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 چکیده
پژوهش از  یناست. ا یابیبازار یایپو های یتهدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه قابل

هبا ببا    داده یآور انجام شبد. جهبت جمبع    یادداده بن یکردرو یریکارگ و با به یدینوع ک
داده در  تحلیلانجام شد.  یافتهساختار یمههشت ندر از خبرگان و افراد مطلع مصاحبه ن

پبژوهش   یدبی مدل ک س سانجام گرفت و  یو انتخاب یباز، محور گذاریسه مرحله کد
اسبت.   یبابی بازار یایپو یتقابل یپژوهش، مقوله محور های یافتهشد. بر اسار  یطراح
 ی،و انسبان  یفبرد  هبای  یژگیصنعت، و یرقابت های یژگیودر این پژوهش،  یعلّ یطشرا
شناسبایی   یطبی مح یشپبا  هبای  یسبتم سانی و سازم های یژگیو یریتی،مد های یژگیو

 یمبتنب  یو بستر شامل فرهنر جمعب  ای ینهزم یطشراهمچنین در این پژوهش . شدند
 یبروی و نی فناورانبه اطالعبات   یبسترها ی،ارتباط با مشتر یریتبر گدتمان و دانش، مد

کالن دولت، عوامبل   های یاستشامل سنیز گر  مداخله یط. شراباشند یکارآمد م یانسان
و  یو عوامبل اجتمباع   المللبی  ینتحبوالت مجبامع بب    یبدی، ، عوامل تولیداخل یاقتصاد
 یبابی، یبده ا یطبی، مح یشپبا  های یمت یل. راهبردها شامل تشکشناسایی شدند یفرهنگ
و کسبب اطالعبات    یشپا یهایستمس یروزرسان بر گدتمان، به یجلسات مبتن یبرگزار
 ینبدهای فرا قویبت دانبش و ت  یگبذار  اشبتراک  یلبه سمت بازار، تسه یشگرا ،یطیمح

وکبار،   کسبب  یو مانبدگار  یبداری شامل پا یامدهاپ یتنها است؛ و در یسازمان یادگیری
توسبعه   یطبی، مح ییبرات به تغ یعواکنش سر یان،مشتر یازهایو درک بهتر ن ییشناسا

نگباه   یبت ببازار و تقو  یطمحصوالت، انطباق بهتر با شرا یدیتک یشافزا ید،محصول جد
 .باشند یم یصادرات

 
هبای   شبرکت  یباد، داده بنیابی، رویکرد بازارقابلیت پویا، قابلیت پویای  :واژگان کلیدی
 .کوچک و متوسط

                                                      
 یران.تهران، ا ی،دانشگاه عالمه طباطبائ ی،و حسابدار یریتدانشکده مد ی،بازرگان یریتگروه مد یار،استاد *

تهبران،   ی،دانشبگاه عالمبه طباطببائ    ی،و حسبابدار  یریتدانشکده مد ی،بازرگان یاستگذاریس یدکتر یدانشجو **

 «.مسئول یسندهنو» v_noornezhad@atu.ac.ir یران،ا

 641-614، صدحه 6411بهار ، 16شمارۀ ، سال شانزدهمصلنامه علوم مدیریت ایران، ف

mailto:v_noornezhad@atu.ac.ir


  6411 بهار، 16شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 643

 

 مقدمه

 یاسبتراتژ حبوزه  روز  و مباحبثِ  کردهبا یترین رو از نویدبخش یکی 6ایپو تیقابل دگاهید امروزه

 یبد هبای جد  تئبوری . (5161، 8اسبتدانو و همکباران   ی؛ د5161، 5شبود )ببارتو   محسوب مبی 

هبای مبتالطم را    وکارهبا در محبیط   کسبب  یبت موفقی اصل یلاز دال یکی یکاستراتژ یریتمد

 دگاهیب د (.5166 ،4ویکبار  و آیبریس داننبد )  مبی  یبا هبای پو  ها در توسبعه قابلیبت   آن توانایی

با وجبود  است؛  یافته ( تکامل6116، 1بارنیشرکت ) 2بر منابع یتنمب دگاهیاز د ایهای پو قابلیت

 ینبه در زماین نظریبه   یمنبع محور، به اعتقاد محققان حوزه استراتژ یدگاهد یباال یارزشمند

و مبورد   ببوده  ییهبا یدچبار کاسبت   یمتالطم امروزهای  یطدر مح یدارپا یرقابت یتمز یینتب

و همکباران   یسمانند تب  یشمندانیاند (.6111، 1همکاران و تیس) انتقاد آنها قرار گرفته است

سبطح   یکهای اسبتراتژ  عنوان قابلیت را در اصل به یاهای پو ( قابلیت5118) 3ینتر( و و6111)

ای کبه ببه    گونبه  ببه  ؛مدهوم چندوجهی و متنوع شده است یناند اما امروزه ا در نظر گرفته باال

( اشاره داشبته  5161طور که بارتو ) گیرد. همان به خود می یمتداوت یمعن یتهر نوع قابل یازا

و امبروزه یکبی از    یست؛مربوط ن یکاستراتژ یریتفقط به حوزه مد یاپو یتاست چارچوب قابل

؛ اسبت  یبابی بازاریافتبه اسبت حبوزه     های پویبا ببه آن توسبعه    های تحقیقاتی که قابلیت حوزه

 (5164)و همکباران   نالیبارالس مو ( و5111) 1فانر و زوومانند محققان  یای که برخ گونه به

فانبر و زو  را مورد بررسی قرار دادند.  یاهای پو در روشن ساختن مدهوم قابلیت یابینقش بازار

 یایدبه وظ یبان م ینبدهای فرا ییو کبارا  ییعنوان پاسخگو را به یابیبازار یایپو یت( قابل5111)

. انبد  کبرده  یبف ببازار تعر  ییبرات در پاسخ ببه تغ  یمشتربه خلق و ارائه ارزش  یوکار برا کسب

ببه   ییهنگام پاسخگو یدهستند که شرکت با یندهاییمجموعه فرآ یابیبازار یایپو های یتقابل

 یببر توسبعه محصبول شبرکت، طراحب     هبا   یبت قابلایبن   .نمایدها استداده  بازار از آن ییراتتغ

؛ 5168، 61وانبر، هبو و هبو   ) اثرگبذار اسبت   یخدمات نوآورانه و روابط بلندمبدت ببا مشبتر   

ببه   یبا پو یهبا یبت در چبارچوب قابل  یبابی بازار های یتقابل یتاهم(. 5151، 66و البانا یالشرنوب

، محصبوالت رقببا   یان،مشبتر  یازهبای ن رابطبه ببا  دانبش در   خلق و ایجادها در  نقش آن دلیل

و تأکید ببر ارزش مشبتری    یعملکرد سازمانبهبود ها در  سهم آن ینو همچن یعتوز یها کانال

های پویبا ایبن    از سوی دیگر محققان حوزه قابلیت (.5161، 65ماوندو و ساندز وئی،چااست )ک

مدهوم را در طیف مختلدی از صنایع مبورد بررسبی قبرار دادنبد. صبنایع کوچبک و متوسبط        

یع های موجود در این صبنا  ازجمله صنایعی است که در فضای رقابتی باالیی قرار دارد. شرکت



 641|    لبنی کوچک و متوسطی ها شرکتهای پویای بازاریابی در  توسعه قابلیت

 

 

 

 نیبز علیبرغم   مبا  کشبور  باشبند. در پذیری و سازگاری با تغییرات محیطی مبی  نیازمند انعطاف

 قبادر  و هسبتند  روبرو مشکالتی با واحدها این صنعت، ساختار در این صنایع توجه قابل حضور

 نسببی  مزیبت  دارای کشبور  اقتصبادی  و صنعتی توسعه در بزرن های بنگاه به نسبت اند نبوده

. استان مازندران در زمینه صنایع کوچبک و متوسبط و   (6811 همکاران، و فر ناصحی)باشند 

درصبد واحبدهای غبذایی     11ای کبه   گونبه  بخصوص واحدهای غذایی، سهم بسزایی دارد؛ ببه 

دهند که طبق آمار سهم اشبتغال آنهبا    استان مازندران را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می

نزدیک به صد هزار شغل غیرمسبتقیم اسبت. یکبی    در این استان بیست هزار شغل مستقیم و 

های مهم و رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان مازندران را صبنایع لبنبی تشبکیل     از بخش

انبد )انجمبن صبنایع غبذایی و دارویبی       اما این صنایع همواره با مشکالتی همراه بوده؛ دهد می

ی فعببال در ایببن حببوزه، از میببان واحببدها بببازهما وجببود ایببن ببب(. 6812اسببتان مازنببدران، 

اند در این صنعت پر رقابت، مزیبت رقبابتی پایبدار     اند که توانسته هایی نیز وجود داشته شرکت

 تبوان را مبی  هبای کوچبک و متوسبط    شبرکت  مزیت و ویژگی ترین خود را حدظ نمایند. مهم

 و ریپبذی  رقابت محیطی و وضعیت متغیر شرایط با باال سازگاری قدرت داشتن و بودن تر روان

 تحبول  و تغییبر  ها، رقابت پذیری آن برای ها، بنگاه این اهمیت به توجه با. دانست آنان نوآورانه

 ببه  توجبه  لبزوم  روایبن ؛ از(6833 فتحی، و مالحسینی) باشد موردتوجه باید همواره ها آن در

 .ضروری اسبت  در این صنایع رقابتی پویایی رفتار دادن نشان برای پویای بازاریابی های قابلیت

 پویبای بازاریبابی   هبای  قابلیت و جدید بودن مدهوم مبهم تحقیقاتی، یک شکاف لذا از یک سو

هسبتیم؛ از   بررسبی آن  دنببال  ببه  تحقیبق  این در که است متوسط و کوچک های شرکت در

با درنظرگرفتن همبۀ   یدهد تاکنون پژوهش جامع مرور مطالعات گذشته نشان میسوی دیگر 

عوامبل ببا    نیب و رواببط ا  امبدها یو پ جیگر و نتبا  مداخله ،یانهیزم ،یعلّ طیعوامل، ازجمله شرا

