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ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی

چکیده
مبلمان آمیزهای از هنر و فرهنگ و نمادی از رفاه برای خانوادههای ایرانی است و
شرکتهای فعال در این صنعت رقابتی نیازمند الگویی فراگیر و بلندمدت برای بقا در
بازار هستند .در این مطالعه به ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان
پرداختهشده است .مطالعه حاضر ازنظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعهای است و
از منظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها ،یک پژوهش پیمایشی مقطعی است.
برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه طیف لیکرت استفاده
شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بررسی گردید.
همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا بهره گرفته شد .جامعه آماری
این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان صنعت مبلمان است .نمونهگیری بخش
کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .جامعه آماری در
بخش کمی نیز شامل مدیران و کارشناسان صنعت مبلمان کشور است .با استفاده از
روش اندازه اثر کوهن 140 ،نفر بهعنوان نمونه محاسبه شده است .برای نمونهگیری
از روش نمونهگیری تصادفی استفاده گردید .جهت تحلیل دادهها در بخش کیفی به
روش نظریهپردازی داده بنیاد به شناسایی شاخصهای الگوی بازاریابی استراتژیک
مبادرت ورزیده شد .برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات
جزئی استفاده شد .بر اساس نتایج تحلیل کیفی  6مقوله اصلی 18 ،مقوله فرعی و
 102شاخص پایه شناسایی شد .بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید
نیروهای رقابتی شرایط علی را تشکیل میدهند .بازاریابی استراتژیک پدیده محوری
است .تحقیقات بازاریابی شرایط زمینهای را فراهم میآورند و مسئولیت اجتماعی
شرکت نیز شرایط مداخلهگر میباشد .استراتژی بازاریابی عامل راهبردی است که در
نهایت به پیامدهای عملکردی بازاریابی مانند سهم بازار ،مدیریت بازار و ارتقای
فروش منجر میشود.
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مقدمه
مبلمان بازتابی از فرهنگ و هنر يک سرزمین و نمادی
از شأن و منزلت اجتماعی افرراد اسرت كره درگرذر تراريخ،
نمايانگر طیف متنوعی از سربکهای طراحری بروده اسرت

