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  عملکرد سازمان ، نوآوري و یادگیري برأثیر قابلیت بازاریابیت
  »پتروشیمی تبریز:مطالعه موردي«

   
  

   1دکتر سید محمد نوع پسنداصیل
   2دکتر اسماعیل رمضان پور

   * 3پیمان عطاري اصل
  

 چکیده
 مختلفی روي دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که سازمانها براي رسیدن به آن به اقدامات

قابلیتها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی براي سازمانها ایفا می کنند و از جمله این قابلیتها . می آورند
در حالی که اغلب مطالعات در مورد تأثیر این قابلیتها . می توان به بازاریابی، نوآوري و یادگیري اشاره کرد
ست، در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی یکپارچه شده بر عملکرد، اغلب به صورت مجزا صورت گرفته ا

بدین . است تا تأ ثیر هر سه قابلیت به صورت متحد و مکمل همدیگر بر عملکرد سازمان سنجیده شود
منظور و براي سنجش تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري بر عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز تعداد 

 255رسمی با مدرك کارشناسی و باالتر توزیع شد که از این تعداد  پرسش نامه بین کارکنان 265
 LISREL  و SPSSدر این پژوهش از نرم افزار. پرسشنامه براي تحلیل مناسب تشخیص داده شد

نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه معناداري بین قابلیت . تحلیل داده استفاده گردید براي تجزیه و
ان وجود دارد، همچنین بین قابلیت نوآوري و عملکرد سازمان و ونیز قابلیت بازاریابی و عملکرد سازم

بین قابلیتهاي بازاریابی و نوآوري و یادگیري به . یادگیري و عملکرد سازمانی رابطه معناداري موجود است
 .عنوان قابلیتهاي مکمل هم و عملکرد سازمانی نیز رابطه رابطه معناداري دیده می شود

  .قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوري، قابلیت یادگیري،عملکرد سازمان، پتروشیمی تبریز :ي کلیديواژه ها
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  مقدمه
امروزه، سرعت تغییرات در حوزه هاي تکنولوژي، فن آوري، نرم افزاري و سخت 
افزاري، دانش بازار و حتی اقتصاد سیاسی کشورها از یک طرف و همچنین ابتکار عمل 

 در حوزه هاي کسب و کار باعث گردیده تا شرکت ها با چالش همراه با سرعت عمل
  .روبرو شوند
، نوآوري و  میزان اهمیتی که براي بازاریابیشرکت ها بر اساسجدید دنیاي  در

بازاریابی یکی از  .تا به مزیت رقابتی دست پیدا کنندند یادگیري قائل می شوند، قادر
و  آوري شرکتها به حساب می آیدوداجزا براي کسب مزیت رقابتی و ساساسی ترین 

شرکتها باید از توانایی باالي بازایابی برخوردار باشند تا محصوالتشان را سریعتر به بازار 
دنیاي امروز  همچنین در . و در برابر رقبا بهتر به مشتریانشان خدمات ارائه دهندبرسانند

اهمیت ویژه اي قائل  به نوآوري دبا کم شدن عمر محصوالت و اشباع سریع تقاضا بای
توان چرخه عمر و حیات محصول را طوالنی  وسیله نوآوري است که میه شد چون ب

 با رقابت جهانی شدید، نوآوري به یک جزء الزم و .کرد و در صحنه رقابت باقی ماند
ضروري براي استراتژي شرکت ها تبدیل شده است تا از طریق آن شرکت ها فرآیندهاي 

، شهرت و حنه بازار بهتر عمل کنند، اعتبار، در ص باري را به کار برندد و پرتولیدي مولّ
 مثبتی را در ادراك مشتریان کسب کنند و بدین طریق به مزیت رقابتی قابل ۀوجه

از طرف دیگر همچنان که ذکر شد تغییر سریع در تکنولوژیهاي . اطمینان دست پیدا کنند
ین تغییرات در همه زمینه ها خود را تولید ایجاب می کند که کارکنان پابه پاي ا

 لزوم یادگیري را در همه این امر،هماهنگ کرده و از آموزشهاي الزم برخوردار گردند 
 شرکت ها توانایی یادگیري داشته کهپس الزم است  .به یاد می آوردارکان شرکتها 

 نمایند و تولید محصوالت تحلیل باشند تا فعالیت هاي موفق و ناموفقشان را در توسعه و
توان به این نکته   با عملکرد نیز می دربارة.دست آورنده همچنین دانش هاي جدید را ب

 که عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد، اما به طور عمده از دو دیدگاه کرداشاره 
نخست مفهومی ذهنی که مرتبط است با عملکرد شرکت ها . می توان به آن نگریست

 اندازه گیري مطلق ۀآنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پاینسبت به رقباي 
  .عملکرد می باشد
   وجود ه تغییر می کنند اما عمدتأ تغییراتی که در سازمانها بپیوسته ها  سازمان

، کل سیستم را تحت تاثیر ه است و تغییرات برنامه ریزي شدهمی آید، برنامه ریزي نشد
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، محیط خیلی سریع تر از سازمانها تغییر  و در دنیاي امروزدر حال حاضر. ددهن قرار می
داور زنی و ( به نظر می رسدمی کند و این موضوع چالشی است که توجه به آن ضروري

ر به ، سازمانها را ناگزیقابت موجود در شرایط کنونی بازار، راز سوي دیگر). 1384، اقدسی
ر ت کرده است تا بتوانند به عملکرد باالتیارویی با این رقاباتخاذ استراتژي هایی جهت رو

اما دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که ). 1391، رحیم نیا و همکاران(دست یابند 
و این امر در سازمان هاي ند اربرخی محققان آن را در گرو توجه به قابلیت ها بر می شم

 .از اهمیت و توجه بیشتري بر خوردار گردیده استتولیدي 
 گسترش روز افزون دانش استاز جمله صنایع مهم و مطرح تروشیمی صنعت پ

امروزه  .بشري سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد
صنعت نفت و همچنین صنعت پتروشیمی ازجمله صنایع مدرن و درآمدزا براي بسیاري از 

یکی از موتورهاي محرك   وکشورهاي صنعتی و نیز کشورهاي درحال توسعه می باشد
این امر سبب شده است تا فضاي . ادي خیلی از کشورها محسوب می شودرشد اقتص

رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود و با توسعه روز افزون تکنولوژي و صنعتی شدن 
صوالت کشورها، مدیران صنایع پتروشیمی سعی بر افزایش خدمات نوین با ارائه مح

هاي خود دارند تا از طریق ارائه خدماتی متمایزتر از رقبا بتوانند  بهبود قابلیتجدید از طریق
  ). 1389،عباسعلی پور(ن بیشتري دست یابند به مشتریا

رد به ، همواره این ضرورت وجود دارد تا تاثیر قابلیت هاي سازمان بر عملکبنابراین
روشیمی مورد بررسی قرار ، نوآوري و خدماتی در صنایع پتویژه قابلیت هاي بازاریابی

  .گیرد
، نوآوري و توانایی هاي یادگیري  بازاریابیکه اکثر مطالعات به بررسی اثر در حالی

