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مديريت دانش مشتري در ايجاد مزيت رقابتي از ديدگاه هواداران تراكتورسازي  نقش
  تبريز

 
 3سعيد حاتمي -   2هيمحمدعلي سبحان الل  – 1جمال الدين بيرامي ايگدر

ايران  ،تهران ،دانشگاه خوارزميدانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي،  ،مديريت ورزشي ةدانشجوي دكتري رشت .1
دانشكدة  ،مديريت ورزشي ةدانشجوي دكتري رشت. 3ايران  ،تهران ،خوارزميعلوم، دانشگاه  ةدانشيار، دانشكد. 2

 ايران ،تهران ،ميدانشگاه خوارزتربيت بدني و علوم ورزشي، 

 
 

  چكيده 
يـز  تبر يهواداران تراكتورسـاز  يدگاهاز د يرقابت يتمز يجاددر ا يدانش مشتر يريتمد بررسي نقش حاضر هدف پژوهش

پـس از  . اسـتفاده شـد   يتصـادف  ياخوشهاز روش  يريگنمونهبراي . است ياز نوع همبستگ يفي وتوص يق،روش تحق. بود
شـرون السـون   : دانـش  يريتمـد  ةاطالعات از دو پرسشنام يآورجمع يبرا. استفاده بودپرسشنامه قابل  450 ي،آورجمع

تأييـد   يورزشـ  يريتمـد  تادانتن از اسـ  ده ها راپرسشنامه ييروا .استفاده شد) 1390(يني حس يرقابت يتو مز) 2003(
 يرقابت يتو مز يدانش مشتر يريتمد يهاپرسشنامه يكرونباخ برا يآلفا يبق با استفاده از ضريتحق ابزار ياييپا. كردند

. هـا اسـتفاده شـد   داده يـل وتحل يـه تجز يبـرا  يمدل معادالت سـاختار  ياز روش آمار. دست آمد به 79/0، 81/0 يبترت به
، GFI ،91/0=AGFI ،92/0=NFI=91/0(بود  يمناسب بودن مدل ساختار دةدهن نشان  AMOSافزار نرم يهايخروج

97/0=CFI  041/0و =RMSEA .(ــ ــازمانده  يجانت ــد س ــان داد بع ــر  ينش ــا ض ــش ب ــا يبدان ــو 41/0 يبت ــرين يق    ت
 خيـرة دانـش، جـذب دانـش، ذ    يجادكاربرد دانش، ا ينهمچن. استهواداران  ينباشگاه در ب يرقابت يتمز ةكنند ينيبيشپ

از  يرقـابت  يـت مز يبـرا  يخـوب  ةكنند ينيبيشپ 07/0و  13/0، 18/0و  21/0، 23/0 يبتا يبدانش و انتشار دانش با ضر
در  يرقـابت  يكنند، به برتـر يم يريتخود را مد يانمشتر ةآمد دست هكه دانش ب ييهاباشگاه است؛ يعنيهواداران  يدگاهد
  .شونديها منجر مباشگاه يرسا يانم

 
  هاي كليدي  واژه

 .نهوادارا ي،رقابت يتمز ،دانش يريتمد ي،مدلساز فوتبال،

                                                           
   091117509228 :تلفن  :نويسندة مسئول   Email: jamaligder@yahoo.com                                                   
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   مقدمه
 ةادام برايها  بنگاه ينبنابرا. كند مي يدها را به اشكال مختلف تهد سازمان يبقا يطي،مداوم مح ييراتتغ
با  يطيمح يها از فرصت يبردار حداكثر بهره منظور بهراهبردي مناسب  يكرداتخاذ رو يازمندخود ن ياتح

 كه در ينمواد خام و زم ينگينقد يد،جد ةورود به هزار با). 3( خود هستند هاي و ضعف ها توجه به قوت
سابق خود را از دست  يتشدند، اهم ها محسوب مي و رشد سازمان يلتشك يبرا ياتيگذشته عوامل ح

