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چکیده
مقدمه :ظرفیت بازاریابی سازوكاری است كه سازمانها را در اجرای راهبردهای خود در محیط رقابتی توانمند میكند .با استفاده از این ظرفیتها،
سازمانها میتوانند با استفاده از منابع فیزیكی و داراییهای فكری و استراتژیك خود در فضای رقابتی امروز عملكرد خود را بهبود بخشند .هدف
از این پژوهش ارائه مدل ظرفیتهای بازاریابی در صنعت فوالد خوزستان و تأثیر آن بر عملكرد شركت در جهت توسعه نوآوری باز میباشد.
روش :روش پژوهش حاضر تركیبی است كه طی دو مرحله كیفی و كمی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد .دادههای مرحله كیفی از
طریق انجام مصاحبه با  11نفر از خبرگان و كارشناسان حوزه بازاریابی كه از طریق روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند ،جمعآوری
و با نرمافزار تحلیل دادههای كیفی مكس.كیودی .ای تحلیل شد.
یافتهها :نتایج بدست آمده از تحلیل مبانی نظری و مصاحبههای پژوهش ،منجر به الگوی نهایی ظرفیتهای بازاریابی شد كه دارای 11مقوله
اصلی محصول ،شبكه توزیع ،بازار ،مشتری ،تجزیه و تحلیل رقبا ،تبلیغات ،برند ،راهبردهای مدیریتی ،راهبردهای فناورانه و آموزش میباشد.
تجزیه و تحلیل رقبا ،مشتری و محصول در نقش «عوامل زمینهای» بازار در نقش «شرایط محیطی» ،تبلیغات ،برند ،شبكه توزیع ،راهبردهای
مدیریتی ،راهبردهای فناورانه و آموزش در نقش «راهبردها و استراتژیها» و ظرفیتهای بازاریابی در نقش «مقوله اصلی» و عملكرد شركت در
نقش «پیامد» شناسایی شده است .به منظور برازش الگوی مذكور ،تعداد  711نفر از كاركنان صنعت فوالد خوزستان كه به روش نمونهگیری
تصادفی ساده و براساس نرمافزار  G*powerانتخاب شدند ،به پرسشنامه محقق ساخته ظرفیتهای بازاریابی كه منتج از نتایج بخش كیفی
بود و در بخش كمی با توجه به اهمیت نوآوری باز برای پیشرو بودن در بازار در صنعت فوالد عملكرد شركت بر اساس نوآوری باز سنجیده شدكه
دادههای مربوطه با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها حاكی از برازش مطلوب مدل پیشنهادی بود.

