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چکيده
پژوهش حاضر به بررسی نقش هوش بازاریابی و سرمایه رابطهای مدیران بر فرآیند خرید
مشتریان در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان پرداخت .پژوهش حاضر از لحاظ هدف
کاربردی و از منظر روش جزء تحقیقات همبستگی و از منظر شیوه گردآوری دادهها یك
تحقیق کمی میباشد .جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کارکنان شرکت شیر پاستوریزه
پگاه همدان در سال  6931میباشند که تعداد کل کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
 55نفر و تعداد مشتریان (مدیران فروشگاه ها ،مغازه ها ،سوپرمارکتها و عمده فروش ها)
 6841نفر میباشند .در این پژوهش نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از
جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده برای مشتریان به تعداد  911نفر و کارکنان
به تعداد  84نفر برآورد گردید که کل حجم نمونه در این پژوهش  958نفر بودند .ابزار اندازه-
گیری هوش بازاریابی پرسشنامه  95سوالی گرای و همکاران ( ،)7112سرمایه رابطهای
پرسشنامه  64سوالی بارتون ( )6331و فرایند خرید مشتری پرسشنامه  68سوالی ربیعی و
همکاران ( )6931بود .نتایج به دست آمده نشان داد که هوش بازاریابی و سرمایه رابطهای
مدیران بر فرآیند خرید مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

واژگان کليدي :هوش بازاریابی ،سرمایه رابطهای ،فرآیند خرید مشتریان.
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مقدمه
امروزه سازمان ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه شده اند و این تغییرات آنقدر سریع رخ میدهند که اگر سازمانها از پیش ،خود را
برای مواجهه با آنها آماده نکنند ،ب قای آنان در خطر خواهد بود .یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمانها کمك میکند در محیط پرتالطم
امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند ،استفاده مدیران از هوش بازاریابی است .طبق تعریف کاتلر هوش بازاریابی ،اطالعات تغییرات
محیطی مورد نیاز مدیران را به منظور تطبیق برنامههای بازاریابی با تغییرات در اختیار مدیران میگذارد [ ]6هوش بازاریابی هنری است که
مدیران سازمان های مختلف به آن احتیاج دارند .در حقیقت هوش بازاریابی مدیران موجب افزایش قدرت رقابتی شرکت و پردازش برنامههای
استراتژیك آن میشود [ .]7هدف هوش بازاریابی ،مواجه کردن مدیران با واقعیات ،اطالعات و بینشی است که به آنها در هنگام تصمیم
گیریهای کسب و کار کمك میکند [ . ]9مدیران با به کارگیری هوش بازاریابی ابزار مناسبی برای مدیریت به دست میآورند تا با مجموعهای
از فعالیتها بتوانند در بلند مدت با مشتریان و رقبای سازمان هوشمندانه برخورد کنند .بنابراین به نظر میرسد مدیران بتوانند با به کارگیری
هوش بازاریابی خویش بر مشتریان و فرآیند خرید آنان تاثیر گذار باشند .امروزه شناخت و پیشبینی نیازهای مشتریان و عوامل اثر گذار بر
فرآیند خرید آنان ،برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخشبندی بازار ضروری است .مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت
چابکی سازمان قلمداد میشود و برای شرکتهایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند جهتگیری اهداف
استراتژی ها و منابع حول محور توجه به مشتری و عوامل اثر گذار بر خرید مشتری میباشد [ .]8عالوه بر این سرمایه رابطهای یکی از ابزارها
و راهکارهای مهم در شناسایی و برآورد نیازهای مشتری و تاثیر بر بازار گرایی و فرآیند تصمیم خرید مشتریان است[.]5
سرمایه رابطه ای جزی از سرمایه فکری است که ماحصل روابط مدیران و کارکنان با مشتریان است [ .]1در دنیای امروز موفقیت هر
سازمان به توانایی مدیریت روابط بستگی دارد و سرمایه رابطه ای بیش از پیش بر تدبیر مفاهیم جدید اقتصادی و تجارت تاثیر گذار بوده
است[ .]2سرمایه رابطهای در مشتریان ،فرآیندها ،اطالعات ،عالمت تجاری ،منابع انسانی و سیستم های سازمان متجلی میشود و نقش فزاینده
ای در خلق مزیتهای رقابتی پایدار را ایفا میکند و عامل مهمی است که موجب باال رفتن عملکرد بازارگرایی شرکتها در دو دهه گذشته شده
است [ .]4از سوی دیگر به نظر میرسد ،سرمایه رابطه ای با تاثیر بر بازارگرایی و هوش بازاریابی مدیران در کسب مزیت رقابتی نقش ویژهای
داشته [.]3
علی رغم اهمیت هوش بازاریابی مدیران در سودآوری و بهبود جایگاه رقابتی سازمان ها ،در کشور ما هنوز درک صحیحی از مفهوم
هوش بازاریابی وجود ندارد و در بسیاری از کتابها و یا محافل علمی کشور ،هوش بازاریابی را مترادف با اطالعات بازاریابی یا تحقیقات بازاریابی
می پندارند ،از این رو قصد داریم که عالوه بر بررسی این مقوله در پژوهش حاضر و بیان تفاوت هوش بازاریابی با سایر هوشهای مدیران،
اهمیت و نقش آن در فرآیند خرید مشتریان و همچنین تاثیر سرمایه رابطهای را بر این مهم بپردازیم تا از این طریق سازمانها بتوانند درک
صحیح تری از بازار ،مشتریان و روابط سازمانی خود داشته باشند .به طور کلی مدیران امروز به عنوان بزرگترین سرمایه سازمان به شمار
میآیند و مهارت های آنان باالترین نقش در موفقیت سازمانی و دستیابی به اهداف مورد نظر را دارا میباشد ،مدیران با فراست آینده را خلق
می نمایند و برای رسیدن به اهداف سازمان با بهره مندی از توانایی هوش بازاریابی با اطالعات مفید برای آینده برنامه ریزی و تصمیم گیری
می کنند .از این رو تاثیر بر بازار گرایی و فرآیند خرید مشتریان با توجه به نقش سرمایه رابطه ای ،امروزه به یکی از دغدغهها و دلمشغولیهای
مدیران تبدیل شده است که کمتر پژوهشی به بررسی این مهم پرداخته است و خالء انجام تحقیق در این خصوص به وضوح مشخص است.
بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال میباشد که آیا هوش بازاریابی و سرمایه رابطهای مدیران بر فرآیند خرید مشتریان در
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر دارد؟

