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چکیده
متخصــصــان امر بازرگاني تا امروز تمرکز بســرار اندکي نســبت به ســرمایه ناملمو

در

ســـازمانها به عنوان اهرمي برای تحت تاثرر قرار دادن قابلرتهای بازاریابي داشـــتهاند؛ حال
آنکـه در دیـدگـاه مبتني بر منـابا ،ایا بـاور وجود دارد کـه منابا و قابلرتهای غررقابل تقلرد،
ارزشمند ،کمراب و پرچرده به لحاظ اجتماعي ،مزیت رقابتي برتری را ایجاد ميکنند.
از اینرو هـد

ایا مقاله اراهه و ارزیابي ی مدل مفهومي از رابهه برا دارایيهای ناملمو

و

عملکرد تجاری در ســـازمانهای بازرگاني منهبق با دیدگاه مبتني بر منابا اســـت.با توجه به
ماهرت آن ،پژوهشــي توصــرفي و پرمایشــي اســت .مدل اراهه شــده ،در صــنایا فو د اســتان
خوزسـتان و با جامعه آماری متشـکل از مدیران عالي ،مدیرانمرانروکارشـناسان بازرگاني در
چهار شـرکت فعال در صـنعت فو د اسـتان خوستان و حجم نمونه  109نفر مورد بررسي و
ارزیابي قرار گرفت .بر ایا اســا

پنم متررر ســرمایه دانشــي -انســاني ،ســرمایه اطالعای ،

ســرمایه ارتباطي  ،ســرمایه ســازماني ،ســرمایه اجتماعي و هچنرا قابلرت های بازاریابي در
قالب  0فرضـره و  90شـاخص مورد آزمون واقا شد .نتایم ایا پژوهش ضما تایرد هر شش
فرضره طرح شده نشان داد قویتریا رابهه با ضریب همبستگي  0/979مران سرمایه دانشي-
انساني و قابلرتهای بازاریابي و ضعرفتریا رابهه با ضریب همبستگي  0/919مران سرمایه
اجتماعي و قابلرتهای بازاریابي وجود دارد .ضـــما آنکه شـــاخصهای توانایي نگهداری و
بکارگرری دانش و بسط آشنایيهای تجاری به ترترب با مرانگرا نمره  9/91و  7/01به عنوان
مهمتریا و کم اهمرتتریا شاخصها شناسایي شد.
كلمات كلیدي :دیدگاه مبتني بر منابا ،سرمایه ناملمو  ،سرمایه دانشي -انساني ،سرمایه
اطالعاتي ،قابلرتهای بازاریابي
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مقدمه
درچشمانداز قرن  ،21بنگاهها در ی وضعرت رقابتي و پرچرده ،متأثر از عوامل متعدد
نظرر جهاني شدن ،توسعه تکنولوژیکي وسرعت فزاینده انتشار تکنولوژیهای جدید
قرار گرفتهاند .در چارچوب ایا چشم انداز ،بنگاه ها برای بقا و پرشرفت خود باید
متفاوت از گذشته عمل کنند ،بویژه آنکه باید به دنبال منابا جدید مزیت رقابتي بود هو
اشکال جدید رقابت را به کارگررند که ایا خود نرازمند درک روشا از ماهرت و پویایي-
های رقابت در عصر حاضر است(ابراهرمي .)1993820 ،در دنرای امروز سازمانها
روشهایي را جستجو ميکنند تا بتوانند مزیتهای جدید را کشف و یا مزیتهای موجود
خود را تقویت نمایند تا قادر باشند در سرستم اقتصادی مدرن باقي بمانند(Wim et al,
.)2008, 252

به همرا دلرل شرکت ها به طور پروسته منابا داخلي و خارجي را برای بدست آوردن
ایدههای جدید ،تکنولوژیهای نو و حتي ایجاد کسب وکارهایي مستقل از کسب وکار
اصلي خود که ميتواند سودآوری شرکت را افزایش دهد ،مورد استفاده قرار مي-
دهند(.)Narayanana et al, 2008بر ایا اسا

یکي از مساهل چالشي مدیران ،درک

اهمرت و مرزان تاثرر ویژگي های شرکت بر عملکرد آن است .با توجه به رقابتي شدن
روز افزون بازار داخلي و به منظور حضور فعال و مستمر در بازارهای خارجي،
شرکتها باید توجه برشتری به عملکرد خود و عوامل تاثررگذار بر آن داشته باشند.
از ایا رو د یل تفاوت عملکرد در برا شرکتها را عموماً از طریق دیدگاه مبتني بر
منابا()Rust et al, 2004ميتوان توضرح داد .در ایا ارتباط برخي نظریهپردازان به
لزوم یکپارچه کردن "دیدگاه سازمان صنعتي" و "دیدگاه مبتني بر منابا" برای تشریح
تفاوت عملکرد شرکتها تاکرد دارند .ساختار صنعت که در مجموع با  5نرروی رقابتي
پورتر شکل ميگررد ،قوانرا رقابت را اراهه ميدهد که جذابرت صنعت را تعررا ميکند
و به اتخاذ الگوی استراتژی

کم

ميکند که از طریق قابلرتهای سازمان بر عملکرد

شرکت تاثرر ميگذارد.
به اعتقاد پورتر صنایا خوب صنایعي هستند که شرکتهای داخل آنها از حاشره سود
موجود بهره مند گردند و صنایا بد ،صنایعي هستند که اعضای آن از سودآوری کم
رنم ميبرند ،اما دیدگاه مبتني بر منابا ،بجای نگاه به صنعت به عنوان منبا سودآوری،
به دنبال ارزشي است که از منابا و توانمندیها و قابلرتهای شرکت نشأت
ميگررد(حمردیزاده )27 ،1995 ،و آنچه ی شرکت را از دیگری متمایز ميکند ،توانایي
شرکت در داشتا منابعي است که ارزشمند ،کمراب ،غررقابل تقلرد و غررقابل جانشرا
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باشند .طرفداران ایا نظریه بر ایا باورند که مهارتهای مدیریتي ،توانمندیهای
اطالعاتي و فرایندهای اداری ميتوانند به عنوان عوامل سودآوری قلمداد گردند .در
واقا چارچوب پورتر و نظریه دیدگاه مبتني بر منابا به طور اساسي نقش اصلي
استراتژی را در به دست آوردن مزیت رقابتي منحصر بفرد مشخص ميکند .دیدگاه
نظریه مبتني بر منابا بران ميدارد که ناهمگوني مران شرکتها در منابا داراهيهایشان
برای مدت محدودی الزاماتي را برای شرکتها فراهم کرده که به مدیران اجازه ميدهد
که استراتژیهای ایجاد ارزش را به عنوان مبنایي برای تشریح عملکرد شرکت اجرا
کنند(.)Morgan et al, 2009

تحقرقات نشان ميدهد که توانایي سازمان برای آرایش منابا از طریق قابلرتهای
سازماني ممکا است اهمرت برشتری نسبت به سهوح مهلق منابا در دسترابي به
عملکرد داشته باشد( )Vorhies et al, 2009که در ایا برا نقش قابلرتهای بازاریابي و
عوامل شکل دهنده آن ،به عنوان یکي از منابا مزیت رقابتي پایدار ،بسرار موثر و تعررا
کننده ميباشد( .)Akdeniz et al, 2008از ایا رو در ایا مقاله تالش شده است تا دیدگاه
مبتني بر منابا ،اجزای سرمایه ناملمو

و نحوه تاثررگذاری آن بر عملکرد تجاری

سازمانهای بازرگاني مورد مهالعه و بررسي قرار گررد.
اهمیت و ضرورت
نقهه آغازیا تدویا اســـتراتژی ،برانرههای معر

هد

و هویت شـــرکت یعني برانره

ماموریت اسـت  ،اما زماني که ترجرحات و خواسـتههای مشتریان در حال ترررر بوده
و تکنولوژی های مورد اسـتفاده جهت برآوردن نرازهای مشـتریان به ســرعت توسعه
مي یابد ،تمرکز برروني قادر نرسـت مسرر ثابت و قابل اطمرناني برای تدویا استراتژی
بلند مدت اراهه کند .اما زماني که محرط خارجي همواره در حال ترررر است ،شرکت با
تکره بر مجموعه منابا و توانمندیهای خود ،ممکا اســت بتواند پایه و اســا

باثباتي

برای تعریف هویـت خود بدســـت آورد(.)Haijian et al, 2009, 24از ایا رو مدیران
اســتراتژی باید به داخل شــرکت نرز توجه کنند تا بتوانند عوامل اســتراتژی داخلي
یعني قوتها و ضعفها را شناسایي کنند.
تعدادی از محققرا بر ایا باور هستند که مزیت رقابتي پایدار ی شرکت توسط منابا
آن شرکت تعررا ميشود .طرفداران ایا رویکرد ،توانمندیها و منابا شرکت را منبا
اصلي مزیت رقابتي به حساب ميآورند .آنها استد ل ميکنند که استراتژیها باید در
مقایسه با تمرکز بر عوامل خارجي ،بر اسا

آن چرزی باشد که سازمان در آن بهتریا
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آنچه قادر است انجام

دهد ممکا است مبنای محکمتری برای تدویا استراتژی اراهه دهد .با تمرکز بر آنچه
شرکت مي تواند انجام دهد ،توجه ما به طور مستقرم به منابا شرکت و روشي که ایا
منابا در مسرر حرکت سازمان با هم تعادل دارند ،معهو

ميشود.

