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                    هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش علمی ـ فصلنامۀ 
                  .20-53، صص 7، شماره )1391بهار و تابستان ( چهارمسال 

  
  و عملکرد تجاري هاي ناملموستبیین و ارزیابی مدل رابطۀ دارایی

  هاي بازرگانی سازمان

  محمود جعفرپور
 دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی؛ ، 

 12/10/89: تاریخ دریافت مقاله

  25/06/91: تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
امروز تمرکـز بسـیار انـدکی نسـبت بـه سـرمایه نـاملموس در         متخصصان امر بازرگانی تا  

انـد؛ حـال    هاي بازاریابی داشـته ها به عنوان اهرمی براي تحت تاثیر قرار دادن قابلیتسازمان
هـاي غیرقابـل تقلیـد،    دیدگاه مبتنی بر منابع، این باور وجود دارد که منـابع و قابلیـت  آنکه در 

  .کنندارزشمند، کمیاب و پیچیده به لحاظ اجتماعی، مزیت رقابتی برتري را ایجاد می
هاي ناملموس و از اینرو هدف این مقاله ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی از رابطه بین دارایی

بـا توجـه بـه    .منطبق با دیدگاه مبتنی بر منابع اسـت هاي بازرگانی در سازمانعملکرد تجاري 
مـدل ارائـه شـده، در صـنایع فـوالد اسـتان       . پژوهشی توصیفی و پیمایشی اسـت ماهیت آن، 

بازرگـانی در   وکارشناسـان خوزستان و با جامعه آماري متشکل از مدیران عالی، مدیرانمیانی
نفـر مـورد بررسـی و     168تان خوستان و حجم نمونه چهار شرکت فعال در صنعت فوالد اس

انسـانی، سـرمایه اطالعـاي ،     -سـرمایه دانشـی   بر این اساس پنج متغیـر  .ارزیابی قرار گرفت
در سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی و هچنـین قابلیـت هـاي بازاریـابی      

ن پژوهش ضمن تایید هـر شـش   نتایج ای. شاخص مورد آزمون واقع شد 36فرضیه و  6قالب 
 -میان سرمایه دانشی 378/0فرضیه طرح شده نشان داد قویترین رابطه با ضریب همبستگی 

میان سرمایه  318/0ترین رابطه با ضریب همبستگی هاي بازاریابی و ضعیفانسانی و قابلیت
هـداري و  توانـایی نگ  هـاي کـه شـاخص  ضمن آن. هاي بازاریابی وجود دارداجتماعی و قابلیت

به عنوان  61/7و  81/8هاي تجاري به ترتیب با میانگین نمره بکارگیري دانش و بسط آشنایی
  .  ها شناسایی شدترین شاخصترین و کم اهمیتمهم

انسانی، سرمایه  -دیدگاه مبتنی بر منابع، سرمایه ناملموس، سرمایه دانشی: کلمات کلیدي
  هاي بازاریابی اطالعاتی، قابلیت
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  مقدمه
 متعدد عوامل از متأثر ،دهیچیپ و یرقابت تیوضع کی در ها بنگاه ،21 قرن اندازدرچشم

 دیجد يها يتکنولوژ انتشار ندهیفزا وسرعت یکیتکنولوژ توسعه شدن، یجهان رینظ
 دیبا خود شرفتیپ و بقا يبرا ها  بنگاه انداز، چشم نیا چارچوب در. اند گرفته قرار

 وه بود یرقابت تیمز دیجد منابع دنبال به دیباآنکه  ژهیبو کنند، عمل گذشته از متفاوت
 و تیماه از روشن درك ازمندین خوداین  که رندیکارگ به را رقابت دیجد اشکال

در دنیاي امروز . )1389،20ابراهیمی، (استدر عصر حاضر  رقابت يهاییایپو
جدید را کشف و یا هاي  کنند تا بتوانند مزیتهایی را جستجو می ها روش سازمان

هاي موجود خود را تقویت نمایند تا قادر باشند در سیستم اقتصادي مدرن باقی  مزیت
  .)Wim et al, 2008, 252(بمانند

ها به طور پیوسته منابع داخلی و خارجی را براي بدست آوردن  به همین دلیل شرکت 
تقل از کسب وکار هاي نو و حتی ایجاد کسب وکارهایی مس هاي جدید، تکنولوژيایده

- آوري شرکت را افزایش دهد، مورد استفاده قرار میتواند سوداصلی خود که می

مسائل چالشی مدیران، درك بر این اساس یکی از ).Narayanana et al, 2008(دهند
با توجه به رقابتی شدن . هاي شرکت بر عملکرد آن است اهمیت و میزان تاثیر ویژگی

و به منظور حضور فعال و مستمر در بازارهاي خارجی، روز افزون بازار داخلی 
  .ها باید توجه بیشتري به عملکرد خود و عوامل تاثیرگذار بر آن داشته باشند شرکت

ها را عموماً از طریق دیدگاه مبتنی بر  از این رو دالیل تفاوت عملکرد در بین شرکت 
پردازان به ارتباط برخی نظریهدر این . توان توضیح دادمی)Rust et al, 2004(منابع

براي  "دیدگاه مبتنی بر منابع"و  "دیدگاه سازمان صنعتی"لزوم یکپارچه کردن 
نیروي  5ساختار صنعت که در مجموع با . ها تاکید دارند تشریح تفاوت عملکرد شرکت

دهد که جذابیت صنعت را تعیین  گیرد، قوانین رقابت را ارائه می رقابتی پورتر شکل می
هاي سازمان بر  کند که از طریق قابلیت کند و به اتخاذ الگوي استراتژیک کمک می یم

  . گذاردعملکرد شرکت تاثیر می
ها از حاشیه  هاي داخل آن به اعتقاد پورتر صنایع خوب صنایعی هستند که شرکت

مند گردند و صنایع بد، صنایعی هستند که اعضاي آن از  سود موجود بهره
برند، اما دیدگاه مبتنی بر منابع، بجاي نگاه به صنعت به عنوان  میسودآوري کم رنج 
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هاي شرکت  ها و قابلیت منبع سودآوري، به دنبال ارزشی است که از منابع و توانمندي
کند، و آنچه یک شرکت را از دیگري متمایز می) 27، 1385زاده، حمیدي(گیرد نشأت می

شمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل توانایی شرکت در داشتن منابعی است که ارز
هاي مدیریتی،  طرفداران این نظریه بر این باورند که مهارت. جانشین باشند

توانند به عنوان عوامل سودآوري  هاي اطالعاتی و فرایندهاي اداري می توانمندي
 در واقع چارچوب پورتر و نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع به طور اساسی. قلمداد گردند

نقش اصلی استراتژي را در به دست آوردن مزیت رقابتی منحصر بفرد مشخص 
ها در  دارد که ناهمگونی میان شرکت دیدگاه نظریه مبتنی بر منابع بیان می. کند می

ها فراهم کرده که به هایشان براي مدت محدودي الزاماتی را براي شرکت منابع دارائی
ایجاد ارزش را به عنوان مبنایی براي تشریح  هاي دهد که استراتژي مدیران اجازه می

  .)Morgan et al, 2009(عملکرد شرکت اجرا کنند
هاي  دهد که توانایی سازمان براي آرایش منابع از طریق قابلیت تحقیقات نشان می 

سازمانی ممکن است اهمیت بیشتري نسبت به سطوح مطلق منابع در دستیابی به 
هاي بازاریابی و  که در این بین نقش قابلیت )Vorhies et al, 2009(عملکرد داشته باشد

عوامل شکل دهنده آن، به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی پایدار، بسیار موثر و 
از این رو در این مقاله تالش شده است  .)Akdeniz et al, 2008(باشدتعیین کننده می

حوه تاثیرگذاري آن بر عملکرد تا دیدگاه مبتنی بر منابع، اجزاي سرمایه ناملموس و  ن
  . هاي بازرگانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیردتجاري سازمان

  
  اهمیت و ضرورت 

کت یعنـی بیانیـه   هاي معرف هـدف و هویـت شـر    نقطه آغازین تدوین استراتژي، بیانیه
هاي مشتریان در حال تغییـر بـوده    اما زمانی که ترجیحات و خواستهماموریت است ، 

هاي مورد استفاده جهت برآوردن نیازهاي مشتریان بـه سـرعت توسـعه     تکنولوژيو 
یابد، تمرکز بیرونی قادر نیست مسیر ثابت و قابل اطمینانی براي تدوین اسـتراتژي   می

اما زمانی که محیط خارجی همواره در حال تغییر است، شرکت بـا  . بلند مدت ارائه کند
اي خود، ممکن است بتواند پایـه و اسـاس باثبـاتی    ه تکیه بر مجموعه منابع و توانمندي

مـدیران   از ایـن رو ).Haijian et al, 2009, 24(براي تعریف هویـت خـود بدسـت آورد   
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استراتژیک باید به داخل شرکت نیز توجه کننـد تـا بتواننـد عوامـل اسـتراتژیک داخلـی       
  .ها را شناسایی کنند ها و ضعف یعنی قوت

ور هستند که مزیت رقابتی پایدار یک شرکت توسط منابع تعدادي از محققین بر این با 
ها و منابع شرکت را منبع  طرفداران این رویکرد، توانمندي. شود آن شرکت تعیین می

ها باید در  کنند که استراتژي آنها استدالل می. آورند اصلی مزیت رقابتی به حساب می
د که سازمان در آن مقایسه با تمرکز بر عوامل خارجی، بر اساس آن چیزي باش

بنابراین تعریف شرکت براساس آنچه قادر ). Blesa et al, 2007, 671(بهترین است
با . تري براي تدوین استراتژي ارائه دهداست انجام دهد ممکن است مبناي محکم

تواند انجام دهد، توجه ما به طور مستقیم به منابع شرکت و  تمرکز بر آنچه شرکت می
  . شود ع در مسیر حرکت سازمان با هم تعادل دارند، معطوف میروشی که این مناب

سپس . شوند در رویکرد مبتنی بر منابع شرکت نیز ابتدا منابع شرکت، شناسایی می
تواند انجام دهد تحت عنوان  کارهایی که شرکت با استفاده از منابع خود می

هاي رقابتی  زیتاز این طریق م. شوند هاي شرکت مورد شناسایی واقع می توانمندي
شود  هاي خود ایجاد کند، تعیین می تواند با استفاده از توانمندي پایداري که شرکت می

  ). 1385،27زاده، حمیدي(تا در جهت ایجاد آنها اقدام شود
ها، فرایندهاي سازمانی، اطالعات و  ها، توانمندي منابع شرکت نیز شامل انواع دارایی

