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ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلکنندگی توان
سازمانی( :مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه)
محمد تقی زاده
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.

چکیده
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلکنندگی توان سازمانی میباشد .نمونه هددف
در این مطالعه کارکنان شرکت مارال صنعت ارومیه ،از بهار  6931تا پاییز  6931میباشد .برای ارزیابی پایایی و روایی در این پژوهش از شاخصهای
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که برای این پژوهش باالتر از  0/8به دست آمد و همچنین روایی همگرا برای همده متغیرهدا
باالتر از  0/5که با توجه به معیارهای ارائهشده پایایی و روایی پژوهش در سطح استاندارد و قابل قبدولی میباشدد .یاتتدههای حاصدل از مطالعده
برازش مدل پیشنهادی برای ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلکنندگی تدوان سدازمانی را تاییدد میکندد.

عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که توانمندی بازاریابی بهطور قابلتوجهی عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند.
کلمات کلیدی :توانمندی بازاریابی ،عملکرد شرکت ،توان سازمانی.

 .1مقدمه

مشتریان را برتر از رقبا تأمی کند .در دنیای جدید شدرکتها

رقابت جهانی ،افزایش تقاضا برای محصوالت جدیدد،

براساس میزان اهمیتی که برای بازاریابی قائل میشوند ،قادرند

بازارهای جدید و نوظهور و تغییراتی که در الگوهای رفتاری

تا به مزیت رقابتی دست پیدا کنند .بازاریابی نقدش مهمدی در

و خریدداری مصدر کنندگان ایجداد میشدود ،برخدی از

تعیی جهتگیری و عملکرد نتایج اسدتراتییک شدرکت ایفدا

مشکالتی است که سدازمانها در اید عصدر نوظهدور بدا آن

میکنددد

مواجه هستند کسب مزیت رقابتی بیشتر و جدب خریدداران

قابلیت در کسب و تبدیل منابع ملموس و ناملموس بهعندوان

باالتر ،تضمینی برای بقای یک سازمان در هزاره سوم پرتالطم

یک شاخص مهم در ایجداد ارز

و مزیدت رقدابتی در ن در

است .خریداران در ای برهده از تداری ،،بدرای دسترسدی بده

گرفتده مدیشدود (

کیفیت برتر ،قیمتهای مناسبتر ،خدمات بیشتر و سدریعتر،

 .)2014در بازارهای پویا ،قابلیتهای استفاده از داندش بدازار

به بلوغ و کمال رسیدهاند؛ ای خریدداران در میدان سدازمانها

و نددوآوری در فدد آوری بددهطددور مشددمگیری موردتوجدده

جستجو کرده و مناسبتری گزینه را برای خریددی آسدانتر

( & Barrales‐Molina, Martínez‐López,

انتخا

میکنند .در ای مسیر سازمانها باید محصوالتشان را

).(Srivastava, Reibstein, & Woodside, 2005

قرارگرفته اسدت

Kozlenkova, Samaha, & Palmatier,

.)Gázquez‐Abad, 2014

بهگونهای تولید نمایند که توانایی همسو شددن بدا بازارهدای

با توجه بده تحقیقدات انجامشدده بدازارگرایی زمدانی

متغیر را داشته باشد و کسبوکار زمانی موفق است که نیازها

میتواند برای سازمانها بدهعندوان مزیدت رقدابتی باشدد کده

و خواسددتههای متفدداوت مصددر کنندگان و خواسددتههای

و غیرقابل تقلیدد باشدد و بدهطور کلدی عیدب رفتدار

باارز
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از بدی رفدت تواندایی

منافع فردی و شخصی قرار گیدرد ،یدک پدیدده منفدی تلقدی

شرکتها در نوآوری شده و بدهعندوان تهدیددی بدرای آندان

در جهدت

بهحسا

خواهد شد .بنابرای  ،توان یدک سدازمان و تدال

میآید .در ای میان ،قابلیتهدای مکمدل سدازمانی

افزایش توان مثبت میتواند منجر به کسب مزیت رقابتی یک

بهوییه قابلیتهای بازاریابی میتوانند بهعنوان عداملی مهدم و

سازمان شدود .درحالیکده برخدی مطالعدات در مدورد تدأثیر

تأثیرگبار در استقرار مسیر استراتییک انتخا شده در سازمان

بازاریابی بدر عملکدرد بددون در ن در گدرفت سدایر عوامدل

بددهمن ددور تحریددک عملکددرد سددازمانی ،نقشآفرینددی کننددد.

رورت گرفته است ،در ای پیوهش ،با ارائه مدلی سعی شده

دستیابی به عملکرد باالتر هددفی اسدت کده سدازمانها بدرای

است تا تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد سازمان با در ن ر

رسیدن به آن به اقددامات مختلفدی روی میآورندد .عملکدرد

گرفت متغیر تعدیلگر توان سدازمانی سدنجیده شدود .مدارال

سددازمان را میتددوان بددهعنددوان نتیجدده اقدددامات سددازمان یددا

رنعت ارومیه ،یکی از سدازمانهای توسدعهیافتده و در حدال
روزافزون دانش بشری سبب شده

سرمایهگباریهای سازمان در بازهای زمانی مشخص تعرید

رشد کشور است .گستر

کرد .اندازهگیری عملکرد سازمانی یک موضوع پیچیده است.

است که شرکت مارال رنعت نیز از ای دانش بهدره فدراوان

با توجه به اینکه عملکرد یک پدیده منددوجهی کده عناردر

داشته باشد .از آنجا که شرکت مارال رنعت با هد

جزء ممک است اولویتهای مددیریتی مجدزا داشدته باشدند

بخشیدن به توسعه اقتصادی منطقه ایجاد گردیده است ،یکدی

( .)Bentes, Carneiro, da Silva, & Kimura, 2012اشاره به

از اهددا

آن مددیتوانددد بهبدود عملکددرد سددازمانی باشددد .از

عملکرد نوآوری یک سدازمان ،عملکدرد بازاریدابی ،عملکدرد

آنجاییکدده پیشددرفت فندداوری امددروزه در همدده قسددمتهای

تولید و عملکرد مالی دارد .عملکرد در لغت یعنی حالدت یدا

زندگی و کار تغییرات ایجداد کدرده و محیطهدای ردنعتی و

کیفیت کارکرد .بنابرای  ،عملکرد سازمانی یک سدازهی کلدی

تجاری در حال رقابت با یکدیگر هستند ،توجده بده مسدائلی

است که بر مگونگی انجدام عملیدات سدازمانی اشداره دارد.

