چکیده
امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطالعات و دانش مشتریان را
به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی
ایفا می کند و موجب ظهور رویکردهای جدیدی در زمینه نوآوری و خلق ارزش می
شود.هدف کلی این پژوهش ،مشخص کردن آثار مدیریت دانش مشـتری بـر عملکرد و
ابعاد نوآوری در سازمان و به منظور نشـان دادن برخـی از مزایـای مهـم جریـان

تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد

هـای دانـش مشـتریان در شرکت بیمه البرز صورت گرفته است که این مزایا از تعامل

کسب وکار با نقش میانجی قابلیت

بین محیط بیرونی و درونی حاصـل مـی شـود و امتیازات منحصربه فردی را برای
سازمان به ارمغان می آورد تا نوآوری و عملکرد خود را بهبود بخشد .این تحقیق از
نوع توصیفی-همبستگی می باشد .در این تحقیق از فرمول جامعه نمونهگیری معادالت

نوآوری در صنعت بیمه
مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز

ساختاری برای تعیین حجم نمونهگیری و از روش کل شماری استفاده شده است .بعد
از شناسایی عوامل و ابعاد و شاخص ها متغیرهای تحقیق در قالب پرسشنامه ای
محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین  022نفر از مدیران شرکت
بیمه البرز در تهران و سطح کشور توزیع گردید .سپس سنجه های عملکرد و مدیریت
دانش مشتری و نوآوری و عملکرد کسب و کار با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری
دسته بندی شدند .در نهایت با استفاده از نرم افزار  PLSبه بررسی مدل تحقیق
پرداخته شد .که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد
کسب و کار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه تاثیر دارد
کلید واژه:
مدیریت دانش مشتری ،عملکرد کسب و کار ،قابلیت نوآوری ،صنعت بیمه
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.)0220
تأکید بر دانش و اطالعات از اساسیترین مشخصههای سازمانهای هوشمند میباشد.
امروزه مشتریان نسبت به قبل خالقتر شدهاند و بهراحتی میتوانند با دیگر مشتریان و
شرکتهای دیگر در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنند .بنابراین مشتریان اطالعات و
دانش باارزشی دارند که به عنوان منابع مهمی در رقابت بین سازمانها نقشی کاربردی
ایفا میکند (ون هیپل .)0222،ماتینگ و همکاران) ،(0222درباره دیدگاه مشتری محور
جدیدی استدالل میکنند جایی که مزایای رقابتی با مشتریان تعریف و خلق میشود و
با رد مدلهای سنتی که نوآوری در آنها محدود و نگاه سازمان محور دارند به
رویکردهای جدیدی تأکید میکنند که استفاده از دانش مشتری و مدیریت دانش مشتری
به عنوان منبعی اصلی برای دستیابی به نتایجی نو به شمار میآید .ازاینرو شرکتها
در سالهای اخیر شروع به اجرایی کردن مدیریت دانش مشتری به منظور دخیل کردن مشتریان در فرآیندهای شرکت و به کار گرفتن
دانش آنها و ایدههایشان کردهاند (نامبیسان.) 0222،
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با بکارگیری مدیریت دانش مشتری  ،شرکت ها به منبع مهمی از ایدههای جدید دسترسی خواهند داشت ،که در خلق نوآوری و دستیابی
به سطح باالتری از عملکرد موثر هستند .تبادل موفقیت آمیز دانش سازمان با مشتریان مهم و ارزشمند سازمان ،می تواند عملکرد کسب
و کار را تقویت کرده و مزایای رقابتی بی نظیری را ایجاد نماید که از سوی رقبا غیرقابل تقلید باشد.دانش مشتری به سازمان ها اجازه
می دهد تا ویژگی های منحصر به فرد بخش های بازار خود را شناسایی کرده و راهبردهای مناسبی را برای آنها تدوین کنند .بنابراین،
شرکتهایی که مشتریان خود را می شناسند ،توانایی بیشتری برای شناسایی فرصت ها داشته و به احتمال بیشتر ،عملکرد بهتری نیز
خواهند داشت( .لی و همکاران .)0222 ،عالوه بر این ،اطالعات به دست آمده از مدیریت دانش مشتری واقع گرایانه تر هستند ،به طوری
که به راحتی توسط مشتریان و بازار پذیرفته می شوند و بیشتر پاسخگوی نیازهای آنها خواهد بود ..در واقع ،برخورداری از یک
توانایی مداوم برای بکارگیری و مدیریت دانش مشتری ،برای عملکردی بهتر ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین ،بنگاهها باید به طور
مداوم دانش خود را با توجه به اطالعات مشتریانشان به روز نگه دارند ( کلی کومب و همکاران0222 ،؛ داسیلوا و همکاران0220 ،؛
تومینن و همکاران .)0222 ،یانگ و کانگ ( )0222نیز به تاثیر مستقیم و مثبت سرمایه مشتری در عملکرد کسب و کار اشاره کرده بودند
و همچنین لی و همکاران ( )0222دریافتند که دانش مشتری تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد .اِن جی او و اوکاس ( )0220نیز تاثیر
غیرمستقیم مشارکت مشتری در عملکرد عملیاتی را مورد بررسی قرار دادند .هرچند ،روابط تجربی بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد
کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است ،اما فقط چند پژوهش محدودبه بررسی تاثیرات مستقیم مدیریت دانش مشتری بر عملکرد
کسب و کار پرداخته اند .پژوهش های پیشین نشان داده است که مدیریت دانش مشتری می تواند از طریق قابلیت نوآوری بیشتر به طور
غیر مستقیم عملکرد کسب و کار را بهبود بخشد(.گارسیا موریلو و اَنابی0220 ،؛ گیبرت و همکاران0220 ،؛ گیبرت و همکاران 0222؛
رولین و هالینن .)0222 ،عالوه بر این ،مدیریت دانش مشتری نوعی مدیریت دانش بیرونی است که به مشتریان مربوط می شود(ژانگ،
 .)0222از این رو ،پژوهش پیشین در زمینه مدیریت دانش می تواند در زمینه مدیریت دانش مشتری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
همانطورکه مِسی و همکاران ( ،)0220گلوئت و ترزیوفسکی ( )0222و یانگ ( )0222نیز همین بررسی را انجام می دهند ،این پژوهش
متغیر میانجی بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد کسب و کار ،یعنی قابلیت نوآوری را مورد بررسی قرار می دهد(لوپز نیکالس و
مرونو سردان0222 ،؛ وانگ و وانگ.)0220 ،
سازمان ها با سرمایه گذاری بر سه جریان اصلی دانش از مشتری ،دانش درباره مشتری و دانش برای مشتری موجب تبادل اطالعات و
ایده ها بین فضای بیرونی و درونی می شوند ،از طریق مدیریت دانش مشتری  ،مشتریان می توانند هم بازخوردی فوری دریافت نمایند
و هم اطالعات خود که باعث ایجاد ارزش افزوده و نوآوری می شود را به اشتراک گذارند (جانسن و اولسن )0222 ،به طور کلی،
مشتریان نقش مهمی در نوآوری بازی می کنند ،زیرا ایده های آنها به نیاز بازار نزدیک تر است (هویر و همکاران .)0222 ،ایده ها و
دانش مشتریان می تواند منجر به تولید محصوالت و خدمات جدیدی گردد که ممکن است توسط شرکت نادیده گرفته شده باشد ویا
باعث بهبود محصوالت و خدمات شود .بنابراین ،اگر دانش مشتریان به طور موثر مدیریت شود ،می تواند فرایند نوآوری و فعالیت های
تحقیق و توسعه را بهبود بخشد (رولی0220 ،؛ رولینز و هالینن )0222 ،و همچنین بر نوآوری سازمانی تأثیر گذارد (لوپز-نیکالس و
مولینا-کاستیلو0222 ،؛ ژانگ و همکاران .)0222 ،شرکتها از طریق مدیریت دانش مشتری ظرفیت یکپارچه سازی خود ،یعنی توانایی
جذب مشتریان در روند نوآوری به منظور ارزش آفرینی را افزایش می دهند (بلکاهال و تریکی .)0222 ،در فرآیند یکپارچه سازی غیر
فعال ،مدیریت دانش مشتری ،دانش مربوط به مشتریان را با استفاده از چندین روش از قبیل :تعداد خریدهای مشتریان ،تجزیه و تحلیل
شکایات آنها ،جنبه های اجتماعی،دموگرافیک آنها و مواردی از این قبیل را جمع آوری میکند .از سوی دیگر ،مدیریت دانش مشتری از
طریق یکپارچه سازی فعال ،اطالعات مربوط به مشتریان را از طریق چندین روش مانند مطالعات بازار ،انجمن های گفتگوی آنالین ،شبکه
های اجتماعی ،گروه های متمرکز با مشتریان و غیره جمع آوری می کند .با فراهم کردن اطالعات مربوط به مشتریان و از سوی
مشتریان ،مدیریت دانش مشتری به شرکتها کمک می کند تا اطالعات و نظرات ارزشمندی که برای فرآیند نوآوری مفیدند ،کسب
نمایند.در ادبیات این پژوهش ،مدیریت دانش مشتری اغلب به عنوان پیشرو اصلی در ایجاد ظرفیت نوآوری شناخته شده است .طبق نظر
برگمن ( )0222و موخرجی ( ،)0220مشارکت مشتریان و جذب اطالعات آنها برای قابلیت نوآوری امری ضروری است .همچنین اینطور
استدالل کرده اند که مدیریت دانش مشتری یکی از روشهای بهبود نوآوری است .گر چه روابط بین مدیریت دانش مشتری و توانایی
نوآوری به طور تجربی بیان شده است ،اما هیچ تحقیقی به صراحت ،به تأثیر مستقیم مدیریت دانش مشتری در توانایی نوآوری
نپرداخته است.
از طرف دیگربا توجه به اینکه مدیریت دانش مشتری در صنایع مشتری محور ملموس تر است لذا در صنعت بیمه که با رقابت شدیدی
مواجه هستند لزوم بررسی نقش آن بدیهی به نظر میرسد .با وجود اهمیت جریان مدیریت دانش مشتریان در فرایندهای
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تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه
سازمان،پژوهشهای کمی در این زمینه در صنعت بیمه صورت گرفته است .در.تحقیق حاضر تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد
کسب و کار با بررسی نقش میانجی قابلیت نوآوری مورد بررسی دقیقتر قرارگرفته و نه تنها اثر مدیریت مشتری بر عملکرد کسب و کار
بلکه اثر مدیریت دانش مشتری بر قابلیت نوآوری و درنهایت ،نقش قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کار میپردازد،.این مطالعه پیشنهاد
میکند وقتیکه موقعیتی پیچیده و غیرقابل پیشبینی اتفاق میافتد ،مدیران همزمان بایستی بر روی استراتژی دانش مشتری و نوآوری
برای پیشی گرفتن از رقبایشان متمرکز شوند .از این رو مدیریت دانش مشتری ،این امکان را برای بیمهها فراهم میآورد که با احتمال
بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند .از سوی دیگر با گسترش
بهرهگیری از فناوری های نوین در زمینه خدمات بیمهای با توجه به اینکه فنآوریهای نوین جزء جدایی ناپذیری از سازمانها شدهاند،
در دنیایی پر از تغییرات و تحوالت امروزی سازمانهایی موفق خواهند بود که زودتر بتوانند نیازهای مشتریان را درک کنند و درصدد
پاسخگویی به نیازهای مشتریان باشند و سریعتر از رقبا فرصتها را شناسایی و از آن ها بهره گیرند و سهم بازار و عملکرد خود را
بهبود بخشند .شرکت بیمه البرز نیز بهعنوان یکی از شرکتهای بیمهای موفق در صنعت بیمه میباشد که با توجه به ظهور هرروزه رقبا
در این صنعت ،برای توسعه ی بازار و نوآوری در محصوالت بیمهای خود نیاز به مدیریت دانش و استفاده از دانش مشتریان و مدیریت
آن برای رسیدن به منبع جدیدی از مزیت رقابتی در آن احساس میشود و به منظور دستیابی به سهم بیشتر از بازار صنعت بیمه ،درک
نیازهای مشتریان و استفاده از دانش مشتریان و مشارکت دادن دانش مشتری در تولید محصوالت و خدمات و نیز ایجاد نوآوری در
کسب و کار از اهمیت باالیی در این زمینه برخوردار بوده ،لذا با توجه به اینکه پژوهشهای کمی در این زمینه در صنعت بیمه صورت
گرفته است ،ضرورت آن بیش از پیش احساس میشود و محقق در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال تحقیق است که آیا
مدیریت دانش مشتری بر عملکرد کسبوکار شرکت بیمه از طریق افزایش ظرفیت نوآوری در این شرکت تأثیر دارد؟

