عنوان انقالب ارزش دانش
نام برد .نوناكو كه در سال  1995كتاب شركت دانش آفرين را نوشت براي اولين بار اصطالح م هب ار شناد تيريد    
كار برد (.)Azam Vaziri et al., 2010: 77
شايد بتوان گفت وسيعترين كار تحقيقاتي در زمينه مديريت دانش تا امروز در سال  1995توسط ا ،وكانون وريجوكي   
هيروتاكاتا يك شي در سازمان خلق دانش به نام چگونه شرکتهای ژاپني نوآوري و پو  ار يياي بب بببه وج  دو مم مممیآورنددد؟
صورت پذيرفته است .كوتاه سخن اين كه مديريت دانش مقوله جديدي نيست .در واقع از صدها سال پيش مال ناك
یدادنددد .پس
شرکتهای فاميلي ،تجارت حرفهای خود را به طور كامل و دقيق به فرزندان و شاگردان خود انتقال م مم 
مديريت دانش وجود داشته است اما تا سال  0 99 1كه مديران عالي سازمانها بحث مديريت دانش را شروع كردن ،د
به اين نام موسوم نبود .به همان اندازه كه زيربناهاي اقتصادي صنعتي از حالت وابستگي به من تمس هب يعيبط عبا     
وابستگي به سرمایههای فكري تغ يي ر حالت پيدا میکرد ،مديران نيز ناگزير از بررسي دانش زيربنا يي كسب و كارشان
و چگونگي استفاده از آن بودند .درست در همين زمان افزايش شبکههای كامپيوتري امكان طبقهبندی ،ذخیرهسازی و
استفاده از آن را به گونهای آسانتر و ارزانتر از گذش هارف هت مم ممم كر  د ( ( .)Azam Vaziri et al., 2010: 77ب ذگ ا ر زا    
انقالب صنعتي و ورود به هزاره جديد ،ديگر موتور محرك رشد سازمانها ،،ب و هيامرس ه

ورين ييييييي انس ودحم ينا د   

نمیشود .مهمترین متغير رشد همه جانبه سازمانها و بنگاههای اقتصادي در عصر حاضر ،دان ب .تسا ش ههه هههه عب ترا
ديگر به زمان حاضر يا آينده نزد كي

ی انكراك ،نامزاس كي ن نن نننن
عصر دانش اطالق شده است .مهمممترررین سرماایههای ی

هوشمند و با دانش آن هستند كه با خلق فرايندهاي سازماني نوين ،فناورهاي جديد و توسعه محصوالت جديد براي
دستيابي به مزيت رقابتي پايدار فعاليت میکنند .سازمان میتواند با مديريت خالقانه دانش و بههه هناروآون يريگراك   
فناوري اطالعات ،اين امكان را براي كاركنان به وجود آورد تا در مسائل سازماني كه به راهحلهای جديد نيازدارن ،د
به تجربيات خود ت يك ه كنند و با رشد در مس مزاس ،يريگداي ري ا ار ن يا ير     

رس نا ن  د ( ( Hosseini & Akbari, 2014:

.)2014
اهميت توجه به دانش در سازمانها در بيست س رد هچ ريخا لا هچ و کيروئت هزوح

روط هب ،لمع رد    

ل
     قائل ل

مالحظهای افزايش يافته است .دانش همواره یک دارایی با ارزش در ساختمان قابلیتهای افراد و شرکتهاا مطرح
تهاا و تهدی رب تارییغت راشف ،دیدج تاد
بوده است؛ اما در عصر کنونی با گسترش جهانیسازی و ظهور فرصت ت

   

سازمانهایی وارد است که خواهان استفاده آگاهانه از دانش و به کارگیری آن هستند .در ح هب تیعضو رضاح لا

   

گونهای است که نیاز به توسعه مستمر نوآوریها و بهبود رقابتی باعث شده تا فشار تغییرات ،جای خود را به کیفیت
نیروی انسانی به عنوان منبع سرمایه دانشی در سازمانها بدهد .رویارویی با تغییرات تحت عنوان توانمندیهای پای ،ه
اساسًاًا به خلق ،تبدیل و استفاده مؤثر از انواع دانش به عن یاراد ناو ی امزاس یلصا  نننن نننننه  رد هک ا ر و فیاظو ،طباو   
کارکردهای نیروی انسانی نهفته است بستگی دارد ()Ibid., 2014: 374
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قرن بیست و یکم به قرن اقتصاد دانشی تبدیل گشته است و سرمایه دانشی به عنوان یک منبع مهم و دارایی اصلی در
یکنن .د طیحم رد   
زندگی اجتماعی مطرح شده است .منابع غیر ملموس مانند دانش ،مزایای رقابتی ب م داجیا ماودا ییی ییی
کنونی با ویژگیهایی مثل افزایش سطح پیچیدگی ،جهانیسازی و پویایی ،توسعه و حفظ مهارتهاا توانمندددیه یا
داخلی ،ایجاد تغییرات هم در پایه دانشی سازمان و هم روشی که سازمان از دانش فعلی خود استفاده میکن یارب ،د   
رقابت بسیار مهم است .بدین جهت مدیریت دانش در بسیاری از سازمانها در اولویت اص یل

سرماایهگ ارق یراذ ر   

دارد و این موضوع که عملکرد مدیریت دانش قویًاًا به سرمایههای فکری سازمانی بستگی دارد مورد تأیید قرار گرفته
است .با توجه به اهميت دانش و نقش محوري آن در عصر دانشي ،ضرورت دارد سازمانها ب مزاس هژیو ه ا ننن ننننه يا
دانشمدار که دانش در آنها به عنوان منبع استراتژيک و عامل کليدي در کس و هئارا و ب

يلصا يگتسياش ظفح      

سازماني محسوب میشود ،تمهيداتي جهت طراحي و اجراي مديريت دانش با یس درکيور کي س امت ت هديجنس کي     
یگردد هعسوت     ،ده  د ( ( Rezaei
تهایی را که منجر به تکامل دانش به عنوان یک منبع سازماني کليدي م 
شود تا قابلی 

.)Sharif Abadi & Pazoki, 2016: 252
کسب و کار در هزاره سوم داراي شرايط ویژهای است .رقابت بين بنگاههای اقتصادي هر روز فشردهتر .میش .دو رد
دنياي امروزي کسب و کار ،بخش اعظمي از کارها و فعالیتهای ما مبتني بر اطالعات هستند و زمان کمتر يارب ي   
کسب تجربه و به دست آوردن دانش در دسترس است .در اين شرايط سازمانها بر دوخ شناد نازيم ساسا 

اب       

يکديگر به رقابت میپردازند .محصوالت و خدمات سازمانها هر روز پیچیدهتر شده و سهم اطالعات در آنها بيشتر
میشود .در اين ميان مديريت دانش با در اختيار داشتن ابزاره  يبوخ تصرف ،مزال يا ب دوبهب يار       در عملکردد و
همچنين ايجاد مزيت رقابتی ،فراهم میکند .محققين معتقدند مديريت دانش میتواند عملکر ق اب ار ينامزاس د ا رد     
ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانهتر بهبود بخشد (.)Cohan, 2005: 60
شايد اساسیترین مسیر تکامل کسب و کار در طی دهه گذشته ،طلوع اقتصاد پرشتاب و پویای بازاره  دیدج یا در   
میان بسیاری از شرکتها ،مشوقی جهت رقابت خلق کرده تا به وسیله یکپارچهسازی و رونق دادن منابع دانشی خود
آنها را به مثابه ابزاری برای خلق ارزش پایدار به کار گیرند .جهان پس از گذار از کشاورزي انقالب که منب نآ رد ع
زمین بود و انقالب صنعتی که منبع آن سرمايه و نیروی کار بود ،شاهد انقالب اطالعاتي بود که در آن منبع ارزش دنم
و کلیدی خلق ثروت ،دانش است .به عبارت ديگر ،دانش به يکي از نيروهاي محرک اساسی برای موفقیت کس و ب
کار بدل شده است و با مقوله دانش مانند دیگر منابع ملموس به ط رو
مدیریت دانش به منظور پیشر تیوقت و تف   

نظاممممنددد رفت و هدش را رد شواک زا

هزوح     

یش  دو ( ( .)Rostami Gomeh, 2013: 22در
تپذذذیری اس م هدافت یی یی
رقابت ت

سالهای آتی ،تنها شرکتهایی که دانش جدید خلق مینمایند و آن را به طور مؤثر و کارا مورد استفاده قرار بدهن ،د
در ایجاد مزیت رقابتی موفق خواهند بود .امروزه ،جوامع روز به روز به س رد ندوب روحم شناد یو

تانددد،
   حرکت ت

بنابراين ،میتوان گفت پیادهسازی و مدیریت پویا و فعال دان و ینامزاس درکلمع شیازفا یارب ش    

تصمممیمگیری

ضروری است .تعاریف و ادراکات متعددی از فرآیندهای مدیریت دانش موجود است .مطالعات متعدد صورت گرفته
در مورد کسب و شناسایی ،توسعه ،توزیع ،به کارگیری و ذخیره دانش به عنوان فرآیندهای مرکزی م ،شناد تیرید
شان  د ( ( .)Ibid., 2013: 22اخیر ًاًاًاًا م تیرید
تشخیص دادهاند که اکتشاف و استخراج دانش اهداف اصلی مدیریت دان 
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ی محس بو
تهای س وآون رد نینچمه و ینامزا ررر رررری س نامزا ی ی
دانش به عنوان پدیدهای با کاربردهای گسترده ،در رقاب 
میشود .مدیریت دانش در جنبههای مختلفی نظیر استراتژي ،مدیریت منابع انسانی ،ف ّنّناوری اطالعات ،مدیریت جامع
ح و زوای ایسب يا رر ررر
کیفیت و بازاریابی کاربرد دارد .مدیریت دانش با رویکردها و شیوههای بسیار متفاوت و از س وط ح ح
مختلفی تعریف شده است؛ برخی تعاریف بر فرآیند مدیریت دانش و برخی بر هدف آن تمرکز مینماین .د در عصر
نها ،بیش از سرمایهها و منابع فیزیک ا رگید ی سس س سسسست.
اطالعات(عصر حاضر) نقش کلیدي دانش در رقابت بین سازما 

آنچه امروز در روشهای کسب دانش جدید است ،تشخیص نیاز به کنترل ،مدیریت و استفاده از دانش شبیه هر نوع
سرمایه دیگر است ( .)Zavaraghi, 2009: 198با تغییرات سریع و مداوم فناوري اطالعات و اینترنت ،مدلهای سنتی
کسب و کار مجبورند براي بقا با محیط کسب و کار سازگاري یابند و ب وظنم ه ر رد یتباقر تیزم ظفح و بسک     

  

ش از
اقتصاد جهانی ،سازمانهاي امروزي نیاز دارند که به طور مؤثر به سوي منابع دانش حرکت کنند .ب رب ا ر يب يس ششش ششش
صد تعريف منتشر شده درباره مديريت دانش در سه ديدگاه آنها را خالصه كرده است:
 -1ديدگاه كسب و كار
مديريت دانش فعاليتي تجاري است كه دو جنبه اصلي دارد .توجه به عنصر دانش فعالیتهای كسب و كار به عنوان
جزء آشكار كسب و كار كه در استراتژي ،خط مشي و رويه در همه سطوح س  سكعنم نامزا

