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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی است .این پژوهش از
نوع کیدی و با بهکارگیری رویکرد داده بنیاد انجام شبد .جهبت جمبعآوری دادههبا ببا
هشت ندر از خبرگان و افراد مطلع مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .تحلیل داده در
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام گرفت و س س مدل کیدبی پبژوهش
طراحی شد .بر اسار یافتههای پژوهش ،مقوله محوری قابلیت پویای بازاریبابی اسبت.
شرایط علّی در این پژوهش ،ویژگیهای رقابتی صنعت ،ویژگیهبای فبردی و انسبانی،
ویژگیهای مدیریتی ،ویژگیهای سازمانی و سیسبتمهبای پبایش محیطبی شناسبایی
شدند .همچنین در این پژوهش شرایط زمینهای و بستر شامل فرهنر جمعبی مبتنبی
بر گدتمان و دانش ،مدیریت ارتباط با مشتری ،بسترهای فناورانبه اطالعباتی و نیبروی
انسانی کارآمد میباشند .شرایط مداخلهگر نیز شامل سیاستهای کالن دولت ،عوامبل
اقتصادی داخلی ،عوامل تولیبدی ،تحبوالت مجبامع ببینالمللبی و عوامبل اجتمباعی و
فرهنگی شناسایی شدند .راهبردها شامل تشکیل تیمهای پبایش محیطبی ،ایبدهیبابی،
برگزاری جلسات مبتنی بر گدتمان ،بهروزرسانی سیستمهای پایش و کسبب اطالعبات
محیطی ،گرایش به سمت بازار ،تسهیل اشبتراکگبذاری دانبش و تقویبت فراینبدهای
یادگیری سازمانی است؛ و در نهایت پیامدها شامل پایبداری و مانبدگاری کسببوکبار،
شناسایی و درک بهتر نیازهای مشتریان ،واکنش سریع به تغییبرات محیطبی ،توسبعه
محصول جدید ،افزایش کیدیت محصوالت ،انطباق بهتر با شرایط ببازار و تقویبت نگباه
صادراتی میباشند.
واژگان کلیدی :قابلیت پویا ،قابلیت پویای بازاریابی ،رویکرد داده بنیباد ،شبرکتهبای
کوچک و متوسط.
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مقدمه
امروزه دیدگاه قابلیت پویا 6یکی از نویدبخشترین رویکردهبا و مباحبثِ روز حبوزه اسبتراتژی
محسوب مبیشبود (ببارتو5161 ،5؛ دی اسبتدانو و همکباران .)5161 ،8تئبوریهبای جدیبد
مدیریت استراتژیک یکی از دالیل اصلی موفقیبت کسببوکارهبا در محبیطهبای مبتالطم را
توانایی آنها در توسبعه قابلیبتهبای پویبا مبیداننبد (آیبریس و ویکبار .)5166 ،4دیبدگاه
قابلیتهای پویا از دیدگاه مبتنی بر منابع 2شرکت (بارنی )6116 ،1تکاملیافته است؛ با وجبود
ارزشمندی باالی دیدگاه منبع محور ،به اعتقاد محققان حوزه استراتژی این نظریبه در زمینبه
تبیین مزیت رقابتی پایدار در محیطهای متالطم امروزی دچبار کاسبتیهبایی ببوده و مبورد
انتقاد آنها قرار گرفته است (تیس و همکاران .)6111 ،1اندیشمندانی مانند تبیس و همکباران
( )6111و وینتر )5118( 3قابلیتهای پویا را در اصل بهعنوان قابلیتهای اسبتراتژیک سبطح
باال در نظر گرفتهاند اما امروزه این مدهوم چندوجهی و متنوع شده است؛ ببهگونبهای کبه ببه
ازای هر نوع قابلیت معنی متداوتی به خود میگیرد .همانطور که بارتو ( )5161اشاره داشبته
است چارچوب قابلیت پویا فقط به حوزه مدیریت استراتژیک مربوط نیست؛ و امبروزه یکبی از
حوزههای تحقیقاتی که قابلیتهای پویبا ببه آن توسبعهیافتبه اسبت حبوزه بازاریبابی اسبت؛
بهگونهای که برخی محققان مانند فانر و زوو )5111( 1و بارالس مولینا و همکباران ()5164
نقش بازاریابی در روشن ساختن مدهوم قابلیتهای پویا را مورد بررسی قرار دادند .فانبر و زو
( )5111قابلیت پویای بازاریابی را بهعنوان پاسخگویی و کبارایی فراینبدهای میبان وظیدبهای
کسبوکار برای خلق و ارائه ارزش به مشتری در پاسخ ببه تغییبرات ببازار تعریبف کبردهانبد.
قابلیتهای پویای بازاریابی مجموعه فرآیندهایی هستند که شرکت باید هنگام پاسخگویی ببه
تغییرات بازار از آنها استداده نماید .ایبن قابلیبتهبا ببر توسبعه محصبول شبرکت ،طراحبی
خدمات نوآورانه و روابط بلندمبدت ببا مشبتری اثرگبذار اسبت (وانبر ،هبو و هبو5168 ،61؛
الشرنوبی و البانا .)5151 ،66اهمیت قابلیتهای بازاریبابی در چبارچوب قابلیبتهبای پویبا ببه
دلیل نقش آنها در خلق و ایجاد دانبش در رابطبه ببا نیازهبای مشبتریان ،محصبوالت رقببا،
کانالهای توزیع و همچنین سهم آنها در بهبود عملکرد سازمانی و تأکید ببر ارزش مشبتری
است (کاچوئی ،ماوندو و ساندز .)5161 ،65از سوی دیگر محققان حوزه قابلیتهای پویبا ایبن
مدهوم را در طیف مختلدی از صنایع مبورد بررسبی قبرار دادنبد .صبنایع کوچبک و متوسبط
ازجمله صنایعی است که در فضای رقابتی باالیی قرار دارد .شرکتهای موجود در این صبنایع
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نیازمند انعطافپذیری و سازگاری با تغییرات محیطی مبیباشبند .در کشبور مبا نیبز علیبرغم
حضور قابل توجه این صنایع در ساختار صنعت ،این واحدها با مشکالتی روبرو هسبتند و قبادر
نبودهاند نسبت به بنگاههای بزرن در توسعه صنعتی و اقتصبادی کشبور دارای مزیبت نسببی
باشند (ناصحی فر و همکاران .)6811 ،استان مازندران در زمینه صنایع کوچبک و متوسبط و
بخصوص واحدهای غذایی ،سهم بسزایی دارد؛ ببهگونبهای کبه  11درصبد واحبدهای غبذایی
استان مازندران را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند که طبق آمار سهم اشبتغال آنهبا
در این استان بیست هزار شغل مستقیم و نزدیک به صد هزار شغل غیرمسبتقیم اسبت .یکبی
از بخشهای مهم و رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان مازندران را صبنایع لبنبی تشبکیل
میدهد؛ اما این صنایع همواره با مشکالتی همراه بودهانبد (انجمبن صبنایع غبذایی و دارویبی
اسببتان مازنببدران .)6812 ،ب با وجببود ایببن بببازهم از میببان واحببدهای فعببال در ایببن حببوزه،
شرکتهایی نیز وجود داشتهاند که توانستهاند در این صنعت پر رقابت ،مزیبت رقبابتی پایبدار
خود را حدظ نمایند .مهمترین ویژگی و مزیت شبرکتهبای کوچبک و متوسبط را مبیتبوان
روان تر بودن و داشتن قدرت سازگاری باال با شرایط متغیر محیطی و وضعیت رقابتپبذیری و
نوآورانه آنان دانست .با توجه به اهمیت این بنگاهها ،برای رقابت پذیری آنها ،تغییبر و تحبول
در آن ها همواره باید موردتوجه باشد (مالحسینی و فتحی)6833 ،؛ ازایبنرو لبزوم توجبه ببه
قابلیتهای پویای بازاریابی برای نشان دادن پویایی رفتار رقابتی در این صنایع ضروری اسبت.
لذا از یک سو یک شکاف تحقیقاتی ،مبهم و جدید بودن مدهوم قابلیتهبای پویبای بازاریبابی
در شرکت های کوچک و متوسط است که در این تحقیبق ببه دنببال بررسبی آن هسبتیم؛ از
سوی دیگر مرور مطالعات گذشته نشان میدهد تاکنون پژوهش جامعی با درنظرگرفتن همبۀ
عوامل ،ازجمله شرایط علّی ،زمینهای ،مداخلهگر و نتبایج و پیامبدها و رواببط ایبن عوامبل ببا
یکدیگر درزمینه توسعه قابلیتهای پویبای بازاریبابی در شبرکتهبای کوچبک و متوسبط در
داخل کشور انجام نگرفته است .درواقع این تحقیق به دنبال پاسخگویی به ایبن سبؤال اسبت
که شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران ازنظر قابلیبتهبای پویبای بازاریبابی از چبه
مدلی پیروی میکنند و چه عواملی بر توسعه قابلیبتهبای پویبای بازاریبابی ایبن شبرکتهبا
اثرگذار است؟ در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد تا مدلی برای توسعه قابلیتهبای پویبای
بازاریابی ارائه دهد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدهوم قابلیت پویا در طی چند سال اخیبر ببه یکبی از پرکباربردترین مدباهیم مورداسبتداده
محققان تبدیلشبده اسبت .مهبمتبرین تعباریف در حبوزه چیسبتی ماهیبت قابلیبت پویبا را
64
اندیشمندانی ماننبد تبیس و همکباران ( ،)6111آیزنهبارت و مبارتین )5111( 68و هلدبات
( )5111مطرح کردهاند .بهطورکلی هر چه از زمان مطرحشدن اولیه مدهوم قابلیت پویا دورتبر
میشویم ،تعداد بیشتری از پژوهشگران متوجه شدهاند که قابلیتهای پویا یک مدهبوم واحبد
نیست و میتواند در قالب شکلهای متمایز مشخص شبود (طیببی و ابراهیمبی .)6813 ،ببه
اعتقاد آیرنهارت و مارتین ( )5111قابلیت پویا با قابلیبت عملیباتی تدباوت دارد .قابلیبتهبای
شرکت به طورکلی به دودسته تقسیم مبیشبوند )6 :قابلیبت هبای عملیباتی (یبا عبادی) کبه
به منظور حدظ و تحکیم وضعیت موجود سبازمان در زمینبه حبوزه فعالیبت هبا ،کسبب وکبار،
خطوط تولید ،بخش های مشتری و مانند آن صورت می گیرد؛ و  )5قابلیت هبای پویبا کبه ببه
سمت تغییر استراتژیک هدایت میشوند (هلدات و همکاران .)5163 ،در جدول زیر به برخبی
از تعاریف قابلیت پویا ازنظر اندیشمندان مطرح این حوزه اشاره خواهیم کرد:
جدول  :1تعاریف قابلیت پویا
محقق (سال)
تیس و همکاران
()6111
آیزنهارت و
مارتین ()5111
62
زلو و وینتر
()5115
هلدات و همکاران
()5111
تیس ()5111
مادسن)5161( 61
63

