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 چکيده
بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش

ای بر اساس معادالت ساختاری )مطالعه موردی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه سرمایه رابطه

، پژوهشی است کاربردی و هدف از آن توسعه دانش کاربردی حاضرپرداخت. پژوهش  همدان(

روش جزء تحقیقات همبستگی است در این زمینه خاص است. همچنین این پژوهش از منظر 

جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشد. ها یك تحقیق کمی میو از منظر شیوه گردآوری داده

باشند که تعداد کل کارکنان می 6931 و کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در سال

نفر و تعداد مشتریان )مدیران فروشگاه ها، مغازه ها،  55شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان 

باشند. در این پژوهش نمونه آماری با توجه به نفر می 6841ها و عمده فروش ها( سوپرمارکت

تصادفی ساده برای مشتریان به  جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش

نفر برآورد گردید که کل حجم نمونه در این پژوهش  84نفر و کارکنان به تعداد  911تعداد 

هوش بازاریابی مدیران نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان داد که  نفر بودند. 958

ه همدان شیر پاستوریزه پگا ای در شرکتبر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه

ند تواند فرایای آنان میتاثیر مثبت و معنی داری دارد و هوش بازاریابی مدیران و سرمایه رابطه

 خرید مشتریان را افزایش دهند.

 .هوش بازاریابی، فرآیند خرید مشتریان، سرمایه رابطه ای اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
رم

چها
)

 

ره 
ما

ش
31  /

هار
ب

  7
31

1
 

ص
 /

 
33

3
- 

30
1

  

   راد مهدوي حميد،  2رحيمی  محمد،  1 مهدي کاظمی
 .ایران آزاد اسالمی، مالیر، دانشگاه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی، واحد مالیر، 6
 .آزاد اسالمی، مالیر،  ایران دانشگاه علمی، واحد مالیر، هیئت عضوو  یاراستاد 2
 .آزاد اسالمی، مالیر،  ایران دانشگاه علمی، واحد مالیر، هیئت عضو و یاراستاد 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 مهدي کاظمی

تاثير هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش 

 اي بر اساس معادالت ساختاريميانجی سرمایه رابطه

 )مطالعه موردي: شرکت شير پاستوریزه پگاه همدان( 
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 مقدمه
اند و به تبع آن نقش جدیدی را در های پیشتاز، مفهوم دیگری پیدا کردهمیالدی، بسیاری از مفاهیم در سازمان سوم با ورود به هزاره

 ی مشتری نیز از این دگرگونی در امان نمانده است، زیرا این واژه دیگر، صرفاً یك معامله تجاری را به ذهن متبادراند. واژهدار گشتهجوامع عهده

های بازرگانی، دگرگونی و به بعد، اغلب فعالیت 6341های دهه . از سالکندمی ها در یك تعامل مفهوم پیدالکه امروزه روابط انسانکند، بنمی

زیرا در عصر  .شودمی چرخش عمیقی را به سوی توجه به مشتریان داشته اند و به این نتیجه رسیده اند که قدرت مشتریان روز به روز بیشتر

خواهند نیازهای خود را ارضاء یا مشکالتشان را نیز حل نموده و نیازمند می اریابی امروز، مشتریان تنها به دنبال خرید نیستند، چرا که آنهاباز

  .باشنداز سوی فروشنده می 2ایو نیز سرمایه رابطه 6فاکتورهای موثر از جمله هوش بازاریابی

از جمله مهمترین مسائل مؤثر در دوام و  با مشتریان و حفظ دراز مدت این ارتباط و جلب رضایت آنانمسأله چگونگی برقراری ارتباط 

ها درک نیاز و خواسته مشتریان باشد. لذا در شرایط کنونی رسالت واقعی سازمانمی ها در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنانثبات شرکت

کنند می ها معموالً سعیبنابراین شرکت .در پی داشته باشد 9فرآیند خریدن را در جهت سهولت و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریا

 امکانات بیشتری در اختیار مشتریان قرار دهند و نیازهای آنان را سریعتر برطرف سازند تا فرایند خرید در نزد مشتریان با سرعت و کیفیت