در هبای کوچبک و متوسبط     در شبرکت  یابیب بازار یایب های پو قابلیتتوسعه درزمینه  گریکدی

سبت  ا ایبن سبؤال   به پاسخگویی به دنبال تحقیق این درواقع. استانجام نگرفته داخل کشور 

هبای پویبای بازاریبابی از چبه      های کوچک و متوسط استان مازندران ازنظر قابلیبت  که شرکت

هبا   هبای پویبای بازاریبابی ایبن شبرکت      کنند و چه عواملی بر توسعه قابلیبت  مدلی پیروی می

هبای پویبای    مدلی برای توسعه قابلیت دارد تا قصد حاضر پژوهش راستا این اثرگذار است؟ در

 ئه دهد.بازاریابی ارا
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مورداسبتداده  مدباهیم  پرکباربردترین  از یکبی  ببه  اخیبر  سال چند طی در پویا مدهوم قابلیت

را  ایب پو تیب قابل تیب ماه یسبت یدر حبوزه چ  فیتبرین تعبار   مهبم  .اسبت  شبده  تبدیل محققان

 64( و هلدبات 5111) 68نیو مبارت  زنهبارت ی(، آ6111و همکباران )  سیماننبد تب   یشمندانیاند

دورتبر   ایپو تیمدهوم قابل هیشدن اول طورکلی هر چه از زمان مطرح اند. به ( مطرح کرده5111)

مدهبوم واحبد    کی ایهای پو اند که قابلیت از پژوهشگران متوجه شده یشتریتعداد ب ،شویم می

ببه   (.6813 ،یمب یو ابراه یبب یمشخص شبود )ط  زیهای متما تواند در قالب شکل و می ستین

 هبای  تدباوت دارد. قابلیبت   عملیباتی  قابلیبت  با پویا قابلیت (5111مارتین ) و اعتقاد آیرنهارت

 کبه ( عبادی  یبا ) عملیباتی  هبای  قابلیبت ( 6: شبوند  مبی  تقسیم دودسته به طورکلی به شرکت

 وکبار،  کسبب  هبا،  فعالیبت  حبوزه  در زمینبه  سبازمان  موجود وضعیت تحکیم و حدظ منظور به

  ببه  کبه  پویبا  هبای  قابلیت( 5 گیرد؛ و می صورت آن مانند و مشتری های بخش تولید، خطوط

در جدول زیر به برخبی   (.5163 همکاران، و هلدات)شوند  می هدایت استراتژیک تغییر سمت

 از تعاریف قابلیت پویا ازنظر اندیشمندان مطرح این حوزه اشاره خواهیم کرد:

 ایپو تیابلق فیتعار: 1 جدول

 محقق )سال( تعاریف
های داخلی و  دهی مجدد شایستگی و سازمان سازی، ساخت های پویا توانایی شرکت در یک ارچه قابلیت

 سرعت در حال تغییر است. های به خارجی برای مواجهه با محیط
 همکاران و تیس
(6111) 

 های رویه شامل ها قابلیت این های نمونه و شوند می دیده سازمانی فرایندهای عنوان به پویاهای  قابلیت
 است. تکرار و انتقال های رویه و منابع اختصاص های رویه اکتساب، و ادغام توانمندی محصول، توسعه

 و آیزنهارت
 (5111مارتین )

 یها آن سازمان روال یقاست که از طر یجمع یتاز فعال یدارشده و پا گرفته یاد یالگو یک یاپو یتقابل
 .کند یو اصالح م یجادا یستماتیکطور س به یمنظور بهبود اثربخش خود را به یاتیعمل

 62زلو و وینتر
(5115) 

اند.  کرده فیمنابعش تعر انیح هدفمند بنالخلق، گسترش و اص یسازمان برا کی تیرا ظرف ایپو تیقابل
 هایی قابلیت به همراه یو منابع محسور، نامحسور و انسان ها داراییمنابع،  انیمنظور از بن نجا،یدر ا

 .دارد یبه آن دسترس ایتحت کنترل درآورده است و  ایدارد،  اریدر اخت ایکه سازمان  باشد می

 هلدات و همکاران
(5111) 

و تهدیدها برای به  ها فرصتبه  دهی شکلظرفیتی برای شناسایی و  را پویا قابلیتدر تعریدی جدید 
 دانست. سازمان، برای تطبیق با تغییرات مستمر های داراییو بازپیکربندی منابع و  ها فرصتآوری چنر

 (5111تیس )

 و ساخت توسعه، ایجاد، یک ارچگی، به قادر را شرکت که هستند اکتسابی های قابلیت پویا قابلیت
 سازند. یمخارجی  و داخلی های قابلیت و منابع مجدد بندی پیکره

 (5161) 61مادسن

 برای اش خارجی و داخلی های شایستگی بازترکیب خلق، ترکیب، برای بنگاه توانایی را پویا قابلیت
 نوآورانه و جدید های به روش دستیابی برای سازمان توانایی انعکار و متغیر بشدت محیط به پاسخگویی

 .کند می تعریفبازار  در موقعیتو  61مسیر های وابستگی اسار بر رقابتی مزیت

 63هیچکاک
(5165) 
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 تواننبد  مبی  که است این در پویا های قابلیت ممتاز پویا، ویژگی قابلیت تعاریف طبق اغلبِ

 ایبن ( 5111) تبیس  گدتبه  ببه . کنند ایجاد تحول شرکت دیگر های قابلیت و ها دارایی در

 اکتشباف  اختراع، برای فردیمنحصربه های قابلیت تا دهد می امکان ها شرکت به هاقابلیت

 تمبایز  ایبن  .دهنبد  توسعه برانگیز چالش محیطی شرایط به واکنش در ها فرصت توسعه و

هنبوز مببهم    یابنبد  مبی  توسبعه  چگونبه  استراتژیک های قابلیت این اینکه اما است، مدید

 ساختار یک پویا های (. از سوی دیگر قابلیت5168، 61؛ برن5161 بارتو،) است مانده باقی

هبایی کبه    (. یکبی از حبوزه  5165، 51اسبت )کبی ران   مکمل و متقابل ابعاد از چندبُعدی

 یاخیبراً برخب  یافته است مباحث بازاریابی اسبت.   امروزه مباحث قابلیت پویا به آن توسعه

تمرکبز   یبابی هبای بازار  و فعالیبت  یمببر مدباه   یا،پو یتقابل یاتمقاالت منتشرشده در ادب

اصبطالح  انبد.   را شبکل داده  «56یابیب بازار یایپو تیقابل»اصطالح  مانند یداشته و مباحث

اسبت کبه    شبده  معرفبی ( 5111) 55و ورونا یتوسط برون «یابیبازار یایپو تیقابل» دیجد

اسبت و بعبدها    شبده  یطراحب  «توسعه، انتشار و ادغام دانبش ببازار  »طور خاص باهدف  به

 یکه از دانش ببازار ببرا   یهای عنوان قابلیت ( به5164) 58و همکاران نایتوسط بارالس مول

 شبده اسبت.   کننبد تعریبف   اسبتداده مبی   یهبای سبازمان   منابع و قابلیت ینوساز واق انطب

 یکربنبدی پ ینبدهای عنبوان فرا  را به قابلیت پویای بازاریابی( 5161) 54فاالسکا و همکاران

 .کننبد  یمب  تعریفبازار  ییراتدر پاسخ به تغ یخلق و ارائه ارزش مشتر یمجدد منابع برا

عنبوان   ببه  خبود  یخود به یابیبازار های یت( قابل6111و همکاران ) یستاظهارات ور طبق

هبا دانبش،    موجبب آن  هستند کبه ببه   ای یک ارچه یندهایبلکه فرا یستنداز منابع ن ینوع

 شبود  یشرکت به کار گرفته م یابیبازار های یتفعال درشرکت  یک یمهارت و منابع جمع

 یبای پو هبای  یبت ، قابلیبابی در حوزه بازار. را به خود جلب کنند زارمربوط به با یازهایتا ن

 یبابی ، فروش و بازاریع، توزیغ، تبلگذاری یمت، قیدتوسعه محصول جد ینهدر زم یابیبازار

 (.5161و همکاران،  52)والوژمبه است یا رابطه

 یبابی بازار یبای هبای پو  و قابلیت یابیهای بازار قابلیت( 5111به اعتقاد برونی و ورونا )

کنبد تبا ببا جلبب      ها کمبک مبی   به شرکت یابیهای بازار باشند. قابلیت متداوت از هم می

 یغبات و تبل یبع هبای توز  برداری از محصوالت موجود و کانال بهره ی،فعل یانمشتر یترضا

بر انتشبار   یابیبازار یایهای پو وکار برسند؛ اما قابلیت موجود، به تعادل در کسب یبرندها

 خباص  یژگب یو کنبد.  ها کمبک مبی   اند که به تکامل بنگاه متمرکزشده و ادغام دانش بازار



  6411 بهار، 16شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 625

 

 51سازمان یو نوساز دیتجد یبرا «51دانش بازار» زها ا ، استداده آنقابلیت پویای بازاریابی

دهبد تبا    جذب دانش بازار به شرکت اجبازه مبی   یبرا یابیبازار کیاستراتژ تیاست. موقع

 یکننبدگان، شبرکا   توزیبع  ،یطب یمح یرونبدها ، بازارها، رقبا، انیاز مشتر یقیدق 53نشیب

اهمیبت   با یدانش ینچن؛ (5165)مورگان،  فراهم کنند نیو جوامع آنال های تجاریاتحاد

بتوانبد خبود   سازمان شود تا  در کل سازمان می 51یانطباق یندهایبوده و باعث توسعه فرا

لذا اسبتداده از   (.5111 ،و ورونا ی)برون و تحول منطبق سازد ییردر حال تغ یرا با بازارها

 یبیبا بازار یبای هبای پو  از قابلیبت  یبا پو یتقابل یزتما یبرا یفرض منطق یندانش بازار اول

ببازار   یبادگیری را شامل سنجش بازار،  یابیبازار یایپو یت( قابل5161) 81یاندجاهار است.