مانند بازاریابی و جلب و حفظ مشتریان از اولویتهدای هدر

عملکددرد بدده دو جددزء تقسددیم میشددود  )1کددارایی کدده

سازمانی است .بنابرای  ،ای پیوهش در پی پاسد،گدویی بده

توری کنندهی مگونگی استفاده سازمان از مندابع در تولیدد

ای مساله است که آیا توان سدازمانی رابطده بدی توانمنددی

خدمات یا محصوالت است ،یعنی رابطه بی ترکیب واقعی و

بازاریابی و عملکرد شرکت مارال ردنعت ارومیده را تعددیل

مطلددو

دروندادهددا بددرای تولیددد بددروندادهای معددی ؛ و )2

اثربخشی که توری کنندهی درجهی نیل به اهدا

سازمانی

میکند؟ بنابرای اهدا

پیوهش به ای شرح میباشد

ال ) تعیی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت؛

است .قابلیتها نقش مهمدی در ایجداد مزیدت رقدابتی بدرای
سازمانها ایفا میکنند و ازجملده اید قابلیتهدا میتدوان بده

شدتا

) تعیی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت بدا در
ن ر گرفت نقش تعدیلگر توان سازمانی؛
در ادامه به بررسی مبدانی ن دری و پیشدینه تحقیدق و

توانمندی بازاریابی اشاره کرد.
توانمندی یک سازمان در ایجاد نوآوری و شکلدهدی
مجدد منابع داخلی ،توانمندی سدازمانی نامیدده مدیشدود .بدا

فرضیهها ،رو

تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها و در نهایت

به ارائه نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق خواهیم پرداخت.

توجه به اهمیت توان سدازمانی مدیتدوان گفدت کده اگدر در
سازمان ،از قدرت در جهت پیشدبرد اهددا

و تدأمی مندافع

 .2مبانی نظری پژوهش

سازمان و اعضای آن استفاده شود ،در اید ردورت ،قددرت

مفهوم توانمنددی بازاریدابی توانمنددی بازاریدابی ،یکدی از

یک پدیده مثبت است؛ لیک  ،اگر قدرت سازمانی در خدمت

شناختهتری قابلیتهای کلیدی شرکت بدرای ایجداد و ارائده
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به مشتریان و سایر ذینفعدان خدارجی میباشدد

( (Orr,

حدود زیادی غیرقابل جایگزی برای کسبوکارها میباشدند

 Bush, & Vorhies, 2011که بهطور عام ،بهعنوان مجموعهای

که منجر به ایجاد و کسب ارز

پیچیده از دانش انباشتهشده و مهارتهای بده هدم پیوسدتهای

( .)Martin & Javalgi, 2016قابلیتهددای بازاریددابی،

توردی

بدرای کسدبوکار میشدوند

میشدود کده یدک کسدبوکار را قدادر میسدازد تدا

کسبوکارها را قادر بده رقابدت بدا رقبدا از طریدق پیشبیندی

فعالیتهای خود را به شکل مناسبی هماهنگ کرده و بدهطور

نیازهای بازار ،نیازهای مشتریان ،واکدنش سدریعتر نسدبت بده

خود را مورداستفاده قرار دهد ( (Kamboj

فررتها پیش از سایر رقبا ،ایجاد روابط مداوم بدا مشدتریان،

 .et al., 2015به عبدارت دیگدر ،قابلیدت بازاریدابی بدهعندوان

توزیعکنندگان و تأمی کنندگان نهادهها و درنتیجه کسب سود

میشود که در آن شدرکتها مندابع

و درآمد بیشتر مینماید که اید موضدوع بده معندای افدزایش

اثربخش داراییهای

فرآیند یکپارمهای تعری

محسدوس و نامحسوسدی را بدرای درك پیچیددگی نیازهدای

عملکرد کسدبوکار میباشدد (

خاص مشتریان ،دستیابی به یک تمایز نسدبی در محصدوالت

.)2010

برای برتری رقابتی و درنهایت ،دستیابی به یک کیفیت مناسب

مفهوم توان سازمانی قدرت ،توانایی نفوذ در رفتار دیگران و

به کار میبرند ( .(Ren, Eisingerich, & Tsai, 2015درواقع،

پایه و اساس روابط بدی افدراد و یدا شدرکت اسدت (

قابلیتهای بازاریابی نشاندهنده توانایی خاص یدک شدرکت

 .)Flynn, & Zhao, 2017قدرت ،در گدروه یدا سدازمان یدک

در شناسایی بازارهای هد  ،راهبردها و آمیختههای بازاریابی

فرایند طبیعی است ،بنابرای اگر کسی بخواهد رفتار سازمانی

درحالتوسعه است که منجر به حفظ ارتباط با مشتریان وفادار

را بهطور کامل درك کند ،مارهای نددارد جدز اینکده دربداره

میگردد ( .)Vorhies, Morgan, & Autry, 2009در بازار در

کسب و اعمال قدرت آگاهیهای الزم را داشته باشد (رابینز،

حال تکامل ،قابلیتهای بازاریابی پویا بده شدرکتها تواندایی

 .)1626به ن ر زالزنیک )1290( 1در ن در بسدیاری از افدراد،

درك و تشخیص فررتهای مهم بازار ،ارزیدابی فرآینددهای

قدددرت فقددط یددک وائه مهددارحرفی اسددت کدده داللددت بددر

تولیدی جدید و طراحی و اجرای مؤثر راهبردهدای مختلد

فعالیتهددای غیراخالقددی مثددل زورگددویی و نیرنددگ دارد.

O'Cass & Weerawardena,

Huo,

بازاریابی را میدهد ( )Wang, Hu, & Hu, 2013و همانطور

درحالیکه ای نگدر

که یانگ و اسپیکجونز ( )2002تأکیدد دارندد ،یکدی از مندابع

قدرت است .استفاده از قدرت ذاتاً منفی نیست و حتی مدی-

بالقوه مهدم بدرای دسدتیابی کسدبوکارها بده مزیدت رقدابتی

تواند نتایج مثبت هم داشدته باشدد .مثدل هدر نیدروی دیگدر،

میشدوند .همچندی  ،ئئدو و ئو ( ،)2002قابلیدت

مگونگی رعایت ارول اخالقی در استفاده از قددرت اسدت

بازاریابی را بهعنوان اتصالدهندهای که داراییهای سدازمان را

که تفاوت ایجاد میکند (وت و کمرون .)1621 ،با توجه بده

در کنار هم قرار داده و بهطور سدودمندانهای آنهدا را گسدتر

نیت شخص قدرت میتواندد منفدی یدا مثبدت باشدد (

محسدو

میدهد ،تعری

میکنند .در یک برداشت دیگر ،ورهدای

تنگن رانده و کوتهبینانده بده مبحد

Hitt,

و

 .)Miller, & Colella, 2006بعد مثبت قدرت بدر پیشدگامی،

مورگان قابلیت بازاریدابی را بدهعندوان فرآینددهای سدازمانی

تأثیرپبیری و رهبری تأکیدد دارد .هدد

اید بعدد قددرت،

مرتبط به هم برای اجدرای فعالیتهدای بازاریدابی مثدل ارائده

توانمند ساخت دیگران برای دستیابی به اهدافشان اسدت .بده

محصول ،قیمتگباری ،مدیریت توزیع ،ارتباطات بازاریدابی،

ن ر میرسد که ای مطلب بینش خوبی در مورد قدرت به ما

میکنندد.