 .1چارچوب نظری تحقیق
 .1 .1مدیریت دانش مشتری
در فضای بهشدت رقابتی امروز ،سازمانهایی باقی میمانند که از نیازهای مشتریان و محیط اطراف خود مطلع شوند و سریعتر از رقبا
فرصتها را شناسایی کنند و از آنها بهره گیرند .از این رو ،مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر برای استفاده از دانش
مشتریان گام بردارد و همزمان با مدیریت دانش کارکنان ،به مدیریت دانش مشتریان توجه کند تا از این طریق بتواند موجب برتری خود
نسبت به رقبای خود شود (کمپبل ) 0222 ،در سالهای اخیر ،به مدیریت دانش مشتری توجه زیادی شده است و محققان مختلف تعاریف
گوناگونی را برای آن ارائه دادهاند (سولوجاروی ،ساینیو و تارکی آنن  .) 0222در این پژوهش ،مدیریت دانش مشتری بهمنظور فهم بهتر
به سه دسته کلی تقسیم میشود و تعاریفی که محققان مختلف تاکنون در این زمینه ارائه دادهاند ،در این سه دسته قرار میگیرند .این
تقسیمبندی دید جامعتر و دقیقتری به مدیریت دانش مشتری میدهد که به فهم جایگاه آن در سازمان کمک شایانی میکند .این سه
دسته ،که رابطة آنها در شکل ( )2-2نشان داده میشود ،عبارتاند از:

