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معصومه حسینزادهشهری ،6معصومه حبیبی ،2وجیهه حیدری

 -6استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
 -2استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی (وابسته به وزارت نفت)
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

چکیده
شرکتهایی که دارای قابلیت حسگری باالیی هستند ،بهتر میتوانند با بازار ارتباط برقرار کنند و اطالعات راهبردی
مورد نیاز خود را دریافت نمایند .شواهد نشان میدهد که سازمانهای حسگر ،سطوح بااالتری از قابلیاتهاای بازاریاابی
حیاتی (قابلیت فروش ،قابلیت مدیریت بازاریابی ،قابلیت پژوهشهای بازار ،قابلیت توسعه محصول ،قابلیت قیمتگاذاری،
قابلیت توزیع ،قابلیت ترفیع) را به نسبت سایر سازمانها دارا میباشند .این پژوهش ،یا
آماری پژوهش ،صادرکنندگان کاشی و سرامی

مطالعاه کااربردی اسات .جامعاه

و چینی بهداشتی اسات ،و اطالعاات ماورد نیااز باه وسایله پرساشناماه

بهدست آمده است .به منظور تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار لیزرل و مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییادی
استفاده شده است .در نهایت نتایج نشان میدهند که در صانعت کاشای و سارامی

 ،از باین قابلیاتهاای بازاریاابی ،تاا یر

قابلیت فروش ،داشبورد بازاریابی ،قابلیت توزیع و قابلیت پژوهشهای بازار بر افزایش حسگری تایید مایشاود .از طرفای
سازمانهایی که حسگری باالتری داشتند نیز قادر به ارائاه اساتراتژیهاای بازاریاابی خالقاناه و باهموقاع بودناد .بناابراین،
شرکتهای فعال در زمینه کاشی و سرامی

باید به تقویت این قابلیتها بپردازند تا میزان ناوآوری اساتراتژی بازاریاابی و

همچنین بهموقع بودن این استراتژیها افزایش یابد.

واژههای کلیدی :قابلیتهای بازاریابی ،قابلیتحسگری ،استراتژی بازاریابی خالق ،استراتژی بازاریابی بهموقع.

* نویسنده مسؤول

Heydari.1990@yahoo.con
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مقدمه

قرار می دهاد و از دیگرساوی ،باهکاارگیری رویکارد

امروزه سازمانهاا در محیطای بسایار پویاا و رقاابتی
فعالیت میکنند که این محیط پیچیاده باعا

معمول در برنامهریزی استراتژی

را با خطرات بااالیی

مایشاود

همراه خواهد کرد (حمیادیزاده و حساینزاده شاهری،

مشاتریان تصااورات و برداشااتهاای گوناااگونی از

 .)6911بسیاری از شرکتهاا باه خااطر فقادان تجرباه،

خروجیهای سازمان داشته باشند .درچنین محیط رقابتی

منابع محدود یا سایر مشکالت نمیتوانند یا نمیخواهند

شرکتهایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جاا

صادرات را به طور وسیع دنبال کنند .همچناین ،بسایاری

نمانده و خود را با شرایط متغیار و پویاای باازار رقاابتی

از عواماال ساااختاری ،رویااهای ،عملیاااتی ،رفتاااری و...

همگام نمایند .عالوه بر این شرکتها باید نسبت به رقبا

هستند که باع

میشود تولیدکنندههاا در اقادام باه امار

در ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره و تجزیهوتحلیل

صادرات ،توسعه آن و نیاز حفات تاوان صاادراتی خاود

بازار و پاسخ به نیازهای آن پیش دستی کنند و این مهم

ناتوان بمانند (آلباایوم و همکااران .)2001 ،6حال مواناع

را مایتوانناد باا توسال باه اساتراتژیهاای بازاریاابی و

صادراتی برای شرکتهاا در مراحال اولیاه صاادرات از

قابلیتهای آن انجام دهند .از طرفی سازمانها به منظور

اهمیت زیاادی برخاوردار اسات ،زیارا اگار شارکتهاا

آگااهی از ادراك مشاتریان و ایجااد و تقویات

نتوانند در هماان مراحال اول باه ایان مواناع باه صاورت

توانایی مدیریت برداشتها و تصورات آنها باید قابلیت

مناس

واکنش نشاان دهناد ،بارای همیشاه فعالیاتهاای

حسگری بازار خود را توسعه دهند .ساازمانهاایی کاه

صادراتی را کنار خواهند گذاشت .میتوان گفت دانش

دارای قابلیت حسگری باالیی هستند ،بهتر میتوانند با

انادك از بازارهااای باالقوه جهات توسااعه فعالیاتهااای

بازار ارتباط برقرار کنند و اطالعات راهبردی مورد نیاز

صااادراتی و نیااز فقاادان منااابع مااالی الزم باارای بررساای

خود را دریافت کنند .از ساویی دیگار ،جهاانی شادن،

بازارهای خارجی مهم ترین عوامل بازدارنده شارکتهاا

تولید انبوه و ظرفیت مازاد در بیشتر بازارهاا ،رقابات بار

است.

کسا

مبناای زماان ،انباوه اطالعاات و کاارآیی ارتباطاات و

در این میان قابلیت حسگری فرایندی است کاه از

دانش ،ونیز قدرت روزافزون مشاتری ،از ویژگایهاای

طریا آن ساازمان اطالعاات الزم در خصاو

محایط

اقتصاد و بازرگانی میباشد که به یکپارچگی بازارهاای

اطرافش را کس  ،تفسیر ،و بر اساس آن عمل می کند.

جهاانی ،پیچیادگی ایان بازارهاا والبتاه پویاایی محایط

در واقع حسگری فرآیندی است که افراد از طری آن

فراروی شرکتهاا و موسساههاای تولیادی و خادماتی

به تجارب خاود معناا مایدهناد (کاروش 2و همکااران،

منجر شده است .در این میان ،سازمانها برای شناسایی،

 .)2069قابلیااتهااای مااورد بح ا

در پااژوهش حاضاار

تقویت و بهبود قابلیتهای خود ،به منظور وفا دادن و

قابلیت های بازاریابی هستند کاه شاامل :قابلیات فاروش،

کامل کردن دانستهها و مهارتهایشان درسازگارشدن با

داشاابورد بازاریااابی ،قابلیااتهااای مربااوط بااه توسااعه

این محیط پرتالطم تاالش مایکنناد .در چناین محایط

محصااول ،قابلیااتهااای مربااوط بااه قیمااتگااذاری،

رقابتی و پیچیدهای که اشباع بازار و فشردگی رقابت از

قابلیتهای مرباوط باه کاناالهاای توزیاع  ،قابلیاتهاای

ویژگیهاای آن اسات ،نداشاتن اساتراتژی از یا

ساو

صنایع را در موقعیت رقابتی ضعیف و درنهایت شکست

1 Albaum et al
2 Krush et al
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مربوط به ترفیعات ،قابلیتهای مربوط به تحقیقات باازار

نیز فقدان منابع مالی الزم برای بررسی بازارهای خارجی

بررسی خواهند شد .بر اساس دیادگاه مبتنای بار مناابع و

مهمترین عوامل بازدارنده شرکتها است.

مبتناای باار قابلیاات بااازار ،پژوهشااگران بازاریااابی ا بااات

با توجه به نقش اطالعات و توانمندیهاای ساازمانی

کردند که منابع و قابلیتهای بازاریابی مایتوانناد نقاش

در بهبااود عملکاارد و بااهکااارگیری اسااتراتژی خااالق در

مشترکی در ایجاد مزیات رقاابتی داشاته باشاندا چراکاه

برخورد با محیط پویا ،در این پژوهش سعی بر این است

آنها ممکن است نادر باشند ،به سختی در دسترس قارار

که توانمندیهای بازاریابی که منجر باه تقویات قابلیات

گرفتااه ،ریاار قاباال شاابیه سااازی باشااند و ارزش آنهااا

حااسگااری سااازمانهااا ماایشااود ،شناسااایی و از ایاان

داشته باشد (گنزی

باا محایط

میتواند به سازمانی خا

اختصا

تواناییها برای تدوین استراتژیهاای متناسا

و تریلو .)2001 ،6از ایان گذشاته ،هار چاه قابلیاتهاای

پویا و در حال تغییر استفاده شود .با توجه به اینکه حاوزه

بازاریااابی در شاارکتهااا باااالتر باشااد ،آنهااا را قااادر

صااادرات یکاای از مهاام تاارین زمینااههااایی اساات کااه

ماایسااازد تااا اطالعاااتی را در مااورد اعمااال و عکااس

سااازمانهااا در ارتباااط بیشااتری بااا محاایط ،بااه خصااو

العماالهااای رقبااا کس ا کنااد ،ارزش خاصاای را باارای

محیط خارجی کشاور خاود دارناد (ویاالر و دیگاران،9

مشتریانشاان ایجااد کناد و ماوانعی را بارای ورود رقباا

 ،)2061در این زمینه قابلیت حسگری سازمان میتواند

ایجاااد و از تهدیاادهااای آنهااا جلااوگیری نماینااد .ایاان

موج

ارتقاء ا ر عوامل درون سازمانی بر استراتژیهای

فرآیناادهااا مبنااایی را باارای دسااتیااابی بااه سااود رقااابتی

خالق و به موقع آنهاا شاودا درصاورتیکاه بسایاری از

گسااترش ماایدهااد .از طرفاای در حااوزه صااادرات نیااز

سااازمانهااا بااه خصااو

سااازمانهااای صااادرکننده کااه

بسیاری از عوامل ساختاری ،رویهای ،عملیااتی ،رفتااری

شناخت و درك محایط و باهکاارگیری اساتراتژیهاای

میشود تولیدکنندههاا در اقادام باه

خااالق و بااهموقااع ،عاماال مهماای در موفقیاات آنهااا در

امر صادرات ،توسعه آن و نیز حفت توان صادراتی خاود

بازارهای جهانی میشود .در این پژوهش به بررسای ا ار

ناتوان بمانند (آلباایوم و همکااران .)2001 ،2حال مواناع

عواماااال درون سااااازمانی شاااارکتهااااای صااااادراتی

صادراتی برای شرکتهاا در مراحال اولیاه صاادرات از

(قابلیت های بازاریابی) بر استراتژیهای خالق و به موقع

اهمیت زیاادی برخاوردار اسات ،زیارا اگار شارکتهاا

بازاریابی آنها با تاکید و تبیین نقش قابلیت حاسگاری

نتوانند در هماان مراحال اول باه ایان مواناع باه صاورت

سازمان پرداخته خواهد شد.