 تا یک مدل بر عملکرد می پردازند، در این تحقیق سعی شده) اغلب به صورت مجزا(
  .ثیر همه این عوامل بر عملکرد را ا یجاد نمایدیکپارچه براي بررسی تأ

بسیاري از محققان و برنامه ریزان حوزه سازمانی این است که چرا ال اساسی سؤ
 ، 1بارنري( باشند تعدادي از شرکتها نسبت به تعدادي دیگر داراي عملکرد باالتري می

     ، )1980، 2پورتر(این عملکرد باالتر را می توان ناشی از جذابیت صنعت ). 1991

                                                           
1 . Barnery 
2 . Porter 
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و یا ) 1،1997تیس( توانمندي هاي پویا ،)1991بارنري ،( و منابع سازمانی قابلیت ها
، شرایط محیطی وجه به تغییرات سریع در تکنولوژياما با ت. ترکیبی از این عوامل دانست

بسیاري از تولید کنندگان به دنبال این هستند که چگونه خود را با شرایط  و جهانی شدن،
دستیابی . )2004 ،2سونجان(جدید بازارها تطابق داده و به عملکرد باال تري دست یابند 

به عملکرد باالتر، هدفی است که سازمانها به منظور دستیابی به آن به اقدامات مختلفی 
ها و قابلیت هاي سازمانی  کید و توجه بر توانمنديورده اند و یکی از این اقدامات تأروي آ
 ).3،2013سوك و همکاران (است

و توانایی هایی هستند که در ، مهارت ت ها دسته هاي پیچیده اي از دانشقابلی
کراسنیکوف و (گیرند  فرایندهاي کسب و کار شرکت در سطوح متنوع جاي می

قابلیت ها شامل مهارت هایی می شوند که عمیقا در شیوه ها و روال . )4جایاچاندران
وار سازمانی تعبیه شده و دانشی را نشان می دهند که در طی سال ها انباشته شده و دش

قابلیت ها داراي انواع .  )1994 ، 5دي(، تقلید یا تکثیر نمود ان آنها را مبادلهاست که بتو
، نوآوري و  می توان به قابلیت هاي بازاریابیگوناگونی هستند که از مهمترین آنها

  .یادگیري اشاره نمود
  

در این پژوهش، براي اندازه گیري مؤلفه هاي قیمت گذاري موثّر  :قابلیت بازاریابی
محصوالت جدید،توزیع کنندگان، برنامه هاي تبلیغاتی، تحلیل بازار،   ومحصوالت

مدیریت فروش و توسعه استراتژیهاي خالّقانه با نه سوال اندازه گیري شده است که 
نقش : ملکرد برتر شرکتهاي کوچک و متوسطسنجه هاي آن از مقاله دستیابی به ع

گرفته شده و ) 2013( و همکارانش فراگیر قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري، سوك
  . پرسشنامه می باشد و متغیر مستقل است9  الی1شامل سواالت 

                                                           
1 . Teece 
2 . Johnson 
3 . Sok et al 
4 . Krasnikov & Jayachandran 
5 . Day 
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در این پژوهش، براي اندازه گیري مؤلفه هاي تکنولوژي هاي : قابلیت نوآوري
نوین در توسعه محصوالت جدید، گسترش بازه محصوالت، بهبود کیفیت محصوالت و 

زه گیري شده است که سنجه هاي آن از مقاله دستیابی انعطاف پذیري با پنج سوال اندا
نقش فراگیر قابلیت بازاریابی، نوآوري و : به عملکرد برتر شرکتهاي کوچک و متوسط 

 پرسشنامه 14 الی10گرفته شده و شامل سواالت  ) 2013(یادگیري، سوك و همکارانش 
 .می باشد و متغیر مستقل است

اي اندازه گیري مؤلفه هاي نیازهاي آموزشی، در این پژوهش، بر:قابلیت یادگیري
مبانی دانش و مهارت هاي سازمان، یادگیري دانش جدید، تحلیل فعالیتهاي ناموفق و 
تجارب قبلی در سازمان با پنج سوال اندازه گیري شده است که سنجه هاي آن از مقاله 

بازاریابی، نقش فراگیر قابلیت : دستیابی به عملکرد برتر شرکتهاي کوچک و متوسط
پرسشنامه 19 الی 15و شامل سؤاالت  ) 2013(نوآوري و یادگیري، سوك و همکارانش 

  .می باشد و متغیر مستقل است
در این پژوهش عملکرد براي اندازه گیري مؤلفه هاي کیفیت،  :عملکرد سازمان

نوآوري با  کاهش خطا، کاهش هزینه، مدل تجاري، انتظار مشتریان، اهداف سازمانی و
دستیابی به عملکرد برتر  فت سؤال اندازه گیري شده است که سنجه هاي آن از مقالهه

نقش فراگیر قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري، سوك و : شرکتهاي کوچک و متوسط
 26 الی 20و همچنین برخی منابع دیگرگرفته شده و شامل سؤاالت  ) 2013(همکارانش 

  . است استپرسشنامه می باشد و متغیر وابسته
 در مقاله اي تحت عنوان تحلیل چگونگی 1393  زند حسامی و آشتیانی در سال  -

، ابت پذیري شرکت هاي کوچک و متوسطثیر قابلیت هاي نو آوري فناوري بر رقتأ
ضمن بیان ابعاد قابلیت نو آوري به بررسی تاثیر آن بر رقابت پذیري شرکت هاي 

 از آن است که رابطه العات آنها حاکینتایج مط. کو چک و متوسط پرداخته اند
آوري و عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط مثبت و معناداري میان قابلیت نو

       عملکرد این شرکتها اثرگذارمی باشدوجود دارد و همواره قابلیت نوآوري بر
  .)1392زند حسامی و آشتیانی پور،(

ثیر قابلیت  عنوان بررسی تأ در مقاله اي تحت1392  نورالهی و همکارانش در سال  -
هاي بازار یابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر براي مشتري در 

 گرفتن ابعادي چون ، ضمن در نظرصنایع غذایی شهرك صنعتی توس مشهد
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، ارتباط با مشتري، شبکه توزیع، تحقیقات متمایز محصول ،خدمت به مشتري
، به سنجش یابی فروش براي قابلیتهاي بازار پیشبردبازاریابی واثر بخشی فعالیتهاي

تاثیر قابلیت هاي بازاریابی بر عملکرد بازار شرکتهاي صنایع غذایی حاضر در 
 پرسشنامه از 95آنها پس از جمع آوري  .توس مشهد پرداخته است شهرك صنعتی

شرکت هاي حاضر در شهرك صنعتی و تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از آن به 
لکرد بازار،  نتیجه دست یافته اند که تاثیر مستقیم قابلیت هاي بازار یابی بر عماین

نور الهی و (می باشد) به واسطه متغیر خلق ارزش( بیشتر از تاثیر غیرمستقیم
  ).                                                                                           1392همکاران، 

 به بررسی نقش میانجی گرانه قابلیت هاي بازار یابی 1392ي و روشنی در سال خیر -
آنها در این مقاله، .  پرداخته انددر رابطه جهت گیري استراتژیک و عملکرد سازمان

، مشتري گرایی، کار آفرینی گرایی و نوآوري گرایی، هزینه گرایی، رقیب گرایی
به آنها .  استراتژیک در نظر گرفته اندگیريکارمند گرایی را به عنوان ابعاد جهت 

