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چکیده
امروزه سازمانها در پی بهبود عملکرد خود راههای مختلفی را در پیش میگیرند و راهبردهای
مختلفی را تدوین و اجرا مینمایند ،که وابستگی آنها را به محیط پیرامونی و مشتریان سازمان افزایش
می دهد .هدف از این تحقیق بررسی الگوی قابلیتهای بازار سازمانی میتنی بر کارآفرینی سازمانی
است .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و آمیخته بود و بر اساس معادالت ساختاری میتنی بر
واریانس طراحی و اجرا شد .جامعه آماری این تحقیق شهرداری های استان گلستان بوند که برای
نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد .تعداد نمونه  113نفر بود برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه های استاندارد استفاده شد .دادهها با نرم افزار  PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
و خروجیهای نرم افزار نشان دهنده تایید مدل هستند .به عبارت دیگر متغیرهای تحقیق شامل فروش،
محصول و خدمات و مشتریان که با تکیه بر کارآفرینی سازمانی تعیین شده بودند ،تاثیر مثبت و
معناداری بر بازاریابی سازمانی در شهرداریهای مورد مطالعه داشته است .انتظار میرود که نتایج این
تحقیق بتواند راه را برای مدیران سازمانهایی که برای آینده بهتر می اندیشند ،هموار نماید.
کلمات کلیدی :قابلیتهای بازار سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ،فروش ،مشتری.

