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 چکيده 

ركت هایی موفق هستند كه به كمک ابزارهاي مدیریتی و فناوري هاي رقابتی و چالشی امروز شدر بازار 

، از فرصت هاي ایجاد شده به عنوان یک مزیت رقابتی به نفع خود استفاده بر اساس اصول و دانش روز نوین

ش، منبع كليدي مدیریت دانش بازاریابی یکی از این ابزارهاست و بر این فرض استوار است كه دان .كنند

  .یک شركت براي خلق، تقویت و نگهداري منافع اقتصادي می باشد

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تعيين روابط و اولویت بندي ابعاد مدیریت دانش بازاریابی به كمک رویکرد

این پژوهش یک تحقيق پيمایشی است كه جامعه  .انجام پذیرفته است  DEMATEL-ANPتركيبی

می  ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه. مدیران شركت بيمه ایران در مشهد تشکيل می دهدرا آن آماري 

در فرایند اجرایی تحقيق، ابتدا با مطالعه ادبيات و مصاحبه با مدیران صنعت بيمه، معيارهاي تأثيرگذار . باشد

تعيين ارتباطات و  براي دیمتلدر مرحله بعد از تکنيک . بر مدیریت دانش بازاریابی شناسایی گردیدند

همچنين در قالب ساختار شبکه اي به مقایسات زوجی ابعاد . ميزان تأثيرات ميان معيارها استفاده شد

در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تحليل شبکه اي و خروجی سوپر ماتریس نهایی، دارایی . پرداخته شد

ن به ترتيب ابعاد قابليت هاي بازاریابی خارجی، هاي ایجاد شده بازاریابی داراي باالترین اولویت و پس از آ

 .قابليت هاي بازاریابی داخلی قرار گرفتندو دارایی هاي سرمایه گذاري شده 

 

 فرایند تحليل شبکه اي، دیمتلمدیرت دانش بازاریابی، واژگان کليدی: 

mailto:hadadian@um.ac.ir


توسعه اقتصادیآینده پژوهی ، مدیریت و         

 

مللیکنفرانس بین الدومین   

International Conference on 

 Futures Study , Management and Economical Development     

4931بهمن   

February 2016 

 
 مقدمه

طراحی و اتخاذ استراتژي هایی دارند كه بتواند آنها را در محيط پيچيده، پویا و دائما در حال تغيير امروزي، شركت ها نياز به 

در واقع با پيچيده تر شدن . در همگام شدن با شرایط متغير و پویاي بازار رقابتی و در نتيجه آن بهبود عملکرد یاري رساند

شركت ها   وضعيت كسب و كارها و نوآوري هاي  جدید در فرآیندها و محصوالت و همچنين وجود رقابت شدید در ميان

بسياري از سازمان ها دریافته اند براي كسب موفقيت در دنياي پرچالش رقابتی نيازمند به اتخاذ تدابيري چون بازایابی می 

بطوریکه تجربه نشان می دهد كه شركت هاي با توانایی بازاریابی برتر، به طور معنادار 1390). حميدي زاده و خيرخواه،)باشند

بازاریابی علم و عمل پاسخگویی به نيازها و نيازمندان است وبراي  (Tsai and shih,2004).ود، دارندعملکردي فراي رقباي خ

دستيابی به آن مستلزم پيش نيازهایی چون آگاهی و شناخت بازار، رفتارها و معيارهاي روز خریداران و نيز عوامل تاثيرگذار بر 

طالع یابی درست از نيازها و انتظارات روز، اطالع رسانی به بازار و انجام داد و ارتباط دائم با بازار، ا. نظام بازار یابی می باشد

ستدهاي معمول از طریق خدمات فراگير، بازار پذیر و رقابتی و ایجاد، تقویت و حفظ ارتباطی ماندگار و پایدار با مشتریان 

ین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است و یک بنابرا. مهمترین اقداماتی است كه الزم است بازاریابان به آنها بپردازند

(. 2931روستا و بخشی زاده،)شركت براي آن كه موفق باشد باید اهداف خود را بر روي خواسته هاي مشتري تنظيم كند

ل داده هاي تأكيدات اخير بر مدیریت ارتباط با مشتریان، وظيفه بازاریابی را به حوزه كاربردي ایده آلی براي تجزیه و تحلي

مشتریان تبدیل كرده است موفقيت در بازاریابی به تعامالت با مشتریان و مدیریت اثربخش ارتباط با مشتریان وابسته خواهد 

هاي تواند اثربخشی استراتژيمند مدیریت دانش میهاي نظامدر این راستا ابزارهاي كسب و كاوش داده ها و تالش. بود

با افزایش اهميت بازاریابی در زمينه  .1386) جمشيدیــان و حدادیان(ریان را به دنبال داشته باشدبازاریابی و ارتباط با مشت

مدیریت دانش  (Hanvanich et al,2003).هاي تجاري مدرن، شركت ها نياز به مدیریت كردن بازاریابی دانش محور دارند

 :نمود تعریف را آن اینگونه توان و می. پردازش شده استبازاریابی مفهوم جدیدي است كه در سال هاي اخير شکل گرفته و 

 برنامه و باشد می یافتنی دست و نياز مورد بازاریابی به مربوط دانش هاي دارایی و ها قابليت تحليل و شناسایی شامل كه اصولی

 نماید می پيگيري را سازمانی اهداف به شدن نائل براي بازاریابی هاي دارایی  و ها قابليت توسعه جهت را اقدامات كنترل و ریزي

(Akroush and Al-Mohammad,2010)  .هاي مشتریان و هاي مؤثر بازاریابی تحت ویژگیدر واقع بسياري از بينش

جمشيدیــان و (تواند به نمایاندن آنان كمک كندالگوهاي خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می

آگاهی نسبت به مدیریت دانش بازاریابی موجب برآوردن نيازهاي مشتریان ، ایجاد ارزش برتربراي آنان، جمع  1386). ،حدادیان

آوري اطالعات از مشتریان و رقبا و توزیع آن در سازمان و استفاده از آن در تصميم گيري ها وبرنامه ریزي هاي استراتژیک و 

براین اساس لزوم استفاده از مدیریت دانش در بازاریابی اثبات می . (Tallman et al,2004)هماهنگی بين بخشی می شود

 به جدید شركتهاي ورود و بيمه بازار رقابتی در این راستا لزوم بکارگيري این مهم در صنعت بيمه با توجه به شرایط. گردد

دها در صنعت بيمه بشدت دانش . محصوالت و فرایناز جمله ضروریات تلقی می گردد  صنعت این كمی توسعه و رقابت عرصه

در واقع مدیریت  محورند و پيچيدگی اطالعاتی زیادي ميان منابع اطالعاتی درونی و بيرونی شركت هاي بيمه اي وجود دارد.

