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دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که سازمانها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی
می آورند .قابلیّتها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها ایفا می کنند و از جمله این قابلیّتها
می توان به بازاریابی ،نوآوری و یادگیری اشاره کرد .در حالی که اغلب مطالعات در مورد تأثیر این قابلیّتها
بر عملکرد ،اغلب به صورت مجزا صورت گرفته است ،در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی یکپارچه شده
است تا تأ ثیر هر سه قابلیت به صورت متحد و مکمل همدیگر بر عملکرد سازمان سنجیده شود .بدین
منظور و برای سنجش تأثیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری بر عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز تعداد
 265پرسش نامه بین کارکنان رسمی با مدرک کارشناسی و باالتر توزیع شد که از این تعداد 255
پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد .در این پژوهش از نرم افزار  SPSSو LISREL
برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه معناداری بین قابلیّت
بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد ،همچنین بین قابلیّت نوآوری و عملکرد سازمان و ونیز قابلیّت
یادگیری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری موجود است .بین قابلیّتهای بازاریابی و نوآوری و یادگیری به
عنوان قابلیّتهای مکمل هم و عملکرد سازمانی نیز رابطه رابطه معناداری دیده می شود.
واژه های كلیدی :قابلیت بازاریابی ،قابلیت نوآوری ،قابلیت یادگیری،عملکرد سازمان ،پتروشیمی تبریز.
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مقدمه
امروزه ،سرعت تغییرات در حوزه های تکنولوژی ،فن آوری ،نرم افزاری و سخت
افزاری ،دانش بازار و حتی اقتصاد سیاسی کشورها از یک طرف و همچنین ابتکار عمل
همراه با سرعت عمل در حوزه های کسب و کار باعث گردیده تا شرکت ها با چالش
روبرو شوند.
در دنیای جدید شرکت ها بر اساس میزان اهمیتی که برای بازاریابی ،نوآوری و
یادگیری قائل می شوند ،قادرند تا به مزیت رقابتی دست پیدا کنند .بازاریابی یکی از
اساسی ترین اجزا برای کسب مزیت رقابتی و سودآوری شرکتها به حساب می آید و
شرکتها باید از توانایی باالی بازایابی برخوردار باشند تا محصوالتشان را سریعتر به بازار
برسانند و در برابر رقبا بهتر به مشتریانشان خدمات ارائه دهند .همچنین در دنیای امروز
با کم شدن عمر محصوالت و اشباع سریع تقاضا باید به نوآوری اهمیت ویژه ای قائل
شد چون به وسیله نوآوری است که می توان چرخه عمر و حیات محصول را طوالنی
کرد و در صحنه رقابت باقی ماند .با رقابت جهانی شدید ،نوآوری به یک جزء الزم و
ضروری برای استراتژی شرکت ها تبدیل شده است تا از طریق آن شرکت ها فرآیندهای
تولیدی مولّد و پر باری را به کار برند ،در صحنه بازار بهتر عمل کنند ،اعتبار ،شهرت و
وجهۀ مثبتی را در ادراک مشتریان کسب کنند و بدین طریق به مزیت رقابتی قابل
اطمینان دست پیدا کنند .از طرف دیگر همچنان که ذکر شد تغییر سریع در تکنولوژیهای
تولید ایجاب می کند که کارکنان پابه پای این تغییرات در همه زمینه ها خود را
هماهنگ کرده و از آموزشهای الزم برخوردار گردند این امر ،لزوم یادگیری را در همه
ارکان شرکتها به یاد می آورد .پس الزم است که شرکت ها توانایی یادگیری داشته
باشند تا فعالیت های موفق و ناموفقشان را در توسعه و تولید محصوالت تحلیل نمایند و
همچنین دانش های جدید را به دست آورند .دربارۀ با عملکرد نیز می توان به این نکته
اشاره کرد که عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد ،اما به طور عمده از دو دیدگاه
می توان به آن نگریست .نخست مفهومی ذهنی که مرتبط است با عملکرد شرکت ها
نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایۀ اندازه گیری مطلق
عملکرد می باشد.
سازمان ها پیوسته تغییر می کنند اما عمدتأ تغییراتی که در سازمانها به وجود
می آید ،برنامه ریزی نشده است و تغییرات برنامه ریزی شده ،کل سیستم را تحت تاثیر
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قرار می دهند .در حال حاضر و در دنیای امروز ،محیط خیلی سریع تر از سازمانها تغییر
می کند و این موضوع چالشی است که توجه به آن ضروری به نظر می رسد(داور زنی و
اقدسی .)1384 ،از سوی دیگر ،رقابت موجود در شرایط کنونی بازار ،سازمانها را ناگزیر به
اتخاذ استراتژی هایی جهت رویارویی با این رقابت کرده است تا بتوانند به عملکرد باالتر
دست یابند (رحیم نیا و همکاران .)1391 ،اما دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که
برخی محققان آن را در گرو توجه به قابلیت ها بر می شمارند و این امر در سازمان های
تولیدی از اهمیت و توجه بیشتری بر خوردار گردیده است.
صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مهم و مطرح است گسترش روز افزون دانش
بشری سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد .امروزه
صنعت نفت و همچنین صنعت پتروشیمی ازجمله صنایع مدرن و درآمدزا برای بسیاری از
کشورهای صنعتی و نیز کشورهای درحال توسعه می باشد و یکی از موتورهای محرک
رشد اقتصادی خیلی از کشورها محسوب می شود .این امر سبب شده است تا فضای
رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود و با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن
کشورها ،مدیران صنایع پتروشیمی سعی بر افزایش خدمات نوین با ارائه محصوالت
جدید از طریق بهبود قابلیتهای خود دارند تا از طریق ارائه خدماتی متمایزتر از رقبا بتوانند
به مشتریان بیشتری دست یابند (عباسعلی پور.)1389،
بنابراین ،همواره این ضرورت وجود دارد تا تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد به
ویژه قابلیت های بازاریابی ،نوآوری و خدماتی در صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار
گیرد.