اكنون توسعه صرنعتی جامعره ،تحرولی عمرهه در صرنعت
مبلمان ايجاد كرده است كه نیازمنه برذل عنايرت و توجره
ويژهای است [ ]1درواقع طی دو دهه اخیر ،صنعت مبلمان
با برخورداری از رونه رشه سرسامآور با پشت سر گرذاردن
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صنايع پوشاک و كفش ،در جايگاه اول صنايع سربک دنیرا
قرارگرفته است و از آن بهعنوان يک صنعت رشره يابنرهه،
زودبررازده ،پرشررتاب ،اشررتلالزا و بررا ارز افررزوده برراا يرراد
میشود [ ]2از سوی ديگر صنعت مبلمان سرمم بزرگری از
بازار تجارت جمانی را دارا است گرد مرالی براا در ايرن
حوزه موجب افزايش رقابت گرديهه بهگونهای كه موفقیرت
در اين عرصه نیازمنره كوشرشهای بازاريرابی گسرتردهای
است [ ]3صنعت مبلمان در عصر كنونی تحوات زيادی را
پشت سر گذاشته است تولیه كننهگان سنتی مبلمان كره
در نقاط مختلف دنیا ،با رو سنتی فعالیرت میكردنره در
آستانه حذف از بازار هسرتنه و آنمرا كره همنرون در ف رر
توسعه بودنه ،راه نجات را در تلییر در برنامههای بازاريرابی
خود ديهنه [ ]4در اين راسرتا اسرتراتژی بازاريرابی نقرش
عمههای ايفا میكنه استراتژی بازاريابی مفمومی زيربنرايی
و كانونی در بازاريرابی اسرتراتژيک اسرت كره محرور همره
فعالیتهای بازاريابی يک كسبوكار است برهويژه در عصرر
حاضر كه چالشها و فشارهای رقابتی بسریار شرهيه اسرت
اسررتراتژی بازاريررابی اهرمرری كلیررهی برررای موفقیررت
كسبوكارها و صنايع محسوب میشود [ ]5صنعت مبلمان
ي ری از مممترررين شرراخههای صررنعتی مولرره اشررتلال در
كشررورهای درحررال توسررعه و ي ری از شرراخههای تجررارت
بینالملل بوده و منبع درآمهزايی بسیار ممم تلقی میشود
اين صنعت پس از صنايع پوشاک و كفرش ،در جايگراه اول
صنايع سبک دنیا قرارگرفته است رشه اين صنعت و فراهم
آوردن زمینرره حضررور ههفمنرره آن در بازارهررای جمررانی،
میتوانه منجر به توسعه بخش عظیمی از صنايع مررتب و
وابسته مبلمان يک كشور شود و تأثیر به سزايی در افزايش
تولیه ناخرال داخلری و كسرب درآمرههای غیرنفتری آن
كشور داشته باشه كسبوكارهای فعال در صنعت مبلمران
در بازارهايی متالطم و رقرابتی فعالیرت میكننره بنرابراين
نیازمنرره سررازگاری بررا تلییررر در نیازهررا و خواسررتههای
مشررتريان هسررتنه انتظررار مرریرود ايررن كسرربوكارها و
سازمانها بیشتر بازار گرا باشنه و با اسرتفاده از برنامرههای
بازاريابی منسجم به كسب مزيرت رقرابتی در برازار دسرت
يابنه [ ]6كسربوكارهای فعرال در صرنعت مبلمران بررای
موفقیت در اين حوزه نیازمنه يک برنامهريزی بلنهمرهت و
جامع بازاريابی هستنه تنما كسربوكارهايی در ايرن برازار
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موفق خواهنه بود كه با نگاهی به تحوات سريع محیطی و
پايش فعالیتهرا و نوآوریهرای رقبرا بتواننره برنامرهريزی
بازاريابی دقیقی انجام دهنه [ ]7ايرن در حرالی اسرت كره
نبود چنین برنامهای در سالهای اخیر ،سبب سریر نزولری
صررادرات و رونرره صررعودی واردات مبلمرران شررهه اسررت
همننررین ،ايررن صررنعت هنرروز نتوانسررته اسررت موقعیررت
راهبردی و سرنوشتساز خود را در اقتصاد كشورمان احراز
و تثبیت نمايه ،درحالیكره كشرورهای در حرال توسرعهای
ماننه تركیره ،چرین ،مرالزی و برا فرراهم آوردن شرراي
سرمايهگذاریهای سنگین در اين صنعت ،نهتنما بازارهرای
جمانی بل ه بازارهای داخلی و بازارهای صرادراتی پیرامرون
ايران را نیز ههف قررار دادهانره [ ]8برهطوركلی مطالعرات
حاكی از اهمیت استراتژی بازاريابی برای موفقیت در عرصه
صنعت روبه رشه مبلمران اسرت [ ]3و [ ]7ايرن درحرالی
است كه فعالیتهای علمی و عملی چنرهانی در كشرور در
اين حوزه صورت نگرفته اسرت [ ]9و [ ]10بنرابراين يرک
ش اف پژوهشی عمرهه برهطور عرام در صرنعت مبلمران و
بهطور خاص در برنامهريزی استراتژيک بررای ايرن صرنعت
مشاههه میشود لذا مسرلله اصرلی پری برردن بره فراينره
بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمران در حرال حاضرر و
ارائه يک مهل جامع برای بمبود اين فراينه و ارتقرای ايرن
صررنعت بررا اسررتفاده از دانررش روز بازاريررابی اسررتراتژيک
میباشه در اين راستا ازم است تا ابتها عوامل علری مررثر
بر بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان شناسرايی شرود
انگیزه اصلی پژوهشگر آن است كه ضرمن پوشرش شر اف
نظررری موجررود ،الگررويی راهبررردی برررای توسررعه و بمبررود
صنعت مبلمان كشور ارائه نمايه كه در نمايرت برا افرزايش
توان رقابتی بهويژه در عرصه صادرات ،موجبات پويايی اين
صنعت فرراهم شرود و در ادامره اشرتلالزايی و بقرای ايرن
صنعت تضمین شود بايه مشخ شود كه چه زمینههايی
برای بازاريابی استراتژيک در اين صنعت وجرود دارد و چره
عواملی نقش مهاخلهگر دارنه همننین مسلله ديگری كره
در ايررن پررژوهش برره تشررريا آن پرداخترره خواهرره شرره
پیامههای سازنهه ناشی از بهكارگیری اسرتراتژی بازاريرابی
در اين صنعت است ازآنجا صنعت مبلمان كشور شرراي و
اقتضائات خاص خود را دارد لذا در ايرن پرژوهش كوشرش
میشرود ترا برا روشری مبتنری برر طرر تحقیرق آمیختره
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اكتشافی به شناسايی ايرن عوامرل پرداختره شرود در ايرن
راستا پژوهش حاضر به اين پرسش كلیهی پاسرخ میدهره
كه عوامل زيربنايی بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمران
كهمانه و چه روابطی باهم دارنه؟
استراتژی بازاريابی برنامهای بلنهمهت است كه تعیین
میكنه يک سازمان چگونه به اههاف بازاريابی خود
می رسه برای مثال بر كهام بازارها و محصوات متمركز
شود و چه مقهار برای فعالیتهای بازاريابی هزينه كنه
استراتژی بازاريابی را میتوان آمیزهای از علم و تجربه
دانست با داشتن علم و طريق اجرای بازاريابی تجربهای به
دست میآيه كه منجر به راهی برای به دست آوردن
مشتری است بازاريابها از ت نیکهای گوناگون كیفی و
علمی برای به دست آوردن و برآورد كردن استراتژیهای
خود استفاده میكننه هر بازاريابی كوشش میكنه تا يک
برنامه بازاريابی موفق را ايجاد و ب ار گیرد [ ]11استراتژی
بازاريابی رو رسیهن به ههف بازاريابی را تعیین میكنه
و ابزار رسیهن به اين ههف را در چارچوب زمانی تشريا
میكنه استراتژی انتخابشهه بايه با شراي رقابتی و بازار
فراروی محصول و اههاف استراتژيک آن ،همخوانی داشته
باشه همننین میبايه دربرگیرنهه و حاوی كلیه
تصمیمات ازم مربوط به عناصر آمیخته بازاريابی باشه
[ ]12بهرغم مینتزبرگ 1،استراتژی بازاريابی فراتر از هر
چیزی يک مفموم ذهنی است و جنبهای انتزاعی دارد كه
در ذهن ذینفعان سازمانی است پورتر 2نیز بیان میكنه
كه استراتژی بازاريابی سازمان ،نحوه رقابت سازمان با رقبا،
رو رسیهن به اههاف سازمانی و طر ها و سیاستهايی
كه برای رسیهن به آن اههاف بايه پیادهسازی شونه را
بررسی میكنه [ ]13استراتژیهای بازاريابی ،مشمول
متلیرهای متفاوتی میشونه كه شركت آن كنترل میكنه
محصول ،قیمت ،تبلیلات ،نیروی فرو  ،دارايی و ام انات
فیزي ی همه در تهوين استراتژی بازاريابی دخیل هستنه
استراتژی بازاريابی برنامهای كلی است كه يک طر برای
رسیهن به اههاف بازاريابی را ارائه میدهه و به سازمان
كمک میكنه تا منابع كمیاب خود را بر روی بمترين
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افزايش يابه اهمیت

