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چکیده
پژوهش حاضر ،اثربخشترین قابلیتهای بازاریابی برونگرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید ،با درنظرگررفتن
نقش تعدیلگری ساختار مشتریبنیاد بر مبنای رویکردی ترکیبی و تحت مطالعهای توصیفی -همبستگی را شناسایی کررده
است .جامعۀ آماری این پژوهش ،کارکنان برخی از شرکتهای تولیردی فعرال در صرنایع ذرذایی و خودروسرازی ،شرامل
 5293نفر است .برای اندازهگیری نقش متغیّر تعدیلگر ،با انجام تحلیل آماری ،جامعه به دو بخش کارکنان شرکتهای برا
ساختار مشتریبنیاد و ذیرمشتریبنیاد تقسیم شده است و از روش نمونهگیرری ببقرهای تصرادفی بررای جمرعآوری دادههرا
استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها در مرحله اول ،مصاحبه نیمهساختاریافته برا رویکررد دلفری سرهمرحلرهای ،بررای
شناسایی قابلیتهای بازاریابی برونگرا و در مرحله دوم پرسشنامه 24سؤالی برای سنجش روابط برین متغیّرهرا بروده اسرت.
براساس نظرات مصاحبهشوندگان ،اثربخشترین قابلیت هرای بازاریرابی مرؤثر در تولیرد محصرول جدیرد شرامل «تعامرل برا
مشتری»« ،شناسایی بازار» و «ارتباط با شرکا» بودهاند که نتایج مردلسرازی تریثیر آنران را تیییرد مریکنرد .سرایر یافترههرای
پژوهش ،بیانگر نقش تعدیلگری مثبت ساختار مشتریبنیاد در رابطه بین قابلیتهای بازاریابی برا عملکررد تولیرد محصرول
جدید بوده است .بهعبارتدیگر ،با وجود قابلیتهای بازاریرابی در برخری شررکتهرا ،بریتروج ی بره براحری سراختاری
مشتریبنیاد ،موفقیت چندانی در تولید محصول جدید برای آنان به همراه نداشته است.
واژههای کلیدی :عملکرد توسعه محصول جدید ،قابلیتهای بازاریابی برونگرا ،ساختار مشتریبنیاد.
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 .5مقدمه
گذر از دورۀ فراصنعتی با تمام پیامدهای آن ،اعرم از
افررزایش شرردت رقابررت در بازارهررای ج ررانی ،ظ ررور

ارزشهررای برتررر و خروجرریهررای موفقیررتآمیررز برررای
مشتری است (مو و دی بندِتو.)2152 ،1

فناوریهای نروین و پیشررفته ،کوتراهشردن چرخرۀ عمرر

یررک شرررکت مرریتوانررد بررا پیشروشرردن در خلرر

محصول و پویرایی در فرآینرد توسرعه محصرول جدیرد،

ارزشهای جدید برای مشتری ،پیوندی قوی برا مشرتری

محیط چالشانگیزی را برای اکثر سازمانهای تولیدی و

ایجاد کند و در نتیجه وفاداری مشتریان را بهدست آورد

صنعتی ایجاد کرده است (ژئو و لی ،)2151 ،5به شرکلی

که این خود ،در سوددهی شرکت بسیار م م اسرت (دی

که آنان بیش از هر زمان دیگری دریافتهانرد کره اتکرای

و مورمان .)2151 ،7برااینحرال ،ایجراد ارزش مشرتری و

محض به اهرمهای رقابتی سنتی ،مانند افزایش کیفیرت و

نتایج موفقیتآمیز آن ،بر داشتن شناخت دقی برازار بره

کاهش هزینه در ارائه کاال و خدمات کافی نبروده اسرت

نیازهای مشرتریان ،حرکرات شررکا و رقبرا و رشرد برازار

(تئودوسیو و همکاران )2152 ،2ولی در مقابل ،مفاهیمی

مبتنرری اسررت (ژئررو و وو .)2151 ،8ابالعررات بررازار کرره

مانند سرعتیافتن محصول جدید ،معرفری سرریع آن بره

دیدگاههای عمی را افزایش میدهد ،ناشی از تعامرل برا

بازار و انعطرا پرذیری در رقابرت ،نمرود بسریاری یافتره

مشررتری ،پیونرردهای شرربکهای بررا شرررکای تجرراری و

اسرررت (یرررو و همکررراران .)2154 ،9در چنرررین شررررایط

حساسریت برره نشرانههررای برازار اسررت (کومررار.)2151 ،3

متالبمی ،تمرکز بر دیدگاه سنتی رقابت کره برر منرابع و

ارتبابات برون گرا ،نهتن ا باعث دستیافتن شرکتها به

قابلیتهای درونسازمانی متکی است ،اثربخشی چندانی

م ارتها ،منابع و قابلیتهای تکمیلری مریشروند ،بلکره

در سازگاری با بازارهای بهشدت متغیّرر امرروزی نردارد

ابالعات وسیعی از نیازهای مشرتریان را در اختیرار آنران

(دی ،)2155 ،4بلکه برا توجره بره تغییرر قردرت برازار بره

قرررار مرریدهررد و موج ر رشررد دیرردگاههررای آنرران در

سرررمت مشرررتریان و افرررزایش پیعیررردگی ،سررررعت و

خصوص ارزشهای مورد توجه مشتریان مریشرود (مرو،

ذیرمنتظرهبودن تغییرات بازار ،اتخاذ دیدگاهی برونگررا

 .)2151با توجه به درک اهمیت قابلیتهای بازاریرابی

51

که در آن یک شرکت باید با بازار شروع کنرد و اینکره

از دیرردگاه برررونگرررا 55در افررزایش کررارایی و توسررعه

به این سؤال پاسخ دهد کره چره کرار مفیردی مریتوانرد

شرکت ها ،پژوهشگران در سالیان اخیر تالش کردهاند تا

برررای بررازار بکنررد ،اهمیررت دوچنرردانی مررییابررد (مررو،1

اثربخشترین قابلیرتهرای بازاریرابی از منظرر بیرونری را

 .)2151درواقررع ،گرررایش بررازار بررر اهمیررت مشررتریان و

بشناسند .در ایرن زمینره ،دی ( ،)2155در پرژوهش خرود

ابالعات بیرونی در ایجاد ارزش برای مشرتری و کسر

تعامل با مشتری 52را قابلیت اصلی بازاریابی برمیشمارد.