 يبر مبنا ييراتخود ادامه دهند كه با تغ ياتبه بقا و ح يطيدر شرا يدها با كشورها و سازمان. اند داده
اند  دهكردرك  يخوب هب ،ندا يباننوظهور عصر دانش دست به گر يها كه با چالش ييها سازمان. استدانش 

لزوم  يلدل ينبه ا. است يرقابتيرغ يها يطبقا در مح يمنبع و محور رقابت و حت ينتر كه دانش، راهبردي
كند كه  ها كمك مي ندانش به سازما راهبرد. آنها مطرح شده است يمنبع راهبردي برا ينا يريتمد
 راهبرد. دانش بپردازند ينا يريتبه مد و آگاهانه كند ييخود به دانش را شناسا يو آت يفعل يها يازن

و آگاهانه  يي كنندشناسارا سازمان به دانش  يو آت يفعل يها يازكند كه ن ها كمك مي دانش به سازمان
  ).3( بپردازند يريتبه مد
سازمان  يعوس يها يتاز فعال مند نظامو  يكپارچه يدانش را فرايند يريتمد) 2010( 1پاالنيسمي 

ها  افراد و گروه يقدانش از طر يريكارگ هو ب ين،توسعه و تدو يع،توز يم،تسه يره،ذخشامل خلق، كسب، 
مديريت ) 1995(نوناكا و تاكوچي  ).15( كند مي يفتعر يسازمان ةدر جهت شكل دادن به اهداف عمد

. پردازددانند كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش با سرماية فكري خود ميدانش را فرايندي مي
هاي صورت بسيار ساده مديريت دانش فرايندي است كه طي آن سازمان به ايجاد ارزش از دارايي به

  ).13(پردازد محور مي فكري و دانش
كند و  مي يآور است، جمع يانسازمان در جر يكرا كه حول  ياطالعات و دانش ةدانش هم مديريت

 يارزشمندتر يبه محتوا يقطر ينو از ا كند مي يلمجدد كرده و تحل يمند آن را سازمانده طور نظام به
آورد، بلكه دانش  در مي معصورت جا تك افراد را به دانش نه تنها دانش تك يريتمد. يابد دست مي

 يبه اخذ و نگهدار يا گونه دانش به يريتمد يطور كل به. بخشد و غنا مي كند ميافراد را آشكار  يپنهان
 يريپذ به رقابت يقطر ينكند و از ا يتثرتر فعالؤكند، كاراتر و م پردازد تا به سازمان كمك دانش مي

. است يانمشتر يازهايبا ن يعسر يقتطب يها برا سازمان ييتوانا يري،پذ از ملزومات رقابت يكي. يابددست 

                                                           
1. Palanisamy 
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 يتهدا يانبر رابطه با مشتر يشترها را به تمركز ب سازمان ي،جهان يدر بازارها يشرقابت رو به افزا
دست  يشترب يو سودده يرقابت يتبه مز ي،روابط با مشتر يريتمد يقها از طر و سازمان كند مي
 يلدال ييشناسا ،ندارند) باشگاه(سازمان  يبرا يكساني يتاهم يانمشترة از آنجا كه هم). 3(يابند  مي

نون ف. آنان است يرفتار يو الگوها يانمشتر يازهاين ةدربار ياطالعات يازمندن يان،مشتر يعهدشكن
رو  يارتباط با مشتر يريتمد ةاست كه روند كاربرد آن در حوز يقاتيتحق يدجد يطةدانش، ح استخراج

آورد  ها فراهم مي شركت يامكان را برا يناو شناسايي نيازهاي مشتريان فنون استخراج . است يشبه افزا
ها را  شركت ي،مشتر يرهامربوط به مشخصات و رفتا يها داده ياناز م يكاربرد يتا با استخراج الگوها

  ).5( سازد يانبا مشتر يارتباط فعال و دائم يبرنامه برا يمقادر به تنظ
شركتي كه مزيت رقابتي پايدار دارد،  ": كند گونه تعريف مي مزيت رقابتي را اين) 1991( 1بارني