دانش در این صنعت در حمایت از تصميم گيري هاي بازاریابی به ویژه در مدیریت ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می 

آوري دانش از منابع پراكنده جز موضوعات مهم در مدیریت دانش بازاریابی سازماندهی، انتشار و تصفيه دانش و نيز جمع .گيرد

. با توجه به تاكيد برنامه تحول صنعت بيمه كشور بر نقش آفرینی بيشتر این صنعت در اقتصاد كشور و لزوم همگامی هستند

نک ها و بورس ها، شركت هاي بيمه اي باید خدمات خود را در بستر اقتصاد دانش این صنعت با دیگر حوزه هاي مالی مانند با

سازماندهی و ارائه نموده و در ساختار تشکيالتی و اداره شركت ها، از رویکردها و جهت گيري هاي جدید علمی ازجمله  محور

یریت دانش، ارزیابی جهت تشخيص سودمندي پيامد تالش هاي مدمدیریت دانش براي موفقيت در بازار رقابتی استفاده نمایند. 

 ین ارزیابی، بينش هایی . الگوهاي نتيجه گيري براي راه حل مسائل بازاریابی و دقت پيش بينی رفتار مشتریان آینده می باشد 
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ركت را شركت بيمه ایران نيز با ایجاد سامانه مدیریت دانش حركت به سمت تحول در این ش .دهدرا براي آینده به دست می

 كه است الزم،بدین سبب بوده صنعت این در مهم بسيار ركنی بازاریابی شد ذكر گونه كه در حوزه دانش آغاز كرده است. همان

 باالخص و بازاریابی در دانش مدیریت اهميت به توجه با. دهيم قرار واكاوي مورد صنعت این در را بازاریابی دانش مدیریت ابعاد

 (2939)صلواتی و غفاري تحقيقات به توان می  كه است گردیده انجام كشور از خارج و داخل در هایی پژوهش بيمه صنعت در

. اند پرداخته دولتی و خصوصی هاي بيمه در بازاریابی عملکرد و بازاریابی دانش مدیریت بين ارتباط بررسی بهها آن .كرد اشاره

 پژوهش این هاي یافته .بودند سنندج شهر دولتی و خصوصی هاي بيمه كاركنان از نفر 212 شامل پژوهش این آماري جامعه

 و وفاداري رضایت،)سازمانی عملکرد با( دانش بکارگيري و خلق،ذخيره)بازاریابی دانش مدیریت ابعاد ميان رابطه تایيد بيانگر

 در سازمانی عملکرد با بازاریابی دانش مدیریت هاي دارایی ميان رابطه( 2939) همکاران و بهمنی. داشتند( برند ویژه ارزش

 تاثير نظر از بازاریابی دانش مدیریت هاي دارایی كه بود این از حاكی پژوهش نتایج. دادند قرار بررسی مورد را بيمه هاي شركت

 دیگر پژوهشی در. دارند قرار سوم رتبه در مالی عملکرد بر و دوم رتبه در بازار عملکرد بر اول، رتبه در مشتري عملکرد بر

 پس. اند پرداخته بانکداري صنعت در پایدار رقابتی مزیت بر بازاریابی دانش  مدیریت تاثير بررسی به( 1122) جعفري و رضایی

 عاملی، تحليل روش از گيري بهره با ملت بانک ميانی مدیران از نفر 221 از حاصله هاي داده اسنادي، و اي كتابخانه بررسی از

 عملکرد و فرهنگ سازمان، استراتژي: از عبارتند كه بودند طبقه 6 به بازاریابی دانش مدیریت ابعاد و اجزاء تقسيم بيانگر

(. تساي دهندگان سفارش) خارجی مشتریان و( كاركنان)داخلی مشتریان توسعه، و تحقيق ، اطالعات تکنولوژي ارشد، مدیریت

 از تحقيق اطالعات. اند پرداخته تجاري عملکرد و بازاریابی دانش مدیریت ميان روابط بررسی به مطالعاتشان در (1122و شی)

  از استفاده با تحليل و تجزیه نتایج. است شده گرفته مصرفی كاالهاي توليدكنندگان و خدماتی شركتهاي بازاریابی مدیران

 خود رقباي فراي عملکردي معناداري طور به برتر، بازاریابی توانایی با شركتهاي كه دهد می نشان ساختاري معادله الگوسازي

 با همراهی ازطریق غيرمستقيم طور به تجاري عملکرد در فقط بازاریابی دانش مدیریت چه اگر. دارند تجاري عملکرد برحسب

 ایجاد بازاریابی دانش مدیریت طریق از را برتر بازاریابی هاي توانایی كه هایی شركت گذارد، می تأثير بازاریابی هاي توانایی

 هاي دارایی و ها قابليت ميان رابطه بررسی به( 1129) همکاران و اكبري .اند بخشيده بهبود را خود تجاري عملکرد اند، كرده

 قابليت ميان معنادار رابطه وجود بيانگر پژوهش هاي یافته. پرداختند صادرات بانک عملکرد بر بازاریابی دانش مدیریت

 عملکرد با( اطالعات تکنولوژي)بازاریابی دانش مدیریت هاي دارایی و( خارجی بازاریابی داخلی، بازاریابی نوآوري، خالقيت،)ها

 را بازاریابی دانش مدیریت تاثير( 1121) همکاران و خيري دیگر پزوهشی در. باشند می كشور غرب در واقع صادرات هاي بانک

 دارایی و ها قابليت بر ها سازمان چنانچه كه بودند موضوع این دربرگيرنده نتایج. اند سنجيده دارویی هاي سازمان عملکرد بر

 دنبال به را سازمان عملکرد بهبود كه كرد خواهند پيدا دست رقابتی هاي مزیت به كنند تاكيد بازاریابی دانش مدیریت هاي