، کارمند گرایی و کار آفرینی گرایی بر جه دست یافته اند که در بانک ملیاین نتی
داري میان بازار گرایی و عملکرد سازمان وجود  گرایی تاثیر داشته و رابطه معنابازار
یابی ن قابلیت بازارهمچنین بازار گرایی بر قابلیت بازار یابی اثر گذار بوده و میا. دارد

  ). 1392خیري و روشنی،(اردو عملکرد سازمان رابطه معناداري وجود د
اي تحت عنوان جهت گیري   در مقاله1391رحیم نیا و همکارانش در سال  -

ي استراتژیک بر ، به بررسی تاثیر جهت گیرستراتژیک و قابلیت هاي بازاریابیا
 از انتشار پرسشنامه در میان مدیران آنها پس. یابی پرداخته اندقابلیت هاي بازار

ت بانک هاي مشهد و تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از آنها به این نتیجه دس
، مشتري مداري، رقیب مداري و گرایش به یافتند که جهت گیري استراتژیک
  ثیري بر ثرگذار می باشند و هزینه گرایی تأنوآوري بر قابلیت هاي بازاریابی ا

).                                                                                            1391رحیم نیا و همکاران ،(زاریابی نداردقابلیت هاي با
یر قابیت هاي بازاریابی بر  عنوان تاث با در مقاله اي1391فیض و همکارانش در سال  -

 ، به بررسی تاثیر هاي عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط کارآفرینپیامد
آنها . قابلیت هاي بازاریابی بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پرداخته اند

پس از انتشار پرسشنامه در میان جامعه آماري و تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل 
 بر پیامدهاي از آنها به این نتیجه دست یافتند که قابلیت بازاریابی تاثیر مثبتی
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فیض و (  بقاي شرکت هاي کوچک و متوسط دارد،عملکردي و در نهایت
).                                                                                                                           1391همکاران،

فرآیند تسهیم   در مقاله اي تحت عنوان تاثیر1391رمضانیان و همکارانش در سال  -
، به بررسی تاثیر فرآیند تسهیم دانش یی جذب دانش بر قابلیت نوآوريو توانادانش 

 298آنها پس از انتشار . و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوري پرداخته اند
پرسشنامه در میان اعضاي شرکت هاي مراکز رشد استان گیالن و تجزیه و تحلیل 

، عاملی انایی جذب دانش که توداده هاي حاصل از آنها به این نتیجه دست یافتند
 رمضانیان و همکاران،(مداخله گر در میان تسهیم دانش و قابلیت نوآوري است

1391                                                                                                                         .(
، روایی، ي تحت عنوان ساختار عاملیقاله ا در م1390نادي و سجادیان در سال  -

دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهر (پایایی و هنجاریابی مقیاس یادگیري سازمانی
 پرسشنامه در میان دبیران دوره راهنمایی طی سال هاي 506به انتشار ) اصفهان 

تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از آنها حاکی از آن .  پرداختند1389  الی1388
لوب مقیاس ست که قابلیت یادگیري داراي پنج عامل با شاخص هاي برازش مطا

، گفتگو و تصمیم  تجربه اندوزي، ریسک، تعامل، با محیط:می باشد که عبارتند از
).                                                                                   1390نادي و سجادیان،(گیري مشارکتی

، رواي و برازش مدل  در مقاله اي با عنوان پایایی1390نادي و یار محمدیان در سال  -
 علمی دانشگاه تسازمانی در بین اعضاي هیأ پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیري

یادگیري ، به شناسایی ساختار عاملی و اعتبار یابی قابلیت علوم پزشکی اصفهان
. انشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته اندت علمی دسازمانی در بین اعضاي هیأ

 پرسشنامه به این نتیجه دست 220آنها پس از تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از 
یافتند که می توان از مقیاس قابلیت یادگیري سازمانی به عنوان یک ابزار 

ساي دانشکده ها و مدیران بنابراین مدیران دانشگاه، رؤ. ه نمودتشخیصی استفاد
یابند که کدام یک ازمسایل  علوم پزشکی اصفهان می توانند درا در دانشگاهگروه ه

سازي راهنما و  و کدام یک ضعیف است و این آشکاریادگیري سازمانی قوي
نادي و (ددستورالعملی مناسب براي بهبود و بالندگی دانشگاه خواهد بود

  )               1390 یارمحمدیان،
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 در مقاله اي تحت عنوان بررسی تاثیر قابلت 1389 حسینی و همکارانش در سالمال -
 هاي شهرستان کرمان با استفاده از روش SMEیادگیري سازمانی بر عملکرد

AHP به بررسی تاثیر ابعاد قابلیت یادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت
هاي کو چک و متوسط شهرستان کرمان و الویت بندي عوامل موثر در افزایش 

زیه و شرکت و تج171پس از انتشار پرسشنامه در میان .  پرداخته اندعملکرد
، به این نتیجه دست یافتند که رابطه اي مثبت و تحلیل داده هاي حاصل از آن

معناداري میان قابلیت یادگیري و عملکرد سازمان وجود داشته و تمامی ابعاد 
        گذار  اثرهاي کوچک و متوسط ملکرد شرکتقابلیت یادگیري سازمانی بر ع

  ).                                                        1389مال حسینی و همکاران،(می باشد
 در مقاله اي تحت عنوان دستیابی به عملکرد برتر 2013در سال  1سوك و همکارانش -

، نقش فراگیر قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري:سط شرکت هاي کوچک و متو
، نوآوري و یادگیري بر عملکرد شرکت هاي رسی تاثیر قابلیت هاي بازاریابیربه ب

 شرکت 171آنها ضمن انتشار پرسشنامه در میان . کوچک و متوسط پرداخته اند
کوچک و متوسط و تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از آنها به این نتیجه دست 

ي با عملکرد رابطه مثبت و ، نوآوري و یادگیرند که میان قابلیت هاي بازاریابییافت
معنا داري وجود دارد و همواره این قابلیت ها بر عملکرد شرکت هاي کوچک 

)                                                                                                                        2013سوك و همکاران،(ومتوسط اثر گذار می باشند
 عنوان قابلیت نوآوري براي عملکرد با در مقاله اي 2013 در سال 2وو وسیوالوگاتاسان -

، به بررسی  سازمانی صنعت پوشاك در سریالنکاسرمایه فکري و عملکرد: بهتر
تاثیر سرمایه هاي فکري بر قابلیت نوآوري و قابلیت نوآوري بر عملکرد سازمانی 

 نتایج مطالعات آنها حاکی از آن است که سرمایه هاي فکري تاثیر .دپرداخته ان
 مثبتی بر قابلیت نوآوري دارد ورابطه مثبت و معناداري میان قابلیت نوآوري و

                                                .) 2013وو وسیوالوگاتاسان ،(عملکرد سازمانی وجود دارد 
اي تحت عنوان تحقیق براي بهبود قابلیت نوآوري  ه در مقال2013 در سال 3زو -

، به بررسی  متوسط با همکاري دانشگاه و صنعتتکنولوژیکی شرکت کوچک و
نتایج . قابلیت نوآوري بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پرداخته است