فرصتها متمركز كنه تا فرو
استراتژی بازاريابی عبارت است از:
 استراتژی بازاريابی باعث ايجاد برتری سازمان
نسبت به رقبا میشود
 اين استراتژی در ايجاد كااها و خهمات با
بیشترين پتانسیل سود كمک میكنه
 استراتژی بازاريابی در كشف مناطق تحت تأثیر
رشه سازمانی كمک میكنه و در نتیجه باعث ايجاد يک
طر سازمانی برای تأمین نیازهای مشتری میشود
 اين استراتژی كمک میكنه تا قیمت مناسب
برای كااها و خهمات سازمان بر اساس اطالعات
گردآوریشهه توس تحقیقات بازاريابی تنظیم شود
 اين استراتژی هماهنگی مرثر مرسسات و
كسبوكارها را تضمین میكنه
 اين استراتژی با سازمان كمک میكنه تا با
استفاده بمینه از منابع خود ،پیام فرو را به بازار ههف
ارائه دهه []6
ههف از توسعه استراتژی بازاريابی سازمانها ايجاد،
ساخت ،حفظ و بقا و مزيت رقابتی سازمان است در
بسیاری از حالتها ،مهيران عالی مم ن است معتقه باشنه
كه تلییر در استراتژی ،قابلیت كسبوكار را برای تولیه
درآمه و سود و افزايش سمم بازار و يا توسعه دارايیها و
سرمايه بمبود خواهه بخشیه بهطوركلی ،استراتژی
بازاريابی مربوط میشود به تطابق عناصر آمیخته بازاريابی
با نیروهای محیطی در اين حوزه نحوه دستیابی به اههاف
و مقاصه موردبررسی قرار میگیرد شايه استراتژی
بازاريابی سازمان متمايز كردن يک محصول از ساير
محصوات رقیب يا متمايز كردن بخشهای مشخصی از
بازار يا زمانبنهی ورود به آن باشه [ ]14ي ی از
قسمتهای ممم بخش استراتژی بازاريابی كه نبايه ناديهه
گرفته شود ،بررسی ع سالعمل رقبا پس از اجرای
استراتژی بازاريابی است استراتژی مم ن است بر توسعه
سمم بازار تأكیه داشته باشه ي ی از تاكتیکهای كه
بهوسیله آن میتوان به اين امر نائل شه اصال و بمبود
محصوات برای افزايش عمل رد آنهاست و شايه هم
تاكتیک قیمتگذاری پايین باشه كه مشتريان بتواننه
محصول سازمان را بخرنه ،و يا شايه شامل افزايش
تبلیلات يا تبلیغ در رسانه جهيه هم بشود سرانجام اين ه
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تاكتیکهای سازمان مم ن است دربرگیرنهه كانالهای
توزيع مختلف و يا تأكیه روی كانالهای توزيعی كه در
حال حاضر از آنما استفاده میكنیه باشه به دلیل اين ه
منابع همیشه محهود هستنه ،سازمان اغلب همه اين
تاكتیکها را با هم نمیتوانیه به كار ببريه [ ]15اهمیت
صنعت مبلمان از مناظر مختلفی قابلبررسی است اين
صنعت ازجمله صنايعی است كه از سمم قابلتوجمی در
تجارت جمانی برخوردار است بنابراين رشه و توسعه اين
صنعت و فراهم آوردن زمینه حضور ههفمنه آن در
بازارهای جمانی می توانه تأثیر به سزايی در افزايش تولیه
ناخال داخلی و كسب درآمههای غیرنفتی برای كشور
داشته باشه [ ]9آمارها نیز بر اهمیت اين صنعت در دنیای
تجارت كنونی ح ايت دارد اين صنعت در حال حاضر
حهود  2درصه از مبادات تجاری جمان را به خود
اختصاص داده و میزان آن هرساله افزايش میيابه گرد
مالی اين صنعت در آمري ا بهعنوان پیشتاز اين صنعت در
سال  2020به میزان  137/6میلیارد دار بوده است در
سال  2020چین بهعنوان دومین كشور با رشهی 27
درصهی به میزان  136/2میلیارد دار رسیه اين صنعت
در سال  2021نیز رشهی  4درصهی را تجربه كرده است
و پیشبینی میشود تا سال  2027رشه اين صنعت به 7
درصه برسه (صنعت مبلمان جمانی )2021 1،در حال
حاضر طبق گزار مركز آمار ايران حهود  226واحه تولیه
صنعتی مبلمان با اشتلال حهود 10هزار نفر در كشور
وجود دارد همننین بر اساس گزار های اتحاديه
درودگران تعهاد  46700واحه رسمی در زمینه صنايع
چوب مشلول فعالیت بوده كه تعهاد 117هزار نفر در اين
كارگاهها مشلول فعالیت میباشنه بااينوجود سمم ايران
از بازارهای جمانی صنعت مبلمان تنما  0/02درصه است
كه مقهار ناچیزی محسوب میشود [ ]10آمارها
نشاندهنهه آن است كه وضعیت تجاری مبلمان در دهه
اخیر در ايران نامناسب بوده ،بهصورتی كه عالوه بر سیر
نزولی صادرات ،رونه صعودی واردات مبلمان نیز در آن
وجود داشته است .تحقیقات در زمینه بررسی وضعیت
صنعت مبلمان ايران و رونه صادرات و واردات آن به ساير
كشورها حاكی از آن است كه اين صنعت در ايران با

اين مطالعه يک پژوهش كاربردی-توسعهای است كه با
ههف اعتبارسنجی الگوی بازاريابی استراتژيک در صنعت
مبلمان كشور صورت گرفت بر اساس نحوه گردآوری
دادهها نیز يک پژوهش پیمايشی-مقطعی 2محسوب
میشود برای دستیابی به ههف پژوهش از طر پژوهش

1

2

Global Furniture Industry

مسائل درون صنعت و همننین محیطیِ بسیاری روبرو
است كه با شناسايی و طبقهبنهی آنما میتوان بستر
مناسب را برای بمبود توسعه بازارهای داخل و خارج فراهم
آورد .همننین آمارها نشاندهنهه قابلیت باای توسعه اين
صنعت در ايران است كه بر اساسِ آمارها تقريباً  50هزار
واحه صنفی در اين حوزه وجود دارد [ ]16ي ی از عوامل
اصلی در اين حوزه به نبود برنامهای بلنهمهت برای
بازاريابی صنعت مبلمان كشور است كه در مسلله اصلی
پژوهش بیان شه بنابراين در اين پژوهش كوشش میشود
تا مهلی برای بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان كشور
ارائه شود دستاوردهای اين پژوهش برای پژوهشگران و
فعاان اين صنعت اواً مشخ خواهه كرد كه چه عوامل
زيربنايی بر پهيهه محوری اين مطالعه يعنی بازاريابی
صنعت مبلمان تأثیر میگذارد دوم آن ه بسترها و عوامل
زمینهای بازاريابی در اين صنعت چه میباشنه و چه
عواملی در اين امر نقش مهاخلهگر دارنه همننین
مشخ میشود چه استراتژی برای دستیابی به ههف
پژوهشی بايه در نظر گرفته شود و در پايان پیامههای اين
برنامهريزی برای صنعت مبلمان كشور چه خواهه بود
بهطور خالصه دستاوردهای اين پژوهش از منظر عملی
برای صاحبان كسبوكارهای صنعت مبلمان ،اتحاديه صنف
درودگران و مبلسازان و اتحاديه تولیهكننهگان و
صادركننهگان مبلمان ايران قابلاستفاده است از منظر
علمی نیز پژوهشگران رشته مهيريت بازاريابی با مفموم
برنامهريزی استراتژيک بازاريابی بهصورتی تخصصی و
عملیاتی آشنا خواهنه شه لذا در پژوهش حاضر تال
میشود ضمن ارائه الگوی بازاريابی استراتژيک در صنعت
مبلمان ،ش افهای تحقیقاتی پیشین نیز پوشش داده شود
و ابعاد و مرلفههای بیشتری در مهل مذكور ارائه گردد
مواد و روشها

