
        
 

1 

 اولین  کنفرانس ملی مدرییت راهبردی خدمات

 4931گروه کارشناسی ارشد مدرییت،  ،دااگشنه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 

 متوسط و کوچک سازمان های در رقابتی مزیت خلق در مشتری دانش مدیریت نقش

 1* 2،  ناصر خانی1الیزا آزادبخت

  eliza.azadbakht@gmail.com؛ اصفهان، ایران، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، مدیریتگروه  1
  Khani451@yahoo.com ؛، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، اصفهان، ایرانمدیریتگروه  2

 

 

 دهکیچ

زایش امروزه با پیچیده شدن محیط رقابتی شرکت ها، نیاز آنها به منابع رقابتی که آنها را در موقعیتی برتر از رقبا قرار دهد پیش از پیش اف

فراهم . در چنین موقعیتی از دانش به عنوان مهمترین منبع رقابتی یاد می شود که می تواند مزیت رقابتی پایداری را برای شرکت ها یافته است

مدیریت دانش مشتری تلفیقی از مدیریت دانش و  نماید. مهمترین منبع دانشی که شرکت ها در اختیار دارند استفاده از دانش مشتری است.

ی، های سازمانی و نائل شدن به مزیت رقابت سازمان و در نتیجه بهسازی فعالیتبرای توسعه دادن راهبرد تجاری است و مدیریت ارتباط با مشتریان 

ری ـش مشتـریت دانـآیا اجرای طرح های مدی"وم هستند که ـابتی سازمان ها به دنبال این مفهـاهمیت پیدا می کند. امروزه در شرایط سخت رق

 تحقیق پیرامون مدیریت دانش مشتری در سازمان های کوچک و متوسط و نقش آنبنابراین  "؟می تواند برای آنها عامل ایجاد مزیت رقابتی شود

بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری با مولفه های کسب دانش مشتری، تبدیل دانش به  در این مقاله د.یرسمزیت رقابتی ضروری به نظر  در

در سازمان های کوچک و  و تمرکز هکاهش هزین ،ی و مزیت رقابتی در ابعاد تمایزمشتری، بکارگیری دانش مشتری و حمایت از دانش مشتر

زمینه استفاده هر چه بیشتر شرکت ها از این منبع رقابتی  مقاله تالش بر آن است تا با معرفی مدیریت دانش مشتریاین در . پرداخته شد متوسط

 .شوداستفاده زمان ها و کاهش هزینه جهت افزایش مشتری محوری در سازمان، اهمیت مشتری در مزیت رقابتی، بهبود عملکرد سا فراهم گردد تا
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-1 مقدمه 

 به عرصه ینا در فعالیت و دخو یبقا رمنظو به شرکت ها از ریبسیا .نهاستآ اریناپاید شرکت ها، فعالیتِ وزیِمرا هایمحیط  یژگیو مهمترین

 نینفعاذ و نکنارکا دنز در دموجو نشدا اداره از تسترعبا دهسا خیلی رتعبا به نشدا مدیریت .ندا آورده رو  (KM)نشدا مدیریت از دهستفاا

 کسب نیز را اریپاید قابتیر مزیت های وز،مرا دیقتصاا محیط در بقا بر وهعال نشدا مدیریت از دهستفاا با ندا نستهاتو شرکت ها از ریبسیا .شرکت

Shaنمایند )
 ستا نشیدا عینی نشدا. ضمنی نشو دا عینی نشدا :باشد شتهدا دجوو ستا ممکن نشدا عنو دو شرکتی یا نمازسا هر در (.2002، 

 ننها یا ضمنی نشدا ماا .هندد ارقر دهستفاا ردمو و شتهدا سترسید انبد ننداتو می ادفرا همه و دارد دجوو مانیزسا هشد مستند منابع در که

 دهستفاا ردمو و شتهدا سترسید انبد می توانند نهاآ صرفاً و شتهدا ارقر ادفرا هنذ در بلکه دنمو مستند آن را حتیرا به انتو نمی که ستا نشیدا

Linهند )د ارقر
 مهمترین از .بیندیشند نیز نمشتریا نشدا از دهستفاا هیدا به باید دخو نکنارکا نشدا از دهستفاا بر وهعال شرکت ها وزهمرا (.2002، 