میدهدد (فدرنو و ا  .بدل  .)1621 ،همچندی  ،گرایشهدای

برنامهریزی بازاریدابی و اجدرای بازاریدابی تعرید

بهطورکلی ،براساس آنچه اشارهشده ،میتوان بیان داشدت کده
قابلیتهای بازاریدابی فرآینددی منحصدربهفرد ،بین یدر و تدا
zaleznik
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فرهنگی نیز در ای زمینده تأثیرگدبار هسدتند .بهگوندهای کده

خدداص عملکددرد ،میتواننددد وجددود داشددته باشددند .ازاید رو

برخی تمایالت فرهنگی ،قددرت را بدهعندوان ابدزاری بدرای

عملکرد تابعی از کدارایی و اثربخشدی فعالیتهدای ردورت

ارتقدای عالیدق شخصددی فدرد مدینگرنددد درحالیکده دیگددر

گرفته است (الهی .)1629،بهبود مستمر عملکدرد سدازمانها،

گرایشهای فرهنگی ،بدر بدهکارگیری قددرت بدرای ارتقدای

نیروی ع یم همافزایی 6ایجاد میکند که ای نیروها میتواندد

میکنند ( Wong, Newton, & Newton,

پشتیبان برنامه رشدد و توسدعه و ایجداد فرردتهای تعدالی

 .)2014اهمیت قدرت در سازمان از آنجا ناشی میشدود کده

سازمانی شود .دولتها و سازمانها و مؤسسات تدال

جلدو

برای ایجاد همداهنگی در فعالیتهدای انسدانی و سدازمانها،

برندهای را در اید مدورد اعمدال میکنندد .بددون بررسدی و

عنصری مؤثر به شدمار مدیآیدد ( .)Pfeffer, 2010مدیتدوان

کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهدا

و بددون

گفت سدازمانهای دارای قددرت ،سدازمانهایی هسدتند کده

شناسایی مالشهای پیش روی سدازمان و کسدب بدازخور و

خدود

اطالع از میزان اجرای سیاسدتهای تدوی شدده و شناسدایی

دیگر ،با توجه بده اینکده در علدم مددیریت،

مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مسدتمر عملکدرد

میشود ،میتدوان

میسر نخواهد شد .تمامی موارد مبکور بددون انددازهگیری و

نتیجه گرفت که سازمانهای قدرتمند ،اثربخش نیز هستند؛ به

ارزیابی امکانپبیر نیست .لرد کلوی فیزیکددان انگلیسدی در

عبارت دیگر ،سازمانها برای رسیدن به اثربخشی ،باید رو

مورد ضرورت اندازهگیری میگوید «هرگاه توانسدتیم آنچده

عالیق دیگران تأکید

بتوانند به اهدا
برسند .از طر

مدوردن ر یدا دسدتاوردهای مطلدو

میزان دستیابی به اهدا  ،اثربخشی تعری

موردن ر

درباره آن رحبت میکنیم اندازه گرفتده و در قالدب اعدداد و

دستیابی به قدرت را بیاموزند؛ اما دستیابی به اهدا

و درنتیجه رسیدن بده اثربخشدی ،نیازمندد تددوی و اجدرای

ارقددام بیددان نمدداییم میتددوانیم ادعددا کنددیم دربدداره موضددوع

راهبرد در ای زمینه است (دهدشتی و همکاران.)1620 ،

موردبح

مفهوم عملکرد سازمان ای اعتقاد وجدود دارد کده عملکدرد

دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسدید».

تنها در یک فضای تصمیمگیری ،معندی پیددا میکندد .یعندی

همچنددی ردداحبن ران و محققددی معتقدنددد کدده ارزیددابی

تصمیمگیرندگان داخلدی و خدارجی شدرکت بایدد در مدورد

عملکددرد ،موضددوعی ارددلی در تمددامی تجزیددهوتحلیلهای

عملکرد به توافدق برسدند .کلمده عملکدرد بدهطور وسدیع در

سددازمانی اسددت و تصددور سددازمانی کدده شددامل ارزیددابی و

مدیریت مورداسدتفاده قدرار میگیدرد .علیدرغم تدواتر

اندددازهگیری عملکددرد نباشددد ،مشددکل اسددت .ارزیددابی و

مبح

میزهایی میدانیم .در غیر ای ردورت آگداهی و

استفاده از ای کلمه ،معنی دقیق آن بندرت توسط نویسندگان

اندازهگیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و بدرانگیخت

رددریحاً تعری شددده اسددت .اغلددب عملکددرد بددا کددارایی 1و

افراد در جهت رفتار مطلو

میشود و بخش اردلی تددوی

اثربخشی 2تعری شده است .مثالً نیلدی در سدال  1226بیدان

و اجرای سیاست سازمانی است.

میکنند که مون اثربخشی بیانگر میزان دسدتیابی بده اهددا
بوده و کارایی به ای موضدوع اشداره دارد کده مندابع از ن در

با توجه به مبانی ن ری فرضیهها و مددل تحقیدق بده
شرح زیر میباشد

بکدار رفتهاندد ،میتدوان

 توانمدی بازرایابی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست .یعنی هم علدل داخلدی

 توان سازمانی رابطه بی توانمنددی بازاریدابی و عملکدرد

اقتصادی ،مگونه برای کسب هد

(کارایی) و هم دالیل خارجی (اثربخشدی) بدرای بخشهدای

Efficiency
Effectiveness

شرکت را تعدیل میکند.

1

Synergy

2

33
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توانمندی بازاریابی

H2
H1

توان سازمانی

عملکرد شرکت
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

کومک و متوسط استان مرکزی توزیع گردیده اسدت .نتدایج

 .3پیشینه پژوهش
فیض و همکارانش ( )1621در مقالهای با عنوان تأثیر

حارددل از اید پددیوهش نشددان داده اسددت کدده گددرایش بدده

قابلیتهددای بازاریددابی بددر پیامدددهای عملکددرد شددرکتهای

کددارآفرینی بددر کسددب اطالعددات بازاریددابی ،بهرهبددرداری از

کومک و متوسط کدارآفری  ،بده بررسدی تدأثیر قابلیتهدای

اطالعددات بددازار و عملکددرد شددرکت تددأثیر معندیداری دارد.