در حالی که اکثر مطالعات به بررسی اثر بازاریابی ،نوآوری و توانایی های یادگیری
(اغلب به صورت مجزا) بر عملکرد می پردازند ،در این تحقیق سعی شده تا یک مدل
یکپارچه برای بررسی تأثیر همه این عوامل بر عملکرد را ا یجاد نماید.
سؤال اساسی بسیاری از محققان و برنامه ریزان حوزه سازمانی این است که چرا
تعدادی از شرکتها نسبت به تعدادی دیگر دارای عملکرد باالتری می باشند (بارنری، 1
 .)1991این عملکرد باالتر را می توان ناشی از جذابیت صنعت (پورتر،)1980 ،2
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قابلیت ها و منابع سازمانی (بارنری  ،)1991،توانمندی های پویا (تیس )1997،1و یا
ترکیبی از این عوامل دانست .اما با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی ،شرایط محیطی
و جهانی شدن ،بسیاری از تولید کنندگان به دنبال این هستند که چگونه خود را با شرایط
جدید بازارها تطابق داده و به عملکرد باال تری دست یابند (جانسون .)2004، 2دستیابی
به عملکرد باالتر ،هدفی است که سازمانها به منظور دستیابی به آن به اقدامات مختلفی
روی آورده اند و یکی از این اقدامات تأکید و توجه بر توانمندی ها و قابلیت های سازمانی
است(سوک و همکاران .)2013،3
قابلیت ها دسته های پیچیده ای از دانش ،مهارت و توانایی هایی هستند که در
فرایندهای کسب و کار شرکت در سطوح متنوع جای می گیرند (کراسنیکوف و
جایاچاندران .)4قابلیت ها شامل مهارت هایی می شوند که عمیقا در شیوه ها و روال
سازمانی تعبیه شده و دانشی را نشان می دهند که در طی سال ها انباشته شده و دشوار
است که بتوان آنها را مبادله ،تقلید یا تکثیر نمود (دی . )1994 ، 5قابلیت ها دارای انواع
گوناگونی هستند که از مهمترین آنها می توان به قابلیت های بازاریابی ،نوآوری و
یادگیری اشاره نمود.
قابلیت بازاریابی :در این پژوهش ،برای اندازه گیری مؤلفه های قیمت گذاری موثّر
محصوالت و محصوالت جدید،توزیع کنندگان ،برنامه های تبلیغاتی ،تحلیل بازار،
مدیریت فروش و توسعه استراتژیهای خالّقانه با نه سوال اندازه گیری شده است که
سنجه های آن از مقاله دستیابی به عملکرد برتر شرکتهای کوچک و متوسط :نقش
فراگیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری ،سوک و همکارانش ( )2013گرفته شده و
شامل سواالت  1الی  9پرسشنامه می باشد و متغیر مستقل است.
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قابلیت نوآوری :در این پژوهش ،برای اندازه گیری مؤلفه های تکنولوژی های
نوین در توسعه محصوالت جدید ،گسترش بازه محصوالت ،بهبود کیفیت محصوالت و
انعطاف پذیری با پنج سوال اندازه گیری شده است که سنجه های آن از مقاله دستیابی
به عملکرد برتر شرکتهای کوچک و متوسط  :نقش فراگیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و
یادگیری ،سوک و همکارانش ( )2013گرفته شده و شامل سواالت  10الی 14پرسشنامه
می باشد و متغیر مستقل است.
قابلیت یادگیری:در این پژوهش ،برای اندازه گیری مؤلفه های نیازهای آموزشی،
مبانی دانش و مهارت های سازمان ،یادگیری دانش جدید ،تحلیل فعالیتهای ناموفق و
تجارب قبلی در سازمان با پنج سوال اندازه گیری شده است که سنجه های آن از مقاله
دستیابی به عملکرد برتر شرکتهای کوچک و متوسط :نقش فراگیر قابلیت بازاریابی،
نوآوری و یادگیری ،سوک و همکارانش ( )2013و شامل سؤاالت  15الی 19پرسشنامه
می باشد و متغیر مستقل است.
عملکرد سازمان :در این پژوهش عملکرد برای اندازه گیری مؤلفه های کیفیت،
کاهش خطا ،کاهش هزینه ،مدل تجاری ،انتظار مشتریان ،اهداف سازمانی و نوآوری با
هفت سؤال اندازه گیری شده است که سنجه های آن از مقاله دستیابی به عملکرد برتر
شرکتهای کوچک و متوسط :نقش فراگیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری ،سوک و
همکارانش ( )2013و همچنین برخی منابع دیگرگرفته شده و شامل سؤاالت  20الی 26
پرسشنامه می باشد و متغیر وابسته است است.
 زند حسامی و آشتیانی در سال  1393در مقاله ای تحت عنوان تحلیل چگونگیتأثیر قابلیت های نو آوری فناوری بر رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط،
ضمن بیان ابعاد قابلیت نو آوری به بررسی تاثیر آن بر رقابت پذیری شرکت های
کو چک و متوسط پرداخته اند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن است که رابطه
مثبت و معناداری میان قابلیت نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
وجود دارد و همواره قابلیت نوآوری برعملکرد این شرکتها اثرگذارمی باشد
(زند حسامی و آشتیانی پور.)1392،
 نورالهی و همکارانش در سال  1392در مقاله ای تحت عنوان بررسی تأثیر قابلیتهای بازار یابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در
صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد ،ضمن در نظر گرفتن ابعادی چون
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خدمت به مشتری ،محصول متمایز ،ارتباط با مشتری ،شبکه توزیع ،تحقیقات
بازاریابی واثر بخشی فعالیتهای پیشبرد فروش برای قابلیتهای بازاریابی ،به سنجش
تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار شرکتهای صنایع غذایی حاضر در
شهرک صنعتی توس مشهد پرداخته است .آنها پس از جمع آوری  95پرسشنامه از
شرکت های حاضر در شهرک صنعتی و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن به
این نتیجه دست یافته اند که تاثیر مستقیم قابلیت های بازار یابی بر عملکرد بازار،
بیشتر از تاثیر غیرمستقیم( به واسطه متغیر خلق ارزش) می باشد(نور الهی و
همکاران.) 1392 ،
 خیری و روشنی در سال  1392به بررسی نقش میانجی گرانه قابلیت های بازار یابیدر رابطه جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمان پرداخته اند .آنها در این مقاله،
نوآوری گرایی ،هزینه گرایی ،رقیب گرایی ،مشتری گرایی ،کار آفرینی گرایی و
کارمند گرایی را به عنوان ابعاد جهت گیری استراتژیک در نظر گرفته اند .آنها به
این نتیجه دست یافته اند که در بانک ملی ،کارمند گرایی و کار آفرینی گرایی بر
