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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند است .از آن جایی که در
پژوهشهای کاربردی هدف اصلی صرفاً کشف علمی نیست ،بلکه آزمودن و بررسی کاربرد دانش است ،بنابراین روش این تحقیق
از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است .نحوه گردآوری دادهها به روش کمی صورت گرفته است و ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد .لذا بر همین اساس ،تعداد  573نفر در این پژوهش همکاری کردند .تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده ،به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرمافزار  SPSS 16و  Smart PLSانجام شد .پس از انجام پژوهش
نتایج نشان داد که :نظاممند بودن ،گرایش تکنولوژی ،گرایش به طراحی ،گرایش بازار ،استفاده از منابع ،مبنای تالش صورت
گرفته برای کاالهای جدید ،مفهوم سازی کاالی جدید ،و در نهایت مدیریت کاالی جدید؛ تحت عنوان مؤلفههای بازار فروش
کاالهای جدید به روش وان تو وان مارکتینگ؛ مورد تأیید قرار گرفت .آزمونهای برازش مدل ،نشان از اعتبار مدل داشت.
واژگان کلیدی :بازاریابی وان تو وان ،بازاریابی رابطهمند ،مدیریت ارتباط با مشتری.
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مقدمه
تا آغاز قرن  90موضوع بازاریابی رابطهمند بر خالف سایر
حوزههای مدیریت در حوزه عملیاتی و نظریه پردازی کمتر
مورد تأکید و توجه قرار میگرفت اما امروزه این مبحث به
طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و نظرات بسیاری را در حوزه
تحقیق و پژوهش به خود جلب کرده و بابهای جدیدی را
پیرامون پژوهشهای آتی به روی محققین گشوده است.
بازاریابی رابطهمند در واقع نوعی بازاریابی رابطهمند بوده و
مبتنی بر یک ایده ساده است« :رفتار مختلف با مشتریان
مختلف» .تجربهها نشان میدهد برای اینکه مدیری در این
نوع از بازاریابی به یک مدیر موفق تبدیل شود باید قادر باشد
رفتار شرکت خود را بر اساس مشتریان منحصر به فرد تغییر
دهد با توجه به اینکه :چه اطالعاتی از مشتریان منحصر به
فرد داریم و مشتریان به ما چه میگویند (از ما چه
میخواهند)( .پرسادو و همکاران)9100،
اساس بازاریابی رابطهمند این است که تا حد امکان خرید را
برای مشتریان راحت و آسان نماید .با تسهیل خرید،
هزینههای پردازش و مدت زمان الزم برای پیگیری تبادالت
نیز کاهش مییابد که این کار خیلی سادهتر از باال بردن
وفاداری مشتریان است و میتوان با انجام کار به طور بهینه
رضایت مشتری را افزایش داد و چنانچه مدیریت در تمام
سطوح سازمانی به رضایت مشتریان پایبند باشد احتماالً
سازمان در اجرای برنامه بازاریابی رابطهمند سریعتر به نتیجه
خواهدرسید( .ژانگ و همکاران)9102 ،
امروزه مشتریان بالقوه ،از روشهای مختلف ،اطالعاتی در
مورد محصوالت کسب میکنند و برای انتخاب یک محصول،
صرفاً به تبلیغات ارائه شده توسط تولیدکنندگان محصول
اکتفا نمیکنند .بلکه سعی دارند از اطالعات مورد نیاز خود
را از طریق توضیحات شخص دیگری دریافت نموده و بدان
توجه داشته باشد ،چرا که توصیههای دیگران مقش مهمی
در رفتار خرید مصرفکنندگان خواهد داشت که این امر در
خصوص محصوالت جدید دارای اهمیت دو چندانی است،
چرا که محصوالت جدید به عنوان یک محصول شناخته نشده
و برای مشتریان بوده و دارای ریسک باالیی جهت استفاده از
آن است (بی و همکاران ،)9107 ،بنابراین در این جا نقش
بازاریابی رابطهمند بیشتر اهمیت پیدا نموده و افراد نیز سعی
دارند با توجه به تبلیغات شفاهی و توصیههای شخص دیگری
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به انتخاب محصوالت اقدام نمایند چرا که معتقدند در این
صورت ریسک موجود در خرید محصوالت جدید کمتر شده
و اطالعات کاملی در خصوص یک محصول میتوان بدست
آورد که این امر برای کلیه محصوالت یک امر کلی بوده.
(صانح و همکاران)9105 ،
در بازاریابی رابطهمند شرکت به صورت فردی با افراد در
ارتباط بوده و میتواند با ایجاد یک فضای ارتباطی مناسبتر
و توضیحات بیشتر در خصوص کارکردهای محصوالت جدید
مشتریان بالقوه بیشتری را جذب نموده و این امر باعث خواهد
شد تا مصحوالت جدید نیز در بازار خواهان زیادی داشته و
به فروش برسد ،بنابراین این قابلیت از بازاریابی رابطهمند
همواره مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده شرکتهای
تولیدکننده نتوانند در فروش محصوالت جدید خود موفق
بوده و خسارات زیادی را متحمل شدهاند و از سوی دیگر
شواهد نشان میدهد در عصر حاضر مشتریان همواره به
دنبال دستیابی به اطالعات بیشتری از یک محصول جدید
هستند که در صورت عدم دستیابی به اطالعات مورد نظر از
خرید محصول منصرف خواهند شد چرا که ریسک ادارک
شده آنها به واسطه عدم شناخت محصول باال رفته و سعی
مینمایند از آن اجتناب نمایند .همچنین بررسیهای ادبیات
نظری و تجربی پژوهش نشان داد که تا کنون یک مدل بومی
و یا غیر بومی در خصوص بازاریابی رابطهمند خاصه در صنعت
تایر ،ارائه نشده است و به صورت مطالب پراکنده بدان
پرداخته شده است که در پژوهش حاضر این شکاف
تحقیقاتی پوشش داده خواهد شد.
امروزه به منظور موفقیت در بازارها فهمیدن ارزشهای
مصرفی مشتریان و تأثیر آنها بر رفتار مصرفکنندگان از
موضوعات حیاتی میباشد .با توجه به تغییر ارزشهای
مصرفی در بازارهای امروزی و وجود بخشهای مختلف
مشتریان بر مبنای ارزشهای مصرفی متفاوت ،بازاریابان باید
نسبت به نیازهای مصرفی متفاوت و رفتار انتخاب محصوالت
در بخشهای مختلف ،حساس و متوجه باشند( .حیدرزاده و
حسنی پارسا)0520 ،
رفتار مصرفکننده شامل فعالیتهای زیادی میشود ،هر
مصرفکننده دارای افکار ،احساسات ،برنامهها ،تصمیمات و
خریدهای متعددی است .فردی که تنها به فعالیت خرید
توجه میکند خیلی از فعالیتهای مرتبط با آن را نادیده
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گرفته است .بازاریابان باید دریابند چگونه مصرفکنندگان
اطالعات درباره گزینههای مختلف را جمعآوری میکنند و از
این اطالعات برای انتخاب محصوالت رقیب استفاده میکنند،
مصرفکنندگان چگونه تصمیم به خرید میگیرند و چرا
فرآیند خرید و دالیل خرید مصرفکنندگان مختلف ،متفاوت
است .اطالعات مرتبط با رفتار مصرفکننده در جهت
پیشبینی و تشخیص اعمال او در بازار مورد استفاده قرار
میگیرد .بنابراین الزم است در مورد عوامل تأثیرگذار بر رفتار
خریداران و ارتباط آنها با تصمیم خرید اشراف داشته باشیم.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویر ذهنی از کشور
خاستگاه تولید ،آگاهی از محصول و درگیری ذهنی
(پیچیدگی) محصول بر تصمیم خرید مصرفکنندگان
میباشد( .حیدرزاده و خسروزاده)0521 ،
ارزش مورد انتظار مشتری ،به عنوان وسیلهی سنجشی برای
عملکرد کسبوکار مورد توجه قرار گرفته شده است و بر روی
جوانبی از تصمیمگیری مشتری در مورد خرید تمرکز کرده
است .نیاز بازارها به دانستن در مورد عملکرد مشتریان بیش
از پیش افزایش یافته است .ارائه دیدگاه جدیدی از رفتار
مصرفکننده ،پیرامون روابط جایگزینی قیمت -کیفیت،
ارزش مورد انتظار مشتری میتواند انگیزه عمیقتری در مورد
میل به خرید و وفاداری به یک نام تجاری را فراهم سازد .به
نظر میرسد توجه صرف به عوامل ایجاد کننده رضایتمندی
مشتری ،تنوع کارکردها ،قیمت و کیفیت محصوالت نمیتواند
جهت ایجاد مزیت ،کافی باشد .بنابراین توجه به متغیرهای
دیگری مانند عادتها و تمایالت رفتاری مصرفکنندگان،
توجه مشتریان به طبقه برند ،نوع شناخت آنها از برند و
همچنین عوامل ایجاد کننده ارزش در ذهن مشتری ،در
جذب مشتریان جدید و ماندگاری مشتریان موجود میتواند
بسیار مؤثر واقع شود( .حیدرزاده و همکاران)0582 ،
برای نیل به موفقیت در بازارهای رقابتی و پیچیده محققان
و کارشناسان متفقالقول هستند که رضایت مشتری یک
عامل کلیدی و اساسی در وفاداری است پس از همین روی
زمینههای اصلی که برای جلب رضایت مشتری باید بدآنها
توجه شود مشخص شدهاند .یکی از این زمینهها ایجاد رابطه