در رویکرد مبتني بر منابا شرکت نرز ابتدا منابا شرکت ،شناسایي ميشوند .سپس
کارهایي که شرکت با استفاده از منابا خود ميتواند انجام دهد تحت عنوان
توانمندیهای شرکت مورد شناسایي واقا ميشوند .از ایا طریق مزیتهای رقابتي
پایداری که شرکت ميتواند با استفاده از توانمندیهای خود ایجاد کند ،تعررا ميشود
تا در جهت ایجاد آنها اقدام شود(حمردیزاده.)1995827 ،
منابا شرکت نرز شامل انواع دارایيها ،توانمندیها ،فرایندهای سازماني ،اطالعات و
دانش ميباشد که شرکت آنها را طوری کنترل ميکند که استراتژیهای ارزش آفریني
را توسعه داده و اجرا کند .در عرا حال منابا شرکت به خودی خود نميتوانند مزیت
رقابتي ایجاد نمایند بلکه ترکرب مناسب و منحصر به فرد ایا منابا است که مزیت
رقابتي ایجاد کرده و به آن تداوم ميبخشند .شناخت ایا ترکرب بهرنه در سازمانها،
نقهه عهفي در پرشبرد اهدا

و ماموریتهای سازمان تلقي ميشود که ضرورت

پرداختا به ایا موضوع را در مقاله حاضر تبررا ميکند.

بیان مساله
بخش مهمي از فلسفه دیدگاه مبتني بر منابا ،ایا است که توسعه و گسترش قابلرتهای
سازماني را بعنوان ابزاری برای بکارگرری استراتژیهای شرکت آشکار مي-
کند(.)Vorhies et al,2009,1321تعررا عملکرد شرکت مبحثي اصلي در زمرنه بازاریابي
و استراتژی بوده که در بسراری از تحقرقات مورد بررسي قرار گرفته است .هر چند
در چگونگي تعررا عملکرد شرکت توافقي وجود ندارد اما دو مکتب فکری در ایا زمرنه
وجود دارد؛ دیدگاه ساختار صنعت و دیدگاه مبتني بر منابا شرکت .در واقا جستجو
برای درک عوامل تعررا کننده عملکرد ،دیدگاهي دو طرفه است؛ از ی طر
ساختار صنعت و از طر

ویژگيهای

دیگر منابا خاص شرکت بر آن تاثرر

دارند( ،)Verhies,2009,1324اما در برشتر تحقرقاتي که در رابهه با عملکرد شرکت
صورت گرفته ،به ساختار و پویایيهای صنعت توجهي نشده و برشتر به منابا درون
سازماني پرداخته شده است .دیدگاه سازمان صنعتي که مورد حمایت پورتر ()1390
و همچنرا هالوویس ( )1307است،نشان ميدهد شدت رقابت صنعتي که بواسهه چشم
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و هم چشمي رقبا ،قدرت عرضه کنندگان  ،تهدید رقبایت از ه وارد،تهدیدات ناشي از
کا های جانشرا و قدرت خریداران تعررا ميشود ،استراتژی شرکت را که به نوبه
خود منجر به تمایزات عملکردی مران شرکتها شده است راتحت تاثررقرارميدهد.
درنقهه مقابل ،دیدگاه مبتني بر منابا که مورد حمایت پرتر ا

( )1339وبارني ()1331

قراردارد ،براهمرت نقش قابلرت های شرکت در هدایت عملکرد سازمان تأکرد ميورزد.
درواقا دیدگاه مبتني بر منابا در تقابل با رویکرد نرروهای رقابتي معتقد است که
عملکرد بوسرله عوامل داخلي (ونه خارجي) تحت تاثررقرارميگررد .از ایا رو مسئله
اصلي در ایا پژوهش که تحقرق به دنبال پاسخگویي بدان است ایا است که چه ارتباطي
برا گسترش و آرایش منابا با عملکرد و ارزش شرکت وجود دارد و اساساً عناصر
شکل دهنده دارایيهای ناملمو

ی سازمان کدامند و چگونه ميتوانند عملکرد تجاری

سازمانهای بازرگاني را تحت تاثرر قرار دهند.
ديدگاه مبتني بر منابع
از اوایل دهه  30رویکرد مبتني بر منابا 1به عنوان مدلي نوید بخش برای توضرح رفتار
استراتژی سازمانها و تصمرمگرریهای راهبردی در آنها ،مورد توجه بسراری قرار
گرفت و منابا سازمان را تحت تاثرر قرار داد .در ادامه نرز محققاني چون بارني(،)1390
دیریکس و کول( ،)1393گرنت( )1331و راملت( )1391دیدگاه مبتني بر منابا را به
حوزه توجه اصلي در توسعه استراتژی سازمان بدل کردند .بهوریکه دیدگاه صالحرت-
های محوری
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() پارها د و همل ( )1330و استراتژی رقابتي مبتني بر صالحرت هرا و سانچز()1337
نرز بر مبنای دیدگاه مبتني بر منابا اراهه شدند .در پي پژوهشهای محققرني چون
ورنرفلت( ،)1393راملت( ،)1331م گان و پورتر( )1337که بدنبال آزمون تاثرر نسبي
مشخصههای سازمان و صنعت بر عملکرد شرکت بودند ،ایا نترجه حاصل شد که
اثرات دروني سازمان برشتر از تاثررات صنعت است.
راملت( )1391نرز تشریح کرد که در دنرای کسب و کار امروز تفاوتهای سود درون
صنعتي ،از تفاوتهای سود مران صنعتي فراتر رفته است و بر ایا اسا

چنرا استد ل

نمود که منابا و سازمان دروني شرکتها بسرار مهمتر از اثرات صنعت هستند و ایا
به معنای تایرد دیدگاه مبتني بر منابا بوده است .منابا ،واحدهای پایهای تجزیه و تحلرل
بوده و شامل تمام نهادههای فرایند بازرگاني شامل منابا مالي ،تکنولوژیکي ،انساني و
1 Resource Base View
2
. Core-Competence

جعفرپور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبررا و ارزیابي مدلي رابهة دارایيهای نا ملمو

و...

سازماني ميباشند که پایهای برای ایجاد صالحرت نرز فراهم ميکنند .در واقا
صالحرت های ی

سازمان از ی

یا ترکربي از منابا سازمان بوجود ميآید و خود

پایهای برای ایجاد مزیت رقابتي اراهه ميکند(.)Teece et al.,1987,522

منابا شرکت در بعضي از تحقرقات انجام شده به سه گروه منابا ملمو  ،ناملمو
و نرروی انساني تقسرم شده است .منابا ملمو

طبق شکل 1شامل منابا مالي و فرزیکي

مي شوند؛ ایا در حالي است که فرهنگ ،اعتبار و تکنولوژی ،منابا ناملمو

شرکتها

را تشکرل ميدهند (لشکربلوکي.)19978117،

منابع شركت

نرروی انساني

غرر ملمو

فرهنگ

اعتبار

ملمو

تکنولوژی

مالي

شکل .1طبقهبندي منابع شركت

بر ایا اسا

دیدگاه مبتني بر منابا بر ایا باور است که منابا و قابلرتهای غررقابل

تقلرد ،ارزشمند ،کمراب و پرچرده به لحاظ اجتماعي ،مزیت رقابتي برتری را ایجاد مي-
کنند .همچنرا ایا رویکرد بران ميکند که مزیت رقابتي پایدار از ی

مجموعه منابا

منحصر به فرد که در بازار ارزش آفریا هستند ناشي ميشود که در نترجه ،استراتژی-
هایي را که کارایي و اثربخشي سازماني را بهبود ميدهند ،تقویت ميکند .ایا موضوع
زماني بخوبي تبررا ميشود که بدانرم داشتا منبعي که صرفاً منحصر بفرد است ولي
ارزش چنداني ندارد ،هرچ وقت مزیت رقابتي ایجاد نميکند .به همرا صورت با داشتا
منبعي ارزشمند که رقبا نرز دارند ،نميتوان مزیت رقابتي کسب نمود.
برای داشتا مزیت رقابتي منحصر به فرد و ارزشمند ،هر دو زم بوده و در عرا حال
هرچ ی

به تنهایي کافي نرست .منابا شرکت تنها زماني که بتوانند سود را با ببرند

ميتوانند مزایای رقابتي پایداری ایجاد کند (.)Chmielewski et al, 2007,472بنابرایا
ميتوان گفت منحصر به فرد بودن ی منبا از سه ویژگي کمرابي(تعداد کمي از شرکت-
ها آن منبا را داشته باشند) ،غررقابل تقلرد بودن(شرکتهای دیگر نتوانند آن را تقلرد

فرزیکي
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کنند و یا تمل
دستر

نمایند) و غررقابل جایگزیا بودن(منابا همسان استراتژی

و...

دیگری در

دیگر شرکتها نباشد) ناشي ميشود(.)Rust et al, 2004, 84

در حالي که در روش تحلرل برروني بر توصرف رفتارهای ی

صنعت جذّاب تمرکز

ميشود ،در دیدگاه مبتني بر منابا برای دسترابي به مزیت رقابتي پایدار به نقاط ضعف
وقوّت درون بنگاهها توجه شده و تأکرد از محرط رقابتي بنگاه ،به منابا مورد نراز بنگاه
برای رقابت ،انتقال یافته و برروی منابا جذاب و رفتار آنها تمرکزميشود ( Strand,

 .)2006همچنرا دیدگاه مبتني بر منابا دو فرض اساسي مدلهای محرهي یعني()1
همگني منابا و فرصتها در مران بنگاههای صنعت مشابه و ()2تحرک کامل منابا را
کنار ميگذارد(ابراهرمي .)1993890 ،سازمانهایي که مال

دارایيهای ارزشمند،

کمراب ،غررقابل تقلرد و بدون جایگزیا (منابعي با مشخصه)1VRINباشند ،ميتوانند با
اجرای استراتژیهای ارزشآفریا که به سختي قابل کپيبرداری توسط رقبا باشند،
مزیت رقابتي بدست آورند.
شرکت ها منابا استاندارد خود را با دانش دروني ترکرب کرده و به شروههایي دست
ميیابند که آنها را قادر به رسردن به اهدا

