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 چکیده
در دنیای امروز که مشتری مداری شرط اساسی برای بقا و ماندگاری یک سازمان در محیط رقابتی 

سیار حیاتی می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش اثر مدیریت می باشد، در ک نیازهای مشتری ب

در میان تولید کنندگان وسایل کشاورزی در شهرک صنعتی دانش بر بهبود روابط با مشتریان 

می باشد. جامعه پیمایشی  –رشت می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی 

ات کشاورزی در شهرک صنعتی رشت می وهش حاضر کلیه شرکتهای تولید کننده قطعآماری پژ

شرکت  می باشد. روش نمونه گیری ، بر اساس روش نمونه گیری  12شامل باشد که تعدادشان، 

نفر در نظر گرفته شد. ابزار  56در دسترس می باشد که با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه 

ایی سواالت پرسشنامه به سوال می باشد. پای 33گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شامل 

محاسبه شد و روایی سواالت پرسشنامه به روش روایی محتوا، مورد  77/0روش آلفای کرونباخ 

واز  SPSS12با استفاده از نرم افزار  تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش،

فته های پژوهش نشان تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن عمل کردیم. یا -tطریق آزمون 

داد که مدیریت دانش می تواند روابط با مشتریان را بهبود دهد. یعنی از طریق بهبود مدیریت 

 دانش در سطح سازمان روابط با مشتریان نیز بهبود می یابد.

 

 .مدیریت دانش، دانش مشتری، مشتریان صنعتی، بهبود روابط: کلمات کلیدی
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 مقدمه

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

 ایجاد رقابتی مزیت سازمان، برای دانش ترتیب، بدین. کندمی خدمات و کاالها به تبدیل راآن و توزیع ایجاد، را جدید

 مزیت منبع یک فقط نه دانش ینبنابرا. دهدمی را جدید فرصتهای تصرف و مسائل حل امکان سازمان، به و کندمی

 را دانش مدیریت مفهوم انسان و فنون فناوری، بین تعامل. شود  می آن منبع تنها واقع در بلکه شد خواهد رقابتی

 راحتی به که است، فرد به منحصر سازمان هر برای انسان و فنون فناوری، بین تعامل الگوی زیرا بخشد، می عمق

 منبع کی مشتری دانش(. 2333) اخوان و حیدری،نیست دیگر های سازمان وسطت تقلید یا وستد داد قابل

 مهم های حوزه از یکی عنوان به تواند یم  مشتری دانش تیریمد .است شرکت تیموفق در دییکل کیاستراتژ

د اکثر شرکت ها دارای اطالعات زیادی در مورد مشتریان خو از سوی دیگر، .شود دهید مشتری با ارتباط تیریمد

هستند و این اطالعات نیز بر پایه معامالت با مشتریان می باشند، اما حقیقت این است که این شرکت ها واقعا 

مشتریان خود را نمی شناسند و نمی دانند که چطور از آنها حمایت کنند )ایجاد دانش برای مشتریان( و نمی دانند 

یکی از جنبه (.1022)دیو وهمکاران، شتریان(منش ازکه مشتریان خود چه سطحی دانش را دارا می باشند)کسب دا

های مهم دانش مشتری این است که این دانش، دانشی است که در مالکیت شرکت قرار ندارد بلکه در مالکیت 

 دیگرانی است که مایل به تسهیم آن نیستند. برای ایجاد همکاری آنها با شرکت به نوعی محرک نیاز است

 اخیر یافته است. بسیاری از  سال ده در ای ندهیفزا تیاهم یصنعت بازارهای در دانش دنکر تیریمداز سوی دیگر،  

 دسترس در یآسان به که شد یم احساس لیدل نیهم بهداشته اند.  موضوع نیا به یکم توجه یصنعت شرکتهای

 و هیتجز آوری، معج روی که اطالعات تکنولوژی رشد با(. 2330باشد )صالحی و همکاران، ساده ندیفرا کی و بوده

 بازارهای در جدی طور به دانش تیریازمدین ،شد یم تمرکز 1000تا 2330 سالهای یط اطالعات ابعاد و لیتحل

 در اطالعات حجم ادییز مقدار توانستند یم یصنعت های شرکت کار نیا انجام با .بود شده احساس یصنعت

 به سازمان سطوح ی همه در یصنعت بازارهای تیریمد برای خدمت و کاالها کردن فراهم و توسعه برای دسترس

 تیریمد را یسازمان رییادگی و ابداع و کنند جادیا امکانات و دیجد محصول کوتاهتری ی دردوره و آورند دست

 جادیا باعث که شود یم تیحما و یبانیپشت ای رابطه از یصنعت یابیبازار در (.2331) ولی پور وهمکاران، ندینما

