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 چکيده
بررسی تاثیر دانش برند ضمنی و صریح بر هوش بازاریابی فروشندگان پژوهش حاضر به منظور 

 لوازم فروشندگان نفر 043صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق لوازم ورزشی شهر شیراز

نفر مشخص شد که به روش  043بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  بود وشیراز  شهر ورزشی

روش پژوهش تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. 

امه پرسشنتوصیفی و از نوع پیمایشی است، ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود که از 

شد.  استفاده همکاران و توسط جویا  ضمنی دانش انتقال استاندارد پرسشنامهو  هوش بازاریابی

به منظور تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی جداول توزیع فراوانی، 

درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار و نیز از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی 

ش داننتایج پژوهش نشان می دهد که شده است.  پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده

پیش  درصد 0/03برند ضمنی و صریح می تواند هوش بازاریابی فروشندگان لوازم ورزشی را تا 

بینی نماید. بین دانش برند ضمنی و صریح و ابعاد هوش بازاریابی رابطه معنادار وجود 

هوش بازاریابی فروشندگان لوازم . دانش برند ضمنی و صریح بر همه ابعاد ( r= 444/3)دارد

 ورزشی تاثیر دارد.

 .فروشندگان لوازم ورزشی ،هوش بازاریابی ،دانش برند ضمنی و صریح :يديکل واژگان
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 1مهدي رستگاري، 1مریم کشاورزي

 .ایران ،میمند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز میمند ،بادآواحد فیروز ،گروه مدیریت ورزشی 0

 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم کشاورزي

 ابیبازاری هوش بر صریح و ضمنی برند دانش بررسی تاثير

 شيراز شهر ورزشی لوازم فروشندگان
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 مقدمه
 ییتوانا یدهستند، سازمان ها با یرپذ یرتاث یطیمح یراتاست و سازمان ها از تغ ییردائما در حال تغ یطکه مح یامروز یایدر دن

 یبه ابزارها یازن یطخود با مح یقخود ادامه دهند. شرکتها به منظور تطب یاترا داشته باشند تا بتوانند به ح یطیمح یایپو یراتبا تغ یقتطب

در مورد  یرانمد یازاطالعات هر روزه مورد ن یابیهوش بازار 0کاتلر یفطبق تعر. است یابیابزارها هوش بازار یناز ا یکی که یدی دارندجد

عات هوش بازاریابی اطال به عقیده کاتلر. گذاردمی آنان  یاردر اخت ییراتبا تغ یابیبازار یبرنامه ها یقرا به منظور تطب یطیمح ییراتغت

تم ی کند. در واقع، سیسمك مهرروزه درباره تغییرات در محیط بازاریابی است که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی ک

و  را از محیط دریافت کرده، در اختیار سازمان قرار می دهد )کاتلر ت و آنسبازاریابی مشخص می کند که چه نوع هوشی مورد نیاز اهوش 

. هوش بازاریابی به هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار نیست، بلکه هوشی عملی است برای کمك بـه مدیران سازمان است(. 0،0332کلر

رسیدن به اهداف یك سازمان یا بنگاه اقتصادی یاریگر مدیران و کارکنان باشد اینجاست که باید هوش بازاریابی با  تنهایی نمی تواند در

، مانند تمام فعالیت ها و مفاهیم مدیریتی، این فعالیت نیز باید توسـط افـرادی ماهر و طرفیاز دانش برند ضمنی و صریح همراه گردد. 

تنها باید دارای تخصص و مهارت های خاص بازاریابی باشند؛ بلکه باید دارای  انجام شود. افرادی که نه متخصص در سازمان ها و شرکت ها

 منابع برای بقای هر سازمانی دیگر از سوی. (0،0330این سیستم نیز باشند)بارتلت و گشال موفقیت آمیز ویژگی های فردی موثر برای اجرای

ی عاملی متمایز کننده، برای حفظ  و به منزله منابع گوناگون سازمانی، دانش تنها منبع متمایز استاز میان (0333)4دراکرضروری هستند. 