استراتژی و عملراتي ميکند .ایا فرایندها،

دانش سازماني جدیدی را ایجاد ميکند که ميتواند در درون قابلرتهای سازماني قرار
گررد و برای رقبا بدلرل ماهرت ضمني ایا دانش ،به سختي قابل تشخرص و تقلرد
است.در نظریه مبتني برمنابا ،منابعي که به شرکتها فرصتي برای توسعه مزیتهای
خود نسبت به رقبا فراهم ميکنند ،شناسایي ميشود .لذا شرکتها به دیدگاه نظریه
مبتني بر منابا برای اهرم قرار دادن مناباشان در راستای توسعه مزیت رقابتي پایدار
نرازمندند.
ديدگاه قابلیتهاي پويا
اما ممکا است سازماني به خصوص در محرط پرشتاب کسب و کار ،مزیت رقابتي
خود را از دست بدهد .بارني با ایا موضوع ایا گونه برخورد ميکند که مزیت رقابتي
پایدار از منابعي ناشي ميشود که ارزش منحصر بفردشان ،ذاتاً پایدارتر از منابا دیگر
شرکتهاست  ،ازایارو لذا رمز حفظ مزیت رقابتي را شناسایي و جذب منابا با کرفرت
پایدار مي داند که البته ایا مزیت نرز سرانجام فرسوده خواهد شد .از اینرو ترس و
همکارانش به ایا موضوع برشتر اهمرت داده و آنرا در مرکز توجه قرار دادند .آنان
چنرا استد ل نمودند که ارزش و منحصر به فردی ميتواند در محرط کسب و کار
1

). Valuable, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable (VRIN
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بسرار پویای امروزه به سرعت از برا برود .برای اینکه منابا شرکت پتانسرل
برخورداری از مزیت رقابتي را به آن بدهند باید دارای چهار ویژگي باشند :نخست ،ی
منبا ارزشمند باشد ،بهوری که بتواند از فرصتها بهرهبرداری کرده و از تهدیدها
پرهرز کند .دوم ،کمراب باشد ،یعني در برا رقابت موجود و بالقوه شرکت نادر باشد.
سوم ،باید تقلرد از آن برای رقبا مشکل باشد و چهارم ،نباید جانشرني برای آن منبا
استراتژی

وجود داشته باشد( .)Arino et al,2001,126از سوی دیگر کلرد مزیت

رقابتي پایدار ،نوسازی مداوم منحصر به فردی و ارزش ،از طریق خود دگرگوني
مستمر است.
برای انجام ایا امر شرکتها به توانایيهای پویا نراز دارند تا پروسته منابا جدیدی
را که ارزش منحصر به فردی دارند ،جماآوری نمایند(.)Teece et al.,1987ترس و
همکارانش همچنرا اظهار ميکنند که تاریخچه گذشته شرکتها ،آنها را منحصر به
فرد ميسازد و کارهایي را که آنها ميتوانند در آینده انجام دهند ،محدود ميکند .ایا
وابستگي های به مسرر ،که از راهي که شرکت در گذشته طي کرده است حاصل
ميشوند ،مجموعه توانمندیهای کنوني شرکت و موقعرت آن را در مران رقبایش تعررا
ميکند .ایا مرراث ،شرکت را منحصر به فرد ميسازد ،اما در عرا حال گزینههای
استراتژی

آن را محدود ميکند .بنابرایا دیدگاه قابلرتهای پویا بعنوان شاخهای از

دیدگاه مبتني بر منابا ،بر ایا نکته تاکرد دارد که بعضي شرکتها و سازمانها توانایي
برشتری در تبدیل قابلرتهای خود به قابلرتهای پویا ،بخصوص در بازارهای متالطم
دارند(.)Menguc et al , 2004, 891

قابلیتها و منابع شركت
اگرچه در متون مدیریت استراتژی در مورد مفهوم واژة "قابلرت" نظر واحدی یافتا
ميشود ،اما به بران ساده ایا واژه به مهارت در انجام کار ها اشاره دارد .از منظر
دیدگاه مبتني بر منابا ،عملکرد هر شرکتي بهترکرب انواع منابا ومهارتهای زم برای
بهره برداری درست و بهرنه از آن بستگي دارد که البته ایا مفهوم از دیرباز در متون
مدیریت استراتژی

با عنوان "قابلرتهای متمایز" بررسي شده است(حمردی زاده،

.)199583
منابا ،شایستگي محوری ،قابلرتها و قابلرتهای پویا ،همگي واژههایي هستند که
درمهالعات مدیریت استراتژی  ،منشأ مزیت رقابتي هستند و در مباحث مدیریت
استراتژی  ،در حوزه رویکرد مبتني بر منابا مهرح ميشوند .رویکرد مبتني برمنابا،
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بر منابا داخلي شرکت ،به مثابة منابا بالقوه مزیت رقابتي تأکرد ميورزد ،چرا که معتقد
است تجزیه و تحلرل محرط خارجي برای کشف فرصتها و تهدیدها ،نميتواند به تنهایي
موجب برتری رقابتي شرکت شود .از اینرو پرروان ایا رویکرد ،توانمندیها ومنابا
شرکت را منبا اصلي مزیت رقابتي برميشمارند .آنها استد ل ميکنند که استراتژی ها
باید برعواملي متمرکز باشند که سازمان درآنها بهتریا است؛ بر ایا اسا

و در بران

تفاوت مران قابلرت و فعالرت از منظر مورد مهالعه ميتوان گفت قابلرتها ،فعالرتهایي
هستند که سبب تفاوت شرکتها در ی صنعت خاص شده و در تقلرد دشوارند .همچنرا
اگر چه شرکتهاميتوانند منابا را خریداری کنند ،اما قابلرتها رفته رفته و از رهگذر
یادگرری فراهم ميآیند.
منابا قابل انتقالاند ،ولي قابلرتها تنها از طریق یادگرری وتجربه حاصل ميشوند.
افزون بر ایا ،قابلرتها به منابا گوناگون نراز دارند و امکان استفاده بهرنه ازمنابا را
پدید ميآورند .قابلرت ها آنگاه با اهمرت ميشوند که در ترکربي منحصر به فرد قرار
گررند و شایستگيهای محوری را ایجادکنندکه ارزش استراتژی

دارند و به مزیت

رقابتي ميانجامند(حمردی زاده )1995815 ،اما منابا،دادههای در فرایند تولرد هستند و
واحد های اصلي تجزیه و تحلرل به شمار ميروند .منابا شرکت دربرگررنده تجهرزات
سرمایهای ،مهارتهای فردی کارکنان،حق اختراع ،نامهای تجاری و موضوعاتي از ایا
دست ميباشند؛ اما تنها بخشي از ایا مهارتها،سازنده و فعال ميباشند .همچنرا
هرفعالرت بهرهور ،نرازمند هماهنگي منابا برای اجرای وظایف یا فعالرتهاست و
درحالي که منابا،منشأ قابلرتهای شرکت هستند،قابلرتهاسرچشمةاصلي مزیت
رقابتياند.
از ایا رومنابا،دارایيهای مشخص شرکت هستند وقابلرتها،مجموعههایي ازرویههای
معمول و فعالرت های پرچردة سازمان اند که شرکت ميتواند آنها رابه طریق اطمرنان
بخش انجام دهد .از ایا رو قابلرتهای سازماني در گذر زمان جمعميشوند و نميتوانند
در بازار داد و ستد شوند .ایا قابلرتها منشأمزیت رقابتي پایدار هستند و درک ساز و
کار هایي که از طریق آن سازمانها بتوانند قابلرتها را ایجادکنند ،محور اصلي در
نظریه سازی در مدیریت استراتژی

است .درمجموع ،قابلرت به ظرفرت شرکت در

بکارگرری منابا ،ترکرب آنها و بکارگرری فرایندهای سازماني به منظور رسردن به
هد

مورد نراز تعریف ميشود که مبتني بر اطالعات ،فرایندهای ملمو

یا ناملمو

است که مختص به ی شرکت بوده و در طرزمان ازطریق تعامالت پرچرده در برا منابا
شرکت ایجادميشود که درنترجه شرکتها ممکا است چنرا قابلرتهایي را در خدماتي
با قابلرت اطمرنان با  ،نوآوری محصول،انعها پذیری تولرد ،پاسخگویي به روندهای
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بازار و چرخههای توسعةمحصول ایجاد نمایند (حمردیزاده .)10 ،1995 ،با توجه به
آنچه گفته شد ميتوان به مهالعه تاثرر قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد شرکتها و
سازمانها پرداخت.

