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 چکیده

را به دوباره اندیشری در راهکارهرای برقرراری ارتبراط برا       ها سازمانمدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، 

به این نکته اشاره کرد که برقراری ارتباط موثر برا   توان میرات دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است  اما به ج

ترر   نیست  کاربرد فنون استخراج دانش در مدیریت ارتباط با مشرتری آنجرایی پررنرگ    پذیر امکانمشتریان بدون بکارگیری مدیریت دانش 

وجود داشته باشرد  در چنرین شررایطی اسرتفاده از      اه آنی آنان و رفتار ها ویژگیکه حجم بسیار انبوهی از داده درباره مشتریان،  شود می

  موفقیت در تجارت الکترونیکی به طور فزاینده ای به مدیریت دانش باشد میامری ضروری  ها دادهو فنون کارا برای تحلیل این ها  الگوریتم

از اینترنت بره عنروان یرک خرط مشری و       بستگی دارد  برای رسیدن به بقا و موفقیت آینده سازمان پذیرش تجارت الکترونیکی و استفاده

اطالعات مهم از مشتریان مطرح است  مدیریت دانش مشرتری موجرب بسریاری از بهبودهرا در ارائره       آوری جمعمشوقی برای دسترسی و 

  لذا اهداف پژوهش شناسایی و بررسی رابطه و کاربرد مدیریت دانش مشرتری در کسرب مزیرت رقرابتی     شود میمحصول و خدمات جدید 

در تجارت الکترونیکی و همینین شناسایی روابط میان مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی، مدیریت دانش با هم و با مدیریت  ها سازمان

در تجارت الکترونیکی بره عنروان متغیرر وابسرته، تعیرین       ها سازماندانش مشتری به عنوان متغیر مستقل اصلی برای کسب مزیت رقابتی 

،کارشناسان، خبرگان و صاحب نظران اداره کل توسعه بازار بانک ملت انتخاب گردیده است  با بررسی مقاالت و منرابع  گشت  جامعه آماری

پرسشرنامه پرژوهش، اطاالعرات الزم بره دسرت آمرد  از آزمرون هرای آمراری           آوری جمعای و اینترنتی همینین با تهیه، توزیع و  کتابخانه

نتایج به دست آمده از آزمون هرای   پیرمن و آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است اسمیرنف، ضریب همبستگی اس-کولموگروف

فوق حاکی از وجود همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتریان، داده کاوی و مدیریت دانش با هرم و برا مردیریت دانرش مشرتری اسرت        

که کاربرد مدیریت دانش مشتری سبب کسرب مزیرت رقرابتی     همینین رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد، به این معنی

  شود میدر تجارت الکترونیکی  ها سازمانبرای 

، 4(CKM، مدیریت دانش مشتری )3(KM، مدیریت دانش )1(DM، داده کاوی )2(CRMمدیریت ارتباط با مشتریان ) کلمات کلیدی:

  6، تجارت الکترونیکی0مزیت رقابتی

 مقدمه. 1

                                                      
1 Customer Relationship Management 
2 Data Mining 
3 Knowledge Management 
4 Customer Knowledge Management 
5 Competitive  Advantage 
6 Electronic commerce 
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را به دوباره اندیشری در راهکارهرای برقرراری     ها سازمانبا مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، مدیریت ارتباط 

به این نکته اشراره کررد کره     توان میارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است  اما به جرات 

نیست  بررای افرزایش کرارایی و اثربخشری سرازمان        پذیر امکانی مدیریت دانش برقراری ارتباط موثر با مشتریان بدون بکارگیر

 واطمینان از ارائه مطلوب کاال و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، باید دانش خود را دربراره مشرتریان مردیریت کنریم    

]37[  

زه مدیریت ارتباط با مشتری رو به افرزایش  کاوی و استخراج دانش، حیطه جدید تحقیقاتی است که روند کاربرد آن در حو داده

ی مربوط ها دادهفراهم می آورد تا با استخراج الگوهای کاربردی از میان  ها شرکتاست  فنون استخراج دانش این امکان را برای 

کراربرد فنرون    را قادر به تنظیم برنامه برای ارتباط فعال و دائمی با مشتریان سازد  ها شرکتبه مشخصات و رفتارهای مشتری، 

کره حجرم بسریار انبروهی از داده دربراره مشرتریان،        شرود  مری استخراج دانش در مدیریت ارتباط با مشتری آنجرایی پررنگترر   

 هرا  دادهو فنون کارا برای تحلیل ایرن  ها  وجود داشته باشد  در چنین شرایطی استفاده از الگوریتم ها آنی آنان و رفتار ها ویژگی

  باشد میامری ضروری 

بیانگر کاربرد ابزارها و تکنیک های خاص مدیریت دانش در راستای حمایت از تبرادل دانرش برین     کننده مصرفمدیریت دانش 

کره بره اخرذ     شرود  مری ، که بدین وسیله این امکان برای شرکت مورد نظر نیز فرراهم  باشد مییک نهاد بازرگانی و مشتریان آن 

  ]05[و  ]34[ تصمیمات تجاری و استراتژیک مناسب بپردازد

مدیریت دانش مشتری موجب بسیاری از بهبودها در ارائه محصول و خدمات جدید، بهبود خدمات به مشتری، تکریم مشرتری،  

گذاری به مشتری گردیده و برای سازمان منجرر   تامین رضایت مشتری، کشف نیازهای جدی مشتری، پاسخ گویی بهتر و ارزش

  [3] گردد میت های رقابتی به افزایش سود و در نهایت کسب مزی

وکار شده است به طوری که ورود به  ب شگرفی در شرایط کس تغییرات ایجاد باعث اطالعات و ارتباطات فناوری  عصر حاضر در

ورود  و وکار الکترونیکی از ضروریات دوام در فضای رقابتی جهانی است و در عین حال ظهرور  دنیای تجارت الکترونیکی و کسب

ایجراد   وکرار،  کسرب  جرایگزینی  بررای  جدیرد  های استانداردها، فرصت در شدید رقابت رقابت، شدن جهانی ی جدید،سریع رقبا

  ]47[ شوند های تجارت الکترونیکی محسوب می مختلف، همگی از مزیت های زمینه در جدید شغلی های و فرصت مشاغل

یکی و استفاده از اینترنت به عنوان یک خط مشی و مشوقی برای رسیدن به بقا و موفقیت آینده سازمان پذیرش تجارت الکترون

اطالعات مهم از مشتریان مطرح است  به عبارت دیگر، موفقیرت در تجرارت الکترونیکری بره طرور       آوری جمعبرای دسترسی و 

  ]01[و  ]15[ ای به مدیریت دانش بستگی دارد فزاینده

 ادبیات پژوهش . 2

مزیرت  کاوی، مردیریت دانرش، مردیریت دانرش مشرتری،       داده، ارتباط با مشترییریت مد اتموضوع ادبیات پژوهش مشتمل بر

 خواهیم پرداخت  ها آنکه در ادامه به توضیح  باشد میرقابتی و تجارت الکترونیکی 

 (CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) -2-1

ارزش مشتریان، مشرتری محروری و یرا     مدیریت ارتباط با مشتریان که گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتریان، مدیریت

در برقرراری   هرا  شررکت ، برای مدت زمان طوالنی اصطالح متداول جهرت بیران تمایرل    شود میمدیریت مشتری محور نام برده 
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یی هرا  شررکت به یک نکته مهم اذعان داشت کره   توان میارتباط مداوم و همیشگی با مشتریان خود بوده است  در همین راستا 

خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده اند، تراثیر مثبرت ایرن     ها آنود را بصورت موثری جذب نموده و به که مشتریان خ

امر را در انتهای مسیر سودآوری خود مشاهده نموده اند  هر اندازه که یک شرکت بتوانرد ارتبراط مروثرتری برا مشرتریان خرود       

  ]46[ به آن مشتریان را کسب خواهد نمود تر بیشات و محصوالت ی جهت ارائه خدمتر بیشی ها فرصتبرقرار نماید، 

به بازاریابی یک به یک یا بره بازاریرابی در    توان میتعاریف متفاوتی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است که از آن جمله 

مردیریت  »وده بهترین تعریرف باشرد:   ارائه نم CRM( از 1554) 2تمام عمر مشتری اشاره نمود  شاید تعریف زیر که موئز لیمایم

که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفرظ   شود میهایی اطالق  فناوری ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و 

  ]27[و  [2] «گیرد میو خدمت به مشتری به کار 

اطالعات مرتبط با مشتریان و ارزشریابی   آوری جمعکه با  شود میدر تعریفی دیگر مدیریت ارتباط با مشتری به فرآیندی اطالق 

، سعی در شناسایی نیازهای مشتریان، گسترش روابط، حفظ و بهینه نمودن خدمت به مشتریان دارد  محققان پیشرنهاد  ها داده

نرت  و قابلیرت هرای اینتر   افرزار  نررم اطالعات برای متدولوژی های  فناوری که مدیریت ارتباط با مشتری یک مشخصه  کنند می

کمک می نماید، ارتباطات با مشتریان خود را با روش سازمان یافته مدیریت نماید  به طور کلی، مردیریت   ها شرکتاست که به 

که با تمرکز بر افزایش و بزرگ نمایی تعرامالت برا مشرتریان منجرر بره یرک        باشد میارتباط با مشتری یک استراتژی بازاریابی 

های مختلرف، اطمینران از    رتبط و رضایتمندی مشتریان، سازماندهی مشتریان بر اساس گروههای م گذاری سرمایهتعادل بهینه 

  ]24[ گردد میافزایش سود در بلند مدت و نهایتا ارتقا سودآوری مشتریان 

 (DMداده کاوی ) -2-2

 دنیرا  موفق و بزرگ یها نسازما و ها شرکت همواره و گشته محسوب سازمانی، ثروت بعنوان اطالعات و ها داده امروز دنیای در

 وکار، کسب های محیط شدن تر پیییده با دیگر سوی باشند  از می مجازی منابع این از تجاری تر و تر مناسباستفاده  دنبال به