 نیهمچن .هستند دانش به آن لیتبد و اطالعات پردازش ازمندین ها ابیبازار ای رابطه یابیبازار رد و شود ارزش

 به انیمشتر با روابط به نیبنابرا ؛ شوند یم محسوب آنها ییدارا نیمهمتر انیمشتر که دادند صیتشخ سازمانها

 (.1023می نگرند)شی و بینگو، سودمند یتعامالت عنوان

 ازین با که کرد جادیا را مشتری با یارتباط توان یم کرد استفاده مشتری دانش از موثر طور به بتوان اگر نیبنابرا

 یسع شتریوب شتریب موسسات نیبنابرا .دهد توسعه بازار ازهایین با مطابق را موسسه و باشد هماهنگ انیمشتر

 ریتاث پژوهش، نیا در (.1006)رولینز،دهند شیافزا ی مشتر دانش تیریمد قیطر از را شانیهاییتوانا کنندیم

و به دنبال پاسخ  است شده یبررس یصنعت انیمشتر با بهبودارتباط بر مشتری دانش تیریمد مختلف انهاییجر
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گویی به این سوال هستیم که آیا مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی که در میان تولید 

 شت انجام شده ، تاثیر گذار است یا خیر؟کنندگان وسایل کشاورزی در شهرک صنعتی ر

 مبانی نظری پژوهش

 مدیریت دانش مشتری

 (1022تعریف سلیمان وهمکارانش) از توان یم میده ارائه مشتری دانش تیریمد از ساده فیتعر کی میبخواه اگر

 ندیفرا کی در مشتری از دانش شدن کیشر از است عبارت مشتری دانش تیریمد شانیا ده ییعق به .برد بهره

 (.1022) سلیمان و همکارانش، میمستق تعامالت قیطر از یسازمان ارزش جادیا

که مشتری از کیفیت محصول یا  دانند( دانش مشتری را بعنوان درک آن چیزی می1022و همکاران ) 2یونگ

 (1022)یونگ و همکاران،دهد.خدمت، ارتباط موثر و تعامل اجتماعی ترجیح می

تواند ترکیبی از دانش مشتری، دانش زنجیره تأمین و دانش کند که دانش مشتری مییشنهاد می( پ1005)  1پاگوته

        (.1001گیبرت،های مشترک و مانند آن باشد)  مکاریمخصوص ه

 (.1001برای مدیریت دانش مشتری وجود دارد)گیبرت، دانش انیجر نوع سه همکارانش و برتیگ نظر طبق بر

  مشتری برای دانش

  مشتری ی درباره انشد

  مشتری از دانش

شان  شود که اطالعات مورد نیاز مشتریان در خصوص رفتار تقابلیشاخصی تجربی محسوب می  :مشتری برای دانش

شود. بسیاری از گیرد. این دسته از دانش در طول دوره ارتباط با مشتریان به کار برده میبا شرکت، را در بر می

های جدیدی برداشته و در حال استفاده از اینترنت به عنوان یک برای مشتری، گام موسسات در خصوص دانش

 ازین مورد دانش کردن فایا مستلزم دانش نیاهای مشتریان هستند.رسانه جذاب به منظور حمایت از درخواست

؛ 2332ران،)موسی خانی و همکاکنندگان. عرضه و بازارها محصوالت، درباره ی دانش مثال برای  .است مشتری

 (.2333جمالی واکباتانی،

سه نوع دانش: جمعیت شناسانه، روانشناسانه و رفتارشناسانه وجود دارد که در در این مقوله،  دانش درباره مشتری:

کند تا مشتریان و اهداف این نوع دانش به سازمان کمک می.آمدگذشته با تالش فراوان و بر پایه حدسیات بدست می

 وثرتری شناسایی نماید.آنها را به شکل م

تواند ها و افکار اطالعات دریافتی سازمان از سوی مشتریان باشد. این منظر میتواند شامل ایدهمی دانش از مشتری:

هایی برای محصوالت و خدمات نوآورانه و درباره مشکالت جاری، روند خدمات مشتریان و احتیاجات آینده و ایده

بدون سازماندهی امکان پذیر نیست)موسی خانی و  مصرف کننده نهایی معموالً رسیدن به .موفق باشد

 (.2333؛ جمالی  و اکباتانی،2332همکاران،

                                                            
.young1 

2.Paquttee 
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تواند ما را به مدیریت حمایت ای همراه با بازاریابی به عنوان یک منبع قابل توجه که میدانش مشتری به طور فزاینده

این دانش به منظور، دستیابی به هدف (. 1020ژانگ ولیو، )عه رهنمون نماید، شناخته شده استاز تحقیقات و توس

های بازار در حال شکوفایی است. بر مبنای توسعه راه حل و فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان و تسهیل درک فرصت