باورند که مطالعبه   ینمحققان بر ا بازار در نظر گرفته است. یابی یتو موقع یگذار و هدف

 ویبا پ یبت در توسبعه قابل  یبابی به دست آوردن درک بهتر نقبش بازار  یبه بازار برا یشگرا

 یشو گبرا  یبا پو یتقابل ینب یکیرابطه نزد یقت،(. در حق5111، واست )فانر و زو یاتیح

عمبل   یبا پو یتقابل یکعنوان  به بازار به یشخاص، گرا یطوجود دارد و تحت شراار به باز

 (.5161ماوندو و ساندز،  وئی،چا)کد کن یم

 یبای هبای پو  و مطالعبه قابلیبت   ییحوزه در شناسبا  ینمحققان ا یاز اهداف اصل یکی

هبا و   توانبد فرصبت   خباص مبی   یبابی بازار یایپو یتقابل یکآن است که چگونه  یابیبازار

مجدداً از منبابع   ینرا حس کند )سنجش( و از آن استداده کند )ضبط( و همچن یدهاتهد

لبذا در ایبن    (.5164و همکباران،   ینامول یسبندی مجدد( )بارال خود استداده کند )پیکره

پژوهش به دنبال آنیم تا این موضوع را در صنایع لبنبی کوچبک و متوسبط موردبررسبی     

 قرار دهیم.

  روش پژوهش

های تحقیقات کیدی از طریق مشاهده،  است. داده نوع کیدی و کاربردی از حاضر پژوهش

شببده و متمرکببز بببر معببانی و تدسببیرهای  هببای شببداهی گببردآوری یببا تعامببل مصبباحبه

 ببر  مبرور  و مطالعبه  منظور به ابتدا (. در6811کنندگان در آن است )محمدپور،  مشارکت

 مقباالت  هبای  پایگباه  و تخصصبی  مجبالت  کتب، شامل ای کتابخانه منابع موضوع، ادبیات

-یبان جر یبانتقاد و ترک ی،که بررس یل. از جمله عوامل اصگرفت قرار مورداستداده علمی

 یهبا یبت قابل یبات ادب یعرشد سر انگیزاند؛یرا بر م یاپو یهایتدر مورد قابل یقیتحق یها
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 یو تا حد یچیدهاما پ یغن یقاتکه منجر به مجموعه تحق استتنوع آن  ینو همچن یاپو

انتقباد از   ینتبر  یبج را (.5161 ،ببارتو اسبت )  شبده  مجزا و پراکنده یدر جهات یرمرتبطغ

سطوح کالن و خُرد آن ابهام وجود دارد و در  یناست که ب ینا یاپو های یتچارچوب قابل

و  یبا پوهبای   یبت قابل یهبا یشبه دربباره ر  یحیکه توض خُرد آنهای  بنیان یلو تحل یهتجز

و مطالعات انبدکی و  وجود دارد  هاییکاستیو توسعه آنها ارائه دهد  یجادنحوه ا یچگونگ

؛ از ایبن رو باتوجبه   (5113 ،)ابل و همکاراندر این زمینه صورت گرفته است  ای پراکنده

پویای بازاریابی وجود دارد و تناقضاتی که در حبوزه  های  به ابهاماتی که در مدهوم قابلیت

 اکتشبافی  نبوع  از وجود دارد لذا پژوهش حاضر یابیبازار یایپوهای  یتقابلخلق و توسعه 

های تحقیق است؛ در همین راستا روش  و مدل از درون داده و به دنبال خلق نظریه بوده

است. سه رهیافت مسلط در نظریه داده  86بکار رفته در این پژوهش نیز نظریه داده بنیاد

 نبام روش داده بنیباد   کبه ببا   یبا سیسبتماتیک  « 85منبد نظام رهیافت»از:  اند عبارتبنیاد 

 ببه  کبه مرببوط   «88ظاهر شونده رهیافت» شود؛شناخته می (6113) کوربین و استراور

( 6111) چبارمز  یبت موردحماکه  «84ساخت گرایانه رهیافت» و است؛ (6115) گلیزر اثر

کبوربین   و اسبتِراور  سیسبتماتیک  یبا  منبد  نظبام  رهیافبت  از پبژوهش  این است؛ که در

های کوچبک و   جامعه موردمطالعه شرکت (.6831 امامی، و فر دانایی) است شده استداده

باشند. ببه دلیبل رقاببت بسبیار      های صنعتی استان مازندران می متوسط لبنی در شهرک

هبایی   های موجبود در حبوزه ایبن پبژوهش، شبرکت      باالی بخش لبنیات، در بین شرکت

صورت هدفمند و آگاهانه انتخاب شدند که از نظر پویبایی و نبوآوری در صبنعت جبزو      به

موردنیاز از روش  های داده گردآوری جهت اند. در ادامه کار پژوهش های برتر بوده شرکت

 اکتشافی و نیمبه سباختاریافته   های مصاحبه طریق رو ازاینشده است. از مصاحبه استداده

های جامعبه آمباری مبوردنظر در نیمبه دوم سبال       مدیران و سرپرستان کلیدی شرکت با

شوندگان  مصاحبه یهای جمعیت شناخت ویژگیشدند. های پژوهش گردآوری داده 6813

 شده است. ارائه 5 جدول در
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 کنندگان در مصاحبه های جمعیت شناختی شرکت : ویژگی2جدول 

 سابقه / زمینه فعالیت سن جنسیت کننده شرکت

 سال/ مدیرعامل 68 21 مرد 6

 تحقیقات بازارسال/ مدیر بازاریابی و  51 21 مرد 5

 سال/ مدیر بازاریابی و خرید 65 81 مرد 8

 سال/ مدیر تحقیقات بازار و کنترل کیدیت 61 46 زن 4

 سال/ مدیر بازاریابی و فروش 66 81 مرد 2

 سال/ مدیرعامل 64 41 مرد 1

 سال/ مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار 62 41 مرد 1

 بازار سال/ مدیر فروش و تحقیقات 3 84 مرد 3

 

 لبذا  اسبت؛  هبا  نمونبه  در عمیبق  معنبای  به دستیابی کیدی های پژوهش هدف معموالً

 تعبداد  کیدبی  گیبری  نمونه گیرد. در می صورت عمیق بررسی با ولی اندک ها نمونه تعداد

 ببه  محقبق  کبه  زمبانی  که معنا بدین کنند، می تعیین نظری اشباع معیار با را نمونه افراد

 در بیشبتری  اطالعبات  موارد، سایر و مشاهده و مصاحبه بیشتر انجام که برسد نتیجه این

 گبرداوری  محقبق  حالت این در است، قبلی اطالعات تکرار صرفاً و گذارند نمی وی اختیار

 از جدیبدی  ایبده  و بیبنش  هبیچ  آن در کبه  ای مرحلبه  یعنی کند؛ می متوقف را اطالعات

 احسبار  نمونبه  بیشبتر  تعداد به نیازی محقق و شود نمی حاصل ها نمونه بیشتر گسترش

هبا بصبورت    در این تحقیبق نیبز تعبداد نمونبه     رو ینهم(؛ از 6811کند )محمدپور،  نمی

های نمونه ببرداری کیدبی از جملبه روش هدفمنبد و     آگاهانه و بر اسار ترکیبی از روش

 و دانبش  که از افرادی با تا شد تالش تحقیق، غنای منظور اند. بهگلوله برفی انتخاب شده

 به ایبن منظبور جهبت    .انجام شود  مصاحبه برخوردار هستند، زمینه این در باالیی تجربه

مطلبع ببه    کبه  ارشد، معاونان و سرپرستان واحدهای بازاریابی مدیران با ها داده گردآوری

ازآن ببا توجبه ببه آنکبه      گرفته است و پبس  صورت هشت مصاحبه  بودند موضوع پژوهش

هبا پایبان    ال تکرار بودند، با توجه به ویژگی اشباع نظری مصباحبه ها در ح متون مصاحبه

 حاضبر  پبژوهش  . درببود  یبر متغ یقبه دق 11تبا   42 ینهبا بب   مصباحبه  زمبان  یافت. مبدت 
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 عببارت  ببه  عببارت  و سبطر  به سطر صورت به سازی پیاده از پس شده ضبط های مصاحبه

 و مدهبومی  ارتبباط  مشبابهت،  اسبار  ببر  سب س  و بنبدی  مقولبه  پردازی، مدهوم بررسی،

 مشبخص ( مدباهیم  از ای طبقبه ) مقبوالت  و مداهیم باز، کدهای بین مشترک خصوصیات

 .گرفبت  صبورت  هبا  داده مداوم مقایسه و موردبررسی ها قول نقل و ها مصاحبه تمام. شدند

 افبزار  وارد نبرم تحلیبل   منظبور  هبا ببه   شده ضبط و متن مصباحبه  انجام یها مصاحبه یهکل

MAXQDA10  یو انتخاب یها در سه مرحله باز، محور افزار داده نرم یناستداده از اشد. با 

کدگذاری خاص تحلیبل   های از روش ها از ترکیبی جهت کدگذاری داده شدند. یکدگذار

تحقیقات کیدبی نیبز اکثبر روش شناسبان      استداده شد. درزمینه اعتبارسنجی داده بنیاد

اعتمادپبذیری و قابلیبت   »روایی کمّبی از معیبار   جای استداده از واژگان اعتبار و  کیدی به

کنند. قابلیت اعتمباد ببه    جهت ارجاع به ارزیابی کیدیت نتایج کیدی استداده می« اعتماد

های تحقیق کیدی متکبی ببود و ببه     توان به یافته بیانی ساده، میزانی است که در آن می

ین هدف سعی کبردیم از  (؛ جهت دستیابی به ا6811ها اعتماد کرد )محمدپور،  نتایج آن

هبا و تدسبیر    گیری، انتخاب نمونبه نظرات خبرگان در مراحل مختلف انجام تحقیق، نمونه