مزیت رقابتی تیکید دارد .اصل اساسی دیدگاه برونگررا

مو و دی بندِتو ( ،)2152معتقدنرد کره قابلیرت شناسرایی

این است که عملکرد شرکت در ابعاد مختلر

ناشری از

شناسایی ،تعیرین و مردیریت انتظرارات مشرتری و ایجراد
1. Zhou & Li
2. Theodosiou et al
3. Yu et al
4. Day
5. Mu

6. Mu & Di Benedetto
7. Day & Moorman
8. Zhou & Wu
9. Kumar
10. Marketing capability
11. Outside-in Perspective
12. Customer engaging
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بازار ،5منبع ابالعاتی سرشراری را در پریشبینری تالبرم

میان ،بهنظر می رسد که ساختار مشتری بنیاد بتواند رابطره

بازار در اختیار شرکت قرار میدهد ،درحالیکره کومرار

بیانشده را تقویت کند.

( ،)2151ارتبررراط برررا شررررکا 2را فرصرررتی در برقرررراری

نگاهی گذرا به وضعیت کنونی اقتصاد کشرور مرا ،و

پیونردهرای شربکهای قرروی در ج رت افرزایش عقالنیررت

این مسئله که انتظار بازار در شکلگیری وضعیت جدیرد

سازمانی میداند.

در دورۀ پسرراتحریم ،بررر الت ررا بیشررتر محرریط صررنعت

درعینحرال ،نظریرهپرردازان بازاریرابی معتقدنرد کره

افزوده است ،مبیِّن این واقعیرت اسرت کره شررکتهرای

برررای پاسررخگویی ب تررر برره نیازهررای مشررتریان ،سرراختار

داخلی در هر وضعیتی چه با برداشتن تحریم و چه تداوم

سررازمانی بایررد بررا گررروههررای مشررتریان سررازگار باشررد

وضعیت موجود ،به توسعۀ محصول و خدمات جدیرد برا

(هاروی2154 ،9؛ تسی .)2117 ،4در همینزمینه ،تحقیر

هد

مو ( ،)2151نشران مریدهرد کره سراختار مشرتریبنیراد،1

کس وکار ناگزیرند .ازاینرو ،برا توجره بره پیشرینههرای

توانایی سازمان را در حل نیازهرای خراص مشرتریان براال

پژوهشرری گفتررهشررده در خصرروص اهمیررت دیرردگاه

میبرد .با یک ساختار مشتری بنیاد ،شرکت بررای تولیرد

برونگرا در کس

قابلیتهای رقابتی در ب بود عملکررد

محصول جدید ،میتواند کره زنجیررۀ ارزش صرنعت ،از

تولیررد محصررول جدیررد ،بررهنظرمرریرسررد کرره شناسررایی

جمله تیمینکنندگان ،مشتریان و شرکا را ارزیابی کنرد و

قابلیتهای بازاریابی با رویکرد برونگرا در فضای برازار

بررر اسرراس دیرردگاههررای منررابع ابالعرراتی مختلرر ،

ایران و در چنین شرایط متالبمی بیش از پیش ضرورت

و

پژوهش حاضر این بوده است

پیشرررن ادهای جدیرررد را تمرررایز ببخشرررد (هرررومبر

کسر

مزیرت رقرابتی بررای بقرا و سرودآوری در

دارد .در این راستا ،هد

همکاران .)2118 ،1این نشان میدهد که عملکرد کامرل

تا ضمن شناسایی اثرربخشتررین قابلیرتهرای بازاریرابی

قابلیت بازاریابی در تولیرد محصرول جدیرد نیازمنرد ایرن

برونگرا کره کمترر پژوهشری در ایرران بره آن پرداختره

است که ساختار سازمانی نیاز تعامل برا مشرتری ،ارتبراط

است ،به نقش آنان در عملکررد تولیرد محصرول جدیرد

شرکا و شناسایی بازار را بازترا دهرد (مرو .)2151 ،در

پرداخترره بپررردازد .همعنررین بررا توجرره برره نقررش سررازنده

همین زمینره ،هراروی ( ،)2154اعتقراد دارد کره سراختار

ساختار سازمانی در پاسخگویی به ارزشهای مرورد نیراز

مشتریبنیاد توانایی شرکت در تولید محصرول جدیرد را

دیگررر پررژوهش در ج ررت تبیررین اثررر

از بریر هماهنر

مشررتریان ،هررد

کررردن نیازهررای بخررش مشررتریان بررر

تعرردیلگررری سرراختار مشررتریبنیرراد در رابطرره قابلیررت

افزایش میدهرد .بنرابراین

بازاریابی و عملکرد تولید محصرول جدیرد پایرهگرذاری

نقش قابلیت بازاریابی در ب بود عملکرد تولیرد محصرول

شده است تا چگرونگی تریثیر ماهیرت سراختاری در ایرن

جدید 7به ماهیت ساختار سازمان بستگی دارد که درایرن

رابطه مشخص شود .بنابراین پژوهش با این سرؤال آذراز

اساس ابالعات منابع مختل

مرریشررود کرره اثررربخشترررین قابلیررتهررای بازاریررابی
1. Market sensing
2. Partner linking
3. Harvey
4. Teece
5. Organization structural alignment
6. Homburg
)7. New product development (NPD

برررونگرررای مررؤثر در عملکرررد تولیررد محصررول جدیررد
کدامند و نقش ساختار مشریبنیاد در این زمینه چیست؟
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 .2مرور مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
 .5-2قابلیتهای بازاریابی برون گرا و عملکرد تولید
محصول جدید

فراهم کند .شناسایی بازار بره معنری توانرایی شررکت در
پیشبینی رشد آینده بازارها و شناسایی فرصرتهرای در
حال ظ ور بر اساس ابالعات برهدسرت آمرده از محریط