قابلیتهاي بازاريابي و تاثیر آن بر عملکرد شركت
نث و همکارانشبران ميکنند که هد

بازاریابي در هر سازمان ،بهبود ارزش محصول

یا خدمت در ذها مشتریان حال و آینده آن سازمان است .ایا هد

تا حد زیادی در

افزایش فروش ناشي از درک بهتر نرازهای مشتری و موقعرتیابي مناسب در جهت
مشتریان هد

منعکس شده است(.)Nath et al., 2008

بنابرایا سازماني که قابلرتهای بازاریابي قویتری دارد ،در تشخرص نرازهای مشتری
و درک عواملي که رفتار انتخاب مشتری را تحت تاثرر قرار ميدهند ،عملکرد بهتری از
خود نشان ميدهند .چنرا سازماني حتي ميتواند با توجه به نامهای تجاری رقرب ،نام
تجاری خود را بصورت دقرقي موقعرتیابي نماید که ایا سهح با تر تمایز ،باعث مي-
شود تا شرکت از حاشره سود با تری نرز بهره ببرد(.)Day,1994, 46
در عرا حال توانایي کسب بازخورد با کرفرت با از مشتری ،نرازمند مهارت در مشاهده
محرط و ایجاد روابط بهتر با مشتری است که البته چنانچه ایا توانمندی ایجاد شود،
به آساني قابل تقلرد یا انتقال نخواهد بود زیرا اغلب برای هر سازمان منحصر بفرد
بوده و سهح با یي از ضمني بودن را دارا ميباشد(  .)Day,1994, 46بنابرایا قابلرت-
های بازاریابي به عنوان ترکرب همه فعالرتهای مربوط به بازار ی شرکت با استفاده
از دانش ناشي از مشتریان و رقبا تعریف ميشود( .)Nath et al., 2008بعبارت دیگر
توانایي شرکت در ترکرب دانش جمعي ،مهارتها و منابا برای پاسخ اثربخش به ترررر
نرازهای بازار و مواجه شدن با فشارهای رقابتي ،قابلرتهای بازاریابي تعریف مي-
شود(.)Akdeniz et al, 2008,10
بر ایا اسا  ،قابلرت های بازاریابي فرایندی یکپارچه است که سازمان طي آن از
منابعش برای رفا نرازهای کسب و کار مرتبط با بازار استفاده ميکند( Vorhies et al,

 .)2005, 913ایا قابلرتها که برشتر آنها در حوزههای مران وظرفهای قرار دارند ،در
سهوح مختلف سازمان دیده ميشوند .از ایا لحاظ ،قابلرتهای بازاریابي بعنوان فرایند
ارتباط دارایي های ناملمو

و منابا ملمو

مالحظه قرار ميگررد(.)Griffith et al, 2009

با هم برای ایجاد نتایم ارزشمند مورد
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مهالعات تجربي قبلي نشان ميدهند که قابلرتهای بازاریابي عامالني هستند که به
عملکرد متفاوتي در مران شرکتها منجر ميشوند( .)Chang et al, 2009,7قابلرتهایي
که با بکار بردن منابا بازاریابي ارتباط دارند معمو ً مرتبط با وظایف بازاریابي هستند.
ایا قابلرت ها کمراب ،ارزشمند ،بدون جایگزیا و غررقابل تقلرد هستند( Morgan et

 )al,2009,918و طبق منهق دیدگاه مبتني بر منابا ،ميتواند منجر به مزیت رقابتي پایدار
و پس از آن عملکرد عالي ميشوند.
آنچه در نترجه بررسي متون مختلف ميتوان در مورد تاثرر عناصر سرمایه ناملمو
بر قابلرتهای بازاریابي سازمانها مشاهده نمود ،مشتمل بر پنم عنصر شامل :سرمایه
انساني ،ارتباطي ،سازماني ،اطالعاتي و اجتماعي ميباشد .بعبارت دیگر قابلرتهای
بازاریابي متاثر از ایا پنم بعد است که در ادامه هر ی

از آنها مورد بررسي قرار

ميگررد.
 .1سرمايه دانشي -انساني
منابا مورد نراز برای ایجاد مزیت رقابتي بهور کامل به ی

عامل مرتبط هستند وآن

سرمایه دانشي -انساني است .چرا که منابا فني و تکنولوژیکي با سرمایههای انساني
و دانش مربوط به آن مشخصميگردند؛ منابا مالي با همکاری ومشارکت افراد صورت
ميپذیرد و در شکل گرری هر منبا مشخصي ،دانش مرتبط با آن تنها توسط انسان
معنا پردا ميکند .چرا که از زماني که آموزش مهارتهای منابا انساني به سازمانها
تحمرل شده است .ایا سرمایه مهمتریا منبا حرفهای سازمانها به شمار ميآید( Auw,

 .)2009,35در مقایسه با سرمایه اجتماعي که در روابط نهفته است ،سرمایه دانشي-
انساني در افراد نهفته است( )Adam, 2009,3و شامل مهارتهای کلي کسب و کار،
آموزش ،تجربه و چرخه دانش است که ميتواند با یکپارچهسازی دانش مدون و ضمني،
باعث افزایش کارایي شود(.)Griffith et al, 2010, 219

سرمایه دانشي -انساني برانگر دانش ،مهارت ،توانایيها و ویژگيهای به هم پروسته
کارمندان و مدیران ی

شرکت است که شرایط مشخصي را برای مزیتهای رقابتي

ایجاد کرده و به صورت سازگار با مفاهرمي همچون آموزش ،تجربه و مهارتهایي که
در ی

برهه زماني وجود دارند ،مفهومسازی ميشود .در تحقرق انجام شده توسط

گریفرت و همکارانش مشخص گردید که سرمایه دانشي -انساني به شکل مثبتي قابلرت-
های بازاریابي را در کسب و کارهای کشورهای آمریکا و ژاپا تحت تاثرر قرار ميدهد
و مستلزم سهح فردی تجربه کاری ،آموزش ،دانش ،مهارتها،توانایيها و یادگرری
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است و با شاخصهای داشتا توانایيهای کاری زیاد و داشتا آموزشهای متنوع
مرتبط با کسب و کار( ،)Hunt, 2000,187مورد مهالعه و بررسي قرار ميگررد.
 .2سرمايه ارتباطي
سرمایه ارتباطي به عنوان روابط شرکت با مشتریان ،عرضهکنندگان ،رقبا ،بنگاهها و
اتحادیهها تعریف شده است .در ادبرات بازاریابي ایا سرمایه در زمرنههای متعددی از
جمله روابط مشتری -فروشنده ،شبکههای کسب و کار و تعامل مشتری -شرکت
مهالعه شده است(.)Griffith et al, 2009

سرمایه ارتباطي همچنرا به روابط شرکت با سهامداران ،مشتریان و عرضهکنندگان
که طر های استراتژی

شرکت برای توسعه هستند ،اشاره دارد( Hsu et al, 2009,

 .)672از طرفي سرمایه ارتباطي شامل مباحثي همچون اعتماد ،دوستي و احترام مي-
شود که به عنوان درجهای که طرفرا احسا

راحتي ميکنند و خواهان اعتماد به طر

دیگر هستند در نظر گرفته ميشود(.)Arino et al, 2001, 130

در تحقرق انجام شده توسط گریفرت و همکارانش مشخص گردید که سرمایه ارتباطي
به شکل مثبتي قابلرت های بازاریابي را در کسب و کارهای کشورهای آمریکا و ژاپا
تحت تاثرر قرار ميدهد .شاخصهای داشتا شبکه بزرگي از روابط در کسب و
کار( ،)Achrol et al,1999,146داشتا ارتباطات تجاری()Griffith et al,2009,132و
بسط آشنایيهای تجاری( ،)Bhattacharya et al,2003,81از جمله شاخصهایي است
که در ایا بعد مورد مهالعه قرار گرفته است .سرمایه ارتباطي ميتواند مزایایي از جمله
کاهش عدم اطمرنان در تباد ت ،کاهش عدم اعتماد ،تعهد و اطمرنان مشتری به تباد ت
و ایجاد روابط معنيدار منجر شود(.)Griffith et al,2009,219
 .3سرمايه سازماني
سرمایه سازماني به منابا خاصي گفته ميشود که ميتوانند دانش ،مهارت و تخصص-
های شخصي شده را بوسرله اعضای سازمان به تخصص سازماني تبدیل و بهور
متقابل منابا سازماني را به اشتراک بگذارد(.)Haijian etal,2009,24

سرمایه سازماني به سراستگذاریها و هنجارهای شرکت اشاره دارد و در قابلرت-
های شرکت نهفته است .ایا قابلرتها ،تمایل به کارآفریني و یادگرری سازماني را در
بر دارند و ميتوانند باعث ایجاد مزایایي از جمله افزایش کارایي و رقابت در شرکتها
شود .مکانرسم های یادگرری سازماني شامل انباشتگي دانش نرز به نوبة خود قابلرت-
های پویا را تحت تاثرر قرار ميدهند که ایا امر به نوبه خود هنجار سازماني برای
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بهبود عملکرد را فراهم ميکند .در تحقرق انجام شده توسط گریفرت و همکارانش
مشخص گردید که سرمایه سازماني بهور مثبت قابلرتهای بازاریابي را در مران
محرط های کسب و کار در کشورهای آمریکا و ژاپا تحت تاثرر قرار ميدهد( Griffith
.)et al,2009

دانستا فعالرتها و رویههای سازماني از سوی کارکنان ،دانستا شروهای که سازمان
کارها را انجام ميدهد و فهم سراستهای سازماني از سوی کارکنان()Hunt,2000,184

از جمله مواردی است که در ایا بعد مورد مهالعه قرار گرفته است.

 .4سرمايه اطالعاتي
سرمایه اطالعاتي ،دانش شرکت در ارتباط با فرایندها ،محصو ت ،مشتریان و منابا
نسبت به رقباست و از سرمایهگذاریها در تحقرقات فني ،تحقرقات بازاریابي و هوش
رقابتي ناشي ميشود ( )Griffith etal,2009,12و ایا سازگار با دیدگاههایي در مورد
استراتژی و ادبرات بازاریابي است که بران ميدارند اجرای قابلرتهای بازاریابي
وابسته به دانش اطالعاتي ،تنها به طور غررمستقرم به وسرله محتوای تصمرمات در
مورد فرایندهای استراتژی مشاهده ميشوند( .)Morgan et al, 2003, 319گریفرت و
همکارانش در تحقرق خود دریافتند که سرمایه اطالعاتي ،قابلرتهای بازاریابي را بهور
مشابه در کسب و کارهای کشورهای آمریکا و ژاپا تحت تاثرر قرار ميدهد ( Griffith

 .)etal,2009,14داشتا فهم صحرح از رقبا و مشتریان( )Hunt,2000,187و همچنرا
درک مهلوب از شرایط صنعت ( ،)Griffith et al,2009,132از جمله مواردی است که
در ایا بعد مورد مهالعه قرار گرفته است.
 .5سرمايه اجتماعي
سرمایه اجتماعي مفهوم مهمي تلقي ميشود که در کارکرد موثر اقتصاد نویا حاهز
اهمرت بوده و به درک جزهرات روابط و شبکهها کم ميکند( .)Adam,2009,3سرمایه
اجتماعي به عنوان مجموع منابا واقعي و بالقوهای تعریف شده است که برانگر توانایي
شرکتها در تامرا مزایا از شبکههای ارتباطي است که ایا مزایا ميتواند دسترابي به
منابا ،دانش ،فناوریها ،بازار و فرصتهای کسب و کار را شامل شود.
بر ایا اسا