پبژوهش   یبایی و پا یبی از روا ینبان اطم های تحقیق استداده کنیم. از ایبن رو جهبت   یافته

 یهمکاران: اظهارنظر و بررسب  یبررس (:5111)کرسول و میلر،  صورت گرفت یراقدامات ز

رشته  یدکتر یانمحترم دانشگاه و دانشجو یدتوسط چند تن از اسات یقمدل تحق و یجنتا

توسبط   یبررسب  ی و اعمال اصالحات موردنیاز در مبدل نهبایی پبژوهش؛   راهبرد یریتمد

گزارش توسبط مشبارکت کننبدگان     ییها و مدل نهاهداد یلتحل یندهایفرا یاعضا: بررس

 یریترشته مد یانرم دانشگاه و دانشجومحت یدمشارکت همزمان چند تن از اسات یق؛تحق

 ببه منظبور  مبنظم   یاز چارچوب یگرد یاز سو یق؛تحق یجنتا یرو تدس یلدر تحل یراهبرد

 ییبد پس از تا تحقیقمناسب با اهداف  یقو روش تحقگیری  نمونه یق،تحق یاتادب یبررس

 استداده شد. یراهبرد یریتحوزه مد یمحترم دانشگاه یداسات

 های پژوهش یافته

 یصورت خط به خط اقدام ببه کدگبذاری شبد، کبدها     در مرحله اول کدگذاری باز که به

با جزئیات بیشبتر نسببت    یاستخراج شد. تحلیل با کدگذاری محوری که تحلیل یمدهوم

آمده از کدگذاری محوری در سه محور  دست های به در ادامه مقوله به کدگذاری باز است.
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 ی، راهبردها و پیامدها در خصوص پدیبده اصبل  (گر خلهای و مدا زمینه ی،علّ) عمده شرایط

پژوهش بیان خواهد شبد. در مرحلبه    مدلپژوهش جایگذاری شدند که شرح آن در ذیل 

در  شبده اسبت.    ای پژوهش ارائبه  مقوله هسته یگزینش یکدگذار یکدگذاری؛ یعن ینهای

 شود.پژوهش مشاهده میمدل محقق ساخته ( 6ادامه در شکل شماره )

 
های پویای بازاریابی یتقابلپژوهش توسعه مدل محقق ساخته : 6 شکل  

 

باشند که باعبث   می یمجموعه رویدادها و حوادث ی،منظور از شرایط عل :یعلّ یطشرا

آمده از روش مقایسه مبداوم پاسبخ    دست شوند. نتایج به ایجاد و توسعه پدیدۀ محوری می

ببرای ایجباد    یدر خصوص شرایط علب  یاصل چند مقولهاز وجود  یشوندگان حاک مصاحبه
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 :پدیده موردمطالعه به شرح زیر بود

تواننبد ببا    ها نمی رقابت زیاد، سازمان باوجود طورمعمول به :صنعت یهای رقابت ویژگی

مثال با استداده از  عنوان های عادی خود به مزیت رقابتی دست یابند. به استداده از قابلیت

توان در صنعتی با رقابت باال مزیت پایداری کسبب   های عادی بخش بازاریابی نمی قابلیت

انبد   کرده  ( اشاره5111طور که برخی از اندیشمندان قابلیت پویا مانند تیس ) نمود. همان

هبایی ماننبد    باشبند. ویژگبی   های پویا در شرایط محیطی رقابتی باال مناسبب مبی   قابلیت

 یبدات در تول ییخودکدبا ببر  تأکیبد   و گذشبته  در یو لبن ییبودن محصوالت غذا یواردات

های داخلی را افزایش دهبد.   تواند گرایش به سمت تولید توسط شرکت ی میو لبن ییغذا

دهد که برای کسب مزیت رقابتی پایدار  افزایش رقابت در صنعت غذایی و لبنی نشان می

توانببد  یببابی نمببیهببای سببازمانی عببادی بخصببوص در واحببد بازار صببرفاً داشببتن قابلیببت

هبای   کننده موفقیت بلندمدت سازمان باشد. در همین راستا امروزه وجود رسبانه  تضمین

کنندگان، مشتریان و رقبا از وضعیت ببازار   ارتباطی موجب افزایش آگاهی و دانش مصرف

هبا ببا تسبهیل امکبان مقایسبه برنبدهای مختلبف توسبط          و محصوالت شده است. رسانه

هبا در   هبای سبازمان   ان و رقبا موجب زودگذر شدن برخی مزیبت کنندگ مشتریان، مصرف

هبای   های مختلف شده است. از سوی دیگر نبود اطالعات کافی و ضبعف در پایگباه   حوزه

هبا   و استراتژیک سازمان ریزی بلندمدت ضعف در برنامهموجب  تواند اطالعاتی صنعت می

بهام و پیچیدگی بیشبتری را  شود. ضعف اطالعاتی و وجود تعداد رقبای زیاد در صنعت، ا

منظور پایش و  ها به محرکی قوی برای شرکت عنوان بهتواند  یمکند. این عوامل  ایجاد می

ها بتوانند اثبرات مندبی    باشد تا شرکت حسگری از بازار برای رصد عوامل حیاتی موفقیت 

آن  هبای پنهبان محیطبی را شناسبایی و از     این ابهام و پیچیدگی را کاهش داده و فرصت

ها برای پایداری و موفقیت بلندمبدت   دهد که سازمان استداده نمایند. این موارد نشان می

 باشند. های خود می ها و قابلیت در این صنعت نیازمند تغییرات جدی در منابع، مهارت

  قدری پیچیده شبده  به وکار کسبامروزه مشاغل و محیط  های فردی و انسانی: ویژگی

یعنبی نیروهبای انسبانی کبه     ؛ کنبد  ای را طلب مبی است که نیروهای انسانی چند مهارته

هبای   هبا و مهبارت   پردازنبد بلکبه شایسبتگی    تنها به کارهای روتین و عبادی خبود مبی    نه

های مهبم ببرای داشبتن چنبین نیروهبای       ای نیز داشته باشند. یکی از ویژگی چندوظیده

توان دانش شغلی و سازمانی گسترده دانسبت. امبروزه ببا توجبه ببه       را می ایچند مهارته
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توانبد   تنهبایی نمبی   وکارهبا، صبرفاً افبزایش دانبش تخصصبی ببه       پیچیدگی فضای کسبب 

کننده موفقیت کارکنان در حل مسائل پیچیده سازمانی باشد بلکه مسبائل عصبر    تضمین

شد. عبالوه ببر ایبن پیچیبده ببودن      با حاضر نیازمند تجربیات باالی نیروی انسانی نیز می

وکارهای امروزی نیازمنبد خالقیبت و رایباپردازی اعضبای سبازمان اسبت.        مسائل کسب

تواننبد   افرادی که به مسائل نگاهی چندبعدی داشته و روحیه نقدپذیری دارند بهتبر مبی  

مسائل پیچیده را حل نمایند. دارا بودن تدکبری انتقبادی و روحیبه نقدپبذیری نیازمنبد      

عاطدی باال و درک سایر افراد سازمانی در کار کردن ببا یکبدیگر اسبت. در همبین      هوش

توانند روحیبه انتقبادی و چالشبی     راستا افرادی که تعهد سازمانی باالیی داشته باشند می

کنندگان  از شرکت یکیزعم  بهباالتری نیز در سازمان از خود بروز دهند. در همین زمینه 

   در مصاحبه:
بباهم کنبار    یعنبی  ؛داشبته باشبند   باالیی یهوش عاطد یستیبا همکاران»
 ،اسبت  مهبم نیبز   یهبوش عباطد  ، وکبار  های کسبب  مهارت یایند؛ در کنارب
 اننبد بتو و در زمبان مناسبب   درک کننبد  را یگرهمبد  که بتواننبد  یطور به

 .  «دکنن و نقد تائید را یگرهمد
 ای اظهار داشته است: کننده بودن شرکت یرزمینه نقدپذ دریا 

که منجر به نقد هبم   ینظر اختالف است. مهم یلینظر داشتن خ اختالف» 
مثبل  نیز باشند.  حل راهی که به همراه نقد همدیگر به دنبال ا گونه . بهشود

ببه   دنقب  یقتنقد در حق ینکنیم. ا می یقو دیگر راهم ینیتمر یفدوتا حر
 هبا  حل راه اون یدر راستا یاطالعاتمدام  یم،هایی است که ارائه داد حل راه
برطبرف   را ه شبد که گرفتب  یاشکاالت آنچطور  ینیمکنیم که بب می یداپ را
 .«یمکن

تبرین عوامبل    عوامل مدیریتی در زمینه قابلیبت پویبا ازجملبه مهبم     عوامل مدیریتی:

یی نسبت ببه  باال یحسگرشود تا  باعث میارشد سازمان  یریترد مدتجربه و خِباشد.  می

 یرهببر  یهبا  و سببک  یریتیمبد  یرفتارهبا اشبته باشبند.   مسائل و تحبوالت محیطبی د  

 (.5161، 82و فرنانبدز  ینا)کابرالس، باراچ هستند یاپو های یتقابل یبرا یمهم یها محرک

در زمینبه پبایش محیطبی و کسبب اطالعبات       ارشد سبازمان  یریتمدو تمایل  یبانیپشت

د. یکببی از توانببد روحیببه یببادگیری افببراد سببازمان را افببزایش دهبب  جدیببد از بببازار مببی
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هبایی مبرتبط ببا کسبب      کنندگان در زمینه پشتیبانی مبدیریت ارشبد از فعالیبت    شرکت

 گونه اظهار داشته است: ینااطالعات از بازار 

ها و  ها و کندرانس حضور در همایش یباز برا یفضا یکشرکت ما عمالً » 
مبثالً   دهد،چنین مواردی نمیبه  یدارد، اصالً هم پاسخ مند  مجامع علمی

قبرار اسبت    یانبه م یایآسب  یدر ارتباط با تجارت با کشورها یناریاگر سم
 یبن ا یگیبر سبازمان هبم پ   یریتم و مبد یکن برگزار شود، در آن شرکت می