 دانش مشتری معطوف به درک مشتریان است.  3تحقیقی از گاسپری

 بازارهای صنعتی

 و کاال نیا سازمان نیا که نمود فیتعر ک سازمانی به خدمات و کاال فروش توانیم زین را یصنعت بازارهای مفهوم

 (.1020؛ ساینیو وسولجاواری،1003هات و اسپاه،د)رسان یم فروش به را آن کند یا یم مصرف را خدمات
 دیبا هرابط جادیا برای .است یداد مالیرو وقوع لحظه ی در خدمات نیبهتر ارائه ی از شیب مشتری با ارتباط

 بد ایخوب  تواند یم رابطه کی .دیآ عمل به دیبا رترییچشمگ تهاییفعال آن حفظ برای و ردیگ صورت ییتهایفعال

 (.2311برقرار نماید)جوادی واسفیدانی، یخوب رابطه ی انشیمشتر با تا بکوشد دیبا سازمان کی. باشد

 ارتباطات در بازارهای صنعتی

 کرد: میتقس دسته سه به توانیم را یصنعت بازارهای در ارتباطات

  مبادله بر یمبتن رابطه -2

  افزوده ارزش بر یمبتن رابطه -1

  همکاری بر یمبتن رابطه -3

 نیگزیجا عرضه ی بازار در که دهند یح میترج را مبادله بر یمبتن رابطه انیمشتر یزمان  :مبادله بر یمبتن روابط

 مشتری که یزمان نیهمچن و باشد ستایا عرضه بازار و نباشد دهیچیپ دیم خریتصم باشد، داشته وجود ادییز

 .کند یم دیتاک مبادله ای شیگرا بر بدهند سازمان اهداف به کمتری تیاهم

 فروشنده، و داریخر شرکت نیب رییبکارگ قابل اتصاالت و ارتباطات تبادل، از ینییپا سطح با ارتباطات نیبنابرا

 (.2330)صالحی، شود یم فیتوص

 یمبتن رابطه همکاری، بر یمبتن رابطه و مبادله بر یمبتن رابطه وستاریپ حد دو نیب مبتنی بر ارزش افزوده:رابطه 

 .کند یم تمرکز مشتری نگهداری به مشتری جذب روی تمرکز جای به شرکت که دارد وجود افزوده ارزش بر

 ی عرضه به دادن سازمان زوماتشان،مل رییتغ و مشتری ازهایین از جامع درک توسعه با را اهداف نیا ابیبازا

 بیتعق شرکت از شتریب دیخر برای مشتری در الزم زهیانگ کردن فراهم و انیمشتر ازین به ییجوابگو برای شرکت

 (.2373؛ خداداد کاشی،2311حیدر زاده و رمضانی قمی،می کند) 

 نیگزیجا که دهد یم حیترج را ریهمکا بر یمبتن ارتباطات داریخر شرکت کی یزمان  رابطه ی مبتنی بر همکاری:

 .باشد همراه ییهایدگیچیپ با محصول دیخر و بوده ایپو بازار باشد، داشته وجود نظر مورد محصول برای یکم

 داشته تیاهم مشتری تیرضا کننده عرضه برای و باشد کننده عرضه با بسته ارتباطات دنبال به داریخر مخصوصا

                                                            
1.Guasperi 
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 محصوالت دی،یتول ملزومات دارانیخر یبعض مناسب رفتار نیا.بداند کیراتژاست و مهم را مشتری تیرضا و باشد

حیدر زاده  )می یابد شیافزا مهم دهاییخر برای ارتباطات نیا بر عالوه .است ...و مهم قطعات سازنده افزاری، نرم

 (.2373؛ خداداد کاشی،2311و رمضانی قمی،

 پیشینه تجربی پژوهش

به بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی  (،2332حاجی کریمی و منصوریان)

پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که دریافت داده ها، توسعه داده ها و مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود 

ر مدیریت عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. هم چنین دریافت داده ها، پردازش داده ها و توسعه دانش مشتری ب

(، در پژوهشی به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری و عملکرد 1026فیدل و کروا) ارتباط با مشتری اثر می گذارد.

پرداختند. نتایج این پزوهش نشان داد که همکاری و درک مشتری و هم چنین تمایل به نوآوری از ورودی های 

ند. چون تاثیرشان روی مدیریت دانش مشتری و بسیار مهمی در یک سیستم ارتباط با مشتری محسوب می شو

(، به بررسی تا ثیر ابعاد سیستم مدیریت ارتباط با 1021ایچان و خداکرمی) فراینده ای بازاریابی مشهود است.

