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Abstract
Relationship management on purpose with business customers is considered as one of the success factors of organizations,
thus identifying the relationship and also customer typology based on their expectation of relationship has guided to
choosing a B2B relationship marketing strategy. In this research the theory of B2B relationship marketing has been
identified using grounded theory and doing interviews with the activists of tourism business relation in the Parsian Hotels
networks. Through theoretical sampling and also conducting 17 interviews, the criteria of relationship typology including
relationship attractiveness, depth and durability of the relationship which has been affected by several factors such as
expected value, perceived trust and perceived dependency, as well as the mediator variables including seller-customer
investments, institutionalization and adaptation, that create different views among the business customers were identified.
On the basis of their views on the exploration of opportunities, resource endowment, neglect, betrayal and recovery the
relationship is splitted. Companies will choose their marketing strategies based on the views and expectations of business
customers. Interfaces, support, partnership, positive and negative competition and satisfaction, is based on the customer's
perspective and type of relationship.
Keywords: B2B Relationship Marketing, Relationship Typology, Customer Typology, Relationship Attractiveness, Depth
and Durability of the Relationship.
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چکیده
 شناسایی رابطه و انواع آن و دستهبندی مشتریان بر پایة انتظار ایشان از رابطة، بر این اساس.مدیریت هدفمند روابط با مشتریان تجاری یکی از عوامل موفقیت سازمانهاست
 در این پژوهش به روش تئوری دادهبنیان و از طریق مصاحبه با فعاالن شبکة روابط کسبوکار.راهنمای انتخاب استراتژی بازاریابی رابطه را برای شرکت فراهم میسازد
62 نمونهگیری نظری و با انجام
 وابستگی،ادراکشده

 از طریق، در این پژوهش.گردشگری در هتلهای پارسیان تئوری بازاریابی رابطهای بینبنگاههای تجاری در این بازار شناسایی شدهاند

 اعتماد، معیارهای نوعشناسی روابط شامل متغیرهای جذابیت رابطه و میزان عمق و دوام رابطه متأثر از عواملی چون ارزش مورد انتظار،مصاحبه

 شناسایی شده، نهادینهسازی و تطابق که موجب ایجاد دیدگاههای متفاوت مشتریان تجاری میشود،سرمایهگذاریهای طرفین در رابطه

ادراکشده و متغیرهای میانجی

، خیانت و بازیابی رابطه تقسیم میشود و شرکت بنا بر دیدگاه و انتظار مشتریان تجاری، بیاعتنایی، وقف منابع، دیدگاه ایشان در شناسایی فرصتها، بر این اساس.است
 رقابت در جهت مثبت و منفی و جلب رضایت استراتژیهای پیشِ روی شرکت براساس دیدگاه مشتری و نوع، شراکت، حمایت.استراتژی بازاریابی رابطهای را برمیگزیند
.رابطه است
. عمق و دوام رابطه، جذابیت رابطه، نوعشناسی مشتری، نوعشناسی رابطه، بازاریابی رابطهای بینبنگاهی:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه

بنابر نوع رابطه و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای هر دسته

از چالشهای فراروی سازمانهاا ،نداشاتن یاک راهبارد

در قالب بازاریابی رابطهای با یک مادل علمای و نظریاة

ارتباطی در سطح سازمانی است .مدیریت روابط با سایر

شاناختهشااده وجاود ناادارد .در واقاع شناسااایی رابطااه و

بنگاه ها با وجود تعدد روابط و باازیگران محایط ،دیگار

اینکه چه عواملی نوع رابطه را تغییر مایدهناد ،براسااس

کااار آسااانی نیساات و نیازمنااد شااناخت مح ایط ،تحلی ال

نوع رابطه ،مشتری چه سطح انتظارات و دیدگاهی دارد

ویژگیهاای هریاک از بنگااههاا ،تعیاین ناوع رواباط و

و برای هر نوع مشاتری چگوناه بایاد رابطاه را مادیریت

برقراری ارتباط با توجه به این شناخت اولیه اسات .ایان

کرد فرایندی پیچیده اسات .آنچاه عموماا ساازما ن هاای

رواباط اماروزه در بساتر شابکهای پیچیاده در زمیناة هار

موفق در کسب و کار به آن تکیه میکنند ،شمّ تجااری

کسب و کاار تنیاده شاده اسات .مسائلة اصالی شناساایی

و شناخت از روی خبرگی ایشان به سبب مراودات زیاد

مؤلفههای مؤثر بر بازاریابی رابطهای بین بنگاههای عضو

با شرکای تجاری است (لو و کوماار )7469 ،9کاه تماام

یک شبکهی کسب و کار است تا بر این اسااس ،رواباط

فعاالن هر کسبوکااری قاادر باهکاارگیری آن نیساتند.

هدفمند و در راستای توسعة کسبوکار مدیریت شوند.

امکان شناساایی و فرماول بنادی دقیاق میازان هریاک از

مؤلفههاایی کاه موجاب ایجااد ،توساعه ،حفا یاا قطاع

موارد پیشگفته مبنای انتخاب راهبرد اجرایی در حاوز

روابط بین بنگاهها میشود و زمینة موفقیات یاا شکسات

ماادیریت روابااط در قالااب بازاری اابی رابطااهای شاارکت

هر کسبوکار را فراهم میسازد.

خواهد بود که نیازمند شناخت و تئوریپردازی است.

محصااوالت و خاادمات از طریااق معاملااه در بااازار

در قلمرو بازارهای  B2Bاستراتژیهای ارتبااطی شاامل

مبادلهشده و عامالن بازار بارای یکادیگر ارزشآفرینای

بازاریاابی معااامالتی اساات کااه بار نقطاة فااروش معااامالت

میکنند .ارتباطاات میاان طار هاای درگیار باا هاد

تمرکااز ماایکنااد و بااه حداکثرسااازی کااارایی و حجاام

جااذب ،تعاماال و پیااادهسااازی تبااادل ارزش در قالااب

فااروشهااای شخصاای تاکیااد دارد؛ در مقاباال ،بازاریااابی

برقراری رابطه برای معاملة محصوالت و خدمات و پول

رابطهمند هسات کاه شاامل تماامی فعالیاتهاایی در باازار

انجام میپاذیرد ،ورودی و خروجای تباادلشاده باهجاز

خواهد باود کاه بارای ایجااد ،توساعه ،حفا و نگهاداری

محصول و پول شامل موارد فراوان دیگری است که در
قالاب یاک معادلاة ارزش خالصاه مایشااود (بلااویس،6
 .)7440ورودیها و خروجیها برآورد ارزشیِ متفااوت
برای هریک از طرفین دارد ،هریاک از طارفین دیادگاه
خاصی درباار شاریک تجااری دارد ،رویکارد مشاتری
میتواند انفعالی و خنثی ،مثبت یا منفای باشاد؛ براسااس
این دیدگاههاست که شرکت استراتژی بازاریاابی خاود
را تنظایم مایکناد (ژانا

و همکااران .)7461 ،7مسائله

اینجاست که الگوی مشخصی برای دستهبندی مشاتریان
Blois
Zhang et al.

1
2

روابط هدایت مایشاود و بار حفا و نگهاداری مشاتریان
کنونی و ایجاد رابطة بلنادمادت و ساودآور باا آنهاا تاکیاد
0

دارد (کلر  .)7447 ،موضع مطالعة این پاژوهش ایان اسات
روابط چگونه شناسایی میشوند و چگونه براساس دیدگاه
مشتری تجاری و محتوای تبادلشاده ،مادیریت مایشاوند.
بستر این نظریهپردازی شبکة ارتباطات دربار کساب و کاار
است .بر این اسااس ،ساؤال اینجاسات کاه مادل بازاریاابی
رابطااهای ب اینبنگاااهی در شاابکة کساابوکااار شااامل چااه
عواملی است و ارتباطات بین عوامل چگونه است؟ رواباط
بر چند دساتهاناد و مبناای ایان دساتهبنادی چاه معیارهاایی
Luo and Kumar
Keller

3
4
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است؟ مشتریان را براساس اناواع رواباط چگوناه مایتاوان

 .)7442موضوع رواباط و شابکههاا ،نقشای محاوری در

گروهبندی کارد؟ بارای هار گاروه مشاتری چاه اساتراتژی

تعامل مشتری و فروشنده و ارتباط ایشان بازی مایکنناد

بازاریابی رابطهای باید اتخاذ کرد؟ در ایان پاژوهش شابکة

(لیناادگرین ویونسااترا ،7441 ،7مااولر .)7469 ،9موضااوع

کسبوکار گردشگری پارسیان بستر مکانی تحقیق است.