همچنان که روابط مران شرکتها افزایش و بهبود ميیابند ،سرمایه

اجتماعي نرز بهبود ميیابد و لذا مزایا را افزایش ميدهد .قوشال و همکارانش در ایا
مورد ابعاد شناختي ،ارتباطي و ساختاری را شناسایي کردهاند؛ ابعاد ساختاری،
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پرکربندی روابط و الگوی کلي ارتباط را در مجموعهای از روابط منعکس مي-
کند( .)Ghoshal,1996,44بعد ارتباطي ،مرزان منابا ایجاد شده از طریق روابط را نشان
ميدهد و بعد شناختي نرز به انتظارات ،تعامالت و سرستمهای ابزاری مشترک مران
شرکتها اشاره دارد(.)Hughes et al,2009

از سوی دیگر سرمایه اجتماعي در حال بهبود مران شرکتها ،مانند مکانرسم نظارت
برای تضمرا انجام مرتب وظایف عمل ميکند .توافق دو یا چندجانبه مران شرکتها نرز
نترجه مهمي از تباد ت اجتماعي است؛ آنچنان که دو یا چند شرکت به طور همزمان بر
یکدیگر تاثرر ميگذارند ،روابط مران آنها نرز محکمتر ميشود و ی فرآیند متعاقب در
پي آن بوجود ميآید که در طي آن محصو ت و فرایندها مجدداً طراحي ميشوند تا
جوابگوی نرازهای شرکا باشند .به همرا دلرل سرمایه اجتماعي بر اسا

ارتباط

چندوجهي مران شرکتهای همپرمان ميباشد که در آن ابعاد ساختاری ایجاد کننده آن،
در فضای پرچردهای تعامل ميکنند.
ایجاد مهارتهای رابههای ،ایجاد آگاهيهای اجتماعي(8)Houghton et al,2009,1258

تقویت همکاریهای برا شرکتها ،ایجاد تعامل مران شرکتهاو مران مشتری -عرضه
کننده( )Bhagavatula et al,2010,250و همچنرا ایجاد اعتماد در مشتریان
( )Kaasa,2009,221از جمله مهمتریا شاخصهایي است که در ایا بعد مورد مهالعه
قرار گرفته است.

مدل مفهومي تحقیق
بر اسا

آنچه که مورد مهالعه قرار گرفت ميتوان چنرا بران نمود که هر چهار بعد

سرمایه ناملمو

شامل سرمایه انساني ،سرمایه ارتباطي ،سرمایه سازماني و سرمایه

اجتماعي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانها و شرکتهای بازرگاني تاثررگذار هستند
که ایا تاثررات در قالب پنم فرضره مورد بررسي و آزمون قرار خواهد گرفت .مهمتر
از همه ایا موارد ،تأثرری است که قابلرتهای بازاریابي بعنوان عاملي اساسي در
دسترابي سازمان به اهدافش ،بر عملکرد شرکت ميگذارد که ایا موضوع نرز در قالب
فرضره  0مورد بررسي قرار خواهد گرفت .با در نظر گرفتا ایا مهالب ،ميتوان مدل
مفهومي تحقرق را بصورتي که در شکل 2اراهه شده است ،تبررا نمود.

فرضیههاي تحقیق
بر اسا

آنچه مورد مهالعه قرار گرفت ،فرضرههای تحقرق به شرح زیر خواهند بود:
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فرضره :1سرمایه انساني -دانشي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای
بازرگاني دارد.
فرضره :2سرمایه ارتباطي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني
دارد.
فرضره :9سرمایه سازماني تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني
دارد.
فرضره  :1سرمایه اطالعاتي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني
دارد.
فرضره  :5سرمایه اجتماعي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني
دارد.
فرضره  :0قابلرتهای بازاریابي تاثرر مثبتي بر عملکرد تجاری سازمانهای بازرگاني
دارند.
سرمایه انساني

عملکرد تجاري سازمان

فرضره6

قابلیتهاي بازاريابي

فرضره1

دانشي

فرضره2

سرمایه ارتباطي

فرضره3

سرمایه سازماني

فرضره4

فرضره5

سرمایه اطالعاتي

سرمایه اجتماعي

شکل . 1مدل مفهومي تحقیق؛ تاثیر قابلیتهاي بازاريابي بر عملکرد شركت

روش تحقیق
روش تحقرق در ایا پژوهش با توجه به ماهرت موضوع و اهدا

مورد نظر ،از نوع

توصرفي و پرمایشي بوده است.متررر مستقل در ایا پژوهش ،قابلرتهای بازاریابي
است که در قالب پنم متررر سرمایه انساني ،سرمایه ارتباطي ،سرمایه سازماني،
سرمایه اطالعاتي و سرمایه اجتماعي طبقهبندی شدهاند و متررر وابسته نرز عملکرد
تجاری شرکت است .در ایا تحقرق ابتدا از آزمون کولموگرو  -اسمررنو

جهت تعررا
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نرمال بودن مترررها استفاده شد .نتایم ایا آزمون نشان داد هر پنم متررر مورد
بررسي ،نرمال بودهاند؛ لذا جهت آزمون فرضرهها از آزمون  tت نمونهای ،مقایسه
واریانسها از آزمون  Fو جهت رتبهبندی مترررها و شاخصها از آزمون  tزوجي بهره
برده شد .سوا ت پرسشنامه نرز با استفاده از متون علمي مورد مهالعهکه منابا آن در
جدول 1اراهه شده است ،طراحي و تدویا شد .شاخصهای اراهه شده در جدول  9شامل
دو دسته شاخص اراهه شده توسط محققرا در ایا پژوهش و در مجموع مشتمل بر 90
شاخص است.
برای تعررا اعتبار و روایي مترررهای اصلي ایا پژوهش نرز از روش اعتبار صوری و
محتوایي استفاده شده است .برای بررسي پایایي پرسشنامهها نرز از ضریب آلفای
کرونباخ که برای سوا ت چند مقراسي استفاده ميشود ،بهره برده شد (الواني و
همکاران؛  )91911999که مقدار بدست آمده  0/73است که ضریب نسبتاً مهلوبي مي-
باشد.

جدول .1شاخصهاي مورد استفاده در مدل مفهومي تحقیق
متغیر

سرمایه انساني -دانشي

شاخص
توانایيهای کاری متنوع

Griffith et al, 2009, 132

آموزشهای کاری متنوع

Hunt, 2000,187

توانایي تشخرص و تحصرل دانش
توانایي نگهداری و بکارگرری دانش
توانایي به اشتراک گذاشتا و توسعه دانش

سرمایه ارتباطي

تحقیقات مورد استفاده

Probst et al, 2000

الواني و همکاران؛ 1995؛ 7
محقق ساخته

ایجاد شبکه روابط در کسب و کار

Achrol et al, 1999, 146

توسعه ارتباطات تجاری مجازی

Griffith et al, 2009, 132

بسط آشنایيهای تجاری

Bhattacharya et al, 2003, 81

پرهرز از بيحرمتي و فریب در ارتباطات

رضاهران؛ 1991؛02-05

شفا سازی در ارتباطات

افجه؛ 1991؛ 999

فهم فعالرتهای سازماني از سوی کارکنان

Griffith et al, 2009,132

فهم سراستهای سازماني از سوی کارکنان

Hunt, 2000,184

آگاهي از رویههای سازماني از سوی کارکنان
سرمایه سازماني

سرمایه اطالعاتي

Griffith et al, 2009,132

قابل پذیرش بودن رویههای سازماني

محقق ساخته

بدون تعصب بودن رویههای سازماني

جعفرپور و همکاران؛ 1999؛ 131

صحرح بودن رویههای سازماني

جعفرپور و همکاران؛ 1999؛ 131

وجود امکان اصالح در رویههای سازماني

محقق ساخته

توجه رویهها به دغدغههای کارکنان و مدیر

محقق ساخته
Foster, 2008, 30

کافي بودن اطالعات در دستر
بهموقا بودن اطالعات در دستر

محقق ساخته
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شاخص

متغیر

تحقیقات مورد استفاده
محقق ساخته

اهمرت اطالعات در دستر
دقرق و صحرح بودن اطالعات در دستر

Shapiro, et al, 1994, 348

درک صحرح از شرایط صنعت

Griffith et al, 2009,132

فهم صحرح از مشتریان سازمان

Hunt, 2000,187

فهم صحرح از رقبای سازمان

محقق ساخته

تقویت مهارتهای رابههای

Houghton et al, 2009, 1258

تقویت آگاهيهای اجتماعي
سرمایه اجتماعي

محقق ساخته

تقویت همکاریهای مرانسازماني

Bhagavatula et al, 2010, 251

تقویت اعتماد در مشتریان

Kaasa, 2009, 221

تقویت تعامل مشتری -فروشنده

Bhagavatula et al, 2010, 250

موفقرت در اجرای برنامههای بازاریابي
موفقرت در اجرای برنامههای فروش

Griffith et al, 2006,259

محقق ساخته

توانایي پرشبرني نرازهای بازار

قابلرتهای بازاریابي

و...

