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مقاله پژوهشی

امروزه بازاریابی یکی از مهمترین اصول موفقیت شرکتهای مختلف است .با توجه به تنوع روزافزون شرکت-
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های تجاری و رقابت در عرصه خدمات ،دغدغه بازاریابی تبدیل به یکی از مهمترین مسائل آنها شده است.
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با توجه به رشد تکنولوژی در عصر حاضر ،بازاریابی هوشمند مسئله قابل تأمل در این حوزه است .در چنین
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محیطی ،مدیریت ناگزیر است در همه تصمیمگیریها میزان ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد و هوشمندانه
عمل کند .پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است .یافتههای
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تحقیق حاکی از این است که اطالعات دقیق ،به روز و شفاف ،ریسک تصمیمگیری غلط را کاهش میدهد و

تاریخ صدور پذیرش:

1398/10/29

این یکی از دالیل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است .در

تاریخ انتشار:

1399/12/01

این تحقیق تالش شده تا به معرفی مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکتهای سرمایهگذاری صنایعدستی
کشور مبادرت گردد .در این راستا شرکت سرمایهگذاری گسترش پایا صنعت سینا مورد مطالعه قرار گرفته

بازاریابی هوشمند،
سرمایهگذاری،

است .نتایج تحلیل دادههای به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهمترین ابعاد مدل بازاریابی
هوشمند در  3فاز (ورودی ،تحلیل و خروجی)  13مؤلفه کلی و  42شاخص شناسایی گردیدند .در نهایت با

شرکتهای سرمایهگذاری،

توجه به تحلیلهای انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایهگذاری در سه فاز طراحی

صنایع دستی.