 1دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی ،گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
 2استادیار گروه مدیریت واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران (نویسنده مسوول)
 3دانشیارگروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
 4استادیار گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
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مقدمه
کارآفرینی بعنوان سمبل و نماد تالش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان
موفقیتهای تجاری در جامعه هستند .توانایی آنها در بهرهگیری از فرصتها ،نیروی آنها در نوآوری و
ظرفیت آنها در قبال موفقیت ،بعنوان معیارهایی هستندکه کارآفرینی نوین بوسیله آنها سنجیده میشود
(هوانگ و وانگ .)2011 ،بررسی کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماع ،راه را برای
یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار میکند ،به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و
باریک که به آن ،دقت نشده است جلب میکند .یعنی جنبهی اجتماعی پدیده اقتصادی -اجتماعی،
کارآفرینی (حامالی .)2015 ،بنابراین کارآفرینی در سازمانهای امروزی به عنوان یک استراتژی موفق
دیده می شود.
در محیط پیچیده ،پویا و بسیار متغیر امروزی ،سازمان ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی
هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند .زیرا در چنین محیط رقابتی
سازمان هایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار
رقابتی همگام نمایند (الهی و همکاران .)2013 ،به عبارت دیگر ،مدیران سازمانها ،حاصل تصمیم-
گیریهای خود را در قالب انتخاب استراتژی ،در آیینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود .و
این معیاری است برای ارزیابی موفقیت یا شکست سازمانها (فضلی و امین افشار.)2014 ،
هر مدیر و مسئول سازمان یا ذینفعی میخواهد که اطالعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد بازاری
واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن سازمان به
دست آورد که استفاده از این اطالعات میتواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها کمک نماید و
جایگاه منابع و قابلیتهای موجود در سازمان مطبوع خود را بشناسد و استراتژی استفاده از منابع خود
را طراحی کند و در سطح مطلوبی از منابع استفاده و قابلیتهای خود را شکوفا کند (نص و همکاران،
.)2010
مدیران سازمان میتوانند قابلیت های بازاری سازمان شان را طوری ارتقا دهند که به طور مستقیم
با محیط خارج برهمکنش داشته باشد ،با مشتریان در ارتباط نزدیک باشد ،اطالعات مورد نیاز در مورد
تغییرات نیازها را جمعآوری کند و به مدیران در مورد ارزیابی مسائل استراتژیک کمک کند (سو و
همکاران  .)2013 ،هنگامی که سازمان از قابلیت های بازاری قوی برخوردار باشد ،قادر خواهد بود تا
اثرگذاری بیشتری بر جذب ،تحلیل و تفسیر رویدادها ،تمایالت و اطالعات درون و بیرون سازمان
داشته باشد .آنچه در رقابتپذیری یک سازمان حائز اهمیت است ،توانایی سازمان بر عمل و عکس-
العمل در درون محیط رقابتی و همگام با مسائل استراتژیک است (اندروز و هنمکاران .)2015 ،هر چه
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سازمان بتواند نیازهای بالقوه بازار را شناسایی کند و بر حسب نیازها کیفیت خدمات یا محصول را
ارتقاء دهد ،در محیط رقابتی سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد (نص و همکاران،
.)2010
شهرداریها به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی نقش مهمی در یک شهر ایفا می نماید.
هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل
توجهی برخوردار بوده است اما متقابالً هزینه های آن نیز افزایش یافته و امروزه دستیابی به روشهای
جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است و شهرداری به
عنوان نهادی که می تواند مستقال درآمدزایی هم داشته باشد ،از قابلیتهای بازار میتواند به خوبی
بهره مند شود .حال سوال اینجاست که این سازمان از چه قابلیتهای بازاری استفاده میکند؟ نقش
کارآفرینی سازمانی در این رابطه چگونه است؟ برای پاسخ به این سواالت و با توجه به اهمیت