و ...هستند که باع

مناس

واکنش نشاان دهناد ،بارای همیشاه فعالیاتهاای

صادراتی را کنار خواهناد گذاشات .البتاه شارکتهاای
مختلف در ی

مرحله واحد ممکن است موانع متفاوتی

مروری بر ادبیات پژوهش
از عوامال مهماای کاه منجار بااه تقویات نقاش
واحدهای مختلف یا

ساازمان مایشاود،

را مقابل خود متصور شوند .میتوان گفت دانش انادك

استراتژی

از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیتهاای صاادراتی و

امکان دسترسی سریع و بهموقع به اطالعات استراتژی
از مجماوع تحاوالت محیطای و ساازمانی اسات .واحاد
بازاریابی به دلیل برخاورداری از ویژگای ممتااز ارتبااط

1 Guenzi & Troilo
2 Albaum et al

3 Villar et al
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مستقیم با محیط و تحوالت آن میتواند ایان اطالعاات

می نمایند و تصمیماتی که در بافت ساازمانی مایگیرناد

را دراختیار داشته و از این طری نقش ماو ر خاود را در

وجود دارد ،در درون خود افراد وجود نادارد و از خاود

تصمیمگیریهای استراتژی

سازمان به خوبی ایفا کند.

باید توجه داشت که تصمیمگیاریهاای اساتراتژی
ی

فرد بر نمیآیند.

در

قابلیتها مجموعهی پیچیدهای از مهارتها و داناش

سازمان و تدوین استراتژی نیازمند بکارگیری منابع

تجمعی است که از طریا فرآینادهای ساازمانی باهکاار

و مهاارتهاای ویااژهای درکال ساازمان اسات .ایان

گرفته شده است و شرکتها را قادر ساخته تا فعالیتهاا

مهارتها و منابع باید نسابت و تطاابقی باا ویژگای ایان

را هماهنگ کرده و از داراییهایشان استفاده نماید .ایان

قبیل تصمیمگیریها داشته باشاد.در ایان پاژوهش ساعی

قابلیتها شرکت را قادر سااخته تاا ارزشای باه کاالهاا و

باار ایاان اساات کااه تعاااریفی از قابلیاات ،قابلیااتهااای

خدماتش بیافزاید ،شرایط بازار را بپذیرد ،از فرصتهای

بازاریابی ،قابلیت حسگری و اساتراتژیهاای بازاریاابی

بااازار سااود باارده و تهدیاادهای رقااابتی را ببینااد (دی،6

بیان ،و در آخر هم فرضیههای پژوهش و مادل مفهاومی

.)6331

پژوهش توضای داده شاود و یا
مطال

جماعبنادی کلای از

ارائه ،و در نهایت به خصوصیات صانعت کاشای

و سرامی

قابلیت بازاریابی
قابلیت بازاریابی فرایند یکپارچهای است که در آن

و چینی بهداشتی اشاره شود.

شرکتها از منابع محساوس و نامحساوس بارای درك
تعریف و مفهوم قابلیت

پیچیدگی نیازهای خاا

مشاتریان ،دساتیابی باه تماایز

در نگرش اصالت منابع ،قابلیاتهاا عباارت اسات از

نسبی در محصوالت بارای برتاری رقاابتی و در نهایات

مزیات

استفاده میکنند .طب تعریف

مهارت های مورد نیاز ی

شرکت بارای کسا

دستیابی به کیفیت مناس

کامل از منابع در اختیارش .این مهارتها ،در رویاههاای

وورهااایس و همکاااارانش ( )6333و دی ()6339

سااازمان نهفتااه هسااتند و شااامل روشاای اساات کااه

قابلیتهای بازاریاابی فرآینادهای یکپارچاه و منساجمی

شرکت از طری آن تصمیمگیری میکناد و فراینادهای

هستند که برای اعمال مهارتهای جمعی ،دانش و منابع

درونی را به منظور دستیابی به اهداف ساازمانی مادیریت

شناسایی نیازهای بازار

یا

مایکنااد .قابلیااتهااای یا

شرکت طراحی میشوند و باع

سااازمان در واقااع محصااول

مایشاوند و ارزش کااال و خادمات شارکت را بهباود

ساااختار و سیسااتمهااای کنتاارل آن هسااتند .ایاان عواماال

میبخشند و شرکت به کم

این قابلیتها قادر است تا

مشخص مینمایند که چگونه و در کدام سط شارکت،

خود را با شرایط متغیر بازار تطبی دهد و از فرصتهای

تصمیمات اخذ میشوند ،رفتاری را کاه از نظار شارکت

بازار در جهت مقابله با تهدیدهای رقابتی استفاده نماید.

مطلوب است را مشخص نموده و بیانکننادهی هنجارهاا

قابلیتهای بازاریابی نشاان دهناده توانااییهاای خاا

و ارزشهااای فرهنگاای شاارکت هسااتند .بایااد بااه خاااطر

ی

داشاات کااه باار اساااس تعریااف ،قابلیااتهااا جاازء اقااالم

و آمیختههای بازارهای در حال توسعه است کاه باعا

ناملموس سازمان به شمار میآیند .قابلیتها به آن اندازه

حفت ارتبااط باا مشاتریان وفاادار مایشاود (مورگاان و

شرکت در شناسایی بازارهای هدف ،استراتژیهاا

که در رویههایی کاه افاراد باا یکادیگر تعامال و تعااون
1 Day
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همکاران .)2003 ،ی

شرکت قابلیتهای بازاریابیاش

طرفاای در راسااتای کااار تایوونیاااك )2007( 9ترکیاا

را زماانی مایتواناد توساعه دهاد کاه تواناایی ترکیا

دیدگاه حس گری و دیدگاه مبتنی بر منابع مفید باه نظار

مهارتهای فاردی و داناش کارکناانش را باا مناابع در

میرسد چراکه انجام این کار امکاان انجاام سااختارهای

دسترس داشته باشاد (وورهایس و مورگاان .)2001 ،بار

را فاراهم

طب نظر گرانت ،)6331( 6قابلیتهاای بازاریاابی زماانی

رفتاری گساترده ،مانناد اقادامات اساتراتژی
میکناد و اقادامات اساتراتژی

بار اسااس ارزش مناابع

توسعه می یابد کاه کارمنادان بازاریاابی شارکت مکاررا

اسااتراتژی

دانش و مهارتهایشان را برای انتقاال ورودی بازاریاابی

سرمایه میشود و به نوبه خود عملکارد ماالی شارکت را

به خروجی بهکار گیرند .برای آنکه این انتقاال ا اربخش

افزایش میدهد (ویو و وانگ.)2066 ،

باشد این قابلیتها ارل
ترکی

بااه منظااور ایجاااد مزیاات رقااابتی تباادیل بااه

با منابع و یا داراییهای ملموس

میشوند .قابلیت بازاریابی به عناوان «فراینادهای

قابلیت حسگری

سازمانی مرتبط به هم برای اجرای فعالیتهای بازاریاابی

تعاامالت متقابال و ارتباطاات باین عوامال متقابال

مثاال ارائااه محصااول ،قیمااتگااذاری ،ماادیریت کانااال،

چندگانه ،به طور بالقوه بر قلمروهای محیطای متفااوتی

ارتباطااات بازاریااابی ،برنااامااهریاازی بازاریااابی و اجاارای

پیچیاده شادن

تمرکز میکند کاه ایان موضاوع باعا

بازاریابی» نیز تعریف میشود .بر اساس ایان دیادگاه باه

پردازش اطالعات در امور ی

خااوبی اباات شااده اساات کااه در شاارکتهااایی کااه

میتواند بیانگر موقعیتهای پیچیده و مبهمی باشاد کاه

پاذیر

در شاکلدهای باه اساتراتژی بازاریاابی دخیال اساات

هسااتند) جمااعآوری و تجزیااهوتحلیاال اطالعااات باارای

سازمانها همچنین میتوانند پیچیدگی را جذب کنند یا

توسعه و اجرای موفقیت آمیز استراتژی مبتنی بر نوآوری

کاهش دهناد .ساازمانهاایی کاه پیچیادگی را کااهش

و در نتیجه جهت گیری کارآفرینانه مهم است (اکااس و

میدهند ،بار درون تمرکاز کارده و ساعی مایکنناد از

انگو .)2066 ،2شرکتها ،منبع مهمی را صرف سااخت،

سیساتم داخلای خاود در مقابال تاأ یر تغییارات محیطای

حفت و نیرومند ساازی قابلیاتهاای بازاریاابی مایکنناد

محافظت کنند .سازمانهاایی کاه پیچیادگی را جاذب

(وورهیس و مورگان.)2001 ،

میکنند ،سیستمهای تطبی دهناده پیچیادگی را توساعه

جهتگیری کارآفرینانه دارناد ( ناوآور و ریسا

با توجه به اینکه هار کسا وکااری قابلیاتهاایی را

سازمان میشود .این امر

میدهند و در جستجوی راههایی برای ترکی

و همناوا

گسااترش ماایدهااد کااه در واقعیاات بااازار رقااابتی آن،

نماودن تناوع و تضااد باالقوه در محایطشاان هساتند و

تعهدات گذشته و الزاماات پایشبینای شاده ریشاه دارد،

راهحالهاای رقاابتی چندگاناه را در زماان تادوین

این امر امکانپذیر نیست که همه قابلیاتهاای ممکان را

گزینههای پاسخدهی مورد مالحظاه قارار مایدهناد .باا

برشماریم .با این حال ،انواع قابلیت اطمینانی از قابلیتها

توسعه تصورات مختلف از محیط ،چنین ساازمانهاایی

کااه ماایتوانااد در هاار کس ا وکاااری باارای پاسااخ بااه

درگیر حسگری مای شاوند و بسایار تطبیا پاذیرتر از

فرایندهای محوری شناخته شود ،بررسی خواهد شاد .از

سازمانهایی با دایره پیچیدگی و تغییرات کمتار هساتند.

