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چکیده
در عصر حاضر ،کسبوکارهای مختلف باید از اقدامات و فعالیتهای بازاریابی متنوعی
برای دسترسی به مشتریان متعدد استفاده کنند .به همین دلیل ارزیابی اثربخشی فعالیتهای
بازاریابی ،بهمنظور حصول اطمینان از اینکه راهبردهای اتخاذ شده به تحقق اهداف منجر
میشود ،اهمیت یافته است .لذا این پژوهش به بررسی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی
میپردازد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر
اثربخشی بازاریابی با نقش میانجی قابلیت بازاریابی است .این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش را شرکتهای کوچک و متوسط فعال در شهرکهای صنعتی شهر بوشهر
تشکیل میدهند که تعداد آنها  157شرکت است .در این پژوهش از روش نمونهگیری در
دسترس برای دسترسی به اعضای جامعه استفاده شد .برای این منظور تعداد  110شرکت
بهمنزله نمونه انتخاب گردید .از پرسشنامه نیز بهمنزله ابزار جمعآوری داده ،استفاده گردید
که پس از گردآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش معادالت ساختاری به
کمک نرمافزار  Smart PLSانجام شد .درنهایت ،تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد ،هر یک از
متغیرهای کارآفرینی محوری ،بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی بهطور مستقیم بر اثربخشی
بازاریابی تأثیر مثبت دارند.

کلمات کلیدی :کارآفرینیمحوری ،بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی ،اثربخشی بازاریابی.
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مقدمه
فعالیتهای بازاریابی برای شرکتها ،بسیار مهم است زیرا بازاریابی موفق ،شرکتها
را برای کسب و حفظ مشتری توانا میسازد به همین دلیل است که آنها منابع
قابلتوجهی را برای فعالیت بازاریابی اختصاص میدهند (که و همکاران .)2006 ،1از
اینرو ،فعالیتهای بازاریابی برای فرآیندهای کسبوکار الزم است چرا که از
اثربخشی بازاریابی ،2اطمینان حاصل میشود .واضح است ،فعالیت بازاریابی تنها با
مشارکت همه عملکردهای کسبوکار باعث افزایش اثربخشی بازاریابی میشود (هی
و وی .)2011 ،3بر اساس مفهوم بازاریابی ،برنامهریزی و هماهنگی میان کلیه
فعالیتهای شرکت حول هدف اصلی تأمین نیازهای مشتری ،مؤثرترین ابزار دستیابی
و حفظ یک مزیت رقابتی و تحقق اهداف شرکت طی یک مدت زمان خاص است
(فردریک و وبستر .)1994 ،4با توجه به افزایش روزافزون رقابت در شرکتهای
کوچک و متوسط ،ارائه محصوالت و خدماتی متناسب با شرایط بازار و مشتریان
جهت دستیابی به اهداف کسبوکار و اثربخشی فعالیتهای بازاریابی از اهمیت زیادی
برخوردار است .با توجه به پژوهشهای بررسیشده کارآفرینی محوری،
بازارمحوری و قابلیت بازاریابی از جمله عوامل تأثیرگذار بر فعالیتهای بازاریابی
شرکت هستند .کارآفرینیمحوری بیانگر موقعیتی استراتژیک است تا بتواند بازاری
جدید را برای کسبوکار فراهم کند و با ریسکپذیری به دنبال ایجاد محصوالت و
بازارهای جدید باشد و نسبت به سایر رقبا در زمینه دستیابی به موقعیتها و
فرصتهای بازار جدید پیشقدم باشد (اسکیاسکیا و همکاران .)2014 ،5از طرفی
بازارمحوری ،در توانمندکردن شرکتها جهت درک مشتریان و آگاهی از اقدامات رقبا
برای توسعه استراتژیهای مناسب در تولید محصوالت جدید ،نقش مهمی دارد
(شامپی و رحمان .)2017 ،همچنین ،قابلیتها ،مجموعه کاملی از مهارتها و آگاهی
هستند که نتیجه فرآیندهای سازمانی هستند و به شرکت این امکان را میدهند تا
فعالیتهایی از قبیل توسعه محصول جدید و ارائه خدمات را با داراییهای خود،
هماهنگ کنند (سانتوس و مارینهو.)2018 ،6
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باوجود نمایان بودن هرچه بیشتر نقش کارآفرینیمحوری ،بازارمحوری و همچنین
قابلیتها و مهارتهای بازاریابی ،بازهم بسیاری از شرکتها و کسبوکارها در
رقابت با سایر رقبا در بازار شکست میخورند و محصوالت و خدمات ارائهشده
توسط آنها مدت زمان زیادی دوام نمیآورد .سؤالی که در اینجا مطرح است این
است که چرا بسیاری از شرکتها و کسبوکارها برای ارائه محصوالت و خدماتی که
متناسب با نیاز و سلیقه مشتری باشد ،توانایی الزم را ندارند؟ چه عواملی موجب
میشود که بعضی از شرکتها و کسبوکارها نیازهای مشتریان را بهخوبی
شناسایی کنند و با تولید و ارائه محصوالت و خدمات مناسب ،مشتریان زیادی را
جذب کنند؟ برای درک این پاسخ نیازمند بررسی و درک عمیق مفاهیم کارآفرینی
محوری ،بازارمحوری و قابلیتهای بازاریابی هستیم .در واقع آنچه در این بخش
مطرح میشود این است که برخی از شرکتها قبل از اقدام به تولید و ارائه خدمات به
بازار ،فعالیتهای بازاریابی و شناسایی دقیق نیازهای مشتریان بازار هدف را نادیده
میگیرند ،درنتیجه بهسرعت رقبایی از صحنه رقابت کنار میروند که بهخوبی
پژوهشهای بازاریابی را انجام دادهاند ؛ بنابراین ،درصورتیکه چنین مطالعاتی انجام
نگیرد و کسبوکارها از عوامل مهمی که بر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی آنها
تأثیر دارد ،آگاه نشوند ،نهتنها نمیتوانند موفقیتی در بازار رقابتی به دست آورند بلکه
به دلیل هزینههای زیادی که متحمل میشوند ،خیلی زود شکست میخورند و از
صحنه رقابت کنار میروند .در این زمینه پژوهشهای بسیار اندکی در ایران صورت
گرفته که همین تعداد اندک نیز فاقد جامعیت الزم است .از اینرو ،با توجه به
کمبودهایی که در مطالعات گذشته در زمینه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی وجود
دارد و همچنین نیاز شدید شرکتهای کوچک و متوسط به موفقیت در فعالیتهای
بازاریابی ،انجام پژوهشی در زمینه تأثیر کارآفرینیمحوری و بازارمحوری بر
اثربخشی بازاریابی با نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی در شرکتهای کوچک و
متوسط شهر بوشهر بسیار مفید هست .لذا مسئله اصلی در این پژوهش آن است که
کارآفرینی محوری و بازارمحوری چگونه میتوانند از طریق متغیر قابلیتهای
بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر بگذارند؟ هدف
این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر کارآفرینیمحوری و بازارمحوری از طریق متغیر
قابلیتهای بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط شهر
بوشهر است.
در ادامه پس از تشریح مبانی نظری و تجربی موجود در ارتباط با موضوع پژوهش،
به ارائه مدل مفهومی طراحیشده که نحوه ارتباط متغیرهای اصلی پژوهش را نشان
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میدهد ،پرداخته خواهد شد .سپس با جمعآوری دادهها مدل مفهومی طراحیشده
پژوهش ،آزمون خواهد شد و بر اساس یافتههای بهدستآمده از نتایج این پژوهش،
پیشنهادهای کاربردی ارائه میگردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اثربخشی بازاريابی
اثربخشی بازاریابی پژوهشگران مختلفی مطالعه شده است (موگاتی و باکوندا،1
2019؛ آیدین و تاندیو .)2016 ،2در این مطالعه ،اثربخشی بازاریابی بهمثابه توانایی
سازمان برای رسیدن به اهداف کوتاهمدت تعریف شده که ممکن است تأثیر مثبتی بر
عملکرد مالی مانند رشد فروش ،بهبود سود ناخالص و موفقیت در معرفی محصول
جدید ،داشته باشد (آیدین و تاندیو .)2016 ،با توجه به دیدگاه لو دون و همکاران
( ،)2005شرکت باید بهصورت دورهای اثربخشی بازاریابی کلی خود را بررسی کند.
مسائلی که جهت ارزیابی اثربخشی بازاریابی تجزیه تحلیل میشوند ،شامل (النکستر
و مسینقام :)2011 ،3تا چه حد این شرکت مشتری محور است؛ فعالیتهای مختلف تا
چه حد با عملکردهای بازاریابی یکپارچه است و تا چه حد عملکردهای بازاریابی ،خود
را با دیگر عملکردها ،هماهنگ میکنند؛ اثربخشی سیستمهای اطالعات بازاریابی در
چه سطحی است؛ تا چه حد برای برنامهریزی بازاریابی ،کیفیت استراتژیهای فعلی و
بهرهوری برنامهریزی احتمالی ،دیدگاه استراتژیک وجود دارد؛ تا چه حد برنامه
بازاریابی با سطوح پایینتر ارتباط برقرار میکند؛ و سرعت پاسخگویی به تحوالت
بازاریابی و استفاده از منابع بازاریابی چقدر است .اثربخشی بازاریابی زمانی حاصل
میشود که مدیران اطالعات الزم را برای اهداف برنامهریزی و تخصیص منابع مؤثر
بازارهای مختلف ،محصوالت و قلمروها ،در اختیار داشته باشند .همچنین ،اثربخشی
بازاریابی به صالحیت مدیران برای ارائه راهبردهای سودمند ،فلسفه سازمان و منابع
اطالعات بستگی دارد .درنهایت ،اثربخشی بازاریابی به توانایی پیادهسازی
موفقیتآمیز برنامههای بازاریابی در سطوح مختلف سازمان ،وابسته است (آپیا ادو و
همکاران.)2001 ،4
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اثربخشی بازاریابی تا حدی به فعالیتهای بازاریابی بستگی دارد و مستلزم پنج
ویژگی بازارمحوری است .بهطور خاص ،ازنظر اثربخشی بازاریابی ،مدیران به
مهارت در زمینه رویکرد بازاریابی خود ،سازمان و تعیین استراتژی سودآور بر
اساس منابع اطالعات ،نیاز دارند (آپیا ادو و همکاران .)2001 ،بهطورکلی ،پژوهش در
مورد اثربخشی بازاریابی میتواند به دو دیدگاه عمده تقسیم شود (فرید یحیایی و
همکاران .)2012 ،1در دیدگاه اول ،پژوهشگران مفهوم اثربخشی بازاریابی را مطالعه
میکنند و سعی میکنند مؤلفههای آن را تعیین کنند .این دیدگاه را کاتلر ()1977
توسعه داد .وی معتقد است اثربخشی بازاریابی به ترکیب پنج فعالیت بستگی دارد.
ویژگیهای اثربخشی بازاریابی کاتلر که چشمانداز درونی و بیرونی را برای
قابلیتهای بازاریابی اتخاذ میکند شامل فلسفه مشتریمحوری ،سازمان یکپارچه،
اطالعات بازاریابی مناسب ،استراتژیمحوری و کارایی عملیاتی است .موگاتی و

