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عارضه  يبر اساس الگو یابیبازار يهوشمند یستمسنجش س

 ) یالوله آر ین(مورد مطالعه: شرکت نهر  یلیپسف یابیبازار یابی
  4، آزاده امتی3، مسلم امجدي 2، سیدآرمان راستاد1*آرمان احمدي زاد

  چکیده 
 یابیعارضه يبر اساس الگو یابیاطالعات بازار یستمو س يهوشمند  یپژوهش بررس ینا یاصل هدف

و  یابیبازار یندو فروش است و فرآ یابیبازار یندفرآ یابزار بررس یک یلیپساست. مدل ف یلیپسف یابیبازار
 يیرندهدر برگ هایند، عناصر و فرآ یفاست. وظا یابیفروش و بازار هايیتفعال یفروش مشتمل بر تمام

 يکارکنان و رهبر یتقابل یابی،بازار یقاتبازار و تحق يهوشمند یابی،بازار یزيبرنامه ر یابی،بازار ياستراتژ
 ي،گذار یمتق یریتو مد ياستراتژ یابی،سبد محصول، ارتباطات بازار یریتبرند، مد یابییگاهجا یابی،بازار

پژوهش  یکمطالعه  ینفروش است. ا یریتمد یدي،کل ریانمشت یریت/فروش ها، مد یعکانال توز ياستراتژ
 1394در سال  یننهر یاو فروش شرکت لوله آر یابیاز کارکنان بازار ياست. جامعه آمار یمایشیپ یفیتوص
مورگان صورت گرفته  یريعضو بر اساس روش نمونه گ 36با اندازه نمونه  یريشده است. نمونه گ یلتشک

                                                
، دانشگاه کردستانگروه مدیریت بازرگانی  استادیار  1

09123154055،m  A.ahmadizad@uok.ac.ir  
مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه ارشد دانشجوي کارشناسی 2

 Armanrastad72@gmail.com،کردستان
دانشجوي کارشناسی مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه  3

  moslem.amjadi@yahoo.com،کردستان
 اجتماعی،دانشگاه و انسانی علوم )،دانشکده MBA و کار(کارشناسی ارشد مدیریت کسب  دانشجوي 4

    Azade.omati @gmail.comکردستان
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و  یفیتوص يآمارها ینشده است. همچن ياستفاده از پرسشنامه جمع آور باها است و اطالعات و داده
 یندهاياز فرآ یک یچدهد که ه ینشان م یقتحق ینبه کار گرفته شد. ا یلو تحل یهتجز يبرا یاستنباط

در سطح  یابیبازار یندفرآ 11تمام  یگر،و به عبارت د یستنددر سطح پنجم ، چهارم ، سوم و دوم ن یابیبازار
 يارائه شده است که برا یابیو سطح بلوغ بازار یندهابهبود فرآ يبرا یشنهادهاییپ یتاول هستند. در نها

 آن موثر خواهد بود . یشترب یتکند و در موفق یارزش م یجادا یالوله آر ینشرکت نهر

لوله  ینشرکت نهر ،یلیپسف یابیبازار يهایتمدل بلوغ قابل یابی،بازار يهوشمند یستمس: واژگان کلیدي
 یاآر
 
 

 

  مقدمه 
هـاي بازاریـابی در حـوزه   ها و برنامهها به منظور تدوین استراتژيمدیران بازاریابی شرکت

هاي همچون تقسیم بندي بازار، انتخاب بازار هدف، موقعیت یابی، تعیین آمیـزه بازاریـابی و غیـره،     
هسـتند ابزارهـاي موجـود، هـر یـک صـرفاً از       نیازمند یک ابزار جامع آسیب شناسی و عارضه یابی 

زاویه دید خاصی به بازاریابی نگریسته اند. مثالً مدیران بازاریابی با بررسی و تجزیـه و تحلیـل دوره   
هایی جهت مدیریت محصوالت شرکت ارائـه دهنـد. از طریـق    توانند برنامهعمر محصول، صرفاً می

هـایی بـراي مـدیریت سـبد محصـوالت شـرکت       برنامه توانندها و الگوهاي پورتفولیو صرفاً میمدل
جامع عارضه یابی که همـه حـوزه   ). همواره وجود یک ابزار2001تدوین کنند(استانلی و همکاران،

هاي فرایند بازاریابی را در تدوین استراتژي ها و برنامه عملیاتی بازاریابی در نظر بگیرد خالی بـوده  
ر آسیب شناسی و عارضه یابی فرایند بازاریابی شـرکت نهـرین   است. در این مقاله، از مدلی به منظو

شود که به شـکلی جـامع، تمـامی حـوزه    لوله آریا بر اساس نگرش بلوغ فرایند بازاریابی استفاده می
هاي مختلف فرایند بازاریابی و ارتباطات میان آن ها را در نظر گرفته است. این مدل اصالتاً متعلق به 

از بنیانگذاران بنیاد تعالی سازمانی اروپایی بوده و به عنوان ابزاري مکمـل   شرکت فیلیپس است  که
هاي مدل تعالی سازمانی اروپـایی در عارضـه یـابی فراینـدها معرفـی گردیـده       براي پاسخ به کاستی

ــو ام،  ــابراین در ایــن مطالعــه،  بمنظــور 2010اســت(اي اف کی هوشــمندي و سیســتم  بررســی ).  بن
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شـرکت نهـرین لولـه آریـا، ابتـدا      بر اساس الگوي عارضه یابی بازاریابی فیلیپس اطالعات بازاریابی 
مدل بلوغ بازاریابی تشریح شده و روش پژوهش نیز بیان می شـود، در انتهـاي ایـن تحقیـق پـس از      
تحلیل داده ها ، یافته هاي اساسی ارائه می گردد و پیشـنهاداتی بـراي اسـتفاده مـدیران در شـرکت      

در برگیرندهدر این پژوهش فرآیندهاي . و محققان حوزه بازاریابی ارائه خواهد شد نهرین لوله آریا
، قابلیـت  8و تحقیقـات بازاریـابی   7، هوشـمندي بـازار  6، برنامه ریزي بازاریابی5ي استراتژي بازاریابی

، 12، ارتباطات بازاریـابی 11، مدیریت سبد محصول10، جایگاه یابی برند9کارکنان و رهبري بازاریابی
، مـدیریت مشـتریان   14، اسـتراتژي کانـال توزیـع /فـروش هـا     13استراتژي و مدیریت قیمت گـذاري 

  مورد بررسی قرار میگیرد . 16، مدیریت فروش15کلیدي

  مبانی نظري تحقیق 
 1989درسال گارنر، گروه وسیله به که است چترگونه اصطالح یک تجاري، هوشمندي

 به ازطریق کـار، و کسب در که را هاییشناسی روش و مفاهیم از اي مجموعه تا شد معرفی
 بیان و تشریح شـود مـی گیري تصمیم بهبود باعث وقایع بر مبتنی هاي سیستم و وقایع کارگیري

 هـاآن و بخـشدمـی سـازمان یک استراتژي به دوباره جانی تجاري هوشمندي کاربردهاي. کند
  واقع در )2003: روگالسکی.(کندمی گیري اندازه را شرکت مقاصد و اهداف موفقیت و دقت

 انتقال  و جذب هنر دارد، اشاره  کار و کسب یا شرکت هوشمندي به که تجاري هوشمندي
 حفاظت براي سازمان به معین ضوابط و خاص قواعد طی محیط  و سازمانی فرا عناصر  از اطالعات

 تواندمی و است آینده ساختن و بالقوه هايفرصت  از برداري بهره و شناخت رقابتی، تهدیدات از
                                                

5 marketing strategy 
6 marketing planning 
7 market intelligence 
8 marketing research 
9 people capability & marketing leadership 
10 brand positioning 
11 product portfolio management 
12 marketing communications 
13 pricing strategy and management 
14 distribution / sales channel strategy 
15 key account management 
16 sales execution and management 
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 اصل و نیست صنعتی جاسوسی هوشمندي. دهد قرار تاثیر تحت را آن موقعیت و  شرکت اجزاي
  بازار درك ، مهم هاي گیريتصمیم براي شرکت نیاز مورد اطالعات  از  که است آن اش کلیدي

 محیط هايداده از سیستماتیک بطور را آن توانمی یا است موجود صنعت عمومی محیط در  رقبا و
 سریع دسترسی کردن فراهم با  تجاري هوشمندي)2001:  وچو تامسون(داد توسعه صنعت عمومی
 اتخاذ بهتر  را تجاري تصمیمات دهدمی اجازه هاآن به که مرتبط  اطالعات به گیرندگان تصمیم

 و کاراتر شوند، تقویت صحیح اطالعات با اگر گیرندگان تصمیم. کندمی کمک سازمانها به کنند
 )2003: استفان)بود خواهند تر موثر