                                                           
1 . Sok et al 
2 . Wu & Sivalogathasan 
3 . Xu 
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وري و مطالعات او حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداري میان قابلیت نوآ
 زو ،( ، قابلیت نوآوري بر عملکرد اثر گذار می باشدود دارد و هموارهعملکرد وج

2013(.  
مشخص نمودن   در مقاله اي تحت عنوان2013در سال  1الگري و یدال و چیوا گومز -

یادگیري سازمانی و نقش قابلیت : ین قابلیت یادگیري و عملکرد شرکترابطه ب
، قابلیت یادگیري سازمانی رینانهکارآف، به بررسی تاثیر جهت گیري عملکرد نوآوري

نتایج مطالعات آنها حاکی از آن . و عملکرد نوآوري بر عملکرد سازمان پرداخته اند
ذار بوده و به صورت گ نوآوري اثراست که قابلیت یادگیري سازمانی بر عملکرد

الگري و یدال و چیوا ( مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذاردمستقیم و غیر
  ).گومز

حت عنوان جهت گیري هاي  در مقاله اي ت2012 در سال 2ودوسیو و همکارانشتئ -
یک بررسی تجربی در مفهوم :  قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت،استراتژیک

، به بررسی تاثیر ابعاد جهت گیري ران خط مقدم در سازمانهاي خدماتیمدی
آنها به . د پرداخته انداستراتژیک بر قابلیت بازاریابی و قابلیت بازاریابی بر عملکر

     که رقیب گرایی و نوآوري گرایی منجر به توسعه ند این نتیجه دست یافت
و ، رابطه مثبت  میان قابلیت بازاریابی و عملکردقابلیت هاي بازاریابی می شوند و

تئودوسیو و (ملکرد اثر گذار می باشدعاشته و قابلیت بازاریابی بر معناداري وجود د
 .)2012همکاران ، 

 عنوان قابلیت هاي بازاریابی و با در مقاله اي 2011در سال  3ماریادوس و همکارانش -
    مطالعه موردي از : نی بر نوآوري براي پایداري محیطیاستراتژي هاي مبت

، به بررسی تاثیر استراتژي هاي بازاریابی مبتنی بر نوآوري و  B2Bشرکت هاي 
  نتایج تجزیه و تحلیل . ت رقابتی پرداخته اندقابلیت هاي بازاریابی بر ایجاد مزی

داده هاي حاصل از چهل وهفت شرکت حاکی از آن است که استراتژي هاي 
مبتنی بر نوآوري و قابلیت هاي بازاریابی بر عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی اثر گذار 

  .)2011ماریادوس و همکاران ،( می باشد

                                                           
1 . Alegre Vidal &Chiva Gomez 
2 . Theodosiou et al 
3 . Mariadoss et al 
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: له اي تحت عنوان قابلیت هاي بازاریابی در مقا2011در سال  1مریلس و همکارانش -
به  ، B2Bپیش فرض و مفهومی براي عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط 

آنها . توسعه یک مدل ساختاري میان قابلیت هاي بازاریابی و عملکرد پرداخته اند
به این نتیجه دست یافتند که قابلیت بازاریابی و نوآوري مهمترین عوامل موثر بر 

 .)2011مریلس و همکاران (کت هاي کوچک و متوسط می باشندعملکرد شر
  

  مدل مفهومی
د که در عاتی هستناگر چه مفاهیم قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري، موضو

نورالهی و : 1393مانند مطالعات زند حسامی و آشتیانی پور (پژوهش هاي مختلف داخلی 
مطالعات سوك و (مانند ارجی و غیره و خ) 1390؛ نادي و سجادیان 1392همکاران
 غیره مورد بررسی و ) 2013؛ اختر و همکاران 2013؛ وو وسپوالوگاتاسان 2013ن همکارا

هاي تولیدي مورد عملکرد به ویژه در سازمانغیر بر ، اما تاثیر این سه متقرار گرفته اند
زمان و کرد سادر این راستا و با توجه به اهمیت بهبود عمل. بررسی قرار نگرفته است
 پرسش اساسی که ، این پژوهش به منظور پاسخگویی به اینقابلیت هاي سازمانی

گیري چه تاثیري برعملکرد در سازمان هاي تولیدي قابلیت هاي بازاریابی، نوآوري و یاد
زیر بهره گرفته است که در  انجام شده است و براي این منظور از مدل پیشنهادي دارند،

ر بازاریابی و نوآوري و ن به عنوان متغیر وابسته و سه متغیاین پژوهش عملکرد سازما
 .گیري سازمانی به عنوان متغیر هاي مستقل در نظر گرفته شده استیاد
 

                                                           
1 . Merrilees et al 
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 1مدل مفهومی تحقیق

  
  ابزار و روش

پردازد و  ها و صفات افراد جامعه می  ویژگیۀپژوهش حاضر از آنجایی که به مطالع
ز نوع دهد ا  را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میوضعیت فعلی جامعه

از نظر هدف کاربردي محسوب می شود و به لحاظ  . پیمایشی است-تحقیق توصیفی
  .جمع آوري داده ها میدانی است

جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان استخدام رسمی و داراي مدرك کارشناسی و 
 تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از براي.  نفر است700باالتر می باشد که تعداد آنها 

 700جدول مورگان استفاده شد که طبق این جدول حدافل حجم نمونه به ازاي جامعه 
 260به منظور دستیابی به تعداد نمونه الزم، تعداد .  نفر می باشد248نفري، تعداد 

شنامه براي تحلیل  پرس255پرسشنامه بین جامعه آماري توزیع شد که از این تعداد 
همچنین پرسشنامه ها از طریق جدول اعداد تصادفی و بر . مناسب تشخیص داده شد

  . اساس کد پرسنلی بین کارکنان توزیع گردید

                                                           
1-Achieving superior SME performance Phyra Sok ,Arom O’Cass, Keo 
Mony Sok 26may2013 

 قابلیت هاي
 یادگیري* نوآوري* بازاریابی 

 قابلیت بازاریابی

 قابلیت نوآوري

 قابلیت یادگیري
 

 سازمانعملکرد 
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 مند بهره ايفاصله هاي مقیاس از سؤاالت که آنجا از شده نیز طراحی پرسشنامه در
 زیاد، خیلی زیاد، هاي زینهگ و به شد  گزینه اي5 از طیف استفاده به بودند، مبادرت

 گزینه اي 5 مقیاس از در واقع.  داده شد1 تا 5متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب ارزش 
  . است شده استفاده متغیرها از عنوان هر اهمیت تعیین براي

پرسشنامه پژوهش در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطالعات 
بخش دوم در راستاي آزمون فرضیات شامل عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و 

  . سنجد  بخش تقسیم شده و هر بخش یک متغیر از پژوهش را می4 سؤال است به 26
  

   تفکیک سواالت پرسشنامه-1جدول 
 منبع شماره سوال تعداد سوال متغیر

 9 تا 1 9 قابلیت بازاریابی
 14 تا 10 5 قابلیت نوآوري

 19 تا 15 5 قابلیت یادگیري سازمانی
 26 تا 20 7 عملکرد سازمانی

Phyra Sok ,Arom O’Cass 
,Keo Mony Sok2013 and 
Other source. 