ه باشند و كند كه همزمان رقباي فعلي آن استراتژي را اجرا نكرد زماني يك استراتژي را اجرا مي
وتحليل مبتني بر منابع از  براي تجزيه. "هاي رقيب قادر به تكثير مزاياي اين استراتژي نباشند شركت

يافته مبتني بر اين تحليل ارائه كرد كه آيا منبعي ارزشمند، نادر و  وكار، او رويكردي ساخت يك كسب
ترين منابعي  ين چهار منبع از مهما. كند قابل تقليد است و اينكه سازمان از اين منبع كسب مزيت مي

وتحليل بارني، اگر  در چارچوب تجزيه. شود مي هاي رقيب منجر است كه به مزيت رقابتي در برابر سازمان
اگر ارزشمند و نادر باشد، براي كسب مزيت . شود منبعي فقط ارزشمند باشد، به برابري رقابتي منجر مي

كند و  بودن و قابل تقليد نبودن مزيت رقابتي پايدار ايجاد ميارزشمندي، نادر . رقابتي موقت الزم است
 ).   9(تمركز سازماني براي توسعة يك مزيت رقابتي و پايدار بودن آن ضروري است 

امروزه  .شود مي تر نمايان مداري ، در زمينة مشتريدانش يريتموضوع نقش مد يندر نظر گرفتن ا با 
هنگام  يباورند كه مشتر ينمحققان بر ا. شود ها شناخته مي تشرك يمنبع دانش برا ينتر مهم يمشتر

منابع  ينتر از مهم يكيدانش به  ينا. كند مي سبك ة بسياريكاال دانش و تجرب ياخدمت  يكاستفاده از 
شده  يلها تبد در شركت يديجد يرقابت يتدست آوردن آن به مز ها بدل شده است؛ كه به سازمان يبرا

توسط  يددارد كه با ياجاحت يبه دانش ،را انجام دهد يدخر ينآنكه بهتر يبرا يشترم يگراست؛ از طرف د
 . شود ينها تأم شركت

شركت  يك يتجار يها از فرايند يتحما يبرا يدارند كه منابع يهموضوع تك ينبر ا شدان يريتمد
 يدانش مشتر يريتددانش، كه با م يريتو مد يروابط با مشتر يريتمد يةدو نظر يقرو تلف ينازا يابند؛ب

                                                           
1. Barney 
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دانش به  ينتر و مناسب ينبهتر ائةو ار يكسب دانش از مشتر يبرا يشود، راهكار مناسب شناخته مي
  ). 8(ست او

استفاده  يدانش مشتر يتيابزار حما يكعنوان  دانش به يريتاز مد يدانش مشتر يريتواقع مد در
؛ از شود يلدانش تسه يناو به ا يترسرا فراهم آورد و هم دس يمشتر يازكند تا هم دانش مورد ن مي

دانش  يريتمد. مطلع شود يزن يكند كه از دانش مشتر مي يسع يدانش مشتر يريتمد يگر،طرف د
 يدانش سع يها يهدانش و سرما يها به دانش، فرهنگ يدر دسترس يلبا انباشتن دانش، تسه شتريم

است كه در آن  يريتاز مد يا حوزه يدانش مشتر يريتمد .دانش استفاده كند ينكند بهتر از ا مي
آن  يانسازمان و مشتر يندر سازمان و ب ياز تبادل دانش مشتر يتحما يدانش برا يريتمد يها يهرو
و  يحفظ مشتر ي،خدمت به مشتر مانند يارتباط با مشتر يها بهبود فرايند يشود؛ برا كار گرفته مي هب

كه ابزار و  يخدمت است؛ كسان ةآورند فراهم يردانش مشت يريتمد. شود ميروابط استفاده  يسودمند
 يعني ،خدمت است يدارخر مشتريارتباط با  يريتكنند و مد مي يشنهادتبادل دانش پ يها را برا يهرو
 يجادا يدانش را در تعامالت مشتر ياست و چه كس يازمورد ن يكند چه دانش مي يينكه تع يكس
  ).2(يرد گ كار مي هو بكند  مي