بازاریاابی کساابوکااار ی اک پااارادایم نظااری یکپارچااه

این پژوهش با پژوهشهای پیشین متفااوت اسات و

شامل پژوهشهای مرباوط باه هار دو مشاتری و رواباط

بر مفهاوم شابکهساازی شاامل ایجااد ،حفا  ،توساعه و

کسبوکار و همچناین شابکة رواباط باین آنهاا در نظار

استفاده از روابط در میان تعداد فعاالن صنعت به عناوان

گرفته میشود (گامساون و ملاه 7464 ،0و گروناروس،1

گرههای شبکه و روابط بین آنها استوار اسات .همچناین

 .)7466بررسی سیر تحاول موضاوعات تحقیقاات B2B

براساس انتظار مشتری تجاری از رابطه و اینکاه باه زعام

در  04سال اخیر نشاان مایدهاد کاه فاروش شخصای و

او استراتژی از زاویه دیدگاه مشتری تعیین میشود نه از

رفتار سازمانیافتة خرید از محورهای ابتدایی ایان رشاته

نظاار شاارکت کااه بااراین اساااس ،اسااتراتژی بازاریااابی
رابطهای را تدوین

میکنند .استراتژیهای متناوعتار

که باه اقتضاای شارایط هار مشاتری قابال اجارا هساتند.
تغییرات در دیدگاه مشتریان تجاری دربار سطح روابط
اجتنااابناپااذیر اساات؛ شاابکه بسااتری پیچیااده اساات،

بااودهانااد و در سااالهااای گذشااته روابااط متقاباال می اان
شرکای معامالت صنعتی با محوریت ارتباط فروشانده-
خریدار به مبحث علمای برجساته  64ساال اخیار تبادیل
شده است (بکهاس و همکاران.)7466 ،1
7443- 7442

7444- 6332

6336- 6322

6322- 6327

روش تحقیا اق

رفتااار سااازمان

رفتاار سااازمان

رفتاااار ساااازمان

موردی

یافته خرید

یافته خرید

یافتة خرید

شااابکههاااای

فاااااااااااروش

فااااااااااروش

ناااوآوری ایااان پاااژوهش نیاااز در توساااعة ابزارهاااا و

کسبوکار

شخصی

شخصی

محصااااوالت

محصاااااوالت

روششناسی بهره برداری از انواع روابط در شابکههاای

جدید

جدید

کسب و کار برای طراحی مدل بازاریابی رابطاهای مبتنای

روابط خریدار

روابط خریدار

باار نااوعشناسای مشااتریان و تعریاف و دسااتهبناادی آنهااا

فروشنده

فروشنده

خواهد بود؛ موضوعی که در تحقیقاات قبلای براسااس

گرایش بازار

گرایش بازار

معامالت JIT

نوع مشتری و با این تنوع بررسی نشده است.

بازاریاااااااابی

بازاریاااااا اابی

تحقیقاااااااات

خدمات

خدمات

زمینهای

تعامل های اعضای شابکه همیشاه باه زمیناههاای خاا
بساتگی خواهاد داشات و چناین ماوادری ،بار مادیریت
روابط میان بنگاه ها بسیار تأثیرگذار اسات کاه زمیناهای
مناسب برای تحقیق پیش روی محقق قارار خواهاد داد.

 -2پیشینة پژوهش و مبانی نظری
بررسی منابع دربار بازاریابی کسب و کار نشان میدهاد
که تعداد مقاالت مرتبط با موضوع روابط از سال 7444
به اینسو ،افزایش یافته و از دهاة  6334مقااالت مارتبط

روشهااااااای
کیفی

فروش شخصی

مدیریت کانال

قیمتگذاری

صادرات

جدول  :6تحوالت تحقیقات بازاریاابی باینبنگااهی
(بکهاس و همکاران)7466 ،

بااا موضااوع ماادیریت فااروش ،رفتااار خریاد و فااروش و
بخشبندی بازار رو به کاهش بودهاند (دانت و الپوکا،6

Dant & Lapuka

1

2

Lindgreen &Wynstra
3
Möller
4
Gummesson & Mele
5
Grönroos
6
Backhaus et al.
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ریشه های تئوریک بازاریابی رواباط باین ساازمانی،

ماارتبط بااا ماادیریت روابااط موجااود سااازمان ،ماادیریت

متأثر از تئوری وابستگی به منابع ،تعامل اجتماعی ،هزینة

جایگاه سازمان و بهویژه راهبردهای زیربنائی چگاونگی

معامله و دانش سیاسی ،بر روابط بینبنگااهی خریادار و

عمل در شبکه دانستهاند .شبکهسازی به مفهوم تعامالت

فروشنده و کانالهای بازاریابی بار بازاریاابی رابطاهای و

براساس میزان تشاابه عالیاق و مناافع و موقعیات قادرت

شبکههای کسبوکار شکل گرفته است و از راه ارتباط

بازیگران اشاره دارد که حااالت مختلفای بارای راهبارد

باا مشاتری از بازاریاابی خادمات و پایگاااههاای داده باار

تعامال بااا همتایاان تجاااری باه خااود مایگیارد (کرفاال،

اساس مفاهیم رفتار مصر کننده ،پژوهش در عملیاات

سالموند و اساپکمن .)6336 ،0همکااری در رواباط باین

و ابزارهاای مبتنای بار پایگااههاای داده تغذیاه مایشااود

بنگاههای عضو شبکة ارتباطی کسب و کاار براسااس باه

(مولر.)7469 ،

اشتراک گذاری منفعات حاصال خواهاد گشات؛ البتاه

موضوع روابط از مهمترین مسائل هر کسبوکار باه

رواباااط قااادرت ،مالکیا ات و باااازیهاااای سیاسا ای در

شمار میرود؛ به طوری که افراد و سازمانهای با شابکة

جهتگیری این همکاریها تأثیری بسزا دارند (نلسون،1

غنی ارتباطی ،در به کارگیری ابزارهای بازاریابی نسابت

 .)7469کیفیااات معاملاااه ،هزیناااههاااای جاااایگزینی و

به رقبا موفقیت بیشتر و مزیت رقاابتی کساب مایکنناد.

رفتارهااای فرصااتطلبانااه باار رضااایت از حف ا رابطااه

شبکه های ارتباطات بینشارکتی معارف  ،فرصاتی بارای

مؤثرند ،این متغیرها به همکاری ،در کناار هام مانادن و

تقابل ،رشد و مدیریت روابط برای اعضا در بازار فراهم

برقاراری ارتباااط منجاار مایشاوند (وتنااه و همکاااران،1

میسازند (ترکواترینی ،روسو و لمبوردی .) 7467 ،6هار

 .)7444کیفیات معاملااه ،تطااابق باین انتظااار از معاملااه و

بازیگر در شبکة روابط کسبوکار باه مادیریت رواباط

خروجی ادراکشده اسات و رفتارهاای فرصاتطلباناه،

اقدام میکند کاه در قالاب رفتاار شابکهساازی آشاکار

به اقدامات خا

ناشای از توافقاات ناابرابر اشااره دارد

میشود .رفتار شبکهسازی شامل ایجاد ،حف و استفاده

که ایانگوناه اقادامات ،اعتمااد در رابطاه را خدشاهدار

از ارتباطات است (ولف و موزر .)7441 ،7اجزای شبکة

م ایکنااد (وی ارا و همکاااران .)7466 ،2سااازگاری باارای

کسب و کار معموال حاول یاک فعالیات مشاخص بارای

ایجاد و در گام های بعد حف یک رابطه ،اجزای اصلی

کسااب منفعت ای ارتباااط م اییابنااد .متغیرهااای مااؤثر باار

رفتار شبکهساازی نقشای باااهمیتی دارد؛ تاالش طارفین

حاکمیااات رواباااط عباااارتاناااد از ساااطح معاملاااه،

باارای تطبی اق بااا نیازهااای یکاادیگر م ایتوانااد محصااول

 ،شاادت شاابکه و

شبکهسازی یا در حاین فرایناد برقاراری رابطاه ناشای از

مفاهیم در زمینة اعتماد که بر برنامهریزی مشارکتی تأثیر

ماهیت کسب و کار باشد (مولینز و همکااران،)7460 ،2

گذاشااته و در نهای ات از طری اق می ازان رشااد و رضااایت

سازگاری میتواند عملکرد هزینه های زنجیره و ادراک

ادراکشده از همکاری بر عملکرد تأثیرگاذار خواهناد

اعتماد و افزایش ارزش پیشبینیشده را به وجود بیاورد

ساارمایهگااذاری در معااامالت خااا

بود (کالرو و همکاران.)7449 ،9

(هوان

اولین پژوهشهای انجاامشاده باا موضاوع مادیریت
روابط در شبکة کسبوکار ،شبکهسازی را فعالیتهاای
1

Trequattrini & Russo and Lombardi
Wolf and Moser
3
Claro et al.
2

و همکاران.)7469 ،3
4

Krapfel& Salmond and Spekman
Nelson
6
Wathne et al.
7
Vieira et al.
8
Mullins et al.
9
Huang et al.
5
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برای حف یا توسعة یک رابطه ،احسااس وابساتگی