بازاریددابی بددر عملکددرد شددرکتهای کومددک و متوسددط

همچنی کسب اطالعات بازاریابی بر عملکرد شدرکت تدأثیر

از انتشدار پرسشدنامه در میدان جامعده

دارد اما در ای پیوهش تأثیر بهرهبرداری از اطالعات بازار بر

پرداختهاند .آنها پد

آماری و تجزیه و تحلیل دادههدای حاردل از آنهدا بده اید

عملکرد شدرکت تابیدد نشدده اسدت (فراهدانی و همکداران،

نتیجه دسدت یافتندد کده قابلیدت بازاریدابی تدأثیر مثبتدی بدر

 .)1622خیدددری و روشدددنی ( )1622بددده بررسدددی نقدددش

پیامدهای عملکردی و درنهایت ،بقای شرکتهای کومدک و

میددانجیگراندده قابلیتهددای بازاریددابی در رابطدده جهددتگیری

متوسدددط دارد (فدددیض و همکددداران .)1621 ،فراهدددانی و

استراتییک و عملکرد سازمان پرداختهاند .آنها در ای مقالده،

همکددارانش ( )1622در پیوهش دی بددا عنددوان بررسددی تددأثیر

نوآوری گرایی ،هزینه گرایی ،رقیدب گرایدی ،مشدتریگرایی،

گددرایش بدده کددارآفرینی و اطالعددات بازاریددابی بددر عملکددرد

کارآفرینیگرایی و کارمندگرایی را به عنوان ابعاد جهتگیری

شرکتهای کومک و متوسط در استان مرکدزی بده بررسدی

استراتییک در ن ر گرفتهاند .آنها به ای نتیجه دسدتیافتهاندد

عوامل مؤثر بدر عملکدرد شدرکتها بدا توجده بده جنبدههای

کدده در بانددک مل دی ،کارمندددگرایی و کددارآفرینیگرایددی بددر

کارآفرینی و اطالعات بازاریابی پرداختهاند .در اید پدیوهش

بازارگرایی تأثیر داشته و رابطه معناداری میدان بدازارگرایی و

از مددل یدابی معدادالت سداختاری و نرمافدزار لیدزرل بددرای

عملکرد سازمان وجود دارد .همچنی بازارگرایی بدر قابلیدت

بررسی روابط بی اجدزای مددل استفادهشدده اسدت؛ جامعده

بازاریابی اثرگبار بوده و میدان قابلیدت بازاریدابی و عملکدرد

آمدداری در ایدد پددیوهش ،مدددیران و کارشناسددان فددرو

سددازمان رابطدده معندداداری وجددود دارد (خیددری و روشددنی،

شرکتهای کومک و متوسط استان مرکدزی در سدال 1620

 .)1622منگلدددی و همکددداران ( )1626بددده بررسدددی تدددأثیر

میباشند .ابزار مورداستفاده بده تعدداد  290پرسشدنامه بدوده

قابلیتهای بازاریابی بر عملکدرد کسدبوکارهای کومدک و

شددرکتهای

متوسط پرداختند .براساس نتدایج تحقیدق مشدخص شدد کده

اسددت کدده بددی مدددیران و کارشناسددان فددرو

39

محمد تقیزاده

ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلکنندگی توان سازمانی( :مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه)

قابلیتهددای بازاریددابی بدده منزلدده یددک مکانیسددم کلیدددی در

پرداختهاند .ای مطالعه ،بینش اولیه ن ریه منابع مزیدت را بده

کسبوکارها به شمار میرود که با شناسایی منابع محسدوس

یددک تجزیدده و تحلیددل خدداص از مددیران از رابطدده قابلیددت

و نامحسوس ،تشخیص و بهرهبرداری از فرردتهای جدیدد

عملکرد بهعنوان بدازارمحوری ،اسدتراتیی بازاریدابی و تدوان

در بازار و گردآوری اطالعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و

سازمانی نشان میدهد .در ای پدیوهش آزمدون فرضدیههای

درنتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر بدا آندان ،نقدش مهمدی را در

جدید توضیح میدهید که مگونه انواع قابلیتهای بازاریدابی

افزایش سطح عملکرد کسبوکارهای کومک و متوسط ایفدا

بده عملکدرد شدرکت کمدک میکندد (

مینمایند (منگلی و همکداران .)1626 ،مورگدان و همکداران

.)2016

Cacciolatti & Lee,

( )2002بازار محوری ،توانمندی بازاریابی و عملکرد شرکت
رو مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که توانمندی

 .4روش تحقیق

بازاریابی و بازارمحوری مکملهایی هستند کده بده عملکدرد

در ایدد پددیوهش ،بددهمن ور جمددعآوری دادههددا و

برتر شرکت کمدک میکنندد .آنهدا همچندی بده اید نتیجده

اطالعات برای تجزیهوتحلیل از پرسشدنامه اسدتفاده گردیدده

رسیدند که بازارمحوری تأثیر مسدتقیم روی بدازده داراییهدا

است .در طراحی پرسشنامه از طی

لیکرت 6پدنج گزیندهای

دارد و توانمندی بازاریابی تأثیر مستقیم بر بدازده داراییهدا و

از  1تا  6استفادهشده اسدت .در اید پدیوهش ،از پرسشدنامه

درك عملکرد شرکت دارد ( .)Morgan et al., 2009مریل

خودساخته بده تعدداد  66سدؤال استفادهشدده اسدت .روایدی

و همکارانش ( )2011در مقالهای تحدت عندوان قابلیتهدای

پرسشنامهها بهردورت روایدی محتدوایی مدورد تائیدد قدرار

بازاریابی :پیشفرض و مفهومی بدرای عملکدرد شدرکتهای

گرفت؛ به لحاظ اطمینان از اینکه سدؤاالت پرسشدنامه دارای

کومک و متوسط  B2Bبه توسعه یک مددل سداختاری میدان

روایی محتوایی باشند ،پرسشنامه طراحیشده بده تائیدد مندد

قابلیتهای بازاریابی و عملکرد پرداختهاند .آنها به ای نتیجده

ت از اساتید در ای حوزه رسید.

دست یافتند که قابلیت بازاریابی و نوآوری مهمتدری عوامدل

در اید مطالعده ،شدرکت مدارال ردنعت

نمونه هد

مؤثر بدر عملکدرد شدرکتهای کومدک و متوسدط میباشدند

ارومیه میباشد .حجم کل جامعه آماری  260نفر بدود .بدرای

( .)Merrilees et al., 2011تئودوسیو و همکارانش ) )2012

انتخا

حجدم نمونده در اید پدیوهش ،از جددول مورگدان

در مقالهای تحت عنوان جهتگیریهای استراتییک ،قابلیدت

(ضمیمه) استفادهشده است .رو

نمونهگیدری مورداسدتفاده

بازاریابی و عملکرد شرکت :یدک بررسدی تجربدی در مفهدوم

در ای پیوهش رو

مدیران خط مقدم در سازمانهای خدماتی ،بده بررسدی تدأثیر

براساس جدول مورگان جمعیت هدد

نمونهگیری تصدادفی سداده مدیباشدد.
 162نفدر بهردورت

ابعاد جهتگیری استراتییک بدر قابلیدت بازاریدابی و قابلیدت

تصادفی انتخا

بازاریابی بر عملکرد پرداختهاند .آنها به ای نتیجه دست یافتند

 6پرسشددنامه معیددو

که رقیبگرایی و نوآوریگرایی منجر به توسدعه قابلیتهدای

پرسشنامه برای تجزیهوتحلیل آماده شد .محدوده زمانی اید

بازاریابی میشوند و میان قابلیت بازاریابی و عملکدرد ،رابطده

پیوهش ،از بهار  1623تا پاییز  1623میباشد .برای اطمیندان

مثبت و معناداری وجود داشته و قابلیت بازاریابی بر عملکدرد

بیشتر از درجه روایی پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ 3و روایی

اثرگدبار میباشدد (

شد .از  162پرسشنامه جمعآوریشده تعداد
و ندداقص بودنددد ،بنددابرای کددالً 166

Theodosiou, Kehagias, & Katsikea,

 .)2012کاکیوالتی و لی ( )2013به بررسدی تدأثیر توانمنددی
بازاریابی بر عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای تعدیلگر

32

Likert scale

6
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داده-

گرفت .آلفای کرونباخ معیاری سدنتی بدرای سدنجش پایدایی

(SMART

میگددردد و مقدددار بدداالتر از  0/9نشددانگر پایددایی

همگرا )AVE( 9و پایایی ترکیبی محاسبه شدد و سدپ
های بهدستآمده از طریدق نرمافدزار  (SPSS)2و

) 2PLSتحلیل و در جداول ( )1و ( )2آورده شده است.