مبانی نظري
فرآیند خرید مشتریان:
در مشتریان تصمیم به خرید و عمل خرید طی فرآیندی صورت میپذیرد و این فرآیند شامل توجه ،عالقه ،تمایل و اقدام میباشد [.]61
ابعاد فرایند خرید مشتری عبارتند از:
ت وجه :به معنی میزان خالقیت ،میزان مورد پسند بودن و جالب بودن و نیز متناسب بودن تبلیغات با انتظارات مشتری میباشد [.]61
عالقه :به معنی میزان یادآوری محتوا ،میزان جذابیت و چشمگیر بودن و نیز تمایل به دوباره دیدن و شنیدن یا خواندن توسط مشتری
میباشد (ربیعی و همکاران.)6931 ،
تمایل :به معنی ایجاد تصویر مثبت ذهنی ،جلب اطمینان و نیز ایجاد احساس نیاز در مشتری میباشد [.]61
اقدام :به معنی افزایش انگیزه نسبت به انتخاب کاال ،میزان ترغیب به جستجوی کاال و نیز توصیه به دوستان و آشنایان میباشد [.]61
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ادبیات مصرف کننده پیشنهاد میدهد که سبكهای فرآیند خرید مصرف کننده میتواند به سه رویکرد اصلی طبقه بندی شوند)6:رویکرد
گونه شناسی مصرف کننده)7 ،6رویکرد سبك زندگی و روان نگاشتی 7و  )9رویکرد مبتنی بر ویژگیهای مصرف کننده .9رویکرد گونه شناسی
مصرف کننده در زمینه تعریف نگرشها و انگیزه های خرید مصرف کننده از طریق دسته بندی مصرف کنندگان در میان شمار محدودی از
گونهها که از یکدیگر متفاوت میشوند ،تالش میکند .پژوهش روان نگاشتی فرض میکند که عالئق ،عقاید و فعالیتهای مصرف کننده میتواند
در سنجیدن شخصیت مصرف کننده و در نتیجه ،پیش گویی رفتار او بسیار اثرگذار باشد [ .]66سبكهای فرآیند خرید مصرف کننده به این
که مصرف کننده چگونه زندگی میکند تأکید دارد؛ روش الگو یافتهای از زندگی است که به محصوالت ،فعالیتها و منابع گوناگون مصرف
کننده متناسب است .همچنین تعیین میکند یك شخص زمان و پول خود را چگونه برای فعالیت ها ،عالئق و بیان عقایدش خرج میکند.
ویژگیهای سبکهای فرآیند خرید مصرف کننده فعالیتهای اکتساب ،مصرف و دورانداختن محصول توسط یك فرد در زندگی روزانه را تحت
تأثیر قرار میدهد[ .]67برای بررسی گرایش خرید و سبكهای فرآیند خرید مصرف کننده ،در سطح وسیعی از رویکرد مبتنی بر ویژگیهای
مصرف کننده استفاده شده است .به عبارت دیگر ،در این رویکرد تالش میشود که مصرف کنندگان بر اساس رفتار خریدشان ،که ریشه در
ویژگیهای متفاوت آنها دارد ،تقسیم بندی شوند [ .]69این رویکرد ،بر روی گرایشات عاطفی و شناختی که به خصوص به تصمیمگیری مصرف
کننده مربوط میشود ،متمرکز است [.]66
در ادبیات مربوط به شناسایی سبكهای فرآیند خرید مصرف کننده که تاریخچهای طوالنی در تحقیقات رفتار مصرف کننده و بازاریابی
دارد ،از میان سه رویکرد فوق ،رویکرد مبتنی بر ویژگیهای مصرف کننده جامعیت بیشتری داشته ،به صورت گسترده تری مورد استفاده قرار
گرفته و تأثیر قوی تر و واضح تری بر روی گرایش خرید مصرف کننده داشته است [ .]66در این رویکرد فرض میشود که مصرف کننده از
خصیصههای تصمیمگیری معینی در به کار بردن وظایف خود پیروی میکند؛ خصیصههایی مثل حساس به کیفیت ،یا وفادار به برند و فروشگاه.
اسپرولز و کندال )6341(8اینها را با خصیصههای دیگر ترکیب کردند و فهرستی از سبكهای تصمیمگیری خرید مصرف کننده «سی .اس.
آی 5».نامیدند .در این فهرست هشت سبك فرآیند خرید مصرف کننده طراحی شده که به طور مکرر توسط پژوهشگران دیگر مورد استفاده
قرار گرفته است.
پارک ،یو و ژیو )7161(1سبكهای تصمیمگیری فرآیند خرید مصرف کننده را به عنوان «الگوی گرایش ذهنی شناختی او به خرید
کردن تعریف کردهاند که معرف انتخابهای مصرف کننده است».
آنها معتقدند «این سبكها قابل ارائه و پیش گویی هستند و درباره شخصیت پایدار مصرف کنندگان صحبت میکنند و به مفاهیم عمو
میشخصیت شناسی انسان در علم روان شناسی شباهت دارند» .ابعاد هشت سبك تصمیمگیری فرآیند خرید مصرف کننده عبارتند از :مصرف
کننده کمال گرا و حساس به کیفیت عالی ،مصرف کننده حساس به برند ،مصرف کننده مدگرا و نوجو ،مصرف کننده حساس به قیمت که
برای پول ارزش بیشتری قایل می شود ،مصرف کننده در جستجوی سرگرمی ،مصرف کننده بی دقت و بی برنامه ،مصرف کننده سردرگم به
دلیل گزینههای زیاد ،مصرف کننده عادت گرا و وفادار به برند [.]66