موضوع ،هدف این مطالعه ارائه الگوی قابلیت های بازار سازمان با رویکرد کارآفرینی سازمانی در
شهرداری های استان گلستان می باشد.
ادبیات موضوع:
قابلیتهای بازار سازمانی:
قابلیتهای سازمانی شیوهها یا روال هایی هستند که به دستیابی ،پیکربندی یا جذب دانش برای
شرکت منجر میشود (اهالنر و همکارانش .)2013 ،بازاریابی تنها فعالیت تجاری است که نقش اصلی
آن درک نیازها ،خواستهها و ترجیحات مشتریان و ارضای نیاز آنها به نحوی بهتر از رقباست ،بنابراین
قابلیتهای بازاری را میتوان توانایی سازمان در درک بازار و ارتباط با مشتری دانست (دی.)1994 ،
محققان تئوری قابلیتها را تعمیمیافته دیدگاه منبع-محور از سازمان میدانند .طبق این دیدگاه،
شرکتهایی که دارای قابلیتها (منابع تولیدی) و توانایی استفاده از این قابلیتها (منابع مدیریتی)
هستند ،به رشد و بهرهوری باالیی دست مییابند (دساربو و همکاران .)2007 ،بازارگرایی به عنوان
یک قابلیت با ارزش ،کمیاب ،غیرقابل تقلید ،غیرقابل جایگزینی توصیف میشود که رفتارهای
استراتژیک را ترویج میدهد (گائو و همکاران .)2008 ،با این حال ،برای دستیابی به عملکرد برتر،
جهتگیریهای استراتژیک نیاز به قابلیتهای سازمانی دارند که نشان دهنده فعالیتهای مربوط به
اجرای راهبرد انتخابی است (مورگان و همکاران .)2009 ،قابلیتهای بازار این امکان را برای شرکت
فراهم می کند تا نیازهای بازار و مشتریان را در ارتباط با ارائه محصول یا خدمات و به خصوص
آمیخته بازاریابی در نظر گیرد و برآورده سازد و این به معنای بازارگرا بودن و توجه به خواستههای بازار
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است .خلق ارزش برتر برای مشتریان مستلزم داشتن یک فرهنگ سازمانی بازارگرای قوی است که
می تواند ابزاری موثر در رسیدن شرکت به این هدف باشد.
این قابلیتها شامل قابلیت در بخش بازاریابی ،مشتریان ،فروش و خدمات میباشد .قابلیتهای بخش
بازاریابی شامل قابلیت تحقیقات بازاریابی که توسط بخش تحقیق و توسعه سازمان انجام میشود و
همواره سعی در شناسایی و بررسی نیازمندیهای جدید محیط و مشتریان دارد که با حمایت مدیران
انجام می شود و هدف آنها شناسایی دقیق بازار و مشتریان است تا همواره قبل از ایجاد تغییرات
بتوانند آماده بوده و برنامهریزی داشته باشند (ابراهیم پور و همکاران ( .)1396قابلیت اجرای برنامهها،
در صورتی اتفاق می افتد که برنامه هایی که برای آینده و تغییرات سازمانی انجام شده است از حمایت
و پشتیبانی مدیران و همراهی و پذیرش کارکنان همراه باشد د راین صورت این قابلیت یک ویژگی
مثبت و مزیت برای سازمان محسوب میشود .قابلیت پیادهسازی برنامههای بازار از آن دست
قابلیتهایی است که در صورتیکه سازمان به آن مجهز باشد میتوان انتظار داشت که برنامه ها در
گامهای کوچک و البته بسیار موثر پیاده و اجرا خواهند شد ،برنامههای طراحی شده زمانی موثر خواهند
بود که به منصه اجرا درآیند و البته این اجرایی شدن مرحله به مرحله و موثر باشد (مارتین و جاوالجی،
 .)2016قابلیت برنامهریزی استراتژیک آخرین قابلیت بازاریابی در سازمان است .این قابلیت سازمان را
در هدفگذاری برای آینده های بلندمدت و طراحی اهداف جدید توانمند میسازد و ابزاری به دست
مدیران می دهد تا بتوانند تغییرات آتی را از امروز پیش بینی و بررسی نمایند (مانسرا و همکاران،
 .)2013قابلیتهای فروش شامل قابلیت مدیریت کانالهای توزیع که این قابلیت از طریق کنترل و
مدیریت صحیح کانالهای مختلف توزیع و مراکزی که محصول را بدست مشتری می رساند انجام
میشود .این قابلیت سبب افزایش رضایت مشتری و بهرهوری و کارایی بیشتر خواهد انجامید اگر
چنانچه با برنامه ریزی حرفه ای و دقیق انجام شود ،قابلیت ترفیعات فروش این قابلیت سبب کاهش
هزینهها و بهرهوری مالی سازمان می شود که از مطلوبیتهای هر سازمانی است و مورد آخر قابلیت
مدیریت فروش است که با این قابلیت مدیران توانایی کنترل و هدایت بهینه ثبت و دریافت سفارش
در هر حجم و کیفیتی و در هر بازه زمانی را خواهند داشت (کاتلر و کلر .)2015 ،قابلیت مشتریان نیز
در برگیرنده قابلیت تبلیغات است که با انجام تبلیغات و ارائه ایده های جدید و جذاب به جذب مشتری
در سازمان منجر می شود .قابلیت شبکه سازی از طریق فضای مجازی و فضاهای الکترونیکی انجام
می شود و بستری مهیا می نماید که همه مشتراین ،تامین کنندگان و فروشندگان در یک محیط