گردید .در این میان سرمایهگذاری در حوزه صنایع دستی با توجه به داشتن مسائل و دغدغههای خاص خود
در صورت کاربست بازاریابی هوشمند موفق خواهد بود.
اهداف تحقیق:
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مقدمه
شیوههای داد و ستد در طول تاریخ ،مسیر پر فراز و فرودی را طی کرده است و به اقتضای زمان و مکان تحوالتی را
پشت سر گذاشته است .امروزه شیوههای هوشمند داد و ستد به یکی از عوامل مؤثر در تجارت تبدیل شده است.
شرکتهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر با توجه به رقابتی شدن بازار
صنعتی و پیدایش بخشهای خصوصی و حضور شرکتهای خارجی در آینده نزدیک و ضرورت ادامه بقا در آن زمان
درصدد اثربخش نمودن فعالیتهای بازاریابی خود برآمدهاند .اثربخش نمودن فعالیتهای بازاریابی میتواند بیشترین
تأثیر را بر موفقیت شرکتها داشته باشد و برای تحقق چنین هدفی توجه بیش از پیش به مقوله بازاریابی و هوشمندی
بازاریابی ضرورتی دو چندان پیدا میکند .فشارهای رقابتی در دنیای امروز بر بنگاهها ،باعث شده است که اهمیت دانش
را در حوزههای رقابتی به درستی درک نموده و تالش نمایند از این ابزار در جهت دستیابی به اهداف رقابتی خود
استفاده نماید .میتوان گفت که ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن بیست و یکم ،مستلزم شناخت
تغییرات تأثیرگذار بر سازمان ،چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیتها در ارتباط با تقاضاهای متنوع
مشتریان است .امروزه سازمانها برای اینکه در محیط به شدت رقابتی به حیات اقتصادی خود ادامه دهنده به ابزارهای
جدیدی جهت تصمیمسازی و تصمیمگیری نیاز دارند ،از جمله این ابزارها ،هوش یا بازاریابی هوشمند است که در
سطح جهان و در بین شرکتها به سرعت رو به رشد و گسترش بوده و در حال تبدیل شدن به معیاری است که بتواند
مدیران شرکتها و سازمانها را در اخذ تصمیمات هوشمندانه یاری دهد .هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطالعات
بازاریابی شناخت بهتر بازار و رقبا و در نتیجه دستیابی به نتایج بهتر در کسب و کار است خیلی از مطالعات ارتباط
بازاریابی با عملکرد شرکت را تأیید کردهاند .همچنین تحقیقات قبلی بهطور مداوم نشان میدهد که قابلیتهای بازاریابی
میتواند توانایی شرکتها را افزایش دهد .مسئله این است که باید تمام وظایف یک شرکت برای رسیدن به اهداف
کالن آن هماهنگ و بهطور متقابل روی هم تأثیر بگذارند؛ امّا آنچه در عمل روی میدهد ،نشان میدهد که روابط میان
بخشها گاه با رقابت زیاد و نداشتن اعتماد همراه است .یک مشکل اساسی برای مدیران امروزی تغییر و پیچیدگی
ناشی از تعامل سازمان با محیط آشفته بازاریابی خارج سازمان است .شرکتهای موفق ،دیدگاه بیرونی را در مورد کسب
و کار خود تقویت میکنند و آنها بازاریابی را میشناسند و این مسئله با دریافت و تحلیل هوشمندانه اطالعات از بازار
اتفاق میافتد و این اطالعات استراتژیها ،ساختارها و سیستمهای سازمانها را تحت تأثیر خود قرار میدهد .نبود
سیستم هوشمند در بخش بازاریابی هلدینگهای سرمایه گذاری با توجه به رقابتی شدن بازار تهدیدی برای این
هلدینگها است؛ لذا تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این مسئله در راستای ارائه مدل بازاریابی هوشمند در شرکت
سرمایهگذاری اقدام خواهد نمود.
در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .در این
میان ،آثار در خصوص بازاریابی در صنایعدستی به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر مدرن
بر توسه پایدار صنایعدستی ،شواهدی از گلیم گیالن» توسط نگار گیالنی و همکاران( )1393به رشته تحریر در آمده
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است .ظرفیت باالی اشتغال صنایعدستی سبب شده است تا عملکرد صنعتگران در حوزه فعالیتهای بازاریابی در سطح
مطلوبی نیست .در این پژوهش ،اشارهای به بازاریابی هوشمند در صنایعدستی نشده است .لذا پژوهش حاضر در صدد
است تا به بررسی این مسئله ضروری بپردازد .روش انجام پژوهش حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی
میباشد؛ زیرا با بهکارگیری نظریهها و آمار در جامعه آماری و بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفته در
این زمینه به نتایجی دست مییابد که برای آن دسته از سازمانهایی که در حوزه جامعه آماری قرار میگیرند ،قابل
استفاده میباشد .از لحاظ شیوه و نحوه جمعآوری و دریافت اطالعات ،این تحقیق در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد.
در راستای بررسی دقیقتر ،شرکت سرمایهگذاری گسترش پایا صنعت سینا مورد مطالعه قرار گرفته است .در این
پژوهش از روش کیفی بهره استفاده شده است .بدین صورت که پس از انجام مطالعات اولیه که با استفاده از مطالعه
پایاننامهها ،مقاالت ،کتب مرتبط و سایتهای اینترنتی صورت گرفت ،محقق سؤاالت زیادی را بهصورت باز و نیمهباز
طراحی و آماده کرده که در گروههای متمرکز مطرح و به بحث گذاشته شد .نتایج مستخرج از گروههای متمرکز با
استفاده از روش تحلیل محتوا دستهبندی و سپس با روش دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای اجرای
بخش کیفی تحقیق و تشکیل پنل خبرگان به  80خبره پیشنهاد همکاری داده شد که نهایتاً  34خبره آمادگی اولیه
خود را برای اجرای طرح اعالم نمودند و به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش به منظور استخراج شاخصهای
هر بعد مدل عالوه بر استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعه اسناد باالدستی ،از روش دلفی فازی به دلیل وجود عدم
قطعیت در شناسایی شاخصهای هر بعد مدل استفاده خواهد شد .از آنجایی که اجرای تحقیق با همه اعضای جامعه
با محدودیتهای زمانی ،مکانی و هزینه فراوان و  ...روبرو است ،الزم است با یک روش مناسب از کل جامعه نمونهای
انتخاب شود که معرف واقعی جامعه باشد ،بر همین اساس از روش نمونهگیری استفاده شد .تالش شد تا نمونه تحقیقی
به گونهای انتخاب شود که بهعنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند .بدین منظور در بخش کیفی
تعداد  34نفر (تا زمان رسیدن به حد اشباع و اجماع) از خبرگان دانشگاهی و اساتید حوزه بازاریابی انتخاب گردیدند.
.1سیستم اطالعات بازاریابی
به مجموعهای از اجزای مرتبط به هم که اطالعات را جمعآوری ،بازیابی ،پردازش ،ذخیره و توزیع میکند و میتوانند
به مدیران و کارکنان در تجزیه و تحلیل مشکالت و رهبری در مسائل پیچیده کمک کنند ،سیستمهای اطالعاتی
میگویند(صفایی .)37 :1390 ،در رابطه با سیستمهای اطالعات مدیریت1صاحبنظران تعاریف مختلفی را ارائه نمودهاند
که برخی از این تعاریف در بیان خواهند شد :سیستم اطالعاتی مدیریت عبارت است از یک سیستم جامع ماشین کاربر
که برای آمادهسازی اطالعات جهت پشتیبانی عملیات و وظایف تصمیمگیری در یک سازمان به کار میرود؛ این سیستم
از سختافزار و نرمافزار کامپیوتری و رویههای کاری و پایگاه اطالعاتی و مدلهایی جهت تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی،
کنترل و تصمیمگیری استفاده میکنند(مدهوشی .)19 :1379 ،الودن یک دید فنی نسبت به مدیریت سیستمهای