سرمایه رابطهاي
سرمایه رابطه ای ،به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشدهای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی میشوند ،در
سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی
بکار گرفته شده است .جیمز کلمن )6344( 2درباره تأثیر سرمایه رابطهای خانواده بر موفقیت تحصیلی کودکان مطالعه کرده است .در حالیکه
رابرت شون 4و همکاران (  )6332از آن برای مطالعه فرزند آوری خانوادههای مرفه در آمریکا سود جستند .برخی از اقتصاددانان مانند گلن
لوری )6323 (3از مفهوم سرمایه رابطهای برای توضیح نابرابریهای درآمد بین گروههای نژادی در آمریکا استفاده کرده اند و رابرت
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پاتنام )6339(61بین سرمایه رابطهای و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها یا مناطق مختلف بعضی کشورها ،رابطه معنی داری پیدا نمود .طبق
گزارش آقای باوم )7111 ( 66تا پیش از سال  ، 6346تعداد مقاالت و مجالت علمی که در فهرست مفاهیم کلیدی آنها کلمه سرمایه رابطهای
وجود داشت ،تقریباً  71مورد بود .این رقم برای سالهای بین  6336تا  6335به حدود  613مورد افزایش یافته و برای سالهای  6331تا
 ،6333این رقم به حدود  6119مقاله رسیده بود.
ب اید خاطرنشان ساخت که در این معنی یعنی اینکه ،درگیر بودن و مشارکت کردن در اجتماعات و گروهها میتواند پی آمدهای مثبت
برای فرد داشته باشد ،واژه سرمایه رابطهای مفهوم چندان نو و جدیدی نیست و به آرای بزرگان گذشته جامعه شناسی مانند بررسیهای امیل
67
دورکیم درباره انسجام اجتماعی و یا بحث کارل مارکس درباره آثار منفی تقسیم فزاینده کار بر روی انسانها و یا ایدههای گئورگ زیمل
درباره آثار مخرب شهرنشینی بر فرد ،برمی گردد .معذالك این سؤال پیش می آید که اگر این مفهوم قدیمی هست ،علت رواج و فراگیر شدن
کنونی آن از چیست؟ در این زمینه سه دلیل یا دیدگاه را میتوان برشمرد:
68
69
 -6با توجه به عقالنی شدن روابط اجتماعی و فراگیر شدن آنچه پارسونز تحت عنوان متغیر الگوئی «عام گرایی » [ ]68مطرح کرد
به نظر میرسد که کنشهای اجتماعی طبق الگوهای هنجاری شده و غیر شخصی هویت مییابند و روابط شخصی افراد نقش چندانی در این
زمینه بازی نمی کند .یعنی دنیای مشاغل بقدری بوروکراتیزه و مقرراتی شده اند که روابط فردی نتوانند کارکرد قابل مالحظهای داشته باشند.
لین 65و همکاران ( )6346در مطالعه خود درباره نقش روابط اجتماعی بر روی شغل یابی ،اذعان میکنند که در ادبیات شغل یابی ،این پیش
فرض بسیار جا افتاده است که بازار کار ،عموماً یك میدان باز و رقابتی می باشد و کارفرمایان اصوالً عقل گرا بوده و دنبال بهترین و شایسته
ترین فرد برای فرصت شغلی خودشان هستند و عرضه نیروی کار نسبتاً فراوان است ،کارفرمایان معموالً اطالعات زیادی درباره فرصتهای
شغلی خودشان انتشار می دهند ،که شایسته ترین متقاضی را پیدا کنند .لین و همکاران در تحقیق خود نشان میدهند که روابط شخصی و
خانوادگی تأثیر قابل مالحظه ای بر روند شغل یابی دارند و در چنین فضایی است که مفهوم سرمایه رابطهای ،با قائل شدن نقش مهمی برای
روابط شخصی و اجتماعی ،بنظر میرسد که با واقعیات ،تطابق بیشتری داشته و مورد توجه قرار میگیرد .در همین راستا بنظر شاید بتوان
مطرح کرد که دلیل کمتر مورد اقبال واقع شدن این مفهوم در ایران ،بخاطر این باشد که اینگونه فرایندها در ایران هنوز عقالنی نشده اند و
افراد نسبت به تأثیر روابط شخصی بر فرایندهای اجتماعی آگاه نیستند و بنابراین مفهوم سرمایه رابطهای در این جامعه حرفی برای گفتار
نداشته است.
-7دلیل دیگری که برای رواج واژه سرمایه رابطه ای بیان شده است ،این است که بسیاری از الگوهای اقتصادی درباره رفتار انسانی ،برای
جامعه شناسان دارای وضوح نظری و مفهومی قابل مالحظه ای هستند و جامعه شناسان با بکارگیری آنان و جامعه شناختی کردن آنها،
میتوانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی انسانها را تبیین کنند [ .]65مفاهیمی مانند سرمایه ،مطلوبیت نهایی ،قابل تعویض بودن ،حداکثر
سازی سود و مانند اینها ،در اقتصاد ،مورد اجماع بوده و کاربرد آنها در حوزه رفتار اجتماعی انسانها توسط دانشمندانی مانند گری بکر 61مورد
اقبال فراوان واقع شده است.
-9سومین دلیل این است که سرمایه رابطه ای تأکید زیادی بر روی پی آمدهای مثبت اجتماعی بودن دارد و توجه چندانی به پی
آمدهای منفی آن مورد نظر نبوده است .یعنی در جهانی که فردگرایی به صورت افراطی فراگیر شده است ،این مفهوم توجه را به روابط اجتماعی
و اهمیت ارتباط با دیگران جلب میکند .کلمن میگوید« :سرمایه رابطهای با کارکردش تعریف میشود .واکنشهای معین افرادی را که درون
ساختار هستند ،تسهیل میکند .سرمایه رابطهای ،مانند شکلهای دیگر سرمایه ،مولد است و دست یابی به هدفهای معینی را ،که نبودن آن
دست یافتنی نخواهد بود ،امکان پذیر میسازد[ . ]61به این معنی که ارتباطات افراد ،در صورتیکه نتیجه مثبت داشته باشند و مولد باشند،
سرمایه تلقی میشوند.