 آسیب شناسی بازاریابی و مدل بلوغ فرآیندي
  

مدل بلوغ فرآیندي،  امروزه بعنوان یک مدل جهت ارزیابی بلوغ فرآیندهاي کسب و 
بلوغ مدل  200شود. بر اساس یک برآورد حدوداً کار پذیرفته شده و از آن استفاده گسترده می

هاي بلوغ پیرو اصول ایجاد شده در چارچوب بلوغ فرآیندي وجود دارد که تعداد کمی از این مدل
-هاي بالغ به شکل سامانباشند که سازماناي و زیر بناي بلوغ متضمن این امر میاست.  مفاهیم پایه

هاي قهرمانانۀ جه تالشهاي نابالغ دستیابی به نتایج در نتیکنند، در حالیکه در سازمانیافته عمل می
ها را افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم یا زیاد بطور خود انگیخته یا خود جوش آن

هایی اند. در بعضی از مراجع مدل بلوغ فرآیندي و در توضیح مفهوم بلوغ از واژهبوجود آورده
هاي پذیري به استفاده از برنامهنیبیشود. پیشبینی پذیري، کنترل، و اثر بخشی استفاده میمانند پیش

بندي شده، معیارها، و اهدافی که محقق شده اند اشاره دارد. سازمانهاي نابالغ غالباً برنامه زمان
- کنند، اما بعدها غالباً با اختالفی زیادي معیارها و اهداف را از دست میبندي شده ایجاد میزمان

سازند. کنند و دائماً آنرا محقق میبندي شده را تنظیم میهاي زمان هاي بالغ برنامهدهند. سازمان
شوند. سازمانها به اهداف خود نائل میکنترل به ساز و کارهائی اشاره دارد که با وجود آن سازمان

هاي نابالغ هاي بالغ کامالً، مستمراً، و با کمترین انحراف اهداف خود را محقق می سازند. سازمان
شود؟ و احتمال تحقق معیارهاي مورد نظر ا ندارند که کدام اهداف محقق میهرگز این اطمینان ر

یابند که هاي بالغ به اهدافی دقیق دست میدر دامنۀ زمانی معین و مشخص چه مقدار است. سازمان
هاي نابالغ غالباً به بعضی از اهداف نایل شده و به آورند. سازمانتعهد کرده بودند به دست می

رسند. عالوه بر این در بسیاري از موارد، کیفیت ممکن است به اندازه کافی اف نمیبعضی از اهد
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خواهد، باشد. از نظر دیگر، ها ممکن است فراتر از آنچه که مدیریت میخوب نباشد و هزینه
مند بوده وشیوه هاي انجام کار مستند شده یافته و نظامهاي بالغ داراي فرآیندهاي سامانسازمان
هاي مشابه در آینده کنند و براي پیش بینی نتایج تالشآوري میهاي گذشته را جمعدادهدارند. 

هاي بلوغ داراي اصولی هستند که در اینجا به ). اما مدل2004دهند. (هارمون،مورد استفاده قرار می
یند هاي یک فرآ) ویژگی1گردد. اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندي عبارتند از : ها اشاره میآن
باید به شکلی مورد ارزیابی قرار گیرد که قابلیت آن براي مشارکت در اهداف سازمانی می

توانند ماندگار باشند، مگر اینکه سازمان به اندازه ) فرآیندهاي قادر و توانمند نمی2مشخص شود، 
امه بهبود )بهبود فرآیند بهترین رویکردي است که یک برن3کافی بالغ باشد تا آنها را حفظ نماید، 

پذیرتري از قابلیت هاي پیش بینیآمیزي به حالتکند تا بطور موفقیتبندي میسازمانی را مرحله
کند تا بر آن ) هر مرحله یا سطح بلوغ یک مبناي الزم و ضروري طرح می4سازمانی دست یابد، 

ستاندارد، حداقل اساس بهبود آینده بتواند ایجاد شود.همچنین در مدل بلوغ فرآیندي، بعنوان یک ا
) مدیریت 1چالش یا سطح براي موفقیت سازمان به اینصورت  شناسایی و تعیین شده است:  5

داراي استانداردهاي کمی براي سنجش بلوغ گردش کار فرآیندهاي کسب و کار است و نیازمند 
ن و هاي فرآیندها بر روي توسعه سازماهایی است که ضعفروش قابل قبول براي شناسایی ریسک

هاي قابل قبول اندکی دارد تا ) مدیریت روش2کنند، دستیابی به اهداف کسب و کار تحمیل می
میزان انطباق بین چگونگی انجام وظایف و چگونگی توصیف گردش کار فرآیندها را به درستی 

هاي سیستم، درستی استفاده از شود اعتبار الزامات و نیازمنديبسنجد. در این مدل تالش می
اي هماهنگ دهاي مطالعه و توصیفات مبتنی بر مدل، و اثربخشی کاربردهاي عملی بگونهمور

هاي ) مدیریت غالباً آگاهی ندارد تا چه اندازه اکتساب یا رشد سازنده و پویا ناشی از شیوه3شوند، 
متعدد انجام وظایف مشابه است. خلق و ایجاد فرآیندهاي استاندارد و بهم مرتبط، الزامات و 

هاي سازمان را هاي کارکردهاي سازمان را ساده نموده و در نتیجه پیچیدگی سیستمازمندينی
کنندگان براي هاي قابل قبول اندکی دارند تا قابلیت عرضهها، روش) سازمان4دهد، کاهش می

هاي واگذار شده و دیگر خدمات آنان را در مقایسه با پارامترهاي ادعا شده در طرح تحویل پروژه
پیشنهادي سنجش کنند. بعالوه آنها نیازمند مبنایی قابل قبول براي مشخص کردن الزامات و 

) مدیریت نیازمند 5کنندگان بهبود یابد، هاي قراردادي هستند تا فرآیندهاي کاري عرضهنیازمندي
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که اي استقرار یابند یک راهنما است تا بداند بنیادهاي الزم براي فرآیندهاي کاري به چه شیوه
  ).2007هاي عملیاتی کمتر شود(کورتیس و آلدن، چابکی سازمانی حفظ و هزینه

 سطوح پنجگانه مدل بلوغ فرآیندي
  

 یا سازي یک دگرگون با که دهدمی نشان را سازمان هايقابلیت سطحی بلوغ، سطح

 در را یک ماهیت توسعه بلوغ، هايمدل است. آمده بدست  سازمانی فرآیندهاي از بخش چند

 هايمدل کلی، است. بطور بازاریابی نظر مورد ماهیت اینجا کنند و درمی توصیف زمان طول

 از محدودي تعداد وسیله به واحد ماهیت یک ) توسعه1هستند: خصوصیات این داراي بلوغ

 خاص ملزومات ) برخی 2شود.می داده سطح است توصیف تا شش چهار بلوغ که معموالً سطوح

 پیدا دست آن به خاص سطحی در باید ماهیت هر که دهندمی را تشکیل سطوح این خصوصیات

 سطح مرحله آخرین اند و شده مرتب پایانی سطح تا اولیه سطح از و به ترتیب سطوح )3کند.

 و کند می پیدا توسعه دیگر سطح به سطح یک از ماهیت توسعه، طول در )4بلوغ است.  مطلوب
 ). با2001؛کلیمکو،2003شود (ورد مستر و همکاران،نمی گرفته نادیده یا حذف هیچ سطحی

 صورت تدریجی به خود گام به گام و اي مرحله ساختار توسط بلوغ هاي مدل که این به توجه

کنند. مدل بلوغ فرآیندي در این تحقیق بر اساس  می هدایت بلوغ سمت به را سازمان مستمر، و
ست. هر یک از فرآیندهاي سازمان یا بنابر مرحله یا سطح را تعریف شده ا 5مدل بلوغ قابلیت 

سطح در ادامه ارائه می گردد (ورد  5گیرند.  توضیح مختصر این شرایط در یکی از سطوح قرار می
 ):2007؛ کورتیس و آلدن، 2003مستر و همکاران،

 مقدماتیسطح یک: سطح ابتدائی و 
  

فرآیندهاي آنان اضطراري، گیرند، نابالغ هستند. هایی که در این سطح قرار میسازمان
هایشان غیر قابل پیش بینی است. در سطح ابتدائی فرآیندها موقت، و تعریف نشده است و فعالیت
هاي افراد وابسته است نظم هستند. موفقیت احتماالً به تالشسازمان یافته نیستند و حتی آشفته و بی

 و مستند نیستند که تکرار شوند. و تکرارپذیر نیستند، زیرا فرآیندها بطور کافی تعریف شده

 سطح دو: سطح تکرارپذیر
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هایی هستند که بر فرآیندها متمرکز گیرند، سازمانهایی که در این سطح قرار میسازمان
را با  توانند بعضی فرآیندهاها میاند. آناند و بعضی از فرآیندهاي اصلی خود را تعریف کردهشده

د، در حالیکه دیگر فرآیندها هنوز بخوبی قابل کنترل نیستند. در بینی تکرار کنننتایج قابل پیش
تواند تکرار شود، زیرا اند و موفقیت میهاي مدیریت ایجاد شدهسطح تکرارپذیري، تکنیک

  اند.فرآیندهاي الزم ایجاد و تعریف شده، و مستند گشته
 سطح  سه: سطح استاندارد و تعریف شده

  
هایی هستند که تمام فرآیندهاي قرار می گیرند، سازمانهایی که در این سطح سازمان

آوري ها دارند، بر جمعاي از کنترل بر روي آناند و درجهاي خود را تعریف کردهاصلی و پایه
 کمک نماید. در  این داده تأکید نموده و از معیارهایی استفاده کنند تا به مدیریت برفرآیندها

از طریق توجه بیشتر به مستندسازي، استانداردسازي، و   هاي خود راسطح، سازمان فرآیند
  یکپارچگی توسعه داده است.