از این رو سازمانها برای بقا در دنیای رقابتی و پویای امروزی، به (.  0335و همکاران،  5ویالها)مزیت رقابتی سازمان نقشی حیاتی دارد

های ناملموس و غیرقابل تقلید خود، مزیت رقابتی  اند تا بتوانند با کمك منابع و توانمندی دههای استراتژیك خود روی آور ی دارایی توسعه

ی سازمان، شامل  سازی فعالیتهای گسترده مدیریت دانش به فرایند سیستماتیك و منسجم هماهنگ. (2،0033وی و لیدنراال)کسب کنند

اجرا (. 7،0333راستوگی)ها برای تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد اد و گروهسازی، تسهیم و کاربرد دانش به وسیله افر کسب، خلق، ذخیره

(. 0011، شامی زنجانی)گذارند و کاربرد مؤثر مدیریت دانش به درکی دقیق و شفاف از عواملی نیاز دارد که بر فرایند مدیریت دانش تأثیر می

زم، زمینه، الهای دیگری همچون زیرساخت، شروط  عروف هستند، واژههر چند این عوامل در ادبیات مدیریت دانش بیشتر به توانمندساز م

مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریت  43از اواخر دهه (. 0303، 1لیائو)رود و آمادگی نیز برای توصیف آنها به کار می عوامل تأثیرگذار

معرفی گردید که تکامل دیگر روشهای مدیریتی است. شرکتهای موفق دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنهاست و به مدیریت دانش 

ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد  مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریقبعنوان عامل کلیدی موفقیت سازمان می نگرند. 

عات، البا استفاده از نتایج موجود اط)عات الها و اط ت برای آنها با توجه به استراتژی شرکت است تا توانایی آنها برای تفسیر دادهالتسهی

عات افزوده شود؛ همچنین الاط ها و از طریق معنابخشی به داده (ها، فرهنگ، شخصیت، خصوصیات فردی، احساسات و غیره تجربه، مهارت

مدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیك دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش 

یران یك سازمان امروزه سرمایه دانش افراد مهمتر از سرمایه های مالی و فیزیکی مد (.0303؛به نقل از لیائو،4،0441مادهاوم و گراور)است

وجه پیچیده مدیریت دانش است. در سازمانهایی که حفظ و ارتقای موقعیت شغلی بستگی به  ،است و به بیانی دیگر مدیریت نیروی انسانی

و دانش بشری به د .دهد, اشتراک دانش با به خطر افتادن موقعیت شغلی برابر است دانش افراد دارد و این دانش است که به آنها قدرت می

تواند به صورت رسمی و به زبان سیستماتیك بیان شده و به آسانی از  دانش صریح : دانشی عینی بوده و می -0شده است: دسته تقسیم 

 دستیابی به آن آسان نمی ،دانش ضمنی : دانشی است که انتزاعی بوده -0یك فرد به فرد دیگر از طریق شفاهی یا نوشتاری منتقل شود. 

چالش اصلی مدیریت دانش نیز تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش تصریحی . محتوای آن در ذهن نهفته استبع و منا، باشد

بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش ضمنی و صریح و نقش آن در هوش بازاریابی فروشندگان لوازم ورزشی، مسئله اصلی در این  است.

 نی و صریح بر هوش بازاریابی فروشندگان لوازم ورزشی شهر شیراز است. پژوهش بررسی تاثیر دانش برند ضم

ارتباط هوش بازاریابی با مدیریت دانش در مدیران باشگاه های ورزشی شهرداری ( در پژوهش خود با عنوان 0042پاشا و همکاران)

ی شی مستمر جهت افزایش توانایی هاالبه عنوان ت مفهوم هوش بخشی از استراتژی بازاریابی است. کهاینگونه گزارش کردند که  شهر تهران

                                                           
1  Kotler 
2 Kotler &  Keller 
3 Bartlett & Ghoshal 
4 Drucker 
5 Halawi 
6 Alavi and Leidner 
7 Rastogi 
8 Liao 
9 Madhavm & Grover 

http://www.joas.ir/


 61 -56، ص  4931، تابستان 41ای کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژوهش ه
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

یریت داری با مد نتایج نشان داد که هوش بازاریابی ارتباط معنی. رقابتی و فرایند های برنامه ریزی استراتژیك، مورد توجه قرار می گیرد

 سالن های ورزشی شهرداری تهران را پیش درصد از متغیر مدیریت دانش در مدیران 0/50ابعاد آن دارد و متغیر هوش بازاریابی ،  دانش و

استفاده و افزایش ظرفیت ذهنی مدیران چه به صورت هوش بازاریابی و یا سایر کارکرد های ذهنی باعث می شود تا مدیران . کند بینی می

