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 توسعه و حفظ مبادالت موفقیتآمیز با مشتریان و دیگر،بازاریابی رابطهای در کانون تمام فعالیتهایی قرار دارد که به دنبال خلق
 ایجاد و تقویت. حفظ مشتریان عامل کلیدی موفقیت در بازارهای صنعتی است و بخش اصلی مدیریت روابط با مشتریان است.نهادهاست
ارتباط با مشتریان یکی از اولویتهای اصلی اکثرشرکت هاست زیرا مشتریان وفادار بسیار سودآورتر از مشتریانی هستند که صرفا به قیمت
توجه دارند و همچنین شرکتی که در توسعه قوی با مشتریان خود موفق است به مزیتی ماندگار و مهم دست مییابد که رقبا به راحتی
 کلید مزیت رقابتی در بازارهای، توانایی بازاریابها در حفظ رابطه بلندمدت با مشتریان. تقلید ویا آن را جایگزین کنند، نمیتوانند آن را درک
.صنعتی است
 بازاریابی:کلید واژه
Examining effective factors of emphasising Анализ факторов, влияющих на маркетинг, подчерthe quality of the relationship between buy- кивая роль качества взаимоотношения покупателя
ers and sellers.
и продавца.
Abstract
The relationalmarketing is at the heart of the
activities which are is search for creation,
increments, and maintaining successful exchanges between the customers and other
organizations (institutions). Retaining the
customers is the key factor of being successful in industrial markets and the main
part of managing the relationship with the
customers. Creating and increasing the relationship with customers is one of the main
priorities of most of the companies. Because loyal customers are much more profitable than the customers who just care for
prices. in addition a company that succeeds
in strong development with its customers
will achieve a lasting advantage that rivals
cannot easily understand , emulate or replace it. The profession of the marketers in
maintaining the long term relationships
with customers is a key of competitive advantage in industrial markets.

Аннотация
комуникативный маркетинг лежит в основе всех
видов деятельности, которые направлены на создание, развитие и поддержание успешного обмена
клиентов с другими учреждениями.Поддержание
клиентов является ключом к успеху на промышленных рынках и является главный часть из управления взаимоотношениями с клиентами.Создание
и развитие отношений с клиентами является одним
из главных приоритетов большинства компаний,
потому что постоянные клиенты гораздо выгоднее,
чем клиенты, которые обращают внимание только
на цену, а также у компания, которая успешно развивает взаимоотношений со своими клиентами
есть длительное и глпвное преимущество и превосходство, которые конкуренты даже не могут лего
понять, подражать или заменить.Способность маркетологов поддерживать долгосрочные отношения
с клиентами является ключом к преимуществу конкуренции на промышленных рынках.
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مقدمه
بازاریاب صنعتی که رابطه خود را با شرکت شروع می کند یکی از هزاران تامین کننده این شرکت محسوب می شود  .باید خود
را به حالتی برساند که یکی از تامین کنندگان مورد ترجیح شرکت تبدیل شود و در نهایت بتواند در تامین کاالهای مورد نیاز این
شرکت به رابطه مبتنی بر همکار ی برسد .حفظ وفاداری مشتریان بسیار مهم است زیرا جذب مشتریان جدید بسیار پرهزینه تر از
حفظ مشتریان کنونی است  .اگر مشتریان کنونی به شما اعتماد داشته باشند حجم خرید زیادی خواهند داشت و افزایش حجم
خرید باعث کاهش هزینه ارائه خدمات به آن ها خواهد شد .شرکت نیز به تدریج یاد می گیرد که برای کاهش هزینه های ارائه
خدمات و توسعه روابط با مشتریان چه کار کند .بنابراین با افزایش طول عمر رابطه  ،سوآوری مشتریان نیز افزایش پیدا می کند.
وهمچنین توجه به مسایل مربوط به زنجیره تامین از اهمیت بسزایی برخوردار است و دراین میان توجه به رابطه بلندمدت با تامین
کنندگان مواد اولیه نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد .روابط طوالنی می تواند مزیت های قابل توجهی برای هر دو طرف در بر
داشته باشد .بر اساس نظریه های مربوط به مدیریت تامین کنندگان ،برخی از تامین کنندگان مهم تر از دیگرتامین کنندگان می
باشند ،و روابط استراتژیکالی با مهم ترین تامینکنندگان )"ارتباط با تأمین کنندگان کلیدی" که به تازگی ابداع شده (کارستن و
فلد 2005 ،1؛ ایونس ،پاردو ،سال ،و کووا) )2009 ،2باید توسط مدیران از طریق مجموعه ای از شیوه های تخصصی ارتباط با تامین
کننده اصلی (پاردو ،پورتیر ،میسیر لین و سال )2011 ،3مدیریت شود .با این حال ،روابط تامین کننده کلیدی ،مانند تمام روابط
تامین کننده ،در شبکه های گسترده ترگنجانده شده است  ،و به جای مدیریت یک تامین کننده کلیدی بصورت مجزا ،یک شرکت
خرید ممکن است یک شبکه هوشمند به منظور مدیریت تا مین کننده کلیدی در قالب(زمینه) شبکه گسترده تر (چوی و کیم،4
 ) 2008توسعه دهد .سوال این است،چگونه یک شرکت خرید باید تامین کنندگان کلیدی را در قالب شبکه مدیریت کند .نشان
داده شده است دهد که بحث در مورد چگونگی روابط با تامین کننده کلیدی می تواند (یا باید باشد) مزایای احتماالتی بارورسازی
های با ایده ها و مفاهیم توسعه یافته در یک چشم انداز مدیریت در شبکه مدیریت کند .ما این ایده را با بررسی تجربی ،مفهوم
سازی و بحث در مورد سه موضوع مربوط به چگونگی استفاده از تصاویر شبکه برای مدیریت روابط تامین کننده اصلی دنبال نمودیم.
اول ،چگونه می تواند یک شرکت خرید درنظر بگیرد که آیا تصویر شبکه تامین کننده کلیدیش در حال حاضر در راستای قالب
شبکه تامین کننده کلیدی است؟ دوم ،چگونه می تواند یک شرکت خرید آگاه شود که تصاویر شبکه تامین کننده کلیدی ممکن
است از حال تجدید نظر شده بهره مند شوند؟ سوم ،چگونه می تواند یک شرکت خرید در به دست آوردن بینش های جدید پیشی
بگیرد ،که ممکن است به تجدید نظر در تصاویر شبکه تامین کننده کلیدی و ایجاد اقدامات جدید و واکنش به تامین کنندگان
کلیدی منجر شود.