هاي ارزش  کند که استراتژي ا طوري کنترل میها ر باشد که شرکت آندانش می
توانند  در عین حال منابع شرکت به خودي خود نمی. دآفرینی را توسعه داده و اجرا کن

مزیت رقابتی ایجاد نمایند بلکه ترکیب مناسب و منحصر به فرد این منابع است که 
بهینه در شناخت این ترکیب . بخشند مزیت رقابتی ایجاد کرده و به آن تداوم می

شود که هاي سازمان تلقی میها، نقطه عطفی در پیشبرد اهداف و ماموریتسازمان
  . کندضرورت پرداختن به این موضوع را در مقاله حاضر تبیین می

  
  بیان مساله

بخش مهمی از فلسفه دیدگاه مبتنی بر منابع، این است که توسعه و گسترش 
هاي شرکت آشکار  يبراي بکارگیري استراتژهاي سازمانی را بعنوان ابزاري  قابلیت

تعیین عملکرد شرکت مبحثی اصلی در زمینه ).Vorhies et al,2009,1321(کندمی
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بازاریابی و استراتژي بوده که در بسیاري از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته 
هر چند در چگونگی تعیین عملکرد شرکت توافقی وجود ندارد اما دو مکتب . است

ر این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه ساختار صنعت و دیدگاه مبتنی بر منابع فکري د
در واقع جستجو براي درك عوامل تعیین کننده عملکرد، دیدگاهی دو طرفه . شرکت

هاي ساختار صنعت و از طرف دیگر منابع خاص شرکت بر  است؛ از یک طرف ویژگی
تحقیقاتی که در رابطه با عملکرد ، اما در بیشتر )Verhies,2009,1324(آن تاثیر دارند

و بیشتر به هاي صنعت توجهی نشده  شرکت صورت گرفته، به ساختار و پویایی
 حمایت مورد که صنعتی سازمان دیدگاه. منابع درون سازمانی پرداخته شده است

 صنعتی رقابت شدت دهد می است،نشان) 1967( هالوویس همچنین و) 1980( پورتر

ه  از رقبایت تهدید ، کنندگان عرضه قدرت رقبا، چشمیهم  و چشم بواسطه که
 استراتژي شود، می تعیین خریداران قدرت و جانشین کاالهاي از ناشی وارد،تهدیدات

شده است  ها شرکت میان عملکردي تمایزات به منجر خود نوبه به که را شرکت
  . دهد تاثیرقرارمی راتحت

 وبارنی) 1993( اف پیتر حمایت مورد که منابع بر مبتنی دیدگاه مقابل، درنقطه 
 تأکید سازمان عملکرد هدایت در شرکت هاي  نقش قابلیت براهمیت قراردارد،) 1991(

 معتقد رقابتی نیروهاي رویکرد با تقابل در منابع بر مبتنی دیدگاه درواقع. ورزد می

از این رو  .گیردتاثیرقرارمی تحت) خارجی ونه( داخلی عوامل بوسیله عملکرد که است
مسئله اصلی در این پژوهش که تحقیق به دنبال پاسخگویی بدان است این است که 
چه ارتباطی بین گسترش و آرایش منابع با عملکرد و ارزش شرکت وجود دارد و 

- هاي ناملموس یک سازمان کدامند و چگونه میاساساً عناصر شکل دهنده دارایی

  .  گانی را تحت تاثیر قرار دهندهاي بازرتوانند عملکرد تجاري سازمان
  

  دیدگاه مبتنی بر منابع
به عنوان مدلی نوید بخش براي توضیح  1رویکرد مبتنی بر منابع 90از اوایل دهه  

ها، مورد توجه  هاي راهبردي در آن گیريها و تصمیم رفتار استراتژیک سازمان
ادامه نیز محققانی  در. بسیاري قرار گرفت و منابع سازمان را تحت تاثیر قرار داد

                                                             
1  Resource Base View 
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دیدگاه ) 1984(و راملت) 1991(، گرنت)1989(، دیریکس و کول)1986(چون بارنی
. مبتنی بر منابع را به حوزه توجه اصلی در توسعه استراتژي سازمان بدل کردند

 1يهاي محوربطوریکه دیدگاه صالحیت

و استراتژي رقابتی مبتنی بر صالحیت هین و ) 1990(پارهاالد و همل ()  
هاي  در پی پژوهش. نیز بر مبناي دیدگاه مبتنی بر منابع ارائه شدند) 1997(سانچز

که بدنبال ) 1997(گان و پورتر، مک)1991(، راملت)1989(محققینی چون ورنرفلت
عملکرد شرکت بودند، این هاي سازمان و صنعت بر  آزمون تاثیر نسبی مشخصه

  .نتیجه حاصل شد که اثرات درونی سازمان بیشتر از تاثیرات صنعت است
هاي سود درون نیز تشریح کرد که در دنیاي کسب و کار امروز تفاوت) 1984(راملت 

هاي سود میان صنعتی فراتر رفته است و بر این اساس چنین  صنعتی، از تفاوت
تر از اثرات صنعت  ها بسیار مهم مان درونی شرکتاستدالل نمود که منابع و ساز

اي  منابع، واحدهاي پایه. هستند و این به معناي تایید دیدگاه مبتنی بر منابع بوده است
هاي فرایند بازرگانی شامل منابع مالی،  تجزیه و تحلیل بوده و شامل تمام نهاده

یجاد صالحیت نیز فراهم اي براي ا باشند که پایه تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می
هاي یک سازمان از یک یا ترکیبی از منابع سازمان بوجود  در واقع صالحیت. کنند می
  ).Teece et al.,1987,522(کند اي براي ایجاد مزیت رقابتی ارائه می آید و خود پایه می

منابع شرکت در بعضی از تحقیقات انجام شده به سه گروه منابع ملموس، ناملموس   
شامل منابع مالی و  1منابع ملموس طبق شکل. یروي انسانی تقسیم شده استو ن

شوند؛ این در حالی است که فرهنگ، اعتبار و تکنولوژي، منابع ناملموس  فیزیکی می
  ).1387،117لشکربلوکی،(دهند  ها را تشکیل می شرکت

  
  

                                                             
2. Core-Competence  
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هاي غیرقابل دیدگاه مبتنی بر منابع بر این باور است که منابع و قابلیتبر این اساس  

-تقلید، ارزشمند، کمیاب و پیچیده به لحاظ اجتماعی، مزیت رقابتی برتري را ایجاد می

یک مجموعه منابع  کند که مزیت رقابتی پایدار از این رویکرد بیان میهمچنین . کنند
شود که در نتیجه، منحصر به فرد که در بازار ارزش آفرین هستند ناشی می

 .کنددهند، تقویت می هایی را که کارایی و اثربخشی سازمانی را بهبود میاستراتژي
م داشتن منبعی که صرفاً منحصر شود که بدانیاین موضوع زمانی بخوبی تبیین می

به همین . کند ی ندارد، هیچ وقت مزیت رقابتی ایجاد نمیفرد است ولی ارزش چندانب
توان مزیت رقابتی کسب  صورت با داشتن منبعی ارزشمند که رقبا نیز دارند، نمی

  .نمود
براي داشتن مزیت رقابتی منحصر به فرد و ارزشمند، هر دو الزم بوده و در عین  

که بتوانند سود را باال  منابع شرکت تنها زمانی. حال هیچ یک به تنهایی کافی نیست
 ,Chmielewski et al(کند توانند مزایاي رقابتی پایداري ایجاد  ببرند می

توان گفت منحصر به فرد بودن یک منبع از سه ویژگی بنابراین می).2007,472
، غیرقابل تقلید )ها آن منبع را داشته باشندتعداد کمی از شرکت(کمیابی

و غیرقابل جایگزین ) ن را تقلید کنند و یا تملک نمایندهاي دیگر نتوانند آ شرکت(بودن
ناشی ) ها نباشدمنابع همسان استراتژیک دیگري در دسترس دیگر شرکت(بودن

  ).Rust et al, 2004, 84(شود می
تمرکز  جذّاب صنعت رفتارهاي یک توصیف بر بیرونی تحلیل در روش که در حالی 

 نقاط به پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي مبتنی بر منابع دیدگاه شود، درمی

بندي منابع  شرکتطبقه. 1شکل  

 

 اعتبار تکنولوژي فرهنگ مالی فیزیکی

 منابع شرکت

 نیروي انسانی ملموس غیر ملموس
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 منابع مورد به بنگاه، رقابتی محیط از و تأکید شده توجه ها بنگاه وقوت درون ضعف
 شودها تمرکزمی آن رفتار و انتقال یافته و برروي منابع جذاب رقابت، براي بنگاه نیاز

)Strand, 2006 .(محیطی هاي مدل اساسی دو فرض همچنین دیدگاه مبتنی بر منابع 
 کامل تحرك)2( و مشابه صنعت هاي بنگاه میان در ها فرصت و منابع همگنی )1(یعنی
هاي  هایی که مالک داراییسازمان. )1389،30ابراهیمی، (گذارد می کنار را منابع

باشند، )VRIN1با مشخصه منابعی(ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و بدون جایگزین 
برداري توسط آفرین که به سختی قابل کپیهاي ارزش استراتژيتوانند با اجراي  می

  . رقبا باشند، مزیت رقابتی بدست آورند
هایی دست ها منابع استاندارد خود را با دانش درونی ترکیب کرده و به شیوهشرکت

این . کندها را قادر به رسیدن به اهداف استراتژیک و عملیاتی می یابند که آنمی
هاي تواند در درون قابلیتکند که مینش سازمانی جدیدي را ایجاد میفرایندها، دا

به سختی قابل  ،سازمانی قرار گیرد و براي رقبا بدلیل ماهیت ضمنی این دانش
ها فرصتی براي ، منابعی که به شرکتبعانظریه مبتنی برمندر .تشخیص و تقلید است

ها  لذا شرکت. شود کنند، شناسایی میهاي خود نسبت به رقبا فراهم میتوسعه مزیت
شان در راستاي توسعه  براي اهرم قرار دادن منابع بعادیدگاه نظریه مبتنی بر منبه 

  . مزیت رقابتی پایدار نیازمندند
  
  هاي پویایدگاه قابلیتد
اما ممکن است سازمانی به خصوص در محیط پرشتاب کسب و کار، مزیت رقابتی  

کند که مزیت رقابتی  رنی با این موضوع این گونه برخورد میبا. خود را از دست بدهد
شود که ارزش منحصر بفردشان، ذاتاً پایدارتر از منابع  پایدار از منابعی ناشی می