محسددو

قابلقبول است ( .)Cronbach, 1951ازآنجاییکه معیار آلفای
کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیی پایایی متغیرها میباشدد،

 .5تحلیل دادهها و نتایج
مدل معادالت ساختاری )SEM( 10برای بررسی مددل

رو

 PLSمعیار مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ بده ندام

پایایی

ترکیبی12

( )CRبه کار میبرد .درنتیجه بدرای سدنجش

اندازهگیری و بررسی روابط علدی بدی سدازههای بدرونزا و

بهتر پایایی ،هردوی ای معیارها در اید پدیوهش بدهکاربرده

درونزا استفاده میشود؛ بنابرای برای تمامی ای آزمونها از

شده است .در رورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر متغیر

حددداقل مربعددات جزئددی)

باالتر از  0/9شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل

استفادهشده است .ای نرمافزار یک رویکرد مبتنی بدر مؤلفده

دارد و مقدار کمتر از  0/3عدم وجود پایایی را نشان میدهدد

است که میتوان توسط آن قابلیت اطمینان ،اعتبدار و روابدط

( .)Nunnally, 1978بنابرای با توجه به مقدادیر بهدسدتآمده

بی متغیرهدا را انددازهگیری کدرد (.)Cheng & Yang, 2014

برای بارهای عاملی سؤال  12به دلیل پدایی بدودن از مقددار

نرمافددزار ( SMART-PLSرو

رو

حداقل مربعات جزئی اغلب بدهعنوان یدک جدایگزی

برای مدلسازی معادله ساختاری استفاده میشدود( .

Huang,

 .)Huang, Huang, & Lin, 2012انتخدا

حدداقل مربعدات

جزئی بدهجای ابدزار مبتندی بدر کوواریدان

(بدهعنوان مثدال

استاندارد  0/3و کاهش یافت مقدار روایی همگرا باوجودای
عوامل اقدام به حدب

اید سدؤاالت کدردیم .معیدار روایدی

همگرا ) (AVEبرای براز

مدل اندازهگیری مدیباشدد .اید

معیار نشاندهنده میانگی واریان

بده اشدتراك گباشتهشدده

لیزرل )11مند دلیل داشته است .ای عمدتاً به ای دلیل است

بی هر متغیر با شاخصهای خود است .به بیان سدادهتر اید

که  PLSتوانایی تجزیهوتحلیل مدل با شداخصهای سدازنده

معیدار میدزان همبسددتگی یدک متغیدر بددا شداخصهای خددود

تجزیهوتحلیل

نیدز

در دادههای محدود و غیرنرمال را دارد .رو

میباشد که هر مه ای همبستگی بیشدتر باشدد ،بدراز

در دو مرحلدده انجامگرفتدده اسددت .مرحلدده اول شددامل انجددام

بیشتر است .مقدار بحرانی برای اید معیدار عددد  0/6اسدت

تجزیهوتحلیل قابلیدت اطمیندان و روایدی همگدرا و واگدرا و

بدددی معنددی کدده مقدددار  AVEبدداالی  0/6روایددی همگددرای

پایایی مدل و پرسشنامه میباشد .مرحلده دوم مسدتلزم تائیدد

قابدلقبول را نشدان

میدهدد (; Fornell & Larcker, 1981

تمام مفروضات مطالعه از طریق انجام آزمونها با اسدتفاده از

.)Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006

نرمافدزار میباشدد ( .)H.-R. Chen & Tseng, 2012در اید

ازآنجاکه ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از ابعاد بزرگتر

پیوهش از  SMART PLS 2.0بدرای تجزیدهوتحلیل دادههدا

از  0/9باید باشد در ای مطالعه هم برای تمام متغیرها بداالتر

استفادهشده اسدت؛ انددازهگیری پایدایی در اید پدیوهش بدا

از مقدار تعیی شده  0/9میباشد .همچنی مقددار  CRمدابی

استفاده از رو

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی انجام خواهد

 0/21-0/22کده بیشدتر از  0/9مدیباشدد؛ و مقددار  AVEدر
فارددله  0/60-0/90کدده بیشددتر از مقدددار تعیی شددده 0/6

Average Variance Extracted

9

میباشد .با توجه به معیارهای ارائهشده ،مددل پیشدنهادی در

Statistical package for social science

2

سطح استاندارد قابلقبول میباشد.

Partial Least Square

2

Structural Equations Modeling

10

LISREL

11

Composite Reliability

32
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جدول  :1روایی و پایایی برای مدل اندازهگیری

متغیرها

قابلیت اطمینان

آلفای کرونباخ

روایی همگرا

قابلیت بازاریابی

0/21

0/22

0/62

عملکرد شرکت

0/22

0/21

0/61

روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یدک

آن متغیر و متغیرهای دیگر (مربع مقدار ضدرایب همبسدتگی

متغیر در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تدا بدا

بدی متغیدر) در مددل باشدد (.)Fornell & Larcker, 1981

متغیرهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابدلقبول اسدت

جدول ( )2و ( )6نشان میدهد که بدا توجده بدهقرار گدرفت

که میزان  AVEبرای هر متغیر بیشتر از واریان

همه معیارها در سطوح استاندار نتایج حارل قابلقبول است.

اشتراکی بی

جدول  :2روایی واگرا برای مدل اندازهگیری

قابلیت بازاریابی

ماتری

قابلیت بازاریابی

0/92

عملکرد شرکت

0/66

عملکرد شرکت
0/91

جدول ( )2مربوط به مدل پیشنهادی میباشد

رددحت رابطدده بددی سددازهها و درنتیجدده تأیی دد فرض دیههای

که با توجه به بیشتر بدودن اعدداد منددرج در قطدر اردلی از

پیوهش در سطح اطمینان  %26است .با اسدتفاده از نرمافدزار

اعداد زیری خدود نشداندهندهی روایدی واگدرای قابدلقبول

 PLSبهعنوان ابدزار بدرآورد  ،tرو

بدوت اسدتر  16بدرای

است.

ارزیدابی )t-value( tانجدام مدیشدود (
برای بررسی تأیید یا عدمتأییدد فرضدیات و همچندی

بررسددی بددراز

کلددی مدددل نیدداز بدده انتخددا

& Chin, Marcolin,

 .)Newsted, 2003شددکل ( )2نتددایج حارددل از آزمددون

آزمونهددا،

فرض دیهها را نشددان م دیدهددد کدده همدده فرضددیات در سددطح

تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس اید آزمدون و بدا اسدتفاده از

معنیداری  )P<0.001( 0/222 )P<0.05( 0/26تأیید شددند.

نرمافزار انتخا شده میباشد .برای بررسی تأیید یا عدمتأییدد

در جدول ( )6مقدار  tو روابط بی فرضیهها نشدان دادهشدده

فرضیات و همچنی بررسی براز

کلی مدل نیاز به انتخدا

است.

آزمونها ،تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس ای آزمدونهدا و بدا
استفاده از نرمافزار انتخا شده میباشد .در اید پدیوهش بدا
استفاده از سده معیدار اعدداد معنداداری  R2 ،)T-values( Tو
معیار  16GOFفرضیات و مدل ارزیابی خواهندد شدد کده در
ادامه به شرح و توری

ای آزمونها خواهیم پرداخت.