1 Grant
2 O'Cass& Ngo

3 Tywoniak
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این سازمانها قابلیتهای حسگری را پارورش داده و
حفت میکنند (نیل و همکاران.)2007 ،

استراتژی

حسگری در مورد یافتن اندازه و فرم صاحی نقشاه
با پیچیدگی شناختی صاحی بارای کما

این واحدها در اولویتهای کس وکاار و دیادگاههاای

باه اشاخا

خود تجدید نظر کارده و تاکیاد خاود را بار

سازگاری با تغییرات محیط کس وکار و پاسخ سریع به
نیازهااای بااازار و مشااتری از طریاا روشهااای نااوین

اساات تااا راه صااحی بااودن را باادون از دساات دادن

همکاااری قاارار دادهانااد .بااا توجااه بااه اینکااه در بازارهااا

اطالعات اساسی و ضروری بیابند .نقشه ،استعاره مناسبی

نیازهای مشتریان بطور مداوم در حاال تغییار اسات و در

بااارای مساااائل مهمااای اسااات کاااه پیراماااون ادراك و

این شرایط برای دستیابی باه مزیات رقاابتی پایادار یا

حاسگاری شابکههاای کسا وکاار وجااود دارد (وو،6

سازمان باید تخصص و دانش ویژهای در شناسایی نیازها

)2007

و پاسخ دهای ساریع و ماؤ ر باه آنهاا داشاته باشاد .یا

در واقع قابلیت حسگاری مجموعاهای از رویاههاا

سازمان که دارای قابلیت پاساخدهای باه مشاتریان اسات

است که تعیین میکند چه اطالعاتی باید جاذب شاود،

شایستگی جل

رضایت مشتریان را از طری پاساخهاای

چگونه باید تفسیر شود و در ایان ارتبااط چاه عملیااتی

سریع و مؤ ر داراست و این امر برای رسیدن به موفقیات

باید مادنظر قارار گیارد (تومااس و همکااران.)6339 ،2

پایدار حیاتی است .تخصص داشتن در نیازهای مشتریان

امروزه سازمانها در محیطی بسیار پویا و رقابتی فعالیت

یعنی پاسخ دهی سازمان به مشتریان در راساتای نیازهاای

مایشاود مشاتریان

آنها باشد و همین طور ایان پاساخ دهای ساریع صاورت

تصورات و برداشتهاای گونااگونی از خروجایهاای

گیرد .دادن پاسخ های تخصصی به مشاتریان مهام اسات

آگااهی

زیرا پاسخی که نیازهای مشتریان را برآورده نکند امکان

از ادراکات مشتریان و ایجاد و تقویت توانایی مدیریت،

ندارد که به موفقیت سازمان منجر شود .و سرعت پاساخ

برداشتها و تصورات آنها باید قابلیت حسگری بازار

دهی به مشتریان نیز ضروری است زیارا تعلال در پاساخ

خود را توسعه دهناد .ساازمانهاایی کاه دارای قابلیات

دهی به مشتریان ممکن است به شکسات ساازمان منجار

حسگری باالیی هستند ،بهتر میتوانند با باازار ارتبااط

شود یا اینکه منجر به از دست دادن فرصتهای موجاود

برقرار کنناد و اطالعاات راهباردی ماورد نیااز خاود را

در بازار شود (جایاچاندران و همکاران.)2001 ،

میکنند که این محیط پیچیده باع

سازمان داشته باشند .سازمانها به منظور کس

دریافت کنند (پاتری اوتا و همکاران.)2066 ،9

رو تولیدکنندگان باید تواناییهاای خاود را افازایش
دهند تا بتوانند بسرعت به تغییرات در نیازها و ترجیحات

استراتژی بازاریابی بهموقع

مشااتریان پاسااخ دهنااد .بنااابراین شاارکتهااایی کااه در

با آراز قرن بیستویکم ،سازمانها تغییارات اساسای

فعالیت های حسی و پاسخ دهی همراساتا هساتند احتماال

و زیربنایی را پیراماون خاود تجرباه کاردهاناد کاه عادم

بیشااتری باارای اسااتخرا ارزش بیشااتر توانااایی چااابکی

توجااه بااه ایاان تغییاارات بقااا و موفقیاات آنهااا را بااهطااور

مشتری محور دارند .شرکتی که نماره بااالیی در هار دو

فزایندهای تهدید میکند .در چنین وضاعیتی ،بسایاری از

قابلیت حسی و پاسخ دهی داشاته باشاد احتماال زیاادی
وجود دارد به فرصتهای مشتری محاور باازار در زماان

1 Wu
2 Thomas et al
3 Patriotta et al

مناس

نسبت به رقبایی که این همراساتایی را ندارناد یاا
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نیساتند پاساخ دهاد ،و نتیجاه آن

فضاایی بااز و فعاال بارای ایادههاای جدیاد و همچناین

شرکتهای که چاب

این است کاه ایان شارکت از مزایاای عملکاردی بیشاتر

جستجوی اینچنین ایدههاا را نشاان مای دهاد (هاولی و

بهرهمند خواهند شد (روبرت و گرور.)2062 ،6

همکاران2001 ،9ا نارور و همکاران .)2001 ،نوآوری ،

در این میان واحد بازاریابی باه دلیال برخاورداری از

ساختار دانشی را نشان میدهد که باع

شناخت پویایی

ویژگی ممتاز ارتباط مساتقیم باا محایط و تحاوالت آن

بازار می شود و ساپس الگاوی دانشای را بارای توساعه

میتواناد اطالعاات را در اختیاار داشاته و از ایان طریا

فرایند مورد نیااز و ایجااد قابلیاتهاای پویاای شارکت

نقااش مو رخااود را در تصاامیمگیااریهااای اسااتراتژی

فراهم میکناد .در نتیجاه شارکتهاایی باا گارایش باه

سازمان به خوبی ایفا کند .پژوهشها نشان مایدهاد کاه

نوآوری باال در درجه اول خود را با میزان نوآوری که

شاارکتهااای باااگرایش قااوی بااه بااازار ،توانمناادیهااای

ارائه میدهند ،متمایز میکنند .هاورلی وهالات ()6331

بازاریابی ویژه ای را ایجاد می کنند که در زماان مناسا

استدالل میکنند که شرکتهایی با قابلیت بیشتر بارای

پیشاتازی

ناوآوری در پاساخگویی باه محایط اطاراف و ایجااد

به شرایط پویای بازار پاسخ مای دهناد و ساب

این شرکت ها مای شاود (کاوهلی و جاورساکی6330 ،ا

قابلیاتهاای جدیادی کاه منجار باه مزیات رقاابتی و

گنزی و ترویلو .)2001 ،فعالیت های مرتبط با گرایش به

عملکرد برتر میشود ،موف تار خواهناد باود .بررسای و

بازار ،نوعی حساسیت و تالش بارای پاساخ باه نیازهاای

تفساایر محاایط ،فرصاات و امکااان اقاادامات نوآورانااه و

گاردآوری اطالعاات باه

فعاالنه را برای شرکت فراهم میکناد .اطالعااتی کاه از

و در نهایت ادراکای پیشارو و فعاالناه از

منابع مختلف (برای مثال ،مشتریان ،رقبا و بازار) بدسات

بازار و نیازهای فناورانه ی آن مای شاود کاه خاود عامال

می آید ،ممکن است در تعیین ارزش اطالعات جدیادی

کاهش عدم اطمینان بازار شده و احتماال پاساخ صاحی

کااه از تغییاارات محیطاای ایجاااد شااده اساات بااه شاارکت

بازار ایجاد می کناد کاه ساب
موقع و مناس

به تغییرات فناورانهی بازار را افزایش میدهد.

کم

کند .شرکت هایی که اطالعات بیشتری را تولیاد

میکنند ،شانس بیشتری در شناسایی فرصتهای باازار و
استراتژی بازاریابی نوآورانه

در نتیجه فکر در خار از محدودهی مشخص و اجارای

رقابت فزاینده ،تالطمات شادید محیطای ،تغییارات

اقاادامات نوآورانااه دارنااد .عااالوه بااراین ،شاابکههااای

فناوری و عدم اطمینانهای محیطی ،سازمانها را مجبور

ارتباطاتی و درگیری با بازیکنان متنوع در فرایند تساهیم

به پذیرش نوآوری به عنوان بخش اصلی استراتژی آنها

اطالعات ،نوآوری در درون شرکت را تسهیل مایکناد.

کرده است .نوآوری از طری افازایش انعطاافپاذیری

برای مثال ،ایدههای جدید و خالق و نوآورانه معموال از

سازمان ،تمایل آن بارای تغییار و معرفای محصاوالت و

تعااامالت بااین افااراد بدساات ماایآیااد .در نتیجااه ،بااه

خدمات جدید باه طاور مثبات بار موفقیات بلنادمادت

اشتراك گذاری اطالعاات باازار در سراسار بخاشهاای

شرکتها تا یر میگذارد (هالات و همکااران.)2001 ،2

شاارکت ،نااوآوری را تسااهیل ماایکنااد .هاار اناادازه کااه

می باشد که

شرکت اطالعات بازار بیشتری را ایجاد کناد و آن را باه

گرایش به نوآوری ی

رفتار استراتژی

1 Robert& Gror
2 Halt et al

3 Hooly et al
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اشااتراك بگااذارد ،احتمااال بیشااتری وجااود دارد کااه

توسط بسیاری از افاراد باه عناوان منبعای ایاده آل بارای

استراتژی نوآورانه داشته باشد (نیل و همکاران.)2007 ،

جمع آوری دانش بازار در نظر گرفته میشوند .بنابراین،

در فرایند به اشتراك گذاری اطالعات ،شرکتهایی

بهمنظور موفقیت فرآیند حسگری ،بسیار مهم است کاه

که به دنبال استراتژی نوآوری هستند احتمااال باه توساعه

سازمان به کارکنان خاط مقادم خاود توجاه نماوده و از

ایاادههااای جدیااد و کشااف فرصااتهااای جدیااد عالقااه

مهارتها و دانش آنها بهمنظور تسهیل فرآینادهاا بهاره

بیشتری دارند که این امر منجر به پاسخ ماو رتر باه باازار

گیرد .در مجموع ،فروشندگان دارای هاوش باازار (کاه

خواهد شد .از اینرو ،در فرایند حسگاری ،شارکت باا

شامل نیازها و نگرانیهاای اساتراتژی

مشاتریان اسات)

