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 ((CKMیدانش مشتر تیریمد یساز ادهیالزامات پ نییتع یبرا یارائه روش

 (گروه خودرو سازی بهمن: مورد كاوی) 

Provide a way to determine requirements of customer knowledge management implementation (CKM:) 

 (Case Study: Bahman Automotive Group) 
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 چكیده

مديريت دانش مشتري درارتباط با بدست آوردن، اشتراك گذاري و بسط دانش مشتريان 

در مقاله حاضر ابتدا به . شدو هدف به سود رساني مشترك بين مشتريان و سازمان مي با

معرفي رويكرد مديريت دانش مشتري و بيان تفاوت هاي آن با مديريت دانش و مديريت 

ارتباط با مشتري و در ادامه به بررسي نقش مديريت  دانش در خلق ارزش در فرآيندهاي 

در نهايت چارچوبي براي اجراي مديريت . پرداخته شده است يمديريت ارتباط با مشتر

مدیریت دانش ، مدیریت دانش مشتری  :كلمات كلیدی. ديانش مشتريان ارائه گردد

 ، مدیریت ارتباط با مشتری

 
Abstract 

  Customer knowledge management is in connection with acquiring, sharing 
and development of customers’ knowledge and aim to the common benefit 
between customers and organization. This paper first introduces the 
knowledge management approach and its difference with the knowledge 
management and customer relationship management and continues to 
investigate the role of knowledge management in value creating in the 
customer relationship management processes. Finally, a framework for 
implementing customer knowledge management is presented.. 
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 مقدمه

در اقتصاد مبتني بر دانش امروز، مزيت رقابتي، بطور فزاينده اي در تسهيل روندهاي 

لذا دانش و . اطالعاتي انجام كار يافت مي شود تا دردسترسي به منابع و بازارهاي خاص

سرمايه فكري به عنوان مبناي اوليه دستيابي به شايستگي هاي اصلي و راهبردي براي 

در راستاي رسيدن به مزيت رقابتي پايدار نيز توجه به دانش . ي شوندعملكرد برتر مطرح م

موجود، چگونگي استفاده موثر از آن و ايجاد ساختاري براي استفاده از اطالعات و دانش 

جديد امري مهم و حياتي شمرده مي شود كه سازمان ها بايد توجه ويژه اي به آن داشته 

باحثي است كه در اقتصاد جهاني امروز، سازمان مديريت دانش مشتري از جمله  م. باشند

ها را به دوباره انديشي در راهكارهاي برقراري ارتباط با دامنه وسيع مشتريان و تسخير اين 

اما به جرات مي توان به اين نكته اشاره كرد كه برقراري . دانش گسترده برانگيخته است

اسپارك  )امكان پذير نيست ارتباط موثر با مشتريان بدون بكارگيري مديريت دانش

،5002.) 

براي افزايش كارايي و اثربخشي سازمان و اطمينان از ارائه مطلوب كاال و خدمات به       

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

مقاله بدنبال  نيا.  جزء الينفك مديريت ارتباط با مشتري است  يمديريت دانش مشتر

 .باشد يبهمن م يمديريت دانش در گروه خودروساز يساز ادهيتشريح الزامات پ

 (  CKM)مدیریت دانش مشتری

دانش  تيريدر نگاه اول مديريت دانش مشتري  ممكن است تنها نام ديگري براي مد       

ي جوانب به نظر برسد؛ اما مديران دانش مشتري در برخ يارتباط با مشتر تيرييا مد

 يارتباط با مشتر تيريدانش و مد تيرينيازمند نگرشي متفاوت از شيوه رايج در مد

مديران روابط مشتري پيش  ،يارتباط با مشتر تيريمد زبه عنوان يك مشخصه بار. هستند

به بيان ديگر، سازمان . از همه بر دانش از مشتر ي تمركز دارند تا بر دانش درباره مشتري 

افته اند كه مشتريانشان آگاه تر از كارمنداني هستند كه دانش را از ميان هاي باهوش دري

