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 -9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -بازرگانی بین الملل ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -1دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز ،ایران
 -9استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز ،ایران

چکیده
تحقیقات بازاریابی نشان میدهد« ،ارتباطات مبتنی بر همکاری» به شرکتها بهویژه در بازارهای صنعتی به حفظ مزیت
رقابتی ،کمک میکند .این پژوهش ،دیدگاه «رابطهای» و دیدگاه «مبتنی بر منابع» را ادغام کرده ،و چگونگی تأثییر روابأ
مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد رواب مختلف ،را با نقش میأانجی قابلیأتهأای مأرتب بأا بأازار بررسأی مأیکنأد.
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SmartPLSروی دادههای حاصأل از  19پرسشأنامه گأردروری شأده از
مدیران واحدهای صنعتی استان زنجان نشان میدهد ،تثییر ارتباطأات مبتنأی بأر همکأاری بأر معیارهأای عملکأرد رابطأهای
(متمرکز بر مشتری ،همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است .قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی ،معیارهای
عملکرد رابطهای (متمرکز بر مشتری ،همکاری مشتری و مالی) را تسهیل میکند .طوری که قابلیأت پیونأد بأا بأازار باعأ
افزایش عملکرد متمرکز بر مشتری و قابلیت بازاریابی باع

افزایش عملکرد همکاری مشتری و عملکأرد مأالی مأیشأود.

درحالیکه تثییر قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری و عملکأرد مأالی و تأثییر قابلیأت بازاریأابی بأر عملکأرد
متمرکز بر مشتری معنادار نیست و مورد تائید قرار نگرفت .نتایج حاصل از این مطالعه ،بینشهأای جدیأدی درزمینأه نقأش
ارتباطات مبتنی بر همکاری و همچنین مفاهیم مهم نظری و مدیریتی فراهم میکند.
واژههای کلیدی :ارتباطات مبتنی بر همکاری ،عملکرد رواب  ،قابلیت بازاریابی ،قابلیت پیوند -بازار.

* نویسنده مسؤول

Hanieh_nasiri70@yahoo.com
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مقدمه

همکاران .)1009 ،اهمیت ارتباطات مبتنأی بأر همکأاری

با افزایش روزافزون رقابت ،تبدیل بازارهأای محلأی

نیز به خوبی توس محققان بازاریابی و مدیریت ،بهویأژه

به بازارهای جهانی و تنوع نیازها و خواستههای مشأتریان

در تحقیقات بازار کسأبوکأار بأه کسأبوکأار ()B2B

و تنوع فرهنگی ،اجتماعی و ...در بازارهای مختلف ،نیاز

اشاره شده است (جوشی1001 ،؛ مأوهر و نأوین9110 ،؛

روزافزون بأه بأازار محأوری احسأاس مأیشأود .محأی

پااولراو ،الدو و چن .)1009 ،بر مبنای دیدگاه رابطهای،

تجاری امروز بهشدت تحت تثییر رقابت میان شرکتهأا

ارتباطات مبتنی بأر همکأاری بأه شأرکتهأا در ایجأاد و

و تغییرات سریع فنّاوری و تغییر مأداوم در خواسأتههأا و

حفظ رواب بأا مشأتریان کمأک کأرده (مأوهر و نأوین،

نیازهای مشتریان است .مشتریان به طور روزافأزون بأرای

9110؛ مورگان و هانت9111 ،؛ پالماتیر ،دانأت ،گأروال

کسب محصوالت و خأدمات بهتأر بأه شأرکتهأا فشأار

و ایوانز ،)1007 ،و مجموعه وسیعی از مطالعأات تجربأی

میرورند و شرکتها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق

تثییر رن را بر روی نتایج مختلف عملکرد روابأ  ،ماننأد

در ای أن مح أی مأأتمطم بای أد مشأأتریان و خواسأأتههأأا و

رضأأایت ،تعهأأد و همکأأاری بررس أی مأیکننأأد (می أک،

نیازهأأأای رنأأأان را در مرکأأأز توجأأأه و فعالیأأأتهأأأای

دیأویس -سأرامک ،بأأاکوس ،و جأرمین1099 ،؛ مأأوهر،

کسبوکارشان قأرار دهنأد زیأرا محأی تجأاری امأروز

فیشر و نوین .)9112 ،عموه بر توسأعه روابأ خریأدار-

به شدت تحت تثییر رقابأت میأان شأرکتهأا و تغییأرات

فروشأأنده ،بأأاالتین و واری ( )1002بی أان مأیکننأأد ،کأأه

سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواستههأا و نیازهأای

تعامأأل ارتباطأأاتی هأأمچنأین از توسأأعه و کأأاربرد دانأأش

مشأأتریان اسأأت؛ تحقیقأأات نشأأان م أیدهأأد کأأه رابطأأه

شرکت با یادگیری از مشتریان ،پشتیبانی میکند .در این

بلندمدت و باکیفیت با مشتریان یک شأرکت را بأهطأور

راستا ،ارتباطات مبتنی بر همکاری برای توسعه یأا بهبأود

بالقوه ،قادر به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به شرکتهأایی

قابلیتهای سازمانی مفید به نظأر مأیرسأد ،زیأرا دانأش

بدون این رابطه مأیکنأد (اندرسأون ،فورنأل ،و راسأت،

شرکت بهعنوان مبنایی برای ایجاد قابلیت عمل مأیکنأد

9117؛ گانسان .)9111 ،در ایأن خصأو ،،ارتبأاب بأین

(رتواهنه -گیما9119 ،؛ کوگوت و زانأدر .)9111 ،ایأن

خریداران و فروشندگان ،نقش مهمی در ایجأاد و حفأظ

نشان میدهد که ارتباطات مبتنی بر همکأاری مأیتوانأد

رواب متقابأل ایفأا مأیکنأد (مورگأان و هانأت9111 ،؛

قابلیتهأای سأازمانی را بهبأود بخشأیده و بأهنوبأه خأود

پالماتیر و همکاران1002 ،؛ ویتز و جاپ .)9113 ،بهویژه

عملکرد سأازمانی برتأر را تسأهیل کنأد .بأا ایأن وجأود،

کیفیت ضعیف ارتباطات نهتنها به تبادل رابطهای متقابل،

تحقیقأأات گذشأأته در خصأأو ،ارتباطأأات مبتنأأی بأأر

لطمه وارد میکند (موهر و همکاران )9112 ،بلکأه مأانع

همکاری تا حد زیادی بر روی تأثییر مسأتقیم ارتباطأات

از تبادل اطمعات بین مشتری و شرکت میشود (فرایأزر

مبتنأی بأأر همکأأاری بأر نتأأایج مختلأأف عملکأأرد روابأ

و سامرز9191 ،؛ جاورسکی و کوهلی .)1002 ،بنأابراین

(می أک و همکأأاران1099 ،؛ مأأوهر و همکأأاران9112 ،؛

محققان بر روی ارایأه راهبردهأای عملأی بأرای مأدیران

اسچولتز و ایوانز ،)1001 ،بأدون توجأه بأه نقأش بأالقوه

برای طراحی استراتژیها و برنامأههأای مأؤیر ارتباطأات

ارتباطأأات مبتنأأی بأأر همکأأاری در ایجأأاد قابلیأأتهأأای

مبتنی بر همکاری ،توجه دارند (جوشی1001 ،؛ مأوهر و

سأأازمانی توجأأه دارد .چن أین تحقیقأأاتی بأأر روی ایأأرات

نأأوین9110 ،؛ مأأوهر و همکأأاران9112 ،؛ پأأااوالرو و

مسأتقیم عملکأرد ،مأانع از درم مأا از چگأونگی نقأأش
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ارتباب مبتنی بر همکاری در دسأتیابی بأه مزیأت رقأابتی

رابطهای ارتباطات مبتنی بر همکاری فراهم مأیکنأد .در

میشود (بهعنوانمثال ،فرریند تثییر که بهخأوبی تعریأف

این مطالعه مدیران برتر بازاریابی به عنوان افأراد کلیأدی

نشده است) .با توجه به این توضیحات ،کانون توجه این

رگاه عمل میکنند ،زیرا رن ها با اجرای استراتژی هأای

مطالعأأه ،بررس أی چگأأونگی تأأثییر ارتباطأأات مبتن أی بأأر

ارتباب و فعالیأت هأای بازاریأابی در مقایسأه بأا مأدیران

همکاری شرکت بر روی عملکرد رواب از طریق ایجاد

دیگأأر عملکأأرد تجأأاری ،رشأأناتر هسأأتند .بأأدین جهأأت

قابلیتهأای سأازمانی اسأت .علیأرغم اهمیأت ارتباطأات

پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی تثییر ارتباطات

مبتنی بر همکاری ،همأان گونأه کأه در بأاال اشأاره شأد،

مبتنأأی بأأر همکأأاری بأأر معیارهأأای عملکأأرد روابأ  ،بأأه

بینشهای مربوب به تثییر رن بر عملکرد مالی متمرکز بأر

واحدهای صنعتی پیشنهادهایی ارایأه کننأد تأا بتواننأد بأا

فروشأأنده در مطالعأأات انجأأام شأأده ،بس أیار کأأم اسأأت.