مم م ممممیشودد و همچن ني

ايجاد رابطه مستقيم بين سرمایههای فكري و نتايج مثبت كسب و كار .از همين ديدگاه ،مديريت دانش دركيور كي   
ندهی ،دسترسي و استفاده از سرمایههای فكري سازمان است ( Qurani,
تلفيقي و همكارانه براي خلق ،كسب ،سازما 

.)2009: 48
 -2ديدگاه علم شناختي يا علم دانش
دانش -بینشها ،ادراكات و دانش فني كاربردي -منبعي اساسي است كه به ما امكان م ممیدهددد بههه ط هنادنمشوه رو   
عمل .كنيم در طول زمان ،دانش مهم به اشكال ديگر مثل كتب ،فناوري ،رویهها و سنن -در درون همه س امزا نننهاا و
به طور كلي در جامعه تبديل میشود .اين تغ يي ر شکلها به انباشت تجربه منجر و وقتي بهطور مناسب استفاده ش ،دو
به افزايش اثربخشي منتج میشود .دانش يكي از عوام هك تسا يلصا ل

اتفر ر ،يصخش هنادنمشوه 

و ينامزاس       

یسازد (.)Khoszima et al., 2005: 25
اجتماعي را ممكن م 
 -3ديدگاه فرايند/فناوري
مديريت دانش مفهومي است كه بر اساس آن اطالعات به دانش قابل كاربرد تبديل و با ت هدافتسا لباق كدنا شال     
براي افرادي میشود كه میتوانند آن را به كار برند .به طور كلي ،مديريت دانش ماهيت ميان رشتهای دارد .از جمله
تاند از:
اين رشتهها عبار 
 -1علم سازماني
 -2علم شناختي
 -3زبانشناسي و زبان محاسباتي
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 -4فناوریهای اطالعاتي از قبيل سیستمهای مبتني بر دانش ،مديريت اطالعات و اسناد ،سیستمهای حمايت عملكرد
یهای پايگاه داده
الكترون يكي و فناور 
 -5علم اطالعات و كتابخانه
 -6نوشتار فني
 -7مردمشناسی و جامعهشناسی
 -8آموزش و توسعه
 -9داستانسرایی و مطالعات ارتباطاتي
 -01فناوریهای همكارانه /جمعي از قبيل فعاليت همكارانه مبتني بر رايانه و گروهه اف  نينچمه و راز اا اااینترانتتتهاا،
اكسترانتها ،پورتالها و ساير فناوریهای شبكه (.)Allah Panah, 2008: 29
 -4دالیل و اهداف پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها
امـروزه جهـاني شـدن بـه مفهـوم امکـان برقـراري ارتبـاط و تبـادل در زمینههای اقتصـادي ،اجتمـاعي و فرهنگي
است ،در ا ـي ن ص  طباوـض رد يگنهاـمه يعوـن موزـل تروـ و م تاررـقم  ر تالداـبت هـب طوـب ا و ر تاطابت          
اقتصـادي ،اجتمـاعي و فرهنگ يـ داخـل بـا خـارج بیشازپیش احسـاس میشود .مطالعـه تطبيق يـ ب يـ ن کشـورهاي
توسعهیافته و کشـورهاي جهـان سـوم مشـخص میکند کـه وجـود ناهمـاهنگي ب يـ ن مراکـز علم يـ  ،افـراد خ قالـ
و صـاحبان انديشـه از ـي ک طـرف و نهادهـاي متکفـل توسـعه از طـرف ديگـر منجـر بـه گسستگي ب يـ ن ا ود نـي
بخـش شـده و ه يـ چ راهبـرد مشـخص و تعر ـي ف شدهای جهـت ارتب آ نيب يگنهاـمه و طاـ ن نن ننننه ادن دوجو ا رد   .
نشانههای اين گسستگي عبارتاند از (.)Fadaie et al., 2011: 553
ی و تحل ئاسم لـي لل للل .ارائ شور ه
فقدان ارتبـاط علم بـا نظامهای تصمیمگیری و تول ـي د ،فقـدان تـوان نظریهههپر زاد ی ی
مناسب جهت رفع موانـع فـوق و آثار ناش يـ از ناهمزماننی عل هـب ار يدنمـشيدنا رـگليلحت رـه ،هـعماج و مـ     
س ــ مت واژه مـديريت دانـش هـدايت میکند .اگـر در ن ــ ظر بگ ـي ريم کـه در عص ــ ر جهانیشدن مؤلف يــساسا ه   
در حف ــ ظ مزیتهای رق ــ ابتي ،ملتها و سازمانها ق ــ درت دان ــ ش اس ــ ت ،آنگ ــ اه اهم يدم هـــلوقم تــي ر تي    
یشود (بات گانت .) 1382 ،درک آفريند مديريت دانش مستلزم توج يـساسا هـتکن نـيا هـب ه      
دانش چشمگيرتر م 
اسـت کـه حرکـت برمدار دانـا يي خـود مشتمل بر چنـد گـام اسـت کـه از داده شروعشده و بـه دانـا يي م ممیرسددد
(.)Fadaie et al., 2011: 553
اطالعات ،دانـش و دانـا يي را نبا ـي د بـه عنـوان ـي ک مجموعـه جمعبندی شـده سـاده در نظـر گ ـــ رفت ،بلکه الزم
ک ش .دوــ رد
است مفهـوم هـر يک بـه صـورت مج ــ رد و ن ـي ز ارتب ــ اط آنها ب ــ ا ه ــ م بـه ص رد قـيمع تروــ کک کک
یتوان واژه اطالعـات اطالق نمـود بلکـه واژه اطالعات ن رظاـ
عين حال به جمعآوری ساده مجموعهای از دادهها نم 
بـه توص يـ ف دق ـي ق و تعر ـي ف مشـخص از ـي ک مقولـه خاص است که پاسخ سؤاالتی مانند چه ،چـه کس يـ  ،چ هـ
وقت و کجـا از آن به دست م ممیآیددد .ط ذـگ يــ ررررر از اطالع يــسم حيحــص کرد زا ســپ و تاــ ر  و  ر دــنو      
حرک ــ ت ،مقصـد بعـدي دانـش اسـت ک ــ ه متش ــ کل از استراتژي ،عمل و رويه يا روش است .در گ دـــعب ماـــ   
چنانچ ــ ه دان ــ ش بـا تجس ــ م اصول و مباني همراه شده و بينش و بصيرت به آن ضميمه گـردد ،دان تـفرعم و ييا   
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یش دو
حاصـل خواهـد شد ( .)Mousavi, 2005: 42بنـابراين مـديريت دانـش بـه مجموع ــ ه فرآیندهایی اطالق م مم 
که طي آن دادهها به معرفت تبديل میشود؛ اما مشكالتي كه در سازمانهاي پـروژه محـور مم ـك ن اسـت ب مدـع اـ   
وجـود كـي

تاند از:
سيسـتم مـديريت دانـش به وجود آيد ،عبار 

 هر ژورپ زا كي  هههههه هه هژورپ نامزاس كي رد ا وحم ر هورين ،راتخاس ياراد  ا تيريدم ي يييييييييييييييييي و اجرا قتسم يي لللل لیباشند كه عم ًالًال ارتباطي ميان آنها برقرار نیست.
م
 -ماهيت موقتي بودن كي

پروژه سبب میگردد همراه با پايان پروژه درصد باال يي از كاركن و هژورپ زا نا مزاس ا ننن نننن

خارج گردند.
 -عدم اطالع كاركنان كي

یافتد و اتفاق افتاده است.
پروژه از مسائل و مشكالتي كه در پروژههای ديگر اتفاق م 

 عدم وجود بسترهاي الزم به منظور تبادل دانشها و تجربيات ميان پروژههای متفاوت. يادگيري اغلب فرآيند زمانگیر و کندي است که موجب تأخیر در ارائه خدمات بهتر و از دست رفتن فرصتتتهانها را فراهم نمايد ( Akhavan
بماندگی و ورشکستگي و نابودي سازما 
یتوان موجبات عق 
شده و با گذشت زمان م 

.)et al., 2010: 12
فرایندگرایی و رضایتمندی مشتریان
مطالعات نشان داده که عوامل متعددی در عملکرد س ت شناد یلو تسا رثؤم ینامزا ن اه

من یعب ک تسا ههههههههه هههههههههه اکثر

تئوریسینهای پیشرو در امر سازمان و مدیریت معتقدند سرمایهگذاری یک سازمان بر روی دانششش نس یاس هب تب ر    
ابعاد سودآورتر خواهد بود .تحقیقات نشان داده یک سازمان برای رشد و توسعه در همه زمینهههه  بسک و ا ب تر ری    
نسبت به رقبا ،نیاز به راهاندازی و اجرای همزمان چه  متسیس را م ید ر و تی

برنامهههری مزاس عبانم یز ا ننن نننن ،1سیس مت

ش 4اس .ت
مدیریت ارتباط با مشتری ،2سیستم مدیریت زنجیر یلوت ه دد ددد 3و سیس ریدم مت ی ناد ت ششش ششش

هزورما ،ور نیا زا    

شبنی تسج دوخ ینامزاس ینا جو     
سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش ش
میکنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح باالتری از کارایی و نوآوری دست یابند .توانایی سازمانها در یکپارچهسازی
و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راههای دستیابی و حفظ مزیتهای رقابتی تلقی میگردد و مقوله م تیرید
دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمانهای امروزی گردیده است (.)Akhavan et al., 2010: 12
مديريت دانش تئوریها ،فرايندها ،فناوریها و مدلهایی را شامل میشود ـك ه از پشـتيباني ،توسعه و بهرهبر اد ررری از
داراییهای دانشي حمايت میکنند .با مديريت كردن سرمایههای ف ـك ري كه در دانش ض ينم

و آش  دوجو راك د ،درا   

میتوان به سازمان كمك كرد تا از محيطش ياد بگيرد و از اين دانش در فرايندهاي كسب و ـك ار خـود اسـتفاده كنـد
(.)Poursadegh, 2007: 98
برخي از صاحبنظران براي عملياتي كردن مديريت دانـش از مفهـوم فراينـد اسـتفاده میکنند؛ زيرا از ديدگاه آن ،نا
فرايند مديريت دانش به صورت مستمر در سازمان وجـود داشته و حضور مقطعي و کوتاههم ن تد تتیجهههای نخواهد
1

). Enterprise Resource Planning (ERP
). Customer Relationship Management (CRM
3
). Supply Chain Management (SCM
4
). Knowledge Management System (KMS
2
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داشت ،بلكه نتيجه آن در حضور مستمر آن به عنوان ركن اساسي در سازمانها روشـن م ممیشودد .بـررر ا ساـسا ني   
فراينـد مديريت دانش مشتمل بر توليد ـي ا شناسـا يي و اكتسـاب دانش ،ذخ ـي ره و مستندسـازي دانش ،نشر و توز عي
دانش و كاربرد دانش تش يك ل ميشود .با توجه به ابعاد مختلف مديريت دانش كه در كن دمآ مه را ههه ههههان پاـشاج ،د ارااااا
(  ) 2004مـديريت دانش را در قالب كي

