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 9دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش یازاریابی ،دانشگاه شهید بهشتی
2استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
3دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
4دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت9311/91/91 :

تاریخ پذیرش9318/99/22 :

چکیده
سرمایههای سازمان تنها ،سرمایه مالی و فیزیکی نیست بلکه سرمایه دانشی افراد مهمتر از
آن است .در این عصر ،دانش به عنوان یک مزیت رقابتی مهم میتواند در موفقیت و افول
کسب و کارها نقش اساسی داشته باشد .در بازارهای رقابتی ،بسیاری از سازمانها با این
موضوع سروکار دارند .از اینرو ،پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی
بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش واسطهای متغیرهای قابلیت نوآوری و عملکرد
سازمانی میپردازد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پخش فعال در صنعت  FMCGدر
ایران است که تعداد  19شرکت بهصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند ،دادهها
از طریق پرسشنامه استاندارد با  34سوال جمعآوری شدند .پایایی پرسشنامه از طریق
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و روایی آن از طریق روایی واگرا و روایی همگرا
مورد سنجش قرار گرفت .برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMاز طریق نرمافزار  PLS3انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش
بازاریابی بر قابلیت نوآوری ،عملکرد سازمان و مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادای دارد.
قابلیت نوآوری نیز بر مزیت رقابتی و عملمرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادرای دارد .در
نهایت عملکرد سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد .در انتها نیز
پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.
کلمات کلیدی :مدیریت دانش بازاریابی ،قابلیت نوآوری ،عملکرد سازمانی ،مزیت رقابتی،
مدلسازی معادالت ساختاری

 -*9نویسنده مسئولEmail: Sarvenaz.salili@gmail.com :
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مقدمه
در دوران اقتصاد مبتنی بر دانش ،منابع و صالحیت ها به عنوان عامل مهمی برای
سازمان برای زنده ماندن در محیط پویا و رقابتی هستند (مردانی و همکاران.)2998 ،
یکی از دالیل اصلی که محققان و متخصصان به مدیریت دانش عالقه دارند این است
که دانش به عنوان یک منبع با پتانسیل قابل توجه برای کمک به کسب مزیت رقابتی
برای شرکت در نظر گرفته میشود (فاروق .)2998 ،همراه با پیچیدهتر شدن وضعیت
کسب و کارها و نوآوری های جدید در فرآیندها و محصوالت و همچنین وجود رقابت
شدید در میان شرکتها ،این سؤالها در ذهن بازاریابان و مدیران شرکتها مطرح
میشود که مشتریان آنها چه نیازهایی دارند؟ خواستههای آنان چیست؟ رقبای آنها
کدامند؟ چگونه میتوان سازمان را در مقابل بازار هوشیار نمود؟ چگونه میتوان
نیازها و خواستههای مشتریان را به گونهای بهتر از رقبا برآورده نمود؟ بهترین
طریق برآوردن نیازهای مشتریان چیست؟ چگونه میتوان بهترین بازده و عملکرد
مطلوب را از قابلیتهای بازاریابی و داراییهای بازاریابی بدست آورد؟ (حمیدیزاده
و همکاران .)9319 ،برای پاسخ دادن به این سوالها باید به سمت مدیریت دانش
بازاریابی در شرکتها و سازمانها رفت.
براساس ادبیات پژوهش ،مفهوم مدیریت دانش بازاریابی 9بهطور کلی زیر مجموعه
مدیریت دانش است .در نتیجه ،پژوهشگران مفهوم مدیریت بازاریابی را با جذب
اطالعات (الیس)2999 ،؛ منابع دانشی که کارکنان بخش بازاریابی در اختیار دارند
(مورگان)2992 ،؛ اطالعات مفید در مورد محیط خارجی (لی و سانگ)2992 ،؛ و
تجزیه و تحلیل روند بازار به منظور درک هنجارهای اجتماعی ،ترجیحات مشتری و
فرهنگ محیطی ،و همچنین ایجاد برند ،ایجاد محصول جدید و فعالیتهای بازارایبی
موفق (فنگ و همکاران )2999 ،مرتبط میدانند (موداها و همکاران .)2998 ،با بررسی
مطالعات مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمان میتوان دریافت که داراییها و
قابلیت های مرتبط با دانش ،و بکارگیری آنها به شکل مناسب نقش مهمی در تحقق
اهداف سازمانی دارند .با این وجود در حوزه مدیریت دانش بازاریابی و فروش
مطالعات اندکی صورت گرفته است (آکروش و محمد .)2999 ،مدیریت دانش
بازاریابی با ارتقای توانمندیهای داخلی سازمانهای ایرانی میتواند در برطرف
)1- Marketing Knowledge Management (MKM
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نمودن چالشهای محیطی و بازار نقش موثری ایفا کند و این امر با بهرهبرداری از
منابع دانش موجود در کارکنان ،منابع اطالع رسانی در سازمان ،فناوری اطالعات و
کاربردهای آن و همچنین ارتباط با مشتریان و تامینکنندگان انجام خواهد شد
(حمیدیزاده و خیرخواه عسکرآباد .)9319 ،عالوه بر این ،رقابت بین شرکتهای
پخش مویرگی محصوالت  FMCGشدیدتر شده است و بسیاری از این شرکتها از
لحاظ وضعیت سود و زیان در شرایط چالشی قرار دارند و بیش از پیش برای کاهش
ضریب خطا و بهبود بهرهوری در تقال هستند .همچنین ورود شرکتهای بینالمللی
تولیدکننده محصوالت  FMCGبه بازار ایران در سالهای اخیر موجب شده است که
شرکتهای ایرانی بعضاً در حوزه بازاریابی و فروش محصوالت خود دچار مشکالت
عدیدهای شوند .باتوجه به اهمیت استراتژیکِ دانش در بازار رقابت ،این شرکتها
برای مدیریت علمی سازمان فروش و فعالیتهای بازاریابی خود اهمیت خاصی قائل
هستند و اغلب در مقایسه با رقبای ایرانی خود ،سرمایهگذاری بیشتری بر روی
پروژههای تحقیقات بازار انجام میدهند .از سوی دیگر این شرکتها ،معموالً در زمان
ورود به بازارهای جدید زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری به روزتری را به
کار میگیرند .همه این موارد موجب شده است که سازمانهای ایرانی که دارای
ساختارهای بعضاً سنتیتر هستند در رقابت با این شرکتها دچار مشکل شوند.
بدیهی است که پدیدار شدن چنین چالشی برای شرکتهای تولیدکننده که
تامینکنندگان این شرکتهای پخش هستند ،صنعت پخش مویرگی و شرکتهای مورد
مطالعه این پژوهش را نیز تحت تاثیر قرار داده است .افزایش تعداد فروشگاههای
زنجیرهای و پیدایش فروشگاههای همواره تخفیف 9به عنوان رقبای اصلی صنعت
پخش مویرگی در ایران یکی دیگر از موضوعاتی است که سبب شده شرکتهای
پخشِ مورد مطالعه بیش از پیش در فکر بهبود روشهای انجام کار و افزایش بهره-
وری باشند زیرا در قرن  29که شرکتها تحت تاثیر دانش و اقتصاد دیجیتالی هستند
بر روی بهرهوری و کارکنان دانشی متمرکز شدهاند (پالوالین و همکاران2991 ،؛
یازولینو و همکاران2991 ،؛ شجاهت و همکاران .)2991 ،مهارت ،دانش و تجربه از
مهمترین عوامل موفقیت در فروشندگی محسوب میشوند .براین اساس ،مدیریت
دانشِ سازمان فروش جهت انتقال تجربیات و دانش همکاران به یکدیگر جهت اجتناب
1-Discount Store
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از اشتباهات و کاهش ضریب خطای کلی سیستم اهمیت زیادی دارد .باتوجه به آنکه
شرکتهای پخش نزدیکترین ارتباط را با مشتریان ،بازار و رقبا دارند ،دانش
ارزشمندی در مورد پویایی های بازار ،تقاضا ،محصوالت جدید ،رقبا ،و مانند آن را
دارند که میتواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید (لیو و همکاران .)2999 ،از
اینرو ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت
رقابتی از طریق متغیرهای قابلیت نوآوری و عملکرد سازمانی میباشد.

