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          چکیده  

معطوف به دستیابی به انواع دانش ها از جمله دانش مشتریان به  سیستم های مدیریت دانش سازمانی       

منظور بهره گیری از آنها در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشند. دانش مشتریان از تنوع و تکثر خاصی 

برخوردار است و این موضوع بهره گیری مطلوب از آن توسط سازمان را با نوعی دشواری مواجه می نماید . 

ایجاد امکان بهره گیری نظام دار و هدفمند از دانش مشتریان نیازمند استفاده از سیستم داده کاوی از این رو 

است. داده کاوی فرایند کاوش و استخراج داده های هدفمند از میان حجم عظیم داده ها و مدل کردن الگوهای 

به کارگیری مطلوب سیستم داده کاوی ناآشکار نهفته در میان انبوه داده ها می باشد. در این مقاله مدلی برای 

در سیستم مدیریت دانش مشتری ارائه شده است. بر اساس این مدل اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت 

استفاده از آن  دانش مشتری در تعامل با دیگر بخش های سیستم مدیریت دانش سازمان افزایش یافته و فرایند

  .و تسریع می گردد تسهیل

 داده کاوی، مدیریت دانش مشتری، دانش مشتری :واژگان کلیدی
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 مقدمه      

 به فوری نیاز که شوند. اینجاست می انباشته و جمع آوری گیر چشم سرعت با ها داده ، موضوعات وسیع گستره در     

 داده زیاد حجم ( از دانش ) مفید اطالعات استخراج انسان در به کمک برای یابزار و محاسباتی های ازنظریه نسل جدیدی

 باشند. داده می ها داده پایگاه از دانش کشف زمینه ظهور، حال جدید در ابزار و ها نظریه این .است ضروری های دیجیتالی

الگوریتم  کشف و داده ها تحلیل و تجزیه از استفاده شامل است که ها داده پایگاه از دانش کشف فرآیند در گام یک کاوی

 استخراج مفید برای ابزار از استفاده کاوی داده فرآیند اساس .رود کار می به ها داده از خاص الگوهای تولید برای که است

 تواند می کاوی داده و است دانش مدیریت از اساسی داده کاوی بخش است، بزرگ های داده از ای مجموعه میان از دانش

 کاوان داده میان در تجاری( )هوش مشترک گذاشتن دانش اشتراک به باشداول برای مفید دانش مدیریت برای دو جنبه در

 سازمان ها به کاوی داده ابزارهای بنابراین. می دهد گسترش را بشر دانش که ابزار یک عنوان به کاوی از داده استفاده دوم

 (    29)محرابیان،  .بیابند داده ها باالی حجم میان در را دانش پنهان تا کند می کمک

 هرکدام رایز اند، قرارگرفته مطالعه مورد شتریمشتری ب با ارتباط تیریمد دانش و تیریمد میمفاه ریاخ سالهای از سویی در  

سازی، بهره  رهیذخ افت،یدر دنبال به دانش تیریمد که یحال در .آورد خواهند ارمغان سازمان به برای یرقابت تیمز ینوع به

سازمان است، مدیریت روابط مشتری به بهبود روابط مشتری و مفاهیمی چون وفاداری می برداری و تسهیم دانش در درون 

 دانش به اخص طور به که اند افتهی دست دییجد جینتا به پردازان هینظر (. اما1921پردازد)حاج کریمی و منصوریان، 

 دیجد مفهوم راستا نیدر ا لذا .اند بوده دانش نیا تیریمد برای ییابزارها و ها روش دنبال به و دهیورز دیمشتری تاک

مشتری در سازمان می  با ارتباط تیریمد دانش با تیریکپارچه سازی مدی آن الزمه که شده مطرح مشتری دانش تیریمد

 ییشناسا به قادر مشتری، سازمان با ارتباط تیریمد باشد. بنابراین در اثر هم افزایی حاصل از یک پارچه سازی دانش و

 خدمات و توسعه محصوالت و نوآوری مستمر اتیعمل جهینت در و بود خواهد آنها رفتار ینیب شیو پ خود انیمشتر ازهایین

 اطالعات آوری فن شد  . ظهور خواهد یسازمان عملکرد به بهبود منجر متعاقبا و دهد یم قرار شتریب تیعنا مورد را دیجد

ز ین آن تیریمد نحوه و دانش در مورد بلکه است، شده ها داده استخراج ثبت و ،یابیدست نحوه به عالقه جادیا باعث تنها نه

 باعث آن، ی توسعه و برای اکتساب ییو توانا بوده کیاستراتژ منبع نیمهمتر دانش قت،یحق در .دینما یم عالقه جادیا