راه  از یکری   گرردد  مری  ضرروری  هرا  آن بره  مردیریتی  و یکپارچره  نگراه  و بسیار متفاوت گشته سازمانی یها داده وحجم ماهیت

 بکرارگیری  و آمراری  و ای داده جرامع  سیسرتم  ایجاد یرک  می نمایند، اتخاذ زمینه این در دنیا موفق یها زمانسا که هایی حل

   ]44[ باشد می دانش کشف و کاوی داده های تکنیک صحیح

 ایجراد  کراوی  داده از هردف  در واقرع   کنرد  مری  اسرتخراج  اسرت،  شرده  مدفون داده های انبار در که را اطالعات نیز کاوی داده

  ]13[ است تصمیم گیری برای هایی دلم

حیطه جدید تحقیقاتی است که روند کاربرد آن در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری رو به افرزایش   و استخراج دانش، داده کاوی

ربوط ی مها دادهفراهم می آورد تا با استخراج الگوهای کاربردی از میان  ها شرکتاست  فنون استخراج دانش این امکان را برای 

را قادر به تنظیم برنامه برای ارتباط فعال و دائمی با مشتریان سازد  کراربرد فنرون    ها شرکتبه مشخصات و رفتارهای مشتری، 

کره حجرم بسریار انبروهی از داده دربراره مشرتریان،        شرود  مری استخراج دانش در مدیریت ارتباط با مشتری آنجرایی پررنگترر   

 هرا  دادهو فنون کارا برای تحلیل ایرن  ها  د داشته باشد  در چنین شرایطی استفاده از الگوریتموجو ها آنی آنان و رفتار ها ویژگی

  منظرور از الگوهرای مفیرد،    شرود  مری اشاره  ها دادهکاوی معموال به کشف الگوهای مفید از میان    در دادهباشد میامری ضروری 

و معتبر، ساده و قابل فهرم و جدیرد اسرت      کند میرا توصیف  ها دادهاست که ارتباط میان یک زیر مجموعه از  ها دادهمدلی در 

                                                      
1 Moez Limayem 
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(، تحلیرل  هرا  داده)جسرتجو در   هرا  داده، اکتشراف  هرا  دادهکاوی شامل وظایفی از قبیل: استخراج دانش، تاریخیره شناسری    داده

  [2] ای، الروبی کردن اطالعات و برداشت اطالعات است الگوهای داده

 هرا  آن از یکری  کره  اسرت  متعردد  هرای  الیه با وسیع مفهوم یک مشتری، روابط مدیریت که بیمیا می در شده عنوان مطالب از

 .[1] کند می کمک محوری مشتری سمت به حرکت جهت هایشان تالش در ها شرکت به کاوی داده. باشد می کاوی داده

 چره  طریرق  از و زمرانی  چره  در نی،مشتریا چه به خدماتی، یا محصوالت چه اینکه گرفتن درنظر با مشتری با ارتباط مدیریت

 آغاز فرایند اینکه از پیش .است شده تشکیل مختلفی اجزای از مدیریت داشت  این خواهد پی در بهبود را شود، عرضه کانالی

 یها دادهاز  یا و مشتریان داخلی یها داده از تواند می اطالعات باشد  این داشته اختیار در را مشتری اطالعات باید شرکت شود،

 اسرتراتژی  در حیراتی  اجرزای  از داده، یکری  انبرار  زمینه در گذاری سرمایه آید  بنابراین، دست به شده، خریداری خارجی منابع

 کرارگیری  بره  برا  بایرد  مشتری با ارتباط مدیریت سیستم داده، منابع تخصیص و تهیه از پس. است مشتری با ارتباط مدیریت

  ]23[ کند تحلیل و تجزیه را ها داده کاوی، داده مانند ابزارهایی

 (KMمدیریت دانش ) -2-3

یی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدیرد را در  ها شرکتدر بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعیت است، 

بررای سرازمان، مزیرت      بدین ترتیب، دانرش  نمایند میسازمان خود ایجاد نموده، توزیع کرده و آن را تبدیل به کاالها و خدمات 

  بنابراین دانش نره فقرط یرک منبرع     دهد میی جدید را ها فرصتو به سازمان، امکان حل مسائل و تصرف  کند میرقابتی ایجاد 

بررداری قررار      هنگامی که منابع دانرش یرک سرازمان مرورد بهرره     گردد میمزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن 

پرسش در دنیای رقابتی امرروز   ترین مهم  شود میارتقا و افزایش پویایی و ارزش موجود در کسب و کار  ، سازمان شاهدگیرد می

شناسرایی کررد و از آن بره بهتررین نحروه بهرره جسرت  ایجراد          تروان  مری این است که دانش موجود در هر سازمان را چگونره  

  ]07[ شوند مینش در هر سازمانی شمرده راهکارهای بهبود سطح دا ترین مهمی مدیریت دانش یکی از ها سیستم

و هردف از   شرود  میدانش کسب، نگهداری و استفاده  ها آنکه در نتیجه  شود میمدیریت دانش به مجموعه فرآیندهایی اطالق 

 اسرت پرذیری   ی جدید و باال بردن قابلیت رقابرت ها ارزش، ایجاد وری بهرههای فکری به منظور افزایش  برداری از دارایی آن بهره

]30[  

دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می داند به تعبیر او در شرایطی کره بازارهرا مرتبرا تحرول     »( 2332) 2نوناکا

، و محصوالت و خدمات دچار تحوالت بنیرادین  گردند می، رقبا متنوع و چند برابر شوند میهای قدیمی منسوخ  فناوری یابند، می

یی هستند که مرتبا به تولید دانش جدید پرداخته، آن را در سطح سازمان گسترانده، براالخره  ها آنموفق  یها زمانسا، شوند می

بررای ایجراد   هرا     بر همین اساس بود که نخستین گرام «کنند میو محصوالت جدید استفاده ها  فناوری با سرعت زیاد از آن در 

مریالدی شرکل گرفرت، مجموعره      35در اوایرل دهره    هرا  سرازمان در سازی و اسرتفاده از دانرش    ساز و کارهای تحصیل، ذخیره

  ]42[ یی که سپس تحت عنوان مدیریت دانش شناخته شدها فعالیت

سرازمان بره    هرا  آنمدیریت دانش را مفهومی برای توصیف فرآیندهایی دانسته اند که از طریق »(، 2334) 1دانپورت و پروساک

  ]10[ «پردازند نش با هدف دستیابی به مزیت رقابتی میگذاری دا توسعه، سازماندهی و به اشتراک

                                                      
1 Nonaka 
2 Davenport & Prusak 
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چنرین گفرت کره     تروان  میاست  ها  اولویت ترین مهمبنابراین همگون ساختن تدریجی اصول مدیریت دانش در سازمان یکی از 

ی سازمان ها فرصتتعهد استراتژیک مدیریت دانش، آن است که اثربخشی سازمانی را بهبود بخشد و در عین حال موجب ارتقا 

 گردد 

 (CKMمدیریت دانش مشتری ) -2-4

ای کامال رضرایت بخرش بره برقرراری ارتبراط برا        به منظور حفظ ارتباطی مناسب با مشتریان الزم است که یک شرکت به گونه

ن مشتریان خود بپردازد و بدین وسیله با عرضه پیشنهادات مناسب به صورت مستمر به تحقق نیازهای در حال تغییرر مشرتریا  

  ]16[ نیز بپردازد  اینکار نیازمند مدیریت آگاهانه دانش مشتریان است

، ایرن اهمیرت   کنرد  مری ی مدیریت دانش در محیط کسب و کار امروزی ایفرا  ها سیستمبا در نظر گرفتن نقش بسیار مهمی که 

منبع دانرش بررای    ترین مهمن که در زمینه مشتری مداری صورت بگیرد  امروزه مشتری به عنوا شود میگر  جلوه تر بیشزمانی 

  محققان بر این باورند که مشتری هنگام استفاده از یک خدمت و یا مصرف یک کراال مقردار زیرادی    شود میشناخته  ها شرکت

بدل شده است و به دست آوردن آن به یرک   ها سازمانمنابع برای  ترین مهم  این دانش به یکی از کند میدانش و تجربه کسب 

تبدیل شده است  از طرف دیگر مشتری برای آنکه بهتررین خریرد را انجرام دهرد بره دانشری        ها شرکتجدید در مزیت رقابتی 

تامین شود  مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشرتری هرر دو برر ایرن تکیره دارنرد کره         ها شرکتاحتیاج دارد که باید توسط 

یریت روابط با مشتری به مشتریان حرال و حاضرر و آینرده بره     منابعی برای حمایت از فرآیندهای تجاری یک شرکت بیابند  مد

عنوان عامل موفقیت شرکت می نگرد، در حالی که مدیریت دانش میزان دانرش در دسرترس بررای شررکت را عامرل موفقیرت       

ی دانند  این در حالی است که در واقع میزان دانش شرکت در مورد مشتری و همینین میزان دانرش مناسربی کره بررای و     می

ای در تحقیقات اخیر به عنوان عامل اصلی در موفقیت شرکت شرناخته شرده اسرت  از ایرن رو      آورد، به طور گسترده فراهم می

، راهکار مناسبی برای شود میتلفیق دو نظریه مدیریت روابط با مشتری و مدیریت دانش، که با مدیریت دانش مشتری شناخته 

  در واقع مدیریت دانش مشتری از مدیریت دانرش بره   باشد میترین دانش به او  ناسبکسب دانش از مشتری و ارائه بهترین و م

تا هم دانش مورد نیاز مشتری را فراهم آورد و هم دسترسی او بره ایرن    کند میعنوان یک ابزار حمایتی دانش مشتری استفاده 

نزد مشرتری نیرز مطلرع شرود  مردیریت      که از دانش  کند میدانش را تسهیل کند؛ از طرف دیگر مدیریت دانش مشتری سعی 

بهتر از این  کند میهای دانش سعی  های دانش و سرمایه دانش مشتری با انباشتن دانش، تسهیل در دسترسی به دانش، فرهنگ

د منافع بکارگیری هریک را ارتقا و ریسرک شکسرت   توان می CKMدر مدل  KMو  CRMدانش استفاده کند  ادغام دو مفهوم 