روابط مؤثر است ،راهنمای تادوین اساتراتژی بازاریاابی

مقابال از

رابطاااهای را تشاااکیل خواهاااد داد .تااااکنون بازاریااابی

و سرمایهگذاریها

رابطهای در دو استراتژی خالصه میشده است؛ باهزعام

شکل میگیرد (شییر و همکاران .)7461 ،6سطح اعتمااد

روکن و هاولند )7447( 1روابط در مفهوم بازاریاابی در

بین طرفین ،بار تمایال باه حفا یاا توساعه رابطاه تاأثیر

دو بعااد روابااط همکارانااه و مبادلااهگرانااه ماادنظر قاارار

مایگاذارد .اعتماااد در میاان بااازیگران مختلاف شااکلی

میگیرد و استراتژیهای بازاریاابی رابطاهای نیاز بار آن

متفاوت دارد و متاأثر از عملیاات روزماره کام یاا زیااد

اسااس شااکل گرفتااه اسات (گااارتنر .)7467 ،2افاازایش

میشود؛ اما سرعت رشد آن در جهت منفی بیشتر است

شانس موفقیت در مدیریت رواباط در انتخااب درسات

(هالد و همکااران .)7443 ،7همچناین باه ایان دلیال کاه

شرکاست؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد .در ایان پاژوهش

ساارمایهگااذاری م ایکننااد و

کوشش میشود نوعشناسی روابط انجام شاود و ضامن

فرایندهای کاری خاود را در راساتای تاداوم ارتباطاات

تعریف ابعاد نوعشناسی روابط ،مشاتریان بار آن اسااس

همسااان ماایکننااد ،روابااط حفاا ماایشااود (میاارا و

دستهبندی میشوند که تصمیمگیاری بارای رواباط باین

همکاران .)7464 ،9عوامل مؤثر بر میل باه مشاارکت در

بنگاهها بر این اساس کمتر بررسی شاده اسات؛ پاس در

روابط بینبنگاهی که باعث کسب رضایت ،همکاری یا

این پژوهش این عوامل بررسای خواهاد شاود ،عاواملی

یااا تردیااد ماایشااود،

که بر ایجاد ،حف  ،توسعه و استفاده یا قطع روابط بساته

نقش مهمی ایفا میکناد؛ وابساتگی باه طار
طریق میزان معاملة داراییهای خا

طاارفین در روابااط خااا

تاارک رابطااه و ایجاااد تعااار

عبارتاند از هزینه های خاتماه رواباط ،مزایاای رواباط،

به نوع ارتباطات و مشتریان تأثیرگذار است.

ارزش های اشتراکی ،روابط و رفتارهای فرصاتطلباناه.
تغییر در متغیرها باعث افزایش یا کاهش میزان مشارکت

 -3روش پژوهش

در فعالیتهای جمعی بین سازمانها میشود (وو ،ون

این تحقیق در بخاش هتلاداری ،در جایگااه زیرسااخت

و هانا

 .)7467 ،0ماهیات رابطااه در طاول زمااان تغییار

اصلی صنعت گردشاگری و در میاان مشاتریان شارکتی

ماایکناااد ،نهادیناااهشااادن رابطاااه کاااه در آن رواباااط

( )B2Bشبکة کسبوکار هتلاداری انجاام شاده کاه باا

تااأمینکنناادگان ی اا مشااتریان در بسااتر اعتماااد همااراه بااا

اساتفاده از ابزارهاای گااردآوری داده در بافات و زمینااة

وابسااتگی زوجاای در طااول زمااان شااکل ماایگیاارد،

محیط تحقیق در پارادایم تفسایری شاکل گرفتاه اسات.

فرایندهای مشترک و میل طرفین به بیشتر نزدیاکشادن

برای حل مسئلة تحقیق از روش تحقیق اکتشافی استفاده

موجااب تغیی ار ماهی ات سااطحی اولی اة روابااط م ایشااود

خواهد شده است؛ به طوریکه با توجه به نبودن الگوها

(آیجااو ،)6331 ،1گاااهی روابااط نزدیاکتاار شااده و در

یا

مدلهای پیشین که به صورت تجربی آزمون شده

بسایاری مااوارد نی از تااا ماارز قطااعشاادن ادامااه م اییابااد.

و در بین محققان این حوزه پذیرفتهشده باشند ،براسااس

درنهایت آنچه بر ایجااد ،حفا  ،توساعه و گااهی قطاع

ی اک رویکاارد کیف ای ابتاادا ماادل سااازی کیف ای انجااام
میشود .با تمرکز بر دادههای کیفی ،مدل تحقیق ایجااد

1

Scheer et al.
Hald et al.
3
Meira et al.
4
Wu & Weng and Huang
5
Aijo

م ایشااود و باادینسااان روش تئااوری برخاسااته از داده

2

Rokkan & Haugland
Gartner

6
7
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استفاده میشود؛ زیراکه اقدامات مرباوط باه اساتفاده از

پاذیرایی هتاالهاای پارسایان باودهانااد .چاونکااه حاین

ایاان روش شااامل جمااعآوری اطالعااات مصاااحبههااای

بررسیها و با شناسایی ابعااد اصالی ناوعشناسای رواباط

اولیه ،تولید و گزارش مقولههاا و ایجااد یاک پیکاره یاا

مشخص شد که مشتریان مختلف روابط متفاوتی برقارار

الگوی بصری برای تبیین عمومی موضوع مطالعه است.

مایساازند و براسااس ناوع رابطاه انتظاارات مختلفای از

ایاان تحقی اق کسااب درک بیشااتر از پدیااد

رابطه دارند ،تالش شد در انتخاب نمونهها حداقل یاک

ماادنظر اساات .نمونااهگیااری تئورتیکااال کااه نااوعی از

مصاااحبهشااونده از هاار حالاات ممکاان اساااس مطالعااه

نمونهگیری هدفمند است ،بهطاور اولیاه در تئاوریهاای

قرارگیرد .مصاحبهشوندگان شامل آژانسهای مسافرتی

برخاسته از دادهها باهکاار مایرود .نموناهگیاری نظاری

( 0مااورد) ،مراکااز و وبسااایتهااای رزرواس ایون (0

فرایند جمعآوری داده برای تولید تئوری است که با آن

مورد) ،شرکتهای

ارائهدهناد خادمات برگازاری

تحلیلگر جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل دادههایش را

ساامینار و همااایشهااا ( 7مااورد) ،سااایر سااازمانهااای

میدهد و تصمیم میگیرد که چاه دادههاایی

استفادهکننده از خادمات هتلای ( 2ماورد) باودهاناد کاه

را در مرحلة بعدی و در کجا جمعآوری کند تا تئاوری

باارای شناسااایی اسااتراتژیهااای ارتباطااات بازاریااابی

در حال کاوش ظهاور کناد .نموناهگیاری نظاری روش

هتاالهااای پارسایان در مواجهااه بااا هاار نااوع از مشااتریان

ارزشمندی برای توساعة تئاوری در مرحلاة اولیاه اسات.

براساس تشریح رویکرد غالب و انتظار آنها از رابطه شان

کاوش توساعة توصایف عمیاق و غنای از پدیاد

با  1تن از مدیران عامل هتلهای زنجیرهای پارسایان و 9

هااد

انجام

هد

نفار از ماادیران ارشاد ایان مجموعاه در سااتاد هلاادین

بررسیشده است.

پارسیان مصاحبه شد.

در زمینة دقت علمی در پژوهشهای کیفی با نقاد

جدول  :7مصاحبههای پژوهش

پاژوهشهاای کمّای باه دلیال اتکاا باه اعاداد و ارقاام،

عمیق و مستمر

عمق و دوام رابطه

سطحی یا تازه

مصاحبه 62

مصاحبه 60

مصاحبه 61

کم

کم

کم

مصاحبه  2و 3
متوسط

شده است (ری

.)7449 ،6

مصاحبه  2و  66و 61

این پاژوهش کیفای ،متفااوت از تحقیقاات کمّای اجارا

زیاد

نفر در هر مورد و بررسی موارد از زوایای مختلاف) ،در

زیاد

اعتمادبودن (در بسیاری از موارد مصاحبه با بیش از یک

متوسط

نتااایج و ارائااة نتااایج بااین مصاااحبهشااوندگان) و قاباال

متوسط

قابل انتقالبودن (تأکید بار مفااهیم مشاترک در بررسای

مصاحبه  6و 7

(کسب نظر از مصااحبهشاوندگان در خصاو

نتاایج)،

مصاحبه  9و 1

نتایج پس از انجام مصاحبهها) ،قابل قباول یاا بااوربودن

مصاحبه 64

چهار آزمون شاامل قابال تأییادبودن (ارائاة باازخورد و

مصاحبه  0و 69

کیفیت این پژوهش کیفی نیز در قالب روایای و پایاایی

مصاحبه  1و 67

همواره بحث و چالش وجود داشته است .برای بررسای

جذابیت رابطه

در این پژوهش ،مانند آنچه کاه در گرانادد تئاوری
مرسوم است ،جمعآوری و تحلیل دادهها همزمان انجام

شارکتکننادگان در ایان پاژوهش 62مادیران یاا

و دادههااا ،بااه روش تحلی ال مقایسااهای مااداوم و مطااابق

نمایند شرکتهای استفادهکنناده از خادمات اقاامتی و

روش استراوس و کاوربین ( )6332تحلیال شاده اسات.

1

کدگااذاری دادههااا ط ای سااه مرحلااه کدگااذاری باااز،

Riege
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محااوری و انتخااابی انجااام شااده اساات .جمااعآوری،

برحسب ناوع باا ایشاان برقارار کارد و ساؤاالتی از ایان

کدگااذاری و تحلیاال همزمااان اطالعااات باارای هاادایت

دسات ،مبناای تادوین چاارچوب مصااحبههاا را فااراهم

جماااعآوری بقیا اة دادههاااا ،باهاااد

توساااعة تئاااوری

ساخت که در حین اجرا

بهتدریج تکمیل شدهاند.