لذا رمز حفظ مزیت رقابتی را شناسایی و جذب منابع با  رو هاست ، ازاین دیگر شرکت
از اینرو . داند که البته این مزیت نیز سرانجام فرسوده خواهد شدکیفیت پایدار می

. تیس و همکارانش به این موضوع بیشتر اهمیت داده و آنرا در مرکز توجه قرار دادند
تواند در محیط کسب و  آنان چنین استدالل نمودند که ارزش و منحصر به فردي می

اي اینکه منابع شرکت پتانسیل بر. کار بسیار پویاي امروزه به سرعت از بین برود
                                                             
1. Valuable, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable (VRIN) 
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نخست، : برخورداري از مزیت رقابتی را به آن بدهند باید داراي چهار ویژگی باشند
برداري کرده و از ها بهره یک منبع ارزشمند باشد، بطوري که بتواند از فرصت

دوم، کمیاب باشد، یعنی در بین رقابت موجود و بالقوه شرکت . تهدیدها پرهیز کند
سوم، باید تقلید از آن براي رقبا مشکل باشد و چهارم، نباید جانشینی . دنادر باش

از سوي دیگر  .)Arino et al,2001,126(براي آن منبع استراتژیک وجود داشته باشد
کلید مزیت رقابتی پایدار، نوسازي مداوم منحصر به فردي و ارزش، از طریق خود 

  .دگرگونی مستمر است
هاي پویا نیاز دارند تا پیوسته منابع جدیدي  ها به توانایی کتبراي انجام این امر شر  

تیس و ).Teece et al.,1987(آوري نمایندرا که ارزش منحصر به فردي دارند، جمع
ها را منحصر به  ها، آن کنند که تاریخچه گذشته شرکت همکارانش همچنین اظهار می

این . کند ده انجام دهند، محدود میتوانند در آین ها می سازد و کارهایی را که آن فرد می
هاي به مسیر، که از راهی که شرکت در گذشته طی کرده است حاصل  وابستگی

هاي کنونی شرکت و موقعیت آن را در میان رقبایش  شوند، مجموعه توانمندي می
سازد، اما در عین حال  این میراث، شرکت را منحصر به فرد می. کند تعیین می

هاي پویا بعنوان دیدگاه قابلیتبنابراین . کند یک آن را محدود میهاي استراتژ گزینه
ها و اي از دیدگاه مبتنی بر منابع، بر این نکته تاکید دارد که بعضی شرکتشاخه

هاي پویا، بخصوص هاي خود به قابلیتها توانایی بیشتري در تبدیل قابلیتسازمان
  ).Menguc et al , 2004, 891(در بازارهاي متالطم دارند

  
  ها و منابع شرکت قابلیت
 یافتنواحدي   نظر "قابلیت" واژة مفهوم مورد در استراتژیک مدیریت متون در اگرچه

 منظر از. دارد اشاره ها کار انجام در مهارت به واژه این ساده بیان به اما شود،می
 الزم هايومهارت منابع انواع بهترکیب شرکتی هر عملکرد منابع، بر مبتنی دیدگاه

 در دیرباز از مفهوم این د که البتهدار بستگی آن از بهینه و درست برداري بهره براي
حمیدي (بررسی شده است "هاي متمایزقابلیت" عنوان با استراتژیک مدیریت متون
  .)1385،9زاده، 
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هایی هستند که هاي پویا، همگی واژهها و قابلیتمنابع، شایستگی محوري، قابلیت  
 مدیریت مباحث در و هستند رقابتی مزیت منشأ استراتژیک، مدیریت درمطالعات
 برمنابع، مبتنی رویکرد .دشونیم مطرح منابع بر مبتنی رویکرد حوزه در استراتژیک،

، چرا که ورزدمی تأکید رقابتی مزیت بالقوه منابع مثابۀ به شرکت، داخلی منابع بر
 تواندنمی تهدیدها، و هافرصت کشف براي خارجی محیط تحلیل و تجزیه معتقد است

 هاتوانمندي رویکرد، این پیرواناز اینرو  .شود شرکت رقابتی برتري موجب تنهایی به
 که کنندیم استدالل آنها .دشمارنبرمی رقابتی مزیت اصلی منبع را شرکت ومنابع

؛ بر این است بهترین هادرآن سازمان که باشند متمرکز برعواملی باید ها استراتژي
توان گفت اساس و در بیان تفاوت میان قابلیت و فعالیت از منظر مورد مطالعه می

 و شده خاص صنعت یک در هاشرکت تفاوت سبب که هستند هاییفعالیت ها،قابلیت
 اما ،کنند خریداري را منابع ندنتوایمهاشرکت همچنین اگر چه. دشوارند تقلید در

  .آیند می فراهم یادگیري رهگذر از و رفته رفته هاقابلیت
. شوندمی حاصل وتجربه یادگیري طریق از تنها هاقابلیت ولی، اندانتقال قابل منابع

 را ازمنابع بهینه استفاده امکان و دارند نیاز گوناگون منابع به هاقابلیت این، بر فزونا
 قرار فرد به منحصر ترکیبی در که شوندمی اهمیت با آنگاه ها قابلیت .دآورنمی پدید

 مزیت به و دارند استراتژیک ارزش یجادکنندکهرا ا محوري هايشایستگی و گیرند
 و هستند تولید فرایند در يهامنابع،دادهاما  )1385،15حمیدي زاده، (انجامندمی قابتیر

 تجهیزات دربرگیرنده شرکت منابع .روندمی شمار به تحلیل و تجزیه اصلی هاي واحد
و موضوعاتی از  تجاري هاينام اختراع، کارکنان،حق فردي هايمهارت اي،سرمایه

همچنین . باشندمی فعال و سازنده،هامهارت این از بخشی تنها اما ؛باشنداین دست می
و  هاستفعالیت یا وظایف اجراي براي منابع هماهنگی نیازمند، ورهبهر هرفعالیت

 مزیت هاسرچشمۀاصلیهستند،قابلیت شرکت هايقابلیت منشأ،منابع که درحالی
  .اندرقابتی

-هازروی ییهاهمجموع،هاوقابلیت هستند شرکت مشخص هايدارایی،منابعاز این رو
طریق  رابه هاآن تواندمی شرکت که اند سازمان پیچیدة هاي تفعالی و ي معمولها

 و شوندجمعمی زمان گذر در سازمانی هايقابلیت رو از این. دهد انجام بخش اطمینان
 و هستند پایدار رقابتی منشأمزیت هاقابلیت این .شوند ستد و داد بازار در توانندنمی
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 محور د،نایجادکن را هاقابلیت بتوانند هاسازمان آن طریق از که هایی کار و ساز درك
 ظرفیت به قابلیت درمجموع،. است استراتژیک مدیریت در سازي نظریه در اصلی

 منظور به سازمانی فرایندهاي بکارگیري و هاآن ترکیب منابع، بکارگیري در شرکت
 ملموس فرایندهاي اطالعات، بر مبتنی د کهشومی تعریف نیاز مورد هدف به رسیدن

 تعامالت ازطریق طیزمان در و بوده شرکت یک مختص به که است ناملموس یا
 چنین است ممکن هاشرکت درنتیجهکه  شودایجادمی شرکت منابع بین در پیچیده
 پذیريمحصول،انعطاف نوآوري باال، اطمینان قابلیت با خدماتی در را هاییقابلیت
 دنماین ایجاد توسعۀمحصولي هاچرخه و بازار روندهاي به پاسخگویی تولید،

-توان به مطالعه تاثیر قابلیتبا توجه به آنچه گفته شد می .)16، 1385زاده، حمیدي(

  .  ها پرداختها و سازمانبازاریابی بر عملکرد شرکتهاي 
  

  هاي بازاریابی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتقابلیت
کنند که هدف بازاریابی در هر سازمان، بهبود ارزش نث و همکارانشبیان می 

این هدف تا حد . استمحصول یا خدمت در ذهن مشتریان حال و آینده آن سازمان 
یابی مناسب فروش ناشی از درك بهتر نیازهاي مشتري و موقعیتزیادي در افزایش 

  . )Nath et al., 2008(در جهت مشتریان هدف منعکس شده است
تري دارد، در تشخیص نیازهاي هاي بازاریابی قويبنابراین سازمانی که قابلیت

 دهند، عملکردمشتري و درك عواملی که رفتار انتخاب مشتري را تحت تاثیر قرار می
هاي تجاري تواند با توجه به نامچنین سازمانی حتی می. دهندبهتري از خود نشان می

یابی نماید که این سطح باالتر تمایز، رقیب، نام تجاري خود را بصورت دقیقی موقعیت
  . )Day,1994, 46(شود تا شرکت از حاشیه سود باالتري نیز بهره ببردباعث می

رد با کیفیت باال از مشتري، نیازمند مهارت در در عین حال توانایی کسب بازخو
مشاهده محیط و ایجاد روابط بهتر با مشتري است که البته چنانچه این توانمندي 
ایجاد شود، به آسانی قابل تقلید یا انتقال نخواهد بود زیرا اغلب براي هر سازمان 

. )  Day,1994, 46(باشدمنحصر بفرد بوده و سطح باالیی از ضمنی بودن را دارا می
هاي مربوط به بازار یک  هاي بازاریابی به عنوان ترکیب همه فعالیتبنابراین قابلیت

 ,.Nath et al(شود شرکت با استفاده از دانش ناشی از مشتریان و رقبا تعریف می
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ها و منابع براي بعبارت دیگر توانایی شرکت در ترکیب دانش جمعی، مهارت). 2008
هاي یر نیازهاي بازار و مواجه شدن با فشارهاي رقابتی، قابلیتپاسخ اثربخش به تغی
  ).Akdeniz et al, 2008,10(شودبازاریابی تعریف می

هاي بازاریابی فرایندي یکپارچه است که سازمان طی آن از قابلیت ،اساس این بر 
 ,Vorhies et al(کندمنابعش براي رفع نیازهاي کسب و کار مرتبط با بازار استفاده می

اي قرار دارند، در  هاي میان وظیفه ها در حوزهها که بیشتر آناین قابلیت). 913 ,2005
هاي بازاریابی بعنوان از این لحاظ، قابلیت. شوند سطوح مختلف سازمان دیده می

هاي ناملموس و منابع ملموس با هم براي ایجاد نتایج ارزشمند فرایند ارتباط دارایی
  ).Griffith et al, 2009(گیردمورد مالحظه قرار می

هاي بازاریابی عامالنی هستند که به دهند که قابلیتمطالعات تجربی قبلی نشان می 
هایی قابلیت). Chang et al, 2009,7(شوندها منجر میعملکرد متفاوتی در میان شرکت