  [2] مدیریت دانش مشتری استرا کاهش دهد  لذا مدیریت روابط نیازمند  ها آنز اجرای هر یک ا

ی هرا  شررکت یی که بر مشرتریان خرود تمرکرز دارنرد بره خصروص       ها شرکتبه منظور داشتن ارتباطی خوب با مشتریان خود، 

ند و به صورت مسرتمر نیرز   ، مجبور به برقراری ارتباطی خوب با مشتریان خود از طریق یک روش رضایت بخش هست2اینترنتی

  ]43[ باشد می کننده مصرفبه تحقق نیازهای در حال تغییر مشتریان خود می پردازند  این امر نیازمند مدیریت دانش 

های مدیریت دانش به منظرور حمایرت از رونرد تبرادل      طبق تعریف، مدیریت دانش مشتری، به توصیف کاربرد ابزارها و تکنیک

کره بره اخرذ     شرود  مری   بدین ترتیب این امکان برای شرکت مورد نظرر فرراهم   پردازد میمشتریان آن  بین حوزه های تجاری و

  ]12[ تصمیمات تجاری مناسب بپردازد

                                                      
1 Dotcoms 
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ی مورد نظر این ها شرکتکه از طریق آن  پردازد میمدیریت دانش مشتری به تشکیل نوعی فرآیند استراتژیک مستمر و پایدار  

کنندگان منفعل اطالعاتی به صورت شرکای قدرتمند با دانش  سازند که از حالت دریافت فراهم می امکان را برای مشتریان خود

  ]13[ کافی درآیند

د مرا را بره مردیریت حمایرت از     توانر  مری ای همراه با بازاریابی به عنوان یک منبع قابل توجه که  دانش مشتری به طور فزاینده 

  ]31[ شده استرهنمون نماید، شناخته  2تحقیقات و توسعه

ی بازار در ها فرصتیابی به هدف توسعه راه حل و فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان و تسهیل درک  این دانش به منظور، دست

  ]33[و  ] 14[ «دانش مشتری معطوف به درک مشتریان است»( 2334) 1  بر مبنای نظر گاسپریباشد میحال شکوفایی 

د ترکیبری از دانرش مشرتری،    توان میکه دانش مشتری  کند میپیشنهاد »قدم جلوتر رفته و  ( یک1556) 3از طرف دیگر پاگوته

  این دانش از میان دو جریان دانش که ایجراد  «و دانش مخصوص همکاری های مشترک و مانند آن باشد 4دانش زنجیره تامین

طریرق بره مراورای شناسرایی اطالعرات و       از ایرن  تروان  مری کره   شرود  میکننده ارزش برای خریدار و تامین کننده، است خلق 

  یرک  شود میمشتریان، به دانش دست پیدا کرد  این موضوع باعث ایجاد یک سازمانی خارج از محیط کاری صنعت  بندی دسته

منظر مهم از دانش مشتری، دانشی نیست که در تملک شرکت باشد، ولی ممکن است این دانش متعلق بره کسرانی باشرد کره     

اری این دانش داشته باشند یا نداشته باشند  به عالوه دستیابی به طراحی و پیشرفت محصرول )خردمات( جدیرد    تمایل به واگذ

    ]40[ د اثری در رسیدن به یک مرحله از جریان دانش مشتری باشدتوان می

  ]00[و  ] 32[ باشد میین ارزش از دانش و مدیریت دانش در یک سطح استراتژیک تر بیشمدیریت دانش مشتری، خلق 

      ]40[ گیرد میی دانش مشتری قرار ها جریانتوانایی طراحی و توسعه محصوالت جدید نیز تحت تاثیر سطوح 

نکته قابل توجه در تعریف مدیریت دانش مشتری آن است که مدیریت دانش مشتری درگیر ارتقا سره نروع از دانرش مشرتری     

  ]04[و  ]14[ 7نش درباره مشتریو دا6، دانش از مشتری 0: دانش برای مشتریباشد می

 (CRM( و مدیریت ارتباط با مشتری )KM( در مقایسه با مدیریت دانش )CKMمدیریت دانش مشتری ) -2-5

به نظر برسد؛ اما مدیران دانش مشتری در برخی جوانرب   KMیا  CRMممکن است تنها نام دیگری برای  CKMدر نگاه اول 

به مقایسه مدیریت دانش مشتری با مدیریت دانش  2هستند  در جدول CRMو  KMج در نیازمند نگرشی متفاوت از شیوه رای

 و مدیریت دانش ارتباط با مشتری پرداخته شده است 

، مدیران روابط مشتری پیش از همه بر دانش از مشتری تمرکز دارند تا بر دانش درباره مشرتری   CRMبه عنوان یک مشخصه 

اند که مشتریانشان آگاه تر از کارمندی هستند کره دانرش را از میران فعرل و انفعرال       ش دریافتهباهو های زمانسابه بیان دیگر، 

  مشرابها، مردیران   کنرد  مری مستقیم با مشتری و همینین پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگان فروش جسرتجو  

کنندگان دانش تمرکز دارند، این امر معمروال   یمکنندگان دانش به تسه دانش معمول، بر روی تالش در تبدیل کارمندان از جمع

  ]36[ شود میهای تسهیم دانش مبتنی بر اینترنت اجرا  توسط نقشه

                                                      
1 Research and Development 
2 Guaspari 
3 Paquette 
4 Supply Chain Knowledge 
5 Knowledge For Customer 
6 Knowledge From Customer 
7 Knowledge About Customer 
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دانسرتیم کره    اگر ما تنها مری » روی تشویق و تقویت روابط مولد و مشارکتی در راستای شعار  KMدر مقابل تمرکز اختصاصی 

امرا چررا   « داننرد  دانستیم که مشرتریان چره مری    اگر ما تنها می»  کند یمبعد دیگری را پیشنهاد  CKM« دانیم چه چیزی می

خواهند دانش خود را برای خلق ارزش برای شرکت تسهیم کنند و سپس برای دانرش خرود کره در محصروالت و      مشتریان می

  گرردد  مری نرش براز   خدمات شرکت بسط یافته پول پرداخت کنند؟ این امر به تغییر نگرش نسبت به مشتریان به عنوان نهاد دا

کننده منفعل محصوالت و خدمات آنگونه کره در   تر از همه مشتری از یک دریافت ای دارد  مهم این تغییر نگرش مفهوم گسترده

نیرز   CRMمدیریت دانش سنتی بود، رها شده است  همینین مشتری از اسارت در زنجیره برنامه رایرج وفراداری مشرتری در    

   ]31[ رهایی یافته است

CKM  همینین در پیگیری اهداف ازKM  سنتی متفاوت است  با در نظر گرفتن اینکهKM   به دنبال راندمان و بازدهی سرود

ی مشرارکت برا مشرتریان بره     هرا  فرصتدر راستای نوآوری و پیشرفت است  مدیران دانش مشتری در جستجوی  CKMاست 

داشرتن و    تند  ایرن امرر همینرین در مقایسره برا تمایرل نگره       عنوان با هم سازندگان ارزش سازمان، همراه و مساوی با هم هس

حفظ کرردن مشرتری   »که می گوید  CRM، قابل مشاهده است  ضرب المثل معروف CRMپرورش پایگاه مشتری موجود در 

بره فاصرله   ای که محصوالت رقبا که اغلب نیز تقلید هسرتند، تنهرا    به یاد می آید  متاسفانه در دوره« تر از یافتن آن است ارزان

نگرران   ترر  کرم   به همین سبب، مدیران دانش مشرتری  شود میچند کلیک از مشتری قرار دارد، حفظ مشتری به شدت سخت 

بر روی چگونگی توسعه و پیشرفت سرازمان برا بره دسرت آوردن مشرتریان جدیرد و برا         ها آنحفظ مشتریان هستند  در مقابل 

متمرکز هستند  در پاسخ به این سوال که چگونه مدیران دانش مشتری نروآوری و   ها آنبکارگیری گفتگوی فعال و ارزش افزا با 

اند دانش تنها در کارکنران وجرود نردارد بلکره در مشرتریان نیرز        دریافته ها آن؟ باید گفت آنینان که کنند میپیشرفت را خلق 

  ]17[و  ]31[ کند میسنتی هدایت  KMهزینه در  جویی صرفههست که ما را به خلق ارزش از نوآوری و پیشرفت، بیش از 

  CRMو  KMدر مقایسه با  CKM .1جدول 

 KM CRM CKM 

کارمندان، تیم، شرکت،  مکان جستجوی دانش

 شرکای تجاری

تجربه مشتری، قوه خالقیت،  بانک اطالعات مشتری

)عدم( رضایت از 

 محصوالت/خدمات

دانستیم که چه  اگر تنها می قاعده کلی

 دانیم  می

تر از یافتن  ن ارزانحفظ کرد

 است 

دانستیم مشتریان  اگر تنها می

 دانند  ما چه می

 سازی یکپارچهباز کردن و  توضیح

دانش کارکنان در مورد 

مشتریان، فرآیندهای فروش 

 R&Dو 

استخراج دانش در مورد 

مشتریان در بانک اطالعاتی 

 شرکت

بدست آوردن دانش مستقیما 

 از مشتری، تسهیم و بسط آن

 جویی صرفهبازگشت سرمایه،  فاهدا

هزینه، حذف فرآیندهای 

 تکراری

رشد مشتری محوری، افزایش 

 وفاداری مشتری

همکاری با مشتریان برای 

 خلق مشترک ارزش

کارایی بر حسب رضایت  بازدهی در مقابل بودجه مقیاس سنجش

 مشتری

کارایی در مقابل رقبا در 

خالقیت و رشد، مشارکت 
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 برای کامیابی مشتری

کامیابی مشتری، خالقیت،  حفظ مشتری رضایت مشتری منافع

 یادگیری سازمانی

منفعل، دریافت کننده  نقش مشتری

 محصول

مقید، وابسته به محصول و 

های  خدمات توسط طرح

 وفاداری

فعال، شریک در فرآیند خلق 

 ارزش

تشویق کارکنان برای تسهیم  نقش سازمان

 دانش خود با همکارانشان

بط پایدار با برقراری روا

 مشتری

تبدیل مشتری از دریافت 

کننده منفعالنه محصول به 

 شریک فعال خلق ارزش

 مزیت رقابتی -2-6

 :باشد می زیر شرح به رقابتی مزیت با رابطه در نظران صاحب توسط شده ارائه تعاریف جمله از