 سطح چهار: سطح مدیریت کمی و قبل پیش بینی
  

ها معیارهاي کمی ها در این سطح تأکید زیادي بر مدیریت فرآیندها دارند. آنسازمان
ها زمانی که اهداف را ند. مدیران آنکنآوري میها را جمعخوبی براي فرآیندها دارند و دائماً داده

کنند. بطور برابر، یک همراستایی و سازگاري سلسله کنند بر معیارها و داده ها تأکید میتعیین می
مراتبی میان مدیران وجود دارد، بطوریکه در توفیق دستیابی به اهداف فرآیندهاي فرآیندهاي 

ف کالن خود، مشارکت و سهم داشته باشند. تر، و دستیابی واحد به اهداپژوهش و فنآوري عالی
وتحلیل آنها در سطح مدیریت کمی، واحد تمام فرآیندها را از طریق جمع آوري داده و تجزیه 

  نماید.نظارت و کنترل می
 سطح بهینه شده سطح پنج:

  
هایی که در این سطح قرار دارند، کارکنان خود را در مورد فرآیندها آموزش سازمان

گیرند تا فرآیندها را پاالیش، بهبود، و و آنان را براي یک تالش مستمر به خدمت میداده اند 
ارتقاء دهند. در سطح بهینه، فرآیندها بطور ثابت از طریق نظارت بر بازخورهاي برگرفته شده از 
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فرآیندهاي جاري ، بهبود داده شده و فرآیندهاي نوآورانه براي خدمت کردن به نیازهاي ویژه 
 گردند.معرفی می سازمان

 نمایش داده شده است.  1سطوح فوق در نمودار شماره 

  

  
  )  سطوح بلوغ فرآیندي1نگاره (

  
همانطور که قبال گفته شد سطح بلوغ هر سازمان برابر است با سطح بلوغ فرآیندي که 

دپذیر راهبر 2، سطح بلوغ کمتر از سطح  2داراي کمترین سطح بلوغ است. باتوجه به نگاره  شماره 
نیست. دلیل این امر این است که راهبرد زمانی می تواند اجر گردد که اسناد برنامه و فرآیندهاي 

توان فهمید چه که مستنداتی وجود نداشته باشند، نمی انجام کار مستند شده باشند. در صورتی
  شود که بتوان چگونگی اجراي راهبرد را ارزیابی نمود.چیزي اجرا می شود یا نمی

  

X

X X X

X X
زیرفراینــــــدها

بهینه سطح 

پیش بینی و مدیریت کمیسطح قابل 

استانداردسطح 

تکرار پذیرسطح 

ابتداییسطح 
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  ) سطوح بلوغ فرآیندها و سطح بلوغ راهبرد پذیري2نگاره(

  
  بازاریابی مدل بلوغ فرآیندهاي

یکی از مشکالت مدیران بازاریابی در کشورهاي در حال توسعه این است که براي 
ون توجه به اینکه آیا این برنامهکنند بدبازاریابی خود از الگوبرداري استفاده میتدوین برنامه هاي 

ها با سطح بلوغ آن ها مطابقت دارد یا خیر. مثالً شرکتی که هنوز اصول اولیه قیمت گذاري را 
گذاري استفاده کند. شرکتی که مورد توجه قرار نمی دهد، نمی تواند از ابزارهاي پیشرفته قیمت

هاي توزیع تواند برنامه بهبود براي یکپارچه کردن کانالهاي توزیع خود را نشناخته نمیکانالهنوز 
هاي بازاریابی به ارائه دهد. دیدگاه بلوغ بازاریابی به معناي آن است که شرکت براي تدوین برنامه

ندهاي هاي بهبود را مرحله به مرحله طی کند. فرایجایگاهش در بازاریابی توجه کند و پله
تواند در سطوح بلوغ متفاوتی بازاریابی، شامل زیرفرایندهایی است. هر یک از این زیرفرایندها می

هاي کالس جهانی است. بر این اساس، سطح بلوغ داریم و پله آخر، مربوط به شرکت 5باشد. 
ابی را شرکت  بازاریابی خود را عارضه یابی وآسیب شناسی کرده و جایگاه بلوغ هر حوزه بازاری

بدست آورده است. در تدوین برنامه هاي بهبود بازاریابی، شرکت بایستی همه زیرفرایندهاي 
بازاریابی خود را به صورت متوازن رشد دهد. نمی توان تصور کرد، شرکت در حوزه تبلیغات 
محصول، مثل یک شرکت کالس جهانی عمل کند ولی در حوزه فروش مثل یک شرکت نوپا 

سط
 1  ح

 سطح

2 

  سطح

3 

 سطح

 4 

 سطح

 5 

 بلوغ سطوح

 راهبرد سطح
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دگاه بلوغ، فرایندهاي بازاریابی، داراي سطوح بلوغ مختلفی است. در سطوح عمل کند.طبق دی
تر، این فرایند به اشکال شود و در سطوح بلوغ پایینبلوغ باال، آن فرایند به شکلی متعالی انجام می

). با توجه به مطالب تشریح شده، فرایند جامع 2010تري انجام می شود(اي اف کیو ام، ضعیف
امل یازده زیرفرایند مختلف است و  در مدل بلوغ فرایندهاي بازاریابی، بایستی بتوان بازاریابی ش

سطوح بلوغ تمامی زیرفرایندها را آسیب شناسی نمود. فرآیندهاي مدل بلوغ بازاریابی شامل 
استراتژي بازاریابی، تحقیقات و هوشمندي بازاریابی، برنامه ریزي بازاریابی، رهبري بازاریابی و 

یابی برند، کانال فروش  و توزیع، ارتباطات بازاریابی، ت هاي کارکنان، قیمت گذاري، جایگاهقابلی
 مدیریت مشتریان، مدیریت فروش است.

 مدل مفهومی تحقیق
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 مدیریت سبد محصول  

 ارتباطات بازاریابی  

 جایگاه یابی برند  

 مدیریت فروش  

 قیمت گذاري  

 کانال فروش  و توزیع  

مدیریت مشتریان 
 کلیدي  

 استراتژي بازاریابی

رهبري بازاریابی و 
 قابلیت هاي کارکنان 

تحقیقات و هوشمندي 
 بازاریابی  

 برنامه ریزي بازاریابی 
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 بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا مدل بلوغ
 

  فرآیند  استراتژي بازاریابی
ها پرداخته و یک رویکرد سازگار و تعریف و ارائه اولویتاستراتژي بازاریابی به 

؛ 2010کند(اي اف کیو ام، یکپارچه براي کلیه عناصر اساسی بازاریابی و فروش مشخص را می
  ).1390) ، (احمدي زاد و همکاران ، 2009انگ و جونز،

  
  ) سطوح بلوغ زیرفرایند استراتژي بازاریابی1جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

) ما شخصی را در سازمان به عنوان مدیر / 2)ما سندي تحت عنوان استراتژي بازاریابی داریم.، 1 اول
 رهبر استراتژي بازاریابی داریم

تا حدودي، اطالعات ) 2)استراتژي بازاریابی داریم که بر مشتریان دست اول تمرکز دارد.، 1 دوم
 براي تدوین استراتژي بازاریابی داریم.) ما مدل و الگویی 3مشتري نهایی وجود دارد.، 

)ما اطالعات کافی براي تدوین استراتژي بازاریابی جمع کرده ایم که گروه هاي مختلف 1 سوم
فرایندي براي  ) 3، یک سند رسمی استراتژي بازاریابی داریم.) 2مشتریان را در برمی گیرد .، 

در ) 4،  راتژي شرکت تعریف شده است.بروزرسانی استراتژي بازاریابی به عنوان بخشی از است
 تدوین استراتژي بازاریابی، آنچه رقبا انجام می دهند را دیده و واکنش خود را مشخص کرده ایم.