بازار گرایی تاثیر داشته و رابطه معناداری میان بازار گرایی و عملکرد سازمان وجود
دارد .همچنین بازار گرایی بر قابلیت بازار یابی اثر گذار بوده و میان قابلیت بازاریابی
و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد(خیری و روشنی.)1392،
 رحیم نیا و همکارانش در سال  1391در مقاله ای تحت عنوان جهت گیریاستراتژیک و قابلیت های بازاریابی ،به بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر
قابلیت های بازاریابی پرداخته اند .آنها پس از انتشار پرسشنامه در میان مدیران
بانک های مشهد و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها به این نتیجه دست
یافتند که جهت گیری استراتژیک ،مشتری مداری ،رقیب مداری و گرایش به
نوآوری بر قابلیت های بازاریابی اثرگذار می باشند و هزینه گرایی تأثیری بر
قابلیت های بازاریابی ندارد(رحیم نیا و همکاران .)1391،
 فیض و همکارانش در سال  1391در مقاله ای با عنوان تاثیر قابیت های بازاریابی برپیامدهای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین ،به بررسی تاثیر
قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط پرداخته اند .آنها
پس از انتشار پرسشنامه در میان جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داده های حاصل
از آنها به این نتیجه دست یافتند که قابلیت بازاریابی تاثیر مثبتی بر پیامدهای
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عملکردی و در نهایت ،بقای شرکت های کوچک و متوسط دارد (فیض و
همکاران.) 1391،
 رمضانیان و همکارانش در سال  1391در مقاله ای تحت عنوان تاثیر فرآیند تسهیمدانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری ،به بررسی تاثیر فرآیند تسهیم دانش
و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری پرداخته اند .آنها پس از انتشار 298
پرسشنامه در میان اعضای شرکت های مراکز رشد استان گیالن و تجزیه و تحلیل
داده های حاصل از آنها به این نتیجه دست یافتند که توانایی جذب دانش ،عاملی
مداخله گر در میان تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است(رمضانیان و همکاران،
.) 1391
 نادی و سجادیان در سال  1390در مقاله ای تحت عنوان ساختار عاملی ،روایی،پایایی و هنجاریابی مقیاس یادگیری سازمانی(دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهر
اصفهان ) به انتشار  506پرسشنامه در میان دبیران دوره راهنمایی طی سال های
 1388الی  1389پرداختند .تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها حاکی از آن
است که قابلیت یادگیری دارای پنج عامل با شاخص های برازش مطلوب مقیاس
می باشد که عبارتند از :تجربه اندوزی ،ریسک ،تعامل ،با محیط ،گفتگو و تصمیم
گیری مشارکتی(نادی و سجادیان.) 1390،
 نادی و یار محمدیان در سال  1390در مقاله ای با عنوان پایایی ،روای و برازش مدلپنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،به شناسایی ساختار عاملی و اعتبار یابی قابلیت یادگیری
سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته اند.
آنها پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از  220پرسشنامه به این نتیجه دست
یافتند که می توان از مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یک ابزار
تشخیصی استفاده نمود .بنابراین مدیران دانشگاه ،رؤسای دانشکده ها و مدیران
گروه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند دریابند که کدام یک ازمسایل
یادگیری سازمانی قوی و کدام یک ضعیف است و این آشکارسازی راهنما و
دستورالعملی مناسب برای بهبود و بالندگی دانشگاه خواهد بودد(نادی و
یارمحمدیان)1390 ،
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مالحسینی و همکارانش در سال  1389در مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر قابلت
یادگیری سازمانی بر عملکرد SMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش
AHPبه بررسی تاثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت
های کو چک و متوسط شهرستان کرمان و الویت بندی عوامل موثر در افزایش
عملکرد پرداخته اند .پس از انتشار پرسشنامه در میان 171شرکت و تجزیه و
تحلیل داده های حاصل از آن ،به این نتیجه دست یافتند که رابطه ای مثبت و
معناداری میان قابلیت یادگیری و عملکرد سازمان وجود داشته و تمامی ابعاد
قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط اثرگذار
می باشد(مال حسینی و همکاران.)1389،
سوک و همکارانش 1در سال  2013در مقاله ای تحت عنوان دستیابی به عملکرد برتر
شرکت های کوچک و متوسط :نقش فراگیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری،
به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی ،نوآوری و یادگیری بر عملکرد شرکت های
کوچک و متوسط پرداخته اند .آنها ضمن انتشار پرسشنامه در میان  171شرکت
کوچک و متوسط و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها به این نتیجه دست
یافتند که میان قابلیت های بازاریابی ،نوآوری و یادگیری با عملکرد رابطه مثبت و
معنا داری وجود دارد و همواره این قابلیت ها بر عملکرد شرکت های کوچک
ومتوسط اثر گذار می باشند(سوک و همکاران) 2013،
وو وسیوالوگاتاسان 2در سال  2013در مقاله ای با عنوان قابلیت نوآوری برای عملکرد
بهتر :سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت پوشاک در سریالنکا ،به بررسی
تاثیر سرمایه های فکری بر قابلیت نوآوری و قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی
پرداخته اند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن است که سرمایه های فکری تاثیر
مثبتی بر قابلیت نوآوری دارد ورابطه مثبت و معناداری میان قابلیت نوآوری و
عملکرد سازمانی وجود دارد (وو وسیوالوگاتاسان . )2013،
زو 3در سال  2013در مقاله ای تحت عنوان تحقیق برای بهبود قابلیت نوآوری
تکنولوژیکی شرکت کوچک و متوسط با همکاری دانشگاه و صنعت ،به بررسی
. Sok et al