مشتری بر ایجاد دانش مشتری پرداختند. نتایج این پزوهش نشان داد که ابعاد عملیاتی ، تعاملی و کارکردی مدیریت 

 شتری بر فرایند ایجاد دانش مشتری موثر است.ارتباط با م

( به بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری و نوآوری در مدلهای کسب و کار مبتنی بر فناوری 1023شی و بینگو)

اطالعات پرداختند. این پزوهش مدیریت دانش مشتری را از طریق دیدگاه مشتری وشرکت بهم متصل می کند. هم 

پژوهشگران کمک می کند که مکانیزمهای شناخت فرصتها را در جهت کسب مزیت از طریق چنین این مطالعه به 

ساینیو و  ببندند. مدیریت دانش مشتری و نوآوری در مدلهای کسب وکار بشناسند و در ارتقای عملکرد شرکت به کار

بهبود روابط با  وهشی به بررسی تاثیر فاکتورهای سازمانی مدیریت دانش مشتری بر(، در پژ1020سولجاواری)

مشتریان صنعتی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از رویکرد تیمی، در گیرشدن مدیریت عالی در 

میزان مطلوبیت دانش مشتری را بهبود روابط با  CRMفرایند های کاری، ساختاربندی و مدیریت دانش و فناوری 

(، به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط 2331رانش)ولی پور وهمکا مشتریان صنعتی بهبود می دهد.

با مشتریان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام ابعاد مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط مشتری تاثیر 

 گذار است.

جهت کسب  QSPMو ماتریس  QFDالگوی کاربرد روش  "(، در پزوهشی 2333جمالی فیروز آبادی و اکباتانی )

انواع دانش مشتریان در مدیریت دانش مشتری در حوزه صنعت خودرو سازی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد 

در کسب انواع دانش مشتری در مدیریت دانش مشتری ارائه شده است که  QSPMو  QFDکه ایجاد الگوی کاربرد 

ه مشترک بین دو حوزه مدیریت دانش مشتری و مدیریت یک پایگاه داد QFD با تعیین نوع مشتری در هر مرحله از

 کیفیت در سازمان ایجاد و امکان مدیریت صحیح دانش مشتری برای سازمان فراهم می شود.

(، در پزوهشی تحت عنوان مدیریت دانش مشتری ، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی 2330اخوان و حیدری)

یک الگوی مفهومی بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش پرداختند. نتایج این پژوهش منجر به ارائه 
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عاشوری،  مشتری شد که از طریق آن سازمان به شیوه ای کارا و اثر بخش می تواند بین دو مقوله ارتباط برقرار کند.

ی ( در پژوهشی به توسعه مدل فرایندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم ها2333شریف خانی و تارخ)

مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کردند. نتایج این پژوهش به توسعه یک مدل فرایندی منجر شد که از تلفیق 

مدل مهندسی کسب و کار، شش فرایند کسب و کار مبتنی بر سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری با چهار جنبه 

(، به ارائه 2332، حقیقی و ترک زاده ) موسی خانی مدیریت دانش در فعالیت های کسب وکار حاصل می گردد.

مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور پرداختند. نتایج 

 این پژوهش منجر به ارائه مدلی شد که نقش دانش مشتریان را در وفاداری مشتریان نشان می داد.

 پژوهش مدل مفهومی

 با روابط انواع بر آن ریتاث (، 1001گیبرت و همکارانش) نظر طبق بر مشتری دانش تیریمد پژوهش نیا در

 با همکاری سنجیده روابط و افزوده ارزش بر یمبتن روابط مبادله، بر یمبتن روابط شامل که یصنعت انیمشتر

یحات فوق، اساس توضبر و باشد یم اساس نیا بر زین قیتحق اتیفرض که شده بندی میتقس) یصنعت انیمشتر

 الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1003اسپه) –هات  ( و مدل1001وهش بر گرفته از مدل گیبرت)(. الگوی مفهومی پژ2شکل )

 دانش از مشتری

دانش درباره ی 

 مشتری

 دانش برای مشتری

 روابط مبتنی بر مبادله

 روابط مبتنی بر ارزش افزوده

 بر همکاریروابط مبتنی 
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 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی پژوهش

ن وسایل کشاورزی در شهرک مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی در میان تولید کنندگا

 صنعتی رشت تاثیر گذار است.