واژگان کلیدی :ظرفیتهای بازاریابی ،عملكرد مالی ،صنعت فوالد.
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مقدمه
امروزه به دلیل افزایش رقابت و پیچیده شدن فعالیتهای
رقبا ،شركتها بایستی بیشتر از قبل به بررسی همه جانبه
سازمان و ظرفیتهای سازمانی خود بپردازند( .ملكی
مینباش رزگاه ،امینی خیابانی و خوانساری)1931 ،
سازمانهایی كه از پس مدیریت مدل نوآوری باز برآیند،
خواهند توانست هزینه نوآوری را كاهش داده و
نوآوریهایشان را زودتر به بازار برسانند .آنها حتی خطرهای
نوآوری را با دیگرانی كه دركسبوكار نوآوری باز مشاركت و
همراهی داشتهاند تقسیم میكنند .شركتها از این رهگذر
میتوانند زودتر با دگرگونیهای بازار سازگار شوند و با جذب
ایدههای نو در بازارهای جهانیتر و پویاتر ،رقابتی باقی بمانند.
بنابراین مدیران باید پیامدهای سهمگین مدلهای كسبوكار
بازار را بشناسند و زیرساختهای الزم را به گونهای فراهم
آورند كه شركتهایشان بتوانند در فضای نوین نوآوری دوام
آورند و رونق یابند .نوآوری باز در شمار پارادایمهای نوین
نوآوری تلقی میشود ،ابزارهای طرح شده در این پارادایم،
ارزش افزایی هر چه بیشتر را در بنگاهها در كنار ارتقای سطح
كیفی محصوالت و رضایت باالی مشتریان را به دنبال داشته
است( .هاشمی دهقی)1939 ،
در حال حاضر نظریهپردازان به اهمیت پذیرش الگوی نوآوری
باز برای پیشرو بودن در بازار پی بردهاند و از این رو مطالعات
مختلفی به بررسی استفاده از الگوی نوآوری باز پرداخته شده
است( .اونیور)7111 ،
نوآوری باز ،شركتها را برای همكاری با شركای خارجی برای
كسب بیشترین سود ترغیب میكند( .وانهاوربك و
همكاران)7171،
برای ماندگاری در گردونه رقابت ،سازمانها باید خود را با
سیر سریع تغییرات منطبق كنند .سازمانهایی كه نمیتوانند
در این چرخه رقابتی پیروز شوند و خود را با تغییرات محیطی
هماهنگ كنند از تأثیرات منفی این محیط پویا بر
عملكردشان ناگزیرند( .كچویی ،ماواندا و سندس)7111 ،
در محیط پیچیده ،پویا و بسیار متغیر امروزی ،شركتها
نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژیهایی هستند كه بتوانند
آنها را در بهبود روزافزون عملكردشان یاری رساند.
(دیساربو ،بندتو و سانگ )7117 ،تأكید كردهاند كه توانایی
یك شركت در استفاده از منابع ،از طریق ظرفیتهای
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سازمانی برای كمك به شركت برای دستیابی به عملكرد
مطلوب از خود منابع حیاتیتر است .ظرفیتهای بازاریابی
یكی از پیشنیازهای شركت برای دستیابی به اهداف بازاریابی
و عملكرد مالی شركت است و بر روی عملكرد آن مؤثر است
و باعث بهبود آن میشود( .ورهیس ،ار و بوش7111 ،؛
ماسیرا ،ترینچرا و رسلیلو7111 ،؛ ریویال-كایكو و همكاران،
7171؛ داویك ،كاردینالی ،شارما و سدرال)7171 ،
ظرفیتهای بازاریابی یك توانایی منحصر به فرد است ،زیرا از
یك شركت به شركت دیگرمتفاوت است و دانشی غیرقابل
انتقال (دانش ضمنی) دارد (وورهیس ،مورگان و آتری،
 )7113و برای سازمانها این امكان را فراهم میكند تا
نیازهای بازار و مشتریان را بهتر بشناسند و آنها را در ارتباط
با ارائه خدمات بازاریابی و به خصوص با به كارگیری آمیخته
بازاریابی برآورده سازد( .مریلیس ،راندل تیل و الی)7111 ،
ظرفیتهای بازاریابی شركت را قادر میسازد تا به صورتی
تأثیرگذار ،جهتگیریهای استراتژیكی كه به منظور مطابقت
با شرایط بازار طراحی شده است را اجرا و به اهداف عملكردی
خاص دست پیدا كند( .مورگان و همكاران)7113 ،
ارتباط فعالیتهای بازاریابی با عملكرد مالی به اولویت روشنی در
میان دانش پژوهان بازاریابی تبدیل شده است( .كومار و سریو
استاوا 7110 ،به نقل از اورک و علی بابایی زكلیكی)1930 ،
لذا آگاهی از ظرفیتهای بازاریابی كه تأثیر بهتری بر عملكرد
شركت دارند ،امكان انتشار بهترین شیوهها را فراهم میكند
و تصمیمگیری را برای مدیران فعلی و آینده امكانپذیر
میسازد( .بیگاس)7111 ،
از آنجاییكه شرط بقای هر سازمانی در گرو تالش برای بهبود
عملكرد خود در قالب شاخصهای رشد و سوددهی است.
(آنتونیكو هیستریچ)7111 ،
به این منظور سازمانها از سازوكارهای متعددی بهره
میگیرند تا بتوانند عملكرد خود را بهبود بخشند .یكی از
عوامل تأثیرگذار بر عملكرد سازمانها ،ظرفیتهای بازاریابی
است( .داویك و همكاران7171 ،؛ آبیدن و كالده7171 ،؛
مایسراو دیگران)7111 ،
از آنجاییكه شركت فوالد خوزستان بزرگترین عرضهكننده
شمش فوالد و دومین قطب تولید فوالد خام در كشور
میباشد و یكی از بنگاههای پیشرو اقتصادی در عرصههای
ملی و منطقهای است ،همانند سایر سازمانها برای حضور در
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عرصه رقابت و پیروزی بر رقبا نیازمند بهبود روز افزون
عملكرد سازمانی است .با توجه به تأثیری كه ظرفیتهای
بازاریابی بر عملكرد دارند( .مایسرا و دیگران)7111 ،
شناسایی ظرفیتهای بازاریابی در صنعت فوالد خوزستان
میتواند این شركت را در استفاده بهینه از این ظرفیتها
یاری داده و به تبع آن بر بهبود عملكرد مالی كه از اهداف
اولیه سازمانی است تأثیر بگذارند .از آنجاییكه پژوهشهای
پیشین بیشترین تمركز را بر روی قابلیتهای بازاریابی در
سازمانها متمركز كردهاند ،حال آنكه ظرفیتهای بازاریابی،
مفهومی جدیدتر و گستردهتر در زمینه بازاریابی است و عالوه
بر ابعاد قابلیتهای بازاریابی مفاهیم بیشتری را در خود جای
میدهد لذا این پژوهش سعی دارد با مطالعه میدانی در عرصه
ظرفیتهای بازاریابی ،الگویی راهبردی در زمینه ظرفیتهای
بازاریابی در صنعت فوالد خوزستان و تأثیر آن برعملكرد مالی
شركت ارائه دهد تا سایر شركتها با كاربست آن بتوانند در
بهبود عملكرد خود گامهای موثرتری بردارند .لذا پژوهش
حاضر به دنبال یافتن پاسخ پرسشهای زیر است:
 -1مدل ظرفیتهای بازاریابی در صنعت فوالد خوزستان
دارای چه مؤلفهها و روابطی بین آنها است؟
 -7آیا مدل طراحی شده دارای اعتبار میباشد و فرضیههای
استخراج شده از آن تأیید میشوند؟
 -9تأثیر ظرفیتهای بازاریابی بر عملكرد مبتنی بر نوآوری باز
در جهت توسعه كسبوكار در صنعت فوالد خوزستان چیست؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ظرفیت بازاریابی :ظرفیت بازاریابی به عنوان توانایی یك
شركت در ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات نسبت به رقبا،
تحقیقات بازار و پاسخ به تقاضای مشتری ،خلق ایدههای نو
و تسریع در معرفی محصول جدید به بازار و هماهنگسازی
فرایندهای عملیاتی شركت نسبت به تغییرات بازار محسوب
میشود( .نیوبرت7117 ،؛ به نقل از ملكی مین باش رزگاه و
همكاران)1931 ،
استفاده مطلوب از ظرفیتهای بازاریابی ویژگی شركتهایی
است كه كوچك ،چابك ،انعطافپذیر و نوآور باشند( .شپرد و
دیگران)7111 ،
ظرفیتها معموالً به عنوان اتصالدهندهای كه داراییهای
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سازمان را در كنار هم قرار داده و به طور سودمندانهای آنها
را گسترش میدهند تعریف شده است( .ژو و دیگران)7113 ،
ظرفیتهای بازاریابی میتواند به عنوان فرآیند اتصال آوردههای
ناملموس و سرمایههای ملموس در جهت خلق خروجیهای
باارزش نگریسته شود'( .گریفیت و دیگران)7111 ،
قابلیتهای بازاریابی ،یكی از كلیدیترین و شناخته شده
ترین قابلیتهای شركتها برای ایجاد و ارائه ارزش به
مشتریان و سایر ذینفعان خارجی به شمار میآیند( .ار و
دیگران)7111 ،
قابلیتهای بازاریابی ،فرآیند یكپارچهای است كه در آن
شركتها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک
پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان ،دستیابی به یك تمایز
نسبی محصوالت برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به
یك كیفیت برند مناسب به كار میبرند .از این رو به عنوان
یك منبع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی یك شركت به
حساب میآید (قاضیزاده و همكاران)1911 ،
در واقع ،قابلیت بازاریابی مجموعه فرایندهایی است كه
شركتها پیشنهادهای ارزشمندانهای را برای مشتریان هدف
انتخاب میكنند و منابع را برای تأمین این پیشنهادها و
دستیابی به اهداف مورد نظر به كار میگیرند( .آگیاپونگ و
دیگران)7113 ،
شركتها باید برای حفظ و توسعه ظرفیتهای فعلی و
جلوگیری از تقلید رقبا ،به طور مداوم و مستمر سرمایهگذاری
كنند؛ زیرا شركت كه قابلیت بازاریابی قوی دارد ،میتواند با
نشان دادن برتری در شناسایی نیازهای مشتریان و درک
عوامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاب آنان ،به اهداف و موقعیت
برتر خود نسبت به رقبا دست یابد و این امر برای شركت
حاشیه سود بیشتر و به دنبال آن عملكرد مالی برتر را در پی
خواهد داشت( .چیو و دیگران)7111 ،
آنچه كه قابلیتهای بازاریابی را ارزشمند میسازد ،صرفاً
شكلگیری و وجود آنها نیست ،بلكه میزان و نحوه تأثیرگذاری
آنها بر عملكرد سازمان میباشد( .نارور و اسالتر)1331 ،
ادبیات بازاریابی تعداد زیادی از قابلیتها و ظرفیتهای بازاریابی
مختلف را شناسایی و معرفی میكند .جدول شماره 1
شاخصهای در نظر گرفته شده برای قابلیت و ظرفیتهای
بازاریابی در پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی را بیان میكند.
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جدول شماره  :1شاخصهای قابلیتها و ظرفیتهای بازاریابی در تحقیقات پیشین
پژوهشگر