کنند می ، در نحوه رفتار و ارتباط انسانی با کارکنان خود تجدید نظرمیو آینده نگر قبل از هر اقدا های هوشمندمناسبی انجام شود. اما سازمان

دهد که برخورداری مدیران و می دارند. کارکنان مهمترین دارایی و سرمایه سازمانند و مطالعات نشانمی و در گام اول آنها را راضی نگه

ای مطلوب در بین آنان، منجر به رضایت مشتری شده و به تبع فرایند بازاریابی و نیز داشتن سرمایه رابطه کارکنان از هوش مناسب در زمینه

 .[6] گیردخرید به درستی صورت می

مد های کاری به استفاده کارآها و محیطترین منابع استراتژیك هر سازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمانای از اساسیسرمایه رابطه

تر ای بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چالش استفاده کارآمد از این سرمایه، شناخت هر چه بیشتر و جامعسرمایه رابطه از

 ای و ابزارهای خاص آن الزم است و در نهایت مهارت استفاده از این سازه و ابزارها امری ضروریهای مرتبط با سرمایه رابطهمفاهیم و سازه

 ایم.ای بودهها و سرمایه رابطههای کار، سازمان ها، شرکتاست. چرا که در دهه آخر قرن بیستم، شاهد کاربرد جدیدی از روانشناسی در محیط

 ترین موضوعات روانشناسیای و اثر بخشی آن در حل معظالت و مشکالت این پدیده را به یکی از پر بحثهمچنین طرح پدیده سرمایه رابطه

 . [2] یطه مدیریت در طی سالیان گذشته تبدیل کرده استدر ح

باشد که آیا هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال می

 ای در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر دارد؟سرمایه رابطه

 

 مبانی نظري

 مشتريفرآیند خرید 
گذارد که شامل: شناخت مشکل، آگاهی )تحقیق برای جمع آوری اطالعات(، مرحله را پشت سر می 5مصرف کننده طی فرآیند خرید 

 .[9]باشدگیری خرید و رفتار پس از خرید میارزیابی گزینه ها، تصمیم

تحریك، تقویت و فعال سازی فرآیند خرید کافی مرحله اول عبارتست از دستاورد تفاوت میان حالت مطلوب و حالت موجود که برای 

آید. در صورتی که منابع می ای در یك مصرف کننده ایجاد گردید او به دنبال کسب اطالعات از منابع مختلف برکه انگیزهمیهنگا[. 8]است 

سپارد ین صورت آن تصمیم را به حافظه خود مینماید. در غیر اجمع آوری شده او را توجیه نماید او اقدام به خرید کاالی مورد نیاز خود می

. مصرف کننده پس از آگاهی و جمع آوری اطالعات کافی، به انتخاب یکی از [9]آید می و درصدد کسب اطالعات بیشتر جهت تأمین آن بر

پایین  کاالی با کیفیت عالی و قیمتها مشخص و واضح باشد، فرد به سادگی بهترین انتخاب یعنی پردازد. زمانی که ویژگی گزینهها میگزینه

. پس [5]ها را ارزیابی کند گیری به دقت گزینهکند. اما اغلب، انتخاب به این سادگی نیست و مصرف کننده باید قبل از تصمیمرا انتخاب می

شود. زمانی که محصول د میهای مختلف را درجه بندی کرده و قصد خرید در او ایجاهای مختلف، مصرف کننده مارکاز ارزیابی گزینه

آیا  کند کهشود مصرف کنندگان انتظاراتی از خرید خود دارند. تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال تعیین میخریداری می

او  در حد انتظار مصرف کننده از خرید کاال راضی یا ناراضی است. اگر کاال در حد انتظار باشد، رضایت مصرف کننده تأمین خواهد شد و اگر
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شود و در صورتی که بیش از حد انتظار باشد، رضایت و خشنودی مصرف کننده را به نباشد مصرف کننده از خرید خود ناراضی و پشیمان می

 .[9]دنبال خواهد داشت 

 ايسرمایه رابطه
ید و از آکند به وجود میتولید را تسهیل می همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که

