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Abstract  
In this paper, the relationship between data mining, knowledge management and customer relationship 
management to achieve a competitive advantage of organizations in the electronic commerce of 
development and cooperation bank is discussed. The purpose of present research is practical and the used 
methods is descriptive - survey. The population of this research includes experts and staff of the 
Development and Cooperative Bank of Mashhad. The results show that application of customer 
knowledge management in electronic commerce Provide competitive advantage for organizations. With 
using of techniques of customer relationship management, data mining and knowledge management, 
knowledge of the customer, information about customer is provided, and then management and utilization 
of this knowledge provide competitive advantage for organizations and companies that trade in electronic 
commerce and e-business. Also results show the significant correlation between independent and 
dependent variables, namely with the increasing capabilities of the independent variable, achieving to 
competitive advantage increase. 
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 چکیده
بانک    ها در تجارت الکترونیکییت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری جهت کسب مزیت رقابتی سازماندر این مقاله رابطه بین داده کاوی، مدیر

پیمایشی اسکت.   -مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی  توسعه تعاون
دهد کاربرد مکدیریت دانکش   های پژوهش نشان میمشهد است. یافتهبان  توسعه تعاون  جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و کارمندان

هکای مکدیریت ارتبکاط بکا مشکتریان،      گیری از تکنیک  شود. با بهرهها در تجارت الکترونیکی میمشتری سبب کسب مزیت رقابتی برای سازمان
مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی ، برداری از این دانشهمدیریت و بهر شود که بامشتری کسب می در موردکاوی و مدیریت دانش، دانش داده

هکای آمکاری   شود. همچنین از بررسی نتایج آزمونوکار الکترونیکی سروکار دارند، حاصل میهایی که با تجارت و کسبها و شرکتبرای سازمان
های مربوط به متغیکر مسکتقل   ابسته وجود دارد، یعنی با افزایش توانمندیداری میان متغیر مستقل تحقیق و متغیر وشود ارتباط معنیمشاهده می

 یابد. میزان دستیابی به مزیت رقابتی افزایش می
 

 .مشتری ،مزیت رقابتیکاوی، مدیریت دانش، داده ،تجارت الکترونیکی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1
است که روند کاربرد آن در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری رو به افکرزایش اسکت    کاوی و استخراج دانش، حیطه جدید تحقیقاتیداده

هکای مربکوط بکه    آورد تا بکا اسکتخراج الگوهکای ککاربردی از میکان داده     ها فراهم میفنون استخراج دانش این امکان را برای شرکت
عال و دائمی با مشتریان سازد کاربرد فنکون اسکتخراج   ها را قادر به تنظیم برنامه برای ارتباط فمشخصات و رفتارهای مشتری، شرکت

های آنان و رفتکار  شود که حجم بسیار انبوهی از داده درباره مشتریان، ویژگیتر مینگردانش در مدیریت ارتباط با مشتری آنجایی پر
 باشکد هکا امکری ضکروری مکی    دادهها و فنکون ککارا بکرای تحلیکل ایکن      آنها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی استفاده از الگوریتم

هکا را بکه دوبکاره اندیشکی در     مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهکانی امکروز، سکازمان   . (2002ریجیلسکی، )
تکه  توان بکه ایکن نک  راهکارهای برقراری ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است. اما به جرات می

اشاره کرد که برقراری ارتباط موثر با مشتریان بدون بکارگیری مدیریت دانش امکان پذیر نیست. برای افکزایش ککارایی و اثربخشکی    
سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کاال و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، باید دانش خود را درباره مشتریان مدیریت کنکیم  

های خاص مدیریت دانش در راسکتای  مدیریت دانش مشتری بیانگر کاربرد ابزارها و تکنی  .(2011حیدری، )هاشمی نوین و حاجی 
فکراهم   باشد، که بدین وسیله این امکان برای شرکت مورد نظکر نیکز  ی  نهاد بازرگانی و مشتریان آن می ینش بحمایت از تبادل دان

مدیریت دانش مشتری موجب بسکیاری   .(2002)کلبه و همکاران،  بپردازد تصمیمات تجاری و استراتژی  مناسب ذشود که به اخیم
از بهبودها در ارائه محصول و خدمات جدید، بهبود خدمات به  مشتری، تکریم مشتری، تامین رضایت مشتری، کشف نیازهای جکدی  

هکای  و در نهایکت کسکب مزیکت    مشتری، پاسخگویی بهتر و ارزش گذاری به مشتری گردیده و برای سازمان منجر به افزایش سکود 
 .(1331)پورعباس و برهانی یزدی، گردد رقابتی می

در عصر حاضر، فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد تغییرات شگرفی در شرایط کسب وکار شده است؛ بکه طکوری ککه ورود بکه     
جهکانی اسکت و در عکین حکال  هکور و ورود       دنیای تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی از ضروریات دوام در فضای رقابتی