)Management Information Systems (MIS
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اطالعاتی دارد و آن را اینگونه تعریف مینماید که این سیستم را پارهای اجزاء هم پیوند خورده تعریف نمود که به
گردآوری و بازیابی ،فراورش ،نگهداری و پخش اطالعات بهمنظور یاری رساندن به تصمیمگیریها و کنترل در سازمان
میپردازد .نظام اطالعات افزون بر تأمین پشتوانه برای تصمیمگیری ،هماهنگی و پایش ،میتواند به مدیران و کارکنان
در امر تجزیه و تحلیل مسائل ،قابل لمس نمودن موضوعهای پیچیده و آفرینش فرآوردههای تازه نیز کمک کند (الودن
و الودن .)24: 1377 ،2در سالهای گذشته ،عالیق سازمانها و مؤسسات به اهمیت استفاده از رایانه ،برای پردازش
اطالعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون
سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانهای به گونهای که بتواند سودمندی اطالعات را افزایش دهد ،آغاز گردید .استمرار
این کوششها در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و مؤسسات ،در اختیار گرفتن سیستمهای اطالعاتی یکپارچه از
جمله سیستم اطالعات مدیریت را به دنبال داشته است.
بررسی تاریخی سیستمهای اطالعاتی در ایران در دهههای نزدیک نشان میدهد که سیستمهای اطالعاتی مانند سایر
مقولهها ،تحت تأثیر اوضاع و احوال سیاسی و عواملی از این دست بودهاند .به دلیل بیثباتی اوضاع و احوال سیاسی و
اقتصادی کشور و تحریم کشور در زمینه فناوری اطالعات ،دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد ،انحصاری بودن اکثر
کاالها و خدمات ،ناکارایی قوانین مالی ،مالیاتی و سرمایهگذاری و اساساً گرایش سرمایهگذاران به بازدهی سریع
سرمایهگذاری ،سیستمهای اطالعاتی به جایگاه واقعی خود در ایران نرسیده است(صفایی .)35 :1390 ،سیستم
اطالعاتی مدیریت میتواند مدیریت را از نیازها و تغییرات محیطی که بر ساختار سازمانی مؤثر میباشند ،آگاه سازد.
سپس این ساختار میتواند با محیط تطبیق داده شود .عالوه بر اثر سیستم اطالعاتی مدیریت بر سازمان ،سازمان نیز
بر روی سیستم اطالعاتی مدیریت مؤثر است .از سازمانی که اجزاء آن هماهنگ کار نمیکنند نمیتوان انتظار یک
سیستم اطالعاتی مدیریت خوب داشت؛ بنابراین درک مبانی تئوریهای سازمان برای طراحان سیستم اطالعاتی
مدیریت الزامی است .سیستم اطالعات مدیریت جهت پشتیبانی دامنهی وسیعی از وظایف سازمانی و فرایند مدیریت،
عمل پردازش را بر عهده میگیرد؛ به عبارت دیگر ،در هر سیستم اطالعاتی مدیریت ،پردازش دادهها به عنوان یکی از
وظایف آن به حساب میآید .سیستم اطالعاتی مدیریت دارای توانایی فراهم کردن تجزیه و تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی
و پشتیبانی در تصمیمگیری است و گزارشهای مورد نیاز برای پشتیبانی تصمیمات راهبردی ،تاکتیکی و عملیاتی را
تهیه میکند .سیستم اطالعاتی مدیریت عملیاتهای بنیادی شرکت را تلخیص و گزارش میکند .دادههای حاصل از
تیپیاس خالصه شده و معموالً در قالب گزارش ارائه میشوند که طبق برنامه زمانبندی منظمی تولید میشوند (الودن
و الودن.)76 :1388 ،
جهان کسب و کار امروز به همراه موج فناوری اطالعات شناخته میشود .در این راستا ،جستجوی اطالعات در مورد
رقبا و محیط این کسب و کار برای بقای آن امری حیاتی محسوب میشود .انقالب تکنولوژیکی ،مصرفگرایی و
Laudon & Laudon
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بینالمللی شدن رقابت فقط موارد معدودی از شرایط بازارهای جدید هستند که موجب ایجاد فضای رقابتی شدیدی
شدهاند .بنابراین ،مواجهه با چنین شرایطی مستلزم انطباقپذیری باالی شرکتها با محیط بازارشان است .در این میان
سیستمهای اطالعات بازاریابی میتوانند به دستیابی چنین قابلیتی کمک فراوانی کنند(هاشم زاده اتویی و احمدپور،
 .)82 :1396برای دستیابی به اهداف واحد بازاریابی از طریق سیستمهای اطالعاتی ،یکی از مهمترین موضوعات (در
طراحی و توسعه آن) ،بررسی نیازهای اطالعاتی مدیران است .این نیازها با توجه به ماهیت اطالعاتی که در سطوح
مختلف سازمان مورد نیاز مدیران میباشد ،بررسی میشود .یکی از مهمترین چهارچوبهای مفهومی نیازهای اطالعاتی