سال

روش تحلیل آماری

شاخصها

ملكی مین باش رزگاه و همكاران

1931

الگویابی معادالت ساختاری

كارآفرینی محوری ،بازار محوری

سیف و همكاران

1937

مدلسازی معادالت ساختاری

ارتباط با مشتری ،محصول متمایز ،خدمات به مشتری ،اثربخشی
فعالیتها ،تحقیقات بازاریابی ،شبكه توزیع

زهیری و همكاران

1931

الگویابی معادالت ساختاری

قابلیت نام تجاری و بازار محوری

فیض و همكاران

1937

مدلسازی معادالت ساختاری

قابلیت نام تجاری ،قابلیت نوآوری و بازارمحوری

اورک و بابایی زكلیكی

1930

الگویابی معادالت ساختاری

مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت برند ،حسگری بازار و نوآوری

زارعی و همكاران

1930

مدلسازی معادالت ساختاری

بازارگرایی ،استراتژی رقابتی ،مزیت رقابتی

حسینزاده شهری و همكاران

1930

مدلسازی معادالت ساختاری

قابلیت فروش ،قابلیت مدیریت بازاریابی ،قابلیت تحقیقات بازار ،قابلیت
توسعه محصول ،قابلیت قیمتگذاری ،قابلیت توزیع ،قابلیت ترفیع

رضایی دولتآبادی و خائف الهی

1911

مدلسازی معادالت ساختاری

خدمت به مشتری ،محصول متمایز ،ارتباط با مشتری ،شبكه
توزیع ،تحقیقات بازاریابی ،اثربخشی فعالیتهای پیشبرد

ورهیز و همكاران

7113

مدلسازی معادالت ساختاری

قیمتگذاری ،مدیریت محصول ،مدیریت توزیع ،بازاریابی
ارتباطات ،فروش ،برنامههای بازاریابی ،پیادهسازی بازاریابی

مورگان و همكاران

7113

مدلسازی معادالت ساختاری

قابلیتهای حسگری بازار ،مدیریت برند و مدیرت ارتباط با مشتری

فام و همكاران

7117

رگرسیون ساسله مراتبی

بازار صادرات ،هوش ،توسعه محصول ،ارتباطات ،قیمتگذاری،
توزیع و پس از فروش ،قابلیتهای خدماتی

بیگاس

7111

مدلسازی معادالت ساختاری

ارتقا محصول ،كانالهای توزیع ،تكنیكهای قیمتگذاری محصول،
طراحی ،فعالیتهای مدیریت بازاریابی عمومی

مایسرا و همكاران

7111

مدلسازی معادالت ساختاری

قابلیتهای تخصصی شده بازاریابی ،معماری بازاریابی

كالكا و مورگان

7113

مدلسازی معادالت ساختاری

توسعه محصول ،روابط مشتری

عملکرد سازمان
یكی از مفاهیم بسیار مهم برای تمامی سازمانها با هراندازه
و هر جایگاهی كه باشند ،عملكرد آنها میباشد .در واقع
موفقیت در بازار برای یك شركت از پیامدهای عملكرد بازار
آن شركت خواهد( .كانیبر ،سیدان و نارت)7110 ،
عملكرد مفهوم گستردهای است كه تمامی فعالیتهای یك
شركت و نیز حوزههایی كه با آنها در ارتباط است را شامل
میشود( .حقیقی و دیگران )7111،به بیان سادهتر ،عملكرد
شركت ،جذب و نگهداری مصرفكنندگان و عملكرد مالی را
در بر میگیرد( .هوگان و كوت)7110 ،
با توجه به گستردگی این مفهوم ،تعاریف زیادی در خصوص
عملكرد ارائه شده است .عملكرد سازمان موضوعی است كه
میتوان آن را از نگاه ذینفعان مختلف بررسی كرد ،لذامی