 هاي بازار در ها آن براي بهتري عملکرد ها قابليت از برخی كه كنند می اشاره نيز مطلب این به آنها ادامه در. داشت خواهد

 و بازاریابی دانش مدیریت ميان ارتباط بررسی به( 1121)محمد وآل آكروش دیگر تحقيقی در .خواهدآورد ارمغان به هدف

 هاي دارایی بازاریابی، شده ایجاد هاي دارایی هاي شاخص حاضر تحقيق در. پرداختند اردن مخابراتی هاي سازمان در عملکرد

 تعيين هاي شاخص عنوان به خارجی بازاریابی هاي قابليت و داخلی بازاریابی هاي هاي قابليت بازاریابی، شده گذاري سرمایه

 داراي بازاریابی دانش مدیریت هاي قابليت و ها دارایی كه داد نشان ها آن تحقيق. است شده كاربرده به شركت عملکرد كننده

 قابليت و عملکرد قویترین بازاریابی از حاصل هاي دارایی. است بوده ها زمينه و ابعاد تمام در شركت عملکرد بر مثبت تاثير

 دیدگاه مفهومی، مدلی ارائه ضمن پژوهش این. دادند نشان مالی عملکرد بر را شدیدي بسيار تأثيرات خارجی بازاریابی هاي

 قابليت تأثير بررسی درباره پژوهشی (2932)عسگرآباد و زاده حميدي. كند می بيان بازاریابی دانش مدیریت به نسبت جدیدي

 تحقيق، مدل متغيرهاي سنجش براي .دادند انجام ایران پتروشيمی صنعت در سازمان عملکرد بر بازاریابی دانش مدیریت هاي

  طبقه شيوه به پتروشيمی بازرگانی شركت بازاریابی و داخلی و خارجی بازرگانی كاركنان بين و طراحی سؤالی21 پرسشنامه
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 عملکرد بر بازاریابی دانش مدیریت هاي قابليت ميان معناداري مثبت ارتباط كه دهند می نشان نتایج. شد توزیع نسبی بندي

 تأثير بيشترین خارجی بازاریابی هاي قابليت كه حالی در. دارد وجود(مالی عملکرد و مشتري عملکرد, بازار عملکرد) سازمان كل

 روي بر را تأثير بيشترین داخلی بازاریابی هاي قابليت دارند، مالی عملکرد و بازار عملکرد سازمان، كل عملکرد روي بر را

 توليدي هاي شركت عملکرد و بازاریابی دانش مدیریت بين رابطه بررسی به( 2931)همکاران و فومنی. دارند مشتري عملکرد

 ظرفيت و بازاریابی هاي دارایی در گذاري سرمایه بازاریابی، هاي دارایی ایجاد كه داد نشان تحليل نتایج. پرداختند گيالن استان

 دانش مدیریت سيستم استقرار یراي ها شركت به پيشنهاداتی انتها در. دارند مثبت اثر شركت عملکرد بر خارجی بازاریابی هاي

 مدیریت سازي پياده براي فرآیندي الگویی خود تحقيق در( 2911)یزدانی و ساعدي .است شده ارائه عملکرد افزایش منظور به

 دهد می نشان الگو این. كند كمک دانش مدیریت استقرار براي صحيح گذاري سرمایه در را ها ن سازما تا دهد می ارایه دانش

 ارتقاء فرآیند، این طی در سازمانی منابع كه اي گونه به شود می محقق یادگيري فرآیند یک طریق از دانش مدیریت توسعه كه

 را فرآیند این شدن محقق نتواند سازمان اگر بنابراین. شوند می تبدیل سازمان محوري هاي شایستگی و ها قابليت به و یافته

 بازاریابی مدیریت درباره بحث به( 2916)حدادیان و جمشيدیان. رفت هدرخواهد به شده انجام گذاري سرمایه نماید، فراهم

 بين رابطه دانش، بر مبتنی بازاریابی دانش، مدیریت مقدماتی بيان از پس پژوهش این در. اند داشته اشاره دانش بر مبتنی

 دانش بر مبتنی بازاریابی حوزه در پژوهشی هاي چالش تحليل و تجزیه آنگاه. ميگيرند قرار بحث مورد بازاریابی و دانش مدیریت

 و باشدمی ضرورت یک دانش بر مبتنی بازاریابی به پرداختن حاضر عصر در كه بودند آن از حاكی هایافته.  شوندمی مطرح

 . گرددمی محسوب كارها و كسب رقابتی هايمزیت مهمترین از یکی آن از استفاده

 توجه مورد كشور در بيشتر باید بيمه صنعت در بازاریابی دانش مدیریت هاي مولفه از یک كدام كه اینست مهم مسئله

 زمينه در گرفته انجام مطالعات اغلب كرد؟ بندي اولویت را آن ریاضی مدل و چارچوب اساس بر توان می چگونه و قراربگيرد

 اند پرداخته یتی مدیر سيستم این دهنده تشکيل اجزاء و عوامل شناسایی جهت در هایی مدل ارائه به بازاریابی، دانش مدیریت

 هيچ در شده، انجام ادبيات مرور به توجه با. است شده ارزیابی عملکرد بهبود بر بازاریابی دانش مدیریت تأثير دیگر، برخی در.

 نگرفته قرار بررسی مورد ها آن اولویت و اهميت ميزان و بازاریابی دانش مدیریت اجزاء ميان روابط پيشين، مطالعات از یک

 این بندي اولویت با بازاریابی دانش مدیریت ابعاد موجود روابط الگوي شناختن و معرفی ضمن دارد تالش نوشتار این. است

 به توجه با امر این. كند ارائه عملکرد بهبود جهت را بازاریابی دانش مدیریت آميز موفقيت ریزي برنامه امکان ابعاد، و اجزاء

. یابد می خاصی اهميت است، حاكم اي بيمه هاي شركت اكثر در كه متخصص نيروي و زمان بودجه، همچون هایی محدودیت

 یک با مدلی( DEAMATEL)دیماتل و( ANP)شبکه تحليل فرایند كمی تکنيک دو از گيري بهره با رو پيش تحقيق در