باکوندا ( )2019در پژوهش "ترکیب جنسیتی هیئتمدیره و اثربخشی بازاریابی در
بازار مصرف زنان در زیمبابوه" دریافتند ،تفاوتهای قابلتوجهی در سطوح
اثربخشی بازاریابی خارجی بین هیئتمدیرههای زنان و مردان وجود دارد.
هیئتمدیره زنان سطح باالیی از اثربخشی بازاریابی خارجی را بر ارزش ادراکشده
مشتری ،وفاداری ،رضایت ،عملکرد برند و معنای نمادین نشان داد .این مطالعه نشان
داد ،اثربخشی بازاریابی را تنها شرکتهایی بهدست میآورند که راهبردهای
بازاریابی مناسب را برای بازار مصرف زنان به کار میبندند.
این پژوهش بر اساس دیدگاه کاتلر ( ،)1977به مطالعه اثربخشی بازاریابی میپردازد.
در دیدگاه دوم ،پژوهشگران اثربخشی بازاریابی ،معیارها و اقدامات آن را بررسی
میکنند .این دیدگاه عمدتاً شامل ارزیابی و اندازهگیری عملکرد بازاریابی است و
اعتبار خود را از مسئولیتپذیری بنیاد علمی بازاریابی بهدست آورده است .همچنین،
از سال  2000کاهش هزینههای بازاریابی از اولویتهای پژوهشی این دیدگاه است.
این دیدگاه تالش میکند تا اقدامات و معیارهای مختلف ارزیابی اثربخشی بازاریابی
را شناسایی و معرفی نماید.
کارآفرينیمحوری .کارآفرینیمحوری ،برای بهبود روحیه کارآفرینی شرکتها و
تأثیر آن در فرایندهای استراتژیک ،عامل مهمی بهشمار میرود .نظریههای علمی در
این زمینه پس از انتشار نظریه کوین و سلوین ( ،)1991بهبود یافت .آنها ،کارآفرینی
محوری را بهصورت تجربی در سطوح شرکت توصیف کرده و ساختار
Faridyahyaie
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کارآفرینیمحوری را به اوج رساندند .بعد از انتشار این نظریه ،پژوهشهای زیادی در
زمینه کارآفرینی محوری انجام شد و پژوهشگران دریافتند بین کارآفرینی و
کارآفرینیمحوری تفاوت وجود دارد .کارآفرینیمحوری ،به آن وضعیت استراتژیک و
قابلیت سازمانی اشاره دارد که بر نوآور بودن ،ابتکار عمل داشتن و ریسکپذیری
متمرکز است (سانتوس و مارینهو .)2018 ،1برخی از پژوهشگران کارآفرینی محوری
را بهمنزله یک قابلیت سازمانی کلیدی شرکتهای بینالمللی تعریف کردهاند که در
شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها و گسترش به بازارهای خارج از کشور ،به
سازمانها کمک میکند (کوکاک و آبیمبوال .)2009 ،2کارآفرینی محوری در خط اول
گفتار علمی کارآفرینی در طول سه دهه گذشته قرارگرفته است .سلوین و