از طریق تحقیقات بازار، ) 2.، تحلیل کرده ایم SWOTا و خودمان را از طریق آنالیز ب)ما رق1 چهارم
) 3ایم که شامل نظرسنجی از مشتریان است .، اطالعات مستند از دیدگاه مشتریان کسب کرده 

) در تدوین استراتژي بازاریابی خود 4فرایندي رسمی براي بازنگري در استراتژي وجود دارد .، 
 به مشتریان کلیدي توجه ویژه داشته ایم.

براي تحقق استراتژي ها و اهداف ) 2 )ما یک چشم انداز و مأموریت روشن تدوین کرده ایم.، 1 پنجم
ما توافق مدیرعامل با استراتژي بازاریابی را ) 3، ازاریابی، برنامه هاي عملیاتی را تدوین کرده ایم. ب

برنامه هاي اصلی در راستاي استراتژي بازار براي تحقق اهداف آن را مشخص )4، ایم.کسب کرده
 کرده ایم.
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  فرآیند  تحقیقات بازاریابی
اعتماد توسعه استراتژي بازاریابی مطرح است و سازمان را قادر تحقیقات بازاریابی بعنوان منبع قابل 

، سطوح بلوغ این فرآیند را ارائه می 2می سازد تا به ارزیابی و تخمین نیازهاي بازار بپردازد. جدول
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010دهد (اي اف کیو ام، 

 
  تحقیقات بازاریابی ) سطوح بلوغ زیر فرایند2جدول (

  
 فرآیند  برنامه ریزي بازاریابی

  
هاي الزم براي ساختن یک فرآیند برنامه ریزي بازاریابی وظایف کلیدي و مسئولیت

فرایند برنامه ریزي  کند.یابی و فروش مبتنی بر استراتژي بازاریابی را مشخص میبرنامه مؤثر بازار

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )واحد بازاریابی شرکت، اطالعات اولیه بازار نظیر حجم بازار و نرخ رشد محصوالت را دارد.1 اول

 دوم

) برنامه تحقیقات بازار،  نیازمندي 2اي براي تحقیقات بازار دارد.،  )واحد بازاریابی شرکت برنامه1
)داده هاي تحقیقات بازار با توجه به نیاز افراد به سادگی قابل 2کند.، هاي تحقیقاتی را مشخص می 

 دسترسی هستند.

 سوم

) در برنامه 2)واحد بازاریابی شرکت داراي برنامه ساالنه اطالعات بازار بر مبناي نیاز می باشد.، 1
) در 3است.، ساالنه تحقیقات بازار، فعالیتها، مسوولیتها و بودجه تحقیقات بازار مشخص شده 

تحقیقاتی که انجام شده، اطالعاتی در مورد استنباط مشتریان از نام و نشان تجاري شرکت در 
 آوري شده است . مقایسه با رقبا جمع

 چهارم

) تمرکز تحقیقات بازار، بر 2شود.،  بندي می ریزي و بودجه هاي تحقیقات بازار برنامه )فعالیت1
هاي مختلف نظیر  سهم بازار، تقاضا  هایی در مورد جنبه شاخص) 3مشتریان و رقباي کلیدي است.، 

 شود. آوري می بازار، سهم وزنی  و ... جمع

 پنجم

) در تحقیقات 2)تمرکز فعالیتهاي تحقیقات بازار بر متقاضیان و مشتریان نهایی شرکت است.  ، 1
مشتري که بر مناقصه و بازاري که انجام می شود به مسائل متنوع نظیر مشتریان، افرادي در شرکت 

) درك مشتري از نام و نشان تجاري، شناسایی ریسکها، فرصتها و 3خرید محصوالت اثرگذارند، 
 تهدیدات و غیره توجه می شود.
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کند (اي اف کیو ام، بازاریابی، استراتژي بازاریابی را در تمام عناصر بازاریابی و فروش نهادینه می
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010

  
  برنامه ریزي بازاریابی) سطوح بلوغ زیر فرایند 3جدول (

  
  فرآیند رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان

اطمینان از وجود قابلیت در ساختار ذهنی کارمندان بخش فروش و بازاریابی و وجود 
 گیرد.کیفیت رسی قرار میعملکرد الزم براي دستیابی به کالس جهانی در این بخش مورد بر

 
 

فرایند بازاریابی و فروش به کیفیت کاربران آن وابسته است. بازاریابان و فروشندگان 
حرفه اي براي رسیدن به کالس جهانی داراي انگیزه بوده و می توانند فرهنگ رهبري را که براي 

، سطوح بلوغ مربوط به این 4رسیدن به رشد سود آور مورد نیاز سازمان است، بسازند . جدول 
، (احمدي زاد  ).2009و جونز، انگ؛ 2010د در مدل را به تصویر می کشد(اي اف کیو ام، زیرفراین

  ).1390و همکاران ، 

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )شرکت  ما، سندي تحت عنوان برنامه بازاریابی در اختیار دارد.1 اول

 دوم

) 2هاي ساالنه بازاریابی وجود دارد. ،  )در واحد بازاریابی شرکت، فرایندي براي تدوین برنامه1
) این برنامه، 3شود.  بروزرسانی می ریزي شرکت، این فرایند به عنوان بخشی از فرایند برنامه

 کند. هاي الزم براي تحقق استراتژي بازاریابی را تشریح می فعالیت

 سوم

شرکت بوضوح درك شده و بعنوان  نام و نشان تجاريانداز بازاریابی و جایگاه مطلوب  )چشم1
انداز بازاریابی  ق چشم) فعالیتهاي بازاریابی براي تحق2ریزي بازار قرار گرفته است. ،  مبناي برنامه

 ) در فعالیتهاي بازاریابی به دوره عمر شرکت توجه شده است.3مشخص شده است. ، 

 چهارم

) در فرایند 2انداز بازاریابی شرکت همسو با کلیه اهداف کالن شرکت است.،  )چشم1
در این ) همچنین 3ریزي بازاریابی، اهداف ساالنه فروش ، مرور و و بررسی می شود. ،   برنامه

  فرایند، بعد از ارزیابی اهداف ساالنه بازاریابی، پاره اي اقدامات اصالحی اتخاذ می شود.

 پنجم

انداز و اهداف روشن به خوبی تعریف  ریزي بازاریابی شرکت بر اساس چشم )فرایند برنامه1
هستند.،  هاي بازاریابی و فروش با  عرضه محصوالت شرکت با هم مرتبط  ) فعالیت2شده است. 

 ) شاخصهاي کلیدي و معیارهایی در حوزه بازاریابی و فروش تعریف شده است.3
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  ) سطوح بلوغ زیر فرایند رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان4جدول (

  
  

  فرآیند جایگاه یابی نام و نشان تجاري

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
) متخصصان آشنا به تکنولوژي 2در شرکت وجود دارد.،  و فروش )واحدي به نام بازاریابی1

 در بازاریابی و فروش شرکت وجود دارند.

 دوم
ها و نیازهاي آتی مشتریان تمرکز  هاي بازاریابی و فروش شرکت بیشتر بر خواسته )فعالیت1

 دارد تا بر نیاز فعلی یا محصوالت موجود .

 سوم

ها، استعداد،  نیازهاي او، منوط به مهارت )این درك حاصل شده که تمرکز بر مشتري و1
) به صورت مستمر، 2ها، رهبري و ساختار جدید در حوزه بازاریابی شرکت است.  نقش

) شرح شغل براي 3هاي اولیه بازاریابی و فروش ارزیابی شده و بهبود داده می شود.  مهارت
 دون موجود است.ها/مشاغل بازاریابی و فروش شرکت نوشته شده و بصورت متمامی پست

 چهارم

) در شرکت 2)ارزیابی قابلیت فعلی نیروي انسانی واحد بازاریابی و فروش انجام شده است. 1
بجاي اینکه نوعی بازاریابی ایجاد شود که بر مبناي فروش و تبلیغ محصوالت موجود باشد، به 

ارتها و موجود در ) شکاف بین مه3هاي فعلی و آتی مشتریان، تمرکز دارد.   نیازها و خواست
) تصمیمات مناسبی 4واحد بازاریابی و فروش با آنچه مورد نیاز است شناسایی شده است. 