ارتباط با تأمینکنندگان کلیدی
شواهد تجربی در قرن 1980نشان داد ،مجموعهای محدود از تامین کنندگان برای بخش بزرگی از خرید ،دارای مشتری بودند،
که این روابط بر اساس وابستگی متقابل ،روح همکاری و اهداف بلندمدت مشخص شده (هانکاسون1990 ،1982 5؛ هانکاسون و
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اسنی هوتا1995 1؛ لمینگ .)1993 2است یافته های بیشتر مربوط به روابط تامین کننده ،توسط گرایشهای مدیریت نشان
می دهد که شرکت ها باید بر تواناییها و ظرفیتهای متمایز خود و برون سپاری فعالیت های نه با تکیه بر تواناییها و ظرفیتهایشان
متمرکز شوند .این یافته ها نشان داده که این چنین روابط عمیق و مشترک تامین کننده (عرضه کننده کاال ) عملکرد شرکت خرید
 ،بهره وری عملیاتی و قابلیت های خالقانه (کارستن و فلد2005 ،3؛ دایر2000 ،4؛ گدد و هانکسون2001 ،5؛ ون اچتلت ،وینسترا،
ون ویل ،و دویترس ) 2008 ،6به شدت تحت تاثیر قرار می دهند .با توجه به اهمیت روابط تامین کننده ،توجه به اینکه چگونه
چنین روابط تامین کننده (یا باید) به منظور ایجاد مزیت های مشترک مدیریت شوند (دایر2000 ،؛ گد و هانکستون 1993 ،؛
لمینگ1993 ،؛ لیکر و چوی2004 ،7؛ ون د ویجور ،ووس ،وآکرمانز.)2011 ، 8روبه افزایش است .در میان روش های مدیریتی روش
های پرتفوی تامین کننده (کرالجیک ، 1983 ، 9برنامه های کاهش و پیکربندی بر مبنای تامین کننده (گددو هانکسون2001 ،؛
واگنر و جانسون ،)2004 ،و توسعه تامین کننده (کراس ) 1997 ،پیشنهاد شده است .همه این روش به نظر می رسد بر اساس این
ایده هستند که با توجه به کمبودمنابع مدیریتی و سایر منابع ،یک شرکت خرید می تواند (و باید) تنها بر روابط و همکاری عمیق
با تعداد محدودی از تامین کنندگان تکیه کند .بنابراین ،شرکت خرید نیازمند کاهش تعداد تامین کنندگان و  /یا ممتاز نمودن
زیر مجموعه ای از تامین کنندگانش است که برای بقای عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت شرکت خرید مهم تر هستند و نیازمند
به هدایت نمودن بیشتر تالش های مدیریت تامین کننده اش به سمت این مجموعه از تامین کنندگان است .عمل معین نمودن
تعداد محدودی از تامین کنندگان یک عمل خاص نامگذاری شده تحت عنوان "مدیریت تامین کنندگان کلیدی" ((.)KSM
)139-140،2013،Elsebeth Holmen Tina B. Aune, Ann-Charlott Pedersen
روابط بین شرکتی موضوع تحقیقاتی و عملی مهم است  ،به عنوان تشکیل اتحادات بین شرکتی به طور فزاینده مهم (هات،
استافورد ،واکرو رینگ2000 ، 10؛ کانن و پرریالوت )1999 11شده است .همانطور هات و همکاران )2000( .توضیح می دهند ،روابط
همکاری به شرکت ها در کسب صالحیت های جدید ،حفظ منابع ،ریسک اشتراک گذاری ،سهولت ورود سریع تر ،و جذب سرمایه
گذاری های آینده کمک می کند .در این مطالعه چ گونگی کیفیت رابطه مشتری با مدیر حساب و کیفیت رابطه با شرکت عرضه
کننده وفاداری مشتری،عملکرد و ادراک ارزش رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد .پژوهش های قبلی به درک اینکه
چگونه ارتباط بین خریداران و فروشندگان در واحد تجاری با زمینه های(چارچوب های) واحد تجاری ( )B2Bمی تواند سازنده تر
و طوالنی مدت (به عنو ان مثال کانن وپرریالوت)1999 12باشند پرداخته اند .بات و همکاران )2000( .استدالل می کنند که عوامل
انسانی درگیر در روابط بین شرکتی در توسعه روابط بلند مدت و به حداکثر رساندن نتایج رابطه بسیار مهم هستند .در چارچوب
روابط کسب و کار مشترک ،محققان به دنبال درک اهمیت پرسنلی ارتباط با مشتری (به عنوان مثال ،فروشندگان ،مدیران حساب،
و غیره) در توسعه چنین روابط (به عنوان مثال ،وندباسک و داور)2002 ،13هستند .به نظر می رسد که تعامل بین مشتریان و
کارکنان ارتباطی مانند مدی ران حساب یک منبع تمایز در کیفیت رابطه درک شده است .این ممکن است به خصوص زمانی این
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موضوع صدق کند که تمرکز بحث مشتری و کاسب منحصرا بر قیمت محصول است و به نفع کاسب نیست .تحقیقات نشان می
دهد که روابط فردی با شرکت معموال در مقایسه با روابط فردبا فرد با شدت کمتری کوتاه مدت است(اکوبایسای و استام.)11996
به نظر می رسد که افراد به قضاوتهای قوی تر ،سریعتر و با اعتماد بیشتری هنگام ارزیابی یک نفر نسبت به ارزیابی سازمانها (دانی
و کانن)1997 ،2دست می یابند .بنابراین ،انتظار می رود اثرات آن بر نتایج رابطه وقتی عناصر رابطه ای به مردم در سازمانها مراجعه
می کنند بیشتر است و زمان مراجعه آنها تنها به شرکت ضعیف تر است .با این حال ،اگر همه همکاران  ،سیستم ها ،و ارتباطات
این شرکت به عنوان یک واحد (منسجم ،باثبات) درک شوند ،به نظر می رسد بر نقش شرکت (پلماتیر و همکاران)b2007 ،3تأکید
نماید .در چنین موارد یک خریدار تمایل دارد سود بدست امده را به شرکت تامین نسبت دهد نه به مدیر حساب.
خریداران زمانی که اعمال کارکنان استاندارد شده و کمتر خودمختار باشداعتباری بیشتر به این شرکت نسبت می دهند
(اکوبایسای و استام . )41996آنچه این یافته ها می گویند داللت بر نقش مهم هر دو ،شخص مراجعه کننده کلیدی و شرکت ،در
توسعه و وفادارای روابط دارد .محیط سازمانی نقش کلیدی در توازن تأثیر شرکت و  /یا تأثیر کارکنان بر رابطه و نتایج بازی می
) و ساختار آن فراهم می کند که چارچوب 2002کند .محیط سازمانی چارچوبی را برای فعالیت شرکت (گرول وداروادکر، 5
قانونی برای اشکال روابط داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی و سیاسی (ایکرول ،رو ،و استرن)1983 ،6فراهم می کند .محیط
سازمانی عناصر مدیریت ،اجتماعی ،و رابطه ای کانال (لو ،هسو ،و لیو )2008 ،7و همچنین نوآوری ها و ایجاد ارزش در چنین
روابط کانال (بیلو ،لوتیا ،و سانگتانی)2004 ،8را تحت تاثیر قرار می دهد .ساختار محیط سازمانی ممکن است در واقع شرکت های
تامین کننده را حمایت کند در نتیجه منجر به عدم رفتار بازار گرا یا مشتری گر ا شود .درنتیجه تغییر در محیط می تواند ویژگی
رابطه ا ی کانال و هم اهمیت سطح شرکت(بنگاه) و هم سطح تعهدات کلیدی را تغییر دهد .این تغییر سازمانی در صنعت خودرو
برزیل رخ داد .کل بازار و صنعت خودرو در برزیل در  6سال گذشته رشد چشمگیر داشت (جینا برزیل )2008 9قانون  ،6729که
به عنوان قانون لی فراری( 10قانون فراری) شناخته شده است ،اجازه می دهد نمایندگی های ماشین جدید  ٪25از قطعات
یدکی و جایگزینی را از یک تامین کننده دیگر به غیر از کارخانه سازنده خودرو،خریداری کنند .نمایندگی مجاز و فروش خودرو
از طریق موافقتنامه های حق انتخابشام ،موظف به خرید  ٪75از قطعات اکتسابی از تولید کننده هستند ٪25.باقی مانده انتخابی
است .این تغییر در محیط سازمانی صنعت خودرو برزیل تمرکز بر تغییر تا حد ممکن در اهمیت ارزیابی رابطه در سطح
 Thomasشرکت(بنگاه) و توسعه دهندگان حوزه عملیات سازمان در محیط خارجی  ،و یا مدیر حساب به ارمغان آورد(.