ه جهت توسعه خدمات استفادبا تمرکز و توجه بیشتری محیط پیرامون خود را بررسی کنند و از آن در جهت بهبود عملکرد مالی و رقابت در 

غربیاینگونه  آذربایجان استان در ورزشی محصوالت فروش سهم بر تجاری آگاهی در پژوهش با عنوان تاثیر (0045کاشف ) گلوانی و .کنند

 پویا یایدن در. باشد می فروش بر موثر عوامل شناسایی و فروش عملکرد بررسی فروش، در موفقیت های راه از نتیجه گیری کردند که یکی

. زند می را اول حرف ها شرکت و سازمانها در تجاری اطالعات بودن روز به و کیفیت فناوری، های پیشرفت به توجه با و امروز رقابتی و

 ثیراتتا تواند می و شده گیری تصمیم سرعت افزایش باعث باشد جامع و کامل اطالعات چقدر هر دارد اطالعات با تنگاتنگی رابطه فروش

 حصوالتم فروش سهم و تجاری آگاهی بین .باشد داشته غربی آذربایجان استان ورزشی محصوالت های فروشگاه در فروش عملکرد بر مثبتی

 می ورزشی محصوالت فروش سهم گویی پیش به قادر دار معنی و مثبت صورت به تجاری آگاهی دارد. و وجود داری معنی رابطه ورزشی

 ندگانفروش چقدر هر رسد می نظر به دارد تاثیر غربی آذربایجان استان در ورزشی محصوالت فروش سهم بر فروشندگان تجاری آگاهی. باشد

 ورزشی محصوالت فروش باشند برخوردار خریداران و کنندگان تامین مشتریان، به مربوط اطالعات شامل که بیشتری تجاری آگاهی از

پژوهشی با عنوان تاثیر ویژگی های فردی در ایجاد هوش بازاریابی انجام دادند. نتایج نشان می ( 0305)نظری و همکاران .شود می بیشتر

دهد که ویژگی های شخصی شامل روان رنجوری، صداقت نسبت به تجارب با هوش بازاریابی رابطه داشته و باعث پذیرش هوش بازاریابی 

بررسی مفهوم هوش بازاریابی و تأثیر آن بر سازمان ( در پژوهش خود با موضوع 0044اصالنی افراشته و هراتی بند )در سازمان ها می شود. 

در دنیای امروزی که محیط دائما در حال تغیر است و سازمان ها از تغیرات محیطی تاثیر پذیر هستند، سازمان ها گزارش نمودند که  ها

حیط شرکتها به منظور تطبیق خود با مد. ند به حیات خود ادامه دهنباید توانایی تطبیق با تغیرات پویای محیطی را داشته باشند تا بتوان

وش هنیاز به ابزارهای جدیدیدارند که یکی از این ابزارها هوش بازاریابی است . آنچه که باید بدان توجه شود این است که هوش بازاریابی با 

ودن این مبحث ، شرکتهای ایرانی اغلب و آشنایی چندانی با کسب وکار و هوش رقابتی تفاوت قابل مالحظه ای دارد. با توجه به جدید ب

منظور بررسی تأثیر خالقیت،  طراحی مدلی به( در پژوهش خود با عنوان 0044مظلومی سوینی و همکاران ). بحث هوش بازاریابی ندارند

رد که اینگونه گزارش ک رت امتیازی متوازنتسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد سازمانهای ورزشی با استفاده از رویکرد کا

استفاده شد و براساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش  یابی معادالت ساختاری، منظور سنجش روایی مدل از روش مدل به

داری بر تأثیر مثبت و معناتأیید شد. نتایج نشان داد که خالقیت تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش کارکنان، و تسهیم دانش نیز 

چگونه با اولویت ( در تحقیقی با عنوان 0301) 03. ژرون و ادوینعملکرد در ادارات ورزش و جوانان و هیأتهای ورزشی استان اصفهان دارد

مات ساده ه خدحمایت از نام تجاری، رضایت مشتری تحت تاثیر آن قراردهیم؟ دریافتند که رفتارهای تبلیغاتی برند، شامل مسائل مربوط ب

)به عنوان مثال تعمیر و نگهداری( برای محصوالتی که به بازار عرضه می شوند، به رضایت مشتری آسیب می رساند. خوشبختانه، شناسایی 