محصروالت جدیرد ماننرد دریعرهای از فرصرتهرا

کسرر وکررار اسررت (تسرری .)2117 ،قابلیررت شناسررایی

هستند که رو به سازمانها گشوده مریشروند و در عرین

برگرفته از دانش در مورد برازار و توسرعه آن اسرت ،امرا

حرال برا ریسرک زیرادی نیرز همرراه هسرتند (برالبی و

مبتنی بر فعالیتهای پرردازش ابالعرات سرازمانی ماننرد

کعروئی .)5931 ،ازمنظرر کروپر ،یرک مشرکل اساسری

بررسی ،فیلترکردن ،ارزشریابی و تفسریر ابالعرات اسرت

اندازهگیری موفقیرت محصرول جدیرد ،ایرن اسرت کره

(دی .)2155 ،شرکت میتواند با شناسایی جریان برازار،

تفسیر موفقیت متیثر از گروههای ذینفع ماننرد ،عملکررد

رمزگذاری و معنادهی به نشرانههرای محیطری ،الگوهرای

توسعۀ محصول جدید ،بازاریابی و تولید قرار دارد (دی

در حرررال رشرررد را در محررریط برررازار کشر ر

کنرررد و

و مورمان ،)2151 ،ازاینرو ،نقش قابلیتهرای بازاریرابی

فرصتهرایی را بررای تولیرد موفقیرتآمیرز محصروالت

در عملکرررد شرررکتهررا ،در تولیررد محصررول جدیررد

جدیررد فررراهم کنررد کرره بررا ب رررهگیررری از آن مرریتوانررد

مسئلهای بوده است که محققان بدان توجه داشرته بروده-

نیازهای آشکار و ن ان مشتریان را پاسخ دهرد و زودترر

اند .دراین زمینره ،دی ( )2155در پرژوهش خرود تعامرل

از رقبا به تغییرات شرایط بازار واکنش نشان دهرد (دو و

با مشتری را قابلیرت اصرلی بازاریرابی مریدانرد و اعتقراد

کاماکورا.)2152 ،2

دارد وجرررود ایرررن قابلیرررت در شررررکت ،نشررراندهنرررده

در مقابل این ،کومار ( )2151معتقد است که ارتباط

دستورات استراتژیک برای برقرراری رابطره صرمیمانه برا

ارتبرابی از قبیرل

مشررتری اسررت کرره بررا هررد

ارتقرراء عملکرررد شرررکت،

با شرکا با ارائره فرصرتهرای مختلر

پیونرردهررای شرربکهای و دسترسرری برره منررابع مختلرر

ازجمله تولید محصول جدید ،سروددهی ب ترر و کرارایی

ابالعاتی ،عقالنیت سرازمانی را افرزایش مریدهرد .ایرن

شرکت اتخراذ مریشرود .اُور و بروش ،)2155(5معتقدنرد

توانررایی در یررک محرریط بررازار آزاد اهمیررت ویررژهای

اگر مشتریان از مزایای محصوالت جدید شرکت راضی

مییابد؛ زیرا ارائه راهحلهای پیعیده به مشرتری نیازمنرد

باشند ،حس همسویی بیشرتری برا ارزشهرای سرازمان را

مدیریت تعرامالت پیعیرده و تبرادل دانرش و منرابع برین

در خود ایجاد میکنند و ارتباط نزدیکتری برا شررکت

شرکای متعدد است (مو .)2151 ،قابلیت ارتباط با شررکا

برقرار میکنند که این حالت وفاداری مشتری به سازمان

میتواند به شررکت کمرک کنرد ترا ظرفیرتهرا و منرابع

را افزایش میدهد.

شرکای شبکه را مدیریت کند؛ منط این کار ،این است

مو و دی بندِتو ( ،)2152بر این باورند که برا قابلیرت

که ارزشسازی نیازمند ترکی

منابع و قابلیتهای چنرد

شناسایی بازار ،یک شرکت میتوانرد رونردها ،عالئرم و

شرریک بررای ابتکرار محصرول و ایجراد تجربره مشرتری

بازار را پیشبینری کررده از نیازهرای

و روتایرمیرل .)2151 ،9هرچره شررکت

رویدادهای ضعی

گوناگون مشتریان و محیط متغیر بازار آگاه گرردد و در

اسرت (هوآنر

اصررلی بتوانررد منررابع و قابلیررتهرای شرررکای مختل ر

را

نتیجره ،زمینرهای برررای ایجراد ارزش برتررر بررای مشررتری
1. Orr & Bush

2. Du & Kamakura
3. Hoang & Rothaermel
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خالقانرره ترکیرر کنررد ،محصرروالت و خرردمات جدیررد

مرحله مصاحبه با مدیران بازاریابی ،قابلیتهای بازاریابی

موفقیررتآمیررز بیشررتری برره بررازار معرفرری مرریشررود و

برونگرای مؤثر در عملکررد تولیرد محصرول جدیرد در

ارزشسازی مشتری باالتر میرود (مو.)2159 ،

شرکت های ایرانی به سه دسته کلی «تعامل برا مشرتری»،

برداشت و درک مشترک از پیشرینۀ پرژوهش ،مبریّن

«شناسایی دقیر برازار» و «ارتبراط برا شررکا» ببقرهبنردی

این است که قابلیتهای بازاریرابی بررونگررا مریتواننرد

شدند .در جدول 5شاخصهای انردازهگیرری هریرک از

شررواهد حقیقرری را برررای شرررکتهررا فررراهم آورن رد تررا

قابلیرررتهرررای بازاریرررابی شناسرررایی شرررده از سررروی

تغییرات سریع بازار را پیشبینی کند و در برابر سرعت و

مصاحبهشوندگان آمده است.

پیعیدگی فزاینده این تغییرات ،محکمتر شوند .در ادامره

نگاهی به یافتههای درکشده از پیشینۀ پژوهشری در

قابلیتهای

حوزه قابلیتهای بازار مؤثر در تولید محصرول جدیرد و

رقررابتی مررؤثر در عملکرررد تولیررد محصررول جدیررد ،برره

همعنبن نتایج مستخرَج از مصاحبه با تعدادی از مردیران

شناسایی قابلیتهای بازاریابی در فضای صرنعت مرتالبم

بازاریابی شرکتهای تولیدی در ایران ،ایرن نکتره را در

ایررران پرداخترره شررده اسررت .برررای ایررن هررد  ،برا یررک

ذهن ما تداعی میکند که قابلیتهای بازاریابی شناسایی

رویکرد کیفی و انجام مصاحبه نیمهساختاریافته بره روش

شررده اعررم از «تعامررل بررا مشررتری»« ،شناسررایی بررازار» و

دلفی و در بی سه مرحله با تعداد هشرت نفرر از مردیران

«ارتباط برا شررکا» ،فرصرتهرایی بررای تولیرد محصرول

بازاریرررابی شررررکتهرررای فعرررال در صرررنایع ذرررذایی و

جدید در شرکت ایجاد میکند تا برا اسرتفاده از منرابع و

خررودرویی ،برره شناسررایی اثررربخشترررین قابلیررتهررای

قابلیتهای مختل  ،از ایدهها برای تولیرد موفقیرتآمیرز

بازاریابی برونگرا که در عملکرد تولید محصول جدیرد

محصول جدید استفاده کنند ،بنرابراین فرضریههرای زیرر

با توجه به اهمیت دیدگاه برونگرا در کس

مؤثر بوده اند ،پرداخته شده است .در ن ایت ،پس از سره

قابل تعری

هستند؛

جدول  .1شناسایی قابلیتهای بازاریابی برونگرا حاصل از مرحله مصاحبه
قابلیررتهررای
بازاریابی

شاخصهای اندازهگیری
پاسخگویی مطمرئن بره نیازهرای مشرتری ،بررآوردن انتظرارات مشرتری،

تعامررررل بررررا سرمایه گذاری در منابع برای نزدیک شدن به مشتری ،شنیدن ایردههرای
مشتری

مشتری ،توجه به دیدگاه مشرتری در فرآینرد تولیرد محصرول ،توجره بره
مشتری از دیدگاه مشتری

شناسررررررایی روندها و رویدادهای بازار ،آگاهی به شرایط متغیر بازار ،گوش دادن به
بازار
ارتبررراط برررا
شرکا

مسائل و فرصتهای بازار ،پیشبینی روندها و رویدادهای بازار

سازگاری نتایج اکتشافی با پیشینههای پژوهشی
یافتررههررای اکتشررافی حاصررل از مصرراحبه بررا نتررایج
استخراج شده در پرژوهشهرای دی ( )2155و اُور و
بوش ( )2155سازگاری دارند.
یافتههای اکتشافی این بخش با نتایج اسرتخراج شرده
در پژوهشهای مرو و دی بنردِتو ( )2152سرازگاری
دارند.