 سبب يكديگر با ها سازمان رقابت داد نشان) 2003( پرز مطالعة نتايج پژوهش، اين تايجن راستاي در
 و كنند عمل تر موفق) دانش انتقال توليد و همچون( دانش مديريت فرايندهاي اجراي در آنها كه شود مي
 بطةرا ها سازمان پذيري رقابت و دانش مديريت فرايندهاي بين كه داد نشان آنها پژوهش نهايت در

 . )17(دارد  وجود معناداري

 فرايندهاي پيشرفت و بهبود براي را مثبتي جو يكديگر با ها سازمان رقابت) 2005( پارك به نظر
 عوامل از ها سازمان ديگر با رقابت عرصة در سازمان حضور و كند مي ايجاد سازمان در دانش مديريت
 يك حضور ها سازمان در دانش ديريتم موفقيت منظور به. است دانش مديريت موفقيت و كليدي
 و گسترش موجب خود رقابتي فرهنگ اين وجود. است  الزامي  برانگيزد، را كاركنان كه رقابتي فرهنگ
توان به  مي ينة مديريت دانشگرفته در زم انجام يقاتتحق از .)14(شود  مي سازمان در دانش اشاعة
، )2013(و همكاران  2زاده ، حسن)2013(اران و همك 1ي، زاهار)1386(اخوان و همكاران  يقاتتحق

                                                           
1. Zahari  
2. Hasanzadeh  
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از  يكيعنوان  دانش به يريتاشاره كرد كه به نقش مد) 2009( 2يش و )2011(و همكاران  1يسويچپاو
  ).20،19،16،12،1( كند اشاره مي يارتباط با مشتر يريتمهم مد يها يرهزنج

 يريتدانش و مد يآور و جمع يدتول ي   ها يتو جامعه، فعال يسازمان، مشتر ينب يقو ةرابط دليل به
. اهميت دارند    يورزش هاي يمت در  يرقابت يبرتر يجاددر ا يندهطور فزا آمده از هواداران به دست هدانش ب

 .دارد يبه باشگاه همپوشان تعهدو  يوفادار ي   ها يدهبا ا ياديز يزانبه م  يرقابت يطور واضح مفهوم برتر به
 منظور به پژوهشياما تاكنون  ،تعهد و جذب طرفداران است ي،از وفادار يزلبر يورزش يابيبازار ياتادب
  .ه استگرفتانجام ن ،رابطه دارند يدانش مشتر يريتبا مد    ها يرمتغ ينچگونه ا ينكها يينتع

و هواداران و ورود به مبحث  ياندانش مشتر يدو تول يگاهپا يجادمشهور با ا يها باشگاه امروزه
كاردر هواداران  ينهواداران گام برداشته و با ا يازهايبرآورده كردن ن يدر راستا يشتردانش م يريتمد

شوند؛ اما در كشور  مي خود منجر يها باشگاه يبرا ييبه درآمدزا يقطر ينو از ا كنند مي يجادخود تعهد ا
 يكيعنوان  باشگاه بهآمده از هواداران  دست هدانش ب يبرا پژوهشيما با وجود هواداران پرشور تا به امروز 

  .ه استگرفتها انجام ن باشگاه يردر مقابل سا يرقابت يها  ركن ينتر از مهم
 

  روش تحقيق
 يآور جمع وبود  يو با توجه به هدف از نوع كاربرد يپژوهش حاضر، از نوع همبستگ يقوش تحقر

 برايسال بود كه  18 يپژوهش تمام افراد باال ةجامع. ه استگرفتانجام  يدانياطالعات به شكل م
-93فصل  بالبرتر فوت يگمسابقات ل يبا استقالل تهران از سر يزتبر يتراكتورساز يمت ةمسابق يتماشا

  .يافتندحضور  يزامام تبر يادگاردر ورزشگاه  92
حداقل  أيديت يعامل يلدر تحل ،نفر بودند 65000از  يشتماشاگران ب ينتعداد ا ينكهبا توجه به ا 

 ،استفاده شود يمعادالت ساختار يابي اگر از مدل. يرهانه متغ شود يم يينها تع س عاملحجم نمونه براسا
 يشده برا يهتوص ةحجم نمون .)2003جكسون، (الزم است ) پنهان يرمتغ(هر عامل  يبرا هنمون 20حدود 