Cross-sectional survey
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آمیخته اكتشافی 1استفاده شه در اين طر از تركیبی از
رو های كیفی و كمی استفاده میشود .در اين پژوهش
ابتها از طريق رو پژوهش كیفی و بهطور خاص
نظريهپردازی داده بنیاد عوامل زيربنايی بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان شناسايی و رواب علی اين
عوامل تبیین گرديه سپس با استفاده از رو پژوهش
كمی دادههای حاصل از مرحله كیفی را آزمون شه و
اعتبار الگوی پارادايمی پژوهش مورد سنجش قرار گرفت
جامعه آماری در بخش كیفی شامل خبرگان صنعت
مبلمان است تعهاد خبرگان برای مصاحبههای تخصصی
كه با رو گرنهدتلوری پیشنمادشهه است بین  15تا 30
نفر است بهطوركلی فراينه مصاحبه در تحلیل كیفی تا
رسیهن به اشباع نظری ادامه پیها میكنه [ ]17مالک
انتخاب خبرگان ،حهاقل بیست سال سابقه كاری در
صنعت مبلمان و حهاقل مهرک كارشناسی ارشه مرتب با
صنعت مبلمان است منظور از رشتههای مرتب بهطور
مشخ رشته ممنهسی صنايع مبلمان و رشته ممنهسی
منابع طبیعی-ممنهسی چوب میباشه بهصورت ههفمنه
به انتخاب نمونه پرداخته شه نمونهگیری تا رسیهن به
اشباع نظری ادامه يافت و  19نفر از افراد واجه شراي در
اين مطالعه شركت كردنه
جامعه آماری تحقیق در بخش كمی مهيران و
كارشناسان صنعت مبلمان میباشه با استفاده از قاعهه
تحلیل توان در سطا اطمینان  %95با ضريب تشخی
 %25حجم نمونه  140نفر میباشه برای نمونهگیری از
رو تصادفی ساده استفاده شه تا همه افراد جامعه شانس
برابری برای انتخاب شهن داشته باشنه فرآينه نمونهگیری

Mixed method

1
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تا دستیابی به  140نفر ادامه پیها كرد ابزار اصلی
گردآوری دادههای پژوهش در بخش كیفی ،مصاحبه نیمه
ساختاريافته و در بخش كمی ،پرسشنامه میباشه برای
سنجش اعتبار نتايج مصاحبه از ضريب هولستی استفاده
گرديه «درصه توافق مشاهههشهه »2يا  PAOبا محاسبه
ضريب هولستی 0/7193بهدست آمهه است كه مقهار قابل
قبولی است پس از توزيع پرسشنامه در نمونه منتخب
روايی پرسشنامه با سه رو روايی سازه (مهل بیرونی)،
روايی همگرا ( )AVEو روايی واگرا بررسی شه مثلث
سازی روي ردی است كه برای افزايش اعتبار يافتههای
پژوهش بهويژه در مطالعات علوم انسانی استفاده میشود
اين مفموم ناظر بر استفاده از چنه رو (دستكم سه
رو ) مشابه بهصورت همزمان است تا اعتبار نتايج افزايش
يابه [ ]18به همین دلیل در اين مطالعه نیز از سه رو
برای سنجش روايی استفاده شه مقهار  AVEبرای تمامی
متلیرهای بايه بزرگتر از  0/5باشه برای محاسبه پايايی
نیز پايايی تركیبی ( )CRو ضريب آلفای كرونباخ هر يک از
عوامل محاسبه شهه است میزان پايايی تركیبی و آلفای
كرونباخ تمامی ابعاد بايه بزرگتر از  0/7باشه [ ]19نتايج
مربوط به هر يک از اين شاخ ها در براز بیرونی مهل
ارائه شهه است تحلیل كیفی مصاحبههای تخصصی با
رو نظريهپردازی داده بنیاد (گرانهدتلوری) انجام شه
برای اعتبارسنجی الگوی طراحیشهه از رو حهاقل
مربعات جزئی استفاده گرديه تجزيهوتحلیل دادهها با
نرمافزار  MaxQDA20و  Smart PLSانجام شه فلوچارت
مراحل انجام كار با جزئیات در ش ل شماره  1ترسیمشهه
است

Percentage of Agreement Observation, PAO
Holsti

2
3
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طرح تحقیق آمیخته اکتشافی
()Mix-Method

فاز نخست :بخش کیفی

شناسایی خبرگان تجربی و نظری صنعت مبلمان

مصاحبه ژرف و

نمونهگیری هدفمند

نیمساختاریافته

شناسایی مقولههای بازاریابی استراتژیک در
صنعت مبلمان با روش گرانددتئوری

کدگذاری توسط کدگذار

اعتبارسنجی کدگذاری با روش هولستی

همکار

محاسبه ضریب توافق
مشاهدهشده

طراحی پرسشنامه با طیف لیکرت

فاز دوم :تجزیهوتحلیل کمی

اعتبارسنجی الگوی پارادایمی با روش حداقل

توزیع ،گردآوری و

مربعات جزئی

ثبت پرسشنامهها

ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت
مبلمان
شکل  -1فلوچارت مراحل انجام کار الگوی مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی

نتایج و بحث
الف :نتایج بخش کیفی
در بخش نخست جمت ارائه الگوی بازاريابی استراتژيک
مصاحبههای تخصصی نیمه ساختاريافته با خبرگان صنعت
مبلمان صورت گرفت در بخش كیفی پس از مصاحبه با
 19نفر از خبرگان به اشباع نظری دست پیها شه ازنظر
جنسیت  15نفر مرد و  4نفر نیز زن بودنه ازنظر سنی 2
نفر كمتر از  35سال 5 ،نفر بین  35تا  45سال و  12نفر

نیز باای  45سال داشتنه ازنظر تحصیالت  6نفر از
خبرگان تحصیالت كارشناسی ارشه و  13نفر دكتری
داشتنه ازنظر شللی  7نفر استاد دانشگاه و عضو
هیلتعلمی و  12نفر از مهيران فعال در صنعت مبلمان
بودهانه در نمايت  8نفر بین  10تا  20سال و  11نفر نیز
باای  20سال تجربه كاری داشتنه ويژگیهای جمعیت
شناختی خبرگان صنعت مبلمان در جهول  1ارائه شهه
است
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جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی خبرگان صنعت مبلمان
فراوانی