شکل2دستهبندی مدیریت دانش مشتری

اولین زیرمجموعة مدیریت دانش مشتری به شیوهها و سبکهای  KMو دومین زیرمجموعه به محتوای دانشی که باید مدیریت شود،
تأکید دارد و سومین زیرمجموعه ،تعاملی از دو زیرمجموعة اول و دوم است .محیط کلی مستطیل بیانگر مدیریت دانش سازمانی
)(OKMاست (ژانگ.) 0222،
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] :C[KMبه شیوهها و سبکهای  KMدر زمینة مشتری اشاره دارد .این دسته از  C KMنهتنها به فرایندهای بین مشتریان ،بلکه به
فرایندهای بین سازمان و مشتریان توجه میکند و بیانگر مدیریت دانش بیرونی است ،که در آن از فرایندهای KMدر ارتباط با
مشتریان استفاده میشود (رولینز و هالینن .) 0222 ،بسیاری از تعاریف CKMدر این دسته قرار میگیرند؛ برای مثال ،ساالمون و
همکاران ( ) 0222در تعریف خود مدیریت دانش مشتری را فرایند نظاممندی که از مدیریت دانش موجود در تعامالت مشتریان ناشی
میشود تعریف میکنند .کین ( )0222مدیریت دانش مشتری را فعالیتهایی از قبیل اکتساب ،توسعه ،تسهیم و حفظ دانش مشتری
بهمنظور ارتقای ارزش او میداند .وی در تعریف خود معتقد است مدیریت دانش مشتری ،همان فعالیتهای مدیریت دانش درونی است،
که در ارتباط با مشتریان صورت میگیرد ،تا به این منظور ،دانش و اطالعات مرتبط با محیط بیرون نیز جذب شود و مانند دانش و
اطالعات درونی ،در اختیار کارکنان قرار گیرد.
در این دستهبندی ،جریان دانشی که بین محیط درونی و بیرونی مبادله میشود ،به دو بخش کلی تقسیم میشود:
 .2دانشی که از سازمان به مشتری ،برای اطالع از محصوالت  /خدمات جدید فرستاده میشود؛  .0دانشی که از مشتری به سازمان،
برای بهبود سطح خدمات و توسعه محصوالت جدید فرستاده میشود .این دو جریان دانش در تعریف راولی ) (0220نیز به چشم
میخورد .وی در تعریف خود ،مدیریت دانش مشتری را مدیریت و اکتشاف دانشی که مشتری در اختیار شرکت قرار میدهد و شرکت
در اختیار مشتری قرار میدهد میداند .پنگ و همکاران )0222( ،نیز مدیریت دانش مشتری را شامل مدیریت و استخراج دو نوع دانش
میدانند .2 :دانش درباره مشتری که شامل مشتریان بالقوه و بخشهای مشتریان و خود مشتریان است؛  .0دانشی که دربارة
محصوالت و بازارهاست و توسط مشتریان جذب میشود .درواقع ،دانش کلی به دو دستة دانش مشتری و دانش سازمانی تقسیم
میشود که دانش مشتری ورودی محیط بیرون به سازمان است و دانش سازمانی ورودی محیط درون به مشتریان است .دانش
مشتریان که ورودی سازمان است به دو دستة ضمنی و صریح تقسیم میشوند .دانش صریح دربارة دادههای اولیة مشتریان (نام ،نام
خانوادگی ،آدرس ،تاریخ تولد و ) ...و گزارشهایی مانند قراردادهای پیشین ،عملکردهای شخصی و ...است که برای فهم نیازها،
انتظارات ،انگیزهها و خواستههای مشتریان مفید است (اسمیت و مک کین ) 0222 ،این جریان دانش ،دانش دربارة مشتری نام دارد که
متناسب با شیوههای سازمان دستهبندی ،کدگذاری و ثبت میشود .دانش ضمنی شامل اطالعات مشتریان از سایر محصوالت،
عرضهکنندگان ،بازارها و رقباست که از طریق سازوکار بازخورد گردآوری میشود (گارسیا -مولی و انابی .) 0220 ،این جریان دانش
که مهمترین وجه تمایز  CKMاز  CRMاست و دانش از مشتری نام دارد ،منبع مهمی برای ایدههای نوآورانه است که از طریق توسعة
ایدهها و بهبود مستمر محصوالت  /خدمات برای سازمان ارزشآفرینی میکند .ماهیت ضمنی دانش از مشتری موجب میشود تا انتقال
آن از مشتری به سازمان و سپس فرموله ،ثبت ،دستهبندی و کدگذاری کردن آن توسط سازمانها دشوار باشد (مینا و هالینن،) 0222 ،
اما با تبدیل آن به دانش صریح و اشتراکگذاری آن بین بخشهای مختلف سازمان ،میتوان به منبع خوبی برای مزیت رقابتی پایدار
دستیافت ،زیرا این نوع دانش بهسختی به دست میآید و به سختی قابل کپی شدن و تقلید است (جوهانسن و همکاران) 0222،
دانش سازمانی که در اختیار مشتریان قرار میگیرد ،ماهیت صریح دارد و شامل همة اطالعاتی است که سازمان برای کمک به مشتریان
و ارتقای سطح دانش فراهم میکند (گیبرت،لیبورد و پرابس )0220 ،این جریان دانش ،دانش برای مشتری نام دارد که از طریق کانالهای
ارتباطی به مشتری منتقل میشود و موجب بهبود تجارب و اطالعات مشتری میشود.
در تعریف مدیریت دانش مشتری از دید گیبرت و همکاران) ، (0222به این سه جریان اشارهشده است که موجب ارتقای توانایی شرکت
و مشتریان میشود و منافعی برای هر دو به دنبال دارد .طبق تعریف آنها دانش از مشتری به علت ضمنی بودن ،مزایای بلند مدتی را
برای شرکت به ارمغان میآورد ،درحالیکه دانش برای و دربارة مشتری به علت صریح بودن ،مزایای کوتاهمدتی به دنبال دارند.
 :[CK]Mاین دسته بیانگر مدیریت دانش مرتبط با مشتریان است .دانش مرتبط با مشتری که در درون سازمان وجود دارد ،در هر
بخش شکلهای مختلفی دارد و از سه کانال مشتق میشود .این کانالها عبارتاند از:
تجزیه وتحلیل دادههای مشتری .0 ،تعامل با مشتری .2 ،مشاهدة رفتار مشتری (ژانگ) 0222،
دانش مشتری ویژگیهای متمایزی دارد که متفاوت از دانش سازمانی است؛ بنابراین باید همراستا با مدیریت دانش کارکنان ،به مدیریت
این بخش از دانش نیز توجه شود .تعریف گیبرت و همکاران )  ( 0220از مدیریت دانش مشتری در این دسته قرار میگیرد .طبق تعریف
آنها ،مدیریت دانش مشتری به معنی کسب ،اشتراکگذاری و توسعة دانش نهفته در مشتری است .رولینز و هالین( )0222نیز مدیریت
دانش مشتری را فرایندی مستمر از خلق ،توزیع و استفاده از دانش مشتری ،درون سازمان و بین مشتریان میدانند که این تعریف نیز به
 [CK]Mاشاره دارد .در این دستهبندی ،میتوان به دانش مشتری از دو جنبه توجه کرد:
 .2دانش مشتری از این نظر که مجموعة اطالعات و بینشهایی برای ایجاد روابط قوی با مشتری الزم است.
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تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه
 .0دانش سازمان از مشتری که بیانگر مجموعة اطالعات و دیدگاههایی است که سازمان دربارة مشتریان دارد سطح اول دانش مشتری
در مشتریان وجود دارد و خارج از سازمان است ،درحالیکه سطح دوم ،درون سازمان وجود دارد و به دانش سازمان در ارتباط با
مشتری معروف است.
] :[CKMدرواقع  CKMقسمت مشترک ] C[KMو  [CK]Mاست و به فرایندها و شیوههای ارتباط با مشتری برای استخراج و
بهرهبرداری از دانش مشتری اشاره دارد .تعریف شو و والتون ( )0222از مدیریت دانش مشتری در این دسته قرار دارد .آنها مدیریت
دانش مشتری را ایجاد پروفایلها ،دیدگاهها ،عادات و ترجیحات مشتریان و فهم چگونگی پیشرفت سازمان از طریق ارتباط با مشتریان
تعریف میکنند .در تعریف (پلسیس)0222 ،نیز به ارتباط برقرار کردن با مشتریان بهمنظور جذب ،سازماندهی ،تسهیم ،انتقال و کنترل
دانش مرتبط با مشتری اشاره شده است ،که از این طریق سازمان میتواند بهتر به نیازهای مشتریان پاسخ دهد و میزان رضایت آنها
را ارتقا دهد .در مدیریت دانش مشتری ،نهتنها رابطه دوسویهای بین مشتریان و سازمان وجود دارد ،بلکه این ارتباط بین مشتریان
مختلف نیز دیده میشود .درنتیجه ،مشتریان میتوانند از تجربیات ،دادهها و اطالعات سایر مشتریان و سازمان استفاده کنند و سطح
دانش خود را ارتقا دهند .همچنین ،سازمان میتواند از دانش ،اطالعات و تجربیات مشتریان بهمنظور یادگیری از محیط بیرونی استفاده
کند و از آن برای کمک به سایر مشتریان و ارائة محصوالت و خدمات ویژه بهره گیرد.

