بازاریابی مبتنی بر مدیریت دانش

عالیه احمدی

چکیده

دانش یکی از فاکتورهای کلیدی رقابت در اقتصاد جهانی استت .امتا بتیای ورتور موفت در بتازار ویتای
امیوز باید بتوان دانش مشتیی را نیز ،متدیییت کتید .متدیییت دانتش مشتتیی ،ایت امکتان را بتا ستازمان
میدهد کا فیصتهای موجود در بازار و نیز مزیت رقابتی را افتزایش دهتد .بازاریتابی متتیتی بتی متدیییت
دانش ،با ووزه خاصی از فیآیید بازاریابی اشاره دارد .بیابیای میتواند بی عملکید سازمانی اثیگذار باشتد.
وجود قابلیتهای بازاریابی متتیی بی مدیییت دانش ،ای امکان را با سازمان میدهد تا در بازارهای هتد ،
بهتی عمل نماید .در ای مقالا ،س از بیان مقدماتی ییامون مدیییت دانتش و متدیییت دانتش مشتتیی ،بتا
رابطا بی مدیییت ارتتاط با مشتتیی و متدیییت دانتش بتا بازاریتابی یداختتا متیشتود .ستسس بتا بیرستی
استیاتژیهای بازاریابی و ارتتاط بی استیاتژیهای مدیییت دانتش و توست ا بتازار و نیتز ،متدیییت دانتش
متتیی بی بازاریابی یداختا میشود.
واژههای کلیدی :بازاریابی متتیی بتی متدیییت دانتش ،متدیییت دانتش مشتتیی ،بازاریتابی ،استتیاتژی
بازاریابی ،استیاتژی مدیییت دانش
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 .1مقدمه
عصی امیوز ،عصی سازمانهای متتیی بی دانش استت .متدیییت دانتش در راستتای دستتیابی بتا میتاب نتوی دانشتی،
تئوریهای نوییی همچون مدیییت دانش جام اگیا را کا هد

آن دستیابی با میاب عظتی دانتش مشتتییان استت،

مورد توجا جدی قیار داده است .امیوزه ایجاد و وفظ ارتتاط با مشتیی نا فقط بیای فیوش محصوالت و خدمات،
بلکا بیای دستیابی با اطالعات و دانش آنها ،مفهوم جدیدی است کا در قالب سیست های“متدیییت دانتش” متورد
بحث و بیرسی قیار میگیید .مدیییت دانش فیآیید کشف ،کسب ،توس ا و ایجاد ،تسهی  ،نگهداری ،ارزیابی و بتا
کارگییی دانش میاسب در زمان میاسب و توسط فید میاسب در سازمان میباشدکا از طیی ایجاد یوند بتی میتاب
انسانی ،فیاوری اطالعات و ارتتاطات و ایجاد ساختاری میاسب بیای دستیابی با اهدا

سازمانی صورت می ذیید.

لذا میتوان گفت “مدیییت دانتش بتا مجموعتاای از فیآییتدها اطتال متیشتود کتا در نتیجتا آن دانتش ،کستب،
نگهداری و مورد استفاده قیار میگیید و هد

از آن بهیهبیداری از داراییهای فکیی 1با میظور افزایش بهیهوری،

ایجاد ارزشهای جدید و باال بیدن قابلیت رقابت ذییی است” (صلواتی ،کفچا و صالح ور .)1931 ،در ایت مقالتا بتا
اهمیت مدیییت دانش در بازاریابی یداختا میشود .همچیی مدیییت دانش مشتیی و نیز ،رابطتا بتی بازاریتابی و ایت
مفهوم ،مورد بیرسی قیار میگیید.
 .2مدیریت دانش
دانش میت اصلی رقابت و نیز م یار جدیدی بیای ایجاد ثیوت است .مدیییت دانش با میت مه رقابتت خصوصتی تتتدیل
شده است .مدیییت دانشکا زییساخت سازمانی و تکیولوژی بتا شتمار متیرود ،بتا صتورت فیآییتدی یوستتا از بهتتود
عملکید سازمانی بوسیلا ارائا دانش صحیح با اعراییکا با آن نیاز دارند ت ییف میشود .فیآییتد متدیییت دانتش شتامل
میاولی مانید ایجاد ،تایید ،جم آوری ،طتقابیدی ،ذخییهسازی ،تسهی  ،استفاده و اصالح و بازیابی دانش میباشتد .چیتی
فیآییدی میتواند در اثیبخشی عملکید اثیگذار باشد .تئوری میت بی ای تاکید دارد کا یک شتیکت بایتد بتا ارزشتتیی
داراییها را با میظور با افزایش ارزش اقداماتش ،شیاسایی و استفاده نماید ،و فیآیید خل دانش را با چهتار میولتا ،ی یتی
خل  ،ذخییه ،تتدیل و کاربید تقسی نماید .چیییی فیآیید یوستاای امکان با اشتیاک گذاشت دانش ضمیی(آشکار) را بتا
افیاد ،گیوهها و شیکتها میدهد .ت ییف مفهومی از مدیییت دانش ،شامل چهار ب تد جتذد دانتش ،ذخیتیه دانتش ،بتا
اشتیاک گذاشت دانش و تتدیل دانش میباشد .ای ت ییف میتواند بیای ترمی جتذد متوثی دانتش داخلتی و ختارجی
توسط شیکت و دادههای ذخییه شده یشبییی گیدد .بیتابیای ممکت استت کارکیتان ،وجت زیتادی از داده را در یتک
روش متداول با اشتیاک بگذارند .ای روش ،دانشی است کا با طور موثی در میتان کارکیتان ،انتقتال یافتتا و بتا اشتتیاک
گذاشتا شده و بیای شیکت ،مزیت رقابتی و دارایتیای محستود متیگتیدد کتا میجتی بتا تصتمی گیتیی بهتتی متیشتود
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( .)Wang, Lee, Wu, & Chang, 2012امتیوزه متدییان در متورد اهمیتت ستیمایا فکتیی بتا عیتوان دارایتیهتای
نامحسوس سازمانها آگاه هستید و میدانید کا با میظور موفقیت در یک تجارت ،باید ستیمایا فکتیی و متدیییت دانتش
عملی را با طور کامل ذخییه نمایید .ژوهشگیان بیان میدارند کا سیمایا فکیی ،مجموعاای از دانش و توانتاییِ فتید در
جهت ارائا مزیت رقابتی بیای سازمان است .همچیی م تقدند هتی دانشتیکتا بتوانتد آییتده و اطالعتات را ایجتاد نمایتد و
دارایی فکیی و تجیبا شود ،سیمایا فکیی نامیده میشود .مدیییت دانش ،سیمایا فکیی است کا میتواند با عیتوان یتک
دارایی قابل کیتیل در نظیگیفتا شود .و نیز ،میتواند با یک سازمان در نوآوری و ستازگاری در مواجتا بتا ترییتی و ایجتاد
یک ارزش بیای شیکت کمک نماید .محققان چهار ب تد را بتیای مکانیست متدیییت دانتش شیاستایی نمتودهانتد و بیتان
میدارندکا مدیییت دانش در بیگیینتده خالقیتت و نتوآوری دانتش ،تجمت دانتش ،انتشتار دانتش و انتقتال دانتش استت
(.)Ghorbani, Abdollahi Demneh, & Khorsandnejad, 2012
 .3مدیریت دانش مشتری