درصه

ويژگیهای جمعیت شناختی
مرد

8

72%

زن

3

27%

كمتر از  35سال

1

10%

 35تا  45سال

5

45%

 45سال و بیشتر

5

45%

كارشناسی ارشه

3

27%

دكتری

8

72%

شلل

اساتیه دانشگاهی
مهيران فعال در صنعت مبلمان

6
5

55%
45%

سابقه كاری

 10تا  20سال

4

36%

باای  20سال

7

64%

كل

11

100%

جنسیت
سن

تحصیالت

ازم به ذكر است در پروت ل مصاحبه  5سوال باز در
نظر گرفته شه و در طول فراينه مصاحبه نیز مطابق
پیشبینی سراات جهيهی نیز مطر گرديه پس از ضب
صهای خبرگان و تبهيل آن به متن ،نتايج مصاحبهها با
رو گرانهد تلوری مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت برای
اين منظور متن مصاحبهها چنهين بار مطالعه و مرور شه
سپس دادهها به واحههای معنايی در قالب جمالت و
پاراگرافهای مرتب با معنای اصلی ش سته شه واحههای
معنايی نیز چنهين بار مرور و سپس كههای مناسب هر
واحه معنايی نوشته و كهها بر اساس تشابه معنايی
طبقهبنهی شه جريان تجزيهوتحلیل با اضافه شهن هر
مصاحبه به همین ترتیب ت رار شه گرنهد تلوری مبتنی

بر رو پیشنمادی  Straussو  )1994( Corbinشامل
كهگذاری باز ،محوری و انتخابی صورت گرفت [ ]20متن
مصاحبهها كه پیش از آن بهصورت فايل متن وارد نرمافزار
شود ،چنهين بار موردمطالعه قرار گرفت و ن ات كلیهی
آنها بهصورت كه وارد نرمافزار  MaxQDAشه در مرحله
كهگذاری باز  521كه شناسايی گرديه در نمايت از طريق
كهگذاری محوری به  6مقوله اصلی 18 ،مقوله فرعی و
 102مقوله پايه دست پیها شه شاخ های الگوی
بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان مستخرج از
مصاحبهها به رو تحلیل مضمون در جهول  2ارائه شهه
است

جدول  -2شاخصهای الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان (منبع :یافتههای پژوهش)
ابعاد
نیروهای رقابتی
(شراي علی)

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

قدرت چانهزنی مشتریان

متمركزتر شهن مشتريان با كاهش پراكنهگی ،ي پارچگی رو به عقب مشتريان،
رشه آگاهی مشتريان درباره ت نولوژی و هزينههای آن ،افزايش نیازهای
مشتريان به كااها ،ظمور شب ههای جهيه توزيع برای مشتريان ،ظمور ابزارهای
جهيه هماهنگی با مشتريان ،احتمال تلییر در ذائقه مشتريان ،ناسازگارتر شهن
مشتريان

رقبای تازهوارد

موانع ورود به صنعت مبلمان ،افزايش اقتصاد به مقیاس ،تهوين قوانین دولتی
بیشتر ،متمركزتر شهن رقبا در آينهه ،اقهام رقبا علیه تازهواردها ،تجربه و
يادگیری رقباء ،غلبه وفاداری خريهاران به رقباء موجود ،احتمال خروج هر يک
از رقباء موجود در آينهه

محصوالت جایگزین

ظمور كااهای جايگزين ،بمبود يا ركود رابطه عمل رد قیمت كااهای جانشین،
توجه رو های جهيه تولیه به استفاده از كااهای جانشین
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رقبای موجود

ي ی شهن رقبا ،نرخ رشه رقابت ،خروج برخی رقبا ،تلییر تركیب هزينههای
ثابت و متلیر ،تف یک بازارها ،توسعههای ت نولوژي ی جهيه ،غلبه بر رقبای
موجود

قدرت چانهزنی تأمینکنندگان

متمركز شهن تأمینكننهگان ،ي پارچگی رو به عقب تأمینكننهگان ،رشه
آگاهی تأمینكننهگان درباره ت نولوژی و هزينههای آن ،ظمور شب ههای جهيه
توزيع برای تأمینكننهگان ،ظمور ابزارهای جهيه هماهنگی با تأمینكننهگان،
ناسازگارتر شهن تأمینكننهگان ،تف یک نمودن كااهای تأمینكننهگان

تحقیقات بازاریابی

تحقیق و توسعه ،شناسايی مشتريان در بازارهای ههف ،نیازسنجی مشتريان،
ارائه خهمات مبتنی بر خواستههای مشتريان ،پايش مهاوم رضايت مشتريان،
بخشبنهی صحیا بازار و انتخاب بازارهای ههف ،برنامههای مهون مهيريت
ارتباط با مشتری ،شناسايی و تمركز بر مشتريان كلیهی صنعت

مسئولیت قانونی

توجه سازمان به گزار دهی ساانه ،توجه مهيران سازمان به وضع
استانهاردهای سازمانی ،توجه اعضای سازمان به رعايت استانهاردهای سازمانی،
توجه به وضع مقررات در راستای كاهش فساد اداری در سازمان ،توجه سازمان
به تفسیر صحیا قوانین برای اعضا و تال در جمت اجرای آنما ،توجه به تهوين
ضابطه ها و مقررات سازمان در جمت مسلولیتپذيری سازمانی در قبال
مراجعهكننهگان ،توجه سازمان به تهوين ضواب و مقررات در راستای ايجاد
شراي هم اری با ديگر ارگانها

مسئولیت اخالقی

توجه به تقويت درک كاركنان از خهمات مالی جهيه قبل از ارائه به مشتريان،
تعهاد پرونهههای تخلف اخالقی سازمان ناشی از عمل ردهای درونسازمانی در
مراجع قانونی ذیرب  ،توجه به ارائه خهمات مستمر و پايهار به مشتريان ،توجه
سازمان به رعايت منشورهای اخالقی توس اعضا ،توجه سازمان به آموز
منشور اخالقی به كاركنان ،توجه سازمان به برخورد عادانه و بهون تبعیض
كاركنان با مشتريان ،تعهاد صنهوقهای نصبشهه برای پیشنمادات – انتقادات
مشتريان و پیگیری خواستههای مطروحه ،تعهاد جلسات ماهانه برای رسیهگی
به پیشنمادات– انتقادات مشتريان و پیگیری خواستههای مطروحه

مسئولیت بشردوستانه

حمايت مالی _ غیرمالی سازمان از حقوق بشر ،حمايت مالی_ غیرمالی سازمان
از نمادهای فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی و خیريه ،حمايت مالی _غیرمالی سازمان
در زمینه مبارزه با بیماریهای خاص ،حمايت مالی _ غیرمالی سازمان از
خهمات سازمان

مسئولیت اقتصادی

توجه اعضای سازمان به عهم مصرف بیموده ام انات و اموال سازمان ،توجه
اعضای سازمان به جذب مشتريان سودآور در بلنهمهت ،توجه اعضای سازمان به
بمبود تسمیالت ارائه شهه به مشتريان ،توجه مهيران سازمان به ارائه
گزار های و اطالعرسانی مالی به ذينفعان و سازمانهای ذيصال  ،تعهاد
پرونهههای تخلف مالی سازمان در مراجع قانونی ذیرب  ،توجه سازمان به ارائه
خهمات ارزان به مشتريان