استراتژی نوآوری نسبت به شرکتهاایی کاه اساتراتژی

هستند و آن را از مشتریان خود بهدسات آوردهاناد .ایان

نوآوری ندارند ،احتماال پاسخهاای خاالق و برجساتهای

شکل از اطالعات و هوشمندی بسایار ارزشامند اسات و

به اطالعات ایجاد شده و به اشتراك گذاشته شاده نشاان

میتواند باه عناوان ورودی فرآیناد حاسگاری باه کاار

ماایدهنااد و تمایاال بیشااتری بااه تخصاایص منااابع بااه

گرفتااه شااود (کااروش و همکاااران .)2069 ،از ایاان رو،

فعالیتهایی دارند که به فرصتهای باالقوه باازار پاساخ

حااسگااری شاارکت باار قابلیاات فااروش کااه شااامل

میدهد و ایدههای جدید را آزمایش مایکناد (هالات و

مهارتهای فروشندگان و مادیران ،و مادیریت مناسا

همکاران.)2001 ،

سیستمهای کنترل است ،تکیه میکناد .بناابراین ،فرضایه
ی زیر بیان میشود:

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

 :H1قابلیت فروش بر قابلیت حسگری سازمان تا یر

-قابلیت فروش و حسگری

مثبت و معناداری دارد.

قابلیت فروش به عنوان شایساتگی در فرایناد فاروش

 -داشبورد بازاریابی و قابلیت حسگری

تعریااف شااده کااه بوساایله دانااش فروشااندگان ،مهااارت

داشاابورد بازاریااابی 6فاانآوری اساات کااه معیارهااای

ماادیریت فااروش ،برناماااهریاازی ماادیریت فاااروش و

متنوع عملکرد بازاریابی را بارای مادیران جماعآوری و

سیسااتمهااای کنتاارل ،و سیسااتم آمااوزش مربااوط بااه

ارائااه ماایکنااد .ایاان سیسااتمهااا اجااازهی دسترساای بااه

فروشااندگان محقا ماایشااود .مطالعااات مختلفاای نشااان

معیارهای مهم تالش و ابتکارهای بازاریابی را میدهاد و

میدهد که ارتباط مثبت بین قابلیت فروش و حسگاری

شااامل گزارشااات زمااان واقعاای بااه صااورت خودکااار

سازمان بر مبنای دو عامل اسات )6 :ارزش فروشاندگان

وتوانایی دسترسی باه جزئیاات برناماه اسات (کاروش و

به دانش بازار و  )2مهارتهای مادیر فاروش

دیگران .)2069 ،2داشابورد بازاریاابی دو عنصار مهام را

در برنامه ریزی و کنترل نیروی فاروش .فروشاندگان در

باارای ارتقااا حااسگااری فااراهم ماایکنااد .اول اینکااه،

مرز سازمان عمل میکنند (به عنوان مثال ،در مواجهه باا

داشبورد ،منبع و ابزار اطالعاتی است که روشی را بارای

فعالیاتهاای

بهاشتراكگذاشتن اطالعات بازاریابی در سراسر سازمان

منحصر به فرد مواجهاه باا مشاتری ،باه عناوان پردازناده

فراهم میکناد کاه فعالیات مرکازی حاسگاری اسات.

در کم

مشتری) .این مهرههای مارزی ،باه موجا

اطالعااات در نظاار گرفتااه ماایشااود کااه بااه صااورت
استراتژیکی بینش بازار ارزشامندی را ارائاه مایکنناد و

1 marketing dashboards
2 Krush et al
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توزیع این اطالعات در سراسر سازمان برای فعاالکاردن

از شرکت ها ،اکثر هوشامندی باازار از طریا ابزارهاای

فرایند یادگیری باازار مهام اسات .هماانطور کاه توساط

کمتاار رساامی ایجاااد ماایشااود .بنااا باار نظاار کااوهلی و

پاول 6و همکاران ( )2003اشاره شد داشبورد پتانسیلی را

جاورسکی ( )6330دیدگاه وسیعی از پژوهشهای بازار

برای ایجااد درکای مشاترك از مساتولیتهاا و اهاداف

برای تعریف اطالعات بازاری که از فعالیاتهاای ارلا

شرکت فاراهم مایکناد .از ایانرو ،داشابورد ،از طریا

شرکتهای درگیر بدست میآید ،ماورد نیااز اسات .باا

توانایی خود در ایجاد و درك ارتباط مشترك در ماورد

توجه به مطال فوق فرضیه زیر مطرح میشود:

اینکه ارزش ی

سازمان چیست ،به حسگاری کما

 :H3قابلیت پژوهش های بازار بر قابلیت حاسگاری

ماایکنااد .دوم اینکااه ،خصوصاایت اطالعااات داخاال

تا یر مثبت و معناداری دارد.

داشبورد ،یادگیری را میسر مایساازد .از آنجاا داشابورد

 -قابلیت قیمتگذاری و حسگری

در درجه اول مبتنی بر معیار است ،به بررسی بیطرفانهی

قیمت گذاری به عنوان فرآینادهای ماورد نیااز بارای

اطالعات میپردازد .این طبیعات بای طرفاناه فرصاتی را

قیمت گذاری رقابتی محصاوالت شارکت و نظاارت بار

برای تسهیل "پژوهش روشننگار" فاراهم مایآورد کاه

قیمااتهااای بااازار تعریااف ماایشااود .قیماات از جملااه

مایکناد (دی.)2002 ،

مهمترین عواملی اسات کاه مصارفکننادگان در زماان

داشبورد به مدیران بازاریابی اجازه میدهاد کاه "درك

خرید کاال و خدمات به آن توجه میکنناد .باا توجاه باه

بهتاااری از فرآینااادهای بازاریاااابی کاااه مرباااوط باااه

اهمیاات فااوقالعاااده قیماات باارای مصاارفکنناادگان،

کس وکارشان است ،داشته باشند " (پاول و همکااران،

شاارکتهااای بااازار محااور بایااد نساابت بااه دیاادگاه

 .)2003بنابراین ،تمایل سازمان به حسگری باا اساتفاده

مصرفکننادگان راجاع باه ساط قیماتهاا و همچناین

از داشبورد بازاریابی افزایش مییابد:

نساابت بااه قیمااتهااای رقبااا مطلااع و حااسگاار باشااند

به رویدادن حس گاری کما

 :H2قابلیت مدیریت داشابورد بازاریاابی بار قابلیات

(وورهاایس و همکاااران .)6331 ،بنااابراین فرضاایه زیاار
مطرح میشود:

حسگری تا یر مثبت و معناداری دارد.

 :H4قابلیت قیمت گذاری بر قابلیت حسگری تاا یر

 پژوهشهای بازار و حسگرییکی دیگر از قابلیت شرکتهای بازارمحور ،مواجاه

مثبت و معناداری دارد.

با جمعآوری ماو ر و اساتفاده از اطالعاات باازار اسات.

 -قابلیت توسعه محصول و حسگری

اطالعات بازار ممکن است از طری ابزارهاای رسامی و

قابلیت پژوهشهای باازار بسایار نزدیا

باه قابلیات

ریاار رساامی ایجاااد شااود .بنااابراین ،مطالعااات مشااتریان،

توسااعه محصااول اساات .شاارکت کااه قابلیاات توسااعه

بررسی نگارش و روشهاای مشاابه پاژوهشهاای باازار

محصااول دارنااد بااه طراحاای محصااوالتی در پاسااخ بااه

بااا نیااروی فااروش،

نیازهااای مشااتریان و باارآوردن اهااداف و موانااع داخلاای

تجزیااهوتحلیاال نتااایج فااروش ،دادهکاااوی ،و ....چنااین

شرکت ،و رقابت پذیری در این ناحیاه کلیادی بپاردازد.

مایشاوند.

بااهمنظااور اسااتفاده از فرصااتهااای کشاافشااده توسااط

کوهلی و جاورسکی ( )6330بیان نمودند که در برخای

محققان بازار ،فرآیندهای توسعه محصول بایاد قاادر باه

مشااابه ،جلسااات بااا مشااتریان ،بحا

مواردی برای تولید اطالعاات باازار ترکیا

توسعه کاال و خدماتی بارای ارضاای نیازهاای مشاتریان
1 Pauwels
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هدف باشد .عالوه بر ایان ،توساعه محصاول بارای کناد

کنون از آنها استفاده میکردند ،اسات ،و بناابراین یکای

کاردن تاالشهاای رقباا درون بخاشهاای باازار هادف

دیگر از قابلیتهای مهم برای شارکتهاای باازارمحاور

استفاده می شاود .بارای ماو ر باودن تاالشهاای توساعه

است .بدون ی

برنامه تبلیغاتی مو ر شرکت قادر نیست

محصاول ،ایان تاالشهااا بایاد توجاه باه درك نیازهااای

که منافع محصوالت را باه مشاتریان هادف نشاان دهاد.

مشاتریان درون بخاشهاای هادف را ماورد توجاه قاارار

بنابراین از شرکتهای بازارمحاور ماو ر انتظاار مایرود

دهد ،بنابراین ،برنامهی توسعه یافتهای از مفهوم توساعه و

که باه توساعه قابلیاتهاای بازاریاابی فریبناده و تمرکاز

ارزیابی محصول برای ارضای این نیازها ،نیااز اسات .در

داخلای بپردازناد .اگرچاه کاه ایاان قابیلاتهاا باه نساابت

بازارهااای صااادراتی قابلیاات توساعه محصااول اشاااره بااه

صنعت ،کانال توزیع ،و نوع محصول اشکال متفاوتی باه

حدی دارد کاه صاادرکننادگان مایتوانناد باه توساعه و

خااود ماایگیرنااد .در بساایاری از شاارکتهااا برنامااههااای

راهاناادازی محصااوالت جدیااد باارای ارضااای نیازهااای

فروش شخصی به عنوان پایهای برای ارتباطاات و تباادل

صااادراتی مشااتریان بپااردازد .لاای و کالنتااون ()6331

باا مشاتریان در نظار گرفتااه مایشاود .در صانایع دیگاار،

پیشنهاد کردند که قابلیت توساعه محصاوالت جدیاد باه

تالشهای تبلیغاتی که مصرفکننادگان نهاایی را ماورد

برقاراری ارتباااط بااا نیازهااای مشااتریان خااارجی ،شاادت

هدف قرار میدهد ،بر تبلیغات و ترفیع فاروش و فاروش

ماایکنااد.