 .2 .1نوآوری
در عصر دانش که چرخة عمر محصوالت کوتاه ،بازارها پیچیده و فرایندها پویا شدهاند ،توجه به نوآوری و ارائة محصوالتی منطبق با
نیازهای مشتریان از مهمترین اهداف سازمانهاست(لولفستن ) 0222 ،بهطورکلی نوآوری ،کاربرد موفق محصول /خدمات جدید ،خلق
ایدة جدید ،شکل جدیدی از دانش و راهی جدید برای کیفیت شناخته میشود (کنوس.)0220،
واژة نوآوری به تحقیق شومپیتر ) (2222برمیگردد که نوآوری را موتور محرکة توسعة اقتصادی در نظر گرفت .شومپیتر بر ابعاد
مختلف نوآوری تأکید داشت .درواقع ،او دامنهای از راهحلهای نوآورانه را ارائه کرد که شامل ایجاد محصوالت و خدمات جدید ،ایجاد
روشهای جدید تولید ،شناسایی بازارهای جدید ،کشف منابع جدید عرضه و ایجاد شکلهای سازمانی جدید میشود.
نوآوری عبارت است از هر نوع تفکر ،رفتار یا چیزی که بهطور کیفی نسبت به اشکال موجود ،جدید است و تازگی دارد .هامل ( )0222
نوآوری را اینگونه تعریف میکند تغییر حرکت پایهای و مشخص از اصول مدیریت سنتی ،فرایندها و فعالیتهای معمول یا حرکت از
شکلهای عادی و مرسوم که تغییرات مشخصی درروش کار مدیریت ایجاد میکند.
بعضی از محققان آکادمیک ،نوآوری را بهعنوان ترکیبی از اختراعات و اکتشافات ،تجزیهوتحلیل میکنند .درنهایت ،نوآوری بهعنوان
سلسله الگوهای رفتاری فردی و سازمانی تعریف شده است .در دورة پستمدرن که مدیران احساس از دست دادن کنترل را تجربه
میکنند ،اهمیت نوآوری بهطور شگفتانگیزی افزایش مییابد (بروک دوبنی.) 0222،
کازمارسکی )  ( 0222نوآوری را گرایشی نافذ یا شیوهای برای تفکر تعریف میکند که فراتر از حال بر آینده متمرکز است ،اما این
پرسش مطرح میشود که نوآوری یک فرایند است یا راهبرد  ،فن مدیریتی است یا مسئولیت رهبری .درواقع ،اگر نوآوری در سازمانی
بهخوبی صورت پذیرد ،ممکن است همة پاسخهای باال یا حتی بیش از آنها درست باشد.

 .3 .1عملکرد سازمانی
سالهاست محققان و کاربران در زمینة مسئلة ارزیابی عملکرد دچار چالش شدهاند و امروزه با افزایش پیچیدگی سازمانها ،پویایی
محیط و رقابت بازار ،ضرورت پرداختن به این مسئله بیشازپیش در سازمانها احساس میشود (الچ و همکاران ) 0222 ،در دو دهه
اخیر ،مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعهای موردتوجه و جذاب تبدیلشده است و این تمایل هم در زمینههای تحقیقاتی و هم
در زمینههای کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است (لی .)0222 ،مدیریت عملکرد وقتی بیشترین تأثیر را بر مجموعه
خواهد داشت که اهداف آن به طور وسیع به کارکنان منتقل شود و مجموعه سازمان آن را درک کنند .ازآنجاکه یکی از اهداف مدیریت
عملکرد جلب رضایت افراد است و رضایت هم عبارت است از طرز تلقی و احساس مثبت افراد از فرهنگ سازمان ،بنابراین مدیریت
عملکرد تالش میکند تا بین نیازهای فردی و فرهنگسازمانی هماهنگی الزم را ایجاد کند تا رضایت حاصل شود .پس مدیریت عملکرد به
نوعی با فرهنگ سازمانی ارتباط داشته و این ارتباط از طریق متغیر تکنولوژی ،هرگاه باهم همخوانی داشته باشد ،مؤثر خواهد بود.
مدیریت عملکرد به دنبال شناخت باورها و ارزشهای ضعیف و هنجارهای ناخواسته و نیز تقویت باورها و ارزشها و هنجارهای
مطلوب و تثبیت فرهنگ مناسب و مؤثر بوده و سعی در کنترل ،هدایت و تغییر رفتارها از طریق تغییر نگرش و باورهای افراد دارد .پس
باید در این امر ،انتظارات سازمان بهطور مداوم و مستمر به کارکنان انتقال یافته تا موجب پرورش مهارتها و قابلیتهای فردی آنها
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شود .در این میان مدیریت عملکرد برای بهبود عملکرد افراد از ابزار بازخورد نه بهطور مقطعی بلکه بهصورت مستمر ،بدون توقف و
تعطیل استفاده کرده ،همیشه کارکنان را به این نکته متوجه میسازد که در آینده چه چیزی برای سازمان حیاتی بوده و چه چیزی از
آنها انتظار میرود و بر اساس آن چه چیزی ارزیابی خواهد شد (الماسی.)2222 ،

 .2فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
.1 .2فرضیههای تحقیق:
 - 2مدیریت دانش مشتری تأثیر معناداری بر قابلیت نوآوری دارد.
 - 0مدیریت دانش مشتری تاثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار دارد.
 - 2قابلیت نوآوری تأثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار دارد
 - 2قابلیت نوآوری نقش میانجی بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد کسب و کار دارد.
مدل این پژوهش برگرفته از مدل طاهر پرور و همکاران) (0222می باشد ،که با تغییراتی در آن به مدل زیر تغییر یافته است.