های جدید برای جایگزینی کسب وککار، ایجکاد مشکاول و    سریع رقبای جدید، جهانی شدن رقابت، رقابت شدید در استانداردها، فرصت
)ککاداس و آکجکاری،   شکوند  های تجکارت الکترونیککی محسکوب مکی    های مختلف، همگی از مزیتهای شغلی جدید در زمینهفرصت
. برای رسیدن به بقا و موفقیت آینده سازمان پذیرش تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت به عنکوان یک  خکط مشکی و     (2002

مشوقی برای دسترسی و جمع آوری اطالعات مهم از مشتریان مطرح است به عبارت دیگر، موفقیت در تجارت الکترونیکی بکه طکور   
با توجه آنچه بیان گردیکد و همچنکین اهمیکت     .(100-111، 2002)بورگس و همکاران، ای به مدیریت دانش بستگی دارد فزاینده

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بازار رقابتی حاضر، در این مقاله به بررسی رابطه بین داده کاوی، مدیریت دانش و مکدیریت  
 یکی بان  توسعه تعاون پرداخته شده است.ها در تجارت الکترونارتباط با مشتری جهت کسب مزیت رقابتی سازمان

 

 تحقیق ادبیات -2

 کاویداده -2-1
امروزه با حجم عظیمی از داده ها روبرو هستیم. برای استفاده از آنها به ابزارهای کشف دانش نیاز داریم. داده کاوی بکه عنکوان یک     

رود، ها به کار مکی هایی که برای استخراج الگو از دادهلگوریتمتوانایی پیشرفته در تحلیل داده و کشف دانش از پایگاه داده است و به ا
بینی، یا بهبود ی  مدل موجکود بکه   بندی و یا پیشتواند به عنوان ورودی برای تشکیل مدل دستهشود. اطالعات حاصل میگفته می
ریجیلسککی،  های موجود اسکت  ر زیاد دادهدانش )الگوهای دلخواه( از مقادی 1کاوی جستجو و یا کاوش. داده(2003)اولسون، کار رود 
بکرای یکافتن    2هکای یکادگیری ماشکین   کاوی به این صورت تعریف شده است: بکه ککارگیری الگکوریتم   . در تعریفی دیگر داده(2002

                                                 
1 - Mining 
2 - Machine Learning 



 
 

  

ایش سکود  تواند منجر به افزای موجود در ی  مجموعه داده بسیار بزرگ که میالگوهای نهفته از ارتباطات موجود در بین عناصر داده
هکای  کاوی به فرآیند استخراج اطالعات نهفته، قابل فهم، قابل تعقیکب از پایگکاه داده  . داده(21-10، 1331)اخوان و حیدری، شود 

 .  (2002ریجیلسکی، )شود های مهم اطالق میگیریبزرگ و استفاده از آنها در تصمیم
ند کاربرد آن در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری رو به افکزایش اسکت.   داده کاوی و استخراج دانش، حیطه جدید تحقیقاتی است که رو

هکای مربکوط بکه    آورد تا بکا اسکتخراج الگوهکای ککاربردی از میکان داده     ها فراهم میفنون استخراج دانش این امکان را برای شرکت
ی با مشتریان سازد. کاربرد فنکون اسکتخراج   ها را قادر به تنظیم برنامه برای ارتباط فعال و دائممشخصات و رفتارهای مشتری، شرکت

های آنان و رفتار شود که حجم بسیار انبوهی از داده درباره مشتریان، ویژگیتر می دانش در مدیریت ارتباط با مشتری آنجایی پررنگ
-باشکد. در داده امری ضروری مکی ها ها و فنون کارا برای تحلیل این دادهآنها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی استفاده از الگوریتم

ها اسکت ککه ارتبکاط میکان     شود؛ منظور از الگوهای مفید، مدلی در دادهها اشاره میکاوی معموال به کشف الگوهای مفید از میان داده
 .کند و معتبر، ساده، قابل فهم و جدید استها را توصیف میی  زیر مجموعه از داده

های متعدد است ککه یککی از آنهکا داده ککاوی     که مدیریت روابط مشتری، ی  مفهوم وسیع با الیهیابیم از مطالب عنوان شده در می
. مکدیریت  (1331)بصکیری،  کند هایشان جهت حرکت به سمت مشتری محوری کم  میها در تالشکاوی به شرکتباشد. دادهمی

شتریانی، در چه زمانی و از طریق چه کانالی عرضکه شکود،   ارتباط با مشتری با درنظر گرفتن اینکه چه محصوالت یا خدماتی، به چه م
بهبود را در پی خواهد داشت. این مدیریت از اجزای مختلفی تشکیل شده است. پیش از اینکه فرایند آواز شود، شرکت باید اطالعکات  

بکه   ده وهای منابع خارجی خریداری شک ههای داخلی مشتریان و یا از دادتواند از دادهمشتری را در اختیار داشته باشد این اطالعات می
. پس از تهیه است مدیریت ارتباط با مشتری تراتژیدر اس زای حیاتیاز اج یکار داده، یانب بنابراین، سرمایه گذاری در زمینه .دست آید