  بازاریابیکه با بکار بردن منابع بازاریابی ارتباط دارند معموالً مرتبط با وظایف 
 Morgan(ها کمیاب، ارزشمند، بدون جایگزین و غیرقابل تقلید هستنداین قابلیت. هستند

et al,2009,918 ( تواند منجر به مزیت رقابتی می دیدگاه مبتنی بر منابع،طبق منطق و
  .شوند پایدار و پس از آن عملکرد عالی می

تاثیر عناصر سرمایه توان در مورد آنچه در نتیجه بررسی متون مختلف می 
عنصر  ها مشاهده نمود، مشتمل بر پنجهاي بازاریابی سازمانناملموس بر قابلیت

بعبارت . باشدسرمایه انسانی، ارتباطی، سازمانی، اطالعاتی و اجتماعی می :شامل
ها مورد که در ادامه هر یک از آن استهاي بازاریابی متاثر از این پنج بعد دیگر قابلیت

  .گیردرار میبررسی ق
  
  انسانی -سرمایه دانشی. 1
 وآن هستند مرتبط عامل یک به بطور کامل ایجاد مزیت رقابتی براي نیاز مورد منابع 

 انسانی هاي هسرمای با تکنولوژیکی و فنی چرا که منابع. انسانی است -سرمایه دانشی
افراد  ومشارکت همکاري با مالی گردند؛ منابعمشخصمیو دانش مربوط به آن 

 توسط آن تنها با مرتبط دانش مشخصی، منبع هر گیري شکل پذیرد و درمی صورت
هاي منابع انسانی به چرا که از زمانی که آموزش مهارت .کندمی پیدا معنا انسان
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ها به شمار اي سازماناین سرمایه مهمترین منبع حرفه. ها تحمیل شده استسازمان
در مقایسه با سرمایه اجتماعی که در روابط نهفته است،  ). Auw, 2009,35(آیدمی

هاي و شامل مهارت )Adam, 2009,3(انسانی در افراد نهفته است -سرمایه دانشی
سازي تواند با یکپارچهکلی کسب و کار، آموزش، تجربه و چرخه دانش است که می

  ).Griffith et al, 2010, 219(دانش مدون و ضمنی، باعث افزایش کارایی شود
هاي به هم پیوسته ها و ویژگیانسانی بیانگر دانش، مهارت، توانایی -سرمایه دانشی 

هاي رقابتی کارمندان و مدیران یک شرکت است که شرایط مشخصی را براي مزیت
هایی ایجاد کرده و به صورت سازگار با مفاهیمی همچون آموزش، تجربه و مهارت

در تحقیق انجام شده . شودسازي میارند، مفهومکه در یک برهه زمانی وجود د
انسانی به شکل  -توسط گریفیت و همکارانش مشخص گردید که سرمایه دانشی

هاي بازاریابی را در کسب و کارهاي کشورهاي آمریکا و ژاپن تحت مثبتی قابلیت
- دهد و مستلزم سطح فردي تجربه کاري، آموزش، دانش، مهارتتاثیر قرار می

هاي کاري زیاد و هاي داشتن تواناییها و یادگیري است و با شاخصییها،توانا
، مورد مطالعه و )Hunt, 2000,187(هاي متنوع مرتبط با کسب و کارداشتن آموزش

  .گیردبررسی قرار می
  سرمایه ارتباطی. 2

ها و کنندگان، رقبا، بنگاهسرمایه ارتباطی به عنوان روابط شرکت با مشتریان، عرضه
هاي متعددي در ادبیات بازاریابی این سرمایه در زمینه. ها تعریف شده استاتحادیه

شرکت  - هاي کسب و کار و تعامل مشتريفروشنده، شبکه -از جمله روابط مشتري
  ).Griffith et al, 2009(مطالعه شده است

 کنندگانسرمایه ارتباطی همچنین به روابط شرکت با سهامداران، مشتریان و عرضه
 ,Hsu et al, 2009(هاي استراتژیک شرکت براي توسعه هستند، اشاره داردکه طرف

-از طرفی سرمایه ارتباطی شامل مباحثی همچون اعتماد، دوستی و احترام می). 672

کنند و خواهان اعتماد به اي که طرفین احساس راحتی میشود که به عنوان درجه
  ). Arino et al, 2001, 130(شودطرف دیگر هستند در نظر گرفته می

در تحقیق انجام شده توسط گریفیت و همکارانش مشخص گردید که سرمایه  
ارتباطی به شکل مثبتی قابلیت هاي بازاریابی را در کسب و کارهاي کشورهاي 
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هاي داشتن شبکه بزرگی از روابط در شاخص. دهدآمریکا و ژاپن تحت تاثیر قرار می
 Griffith et(داشتن ارتباطات تجاري، )Achrol et al,1999,146(کسب و کار

al,2009,132(هاي تجاريو بسط آشنایی)Bhattacharya et al,2003,81( از جمله ،
-سرمایه ارتباطی می .گرفته استهایی است که در این بعد مورد مطالعه قرار شاخص

اعتماد، تعهد و تواند مزایایی از جمله کاهش عدم اطمینان در تبادالت، کاهش عدم 
 Griffith et(دار منجر شوداطمینان مشتري به تبادالت و ایجاد روابط معنی

al,2009,219(.  
  
  سرمایه سازمانی  . 3
توانند دانش، مهارت و شود که میسرمایه سازمانی به منابع خاصی گفته می 

هاي شخصی شده را بوسیله اعضاي سازمان به تخصص سازمانی تبدیل و تخصص
  ).Haijian etal,2009,24(بطور متقابل منابع سازمانی را به اشتراك بگذارد

- ها و هنجارهاي شرکت اشاره دارد و در قابلیتگذاريسرمایه سازمانی به سیاست  

ها، تمایل به کارآفرینی و یادگیري سازمانی را در این قابلیت. نهفته است هاي شرکت
ها ایایی از جمله افزایش کارایی و رقابت در شرکتتوانند باعث ایجاد مزبر دارند و می

- هاي یادگیري سازمانی شامل انباشتگی دانش نیز به نوبۀ خود قابلیتمکانیسم. شود

دهند که این امر به نوبه خود هنجار سازمانی براي هاي پویا را تحت تاثیر قرار می
فیت و همکارانش در تحقیق انجام شده توسط گری. کندبهبود عملکرد را فراهم می

هاي بازاریابی را در میان مشخص گردید که سرمایه سازمانی بطور مثبت قابلیت
 Griffith(دهدهاي کسب و کار در کشورهاي آمریکا و ژاپن تحت تاثیر قرار میمحیط

et al,2009.(  
اي که هاي سازمانی از سوي کارکنان، دانستن شیوهها و رویهدانستن فعالیت 

هاي سازمانی از سوي دهد و فهم سیاستا را انجام میسازمان کاره
از جمله مواردي است که در این بعد مورد مطالعه قرار  )Hunt,2000,184(کارکنان

  . گرفته است
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  سرمایه اطالعاتی. 4
سرمایه اطالعاتی، دانش شرکت در ارتباط با فرایندها، محصوالت، مشتریان و منابع 

ها در تحقیقات فنی، تحقیقات بازاریابی و هوش گذاريسرمایهنسبت به رقباست و از 
هایی در مورد و این سازگار با دیدگاه) Griffith etal,2009,12(شود رقابتی ناشی می

هاي بازاریابی دارند اجراي قابلیتاستراتژي و ادبیات بازاریابی است که بیان می
غیرمستقیم به وسیله محتواي تصمیمات در وابسته به دانش اطالعاتی، تنها به طور 
گریفیت و  ).Morgan et al, 2003, 319(شوندمورد فرایندهاي استراتژي مشاهده می

هاي بازاریابی را همکارانش در تحقیق خود دریافتند که سرمایه اطالعاتی، قابلیت
 دهدبطور مشابه در کسب و کارهاي کشورهاي آمریکا و ژاپن تحت تاثیر قرار می

)Griffith etal,2009,14 .(داشتن فهم صحیح از رقبا و مشتریان)Hunt,2000,187 ( و
، از جمله مواردي )Griffith et al,2009,132(همچنین درك مطلوب از شرایط صنعت 

  .است که در این بعد مورد مطالعه قرار گرفته است
  سرمایه اجتماعی . 5

در کارکرد موثر اقتصاد نوین حائز شود که سرمایه اجتماعی مفهوم مهمی تلقی می
). Adam,2009,3(کندها کمک میاهمیت بوده و به درك جزئیات روابط و شبکه

اي تعریف شده است که سرمایه اجتماعی به عنوان مجموع منابع واقعی و بالقوه
- هاي ارتباطی است که این مزایا میها در تامین مزایا از شبکهبیانگر توانایی شرکت

هاي کسب و کار را شامل ها، بازار و فرصتستیابی به منابع، دانش، فناوريتواند د
  .شود

یابند، سرمایه ها افزایش و بهبود میبر این اساس همچنان که روابط میان شرکت  
قوشال و همکارانش در این . دهدیابد و لذا مزایا را افزایش میاجتماعی نیز بهبود می

اند؛ ابعاد ساختاري، و ساختاري را شناسایی کردهمورد ابعاد شناختی، ارتباطی 
-اي از روابط منعکس میپیکربندي روابط و الگوي کلی ارتباط را در مجموعه

بعد ارتباطی، میزان منابع ایجاد شده از طریق روابط را  ).Ghoshal,1996,44(کند
مشترك  هاي ابزاريدهد و بعد شناختی نیز به انتظارات، تعامالت و سیستمنشان می

  ).Hughes et al,2009(ها اشاره داردمیان شرکت
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ها، مانند مکانیسم نظارت از سوي دیگر سرمایه اجتماعی در حال بهبود میان شرکت  
ها توافق دو یا چندجانبه میان شرکت. کندبراي تضمین انجام مرتب وظایف عمل می

چند شرکت به طور نیز نتیجه مهمی از تبادالت اجتماعی است؛ آنچنان که دو یا 
شود و یک فرآیند تر میگذارند، روابط میان آنها نیز محکمهمزمان بر یکدیگر تاثیر می

آید که در طی آن محصوالت و فرایندها مجدداً طراحی متعاقب در پی آن بوجود می
به همین دلیل سرمایه اجتماعی بر اساس . شوند تا جوابگوي نیازهاي شرکا باشندمی

باشد که در آن ابعاد ساختاري ایجاد پیمان میهاي همجهی میان شرکتارتباط چندو
  .کننداي تعامل میکننده آن، در فضاي پیچیده