 فرضیات فرعی پژوهش

 .دهد یم بهبود را مبادله بر یمبتن روابط مشتری، برای دانش :2فرضیه 

 بهبود می دهد. را افزوده ارزش بر یمبتن روابط مشتری برای دانش : 1 هیفرض

 .دهد یم بهبود یصنعت انیمشتر با را همکاری بر یمبتن روابط مشتری برای دانش :3 هیفرض

 .دهد یم بهبود را مبادله بر یمبتن روابط مشتری، ی درباره دانش :1 هیفرض

 . دانش درباره ی مشتری ، روابط میتنی بر ارزش افزوده را بهبود می دهد.6فرضیه 

 .. دانش درباره ی مشتری، روابط مبتنی بر همکاری را با مشتریان صنعتی بهبود می دهد5فرضیه 

 . دانش از مشتری، روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد.7فرضیه 

 . دانش از مشتری، روابط مبتنی بر ارزش افزوده را بهبود می دهد.1فرضیه 

 . دانش از مشتری، روابط مبتنی بر همکاری را با مشتریان صنعتی بهبود می دهد.3فرضیه 

 روش پژوهش

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه  پیمایشی می باشد. -ی و از نوع توصیفیروش پژوهش حاضر، از حیث هدف کاربرد

 شرکت هستند و 12در شهرک صنعتی رشت می باشد که در مجموع شامل  شرکتهای تولید کننده وسایل کشاورزی

ری ابزار گردآو نفر در نظر گرفته شد. 56بود که با استفاده از روش سرشماری، حجم نمونه نیز  56حجم جامعه نیز

پرسشنامه در بین مدیران عالی و  56سوالی استاندارد و محقق ساخته می باشد که در مجموع  33داده ها پرسشنامه

محاسبه شد که در بازه  77/0میانی شرکتهای فوق توزیع گردید.پایایی سواالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

ا مورد تایید قرار گرفت. داده های پژوهش، توسط نرم افزار مطلوب قرار دارد و روایی سواالت نیز به روش روایی محتو

SPSS12  و با استفاده از روش آزمونt   تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت سنجش و اولویت ابعاد

مدیریت دانش مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم چنین جدول مربوط به ابعاد و سواالت و پایایی سواالت 

 رسشنامه در ادامه آورده شده است.پ
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 (. ابعاد سواالت و ضریب آلفای کرونباخ2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های پژوهش

 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

اسمیرنوف استفاده شده ،که نتایج آن در جدول زیر  -آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن  توزیع داده ها از 

 خالصه شده است:

 است: ذیل شرح به آزمون این آماری فرضیه 

 است. برخوردار نرمال توزیع از بررسی مورد ( : متغیرH0فرض صفر)

   نیست. برخوردار نرمال توزیع از بررسی مورد ( : متغیرH2فرض یک )

 که گفت توان می %36 اطمینان با و کرده رد را صفر فرض باشد 06/0 از کمتر آزمون معناداری سطح که صورتی در

 با و پذیرفته را صفر فرض باشد 06/0 از بیشتر آزمون معناداری سطح که صورتی در. نیست نرمال متغیرها توزیع

 .باشد می نرمال متغیرها توزیع که گفت توان می % 36 اطمینان

آلفای کرونباخ کل  آلفای کرونباخ سواالت ابعاد

 سواالت پرسشنامه

دانش برای مشتری و روابط 

 مبادله ای

  75/0 3و1و2

 

 

 

 

 

77/0 

 

دانش برای مشتری و روابط 

 مبتنی بر ارزش افزوده

 73/0 5و6و1

دانش برای مشتری و روابط 

 مبنی بر همکاری

 10/0 3و1و7

دانش درباره ی مشتری و روابط 

 مبادله ای

 71/0 21و23و21و22و20

دانش درباره ی مشتری و روابط 

 مبتنی بر ارزش افزوده

 13/0 23و21و27و25و26

دانش درباره ی مشتری و روابط 

 مبنی بر همکاری

 10/0 11و13و11و12و10

نش از مشتری و روابط مبادله دا

 ای

 77/0 17و15و16

دانش از مشتری و روابط مبتنی 

 بر ارزش افزوده

 72/0 30و13و11

دانش از مشتری و روابط مبنی 

 بر همکاری

 71/0 33و31و32

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 97-52، ص 1935،  اردیبهشت 5لد ، ج11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

04 

 

است بنابراین  06/0(، از آنجا که سطح معنی داری آزمون نرمال بودن تمامی داده ها بیشتر از 1) با توجه به جدول

می توان گفت توزیع داده های زیر نرمال می باشد. بنابراین جهت پاسخ  %36فرض صفر را رد نکرده و با اطمینان 

 گویی به سواالت تحقیق از آزمون های پارامتریک استفاده خواهد شد.

 

 اسمیرنوف( –(: جدول آزمون نرمال بودن داده ها )آزمون کولموگروف 1ل )جدو
سطح  Zمقدارآماره  تعداد ابعاد متغیر

 *معناداری

 

مدیریت دانش 

 مشتری

 221/0 115/0 56 دانش برای مشتری
دانش درباره ی 

 مشتری
56 523/0 070/0 

 770/0 56 دانش از مشتری

 

053/0 

 

 

 

بهبود روابط 

 صنعتی

روابط مبتنی بر 

 مبادله

56 533/0 201/0 

روابط مبتنی بر 

 ارزش افزوده

56 721/0 017/0 

روابط مبتنی بر 

 همکاری

56 306/0 063/0 

 .می باشد 06/0* معناداری در سطح 

 آزمون فرضیه ها

پژوهش  با توجه به نرمال بودن توزیع داده های پژوهش از روش های آماری پارامتریک برای سنجش متغیرهای

 استفاده می کنیم.