Morgan et al, 1996, 109

توانایي بخشبندی بازار

محقق ساخته

توانایي ایجاد طرح و نام تجاری

محقق ساخته

توانایي در تحقرق و توسعه محصول /خدمت

محقق ساخته

جامعه آماري و روش نمونهگیري
جامعه

ایا

آماری

تحقرق

متشکل

از

مدیران

ارشد(مدیران

عالي)،

مدیرانمرانروکارشناسان بازرگاني چهار شرکت فعال در صنعت فو د در استان
خوستان بوده است که در نهایت حدود  950نفر برآورد گردید ،ازایارو در سهح
اطمرنان  ،%35خهای نمونهگرری معرا( )d=0/05و با استفاده از فرمول
کوکران(سرایي؛ ،)1992حجم نمونه  109نفر محاسبه شد .همچنرا از آنجا که جامعه
آماری از سه طبقه مختلف(سه نوع پست سازماني) تشکرل شده است ،از روش نمونه-
گرری تصادفي طبقهای متناسب بهره برده شد که در جدول  2اراهه شده است.
جدول .2نرخ جمعآوري پرسشنامه به تفکیک سازمانهاي مورد مطالعه
حجم جامعه

حجم طبقه ()%

حجم نمونه

فو د خوزستان

110

91/19

شركت مورد مطالعه

59

گروه ملي صنعتي فو د خوزستان

95

21/23

11

فو د کاویان

90

22/95

99

فو د اکسرا خوزستان

75

21/19

90

جما

950

100
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يافتههاي تحقیق؛ تجزيه و تحلیل دادهها و بررسي فرضیهها:
بررسي فرضیه اول :سرمايه دانشي -انساني
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 : H 0سرمایه دانشي  -انساني تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای
بازرگاني دارد.
: H1سرمایه دانشي  -انساني تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای
بازرگاني ندارد.
با توجه به جدول ،9نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون
و سهح معنيداری بدست آمده ( )0/015نشان داد رابههی برا دو متررر سرمایه دانشي
 -انساني و قابلرتهای بازاریابي در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض H 0

پذیرفته ميشود .مقدار ضریب همبستگي نرز 0/979است که نشاندهنده وجود
همبستگي مستقرم برا ایا دو متررر است.
جدول .3نتايج آزمون همبستگي قابلیتهاي بازاريابي و عملکرد تجاري شركت
قابلیتهاي بازاريابي

عملکرد

ضريب همبستگي

تجاري

پیرسون

شركت

سطح معنيداري

سرمايه دانشي

سرمايه

سرمايه

سرمايه

سرمايه

 -انساني

ارتباطي

سازماني

اطالعاتي

اجتماعي

0/979

0/911

0/901

0/903

0/910

0/015

0/002

0/001

0/012

0/000

همچنرنمرانگرا نمرات شاخصهای پنم گانهی مهرح شده در ایا فرضره نشان داد
شاخص توانایي نگهداری و بکارگرری دانش ،برشتریا نمره را به خود اختصاص داده
است .همچنرا نتایم بررسي تاثرر سرمایه دانشي  -انساني بر قابلرتهای بازاریابي بر
حسب مترررها در ستون  Iو در جدول  1اراهه شده است .ردیف  1از ایا ستون و
سهح معناداری بدست آمده( )0/002نشان ميدهد پاسخگویان با تحصرالت مختلف به
مرزان مشابهي معتقدند که سرمایههای دانشي  -انساني بر قابلرتهای بازاریابي ی
سازمان بازرگاني تاثرر مثبت دارد .ردیف  2از ستون  Iو سهح معناداری بدست
آمده( )0/001نشان ميدهد برا مرانگرا نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در
مورد تاثرر سرمایههای دانشي  -انساني بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت معنيداری
وجود دارد و کارکنان با سابقه کار برش از  15سال ،برش از سایر کارکنان معتقدند
سرمایههای دانشي  -انساني بر قابلرتهای بازاریابي تاثرر دارد .ردیف  9از ستون I
و سهح معناداری بدست آمده( )0/051نشان ميدهد اعضای نمونه در هر چهار شرکت
مورد مهالعه به مرزان مشابهي معتقدند که سرمایههای دانشي  -انساني بر قابلرتهای
بازاریابي ی سازمان بازرگاني تاثرر مثبت دارد.
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ردیف  1از ستون  Iو سهح معناداری بدست آمده( )0/009نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات سه گروه در مورد تاثرر سرمایههای دانشي  -انساني بر قابلرتهای بازاریابي
تفاوت معنيداری وجود دارد؛ به گونهای که مدیران مراني برش از سایریا بر ایا رابهه
تاکرد کردهاند.
بررسي فرضیه دوم :سرمايه ارتباطي
 : H 0سرمایه ارتباطي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني دارد.
: H1سرمایه ارتباطي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني ندارد.
با توجه به جدول ،9نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون
و سهح معنيداری بدست آمده ( )0/002نشان داد رابههی برا دو متررر سرمایه
ارتباطي و قابلرتهای بازاریابي در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض H 0

پذیرفته ميشود .مقدار ضریب همبستگي نرز 0/911است که نشاندهنده وجود
همبستگي مستقرم برا ایا دو متررر است .همچنرا مرانگرا نمرات شاخصهای پنم
گانهی مهرح شده در ایا فرضره نشان داد شاخص ایجاد شبکه روابط در کسب و کار،
برشتریا نمره را به خود اختصاص داده است .همچنرا نتایم بررسي تاثرر سرمایه
ارتباطي بر قابلرتهای بازاریابي بر حسب مترررها در ستون  IIو در جدول  1اراهه
شده است .بر ایا اسا ؛ افراد با سهح تحصرالت با تر برش از سایریا به تاثرر مثبت
سرمایه ارتباطي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني اشاره نمودند.
ردیف  2از ستون  IIو سهح معناداری بدست آمده( )0/009نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در مورد تاثرر سرمایههای ارتباطي بر قابلرت-
های بازاریابي تفاوت معنيداری وجود دارد و کارکنان با سابقه کار برش از  15سال،
برش از سایر کارکنان بر تاثرر مثبت سرمایههای ارتباطي بر قابلرتهای بازاریابي تاکرد
داشتهاند.
ردیف  9از ستون  IIو سهح معناداری بدست آمده( )0/031نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات در چهار شرکت مورد مهالعه در خصوص تاثرر سرمایههای ارتباطي بر قابلرت-
های بازاریابي تفاوت معنيداری وجود ندارد.
ردیف  1از ستون IIو سهح معناداری بدست آمده( )0/011نرز نشان ميدهد برا
مرانگرا نظرات سه گروه در مورد تاثرر سرمایههای انساني بر قابلرتهای بازاریابي
تفاوت معنيداری وجود دارد و مدیران ارشد برش از سایریا بر ایا رابهه تاکرد کرده-
اند.
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بررسي فرضیه سوم :سرمايه سازماني
 : H 0سرمایه سازماني تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني دارد.
: H1سرمایه سازماني تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني ندارد.
با توجه به جدول ،9نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون
و سهح معنيداری بدست آمده ( )0/001نشان داد رابههی برا دو متررر سرمایه
سازماني و قابلرتهای بازاریابي در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض H 0

پذیرفته ميشود .مقدار ضریب همبستگي نرز  0/901ميباشد که نشاندهنده وجود
همبستگي مستقرم برا ایا دو متررر است .همچنرا مرانگرا نمرات شاخصهای هشت
گانهی مهرح شده در ایا فرضره نشان داد شاخص فهم سراستهای سازماني از سوی
کارکنان ،برشتریا نمره را به خود اختصاص داده است.
نتایم بررسي تاثرر سرمایه سازماني بر قابلرتهای بازاریابي بر حسب مترررها در
ستون  IIIو در جدول  1اراهه شده است .بر ایا اسا ؛ ردیف  1از ایا ستون و سهح
معناداری بدست آمده( )0/011نشان ميدهد افراد با سهح تحصرالت با تر برش از
سایریا به تاثرر مثبت سرمایه سازماني بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني
اشاره کردند .ردیف  2از ستون  IIIو سهح معناداری بدست آمده( )0/001نشان
ميدهد برا مرانگرا نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در مورد تاثرر سرمایههای
انساني بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت معنيداری وجود دارد و کارکنان با سابقه کار
برش از  15سال ،برش از سایر کارکنان معتقدند سرمایههای سازماني بر قابلرتهای
بازاریابي تاثرر دارد .ردیف  9از ستون  IIIو سهح معناداری بدست آمده()0/002
نشان ميدهد شرکت فو د خوزستان برش از سایر شرکتهای مورد مهالعه به تاثرر
مثبت سرمایه سازماني بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني اشاره نمودند.
ردیف  1از ستون IIIو سهح معناداری بدست آمده( )0/00نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات سه گروه در مورد تاثرر سرمایههای انساني بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت
معنيداری وجود دارد و مدیران ارشد برش از سایریا بر ایا رابهه تاکرد کردهاند.
بررسي فرضیه چهارم :سرمايه اطالعاتي
 : H 0سرمایه اطالعاتي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني دارد.
: H1سرمایه اطالعاتي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني ندارد.
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با توجه به جدول ،9نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون
و سهح معنيداری بدست آمده ( )0/012نشان داد رابههی برا دو متررر سرمایه
اطالعاتي و قابلرتهای بازاریابي در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض H 0

پذیرفته ميشود .مقدار ضریب همبستگي نرز 0/903است که نشاندهنده وجود
همبستگي مستقرم برا ایا دو متررر است .همچنرا مرانگرا نمرات شاخصهای هفت
گانه مهرح شده در ایا فرضره نشان داد شاخص درک مهلوب شرایط صنعت ،برشتریا
نمره را به خود اختصاص داده است .همچنرا نتایم بررسي تاثرر سرمایه اطالعاتي بر
قابلرتهای بازاریابي بر حسب مترررها در ستون  IVو در جدول  1اراهه شده است .بر
ایا اسا ،ردیف  1از ایا ستون و سهح معناداری بدست آمده( )0/052نشان ميدهد
پاسخگویان با تحصرالت مختلف
جدول .4نتايج آزمون همبستگي قابلیتهاي بازاريابي و عملکرد تجاري شركت
متغیرهاي