شخصی تکیه مایکنناد کاه نقاش حماایتی را در کاناال

رقاباات ،و پااژوهش و توسااعه داخلاای کما

قابلیت قوی توسعه محصوالت جدید منجار باه افازایش
بهره برداری از دانش مشتریان و قدرت پژوهش و توسعه

توزیع بازی میکند (وورهیس و همکاران.)6331 ،
 :H6قابلیت توزیع بر قابلیت حسگری تا یر مثبات و

داخلی می شود .بنابراین ،سط باالی توسعه محصول باه

معناداری دارد.

عنااوان نتیجااه مااورد انتظااار از قابلیاات باااالی توسااعه

 -قابلیت توزیع و حسگری

محصاااوالت در نظااار گرفتاااه مااایشاااود (وورهااایس و

همانند قابلیت ترفیع ،قابلیت کانال توزیاع در صانایع

فاوق ،فرضایه زیار

مختلااف بااه شاادت متفاااوت اساات .انتظااار ماایرود کااه

همکاران .)6331 ،با توجه به مطالا
مطرح میشود:

 :H5قابلیت توسعه محصاول بار قابلیات حاسگاری

شرکتها ،همانناد شارکتهاایی کاه از ارساال مساتقیم
برای فاروش مساتقیم محصاوالت باه مصارفکننادگان

تا یر مثبت و معناداری دارد.

اسااتفاده ماایکننااد ،از قابلیاات کماای در کانااال توزیااع

 -قابلیت ترفیع و حسگری

برخااوردار باشااند .در عااوت ،شاارکتهااایی کااه از

ترفیع ،یکی دیگار از قابلیاتهاای بسایار مهام بارای

کانالهای واسطه بین شرکت و مصرفکننادگان نهاایی

بسیاری از شرکتهاست .ترفیعاات در ایان ناحیاه بیشاتر

محصااوالت اسااتفاده ماایکننااد ،نیاااز بااه قابلیااتهااای

شاامل تبلیغااات ،ترفیعااات فاروش ،فعالیااتهااای فااروش

توسااعهیافتااه کانااال دارنااد .اگاار چااه کااه در بااین چنااین

شخصی شرکت که از آن برای ارتباط با بازار و فاروش

شرکت هاایی (باا کاناال واساطه) از شارکتهاای باازار

محصااوالت اسااتفاده ماایکننااد ،ماایباشااد .ارتباطااات،

محور انتظار میرود که روابط بهتاری باا اعضاای کانال

نشان دادن منافع محصوالت جدید باه مشاتریان باالقوه و

توزیع برقرار نمایندا چراکه شرکت های باازار محاور از

یادآوری مناافع محصاوالت باه مشاتریانی اسات کاه تاا

کانال توزیع به عنوان ابازاری بارای حمایات از نیازهاای
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مصرفکننادگان نهاایی اساتفاده ماینمایناد ،در نتیجاه،

شاارکت ماایکننااد ،راهحاالهااای نوآورانااهای را در نظاار

شاارکتهااای بااازارمحور از روشهااای بهتااری باارای

مایگیرناد و اساتراتژیهاای خالقای را تولیاد مایکننااد

خدمترسانی و حمایت از اعضای کانال توزیع اساتفاده

(کروش و دیگران .)2069 ،قابلیات حاسگاری توساعه

میکنند چراکه توزیعکنندگان و خردهفروشاانی کاه باه

یافته باید الگوها و روندهای پیشبینی نشاده یاا پذیرفتاه

مصرفکنندگان نهایی می فروشاند متغیرهاای مهمای را

نشده قبلی را آشکار سازد و شکلگیری ایدههای جدید

کنتااارل مااایکنناااد همانناااد زماااان تحویااال کااااال باااه

را ترریا کناد و در نتیجاه یا

پاساخ خاالق را فعااال

مصرفکننادگان و فضااهای خاالی در بازارهاا .قابلیات

سازد (نیل و همکاران.)2007 ،
 :H8قابلیت حس گری با استراتژی خاالق بازاریاابی

توزیع دو تابع و عملکرد بزرگ دارد :حسگری بازار و
خادمات مشاتریان .اندرساون و کاوالن ( )6317و لیلاین

رابطه مثبت و معناداری دارد.

( )6373استدالل مایکنناد کاه تماایز در هزیناه نیااز باه

 -قابلیتتت حتتسگتتری و استتتراتژی بازاریتتابی

سط باالی دانش در مورد مشاتریان و خادمات پایش و

بهموقع
برای اینکه ی

پس از فروش دارد .این نیازمندیها مستلزم آن است که

سیستم با محایط انطبااق پیادا کناد،

خاود را حفات کنناد باه

تنوع داخلی آن با محیطش باید تطبی و یا افزایش یاباد.

نحااوی کااه صااادرکنندگان بتواننااد تااا یر مهماای باار

سازمان هایی که قادر به حفت یا

چاارچوب شاناختی

توزیعکنناده باهمنظاور ارائاه خادمات برتار باه مشاتریان

گسترده می باشند ،قادر به شکل دهای درك کامالتاری

بپردازد (وورهیس و همکاران.)6331 ،

هسااتند و محاادودهی وساایعتری از رفتااارهااا را شااامل

توزیع کنندگان روابط نزدیا

 :H7قابلیت توزیع بر قابلیت حسگری تا یر مثبات و

گزینهها را برای مطابقت با پیچیدگیهای محیطی حفات

معناداری دارد.
 -قابلیتتت حتتسگتتری و استتتراتژی ختتالق
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ماایکننااد .ایساانهاااردت ( )6313بیااان ماایکنااد کااه
تصااامیمگیاااری ماااو ر در یا ا

بازاریابی
شرکتهایی که به دنباال ساادهساازی واقعیاتهاای
محیطی هستند ،تمایل به همگرایی در یا

ماایشااوند .چنااین سااازمانهااایی آرایااش وساایعتااری از

محااایط باااه سااارعت

درحااالتغییاار ،از طریا در نظاار گاارفتن همزمااان تعااداد

مادل ذهنای

بیشاااتری از گزیناااههاااای جاااایگزین ،و ناااه از طریا ا

پذیرفتاه شاده در صانعت خاود را دارناد .ناوآوری ،بااه

تجزیهوتحلیل پای در پای گزیناههاای کمتار و در عما

مالحظات گسترده بازار نیاز دارد و دیدگاهها از چنادین

بیشتر انجام میشود (کروش و دیگران .)2069 ،بنابراین،

" دیدگاه جهانی" به دست میآیند .خالقیات اساتراتژی

قابلیت حس گری باید توانایی درك ساریع ،ترکیا  ،و

بازاریابی حدی است که استراتژی ،تفاوت معنااداری را

فرایند پیچیاده ،و اطالعاات چناد بعادی را در بارگیارد.

از اسااتراتژیهااای موجااود نشااان ماایدهااد .تکمیاال

زمانبندی استراتژی پاسخگویی به آمادگی باازار اشااره

دیدگاههای چندگانه منجر به پاسخ خاالقتار باه محایط

دارد که سازمان به وسیله آن تغییر در محایط خاود را باا

می شود .درحالیکه درنظر گرفتن مجموعهی وسایعتاری

ی

تطااب مایدهاد .شارکتهاا باا

از جایگزینها ،انحرافاات از دیادگاههاای مرساومتار را

بهارهگیاری از قابلیات حاسگاری توساعه یافتاه ،طیاف

ترری

پاساخ اساتراتژی

میکند .سازمانهایی که در تصمیمگیری جاامع
1 Eisenhardt
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وساایعی از پاسااخهااای اسااتراتژی

و بااه ساارعت قاباال

دسترس را به ارمغان میآورند ،که بهکارگیری باهموقاع

 :H9قابلیت حسگری با استراتژی بازاریابی بهموقاع
رابطه مثبت و معناداری دارد.

پاسخها را ممکن میسازد (نیل و همکاران.)2007 ،

روش پژوهش

دیگران .)6911 ،در این پاژوهش از روش نموناهگیاری

پژوهش حاضر ،از حی هدف ،پژوهشای کااربردی

در دسترس استفاده شده است.

است .جامعه آماری ایان تحقیا شارکت هاای فعاال در

جامعه آماری ،شرکتهای فعاال در زمیناه کاشای و

و چیناای بهداشااتی کااه در

و چینی بهداشتی هستند و تعداد جامعه آمااری

زمینااه کاشاای و ساارامی

بیست ودومین نمایشاگاه باین المللای کاشای و سارامی

سرامی

هم  617است نمونه آماری از فرمول زیر بدست آمد:

تهران در ساال  6939شارکت کارده اناد .نموناه آمااری
مجموعه عناصری است که بخشای از جامعاه را تشاکیل
می دهد و دربرگیرنده برخی از اعضاای منتخا

جامعاه

است .دالیل استفاده از نمونهگیری باه جاای گاردآوری
اطالعااات از کاال جامعااه نساابتا واضاا اساات .مااوارد
عماادهای از جملااه زمااان ،هزینااه و منااابع انسااانی مااانع
عمدهای بر سر راه پژوهشگر قرار دارناد (داناایی فارد و

ضری

اطمینان برابر  31درصد در نظار گرفتاه شاده

است و تعداد نمونه برابر با  601بدسات مایآیاد .اماا از
آنجائیکه برخی از شرکتها حاضر به همکاری نشادند،
تعداد  31پرسشنامه جمعآوری شد.
.Z= 1.96 P=q= 0.5, N=147, d=0.1

بررسی تا یر قابلیتهای بازاریابی بر حسگری و شکلگیری استراتژی خالق و به موقع بازاریابی 663 /

ابزار جمعآوری دادهها

صحت ترجمه و تطبی آنها با شرایط شرکتهاای ایاران

در ایاان تحقیا از پرسشاانامه بااه عنااوان اباازار اصاالی

توزیع و موارد اصالح و تایید شد.