بهوجودآمده راهنمای عمل محقق بوده است و تئوری با

کدگذاری باز :پدیدهها نامگذاری میشاوند؛ زیارا

مقایسة مداوم واقعه به واقعه شکل گرفته اسات .در ایان

مفااهیم ،واحاد تحلیلای در نظریاة بنیاادی هساتند .باا

تحقیاق پااس از مصاااحبههااای اول طبقااات اولیااه شااکل

پیاادهکاردن هار مصااحبه ،کدگاذاری بااز آن آغااز

گرفات و مصاااحبههااای بعاادی باارای تکمیاال و تشااریح

میشود .هر مصاحبه سط باهساطر بررسای و باه روش

خصوصاایات ایاان طبقااات انجااام شااد .اشااباع تئوریااک

حداکثری ،به هر جاز کاه حااوی نکتاهای مارتبط باا

زمااانی رم ماایدهااد کااه دیگاار دادهای کااه بااه تعریااف

سؤال پژوهش تلقی میشاد ،برچسابی از کلماات کاه

خصوصیات یک طبقه کمک میکند باه پاژوهش وارد

گویای آن نکته بود نسبت داده شد .این کار تا آخرین

نشود؛ البته به عقیاد اشاتراوس و کاوربین ( )6332ایان

سطر هر مصاحبه ادامه یافت .دادهها به اجزای با معنای

منطق نیز یک فرایند بیپایان است و تغییر نگارش افاراد

شکسته شده و مفهوم آن جز در متن مشخص میشد.

در هر مرحلهای حتی در زمان مرور مقاله برای چاپ نیز

بعد از هار مصااحبه ،کادهای

باهدساتآماده از هار

رم دهد و رسیدن به اشباع تنها یک وقفة موقت در کار

سؤال ،دستهبندی شده تا امکان مقایسة راحتتار آنهاا

اساات؛ بنااابراین تشااخیص تکاارار و ب اینی اازی بااه ادامااة

فراهم شود و بعد این کدها با کدهای دیگر و باا ماتن

مصاحبه در هر مقولة ذهنی و به مهاارت محقاق بساتگی
دارد.

مصاحبهها -از نظر شباهتها و تفاوتها -مقایسه شاد
تا کدهای مشابه در کنار هم قرار گیرند.
کدگذاری محوری :با تولید طبقاات و کشاف

 -4یافتههای پژوهش

ویژگیها و ابعاد آنها ،کادهای مشاابه در کناار هام و

در حوز تجارت باین شارکتهاا کاه باازیگران شابکة

زیر یک مفهوم انتزاعیتر ،که همه را در برمیگرفت،

روابااط کساابوکااار هسااتند ،چگااونگی رخااداد رفتااار

قارار گرفتناد و طای آن طبقاات اصالی و زیرطبقاههاا

شبکهسازی اولین سؤالی است که مفااهیم مارتبط را در

مشخص شدند .در این مرحله ،محقق یکی از طبقهها را

حوزههای ایجاد ،حف  ،توسعه و قطع رابطه دساتهبنادی

با عنوان طقبة محوری انتخااب مایکناد؛ ساپس آن را

و تئوریزه میکند ،این است کاه در برقاراری ارتبااط باا

زیرعناوان پدیاد محاوری در مرکاز فرایناد ارزیاابی

مشتریان در شابکة رواباط حاول یاک کسابوکاار ،بار

ماایکنااد و سااپس مفاااهیم اصاالی ،عواماال زمینااهای،

اساس شرایط ،چگونه باید روابط را تنظیم کرد؟ مالک

مداخلااهگاار ،راهبردهااا و نتااایج باارای هریااک بررساای

تصاامیمگیااری بااازیگران شاابکه باارای اتخاااذ رفتارهااای

میشود.

شبکهسازی چه مواردی هستند؟ چگوناه رواباط ایجااد،

جدول  :9تعداد مفاهیم و مقولههای پژوهش

حف و توسعه مییابند؟ چگونه روابط قطع مایشاوند؟

کدهای تحقیق

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

روابط چند دستهاند و براساس روابط ،مشاتریان چگوناه

612

2
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جدول  :4مفاهیم و مقولههای نوعشناسی رابطه و مشتری
مفاهیم

مقوالت

جذابیت رابطه

ارزش مورد انتظار

«دستیابی به مزیت رقابتی در قیمت فروش هزینه را کاهش میدهد که این امکانی جذاب در معامالت است»« ،رابطة ارزشمند که

کاهش هزینه

هزینههای ناشی از جبران نارضایتی مشتریان به دلیل کیفیت مناسب خدمات کاهش مییابد»« ،هزینههای انجام معامله مانند خرید و
استفاده از سیستم ،امور اداری و حقوقی هزینههای رابطه را افزایش میدهد».
«توانمندی آنها در واکنش بهتر و سریعتر و تأمین انواع سفارشات در بازار ارزش فراوانی در این صنعت دارد»« ،کاهش نیاز به

انعطافپذیری

سرمایهگذاری ،برای تأمین محصوالت و خدمات در زمان نیاز از سایر شرکای تجاری ریسک از دست دادن مشتری را کاهش و
انعطا پذیری در تصمیمگیری را افزایش میدهد»« ،ارتباط با هتلهای پارسیان موجب کاهش نیاز به برنامهریزی و هماهنگی در
زمان نیاز به تغییرات میشود».
«توانایی نوآوری در ارائة سبد محصوالت جدید و مکمل یک شاخص مهم ارزش رابطه است»« ،ارتباط با هتلهای پارسیان تأثیر

نوآوری

بسیاری در ارائة محصوالت جدید و افزایش کیفیت خدمات دارد»« ،ارتباط با هتلهای پارسیان موجب انتقال دانش جدید،
یادگیری و بهبود فناوری میشود ،رابطهن با آنها جذاب است».
«خدمات و نام معتبر ارائهدهنده موجب افزایش تعداد مشتریامن میشود»" ،کمک فکری ،مشاوره و اشتراک نتجربیات آنها ،ما را
در ورود به بازارهای جدید کمک میکنند".
«بخش اعظم بهبود توانمندیها از طریق یادگیری از شریک تجاری و حین همکاری ایجاد میشود»« ،شایستگی که موجب کسب

دسترسی به
خریداران جدید
توسعةشایستگیها

توانمندیهای غیرقابلکپی از سوی دیگران شود ارزشمند است ،این قابلیتی جذاب است«.
«تفاوت بین انتظار از خدمات و محصوالت هتلهای پارسیان و عملکرد واقعی ایشان بر ادراک از کیفیت معاله مؤثر است ،معاملة با

کیفیت معامله

کیفیت ارزشمند است»« ،وقتی بین انتظار از تعهدات و عملکرد واقعی تفاوت وجود داشته باشد ،احساس منفی ناشی از همکاری بر
رضایت از رابطه تأثیرگذار است ،رابطهای که از آن راضی نیستیم در آینده مگر به اجبار تکرار خواهد شد»« ،ارتباط مطمئن و معتبر
بر کیفیت معامله را تأثیرگذار است»« ،معاملة باکیفیت ارزشمند و جذاب است».
جذابیت رابطه

اعتماد ادراکشده

«احساس مثبت نسبت به فرد رابط کاری ،نوعی اعتماد ایجاد میکند»« ،تمایل به برقراری روابط بلندمدت و وفادارانه موجب
ایجاد اعتماد و دوستی بین طرفین میشود»« ،دوستی و دلبستگی عاطفی با نمایندة آنها باعث میشود با وجود پیشنهادهای
اقتصادی بهتر رابطه با ایشان قطع نشود»" ،رابطهای که در آن نتوان به افراد اعتماد کرد ،جذاب نیست».

اعتماد بین فردی

«چشمپوشی
«تمایل چندانی به استفاده از افراد برای کنترل و مانیتورینگ نحوة ارتباط با ایشان و تعامالت وجود ندارد»،
از منافع کوتاهمدت موجب جلب اعتماد و تمایل به ماندن در روابط پایدار و بلندمدت میشود»« ،اعتماد باعث شده با وجود
مالحظات عقالنی و محاسبات اقتصادی ،باز هم به این رابطه متعهد باقی بمانیم».

اعتماد بین

«خیرخواهی ایشان در حسن نیت و سوءاستفادهنکردن از رابطه نمایان میشود»« ،وفاداری به رابطه در زمان بحران به معنای
خیرخواهی است»« ،همکاری و یاری در زمان بحران نشانة خیرخواهی و حسن نیت آنهاست».

سازمانی
ادراک از
خیرخواهی

«رفتار شرافتمندانه و منصفانه در رابطه و معامله نشانة وجود عدالت است»« ،احساس نابرابری و بیانصافی در تقسیم سود و
منافع جمعی موجب بیعدالتی و کاهش اعتماد میشود»« ،با دریافت حس عدالت مزایای بلندمدت رابطه به نابرابریهای کوتاه
مدت عملکرد ایشان ترجیح داده میشود».

عدالت

«سازگاری و پیشبینیپذیربودن رفتار ایشان بسیارمهم است و اطمینان به آنها را افزایش میدهد»« ،هتلهای پارسیان به
وعدهها پایبند هستند ،آنها قابل اعتمادند»« ،هتلهای پارسیان به طور کامل و بدون خطا به اجرای برنامهها و توافقات
میپردازند»« ،وقتی نمیدانم در شرایطی خاص رفتار آنها چه ممکن است باشد ،اعتماد معنایی ندارد».

قابلیت اطمینان

«وقتی رابطهای قرار است برای اولینبار اتفاق بیفتد ،گفتههای دیگران اعتبار تأمینکننده را مشخص میکند»« ،اینکه دیگران
بگویند رفتار ایشان در ارتباطات کاری منصفانه است ،نشانة اعتبار آنهاست ،من به آنها اعتماد میکنم»" ،پایبندی به اصول،
یکی از عوامل شهرت آنهاست ،اعتبار ایشان در بازار زیاد است»« ،اعتماد به افراد و شرکتهای نامعتبر در بازار کم است».