 بيمه صنعت در موردي مطالعه یک قالب در و گردیده ارائه بازاریابی دانش مدیریت ابعاد بندي اولویت جهت تركيبی رویکرد

 و اهميت ميزان و بازاریابی دانش مدیریت اجزاء ميان روابط بررسی پژوهش این اصلی هدف رو ازین. است شده سازي پياده

 و كارشناسان نظر با موضوع ادبيات از عوامل این ترین مهم یافتن اول گام در تحقيق این هدف واقع در. باشد می ها آن اولویت

 فرآیند یعنی معياره، چند گيري تصميم هايتکنيک از یکی از استفاده با موردي مطالعه یک بررسی در آنها بندي رتبه سپس

 تواند می نيز عوامل این بين درونی روابط بررسی عوامل، ترین مهم یافتن از پس دیگر سوي از. است ايشبکه تحليل

 گرفته انجام كمی بسيار تحقيقات زمينه این در اینکه بخصوص. باشد عوامل بهتر شناخت براي مفيدي اطالعات دربردارنده

 شده انجام  دیماتل روش كمک به كه است تحقيق این اهداف از دیگر یکی نيز عوامل بين علی روابط یافتن بنابراین. است

 باشد؟ می صورت چه به بازاریابی دانش مدیریت اجزاء ميان معلولی و علت روابط: است گونه بدین تحقيق اصلی سواالت. است

 است؟ چگونه عوامل این اولویت و اهميت
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ساس تعيين ماتریس و وزن نسبي ابعاد بر ا

 هدف با استفاده از مقایسات زوجي 

ریت تعيين ساختار ارتباطي بين ابعاد مدی

ا دانش بازاریابي و نحوه تاثيرگذاری آن ها ب

 روش دیماتل

رشناسان بررسي و شناسایي ابعاد مدیریت دانش بازاریابي با استفاده از ادبيات تحقيق و نظر کا  

 

 

 روش تحقيق 

هدف از انجام این تحقيق ارائه مدلی براي ارتباط و اولویت بندي ابعاد مدیریت دانش در قالب یک مسئله تصميم گيري چند 

ژي پيمایشی است.  شاخصه می باشد. تحقيق حاضر از لحاظ جهت گيري، كاربردي، از نظر هدف، توصيفی، و از نظر استرات

                                               دازه گيري تحقيق بوده است. به منظور بومی سازي مدلپرسشنامه ابزارهاي ان و مصاحبه

(Akroush and Al-Mohammad,2010) ابعاد مهم مدیریت دانش بازاریابی از طریق مصاحبه با  ،و شناسایی معيار ها

كارشناسان و نخبگان این عوامل استخراج شدند. پرسشنامه اي كه بين خبرگان توزیع شد از دو بخش تشکيل شده است. 

ط با بخش اول شامل انجام مقایسات زوجی مرتبط با تعيين درجه اهميت عناصر مدل نسبت به یکدیگر بوده و بخش دوم مرتب

واقع در درجه اثر گذاري ابعاد موجود كه روابط درونی داشته و بر هم اثر گذارند، می باشد. مورد مطالعه شركت بيمه ایران، 

نفر از خبرگان) مدیران ميانی و ارشد شركت بيمه ایران(  3شهر مشهد می باشد و داده ها به طور مستقيم بر اساس نظرات 

مه مقایسات زوجی از طریق شاخص نا سازگاري حاصل می شود.از آنجا كه نرخ ناسازگاري بدست آمده است. پایایی پرسشنا

 توجه با نيز تلاديم پرسشنامه پايايي گيرد. مي قرار تأييد مورد پرسشنامه پايايي گزارش شده است1,173بين قضاوت ها معادل 
براي انجام محاسبات و تحليل داده ها در مراحل مختلف نيز از  .است شده تأييد است، شده داده پاسخ خبرگان توسط اينكه به

( نيز دیده می شود  2همانطور كه در شکل ) بهره گرفته شده است.   Excelو Super decisionبرنامه هاي نرم افزاري 

 مراحل اجرایی فرایند پيشنهادي تحقيق عبارت است از:

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 فرایند اجراي پژوهش  2 شکل

 

 

روش 

ANP 

 تشکيل سوپر ماتریس

 تعيين مهمترین ابعاد مدیریت دانش بازاریابي با روش تحليل شبکه ای
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           ادبيات موضوع و نظر كارشناسان در این پژوهش از مدل پژوهشهمانطور كه پيش ازین ذكر شد، پس از بررسی 

(Akroush and Al-Mohammad,2010)  استفاده خواهد شد. بر اساس این مدل ، ابعاد مدیریت دانش بازاریابی عبارتند

بازاریابی، دارایی هاي ایجاد شده از: قابليت هاي داخلی بازاریابی، قابليت هاي خارجی بازاریابی، دارایی هاي سرمایه گذاري شده 

پس از شناسایی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی با استفاده از روش دیماتل، روابط درونی بين ابعاد با توجه به تاثير این  بازاریابی.

این كار از  ابعاد بر یکدیگر بدست می آید. پس از كشف روابط درونی بين ابعاد باید وزن آ نها را بر اساس هدف محاسبه كرد.

طریق مقایسات زوجی و به كمک طراحی پرسشنامه انجام می شود. در گام نهایی با استفاده از روش تحليل شبکه اي از طریق 

 تشکيل سوپر ماتریس حاصله از تلفيق مقایسات زوجی و دیماتل ، وزن نهایی ابعاد و اولویت بندي آن ها تعيين می گردد.