که ست ا (CRM) یمشتر با ارتباط مدیریت اربزا از دهستفاا ار می دهندقر دهستفاا ردمو دخو نمشتریا با طتباار یستارا در شرکت ها که هاییاربزا

 مانند م،بهنگا تطالعاا وریفنا از دهستفاا با د وگیرمی  ارقر دهستفاا ردمو نمشتریا با تبلند مد طتباار اریبرقر ایبر که .ستا مدیریتی اربزا نوعی

مدیریت ارتباط با  صلیف اهد قعوا در .می پردازد یمشتر بجذ و طتباار دیجاا درك، به داده هپایگا مدیریت و ویکا داده داده، مبهنگا تحلیل

Careiroن است )مشتریا حفظ و رضایتمشتری 
 تحلیل و تجزیه با که ستا یمشتر با تعامل اربزا نوعیمشتری (. در واقع مدیریت ارتباط با 2000، 

 ستا اریبزا یمشتر نشدا مدیریت .نماید کمک نناآ یها ستهاخو و هانیاز بهتر چه هر فعر در را شرکت ها نداتومی  نمشتریا به طمربو یها داده

 شرکت ها قابتیر مزیت کسب ایبر بدان وسیله تا ستا شتافته شرکت ها کمک به نشدا مدیریت و یمشتر با ارتباط مدیریت از دهستفاا با که

 دهنمو پر را یمشتر با ارتباط مدیریت در نسانیا دبعاا نگاشتنا هیددنا از ناشی یخالها انتو می نشدا مدیریت از دهستفاا با د.شو قعوا دهستفاا ردمو

 با دارد ییاگر ژیتکنولو دبعاا بیشتر یمشتر با ارتباط مدیریت نقع چووا در .داد ارقر توجهمورد  ها سیستم حیاطر در نیز را یمشتر اتنظر و

 یمشتر نشدا مدیریت پس .دنمو دیجاها ا آن نبی را ییاهمگر نوعی و دهنمو ضافها انبد نیز را ییاگر ننساا بعد انمی تو نشدا مدیریت از دهستفاا

این مقاله سعی دارد  (.1831دارد )حسینی، بردر را یکیژتکنولو و نسانیا بعد دو هر و ستی امشتر با ارتباط مدیریت و نشدا مدیریت یافته تکامل

و ها مورد بررسی قرار دهد. بنابراین در این مقاله ابتدا مدیریت دانش مشتری SMEدر تا نقش مدیریت دانش مشتری را در خلق مزیت رقابتی 

ها مورد SMEهرکدام از متغیرها بیان می گردد سپس تالش می شود تا نقش مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در  مزیت رقابتی و ابعاد

 بررسی قرار گیرد.

-CKM 2 مدیریت دانش مشتری 

 قابتیر اربزا ندامی تو ی،مشتر نشدا تسهیم و دنکر اداره آوری، جمع .ستا هشد یمشتر نشدا به کمی توجه ،نشدا مدیریت تبیااد در

 نمشتریا از نشدا هنددآورگر هبنگا که ستا آن یمشتر نشدا مدیریت از فهد. ندا ختهداپر آن به کمتر نمتخصصا و ها هبنگا که باشد یشمندارز

 در قابتیر یکلید عامل یک انعنو به نشدا بر تأکید (. در1810د )فرهنگی،بند رکا به نیز نمشتریا یگرد به کمک ایبر را نشدا آن سپس دهبو

 ،ننددا میر محویمشتر را دخو که هایی بیشتر شرکت وزهمرا کنند. توجه می مهم عاملی انعنوبه « یمشتر نشدا» ها به هاـبنگ ،جهانی دقتصاا

 یها نند فرصتاتو می ها شرکتن، نش مشتریادا دنکر مدیریت با ،هددمی ننشا ها هشوپژ. ننددا می نمشتریا نشرا دا دخو ارزش با ربسیا منبع

 یک به یمشتر تبدیل منجااسر و نشدا منبع انعنو به یمشتر با طتباار دیجاا (.2002)گیبرت،کنند  کشف یشانقبار از قبل را زاربا در نهفته