 ،)Houghton et al,2009,1258(هاي اجتماعی اي، ایجاد آگاهی هاي رابطه ایجاد مهارت 
ه عرض -هاو میان مشتري ها، ایجاد تعامل میان شرکت هاي بین شرکت تقویت همکاري

و همچنین ایجاد اعتماد در مشتریان  )Bhagavatula et al,2010,250(کننده
)Kaasa,2009,221( هایی است که در این بعد مورد مطالعه از جمله مهمترین شاخص

  .قرار گرفته است
  

  مدل مفهومی تحقیق
توان چنین بیان نمود که هر چهار بعد بر اساس آنچه که مورد مطالعه قرار گرفت می 

سرمایه ناملموس شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی و 
هاي بازرگانی تاثیرگذار ها و شرکتهاي بازاریابی سازمانسرمایه اجتماعی بر قابلیت

. هستند که این تاثیرات در قالب پنج فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت
هاي بازاریابی بعنوان عاملی اساسی ت که قابلیتموارد، تأثیري اس مهمتر از همه این

گذارد که این موضوع نیز در در دستیابی سازمان به اهدافش، بر عملکرد شرکت می
توان با در نظر گرفتن این مطالب، می. مورد بررسی قرار خواهد گرفت 6قالب فرضیه 

  .دارائه شده است، تبیین نمو 2مدل مفهومی تحقیق را بصورتی که در شکل
  

  هاي تحقیقفرضیه
  :زیر خواهند بودهاي تحقیق به شرح بر اساس آنچه مورد مطالعه قرار گرفت، فرضیه
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هاي هاي بازاریابی سازماندانشی تاثیر مثبتی بر قابلیت -سرمایه انسانی: 1فرضیه
 .بازرگانی دارد

بازرگانی هاي هاي بازاریابی سازمانسرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر قابلیت: 2فرضیه
  .دارد

هاي هاي بازاریابی سازمانسرمایه سازمانی تاثیر مثبتی بر قابلیت: 3فرضیه
  .بازرگانی دارد

هاي هاي بازاریابی سازمانسرمایه اطالعاتی تاثیر مثبتی بر قابلیت: 4فرضیه 
  .بازرگانی دارد

ي هاهاي بازاریابی سازمانسرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر قابلیت: 5فرضیه 
  .بازرگانی دارد

هاي بازرگانی هاي بازاریابی تاثیر مثبتی بر عملکرد تجاري سازمانقابلیت: 6فرضیه 
  . دارند

  
  
  

  روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع 

هاي بازاریابی ژوهش، قابلیت  متغیر مستقل در این پ.توصیفی و پیمایشی بوده است

 هاي بازاریابی بر عملکرد شرکتمدل مفهومی تحقیق؛ تاثیر قابلیت.  1شکل

5فرضیه  

4فرضیه  

3فرضیه  

2فرضیه  

1فرضیه  

6فرضیه بازاریابیهاي قابلیت   عملکرد تجاري سازمان 

 سرمایه انسانی
 دانشی

 سرمایه ارتباطی

 سرمایه سازمانی

 سرمایه اطالعاتی

 سرمایه اجتماعی
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سازمانی،  است که در قالب پنج متغیر سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه
اند و متغیر وابسته نیز عملکرد بندي شدهسرمایه اطالعاتی و سرمایه اجتماعی طبقه

اسمیرنوف جهت  -کولموگروفدر این تحقیق ابتدا از آزمون . تجاري شرکت است
نتایج این آزمون نشان داد هر پنج متغیر . تعیین نرمال بودن متغیرها استفاده شد

اي، نمونهتک tها از آزمون ؛ لذا جهت آزمون فرضیهاندمورد بررسی، نرمال بوده
 tها از آزمون بندي متغیرها و شاخصو جهت رتبه Fها از آزمون مقایسه واریانس

با استفاده از متون علمی مورد نیز سواالت پرسشنامه . زوجی بهره برده شد
هاي شاخص. ارائه شده است، طراحی و تدوین شد 1مطالعهکه منابع آن در جدول

شامل دو دسته شاخص ارائه شده توسط محققین در این  3ارائه شده در جدول 
  . شاخص است 36پژوهش و در مجموع مشتمل بر 

براي تعیین اعتبار و روایی متغیرهاي اصلی این پژوهش نیز از روش اعتبار صوري 
اي ها نیز از ضریب آلف براي بررسی پایایی پرسشنامه. و محتوایی استفاده شده است

الوانی و ( شود، بهره برده شدکرونباخ که براي سواالت چند مقیاسی استفاده می
- است که ضریب نسبتاً مطلوبی می 79/0که مقدار بدست آمده ) 318:1383همکاران؛ 

  . باشد
  

  
  

  هاي مورد استفاده در مدل مفهومی تحقیقشاخص. 1جدول
  متغیر  شاخص تحقیقات مورد استفاده

Griffith et al, 2009, 132  هاي کاري متنوعتوانایی 

 دانشی -سرمایه انسانی

Hunt, 2000,187  هاي کاري متنوعآموزش 

Probst et al, 2000 توانایی تشخیص و تحصیل دانش  
  توانایی نگهداري و بکارگیري دانش 7؛ 1385الوانی و همکاران؛ 

  توانایی به اشتراك گذاشتن و توسعه دانش محقق ساخته
Achrol et al, 1999, 146  شبکه روابط در کسب و کارایجاد 

 سرمایه ارتباطی

Griffith et al, 2009, 132  توسعه ارتباطات تجاري مجازي 

Bhattacharya et al, 2003, 81  هاي تجاريبسط آشنایی  
  حرمتی و فریب در ارتباطاتپرهیز از بی 62-65؛1384رضائیان؛ 

  سازي در ارتباطاتشفاف 333؛ 1384افجه؛ 
Griffith et al, 2009,132  هاي سازمانی از سوي کارکنانفهم فعالیت  

  سرمایه سازمانی
Hunt, 2000,184 هاي سازمانی از سوي کارکنانفهم سیاست  
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  متغیر  شاخص تحقیقات مورد استفاده
Griffith et al, 2009,132 هاي سازمانی از سوي کارکنانآگاهی از رویه  

  سازمانی هايقابل پذیرش بودن رویه محقق ساخته
  هاي سازمانیبدون تعصب بودن رویه 191؛ 1388جعفرپور و همکاران؛ 
  هاي سازمانیصحیح بودن رویه 191؛ 1388جعفرپور و همکاران؛ 

  هاي سازمانیوجود امکان اصالح در رویه محقق ساخته
  هاي کارکنان و مدیرها به دغدغهتوجه رویه محقق ساخته

Foster, 2008, 30 کافی بودن اطالعات در دسترس  

 سرمایه اطالعاتی

  موقع بودن اطالعات در دسترسبه محقق ساخته
  اهمیت اطالعات در دسترس  محقق ساخته

Shapiro, et al, 1994, 348 دقیق و صحیح بودن اطالعات در دسترس  
Griffith et al, 2009,132  درك صحیح از شرایط صنعت  
Hunt, 2000,187  صحیح از مشتریان سازمانفهم  

  فهم صحیح از رقباي سازمان محقق ساخته
Houghton et al, 2009, 1258  اي  هاي رابطه تقویت مهارت  

 سرمایه اجتماعی

  هاي اجتماعی تقویت آگاهی  محقق ساخته
Bhagavatula et al, 2010, 251  سازمانیهاي میان تقویت همکاري  
Kaasa, 2009, 221   تقویت اعتماد در مشتریان  
Bhagavatula et al, 2010, 250  فروشنده -تقویت تعامل مشتري  
Griffith et al, 2006,259 هاي بازاریابیموفقیت در اجراي برنامه  

 هاي بازاریابیقابلیت

  هاي فروشموفقیت در اجراي برنامه  محقق ساخته
Morgan et al, 1996, 109  توانایی پیشبینی نیازهاي بازار  

  بندي بازارتوانایی بخش  محقق ساخته
  توانایی ایجاد طرح و نام تجاري  محقق ساخته
  خدمت/ توانایی در تحقیق و توسعه محصول  محقق ساخته

  
  گیريجامعه آماري و روش نمونه

، )مدیران عالی(جامعه آماري این تحقیق متشکل از مدیران ارشد
بازرگانی چهار شرکت فعال در صنعت فوالد در استان  وکارشناسانمدیرانمیانی

رو در سطح  این از، نفر برآورد گردید 350خوستان بوده است که در نهایت حدود 
و با استفاده از فرمول ) d=05/0(گیري معین، خطاي نمونه%95اطمینان 

همچنین از آنجا که جامعه . نفر محاسبه شد 168، حجم نمونه )1382سرایی؛(کوکران
تشکیل شده است، از روش ) سه نوع پست سازمانی(آماري از سه طبقه مختلف

  . ارائه شده است 2اي متناسب بهره برده شد که در جدول گیري تصادفی طبقهنمونه
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  هاي مورد مطالعهآوري پرسشنامه به تفکیک سازماننرخ جمع. 2جدول
  حجم نمونه  (%)طبقه  حجم  حجم جامعه  شرکت مورد مطالعه

  53  43/31  110 فوالد خوزستان
  41  29/24  85  گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان

  38  85/22  80 فوالد کاویان
  36  43/21  75  فوالد اکسین خوزستان

  168  100  350  جمع

  
 : هاها و بررسی فرضیههاي تحقیق؛ تجزیه و تحلیل دادهیافته

  انسانی -سرمایه دانشی: بررسی فرضیه اول
0H : هاي هاي بازاریابی سازمانانسانی تاثیر مثبتی بر قابلیت -سرمایه دانشی

  .بازرگانی دارد
1H: هاي هاي بازاریابی سازمانانسانی تاثیر مثبتی بر قابلیت -سرمایه دانشی

  .بازرگانی ندارد
ها با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل داده، نتایج تجزیه و 3با توجه به جدول

ي بین دو متغیر رابطهنشان داد  )015/0(داري بدست آمده پیرسون و سطح معنی
- میمعنادار  99/0هاي بازاریابی در سطح اطمینان قابلیتو انسانی  - سرمایه دانشی 

-که نشان است378/0نیز مقدار ضریب همبستگی . شودپذیرفته می0Hباشد و فرض

  .استهمبستگی مستقیم بین این دو متغیر وجود دهنده 
  

 هاي بازاریابی و عملکرد تجاري شرکتنتایج آزمون همبستگی قابلیت. 3جدول

  هاي بازاریابیقابلیت  
سرمایه دانشی 

  انسانی -
 سرمایه
  ارتباطی

 سرمایه
  سازمانی

 سرمایه
  اطالعاتی

 سرمایه
  اجتماعی

عملکرد 
تجاري 
  شرکت

ضریب همبسـتگی  
  پیرسون

378/0  314/0  301/0  309/0  346/0  

  000/0  012/0  001/0  002/0  015/0  داريسطح معنی
ي مطرح شده در این فرضیه نشان داد هاي پنج گانههمچنینمیانگین نمرات شاخص 