  دیمتل تکنيک

 2376 تا 2371 هاي سال فاصله در و ژنو در جنگ یادبودهاي مؤسسه تحقيقات مركز توسط بار اولين براي  دیمتل تکنيک 

  از استفاده با. است تحليل این اساس بر ساختاري ایجاد و ها آن تحليل پيچيده، مسائل مطالعه تکنيک، این از هدف . شد ابداع

 تکنيک. آوریم پدید جامع مدل یک آن اساس بر و كنيم درک را عوامل ميان معلولی و علت ارتباط توانيم می تکنيک این

 تواند می روش این. دارد وجود گيري تصميم براي معيار چندین كه است مواردي براي گيري تصميم ابزارهاي از یکی دیمتل

 باشد الزم كه هنگامی چندمعياره، هاي گيري تصميم دركند.  تبدیل گيري تصميم براي كمی معيارهاي به را كيفی مسائل

 تکنيک درمی شود.  استفاده دیمتل روش از كنيم، حل ها آن مهم عناصر ميان روابط كردن روشن حين در را پيچيده مسائل

 این در كه است گفتنی .شود می محاسبه دیگري بر نها آ از یک هر تأثير و مسئله یک چندگانه عوامل بين كمی روابط دیمتل،

 دو به را موجود عوامل توان می دیمتل روش شود. با می سنجيده یکدیگر بر عوامل غيرمستقيم و مستقيم تأثير ميزان روش،

 متقابل؛ ارتباطات نظرگرفتن در اوال:. باشد عمده می كاركرد دو داراي دیمتل تکنيکدر واقع  .نمود تقسيم معلول و علت گروه

وسيعی  يمجموعه ميان متقابل ارتباطات انعکاس در آن شفافيت و روشنی اي، تحليل شبکه تکنيک به نسبت روش این مزیت

 ميان (شدت و جهت) اثرات با رابطه در نظرات خود بيان به بيشتري تسلط با قادرند متخصصان كه طوري به. باشد می اجزاء از

 ي دهنده واقع تشکيل در (،داخلی ارتباطات ماتریس) دیمتل تکنيک از حاصله ماتریس كه ذكر است به الزم .بپردازند عوامل

 سيستم از سيستمی زیر عنوان به بلکه كند نمی عمل طور مستقل به دیمتل تکنيک عبارتی، به .است سوپرماتریس از بخشی

 از مورد یکی این. معلولی و علت هايگروه قالب در پيچيده عوامل به ساختاردهی ثانيا:. است ن تحليل شبکه ايچو بزرگتري

 بندي تقسيم با كه صورت بدین. است مسئله حل در فرایندهاي آن فراوان كاربرد دالیل ترین مهم از یکی و كاركردها مهمترین

 روابط درک از تري شرایط مناسب در را گيرنده تصميم معلولی،  علت هاي گروه قالب در پيچيده از عوامل وسيعی ي مجموعه

 این .شود می دارند، متقابل تاثيرگذاري جریان در كه نقشی و عوامل از جایگاه بيشتري شناخت سبب موضوع این. دهد می قرار

 .(Wu,2008)دشو می داده توضيح زیر هاي گام در قالب رویه

 

 تا با مقایسات زوجی، شود می خواسته دهندگان پاسخ از ماتریس این تشکيل : براي  (A) مستقيم روابط ماتریس ایجاد .2گام 

شاخص بر شاخص دیگر می گذارد مشخص كنند. این شدت)درجه( تاثير به صورت امتياز دهی درجه تاثير مستقيمی را كه هر 

  عددي می باشد .

 

(2) 
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  :مستقيم روابط ماتریس كردن . نرماليزه1گام 

 
X= K.A                                                                                                                                                                   (2)  

 

 

(9)  

 

 

 

 (T) كلی روابط آمد، ماتریس دست به نرماليزه مستقيم روابط ماتریس كه هنگامی : كلی روابط ماتریس آوردن دست . به9گام

 .واحد است ماتریس نشانگر I آن در كه شود محاسبه زیر فرمول از تواند می
(2 )                                                                                                                                                   1-X)-T=X(I   

 

 : معلولی و علی نمودار تهيه براي آستانه مقادیر . تعيين2گام

 كه است نياز دهد، می قرار تاثير تحت فاكتورها را سایر چگونه فاكتور یک كه شد مشخص كل روابط ماتریس در آنکه از پس

 ماتریس مقادیر ميانگين گرفتن نظر در با .نمود حذف را جزیی تاثيرات آن بتوان از استفاده با تا شود مشخص اي آستانه مقدار

 مقادیر فقط و حذف شده آستانه از كمتر مقادیر .ميگردد مشخص اي آستانه مقدار صنعت، خبرگان نظر یا اظهار كل روابط

 .می شود داده نشان گراف در و می شود گرفته نظر در آن از بزرگتر

 می نشان را افقی محور C+Rآید،  می دست به كلی روابط ماتریس نتایج از كه نمودار این در :معلول و علت نمودار . ایجاد2گام

 و است كلی روابط ماتریس ستونی جمع .C آید می دست به R به C كردن اضافه از و است شاخص اهميت نشانگر كه دهد

 ماتریس سطري جمع دهنده نشان R كه حالی در پذیرد؛ می تأثير دیگر هاي شاخص چقدر از شاخص یک كه دهد می نشان

 C تفریق از R-C عمودي  محور . گذارد می تأثير دیگر هاي شاخص بر چقدر شاخص یک كه دهد می نشان و كلی است روابط

 به شاخص باشد، مثبت مقدار این اگر تقسيم كند.  معلول و علت گروه دو به را ها شاخص تواند می و آید می دست به R از

 .است معلول گروه متعلق به بودن، منفی صورت در و دارد تعلق علت گروه

 
(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

 (ANP)تحليل شبکه اي 

روش تصميم  یک عنوان به اي شبکه تحليل فرآیند مجموعه، یک در عناصر ميان روابط نظر گرفتن در و شدن مواجه براي

فرایند تحليل شبکه اي ضمن حفظ كليه قابليت هاي  .شد پيشنهاد الساعتی توسط 2336 سال در جدید، چندمعياره گيري

 قابليت بررسی  بکارگيري معيارهاي كمی و كيفی بطور همزمان، روش سلسله مراتبی از جمله سادگی و انعطاف پذیري،
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از جمله در نظر نگرفتن  تواند برمحدودیت هاي جدي آن،ندي نهایی گزینه ها میبسازگاري در قضاوت ها و امکان رتبه 

 (.2913)زبردست،متقابل بين عناصر تصميم غلبه كندگی هاي وابست

 زوجی طریق مقایسات از كه شود می خواسته دهندگان پاسخ از عناصر، ميان روابط نسبی اهميت تعيين روش براي این در 

 برابر ارزش معناي به 2 آن در كه هستند اي ساعتی درجه 3 مقياس مبناي بر زوجی مقایسات این .كنند گذاري ارزش را عوامل

 می استفاده سوپر ماتریس یک از اي، شبکه تحليل در عناصر این وزن براي ارزشيابی است. مرجح خيلی ارزش معناي به 3 و

 مختلف مسائل در آن كاربرد به توجه با ولی كرده است بيان مرحله چند طی را الگوریتم ساعتی ANP مراحل تعریف در شود.