آوردن  ستد ای بهبر مند منظا یندافر یککه  دبو هداخو ارزش با ربسیا رمنظو ینا ایبر. دگیر ارقر ها هبنگا مدنظر باید نمنداتو رمحو نشدا شرکت

 تمحصوال ایبر حیاتی یهاورودی  انعنو به بلکه ،فعلی تمحصوال دبهبو ایبر مبنایی انعنو به تنها نه که دشو حیاطر نمشتریا از «رخوزبا»

 (.1810د )فرهنگی،شو گرفته رکا به جدید

 تحت نهاآ کثرا ماا رد،خو می چشم به مقاالتی یمشتر با ارتباط مدیریت نشد حمطر ایبتدا از پیوسته رطو به یمشتر نشدا مدیریت ردمو در

 به رو ندرو ینا خیرا لسا چند در ماا. ستا هشد نبیا یمشتر با ارتباطمدیریت  و نشدا مدیریت ترکیب ایبر صخا لمد چند تنها و نیست منا ینا

راهکاری است برای ارتقا فرآیندهای  (. مدیریت دانش مشتری1831است )همایونی، یشافزا لحا در مینهز ینا در دموجو تمقاال ادتعد و دهبو شدر

کند. دستیابی به دانش مربوط به مشتری یکی از ابزار رهای مدیریت دانش نیز استفاده می مدیریت ارتباط با مشتری، که در این راستا از ابزا

ش است. از آنجا که این علم وابسته است. در این بین مدیریت دانش روندی خاص در جمع آوری، سازماندهی و استفاده از این دان CRMرسیدن به 

رابطه بسیار مستقیمی با مدیریت دانش مشتری دارد. مدیریت دانش مشتری فرآیندی است که به یکپارچه سازی  CRMبه مشتریان است پس 

CRM  وKM  اف کاربردی های مدیریت دانش از اهداف تئوری به سمت اهدمدیریت دانش مشتری انتقال فرآیندکمک خواهد کرد. در حقیقت

ن است. مدیریت دانش مشتری به دنبال ایجاد موقعیت هایی است که از مشتریان سازمان به عنوان یک همکار در به وجود آوردن ارزش برای سازما



        
 

3 

 اولین  کنفرانس ملی مدرییت راهبردی خدمات

 4931گروه کارشناسی ارشد مدرییت،  ،دااگشنه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
ی انفعالی استفاده کند. در واقع مدیریت دانش مشتری فرآیند استراتژیکی است که شرکت های برتر به وسیله آن مشتری هایشان را از گیرنده ها

 نکهآ از بیش یمشتر نشدا ان(. مدیر1832محصوالت و خدمات رهایی می بخشد تا به عنوان شریکان دانش آن ها را قدرتمندتر سازند )جوانشیر،

 بطروا طریق از نشدا یجستجو وپیشرشرکت های  نتیجه در. نددار عالقه یمشتر فطر از نشدا به هندد همیتا یمشتر ردمو در نشدا به

 فیاهدا در سنتی نشدا مدیریت با یمشتر نشدا مدیریت. اند دهکر اههمر دخو وشفر ننمایندگا طریق از نشدا یجستجو با را یمشتر با مستقیم

 و آورینو پی در یمشتر نشدا مدیریت که حالی در ستا ییرآکا آوردن ستد به لنباد به دانش سنتی مدیریت. نددار وتتفا کنند می لنباد که

 کترمشا نمازسا ایبر ارزش آوردن پدید در ریهمکا انعنو به را مشتریانش کهاست  موقعیت هایی لنباد به یمشتر نشدا مدیریت. ستا شدر

دانش  کارگیریب ،یتبدیل دانش مشتر ،یمولفه کسب دانش مشتر ۴از  یمولفه های مدیریت دانش مشتر مقالهدر این  (.2002دهد )گیبرت،

 است. تشکیل شده یو حمایت از دانش مشتر مشتری

 کسب دانش مشتری -2-1

دانش کسب شده از  یمشتر دانش  تیریدانش در سازمان است. در مد عیمرحله جهت انتقال و توز نیدانش کسب دانش اول تیریدر مد