1

. Wu & Sivalogathasan

2

. Xu

3
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قابلیت نوآوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط پرداخته است .نتایج
مطالعات او حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان قابلیت نوآوری و
عملکرد وجود دارد و همواره ،قابلیت نوآوری بر عملکرد اثر گذار می باشد (زو ،
.)2013
 الگری و یدال و چیوا گومز 1در سال  2013در مقاله ای تحت عنوان مشخص نمودنرابطه بین قابلیت یادگیری و عملکرد شرکت :نقش قابلیت یادگیری سازمانی و
عملکرد نوآوری ،به بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه ،قابلیت یادگیری سازمانی
و عملکرد نوآوری بر عملکرد سازمان پرداخته اند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن
است که قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری اثرگذار بوده و به صورت
مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد (الگری و یدال و چیوا
گومز).
2
 تئودوسیو و همکارانش در سال  2012در مقاله ای تحت عنوان جهت گیری هایاستراتژیک ،قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت :یک بررسی تجربی در مفهوم
مدیران خط مقدم در سازمانهای خدماتی ،به بررسی تاثیر ابعاد جهت گیری
استراتژیک بر قابلیت بازاریابی و قابلیت بازاریابی بر عملکرد پرداخته اند .آنها به
این نتیجه دست یافتند که رقیب گرایی و نوآوری گرایی منجر به توسعه
قابلیت های بازاریابی می شوند و میان قابلیت بازاریابی و عملکرد ،رابطه مثبت و
معناداری وجود داشته و قابلیت بازاریابی بر عملکرد اثر گذار می باشد(تئودوسیو و
همکاران .)2012 ،
 ماریادوس و همکارانش 3در سال  2011در مقاله ای با عنوان قابلیت های بازاریابی واستراتژی های مبتنی بر نوآوری برای پایداری محیطی :مطالعه موردی از
شرکت های  ،B2Bبه بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی مبتنی بر نوآوری و
قابلیت های بازاریابی بر ایجاد مزیت رقابتی پرداخته اند .نتایج تجزیه و تحلیل
داده های حاصل از چهل وهفت شرکت حاکی از آن است که استراتژی های

. Alegre Vidal &Chiva Gomez

1

. Theodosiou et al

2

. Mariadoss et al

3
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مبتنی بر نوآوری و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی اثر گذار
می باشد (ماریادوس و همکاران .)2011،
 مریلس و همکارانش 1در سال  2011در مقاله ای تحت عنوان قابلیت های بازاریابی:پیش فرض و مفهومی برای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط  ،B2Bبه
توسعه یک مدل ساختاری میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد پرداخته اند .آنها
به این نتیجه دست یافتند که قابلیت بازاریابی و نوآوری مهمترین عوامل موثر بر
عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشند(مریلس و همکاران .)2011
مدل مفهومی
اگر چه مفاهیم قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری ،موضوعاتی هستند که در
پژوهش های مختلف داخلی (مانند مطالعات زند حسامی و آشتیانی پور  :1393نورالهی و
همکاران1392؛ نادی و سجادیان  )1390و غیره و خارجی مانند (مطالعات سوک و
همکاران 2013؛ وو وسپوالوگاتاسان 2013؛ اختر و همکاران  ) 2013و غیره مورد بررسی
قرار گرفته اند ،اما تاثیر این سه متغیر بر عملکرد به ویژه در سازمانهای تولیدی مورد
بررسی قرار نگرفته است .در این راستا و با توجه به اهمیت بهبود عملکرد سازمان و
قابلیت های سازمانی ،این پژوهش به منظور پاسخگویی به این پرسش اساسی که
قابلیت های بازاریابی ،نوآوری و یادگیری چه تاثیری برعملکرد در سازمان های تولیدی
دارند ،انجام شده است و برای این منظور از مدل پیشنهادی زیر بهره گرفته است که در
این پژوهش عملکرد سازمان به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر بازاریابی و نوآوری و
یاد گیری سازمانی به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده است.