 ها را تجزیه و تحلیل کندهداد ابزارهایی مانند داده کاوی، ارگیریبا به ک و تخصیص منابع داده، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باید
 .(1331)بصیری، 

 

 مدیریت دانش -2-2
هایی توانایی رقابت را دارا هستند ککه دانکش جدیکد را ایجکاد،     در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعیت است، شرکت

کند و بکه سکازمان، امککان    رقابتی ایجاد میکند. بدین ترتیب، دانش برای سازمان، مزیت را تبدیل به کاالها و خدمات میتوزیع و آن
دهد. بنابراین دانش نه فقط ی  منبع مزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقکع تنهکا منبکع    های جدید را میحل مسائل و تصرف فرصت

دانکش و تکداوم   ها بدل شده است. توانایی خلق . امروزه دانش به یکی از منابع مهم استراتژی  سازمان(1330)صنایعی، شود آن می
پذیری را برای سازمان به ارمغان آورد زیرا دانش خالقانه امروز، هسکته اصکلی دانکش    تواند سود و رقابتیادگیری از دانش حاصل می

مشکخص   دهکی و اطالعات بکر پایکه سکازمان   فردا خواهد بود. دانش، اطالعات آمیخته شده با تجربه، زمینه کاری و تفسیر است. داده 
شود که در نتیجکه آنهکا   اختالف اطالعات و دانش بر پایه تفسر آنهاست. مدیریت دانش به مجموعه فرایندهای اطالق میشوند و می

وری، ایجکاد  هکای فککری بکه منظکور افکزایش بهکره      شود و هدف از آن بهره بکرداری از دارایکی  دانش کسب، نگهداری و استفاده می
 .  (1330)صنایعی، یری است های جدید و باال بردن قابلیت رقابت پذارزش

های دانشی بوده و متمرکز بکر اهکداف و   ای فراتر از فعالیتهای دانشی است. مدیریت دانش الیهمدیریت دانش فراتر از انجام فعالیت
ند که باید برداری و ... فعالیت های دانشی هستهای خلق، اشتراک، بهرههای دانشی را بهبود دهد. فعالیتراهبردهایی است که فعالیت

الف( فرایندهای کشکف یکا سکاخت     :کندمدیریت شوند. مدیریت دانش، عناصر کارکردی و مهم زیر را توانمند، پشتیبانی و تقویت می
دانش جدید و پاالیش دانش موجود )ایجاد موجودی دانش(؛ ب( به اشتراک گکذاری دانکش میکان افکراد و در سکط  همکه مرزهکای        

ن دانش(؛ ج( ایجاد و استفاده از دانش به عنکوان بخشکی از ککار روزانکه افکراد و بکه عنکوان بخشکی از         سازمانی )مدیریت کردن جریا
 .(1331)عزیزی، گیری )کاربردی کردن دانش(، تصمیم



 
 

  

 

 1مدیریت ارتباط با مشتری -2-3
مشتری  وری و یامح تریشم مدیریت ارتباط با مشتریان که گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتریان، مدیریت ارزش مشتریان،

ارتباط مکداوم و همیشکگی    ا در برقراریهشرکت ت بیان تمایلاصطالح متداول جه شود، برای مدت زمان طوالنینام برده می مداری
هکایی ککه مشکتریان خکود را بصکورت      توان به ی  نکته مهم اذعان داشت که شرکتبا مشتریان خود بوده است. در همین راستا می

اند، تاثیر مثبت این امر را در انتهای مسیر سکودآوری خکود   ب نموده و به آنها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه دادهموثری جذ
هکای بیشکتری جهکت ارائکه     اند. هر اندازه که ی  شرکت بتواند ارتباط موثرتری با مشرتریان خود برقرار نماید، فرصتمشاهده نموده

 .(2000)گروه پاتریشیا، آن مشتریان را کسب خواهد نمود  خدمات و محصوالت بیشتر به
توان به بازاریابی ی  به ی  یا بکه بازاریکابی در تمکام    تعاریف متفاوتی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است که از آن جمله می

شتری ارائکه نمکوده بهتکرین تعریکف باشکد.      ( از مدیریت ارتباط با م2001عمر مشتری اشاره نمود. شاید تعریف زیر که موئز لیمایم )
شود که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترویب، گسترش، حفظ هایی اطالق میمدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوری

رآینکدی  در تعریفی دیگر، مدیریت ارتباط با مشکتری بکه ف   .(21-10، 1331)اخوان و حیدری، و خدمت به مشتری به کار می گیرد 
ها، سعی در شناسایی نیازهای مشتریان، گسترش روابکط،  آوری اطالعات مرتبط با مشتریان و ارزشیابی دادهشود که با جمعاطالق می

کنند که مدیریت ارتباط با مشتری ی  مشخصه فناوری اطالعات حفظ و بهینه نمودن خدمت به مشتریان دارد. محققان پیشنهاد می
نمایکد، ارتباطکات بکا مشکتریان خکود را بکا روش       ها کم  میهای اینترنت است که به شرکتنرم افزار و قابلیتهای برای متدولوژی