مدیران ،متعلق به گوری و مورتن )1971( 3میباشد(صادقی و همکاران .)31 :1390 ،امروزه ایجاد یک پایگاه دادهها
برای ثبت اطالعات بازاریابی به عنوان یکی از موارد مهم در ایجاد و بهرهگیری از سیستم اطالعات بازاریابی میباشد.
مسئولیت و نقش سیستم اطالعات بازاریابی از یک سیستم صرفاً جمعآوری اطالعات به فرایند ایجاد اطالعات از طریق
ارتباطات نزدیک با مشتری گسترش یافته است .توسعه تواناییهای الزم برای شناسایی مشتریان ،رتبهبندی و طبقه-
بندی معامالت مشتریان در طی زمان و آگاهی از اینکه مشتریان چه کاالها و خدماتی ممکن است خرید نمایند و ...
همگی با هم دستورالعمل جدیدی را در بسیاری از فعالیتها و بازاریابی تحقیقات بازاریابی شکل میدهند که این
دستورالعمل میتواند ترکیبی از فعالیتهای بازاریابی بهشکل مرسوم (سنتی) و ایجاد یک پایگاه اطالعاتی توسعه یافته
باشد (مانگالیسو .)235 :1995 ،با این تفاسیر بازاریابی بهواسطه روشهای مدرن داد و ستد ،گامی مهم در تسهیل
تجارت محسوب میشود.
.2بازاریابی هوشمند
سیستم هوشمند بازاریابی ،سیستمی است که با کمک هوش مصنوعی استراتژی بازار را تدوین و انتخاب میکند .در
واقع این سیستم نرمافزارهایی میباشند که با بهکارگیری دانش و مهارت متخصصان و تکنیکهای استداللی آنها به
حل مشکالت خاص میپردازند .سیستم بازاریابی هوشمند ،سیستمی انسان گونه است که همواره با تفکر خالق،
محتاطانه به بررسی و موشکافی موضوعات بازار پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،راه حل پیشنهادی خود
را ارائه میدهد .همچنین به تعبیری دیگر سیستم بازاریابی هوشمند ،نرمافزارهای پیچیده و فعالی است که با استفاده
از الگوریتمهای ریاضی و شبکههای مغزی اطالعات وارده را هوشمندانه تحلیل نموده و با دادن وزن و اعتبار به اطالعات
اصلی ،مدیران بازاریابی را در تصمیمگیری هر چه بیشتر یاری میرساند .از تعاریف فوق میتوان نتیجه گرفت سیستم
بازاریابی هوشمند ،مجموعهای از نرمافزارهای خبره ،روشها و منابع متعدد است که جریان پیوستهای از اطالعات
حساس و متنوع بازار را دریافت و پس از تجزیه و تحلیل آنها ،اطالعات حیاتی را که بر موقعیت رقابتی شرکتها
مؤثرند ،استخراج و اولویتبندی میکند و در اختیار مدیران ارشد بازاریابی قرار میدهد(ملک اخالق و همکاران:1393 ،
 .)3استراتژی بازاریابی هوشمند منبعی از اتاق فکر و یا چشمهای از خالقیت ،نوآوری و دانشآفرینی است و میتواند
Gorry & Morton
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یک نقش تکامل یافته مهمی را برای موفقیت سازمانی بازی کند .از یک طرف ،میتواند الزامات و ضروریات مورد نیاز
برای مزایای رقابتی پایدار و از سوی دیگر ،عملکرد تجاری برتر را با استفاده از مزایای رقابتی پایدار از طریق داراییهای
بازاریابی به همراه داشته باشد .بهکارگیری داراییهای بازاریابی (از قبیل اطالعاتی و رابطهای) ،استراتژی بازاریابی
هوشمند برای مشتریان ارزشآفرینی کرده و در پی آن ،آنها را خرسند میکند .به عنوان یک نتیجه ،مشتریان خرسند
و راضی به شرکت بازگشت میکنند و موفقیت را برای سازمان رقم میزند(آقازاده .)11 :2015 ،بنابراین توجه به
مشتریمداری یکی از ویژگیهای مثبت بازازیابی هوشمند است.
در امتداد اجراییشدن استراتژی بازاریابی هوشمند ،سازمانها باید شناسایی کنند که چگونه برای مشتریانشان ارزش
مطلوب خلق کنند ،آنها را مجاب کنند و از طریق هوش بازاریابی آنها را راضی نگه دارند و از طرفی سازمانها باید
قادر باشند مشتریان راضی از شرکت را به گونه ای تشویق کنند که از طریق بازاریابی رابطهای بار دیگر به سمت شرکت
برای خرید مجدد بازگردند .دور از انتظار نیست که سازمان بتواند به عملکرد عالی از طریق این فرایند دستیابی پبدا
کند .وقتی ما درباره عملکرد عالی به عنوان یک نتیجه موفقیتآمیز استراتژی بازاریابی هوشمند است ،تنها عملکرد
مالی به ذهن خطور میکند ،در حالی که عملکرد سازمانی فراتر از این است و ابعاد گوناگونی را در بر میگیرد .عملکرد