 ؛2006 ين،شه و گلداشتا(شده است  يهده عامل توص ينمونه برا 200حدود  أييديعامل ت يلتحل
 ). 4( شد يعپرسشنامه توز 500 يزشبا در نظر گرفتن احتمال ر .)2010 ين،كال

                                                           
1 . Pavicic,J. 
2 . Shieh,C,J 
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در  ياحتماليرغ يريگ ها از روش نمونه يگاهو در جا يا صورت خوشه ها به يگاهانتخاب نمونه جا يبرا
 يتراكتورساز يمبرتر، ابتدا طرفداران ت يگل يها يممنظور از مجموع ت ينا يبرا. دسترس استفاده شد

ها  انتخاب و پرسشنامه يصورت تصادف به يگاهجا چهارشده  مشخص يها يگاهو از جاشدند  ييشناسا
  . شد توزيعصورت در دسترس  به

اطالعات از دو  يآور جمع يبرا. پرسشنامه قابل استفاده بود 450 ي،آور در مجموع پس از جمع
 يها مؤلفه يه بررسساخته شده است و ب) 2003(كه توسط شرون السون (دانش  يريتمد ةپرسشنام

شده  يلتشك يهگو ارپردازد و هر مؤلفه از چه انتشار و كاربرد دانش مي يره،ذخ ي،جذب، سازمانده يجاد،ا
ال براساس ؤس 17باشگاه شامل  يرقابت يتو مز )است يهگو 24در مجموع پرسشنامه شامل . است

 يياز روا يناناطم يبرا .استفاده شد يا ينهگز و پنج يكرتل ياس، مق)1390(يني حس ةپرسشنام
آنان  هاينظر يبند و با جمع ائهار يورزش يريتمد ةرشت تادانتن از اس دهبه  يهاول ةپرسشنامه، پرسشنام

 . شد يمتنظ يينها ةپرسشنام

دانش  يريتمد يها پرسشنامه يكرونباخ برا يآلفا يببا استفاده از ضر يقتحق يها پرسشنامه ياييپا
و  يهمبستگ يبضرها از  وتحليل داده براي تجزيه. دست آمد به 79/0 و81/0 يبترت به يرقابت يتو مز
  . استفاده شد AMOSافزار  از نرم SEM(1( يمعادالت ساختار يمدل از روش مدلساز يطراح يبرا

  

  ها  يافته
 . آمده است 1در جدول  يقتحق يرهايمتغ يهمبستگ يسانحراف استاندارد و ماتر يانگين،م

شود،  مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان. دهد را نشان مي يقتحق يرهايمتغ نيروابط ب 1جدول 
ابعاد  ينب ين،ا بر عالوه). P>05/0( دارد يدارامثبت و معن ةرابط يرقابت يتبا مز يدانش مشتر يريتمد
 ).P>05/0(وجود دارد  يدارامثبت و معن ةرابط يرقابت يتبا مز يدانش مشتر يريتمد

                                                           
1. structural equation model  
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  تحقيق متغيرهاي همبستگي ماتريس و استاندارد انحراف ميانگين،. 1 جدول

 M SD متغير
خلق 
 دانش

جذب 
 دانش

سازمان 
 دانش

ذخيرة 
 دانش

انتشار 
 دانش

كاربرد 
 دانش

مديريت 
 دانش

)يكل(  

مزيت 
 رقابتي

خلق 
 دانش

91/2  76/1  1  *68/0   *73/0   *69/0   *76/0   *76/0   *77/0   *81/0  

جذب 
 دانش

65/3  87/1   1  *59/0   *65/0   *69/0   *71/0   *67/0   *79 /0  

سازمان 
 دانش

41/4  14/1    1  *63/0   *67/0   *77/0   *68/0   *88/0  

ذخيرة 
 دانش

84/3  74/0     1  *71/0   *67/0   *71/0   *76/0  

انتشار 
 دانش

67/2  31/1      1  *56/0   *78/0   *66/0  

كاربرد 
 دانش

09/3  59/0       1  *71/0   *69/0  

مديريت 
انشد  

87/3  21/1        1  *79/0  

مزيت 
 رقابتي

89/2  54/1         1 

* )05/0p<(  

 يرهايمتغ ينروابط ب ةدربار ييها يهآزمون فرض يبرا يجامع يآمار يكردرو يمعادالت ساختار مدل
 ينظر يها توان قابل قبول بودن مدل مي يكردرو ينا يقاز طر. است 2مكنون يرهايو متغ 1شده مشاهده