دانش در مورد مشتريان از  يجوفعل و انفعال مستقيم با مشتري و همچنين جست

مديران دانش معموالً، بر روي تالش در تبديل .  نمايندگان فروش جستجو مي كنند

دانش تمركز دارند كه اين امر  كارمندان از جمع كنندگان دانش به تسهيم كنندگان

(. 5002سالومان ،)معموالً توسط نقشه هاي تسهيم دانش مبتني بر اينترانت اجرا مي شود 

دانش بر روي تشويق و تقويت روابط مولد و مشاركتي  تيريمقابل تمركز اختصاصي مد رد

ن چه دانست كه مشتريا ديبا« بعد ديگري را پيشنهاد مي كند  يدانش مشتر تيري، مد

 (.5002وهمكاران ، برتيگ)» مي دانند

 موضوع تیاهمبیان مساله و

در بازار رقابتي امروز كه مشخصه اصلي آن، عدم قطعيت است، شركت هايي توانايي       

رقابت را دارا هستند كه دانش جديد را در سازمان خود ايجاد نموده، توزيع كرده و آنرا 

بدين ترتيب، دانش براي سازمان، مزيت رقابتي . تبديل به كاالها و خدمات مي نمايند

. امكان حل مسائل و تصرف فرصتهاي جديد را مي دهد  ازمان،ايجاد مي كند و به س

بنابراين دانش نه فقط يك منبع مزيت رقابتي خواهد شد بلكه در واقع تنها منبع آن 

اين است كه دانش مهمترين مساله  در دنياي رقابتي امروز  يبه عبارت. محسوب  مي گردد

موجود در هر سازمان را چگونه مي توان شناسايي كرد و از آن به بهترين نحوه بهره 

ايجاد سيستم هاي مديريت دانش يكي از مهمترين راهكارهاي بهبود سطح دانش .  جست

موثر يكي از   يايجاد سيستم مديريت دانش مشتر. در هر سازماني شمرده مي شوند

اغلب نيازهاي مديريت دانش فقط . ود فرآيندهاي كسب و كار استعوامل كليدي در بهب

ضمني وجود دارند و تبديل آنها به قالب هاي روشن امري دشوار و در عين حال  تبه صور

ساختارهاي سازماني خاص به منظور مديريت و توزيع دانش شكل ميگيرند و . حياتي است

در اين ساختارها براي ارتقاء . د مي آيندفرايندهاي الزم براي ارتقاء مديريت دانش به وجو

اين امر به ويژه در مورد سيستم هاي . صرف مي شود ياديكارايي اعضاء هزينه هاي ز

توربان )كسب و كار مجازي كه با استفاده از اينترنت تبادل اطالعات مي كنند، صادق است

 .حاضر ارائه شده است قيمدل تحق ريدر شكل ز( . 5005،
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 شناسایی واحد های در گیر در زنجیره کسب و کار 

 تعیین نقش هر واحد در زنجیره فرایند 

  معیار های مد نظر مشتریشناسایی 

 درگیر در زنجیره فرایند تعیین مرتبه دانش وابسته به مشتری هر یک از واحد های 
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 و ريی واحد های درگيمطالعه وضع فعلی و شناسا

              ف مسألهيتعر

 

 دسته بندی نیاز های مشتری و معیار های مد نظر آن 

 تعیین نقش واحد ها در وقوع یا پیش گیری از مشکالت 

 ممیزی دانش مشتری 

  زهتعیین نقش دانش در حل مشکالت هر حو 

 
 

که به وضع فعلی  يت دهی فاکتورهايياولو

 .منجر شده اند
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  با تعریف نقش جدید برای هر یک از واحد های درگیر در فرایند کسب و کار صنعت

 توجه به الویتهای استخراج شده از بررسی دانش مشتری

 

 

 
بر اساس اولويت تعيين شده در فاز  يارائه راه حل جهت بهبود وضع فعل) قيتحق يل مفهوم؛ مد(1)شكل

 (يقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :است كه عبارتند از يالگوريتم شامل سه فاز اصل اين

 تعيين نيازهاي مشتري در وضعيت موجود.1

 مرتبط با مشتري و تعيين اولويتها از منظر مشتري يبازشناخت فرايندها.5

برمديريت دانش  يبهبود فرايند مبتن يمناسب برا يراهكارها واستراتژ تعيين.2

 يمشتر
 پیشینه تحقیق

،ارايه روشي براي مدلسازي و بهبود فرايند كاري بر ( 1231)و بصيريافرازه 

 يك تلفيق از كه شده ارائه روشي مقاله اين در .مبناي مديريت دانش مشتري
 ي ارايه و علل تعيين موجود، وضع شناخت)مسئله حل اي مرحله سه الگوريتم