مبانی نظری تحقیق
دانش .داونپورت و پروساک ( )2999دانش را به عنووان چوارچوبی بورای ارزیوابی و
پیونوود تجربیوات و اطالعووات جدیود حاصوول از ترکیوب تجربیوات ،ارزشهووا ،اطالعووات
زمینهای و بینش تخصصی تعریف کردهانود .دانوش شوامل اطالعوات اسوت ،اموا تموام
اطالعات ممکن است الزاماً به عنوان دانش در نظر گرفته نشود مگور اینکوه مگور اینکوه
اطالعات پردازششده و به فرد /کنشگر معنایی بدهد .با در نظر گورفتن اهمیوت دانوش
در یک سازمان برای توسعه برنامهها و طرحهوا ،اموروزه ،عالقوه فزاینودهای در میوان
پژوهشگران برای فهم این موضووع کوه یوک سوازمان چگونوه بوه جموعآوری دانوش،
پردازش ،ایجاد ،تفسویر و اسوتفاده از دانوش مویپوردازد شوکل گرفتوه اسوت .نونواکو
وتاکچی ( )9112دانش را به دانش صریح و دانش ضمنی طبقهبنودی کوردهانود .دانوش
صریح دارای یک محتوای ثابت است که مستند ،ساختاریافته ،بیرونی و آگاهانه اسوت
و میتواند از طریق نمادها ،کلمات ،داسوتانسورایی و تکنولووژی اطالعوات اخوذ و بوه
اشتراک گذاشته شود .از سوی دیگر ،دانوش ضومنی در قلمورو ادراک و رفتوار فوردی
انسان قرار دارد که به احساسات ،شهود و بیونشهوای انسوانی اشواره دارد (زبوال و
همکاران .)2991 ،یکی از عوامل کلیدی که سازمانهای تجاری هوشمند را در قورن 29
متمایز میسازد ،تاکید بر اطالعات و دانش سازمانی به عنووان منبوع اسوتراتژیک موی
باشد .زیرا بر خالف کسبوکارها و تجارتهای گذشته در عصر کنونی ،نقش سرعت،
رقابت ،جهانی شدن و واکنش مناسب در برابر تغییرات سریع محیطی در کسوبوکوار
از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .سازمانها به تسخیر ،مدیریت و بهرهبورداری
از دانش ،جهت حصول بهرهوری باالتر ،جلب رضایت مشتریان ،مدیریت رقابت و گام
برداشتن در جهت تطابق با تغییورات پایوانناپوذیر محیطوی ،نیواز دارنود (هالکوپوور و
حمیدیزاده.)9312 ،