 تعریف(. 1812،یکه به کار گرفته شوند، مهم هستند )مخمل  یدر سازمان است و هنگام یدانش مشتر عیانتقال و توز یمرحله آغار برا یمشتر

 تخدما ندرو ری،جا تمشکال رهبادر نداتو می منظر ین. اباشد نمشتریا یسواز  نمازسا یافتیدر  تطالعاو ا رفکاا ،ها هیدا شامل نداتو می نشدا

 ماندهیزسا ونبد نهایی هکنند  فمصرخواست  به نسیدر معموالً باشد نهآورانو تخدماو  تمحصوال ایبر اییـه هدـیو ا هیندآ تحتیاجاا و  نمشتریا

 ینگونه. اشندبا شتهدا نمشتریا ستهاخوروی  بر تمرکزو  نمایند آورینو و  کشف ،جستجورا  نشدا فعاالنه باید ها نمازسا ینابنابر. نیست پذیر نمکاا

 نمشتریا  که شتدا توجه باید. نمایند دیجاآن ا خرید به تمایل ایبر یمشتر دنکر قانعدر  سعی سپسو  دیجاا  را خدمت یا لمحصو ابتدا که نباشد

 نمایند رتصوتوانند آن را  ینم دنشو ئهارا  نناآ به جدید لمحصو تا نمشتریا حقیقت. در کنند نبیا هنداخو می کهرا  نچهآ قتد به ننداتو نمی

 ؛ستارزش ا با نشدا ینا ،ندآورمی ستد به دییاز یها هیدگاو د ربتجا ،خدمت یا لمحصو  یکاز  دهستفاا مهنگا نمشتریا(. 1811،یخان یموس)

 ل،محصو یکاز  دهستفاا  مهنگا یمشتر که ستا ارستوا مبنا ینا بر یمشتراز  نشدا کسبرود.  رکا به نداتو می خدمت یا لمحصو  دبهبو ایبر ایرز

  (.1810،یفرهنگدر نظر گرفته شود ) کیشر  کیتواند همانند  می ل،محصو تغییر یا دبهبو مهنگاآورد و  می ستد به خبرگی

 تبدیل دانش مشتری -2-2

 تحدسیا پایه بر و اوانفر شتال با گذشته در ی،مشتر نش(. دا1812)مخملی، است دانش و آماده سازی دانش تبادل جهت در دانش تبدیل

 اجستخرا از تسترعبا تکنیک ترین اولمتد .نمایند اجستخرا یموثر روش به را زنیا ردمو نشدا نندابتو باید ت،موسسا نکنوا لیو مدآ می بدست

 ها آن افهدا و نمشتریا تا کند می کمک نمازسا به نشدا عنو ینا .دازدپر می تطالعاا از نبوهیا نمیا در ناپنه یلگوهاا یجستجو به که ها داده

 از نشدا ینا. هستند نهاآ درك مندزنیا نمشتریا تحتیاجاا دنمشخصکر ایبر هاه . بنگا (1811خانی، موسی)نماید  شناسایی یموثرتر شکل به را

 از امر این (. که1810)فرهنگی،ید آست د ند بهاتو می هااردادقر مدیریت و تشکایا مدیریت وش،فر از پس تخدما مدیریت وش،فر مدیریت طریق

 آن به بیشتری مخاطبان که این هدف با تبدیل این. مستندسازی یا گزارش یک مثل یابد، می تحقق آن ثبت مشتریان و دانش اظهار و بیان طریق

 (.1812می گیرد )مخملی، صورت باشند، داشته دسترسی دانش

 بکارگیری دانش مشتری -2-3

آمده از مشتری می تواند به  اجرایی سازمان هاست. سازمان با استفاده از اطالعات به دست  ستفاده از دانش مشتری در تصمیماتمقصود ا

 ردیصورت گ یا مشترـب ارتباطو توسعه دادن  یش مشترـدان  یشگیاین کار باید از طریق  به روز بودن هم ابد؛یحداکثر سود و منفعت دست 

اصلی سازمان ها می باشد. روند اوج یافتن  یه سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتپیشرفته امروز ب (. دانش در دنیای 1811،یاوت یالمغ)

سازمان ها موجب شده است تا  دانش، نوآوری و فناوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره  نقش 