بین واحد اقتصادی و مشتری است ،تا از این طریق در
خصوص نیازهای مشتریان اطالعات سودمندی بدست آید ،و
ارائه خدمات به مشتریان باعث جلب رضایت شود .به همین
سبب بازاریابی رابطهمند سعی دارد تا ارتباط تنگاتنگی را با
مشتریان برقرار کند و با این کار با دقت و به قدر کفایت به
نیازهای مشتریان پی برده و آنها را برطرف سازد .بازاریابی
رابطهمند عالوه بر توانایی آن در درک نیازهای مشتریان ،به
افزایش سهم بازار ،سودآوری و کاهش هزینهها کمک میکند.
(حیدرزاده و همکاران)0588 ،
مروری بر ادبیات نظری
چرخه بازاریابی 1و چرخه بازاریابی

رابطهمند2

چرخه بازاریابی شامل مؤلفههای ذیل است( :بهبودی،
)0520
بازارشناسی :3با توجه به تفاوت بین خواستهها و تمایالت
مشتریان و ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی و غیره،
دیگر نمیتوان تمام مشتریان را به یک چشم نگریست و
مجبوریم با توجه به این فاکتورها اقدامات و استراتژیهای
حرکتی شرکت را تعیین کنیم .در این مرحله باید مشخص
کنیم اقدامات ما برای چه بازارهایی مناسب خواهد بود .طبق
آمارهای بدست آمده در صورت انجام تحقیقات صحیح قبل از
شروع کسبوکار ،بیش از  %01از هزینههای غیر ضروری
کاهش خواهد یافت.
بازارسازی :در این مرحله با توجه به اطالعات به دست آمده
از مرحله قبل ،بازار هدف و اینکه مشتریان اصلی ما چه کسانی
هستند مشخص خواهند شد .مدل  STPدر این مرحله مورد
بررسی قرار میگیرد که شامل موارد ریر است:
 -1بخشبندی بازار :0به فرآیند تقسیم بازار به بخشهای
کوچکتر با هدف بررسی و شناسایی هر چه بهتر نیازها و
تعیین استراتژیها اطالق میشود .در تقسیم بازار به بخشهای
کوچک باید به این نکته دقت کرد که هر بخش به تنهایی قابل
اندازهگیری بوده و همچنین قابلیت سوددهی برای شرکت را
داشته باشد .توصیه میشود از تقسیمبندی بازار به بخشهایی
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که ناپایدار هستند پرهیز شود .بخشبندی میتواند بر اساس
معیارهایی مثل جغرافیا ،رفتار مصرفکننده و  ...باشد.
 -2هدفگذاری :0پس از تقسیم کردن بازار به بخشهای قابل
اندازهگیری ،بخش یا بخشهایی را که بر اساس نیاز و هدف شرکت
باید به آن نفوذ شود را مشخص میکنیم .تمامی فعالیتها و
برنامههای بازاریابی شرکت حول این بخشها انجام خواهد گرفت.
 -3جایگاهیابی :9در این مرحله با توجه به مشخص شدن بازار
هدف و با استفاده از ابزارها و روشهای الزم سعی خواهد شد
که جایگاه محصول در بخشهای انتخاب شده تثبیت گردد.
 -4عملیات بازار( 3بازاریابی) :پس از مشخص شدن بازار
هدف ،به تمامی فعالیتهای شرکت از جمله تبلیغات ،ارتباط
با مشتریان ،فعالیتهای میدانی و  ...که با هدف افزایش میزان
فروش و تحکیم جایگاه محصول در بازار و صد البته سود دهی
شرکت میشود را بازاریابی میگویند.
 -5بازارداری :0بازار موجود در عصر حاضر به شدت ناپایدار
است و مشتری وفادار به تاریخ پیوسته است .فعالیت مداوم
شرکت جهت حفظ بازار موجود از ضروریات به شمار میرود.
عدم توجه شرکت به این امر موجب کوچکتر شدن سهم از
بازار و قاپیده شدن آن توسط رقیبان خواهد شد .برای حفظ
بازار موجود ارتباط مداوم با مشتریان از ضروریات است .امروزه
با توسعه ارتباطات و همچنین ظهور شبکههای اجتماعی

روشهای بسیاری برای حضور مداوم در ذهن مشتریان وجود
دارد .مدیریت ارتباط با مشتری 3به تنهایی مبحث مفصلی
است که در این بخش قرار میگیرد .به سه مرحله اول از این
چرخه (بازارشناسی ،بازارسازی و بازاریابی) ،گرفتن و جذب 2و
به مرحله آخر (بازارداری) اصطالحاً نگهداری 7گفته میشود.
مروری بر ظهور و افول بازاریابی مبتنی بر آمیزه :مفهوم آمیزه
بازایابی در دهه  0231توسط تیل بوردن معرفی شد و سپس آمیزه
بازاریابی و چهار پی ( )4Pبازاریابی محصول ،قیمت ،توزیع ،تبلیغات
پیشبردی در اوایل دهه  0221توسط مک کارتی وارد ادبیات بازاریابی
شد و به سرعت به عنوان مدل اصلی و چالش ناپذیر بازاریابی مورد
قبول واقع شد در واقع چهارپی ،مدل بسیار سادهای از مفهوم اصلی
بوردن  -مفهومی که بر آمیزهای از  09عنصر تأکید داشت میباشد.
امروزه نیز بسیاری از پژوهشگران بازاریابی در مراکز آکادمیک دنیا
به حقیقت آمیزه بازاریابی معتقدند( .کنت ،)0282 ،چهار پی بازاریابی
را به عنوان اصول چهارگانه آیین بازاریابی که بر لوحهای سنگی حک
شده است معرفی میکند( .گرونروس)9100 ،8
دیدگاه مبتنی بر آمیزه بازاریابی به علت نادیده گرفتن
نیازهای مشتری و عدم توجه به بازاریابی خدمات و صنعتی
مورد انتقاد واقع شد .به منظور غلبه به برخی از کاستیهای
چهار پی ،همانطور که در جدول شماره  0مشاهده میشود
توسط دیگران بسط پیدا کرده است( .گومسون)9102 ،