تأأثییر گأأذاری بأأر قابلیأأت هأأای بازاریأأابی ،معیارهأأای

بنابراین ،هدف این مطالعه ،پیشبرد مطالعأات ارتباطأاتی،

عملکرد روابأ را بهبأود بخشأند .بأه علأت عأدم توجأه

با بررسی چگونگی تثییر ارتباطات مبتنأی بأر همکأاری،

بسیاری از شرکت ها بأه مفهأوم قابلیأت هأای مأرتب بأا

بر عملکرد مالی است .بر ایأن مبنأا ،مطالعأه حاضأر بیأان

بازار ،مؤیر دانستن این مفهأوم در رابطأه میأان ارتباطأات

م أیکنأأد ارتباطأأات مبتن أی بأأر همکأأاری ،بأأر معیارهأأای

مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد روابأ ضأروری

مختلأأف عملکأأرد روابأأ از طریأأق دو مکأأانیزم تأأثییر

به نظر میرسد.

میگذارد .یک مکانیزم ،بر مبنأای دیأدگاه رابطأهای بأه
این استدالل اشاره دارد که ارتباطات مبتنی بر همکأاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

منجأأر بأأه بهبأأود اعتمأأاد مشأأتریان و تعهأأد و کأأاهش

ارتباطات مبتنی بر همکاری

رفتارهای فرصتطلبانه شده ،و درنتیجه عملکأرد روابأ

تحقیقأأات نشأأان م أیدهنأأد کأأه رواب أ بلندمأأدت و

را بهبود میبخشد .مکانیزم دیگر ،بر مبنای دیدگاه مبتنی

باکیفیت با مشتریان ،بأهطأور بأالقوه شأرکت را قأادر بأه

بر منابع ( ،)RBV1بیان میکنأد کأه ارتباطأات مبتنأی بأر

ایجاد مزیت رقابتی نسأبت بأه شأرکتهأایی بأدون ایأن

همکاری میتواند ایجأاد قابلیأتهأای پیونأد بأا بأازار را

رابطأأه مأأیکنأأد (اندرسأأون ،فورنأأل ،و راسأأت9117 ،؛

به وسیله دستیابی بأه دانأش بأازاری از مشأتریان بهبأود

گانسان .)9111 ،ارتباطأات مبتنأی بأر همکأاری یکأی از

بخشیده و درنتیجه ،منجر به دستیابی به عملکرد رواب

شاخه های کلیدی بازاریابی و از ابزارهای نوین کامیأابی

برتر شود .مورد مطالعه این پژوهش ،واحأدهای صأنعتی

کسأأب و کارهأأا در فرأأای رقأأابتی بأأه شأأمار مأأیرود

استان زنجان است ،دلیل انتخاب این جامعه رماری تغییأر

(شأأأکاری و همکأأأاران .)9911 ،در ایأأأن خصأأأو،،

سریع و شرای رقابتی باال در بازارهای صنعتی است کأه

ارتباطات بین خریداران و فروشندگان ،نقأش مهمأی در

الزم است واحدهای صأنعتی روابأ پایأدار و کیفأی بأا

ایجاد و حفأظ روابأ متقابأل ایفأا مأیکنأد (مورگأان و

مشتریان خود ،با داشتن اسأتراتژی هأای مناسأب ارتبأاب

هانت9111 ،؛ پالماتیر و همکاران1002 ،؛ وتیز و جأاپ،

ایجأأاد کننأأد .بأأر ای أن اسأأاس واحأأدهای صأأنعتی اسأأتان

 .)9113بهویژه ،کیفیت ضعیف ارتباطات نهتنها به تبأادل

زنجان ،یک شرای ایده رل برای بررسی الزام عملکأرد

رواب متقابل خسارت وارد میکند (مأوهر و همکأاران،
 ،)9112بلکأأه مأأانع از تبأأادل اطمعأأات ب أین شأأرکت و

1 Resource baced View
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مشتری میشود (فرازیأر و سأامرز9191 ،؛ جاورسأکی و

(بلی أک و ارنسأأت9119 ،؛ گرابنأأر و روزنبأأر .)9121،

کوهلی .)1002،بنأابراین ،محققأان بأر ارایأه راهبردهأای

ارتباطات مبتنی بر همکاری به شرکتها به ایجاد روابأ

عملأأی بأأرای مأأدیران بأأرای طراحأأی اسأأتراتژیهأأا و

کیفی با مشتریان کمک میکند (جوشأی1001 ،؛ مأوهر

برنامههای مؤیر ارتباطات مبتنی بر همکاری ،توجه دارند

و همکأأاران9112 ،؛ پأأااولراو و همکأأاران .)1009 ،بأأر

(جوشی1001 ،؛ موهر و نوین9110 ،؛ موهر و همکاران،

مبنای این دیدگاه رابطهای ،ارتباطات مبتنی بر همکأاری

 ,9112پأأأااولراو و همکأأأاران .)1009 ،مأأأوهر و نأأأوین

بأأر پیامأأدهای عملکأأرد رابطأأهای بأأه چنأأد دلیأل کمأأک

( )9110نشأان مأیدهنأأد کأه ،اسأأتراتژیهأأای ارتباطأأات

میکند.

مبتنأی بأر همکأاری بأرای ایجأاد جریأان بأاز و دوسأأویه

اول اینکه طبق نظریه تعهد -اعتماد ،ارتباب مؤیر بأین

اطمعأأات بأأین شأأأرکت و مشأأأتری ،سأأأازنده هسأأأت.

شرکت و مشأتری ،اعتمأاد مشأتری را بهبأود بخشأیده و

ارتباطات ،سازمان را قادر میسازد تا اعمال و پیأام هأای

منجر به افزایش همکاری مشأتری مأیشأود (مورگأان و

مهم را به مشتریان هدف ،مصرف کننأدگان و مشأتریان

هانت .)9111 ،بهعبارتدیگر در زمان تعامل با مشتریانی

احتمالی انتقال دهد .این نخستین گام در ایجاد وفأاداری

که ارتباطات مبتنی بر همکاری بیشتر را نشأان مأیدهنأد

و کمک به مشتریان برای دستیابی بأه اهأداف بازاریأابی

(بهعنأوانمثأال ،فراوانأی و بأازخورد متقابأل) ،مشأتریان،

است (احمدی زاد و همکاران .)9910 ،جوشی (،)1001

قابأألاعتمأأاد بأأوده و بنأأابراین بیشأأتر مایأأل بأأه ایجأأاد

کأأار مأأوهر و همکأأاران ( )9112را بأأرای تعیأأین  1جنبأأه

فعالیأتهأأای رابطأأهای مأأداوم و همکأأاری فعأأال هسأأتند

ارتباطات مبتنی بر همکاری ازجملأه فراوانأی ،بأازخورد

(موهر و همکاران9112 ،؛ پالمأاتیر و همکأاران.)1007 ،

متقابل ،تشریفات ،و عقمنیت ،گسترش داده است.

عموه بر این مطالعات نشان میدهد که ارتباطأات مبتنأی
بأأر همکأأاری م أیتوانأأد تعهأأد رابطأأه مشأأتری را بهبأأود

ارتباطااات مبتناای باار همکاااری و معیارهااای

بخشأ أیده و وفأأأاداری برتأأأر را ایجأأأاد کنأأأد (میأ أک و

عملکرد روابط (دیدگاه رابطهای)

همکاران .)1099 ،بنابراین ،ارتباطات مبتنی بر همکأاری

دیأ أدگاه رابطأأأهای مأأأدیریت اسأأأتراتژیکی شأأأامل
نظریههأای مختلأف و دیأدگاههأایی مأیشأود کأه بیأان

میتواند عملکرد همکاری مشتری و متمرکز بر مشأتری
را از طریق افزایش تعهد و اعتماد مشتری ،بهبود بخشد.