از مبا   هبا  و نمایشبگاه  ینارهاسبم  یو همبواره پبس از برگبزار    ودهموضوع ب
 «.باشد از ما می یدو به دنبال کسب اطالعات جد گیرد یبازخورد م

کبه سبازمان خبود را     یزمبان های این پژوهش،  با توجه به یافته های سازمانی: گیویژ

از  یکبی عنبوان   ببه  یدیبت دانبد و همبواره از ک   باکیدیبت مبی   یمحصبوالت  یدمتعهد به تول

هبای خبود را    دارد استراتژی یبرد سع خود نام می یدر فلسده سازمان یهای اساس ویژگی

هبای سبازمان موجبب     جه ببه فلسبده و اسبتراتژی   تودهد.  یوندبه فلسده کالن سازمان پ

های سازمانی در سراسر سازمان گسبترش یاببد و موجبب تعهبد کارکنبان       شود ارزش می

عنبوان مزیبت رقبابتی سبازمان      تواند در آینده ببه  یعنی تأکید بر نقاط قوتی که می؛ شود

 :  دارد که ای در این زمینه چنین عنوان می کننده مثال شرکت عنوان باشد. به

 انتقبال دهبیم،  ببه سبمت ببازار     را انخودمب  نقاط قوتکنیم  می یما سع»
 یم، بایبد کنب  یبد محصبول را تول  یبن مبا ا اسبت  اگبر قبرار    گوییم یم یعنی

 ینهمب  یببرا  یسبتیم. نبباال   یبراژ به فکبر ت  یم؛کن یدتول را ترینش باکیدیت
 ینجبوری کنبیم ا  احسبار مبی   یولب  رودمبی  بباال  هم یمت محصوالت ماق
 .«رودباال می هم مای ندگارام

تبوان مشباهده    ( مبی 6111طور که در مدل تیس ) همان های پایش محیطی: سیستم

کرد پایش محیطی یکی از اجزای اصلی مدل وی است. جذب اطالعات و دانش از بازار و 

توانبد از سبوی مبدیران و کارکنبان ببا اسبتداده از مشباهده         یمب پایش تحوالت محیطی 

هبای پبژوهش    مختلبف سبازمانی صبورت گیبرد. طببق یافتبه      هبای   مستقیم و یا سیستم

صورت داخلی و یا خارجی صورت گیرد.  تواند به طورکلی پایش و رصد تحوالت بازار می به

هبای تحقیقباتی    های داخلی توسط تیم ابزارها و سیستم واسطه بهتواند  پایش محیطی می

از مشتریان اصلی و یا  مختلف بخصوص بخش بازاریابی با استداده از نظرسنجی و بررسی
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مثبال نظبر    عنبوان  افزارهای کسب و تحلیل اطالعات محیطی در بازار صورت گیرد. ببه  نرم

هبای پبایش    کنندگان در زمینه کسب اطالعات از بازار ببا اسبتداده از تبیم    یکی از شرکت

 محیطی:

ها و اطالعاتی کبه   در شرکت یک گروه داریم برای گدتمان در مورد داده» 
گیببریم، مببدیرعامل و رئببیس   وکارمببان مببی ر در راسببتای کسببباز بببازا
 .  «مدیره ما هم تو این گروه هستند هیئت
های خارجی پایش محیطی نیز  های این پژوهش از طریق ابزارها و سیستم طبق یافته

توان رصد تحوالت محیطی را از طریق حضور و ندوذ در مراکز ایجاد خببر، حضبور در    می

هبای تخصصبی، از طریبق    ها و نشست ها، انجمن مانند کندرانس مجامع علمی و آموزشی

هبای اجتمباعی و ارتبباطی     هبا و شببکه   و رسبانه  سب اری  رقبای همکاری کننده در برون

مختلف انجبام داد. در زمینبه پبایش محبیط ببا اسبتداده از رقببای همکباری کننبده در          

 عبارت است از: کنندگان در این زمینه س اری تولید نیز نظر یکی از شرکت برون

ببه  مبا   ینکبه جبای ا  را هم به یمشتر یازهایاز اطالعات بازار و ن یبخش» 
هبای   چون کارخانه س ارند هایی که تولید را به ما می شرکت دست بیاوریم

-در اختیبار مبا مبی   عمبالً   اطالعات فراوانی از بازار دارندهستند و  یبزرگ

ها به دسبت   را از طریق آن گذارند. به این نحو اطالعات زیادی از مشتریان
 .«آوریم می

اداره، کنتبرل و   یو تعبامالت ببرا   یندهاکه در آن فرآ یخاص یطشرا بستر: یا زمینه

 گذارند. گیرد و بر راهبردها تأثیر می صورت می یدهپاسخ به پد

آوری انببوهی از اطالعبات    صبرفاً جمبع   :دانبش گدتمبان و  ببر   یمبتنجمعی فرهنر 

ازآنکه اطالعات از محبیط دریافبت    وفقیت سازمان کمک کند. پستواند به م محیطی نمی

شبده و جبذب فراینبدهای     شد این اطالعات باید به دانش کباربردی در سبازمان تببدیل   

 دانبش سازمانی شود. به عبارتی باید بر اسار اطالعات پبایش و دریافبت شبده از ببازار،     

 گبذاری  اشبتراک دی سبازمان  و به طرز صحیح میان عوامل و افراد کلی شده خلق و تبدیل

آن دانش، موجب سازگاری با تحوالت، پاسخگویی نسببت ببه   کاربست شود و درنهایت با 

طورکلی حل مسائل سازمانی شود. لذا حل مسائل پیچیده سازمانی  تغییرات محیطی و به

در فرهنگی که کار تیمی را تقویت نماید و جلسات گروهبی را در ببین اعضبای سبازمان     
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گیرد. برگبزاری جلسبات گروهبی و همدکبری در سبازمان و       بهتر صورت می تشویق کند

گدتمان سازی در راستای تحوالت محیطی موجب تشبویق اعضبا ببه مشبارکت در حبل      

 کنندگان در مصاحبه: شود. به گدته یکی از شرکت مسائل می

گدتمبان   انقبدر بباهم   کنبیم  همواره طی جلسات مختلدی که برگزار مبی »
ذهنمبان   ملکهدهیم تا  ات و نظراتمان را به هم انتقال میو تجربیکنیم  می
 .«شود

توانبد   یی که بخش بازاریابی میها مهارتترین  یکی از مهم مدیریت ارتباط با مشتری:

طبور   داشته باشد این است که به طرز مناسبی با مشتری ارتباط برقرار کرده و بتوانبد ببه  

های تحقیقاتی و همچنبین امکانبات    تن تیممستمر نیازهای مشتریان را رصد نمایند. داش

تبر شبدن سبازمان ببا      افزارهای ارتباط با مشتری موجب هبر چبه نزدیبک    ای و نرم رسانه

تبری ببا    هبا بتواننبد ارتبباط نزدیبک     شود. هر چه سازمان کنندگان می مشتریان و مصرف

هبا   ی آنها کننده داشته باشند به همین ترتیب شناخت بهتری از نیازها و خواسته مصرف

توانبد دانبش ببازار     کننبدگان مبی   واسطه ببا مصبرف   کنند. ارتباط مستقیم و بی کسب می

منظور ارتبباط   کننده به عمیقی را برای شرکت فراهم آورد. بر اسار اظهارات یک شرکت

 های مختلدی را اتخاذ کرد:   توان راه با مشتری می

تبر   ارتباط مستقیم یتتقو یعنی؛ یرگی استساختار مو یتما تقو یکردرو»
 .«...کننده است با مصرف یممن ارتباط مستق یکردرو یول .آخر های یهبا ال

اطالعبات   یبل تحلکسبب و   یشبرفته پ یافزارها وجود نرم بسترهای فناورانه اطالعاتی:

عنوان بستری ارزشمند برای تقویت پایش محیطی و کسب دانبش از   تواند به نیز می بازار

تواننبد پبردازش    افزارها می ای که این نرم ال و طیف اطالعاتی گستردهبازار باشد. سرعت با

شود. انواع مختلدی از  کنند موجب تقویت تصمیمات مدیریتی و سایر اعضای سازمان می

عنبوان   تواننبد ببه   های هوش تجاری و داشبوردهای سازمانی وجود دارند کبه مبی   سیستم

ی در سبازمان کمبک کننبد. ایبن     گیرنبدگان کلیبد   سیستم پشتیبان تصمیم ببه تصبمیم  

هبای زمبانی مختلدبی ذخیبره کبرده و       توانند اطالعبات را ببر اسبار دوره    ها می سیستم

گذاری و... برای  ای را در زمینه فروش، توزیع، لجستیک مواد اولیه، قیمت گزارشات لحظه

 گیری مدیران بازاریابی و ارشد سازمان فراهم سازند. همچنبین امبروزه بسبترهای    تصمیم

هبای اجتمباعی موجبب ارتبباط هرچبه بیشبتر مشبتریان و        مختلف ارتباطی مانند رسانه
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هبای   یبت فعالیر زیبادی در  تبأث ها شده است که ایبن موضبوع   با سازمان کنندگان مصرف

 خواهد داشت. ها آنبازاریابی 

شده در بخبش بباال    های اشاره شاید بتوان گدت بسترها و زمینه :کارآمد یمنابع انسان

کبارگیری   شوند که نیروی انسانی کارآمدی توانبایی ببه   برای سازمان مدید واقع میزمانی 

هبای   هبا ببا بحبث    ها را داشته باشد. امروزه باوجود آشبنایی بیشبتر مبدیران سبازمان     آن

هبا   هبا از سبوی آن   استراتژیک، لزوم استداده از نیروهای متخصص دانشگاهی در سبازمان 

هبای مختلبف سبازمان     ای متخصبص در بخبش  شبود. داشبتن نیروهب    بیشتر احسار می

هبای   عنوان بستر مناسبی برای یادگیری بیشتر کل سازمان فراهم آورد. بخش تواند به می

هبای   ینبه زمیبده مختلدبی در   د آمبوزش توانند از نیروهبای متخصبص و    بازاریابی نیز می

ر درک و منظبو  کننبده و زنجیبره ارزش ببه    بازاریابی، تحقیقات بازار، تحلیل رفتار مصبرف 

 تر دانش بازار استداده نمایند. تحلیل دقیق

گذارد.  و راهبردها تأثیر می یندهافرآ یکه بر چگونگ یکل یطشرا گر: مداخله شرایط

 شوند. ها می پدیده یفتضع یا یدکه باعث تشد یطیشرا

کننبدگان در مبورد میبزان سبالمت محصبوالت       مصبرف  ی:و فرهنگب  یعوامل اجتماع

هبای زیبادی دارنبد. از سبوی دیگبر ببرای تولیبد         تولیدی در صبنعت غبذایی حساسبیت   

شده است که این مبوارد   های ملی تعریف محصوالت لبنی استانداردهایی از سوی سازمان

همچنبین   باید همواره مورد ارزیابی و نظارت واحدهای بازاریابی و کیدیبت قبرار گیرنبد.   