 .است مشتریان نظر از رقبا با مقایسه در شرکت پیشنهادهای جذابیت فزونی میزان از عبارت رقابتی مزیت •

 بره ( بهترر  ارزش)رقبا  از بهتر خدمات ارائه به قادر را آن که است شرکتی هر ابعاد یا ها ویژگی در تمایز رقابتی مزیت •

 .کند می مشتریان

 براالتر  مشرتری  های هزینه از ها ارزش این که نحوی به است مشتریان برای شرکت ارائه قابل یها ارزش رقابتی مزیت •

 .است

 توسرط  ارزش ایرن  زمران  آن در کره  نحوی به ،کند می عرضه خود مشتریان به سازمان که است ارزشی رقابتی مزیت •

  شود مین عرضه بالفعل و بالقوه رقبای

 نظرر  مرورد  یها ارزش مستقیم ارتباط که است این گویای رقابتی مزیت مورد در شده ارائه تعاریف سایر و فوق تعاریف به توجه

 تعیرین  را رقرابتی  مزیرت  ابعراد  و الزامرات  شرکت رقبای توسط شده عرضه یها ارزش و شرکت شده عرضه یها شارز مشتری،

 مورد یها ارزش به بیشتر رقبا شده عرضه یها ارزش با شرکت شده عرضه یها ارزش مقایسه مشتری دیدگاه از چنانیه  کند می

 دارای خرود  رقبرای  بره  نسبت شاخص چند یا یک در شرکت آن که تگف توان می باشد تر نزدیک و سازگارتر او انتظامات و نظر

 مشرتری  به نزدیکی در خود رقبای به نسبت بازار عرصه در شرکت که شود می باعث مزیت این که نحوی به است رقابتی مزیت

 به ،کند می عرضه خود مشتریان به سازمان که است ارزشی رقابتی مزیت دیگر عبارت به  باشد داشته برتری وی قلب تسخیر و

  ]23[ شود مین عرضه بالفعل و بالقوه رقبای توسط ارزش این زمان آن در که نحوی

 و نمایرد  مری  ها سازمان سایر از تر موفق بسیار را سازمان رقابتی محیط یک در که است عواملی از ترکیبی یا عامل رقابتی مزیت

 مسریر  ایرن  نخست،: باشد می تعمق قابل مهم نکته دو رقابتی مزیت ایجاد مسیر در  کنند تقلید آن از راحتی به ندتوان مین رقبا

 بره  بتوانرد  سازمان که صورتی در اینکه یعنی  شود می منجر سازمان پذیری رقابت و عالی عملکرد به که است داری دنباله فرایند

 در باشرد،  رقبرا  از برتر همواره و بوده ارزشمند مشتریان برای که نماید خلق پایداری رقابتی مزیت خود، های شایستگی واسطه

 هرای  پیییردگی  افرزایش  بخاطر است  دوم، آورده ارمغان به را پذیری رقابت و گذاشته جای بر خود از شایسته عملکردی واقع

 یبایسرت  و بازد می رنگ زودی به مشتریان نظر از یا شود می تقلید رقبا توسط راحتی به یا رقابتی مزیت رقابت، شدت و محیطی

  ] 4[و   ]02[ باشد خود رقابتی های مزیت نمودن پیدا فکر به باید سازمان اساس این شوند  بر جایگزین جدیدی های مزیت با
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 ارزش مشرتریان  بررای  سرازمان،  هرای  قابلیرت  بر تکیه با که است هایی شایستگی مستلزم رقابتی، مزیت پایداری حفظ و ایجاد 

 ها آن شرکت که است     و دانش اطالعات، سازمانی، فرایندهای ها، توانمندی ها، دارایی واعان شامل شرکت منابع  کند می ایجاد

 محسروس،  بنردی  دسته سه در را منابع این  نماید اجرا و داده توسعه را آفرین ارزش های استراتژی که کند می کنترل طوری را

  ]26[ کرد مالحظه توان می سازمانی های توانمندی و نامحسوس

 ،هرا  سیسرتم  افرراد،  در و دارد وجرود  زمران  سرتاسرر  در کره  رفتارهرایی  و دانش ها، مهارت از است ترکیبی شرکت، های بلیتقا 

 ترا  گیررد  می کار بهها  ستاده به ها داده تبدیل برای شرکت که هایی مهارت دیگر، بیانی به  شود می منعکس ساختارها و فرایندها

 بره  خردمت : ماننرد  نظرر  مرورد  اهرداف  آوردن بدست برای نامحسوس و محسوس منابع بترکی از سازمانی فرایندهای قالب در

 کاملی ترکیب عنوان بهها  شایستگی  نماید استفاده کاالها و خدمات بودن نوآور برتر، محصوالت توسعه های توانمندی مشتری،

 دارایهرا   شایسرتگی  از دسرته  آن  دهد پاسخ یمشتر نیازهای به دهد می اجازه شرکت به که هاست فرایند و منابع ها، دارایی از

 ایجراد  از سرازمان  اصرلی  هردف  شد، عنوان که همانگونه  کند آفرینی ارزش مشتریان برای بتواند که باشد می استراتژیک ارزش

 عملکرردی  اظلح از ممتاز موقعیتی به دستیابی و پذیری رقابت دارد، اختیار در که هایی قابلیت و منابع بر تکیه با رقابتی مزیت

  ]20[ است مداری مشتری بر مبتنی بازار در

 تجارت الکترونیکی -2-7

 تجرارت   اسرت  گرفتره  قررار  مختلف کشورهای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه محور 2ارتباطات و اطالعات فناوری امروزه

 و اینترنرت  ظهرور   اسرت  اقتصادی های هعرص در (ICTارتباطات ) و اطالعات فناوری انقالب عینی نمودهای از یکی الکترونیکی

 و هرا  شریوه  در انقالبری  الکترونیکری  تجرارت   است نموده متحول را تجارت سنتی های شیوه اخیر های دهه در آن شدن تجاری

 الکترونیکری  محیط در  است پوشانده عمل جامه وجه بهترین در را جویی صرفه و سرعت و کرده ایجاد گذشته تجاری های رویه

  شرود  مری  انجرام  الکترونیکری  اطالعرات  پایه بر تجاری مبادالت و منتفی مکانی و زمانی یها محدودیت و جغرافیایی های فاصله

   ] 04[ نماید می تسریع را جهانی تجارت روند الملل بین تجارت فراروی موانع رفع با الکترونیکی تجارت

 بره  ورود که طوری به است شده وکار کسب شرایط در شگرفی اتتغییر ایجاد باعث ارتباطات و اطالعات فناوری  حاضر عصر در

 ورود و ظهرور  حال عین در و است جهانی رقابتی فضای در دوام ضروریات از الکترونیکی وکار کسب و الکترونیکی تجارت دنیای

 ایجراد  وکرار،  بکسر  جرایگزینی  بررای  جدیرد  های فرصت استانداردها، در شدید رقابت رقابت، شدن جهانی جدید، رقبای سریع

 تجرارت  از  شروند  می محسوب الکترونیکی تجارت های مزیت از همگی مختلف، های زمینه در جدید شغلی های فرصت و مشاغل

 مرذاکره،  ارزیرابی،  انجرام  منابع، یافتن را الکترونیکی تجارت ها آن ترین ساده در که است شده ارایه مختلفی تعاریف الکترونیکی

 جنبه از همینین  گیرد می صورت الکترونیکی صورت به که اند دانسته پشتیبانی خدمات ارائه و رداختپ تحویل، سفارش، دادن

 هرای  شربکه  تلفرن،  خطروط  طریرق  از هرایی  پرداخرت  یا و خدمات و محصوالت اطالعات، تحویل الکترونیکی  تجارت ارتباطات،

 و جدیرد  شرکل  بره  تجرارت  مباحرث  تمرامی  شرامل  نیکیالکترو تجارت رفته هم روی  باشد می دیگر طریق هر یا و کامپیوتری

 و ها همزاید اینترنتی، تبلیغات آنالین، های فروشگاه الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، حساب الکترونیکی، پول: مانند تغییریافته

 طرور  بره  و شرده  بازرگرانی  مبرادالت  حجرم  و سررعت  افرزایش  باعرث  الکترونیکی تجارت  باشد می گوناگون طرق به ها مناقصه
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 سرود  نهایرت  در و ضرروری  غیرر  های واسطه حذف زمان، در جویی صرفه تولیدکننده، و خریدار هزینه کاهش سبب محسوسی

  ]47[ شود می اجتماعی رفاه افزایش و تر بیش

 وری، بهرره  یارتقرا  تولیرد،  منرابع  قیمرت  کاهش بازار، گسترش قبیل از مهمی اقتصادی های پیامد و مزایا از الکترونیکی تجارت

  دارد محروری  نقرش  اقتصرادی  زای درون رشرد  در و بروده  برخروردار  ترورم  کاهش و اشتغال ایجاد مبادالتی، های هزینه کاهش

ی زودگذر، عرصره جدیردی را در رقابرت    ها فرصتو بهره برداری از  ها هزینهتجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش 

ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد  ، عقب ماندن از این سیر تحول نتیجهشود میگشوده است تا آنجا که گفته 

 آن از نیز توسعه حال در کشورهای بلکه یافته توسعه کشورهای تنها  نه که شده سبب الکترونیکی تجارت فراوان داشت  مزایای

با یکردیگر   ها شرکتمبادالت تجاری افراد با یکدیگر،   نمایند استفاده المللی بین و داخلی عرصه در رقابت برای ابزاری عنوان به

به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج ها  و دولت ها شرکتو یا 

  [0]و  [25] در حرکت استی مبتنی بر اطالعات الکترونیکی ها سیستمگیری از  شده و به سوی انجام مبادالت از طریق بهره