(. 1932رقاب می شود )برزین پور و همکاران،  تیقابل تداوم برای دییفوا جادیا باعث تینها مسئله در نیا و شده آن میتسه

 در این پژوهش مدلی ارائه می گردد که در آن کاربرد داده کاوی در مدیریت دانش مشتری نشان داده می شود. 
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 مفهوم داده کاوی 

داده کاوی تعاریف مختلفی دارد. داده  کاوی فرایند کشف الگو ها و اطالعات نهفته از داده های موجود می باشد )فریدوی راج    

(. داده کاوی فرایند استخراج، تجزیه و تحلیل داده ها و خالصه سازی آن به اطالعاتی مفید می باشد اطالعاتی که 9112، 1وگورورائو

(. 9112و همکاران ، 9کردن ارتباطات و یا الگوهای میان ده ها حوزه در داده های بزرگ می باشد.)کوئن برای کاربران موجب کشف

داده کاوی عبارت است از استخراج خودکار الگو های اطالعات از داده های تاریخی که سازمان های مختلف را قادر می سازد تا بر 

کاوی به آنها آنچه را که نمی دانستند و حتی به فکر پرسیدن آن نیز نیفتاده اند مهمترین جنبه های کسب و کارشان تمرکز کنند.داده 

داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی ،فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده گوید .  می

 و علمی رشته یک باشد، بلکه نمی خریداری قابل محصول یک صورت به کاوی داده(. 1921می شود )ولی محمدی و همکاران، 

(. بلکه داده کاوی به فرایند کشف و استخراج 33شود)یوسفی و غالمی،  سازی پیاده پروژه یک صورت به بایستی که است فرآیندی

 (. 1929الگو های مخفی از مقادیر زیادی داده اطالق می شود)افشار کاظمی و همکاران، 

 کند می کمک زیادی داده کاوی فرآیند فهم در ما به دانش مدیریت و داده،یادگیری ماشین ارهداده،انب پایگاه توسعه

 و د. اصطالحاتکن می بسیار بیان خام مواد از را دقیق ای تکه یا کوچک مجموعه فرآیند یافتن که است واضحی کاوش،اصطالح

 الگوی داده، پایگاه از دانش مانند، کاوش دارند مشابهی و متفاوت معانی که دارد وجود کاوی برای داده نیز دیگری بسیار عبارات

 مشهورتر شده استفاده اصطالحات و عبارات مشابه با را کاوی داده افراد از بسیاری . داده شناسی باستان ، و داده الیبروبی تحلیلی، داده

 پایگاه در دانش کشف فرآیند در گام ضروری یک هکاوی داد دیگر، منظری از اما یبرند، م کار به داده در پایگاه دانش کشف مثل

 استخراج»از است عبارت شده ذکر مراجع اکثر که در تعریفی ولی دارد وجود کاوی داده از متفاوتی های باشد. تعریف می داده

 و بسیار قوی متدولوژی یک می باشد داده کاوی« و پیچیده بزرگ بسیار داده پایگاه یک از پنهان الگوهای کشف و و دانش اطالعات

 به کاوی نمایند داده تمرکز خود ههای داد مخزن از اطالعات مترین مه که بر کند می کمک ها سازمان به که باشد می باال پتانسیل با

 کشف را الگوهای پنهانی هکاوی داد ابزارهای .باشد می موجود ههای داد در مجموعه موجود پنهان الگوهای خودکار یافتن معنای

 دهند، نمی قرار مد نظر را نها آ انتظار از خارج الگوهای و اطالعات که این دلیل است به ممکن متخصصان که کنند می بینی پیش و

 .برد پی دانش مدیریت در باالخص نها، سازما در کاوی داده نقش به توان می هکاوی داد تعریف از آگاهی با .نیابند دست ها آن به

 از دانش استخراج یا کاوی داده.برسند ناشناخته الگوهای و دانش باالتر سطح به داده سطح از نها سازما که شود سبب می کاوی داده

 الگوریت شامل کاوی داده مفهوم .ههاست داد از انبوهی میان فهم در قابل و معتبر،جدید شناسایی الگوهای مهم فرآیند ها داده پایگاه

 مگیری تصمی استخراج برای اطالعاتی داده با انبار یا داده پایگاه هر .هاست داده از اطالعات باعث استخراج که است متدهایی و مها

 روش و مصنوعی، هوش فناوری چندین ترکیب توسط کاوی داده مدل کامل اندازی راه تا فناوری اند این ارزشمند شده هوشمندانه