بنتلر ). 7( كرد آزمون مايشيو آز يشيآزمايرغ ي،همبستگ يها هخاص با استفاده از داد يها جامعهرا در 
مدل  يكخطاها در  يةناهمبسته بودن كل يژگيكردند كه و يانب) 1990(و بنتلر ) 1987( 3و چو 

 ير عاملتنها به اعتبا ها، نه در مدل ييخطاها ينالحاق چن. متناسب است يواقع يها ندرت با داده هب
). 10 ،11(كند  شده فراهم مي مشاهده يها داده ازرا  يتر يانهگرا واقع يينخواهد زد، بلكه بازنما يا لطمه
 AMOSافزار  نرم. برازش دادن بهتر مدل استفاده شود يروش برا ينگرفته شد تا از ا يمتصم ينبنابرا
  .شود داده مي يشانم 2دهد كه در جدول  برازش مدل ارائه مي يها برا صشاخ يسر يك

                                                           
1. Observed 
2. Latent 
3. Bentler & Chou 
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  ي نيكويي برازش براي مدل پژوهشها صشاخ. 2جدول 
  شاخص
  χ2 Df  χ2/df GFI  AGFI NFI  CFI  RMSEA  مدل

مدل 
 پژوهش

61/809  385 10/2  91/0  91/0  92/0  97/0  041/0  

 
را قابل  3تا  2 ينب يرمقاد) df ̸  χ2( يآزاد ةاسكوار به درج يدانشمندان در مورد نسبت كا يشترب
 يرمثال، شوماخر و لومكس مقاد يبرا. متفاوت است زمينه ينها در ا يدگاهحال د ينبا ا .دانند مي قبول

 .دست آمده است هب 10/2نسبت  ينپژوهش ا يندر ا). 7(دانند  را قابل قبول مي 5تا  1 ينب

 يكبه عدد  ها شاخص ينگفته شده كه هرچه ا CFIو  GFI ،AGFI ،NFI يها صمورد شاخ در
را  9/0 يبرابر و باال يربنتلر و بونت مقاد. برخوردار است يتر باشد، مدل از برازش مطلوب رت يكنزد
 يندر ا 2با توجه به جدول ). 6(اند  كرده يهتوص ينظر يها مدل يبرازندگ يخوب برا يعنوان شاخص به

 97/0و  92/0، 91/0، 91/0 يبترت به CFIو  GFI ،AGFI ،NFI يها  شاخص يبرا اديرمق ينپژوهش ا
  .دست آمده است هب

 يبرخ. بد بودن مدل است يبرا ياريمدل ساخته شده و مع يبراساس خطاها RMSEA1 شاخص
 08/0كمتر از  يزانم يگرد يباشد و برخ 05/0كمتر از  يدشاخص با يناند كه ا يدهعق ينبر ا يشمنداناند

 .دست آمد هبشاخص  ينا يبرا 041/0پژوهش مقدار  يندر ا). 7(دانند  را مناسب مي

كه مدل  توان گفت مي ،2شده در جدول  داده يشنما يرموارد و با توجه به مقاد يندر نظر گرفتن ا با
 .برازش شده است يطور مطلوب شده به ارائه

دانش با ي بعد سازمانده ي،دانش مشتر يريتابعاد مد يندر ب ،دهد نشان مي 1كه شكل طور همان
 ينهمچن. استهواداران  يندر ب باشگاه يرقابت يتمز ةكنند نييب يشپ ترين يقو 41/0 يبتا يبضر