توان از آنچه عملكرد موفق سازمان نامیده میشود
برداشتهای متعددی به عمل آورد( .كارتن)7110،
در واقع ،عملكرد سازمانی به مثابه چتری است كه همه
مفاهیم مرتبط با موفقیت و فعالیتهای كل سازمان را در بر
میگیرد( .قربانیزاده و دیگران)7117 ،
از نظر (ریچارد و دیگران )7113 ،عملكرد سازمانی سه دسته از
خروجیهای سازمان را در بر میگیرد :شاخصهای عملكرد مالی
(مانند ارزش سهم ،نرخ بازگشت سرمایه و  ،)...شاخصهای
عملكرد بازاریابی (میزان فروش ،میزان سهم بازار و  )...و در انتها
نرخ سودآوری برای سهامداران( .حسینی و دیگران)1931 ،
(هو )7111 ،بیان میدارد كه عملكرد سازمانی شاخصی است
كه چگونگی تحقق اهداف یك سازمان یا مؤسسه را
اندازهگیری مینماید .معروف ترین تعریف عملكرد توسط
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(نیلی و دیگران )7117 ،ارائه شده است« :فرایند تبیین
كیفیت اثربخشی و كارایی اقدامات گذشته» .مطابق این
تعریف ،عملكرد به دو جزء تقسیم میشود )1 :كارایی كه
توصیف كننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید،
خدمات یا محصوالت است ،یعنی رابطه بین تركیب واقعی و
مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و )7
اثربخشی كه توصیف كنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی
است .با توجه به اهمیت عملكرد سازمانی ،امروزه تمامی
سازمانها اعم از دولتی یا خصوصی به دنبال بهبود مستمر
آن میباشند ،این در حالی است كه طی سه دهه اخیر در
ایران تشكیالت حجیم و بیش از حد بزرگ سازمانهای
دولتی از عملكرد و كارایی الزم برخوردار نبوده و از هدف

63

اصلی خود یعنی خدمترسانی به مردم دور ماندهاند( .ابیاوی
و دیگران)1937 ،
وجه مشترک تعاریف مربوط به عملكرد سازمانی عملكرد
مالی و یا همان سود آوری شركت بوده كه تا اندازهای در
تمامی تعاریف بدان پرداخته شده است( .نیكالس و سردان،
 )7111برای سنجش عملكرد مالی معیارهای رشد فروش،
سوددهی و رضایت مشتریان را در نظر گرفتهاند و نیز
(كاكیوالتیا و لیب( ،)7116 ،تئودسیو و دیگران،)7117 ،
(كراونس و دیگران )1339 ،از این شاخصها برای بررسی
عملكرد مالی سازمان در مقایسه با رقبا استفاده نمودهاند.
ادبیات مدیریتی ابعاد مختلفی را برای عملكرد سازمانی در
نظر گرفتهاندكه به برخی از این عوامل اشاره میكنیم.

جدول شماره  :2شاخصهای عملکرد سازمانی و عملکرد مالی در تحقیقات پیشین
پژوهشگر

سال

روش تحلیل آماری

شاخصها

رجب بیگی و همكاران

1931

توصیفی -پیمایشی

مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و فرایندهای یادگیری و رشد

عاطفت دوست و همكاران

1937

مدل یابی معادالت ساختاری

سودآوری و رشد سازمان

نوعپسند اصیل و همكاران

1930

الگویابی معادالت ساختاری

كیفیت ،كاهش خطا ،كاهش هزینه ،مدل تجاری ،انتظار مشتریان،
اهداف سازمانی و نوآوری

رضایی ،بادسار و امین فنگ

1931

الگویابی معادالت ساختاری

توانایی ،وضوح ،كمك ،مشوق ،ارزیابی ،اعتبار و محیط

عدالتی

1931

آزمون  Tتك نمونهای و
الگویابی معادالت ساختاری

ساختار مسئولیت ،محتوای اطالعات ،انسجام عملكرد ،مدیریتپذیری
اطالعات ،پاسخگویی ،سبك مدیریت ،ارتباطات ،همسویی

رجبی فرجاد و همكاران

1937

الگویابی معادالت ساختاری

خالقیت ،رضایت ،توسعه ،كارایی ،اثربخشی

دهقانی سلطانی و همكاران

1933

الگویابی معادالت ساختاری

كیفیت خدمات ،توسعه خدمات ،جذب و حفظ كاركنان شایسته ،رضایت
مشتریان

توآن و همكاران

7116

تحلیل عاملی و رگرسیون

عملكرد بازار ،عملكرد مالی و عمكرد تولید

دویل

7171

تحلیل مفهومی عملكرد

عملكرد مالی (سود ،بازده دارایی ،بازگشت سرمایه) ،عملكرد بازار
محصول (فروش ،سهم بازار) ،بازده سهامداران (كل بازده سهامداران،
ارزش افزوده اقتصادی)

پژوهشهای داخلی بسیاری از تأثیر مثبت و معنادار
قابلیتهای بازاریابی بر عملكرد سازمان حمایت میكنند.
(سیف و دیگران1937،؛ اورک و بابایی زكلیكی1930،؛
زارعی و دیگران)1930 ،
همچنین در ارتباط با پژوهشهای خارجی انجام شده در
حیطه ظرفیتهای بازاریابی و عملكرد میتوان به نتایج
پژوهشهای (مارتین و جاوالگی7116 ،؛ بیگاس7111 ،؛

كچویی و دیگران )7111 ،اشاره كرد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،كاربردی و از نظر گردآوری
اطالعات ،تحقیق آمیخته به حساب میآید .كه از هردو روش
تحقیق كیفی و كمی استفاده شد.در بخش كیفی با استفاده از
روش شناسی گراندد تئوری (داده بنیاد) و ابزار مصاحبه عمیق،
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نظرات خبرگان وكارشناسان حوزه بازاریابی و صنعت فوالد
خوزستان در خصوص عوامل تأثیرگذار كلیدی بر ظرفیتهای
بازاریابی ،جمعآوری و به كمك نرمافزار تحلیل دادههای كیفی
مكس كیو .دی .ای تجزیه و تحلیل گردید .ابتدا مؤلفههای
كلیدی نقش ظرفیتهای بازاریابی و فاكتورهای اصلی ظرفیت
بازاریابی استخراج گردید .در بخش فاكتورهای اصلی ظرفیت
بازاریابی مقولههای اصلی محصول ،توزیع ،بازار ،مشتری ،تجزیه
و تحلیل رقبا ،تبلیغات ،برند ،راهبردهای مدیریتی ،راهبردهای
فناورانه و آموزش شناسایی و كدگذاری شدند .در مرحله بعد،
دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ظرفیتهای
بازاریابی با تأیید متخصصان كه شامل  116آیتم در  11مقوله
به دست آمده از نتایج تحلیل كیفی بود و همچنین پرسشنامه
استاندارد عملكرد سازمانی ،جمعآوری شد .روابط بین متغیرها
در مدل پیشنهادی به وسیله نرمافزار پی ال اس مورد ارزیابی
قرار گرفت تا اعتبارسنجی مدل بررسی گردد.
نمونه پژوهش حاضر در بخش كیفی شامل  11نفر از خبرگان
و كارشناسان حوزه بازاریابی بود كه به روش نمونهگیری