. Merrilees et al

1
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قابلیت های
بازاریابی * نوآوری* یادگیری

قابلیت بازاریابی
عملکرد سازمان

قابلیت نوآوری

قابلیت یادگیری

مدل مفهومی تحقیق

1

ابزار و روش
پژوهش حاضر از آنجایی که به مطالعۀ ویژگیها و صفات افراد جامعه میپردازد و
وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میدهد از نوع
تحقیق توصیفی -پیمایشی است .از نظر هدف کاربردی محسوب می شود و به لحاظ
جمع آوری داده ها میدانی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان استخدام رسمی و دارای مدرک کارشناسی و
باالتر می باشد که تعداد آنها  700نفر است .برای تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از
جدول مورگان استفاده شد که طبق این جدول حدافل حجم نمونه به ازای جامعه 700
نفری ،تعداد  248نفر می باشد .به منظور دستیابی به تعداد نمونه الزم ،تعداد 260
پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع شد که از این تعداد  255پرسشنامه برای تحلیل
مناسب تشخیص داده شد .همچنین پرسشنامه ها از طریق جدول اعداد تصادفی و بر
اساس کد پرسنلی بین کارکنان توزیع گردید.

1

-Achieving superior SME performance Phyra Sok ,Arom O’Cass, Keo
Mony Sok 26may2013
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در پرسشنامه طراحی شده نیز از آنجا که سؤاالت از مقیاسهای فاصلهای بهرهمند
بودند ،مبادرت به استفاده از طیف  5گزینه ای شد و به گزینه های خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلی کم به ترتیب ارزش  5تا  1داده شد .در واقع از مقیاس  5گزینه ای
برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است.
پرسشنامه پژوهش در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطالعات
عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و بخش دوم در راستای آزمون فرضیات شامل
 26سؤال است به  4بخش تقسیم شده و هر بخش یک متغیر از پژوهش را میسنجد.
جدول  -1تفکیک سواالت پرسشنامه
متغیر

تعداد سوال

شماره سوال

منبع

قابلیت بازاریابی

9

 1تا 9

قابلیت نوآوری

5

 10تا 14

قابلیت یادگیری سازمانی

5

 15تا 19

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

عملکرد سازمانی

7

 20تا 26

در این پژوهش از میان انواع مختلف روشهای تعیین اعتبار اندازه گیری روایی ،از
روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد .روایی محتوا نشان میدهد که عناصر مورد
سنجش توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر را دارند .برای اندازه گیری روایی ،از نظر
استادان و متخصصان استفاده شد .در نتیجه اشکاالت ساختاری آن شناسایی و اصالحات
الزم جهت برآورده ساختن روایی ظاهری صورت پذیرفت .برای سنجش روایی سازه نیز
از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده است .همچنین برای پایایی پرسشنامه پژوهش
از روش ثبات یا سازگاری داخلی به علت اینکه تنها نیازمند یک نظارت است و از طرف
دیگر رایجترین روش تخمین پایایی میباشد و کامالً برای مطالعات میدانی مناسب
میباشد استفاده شده است.
برای محاسبۀ آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSSاستفاده شد که نتایج در جدول 2
آورده شده است.
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جدول  -2محاسبه پایایی پرسشنامه
متغیر

تعداد سوال

شماره سوال

آلفای کرونباخ

قابلیت بازاریابی

9

 1تا 9

0.882

قابلیت نوآوری

5

 10تا 14

0.721

قابلیت یادگیری سازمانی

5

 15تا 19

0.790

عملکرد سازمانی

7

 20تا 26

0.811

با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر که بیشتر از  0.7میباشد،
تمامی متغیرها به طور مجزا و در مجموع از پایایی مناسب برخوردار است.
یافته ها
فرضیه های تحقیق:
 قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است
 قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
 قابلیت یادگیری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
 قابلیت های بازاریابی  ،نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
برای بررسی فرضیات پژوهش و تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از همبستگی
و تحلیل عاملی تأییدی و روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده میشود .در این
پژوهش از نرم افزار  SPSSو  LISRELبرای تجزیه وتحلیل دادهها استفاده شده
است .دراین بخش از پژوهش به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
در جدول پایین از  255نفر پاسخ دهنده کمینه میانگین کمترین پاسخ های داده
شده و بیشینه میانگین بیشترین پاسخ های داده شده را نشان می دهد ،انحراف معیار نیز
پراکندگی نظرات را نمایش می دهد.
جدول  -3شاخصهای آماری متغیرهای اصلی و فرعی
بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کمینه
قابلیت بازاریابی

1

5

2.8993

0.81161

قابلیت نوآوری

1.20

5

2.8475

0.87149

قابلیت یادگیری سازمانی

1.20

5

3.1612

0.82401

عملکرد سازمانی

1

5

3.7741

0.65131
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به دلیل محدودیتهای نگارشی در نرم افزار لیزرل ،از عالئم اختصاری به عنوان
نشانگر متغیرهای پژوهش استفاده شده است .در جدول ( )4کلیه عالئم اختصاری به
کاررفته در مدلهای اندازه گیری و مدل جامع تحقیق به همراه متغیر مذبور نشان داده
شده است.
جدول  - 4فهرست عالئم اختصاری تحلیل
GB

GN

GYS

AS

قابلیت بازاریابی

قابلیت نوآوری

قابلیت یادگیری سازمانی

عملکرد سازمانی

در ادامه پژوهش به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از
آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته می شود.
جدول-5آزمون كولموگروف -اسمیرنف برای متغیر های تحقیق
تعداد

آماره آزمون

سطح معنی داری

قابلیت بازاریابی

255

0.719

0.679

قابلیت نوآوری

255

1.214

0.67

قابلیت یادگیری سازمانی

255

1.133

0.153

عملکرد سازمانی

255

0.972

0.301

با توجه به جدول ( )5مربوط به آزمون کولموگروف -اسمیرنف متغیرهای اصلی
پژوهش مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای همه متغیرها
باالتر از  0.05می باشد ،درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود .بنابر این متغیرهای
پژوهش در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند .لذا پیش نیاز اصلی برای
انجام مدل یابی معادالت ساختاری فراهم می باشد.
برای بررسی روایی سازه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که
برای متغیرهای برونزا (مستقل) و همچنین متغیرهای درونزا (وابسته) در هر دو حالت بار
عاملی و ضرایب معناداری نشان داده شده است که گویای میزان رابطه هر متغیر با
سؤاالت پرسشنامه و همچنین معنادار بودن این رابطه است.
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1