 کی نیانگیم آماری آزمون فرض از تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط مشتریان صنعتی شناخت منظور به

 را یبررس مورد نمونه نیانگیم نیب تفاوت واقع در که است شده استفادهیک نمونه ای   tیا به عبارتی آزمون  جامعه

 گزاره مورد، درهر قیتحق های هیفرض با نداشتن تداخل منظور دهد.  به یم قرار آزمون مورد مفروض مقدار کی با

 نیانگیم مقدار ایآ که است شده مطرح صورت نیبد هیفرض یعبارت ا ست. به شده مطرح سؤال صورت به مربوط

 :است صورت نیا به کدام هر در صفر هیفرض خیر. ای است 3 با جامعه برابر بعد هر در نمرات

0Hض صفر( :: )فر    =  3 

2H : )فرض یک( : ≠   3. 

یک نمونه ای بیانگر این مطلب است که تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط مشتریان  - tنتایج آزمون 

صنعتی) تولید کنندگان وسایل کشاورزی در شهرک صنعتی رشت( بیشتر از متوسط است و ارتباط معناداری بین 

 د. هم چنین تاثیر تک تک ابعاد مدیریت دانش برای مشتری، مدیریت دانش از مشتری ،این دو متغیر وجود دار

 مدیریت دانش درباره ی مشتری بر روابط مبتنی بر مبادله، روابط مبتنی بر ارزش افزوده و روابط مبتنی بر همکاری

 نیز باالتر از متوسط می باشد.
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 تک نمونه ای t(. نتایج آزمون 3جدول)

 

 آزمون رتبه بندی فریدمن

 .شود می تحقیق پرداخته مدل به مربوط های مؤلفه بندی ویتاول به فریدمن آزمون اساس بر قسمت این در

 

 0Hاست یکسان ها رتبه : میانگین. 

 2H باشد می متفاوتی میانگین دارای رتبه دو : حداقل. 

 را متغیر هر رتبه های میانگین که است توصیفی آمار اول است. خروجی خروجی دو فریدمن آزمون نتیجه     

 بخواهد محقق که هنگامی .بیشتر است متغیر آن اهمیت باشد، کوچکتر ها رتبه یانگینم چقدر هر دهد. می نشان

 برای فریدمن واریانس تحلیل آزمون از تواند می بندی کند رتبه اهمیت و ارزش نظر از را خود نظر مورد متغیرهای

نی بر مبادله مورد بررسی قرار در ابتدا رابطه بین انواع مدیریت دانش مشتری و روابط مبت .کند استفاده منظور این

 می گیرد.

 

 

 

 

 
 

Test value=3 Statistics  

سطططططططططططح  درجه آزادی tمیزان 
 معناداری

اخطططططتالف  تعداد
 میانگین

حدپایین)سططططح 
 (% 36اطمینان

حدباال)سططططططططح 
 (% 36اطمینان 

 نتیجه

تاییططططططد  135/0 133/0 337/0 56 000/0 51 756/5 فرضیه اصلی
 فرضیه

تاییططططططد  331/0 257/0 331/0 56 000/0 51 111/5 2فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  611/0 317/0 301/0 56 000/0 51 211/7 1فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  173/0 131/0 336/0 56 000/0 51 113/5 3فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  616/0 112/0 357/0 56 000/0 51 116/6 1فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  133/0 232/0 170/0 56 000/0 51 331/5 6فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  125/0 121/0 321/0 56 000/0 51 220/7 5فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  333/0 275/0 355/0 56 000/0 51 111/5 7فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  116/0 132/0 361/0 56 000/0 51 665/6 1فرضیه 
 فرضیه

تاییططططططد  610/0 326/0 111/0 56 000/0 51 721/5 3فرضیه 
 فرضیه
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ی مربوط به روابط مبتنی بر مبادلهزمون فریدمن شاخص ها(. آ1جدول)  

 

 

 
 

 است. 06/0*سطح معناداری کمتر از 

 

 رتبه متغیرها مطابق آزمون فریدمن(.6جدول)

 

 

 

 

   

 رد صفر فرض نتیجه ( است، در06/0( کوچکتر از )000/0اینکه عدد معناداری ) به توجه (، با1بر طبق جدول ) 

دارد. همچنین بر  وجود تالفاخ متغیر دو میانگین بین حداقل دیگر عبارت به شود. می تأیید یک فرض و شده