و  آیدها پدید میها به آنها و تواناییای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. سرمایه انسانی، با تغییر دادن افراد برای کسب مهارتجنبه

یابد. ها و دانشی که فرد کسب کرده تجسم میدر مهارت های جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده وسازد تا به شیوهافراد را توانا می

 آید که روابطای به وجود مییابد و موقعی سرمایه رابطهای، حتی کمتر از این ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم میاما سرمایه رابطه

 .[1]ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نمایدمیان افراد به شیوه

ای به دست داده است و این مفهوم را چنین تعریف ( تحلیل منظمی از سرمایه رابطه6334) 8سی است که به زعم پورتزبوردیو اولین ک 

ای حاصل انباشت منافع بالقوه و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یك شبکه باداوم از روابط کم و بیش نهادینه سرمایه رابطه»کرده است: 

ای در نظر کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه رابطه [. 7]« شودا عضویت در یك گروه ایجاد میشده در بین افرادی است که ب

 ای شیء واحدی نیست بلکه انواع چیزهایشود، به زعم وی سرمایه رابطهای با کارکردش تعریف میگیرد؛ ولی معتقد است که سرمایه رابطهمی

های معین افراد را در درون ساختار تسهیل ای از ساخت اجتماعی هستند و کنشها جنبهرند: همه آنگوناگونی است که دو ویژگی مشترک دا

های معین را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد های دیگر سرمایه مولد است و دست یابی به هدفهای اجتماعی، مانند شکلکنند. سرمایهمی

ای سودمند ایجاد کند شامل: تعهدات و انتظارات، تواند منابع سرمایهروابط اجتماعی را که می . کلمن برخی از[1]سازد بود امکان پذیر می

های مدنی را از اشکال ضروری به ای، مشارکتداند. پاتنام در بررسی عناصر سرمایه رابطهظرفیت بالقوه اطالعات، هنجارها و ایدئولوژی می

تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر ای متراکمها در جامعههآورد و معتقد است که هر چه این شبکشمار می

ای افزایش یابد. هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت کند، ارتباط را های بالقوه عهدشکنی در هر معاملهگردد که هزینهاست و باعث می

های مشارکت مدنی تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری دن افراد بهبود بخشد و شبکهتسهیل و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بو

ای نام و اعتماد نیز به عنوان عناصر ذهنی و شناختی سرمایه رابطه 5های مدنی از هنجارهای معامله متقابلوی عالوه بر مشارکت [4]است 

 برد.

، 4به آگاهی و توجه 7ای وجود دارد، در بعد گرایشو پاتنام از سرمایه رابطه عالوه بر عناصری که در تعریف بوردیو، کلمن 1اُفه و فوش

اشاره نموده و آن را شامل مجموعه افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی و توجه به هر چیزی که در وسیع ترین معنا 

ترونیکی های الکضعیف نسبی در دنبال کردن موضوعات مشترک در رسانهشود که مربوط به شکل بالقوه فردی تمایل به امور عمومی اطالق می

ابل شود و نقطه مقتر مسئولیت مدنی است که باعث عالقه مندی و دل نگرانی میو چاپی بوده و پیش شرط شناختی ضروری و شکل فعال

 .[4] آگاهی و توجه وضعیت شناختی چشم پوشی، بی تفاوتی و شکل گیری نگرش فرصت طلبانه است

گردد و این منبع عالوه بر آگاهی و توجه یا دانش تلقی می« کنش اجتماعی»ای به عنوان منبعی جهت پس در تعریف، سرمایه رابطه

نسبت به امور عمومی اجتماعی یا سیاسی است. یعنی آگاهی که موجب عالقه مندی و دل نگرانی است، شامل هنجارهای اعتماد )اعتماد 

کنند و عناصر می  های اجتماعی عملفته و اعتماد نهادی / مدنی( هنجارها و یا رفتارهای معامله متقابل که در درون شبکهعمومی یا تعمیم یا

های جمعی ای از کنشای در داخل شبکه شامل مجموعهباشد. نتایج سرمایه رابطههای رسمی و غیررسمی میها و مشارکتساختاری شبکه