Brashear Alejandro a,⁎, Daniela Vilaca Souza b, James S. Boles c, Áurea Helena Puga Ribeiro
d, Plinio Rafael Reis Monteiro)2011،36-37،
شبکه تامین کننده جهانی بنگاه (شرکت)یک بخش مهم در ایجاد مزایای رقابتی پایدار و به عنوان پشتیبانی برای تثبیت
موقعیت بازاراست (پاگانو2009 ،11؛ ترنت و مانزیکا2003 ،12؛ وو ،استوارد ،و هارتلی ..)2010 ،13کیفیت محصول ،نوآوری ،شهرت
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و تصویر برند در اغلب موارد به قابلیت اطمینان و تعهد تامین کننده اصلی بنگاه بستگی دارد .در نتیجه ،تامین کنندگان باید از
استراتژی بازار و ارزش ه ای خاصی که شرکت اصلی تالش میکند به مشتریان ارائه دهد آگا هانه تر باشد  .پرسش کلیدی این
است که چگونه شرکت می توانداین نوع از رابطه تامین کننده راحفظ و توسعه دهد  .در حالی که ممکن است برخی از عوامل
به طور کلی وجود داشته باشد ،منطقی است که فرض کنیم که این نیز به نوع استراتژی بازار و موقعیت مورد هدف شرکت
ببستگی دارد.
جهت گیری بازار به یک سوال اساسی در کسب و کار تبدیل شده است .و در اصل به موضوع گسترده تر از مفهوم بازاریابی
متصل بوده (کوهلی و جاوریکی1990 ، 1؛ نارور و اسالتر1990 ،2؛ وبستر .)1988 ،3شرکت بازار گرا شرکتی است که توسط
بازیکنان پایین دست هدایت می شود ،که به طور معمول سازگاری های تدریجی و به ندرت هر گونه محصوالت نوآورانه و یا اساسا
جدید (نارور ،اسالتر ،و مک لوک لن 2004 ،4کریستنسن و باوئر )1996 ،5عرضه می کنند  .به منظور توسعه یک موقعیت رقابتی
پایدار بلند مدت ،جهت گیری هدایت بازار به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده جذب مشتری است (کاریالت ،جارمیلو ،و لکندر،6
2004؛ گاهاری ،تارنوسکیا ،و الگ ،2008 ،7هریس و سای2002 ،8؛ هیلز و سارین2003 ،9؛ جاورسکی ،کوهلی ،و ساهای2000 ،10؛
کومار ،اسچیر ،و کاتلر2000 ،11؛ اسچیندهات ،موریس ،و کوکک .)2008 ،12این نشان دهنده این است که شرکت های می تواند
فعاالنه به شرایط بازار ،بر اساس تواناییشان در توسعه فرآیندهای کسب و کار فردی داخلی ،شکل دهی ساختار بازار ،رهبری و
نفوذ بر مشتریان و عرضه پیشنهادات کامال جدید رسیدگی کنند .روش استراتژی هدایت بازار بیان شده در ادبیات بر روابط
تجاری خارجی تاکید می کند .جاورسکی و همکاران )2000( .13و هریس و سای )2002( 14به صراحت درباره پیکربندی مجدد
تامین کننده زنجیره ای و روابط با تامین کنندگان صحبت کنید .استدالل شده است که تحول مبتنی بر "ادغام زدایی " از زنجیره
ارزش فعلی باشد به طوری که روابط برای انواع مختلف از بازیگران ارائه دهنده منابع حیاتی را می توان برای جهت گیری
استراتژیک منحصر به فرد یا "اصالح" و یا پیکربندی مجدد نمود (جاورسکی و همکاران.) 2000 ،
چنین رویکرد پیشگیرانه ،با هدف تاثیر قو ی بر ساختار زنجیره تامین به منظور تولید ارزش برای روابط پایین دست ،را می
توان با استفاده از ایجاد ساختار های شبکه ای موثر ( .هانکاسون و اینی هوتا 1995 ،15گاوری ،حاجی خانی ،و جوهانسون،16
 )2005به دست آورد  .با این حال ،در حالی که مطالعات قبلی نشان می دهد که استراتژی هدایت بازار نیاز به پشتیبانی از تامین
کنندگان دارد  ،ما کمتر در مورد اینکه چگونگه می توانداین حصول شود می دانیم .توامینا ،راجله و مولر ( )2004نشان دادند
چگونه روابط کسب و کار یک شرکت و فعالیت جهت گیری بازار به طور کلی تر مرتبط هستند .با توجه به اینکه استراتژی هدایت
بازارهدف در بازسازی محیط و تاثیر گذاری بر ذهن بازاردارد ،به دست آوردن حمایت از تامین کنندگان ممکن است یک کار کامال
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دشوار و پیچیده باشد .اگر چه تابع مدیریت زنجیره تامین ( )SCMبه طور فزاینده ای به عنوان استراتژیک مهم برای شرکت های
جه انی مورد تاکید بوده است ،نیاز به درک بیشتری از اینکه چگونه یک شرکت اصلی می تواند با تامین کنندگان منحصر به فرد
به این تعامالت دست یابد است (اندرسن و کریستنسن2005 ،1؛ فرنی  ،اسپارک ،و مک کینون .)2010 ،2هدف ما شناسایی عوامل
مهم است که توضیح می دهد که چگونه شرکت های بازارساز می توانند روابط تامین کننده جهانی خود را به منظور تبدیل شدن
آنها به حمایت از این استراتژی توسعه دهند .ما کار خود را در درجه اول بر ادبیات شبکه های صنعتی (اکسلسون و ایستون،3
1992؛ فورد و موزاس2010 ،4؛ کائوری و همکاران2005 ،5؛ هانکسون و اسنهوتا  )1995 ،6قرار دادیم .با این حال ،تمرکز اصلی
ما بر سطح روابط فردی است و اینکه چگونه می تواند فعاالنه ،در جهت تبدیل شدن به یک بخشی از شبکه تامین کننده جهانی
هدایت بازار(بازارساز) شرکت ،مدیریت شود .در نتیجه مامجموعه ای از گزاره ها که مشخص کننده عوامل مورد انتظار مهم برای
توسعه روابط تامین کننده هدایت بازار شرکت است ،ارائه می دهیم  .این گزارهها می تواند پایه ای برای کار تجربی بیشتر و
آزمون فرضیه باشد .عالوه بر این ،ما یک چارچوب نظری توسعه دادیم .که مشخص میکند چگونه این عوامل مختلف به منظورتقویت
جه ت دهی بازار ارتباط با تأمین کنندگان تعامل دارند .با این روش ،ما نیز مفهوم یک استراتژی هدایت بازاردر نتیجه گسترش
دامنه پژوهش که در آن استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است ،از یک شرکت اصلی واحد به رابطه بین شرکت و تامین کنندگانش
گسترش دادیم .
از نقطه نظر مدیریتی این دیدگاه ،پژوهش ما بینش هایی درباره اینکه چگونه شیوه های خاص مربوط به نحوه مدیریت روابط
تامین کننده جهانی می تواند یک استراتژی هدایت بازار را حمایت کند ارائه می دهد .بر اساس دیدگاه شبکه ،چارچوب ارائه
شده بر یک مدل سه الیه ( بازیگران ،فعالیت ها و منابع)توسعه یافته از طریق پژوهش های پیشین (اندرسون ،هانکسون  ،و
جوهانسون 1994 ،7الگ ،گائوری ،و تارنوسکایا2008 ،8هانکسون و جوهانسون )1992 ،9استوار است .ما نشان می دهیم که چگونه
این ابعاد در جهت گیری هدایت بازار مطابق روابط تأمین کنندگان کمک می کنند .مدل و عوامل مهم بر مبنای مطالعه کیفی،
عمیق از  IKEAاست که شامل استراتژی تامین کننده شرکت به طور کلی و همچنین فعالیت ها در بازار لهستانی و روسی و
بررسی خاص پنج روابط تامینکننده است.