هیچکاک
()5165

تعاریف
قابلیتهای پویا توانایی شرکت در یک ارچهسازی ،ساخت و سازماندهی مجدد شایستگیهای داخلی و
خارجی برای مواجهه با محیطهای بهسرعت در حال تغییر است.
قابلیتهای پویا بهعنوان فرایندهای سازمانی دیده میشوند و نمونههای این قابلیتها شامل رویههای
توسعه محصول ،توانمندی ادغام و اکتساب ،رویههای اختصاص منابع و رویههای انتقال و تکرار است.
قابلیت پویا یک الگوی یاد گرفتهشده و پایدار از فعالیت جمعی است که از طریق آن سازمان روالهای
عملیاتی خود را بهمنظور بهبود اثربخشی بهطور سیستماتیک ایجاد و اصالح میکند.
قابلیت پویا را ظرفیت یک سازمان برای خلق ،گسترش و اصالح هدفمند بنیان منابعش تعریف کردهاند.
در اینجا ،منظور از بنیان منابع ،داراییها و منابع محسور ،نامحسور و انسانی به همراه قابلیتهایی
میباشد که سازمان یا در اختیار دارد ،یا تحت کنترل درآورده است و یا به آن دسترسی دارد.
در تعریدی جدید قابلیت پویا را ظرفیتی برای شناسایی و شکلدهی به فرصتها و تهدیدها برای به
چنرآوری فرصتها و بازپیکربندی منابع و داراییهای سازمان ،برای تطبیق با تغییرات مستمر دانست.
قابلیت پویا قابلیتهای اکتسابی هستند که شرکت را قادر به یک ارچگی ،ایجاد ،توسعه ،ساخت و
پیکرهبندی مجدد منابع و قابلیتهای داخلی و خارجی میسازند.
قابلیت پویا را توانایی بنگاه برای ترکیب ،خلق ،بازترکیب شایستگیهای داخلی و خارجیاش برای
پاسخگویی به محیط بشدت متغیر و انعکار توانایی سازمان برای دستیابی به روشهای جدید و نوآورانه
مزیت رقابتی بر اسار وابستگیهای مسیر 61و موقعیت در بازار تعریف میکند.
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طبق اغلبِ تعاریف قابلیت پویا ،ویژگی ممتاز قابلیتهای پویا در این است که مبیتواننبد
در دارایی ها و قابلیت های دیگر شرکت تحول ایجاد کنند .ببه گدتبه تبیس ( )5111ایبن
قابلیتها به شرکتها امکان میدهد تا قابلیتهای منحصربهفردی برای اختراع ،اکتشباف
و توسعه فرصت ها در واکنش به شرایط محیطی چالش برانگیز توسعه دهنبد .ایبن تمبایز
مدید است ،اما اینکه این قابلیت های استراتژیک چگونبه توسبعه مبی یابنبد هنبوز مببهم
باقی مانده است (بارتو5161 ،؛ برن .)5168 ،61از سوی دیگر قابلیتهای پویا یک ساختار
چندبُعدی از ابعاد متقابل و مکمل اسبت (کبی ران .)5165 ،51یکبی از حبوزههبایی کبه
امروزه مباحث قابلیت پویا به آن توسعهیافته است مباحث بازاریابی اسبت .اخیبراً برخبی
مقاالت منتشرشده در ادبیات قابلیت پویا ،ببر مدباهیم و فعالیبتهبای بازاریبابی تمرکبز
داشته و مباحثی مانند اصطالح «قابلیت پویای بازاریبابی »56را شبکل دادهانبد .اصبطالح
جدید «قابلیت پویای بازاریابی» توسط برونی و ورونا )5111( 55معرفبی شبده اسبت کبه
بهطور خاص باهدف «توسعه ،انتشار و ادغام دانبش ببازار» طراحبیشبده اسبت و بعبدها
توسط بارالس مولینا و همکاران )5164( 58بهعنوان قابلیتهایی که از دانش ببازار ببرای
انطباق و نوسازی منابع و قابلیتهبای سبازمانی اسبتداده مبیکننبد تعریبفشبده اسبت.
فاالسکا و همکاران )5161( 54قابلیت پویای بازاریابی را بهعنبوان فراینبدهای پیکربنبدی
مجدد منابع برای خلق و ارائه ارزش مشتری در پاسخ به تغییرات بازار تعریف مبیکننبد.
طبق اظهارات وریست و همکاران ( )6111قابلیتهای بازاریابی بهخودیخبود ببهعنبوان
نوعی از منابع نیستند بلکه فرایندهای یک ارچهای هستند کبه ببهموجبب آنهبا دانبش،
مهارت و منابع جمعی یک شرکت در فعالیتهای بازاریابی شرکت به کار گرفته میشبود
تا نیازهای مربوط به بازار را به خود جلب کنند .در حوزه بازاریبابی ،قابلیبتهبای پویبای
بازاریابی در زمینه توسعه محصول جدید ،قیمتگذاری ،تبلیغ ،توزیع ،فروش و بازاریبابی
رابطهای است (والوژمبه 52و همکاران.)5161 ،
به اعتقاد برونی و ورونا ( )5111قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهبای پویبای بازاریبابی
متداوت از هم میباشند .قابلیتهای بازاریابی به شرکتها کمبک مبیکنبد تبا ببا جلبب
رضایت مشتریان فعلی ،بهره برداری از محصوالت موجود و کانالهبای توزیبع و تبلیغبات
برندهای موجود ،به تعادل در کسبوکار برسند؛ اما قابلیتهای پویای بازاریابی بر انتشبار
و ادغام دانش بازار متمرکزشده اند که به تکامل بنگاهها کمبک مبیکنبد .ویژگبی خباص
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قابلیت پویای بازاریابی ،استداده آنها از «دانش بازار »51برای تجدید و نوسازی سازمان
است .موقعیت استراتژیک بازاریابی برای جذب دانش بازار به شرکت اجبازه مبیدهبد تبا
بینش 53دقیقی از مشتریان ،بازارها ،رقبا ،رونبدهای محیطبی ،توزیبعکننبدگان ،شبرکای
اتحادهای تجاری و جوامع آنالین فراهم کنند (مورگان)5165 ،؛ چنین دانشی با اهمیبت
بوده و باعث توسعه فرایندهای انطباقی 51در کل سازمان میشود تا سازمان بتوانبد خبود
را با بازارهای در حال تغییر و تحول منطبق سازد (برونی و ورونا .)5111 ،لذا اسبتداده از
دانش بازار اولین فرض منطقی برای تمایز قابلیت پویبا از قابلیبتهبای پویبای بازاریبابی
است .هاریاندجا )5161( 81قابلیت پویای بازاریابی را شامل سنجش بازار ،یبادگیری ببازار
و هدفگذاری و موقعیتیابی بازار در نظر گرفته است .محققان بر این باورند که مطالعبه
گرایش به بازار برای به دست آوردن درک بهتر نقبش بازاریبابی در توسبعه قابلیبت پویبا
حیاتی است (فانر و زوو .)5111 ،در حقیقت ،رابطه نزدیکی بین قابلیت پویبا و گبرایش
به بازار وجود دارد و تحت شرایط خاص ،گرایش به بازار بهعنوان یک قابلیت پویبا عمبل
میکند (کاچوئی ،ماوندو و ساندز.)5161 ،
یکی از اهداف اصلی محققان این حوزه در شناسبایی و مطالعبه قابلیبتهبای پویبای
بازاریابی آن است که چگونه یک قابلیت پویای بازاریبابی خباص مبیتوانبد فرصبتهبا و
تهدیدها را حس کند (سنجش) و از آن استداده کند (ضبط) و همچنین مجدداً از منبابع
خود استداده کند (پیکرهبندی مجدد) (بارالیس مولینا و همکباران .)5164 ،لبذا در ایبن
پژوهش به دنبال آنیم تا این موضوع را در صنایع لبنبی کوچبک و متوسبط موردبررسبی
قرار دهیم.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کیدی و کاربردی است .داده های تحقیقات کیدی از طریق مشاهده،
مصبباحبه یببا تعامببلهببای شببداهی گببردآوریشببده و متمرکببز بببر معببانی و تدسببیرهای
مشارکت کنندگان در آن است (محمدپور .)6811 ،در ابتدا به منظور مطالعبه و مبرور ببر
ادبیات موضوع ،منابع کتابخانهای شامل کتب ،مجبالت تخصصبی و پایگباههبای مقباالت
علمی مورداستداده قرار گرفت .از جمله عوامل اصلی که بررسی ،انتقاد و ترکیب جریبان-
های تحقیقی در مورد قابلیتهای پویا را بر میانگیزاند؛ رشد سریع ادبیبات قابلیبتهبای
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پویا و همچنین تنوع آن است که منجر به مجموعه تحقیقات غنی اما پیچیده و تا حدی
غیرمرتبط در جهاتی مجزا و پراکنده شبده اسبت (ببارتو .)5161 ،رایبج تبرین انتقباد از
چارچوب قابلیتهای پویا این است که بین سطوح کالن و خُرد آن ابهام وجود دارد و در
تجزیه و تحلیل بنیانهای خُرد آن که توضیحی دربباره ریشبههبای قابلیبتهبای پویبا و
چگونگی نحوه ایجاد و توسعه آنها ارائه دهد کاستیهایی وجود دارد و مطالعات انبدکی و
پراکندهای در این زمینه صورت گرفته است (ابل و همکاران)5113 ،؛ از ایبن رو باتوجبه
به ابهاماتی که در مدهوم قابلیتهای پویای بازاریابی وجود دارد و تناقضاتی که در حبوزه
خلق و توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی وجود دارد لذا پژوهش حاضر از نبوع اکتشبافی
بوده و به دنبال خلق نظریه و مدل از درون داده های تحقیق است؛ در همین راستا روش
بکار رفته در این پژوهش نیز نظریه داده بنیاد 86است .سه رهیافت مسلط در نظریه داده
بنیاد عبارتاند از« :رهیافت نظاممنبد »85یبا سیسبتماتیک کبه ببا نبام روش داده بنیباد
استراور و کوربین ( )6113شناخته میشود؛ «رهیافت ظاهر شونده »88کبه مرببوط ببه
اثر گلیزر ( )6115است؛ و «رهیافت ساخت گرایانه »84که موردحمایبت چبارمز ()6111
است؛ که در این پبژوهش از رهیافبت نظباممنبد یبا سیسبتماتیک اسبتِراور و کبوربین
استداده شده است (دانایی فر و امامی .)6831 ،جامعه موردمطالعه شرکت های کوچبک و
متوسط لبنی در شهرکهای صنعتی استان مازندران می باشند .ببه دلیبل رقاببت بسبیار
باالی بخش لبنیات ،در بین شرکت های موجبود در حبوزه ایبن پبژوهش ،شبرکتهبایی
به صورت هدفمند و آگاهانه انتخاب شدند که از نظر پویبایی و نبوآوری در صبنعت جبزو
شرکت های برتر بوده اند .در ادامه کار پژوهش جهت گردآوری دادههای موردنیاز از روش
مصاحبه استدادهشده است .ازاینرو از طریق مصاحبههای اکتشافی و نیمبه سباختاریافته
با مدیران و سرپرستان کلیدی شرکتهای جامعبه آمباری مبوردنظر در نیمبه دوم سبال
 6813دادههای پژوهش گردآوری شدند .ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان
در جدول  5ارائهشده است.
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جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مصاحبه
شرکتکننده