و  21/0، 23/0 يبتا يبدانش و انتشار دانش با ضر يرةذخ دانش، جذب دانش، يجادكاربرد دانش، ا
 .استهواداران  يدگاهاز د يرقابت يتمز يبرا يخوب ةكنند ينيب يشپ 07/0و  13/0، 18/0

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
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  ستانداردا ينتخم يطمدل پژوهش در شرا .1 شكل
 

  گيريبحث و نتيجه
. يستن يا ساده چندان كار يانكننده و شناخت مشتر كند كه درك رفتار مصرف مي يانب) 1390(كاتلر 
آنها . عمل كنند يگرياما طور د كنند، يانبي ا گونه خود را به يها و خواسته يازهاممكن است ن يانمشتر

كه در  يثرؤم واملنسبت به ع يانداشته باشند خود خبر  يتر درون يقعم يها يزشممكن است از انگ
 يدبا يابان، بازارينبا وجود ا. )3( نشان دهند واكنشكند،  شان را عوض مي يدهلحظه عق ينآخر

پژوهش . كنند يآنها را بررس يدو رفتار خر يدآنها و خر يذهن يها يافتخود، در يانمشتر يها خواسته
هدف . متمركز است ،شود مي رفتار به خوشنامي باشگاه منجر كننده و اينكه اين رفتار مصرف يحاضر رو

 يدگاهباشگاه از د يبرند بر خوشنام ياجتماع يتهو يمدل معادالت ساختار يپژوهش طراح ينا
  .برتر فوتبال است يگهواداران ل
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 در هواداران يرقابت يتمز يجادبا ا ياندانش مشتر يريتمد ينب يقتحق يجتوجه به نتا با 
 يقيدر تحق )1386(اخوان و همكاران =). 79/0r( وجود دارد يمثبت و معنادار ةرابط يزتبر يزتراكتورسا
دانش  يريتنشان دادند كه مد »يرقابت يتكسب مز يبرا يكرديرو ي،دانش مشتر يريتمد«با عنوان 

 يبرا يرقابت يبه برتر مسئله ينكه اشود  ميآنان منجر  يشترب يبه آگاه يانجادشده در مشتريا
با عنوان  )2013(و همكاران  يزاهار يگريد يقدر تحق ينهمچن. )1( ها منجر خواهد شد ازمانس
 يجهنت ينبه ا »يمالز يمةب يها و مشاركت دانش در شركت يدانش مشتر يريتمد ينارتباط ب يبررس«

و  شود ميمنجر  يدانش مشتر يريتمد يجادبه ا يانسازمان و مشتر يندانش ب مشاركتكه  يدندرس
با عنوان  يگريد يقدر تحق) 2009( و همكاران يش. )20( كنند آن استفاده مي يايها از مزا  نزماسا
كه  يدندرس يجهنت ينبه ا »يو عملكرد سازمان يسازمان يادگيريبا  يدانش مشتر يريتمد ينارتباط ب«

 ياكرد مثبت عمل منجر به عمل ينا يجهدر نت انجامد، مياز سازمان  يادگيريبه  تريدانش مش يريتمد
، )1386(اخوان و همكاران  يقاتتحق يجرو با نتا يشپ يقتحق يطور كل به. )19( شود مي سازمان يمنف

 يش و )2011(و همكاران  يسويچ، پاو)2013(زاده و همكاران  ، حسن)2013(و همكاران  يزاهار
  . )20،19،16،12،1( ستهمسو) 2009(

 يريگ مدل با بهره ينا. ارائه شده است يدانش مشتر يريتمد يبرا يبيمدل ترك يك يقتحق ينا در
 يندر ا. سازد را ممكن مي يانشده از مشتر يآور ساختن اطالعات جمع ياتيدانش، عمل يريتمد فنوناز 

 يمشتر يهم برا يهسودومنافع  يدر نظر گرفته شده و دارا يدر ارتباط با مشتر يدانش يها يانمدل جر
تواند  مي يبه اطالعات درست و بهنگام در مورد مشتر ين با دسترسسازما. استسازمان  يو هم برا