تحلیل عاملی تأییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری
به رابطه بین متغیرهای مکنون 2با مشاهده گرها ،مدل اندازه گیری می گویند .با
استفاده از بارهای عاملی 3حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری ،روایی مدلها مورد
سنجش قرار می گیرد .به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه ،از ابزار تحلیل عاملی
تأییدی 4استفاده می شود .در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و
برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع
روایی پرسشنامه و معادالت اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.
تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای برونزا
در شکل زیر متغیرهای برونزا در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر
اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد .آنچه از معادالت اندازه گیری
در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر باالی 0.5
را اختیار کرده و سؤاالت در حد زیادی می توانند متغیرهای برونزا را مورد سنجش قرار
دهند.

شکل  -1مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت بار عاملی

1

. Measurement Model
. Latent Variables
3
. Factor Loadings
4
. Confirmatory Factor Analyze
2
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در شکل زیر متغیرهای برونزا در حالت ضرایب معناداری به وسیلۀ آمارۀ  tنشان
داده شده است .نتایج آمارۀ  tبرای تک تک معادالت اندازه گیری نشان می دهد که
ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.

شکل  2مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت ضرایب معناداری

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهای برونزا که در جدول زیر آمده،
نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق ،برازش
خوبی دارد .یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیرهای برونزا به درستی به
کارگرفته شده اند.
جدول  -6شاخصهای برازش متغیرهای برونزا
شاخص
مقدار به دست آمده
مقدار مجاز

AGFI
0.89
>0.8

GFI
0.91
>0.9

CFI
0.99
>0.9

NNFI
0.98
>0.9

NFI
0.97
>0.9

/dfχ
2.913
>3

2

RMSEA
0.067
< 0.08
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تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا
در شکل زیر متغیرهای درونزا درحالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و براساس
بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد .آنچه از معادالت اندازه گیری در این
شکل نتیجه گرفته می شود این است که سؤاالت در حد زیادی می توانند متغیرهای
درونزا را مورد سنجش قرار دهند.

شکل  -3مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت بارهای عاملی

در شکل زیر متغیرهای درونزا در حالت ضرایب معناداری به وسیله آمارۀ  tنشان
داده شده اند .نتایج آماره تی برای تک تک معادالت اندازه گیری ثابت می کند که
ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.
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شکل  -4مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت ضرایب معناداری

در شکل ( )3تمامی اعداد به دست آمده بیشتر از  0.5بوده و نشان دهنده رابطه
متغیر وابسته باسؤاالت پرسشنامه بوده ،همچنین در شکل ( )4تمامی اعداد باالی 1.96
بوده که نشان دهندۀ معنادار بودن سواالت با متغیر عملکرد می باشد.
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیرهای درونزا که در جدول زیر آمده،
نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق ،برازش
مناسبی دارد .یعنی برای سنجش متغیر مذکور سواالت مناسبی به کار گرفته شده است.
جدول  -7شاخصهای برازش متغیرهای درونزا
شاخص
مقدار به دست
آمده
مقدار مجاز

AGFI

GFI

CFI

NNFI

NFI

/dfχ

2

0.92

0.94

0.99

0.99

0.98

2.459

0.075

>0.8

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

<3

< 0.08

RMSEA
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آزمون فرضیات
مدل یابی معادالت ساختاری
آزمون فرضیات  1و  2و 3

در شکل های زیر به ترتیب مدل معادالت ساختاری فرضیات  1و  2و  3تحقیق
در حالت ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است .چنانچه در حالت
ضرایب معناداری ،آماره  tخارج از بازه  +1.96و 1.96ـ قرار داشته باشد ،فرضیه مورد
تأیید قرار می گیرد .همچنین ضریب ساختاری نیز نشان از میزان رابطه یا تأثیر متغیر
مستقل بر متغیر وابسته دارد .شاخصهای برازش نشان داده شده در زیر هر یک از دو
مدل ثابت می کند که تا چه میزان طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده هایی که
محقق جمع آوری نموده است تطابق دارد.

شکل  -5مدل فرضیات  1و  2و  3در حالت ضرایب معناداری
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شکل  -6مدل فرضیات  1و  2و  3تحقیق در حالت ضرایب ساختاری

شاخصهای برازش مدل فرضیات  1و  2و  3تحقیق
شاخصهای برازش مدل تحقیق که در جدول  9آمده ،نشان می دهد که مدل با
داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق ،برازش مناسبی دارد .یعنی این
مدل روابط را به درستی نشان می دهد.
جدول  -8شاخصهای برازش مدل فرضیات  1و  2و  3تحقیق
شاخص

AGFI

GFI

CFI

NNFI

NFI

/dfχ

مقدار به دست آمده

0.87

0.90

0.92

0.91

0.91

2.410

0.079

مقدار مجاز

>0.8

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

<3

< 0.08

2

RMSEA

آزمون فرضیه :4
در شکلهای زیر به ترتیب مدل معادالت ساختاری فرضیه  4تحقیق در حالت
ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است.
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شکل  -7مدل فرضیه  4در حالت ضرایب معناداری