باشد که با تمرکز بر افزایش و بکزرگ  سازمان یافته مدیریت نماید. به طور کلی، مدیریت ارتباط با مشتری ی  استراتژی بازاریابی می
های مرتبط و رضایتمندی مشکتریان، سکازماندهی مشکتریان بکر     عادل بهینه سرمایه گذارینمایی تعامالت برا مشتریان منجر به ی  ت

، 1331)اخکوان و حیکدری،   گردد های مختلف، اطمینان از افزایش سود در بلند مدت و نهایتا ارتقا سودآوری مشتریان میاساس گروه
10-21) 
 

 2مدیریت دانش مشتری -2-4
ه برقراری ارتباط با مشکتریان  بخش ب ایتکامال رض ایتریان الزم است که ی  شرکت به گونهبه منظور حفظ ارتباطی مناسب با مش

کار  این ؛مشتریان نیز بپردازد رخود بپردازد و بدین وسیله با عرضه پیشنهادات مناسب به صورت مستمر به تحقق نیازهای در حال تغیی
های مدیریت دانش در محکیط کسکب و   فتن نقش بسیار مهمی که سیستمبا در نظر گر .نیازمند مدیریت آگاهانه دانش مشتریان است

بسکیاری از تحقیقکات   مکداری صکورت بگیکرد.    شود که در زمینه مشتریگر میکند، این اهمیت زمانی بیشتر جلوهکار امروزی ایفا می
های این نتایج اند. از نمونهرا اثبات کردههای کاربردی در سازمان اثربخشی مفاهیم مدیریت دانش و نتایج به کارگیری از آن در زمینه

باشد. اگر مدیریت دانش را به عنوان ابزار کار با اطالعات در نظر بگیکریم، اولکب بکه دانکش بکه      توسعه محصول جدید در سازمان می
-13، 2000)بکوس،  شود که خلق، مدیریت و استخراج اطالعات سروکار دارد ای که با اطالعات سروکار دارد توجه میعنوان مسئله

)اوگانکدی و همککاران،   هاست و اسکاس ارتقکاا ارزش مشکتری اسکت     . مدیریت دانش مشتری سرمایه مهمی برای انواع سازمان(10
هکا بایکد بکه دنبکال یک  عنصکر       . با تأکید بر دانش به عنوان فاکتور رقابتی مهم در اقتصاد جهانی، سازمان(2131-2131، 2010

توان به بهبود محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتری، افزایش فروش، جلب رضکایت مشکتری،   ن مزایا میکلیدی باشند: از جمله ای
حفظ مشتری و ... اشاره نمود. مدیریت دانش مشتری و مدیریت دانش به دنبال اهداف یکسانند: ارتقاا سط  رضایت مشکتری. نتکایج   

هکای مشکتریان و ابزارهکای    شکود. داده یریت ارتباط با مشتری نامیده میگرا مدیریت دانش مشتری و یا مدحاصل از این تالش دانش

                                                 
1 - Customer Relationship Management (CRM) 
2 - Customer Knowledge Management (CKM) 



 
 

  

های ارتباط بین سازمان و مشتریان را تغییر داده اسکت. بکر ایکن    های وابسته باعث افزایش فرصت بازاریابی شده است و راهتکنولوژی
نکته قابکل  ، حفظ مشتری و توسعه مشتری. اساس مدیریت ارتباط با مشتری شامل چهار بعد است: شناسایی مشتریان، جذب مشتری

باشد: دانش برای توجه در تعریف مدیریت دانش مشتری آن است که مدیریت دانش مشتری درگیر ارتقا سه نوع از دانش مشتری می
 .(2131-2131، 2010)اوگاندی و همکاران،  مشتری، دانش از مشتری و دانش درباره مشتری

 

 مزیت رقابتی -2-5
ددی در رابطه با مزیت رقابتی توسط صاحب نظران ارائه شده است. در تعریفکی مزیکت رقکابتی عبکارت از میکزان فزونکی       تعاریف متع

هکا یکا ابعکاد هکر     جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است. در تعریفی دیگر مزیت رقابتی تمایز در ویژگکی 
های قابل ارائه کند. همچنین، مزیت رقابتی ارزشات بهتر از رقبا )ارزش بهتر( به مشتریان میشرکتی است که آن را قادر به ارائه خدم

های مشتری باالتر است؛ و یا مزیت رقابتی ارزشی است ککه سکازمان   ها از هزینهشرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش
)مهکری و خکداداد    شکود زش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیکند، به نحوی که در آن زمان این اربه مشتریان خود عرضه می

 .  (130-212، 1331حسینی، 
نمایکد و رقبکا   ها مکی تر از سایر سازمانمزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در ی  محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق

-باشد: نخست، این مسیر فرایند دنبالهیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق میتوانند به راحتی از آن تقلید کنند. در مسیر ایجاد مزنمی
-شود؛ یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایسکتگی پذیری سازمان منجر میداری است که به عملکرد عالی و رقابت

مواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسکته از  های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و ه
های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، بخاطر افزایش پیچیدگیخود بر جای گذاشته و رقابت

های جدیدی جایگزین شوند. بر ایکن  تبازد و بایستی با مزیشود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ مییا به راحتی توسط رقبا تقلید می
در مجموع، هدف اصلی سازمان از ایجاد . (2001)صدری و لیس، های رقابتی خود باشد اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت
عملکرردی در بازار  هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظمزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت

 مبتنی بر مشتری مداری است.
 