براي استخدام پرسنل جدید و آموزش پرسنل فعلی واحد بازاریابی و فروش  اتخاذ شده است.  
  ) پروفایل شایستگی براي پرسنل کلیدي واحد بازاریابی و فروش وجود دارد.5

 پنجم

)تیم 2باشد.  جامع بازاریابی می  )تیم بازاریابی و فروش  قادر به تدوین و تصویب یک برنامه1
هاي فروش خود هستند.  فروش  و مدیریت ارتباط با مشتري قادر به تدوین و تصویب برنامه

)شرکت نسبت به استخدام افراد حرفه اي در واحد بازاریابی و فروش اقدام کرده که این 3
)نظام ارزیابی عملکرد پرسنل بازاریابی 4توانند با عمل خود به دیگران آموزش دهند. افراد می 

) نظام ارزیابی عملکرد پرسنل بازاریابی ، مشکالت را گفته و 5و فروش طراحی شده است. 
)در واحد بازاریابی و فروش شرکت عواملی در ارائه پاداش 6راهکار بهبود را نشان می دهد.  

) مدیران و پرسنل مختلف 7قدرت رهبري و آموزش، کمک به مشتري) دخیل است (مثل 
)مدیران بازاریابی و فروش 8حوزه بازاریابی و فروش  با یکدیگر به خوبی همکاري می کنند. 

 توانند ثابت کنند که نسبت به مشتریان تعصب خاصی دارند و به آنها متعهدند. می
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ایجاد جایگاه نام و نشان تجاري این اطمینان را می دهد که تصور شرکت در اذهان در آینده نسبت 
به رقبا بهتر است. به بیانی ساده تر، چیزي است که مایلیم وقتی ذي نفعان نام شرکت را می شنوند یا 

، 5. در جدول از محصوالتش استفاده می کند یا با آن داد و ستد می کنند در ذهنشان به وجود آید
 ).2009؛ انگ و جونز،2010سطوح بلوغ مربوط به این زیر فرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ، 
  
  

  ) سطوح بلوغ زیر فرایند جایگاه یابی نام و نشان تجاري5جدول (

  
  محصولفرآیند مدیریت سبد 

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
شرکت می خواهد در اذهان مشتري ایجاد کند را می  )پرسنل بازاریابی و فروش، جایگاهی که1

 شناسند.

 دوم

)کارکنان بازاریابی از جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان مشتري تسخیر کند اگاهند و و 1
)واحد بازاریابی و فروش شرکت با تحقیقات بازار از 2دانند.  نحوة اثر آن بر فعالیت خود را می

)واحد بازاریابی و فروش شرکت از میزان 3مشتریان آگاه است. تصویر ذهنی شرکت در اذهان 
)براي افزایش درك کارکنان 4جذابیت هریک از محصوالت خود نزد مشتریان آگاه است. 

 بازاریابی و فروش از جایگاه مطلوب برند شرکت، جلسات آموزشی و توجیهی برگزار می شود.

 سوم

)شرکت می داند که در 2هریک از مشتریان  را شناسایی و تحلیل کرده است.  مزایاي)شرکت، 1
)شرکت، طرح شفاف و 3هر بازار هدف، چه استنباطی از  نام و نشان تجاري شرکت وجود دارد. 

 سازي ارکان برند خود دارد. اي براي پیاده ساده

 چهارم

مشتریان ایجاد کند را درك کرده )مدیران و کارکنان، موقعیتی که شرکت می خواهد در اذهان 1
) شرکت بازارهاي هدف را بر اساس تاثیرشان شناسایی و اولویت بندي کرده 2و بکار می بندند. 

  )شرکت عملکرد خود را در مقایسه با رقبا بررسی کرده است.3است. 

 پنجم

کس )شناخت جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان مشتریان ایجاد کند در محصوالتش منع1
)جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان ایجاد کند متمایز از رقبا بوده و براي 2شده است. 

)براي تصمیم گیري در مورد اینکه هر محصول چه جایگاهی را در 3مشتریان نیز جذاب است. 
 اذهان تسخیر کند، شرکت می داند چه نیازهایی در بازار پاسخ داده نشده است.
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مدیریت سبد محصول بمنظور تبدیل ورودیهاي بازار به محصوالت و خدمات موردنیاز 
اي که آن محصول آینده و اصالح محصوالت فعلی سبد محصول براساس درك ارزش افزوده

ها داراي رقابتیشود. نتایج باید چنین باشد که شرکتکند انجام میبراي کسب و کار ایجاد می
بوده، به بهترین شکل نیازهاي مصرف کننده نهایی را فراهم کرده و نتایج آن ترین سبد محصول 

، سطوح بلوغ مربوط به مدیریت سبد محصول ارائه 6در کسب و کار مشخص شود . در جدول 
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010شده است (اي اف کیو ام، 

  
  مدیریت سبد محصول ) سطوح بلوغ زیر فرآیند6جدول (

  
  

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)شرکت نهرین لوله آریا، سبد محصوالت خود را بر اساس سابقه گذشته و مدل خطی (تعمیم 1

 گذشته به آینده) مدیریت می کند.

 دوم

)مدیریت سبد محصوالت در شرکت در مقابل سبد محصول رقبا، روند فناوري صنعت و نیازها ي 1
ها  ) آن دسته از محصوالت با حاشیه سود بسیار کم شناسایی و جایگزین2ی دهد.  م پاسخمشتري 

) شرکت در مدیریت سبد محصوالت خود نتایج نظرسنجی مشتري را به نوعی 3شود.  معرفی می
 وارد می کند.

 سوم

ها براي بروزرسانی سبد محصول استفاده می  اي معیار تعیین شده که از آن )در شرکت، مجموعه1
یک سیستم قوي براي دریافت بازخور مشتري درباره سبد شرکت در این سطح از بلوغ، )2ند. ک

) یک 3مشی شرکت در نحوه مدیریت سبد محصوالت تنظیم شده است.  )خط2محصول خود دارد. 
 فرایند شفاف براي حذف و معرفی  محصوالت جدید  طراحی شده است.

 چهارم

 نیاز مشتریان و بازارهاي هدف را در نظر می گیرد.مشی مدیریت سبد محصوالت،  )خط1
مشی مدیریت سبد محصوالت  حاشیه سود و فروش محصوالت کنونی  یا سایر معیارهاي  خط)2

مشی مدیریت سبد محصوالت، تعیین کمبودها و اضافات در سبد  خط)3 مالی را در نظر می گیرد.
سبد محصوالت، معماري درخت نام و  مشی مدیریت خط)4 محصوالت کنونی را در نظر می گیرد.

  نشان تجاري را در نظر می گیرد.

 پنجم

) 2 .)تحقیقات بازار  زیر مبناي تعیین شکاف و کمبودهاي موجود در سبد محصوالت شرکت است1
این اطالعات به طور مستقیم وارد فرایند ایجاد کسب وکار جدید یا فرایند مدیریت سبد خدمات می 

 شود.
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  ارتباطات بازاریابیفرآیند 
ارتباطات، سازمان را قادر می سازد تا عمل توسعه نام و نشان تجاري و سایر پیامهاي مهم را در 
مشتریان هدف، مصرف کنندگان و مشتریان احتمالی انتقال دهد. همانگونه که گفتیم، این اولین 

ریابی می باشد.استراتژي قدم در ایجاد وفاداري و کمک به مشتریان براي دستیابی به اهداف بازا
ارتباطات شامل تبلیغات و ترفیع به عنوان دو ابزار براي متقاعد کردن خریداران جهت خرید از 

، سطوح بلوغ مربوط به 7شرکت و تشویق سایرین جهت خرید از شرکت ما است. در جدول 
، (احمدي زاد و  ).2009؛ انگ و جونز،2010ارتباطات بازاریابی ارائه شده است (اي اف کیو ام، 

  ).1390همکاران ، 
  

  ) سطوح بلوغ زیر فرآیند ارتباطات بازاریابی7جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
) 2)شرکت داراي ابزارهاي مختلف براي ارتباط با ذینفعان (نظیر مشتریان و سهامداران) است. 1

 اند. مطابق قوانین و سیاستهاي شرکت ایجاد شده ي ارتباط با ذي نفعان،ابزارها

 دوم

)شرکت ، یک طرح یک ساله براي ارتباطات بازاریابی دارد (شامل اهداف، فعالیتها، زمان 1
شود (گرچه در صورت تغییر شرایط   بندي اجرا می ) این طرح طبق زمان2بندي، مسوولیتها و ..). 

 گردد). رقابتی، تعدیل می

 سوم

که شرکت می خواهد در بازار هدف در ذهن مشتري ایجاد کند شناخته شده و این  )جایگاهی1
دانیم مشتریانمان به چه نوع ارتباطی تمایل  ) ما می2جایگاه، مبناي برقراري نوع ارتباط است. 

ایم. این طرح مبتنی بر اطالعات  دارند و طرح ارتباطات خود را بر اساس نیاز آنان طراحی کرده
) در طرح ارتباط با مشتریان، میزان آگاه سازي هر 3ده از تحقیقات بازار است. آوري ش جمع

 مشتري و رفتار خرید آنها در مقایسه با رقبا دیده شده است.