جمعآوری اطالعات استفاده شده اسات .در ایان راساتا،

در ایاان پااژوهش باارای تعیااین پایااایی پرسشاانامه از

پااس از مطالعااه مبااانی نظااری و پیشااینه تحقی ا  ،ابعاااد،

آلفااای کرونباااا اسااتفاده شااده اساات و باارای

مؤلفااههااا و شاااخصهااای هاار ی ا

از متغیرهااا بررساای

شناسایی و طبقهبندی شدند.

ضااری

بدست آوردن این ضری  90 ،پرسشنامه بطور آزمایشی
توزیع و با استفاده از نرم افزار اس پای اس اس (،)SPSS
بررسی شد .ضری

روایی و پایایی

آلفای کرونبااا ،باین صافر و یا

است کاه در واقاع هماان ضاری

همبساتگی دادههاا در

در ایاان پااژوهش ،پااس از اسااتخرا شاااخصهااا از

زمانهای مختلف میباشد .هر قدر درصد به دست آمده

مطالعات پیشاین انتشاار یافتاه در نشاریات معتبار علمای،

به  600درصد نزدی

باشد ،بیانگر قابلیت اعتمااد بیشاتر

پرسشنامه بین اسااتید بازاریاابی و مادیران شارکتهاای

پرسشنامه است .قابل ذکر است که ضری

فعااال در زمینااه صااادرات کاشاای و ساارامی

کااه در

نمایشگاه تهران حضور داشتند ،برای بررسی محتاوایی و

آلفای کمتار

از  10درصد معموال ضعیف تلقی مایشاود ،دامناه %70
قابل قبول و بیش از  %10خوب تلقی می شود.

جدول  -1ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرها

آلفای کرونباخ

قابلیت فروش

0/191

قابلیت مدیریت داشبورد بازاریابی

0/131

قابلیت پژوهشهای بازار

0/121

قابلیت قیمتگذاری

0/193

قابلیت توسعه محصول

0/170

قابلیت توزیع

0/161

قابلیت ترفیع

0/171

حسگری

0/137

استراتژی بازاریابی خالق

0/737

پاسخ بهموقع استراتژی بازاریابی

0/111

تجزیهوتحلیل دادهها

در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفات .الزم باه

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

ذکر است که شرکتهای مورد بررسی در این طارح را

همچنانکه پیشتر اشاره شد ،در نهایت تعاداد  31نفار

عماادتاً شاارکتهااای متوسااط و نساابتاً بزرگاای تشااکیل

از مدیران عالی و میانی شرکتهاای نموناه پاژوهش باه

میدهد که حدود  30درصد آنها شرکتهای خصوصی

سواالت پرسشنامه پاسخ کامل دادند که اطالعاات آنهاا

و  60درصد نیز شرکتهای دولتای را شاامل مایشاوند.
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باوده و

چرخه عمر این صنعت در مراحل رشد و بلوغ خود قرار

بیش از  70درصد این شرکتها ساهامی خاا

یا خانوادگی اداره می شوند و کمتار از  90درصاد آنهاا

داشته باشند که معموالً دراین مرحلاه نقاش بازاریاابی و

این شارکتهاا یعنای

شناسایی فرصتهای بازار در موفقیت شرکتها اهمیات

بصورت سهامی عام هستند .ارل

باالی  11درصدشان در هر دو باازار داخلای و خاارجی

بسزایی خواهد داشت.

فعالیت دارند که بنظر می رسد بازاریابی نقش مهمای در

به منظور شناخت بیشتر پاسخ دهنادگان باه ساواالت

حضور فعال آنها در بازار داشته باشد .حدود  10درصاد

پرسشنامه تحقی  ،اطالعات جمعیت شناختی آنهاا شاامل

این شرکتهاا بااالی  1ساال و حادود  10درصاد آنهاا

جنسایت ،وضاعیت تحصایالت ،وضاعیت سانی و سااابقه

باالی  60سال عمر دارند کاه باا توجاه باه ویژگایهاای

خدمت در سازمان در ذیل خالصه شده است.

جدول -2اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان

در ادامه شاخصهای آمار توصیفی نظیار میاانگین و

قیمتگذاری ،قابلیت توساعه محصاول ،قابلیات توزیاع،

انحراف معیار متغیرهای پژوهش بررسای شاد .هماانطور

قابلیت ترفیع ،حسگاری ،اساتراتژی بازاریاابی خاالق و

که جدول  9نشاان مایدهاد میاانگین تماامی متغیرهاای

پاسخ باه موقاع باه اساتراتژی بیشاتر از عادد ( 9.1وساط

پژوهش شامل قابلیت فروش ،قابلیت مدیریت دانشابورد

طیف) در طیف  7تایی لیکرت است.

بازاریاااابی ،قابلیااات پاااژوهشهاااای باااازار ،قابلیااات

بررسی تا یر قابلیتهای بازاریابی بر حسگری و شکلگیری استراتژی خالق و به موقع بازاریابی 626 /

جدول  -3بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

عالمت اختصاری در پژوهش حاضر

میانگین

انحراف معیار

قابلیت فروش

FORO

1.12

0.117

قابلیت مدیریت داشبورد بازاریابی

DASH

1.21

0.311

قابلیت پژوهشهای بازار

HES

1.91

0.316

قابلیت قیمتگذاری

BAZAR

1.27

0.113

قابلیت توسعه محصول

GHEY

1.11

0.331

قابلیت توزیع

MAHS

1.91

0.311

قابلیت ترفیع

TOZI

1.11

6.011

حسگری

TARFI

1.12

6.031

استراتژی بازاریابی خالق

KHALA

1.91

0.311

استراتژی بازارابی بهموقع

PASO

1.11

6.622

آمار استنباطی متغیرهای پژوهش

در این پژوهش بررسی همزماان فرضایههاا در قالا

در این پژوهش نیاز باه منظاور بررسای ا ارات متغیار

مدل اولیه صورت می گیرد .برای ارزیاابی مادل فرضای

مسااتقل پااژوهش (قابلیاات فااروش ،قابلیاات ماادیریت

این پژوهش ابتدا به بارآورد پاارامتر باا اساتفاده از روش

داشبورد بازاریابی ،قابلیات پاژوهشهاای باازار ،قابلیات

بیشااینه احتمااال بااه باارآورد پارامترهااا ماایپااردازیم.

قیمت گذاری ،قابلیت توسعه محصاول ،قابلیات توزیاع،

پارامترهای برآورد شده شاامل ضارای

تاا یر اسات .در

قابلیت ترفیاع) بار متغیار وابساته پاژوهش (حاس گاری،

نهایت شاخص های ارزشایابی برازنادگی مادل و شاکل

استراتژی بازاریابی خالق و پاسخ به موقع باه اساتراتژی)

مدل بارازش شاده گازارش شاده اسات .در اداماه مادل

مدل فرضی براساس پیشینه پژوهش ،طراحای شاد.

مفهومی (شکل  )1و فرضیههای پژوهش برای یاادآوری

ی

فرضیهها نیز بیانگر روابط علّی میان متغیرهای موجود در
مدل است.

بیشتر مورد بح

قرار گرفته است.
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شکل  -4مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد

شکل  -5مدل در حالت ضرایب معناداری

در آزمااون فرضاایات پااژوهش بااا اسااتفاده از ماادل
معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افازار نشااندهناده

مناس

بودن مدل ساختاری بارازش یافتاه بارای آزماون

فرضیات هستند .با توجاه باه خروجای لیازرل مقادار χ2

بررسی تا یر قابلیتهای بازاریابی بر حسگری و شکلگیری استراتژی خالق و به موقع بازاریابی 629 /

محاسبه شده برابر باا  93/21اسات کاه نسابت باه درجاه

تا میزان زیادی منطب بر مادل مفهاومی پاژوهش اسات.

آزادی ( )61کمتر از عدد  9اسات( .نسابت کاای دو باه

مقدار  GFI ،AGFIو  NFIبترتی

برابر با 0.11 ، 0.12

درجااه آزادی براباار بااا  2.16اساات) .میاازان =0/073

و  0.32است که نشان دهنده برازش نسبتاً مناسا

 RMSEAنیز نشاان دهناده مناسا

باودن بارازش مادل

مادل

است.

ساختاری است .به عبارت دیگر دادههای مشااهده شاده
جدول -6خالصه نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش
فرضیات پژوهش

تا ی ید یا

میزان تا یر

معناداری

قابلیت فروش تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد

0.29

2.09

تایید

قابلیت مدیریت داشبورد بازاریابی تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد.

0.91

9.10

تایید

قابلیت پژوهشهای بازار تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد

0.16

1.11

تائید

قابلیت قیمت گذاری تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد

-0.60

-6.20

رد

قابلیت توسعه محصول تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد

0.60

6.90

رد

توزیع تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد

0.99

9.32

تائید

قابلیت ترفیع تا یر مثبت و معناداری بر حس گری دارد.

-0.01

-6.01

رد

حس گری تا یر مثبت و معناداری بر استراتژی بازاریابی خالق دارد

0.11

1.11

تائید

حس گری تا یر مثبت و معناداری بر پاسخ به موقع به استراتژی بازاریابی دارد.

0.73

62.09

تائید

در پاسخ به سواالت اصلی پاژوهش بایاد بیاان شاود

رد

عوامال مهمای در هادایت و جهاتدهای عملکارد

کااه در مااورد شاارکتهااای فعااال در صاانعت کاشاای و

کس وکار و شرکتهاست .محققان مرباوط باه حاوزه

و چینی بهداشتی ،حس گری از طریا قابلیات

استراتژی بازاریابی نیازمند توسعه تتوریهای مرباوط باه

فااروش ،داشاابورد بازاریااابی ،قابلیاات توزیااع و قابلیاات

قابلیتهای بازاریابی خا

هستند ،نتایج حااکی از آن

پژوهشهای بازار بر استراتژی خالق و به موقع بازاریابی

اساات کااه قابلیااتهااای بازاریااابی بااه افاازایش قابلیاات

تا یر میگذارد.