مالی به متغیرهای مالی از قبیل درآمد ،سود ،حجم فروش ،و غیره اشاره دارد .دیگر ابعاد عملکرد سازمانی میتوانند به
عنوان عملکرد مشتری و بازار مورد توجه هستند .این حقیقت بدیهی است که مشتریان وفادار به مراتب بیشتر از
مشتریانی ارزشمند هستند که از سازمان گاه به گاه و یکبار خرید میکنند .بنابراین ،بسیاری از فعالیتهای بازاریابی
به در جهت خلق و حفظ رضایت مشتریان و وفاداری مصرف کنندگان میباشند .این استنتاج را میتوان «عملکرد
مشتری» نامگذاری کرد .در اصطالح عملکرد بازاریابی ،قابلیتهای نوآوری میتوانند منجر به توسعه و بازاریابی
محصوالن جدید گردد و شاید مورد انتظار باشد که حجم فروش و یا سهم بازار دی پی آن افزایش یابد(آقازاده:2015 ،
 .)9با این تفاسیر روش بازاریابی هوشمند با داشتن مجموعهای از محاسن امروزه تبدیل به یکی از بهترین روشهای
رقابت در بازار سرمایهگذاری شده است.
.3شرکتهای سرمایهگذاری صنایع دستی
سرمایهگذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است .بهطور دقیقتر سرمایهگذاری تعهد پول یا
سرمایه برای خرید مالی وسایل یا داراییهای دیگر ،به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود
سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است .آن وابسته به پسانداز یا کاهش مصرف است(کاظمیان:1383 ،
 .)16سرمایهگذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است .بدون شک ،برای
هدایت سرمایههای افراد عالقهمند به سرمایهگذاری ،نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم(روشنگرزاده و احمدی:1390 ،
 .)144در علم اقتصاد ،سرمایهگذاری یعنی خرید کاالیی که در حال حاضر مصرف نمیشود اما در آینده فرد به آن نیاز
پیدا خواهد کرد و آن کاال برای او سودآور خواهد بود .در تئوری اقتصاد یا در اقتصاد کالن ،سرمایهگذاری مقدار
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خریداری شده از کاالها در واحد زمان است که مصرف نمیشوند اما برای تولید در آیندهِ استفاده میشوند برای نمونه
شامل راهآهن یا ساختمان کارخانه .سرمایهگذاری در سرمایه انسانی شامل هزینههای آموزش بیشتر یا تمرین روی
کاراست .صورت برداشتن از سرمایهگذاری به گردآوری صورت موجودی از کاالها برمیگردد که میتواند مثبت یا منفی
باشد و میتواند متمایل یا غیر متمایل باشد؛ بنابراین سرمایهگذاری عبارت است از هر چیزی که باقی میماند از مخارج
کل بعد از تفریق مصرف ،مخارج دولت و صادرات خالص سرمایهگذاری ثابتشده غیرمسکونی (مثل کارخانههای جدید)
و سرمایهگذاری مسکونی (خانههای جدید) ترکیب میشوند با صورت موجودی سرمایهگذاری به منظور ساختن.
سرمایهگذاری خالص کاهش استهالک از سرمایهگذاری ناخالص است.
سرمایهگذاری بهعنوان یک متغیر مهم اقتصاد کالن در اصل ناشی از تقاضای بنگاههای اقتصادی بر عامل سرمایه
بهعنوان یک عامل تولید است .در اصل آنچه بنگاههای اقتصادی تصمیم میگیرند تنها تقاضای عامل سرمایه میباشد
و این تقاضای عامل سرمایه توسط بنگاهها با توجه به تصمیم رفتار اقتصاد خرد آنها که سعی در حداکثر کردن سود
دارند ،تعیین میشود .وقتیکه مقدار تعادلی ازنظر رفتار خرد برای عامل سرمایه مشخص شد در واقع مقدار تقاضای
مطلوب سرمایه در هر دوره فعالیت اقتصادی به دست میآید و این مقدار مطلوب تقاضای سرمایه در ادبیات مربوط به
سرمایهگذاری تحت عنوان موجودی مطلوب نام برده میشود .پس آنچه در عمل وجود دارد رفتار بنگاههای اقتصادی
در مورد معین کردن وسعی در دستیابی به این موجودی مطلوب میباشد(کاظمیان.)18 :1383 ،
صندوق سرمایهگذاری نهاد مالی تخصصی است که با وجوه سرمایهگذاران ،در سبد متنوعی از اوراق بهادار
سرمایهگذاری کرده و در برابر ،واحدهای سرمایهگذاری خود را به آنان وامیگذارد .هر واحد سرمایهگذاری صندوق،
نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق ،به نمایندگی از سرمایهگذاران خریداری و اداره
میکند(جعفری سرشت .)40 :1386 ،همچنین صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه
شمرده میشوند که در طی سالهای اخیر به جایگاه ویژهای در این بازار دستیافتهاند .رشد روزافزون این صندوقها