در دسترس شرکا بودن ،داشتن سیستم رسمی برای همکراری برا شررکا ،یافتررههررای اکتشررافی حاصررل از مصرراحبه بررا نتررایج
پویررایی در تغییررر روابررط بررا شرررکا ،اسررتفاده از منررابع شرررکا ج ررت اسررتخراج شررده در پررژوهشهررای کومررار ()2151
ارزشسازی

سازگاری دارند.
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« :H1قابلیت تعامرل برا مشرتری» ،برر ب برود عملکررد
تولید محصول جدید در شرکت تیثیر دارد.

براحرری و تولیررد بیشررتر محصرروالت دلخررواه مشررتریان،
نیازهای آنان را پاسخ دهد.

« :H2قابلیت شناسایی بازار» بر ب بود عملکررد تولیرد
محصول جدید در شرکت تیثیر دارد.

افزونبراین ،مو و دی بندِتو ( )2152اشاره مریکننرد
که یک ساختار مشتریبنیاد به شرکت اجازه میدهرد ترا

« :H3قابلیت ارتباط با شرکا» ،بر ب بود عملکرد تولید
محصول جدید در شرکت تیثیر دارد.

بازخورد شرکای خود را در فرایند تولید محصول جدید
اعمال کند؛ این خود یکی از م مترین عوامرل موفقیرت

 .2-2ساختار مشتری بنیاد ،قابلیت رقرابتی و عملکررد
تولید محصول جدید

در تولید محصول جدید بهشمار میرود .همعنین ،یرک
سررازمان مشررتریبنیرراد ،در مقایسرره بررا دیگررر شرررکتهررا،

نظریهپردازان سازمان بر این باورند که اگرر شررکت

راحتتر میتوانرد دیردگاههرا و بیرنشهرای برازار را در

میخواهد سود خود را به حداکثر برساند ،بایرد سراختار

فعالیتهای شناسایی بازار در زمان مناس

ترکیر کنرد

سازمانی مناسبی براحی نماید (دی .)2111 ،ازاینرو ،با

(دی .)2111 ،در نتیجررره« ،سررراختار مشرررتریبنیررراد» بررره

اقتبرراس از ایررن دیرردگاه در پررژوهش حاضررر« ،سرراختار

شرکتها این امکان را میدهد تا با ترکی

دیدگاههرای

مشتریبنیاد» میرزان تطبیر سراختار سرازمانی شررکت برا

تعامل با مشتری ،ارتباط با شرکا و شناسایی بازار ،ب تر بر

شده است .سراختار مشرتری-

و کارهای خاص و افزایش سرعت تصمیمگیرری

گروههای مشتریان تعری

کس

بنیاد ،به شرکتها امکان پاسخگویی و تطبی سریعتر برا

برررای فعالیررتهررای  NPDتمرکررز کننررد (مررو.)2151 ،

نیازهررای مشررتری و تصررمیمگیررریهررای مشررتریبنیرراد را

بنابراین بهنظرمیرسد ،وقتی شررکتهرا بتواننرد سراختار

و همکراران .)2118 ،یرک سراختار

بازار و مشرتریان همسرو کننرد ،در

میدهرد (هرومبر

خود را ب تر با اهدا

مشتری بنیاد ،تع د مشترکی را برای مشتریان میآفرینرد؛

پی آن میتوانند با برهکرارگیری ترکیبری از قابلیرتهرای

مسئولیت مدیریت ارتباط با مشرتری را براال مریبررد کره

بازاریابی ،فعالیتهای مربوط به تولید محصول جدیرد را

پاسخ سریع به مشتریان و افزایش انگیزه مشرتری

ب تر و ب ینهتر مدیریت کنند .برراین اسراس ،فرضریه زیرر

موج

برررای ارتبرراط ب ینرره بررا شرررکت مرریشررود (رینررارتز و

تعری

میشود:

همکاران .)2114 ،5این نشان میدهرد کره یرک سراختار

 :H4سررراختار مشرررتریبنیررراد ،برررهبورمثبرررت تر ریثیر

مشتریبنیاد ،میتواند دانش مشتری را وارد شرکت کنرد

قابلیررتهررای بازاریررابی را بررر عملکرررد  NPDتعرردیل

و قابلیت بازاریرابی را در عملکررد  NPDافرزایش دهرد.

میکند.

و همکرراران ( ،)2118معتقدنررد کرره سرراختار

در ادامه ،با توجره بره مبنرای تئوریرک و پیشرینههرای

هررومبر

مشتریبنیاد ،نخست به کارکنان این امکان را میدهد ترا

پژوهشی اشارهشده که بره شرکلگیرری فرضریات منجرر

ب تر روندها ،نیازهای خاص و مسرائل معمرولی مشرتریان

شده است ،مدل مف ومی پژوهش ارائره شرده اسرت  .در

را شناسایی کند و در جای خود به آن ا اجرازه مریدهرد

الگوی مف رومی ارائرهشرده در شرکل  ،5بررای سرنجش

تررا رفتارهررای مشررتریان را تفسرریر و پرریشبینرری کنررد و بررا

متغیر وابسته عملکرد  ،NPDاز شاخصهای اندازهگیری
استخراجشرده از پرژوهش مرو ( )2151کره از سره معیرار

1. Reinartz et al

نسبی شامل «فروش نسبی محصرول»« ،سر م نسربی برازار
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برای محصول» و «سرود نسربی سررمایه گرذاری برر روی
محصول» شکلگرفته استفاده گردید.
قابلیتهای بازاریابی
برونگرا