اعتبار

«رفتارهای حیلهگرانه و معامالت نابرابر ،اعتماد من را به طور کامل سلب میکند ،اگر مجبور نباشم این رابطه را قطع میکنم»،
«هتلهای پارسیان در برخی شرایط یکجانبه یا بر اساس منافع شخصی عمل میکنند».

رفتار فرصت
طلبانه

طراحی مدل بازاریابی رابطهای بینبنگاهی در شبکة کسبوکار گردشگری پارسیان 96 /

جذابیت رابطه
«میزان منافع رابطه با هتلهای پارسیان زیاد است»« ،در صورت قطع رابطه با هتلهای پارسیان منافع زیادی را از
دست میدهیم».
«بازار محصوالت و خدماتی که آنها ارائه میدهند ،بسیار رقابتی است»« ،تعداد جایگزینها و رقبای آنها برای ارائة
خدمات اقامتی و پذیرایی کم است»« ،انحصار آنها در بازار موجب وابستگی شده است».

وابستگی ادراک
شده
ارزش مورد
انتظار از رابطه
اتحادهای
جایگزین

"به دلیل داشتن ویژگیها و داراییهای خاص آنها ،جایگزینهای اندکی برایشان وجود دارد ،یا الاقل پیداکردن و سطح خاص بودن
شروع رابطه با یک تأمینکننده جدید گران است»« ،امکانات و تجهیزات آنها بینظیر و بدون رقیب است ،این
دارایی
امکانات فقط در خارج از کشور وجود دارد»« ،به دلیل داشتن منابع انسانی متخصصشان جایگزینهای کمی دارند»،
«در موقعیت مکانی آنها و یا حداقل در نزدیکی آنها تأمینکنندة همترازی وجود ندارد»« ،در سالهای اخیر
هتلهای همترازی در مرکز شهر تاسیس شده که به مراتب خدمات بهتری را ارائه میدهند ،چه بسا منافع مادی
شروع رابطه با آنها هم بسیار زیاد هست».
«قراردادهای رسمی با هتلهای پارسیان موجب انتقال سختتر و پرهزینهتر به سایر جایگزینها میشود»،
هزینه های
«هماهنگی روابط و سرمایهگذاریهای مشترک در فرایندها موجبشده تأمین خدمات از دیگران سخت و گران
سوئیچ
باشد»" ،هزینهها و عواقب قطع رابطه با هتلهای پارسیان جبراننشدننی است».
«از نظر دسترسی به منابع و پشتوانة مالی نسبت به هتلهای پارسیان در موضع ضعف قرار داریم»« ،به دلیل سهم
تعادل قدرت
و انحصار در بازار نسبت به آنها خیلی ضعیفیم»« ،به دلیلی قدرت ناشی از انحصار و توان مالی خوبشان شرایط
قرارداد و معامالت به نفع آنهاست».
جذابیت رابطه
«پول و منابع مادی زیاد دیگری در راستای توسعة روابط ،با هتلهای پارسیان از سوی دوطرف اختصاص یافته
است ،نرمافزار فنروش یکی از آنهاست»« ،برای تدوام رابطه با هتلهای پارسیان بسیاری تغییرات در فرایندهای
کاریمان انجام دادیم»" ،برای توسعة روابط ،زمان ،انرژی و تالشهای زیادی با هتلهای پارسیان صرف شده است».
«اهداف مشترک و هماهنگ زیادی در خالل همکاریها توسعه یافته است»« ،برای تبادل طرحها ،برنامهها ،اهداف،
انتظارات و ارزشیابی عملکرد مراودات زیادی شکل گرفته است و اکنون نوعی همزبانی حاصل شده است»« ،در
راستای ایجاد اهداف مشترک با هتلهای پارسیان ،روابط هنجارمند شدهاند»« ،بایدها و نبایدها در روابط ما شفاف
و مشخص است».
«سازگاری و شباهت محصوالت و خدمات هتلهای پارسیان با ما زیاد است»« ،آنها در طراحی و ارائة آمیختة
محصول و خدمات خود تناسب و سازگاری را لحاظ میکنند»« ،هتلهای پارسیان محصوالت خود را برای کاهش
بیاعتمادی و تداوم معامالت با ارزش بررسی میکنند»« ،آنها تالش میکنند محصوالتی مطابق نظر ما و
مشتریهای ما ارائه دهند ،این برای ما بسیار ارزشمند است»« ،سازگاری و شباهت فرایندهای کاری هتلهای
پارسیان با ما زیاد است ،این شناخت موجب ایجاد اعتماد شده است».
عمق و دوام رابطه
«مدت زمان زیادی از شروع رابطه با هتلهای پارسیان میگذرد»« ،مدتهاست با آنها رابطه داریم ،اما این رابطه در
حد یک رابطة خشک کاری بیشتر نیست»« ،رابطه با هتلهای پارسیان پیدرپی از گذشته تاکنون ادامه داشته
است».
«عمق روابط با هتلهای پارسیان زیاد است»« ،در راستای رفع مشکالت یکدیگر تالشهای زیادی میشود»،
«حین رابطه با هتلهای پارسیان مشورتهای زیادی بر سر مسائل مختلف حوزة معامله انجام میگیرد».
«حین رابطه با هتلهای پارسیان اهداف و برنامهها به طور شفاف بیان شدهاند»« ،احتماالت آینده و پیامدهای
اقدامات در چارچوب روابط بهصراحت تعریف شده است ،شاید بتوان گفت ما مشترکاً برنامهریزی میکنیم»،
«وظایف و مسئولیتهای طرفین در چارچوب روابط به صورت رسمی بیان شده است».
«در رابطه با هتلهای پارسیان اختالفات به طور سازنده حل و فصل میشوند»« ،در برخورد با موضوعات
تعارضبرانگیز مرتبط با آنها همواره مذاکره میکنیم ،تا توافق صورت گیرد»« ،در رابطه با هتلهای پارسیان همواره
تالش میشود در توافقات حداقل خواستههای طرفین لحاظ شود».

سرمایهگذاری
طرفین
نهادینهسازی

تطابق

زمان شروع
رابطه
صمیمیت و
نزدیکی
برنامهریزی
مشترک
حل مسئله
مشترک
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دیدگاه/انتظار مشتری
«با وجود تازگی روابط ،رویکرد به روابط با هتلهای پارسیان مثبت است»« ،عالقهمند به حفظ روابط با هتلهای پارسیان
هستیم»« ،انتظار میرود روابط با هتلهای پارسیان در مسیر شناسایی فرصتهای رشد توسعه یابد».

شناسایی فرصتها

«رویکرد غالب ما صرف منابع بیشتر در راستای توسعه روابط با هتلهای پارسیان است»« ،با وجود روابط خوب ،باز هم عالقه-
مند به نزدیکتر شدن روابط با هتلهای پارسیان هستیم»« ،انتظار میرود روابط با هتلهای پارسیان به یک شراکت در منافع
تبدیل شود».

وقف منابع

«عامل اصلی در انتخاب هتلهای پارسیان برای معامله میزان منفعت در هر معامله است ،فرقی بین آنها و دیگران برای ما
وجود ندارد»« ،بین حفظ یا قطع رابطه با هتلهای پارسیان تفاوت چندانی وجود ندارد»« ،روابط ما خنثی است ،تالشی برای
بهبود روابط با هتلهای پارسیان نمیشود.

بیاعتناعی

«تبعات قطع رابطه با هتلهای پارسیان اهمیت چندانی ندارد»« ،در صورت وجود شرایط در اولین فرصت ممکن در پی قطع
رابطه با هتلهای پارسیان هستیم»« ،رویکرد غالب ما دورزدن رابطه با هتلهای پارسیان برای کسب منفعت بیشتر است»« ،در
شرایط کنونی بازار برقراری رابطه با دیگران برای ما بهتر است ،نظر آنها در این مورد اهمیت چندانی ندارد».

خیانت

«روابط با هتلهای پارسیان آسیب دیده است»« ،انتظار میرود تالشهایی در راستای بازسازی روابط انجام میشود» «انتظار ما
توسعة مراودات در راستای حل تعارضات و حداقل حفظ رابطه است».

بازیابی

استراتژیهای بازاریابی رابطهای بر اساس نوع مشتری
«هدف هتلهای پارسیان تکرار معامالت در راستای حمایت است»« ،در این موارد هتلهای پارسیان تسهیالت مختلف در حوزة
رابطه ارائة میدهند»" ،هتلهای پارسیان در تالشند برای افزایش عمر رابطه ،معامالت بعدی در شرایطی بهتری انجام شوند».

حمایت

«هتلهای پارسیان به دنبال شراکت برای کسب منفعت بیشتر جمعی است»« ،هتلهای پارسیان به دنبال دستیابی به راههایی
مشترک برای کمک به یکدیگر هستند ،ما در پی رسیدن به راههای مشترک صرفهجویی و کارایی بیشتر در خالل همکاری
هستیم».

شراکت

«هتلهای پارسیان به دنبال حفظ رابطه هستند ،اما نه به هر قیمتی»« ،هتلهای پارسیان کسب منفعت بیشتر از معامالت را
دنبال میکنند» ،گهگاهی تالشهایی مقطعی در راستای بهبود شرایط رابطه از طرف ما انجام میشود»

رقابت مثبت

«هدف هتلهای پارسیان صرفاً فروش بیشتر است»« ،هتلهای پارسیان فقط به فروش و کسب منفعت بیشتر در شرایط رقابتی
کنونی فکر میکنند»« ،هتلهای پارسیان کوچکترین تالشی خارج از حیطة معامله یا برای حفظ رابطه انجام نمیدهند».