نمایانگر اقبال عمومی به آنها در عرصه اقتصاد ملی است .قابلیت بازخرید سهام بهوسیله صندوق یا به عبارت دیگر
نقدینگی باالی واحدهای سرمایهگذاری صندوقها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایهگذاران ،استفاده از
مدیریت تخصصی در اداره سبد ،کاهش هزینههای کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معاملههای کوچک سرمایهگذاران،
کاهش خطر سرمایهگذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع ،ازجمله مزیتهایی است که باعث جلب مردم بهسوی
سرمایهگذاری در این صندوقها میشود(همان) .صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از راه عرضه واحدهای
سرمایهگذاری خود به عامه مردم ،وجوه مورد نیاز را تأمین میکنند و آنها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل
سهام ،اوراق قرضه ،ابزارهای کوتاهمدت پولی و داراییهای دیگر با توجه به هدف صندوق ،بهطور حرفهای سرمایهگذاری
میکنند .ترکیب داراییهای صندوق مشترک بهصورت پرتفوی یا سبد صندوق شناخته میشود ،خریداران واحدهای
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سرمایهگذاری ،به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را به دست میآورند و هر واحد
سرمایهگذاری بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایهگذاران در داراییهای صندوق و درآمد ناشی از آن داراییها
است(همان .)41 :از این نوع شرکتها میتوان شرکت سرمایهگذاری گسترش پایا صنعت سینا ،شرکت فرش دورو
گرهنما زیین ،پایدار میراث آرکا و شرکت هنر آفرینان قلمکاری محور را نام برد.
.4توسعه شرکتهای سرمایهگذاری صنایع دستی کشور بر اساس مدل بازاریابی هوشمند
با بررسی مطالعات بازاریابی هوشمند ،وجود تفاوتهایی در ابعاد ،اصول ،فرایند و  ...هر یک از این مطالعات مشخص
میگردد؛ لذا این تحقیق با طرح این سؤال اساسی مطرح و دنبال شد که مدل بازاریابی هوشمند در شرکتهای
سرمایهگذاری چگونه است؟ ابعاد ،مؤلفهها و ارتباطات آنها به چه صورتی است؟ بهمنظور پاسخگویی به این سؤال ،به
روش کیفی صورت گرفته است .شرکت سرمایهگذاری گسترش پایا صنعت سینا به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب
شده است .فرایند تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق بدین صورت بود که در گام اول این پژوهش ،در مرحله
کدگذاری باز با بررسی پژوهشهای انجام شده توسط محققین بازاریابی با استفاده از تکنیک مرور متون در نهایت
فهرستی از مضامین کلیدی و ابعاد مدل بازاریابی هوشمند شناسایی و دستهبندی شدند .در مرحلۀ کدگذاری محوری،
مضامین فرعی به مضامین اصلیتر مرتبط شد .در واقع یکی از مضامین ارائه شده کدگذاری باز به عنوان مضمون اصلی
انتخاب شده و سایر مضامین بهطور منظم و سیستماتیک به آن ارتباط داده شد .در این مرحله ،کدهای باز حاصل از
مرحلۀ قبل به کدهای محوری ارتباط داده شده و دستهبندی شدند .در مرحلۀ کدگذاری گزینشی ،مفاهیم و مضامین
معرفی شده در مرحلۀ قبل ،به طور منظم و سیستماتیک ،طبقهبندی و دستهبندی شد .بدین ترتیب کدهای محوری
معرفی شده در مرحلۀ قبل ،بهطور گزینشی  6بعد اصلی و  19شاخص معرفی شد که در نهایت با تبیین مضامین اصلی
و دستهبندی اطالعات ،ابعاد مدل بازاریابی هوشمند استخراج شدند .به منظور نهاییسازی شاخصهای استخراج شد،
شاخصها به صورت پرسشنامه دلفی فازی طراحی و در  3مرحله در اختیار خبرگان قرار گرفت .همچنین در این
پرسشنامه از خبرگان درخواست شد که اگر عوامل دیگری از نظر آنها تأثیرگذار است ،پیشنهاد نمایند .پس از دریافت
پاسخها و بررسی دیدگاههای خبرگان پیشنهادهای مشابه و یا نزدیک به هم در یکدیگر ادغام ،مواردی حذف و اضافه
گردید و در نهایت ابعاد مدل هوشمندی بازاریابی در سه فاز در قالب  13بعد  42شاخص استخراج گردید.
در گام اول از خبرگان درخواست شد میزان تأثیرگذاری مؤلفهها و شاخصهای شناسایی شده در تشکیل مدل بازاریابی
هوشمند را ثبت نمایند و همچنین پیشنهادهای خود را ارائه کنند .که در جدول ذیل نمایش داده شده است.
جدول :1مؤلفهها و شاخصهای پیشنهادی خبرگان
ردیف