ترجسن 3

( )2011اظهار داشتند کارآفرینیمحوری "مرکزی برای پژوهشهای کارآفرینی و

استراتژیک" است .به اعتقاد یون جو و همکاران ،)2012( 4شرکتها در محیطهای
پرتالطم برخالف محیطهای ایستا تمایل بیشتری دارند تا نوآور ،مخاطرهپذیر و
پیشگام باشند .در واقع یک سازمان کارآفرین ،همواره قادر است خود را با تغییرات
فراوان و اساسی محیط خارج وفق دهد و برنامههای خود را متناسب با تغییر
نیازهای محیطی ،منعطف کند .یک شرکت به فعالیتهای استراتژیک مناسبی نیاز دارد
تا بر کارآفرینیمحوری سرمایهگذاری کند و از این طریق به مزایای رقابتی و عملکرد
مطلوب دست یابد (لیسبوا و همکاران.)2011 ،5
بهطور خالصه ،شرکتهای کارآفرین از طریق پیشبینی فرصتها در بازار و غلبه بر
رقبا ،به توسعه پروژههای خالق و نوآور گرایش دارند .شرکتهای کارآفرین از
اقداماتشان انتظارات باالیی دارند اما مخاطرات را نیز در نظر میگیرند؛ اما شرکتهای
غیر کارآفرین ،به واکنش انفعالی ،تطابق و دوری از مخاطره بر مبنای سیاست پیروی
از رقبا تمایل دارند .بهعبارتدیگر ،شرکتهایی که کارآفرینی محور نیستند ،میایستند
و تماشا میکنند .با وجود این ،طبیعت چند بُعدی کارآفرینی محوری همچون موضوع
قابلبحث باقیمانده است (اسکار گنزالز و همکاران .)2009 ،6بهطورکلی ،درحالیکه
ادبیات زیاد و رو به رشدی در زمینه کارآفرینی محوری وجود دارد ،این پژوهش از
مقیاس میلر ( )1983و کوین و سلوین ( )1989بهمنزله پایهای برای اندازهگیری
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کارآفرینی محوری استفاده کرده است .با توجه به دیدگاه سانتوس و مارینهو ()2018
نوآوری بیانگر گرایش یک شرکت به مشارکت و حمایت از ایدههای جدید ،اخبار،
تجربه و فرآیندهای خالق تعریف شده است که ممکن است به محصوالت و خدمات
جدید یا فرآیندهای فناورانه منجر شود .پیشگام بودن نیز ،چگونگی ارتباط یک شرکت
با فرصتهای بازار و بهرهبرداری از فرصتها ،تعریف شده است .ریسکپذیری
استقراض مقادیر زیادی سرمایه برای تصاحب فرصتها و کسب بازدهی باال،
توصیف شده است.
پژوهشهای موجود در زمینه کارآفرینی محوری نشان میدهند که بین کارآفرینی
محوری ،قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی رابطه وجود دارد .بهطور مثال

سیلویا و راجشخوار ( )2015در پژوهش "کارآفرینیمحوری ،قابلیت بازاریابی و

عملکرد :نقش تعدیلگر شدت رقابت در سرمایهگذاریهای جدید آمریکای التین" به
گسترش پژوهشهای قبلی در زمینه اینترنت اکسپلورر ،بررسی میزان ارتباط
کارآفرینیمحوری و قابلیت بازاریابی ،با توجه به نقش تعدیلگر شدت رقابت و
بررسی اینکه این عوامل چه تأثیری بر عملکرد دارند ،پرداختند .یافتهها نشان داد،
نقش تعدیلگر شدت رقابت در این رابطهها ،موجب عملکرد بهتر میشود و پیامدهای
مهمی برای تصمیمگیری دانشمندان در مورد اینترنت اکسپلورر و پزشکان در مورد
تخصیص کارآفرینی محوری بهمنظور افزایش قابلیت بازاریابی مورد نیاز برای
افزایش عملکرد دارد .آیدین و تاندیو ( )2016نیز به بررسی رابطه قابلیت بازاریابی و
اثربخشی بازاریابی پرداختند و تأثیر مثبت قابلیت بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی
شرکتها را تأیید کردند .گلدسون و اگوستینا ( )2008نیز پژوهشی با هدف ارزیابی
تأثیر صالحیتهای مدیریتی بر اثربخشی بازاریابی ،انجام دادند .نتایج مطالعه آنها
یافتههای مطالعات پیشین را مورد تأیید قرار داد و نشان داد یک رابطه قوی بین
صالحیتهای مدیریتی و اثربخشی بازاریابی سازمانها در نیجریه ،وجود دارد .نجفی
توانی و همکاران ( ،)2016سالستیو ( ،)2016فریدیحیایی و همکاران ( )2012و اسکار
گنزالز و همکاران ( )2009نیز از دیگر پژوهشگرانی هستند که در زمینه کارآفرینی
محوری ،قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی به پژوهش پرداختند .بنابراین با
توجه به آنچه که بیان شد ،فرضیه اول پژوهش بهصورت ذیل مطرح میشود:
فرضیه اول :کارآفرینیمحوری بر قابلیت بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بازارمحوری .بازارمحوری شامل ایجاد آگاهی در مورد بازار تا شرکت قادر باشد
نیازهای جاری و آتی مشتریان را پیشبینی کند و این بینش را در تمام واحدهای
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سازمانی برای پاسخگویی گسترده به آن ،منتشر کند .بازارمحوری بر کسب
اطالعات ،انتشار و کاربرد آن و نیز رابطهاش با خدمترسانی مؤثر در مورد نیازها و
خواستههای مصرفکنندگان تمرکز دارد .تعدادی از پژوهشگران بازارمحوری را
مرکز قابلیتهای پویای بازاریابی میدانند (بارالز و همکاران .)2014 ،1همچنین ،آیدین
و تاندیو ( )2016معتقدند بازارمحوری و توجه به محیط ،عنصر عمده و اصلی
بازاریابی بوده و عامل مهمی در راستای توانمند کردن شرکتها برای درک بازار و
ایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب ،برای تحقق نیازها و خواستههای
مشتری است .در واقع بازارمحوری شرایطی را برای سازمانها فراهم میکند تا به
اطالعاتی که برای اثربخشی بازاریابی نیاز است ،دست یابند .همچنین ،به سازمانها
در تجزیهوتحلیل شرایط کمک میکند؛ به این صورت که با تغییر و واکنش به تغییر
شرایط محیطی ،توانایی سازمان را برای دستیابی به سود و منفعت فراهم میسازد؛
بنابراین سازمانهایی که اطالعات دقیقی از بازار خود کسب میکنند ،راحتتر
میتوانند شیوهها و فعالیتهای بازاریابی خود را تغییر دهند .شرکتهایی که به
مصرفکنندگان نزدیک هستند ،مجموعهای از ارزشهای مشترک دارند؛ آنها بازار
محور هستند و به سطح باالیی از اثربخشی بازاریابی دست مییابند .در چنین
شرکتهایی ،تعامل با مصرفکنندگان باهدف توسعه ارائه خدمات ،توجه به کیفیت و
نوآوری است زیرا موقعیت و جایگاه یک شرکت توسط مشتریان ،بهوجود میآید.
شرکتهایی که بازاریابی اثربخشی دارند ،قابلتشخیص هستند؛ زیرا آنها توجه
زیادی به مشتری دارند و همواره بهترینها را برای آنها میخواهند .شرکتهایی که
از اثربخشی بازاریابی باال برخوردار هستند در صورت رقابت با رقبا ،بهتر از
شرکتهایی که بازاریابی اثربخش ندارند ،عمل میکنند (نوربورن و همکاران.)1990 ،2
نارور و همکاران ( )2004اظهار داشتند ،علت اختالفنظر در زمینه بازارمحوری این
است که بازارمحوری را تنها بهمثابه ،بازار محور واکنشی (پاسخگو) ،در نظر
میگیرند .درحالیکه بازارمحوری از دو مجموعه رفتار ضروری ،تشکیل شده است.