شاخص توانایی نگهداري و بکارگیري دانش، بیشترین نمره را به خود اختصاص داده 
هاي بازاریابی قابلیتبر انسانی  -سرمایه دانشی همچنین نتایج بررسی تاثیر . است

از این ستون و  1ردیف . ده استارائه ش 4و در جدول  Iبر حسب متغیرها در ستون 
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دهد پاسخگویان با تحصیالت مختلف  نشان می) 062/0(طح معناداري بدست آمدهس
هاي بازاریابی انسانی بر قابلیت -هاي دانشی به میزان مشابهی معتقدند که سرمایه
و سطح معناداري بدست  Iاز ستون  2ردیف . یک سازمان بازرگانی تاثیر مثبت دارد

رات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در دهد بین میانگین نظ نشان می) 004/0(آمده
داري تفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیتبر انسانی  -هاي دانشی سرمایهمورد تاثیر 

سال، بیش از سایر کارکنان معتقدند  15وجود دارد و کارکنان با سابقه کار بیش از 
 Iاز ستون  3دیف ر. هاي بازاریابی تاثیر داردقابلیتبر انسانی  - هاي دانشی سرمایه

دهد اعضاي نمونه در هر چهار  نشان می) 051/0(و سطح معناداري بدست آمده
انسانی بر  -هاي دانشی به میزان مشابهی معتقدند که سرمایهشرکت مورد مطالعه 

  .هاي بازاریابی یک سازمان بازرگانی تاثیر مثبت داردقابلیت
دهد بین  نشان می) 003/0(و سطح معناداري بدست آمده Iاز ستون  4دیف ر  

هاي بر قابلیتانسانی  - دانشی هاي میانگین نظرات سه گروه در مورد تاثیر سرمایه
اي که مدیران میانی بیش از سایرین داري وجود دارد؛ به گونهبازاریابی تفاوت معنی

  . اندبر این رابطه تاکید کرده
  

  ه ارتباطیسرمای: بررسی فرضیه دوم
0H :هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر قابلیت

  .دارد
1H:هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر قابلیت

  .ندارد
ها با استفاده از آزمون همبستگی ، نتایج تجزیه و تحلیل داده3با توجه به جدول

ي بین دو متغیر رابطهنشان داد ) 002/0(داري بدست آمده پیرسون و سطح معنی
باشد و میمعنادار  99/0هاي بازاریابی در سطح اطمینان قابلیتو سرمایه ارتباطی 

دهنده که نشان است314/0نیز مقدار ضریب همبستگی . شودپذیرفته می0Hفرض
هاي همچنین میانگین نمرات شاخص .استهمبستگی مستقیم بین این دو متغیر وجود 

ي مطرح شده در این فرضیه نشان داد شاخص ایجاد شبکه روابط در کسب پنج گانه
همچنین نتایج بررسی تاثیر . و کار، بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است
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و در جدول  IIاي بازاریابی بر حسب متغیرها در ستون هسرمایه ارتباطی بر قابلیت
بر این اساس؛ افراد با سطح تحصیالت باالتر بیش از سایرین به . ارائه شده است 4

هاي بازرگانی اشاره هاي بازاریابی سازمانتاثیر مثبت سرمایه ارتباطی بر قابلیت
  .نمودند
دهد بین میانگین  نشان می) 003/0(و سطح معناداري بدست آمده IIاز ستون  2ردیف 

- قابلیتبر هاي ارتباطی سرمایهنظرات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در مورد تاثیر 

سال،  15داري وجود دارد و کارکنان با سابقه کار بیش از تفاوت معنی هاي بازاریابی
بازاریابی هاي قابلیتبر هاي ارتباطی سرمایهبیش از سایر کارکنان بر تاثیر مثبت 

  . اندتاکید داشته
دهد بین میانگین  نشان می) 091/0(و سطح معناداري بدست آمده IIاز ستون  3دیف ر

بر هاي ارتباطی سرمایهنظرات در چهار شرکت مورد مطالعه در خصوص تاثیر 
  .داري وجود نداردتفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیت

دهد بین  نیز نشان می) 011/0(مدهو سطح معناداري بدست آIIاز ستون  4دیف ر
هاي بازاریابی هاي انسانی بر قابلیتمیانگین نظرات سه گروه در مورد تاثیر سرمایه

داري وجود دارد و مدیران ارشد بیش از سایرین بر این رابطه تاکید تفاوت معنی
  .اندکرده

  
  سرمایه سازمانی: بررسی فرضیه سوم

0H : هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسازمانی تاثیر مثبتی بر قابلیتسرمایه
  .دارد

1H:هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه سازمانی تاثیر مثبتی بر قابلیت
  .ندارد

ها با استفاده از آزمون همبستگی ، نتایج تجزیه و تحلیل داده3با توجه به جدول
ي بین دو متغیر نشان داد رابطه) 001/0(داري بدست آمده سطح معنیپیرسون و 

باشد و معنادار می 99/0هاي بازاریابی در سطح اطمینان قابلیتو سرمایه سازمانی 
- باشد که نشانمی 301/0نیز مقدار ضریب همبستگی . شودپذیرفته می 0Hفرض 

همچنین میانگین نمرات  .استهمبستگی مستقیم بین این دو متغیر وجود دهنده 
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- ي مطرح شده در این فرضیه نشان داد شاخص فهم سیاستهاي هشت گانهشاخص

  . هاي سازمانی از سوي کارکنان، بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است
متغیرها در  هاي بازاریابی بر حسبنتایج بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر قابلیت

از این ستون و  1بر این اساس؛ ردیف . ارائه شده است 4و در جدول  IIIستون 
دهد افراد با سطح تحصیالت باالتر  نشان می) 041/0(سطح معناداري بدست آمده

هاي هاي بازاریابی سازمانبیش از سایرین به تاثیر مثبت سرمایه سازمانی بر قابلیت
) 001/0(و سطح معناداري بدست آمده IIIاز ستون  2 ردیف. کردندبازرگانی اشاره 

دهد بین میانگین نظرات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در مورد تاثیر  نشان می
داري وجود دارد و کارکنان تفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیتبر  هاي انسانیسرمایه

هاي سازمانی سرمایهسال، بیش از سایر کارکنان معتقدند  15با سابقه کار بیش از 
و سطح معناداري بدست  IIIاز ستون  3دیف ر. هاي بازاریابی تاثیر داردقابلیتبر 

هاي مورد دهد شرکت فوالد خوزستان بیش از سایر شرکت نشان می) 002/0(آمده
هاي هاي بازاریابی سازمانبه تاثیر مثبت سرمایه سازمانی بر قابلیتمطالعه 

) 00/0(و سطح معناداري بدست آمدهIIIاز ستون  4دیف ر .بازرگانی اشاره نمودند
هاي انسانی بر دهد بین میانگین نظرات سه گروه در مورد تاثیر سرمایه نشان می

داري وجود دارد و مدیران ارشد بیش از سایرین بر هاي بازاریابی تفاوت معنیقابلیت
  . انداین رابطه تاکید کرده

  
  طالعاتیسرمایه ا: بررسی فرضیه چهارم

0H :هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه اطالعاتی تاثیر مثبتی بر قابلیت
  .دارد

1H:هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه اطالعاتی تاثیر مثبتی بر قابلیت
  .ندارد

ها با استفاده از آزمون همبستگی ، نتایج تجزیه و تحلیل داده3با توجه به جدول
ي بین دو متغیر نشان داد رابطه) 012/0(داري بدست آمده پیرسون و سطح معنی

باشد و معنادار می 99/0هاي بازاریابی در سطح اطمینان قابلیتو سرمایه اطالعاتی 
دهنده که نشان است309/0نیز مقدار ضریب همبستگی . شودپذیرفته می 0Hفرض 
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هاي همچنین میانگین نمرات شاخص .استهمبستگی مستقیم بین این دو متغیر وجود 
مطرح شده در این فرضیه نشان داد شاخص درك مطلوب شرایط صنعت،  هفت گانه

همچنین نتایج بررسی تاثیر سرمایه . بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است
ارائه  4و در جدول  IVابی بر حسب متغیرها در ستون هاي بازاریاطالعاتی بر قابلیت

) 052/0(از این ستون و سطح معناداري بدست آمده 1ردیف ،بر این اساس. شده است
  خگویان با تحصیالت مختلفدهد پاس نشان می

  
 هاي بازاریابی و عملکرد تجاري شرکتنتایج آزمون همبستگی قابلیت. 4جدول

  

  متغیرهاي
  تحقیق 

  
  
  
  

  متغیرهاي
  جمعیت

  شناختی

 VIستون  Vستون  IVستون  IIIستون  IIستون  Iستون 

  سرمایه
 -دانشی

  انسانی

سرمایه 
 ارتباطی

سرمایه 
 سازمانی

سرمایه 
 اطالعاتی

سرمایه 
 اجتماعی

هاي قابلیت
 بازاریابی

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

ین
انگ

می
  

نی
 مع

طح
س

ي 
دار

)
sig (  

  سطح  1
  تحصیلی

 18/6 کارشناسی

062/0 

03/7 

001/0  
03/7 

041/0 

27/7 

052/0  
79/6 

021/0 

54/6  
  67/6 07/7  81/6 19/7  23/7 20/7 کارشناسیارشد  062/0

  78/6 15/7  13/7 38/7  67/7 44/7 دکتري

  سابقه  2
  کار

 17/7  سال 10کمتر از 

004/0 

05/7  
003/0  

28/6 

001/0 

67/6 

000/0  
00/7 

003/0 

23/7 

  78/6 09/7  01/7 55/6  23/7 01/7 سال 15 - 10  013/0
  39/6 11/7  34/7 89/6  89/7 84/6 سال 15بیش از 

  شرکت  3

 21/7 فوالد خوزستان

051/0 

21/7  

091/0  

29/7 

002/0 

03/6 

07/0  

23/7 

051/0 

89/6 

083/0  
  76/6 65/6  23/6 11/7  96/6 95/6گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان

  55/6  87/6  64/6  74/6  55/7  88/6 فوالد کاویان
  14/6 01/7  57/6 51/6  87/6 17/7  فوالد اکسین خوزستان