مؤلفه

1

برنامهریزی بازاریابی

شاخص
تعیین منابع
هدفگذاری
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ردیف

شاخص

مؤلفه

ترسیم نقشه راه
2

دستورالعملهای درون واحدی

دستورالعملهای داخلی و

دستورالعملهای برون سازمانی

خارجی

ارتباط دستورالعملها با فرایندهای جاری
هزینههای بازاریابی

3

منابع

4

رقابتپذیری

5

تحقیقات بازاریابی

6

تبلیغات

درآمدها
برنامهریزی بودجه بازاریابی
فعالیتها و عملکردها
سیاستها و استراتژیها
پایش و ارزیابی
بررسی رقبا
تحلیل بازار
تعیین جایگاه بازار
شنیدن صدای مشتری
ارزیابی سطح انتظار مشتری
طراحی تبلیغات هوشمند
اجرای تبلیغات هوشمند

سپس میانگین نظرات خبرگان بر اساس تأثیرگذاری مؤلفهها و شاخصها محاسبه شد .بهمنظور تعیین اختالف میانگین
نظرات در مورد مؤلفهها و شاخصهای شناسایی شده پرسشنامه سوم طراحی و توزیع شد .خبرگان در این پرسشنامه
بروی نظرات قبلی خود تأکید داشتند .پس از محاسبه میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از پرسشنامه سوم ،اختالف
دیدگاههای خبرگان محاسبه و اختالف میانگین کمتر از  0/2بود و فرایند دلفی فازی متوقف شد.
جدول  :2اختالف میانگین
ردیف

مؤلفه

1

برنامهریزی بازاریابی

2

دستورالعملهای داخلی و
خارجی

اختالف
میانگین
0

0

شاخص

اختالف
میانگین

تعیین منابع

0

هدفگذاری

0

ترسیم نقشه راه

0

دستورالعملهای درون واحدی

0

دستورالعملهای برون سازمانی

0

ارتباط دستورالعملها با فرایندهای جاری

0
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اختالف

ردیف

مؤلفه

3

منابع

0

4

رقابتپذیری

0

5

تحقیقات بازاریابی

0

6

تبلیغات

0

7

دادههای محیط داخلی

0

دادههای محیط خارجی

0

سیستم اطالعات بازاریابی

0

10

رفتار مصرفکننده

0

11

پایگاه دانش

0

12

استراتژی بازاریابی

0

13

تصمیمات مدیران

0

8

9

میانگین

شاخص

اختالف
میانگین

هزینههای بازاریابی

0

درآمدها

0

برنامهریزی بودجه بازاریابی

0

فعالیتها و عملکردها

0

سیاستها و استراتژیها

0

پایش و ارزیابی

0

بررسی رقبا

0

تحلیل بازار

0

تعیین جایگاه بازار

0

شنیدن صدای مشتری

0

ارزیابی سطح انتظار مشتری

0

طراحی تبلیغات هوشمند

0

اجرای تبلیغات هوشمند

0

اطالعات نقطه فروش

0

گزارش موجودی انبار

0

گزارشات خرید

0

گزارش حمل و نقل

0

سفارش خرید

0

گزارش صنعت

0

گزارش تحقیقات جدید

0

اخبار رقبا

0

بازارهای سهام

0

سیاستهای دولت

0

سیستم ذخیره و کسب اطالعات

0

سیستم نظارت بر اطالعات

0

سیستم تجزیه و تحلیل اطالعات

0

تحلیل رفتار مصرفکننده

0

تحلیل رقبای خارجی

0

انتخاب بازار هدف خارجی

0

ذخیرهسازی دادههای پیچیده ساختار یافته

0

ذخیرهسازی دادههای پیچید غیرساختار یافته

0

سیستم برنامهریزی هوشمند

0

تدوین استراتژیها

0

اطالعات درست

0

بررسی گزارشات

0

اقدام به تصمیمگیری

0
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پس از توقف فرایند دلفی فازی مدل نهایی تشکیل شد.

