مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکتهای سرمایه گذاری صنایع دستی کشور

چکیده
امروزه بازاریابی یکی از مهمترین اصول موفقیت شرکتهای مختلف است .با توجه به تنوع روزافزون شرکتهای
تجاری و رقابت در عرصه خدمات ،دغدغه بازاریابی تبدیل به یکی از مهمترین مسائل آنها شده است .با توجه به رشد
تکنولوژی در عصر حاضر ،بازاریابی هوشمند مسئله قابل تأمل در این حوزه است .در چنین 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 تحقیق حاکی از این است که اطالعات دقیق،
به روز و شفاف ،ریسک تصمیمگیری غلط را کاهش می دهد و این یکی از دالیل مهم ضرورت انجام تحقیقات
بازاریابی و ارتقا ی هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است .در این تحقیق تالش شده تا به معرفی مدل بازاریابی
هوشمند در توسعه شرکتهای سرمایه گذاری صنایع دستی کشور (مورد مطالعه گسترش پایا صنعت سینا) مبادرت
گردد .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 توجه به تحلیلهای
انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایهگذاری در سه فاز طراحی گردید .در این میان سرمایه-
گذاری در حوزه صنایع دستی با توجه به داشتن مسائل و دغدغههای خاص خود در صورت کاربست بازاریابی
هوشمند موفق خواهد بود.
اهداف تحقیق:
.1شناخت اهمیت بازاریابی هوشمند در حوزه رقابت در صنعت صنایع دستی.
.2آشنایی بافرصتها و تهدیدهای موجود در بازار صنایع دستی.
سؤاالت تحقیق:
-1مدل بازاریابی هوشمند در شرکتهای سرمایهگذاری صنایع دستی چگونه است؟
-2ابعاد ،مؤلفهها و ارتباطات آنها به چه صورتی است؟
کلیدواژهها :بازاریابی هوشمند ،سرمایهگذاری ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صنایع دستی.

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 شیوه های هوشمند داد و ستد تبدیل به یکی از عوامل مؤثر در تجارت 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
در صدد اثربخش نمودن فعالیتهای بازاریابی خود برآمدهاند .اثربخشتر 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 دهند 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 کرده اند .همچنین تحقیقات قبلی به طور مداوم نشان
میدهد که قابلیتهای بازاریابی میتواند توانایی شرکتها را برای به طور مؤثر افزایش دهد .مسئله این است که باید
تمام وظایف یک شرکت برای رسیدن به اهداف کالن آن هماهنگ و به طور متقابل روی هم تأثیر بگذارند؛ امّا آنچه
در عمل روی میدهد ،نشان میدهد که روابط میان بخشها گاه با رقابت و چشم وهم چشمی 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 .شرکت های موفق ،دیدگاه بیرونی را در مورد کسب و کار خود تقویت میکنند و آنها
بازاریابی را می شناسند 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 هلدینگ های 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 سرمایه گذاری اقدام
خواهد نمود.
در خصوص پیشینه پژوه ش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .در این
میان آثار در خصوص بازاریابی در صنایع دستی به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر مدرن

بر توسه پایدار صنایع دستی ،شواهدی از گلیم گیالن» توسط نگار گیالنی و همکاران( )1393به رشته تحریر در
آمده است .ظرفیت باالی اشتغال صنایع دستی سبب شده است تا عملکرد صنعتگران در حوزه فعالیتهای بازاریابی
در سطح مطلوبی نیست .در این پژوهش اشارهای به بازاریابی هوشمند در صنایع دستی 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 این تحقیق 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 به صورت 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 نهایت ًا  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 به عنوان 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.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق نیز میتواند مورد استفاده مدیرانی قرار گیرد که در محیطهای پویا و پیچیده قرار دارند و
به دنبال هوشمند نمودن فرایند بازاریابی میباشند .در استفاده از نتایج این تحقیق باید نکاتی را در نظر گرفت.
مدیران باید به منظور 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 می شود .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 مخصوص ًا 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 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 روش های ایجاد خالقیت همانند تحرک ذهنی فرآیند گروهی فرضی
همتاسازی و تصمیمگیری گروه خال ق 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 بازاری ابی 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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