پهيهه محوری

بازاریابی استراتژیک

تهوين چشمانهازهای بازاريابی مبلمان ،تعیین اههاف بلنهمهت بازاريابی
مبلمان ،تهوين استراتژیهای ازم برای دسترسی به اههاف بازاريابی مبلمان،
تعیین اههاف خُرد و كوتاهمهت در بازاريابی مبلمان ،ارائه و تخصی بودجه
كافی برای برنامههای بازاريابی مبلمان ،طراحی خ مشیها و سیاستگذاری
بازاريابی مبلمان ،تهوين رونهها و رويههای اجرايی سیاستهای بازاريابی
مبلمان ،تنظیم قوانین و مقررات ناظر بر اجرای بازاريابی مبلمان

استراتژی بازاريابی
(راهبردها و اقهامات)

استراتژی تمایز

محصوات و خهمات جهيه و ايجاد مزايا برای مشتريان ،تال جمت ايجاد نام
برنه قوی ،متمايز شهن از ساير رقبا در صنعت مبلمان ،ايجاد هويت برنه با
استفاده از طراحی خالقانه ،ارائه مزايای متمايز و متفاوت به مشتريان

شراي زمینهای

اجتماعی

مسلولیت
شركت
(شراي مهاخلهگر)
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عمل رد بازاريابی
صنعت مبلمان
(پیامهها)

در
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رهبری هزینه

كاهش هزينه محصوات بهوسیله سیستم تولیه و عملیات صنعت ،كم بودن
هزينههای تولیه صنعت نسبت به رقبا ،كم بودن هزينههای نمايی ارائه
محصوات صنعت نسبت بهكل صنعت ،برخورداری مشتريان از مزايای
صرفهجويی در هزينه

استراتژی تمرکز

تمركز بر جلب مشتريان خاص با ارائه خهمات تخصصی ،تمركز بر آشنايی
خواستههای جهيه مشتريان ،تأكیه بر تحقیقات بازاريابی جمت تخصصی سازی
خهمات و محصوات ،تهوين برنامه جمت جلب بخشی بزرگ از يک بازار خاص

ارتقای فروش

افزايش حجم فرو مبلمان ،افزايش دفعات فرو مبلمان ،افزايش درآمه
ناشی از فرو مبلمان ،كاهش هزينه فرو مبلمان ،ارتقای ممارتهای فرو
فروشنهگان

مدیریت بازار

بمبود برنامههای بازاريابی مبلمان ،بمبود ممارتهای مهيريت بازاريابی،
هماهنگی بخشهای متعهد و گروههای بازار ،استفاده بمینه از فناوری برای
شناخت بازار

سهم بازار

گستر بخشهای تحت پوشش بازار ،ارائه خهمات به بازارهای جهيه ،افزايش
نسبی بازار به نسبت رقبا ،جذب مشتريان بالقوه ،پوشش گستره وسیعتری از
كااها خهمات به مشتريان ،افزايش مستمر بازار

در فراينه نظريهپردازی داده بنیاد پس از گردآوری
دادهها ،تجزيه و تحلیل و تفسیر آنها نوبت به ارائه مهل،
نتیجهگیری و جمعبنهی تحقیق میرسه با بررسی
وضعیت موجود ،دادههای بهدستآمهه در  6مقوله اصلی
طبقهبنهی میشونه با نظر اساتیه و كارشناسان امر ،از

كلیه شاخ های بهدستآمهه از تحلیل كیفی داده بنیاد
مصاحبهها ،تعهاد  102شاخ  ،جمت طراحی و تبیین
الگوی بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان كشور به كار
گرفته شهه است ش ل  2نشاندهنهه مهل پارادايمی
بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان كشور میباشه

شرایط زمینهای

شرایط علی

پدیده محوری

راهبردها

پیامدها

شرایط مداخلهگر

شکل  -2الگوی پارادایمی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان کشور (منبع :یافتههای پژوهش)
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ب :نتایج بخش کمی
پسازآن ه در بخش كیفی الگوی پارادايمی پژوهش
طراحی شه ،در بخش كمی به اعتبارسنجی اين الگو
پرداخته شه برای اين منظور در بخش كمی از ديهگاه
 140نفر از فعاان صنعت مبلمان كشور استفاده شه از
منظر جنسیت  108نفر ( )%77مرد و  32نفر ( )%23زن
هستنه از منظر سنی  17نفر ( )%12كمتر از  35سال
دارنه  55نفر ( )%39بین  35تا  45سال سن دارنه و 68

نفر ( )%49از افراد  45سال و بیشتر سن دارنه ازنظر
تحصیالت  91نفر ( )%65از افراد كارشناسی 46 ،نفر
( )%33كارشناسی ارشه و  3نفر ( )%2دكتری دارنه در
نمايت ازنظر سابقه كاری  17نفر ( )%12كمتر از  10سال
و  27نفر ( )%19بیش از  20سال تجربه كاری دارنه
ويژگیهای جمعیت شناختی بخش كمی پژوهش در
جهول  3ارائه شهه است

جدول  -3ویژگیهای جمعیت شناختی بخش کمی پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت
سن

تحصیالت

سابقه کاری

فراوانی

درصد

مرد

108

%77

زن

32

%23

كمتر از  35سال

17

%12

 35تا  45سال

55

%39

 45سال و بیشتر

68

%49

كارشناسی

91

%65

كارشناسی ارشه

46

%33

دكتری

3

%2

كمتر از  10سال

17

%12

 10تا  15سال

47

%34

 15تا  20سال

49

%35

بیش از  20سال

27

%19

140

%100

کل

در بخش كمی برای اعتبارسنجی و ارائه مهل نمايی از
رو حهاقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شه مهل
ساختاری نمائی پژوهش در ش ل  3نمايش دادهشهه است

در اين مهل كه خروجی نرمافزار  Smart PLSاست خالصه
نتايج مربوط به بار عاملی استانهارد رواب بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان كشور ارائه شهه است
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شکل  -3تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش (تخمین استاندارد) (منبع :یافتههای پژوهش)

شکل  -4تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش (معناداری) (منبع :یافتههای پژوهش)