آن.  هدف و مسئله تعریف مرحله اول: .شود حفظ باید اصلی ساختار كه است نکته ضروري این به توجه و باشدمی تغيير قابل

مرحله تصميم گيري.  هاي گزینه و معيارها تعيين مرحله سوم: )مراتبی سلسله درخت( معيارها و كلی شبکه ترسيم مرحله دوم:

 انجام مرحله پنجم:موجود.  كردن وابستگی هاي مشخص و انتظار مورد اهداف به توجه با و مسئله كلی رویکرد تعيين چهارم:

 طبق انتخاب گزینه هاي و خوشه ها زوجی مقایسات انجام مرحله ششم:. AHPروش طبق معيارها زوجی مقایسات

        ایجاد می گردد.  گيري تصميم معيارهاي زوجی مقایسه نتایج شامل ماتریس یک مرحله این در .موجود هايوابستگی

 مناسب هاي در ستون داخلی، هاي اولویت بردارهاي متقابل، تاثيرات با سيستم یک در كلی، هاي اولویت به یابی دست براي

 یک در خوشه دو بين ارتباط ماتریس، این از بخش هر كه آید می دست به ماتریس سوپر یک نتيجه در. شوند می وارد ماتریس

 ماتریس سوپر اوليه، ماتریس سوپر در ها خوشه و عناصر داخلی هاي اولویت بردار جایگزینی می دهد. با نشان را سيستم

 خوشه ماتریس در ناموزون ماتریس سوپر مقادیر ضرب از طریق موزون ماتریس سوپر بعد، مرحله در. آید می دست به ناموزون

 می تبدیل حالت تصادفی به ستونی حالت از ماتریس سوپر موزون، ماتریس سوپر كردن نرمال با سپس. شود می محاسبه اي

 همگرایی كه زمانی تا موزون ماتریس عناصرسوپر تمامی رساندن توان به با حد ماتریس سوپر نهایی، و سوم مرحله ر. .شود

 معيارهاي نسبی وزن نهایت در. شود می محاسبه شوند، هم همانند سوپرماتریس عناصر تمامی دیگر عبارت به یا شود حاصل

  .(saaty,2004)می گردند حاصل آن از تصميم گيري

 

  یافته ها

 مبناي برمدیریت دانش بازاریابی  ابعادتمامی  براي كل و غيرمستقيم مستقيم، تأثير ضرایب پژوهش، این اصلی هدف اساس بر

 داده نشان )2 (جدول در خبرگان، نظرات اساس بر سيستم روابط شدت ماتریس .است شده محاسبه منتخب خبرگان نظرات

 شدت ي دهنده نشان تقاطع هر ورودي ماتریس، این در .است آمده دست به خبرگان امتيازاتميانه  تعيين مبناي بر كه شده

 وجود. )خارج بربعد قابليت هاي بازاریابی داخلیبعد  مثالً(است ستون آن از موجود عنصر بر ردیف آن از موجود عنصر نفوذ

 تاثير بين ابعاد مربوط می باشد.  وجود عدم معناي به تقاطع هر در صفر عدد
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 خبرگان( نظر مبناي بر سيستم روابط شدت هاي ميانگين نظرات كارشناسان) ماتریس 2جدول

قابليت هاي بازاریابی 

 داخلی

دارایی هاي سرمایه گذاري 

 شده بازاریابی

دارایی هاي ایجاد شده 

 بازاریابی

قابليت هاي بازاریابی 

 خارجی
 

0.265 0.265 0.327 0  
قابليت هاي بازاریابی 

 خارجی

0.306 0.347 0 0.347 
دارایی هاي ایجاد شده 

 بازاریابی

0.245 0 0.163 0.143 
دارایی هاي سرمایه گذاري 

 شده بازاریابی

0 0.245 0.184 0.245 
قابليت هاي بازاریابی 

 داخلی

 

  ابعاد مستقيم روابط بر حاكم نسبی شدت ماتریسپس از محاسبه مجموع ردیفی و ستونی و  مشخص نمودن بيشترین آن ها 

 مستقيم غير و مستقيم روابط نسبی شدت ماتریسدیده می شود تشکيل داده شده است. در ادامه  1همانطور كه در جدول 

 ميانگين خبرگان، با نظر تبادل با  آستانه مقدار مدیریت دانش بازاریابی با استفاده از روابط موجود بدست آورده می شود. ابعاد

محاسبه مجموع ( 9. در انتها در جدول)شدخواهد حذف  0.7 از كوچکتر مقادیر ترتيب این به .شد گرفته نظر در امتيازات

 .است شده داده نشان (1 ) شکل در حاصل نتایج مبناي بر ابعاد تاثير_نمودار رابطه و (C)و ستونی   (R )ردیفی

 

 ابعاد مستقيم روابط بر حاكم نسبی شدت . ماتریس1جدول 

قابليت هاي بازاریابی 

 داخلی

دارایی هاي سرمایه گذاري 

 شده بازاریابی

دارایی هاي ایجاد شده 

 بازاریابی

قابليت هاي بازاریابی 

 خارجی
 

0.962 0.991 0.889 0.686 
قابليت هاي بازاریابی 

 خارجی

1.070 1.126 0.712 1.017 
دارایی هاي ایجاد شده 

 بازاریابی

0.709 0.527 0.571 0.589 
دارایی هاي سرمایه گذاري 

 شده بازاریابی

0.605 0.824 0.672 0.744 
قابليت هاي بازاریابی 

 داخلی

 
 

 
  

 . تعيين ميزان رابطه و تاثير ابعاد(C)و ستونی   (R ). محاسبه مجموع ردیفی9جدول 

2.845 2.392 3.925 3.528 R 
3.342 3.171 2.844 3.036 C 
6.187  5.563  6.769  6.564  R+ C رابطه 

-0.497 -1.221 1.081 0.492 R- C تاثير 
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 ابعاد مدیریت دانش بازاریابیتاثير _ . نمودار رابطه1شکل 

 

 

( آورده شده است. این كار از طریق مقایسات زوجی بين ابعاد بر 2گام بعدي محاسبه وزن هاي ابعاد می باشد كه در جدول)

 اساس هدف مساله تعيين گردید. 
 