چرخه چهار حلقهای اين گونه تعريف میکند :فرايندهاي يادگيري اثربخش

كه توأم با خلق ،سازماندهی ،تبادل دانش (اعم از ضمني و آشكار) كه با استفاده مناسب از فناوری و محيط فرهنگي
یش  دو ( (.)Ebrahimian et al., 2012: 104
حق است كه سبب ارتقاي سرمايه عقالني سازماني و بهبود عملكرد آن م مم 
یشود:
در ادامه به تشريح مراحل ِفرايند مديريت دانـش پرداخته م 
 -1خلق دانش

یهاا ،تقو تي
یگیرد كه به تغ يي ر شكل و تر ـيك ب مجـدد تکههای موجـود دانش ،1كاهش کاستت 
فعالیتهایی را دربرم 
یپر دزاد ...
یهای بيروني از سازمان م مم 
طهای بيرون يـ و كاربرد فناور 
تها ،پايش و كنترل محی 
تحقيقات و توسعه قابلی 

سازمانهای پويا ،دانش را خلق و از آن استفاده میکنند .سازمانها بر اثر تعامل با محيط پيراموننن خ ار يتاعالطا دو   
شهاا و مقرر مهرد دوخ يلخاد تا     
یکنند ،سپس اين دانش را باتجربهههه زرا ،ا ش ش
جذب و آنها را به دانش تبديل م 
یآمیزند تا به اين ترتيب مبنا يي براي اقدامات خود به دس تـ
م

آورن  دـ ( ( .)Ebrahimian et al., 2012: 104نونا و اك

تا يك وچي ) 1995 ( 2معتقدند دانش ضمني و صريح ،مكمـل كي ديگرند و در فعالیتهای خالقان گيدكي رب ،دارفا ه ر     
تأثير میگذارند .مدل فرايندي خلـق دانـش ،بر مبناي اين فرضیه حياتي بنا شده است ب يرشب شناد هك

هههه ههههه وس هلي

تعامل اجتمـاعي ب يـ ن دانـش ضمني و آشكار به وجود میآید و توسعه مییابد .از اين تعام داي ليدبت ناونع اب ل

    

یدهددد .همانننط د هك رو رر ررر
میشود .ا ـي ن تبديل در درون افراد رخ نمیدهد ،بلكه بين آنها و در زمینه سازماني رخ م 
یتوان يط د   
شكل زیر آمده است ،تعامل بين دانش ضمني و آشكار ،چهار مسير را م 

كن  د ( ( Yarigar roush, 2003:

.)38
بخش خدمات ،امروزه در اقتصاد جهانی پس از جنگ دوم رشد چشمگیری داشته است و با پیشرفت بشر ،نی هب زا   
خدمات بیش از پیش خواهد بود .بخش عمدهای از خدمات جهانی ،خدمات بانکی است .این صنعت در جان ،بخش
مهمی از خدمات را تشکیل میدهد .در حالی که خدمات بانکی در جهان رشد سریعی دارد و تحوالت جهانی ش ند
در خدمات بانکی رو به افزایش است ،کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید خود را برای تحوالت سر رد عی
ارتباط با خدمات بانکی و بیمه آماده کنند .در این راستا یکی از تحوالت جهانی ،اهمیت روزافزون دانش و م تیرید
مؤثر آن در عرصه سازمانها است (.)Ghamkhar, 2007: 28
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر صع دننام ینوگانوگ تاحالطصا ،ینونک  ر

     فر عنص ا تت تتتی ،عصر

اطالعات ،موج سوم با جامعه دانشی را به کار بردهاند .اصطالحات و واژگان به کار رفته ،تمامًاًا در یک چیز مش کرت
هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است :در حوزه سازمان نیز نیاز دانش و متعاقبًاًا مدیریت اثربخش آن از این
واقعیت سرچشمه میگیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزی ادیاپ یتباقر ت ر مهم یرصنع 

یقلت      

. Blocks of Knowledge
. Takeuchi

1
2
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یشود ( .)Ghamkhar, 2007: 28به عبارت دیگر به منظ دنام یقاب رو ن در طخ
م
سازمانها باید دارای ظرفیت مناسبی برای حف و هعسوت ،ظ

،یتباقر تیزم ظفح و مدقم         

یه .دنشاب نانکراک یا   
بهره هوری از دان و ش شایس گت ی ی

استادان ،محققان ،اندیشمندان از رشتههای علمی مختلف ،مانند اقتصاد ،مدیریت و جامعهشناسی و  ...ب ببر ای قفاوت ن   
نظر دارند که در دنیای معاصر ،دانش و مدیریت اثربخش آن در عرصه سازمان ،نقش اساسی را در دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار بازی میکند .بیتردید ،ظهور و گس ریدم شرت ی  شناد تیریدم و تاعالطا ت ا نویدم وش کی ز

      

مطالعات و پژوهشهای انجام شده در عرصه مدیریت کسب و کار از سوی دیگر ،حاصل گرایش سازمانهای پیشرو
به استقرار نظامها در عرصه عمل ،با شرایط و مقتضیات مح و یلخاد طی

نامزاس یجراخ      اس  ت ( ( Hasanzadeh,

یهای فرآیند مدیریت دانش و س سپ
 .)2008: 83لذا ،با توجه به توضیحات فوق در این بخش از تحقیق به توانمند 
یپردازیم.
شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش م 
یها
 -2توانمند 
شرکتها برای اینکه بتوانند رقابت مؤثری داشته باشند بایدانش موجود خود را ارتقاء بخشیده و دانش جدیدی را به
وجود آورند که بتواند موقعیت آنها را در بازارهای انتخابی به صورت مطلوبی تثبیت کن .د بایتسد یارب ی ب هههه ههههه این
هدف شرکتها باید توانایی خ اد شیازفا ار دو د و ه  هدافتسا اب ا د ز ا یلبق شن

،دیدج تعالطا شزرا ،دوجوم   

      

یهای مختلف در مدیریت دانش
یها و دانش جدید را دریابند .توانمند 
شبیهسازی و به کارگیری آن در ایجاد توانمند 
مورد توجه قرار گرفته است که از میان آن ،افراد ،فرهنگ سازمانی ،فرهنگ و فناوری اطالعات 1دارای س یدایز مه   

یشوند ( Hasanzadeh,
در اجرای مدیریت دانش در سازمان بوده .افراد قلب و مرکز ایجاد دانش سازمانی محسوب م 

یگذارند ،بنابراین مدیریت چنین افر یسب تیمها یدا ااا ااااری
 .)2008: 83افراد دانش را خلق کرده و آن را به اشتراک م 
تهای مورد نظر هس هب ،دنت   
دارد .دانش و صالحیت و شایستگی را میتوان با استخدام افراد جدیدی که دارای مهار 
یه و ینورد یا
دست آورد و به ویژه ،مهارتهای تی شکل که در کارکنان وجود دارد ،معمو ًالًال جزء توانمنددد 

یتاذ    

کارکنان محسوب میشود .این مهارتهای تی شکل ،هر یک از متخصصین را قادر میسازد تا بتوانند با یک رد رگید
گفتگوهایشان همافزایی داشته باشند (.)Hasanzadeh, 2008: 83
ساختار سازمانی میتواند موجب تشویق مدیریت دانش یا مانعی برای آن تلقی ش .دو یقحت نیا رد ق یاهراتخاس      ،
یگیرد .ساختار سازمانی یک متغیر کلیدی و مهم محسوب میشود که
مهمی مانند ساختار متمرکز مورد بررسی قرار م 
یدهد .به عالوه ،تأثیر بالقوهای بر ریدم  ی شناد ت    
زمینه ساختاری سازمان را تشکیل م 

دارد ( Anonymous, 2010:

.)65
یتوان یدم تیقفوم رد د ر  شناد تی نقش .دشاب هتشاد      
فرهنگ سازمانی نیز یک از مهمترین عواملی است ک م ه یی یی
سازمانها باید فرهنگ مناسبی داشته باشند ،فرهنگی که بتواند افراد را تشویق کند تا به خلق دان و هتخادرپ ش

ار نآ   

یهای آن در مدیریت دان دراد شقن ش  .....فن تاعالطا یروا   
در سازمان به اشتراک گذارند .فناوری اطالعات و توانای 
یش .دو ،تاعالطا یروانف    
برای ایجاد ارتباط میان افراد ،دسترسی آنها به دانش مدون و قابل استفاده به کاربرده می ی

. IT

1
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موجب میشود تا گفتگوهای که برای ایجاد دانش جدید الزم است ،ب راحتی صورت گیر مزاس زین و د ا  ن ا هزاج     
میدهد تا به ایجاد اشتراکگ اذ ررری ،ذخیره و اس زادرپب شناد زا هدافت د ؛؛؛ ؛؛؛؛ بن و شناد تیریدم عورش یارب نیاربا    
پیادهسازی آن ،به فناوری اطالعات نیاز است .بسیاری از محققان ،توانمندیهای اثرگذار بر مدددیریت دان کی ار ش   
یکردند که جهت مدیریت اثربخش دانش ،الزم
یدانستند و یا آن را جزء منابع سازمانی تلقی م 
پیشنیاز و پیششرط م 
و ضروری است .به عنوان نمونه ،کراق و همکارانش(  ) 2001زیرساختارهای مدیریت دانش را مکانیسمهای سازمانی
برای ایجاد مداوم دانش بیان کردند که  5عامل در زیرساختارهای مدیریت دانش اهمیت دارد که عبارتاند از:
 تمایل به ایجاد دانش گفتگو و مذاکره میان کارکنان ساختار سازمانی رابطه میان کارکنان منابع انسانیکوئین و همکارانش(  ) 1966نیز بیان نمودند ،فعالیتهایی مثل استخدام کارکنان مناس وانف هعسوت ،ب ر ت و ی و ییانا     
کارکنان ،توسعه ساختارهای نظاممند و سیستماتیک سازمان ،ایجاد سیستم پاداشدهی مبتنی بر عملکرد کارکنان ،باید
بهبود یابد تا بتوان دارایهای دانش را به طور اثربخشی مورد استفاده قرار داد ( .)Bater, 2003: 250گری(  ) 2001به
طور تجربی بررسی نمود که را به دوجانبه بین شیوههای عملیاتی مدیریت دانش باید به گونهای باشد ک ،داجیا زا ه   
ذخیره و انتقال دانش حمایت کرده و باعث افزایش و ارتقاء عملکرد سازمانی شود .از ای رد هویش جنپ یو ،یور ن   
یدهد:
این زمینه را مورد اشاره قرار م 
 آموزش رسمی کارکنان ایجاد مخزن شناخت دانش غیررسمی کارکناننهای کاری و تجربی ()COP
 تشکیل انجم قهای گفتگو و بحث برای کارکنان بخش تحقیق و توسعه ( )R & Pتا آنها بتوانند درب هرا پر ژو ه ههاای فعلی
 اتا خود که مربوط به یافتن شیوههای مناسب در مدیریت دانش جهت ارتقاء عملکرد سازمانی است ،بحث و تبادلنظررر
کنند (.)Maki, 2006: 56
 گلد و همکارانش (  ) 2001مدلهای اثربخش دانش را با توجه به توانمندیهای سازمانی ،به ط دروم یبرجت رو    بررسی قرار دادند .دیدگاه توانمندیهای سازمانی بیان میدارد که ساختار دانش ،شامل فناوری ،ساختار فرهنگ است
که در کنار آن ساختارهای فرآیندی دانش مانند کسب ،تبدیل ،به کارگیری و حمای ارق شناد زا ت ر گ  ر .تسا هتف     
یشوند.
ششرط مدیریت دانش کارآمد محسوب م 
اینچنین ساختارهایی ،پی 
یش ات دو   
یهای است که باع م ث یی یی
 لی و چوئی (  ) 2003تأکید کردند که مدیریت دانش شامل فرآیندها و توانمند دانش به طور کارآمدی مدیریت شود .آنها همچنین بیان داشتند که فرهنگ س زا تیامح و دارفا ،راتخاس ،ینامزا
یتواند موجب توانمندسازی مدیریت دانش شود (.)Daneshfard & Zakeri, 2009: 32
فناوری اطالعات م 
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 -3فرآیندها
نقشی که فرآیندهای مدیریت دانش دارند ،ثابت نیست .برخی توانمندیه مزاس یاهدنیآرف و ا ا ار ین