 

  
هاي تعیین اعتبار اندازه گیري روایی، از  در این پژوهش از میان انواع مختلف روش

 مورد دهد که عناصر می نشان روایی محتوا. روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد
از نظر  روایی، گیري اندازه براي. را دارند نظر مورد مفهوم گیري اندازه ییتوانا سنجش

 اصالحات و شناسایی آن ساختاري اشکاالت در نتیجه.  و متخصصان استفاده شدتاداناس
 براي سنجش روایی سازه نیز .صورت پذیرفت ظاهري روایی ساختن برآورده جهت الزم

همچنین براي پایایی پرسشنامه پژوهش  .استییدي استفاده أاز تکنیک تحلیل عاملی ت
طرف  از و است نظارت یک نیازمند تنها اینکه علت به داخلی سازگاري یا ثبات از روش

 مناسب میدانی مطالعات براي کامالً و باشد می پایایی روش تخمین ترین دیگر رایج
  . باشد استفاده شده است می

 2 استفاده شد که نتایج در جدول SPSS آلفاي کرونباخ از نرم افزارۀبراي محاسب
   .آورده شده است
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   محاسبه پایایی پرسشنامه-2جدول 
 آلفاي کرونباخ شماره سوال تعداد سوال متغیر

 0,882 9 تا 1 9 قابلیت بازاریابی
 0,721 14 تا 10 5 قابلیت نوآوري 

 0,790 19 تا 15 5 قابلیت یادگیري سازمانی
 0,811 26 تا 20 7 عملکرد سازمانی

 باشد،  می0,7ر متغیر که بیشتر از  مقدار آلفاي کرونباخ مربوط به ه به اینکهبا توجه
  . تمامی متغیرها به طور مجزا و در مجموع از پایایی مناسب برخوردار است

  

  یافته ها
 

  :فرضیه هاي تحقیق
 ثیر گذار استیت بازاریابی بر عملکرد سازمان تأقابل •
 .ثیر گذار استرد سازمان تأابلیت نوآوري بر عملکق •
 .ثیر گذار استبلیت یادگیري بر عملکرد سازمان تأقا •
  .ثیر گذار استري و یادگیري بر عملکرد سازمان تأقابلیت هاي بازاریابی ، نوآو •

  
یرها از همبستگی براي بررسی فرضیات پژوهش و تحلیل روابط ساختاري بین متغ

این  در. شود الت ساختاري استفاده میمعادي ییدي و روش مدلسازو تحلیل عاملی تأ
ها استفاده شده   براي تجزیه وتحلیل دادهLISREL   و SPSSپژوهش از نرم افزار 

  : دراین بخش از پژوهش به توصیف متغیر هاي اصلی تحقیق پرداخته می شود .است
 نفر پاسخ دهنده کمینه میانگین کمترین پاسخ هاي داده 255در جدول پایین از 

بیشینه میانگین بیشترین پاسخ هاي داده شده را نشان می دهد، انحراف معیار نیز شده و 
  .پراکندگی نظرات را نمایش می دهد

 
   شاخصهاي آماري متغیرهاي اصلی و فرعی-3جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه 
 0,81161 2,8993 5 1 قابلیت بازاریابی
 0,87149 2,8475 5 1,20 قابلیت نوآوري

 0,82401 3,1612 5 1,20 قابلیت یادگیري سازمانی
 0,65131 3,7741 5 1 عملکرد سازمانی
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لیزرل، از عالئم اختصاري به عنوان  به دلیل محدودیتهاي نگارشی در نرم افزار
 کلیه عالئم اختصاري به )4(در جدول . نشانگر متغیرهاي پژوهش استفاده شده است

 نشان داده ذبوریري و مدل جامع تحقیق به همراه متغیر مکاررفته در مدلهاي اندازه گ
  . شده است

  

   فهرست عالئم اختصاري تحلیل- 4جدول 
  

GB GN GYS AS 
 عملکرد سازمانی قابلیت یادگیري سازمانی قابلیت نوآوري قابلیت بازاریابی

  
به بررسی نرمال بودن متغیرهاي اصلی تحقیق با استفاده از در ادامه پژوهش 

  .اسمیرنف پرداخته می شود-ون کولموگروفآزم
  

   اسمیرنف براي متغیر هاي تحقیق-آزمون کولموگروف- 5جدول
  
  
  
  
  

  
هاي اصلی  اسمیرنف متغیر- آزمون کولموگروف مربوط به)5(با توجه به جدول 

پژوهش مشاهده می شود که مقدار سطح معناداري به دست آمده براي همه متغیرها 
 هايبنابر این متغیر. پذیرفته می شودمی باشد، درنتیجه فرض صفر  0,05باالتر از 

لذا پیش نیاز اصلی براي . توزیع نرمال می باشندپژوهش در نمونه مورد بررسی داراي 
  . انجام مدل یابی معادالت ساختاري فراهم می باشد

براي بررسی روایی سازه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است که 
در هر دو حالت بار ) وابسته(و همچنین متغیرهاي درونزا ) مستقل(براي متغیرهاي برونزا 

معناداري نشان داده شده است که گویاي میزان رابطه هر متغیر با عاملی و ضرایب 
  .سؤاالت پرسشنامه و همچنین معنادار بودن این رابطه است

  

 سطح معنی داري آماره آزمون تعداد 
 0,679 0,719 255 قابلیت بازاریابی
 0,67 1,214 255 قابلیت نوآوري

 0,153 1,133 255 قابلیت یادگیري سازمانی
 0,301 0,972 255 عملکرد سازمانی
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  1ییدي یا تحلیل مدل اندازه گیريتحلیل عاملی تأ
با .  با مشاهده گرها، مدل اندازه گیري می گویند٢به رابطه بین متغیرهاي مکنون

 حاصل از این روابط در مدلهاي ساختاري، روایی مدلها مورد ٣یاستفاده از بارهاي عامل
رسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی به منظور تحلیل ساختار درونی پ .سنجش قرار می گیرد

در نمودارهاي زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهاي درونزا و .  استفاده می شود٤ییديتأ
لها آورده شده است که در مجموع برونزاي تحقیق به همراه جدول شاخصهاي برازش مد

  .  روایی پرسشنامه و معادالت اندازه گیري تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند
  ییدي متغیرهاي برونزا عاملی تأتحلیل

 زیر متغیرهاي برونزا در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر شکلدر 
آنچه از معادالت اندازه گیري . ي آن بررسی می گردداساس بارهاي عاملی روایی همگرا

 0,5در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهاي عاملی مقادیر باالي 
 را اختیار کرده و سؤاالت در حد زیادي می توانند متغیرهاي برونزا را مورد سنجش قرار

                                            .دهند
       

  
   اندازه گیري متغیرهاي برونزا در حالت بار عاملیمدل -1 شکل

 

                                                           
1 . Measurement Model 
2 . Latent Variables 
3 . Factor Loadings 
4 . Confirmatory Factor Analyze 
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 نشان t ة آمارۀ زیر متغیرهاي برونزا در حالت ضرایب معناداري به وسیلشکلدر 
 براي تک تک معادالت اندازه گیري نشان می دهد که t ةنتایج آمار. داده شده است