کارکردهای مديريت دانش بازاريابی بر توانمندسازی مزيتهای رقابتی 404

مديريت دانش .مودیریت دانوش ،فراینودهای سوازماندهی و اسوتفاده از دانوش جمعوی
شرکت برای دستیابی به پایداری و بهبود نوآوری و پاسخگویی بوه تغییورات محیطوی
تعریف میشود (سانتورو و همکاران .)2998 ،قابلیتهای مودیریت دانوش )KMC(9در
قالب نوآوری ،توسعه محصوالت جدید و رقابتپوذیری بیشوتر بور عملکورد سوازمانی
تاثیر میگذارند .قابلیتهای مدیریت دانش عبارتند از تواناییهوای یوک سوازمان بورای
جمعآوری منابع دانش حیاتی و مدیریت بکارگیری آن ها در سازمان .این قابلیوت هوای
معموالً به دو دسته تقسیم می شوند :شایستگی های مربوط بوه فراینود مودیریت دانوش
(کسب ،تسهیم و بکارگیری) و دوم ،شایستگی های مربوط به زیرساختهوای مودیریت
دانش در سازمان (فناوری ،فرهنوگ و سواختار سوازمانی) (االرج و همکواران.)2999 ،
مدیریت دانش واژهای است که برای تکنیک های بکار گرفته شده در جمعآوری ،انتقال،
امنیت و مدیریت اطالعات در سازمان به شکل سیستماتیک استفاده می شوود (ویبوو و
والیو .)2992 ،مدیریت دانش یک کارکرد و وظیفه مدیریتی است که بوه دنبوال تودوین،
پیادهسازی و ارزیابی استراتژیهایی است که این اطمینوان را ایجواد کنود کوه جریوان
درست دانش در زمان مناسب و در مکان مناسب به دست فرد مناسب برسود (کیوانتو
و همکاران .)2998 ،مدیریت دانش اشاره به تواناییهای یوک سوازمان بوه اسوتفاده از
منابع دانش در یک سری از پردازش دانش هماهنگ به منظور ایجاد هومافزایوی دانوش
دارد (وو و هو.)2998 ،
مديريت دانش بازاريابی .مورگان ( )2992تأکید کرد که مزایای بهینوه تنهوا از دانوش
بازاریابی زمانی میتواند حاصل شود که یک شرکت بتواند قابلیتهای مدیریتی خوود
را توسعه دهد .به همین ترتیب ،دیگر پژوهشگران اظهار داشتند که برای کسوب مزیوت
رقابتی از طریق استفاده از دانوش بازاریوابی ،بایود دارای توانوایی مودیریتی بورای بوه
دست آوردن ،به اشتراکگذاری و استفاده از دانش در مورد رقبای بازار ،رونود بوازار
و تقاضای مشتری و کشف یا بهورهبورداری از فرصوتهوای بوازار باشود .در مقابول،
محققان دیگر استدالل می کنند که برای شرکت تجاری بورای بوه دسوت آوردن منوافع
استراتژیک از دانش بازاریابی ،آن باید صالحیت مدیریت دانش رقیب و نیز صوالحیت
مدیریت دانش مشتری را توسعه دهد (اوزکایا و همکاران2992 ،؛ موداهوا و همکواران،
 .)2998مدیریت دانش بازاریابی به جمعآوری و تحلیل دایموی اطالعوات در خصوو
1- Knowledge Management Capabilities
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بازار ُ محیط رقابتی ،مشتریان و کارکنوان مویپوردازد و سوپس یوک مطالعوه دقیوق از
نیازهای آشکار و ضومنی مشوتریان داخلوی و خوارجی و فعالیوت هوای رقبوا صوورت
موویدهوود (رضووایی و جعفووری .)2992 ،کوواریون و همکوواران ( )2991موودیریت دانووش
بازاریابی را شامل سه فرایند حیاتی و اصلی می دانند که برایند این سه فرایند موجوب
پویایی سازمان و در نهایوت خلوق ارزش بورای مشوتریان مویشوود .ظرفیوت جوذب:9
توسعه دانش جدید یا جایگزینی دانش فعلی؛ که شامل جستجوی اطالعات جدید هم در
داخل و هم در خارج سازمان و نهایتا منجر به تولید دانش میشود .انتقال دانوش :ایون
مفهوم اشاره به تبادل دانوش بوین کارکنوان و گوروه هوا در سوازمان دارد .بکوارگیری
دانش :اهمیت این مفهوم از آن جهت است که مزیت رقابتی در خود دانش نیست ،بلکوه
در نحوه بکارگیری آن است (کاریون و همکاران .)2991 ،در ایون پوژوهش ،منظوور از
مدیریت دانشِ فعالیوتهوای بازاریوابی ،بهورهگیوری از مودیریت دانوش در حووزههوای
بازاریابی ،فروش و توزیع میباشد.
عملکرد سازمانی .فلسفههای مختلف در مورد عملکرد سازمانی وجود دارد .توانایی
یک سازمان برای دستیابی به اهداف تعیینشده برای حفظ سود ،داشتن مزیت
رقابتی ،افزایش سهم بازار و حفظ بقای طوالنی مدت ،بستگی به استفاده از استراتژی
های سازمانی قابل اعمال و برنامههای عملی دارد .مطالعات بسیاری در مورد
جستجوی حداکثر عملکرد سازمانی به عنوان هدف نهایی سازمان بحث کردهاند.
بنابراین ،سازمانهایی که قلمرو وحوزههای مختلف را پوشش میدهند بهطور مداوم
برای بهبود این عملکرد با توسعه یک مرز و حاشیه که هر سازمان را از رقبا متمایز
میسازد رقابت میکنند (اویه مومی و همکاران .)2991 ،عملکرد شرکت یک مفهوم
چندبعدی است که وضعیت شرکت را با توجه به رقبا نشان میدهد .در یک دیدگاه
جامع،از عملکرد شرکت به دو بعد بعد مالی (سود ،رشد) و غیرمالی (کارایی ،خالقیت،
رضایت مشتری) تقسیم میشود .عملکرد سازمانی شاخصی است که نحوه تحقق
اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازهگیری میکند (مرتضوی و همکاران.)9312 ،
در این پژوهش ،عملکرد سازمانی با سه بعد مالی ،بازار و مشتریان مورد بررسی
قرار گرفته است.