سرعت نوآوری
قابلیت نوآوری نوآوری

مدیریت دانش مشتری مشتری

کیفیت نواوری
دانش از سوی
مشتری
دانش درباره
مشتری
عملکرد عملیاتی

دانش برای مشتری

عملکرد کسب و کار
عملکرد مالی

شکل ( )0مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل طاهر پرور و همکاران0222

 .3روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمعآوری دادهها ،تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و ازنظر هدف ،تحقیقی
کاربردی میباشد که درصدد رفع مشکلی خاص برای جامعه میباشد .ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که از هفت
بخش اصلی تشکیلشده که گویه های پرسشنامه در دانش از مشتری ،دانش درباره مشتری ،دانش برای مشتری ،سرعت نوآوری ،کیفیت
نوآوری ،عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی با استفاده از مدل پرسشنامه طاهر پرور و همکاران ،0222،موردسنجش قرار گرفتهاند .برای بررسی
روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است در تحقیق حاضر برای افزایش میزان روایی پرسشنامه ،ابتدا مطالعات
زیادی از طریق مطالعه کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و تحقیقات مرتبط صورت گرفته ،سپس بر اساس آن سؤاالتی برای هر فرضیه طراحی و
عالوه بر اساتید محترم راهنما و مشاور ،به استحضار تعدادی دیگر از متخصصین در این زمینه رسانده شد و با مشاورت و پیشنهاد آنان
پرسشنامه نهایی طراحیشده است .و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه تعداد  02عدد پرسشنامه بهصورت پایلوت بین کارشناسان خبره
حوزه مدیریت دانش مشتری و عملکرد کسب وکار و قابلیت نوآوری در صنعت بیمه و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه مدیریت
دانش و قابلیت نواوری و عملکرد کسب و کار توزیع شد.تمام متغیرهای تحقیق و سواالت و ابعاد متغیرهای تحقیق از نظر خبرگان در این حوزه
از مقدار استاندارد باالتر بوده و هم از لحاظ شاخص نسبت روایی محتوایی ( )CVRباالتر از  25222و هم از نظر شاخص روایی محتوایی
( )CVIباالتر از  2522بوده و مورد تایید می باشد همچنین .روایی صوری نیز به این مطلب اشاره دارد که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر
شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شدهاند و ازآنجاکه روایی صوری نوع خاصی از روایی محتوایی است همان روشی که
برای تعیین روایی محتوا به کار می رود ،یعنی استفاده ازنظر متخصصان ،در اینجا نیز برای روایی صوری استفاده شده است ،سپس با
استفاده از نرمافزار  spssضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد و نتایج حاصل نشان داد که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  2/222می
باشد؛ و ازآنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از  252است پایایی آن تائید و قابلقبول است؛ .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران
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تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه
و کارکنان شرکت بیمه البرز در سطح کشور که بالغ بر  2222نفر هستند ،تشکیل میدهد .که از این میان تعداد  002مدیر در شرکت بیمه البرز
وجود دارد که به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است .و پرسشنامه در ساختمانهای مرکزی شرکت بیمه البرز،کلیه شعب بیمه البرز در
تهران و شعب شهرستان شرکت بیمه البرز در سراسر ایران از طریق ایمیل شرکت توزیع شد و از بین آنها تعداد  022پرسشنامه قابلتحلیل،
عودت داده شدند که مبنای آزمون فرضیات تحقیق میباشند .در پژوهش حاضر برای تعیین همبستگی و رگرسیون بین کلیه متغیرهای تحقیق
از آزمون حداقل مربعات جزئی استفادهشده است؛ که در ابتدا با استفاده آزمون کلوموگرف -اسمیرونف به بررسی نرمال بودن داده
پرداختهشده است؛ و سپس با استفاده از نرمافزار  plsبه بررسی و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چند متغیره و حداقل مربعات
جزئی پرداختهایم.

 .4تحلیل های چند متغیره
 .1 .4آزمون كفایت نمونه برداری
با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی نیست و هدف از آزمون  KMOنیز تعیین کافی بودن اندازه نمونه می باشد،
مقدار  KMOبرابر با  2/222می باشد که با توجه به سطح معنی داری ( )2/222که کمتر از مقدار  2درصد به دست آمده است آزمون
بارتلت معنادار است؛ بنابراین ،با توجه به کفایت نمونه برداری و معناداری آزمون بارتلت ،ماتریس همبستگی دادهها برای ورود به
معادالت ساختاری امکانپذیر است

 .2 .4پایایی و روایی پرسشنامه و برازش مدل در PLS
در این روش پایایی با دو معیار مورد سنجش قرار می گیـرد. 2 :آلفـای کرونبـاخ. 0 ،پایـایی ترکیبی ) (CRضریب آلفای کرونباخ بیانگر
میزان توانایی سؤالها در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است .همچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز ،میزان همبستگی سـؤالهـای یـک
بعـد را بـه یکدیگر ،برای برازش کافی مدل های اندازه گیری مشخص می کند (فرنل و الکـر )2222 ،مقـدار آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی ترکیبی باالتر از ، 2/2نشانگر پایایی قابـل قبـول اسـت (مـوس و همکاران )2222 ،نتایج مربوط به پایایی دو معیار و شاخص های
برازش متغیرهای پژوهش نشان می دهد تمامی سازه ها دارای روایی باالی  2/22درصد می باشند .تمامی سازه ها دارای پایایی ترکیبی
باالی  2/22درصد هستند و آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالی  2/22به دست آمده است.
جدول ( )0شاخص های برازش متغیرهای پژوهش
AVE