جدول شماره  :1آمیزه بازایابی و بسط چهارپی ()4P
چهار پی ()4P

پنج پی ()5P

شش پی ()6P

هفت پی ()7P

پانزده پی ()15P

(مک کارتی)1691 ،

(جود)1691 ،

(کاتلر)1694 ،

(بومز و بیتنر)1691 ،

(بامگارتنر)1661 ،

محصول  -قیمت -
پیشبرد فروش -
توزیع

محصول  -قیمت -
پیشبرد فروش -
توزیع  -کارکنان

محصول  -قیمت -
پیشبرد فروش  -توزیع -
قدرت سیاسی -
اطالعات از عقیده عموم

محصول  -قیمت  -پیشبرد
فروش  -توزیع  -شرکا -
شواهد عینی  -فرایندها

محصول  -قیمت  -پیشبرد فروش -
توزیع  -کارکنان  -سیاست  -روابط
عمومی -تحقیق  -بخشبندی -
جایگاهیابی  -اولویت بندی  -سود -
برنامه  -عملکرد  -اجرای قوی و مؤثر
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از حدود چهل سال پیش تاکنون پارادایم مدیریت آمیخته
بازاریابی بر تفکر ،تحقیقات و فعالیتهای بازاریابی حکمفرما
بوده است اما امروزه این پارادایم میرود که رفته رفته
موقعیت خود را از دست بدهد .در درک اصول بازاریابی تحول
و تغییر اساسی روی داده است .این تغییر آنقدر چشمگیر
است که بدون شک میتوان آنرا یک پارادایم جدید دانست.
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در تحقیقات و مطالعات بازاریابی نگرشهای جدیدی پا به
عرصه میگذارند که در این میان دیگر روندها تغییر در
جریان اصلی بازاریابی را تقویت میکند.
(گومسون )9102 ،نیز در مطالعات خود تغییر در پارادایم
بازارایابی را به صورت زیر به تصویر کشیده است.

شکل شماره  :1تغییر الگو آمیزه بازاریابی چهار پی به بازاریابی رابطهمند

ماهیت آمیزه بازاریابی و نارسائیهای آن :هر پارادایم
بازاریابی بایستی به گونهای باشد که الزامات مفهوم بازاریابی را
تأمین کند ،شرکتی در آن بهترین است که فعالیتهایش را
مطابق با نیازها و تمایالت مشتریان بازارهای هدف مورد نظر
طراحی و هدایت کند ،آیا آمیزه بازاریابی ،مفهوم بازاریابی را تمام
و کمال در بر میگیرد؟ نگاهی تیز بینانه و واقع بینانه به چهار پی
( ،)4Pاشاره به تعریفی تولید مدار و نه بازارگرا و مشتری مدار
دارد .با این وجود مک کارتی اگر چه به ماهیت تعاملی چهار پی،
آگاه بود اما مدل وی گویای هیچ عنصر تعاملی نبود .مشکل و
مسأله پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی بر سر تعداد یا مفهومسازی
متغیرهای تصمیمگیری نیست بلکه در ماهیت تئوریکی آن است.
پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی و چهار پی به لحاظ تئوریکی بر
مبنا و پایههایی سست قرار گرفته و شامل بسیاری از موضوعات
مرتبط بازاریابی نمیشود( .گرونروس.)9100 ،
در دایره المعارف بازاریابی وان واتر شوت به برخی از نارسائیها
مفهوم مدیریت آمیخته بازاریابی اشاره کرده است :آمیخته
بازاریابی بر آنچه که بازاریابی میتواند برای مشتری انجام دهد
متمرکز است تا برخود مشتری ،آمیخته بازاریابی توجه خود را
معطوف بازاریابی خارجی کرده است و از بازاریابی داخلی چشم

پوشیده ،آمیخته بازاریابی از تعامالت بین متغیرهای آمیخته
سخنی به میان نمیآورد ،آمیخته بازاریابی دیدی مکانیکی
نسبت به بازارها دارد ،آمبخته بازاریابی مبتنی بر مبادله
معاملهای است تا یک رابطه( .عباسی)0520 ،
پیوستار استراتژی بازاریابی :مشکل اصلی بازاریابی
معامالتی ( )4Pاین است که در بسیاری از موقعیتها به عنوان
پارادایم غالب پذیرفته شده است ،در حالی که این دیدگاه برای
بسیاری از محصوالت (خدماتی و صنعتی) به لحاظ ماهیت و
اهمیت برای خریداران از اثر بخشی قابل قبولی برخوردار
نیست ،چراکه این نگرش شرکت را فعال و خریداران بالقوه را
منفعل فرض میکند .دیدگاه بازاریابی رابطهمند به توسعه
مستمر روابط با مشتریان و انجام مبادالت با آنها در مقایسه
با نگرش بازاریابی سنتی  -که مبادالت را به صورت مقطعی و
مجزا در نظر میگیرد تأکید دارد .برای درک بهتر نگرشهای
بازاریابی با استراتژیهای بازاریابی ،جدول شماره  9را مالحظه
فرمایید .این جدول پیوستاری را نشان میدهد که در یک
انتهای آن بازاریابی رابطهمند و در طرف دیگر آن بازاریابی
معامالتی (مبتنی بر آمیزه) قرار دارد)Gronroos,1994( .
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جدول شماره  :2پیوستار استراتژی بازاریابی (منبع :گرونروس)2114 ،
پیوستار استراتژی

بازاریابی معامالتی

بازاریابی رابطهمند

افق زمان  -نگرش بازاریابی حاکم  -کشش
قیمتی  -بعد کیفیتی حاکم  -اندازهگیری
رضایت مشتری  -سیستم اطالعات مشتری -
ارتباط بین کارکنان ،عملیات و بازاریابی -
نقش بازاریابی داخلی

تمرکز کوتاه مدت  -آمیخته بازاریابی -
مشتری به قیمت حساسیت زیاد دارد -
کیفیت ستاده حاکم است  -کنترل سهم بازار
(غیر مستقیم)  -بررسی رضایت مشتری  -عدم
رابطه یا ارتباط محدود  -عدم وجود بازاریابی
داخلی  /بازاریابی داخلی بسیار و محدود

تمرکز بلندمدت  -بازاریابی تعاملی  -مشتری
به قیمت حساسیت کمتری دارد  -کیفیت
تعامالت حاکم است  -مدیریت مشتری
(مستقیم)  -سیستم بازخورد به موقع برای
مشتری  -ارتباط دارای اهمیت استراتژیک
قابل مالحظهای میباشد  -بازاریابی داخلی
دارای اهمیت استراتژیک قابل مالحظهای می
باشد.

پیوستار محصول

کاالی مصرفی کمدوام

کاالی مصرفی بادوام

تعاریف بازاریابی رابطهمند :تعاریف مختلفی توسط محققان
و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطهمند
مطرح شده است که در ادامه برخی از آنان قید میشوند( :پری،
 )0285بازاریابی رابطهمند را جذب ،نگهداری و افزایش روابط با
مشتریان تعریف کرده است.
به عقیده (مورگان و هانت )0220 ،بازاریابی رابطهمند اشاره به
تمام فعالیتهای بازاریابی در راستای برپایی توسعه و نگهداری
مبادالتی سودمند دارد و باالخره از دیدگاه (گرونروس)0222 ،
بازاریابی رابطهمند عبارت است از شناسایی ،نگهداری و افزایش
روابط با مشتریان و دیگر ذینفعان در منافع بطوری که اهداف
تمامی طرفین درگیر تأمین شود .انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی
رابطهمند را این چنین تعریف میکند :بازاریابی رابطهمند،
بازاریابی با هدف آگاهانه برای توسعه و اداره روابط بلندمدت و
قابل اعتماد با مشتریها ،عرضه کنندگان ،توزیع کنندگان و سایر
عوامل موجود در محیط بازاریابی میباشد .بازاریابی رابطه ،ایجاد
رابطه رضایت بخش بلندمدت با طرفهای اصلی شرکت به منظور
حفظ و تداوم فعالیتهای اقتصادی آنها با شرکت است و منجر
به پیوندهای اقتصادی ،فنی و اجتماعی مؤثر و پر مایهای میگردد.
حاصل و نتیجه غایی بازاریابی رابطه ،ایجاد یک دارایی منحصر به
فرد برای شرکت است که شبکه بازاریابی نام دارد( .کاتلر)9112 ،
بازاریابی رابطهمند نگهداری مشتریان توسعه روابط و جذاب کردن هر
چه بیشتر این رابطه با مشتریان است( .فونتنوت و هایمن)9100 ،0
بازاریابی رابطهمند شناسایی ،ایجاد ،نگهداری و ارتقاء ضوابط
با مشتریان و ذینفعان شرکت است که این امر از طریق ایجاد
1