 تجارت الکترونیکی -2-6
در عصر حاضر فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد تغییرات شگرفی در شرایط کسب وکار شده اسکت؛ بکه طکوری ککه ورود بکه      

نی اسکت و در عکین حکال  هکور و ورود     دنیای تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی از ضروریات دوام در فضای رقابتی جهکا 
های جدیرد برای جایگزینی کسرب وکار، ایجاد مشکاول و  سریع رقبای جدید، جهانی شدن رقابت، رقابت شدید در استانداردها، فرصت

شکوند. از تجکارت الکترونیککی    های تجارت الکترونیکی محسکوب مکی  های مختلف، همگی از مزیتهای شغلی جدید در زمینهفرصت
ترین آنها تجارت الکترونیکی را یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره، دادن سفارش، تحویل، عاریف مختلفی ارایه شده است که در سادهت

تجارت الکترونیککی باعکث افکزایش سکرعت و      گیرد.اند که به صورت الکترونیکی صورت میپرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی دانسته
هکای  شده و به طور محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه جویی در زمان، حذف واسکطه  حجم مبادالت بازرگانی

   .(2001)صدری و لیس، شود ویر ضروری و در نهایت سود بیشتر و افزایش رفاه اجتماعی می
وری، ککاهش  ع تولید، ارتقای بهکرره تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت مناب

زای اقتصادی نقش محوری دارد. تجارت الکترونیککی  های مبادالتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونهزینه
تا آنجکا ککه    .ت گشوده استرا در رقاب های زودگذر، عرصه جدیدیها و بهره برداری از فرصتبه دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه

 .(1330)صنایعی، داشت  ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهدشود، عقب ماندن از این سیر تحول نتیجهگفته می



 
 

  

 

 مدیریت دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی -2-7
حوزه تجارت الکترونیککی اهمیکت زیکادی یافتکه      های اینترنتی، روند مدیریت دانش درگیری شرکتبه واسطه توسعه اینترنت و شکل

، 2001)نیسکوین و پدرسکن،   است. به عبارت دیگر، موفقیت حوزه تجارت الکترونیکی بستگی زیادی به رونکد مکدیریت دانکش دارد    
ارت های شناسکایی مشکتریان در اقتصکاد نکوین تکیکه دارد. تجک      در این راستا شعار اصلی تجارت الکترونیکی بر فرصت .(120-132

الکترونیکی ی  کانال ونی است که در آن بین تجربه خدمات و محصوالت جاری و جمع آوری اطالعات مشکتری ارتبکاطی نزدیک     
 .(132-120، 2001)نیسوین و پدرسن،  وجود دارد

هکای  رکتهای جدید بکه منظکور دانکش آفرینکی در شک     توسعه تکنولوژی تجارت الکترونیکی و اینترنت نه تنها منجر به تشکیل روش
در این راسکتا   .است اختهفراهم س ها به منظور مدیریت دانش انسجام یافته را نیزشرکت این رقابتمختلف شده بلکه فرصت افزایش 

و همککاران،   گاپتکا )ها باید به مزیت رقابتی دست یابنکد  کند که به دلیل تاثیرات اینترنت بر سودآوری، سازمان( بیان می2001)پتا اگ
. مزیت رقابتی از دیدگاه گاپتا از دو طریق حاصل می شود: الف( کاهش هزینه های عملیاتی )افزایش ککارایی(  (111-131، 2001

پذیر و عملکی اسکت. اینترنکت بکا     و ب( دستیابی به قیمت برتر. امکان ترکیب این دو حالت در جهت دستیابی مزیت رقابتی نیز امکان
گردد. از سوی دیگر چون اینترنت ی  بستر بب بهبود در سراسر زنجیره ارزش سازمان میتسهیل و تسریع مبادله بهنگام اطالعات، س

 های دیگر نیاز دارد. شود و از استانداردهای عمومی برخوردار است، به سرمایه گذاری کمتری نسبت به فناوریآزاد و باز تلقی می
 

 متدولوژی تحقیق -3
آوری پیمایشی است و با اسکتفاده از ابکزار جمکع    -اظ ماهیت و روش از نوع توصیفی پژوهش حاضر به لحاظ اهداف کاربردی و به لح

های تجزیه و تحلیل ذیل به بررسی رابطه بین متغیر مدیریت دانکش مشکتری بکه عنکوان     آوری شده و روشهای جمعاطالعات، داده
نین شناسایی روابط میان مدیریت ارتباط بکا مشکتری،   متغیر اصلی و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته، همچ