هوش بازاریابی
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تجربه دنیای امروزی نشان داده است که نوآوریهای مهم و پیشرفتهای تکنولوژیکی در سازمانها و شرکتهای بزرگ اتفاق نخواهند
افتاد .قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز ،چیزی است که از عهده یك ساختار پیچیده تو درتو بر نمیآید و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه
محصوالت جدید تنها راه مؤثر ،ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیتهای اقتصادی کوچك بتوانند تاسیس شوند و رقابت کنند [.]62
تحوالت دنیای پرشتاب کنونی در عرصههای علمی و فنی و چالشهای پی در پی نظام اقتصادی اجتماعی ،کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش
فقر و بیکاری ،موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به توسعه کسب و کارهای کوچك فراهم کرده است .با توجه به اهمیت
کسب و کارهای کوچك و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به
این مقوله مهم ،ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این موسسات اقدام اساسی صورت پذیرد .بسیاری از صنایع کوچك و متوسط فرصتهای
جدیدی را در جهت ایجاد مزیتهای رقابتی ایجاد می کند .صنایع کوچك و متوسط عالوه بر کارکردهای پیشین خود ،کانون اصلی توسعه
فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب میآیند و حمایتهای گستردهای توسط مدیران (دولتی-صنعتی) از آنها به
عمل میآید .در این راستا بررسی شرکت های کوچك و متوسط که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار میروند ،امری
مهم و ضروری به نظر میرسد [.]64
مفهوم هوش نیز به طور کلی و هوش بازاریابی بطور اخص در فضای علمی دانشگاه و دنیای کسب و کار در حال توسعه است چرا که
هوش بازاریابی یك فاکتور مهم استراتژی سازمان و کلید موفقیت در بازار است .در کتب مختلفی که در زمینههای مختلف بازاریابی تاکنون
چاپ شده است ،مشاهده می شود که تفاوتی بین اطالعات بازار ،هوش بازاریابی و تحقیقات بازاریابی قایل نشده اند ،که این خود باعث به وجود
آمدن ابهامات فراوانی در این زمینه شده است .در سطح بین المللی ،محققان راه هایی را برای دستیابی به هوش بازاریابی در سازمان ارائه
کرده اند اما مدلی مشخص در این باره که چطور می توان هوش بازاریابی را در سازمان ایجاد کرد ،ارائه نشده است .از آن جا که رقابتی شدن
صنایع کشور در حال شکل گیری است و همچنین توجه به بازارهای بین المللی و ورود به سازمان تجارت جهانی از اهداف مهم کشور است
[.]63
مفهوم هوش بخشی از استراتژی بازاریابی است [ ]71که به عنوان تالشی مستمر جهت افزایش تواناییهای رقابتی و فرایندهای برنامه
ریزی استراتژیك ،مورد توجه قرار میگیرد .در ادبیات موجود در زمینه هوش از آن به عنوان پیش فرض برنامه ریزی استراتژیك یاد شده است
[ ]76که موجب افزایش قدرت رقابتی شرکت و پردازش برنامههای استراتژیك آن میشود [ .]71به این نکته باید توجه داشت که هوش با
داده و اطالعات متفاوت است؛ به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه و تحلیل است که هدفش مفهوم بخشیدن به دادهها و
اطالعاتی است که ممکن است در هر سازمانی پنهان باشد[ . ]77امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه
ریزی استراتژیك را بهبود میبخشد ،مورد توجه قرار میدهند [ .]79کاتلر معتقد است بازاریابی پدیدهای تصادفی نیست ،بلکه نتیجه برنامه
ریزی ،طراحی و اجرایی با دقت است .فعالیته ای بازاریابی در تمام صنایع به طور مستمر در حال بهبود است تا شانس موفقیت را افزایش
دهند ،اما دستیابی به تعالی بازاریابی سخت و دشوار است [ .]78امروزه از ابزارهای متنوعی به منظور غلبه بر این دشواری استفاده میشود و
از جمله جدیدترین این ابزارها مفهوم هوش بازاریابی 62است .در مقاالت و کتب مختلف ،هوش در سه حوزه مطرح میشود .هوش بازاریابی،
هوش رقابتی 64و هوش کسب و کار . ]75[ 63به عقیده کاتلر هوش بازاریابی اطالعات هر روزه درباره تغییرات در محیط بازاریابی است که به
مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامههای بازاریابی کمك میکند .در واقع ،سیستم هوش بازاریابی مشخص میکند که چه نوع هوشی مورد
نیاز است و آن را از محیط دریافت کرده ،در اختیار سازمان قرار میدهد [ .]78هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار نیست ،بلکه هوش عملی
است برای کمك به مدیران سازمان است [.]71
از سویی دیگر ،مانند تمام فعالیت ها و مفاهیم مدیریتی ،این فعالیت نیز باید توسط افرادی ماهر و متخصص در سازمانها و شرکتها
انجام شود .افرادی که نه تنها باید دارای تخصص و مهارتهای خاص بازاریابی باشند ،بلکه باید دارای ویژگیهای فردی مؤثر برای اجرای
موفقیت آمیز این سیستم نیز باشند [.]72