هنیشیپ ءزج      

عملکرد سازمانی محسوب میکنند .برخی دیگر از پژوهش ا ،توانمندیهای دان د یاهدنیآرف زاین شیپ ار ش ا شن      
محسوب میکنند؛ بنابراین چالش در اینجا مطرح میشود و آن تعیین و شناسایی نقشی است که فرآیندهای م تیرید
دانش ایفا میکنند .به همین منظور ،این پژوهش به هشت فرآیند دانش که توسط رالگز (  ) 1998بیان شده است ،تکیه
میکند .این فرآیندها عبارتاند از :تولید دانش ،دسترسی به دانش ارزشمند از منابع خارجی ،تس  دشر لیه د زا شنا
طریق فرهنگ و ایجاد انگیزه ،نمایش دان رد دنتسم تروص هب ش

   پایگاه هه رد شناد زا هدافتسا ،هداد یا

  

فر دنیآ     

تصمیمگیری ،به کارگیری دانش در فرآیندها ،تولید خدمات و محصوالت انتقال دانش موجود به دیگر خب  شش شششه یا
سازمان و ارزیابی ارزش داراییهای دانش یا ارزیابی تأثیر مدیریت دانش تا حدود زیادی بر اس یدم هیرظن سا ر تی    
است .این نظریه دیدگاه مبتنی بر فرآیند دارد و در این پژوهش ،این دیدگاه فرآیندی مورد توجه قرار گرفت ار نآ و ه
تانددد از:
در مدیریت دانش اعمال میکند .در اینجا هشت فرآیند رالگز به چهار فرآیند تقسیمبندی میشوند که عب را ت ت
اکتساب ،تبدیل ،به کارگیری و انتشار (.)Hashemi et al., 2011: 101
برخی از پژوهشها ،فرآیندهای مدیریت دانش را مورد توجه قرار دادهاند .آنه ریدم ا ی  شناد ت را هب فر یاهدنیآ      
شها به صورت زیر است::
متعددی تقسیمبندی نمودهاند؛ جنبههای اصلی فرآیند مدیریت دانش ،مطابق با این پژوه 
دی النگ ( ) 997 1جذب ،انتقال و استفاده لئونارد بارتون (  ،) 1995اکتس اکمه ،با ری  ،،، ،،یکپارچهههس شیامزآ و یزا   
تیسی (  ،) 1995ایجاد ،انتقال ،جمعآوری ،یکپارچهسازی و بهرهبرداری آمیندون و اس  ردناپ ( (  ،) 1996ایج و لاقتنا ،دا
یگیرد یعنی
استفاده (آمیدون) ،به عنوان مثال ،علوی و لیندر ( )0 20 1بیان کردند که فرآیند دانش چهار جنبه را دربرم 
یه هب ار فلتخم یا    
ایجاد و تولید ،ذخیرهسازی ،انتقال ،ب اک ه ر ریگ ی  ناراکمه و دلگ .شناد  ((((( ((((((  ،) 2001توانمنددد 
چهاربعدی فرآیندی تقسیمبندی کردند :اکتساب دانش ،تبدیل آن به اشکال سودمند ،به کارگیری ی ا هدافتسا ا زز ززز آن و
حفاظت از دانش .لی و چوئی (  ) 2003بر اد دیکأت شناد داجیا دنیآرف  ر لدم و دن

عامتجا یدنیآرف ی زاس یییی ی ییییی یییییییییی
ی

1

برونیسازی ،ترکیب و درونی سازی را که به وسیله نوناکاوتاکاشی (  ) 1995ارائه شده است را پذیرفتند .از این م لد
برای کشف چگونگی تولید دانش استفاده میشود .رالگز ( ) 19 89فرآیندهای مدیریت دانش شرکت را به چهار گروه
طبقهبندی مینماید که عبارتاند از :ایجاد و تولید دانش و دسترسی به آن ،تسهیل و نمایش دانش ،ک و لاقتنا دربرا
ارزیابی دانش (.)Nemati, 2004: 190
فرآیندهای مدیریت دانشی که وی ارائه داد ،شامل موارد زیر است:
 تولید دانش جدید ،ارزیابی دانش ارزشمند که برگرفته از منابع خارجی است (فرآیند تولید و ارزیابی) -تسهیل رشد دانش از ریق فرهنگ و تشویق و ارائ سم تروص هب شناد ه ت رد نآ هئارا ،دن   

   پایگاههه و هداد یا

نرمافزارها (فرآیند تسهیل و نمایش دانش)

. SECI

1
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 به کارگیری دانش در فرآیندها ،محصوالت و خدمات و استفاده از دانش قابل دسترسی در فرآیند تصمممیمگیری(فرآیند به کارگیری و استفاده)
 انتقال دانش موجود به دیگر بخشهای سازمانی و ارزیابی دانش یا بررسی تأثیر مدیریت دانش (فرآین و لاقتنا دارزیابی (.)Khalifa Soltani, 2010: 166
ویژگیهای سازمانها و کارکنان مشتری مدار
یهایی که يک سازمان مشتری مدار بايد داشته باشد عبارتاند از:
به طور کلی ویژگ 
 هر عضوی از آن مفهوم مشتری مداری و رضايت مشتری را به خوبی درك کرده باشد. به طور صحیح عمل نمايد (.)Khalifa Soltani, 2010: 166 مفهوم خدمات را به طور جامع درك کرده باشد. شکايت و اشکاالت وارده را بهطور دقیق و در اسرع وقت رفع کند (.)Abdolahyan & Foruzandeh, 2011یه یا
مديران مشتری مدار بدون کارکنان مشتری مدار موفق نخواهند بود ،این در حالی است که کارکنانی با ویژگی ی
ذيل ،در زمره کارکنان مشتری مدار قرار خواهند گرفت:
 مردمدارند و مردم را دوست دارند.یگیرند.
 همیشه جانب مشتری را م یدهند.
 به سؤاالت مشتری پاسخ مناسب م یدهند.
 به حرفهای مشتری خوب گوش م کپوش و خوش صحبت هستند.
 شی  ظاهر و باطنی آراسته و وارسته دارند.یدهند.
 خود را به جای مشتری قرار م  بیشتر به فکر ارائه خدمات هستند تا سود شخصی.یکنند.
 همیشه بیشتر از حد انتظار مشتری برايشان کار م ینمایند (.)Khalifa Soltani, 2010: 166
 با مشتری همانند میهمان خود رفتار م ی
 رفتار آنها نشانگر اين است که مردم و مشتريان را در اولويت قرار میدهند .با چنین ديدگاهی کارکناننن مش رت ی یمدار ،مديران مشتری مدار و سازمان مشتری مداری پیوستاری از خدمت به مشتری هستند به طوری که اگر هر کدام
ش
ت لطمههه م ممیخ رو د د و بههه ک ها ش ش
وظیفه و مسئولیت خود را نسبت به مشتری به درستی انجام ندهند فرآينددد خ مد ت ت
یانجامد (.)Khalifa Soltani, 2010: 166
رضايت مشتريان م 
برنامه كاربردی مشتری مداری
با توجه به روند جهانی شدن ،اگر سازمانی تمایل به موفقیت داشته باشد و بخواهد سهم عمدهای از بازارهاا و سودد
ن راستاا بههه
سرشاری را نصیب خود نماید ،حتمًاًا مشتری مداری را سرلوحه همه امور خود قرار خواهد داد .در همین ن
ن آرماننن نامه،،
ذكر  01برنامه كاربردی درباره مشتری مداری و نحوه كسب رضایت مشتریان میپر یزاد ممم -1 :ت یود ن ن
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رسالت نامه و ارزشهای سازمان در راستای رضایت مشتریان :رسالت نامه ،در واقع ،علت وجودی سازمان را روشن
ت نامههه
میکند و به این سؤال جواب میدهد كه در كسب و كارمان چه هدفی را دنبال میکنیم؟ آرمان نامههه و رس لا ت ت
سازمان ،بایستی در راستای مشتری مداری تدوین شود و كلیه برنامهها نیز بر اساس آن طراحی و اجراا ش دنو  ،،مث ًالًالًالًال
آرمان نامه بانك رفاه چنین است :پیشرو در ارائه خدمات بانكی و كسب رضایت مشتریان ،كاركنان و صاحبان من فا ععع
در خاورمیانه و رسالت نامه بانك رفاه برای مشتریان هم عبارت است از :تأمین نیازهاا و خواستههههاای مش ایرت ننن در
حال و آینده و برای جامعه :كمك به رشد اقتصادی و حفظ ثبات پولی و برای سهامداران :كسب سود مالی ( Zahiri,