کنندگان نسبت به مصرف مواد غذایی و لبنبی نسببت ببه گذشبته      سلیقه و ذائقه مصرف

تر شده است. امروزه ذائقه افراد و سنین مختلف نسبت به مصرف محصوالت لبنبی   متنوع

توانبد همبواره رقببا را ببر آن دارد تبا       با گذشته تغییر کرده اسبت. چنبین تغییبری مبی    

های مختلف روانه بازار سازند؛ لبذا ایبن موضبوع ضبرورت      محصوالتی جدیدی را در طعم

طلببد و نیازمنبد تبالش زیباد      کنندگان را می پایش عمیق محصوالت رقبا و ذائقه مصرف

 کنندگان و کسب دانش بازار است. یکی به مصرفنزدهای تحقیقات بازار و  تیم

یزان فعالیبت  توانند اثر مستقیمی بر م یک سری از عوامل تولیدی می عوامل تولیدی:

ها در پیگیری راهبردهایشان داشته باشبند. در زمبان    گیری مدیران این شرکت یا تصمیم

بایست کمبود مبواد اولیبه را جببران     کمبود مواد اولیه خطوط تولیدی شرکت چگونه می

توان از ایبن   نماید و یا در صورت وجود منابع اولیه مازاد در برخی فصول سال چگونه می
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لید محصوالت جدید استداده کرد؟ همه این موارد بایبد از طریبق پبایش،    فرصت برای تو

قبضه و کاربرد دانش از بازار از طریق واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار صبورت گیبرد.   

توان با پایش  های پنهان چنین شرایط را می کاهش اثرات تهدیدی و یا استداده از فرصت

همدکری خبرگان سازمانی و بخصوص کارکنبان   لحظه تحوالت محیطی و به و رصد لحظه

 واحد بازاریابی و تحقیقات بازار به انجام رساند.

ها  تواند بر روی تمرکز سازمان عوامل اقتصادی داخلی نیز می ی:داخل یعوامل اقتصاد

هبایی ماننبد    ویژگی ها اثرگذار باشد که شامل های داخلی و صادراتی آن در میزان فعالیت

 یت کلبی وضبع و کننبدگان   مصبرف  یدقدرت خر ،کاهش سرانه مصرفیا  شیتوجه به افزا

کننبدگان ازجملبه عوامبل اقتصبادی      میزان تورم و قدرت خرید مصرف شود. ی میاقتصاد

ها را تحت تبأثیر قبرار دهنبد.     های بازاریابی سازمان توانند استراتژی مهمی هستند که می

ر و یبا جنبر رقبابتی ببین     تواننبد موجبب کوچبک و ببزرن شبدن ببازا       این عوامل مبی 

مبورد رصبد مبداوم قبرار      های مختلف گردد که باید از سوی واحبد بازاریبابی    تولیدکننده

 گیرد.

صنایع مختلف ازجمله صبنایع لبنبی همبواره از تحبوالت      :المللی تحوالت مجامع بین

ه پذیرند. روابط بین کشور ما و کشورهای منطقه و تحوالتی ک المللی تأثیر می مجامع بین

هبا در   های شبرکت  تواند بر راهبردها و استراتژی گیرد می المللی صورت می در مجامع بین

توانبد   مثال این اثرات می عنوان زمینه تولید و صادرات تأثیر مثبت یا مندی داشته باشد. به

منظور گسترش صادرات ببه سبایر کشبورها اثرگبذار      های لبنی به بر نگاه صادراتی شرکت

هایی که در سایر کشبورها در   واند موجب تضعیف موضع صادراتی و شرکتت باشد و یا می

هبایی اثرگبذار    های بازاریبابی چنبین شبرکت    باشند نیز شود و بر فعالیت حال فعالیت می

 باشد.

هبای   تواند بر فعالیت گری که می ترین عوامل مداخله از مهم :کالن دولت های سیاست

هبای کالنبی اسبت کبه در کشبور وجبود دارد.       ستهای اقتصادی اثرگذار باشد، سیا بنگاه

ترین عوامل مهمی است که همواره بایبد از سبوی    های پولی و مالی دولت از مهم سیاست

هبای   ها و یارانه های تولیدی مورد رصد و پایش قرار گیرد. همچنین اینکه حمایت شرکت

یبت تولیبد و ادامبه    هبا و ظرف  تواند مسیر اسبتراتژی  انرژی تا چه میزان باشد، این امر می

کننبدگان در   مثال نظر یکی از شبرکت  عنوان فعالیت یا بقای یک سازمان را تغییر دهد. به
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 این زمینه:

تعرفبه کوچبک    یبه  اسبت زمبانی   اگبر قبرار   یمبدون یستیفضا با اینتو » 
تونه برای محصوالت ما رقم بزنبه   می ی رواتداق کار چه ینبخوره، ا یگمرک

هبای بازاریبابی    ینبه هزگذاری یبا   باید توی قیمت هایی رو و ما چه سیاست
 .«شرکتمان لحا  کنیم

 یبان جر شبود.  منتج مبی  یمحور یدهکه از پد یخاص یها برکنش یاکنش  :راهبردها

عنبوان راهببردی اساسبی     تواند به می در سازمان تحوالت بازار یمستمر گدتمان در راستا

هبا ببرای موفقیبت در ببازار      سازی و اشتراک دانش در سازمان باشد. سازمانبرای درونی

باشبند کبه متشبکل از خبرگبان سبازمانی،       هایی می متالطم نیازمند تشکیل گروها و تیم

طبور مبداوم    های مختلف باشد. اطالعات محیطی باید به کارکنان باتجربه و مدیران بخش

هبا   منظور تحلیل و پبردازش آن  شده و به ر کسبهای واحدهای بازاریابی از بازا توسط تیم

هبای پبایش    تواند به تیم های تحلیل اطالعات قرار گیرد. عاملی که می در اختیار این تیم

است. امروزه اسبتداده   های کسب اطالعات بازار سیستم یروزرسان بهاطالعات کمک نماید 

ای تحلیل اطالعبات ببازار   ه روز مانند هوش سازمانی و تجاری و سیستم های به از سیستم

توانند اطالعات مهمی از بازار را در اختیار سازمان قبرار دهنبد. ببا برگبزاری جلسبات       می

تبوان   همدکری همواره با استداده از بحث و گدتگو و اشتراک دانش و تجربیات ذهنی می

یبل  هبای تحل  یافبت. عبالوه ببر ایبن اسبتداده از تبیم      اطالع طور مداوم  بازار بهتحوالت از 

ی و شبرکت در  گدتمبان سباز  شبود افبراد ببا اسبتداده از      اطالعات در سازمان موجب می

تواند مؤثر واقبع شبود    های خود را ارائه نمایند. ایده یابی زمانی می های گروهی ایده بحث

یبابی و حبل   طور مستمر در سازمان برگزار شود. مرحله ایده که چنین جلسات گروهی به

تواند با استداده از خالقیت و  طالعاتی که از بازار کسب شده میمسئله بسیار مهم است. ا

هبا   هایی ناب تبدیل شوند. ایده صورت ایده صورت تیمی و گروهی به تمرکز روی مسئله به

توانند بروز نمایند که افراد در آن مشارکت کامل داشبته باشبند    ها در فضایی می حل و راه

های خود را مطرح نمایند. کسب اطالعات  د بتوانند ایدهمور دور از انتقادهای بی و افراد به 

دهنده گرایش سازمان به ببازار اسبت. زمبانی کبه      های پایش اطالعات نشان از طریق تیم

طبورکلی در   های پایش اطالعات در مورد مشتریان، رقبا، ببازار و ببه   سازمان از طریق تیم

پبردازد در واقبع    ار خبود مبی  وک مورد تغییر و تحوالت موجود در فضای اکوسیستم کسب
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دهنده گرایش به بازار بوده و به عبارتی به دنبال کسب دانش بازار است. دانش بازار نشان

توانبد   مبی  یجمعب  یندهایفرا ینچنهای آتی سازمان باشد.  گیری تواند مبنای تصمیم می

 رییادگی یندهایفرا یقطر ینگذاری دانش در سازمان شده و از ا اشتراک یلموجب تسه

 .یدنما یترا تقو یسازمان

با رصبد و   آیند. راهبردها به وجود می اتخاذهایی هستند که در اثر  خروجی :پیامدها

کبارگیری دانبش    ها و تهدیدهای محیطی و تببدیل و ببه   پایش محیط و شناسایی فرصت

 هبای خبود را افبزایش داده و از    ها و قابلیت تواند شایستگی شده از بازار، سازمان می کسب

پبردازد، اطالعبات    مند شود. زمانی که سازمان ببه پبایش محبیط مبی     پیامدهای آن بهره

-کند و مبی  یمهای مشتری را بهتر درک  کند و نیازها و خواسته زیادی از بازار کسب می

ای را عرضه کنبد. همچنبین   محصوالت جدید و بهبودیافته ها آنتواند برای رفع نیازهای 

ها و تهدیدها و تغییبر و تحبوالت محیطبی را درک و     رقبا، فرصتهای  تواند توانمندیمی