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی است کاربردی و هدف از آن توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است .همچنین این پژوهش از منظر
روش جزء تحقیقات همبستگی است و از منظر شیوه گردآوری دادهها یك تحقیق کمی میباشد .جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کارکنان
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شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در سال  6931میباشند که تعداد کل کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان  55نفر و تعداد مشتریان
(مدیران فروشگاه ها ،مغازه ها ،سوپرمارکتها و عمده فروش ها)  6841نفر میباشند .در این پژوهش نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و
با استف اده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده برای مشتریان به تعداد  911نفر و کارکنان به تعداد  84نفر برآورد گردید که
کل حجم نمونه در این پژوهش  958نفر بودند .در پژوهش حاضر پرسشنامه هوش بازاریابی و سرمایه رابطهای به کارکنان و فرآیند خرید به
مشتریان داده شد و شرح کامل این پرسشنامهها به قرار ذیل است.
الف) پرسشنامه هوش بازاریابی
در این پژوهش از پرسشنامه هوش بازاریابی ،گرای و همکاران ( ]74[ )7112استفاده شد .این پرسشنامه دارای  95سوال پنج گزینه
ای میباشد .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنج درجهای لیکرت (کامالً غیر ضروری= ،6غیر ضروری= ،7نه ضروری و نه غیر ضروری=،9
ضروری= 8و بسیار ضروری= )5میباشد .این پرسشنامه دارای  7بعد مهارتهای بازاریابی و دانش بازاریابی میباشد.
ب) پرسشنامه سرمایه رابطه ای
سرمایه رابطهای با پرسشنامه بارتون ( ]73[ )6331سنجیده شد که این پرسشنامه شامل  64ماده است و دارای  9خرده مقیاس است.
 1سؤال مربوط به کالمی 1 ،سؤال مربوط به شنود و  1سؤال آخر مربوط به بازخورد است .روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش محمودی
و همکاران ( )6936به ترتیب با مقادیر  1/43و  1/23از روش تحلیل عاملی تائیدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.
ج) پرسشنامه فرآیند خرید مشتریان
فرآیند خرید مشتریان با پرسشنامه  68سوالی ربیعی و همکاران ( ]61[ )6931سنجیده شد .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنج
درجهای لیکرت (خیلی کم= ،6کم= ،7تاحدودی= ،9زیاد= 8و خیلی زیاد= )5میباشد .پرسشنامه فرآیند خرید مشتریان دارای چهار بعد توجه،
عالقه ،تمایل و اقدام میباشد .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه طی پژوهش ربیعی و همکاران ( 1/47 )6931به دست آمد.