در کار پاتنام، کلمن و بوردیو به خاطر بررسی انواع مختلف کنش « واحد تحلیل»و « هدف»لف است. در اینجا تمایز های مختدر اشکال و اندازه

 باشد.ها از این مفهوم یکسان میعمل تعریف هر سه آن ها بوده است و درهای مورد نظر آنها و شکلجمعی در مقیاس

 

 هوش بازاریابی
های استراتژیك آن، به مفاهیم تژی بازاریابی با افزایش قدرت رقابتی شرکت و پردازش برنامهمفهوم هوش به عنوان قسمتی از استرا

های مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی به هوش بازاریابی تنها با . هوش بازاریابی هنری است که سازمان[3]بازاریابی اضافه شده است 
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د. هوش شونها قابلیت فردی، بلکه قابلیتی سازمانی است که از محیط سازمان کسب میاستفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه ت

 .[61]ای از سه مقوله ی فرد، سازمان و محیط بازاریابی، آمیخته

د رتاکنون تعاریف مختلفی از هوش بازاریابی ارائه شده است؛ از جمله آن، تعریف کاتلر از هوش بازاریابی است: اطالعات هر روزه در مو

آقای جافه )بعنوان کسی که بیشترین  .[66]کند های بازاریابی کمك میتغییرات در محیط بازاریابی که مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه

داند های درون شرکت میفعالیت را در این بحث انجام داده است( هوش بازاریابی را جمع آوری اطالعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیت

[62]. 

به نظر نویسندگان با توجه به مفهومی که در واژه هوش وجود دارد، هوش بازاریابی یك توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران 

کند، در واقع، سیستم هوش بازاریابی مشخص ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم انداز سازمان کمك شایابی می

 .[69]دهد کند و  در اختیار سازمان قرار میوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت میکند که چه نمی

شود: هوش بازاریابی، هوش رقابتی و هوش کسب و کار. باید دقت داشت که در مقاالت و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح می

ن شود. ایما در بعضی از مطالعات این سه به صورت یك سیکل نشان داده میهوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و کسب و کار است؛ ا

تواند در هوش بازاریابی استفاده شود . بسیاری از اطالعات هوش رقبا، می[68]توانند الزم و ملزوم یکدیگر باشند بدین معناست که این سه می

 تواند شامل اطالعات مربوطزار را تدوین کرد. بنابراین هوش بازاریابی میتا به عنوان یك ورودی برای آن، بتوان یك پروسه پویای طراحی با

توان از . هوش بازاریابی را می[61]به محیط کالن، محیط بازار، مشتریان، رقبا و عملکرد گذشته یك سازمان درباره آمیخته بازاریابی باشد 

ن، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان، همچنین با صحبت با مدیران دیگر منابع مختلفی از جمله مجالت، نشریات بازرگانی، صحبت با مشتریا

 .[68]ها کسب کرد شرکت

( ادعا کرد که مدیران بازاریابی معوالً بازاریابی را بوسیله مطالعه کتب، روزنامه ها، نشریات تجاری، صحبت با مشتریان، 2111کاتلر )

کنند. او ابسته به سازمان و صحبت با مدیران و کارکنان دیگر در درون سازمان، کسب میتامین کنندگان، توزیع کنندگان و دیگر اعضا غیر و

نیز هشدار داده که در صورتی که سیستم به صورت برنامه ریزی نشده عمل کند، اطالعات ارزشمند ممکن است از دست بروند یا خیلی دیر 

 به دست برسند.