هدفمند انتخاب شدند .جامعه آماری بخش كمی را كلیه
كاركنان صنعت فوالد خوزستان به تعداد حدود  1111نفر
تشكیل دادند .به منظور محاسبه حجم نمونه ،از نرمافزار
 G*Powerاستفاده شد كه در پژوهش حاضر با  19متغیر،
حجم نمونه اندازه  171نفر حاصل شد ،تعداد 711
پرسشنامه توزیع گردید كه تعدادی از آنها ناقص و قابلیت
تجزیه و تحلیل نداشتند .لذا در نهایت 711 ،پرسشنامه قابل
قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
بخش کیفی :در ابتدا نقش ظرفیتهای بازاریابی بررسی
شده و كدهای مرتبط با آن بررسی گردید و در نهایت،
فاكتورهای اصلی ظرفیت بازاریابی استخراج شد .در بخش
اول به بررسی نقش ظرفیتهای بازاریابی میپردازیم (جدول
شماره  )9و در ادامه در قالب بخش دوم ،فاكتورهای اصلی
ظرفیت بازاریابی را استخراج میكنیم( .جدول شماره )0

جدول شماره  :3کدهای استخراجشده در ارتباط با ظرفیتهای بازاریابی
کدهای استخراج شده

بر اساس بخشهای کدگذاری شده
فراوانی

درصد فراوانی

طراحی جهتگیریهای استراتژیك جهت تحقق اهداف مالی و غیر مالی

71

11/11

افزایش دارایی و سود مورد انتظار با پیشی گرفتن از رقبا

71

11/19

ظرفیت بازاریابی به عنوان یك دانش ضمنی منحصربفرد

11

3/07

افزایش بهرهوری با توسعه روابط و ارتباط بین داراییهای سازمان

17

1/31

ارتقا ظرفیت بازاریابی به منظور نائل شدن به اهداف جاری و صادراتی

17

1/31

تحقق نوآوری از طریق برقراری رابطه بین سود و بهرهوری

16

1/07

شناسایی نیازها بازار و مشتریان و استفاده از آمیخته بازاریابی

16

1/07

فراهم كردن آموزشهای مورد نیاز جهت بالفعل كردن پتانسیلها

10

7/97

بهبود در ارزش ادراكی خدمات و محصوالت از دیدگاه مشتریان

10

7/97

توانایی تركیب مهارتهای فردی و دانش كاركنان شركت

10

7/97

تقویت نوآوری و شكوفایی از طریق مزیت رقابتی

19

6/10

استفاده از دو رویكرد كارآفرینی محوری و بازار محوری

11

1/76

كل فایلهای تجزیه و تحلیل شده
131

111
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همانطور كه نتایج نشان میدهد ،كدهای استخراج شده به
 131بخش اختصاص یافتهاند .از اینرو ،اولین كد استخراج
شده ،كد طراحی جهتگیریهای استراتژیك جهت تحقق
اهداف مالی و غیرمالی است كه دارای فراوانی  71معادل
 11/11درصد است .این كد نسبت به كدهای دیگر ،در رتبه
اول قرار دارد .پس از آن ،كدهای افزایش دارایی و سود مورد
انتظار با پیشی گرفتن از رقبا كه فراوانی  71بار تكرار برابر با
 11/19درصد را به خود اختصاص دادهاند .پس از آن كدهای
ظرفیت بازاریابی به عنوان یك دانش ضمنی منحصربهفرد كه

71

فراوانی  11بار تكرار معادل  3/07را به خود اختصاص دادهاند.
لذا به طور كلی ،هر كد استخراج شدهایی كه دارای فراوانی
باالیی باشد ،آن كد از سوی افراد مصاحبه شونده بیشتر اشاره
شده و در نتیجه از اهمیت باالیی نیز برخوردار است .استفاده
از دو رویكرد كارآفرینی محوری و بازار محوری با فراوانی 11
بار معادل  1/76درصد كمترین فراوانی را به خود اختصاص
داده است .فاكتورهای اصلی ظرفیتهای بازاریابی استخراج
شده و توزیع فراوانی آن در جدول شماره  0ارائه شده است.

جدول شماره  :4توزیع فراوانی فاکتورهای اصلی ظرفیت بازاریابی
ردیف

مقولههای استخراج شده

توزیع فراوانی

درصد فراوانی

1

محصول

137

79/67

7

توزیع

117

17/79

9

بازار

100

17/77

0

مشتری

11

6/11

1

تجزیهوتحلیل رقبا

16

11/91

6

تبلیغات

161

13/71

7

برند

31

11/73

1

راهبردهای مدیریتی

00

1/77

3

راهبردهای فناورانه

61

7/91

11

آموزش

61

7/1

مجموع كل بخشهای كدگذاری شده

همانطور كه نتایج نشان میدهد 11 ،مقوله استخراج شد كه
مجموع كل بخشها كدگذاری شده  190است .ردیف اول
مربوط به كد محصول است كه فراوانی  137را به خود
اختصاص داده است كه معادل  79/67درصد میباشد .كد
بعدی ،كد توزیع است كه دارای  117بار فراوانی و معادل
 17/79درصد است .كد بعدی ،كد بازار است .این كد دارای
 100بار تكرار بوده و  17/77درصد را به خود اختصاص داده
است .پس از آن كد مشتری را داریم .این كد دارای توزیع
فراوانی  11بوده و تنها  6درصد را به خود اختصاص داده