 چهارم

) 2هاي مختلف ارتباط با مشتریان هدف را طراحی نموده و ارزیابی کرده است.   ) شرکت شیوه1
قابل درك، به ذهن سپردنی، انگیزه بخش و متمایز بوده و با آیا پیامی که به ذینفعان انتقال داده 

  برند مرتبط هست یا خیر؟

 پنجم

)شرکت ارتباطات خود را بر مبناي دیدگاههاي مشتریان (واسطه ها و نهایی ها) قرار داده است. 1
بلندمدت و   که بر فعالیتها و اهداف کوتاه  ) شرکت یک استراتژي متوازن ارتباطات ایجاد کرده2

 باشد. بندي ارتباطات بازاریابی می مشی روشن بودجه نتایج این فعالیتها، تدوین خط)3 تمرکز دارد.
پذیر بوده و اجازه هرگونه تغیر هزینه، در صورت نیاز  تعیین بودجه ارتباطات بازاریابی، انعطاف)4

 دهد. شرکت را می
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 فرآیند قیمت گذاري

  
رقابت براي دستیابی به فروش و سودآوري مدیریت  گذاري باید بر اساس زمینهقیمت

؛ 2010، سطوح بلوغ زیرفرایند قیمت گذاري را تشریح می کند(اي اف کیو ام، 8جدول  شود.
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009انگ و جونز،

  
  ) سطوح بلوغ زیر فرآیند قیمت گذاري8جدول (

  
 

  هاي توزیع و فروشفرآیند کانال

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)قیمت 2ها تثبیت و مشخص شده است. ،  پایه تعریف شده و حداقل قیمت )سطوح قیمت1

 شود. محصوالت جدید بر مبناي محصوالت قبلی تعیین می

 دوم
) تجارت برمبناي 2)به گروههاي خاصی از مشتریان، تخفیف ویژه و مشخصی داده می شود. ، 1

 گذاري مبتنی بر چانه زنی است. ) قیمت3حجم فروش/ قیمت است. 

 سوم

گذاري محصوالت  گذاري هر دسته از محصوالت مشخص شده و سیاست قیمت )اهداف قیمت1
هاي  )تکنیک3بندي مشتریان است.  گذاري برمبناي طبقه )قیمت2جدید مشخص شده است. 

گذاري رقبا مورد نظارت  )قیمت4زنی و مذاکره براي دستیابی به سود متقابل وجود دارد.  چانه
 گذارد. گذاري ما تأثیر می متقرار گرفته و در قی

 چهارم

گذاري ، باعث بازخوري به  ) نظارت سیستماتیک بر قیمت2گذاري داریم. ، ) استراتژي قیمت1
) قیمت گذاري آبشاري (قیمت عمده، تخفیف، جوایز خرید و...) 3گردد  گذاري می فرایند قیمت

القاي مناسب بودن قیمت به  )فعالیتهاي تکمیلی براي4در هر جا الزم باشد ایجاد شده است.
  شود. مشتري استفاده می

 پنجم

هاي قیمت گذاري آبشاري  )هر جا الزم باشد سیاست2)یک لیست شفاف از قیمتها وجود دارد. 1
)تعیین قیمت محصوالت جدید با نگاه بیرون 3اجرا می شود و انحرافات شناسایی می گردد.  

)زمان تحویل به مشتري مورد توجه بوده و 4واقعی است. سازمانی تست شده و بر مبناي اطالعات 
 گذارد. گذاري تأثیر می بر قیمت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

 

 

هدف از این زیرفرایند این است که میخواهیم به صورت کارا و موثر محصوالت خود را به مشتري 
توزیع نموده و بفروشیم(اي اف کیو ام، نهایی و ذینفعان در زنجیره اي از بهترین بازارهاي انتخابی 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010
  

  ) سطوح زیر فرآیند کانالهاي توزیع و فروش9جدول (

  
  

  فرآیند مدیریت فروش
منابع فروش می تواند استراتژي بازاریابی را به ارزش براي مشتریان بی واسطه به منظور 
براي اهداف کسب و کار تبدیل کنند. فروش بر اساس عالمت تجاري توسط ارکان مد نظر براي 

ش کارا و موثر بوده و با مشتریان هدف بوسیله اجراي برنامه هاي بازاریابی تعیین می شود. این فرو

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )تالشها و اقدامات فروش در هر کانال توزیع (براي هر نماینده فروش) متفاوت است.1 اول

 دوم

)ما می دانیم مشتریان 2 )اندازه،اهمیت و ساختار و ارزش کانالهاي توزیع شرکت شناخته شده اند.1
)اطالع 3دوست دارند چگونه از ما بخرند و متناسب با آن کانالهاي توزیع را مشخص کرده ایم. 

 نسبت به محیط باعث شده بتوانیم کانالهاي تویع خود را بهتر طراحی کنیم.

 سوم

کلیدي در هر کانال توزیع انتخاب می شوند و بر اساس پیش بینی فروش به آنها مدیریت  )مشتریان1
)تحقیقات بازار مشخص کرده که چه کانال توزیعی براي چه مشتري یا مصرف کننده 2می شوند. 

)در 4)کانالها و نمایندگان توزیع ما پیشرفته هستند و کار با آنها ساده است. 3اي مناسب است. 
 وز تعارض میان کانالهاي توزیع، ما فرایند و رویه اي براي حل این موضوع داریم.صورت بر

 چهارم

)استراتژي کلی کانال توزیع ما براي هر مشتري تدوین شده و در این سند، تمایز میان کانالها را در 1
نیز مشخص ) ارتباط بین استراتژي کانالهاي توزیع با استراتژي بازاریابی شرکت  2نظر گرفته ایم. 

)ویژگیهاي کانال یا نماینده توزیع با آمیزه بازاریابی که این کانال ارائه می دهند (نظیر 3شده است. 
)مصارف هر محصول براي هر کانال یا نماینده توزیع متناسب 4محصول، قیمت) متناسب شده است. 

  شده است و ارزش آفرینی می کند.

 پنجم

)کانالها و نمایندگان بین المللی توزیع محصوالت شرکت بر اساس معیارهاي مشخصی انتخاب می 1
)اینکه چه محصوالتی را کدام نمایندگان توزیع ارائه دهند بر اساس فرایند مدیریت سبد 2شوند. 

)ما براي نمایندگان کلیدي خود برنامه ویژه اي در سطح کل شرکت 3 محصوالت تعیین می شود.
 ریم.دا
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ارزش افزوده مربوط به محصوالت و خدمات براي تثبیت موقعیت در بازار هماهنگ است.در 
؛ انگ و 2010جدول زیر، سطوح بلوغ این زیرفرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009جونز،
  
 

  فروش) سطوح زیر فرآیند مدیریت 10جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)پاداش پرسنل فروش 2 )واحد فروش، صرفا یک فروشنده است که محصوالت را می فروشد.1

 عمدتا بر اساس حجم فروش است.

 دوم

تیم فروش )2)فرایندهاي اولیه فروش به همراه لیستی از مشتریان کلیدي شناسایی شده است. 1
از تبلیغات براي پیشبرد فروش استفاده می کند. تیم  دانش فنی محصوالت شرکت را دارد و

فروش مشخصه هاي فنی محصول را تشریح می کند و مشتري نیز آنها را با یکدیگر مقایسه می 
 کند.

 سوم

)واحد فروش براي فروش بهتر به مشتري خوب گوش می دهد و نیازهاي او را درك می کند. 1
ه پرسنل فروش و مدیران ارتباط با مشتري بتوانند )فرایند درك نیاز مشتري باعث می شود ک2

)ساختار 4)فرایندهاي اصلی فروش ترویج ، سنجش و اصالح می شوند. 3آنها را تحلیل کنند. 
)مدیریت مشتریان کلیدي 5فروش شرکت منطقه اي است و مدیران فروش هر ناحیه وجود دارد. 

موردنظر برند شرکت را می دانند  ) پرسنل فروش شرکت جایگاه 6در کل شرکت جریان دارد. 
 و آن را در تعامالت خود با مشتري مد نظر قرار می دهند.

 چهارم

)پرسنل فروش، استراتژي بازاریابی شرکت را درك می کنند و می توانند آن را با دقت و 1
)پرسنل 3)ما مهارتهاي فروش را تعیین کرده و توسعه داده ایم. 2صحت به مشتري انتقال دهند. 

فروش ما نیازهاي مشتري را درك می کنند بدین صورت که رودررو با آنها می نشینند و به آنها 
)پرسنل 5)پرسنل فروش ما براي حل مشکالت، با مشتري بحث می کنند. 4گوش می دهند. 