 . ارتباط گویه ها با متغیرهاي مکنون ارتباطی معنادار است
  

  
  

  مدل اندازه گیري متغیرهاي برونزا در حالت ضرایب معناداري2 شکل
  

   اندازه گیري متغیرهاي برونزاشاخصهاي برازش براي مدل
شاخصهاي برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهاي برونزا که در جدول زیر آمده، 
نشان می دهد که مدل با داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري تحقیق، برازش 

یعنی گویه هاي مورد استفاده براي سنجش متغیرهاي برونزا به درستی به . بی داردخو
  . کارگرفته شده اند

   شاخصهاي برازش متغیرهاي برونزا-6جدول 
  

 AGFI GFI CFI NNFI NFI 2/dfχ RMSEA شاخص 
 0,067 2,913 0,97 0,98 0,99 0,91 0,89 مقدار به دست آمده

  0,08 < 3< 0,9> 0,9> 0,9> 0,9> 0,8> مقدار مجاز
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  تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي درونزا
زیر متغیرهاي درونزا درحالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و براساس  شکلدر 

آنچه از معادالت اندازه گیري در این . ي آن بررسی می گرددبارهاي عاملی روایی همگرا
د زیادي می توانند متغیرهاي االت در حؤنتیجه گرفته می شود این است که س شکل

  .  درونزا را مورد سنجش قرار دهند
  

  
  

  تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي درونزا در حالت بارهاي عاملیمدل -3شکل 

  
 نشان t ةزیر متغیرهاي درونزا در حالت ضرایب معناداري به وسیله آمار شکلدر 

 که ثابت می کندزه گیري نتایج آماره تی براي تک تک معادالت اندا. داده شده اند
  . ارتباط گویه ها با متغیرهاي مکنون ارتباطی معنادار است
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   مدل تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي درونزا در حالت ضرایب معناداري- 4 شکل
  

نشان دهنده رابطه   بوده و0,5دست آمده بیشتر از ه  تمامی اعداد ب)3( شکلدر 
 1,96 تمامی اعداد باالي )4 (شکل وده، همچنین در باالت پرسشنامهؤمتغیر وابسته باس

  .بوده که نشان دهندة معنادار بودن سواالت با متغیر عملکرد می باشد
  

  شاخصهاي برازش براي مدل اندازه گیري متغیرهاي درونزا
  

شاخصهاي برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهاي درونزا که در جدول زیر آمده، 
 هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري تحقیق، برازش نشان می دهد که مدل با داده

  . یعنی براي سنجش متغیر مذکور سواالت مناسبی به کار گرفته شده است. مناسبی دارد
  

   شاخصهاي برازش متغیرهاي درونزا-7جدول 
 AGFI GFI CFI NNFI NFI 2/dfχ RMSEA شاخص 

مقدار به دست 
 آمده

0,92 0,94 0,99 0,99 0,98 2,459 0,075 

  0,08 < 3 < 0,9> 0,9> 0,9> 0,9> 0,8> مقدار مجاز
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  آزمون فرضیات
  مدل یابی معادالت ساختاري

  3 و 2 و 1آزمون فرضیات 
 تحقیق 3 و 2 و 1هاي زیر به ترتیب مدل معادالت ساختاري فرضیات  شکلدر 

لت چنانچه در حا. در حالت ضرایب معناداري و ضرایب ساختاري نشان داده شده است
 فرضیه مورد ،ـ قرار داشته باشد1,96و + 1,96 خارج از بازه tضرایب معناداري، آماره 

ثیر متغیر ري نیز نشان از میزان رابطه یا تأهمچنین ضریب ساختا. یید قرار می گیردأت
یک از دو  شاخصهاي برازش نشان داده شده در زیر هر. مستقل بر متغیر وابسته دارد

ی که یا چه میزان طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده ها که تثابت می کندمدل 
  . محقق جمع آوري نموده است تطابق دارد

  

  
   در حالت ضرایب معناداري3 و 2 و 1 مدل فرضیات - 5 شکل
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   تحقیق در حالت ضرایب ساختاري3 و 2 و 1 مدل فرضیات - 6 شکل

  
   تحقیق3 و 2 و 1شاخصهاي برازش مدل فرضیات 

 آمده، نشان می دهد که مدل با 9ازش مدل تحقیق که در جدول شاخصهاي بر
یعنی این . داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري تحقیق، برازش مناسبی دارد

  . مدل روابط را به درستی نشان می دهد
  

   تحقیق3 و 2 و 1 شاخصهاي برازش مدل فرضیات -8جدول 
 AGFI GFI CFI NNFI NFI 2/dfχ RMSEA شاخص 

 0,079 2,410 0,91 0,91 0,92 0,90 0,87 مقدار به دست آمده

  0,08 < 3 < 0,9> 0,9> 0,9> 0,9> 0,8> مقدار مجاز

  
  :4آزمون فرضیه 

 تحقیق در حالت 4هاي زیر به ترتیب مدل معادالت ساختاري فرضیه شکلدر 
  .ضرایب معناداري و ضرایب ساختاري نشان داده شده است
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   در حالت ضرایب معناداري4  مدل فرضیه- 7 شکل

  

  
   تحقیق در حالت ضرایب ساختاري4مدل فرضیه - 8 شکل

  
   تحقیق4شاخصهاي برازش مدل فرضیه 

 آمده، نشان می دهد که مدل 10 که در جدول 4شاخصهاي برازش مدل فرضیه 
یعنی این . با داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري تحقیق، برازش مناسبی دارد

  . روابط را به درستی نشان می دهدمدل 
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   تحقیق4 شاخصهاي برازش مدل فرضیه -9جدول 
 AGFI GFI CFI NNFI NFI 2/dfχ RMSEA شاخص 

 0,069 2,233 0,91 0,91 0,92 0,91 0,86 مقدار به دست آمده

  0,08 < 3 < 0,9> 0,9> 0,9> 0,9> 0,8> مقدار مجاز

  
  :تحلیل مسیر فرضیات

  مسیرهاي مستقیم
 کلیه مسیرهاي مستقیم موجود که مبتنی بر فرضیات تحقیق 11 جدول شماره در

 نشان داده شده و بر این tمی باشند و همچنین اعداد معناداري وضرایب معناداري 
  .یید یا رد شدن فرضیات بررسیهاي الزم را انجام دادأاساس می توان در مورد ت

  

  
   مدل تحلیل مسیر فرضیات- 9 شکل

  
  یرهاي مستقیم مورد بررسی مس- 10جدول 

 نتیجه T بتا مسیر فرضیه
 تایید 6,58 0,56 قابلیت بازاریابی                             به        عملکرد سازمانی 1
 تایید 10,35 0,79    به        عملکرد سازمانی قابلیت نوآوري                           2
 تایید 9,92 0,77            به        عملکرد سازمانیقابلیت یادگیري سازمانی        3
 تایید 8,31 0,70    به        عملکرد سازمانی قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري  4
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  واریانس تبیین شده
با توجه به محاسباتی که از طریق الگوي مدل یابی معادالت ساختاري انجام 