حسگری شرکتها منجار مایشاودا باه ایان معناا کاه

سرامی

ارتقاای قابلیاتهاای بازاریاابی باعا
بحث و نتیجهگیری

بهباود عملکارد

شرکت میشود.

پاژوهشهاایی کاه در آن از قابلیاتهاای بازاریاابی

پژوهش حاضر به منظور دساتیابی باه چنادین هادف

جهت بهبود اساتراتژی بازاریاابی اساتفاده شاود ،انادك

طراحاای شااده اساات .نخساات ،شناسااایی قابلیااتهااای

است .با توجه به مطالعات اخیار قابلیاتهاای بازاریاابی

بازاریااابی کااه منجاار بااه افاازایش قابلیاات حااسگااری
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و چینای

رابطاه آنهاا باا مشاتریان مساتحکمتار شاود .اساتفاده از

شرکت های فعال در زمیناه کاشای و سارامی

بهداشتی میشود .به منظور دستیابی به هادف فاوق مادل

کانالهای فروش متعدد ،موج

بهبود عملکرد فاروش

مفهومی پاژوهش طراحای و باا اساتفاده از آزماونهاای

برخی سازمانها شده است .بسیاری از شرکتهایی کاه

آماری صحت آن تایید شد .با توجاه باه مادل مفهاومی،

خود را محدود به استفاده از ی

یا چند کاناال فاروش

قابلیاات فااروش ،قابلیاات ماادیریت داشاابورد بازاریااابی،

کرده اند ،عملکرد پایینتری داشته اند .پاناگوپولوس و

قابلیاات توزیااع و قابلیاات پااژوهشهااای بااازار از جملااه

آولونیتیس ( )2060در مقاله خود نیز به این نکته اشااره

مهمتارین قابلیاتهاای شارکتهاا هساتند کاه منجار باه

داشته اند و تعدد کاناالهاای فاروش را موجا

بهباود

افزایش قابلیات حاسگاری شارکت مایشاوند .دوماین

عملکرد فروش دانستهاند .از مقایسه نتایج پژوهش فعلای

هاادف بررساای تااا یر حااسگااری باار اسااتراتژی خااالق

با پژوهش های پیشین استنباط مای شاود ،نتاایج پاژوهش

وبه موقع بازاریابی بود که با توجه با جامعهی آمااری 31

حاضر با نتایج پژوهش وورهایس و همکااران در ماورد

نفااری ،فرضاایه تااا یر حااسگااری باار اسااتراتژی خااالق

ماااادیریت داشاااابورد بازاریااااابی ،توزیااااع و قابلیاااات

بازاریابی و تا یر حسگری بر استراتژی بهموقع بازاریابی

پژوهشهای بازار در ی

ردیف قارار گرفتاه اسات .در

تایید شد .و این امر با یافتههای نیال و همکااران ()2007

زمینه تاا یر قابلیات حاس گاری بار اساتراتژی بازاریاابی

ردیف قرار میگیرد و نشان دهنده این امر است

خالق و به موقع همانطور که انتظار میرفت فرضیه تایید

که دستیابی باه اطالعاات مفیاد منجار باه عملکارد بهتار

شااده و نتااایج پااژوهش فعلاای بااا نتیجااه پااژوهش نیاال و

شرکت ها در زمینه تادوین اساتراتژی بازاریاابی خواهاد

همکاران ( )2007در ی

ردیف قرار میگیرد .پژوهش

شد .همانگونه که در مبانی نظری و پیشینه پاژوهش نیاز

حاضر با نتایج پژوهش کروش و همکااران ( )2069کاه

آورده شااده اساات مطالعااات و بررساایهااای دی

تا یر قابلیت فروش و داشبورد بازاریابی را بر حسگاری

(،)6331کرانسایکو و جایاچانادران ( ،)2001مورگاان

تایید کرده بودند نیاز در یا

ردیاف قارار دارد .نتاایج

( ،)2003وورهایس ( ،)2003ساانگ ( ،)2001گرانات

پژوهش با پژوهش رنجبریان و همکاران ( )6936کاه باه

( ،)6336کرانسااایکو و جایاچاناااداران (،)2001

این نتیجه رسایده بودناد ،صانعت قطعاهساازی خاودرو،

ایسنهاردت و مارتین ( )2000نشان میدهد که یکی از

توانایی تحویل به موقع را دارد .تاکیاد بار آمیختاه ترفیاع

مزیات رقاابتی

میتواند منجر به افزایش صادرات در صنعت قطعهسازی

است که این مطالعاات تاأ یر قابلیاتهاای بازاریاابی را

خودرو شود ،نیز همخوانی دارد .همانطور که صاادقی و

مزیات رقاابتی سانجیده و باه تاییاد تاا یر

همکاران ( )6936بیان کردند در باین عوامال ماو ر بار

در ی

ابعاد مهم پیامدهای عملکاردی ،کسا
بارای کسا

قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد دست یافتهاند .از طرفای
هدفگیری بازار ،تطبی فعالیتهای فاروش بارای هار
مشتری ،بهرهگیری از استراتژیها و تاکتی

افزایش صادرات از دیدگاه صاادرکنندگان باه ترتیا
عامل محیطی به ترتی

متغیرهاای (قاوانین و مقاررات،

های فروش

فرهنگ ،ارتباطات خا  ،تکنولوژی ،عوامل سیاسی)،

از

متغیرهاای (ضامانت و

متفاوت و نیروهای فاروش متخصاص بارای هریا

عامل جانبی محصول باه ترتیا

مشتریان هدف و مشابه بودن قومیت فروشنده با مشتری،

خادمات پاس از فاروش ،کاناالهاای توزیاع ،کیفیات

شده است که عملکرد فروشندهها بهبود یافته و

محصول ،برند ،طراحی و بسته بنادی) ،عامال فاردی باه

موج
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متغیرهاای (رواباط عماومی ،داناش صاادراتی،

طراحی محصوالت نوآوراناه ...داشاتند .همچناین نتاایج

ترتیا

تحصیالت ،تجربه کاری) و در نهایت عامل اقتصادی به

نشااان داد کااه ایاان شاارکتهااا قابلیاات فااروش ،قابلیاات

متغیرهای (بازاریابی صادراتی ،یارانههای دولتی،

مدیریت داشبورد بازاریابی ،قابلیت پژوهشهای باازار و

قیمت گاذاری صاادراتی ،بازارهاای صاادراتی) دارای

قابلیت توزیاع مناسا تاری نسابت باه ساایر شارکتهاا

اهمیت و تا یر میباشند .بنابراین این پژوهش نیز همانناد

داشتند .با توجه به رابطه مستقیم و مثبات حاسگاری بار

پژوهش حاضر بر اهمیات توزیاع در موفقیات صاادرات

استراتژی خالق و بهموقع بازاریابی ،باید از طری تمرکز

تاکید دارد .از طرفی کشور ما در زمیناه تولیاد کاشای و

و تقویاات قابلیاات حااسگااری بااازار اقاادام بااه تاادوین

و چینی بهداشتی دارای مزیت نسابی اسات .از

استراتژی بازاریابی پرداخت .از جملاه اقادامات مهام در

آنجائیکه شهرهای کویری ایران مانند یازد و اصافهان و

این زمینه طراحی سیستم پژوهشهای باازار و اطالعاات

سمنان دارای مزیت بالقوه در تولیاد کاشای و سارامی

بازاریابی است تا بتاوان اطالعاات را از ناواحی مختلاف

بوده و معادن بسیار زیاد سنگ و همچناین کارخانجاات

جمعآوری نموده و در اختیار دستاندرکاران شرکت و

در ایاان شااهرها قاارار دارد،

افراد کلیدی قرار دهد .از طارف جریاان اطالعاات بایاد

و

در سازمان گردش داشته باشد و همه افاراد مطلاع باشاند

چیناای بهداشااتی و صاادور آن بااه کشااورهای همسااایه و

که در شرکت چاه اطالعااتی در جریاان اسات .بررسای

آسیای میانه به سودآوری بسیاری دست یابناد اماا ورود

محاایط و شناسااایی فرصااتهااای بااازار بااا اسااتفاده از

به بازارهای خارجی نیازمند دساتیابی باه قابلیاتهاایی و

تکنی

های پیش بینی ،جلسات متعدد بین دپارتماانی در

استراتژی های ویژه و خاصی است ،این خصوصیت ویژه

شرکت ،جلسات طوفان مغزی و به خصاو

بااودن در میاازان خالقیاات و بااهموقااعبااودن اسااتراتژیهااا

مشترك دو بخش فروش و بازاریابی باید بهطور مساتمر

نمایان میشود .به منظور دستیابی به ایان امار شارکتهاا

بررسای شااود و نتااایج در اساتراتژی بازاریااابی گنجانااده

و باهماوقعی از فعالیات

شود تا عملکرد شرکتها از وضعیت فعلای باه وضاعیت

ترتی

سرامی

باازرگ کاشاای و ساارامی

شرکتها می توانند از طری تولید کاشای و سارامی

نیازمند اطالعات ویژه و مناسا

شرکت خود ،رقی  ،مشاتریان و محایط هساتند ،قابلیات

همکااری

ایدهآلتری تبدیل شود.

حسگری به شرکتها این امکان را میدهد تا به چناین
اطالعات مناسبی دست یابند .یافتههای پژوهش نیز نشان

پیشنهادهای کاربردی

ماااایدهااااد از بااااین  31شاااارکت فعااااال در صاااانعت

 -در زمینااه همکاااری واحاادهااای مختلااف سااازمان

و چینای بهداشاتی ،شارکتهاایی کاه

جهت تامین رضایت مشاتری ،بازاریاابی نقاش اصالی را

حسگری باالیی داشاتند از طریا درك باازار و حاس

دو بخش فروش و بازاریابی

کاشیو سارامی

ایفا میکند .بنابراین ترکی

اطالعات این دو بخش بسیار ضروری و مفیاد

رخدادها و روندهای بازار جلوتر از رقباا عمال نماوده و

و ترکی

بهبااود زیااادی در اسااتراتژیهااای خااود داشااتهانااد .ایاان

به نظر میرسد.