1

در ای میان ،دانش مشتییان از اهمیت ویژهای بیخوردار است ،و میتواند بتا روشهتای گونتاگون بتا شتیکت کمتک
نماید .ای روشها عتارتید از شیاخت بهتی خواستاهای مشتیی ،توس ا روابط با مشتیی از طیی کسب دانش عمی تی و
شیاسایی فیصتهای تجاری جدید (کشاورزی.)1931 ،
فیآییدی باید وجود داشتا باشد کا ترمی نماید دانش هی یک از مشتییان ،در مکان ثابتی بیای استتفاده توستط دیگتیان،
نگهداری میشود .ای مطلب با طورخاص ،زمانی مشخص است کا یک ستهامدار بیتان متیدارد کتا بیختی از اطالعتات
تماس مشتیی از بی رفتا است ،ولی با ای م یی نیست کا شماره تماس یا ایمیل مشتیی را ندارد (.)Glick, 2007
در نگاه اول  CKM2ممک است تیها نام دیگیی بیای  CRM9یا  KM4با نظی بیسد ،امتا متدییان دانتش مشتتیی در
بیخی جوانب نیازمید نگیشی متفاوت از شیوه رایج در  KMو  CRMهستید .با عیوان یک مشخصتا  ،CRMمتدییان
روابط مشتیی ،یش از هما بی دانش از مشتیی تمیکز دارند تا بی دانش درباره مشتیی.
با بیان دیگی ،سازمانهای هوشمید دریافتااند کا مشتییانشان نستت با کارکیتانی کتا دانتش را از میتان ف تل و انف تال
مستقی با مشتیی و همچیی

یسوجوی دانش در مورد مشتییان از نماییدگان فیوش جستجو میکیید ،آگاهتی هستتید .