آوری گیری پرسشنامه برای جمکع پردازد. در این پژوهش از ابزار اندازهکاوی، مدیریت دانش با هم و با مدیریت دانش مشتری میداده
ی قکرار گرفتکه اسکت: آزمکون     هکای زیکر مکورد بررسک    ها به روش آماری، آزمکون ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهداده

 .3و آزمون رگرسیون خطی ساده 2؛ ضریب همبستگی اسپیرمن1اسمیرنف -کولموگروف
گیکری پکژوهش حاضکر نیکز،     جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و کارمندان بان  توسعه تعاون مشکهد اسکت. شکیوه نمونکه    

معه آماری پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان برای تعیین حجم باشد. با توجه به محدود بودن جاگیری تصادف ساده مینمونه
نفکر  بکرآورد شکد.     32نمونه استفاده شده است. بنابراین با توجه به تعداد کل جامعه آماری در جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه، 

کیل شده است. همچنین، به منظکور  ای و تحقیقات میدانی تشروش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر از دو بخش مطالعات کتابخانه
 آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. جمع
 

 تحقیقهای یافته -4

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف -4-1

                                                 
1- Kolmogorov-Smirnov Test 
2- Spearman Correlation Coefficient 
3- Simple Linear Regression Analysis 



 
 

  

تغیرها مطمئن شویم. در ای الزم است از نرمال بودن توزیع مهای مقایسهقبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون
هکای معکادل   شود و در ویر این صورت اسکتفاده از آزمکون  های پارامتری توصیه میصورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون

 د.باشاسمیرنف بهترین گزینه برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها می -ویرپارامتری مد نظر قرار خواهد گرفت. آزمون کولموگروف
 

 اسمیرنف متغیرهای پژوهش -نتایج حاصل از آزمون کولموگروف  (1)جدول

 -کولموگروف Zآماره  متغیرها

 اسمیرنف

سطح 

داری معنی
(sig) 

 نتیجه

 نرمال 023/0 223/1 مدیریت ارتباط با مشتری
 نرمال 213/0 002/1 کاویداده

 نرمال 112/0 322/0 مدیریت دانش

 نرمال 112/0 111/0 مدیریت دانش مشتری
 نرمال 122/0 32/0 مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی

 
دهد متغیرهای باشد که نشان میمی 02/0کلیه متغیرها باالی  (sig)داری همان طور که از جدول فوق مشخص است، سط  معنی
 تحت بررسی در این پژوهش دارای توزیع نرمال هستند.

 ضریب همبستگی -4-2
باشد. ضریب همبستگی شدت رابطکه و همچنکین   از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میضریب همبستگی یکی 

است و در صورت عدم وجود رابطکه بکین دو متغیکر صکفر      -1و  1دهد. این ضرایب بین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می
رقابتی در تجارت الکترونیکی با مدیریت دانش مشکتری، رابطکه بکین     باشد. در تحقیق حاضر تالش شده است تا رابطه بین مزیتمی

کاوی با مدیریت دانش و با مدیریت دانش مشکتری  کاوی و با مدیریت دانش مشتری، رابطه بین دادهمدیریت ارتباط با مشتری با داده
ررسی شود. برای بررسکی ادعکادی وجکود    همچین رابطه بین مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتری و با مدیریت دانش مشتری ب

تا  1در جداول ، گیریمیرمن به شرح زیر در نظر میهمبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته و به دست آوردن ضریب همبستگی اسپ
 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین فاکتورهای مختلف ارائه شده است. 10

 
 

 ت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکیآزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیری (2)جدول 

مزیت رقابتی در 

تجارت الکترونیکی 
(CAEC) 

مدیریت 

دانش مشتری 
(CKM) 

 

ضریب همبستگی  1 ** 231/0
 اسپیرمن

مدیریت دانش مشتری 
(CKM) 

 (sig)داری سط  معنی - 000/0



 
 

  

 تعداد 32 32
ضریب همبستگی  ** 231/0 1

 اسپیرمن
در تجارت  مزیت رقابتی
 (CAEC)الکترونیکی 

 (sig)داری سط  معنی 000/0 -
 تعداد 32 23

 

 کاویآزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت ارتباط با مشتری و داده (3)جدول 

کاوی داده
(DM) 

مدیریت ارتباط 

با مشتری 
(CRM) 

 

مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 132/0
 (sig)داری ط  معنیس - 000/0 (CRM)مشتری 

 تعداد 32 32
 (DM)کاوی داده ضریب همبستگی اسپیرمن ** 132/0 1
 (sig)داری سط  معنی 000/0 -

 تعداد 32 32

 

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

مدیریت دانش 

 (CKM)مشتری 
مدیریت ارتباط 

با مشتری 
(CRM) 

 

مدیریت ارتباط با  ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 232/0
 (sig)داری سط  معنی - 000/0 (CRM)مشتری 