اهمیرت   هرا  شررکت تجارت الکترونیکی عبارت است از بهبود فرآیندهای کلیدی کسب و کار با استفاده از اینترنت  امروزه، اغلب 

اند  این  این نوع تجارت را دریافته و تبدیل تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی را آغاز کرده و بسیاری در این راه نیز موفق بوده

پیشتاز، به منظور ارائه خدمات به مشتریان، توزیع و ارائه محصوالت، حفرظ مشرتریان موجرود و جرذب مشرتریان       های زمانسا

ی اینترنرت، سرطح   هرا  شربکه اند  دسترسی همگرانی بره    ی اینترنت بنا نهادهها شبکهجدید، فرآیندهای تجاری خود را بر اساس 

، افزایش داده است  از جمله انتظرارات، افرزایش   ها آنگویی به نیازهای  نی و پاسخانتظارات مشتریان را در زمینه خدمات پشتیبا

 2سراخت  گویی به این توقعات، پشتیبانی همه جانبه و قابل انعطاف مبتنری برر یرک زیرر     روزی است  پاسخ دقت و خدمات شبانه

ط خبرگانی که دانش خاص هرر صرنعت را   ای جهانی را توس تا بتوان در چارچوب آن، خدمات مشاوره کند میقدرتمند را طلب 

  [0] دارند، در اختیار مشتریان قرار داد

 سروی  از آن تردریجی  پذیرش و اقتصادی های بنگاه توسط آن بکارگیری جهان، در الکترونیکی تجارت حجم روزافزون گسترش

 مسرتمر  تالش جز راهی بنابراین  است تجاری و اقتصادی های عرصه در الکترونیکی تجارت بالقوه مزایای بیانگر کنندگان مصرف

 در الکترونیکری  تجرارت  موفقیت که دهد می نشان تجربی تحقیقات  نیست متصور اقتصادی های فعالیت در آن از استفاده برای

 بسرترهای   اسرت  کشرورها  ایرن  در الکترونیکی بسترهای مناسب شرایط بخاطر پیشرو توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 تسرهیل  درجره  و دولرت  هرای  فعالیت اطالعات، فناوری های زیرساخت کیفیت اینترنت، بر مبتنی های فرصت شامل یالکترونیک

 تجرارت  مهرم  بسرترهای  از یکری  پرایین،  های هزینه و برتر کیفیت با ارتباطاتی ابزارهای به تجار و افراد دسترسی  است تجاری

  [7]و  [6] است الکترونیکی

 و تجارت الکترونیکیمدیریت دانش مشتری -2-4

ی اینترنتی، روند مدیریت دانش در حوزه تجارت الکترونیکری اهمیرت زیرادی    ها شرکتگیری  به واسطه توسعه اینترنت و شکل

  ]03[و  ]41[ یافته است  به عبارت دیگر، موفقیت حوزه تجارت الکترونیکی بستگی زیادی به روند مدیریت دانش دارد
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ی شناسایی مشتریان در اقتصاد نوین تکیه دارد  تجرارت الکترونیکری   ها فرصتجارت الکترونیکی بر در این راستا شعار اصلی ت 

اطالعات مشرتری ارتبراطی نزدیرک وجرود      آوری جمعیک کانال غنی است که در آن بین تجربه خدمات و محصوالت جاری و 

  ]33[ دارد

هرای جدیرد بره منظرور دانرش آفرینری در        ه تشرکیل روش توسعه تکنولوژی تجارت الکترونیکی و اینترنت نره تنهرا منجرر بر     

به منظور مدیریت دانش انسجام یافته را نیز فرراهم سراخته    ها شرکتی مختلف شده بلکه فرصت افزایش توانایی این ها شرکت

  ]45[ است

کامرل عرضره   مطررح شرده اسرت کره برر نروآوری، طراحری، و ت        2منبع بازخورد ترین مهمبه عنوان  کننده مصرفدر کل دانش  

  این دانش مرکز اصلی اصول مختلفی را تشکیل داده اسرت؛ مرواردی   باشد میمحصوالت در حوزه تجارت الکترونیکی تاثیرگذار 

های اینترنتی، کیفیت خدمات، تحقیقات بازاریابی، افزایش ضریب کرارآیی روابرط بازاریرابی، بازاریرابی مسرتقیم،       از قبیل سایت

ژی تجاری و بازاریابی و عملکرد اجرایی؛ لرذا مردیریت دانرش مشرتری نقرش اساسری و مهمری را در        بندی بازار، استرات تفکیک

  ]43[ کند میتجارت الکترونیکی ایفا 

ای صورت گرفته شده است اما تعرداد کمری    های گسترده های مختلف بحث اگرچه در رابطه با مدیریت دانش مشتری در چرخه

انرد  همینرین ترا کنرون، ادبیرات و       ترونیکی بر مدیریت دانرش مشرتری تمرکرز داشرته    از تحقیقات جاری در حوزه تجارت الک

هرای اینترنتری   های مدیریت دانش مشرتری در سرایت  ای کامل از مکانیزمتحقیقات پیشین توجه چندانی به شناسایی مجموعه

  ]03 [اند، لذا الزم است تحقیقات آتی در این زمینه صورت پذیردتجارت الکترونیکی نداشته

 کسب مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی -2-4

 مزیرت   «یابنرد  دسرت  رقرابتی  مزیت به باید ها سازمان سودآوری، بر اینترنت تاثیرات دلیل به که» کند می بیان( 1552) 1پورتر

 :شود می حاصل طریق دو از پورتر دیدگاه از رقابتی

 کارایی( افزایش) عملیاتی یها هزینه کاهش (2

 برتر قیمت به دستیابی (1

 مبادلره  تسرریع  و تسرهیل  برا  اینترنت  است عملی و پذیرامکان نیز رقابتی مزیت دستیابی جهت در حالت دو این ترکیب امکان

 تلقری  براز  و آزاد بستر یک اینترنت چون دیگر سوی از  گردد می سازمان ارزش زنجیره سراسر در بهبود سبب اطالعات، بهنگام

 جملره  از  دارد نیراز  دیگرر  هرای  فناوری  به نسبت یتر کم گذاری سرمایه به است، برخوردار عمومی استانداردهای از و شود می

 از: عبارتند شود می عملیاتی یها هزینه کاهش سبب که اینترنت مزایای

 ارتباطات تر کم هزینه •

 موجودی تر کم سطح •

 مبادله تر کم هرینه •

 انسانی خطاهای کاهش •

 تدارکات زمانی چرخه کاهش •

                                                      
1 Feedback 
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 نقل و حمل هزینه کاهش •

 ...و کاغذ از استفاده کاهش •

 اسرتراتژیک  یرابی موقعیرت  عملیراتی،  هرای مزیرت  حفظ دشواری با  است استراتژیک یابیموقعیت رقابتی مزیت کسب دیگر راه

 در ریبرتر  بره  دسرتیابی  با توان می یابد، دست رقابتی مزیت به عملیاتی اثربخشی لحاظ از نتواند شرکتی اگر  شود می ترحیاتی

 اثربخشری  الکترونیکری،  تجرارت  در را خرود  رقرابتی  مزیت کسب پایه ها شرکت اکثر  کند پیدا دسترسی رقابتی مزیت به قیمت

 و گسرترده  فرروش  از پرس  خردمات  محصروالت،  کرردن  سفارشری  مثل مباحثی به توجه که حالی در  اند کرده تعیین عملیاتی

 تجرارت  در»( 1555) 2همکراران  و فراسر نظر از  داشت خواهد پی در بهتری ایجنت اینترنت، طریق از مشتری با ارتباط مدیریت

 مزیرت  بره  توانسرت  خواهرد  ها آن به دستیابی طریق از سازمان که دارد وجود رقابتی مزیت کسب برای منبع چهار الکترونیکی

 از: عبارتند منبع چهار این ؛«یابد دست رقابتی

 زدایری  واسطه فرآیند اینترنت فناوری از استفاده با  فروش خرده و وشفر عمده های واسطه یها هزینه در کاهش  2

 و فروشران  خرده و فروشان عمده مثل سنتی های واسطه به مراجعه بدون ندتوان می مشتریان و است گرفته شکل

 زانمیر  بره  را هرا  هزینره  کرار  ایرن   بخرند را نیاز مورد محصوالت( کننده تولید) اصلی فروشنده سایت به رجوع با

 ؛دهد می کاهش زیادی

 و ترامین  عملیرات  در نیراز  مرورد  فعالیرت  و زمران  کراهش  طریرق  از خریرد  با مرتبط یها هزینه کاهش توانایی  1

 لجستیک؛

 سازد؛ می فراهم را تامین زنجیره مدیریت بهبود امکان که اطالعات پردازش و گردآوری بهبود  3

 مرورد  در اطالعرات  پردازش و آوری جمع یها هزینه شکاه طریق از جدید بازارهای ایجاد و بازار سهم گسترش  4

  [22] بالقوه و فعلی مشتریان های خواسته و نیازها

 اطالعرات  فنراوری  از ناشری  مزایای که دارد می ابراز و کند می بیان را اطالعات فناوری در گذاری سرمایه مزایای»( 2331) 1ویل

 مزایای کلی طبقه سه در اطالعات فناوری از ناشی مزایای  «شود می ابتیرق مزیت ایجاد و مشتری با سازمان رابطه بهبود سبب

 مزایرای   دارد هایی مجموعه زیر نیز طبقات این از یک هر  شود می بندی تقسیم استراتژیک مزایای و ای مبادله مزایای اطالعاتی،

 بهبرود  موجب تجاری کارایی و ها سیستم هتوسع کارایی ارتباطات، کارایی اطالعات، پذیری انعطاف و دسترسی اطالعات کیفیت

 تجرارت  در  گرردد  مری  منتهری  اسرتراتژیک  مزیرت  بره  و شرد  خواهرد  هرا  آن به تر بیش گویی پاسخ و مشتریان با سازمان روابط

 فیزیکری  ابعراد  برر  صررفا  نرد توان مری ن دیگرر  رقابتی مزیت به دستیابی و رقابتی موقعیت کسب منظور به ها سازمان الکترونیکی