میکنند چگونه سازمان به مزیت رقابتی برتأر بأا ایجأاد،

دوم اینکأأه ،ارتبأأاب نقأأش مهم أی در درم مزای أای

توسعه و حفظ تبأادل رابطأهای موفأق بأا شأرکای خأود،

متقابل به دست رمده برای مشتری و شرکت ایفا میکند

دست مییابد (اندرسأون و ویتأز9111 ،؛ دانأی و کأانن،

(اندرسأأون و ویتأأز .)9111 ،زمأأانی کأأه شأأرکتهأأا،

9117؛ دایأ أر ،اسأأأچور و اوه9197 ،؛ السأ أ و بأأأراون،

اسأأتراتژیهأأای ارتباطأأات مبتنأی بأأر همکأأاری را اتخأأا

9112؛ مورگأأأان و هانأأأت9111 ،؛ پالمأأأاتیر ،دانأأأت و

میکنند ،مشتریان عدم قطعیت کمتر در رابطأه را تصأور

گریوال .)1007 ،این دیأدگاه بیأان مأیکنأد کأه روابأ

کرده و تمایأل خأود را در سأرمایهگأذاری ویأژه رابطأه

بلندمدت میتواند منجأر بأه تأداوم مزیأت رقأابتی شأود

افزایش میدهند (کمیکمأب و فرانکأوی  .)1090 ،ایأن

(گانسأأان .)9111 ،در ایأأن خصأأو ،،ارتبأأاب یکأأی از

سأأرمایهگأأذاریهأأای ویأأژه رابطأأه مشأأتریان منجأأر بأأه

مهمترین فاکتورها در ایجاد تبادل رابطهای موفأق اسأت

انتظارات بیشتر از تداوم رابطه و اقدام مشترم مأیشأود
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که این بهنوبه خود عملکرد شرکت را بهبأود مأیبخشأد
(هایأأده و جأأان9110 ،؛ پالمأأاتیر و همکأأاران.)1007 ،
همینطأور ،ارتباطأات مبتنأی بأر همکأاری مأیتوانأد بأه
افزایش رفتارهای همکأاری و حفأظ مشأتریان از طریأق
افزایش سرمایه گذاری در داراییهای ویژه رابطه کمک
کند.

 -9ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر عملکرد متمرکأز
بر مشتریان تثییر معنادار دارد.
 -1ارتباطأأات مبتنأأی بأأر همکأأاری ،بأأر عملکأأرد
همکاری مشتریان تثییر معنادار دارد.
 -9ارتباطات مبتنی بأر همکأاری ،بأر عملکأرد مأالی
تثییر معنادار دارد.

در نهایت بر مبنای دیدگاه رابطأهای ،مطالعأات بیأان
میکنند که ارتباطات مبتنی بر همکاری شرکت را قأادر

ارتباطات مبتنای بار همکااری و قابلیات هاای

به کاهش عدم تقارن اطمعات و بهبود شفافیت رفتأاری

مرتبط با بازار (دیدگاه مبتنی بر منابع)

در رابطه شرکت -مشتری ساخته (هایده و ماینر9111 ،؛

طبق دیدگاه مبتنأی بأر منأابع ،قابلیأتهأای سأازمانی

پااولراو و همکاران )1009 ،و بنابراین منجر بأه کأاهش

نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی ،ایفا میکند (بأارنی،

هزینههای معامله و رفتارهای فرصأتطلبانأه و هأمچنأین

9119؛ گرانأأأت .)9119 ،قابلیأأأأت بازاریأأأابی فراینأأأأد

افزایش ارزش معامله میشأود (دایأر9117 ،؛ پأااولراو و

یکپارچهای است که در رن شرکت ها از منابع محسوس

همکاران .)1009 ،از طأرف دیگأر ،ارتباطأات مبتنأی بأر

و نامحسأأوس بأأرای درم پیچیأأدگی نیازهأأای خأأا،

همکأأاری بأأه شأأرکتهأأا در ایجأأاد رواب أ نزدی أک بأأا

مشتریان ،دستیابی بأه تمأایز نسأبی در محصأوالت بأرای

مشتریان خود کمک میکنأد (باالنتأاین و واری1002 ،؛

برتری رقابتی و در نهایأت دسأتیلبی بأه کیفیأت مناسأب

موهر و همکأاران9112 ،؛ پراهینسأکی و بنتأون،)1001 ،

اسأأتفاده مأأیکننأأد (حسأأین زاده شأأهری و همکأأاران،

که این بهنوبه خود ،ارزش مزایای قیمأت برتأر مأیشأود

 .)9911مطالعات نشان میدهد که قابلیتهأای پیونأد بأا

(جانسأأون و سأألنز .)1001 ،یعنأأی ،شأأرکتهأأایی بأأا

بازار برای شرکتها در تقویت موقعیت مزایا و عملکرد

ارتباطات مبتنی بر همکاری بیشتر دارای رواب نزدیأک

برتر ،الزامأی هسأتند (دای9111 ،؛ مادهأاوارام و هانأت،

با مشتریان بوده و بنابراین مشتریان بأه علأت هزینأههأای

1009؛ مورای و همکأاران .)1099 ،مهأمتأر اینکأه ،ایأن

تعأأویض بأأاالتر ،کمتأأر در برابأأر قیمأأت حسأأاس هسأأتند

قابلیت بر مبنای دانأش بأازار دربأاره نیازهأای مشأتریان،

(جانسون و سألنز .)1001 ،در ایأن خصأو ،،ارتباطأات

رقابت و رونأدهای توسأعه بأازار هسأتند (جایاچانأدران،

مبتنی بر همکاری میتواند به عملکرد شرکت در فروش

هویأت ،و کافمأأان1001 ،؛ کراسأأنیکاو و جایاچانأأدران،

و سودروری با کاهش هزینههای معامله و بهبود بأازدهی

1009؛ ویراواردنأأا .)1009 ،بأأرای شأأرکتهأأا ،ایجأأاد

عملیأأاتی کمأأک کنأأد (پالمأأاتیر و همکأأاران1007 ،؛

قابلیتهای پیوند با بازار بدون دانش کافی بأازار مشأکل

پااولراو و همکاران .)1009 ،بنابراین تصور میشود کأه

اسأأت .در ایأأن خصأأو ،تحقیأأق نشأأان مأأیدهأأد کأأه

ارتباطات مبتنی بر همکأاری بتوانأد عملکأرد مأالی را از

شرکتها میتوانند به دانش بازاری از مشتریان از طریأق

طریق بهینهسازی ارزش معامله و هزینهها ،تقویت کند.

ارتباطات مبتنی بر همکأاری دسأتیافتأه و رن را ایجأاد

بر مبنای بح
که:

باال ،فرضیههای زیأر مطأر مأیشأود

کننأأد (بأأاالنتین و واری1002 ،؛ جوش أی .)1001 ،یعن أی
شرکتها با سطح بأاالتر ارتباطأات مبتنأی بأر همکأاری
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میتوانند بأه اطمعأات مهأم بأازاری کأه از مشأتریان بأه

فعأال دیأدگاههأأای مشأتری درزمینأأه موضأأوعات ایجأأاد

دست میرید برای ایجاد قابلیت پیوند با بأازار بهأرهمنأد

ارزش ،شامل کردن خواسأتههأای مشأتریان و ایأدههأای

شوند .شرکت های دارای قابلیت بازاریابی قأادر هسأتند

رنهأأا در تصأأمیمات شأأرکت را درخواسأأت م أیکنأأد.

تا با سرعت و موفقیت ،محصوالت جدید را ارایه دهند،

بنابراین شرکت مأیتوانأد جریأان اطمعأات بأازار را بأا

مهارت ها و فنون قیمت گأذاری را پیأاده سأازی کننأد،

مشتریان خود با تعامأل عأادی و برنامأهریأزی ارتباطأات

رمأأاده پاسأأخگویی بأأه هأأر گونأأه نیأأاز مشأأتری باشأأند،

مبتنی بر همکاری بهبود بخشد (جوشی1001 ،؛ مأوهر و

محصوالت و خدمات با کیفیت باال ارایه دهند ،خدمات

همکاران .)9112 ،که این به بهبود جریان اطمعات بازار

پأأس از فأأروش داشأأته باشأأند و همکأأاری نزدیأأک و

شأرکت و دانأش بهتأر دربأاره مشأتریان و بأازار کمأک

تنگاتنگی با توزیع کنندگان و خأرده فروشأان در سأطح

کرده و بهطور مؤیر برنامهها و فعالیأتهأای بازاریأابی را

بازار داشته باشند (سیلویا.)1093 ،

طراحأأی و اجأأرا مأأیکنأأد (دای9111 ،؛ کراسأأنیکو و

بهویأژه در خصأو ،ایجأاد قابلیأت پیونأد بأا بأازار،

جایاچاندران .)1009 ،درنتیجه این مطالعه نشان مأیدهأد

مطالعات نشان میدهد که یأک قابلیأت پیونأد بأا بأازار،

که ارتباطات مبتنی بر همکأاری بیشأتر منجأر بأه قابلیأت

وابسته به دستیابی بأه تحقیقأات روشأنفکرانأه ،توزیأع

پیوند با بازار برتر میشود.