190

است .همچنین كد تجزیهوتحلیل رقبا با  16بار تكرار درصد
 11.91را به خود اختصاص داده است .كد دیگر به عنوان
مقوله اصلی ،كد تبلیغات است .این كد با فراوانی  161بار
تكرار 13/71 ،درصد از كل  190بخش كدگذاری شده را به
خود اختصاص داده است .در نهایت ،كد برند را داریم كه 31
بار تكرار شده و  11/73درصد را به خود اختصاص داده است.
به طور یك نتیجهگیری كلی ،از مجموع  190بخش
كدگذاری شده11 ،مقوله استخراج شد كه فراوانی و توزیع
درصد فراوانی آن در جدول فوق ارائه شده است .از این تعداد،
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بیشترین فراوانی مربوط به كد محصول بوده كه 79/67
درصد از این مقدار را به خود اختصاص داده است .پس از آن
كد تبلیغات است كه بسیار مهم بوده و فراوانی  161بار تكرار
را با مقدار درصد فراوانی  13/71درصد به خود اختصاص
داده است .همچنین برای مقولههای اصلی راهبردهای

مدیریتی  00بخش معادل  1/77درصد ،راهبردهای فناورانه
با  61بخش معادل 7/91درصد و در نهایت ،برای مقوله اصلی
آموزش  61بخش معادل  7/1درصد با كدهای فوق كدگذاری
شده است.

شرایط محیطی:

عوامل زمینهای

شرایط علی:

بازار
تناسب عملی با استراتژیهای بازاریابی
سنجشپذیری ،در دسترس بودن ،قابل
اتكا بودن
گسترش فرصتهای جدید در
كسبوكار و تجاری كردن آنها
شناخت تاكتیكهای بازار و شرایط
اقتصادی و سیاسی
شناخت عوامل فرهنگی و خرده
فرهنگها
ارزیابی ،تحلیل و شناسایی بازار هدف
جدید
شناخت جذابیت بازار و تغییرات در
محصول به منظور رضایت مشتری
اندازه و تنوع بازار
حساسیت بازار با قیمتگذاریها
عوامل سیاسی و قانونی
تناسب با گروه عمده مشتریان

تجزیه و تحلیل

فراهم كردن آموزشهای مورد نیاز جهت
بالفعل كردن پتانسیلها
ارتقا ظرفیت بازاریابی به منظور نائل شدن
به اهداف جاری و صادراتی
افزایش دارایی و سود مورد انتظار با پیشی
گرفتن از رقبا
توانایی تركیب مهارتهای فردی و دانش
كاركنان شركت
تقویت نوآوری و شكوفایی از طریق مزیت رقابتی
ظرفیت بازاریابی به عنوان یك دانش ضمنی
منحصربفرد
شناسایی نیازها بازار و مشتریان و استفاده از
آمیخته بازاریابی
استفاده از دو رویكرد كارآفرینی محوری و
بازار محوری
تحقق نوآوری از طریق برقراری رابطه بین
سود و بهرهوری
بهبود در ارزش ادراكی خدمات و محصوالت
از دیدگاه مشتریان
افزایش بهرهوری با توسعه روابط و ارتباط
بین داراییهای سازمان
طراحی جهتگیریهای استراتژیك جهت
تحقق اهداف مالی و غیر مالی

رقبا
مشتری
محصول

موضوع اصلی:
ظرفیتهای
بازاریابی

راهبردها:
برندسازی
تبلیغات
كانالهای توزیع
راهبردهای مدیریتی
راهبردهای فناورانه
آموزش

شکل شماره  :1مدل پارادیمی پژوهش
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بخش کمی :تعداد كل شركتكنندگان در بخش كمی
پژوهش  711نفر بود كه  111نفر ( 11/1درصد) مرد و 33
نفر ( 03/1درصد) زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط به سن
پاسخگویان مربوط به گروه سنی  01تا  11سال با فراوانی
( 09/1درصد) و كمترین فراوانی مربوط به سن پاسخگویان
مربوط به گروه سنی زیر  91سال با فراوانی ( 3درصد) بود.
همچنین بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت پاسخگویان
مربوط به مدرک تحصیلی كارشناسی با فراوانی (06/1
درصد) و كمترین فراوانی مربوط به تحصیالت مربوط به
مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر با فراوانی ( 6/1درصد) بود.
دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه  116آیتمی محقق

79

ساخته ظرفیتهای بازاریابی ،و بعد مالی پرسشنامه عملكرد
سازمانی كاپالن و نورتون ،به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .از آنجایی كه حداقل مقدار
 CVRبرای جامعه متخصصان  71نفر برابر با  1/07میباشد،
مقدار به دست آمده از مقدار استاندارد باالتر بوده و میتوان
این گونه نتیجهگیری كرد كه پرسشنامه استخراج شده از
بخش كیفی در این مطالعه از روایی محتوایی الزم و مناسبی
برخوردار بوده است .ارزیابی مدل برگرفته از بخش كیفی ابا
استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری و با كمك
نرمافزار  PLSتحلیل انجام شد .یافتههای توصیفی
متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1آمده است.

جدول شماره  :5یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
شاخصهای توصیفی

ظرفیتهای
بازاریابی

انحراف معیار

میانگین

حداکثر نمره

حداقل نمره

استفاده از ظرفیت بازاریابی

1/171

9/017

1

1

محصول

1/697

9/163

1

1

توزیع

1/713

9/611

1

1

بازار

1/611

7/177

1

1

مشتری

1/161

9/171

1

1

تجزیه و تحلیل رقبا

1/177

9/101

1

1

تبلیغات

1/101

7/311

1

1

برند

1/106

9/101

1

1

آموزش

1/161

7/397

1

1

راهبردهای فناورانه

1/791

7/701

1

1

راهبردهای مدیریتی

1/711

7/763

1

1

1/777

9/790

1

1

عملكرد مبتنی بر نوآوری باز

همانگونه كه در جدول شماره  1مشاهده میشود میانگین
و (انحراف معیار) به ترتیب برای متغیرهای استفاده از
ظرفیتهای بازاریابی  )1/171( 9/017و عملكرد مبتنی بر
نوآوری باز شركت  )1/777( 9/790به دست آمد .نتایج
حاصل از اجرای مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش با
استفاده از روش مدل معادالت ساختاری با كمك نرمافزار
 PLSارائه میشود .جدول شماره  6شاخصهای روایی و