ستون I

تحقیق

سرمايه
دانشي-
انساني

مرانگرا

سهح معنيداری () sig

مرانگرا

سهح معنيداری () sig

مرانگرا

سهح معنيداری () sig

1

پست

0/07 0/021 7/07 0/052 0/91 0/011 7/13 0/001 7/29 0/002 7/20

دکتری

7/11

7/07

7/99

7/19

کمتر از  10سال

7/17

7/05

0/29

0/07

7/00

7/29

 15 -10سال

فو د خوزستان

سازماني

0/73
7/15

گروه ملي صنعتي فو د

9

0/51
0/79

برش از  15سال

شرکت

مرانگرا

کار

سهح معنيداری () sig

2

سابقه

7/09

مرانگرا

1

سهح
تحصرلي

7/09

7/27

سهح معنيداری () sig

کارشناسي
کارشناسرارشد

0/19

ارتباطي

سازماني

اطالعاتي

اجتماعي

بازاريابي

مرانگرا

جمعیت
شناختي

سرمايه

سرمايه

سرمايه

سرمايه

قابلیتهاي

خوزستان

0/79 0/009 7/03 0/000 7/01 0/001 0/55 0/009 7/29 0/001 7/01
0/91

7/93

0/93

7/91

7/11

0/93

7/21

7/21

7/23

0/09

7/29

0/93

0/35

0/30

7/11

0/29

0/05

0/70

فو د کاویان

0/99

0/051

7/55

0/031

0/71

0/002

0/01

0/07

0/97

0/051

0/55

فو د اکسرا خوزستان

7/17

0/97

0/51

0/57

7/01

0/11

مدیران ارشد

7/07

7/75

0/35

7/01

0/93

0/79

مدیران مراني

0/50 0/011 0/50 0/001 0/15 0/000 0/95 0/011 7/15 0/009 9/97

کارشناسان بازرگاني

7/97

7/12

0/50

0/39

0/92

سهح معنيداری () sig

متغیرهاي

ستون II

ستون III

ستون IV

ستون V

ستون VI

0/002

0/019

0/099

0/005

0/31

به مرزان مشابهي معتقدند که سرمایههای اطالعاتي بر قابلرتهای بازاریابي ی
سازمان بازرگاني تاثرر مثبت دارد .ردیف  2از ستون  IVو سهح معناداری بدست
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آمده ( )0/00نشان ميدهد برا مرانگرا نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در مورد
تاثرر سرمایههای اطالعاتي بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت معنيداری وجود دارد و
کارکنان با سابقه کار برش از  15سال ،برش از سایر کارکنان معتقدند سرمایههای
اطالعاتي بر قابلرتهای بازاریابي تاثرر دارد .ردیف  9از ستون IVو سهح معناداری
بدست آمده( )0/07نشان ميدهد برا مرانگرا نظرات در چهار شرکت مورد مهالعه در
خصوص تاثرر سرمایههای اطالعاتي بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت معنيداری وجود
ندارد.
ردیف  1از ستون  IVو سهح معناداری بدست آمده( )0/001نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات سه گروه در مورد تاثرر سرمایههای اطالعاتي بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت
معنيداری وجود دارد و مدیران ارشد برش از سایریا بر ایا رابهه تاکرد کردهاند.
بررسي فرضیه پنجم :سرمايه اجتماعي
 : H 0سرمایه اجتماعي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني دارد.
: H1سرمایه اجتماعي تاثرر مثبتي بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني ندارد.
با توجه به جدول ،9نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون
و سهح معنيداری بدست آمده ( )0/00نشان داد رابههی برا دو متررر سرمایه
اجتماعي و قابلرتهای بازاریابي در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض H 0

پذیرفته ميشود .مقدار ضریب همبستگي نرز  0/910ميباشد که نشاندهنده وجود
همبستگي مستقرم برا ایا دو متررر ميباشد .همچنرا مرانگرا نمرات شاخصهای پنم
گانه مهرح شده در ایا فرضره نشان داد شاخص ایجاد و تقویت آگاهيهای اجتماعي،
برشتریا نمره را به خود اختصاص داده است .همچنرا نتایم بررسي تاثرر سرمایه
اجتماعي بر قابلرتهای بازاریابي بر حسب مترررها در ستون  Vو در جدول  1اراهه
شده است.
بر ایا اسا ؛ ردیف  1از ایا ستون و سهح معناداری بدست آمده( )0/021نشان
ميدهد افراد با سهح تحصرالت با تر برش از سایریا به تاثرر مثبت سرمایه اجتماعي
بر قابلرتهای بازاریابي سازمانهای بازرگاني اشاره کردند.
ردیف  2از ستون Vو سهح معناداری بدست آمده ( )0/009نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در مورد تاثرر سرمایههای اجتماعي بر قابلرت-
های بازاریابي تفاوت معنيداری وجود دارد و کارکنان با سابقه کار برش از  15سال،
برش از سایر کارکنان معتقدند سرمایههای اجتماعي بر قابلرتهای بازاریابي تاثرر دارد.
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ردیف  9از ستون Vو سهح معناداری بدست آمده ( )0/051نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات در چهار شرکت مورد مهالعه در خصوص تاثرر سرمایههای اجتماعي بر
قابلرتهای بازاریابي تفاوت معنيداری وجود ندارد.
ردیف  1از ستون  Vو سهح معناداری بدست آمده ( )0/011نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات سه گروه در مورد تاثرر سرمایههای اجتماعي بر قابلرتهای بازاریابي تفاوت
معنيداری وجود دارد و مدیران ارشد برش از سایریا بر ایا رابهه تاکرد کردهاند.
بررسي فرضیه ششم :قابلیتهاي بازاريابي
 : H 0قابلرتهای بازاریابي تاثرر مثبتي بر عملکرد سازمانهای بازرگاني دارند.
: H1قابلرتهای بازاریابي تاثرر مثبتي بر عملکرد سازمانهای بازرگاني ندارند.
نتایم تجزیه و تحلرل دادهها با استفاده از آزمون همبستگي پررسون و سهح معنيداری
بدست آمده نشان داد رابههی برا دو متررر قابلرتهای بازاریابي و عملکرد سازمان-
های بازرگاني در سهح اطمرنان  0/33معنادار ميباشد و فرض  H 0پذیرفته ميشود.
همچنرا مرانگرا نمرات شاخصهای پنم گانه مهرح شده در ایا فرضره نشان داد
شاخص توانایي پرشبرني نرازهای بازار ،برشتریا نمره را به خود اختصاص داده است.
همچنرا نتایم بررسي تاثرر قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد سازمانها بر حسب
مترررها در ستون  VIو در جدول  1اراهه شده است .بر ایا اسا :
ردیف  1از ایا ستون و سهح معناداری بدست آمده( )0/002نشان ميدهد پاسخگویان
با تحصرالت مختلف به مرزان مشابهي معتقدند که قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد
سازمانهای بازرگاني تاثرر مثبت دارد.
ردیف  2از ستون VIو سهح معناداری بدست آمده( )0/019نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات کارکنان با سابقه کاری متفاوت در مورد تاثرر قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد
سازمانهای بازرگاني تفاوت معنيداری وجود دارد و کارکنان با سابقه کار کمتر از
 10سال ،برش از سایر کارکنان معتقدند قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد سازمانهای
بازرگاني تاثرر دارد.
ردیف  9از ستون VIو سهح معناداری بدست آمده( )0/099نشان ميدهد برا مرانگرا
نظرات در چهار شرکت مورد مهالعه در خصوص تاثرر قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد
سازمانهای بازرگاني تفاوت معنيداری وجود ندارد .ردیف  1از ستون  VIو سهح
معناداری بدست آمده( )0/005نشان ميدهد برا مرانگرا نظرات سه گروه در مورد
تاثرر قابلرتهای بازاریابي بر عملکرد سازمانهای بازرگاني تفاوت معنيداری وجود
دارد و کارشناسان بازرگاني برش از سایریا بر ایا رابهه تاکرد کردهاند.
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خالصه يافتهها ،نتايج و پیشنهادات تحقیق:
 -1بر اسا

نتایم تحقرق ،فرض  H 0با  33درصد اطمرنان و در سهح خهای  1درصد

در شش فرضره اصلي
مورد تایرد قرار گرفت .بر ایا اسا :
 .1-1برا سرمایه دانشي -انساني و قابلرتهای بازاریابي ،ارتباط معنيدار و همبستگي
مستقرم( )0/979وجود دارد.
 .2-1برا سرمایه ارتباطي و قابلرتهای بازاریابي ،ارتباط معنيدار و همبستگي
مستقرم( )0/911وجود دارد.
 .9-1برا سرمایه سازماني و قابلرتهای بازاریابي ،ارتباط معنيدار و همبستگي
مستقرم( )0/901وجود دارد.
 .1-1برا سرمایه اطالعاتي و قابلرتهای بازاریابي ،ارتباط معنيدار و همبستگي
مستقرم( )0/903وجود دارد.
 .5-1برا سرمایه اجتماعي و قابلرتهای بازاریابي ،ارتباط معنيدار و همبستگي
مستقرم( )0/910وجود دارد.
با توجه به موارد ذکر شده ميتوان گفت که فراهم نمودن سرمایه دانشي -انساني،
قویتریا رابهه را با قابلرتهای بازاریابي و در نترجه عملکرد سازمانهای بازرگاني
دارد.
 -2نتایم تاثرر مترررهای جمعرت شناختي بر فرضرههای تحقرق در جدول 5اراهه شده
است؛ بر ایا اسا :
جدول .5خالصه نتايج تاثیر متغیرهاي جمعیتشناختي بر فرضیههاي تحقیق
فرضیهها