می تواند با یکپارچه سازی سرمایه  یش مشترـریت دانـگیرد. مدی ازمان ها جای در قلب سیاست های راهبردی س یمدیریت دانش مشتر لهمقو

و تاثیرگذار مستقیم بر مفاهیمی زمینه ارتقای سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف مورد نظر را به  های دانشی سازمان ها در بخش های مختلف 

ها و سطوح سازمان به  زم را کسب یا ایجاد کنند و بعد از آن دانش را در تمام قسمت . بدین ترتیب سازمان ها باید دانش روز و الباشد همراه داشته 

  (.1812،ی)مخمل    کار گیرند
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 حمایت از دانش مشتری -2-4

داشته رقابت، حضور مستمر و پایدار  امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند، برای این که سازمان ها بتوانند در دنیای تجارت و 

به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط موفقیت  باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. علی رغم این که دانش 

(. ایجاد دانش، تبدیل دانش، کسب دانش و حفاظت از دانش 1812،یعمیق در تمامی سطوح است )مخمل سازمان ها دستیابی به یک دانش و فهم 

می طلبد در حقیقت حمایت از  است که عزم مدیریت عالی سازمان را  یهمگی نیازمند حمایت از این فرآیندها در مدیریت دانش مشتر یرمشت 

مدیریت ارشد، همسویی عقاید، اعتماد، انگیزش اجزای اصلی فرهنگ  ایجاد فرهنگ در سازمان است. پشتیبانی و حمایت  یازمندن یدانش مشتر

  (.1832در سازمان ضروری است )مقدسی، یو توجه مستمر به این اجزاء در حمایت از دانش مشتر به شمار می روند  یترمدیریت دانش مش

-8 مزیت رقابتی 

 لمللیا بین سطحدر  قابتیر  جایگاهی به ستیابید لنباد به هارکشو غلبا که ستای ا گونه به جهانی دقتصاا فعلی یطاشر حاضر لحادر 

 یها ندیآفر زار،با جدید یها یبندزمر ،جدید تمحصوال نوین یها  ژیتکنولوو  ستا پویا عامل یک قابتر رن،مدو  وزیمرا ینیادر د لیکن. هستند

 هاییرکشو تتجربیا. دشو می ملی صنعتی قابتر مزیت دنبر بیناز  حتی یاو  تغییر ی،گیر شکل به منجر  مدیریتی جدید مفاهیمو  جدیدی تولید

 یهارکشو. ستا یستاا نسبی مزیت  ممفهواز  گرفتن پیشیدر  هاآن  ناییاتو ،هارکشو ینا نشد موفق لیلد تنها هدد می ننشا پنو ژا چین نهمچو 

 منابعدر  دجومو یها یتودمحد بر نستنداتو جیرخا رتتجا توسعهو   تولید سمقیا دنکر رگبز ،یکیژتکنولوو  علمی یها آورینو طریقاز  قفو

 باو  دشو دیجاا رکا وینیرو  سرمایه ،ها رتمها یشافزا طریقاز  نداتو می نسبی مزیت که یدنددگر نائلدرك   ینا به هارکشو ین. انمایند غلبه دخو

 تنها شتندا به انتو نمی که شتدا  توجه باید مینهز ین. در ارود پیش دیقتصاا توسعه یسو به که دکر دیجارا ا محیطی انتو می رساختا حصالا 

و  فتر هداخو بیناز  ستا ترارزان  رکا وینیردارای  که ریکشو رحضو  با مزیت ینا که اچر د،کر کتفاارزان ا رکا وینیر همانند قابتیر مزیت یک

 تحلیل ،صنعت تحلیل ردموآن در  ریمحو یها شاخهو  قابتیر یتژاسترا وزهمر. ادبو قابتیر مزیتدر  تباثباو   دوامبا ضعیتو لنباد به باید ینابنابر

  (.1812،یلی)جل   شوند می بمحسو مدیریتی فعالیتاز  هشد پذیرفته بخشی انعنو به تژیکاسترا موقعیت تعیینو  قبار 

مناسب در صنعت  تیموقع کی  جادیرا به منظور ا یتدافع ای یاقدامات تهاجم یرقابت یاستراتژ کیپورتر  کلیما یرقابت تیبر اساس مدل مز