1-Absorptive Capacities
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قابلیت نوآوری .از سال  9118قابلیت نوآوری مورد توجه پژوهشگران حوزه
استراتژیک قرار گرفته است و از آن به عنوان موتور محرک رشد درآمد یاد میشود.
فرآیند نوآوری شامل فرآیند مدیریت دانش از جمله اکتساب ،انتشار و استفاده از
دانش جدیدی است که راهبردهای مدیریت دانش را برای اغلب شرکتها اتخاذ
میکنند .قابلیت نوآوری برای دستیابی به نوآوری برتر در عملکرد حیاتی است و
نوآوری و رشد به عنوان دو عامل ایجاد سرمایه و ثروت برای یک شرکت تعریف
شدهاند (ملکیمینباش زرگاه و زنگیان .)9312 ،پژوهشها نشان دادهاند که نوآوری
برای موفقیت یک سازمان و خالقیت فردی و نوآور بودن کارکتان و رسیدن آنها به
کلیدنوآوری در سطح سازمانی ضروری و حیاتی است (شانکر و همکاران.)2991 ،
نوآوری که به عنوان "ایجاد یا بهبود چشمگیر و معنادار یک محصول جدید (کاال یا
خدمات) ،فرآیند ،روش بازاریابی جدید یا یک روش سازمانی در انجام کسبوکار
تعریف میشود ،به عنوان ابزاری در نظر گرفته میشود که به افزایش عملکرد
شرکتها و مزایای رقابتی کمک میکند (ساریداکس و همکاران.)2991 ،
مزيت رقابتی .مزیت رقابتی 9حوزهای است که یک سازمان میتواند از طریق آن
برای خود موقعیتی باالتر از رقبای خود خلق کند (پورتر .)9182 ،طی سالهای اخیر،
مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژیهای رقابتی قرار گرفته و بحثهای زیادی
درباره مزیت رقابتی مطرح شده است .رایجترین تعریف مزیت رقابتی در ادبیات
استراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش ،هر آنچه موجب شود درآمد بیش از
هزینه افزایش یابد ،تجلی پیدا میکند (خمویی .)9314 ،پورتر در مدل خود سه نوع
مزیت رقابتی اساسی را معرفی میکند :رهبری در هزینهها؛ تمایز؛ و تمرکز .رهبری
در هزینه یعنی اینکه یک واحد کسب و کار به یک بنگاه تولیدی یا تامینکنندهای تبدیل
شود که هزینههایش را به حداقل رسانده است .مزیت تمایز یعنی اینکه یک واحد کسب
و کار محصولی را تولید یا ارائه کند که از دیدگاه خریداران و مصرفکنندگان دارای
یک ویژگی یا کارکرد کامالً متمایز و منحصر به فرد باشد .مزیت تمرکز یعنی تبدیل
شدن به بهترین شرکت در یک بخش خا

از بازار است .تمرکز میتواند به صورت

تمرکز بر روی هزینهها و یا تمرکز بر روی ایجاد تمایز باشد (آزادبخت و ناصرخانی،

1- Competitive advantage
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 .)9319سعیدی و همکاران ( )2991بیان میکنند که مزیت رقابتی به عنوان یک عامل
کلیدی برای افزایش ثروت سازمانی محسوب میشود.
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش پژوهشهای صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش بازاریابی و سایر
متغیرهای این پژوهش به ترتیب پژوهشهای داخلی و پژوهشهای خارجی ارائه
میشوند.
حمیدیزاده و همکاران ( )9319به بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بازاریابی
بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که ارتباط مثبت معناداری میان قابلیتهای مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل
سازمان (عملکرد بازار ،عملکرد مشتری و عملکرد مالی) وجود دارد .قابلیتهای
بازاریابی خارجی بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد کل سازمان ،عملکرد بازار و
عملکرد مالی دارد ،در حالی که قابلیتهای بازاریابی داخلی بیشترین تاثیر بر روی
عملکرد مشتری دارد.
جعفری و رضایی ( )9312پژوهشی با عنوان "مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد
صنعت بانکداری ایران" انجام دادند که در آن به دنبال بررسی تاثیر مدیریت دانش
بازاریابی بر عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری ایران بودند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که مولفه های مدیریت دانش بازاریابی ارتباط مثبت معناداری بر عملکرد
سازمان دارند به طوری که بیشترین تاثیر را بر عملکرد بازار و کمترین تاثیر را با
عملکرد مالی دارا میباشد .بیشترین تاثیر مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد بازار
میتواند گویای اهمیت نگرشهای دانشی در بازاریابی برای موفقیت در کسب سهم
بازار و جایگاه باال در صنعت بانکداری باشد.
داروچ ( )2992بیان میکند که شواهد تجربی این دیدگاه را تأیید میکند که یک شرکت
با قابلیت مدیریت دانش منابع بیشتری را به کار میگیرد و از اینرو نوآورانهتر و
بهتر عمل خواهد کرد .داروچ ( )2992به دنبال بررسی نقش مدیریت دانش در
سازمانها به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان پرداخته
است.
ریک داو ( )2991به بیان ارتباط مدیریت دانش بازاریابی ،توانایی پاسخگویی و چابکی
مؤسسه به صورت مطالعه مروری پرداخته و بیان میکنند« :چابکی سوازمانی زموانی
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به دست میآید کوه مودیریت دانوش بازاریوابی و توانوایی پاسوخگویی ،در توالشهوای
سازمانی ،حالتی متعادل داشته باشند .در پژوهشی دیگر چون و همکواران ( )2991بوه
این نتیجه رسیدند که نوآوری بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
آکروش و محمد ( )2999در مطالعاتی که در چند سازمان مخابراتی در کشور اردن
انجام دادند به بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد این سازمانها
پرداختند .آنها بیان نمودند که مدیریت دانش بازاریابی دارای دو جزء میباشد:
قابلیتها و داراییها؛ و به این نتیجه رسیدند که این عناصر بر عملکرد مالی ،بازاری و
ارتباط با مشتریان تاثیر میگذارند .به عبارت دیگر بیان کردند که مدیریت دانش
بازارایابی بر عملکرد کلی شرکت ،عملکرد مالی ،عملکرد بازار و عملکرد مشتریان
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
پرز و کاستیلو ( )2993در پژوهشی گسترده که بوا حمایوت وزارت دانوش و نووآوریِ
دولت اسپانیا در  299شرکت صنعتی انجام دادند مراحل زیر را بورای مودیریت دانوش
بازار ارائه نمودند :خلق دانش بازار ،کسب دانوش بوازار ،توزیوع دانوش بوازار ،تفسویر
دانش بازار ،یادگیری سازمانی ،فعالیتهای اجرایی آنها این فعالیوتهوا را در قالوب دو
حوزه سازمانی و کارکنان مطرح کردند .آنها بیان میکنند که دانش بازار یعنی دانشی
که یک سازمان در مورد نیاز ها و رفتارهای مشتریان خود و رقبا دارد .آن ها در گوام
بعدی به بررسی اندازه پایگاه دانش بازار و میوزان آشوکار بوودن دانوش در سوازمان
پرداخته و دریافتند که این دو بر میوزان انسوجام فنواوری اطالعوات ،ارتباطوات درون
سازمانی و همچنین بر ظرفیت کسب دانش توسط کارکنان سازمان تاثیر دارند.
رضایی و جعفری ( )2992به بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت رقابتی
پایدار در صنعت بانکداری ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش
بازاریابی بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد .از اینرو ،فرضیههای اول ،دوم و
سوم پژوهش بهصورت زیر ارائه میشوند:
گاندران ( )2992در مطالعهای که در بازار مالزی انجام داده است از مدل بلوو دانوش
بازاریابی برای ارزیابی فرایندهای بازاریابی بهره گرفته است.
زکیچ و هاس ( )2992در مطالعاتی که در کشور کرواسی انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که داده کاوی نقش مهمی در حمایت از مدیریت دانش بازاریابی دارد .آنها
متوجه شدند که با بررسی دادههای انبوه میتوان الگوهای جلبی را کشف نمود که بر
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تدوین پروفایل مشتریان تاثیر میگذارد .پس از ان از مرحله داده کاوی میتوان وارد
مرحله مدیریت دانش بازاریابی شد و در نهایت استراتژیهای بازاریابی را بر اساس
خروجی مراحل قبل تدوین نمود.
اجرمی و همکاران ( )2999در مطالعهای با عنوان "تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر
مزیت رقابتی و عملکرد باتوجه به نقش تعدیلگر مدیریت ریسک در شرکتهای
وارداتی" به این نتیجه رسیدند که مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد.
پیترز و همکاران ( )2999در پژوهشی با عنوان "بکارگیری سیستمهای اطالعاتی
کسب و کار در قابلیتهای اندازهگیری عملکرد :کاربردهای برای افزایش مزیت
رقابتی" بیان میکنند که قابلیتهای اندازهگیری عملکرد بر مزیت رقابتی تاثیر
معناداری دارد.
لوپز و همکاران ( ) 2999در پژوهش خد به این نتیجه رسیدن که میان نوآوری و
عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش بازاریابی نشان میدهد که مدیریت
دانش بازاریابی بر قابلیت نوآوری سازمان تاثیر دارد .سانتورو و همکاران ()2991
در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که سیستم مدیریت دانش ،ایجاد محیطهای باز و
همکاری و بهرهبرداری از جریانهای داخلی و خارجی دانش را از طریق توسعه
ظرفیت مدیریت دانش درونی تسهیل میکند که به نوبه خود ظرفیت نوآوری را
افزایش میدهد.
نایر ( )2998در پژوهش خود بیان میکند که عملکرد سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر
معناداری دارد .دیستانونت و خنگماالیی ( )2998در پژوهش خود با عنوان "نقش
نوآوری در خلق مزیت رقابتی" نیز به این نتیجه رسیدند که نوآوری بر مزیت رقابتی
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بررسیهای صورت گرفته نشان داد که پژوهشهای موجود در زمینه مدیریت دانش
بسیار فراوان و بیشمار هستند اما پژوهشهای اندک و ناچیزی در زمینه مدیریت
دانش بازاریابی صورت گرفته است مخصوصاً در داخل کشور و بسیاری از
پیشایندها و پیامدهای آن بررسی نشدهاند .از اینرو ،پژوهشگران تصمیم گرفتند به
بررسی برخی از پیامدهای مدیریت دانش بازاریابی که در پیشینه تجربی به آنها
اشاره شده است بپردازند.
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براساس مطالب ارائه شده در بخش مبانی نظری ،پیشینه تجربی و بخش باال ،مدل
مفهومی پژوهش حاضر بهصورت شکل زیر میباشد:

H1

H5
H4
H3

H6

H2

شکل  -8مدل مفهومی پژوهش (منبع :مبانی نظری پژوهش)

پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری پژوهش فرضیههای این پژوهش به شرح زیر
مطرح میشوند:
فرضیه اول :مدیریت دانش بازاریابی بر قابلیت نوآوری تاثیر دارد.
فرضیه دوم :مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه سوم :مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی تاثیر دارد.
فرضیه ششم :عملکرد سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد.

مواد و روشها
در این پژوهش از  3پارادایم اصلی اثباتی ،تفسیری و انتقادی بوه شورح زیور اسوتفاده
شده است .گونهای که از منظر پارادایم اثباتی ،اثباتگرایوی روششوناختی ،و از منظور
پارادایم تفسیری ،کنش متقابل نهادی و پدیدارشناسی مدنظر بوده است .در حالیکوه از
منظر پارادایم انتقادی نگرش جامعهشناسی بازاریابی به رفتار سازههای 4گانه تحقیق
در جامعه پژوهش شده است (ایمان )9319 ،به عبارت دیگر ،در این پژوهش به لحواظ
استفاده از مدل مفهومی مبتنوی بور مبوانی نظوری و پیشوینه و مسوائل پوژوهش مودل
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مفهومی که راهنمای مسیر پژوهش است مبتنی بور نظریوههوای بازاریوابی و مودیریت
دانش بوده و روش پژوهش که چارچوب ابزار حرکت در مسیر را مشخص میکند بر
پایهی پارادایم مسیر حرکت تنظیم شده است .نظریههای نهفته در مدل مفهومی مبتنوی
بر پیش فور