راستای تقویت کیفیت و کمیت هوش بازاریابی وجود دارد. نخست، آموزش و ایجاد  گام در 8( همچنین باور داشت که 2111کاتلر ) 

ها و گوش های( سازمان هستند. آنها در های جدید، زیرا آنها به مثابه )چشمانگیزش در نیروهای فروش در جهت شناسایی و گزارش پیشرفت

ه دیگران دور مانده را شناسایی کنند. دوم، ایجاد انگیزه در توزیع کنندگان، توانند اطالعاتی که از کانون توجموقعیت ممتازی قرار دارند و می

ها در جهت کسب اطالعات ضروری. سوم، خرید اطالعات از تامین کنندگان یا مراکز تحقیقاتی بیرون سازمان. خرده فروشان و دیگر واسطه

کنند و در نهایت احداث یك مرکز اطالعات بازاریابی داخلی ود، فراهم میشتر از آنچه برای سازمان تمام میآنها اطالعات را با قیمتی پایین

برای جمع آوری و گردش هوش بازاریابی، هوش بازاریابی به وضوح عملکردی وسیع و پیچیده است که اثربخشی آن کم کم بر کیفیت 

 گذارد.تصمیمات بازاریابی تاثیر می

ند یك سیستم هوش بازاریابی اثربخش، نه تنها برای مدیران بازاریابی بلکه برای تمامی در محیط رقابتی این دوره فعاالن بازار نیازم

مدیران و کارکنان هستند. دالیل بی شماری برای نیاز به دستیابی به هوش بازاریابی برای تمامی کارکنان وجود دارد. هدف هوش بازاریابی 

ژی کند هوش بازاریابی هم وابسته به استراتنها در تصمیم گیری کسب و کار کمك میمواجه کردن مدیران با واقعیت اطالعات و بینشی که به آ

 .[61]گذارد پس هوش بازاریابی جزو وظایف مدیران رده باالست سازمان است و هم بر آن تاثیر می

اند. تحقیقات بازاریابی یك  عبارات )هوش بازاریابی(، )تحقیقات بازار( و )هوش جمعی( گاهی به جای یکدیگر در ادبیات استفاده شده

 .[65]تری دارد آوری اطالعات بسیار گستردهبخش از سیستم هوش بازاریابی است و سیستم هوش بازاریابی حیطه جمع

 

 روش شناسی پژوهش

استوریزه ای در شرکت شیر پتاثیر هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه حاضر با موضوعپژوهش 

روش جزء پگاه همدان، پژوهشی است کاربردی و هدف از آن توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. همچنین این پژوهش از منظر 

جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کارکنان شرکت باشد. ها یك تحقیق کمی میردآوری دادهتحقیقات همبستگی است و از منظر شیوه گ

نفر و تعداد مشتریان  55باشند که تعداد کل کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان می 6931شیر پاستوریزه پگاه همدان در سال 

باشند. در این پژوهش نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با نفر می 6841ها( ها و عمده فروشها، سوپرمارکتها، مغازه)مدیران فروشگاه

نفر برآورد گردید که کل  84نفر و کارکنان به تعداد  911استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده برای مشتریان به تعداد 
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ای به کارکنان و فرآیند خرید به شنامه هوش بازاریابی و سرمایه رابطهنفر بودند. در پژوهش حاضر پرس 958حجم نمونه در این پژوهش 

 ها به قرار ذیل است.مشتریان داده شد و شرح کامل این پرسشنامه

 

 

 

 الف( پرسشنامه هوش بازاریابی

وال پنج گزینه س 95استفاده شد. این پرسشنامه دارای  [61] (2117در این پژوهش از پرسشنامه هوش بازاریابی، گرای و همکاران )

، 9، نه ضروری و نه غیر ضروری=2، غیر ضروری=6ای لیکرت )کامالً غیر ضروری=باشد. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنج درجهای می

 باشد. های بازاریابی و دانش بازاریابی میبعد مهارت 2باشد. این پرسشنامه دارای ( می5و بسیار ضروری= 8ضروری=

 ه رابطه ايب( پرسشنامه سرمای
مقیاس است. خرده  9ماده است و دارای  64سنجیده شد که این پرسشنامه شامل  [67] (6331ای با پرسشنامه بارتون )سرمایه رابطه

سؤال آخر مربوط به بازخورد است. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش محمودی  1سؤال مربوط به شنود و  1سؤال مربوط به کالمی،  1

 از روش تحلیل عاملی تائیدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است. 73/1و  43/1به ترتیب با مقادیر [ 64]( 6936اران )و همک

 ج( پرسشنامه فرآیند خرید مشتریان

سشنامه پنج سنجیده شد. مقیاس پاسخگویی این پر[ 63] (6931سوالی ربیعی و همکاران ) 68فرآیند خرید مشتریان با پرسشنامه 