( و دانش 26/3(، دانش از مشتری)13/3دانش برای مشتری) ( میانگین رتبه ها به ترتیب برای 6اساس نتایج جدول )

در اولویت اول  17/1دانش در باره ی مشتری با مقدار ( می باشد که بر طبق مدل فریدمن 17/1در باره ی مشتری)

 تر از همه به دانش درباره ی مشتری اهمیت بدهد.قرار دارد. یعنی شرکت باید بیش

 مورد بررسی قرار می گیرد.ارزش افزوده در ادامه اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش مشتری و روابط مبتنی بر 

 
(. آمار توصیفی آزمون فریدمن5جدول)  

 

 

 

 

 است. 06/0از *سطح معناداری کمتر 

 

 ارزش افزودهو روابط مبتنی بر  میانگین رتبه های متغیر مدیریت دانش مشتری(.7جدول)

 

 

 

 

56 N 

752/213 Chi-Square 

6 df 

000/0 Asymp.Sig.* 

 گین رتبه هامیان ابعاد مدیریت دانش مشتری

 13/3 دانش برای مشتری

 26/3 دانش از مشتری

 17/1 دانش درباره ی مشتری

56 N 

026/112 Chi-Square 

3 df 

031/0 Asymp.Sig.* 

 میانگین رتبه ها ابعاد مدیریت دانش مشتری

 22/3 دانش برای مشتری

 75/1 دانش از مشتری

 13/3 دانش درباره ی مشتری
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 شده رد صفر فرض نتیجه ( است، در06/0( کوچکتر از )031/0اینکه عدد معناداری ) به توجه (، با5بر طبق جدول )

دارد. همچنین بر اساس  وجود اختالف متغیر دو میانگین بین حداقل دیگر عبارت به شود. می تأیید یک فرض و

( و دانش در 75/1(، دانش از مشتری)22/3( میانگین رتبه ها به ترتیب برای  دانش برای مشتری)7نتایج جدول )

در اولویت اول قرار  13/3( می باشد که بر طبق مدل فریدمن دانش در باره ی مشتری با مقدار 13/3ری)باره ی مشت

 دارد. یعنی شرکت باید بیشتر از همه به دانش درباره ی مشتری اهمیت بدهد.

 .در ادامه اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش مشتری و روابط مبتنی بر همکاری مورد بررسی قرار می گیرد
 

(. آمار توصیفی آزمون فریدمن1جدول)  

 

 

 

 

 

 است. 06/0*سطح معناداری کمتر از 

 

 و روابط مبتنی بر مبادله میانگین رتبه های متغیر مدیریت دانش مشتری(. 3جدول)

 

 

 

 رد صفر فرض نتیجه ( است، در001/0( کوچکتر از )000/0اینکه عدد معناداری ) به توجه (، با3بر طبق جدول )

دارد. همچنین بر  وجود اختالف متغیر دو میانگین بین حداقل دیگر عبارت به شود. می تأیید یک فرض و شده

( و 11/3(، دانش از مشتری)33/1دانش برای مشتری) ( میانگین رتبه ها به ترتیب برای 20ایج جدول )اساس نت

در اولویت  35/3( می باشد که بر طبق مدل فریدمن دانش در باره ی مشتری با مقدار 35/3دانش در باره ی مشتری)

 اهمیت بدهد. اول قرار دارد. یعنی شرکت باید بیشتر از همه به دانش درباره ی مشتری

 بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط با مشتریان صنعتی در میان تولید 

کنندگان وسایل کشاورزی در شهرک صنعتی رشت می باشد. پس از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، مشخص شد 

 با مشتریان صنعتی تاثیر گذار است.مدیریت دانش مشتری بر بهبود روابط که 

 را بهبود می دهد. نتایجدانش برای مشتری روابط مبتنی بر مبادله   با توجه به فرضیه اول پژوهش ادعا شد که

( می باشد که از مقدار در نظر 111/5)محاسبه شده از   tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tحاصله از آزمون 

56 N 

221/330 Chi-Square 

6 df 

001/0 Asymp.Sig.* 

 میانگین رتبه ها ابعاد مدیریت دانش مشتری

 33/1 دانش برای مشتری

 11/3 دانش از مشتری

 35/3 دانش درباره ی مشتری
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چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش برای مشتری بر  گرفته شده بیشتر است. هم

می توان گفت که با توجه به داده های پژوهش، دانش  %36لذا با اطمینان روابط مبتنی بر مبادله تاثیر گذار است.

 برای مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد.

ادعا شد که  دانش برای مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد. نتایج  با توجه به فرضیه اول پژوهش

( می باشد که از مقدار در نظر 111/5محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tحاصله از آزمون 

انش برای مشتری بر گرفته شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که د

می توان گفت که با توجه به داده های پژوهش، دانش  %36روابط مبتنی بر مبادله تاثیر گذار است.لذا با اطمینان 

 برای مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد.