 از تغییرر   کننرد  تلفیرق  خرود  شرده  عرضره  محصوالت با را اطالعات و خدمات عامل دو باید بلکه کنند، تمرکز خود التمحصو

  شرود  مری  دیجیترال  اقتصراد  از سرنتی  اقتصاد جدایی موجب است همراه محصول با که خدماتی بر تمرکز به محصول بر تمرکز

 تلفیرق  در سرازمان  به کمک دیجیتالی اقتصاد در خاص طور به رونیکیالکت تجارت و عام طور به اطالعات فناوری تجاری ارزش

 از آنران  محصروالت  کره  خردماتی  توزیع و طراحی در تا کند می کمک ها شرکت به امر این  است محصول با اطالعات و خدمات

  [22] باشد فعال سازد، می متمایز رقبا

 سابقه و پیشینه پژوهش -2-11
                                                      

1 Fraser et al 
2 vail 
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 شده است      بندی دستههای انتشار  رت خالصه در جدول زیر بر اساس سیر صعودی سالسابقه و پیشینه پژوهش به صو

 . سابقه و پیشینه خارجی و داخلی پژوهش2جدول   

 سابقه و پیشینه خارجی پژوهش

 نتایج حاصل از پژوهش سال انتشار  نام پژوهشگران ردیف

ی به عنوان بخشی از دانش ارائه مدل، در نظر گرفتن دانش مشتر 1551 انابی و موریلو 2

شرکت، ایجاد فرآیندی تعاملی بین مشتریان و سازمان که هر دو 

  ]35[ برند طرف از مزایا و منافع این مدل سود می

پرداختن به اصول مربوط به غنای دانش در حوزه تجارت الکترونیکی،  1551 رولی 1

ت در حوزه تجار CKMنمایش طیف گسترده ای از مضامین پیرامون 

الکترونیکی، نمایش ابزارهای دانش، نیاز شدید به حفظ دانش پیرامون 

  ]43[ مشتریان و دانشی که خود مشتریان دارند در راستای کسب منافع

 

، استفاده از دانش مشتری در KMو  CRMارائه چارچوبی برای تلفیق  1553 بوس و ساگوماران 3

     ]11[ و قیمت محصوالت و خدمات ها ویژگیتعیین 

 

در یک سطح فرآیندی اشاره کردند،  CRMو  KMبر تلفیق دو مفهوم  1553 گیبرت و همکارانش 4

محتوی یا مضمون  -2تمایز قائل شدن بین چهار جنبه دانش که شامل 

  ]32[ ترکیب -4همکاری  -3شایستگی و صالحیت  -1

اره کردند، فراهم آوردن اش CKMهای  با ارائه چارچوبی بر قابلیت 1550 رولینز و همکارانش 0

 تر بیشبعنوان یک رهیافت مدیریتی یکپارچه، تاکید  CKMشناختی از 

، چارچوب CKMهای سازمانی در فرآیند  و شایستگیها  بر قابلیت

که شامل پنج باشد میپیشنهادی بر مبنای بازاریابی رابطه ای و بازارگرایی 

  ]44[ جز اصلی است

مدل، تاکید بر استفاده از دانش مشتری در توسعه محصوالت جدید،  ارائه 1556 سو و همکارانش  6

در این ها آنکاوی در کسب و بکارگیری دانش، تاکید  استفاده از ابزار داده

مدل این است که در حین استفاده از تکنولوژی روز، دانش مشتری را 

  ]06[ کسب و در طراحی محصول مورد نظر مشتری به کار گیرند
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و تجارت الکترونیکی بر مبنای چندین  CKMبررسی رابطه و ادبیات بین  1554 والس و مولینا کاستیلولوپز نیک 7

، پرداختن به نقش درک خطر و ریسک توسط کننده مصرفمشخصه 

  ]33[ مشتری

طرح دو مدل مفهومی، یک مدل پیرامون توصیف روند تشکیل دانش  1554 زنجانی و همکارانش 4

از طریق  توان میبندی دانش مشتری،  رامون طبقهمشتری و مدل دیگر پی

های مختلف و مشتریان به تشکیل  برقراری ارتباط آگاهانه بین ماهیت

  ]03[ دانش مشتری پرداخت

در  CKMهای  ارائه مدل، نیاز به توسعه شایستگی در همه جنبه 1525 اوگاندی و همکارانش 3

ارند، این مدل به ی که با تجارت الکترونیکی سروکار دهای زمانسا

که بتوانند با موفقیت به شناسایی  کند میهای تجاری موجود کمک  حوزه

  ]43[ و انسجام انواع دانش مشتری بپردازند

 سابقه و پیشینه داخلی پژوهش

 نتایج حاصل از پژوهش سال انتشار  نام پژوهشگران ردیف

که ترکیبی از مبانی مدیریت  مدل مفهومی مدیریت دانش مشتری را 2346 اخوان و حیدری 25

را برای کسب مزیت رقابتی  باشد میارتباط با مشتری و مدیریت دانش 

  [2] اند ارائه کرده

ارائه چارچوب و مدل برای توصیف مدیریت دانش مشتری در تجارت  2335 هاشمی و حاجی حیدری 22

  ]37[ الکترونیکی

دیریت بلوغ سازمان و مدیریت دانش، ارائه مدلی جهت های م معرفی مدل 2332 رضایی منش و محمد نبی 21

درجه بلوغ سازمان، استفاده از مدیریت دانش برای  گیری اندازهسنجش و 

مدیریت دانش تغییرات محیطی سازمان، از نظر ایشان دانش تنها منبع 

است،مورد پایش قرار  ها سازمانمطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در 

  [3] عوامل محیطی به طور مداومدادن تغییرات 

در تجارت الکترونیکی امرری   ها سازمانبا توجه به موارد ذکر شده، استفاده از مدیریت دانش مشتری جهت کسب مزیت رقابتی 

فوق و همینین تلفیق مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و مردیریت  جهت بررسی رابطه  لذاضروری و اجتناب ناپذیر است، 

پرداخته شده ها  اند که در ادامه به بررسی این آزمون در نظر گرفته شده هت ایجاد مدیریت دانش مشتری، آزمون هاییدانش ج

 است 
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 متدولوژی تحقیق. 3

است و با اسرتفاده   3و همبستگی 1، پیمایشی2پژوهش حاضر به لحاظ اهداف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی

شده و روش های تجزیه و تحلیل ذیل به بررسی رابطره برین متغیرر مردیریت      آوری جمعی ها دادهطالعات، ا آوری جمعاز ابزار 

همینین شناسرایی  دانش مشتری به عنوان متغیر مستقل اصلی و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته، 

در ایرن پرژوهش     پردازد می با هم و با مدیریت دانش مشتری روابط میان مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی، مدیریت دانش

بره روش آمراری، پرس از     ها دادهاستفاده شده است  برای تجزیه و تحلیل  ها داده آوری جمعپرسشنامه برای  گیری اندازهاز ابزار 

 های زیر مورد بررسی قرار گرفته است: روایی و پایایی پرسشنامه، آزمون تایید

 4اسمیرنف-فآزمون کولموگرو 

 0ضریب همبستگی اسپیرمن 

 6آزمون رگرسیون خطی ساده 

 گیری و تعیین حجم نمونهجامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه -3-1

که تعرداد  کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان اداره کل توسعه بازار بانک ملت ، عبارتست از، کلیه جامعه آماری این تحقیق

باشد  الزم به ذکر است متناسب برا نروع پرروژه هرای مختلرف برر حسرب نیراز         نفر می 35ه حدود طبق آمار اخذ شد ها آنکل 

لرذا   کننرد  مری همکراری   ها آنو با  شوند میهای دیگر بانک نیز به اداره کل توسعه بازار اضافه  متخصصان و کارشناسانی از اداره

 عدد فوق به صورت میانگین بیان شده است  

باشند و محقق با مطالعره آن  وچکی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده کیفیات اصلی جامعه مینمونه آماری مجموعه ک

  [4] قادر است تا نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد

با توجه به محدود بودن جامعه آماری پرژوهش حاضرر     باشد میگیری تصادفی ساده  گیری پژوهش حاضر نیز، نمونه شیوه نمونه

نفرر   35بنابراین با توجه به تعداد کل جامعره آمراری    برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است  7رجسی و مورگاناز جدول ک

(35=N ،در جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه )73 ( 73نفر=S برآورد شد  لذا تعداد )پرسشرنامه بره اداره کرل توسرعه      73

  گشت  آوری جمعارسال و  بازار بانک ملت

 ها داده آوری جمعابزار  -3-2

 ای و تحقیقات میدانی  مطالعات کتابخانه روش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مقاالت و منرابع الترین و فارسری حاصرل از جسرتجو در اینترنرت،       

اطالعرات مرورد نظرر و سرنجش متغیرهرای       آوری جمرع به منظور و  استفاده شده است ها  و کتابخانهو منابع اطالعاتی ها  بانک

های مورد سنجش در تحقیق، پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسرنجی   تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است  شاخص

                                                      
1 Development and Cross Sectional Research 
2 Survey Research 
3 Correlational or Associational Research 
4 Kolmogorov-Smirnov Test 
5 Spearman Correlation Coefficient 
6 Simple Linear Regression Analysis 
7 Krejcie & Morgan 

http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7lMKUyJRZFgAOCxXNyoA?ei=UTF-8&vm=r&fr=yfp-t-742-s&p=simple+linear+regression+analysis&rs=0&fr2=rs-top
http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7lMKUyJRZFgAOCxXNyoA?ei=UTF-8&vm=r&fr=yfp-t-742-s&p=simple+linear+regression+analysis&rs=0&fr2=rs-top
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ه و اداره کل توسعه بازار بانک ملت قرار گرفرت  دانشگاو اساتید گذاشته شود، در معرض قضاوت چند تن خبرگان و کارشناسان 

سوال بوده است کره   46پرسشنامه مذکور شامل  استفاده شد  ها داده آوری جمعو نهایتا از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار 

با مشرتری،  بخش اصلی مدیریت ارتباط  0های پرسشنامه در  ریزی گردیده است، سوال ای لیکرت طرح گزینه 0بر اساس طیف 