رقابت منفی

«در راستای جلب مجدد رضایت آنها تالش میکنیم»« ،پیشنهاد مزایای متناسب با نیاز خاص آنها ،رویکرد غالب هتلهای
پارسیان برای ترمیم شکافهاست»« ،هتلهای پارسیان تالش میکنند تا روابط آسیبدیده دوباره ترمیم شوند».

جلب رضایت

کدگذاری انتخابی :وقتی دیدگاه مشتری دربار

ناشی از شیو رفتااری شارکت اسات ،بناا بار مصاالح و

رابطاهداشاتن وابساتگی ،نداشاتن اعتمااد و ارزش پاایین

کسب حداکثر بازده از معامله رفتار میشاود .زماانیکاه

اساات .رابطااه بااا اینکااه تااازه نیساات امااا هرگااز عمیاق و

مشتری رابطهای را به تاازگی شاروع کارده و باا وجاود

نزدیک نشده و جذاب نیست و با توجه به سطحیباودن

انتظاااار ارزش کااام ،نباااود تجرباااه و بااایاعتماااادی،

آن تمایلی به حفظش وجود ندارد و هرجا فرصتی باشد

وابستگینداشتن و به دلیال اعتباار شارکت و پایشبینای

رابطه دور زده خواهد شد تا اینکه حف این رابطه برای

مثبت از آینده در پی یافتن راههایی بارای توساعة رابطاه

شاارکت اهمیت ای ناادارد؛ بنااابراین و بااه دلی ال وابسااتگی

است؛ زیرا محصول شرکت متناسب با شرایط بازار وی

شارکت

است یا فرایندهای تولید و ارائة محصوالت به یکادیگر

مایشااود .در شاارایط دیگااری مشااتری باااز هاام در پ ای

شبیه هستند .رویکرد شرکت حمایات از رابطاه خواهاد

دورزدن و خیانت به رابطه خواهد بود؛ اماا ناه باه دلیال

بود ،انتظار آیناد روشان از رابطاه از ساوی مشاتری در

ارزش ناکافی ناشی از رابطه ،بلکه به دلیل نبود اطمینان،

شرایطی که رابطاه باه تاازگی برقارار شاده ناه فقاط در

در این شرایط هم با وجود اینکه این حس بایاعتماادی

پایینترین سطح عوامل مؤثر بر جذابیت کاه در ساطو

مشتری ،کسب حداکثر منفعت از رابطه هاد
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مختلااف ارزش و وابسااتگی ادراکشااده نیااز موجااب

برای ایجاد ،توسعه یا قطع یک رابطه چگوناه اسات ،بار

حمایت شرکت خواهد بود .میل به سرمایهگاذاریهاای

تصمیمگیری برای چگوناه مادیریت رواباط تأثیرگاذار

مشترک و عمیقشدن رابطه قاوای محرکاة ایان تصامیم

خواهد بود .یکی از معیارهای جامع درباار طبقاهبنادی

خواهد بود .زمانی رابطاه عمیاق باوده ،ولای در شارایط

انااواع رابطااه ،می ازان جااذابیت

پ ایشبین ایشاادنی از

کنونی و باا وجاود عاواملی کاه ادراک از وابساتگی را

برقراری ارتباط است؛ جذابیت رابطه بار تصامیمگیاری

برای مشتری زیاد میکند ،اعتماد رو به افاول اسات؛ باه

انتخاب و چگونگی برقراری رابطه مؤثر اسات و میازان

دلیل وابستگی مشاتری همچناان باه دنباال حفا رابطاه

جذابیت رابطه از ادراک و انتظاارات ماا درباار طار

خواهد بود که در ایان شارایط شارکت باه درخواسات

دیگر رابطه نشئت میگیرد.آنچه بر جذابیت رابطه تاأثیر

مشتری در بازیابی آسیبهای واردشده در رابطاه پاساخ

ماایگااذارد ،میاازان ارزش متوقفااع از برقااراری رابطااه،

مثبت میدهد و عمق آسیبهای وارده میزان مثبتبودن

وابستگی ادراکشده و اعتماد ادراکشده اسات .عماق

تعامالت را مشخص میسازد؛ در نتیجه شارکت در پای

و دوام رابطااه هاام از عواماال تأثیرگااذار باار چگااونگی

بازگشت به روزهای خوب است .گاهی موضوع معامله

مدیریت ارتباطات است؛ اینکه رابطه از چه زمانی شکل

برای مشتری اهمیات چنادانی نادارد؛ باا وجاود انادک

گرفته و تا چاه حاد صامیمانه و نزدیاک اسات .بار ایان

ارزش متوقع و فارغ از سطح وابساتگی باه دلیال اعتمااد

اساس ،روابط در یک طیف از سطحی و تازه تا عمیاق

زیاد و نیز عمق و استمرار رابطه از گذشاته رابطاه حفا

و قدیمی و مستمر طبقهبندی میشوند .در بسیاری موارد

میشود .در این شرایط و البته با رویکردی مثبت ،طرفین

ایاان مؤلفااههااا خااود از میاازان جااذابیت رابطااه تااأثیر

برای تقسیم منافع باهدساتآماده ماذاکره مایکنناد .در

ماایپذیرنااد .حاااالت مختلااف رابطااه براساااس میاازان

نهایت برخی مشتریان در باالترین سطح رابطهای قدیمی

جذابیت و عمق و دوام رابطه باعث انتخاب رویکردها و

و عمیق و نیز با سطح ارزش و اعتماد فاراوان و فاارغ از

انتظااارات متفاااوت در مشااتری م ایشااود .شاارکت هاام

وابستگیهای ایجادشده احتماال به دلیل سرمایهگذاری -

براساس رویکرد مشتری باه رابطاه ،اساتراتژی بازاریاابی

های مشترک که خود محصول این رابطه نزدیک بوده،

رابطه ای خود را طراحی مایکناد .بازاریاابی رابطاهمناد

برنامهریزیهای مشترک شکل گرفته و افزایش تطابق در

چارچوب انتخاب استراتژی برای جذب ،حف  ،افزایش

سازوکارهای رابطه به همکااری و گااه شاراکت تمایال

رواباط باا

دارند ،در این شرایط رویکرد قالب اختصا

منابع برای

افزایش منافع توسط طرفین خواهد بود.

روابط باا مشاتری و گااهی کااهش و حاذ

مشااتری اساات .شاارکت ،پااس از شناسااایی مشااتری و
انتظارات وی از رابطه براساس برآورد میزان جاذابیت و

مدیریت روابط بازاریابی بین بنگاهی فرایندی اسات

سوابق رابطاه در قالاب عماق و دوام رابطاه؛ مایتواناد

که از طریاق آن شارکت چگاونگی برقاراری رابطاه باا

استراتژیهای ارتباطی خود را برگزیند ،به کارگیری هر

بنگاههای تجاری حاضر در محیط کسبوکار را تنظایم

راهکاری براسااس شارایط خاا

هار مشاتری و رابطاه

میکند .همانطور که از نظر گذشت ،شناساایی ماهیات

حاالت متفاوتی به خود میگیرد ،در هر حالت شارکت

رابطاااه بااار روش مااادیریت آن میا اان مشاااتریان یا اک

استراتژی بازاریابی رابطهای خود را تنظیم میکند.

کسب وکار مؤثر است؛ اینکه بدانیم بنگااههاای تجااری
چه انتظاری از روابط پیرامون خود دارند و دیدگاه آنها

در ادامااه راهباارد بازاریااابی رابطااهای شاارکت در
حاالت مختلف شر داده میشود:
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استتترا ژی بازاریتتابی رابطتتهای :حمایتتت
شناسایی فرصتهاا (توساعة اولیاه :متغیرهاای رابطاه در

برنامههای بازاریابی مبتنی بر فراوانای خریاد باهگوناهای

حال افزایش)

طراحی مایشاوند کاه باه مشاتری در برابار مباال بیشاتر

باشااگاهی روشهااای مااؤثری در ای ان راهباارد هسااتند؛

رابطة عماق و دوام چنادانی نادارد؛ اماا رویکارد باه

خرید جوایزی از جمله خدمات همراه تعلاق مایگیارد؛

رابطه مثبت است .تکرار معامالت موجب نهادیناهشادن

همچنااین ایجاااد باشااگاه مشااتریان و ارائااة تخفیااف و

موضوعات مشترک میشود .بهبود نسبی عملکرد ناشای

خدمات ویژه در راستای افزایش وفاداری و چسابندگی

از توسعة روابط و خلق ارزش در راساتای رشاد فاروش

مشتری یک مزیت مالی دیگر است.

اتفاق دور از انتظااری در ایان مرحلاه نیسات .ماراودات

استرا ژی بازاریابی رابطهای :شراکت-وقاف

مبتنی بر تعداد و تکارار ارتبااط و کیفیات اطالعاات باه

منااابع (توسااعة پیشاارفته :متغیرهااای رابطااه در باااالترین

اشااتراک گذاشااته موجااب ایجاااد اهاادا

مشااترک،

سطح)

نهادیناااهشااادن هنجارهاااای رابطاااه ،اشاااتراک ارزش و

روابااط نزدیااک باعااث افاازایش اعتماااد ،تعهااد و

اطمینانبخشی برای سرمایهگاذاری در رابطاه مایشاود.