 (1929شود )محرابیان،  می استفاده اطالعات سازی نمایه تجسم و الگو دانش، کسب ماشینی، یادگیری داده، پایگاه:از قبیل آماری های

                                                            
1- Phridvi Raj & Guru Rao 
2 - kwon & et al 
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 فنون کارگیری به از (. هدف9112، 1بینی )هان و کمبر پیش و توصیف :روند می کار به منظور دو به کلی نگاه یک در کاوی داده فنون

 وابسته و شده هدف نامیده بینی پیش مورد ویژگی .هاست ویژگی سایر اساس بر خاص ویژگی یک بینی ارزش پیش کننده، بینی پیش

 فنون بکارگیری از اما هدف هستند مستقل و توضیحی متغیرهای می کنند بینی پیش به کمک که هایی ویژگی و هاست ویژگی سایر به

 ، بندی دسته شامل بینی فنون پیش کند سازی خالصه را ها داده های زیرین الیه بین ارتباط که نحوی به است الگو استخراج توصیفی

وهمکاران،  9است)تان دست این از مواردی و  0ناهنجاری تشخیص ،  بندی شامل خوشه توصیفی فنون و شود می غیره و  0رگرسیون

9112.)  

 کاربرد داده کاوی
 شود:های بسیار متنوع و متفاوت استفاده میکاوی در حوزهداده امروزه     

های موفقیت داروسازی، تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی، تعیین نوع رفتار با بیماران و پیشگویی میزانحوزه علم: شیمی، فیزیک، 

های سخت، بیوشیمی، حسگرهای کنترل در اقمار مصنوعی، های درمانی در برخورد با بیماریاعمال پزشکی، تعیین میزان موفقیت روش

ها و توسعه داروها. خرده فروشی: تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار، تعیین نبندی گروه پروتئیها و تقسیمبیوعلم شامل توصیف ژن

های های اعتباری، تعیین میزان استفاده از کارتبینی الگوهای کالهبرداری از طریق کارتالگوهای خرید مشتریان. بانکداری: پیش

و سرمایه، تعیین مشتریان وفادار، مدیریت ریسک و های اجتماعی فروش و بازاریابی: تجزیه و تحلیل سهام اعتباری براساس گروه

ها: ورزش و های جدید توسط مشتریان دیگر حوزهبینی فروش بیمه: تجزیه و تحلیل دعاوی و پیشگویی میزان جریمه بیمه نامهپیش

 های علم.سرگرمی، فضانوردی و دیگر حوزه

 
 
 

 مراحل فرآیند داده کاوی و فرآیند کشف دانش

شف دانش به معنای کشف نیمه اتوماتیک دانش از پایگاه داده، یافتن اطالعات و الگوهای مفید از داده می باشد که باید فرایند ک     

معتبر، از قبل ناشناخته وبه طور بالقوه مفید باشد. فرایند های کشف دانش الگوهای جالب توجه به کاربر ارائه می دهد یا ممکن 

انی ذخیره گردند. مدل کشف دانش یک فرایند تکرار پذیر و تعاملی می باشد به این دلیل به است به عنوان یک دانش جدید سازم

(. این فرآیند که به نوعی همان مراحل 9،9112کار گرفته می شود که اغلب در برخی شرایط، تعامالت کاربری الزم می باشد)سیمون

 فرایند داده کاوی می باشد شامل مراحل زیر است:

 ای انجام خواهد شد.کند که چه کاری، در چه حوزهف و فهم حوزه کاربرد آن است و مشخص میشناسایی هد -1

 ها یعنی تعیین اهداف برای تجزیه و تحلیل و کشف آن. انتخاب داده -9

 ها. سازی دادهها شامل تمیزسازی دادهآماده -9

 یابی به اهداف. کاوی برای دستاتخاذ بهترین روش داده -2

 کاوی یعنی به کارگیری الگوریتم. ای دادهاجر -2

 ها. ارزیابی و اعتبارسنجی یافته -2

                                                            
1- Han & Kamber 
2 - Tan et al 
3 - Simon 
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 استفاده از نتایج و تثبیت و تحکیم دانش کشف شده.  -7

 (1921گیری براساس دانش کشف شده.)رودی وهمکاران، تصمیم -3

 1مدیریت دانش 

شرکت هایی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدید را در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعیت است،      

ازمان، کند و به سکند. بدین ترتیب، دانش برای سازمان، مزیت رقابتی ایجاد میایجاد، توزیع و آن را تبدیل به کاالها و خدمات می

قابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها دهد. بنابراین دانش نه فقط یک منبع مزیت رامکان حل مسائل و تصرف فرصتهای جدید را می