Composite Reliability

Cronbachs Alpha

25222222

25222222

25222222

252222

252222

252222

دانش درباره مشتری

25222222

25222222

25222202

سرعت نوآوری

25202222

25222222

25222222

عملکرد عملیاتی

25222222

25222222

25222020

عملکرد مالی

25222222

25222222

25222222

عملکرد کسب و کار

25222022

25222222

25222222

قابلیت نوآوری

25222222

25222222

25222202

مدیریت دانش مشتری

25202222

25222222

25222222

کیفیت نوآوری

25220222

25222222

25222222

دانش از سوی مشتری
دانش برای مشتری

و همچنین مقدار مالک برای سطح پـذیرش ، AVEرقـم  2/2اسـت (مگنـر ،ولکـر و کمپبـل .)2222 ،همانگونه که در جدول ( )2-0مشخص
است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازه ها ،مقداری بـیش از  2/2را نشان می دهند و این مطلب گویای حد قابل قبول برای روایـی
همگـرای پرسـشنامـة پژوهش است.
بار عاملی استاندارد ،مقدار  tو درصد واریانس تبیین شده برای تک تک نشانگرهای هر عامل در نتایج تحلیل عاملی مشخص شدند.
شاخص ارزیابی میزان ارتباط هر نشانگر به عامل زیربنایی آن ،مقدار  tو معناداری آن است .مقدار  tباالی  2522بر معناداری رابطه هر
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نشانگر با عامل مرتبط داللت دارد .برای همه روابط نشانگرها با عامل های خود مقادیر  tباالی  2522به دست آمده است .بنابراین ،نتیجه
می شود همه نشانگرها به طور معنادار به عامل زیربنایی خود مرتبط هستند و می توان گفت که مدل اندازه گیری طی ارزیابی شاخص
های جزئی مطلوب است.
اعتبار همگرا :بیانگر رابطه مالکها یا معرفهای مختلف نسبت به یکدیگر است .در واقع ،اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که
خصیصهی واحدی را اندازهگیری میکند باال باشد ،آزمون دارای اعتبار همگرا میباشد .چنانچه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده
( )AVEبرای تمام سازهها باالتر از  252باشد یعنی گویهها بیش از  %22واریانس سازههای مربوط به خود را تبیین کنند ،نشان از وجود
اعتبار همگرا در آزمونهای بکار رفته است (.)Fornell & Larcker, 2222
اعتبار واگرا :اعتبار واگرا زمانی وجود دارد که بر اساس نظریه ،پیشبینی میشود دو متغیر با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و امتیازاتی
که پس از اندازهگیری آنها بدست میآید نیز به طور تجربی آن را اثبات کند .جهت نشان دادن اعتبار واگرا ،همبستگی بین تمامی سازهها
باید کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراج شده هر یک از سازهها باشد که نشان میدهد هیچ دو متغیری با یکدیگر همبستگی
کامل نداشته و در مقایسه رابطه آن سازه با سازه های دیگر مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد (.)Fornell & Larcker, 2222
بر اساس اطالعات محاسبه شده  AVEبرای تمامی سازه ها دارای مقادیر میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  252هستند ،لذا
گویهها بیش از  %22از واریانس سازههای مربوط به خود را تبیین میکنند .مطلوب بودن مقادیر این شاخص نشان از وجود اعتبار
همگرا در آزمونهای بکار رفته دارد.
همچنین طبق اطالعات همبستگی بین سازه ها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراج شده هر یک از سازه هاست که نشان
می دهد هیچ دو متغیری با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و ترکیب گویهها به گونه ای است که تمام سازه ها به خوبی از یکدیگر تفکیک
شدهاند .لذا ابزار اندازهگیری اعتبار واگرا دارد.
با توجه به تایید شدن اعتبار همگرا و اعتبار واگرا ،ابزار اندازهگیری دارای اعتبار سازه است.

 .3 .4آزمون فرضیهها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری ()PLS
پس از اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب دادههای مشاهدهشده با مدل مفهومی،
فرضیههای پژوهش با استفاده از الگوی معادالت ساختاری (رویکرد حداقل مربعات جزئی) نیز آزمون شدند ،نتایج آزمون فرضیهها در
نمودار ( )2منعکسشدهاند.

نمودار( )2نتایج آزمون فرضیه ها

 .4 .4بررسی شاخص های برازش مدل
جهت بررسی شاخص های برازندگی مدل آزمون های گوناگونی وجود دارند که پیوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل می باشد .اما
هنوز در مورد حتی یک آزمون بهینه ،توافق همگانی وجود ندارد .در نتیجه ،مقاله های مختلف ،شاخص های مختلفی را ارائه کرده اند و
حتی برنامه های معادالت ساختاری مانند نرم افزارهای آموس و لیزرل نیز تعداد زیادی شاخص برازندگی ارائه میدهند (هومن)0222،
در پژوهش حاضر ،برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی
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تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه
اعتبار حشو یا افزونگی می باشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کیفیت  Qمدل اندازه گیری هر بلوک را می سنجد .شاخص حشو
نیز که به آن استون-گیسر نیز میگویند ،با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازه گیری
می کند .مقادیر مثبت این شاخص ها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری می باشد .در جدول مقادیر هر
یک از شاخص های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است .همانطور که مشاهده می شود شاخص ها مثبت و بزرگتر از
صفر میباشند.
جدول ( )2شاخصهای اشتراک () Com-CVو شاخص حشو ()Red-CV
متغیر

Communality

redundancy

CV-Red

CV-com

دانش از سوی مشتری

095736.0

09263000

092674.3

09605574

دانش برای مشتری

096550.3

09755575

09757.03

096.77.5

دانش درباره مشتری

09675573

09245753

09246550

09602536

سرعت نوآوری

0950.537

09667527

09625725

0950400.

عملکرد عملیاتی

096.5.56

09623522

09640.03

09254345

عملکرد مالی

09256505

0905436.

09450045

092.6405

عملکرد کسب و کار

09275054

0945420.

0900..30

09755025

قابلیت نوآوری

09635673

09043422

09046036

09603000

مدیریت دانش مشتری

09200547

09200653

09200653

کیفیت نوآوری

09550700

09503056

092.0002

0950463.

 .5 .4معیار استون -گیزر()Q2
این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می سازد و مدلهایی که برازش بخش ساختاری قابل قبولی دارند ،باید قابلیت پیش بینی
شاخص های مربوط به سازه های درونزای مدل را داشته باشند .بدین معنا که اگر در یک مدل ،روابط بین سازه ها به درستی تعریف
شده باشند ،سازه ها می توانند به قدر کافی بر شاخص های یک دیگر تأثیر گذاشته و از این راه ،فرضیه ها به درستی تأیید شوند .داوری
و رضازاده به نقل از هنسلر و همکاران درباره شدت قدرت پیش بینی مدل درمورد سازه های درونزا ،سه مقدار2522 ، 2520و  2522را به
ترتیب قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی تعیین نموده اند .در صورتی که مقدار Q0در مورد یک سازه درونزا صفر و یا کمتر از
صفر شود ،نشانگر آن است که روابط بین سازه های دیگر مدل و آن سازه درونزا به خوبی تبیین نشده است مقدار  Q0درمورد سازه
های درونزای مدل پژوهش و برای سازه های تحقیق در جدول زیر محاسبه شده است .از آنجا که مقادیر به دستآمده برای سازه های
نوآوری کیفیت ،سرعت نوآوری ،دانش درباره مشتری ،دانش از مشتری و عملکرد عملیاتی در آستانه  2/22هستند نشان از قدرت
پیشبینی قوی مدل درخصوص این سازه داشته و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید می کند.
جدول( )2برازش چشم پوشی و تناسب پیش بین معیار Q0
کل

متغیر Q0

تناسب پیش بین

عملکرد کسب و کار

09030325

کوچک

قابلیت نوآوری

09474206

کوچک

نوآوری کیفیت

09255303

بزرگ

سرعت نوآوری

09260405

بزرگ

دانش درباره مشتری

0973.657

بزرگ

دانش برای مشتری

09777030

متوسط

دانش از مشتری

09754053

بزرگ

عملکرد مالی

09425624

متوسط

عملکرد عملیاتی

09276056

بزرگ
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.6 .4معیار اندازه تأثیر ()F2
این معیار شدت رابطه میان سازه های مدل را تعیین می کند و مقادیر  2/22، 2/20و  2/22به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک ،متوسط
و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است .برای محاسبه معیار اندازه تأثیر سازه زمینه ای بر سازه دانش برای مشتری ابتدا مدل شامل
سازه های مورد نظر را در نرم افزار اجرا و مقدار  R0آن متغیر اول حذف R0محاسبه شد و میزان با محاسبه دو مقدار مقدار اندازه
تأثیر متغیر ها به دست آمد .در نوبت بعدی و مشابه R0متغیر بعدی در جدول زیر محاسبه شده است  .با توجه به مقادیر به دست آمده
درباره اندازه تأثیر هریک از متغیرهای زمینهای ،و مقایسه آن با مقادیر شاخص و اندازه تأثیر متوسط و قوی متغیرهای برونزا ،برازش
مدل ساختاری پژوهش تأیید شده است.
جدول( )2اندازه اثر F0
اندازه اثر f 0