هماهنأأأأال اطمعأأأأات ،تفسأأ أیر رگاهانأأأأه و حافظأأأأه

بر مبنای بح

قابل دستیابی است (دای .)9111 ،این اشاره میکنأد کأه

 -1ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر قابلیأت پیونأد بأا

شرکت باید رابطه نزدیک ،فعالیتهای مشترم جمعأی
و حل مسئله با مشأتریان ایجأاد کنأد .شأرکتهأایی کأه
ارتباطات مبتنی بر همکاری بیشتر با مشتریان خود اتخأا
میکنند به رواب مفید متقابل ،جریان اطمعأات بأازاری
و فعالیتهای مبتنی بر همکاری بیشأتر ،دسأت مأییابنأد
(مأأوهر و همکأأاران9112 ،؛ مورگأأان و هانأأت9111 ،؛
پراهینسکی و بنتون .)1001 ،سطح باالی ارتباطات مبتنی
بر همکاری شرکت را قادر به ایجأاد روابأ قأویتأر بأا
مشتریان و شناسایی رونأدها و نیازهأای بأازار بأا ارتبأاب
مکرر ،دوجهته و روشن فکرانه ساخته و بنأابراین قابلیأت
پیوند با بازار شرکت را تقویت میکند.
از طرف دیگر پردازش اطمعات بازار ،یک فأاکتور
الزامی برای شرکت بأرای ایجأاد یأک قابلیأت پیونأد بأا
بأأازار اسأأت (کأأوهلی و جاورسأأکی9110 ،؛ نأأارور و
اسأأمتر .)9110 ،پأأاین ،اسأأتوربکا و فأأراو ( )1009بیأأان
میکنند که ارتباب مؤیر بأین مشأتری و شأرکت بأهطأور

باال ما فرض میکنیم که:

بازار تثییر معنادار دارد.
 -3ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر قابلیت بازاریأابی
تثییر معنادار دارد.
قابلیتهای مرتبط با بازار و عملکرد متمرکز بار
مشتریان
در میان ادبیات نظری و تحقیقات عملی بأه رضأایت
مشتری توجه بیشتری شده است .رضأایت مشأتری یأک
خروجی مورد انتظار از فعالیت هأای بازاریأابی تکمیلأی
اسأأت ،بأأه طأأوری کأأه بأأا فأأراهم کأأردن خأأدمات و
محصوالت رضایت بخش برای مشتریان ،امروزه باعأ
کسأأب موفقیأأت در دنیأأای بأأه شأأدت رقأأابتی تجأأارت
میشود (حقیقی و همکاران.)9919 ،
طبأأق مطالعأأات گذشأأته ،عامأأل تعیأأینکننأأده ایجأأاد
عملکرد برتر متمرکز بر مشتری تحقق نیازهای مشأتریان
با ارایه خدمات و تولیدات مورد انتظار است (بلومر ،دی
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رایتر ،و وتزلز9111 ،9؛ اولسن1001 ،1؛ تیسیراس ،میتال،

قابلیتهای مرتبط با بازار و عملکرد همکاری

و راس .)1001 ،9در ایأأن خصأأو ،،قابلیأأت بازاریأأابی

مشتری

یک شرکت را قادر به تعیین و درم نیازهأای مشأتریان

در خصو ،توسعه همکاری مشأتریان ،راماسأوامی،

و رفتار رقبا ساخته و بنابراین پیشأنهاد برتأر تولیأدات در

سریواستاوا و بارگاوا ( )1001نشان میدهند کأه قابلیأت

برابر رقبا در بازار را ایجاد مأیکنأد (مورمأان و راسأت،

بازاریابی ،شرکت را قأادر بأه دسأتیابی و کأاربرد دانأش

9111؛ اسأأمتر و نأأارور9111 ،؛ ورهأأایز و مورگأأان،1

مشتریان برای توسعه ارتباب شخصی و پیشنهاد سفارشأی

 .)1003این نشان میدهد که شرکتی باقابلیأت بازاریأابی

خدمات -تولیدات میسازد .یعنی یک قابلیت بازاریأابی

بیشتر میتواند پیشأنهادهأا ارزش برتأر بأرای مشأتریان را

شأأرکت را وادار بأأه ایجأأاد پیشأأنهاد تولی أدات سفارش أی

ایجاد کرده و به نوبه خود بأه عملکأرد برتأر متمرکأز بأر

میکند که بهطور نزدیک مرتب با نیازهای مشتری بوده

مشتریان ،دست یابد .عموه بر این دی نشان میدهد کأه

و برنامههای بازاریابی مؤیر برای ارتباب با مشتریان خأود

قابلیت مرتب با بازار بهطور قابألتوجأه ،ایجأاد ارزش را

را طراح أی م أیکنأأد (دای9111 ،؛ سأأانال و همکأأاران،

در طی فراینأد خأدمات تقویأت کنأد .بأهعنأوانمثأال از

 .)1007بر مبنای دیدگاه هزینأه معاملأه ،ایأن پیشأنهادات

طریق رواب جمعی با اعرای کانال ،شأرکت مأیتوانأد

سفارشی بهطور مستقیم نشاندهنده سرمایهگأذاری ویأژه

کیفی أت خأأدمات را بهبأأود بخش أیده و زمأأان تحوی أل را

شرکت برای مشتریان است و بنابراین تصور مشأتریان از

کاهش دهد و ترمین مأیکنأد کأه مشأتریان از تحویأل

تعهد شرکت در برابر رواب رنهأا را افأزایش مأیدهأد

تولیدات ارایه شده با شأرکت ،رضأایت دارنأد (بسأت،3

(اندرسأأون و ویتأأز .)9111 ،درعأینحأأال افأأزایش تعهأأد

 .)1000عموه بر این دای ( )9111مشأاهده کأرده اسأت

تصور شده ،تمایل مشأتریان بأرای همکأاری شأرکت را

که رابطه نزدیک خریدار -فروشأنده در حقیقأت منجأر

تسأأهیل مأأیکنأأد (هایأأده و جأأان9110 ،؛ پالمأأاتیر و

به حفظ مشتریان بیشتر میشود .بنابراین ما فرضیه زیأر را

همکأأاران .)1007 ،هأأمچن أین جانسأأون و سأألنز ()1001

پیشبینی میکنیم.

نشأأان مأیدهنأأد کأأه ایأن اقأأدامات بازاریأابی مأیتوانأأد

 -2قابلیأت پیونأأد بأأا بأأازار بأأر عملکأأرد متمرکأز بأأر
مشتریان تثییر معنادار دارد.
 -7قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بأر مشأتریان

مشتریان را به روابأ نزدیأکتأر ،تبأدیل کنأد .بنأابراین
مشتریان بیشتر مایل به همکاری بأا شأرکتهأایی هسأتند
که دارای قابلیت بازاریابی قوی هستند.
عموه بر این ،همان گونه که قبمً کأر شأد ،تعهأد و

تثییر معنادار دارد.

اعتمأأاد مشأأتری ،نقأأشهأأای مهمأی در بهبأأود همکأأاری
مشأأتریان ایفأأا مأأیکنأأد (پالمأأاتیر و همکأأاران،1002 ،
 .)1007در ایأن خصأأو ،،قابلیأت مأأرتب بأأا بأأازار ،بأأه
شرکت در ایجاد و مدیریت رواب نزدیأک و بأادوام بأا
مشأأتریان کمأأک م أیکنأأد (دای9111 ،؛ سریواسأأتاوا و
1 Bloemer, De Ruyter & Wetzels
2 Olsen
3 Tsiros, Mittal, & Ross
4 Vorhies & Morgan
5 Best

همکاران .)1009 ،این رواب بأادوام در ایجأاد اعتمأاد و
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تعهد ،تعبیه شده است (دانی و کأانن9117 ،؛ مورگأان و

بهدست رمده از مشتریان بأاارزش بأه پایأداری فأروش و

هانت.)9111 ،

سود کمک میکند (زیکموند و همکاران.)1009 ،

ی أک قابلی أت مأأرتب بأأا بأأازار ،شأأرکت را قأأادر بأأه

عموه بر این قابلیت قوی بازاریابی بأه شأرکتهأا در

دستیابی به تعهد و اعتماد مشتری میکند که این بأهنوبأه

ایجاد برابری بیشتر برند تجاری کمأک کأرده و بأهنوبأه

خأأود رفتارهأأای همکأأاری مشأأتری را تقویأت مأیکنأأد.