 نشان داده 12یرهاي وابسته مدل در جدول شماره گردید میزان واریانس تبیین شده متغ
  . شده است

   میزان واریانس تبیین شده متغیرها- 11جدول 
 واریانس تبیین نشده واریانس تبیین شده 

 0,52 0,48 عملکرد سازمانی

  
  نتیجه گیري بحث و 

  :متغیرهاي اصلی
  قابلیت بازاریابی

 و انحراف 8993/2پاسخ دهندگان  از نظر قابلیت بازاریابیمیانگین امتیاز متغیر 
 در حد خوبی قابلیت بازاریابیاین بدان معناست که وضعیت .  می باشد81161/0معیار 

قرار ندارد و مسؤوالن و مدیران پتروشیمی تبریز می بایست در جهت بهبود وضعیت 
م موجود و تقویت مدیریت بازاریابی و باال بردن قابلیتهاي شرکت در حوزه بازاریابی گا

  . بردارند
  قابلیت نوآوري

 و انحراف معیار 8475/2میانگین امتیاز متغیر قابلیت نوآوري از نظر پاسخ دهندگان 
به عبارتی قابلیت نوآوري در پتروشیمی تبریز در حد مطلوبی نیست .  می باشد87149/0

د و مسؤوالن شرکت پتروشیمی تبریز باید برنامه ریزي خود را در راستاي تقویت و بهبو
  .  قابلیتهاي نوآوري شرکت مصروف دارند

  قابلیت یادگیري سازمانی
 و 1612/3میانگین امتیاز متغیر قابلیت یادگیري سازمانی از نظر پاسخ دهندگان 

به عبارتی قابلیت یادگیري سازمانی در شرکت .  می باشد82401/0انحراف معیار 
ت الزم براي رسیدن به حد مطلوب پتروشیمی تبریز در حد متوسط قرار دارد و باید اقداما

  .  یادگیري سازمانی صورت گیرد
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  عملکرد سازمانی
 و انحراف 7741/3 از نظر پاسخ دهندگان عملکرد سازمانیمیانگین امتیاز متغیر 

 در حد متوسط است و باید جهت عملکرد سازمانیبه عبارتی .  می باشد65131/0معیار 
با و همچنین کسب عملکرد مناسب، اقدامات حفظ موقعیت فعلی و عقب نماندن از رق

  . الزم صورت گیرد
  نتایج آزمون فرضیات

  . قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز تاثیرگذار است: 1فرضیه 
 tة  مشاهده شد که میزان آمار، داريابا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معن

 است و از آن جا که این 58/6عملکرد سازمانی برابر با و  بین دو متغیر قابلیت بازاریابی
با توجه . یید شده استأقرار دارد این فرضیه ت] -96/1 &96/1[ي مقدار در خارج از بازه

ثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد أبه ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان ت
عملکرد بهبود پیدا کند، بازاریابی قابلیت  یعنی چنانچه . است56/0سازمانی برابر با 

) 2012(این نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز. نیز بیشتر خواهد بودسازمانی 
آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی . همخوانی دارد

  .   ثیر مثبتی داردأت
  . ثیرگذار استأکت پتروشیمی تبریز ت قابلیت نوآوري بر عملکرد سازمانی شر:2فرضیه 

 tة  مشاهده شد که میزان آمار، داريابا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معن
 است و از آن جا که این 35/10عملکرد سازمانی برابر با و بین دو متغیر قابلیت نوآوري 

با توجه به . تیید شده اسقرار دارد این فرضیه تأ] -96/1 &96/1[ ةمقدار در خارج از باز
ثیر قابلیت نوآوري بر عملکرد سازمانی توان گفت که میزان تأندارد هم میضریب استا

نیز عملکرد سازمانی بهبود پیدا کند، قابلیت نوآوري  یعنی چنانچه . است79/0برابر با 
آنها . همخوانی دارد) 2012(این نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز. بیشتر خواهد بود

  .  ز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت نوآوري بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی داردنی
 قابلیت یادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز :3فرضیه 

  . تاثیرگذار است
 tبا توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري، مشاهده شد که میزان آمارة 

 است و از آن جا 92/9ت یادگیري سازمانی و عملکرد سازمانی برابر با بین دو متغیر قابلی
با . قرار دارد این فرضیه تأیید شده است] -96/1 &96/1[که این مقدار در خارج از بازة 
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توان گفت که میزان تأثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر توجه به ضریب استاندارد هم می
یعنی چنانچه قابلیت یادگیري سازمانی بهبود پیدا .  است77/0عملکرد سازمانی برابر با 

این نتیجه با نتایج مطالعه الم و . کند، عملکرد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود
آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت یادگیري .  همخوانی دارد)2012(اوهیگینز

  .    ثیر مثبتی داردأسازمانی بر عملکرد سازمانی ت
قابلیت بازاریابی، نوآوري و یادگیري سازمانی بر عملکرد شرکت پتروشیمی  :4فرضیه 

  . تبریز تاثیرگذار است
 tة  مشاهده شد که میزان آمار،با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داري

 است و 31/8عملکرد سازمانی برابر با و بین دو متغیر قابلیت بازاریابی، نوآوري، یادگیري 
یید شده قرار دارد این فرضیه تأ] -96/1 &96/1[ ةه این مقدار در خارج از بازاز آن جا ک

توان گفت که میزان تاثیر قابلیت بازاریابی، با توجه به ضریب استاندارد هم می. است
قابلیت بازاریابی،  یعنی چنانچه . است70/0نوآوري، یادگیري بر عملکرد سازمانی برابر با 

این . نیز بیشتر خواهد بودعملکرد سازمانی بهبود پیدا کند، ی نوآوري، یادگیري سازمان
آنها نیز در پژوهش خود . همخوانی دارد) 2012(نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز

  . دریافتند که قابلیت یادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد
  پیشنهادها

  : پیشنهادها کاربردي
ثیر مثبت قابلیت ها و مشاهده تأأیید فرضیهدست آمده و ته ببا توجه به نتایج 

 و قابلیت یادگیري بر عملکرد سازمانی در شرکت پتروشیمی بازاریابینوآوري و قابلیت 
  :  گرددتبریز، موارد زیر پیشنهاد می

ثیر را در مدل متغیر قابلیت نوآوري  شود با توجه به اینکه بیشترین تأ پیشنهاد می-1
ن شرکت پتروشیمی تبریز هموازه پیشرفت تکنولوژي در والؤست، مسداشته ا

 و از تکنولوژیهاي به روز جهت تسهیل دهندصنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار 
بدین منظور می توانند از تیمهاي . نوآوري در تولید محصوالت بهره بگیرند

  . تخصصی تحقیقات بازار استفاده نمایند
تر، خطوط تولید و زنجیره تامین به ریزي دقیقشود با برنامه همچنین پیشنهاد می-2

اي طراحی و مورد استفاده قرار گیرد که سازمان بتواند انعطاف پذیري مناسبی  گونه
  .  براي تولید محصوالتی با ویژگیهاي جدیدتر داشته باشد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 بهار  –36  شماره–  بهره وريمدیریت

 