اول ،بازارمحوری "واکنشی " است که یک کسبوکار همواره تالش میکند تا نیازهای

صریح و بیانشده مشتریان را کشف ،درک و رفع کند .پژوهشهای متعددی بر
بازارمحوری واکنشی تمرکز کردهاند .مجموعه دوم" ،رفتارهای فعال" است که در آن
یک کسبوکار تالش میکند تا نیازهای پنهان مشتریان را کشف ،درک و رفع کند.
برای مثال ،تشنگی ،نیاز بیان شده مشتری است زیرا راهحلهای آن در لیست خرید
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مشتری قرار دارد اما نیازهای پنهان ،نیازها و راهکارهایی هستند که مشتری از آن
آگاه نیست .بهطورمثال ،توسعه کامپیوترها .پژوهشهای کهلی جاورسکی (،)1990
نارور و اسالتر ( ،)1990در زمینه کشف نیازهای پنهان مشتری ،هستند .بهطورکلی،
بازارمحوری چه واکنشی باشد چه فعال ،باید پایهای برای نوآوری کسبوکار باشد
(نارور و همکاران .)2004،همچنین مطالعات نشان میدهند که بازارمحوری در سطح
یک شرکت بهمثابه یک قابلیت محسوب میشود (تئودوسیو و همکاران.)2012 ،1
قابلیتهای بازاریابی نیز شامل دانش رقابت و مشتریان و همچنین مهارت در
بخشبندی ،هدف قرار دادن بازارها در تبلیغات ،قیمتگذاری و فعالیت یکپارچه
بازاریابی هستند (وانتو)2016 ،2؛ بنابراین با توجه به بازارمحوری ،توسعه قابلیتهای
بازاریابی مناسب ممکن است بر سطح رقابت در بازار تأثیرگذار باشد (موری و
همکاران .)2011 ،3در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی را میتوان یافت که تأثیر
بازارمحوری بر قابلیت بازاریابی را مورد بررسی قرار دادهاند .بهطورمثال حکیمی
( ،)1396در پژوهشی نشان داد ،بازارگرایی در ارتباط بین فرهنگسازمانی و

قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبتی دارد .الهنزاب و همکاران ( )2018پژوهش "رابطه
بین بازارمحوری ،تکنولوژی محوری ،گرایش کارآفرینی و عملکرد سازمانی" را انجام
دادند .نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که جهتگیری استراتژیک با عملکرد سازمانی
رابطه مثبت و معناداری دارد .یافتهها همچنین نشان داد که بازارمحوری به افزایش
توسعهسازمانی و به دنبال آن تکنولوژی محوری و درنهایت کارآفرینی محوری
میشود .شامپی و رحمان ( )2017در پژوهشی دریافتند ،بازارمحوری بر قابلیت
بازاریابی تأثیر مثبتی دارد .همچنین ،موری و همکاران ( )2011رابطه بین
بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی ،مزیت رقابتی و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند و
روابط مثبت بین این متغیرها را تأیید کردند .از جمله پژوهشهای دیگری که به
بررسی رابطه بازارمحوری و قابلیت بازاریابی پرداختهاند میتوان به پژوهشهای
مورگان و همکاران ( ،)2009هیدسوک ( )2016و کاکیوالتی و لی ( )2016اشاره کرد.
نتایج پژوهش آنها نیز رابطه مثبت بین بازارمحوری و قابلیت بازاریابی را تأیید کرد.
پژوهشهای پیشین نشان میدهند ،شرکتهایی که از طریق بازارمحوری به شناسایی
دقیق نیازهای مشتریان اقدام میکنند ،بهواسطه تأمین به هنگام و دقیق نیازهای بازار
هدف به سطح باالیی از اثربخشی بازاریابی دست مییابند .در این راستا ،لنکستر و
1

Theodosiou
Wantao
3
Murray
2

 348نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

ماسینگام ( )2011اظهار داشتند ،توسعه بازارمحوری برای بهبود اثربخشی بازاریابی،
تمرکز بر مشتریان ،رقبا و تغییرات محیطی اهمیت زیادی دارد .پژوهشگران دیگری از
جمله قربانی و همکاران ( )2014نیز اظهار داشتند ،بازارمحوری تأثیر قابلتوجهای بر
اثربخشی بازاریابی دارد .همچنین فریدیحیایی و همکاران ( )2012نیز به شناسایی
معیارهای اثربخشی بازاریابی در واحدهای صنعتی پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد شش معیار سهم بازار ،سودآوری ،رشد فروش ،تعداد مشتریان ،رضایت و
وفاداری مشتری در اندازهگیری اثربخشی بازاریابی مؤثرند .در نهایت با توجه به
آنچه که بیان شد ،فرضیه دوم پژوهش بهصورت ذیل مطرح میشود:
فرضیه دوم :بازارمحوری بر قابلیت بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
قابلیت بازاريابی
گرانت میگوید ،قابلیتها نتیجه گروههایی از منابعاند که با یکدیگر کار میکنند
(حمیدیزاده و خیرخواه .)1391 ،تعدادی از پژوهشگران معتقدند ،قابلیتهای
بازاریابی فرآیند یکپارچهای هستند که شرکت منابع محسوس و نامحسوس خود را
برای آگاهی از پیچیدگی نیازهای ویژه مشتریان ،دستیابی به تمایز نسبی در
محصوالت به کار می گیرد تا به برتری رقابتی و سرانجام به کیفیت برند برتر ،دست
یابد (دی1994 ،؛ دوتا و همکاران1999 ،1؛ سانگ و همکاران .)2005 ،2بر اساس ادبیات
فرض میشود شرکتی که قابلیتهای برتر بازاریابی دارد ،میتواند به عملکرد
کسبوکار برتر دست یابد؛ زیرا شرکت میتواند از طریق محصوالت جدید باکیفیت
باالتر ،قیمت فروش مناسب ،خدمات بهتر به مشتریان و کسب اطالعات مفید دیگر،
تصمیمگیریهای مناسبتر در مورد بازاریابی انجام دهد و مشتریهایی را هدف قرار
دهد که ارزش بنیادی بیشتری دارند .این قابلیتها ممکن است منابع ارزشمند ،نادر،
ناقص و غیرقابل تعویض مزیت رقابتی باشند که میتواند عملکرد را افزایش دهد.
همچنین مدیران و کارکنان شرکت میتوانند منابع تجدید ساختار را از طریق تجدید
ساختار مجدد تغییر دهند و بهطور مداوم از طریق توسعه محصوالت جدید
فعالیتهای ترکیبی بازاریابی جدید را معرفی کنند (مورگان و همکاران .)2009 ،قابلیت
بازاریابی میتواند بهمنزله یک مهارت و صالحیت شرکت تعریف شود که عالوه بر
اینکه این امکان را برای شرکت فراهم میکند تا تغییرات موجود در بازار را درک
کند ،شرکت را قادر میسازد تا عملیات خود را در بازار با اثربخشی بیشتری انجام
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دهد (دی .)1994 ،قابلیت بازاریابی ،نتیجه یک فرآیند یکپارچه است که برای رفع
نیازهای بازار مربوطه ،طراحی شده است (ورهایس و مورگان.)2005 ،1
سانگ و همکاران ( )2007در مطالعه خود به این نتیجه دستیافتاند که قابلیتهای
بازاریابی بهمنزله یک منبع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی یک شرکت بهحساب
میآیند .علیرغم مجموعه پژوهشهای قابلیتهای بازاریابی ،در مورد این که
قابلیتهای بازاریابی چه چیزی هستند و چگونه مورد سنجش قرار میگیرند توافق
کمّی وجود دارد .بر این اساس ،میتوان پژوهشهایی را که به بررسی قابلیت
بازاریابی پرداختهاند را در دودسته قرار داد :دسته اول به بررسی توانایی برقراری
ارتباط با تبلیغات ،قیمتگذاری ،ویژگیهای محصول ،توزیع ،ارتباطات ،فروش،
برنامهریزی و طرحهای اجرا پرداختند .دسته دوم به بررسی مسئولیتپذیری ،توانایی
برقراری ارتباط با مشتری ،نوآوری ،همکاری و قدرت سازمانی پرداختند (کاکیوالتی
و لی .)2016 ،در فعالیتهای یک شرکت قابلیتها ،اهمیت بسیاری دارند؛ بنابراین،
قابلیت بازاریابی نیز ،تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی بازاریابی دارد (رانگی،2
.)2013تئودوسیو و همکاران ( )2012نشان دادند ،انواع قابلیتهای بازاریابی،
محرکهای اثربخشی بازاریابی مهم و قابلتوجهی هستند .بهمنظور تخصیص منابع
مؤثر ،برای حمایت از تنوع سطح محصول -بازار ،شرکتها به قابلیتهایی نیاز دارند
تا مزایای متعددی به مشتریان خود ارائه دهند؛ زیرا سطح باالیی از قابلیتهای
بازاریابی ساختاری و تخصصی ،منجر به بهبود سطح اثربخشی بازاریابی میشود
(ورهایس و همکاران .)2009 ،حاجیپور و همکاران ( )1391پژوهش "تبیین استراتژی