با طور مشابا ،مدییان دانش بی ای تمیکز دارند کا کارکیان را از جم کییدگان دانش ،با تسهی کییدگان دانتش تتتدیل
کی  .ای امی ،م موالً توسط نقشاهای تسهی دانش متتیی بی اییتیانت اجیا میشود.
در مقابلِ تمیکز خاص  KMبی تشوی و تقویت روابط مولد و مشارکتی ،در راستای ش ار “اگی تیها میدانستی کا چا
چیزی میدانی ” CKM ،ب د دیگیی را یشیهاد میکید“ ،اگی تیها میدانستی کا مشتییان چا میدانید” .اما چیا مشتییان
تمایل دارند تا دانش خود را در جهت ایجاد ارزش بیای شیکت ،با اشتیاک بگذارند و سسس بیای دانش خود کا در
محصوالت و خدمات شیکت توس ا یافتا ول یداخت کیید؟ ای امی با ترییی نگیش نستت با مشتییان با عیوان نهتاد
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دانش باز میگیدد .ای ترییی نگیش ،مفهوم گستتیدهای دارد .مهت تتی از همتا ،مشتتیی از یتک دریافتتکییتده میف تل
محصوالت و خدمات -آنگوناکا در مدیییت دانش سیتی بود -رها شده است .و نیتز ،مشتتیی از استارت در زنجیتیه
بیناما رایج وفاداری مشتیی در  CRMرهایی یافتا است.
مدیییت دانش ،یکسارچگی بی گیوهها و بخشهای جدا از ه را در یک محیط ارتتاط با مشتیی آسانتتی متیستازد.
ای گیوهها و بخشهای جدا از ه ممک است در واودهای کاری ،تجاری یتا در موق یتتهتای جریافیتایی متفتاوتی
باشید .مدیییت دانش ،جییان دانش ،ییامون موضوعات مشتیی را بی گیوههای کاری آسانتی میسازد و بدی وسیلا
با یکسارچاسازی دانش میتتط با مشتیی ،با سیعت و اثیبخشی در دستیابی با آن ،نقش عمدهای دارد .مدیییت دانتش
بدون توجا با زمییا تخصصی کاربید دانش مورد نظی و مکانی کا دانش کشف شده و همچیی چگتونگی استتفاده از
آن ،چش اندازی را بیای مشتیی ایجاد متیکیتد .متدیییت دانتش در متواردیکتا کارکیدهتای مختلتف در ستازمان از
ارتتاطات وگیدش دانش جلوگییی میکیید ،بسیار مفید واق شده است ،با طوریکا با ذخییه کیدن دانتش مشتتیی و
با اشتیاک گذاشت آن از یک نقطا میکزی ،با طور چش گییی میجی با افزایش کیفیت و سیعت در تصمی گییی و
خدمتدهی با مشتیی میشود (جمالی فییوزآبادی ،دارنده و ابیاهیمی ،د .ت.).
 .4مدیریت دانش و بازاریابی
مدیییت دانش مفهومی است کا در دها اخیی از شهیت زیادی بیخوردار شده استت .جتام تتیی ت ییتف ایت استت کتا
مدیییت دانش با مجموعاای از روشهای استفاده شده توسط سازمانها بیای شیاسایی ،ایجاد ،نشان دادن و توزیت دانتش
جهت استفاده مجدد ،آگاهی و یادگییی در سیاسی سازمان اشاره مینماید .با با خاطی داشت ای مطلب در ذه  ،مشخص
است کا بازاریادها باید مقداری از زمان خود را با ایت اختصتاص دهیتد کتا ستیمایا فکتیی شتیکت از بتی نمتیرود و
اطالعات با طور میظ با هما میتقل میشود ،و نیز با صتورت میاستب در دستتیس متیباشتد .بتا ایت عمتل ،بازاریتادهتا
میتوانید فیهیگ شیکت را افزایش داده و بدی تیتیب در وفظ اطالعات موجتود در شتیکت و نیتز جمت آوری و انتقتال
دانش جدیدی کا بدست میآید ،سهی باشید .دستیسی با دانش بدست آمده ،میتواند تصمی گییی را بیای بازاریادهتا
اثیبخشتی نماید .شیکتها میخواهید ترمی نمایید کا دانش و تجیبا بدست آمده بوسیلا رهتی کیونی ،در زمتان اجتیا،
از سازمان خارج نمیشود .ای فیاتی از اطالعات یک مشتیی خاص است کا از سهامداری با سهامدار دیگتی ،انتقتال داده
میشود .ای مورد ،با طور وسی ی تاریخچا و مییاث شیکت ،دانش و شیاخت درباره شیوه عمل ،افتیاد و جام تا را در بتی
میگیید .بازاریادها میتوانید دری از دانش باشید کا ای اطمییان را با وجود میآورند کا اختار شیکت ،دانش عمتومی
شود .زمانیکا یک مشتیی قدردانی میکید ،و یا فید با نفوذی درباره شیکت سخ میگوید ،و یا مدیی ،شرلی را م یفتی
مینماید یا زمانیکا یک شیکت بینده یک جتایزه متیشتود ،ایت اختتار در سیتاستی ستازمان میتشتی متیشتود ( Glick,

.)2007
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 .5مدیریت ارتباط مشتری و بازاریابی
همان طوریکا تمیکز بی مشتییان اصلی ،میاقتت از آنها ،کارآیی سازمان و مدیییت دانش مشتیی اثیبخش ،ممک استت
میجی با افزایش اثیبخشی بازاریابی شود CRM ،نیز همیاه با جهتها و اب اد مختلف خود ،یتک رابطتا قتوی بتا عملکتید
بازاریابی دارد .بیابیای میتوانی بگویی کا  CRMمیجی با افزایش اثیبخشی بازاریابی میشود .با ظهتور مفهتوم بازاریتابی
رابطاای از دها ،1321مفهوم  CRMخصوصاً در میان دانشگاهیان و مختصصان مورد توجا قیار گیفتا استت .ایت مفهتوم
جدید ،توجا را با سمت جیتاهای ویاتی مختلف ،از جملا لزوم رابطا مستقی بی مشتییان و بازاریتادهتا  ،اهمیتت وفتظ
مشتییان کیونی و نیز ضیورت ساخت روابط طوالنی مدت با مشتییان با جای روش م املتا در جهتت مشتتیی بتا میظتور
تقویت سوددهی سازمانها ،خصوصاً در نظام اقتصادی رقابتآمیز امیوز هدایت نموده است .بیابیای سازمانها توجاشتان
را با سمت  CRMو سیمایاگذاری در زییساختهای الزم ،با توجتا ختاص بتا یشتیفت زیتاد در تکیولتوژی اطالعتات،
هدایت نمودهاند .بیابیای بیخی بی ای باورند کا بهتود اثیبخشی میتواند از طیی توجتا بیشتتی بتا  CRMواصتل شتود.
بیابیای  ،تکیولوژی آییده ،از بهتود سیست های  CRMختیمیدهدکا قتادر بتا بهتتود الکتیونیتک و بینامتاهتای بازاریتابی
مستقی میباشید؛ مدلهای یشبییی را افتزایش متیدهیتد؛ سیستت هتای بینامتاریتزی میتاب تیوژه را بهتتود متیبخشتید و
چارچود و فیهیگ سازمانی را تریییمیدهید .بیابیای  ،ای تکیولوژیها ،عالوه بتی کمتک بتا کتاربیان در درک مزایتای
واصل ،میجی با مدیییت بهتی تی های فیوش ،افزایش فیوش و افزایش نیخ درآمد سیمایاگذاری میشوند ( Soliman,

.)2011
 .6استراتژیهای بازاریابی
توجا عمده با ای بخش از استیاتژی ،تخصص و هماهیگی اثیبخش ف الیتهای بازاریابی و میتاب  ،بتا میظتور دستتیابی بتا
اهدا