خود منجأر بأه حساسأیت کمتأر قیمأت مشأتری شأده و

همچنین قابلیت مرتب با بأازار ،مأنعکسکننأده توانأایی

بنابراین مزایأای قیمأت را افأزایش مأیدهأد (ایأموادی،

شرکت برای ارتباب با نهادهای خأارجی در بأازار اسأت

لهمأأان و نسأألین .)1009 ،بأأهطأأور مشأأابه ،سأأیمیمرلی،

(دای .)9111 ،درجه باالی رواب با اعرای شأبکه بأازار

راست ،لمون و زیتمال ( )1001بیان میکنند کأه قابلیأت

منجر به رفتار مبتنأی بأر همکأاری بیشأتر بأین ایأن اعرأا

بازاریابی ،برابری مشتریان را تقویأت کأرده و پیامأدهای

میشود (ناهاپیت و گوشال .)9119 ،درنتیجأه مأا فأرض

مالی شرکت را بهبود میبخشأد .اصأل ایأن اسأتداللهأا

میکنیم که:

اشاره میکند که قابلیت بازاریابی میتواند ایأن احتمأال

 -9قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری
تثییر معنادار دارد.
 -1قابلیت بازاریأابی بأر عملکأرد همکأاری مشأتری
تثییر معنادار دارد.

را کاهش دهد که مشتریان جدید بأه رقبأا ،تغییأر جهأت
یافته و احتمال دستیابی به مشتریان جدید از رقبا به علأت
بهبود درم مشتریان و رقبا و تثییر برنامههأای بازاریأابی
مؤیر را افزایش مأیدهأد (جانسأون و سألنز .)1001 ،بأه
شیوه مشابه قابلیت مرتب با بازار به شأرکت در ایجأاد و

قابلیتهای مرتبط با بازار و عملکرد مالی

مدیریت رواب نزدیک و بأادوام بأا مشأتریان و اعرأای

طبق مطالعات مدیریت رابطأه مشأتریان ،دسأتیابی بأه

کانأأال کمأأک م أیکنأأد (مورگأأان ،ورهأأایز و ماسأأون،

مشتریان جدید و حفأظ مشأتریان موجأود ،منأابع اصألی

 .)1001از طریق این رواب  ،شأرکت جذبأهای را ایجأاد

برای شرکتهأا بأهمنظأور ایجأاد ارزش هسأتند (پأاین و

میکند که احتمال تغییر مشتریان را کاهش میدهأد کأه

فأأراو1003 ،؛ زیکمونأأد ،مکلأأود ،و گیبأأرت.)1009 ،

این نتیجه سأرمایهگأذاری بأاالتر ویأژه رابطأه اسأت کأه

تحقیقات نشان میدهد که شأرکتی بأا قابلیأت بازاریأابی

توسأأ فروشأأندگان و خریأأداران صأأورت مأأیگیأأرد

برتر نسبت به رقبای خود میتواند تولیأدات یأا خأدمات

(جانسأأون و سأألنز .)1001 ،در ایأأن خصأأو ،راسأأت،

جدید را برای جذب مشتریان جدید با تعیین دیأدگاههأا

زیتمال ،و لمون ( )1001بیان میکنند که رابطه نزدیأک

یا کشف نیازهای پنهانی مشتریان در بازار ،طراحی کنأد

بأین مشأأتریان و شأأرکتهأأا ،مزایأای قیمأأت برتأأر بأأرای

(سریواسأأتاوا ،شأأروانی ،و فأأاهی9111 ،؛ ورونأأا.)9111 ،

شرکتهای فروشنده به علت بهبود ارزش طوالنیمأدت

دستیابی بأه مشأتریان جدیأد ،فرصأتهأایی بأرای رشأد

مشتریان ایجاد میکند.

فأأروش شأأرکت و سأأود ،وارد م أیکنأأد .راماسأأوامی و

عموه بر این ،تحقیقأات نشأان مأیدهأد کأه قابلیأت

همکأأاران ( )1001نشأأان مأأیدهأأد کأأه قابلیأأت قأأوی

مرتب بأا بأازار مأیتوانأد بأه فعالیأتهأای مأؤیر توزیأع

بازاریابی ،شرکت را قادر بأه حفأظ مشأتریان مناسأب بأا

خدمات و تولیدات منجأر شأود و هزینأههأای فأروش را

توجأأه بأأر روی مشأأتریان بأأاارزش مأأیکنأأد .مزیأأت

کأأاهش داده و حجأأم فأأروش را افأأزایش دهأأد (دای،
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9111؛ نی أراو ،گوپتأأا ،و ناراس أیمهان .)1009 ،بأأهعنأأوان

پژوهش میتوان به تثییر مثبت قابلیت بازاریابی بر بهبأود

مثال ،ازرنجاییکه شرکتها دارای رواب نزدیأک برتأر

عملکرد سازمان هم در ابعاد مالی (مثأل فأروش ،حاشأیه

با مشتریان و اعرای کانال هسأتند ،رنهأا مأیتواننأد بأه

سود و بازگشت سرمایه) و هأم در ابعأاد غیرمأالی (مثأل

هزینه خدمات و فروش کمتأر دسأت یابنأد (جانسأون و

مشأأتریگرایأأی ،جهأأتیأأابی رقبأأا رضأأایت مشأأتری،

سأألنز1001 ،؛ سریواسأأتاوا ،شأأروانی و فأأاهی.)9119 ،

بهرهوری بازار و )...و ایجاد مزیأت رقأابتی اشأاره کأرد.

بهطور خمصه ،این نشان میدهأد کأه قابلیأت مأرتب بأا

قاضأ أیزاده و همکأأأاران ( ،)9910در پژوهشأأأی تأأأثییر

بازار میتوانأد عملکأرد مأالی برتأر بأرای شأرکتهأا را

قابلیتهای بازاریابی و تنوعبخشی بر عملکأرد مأالی (بأا

ایجاد کند.

اسأأتفاده از تکنیأک تحلیأل پوششأی دادههأأا) را بررسأأی

ما فرض میکنیم که:

نمودند و به وجود رابطه مثبت بین قابلیتهای بازاریأابی

 -90قابلیت پیونأد بأا بأازار بأر عملکأرد مأالی تأثییر

و عملکرد کل شرکت و عملکرد مالی در شأرکتهأای

معنادار دارد.
 -99قابلیت بازاریابی بر عملکرد مالی تأثییر معنأادار
دارد.

کارر و وجود رابطه منفی بین تنوعبخشی و عملکرد کل
شرکت و عملکأرد مأالی در شأرکتهأای کأارر دسأت
یافتند.
محمأأأد عثمأأأان رحمأأأد و همکأأأاران ( ،)1091در

مروری بر پیشینه پژوهش

پژوهشی به بررسی تثییر قابلیتهای بازاریابی و عملیأاتی

فاریأأابی و همکأأأاران ( ،)9910بأأأه بررسأأأی رابطأأأه

بر عملکرد شرکت پرداختند و بأه وجأود ارتبأاب مثبأت

بأأأأازارمحوری و مزیأأ أت رقأأأأابتی درگأأأأروه صأأأأنایع

بین قابلیت بازاریابی و عملیات و بهبود عملکرد شأرکت

تراکتورسأأازی ای أران پرداختأأهانأأد .از جملأأه نتأأایج ایأأن

دست یافتند .فیراسوم و همکاران ( )1099در مقالأهای

پژوهش میتوان به تثییر بیشتر هوشمندی بازار از بین سه

بأأا عنأأوان "نقأأش قابلیأأتهأأای یأأادگیری ،نأأوروری و

متغیر فرهنال بازاریابی ،هوشمندی بأازار و قابلیأتهأای

بازاریابی بر عملکرد شرکتهای  "SMEبه تأثییر مثبأت

بازاریابی بر بازارمحوری و تثییر بیشتر استراتژی تمأایز و

بأأین قابلیأأتهأأای یأأادگیری ،نأأوروری و بازاریأأابی و

حرکت پیشرو بر مزیت رقابتی و بأازارمحوری بأهعنأوان

عملکرد شرکت های  SMEدست یافتند .پائولو گوئنزیو

رکن اصلی و مهم وجأود مزیأت رقأابتی در سأازمانهأا.