. Fontenot & Hyman

کاالی صنعتی

خدمات

اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق میشود .بازاریابی
رابطهمند را فرایند حمایت از مشتری در طی عمر رابطه وی
با شرکت توصیف میکند و آنرا در مقابل بازاریابی سنتی
معامالتی میداند( .گومسون)9102 ،
پارواتیار در سال  9111بیان کرد که بهترین تعریف از این
اصطالح عبارت است از فرایند مستمر پیگیری فعالیتهای
مشارکتی ،همکاری و برنامههایی با مشتریان بالواسطه و نهایی
برای ایجاد ارتقاء ارزش اقتصادی برای هر دو طرف میباشد.
استراتژیهای بازاریابی رابطهمند :پنج استراتژی که در
طراحی برنامه بازاریابی رابطهمند مورد توجه قرار میگیرند به
شرح زیر میباشند .این استراتژیها مستقل از یکدیگر نیستند
و میتوانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرار گیرند:
تعیین خدمات اصلی :یکی از استراتژیهای کلیدی و حیاتی
بازاریابی رابطهمند ،طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونهای
است که بتوان براساس آن با مشتری ایجاد رابطه کرد .یک خدمت
اصلی ایدهآل بواسطه خصوصیات منحصر به فردش در جهت
تأمین نیاز مشتریان آنها را جذب میکند ،همچنین با عرضه
خدماتی با کیفیت عالی در ابعاد مختلف رابطه ایجاد شده را در
بلندمدت حفظ مینماید و در طی زمان زمینهای را برای فروش
سایر خدمات فراهم میسازد( .کریستوفر و همکاران)9109 ،
برقراری رابطه باب طبع هر مشتری :ماهیت خدمت به
گونهای است که فرصتی را برای بسیاری از شرکتهای خدماتی
فراهم میآورد که بتوان با هر مشتری رابطهای شخصی برقرار
کنند با فراگیری و آگاهی از ویژگیها ،خصوصیات ،انتظارات هر
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مشتری و جمعآوری و ذخیرهسازی این اطالعات و به کارگیری
آنها در رویارویی با مشتریان میتوانند خدمات خود را منطبق
و سازگار با موقعیتهای مورد نظر آنها عرضه نمایند .ایجاد
روابط باب طبع هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان خصوصاً
در بخش فروش ،و با قابلیتهای مبادل الکترونیکی داده همراه
گردد ،بسیار چشمگیر است( .البید)9105 ،
ارائه خدمات جانبی :ارائه خدمات جانبی یکی از
استراتژیهای بازاریابی رابطهمند است .خدمات جانبی شامل
عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است بگونهای که
آنان را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد .مسأله
مهم این است که خدمات جانبی باید از دید مشتری ارزشمند
باشد .یکی از انواع خدمات جانبی که توسط شرکتهای موفق
به طور گسترده بکار گرفته میشود برای اینکه مشتریان ارزنده
و وفادار را به خود نزدیکتر کنند میان آنها باشگاه ایجاد
میکنند .شرکتها مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط
خود او تأمین مالی میشود دعوت کرده و خدمات ویژهای به
آنها عرضه میکند این روش نه تنها باعث افزایش پرستیژ
مشتریان میشود بلکه بستری را فراهم میسازد تا شرکت از
طریق ابزارهای پیشبرد فروش ،کاتالوگها و غیره ،ارتباط خود
را با مشتریان کلیدی حفظ کند( .سفاییان)0522 ،
قیمتگذاری رابطهمند :یکی از استراتژیهایی است که
شرکتها بکار میگیرند تا مشتریان را به سوی وفاداری ترغیب
نمایند .قیمتگذاری رابطهمند ریشه در یکی از ایدههای قدیمی
بازاریابی دارد که اذعان مینماید قیمتهای مناسبی برای
مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرد .قیمتگذاری رابطهمند بدین
معناست که قیمت کاالها و خدمت باید به گونهای تعیین شود
که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و
تشویق نماید .اگر چه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی
مفهوم جدیدی نیست ،برخی از شرکتهای خدماتی آن را به
شیوههای نوآورانه بکار میگیرند( .کریستوفر و همکاران)9109 ،
تأکید بر بازاریابی داخلی :مفهوم بازاریابی داخلی اولین بار
از بازاریابی خدمات شروع شد .در واقع هدف آن بهبود عملکرد
پرسنلی میباشد که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند .در
نتیجه این کار کیفیت خدمات باال میرود .امروزه این مفهوم
نه تنها در سازمانهای خدماتی ،بلکه در سایر سازمانها کاربرد
1
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دارد( .گامسون )9111 ،بیان میکند :توانایی کارکنان شرکت
برای تأثیرگذاشتن و جلب رضایت دیگران در داخل سازمان،
مقدمهای برای ایجاد رضایت در مشتریان خارجی میباشد.
چنانچه ارتباطات مشتریان داخلی (کارکنان) به خوبی برقرار
باشد نتیجه آن ایجاد مشتریان خارجی راضی و حتی فراتر از
آن مشتریان مشعوف خواهد بود .فعالیتهای بازاریابی داخلی،
منجر به اصالح ارتباطات داخلی و افزایش آگاهی و بصیرت
مشتری از طریق پرسنل میشود و بین این فعالیتها و عملکرد
بازار خارجی ارتباط برقرار میکند( .البید)9105 ،
تعریف بازاریابی داخلی :اولین بار (ساسر و اربیت)0272 ،
تلویحاً به بازاریابی داخلی اشاره نمودند و برای نخستین بار واژه
بازاریابی داخلی را وارد ادبیات بازاریابی نمود و آنرا این چنین
تعریف کرد :بازاریابی داخلی شامل جذب ،توسعه ،انگیزش و
نگهداری بهترین کارکنان با استفاده از مشاغلی است که
نیازهای آنها را برطرف میکند .در این تعریف کارکنان
مشتریان سازمانی هستند و محصولی که به آنها فروخته
میشود شغل آنهاست که باید با نیازهای آنها منطبق باشد و
در همین حال سازمان را نیز به اهدافش برساند( .عباسی )0580
کاتلر در یکی از کتابهای خود ( )0220عنوان میکند که
سازمانها عالوه بر بازاریابی خارجی باید بازاریابی داخلی را نیز
به انجام برسانند .گرونروس بازاریابی داخلی را تمام آنچه شرکت
برای آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنانش برای ارائه خدمات
بهتر به مشتریان انجام میدهد بیان میکند( .کاتلر )9112
اهمیت بازاریابی داخلی :ضرورت توجه به مشتریان داخلی در
ادبیات مدیریت به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است( .نیو،
 )0220ضمن تأکید بر اهمیت مبادالت داخلی اظهار داشته است:
بی توجهی به تأمین کنندگان و مشتریان داخلی تعیینکننده
کیفیت نهایی خدماتی است که به دست مشتری خارجی میرسد
و ارائه خدمات بهتر به مشتریان داخلی در نهایت منجر به ارائه
خدمات بهتر به مشتریان خارجی خواهد شد .مشتری و تأمین
کننده داخلی به این صورت تعریف میشود که در هر بخشی که
دارای نیاز میباشد مشتری و بخشی که آن نیاز را برطرف میکند
تأمین کننده داخلی است( .لینگز)9107 ،0
رشد بازاریابی رابطهمند :در طول رشد بازاریابی رابطهمند
دیدگاهها ی مختلفی در مورد آن وجود دارد .وقتی که برای
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اولین بار پری در سال  0285از اصطالح بازاریابی رابطهمند
استفاده کرد ،آنرا به عنوان فعالیتهای بازاریابی که شامل
جذب مشتری و توسعه حفظ و ارتقا روابط با مشتری میباشد
تعریف کرد .در سال  0220مورگان و هانت این اصطالح را به
توسعه و حفظ روابط با سایر طرفهای معامله مانند
عرضهکنندگان مواد اولیه ،رقبا و کارکنان گسترش دادند.
(گومسون )9102 ،هم به بازاریابی مفاهیم ترکیب بازاریابی.
بازاریابی رابطهمند میپردازد و نتیجه میگیرد که بازاریابی
رابطهمند نه تنها شامل الگوی جدیدی میشود بلکه آغاز گر
فرضیه مدیریت جدیدی با محوریت بازاریابی است .مباحث
مربوط به بازاریابی رابطهمند اغلب ترکیب کننده هستند.
(گرونوس )9100 ،میگوید :چهار پی سبب افزایش کارآمدی
شده است .البته آنها برای تمام بازارها و یا موقعیتهای
بازایابی کارایی ندارند .به عالوه وی تصریح میکند که چهار
پی الگویی از دهه 0231و 0221ارائه میدهد و ممکن است
در محیط بسیار رقابتی دهه  0221کارایی نداشته باشد.
(کریستوفر و همکاران )9109 ،نشان میدهند که تغییر تمرکز
بر بازاریابی (از محوریت معامالت به محوریت روابط) رخ داده
است .آنها ترکیبی از مشتری ،خدمات ،کیفیت و بازاریابی را
از طریق بازاریابی رابطهمند در نظر میگیرند .براساس نظرات
این افراد بازاریابی رابطهمند به شرکت کمک میکند تا بر حفظ
مشتری تأکید داشته باشد ،مزایای عمده تولیدی  /خدماتی
ارائه کند ،دیدگاهی بلندمدت داشته باشد ،به ارائه خدمات
ویژه به مشتریان اقدام نماید ،تعهدات مشتریان را انجام داده
و کیفیت باال را مورد توجه قرار دهد .محققان پیگیر در امر
بازاریابی رابطهمند از جمله (باتل( ،)0222 ،پیس و راجرز،
 )0223و (بیتر )0223 ،عوامل مختلفی را که به توسعه و رشد
اهمیت بازاریابی رابطهمند میانجامد شناسایی کردهاند این
عوامل عبارتند از :ماهیت جهانی و فشرده رقابت تجاری،
مشتریان با نیازهای بیشتر و پیچیدهتر ،طبقهبندیهای در
حال رشد بازار مصرف ،الگوهای در حال تغییر خرید مشتری،
استانداردهای کیفی روز آمد ،فقدان کیفیت در ایجاد مزایای
رقابتی پایدار ،تأثیر فناوری در اکثر محصوالت و خدمات و عدم
اطمینان به بازاریابی سنتی (مثالً افت تأثیرات تبلیغاتی) به
همراه فهرست فوق تفکر مفهومی مرتبط با بازاریابی رابطهمند
که تأثیر خود را از مدیریت خدمات کسب کرده و مزایای حفظ
مشتریان موجود را مورد تأکید قرار میدهد ،قابل توجه است
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(قاسمی )0582 ،ضمن آنکه پاروانیار نشان میدهد که
بازاریابی رابطهمند مانند تمام روابط سالم مزایایی را به هر دو
طرف برای نقش آنها در حفظ ارتباط موجود ارائه میدهد،
آنها مزایای متعددی را برای مشتریان خود که درگیر روابط
بلندمدت با شرکت هستند بر میشمارند .این مزایا عبارتند از:
کسب کارآمدی بیشتر در فرایند تصمیمگیری ،برخورداری از
ثبات ذهنی بیشتر در تصمیمات ،کاهش فعالیت فناوری
اطالعات ،کاهش خطرات مرتبط با گزینههای آتی خرید کاال.
انواع بازاریابی رابطهمند از دیدگاه مورگان و هانت:
مورگان و هانت در سال  0220الگویی از انواع بازاریابی
رابطهمند ارائه کردند .جهت دستیابی به روابط پایدار توجه به
نکات زیر ضروری است :رابطه بین سازندگان قطعات و
مفروضات و خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه سازی
کیفیت محصوالت ،رابطه بین سازمان و شرکتهای خدماتی
مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی ،آژانسهای تبلیغاتی؛ همسو
کردن استراتژی با جایگاه رقبا ،تغییرات تکنولوژی و سیاسی؛
برقراری رابطه بین سازمان و مؤسسات غیر انتفاعی جهت
مشارکت در امور اجتماعی؛ مشارکت در طرحهای تحقیق و
توسعه با سازمانهای دولتی در سطح محلی و کشوری؛ ایجاد
روابط بلندمدت بین شرکتها و مصرفکنندگان نهایی؛ ایجاد
ارتباط و مشارکت با سایر شرکاء مثل شرکتهای فعال در
کانالها ی توزیع سازمان؛ ایجاد رابطه با واحدهای عملیاتی
سازمان؛ ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به
برقراری بازاریابی داخلی در سازمان میشود؛ و در نهایت -
برقراری روابط مؤثر با واحدهای استراتژیک کسبوکار سازمان.
مدلهای بازاریابی رابطهمند
در زیر چهار نمونه از مدلهای ارائه شده توسط محققان
پیشین در مورد بازاریابی رابطهمند بررسی میشوند ،که
عبارتند از:
مدل مورگان و هانت
مدل بیتی
مدل تاهیر رشید
مدل من سو و اسپیس
مدل بازاریابی رابطهمند را که توسط (مورگان و هانت)0220 ،
ارائه شده است ،نشان میدهد .براساس مطالعات مورگان و هانت،
اعتماد و تعهد مرکز بازاریابی رابطهمند هستند .تعهد تحت تأثیر