شیکت در یتک بتازار ختاص ،مشتخص نمتودن بازارهتای هتد

بتیای یتک محصتول ختاص یتا یتک ستیی از

محصوالت میباشد .با عالوه ،استیاتژی بازاریابی در رابطا با فیآییدها و ف الیتهتای میبتوط بتا جتذد و راضتی نمتودن
مشتییان ،بوسیلا ارزیابی یوستا نیازها وخواستاهای مشتییان و انجام آنهتا بتا شتیوهای متیباشتد کتا تتاثیی قابتلستیجش و
قابلاثتات بی عملکید شرلی وجود دارد .جهتگییی بازار ،جزئی از استیاتژی کسبوکار عمومی است کا با طتور مثتتت
در عملکید شرلی سهی میباشد (.)Vega & Rojas, n.d
مدیییت دانش میتتط با نیازهای مشتیی ،میتواند از روشهای گوناگونی شامل جزئیات دموگیافیکی مشتییان ،الگوهتای
خیید مشتیی یا سایی میاب خارجی بدست آورده شود .ای اطالعتات متیتوانیتد بتا طتور متوثیی ،جمت آوری و استتفاده
شوند .همچیی  ،ارتتاط سیی و آسان با مشتییان را فیاه متینماییتد ( .)Ranjan & Bhatnagar, 2011گتیایش بتازار،
یک فیهیگ متمیکز بتی ایجتاد یوستتا ارزش مشتتیی از طییت ثتتت اطالعتات بتازار ،تیکیتب و عملکتید متیباشتد .در
دها ،1331جییان یوستاای از تحقیقات در زمییا جهتگییی بازار ،ت اریف مختلفی بیای جهتتگیتیی بتازار در ستازمان
تجاری را ایجاد نمود .با طورمیسوم ،یک ستازمان در جهتت بتازار ،بتی درک نیازهتای بیتان شتده مشتتییان در بازارهتای
خدماتی خود و نیز ،بی ایجاد محصوالت و خدماتی تمیکز دارد کا ای نیازها را بیآورده میسازند .با هیوال کسبوکتار
نسل جدید در جهت بازار ،باید نیازهای بیان شده و بیان نشده مشتییان و قابلیتتهتا و طتیحهتای رقتتای ختود را از طییت
5

فیآییدهای کسب و ارزیتابی اطالعتات بتازار در یتک روش تیشگویانتا و سیستتماتیک درک نماییتد .بتا طورخالصتا،
جهتگییی بازار با طور وسی ی توسط ژوهشگیان با عیوان اجیای مفهوم بازاریابی ذییفتا شده است و مفهوم بازاریتابی
میتتط با جهتگییی بتا ستمت مشتتیی ،خالقیتت و ستود ،بتا عیتوان وستیلاای بتیای راضتی نمتودن مشتتییان متیباشتد.
سازمانهایتجاری درجهت بازار ،نا فقط بی درک و بیآورده کیدن آنچا کا مشتییانشان انتظار دارنتد تمیکتز متینماییتد
بلکا هدفشان در جهت تامی نیازهای آنها استت .کارکیتان در یتک ستازمان تجتاری در جهتت بتازار ،قتادر بتا شیاستایی
تریییات یا تاثییات محیطی بی بازاریابی در بازارهای خود میباشید (.)Ho & Madden-Hallett, 2011
 .7استراتژیهای مدیریت دانش و توسعه بازار
یشیفت میبوطا در دانش ویطا خدمات تجاری دانش بییان 1نیاز با میتب نمودن روابط بی اب ادی دارد .با عتارت دیگتی،
توجیا توس ا بازار KIBSبدون سیجش روش مدیییت دانش اتخاذ شده توسط  KIBSکا ف الیتشان دانش بدست آمده
است ،امکان ذیی نمیباشد .نخستی عیصی با ارزش بیای توجا ،تدوی دانش میباشد .عیصی مهمیکتا متدیییت دانتش را
از  KIBSمتمایز میکید ،قابلیت بیتیی آن در اعمال نفوذ بیاساس روابط با مشتییان و سایی نموناهای بتا ارزش شتتکا بتا
میظور جذد و انتقال دانش است .مترییهای نشاندهیده چیتی استتیاتژی دانشتی و متمتایزکییتده  KIBSبتا صتورت زیتی
میباشید.
 درجا رابطا متقابل با مشتییان بیوسب مالقاتها و جلسات بیای ایجاد خدمات و کیتیل تحول خدمات
 انتقال میاب انسانی از  KIBSبا مشتییانشان در طی فیآیید ارائا خدمات
 وجود یک  CRMبیاساس ود
 استفاده از تامی کییتدههتا بتا عیتوان میتاب یتادگییی و همکتاریهتای سیستتماتیک در شتتکا ارزش ( Bettiol, Di

.)Maria, & Grandinetti, 2011
 .8مدیریت دانش مبتنی بر بازاریابی
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دانش با عیوان یک فاکتور رقابتی کلیدی ،در اقتصاد جهانی شمیده میشود ،اما بتیای ورتور موفت در بتازار ویتای
امیوزی باید یک جز مه دیگی با نام دانش مشتیی را نیز مدنظی قیار داد .مدیییت دانش مشتییان ،بتیای ستازمانهتا،
ای امکان را فیاه میآورد کا با اوتمال بیشتیی قادر با تشخیص فیصتهتای دیتدار شتده در بتازار بتوده و مزیتت
رقابتی خود را افزایش دهید .مدیییت دانش مشتیی در ارتتاط بتا بدستت آوردن ،اشتتیاکگتذاری وگستتیش دانتش
مشتییان و هد

با سودرسانی مشتیک بی مشتییان و سازمان میباشد .در اقتصاد متتیی بی دانش امیوز ،مزیت رقابتی،