 .)2009: 40پس بهتر است كه آرمان و رسالت خدمت:
 -1نیات شركت را به طور دقیق بیان كند.
 -2شركت را از رقابیش متمایز سازد.
 -3با زبانی قابل فهم برای مشتریان نوشته شود و برای آنها ارزشمند باشد.
یشودد و
ی مش ایرت ننن می ی
ث نارض تیا ی ی
ش باشد ،،باعث ث
 -4قابل دستیابی باشد ،چون شركتی كه ادعایش بیش از علمكردش ش
یسازد (.)Zahiri, 2009: 40
كارمندان را با مشكل روبرو م 
تهاایی
 -2كیفیت به عنوان یكی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سازمانها و رضایت مشتریان :سازمانها و شرکت ت
كه بر نیازهای مصرفکنندگان یا مشتریان متمركزند ،یعنی به كیفیت محصول و ارائه خدمت به مشتری توجه دارند،،
ت مش ایرت ننن را بر دروآ ه ه كند،،
در عرصه رقابت موفقترند .خدمت یا محصولی كه نتواند نیازها ،خواستهها و انتظ ارا ت ت
ب
ت مناسب ب
ایدئال محسوب نمیشود .هر سازمان یا شركت باید تركیب مناسب ،عملكرد مناسب ،دوام مناسب و قیمت ت
ی كنیممم و
را در مورد هر محصول یا خدمت در نظر بگیرد .مشتریان به ما كمك میکنند تا متناسب ب دو ننن را شناس یا ی ی
تها
ی از شرکت ت
تنها كاری هم كه ما باید انجام دهیم ،این است كه از آنها نظرخواهی كنیم .به عالوه ،مسئوالن برخی ی
متوجه شدهاند كه كل سازمان باید نسبت به كیفیت محصول متعهد باشد .كار هرکدام از كاركنان بر كیفیت تأثیر دارد،
ی ماك ًالًالًالًال م رثؤ است
چون هر سازمان بسان یك سیستم اجزای به هم پیوسته دارد و عمل هركدام از اجزا بررر دیگری ی
(.)Alizadeh, 2008: 44
كیفیت بهینه عبارت است از آن سطح از كیفیت كه عالوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان ،ب ود ننن اض فا ههه شدننن
ارزش محصوالت ،از افزایش هزینهها جلوگیری كند ،كیفیت ،جوهر هر سازمان است .تمام وظایفی كههه در س امزا ننن
انجام میگیرد ،از قبیل نوشتن نامهها ،پاسخگویی به مراجعهکنندگان ،حتی وظایف نظافتچیها نگهبانان نیز عناصرییی
مؤثر در كیفیت محسوب میشوند .امروزه دیگر بخش كوچكی از یك شركت به ارائه خدمات اختصاص ندارد ،بلكه
ی
كل سازمان  -از مدیران عالی تا کارکنان عادی  -همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی ی
را بر عهده دارند .حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد كه به طور مستقیم از مشتری حمایت كند ،میتواند از كارمندانی
یکنند ،پشتیبانی كند (.)Alizadeh, 2008: 44
كه به مشتریان خدمات م 
ت از
مشتریان راضی منبع سود شرکتها هستند .شرکتهایی كه نمیتوانند مشتریان را راضی نگهدارند ،،در درازمدت ت
ی
ی رق تبا ی ی
بازار حذف خواهند شد .ارائه خدمات به مشتریان با كیفیت عالی و به طور مستمر ،موجب ایجاد مزیتهای ی
برای شركت میشود .در زیر به نكاتی درباره كیفیت اشاره میشود كه در همه سازمانهای دولتی بایددد م رو د د توجههه
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قرار گیرد-1 :اطالعرسانی :در بخش دولتی ،اطالعات باید سریع و دقیق باشد و در دسترس همگان قرار داشته باشد.
ت:
ت خ امد ت ت
سرعت در ارائه خدمات :مشتریان بخش دولتی ،خواهان تسریع در كار موردنظر خودد هس نت ددد-2 .صحت ت
مشتریان بخش دولتی ،درستی نتایج كارهای انجام شده را طال 
باند ( -3.)Yamini, 2006: 27زیبایی :ظاهر اقدامات،
ب :مش ایرت ننن بخش ش
ش
مكاتبات ،انتشارات ،امكانات و فضای محل مراجعه باید تمیز ،زیبا و پاكیزه باشد-4 .رفتار مناسب ب
ش دولتی ،،خواهاننن پایبندی ی
ی
دولتی ،خواهان دریافت خدمات با رفتاری مشفقانه هستند-5 .قانونمندی :مشتریان بخش ش
ت :مش ایرت ننن
ی و س لوه ت ت
كاركنان به قوانین و ضوابطاند و هرگونه تبعیض و نابرابری را ناخوشایند میداننددد-6.س گدا ی ی
ی پیچیده ه و
ش كارهای ی
بخش دولتی ،انجام كارها و همچنین انجام خواسته را به سادگی  -و نههه در چ وچرا ببب گردش ش
نو
ی ق یناو ن ن
پرپیچ و خم اداری  -خواهاناند-7.انعطافپذیری :مراجعان بخش دولتی ،خواهان نرمش در نحوه اجرای ی
ص الزم را در ارائه خ مد ت ت
ت
مقررات هستند-8.دانش و توانایی كاركنان :كاركنان باید مهارت كافی و دانش و تخصص ص
داشته باشند -9 .درك انتظارات مشتریان :اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است كه آیا انتظارت او بر دروآ ه ه
ن كردد و
ی را تعیین ن
میشود یا خیر؟ بنابراین ،ابتدا باید مشخص شود كه آن انتظارات چه هس نت ددد .سپ سسس بایددد اه فاد ی ی
ت
نیروی انسانی سازمان را بر زمینههایی كه برای مشتریان مهمترین است ،متمركز نمود .اهداف خدمت در هر شركت ت
به انتظارات مشتریان ،رقابت و اهداف خدماتی آن شركت بستگی دارد .در مورد انتظارات مش ایرت ننن بایددد معیارهای ی
ی
خاصی از رضایت در هر قسمت از بازار شناسایی شود ،ولی میتوان از استانداردهای عمومی شروع كرد ( Yamini,

.)2006: 27
مشتریان گوناگون اولویتهای مختلفی برای ویژگیهای زیر قایلند و اگرچه ممكن است كه به برخی از آنهاا اص ًالًالًالًال
اهمیت ندهند ،اما سازمان باید برای حصول اطمینان همه آنها را بررسی كند :الف -نسبت ارزش به قیمت :این نكته
ت
روشن است كه مشتریان عالقهمندند تا در مقابل قیمتی كه میپردازند تا آنجا كه ممكن است ،ارزشهایی را دریافت ت
ت م ممینمایند ،،ان زاد ه هگیرییی
كنند .این نسبت ،ارزشی را كه مشتریان دریافت میکنند ،به عنوان تابع قیمتی كه پرداخت ت
میکند .این نسبت را با باال بردن ارزش یا پایین آوردن قیمت میتوان بهبود بخشید .تقسیم بازار ،گام مهمی در ایجاد
ی مش ایرت ننن بههه
نسبت مناسب بین ارزش و قیمت است .دو شركت ممكن است خدمات مشابهی را ارائه دهند ،،ولی ی
ت پوللل بیش رت ی ی
ی
علت ویژگیهای خاص ،یكی از آن دو شركت را انتخاب میکنند و حاضرند كه برای هماننن خ مد ت ت
ت باا
بپردازند .ب -كیفیت خدمت یا محصول :خریداران هر نوع محصول یا خدمت مایلاند كه محصوالت و خ امد ت ت
تو
ت وس عی  ،،تخفیفات ت
انتظارات آنها مطابقت داشته باشد .این نكته را هیچگاه نباید فراموش كرد كه تنهاا باا تبلیغات ت
ت هممم باعثثث
تبسم به مشتری ،نمیتوان محصوالت بیکیفیت را با موفقیت به فروش رساند .سهل انگاری در خ مد ت ت
ف و ابالغغغ شودد.
عدم رضایت مشتریان خواهد شد .باید به خاطر داشت كه كیفیت باید بر اساس نظر مشتری تعریف ف
برای مشتری مهم نیست كه  97درصد از خدمت ارائه شده بدون نقض است .او میخواهد بابت پولی كه میپر زاد دد
یکند ،خدمتی صد درصد و بدون نقص دریافت دارد (.)Danaee, 2000: 7
یا زمانی كه صرف م 
پ -ضمانتنامه :هیچکس مایل نیست بدون اطمینان از این كه فروشنده بر قول و تعهد خودد راجععع بههه عملكردد و
كیفیت محصول پایبند خواهد ماند ،محصول یا خدمتی را بخرد .روش متداول برای بههه وج ندروآ دو