 نيز و (آماري كمي ابزار و هاي شبك تحليل مدل) نظير كيفي ابزار و (راهكار
 مبناي بر كاري فرايندهاي سازي مدل و مجدد مهندسي هاي ازتكنيك استفاده
 ابتدا تحقيق، اين در شده ارايه روش كمك با . است شده حاصل دانش مديريت
 با موضوع مرتبط نظري مباحث از مشتري دانش ديريتم براي الزم هاي شاخص

 از بعد و حين قبل،) زماني مرحله سه در كاري فرايند در موثر عوامل وسپس شد استخراج
 تحليل ن دهي وز روش بكارگيري با سپس  .گرفت قرار مطالعه مورد و شناسايي (كنترل
در تحقيقي با عنوان ( 1231)نعمتي و جمشيدي.شده است استخراج ها اولويت اي شبكه

بررسي رابطه و تاثير فرايند تسهيم دانش  و تجربه  بر سرمايه اجتماعي در ميان اعضا ي 

واحدهاي فناور مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي ، به بررسي جايگاه دانش و تجربه بر 

نتايج نشان مي دهد كه بين ابعاد فردي، گروهي، .توسعه سرمايه اجتماعي پرداخته اند

نگي و فناوري تسهيم دانش و تجربه  با مفهوم سرمايه اجتماعي رابطه معني داري فره

اما بين بعد ستادي تسهيم دانش و تجربه با مفهوم سرمايه اجتماعي رابطه . وجود دارد
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به طراحي و بكارگيري نرم افزار سيستم ( 1231)جاللي . معني داري مشاهده نمي شود

( در وزارت راه و ترابري جمهوري اسالمي ايران مطالعه موردي)جامع مديريت دانش 

براي سنجش  تاثير بكارگيري سيستم در سازمان پرسشنامه اي توزيع شد كه .پرداخته اند

تحليل نتايج ان روند رو به رشد و موفقي را در رسيدن به اهداف دانشي و بسترسازي  

به (1231)الجوردي.جهت  پياده سازي كامل مديريت دانش در سازمان نشان داده است

هدف اصلي اين . بررسي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش در تيمهاي كاري پرداخته اند

از نتايج اين تحقيق وجود .تحقيق شناسايي تيم هاي كاري در تسهيل مديريت دانش بود

مهارتهاي مكمل و نيز فضاي اعتماد در بين اعضاي تيم هاي كاري از مهم ترين  عوامل در 

 با عنوان يقيتحق Dien et al.,2010 .ديريت دانش در هر دو فاز بررسي بودتسهيل م

مدلي براي مديريت ارتباط با مشتري و سيستمهاي تجارت هوشمندبراي فروش آنالين 

 يها ستميو س يدانش مشتر تيريمد يبرا يتمركز بر ارائه مدل قيتحق نيا. ارائه دادند

موثر در  يفاكتورها ييو به شناسا.اردد نيان ال يهوشمند جهت خرده فروش رتتجا

 Keith.  پرداخته است يارتباط با مشتر تيريتجارت هوشمند و مد يستمهايس

etal.,2008 يرياندازه گتحقيق در CRM   شركت مورد  كيو ارتباط آن را با عملكرد

 ونشان داد. دارد ديتاك يارتباط با مشتر تيريمد نديمدل بر فرا نيا .دادندقرار  يبررس

ارتباطات  يساز كسانيارزش و  يساز كسانيموجب  تيدر نها  CRMاندازه گيري 

به تحقيقي با عنوان روش حل مساله براي تكامل مديريت  Afrazeh,2010. خواهد شد

تكامل  يرا برا يو روش حل مسئله ا تميمدل الگور نيا.دانش مشتري پرداخته است

 يريو اندازه گ يفعل تيوضع يابيدل ارزم نيهدف ا. دهد يارائه م يمشتر انشد تيريمد

 .باشد يدر شركت م JITو ( يدانش مشتر تيريمد)CKMMارتقاء  زانيم

  قیروش تحق

 . است يو از نوع كاربرد يشيمايپ-يفي، از نظر هدف توص قيتحق روش

 

 

 اطالعات یو روش جمع آور ی،نمونه آمار یآمار جامعه

نمايندگيهاي  يشهر تهران و نمونه آمارفروش در  يها يندگيشامل نما يآمار جامعه

بر اساس مطالعات كتابخانه  يروش جمع آور. باشد يم 12-1سطح شهر تهران درمناطق 

شامل اسناد و مدارك ، مصاحبه ،مشاهده  زين قيو ابزار تحق.است( پرسشنامه)يدانيو كار م