با طور فزاییده در تسهیل روندهای اطالعاتی انجام کار مشاهده میشود تا در دستیسی با میاب و بازارهای خاص .لتذا
دانش و سیمایا فکیی با عیوان متیای اولیا دستیابی با شایستتگیهتای اصتلی و راهتتیدی بتیای عملکتید بیتتی مطتیح
میشوند .در راستای رسیدن با مزیت رقابتی ایدار نیز ،توجا با دانش موجود ،چگونگی استتفاده متوثی از آن و ایجتاد
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ساختکاری بیای استفاده از اطالعات و دانش جدید ،امیی مه و ویتاتی شتمیده متیشتود کتا ستازمانهتا بایتد توجتا
ویژهای با آن داشتا باشید .در بازار رقابتی امیوز کا مشخصا اصلی آن ،عدمقط یت است ،شیکتهایی توانایی رقابتت
را دارندکا دانش جدید را در سازمان خود ایجاد نموده ،توزی کیده و آن را تتدیل با کاالها و خدمات نماییتد .بتدی
تیتیب ،دانش بیای سازمان ،مزیت رقابتی ایجاد میکید و با سازمان ،امکان ول مسایل و تصی

فیصتهای جدید را

میدهد .بیابیای دانش نا فقط یک میت مزیت رقابتی خواهد شد بلکا با تیها میت آن تتدیل میگیدد .هیگامیکا میاب
دانش یک سازمان ،متورد بهتیهبتیداری قتیار متیگیتید ،ستازمان شتاهد ارتقتا و افتزایش ویتایی و ارزش موجتود در
کسبوکار میشود .مه تیی

یسش در دنیای رقابتی امیوز ،ای است کا دانش موجود در سازمان را چگونا میتوان

شیاسایی کید و از آن با بهتیی نحو بهیه جست .ایجاد سیست های مدیییت دانش ،یکی از مه تیی راهکارهای بهتود
سطح دانش در هی سازمانی شمیده میشوند .مدیییت دانش ،المانهای کارکیدی و مهت زیتی را در ستازمان توانمیتد،
شتیتانی و تقویت میکید.
 .1فیآییدهای کشف یا ساخت دانش جدید و االیش دانش موجود (ایجاد موجودی دانش).
 .2با اشتیاکگذاری دانش میان افیاد و در سطح هما میزهای سازمانی (مدیییت کیدن جییان دانش).
 .9ایجاد و استفاده از دانش با عیوان بخشی از کار روزانتا افتیاد و بتا عیتوان بخشتی از تصتمی گییی(کتاربیدی
کیدن دانش) (جمالی فییوزآبادی و همکاران.)1933 ،
دانش ،با میظور تصمی گیییهای بازاریابی از سا میت میتواند واصل شود.
 .1دانش میبوط با مشتیی از طیی خیدهفیوشانی کا در تماس مستقی با مشتییان هستید.
 .2کسب دانش میبوط با مصی کییدگان از طیی تحقیقات بازاریابی.
.9

دانشی کا از طیی یک شخص ثالث بدست میآید.

ای دانش ،با طورگستیده در سازمان ،توسط اعرای زنجییه تامی  ،شامل تامی کییتدگان متواد اولیتا و ختیدهفیوشتان
متادلا میشود .فیاوری اطالعات و اییتینت ،ای تتادل اطالعات را ،امکان ذیی ساختا و گستیش داده است.
ویکت از بازاریابی انتوه با سمت بازاریابی ارتتاط با مشتیی ،نیازمید تصمی گییندگانی است کا استیاتژیهای خاصتی
را بیای هی مشتیی و بیاساس یوفایل او در نظی میگییند .با ابزارهای سیتی ،ای کار ،بسیار یچیده ،سخت و زجیآور
است کا بتوان بازارهای تقسی بیدی شده را شیاسایی و دنتالکید .در محیط امیوز کا اولویتها وخواستاهای مشتییان،
در وال ترییی و یچیده است ،تصمیمات میبوط با بازاریابیکا بیاساس دانش واصتل شتده در متورد مشتتییان گیفتتا
میشود ،بسیار ویاتی میباشد .دانش صحیح در مورد مشتیی با همیاه فیتاوری ت تاملی امتیوز مثتل ود ،متیتوانتد بتا
بازاریابی و مدیییت ارتتاطات موفقی میجی شود ،اما بیای اثیبخشی استیاتژی بازاریابی مشتتیی محتور ،دانتش واصتل
شده باید با روشی سیستتماتیک متدیییت شتود .بازاریتابی متتیتی بتی دانتش کتا از ابزارهتای میاستب استتخیاج داده و
چارچودهای مدیییتی استفاده میکید ،با ای نیاز اشاره کیده و کمک میکیتد تتا دانتش نهفتتا در ایگتاههتای داده،
مورد استفاده قیارگیید .سا ویطا اصلی کاربیدی ایجاد یوفایل بیای مشتییان؛ تجزیا و تحلیل انحیافات؛ تحلیل روندها،
بیای استخیاج داده و بازاریابی متتیی بی دانش وجود دارد.
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 پروفایل مشتری :در وقیقت الگویی از مشتیی استت کتا بتی استاس آن بازاریتاد ،بتا توجتا بتا استتیاتژیهتا و
تاکتیکهای میاسب کا بتواند نیازهای مشتیی را تامی کید ،تصمی گییی مینمایتد .هیگتام مطال تا یوفایتل مشتتیی،
بازاریاد عالقمید است در مورد جزئیات اطالعات جم یتشیاختی مشتیی و همچیی مشخصات کاالی خییداری شده
توسط او مطالتی را بدست آورد .عملیات استخیاج داده در مورد یوفایل مشتیی ،میتواند تحلیل وابستتگی ،شیاستایی
طتقات یا تشییح مفهوم باشد .ای اطالعات با بازاریاد کمک میکید تتا بتیای مشتتییایکتا تول بیشتتیی یداختت
مینماید ،میاب و وسایل درخور شایستگی او مصی

نماید.