ضريب تأثیر نیروهای رقابتی بر بازاريابی استراتژيک
مقهار  0/579و آماره  tنیز  7/057بهدستآمهه است
بنابراين با اطمینان  %95میتوان ادعا كرد :نیروهای رقابتی
بر بازاريابی استراتژيک تأثیر مثبت و معناداری دارد
ضريب تأثیر بازاريابی استراتژيک بر استراتژیهای
بازاريابی مقهار  0/331و آماره  tنیز  2/921بهدستآمهه
است بنابراين با اطمینان  %95میتوان ادعا كرد :بازاريابی
استراتژيک بر استراتژیهای بازاريابی تأثیر مثبت و
معناداری دارد
ضريب تأثیر تحقیقات بازاريابی بر استراتژیهای
بازاريابی مقهار  0/341و آماره  tنیز  2/514بهدستآمهه
است بنابراين با اطمینان  %95میتوان ادعا كرد :تحقیقات

بازاريابی بر استراتژیهای بازاريابی تأثیر مثبت و معناداری
دارد
ضريب تأثیر مسلولیت اجتماعی شركت بر
استراتژیهای بازاريابی مقهار  0/304و آماره  tنیز 2/532
بهدستآمهه است بنابراين با اطمینان  %95میتوان ادعا
كرد :مسلولیت اجتماعی شركت بر استراتژیهای بازاريابی
تأثیر مثبت و معناداری دارد
ضريب تأثیر استراتژیهای بازاريابی بر عمل رد
بازاريابی مقهار  0/694و آماره  tنیز  9/337بهدستآمهه
است بنابراين با اطمینان  %95میتوان ادعا كرد:
استراتژیهای بازاريابی بر عمل رد بازاريابی تأثیر مثبت و
معناداری دارد
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انهازهگیری در جهول  4ارائه شهه است نتايج نشان
میدهه میانگین واريانس استخراجشهه ) (AVEبزرگتر از
 0/5است بنابراين روايی همگرا تائیه میشود آلفای
كرونباخ و پايايی تركیبی تمامی متلیرها بزرگتر از 0/7
بوده بنابراين ازنظر پايايی تمامی متلیرها مورد تائیه است

براز مهل بیرونی (انهازهگیری) بر اساس سه شاخ
روايی همگرا ،پايايی تركیبی و آلفای كرونباخ مورد ارزيابی
قرار گرفت میانگین واريانس استخراجشهه ) (AVEبايه
بزرگتر از  0/5و آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی بزرگتر
از  0/7باشه [ ]18خالصه نتايج ارزيابی براز مهل

جدول  -4خالصه نتایج ارزیابی برازش مدل اندازهگیری (منبع :یافتههای پژوهش)
سازههای اصلی

AVE

پایایی ترکیبی ()CR

آلفای کرونباخ

استراتژیهای بازاریابی

0/555

0/789

0/800

بازاریابی استراتژیک

0/544

0/855

0/880

تحقیقات بازاریابی

0/532

0/850

0/873

عملکرد بازاریابی

0/635

0/839

0/716

مسئولیت اجتماعی شرکت

0/553

0/832

0/731

نیروهای رقابتی

0/666

0/859

0/875

نی ويی براز ) (GOFارزيابی گرديه خالصه نتايج
ارزيابی براز مهل ساختاری در جهول  3ارائه شهه است

براز مهل درونی (ساختاری) بر اساس سه شاخ
 ،و شاخ
ضريب تعیین  ،شاخ استون-گیزر

جدول  -5خالصه نتایج ارزیابی برازش مدل ساختاری (منبع :یافتههای پژوهش)
سازههای اصلی

ضریب تعیین

Q2

F2

GoF

استراتژیهای بازاریابی

0/717

0/385

0/166

0/545

بازاریابی استراتژیک

0/335

0/170

0/155

تحقیقات بازاریابی

-

0/393

0/143

عملکرد بازاریابی

0/481

0/287

-

مسئولیت اجتماعی شرکت

-

0/263

0/164

نیروهای رقابتی

-

0/495

0/277

ضريب تعیین ( )R2میزان تبیین متلیرهای وابسته الگو
را نشان میدهه و هرچه بیشتر باشه ،بمتر مهل است سه
مقهار  0/33 ،0/19و  0/67به ترتیب نشاندهنهه براز
1
ضعیف ،متوس و قوی است معیار استون -گیزر يا
اگر مثبت باشه مطلوب است در نمايت
شاخ
مممترين شاخ براز مهل در رو حهاقل مجذورات
جزئی شاخ  GOFاست برای اين مورد ،سه مقهار
 0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادير ضعیف ،متوس و
قوی برای  Gofمعرفیشهه است [ ]21يافتههای پژوهشی
برای ضريب تعیین سازه عمل رد بازاريابی نشان میدهه
Stone-Geisser

1

كه متلیرهای مستقل توانستهانه  %48از تلییرات اين سازه
را تبیین كننه كه مقهار قابلتوجمی است مقهار شاخ
برای تمامی متلیرهای پژوهش حاضر مثبت به دست
آمه همننین شاخ  GOFبرابر  0/545محاسبه گرديه
بنابراين مهل از براز مطلوبی برخوردار است