  پست  4
  سازمانی

 67/7  مدیران ارشد

003/0 

75/7  
011/0  

95/6 

000/0 

61/7  
001/0 

89/6 

011/0 

78/6  
  56/6 56/6  45/6 85/6  45/7 37/8  مدیران میانی  005/0

  91/6  32/6  98/6  56/6  12/7  87/7  کارشناسان بازرگانی

هاي بازاریابی یک هاي اطالعاتی بر قابلیتبه میزان مشابهی معتقدند که سرمایه 
و سطح معناداري بدست IV از ستون  2ردیف .  سازمان بازرگانی تاثیر مثبت دارد

دهد بین میانگین نظرات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در  نشان می) 00/0(آمده 
داري وجود تفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیتبر هاي اطالعاتی سرمایهمورد تاثیر 
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سال، بیش از سایر کارکنان معتقدند  15سابقه کار بیش از  دارد و کارکنان با
و IVاز ستون  3دیف ر.  هاي بازاریابی تاثیر داردقابلیتبر هاي اطالعاتی سرمایه

دهد بین میانگین نظرات در چهار شرکت  نشان می) 07/0(سطح معناداري بدست آمده
تفاوت  هاي بازاریابیتقابلیبر هاي اطالعاتی سرمایهمورد مطالعه در خصوص تاثیر 

  .داري وجود نداردمعنی
دهد بین  نشان می) 001/0(و سطح معناداري بدست آمده IVاز ستون  4دیف ر

هاي هاي اطالعاتی بر قابلیتمیانگین نظرات سه گروه در مورد تاثیر سرمایه
 داري وجود دارد و مدیران ارشد بیش از سایرین بر این رابطهبازاریابی تفاوت معنی

  .اندتاکید کرده
  

  سرمایه اجتماعی: بررسی فرضیه پنجم
0H :هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر قابلیت

  .دارد
1H:هاي بازرگانی هاي بازاریابی سازمانسرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر قابلیت

  .ندارد
ها با استفاده از آزمون همبستگی ، نتایج تجزیه و تحلیل داده3توجه به جدولبا 

ي بین دو متغیر نشان داد رابطه) 00/0(داري بدست آمده پیرسون و سطح معنی
باشد و معنادار می 99/0هاي بازاریابی در سطح اطمینان سرمایه اجتماعی و قابلیت

- باشد که نشانمی 346/0نیز مقدار ضریب همبستگی . شودپذیرفته می 0Hفرض 

همچنین میانگین نمرات  .باشدمیهمبستگی مستقیم بین این دو متغیر وجود دهنده 
مطرح شده در این فرضیه نشان داد شاخص ایجاد و تقویت  هاي پنج گانهشاخص

ن نتایج همچنی. هاي اجتماعی، بیشترین نمره را به خود اختصاص داده است آگاهی
هاي بازاریابی بر حسب متغیرها در ستون بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر قابلیت

V  ارائه شده است 4و در جدول.  
نشان ) 021/0(از این ستون و سطح معناداري بدست آمده 1بر این اساس؛ ردیف  

دهد افراد با سطح تحصیالت باالتر بیش از سایرین به تاثیر مثبت سرمایه  می
  .کردندهاي بازرگانی اشاره هاي بازاریابی سازمانعی بر قابلیتاجتما
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دهد بین میانگین  نشان می) 003/0( و سطح معناداري بدست آمدهVاز ستون  2ردیف 
بر هاي اجتماعی سرمایهنظرات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در مورد تاثیر 

داري وجود دارد و کارکنان با سابقه کار بیش از تفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیت
هاي بازاریابی قابلیتبر هاي اجتماعی سرمایهسال، بیش از سایر کارکنان معتقدند  15

  .تاثیر دارد
دهد بین  نشان می) 051/0( و سطح معناداري بدست آمدهVاز ستون  3دیف ر 

هاي اجتماعی رمایهسمیانگین نظرات در چهار شرکت مورد مطالعه در خصوص تاثیر 
  .داري وجود نداردتفاوت معنی هاي بازاریابیقابلیتبر 

دهد بین  نشان می) 011/0( و سطح معناداري بدست آمده Vاز ستون  4دیف ر
هاي بازاریابی هاي اجتماعی بر قابلیتمیانگین نظرات سه گروه در مورد تاثیر سرمایه

بیش از سایرین بر این رابطه تاکید داري وجود دارد و مدیران ارشد تفاوت معنی
  . اندکرده

  هاي بازاریابیقابلیت: بررسی فرضیه ششم
0H :هاي بازرگانی دارندهاي بازاریابی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانقابلیت.  
1H:بازرگانی ندارندهاي هاي بازاریابی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانقابلیت.  

-ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و سطح معنینتایج تجزیه و تحلیل داده

هاي بازاریابی و عملکرد ي بین دو متغیر قابلیتداري بدست آمده  نشان داد رابطه
فته پذیر 0Hباشد و فرض معنادار می 99/0هاي بازرگانی در سطح اطمینان سازمان

مطرح شده در این فرضیه  هاي پنج گانههمچنین میانگین نمرات شاخص. شودمی
نشان داد شاخص توانایی پیشبینی نیازهاي بازار، بیشترین نمره را به خود 

هاي بازاریابی بر عملکرد همچنین نتایج بررسی تاثیر قابلیت. اختصاص داده است
بر این . ارائه شده است 4ول و در جد VIها بر حسب متغیرها در ستون سازمان

  :اساس
دهد  نشان می) 062/0(از این ستون و سطح معناداري بدست آمده 1ردیف  

هاي بازاریابی پاسخگویان با تحصیالت مختلف به میزان مشابهی معتقدند که قابلیت
  . هاي بازرگانی تاثیر مثبت داردبر عملکرد سازمان
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دهد بین  نشان می) 013/0(معناداري بدست آمدهو سطح VIاز ستون  2ردیف 
هاي بازاریابی قابلیتمیانگین نظرات کارکنان با سابقه کاري متفاوت در مورد تاثیر 

داري وجود دارد و کارکنان با سابقه تفاوت معنی هاي بازرگانیبر عملکرد سازمان
زاریابی بر عملکرد هاي باقابلیتسال، بیش از سایر کارکنان معتقدند  10کار کمتر از 

  . هاي بازرگانی تاثیر داردسازمان
دهد بین  نشان می) 083/0(و سطح معناداري بدست آمدهVIاز ستون  3دیف ر

هاي بازاریابی قابلیتمیانگین نظرات در چهار شرکت مورد مطالعه در خصوص تاثیر 
از ستون  4دیف ر. داري وجود نداردتفاوت معنی هاي بازرگانیبر عملکرد سازمان

VI دهد بین میانگین نظرات سه گروه  نشان می) 005/0(و سطح معناداري بدست آمده
-هاي بازرگانی تفاوت معنیهاي بازاریابی بر عملکرد سازماندر مورد تاثیر قابلیت

  . اندداري وجود دارد و کارشناسان بازرگانی بیش از سایرین بر این رابطه تاکید کرده
  

  :ها، نتایج و پیشنهادات تحقیقخالصه یافته
 1درصد اطمینان و در سطح خطاي  99با  0Hبر اساس نتایج تحقیق، فرض - 1

  درصد در شش فرضیه اصلی 
  :بر این اساس. مورد تایید قرار گرفت

دار و هاي بازاریابی، ارتباط معنیانسانی و قابلیت - بین سرمایه دانشی. 1- 1
  . وجود دارد) 378/0(همبستگی مستقیم

دار و همبستگی هاي بازاریابی، ارتباط معنیبین سرمایه ارتباطی و قابلیت. 2- 1
  . وجود دارد) 314/0(مستقیم

دار و همبستگی هاي بازاریابی، ارتباط معنیبین سرمایه سازمانی و قابلیت. 3- 1
  . وجود دارد) 301/0(مستقیم

دار و همبستگی هاي بازاریابی، ارتباط معنیاطالعاتی و قابلیتبین سرمایه . 4- 1
  . وجود دارد) 309/0(مستقیم

دار و همبستگی هاي بازاریابی، ارتباط معنیبین سرمایه اجتماعی و قابلیت. 5- 1
  . وجود دارد) 346/0(مستقیم
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ی، انسان -توان گفت که فراهم نمودن سرمایه دانشیبا توجه به موارد ذکر شده می
هاي بازرگانی هاي بازاریابی و در نتیجه عملکرد سازمانترین رابطه را با قابلیتقوي
  .دارد

ارائه شده  5هاي تحقیق در جدولنتایج تاثیر متغیرهاي جمعیت شناختی بر فرضیه - 2
  :است؛ بر این اساس

  
  هاي تحقیقشناختی بر فرضیهخالصه نتایج تاثیر متغیرهاي جمعیت. 5جدول

مقطع   هافرضیه  
  شرکت  سابقه کار  تحصیلی

  پست سازمانی
  کمترین  بیشترین

 مدیر ارشد مدیر میانی  معکوس   هاي بازاریابیانسانی و قابلیت - سرمایه دانشی  1

  کارشناس بازرگانی  مدیر ارشد  مستقیم مستقیم  هاي بازاریابیسرمایه ارتباطی و قابلیت  2
  کارشناس بازرگانی  مدیر ارشد فوالد خوزستان مستقیم مستقیم هاي بازاریابیسرمایه سازمانی و قابلیت  3
  مدیر میانی  مدیر ارشد    مستقیم    هاي بازاریابیسرمایه اطالعاتی و قابلیت  4
  کارشناس بازرگانی  مدیر ارشد  مستقیم مستقیم  هاي بازاریابیاجتماعی و قابلیتسرمایه   5
  مدیر میانی  کارشناس بازرگانی   معکوس    هاي بازاریابی و عملکرد سازمانیقابلیت  6

  
بین متغیرهاي سرمایه ارتباطی، سرمایه با افزایش سطح تحصیالت، بر رابطه . 1- 2

تاکید بیشتري شده است و هاي بازاریابی سازمانی و سرمایه اجتماعی با قابلیت
حال آنکه در خصوص سایر متغیرها، . شودرابطه مستقیم میان آنها مشاهده می

پاسخگویان با تحصیالت مختلف به میزان مشابهی به تاثیرگذاري متغیرها بر یکدیگر 
  . انده کردهاشار

، معکوس و 6و  1هاي تاثیر میزان سابقه کار بر رابطه بین متغیرها در فرضیه. 2- 2
به عبارت دیگر متناسب با افزایش سابقه کار، . ها مستقیم بوده استدر سایر فرضیه

اعتقاد به تاثیرگذاري و شدت رابطه میان متغیرهاي سرمایه ارتباطی، سرمایه 
- هاي بازاریابی بیشتر میاطالعاتی و سرمایه اجتماعی با قابلیتسازمانی، سرمایه 