کند. درک تغییرات محیطی در کنار برگزاری جلسات همدکبری در سبازمان و    شناسایی 

شبود. هرچبه افبراد بیشبتر      اشتراک دانش موجب یادگیری مستمر فردی و سازمانی مبی 

و سببازمانی نیببز شببوند، تجربیببات فببردی  درگیببر فراینببدهای یببادگیری در سببازمان مببی

تواند موجب شود که سازمان به  شود. چنین پیامدهایی می می روزرسانی یافته و به افزایش

تری نسبت ببه تحبوالت محیطبی از خبود نشبان دهبد؛        های مختلف واکنش سریع شکل

وکار و ترکیب مجدد این منابع خود  بندی مجدد منابع کسب ازجمله ممکن است با پیکره

ا شرایط بازار منطبق سازد و به مزیت رقابتی دست یاببد. نظبر یکبی از    را به نحو بهتری ب

 های سازمان عبارت است از:  بندی مجدد منابع و ظرفیت کنندگان درزمینه پیکره شرکت

 یبه . یکنبه پبودر م  را یبر پن یبد از تول یکه آب ناشب  یمدار تولیدی خط ما»
. وجود داره ورتو کش مازاد یرش یین،پا یادم یاتاز سال مصرف لبن یمقاطع

مبازاد اسبتداده    یرش ینکه از ا یندیشیمب یتونیمم یریچه تدب ماوقت  ینا
راه  یبر رو در کنبار اون خبط پبودر آب پن    تولیبدی  خبط  یبه  یم. گدتیمکن
 .«تبدیل کنیم خشک یرش و به یمکن رو خشک یرکه ش یندازیمب

منبافع  توانبد دیبدگاه اعضبای سبازمان را ببه سبمت        چنین روندی در طول زمان می

وکار در آینده را موجبب شبود. از دیگبر     بلندمدت سوق دهد و پایداری و ماندگاری کسب

کننبدگان، توسبعه    و مصبرف  یانمشتر یازهایو درک بهتر ن ییشناساتوان به  پیامدها می
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توانبد   مبی ایبن امبر    اشاره کرد که یدیمحصوالت تول یدیتک یشو افزاید محصوالت جد

 .یدنما یتتقونیز سازمان را  ینگاه صادرات

 ینبد ای است کبه اسبار و محبور فرآ    پدیده یمقوله محور :یمحور یا یاصل مقوله

 یانبدازه کباف   ببه  یبد شود با انتخاب می یمحور یا یعنوان مقوله اصل ای که به است. مقوله

مقولبه محبوری در ایبن     را به آن مبرتبط کبرد.   یمقوالت اصل یربوده و بتوان سا یانتزاع

 ای پویای بازاریابی است.ه پژوهش قابلیت

 گیری نتیجه

منظبور توسبعه قابلیبت پویبای بازاریبابی ببود.        هدف ما در این پبژوهش ارائبه مبدلی ببه    

 یبای هبای پو  پژوهش قابلیت یندر ا یمحور یدهپد طور که مدل پژوهش نشان داد، همان

 و توسبعه  گبر( قبرار دارد. ببرای    ای و مداخله است که تحت شرایط )علی، زمینه یابیبازار

 مبؤثر  نقبش  سبازمان  بیرون و درون در بسیاری پویای بازاریابی عوامل های قابلیت تکامل

توان به عوامل مبدیریتی، فبردی و    های این پژوهش می به یافته با توجهکنند که  می ایداء

وکار اشاره  های پایش کسب و سیستم وکار انسانی، سازمانی، فضای رقابتی صنعت و کسب

انش بازار و پایش اطالعات ببازار هرچنبد مسبتلزم مشبارکت همبه اعضبای       تولید دکرد. 

هبای بازاریبابی و بخصبوص کارکنبان واحبد بازاریبابی ماننبد         شود، اما بخبش  سازمان می

ای در ایبن زمینبه    تحلیلگران بازار، مدیران بازاریابی و مبدیران محصبول نقبش برجسبته    

انبد. ببه    کرده نیز به این موضوع اشاره( 5111طور که برونی و ورنا ) خواهند داشت؛ همان

وکبار و صبنعت نزدیبک     این منظور سازمان باید همواره خود را به ببازار و محبیط کسبب   

ها و تهدیبدهای محیطبی را شناسبایی نمایبد. وجبود رقببایی ببا         ساخته تا بتواند فرصت

سو و پیچیبدگی و ابهبام محیطبی از سبوی دیگبر و       برندهای قوی در صنعت لبنی از یک

ریبزی  هبای اطالعباتی در ایبن صبنعت موجبب ضبعف در برنامبه        یگباه پاهمچنین ضعف 

ها بدون داشتن اطالعبات درسبت، قبادر ببه      رو سازمان شود؛ ازاین ها می بلندمدت شرکت

استراتژیک نبوده و نیازمند پایش اطالعات محیطی هستند. برای تحقق ایبن    ریزی برنامه

هبای تحقیقبات    نند حضور در مراکز ایجاد خبر، تیمهای مختلدی ما توانند از روش امر می

افزارهبای کسبب اطالعبات، کسبب      بازار، حسگری توسط مدیران و خبرگان سازمانی، نرم

نقبش  س اری و... استداده کنند. در این میبان   اطالعات از رقبای همکاری کننده در برون
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طه شبناختی کبه از   واسب  مدیریت ارشد سازمان مهم است. تجربه و خِرد مدیران ارشد ببه 

ای که در درک  شده واسطه تجربیات انباشته وکار دارند و همچنین به بازار، صنعت و کسب

 طبور کبه   همبان کنبد.   متغیرهای محیطی دارند نقش حیاتی را در این زمینبه ببازی مبی   

های پویا اشاره ببه فراینبدهای شبناختی و ادراکبی      کند قابلیت اشاره می (5161) 81ناگل

( 5161)پژوهش لوپز و همکاران  یجبخش با نتا یناهای  سازمان دارد. یافته مدیران ارشد

ببه عنبوان    یو یکاستراتژ یارشد سازمان و رهبر یریتمطابقت دارد که در آن نقش مد

 عنوان شده است. یاپوهای  یتتوسعه قابل یبرا یعامل اصل یک

کارکنبان   ییدانبش، مهبارت و توانبا    یبق از طر توانبد  یمب  یای بازاریبابی پو های یتقابل

و  یالشبرنوب  (.5164، 81و هبالر  یور)ن یابد، توسعه یدانش سازماننیز ( و یانسان یه)سرما

در توسعه  ینقش مهم یانسان یهکه سرما اشاره کردنددر پژوهش خود نیز ( 5151البانا )

از  ییسبطح بباال  ببا  ی کارمنبدان کبه از   ییها بنگاهکند.  یم یداا یابیبازار یایپو های یتقابل

را بهتبر   ییبر به تغ یازمنابع خود، ن یهپا یدتجربه و دانش برخوردار هستند، احتماالً با تجد

 هبای  یبه پا یمنبابع دانشب   یبن . ادهنبد  یسرعت به آن واکنش نشان مب  داده و به یصتشخ

ببا   این بخبش های  یافته. دهند یشرکت قرار م یاررا در اخت ویاپ های یتقابل یجادا یاساس

( مطابقبت دارد کبه معتقدنبد    5164و هبالر )  یبور ( و ن5111) یسو تب  یراستدالل آگوئ

 دارنبد کبه   یباز ن یرانیماهر هسبتند و هبم ببه مبد     یارکارمندان بس یازمندهم نها  شرکت

از  .یرنبد به کبار گ  یاپوهای  یتخلق قابل یکارمندان را برا یناهای  دانند چگونه مهارت می

 هبای  که قابلیت نیز در پژوهش خود اظهار داشته است (5162) 83سوی دیگر کورتموالیو

 .شبود  مبی  ایجباد  سبازمانی  های ویژگی و افراد خاص های ویژگی بین تعامل واسطه به پویا

 یبافتن  ماننبد اسبتمرار در   ییهبا یژگیو یدبا یانسان یروهاینهای این پژوهش  طبق یافته

در کار کردن ببا   یهوش عاطد ی،و چالش یحل، نگاه چندبعدی به مسائل، تدکر انتقاد راه

 یفبرد  یها روزرسانی تجربه و به یرینقدپذ یهو روح یمیبه کار ت یاعضا، تعهد درون یرسا

منظور دستیابی به قابلیبت پویبای بازاریبابی اسبتداده از نیروهبای       به داشته باشند. یزرا ن

کورتموالیبو   و( 5161( و ناگبل ) 5163هلدبات و همکباران )  چندمهارته ضبروری اسبت.   