  (9،9119)توربن و مکلنشود منبع آن می 

  :کندمدیریت دانش، عناصر کارکردی و مهم زیر را توانمند، پشتیبانی و تقویت می    

 فرایندهای کشف یا ساخت دانش جدید و پاالیش دانش موجود )ایجاد موجودی دانش(    

 افراد و در سطح همه مرزهای سازمانی )مدیریت کردن جریان دانش(به اشتراک گذاری دانش میان     

 گیری )کاربردی کردن دانش(ایجاد و استفاده از دانش به عنوان بخشی از کار روزانه افراد و به عنوان بخشی از تصمیم    

شود و هدف از آن استفاده می شود که در نتیجه آنها دانش کسب، نگهداری ومدیریت دانش به مجموعه فرایندهای اطالق می    

 های جدید و باال بردن قابلیت رقابت پذیری است)هامر وبهره برداری از داراییهای فکری به منظور افزایش بهره وری، ایجاد ارزش

 (9،1222استنتون

 4مدیریت ارتباط با مشتری 

نامیده شد. مفهومی که به طور عمده وارد شد و  "مدیریتتماس "پدیدار شد و  1231مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در اوایل      

تمام اطالعات مربوط به شرکت ها و مشتریان را به منظور حفظ مشتریان با ارزش می کرد. مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت 

تمرکز  (.9112، 2و پین هانگ ارتباطات، طول عمر ارزش بازاریابی، وفاداری در بازاریابی و بازاریابی یک به یک تمرکز دارد)شو می

ری، مدیریت عنوان مدیریت مشت فعالیت این نظام بر جنبه ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری که گاهی از اوقات از آن به

است که ( مدیریتی 1937شود )جمالی فیروز آبادی وهمکاران، برده میمحور نام محوری و یا مدیریت مشتریمشتری، ارزش مشتری

 «رسانی به کاربر/مشتریمدیریت بر تمام فرایندهای خدمت»و « تحت نظر قراردادن»کار گرفته شده در اجرای این نظام، منطق به

بهبود منافع، مزایا و »اند: دیریت ارتباط با مشتری را راهبردی تجاری با نتایج زیر تعریف کرده(. م9113، 2)باران و همکاراناست

فرایند  مدار. اینبخش مشتری و اجرای فرایندهای مشتریسازماندهی بر اساس مشتری، پرورش رفتارهای رضایت رضایت مشتری با

                                                            
1- Knowledge Management(KM) 
2 - Turban & Mclean 
3 Hammer & Stanton 
4- Customer Relationship Management(CRM) 
5 - Shu-mei & Ping-Hong 
6 - Baran et al 
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ری ای از فناوگونهدهد. این راهبرد تجاری بهبا گردآوری اطالعات، درک چگونگی مدیریت روابط با مشتری را در سازمان افزایش می

ان به های مشتریکند که از همه فرآیندها و تعاملعتبر و یکپارچه از مشتریان استفاده میسازی دیدگاهی جامع، ماطالعات برای فراهم

شتری آوری ارزش بین ممدیریت ارتباط یا مشتری، بر مبنای فراهم«. جویدمنظور حفظ و گسترش روابط دوجانبه و سودمند یاری می

شتریان، ها برای توسعه ارتباط بلندمدت با مکند. بنابراین، تالش سازمانمیو سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تأکید 

عبارت دیگر هدف ارتباط با مشتری ارائه برمبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف، از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری است. به

برد را برای هر دو سوی این معادله فراهم خواهد -ادله بردهاست. این ارتباط یک معمزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده

 شود و این ارزش، چیزی است که مشتری درککرد. مبنای مدیریت ارتباط با مشتری ارزشی است که برای مشتری در نظر گرفته می

 ورد. ازآنجاکه مشتریان از مهمترینهای مختلفبرای مشتری و سازمان فراهم آتواند مزایایی را به شکلمثبتی از آن دارد. این ارزش می

 یندهند. استفاده از ارسانی را نیز تشکیل میها و مراکز اطالعهای کتابخانهیک سازمان هستند، این مشتریان کانون فعالیت دارای

ن ان است. در ایساز بقای سازمگیری مجدد از خدمات و منابع، زمینهرویکرد، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به مراجعه و بهره

ها بندی مشتریان براساس راهبردها و معیارهای سازمانآوری اطالعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقهرویکرد، با جمع

 ( 1937رسانی( فراهم خواهد شد)جمالی فیروزآبادی و همکاران، ها و مراکز اطالع)از جمله کتابخانه

 مدیریت ارتباط با مشتری  جریانهای دانش در فرآیند

کنیم که نقشی حیاتی در فعل و انفعال برای ملموس شدن مفهوم مدیریت دانش مشتری، ما سه نوع جریان دانش را مشخص می     