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

چهار متغیر منافع رابطه ؛ هزینههای خاتمه رابطه ،ارزشهای
مشترک و اعتماد قرار دارد .اعتماد نیز متأثر از سه متغیر
ارزشهای مشترک ،ارتباطات و رفتار فرصت طلبانه میباشد .در
واقع آنها ،تعهد و اعتماد را به عنوان متغیرهای اصلی در روابط
تجاری در نظر گرفتهاند که منجر به پیامد مهم تحت عنوان
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(رضایت دادن ،گرایش به ترک رابطه ،همکاری ،تضاد کارکردی و
عدم اطمینان خواهند شد .مؤسسات خدماتی که درصدد اجرای
بازاریابی رابطهمند هستند باید توجه داشته باشند که روابط
بلندمدت براساس اعتماد و تعهدات متقابل ایجاد میشود.

شکل شماره  :2مدل بازاریابی رابطهمند (مورگان و هانت)1664 ،

روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر
کشور به روش بازاریابی رابطهمند است .روش این تحقیق از نظر
هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است .و نحوه
گردآوری دادهها به روش کمیصورت گرفته است و ابزار گرد آوری
دادهها پرسشنامه بوده که از روش تحلیل استنباطی و توصیف
دادهها و استفاده از تحلیل عاملی ،برای تحلیل دادههای پرسشنامه
و ارائه نتایج استفاده خواهد شد .جامعه آماری شامل کلیه
فروشندگان صنعت تایر کشور بودند .در سال  0522میباشد .در
این بخش پرسشنامه توزیع شده جمعاً جامعه آماری تعداد
 03،111نفر را تشکیل میدهد .جهت محاسبه حجم نمونه از یکی
از پر کاربردترین روشها یعنی فرمول کوکران 0استفاده شد .لذا بر
همین اساس ،حجم نمونه به تعداد  573نفر از فروشندگان صنعت
تایر کشور و مراکز آنها در سطح استآنها ،در این پژوهش همکاری
1