یافتههاي پژوهش
ابتدا قبل از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است ،نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف – اسمیرنف مورد ارزیابی قرار
گیرد .بنابراین جدول شماره  6به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق میپردازد.
71

فرض

0

H

 :توزیع دادههای متغیرهای پژوهش نرمال هستند.

فرض  : H 1توزیع دادههای متغیرهای پژوهش نرمال نیستند.
جدول شماره :6بررسی نرمال بودن متغیرها
متغیرها

آماره Z

سطح معناداری

سرمایه رابطه ای

1/232

1/957

هوش بازاریابی

1/54

1/825

فرایند خرید مشتری

1/229

1/926

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها بیشتر از  1/15میباشند .لذا فرض  H 1رد و فرض
H

 0تائید شده و داده های متغیرهای فوق نرمال هستند ،بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آزمون های پارامتریك
همچون معادالت ساختاری را جهت استنباط فرضیههای پژوهش توجیه مینمایند.
فرضيه اول پژوهش
هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
جهت بررسی فرضیه اول پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری تحت نرم افزار  AMOSاستفاده میگردد .جدول شماره  7برآورد روابط
بین متغیرها را نشان میدهد.

)Kolmogrov-Smirnov (KS
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جدول شماره  :2برآورد روابط در فرضيه اول پژوهش

روابط

برآورد

انحراف
معیار

نسبت بحرانی
()CR

بارعاملی
()Beta

سطح
معنی داری

هوش بازاریابی  >-----فرایند خرید مشتری

1/164

1/18

65/552

1/194

1/116

از جدول شماره  7میتوان نتیجه گرفت که نسبت بحرانی یا همان ( )CRبرای رابطه در محدوده  7/54و  -7/54نمیباشد و این نشان
میدهد که این رابطه معنی دار است .همچنین سطح معنی داری کمتر از  1/16میباشد که این گویای این مطلب است که رابطه نیز با سطح
اطمینان  % 33معنادار میباشد .همچنین بار عاملی در حالت استاندار همان ضرایب بتا است که نشان دهنده میزان تاثیر پیش بین بر متغیر
مالک میباشد .به طوری که هوش بازاریابی به میزان  % 18بر فرایند خرید مشتری تاثیرگذار است .از طرفی بار عاملی یا همان مقدار بتا مثبت
است ،به طوری که با افزایش هوش بازاریابی مدیران سطح فرایند خرید مشتری باال میرود .بنابراین میتوان گفت که هوش بازاریابی مدیران
بر فرآیند خرید مشتریان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی دار دارد .پس فرضیه اول پژوهش تائید و فرضیه صفر رد
میگردد .حال جدول شماره  9با استفاده از شاخصهای برازش مدل ،به بررسی برازش مدل که نشان دهنده بیشترین مشابهت نتایج با جامعه
را دارد ،میپردازد.
جدول شماره  :3شاخصهاي برازش مدل در فرضيه اول پژوهش

شاخص

مقدار

مقدار قابل قبول

نتیجه

X2/df

6/963

کوچکتر از 9

مورد قبول

RMSEA

1/157

کوچکتر از 1/14

مورد قبول

NFI

1/24

بزرگتر از 1/5

مورد قبول

CFI

1/38

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

IFI

1/31

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

RFI

1/32

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

جدول فوق نشان میدهد که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاست ،کوچکتر از  1/14بوده و بنابراین مدل از برازش مناسب
برخوردار است .همچنین شاخص کفایت نموده که همان  X2/dfاست ،نیز کوچکتر از  9میباشد و نشان میدهد که تعداد نمونه مورد بررسی
مناسب است .حال مدل ساختاری در دو حالت استاندارد و غیراستاندارد نشان داده میشود:

شکل شماره  :1مدل ساختاري فرضيه اول پژوهش در حالت غيراستاندارد

شکل شماره  :2مدل ساختاري فرضيه اول پژوهش در حالت استاندارد
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فرضيه دوم پژوهش
سرمایه رابطه ای بر فرآیند خرید مشتریان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری تحت نرم افزار  AMOSاستفاده میگردد .جدول شماره  8برآورد روابط
بین متغیرها را نشان میدهد.