محصول-بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار" را انجام دادند و
یافتههای آنها نشان داد که قابلیت بازاریابی بر عملکرد بازار تأثیر مثبت و معناداری
دارد .سعید و همکاران )2016(3در پژوهش "بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی و عملکرد
محصول جدید با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب" یافتههای مطالعات قبلی را که ادعا

میکردند بین بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی و عملکرد محصول جدید ،رابطه مثبتی
وجود دارد را تأیید میکنند .همچنین ،نتایج نشان داد ظرفیت جذب ،رابطه بین
بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی و عملکرد محصول جدید را تعدیل میکند .همچنین
آنها اظهار داشتند ،متخصصان باید ظرفیت جذب را بهمثابه یک عامل رقابتی که بر
بازارمحوری و قابلیت بازاریابی تأثیرگذار است ،در نظر بگیرند .در بین پژوهشهایی
1

Vorhies & Morgan
Rungi
3
Saeed, Hossein & Zhaleh
2
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که مورد بررسی قرار گرفت ،آیدین و تاندیو ( )2016رابطه بین قابلیت بازاریابی و
اثربخشی بازاریابی را موردمطالعه قراردادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد قابلیت
بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح اثربخشی بازاریابی شرکتها دارد .با
توجه به آنچه که بیان شد ،فرضیه سوم پژوهش بهصورت ذیل مطرح میشود:
فرضیه سوم :قابلیت بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روششناسی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش .با مشخص شدن متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و
برقراری ارتباط بین آنها از طریق پشتوانه پیشینه تجربی و تدوین فرضیههای
پژوهش ،مدل و چارچوب مفهومی این پژوهش توسط پژوهشگران پژوهش حاضر
تدوین گردید .در مدل مفهومی این پژوهش ،متغیر اثربخشی بازاریابی از مدل کاتلر
( )1977استخراج شده است که ابعاد آن شامل فلسفه مشتری محوری ،ارتباطات
بازاریابی؛ اطالعات بازاریابی کافی ،استراتژی محوری و کارایی عملیاتی است و
متغیر قابلیت بازاریابی از مدل ورهایس و مورگان ( )2005استخراج شده است که
برای سنجش آن از مفاهیم خدماتدهی به مشتریان ،ارتباط با مشتری ،شبکه توزیع،
پژوهشهای بازاریابی ،اثربخشی فعالیتهای پیشبردی ،قیمتگذاری ،تولید محصوالت
بهروز و بخشبندی و نظارت بر عملکرد بخش بازاریابی استفادهشده است .همچنین
متغیر کارآفرینی محوری از مدل کوین و سلوین ( )1991و میلر ( )1983استخراجشده
است که ابعاد آن شامل نوآوری ،پیشگامی و ریسکپذیری است و متغیر
بازارمحوری نیز از مدل نارور و اسالتر ( ،)1990استخراجشده است با ابعاد
مشتریمحوری ،رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفهای را در برمیگیرد .چارچوب
مدل مفهومی این پژوهش در شکل  1ارائه شده است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا ،توصیفی -پیمایشی
و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکتهای کوچک و
متوسط فعال واقع شده در شهرکهای صنعتی  1و  2شهر بوشهر تشکیل میدهند.
طبق آمار و اطالعات شهرکهای صنعتی استان بوشهر ،تعداد شرکتهای فعال
واقعشده در شهرک صنعتی  1بوشهر برابر با  32شرکت و شهرک صنعتی  2بوشهر
برابر با  125شرکت است .لذا با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران برای جامعه
آماری محدود و با سطح اطمینان  95درصد و سطح خطای نمونهگیری  5درصد،
تعداد  110نمونه برای این پژوهش تعیین گردید .واحد تحلیل نمونه در این پژوهش،
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مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکتها بوده است .در این پژوهش به
علت فقدان همکاری برخی از شرکتها در ارائه دادهها و تکمیل پرسشنامه از روش
نمونهگیری در دسترس استفادهشده است .قلمرو زمانی پژوهش نیز زمستان سال
 1396است .تعداد  115پرسشنامه بهطور حضوری بین اعضای جامعه آماری توزیع
و نهایتاً تعداد  110پرسشنامه جمعآوری شد .ابزار گردآوری دادههای این پژوهش،
پرسشنامه هست .پرسشنامه این پژوهش از سه قسمت تشکیل شده است که شامل
بخش مقدمه ،بخش سؤاالت جمعیتشناختی و بخش سؤاالت سنجش متغیرهای اصلی
پژوهش.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

برای سنجش متغیرهای اصلی پژوهش ،تعداد  41سؤال از طریق تلفیق پرسشنامهها و
پژوهشهای پژوهشگران دیگر در ارتباط با موضوع پژوهش ،طراحی گردید .مقیاس
سنجش متغیرها در این پژوهش طیف پنجقسمتی لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد،
خیلی زیاد) است .جدول  1اطالعات چگونگی طراحی سؤاالت پرسشنامه را ارائه
میدهد .با توجه به اینکه پرسشنامه این پژوهش از روی پرسشنامهها و پژوهشهای
پژوهشگران دیگر طراحی گردیده است و روایی آن قبالً سنجیده شده است ،لذا
میتوان گفت که پرسشنامه پژوهش از روایی الزم برخوردار است .ولی باوجود این،
برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش ،مجدداً از روش اعتبار محتوای صوری
استفاده گردید .برای این منظور ،پرسشنامه طراحیشده در اختیار تعدادی از اساتید
و خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی و مدیران بازاریابی و فروش
شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهر بوشهر قرار داده شد و از آنها
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خواسته شد تا نظر خود را در مورد روایی پرسشنامه بیان فرمایند .پس از
جمعآوری نظرات ،پرسشنامه نهایی طراحی گردید .همچنین جهت سنجش روایی
سؤاالت پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش از شاخص میانگین واریانس
استخراجشده )AVE( 1نیز استفاده شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از
متداولترین روش ارزیابی پایایی پرسشنامه یعنی ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از  0/7باالتر و برای کل
پرسشنامه نیز برابر با  95درصد بوده که ضریب مناسبی است و حاکی از آن است
که پایایی ابزار پژوهش در سطح مناسبی قرار دارد .همچنین برای سنجش پایایی
پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی )CR( 2نیز استفاده گردید 1 .نتایج شاخصهای
روایی و پایایی پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول  -1متغیرهای پژوهش و منابع استخراج گويهها و نتايج پايايی ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامه)
ابعاد