. Cochran formula

کردند .در این پژوهش برای جمعآوری دادههای مربوط به ادبیات
و مبانی نظری ،تدوین فرضیهها و ارائه الگوی اولیه موضوع از
روشهای کتابخانهای (مطالعهی کتابها ،مقاالت ،مجالت،
طرحهای پژوهشی و بانکهای اطالعاتی (اینترنتی) و همچنین دو
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .از آنجاکه محتوای
پرسشنامه ،مؤلفههایی را نشان میدهد که دارای باالترین ضریب
اهمیت میباشند ،با توجه به تأیید سؤاالت توسط خبرگان ،روایی
محتوای پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است .در ابتدا جهت
انجام آزمونهای آماری ،جهت تأیید قابلیت اعتماد یا پایایی
پرسشنامه کرونباخ آلفا محاسبه شده است .کرونباخ آلفا برای
سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها ،قضاوتها و سایر مقوالتی
کهاندازهگیری آنها آسان نیست به کار میرود .هرقدر همبستگی
مثبت بین سؤاالت بیشتر شود ،میزان کرونباخ آلفا بیشتر خواهد
شد و بالعکس هر قدر واریانس میانگین سؤاالت بیشتر شود آلفای

02
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کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد .نتایج بدست آمده نشان میدهد
که ضریب آلفای کل پرسشنامه  %28میباشد که ابزار استفاده
شده از پایایی مطلوبی برخوردار است .تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده ،به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرمافزار
 SPSS 16و  Smart PLSانجام میشود .در این تحقیق برای
توصیف دادهها از آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد فراوانی ،جدول
توزیع فراوانی ،ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگیهای
پاسخدهندگان به پرسشنامه استفاده میگردد .و در تحلیل
استنباطی به روش تحلیل عاملی ،به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته
خواهد شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
وصیف دادهها :بررسی انجام شده در زمینه جنسیت
پاسخدهندگان منتخب در نمونه نشان میدهد  9267درصد
پاسخگویان (کمترین فراوانی) پاسخدهندگان زن و 7560
درصد پاسخگویان (بیشترین فراوانی) پاسخدهندگان مرد
هستند؛ بنابراین پاسخدهندگان مرد فراوانی بیشتری در این
پژوهش دارند .بررسی انجام شده در زمینه سن پاسخدهندگان

منتخب در نمونه نشان میدهد 060 :درصد سن پاسخدهندگان
(کمترین فراوانی) بین  91-51سال 0063 ،درصد سن
پاسخدهندگان (بیشترین فراوانی) بین  50-01سال0365 ،
درصد سن پاسخدهندگان بین  00-31سال و  260درصد سن
پاسخدهندگان  31سال به باال میباشد .بررسی انجام شده در
زمینه میزان تحصیالت پاسخدهندگان منتخب در نمونه نشان
میدهد 9861 :درصد پاسخدهندگان دارای تحصیالت
فوقدیپلم 2868 ،درصد پاسخدهندگان (بیشترین فراوانی)
دارای تحصیالت لیسانس 960 ،درصد پاسخدهندگان دارای
تحصیالت فوق لیسانس و  060درصد پاسخدهندگان (کمترین
فراوانی) دارای تحصیالت دکتری میباشند .بررسی انجام شده
در زمینه سابقه خدمت پاسخدهندگان منتخب در نمونه نشان
میدهد 0060 :درصد پاسخدهندگان زیر  3سال 3565 ،درصد
پاسخدهندگان (بیشترین فراوانی) بین  2تا  01سال9060 ،
درصد پاسخدهندگان بین  00تا  03سال 767 ،درصد
پاسخدهندگان (کمترین فراوانی) بین  02تا  91سال ،و 563
درصد پاسخدهندگان  90سال به باال ،سابقه خدمت دارند.

جدول شماره  -3خروجیهای آمارههای آزمون (توصیفی و استنباطی)( ،مد ،میانه ،میانگین ،واریانس ،چولگی 1و کشیدگی،2
مجموع مربعات)
خطای استاندارد

چولگی

واریانس

16930

-16318

16092

-06002

16910

9

16930

-16315

16092

1657

16058

5

5

16930

96108

16092

-16929

16988

9

9

969575

16930

16892

16092

16209

16879

9

9

965935

کشیدگی

کشیدگی

خطای استاندارد

بیشترین

چولگی

تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
جهت بررسی و تعیین مدلی مناسب برای برای ارائه مدل فروش
تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند از
روش تحلیل عاملی استفاده شد .در ادامه مدل تحلیل عاملی

1

. Skewness

فراوانی

میانه

میانگین

عنوان

9

0675

جنسیت

96290

سن
میزان تحصیالت
سابقه خدمت

شاخصهای مدلی مناسب برای فروش تولیدات جدید صنعت تایر
کشور به روش بازاریابی رابطهمند را مالحظه میفرمائید .اگر بار
عاملی کمتر از  1٫5باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن
صرفنظر میشود .بار عاملی بین  1٫5تا  1٫2قابل قبول است و
اگر بزرگتر از  1٫2باشد خیلی مطلوب است( .کالین.)0220 ،

2

. Kurtosis

97

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

نمودار شماره  :1مدل تحلیل عاملی شاخصهای فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

در حال حاضر کلیه مؤلفهها ،با بارعاملی باالی  ،162نشاندهنده این است که مدل «خیلی مطلوب» است.
جدول شماره  :4ضریب مسیر خروجی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی به تفکیک مؤلفهها
ردیف

مسیر

ضریب مسیر

0

گرایش بازار >>> استفاده از منابع

16201

9

استفاده از منابع >>> گرایش به طراحی

16253

5

گرایش به طراحی >>> تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید

16293

0

تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید >>> گرایش تکنولوژی

16293

3

گرایش تکنولوژی >>> مفهوم سازی کاالی جدید

16210

2

مفهوم سازی کاالی جدید >>> مدیریت کاالی جدید

16880

7

مدیریت کاالی جدید

16802

01
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نمودار شماره  :2ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی

در ادامه نیز اولویت هر یک از مؤلفهها را بر اساس بارعاملی آن به ترتیب از بیشترین اولویت به کمترین اولویت مالحظه میکنید:
جدول شماره  :5اولویت مؤلفهها بر اساس بارعاملی هر مؤلفه
ردیف

اولویت

مؤلفه

بارعاملی

0

اولویت اول

گرایش بازار

16878

9

اولویت دوم

استفاده از منابع

16822

5

اولویت سوم

تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید

16835

0

اولویت چهارم

گرایش به طراحی

1683

3

اولویت پنجم

گرایش تکنولوژی

16892

2

اولویت ششم

مفهومسازی کاالی جدید

16773

7

اولویت هفتم

مدیریت کاالی جدید

16702

8

اولویت هشتم

نظاممند بودن

16313

معناداری

معنادار

شکل شماره  :3اولویتبندی مؤلفهها و شاخصهای ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

همانگونه که در مدل تحلیل عاملی اکتشافی مالحظه شد ،از
مؤلفههایی که معرف شاخصهای تعیین مدلی مناسب برای
فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی
رابطهمند بود ،به دلیل آنکه هیچ یک از مؤلفهها بار عاملی کمتر
از  1٫5نداشت ،از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و با توجه
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به اینکه کلیه گویههای باقیمانده بزرگتر از  1/2بود ،مدل
«خیلی مطلوب» است .در ادامه محقق با حذف مرحلهای
مؤلفههای با بارهای عاملی  1673و کمتر ،به دنبال رتبهبندی
مجدد شاخصها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی میباشد.
نتایج را در نمودارهای ذیل مالحظه میفرمائید.