ن اطمین نا ،،
این ن

ارائه خدمت مؤثر ،بازپرداخت پول یا عوض كردن محصول معیوب پس از خریدن آن است .ت -تجربه خرید :ی ككك
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ت كههه فرآینددد
راه برای ارتقای سازمان به موقعیتی بهتر و سود بیشتر كه منوط به رضایت مشتری نیززز است ،،آن است ت
ل نیستتت كههه باا
خرید به صورتی سریع ،ساده ،راحت ،بدون اشكال و تا حد امكان لذتبخش درآید .هیچک سسس مایل ل
فروشندگان و كاركنان بد اخالق سر و كار داشته باشد ،یا برای خرید محصول یا خدمات در صف منتظررر بمانددد .در
یك مطالعه تحقیقی  60درصد از پاسخ دهندگان بیان كردند كه به علت رفتارهای ناخوشایند فروشندگان ،دیگر از آن
یکنند (.)Danaee, 2000: 7
فروشگاهها خرید نم 
 -2ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان:
میزان رضایت مشتری را میتوان به طور نسبی بدین صورت بیان كرد :اگر ادراكات مشتری از خدمات دریافت شده ه
از انتظاراتش كمتر باشد ،نتیجهاش نارضایتی است؛ اگر خدمات مطابق با انتظاراتش باشد ،احساس آرامششش م ممیکند،،
ولی خیلی راضی نیست؛ اما اگر خدمات بیش از انتظارات مشتری باشد ،او راضی و خشنود خواهددد بودد و معمو ًالًالًالًال
این گروه اخیر جزء مشتریان وفادار خواهند بود .به دو طریق میتوان خدماتی بیش از انتظارات مشتریان را ارائه داد:
ت كههه
ن است ت
ی است؛؛ راه دوم هممم این ن
ی اض فا ی ی
راه اول ،سخت كاركردن ،بیشتر پول خرج كردن و انجام دادن كارهای ی
انتظارات مشتریان به دقت كنترل شود ،چون نباید انتظاراتی را در مشتریان ایجاد كنید و سپس خدماتی را ارائه دهیددد
كه تا حد نامطلوب است ،بلكه باید قولها و ضمانتهایتان به موقعیت شما كمك كند .یكی از علل نارضایتی مردممم
یکنند كه قادر به ارائه مطلوب و
كشورمان از سازمانهای خدماتی این است كه اینگونه سازمانها توقعاتی را ایجاد م 
به موقع آنها نیستند (.)Ashoorzadeh & Hashemian, 2011: 49
ف سیستممم
ب كههه از طرف ف
 -3كلید راضی كردن مشتریان در دست مدیریت صحیح منابع انسانی است :كاركناننن مناسب ب
شو
ی مهممم گ نیز ش ش
ل اساسی ی
مدیریت حمایت شوند ،كلید راضی كردن مشتریان هستند .شرکتها باتوجه بههه چهاراصل ل
ش :در
ف -گ نیز ش ش
ل كننددد :الف ف
آموزش و حمایت و پرداخت میتوانند نسبت به مطلوبیت كاركنان خود اطمیناننن حاصل ل
شغلهایی كه مستلزم تماس زیاد با مشتریان است ،از هر كارمندی نمیتوان استفاده كرد .یك كارمند نامناسب ممكن
است ساختار بنیادی پرهزینهای را مختل سازد .هزینههای گزاف آموزشی ،کمکاری ،پایین بودن كیفیت كار و باالخره
پایین بودن سطح كارایی هر موسسه یا سازمان تا حدی ناشی از انتخاب ناصحیح و بیرویه است .به عالوه ،ورود هر
كارمند جدید به سازمان با ویژگیهای خلقی و تربیتی خاص ،در رفتار سایر كاركنان و به طور كلی ،در رفتار سازمان
ت تنهاا راه موفقیت ت
اثر مستقیم خواهد داشت؛ بنابراین ،استخدام افراد با طرز فكررر درست ت
ت اس  ت ( ( & Ashoorzadeh
.)Hashemian, 2011: 49
ب -آموزش :انسان موجودی است تغییرپذیر با تواناییهای بالقوه نامحدود كه این تواناییها میتوانند تحت نظاممم و
برنامهریزیهای آموزشی و پرورشی صحیح به تدریج به فعل درآیند و جوامع انسانی و ارگانهای مربوط به آن را از
فهاای اجتم یعا ،،
ت عن او ننن هدف ف
مواهب فراوان برخوردار سازند .اهداف آموزش در س امزا نننهاا متعددنددد كههه تحت ت
هدفهای سازمانی و اهداف فردی قابل دستهبندی میباشند ،اما آنچه در نظام آموزشی سازمانها بایددد م رو د د تأکیددد
ف
قرار گیرد ،همانا نتایج حاصل از آموزش است و نه صرفًاًا انجام آموزش و یا آمار ساعت آموزشی .به عبارتی ،هدف ف
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آموزشها باید ایجاد سازمانهای یادگیرنده 1و تولید كننده فكر باشد ،نه صرفًاًا بازخوانی فكر دیگران .پس از استخدام
ش بایددد تماممم
ش داده شودد .آم زو ش ش
هم باید مهارتهای فنی و تخصصی شغل و نوع رفتار موردنظر به كاركنان آم زو ش ش
دوران زندگی كاری را در برگیرد تا كاركنان را قادر سازد كه در برابر تغییرات تكنولوژی و مشتریان و الزامات شغلی
پاسخگو باشند .كارمندانی كه آموزش ندیدهاند ،نباید با مشتریان سر و كار داشتههه باشنددد و نبایددد در خططط اول قراررر
گیرند ،چون این كار برای شركت سودآور و برای مشتری هم راضی كننده نیست .كاركنانی كه خدمت ارائه میدهند،
س و خالق ق
ق
حتی اگر با مشتریان عصبانی مواجه میشوند ،باید همیشه رفتاری خوشایند داشته باشنددد و اراك  ،،حساس س
باشند ،در واقع ،آموزش ،نوعی سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی است (.)Divandary, 2004: 150
ی
ی م تیرید ی ی
پ -حمایت :شرکتهایی كه میخواهند به مشتریان خدمات ارائه دهند ،باید از بعضی کنترلللهاای س تن ی ی
ی
صرفنظر كنند و برای تصمیمگیری و ارائه راهحل به كارمندان خط اول اختیاراتی بدهند؛ بهعبارتدیگر ،بایددد برای ی
ت و اختیاررر بدهنددد.
حل مشكالت به طریقی كه كارمندان فكر میکنند برای مشتریان مناسبتر است ،به آنهاا ق رد ت ت
ت بههه كاركناننن
ن شكللل پرداخت ت
مدیریت باید به این كارمندان اعتماد داشته باشد .ت -سیستم پرداخت :پول مهمترین ن
است ،ولی برای ایجاد انگیزه در آنها تنها وسیله نیست .بهترین راه برای كسب باالترین سطح عملكرد ،پاداش است،
به ویژه در شغلهایی كه مستلزم تماس مستقیم با عموم مردم هستند ،زیرا اینگونه شغلها با اك ررر زیاد د و مش الك تتت
ی
بسیار همراهاند .برای ایجاد انگیزه در كارمندانی كه فشار زیادی را تحمل میکنند ،بایددد از سیستممم پرداختتت خاصی ی
استفاده كرد ،از جمله پول و پاداشهای ارزشمند ،مث ًالًال یك مسافرت و بازدید از جاهای دیدنی ،پاداشهای سمبولیك
شهای او (.)Divandary, 2004: 150
مثل معرفی كارمند نمونه و برشمردن خدمات و ارز 
 -4ایجاد تعهد به ارائه خدمت در تمام سطوح سازمان:
نباید فقط مدیرعامل شركت متعهد به ارائه خدمات خوب به مشتریان باشد ،یا فقط كارمندان متعهد به این امر شوند،
بلكه باید همه افراد سازمان در این كار مشاركت داشته باشند .بدون حمایت مالی و مدیریتی ،افرادی كه خدمت ارائه
میدهند ،علیرغم كوشش بسیار ،نمیتواند مشتریان را راضی نگهدارند .رفتار نامناسب ی ككك مهمان اد ررر هواپیما ،،ی ككك
كارمند بانك ،یا یك كارگر تحویل دهنده كاال ممكن است اثر تالشهای افراد دیگر را خنثی كند .تعهد ارائه خدمات
به مشتریان باید واقعی باشد ،نه در حد یك شعار یا وسیلهای برای تبلیغات (.)Divandary, 2004: 154
ی
 -5كاستن از وظایف اجرای بخشهای ستادی و هدایت آنها به سوی امور كارشناسی ،نظارت و برنامهریزی :وقتی ی
یو
كه سازمان گسترده میشود و تخصصهای مختلف در آن شكل میگیرند ،یك مدیر نمیتوانددد ق رد تتت هم گنها ی ی
ی
فرماندهی در همه زمینهها و بدون کمکهای جنبی و تخصصی افراد دیگر را داشته باشد ،زیرا او ًالًال ،عمر انسان برای ی
ت.
فراگیری همه تخصصها و مهارتها كفایت نمیکند؛ ثانیًاًا ،قدرت و حیطه كنترل و مدیریت یك فرد مح ود دد است ت
ف آناننن نیززز
یگیرنددد و عموم ًاًاًاًا وظ یا ف ف
تهایی به نام ستاد ،مسئولیت كمك به مدیریت را بر عهده م 
بدین ترتیب ،قسم 
ن
نظارت و برنامهریزی و مشورت و هماهنگی درباره امور صنف است كه وظایف اجرایی را به عهده دارند .از همین ن
رو ،باید حدود وظایف و اختیارات واحدها و مدیران صنف و ستاد به صورت دقیق و روشن تعیین و مشخص شود.

. Learning Organizations
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همچنین باید وظایف تكراری كه زمینه تداخل اختیارات و وظایف را فراهم میآورند و مدیریت را مختل میکنند یاا
باعث موازی كاری م 
یشوند ،حذف شوند (.)Divandary, 2004: 155
 -6مهندسی مجدد (مدیریت دگرگونسازی سازمانها):
مهندسی مجدد از دریچه كام ًالًال جدیدی به سازمانهای دولتی و خصوصی مینگرد .بر اس سا

ن رویكردد جدید،،
این ن

مردم یا مشتریان هستند كه در نهایت ،بهای خدمات و محصوالت تولیدی سازمانها و نیز سود سرمایه صاحبان آنها
را پرداخت میکنند .پس به همین علت ،مردم یا مشتریان ،اصلیترین ذینفع سازمانها هس نت ددد .از ایننن دی هاگد  ،،همههه
سازمان های سنتی امروزی كه ریشه در نگرش مكانیكی كسانی چون آدام اسمیت ،تیلور و م كا سسس وبررر دارند ،،بایددد
ساختار و پردازشهای درونی خود را بهگونهای دگرگون و نوسازی كنند كه تمام توان و انرژژژی س امزا نننهاا صرف ف
ف
پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه (مردم یا مشتریان) شود (.)Rajabi, 2013: 57
مهندسی مجدد ،یعنی دگرگونسازی و طرح نووو دران تخاد ننن ،دگرگ نو ی ی
ی در ذهننن (طر رکف ز    و نگرششش م ارید ننن و
كاركنان) ،در فرهنگ و نظام ارزشی ،در فرایندها و پردازشها ،در ساختار و سازماندهی و درروش استفاده از من با ع ع
ع
ی فعلی،،
ت در س امزا نننهاا .در س امزا نننهای ی
ت و ارتباطات ت
و امكانات و دگرگونی درروش اس دافت ه ه از ف ّنّن وا ررری اطالعات ت
سلسلهمراتب به جای مشتری حكومت میکند و یك نگاه كلی به كیفیت محصوالت و خدمات س امزا نننهاا و نمونههه
ی درك
ف شدننن وقت ،،برای ی
ی مكرررر و تلف ف
ت و آم اهد ی ی
توزیع آن توسط شبکههای سنتی و کاغذبازیهای زائددد ،رفت ت
ی از س امزا نننهای ی
ی
ضرورت انجام مهندسی مجدد كافی است -7 .طرح ارزشیابی كاركنان توسططط مش ایرت ننن :در برخی ی
ی دارنددد و در اندیشههه كسببب رض یا تتت و
مشتری گرا 1كه در طراحی خطمشیهای خود ،بیشترین توجه را به مش رت ی ی

ی آن ،از مش رت ی ی
ی
یشودد و طی ی
وفاداری مشتریان هستند ،فرمهای خاصی تهیه شده و در دسترس مشتری قرار داده می ی
ی م رو د د ارزی با ییی قراررر
میخواهند تا كارمند نمونه را معرفی كند .این كاركنان پس از شناس یا ی ،،در سیستممم انگیزشی ی
یگیرند (.)Mohammad Esmaeili, 2018: 249
م
 -8مدیریت شكایات مشتریان :یكی دیگر از راهكارهای مشتری مداری را میتوان اهمیت دادن به شكایات مشتریان
ذكر كرد .بیشتر مشتریان زحمت شكایت كردن را به خود نمیدهند و گاه حتی برخورد نامناسب و تهدید كارمند این
اجازه را نمیدهد كه اعتراض كنند و به همان شكل به راه خود ادامه میدهند .پس باید برای یافتن علت نارضایتی و
نیز برطرف كردن مشكالت شناسایی شده ،اقداماتی صورت گیرد .نارضایتی مشتریان باعث میشود كه آنها بههه رقباا
ی
روی آورند؛ و درك علت نارضایتی آنان و پاسخگویی به نارضایتیها به طور قابل توجهی سهممم ب ازا ررر و س روآدو ی ی
شركت را افزایش میدهد .ماتسوشیتا ،یكی از موفقترین تجار و صنعتگران ژاپنی ،در مدیریت رسیدگی بههه ش یاك تتت
یپردازیم:
یدهد كه در اینجا به ذكر آن نكات م 
نكات ارزندهای را مورد توجه قرار م 
 شكایات باید با دید مثبت و نگاه حرفهای بررسی شوند. شكایت ،روشی مناسب برای دریافت بازخورد از مشتری است. -شكایات ،ابزاری برای جلوگیری از غرور بیجا و به كارگیری استعدادهای داخلی جهت تولید خدمات بهینه هستند.