شاارکتهااا از طری ا دسترساای بااه اطالعااات بااهموقااع،

 -گزینش فروشندهی خوب در کاانون فعالیاتهاای

پیشبینی دقی تری داشتند و عکاسالعمال مناسا تاری

نیروی فروش موف قرار دارد .برنامههای آموزشای بایاد

برای نفوذ در باازارهاای جدیاد ،یاافتن مشاتریان جدیاد

برای فروشندگان در نظر گرفته شاود .فروشانده بایاد باا
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شاارکت آشاانا باشااد ،آن را خااوب بشناسااد و از ایناارو

کاربردی در زمینه محصوالت جدید به آنها بدهناد و یاا

برنامااههااای آموزشاای بااا شاارح تاریخچااهی شاارکت،

اینکااه شاارکت را در یااافتن مشااتریان جدیااد و نیازهااای

هاادفهااا ،سااازماندهی ،ساااختار مااالی ،تشااکیالت و

جدید مشتریان یاری رسانند.

محصوالت و بازارهای اصالی بایاد در سارلوحهی اماور

 -با توجه به تاا یر قابلیات حاسگاری بار اساتراتژی

شرکت قرار گیرد .برنامههای آموزشای باعا

مایشاود

نوآورانااه و بااهموقااع بازاریااابی ،پیشاانهاد ماایشااود کااه

که آنها باا اساتراتژیهاای شارکتهاای رقیا

و اناواع

عاالوه بار

شرکتهای فعال در زمینه کاشی و سارامی

مختلااف مشااتری ،نیازهااای آنااان ،انگیاازههااای خریااد و

اینکه باید اطالعاتی در مورد بخشهای ناشناخته باازار و

سرانجام عادت خرید افراد آگاه شوند.

نفااوذ در آن ،شااناخت مشااتریان بااالقوه و بااهخصااو

 -پیشنهاد اکید به مدیران شرکتهای فعال در زمیناه

کشورهای بالقوه برای صادرات محصول بدست آورناد

ایاان اساات کااه اگاار ماایخواهنااد

و پردازش کنند ،همسو باا ایان کاار مناابع الزم را بارای

برنامه های شرکت آنها به خوبی مدیریت و هدایت شود

تمرکز روی این شکافها نیز فراهم کنناد باهموقاع و باا

باید به بخش بازاریابی به عنوان بازوی اجرایای شارکت

ساارعت اطالعااات ماارتبط بااا تغییاارات الزم در بااازار را

نگاه کنند و شاخصهاای کلیادی عملکارد بازاریاابی را

تشخیص دهند و با ساختاری مناس

باه آن پاساخ دهاد.

تدوین نموده تا در صورت بروز هرگوناه تغییاری منفای

بدین منظور ایجاد ساختاری که اطالعات در آن گردش

در شرکت عامل اصلی انحرافات مشخص شود.

داشته و فقط در دست افراد خاصی در شرکت نباشد باه

کاشاای و ساارامی

 -از آنجا که قابلیت توزیع ا ر مثبتی بار حاسگاری

شدت توصیه میشود .بنابراین بهتر است نتایج حاصل از

دارد در این میان میتوان پیشنهاد داد کاه در شارکتهاا

موفقیتهای تالشهای جدید در زمینه توسعه محصاول،

بهتااار اسااات شااابکهی توزیاااع گساااترده شاااود و از

شناسایی بخاش هاای جدیاد باازار و شناساایی مشاتریان

توزیع کندگان بیشتری استفاده شاود تاا بتاوان اطالعاات

وفادار باه سارعت در شارکت پخاش شاده و در اختیاار

بسیاری را از نقاط مختلف بازار بدست آورد و اما بهنظر

همگان قرار گیرد.

میرسد بهتر است تعداد واسطههایی کاه در طاول یا
زنجیره توزیع قرار دارند کاهش یابد تا ارزش اطالعااتی

منابع

که از این طری بهدست می آید از بین نرود و اطالعاات

 -6حمیااادیزاده ،محمدرضاااا ،حساااینزاده شاااهری،

درست و بهموقع به شرکت برسد.
 -پیشنهاد دیگر در زمینه کانالهای توزیع این اسات

معصومه .)6911( .طراحی مدل شناسایی ،ارزیاابی
و تعیاین قابلیاتهاای اساتراتژی

 :پژوهشای در

که افراد باید متخصص در امر توزیع باشند و بهتار اسات

شرکت ایران خودرو .فصلنامه علوم مدیریت ایران

توزیع را خاود شارکت باهعهاده بگیارد و بارونساپاری

 ،دوره اول  ،شماره21-6 ،1

نکند .این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که اگر افراد از

 -2دانایی فرد ،حسن ،الوانی ،سید مهدی ،آذر ،عاادل.

خود شرکت باشند اطالعات کاربردی در مورد شارکت

( .)6911روش شناسی پژوهش کمای در مادیریت.

و فعالیااتهااای آن را دارا هسااتند و بهتاار ماایتواننااد

رویکااردی جااامع ،چااا اول ،تهااران ،انتشااارات

مصاارفکنناادگان را راهنمااایی نمااوده و پیشاانهادات

صفار -اشراقی.

627 / بررسی تا یر قابلیتهای بازاریابی بر حسگری و شکلگیری استراتژی خالق و به موقع بازاریابی

dashboards. journal of industrial marketing
managment, 42(5), 824-835.
14- Morgan N A, Slotegraaf R J, Vorhies D W.
(2009). Linking marketing capabilities
with profit growth. journal of Research in
Marketing, 26, 284 293.
15- Narver, John C., & Slater, Stanley F.
(1990). The effect of a market orientation
on business profitability. Journal of
Marketing, 54(4), 20– 35.
16- Neill S, McKee D, Gregory M. Rose.
(2007). Developing the organization's
sensemaking capability: Precursor to an
adaptive strategic marketing response.
journal
of
industrial
marketing
managment, 36(6), 731-744.
17- O'Cass, & Ngo. (2011). Winning through
innovation and marketing: Lessons from
Australia and Vietnam. journal of
Industrial Marketing Management, 40(8),
1319–1329.
18- Patriotta, Gerardo & Brown, Andrew D.
(2011). Sensemaking, metaphors and
performance evaluation. Scandinavian
Journal of Management, 27, 34-43.
19- Pauwels, K. H., Ambler, T., Clark, B. H.,
LaPointe, P., Reibstein, D., Skiera, B., et
al. (2009).Dashboards as a service: Why,
what, how, and what research is needed?
Journal of Service Research, 12(2), 175–
189.
20- Roberts N, Grover V. (2012). Investigating
firm's customer agility and firm
performance: The importance of aligning
sense and respond capabilities. Journal of
Business Research, 65(5), 579-585.
21- Thomas, J.B., Clark, S.M., & Gioia, D.A.
(1993). Strategic sense making and
organizational performance: Linkages
among scanning, interpretation, action, and
outcomes. Academy of Management
Journal. 36, 239–270.
22- Villar , C., Alegre, J., Tan, J.P. (2014).
Exploring the role of knowledge
management practices on exports: A
dynamic capabilities view. International
Business Review, 23(1), 38-44
23- Vorhies, D.W., Harker, M., Rao, C.P.
(1998). The capabilities and performance
advantages of market-driven firms.
European Journal of Marketing, Vol(
11/12), 1171-1202.

، محماود، رالمای، امیار، صاادقی، بهارام، رنجبریان-9
 نقااش.)6936( . مصااطفی،لطفاای جااالل آبااادی
آمیخته بازاریاابی در توساعه صاادرات قطعاهساازی
،60 ، مجله چشماناداز مادیریت بازارگاانی.خودرو
.73-39
 کربالئااای، محماااد، لشاااکری،  تاااور، صاااادقی-1
 ارائه مدل عوامل اصلی.)6936( . محمد،اسماعیلی
موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در
.67  شماره، مجله مدیریت بازاریابی.ایران
5- Albaum, G., Strandscov, J. and Duerr, E.
(2004). international marketing and expoet
managment. addison-wesley, wokingham.
6- Day, G. S. (1994). The capabilities of
market-driven organizations. The Journal
of Marketing, 58(4), 37–52.
7- day, G.S. (2002). Managing the market
learning process. journal of business and
industrial marketing,17(4), 240-252.
8- Guenzi P, Troilo G. (2006). The joint
contribution of marketing and sales to the
creation of superior customer value.
journal of business research, 60(2), 98107.
9- Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J.
W., & Fahy, J. (2005). the performance
impact of marketing resources. journal of
business research, 58(1), 18-27.
10- Hult, G. T., Ketchen, D. J., & Slater, S. F.
(2005).
market
orientation
and
performance: an integration of disparate
approaches.
journal
of
strategic
management, 26(12), 1173-1181.
11- Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1990).
market orientation: antecedents and
consequences. journal of marketing, 57(3),
53-70.
12- Jayachandran, S., Hewett, K., & Kaufman,
P. (2004). Customer response capability in
a sense and response era: The role of
customer knowledge process. academy of
marketing science, 32(3), 219-233.
13- Krush, M.T., Agnihotri , R., Trainor , K.J.,
Nowlin,
E.L.
(2013).
Enhancing
organizational
sensemaking:
An
examination of the interactive effects of
sales
capabilities
and
marketing

6931 ) بهار61(  شماره پیاپی، شماره اول، سال پنجم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 621

journal
of
Industrial
Marketing
Management, 40(2), 267-277.
26- Wu, L.-Y. (2007). Entrepreneurial
Resources, Dynamic Capabilities and
Start-up Performance of Taiwan's Hightech Firms. Journal of Business Research,
60, 549-555.

24- Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005).
Benchmarking marketing capabilities for
sustainable competitive advantage. Journal
of Marketing, 69, 80-94.
25- Wei Y, Wang Q. (2011). Making sense of
a market information system for superior
performance: The roles of organizational
responsiveness and innovation strategy.