دوستانه بتوانند با هم در اسرع وقت در ارتباط باشند و نظرات و پینهادات و درخواستهای خود را ارائه
دهند (گائو و همکاران .)2018 ،و در نهایت قابلیت مدیریت ارتباط با مشتریان است ،از توانمندیهای
مورد نیاز و مهم برای سازمانهای امروزی است .این توانمندی سازمان را قادر مینماید تا با شناسایی
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تمام مشتریان با آنها در ارتباط بوده و از نظرات و نیازهای آنها مستقیما و بدون هیچ واسطهای آگاه
شود .آخرین بخش از قابلیتهای بازاریابی سازمانی در بخش خدمات و محصوالت است که شامل
قابلیتهای مدیریت خدمات ومحصوالت است که انواع محصول و خدمت سازمان را در بخشهای
مختلف رده بندی نموده و فرایندهای هر کدام را مجزا نموده و از این طریق بهینهسازی نیز انجام
میشود و در کاهش هزینه میتواند موثر باشد (مانسرا و همکاران .)2018 ،قابلیت توسعه محصول و
خدمات جدید نیز یکی دیگر از محورهای توسعه سازمانی است که با تکیه بر آن کیفیت و کاربری
محصوالت میتواند تغییر نماید و یا به طرق دیگری ارائه شود تا رضایت بیشتری توسط مشتری
حاصل گردد .قابلیت قیمتگذاری نیز توانمدی سازمان را در ارزیابی دقیق هزینه ها و قیمت گذاری بر
اساس آن و در جهت کاهش قیمت محصول و دستیابی مشتریانِ بیشتر به تولیدات سازمانی و توسعه
بازار میباشد (مارتین و جاوالگی .)2016 ،در نهایت آخرین زیربعد از عامل خدمات و محصول ،قابلیت
مدیریت برند است که به حفظ بازار و موفقیت آن در بازار می انجام و حتی میتواند بازارهای جدید و
مشتراین جدید را وارد عرصه نماید و به یک مزیت رقابتی قوی بر ای سازمان تبدیل شود (ابراهیم
پور و همکاران (.)1396
کارآفرینی سازمانی :کارآفرینی از مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی
از حدود  20سال قبل عمالً در دنیای تجارت و کسب و کار مطرح شده است (آشنا و همکاران،1385 ،
قانی و همکاران .)2013 ،کارآفرینی ،فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایددههای
نو و خالق و شناسایی فرصتهای جدید ،با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای نو ،سازمانهای
جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت میورزد .ژوزف شومپیتر ( )1934فرآیندکارآفرینی را "تخریب خالق"
مینامد ،بهعبارت دیگر ویژگی تعیینکننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابدداع روش-
های نوین در امور جاری است .این امر توام با پذیرش خطرات اسدت ولد ی اغلدب منجدر بده معردف ی
محصول یا ارائه خدمت به جامعه میشود (گاپتا مکمیالن .)2004 ،کارآفرینی درون سازمانی ،فرایندی
است که در آن محصوالت یا فرایندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک
سازمان از قبل تاسیس شده ،بهظهور میرسند (الوانی و عبدالدهپدور .)1387 ،کدارآفرینی سدازمانی در
حیطه سازمان عمل مینماید و ساختارها ،رویکردها ،هنجارها  ،تکنولوژیهدا ،خددمات و محصدوالت
فعلی سازمان را گسترش داده ،یا در مسیرهای جدید قرار میدهد )آنتونیک و هیریش :2003 ،زهدرا و
همکاران .)2014 ،فری معتقد است که کارآفرینی درون سدازمانی ،فراینددی اسدت کده محصدوالت
(خدمات) یا فرایندهای نوآورانه به وسیله خلق فرهنگ کارآفرینانه در یدک سدازمان ایجداد مدیگدردد
)فری .)1993 ،بطور خالصه مفهوم کارآفرینی سازمانی اینست که ،سازمانها میتوانند خالقیتهدای
سودآور را از طریق تشویق کارکنان به فکر کردن و ایجاد یک محدیط آزاد و منعطدف بدرای حمایدت
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نقشه ها بدون درگیر شدن در باتالق بوروکراسی گسترش دهند (رشیدی و همکاران  .)2013آنتونید ک
و هیسریچ با توجه به بررسیهایی که انجام دادند ،هشت بعد را برای کدارآفرینی درون سدازمانی بدر
شمردند آنها بر این عقیدهاند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی به عنوان مفهوم چند بعدی متمایز،
در عین حال مرتبط نگریسته شود .این ابعاد عبارتند از :واحدهای کسب و کار جدید ،نوآوری در فرآیند
و محصول/خدمات ،ریسکپذیری ،پیشگامی ،رقابت تهاجم (حسینی)1390 ،
بسط فرضیات :مشتری مهمترین فاکتور برای سازمانهای امروزی است که میتواند موفقیدت و
شکست یک سازمان را رقم بزند .دستیابی به مشتریان بیشتر و البته حفدظ و نگهدداری از آن و حتدی