ظهور پیوند دو بعدی در روابط خریدار و فروشنده
ادبیات بازاریابی صنعتی به نظر می رسد توافق دارند که شرکت های روابط شان را حفظ کنند ،یا به دلیل اینکه آنها مجبورند
و یا می خواهند .تعهد (الزام) نقش اصلی در مطالعه روابط موفق بین شرکت (گلیاند و بلو . 2002 ،10گاندلوچ 11و همکاران1995 ،؛
هانت 12و همکاران2006 ،؛ مورگان و هانت)1994 ،13دارد .در حالی که مدل های تحقیقاتی اولیه به عنوان یک ساخت یک بعدی
(به عنوان مثال اندالیب ،1996 ،اندرسون ویتس و1992 ،؛ گینسان )1994 ،بودند  ،مطالعات بعدی اغلب دو جز را برجسته می
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کنند .تنداپوندی و بری )1997( 1این دوجز را به صورت وفاداری رابطه مبتنی بر فدایی" در مقابل "مبتنی بر قیود"می بینند .در
مطالعات دیگر" ،تعهد عاطفی ( موثر)" حدی است که شرکا دوست دارند در روابط موجود باقی بماند در حالی که "تعهد محاسباتی
" درجه ای که آنها نیاز به ماندن دارند(د رایتر و همکاران2001 ،؛ گایسکنس و همکاران . )1996 ،براون و همکاران)1995( 2
تعهد "هنجاری" و "ابزاری" را برای مفاهیم مشابهی از پیوند بین شرکت ها مورد استفاده قرار دادند .سالینر )1999( 3استدالالت
خود را برتجزیه و تحلیل هزینه معامله ) TCA( 4بنا نهاد وتا حدودی خاص تر در مورد ابعاد پیوند در روابط خریدار و فروشنده
بود  .از یک سو ،ورودی های ابزاری و نگرشی توسط یک شریک سرمایه گذاری های خاص اقتصادی و یا اجتماعی-روانشناختی
هستند که خارج از رابطه کانونی(اصلی) از دست خواهند رفت و از این رو به عنوان هزینه های تغییر نامیده می شوند .به منظور
مصونیت از متحمل شدن این هزینه ها ،شر یک در رابطه باقی می ماند  .از سوی دیگر ،خروجی رابطه (عملکرد ،عدالت) نشان
دهنده ابعاد پیوند دیگری است که باعث می شود شرکای کسب و کار بخواند در یک رابطه باقی بماند .اخیرا ،این بعد داوطلبانه به
عنوان ارزش رابطه ( .اوالگا2003 5،؛ اوالگاو اگرت 2006 ،6کوسارو و اینهوتا )2010 ،7بررسی شده است.
هزینه های تغییر به عنوان یک بعد پیوند
هزینه های تغییر را می توان به عنوان ابعاد پیوند دهنده رابط با ( TCAریندفلیسچ و هاید )1997 ،توضیح داد .در ،TCA
فعاالن اقتصادی ترتیبات نهادی را انتخاب می کنند ،.به عنوان مثال بازارها ،سازمانها ،یا مبادالت رابطه ای به منظور به حداقل
رساندن هزینه معامالتشان .این هزینه به عدم قطعیت های محیطی و رفتاری و به درجه اختصاصی بودن دارایی ها بستگی دارد.
عدم قطعیت محیطی و رفتاری از عقالنیت محدود فعاالن اقتصادی و اپورتونیسم( دو فرض اصلی ) TCAا (ویلیامسون)1985 ،8
بوجود می آیند .در مبادالت اقتصادی طوالنی مدت ،عدم قطعیت محیطی تواند منجر به مشکالت سازگاری شود در حالی که عدم
قطعیت رفتاری منجر به مشکالت ارزیابی عملکرد (ریندفلیسچ و هاید )1997 ،می شود .اختصاصی بودن دارایی "درجه ای است
که یک دارایی می تواند جا یگزین استفاده های دیگر شود  ،بدون قربانی کردن ارزش تولید " (ویلیامسون ،)p.281 ،1991 ،و
بوجود آمدن مشکل .در  ، TCAسطوح متوسط مشکالت فوق الذکر به بهترین نحو با تبادل رابطه ای اداره می شود ،مانند روابط
خریدار و فروشنده .در روابط خریدار و فروشنده برخی از دارایی ها فقط در این رابطه کانونی ارزشمند هستند و در نتیجه نیاز مند
سرمایه گذاری های روابط خاص هستند .که می توانند سرمایه گذاری های خاص آگاهانه ساخته شده به طور فیزیکی و یا دارایی
های سایت های خاص (هندفیلد و بکتل2002 ،9؛ هانگلند1999 ،10؛ هاید )1994 ،11باشند و یا می توانند دارایی های روابط خاص
ناخودآگاه توسعه یافته مانند مهارت نیروی کار (سولنر ) 1999 ،12و یا اعتماد به شریک باشند .با فسخ رابطه فعلی بازیگران باید
درروابط جدید دارایی هایشان را سرمایه گذاری کنند .این سرمایه گذاری ها همراه با هزینه های فسخ رابطه قبلی و هزینه های
جستجو برای یافتن شرکای جدید ،هزینه های تغییر بازیگر اقتصادی (بنداپوندی و بری )1997 ،نامیده می شود .در تمایل به باقی
ماندن در روابطشان برای مصون ماندن از این هزینه ها هستندIngmar Geiger a,⁎, Aurélia Durand b, Samy Saab (.
)2012،82-84،c, Michael Kleinaltenkamp d, Roger Baxter e, Yeonhee Lee
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در دهه های اخیر ،مدیریت روابط استراتژیک ،به صورت عمودی (به عنوان مثال خریدار و فروشنده) ،افقی (به عنوان مثال اتحاد
استراتژیک) ،یا پهلو به پهلو (به عنوان مثال با سازمان های غیر دولتی)،مورد افزایش توجه بوده است .مطالعات بر انواع رابطه های
مختلف  ،از راه اندازی سرمایه گذاری های مشترک گرفته تا انواع دیگر اتحادات با تامین کنندگان کلیدی (هوستون و جانسون،1
 )2000برای توسعه تامین کنندگان (مودی و مابورت)2007 ،2و از ارزیابی کیفیت روابط خریدار و فروشنده (ایونس و پاردو،3
 ،2007مورمن ،زالتمن ،و دشپند ) 1992 ،4برای مطالعات فرا تحلیلی با هدف توسعه مدل های عمومی بازاریابی رابطه (گایسکنز،
استینکمپ ،و کومار1999 ،5؛ پلماتیر ،دانت ،گری ول ،و ایوانز .)2006 ،6متمرکز شده ند .به طور کلی ،همه شرکت ها دارای
مجموعه ای متنوعی از روابط تامین کننده هستند .در چنین موارد پرتفوی تامین کننده ،استفاده کردن نوعی از تقسیم بندی و
شناسایی کردن آن دسته از مهم ترین روابط و یا بیشتر "کلیدی" برای شرکت خرید رایج است(ایونس ،پاردو ،سال ،و کووا،7
 .)2009هنگامی که به صورت پیشرو در زنجیره عرضه جستجو می شود ،روابط کلیدی معموال به صورت بخشی از یک برنامه
مدیریت حساب های کلیدی ( () KAMیک مفهوم است که همچنین به خوبی در ادبیات بازاریابی تصدیق شده است)(به عنوان
مثال بولز ،جانستون ،و گاردنر1999 ،8؛ یولز ،پیلینگ ،و گودوین1994 ،9؛ پاردو1999 ،10؛ شاپیرو و موریارتی)1984 ،11در نظر
گرفته می شود .مدیریت تامین کنندگان کلیدی (به عنوان مثال کاستن و فلد2005 ،12؛ پاردو ،میسیریلیان ،پورتیر ،و سال،13
2011؛ اولگا و اگرت) 2006 ،14مفهوم دیگری است که شرکت ها به طور فزاینده به منظور مدیریت نمودن روابط مهم تامین
کننده استعمال می کنند .ما پیشنهاد می کنیم که مدیریت تامین کنندگان کلیدی ( )KSMمی تواند به عنوان تصویر آینه وار از
مدیریت حساب های کلیدی تفسیر شود.