نام تجاری می تواند این تاثیر منفی را در بسیاری از شرایط سرویس دهی جبران کند. در حالی که اثر مشترک شناسایی و حمایت از نام 

( در پژوهش خود با عنوان 0301و همکاران) 00میکو جاری)برند( بیشتر برای مسائل مربوط به خدمات سخت افزاری جدید مفید است.ت

بررسی قابلیت انعطاف پذیری تکنیك های بازار اطالعاتی که توسط خرده فروشان محصوالت محصول زیست محیطی اینگونه بیان می دارد 

ن و قوا پس از بحراکه انعطاف پذیری کارآفرینان در زمینه خرده فروشان محصوالت با برچسب زیست محیطی مهمترین عامل برای تجدید 

 قابلیت سازگاری با آن است. جمع آوری اطالعات در مورد رقبای خود، نظارت بر برنامه های استراتژیك رقبا و روش های خاص بازار اطالعاتی

حران از ب که در رویکرد انعطاف پذیری کارآفرینی مورد استفاده قرار می گیرد، با هدف غلبه بر تأثیرات منفی بحران دالیل اصلی خروج

 ( در تحقیق با موضوع نام تجاری سبز: شکل صریح و ضمنی0307و همکاران ) 00اشمیت فروشندگان محصوالت زیست محیطی بوده است.

اثرات زیست شناسی بر روی دانش برند اینگونه گزارش کرده است که تعداد زیادی از برچسب های تجاری بر روی برند بزرگ تجاری به 

اری وابسته به آن متکی هستند. استراتژی خاص برای اطالع رسانی و عملکرد پایداری آنها تشکیل انجمن است. محور عنوان برند های تج

قرار دادن برند تجاری، دانشی است برای پیوند یك نام تجاری با یك برچسب زیست محیطی است که باعث پایداری آن نام تجاری می شود 

ر قرار گرفتن یك برند تجاری در کنار یك برچسب زیست محیطی در تبلیغات بر اعتبار و ارزش نام و بر ارزش آن افزوده می گردد. بر اث

در « ارزش ویژه برند داخلی»( برند در کسب و کار چقدر قوی است : یك مدل آزمایشی  از 0302) 00بومگارت و اشمیت تجاری می افزاید.

                                                           
10 Jeroen & Edwin 
11 Micu at al 
12 Schmidt 
13 Baumgarth & Schmidt 
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ب و کار می افزاید و مسئولیت کارفرما را افزایش می دهد. همچنین یك برند یك محیط تجاری نتیجه گرفت که وجود برند بر اعتبار کس

( در پژوهشی با عنوان فرا تحلیل 0302و همکاران) 04در تجارت داخلی می تواند به طور مثبت برچسب های دیگری را معتبرتر کند. تیورر

احبان سهام بیان می دارد که در طول دو دهه گذشته، عالقه به برند کارفرمایان: بازنگری و برنامه ریزی ، تعریف برند بر مبنای حقوق ص

فراگیری دانش تجارت که به شدت مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته است. به همین دلیل، تفسیر های متفاوتی از مفهوم برند کارفرمایان 

  شتر آن شده است.و دامنه آن به چند رشته تقسیم شده است که همین امر مانع پیشرفت تئوری و عملی بی

 

 تحقيق انجام ضرورت و اهميت
فروشندگان لوازم ورزشی در کنار دانش انجام کار و تجربه خاص، باید آستانه تحمل باالیی داشته باشند و با صبوری ز آن جا که ا

مشتری است و نیز اینکه هم باید خاصی برخورد های تند مشتری را تحمل کنند و اینکه مالک ارزیابی آنها بسته به نوع برخورد آنها با 

منافع فروشگاه را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند، همه مسایلی است که فروشنده را تحت تاثیر قرار می دهد پس فروشنده باید عالوه 

 ی ترین صورتبر آموزش فنون برخورد با مشتری در کنار هوش عمومی هوش بازار یابی قوی داشته باشد تا بتواند در کار خویش به عال

موفق باشد. پس نیاز است ضمن داشتن دانش ضمنی و صریح برای پیشرفت در کار و موفقیت در جذب مشتری هوش بازاریابی قوی داشته 

باشد. این موضوع می طلبد که مسائل مهمی چون دانش ضمنی و صریح و هوش بازار یابی آنها مد نظر قرار بگیرد تا بتوان فروشندگان به 