جدول شماره  :4برآورد روابط در فرضيه دوم پژوهش

روابط

برآورد

انحراف
معیار

نسبت بحرانی
()CR

بارعاملی
()Beta

سطح
معنی داری

سرمایه رابطهای  >-----فرایند خرید

1/267

1/187

61/456

1/114

1/116

از جدول شماره  8میتوان نتیجه گرفت که نسبت بحرانی یا همان ( )CRبرای رابطه در محدوده  7/54و  -7/54نمیباشد و این نشان
میدهد که این رابطه معنی دار است .همچنین سطح معنی داری کمتر از  1/16میباشد که این گویای این مطلب است که رابطه نیز با سطح
اطمینان  % 33معنادار میباشد .همچنین بار عاملی در حالت استاندار همان ضرایب بتا است که نشان دهنده میزان تاثیر پیش بین بر متغیر
مالک میباشد .به طوری که سرمایه رابطهای به میزان  % 12بر فرایند خرید مشتریان تاثیرگذار است .از طرفی بار عاملی یا همان مقدار بتا
مثبت است ،به طوری که با افزایش سرمایه رابطهای سطح فرایند خرید باال میرود .بنابراین میتوان گفت که سرمایه رابطهای بر فرآیند خرید
مشتریان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی دار دارد .پس فرضیه دوم پژوهش تائید و فرضیه صفر رد میگردد .حال
جدول شماره  5با استفاده از شاخصهای برازش مدل ،به بررسی برازش مدل که نشان دهنده بیشترین مشابهت نتایج با جامعه را دارد،
میپردازد.
جدول شماره  :5شاخصهاي برازش مدل در فرضيه دوم پژوهش

شاخص

مقدار

مقدار قابل قبول

نتیجه

X2/df

6/958

کوچکتر از 9

مورد قبول

RMSEA

1/111

کوچکتر از 1/14

مورد قبول

NFI

1/21

بزرگتر از 1/5

مورد قبول

CFI

1/38

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

IFI

1/35

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

RFI

1/39

بزرگتر از 1/3

مورد قبول

جدول فوق نشان میدهد که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاست ،کوچکتر از  1/14بوده و بنابراین مدل از برازش مناسب
برخوردار است .همچنین شاخص کفایت نموده که همان  X2/dfاست ،نیز کوچکتر از  9میباشد و نشان میدهد که تعداد نمونه مورد بررسی
مناسب است .حال مدل ساختاری در دو حالت استاندارد و غیراستاندارد نشان داده میشود:

شکل شماره  :3مدل ساختاري فرضيه دوم پژوهش در حالت غيراستاندارد
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شکل شماره  :4مدل ساختاري فرضيه دوم پژوهش در حالت استاندارد