نمودار شماره  :3مدل تحلیل عاملی (تأییدی مرحله دوم) شاخصهای فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی
رابطهمند با حذف بارهای عاملی  1.1و کمتر
جدول شماره  :9ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی
ردیف

مسیر

ضریب مسیر

0

گرایش بازار >>> استفاده از منابع

16231

9

استفاده از منابع >>> گرایش به طراحی

16209

5

گرایش به طراحی >>> تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید

16253

0

تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید >>> گرایش تکنولوژی

16208

3

گرایش تکنولوژی

16201

معناداری

معنادار

02
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نمودار شماره  :4ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی

در نهایت با توجه به مدل تحلیل عاملی شاخصهای فروش تولیدات جدید به روش بازاریابی رابطهمند در نمودار ذیل« ،ارائه مدل
فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند» ،به شرح ذیل ارائه میگردد:

شکل شماره  :4مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

در تحلیل پرسشنامه صورت پذیرفته توسط محقق در
خصوص عوامل ،ابعاد و مؤلفههای مدل جهت فروش تولیدات
جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند ،دو
وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه پاسخدهندگان مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ذیل آمده است .در انجام
آزمون میانگین نمونه تکی ،فرضهای صفر و مقابل به صورت
زیر در نظر گرفته میشوند H0: μ=μ0( :و .)H1: μ≠μ0

مقدار  μ0همان مقداری است که به نظر میرسد باید میانگین
جامعه آماری داشته باشد .حتی میتوان آن را به عنوان حدس
اولیه برای میانگین جامعه در نظر گرفت .مشخص است که در
فرض مقابل یا  H1این تصور به چالش کشیده شده است.
آماره آزمون ،در ادامه معرفی شده و دارای توزیع t-student
است .نکته :در نرمافزار  SPSSفرضیات ،به صورت زیر در نظر
گرفته میشوند .ولی به هر حال نتیجه حاصل ،در هر دو حالت

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

یکسان خواهد بود H0: μ−μ0=0( .و  .)H1: μ−μ0≠0با
توجه به خصوصیاتی که مقدار احتمال ( )p-valueدارد ،اگر
نتیجه آن برای آزمون کمتر از احتمال خطای نوع اول ( )αیا
همان سطح خطای آزمون شود ،فرض صفر را رد خواهیم کرد.
محقق در این مرحله با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای ،به
بررسی وضع موجود و فاصله تا وضع مطلوب را به تفکیک

50

عوامل ،ابعاد و مؤلفههای  2گانه (نظاممند بودن ،گرایش
تکنولوژی ،گرایش به طراحی ،گرایش بازار ،استفاده از منابع،
مبنای تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید ،مفهوم سازی
کاالی جدید ،و در نهایت مدیریت کاالی جدید) مدل جهت
فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی
رابطهمند میپردازد.

جدول شماره  :1آزمون  Tتک نمونهای وضع موجود و وضع مطلوب در کل مدل آمار تک نمونهای ( One-Sample
)Statistics
خطای استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

وضعیت

1618873

0673082

260079

573

وضعیت موجود

1612511

0690322

863902

573

وضعیت مطلوب

جدول شماره  :9آزمون تک نمونهای ()One-Sample Test
فاصله اطمینان ٪65

اختالف میانگین

بازه باالیی

بازه پایینی

269207

362097

2600790

862033

865278

8639020

16111

570

286298

وضعیت موجود

16111

570

0536971

وضعیت مطلوب

)Sig. (2-tailed

همانطور که دیده میشود مقدار  Sigبا احتساب دادههای
گمشده برای هر دو گروه (وضع موجود و وضع مطلوب) کمتر
از  1613است .بنابراین فرض صفر رد میشود یعنی وضع
موجود و وضع مطلوب در یک سطح نبوده و اختالف دارند .به
این ترتیب مشخص است که باید فاصله بین وضع موجود و
مطلوب کاهش یابد .از طرفی با نگاه به فاصله اطمینان در
میابیم که احتمال مشاهده مقدار  tدر دو حالت ،کمتر از بازه
باالیی وضع موجود و وضع مطلوب و بیشتر از بازه پایینی وضع
موجود و وضع مطلوب برابر با صفر میباشد در واقع میتوان
نتیجه گرفت که نمیتوان فرض یک (برابری وضع موجود و
وضع مطلوب) را قبول کرد و این یعنی بین وضع موجود و
وضع مطلوب اختالف معناداری وجود دارد .در فرضیه باال حد
باال و پایین هر دو مثبت هستند بنابراین میانگین گروه دوم
یعنی وضع مطلوب بزرگتر از میانگین گروه اول یعنی وضع
موجود است و تأیید شد که این اختالف از نظر آماری معنادار
است .لذا در پایان میتوان در خصوص عوامل ،ابعاد و مؤلفههای

درجه

t

وضعیت

آزادی ()df

فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی
رابطهمند ،دو وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه
پاسخدهندگان برای کل مدل به تفکیک مؤلفهها را در نمودار
ذیل نشان داد:

00
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نمودار شماره  :5وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای کل مدل به تفکیک مؤلفهها

همانطور که دیده میشود مقدار  Sigبا احتساب دادههای
گمشده برای هر دو گروه (وضع موجود و وضع مطلوب) کمتر
از  1613است .بنابراین فرض صفر رد میشود یعنی وضع
موجود و وضع مطلوب در یک سطح نبوده و اختالف دارند .به
این ترتیب مشخص است که باید فاصله بین وضع موجود و
مطلوب کاهش یابد .از طرفی با نگاه به فاصله اطمینان در
میابیم که احتمال مشاهده مقدار  tدر دو حالت ،کمتر از بازه
باالیی وضع موجود و مطلوب و بیشتر از بازه پایینی وضع
موجود و مطلوب ،برابر با صفر میباشد در واقع میتوان نتیجه
گرفت که نمیتوان فرض یک (برابری وضع موجود و مطلوب)
را قبول کرد و این یعنی بین وضع موجود و مطلوب اختالف
معناداری وجود دارد .تا اینجای کار تنها تفاوت میانگین در
بین دو گروه وضع موجود و مطلوب مورد تأیید قرار گرفته
است و جهت آن یعنی اینکه کدام یک دارای میانگین
بزرگتری برای این متغیر است ،بحثی انجام نشده است .در
مورد جهت آن باید بیان کرد که :اگر حد باال و پایین هر دو
مثبت باشند در این صورت میانگین گروه اول از میانگین گروه
دوم بزرگتر است .اگر حد باال و پایین هر دو منفی باشند در

این صورت میانگین گروه دوم از میانگین گروه اول بزرگتر
است .اگر حد باال و پایین یکی مثبت و یکی منفی باشند در
این صورت میانگینهای دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد.
در فرضیه باال حد باال و پایین هر دو مثبت هستند بنابراین
میانگین گروه دوم یعنی وضع مطلوب بزرگتر از میانگین گروه
اول یعنی وضع موجود است و تأیید شد که این اختالف از نظر
آماری معنادار است .ضریب تعیین یا همان ،R-Square
اندازهگیری آماری نزدیک دادهها به خط رگرسیون برازش شده
میباشد .به « ،R-Squareضریب تعیین» یا «ضریب
تشخیص» نیز گفته میشود .ضریب تعیین نشان میدهد که
«چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل
تبیین میشود» یا به عبارت دیگر ضریب تعیین نشان دهنده
این است که «چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر
متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته
مربوط به سایر عوامل میباشد» .ضریب تعیین همیشه بین 1%
(صفر) و ( 011%صد) است 1% :نشان میدهد که مدل هیچ
یک از تغییرپذیری دادههای پاسخ در اطراف میانگین آن را
تبیین نمیکند؛  011%نشان میدهد که مدل همه

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند

تغییرپذیری دادههای پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین
میکند .تفاوت مهم میان ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل
شده این است که ضریب تعیین فرض میکند که هر متغیر
مستقل مشاهده شده در مدل ،تغییرات موجود در متغیر
وابسته را تبیین میکند .بنابراین درصد نشان داده شده توسط
ضریب تعیین با فرض تأثیر همه متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته میباشد .در صورتی که درصد نشان داده شده توسط
ضریب تعییین تعدیل شده فقط حاصل از تأثیر واقعی
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متغیرهای مستقل مدل بر وابسته است و نه همه متغیرهای
مستقل .تفاوت دیگراین است که مناسب بودن متغیرها برای
مدل توسط ضریب تعیین حتی با وجود مقدار باال قابل
مشخص نیست در صورتی که میتوان به مقدار براورد شده
ضریب تعیین تعدیل شده اعتماد کرد .در ادامه برای کل مدل
در تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین برای اولویت مؤلفهها (بر
اساس تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول) ،این ضرایب محاسبه
شده است .در ادامه نمودارو جداول نتایج آمده است.