در مرحله نخست، برای پشتیبانی از مشتریان در چرخه خریدشان، .کنند: دانش برای، از و درباره مشتریبین شرکت و مشتریان بازی می

شود )دانش برای مشتری( پیش نیاز است. دانش برای مشتریان شامل ک جریان دانش پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت میی

کنندگان است. این بعد دانش همچنین بر روی درک مشتری از کیفیت خدمات، تاثیر اطالعاتی در مورد محصوالت، بازارها و تامین

همین زمان، دانش از مشتریان می باید در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده  در. (1،1222گذارد)تیلور و باکرمی

و بهبود مستمر برای محصوالت و خدمات، توسط سازمان به هم پیوند داده شود. تسخیر کردن دانش مشتری و دخیل کردن مشتریان 

نش مشتریان در مورد محصوالت، تامین کنندگان و گرایشهای در فرآیند نوآوری از طرق مختلفی قابل دستیابی است. برای مثال دا

تواند از طریق مکانیزم بازخورد مناسب برای فراهم کردن یک بهبود سیستماتیک و نوآوری محصوالت، استفاده شود)گارسیا بازار می

مدیریت  مدیریت دانش در حوزه یتترین اشکال فعال(. جمع آوری و تحلیل دانش درباره مشتری قطعاً یکی از قدیمی9119، 9و آنابی

های های خام مشتریان و معامالت گذشته، دانش در مورد مشتری، نیازهای کنونی مشتریان، خواستهاست. عالوه بر داده ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط  خدماتآتی، ارتباط، فعالیت خرید و توانایی مالی را هم درنظر می گیرد. دانش درباره مشتریان در فرآیند پشتیبانی و 

                                                            
1 - Taylor & Baker 
2 Garcia-Murillo & Annabi 
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گیرد)دون پورت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می مدیریت ارتباط با مشتری شود و در فرآیند آنالیزجمع آوری می با مشتری

 (1،9111همکاران

  2مدیریت دانش مشتری

به نظر برسد. اما  ریت دانشمدی یا مدیریت روابط با مشتری ممکن است تنها نام دیگری برایمدیریت دانش مشتری  در نگاه اول    

به  .هستند مدیریت روابط مشتریو  مدیریت دانش مدیران دانش مشتری در برخی جوانب نیازمند نگرشی متفاوت از شیوه رایج در

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

یم تر از کارمندی هستند که دانش را از میان فعل و انفعال مستقاند که مشتریانشان آگاهمشتری. به بیان دیگر، سازمانهای باهوش دریافته

کند. مدیران دانش هم، بر روی تالش در با مشتری و همچنین پرس و جوی دانش در مورد مشتریان از نمایندگان فروش جستجو می

نی بر های تسهیم دانش مبتکنندگان دانش تمرکز دارند، این امر معموالً توسط نقشهکنندگان دانش به تسهیمجمع تبدیل کارمندان از

(. دانش مشتری به درک شرکت از مشتریان در حال و آینده ،نیازها و 1937اینترانت اجرا می شود )جمالی فیروز آبادی وهمکاران، 

معموال دانش مشتری را به وسیله ایجاد تعامالت و گفتگو ها با مشتری ها،به وسیله مشاهده اولویت های مشتری اشاره دارد. شرکت ها 

چگونگی استفاده مشتریان از محصوالت، خدمات و یا تجربه کردن محصوالت به دست می آورند. همچنین شرکت ها ازتجزیه 

(. واقعیت مدیریت دانش 9112شو می و پین هانگ، د)وتحلیل داده ها واطالعات به منظور پیش بینی رفتار مشتری استفاده می کنن

مشتریبه تصرف، سازمان دهیف به اشتراک گذاری انتقال و کنترل دانشی که به مشتری ارتباط دارد و منافع سازمانی در پی دارد اشاره 

ریت تری کمک می کند. مدیدارد.مدیریت دانش مشتری به سازمان ها در رسیدگی به نیازهای خاص مشتریان وافزایش موثر رضایت مش

دانش مشتری به مشتری اجازه به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی که به نوبه خود ساززمان را قادر به رقابت موثر 

می سازد را می دهد. محوری شدن در بهبود ارزش مشتری به طور قابل توجهی تحت تاثیر عملکرد سازمانی قرار دارد)چوا و بانر 

اگر ما تنها «روی تشویق و تقویت روابط مولد و مشارکتی در راستای شعار  مدیریت دانش در مقابل تمرکز اختصاصی(. 9112 ،9جی