جنسیت

سن

سابقه  /زمینه فعالیت

6

مرد

21

 68سال /مدیرعامل

5

مرد

21

 51سال /مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار

8

مرد

81

 65سال /مدیر بازاریابی و خرید

4

زن

46

 61سال /مدیر تحقیقات بازار و کنترل کیدیت

2

مرد

81

 66سال /مدیر بازاریابی و فروش

1

مرد

41

 64سال /مدیرعامل

1

مرد

41

 62سال /مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار

3

مرد

84

 3سال /مدیر فروش و تحقیقات بازار

معموالً هدف پژوهشهای کیدی دستیابی به معنبای عمیبق در نمونبههبا اسبت؛ لبذا
تعداد نمونه ها اندک ولی با بررسی عمیق صورت می گیرد .در نمونه گیبری کیدبی تعبداد
افراد نمونه را با معیار اشباع نظری تعیین می کنند ،بدین معنا که زمبانی کبه محقبق ببه
این نتیجه برسد که انجام بیشتر مصاحبه و مشاهده و سایر موارد ،اطالعبات بیشبتری در
اختیار وی نمی گذارند و صرفاً تکرار اطالعات قبلی است ،در این حالت محقبق گبرداوری
اطالعات را متوقف می کند؛ یعنی مرحلبه ای کبه در آن هبیچ بیبنش و ایبده جدیبدی از
گسترش بیشتر نمونهها حاصل نمیشود و محقق نیازی به تعداد بیشبتر نمونبه احسبار
نمیکند (محمدپور)6811 ،؛ از همین رو در این تحقیبق نیبز تعبداد نمونبههبا بصبورت
آگاهانه و بر اسار ترکیبی از روشهای نمونه ببرداری کیدبی از جملبه روش هدفمنبد و
گلوله برفی انتخاب شدهاند .به منظور غنای تحقیق ،تالش شد تا با افرادی که از دانبش و
تجربه باالیی در این زمینه برخوردار هستند ،مصاحبه انجام شود .به ایبن منظبور جهبت
گردآوری دادهها با مدیران ارشد ،معاونان و سرپرستان واحدهای بازاریابی کبه مطلبع ببه
موضوع پژوهش بودند هشت مصاحبه صورت گرفته است و پبسازآن ببا توجبه ببه آنکبه
متون مصاحبهها در حال تکرار بودند ،با توجه به ویژگی اشباع نظری مصباحبههبا پایبان
یافت .مبدتزمبان مصباحبههبا ببین  42تبا  11دقیقبه متغیبر ببود .در پبژوهش حاضبر
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مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی به صورت سطر به سبطر و عببارت ببه عببارت
بررسی ،مدهوم پردازی ،مقولبه بنبدی و سب س ببر اسبار مشبابهت ،ارتبباط مدهبومی و
خصوصیات مشترک بین کدهای باز ،مداهیم و مقبوالت (طبقبه ای از مدباهیم) مشبخص
شدند .تمام مصاحبه ها و نقل قول ها موردبررسی و مقایسه مداوم داده هبا صبورت گرفبت.
کلیه مصاحبههای انجامشده ضبط و متن مصباحبههبا ببهمنظبور تحلیبل وارد نبرمافبزار
 MAXQDA10شد .با استداده از این نرمافزار داده ها در سه مرحله باز ،محوری و انتخابی
کدگذاری شدند .جهت کدگذاری دادهها از ترکیبی از روشهای کدگذاری خاص تحلیبل
داده بنیاد استداده شد .درزمینه اعتبارسنجی تحقیقات کیدبی نیبز اکثبر روش شناسبان
کیدی بهجای استداده از واژگان اعتبار و روایی کمّبی از معیبار «اعتمادپبذیری و قابلیبت
اعتماد» جهت ارجاع به ارزیابی کیدیت نتایج کیدی استداده میکنند .قابلیت اعتمباد ببه
بیانی ساده ،میزانی است که در آن میتوان به یافته های تحقیق کیدی متکبی ببود و ببه
نتایج آن ها اعتماد کرد (محمدپور)6811 ،؛ جهت دستیابی به این هدف سعی کبردیم از
نظرات خبرگان در مراحل مختلف انجام تحقیق ،نمونهگیری ،انتخاب نمونبههبا و تدسبیر
یافتههای تحقیق استداده کنیم .از ایبن رو جهبت اطمینبان از روایبی و پایبایی پبژوهش
اقدامات زیر صورت گرفت (کرسول و میلر :)5111 ،بررسی همکاران :اظهارنظر و بررسبی
نتایج و مدل تحقیق توسط چند تن از اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان دکتری رشته
مدیریت راهبردی و اعمال اصالحات موردنیاز در مبدل نهبایی پبژوهش؛ بررسبی توسبط
اعضا :بررسی فرایندهای تحلیل دادهها و مدل نهایی گزارش توسبط مشبارکت کننبدگان
تحقیق؛ مشارکت همزمان چند تن از اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان رشته مدیریت
راهبردی در تحلیل و تدسیر نتایج تحقیق؛ از سوی دیگر از چارچوبی مبنظم ببه منظبور
بررسی ادبیات تحقیق ،نمونهگیری و روش تحقیق مناسب با اهداف تحقیق پس از تاییبد
اساتید محترم دانشگاهی حوزه مدیریت راهبردی استداده شد.
یافتههای پژوهش
در مرحله اول کدگذاری باز که به صورت خط به خط اقدام ببه کدگبذاری شبد ،کبدهای
مدهومی استخراج شد .تحلیل با کدگذاری محوری که تحلیلی با جزئیات بیشبتر نسببت
به کدگذاری باز است .در ادامه مقولههای بهدست آمده از کدگذاری محوری در سه محور
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عمده شرایط (علّی ،زمینهای و مداخلهگر) ،راهبردها و پیامدها در خصوص پدیبده اصبلی
پژوهش جایگذاری شدند که شرح آن در ذیل مدل پژوهش بیان خواهد شبد .در مرحلبه
نهایی کدگذاری؛ یعنی کدگذاری گزینشی مقوله هستهای پژوهش ارائبه شبده اسبت .در
ادامه در شکل شماره ( )6مدل محقق ساخته پژوهش مشاهده میشود.