مقطع
تحصیلي

سابقه كار

شركت

پست سازماني
بیشترين

كمترين

مدیر مراني

مدیر ارشد

1

سرمایه دانشي -انساني و قابلرتهای بازاریابي



2

سرمایه ارتباطي و قابلرتهای بازاریابي

مستقرم

مستقرم




مدیر ارشد

کارشنا

بازرگاني

9

سرمایه سازماني و قابلرتهای بازاریابي

مستقرم

مستقرم

فو د خوزستان

مدیر ارشد

کارشنا

بازرگاني

1

سرمایه اطالعاتي و قابلرتهای بازاریابي

5

سرمایه اجتماعي و قابلرتهای بازاریابي

0

قابلرتهای بازاریابي و عملکرد سازماني

معکو



مستقرم

مستقرم

مستقرم



معکو





مدیر ارشد
مدیر ارشد
کارشنا

بازرگاني

مدیر مراني
کارشنا

بازرگاني

مدیر مراني

 .1-2با افزایش سهح تحصرالت ،بر رابهه برا مترررهای سرمایه ارتباطي ،سرمایه
سازماني و سرمایه اجتماعي با قابلرتهای بازاریابي تاکرد برشتری شده است و رابهه
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مستقرم مران آنها مشاهده ميشود .حال آنکه در خصوص سایر مترررها ،پاسخگویان
با تحصرالت مختلف به مرزان مشابهي به تاثررگذاری مترررها بر یکدیگر اشاره کردهاند.
 .2-2تاثرر مرزان سابقه کار بر رابهه برا مترررها در فرضرههای  1و  ،0معکو

و در

سایر فرضرهها مستقرم بوده است .به عبارت دیگر متناسب با افزایش سابقه کار ،اعتقاد
به تاثررگذاری و شدت رابهه مران مترررهای سرمایه ارتباطي ،سرمایه سازماني،
سرمایه اطالعاتي و سرمایه اجتماعي با قابلرتهای بازاریابي برشتر ميشود.
 .9-2تفاوت معنيداری برا مرانگرا نظرات در چهار شرکت مورد مهالعه در خصوص
تاثرر سرمایههای دانشي -انساني ،ارتباطي ،اطالعاتي و اجتماعي بر قابلرتهای
بازاریابي ،مشاهده نميشود .تنها در شرکت فو د خوزستان در مورد تاثرر سرمایه
سازماني بر قابلرتهای بازاریابي ،برش از سایر شرکتهای مورد مهالعه تاکرد شده
است.
 . 9-2نوع پست سازماني بر رابهه برا تمام مترررهای مورد مهالعه تاثررگذار بوده
است .بهوریکه مدیران ارشد برش از سایر پستها بر رابهه برا دو متررر مورد مهالعه
در فرضرههای  9 ،2 ،1و  1تاکرد کردهاند .کارشناسان بازرگاني نرز تنها بر رابهه برا
مترررهای قابلرتهای بازاریابي و عملکرد سازماني در فرضره  0و مدیران مراني نرز
بر رابهه برا مترررهای سرمایه دانشي -انساني و قابلرتهای بازاریابي در فرضره 1
برش از سایریا تاکرد کردهاند.
 -9براسا

نتایم تحقرق ،مترررهای سرمایه انساني -دانشي ،سرمایه اطالعاتي،

سرمایه سازماني ،سرمایه ارتباطي و سرمایه اجتماعي به ترترب با کسب مرانگرا نمره
 9/23 ،9/12 ،9/59 ،9/01و  9/19حاهز رتبههای اول تا پنجم شدند.
 -1رتبهبندی نهایي شاخصهای مهرح شده در تحقرق با در نظر گرفتا نمره کسب
شده توسط هر شاخص در جدول ، 0بر اسا

اطالعات جدول اراهه شده است.

 .1-1شاخصهای توانایي نگهداری و بکارگرری دانش ،توانایي تشخرص و تحصرل
دانش ،درک صحرح از شرایط صنعت ،فهم سراستهای سازماني از سوی کارکنان و
ایجاد شبکه روابط در کسب و کار ،به ترترب به عنوان پراهمرتتریا شاخصها
شناسایي شدند.
 .2-1شاخصهای بسط آشنایيهای تجاری و تقویت همکاریهای مرانسازماني نرز به
عنوان کم اهمرتتریا شاخصها شناسایي گردید.
جدول  .0مقايسه و رتبهبندي فرضیههاي تحقیق ،شاخصهاي مربوطه و نمرات كسب شده

متررر

شاخص

تعداد

نمره

متررر

متررر
مرانگرا

رتبه

نهایي

انساني -دانشي

سرمايه
سرمايه اجتماعي
قابل

1

9/90

-

نمره

5

9/19

5

شاخص

5

9/23

1

میانگین

9

9/12

9

متررر

نهايي

7

9/59

2

مربوطه

شاخص
رتبه در

5

9/01

1

شاخصها

رتبه

جعفرپور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبررا و ارزیابي مدلي رابهة دارایيهای نا ملمو

و...

توانایي نگهداری و بکارگرری دانش

9/91

1

توانایي تشخرص و تحصرل دانش

9/79

2

2

9/00

9

3

آموزشهای کاری متنوع
توانایي به اشتراک گذاشتا و توسعه

1

9/51

1

9/10

5

15

درک صحرح از شرایط صنعت

9/72

1

3

فهم صحرح از مشتریان سازمان

9/07

2

7

فهم صحرح از رقبای سازمان

9/57

9

11

بهموقا بودن اطالعات

9/55

1

12

دقرق و صحرح بودن اطالعات

9/15

5

11

اهمرت اطالعات

9/12

0

11

9/99

7

22

دانش
توانایيهای کاری متنوع

سرمايه اطالعاتي

کافي بودن اطالعات
فهم سراستهای سازماني از سوی
کارکنان
آگاهي از رویههای سازماني از سوی

9/71

1

13

1

9/09

2

10

9/51

9

11

صحرح بودن رویههای سازماني

9/11

1

17

قابل پذیرش بودن رویههای سازماني

9/12

5

19

9/91

0

22

9/29

7

29

کارکنان
فهم فعالرتهای سازماني از سوی

سرمايه سازماني

کارکنان

توجه رویهها به دغدغههای کارکنان
و مدیر
وجود امکان اصالح در رویههای
سازماني
بدون تعصب بودن رویههای

9/11

9

9/70

1

5

شفا سازی در ارتباطات

9/07

2

1

توسعه ارتباطات تجاری مجازی

9/90

9

21

سازماني
ایجاد شبکه روابط در کسب و کار

سرمايه ارتباطي

پرهرز از بيحرمتي و فریب در

21

9/11

1

24

7/01

5

27

تقویت آگاهيهای اجتماعي

9/03

1

1

تقویت مهارتهای رابههای

9/10

2

11

تقویت اعتماد در مشتریان

9/17

9

25

تقویت تعامل مشتری -فروشنده

9/02

1

21

تقویت همکاریهای مرانسازماني

7/97

5

21

9/53

1

-

ارتباطات
بسط آشنایيهای تجاری

ابي

ري

بازا

يت-

هاي

موفقرت در اجرای برنامههای
بازاریابي
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توانایي پرشبرني نرازهای بازار

و...

9/17

2

-

توانایي بخشبندی بازار

9/90

9

توانایي ایجاد طرح و نام تجاری

9/13

1

-

9/10

5

-

9/03

0

-

توانایي در تحقرق و توسعه محصول/
خدمت
موفقرت در اجرای برنامههای فروش

 -5رتبهبندی نهایي سازمان های مورد مهالعه در تحقرق با در نظر گرفتا نمره کسب
شده توسط هر سازمان در جدول  7اراهه شده است .بر اسا

اطالعات ایا جدول؛

جدول  .7مقايسه و رتبهبندي نمرات كسب شده از سوي هر يک از شركتهاي مورد مطالعه
متغیرها

سرمايه

سرمايه

سرمايه

سرمايه

سرمايه

قابلیتهاي

اطالعاتي

ارتباطي

سازماني

اجتماعي

بازاريابي

گروه ملي صنعتي فوالد خوزستان

9/72

9/07

9/13

9/50

9/19

9/97

50/31

فوالد خوزستان

9/31

9/50

9/99

9/11

9/17

9/92

50/79

2

فوالد كاويان

9/51

9/50

9/07

9/97

7/39

9/21

50/53

9

فوالد اكسین خوزستان

9/15

9/93

9/27

9/91

9/23

9/90

50/01

1

میانگین نمره كسب شده

9/01

9/59

9/23

9/12

9/19

9/90

-

-

سازمانها

دانشي-
انساني

نمره

رتبه
1

 .1-5با تریا نمره در متررر سرمایه دانشي -انساني با مرانگرا  9/31توسط شرکت
فو د خوزستان کسب شد.
 .2-5با تریا نمره در متررر سرمایه اطالعاتي با مرانگرا  9/07توسط گروه ملي
صنعتي فو د خوزستان کسب شد.
 .9-5با تریا نمره در متررر سرمایه ارتباطي با مرانگرا  9/13توسط گروه ملي صنعتي
فو د خوزستان کسب شد.
 .1-5با تریا نمره در متررر سرمایه سازماني با مرانگرا  9/50توسط گروه ملي
صنعتي فو د خوزستان کسب شد.
 .5-5با تریا نمره در متررر سرمایه اجتماعي با مرانگرا  9/13توسط شرکت فو د
اکسرا خوزستان کسب شد.
 .0-5با تریا نمره در متررر قابلرتهای بازاریابي با مرانگرا  9/97توسط گروه ملي
صنعتي فو د خوزستان کسب شد.
 .0-5گروه ملي صنعتي فو د خوزستان با کسب نمره  50/31بهتریا و شرکت فو د
اکسرا با کسب نمره  50/01بدتریا وضعرت را از نظر مترررهای مورد نظر در برا
شرکتهای مورد مهالعه کسب نمودند.
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