  . شود
داري بین میانگین نظرات در چهار شرکت مورد مطالعه در تفاوت معنی. 3- 2

- انسانی، ارتباطی، اطالعاتی و اجتماعی بر قابلیت - هاي دانشیخصوص تاثیر سرمایه

خوزستان در مورد تاثیر  تنها در شرکت فوالد. شودهاي بازاریابی، مشاهده نمی
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هاي مورد مطالعه هاي بازاریابی، بیش از سایر شرکتقابلیتسرمایه سازمانی بر 
  . تاکید شده است

نوع پست سازمانی بر رابطه بین تمام متغیرهاي مورد مطالعه تاثیرگذار بوده . 3- 2
د ها بر رابطه بین دو متغیر موربطوریکه مدیران ارشد بیش از سایر پست. است

کارشناسان بازرگانی نیز تنها بر . اندتاکید کرده 4و  3، 2، 1 هايمطالعه در فرضیه
و مدیران  6هاي بازاریابی و عملکرد سازمانی در فرضیه رابطه بین متغیرهاي قابلیت

هاي بازاریابی در انسانی و قابلیت -میانی نیز بر رابطه بین متغیرهاي سرمایه دانشی
  .    اندرین تاکید کردهبیش از سای 1فرضیه 

دانشی، سرمایه اطالعاتی،  -براساس نتایج تحقیق، متغیرهاي سرمایه انسانی - 3
سرمایه سازمانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه اجتماعی به ترتیب با کسب میانگین 

  . هاي اول تا پنجم شدندحائز رتبه 13/8و  29/8، 42/8، 53/8، 64/8نمره 
هاي مطرح شده در تحقیق با در نظر گرفتن نمره کسب خصبندي نهایی شارتبه - 4

  . ، بر اساس اطالعات جدول ارائه شده است 6شده توسط هر شاخص در جدول
هاي توانایی نگهداري و بکارگیري دانش، توانایی تشخیص و تحصیل شاخص. 1- 4

هاي سازمانی از سوي کارکنان و دانش، درك صحیح از شرایط صنعت، فهم سیاست
ها ترین شاخصاد شبکه روابط در کسب و کار، به ترتیب به عنوان پراهمیتایج

  . شناسایی شدند
سازمانی نیز هاي میان هاي تجاري و تقویت همکاريهاي بسط آشناییشاخص. 2- 4

  . ها شناسایی گردیدترین شاخصبه عنوان کم اهمیت
  

  هاي مربوطه و نمرات کسب شده هاي تحقیق، شاخصبندي فرضیهمقایسه و رتبه. 6جدول 
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به   
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نها

غیر
مت

  

  هاشاخص

ین
نگ

میا
ره   

نم
ص
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ش

در   
به 

رت
غیر

مت
طه  
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به
رت

ی   
های

ن
ص

اخ
ش

  

یه
رما

س
  

نی
سا

ان
- 

شی
دان

  

5  64/8  1  

 1 1  81/8 توانایی نگهداري و بکارگیري دانش

 2 2  73/8 توانایی تشخیص و تحصیل دانش

 9 3  66/8  هاي کاري متنوعآموزش

توانایی به اشتراك گذاشتن و توسعه 
 13 4  54/8  دانش

 15  5  46/8  هاي کاري متنوعتوانایی

  3 1  72/8  درك صحیح از شرایط صنعت  2  53/8  7ا 
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  7 2  67/8  فهم صحیح از مشتریان سازمان
  11 3  57/8  فهم صحیح از رقباي سازمان

  12 4  55/8  موقع بودن اطالعاتبه
  16 5  45/8  دقیق و صحیح بودن اطالعات

  18  6  42/8  اهمیت اطالعات
  20  7 38/8  کافی بودن اطالعات

نی
زما

سا
یه 

رما
س

  

8  42/8  3  

هاي سازمانی از سوي فهم سیاست
  4 1  71/8  کارکنان

هاي سازمانی از سوي آگاهی از رویه
  10 2  63/8  کارکنان

هاي سازمانی از سوي فهم فعالیت
  14 3  51/8  کارکنان

  17 4  44/8  هاي سازمانیصحیح بودن رویه
  18 5  42/8  هاي سازمانیقابل پذیرش بودن رویه

هاي کارکنان ها به دغدغهتوجه رویه
  22  6  31/8  و مدیر

هاي وجود امکان اصالح در رویه
  23  7  23/8  سازمانی

هاي بدون تعصب بودن رویه
  24 8  11/8  سازمانی

طی
تبا

 ار
یه

رما
س

  

5  29/8  4  

  5  1  70/8 شبکه روابط در کسب و کارایجاد 
  8  2  67/8 سازي در ارتباطاتشفاف

  21  3  36/8  توسعه ارتباطات تجاري مجازي
حرمتی و فریب در پرهیز از بی

  24  4  11/8  ارتباطات

  27  5  61/7  هاي تجاريبسط آشنایی
عی

تما
اج

یه 
رما

س
  

5  13/8  5  

  6  1  69/8  هاي اجتماعی تقویت آگاهی
  19  2  40/8  اي هاي رابطه تقویت مهارت

  25  3  17/8  تقویت اعتماد در مشتریان

  26  4  02/8  فروشنده -تقویت تعامل مشتري

  28  5  37/7  سازمانیهاي میان تقویت همکاري

یت
ابل

ق
بی

ریا
ازا

ي ب
ها

  

6  30/8  -  

هاي موفقیت در اجراي برنامه
  -  1  59/8  بازاریابی

  -  2  47/8  توانایی پیشبینی نیازهاي بازار
  -  3  30/8  بندي بازارتوانایی بخش

  -  4  19/8  توانایی ایجاد طرح و نام تجاري
/ توانایی در تحقیق و توسعه محصول

  -  5  16/8  خدمت

  -  6  09/8  هاي فروشموفقیت در اجراي برنامه
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هاي مورد مطالعه در تحقیق با در نظر گرفتن نمره کسب بندي نهایی سازمانرتبه - 5
 بر اساس اطالعات این جدول؛. ارائه شده است 7شده توسط هر سازمان در جدول 

  
  هاي مورد مطالعه بندي نمرات کسب شده از سوي هر یک از شرکتمقایسه و رتبه. 7جدول 

  متغیرها                            
  هاسازمان

  سرمایه
 -دانشی

  انسانی

  سرمایه
  اطالعاتی

  سرمایه
  ارتباطی

  سرمایه
  سازمانی

  سرمایه
  اجتماعی

  هايقابلیت
  بازاریابی

  رتبه  نمره

  1  94/50  37/8  13/8  56/8  49/8  67/8  72/8  گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان
  2  73/50  32/8  17/8  44/8  33/8  56/8  91/8  فوالد خوزستان

  3  59/50  21/8  93/7  37/8  07/8  50/8  51/8  فوالد کاویان
  4  01/50  30/8  29/8  31/8  27/8  39/8  45/8  فوالد اکسین خوزستان

  -  -  30/8  13/8  42/8  29/8  53/8  64/8  میانگین نمره کسب شده

 
توسط شرکت  91/8انسانی با میانگین  -باالترین نمره در متغیر سرمایه دانشی. 1- 5

  . فوالد خوزستان کسب شد
توسط گروه ملی  67/8باالترین نمره در متغیر سرمایه اطالعاتی با میانگین . 2- 5

  . صنعتی فوالد خوزستان کسب شد
توسط گروه ملی  49/8باالترین نمره در متغیر سرمایه ارتباطی با میانگین . 3- 5

  . صنعتی فوالد خوزستان کسب شد
توسط گروه ملی  56/8باالترین نمره در متغیر سرمایه سازمانی با میانگین . 4- 5

  . صنعتی فوالد خوزستان کسب شد
توسط شرکت فوالد  49/8باالترین نمره در متغیر سرمایه اجتماعی با میانگین . 5- 5

  . اکسین خوزستان کسب شد
توسط گروه ملی  37/8هاي بازاریابی با میانگین باالترین نمره در متغیر قابلیت. 6- 5

  . صنعتی فوالد خوزستان کسب شد
بهترین و شرکت فوالد  94/50گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان با کسب نمره . 6- 5

بدترین وضعیت را از نظر متغیرهاي مورد نظر در بین  01/50اکسین با کسب نمره 
  . مورد مطالعه کسب نمودندهاي شرکت
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  منابع و ماخذ
 و ارزیابی شناسایی، مدل ؛ طراحی)1385(شهري زادهحسین زاده محمدرضا و معصومهحمید

 علوم فصلنامهخودرو،  ایران شرکت در پژوهشی: استراتژیک هايقابلیت تعیین
  .1-28، ص 4 اول،شماره ایران،دوره مدیریت

 .101- 130منابع، نشر فرا؛ صفحه مبتنی رویکرد تحلیلی ابزارهاي، )1387(لشکربلوکی مجتبی

هاي هاي سازمانی و عملکرد مالی شرکت؛ بررسی روابط بین توانایی)1389(ابراهیمی محمد 
منتشر (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد

 .، دانشگاه شهید چمران اهواز)نشده

ریزي شده سازمانی و ؛ تغییرات برنامه)1388(زادهو محمدمهدي بهرام جعفرپور محمود
هاي دولتی، عمومی و خصوصی ایران؛ مطالعه در سازمان(هاي وابستهمولفه

  .انتشارات پلک، چاپ اول، تهران
، طراحی الگوي ارزیابی سطح مدیریت دانش در )1385(الوانی سید مهدي و کیوان شاهقلیان

؛ فصلنامه مطالعات مدیریت، )پژوهشی در صنعت خودرو(ایران هاي صنعتی سازمان
  . 15- 1، صفحات 52شماره 
؛ مبانی مدیریت رفتار سازمانی؛ انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب )1382(رضائیان، علی

  . ؛ چاپ چهارم؛ تهران)سمت(هاعلوم انسانی دانشگاه
رهبري و رفتار سازمانی؛ انتشارات  هاي؛ مبانی فلسفی و تئوري)1384(اکبرافجه،سید علی

  . ؛ چاپ اول؛ تهران)سمت(هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
شناسی پژوهش کمی در ؛ روش)1383(فردالوانی، سید مهدي، عادل آذر و حسن دانایی

  . رویکردي جامع؛ انتشارات صفار؛ چاپ اول، تهران: مدیریت
، 133اي بر نمونه گیري در تحقیق، انتشارات سمت، صفحه ؛ مقدمه)1382(سرایی، حسن
 .تهران
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