120

ت  با توجه به اینکه یادگیري سازمانی نیز تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرک-3
پتروشیمی تبریز می تواند داشته باشد، لذا پیشنهاد می شود نیازهاي آموزشی و 
- تحصیلی کارکنان به صورت مستمر رصد شده و براي کارکنان دوره هاي علمی

کاربردي و تخصصی و کارگاهها و همایشهاي مرتبط با کارشان تدارك دیده شود 
  .  علمی کارکنان حمایت شوديو از ارتقا

 می شود تیمهایی جهت تحلیل دالیل عدم موفقیت و حتی موفقیت تولید  پیشنهاد-4
یک محصول یا پروژه خاص تشکیل شود و نتایج بررسیهاي این تیم تخصصی در 

  . اختیار کارکنان بخشهاي مربوط قرار گیرد
شود فعالیتهاي کلیدي بازاریابی ابلیت بازاریابی شرکت پیشنهاد می بهبود قبراي  -5

کنندگان بلیغی کارشناسانه، توجه به توزیع عالیتهاي تفذاري مناسب، شامل قیمت گ
  . و فعالیتهاي ترفیعی توسط تیمهاي خبره مورد واکاوي و تحلیل قرار بگیرند

 ریزان آن، زمینۀ  پیشنهاد می شود با دادن اختیارات کافی به بخش بازاریابی و برنامه-6
ن آنها فراهم گردیده و پشتیبانی مناسب براي ایده هاي خالقانه و عملیاتی کرد

  . شود
شود استراتژیهاي بازاریابی و تبدیل آنها به فعل جزء اولویتهاي مدیران  پیشنهاد می -7

ن بخشهاي مختلف به صورت دوره اي نتایج افدامات مربوط به والؤبوده و از مس
  .   استراتژیهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواسته شود

  
  ي تحقیقمحدودیتها

  : انجام این تحقیق نیز با محدودیتهایی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از
      در این تحقیق به منظور سنجش متغیرها به صورت مستقیم از شاخصهاي -1

در حالی که می توان این متغیرها را با استفاده از . گر استفاده شده است مشاهده
عه قرار داد و جزئیات بیشتر و دقیقتري را به ابعاد به صورت مرتبۀ دوم مورد مطال

  . دست آورد
 این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیتهاي شرکت بر عملکرد سازمانی در شرکت -2

براي اطمینان از درستی نتایج به دست آمده باید این . پتروشیمی پرداخته است
ف هاي تعمیم روابط در سایر بخشها نیز آزموده شوند، این کار می تواند از انحرا

  .جلوگیري نماید، اما در عین حال مستلزم زمان و هزینه هاي باالتري می باشد
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.  این پژوهش به بررسی متغیرها در یک جامعه آماري محدود و کوچک پرداخته است-3
در حالی که می توان با گسترش دامنه تحقیق در جامعه اي بزرگتر و استفاده از 

له صنایع تولیدي مستقر در شهرها و استانهاي دیگر نمونه آماري گسترده تر از جم
  .   به دلیل تفاوتهاي ساختاري هر منطقه نتایج دقیقتري را به دست آورد

  
   براي پژوهش هاي آیندههاییپیشنهاد

 پیشنهاد می شود محققان متغیرهاي تحقیق را بر اساس مدلهاي دقیقتر همچون -1
 یا مدلهاي دیگر که 4p بازاریابی یا مدل) 2000(مدل یادگیري سازمانی نیفه

داراي ابعاد مشخص براي سنجش دقیقتر می باشند، مورد سنجش و اندازه گیري 
همچنین براي سنجش عملکرد سازمانی نیز پیشنهاد می گردد عملکرد . قرار دهند

  .  به عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی تفکیک گردد
ر در مورد عملکرد سازمان، سایر بخشهاي  بهتر است براي دستیابی به جزئیات بیشت-2

تولیدي و خدماتی در بخش غیر دولتی همچون صنایع غذایی و صنایع نساجی نیز 
در حیطه موضوع بررسی قرار گیرند تا بتوان نتایج متقن و مستند تري را به دست 

  . آورد
شتر در  پیشنهاد می شود تحقیقاتی در ابعاد گسترده تر و با لحاظ نمونه آماري بی-3

  . سطح ملی یا منطقه اي صورت بگیرد تا بتوان نتایج قابل تعمیم تري را ارائه داد
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  :منابع
، بررسی نقش میانجیگرانه قابلیت هاي بازاریابی در )1392( خیري، بهرام، روشنی، عاطفه -

مطالعه موردي در بانک ملی : رابطه بین جهت گیري هاي استراتژیک و عملکرد سازمان
 113-97، 29ان، فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره ایر

سازي قابلیت یادگیري با رویکرد تغییر   مفهوم،)1384(داورزنی، هدي؛ اقدسی، محمد -
 . سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. سازمانی

 جهت گیري استراتژیک و قابلیت ،)1391(رحیم نیا، فریبرز؛کفاشپور، آذر؛ پوررضا، ملیحه  -
 145-166، 12مجله مطالعات مدیریت راهبردي، شماره . بیهاي بازاریا

 تاثیر فرایند تسهیم ،)1391 (؛ مرادي، محمود؛ بساق زاده، نرجسرمضانیان، محمد رحیم -
-112، 11دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوري، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 

91 
حلیل چگونگی تاثیر قابلیت هاي نوآوري  ت،)1393 ( حسامی، حسام؛ آشتیانی پور، زینبزند -

هاي فناوري بر رقابت پذیري شرکتهاي کوچک و متوسط، دومین کنفرانس بین المللی و 
 1-14ششمین کنفرانس ملی  مدیریت فناوري، 

 عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانکها، مجله بانک و اقتصاد، ،)1389( عباسقلی پور، محسن -
 24- 35، 106شماره 

 تاثیر قابلیت هاي بازاریابی بر ،)1391 (متی، محمد علی؛ جبلی جوان، اشکانود؛ نعفیض، داو -
شرکت غذایی : مورد مطالعه(پیامدهاي عملکردي شرکتهاي کوچک و متوسط کارآفرین 

 19- 28؛ 1فصلنامه نوآوري و ارزش آفرینی، سال اول، شماره ). تهران همبرگر
رسی تاثیر قابلیت هاي یادگیري یازمانب بر  بر،)1389(مالحسینی، علیمرادخانی، بریار  -

 ، نشریه کاوش هاي AHP هاي شهرستان کرمان با استفاده از روش SMEعملکرد 
 91- 111مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم، 

 ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس ،)1390(نادي، محمد علی؛ سجادیان، ایلناز -
 105- 130، 40هاي آموزشی، شماره  انی، مجله علمی پژوهشی نوآوريقابلیت یادگیري سازم

 پایایی روایی و برازش مدل پنج عاملی ،)1390(حسینادي، محمد علی؛ یارمحمدیان، محمدن -
مقیاس قابلیت یادگیري سازمانی در بین اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 1073- 1085مدیریت اطالعات سالمت، 
 بررسی تاثیر قابلیت هاي بازاریابی ،)1392 ( کفاش پور، آذر؛ حدادیان، علیرضا، سمیه؛نورالهی -

بر هملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر براي مشتري در صنایع غذایی شهرك 
 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان، گرگان. صنعتی توس مشهد
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