ساختار
مشتریبنیاد

تعامل با
مشتری

H
H
H

H1

عملکرد

شناسایی
بازار

H2

NPD

H3

ارتباط با
شرکا

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

از سرروی دیگررر در مرردل ارائررهشررده برررای ارزیررابی

 .3روششناسی پژوهش

قابلیررتهررای بازاریررابی در جایگرراه متغیرهررای مسررتقل

پژوهش حاضر از منظر هد  ،کاربردی و از لحرا

پژوهش ،از شاخصهای اندازهگیرری شناسراییشرده در

روش ،ضمن داشتن رویکردی ترکیبی (کیفری-کمری)،

جدول  5که حاصل مصراحبۀ مبتنری برر دیردگاه بررون-

در قال

مطالعرهای توصریفی و از نروع همبسرتگی قررار

گرایانه با تعدادی از مدیران بازاریابی بوده استفاده شده

مرریگیرررد .ابررزار جمررعآوری دادههررا ،در مرحلرره اول

اسررت .همعنررین شرراخصهررای انرردازهگیررری سرراختار

مصاحبه نیمه ساختاریافته با رویکرد دلفی سه مرحلهای با

مشرررتریبنیررراد از پرررژوهش مرررو و دی بنر ردِتو (،)2152

تعداد هشت نفر از مدیران بازاریابی شرکتهای تولیدی

استخراج شده است که شرامل سراختاربندی شررکت برر

فعررال در صررنایع ذررذایی و خررودرویی ،برررای شناسررایی

اساس مؤلفههایی از قبیل «بخشبندی بازار»« ،گروههرای

م مترین قابلیتهای بازاریابی از نگاه بیرونی به بازار کره

مشتریان»« ،ارائه محصول به هر گرروه مشرتری»،

در عملکرد  NPDشرکتها مؤثر برودهانرد و در مرحلره

برازار» و

دوم پرسشررنامۀ  24سررؤالی دربرگیرنررده شرراخصهررای

«پاسخگویی بره مشرتری» بروده اسرت .در ادامره ،روش-

اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،برای سنجش روابط بین

آن

متغیرها بوده است .جامعه آماری پرژوهش بررای مرحلره

مختل

«بهکارگیری منابع سازمان برای تحقر اهردا

شناسی کراربردی حرل مسرئله و جنبرههرای مختلر
بررسی میشود.

پرسشنامه شامل کارکنان شاذل در برخری شررکتهرای
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تولیدی فعال در صنایع ذذایی و خرودرویی کره حرداقل

مجموع پرسشنامههایی که به روش ببقهای تصادفی برین

مردرک آنرران کارشناسری برروده اسررت کره بررا ابالعررات

هریک از ببقات توزیع شده برود ،بررای تحلیرل آمراری

بهدستآمده از امور اداری شرکتها تعرداد آنران 5293

برگشت داده شد .در ادامه ،برای تعیین اثر تعردیلگرری

نفر تخمین زده شد.

متغیر براساس رویکرد مقایسره گروهری ،پرس از تقسریم

برای اندازهگیری نقش تعدیلگر ساختار مشتریبنیاد

جامعه به دو گروه شرکتهای با ساختار مشرتریبنیراد و

در مرردل پررژوهش ،از روش تعیررین اثررر تعرردیلکننررده از

ذیرمشتری بنیاد ،مدل ساختاری ارائهشده ،جداگانه بررای

بری مقایسههای گروهری اسرتفاده شرده اسرت .در ایرن

هرگررروه محاسرربه شررده و تفرراوت آمرراری معنرراداری در

روش ،جامعه آماری بایرد بره دو نمونره شررکتهرای برا

ضرای

مسریر برین نمونرههرا در جایگراه اثررات تعردیلی

سراختار مشرتریبنیراد و ذیررر مشرتریبنیراد بررای بررسرری

تفسیر شده است.

روابط بین متغیرها در هر نمونه و مقایسه نتایج برین آنران

روایرری پرسشررنامه بررا دو روش محترروایی بررا تیییررد

تقسرریم بشررود .ازایررنرو ،پررس از جمررعآوری دادههررای

متخصصرران و روش سررازه بررا اسررتفاده از تحلیررل عامررل

پرسشررنامه و تحلیررل نتررایج مربرروط برره متغیررر سرراختار

تیییدی سنجیده شده است .بدین منظرور ،در مرحلره اول

مشرررتریبنیررراد (برررا آزمرررون میرررانگین) ،آن دسرررته از

گویههرای سرؤالی تنظریمشرده بررای سرنجش متغیرهرای

شرررکتهررایی کرره میررانگین سررنجههررای متغیررر سرراختار

پرررژوهش در اختیرررار تعررردادی از اسر رتادان دانشرررگاه و

مشتریبنیاد برای آنان براالتر از عردد  9بره دسرت آمرده

کارشناسان شرکتهای مذکور قرار گرفته شد و قابلیت

بود ،در تحلیل آماری در جایگاه شرکتهای با ساختار

سنجش هریک از سؤاالت از متغیرر و مؤلفرۀ مربروط بره

مشتریبنیاد و سایر شرکتهایی که میرانگین سرنجههرای

خود از سوی خبرگران برهصرورت محتروایی تیییرد شرد.

مربوبه برای آنان کمتر از  9محاسبه شده بود در جایگاه

ازبرفی ،در مرحله دوم به منظور سنجش روایی سازهای

شرکت های با ساختارذیرمشتریبنیاد ببقرهبنردی شردند.

هریررک از متغیرهررای پررژوهش ،از روش تحلیررل عامررل

نتایج مشخص کرده اسرت کره شررکتهرای برا سراختار

تیییدی اسرتفاده شرد .در ایرن راسرتا مردل انردازهگیرری

مشتریبنیاد (شامل شرکت های فعال در صنایع ذذایی از

مربوط به هر متغیر در نرمافزار  Amos 21براحی شرد و

قبیل شرکت کاله و دلپذیر جمعاً با  193نفر کارکنران) و

سطح برازش هریک از مدلهای اندازهگیری که بیرانگر

شررررکتهرررای برررا سررراختار ذیرمشرررتریبنیررراد (شرررامل

قابلیت سنجش متغیر از راه گویههای سرؤالی مربروط بره

شررررکتهرررای فعرررال در صرررنعت خرررودرو ،از قبیرررل

خود می باشد ،سنجیده شد .شراخصهرای کلری بررازش

شرررررکتهررررای خودروسررررازی سررررایپای کاشرررران و

مدلهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تیییدی) در جردول

ایرررانخررودروی نیشررابور ،جمعراً بررا  711نفررر کارکنرران)

 ،2ارائه شده که بیانگر آن است کره مردلهرای انردازه-

بودهاند ،که با اسرتفاده از فرمرول کروکران حجرم نمونرۀ

گیری هریک از متغیرها ،بررازش خروبی دارنرد و ابرزار

آماری برای ببقره اول  531نفرر و بررای ببقره دوم 293

مناسبی برای سنجش متغیرهای پژوهش هستند.