. Consumer Oriented Companies
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یباشند.
 شكایات ،روشی سودمند برای اندازهگیری عملكرد و تخصیص منابع م ف س امزا نننهای ی
ی
 شكایات آیینهای سودمند برای به كارگیری عملكرد داخلی جهت رقابتتت و قر تفرگ را نن ننن در ردیف فیباشند (.)Mohammad Esmaeili, 2018: 249
متعالی م 
 رسیدگی به شكایات ،بهترین فعالیت برای جلب رضایت مشتریان و درك بهتر آنها است. در برخورد با مشتری ،به شرح مشكالتی كه به او ربطی ندارد و خلق او را تنگ میکند ،نپردازید ،زیرا مسائل پشتیدهی یید ( Mohammad Esmaeili,
ق م مم 
صحنه شما به مشتری ربطی ندارد ،بلكه با این كار او را به سوی رقیب سوق ق

.)2018: 249
نتیجهگیری
امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور ایران در گرو پیشرفت صنعت بانکداری ،همگام با سایر صنایع کش و رو
  

همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است .در حال حاضر درص رد تعنص نیا تیکلام زا ییالاب د   
کهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده است؛ با وج نیا دو   
اختیار دولت است؛ ولی با ظهور برخی بان 

فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد .کسب برتری رقابتی مستلزم بهبود خدمات است .از سوی دیگر با
افزایش رقابت در بازارها ،اهمیت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان برای تداوم حیات ضروری اس .ت

یارب   

بسیاری از سازمانهای خدماتی ،توجه به مبحث کیفیت خدمات و رضایتمندی ،پیشنیاز ضروری برای جلب اعتم دا
مشتریان و ارتباط بلندمدت است .درنتیجه کیفیت خدمات به عنوان عامل حیاتی موفقیت سازمان برای ایجاد مزیت
رقابتی شناخته شده است .همچنین دانش یک عامل رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است .استفاده
ترکیبی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها فرصتی ایج دا م ممیکن ییاسانش بجوم هک د     
یشود .دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر زا اهنت هن ،هدافتسا    
فرصتها در بازار و افزایش مزیت رقابتی م 
ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده میشود .این دانش در رویهها ،دستورالعملها ،دیدگاهها ،اقدامات
ییابد که به محص یدنمشزرا تامدخ و تالو    
و تصمیمهای سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر م 
یدانند
تبدیل شود؛ بنابراین میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که مزیت رقابتی پایدار سازمانها عبارت است از :آنچه م 
یگیرند.
و سرعتی که دانستههای خود را به کار م 
با استفاده از مدیریت دانش مشتری ،بانکهای مختلف بهتر میتوانند به نقاط ضعف خود پی برده و درنتیجه نیازهای
مشتریان را به نحو بهتری درک کنند و برای رفع آن بکوشند .با تلفیق دو مفهوم مدیریت دانش و «مدیریت ارتباط با
مشتری» ،مفهوم جدیدی به نام مدیریت دانش مشتری شکل گرفته است .تلفیق و یکپارچگی این دو مفه بجوم مو   
افزایش کارایی و اثربخشی میشود .در این پژوهش تأثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری
بررسی میشود .استفاده از مدیریت دانش مشتری ه مه و یرتشم یارب م بر مدوس نامزاس یا ن دوبهب .تسا د

      

محصوالت ،بهبود خدمات به مشتریان ،رضایت مشتری ،افزایش فروش ،بهبود نگهداری و حفظ و رضایت مشتریان،
آشناسازی سازمان با دانش مخصوص مشتری از جمله این مزایا هستند.
کیفیت خدمات ،عامل حیاتی موفقیت سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده اس اکمه و دار( ت را ،ن    .) 2009
کیفیت خدمات اندازهگیری چگونگی سطح ارائه خدمات مطابق انتظارات مشتری است .کسبوکارهاا بر رد اقب یا   
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بازارهای امروز ،باید محصوالت و خدماتی تهیه کنند که نیازمندیهای مشتریان را بر نک هدروآ ن و د

نیا     عوام هب ل   

سطح انتظارات مشتریان از محصوالت و خدمات بستگی دارد .پاراسورمن و همک اس رد نارا لل للل  ، 85 91ده ش صخا
برای کیفیت خدمات ارائه کردند .آنها در سال  88 91میالدی این ده شاخص را از طریق استفاده از یک عامل تحلیل
به صورت  5شاخص زیر خالصه کردند:
 ملموس بودن :امکانات فیزیکی ،تجهیزات ،کارکنان و وسایل ارتباطی؛ قابلیت اطمینان :توانایی اجرای دقیق و صحیح خدمات وعده داده شده؛ پاسخگویی :تمایل ارائه دهندگان خدمات برای کمک به مشتریان و ارائه خدمات سریع به آنها؛ اطمینان :احترام و ادب کارکنان و توانایی آنها برای جلب اعتماد و اطمینان مشتریان؛ همدلی :ارائه توجه فردی بهمشتریان.
رضایت مشتری موضوع مهمی برای پژوهشگران و مدیران است؛ زیراا ای امتحا ن لل للل وجودد دارد کههه س الاب حط یی ییی
رضایت مشتری منجر به تکرار ارائه خدمات به مشتریان فعلی و کمک به جذب مشتریان جدید شود .س امزا نننهاا در
یکنند .ارائه خدمات برتر و حصول
کسب و کارهای گوناگون ،زمان و منابع زیادی را صرف کسب رضایت مشتری م 
اطمینان از رضایت مشتری به نیاز راهبردی برای بقای سازمانها در محیط تجاری رقابتی ،تب کرد .تسا هدش لید    
پیامدهای منفی ناشی از مشتریان ناراضی ،مدیریت پاسخگو برای کسب اطمینان از درجه ب  یرتشم تیاضر یالا را   
میطلبد .پژوهشهای زیادی در حوزه مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات وجود دارد و پژوهشگران زیادی به
طور غیرمستقیم ارتباط مثبت مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات را در پژوهشهای خود ذکر درک  هه هههان .د ناس   
( )0102بیان میکند ،مشتریان دارای اهمیت زیادی برای سازمانها هستند .بیشتر سازمانها تالش میکنند مشتریان را
جذب کنند و آنها را با محصوالت یا خدمات سازمان راضی نگه دارند .درنتیجه تمایل شدید مشتریان به اس زا هدافت
محصوالت و خدمات باکیفیت ،تحویل کوتاه مدت خدمات و تأکید بر ارتباط با مشتریان ،سازمانها موظ دنتسه ف   
فرآیندهای خود را باز مهندسی کرده و از رویکرد مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند.
مدهوشی و همکاران ( )0102دریافتند ،برای افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان و اطمینان از تحویل بهینه کاال و
خدمات به مشتریان و رضایت آنان ،سازمان باید دانش «درباره مشتریان» را مدیریت کند .مدیریت دانش مشتری ،به
کار بردن ابزارهای مدیریت دانش برای پشتیبانی از تبادل دانش بین سازمان و مشتریان و توانمند کردن سازمان بر یا
اخذ تصمیمهای مناسب تجاری است .راولی (  ) 2002مدیریت دانش مشتری را بهرهگیری از دانش برای ،از و درباره
مشتریان به منظور افزایش قابلیتهایی برای مشتریان و افزایش سطح خدمات ب تشم ه ر فیرعت نامزاس طسوت ی      
میکند .بالواجو ( )0102بیان میکند ،سازمانهایی که مزایای خدمات را افزایش میدهند ب ناگدنرب دایز لامتحا ه     
بازار خواهند بود .سازمانهای مشتری محور درک بهتری از نیازها و خواستههای مشتریان دارند و نیازهای مش نایرت
را به قابلیتها و محصوالت و خدمات که مشتریان نیاز دارند یا میخواهند ،ب تباقر نادیم رد بتارم ه     

قتررر
موفق ق

هستند.
مشتری عنصر اصلی بقای سازمانها است .برای نگهداری این عنصر باید از نیازهای او آگاه شد .سازمانها نمیتوانند
با مشتریان ارتباط برقرار کنند؛ مگر اینکه بدانند چه خدماتی ،چگونه و چه زمانی بر تشم یا ر و تسا دنمشزرا نای   
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برای مشتریان مختلف چه ارزشی دارد .سپس این آگاهی را در تولید محصوالت و خدمات ب اک ه ر حطس و دنریگ      
نظامممهاای م شناد تیرید   

کیفیت خدمات را در ابعاد مورد نظر مشتری ارتقا دهند .این امر مهم ،ج و میهافم اب ز

مشتری تحقق نمییابد .مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد اولیه به صورت امتیاز برجس م بسک هت

یش کی و دو   
ییی ییی

توانمند ساز کلیدی است که به کسبوکارها اجازه میدهد تا از داراییهای دانشی برای ارائه بهتر کیفیت خدمات به
مشتری استفاده کنند .هنگام استفاده از مدیریت دانش مشتری ،سازمانها به دلیل اثربخشی هزینهها ،بهب و تیفیک دو
صمیمیت مشتریان در خدمات خود رقابتیتر عمل میکنند .به نظر فنگ و تییان ( ) 005 2از جمله مزای زا هدافتسا یا   
مدیریت دانش مشتری ،بهبود محصوالت ،بهبود خدمات به مشتریان ،رضایت مشتری ،افزایش فروش ،بهب ظفح دو   
مشتریان و آشناسازی سازمان با دانش مشتریان است.
سه نوع جریان دانش که نقش حیاتی در فعل وانفعال بین شرکت و مشتریان ب یزا

م ممیکنن ،د عب را تتتانددد از :دانش

«برای»« ،از» و «درباره» مشتری .با توجه به این سه نوع دانش سه فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین میشود.

برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خرید ،جریان دانش پیوسته که از شرکت به س تشم یو ر م تیاده نای

یش دو
یییی یییی

(دانش برای مشتری) ،مورد نیاز است .در همین زمان« ،دانش از مشتری» باید در خلق نوآوری ،تولی و هدیا د بب بببهب دو
ی» نی عطق ز ًاًا کی  ی زا 
مستمر خدمات و محصوالت ،جذب و استفاده شود .جمعآوری و تحلیل «دانش درباره مش رت ی ی

  

قدیمیترین اشکال فعالیت مدیریت دانش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است .ه اک و فد ربرد    «دان یارب ش   
مشتری» تطابق خدمات و مواد اطالعاتی با نیازهای کاربران ،تغییر ترجیح اک تا ربر و نا

هزاین تیاضر ا د ی ا یشن      

کاربران است .به گفته بوس و سوگوماران (  ) 2003دانش برای مشتری ،دانشی برای ارتقای تجربههههاای مش رد نایرت
یکند.
مورد محصوالت و خدماتی است که سازمان فراهم م 
در تعریفی دیگر« ،دانش برای مشتری» نوعی دانش (همچنین داده یا اطالعاتی که میتواند تحلیل ،تفسیر و سر ماجنا
تبدیل به دانش شوند) است که جهت شناخت بهتر مشتریان هدف از سازمان است .دادهها ،اطالعات یا دان یارب ش   
یتواند از منابع مختلفی مانند سایر مشتریان ،رقبا ،مؤسسههای مشاوره و یا خود سازمان برای ارائه اطالعات
مشتری م 
مورد نیاز مشتری کسب شود .دانش درباره مشتری و دانش از مشتری با هم ترکیب میشوند و دانش برای مش نایرت
یکنند.
را تولید م 
هدف و کاربرد «دانش از مشتریان» ارتقای خدمات و محصوالت ،شناسایی نیازهای آینده برای نوآوری ،حفظ بهب دو
مستمر خدمات ،رضایت نیازهای دانشی مشتریان است .به گفته شامی زنجانی و همکاران (  ) 2008دان تشم زا ش ری   
نوعی دانش است که سازمان در ارتباط با ارتقای محصوالت و خدمات به دست میآورد .به گفته نایک و همک نارا
( )0102شناخت انگیزهها ،انتظارات و خواستهها ،عامل اساسی در چگونگی ارائه بهترین خدمات به مشتریان اس .ت
کسبوکارها باید نیازها و خواستههای مشتریان را بدانند .دانش از مشتری را میتوان ایدهها ،تفکرات و اطالعاتی که
سازمان از مشتریان خود دریافت میکند ،تعریف کرد .دانش از مشتری شامل اطالعات مرتبط با سازمان و رقبا است.
اطالعات مرتبط با سازمان نتیجه دیدگاه مشتری درباره سازمان است و اطالع  اب طبترم تا ر ن ،ابق ا  یش ا هاگدید ز       
مشتری درباره رقبا است.
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کها و محصوالت و خدمات متنوع و جدید ارائه شده ،دانش مشتری و م یاراد نآ تیرید
به علت ماهیت رقابتی بان 
اهمیت خاصی است؛ درنتیجه انطباق دقیق با خواستهها و نیازهای مشتریان مهمترین عامل بهبود خدمات و رض تیا
مشتری است (راد همکاران .) 2009 ،دانش درباره مشتریان نوعی دانش است که به سازمان کمک میکن تشم ،د ر نای   
خود را بشناسد و به طور مؤثری بر آنها هدفگذاری کند .به گفته شامی زنجانی و همکاران (  ) 2008دان ابرد ش ره   
یآورد.
مشتری نوعی دانش است که سازمان برای شناخت بهتر مشتریان هدفش به دست م 
به نظر کومار و همکاران (  ) 2008در دنیای رقابتی امروز به ویژه در بخ تیمها زا نایرتشم تیاضر ،تامدخ ش      
یکنند تا به سطح باالیی از رض تیا
ویژهای برخوردار است؛ بیشتر سازمانها بر مسائل بهبود کیفیت خدمات تمرکز م 
مشتری دست یابند .خنگ و همکاران ( )0102اذعان داشتند ،بانکها باید با استفاده از برنامه خاص و هدفمند ،خ دو
یآید .در ص هب یرادکناب تعن    
را از سایر بانکها متمایز کنند که این هدف از طریق کیفیت برتر خدمات به دست م 
علت ماهیت رقابتی و محصوالت و خدمات متنوع و جدید ارائه شده توسط بانکه م شناد ،فلتخم یا ش و یرت   
مدیریت آن دارای اهمیت ویژهای است .این اهمیت ازآنجا ناشی میشود که انطباق دقیق با خواستههههاا و نیازه یا
مشتریان در صنعت بانکداری مهمترین عامل رضایت مشتری است؛ از این رو اطالعات و دانش یرتشم زا هک ی     در
این صنعت وجود دارد ،کمک بسزایی به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان میکند(راد و همک ،نارا
یتوان ار نایرتشم یاهزاین د
 .) 2009سازمان با دسترسی به اطالعات درست و بهنگام در مورد مشتری م 

هب یبوخ      

تشخیص دهد و محصوالت را مطابق با نیاز و خواستههای مشتری فراهم کند .دریافت محصوالت و خدمات مط قبا
یشود.
با میل و سلیقه مشتری موجب رضایتمندی و افزایش وفاداری آنها م 
همزمان با حركت از اقتصاد مبتني بر صنعت به سوي اقتصاد مبتني بر دانش ،منابع سازمانها شكل ت زا ه های ب وخ ه دد ددد
گرفتند و توجه سازمانها از داراییهای مشهود به سمت داراییهای نامشهود معطوف شد (راماسوامي و ريواس و اوات
بارگاوا .) 2009 ،در اين بين ،دانش به عنوان مبناي اولیه دستيابي بـه شایستگیهای اصلي و راهبردي بر دركلمع يا   
برتر و رسيدن به مزيت رقـابتي ،جايگـاه ویژهای يافت و مديريت دانش براي شناسا يي  ،ارزيابي ،سازماندهی ،ذخيره
و به كارگيري دانش ،تجربهها ،تخصصها و دادههای كاركنان براي هر سازماني ضر ش يرو دد ددد .امر  اب ،هزو ا ياقتر    
جايگاه مشتريان و اهميت يافتن آنها در مرزهـاي سـازمان ،مـديريت دانـش مشتريان ن م دننام يتيمها زي د تيري     
دانش كاركنان پ ـي دا ـك رده اسـت .در مديريت دانش مشتري ،منابعي از دانش در خارج از سازمان وج هك دنراد دو    
ی ن ـلخ ار ينيوـ قق ققق كنند
سازمانها با بهرهگیری آنها میتوانند قابلیتهای رقابتي خود را توسعه دهند يا قابلیتهای ی
(رولينز و هالينن .) 005 2 ،به عبارت ديگر ،مديريت دانش مشتري بـا بـه ـك ارگيري مـديريت دانشي كه در ارتباط با
مشتريان است ،موجب دستيابي به فرصتهای جديد بازاريابي میشود تالاب حطس تياهنرد هـك ر و دركلمع زا ي    
ارزش زا يي متقابل را به دنبال دارد.
مديريت دانش مشتري موجب ظهور رو كي ردهاي جديدي در زمینه نوآوري و خلق ارزش شده ه اس ،لاثم يارب ؛ت    
یهای خارج از مرزهاي سازمان در
نوآوري باز و نوآوریهای مشتري محور که به اهميت اطالعات ،دانش و شایستگ 
نوآوري اشاره دارند .همچنين توليد و خلق ارزش مشترك ،گيزاـب يراكمه اب نامزاس نآ رد هك را اكرـش و ن ييييييييييييي
یکند (ماتينگ ،ساندن و ادواردس ،نو
بيروني ،ارزش و مزيت رقابتي ايجاد م 

ت م شناد تيريد   
 ) 2004ب يمها رگناي تت تت

ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در541 ...

بيروني است .درواقع ،تغ يي رهاي سريع نيازها و خواستههای مشتريان ،کوتاه بودن چرخه عمر محص ،تامدخ /تالو

  

ش
مزيت رقابتي موقت و شکلهای جديد رقابت بين رقباي جهاني ،موجب تغ يي ر ديدگاه سازمانها در پاسخ به پرسش ش
«چگونه نوآوري كنيم و چگونه به منابع پا ـي دار مزيت رقابتي برسيم» شده است.
مديريت دانش مشتري و به كارگيري جریانهای دانـش مشـتريان ،از مبـاحثي اسـت ـك ه در اقتص ،زورما يشناد دا    
سازمانها را به دوباره انديشي در راهكارهاي مديريت و تسخير دانش بيروني برانگيخته اس .ت

شـناد تيريدم رد    

ی آنه يلصا عبانم ،ا    
مشـتري ،جايگـاه مشـتريان ماننـد كاركنـان اهم ـي ت دارد و اطالعات ،دانش و شایس گت یییهای ی
ی دان تشم زا ش ر ،ي
نـوآوري و خلـق ارزش بـه حسـاب میآیند .درواقع ،سازمانها با سرمایهگذاری بر جریانننهای ی

  

یشوند ،هك
دانش درباره مشتري و دانش برای مشتري موجب تبادل اطالعات و ایدهها بين فضاي بيروني و دروني م 
بر نوآوري و عملكرد سازمان تأثيرگذار خواهد بود .اين مسئله در بين بانکهای خصوصي ملموستر تـسا   ،،، ،،زيرا
جزء صنايع مشتري محور هستند و با رقابت شديدي مواجهاند .ظهـور هرروزه رقبـا در ا ـي ن صنعت ،لزوم استفاده از
یکند.
گتر م 
دانش مشتريان و مديريت آن براي رس يـ دن بـه منبـع جد ـي دي از مز ـي ت رقابتي را پررن 
در عصر دانش كه چرخه عمر محصوالت كوتاه ،بازارها پيچيده و فرايندها پويا شدهاند ،توجـه بـه ن هئارا و يروآو   
محصوالتي منطبق بـا نيازهـاي مشـتريان از مهمترین اهـداف سازمانهاست (هولفستن .) 005 2،به طوركلي نوآوري،
كاربرد موفق محصول /خدمات جديد ،خلـق ایده جد ـي د ،ش يارب ديدج يهار و شناد زا يديدج لك تيفيك

      

شناخته میشود .واژه نوآوري به تحقيق شومپيتر ( )4391برمیگردد ـك ه نـوآوري را موتـور محرکه توسعه اقتص يدا
در نظر گرفت .شومپيتر بر ابعاد مختلـف نـوآوري تأ ـيك د داشـت .درواقـع ،او دامنهای از راهحلهای نوآورانه را ارائه
كرد كه شامل ايجاد محصوالت و خـدمات جد ـي د ،ايجـاد روشهای جديد توليد ،شناسا يي بازارهاي جديد ،كشف
منابع جديد عرضه و ايجاد شکلهای سازماني جديد میشود .نوآوري عبارت است از هر نوع تفكر ،رفتار يا چ يزي
كه به طور يك في نسبت به اشكال موجـود ،جديد است و تازگي دارد .هامل (  ) 2006ن يا ار يروآو نن ننن گون فيرعت ه   
ی معم زا تكرح اي لو
تهای ی
میکند :تغ يي ر حركت پایهای و مشخص از اصول م اعف و اهدنيارف ،يتنس تيريد للل للللیت ت
شکلهای عـادي و مرسوم كه تغ يي رات مشخصي در روش كار مديريت ايجاد میکند» .بعضي از محقق ،كيمداكآ نا

  
  

نوآوري را به عنوان تر يك بي از اختراعـات و اكتشـافات ،تجز ـي ه و تحليل میکنند .درنهايت ،نوآوري به عنوان سلسله
الگوهاي رفتاري فردي و سازماني تعريف شـده است .در دوره پستمدرن كه مديران احساس از دست دادن كنتـرل
ی را گرايشي
را تجربـه میکنند ،اهم ـي ت نوآوري به طور شگفتانگیزی افزايش مییابد .كازمارس يك (  ) 2003ن روآو ی ی
یشودد هك
نافذ يا شیوهای براي تفكر تعريف میکند كه فراتر از حال بر آينده متمركز است ،اما اين پرسش مطرح م مم 
نوآوري كي

فرايند است يا راهبـرد ،تكن يكي مديريتي است يا مسئوليت رهبر .ي درواقع ،اگر نـوآوري در س ينامزاـ

خهای باال يا حتي بيش از آنها درست باشد.
بـه خـوبي صـورت پذيرد ،ممكن است همه پاس 
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