 . وزن هاي نسبی شاخص ها2جدول 

 وزن های نسبي ابعاد

 C3  1,261 قابليت های بازاریابي داخلي

 C1  1,219  قابليت های بازاریابي خارجي

 C2  1,126   دارایي های ایجاد شده بازاریابي

 C4  1,226          دارایي های سرمایه گذاری شده بازاریابي

 
 

( بر اساس هدف و  4Cتا 1C( سوپر ماتریس مربوط به ساختار مساله است كه در آن ماتریس وزن هاي نسبی ابعاد)2جدول)

 ماتریس كل روابط بين ابعاد بصورت نرمال شده )حاصل شده از روش دیماتل( در كنار یکدیگر مشخص می باشند.
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 غير موزون  . سوپر ماتریس2جدول

4C 3C 2C 1C goal  

1 1 0 1 0 goal 

0.962 0.991 0.889 0.686 0.183 1C 

1.070 1.126 0.712 1.017 0.216 2C 

0.705 0.527 0.571 0.589 0.162 3C 

0.605 0.824 0.672 0.744 0.116 4C 

 

 

 در نهایت سوپر ماتریس وزن دار تا جایی به توان رسانده می شود كه توزیع ماندار آن به همگرایی برسد. 

 
 . سوپر ماتریس نهایی6جدول 

4C 3C 2C 1C goal  

1 1 0 1 0 goal 

0.288 0.286 0.313 0.226 0.270 1C 

0.320 0.325 0.250 0.335 0.319 2C 

0.211 0.151 0.201 0.194 0.239 3C 

0.181 0.238 0.236 0.245 0.179 4C 

 

 

( ذكر 7بر اساس ماتریس نهایی  حاصل شده، می توان وزن هاي مربوط به ابعاد را استخراج كرد. بر اساس آنچه در جدول )

بيشترین اولویت و دارایی هاي سرمایه گذاري شده بازاریابی كمترین اولویت را به خود قابليت هاي بازاریابی داخلی شده، 

 اختصاص داده اند.
 

 

 .  اولویت بندي نهایی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی7جدول
 رتبه وزن نرمال شده معيارها

 2 0.192 قابليت هاي بازاریابی داخلی

 1 0.278 قابليت هاي بازاریابی خارجی

 2 0.304 دارایی هاي ایجاد شده بازاریابی

 9 0.226 دارایی هاي سرمایه گذاري شده بازاریابی
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 super decision خروجی نرم افزار  9شکل 

 

 

 گيریبحث و نتيجه
نياز در محيط مشتري محور كسب و كارهاي امروز براي حمایت از تصميمات بازاریابی به درک عميق تري از مدیریت دانش 

هاي باشد و استفاده از آن به عنوان یکی از مهمترین مزیتپرداختن به بازاریابی مبتنی بر دانش، یک ضرورت می می باشد

 یادگيري توان می دانش بازاریابی مدیریت طریق از (.2916،و حدادیان ــانجمشيدی( گرددرقابتی كسب و كارها محسوب می

و عسگر  نمود)حميدي زاده ایجاد رقابتی مزیت و ساخته تر را عميق ها استراتژي و سازمانی ساختار نوآوري، سازمانی،

 (.2932،آباد

اجمالی مدیریت  معرفی از پس منظور این است. به گردیده تبيين ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بيمه، پژوهش، این در

 شده اشاره ها آن به خارجی و داخلی هاي پژوهش در كه ابعاد قابليت ها و دارایی هاي مدیریت دانش بازاریابی دانش بازاریابی،

 با. اند گردیده بندي رتبه اهميت، نظر از اي، شبکه تحليل فرآیند و دیماتل هاي روش تلفيق از استفاده و با شناسایی است،

 آنها بين معلولی و روابط علی وجود به ویژه توجه با عوامل این بندي رتبه و براي تحليل جدیدي روش تحقيق، ادبيات به توجه

 به دست آمده است، با  دیمتلبه كمک روش  كه عوامل بين روابط عددي نتایج تركيب پيشنهادي از روش گشت. در معرفی
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مل اع پژوهش این هاي یافته اساس بر،اولویت بندي ابعاد مدیریت دانش بازاریابی بدست می آید.  شبکه ايتحليل تركيب روش 

دارایی هاي سرمایه گذاري قابليت هاي بازاریابی خارجی، مهمترین بعد و پس از آن به ترتيب  هاي ایجاد شده بازاریابی دارایی

با نگاهی به پژوهش هاي انجام شده و  .می باشند اولویت داراي صنعت بيمه ،قابليت هاي بازاریابی داخلی در و شده بازاریابی 

بررسی آزمون هاي آماري صورت گرفته براي تجزیه و تحليل داده هاي آن ها می توان به نتایج مشابه آنان با تحقيق حاضر 

(،رضایی 1121و همکاران) ي،خير(Akroush and Al-Mohammad,2010)نتایج اشاره نمود. از جمله می توان به

( اشاره كرد كه در پژوهش هاي مزبور اولویت 2932،حميدي زاده و عسگر آباد)و   (Akroush,2006) (،1122وجعفري)

 Moller and ) (1987,بندي ابعاد تقریبا  مشابه تحقيق حاضر است. همچنين در مبحث روابط ميان اجزاء می توان به

Anttila به هدایت و اهداف براي زیادي كامالً طور به داخلی اشاره نمود كه در آنجا نيز مشابه نتایج تحقيق حاضر، فرآیندهاي 

نيز به رابطه دو سویه ميان تحقيقات بازار و تجزیه و تحليل بازار)قابليت هاي  (1112چاستون). اند متکی خارجی فرآیندهاي

 و ها خواسته درک هاي قابليت شاملپژوهش، قابليت هاي بازاریابی  هاي یافته ساسبراكند. بازار یابی خارجی( اشاره می

 جامع انجام هاي قابليت ، مالی موسسات و شركت،مشتریان با روابط وتقویت حفظ ایجاد، قابليت توانایی مشتریان، نيازهاي