متغیر

کارآفرينیمحوری

نوآوری

 3گویه

پیشگامی

 3گویه

ریسکپذیری
هماهنگی میان
بازارمحوری

تعداد
پرسش

وظیفهای
رقیب محوری

 3گویه

مشتری محوری

 3گویه

اثربخشی

کارایی عملیاتی

بازاريابی

اطالعات
بازاریابی
استراتژی
محوری

0/78

0/91

0/86

 3گویه

مشتری محوری

ارتباطات

استخراجشده

ترکیبی

کرونباخ

 3گویه

 3گویه

بازاریابی

میانگین
واریانس

پایایی

ضریب آلفای

0/66

0/85

0/74

منابع استخراج
گویههای سنجش
متغیرها
(کوین و سلوین،
1991؛ میلر)1983 ،

(نارور و اسالتر،
)1990

 3گویه
 3گویه

0/79

0/79

0/74

 3گویه

(کاتلر1977 ،؛ وبستر
)1995

 3گویه

قابلیت بازاريابی

 8گویه

کل پرسشنامه

41

0/72

0/95

0/94

(ورهایس و مرگان،
)2005

0/95

Average Variance Extracted
Composite Reliability

1
2
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بهمنظور محاسبه روایی همگرا ،فورنل و الرکر 1شاخص میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEرا پیشنهاد دادهاند .اگر شاخص میانگین واریانس استخراجشده
حداقل برابر با  0/5باشد ،بیانگر آن است که متغیرها از روایی همگرای مناسبی
برخوردارند .به این معنی که یک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس
شاخصهای (متغیرهای آشکار) خود را بهطور متوسط تبیین کند .با توجه به اینکه
در این پژوهش شاخص میانگین واریانس استخراجشده برای تمامی متغیرهای
پژوهش باالی  0/5است ،لذا روایی همگرای متغیرهای مدل تأیید میشود .ضریب
پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ابزار اندازهگیری را میسنجند.
همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار ضریب پایایی ترکیبی و
ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/7است ،بنابراین
پایایی سؤالهای متغیرهای موجود در پرسشنامه در حد قابلپذیرش هستند.
برای آزمون فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش از روش مدلسازی معادالت
ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) به کمک نرمافزار اسمارت پی ال

اس 2

استفادهشده است .علت استفاده از نرمافزار  Smart PLSآن است که تعداد نمونههای
این پژوهش پایین است و با نرمافزارهای لیزر و ایموس که به تعداد نمونه آماری
حساسیت دارند ،نمیتوان مدل مفهومی پژوهش را مورد آزمون قرار داد.

تحلیل دادهها و يافتهها
برای تحلیل دادههای پژوهش از توصیف آماری جهت تحلیل متغیرهای جمعیت
شناختی استفاده شد .جدول  ،2متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش است که از طریق
گردآوری  110پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
جدول  -2ويژگیهای جمعیت شناختی پاسخگويان
متغیر جمعیت شناختی
سمت پاسخدهندگان

سابقه فعالیت شرکت

بازار فروش محصوالت
نوع فعالیت

سطوح
مدیر بازاریابی و فروش
کارشناس بازاریابی و فروش
 1تا  2سال
 3تا  5سال
 6تا  10سال
بیشتر از  10سال
بازار داخلی
بازار داخلی و خارجی
تولیدی
خدماتی

درصد فراوانی
61/8
38/2
6/4
10/0
20/9
62/7
60/9
39/1
83/7
16/3

Fornell & Larcker
Smart PLS

1
2
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همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،بیشتر پاسخدهندگان با  61/8درصد مدیر
بازاریابی و فروش ،سابقه فعالیت بیشتر شرکتها با  62/7درصد بیش از  10سال،
بازار فروش محصوالت بیشتر شرکتها بازار داخلی با  60/9درصد و درنهایت 83/7
درصد از شرکتهای کوچک و متوسط فعال در شهرکهای صنعتی شهر بوشهر به
فعالیتهای تولیدی میپردازند.
آزمون مدل مفهومی پژوهش .مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش از روش
مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار  ،Smart PLSمورد آزمون قرار
گرفتند .مدلسازی معادالت ساختاری به پژوهشگر یاری میرساند تا الگوی نظری را
که از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل یافته ،هم بهطورکلی و هم بهگونهای جزئی
مورد آزمون و بررسی قرار دهد .در مدل معادالت ساختاری ،کلیه متغیرهای پژوهش
به دودسته پنهان و آشکار تقسیم میشوند .متغیرهای آشکار (مستطیل) یا مشاهده
شده بهگونهای مستقیم بهوسیله پژوهشگر اندازهگیری میشود ،درحالیکه متغیرهای
پنهان (بیضی) یا مشاهده نشده بهصورت مستقیم اندازهگیری نمیشوند ،بلکه بر
اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده ،استنباط میشوند.
متغیرهای پنهان بیانگر سازههای تئوریکی هستند که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و
از طریق سایر متغیرهای آشکار ساخته شده ،مشاهده میشوند .نمودار  2مدل اجرا
شده پژوهش را در حالت تخمین ضرایب مسیر استاندارد و نمودار  3مدل اجرا شده
پژوهش را در حالت تخمین ضرایب معناداری نشان میدهد.
اعداد داخل بیضی شاخص ضریب تعیین میباشند .ضریب تعیین ( )R2بررسی میکند
چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیر(های) مستقل تبیین میشود؛
بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر و برای
متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد .هر چه این میزان بیشتر باشد ،ضریب تأثیر
متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت که دو متغیر
کارآفرینی محوری و بازارمحوری رویهمرفته توانستهاند  24درصد از واریانس
متغیر قابلیت بازاریابی را تبیین کنند .همچنین ،متغیر قابلیت بازاریابی توانسته است
به میزان  50درصد از واریانس متغیر اثربخشی بازاریابی را تبیین کند .درصد
باقیمانده مربوط به خطاهای پیشبینی است و میتواند شامل دیگر عوامل تأثیرگذار
بر این متغیرها باشند که در این پژوهش آنها در نظر گرفته نشدند.
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نمودار  -2تحلیل عاملی تأيیدی ،مدل اندازهگیری و ساختاری به همراه مقادير ضرايب استانداردشده

نمودار  -3تحلیل عاملی تأيیدی ،مدل اندازهگیری و ساختاری به همراه مقادير ضرايب معناداری ()t-value