شکل  :6مدل محقق ساخته پژوهش توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی

شرایط علّی :منظور از شرایط علی ،مجموعه رویدادها و حوادثی میباشند که باعبث
ایجاد و توسعه پدیدۀ محوری میشوند .نتایج بهدستآمده از روش مقایسه مبداوم پاسبخ
مصاحبهشوندگان حاکی از وجود چند مقوله اصلی در خصوص شرایط علبی ببرای ایجباد
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پدیده موردمطالعه به شرح زیر بود:
ویژگی های رقابتی صنعت :بهطورمعمول باوجود رقابت زیاد ،سازمانها نمیتواننبد ببا
استداده از قابلیت های عادی خود به مزیت رقابتی دست یابند .بهعنوانمثال با استداده از
قابلیتهای عادی بخش بازاریابی نمی توان در صنعتی با رقابت باال مزیت پایداری کسبب
نمود .همان طور که برخی از اندیشمندان قابلیت پویا مانند تیس ( )5111اشاره کردهانبد
قابلیت های پویا در شرایط محیطی رقابتی باال مناسبب مبیباشبند .ویژگبیهبایی ماننبد
وارداتی بودن محصوالت غذایی و لبنی در گذشبته و تأکیبد ببر خودکدبایی در تولیبدات
غذایی و لبنی می تواند گرایش به سمت تولید توسط شرکتهای داخلی را افزایش دهبد.
افزایش رقابت در صنعت غذایی و لبنی نشان میدهد که برای کسب مزیت رقابتی پایدار
صببرفاً داشببتن قابلیببتهببای سببازمانی عببادی بخصببوص در واحببد بازاریببابی نمببیتوانببد
تضمین کننده موفقیت بلندمدت سازمان باشد .در همین راستا امروزه وجود رسبانههبای
ارتباطی موجب افزایش آگاهی و دانش مصرفکنندگان ،مشتریان و رقبا از وضعیت ببازار
و محصوالت شده است .رسانه هبا ببا تسبهیل امکبان مقایسبه برنبدهای مختلبف توسبط
مشتریان ،مصرفکنندگان و رقبا موجب زودگذر شدن برخی مزیبتهبای سبازمانهبا در
حوزه های مختلف شده است .از سوی دیگر نبود اطالعات کافی و ضبعف در پایگباههبای
اطالعاتی صنعت میتواند موجب ضعف در برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک سازمانهبا
شود .ضعف اطالعاتی و وجود تعداد رقبای زیاد در صنعت ،ابهام و پیچیدگی بیشبتری را
ایجاد میکند .این عوامل میتواند بهعنوان محرکی قوی برای شرکتها بهمنظور پایش و
حسگری از بازار برای رصد عوامل حیاتی موفقیت باشد تا شرکتها بتوانند اثبرات مندبی
این ابهام و پیچیدگی را کاهش داده و فرصتهبای پنهبان محیطبی را شناسبایی و از آن
استداده نمایند .این موارد نشان میدهد که سازمانها برای پایداری و موفقیت بلندمبدت
در این صنعت نیازمند تغییرات جدی در منابع ،مهارتها و قابلیتهای خود میباشند.
ویژگیهای فردی و انسانی :امروزه مشاغل و محیط کسبوکار بهقدری پیچیده شبده
است که نیروهای انسانی چند مهارتهای را طلب مبیکنبد؛ یعنبی نیروهبای انسبانی کبه
نهتنها به کارهای روتین و عبادی خبود مبیپردازنبد بلکبه شایسبتگیهبا و مهبارتهبای
چندوظیدهای نیز داشته باشند .یکی از ویژگیهای مهبم ببرای داشبتن چنبین نیروهبای
چند مهارتهای را میتوان دانش شغلی و سازمانی گسترده دانسبت .امبروزه ببا توجبه ببه
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پیچیدگی فضای کسببوکارهبا ،صبرفاً افبزایش دانبش تخصصبی ببهتنهبایی نمبیتوانبد
تضمین کننده موفقیت کارکنان در حل مسائل پیچیده سازمانی باشد بلکه مسبائل عصبر
حاضر نیازمند تجربیات باالی نیروی انسانی نیز میباشد .عبالوه ببر ایبن پیچیبده ببودن
مسائل کسب وکارهای امروزی نیازمنبد خالقیبت و رایباپردازی اعضبای سبازمان اسبت.
افرادی که به مسائل نگاهی چندبعدی داشته و روحیه نقدپذیری دارند بهتبر مبیتواننبد
مسائل پیچیده را حل نمایند .دارا بودن تدکبری انتقبادی و روحیبه نقدپبذیری نیازمنبد
هوش عاطدی باال و درک سایر افراد سازمانی در کار کردن ببا یکبدیگر اسبت .در همبین
راستا افرادی که تعهد سازمانی باالیی داشته باشند میتوانند روحیبه انتقبادی و چالشبی
باالتری نیز در سازمان از خود بروز دهند .در همین زمینه بهزعم یکی از شرکتکنندگان
در مصاحبه:

«همکاران بایستی هوش عاطدی باالیی داشبته باشبند؛ یعنبی بباهم کنبار
بیایند؛ در کنار مهارتهای کسببوکبار ،هبوش عباطدی نیبز مهبم اسبت،
بهطوریکه بتواننبد همبدیگر را درک کننبد و در زمبان مناسبب بتواننبد
همدیگر را تائید و نقد کنند».
یا در زمینه نقدپذیر بودن شرکتکنندهای اظهار داشته است:

«اختالفنظر داشتن خیلی مهم است .اختالفنظری که منجر به نقد هبم
شود .بهگونهای که به همراه نقد همدیگر به دنبال راهحل نیز باشند .مثبل
دوتا حریف تمرینی همدیگر را قوی میکنیم .این نقد در حقیقت نقبد ببه
راهحلهایی است که ارائه دادیم ،مدام اطالعاتی در راستای اون راهحلهبا
را پیدا میکنیم که ببینیم چطور آن اشکاالتی که گرفتبه شبد را برطبرف
کنیم».
عوامل مدیریتی :عوامل مدیریتی در زمینه قابلیبت پویبا ازجملبه مهبمتبرین عوامبل
میباشد .تجربه و خِرد مدیریت ارشد سازمان باعث میشود تا حسگری باالیی نسبت ببه
مسائل و تحبوالت محیطبی داشبته باشبند .رفتارهبای مبدیریتی و سببکهبای رهببری
محرک های مهمی برای قابلیتهای پویا هستند (کابرالس ،باراچینا و فرنانبدز.)5161 ،82
پشتیبانی و تمایل مدیریت ارشد سبازمان در زمینبه پبایش محیطبی و کسبب اطالعبات
جدیببد از بببازار مببیتوانببد روحیببه یببادگیری افببراد سببازمان را افببزایش ده بد .یکببی از
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شرکت کنندگان در زمینه پشتیبانی مبدیریت ارشبد از فعالیبت هبایی مبرتبط ببا کسبب
اطالعات از بازار اینگونه اظهار داشته است:

«شرکت ما عمالً یک فضای باز برای حضور در همایشها و کندرانسها و
مجامع علمی دارد ،اصالً هم پاسخ مندی به چنین مواردی نمیدهد ،مبثالً
اگر سمیناری در ارتباط با تجارت با کشورهای آسبیای میانبه قبرار اسبت
برگزار شود ،در آن شرکت میکنیم و مبدیریت سبازمان هبم پیگیبر ایبن
موضوع بوده و همبواره پبس از برگبزاری سبمینارها و نمایشبگاههبا از مبا
بازخورد میگیرد و به دنبال کسب اطالعات جدید از ما میباشد».
ویژگی های سازمانی :با توجه به یافتههای این پژوهش ،زمبانی کبه سبازمان خبود را
متعهد به تولید محصبوالتی باکیدیبت مبیدانبد و همبواره از کیدیبت ببهعنبوان یکبی از
ویژگیهای اساسی در فلسده سازمانی خود نام میبرد سعی دارد استراتژیهبای خبود را
به فلسده کالن سازمان پیوند دهد .توجه ببه فلسبده و اسبتراتژیهبای سبازمان موجبب
میشود ارزش های سازمانی در سراسر سازمان گسبترش یاببد و موجبب تعهبد کارکنبان
شود؛ یعنی تأکید بر نقاط قوتی که میتواند در آینده ببهعنبوان مزیبت رقبابتی سبازمان
باشد .بهعنوانمثال شرکتکنندهای در این زمینه چنین عنوان میدارد که:

«ما سعی میکنیم نقاط قوت خودمبان را ببه سبمت ببازار انتقبال دهبیم،
یعنی میگوییم اگبر قبرار اسبت مبا ایبن محصبول را تولیبد کنبیم ،بایبد
باکیدیتترینش را تولید کنیم؛ به فکبر تیبراژ بباال نیسبتیم .ببرای همبین
قیمت محصوالت ما هم بباال مبیرود ولبی احسبار مبیکنبیم اینجبوری
ماندگاری ما هم باال میرود».
سیستمهای پایش محیطی :همانطور که در مدل تیس ( )6111مبیتبوان مشباهده
کرد پایش محیطی یکی از اجزای اصلی مدل وی است .جذب اطالعات و دانش از بازار و
پایش تحوالت محیطی مبی توانبد از سبوی مبدیران و کارکنبان ببا اسبتداده از مشباهده
مستقیم و یا سیستمهبای مختلبف سبازمانی صبورت گیبرد .طببق یافتبههبای پبژوهش
به طورکلی پایش و رصد تحوالت بازار میتواند بهصورت داخلی و یا خارجی صورت گیرد.
پایش محیطی میتواند بهواسطه ابزارها و سیستمهای داخلی توسط تیمهبای تحقیقباتی
مختلف بخصوص بخش بازاریابی با استداده از نظرسنجی و بررسی از مشتریان اصلی و یا
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نرمافزارهای کسب و تحلیل اطالعات محیطی در بازار صورت گیرد .ببهعنبوانمثبال نظبر
یکی از شرکتکنندگان در زمینه کسب اطالعات از بازار ببا اسبتداده از تبیمهبای پبایش
محیطی:

«در شرکت یک گروه داریم برای گدتمان در مورد دادهها و اطالعاتی کبه
از بببازار در راسببتای کسبببوکارمببان مببیگیببریم ،مببدیرعامل و رئببیس
هیئتمدیره ما هم تو این گروه هستند».
طبق یافته های این پژوهش از طریق ابزارها و سیستمهای خارجی پایش محیطی نیز
می توان رصد تحوالت محیطی را از طریق حضور و ندوذ در مراکز ایجاد خببر ،حضبور در
مجامع علمی و آموزشی مانند کندرانسها ،انجمنها و نشستهبای تخصصبی ،از طریبق
رقبای همکاری کننده در برونسب اری و رسبانههبا و شببکه هبای اجتمباعی و ارتبباطی
مختلف انجبام داد .در زمینبه پبایش محبیط ببا اسبتداده از رقببای همکباری کننبده در
برونس اری تولید نیز نظر یکی از شرکتکنندگان در این زمینه عبارت است از:

«بخشی از اطالعات بازار و نیازهای مشتری را هم بهجبای اینکبه مبا ببه
دست بیاوریم شرکتهایی که تولید را به ما میس ارند چون کارخانههبای
بزرگی هستند و اطالعات فراوانی از بازار دارند عمبالً در اختیبار مبا مبی-
گذارند .به این نحو اطالعات زیادی از مشتریان را از طریق آنها به دسبت
میآوریم».
زمینه یا بستر :شرایط خاصی که در آن فرآیندها و تعبامالت ببرای اداره ،کنتبرل و
پاسخ به پدیده صورت میگیرد و بر راهبردها تأثیر میگذارند.
فرهنر جمعی مبتنی ببر گدتمبان و دانبش :صبرفاً جمبعآوری انببوهی از اطالعبات
محیطی نمیتواند به موفقیت سازمان کمک کند .پسازآنکه اطالعات از محبیط دریافبت
شد این اطالعات باید به دانش کباربردی در سبازمان تببدیلشبده و جبذب فراینبدهای
سازمانی شود .به عبارتی باید بر اسار اطالعات پبایش و دریافبت شبده از ببازار ،دانبش
خلق و تبدیلشده و به طرز صحیح میان عوامل و افراد کلیدی سبازمان اشبتراکگبذاری
شود و درنهایت با کاربست آن دانش ،موجب سازگاری با تحوالت ،پاسخگویی نسببت ببه
تغییرات محیطی و به طورکلی حل مسائل سازمانی شود .لذا حل مسائل پیچیده سازمانی
در فرهنگی که کار تیمی را تقویت نماید و جلسات گروهبی را در ببین اعضبای سبازمان
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تشویق کند بهتر صورت میگیرد .برگبزاری جلسبات گروهبی و همدکبری در سبازمان و
گدتمان سازی در راستای تحوالت محیطی موجب تشبویق اعضبا ببه مشبارکت در حبل
مسائل میشود .به گدته یکی از شرکتکنندگان در مصاحبه:

«همواره طی جلسات مختلدی که برگزار مبیکنبیم انقبدر بباهم گدتمبان
میکنیم و تجربیات و نظراتمان را به هم انتقال میدهیم تا ملکه ذهنمبان
شود».
مدیریت ارتباط با مشتری :یکی از مهمترین مهارتهایی که بخش بازاریابی میتوانبد
داشته باشد این است که به طرز مناسبی با مشتری ارتباط برقرار کرده و بتوانبد ببهطبور
مستمر نیازهای مشتریان را رصد نمایند .داشتن تیمهای تحقیقاتی و همچنبین امکانبات
رسانهای و نرم افزارهای ارتباط با مشتری موجب هبر چبه نزدیبکتبر شبدن سبازمان ببا
مشتریان و مصرفکنندگان می شود .هر چه سازمان هبا بتواننبد ارتبباط نزدیبکتبری ببا
مصرفکننده داشته باشند به همین ترتیب شناخت بهتری از نیازها و خواستههای آنهبا
کسب میکنند .ارتباط مستقیم و بیواسطه ببا مصبرفکننبدگان مبیتوانبد دانبش ببازار
عمیقی را برای شرکت فراهم آورد .بر اسار اظهارات یک شرکتکننده بهمنظور ارتبباط
با مشتری میتوان راههای مختلدی را اتخاذ کرد:

«رویکرد ما تقویت ساختار مویرگی است؛ یعنی تقویت ارتباط مستقیمتبر
با الیههای آخر .ولی رویکرد من ارتباط مستقیم با مصرفکننده است.»...
بسترهای فناورانه اطالعاتی :وجود نرم افزارهای پیشبرفته کسبب و تحلیبل اطالعبات
بازار نیز میتواند به عنوان بستری ارزشمند برای تقویت پایش محیطی و کسب دانبش از
بازار باشد .سرعت باال و طیف اطالعاتی گستردهای که این نرمافزارها میتواننبد پبردازش
کنند موجب تقویت تصمیمات مدیریتی و سایر اعضای سازمان می شود .انواع مختلدی از
سیستمهای هوش تجاری و داشبوردهای سازمانی وجود دارند کبه مبیتواننبد ببهعنبوان
سیستم پشتیبان تصمیم ببه تصبمیمگیرنبدگان کلیبدی در سبازمان کمبک کننبد .ایبن
سیستمها می توانند اطالعبات را ببر اسبار دورههبای زمبانی مختلدبی ذخیبره کبرده و
گزارشات لحظه ای را در زمینه فروش ،توزیع ،لجستیک مواد اولیه ،قیمتگذاری و ...برای
تصمیمگیری مدیران بازاریابی و ارشد سازمان فراهم سازند .همچنبین امبروزه بسبترهای
مختلف ارتباطی مانند رسانه هبای اجتمباعی موجبب ارتبباط هرچبه بیشبتر مشبتریان و
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مصرفکنندگان با سازمانها شده است که ایبن موضبوع تبأثیر زیبادی در فعالیبتهبای
بازاریابی آنها خواهد داشت.
منابع انسانی کارآمد :شاید بتوان گدت بسترها و زمینههای اشارهشده در بخبش بباال
زمانی برای سازمان مدید واقع میشوند که نیروی انسانی کارآمدی توانبایی ببهکبارگیری
آن ها را داشته باشد .امروزه باوجود آشبنایی بیشبتر مبدیران سبازمان هبا ببا بحبثهبای
استراتژیک ،لزوم استداده از نیروهای متخصص دانشگاهی در سبازمانهبا از سبوی آنهبا
بیشتر احسار میشبود .داشبتن نیروهبای متخصبص در بخبشهبای مختلبف سبازمان
میتواند به عنوان بستر مناسبی برای یادگیری بیشتر کل سازمان فراهم آورد .بخشهبای
بازاریابی نیز می توانند از نیروهبای متخصبص و آمبوزشدیبده مختلدبی در زمینبههبای
بازاریابی ،تحقیقات بازار ،تحلیل رفتار مصبرفکننبده و زنجیبره ارزش ببهمنظبور درک و
تحلیل دقیقتر دانش بازار استداده نمایند.
شرایط مداخلهگر :شرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبردها تأثیر میگذارد.
شرایطی که باعث تشدید یا تضعیف پدیدهها میشوند.
عوامل اجتماعی و فرهنگبی :مصبرفکننبدگان در مبورد میبزان سبالمت محصبوالت
تولیدی در صبنعت غبذایی حساسبیت هبای زیبادی دارنبد .از سبوی دیگبر ببرای تولیبد
محصوالت لبنی استانداردهایی از سوی سازمانهای ملی تعریف شده است که این مبوارد
باید همواره مورد ارزیابی و نظارت واحدهای بازاریابی و کیدیبت قبرار گیرنبد .همچنبین
سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان نسبت به مصرف مواد غذایی و لبنبی نسببت ببه گذشبته
متنوع تر شده است .امروزه ذائقه افراد و سنین مختلف نسبت به مصرف محصوالت لبنبی
با گذشته تغییر کرده اسبت .چنبین تغییبری مبی توانبد همبواره رقببا را ببر آن دارد تبا
محصوالتی جدیدی را در طعمهای مختلف روانه بازار سازند؛ لبذا ایبن موضبوع ضبرورت
پایش عمیق محصوالت رقبا و ذائقه مصرفکنندگان را میطلببد و نیازمنبد تبالش زیباد
تیمهای تحقیقات بازار و نزدیکی به مصرفکنندگان و کسب دانش بازار است.
عوامل تولیدی :یک سری از عوامل تولیدی می توانند اثر مستقیمی بر میزان فعالیبت
یا تصمیمگیری مدیران این شرکت ها در پیگیری راهبردهایشان داشته باشبند .در زمبان
کمبود مواد اولیه خطوط تولیدی شرکت چگونه میبایست کمبود مبواد اولیبه را جببران
نماید و یا در صورت وجود منابع اولیه مازاد در برخی فصول سال چگونه میتوان از ایبن
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فرصت برای تولید محصوالت جدید استداده کرد؟ همه این موارد بایبد از طریبق پبایش،
قبضه و کاربرد دانش از بازار از طریق واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار صبورت گیبرد.
کاهش اثرات تهدیدی و یا استداده از فرصتهای پنهان چنین شرایط را میتوان با پایش
و رصد لحظهبهلحظه تحوالت محیطی و همدکری خبرگان سازمانی و بخصوص کارکنبان
واحد بازاریابی و تحقیقات بازار به انجام رساند.
عوامل اقتصادی داخلی :عوامل اقتصادی داخلی نیز می تواند بر روی تمرکز سازمانها
در میزان فعالیت های داخلی و صادراتی آنها اثرگذار باشد که شامل ویژگیهبایی ماننبد
توجه به افزایش یا کاهش سرانه مصرف ،قدرت خرید مصبرفکننبدگان و وضبعیت کلبی
اقتصادی میشود .میزان تورم و قدرت خرید مصرفکننبدگان ازجملبه عوامبل اقتصبادی
مهمی هستند که میتوانند استراتژیهای بازاریابی سازمانها را تحت تبأثیر قبرار دهنبد.
این عوامل مبی تواننبد موجبب کوچبک و ببزرن شبدن ببازار و یبا جنبر رقبابتی ببین
تولیدکنندههای مختلف گردد که باید از سوی واحبد بازاریبابی مبورد رصبد مبداوم قبرار
گیرد.
تحوالت مجامع بینالمللی :صنایع مختلف ازجمله صبنایع لبنبی همبواره از تحبوالت
مجامع بینالمللی تأثیر می پذیرند .روابط بین کشور ما و کشورهای منطقه و تحوالتی که
در مجامع بینالمللی صورت میگیرد میتواند بر راهبردها و استراتژیهای شبرکتهبا در
زمینه تولید و صادرات تأثیر مثبت یا مندی داشته باشد .بهعنوانمثال این اثرات میتوانبد
بر نگاه صادراتی شرکتهای لبنی بهمنظور گسترش صادرات ببه سبایر کشبورها اثرگبذار
باشد و یا میتواند موجب تضعیف موضع صادراتی و شرکتهایی که در سایر کشبورها در
حال فعالیت میباشند نیز شود و بر فعالیتهای بازاریبابی چنبین شبرکتهبایی اثرگبذار
باشد.
سیاستهای کالن دولت :از مهمترین عوامل مداخلهگری که میتواند بر فعالیتهبای
بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد ،سیاستهبای کالنبی اسبت کبه در کشبور وجبود دارد.
سیاستهای پولی و مالی دولت از مهمترین عوامل مهمی است که همواره بایبد از سبوی
شرکت های تولیدی مورد رصد و پایش قرار گیرد .همچنین اینکه حمایتها و یارانههبای
انرژی تا چه میزان باشد ،این امر میتواند مسیر اسبتراتژیهبا و ظرفیبت تولیبد و ادامبه
فعالیت یا بقای یک سازمان را تغییر دهد .بهعنوانمثال نظر یکی از شبرکتکننبدگان در
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این زمینه:

«تو این فضا بایستی بدونیم اگبر قبرار اسبت زمبانی یبه تعرفبه کوچبک
گمرکی بخوره ،این کار چه اتداقی رو میتونه برای محصوالت ما رقم بزنبه
و ما چه سیاستهایی رو باید توی قیمتگذاری یبا هزینبههبای بازاریبابی
شرکتمان لحا کنیم».
راهبردها :کنش یا برکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج مبیشبود .جریبان
مستمر گدتمان در راستای تحوالت بازار در سازمان میتواند بهعنبوان راهببردی اساسبی
برای درونیسازی و اشتراک دانش در سازمان باشد .سازمان هبا ببرای موفقیبت در ببازار
متالطم نیازمند تشکیل گروها و تیمهایی میباشبند کبه متشبکل از خبرگبان سبازمانی،
کارکنان باتجربه و مدیران بخشهای مختلف باشد .اطالعات محیطی باید بهطبور مبداوم
توسط تیمهای واحدهای بازاریابی از بازار کسبشده و بهمنظور تحلیل و پبردازش آنهبا
در اختیار این تیم های تحلیل اطالعات قرار گیرد .عاملی که میتواند به تیمهبای پبایش
اطالعات کمک نماید بهروزرسانی سیستمهای کسب اطالعات بازار است .امروزه اسبتداده
از سیستمهای بهروز مانند هوش سازمانی و تجاری و سیستمهای تحلیل اطالعبات ببازار
می توانند اطالعات مهمی از بازار را در اختیار سازمان قبرار دهنبد .ببا برگبزاری جلسبات
همدکری همواره با استداده از بحث و گدتگو و اشتراک دانش و تجربیات ذهنی میتبوان
از تحوالت بازار بهطور مداوم اطالع یافبت .عبالوه ببر ایبن اسبتداده از تبیمهبای تحلیبل
اطالعات در سازمان موجب میشبود افبراد ببا اسبتداده از گدتمبان سبازی و شبرکت در
بحثهای گروهی ایدههای خود را ارائه نمایند .ایده یابی زمانی میتواند مؤثر واقبع شبود
که چنین جلسات گروهی به طور مستمر در سازمان برگزار شود .مرحله ایدهیبابی و حبل
مسئله بسیار مهم است .اطالعاتی که از بازار کسب شده می تواند با استداده از خالقیت و
تمرکز روی مسئله بهصورت تیمی و گروهی بهصورت ایدههایی ناب تبدیل شوند .ایدههبا
و راهحلها در فضایی میتوانند بروز نمایند که افراد در آن مشارکت کامل داشبته باشبند
و افراد به دور از انتقادهای بیمورد بتوانند ایدههای خود را مطرح نمایند .کسب اطالعات
از طریق تیمهای پایش اطالعات نشان دهنده گرایش سازمان به ببازار اسبت .زمبانی کبه
سازمان از طریق تیمهای پایش اطالعات در مورد مشتریان ،رقبا ،ببازار و ببهطبورکلی در
مورد تغییر و تحوالت موجود در فضای اکوسیستم کسبوکار خبود مبیپبردازد در واقبع
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نشان دهنده گرایش به بازار بوده و به عبارتی به دنبال کسب دانش بازار است .دانش بازار
میتواند مبنای تصمیمگیریهای آتی سازمان باشد .چنین فرایندهای جمعبی مبیتوانبد
موجب تسهیل اشتراکگذاری دانش در سازمان شده و از این طریق فرایندهای یادگیری
سازمانی را تقویت نماید.
پیامدها :خروجی هایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود میآیند .با رصبد و
پایش محیط و شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی و تببدیل و ببهکبارگیری دانبش
کسبشده از بازار ،سازمان میتواند شایستگیها و قابلیتهبای خبود را افبزایش داده و از
پیامدهای آن بهره مند شود .زمانی که سازمان ببه پبایش محبیط مبیپبردازد ،اطالعبات
زیادی از بازار کسب میکند و نیازها و خواستههای مشتری را بهتر درک میکند و مبی-
تواند برای رفع نیازهای آنها محصوالت جدید و بهبودیافتهای را عرضه کنبد .همچنبین
میتواند توانمندیهای رقبا ،فرصت ها و تهدیدها و تغییبر و تحبوالت محیطبی را درک و
شناسایی کند .درک تغییرات محیطی در کنار برگزاری جلسات همدکبری در سبازمان و
اشتراک دانش موجب یادگیری مستمر فردی و سازمانی مبیشبود .هرچبه افبراد بیشبتر
درگیببر فراینببدهای یببادگیری در سببازمان مببیشببوند ،تجربیببات فببردی و سببازمانی نیببز
افزایشیافته و بهروزرسانی میشود .چنین پیامدهایی میتواند موجب شود که سازمان به
شکلهای مختلف واکنش سریع تری نسبت ببه تحبوالت محیطبی از خبود نشبان دهبد؛
ازجمله ممکن است با پیکرهبندی مجدد منابع کسبوکار و ترکیب مجدد این منابع خود
را به نحو بهتری با شرایط بازار منطبق سازد و به مزیت رقابتی دست یاببد .نظبر یکبی از
شرکتکنندگان درزمینه پیکرهبندی مجدد منابع و ظرفیتهای سازمان عبارت است از:

«ما خط تولیدی داریم که آب ناشبی از تولیبد پنیبر را پبودر میکنبه .یبه
مقاطعی از سال مصرف لبنیات میاد پایین ،شیر مازاد تو کشور وجود داره.
این وقت ما چه تدبیری میتونیم بیندیشیم که از این شیر مبازاد اسبتداده
کنیم .گدتیم یبه خبط تولیبدی رو در کنبار اون خبط پبودر آب پنیبر راه
بیندازیم که شیر رو خشک کنیم و به شیر خشک تبدیل کنیم».
چنین روندی در طول زمان میتوانبد دیبدگاه اعضبای سبازمان را ببه سبمت منبافع
بلندمدت سوق دهد و پایداری و ماندگاری کسبوکار در آینده را موجبب شبود .از دیگبر
پیامدها میتوان به شناسایی و درک بهتر نیازهای مشتریان و مصبرفکننبدگان ،توسبعه
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محصوالت جدید و افزایش کیدیت محصوالت تولیدی اشاره کرد که ایبن امبر مبیتوانبد
نگاه صادراتی سازمان را نیز تقویت نماید.
مقوله اصلی یا محوری :مقوله محوری پدیده ای است کبه اسبار و محبور فرآینبد
است .مقولهای که بهعنوان مقوله اصلی یا محوری انتخاب میشود بایبد ببهانبدازه کبافی
انتزاعی بوده و بتوان سایر مقوالت اصلی را به آن مبرتبط کبرد .مقولبه محبوری در ایبن
پژوهش قابلیتهای پویای بازاریابی است.
نتیجهگیری
هدف ما در این پبژوهش ارائبه مبدلی ببهمنظبور توسبعه قابلیبت پویبای بازاریبابی ببود.
همان طور که مدل پژوهش نشان داد ،پدیده محوری در این پژوهش قابلیتهبای پویبای
بازاریابی است که تحت شرایط (علی ،زمینهای و مداخلهگبر) قبرار دارد .ببرای توسبعه و
تکامل قابلیتهای پویای بازاریابی عوامل بسیاری در درون و بیرون سبازمان نقبش مبؤثر
ایداء میکنند که با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان به عوامل مبدیریتی ،فبردی و
انسانی ،سازمانی ،فضای رقابتی صنعت و کسبوکار و سیستمهای پایش کسبوکار اشاره
کرد .تولید دانش بازار و پایش اطالعات ببازار هرچنبد مسبتلزم مشبارکت همبه اعضبای
سازمان میشود ،اما بخبش هبای بازاریبابی و بخصبوص کارکنبان واحبد بازاریبابی ماننبد
تحلیلگران بازار ،مدیران بازاریابی و مبدیران محصبول نقبش برجسبتهای در ایبن زمینبه
خواهند داشت؛ همان طور که برونی و ورنا ( )5111نیز به این موضوع اشارهکردهانبد .ببه
این منظور سازمان باید همواره خود را به ببازار و محبیط کسببوکبار و صبنعت نزدیبک
ساخته تا بتواند فرصت ها و تهدیبدهای محیطبی را شناسبایی نمایبد .وجبود رقببایی ببا
برندهای قوی در صنعت لبنی از یکسو و پیچیبدگی و ابهبام محیطبی از سبوی دیگبر و
همچنین ضعف پایگباه هبای اطالعباتی در ایبن صبنعت موجبب ضبعف در برنامبهریبزی
بلندمدت شرکتها میشود؛ ازاینرو سازمان ها بدون داشتن اطالعبات درسبت ،قبادر ببه
برنامهریزی استراتژیک نبوده و نیازمند پایش اطالعات محیطی هستند .برای تحقق ایبن
امر میتوانند از روشهای مختلدی مانند حضور در مراکز ایجاد خبر ،تیمهبای تحقیقبات
بازار ،حسگری توسط مدیران و خبرگان سازمانی ،نرمافزارهبای کسبب اطالعبات ،کسبب
اطالعات از رقبای همکاری کننده در برون س اری و ...استداده کنند .در این میبان نقبش
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مدیریت ارشد سازمان مهم است .تجربه و خِرد مدیران ارشد ببهواسبطه شبناختی کبه از
بازار ،صنعت و کسبوکار دارند و همچنین بهواسطه تجربیات انباشتهشدهای که در درک
متغیرهای محیطی دارند نقش حیاتی را در این زمینبه ببازی مبیکنبد .همبانطبور کبه
ناگل )5161( 81اشاره میکند قابلیت های پویا اشاره ببه فراینبدهای شبناختی و ادراکبی
مدیران ارشد سازمان دارد .یافتههای این بخش با نتایج پژوهش لوپز و همکاران ()5161
مطابقت دارد که در آن نقش مدیریت ارشد سازمان و رهبری استراتژیک وی ببه عنبوان
یک عامل اصلی برای توسعه قابلیتهای پویا عنوان شده است.
قابلیتهای پویای بازاریبابی مبیتوانبد از طریبق دانبش ،مهبارت و توانبایی کارکنبان
(سرمایه انسانی) و نیز دانش سازمانی ،توسعه یابد (نیور و هبالر .)5164 ،81الشبرنوبی و
البانا ( )5151نیز در پژوهش خود اشاره کردند که سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه
قابلیتهای پویای بازاریابی ایدا میکند .بنگاههایی کبه از کارمنبدانی ببا سبطح بباالیی از
تجربه و دانش برخوردار هستند ،احتماالً با تجدید پایه منابع خود ،نیاز به تغییبر را بهتبر
تشخیص داده و بهسرعت به آن واکنش نشان مبیدهنبد .ایبن منبابع دانشبی پایبههبای
اساسی ایجاد قابلیتهای پویا را در اختیار شرکت قرار میدهند .یافتههای این بخبش ببا
استدالل آگوئیر و تبیس ( )5111و نیبور و هبالر ( )5164مطابقبت دارد کبه معتقدنبد
شرکتها هم نیازمند کارمندان بسیار ماهر هسبتند و هبم ببه مبدیرانی نیباز دارنبد کبه
میدانند چگونه مهارتهای این کارمندان را برای خلق قابلیتهای پویا به کبار گیرنبد .از
سوی دیگر کورتموالیو )5162( 83نیز در پژوهش خود اظهار داشته است که قابلیتهبای
پویا بهواسطه تعامل بین ویژگیهای خاص افراد و ویژگیهای سبازمانی ایجباد مبیشبود.
طبق یافتههای این پژوهش نیروهای انسانی باید ویژگیهبایی ماننبد اسبتمرار در یبافتن
راه حل ،نگاه چندبعدی به مسائل ،تدکر انتقادی و چالشی ،هوش عاطدی در کار کردن ببا
سایر اعضا ،تعهد درونی به کار تیمی و روحیه نقدپذیری و بهروزرسانی تجربههای فبردی
را نیز داشته باشند .به منظور دستیابی به قابلیبت پویبای بازاریبابی اسبتداده از نیروهبای
چندمهارته ضبروری اسبت .هلدبات و همکباران ( )5163و ناگبل ( )5161و کورتموالیبو
( )5162نیز به نقش منابع انسانی سازمان در ایجاد و خلق قابلیت پویا اشباره کبردهانبد.
یکببی از ویژگببیهببای نیببروی انسببانی در مسببیر توسببعه و تکامببل قابلیببتهببای پویببا،
سرمایهگذاری روی یادگیری و ساخت آنهاست .همان طور که در تشریح مبدل پبژوهش
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مشاهده شد ،برگزاری جلسات همدکبری گروهبی و داشبتن روحیبه نقدپبذیری و تدکبر
چالشی از ویژگیهای نیروهای انسانی یادگیرنده است .در تائیبد ایبن مطلبب ببه اعتقباد
فینستاد و پترسون )5161( 81مکانیسم یادگیری و فرایندهای دانشی بیشبترین سبهم را
در ایجاد و تحقق قابلیت پویا دارند .در برخی از موارد یادگیری نیازمند تجرببه مسبتقیم
خود فرد بوده و این امر پشتیبانی مدیران ارشد سازمان را میطلبد تبا فرصبت یبادگیری
در چنین فضایی را برای اعضای سازمان خود فراهم سازند .قابلیت پویبای بازاریبابی نیبز
برای ایجاد دانش سازمانی بر یادگیری گروهی تأکید دارد .موارد یادشده با آنچه که ببرن
( )5168در پژوهش خود از آنها نام برده اسبت همخبوانی دارد؛ عوامبل توسبعهدهنبده
قابلیت های پویا در پبژوهش وی شبامل فرآینبدهای یبادگیری ،41تعبامالت اجتمباعی،46
فرآیندهای مدیریت و خلق دانش 45می باشند .درحالی که دانش ضمنی تنها توسط افبراد
مدیریت می شود ،اما دانش صریح ،در بین سازمان ها ،تدسیر ،کدگذاری و ذخیره می شود.
از همین رو ،ازآنجاکه هدف اصلی قابلیتهای پویای بازاریابی جذب دانش بازار بهمنظبور
ادغام این دانش در سایر بخشهای سازمان است ،لذا بخش بازاریبابی ابتبدا بایبد دانبش
بازار را جذب کند و سب س از طریبق مبدیریت دانبش ،دانبش انباشبتهشبده را در سبایر
بخشهای سازمان ادغام و یک ارچبه سبازد .از سبوی دیگبر ببه اعتقباد ببارالس مولینبا و
همکاران ( )5164یکی دیگر از موارد اثرگذار ببهمنظبور خلبق قابلیبت پویبا شناسبایی و
به کارگیری توانمندسازهایی است که محققانی ازجملبه آمبروزینبی و بباومن،)5111( 48
تیس ( )5111و زهرا و همکاران ( )5111نیز به آن اشباره داشبته انبد؛ توانمندسبازهایی