جدول شماره  :6جدول ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده کل مدل (مستخرج از تحلیل عاملی)
شاخص

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

استفاده از منابع

16822

16822

مبنای تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید

16835

16835

مدیریت کاالی جدید

16702

16703

مفهومسازی کاالی جدید

16773

16770

نظاممند بودن

16313

16315

گرایش بازار

16878

16878

گرایش به طراحی

16831

16831

نمودار شماره  :9ضریب تعیین ( )R-Squareکل مدل (مستخرج از تحلیل عاملی اکتشافی)
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نمودار شماره  :1ضریب تعیین تعدیل شده ( )R-Square Adjustedکل مدل (مستخرج از تحلیل عاملی اکتشافی)

همانگونه که در جدول و نمودارها مالحظه شد ،نتایج حاصل
از محاسبه ضریب تعیین ( )R-Squareو ضریب تعیین
تعدیل شده ()R-Square Adjusted؛ نشان میدهد که
مدل حداکثر تغییرپذیری دادههای پاسخ در اطراف میانگین
آن را تبیین میکند .شاخصهای برازش الگو در تحلیل عاملی،
برازش الگو را تأیید مینمایند.
بحث و تفسیر و پیشنهادات
نیاز خود شناحتی ،امروزه به دالیل متعددی الزم و ضروری
است .موضوع دهکده جهانی و گستردگی و خصوصیات این
بازارها ،شناخت بیش از پیش صحیح و علمی ،برای شناسایی
نقاط ضعف و قوت را ضروری میسازد سرآغاز این حرکت نقطه
شناخت خود است تا بتوانیم به فهم و درک بهتر نیازهای
آشکار و پنهان مشتریان برسد .شناخت اقتضایات ضروری است
و چگونگی رقتن به سمت اهداف .لذا ضرورت وجود فروش
تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند و
در ادامه ارتقاء آن ،محقق را بر آن داشت تا مدلی به منظور
فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی

رابطهمند ،ارائه نماید .پس از انجام مراحل تحقیق در مجموع
نتایجی حاصل شد که در ادامه آمده است .با توجه به آنچه تا
کنون گفته شد ،از جمعبندی مطالعات و پژوهشهای پیشین
و همچنین تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات و نیز بررسی
عوامل ،ابعاد و مؤلفههای ارائه مدل فروش تولیدات جدید
صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند ،پیشنهادات ذیل
میتواند از جمله پیشنهادات مبتنی بر یافتهها ،منطبق بر
اولویتبندی مؤلفهها مناسب برای ارتقاء بازار فروش کاالهای
جدید به روش وان تو وان مارکتینگ باشد:

ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطهمند
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جدول شماره  :11پیشنهادات مبتنی بر یافتهها ،منطبق بر اولویتبندی مؤلفهها


(اولویت اول) -سازوکارهای مناسب جهت گرایش بازار






(اولویت دوم) -سازوکارهای مناسب جهت استفاده از منابع











برنامهریزی در واحدهای مختلف و مرتبط در سازمان جهت ایجاد و توسعه مفهوم کاالی جدید چنانکه در برگیرنده ویژگیهای روشن و
مشهودی از کاال باشد که توانایی رقابتی بودن را افزایش دهد
برنامه ریزی در واحدهای مختلف و مرتبط در سازمان به منظور ارتقاء طراحی ،بازار هدف و تعریف ویژگیهای طراحی هر بخش با
ویژگیهای کامالً تعریف شده کاال
برنامهریزی در واحدهای مختلف و مرتبط در سازمان به منظور مشارکت اعضای شبکه و فروشندگان در توسعه و عرضه کاالی جدید

(اولویت هفتم) -سازوکارهای مناسب جهت مدیریت کاالی جدید






ایجاد و توسعه گرایش به تحقیق و توسعه و فروش محصوالت در سازمان بر اساس دانش تکنولوژیکی
توانمندسازی سازمان در راستای جستجو ،توسعه و به کار بردن دانش جدید
ایجاد و توسعه گرایش به تحقیق و توسعه منحصر به فرد بودن محصوالت جدید

(اولویت ششم) -سازوکارهای مناسب جهت مفهومسازی کاالی جدید




برنامهریزی جهت گرایش به طراحی و جستجوی فعاالنه ارزش ناشی از طراحی
توانمندسازی سازمان در راستای جستجو ،ایجاد و به کار بردن اشکال جدید طراحی
طراحی محصوالت منطبق بر سبکشناسی و زیباییشناسی و مطابق با ذائقه و سلیقه مشتریان

(اولویت پنجم) -سازوکارهای مناسب جهت گرایش تکنولوژی






برنامهریزی جهت ایجاد تناسب بین تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید و منابع سازمان
برنامهریزی جهت انتخاب تالشهای الزم برای کاالهای جدید در سازمان مبتنی بر معیارهای روشنی است که از قبل توسعه داده شده و
مورد توافق واقع شده است
برنامهریزی جهت ایجاد و توسعه تدوین اهداف و تأمین منابع مالی جهت عرضه کاالهای جدید

(اولویت چهارم) -سازوکارهای مناسب جهت گرایش به طراحی






حمایت مدیریت عالی در سازمان ،از نوآوری کاالهای جدید
ایجاد آمادگی ریسکپذیری و سرمایهگذاری جهت کسب اهداف کسبوکار در مدیریت عالی سازمان
ایجاد و توسعه سیستمهای مدیریت مبتنی بر مشتری در سازمان

(اولویت سوم) -سازوکارهای مناسب جهت تالش صورت گرفته برای کاالهای جدید





برنامهریزی و برگزاری دورههای آموزش برای سازمان فروش در راستای توسعه توانایی جستجو و یافتن بازارهای بالقوه با استراتژی
بازاریابی یک به یک
برنامهریزی جهت ایجاد تناسب بازار با منابع سازمان فروش و استراتژی بازاریابی یک به یک
برنامهریزی استراتژیک جهت استفاده از استراتژی بازاریابی یک به یک دربخشی از بازار که از رشد بالقوه قابل مالحظهای برخوردار است

برنامهریزی جهت ایجاد و توسعه تقاضا برای فرآیندی با کیفیت باال و در صوزت نیاز ایجاد تغییراتی در طول فرآیند
برنامهریزی جهت ایجاد و توسعه تأمین پیششرطهای روشن کسبوکار در راستای تالشهای صورت گرفته برای کاالی جدید
مدیریت توسعه کاالی جدید با استفاده از پروتکل و رویههای توسعه سیستماتیک در سازمان

(اولویت هشتم) -سازوکارهای مناسب جهت نظاممند بودن




برنامهریزی جهت تدوین برنامههای بلندمدت برای کاالهای جدید
برنامهریزی جهت تدوین اهداف و نقشهای کاالهای جدید ،با توجه به اهداف کسبوکار
برنامهریزی جهت تدوین اهداف و نقشهای کاالهای جدید ،با توجه به تصویر و برند سازمان
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Providing the Sales Model of New Products of the Country's tire Industry
through Relational Marketing Methods
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Abstract
The purpose of this study is to present a sales model of new products in the country's tire
industry through relational marketing methods. Since in this applied research, the main goal is
not only scientific discovery, but also to test and study the application of knowledge, so the
method of this research is applied in terms of purpose and has been done by exploratory method.
The data collection method is quantitative and the data collection tool is a questionnaire.
Therefore, 375 people participated in this study. The collected data were analyzed by
descriptive and inferential methods through SPSS 16 and Smart PLS software. After conducting
the research, the results showed that: systematicity, technology orientation, design orientation,
market orientation, use of resources, the basis of efforts for new goods, conceptualization of
new goods, and finally new product management; Under the heading of market components of
selling new goods by one-to-one marketing method; Approved. Model fit tests showed the
validity of the model.
Key Words: Personalized Marketing, Relationship Marketing, Customer Relationship
Management.
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