و نرخ بازده را باالتر برد  عتریخود را سر ی هیبازگشت سرما بیترت  نیکسب و کار خود موفق شود و بد طیتا بتواند در رقابت مح دهد یانجام م

 جـادیا یمشتر یکـه ارزش برا نیکند مگر ا ینم نیرا تضـم یاستـراتژ تیمحصول، موفقـ ـزیتما ای  متی(. پورتر معتقد است که ق1818،یمیعظ)

  (.1831مقدم، ی)صادق  شود 

  وجود دارد : یاساس یرقابت تیمز 8اساس مدل پورتر  بر

    ها  نهیدر هز رهبری – اول

  زتمای – دوم

 تمرکز  -سوم

 

  (1333،یمی)عظیرقابت تیپورتر و مز یعموم یاستراتژ: 1شکل

 

 مزیت رقابتی

  هزینه پایین هزینه باال

 رهبری هزینه تمایز

یع
وس

ف 
دا

اه
 

ی
ابت

 رق
ده

دو
مح

 تمرکز بر هزینه تمرکز بر تمایز 

ود
حد

ف م
دا

اه
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  ها  نهیدر هز ینوع اول: رهبر یرقابت تیمز  -3-1

در صنعت  ها نهیهز نیکمتر با  یا کننده نیتام ایکننده  دیواحد کسب و کار به تول کیمعنا است که  نیبه ا «نهیدر هز یرهبر»به  یابیدست

 اس،یدر مق ییاستفاده از صرفه جو ،ییکارا شیافزا ،بازار  ی نهیشدن به رهبر هز لیمهم و تبد نیبه ا یابیدست یها شود. معموالً راه لیخود تبد

و توسعه  قیتحق یکمتر بر رو کنند یم تیتبع یاستراتژ نیکه از ا ییصاحبان کسب و کارها در اکثر موارد  نیآن است. همچن ریتجربه و نظا یمنحن

بازار  رد متیق  نیتر نییفروش به پا یلزوماً به معنا ها نهیدر هز یتوجه داشت، رهبر دیکنند. با یم یگذار هیفروش و ... سرما  عیترف یو روشها

 یها یموضوع به استراتژ نینباشد و ا نیتر ارزان فروش  متیکند، اما در ق دیمحصول را تول نهیهز نیبا کمتر یا کننده دی. ممکن است تولستین

 یطرناکخ طیها تالش کنند، معموالً شرا نهیدر هز یبه رهبر دنیجهت رس یرقابت یفضا  کیشرکت در  کیاز  شیبوابسته است. اگر  کسب و کار

 یروین 1)   یرقابت یروهایکه ن یطیدر شرا یحت ابدیها دست  نهیدر هز یرهبر تیکه به مز ی. شرکتکند یم جادیکارها ا صاحبان کسب و  یبرا

 یها شرفتیپتواند توسط  یم تیمز نیموارد، ا  نی. اما با وجود تمام اردیخود بگ تیمز نیاز ا یدیمف جیتواند نتا یم زیباشند ن یپورتر( قو یرقابت

  (.1818،یمی)عظ شود دیرقبا به شدت تهد یکیتکنولوژ

 خدمت ایدر محصول  زیتما جادینوع دوم: ا یرقابت تیمز  -3-2

 کیدر  دارانیکنندگان و خر کند که از نظر مصرف  دیرا تول یواحد کسب و کار محصول کیمعنا است که  نیبه ا «زیتما» تیبه مز یابیدست

 نیا دیمحصول را خراب کند و در مجموع با یمتیق تیموقع دینبا در محصول  زیبه تما یابیو منحصر به فرد باشد. دست زیمهم، کامالً متما یژگیو

تواند در  یتفاوت م نیاما ا زیمحصول متما م،ییگو یباشد. هر چند ما م ریپذ هیجتو یدیکننده خر مصرف  یبرا زین یمتیاز لحاظ ق لمحصو

  (.1818،یمی)عظ  باشد  گریمحصول، فروش و موارد د یهایژگیاز محصول، و یذهن ریتصو ،یابیبازار ع،یتوز ،ییکارا  ت،یفیک