 کاوی، مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی طراحی گردیده است   داده

 روایی و پایایی پرسشنامه-3-3

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد  روایی اصطالحی است که به  گیری اندازهآن است که وسیله  2مقصود از روایی

  در آزمون روایی هدف آن است که به مشکالت و ابهامات احتمالی موجرود در سرواالت و   کند میاف مورد نظر اشاره تحقق اهد

  [4] ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد

 پرسشنامه، سواالت مربوط در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته اسرت و در رابطره یرا قابرل فهرم      پس از طراحی مقدماتی

بودن سواالت، مرتبط بودن هدف آزمون با سواالت مطرح شده و حذف سواالت نامربوط از تعدادی افرراد خبرره و کارشرناس از    

جمله کارشناسان اداره کل توسعه بازار بانک ملت و انجمن تجارت الکترونیکی همینرین اسراتید و صراحب نظرران دانشرگاهی      

تغییرات الزم در پرسشنامه و سواالت آن به عمرل آمرده و لرذا از ایرن      ها آنظرات گیری از ن نظرخواهی شده و در نهایت با بهره

 جهت پرسشنامه از روایی محتوایی کافی برخوردار است 

پرذیری، ثبرات یرا       پایرایی بره دقرت، اعتمراد    کنرد  مری عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشراره   گیری اندازهیک وسیله  1پایایی

  [21] کند میاشاره پذیری نتایج آزمون  تکرار

  اسرت  شده استفاده گیرد قرار می پایایی سنجش مبنایها  پژوهش بیشتر در که 3کرونباخ آلفای ضریب روش از پژوهش این در

  است 4روش ضریب آلفای کرونباخ، روشی جهت تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی

به دست آمرده اسرت کره بیرانگر قابرل قبرول برودن پایرایی          453/5شنامه سوال این پرس 46مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای 

 پرسشنامه مذکور است 

 ها دادههای حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته. 4

 اسمیرنف-آزمون کولموگروف -4-1

مطمرئن  ای الزم است از نرمال بودن توزیرع متغیرهرا   های مقایسهقبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون

صرورت اسرتفاده از   شرود و در غیرر ایرن    های پارامتری توصیه میکه متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون شویم  در صورتی

اسمیرنف بهترین گزینه برای تعیین نرمال بودن -های معادل غیر پارامتری مد نظر قرار خواهد گرفت  آزمون کولموگروفآزمون

 باشد   توزیع متغیرها می

 پژوهشمتغیرهای اسمیرنف -نتایج حاصل از آزمون کولموگروف .3ل جدو

                                                      
1 Validity 
2 Reliability 
3 Cronbach's Alpha 
4 Internal Consistency 
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-کولموگروف Zآماره  متغیرها

 اسمیرنف

 داری معنیسطح 

(sig) 

 نتیجه

 نرمال 574/5 173/2 مدیریت ارتباط با مشتری

 نرمال 163/5 557/2 کاوی داده

 نرمال 467/5 407/5 مدیریت دانش

 نرمال 640/5 466/5 مدیریت دانش مشتری

 نرمال 407/5 475/5 مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی

 

 دهرد  مری کره نشران    باشرد  مری  50/5( کلیره متغیرهرا براالی    sig) داری معنیهمانطور که از جدول فوق مشخص است، سطح 

   ن پژوهش دارای توزیع نرمال هستند متغیرهای تحت بررسی در ای

 ضریب همبستگی اسپیرمن -4-2

ری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگرر اسرت  ضرریب همبسرتگی     تحلیل همبستگی ابزا

  ضریب همبستگی شدت رابطه و همینرین نروع رابطره    باشد مییکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر 

  باشرد  میصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر صفر است و در  -2و  2  این ضرایب بین دهد می)مستقیم یا معکوس( را نشان 

  ضریب همبستگی اسرپیرمن  شود میمحاسبه  ها دادهضریب همبستگی اسپیرمن مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه 

  در تحقیق شود میکامال مبتنی بر مقیاس ترتیبی بوده که با استفاده از آن، میزان ارتباط و جهت رابطه بین دو متغیر مشخص 

حاضر تالش شده است تا رابطه بین مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی با مدیریت دانش مشتری، رابطه بین مدیریت ارتباط با 

کاوی با مدیریت دانش و با مدیریت دانرش مشرتری همینرین     کاوی و با مدیریت دانش مشتری، رابطه بین داده مشتری با داده

مدیریت ارتباط با مشتری و با مدیریت دانش مشرتری بررسری شرود  بررای بررسری ادعرای وجرود        رابطه بین مدیریت دانش با 

هرایی بره شررح زیرر در نظرر       همبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته و به دست آوردن ضریب همبسرتگی اسرپیرمن فررض   

 گیریم: می

:H0وجود ندارد داری معنیهمبستگی                                                                                            :                               

  : :H1وجود دارد داری معنیهمبستگی                                                                                          

 شود میرد  H0باشد فرض  50/5از  تر کم( ضریب همبستگی اسپیرمن sigسطح معناداری ) SPSS افزار نرمهرگاه با استفاده از 

  [21] و مفهوم آن این است که همبستگی بین دو متغیر وجود دارد

 نتایج حاصله به شرح ذیل است 
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 نیکیآزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت الکترو .4جدول 

مزیت رقابتی در تجارت 

 (CAECالکترونیکی )

مدیریت دانش مشتری 

(CKM) 

 

مدیریت دانش مشتری  ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **777/5

(CKM) 
 (sig) داری معنیسطح  _ 555/5

 تعداد 73 73

مزیت رقابتی در تجارت  ضریب همبستگی اسپیرمن **777/5 2

 (CAECالکترونیکی )
 (sig) داری یمعنسطح  555/5 _

 تعداد 73 73

که بین مدیریت دانش مشرتری و   شود میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمبر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن فوق که 

 تروان  مری ( 777/5مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )

  بدین معنی که کاربرد مدیریت دانش مشتری بر مزیت رقرابتی در  باشد مین رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم گفت شدت ای

 تجارت الکترونیکی موثر است  

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت ارتباط با مشتری و داده کاوی . 5جدول 

 داده کاوی

(DM) 

مدیریت ارتباط با 

مشتری مشتری 

(CRM) 

 

مدیریت ارتباط با مشتری  ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **440/5

(CRM) 
 (sig) داری معنیسطح  _ 555/5

 تعداد 73 73

 داده کاوی ضریب همبستگی اسپیرمن **440/5 2

(DM) _ 555/5  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73
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که بین مدیریت ارتباط با مشتری  شود میفته است، نتیجه گر 50/5از  تر کمکه  فوق بر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن

گفرت شردت ایرن رابطره      توان می( 440/5کاوی رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی ) و داده

 کاوی موثر است     بدین معنی که کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر دادهباشد میمتوسط و جهت آن نیز مستقیم 

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری .6جدول

مدیریت دانش مشتری 

(CKM) 

مدیریت ارتباط با مشتری 

 (CRMمشتری )

 

مدیریت ارتباط با مشتری  ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **631/5

(CRM) 
 (sig) داری معنیسطح  _ 555/5

 تعداد 73 73

 مدیریت دانش مشتری تگی اسپیرمنضریب همبس **631/5 2

(CKM) _ 555/5  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

که بین مدیریت ارتباط با مشتری  شود میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمکه  فوقبر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن 

گفت شردت   توان می( 631/5دار ضریب همبستگی )و مدیریت دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مق

  بدین معنی که کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری برر مردیریت دانرش مشرتری     باشد میاین رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم 

 موثر است  

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین داده کاوی و مدیریت دانش .7جدول 

 مدیریت دانش

(KM) 

 داده کاوی

(DM) 

 

 داده کاوی ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **750/5

(DM) 555/5 _  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

 مدیریت دانش ضریب همبستگی اسپیرمن **750/5 2

 (sig) داری معنیسطح  555/5 _
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 (KM) تعداد 73 73

کره برین داده کراوی و مردیریت      ودشر  میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمفوق که  بر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن

گفت شدت ایرن رابطره قروی و     توان می( 750/5دانش رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )

   بدین معنی که کاربرد داده کاوی بر مدیریت دانش موثر است  باشد میجهت آن نیز مستقیم 

 کاوی و مدیریت دانش مشتری آزمون همبستگی اسپیرمن بین داده .4جدول

مدیریت دانش مشتری 

(CKM) 

 داده کاوی

(DM) 

 

 داده کاوی ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **700/5

(DM) 555/5 _  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

 مدیریت دانش مشتری ضریب همبستگی اسپیرمن **700/5 2

(CKM) _ 555/5  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

کره برین داده کراوی و مردیریت      شرود  میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمبر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن فوق که 

گفت شدت این رابطره   توان می( 700/5دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )

 کاوی بر مدیریت دانش مشتری موثر است   ی که کاربرد داده  بدین معنباشد میقوی و جهت آن نیز مستقیم 

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری. 4جدول

مدیریت ارتباط با 

 (CRMمشتری )

 مدیریت دانش

(KM) 

 

 مدیریت دانش ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **332/5

(KM) 552/5 _  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

مدیریت ارتباط با مشتری  ضریب همبستگی اسپیرمن **332/5 2
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 (CRM) (sig) داری معنیسطح  552/5 _

 تعداد 73 73

که بین مدیریت دانش و مردیریت   شود میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمکه  فوقبر اساس سطح معناداری آزمون اسپیرمن 

گفرت شردت ایرن     تروان  می( 332/5دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی ) ارتباط با مشتری رابطه معنادار وجود

   بدین معنی که کاربرد مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری موثر است  باشد میرابطه متوسط و جهت آن نیز مستقیم 

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت دانش و مدیریت دانش مشتری .11جدول 

دانش مشتری مدیریت 

(CKM) 

 مدیریت دانش

(KM) 

 

 مدیریت دانش ضریب همبستگی اسپیرمن 2 **732/5

(KM) 555/5 _  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

 مدیریت دانش مشتری ضریب همبستگی اسپیرمن **732/5 2

(CKM) _ 555/5  داری معنیسطح (sig) 