 تاخیر خریدها :چا مدت از زمانیکا ای مشتیی ،آخیی سفارش خود را داده است متیگتذرد؟ یتک بازاریتاد
میتواند دالیل ای کا چیا یک مشتیی یا گیوهی از مشتییان بیای مدت طتوالنی خییتدی انجتام نتدادهانتد را بیرستی
نماید و قدمهای میاسب را بیدارد .بیشتی اوقات ،ای مطلب میتواند با ای خاطی باشد کا مشتیی ،یک محل را تتیک
کیده یا ای کا اعتماد خود را با شما از دست داده یا با جای دیگی انتقال داده شده باشد.
 شناسایی گروههای مشتریان :مشخصات هی گیوه ،میتواند از طیی شیاخت طتقا یا تشییح مفهوم بدست آید.
 محاسبه ارزشهای مادامالعمر مشتری :با تهیا یوفایل مشتیی کا از طیی فیآیید استخیاج داده و سیست های
اکتشا

دانش انجام میگیید ،بیخی از ف الیتتهتای بازاریتابی مانیتد تشتخیص ارزشهتای دائمتی مشتتیی ،تیشبییتی

موفقیت و شکست بیناماهای بازاریابی بهتود مییابد .ارزشهای مادامال می مشتتییکتا در واقت  ،م یتاری بتیای درک
ای کا چا اتفاقی بیای ارزشها و متیاهای مشتیی در وال رخ دادن است میباشد ،میتواند توسط اطالعات موجتود در
یوفایل مشتیی ،با همیاه آمار و اطالعات میبوط با محصول و تتلیرات ،محاستا گیدد .ارزشهای مادامال می مشتتیی،
مقیاسی است کا میتواند با بازاریادها کمک نماید تا از طیی اندازهگییی اثیبخشی یک بیناما در تولید دارایتیهتا،
در مورد بازدهی هزییاهایشان قراوت کیید (جمشیدیان و ودادیان ،د .ت .).بازاریاد میتواند با ایجاد سیستمی کمتک
نماید کا ترمی نماید ،دانشی در یک ویطا مشتیک قیارداده میشود ،طوریکا میتواند در اختیار هما قیار بگیید .بتازه
وسی ی از روشها ،بیای جم آوری و با اشتیاک گذاشت اطالعات در شیکت وجود دارند و هی شیکت روشی را دنتتال
خواهد کید کا با لحاظ اندازه ،وض یت ،ت هد و میاب از هما میاسبتی میباشد.
 اینترانت :شیکتها از تکیولوژی ،بتیای ذخیتیهستازی و دستتیس تذییی آستان دادههتا ،استتفاده متیکییتد .بیاستاس
چارچود ستک ود ،شیکت میتواند اطالعاتی را کا با راوتی بازیابی میشوند ،ذخییه و سازماندهی نماید .یک وشتا
میتواند دادههای بازاریابی شامل ختیناماها ،الگوها ،مکاتتتات ،طتیحهتای راهکتاری ،یشتیهادات ،ابتکتارات و جزئیتات
بیناما را در خود جای دهد .در قسمت اعظ ای روش ،وشا میاب انسانی ،بهتیی مکان بیای ذخییه فیمهتا ،ارزیتابیهتا و
سیجشها است .وشاهای اضافی میتوانید بیاساس میزان اطالعات عمومی شیکت ایجاد شوند .تقوی شیکت ،آگهتیهتا
و وتی یک لیست مذاکیه میتوانید موارد موجود در اییتیانتت را همتیاه بتا اختتارکیونی ،ترییتیات مالیتات و آگهتیهتای
جدید کامل کیید .بازاریابی با سهی بودن در ایجاد و وفظ اییتیانت ،میتواند لی بی تکیولوژی و میدم باشتدکا ترتمی
مینماید اطالعات ،صحیح و درست باقی میمانید.
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 خبرنامههای داخلی :وسیلا ارتتاطی قوی میباشد کا ای امکان را با شیکت میدهد تا مجموعتاای از اطالعتات را
با اشتیاک بگذارد .از آنجاییکا ای ختیناما ،م موالً با طور ماهانا تهیا میشود ،میتت ختوبی بتیای اشتتیاکگتذاری بتا
موق ختیها نمیباشد.
 آموزش :بازاریادها میتوانید فیآییدی را بیای گستیش دانش کارکیان در ویطاهایی مانید مهارتهای ارائتا ،نوشتت
یا شتکابیدی شرلی ایجاد نمایید.
 جلسات کارکنان :دروالیکا ختیناماها ،اییتیانت و ایمیلها دارای یک هد