هوای منطقوی اسوت کوه براسواس پوارادایم پژوهشوگران در چوارچوب

نوآوری و مبانی نظری پژوهش نوشوته شوده اسوت ،بنوابراین پژوهشوگران از مکتوب
فلسووفه علووم خِردگرایووی انتقووادی ،قیوواس و نظریووهسووازی را پیشووه خووود قوورار داده و
براساس اثباتگرایی منطقی رویکرد استقراء – نظریه را بکارگرفته اسوت .بنوابراین در
استنباط و تفسیر از اصالت عمل بهرهگیری کرده و در راسوتای پوارادایم انتقوادی بوه
عرضه دانش و ارزش پرداخته است .از اینرو این پژوهش اگرچه واقعیتهای جامعوه
پژوهش را به مثابه یک ساخت واقعوی در نظور گرفتوه اموا براسواس رویکورد پدیودار
شناسی آن واقعیت را بر پایه تجسم پژوهشگر از مسائل مطورح در حووزه مطالعواتی
حوووزه پووژوهش بووه رشووته تحریوور درآورده اسووت .بنووابراین واقعیووتهووای مطوورح در
چارچوب موضوع پوژوهش و مسوائل آن هوم سواخت اجتمواعی داشوته و هوم میودان
زمینه ای اطالعات را در چارچوب فرایند واقعی مدنظر قرار داده اسوت و در نهایوت در
سلسله مراتب ایون پوژوهش از معرفوت فلسوفی واقعیوت ،معرفوت پوارادایمی واقعیوت،
معرفت علمی از واقعیت و معرفت مدلسازی از واقعیت بهرهگیری شده است.
جامعه آماری تمامی شرکتهای پخش در صنعت  FMCGایران مویباشوند کوه تعوداد
 928شرکت پخش ویژه این صنعت بود .واحد تحلیل در این پوژوهش سوازمان اسوت.
برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی اسوتفاده شوده و بوا توجوه بوه فرموول
کوکران تعداد نمونه  19شرکت به دست آمود .سوطح تحلیول در ایون پوژوهش شورکت
است .تعداد  19پرسشنامه توزیع و جمعآوری گردیود و موورد اسوتفاده قورار گرفوت.
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از بررسی سازگاری درونی و برای بررسی روایی از
روایووی همگوورا و واگوورا اسووتفاده شوود .تجزیووه و تحلیوول سووازگاری درونووی از روش
پیشنهادی مقایسه سه شاخص سازگاری (پایوایی مرکوب ،آلفوای کرونبواخ و میوانگین
واریانس استخراج شده) با یک مقدار بحرانی بگووزی و ایوی ( )9188پیوروی مویکنود.
نتایج این بررسی در جدول  9قابل مشاهده میباشد.
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نتايج و بحث
تجزيه و تحلیل دادهها
پرسشنامه پژوهش حاضر در برگیرنده  29سوال برای سنجش  9بعد مودیریت دانوش
بازاریابی (آکروش و محمد 2 ،)2999 ،سوال بورای سونجش قابلیوت نووآوری (چون و
همکاران 9 ،)2991 ،سوال برای سنجش سه بعد عملکرد سازمانی (رضایی و جعفری،
 )2992و  3سوال نیز برای سنجش مزیوت رقوابتی دیسوتانونت و خنگمواالیی)2998( 9
استفاده شد.
جدول  . 8نتايج مربوط به پايايی مرکب ،آلفای کرونباخ و میانگین واريانس استخراج شده
پايايی ترکیبی

میانگین واريانس استخراج شده

()CR

()AVE
9/181

نام متغیر

آلفای کرونباخ

مدیریت دانش بازاریابی

9/112

9/898

قابلیت نوآوری

9/881

9/191

9/914

عملکرد سازمان

9/889

9/193

9/938

مزیت رقابتی

9/899

9/819

9/139

کل پرسشنامه

9/828

-

-

همانطور که جدول  9نشان میدهد همه ضرایب پایایی مرکب و آلفای کرونباخ بیشتر
از حد بحرانی  9/1هستند ،و همه میانگین واریانسهای استخراج شده بیشتر از حد
 9/2میباشند ،پس مدلهای اندازهگیری قابل قبول هستند .در ادامه به بررسی
توصیفی ابعاد هریک از سازههای مدل پژوهش میپردازیم.
نتایج میا نگین ،انحراف معیار و آماره آزمون میانگین جامعه آماری متغیرهای
پژوهش به منظور تشخیص مناسب بودن یا نبودن متغیرهای پژوهش در جدول 2
ارائه شده است.

1- Distanont & Khongmalai
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جدول  -4نتايج میانگین ،انحراف معیار و آماره آزمون میانیگین يك نمونه

درجه آزادی

وضعیت متغیر

3/21

9/219

1/814

12

مناسب

نام متغیر
دانش

مشتری داخلی

3/19

9/484

94/933

12

مناسب

بازاريابی

مشتری خارجی

3/41

9/131

9/293

12

مناسب

بازاريابی

3/99

9/988

8/992

12

مناسب

خالقیت و نوآوری

3/24

9/912

1/949

12

مناسب

فناوری اطالعات

3/28

9/999

8/992

12

مناسب

3/39

9/139

4/834

12

مناسب

عملکرد

عملکرد مشتری

3/22

9/829

9/291

12

مناسب

سازمان

عملکرد مالی

3/91

9/119

8/292

12

مناسب

عملکرد بازار

3/18

9/241

93/118

12

مناسب

3/42

9/922

9/332

12

مناسب

مديريت

حمايت مدير ارشد

قابلیتهای نوآوری

مزيت رقابتی

میانگین

H0 :µ≤ 3
H1 :µ>3
مقدار آماره t
انحراف معیار

همانطور که از جدول فوق استنباط میشود بیشتر متغیرها از رویه و توزیع مناسبی
برخوردارند و میانگین اکثر آنها حول عدد  3میباشد .گام بعدی بررسی روایی
مدلهای اندازهگیری است که از طریق ارزیابی روایی واگرا و همگرای مدلهای اندازه
گیری صورت گرفت .نتایج نشان داد که بارهای عاملی شاخصهای درون هر سازه
نسبت به سازه بیرونی آن مقدار بیشتری را به خود اختصا

میدهند که بیانگر

روایی همگرا در بین شاخصهای هر یک از سازههای پژوهش است .همچنین برای
بررسی تأثیر همخطی متغیرها ،از روایی واگرا 9استفاده شده است .در مدلیابی ،PLS
یک معیار برای مناسب بودن روایی تشخیصی این است که سازه باید بیشترین
واریانس مشترک را با نشانگرهایش نسبت به اشتراک آن با سازههای دیگر در یک
مدل معین داشته باشد .همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،مقدار جذر AVE

متغیرهای مکنون که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند از
مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده شده
اند ،بیشتر است .پس میتوان گفت ،سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل تعامل بیشتری
با شاخصهای خود دارند تا با سایر سازهها؛ لذا روایی واگرای مدل مناسب است.