 نوع سوم: تمرکز یرقابت تیمز -3-3

تمرکز  ایو  ها نهیهز یتمرکز بر رو تواند به صورت  یبخش خاص از بازار است. تمرکز م کیشرکت در  نیشدن به بهتر لیاز تمرکز، تبد منظور

  (.1818،یمیباشد )عظ زیتما جادیا یبر رو

-۴ مدل پژوهش 

و حمایت از  دانش مشتری کارگیریب ،یتبدیل دانش مشتر ،یمولفه کسب دانش مشتر ۴از  یمولفه های مدیریت دانش مشتر مقالهدر این 

 یرقابت یها تی)مز تشکیل شده است ، تمایزنهیهز رهبری ،خدمت ایمولفه تمایز در محصول  سهاز  زیتشکیل شده و مزیت رقابتی ن یدانش مشتر

در جهت تبادل دانش  یشود. تبدیل دانش مشتر یبه سازمان وارد م دیجد یدانش ها ایاست که دانش  یمرحله اول کسب دانش مشتر پورتر(.

در است که این امر از طریق بیان و اظهار دانش شخصی افراد و ثبت آن تحقق می یابد. در مرحله سوم، دانش در دنیای پیشرفته امروز به سرعت 

کنند و بعد از آن دانش  حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان ها می باشد. بدین ترتیب سازمان ها باید دانش روز و الزم را کسب یا ایجاد

همگی نیازمند  یدانش مشتر از بکارگیریو  ی، تبدیل دانش مشتر یرا در تمام قسمت ها و سطوح سازمان به کار گیرند. کسب دانش مشتر

یجاد فرهنگ است که عزم مدیریت عالی سازمان را می طلبد در حقیقت حمایت از دانش نیازمند ا یحمایت از این فرآیندهای مدیریت دانش مشتر

ارزش ایجاد کند.  کتانی برای یک شرکت تلقی می شود که نسبت به سایر رقبا برای آن شر(. مزیت رقابتی زم1812،یدر سازمان است )مخمل

 ارائه می دهد: یاساس یرقابت تیمز 8خود  یرقابت تیمایکل پورتر در مدل مز

 نهیکاهش هز ایها  نهیدر هز ی: رهبراول

 خدمت  ایدر محصول  زی: تمادوم

 (.1818،یمیتمرکز )عظ :سوم
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 : مدل تحقیق 2شکل

 

-1 (SMEکوچک و متوسط )معرفی سازمان های  

ارقام موجود  و آمار استناده علیرغم اینکه ب به آنها اشاره می شود، اِس.اِم.ایی کار، که با حروف اختصاری های کوچک و متوسط کسب و بنگاه

ختی که قابلیت تعمیم به یکنواو  واحد عملیاتی تعریف دارای سطح جهانی کشورها دارا می باشند، ولیکن هنوز در اقتصاد اهمیت ویژه و بسزائی در

در SME  دید کلی عبارت از(. 1810نیستند )مانیان، باشد، کشورهای مختلف را دارا در کار و فضاهای متنوع کسب و در انواع مختلف این بنگاهها،

ی نظیر سود، نقدینگی یشاخصه های اشاره دارد که از یک اندازة معلومی بزرگتر نشوند. برای سنجش اندازه بزرگی، یهمة بخش ها، به کمپانی ها

دان و نقدینگی در گردش لحاظ ـو فروش، تعداد کارمن دـدرآمد، سرمایة کلی، موقعیت در بازار، حجم تولی جمع ترازنامه، سرمایه گذاری شده، سر

بعنوان مناسب ترین  "نگی در گردشنقدی"و  "تعداد کارمندان"می شود که از این میان، بدلیل سادگی، قابلیت انطباق و کاربرد عملی، دو شاخصه 

جلب سود  اشتغالزایی و تولید ملی، که در ها واحدهای اقتصادی ویژه ای هستندSME (.1831د )ملکی نژاد،ضابطه و معیار عام پیشنهاد می شون

ن سرمایه و مالکین اینگونه مؤسسات کنند. غالباً مالکیت و اداره مستقلی دارند و مدیران معموالً خود صاحبا برای سهامداران نقش مهمی ایفا می