اساسا آن به این سوال می پردازد که چگونه به تجزیه و تحلیل ،برنامه ریزی ،مدیریت و کنترل فعل و انفعاالت با این تامین
کنندگان کلیدی بپردازد .در داخل این منطقه پژوهش ،ون د ویجور )2009(15مروری جامع بر ادبیات برخورد با همکاری در روابط
خریدار و فروشنده ارائه نموده  ،در حالی که همچنین چندین روایت ک.ردی وجود دارد که نشان می دهد چگونه روابط نزدیک
می تواند به شیوه ای خوب یا بد توسعه (به عنوان مثال اندرسون جپ2005 ،16؛ ناریندازو رنگان )2004 ،17یابد .با این حال ،ایده
مدیریت یک برنامه  KSMبه شدت توسعه نیافته است (به عنوان مثال پاردو و همکاران .)2011 ،18در ضمن ،مدیریت تامین
کنندگان کلیدی به طور فزاینده برای شرکت ها مهم است ،همانطور که توسط راه اندازی برنامه های تامین کننده اصلی و
یکپارچه نمودن مدیریت ارتباط با تامین کننده در سازمان ،خود را نشان داده استBjörn Sven Ivens a,⁎, Mark van ( .
)2013،135،de Vijver b, Bart Vos
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مفاهیم ناملموسی که تحت کتنرل بازاریابی قرار دارد مانند حقوق مشتریان می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود (لوکاس
و همکاران ) 2005 ،1و مطالعات تجربی نشاندهنده یک ارتباط مثبت بین مدیریت دارایی بازاریابی و عملکرد بازار سهام می باشد
(سریواسان و هانسن .) 2009 ،2مفهوم دارایی مبتنی بر بازار این موارد را یکپارچه می کند اما اغلب اوقات ارتباط بین بازاریابی و
اوضاع مناسب اقتصادی شرکت را نادیده می گیرد (سریواسکا و همکاران .)1998 ،3بوسیله استفاده از منابع داخلی ،شرکتها دارایی
هایی ایجاد می کنند که از طریق فعل و انفعال با شرکتهای دیگر در محیط خارجی صورت مادی بخود می گیرد .دارایی های
مبتنی بر بازار عقالنی و یا رابطه ای نیز هستند :این مقاله روی مورد رابطه ای تمرکز دارد .برطبق بررسی مبتنی بر مدارک معتبر،
سازمانها به این دلیل با دیگران شریک می شوند که بتواند دسترسی خود به منابع مورد نیاز را افزایش دهند (مورگان و هانت،4
 .)1999داشتن سرمایه کافی یکی از منابع مورد نیاز است .بنابراین ،تقویت روابط با شرکاء ،نیازمند توجه کافی به مسئله بازاریابی
و افزایش سهم آنان می باشد.
روابط بازاریابی و سرمایهگذار
بازاریابی بطور قابل توجهی در طول دو دهه گذشته در حال تغییر است .خروج از حوزه معامالت واحد به سمت انواع روابط
جدید پویا و روش های بازاریابی دیده شده و مورد انتظار است(وبستر .)1992 ،5یک تعریف اصلی از مفهوم سازی بازاریابی هدف
خود را به عنوان " شناسایی و ایجاد ،حفظ و افزایش ،و در صورت لزوم فسخ روابط با مشتریان و دیگر احزاب توصیف می کند به
طوری که اهداف اقتصادی و سایر متغیرهای از همه طرف برآورده" (گرانوس ،2007 ،6ص  )5شود .همراه با این دیدگاه جدید
رابطه  ،بازاریابی انتظار می رود که به وضوح به ایجاد ارزش سهامداران (دای و فاهی )1988 ،7کمک کند که دال بر یک تغییر
بنیادین از حداکثرسازی سنتی رفاه مصرف کننده به حداکثر سازی ارزش شرکت است .به عنوان یک نتیجه از مفهوم سازی
دوباره  ،ادبیات روابط بازاریابی -مالی (زینخان و وربوگر )2000 ،8و تاثیر بازاریابی بر ارزش شرکت ،توسعه (سرینیوازن و هانسن، 9
2009؛ استوارت)2009 ،10می یابد .سرینیوانزا 11و همکاران ( )1998شرح می دهد نقش بازاریابی را به عنوان توسعه دهنده و
مدیریت کردن دارایی های بازار محور ،که وقتی که شرکت با نهاده های خارجی تعامل می کند ،بوجود می آیند .آنها ارزش
سهامداران را با شتاب و افزایش دادن جریانات پول ،کاهش دادن نوسانات و آسیب پذیریشان  ،و افزایش دادن ارزش باقیمانده،
افزایش می دهند .دارایی های بازار محور یا فکری و یا رابطه ای هستند.
اولی مستلزم دانش منحصر به فرد یک شرکت در مورد محیط خود که آن را در رسیدن به مزیت رقابتی قادر می سازد.دوم
شامل نتایج ارزشمند ارتباط بین شرکت ها و گروه های کلیدی سهامداران خارجی ،و بیس این مطالعه است .اگر چه روابط سرمایه
گذار می تواند یک دارایی مبتنی بر بازار معادل (کوین و ویتر) 2002 ،12تشکیل دهد ،ادبیات بازاریابی ،مالی می کند به صراحت
با هردوی شرکت ــ سرمایه گذار در این روش رسیدگی نمی کند .بی توجهی به سهامداران به عنوان یک گروه مهم سهامدار مایه
تاسف است به طوریکه ادبیات بازاریابی و حرفه ای دیدگاه های ارزشمند برای مدیریت تعامل با سرمایه گذاران ارائه می دهند .به
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گفته محققان ارتباطات IR ،ذاتا یک مسئول بازاریابی ،که یک " عنصر اصلی مورد غفلت از یک استراتژی ارتباطات بازاریابی
هماهنگ" (دلفین ،2004 ،1ص  )27تشکیل می دهد .این شامل تفسیر سرمایه گذاران به عنوان مشتریان "مهمترین محصول
شرکت تحت عنوان ( "company itselfفرایز ،1988 ،2ص  )173است .تجارب ارتباط بازیگران اقتصادی در در بازار های
مصرفی و معامالتی (اسپارا و تیکانن )2010 ،2008 ، 3بدست امده .از آنجا که نگرشهای بازار مصرف در درجه اول توسط بازاریابی
کنترل شده ،استفاده نمودن از بینش این رشته برای شکل دهی همزمان تاثرات بازار سرمایه گذاری معنی دار به نظر می رسد .
الوت و مک دونالد )2005( 4از این حدس حمایت کردند ،که تاکید ب ر این می کند که شرکت می تواند و باید به طور مستقیم
برای هم بازارهای مصرفی و هم معامالتی عرضه کند .تامنین ،1997( 5ص  )47عبارت "بازاریابی رابطه سرمایه گذار" برای اشاره
به فعالیت های مدیریت " مستمر ،برنامه ریزی شده ،هدفمند و پایدار که به شناسایی ،ایجاد ،حفظ و افزایش روابط متقابال سودمند
در دراز مدت بین شرکت و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه اش و کارشناسان سرمایه گذاری در خدمت آنها" .منجر می شود را ابداع
کردند .باهگتو همکاران )2004( .و ایرزو کرامتن( )1994بحث کردند در مورد چگونه "سرمایه گذاران رابطه ای " ،تعریف شده به
عنوان سرمایه گذاران خارجی متعهد است که سهام زیادی از سهام یک شرکت را برای مدت زمان طوالنی نگه می دارند ،ممکن
است عملکرد شرکت را بهبود بخشد2011،896-،Arvid O.I. Hoffmann ⁎, Joost M.E. Pennings, Simone Wies( .