«. دانندیدانستیم که مشتریان چه ماگر ما تنها می»کند:  بعد دیگری را پیشنهاد میمدیریت دانش مشتری ، «دانیم  دانستیم که چه میمی

خواهند دانش خود را برای خلق ارزش برای شرکت تسهیم کنند و سپس برای دانش خود که در محصوالت و اما چرا مشتریان می

گردد. این تغییر خدمات شرکت بسط یافته پول پرداخت کنند؟ این امر به تغییر نگرش نسبت به مشتریان به عنوان نهاد دانش باز می

ز یک دریافت کننده منفعل محصوالت و خدمات آن گونه که در مدیریت نگرش مفهوم گسترده ای دارد. مهم تر از همه مشتری ا

نیز  مدیریت روابط با مشتری دانش سنتی بود، رها شده است. همچنین مشتری از اسارت در زنجیره برنامه رایج وفاداری مشتری در

 (.9119رهایی یافته است)گیلبرت و همکاران، 

                                                            
1 - Devenport et al 
2 - Customer Knowledge Management(CKM) 
3 - Chua & Baner Jee 
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به  مدیریت دانش سنتی، متفاوت است. با در نظر گرفتن اینکه مدیریت دانش هداف، ازهمچنین در پیگیری ا مدیریت دانش مشتری   

در راستای نوآوری و پیشرفت است. مدیران  دنبال راندمان و بازدهی سود است )پرهیز از اختراع دوباره( چرخه مدیریت دانش مشتری

ازندگان ارزش سازمان، هستند. این امر همچنین در مقایسه دانش مشتری در جستجوی فرصتهای مشارکت با مشتریان به عنوان با هم س

مدیریت  ، قابل مشاهده است. ضرب المثل معروف مدیریت روابط با مشتری با تمایل نگه داشتن و پرورش پایگاه مشتری موجود در

که  ای که محصوالت رقبانه در دورهآید. متاسفا به یاد می« حفظ کردن مشتری ارزانتر از یافتن آن است»گوید که می ارتباط با مشتری

، مدیران شود. به همین سبباغلب نیز تقلید هستند، تنها به فاصله چند کلیک از مشتری قرار دارد، حفظ مشتری به شدت سخت می

ریان تدانش مشتری کمتر نگران حفظ مشتریان هستند. در مقابل آنها بر روی چگونگی توسعه و پیشرفت سازمان با به دست آوردن مش

کنند؟ افزا با آنها متمرکزند. چگونه مدیران دانش مشتری، نوآوری و پیشرفت را خلق میجدید و با به کارگیری گفتگوی فعال و ارزش

اند دانش تنها در کارکنان وجود ندارد بلکه در مشتریان نیز هست که ما را به خلق ارزش از نوآوری و پیشرفت، آنچنان که آنها دریافته

 (.1937)غالمیان و همکاران،  کندسنتی هدایت می مدیریت دانش صرفه جویی هزینه در بیش از

سازد. این گروهها و مدیریت دانش، یکپارچگی بین گروهها و بخشهای جدا از هم را در یک محیط ارتباط با مشتری آسان تر می

های کاری، تجاری یا در موقعیتهای جغرافیایی متفاوتی باشند. مدیریت دانش جریانی از بخشهای جدا از هم ممکن است در واحد

سازی دانش مرتبط با مشتری به سازد و بدین وسیله با یکپارچهروههای کاری آسانتر میدانش حول موضوعات مشتری را بین گ

ای دارد. مدیریت دانش چشم اندازی برای مشتری بدون توجه به زمینه تخصصی از سرعت و کارایی در رسیدن به آن نقش عمده

اف کند. مدیریت دانش با شف برای مشتری ایجاد می کاربرد دانش مورد نظر، مکانی که دانش کشف شده یا چگونگی استفاده از آن 

کردن دانش مورد نظر در فرایندهای یکپارچه سازی دانش تاثیر بسزایی دارد . مدیریت دانش در مواردی که کارکردهای مختلف در 

شتراک دانش مشتری و به اکردن اند. به طوری که با ثبتکند، بسیار مفید واقع شدهسازمان از ارتباطات و گردش دانش جلوگیری می

گذاشتن آن از یک نقطه مرکزی، به طور چشم گیری منجر به افزایش کیفیت و سرعت در تصمیم گیری و خدمت دهی به مشتری 

شود. در محیط مدیریت ارتباط با مشتری، مشارکت رایج است و این در نتیجه گسترش تحقیقات و فعالیتهای سازمان در سرتاسر می

ا کنند تشود. این سازمانها از مشارکت در شکلی از ارتباطات مجازی درونی و بیرونی استفاده میایی حاصل میمرزهای جغرافی