 انبد.  کبرده   اشباره  یاپو یتو خلق قابل یجادسازمان در ا یبه نقش منابع انساننیز  (5162)

 پویببا، هببای قابلیببت تکامببل و توسببعه مسببیر هببای نیببروی انسببانی در ویژگببی از یکببی

طور که در تشریح مبدل پبژوهش    همانهاست.  آن ساخت و یادگیری روی گذاری سرمایه
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سات همدکبری گروهبی و داشبتن روحیبه نقدپبذیری و تدکبر       مشاهده شد، برگزاری جل

در تائیبد ایبن مطلبب ببه اعتقباد      های نیروهای انسانی یادگیرنده است.  چالشی از ویژگی

یادگیری و فرایندهای دانشی بیشبترین سبهم را    یسممکان( 5161) 81پترسون و فینستاد

یادگیری نیازمند تجرببه مسبتقیم   در ایجاد و تحقق قابلیت پویا دارند. در برخی از موارد 

طلبد تبا فرصبت یبادگیری     خود فرد بوده و این امر پشتیبانی مدیران ارشد سازمان را می

 نیبز  پویبای بازاریبابی   در چنین فضایی را برای اعضای سازمان خود فراهم سازند. قابلیت

نچه که ببرن  موارد یادشده با آ. دارد تأکید گروهی یادگیری بر سازمانی دانش ایجاد برای

دهنبده   برده اسبت همخبوانی دارد؛ عوامبل توسبعه      ها نام ( در پژوهش خود از آن5168)

، 46اجتمباعی  ، تعبامالت 41یبادگیری  های پویا در پبژوهش وی شبامل فرآینبدهای    قابلیت

 افبراد  توسط تنها ضمنی دانش که باشند. درحالی می 45دانش خلق و مدیریت فرآیندهای

 .شود می ذخیره و کدگذاری تدسیر، ها، سازمان بین در صریح، اما دانش شود، می مدیریت

منظبور   جذب دانش بازار بههای پویای بازاریابی  قابلیت یهدف اصل از همین رو، ازآنجاکه

دانبش   دیب ابتبدا با  یابیب های سازمان است، لذا بخش بازار بخش ریدانش در سا نیادغام ا

سبایر  شبده را در   دانبش، دانبش انباشبته    تیریمبد  قیب و سب س از طر  بازار را جذب کند

و  نبا لیببارالس مو ببه اعتقباد   . از سبوی دیگبر   سبازد  ک ارچبه یسازمان ادغام و  های بخش

شناسبایی و   یبا پو یبت خلبق قابل منظبور   ( یکی دیگر از موارد اثرگذار ببه 5164) همکاران

(، 5111) 48و بباومن  زینبی ازجملبه آمبرو  یمحققانکارگیری توانمندسازهایی است که  به

 ییتوانمندسبازها نیز به آن اشباره داشبته انبد؛    ( 5111( و زهرا و همکاران )5111) یست

ی کبه از  هبای اجتمباع   رسبانه مدیریت زنجیبره تبأمین،   ی، ارتباط با مشتر تیریمدمانند 

هبای پویبای بازاریبابی اثرگبذار      طریق جذب دانش بازار و مدیریت دانش بازار بر قابلیبت 

تبری ببا مشبتری داشبته باشبند و       هبایی کبه بتواننبد ارتبباط نزدیبک      باشند. سازمان می

توانند به دانبش ببازار دسبت پیبدا      ها را بهتر درک کنند بهتر می ها و نیازهای آن خواسته

هبای معتببر و پیشبرفته     توانند در این راه از سیسبتم  یابی میبازار حدوامتخصصان کنند. 

هبای هوشبمندی کسبب و کبار، داشببوردهای       کسب اطالعات بازار مانند انبواع سیسبتم  

در ایبن میبان توجبه ببه عوامبل      افزارهای تحلیبل ببازار اسبتداده نماینبد.      سازمانی و نرم

هبای  ی کبالن دولبت در زمینبه   هبا  گر نیز مهم هسبتند. عبواملی ماننبد سیاسبت     مداخله

هبا تبأثیر بگذارنبد.     توانند بر تصمیمات سبازمان  های پولی و مالی و مواد اولیه می سیاست
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 یبد قبدرت خر  ی،اقتصباد  یتوضبع عوامل تولیبدی ماننبد تبأمین و قیمبت مبواد اولیبه؛       

کبه در مصبرف مبواد     یهبای  مانند حساسیت یو فرهنگ یکنندگان؛ عوامل اجتماع مصرف

تواننبد ببر    مبی  یبز ای ن المللبی و منطقبه   وجود دارد؛ و تحوالت مجامع بین ینلب و ییغذا

 اثرگذار باشند. یلبن یعصنا یابیهای بازار قابلیت یاییسازمان در پو یراهبردها

منظبور کباربردی سبازی اطالعبات      هبا ببه   طور که عنوان شد سبازمان  یت هماندرنها

هبایی   باشبند. تبیم   کاری میهای  یمشده از بازار نیازمند فرهنر جمعی و تشکیل ت کسب

هبا و   که متشکل از مدیران ارشد و خبرگان سازمانی بوده و با استداده از تجربه بباالی آن 

تواننبد اطالعبات دریبافتی از     استداده از خالقیت سایر اعضای سازمان به نحو بهتری مبی 

رگشبتی کبه در   بازار را به دانش سازمانی تبدیل نمایند. باوجود چنبین فراینبد رفبت و ب   

گیرد و فراینبد یبادگیری کبه در واحبدهای مختلبف و       میان کل افراد سازمان صورت می

روزرسبانی تجربیبات و یبادگیری     تبدریج ببه   گیبرد، ببه   بخصوص بخش بازاریابی شکل می

افتد در ایبن   گیرد. زمانی که یادگیری در سطح سازمان اتداق می یممستمر افراد صورت 

های افراد سازمانی ارتقا یافته و موجب فرایندهای کاری پویباتر   تها و مهار صورت قابلیت

تواننبد   شود. این فرایندها درنهایت مبی و انطباق بهتر سازمان با شرایط در حال تغییر می

تر سازمان به تغییبرات محیطبی، درک بهتبر نیازهبای مشبتریان و       موجب واکنش سریع

انطباق بهتبر ببا شبرایط محیطبی و      کنندگان، افزایش کیدیت محصوالت تولیدی، مصرف

های  یتتوجه به قابلها شود. به طور کلی  وکار آن ماندگاری و پایداری مزیت رقابتی کسب

 یایبه مزا یابیبه منظور دست یبه مشتر یشترو ارائه ارزش ب خلقموجب  یابیبازار یایپو

هبای   شرکت یرانمدو مدل پژوهش به ها  یافته. با توجه به شود می و عملکرد برتر یرقابت

ببه منظبور    یرونبی ب یطمحب  یشپبا های  یمت-6: شود می یشنهادکوچک و متوسط پ یلبن

دانش کسبب شبده    یبه منظور اشتراک گذار-5. شود یجادکسب اطالعات و دانش بازار ا

 یلتشبک  تمبان ببر گد  یو مبتنب  یسازمان جلسات همدکبر  یاعضا یاز بازار و دانش ذهن

 یهبا یسبتم و از س شبود  یب اطالعات از بازار بروزرسبان و کس یشپاهای  یستمس-8. شود

سبازمان   یو درونب  یرونبی ب یطمحب های  داده یلبه منظور تحل یزکسب و کار ن یهوشمند

 یطبی از تحبوالت مح  یناش یدرون و برون سازمان یلبه منظور حل مسا-4. شوداستداده 

 یبروی جبذب ن  ینبد در فرا -2. شبود و حل مسله بطور مسبتمر برگبزار    یابی یدهجلسات ا

و  یهبوش عباطد   یخالق و دارا یروهایشود ن یو سع یردصورت گ یشتریدقت ب یانسان
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و  یآموزشب هبای   دوره-1. شبود جبذب سبازمان    ییبباال  یرینقدپذ یتو ظرف یتعهد درون

 یریتمبد -1. یبرد صورت گ یافراد سازمان یدانش شغل یبه منظور بروزرسان ییمهارت افزا

افبراد   یزهدانش سازمان باشد و انگ یاشتراک گذارهای  امهبرن یبانپشت یستبا می سازمان

جهبت  -3 قبرار دهبد.   یقاطالعبات و دانبش در سبازمان را مبورد تشبو      یمبه منظور تسه

توسبعه فرهنبر    بایست می کوچک و متوسط یهاشرکت یرانمددستیابی به این اهداف 

کبه ببا   ای  گونبه  به تخت را مورد توجه قرار دهند یسازمان یو ساختارها یجمع یسازمان

 یشرا در سازمان افزا یفرد یانو م یبخش ینارتباطات ب ی،کاهش تمرکز ساختار سازمان

 دهند.

به علبت نبوع طبرح پبژوهش و      یدی،های ک الزم به ذکر است که در پژوهشیت درنها

پبژوهش   ینکههایی مواجه است. با توجه به ا با محدودیت یجنتا یمتعم گیری، یوه نمونهش

مازنبدران صبورت   های صبنعتی اسبتان    های لبنی در شهرک شرکتدر مورد  صرفاً حاضر

هبا و   شبرکت  یرمشابه در مورد سا یها پژوهش که شود می یشنهادپ ینگرفته است، بنابرا

همچنین ممکن است متغیرها و عوامبل دیگبری    .یردصورت پذ صنایع در نقاط دیگر نیز

ابی موثر باشند کبه در ایبن مطالعبه مبورد     پویای بازاریهای  نیز در رابطه با توسعه قابلیت

و صبنایع  هبا   آتی با بررسی این موضوع در شبرکت های  توجه قرار نگرفته اند، لذا پژوهش

دیگر ممکن است عوامل دیگری را نیز شناسایی نمایند. از سوی دیگبر ایبن پبژوهش ببر     

شبود   می داسار روش کیدی و داده بنیاد صورت گرفته است، لذا به محققان آتی پیشنها

 کمی و کیدی به منظور دستیابی به نتایج بهتر استداده نمایند.  های  از ترکیبی از روش

 ها نوشت پی
1. Dynamic Capability 2. Barreto 

3. Di Stefano & et al 4. Iris & Vikas 

5. Resource Based View (RBV) 6. Barney 

7. Teece & et al. 8. Winter 

9. Fang & Zou 10. Wang, Hu & Hu 

11. Elsharnouby & Elbanna 12. Kachouie, Mavondo & Sands 

13. Eisenhardt & Martin 14. Helfat 

15. Zollo & Winter 16. Madsen 

17. Path Dependencies 18. Hitchcock 

19. Byrne 20. Kieran 
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21. Marketing Dynamic Capabilities 22. Bruni & Verona 

23. Barrales-Molina & et al 24. Falasca & et al. 

25. Walugembe & et.al 26. Market Knowledge 

27. Renew 28. Insight 

29. Adaptation Processes 30. Hariandja 

31. Grounded Theory (GT) 32. Systematic 

33. Emergent 34. Constructivist 

35. Cabrales, Barrachina & Fernandez 36. Nagel  

37. Nieves & Haller 38. Kurtmollaiev 

39. Finstad & Pettersson 40. Learning Processes 

41. Social Interactions 42. Knowledge Creation & Management Processes 

43. Ambrosini & Bowman  
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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. 

 