پایایی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

07

مجله مدیریت بازاریابی  /شماره  / 16پاییز 1011
جدول شماره  :6شاخصهای روایی و پایایی
متغیر

متوسط واریانس استخراجی ()AVE

پایایی مرکب ()CR

آلفای کرونباخ ()CA

آموزش

1/103

1/111

1/117

بازار

1/707

1/313

1/311

برند

1/701

1/311

1/311

تبلیغات

1/117

1/371

1/137

تجزیه و تحلیل رقبا

1/717

1/110

1/716

توزیع

1/67

1/301

1/370

راهبرد مدیریتی

1/3

1/301

1/370

راهبردهای فناورانه

1/77

1/731

1/779

ظرفیت بازاریابی

1/711

1/379

1/311

عوامل زمینهای

1/71

1/113

1/119

محصول

1/773

1/310

1/311

مشتری

1/711

1/311

1/171

عملكرد مبتنی بر نوآوری باز

1/710

1/191

1/766

اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری :معیارهای اعتبارسنجی مدل
اندازهگیری در جدول شماره  6به طور خالصه آورده شده است.
شاخصهای روایی و پایایی را برای تمامی متغیرهای تحقیق
نشان میدهد .عالوه بر روایی سازه ،كه برای بررسی اهمیت
نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری برای اندازهگیری
سازهها به كار میرود ،روایی تشخیصی نیز در تحقیق حاضر
موردنظر است؛ به این معنا كه نشانگرهای هر سازه در نهایت
تفكیك مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای
دیگر مدل فراهم آوردند؛ به عبارت سادهتر ،هر نشانگر فقط
سازه خود را اندازهگیری كند و تركیب آنها به گونهای باشد
كه تمام سازهها به خوبی از یكدیگر تفكیك شوند .با كمك
شاخص میانگین واریانس استخراج شده ) (AVEمشخص
شد كه تمام سازههای مورد تحقیق دارای  AVEباالتر از

 1/1هستند( .صحت و یار احمدی)1939 ،
مقادیر شاخص پایایی مركب بین  1تا  1است و جایگزینی
برای آلفای كرونباخ میباشد و مقدار آن نباید كمتر از 1/7
باشد .شاخص آلفای كرونباخ ،شاخص كالسیك برای تحلیل
پایایی است و برآوردی را برای پایایی براساس همبستگی
درونی معرفه ا ارائه میدهد مقدار این شاخص بین  1تا 1
است .مقدار این شاخص نباید كمتر از  1/7باشد.
برازش مدل کلی :به طوركلی وقتی از اسمارت پی ال اس نسخه
سوم استفاده میكنیم ،دو شاخص برازش مدل داریم كه یكی
 SRMRبوده كه باید مقدار آن كمتر از  1/11باشد .اگر مقدار
این شاخص كمتر از  1/11باشد برازش قابل قبولی نتیجهگیری
میشود .در پژوهش حاضر این مقدار برابر است با1/167 :

جدول شماره  :7مقادیر برازش مدل
شاخص  SRMRکمتر از 8/80

8/867

ارائه مدل راهبردی ظرفیتهای بازاریابی و تأثیر آن بر عملكرد در جهت توسعه نوآوری باز در صنعت فوالد خوزستان

به استناد جداول فوق ،این شاخص نیز در آستانه قابل قبول
خود قرار دارد ،لذا میتوان ادعا كرد كه مدل پژوهش حاضر
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دارای برازش بسیار مناسبی است.

بارهای عاملی
مدل كلی

مقدار ضریب تعیین ()R2

مدلهای اندازهگیری

)R2ضریب تعیین(
شکل شماره  :2مدلهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش حاضر

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان
حوزه بازاریابی و كارشناسان صنعت فوالد خوزستان به كمك
نرمافزار مكس كیودا به شناسایی 11بعد در حوزه ظرفیتهای
بازاریابی منجر شد كه عبارتند از :محصول ،توزیع ،مشتری،
بازار ،تجزیه و تحلیل رقبا ،تبلیغات ،برند ،راهبردهای
مدیریتی ،راهبردهای فناورانه و آموزش.
در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،با تلفیق مقولههای استخراج
شده ظرفیتهای بازاریابی و عملكرد مالی و همچنین بررسی