باشد. پرسشنامه فرآیند خرید مشتریان دارای چهار بعد توجه، ( می5و خیلی زیاد= 8، زیاد=9، تاحدودی=2، کم=6ای لیکرت )خیلی کم=درجه

 به دست آمد. 42/1( 6931باشد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه طی پژوهش ربیعی و همکاران )عالقه، تمایل و اقدام می

 

 پژوهش هايیافته
مورد ارزیابی قرار  3اسمیرنف –های پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف ابتدا قبل از بررسی فرضیه

 پردازد.  به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق می 6 گیرد. بنابراین جدول شماره

0فرض
Hپژوهش نرمال هستند.های متغیرهای : توزیع داده 

1فرض 
Hهای متغیرهای پژوهش نرمال نیستند.: توزیع داده 

 

 : بررسی نرمال بودن متغيرها1جدول شماره 
 

 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 952/1 737/1 ایسرمایه رابطه

 875/1 54/1 هوش بازاریابی

 976/1 779/1 فرایند خرید مشتری

 

1باشند. لذا فرض می 15/1توان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها بیشتر از با توجه به جدول فوق می
H  رد و فرض

0
H زمون های پارامتریك تائید شده و داده های متغیرهای فوق نرمال هستند، بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آ

 نمایند.های پژوهش توجیه میهمچون معادالت ساختاری را جهت استنباط فرضیه

ای در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه

 معنی داری دارد.

برآورد روابط   2 گردد. جدول شمارهاستفاده می AMOSمعادالت ساختاری تحت نرم افزار جهت بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل 

 دهد.بین متغیرها را نشان می
 

 : برآورد روابط در فرضيه پژوهش2جدول شماره 

                                                           
9.  Kolmogrov-Smirnov (KS) 
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 معنی داری سطح (Beta) بارعاملی (CR) نسبت بحرانی معیار انحراف برآورد روابط

 116/1 767/1 961/63 198/1 156/1 سرمایه رابطه ای   <-----هوش بازاریابی 

 116/1 899/1 115/4 154/1 812/1 فرایند خرید مشتری<-----ایسرمایه رابطه

 116/1 927/1 152/1 152/1 967/1 فرایند خرید مشتری <-----هوش بازاریابی 

نمی باشند و این  -54/2و  54/2( برای روابط در محدوده CRهمان )های بحرانی یا توان نتیجه گرفت که نسبتمی 9 از جدول شماره

باشند که این گویای این مطلب است که روابط نیز با می 16/1داری کمتر از دهد که روابط معنی دار هستند. همچنین سطوح معنینشان می

ضرایب بتا است که نشان دهنده میزان تاثیر پیش بین بر معنادار هستند. همچنین بار عاملی در حالت استاندار همان  % 33سطح اطمینان 

بر  % 89ای به میزان ای تاثیرگذار است و سرمایه رابطهبر سرمایه رابطه % 72باشد. به طوری که هوش بازاریابی به میزان متغیر مالک می

گذارد. از طرفی بارهای عاملی یا ند خرید مشتری اثر میبر فرای % 99گذارد و از طرفی هوش بازاریابی به میزان فرایند خرید مشتری تاثیر می

ای آنان و فرایند خرید مشتری باال رفته و همان مقادیر بتا مثبت هستند، به طوری که با افزایش هوش بازاریابی مدیران سطح سرمایه رابطه

یابد. همچنین همان طور که مشخص شد، هوش بازاریابی می ای کارکنان میزان فرایند خرید در نزد مشتریان افزایشنیز با ارتقای سرمایه رابطه

یزان ای به مگذارد، در حالی که به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی سرمایه رابطهبر فرایند خرید مشتریان اثر می % 99به طور مستقیم تا 

ای به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین هوش بازاریابی گذارد. بنابراین سرمایه رابطهبر فرایند خرید مشتری تاثیر می % 89*  % 72= % 96