و فروشندگان لوازم ورزشی به صورت خاص انتخاب نمود واین دو متغیر را در آنها به طور دقیق بررسی نمود.از آنجا که این موضوع طور عام 

کمتر بررسی شده است و در جامعه آماری این تحقیق تا کنون بررسی نگردیده است محقق بر آن شده تا این دو متغیر)دانش ضمنی و 

عنوان جزئی از مسایل روانشناسانه فروشندگان را در جامعه آماری این پژوهش)کارکنان فروشگاه های لوازم  صریح و هوش بازاریابی( به

 .ورزشی شهر شیراز( مورد کنکاش و بررسی قرار دهد
 

 روش تحقيق
در پرسشنامه  است . گویه های مورد استفادهاستاندارد روش عمده در این پژوهش پیمایشی ، و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه 

براساس طیف لیکرت می باشد ؛ که اعتبار و روایی آن با آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی سنجیده شده است . شیوه ی اجرای تحقیق، 

پرسشگری شده است . جامعه مورد نظر این پژوهش تمامی  فروشندگان لوازم ورزشی شهر شیرازپرسشنامه می باشد که توسط محقق از 

نفر بوده است . در این پژوهش بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  043شیراز می باشد که تعداد آنها برابر  شهر ورزشی زملوا فروشندگان

  نفر مشخص شد که به روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. 043

 

 هاابزار گردآوري داده
گویه و  05. این مقیاس دارای ، پرسشنامه ای محقق ساخته استهوش بازاریابیپرسشنامه  :بازاریابیاستاندارد هوش پرسشنامه -0

است. با سؤاالتی  5تا0ای )خیلی کم تا خیلی زیاد( و هر ماده دارای ارزشی بینمولفه می باشد که با یك مقیاس لیکرت پنج درجه 5دارای 

(  پایایی 0040، اسالمی)ش در پژوهسنجد. را می ( هوش بازاریابیاریابی را کسب می کنندمانند: )مدیران سازمان از یکدیگر اطالعات باز

ضریب پایایی این پرسشنامه به وسیله محقق بررسی گردید که با توجه  به  دست آمده است. 73/3پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی 

پرسشنامه  -0 بود که این رقم نشان از پایایی باالی این پرسشنامه است. 720/3به آزمون آلفای کرونباخ ضریب به دست آمده برابر با 

پرسشنامه سوال می باشد. 00طراحی شد و دارای  0303در سال  پرسشنامه: این (0303ضمنی جویا و همکاران) دانش انتقالاستاندارد 

انتقال ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 0040در پژوهش بخت ). بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استتك مولفه ای می باشد. 

 این یهمچنین پایائ دانش ضمنی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 یکه با توجه به آزمون آلفا یدگرد یمحقق بررس یلهپرسشنامه به وس ینا یاییپا یبضر /. می باشد.714آلفای کرونباخ با آزمون  پرسشنامه

  پرسشنامه است. ینا یباال یاییرقم نشان از پا ینبود که ا 740/3به دست آمده برابر با  یبکرونباخ ضر

 

 یافته هاي پژوهش
 : دانش برند ضمنی و صریح می تواند هوش بازاریابی فروشندگان لوازم ورزشی را پیش بینی نماید.فرضیه اول

 برای فرضیه فوق ضریب رگرسیون چندگانه به روش همزمان انجام شد که نتایج به دست آمده به شرح زیر  است:

                                                           
14 Theurer 
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 ضریب رگرسيون و مقدار ضرایب به دست آمده :1جدول 

N=140 
 

 همبستگی مدل
R 

 ضریب تعیین

R Square 
 ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R Square 

 خطای استاندارد برآورد
Std. Error of the Estimate 

F sig 

0 444/3 030/3 070/3 443/7 320/7 300/3 

 

 مقادیر به دست آمده در ضریب رگرسيون :2جدول 

N=140 
 

 مدل
 ضریبهای غیر استاندارد

 t Sigنمره  بتا
B خطای استاندارد 

 )مقدارثابت(

 دانش برند ضمنی و صریح

432/00 

530/3 

340/1 

014/3 

 

444/3 

724/0 

257/0 

303/3 

300/3 

 

 یابیهوش بازاردرصد می تواند  0/03ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد که دانش برند ضمنی و صریح تا  با توجه به جدول