نفر محاسبه شدهاست ،امّا در ن ایرت تعرداد  531عردد از
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جدول  -2شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری (تحلیل عامل تأییدی)
سازه /شاخص

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

میزان قابل قبول

>9

>1/11

>1/17

<1/3

---

>1/11

<1/3

قابلیتهای بازاریابی برونگرا

2/28

1/111

1/142

1/39

92/5

1/197

1/31

عملکرد NPD

2/43

1/111

1/118

1/32

19/1

1/145

1/39

ساختار مشتریبنیاد

2/13

1/111

1/112

1/31

78/3

1/141

1/32

همعنین پایایی پرسشنامه بره روش آلفرای کرونبرا

(صنعت خودرو) توزیع شده اسرت .میرزان پایرایی بررای

تعیین شده است .بر این اساس ،یک نمونه اولیه  91تایی

هریک از متغیررهرای پرژوهش در جردول 9آورده شرده

از پرسشنامه در بین کارکنان هر دو نوع شررکتهرای برا

است کره ضرری

براالی  1/7بررای هریرک از متغیرهرا،

ساختار مشتریبنیاد (صنایع ذرذایی) و ذیرر مشرتریبنیراد

بیانگر پایایی قابل قبول ابزار گردآوری دادههاست.

جدول  -3ضریب آلفای کرونباخ (پایایی پرسشنامه)

سواالت

نام متغیر

تعداد سؤال

آلفای کرونبا

تعامل با مشتری

1

1/857

شناسایی بازار

4

1/732

ارتباط با شرکا

4

1/812

ساختار مشتریبنیاد

1

1/827

عملکرد NPD

1

1/811

کل پرسشنامه

24

1/881

سازمان
صنایع ذذایی

جنسیت
خودروسازی

سن

صنایع ذذایی

خودرو سازی

گزینهها

فراوانی

درصد

مرد

88

41/95

زن

512

19/18

مرد

595

18/34

زن

13

95/11

 21تا 91

32

48/42

 95تا 41

79

98/42

 45تا 11

51

7/83

 15و باالتر

51

1/21

 21تا 91

13

95/11
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صنایع ذذایی
سطح تحصیالت
خودروسازی

 95تا 41

84

44/25

 45تا 11

28

54/79

 15و باالتر

53

51/11

لیسانس

552

18/34

فوق لیسانس

18

91/78

دکتری و باالتر

51

1/21

لیسانس

38

15/17

فوق لیسانس

74

98/34

دکتری و باالتر

58

3/47

تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار Spss

آمار تفکیکی ارائهشده در جدول 4نشاندهنرده ایرن

ابالعات جمعیرتشناسری و سرنجش

اسررت کرره زنرران در صررنایع ذررذایی برریش از

 ،22برای توصی

مطلرر

نرمالبودن توزیع نمونرههرای مرورد بررسری و نررمافرزار

شرکتهرای خودروسرازی بره کرار گمرارده شردهانرد و

 Amos 21برای آزمون فرضریههرای پرژوهش بره روش

کارکنان شرکتهای تولیردی مرواد ذرذایی جروانترر از

مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده است.

خودروسررازان هسررتند .در عررین حررال سررطح تحصرریالت
کارکنان شرکتهای خودروساز تحت مطالعره براالتر از

 .4یافتههای پژوهش

شرکتهای تولید کننده مواد ذذایی هستند.

 .1-4یافتههای جمعیتشناسی
یافته هرای مربروط بره آمرار توصریفی پرژوهش بررای
هریک از سؤالهای جمعیتشناسری در جردول 4آورده
شده است.

 .2-4یافتههای نرمال بودن توزیع دادهها
نتررایج آزمررون کولموگررورو – اسررمیرنو

برررای

بررسی نرمالبودن توزیع دادهها در جدول 1آورده شرده
است.
جدول  -5نتایج آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف

سازه

تعامل با مشتری

شناسایی بازار
ارتباط با شرکا

سازمان

تعداد
دادهها

میانگین

آماره Z

سطح
معناداری()sig

نتیجه آزمون

صنایع ذذایی

531

9/781

1/125

1/243

توزیع نرمال است

صنعت خودرو

531

9/528

1/129

1/511

توزیع نرمال است

صنایع ذذایی

531

4/552

1/191

1/541

توزیع نرمال است

صنعت خودرو

531

4/217

1/749

1/523

توزیع نرمال است

صنایع ذذایی

531

9/211

1/485

1/281

توزیع نرمال است
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صنعت خودرو

531

9/913

1/423

1/914

توزیع نرمال است

ساختار

صنایع ذذایی

531

9/739

1/112

1/573

توزیع نرمال است

مشتریبنیاد

صنعت خودرو

531

2/295

1/791

1/594

توزیع نرمال است

صنایع ذذایی

531

9/872

1/728

1/593

توزیع نرمال است

صنعت خودرو

531

2/175

1/114

1/542

توزیع نرمال است

عملکرد NPD

بررسی نتایج آزمون نرمالبودن توزیع داده هرا نشران

تبیین اثر تعردیلگرری متغیرر سراختاری مشرتریبنیراد در

میدهد که با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون برای

روابط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکررد  ،NPDمردل

هریک از متغیرها در هر دو نمونه آماری براالتر از 1/11

ساختاری براحی شرده در هرر دو نروع شررکتهرای برا

و آماره  Zکمتر از  5/31مریباشرد ،ادعرای نرمرالبرودن

ساختار مشتری بنیاد (صنایع ذرذایی) و ذیرر مشرتریبنیراد

توزیع دادهها پذیرفته شده است و میتوان از آزمونهای

(صنعت خودرو) سنجیده شده است .از ابالعات درون

پارامتریرررک و از روش حرررداکثر درسرررتنمرررایی در

پرسشنامهها در هریک از نمونههای آماری ،برای آزمون

مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کرد.

مرردل اسررتفاده شررده اسررت .در ادامرره ،مرردل معررادالت
ساختاری ن رایی پرژوهش بررای هرکردام از نمونرههرای

 .3-4یافتههای فرضیههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی

آمرراری ارائرره شررده اسررت و تفرراوت آمرراری معنررادار در
ضرای

مسریر برین نمونرههرا در جایگراه اثررات تعردیلی

معادالت سراختاری اسرتفاده شرده اسرت .بردین منظرور،

تفسیر شده است.شکل  ،2مردل سراختاری ن رایی نمونره

مدل ساختاری مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش با

آماری کارکنران شررکت هرای برا سراختار مشرتری بنیراد

استفاده از نرمافزار Amos 21براحی شده است و بررای

(صنایع ذذایی) را نشان میدهد.
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شکل -2نمودار مدل معادالت ساختاری شرکتهای با ساختار مشتریبنیاد

همعنررین در شررکل 9مرردل سرراختاری ن ررایی نمونرره
آماری کارکنان شرکت های با سراختار ذیرمشرتریبنیراد
(صنعت خودرو) ارائه شده است.

شکل -3نمودار مدل معادالت ساختاری شرکتهای با ساختار غیرمشتریبنیاد
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شاخصهای برازش کلی حاصرل از مردل معرادالت
ساختاری برای هر دو نمونه آماری در جردول  ،1آورده
شده است که همگی برازش مناس

دارند.