بازاریابی  توان گفت که هوششود. بنابراین میکند و باعث تقویت اثر هوش بازاریابی بر فرایند خرید مشتری میو فرایند خرید مشتری عمل می

ستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. پس ای در شرکت شیر پامدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه

های برازش مدل، به بررسی برازش مدل که نشان با استفاده از شاخص 9گردد. حال جدول شماره فرضیه پژوهش تائید و فرضیه صفر رد می

 پردازد.دهنده بیشترین مشابهت نتایج با جامعه را دارد، می
 

 مدل در فرضيه پژوهش هاي برازش: شاخص3جدول شماره 
 

 نتیجه مقدار قابل قبول مقدار شاخص

/df2X 112/6  مورد قبول 9کوچکتر از 

RMSEA 114/1  مورد قبول 14/1کوچکتر از 

NFI 15/1  مورد قبول 5/1بزرگتر از 

CFI 35/1  مورد قبول 3/1بزرگتر از 

IFI 37/1  مورد قبول 3/1بزرگتر از 

RFI 31/1  قبول مورد 3/1بزرگتر از 

 

بوده و بنابراین مدل از برازش مناسب  14/1است، کوچکتر از  RMSEAدهد که شاخص برازش مدل که همان جدول فوق نشان می 

دهد که تعداد نمونه مورد بررسی باشد و نشان میمی 9است، نیز کوچکتر از  df2X/برخوردار است. همچنین شاخص کفایت نموده که همان 

 شود:مناسب است. حال مدل ساختاری در دو حالت استاندارد و غیراستاندارد نشان داده می
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 : مدل ساختاري فرضيه پژوهش در حالت غيراستاندارد1شکل شماره 

 

 
 لت استاندارد: مدل ساختاري فرضيه پژوهش در حا2شکل شماره 
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 گيرينتيجه
ای در با توجه به فرضیه پژوهش که به بررسی تاثیر هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش میانجی سرمایه رابطه-

رمایه میانجی ستوان گفت که هوش بازاریابی مدیران بر فرآیند خرید مشتریان با نقش پردازد، میشرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان می

، [21] (2161های سیاماتینا )ای در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در همین راستا نتایج پژوهشرابطه

ی ، مجید[28] (6938، طاهری نژاد )[29] (2117، هوانگ و هیونه )[22] (2169، فرانسیسکو و همکاران )[26] (2165هاتوال و همکاران )

و محمد مرادی  [24] (6932، طالبی پور و خشنود )[27] (6932، ریحانی و همکاران )[21] (6939، سروش و شاه نظری )[25] (6939)

های خود نشان دادند که هوش بازاریابی و توانمندی بازاریابی مدیران باشند. زیرا ایشان در پژوهشهمسو با نتایج حاصله می[ 23]( 6936)

تواند منجر به افزایش جذب و حفظ مشتری شده و مشتری به خرید اقدام نماید. از سوی دیگر نشان دادند که هوش بازاریابی در سازمان می

 ای اثرگذار باشد و بتواند پیوند کارکنان و مدیران شرکت با مشتری را مستحکم نماید.های فکری از جمله سرمایه رابطهتواند بر سرمایهمی

رسیم که هوش بازاریابی از جمله عالقه بسیار های پیشین و فرضیه پژوهش حاضر به این نتیجه میهای پژوهشافتهبنابراین از قیاس ی

های بازار، داشتن مهارت ارتباط شفاهی، توانایی باالی های تیمی در بحث فعالیتهای گروهی و مهارتزیاد به مسائل بازاریابی، داشتن توانایی

داشتن اعتماد به نفس در زمینه برخورد موثر با مشتری، داشتن قضاوت مستقل و نظر مستقل در امر بازاریابی، ارتباط مکتوب با مشتری، 

های رقبا، توانایی تحلیل آینده بازار، داشتن های نو در مسائل بازاریابی، داشتن مهارت تحلیل بازار، توانایی درک فعالیتتوانایی خلق ایده

مشتری، احترام به نظر مشتری، رعایت اصول اخالقی در زمینه مسائل بازاریابی، توانایی کار در شرایط فشار، داشتن انعطاف پذیری باال در قبال 