هایی برای اظهار مشارکت در محصول، سهم و قدرت نفوذ دانش مشتری را حفظ کنند. مدیریت دانش تکنولوژی، فرایندها و زمینه

ای تبادل دانش از نظر امنیتی با استفاده از تکنولوژی در اختیار گذاشته شده بسیار قابل ای که محلهدهد به گونهاختیار سازمان قرار می

دهی ای سازمانهای مدیریت دانش را به گونههای مدیریت دانش فرایندها، سیستم(. برنامه1937اطمینان است)جمالی فیروز آبادی،

ای مورد نیاز به آسانی قابل دسترسی باشند و در نتیجه به ارزش افزودههای ای و زیرمجموعه در زمینهکنند که همه دانشهای پایهمی

کند تا دانش را بر اساس نیاز مشتری هایی را برای کارمندان فراهم میبرای سازمان منجر شود. مدیریت دانش، ابزارها، فرایندها و زمینه

توانند به رچه شده مشتریان پی می برند و از این طریق میبه اشتراک بگذارند. کارمندان به کمک مدیریت دانش به ارزش دانش یکپا
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به  ای در محیط مدیریت ارتباط با مشتریمشتریان ارزشمندتر خدمات کاملتری ارائه کنند. بنابر این مدیریت دانش به عنوان وسیله

 .پردازدخدمت می

نش مشتری، خلق بیشترین ارزش از دانش و مدیریت دانش توان نتیجه گرفت که انتظار ما از مدیریت دابا نگاهی به مباحث باال می 

 (1937 ،در یک سطح استراتژیک است. )غالمیان و همکاران

 سواالت پژوهش: -

 سوال اصلی: داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان چه نقشی دارد؟     

 سواالت فرعی:      

 نماید و در یک پایگاه داده قرار دهد؟سازمان چگونه می تواند دانش های مشتریان دارای مهارت را کسب  .1

 سازمان چگونه می تواند دانش های کسب شده را یکپارچه نماید ؟ .9

 سازمان چگونه می تواند از دانش های کسب شده که در پایگاه داده ذخیره شده اند استفاده نماید ؟ .9

 :پاسخ سواالت پژوهش

وط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. از جمع بندی و نتیجه گیری و به منظور پاسخ گویی به سواالت فوق منابع علمی مرب      

 .تحلیل آنها پاسخ سواالت فوق به شرح زیر می باشد

 سازمان با استفاده از روش زیر می تواند دانش های مشتریان دارای مهارت را  کسب نماید :   : پاسخ سوال اول 

باید این دانش از مشتریانی که در یک زمینه خاص تخصص دارند جمع آوری و جهت استفاده از دانش مشتریان در مرحله  اول می 

 تبدیل به یک پایگاه داده گردد، اما چطور؟

 مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش پیشنهاد می شود             موفق های رییگ کار به درباره مطالعات اساس بر            

    دهد: فرهنگ قرار توجه مورد را نهیزم 2یستیباکه کسب دانش از مشتری و جمع آوری آن در یک پایگاه دانش            

 کند، مبادالت دانش درون سازمانی، به  یم کمک مشتری رییگ و جهت یسازمان رییادگی به که یسازمان            

   کار گیری سیستم های ارتباط با مشتری در سازمان، کسب دانش مشتری.           

 سازمان با استفاده از روش زیر می تواند دانش های کسب شده مشتریان دارای مهارت را  یکپارچه نماید :  : پاسخ سوال دوم   
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یان کسب می شود را یک جا کنیم و در یک پایگاه داده ما به وسیله مبادالت دانش درون سازمانی می توانیم دانشی را که از مشتر

 وجود باشد، یم ضروری مشتری دانش تیریمد در مبادالت دانش درون سازمانی چرا نکهیا برای یاصل لیدل ذخیره نماییم. در کل دو

 پخش و دیتول مختلف، ادارات از کارمندان انیم های بحث و یرسم ریغ و یرسم های مالقات درون مشتری دانش نکهیا دارد. اوالً

 .دیآ یم در حیصر یسازمان دانش صورت به و شده گذاشته اشتراک به یضمن صورت به و یشخص مشتری دانش یعنی شود، یم

 و اطالعات یبرخ رایز است ازین مورد مشترک مشتری داده گاهیپا کی داری نگه و گسترش در مبادالت دانش درون سازمانی اً یثان

 برای است، ازین مورد یمشترک نیقوان .رندیگ قرار استفاده مورد و جادیا یمتفاوت زمانهای در و مختلف توسط ادارات مشتری دانش