بهبود می دهد. نتایج با توجه به فرضیه دوم پژوهش ادعا شد که  دانش برای مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده را 

 ( می باشد که از مقدار در نظر211/7محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tحاصله از آزمون 

بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش  (T-value = 3گرفته شده )

می توان گفت که با توجه به داده  %36زوده تاثیر گذار است. لذا با اطمینان برای مشتری بر روابط مبتنی بر ارزش اف

 های پژوهش، دانش برای مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده  را بهبود می دهد.

با توجه به فرضیه سوم پژوهش ادعا شد که  دانش برای مشتری روابط مبتنی بر همکاری را بهبود می دهد. نتایج 

( می باشد که از مقدار در نظر 113/5محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tن حاصله از آزمو

گرفته شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش برای مشتری بر 

که با توجه به داده های پژوهش، دانش می توان گفت  %36روابط مبتنی بر همکاری تاثیر گذار است. لذا با اطمینان 

 برای مشتری روابط مبتنی بر همکاری را بهبود می دهد.

با توجه به فرضیه چهارم پژوهش ادعا شد که  دانش درباره ی مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد. 

( می باشد که از مقدار در 116/6)محاسبه شده از   tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tنتایج حاصله از آزمون 

نظر گرفته شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش درباره ی 

می توان گفت که با توجه به داده های  %36مشتری بر روابط مبتنی بر مبادله تاثیر گذار است.لذا با اطمینان 

 روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد. پژوهش، دانش درباره ی مشتری

با توجه به فرضیه پنجم پژوهش ادعا شد که  دانش درباره ی مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده را بهبود می دهد. 

( می باشد که از مقدار در 331/5محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tنتایج حاصله از آزمون 

شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش درباره ی نظر گرفته 

می توان گفت که با توجه به داده های  %36مشتری بر روابط مبتنی بر ارزش افزوده تاثیر گذار است.لذا با اطمینان 

 می دهد. پژوهش، دانش درباره ی مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده را بهبود

با توجه به فرضیه ششم پژوهش ادعا شد که  دانش درباره ی مشتری روابط مبتنی بر همکاری را بهبود می دهد. 

( می باشد که از مقدار در 220/7محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tنتایج حاصله از آزمون 
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ت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش درباره ی نظر گرفته شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثب

می توان گفت که با توجه به داده های  %36مشتری بر روابط مبتنی بر همکاری تاثیر گذار است.لذا با اطمینان 

 پژوهش، دانش درباره ی مشتری روابط مبتنی بر همکاری را بهبود می دهد.

دانش از مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد. نتایج حاصله   با توجه به فرضیه هفتم پژوهش ادعا شد که

( می باشد که از مقدار در نظر گرفته 111/5محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tاز آزمون 

بر روابط شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش از مشتری 

می توان گفت که با توجه به داده های پژوهش، دانش از  %36لذا با اطمینان  مبتنی بر مبادله تاثیر گذار است.

 مشتری روابط مبتنی بر مبادله را بهبود می دهد.

یج با توجه به فرضیه هشتم پژوهش ادعا شد که  دانش از مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده را بهبود می دهد. نتا

( می باشد که از مقدار در نظر 665/6محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tحاصله از آزمون 

گرفته شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش از مشتری بر 

می توان گفت که با توجه به داده های پژوهش،  %36ان روابط مبتنی بر ارزش افزوده تاثیر گذار است. لذا با اطمین

 دانش از مشتری روابط مبتنی بر ارزش افزوده را بهبود می دهد.

با توجه به فرضیه نهم پژوهش ادعا شد که  دانش از مشتری روابط مبتنی بر همکاری را بهبود می دهد. نتایج حاصله 

( می باشد که از مقدار در نظر گرفته 721/5محاسبه شده از )  tتک نمونه ای مشخص نمود که مقدار  tاز آزمون 

شده بیشتر است. هم چنین با توجه به مثبت بودن حد باال و پایین می توان گفت که دانش از مشتری بر روابط 

می توان گفت که با توجه به داده های پژوهش، دانش از  %36تاثیر گذار است. لذا با اطمینان  همکاریمبتنی بر 

 را بهبود می دهد. همکاریتری روابط مبتنی بر مش

در بین عوامل مربوط به مدیریت هم چنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن و رتبه بندی عوامل نیز مشخص نمود که 

دانش مشتری، بیشترین رتبه را عنصر دانش درباره ی مشتری در رابطه با انواع روابط مبتنی بر مبادله، همکاری و 

کسب کرده است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت بیشتر از سایر عوامل به دانش در باره ی مشتری  ارزش افزوده

 اهمیت بدهد و آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
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