 تعداد 73 73

که بین مدیریت دانش و مردیریت   شود میاست، نتیجه گرفته  50/5از  تر کمکه فوق اسپیرمن بر اساس سطح معناداری آزمون 

گفت شدت این رابطره   توان می( 732/5دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد  همینین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )

 مدیریت دانش مشتری موثر است   بدین معنی که کاربرد مدیریت دانش بر باشد میقوی و جهت آن نیز مستقیم 

 آزمون رگرسیون خطی ساده  -4-3

ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را  ر رگرسیون به دنبال برآورد رابطهد

متغیرر کمری وجرود دارد و ایرن     با استفاده از متغیر یا متغیرهایی معلوم، تعیین کرد  با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو 

 (.y= a+bx)  رابطه به صورت خطی باشد

کل مدل رگرسیون مورد آزمون قررار گیررد کره ایرن کرار       داری معنیشیوه کار در رگرسیون به این صورت است که ابتدا باید  

که این کار با تک تک ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود،  داری معنی  سپس باید گیرد میصورت  ANOVAتوسط جدول 

  [21] گیرد میاستفاده از جدول ضرایب صورت 

 :باشد میکل مدل رگرسیون به صورت زیر  داری معنیهای آماری آزمون  فرضیه



 
    

   / مقاالت                                216 
 

  
                               :H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد                                                                                                 

 :H1رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد                                                                                                

    شود میدرصد باشد، فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید  0از  تر کم( sigاگر سطح معناداری )

از رگرسیون خطری سراده اسرتفاده    دو متغیر مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی ی رابطه جهت بررس

    شود می

پرردازیم  مقردار ضرریب     در این قسمت به کمک تحلیل رگرسیون ساده به بررسی متغیر مستقل و وابسته اصرلی پرژوهش مری   

  جردول  باشد میاز تغییرات متغیر وابسته، تحت تاثیر متغیر مستقل دهنده این است که چند درصد  ( نشانR Squareتعیین )

ANOVA     حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر اسرت  اگرر مقردارsig 

  بره  باشرد  مری طری ن درصد باشد معادله رگرسیون خ 0تر از  و اگر بزرگ باشد میدرصد باشد، معادله رگرسیون خطی  0از  تر کم

این جدول به ترتیرب مقردار ثابرت و ضرریب متغیرر       B  در ستون شود میتحلیل رگرسیون انجام  Coefficientsکمک جدول 

 SPSS20 افرزار  نررم مستقل در رگرسیون ارایه شده است  در ادامه جداول خروجی به دست آمده از آزمون رگرسریون توسرط   

 آمده است 

 ریب تعیین رگرسیون مولفه مدیریت دانش مشتریضریب همبستگی و ض .11جدول

 خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده (R2ضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )

454/5 646/5 642/5 15167/5 

 تحلیل واریانس مولفه مدیریت دانش مشتری .12جدول 

 (sigسطح معناداری ) (Fتوزیع فیشر ) میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 555/5 764/213 335/0 2 335/0 رگرسیون

   542/5 72 326/1 باقیمانده

    71 146/4 کل

از  ترر  کم داری معنی، زیرا سطح کند میجدول تحلیل واریانس رگرسیون خطی بودن رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تایید 

، ضریب تعیین بین مولفه مدیریت دانش مشتری و مزیت رقرابتی در تجرارت   درصد است  با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه 0

درصرد از تغییررات مزیرت رقرابتی در تجرارت الکترونیکری، تحرت تراثیر          6/64 دهد میدرصد است که نشان  6/64الکترونیکی 

    باشد میمدیریت دانش مشتری 

 ارت الکترونیکیتحلیل رگرسیون مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تج .13جدول 

   ضریب استاندارد ضریب استاندارد نشده مدل رگرسیون
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B خطای معیار Beta t sig 

 مقدار ثابت

 مدیریت دانش مشتری

357/5 

454/5 

135/5 

572/5 

 

454/5 

216/3 

332/22 

553/5 

555/5 

واحد تغییرر در مولفره    454/5ی، مشخص است به ازای یک واحد تغییر در مولفه مدیریت دانش مشتر 0همانطور که از جدول 

 به صورت زیر نوشت:  توان می  معادله خط رگرسیون را شود میمزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی ایجاد 

 = مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی 357/5+ 454/5مدیریت دانش مشتری 

 گیری نتیجه. 5

های وفاداری مختلرف   رتباط دادن مشتریان به شرکت توسط برنامهمدیریت ارتباط با مشتری  بطور سنتی بعنوان ابزاری برای ا

ترین منبع    اما بزرگشود میانجام  ها آنمعروف است، که از طریق انتخاب مشتریان، به دست آوردن مشتریان، نگهداری و ارتقا 

 هرای  الیره  برا  وسیع مفهوم یک مشتری، روابط مدیریت  باشد میارزش را کنار گذاشته، که همان دانش موجود برای مشتریان 

 مشرتری  سرمت  بره  حرکرت  جهرت  هایشران  تالش در ها شرکت به کاوی داده  باشد می کاوی  داده ها آن از یکی که است متعدد

کاوی برای به دست آوردن دانرش مشرتری متمرکرز       مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش  با دادهکند می کمک محوری

یی توانایی رقابرت را دارا هسرتند کره دانرش     ها شرکتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعیت است، در بازار رقابت  شوند می

  بردین ترتیرب، دانرش بررای     نماینرد  مری جدید را در سازمان خود ایجاد نموده، توزیع کرده و آن را تبدیل به کاالها و خردمات  

  بنرابراین دانرش نره    دهرد  میی جدید را ها فرصتئل و تصرف و به سازمان، امکان حل مسا کند میسازمان، مزیت رقابتی ایجاد 

  محققان بر این باورند که مشتری هنگرام اسرتفاده   گردد میفقط یک منبع مزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن 

منرابع بررای    نترری  مهرم   این دانرش بره یکری از    کند میاز یک خدمت و یا مصرف یک کاال مقدار زیادی دانش و تجربه کسب 

تبردیل شرده اسرت، خصوصرا در عصرر       ها شرکتاست و به دست آوردن آن به یک مزیت رقابتی جدید در  بدل شده ها سازمان

اند محیط سازمان پویاتر شده است و برا ظهرور تجرارت     ای گسترش یافته ی رایانهها شبکههایی مثل وب و  فناوری اطالعات که 

فزایش یافته و باعث تضمین عملکرد بهتر نسبت به رقبا و در کوتاه مدت سودآوری و در بلند الکترونیکی اهمیت مزیت رقابتی ا

  از طرف دیگر مشتری برای آنکه بهترین خرید را انجام دهد به دانشری احتیراج دارد کره بایرد     شود میمدت بقا و رشد سازمان 

ر دو بر این تکیه دارند کره منرابعی بررای حمایرت از     تامین شود  مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری ه ها شرکتتوسط 

فرآیندهای تجاری یک شرکت بیابند  تلفیق دو نظریه مدیریت روابط با مشتری و مدیریت دانش، که با مدیریت دانش مشرتری  

یریت دانرش  مد باشد میین دانش به او تر مناسب، راهکار مناسبی برای کسب دانش از مشتری و ارائه بهترین و شود میشناخته 

ی که مشتریان خود را از دریافت منفعالنه محصوالت و خدمات فراتر برده و های زمانسامشتری، به عنوان فرآیند استراتژیک در 

 وکرار  کسرب  و الکترونیکری  تجرارت  دنیرای  بره    ورودکنرد  مری گیرند، ظهرور   با دادن اختیار به عنوان شرکای دانش، در نظر می

کراربرد مردیریت دانرش مشرتری      دهرد  میهای پژوهش نشان  است  یافته جهانی رقابتی فضای در امدو ضروریات از الکترونیکی

هرای مردیریت ارتبراط برا      گیرری از تکنیرک     برا بهرره  شرود  میدر تجارت الکترونیکی  ها سازمانسبب کسب مزیت رقابتی برای 

برداری از ایرن دانرش    که با مدیریت و بهره شود یمکاوی و مدیریت دانش، دانش از، برای و درباره مشتری کسب  مشتریان، داده
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یی که با تجارت و کسب و کرار الکترونیکری   ها شرکتو  ها سازمانمشتری کسب شده مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی برای 

غیرر  میران مت  داری معنری ارتبراط   شرود  مری های آماری مشاهده    همینین از بررسی نتایج آزمونشود میسروکار دارند، حاصل 

های مربوط به متغیر مستقل میرزان دسرتیابی بره مزیرت      مستقل تحقیق و متغیر وابسته وجود دارد، یعنی با افزایش توانمندی

یی که با تجارت و کسب و کار الکترونیکری سرروکار دارنرد از    ها شرکتو  ها سازمان شود می  لذا پیشنهاد یابد میرقابتی افزایش 

ی مربروط بره مشخصرات و    هرا  دادهتا بدین وسیله بتوانند با استخراج الگوهای کاربردی از میان فنون داده کاوی استفاده کنند 

ی مدیریت ارتبراط برا   ها سیستمهمینین از  ،رفتارهای مشتری، به تنظیم برنامه برای ارتباط فعال و دائمی با مشتریان بپردازند

ز طریق فراهم کردن موجبات رضایتمندی مشتری و در پری  مشتری جهت بهبود رابطه با مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی ا

حمایت همه جانبه مدیران از اشتراک و تسهیم دانرش جدیرد در سرازمان ترا تبردیل آن بره       ؛ بهره گیرند ها آنآن وفادار ماندن 

طراحری  کاالها و خدمات در چارچوب مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخ گرویی بره خواسرته هرای آنران صرورت گیررد و  برا         

استراتژی های سازمانی جهت مدیریت و استفاده کاربردی از دانش مشتری به منظور دسرتیابی بره مزیرت رقرابتی و پایردار در      

تجارت الکترونیکی و مدیریت کارا و اثربخش انواع دانش مرتبط با مشتری، از ارائه مطلوب کاال و خدمات به مشتریان و کسرب  

  رضایت آنان اطمینان حاصل نمایند
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