جدول  -6شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری فرضیههای پژوهش
X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

>9

>1/11

>1/17

<1/3

---

>1/11

<1/3

مدل شرکتهای مشتریبنیاد

2/714

1/111

1/119

1/311

513/41

1/193

1/325

مدل شرکت ذیر مشتریبنیاد

2/182

1/111

1/117

1/357

548/17

1/123

1/341

مدل ساختاری
میزان قابل قبول

سراختاری هریررک از دو نمونرره آمرراری پررژوهش تیییررده

نتایج جدول ،1نشان میدهد که شراخصهرای کلری
برازش مدل های ساختاری هریک از نمونههرای آمراری

شده است ،به بررسری فرضریههرا برا اسرتفاده از ضررای

در سطحی پذیرفتنی بوده است که بیرانگر آن اسرت کره

رگرسرریونی ،مقررادیر بحرانرری و سررطح معنرراداری برررای

مدلهای ساختاری برازش و اعتبار باالیی بررای سرنجش

هریک از دو نمونه در جدول 7پرداخته میشود.

روابط بین متغیرها دارند .در ادامه ،با توجه به اینکه مردل
جدول  -7بررسی فرضیههای پژوهش برای دو نمونه آماری
سطح

مقدار

نمونه آماری

رگرسیونی

معناداری

بحرانی

نمونه آماری

تعامل با مشتری  <---عملکرد NPD

1/715

1/111

7/734

تییید تیثیر مستقیم و مثبت باال

شرکتهای

شناسایی بازار <---عملکرد NPD

1/431

1/111

1/711

تییید تیثیر مستقیم و مثبت باال

مشتریبنیاد

ارتباط با شرکا <---عملکرد NPD

1/441

1/111

4/711

تییید تیثیر مستقیم و مثبت متوسط

نمونه آماری

تعامل با مشتری  <---عملکرد NPD

1/491

1/111

4/433

تییید تیثیر مستقیم و مثبت کم

شرکتهای ذیر

شناسایی بازار <---عملکرد NPD

1/281

1/111

2/821

تییید تیثیر مستقیم و مثبت ناچیز

مشتریبنیاد

ارتباط با شرکا <---عملکرد NPD

1/211

1/111

2/113

تییید تیثیر مستقیم و مثبت ناچیز

مورد بررسی

فرضیهها

ضری

نتیجه

یافتههای برآمده آزمون فرضریههرای پرژوهش بررای

ساختاری ،تیثیر چشمگیری بر عملکررد تولیرد محصرول

هر دو نمونۀ آماری آزمونشده در جردول ،7ارائره شرده

جدید داشته است .درعینحال ،تحلیل دقی تر یافترههرای

است .براساس نترایج مسرتخرج از بررسری فرضریههرا در

بهدست آمده این نکته را مشخص میکند که در این دو

نمونه آماری کارکنان شرکتهای با ساختار مشتریبنیاد

نرروع شرررکت ،قابلیررت «تعامررل بررا مشررتری» و «برقررراری

میتوان اینگونه استدالل کررد کره وجرود قابلیرتهرای

روابط صمیمانه و احساسری برا مشرتریان« ،بریش از سرایر

بازاریابی با دیدگاه برون گرا در شرکت هرای برا ماهیرت

قابلیتها ،بر ب بود عملکرد شرکتها در تولید و معرفری
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محصول جدید به برازار تیثیرگرذار اسرت .ایرن درحرالی

واقعیت برمی دارد که ،باوجود اینکره میرانگین محاسربه-

اسررت کرره شناسررایی عمیرر بررازار در راسررتای کشرر

شده برای قابلیتهای بازاریابی در شرکتهای با ساختار

فرصتهای فعلی و در حال ظ ور و برقرراری ارتبابرات

ذیرمشتریبنیاد در مجموع بیشتر از میانگین این قابلیتها

گسترده با شرکا در ابعاد مختل  ،منرابع ابالعراتی ذنری

در شرکتهای با ساختار مشرتریبنیراد بروده اسرت ،کره

از ارزشهررای دلخررواه مشررتریان در اختیررار صرراحبان

سرررمایهگررذاری بیشررتر ایررن شرررکتهررا را در پرررورش

کس وکار قرار داده است تا از آن بری بتوانند به ارائه

قابلیتهایی از قبیل «تعامل با مشتریان»« ،شناسایی برازار»

محصول جدید که پاسرخگوی نیازهرای مشرتریان باشرد

و «ارتبراط برا شرررکا» در مجموعره خرود مرریرسراند ،امررا

بیانشده حراکی از سرازگاری نترایج برا

بااینحال ،تیثیر این قابلیرتهرا برر ب برود عملکررد تولیرد

دیگر مطالعات انجرامشرده از سروی مرو ( )2151و مرو و

محصول جدید در شرکتهای با ساختار ذیرمشتریبنیاد

دی بندِتو ( )2152است.

در مقایسه با شرکتهای برا سراختار مشرتریبنیراد بسریار

بپردازند .مطال

همعنررین یافتررههررای برآمررده از آزمررون فرضرریههررای

کمتر بوده است .در جستوجوی چرایی ایرن موضروع،

پژوهش در نمونه آماری کارکنان شرکتهای با ساختار

می توان نقش ماهیت ساختاری شرکتهرا را تن را عامرل

ذیرمشتریبنیاد ،نشان میدهد که قابلیرتهرای بازاریرابی

ایجاد تفاوت در ضرای

مسیر کس شده در رابطره برین

شناساییشده در ایرن پرژوهش از نگراه بررونگررا ،تریثیر

متغیرهای پژوهش در بین دو نمونه آمراری دانسرت .بره-

چنرردانی در ب بررود عملکرررد تولیررد محصررول جدیررد در

عبارتدیگر ،وجود ساختار مشتری بنیاد در شرکتهرای

شرکتهای بررسیشده نداشرته اسرت .بررسری دقیر ترر

تولیدکننده صنایع ذذایی در مقام یک عامل تعردیلگرر

یافتههای پژوهش با توجه به میانگین بهدستآمرده بررای

مثبت ظاهر شرده و رابطره برین قابلیرتهرای بازاریرابی و

قابلیرررتهرررای بازاریرررابی شررررکتهرررای برررا سررراختار

عملکرد شرکت ها در تولید محصرول جدیرد را تقویرت

ذیرمشتری بنیاد در جدول ،1نشان مریدهرد کره براوجود

کرده است .این درحالی است که نبود چنرین سراختاری

اینکه این شرکتها در خصوص تج یز خود به برخی از

در شرکتهای خودروسازی که ماهیت ذیرمشتریبنیراد

قابلیتهای بازاریابی شناساییشده اعم از شناسایی برازار

داشته اند ،رابطه بین متغیرهای پژوهش را تضعی

کررده

و ارتباط با شرکا سرمایه گرذاری زیرادی کرردهانرد ،امرا

اسررت .ایررن اسررتدالل بررا تحلیررل پررژوهش مررو ( )2151و

بااینحال ،تیثیر ایرن قابلیرتهرا برر عملکررد شررکت در

هومبر

و همکاران ( )2118سازگار است.