)897
بازارهای کسب و کار به کسب و کار اغلب در قالب روابط بلند مدت کسب و کار هستند .در حالی که معامالت گسسته توسط
مکانیسم های رسمی مانند قراردادها نوشته شده اداره می شود ،مکانیسم های رسمی نقش مهمی در روابط ( .هاید 1994 ،6کانن،
اچرول ،و گندالچ )2000 ،7بازی کند .هنجارها انتظارات در مورد رفتارها هستند که حداقل تا حدی توسط یک گروه از بازیگران
(هاید و جان ) 1990 ،8به اشتراک گذاشته می شود .آنها سطح مقایسه برای ارزیابی رفتارهای بازیگران دیگر تشکیل می دهند .در
ادبیات رابطه ای قرارداد چند چارچوب از هنجارها(روش عادی) رابطه ای توسعه داده شده است .انعطاف پذیری ،یکی دیگر از
هنجار های قراردادرابطه ای است ،که به عنوان یک هنجار رابطه مهم و مرتبط توسط نویسندگان مختلف (کافمن و دانت)1992 ،9
شناخته شده است .انعطاف پذیری مربوطه به بازار صنعتی است .از آنجا که مشتریان و تامین کنندگان قادر به پیش بینی همه
تغییرات احتمالی در عوامل محیطی نیستند ،توافقات قرارداد در مرحله تحقق قرارداد الزم است .قراردادها بر اساس اطالعات کامل
منعقد نشده اند ،آنها اغلب بیش از یک معامله منفرد را اداره می کنند و آنها ناقص است (مک نیل .)1981 ،10به خصوص در روابط
بلند مدت کسب و کار ،هر دو طرف نه تنها برای معامله اقتصادی آینده پیش رو برنامه ریزی می کنند .آنها دامنه انتظارات را دریک
دوره طوالنی تر از زمان (هایدواستامپ)1995 ، 11توسعه می دهند .این انتظارات مشترک در موافقت نامه های ضمنی یا صریح که
در آن اهداف ثابت هستند ،به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف تعریف شده و حقوق و تعهدات مشخص هستند .در عین
حال ،موافقت نامه های بین دو طرف فقط می تواند بر اساس اطالعات امروز منعقد شوند . .از این رو ،احتمال این که حداقل یکی
از گروه نیاز به تطبیق توافق اولیه با شرایط تازه را (گانسن  )1994 ،درک کند وجود دارد.
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برا ی مقابله با این مشکل ،شرکا ممکن است قرارداد اولیه برای یک محیط در حال تغییر تنظیم کنید .در ادبیات رابطه ای
قرارداد (کاالنتون ،دی بندتو ،و روبرا ،2012 ،1نوردیویر ،جان ،و نوین ،)1990 ،2تمایل یک بازیگر برای تغییر دادن توافق نامه به
منظور آن در خط با شرای ط محیطی است تحت عنوان انعطاف پذیری می گویند .انعطاف پذیری قرار داد یک مفهوم پیچید ه و
چند بعدی را بیان می کند که بیرون از حد ادراک است.ادبیات موجود تعاریف مختلفی را در بر می گیرند.آنها اشاره به ابعاد مختلفی
دارند :قابلیت واکنش بازیگران به تقاضای بازیگران دیگر برای اصالح یک روش انعطاف پذیر،رضایت بازیگران برای انجام آن ،و رفتار
واقعی که بازیگر نشان می دهد( ایونس ،هاردس و پاردو .)2005 ،3از نقطه نظر بازرایابی ،می تواند فرض شود که برای یک خریدار
تقاضا کننده برای تنظیم قراردهای موجود ،رفتار تامین کننده مناسب ترین بعد انعطاف پذیری است.تئوری قرار دادی رابطه ای
مدعی است که در یک مبادله گسسته هر دو طرف شرایط توافقنامه ارز را برای داشتن مشخصه الزام آور درک می کنند .از سوی
دیگر،در تبادل رابطه ای انعطاف پذیری یک انتظار متقابل معمول می شود .که نشان دهنده یک بیمه است که رابطه تحت
کنترل برای اصالح حسن نیت است اگر یک عمل خاصی (هایدو جان )1990 ،4برای یک بازیگر زیان بار ثابت شود .از دیدگاه
علم اقتصاد هزینه تراکنش (ریندفلیچ و هاید1997 ،5؛ ویلیامسون )1991 ،6و تئوری رابطه ای عقد قرارداد ،استدالل های مختلفی
وجود دارند ک ه چرا فعاالن اقتصادی برای تغییر توافقنامه موجود موافقت می کنند .به عنوان مثال ،سرمایه گذاری های خاص به
هزینه های از بین رفته تبدیل می شود اگر طرف دیگر تصمیم گیرد رابطه مبادله را ادامه ندهد .عدم انعطاف پذیری در بخشی از
یک بازیگرریسک اینکه رابطه از دست دهد ارزش خود را برای بازیگر دیگرافزایش می دهد .در نتیجه ،آنها ممکن است تصمیم به
تبدیل به یک جایگزین مورد عالقه داشته باشند .همچنین ،زمان بندی فعالیت ها از اهمیت حیاتی برخوردار است و تامین
کنندگان ممکن است آن را مشکل تر برای نشان دادن انعطاف پذیری نسبت به شرکت های تولید کاالهای فیزیکی بیابند .از این
رو ،به منظور باقی ماندن انعطاف پذیری ،تامین کننده باید ازافزایش دسترس پذیری منابع که او به آن تکیه می کند اطمینان
یابد .این ممکن است هزینه های قابل توجهی داللت کند .در نهایت ،در فرایند تولید ،تامین کنندگان مستقل از خریداران می
باشند.
یکپارچه سازی یک عامل خارجی مورد نیاز است.عدم انعطاف پذیری تامین کننده می تواندمنجر شود خریدار کسب و کار را
رها کند و ،به نوبه خود ،به فسخ رابطه منجر شود .در مقابل این پیشینه ،تعجب آور است که به انعطاف پذیری توجه چندانی
نشده اس ت .در مطالعات مختلف ،اهمیت انعطاف پذیری در روابط کسب و کار مورد بررسی قرار داده اند .نتایج تاثیر انعطاف پذیری
بر روی متغیرهای حیاتی بیان شده در ادبیات بازاریابی مانند رضایت ،اعتماد و تعهد (ایونس ،)2005 ،7ادغام خریدار استراتژیک
(جانسون ،)1999 ،8و هزینه های مبادله (کانن و همبرگ ، 2001 ،9کیم ،دی بندتو ،و هانت)2012 ،10ثابت می کنند .مقاالت دیگر
سوابق انعطاف پذیری را شناسایی کرده اند ،به عنوان مثال موقعیت قدرت تامین کنندگان (هاید ،)1994 ،جهت گیری بلند مدت
(جانسون )1999 ،و یا عدم قطعیت در بازار ،سرمایه گذاری های خاص ،و روابط متقابل (ایونس .)2005 ،با این حال ،ادبیات موجود
ناقص است و تجزیه و تحلیل دقیق ترهنوز وجود ندارد .عالوه بر این ،تحقیقات موجود به طور انحصاری برروابط کانال و ارتباط
تأمین کنندگان -خریداران صنعتی متمرکز شده است .این مطالعه اولین مطالعه ساختار انعطاف پذیری در زمینه بازار تأمین کنند-
خریدار صنعتی در آسیا است .هدف بررسی عواقب ناشی از انعطاف پذیری در کیفیت رابطه است .برای یک تامین کننده ،باقی
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مانده قابل انعطاف در روابط خریدار می تواند مشکل باشد چرا که حفظ منابع مورد نیاز در فرایند تولید موجود یک کار پیچیده و
پر هزینه است .در پاسخ به درخواست خریدار برای تنظیم ممکن است ارزش برای خریدار در حالی ایجاد شود کهد ارزش برای
تامین کننده کاهش می یابد اگردارای تاثیر منفی بر بهره وری عمل یا اثر در رابطه کانونی و یا در دیگر روابط خریدار باشد .از
این رو ،مدیران می خواهند بدانند که آیا چنین سرمایه گذاریهایی به انعطاف پذیری پرداخت خواهدشد .افزون بر ،ما سوابق انعطاف
پذیری تامین کننده کاال را بررسی کردیم  .خریداران باید بدانید که آیا تامین کننده موافقت نامه های موجود را تغییر خواهد داد
،در مواردی که در آن عوامل محیط ی تغییر می کند .انعطاف پذیری ناکافی می تواند به مشکالتی از قبیل نیاز به قبول خدمات
هستند .بر این اساس ،شناسایی شاخص های انعطاف پذیری تامین کننده کاال یک هدف مهم برای مدیران در روند خرید خدمات
است )2116_2014،2115، Sang-Lin Han a,1, Hyung-Suk Sung b,2, Hyeon-Sook Shimc(.