ابتدداییتددری معیدار بددرای سدنجش رابطددهی بددی
سدددازهها در مددددل (بخدددش سددداختاری) ،اعدددداد  tاسدددت
دررورتیکه مقدار ای اعداد از  1/23بیشدتر شدود ،نشدان از

Goodness of Fit

16

Bootstrap

90

16
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توانمندی بازاریابی

0/36

0/26

عملکرد شرکت
R2=0.75

توان سازمانی

-0/02
توانمندی بازاریابی

شکل  :2مقادیر  R2و ضرایب مسیر با متغیر تعدیلگر

ضرایب معناداری
رو

معیار برای سدنجش رابطدهی بدی سدازهها در مددل (بخدش

T

 PLSبرای تحلیل موقعیتها یا مدلهای بسدیار

سدداختاری) در ایدد نرمافددزار ،اعددداد معندداداری  Tاسددت.

پیچیدهای به کار میرود که اطالعات ن ری کمتری در مدورد

دررورتیکه مقدار ای اعدداد از  2/62 ،1/23و  6/29بیشدتر

از آزمون ای مدلها پیشبیندی و

شود ،نشان از رحت رابطهی بی سدازهها و درنتیجده تابیدد

مدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر

فرضدیههای پددیوهش در سددطح اطمینددان  %22،%26و %22/2

آنها وجود دارد و یا هد
کاربرد است .برخال
کوواریان

که میزان براز

مدل مفروض را ارزیابی میکندد

است .بدرای آزمدودن اینکده آیدا تدوان سدازمانی رابطده بدی

و درنتیجه برآورد مدل در جهت تبیی  ،آزمون و تابید ن ریده

توانمندی بازاریابی و عملکرد شدرکت را تعددیل میکندد یدا

 PLSپیشبینی مدار بوده و به ن ریه قدوی نیداز

خیر و همچنی برای آزمودن فرضیات ارائهشده با اسدتفاده از

ساخت ن ریه نیدز میتواندد بده کدار

آزمون ضرایب معناداری  Tبررسی شدد .نتدایج آزمدون  Tدر

رود .حداقل مربعات جزئدی رابطدهی خطدی بدی متغیرهدای

شکل  6نشان دادهشده است .نتایج حارل نشان میدهدد کده

پنهان را نشدان میدهدد و میتدوان از آن بده عندوان بهتدری

فرضددیات در سددطح معندداداری  22/2دررددد و  22دررددد

ترکیب متغیرهای پیشبینی در بررسیها یادکرد .ابتدداییتری

قابلقبول است.

است ،رو

ندارد و به عنوان رو
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توانمندی بازاریابی

T=38.37

عملکرد شرکت

شکل  :3آزمون ضرایب معناداری  Tبدون متغیر تعدیلگر

توانمندی بازاریابی

9/26

2/22

توان سازمانی

عملکرد شرکت

2/06
توانمندی بازاریابی
شکل  :4آزمون ضرایب معناداری  Tبا متغیر تعدیل گر

شاخص ( F2تعیی شدت اثر متغیر تعدیلگر)

رابطه بی دو متغیر درونزا و برونزا را تعدیل کند ،ضروری

همانگونه که در جددول  6مشدخص اسدت ،ضدریب

است .درواقع بعد از معنادار شدن مقدار آماره تدی در سدطح

معناداری مربوط به متغیر تعدیلکنندده تدوان سدازمانی 2/02

اطمینان مدن ر محقق ،باید یا قدرت تعدیلکنندگی ای متغیر

میباشد کده از مقددار تعیی شدده  1/23بیشدتر میباشدد ،بده

نیز محاسبه شود .به کمک رابطه زیر میتوان شدت اثر متغیر

عبارت دیگر در سطح اطمینان  26دررد میتوان تأیید کدرد

تعدیلکننده معندادار را محاسدبه کدرد .مقدادیر  0/16 ،0/02و

که توان سازمانی ،رابطه بی توانمنددی بازاریدابی و عملکدرد

 0/66بده ترتیدب اثدرات ضدعی  ،متوسدط و قدوی را نشددان

شرکت را تعدیل میکند .تعیی شدت اثر متغیر تعدیلکنندده

میدهند.

پ

از پی بردن به ای مطلب که متغیر تعدیلکننده میتواندد
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مقدار بهدستآمده برای تعیی شدت متغیر تعدیلگدر

()1-6

توان سازمانی ( )0/12نشان میدهد که ای متغیدر بدا شددت
کمتری رابطه بی توانمندی بازاریدابی و عملکدرد شدرکت را
تعدیل میکند.
در جددول  ،6نتدایج حاردل از آزمدون  Tو ضدرایب
مسیر ارائهشده است
جدول  :3خالصه نتایج آزمونها

ضرایب مسیر

آزمون T

تأیید یا رد فرضیه

توانمندی بازاریابی با تعدیلگری توان سازمانی← عملکرد شرکت

-0/02

2/02

تایید

توانمندی بازاریابی ← عملکرد شرکت

0/26

62/69

تایید

مسیرها

همانطوری که در فرضیه اول پیشبینیشده بود ،توان

استاندارد قابلقبول میباشد .نتایج حارل از تحلیلهدا نشدان

سازمانی رابطه بی توانمندی بازاریابی و عملکدرد شدرکت را

میدهد که همه فرضیات مطرحشده در اید پدیوهش تأییدد

تعدیل میکند .فرضیه دوم نیز با توجه به اعداد بهدسدتآمده

میشود.

تایید شد و بیانگر تأثیر مثبت و معناداری توانمندی بازاریابی

فرضیه اول توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با در ن در

بر عملکرد شرکت میباشد.

گرفت نقش تعدیل گدر تدوان سدازمانی تدأثیر (مثبدت) دارد.
نتایج بهدستآمده از آزمون  tو ضدریب مسدیر بهدسدتآمده
نشان میدهد که توان سازمانی رابطه بی توانمندی بازاریدابی

 .6بحث و نتیجه گیری
با نگاهی به سازمانها متوجه میشویم که رویکردها و

و عملکرد شرکت را تعددیل مدیکندد

( β= -0.09, t = 2.08,

راهحلهای گبشدته دیگدر قابلیدت و تواندایی خدود را بدرای

 )p<0.01بنابرای فرضیه اول هم تأیید میشود .نتایج حارل

مقابلدده بددا مالشهددای سددازمانی و مح دیط بیرونددی معارددر

از ای مطالعه نشان میدهد که توانمنددی از طریدق اسدتقرار

ازدستدادهاند .ازای رو نیاز به رویکردهای جدیدد احسداس

ن امی برای توانمند سازی بازاریابی موجب رقابدت پدبیری

میشددود کدده در ن ددر گددرفت توانمندددی بازاریددابی و تددوان

سازمان می گدردد .توسدعه زیرسداخت و فنداوری اطالعدات،

سازمانی از آن جملده اسدت .همانگونده کده ذکدر شدد اید

سازمان را قادر می سازد تا بازاریابی را با درن رگرفت فضای

پیوهش باهد

بررسی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکدرد

رقابتی و محیط اقتصادی بزرگ تدر عملدی کندد ..لدبا ،اید

شرکت با تأکید بر نقش تعدیل گر تدوان سدازمان انجامشدده

شرکت باید یک ن ام فناوری اطالعات و زیرسداخت امد و

مفهومی

مناسب جهت توانمند سازی بازاریابی آن سازمان ایجداد کندد

پیوهش ترسیم و پرسشنامهای تن دیم گردیدد .پرسشدنامه در

تا موجب بهبود عملکرد شرکت گردد .نتایج به دسدت آمدده

شرکت مارال رنعت ارومیه با جامعه آماری حددود  0/91در

برای ای فرضیه هم راسدت مدی باشدد بدا نتدایج تحقیقدات

رد مرد و  0/22درردد خدانم توزیدع و جمدعآوری شدد و

کاکیوالتی و لی ( )2013می باشد.