نتيجهگيري
با توجه به فرضیه اول پژوهش که به بررسی تاثیر هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
میپردازد ،میتوان گفت که هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی داری
دارد .در همین راستا نتایج پژوهش های سیاماتینا ( ،)7161هاتوال و همکاران ( ،)7165فرانسیسکو و همکاران ( )7169محمد مرادی ()6936
همسو با نتایج حاصله می باشند .زیرا ایشان در پژوهش های خود نشان دادند که هوش بازاریابی می تواند مدیریت ارتباط با مشتری را تقویت
نموده و زمینه خرید را در نزد مشتری ایجاد نماید.
بنابراین از قیاس یافته های پژوهش های پیشین و فرضیه اول پژوهش حاضر به این نتیجه می رسیم که هوش بازاریابی بر فرایند خرید
مشتری از جمله درک خالقیت و نوآوری در محصوالت از سوی مشتری ،عالقه به خرید از محصوالت ،مورد پسند بودن محصوالت برای
مشتری ،شیفتگی و عالقه مندی به خرید محصول از جانب مشتری ،انتظار مشتری برای آمدن هرچه سریع تر محصول به بازار ،تناسب محصول
با نیازهای مشتری ،جذاب بودن محصوالت برای مشتری ،داشتن تصویری مثبت از محصول در ذهن مشتری ،اعتماد و اطمینان به کیفیت
محصول از سوی مشتری ،بروز حس نیاز در نزد مشتری و توصیه مشتری به نزدیکان برای خرید تاثیرگذار است.
علت این تاثیرگذار آن است که هوش بازاریابی در نزد مدیران و کارکنان باعث می شود که بهتر بتوانند نیازها و خواسته های در حال
تغییر مش تری را رصد کرده و محصوالت و خدماتی منطبق با آن نیازها ایجاد کنند .هرچه این همسویی بیشتر باشد ،مشتری به محصول و
خدمات توجه نشان داده و این توجه اگر افزایش یابد ،می تواند عالقه و وابستگی مشتری به محصول را در پی داشته باشد و این عالقه می
تواند تمایل فرد به خر ید را افزایش دهد .حال اگر این روند از سوی شرکت مستمر باشد و مدیران به تحلیل موشکافانه و دائمی نیازهای
مشتری بپردازند ،باعث می شود که مشتری در نهایت اقدام به خرید محصول کرده و این فرایند تا آنجا ادامه خواهد داشت که مشتری به
مشتری وفادار تبدیل شده و حتی عالو ه بر ایجاد تصویری مثبت در ذهن وی نسبت به محصول ،عالقه دارد که دوستان و نزدیکانش نیز این
احساس را تجربه کند و بنابراین دست به تبلیغات شفاهی در این زمینه می زند .بنابراین همان طور که مشخص است ،تحلیل درست رفتار
مصرف کننده که از هوش باالی بازاریابی مدیران و کا رکنان سازمان نشأت می گیرد ،می تواند نیازهای مصرف کننده را به طور مناسب
شناسایی کرده و خدمات و محصوالتی همسو با این نیازها و خواستهها ارائه دهد و باعث ایجاد فرایند خرید در نزد مشتری شود.
با توجه به فرضیه اول پژوهش به تمامی مدیران و کارکنان مربوطه در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان پیشنهاد می شود که با داشتن
اعتماد به نفس در زمینه برخورد موثر با مشتری ،داشتن استقالل در قضاوت و دوری از خطاهای ادراکی و همچنین رعایت اصول اخالقی در
زمینه مسائل بازاریابی از طریق انتقال مهارتها و دانش خود به مشتریان و نیز راهنمایی های الزم و اثربخش به آنان ،زمینه فرایند خرید
مشتری را فراهم آورند.
با توجه به فرضیه دوم پژوهش که به بررسی تاثیر سرمایه رابطه ای بر فرایند خرید مشتری در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
میپردازد ،میتوان گفت که سرمایه رابطهای بر فرایند خرید مشتری در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی داری دارد .در
همین راستا نتایج پژوهش های سیاماتینا ( ،]91[)7161هوانگ و هیونه ( ،]96[ )7112مجیدی ( ،]97[ )6939سروش و شاه نظری ()6939
[ ،]99ریحانی و همکاران ( ]5[ )6937و طالبی پور و خشنود ( ]4[ )6937همسو با نتایج حاصله می باشند .زیرا ایشان در پژوهش های خود
نشان دادند که سرمایه رابطه ای که جزئی از سرمایه فکری کارکنان است می تواند بر فرایند تصمیم خرید و همچنین بازارگرایی و بازاریابی در
سازمان تاثیر بگذارد.
بنابراین از قیاس یافته های پژوهش های پیشین و فرضیه دوم پژوهش حاضر به این نتیجه می رسیم که سرمایه رابطهای این امکان را
به کارکنان و مدیران سازمان می دهد که بتوانند با تکنیك های ارتباطی با مشتریان سازمان ارتباط برقرار نموده و توجه و رضایت مشتریان
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را جلب نموده و ـنها را به خرید کردن ترغیب نمایند .این تکنیكها می تواند شامل تکنیك های کالمی ،شنود و بازخورد باشد .در حقیقت
فرد می تواند با اثر کالم خود مشتری را مجذوب کاال و خدمات شرکت نماید و با شنود مناسب و توجه کافی و الزم به نظرات مشتری در
جهت رفع آنان تالش و کوشش نماید .از سوی دیگر کارکنان و مدیران سازمان باید بازخورد مناسب و به موقع نسبت به نظرات مشتری داشته
باشند.
سرمایه رابطه ای از حیث کالمی می تواند تاثیر بسزایی بر مشتری گذاشته و مشتری را مجذوب کاال و خدمات شرکت نماید .به صورتی
که مشتری با درک توانایی و قدرت فن بیان و انرژی باالی کارکنان و مدیران سازمان به مهارت و دانش آنان پی برده و در نتیجه به خدمات
و محصوالت شرکت اطمینان پیدا می کند .از طرفی ،سرمایه رابطه ای از حیث شنود باعث می شود که مشتری احساس کند که سخنان و
نظرات وی برای سازمان درجه اهمیت باالیی دارد و کارکنان و مدیران توجه کافی نشان داده و حتی مشتاق ایدهها و انتقادات مشتریان هستند.
همچنین سرمایه رابطه ای از حیث بازخورد سبب می شود که مشتری احساس کند که نظرات و پیشنهادات وی سریعاً در دستور کار سازمان
قرار گرفته و اجراء می شود که چنین امری این احساس را به مشتری القاء می کند که سازمان مسئولیت پذیر است و به نظرات مشتریان
اخترام می گذارد و حتی آنها را در دستور کار خود قرار می دهد .تمامی موارد فوق باعث افزایش حس اعتماد و رضایت مشتری شده و مشتری
راضی به احتمال بسیاری از محصوالت و خدمات سازمان خرید می کند و حتی امکان دارد آنها را به دیگران توصیه نموده و به عنوان مشتری
وفادار عمل نماید.
با توجه به فرضیه دوم پژوهش به تمامی مدیران و کارکنان مربوطه در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان پیشنهاد می شود که با ایجاد
خالقیت و نوآوری در محصوالت شرکت و دوری از یکنواختی در نوع بسته بندی و نوع محصوالت و در نظر گرفتن جوایر ارزنده از جمله دادن
محصوالت رایگان برای مشتریان وفادار و مشتریانی که خرید بیشتری از شرکت می کنند ،زمینه فرایند خرید مشتری را ایجاد نمایند.
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