1-Discriminant Validity
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جدول  -9روايی واگرا (تشخیصی)
مزيت رقابتی

()0/144

عملکرد سازمان

قابلیت نوآوری

مديريت دانش بازاريابی
()0/143

مديريت دانش بازاريابی

()0/199

9/822

قابلیت نوآوری

()0/433

9/919

9/149

عملکرد سازمان

9/199

9/113

9/181

مزيت رقابتی

با توجه به برخوردار بودن پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناسب در بخش

بعدی از طریق مدل ساختاری به بررسی فرضیات پژوهش خواهیم پرداخت .قبل از
آزمون فرضیهها به بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون آماری
کولموگروف-اسمیرنوف پرداخته شد .اگر مقدار سطح معناداری کمتر از مقدار 9/92
باشد فر

صفر یعنی نرمال بودن دادهها رد میشود و در غیر این صورت فر

صفر رد نمیشود (حبیبپور و صفری.)219 :9388 ،
جدول  -9آزمون نرمالیتی کولموگروف و اسمیرنف ()K-S
متغیرهای پژوهش

سطح معناداری ()sig

نتیجه فرضیه

مديريت دانش بازاريابی

9/999

غیرنرمال

قابلیت نوآوری

9/994

غیرنرمال

عملکرد سازمان

9/999

غیرنرمال

مزيت رقابتی

9/999

غیرنرمال

با توجه به جدول ،4همه ضرایب معناداری کمتر از  9/92هستند .بنابراین فرصفر ( )H0که بیانگر توزیع نرمال متغیر مورد نظر میباشد ،رد میشود .و هر 4متغیر
پژوهش دارای توزیع غیرنرمال میباشند .از اینرو ،برای انجام مدلسازی معادالت
ساختاری از نرمافزار  SmartPLSبا رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
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آزمون مدل ساختاری

شکل  .4مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

شکل  -9مدل مادالت ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری
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همانطور که بیان شد به منظور بررسی فرضیه پژوهش از تکنیک مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .شکل  2و  3به ترتیب مدل معادالت ساختاری پژوهش
را در حالت تخمین ضرایب استاندارد و در حالت اعداد معناداری نشان میدهد.
همانطور که شکل  2نشان میدهد؛ مدیریت دانش بازاریابی ( )MKMبر قابلیت
نوآوری ( ،9/821 )Innovationبر عملکرد سازمانی ( 9/494 )Performanceو بر
مزیت رقابتی ( 9/399 )Advantageتاثیر دارد .بیشترین تاثیر بر نوآوری است .یعنی
اگروضعیت مدیریت دانش بازاریابی  9واحد افزایش یابد ،قابلیت نوآوری در سازمان
به میزان  9/821بهبود خواهد یافت.
عالوه براین ،قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی  9/494تاثیر دارد .همچنین ،قابلیت
نوآوری و عملکرد سازمانی به ترتیب  9/391و  9/292بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت
دارد .از آنجایی شکل  3مدل نهایی پژوهش را در حالت معنیداری نشان میدهد و
همه مسیرها دارای عدد معنیداری بزرگتر از قدرمطلق  9/19هستند و هیچ کدام از
آنها در بازه نقاط بحرانی قرار ندارند؛ فرضیههای مربوط به هر یک از این مسیرها
تایید میشوند.
تفسیر مدل ساختاری
بررسی الگوی ساختاری  PLSو فرضیههای پژوهش از طریق بررسی ضرایب مسیر
( )Betaو مقادیر  R2امکانپذیر است .ضرایب مسیر برای تعیین سهم هر یک از
متغیرهای پیشبین در تبیین واریانس متغیر مالک استفاده میشوند و مقادیر R2
نشانگر واریانس تبیینشده متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین است .سه مقدار
 9133 ،9191و  9191را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی R2
معرفی کردهاند .برای مدل پژوهش میزان  R2متغیر وابسته  9/119است که مقدار
بسیار قوی را نشان میدهد .همچنین شاخص برازش کلی الگو در  PLSشاخص
 GOFمیباشد و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی  PLSبه صورت
کلی استفاده کرد ،این شاخص بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک
نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .وتزلس و همکاران ( )2991سه مقدار  9122 ،9199و
 9139را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود متغیرها از  R2مناسبی برخوردارند و
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همچنین  GOF=9/299به دست آمده است که نشان از برازش مدل ساختاری پژوهش
میباشد .نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق که در جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول  -4آزمون مدل ساختاری
ضريب مسیر

مقدار آماره آزمون

()β

()T-Value
29/949

تایید

4/424

تایید
تایید

نتیجه فرضیه

فرضیه

روابط

H1

مدیریت دانش بازاریابی← قابلیت نوآوری

9/821

H2

مدیریت دانش بازاریابی ← عملکرد سازمان

9/494

H3

مدیریت دانش بازاریابی ← مزیت رقابتی

9/399

3/929

H4

قابلیت نوآوری ← مزیت رقابتی

9/391

3/922

تایید

H5

قابلیت نوآوری ← عملکرد سازمان

9/494

4/498

تایید

H6

عملکرد سازمان ← مزیت رقابتی

9/292

2/994

تایید

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت رقابتی با در نظر
گرفتن نقش واسطهای متغیرهای قابلیت نووآوری و عملکورد سوازمان بوود .دادههوا از
شرکتهای پخش صنعت  FMCGجمعآوری شد و با نرمافوزار  PLSموورد تجزیوه و
تحلیل قرار گرفوت .نتوایج آزموون فرضویههوای پوژوهش در اداموه موورد بحوث قورار
میگیرد.
فرضیه اول که بیانگر تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر قابلیت نوآوری است تایید شود
که با نتیجه یافتههای پژوهش سانتورو و همکاران ( )2991و داروچ ( )2992همخووانی
دارد .فرضیه دوم مبنی بر تصمیم مدیریت دانش بازاریابی بر عملکورد سوازمان تاییود
شد که با یافتههای پژوهش جعفری و رضوایی ( ،)9312آکوروش و المحمود ( )2999و
حمیدیزاده و همکواران ( )9319همخووانی دارد .فرضویه سووم نیوز کوه بیوانگر تواثیر
مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت رقابتی است تایید شد که با نتایج پژوهش رضایی و
جعفری ( )2992مطابقت دارد.
از اینرو میتوان نتیجه گرفت که شرکتهای پخوش فعوال در حووزه صونعت FMCG