است .در ای راستا پ

از بررسی ادبیات مارمو

وارد مرحله تأیید روایی و پایایی پرسشنامه گردید .بدا

فرضیه دوم توانمندی بازاریدابی بدر عملکدرد شدرکت تدأثیر

توجدده بدده معیارهددای ارائهشددده ،مدددل پیشددنهادی در سددطح

مثبددت و معندداداری دارد .نتددایج بهدسددتآمده از آزمددون  tو

سپ
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بده ردورت دورهای نتدایج اقددامات مربدوط بده

ضددریب مس دیر بهدسددتآمده نشددان میدهددد کدده توانمندددی

مختلد

بازاریابی ،اثر مثبت و معنداداری روی عملکدرد شدرکت دارد

استراتییهای کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمددت خواسدته

( )β= 0.85, t = 38.37, p<0.001بنابرای فرضدیه دوم تأییدد

شود.

میشود .نتایج حارل از ای مطالعه نشان میدهد که تمرکدز

 پیشنهاد میشود با دادن اختیارات کافی به بخش بازاریابی و

در راستای تقویت

برنامهریزان آن ،زمیند مناسدب بدرای ایددههای خالقانده و

بر مؤلفههای قابلیتهای بازاریابی و تال

سطح آنها ازجمله ایجاد ارتباطات بازاریابی ،توسعه خدمات

عملیاتی کردن آنها فراهم گردیده و پشتیبانی

شود.

مشتری و بهبود کیفیدت آنهدا ،ایجداد شدبکه توزیدع جدامع،

در همی راستا ،به من ور بهبود عملکرد کسبوکارها با تأکید

همچون تبلیغدات

بر بهکارگیری رویکرد قابلیتهای بازاریابی در فعالیتهدای

استمرار ارتباط با مشتریان از طرق مختل

مؤثر ،ن رسنجی ،ارسال پیام و نیز پیادهسازی کامل برنامههای
بازاریابی میتواند از تأثیر مثبت معندیداری بدر بهبدود سدطح
عملکرد کسبوکارها برخوردار باشد .بنابرای جهدت بهبدود
عملکرد  ،بنگاه ها نیازمند توجده بده قابلیدت هدای بازاریدابی
هستند .بنگاه ها باید قابلیدت هدای بازاریدابی خدود را بهبدود
بخشند .ای مهم از طریق داشت برنامه بازاریابی مدون و دقیق
امکان پبیر است .مرحله بعد از تدوی برنامه بازاریابی ،اجرای
ارولی آن و به مرور زمان توسعه برنامه بازاریابی مدی باشدد.

بازاریابی پیشنهادهای زیر ارائه میشوند
 ارزیابی مداوم سهم بازار و بهینهسازی فعالیتهای بازاریابی
و فرو

خود،

 تقویت ن ام تحقیقات بازاریدابی در جهدت شدناخت نقداط
قوت و ضع

رقبا و نیازها و خواستههای مشتریان،

 بهکارگیری دانش و مهارت و منابع در دسدترس در راسدتای
افزایش ارتباط با مشتریان،
 بدازتعری

راهبردهدای قیمتگدباری خدود و بدهکارگیری

یکی دیگر از نکات مهم برای بهبود قابلیدت هدای بازاریدابی،

روشی مشدخص ،کدمهزینده و انعطدا پدبیر بدرای جدب

ارزیابی مستمر محیطی می باشد ،بررسی مداوم محیط داخلی

مشتریان بیشتر،

و خارجی که سازمان در آن قدرار دارد حدایز اهمیدت اسدت.

 تدوی و اجرای برنامههای تبلیغاتی مناسب به من ور معرفی

مورد آخر تصمیم گیری در مورد توسعه محصدوالت جدیدد

محصوالت و خدمات خود و مدیریت تبلیغات از ن ر مکان،

است ،برای فعال بودن در عرره پر رقابت امروزی بررسدی و

زمان و محتوای تبلیغات در راستای برقراری ارتباط مدؤثر بدا

توسعه محصوالت جدید از اهمیت زیادی برخوردار بدوده و

مشتریان و افزایش عملکرد،

برای پیشرفت در قابلیت های بازاریدابی توجده بده اید امدر

 همگام ساخت محصوالت با فنداوری روز ،کداهش قیمدت

حیاتی است .نتایج به دست آمده برای ای فرضیه هدم راسدتا

محصوالت خود نسبت به سدایر رقبدا و تولیدد محصدوالت

بدا نتدایج تحقیقدات (فدیض و همکداران( ،)1621 ،خیدری و

قابلاعتماد در راستای جب

روشددنی( ،)1622 ،منگلددی و همکدداران( ،)1626 ،مورگددان و

 )2-3محدودیتهای پیوهش

همکاران ( ،)2002مریل

و همکارانش ( ،)2011،ماریادوس

و حفظ مشتریان سودآور.

در ای بخش از پیوهش خود موانع و مشدکالت پدیش روی

و همکارانش ( ،)2011،تئودوسیو و همکارانش )2012 ،مدی

انجام ای تحقیق را بررسی مینماییم

باشد.

 در حالت کلی ،مسائل سازمانی از دیدگاه انسانی ،مفداهیمی

 )1-3پبشنه ادات کاربردی در راستای فرضیههای پیوهش

انتزاعی و ذهنی هستند .ممک است کارکنان در پاس،گویی

 پیشنهاد میشود استراتییهای بازاریابی و تبددیل آنهدا بده

بده سدؤاالت پرسشدنامه نتوانسدته باشدند بدهطدور کامدل از

فعل جزء اولویتهای مدیران بوده و از مسئوالن بخشهای

پیشفرضهای ذهنی خود رهایی یابند و تنها ادراکات ذهنی
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خود را (مه مثبت و مه منفی) بهعنوان واقعیت موجود بیان
کرده باشند.

 ای پیوهش به رورت مقطعدی انجامشدده اسدت .بده اید
دلیل ،نتیجهگیری درباره علیت را دشوار

 در بررسی وضعیت بعضی از متغیرهایی همچون توانمنددی
بازاریابی و توان سازمانی رر

میسازد.

 )6-3پیشنهادها برای محققان آتی

استفاده از ابزار پرسشدنامه

انجام مطالعه با استفاده از نمونههای بزرگتدر و انجدام

کفایت نمیکند و الزم است از رو هدایی دیگدر همچدون

مطالعه در یک مقطع زمانی طوالنیتر که به ما اجازه میدهد تا

مشاهده ،مصاحبه با افراد مسئول و بررسی اسناد سدازمانی از

ارتباطات بی دادههای مشاهدهشده و تغییرات در آنها را بهتر

شده و ابزارهای به کارگرفته شده ،جهت

بررسی کنیم .مطالعات در سطح کشوری یا بی المللی میتواند

جمعآوری اطالعات استفاده شود که در ای تحقیق ،به دلیل

در آزمودن اعتبار مددل ،کده از دادههدای دیگدر شدهرها و یدا

محدودیت زمانی و عدم تمایل سازمانها به ارائه اطالعدات

کشدورها اسدتفاده میکندد ،مفیدد باشدد .همچندی در سدایر

بیشتر ،تنها به دادههای حارل از پرسشنامه بسنده شد.