میزان تاثیر

کیفیت نوآوری بر قابلیت نوآوری

2520

کوچک

سرعت نوآوری بر قابلیت نوآوری

2522

کوچک

سازه

عملکرد مالی بر عملکرد کسب و کار

2522

بزرگ

عملکرد عملیاتی بر عملکرد کسب و کار

2522

بزرگ

مدیریت دانش مشتری بر بهبود عملکرد کسب و کار

2522

متوسط

قابلیت نوآوری بر بهبود عملکرد کسب و کار

2500

متوسط

 .5برازش مدل نهایی()GOF
برای بررسی برازش مدل در حداقل مربعات جزئی ،از معیار کیفیت جهانی استفاده شد که آماتو و همکاران  0222مطرح کردهاند.
برازش باالی مدل نشان میدهد که این مدل به خوبی تبیین شده است .اسپوسیتو و همکاران 0222 ،سه شاخص  2/22درصد را برازش
ضعیف 2/22 ،برازش متوسط و  22درصد به باال برازش عالی معرفی کردند (داوری و رضازاده .)2222 ،شاخص برازش مدل کلی
( )GOFمقدار 25222222درصد بدست آمد که نشاندهنده برازش عالی مدل کلی پژوهش میباشد.جدول 2برازش مدل نهایی را نشان می
دهد.
جدول ( )2برازش مدل نهایی
R0 communality
دانش از سوی مشتری 25222222

25222000

دانش برای مشتری

25222222

25222222

دانش درباره مشتری

25222222

25222222

سرعت نوآوری

25202222

25222222

عملکرد عملیاتی

25222222

25222222

عملکرد مالی

25222222

25022222

عملکرد کسب و کار

25222022

25222222

قابلیت نوآوری

25222222

25022222

مدیریت دانش مشتری

25202222

کیفیت نوآوری

25220222

25222222

میانگین

2522202

25222202

 .6یافته های به دستآمده از تحلیل آماری
برای بررسی رابطه علّی بین متغیرهای مستقل و وابسته و تأیید کل مدل پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری (حداقل مربعات جزئی)
استفادهشده است .در ادامه به بررسی فرضیههای پژوهش میپردازیم:
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تاثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه
جدول ( :)2نتایج تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی برای فرضیات تحقیق
شماره فرضیه

فرضیه

ضرایب مسیر

مقدار معناداری

H2

مدیریت دانش مشتری تأثیر معناداری بر قابلیت

25222

25222

آزمون سوبل

آزمون فرضیه
قبول

نوآوری دارد.
H0

مدیریت دانش مشتری

تأثیر معناداری بر بهبود

25222

قبول

25220

عملکرد کسب و کار دارد.
H2

قابلیت نوآوری تأثیر معناداری بر عملکرد کسبوکار

25202

قبول

25222

دارد.
H2

مدیریت دانش مشتری با میانجی قابلیت نوآوری

25222

25222

تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد کسب و کار دارد.

25202

25222

25222

قبول

جدول  2نتایج آزمون فرضیه های تحقیق را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود نتایج تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی برای
فرضیات تحقیق قبولی آزمون فرضیه های تحقیق را تصدیق می کند.