فراهم  يمشتر يها و خواسته يازهامطابق با ن يدهد و محصوالت يصتشخ يخوب را به يانمشتر يازهاين
 يوفادار يشو افزا مندي يتبه رضا ريمشت يقةو سل يلمحصوالت و خدمات مطابق با م يافتدر. كند

  .دشو منجر مي يمشتر
همراه  مهم را بهة نكت ينباشگاه ا يرقابت يبا كسب برتر يدانش مشتر يريتمد ينب يمثبت قو بطةرا

 يردنبال حفظ هواداران خود در رقابت با سا پرطرفدار كه به يها خصوص باشگاه بهها  دارد كه باشگاه
 يتو اهم داشته باشند ياندانش در مشتر يريتبه مفهوم مد يشتريتوجه ب يدبا هستند، ها باشگاه

و جذب دانش در  يدو تول يجادبا ا يزتبر يمثل تراكتورساز ييها باشگاه. شوندآن قائل  يبرا يشتريب
برآورده كردن  يو در راستا وددر مورد هواداران خود منجر ش يشترب يتواند به آگاه مي يانمورد مشتر

كار به  ينگام بردارد كه ا ،ستباشگاه ا يمهم برا يرقابت يها يتاز مز يكيهواداران خود كه  يازهاين
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 يجادا يايتواند از مزا باشگاه مي يتكه در نها انجامد ميهواداران به آن باشگاه  يندر ب يوفادار يجادا
 يازهايبا ن ييدانش، آشنا يريتمد يريگ و شكل يجادا ياياز جمله مزا. مند شود به باشگاه بهره يوفادار
هوادار به  يكيباشگاه و هوادار، نزد ينروابط دوطرفه ب يجادشگاه، اهواداران، اعتماد هوادار به با ياساس

هوادار به باشگاه منجر شده و هوادار  يگذار مورد به ارزش ينكه ااست تعهد به باشگاه  يجادا و باشگاه
با حفظ و جذب  يتو در نها يابدحضور  يخانگ يها يدر باز يمتيداند تا به هر ق خود را موظف مي

خود در قبال كمك به  يبرا يغمنظور تبل ها به سمت باشگاه مذكور به ورزشگاه، اسپانسر شدن هوادار و پر
 يند شد؛ همچننخواه يمال يايها از مزا باشگاه يمند بهره موجب يقطر يند و از انشو باشگاه روانه مي

 يشترب ييزا مددرآ هورزشگاه ب يطيمح يغاتو تبل يشترب يفروش يتبل يقاز طر يتپر از جمع يها ورزشگاه
   .شوند ميباشگاه منجر 
دانش  يگاهپا يجادد كه با اشو مي يشنهادپ يورزش يها باشگاه يرانو مد يابانبه بازار بنابراين،

داران خود او هو يانمشتر يشترشناخت هرچه ب در پي ياطالعات جامع مشتر يوآرش يجادو ا يانمشتر
باشگاه در نظر  ياصل كنعنوان ر بهرا ، منافع هواداران در مورد باشگاه يمهنگام اتخاذ تصم باشند تا به

استفاده  ييها شيوهشود از  مي يشنهادها پ باشگاه يرانبه مد ياندانش مشتر يريتمد يجاددر ا. يرندبگ
احساس آنها را نسبت به باشگاه  ياكننده منجر شود و نگرش  مصرف ياريو هوش يككنند كه به تحر
 آنها اقدام يشترجذب هرچه ب هو تعهد هواداران ب يوفادار يجادتوانند با اب يقطر ينمثبت كند تا از ا

  .كنند

  منابع و مĤخذ
، »مديريت دانش مشتري رويكردي براي كسب مزيت رقابتي«). 1390(پيمان؛ حيدري، صفاناز  ،اخوان.1

 .45-53، ص 18مجلة مديريت فردا، ش 

هنگ سازماني با مديريت دانش در سازمان آموزش بررسي رابطة فر«). 1390(اكبر  امين بيدختي، علي.2
 .30-37، ص 59، فصلنامة راهبرد، ش »و پرورش شهرستان سمنان
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119. 
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