نمودار  3مدل متفاوت پژوهش را در حالت قدر مطلق ضرایب معناداری  tنشان
میدهد .این مدل درواقع تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت
ساختاری (ضرایب مسیر) را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .طبق این مدل ،اگر
مقدار آماره  tبرای مسیرها بزرگتر از  1/96شود ،ضریب مسیر و بار عاملی در
سطح اطمینان  95درصد معنادار است و اگر مقدار آماره  tبرای مسیرها کمتر از
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مقدار  1/96باشد ،در نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر معنادار نیست .همچنین اگر
مقدار آماره  tبیشتر از  2/58گردد ،در این صورت ضریب مسیر و بار عاملی در
سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
شاخصهای برازش مدل از مهمترین مراحل در تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری
است .این شاخصها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنمایی شده توسط
دادهها ،مدل مفهومی پژوهش را تأیید میکند؟ بهمنظور بررسی برازش مدل اندازه-
گیری و سازگاری درونی گویههای سنجش ،باید به ضرایبی چون ضریب آلفای
کرونباخ ،پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراجشده توجه نمود که دادههای
مربوطه در جدول  1ارائه شده است .شاخصی که بهمنظور ارزیابی کلی مدل
ساختاری در نرمافزار  PLSاز آن استفاده میشود؛ شاخص GOF1است .این شاخص
با گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازهها و متوسط  R2مربوط به
سازههای درونزا محاسبه میشود .بر مبنای اندازه مشخصشده از  R2و با استفاده
از ارزش حداقلی  0/5برای میزان اشتراک ،معیار  GOFبا توجه به نمونه ،مقدار 0/25
قابل قبول است و مقادیر باالتر از  0/36بیانگر برازش قوی مدل است (وتزلز و
همکاران .)2009 ،2مقدار محاسبه شده  GOFبرای مدل پژوهش 0/476 ،است که بر
برازش بسیار قوی مدل داللت دارد.
نتایج ضرایب مسیر استاندارد و ضرایب معناداری یا آماره ( tنمودارهای  2و ،)3
نشان میدهد که متغیر کارآفرینی محوری در سطح اطمینان  95درصد بر قابلیت
بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین میتوان گفت متغیر بازارمحوری در
سطح اطمینان  99درصد بر قابلیت بازاریابی تأثیر مثبت معناداری دارد .با توجه به
ضریب بهدست آمده بین متغیر قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی میتوان گفت
که در سطح اطمینان  99درصد ،قابلیت بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی دارای تأثیر
مثبت و معنادار است .جدول  3خالصه نتایج آزمون فرضیههای مستقیم پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  -3نتايج فرضیههای مستقیم پژوهش
ضريب