سئوال  11ل معيار به دست آمده، پرسشنامه اي شام 11براساس . باشد يو  پرسشنامه م

 دييبراي پرسشنامه مذكور، عالوه بر تأ. ديتوزيع گرد ينمونه آمار نيطراحي گرديده و درب

محتواي پرسشنامه  ييروا ،يعامل ليآلفاي كرونباخ و تحل بيضر قياز طر ييايو پا ييروا

 .ديحوزه به اثبات رس نيبر اساس نظر خبرگان و كارشناسان ا زين

 پژوهش یها افتهی

 قيبراساس اطالعات در يافتي از مشتريان از طر ق،يتحق نيو تحليل داده ها در ا هيتجز

 يو استنباط يفيتوص لي، در دو قسمت بصورت تحل  Decision Labو    Excel ينرم افزارها

 د،يجد يدر اين تحقيق طبق معيار هاي بدست آمده براي خودروي مزدا تر.صورت گرفت

،اولويت انجام كار بر روي معيار هاي بحراني تعيين  PROMETHEEبا استفاده از منطق روش 

قصد كلي تعيين گروه هايي از مشتريان بالفعل و بالقوه مشابه براساس  . مي گردد

CKM است تا بررسي بين گروهها جهت درك رفتارشان و دانش نهفته در آنان جهت

راي هر بخش را ارضا ب اوتكه ترجيحات متف)پاسخگوئي به استراتژيهاي بازاريابي مناسب 

پس از بررسي آماري  پرسشنامه . اولويت بندي گردد تيانجام گرفته و در نها(مي كند

درسطح تهران،  ديجد يهاي دريافتي مشخص گرديد كه بيشترين مشتريان مزدا تر

ازحيث جنسيت، مردان و از حيث تحصيالت مقطع كارشناسي ، از نظر شغلي مشاغل آزاد 

 .بوده است 2ساله وعمدتاً منطقه خريد در منطقه  20-00سني  رده ،واز حيث سني 
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 (معيار هاي خريد خودرو)اوزان معيار ها ي خودرو براساس نظر مشتري نسبت به مشخصه هاي محصول -5جدول
شماره 

 سئوال

 وزن معيار معيار

 2 زمان تحويل 1

 1 خدمات امداد 5

 5 نحوه برخورد پرسنل فروش 2

 2 يندگيهاي فروشتعداد نما 0

 5 نحوه برخورد پرسنل خدمات پس از فروش 2

 0 كيفيت ارائه خدمات پس از فروش 1

 2 قيمت خودرو 7

 2 شرايط تسهيالت خودرو 3

 5 اطالع رساني 9

 0 كيفيت محصول 10

 5 حسن شهرت كارخانه خودروساز 11

 

بر روي كدام معيار ها به  با توجه به مقادير و همچنين وزن معيارها، براي تعيين اينكه

عنوان معيارهاي اصلي موثر بر فروش و خدمات پس ازفروش كار شود، از روش 

PROMETHEE  و نرم افزارDecision Lab استفاده شده است. 
 

 
 

دهنده مسير بهترين تررجيح را نشران مري دهرد و آن دسرته از       مطابق اين نمودار ، خط قرمز رنگ نشان

ي و حوالي خط قرمز قرار گرفته اند از اولويت بهترر برخوردارنرد و بهمرين ترتيرب     معيارهايي كه در حواش

همرانطور كره   . معيارهاي دور از خط قرمز و يا در خالف راستاي آن داراي ترجيحات نامناسب مي باشرند 

مشاهده مي شود، معيار شرايط تسهيالت بيشترين فاصله و ناراستايي با خط قرمز رنگ را 

آن زمان تحويرل و رفترار پرسرنل فرروش از ديگرر معيارهراي نامناسربي        داراست و پس از

. هستند كه كم ترين امتيازات توسط بيشترين گروه مشتريان به آنان تعلرق گرفتره اسرت   

پس از بررسي اين نتايج حاصل شد كه ، سه معيار شرايط تسرهيالت، نحروه رفتارپرسرنل    

خيلي  "ده اند بيشترين تعداد پاسخفروش و زمان تحويل از معيارهايي هستند كه باعث ش

توسط مشتريان به آنان تعلق گيرد و از طرف ديگر بهترين معيار نيز خدمات امداد و  "كم

در نررم   PROMETHEEاز نترايج حاصرل از روش   .سپس وضعي اطالع رساني مي باشرند 

افزار فوق، نتيجه مي شود كه جهت تحليل و بررسي دانش مشتري  جهرت دسرتيابي بره    

افزايش بايد با كم كردن زمان تحويل، بهبود در نحروه برخرورد پرسرنل فرروش و       فروش