جذب مشتریان بیشتر از استراتژیهای بسیاری از سازمانهای امروزی است که به دنبال توسعه بازار خود
هستند (اسفیدانی و همکاران .)1395 ،مشتری با تمایل خود به خرید و استفاده از محصوالت سدازمان
بر میزان فروش و افزایش درآمد سازمان و ایجاد گردش مالی باال بدرای سدازمان نقدش حتمدی دارد.
هرقدر که میزان فروش به واسطه درخواست مشتری افزایش یابدد ،بده همدان انددازه چدری تولیددات
محصول یا ارائه خدمات در سازمان سریعتر خواهد چرخید .بندابراین از ارکدان موفقیدت هدر سدازمانی
جذب مشتری و دادن حس رضایت به وی است (اهلل دادی .)1397 ،جذب مشتری از روشهای مختلف
بازاریابی انجام می شود .بازاریابان قوی همواره با تمرکز بر نیازهای مشتری و شناسایی و درک رفتدار
وی بر اهداف سازمانی تاثیر می گذارند و برنامه های سازمان را تنظیم می کنند (امیندی و همکداران،
 .)1396بنابراین مشتری هم بر بازاریابی و هم بر فروش می تواند تاثیرگذار باشدد .بندابراین فرضدیات
اول و دوم به صورت زیر خواهند بود:
 :H1قابلیتهای مشتری بر قابلیتهای بازاریابی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2قابلیتهای مشتری بر قابلیتهای فروش سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه و خروجی سازمانهای امروزی با خدمات است یا محصول .آنچه به دست مشتری میرسد،
حالتی است از این دو مورد .بنابراین جهت ارزیابی در تیررس مشتری و مدیران سازمانی قرار دارند .هر
آنچه به نوعی در سازمان تولید و ارائه میشود ،نیازمند دستیابی مشتری به آن است تا در خصوص
کیفیت و رضایت آن ارزیابی انجام شود و سازمان به درک درستی از نتایج خود از نگاه مشتری داشته
باشد و بتواند از این طریق برنامههای خود را برای آینده ادامه یا اصالح نماید (پسنداصیل و همکاران،
 .)1395نتیجه عملکرد هر سازمانی که به صورت خدمت یا محصول ارائه میشود ،بر روشهای
بازاریابی و قابلیتهای آن سازمان تاثیرگذار است .هر سازمانی از تکنیکهای خاص خود برای بازاریابی
استفاده مینماید و درصدد بهبود و تقویت قابلیتهای آن است .در صورتیکه محصول و خدمت آن
سازمان نیازمند روشهای خاصی برای تقویت قابلیتهای بازاریابی باشد ،بایستی با توجه به آن نیازمندی،
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در برنامههای بازاریابی در سازمان اصالحاتی انجام داد و آنرا بازبینی نموده و طبق نیازمندیهای
خروجی سازمان تعیین نماید (اسفیدانی و همکاران .)1395 ،از طرفی محصول و خدمات سازمان که به
دست مشتری می رسد ،بر فروش و شاخصهای آن تاثیر دارد .هر اندازه که ابعاد فروش و قابلیتهای
سازمان در این بعد مهم و ضروری باشند ،مدیران باید تالش بیشتری بر توسعه قابلیتهای خود در
بحث محصول و خدمت داشته باشند تا با تمرکز بر آنها بتوانند بر ابهاد و قابلتیهای فروش خود تاثیر
گذارند (اهلل دادی .)1397 ،قابلیتهایی که در بخش محصول یا خدمت مورد مطالعه قرار گرفتهاند،
انتظار میرود که بتوانند شاخصها و ابعاد و قابلتهای مشتری را نیز تحت تاثیر خود قرار دهند ،زیرا در
این حوزه دقیقا و مستقیما قابلیتهای خدمات و محصول سازمان بر قابلیت مشتری تاثیرگذار است و
آنرا به چالش خواهد کشید ،چرا که هر دو قابلیت از مهمترین و محوری ترین دارایی های سازمان
هستند .بنابراین فرضیه های مربوط به این بخش به صورت زیر ارائه می شود:
 :H3قابلیتهای خدمات و محصول سازمان بر قابلیتهای مشتری تاثیر دارد.
 :H4قابلیتهای خدمات و محصول سازمان بر قابلیتهای فروش تاثیر دارد.
 :H5قابلیتهای خدمات و محصول سازمان بر قابلیتهای بازاریابی تاثیر دارد.
در بخش نهایی ارزیابی مدل ،قابلیتهای فروش بر قابلیتهای بازاریابی میتواند تاثیرگذار باشد .زیرا
قابلیتهای فروش است که راه را برای تقویت و نشان دادن قابلیتهای بازاربابی هموار می نماید .این
قابلیتها هستند که در صورتیکه که به درستی شناسایی و بهره برداری شوند ،می توانند تکنیکهای
جدیدی برای بازاریابی سازمان ایجاد نموده و قابلیتهای بازاریابی سازمان را تحت تاثیر خود قزرار دهند
(فصلی و امین افشار )2014 ،و آنرا به منصه ظهور برسانند .بنابراین فرضیه زیر قابل ارائه خواهد بود:
 :H6قابلیتهای فروش بر قابلیتهای بازاریابی سازمان تاثیر دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،مدل نهایی تحقیق به رقار شکل زیر ( )1خواهد بود:

شکل  .1مدل نهایی تحقیق
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روششناسی تحقیق
هدف این تحقیق بررسی بررسی الگوی قابلیتهای بازار سازمانی مبتندی بدر کدارآفرینی سدازمانی در
شهرداریهای استان گلستان است .این تحقیق از نوع تحقیقات معادالت ساختاری است که با تکنیک
حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .این روش به دنبال کشف نظریهی است کده در
دادهها نهفته است (امین افشار و فضلی .)2018 ،در نتیجه ،با توجه به نبود تئوری جا افتاده و پیچیدده
بودن مسائل از این روش استفاده شده است .از این روش میتوان برای آزمون نظریه جهدت مقاصدد
پیشبینی نیز میتوان استفاده کرد (هوشنگی و همکاران .)2017 ،این تحقیق از نوع هدف کاربردی و
از نوع ماهیت توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مدیران شهرداریهای استان
گلستان است که تعداد این افراد  160نفر بوده است .برای نمونهگیری از روش تصادفی و برای تعیین
تعداد حداقل نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برابر بدا  113نفدر بدرآورد گردیدد .در ایدن
تحقیق برای جمعآوری و دسترسی به اطالعات از پرسشنامههای استفاده شده است .ایدن پرسشدنامه
خروجی تحقیق کیفی حسینی آستارایی ( )1398است ولی جهت تایید دوباره در این تحقیق ،پایایی و
روایی آنها به ترتیب از طریق از ضرایب آلفای کرونبای ،ترکیبی (دیلون-گلدشتاین) و روایی با استفاده
از آزمونهای چن ،بارهای عرضی و متوسط واریانس استخراج مورد آزمدون قدرار گرفتده اسدت .ایدن
تحقیق  4متغیر اصلی دارد .متغیرها شامل مشتریان (با  3زیر بعد) ،خدمات و محصول (با  4زیر بعدد)،
فروش ( 3زیربعد) و بازاریابی با ( 4زیر بعد) مشخص شده است .پرسشنامهها به طدور حضدوری بدین
اعضای نمونه توزیع و بعد از جمع آوری و تلخیص ،اطالعات و دادههدای مدورد نیداز مدورد تجزیده و
تحلیل قرار گرفت .برای اینکار از نرم افزار اسمارت پی ال اس 1بهره گرفته شد .نتایج و خروجیهدای
نرم افزار در ادامه در بخش یافتهها به تفکیک در جداول مختلفی ارائه شده است.
یافتههای تحقیق
یافتههای این تحقیق در دو دسته کلی تقسیم شده است .دسته اول یافتهها به روایی و پایایی
سازهها و معرفها اختصاص دارد که برای این منظور از آزمون الگوی اندازهگیری شامل بررسی اعتبار
(همسانی درونی) و روایی استفاده شده است .برای بررسی اعتبار سازهها از سه مالک پیشنهاد شده
توسط فرنل و الکر که شامل )1 :اعتبار ترکیبی  )2متوسط واریانس استخراج شده و  )3اعتبار هر یک
از گویهها استفاده شده است (هوشنگی و همکاران .)2016 ،برای بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از
سازهها از ضریب ترکیبی و آلفای کرونبای استفاده شده است .ضریب ترکیبی و آلفای کرونبای برای
همه سازهها به ترتیب بیشتر از  0/703و  0/833است که از حداقل مقدار  0/7الزم بیشتر است.
Smart PLS