مانند مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت زنجیبره تبأمین ،رسبانههبای اجتمباعی کبه از
طریق جذب دانش بازار و مدیریت دانش بازار بر قابلیبت هبای پویبای بازاریبابی اثرگبذار
میباشند .سازمانهبایی کبه بتواننبد ارتبباط نزدیبکتبری ببا مشبتری داشبته باشبند و
خواستهها و نیازهای آنها را بهتر درک کنند بهتر میتوانند به دانبش ببازار دسبت پیبدا
کنند .متخصصان واحد بازاریابی میتوانند در این راه از سیسبتمهبای معتببر و پیشبرفته
کسب اطالعات بازار مانند انبواع سیسبتمهبای هوشبمندی کسبب و کبار ،داشببوردهای
سازمانی و نرمافزارهای تحلیبل ببازار اسبتداده نماینبد .در ایبن میبان توجبه ببه عوامبل
مداخلهگر نیز مهم هسبتند .عبواملی ماننبد سیاسبتهبای کبالن دولبت در زمینبههبای
سیاستهای پولی و مالی و مواد اولیه میتوانند بر تصمیمات سبازمانهبا تبأثیر بگذارنبد.
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عوامل تولیبدی ماننبد تبأمین و قیمبت مبواد اولیبه؛ وضبعیت اقتصبادی ،قبدرت خریبد
مصرفکنندگان؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند حساسیتهبایی کبه در مصبرف مبواد
غذایی و لبنی وجود دارد؛ و تحوالت مجامع بینالمللبی و منطقبهای نیبز مبیتواننبد ببر
راهبردهای سازمان در پویایی قابلیتهای بازاریابی صنایع لبنی اثرگذار باشند.
درنهایت همانطور که عنوان شد سبازمانهبا ببه منظبور کباربردی سبازی اطالعبات
کسب شده از بازار نیازمند فرهنر جمعی و تشکیل تیمهای کاری میباشبند .تبیمهبایی
که متشکل از مدیران ارشد و خبرگان سازمانی بوده و با استداده از تجربه بباالی آنهبا و
استداده از خالقیت سایر اعضای سازمان به نحو بهتری مبیتواننبد اطالعبات دریبافتی از
بازار را به دانش سازمانی تبدیل نمایند .باوجود چنبین فراینبد رفبت و برگشبتی کبه در
میان کل افراد سازمان صورت میگیرد و فراینبد یبادگیری کبه در واحبدهای مختلبف و
بخصوص بخش بازاریابی شکل میگیبرد ،ببهتبدریج ببهروزرسبانی تجربیبات و یبادگیری
مستمر افراد صورت می گیرد .زمانی که یادگیری در سطح سازمان اتداق میافتد در ایبن
صورت قابلیتها و مهارتهای افراد سازمانی ارتقا یافته و موجب فرایندهای کاری پویباتر
و انطباق بهتر سازمان با شرایط در حال تغییر میشود .این فرایندها درنهایت مبیتواننبد
موجب واکنش سریع تر سازمان به تغییبرات محیطبی ،درک بهتبر نیازهبای مشبتریان و
مصرفکنندگان ،افزایش کیدیت محصوالت تولیدی ،انطباق بهتبر ببا شبرایط محیطبی و
ماندگاری و پایداری مزیت رقابتی کسبوکار آنها شود .به طور کلی توجه به قابلیتهای
پویای بازاریابی موجب خلق و ارائه ارزش بیشتر به مشتری به منظور دستیابی به مزایای
رقابتی و عملکرد برتر میشود .با توجه به یافتهها و مدل پژوهش به مدیران شرکتهبای
لبنی کوچک و متوسط پیشنهاد میشود-6 :تیمهای پبایش محبیط بیرونبی ببه منظبور
کسب اطالعات و دانش بازار ایجاد شود-5 .به منظور اشتراک گذاری دانش کسبب شبده
از بازار و دانش ذهنی اعضای سازمان جلسات همدکبری و مبتنبی ببر گدتمبان تشبکیل
شود-8 .سیستمهای پایش و کسب اطالعات از بازار بروزرسبانی شبود و از سیسبتمهبای
هوشمندی کسب و کار نیز به منظور تحلیل دادههای محبیط بیرونبی و درونبی سبازمان
استداده شود-4 .به منظور حل مسایل درون و برون سازمانی ناشی از تحبوالت محیطبی
جلسات ایده یابی و حل مسله بطور مسبتمر برگبزار شبود -2 .در فراینبد جبذب نیبروی
انسانی دقت بیشتری صورت گیرد و سعی شود نیروهای خالق و دارای هبوش عباطدی و
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تعهد درونی و ظرفیت نقدپذیری بباالیی جبذب سبازمان شبود-1 .دورههبای آموزشبی و
مهارت افزایی به منظور بروزرسانی دانش شغلی افراد سازمانی صورت گیبرد-1 .مبدیریت
سازمان میبایست پشتیبان برنامههای اشتراک گذاری دانش سازمان باشد و انگیزه افبراد
به منظور تسهیم اطالعبات و دانبش در سبازمان را مبورد تشبویق قبرار دهبد-3 .جهبت
دستیابی به این اهداف مدیران شرکتهای کوچک و متوسط میبایست توسبعه فرهنبر
سازمانی جمعی و ساختارهای سازمانی تخت را مورد توجه قرار دهند به گونبهای کبه ببا
کاهش تمرکز ساختار سازمانی ،ارتباطات بین بخشی و میان فردی را در سازمان افزایش
دهند.
درنهایت الزم به ذکر است که در پژوهشهای کیدی ،به علبت نبوع طبرح پبژوهش و
شیوه نمونهگیری ،تعمیم نتایج با محدودیت هایی مواجه است .با توجه به اینکه پبژوهش
حاضر صرفاً در مورد شرکتهای لبنی در شهرکهای صبنعتی اسبتان مازنبدران صبورت
گرفته است ،بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهشهای مشابه در مورد سایر شبرکتهبا و
صنایع در نقاط دیگر نیز صورت پذیرد .همچنین ممکن است متغیرها و عوامبل دیگبری
نیز در رابطه با توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی موثر باشند کبه در ایبن مطالعبه مبورد
توجه قرار نگرفته اند ،لذا پژوهشهای آتی با بررسی این موضوع در شبرکتهبا و صبنایع
دیگر ممکن است عوامل دیگری را نیز شناسایی نمایند .از سوی دیگبر ایبن پبژوهش ببر
اسار روش کیدی و داده بنیاد صورت گرفته است ،لذا به محققان آتی پیشنهاد میشبود
از ترکیبی از روشهای کمی و کیدی به منظور دستیابی به نتایج بهتر استداده نمایند.
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dynamic marketing capabilities in small and medium
Dairy enterprises: Developing a model
Mehdi Ebrahimi
Vahid Noornejad Vanoush
Abstract

The purpose of this study is to develop a model of dynamic
marketing capabilities. We used grounded theory approach to
conduct this qualitative research. A semi-structured interview with
eight experts was performed to collect data. Data analysis was
carried out in three stages of open, axial and selective coding in
order to develop the research model. Based on the research
findings, the axial category is marketing dynamic capability.
Causal conditions include characteristics of industry competitive,
individual and human, managerial and organizational and
environmental monitoring systems. Contextual conditions include
collective culture based on discourse and knowledge, customer
relationship management, information technology platforms, and
efficient manpower. confounding conditions include the
government's macro policy, domestic economic factors, productive
factors, developments in international communities, and social and
cultural factors. Strategies include forming environmental
monitoring teams, idea generation, holding discourse-based
meetings, updating monitoring and environmental information
systems, market orientation, facilitating knowledge sharing, and
strengthening organizational learning processes; Finally, the
consequences include sustainability of the business, better
identification and understanding of customer needs, rapid reaction
to environmental changes, new product development, increasing
the quality of products, better adaptation to market conditions and
strengthening the export vision.
Keywords: Dynamic Capability, Marketing Dynamic Capability,
Grounded Theory Approach, Dairy Industry, Small and Medium
Enterprises.
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