ايجاد شرايط تسهيالت مناسب تر براي مشتريان بتوان به افرزايش رضرايت مشرتري برازار     

 .خودرو مزدا تري جديد اميدوار بود بر روي سه معيار فوق بطور جدي كار شود 



6 
 

 نتیجه گیری 

 مشتريان دادن ارتباط براي ابزاري بعنوان سنتي بطور( CRM)مديريت ارتباط با مشتري 
 منبرع  بزرگتررين  شرايد  امرا  اسرت،  معروف مختلف وفاداري هاي برنامه با سازمانها توسط

دوي مديريت ارتباط  هر زماني كه  .مشتريان در موجود دانش : بود گذاشته كنار را ارزش

 مي متمركزدانش مشتري براي بدست آوردن  (KM)و مديريت دانش (CRM)با مشتري
 كره  هرايي  سرازمان  در اسرتراتژيك  فراينرد  يرك  عنوان به مشتري، دانش مديريت شوند،

 بره  اختيرار  دادن با و برده فراتر خدمات و محصوالت منفعالنه دريافت از را خود مشتريان
 ايرن  در شرده  مطررح  چرارچوب  .كنرد  مي ظهور گيرند، مي نظر در دانش، شركاي عنوان

 آميرز  موفقيت بكارگيري به قادر را متخصصان مشتري، دانش مديريت اجراي براي مقاله
 ذكرر  به الزم.سازد مي CKMمشتري در جهت نيل به كارائي بيشتر نواوري هاي  دانش
 جريان سه هر مديريت مشتري، دانش تمامي خدمت گيري به براي و راه اين در كه است

  .است ضروري همزمان بطور دانش
با مروري بر ادبيات موجود، بازار خودروي مزداتري جديد براساس براسراس  در اين مطالعه 

گرفت و با تعيرين   دانش مشتري نسبت به مشخصه هاي خودرو مورد تحليل وبررسي قرار

برا   2معيار هاي موثر در افزايش فروش، مدلي جهت اولويت بندي معيارهاي فرروش مرزدا  

ارائره گرديرد ترا از ايرن      Decision Labو استفاده از نرم افزار  PROMETHEE1روش  

واحردهاي در گيرر در   . طريق بتوان سهم فروش اين محصول را در بازار داخلي افزايش داد

فرايند كه شامل واحد فروش و خدمات پس از فروش مي باشد مري بايسرت برا توجره بره      

 .معيارهاي مشخص شده به اصالح فرايند موجود اقدام كنند

ها و اطالعات بسيار زيادي در مورد مشتريان،  زار يابي همواره با دادهاينكه بابه با توجه 

تواند حامل اطالعات و  منابع مادي روبروست و در اكثر مواقع اين دانش مشتري مي

هاي مشتريان موجود  هاي اطالعاتي وسيعي از ويژگي امروز بانك. دنالگوهاي باارزشي باش

                                                 
  PROMETHEE Method            

    

پيدا كردن . شود تفاده كنندگان را شامل ميهاي اس است كه اطالعات مربوط به ويژگي

گيرندگان عرصه بخش بندي بازار  تواند به تصميم الگوها و دانش نهفته در اين اطالعات مي

ارزش مشتريان را تعيين،  بخش بندي بنابراين مي توان از طريق . كمك شاياني بكند

 . رابطه اتخاذ كرد رفتار آينده آنها را پيش بيني و تصميمات آگاهانه اي را در اين

 

 آینده های پژوهش برای پیشنهاداتی

 رضايت با آن مقايسه و شده ارائه هاي دانش از مشتريان رضايت سنجش 
 رقبا از مشتريان

 ديگران به توصيه و مجدد مراجعه در مشتريان رضايت رفتارهاي تعيين  

 آن گيري كار به و فرايند دانش از اي دوره ارزيابي 

 فرآيند در درگير هاي واحد بين تمركزگرايي، بخشي اثر تعيين  

 دانش ارتقاء هاي تكنيك و فرايند در درگير واحدهاي ديگر دانشي نقش تعيين 
ها اين تحقيق فقط روي واحد فروش و خدمات پس از فروش تاكيد دارد و  آن

 .پيشنهاد اينده ان مي تواند تحقيق در مورد ساير واحدهاي مرتبط سازمان باشد
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