نهادینهشدن هنجارهای رابطاه مایشاود .اعتمااد ادراک

طراحی و ارائة آمیخته محصول متناسب شاامل جساتجو

شد زیاد و ارزش موردانتظار موجب افزایش وابساتگی

کاااهش ب ایاعتمااادی و

از طریق سرمایه گذاری میشود؛ اما در ابتدا آنچه رابطه

مقابل از

را در مسیر اشاتراک ارزش و همکااری قارار مایدهاد،

فروشنده تقویتکنند رابطه است .رویکرد ماورد

میااازان ارزش موردانتظااااار و نااااه وابسااااتگی اساااات.

انتظار ،حف روابط به صورت معاملهای و با چشماناداز

سرمایهگذاری روی رابطه شامل اختصا

زمان ،انرژی

توساعة همکااری اساات .شارکت اساتراتژی حمایات را

و تالش ،پول و سایر مناابع در راساتای ایجااد رابطاه ای

برمیگزیند و برای حفا و توساعة رابطاه باا مشاتری از

قویتر افزایش مییاباد .سارمایهگاذاری هار دو طار

طریق مکانیسمهای حمایتی عمل خواهد کارد .شارکت

موجب افزایش احتمال ایجاد همافزایی ارزش میشاود.

از طریق فعالیتهاای ارائاة خادمات پشاتیبانی ،افازایش

تطابق افزایش مییابد و از طریق افزایش رضایت طرفین

تطابق ،حال مسائله و اعتماادساازی میازان ارزش ماورد

روابط اجتماعی و مراودات دوساتانه و در راساتای حال

انتظار در رابطه را تقویت میکند؛ مثال بالفاصاله بعاد از

اختالفات جزئی توسعه مییابد و میل به سرمایهگاذاری

فااروش بااا مشااتری تماااس گرفتااه م ایشااود ،مااراودات

افزایش یافته و رابطاه را باه افازایش وابساتگی ادراکای

افزایش مییاباد تاا دریابناد آیاا محصاوالت و خادمات

سااوق خواهااد داد .در ایاان راهباارد روابااط مبتناای باار

ارائااهشااده رضااایتبخااش بااوده یاا خیار و پیشاانهادهای

همکاااری و اشااتراک ارزش از طری اق ساارمایهگااذاری

اصااالحی در زمینااة خاادمات ی اا هرگونااه نارضااایتی در

دوطرفه برقرار میشوند ،سطح اعتماد بین سازمانی بسیار

راسااتای بهبااود عملکردهااای بعاادی پ ایش چشاام قاارار

است .شرکت استراتژی شراکت و افزایش فعالیاتهاای

میگیرد .این اطالعات باه شارکت کماک مایکناد تاا

مشترک سارمایهگاذاری بلنادمادت را اتخااذ مایکناد.

همواره به بهبود عملکرد خود برای حمایات از مشاتری

هد

صرفهجویی

کوشا باشد تا از این مجرا اعتماد و رواباط توساعه یاباد.

و افاازایش کااارایی در خااالل همکاااری باارای کسااب

همچنین ارائة مزایای ماالی و حماایتی مانناد برناماههاای

منفعت بیشتر جمعی است .افزایش پیونادهای سااختاری

بازاریابی مبتنی بر فراوانی خرید و برناماههاای بازاریاابی

و ساارمایهگاااذاری در فراینااادهااای مشاااترک و ارائاااة

و آزمااایش محصااول بااا هااد

ارزیابی پتانسیل ارزش معامالت مداوم با طر
طر

دستیابی به راههایی مشترک با هد
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یا ارتباطات کاامپیوتری ویاژه یاک راه

احتمالی خود برای فروش بیشتر ،مشاتری را نیاز تشاویق

تسهیالت خا

حاال مناسااب اساات؛ ارتباطااات مسااتقیم الکترونیکاای

میکنندکه اگر پرسش ،اظهارنظر ،شاکایت یاا انتقاادی

مشتریان را در امر سفارش ،خریاد یاا رزرو محصاوالت

دارد ،اطااالع دهااد و از ای ان مجاارا رابطااه در شاارایطی

یاری میرساند .شرکت به مشاتری شاریک برناماههاای

منفعاالنه ادامه یابد.

ناااارمافاااازاری اختصاصاا ای ،تحقیقااااات بازاریاا اابی و

استرا ژی بازاریابی رابطتهای :رقابتت (-)-

آموزشهای فروش ارائه میدهد و از ایان طریاق بارای

خیانت (آسیب فعال :متغیرهاای رابطاه در حاال کااهش

ایشان مزایایی جبرانناشدنی ساختاری ایجاد میکند.

تا قطع)

استرا ژی بازاریابی رابطتهای :رقابتت (-)+
بیاعتنایی (انفعال :رابطة خنثی و بیتفاوت)

کاهش چشمگیر اعتماد و درنتیجه تعهد دو طر

و

حف سطح متوساطی از وابساتگی در ایان حالات باروز

کاهش رابطه ،ضعیفشدن مراودات و شروع مرحلة

مییابد و معامالت بدون در نظر گرفتن رابطاه و تبعاات

منفی نشانههای این حالت اسات .گااهی ایان مرحلاه باا

قطااع رابطااه انجااام ماایپذیرنااد .تعااار

هااای چااون

کاهش در تباادالت اجتمااعی هماراه اسات (زماانیکاه

انطباقنداشتن ،نبود توافق و ناهنجاری موجاب حرکات

ادراک از وابستگی بسیارزیاد است) و همیشه باه معناای

از رابطااه مثباات بااه منف ای م ایشااود؛ همچن این احساااس

کاااهش تبااادالت تجاااری و اقتصااادی نیساات .در ای ان

باایانصااافی بااه مفهااوم ناعاادالتی و ارزیااابی منفاای از

مرحلااه تااالش باارای کاااهش وابسااتگی لزومااا تغیی اری
نمیکند و کاهش و قطع سرمایهگذاری طرفین موجاب
ورود به مرحلة انفعال میشود ،تنها عامل حفا رواباط
در این راهبرد وجود حداقل اعتماد ادراکشده و عماق
رابطااه (سااوابق روابااط مثباات گذشااته) اساات .ارزش
موردانتظااار اناادک و سااتاناادازی بااه رویااه انفعااال
اجتنابناپذیر است .رویکرد موردانتظار در این حالات،
برقاراری روابااط معاملاهای و تااالش در راساتای کسااب
بیشااترین منفعاات شخص ای خواهااد بااود .کاااهش می ازان
تطابق و سرمایهگاذاری دو طار

موجاب تبادیل یاک

رابطة ایدهآل به رابطة خنثای معاملهای میشود .شارکت
اسااتراتژی رقاباات ( ) را در پ ایش خواهااد گرفاات ،بااه
طوری که بدون تالش حاداکثری بارای برقاراری یاک
رابطة بلندمدت با شرکای تجاری ،بارای حداکثرساازی
منافع خود اقدام میکند و طر

مقابل در رابطة تجاری

را نه یک شریک و صرفا با عنوان رقیبی از میاان تعاداد
زیاد رقیبان در میدان جن

بارای کساب منفعات بیشاتر

میبیند .با رجوع باه ساوابق خاوب رابطاه در گذشاته و
اعتماد دوسویه ،شرکت گاهی با هد

رفع نقاصهاای

اطالعات مربوط به انگیزه طر

مقابل و با احتمال بیشتر

از سوی فروشنده ،موجب کاهش ساطح رابطاه و ورود
به فاز منفی مایشاود .عماق و دوام رابطاه چنادان زیااد
نیساااات و ارزش موردانتظااااار نقااااش پررنگاااای در
تصامیمگیاری بارای مادیریت رواباط ناادارد .ادراک از
بیانصافی و تعار

موجب آسایبرساانی باه رابطاه و

منفیشدن رویکرد میشود و روابط در مسیر ضاربهزدن
به طر

مقابل در صورت وجود شرایط توسعه مییابد.

این رویکرد تا یافتن اولین جایگزین و کاهش وابستگی
ادامه خواهد داشت .شرکت ،استراتژی رقابت ( )-را در
پیش خواهد گرفت؛ با در نظر گارفتن میازان وابساتگی
صرفا برای حداکثرساازی منفعات از آن معاملاه خاا
اقدام میکند ،ادامة همکاری در آینده اهمیتای نادارد و
صرفا کساب منفعات بیشاتر از رابطاة کناونی در کاانون
توجه است .انتخاب شرکت صرفا فروش بیشاتر خواهاد
بود؛ بنابراین شرکت فقاط باه فاروش و کساب منفعات
بیشتر در شرایط رقاابتی فکار مایکناد و کوچاکتارین
تالشی خارج از حیطة معامله شکل نمیگیرد.
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استتترا ژی بازاریتتابی رابطتتتهای :جلتتتب

میکند و کوشش برای جلب رضاایت ایشاان از طریاق

رضتتایت-بازی اابی (تاارمیم :متغیرهااای رابطااه در حااال

گزارههای ارزش جدید در اولویت خود قرار مایدهاد؛

بازسازی)