 تعداد 32 32
مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن ** 232/0 1

 (sig)داری سط  معنی 000/0 - (CKM)مشتری 
 تعداد 32 32

 و مدیریت دانش کاویآزمون همبستگی اسپیرمن بین داده (5)جدول 

 مدیریت دانش
 (KM) 

 کاویداده
 (DM) 

 

کاوی داده ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 133/0
(DM) 000/0 - داری سط  معنی(sig) 

 تعداد 32 32
مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن ** 133/0 1



 
 

  

 (KM) (sig)داری سط  معنی 000/0 -
 تعداد 32 32

 

 کاوی و مدیریت دانش مشتریبستگی اسپیرمن بین دادهآزمون هم (6)جدول 

مدیریت دانش 

 (CKM)مشتری 
کاوی داده

(DM) 
 

 (DM)کاوی داده ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 222/0
 (sig)داری سط  معنی - 000/0
 تعداد 32 32
مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن ** 222/0 1

 (sig)اری دسط  معنی 000/0 - (CKM)مشتری 
 تعداد 32 32

 

 آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری (7)جدول 

مدیریت ارتباط با 

 (CRM)مشتری 
مدیریت دانش 

(KM) 
 

مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 111/0
(KM) 000/0 - داری سط  معنی(sig) 

 تعداد 32 32
مدیریت ارتباط با  همبستگی اسپیرمن ضریب ** 111/0 1

 (sig)داری سط  معنی 000/0 - (CRM)مشتری 
 تعداد 32 32

 

 آزمون همبستگی اسپیرمن مدیریت دانش و مدیریت دانش مشتری (8)جدول 

مدیریت دانش 

 (CKM)مشتری 
مدیریت دانش 

(KM) 
 

مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن 1 ** 222/0
(KM) 000/0 - داری سط  معنی(sig) 

 تعداد 32 32
مدیریت دانش  ضریب همبستگی اسپیرمن ** 222/0 1

 (sig)داری سط  معنی 000/0 - (CKM)مشتری 
 تعداد 32 32

 
 توان نتیجه گرفت:است، می 02/0بر اساس سط  معناداری آزمون اسپیرمن که در تمامی موارد کمتر از 



 
 

  

تکوان  ( مکی 132/0کاوی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )و دادهبین مدیریت ارتباط با مشتری 
ککاوی مکرثر   باشد. بدین معنی که کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بکر داده گفت شدت این رابطه متوسط و جهت آن  نیز مستقیم می

 است.  
الکترونیکی رابطه معنادار وجکود دارد. همچنکین بکا توجکه بکه مقکدار ضکریب         بین مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت 

باشد. بدین معنکی ککه ککاربرد مکدیریت دانکش      توان گفت شدت این رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم می( می231/0همبستگی )
 مشتری بر مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی مرثر است.

ریت دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد. همچنکین بکا توجکه بکه مقکدار ضکریب همبسکتگی        بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدی
باشد. بدین معنی که کاربرد مدیریت ارتباط با مشکتری بکر   توان گفت شدت این رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم می( می232/0)

 مدیریت دانش مشتری مرثر است.
توان گفت شکدت  ( می133/0دار وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )کاوی و مدیریت دانش رابطه معنابین داده

 کاوی بر مدیریت دانش مرثر است.باشد. بدین معنی که کاربرد دادهاین رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم می
تکوان  ( مکی 222/0ضکریب همبسکتگی )   کاوی و مدیریت دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به مقداربین داده

 کاوی بر مدیریت دانش مشتری مرثر است.باشد. بدین معنی که کاربرد دادهگفت شدت این رابطه قوی و جهت آن نیز مستقیم می
( 111/0بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجکه بکه مقکدار ضکریب همبسکتگی )     

باشد. بدین معنی که کاربرد مدیریت دانش بکر مکدیریت ارتبکاط بکا     توان گفت شدت این رابطه متوسط و جهت آن نیز مستقیم میمی
 مشتری مرثر است.

توان ( می222/0بین مدیریت دانش و مدیریت دانش مشتری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی )
باشد. بدین معنی که کاربرد مدیریت دانش بر مکدیریت دانکش مشکتری مکرثر     ه قوی و جهت آن نیز مستقیم میگفت شدت این رابط

 است.
 