 یشکل چه به یستیبا ها داده و گردند یم رهیذخ و بوده ازین مورد مشتری های داده از ینوع چه نکهیا با در رابطه رییگ میتصم مثال

 (1921داد.)کریم خانی،  انجام لیتحل آنها روی بر بتوانتا  باشند ها داده گاهیپا در

 :سازمان با استفاده از روش زیر می تواند دانش کسب شده را برای فرایند کارآفرینی گزینش نماید:  پاسخ سوال سوم   

ی سازمان ه مدل های براما به وسیله فرایند داده کاوی که قسمت دوم مدل می باشد می توانیم در پایگاه دانش مشتری جستجو کنیم وب

داده کاوی فرایند کشف رابطه ها،الگو ها و روند های جدید  برسیم چه بسا مدل هایی که حتی سازمان فکرش را نمیکرده است، چون

 .معنی داری است که به بررسی حجم وسیعی از اطالعات ذخیره شده در انبارهای داده با فناوری تشخیص الگو می پردازند
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 :مدل پیشنهادی   

 :می باشد 1باتوجه به مولفه های فوق که شکل دهنده اجزای مدل می باشد مدل مفهومی پیشنهادی به شرح شکل شماره       

 

 مدل پیشنهادی -1شکل
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انتخاب مناسب ترین روش 

داده کاوی وانجام عملیات 

 داده کاوی بر روی داده ها

 

داده های 

 تبدیل شده

 

پردازش داده 
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داده های 
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رسیدن به دانش 

 دانش
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 : گیری بحث و نتیجه

با افزایش سرعت تحول در علوم، ضرورت استفاده از دانش های نوین بیش از پیش آشکار شد است. داده کاوی به عنوان یک رشته 

زمینه بازیابی و استخراج اطالعت و الگوها می تواند نقش مهمی در جهت دست یابی به این اهداف داشته باشد.  علمی نوین در

داده کاوی ازمهمترین ابزارهای مورد استفاده در مدیریت دانش محسوب می شود. در سازمان هایی که اطالعات نقش اساسی را ایفا 

ان انبوه اطالعات نیاز به ابزارهایی مناسب دارد. داده کاوی به عنوان ابزاری دقیق می می کند ، تولید اطالعات مناسب و دقیق از می

تواند در بهبود روند تولید اطالعات برای مدیران نقش اساسی ایفا کند ،همان طور که از نتیجه تحقیق حاصل شده داده کاوی در 

ای کسب و کار ، پایگاه های اطالعاتی و سیستم مدیریت مدیریت دانش مشتری در حوزه های مختلفی نظیر طراحی مجدد فراینده

دانش به عنوان یک تکنیک نو عمل می کند . داده کاوی می تواند حجم عظیمی از اطالعات را مورد بررسی قرار دهد و دانش مورد 

خورداری از مطلوب ترین اطالعات نیاز سازمان را تهیه نماید و آن را بهینه سازی نماید ، همچنین می تواند پایگاه ها را به لحاظ بر

رتبه بندی نماید .بنابراین برای بهبود عملکرد سازمان ،مدیریت دانش می تواند با استفاده از اطالعات مناسب که از طریق ابزار داده 

د که ی درآورکاوی بدست می آید ، اطالعات مناسب را طبقه بندی کرده و از میان آنها بهترین اطالعات را برگرفت و صورت اجرای

همان دانش جدید می باشند .با توجه به مطالب گفته شده از طرفی می توان اذعان کرد که یکی از راه های ماندن سازمان در بازار 

رقابت استفاده از مدیریت دانش مشتری می باشد. زیرا مشتریان یکی از ارزشمندترین منابع پیشرفت سازمانی می باشند که در 

آن کمترین توجه شده است. سازمان هایی که استعداد نهفته در خود را نتوانند به عرصه ظهور برسانند در اندک مدیریت دانش به 

زمانی مغلوب سازمان دیگری خواهد شد که در به کار گیری استعداد و ارئه محصول جدید با هزینه اندک قدرت داشته و از مدیریتی 

به این که یک مدیریت دانش مشتری اثربخش باید ترکیب مناسبی از تکنولوژی مدیریت الیق با افق دید وسیع برخوردار است .توجه 

دانش و مدیریت ارتباط با مشتری باشد ، در مقاله حاضر با استفاده از داده کاوی به عنوان ابزاری نوین، می توان الگوهای نهفته در 

ریت ارتباط با مشتری می باشد را استخراج و از آنها در پیشبرد دانش مشتریان در سازمان که ترکیبی از مبانی مدیریت دانش و مدی

 سازمان استفاده کرد.
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