نتیجه گیری
با توجه به مبانی نظری تحقیق به طور کلی  2فرضیه مطرح شد و همه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت که به بحث ونتیجه گیری فرضیه
ها می پردازیم .فرضیه اول:مدیریت دانش مشتری (دانش از سوی مشتری،دانش درباره مشتری ،دانش برای مشتری) تأثیر معناداری بر
قابلیت نوآوری دارد .تحلیل آماری نشان داد که ضریب مسیر بین دو متغیر ( )2/222می باشد با توجه به اینکه عدد معنیداری مابین دو
متغیر برابر ( )25222است و این مقدار بزرگتر از  2/22است ،بنابراین با فرض اطمینان  22درصد می توانیم بپذیریم مدیریت دانش
مشتری تاثیر مثبتی بر قابلیت نوآوری دارد .مدیران بایستی دانشی که مشتری از محصوالت  ،تامین کننده ها و بازارها دارد را در جهت
روابط متقابل با مشتری جمع آوری کنند تا بهبود مستمر را ثبات بخشد و دانش از مشتریان را در جهت خلق نوآوری در خدمات و
محصول  ،تولید ایده و بهبود مستمر برای محصوالت و خدمات  ،توسط سازمان به هم پیوند بدهند .تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل
کردن مشتریان در فرایند نوآوری از روش های گوناگون ،مورد توجه قرار دهند( .دانش درباره مشتری)مدیران بایستی دانش را در
جهت درک انگیزه های مشتری جمع آوری کنند و در راستای خدمات دهی به یک شیوه شخصی به او قدم بر دارند و پیشینه مشتری،
ارتباطات با او ،احتیاجات و انتظارات را از این روش جمع آوری کنند و دانش درباره مشتری را در مورد فعالیت مدیریت دانش در
حوزه مدیریت ارتباط با مشتری را تحلیل کنند .مدیران بایستی برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خریدشان  ،یک جریان دانش
پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت می شود (.دانش برای مشتری ) را راه اندازی کنند و همچنین دانش برای مشتریان شامل
اطالعاتی در مورد محصوالت  ،بازارها و تامین کنندگان در شرکت راه اندازی کنند .نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات محمدی گل
افشانی ،شباهنگ( )2222آقاداوود ،سیدرسول و بنی طالبی ،مهدی( )2222همسویی دارد.
فرضیه دوم:مدیریت دانش مشتری(دانش از سوی مشتری،دانش درباره مشتری ،دانش برای مشتری) تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد
کسب و کار دارد .تحلیل آماری نشان داد که ضریب مسیر بین دو متغیر ( )2/222می باشد باتوجه به اینکه عدد معنیداری مابین دو
متغیر برابر ( )25220است و این مقدار بزرگتر از  2/22است ،بنابراین با فرض اطمینان  22درصد می توانیم بپذیریم مدیریت دانش
مشتری تاثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد(.دانش از سوی مشتری) مدیران بایستی کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان  ،انجام
وظایف و برون سپاری  ،ترکیب منابع  ،ایجاد سهم بازار ،رضایت مشتریان و تولید سود فراهم کنند و همچنین دانش را از میان فعل و
انفعال مستقیم با مشتری و همچنین پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگی فروش جستجو کنند .تا عملکرد کسب و کار را
باالتر ببرند(.دانش درباره مشتری) مدیران بایستی مشتریانش را بشناسند و به طور مؤثری در مورد آن ها هدف گذاری کند .و اطالعاتی
در مورد محصوالت ،بازارها و تأمین کنندگان که بر روی درک مشتری از کیفیت خدمات تأثیرگذار است را شناسایی کنند( .دانش برای
مشتری) مدیران بایستی دانش و اطالعات محصوالت و خدمات سازمان (شامل دانش و اطالعات مشتریان فعلی و بالقوه) .دانش و
اطالعات عمومی شرکت (شامل اطالعات معرف و محصوالت دانشی سازمان) دانش و اطالعات محیطی شرکت (مانند دانش و اطالعات
مربوط به بازار و محصوالت و خدمات رقبا) را در سازمان شناسایی کنند تا بتوانند عملکرد کسب و کار را در شرکت باال ببرند .نتایج
حاصل از این تحقیق با تحقیقات خدامی ،سهیال و اصالنلو ،بهاره ( )2222ملکی ،بهاره؛ پاشاپور ،فاطمه و حسنی ،فاضله( )2222دانته و
پابلو( )0222همسویی دارد.
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فرضیه سوم :قابلیت نوآوری تأثیر معناداری بر عملکرد کسبوکار دارد .تحلیل آماری نشان داد که ضریب مسیر بین دو متغیر ()2/202
می باشد با توجه به اینکه عدد معنیداری مابین دو متغیر برابر ( )25222است و این مقدار بزرگتر از  2/22است ،بنابراین با فرض
اطمینان  22درصد می توانیم بپذیریم قابلیت نوآوری تأثیر معناداری بر عملکرد کسبوکار دارد .مدیران بایستی توانایی ایجاد دانش
جدید و مفید بر اساس دانش قبلی در سازمان فراهم کنند و از تکنولوژی های روز مطابق با استانداردهای بین المللی در شرکت برای
بهبود عملکرد کسب و کار در سازمان را فراهم کنند .نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات) طاهر پرور ،نسترن ،اسماعیل پور ،رضا و
دوستار ،محمد( )0222کاماران( )0222لین و تسنگ 0222،داروچ( )0222کافسکیل و همکاران( )0222همسویی دارد.
فرضیه چهارم :مدیریت دانش مشتری(دانش از سوی مشتری،دانش درباره مشتری ،دانش برای مشتری) با میانجی قابلیت نوآوری
تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد کسب و کار دارد .تحلیل آماری نشان داد که ضریب مسیر بین متغیر مدیریت دانش مشتری و قابلیت
نوآوری()2/222و بین قابلیت نوآوری به عنوان نقش میانجی و عملکرد کسب و کار برابر( )25202می باشد و با توجه به اینکه عدد
معنیداری مابین متغیرها به ترتیب برابر ()25222و ( )25222است و این مقادیر بزرگتر از  2/22است ،بنابراین با فرض اطمینان  22درصد
می توانیم بپذیریم مدیریت دانش مشتری با میانجی قابلیت نوآوری تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد کسب و کار دارد.نتایج حاصل از
این تحقیق با تحقیقات خدامی ،سهیال و اصالنلو ،بهاره ( )2222ملکی ،بهاره؛ پاشاپور ،فاطمه و حسنی ،فاضله( )2222دانته و پابلو()0222
طاهر پرور ،نسترن ،اسماعیل پور ،رضا و دوستار ،محمد( )0222کاماران( )0222لین و تسنگ 0222،داروچ( )0222کافسکیل و
همکاران( )0222همسویی دارد.
شرکتهای بیمه ازجمله نهادهای مهم و محوری مالی هستند که عالوه بر تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه-
ای ،با مشارکت و بهکارگیری منابع مالی انباشتهشده نزد خود در بازارهای مالی میتوانند موجب تحرک پویایی و رشد و توسعه
بازارهای مالی شوند صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره رقابتپذیری در آن معنادار بوده است .ایجاد سیستم مدیریت دانش
مؤثر از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب وکار در شرکتهای بیمه است ،یافته های این پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار
مدیریت دانش مشتری بر قابلیت نوآوری و همچنین عملکرد کسب و کار بیمه البرزاست ،که این موضوع اهمیت جریان دانش مشتری در
صنعت بیمه را نشان می دهد .همچنین ،از آنجاکه جریان دانش مشتری منبع بدیعی از دانش است ،می تواند با ایجاد مزیت های رقابتی
برای بیمه ها موجب برتری عملکرد مالی و عملیاتی آنها شود .درمجموع ،جریان دانش مشتری ،به علت ارزشمند و غیرقابل تقلیدبودن،
مزایای بلندمدتی را برای بیمه ها به ارمغان می آورد و با دراختیار قرار دادن اطالعات بیرونی مفید ،به بیمه ها در ارائة سریع تر و
باکیفیت تر خدمات کمک می کند و با ایجاد مزیت های رقابتی جدید موجب برتری عملکرد عملیاتی و مالی بیمه ها می شود.
محدودیت مربوط به بازه زمانی انجام پژوهش و عدم تعمیم پذیری نتایج به سایر سازمانها می باشد لذا با توجه به غیر احتمالی بودن
این تحقیق نتایج آن قابلیت تعمیم پذیری به سایر سازمانها ندارد و از طرفی با تغییر زمان تحقیق ممکن است نتایج متفاوتی با این
پژوهشحاصل گردد

پیشنهادهای تحقیق
به منظور باال بردن قابلیت نوآوری  ،پیشنهاد می شود ایده های هدایت شده از سوی مشتری به منظور بهبود مستمر محصوالت و
خدمات جدید ،در سازمان بکار گرفته شده و به تمرکز بر محصول منطبق بر نیاز مشتری توجه شود.
با ایجاد پایگاه دانش مشتریان جدید در جهت درک انگیزه های مشتری و شناخت پیشینه مشتری و تالش در جهت شخصی سازی
خدمات اقدامات الزم صورت گیرد و جریان دانش پیوسته از شرکت به مشتریان شامل اطالعات اخص محصوالت ،تامین کنندگان
واطالعات مورد نیاز برای باال بردن قابلیت نوآوری برقرار باشد وبا پیاده سازی آموزش های مشترک تعاملی سازمان تاثیر آن را
افزایش داد .همچنین برای باال بردن سرعت نوآوری ،بر تولید محصوالت و خدماتی تمرکز کنند که آن محصوالت داری مزیت نسبی
هستد و زودتر از سایر رقبا می توانند از این محصوالت و خدمات استفاده کنند که در این راستا از پیاده سازی نظام پیشنهادات در
سازمان و بکارگیری نتاایج ْآن در طراحی محصوالت جدید و باال بردن ظرفیت نوآوری می توان استفاده نمود.
به محققان آتی نیز پیشنهاد می شود:با توجه به پویایی بازار صنعت بیمه و تغییرات مستمر در وضعیت بیمه جهانی در جهت بررسی
پیش نیازهای الزم برای پیش بینی تغییر رفتار مشتریان در آینده گام بردارند و راههای تشویق مشتریان به اشتراک گذاری دانش خود
با سازمان را مد نظر قرار دهند .همچنین بررسی مدل پژوهش حاضر در جوامع آماری دیگر با توجه به تفاوتهای فرهنگی اجتماعی و
اقتصادی در سازمان های دیگر توصیه میشود .خصوصاً اینکه سازمان ها به اقتضای ماهیت خود دارای ابعاد مختلفی از اقدامات
نوآورانه می باشند .نقش مدیریت دانش مشتری و تاثیر آن بر سرمایه گزاری مشتریان در سازمان نیز از موضوعاتی است که قابل
بررسی می باشد.
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