تئوری موجود برندهای محصول و شرکت های بزرگ فروشنده را به عنوان منابع با ارزشی که موقعیت رقابتی و مزایا را
تحت تاثیر قرار می دهد ،رسمیت می شناسد .این برندهابه عنوان مکانیسم های عالمت دهی کلیدی ،که اطالعات مهم ومتمایز را
به مشتریان فعلی و آینده (آکر )2004 ،1انتقال می دهند عمل می کنند .تا به امروز" ،تقریبا همه مباحث مربوط به برند" در
زمینه های مصرف کننده (وبستر و کل2ر ،2004 ،ص  )388ساخته شده است؛ به عنوان یک نتیجه ،نیاز به مطالعات مفهومی و
تجربی نشان می دهد برند سازی در زمینه های صنعتی می همچنان ادامه دارد (مارکوارت ،گولیکیک ،و دیویس .)2011 ،3بازاریابی
رابطه یک موضوع تقریبی و مکمل است که فرض می کند روابط خریدار و فروشنده به عنوان منابع با ارزشی است که از خصیصه
های مثبت ارزش مشتری و پاسخ ،و نتایج عملکرد فروشنده برتر ( .اسمارمنز ،کاتسیکاس ،اسپیرتوپوال ،و صالحی سنگری2008 ،4
هانت ) 1997 ،5تسهیل می کند .زیر مجموعه ویژه از بازاریابی رابطه تمرکز بر کیفیت رابطه بین شرکای مبادله ( .اولگاو اگرت،6
 2006هانتلی )2006 ،7دارد .فرض اساسی مباحث کیفیت رابطه با نحوه توسعه بهینه  ،سازماندهی و روابط اهرم (تغییر نسبت غیر
معین)مشتری ،که دارای پیامدهای مهمی برای مدیران بازاریابی صنعتی است سروکار دارند .در حالی که دانش ما از این مناطق
در حال افزایش است ،آنها در حال حاضر توسعه نیافته هستند و نیاز به پژوهش بررسی نقش و تاثیر روابط خریدار و فروشنده در
روند نام تجاری صنعتی وجود دارد (هانتلی2006 ،؛ اولگا و اگرت .)2006 ،در نتیجه ،فراخوانی برای مطالعات مفهومی و تجربی
پرداختن به فرآیند برندسازی صنعتی و نقش کیفیت رابطه خریدار و فروشنده در روند برندسازی صنعتی همچنان ادامه دارد(.
⁎ )2013،1386،Adam J. Marquardt
در سال های اخیرمعیارهای بازاریابی به طور قابل توجهی مورد توجه هم مدیران و پژوهشگران بوده است .از نقطه نظر مدیریتی،
مدیریت ارشد(عالی) به طور فزاینده ای برای " پاسخگویی بازاریابی" که بازاریابان را برای تولید معیارهای که مورد استناد
بازاریابی ROIتحت فشار قرار می دهند ،به کار می رود .از دیدگاه علمی ،عالقه رو به رشد در معیارهای بازاریابی میتواند ناشی از
پنج دیدگاه نظری باشد( امبلر :) 2003 8اول ،در راستای تئوری کنترل که نیاز به اطالعات به اعتبار گذشته( بوقوع پیوسته) را در
مورد برنامه های بازاریابی به عنوان بخش ضروری چرخه آنالیز ،برنامه ریزی ،اجرا و کنترل نشان می دهد (جی ورسکی1988 ،9؛
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کاتلر ،) 2003 ،1معیارهای بازاریابی برای ارزیابی عملکرد گذشته به منظور بهبود استراتژی و اجرای آینده استفاده می شود .دوم،
در راستای تئوری نمایندگی که بر قرارداد بین نماینده( مدیر) و مالک ( سهامدار) و نیاز به داده های اعتبار گذشته که اهداف
شرکت عامل را برآورده نموده است تمرکز می کند (جنسن و مکلینگ ،)1976 ،2معیارهای بازاریابی می تواند برای مستند نمون
اجرای قرارداد بین شرکت و مدیریت کاربردی (به عنوان مثال بازاریابی) (امبلر  ،باروایس و هیگ سون)20013مورد استفاده قرار
گیرد .سوم ،تقویت تالش گسترده تر برای کارت ارزیابی (امتیازی )متوازن عملکرد (کاپالن و نورتون )1996 ،4که به ترجمه دارایی
های نامشهود به عنوان ارزش ویژه برند برای همه افراد سهامداران می پردازد ،معیارهای بازاریابی برای سنجیدن ابعاد مختلف آن
استفاده می شود  .چهارم ،مطابق با ادبیات جهت گیری بازار (جی ورسکی و کوهلی1993 ،5؛ نارور و اسالتر )1990 ،6که نیاز به
سنجش بازار و تعهدات میان وظیفه ای مناسب را برای داده ها منتجه مورد استدالل قرار می دهند ،معیارهای بازاریابی بخشی
از 'سنجش بازاریابی' است .در نهایت،از آنجاییکه معیارهای بازاریابی میان شرکت ها گسترش بیشتری یافته ،تئوری نهادی (مایر
و روآن) 1977 ،7بیان می کند که استفاده از آنها تبدیل به یک هنجار نهادی شده است .با این حال ،با وجود به رسمیت شناختن
رو به رشد اهمیت استراتژیک معیارهای بازاریابی ،بیشتر معیارهای هنوز با عملکرد مالی جاری و آینده (لمان )2002 ،8همراه است.
معیارهای بازاریابی است که مورد تمرکز این مطالعه است  ،اشاره به جمع آوری داده های در کمپین های بازاریابی ،کانالها ،رفتارها
و پاسخ به مشتری به منظور پیگیری اثربخشی فعالیت های مدیریت ارتباط با مشتری CRM 9دارد(هایس چوویتس.)2001 ،10
مطالعه حاضربر چگونگی استفاده شرکت ها از معیارهای بازاریابی به عنوان ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در زمینه تجارت
متمرکز شده است .طبعا نمایشگاه های تجاری رویدادهای بازاری برای مدت زمانی خاص هستند،که در فواصل زمانی برگزار می
شود ،و در آن تعداد زیادی از شرکت ها محصول اصلی از یک یا چند بخش صنعتی را ارائه می دهند و به طور عمده آن را بر اساس
نمونه" ( ) 2008 ،UFIبه فروش می رسانند .در سطح یک سیستم ،موفقیت یک نمایشگاه تجاری ملزم بر حمایت از یک صنعت
کل است  ،که بازیکنان باید حاضر به پذیرش یک انجمن معتبر برای ایجاد و پرورش روابط کسب و کارباشند .در سطح تعامل،بدین
دلیل که ارزش واقعی تجارت ریشه در جمایتش از توسعه ارتباط بین خریداران و فروشندگان (رایس )1992 ،11دارد،مطالعه حاضر
تجارت انفرادی را به عنوا ن مکان های خوبی برای انجام تحقیق در مورد فعالیت های بنگاه های(شرکت) وظیفه سپرده با اهداف
توسعه و حفظ روابط مشتری می بیند .