این راهبرد کوتاهمدت و تا افزایش ساطح اعتمااد اداماه

انتظااار بازی اابی بااه سااطح وابسااتگی بسااتگی دارد و

مییابد .حف عمق ارتباطات باا هاد

جلاب رضاایت

افاازایش اعتماااد و توسااعة هنجارهااای رابطااه را ساابب

بیشااتر و پیشاانهاد مزای اای متناسااب بااا مشااتری براساااس

میشود .از طریق افزایش ماراودات و برقاراری ارتبااط،

شارایط رویکارد غالااب در ایان حالاات اسات ،شاارکت

اشتراک اطالعات مثبت و کمککننده و توافق بار سار

همیشه یا براساس مناسبتها یا ارائة محصاول جدیاد باه

انگیز تبادالت مثبت میشوند .سوابق

بااازار بااا مشااتری تماااس ماایگیاارد ،دربااار کااارکرد

گذشته روابط و ارزش موردانتظاار بسایارزیاد باا وجاود

محصوالت خریداریشده و بستههای محصوالت جدید

تاالش بارای

مذاکره مایکناد تاا رواباط آسایبدیاده مجاددا تارمیم

توسعة روابط ،مذاکرات و حل موضوعات بحثبرانگیز

شااوند .افاازایش مزای اای اجتماااعی نی از ی اک تاکتیااک

را فراهم میساازد ،هرچناد نمایتاوان از نقاش ادراک

راهبردی اسات ،کارکناان شارکت باا مشاتری روابطای

وابساتگی زیااد گذشاات .توسااعة مااراودات و توافااق در

خصوص ای ایجاااد کاارده و سااعی م ایکننااد پیوناادهای

راستای حل تعارضات و کاهش ادراک از ناعادالتیهاا

اجتماااعی خااود را بااا آنهااا افاازایش دهنااد؛ دوسااتی،

در راسااتای عااادیسااازی شاارایط و تغییاار رویکاارد از

همراهی ،کماک ،مشااوره و  ...نموناهای از برناماههاای

آسیبرسانی به حداقل حف روابط معاملهای مایشاود.

افزایش مزایای اجتماعی هستند.

موضوعات عار

ادراک کم از اعتماد انگیاز الزم باهاد

شرکت استراتژی جلب رضایت را اتخاذ خواهاد کارد؛

جدول  1رابطة میان مفاهیم و مقولههای پاژوهش را

به طوری کاه در راساتای کااهش خطار از دسات دادن

نشان میدهد.

مشااتریان وفااادار سااعی در باارآوردن خواسااتههااای وی
جدول  :1رابطة میان مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی تحقیق
مقولههای اصلی

مقولههای فرعی/مشخصه/ابعاد
ارزش موردانتظار
کم

انواع رابطه

جذابیت

براساااااس

کم

زیاد

زیاد

کم

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

اعتماد ادراکشده
کم

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

زیاد

زیاد

زیاد

وابستگی ادراکشده

میزان:
عماااق و
دوام
انواع رویکارد مشاتری
براساس نوع رابطه:
اساااتراتژی بازاریاااابی
رابطاااهای بااار اسااااس
رویکرد مشتری:

زیاد

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

زیاد

کم

کم

زیاد

زیاد

شناسایی

وقااااف وقااااف

شناسایی

شناسایی
خیانت فرصااات خیانت

بازیابی

بیاعتنایی بیاعتنایی فرصااات

ها
رقابت
()-

حمایت

ها
رقابت

جلاااب رقابت

رقابت

()-

رضایت ( )

( )

حمایت

فرصتها

حمایت

منابع

شراکت

منابع

شراکت
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حمایت ،شراکت ،جلب رضایت و رقابت اقدام میکند

در این پژوهش که به شیو تحقیق زمیناهیااب باه انجاام

که چارچوب بازاریابی رابطاهای آن کسابوکاار را در

رسید ،فرایند مدیریت رابطه بین بنگاههای مشاتری یاک

قبال مشتریان تجاری شکل میدهد.

کسبوکار تئاوریزه شاده اسات .اماروزه عامال کساب
مزی ات رقااابتی نحااو ماادیریت روابااط بازاری اابی می اان

ارزش مورد انتظار

سازمانها است؛ به گوناهای کاه روش سیاساتگاذاری

اعتماد ادراک شده

ارتباطی در زمینة بازاریابی بین بنگااههاا موضاوع اصالی
مختلاف مشااتریان شاده اساات .باه کااارگیری صااحیح و
هدفمند ابزارهای بازاریابی در مقابال مشاتریان و فعااالن
صنعت موجب موفقیات بیشاتر و کساب مزیات رقاابتی

طرفین

رابطه

تصمیمگیری مدیران شرکتها در ارتباط با گاروههاای

سرمایهگذاری

جذابیت

عمق و

رابطه

دوام

نهادینه سازی

رابطه

میشود؛ برقراری رابطاة درسات یکای از اولویاتهاای
رابطه براسااس ارزش ادراکای مشاتری از رابطاه اسات.

شناسایی فرصتها

دیدگاه مشتری درباار رابطاه و انتظاار وی از رابطاه در
بازاریابی رابطه ای پاساخ داده مایشاود .در طاول زماان
روابط تغییر میکنند ،این تغییرات در راستای افزایش یاا

مشتری

کسبوکار برای موفقیت است؛ بازاریابی رواباط تنظایم

دیدگاه/انتظار مشتری

وقف منابع

بیاعتنایی

کاهش عماق و نزدیکای اتفااق مایافتاد ،انتظاارات نیاز
جذابیت شاکل مایگیارد ،شارکتی کاه بتواناد درسات

حمایت

براساااس انتظااار مشااتری عماال کنااد در کسااب منااافع
کوتاهمادت و بلندمادت خاود بیشاترین ساود را کساب
مایکنااد .افاازایش ارزش ادراکشااده و اعتماااد ادراک

شرکت

براساااس ای ان عمااق و دوام و برگرفتااه از ادراک سااطح

بازاریابی رابطهای

شراکت
رقابت +

شده و وابستگی به شکلی دوگاناه باا تأثیرپاذیری و نیاز

شکل  :6مدل استخراجشده از تحقیق

تأثیرگااذاری باار عااواملی ماننااد نهادینااهشاادن رابطااه،

مسئلة بازاریاابی رابطاهای باینبنگااهی در تحقیقاات

سرمایهگذاریهای مشترک و نیز انطباق در خالل زماان

مشابه معماوال در دو حالات همکاراناه و رقیباناه مادنظر

و متأثر از سوابق ،رابطة دیدگاه مشتری تجاری را شکل

قاارار گرفتااه اساات؛ همچن این نگاااه بااه موضااوع اتخاااذ

خواهد داد؛ بر این اساس ،او انتظاار شناساایی و توساعة

بازاریابی رابطه ای از درون به بیرون و براسااس اهادا

اولیه ،وقف منابع و توسعة پیشرفته ،بایاعتناایی ،خیانات

داخلای باوده اسات ،در ایان تحقیاق انتخااب اساتراتژی

یا بازیابی خواهد داشت .شرکت بارای کساب حاداکثر

بازاریابی رابطاه ای در کساب و کاار و براسااس رواباط

منافع برحس شرایط ،برقاراری اساتراتژیهاای ارتبااطی

موجااود در شاابکه و نااوع مشااتریان و از زاویاة انتظااار و
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دیدگاه ایشان پایش چشام باوده اسات .آگااهی از ایان
دیدگاههاا نتاایج مثبتای در عملکارد و مادیریت رواباط
سودمند خواهد داشت.

براساس میزان جذابیت و عمق و دوام رابطه ،حاالت
مختلفی شکل مایگیارد کاه در ایان پاژوهش ،صانعت
گردشگری و به طور خا

 -6پیشنهادها
در شبکة روابط پیرامون هر کسبوکار انواع مختلفی از
شاارکتهااا بااا روابااط مختلااف وجااود دارد ،مساالما
کساابوکارهااای موفااق براساااس شااناخت تجرباای از
مشتری مفاد معامله و تنظیم شیو برقاراری رابطاه باا وی
را تنظیم میکنند که این امر زمیناهسااز موفقیات ایشاان
اساات،؛ امااا در نظاار نگاارفتن پویااایی روابااط و تغییاار
انتظارات مشتری نوعی نزدیکبینی محساوب مایشاود،
استفاده از ساازوکار علمای شناساایی مشاتری ،رابطاه و
مدیریت بازاریابی رابطهای براساس اندازهگیاری مساتمر
شاخصهای مؤثر راهگشا خواهد بود.
و شاابکة روابااط پیرامااونی و توجااه بااه فرصااتهااا و
تهدید های موجود در فضای کسبوکار از طریق بهباود
وضااعیت آگاااهی از شاااخصهااای مااوردنظر مشااتریان
حاصل خواهد شد .توجه دقیق به سطح این شااخصهاا
مبنای تصمیمگیری صحیح خواهد باود .چاه بساا تناوع
مشتریان و نیز انتظار ایشان از رابطه چناین مایطلباد کاه
برای بهبود روابط با هاد

هتلاداری تحقیاق و مطالعاه

شده است .نمونههای واقعی برای حالتهای مختلف در
این تحقیق نیز به طور کامل یافت نشد و برخی حالتها
مغفول ماند ،ممکن است این حااالت در برخای صانایع
دیگر دارای مصداق باشد و یافتاههاای ایان پاژوهش را
تکمیل کند .همچنین بررسی و آزمون مدل با روشهای
کمّی نیز میتواند اعتبار نتایج این پاژوهش را بسانجد و
یافتههای جدیدی را پیشروی عالقهمندان دانشگاهی و
صنعتی در زمینة موضوع بازاریابی رابطهای قرار دهد.
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