نتیجهگیری
نتايج حاصل از اين پژوهش نیز میتوانه مورداستفاده
مهيران و كارشناسان فعال در صنعت مبلمان قرار گیرد كه
در محی هايی پويا و پینیهه امروزه قرار دارنه و به دنبال
الگويی فراگیر برای بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان
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میباشنه بر اساس نتايج مشخ گرديه ،ابعاد اصلی
بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان عبارتانه از:
نیروهای رقابتی (شراي علی) ،شراي زمینهای (تحقیقات
بازاريابی) ،مسلولیت اجتماعی شركت (شراي مهاخلهگر)،
بازاريابی استراتژيک (پهيهه محوری) ،استراتژی بازاريابی
(راهبرد) ،عمل رد بازاريابی در صنعت مبلمان (پیامه)
نیروهای رقابتی خود شامل قهرت چانهزنی مشتريان،
رقبای تازهوارد ،محصوات جايگزين ،رقبای موجود و
قهرت چانهزنی تأمینكننهگان میباشنه در نتايج
مطالعات  Hashemoniaو  )2021( Yousefiو  Cuevasو
هم اران ( )2021نیز به بحث رقبا اشارهشهه و از اين
منظر با نتايج پژوهش حاضر همسو است نتايج نشان داد،
مسلولیت اجتماعی شركت نیز به مسلولیت قانونی،
مسلولیت اخالقی ،مسلولیت بشردوستانه ،مسلولیت
اقتصادی قابل افراز است همننین شركت میتوانه از سه
دسته استراتژی بازاريابی استراتژی تمايز ،رهبری هزينه و
استراتژی تمركز استفاده نمايه عمل رد بازاريابی نیز در
ارتقای فرو  ،مهيريت بازار و سمم بازار متجلی میشود
[ 11و ]12در نتايج مطالعات  Mohammad Moradiو
 )2020( Ghoffraniنیز به انواع استراتژیها اشارهشهه و با
نتايج پژوهش حاضر سازگار است [ ]6همننین مشخ
گرديه ،تحقیقات بازاريابی شراي زمینهای را در اين الگو
فراهم میآورد اين عامل خود شامل تحقیق و توسعه،
شناسايی مشتريان در بازارهای ههف ،نیازسنجی مشتريان،
ارائه خهمات مبتنی بر خواستههای مشتريان ،پايش مهاوم
رضايت مشتريان ،بخشبنهی صحیا بازار و انتخاب
بازارهای ههف ،برنامههای مهون مهيريت ارتباط با
مشتری ،شناسايی و تمركز بر مشتريان كلیهی صنعت
است و اين ممم مرد تائیه نتايج مطالعه  Ramshiو
هم اران ( )2021میباشه در نمايت پهيهه محوری اين
مطالعه بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان است []13
اين مقوله شامل تهوين چشمانهازهای بازاريابی مبلمان،
تعیین اههاف بلنهمهت بازاريابی مبلمان ،تهوين
استراتژیهای ازم برای دسترسی به اههاف بازاريابی
مبلمان ،تعیین اههاف خُرد و كوتاهمهت در بازاريابی
مبلمان ،ارائه و تخصی بودجه كافی برای برنامههای
بازاريابی مبلمان ،طراحی خ مشیها و سیاستگذاری
بازاريابی مبلمان ،تهوين رونهها و رويههای اجرايی
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سیاستهای بازاريابی مبلمان ،تنظیم قوانین و مقررات
ناظر بر اجرای بازاريابی مبلمان است در نتايج مطالعه
 Morganو هم اران ( )2019نیز به تخصی بودجه كافی
اشارهشهه و از اين منظر با نتايج پژوهش حاضر همخوانی
دارد []5
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهادات
کاربردی زیر ارائه میگردد:
به مهيران ذیرب پیشنماد میشود ،با شروع تحقیق
و توسعه و البته شناسايی مشتريان در بازارهای ههف ،به
نیازسنجی مشتريان و ارائه خهمات مبتنی بر خواستههای
مشتريان بپردازنه پیشنماد پژوهش حاضر جمت بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان ،پايش مهاوم رضايت
مشتريان به همراه بخشبنهی صحیا بازار و انتخاب
بازارهای ههف است همننین مهيران ذیرب میتواننه با
تهوين برنامههای مهيريت ارتباط با مشتری و شناسايی و
تمركز بر مشتريان كلیهی صنعت به استقرار بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان دست يابنه
همننین پیشنماد میشود ،ابتها با تهوين
چشمانهازهای بازاريابی مبلمان و در ادامه با تعیین اههاف
بلنهمهت آن به تهوين استراتژیهای ازم برای دسترسی
به اههاف بازاريابی مبلمان و در نمايت به تعیین اههاف
خُرد و كوتاهمهت در بازاريابی مبلمان دست يابنه در اين
بودجه كافی برای برنامههای
راستا ،ارائه و تخصی
بازاريابی مبلمان و طراحی خ مشیها و سیاستگذاری
بازاريابی مبلمان منتمی به تهوين رونهها و رويههای
اجرايی سیاستهای آن شهه و با تنظیم قوانین و مقررات
ناظر بر اجرای بازاريابی مبلمان ،پیادهسازی بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان ام انپذير خواهه شه
آننه برای مشتريان اين صنعت ممم است ،برخورداری
از مزايای صرفهجويی در هزينه و دريافت خهمات تخصصی
است مهيران مذكور میتواننه با تمركز بر آشنايی
خواستههای جهيه مشتريان و همننین تأكیه بر تحقیقات
بازاريابی جمت تخصصی سازی خهمات و محصوات به
تهوين برنامه جمت جلب بخشی بزرگ از يک بازار خاص و
در نمايت استقرار بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان
دست يابنه

ارائه الگوی بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان مبتنی بر

 هماهنگی بخشهای متعهد و گروههای بازار و،اين میان
استفاده بمینه از فناوری برای شناخت بازار جمت بازاريابی
استراتژيک در صنعت مبلمان توصیه میگردد عالوه بر
موارد مذكور پیشنماد میشود با گستر بخشهای تحت
پوشش بازار و ارائه خهمات به بازارهای جهيه به افزايش
نسبی بازار به نسبت رقبا و جذب مشتريان بالقوه دست
يابنه
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 در صورت،عالوه بر موارد مذكور نیز پیشنماد میشود
 به،پیادهسازی بازاريابی استراتژيک در صنعت مبلمان
افزايش حجم فرو مبلمان و افزايش دفعات آن دست
خواهنه يافت همننین افزايش درآمه ناشی از فرو
مبلمان مبتنی بر كاهش هزينه فرو آن نیز حائز اهمیت
است در اين راستا پیشنماد میشود با ارتقای ممارتهای
فرو فروشنهگان و بمبود برنامههای بازاريابی مبلمان به
بمبود ممارتهای مهيريت بازاريابی دستيافته شود در
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Provide a strategic marketing model in the furniture industry based on
exploratory mixed research plan
Abstract
Furniture is a mixture of art and culture and a symbol of
prosperity for Iranian families, and companies operating in
this competitive industry need a comprehensive and long-term
model for survival in the market. In this study, a strategic
marketing model in the furniture industry is presented. The
present study is an applied-developmental study in terms of
purpose and in terms of method and time period of data
collection, it is a cross-sectional survey research. Semistructured interview and Likert scale questionnaire were used
to collect data. The reliability of the questionnaire was
assessed using combined reliability and Cronbach's alpha.
Convergent validity was also used to validate the
questionnaire. The statistical population of this research in the
qualitative section includes experts in the furniture industry.
Qualitative sampling continued in a targeted manner until
theoretical saturation was achieved. The statistical community
in a small part also includes managers and experts of the
country's furniture industry. Using Cohen's effect size
method, 140 people were calculated as samples. Random
sampling method was used for sampling. In order to analyze
the data in the qualitative part, the indicators of the strategic
marketing model were identified using data-based theorizing
method. The partial least squares method was used to validate
and present the final model. Based on the results of qualitative
analysis, 6 main categories, 18 sub-categories and 102 basic
indicators were identified. Based on the paradigm model of
the research, it was found that competitive forces constitute
causal conditions. Strategic marketing is a central
phenomenon. Marketing research provides the background,
and corporate social responsibility is the intervening
condition. Marketing strategy is a strategic factor that
ultimately leads to functional marketing outcomes such as
market share, market management and sales promotion.
Keywords: Strategic Marketing, Marketing Performance,
Furniture Industry, Mixed Approach.
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