برازش الگو ،یافتهها حاكی از وجود اعتبار الزم برای الگوی
حاصل است .كه این یافته با یافتههای (سیف و دیگران،
( ،)1937منگلی ،رضایی و صفا( ،)1936 ،اورک و بابایی
زكلیكی( ،)1930 ،زارعی و دیگران( ،)1930 ،بیگاس،
( ،)7111كچویی و دیگران )7111 ،و (آبیدن و كوالده،
 )7171همسو میباشد .نتایج حاصل از تحلیل دادههای كمی
نشان داد كه ظرفیتهای بازاریابی سبب بهبود عملكرد مالی
شركت میشوند و از طریق ارتقاء عملكرد ،سبب كسب مزیت
رقابتی شركتها در بازار رو به رشد كنونی میشود.
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ظرفیتهای بازاریابی خاص و منحصربفرد هرشركت است در
نتیجه وجود ظرفیتهای بازاریابی مناسب برای سازمانهای
امروزی امری ضروری است از این رو ظرفیتهای بازاریابی به
طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفتهاند و شركتها باید
سرمایهگذاری عظیمی بر روی ایجاد و توسعه این ظرفیتها
متقبل شوند .بنابراین ،ارزیابی و شناسایی ظرفیتهای
بازاریابی كلیدی برای كسب مزیت رقابتی و عملكرد برتر الزم
و حیاتی است .عملكرد مالی باالتر جز اولویتهای اصلی هر
سازمانی است كه از طریق برنامهریزیهای مختلف سعی در
دستیابی به این مهم دارند .عوامل مختلفی در موفقیت
شركتها دخیلاند كه در این پژوهش تأثیر ظرفیتهای
بازاریابی بر عملكرد مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج
بدست آمده بیانكنندهی این است كه اگر شركت از
ظرفیتهای بازاریابی خود استفاده كند و با تطبیق
پیشنهادات بازار (به عنوان مثال ،طراحی محصول متمایز،
قیمت و توزیع) به سرعت به شرایط بازار محلی و نیازهای
مشتریان پاسخ دهد و همچنین اطالعات مربوط به انجام
كسبوكار در بازارهای هدف را جمعآوری نماید و از كاركنان
و عامالن فروش متخصص استفاده كند ،بر عملكرد مالی اثر
مثبتی میگذارد .لذا ،پیشنهاد میشود كه شركت از
ظرفیتهای بازاریابی (طراحی محصول ،تبلیغات ،برند،
توزیع ،تجزیه و تحلیل رقبا و  )...برای متمایز كردن
محصوالت و خدمات خود استفاده كند ،روشهای جدید
قیمتگذاری ،كانالهای فروش جدید و استفاده بهینه از
ظرفیتهای بازاریابی میتواند نتایج مثبتی را در بهبود
عملكرد مالی به دنبال داشته باشد .از جمله پیشنهادات
كاربردی كه با استناد از یافتههای پژوهشی ارائه شده و
میبایست مورد توجه مدیران و دستاندركاران حوزه
بازاریابی قرار گیرد ،میتوان به طراحی و بكارگیری استراتژی
بازاریابی فرصتیابی و استراتژی ارتباطی به جای استراتژی
سنتی كه باید مورد توجه مسئولین و دستاندركاران سازمان
قرار گیرد ،اشاره كرد .اهمیت دادن به استفاده بهینه از
ظرفیتهای بازاریابی در سازمان در جهت بهبود عملكرد
سازمانی ،استفاده از متخصصان حوزه بازاریابی در شناسایی،
تعیین و گسترش ظرفیتهای بازاریابی سازمان ،دادن
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اختیارات كافی به بخش بازاریابی و برنامهریزان آن ،ایجاد
زمینه مناسب برای ایدههای خالقانه و عملیاتی كردن آنها
در حوزه بازاریابی و تبلیغات ،از دیگر پیشنهادات منتج از
نتایج پژوهش حاضر میباشند .برای بهبود ظرفیتهای
بازاریابی شركت پیشنهاد میشود فعالیتهای كلیدی
بازاریابی شامل قیمت متمایز محصول ،فعالیتهای تبلیغاتی
كارشناسانه ،توجه به توزیعكنندگان و فعالیتهای ترفیعی
توسط تیمهای خبره مورد واكاوی و تحلیل قرار بگیرند.
همچنین پیشنهاد میشود استفاده از ظرفیتهای بازاریابی و
تبدیل آنها به فعل جزء اولویتهای مدیران قرارگیرد و
مسئوالن بخشهای مختلف نتایج افدامات مربوط به
استراتژیهای كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را به صورت
دورهای گزارش دهند .همچنین در زمینه پیشنهادات
پژوهشی ،بهتر است برای دستیابی به مدل جامعتر
ظرفیتهای بازاریابی ،سازمانهای دیگر و دیگر جوامع آماری
نیز مورد بررسی قرار گرفته و از افراد بیشتری برای كسب
اطالعات مصاحبه انجام پذیرد .در زمینه جزئیات بیشتر در
مورد عملكرد سازمان ،سایر بخشهای تولیدی و خدماتی در
بخش غیردولتی نیز در حیطه موضوع مورد بررسی قرار گیرند
تا بتوان نتایج مستندتری را به دست آورد .همچنین برای
سنجش عملكرد سازمان ،بهتر است عملكرد به دو بخش
عملكرد مالی و غیر مالی تفكیك شود .همچنین تحقیقاتی با
بررسی سایر جوامع آماری كه در زنجیره تأمین با یكدیگر
تعامل دارند طراحی شود تا عملكرد سازمان بر مبنای تركیب
ظرفیتهای مختلف بازاریابی قابل تبیین باشد .پیشنهاد
میشود به جای تحقیق روی یك صنعت خاص به عنوان
جامعه آماری ،مطالعهای روی صنایع مختلف و با مشتریانی
با خواستهها و نیازهای گوناگون طراحی شود تا امكان تعمیم
یافتهها و توسعه مدل ظرفیتهای بازاریابی محقق شود در
چنین تحقیقاتی برای اثربخشی ظرفیت بازاریابی باهدف
دستیابی به یك ساختار اصولی مطالعه تطبیقی نیز میتوان
مناسب باشد.
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Presenting a strategic model of marketing capacities and its impact on performance in
order to develop open innovation in Khuzestan steel industry
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Abstract
Introduction: Marketing capacity is a mechanism that enables organizations to implement their
strategies in a competitive environment. Using these capabilities, organizations can improve
their performance in today's competitive environment by using their physical resources and
intellectual and strategic assets. The purpose of this study is to present a model of marketing
capacity in the Khuzestan steel industry and its impact on the company's performance in
developing open innovation. Method: The method of the present study is a combination that
was performed in two qualitative and quantitative stages using data theory of the foundation.
Qualitative stage data were collected through interviews with 15 experts in the field of
marketing who were selected through purposive sampling and analyzed with Maxqda software.
Qualitative data analysis software. Results: The results obtained from the analysis of theoretical
foundations and research interviews, led to the final model of marketing capacity, which has 10
main categories of product, distribution network, market, customer, competitor analysis,
advertising, brand, management strategies, and technological strategies. And training. Analysis
of competitors, customers and products in the role of "underlying factors" of the market in the
role of "environmental conditions", advertising, brand, distribution network, management
strategies, technological strategies and training in the role of "strategies and strategies" and
marketing capacity in the role of the "main category" and the company's performance in the
role of "consequence" have been identified. The researcher-made marketing capacities that
resulted from the results of the qualitative sector and in the quantitative sector, considering the
importance of open innovation to be a market leader in the steel industry, the company's
performance was measured based on open innovation. Was analyzed. Findings indicated a good
fit of the proposed model.
Key Words: Marketing capacity, financial performance, steel industry.
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