را پیش بینی نماید. با توجه به اینکه ضریب تعیین به دست آمده درجه آزادی را درنظر نمی گیرد لذا در ضریب تعیین تعدیل شده پیش 

است. با  444/3درصد را نشان می دهد. ضریب همبستگی به دست آمده برابر با 0/07 یحو صر یدانش برند ضمنبا  یابیهوش بازاربینی 

به شرح زیر این رگرسیون با توجه به جدول فوق  ضریب رگرسیون به دست آمده معنادار شده است. معادله F مقدار توجه به معنادار شدن

 است:
Y=a+(bX) 
Y=22.406+(.501X) 

 

 مؤثر است.  یابیهوش بازاریح در و صر یدانش برند ضمندهنده این است که ضریب رگرسیون  در این معادله نشان tمعنا دار شدن 

  بین دانش برند ضمنی و صریح و ابعاد هوش بازاریابی رابطه معنادار وجود دارد. :دومفرضیه 
 

 یابیهوش بازار ابعاد و یحو صر یدانش برند ضمنبين ضریب همبستگی  :3جدول 

 

N=140 
 

 ضریب همبستگی
 یحو صر یدانش برند ضمن

 سطح معناداری ضریب همبستگی

زار
 با

ش
هو

ی
یاب

 

 330/3 541/3 یانمذاکره با مشتر

 303/3 420/3 یتخصص یاتنشر مطالعه

 341/3 540/3 یابیبازار تحقیقات

 304/3 243/3 اینترنت

 345/3 054/3 یداخل اطالعات

 300/3 444/3 کل نمره

 

ست معنادار شده ا یابیهوش بازار و یحو صر یدانش برند ضمنبین می توان متوجه شد که ضریب همبستگی  با توجه به جدول فوق

(300/3 P= .)  نیز معنادار شده است. این همبستگی در  یابیهوش بازار ابعاد و یحو صر یدانش برند ضمنبین همجنین ضریب همبستگی

 نبعد استفاده از اینترنت بیشترین و در بعد استفاده اطالعات داخلی کمترین میزان را نشان داده است. لذا با توجه به این مقادیر می توا

ریب ض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  یعنی هرچه  یابیو ابعاد هوش بازار یحو صر یدانش برند ضمن ینب یهمبستگ یبضربین گفت 

  . پس فرصیه اول تایید شد.(r= 444/3بهتر خواهد شد)یابی هوش بازارباالتر باشد  یحو صر یدانش برند ضمنبین همبستگی 
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 بحث و نتيجه گيري
نوع فعالیت شان مستلزم سرمایه گذاری  فروشگاه هایی که فعالیت توزیع و فروش محصوالت ورزشی دارندتعداد  و افزایش با رشد

ناشی از این  و سوددر مورد بازگشت سرمایه عمده تمرکزشان خدمات نوین است که غالبا ارائه و بازاریابی بخش  های مالی و فکری در

رسی عوامل و علل تأثیر گذار در آن برای اینکه بتوانند در رقابت به بهترین شکل موفقیت برد، دارنحساسیت ویژه فعالیت است و در این مورد 

(، 0042نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج به دست آمده توسط پاشا و همکاران) .اهمیت ویژه ای پیدا می کند به دست آورند

ژرون و ادوین ،  (0040)فاریابی و همکاران(، 0044(، اصالنی افراشته و هراتی بند )0305)نظری و همکاران(، 0045کاشف ) گلوانی و

همسو و با نتایج به دست آمده توسط  ،(0302بومگارت و اشمیت )و  (0307اشمیت و همکاران )، (0301میکو و همکاران)(، 0301)

ابزار های از  مهمترینعنوان ه بدانش برند ضمنی و صریح  است.  نا همسو (0332کالف و رایت )(، 0302تیورر و همکاران)، (0043)مرادی

 هدفمند برای تقویت هوش بازاریابییك چارچوب و می تواند ، یك سیستم چند بعدی است فروش آخرین نوآوری های مدیریتیاطالع از 

ده( مدت و ابعاد غیرمالی کیفی ، محرک )پیش برن اهکوترا با نگاهی یکپارچه بر عملکرد کسب وکار ارائه کند و شامل ابعاد مالی نتیجه گرا و 

دلیل جامعیت و فراهم آوردن مجموعه ای از شاخص های مالی و غیرمالی و اتصال شاخص ها به استراتژی و تقویت ه و دراز مدت است . ب