 ربرنامه ریزی خوب در زمان فشار کاری، داشتن مهارت فروش باال، داشتن دانش کافی زمینه بازاریابی بین الملل و صادرات، تحلیل درست رفتا

یق و تفحص در زمینه بازار، معرفی درست خدمات سازمان به مشتری، داشتن مطالعات بیشمار در زمینه ارتباطات مصرف کننده، عالقه به تحق

 گذار است.ای تاثیربازاریابی و شناخت بازاریابی و انواع آن مانند ویروسی و اینترنتی بر فرایند خرید مشتری با نقش میانجی سرمایه رابطه

های بازاریابی فرد باالتر باشد، مشتری اعتماد و اطمینان بیشتری هرچه توانمندی بازاریابی و قابلیت علت این تاثیرگذاری آن است که

تواند زمینه خرید را از سوی مشتری های فرد و هم به خدمات و کاالهای سازمان خواهد داشت که این اعتماد و اطمینان میهم به مهارت

توانند ارتباطات سازنده و موثری را با مشتری ای باالیی برخوردار باشند، میریابی از سرمایه رابطهفراهم آورد. از سوی دیگر اگر مدیران بازا

شود که مشتری به خرید اقدام نماید. یعنی اگر شود و سبب میایجاد کنند که این ارتباطات باعث ایجاد روابط پایدار مشتری با سازمان می

ولی نتواند رابطه موثری با مشتری برقرار نماید و یا به عبارتی، سرمایه مناسبی در زمینه ارتباط با فرد هوش بازاریابی باالیی داشته باشد 

مشتری نداشته باشد، مشتری عالقه به خرید از خدمات و محصوالت شرکت نخواهد داشت. زیرا این روابط موثر و سازنده کارکنان و مدیران 

ید کردن ترغیب نماید، هرچند هوش بازاریابی در نزد فرد باال باشد. به همین دلیل سرمایه تواند مشتری را به خرواحد فروش است که می

 تواند تاثیر هوش بازاریابی بر فرایند خرید را تقویت کند و این اثرگذاری را افزایش دهد. ای به عنوان یك متغیر میانجی عمل نموده و میرابطه

 

 پيشنهاد 
ا شود که ببه تمامی مدیران رده باالی سازمانی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان پیشنهاد میبا توجه به فرضیه اول پژوهش 

ها در نزد مدیران و ها و مهارتای و تقویت هرچه بیشتر این تکنیكهای آموزشی در زمینه هوش بازاریابی و سرمایه رابطهبرگزاری کالس

 .فراهم آورند کارکنان، زمینه خرید مشتری از محصوالت شرکت را
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اولین کنفرانس . هوش هیجانی و هوش بازاریابی ابزار تصمیم گیری مدیران در بازار رقابتی(. 6938، فائقه )طاهری نژاد [25]

 .با رویکرد ارزش آفرینی بین المللی مدیریت و حسابداری

زارت و ایهای بیمهریابی بر عملکرد بازاریابی شرکتتاثیر سرمایه فکری و راهبردهای نوآوری بازا(. 6939، کاظم )مجیدی [21]

 .دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه عالمه طباطبایی  پایان نامه کارشناسی ارشد..علوم، تحقیقات و فناوری

رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی مطالعه موردی )شرکت آلمینیوم پارس (. 6939، علی )شاه نظری، حسن؛ سروش [27]

 .س بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعیاولین کنفران .شهرستان ساوه(

رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی مطالعه (. 6932، داوود )بهروزی، اکبر؛ مداح، غالمحسین؛ عسگری، محسن؛ ریحانی [24]

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد . اراک( موردی )شرکت آلومینیوم

 و فرهنگ.

سرمایه فکری و بازارگرایی )مطالعه موردی :گروه شرکت های بررسی رابطه بین (. 6932، امین )خشنود، علی؛ طالبی پور [23]

 .کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی(. آژند

 . پایان نامه کارشناسی ارشد،وزارت علوم .بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان(. 6936، ریما  )محمدمرادی [91]

  .دانشکده اقتصاد -دانشگاه تبریز  -تحقیقات و فناوری 
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