1
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همچنین مقدار متوسط واریانس استخراج شده برای همه سازهها بیشتر از 0/577است که از حداقل
مقدار  0/5الزم بیشتر است .جدول ( )1مقادیر اعتبار ترکیبی ،آلفای کرونبای و متوسط واریانس
اسخراج شده ( )AVEبرای هر سازه را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج بررسی اعتبار متغییرها
آلفای کرونباخ

ضریب ترکیبی

قابلیتهای مشتری

0.806490

0.885343

0.720387

قابلیتهای بازاریابی سازمانی

0.836591

0.890460

0.670417

قابلیتهای محصول یا خدمات

0.750766

0.843624

0.577672

قابلیتهای فروش

0.703745

0.833807

0.627079

متغیر

متوسط واریانس
استخراج شده

منبع :محاسبات محققین
بار عاملی گویهها نیز در شکلهای شماره ( )2نشان داده شده است .در روش حداقل مربعات جزئی
برای پایایی معرفها ،بار عاملی برای هر معرف باید بیشتر از  0/7باشد (قانی و همکاران.)2013 ،
بایدو بیان میکند در صورتی میتوان معرفهایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/7هست را حفظ نمود
که متوسط واریانس استخراج شده سازه آنها بیشتر از 0/5باشد (فضلی و همکاران .)2013 ،مقادیر
اکثریت بارهای عاملی معرفها بیشتر از  0/7است ،فقط یکی از معرف ها حداقل بار عاملی را دارا
نمیباشند که با توجه به مقدار متوسط واریانس استخراج شده برای سازه آنها که برابر با 0/524
است این معرف حذف نمیشود.
چن برای بررسی روایی سازهها توصیه میکند ،جذر متوسط واریانس استخراج شده سازهها باید
بیشتر از همبستگی آن با سایر سازهها باشد که بیانگر آن است که همبستگی سازه با نشانگرهای خود
بیشتر از همبستگیاش با سایر سازهها است (هوشنگی و همکاران .)2016 ،در جدولهای ( )2نتایج
روایی سازهها ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده
قابلیتهای مشتری

CU

0.8487561

قابلیتهای بازاریابی سازمانی

MA

0.543203

0.8187899

قابلیتهای فروش

SE

0.467399

0.617354

0.7600473

قابلیتهای محصول یا خدمات

SP

0.487209

0.532454

0.560508

0.7918831

منبع :محاسبات محققین
برای بررسی روایی معرفها از آزمون بارهای عرضی استفاده میگردد که در آن باید بار عاملی
هر یک از معرف ها برای سازه خودش بیشتر از بار عاملی آن معرف برای سایر سازهها باشد (کیانی-
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ماوی و افشار .)2017 ،نتایج بررسی این آزمون در جدول  4نشان داده شده است .نتایج بررسی بیانگر
روایی مناسب معرفها است ،چرا که تمامی معرفها دارای بار عاملی باالتری برای سازه خود در
مقابل بار عاملی آنها برای سازه ها هستند.
جدول  .3بارهای عرضی معرفهای تحقیق
قابلیتهای

قابلیتهای بازاریابی

قابلیتهای

قابلیتهای محصول یا

مشتری
CU 1

0.846431

سازمانی
0.397996

فروش
0.337768

خدمات
0.390337

CU 2

0.817115

0.460049

0.400501

0.357222

CU 3
MA 1

0.881498
0.462241

0.513516

0.441579

0.481464

0.817978

0.544682

0.411837

MA 2

0.475625

0.858968

0.558252

0.521843

MA 3

0.444371

0.799981

0.499554

0.451534

MA 4

0.384902

SE 1

0.425079

0.796735
0.589783

0.394762

0.333779

0.869461

0.509292

SE 2

0.371260

0.480453

0.768679

0.435872

SE 3

0.298558

0.364273

SP 1

0.512348

0.485193

0.731030
0.397087

0.370476
0.813053

SP 2

0.332654

0.422349

0.513158

0.829308

SP 3

0.319144

0.390594

0.377259

0.773368

SP 4

0.287090

0.296630

0.418045

0.603143

دسته دوم یافتههای این تحقیق به آزمون الگوی ساختاری و فرضیههای پژوهش اختصاص دارد
که برای این منظور از ضریب مسیر و ضریب تعیین که بوسیله الگوریتم پی ال اس با نرم افزار
اسمارت پی ال اس به دست آمده است .ضریب مسیر سهم هر یک از متغییرهای پیشبین در تبین
واریانس متغییر مالک را نشان میدهد .ضریب تعیین نیز نشانگر واریانس تیبین شده متغییر مالک
توسط متغییرهای پیشبین است .مقدار ضرایب مسیر بین سازههای اصلی و ضرایب تعیین را در شکل
( )2مشاهده مینمایید .برای محاسبه مقدار آماره  Tاز الگوریتم بوت استارپ با  500زیر نمونه استفاده
شده است ،نتایج در شکل ( )3قابل مشاهده است .همچنین عالوه بر اثرات مستقیم ،اثرات تعدیلگری
نیز محاسبه شده است .مقدار ضرایب مسیر و آماره  Tو نتیجه آزمون فرضیه ها در جدول شماره ()5
ارائه شده است.