همکأأاران ( )1002در پژوهشأأی تحأأت عنأأوان توسأأعه

اشاره کرد .نعمتی و همکاران ( ،)9919تثییر قابلیتهأای

قابلیتهای بازاریابی برای ایجاد ارزش مشتری از طریأق

بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و

ادغام بازاریابی -فروش به ایجأاد سأاختار چنأدوجهی از

متوس کاررفرین را بررسی نمود و به این نتیجأه دسأت

اجزای مختلف بهوسیله ادغام بازاریأابی و فأروش تحأت

یافت که قابلیتهای بازاریابی بأر پیامأدهای عملکأردی

تثییر قابلیتهای بازاریابی و دستیابی به عملکرد سازمانی

شأأرکتهأأا و بقأأای شأأرکتهأأای کوچأأک و متوس أ

برتر دست یافتند .جیوو و همکأاران ( )1099بأه بررسأی

کأأاررفرین تأأثییر معنأأادار دارد .رضأأایی دولأأتربأأادی و

قابلیأأتهأأای بازاریأأابی ،توسأأعه سأأازمانی و عملکأأرد

همکاران ( ،)9919به بررسی نقش قابلیتهای بازاریأابی

شرکتهای بازاریابی در حال ظهور پرداختند و به تأثییر

بر بهبود عملکرد سازمان پرداخت و از جمله نتأایج ایأن

قویتر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد در کشورهای بأا
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سطح اقتصادی باالتر و تثییر ضعیفتر در کشأورهای بأا

مدل مفهومی پژوهش

سیستمهای قانونی قوی پی بردنأد .میچأل تأی کأراش و

با مطالعأه ادبیأات پیشأین مشأاهده شأد کأه در هأی

همکاران ( )1099نیز ،در مطالعهای تحت عنوان بررسأی

مطالعهای تثییر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر معیارهأای

ایرات تعاملی قابلیتهای فروش و داشبورد بازاریابی بأر

عملکرد رواب با نقش تعدیلکننده قابلیتهای مرتب با

افزایش ساخت حأس سأازمانی بأه وجأود ایأر تعأاملی و

بازار بررسی نشده است .بنابراین ایأن مطالعأه بأا بررسأی

مسأأتقیم قابلیأت فأأروش و داشأأبورد بازاریأابی بأأر ادغأأام

نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتب با بازار در رابطأه

عملیات فروش و بازاریابی و افزایش ارتباب بأا مشأتری،

ارتباطات مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد رواب ،

افرایش رشد و بهرهوری هزینأه بأهطأور همزمأان دسأت

به دنبال پر کردن این شکاف است .با توجأه بأه مأروری

یافتند.

که بر پیشینه پژوهشها (اعم از نظأری و تجربأی) انجأام
شد ،مأدل پأژوهش و فرضأیههأای مطأرو بأه صأورت
نمودار ( )9ارایه میشود.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

با توجأه بأه مأدل ارایأه شأده در شأکل شأماره (،)9
فرضیههای پژوهش به صورت زیر تنظیم شده است:
 -9ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر عملکرد متمرکأز
بر مشتریان تثییر معنادار دارد.
 -1ارتباطأأات مبتنأأی بأأر همکأأاری ،بأأر عملکأأرد
همکاری مشتریان تثییر معنادار دارد.

 -9ارتباطات مبتنی بأر همکأاری ،بأر عملکأرد مأالی
تثییر معنادار دارد.
 -1ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر قابلیأت پیونأد بأا
بازار تثییر معنادار دارد.
 -3ارتباطات مبتنی بر همکاری ،بر قابلیت بازاریأابی
تثییر معنادار دارد.
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 -2قابلیأت پیونأأد بأأا بأأازار بأأر عملکأأرد متمرکأأز بأأر
مشتریان تثییر معنادار دارد.

 -90قابلیت پیونأد بأا بأازار بأر عملکأرد مأالی تأثییر
معنادار دارد.

 -7قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بأر مشأتریان
تثییر معنادار دارد.

 -99قابلیت بازاریابی بر عملکرد مالی تأثییر معنأادار
دارد.

 -9قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری
تثییر معنادار دارد.

در جدول ( )9به تعریف متغیرهای مورد اسأتفاده در
مدل مفهومی پژوهش پرداختهایم.

 -1قابلیت بازاریأابی بأر عملکأرد همکأاری مشأتری
تثییر معنادار دارد.
جدول ( )1تعریف متغیرهای پژوهش
تعریف

متغیر
ارتباطات مبتنی بر

وجود رواب بلندمدت و باکیفیت با مشتریان ،که شرکت را بهطور بالقوه ،قادر به ایجاد

همکاری

مزیت رقابتی نسبت به شرکتهایی بدون این رابطه میکند (اندرسون ،فورنل ،و راست،
9117؛ گانسان.)9111 ،

قابلیت پیوند با بازار

ایجاد و حفظ رواب بادوام با مشتریان و تثمینکنندگان و اعرای کانال (مورمان و
اسلوتگراف9111 ،؛ سانال ،ناسون و بندتو1009 ،؛ سانال و همکاران.)1007 ،

قابلیت بازاریابی

بهبود دانش مربوب به مشتریان و رقبا ،رگاهی در تقسیمبندی و مورد هدف قرار دادن
بازارها ،هماهنگی فعالیتهای مرتب با بازاریابی و طراحی برنامههای تبلیغاتی و
قیمتگذاری مؤیر (سانال و همکاران1009 ،1007 ،؛ سریواستاوا و همکاران.)1009 ،

عملکرد متمرکز بر مشتری سطح رضایت مشتری و وفاداری ارایه شده از طریق محصوالت و خدمات باکیفیت
(مورمن و راست.)9111 ،
عملکرد همکاری مشتری

سطح اقدامات هماهنال و مکمل بین مشتری و شرکت در تمش رنها برای تحقق اهداف
متقابل (مورگان و هانت9111 ،؛ پالماتیر و همکاران.)1002 ،

عملکرد مالی

توانایی شرکت برای رشد سود و فروش (مورمان و راست9111 ،؛ پالماتیر و همکاران،
.)1002

روش پژوهش

ساختاری 9اسأتفاده شأده اسأت .در ایأن پأژوهش ،ابأزار

این پژوهش را باید از نظر هدف ،کأاربردی در نظأر

مأأورد اسأأتفاده بأأرای مأأدلیأأابی معأأادالت سأأاختاری،

گرفأأت .از سأأوی دیگأأر ،روش انجأأام رن توصأأیفی و

نأأرمافأأزار  SmartPLSبأأوده اسأأت .بأأرای گأأردروری

بهطور خا ،از نأوع پیمایشأی و ازنظأر زمأانی ،مقطعأی

دادههأأای مأأورد نیأأاز جهأأت تحلیأأل رمأأاری از مأأدیران

است .ابزار گردروری دادهها نیز پرسشأنامه بأوده اسأت.

و متوسأأ اسأأتان زنجأأان

واحأأدهای صأأنعتی بأأزر

برای رزمون فرضیههای پژوهش از مأدلیأابی معأادالت
1 Structural equation modeling
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درخواست شد تا پرسشنامه تهیه شده را تکمیل کننأد .از

عملکرد مالی بأهوسأیله چهأار گویأه اقتباسأی از مقأیلس

 991پرسشنامه توزیع شده 19 ،پرسشنامه قابل استفاده بأه

مورمان و راست ( ،)9119مورد سنجش قرار گرفت.
جدول ( ،)1وضعیت پایایی ابزارهای مأورد اسأتفاده

دست رمد که برای تحلیل استفاده شدند.
چنأأانکأأه اشأأاره شأأد ،بأأرای گأأردروری دادههأأای

را نشأأان م أیدهأأد .بأأرای ترأأمین روایأأی پرسشأأنامه ،از

موردنیاز از پرسشنامه استفاده شد .بدین منظور  99سأؤال

پیش رزمون استفاده و بر اساس نتأایج رن تغییراتأی روی

به سنجش مقیاس ارتباطات مبتنی بر همکاری اختصا،

پرسشأأنامه اعمأأال شأأد؛ افأأزون بأأر ایأأن ،تحلیأأل عأأاملی

یافت که از پرسشنامه جوشی ( )1001اقتباس شد .متغیأر

گویههأای هأر متغیأر ،روایأی عأاملی پرسشأنامه را تائیأد

قابلیت پیوند با بازار نیز با چهار گویه پیشنهادی بهوسأیله

کردند .در این مرحلأه در جمأع دو گویأه بأه علأت دارا

دای ،سأأانال و همکأأاران ( ،)1007انأأدازهگیأأری شأأد.