تولیررد محصررول جدیررد بسرریار کمتررر از شرررکتهررای بررا
سراختار مشرتریبنیراد بروده اسرت .نترایج برهدسرتآمرده
همسان برا مطالعرات اُور و بروش ( )2155و دی ()2155

 .5بحث و نتیجهگیری
بررا ژر نگررری برره شرررایط فعلرری حرراکم بررر فضررای
کسر وکررار در صررنایع تولیرردی ،ایررن واقعیررت را برررای

است.
مسریر

پژوهشگران مشخص میکند که دیگر پیروی محض از

کس شده از مدلسازی معادالت ساختاری در سرنجش

دیرردگاه منبررعمحرروری کرره نگرراهی درونگرررا برره منررابع

روابط بین متغیرها ،بین نمونههای کارکنان شررکتهرای

سازمانی برای مقابله با فضای پرتالبم بازار دارد ،راهبرد

با ساختار مشرتریبنیراد و ذیرر مشرتریبنیراد پررده از ایرن

مزیت رقابتی بررای شررکتهرا

درن ایت ،تفاوت آمراری معنرادار در ضررائ

مناسبی برای بقا و کس
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نیست ،بلکه تمرکز بر دیدگاهی برون گررا بررای کسر

جدید دریافت کند؛ این خود یکی از م رمتررین عوامرل

قابلیتهای برجسته در بازاریابی است که کمک شرایانی

موفقیررت در تولیررد محصررول جدیررد برره ش رمار مرریرود.

بر ب بود شاخصهای عملکردی شرکتها خواهد کررد.

همعنین یک سازمان مشتریبنیراد ،در مقایسره برا دیگرر

با الگوگرفتن از این دیدگاه در پرژوهش حاضرر ،ترالش

شرکتها ،راحتتر میتواند دیدگاهها و بینشهای بازار

شرده اسرت ترا اثرربخشتررین قابلیرتهرای بازاریرابی برا

را در فعالیتهرای شناسرایی برازار در زمران مناسر

بره-

دیرردگاه برررونگرررا برره شرررکت کرره در عملکرررد تولیررد

کاربرد .در نتیجه ،ساختار مشتریبنیاد به شررکتهرا ایرن

محصول جدید در ایران مؤثر بودهاند ،بر اسراس نظررات

امکان را میدهرد ترا برا ترکیر

دیردگاههرای تعامرل برا

مدیران بازاریابی شرکت های تولیردی در حروزه صرنایع

مشتری ،ارتباط با شرکا و شناسرایی برازار ،درک ب ترری

ذررذایی و خررودرویی ،شناسررایی شرروند .در ادامرره ،بررا

از نیازهای فعلی و آتی مشتریان ،شرایط حاکم بر برازار،

مشررخصشرردن مررواردی از قبیررل «تعامررل بررا مشررتری»،

پیش بینی روندهای آینده و خواسرتههرای مردنظر شررکا

«شناسایی بازار» و «ارتباط با شرکا» در جایگاه م متررین

داشته باشند؛ این م م خرود یرک منبرع جرامع ابالعراتی

قابلیتهای بازاریابی برونگرای شرکتهای تولیردی در

برای شرکتها فراهم میآورد ترا بتواننرد برا ب ررهمنردی

ایران ،نقش آن ا در عملکررد تولیرد محصرول جدیرد در

صحیح از آن ،به تولید محصول جدیرد در ج رت خلر

بین دو گروه از شررکتهرای برا سراختار مشرتریبنیراد و

ارزش فزاینده برای مشتریان دست بزنند.

ذیرمشتریبنیاد برسی شده است .تحلیل کلری یافترههرای

در ادامه پیشن ادهایی به شرح زیر ارائه میشود:

ب رهدسررتآمررده در بخررش پیشررین ،ایررن نکترره را یررادآور

 -5مدیران شرکتهای تولیدی برای ب بود عملکررد

میشود که قابلیتهای بازاریرابی شناسراییشرده در ایرن

تولیررد محصررول جدیررد صرررفاً نگرراه درونگرررا برره منررابع

پژوهش نقش م می در ب بود عملکررد شررکتهرای برا

داخلی سازمان نداشته باشند ،بلکه برا اقتبراس از دیردگاه

ساختار مشتری بنیاد در تولید محصول جدیرد در مقایسره

برون گرا به ترکی

قابلیتهای بازاریابی از قبیرل«تعامرل

با شرکت های با سراختار ذیرمشرتریبنیراد داشرتهانرد .در

با مشتری»« ،ارتباط با شرکا» و «شناسایی برازار» پرداختره

واقررع نتررایج بیررانگر نقررش تعرردیلگررری مثبررت سرراختار

و در ج ت کس

مزیت رقابتی بره ارزشآفرینری بیشرتر

مشتری بنیاد شرکت در رابطه بین قابلیرتهرای بازاریرابی

برررای مشررتریان بپردازنررد .برراوجود ایررن ،پژوهشررگران

برونگرا با عملکرد تولید محصول جدید است.
در تفسیر نتایج باید اشاره کرد که براحی شرکتها
بررر اسرراس سرراختار مشررتریبنیرراد برره آنرران ایررن امکرران را
میدهد ترا رونردها ،نیازهرای خراص و مسرائل معمرولی

معتقدنررد کرره ترکی ر

هررمزمرران دیرردگاه درونگرررای

منبعمحرور و بررونگررای برازار ،تروان شررکت را بررای
رسیدن به جایگاه برتر در بین رقبا دوچندان میکند.
 -2تیکید صر

بر کس

قابلیتهای بازاریابی برای

مشتریان را ب تر درک کننرد و بررایناسراس بره تفسریر و

ارتقای عملکررد تولیرد محصرول جدیرد بردون براحری

پیشبینی رفتارهای مشتریان پرداخته و با براحی و تولید

ساختار مشتری بنیاد برای شررکت کراری بی روده اسرت.

محصوالت مشتریگررا ،نیازهرای آنران را پاسرخ دهنرد.

ازاینرو ،به شرکت های تولیردی برهویرژه خودروسرازان

درعینحال ،ساختار مشتریگرا به شرکت اجازه میدهد

پیشررن اد مرریشررود کرره برریشازآنکرره تن ررا برره افررزایش

تا بازخورد شررکای خرود را در فراینرد تولیرد محصرول

سرمایه گذاری برای خلر قابلیرتهرایی ماننرد تعامرل برا
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