جدا از ماهیت تجارت به عنوان سیستم عاملی برای تعامل خریدار و فروشنده است ،همچنین نقش ها و کارکردهای مختلف آن
در مدیریت روابط مشتری آ ن را یک زمینه مناسب برای مطالعه تکنیک معیارهای بازاریابی در کمک به مدیریت ارتباط با مشتری
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2

می سازد .اساسا نمایشگاه های حرفه ای( تجاری) برنامه های یادگیری ارتباط موثر(لی2006 ،1؛روسان و سرین هاوس
)1995،هستند ،به موجب آن غرفه داران اگاهانه روابط یادگیری را با بازدید کنندگان برای جمع آوری،نشر و استفاده از اطالعات
تازه مربوط به مشتری نمایشگاه های تجاری به منظور مطابقت نمودن با نیازهای در حال تغییر مشتریان در طول زمان ،و افزایش
بازده اطالعات نمایشگاه تجاری (بتیس-اتلند ،کمارتی ،جانستون ،و بورد )2010 ،3گسترش می دهند .به طور رویه ای ،مشارکت
موثر در نمایشگاه تجاری نه تنها در مراحل قبل از پی ریزی اهداف نمایشگاه ،برنامه ریزی پیش ازنمایشگاه  ،پیاده سازی نمایشگاه
و پیگیری فعالیت های پس از نمایشگاه صورت می گیرد ،بلکه در مرحله ارزیابی (تانر)2002 ،4نیز مورد لزوم است .بازخورد
ارزیابی باید روند مشارکت رویداد بعدی که از تنظیم اهداف نمایش (فو ،یانگ ،و چی )2007 ،5برمی خیزد،را گزارش دهد .نقش
به روز رسانی مرحله ارزیابی در طول فرایند برنامه ریزی مشارکتی نمایشگاه تجاری ،هنگام پرداختن به پاسخگویی بازاریابی ،دیدگاه
استفاده از شاخص های مختلف و معیارهای بازاریابی راحمایت میکند .به طور خاص تر  ،نمایشگاه های تجاری به عنوان شکلی از
ارتباط زنده ،نقش مهمی در ارتباطات یکپارچه بازاریابی در زمان واقعی بازی کند .نمایشگاه های تجاری ابزارهای بخصوصی در
ایجاد خاطرات ماندگار و متناسب تر برای ترغیب وپایداری وفاداری مشتری (کیچگیروگ ،اسپرینگر ،و کاستنر )20106هستند.
در نهایت ،نمایشگاه های تجاری به منزله یک عنصر اصلی مدیریت حسابهای کلیدی ( ،)KAMنقش محوری در حل مسائل
خاصی که در مراحل مختلف توسعه ارتباط بین شرکت ها (بنگاه ها) در یک سناریو دوتایی مدیریت حسابهای کلیدی (بلیت،
 )2002بوجود می آید ،بازی می کنند .دو موضوع در ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری از ارتباط خاص این پژوهش عبارتند از:
آگاهی از سوابق تالش مدیریت ارتباط با مشتری و نتایج تاثیری که تا کنون تالش مدیریت ارتباط با مشتری در عملکرد برنامه
های مدیر یت ارتباط با مشتری داشته است .ویژگی های سازمانی متشکل از(شامل) فرهنگ ،پیکربندی ،و استراتژی با توجه به
سوابقی که ممکن است سطح تالش مدیریت ارتباط با مشتری را تحت تاثیر قرار دهد  ،گزارش شده است .با توجه به دیدگاه
فرهنگ سازمانی ،محققان قبلی جهت گیری بازار را به عنوان یک پیش بینی کننده حیاتی معیارهای بازاریابی ( کاکیناکی وآمبر،7
 1999وآمبر و وانگ )2003 ،8شناسایی کرده اند .با اتخاذ دیدگاه تعبیه شده سازمانی بازاریابی  ،برخی از محققان (جارچاندر،
شارما ،کافمن ،و رامان )2005 ،9سیستم مدیریت مشتری محور را به عنوان یک عامل بسیار مهم و موثر در استفاده از اطالعات
(رابطه ای ) در اداره برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری گزارش نمودند.
با استفاده از چشم انداز پذیرش نوآوری ،محققان دیگر (کو ،کیم ،کیم ،و وو )2008 ،10تاثیر بسیار قدرتمند چنین ویژگی های
سازمانی را به عنوان استراتژی آینده نگر و بلوغ سیستم اطالعاتی درفرآیند تصویب مدیریت ارتباط با مشتری نشان دادند..با توجه
به اثر استفاده از معیارهای بازاریابی برای دنبال نمودن مزایای بازار یابی 2 ،مدل رقابتی پدیدار شده است:آنهاییکه رابطه مستقیم
را مورد استدالل قرار می دهد و آنهاییکه را بطه میانه رو را پیشنهاد می دهند.نظر به اینکه امبر و کو کیناکی )1997(11یک رابطه
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معنی دار مثبت بین اهمیت ادارکی معیارهای بازاریابی و میزان کارایی شرکت در ایالت کینگدون یافتند،رابطه UKبین استفاده از
معیارها و میزان کارایی شرکت در چین یافت نشد(امبر و وانگ .)2003 1گر چه جارچاندر و همکاران 2005 2گزارش دادند که
تکنولوژی به کار رفته برای مدیریت ارتباط با مشتری می تواند اثر فرایندهای اطالعاتی رابطه ای بر میزان کارایی مدیریت ارتباط
با مشتری را تقویت کند .رینالدز کرفت و هویر 3هیچ اثر میانه رویی(متعادل) از تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری به کار رفته
در رابطه بین فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری و کارایی مدیریت ارتباط با مشتری را نیافتند.این مدارک متضاد نیاز بیشتر به
تحقیق در این منطقه را نمایان می کند .مطالعه تعیین می کند ایا رابطه ای بین کاربرد معیارهای بازاریابی و کارایی مدیریت ارتباط
با مشتری موقوف به سابقه اجرایی است .برای نشان دادن نتایج گارایی استفاده ا ز معیارهای بازاریابی ،این مطالعه پیشنهاد می
کند که موانع اجرایی بر حسب دیدگاه های متضاد بین مدیریت عرضه زنجیره ای و مدیریت ارتباط با مشتری در خصوص اهداف
و وظایف مد یریت ارتباط با مشتری گسترش شرکتی اطالعات معیارهای بازاریابی اکتسابی را بتاخیر می اندازد که منجر به عدم
تطابق بین چیزی که مشتری نیاز دارد و چیزی که شرکت ارائه می دهد  ،می گردد .طبق قرار داد تسریع و ترغیب کنندهای
اجرایی با گسترش هماهنگ اطالعات معیارهای بازاریابی اکتسابی به منظور درک نیازها و رفتارهای مشتری و پیشنهادات ارزش
مشتری محور به منظور عملی کردن مزایایی کامل مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است2011،139-،Li Ling-yee ⁎( .
.)140
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 بازاریابان صنعتی باید دانش ومهارت کافی به منظور مدیریت ارتباطات با مشتریان خود را داشته، به دلیل خلق مزیت رقابتی
 و این از طریق رضایتمندی.دربازاریابی رابطه مند باید در جستجوی رابطه ای باشیم که به خرید مجدد مشتریان منتهی گردد.باشند
در بازار صنعتی ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان منشایی هست برای ایجاد مزیت. وتوجه به ارزش مشتری حاصل می گردد
 باید بصورت فعالیتی مستمر مشتریان خود را شناسایی و برای آن ها ایجاد ارزش نماید بصورتی که، بازاریابی رابطه مند.رقابتی
 تأمین کنندگان می. برای هر سازمانی حیاتی است، روابط بین سازمان و تأمین کنندگان آن. منافع دو طرف مورد توجه قرار گیرد
توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های
 مدیریت زنجیره. تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود، میزان تولید، برنامه ریزی تولید، سطح موجودی ها،توسعه محصول
 روابط بلندمدت بین تأمین کنندگان و. روشی است برای تقویت مزیت رقابتی که همواره اهمیت بیشتری می یابد، تامین
 و این شاید مهمترین دلیلی باشد که بازاریابان صنعتی به منظور ایجاد. خریداران باعث کاهش عدم اطمینان خریداران می گردد
 روابط صنعتی را باید شناخت وبرای توسعه وبهبود آن تالش کرد تا بتوان نیازها و اهداف.رابطه بلندمدت به دنبال آن هستند
.شرکت به بهترین شکل برآورده گردد
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