فروش ما از مشتري اطالعات می گیرند نه فقط از طریق گفتگوي رودررو بلکه از طریق 
و کششی را  ل فروش شرکت زنجیره ارزش شرکت و مکانیزمهاي رانشی)پرسن6تحقیقات بازار 

)پرسنل فروش شرکت، ابزارهاي مبتنی بر وب را در اختیار مشتري قرار می 7 درك می کنند.
  دهند.

 پنجم

. بکار می گیریمرا و کششی  )ما می دانیم که چگونه اثربخش بفروشیم و مکانیزمهاي رانشی1
)نیروي فروش با 3درك کاملی از ارزشی که محصول براي مشتري خلق می کند وجود دارد. )2

درکی که از مشتري دارند از ابزارهاي بازاریابی استفاده می کند و تالش می کند تا مشتري سود 
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  فرآیند مدیریت مشتریان کلیدي

 
معموال بخش عمده فروش متعلق به بخش اندکی از مشتریان است که به آنان مشتریان 

سودآوري کلیدي می گوییم . مشتریان کلیدي مشتریانی با ویژگیهایی همچون حجم خرید باال، 
باال، وفاداري زیاد به سازمان می باشند. بنابراین باید براي  مشتریان کلیدي برنامه هاي ویژه اي 

؛ 2010داشته باشیم . در جدول زیر، سطوح بلوغ این زیرفرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 
 ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009انگ و جونز،

  
  فرآیند مدیریت مشتریان کلیدي) سطوح زیر 11جدول (

)نیروي فروش درك کاملی از نیازهاي مشتري دارند. این درك از طریق ابزارهاي 4بیشتري ببرد. 
 اصل می شود مثل نظرسنجی، مصاحبه، پرسشنامه، کانالهاي مبتنی بر وب و ... .مختلف ح

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول

واحد فروش شرکت، محصوالت را می فروشد (بدون توجه خاص به مشتریان کلیدي) . )1
)واحد فروش عمدتا بر اساس قیمت تمام شده و تکنولوژي بکاررفته در یک محصول آن را می 2

 اساس حجم فروش تعیین می شود.)پاداش پرسنل بخش فروش نیز عمدتا بر 3فروشد. 

 دوم

)فرایندهاي فروش شناسایی شده و لیستی از مشتریان کلیدي و عمده نیز مشخص شده است. 1
پرسنل فروش شرکت، دانش فنی محصول را می دانند و از تبلیغات براي فروش بیشتر استفاده )2

یم و مشتري نیز از میان ما مشخصه هاي فنی محصول را در واحد فروش تشریح می کن)3 می کنند.
 آنها انتخاب می کند.

 سوم

)مشتریان شرکت تحلیل می شوند و 2)فرایندهاي پایه فروش توصیف شده و اجرا می شوند. 1
)ما براي مدیریت بهتر فروش و 3مشتریان کلیدي بر اساس معیارهاي خاصی شناسایی می شوند. 

 مشتریان خود اقدام کرده ایم. همراستایی با استراتژیهاي شرکت، نسبت به بخش بندي

 چهارم

یا ...) ولی  A)اگرچه مسوولیتهاي فروش هر ناحیه تفکیک شده است (مثال تیم فروش ناحیه 1
)برنامه هاي اولیه مدیریت مشتریان کلیدي 2 مدیریت مشتریان کلیدي،  در کل سازمان جریان دارد.

اي انتخاب مشتري داریم و آن را اجرا )ما فرایندي بر3بر اساس عملکرد گذشته طراحی می شود. 
)ما فرایندي براي نظرسنجی 5)مذاکرات فروش در سطح نواحی انجام می شود. 4می کنیم. 

  رضایت مشتریان کلیدي خود داریم.
)درك ما از مشتریان کلیدي خود به حدي رسیده است که می دانیم اهداف استراتژیک خود را 1 پنجم
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در ادامه با توجه به مبانی نظري و مدل تحقیق فرضیه هاي ذیل ارائه شده و این پژوهش به دنبال 
  بررسی آنها است:

 
  فرضیه اصلی

  وضعیت بلوغ بازاریابی در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد .
  فرضیات فرعی

  وضعیت استراتژي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 1
 دارد .وضعیت برنامه ریزي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار  - 2

وضعیت تحقیقات و هوشمندي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  -  3
  قرار دارد .

وضعیت رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  - 4
  قرار دارد .

  برد پذیر قرار دارد .وضعیت قیمت گذاري  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راه - 5
  وضعیت کانال فروش و توزیع   در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 6
وضعیت مدیریت مشتریان کلیدي   در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد  - 7
.  

  هبرد پذیر قرار دارد .وضعیت جایگاه یابی برند  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح را - 8
  وضعیت مدیریت سبد محصول در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 9

  وضعیت ارتباطات بازاریابی در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 10

)رویکرد تیم مدیریت فروش ما بر اساس 2 چگونه از طریق مشتریان کلیدي خود محقق نماییم. 
ما به یک توافق در مورد اهداف بلندمدت فروش به هر مشتري کلیدي )3است.  SWOTآنالیز 

برنامه )5ما وفاداري و ماندگاري هر مشتري را نیز اندازه گیري و تحلیل می کنیم. )4رسیده ایم. 
یریت مشتریان کلیدي ما ساختار خوبی دارد و بر اساس یادگیري متقابل با مشتري است (ما هاي مد

 به مشتري اطالعات می دهیم و از مشتري اطالعات می گیریم)

) طرح مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدي ما یک برنامه ارتباطی نیز در دل خود دارد که باعث 6
ل فروش ما طرح کسب و کار شرکت طرح بازاریابی )پرسن7تقویت جایگاه برند ما می شود. 

شرکت را به صورت غلتان سالی یک بار بازنگري می کنند در داخل گروههاي تیمی آن را به 
 بحث می گذارند.
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 قرار دارد.وضعیت مدیریت فروش  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  - 11
 

 روش تحقیق
  

بلوغ  و به سنجش میزان پیمایشی بودهتحقیقات کاربردي و  عنو از ،حاضر قتحقی
و عناصر  و متغیرهاي پژوهش را در چارچوب  بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا پرداخته است

. شرکت نهرین لوله آریا شرکتی است تولیدي که در استان کردستان مشخص توصیف می کند
مجاز در استان هاي هاي تاسیس شده است این شرکت داراي نمایندگی 1388قرار دارد و در سال 
هاي آبیاري ماموریت این شرکت تامین، تولید و توزیع کلیه نیازمندي باشد.مختلف کشور می

گیري از دانش و تخصص پرسنل تحت فشار در سطح کشور با کیفیت عالی و قیمت مناسب با بهره
دارد درافق چشم  کارآزموده و تکنولوژي پیشرفته است. شرکت نهرین لوله آریا  قصدمجرب و 

 هاي پلی اتلین در سطح کشور  باشد.تولید کننده برتر لوله 5ساله  خود یکی از  5انداز 

ها بر پرسشنامهانجام گردید، 1394براي انجام این مطالعه که به صورت مقطعی در سال  
محتوا و با  استفاده از  نظرات  روایی روش باها روایی آن احی گردید و اساس الگوي فیلیپس طر

 گردید. همچنین به منظور تعیین پایائی تأیید، اساتید، مشاوران، کارشناسان و مدیران کلیدي
 استفاده با هاي تحقیق را تکمیل کردند کهپرسشنامه انتخاب شدند و اعضاي نمونه آماري پرسشنامه

شد. البته کمترین میزان پایایی  تعیین 85/0 ها در مجموع پایایی پرسشنامهکرانباخ  آلفاي ضریب از
و بیشترین پایایی متعلق به پرسشنامه مدیریت کانال 79/0ریزي بازاریابی با متعلق به پرسشنامه برنامه

روایی و  تأییدپس از هاي تحقیق است. بود که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه 88/0هاي توزیع 
با توجه با اینکه حجم جامعه مدیران، روسا و کارشناسان فروش و بازاریابی ها پایایی پرسشنامه

نفر به عنوان نمونه آماري  36نفر بود  با استفاده از جدول مورگان   41شرکت نهرین لوله آریا  
 . بصورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شد

  
  تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش 

پس از گردآوري و پردازش اولیه، با استفاده از فنون آمار توصیفی، پژوهش  هايهداد
پردازیم. در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در اینجا به تحلیل توصیفی داده هاي تحقیق می
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پردازیم. نتایج تحلیل صورت گرفته با استفاده از آمار توصیفی به مقایسه میانگین ابعاد مدل بلوغ می
بیشترین امتیاز در میان ابعاد بلوغ بازاریابی  بیشترین بلوغ   4و نگاره  شماره  12طبق جدول شماره 

و کمترین بلوغ متعلق  33/1به کانالهاي توزیع و رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان  با  امتیاز 
  وده است. ب 22/1به مدیریت سبد محصول با امتیاز 