میباشید ،شیکت نیتز ،بتا چتارچود

اثیبخشی بیای با اشتیاکگذاری اختار در سیاسی شیکت نیاز دارد .داشت سیست بیناماریزی شده بیای بیقتیاری ارتتتاط
مه میباشد.
 مربیگری :ابزار خوبی بیای با اشتیاک گذاشت دانش بی نسلها رشتاهای مختلف در شیکت میباشد .بازاریادهتا
میتوانید با ایجاد بیناما میبیگیی کمک نمایید و خود نیز با عیوان میبی عمل نمایید.
 ایمیل :بیای یک فید ،داشت مالکیتی از ارتتاطات داخلی شیکت مه استت .امتیوزه ،وجت زیتادی از اطالعتات ،در
دستیس میباشد و چالشی وجود دارد در ای کا چگونا میتوان ت ادلی میان آنچاکا فید بایتد بدانتد و آنچتا کتا بایتد بتا
دیگیان با اشتیاک بگذارد ایجاد نمود .جمت آوری ،متدیییت ،تفستیی ،انتشتار و ذخیتیه دادههتا ،در شتیوه م یتادار ،بتیای
افزودن ارزش شیکت ،وظیفا مهمی است .مدییان بازاریابی کا بیای مدیییت دانش ارشد نیز ،میاستب هستتید ،متیتوانیتد
در ت یی و تشکیل فیآییدهای موثی بیای جم آوری و ذخییه خید و دانتش شتیکت و تشتوی صتاوتان دانتش بتا تستهی
آنچاکا میدانید و گیجانیدن آن در مخزن ذخییه دادههای سازمان ،مفید باشید (.)Glick, 2007
 MKMبا ویطا خاصی از دانش میتتط با فیآیید بازاریابی سازمانی اشتاره متینمایتد .یتک فیآییتد بازاریتابی متشتکل از
مجموعاای از ف الیتها میباشد .بیای مثال بیخی ف الیتهای بازاریابی بیای توس ا و مدیییت بازاریابی تیکیتتی ستازمانی
طیاوی شدهاند .ف الیتهای دیگی بیای توس ا ،انتشار و استفاده از اطالعات بازاریابی در نظی گیفتا شتدهانتد .دروتالیکتا
سایی ف الیتهای تخصصیتی بیای اجتیای فلستفا بازاریتابی و ستایی روشهتای بازاریتابی در کتل ستازمان در نظتی گیفتتا
شدهاند .چیی تیوعی در ف الیتهای بازاریابی نیاز با وجود و استتفاده از دارایتی میبوطتا و قابلیتتهتای قتدرتدهیتده بتا
 MKMبیای دستیابی با اهدا

سازمانی دارد .ای رشتاای است کا شامل تشخیص و آنالیز داراییهای دانشتی متیتتط بتا

بازاریابی و قابلیتها و با دنتال آن بیناماریزی و کیتیل اعمال ،بیای ایجاد و گستتیش دارایتیهتای بازاریتابی و قابلیتتهتا
بیای بیآوردن اهدا

سازمانی میباشد .ت اریف مت ددی بیای شیح داراییهای بازاریابی و قابلیتهتای بازاریتابی م یفتی