 آزمون رگرسیون -4-3
ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که بتوان به کم  آن کمیت ی  متغیکر مجهکول را بکا    در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه

هایی معلوم، تعیین کرد. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و ایکن رابطکه بکه    استفاده از متغیر یا متغیر
 باشد:داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر میمعنی های آماری آزمون. فرضیه(y=a+bx)صورت خطی باشد 

 

 
 

شکود.  ارت الکترونیکی از رگرسیون خطی ساده استفاده مکی جهت بررسی رابطه دو متغیر مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تج
 خروجی به دست آمده از آزمون رگرسیون ارائه شده است. 11تا  3در جداول 

 

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون مؤلفه مدیریت دانش مشتری (9)جدول 

ضریب همبستگی 
(R) 

ضریب تعیین تعدیل  2Rتعیین ضریب 

 شده

خطای معیار 

 تخمین



 
 

  

232/0 132/0 132/0 2102/0 
 
 
 

 تحلیل واریانس مؤلفه مدیریت دانش مشتری (11)جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجدورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

توزیع فیشر 
(F) 

سطح 

معناداری 
(sig) 

 000/0 113/123 332/1 2 332/1 رگرسیون
   033/0 30 012/3 باقیمانده
    32 331/2 کل

 
درصد  2داری کمتر از کند، زیرا سط  معنییل واریانس رگرسیون خطی بودن رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تأیید میجدول تحل

است. با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه، ضریب تعیین بین مرلفه مدیریت دانش مشکتری و مزیکت رقکابتی در تجکارت الکترونیککی      
صد از تغییرات از مزیت رقابت در تجکارت الکترونیککی، تحکت تکأثیر مکدیریت دانکش       در 2/13دهد درصد است که نشان می 2/13

 باشد. مشتری می
 

 تحلیل رگرسیون مدیریت دانش مشتری و مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی (11)جدول 

ضریب  ضریب استاندارد نشده رسیونگمدل ر

 استاندارد

 (sig)سطح معناداری 

 B خطای معیار Beta T sig 
 001/0 221/3  232/0 311/0 مقدار ثابت

 000/0 132/11 232/0 013/0 232/0 مدیریت دانش مشتری

 
واحکد تغییکر در مرلفکه     232/0مشخص است به ازای ی  واحد تغییر در مرلفه مدیریت دانکش مشکتری،    11همانطور که از جدول 

 شود. مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی ایجاد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 گیرینتیجه -5
هکا در  ککاوی بکه شکرکت   باشکد. داده کاوی مکی های متعدد است که یکی از آنها دادهمدیریت روابط مشتری، ی  مفهوم وسیع با الیه

کاوی برای به کند. مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش با دادههایشان جهت حرکت به سمت مشتری محوری کم  میتالش
کند و به سازمان، امککان حکل   شوند. بدین ترتیب، دانش برای سازمان، مزیت رقابتی ایجاد میری متمرکز میدست آوردن دانش مشت
دهد. در این مقاله رابطه بین داده کاوی، مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشکتری جهکت   های جدید را میمسائل و تصرف فرصت

ورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ اهکداف ککاربردی و بکه لحکاظ     ها در تجارت الکترونیکی مکسب مزیت رقابتی سازمان
پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و کارمندان بان  توسعه تعکاون مشکهد    –ماهیت و روش از نوع توصیفی 

هکا در تجکارت   ی سکازمان دهد کاربرد مدیریت دانکش مشکتری سکبب کسکب مزیکت رقکابتی بکرا       های پژوهش نشان میاست. یافته
کاوی و مکدیریت دانکش، دانکش از، بکرای و دربکاره      های مدیریت ارتباط با مشتریان، دادهگیری از تکنی شود. با بهرهالکترونیکی می

برداری از این دانش مشتری کسب شکده مزیکت رقکابتی در تجکارت الکترونیککی بکرای       شود که با مدیریت و بهرهمشتری کسب می
هکای  شود. همچنین از بررسی نتکایج آزمکون  وکار الکترونیکی سروکار دارند، حاصل میهایی که با تجارت و کسبو شرکت هاسازمان

های مربکوط  داری میان متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته وجود دارد، یعنی با افزایش توانمندیشود ارتباط معنیآماری مشاهده می
هکایی ککه بکا تجکارت و     هکا و شکرکت  شود سکازمان یابد. لذا پیشنهاد میه مزیت رقابتی افزایش میبه متغیر مستقل میزان دستیابی ب

کاوی استفاده کنند تا بدین وسیله بتوانند بکا اسکتخراج الگوهکای ککاربردی از میکان      وکار الکترونیکی سروکار دارند از فنون دادهکسب
د رابطه با مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی از طریکق فکراهم ککردن    های مربوط به مشخصات و رفتارهای مشتری جهت بهبوداده

موجبات رضایتمندی مشتری و در پی آن وفادار ماندن آنها بهره گیرند؛ حمایت همه جانبه مدیران از اشتراک و تسهیم دانش جدید در 
های آنان صورت گیکرد و بکا   گویی به خواستهخسازمان تا تبدیل آن به کاالها و خدمات در چارچوب مدیریت ارتباط با مشتریان و پاس

های سازمان جهت مدیریت و استفاده کاربردی از دانش مشتری به منظور دسکتیابی بکه مزیکت رقکابتی و پایکدار در      طراحی استراتژی
یان و کسکب  تجارت الکترونیکی و مدیریت کارا و اثربخش انواع دانش مرتبط با مشتری، از ارائه مطلکوب ککاال و خکدمات بکه مشکتر     

 رضایت آنان اطمینان حاصل نمایند.
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