 بوده و قویاً تابع مستقیم نسبی دانستن یک شرکت از دیدگاه عملیاتی، "متوسط"و "کوچک"اما از یک دیدگاه قابل انعطاف و کاربردی، د. می باشن

 مالییعنی یک شرکت با تعداد معینی کارمند و میزان مشخصی گردش  .می باشد "فضای کسب و کار حاکم بر آن" آن شرکت و نیز "نوع فعالیت"

فضای کسب و کار معین، ممکن است کوچک باشد ، اما شرکتی با همین ویژگی ها ولیکن  و تحت شمول یک حرفه بخصوص و سرمایه، در یک

 (.1818ی،)داور شاغل در حرفه ای دیگر و یا فضای کسب و کار دیگری، بعنوان شرکت بزرگ شناخته شود

ها به آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است.  معموال کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی

 ها عبارتند از: این ویژگی

 وحدت مالکیت و مدیریت .1

 خانوادگی و فردی مالکیت .2

 (.1831)ملکی نژاد، استقالل از سایر کسب وکارها .8

-2 نتیجه گیری 

استفاده از مدیریت دانش مشتری به منظورکسب مزیت رقابتی بود. امروزه شرکت ها در تالشند تا  موضوعی که در این مقاله بدان پرداخته شد

 و به به شیوه های مختلف به مزیت رقابتی دست یابند و به همین دلیل در تالشند تا قبل از همه رقبا به نیازها و خواسته های مشتریان پی برده

انش ارضای آن پرداخته و در این بین بتوانند مزیتی را نسبت به سایر رقبا به دست آورند. در سال های اخیر موضوع نوینی تحت عنوان مدیریت د

مشتری در مدیریت مطرح شده است که شرکت ها می توانند از آن در کسب اطالعات از مصرف کنندگان کاال و خدمات خود استفاده کنند. برخی 

محققان مدیریت دانش مشتری را عنوان دیگری برای مدیریت دانش یا مدیریت ارتباط با مشتری می دانند اما باید توجه داشت که مدیریت از 

 مدیریت دانش مشتری
CKM 

 کسب دانش مشتری

 تبدیل دانش مشتری

 بکارگیری دانش مشتری

 حمایت از دانش مشتری

 رقابتی مزیت
CA 

 کاهش هزینه

 تمایز

 تمرکز
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مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری است و مدیریت دانش مشتری راهکاری است برای ارتقا فرآیندهای مدیریت ارتباط دانش مشتری مکمل 

ه در این راستا از ابزارهای مدیریت دانش نیز استفاده می کند. در مدیرت دانش صرفا با جنبه انسانی دانش که همانا دانش آشکار و با مشتری، ک

دانش نهان است روبروییم و حال آنکه جنبه های تکنولوژیکی دانش را مدنظر قرار نمی دهد. بالعکس در مدیریت ارتباط با مشتری صرفا جنبه 

ابراین شرکت ها ـرار می دهد. بنـورد توجه قـر مـزاری سروکار دارد و جنبه انسانی را کمتـای نرم افـداشته و با پایگاه داده و بسته ه وژیکیـتکنول

قبا دانش نیازهای مشتریان را بهتر و سریعتر از ر می توانند با استفاده از مدیریت دانش مشتری با بهره گیری از فاکتورهای انسانی و تکنولوژیکی

می توان عنوان کرد که در مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش عنصر اصلی یعنی دانش  درك نموده و بدانوسیله به مزیت رقابتی دست یابند.

مولفه  ۴مشتری فراموش شده است و دانش مشتری خود برای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب می آید که مدیریت کردن درست هر 

دانش مشتری، تبدیل دانش مشتری، بکارگیری دانش مشتری و حمایت از دانش مشتری همزمان ضروری است. توجه به این نکته هم  کسب

دانش و  ضروری است که هر دانش تا زمانی معین ارزشمند است و با ظهور مظاهر جدیدتر توانایی ایجاد ارزش افزوده را ندارد. بنابراین باید همیشه

 ه روز باشد در غیر این صورت باعث خلق مزیت رقابتی نخواهد شد.دانش مشتری ب
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