  
  )  امتیازات ابعاد  مدل بلوغ12جدول(

 رتبه  100معادل از  میانگین ابعاد بلوغ  

 1  %26,6 1,33 کانالهاي توزیع 

  2  %26,6  1,33  رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان 
 3  %25,8 1,29 تحقیقات بازاریابی 

 4  %25,8 1,29 مدیریت فروش 

 5  %25,6 1,28 قیمت گذاري 

  6  %25,6 1,28  استراتژي بازاریابی 
  7  %25,6 1,28  مدیریت مشتریان کلیدي 

  8  %25,4 1,27  برنامه ریزي بازاریابی 
  9  %25,4 1,27  ارتباط بازاریابی 

  10  %24,4 1,22  جایگاه یابی نام و نشان و تجاري 
  11  %24,4 1,22  مدیریت سبد محصول 

  %25  1.28 بلوغ بازاریابی
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  امتیازات ابعاد  مدل بلوغ )4نگاره (

 
اما براي اینکه مشخص شود که بلوغ بازاریابی  و ابعاد آن در چه سطحی قرار دارند با استفاده از 

   تحلیل هاي نهایی صورت گرفته است:  13این بخش در جدول 
  
  

  )  شیوه تفسیر امتیازات فرآیندهاي بازاریابی13جدول(
 سطح بلوغ امتیاز   

1x< ≤ 0  صفرسطح  
2x< ≤ 1  سطح یک 

3x< ≤ 2 سطح دو 

4x< ≤ 3 سطح سه 

5x< ≤ 4 سطح چهار 

 سطح پنج 5

  
، بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا در  14با توجه به امتیازات  و سطوح بلوغ،  طبق جدول 

سطح در هیچکدام از فرآیندها در سطوح دوم ، سوم ، چهارم و پنجم قرار ندارد. در تمام   فرآیند 
توان گفت که بلوغ فرآیندهاي بازاریابی شرکت نهرین لوله . در  مجموع  نیز مییک قرار دارد

  آریا  در  سطح یک  قرار دارد. 
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  )  امتیازات و سطوح ابعاد  مدل بلوغ14جدول(
  

 
  
  
  
  

فرضیه  آزمون 
هاي 

  پژوهش 
  آزمون فرضیه اصلی 

توان گفت که بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از می 15با توجه  به جدول 
و فرضیه اصلی تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح معنی داري بلوغ بازاریابی   سطح راهبرد پذیر  است

 % می باشد.5و بیشتر از  111/0معادل 

   
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها : 15جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
بلوغ   12

  بازاریابی
  رد 111/0  5%  08/2  35  36

  
  آزمون فرضیات فرعی 

  سطح بلوغ میانگین ابعاد بلوغ  
 سطح یک 1,33 کانالهاي توزیع 

 سطح یک  1,33  رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان 

 سطح یک  1,29 تحقیقات بازاریابی 

 سطح یک  1,29 مدیریت فروش 

 سطح یک  1,28 قیمت گذاري 

 سطح یک  1,28  استراتژي بازاریابی 

 سطح یک  1,28  مدیریت مشتریان کلیدي 

 سطح یک  1,27  برنامه ریزي بازاریابی 

 سطح یک  1,27  ارتباط بازاریابی 

 سطح یک  1,22  جایگاه یابی نام و نشان و تجاري 

 سطح یک  1,22  مدیریت سبد محصول 

  سطح یک   1,28 بلوغ بازاریابی
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شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  هاي توزیعکانالمی توان گفت که  16با توجه  به جدول 

شود،  زیرا  سطح معنی داري بلوغ بازاریابی  از سطح راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می
  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0معادل 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :16جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح معنی   سطح خطا Tآماره 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد 

  یا تایید)
کانالهاي   1

 توزیع

  رد  111/0  5%  34/2  35  36

  
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  17با توجه  به جدول 

 1/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :17جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح   سطح خطا Tآماره 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
رهبري   2

بازاریابی و 
قابلیت 

  کارکنان

 رد  1/0 5%  27/2  35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  18با توجه  به جدول 

 12/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :18جدول 
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درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
تحقیقات   3

 بازاریابی
 رد  12/0 5%  14/2  35 36

شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  19با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

  % می باشد. 5و بیشتر از  116/0
 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :19جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
مدیریت   4

 فروش

 رد 116/0 5%  06/2 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  20با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

 
 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :20جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
قیمت   5

 گذاري

 رد 111/0 5%  03/2 35 36
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شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  21با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :21جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
استراتژي   6

  بازاریابی
 رد 111/0 5%  01/2 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  22با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :22جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
مدیریت   7

  مشتریان کلیدي
 رد 111/0 5%  98/1 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  توزیعکانال هاي می توان گفت که  23با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :23جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
 معنی
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
برنامه ریزي   8

  بازاریابی
 رد 111/0 5%  89/1 35 36
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شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  24با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :24جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)

ارتباط   9
 رد 111/0 %5  72/1 35 36  بازاریابی

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  25با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :25جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)

10  
جایگاه یابی 
نام و نشان و 

  تجاري
 رد 111/0 5%  66/1 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  26با توجه  به جدول 

 1/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :26جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
 رد  1/0 %5  53/1 35 36مدیریت   11
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سبد 
  محصول

  
  

 نتیجه گیري و پیشنهادات
  

شناسی فرآیندهاي بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  انجام شد. این مطالعه بمنظور آسیب
نتایج پژوهش با توجه به ابتدا مدل بلوغ فرآیندي و مدل بلوغ فرآیندهاي بازاریابی تشریح  گردید. 

تمام فرایندها هاي بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  در است که  بلوغ فرآیند بیانگر این 5نگاره  
   در سطح یک قرار دارد .

  
  

سطوح   5سطح                       
  4سطح                         بلوغ

  3سطح               
  2سطح                    
                      سطح  ا  

ول
حص

د م
 سب

یت
دیر

م
ابی  

زاری
ي با

ریز
امه 

برن
  

ابی
زاری

ت با
اطا

ارتب
  

رند
ی ب

ه یاب
یگا

جا
  

زیع
ل تو

کانا
  

یان
شتر

ت م
دیری

م
 

دي
کلی

  

ابی
زاری

ل با
رسن

ت پ
قابلی

  

وش
ت فر

دیری
م

ابی  
زاری

ت با
قیقا

تح
ابی  

زاری
ي با

راتژ
است

  

ري
گذا

ت 
قیم

  

    

      فرآیندها
  ) سطوح بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا5نگاره (

 
گردد که  شرکت نهرین لوله آریا با توجه به مفاهیم مدل بلوغ فرآیندي و نتایج تحقیق پیشنهاد می

تالش نماید که  در تمام فرایندها به سطح دوم  ارتقاء دهد  و در این زمان نیز تالش نماید در ابتدا 
که فرآیندها به سطح پایینتر  تنزل پیدا  ننماید. با این اقدامات و دستیابی شرکت به سطح دوم و 

ادراست توان گفت که شرکت یک سازمان راهبرد پذیر در زمینه بازاریابی خواهد بود و قباالتر می
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هاي اصلی پژوهش حاضر انطباق مدل بلوغ از محدودیتهاي بازاریابی را پیاده نماید. استراتژي
بازایابی فیلیپس با شرکت نهرین لوله آریا بود که محققین سعی نمودند در جلساتی با اعضاي نمونه 

بلوغ فیلیپس بدلیل هاي مدل آماري به تطبیق این مدل بپردازند اما در این فرآیند برخی از ویژگی
عدم انطباق با صنعت و شرایط شرکت به ناچار حذف گردید. الزم بذکر است به دیگر محققین 

ها و صنایع شناسی بازاریابی در شرکتگردد که از مدل فوق بعنوان ابزاري جهت آسیبپیشنهاد می
تکمیل و توسعه این هاي دیگر بلوغ براي شود از مدلدیگر استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می

توان مدل جهت بکارگیري بهتر آن استفده نمایند. در پایان، همانطور که عنوان شد از این ابزار می
هاي نتایج آن را براي تدوین برنامه ها استفاده کرد وبه منظور عارضه یابی فرایند بازاریابی شرکت

تدوین برنامه هاي بهبود بایستی به رشد  هاي بهبود حوزه بازاریابی بکار برد. درعملیاتی و برنامه
متوازن همه زیرفرایندهاي بازاریابی شرکت توجه کرد. همچنین تا زمانی که یک پله بلوغ طی 

توان به پله باالتر بلوغ دست یافت و لذا حرکت به سمت تعالی در زمینه بازاریابی، نشده است نمی
 اي مختلف بلوغ است.هنیازمند حرکتی پیوسته و تدریجی در راستاي پله
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