 همترینمعنوان ه برند ضمنی و صریح  دانش ب کاهش دهد. مربوط به بازاریابی را تا حدود زیادیانتظارمی رود که مشکالت  کل نگر، رویکرد

هدفمند برای تقویت هوش یك چارچوب و می تواند ، یك سیستم چند بعدی است فروش آخرین نوآوری های مدیریتیابزار های اطالع از از 

ک مدت و ابعاد غیرمالی کیفی ، محر کوتاهرا با نگاهی یکپارچه بر عملکرد کسب وکار ارائه کند و شامل ابعاد مالی نتیجه گرا و  بازاریابی

دلیل جامعیت و فراهم آوردن مجموعه ای از شاخص های مالی و غیرمالی و اتصال شاخص ها به ه )پیش برنده( و دراز مدت است . ب

یابی بازار هوش اتژیکاهش دهد. اگر استر مربوط به بازاریابی را تا حدود زیادیانتظارمی رود که مشکالت  کل نگر، استراتژی و تقویت رویکرد

د ناز فرصتهای خارجی بهره برداری کن ،دناز نقاط قوت داخلی استفاده کن فروشگاه های ورزشی می توانند شود، تقویتبه شیوه ای اثربخش 

 نیروی آن زیانبار شوند ازو خارجی د و سرانجام بیش از آنکه نقاط ضعف داخلی ننها از خود دفاع کنآ، تهدیدات را شناسایی و در برابر 

و شودبدرستی ارزیابی ندر این زمینه عملکرد ممکن است ، هوش بازاریابی ممکن است وجود داشته باشددلیل نقص هایی که در ه ب د.نبکاه

ین مسئله به الذا مدیران نمی توانند  لطمات جبران ناپذیری بر فروشگاه بزند که باعث از دست دادن بازار فروش و نهایتاً ورشکستگی شود

 بی توجه باشند. داشتن دانش برند ضمنی و صریح و انتقال آن به همکاران در یك مجموعه می تواند کمك شایانی در این زمینه کند. قطعاً

عدم ارزیابی از عملکرد کارکنان فروشگاه در جهت افزایش دانش خود باعث از بین رفتن انگیزه های کارکنان در جهت بهبود عملکرد خود 

 کمكصورت گرفته مداوم عملکرد کارکنان که توسط مدیر مجموعه ارزیابی  استفاده ازمنظور برطرف کردن این مشکل  هبخواهد شد. 

واهد بسیار مفید خروش کارت امتیاز متوازن و  تصمیمات درستی را اتخاذ نمایندشایانی به مجموعه می کند و مدیر می تواند در این زمینه 

چشم اندازها و استراتژی ها را بر اساس الگوی خاصی تفسیر  فروشگاه یا مجموعه مشابهد یك کنمی  كکم بود. دانش برند ضمنی و صریح

مؤثر خواهد بود و نتایج به دست آمده در این فرضیه به همین علت بوده و  که این در تقویت هوش بازاریابی کند و مورد ارزیابی قرار دهد

 گردیده است.باعث معنادار شدن این فرضیه 
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 منابع و مراجع
، پایان نامه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانك ملی ایران(. 0040اسالمی، محمود. ) [0]

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، 

 -سیویلیکا ؛ بررسی مفهوم هوش بازاریابی و تأثیر آن بر سازمانها (0044) هادی ،هراتی بند ؛امیر  ،افراشته اصالنی [0]

 (0044)سال: دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

 متوسطه دوم دوره آموزشی هایگروه عملکرد و دبیران ضمنی دانش انتقال بین رابطه (، بررسی0040) بخت، محمد [0]

  .روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده مشهد، فردوسی دانشگاهارشد. کارشناسی پایان نامه مشهد، شهر نظری

ارتباط هوش بازاریابی با مدیریت دانش در مدیران باشگاه های  (0042)مانی ،یکتا ؛جاتی، رکسانان ؛معصومه، پاشا [4]

 42، سال 5، شماره0، آموزش بدون مرز،دوره  مجله تحقیقات کاربردی علوم ورزش؛ ورزشی شهرداری شهر تهران

تاثیر آگاهی تجاری بر سهم فروش محصوالت ورزشی در استان آذربایجان  (0045)گلوانی, سمیه و سید محمد کاشف [5]

 ، چابهار، دانشگاه بین المللی چابهار،دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزشغربی،
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