ضرايب

آزمون

معناداری

فرضیه

قابلیت بازاريابی

0/254

1/963

تأیید

بازارمحوری

قابلیت بازاريابی

0/363

2/913

تأیید

قابلیت بازاريابی

اثربخشی بازاريابی

0/707

9/031

تأیید

مسیر

فرضیههای اصلی پژوهش

استاندارد
کارآفرينی محوری

Goodness of Fit
Wetzels

1
2
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نتیجهگیری و پیشنهاد
در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا ارتباط و تأثیر کارآفرینی محوری و
بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی با نقش میانجی قابلیت بازاریابی مورد بررسی
قرار گیرد .پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای در این زمینه ،فرضیهها
و مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید .سپس از طریق مدلسازی معادالت ساختاری،
مورد آزمون قرار گرفت .همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،یافتههای این پژوهش
بیانگر تأثیر مثبت و معنادار کارآفرینی محوری بر قابلیت بازاریابی است .نتایج
بهدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش سیلویا و راجشخوار ( )2015و
سانتوس و مارینهو ( ،)2018همخوانی دارد .مثبت بودن تأثیر کارآفرینی محوری بر
قابلیت بازاریابی بدان معناست که مدیران شرکتها جهت دستیابی به اهداف
کسبوکار از جدیدترین و بهروزترین فناوری استفاده میکنند .هنگامیکه بهمنظور
بهبود فعالیتهای خود قصد انجام پروژههای جدید دارند ،به پیشنهادها و ایدههای
مطرح شده توجه میکنند تا بتوانند به بهترین نحو نیازهای مشتریان بازار هدف را
شناسایی و تأمین کنند .در واقع ،این اقدامات آنها موجب میشود مدیران شرکتها
کارکنان را ارج نهند و توان روابط عمومی کارکنان را برای برقراری روابط مناسب با
مشتریان باال ببرند .همچنین در قیمتگذاری محصوالت و خدمات ،هوشمندانه عمل
میکنند ،بهگونهای که در قیمتگذاری به ارزش ارائهشده به مشتری در مقابل رقبا
توجه میکنند؛ سپس با شناخت بهتر نیازهای مشتریان و تولید محصوالتی همگام با
تکنولوژی روز ،به پیادهسازی برنامههای بازاریابی اقدام میکنند و به انتظارات
فروش شرکت و سهم بازار مورد انتظار شرکت دست مییابند .درنهایت ،شرکت در
مقایسه با رقبا از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.
بر اساس دادههای جدول  ،3یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بازارمحوری بر
قابلیت بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،با
نتایج پژوهش مورگان و همکاران ( ،)2009هیدسوک ( ،)2016کاکیوالتی و لی (،)2016
سعید و همکاران ( ،)2016الهنزاب و همکاران ( )2018و حکیمی ( )1396همخوانی دارد.
مثبت بودن تأثیر بازارمحوری بر قابلیت بازاریابی بدان معناست که مدیران
شرکتهایی که تمایل دارند در بین رقبای خود بهمنزله شرکتهای بازار محور
شناخته شوند ،در فعالیتهای خود به ارتباط با مشتری توجه زیادی دارند و در
تالش هستند تا از این طریق نیازهای آنها را بهخوبی درک کنند ،در طراحی
محصوالت و ارائه خدمات خود نیازها و خواستههای مشتریان را در نظر بگیرند .به
این ترتیب این اقدامات موجب میشود ،مدیران شرکتها توانایی تجزیهوتحلیل هزینه-
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فایده را کسب کنند و قیمتگذاری محصوالت را بر اساس بهایی که بازار برای آن
محصوالت و خدمات قائل است ،انجام دهند و درنهایت ،محصوالت و خدمات
کسبوکار و کانال توزیع خود را با نیازهای فردی قسمتهای مختلف بازار هماهنگ
میکنند؛ زیرا مشتریان به سمت شرکتهایی میروند که برنامه قیمتگذاری و کانال
توزیع مناسبی برای محصوالت و خدمات موردنیاز آنها دارند.
همانگونه که دادههای جدول  3نشان میدهد ،یافتههای این پژوهش نشانگر تأثیر
مثبت و معنادار قابلیت بازاریابی بر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی است .نتایج
بهدست آمده در این پژوهش با نتایج آیدین و تاندیو ( )2016که نشان دادند قابلیت
بازاریابی تأثیر قابلتوجهی بر اثربخشی بازاریابی دارد ،همخوانی دارد .مثبت بودن
قابلیت بازاریابی بر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی بدان معناست که مدیران
شرکتهای کوچک و متوسط شهر بوشهر برای دستیابی به مزیت رقابتی و
فعالیتهای بازاریابی که توجه بازار هدف را جلب کند ،بر قابلیتهای بازاریابی خود
تکیه میکنند .به این صورت که با کسب اطالعات از مشتریان هدف ،آنها را شناسایی
کرده و برای رفع نیازها و خواستههای آنها به تولید محصوالتی متمایز اقدام
میکنند .عالوه بر این شرکتهایی که توانایی بازاریابی باالیی دارند به طیف وسیع
رقبای مستقیم و غیرمستقیم خود توجه میکنند تا راحتتر بتوانند قیمت محصوالت
خود را تعیین کنند .آنها خصوصیات مشتری (تعداد ،توزیع منطقهای ،درآمد ،عادات
خرید و نحوه عکسالعمل آنها به روشهای مختلف فروش) را برای انتخاب کانال
توزیع ،در نظر میگیرند و برای کسب رضایت مشتریان از ابزارهای مختلفی از جمله
خدمات پس از فروش ،برنامه تبلیغات و روابط عمومی استفاده میکنند .این اقدامات و
تواناییهای شرکت بهنوبه خود موجب مشتری محوری و بهبود عملیات در
کسبوکارهای کوچک و متوسط میشود و به این شرکتها کمک میکند تا ضمن
افزایش حجم فروش به مشتریان فعلی ،سهم بازار خود را نسبت به رقبا افزایش دهند.
پیشنهادهای کاربردی به شرکتهای کوچک و متوسط
با توجه به یافتههای این پژوهش ،میتوان نتیجهگیری کرد که سازمانها نیازمند
تغییراتی هستند تا در شرایط پررقابت امروز ،توان رقابتی خود را با کمک کارآفرینی
محوری ،بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی حفظ کنند .با در نظر گرفتن این موضوع و با
توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،بهمنظور تقویت و رشد کارآفرینیمحوری،
بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی در شرکتها ،پیشنهادهایی به مدیران شرکتهای
کوچک و متوسط ارائه میشود .ازآنجاکه نتایج این پژوهش نشان میدهد کارآفرینی
محوری بر قابلیت بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر دارد ،به مدیران
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شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد میگردد فضایی را در سازمان ایجاد کنند که
کارکنان انگیزش الزم برای ابراز نظرات ،ایدهها و استعدادهای نهفته کارآفرینی خود
را داشته باشند ،درون شرکت جو کارآفرینی محوری و رهبری کارآفرینانه را ایجاد
و توسعه دهند .شایسته است این شرکتها تفکر کارآفرینی را میان مدیران سطوح
پایینتر ترغیب و ترویج دهند .همچنین ،شرکتها باید ریسک فعالیتی که برای آنها
ارزش دارد را بپذیرند و در این راه از وقوع هزینههای مادی ،نهراسند .به مدیران
شرکتها پیشنهاد میگردد از طریق شناسایی نیازهای مشتری و طراحی و تولید
محصوالتی برای رفع آن نیازها با استفاده از تکنولوژی روز ،زمینه پیشرفت خود و
پیشی گرفتن از رقبا را فراهم کنند.
با توجه به تأثیر بازارمحوری بر قابلیت بازاریابی ،به مدیران شرکتهای کوچک و
متوسط پیشنهاد میگردد بهطور مستمر محیط خود را بررسی کنند ،از سیستمهای
اطالعات بهروز بهره ببرند ،به دنبال کسب نظرات مشتریان کلیدی و عرضهکنندگان
اصلی خود درباره محصوالت و خدمات باشند ،آن دسته از فرآیندهای کلیدی که
برای مشتری ارزش زیادی دارند را شناسایی کنند ،تجربیات رقبای داخلی و خارجی
را بهکارگیرند ،از تکنولوژیهای پیشرفته و مدرن برای ارائه محصوالت و خدمات
خود استفاده کنند ،طرحهای خود را با تجزیهوتحلیل بازخوردهایی که از مشتری و
رقبا دریافت میکنند ،هماهنگ کنند و در آخر ،تصمیمگیریهای استراتژیکی را
بهصورت غیرمتمرکز اتخاذ کنند؛ به این صورت که نظرات مشتریان کلیدی و
سودآور را در تصمیمگیریهای خود در نظر بگیرند؛ بهگونهای که مشتریان بهراحتی
مشارکت در تصمیمگیریهای شرکت را احساس کنند .همچنین پیشنهاد میشود،
محصوالتی که هماهنگی و تناسب بیشتری با نیازهای مشتریان هدف دارد ،تولید کنند
تا زمینه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی خود را در بازار فراهم کنند.
ازآنجا که تأثیر مستقیم قابلیت بازاریابی بر اثربخشی بازاریابی در این پژوهش مورد
تأیید قرار گرفت ،در این زمینه به مدیران شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد
میشود رفتار مشتریمداری را به کارکنان بخش توزیع خود که ارتباط مستقیمی با
مشتریان دارند ،آموزش دهند ،بازارهای هدف خود را شناسایی کنند و از سیستم
قیمتگذاری متناسب با مشتریان هدف خود استفاده کنند ،فضایی را ایجاد کنند که
ثبت سفارش مشتری را تسهیل کند؛ بهگونهای که محصول در موعد مقرر به مشتری
تحویل داده شود و حتی ازنظرت مشتریان در این زمینه ،اطالعاتی کسب کنند.
رضایت مشتریان را بهصورت مستمر پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند ،از
طریق کسب اطالعات از بازار و برقراری ارتباط مداوم با مشتریان ،بهموقع به
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انتظارات و شکایات آنها رسیدگی شود و درنهایت ،از منابع سازمان استفاده بهینه
ببرند.
پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی .در طی اجرای این پژوهش ،پژوهشگران به
برخی از موارد و موضوعاتی برخوردند که برای انجام یک پژوهش جدید مناسب به
نظر میرسند و لذا این موارد و موضوعات بهمنزله پیشنهادهایی برای پژوهشهای
آینده ارائه میشوند .با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای
کوچک و متوسط شهر بوشهر ،تشکیل میدهند ،به پژوهشگران آینده پیشنهاد
میشود تا بررسی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی را به تفکیک صنایع مختلف در
استانهای صنعتی بزرگ انجام دهند تا قابلیت مقایسه شرکتها ،امکانپذیر شود .در
این پژوهش ،کارآفرینی محوری بر اساس ابعاد کوین و سلوین ( ،)1991میلر (،)1983
بازارمحوری بر اساس ابعاد نارور و اسالتر ( )1990و اثربخشی بازاریابی نیز با
توجه به پنج بُعد کاتلر ( )1977مورد بررسی قرارگرفته که پژوهشهای آتی میتوانند
ضمن مطالعه عمیق هر یک از متغیرهای پژوهش فعلی جهت بسط متغیرها ،کارآفرینی
محوری ،بازارمحوری و اثربخشی بازاریابی را با استفاده از شاخصها و مقیاسهای
دیگر ارزیابی کنند و نتایج خود را با نتایج این پژوهش مقایسه کنند .با توجه به اهداف
این پژوهش ،تجزیهوتحلیل در سطح متغیرها انجام شد .در این مورد به پژوهشگرانی
که در آینده قصد انجام چنین پژوهشی دارند ،پیشنهاد میشود تا ابعاد هر یک از
متغیرهای کارآفرینیمحوری ،بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی را بر اثربخشی
بازاریابی بسنجند.
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Abstract
Nowadays, different businesses have to take various marketing strategies in
order to get access to customers. Accordingly, evaluating the effectiveness
of marketing activities has gained an utmost importance to ensure that the
adapted measures are efficient. In this paper the effectiveness of marketing
activities is looked into. This includes investigating the impact of
entrepreneurial orientation and market orientation on the effectiveness of
marketing through the mediating role of marketing capabilities. In terms of
purpose, this was an applied research, and in terms of collecting data, it is a
descriptive- survey study and of the correlational type. The statistical
population of this study included 157small and mediate-sized companies in
the industrial town of Bushehr. Convenient sampling was used in this
research to have access to the members of society. To this end, 110
companies were selected as the samples of the study. In order to collect data,
a questionnaire has been used. After collecting the required data, they
analyzed by using Structural Equation Model (SEM) through Smart PLS
software. Finally, the analysis of data indicated that each of the
entrepreneurial orientation, market orientation and marketing capabilities
variables had directly and positively affected the marketing effectiveness.
Keywords: Entrepreneurship, Market orientation, Marketing capabilities,
Marketing effectiveness.
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