بودن بارهای عاملی کمتر از محأدوده مجأاز؛ یعنأی 0/9

قابلیت بازاریابی نیز با شش گویه استفاده شأده بأهوسأیله

حذف شدند .پایایی ابزار گردروری دادهها نیز با رلفأای

سانال و همکاران ( ،)1007سنجیده شد .چهار گویأه از

کرونباخ رزمون شد .همان طور کأه در جأدول مشأاهده

پرسشنامه عملکرد متمرکز بر مشتریان مورمأان و راسأت

میشود ،رلفای کرونباخ برای همه متغیرهأا در محأدوده

( ،)9119برای اندازه گیری عملکرد متمرکز بر مشأتریان

قابل قبول؛ یعنی بیشتر از  0/7قرار دارند .رلفای کرونباخ

و چهارگویأأه از پرسشأأنامه مأأوهر و همکأأاران (،)9111

برای کل متغیرهأا  0/199و بأرای تأکتأک گویأههأای

مورگأأان و هانأأت ( )9112بأأرای انأأدازهگیأأری عملکأأرد

پرسشنامه نیز باالی  0/7به دست رمد؛ بنابراین ،روایأی و

همکاری مشتری بأه کأار گرفتأه شأد و درنهایأت متغیأر

پایایی سنجههای مورد استفاده در حد مطلوب هستند.

جدول ( )2شاخصهای پایایی ابزار گردآوری دادههای پژوهش
متغیر

رلفای کرونباخ

تعداد گویههای حذف شده

ارتباطات مبتنی بر همکاری

0/991

1

قابلیتهای مرتب با

قابلیت پیوند با بازار

0/719

صفر

بازار

قابلیت بازاریابی

0/921

صفر

عملکرد متمرکز بر مشتریان

0/999

صفر

عملکرد همکاری مشتری

0/971

صفر

عملکرد مالی

0/931

صفر

معیارهای عملکرد
رواب

یافتههای پژوهش

بیشتر پاسخدهندگان را مأردان تشأکیل مأیدهنأد (79/9

توصیف متغیرهای جمعیتشناختی

درصد) و بخش اعظمی از پاسخدهنأدگان بأین  90و 10

جدول شماره ( ،)9مشخصات جمعیتشناختی نمونه

سال سن داشتهاند ( 11/3درصد) .نگاه اجمالی به جدول

رماری را نشان میدهد .همانطور که ممحظه مأیشأود،

یأاد شأده نشأان مأیدهأد ،بیشأتر پاسأخدهنأأدگان دارای

ویژگیهای جمعیت شأناختی ،حأاکی از رن هسأتند کأه

تحصیمت لیسانس بودهاند ( 19درصأد) و  79/9درصأد

بررسی تثییر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتب با بازار 23 /

از مشأأارکتکننأأدگان متثهأأل و  12/1درصأأد از رنأأان

مجرد بودهاند.

جدول ( )3مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان
جنسیت
زن

مرد

 90یا کمتر

از  99تا 10

از  19تا 30

 39یا بیشتر

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکترا

درصد

مجرد

(نفر)

تحصیمت

متثهل

تعداد

سن

وضعیت تثهل

13

29

10

12

93

91

99

19

10

92

9

13

29

12/1

79/9

19/3

11/3

92/9

91/1

99/9

11/7

19

97/1

9/1

12/1

79/9

شاخصهای توصیفی و همبستگی

مقدار جذر  AVEهمه سأازههأا بیشأتر از همبسأتگی رن

رزمون این معیار به این شأکل اسأت کأه بایأد جأذر
 AVEبرای هر متغیر مکنون بیشتر از همبستگی رن متغیر

سازه با سایر سازههأای موجأود در مأدل اسأت .بنأابراین
روایی افتراقی مدل اندازهگیری میشود.

بأأا سأأایر متغیرهأأای مکنأأون موجأأود در مأأدل باشأأد.
همانطور که در جدول  9نتایج رزمون مشاهده میشود،
جدول ( )4شاخصهای توصیفی و همبستگی
قابلیت پیوند با

قابلیت بازاریابی

عملکرد مالی

عملکرد متمرکز بر

عملکرد همکاری

ارتباطات مبتنی بر

بازار ()MLC

()MC

()FP

مشتری ()CFP

مشتری ()CCP

همکاری ()CC
0/291

0/710

0/717

0/317

0/909

0/323

0/199

0/729

0/123

0/313

0/937

0/711

0/331

0/123

0/379

0/799

0/299

0/190

0/209

0/172

0/212

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

متغیر
ارتباطات مبتنی بر
همکاری ()CC
عملکرد همکاری
مشتری ()CCP
عملکرد متمرکز بر
مشتری ()CFP
عملکرد مالی ()FP
قابلیت بازاریابی
()MC
قابلیت پیوند با بازار
()MLC

معادالت ساختاری را نشان مأیدهأد .ضأرایب مسأیر در

شأأکل ( ،)1مأأدل سأأاختاری پأأژوهش در نأأرمافأأزار

شکل و محتوای جدول حاکی از تائید پنج فرضأیه و رد

 SmartPLSو جأأدول شأأماره ( ،)1نتأأایج مأأدلیأأابی

شأش فرضأأیه از مجمأأوع یأازده فرضأأیه پأأژوهش اسأأت.
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ضأأریب اسأأتاندارد مسأأیر از متغیأأر ارتباطأأات مبتنأأی بأأر

مسأأیر  0/970همأأراه بأأا سأأطح معنأأاداری  0/091اسأأت.

همکاری به قابلیت پیوند بأا بأازار  0/212و دارای سأطح

فرضیه یازده ایر معنادار قابلیت بازاریابی بر عملکرد مالی

معناداری  0/009است .فرضیه پأنج نیأز کأه ایأر معنأادار

بأأا ضأأریب مسأأیر  0/331در سأأطح معنأأاداری  0/009را

ارتباطأأات مبتنأأی بأأر همکأأاری بأأر قابلیأأت بازاریأأابی را

تائید میکند.

پیشنهاد می دهد ،تائید میشود .سطح معناداری  0/009و

شش فرضیهای کأه رد شأدند ،عبأارت بودنأد از ایأر

ضأأریب اسأأتاندارد مسأأیر  0/799شأأاهد ایأأن مدعاسأأت.

معنادار ارتباطات مبتنی بر همکاری بر عملکأرد متمرکأز

فرضیه شش ،مدعی ایر معنادار قابلیت پیوند بأا بأازار بأر

بر مشتریان ،ایر معنادار ارتباطات مبتنأی بأر همکأاری بأر

عملکرد متمرکز بر مشتریان بأود .نتأایج مأدل سأاختاری

عملکرد همکاری مشتریان ،ایر معنادار ارتباطأات مبتنأی

ضمن تائید این فرضیه ،ضریب استاندارد مسأیر بأین ایأن

بأأر همکأأاری بأأر عملکأأرد مأأالی ،ایأأر معنأأادار قابلیأأت

دو متغیأأر را  0/300تخمأأین زده ،بأأا نشأأان دادن سأأطح

بازاریابی بر عملکأرد متمرکأز بأر مشأتریان ،ایأر معنأادار

معناداری  ،0/009ایأن عأدد را معنأادار نشأان مأیدهأد.