شدهاند .داراییهای بازاریابی با صورت وقف میاب ی ت ییف میشوند کا شیکت در طول زمتان بدستت آورده یتا ستاختا
است ،وآن چیزی است کا میتواند در بازار با نف شیکت ،استفاده شود .از سوی دیگی قابلیتهای بازاریابی بتا صتورت
دستاهای یچیدهای از مهارتها و دانش گیوهیِ تجیبا شده از طیی فیآییدهای سازمانی ت ییف میشتوند و ایت امکتان
را با شیکتها میدهید تا ف الیتتهتا را هماهیتگ ستاختا و از دارایتیهایشتان استتفاده نماییتد MKM .شتامل چهتار جتز
میباشد :داراییهای بازاریابی غییقابل انتقال ،داراییهای بازاریابی سیمایاگتذاری شتده ،قابلیتتهتای بازاریتابی داخلتی و
قابلیتهای بازاریابی خارجی .رابطا بی  MKMوعملکید سازمانی میتواند از طیی سیجش رابطا بی داراییهای متیتتط
با  MKMو قابلیتها و عملکید سازمانی بیرسی شود.
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در شیایط خاصی از  ،MKMچیی یشبییی میشود کا کاربید دارایتیهتای  MKMبتا طتور مثتتتی بتی عملکتید کلتی
سازمان ،از طیی تاثییگذاری مثتت روی بازارش تاثیی میگذارند .وجود داراییها و قابلیتهای  MKMای امکتان را بتا
سازمان خواهد داد تا در بازارهای هد  ،بهتی عمل نماید .داراییهای بازاریابی غییقابل انتقال مانید شهیت متمایز ستازمان
و تصویی متمایز آن ممک است میجی با انتخاد مشتییان بدون توجا با سطوح رضایتمیدی شود ،بیابیای بیوج فیوش
و نیز سه بازار ،افزوده میشود .باعالوه سیمایاگذاریها در ایجاد شهیت و اعتتتار ستازمان و تصتویی متارک تجتاری بتا
طور مثتتی بی موق یت رقابتی سازمان در بازار و نیز عملکتید بتازارش تتاثیی متیگذارنتد .بتا عتالوه قابلیتتهتای بازاریتابی
خارجی گوناگونی وجود دارندکا باعث میشوند شیکت با مزیت رقابتی ،قتل از رقتا دست یابد .بیخی از ایت قابلیتتهتا
عتارتید از :اجیای آنالیز جام از قابلیتهای محیط شرلی خارجی سازمان بیای یدازش و آنالیز اطالعات جهت یشبییتی
شیایط بازار؛ تطتی قابلیتهای متمایز شیکت با فیصتهای خارجی در بازار؛ قابلیتهای شیاسایی ف الیتهای راهکتاری.
هما ای قابلیتها با طور مثتتی بی موقی ت سازمان در بازار رقابتکییده تاثیی متیگذارنتد .از ستوی دیگتی ،ایت قابلیتتهتا
بیای ایجاد و مدیییت بهتی بیناماهای جام بازاریابی نستت با رقتا ،سازمان را در موق یتت بهتتیی نستتت بتا رقتتا در بتازار
قیار میدهد .در نهایت با وجود رابطاای بی داراییهای  MKMو قابلیتها و عملکید مشتیی و بازار ،ب د عملکتید مهت
در ای شیایط ،عملکید مالی میباشد .عملکید مالی یکی از مسائل اساسی بیاساس دستتور جلستا متدیییت ارشتد بتوده و
شاخص مه عملیات سال شرلی است MKM .نیاز با یک روش بی بخشی نستت با روش بخش بازاریابی م متولی دارد
کا بی محدود نمودن  MKMدر میزهای بخش تمیکز دارد .ایا روش بی بخشی بی ای استاسکتا ستاخت دارایتیهتا و
قابلیتهای بازار در سازمانهای مدرن ،با ادغام عملی بی بخشها و واودهای دیگی نیاز دارد.
 داراییهای بازاریابی غییقابل انتقال :ای ساختار با صورت مجموعاای از داراییهای بازاریابی غییقابتل انتقتال ت ییتف
شده کا در طول زمان تجم یافتا و ایجاد شده است.
 داراییهتای بازاریتابی ستیمایاگتذاری شتده :ایت ستاختار بتا صتورت مجموعتاای از دارایتیهتای موجتود شتاهد بتی
سیمایاگذاریهای قابل مالوظا ،یا داراییهای جدیتد ستیمایاگتذاری شتده ت ییتف شتده استت .بتا داشتت دارایتیهتای
بازاریابی غییقابل انتقال در طول زمان ،سازمانها باید در ایجاد ای دارایتیهتا عتالوه بتی دستتیابی بتا دارایتیهتای جدیتد،
داراییهای بازاریابی سیمایاگذاری شده ،سیمایاگذاری نمایید .گیچا اکثی ای دارایتیهتا بایتد در ستازمان ستاختا شتوند
ولی با ای وال سیمایاگذاری یوستا بیای ترییی وگستیش آنها با میظور زییسوال بیدن تریییات در محیط بتازار ستازمان،
مورد نیاز میباشد.
 قابلیتهای بازاریابی داخلی :ای ساختار با صورت فیآییدهای داخلی میتتط با تحویل محصوالت بتا ارزش افتزودهای
ت ییف شده است کا نیازهای رقابتی را بیآورده میسازند.
 قابلیتهای بازاریابی خارجی :ای ساختار با صورت فیآییتدهای ختارجی متیتتط بتا درک محتیط بییونتی ستازمان بتا
عیاصیش مانید مشتییان ،رقتا ،تامی کییدهها و توزی کییدهها ت ییف شده است .
 عملکید سازمانی :ای ساختار بیاساس م یارهای مالی ،مشتتیی و بتازار ت ییتف شتده استت .ستا م یتار بتیای ارزیتابی
عملکید بازار استفاده میشود کا عتارتیداز :سه در داراییهای غییمالی ستازمان ،توانتایی ستازمان بتیای ایجتاد ختدمات
جدید و تصور سازمان .سا م یار رضایت مشتیی ،وفادارای و توانایی بیای جذد مشتییان جدیتد بتیای ارزیتابی عملکتید
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مشتیی استفاده میگیدند .عملکید مالی نیز ،با استفاده از چهار م یار ،بازده سیمایاگذاریها ،قابلیت سوددهی ،سه بتازار
و سه در داراییهای مالی سازمان بیرسی میگیدد (.)Akroush & Al-Mohammad, 2010
 .9نتیجهگیری
بخش اعظمی از دانش یک شیکت در ذه افزار ،ذخییه میشود کا ای واق یتت ،امتی انتقتال و دستیستی دیگتیان بتا
دانش را مشکل میکید .مدیییت اثیبخش دانش با صورت مستمی ،با انتخاد و یتادهستازی روشهتایی بتیای تتتدیل
دانش ذخییه شده در ذه افزارها با شکلهای مختلف (گیوهافزار ،سیدافزار و سختافزار) کا بی افیاد زیادی تقستی
میشود ،خالصا میگیدد .مدیییت دانش در ومایت از تصمی گیییهتای بازاریتابی بتا ویتژه در متدیییت ارتتتاط بتا
مشتییان مورد استفاده قیار میگیید .بازاریابی ت املی ،یوفایل مشتیی و مدیییت دانش بی سازمانی ،موضوعاتی هستتید
کا قابلتوجا میباشید .در محیط مشتیی محور کسبوکارهای امیوز ،بیای ومایتت از تصتمیمات بازاریتابی بتا درک
عمی تیی از دادهکاوی و مدیییت دانش نیاز میباشد .قابلیت دستیابی با وج عظیمی از دادهها ،با خصوص دادههای
مشتییان از طیی فیاوری اطالعات ،میسی شده و از طیی تفکیک ،میتب کیدن ،مشتخص کتیدن میاوتل و تجزیتا و
تحلیل دادهها ،اطالعات میتتط تهیا شده و بیای ول مسائل بازاریتابی بتا کارگیفتتا متیشتود .بتا توجتا بتا ویکتت از
بازاریابی انتوه با سمت بازاریابی تک بتا تتک ،اهمیتت استتفاده از اطالعتات در ف الیتتهتای بازاریتابی بتیش از تیش
افزایش مییابد و فیآیید مدیییت دانش ،بازوی بازاریادها در خدمترسانی بهتی با مشتییان است .متدیییت دانتش را
میتوان در سیست های به یوستا در کسبوکارها اع از هوش تجاری ،مدیییت زنجیتیه تتامی  ،متدیییت ارتتتاط بتا
مشتیی،کارکید بیناماریزی میاب شیکت مشاهده کید .سازماندهی ،انتشار و تصفیا دانتش و نیتز جمت آوری دانتش از
میاب یاکیده ،جز موضوعات مه در مدیییت دانش بازاریابی هستید .دانش با میظور تصمی گیتییهتای بازاریتابی از
سا میت اصلی خیدهفیوشان ،مصی کییدگان و شخص ثالتث و عمتدتاً از طییت فیآییتد تحقیقتات بازاریتابی واصتل
میشود.
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