شکل -8مدل فرضیه  4تحقیق در حالت ضرایب ساختاری

شاخصهای برازش مدل فرضیه  4تحقیق
شاخصهای برازش مدل فرضیه  4که در جدول  10آمده ،نشان می دهد که مدل با
داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق ،برازش مناسبی دارد .یعنی این
مدل روابط را به درستی نشان می دهد.
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جدول  -9شاخصهای برازش مدل فرضیه  4تحقیق
شاخص

AGFI

GFI

CFI

NNFI

NFI

/dfχ

2

مقدار به دست آمده

0.86

0.91

0.92

0.91

0.91

2.233

0.069

مقدار مجاز

>0.8

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

<3

< 0.08

RMSEA

تحلیل مسیر فرضیات:
مسیرهای مستقیم

در جدول شماره  11کلیه مسیرهای مستقیم موجود که مبتنی بر فرضیات تحقیق
می باشند و همچنین اعداد معناداری وضرایب معناداری  tنشان داده شده و بر این
اساس می توان در مورد تأیید یا رد شدن فرضیات بررسیهای الزم را انجام داد.

شکل  -9مدل تحلیل مسیر فرضیات

جدول  -10مسیرهای مستقیم مورد بررسی
فرضیه

بتا

مسیر

نتیجه

1

قابلیت بازاریابی

به

عملکرد سازمانی

0.56

T
6.58

تایید

2

قابلیت نوآوری

به

عملکرد سازمانی

0.79

10.35

تایید

3

قابلیت یادگیری سازمانی

به

عملکرد سازمانی

0.77

9.92

تایید

4

قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری

به

عملکرد سازمانی

0.70

8.31

تایید
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واریانس تبیین شده
با توجه به محاسباتی که از طریق الگوی مدل یابی معادالت ساختاری انجام
گردید میزان واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته مدل در جدول شماره  12نشان داده
شده است.
جدول  -11میزان واریانس تبیین شده متغیرها
عملکرد سازمانی

واریانس تبیین شده

واریانس تبیین نشده

0.48

0.52

بحث و نتیجه گیری
متغیرهای اصلی:
قابلیت بازاریابی

میانگین امتیاز متغیر قابلیت بازاریابی از نظر پاسخ دهندگان  2/8993و انحراف
معیار  0/81161می باشد .این بدان معناست که وضعیت قابلیت بازاریابی در حد خوبی
قرار ندارد و مسؤوالن و مدیران پتروشیمی تبریز می بایست در جهت بهبود وضعیت
موجود و تقویت مدیریت بازاریابی و باال بردن قابلیتهای شرکت در حوزه بازاریابی گام
بردارند.
قابلیت نوآوری

میانگین امتیاز متغیر قابلیت نوآوری از نظر پاسخ دهندگان  2/8475و انحراف معیار
 0/87149می باشد .به عبارتی قابلیت نوآوری در پتروشیمی تبریز در حد مطلوبی نیست
و مسؤوالن شرکت پتروشیمی تبریز باید برنامه ریزی خود را در راستای تقویت و بهبود
قابلیتهای نوآوری شرکت مصروف دارند.
قابلیت یادگیری سازمانی

میانگین امتیاز متغیر قابلیت یادگیری سازمانی از نظر پاسخ دهندگان  3/1612و
انحراف معیار  0/82401می باشد .به عبارتی قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت
پتروشیمی تبریز در حد متوسط قرار دارد و باید اقدامات الزم برای رسیدن به حد مطلوب
یادگیری سازمانی صورت گیرد.
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عملکرد سازمانی

میانگین امتیاز متغیر عملکرد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان  3/7741و انحراف
معیار  0/65131می باشد .به عبارتی عملکرد سازمانی در حد متوسط است و باید جهت
حفظ موقعیت فعلی و عقب نماندن از رقبا و همچنین کسب عملکرد مناسب ،اقدامات
الزم صورت گیرد.
نتایج آزمون فرضیات

فرضیه  :1قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز تاثیرگذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنا داری ،مشاهده شد که میزان آمارۀ t
بین دو متغیر قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی برابر با  6/58است و از آن جا که این
مقدار در خارج از بازهی ] ]-1/96 &1/96قرار دارد این فرضیه تأیید شده است .با توجه
به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تأثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد
سازمانی برابر با  0/56است .یعنی چنانچه قابلیت بازاریابی بهبود پیدا کند ،عملکرد
سازمانی نیز بیشتر خواهد بود .این نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز()2012
همخوانی دارد .آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی
تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه  :2قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز تأثیرگذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنا داری ،مشاهده شد که میزان آمارۀ t
بین دو متغیر قابلیت نوآوری و عملکرد سازمانی برابر با  10/35است و از آن جا که این
مقدار در خارج از بازۀ ] ]-1/96 &1/96قرار دارد این فرضیه تأیید شده است .با توجه به
ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی
برابر با  0/79است .یعنی چنانچه قابلیت نوآوری بهبود پیدا کند ،عملکرد سازمانی نیز
بیشتر خواهد بود .این نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز( )2012همخوانی دارد .آنها
نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه  :3قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز
تاثیرگذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده شد که میزان آمارۀ t
بین دو متغیر قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی برابر با  9/92است و از آن جا
که این مقدار در خارج از بازۀ ] ]-1/96 &1/96قرار دارد این فرضیه تأیید شده است .با
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توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر
عملکرد سازمانی برابر با  0/77است .یعنی چنانچه قابلیت یادگیری سازمانی بهبود پیدا
کند ،عملکرد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود .این نتیجه با نتایج مطالعه الم و
اوهیگینز( )2012همخوانی دارد .آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت یادگیری
سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه  :4قابلیت بازاریابی ،نوآوری و یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت پتروشیمی
تبریز تاثیرگذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده شد که میزان آمارۀ t
بین دو متغیر قابلیت بازاریابی ،نوآوری ،یادگیری و عملکرد سازمانی برابر با  8/31است و
از آن جا که این مقدار در خارج از بازۀ ] ]-1/96 &1/96قرار دارد این فرضیه تأیید شده
است .با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان تاثیر قابلیت بازاریابی،
نوآوری ،یادگیری بر عملکرد سازمانی برابر با  0/70است .یعنی چنانچه قابلیت بازاریابی،
نوآوری ،یادگیری سازمانی بهبود پیدا کند ،عملکرد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود .این
نتیجه با نتایج مطالعه الم و اوهیگینز( )2012همخوانی دارد .آنها نیز در پژوهش خود
دریافتند که قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
پیشنهادها
پیشنهادها كاربردی:

با توجه به نتایج به دست آمده و تأیید فرضیهها و مشاهده تأثیر مثبت قابلیت
نوآوری و قابلیت بازاریابی و قابلیت یادگیری بر عملکرد سازمانی در شرکت پتروشیمی
تبریز ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 -1پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بیشترین تأثیر را در مدل متغیر قابلیت نوآوری
داشته است ،مسؤوالن شرکت پتروشیمی تبریز هموازه پیشرفت تکنولوژی در
صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار دهند و از تکنولوژیهای به روز جهت تسهیل
نوآوری در تولید محصوالت بهره بگیرند .بدین منظور می توانند از تیمهای
تخصصی تحقیقات بازار استفاده نمایند.
 -2همچنین پیشنهاد میشود با برنامهریزی دقیقتر ،خطوط تولید و زنجیره تامین به
گونه ای طراحی و مورد استفاده قرار گیرد که سازمان بتواند انعطاف پذیری مناسبی
برای تولید محصوالتی با ویژگیهای جدیدتر داشته باشد.
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 -3با توجه به اینکه یادگیری سازمانی نیز تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت
پتروشیمی تبریز می تواند داشته باشد ،لذا پیشنهاد می شود نیازهای آموزشی و
تحصیلی کارکنان به صورت مستمر رصد شده و برای کارکنان دوره های علمی-
کاربردی و تخصصی و کارگاهها و همایشهای مرتبط با کارشان تدارک دیده شود
و از ارتقای علمی کارکنان حمایت شود.
 -4پیشنهاد می شود تیمهایی جهت تحلیل دالیل عدم موفقیت و حتی موفقیت تولید
یک محصول یا پروژه خاص تشکیل شود و نتایج بررسیهای این تیم تخصصی در
اختیار کارکنان بخشهای مربوط قرار گیرد.
 -5برای بهبود قابلیت بازاریابی شرکت پیشنهاد می شود فعالیتهای کلیدی بازاریابی
شامل قیمت گذاری مناسب ،فعالیتهای تبلیغی کارشناسانه ،توجه به توزیع کنندگان
و فعالیتهای ترفیعی توسط تیمهای خبره مورد واکاوی و تحلیل قرار بگیرند.
 -6پیشنهاد می شود با دادن اختیارات کافی به بخش بازاریابی و برنامه ریزان آن ،زمینۀ
مناسب برای ایده های خالقانه و عملیاتی کردن آنها فراهم گردیده و پشتیبانی
شود.
 -7پیشنهاد می شود استراتژیهای بازاریابی و تبدیل آنها به فعل جزء اولویتهای مدیران
بوده و از مسؤوالن بخشهای مختلف به صورت دوره ای نتایج افدامات مربوط به
استراتژیهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت خواسته شود.
محدودیتهای تحقیق
انجام این تحقیق نیز با محدودیتهایی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از:
 -1در این تحقیق به منظور سنجش متغیرها به صورت مستقیم از شاخصهای
مشاهده گر استفاده شده است .در حالی که می توان این متغیرها را با استفاده از
ابعاد به صورت مرتبۀ دوم مورد مطالعه قرار داد و جزئیات بیشتر و دقیقتری را به
دست آورد.
 -2این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیتهای شرکت بر عملکرد سازمانی در شرکت
پتروشیمی پرداخته است .برای اطمینان از درستی نتایج به دست آمده باید این
روابط در سایر بخشها نیز آزموده شوند ،این کار می تواند از انحراف های تعمیم
جلوگیری نماید ،اما در عین حال مستلزم زمان و هزینه های باالتری می باشد.
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 -3این پژوهش به بررسی متغیرها در یک جامعه آماری محدود و کوچک پرداخته است.
در حالی که می توان با گسترش دامنه تحقیق در جامعه ای بزرگتر و استفاده از
نمونه آماری گسترده تر از جمله صنایع تولیدی مستقر در شهرها و استانهای دیگر
به دلیل تفاوتهای ساختاری هر منطقه نتایج دقیقتری را به دست آورد.
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
 -1پیشنهاد می شود محققان متغیرهای تحقیق را بر اساس مدلهای دقیقتر همچون
مدل یادگیری سازمانی نیفه( )2000یا مدل بازاریابی  4pیا مدلهای دیگر که
دارای ابعاد مشخص برای سنجش دقیقتر می باشند ،مورد سنجش و اندازه گیری
قرار دهند .همچنین برای سنجش عملکرد سازمانی نیز پیشنهاد می گردد عملکرد
به عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی تفکیک گردد.
 -2بهتر است برای دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد عملکرد سازمان ،سایر بخشهای
تولیدی 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 تری را به دست
آورد.
 -3پیشنهاد می شود تحقیقاتی در ابعاد گسترده تر و با لحاظ نمونه آماری بیشتر در
سطح ملی یا منطقه ای صورت بگیرد تا بتوان نتایج قابل تعمیم تری را ارائه داد.
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