قابلیت پیونأد بأا بأازار بأر عملکأرد همکأاری مشأتری و

بأدین طریأق فرضأیه شأش تائیأد مأیشأود و یأا بأهطأأور

باالخره تثییر معنادار قابلیت پیونأد بأا بأازار بأر عملکأرد

دقیقتر ،رد نمیشود .فرضیه تائید شده بعأدی فرضأیه نأه

مالی .سطح معناداری محاسبه شده برای این شش فرضیه

اسأأت کأأه ایأأر معنأأادار قابلیأأت بازاریأأابی بأأر عملکأأرد

بأأه ترتیأأب عبأأارت هسأأتند از،0/999 ،0/110 ،0/231 :

همکاری مشتری را مطر میکند .ضریب استاندارد این

 0/199 ،0/113و 0/997

شکل ( )2مدل ساختاری پژوهش در نرمافزار

SmartPLS
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جدول ( )5نتایج تحلیل مسیر
ضریب استاندارد مسیر

مقدار p

نتیجه

فرضیه

0/021

0/231

رد

0/997

0/110

رد

-0/977

0/999

رد

0/212

0/009

تائید

0/799

0/009

تائید

0/300

0/009

تائید

H7

قابلیت بازاریابی :عملکرد متمرکز بر مشتریان

0/900

0/113

رد

H8

قابلیت پیوند با بازار :عملکرد همکاری مشتریان

0/912

0/199

رد

H9

قابلیت بازاریابی :عملکرد همکاری مشتریان

0/970

0/091

تائید

H10

قابلیت پیوند با بازار :عملکرد مالی

0/109

0/997

رد

H11

قابلیت بازاریابی :عملکرد مالی

0/331

0/009

تائید

H1

H2

H3

H4

H5

H6

جهت مسیر
ارتباطات مبتنی بر همکاری :عملکرد متمرکز
بر مشتریان
ارتباطات مبتنی بر همکاری :عملکرد همکاری
مشتری
ارتباطات مبتنی بر همکاری :عملکرد مالی
ارتباطات مبتنی بر همکاری :قابلیت پیوند با
بازار
ارتباطات مبتنی بر همکاری :قابلیت بازاریابی
قابلیت پیوند با بازار :عملکرد متمرکز بر
مشتریان

نمودار ( )9نیز مأدل تحقیأق را در حالأت معنأاداری

بارهای عاملی روایی باالی مدل را اندازهگیری مأیکنأد

ضأأرایب ( )t-valueنشأأان مأیدهأأد .ایأأن مأأدل درواقأأع

و از تمامی معأادالت انأدازهگیأری 3 ،فرضأیه در سأطح

تمأأامی معأأادالت انأأدازه کیأأری (بارهأأای عأأاملی) و

اطمینان  11درصد معنادار شدهاند (زیرا رماره  tخارو از

معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) را با استفاده از رماره

بازه  -1/32تا  +1/32قرار دارد).

 tرزمأون مأی کنأد .بأر طبأق ایأن مأدل نتأایج حاصأل از
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شکل ( )3نتایج مقدار  tدر نرمافزار SmartPLS

نتیجهگیری و پیشنهادها
موضوع اصلی این پژوهش این است کأه ارتباطأات

بازار مشخصتر است .نتایج ایأن مطالعأه نشأان مأیدهأد
که ارتباطات مبتنأی بأر همکأاری بأهطأور غیرمسأتقیم از

مبتنی بر همکاری یک شرکت ،ایجاد قابلیتهای مرتب

طریق قابلیتهای مرتب با بازار (قابلیت پیوند بأا بأازار و

بأا بأازار را تقویأت کأرده و ایأن بأأهنوبأه خأود عملکأأرد

قابلیت بازاریابی) ،تأثییر مأیگأذارد .بنأابراین ارتباطأات

شرکت را بهبود میبخشد .در این پژوهش نشأان دادیأم

مبتنی بأر همکأاری مأیتوانأد بأه بهبأود اعتمأاد و تعهأد

که قابلیتهای مرتب با بأازار ،بأرای شأر چگأونگی و

مشتریان با نتیجه نهایی دستیابی به عملکرد رابطهای برتأر

تثییر ارتباطات مبتنی بر همکاری بأر معیارهأای مختلأف

مشأأتریان ،کمأأک کنأأد .عأأموه بأأر ایأأن ،ایأأن ارتبأأاب

عملکأأرد رابطأأهای ،اهمیأأت دارد .بأأهویأأژه رابطأأه بأأین

بهبودیافته میتواند جریان اطمعات بازار را بین شأرکت

ارتباطأأات مبتنأأی بأأر همکأأاری و معیارهأأای عملکأأرد

و مشتریان رن ،بهبأود بخشأد و قابلیأتهأای بازاریأابی و

رابطهای (متمرکز بر مشتری ،همکاری مشتری و مالی) با

مرتب با بازار را برای ایجاد پیشنهادات برتأر تولیأدات و

توجه به تثییر واسأطه غیرمسأتقیم قابلیأتهأای مأرتب بأا

روابأ بهتأأر مشأأتریان نتیجأأه دهأأد .بأأاوجوداین مأأا هأی

بررسی تثییر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتب با بازار 21 /

پشتیبانی برای ایرات مستقیم ارتبأاب مبتنأی بأر همکأاری
بر روی معیارهای عملکرد رابطهای (متمرکز بر مشأتری،

 -9توجه ویژه و فراهمسأازی شأرای بأرای افأزایش
ارتباطات مبتنی بر همکاری

همکاری مشتری و مالی) ،مشاهده نمیکنیم .هأمچنأین،

 -1تقویت قابلیتهای پیوند با بازار

قابلیت پیوند با بأازار قأادر بأه بهبأود عملکأرد همکأاری

 -9تقویت قابلیت بازاریابی

مشتری و عملکرد مالی نبوده و قابلیت بازاریابی نیز قادر

 -1تمرکأأز بأأر فعالیأتهأأای مأأدیریتی و بازاریأابی و

به بهبود عملکرد متمرکز بر مشتری نیسأت .ایأن بأه ایأن
معناست کأه اتخأا ارتبأاب مبتنأی بأر همکأاری بأهطأور
غیرمستقیم از طریق واسطه قابلیت پیوند با بازار و قابلیت
بازاریابی ،شرکتها و مشتریان را قادر بأه داشأتن درم

ارتباب با مشتریان
 -3هماهنگی بأا تغییأر شأرای و هشأیاری نسأبت بأه
تغییرات محیطی
در انتها باید افزود با توجه به اینکه جامعه مأورد نظأر

بهتأأر از مزای أای متقابأأل و سأأرمایهگأأذاری وی أژه رواب أ

واحدهای صنعتی استان زنجان بوده اسأت؛ بنأابراین ایأن

میسازد که این بهنوبه خود منجر بأه افأزایش رفتارهأای

موضأأوع مأأیتوانأأد محأأدودیتی در تعمأأیم نتأأایج ایأأن

جمعی مشتریان میشود .همانگونه کأه بیأان شأد نتأایج

پأأژوهش بأأه سأأایر واحأأدهای صأأنعتی باشأأد .در نتیجأأه

این پژوهش نشان میدهد که ارتباب مبتنی بر همکأاری،

پیشنهاد میشود در پژوهشهای رتی جامعههای رمأاری

معیارهأأای عملکأأرد رابطأأهای (متمرکأأز بأأر مشأأتری،

گسترده تر مورد رزمأون قأرار گیأرد و بأرای شأناخت و

همکاری مشتری و مالی) را از طریق ایأر واسأطه قابلیأت

درم بیشتر به بررسی سایر معیارهای عملکرد رابطأهای،

بازاریابی و قابلیت پیوند با بازار به جای تثییر مسأتقیم بأر

سأأایر قابلیأأتهأأای سأأازمانی و در نظأأر گأأرفتن عوامأأل

معیارهأأای عملکأأرد رابطأأهای (متمرکأأز بأأر مشأأتری،

صنعتی و محیطی پرداخته شود.

همکاری مشتری و مالی) ،بهبأود مأیبخشأد .ایأن اشأاره
میکند که استراتژیهای ارتباب مبتنی بر همکأاری تنهأا

منابع

منابع بالقوه بوده و برای عملکرد بهطور مسأتقیم بأاارزش

 -9احمدی زاد ،ررمان ،اخوان حجازی ،سید مجتبی،

نهستند .بهعبأارت دیگأر در زمأان اتخأا اسأتراتژیهأای

صبور طینت ،امیر حسین ( « .)9910به کارگیری

ارتباب مبتنی بر همکاری ،شرکتهأا دارای قابلیأتهأای

مدل بلوغ قابلیت های بازاریابی به منظور ارزیابی

برتأأر مأأرتب بأأا بأأازار بأأرای دسأأتیابی و حفأأظ مشأأتریان

فرریندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو»،

باارزش و ایجاد فعالیتهای توزیأع خأدمات و تولیأدات

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،

بوده و بنابراین عملکرد برتر را ایجاد میکننأد .کأه ایأن

سال اول ،شماره دوم

نتایج با نتأایج پأژوهشهأای قبلأی بیأان شأده در پیشأینه
پژوهش در این زمینه نیز سازگار است.

 -1حسین زاده شهری ،معصومه ،حبیبی ،معصومه،
حیدری ،وجهیه (« .)9911بررسی تثییر قابلیت های

با در نظر گأرفتن نتأایج حاصأل از تحلیأل دادههأا و

بازاریابی بر حس گری و شکل گیری استراتژی

بررسأأی فرض أیههأأای پأأژوهش ،پیشأأنهادات زیأأر بأأرای

خمق و به موقع بازاریابی» ،فصلنامه علمی پژوهشی

واحدهای صنعتی ارایه میگردد.

تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره اول
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