دادههای محیط خارجی

دادههای محیط داخلی

ورودی

منابع

دستور العملهای داخلی و خارجی

تحقیقات بازاریابی

سیستم اطالعات بازاریابی

تحلیل

تبلیغات

رقابت پذیری

رفتار مصرفکننده

پایگاه دانش

برنامهریزی بازاریابی

خروجی

استراتژی بازاریابی

تصمیمات مدیران

نتایج تحلیل دادههای به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهمترین ابعاد مدل بازاریابی هوشمند در 3
فاز (ورودی ،تحلیل و خروجی)  13مؤلفه کلی و  42شاخص شناسایی گردیدند .در نهایت با توجه به تحلیلهای انجام
شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایهگذاری در سه فاز طراحی گردید.
فاز ورودی که شامل چهار شاخص دادههای محیط داخلی ،دادههای محیط خارجی ،محیط و دستورالعملهای داخلی
و خارجی میباشد که این شاخصها به عنوان پیشنیازهای و خوراک حرکت شرکت به سمت بازاریابی هوشمندی
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میباشند .دادههای محیط داخلی و خارجی باعث توسعه منابع شرکت و منابع ورودی به سیستم شرکت کمی شوند و
توسعه و غنیسازی این منابع باعث تدوین دستورالعملهای داخلی و خارجی برای انجام بازاریابی هوشمندی میشود.
در فاز تحلیل که در واقع با توجه به ورودیهای سیستم تحلیل در سیستم شرکت در جهت بازاریابی هوشمندی صورت
خواهد گرفت این تحلیل به این صورت است که ابتدا منابع ورودی در قالب تحقیقات بازاریابی تکمیل میشوند و بر
تحقیقات بازاریابی تأثیر مثبت میگذارند .این تحقیقات باعث به وجود آمدن سیستم و بانکهای اطالعات بازاریابی
میشوند و توسعه این بانکها برای مجموعه مدیریت شرکت به عنوان اهرمی و منبعی در جهت تبلیغات مؤثر ،رقابتپذیر
کردن خود و تأثیر بر رفتار مصرفکننده خواهد شد و با جمعآوری دادهها از در این سه شاخص یک بانک و پایگاه
دانشی برای شرکت ایجاد خواهد شد .در نهایت در فاز خروجی این فرایند و تحلیل باعث ایجاد برنامهریزی بازاریابی
دقیق ،تدوین استراتژیهای بازاریابی و در نهایت تصمیمات دقیق و مثبت مدیران خواهد شد .نتایج به دست آمده با
تحقیقات انجام شده توسط فالح دوست و همکاران ( )1395با عنوان تأثیر فناوری اطالعات در بازاریابی هوشمند با
رویکرد مدیریت دانش مشتریان؛ زمانی نوروزی و همکاران ( )1394با عنوان بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی هوشمند
بر رفتار خرید عقالیی در بازارهای اینترنتی محصوالت ورزشی؛ حسینی ( )1392با عنوان بررسی نقش سیستمهای
اطالعات بازاریابی و عناصر آن در فرآیند تصمیمگیری مدیران بانکهای شهرستان زنجان؛ درستی و ناجی ( )1391با
عنوان طراحی یک شبکه بازاریابی هوشمند نیازمندیهای چندمنظوره مبتنی بر پیام کوتاه؛ فاریابی و همکاران ()1390
با عنوان تأثیر ویژگیهای فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمانهای علمی و شرکتهای خدماتی؛ صفرزاده و
همکاران ( )1389با عنوان تأثیر عوامل فردی و مدیریتی بر روی تالش نیروی فروش برای انجام فعالیتهای هوشمندی
بازاریابی؛ خورشیدی و آذر ( )1384با عنوان طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بینالمللی و جوادین و
همکاران ( )1383با عنوان استراتژی بازاریابی هوشمند که هر کدام به یک یا چند مورد از شاخصهای شناسایی شده
اشاره کردهاند ،همخوانی دارد.
نتیجهگیری
در این پژوهش شرکت سرمایهگذاری گسترش پایا صنعت سینا بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده بود .نتایج
حاصل از این تحقیق نیز میتواند مورد استفاده مدیرانی قرار گیرد که در محیطهای پویا و پیچیده قرار دارند و به
دنبال هوشمند ساختن فرایند بازاریابی میباشند .در استفاده از نتایج این تحقیق باید نکاتی را در نظر گرفت .مدیران
باید بهمنظور متمایز نمودن خود در میدان رقابت و آگاهی از تغییرات محیط پویای کسب و کار از مدل پیشنهادی این
تحقیق بهره گیرند .این مدل باعث گردآوری زمانمند اطالعات مرتبط و پروردن سریع آن به منظور پشتیبانی از کل
عملکرد کسب و کار میشود .مدیران بازاریابی با استفاده از این مدل ،منابع مهم اطالعاتی در محیط را شناسایی کرده
و جلوتر از رقبا قرار میگیرند .پیشنهاد میشود مدیران بازار به مرتبت بودن اطالعات کسب شده با نوع فعالیتشان،
تداوم و تناوب در کسب اطالعات از محیط بازار و مخصوصاً انتخاب منابع اطالعاتی مناسب ،توجه زیادی داشته باشند.
انجام تحقیقات بازاریابی ناکارا و جمعآوری انبوهی از اطالعات بعضاً غیرمفید ،بهرهوری فعالیتهای تجاری را کاهش
میدهند .در عین حال ،تلخیص اطالعات و تفسیر دقیق آنها؛ موجبات افزایش هوش عملیاتی را در سازمان فراهم
میآورد که در راستا میتواند از نرمافزارهای خاص استفاده کرد .به مدیران ارشد که وظیفه تصمیمگیری کالن را در
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شرکت سرمایهگذاری بر عهده دارند باید به منظور موفقیت در بازار و افزایش توان بازاریابی خود زمینه بروز خالقیت
که در جوی پرورش مییابد که کشف نظریههای جدید و راههای نوین انجام کار تشویق میشود الزم است مدیران با
استفاده از روشهای ایجاد خالقیت همانند تحرک ذهنی فرآیند گروهی فرضی همتاسازی و تصمیمگیری گروه خالق
به رشد خالقیت در افراد فعال در این صنعت کمک نمایند و با توجه به اینکه امور خالقیت بیشتر اکتسابی هستند تا
فطری میتوان با آموزشهایی این توانایی را در سازمان افزایش داد .شرکتها باید به کمک مشاوران روانشناسی اقدام
به انجام تستهای هوش مانند تستهای گلمان ربون و کلر نموده و بدینوسیله افرادی را برای فعالیتهای بازاریابی و
با تجزیه تحلیل کانالهای توزیع و حتی فرآیند بازارشناسی انتخاب کنند که از بهره هوشی باالیی برخوردار باشند.
پیشنهاد میشود با استفاده از تمام مؤلفههای هوش بازاریابی و تحقیقات بازاریابی و کمک پشتیبانی مدیران و نظارت
بر عملکرد شرکت اقدام به شناسایی نیازها و خواستههای مشتریان شناخت نقاط قوت و ضعف سایر کانالهای توزیع
و همچنین بهینه یازی فعالیتهای بازاریابی و کسب و کار گردد که نتیجه آن کسب مزیت رقابتی است.
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