برای اینکه بتوانند قابلیتهوای نووآوری ،عملکورد سوازمانی و مزیوت رقوابتی خوود را
افزایش دهند بهتر است پیشنهادهای زیر را به کار بگیرند:
بعد حمايت مديريت ارشد .حمایت مدیریت ارشد سازمان را به دست بیاورد .کار
تیمی و همدلی ،همگامی ،همفکری ،همکاری و همیاری را در بین کارکنان ترغیب کنند.
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قابلیت مدیریت در خلق ،حفظ ،بهبود و افزایش ارتباط بارقبا و شرکتهای پخش را
ارتقاء بخشد .مدیریت قابلیت تجزیه و تحلیل جامع از محیط خارجی سازمان و
پردازش اطالعات را دارا باشد.
بعد مشتری خارجی .در ایجاد ارتباط با مشتریان به ویژه مشتریان کلیدی و کسب
وفاداری آنها تالش نمایند .سعی کنند در ارائه خدمات برتر به مشتریان و رسیدگی به
خواستهها و شکایات آنها پیشگام باشند .قابلیت شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها
مانند یافتن مشتریان باارزش را داشته باشند .برای تأمین نیازهای حال و آینده
مشتریان و ارزشهای آنان تالش کنند .بر ارائه خدمات مودبانه و با ارزش و نیز
اطالعرسانی دقیق و به موقع به مشتریان بکوشند.
بعد مشتری داخلی .سازمان توانایی تغییرپذیری و سازگاری با دیگر کارکنان را در
بین نیروی انسانی خود فراهم نمایند .برای ارتقاء سطح علمی کارکنان مانند
برنامههای آموزش سرمایهگذاری کنند .راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و پیشرفت در
بین کارکنان تدوین نمایند.
بعد بازاريابی .در تصمیمگیریهای راهبردی و تدوین نقشهها و برنامههای راهبردی
توانایی و مهارت الزم را داشته باشند .در شناسایی نیازهای پنهان و تغییرات محیطی
بازار و پاسخگویی به آنها توانا باشند .در انجام فعالیتهای بازاریابی مانند کیفیت
خدمات و جهتگیری در بازار کارایی داشت باشند .در ارائه خدمات با قیمت پایین،
تبلیغات بهتر ،وجهه و برند جهانی عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند.
بعد خالقیت و نوآوری .در پیشبینی و ایجاد استانداردهای جدید و کسب مزیت
رقابتی خالقیت و نوآوری داشته باشند .نوآوری در توسعه خدمات جدید و خالقیت و
انعطاف پذیری در ارائه خدمات را دارا باشند .در قابلیتهای توزیع خدمات جدید مانند
کانالهای توزیع جدید در مناطق جغرافیایی خا

خالقیت داشته باشند.

بعد فناوری اطالعات .ارتقای تکنولوژی سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی را در
برنامههای خود قرار دهند .دانش فنی و دسترسی آسان به منابع رقابتی و سازگاری
با تکنولوژی جدید را دارا باشد.
فرضیههای چهارم و پنجم این پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفت ،یعنی قابلیت
نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد .این نتیجه با
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یافتههای پژوهش داروچ ( ،)2992لوپز و همکاران ( ،)2999چن و همکاران ( )2991و
دیستانونت و خنگماالیی ( )2998مطابقت دارد.
در نهایت فرضیه ششم که بیانگر تاثیر عملکرد سازمانی با سه بعد عملکرد مالی،
عملکرد بازار و عملکرد مشتری بر مزیت رقابتی است تایید شد که با نتایج پژوهش
اجرمی و همکاران ( ،)2999پیترز و همکاران ( )2999و نایر ( )2998همخوانی دارد.
شرکت های پخش برای دستیابی به عملکرد بهتر و به تبع آن دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار باید نرخ سود خود را به میانگین صنعت نزدیکتر کنند ،در فرآیندهای
مالی کارایی خود را افزایش دهند و در هزینهها صرفهجویی کنند .بر شاخصهای
رشد بازار و سهم بازار تمرکز کنند و در تالش کنند این شاخصها را افزایش دهند.
همچنین ،سعی کنند شاخصهای رقیبمحوری و اثربخش در بازار را بهبود بخشند.
از لحاظ اجتماعی فضایی پیچیده برای خود مهیا کند که رقبا به راحتی نتوانند از آنها
تقلید و کپیبرداری کنند .از منابع رقابتی مانند حقامتیاز ،حق ثبت ،شهرت و نام
تجاری برخوردار باشند و بر روی فعالیتهای مثبت اثرگذار بر شهرت و برند خود
سرمایهگذاری نمایند .به مشتریان خود ارزشهایی خلق و ارائه نمایند که باالتر از
ارزش هزینه های مشتری باشد ،تالش نمایند تا تقاضا و نیازهای مشتریان خود را
برآورده سازند و به آنها یک ارزش منحصربفرد ارائه نمایند .برنامههای جامع برای
ایجاد وفاداری و نگرش مثبت و همچنین ایجاد رضایت در مشتریان داشته باشند.
هر پژوهشی محدودیتهای خا

خود را دارند و این پژوهش نیز از این امر مستثنا

نیست .یکی از محدودیت های این پژوهش این است که تنها در یک صنعت انجام گرفته
است و در تعمیم دادن آن به صنایع دیگر باید دقت زیادی به خرج داد .همچنین
نمی توان ادعا نمود که تمام ابعاد مدیریت دانش بازاریابی برای سنجش مدیریت دانش
بازاریابی به کار گرفته شده از اینرو پژوهشگران آتی میتوانند با روشهای کیفی به
شناسایی سایر ابعاد تشکیلدهنده مدیریت دانش یازاریابی بپردازند .همچنین به
شناسایی پیشایندها و پیامدهای مدیریت دانش بازاریابی بپردازند .عالوه بر این ،برای
اعتبار بخشی به مدل حاضر پیشنهاد میشود مدل را در سایر صنایع مورد آزمون
قرار دهند .متغیرهایی مهم مانند فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکلگیری مدیریت
دانش بازاریابی در سازمان را نیز بررسی نمایند.
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