 به توجه با بازار نيازهاي بينی پيش براي تجاري محيط تحليل فرایند شركت، خارج كار و كسب محيط براي تحليل و تجزیه

 بازاریابی برنامه طراحی جهت هایی قابليت رقبا، داشتن به نسبت زا مزیت استراتژیک هاي فعاليت شناسایی فرایند رقبا،

 خدمات كيفيت ارائه در شركت هاي قابليت جدید، خدمات توسعه و نوآوري در شركت هاي قابليت رقبا، از موثرتر یکپارچه

 قيمت درروش پذیري انعطاف خالقيت، رقبا، از تر پایين گذاري قيمت)گذاري قيمت در برتر هاي قابليت ممتاز، و برجسته

 توانایی)متمایز توزیع هاي قابليت داشتن ،(مناسب شفاهی ارتباطات متمایز، تبليغات)بازاریابی متمایز ارتباطات توانایی ،(گذاري

 دربازاریابی، فنی متخصصين و برتر دانش و توانایی مهارت، داشتن ،(خاص جغرافيایی ناحيه روي جدید،تمركز كانال بازكردن

 انسانی، باعث ایجاد دارایی هاي متمایز در طی زمان براي شركت بيمه می شود. دارایی و برترمالی هاي قابليت و منابع داشتن

 متمایز اند. توانایی شده آوري جمع زمان طول در شركت توسط كه هستند هایی دارایی از دسته آن بازاریابی شده ایجاد هاي

 هاي توانایی بازاریابی، استراتژیک ریزي برنامه هدایت براي متمایز توانایی خدمات، متمایز كيفيت بازار، بندي تقسيم براي

 به دهی درخدمت متمایز توانایی مشتریان، و بازار به نسبت متمایز دانش، شركت متمایز وشهرت تصویر، تکنولوژیکی متمایز

 مشتریان از جمله این دارایی ها می باشند. ازین رو به مدیران شركت بيمه پيشنهاد می شود به شکایات به پاسخ و مشتریان

در گام بعد به مدد تحقيقات بازار، از  .كنند نسبت به حفظ و ارتقاء توانایی هاي متمایز شركت تالش عملکرد بهبود منظور

از  اطالعات كسب به دانش بر مبتنی دانش حاصله در تصميم گيري هاي بازاریابی بهره ببرند. با بهره گيري از بازاریابی

 و دهكر محاسبه را مشتریان العمر مادام ارزشهاي آن از استفاده با شناخته و را مشتریان مختلف هايگروه .بپردازند مشتریان

 می ها آن شکایات به رسيدگی و مشتریان به نسبت متمایز دانش داشتن .داد انجام مشتریان با ارتباط در را مؤثري مدیریت

بيانجامد. براساس نتایج حاصله،  بيشتري مشتریان جذب به و گردد ها آن وفاداري و مشتریان رضایت افزایش سبب تواند

 از تري جامع بایدتحليل بيمه هاي شركت بنابراین دارند، داخلی بازاریابی قابليتهاي به نسبت تري مهم اثر خارجی بازاریابی

 بهره محيطی هاي فرصت از استفاده براي احسن نحو به خود هاي شایستگی از بتوانند و آورند عمل به خود كار و كسب محيط

داخلی و دارایی هاي سرمایه گذاري  بازاریابی هاي مطابق با ارتباط بدست آمده ميان دارایی هاي ایجاد شده، قابليت .ببرند

استراتژي  تدوین در. بپردازد شركت عملکرد تبيين جدید به خدمات توسعه تقویت طریق از تواند می بيمه ایران شده، شركت

 .برساند هزینه رهبري و تمركز تمایز، آل ایده جایگاه به را شركت كه باشد دستوركار در باید هایی برنامه خدمات، توسعه هاي

مدیران باید با نهادینه كردن بازاریابی دقيق و موثر در صنعت بيمه و تغيير فرهنگ مردم به سوي آینده نگري، موجبات ایجاد 

 كشش و افزایش سطح تقاضاي مناسب در بازار بيمه را فراهم كنند.
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از دیدگاه مدیریتی، نتایج پژوهش، راهنمایی براي شركت هاي بيمه در درک بهتر اهميت مدیریت دانش بازاریابی در فعاليت 

هاي مدیریتی آنها می باشد. مدیران باید به مدیریت دانش بازاریابی با توجه به روابط و اولویت ابعاد تشکيل دهنده آن به عنوان 

ل در دستيابی به درجات باالتر مزیت رقابتی پایدار در شركت هاي بيمه نگاه كنند. از دیدگاه یک ابزار مدیریت تغيير و تحو

كاربردي و عملی، این پژوهش به مدیران اجرایی و ارشد بيمه بينش عملی و تجربی نسبت به اجزاء مدیریت دانش بازاریابی می 

اولویت بندي و روابط  موفق تر چگونه است.بازاریابی ریزي  دهد واینکه روابط ميان آن ها و اولویت آن ها به منظور برنامه

 بيمه ایران در بازاریابی مبتنی بر دانش فرآیند بهبود راستاي در متوليان، براي جامعی نسبتا تواند راهنماي می اجزاء، متقابل

 باشد.

 پيشنهادات:

 در شركت هاي بيمهبراي افزایش عملکرد  در حوزه بازاریابی دانش مدیریت سيستم استفاده از

  .دولتی بيمه،خدماتی و  شركتهاي سایر در مطالعه مورد شدن مدل آزمون

 ها بر اولویت بندي ابعاد در صورت وارد شدن به مدل تركيبی.هاي هر یک از ابعاد و تاثير آنشناسایی زیرمولفه

نتایج  و یا در حالت فازي استفاده نمود و در تحقيقات آتی می توان از روش پيشنهادي در این تحقيق در كل شركت هاي بيمه

 .حاصل از آن را با این تحقيق مقایسه نمود

 محدودیت ها:

 كمبود مقاالت و منابع مناسب در رابطه با مدیریت دانش بازاریابی.

 بوده آفرین مشکل تل،او دیم تحليل شبکه اي روش به مربوط پرسشنامه با پاسخگویان ناآشنایی دليل به حاضر پژوهش انجام 

 .است بوده بر زمان كمی سؤاالت به فرآیند پاسخگویی آماري، جامعه زیاد مشغله دليل به همچنين. است
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