مطالعات میتوان عالوه بدر متغیرهدای مورداسدتفاده در اید

قبیل بودجه رر

 کمبود منابع و اطالعات کتابخاندهای درخصدوص موضدوع

تحقیق متغیرهای جدیدی را که در بهبدود عملکدرد شدرکت

تحقیق که برای جبران ای محدودیت ،عالوهبدر اسدتفاده از

تأثیر دارند برای تحقیقات آینده تعرید

نمدود .درنهایدت بدا

منابع محدود کتابخانهای ،از منابع و مقاالت اینترنتی استفاده

بسط مدل ای تحقیق کده مدیتواندد بدرای دیگدر بخشهدا و

شد.

فعالیت و سازمانهای تولیدی و خدماتی به کار گرفتده شدود

 عدم همکاری درخور انت ار جامعده آمداری یکدی دیگدر از

استفاده نمود تا قابلیت تعمیم آن را تست کنیم.

محدودیتهای پیوهش حاضر است.

منابع
 فرنو وندال و سسیل ا بل ( .)1621مدیریت تحول سازمان .ترجمه سید مهدی الوانی و حس دانایی ،تهران نشدر ردفار،
ما


هفدهم.
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 فیض ،داوود؛ نعمتی ،محمد علی؛ جبلی جوان ،اشکان ( ،)1621تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر پیامدهای عملکدردی شدرکتهای
کومک و متوسط کارآفری مورد مطالعه :شرکت غبایی تهران همبرگر .فصلنامه نوآوری و ارز

آفریندی ،سدال اول ،شدماره

اول 22-12؛
 فراهانی ،حس  .شعبانی ،رضا ،غفاری ،هادی ( .)1622بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطالعات بازاریدابی بدر عملکدرد
شرکت های کومک و متوسط استان مرکزی ،فصلنامه مدیریت بازاریابی ،زمستان  ,1622دوره  ,2شماره  ;21از ردفحه 36
تا رفحه .99

96

محمد تقیزاده

) (مطالعه موردی شرکت مارال صنعت ارومیه:ارزیابی تأثیر توانمندی بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلکنندگی توان سازمانی

 بررسی نقش میانجیگرانده قابلیتهدای بازاریدابی در رابطده بدی جهدت گیدری هدای،)1622(  عاطفه، روشنی، بهرام، خیری
.29-116  ص،22  شماره، سال دهم، فصلنامه مدیریت،مطالعه موردی در بانک ملی ایران: استراتییک و عملکرد سازمان
 بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کومک و.)1626(  رفا لیال. روح اهلل، رضایی.  نسری، منگلی
.13-1  ص،1626  زمستان،6  شماره،6  نشریه کارآفرینی در کشاورزی؛ دوره.متوسط
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm
performance. Strategic management journal, 30(8), 909-920.
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S., & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B
SME performance. Industrial Marketing Management, 40(3), 368-375.
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm
performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial
marketing management, 41(7), 1058-1070.
Srivastava, R., Reibstein, D. J., & Woodside, W. S. (2005). Metrics for linking marketing to financial performance:
Marketing Science Institute Cambridge, MA.
Kozlenkova, I. V., Samaha, S. A., & Palmatier, R. W. (2014). Resource-based theory in marketing. Journal of the
academy of marketing science, 42(1), 1-21.
Barrales‐Molina, V., Martínez‐López, F. J., & Gázquez‐Abad, J. C. (2014). Dynamic marketing capabilities:
Toward an integrative framework. International journal of management reviews, 16(4), 397-416.
Bentes, A. V., Carneiro, J., da Silva, J. F., & Kimura, H. (2012). Multidimensional assessment of organizational
performance: Integrating BSC and AHP. Journal of Business Research, 65(12), 1790-1799.
Orr, L. M., Bush, V. D., & Vorhies, D. W. (2011). Leveraging firm-level marketing capabilities with marketing
employee development. Journal of Business Research, 64(10), 1074-1081.
Kamboj, S., Goyal, P., & Rahman, Z. (2015). A resource-based view on marketing capability, operations capability
and financial performance: an empirical examination of mediating role. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
189, 406-415.
Ren, S., Eisingerich, A. B., & Tsai, H.-T. (2015). How do marketing, research and development capabilities, and
degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized
enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International business review, 24(4), 642-651.
Vorhies, D. W., Morgan, R. E., & Autry, C. W. (2009). Product‐market strategy and the marketing capabilities of
the firm: impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30(12), 13101334.
Wang, E. T., Hu, H.-f., & Hu, P. J.-H. (2013). Examining the role of information technology in cultivating firms’
dynamic marketing capabilities. Information & Management, 50(6), 336-343.
Martin, S. L., & Javalgi, R. R. G. (2016). Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: the
moderating role of competitive intensity on Latin American International new ventures. Journal of Business
Research, 69(6), 2040-2051.
O'Cass, A., & Weerawardena, J. (2010). The effects of perceived industry competitive intensity and marketingrelated capabilities: Drivers of superior brand performance. Industrial Marketing Management, 39(4), 571-581.
Huo, B., Flynn, B. B., & Zhao, X. (2017). Supply chain power configurations and their relationship with
performance. Journal of Supply Chain Management, 53(2), 88-111.
Hitt, M. A., Miller, C. C., & Colella, A. (2006). Organizational behavior a strategic approach: John Wiley & Sons.
Pfeffer, J. (2010). Power play. Harvard Business Review, 88(7/8), 84-92.
Cacciolatti, L., & Lee, S. H. (2016). Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm
performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power. Journal of
Business Research, 69(12), 5597-5610.
Cheng, H.-H., & Yang, H.-L. (2014). The antecedents of collective creative efficacy for information system
development teams. Journal of Engineering and Technology Management, 33, 1-17.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.
Nunnally, J. (1978). Psychometric methods: New York: McGraw-Hill.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and
measurement error. Journal of Marketing Research, 39-50.

93

Value Chain Management

Vol 2, No 6, autumn and winter 2017, 2018

Evaluation of Marketing Capabilities Effects on Firm Performance: The
Moderating Role of Organizational Power (Case Study: Maral Industry
Company of Urmia)
Mohammad Taghizadeh*
Master of Management Executive, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.

Abstract
The purpose of this paper is to evaluate the impact of marketing capabilities on firm
performance considering the moderating role of organizational power. The target samples of this
study were employees of the Maral Industry Company of Urmia from spring 1396 to autumn
1396. The Cronbach’s coefficient of each variable is greater than 0.8. The values are greater
than 0.8. Also the average variance extracted (AVE) values are greater than 0.5. The three
conditions of this study were coincident with good convergent validity. Findings confirmed that
the validity of the proposed model for evaluating the impact of marketing capabilities on firm
performance considering the moderating role of organizational power. In addition, the results
showed that marketing capabilities significantly influenced firm performance
Key word: Marketing capabilities, Firm performance and Organizational power
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