بررسی الگوی قابلیتهای بازار سازمانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداریهای استان گلستان ❑25

جدول  .4ضرایب مسیر ،آماره  Tو نتیجه فرضیه
عدد معنی-

نتیجه آزمون

فرضیههای اصلی و شاخصهای

داری

فرضیه

فرضیه اول

0.273

3.216

تایید

فرضیه دوم

0.255

2.528

تایید

فرضیه سوم

0.487

7.216

تایید

فرضیه چهارم

0.436

2.014

تایید

فرضیه پنجم

0.182

5.091

تایید

فرضیه ششم

0.388

4.559

تایید

مربوطه

ضریب مسیر

شکل ( )2مقدار ضرایب مسیر و ضرایب تعیین بین شاخصها

شکل ( )3مقدار آماره تی بین شاخصها
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نتیجهگیری
اهمیت بازاریابی در اقتصاد و تجارت امروز به اندازهای است که از ارکان موفقیت یا شکست
سازمانها در نظر گرفته میشود (فصلی و امین افشار .)2014 ،در روزگاری که ایدهپردازی و بازآفرینی و
کارآفرینی در سازمانها به عنوان محور در تصمیمات مدیران در نظر گرتفه می شود ،مدیران باید از
دیدگاه استراتژیک نسبت به ابعاد بازاریابی و فروش داشته باشند تا برای آینده بلندمت و موفق خود
بتوانند به درستی برنامهریزی و تصمیمگیری نمایند و قابلیتهای آنها را در طی برنامههای آتی تقویت
و پررنگ نمایند .هدف این تحقیق بررسی بررسی الگوی قابلیتهای بازار سازمانی مبتنی بر کارآفرینی
سازمانی در شهرداریهای استان گلستان است .شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی و غیرانتفاعی
نقش مهمی در توسعه شهری ایفا مینمایند در نتیجه ارزیابی نقش کارآفرینی سازمانی و بازاریابی
سازمانی در آنها اهمیت باالیی برای درک نقش آنها و ارتباط با مردم ضروری است.
با توجه به خروجیهای نرمافزار و آنچه به عنوان یافتهها در بخش باالیی ارائه شد ،دیده شد که
تمام فرضیههای تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند .بنابراین مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .به
این معناست که متغیرهای بازاریابی سازمانی که با تکیه بر کارآفرینی سازمانی انتخاب و مورد ارزیابی
قرار گرفتهاند ،بر هم تاثیر و تاثر مثبت و معناداری دارند .برای بهبود بازاریابی میتوان فروش ،خدمات
و مشتری را تقویت نمود و از آن بهره برد .هر اندازه به بخش مشتری و خدمات و فروش مربوط به
آن اهمیت داده شود ،به همان اندازه بازاریابی سازمانی افزایش و بهبود مییابد .خدمات و محصوالت با
کیفیت بهینه که برای آن برنامهریزی شده است و قدمهای مثبت و مورد حمایتی بر داشته شده است،
در توانمندسازی و افزایش راندمان بازاریابی در سازمان نقش مهمی ایفا مینماید .مدیران در برنامه-
ریزی برای آینده سازمان میتوانند از این متغیرها و زیربعدهای آنها استفاده نموده و با توجه به آنها
اقدامات خود را طراحی و اجرا نمایند .در این راستا در ادامه به مدیران سازمانی توصیه هایی پیشنهاد
می شود تا بتوان از آنها در جهت تقویت برنامه ها و استراتژیهای آتی خود بهره برداری نمایند.
• برگذاری دورههای آموزشی به پرسنل در خصوص رفتار با مشتری و ارائه خدمات به او ،با توجه
به اینکه مشتریمداری از اصول پایهای بازاریابی است و آنرا در جهت توسعه بازار و هدف-
گذاریهای بهتر تقویت مینماید.
• طرح برنامههایی جهت بهبود فروش و حمایت از کارکنانی که در این راستا اقدامات بهینه برداشته
اند و پرداخت پاداش برای آنها برای افزایش انگیزه.
• تخصیص بودجههایی در این خصوص و حمایت کامل و بدون شرط از ایدهپردازان و افرادی که
خارج از چارچوبهای موجود به کارآفرینی و فعالیت افزایی بهینه برای سازمان میپردازند.
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• بازبینی فرایندهای اداری ،در جهت بهبود و بازآفرینی تمام فرایندها از طریق برگزاری جلساتی با
مشارکت تمام کارکنان سازمان ،که در جهت ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیت پذیری و تعهد
سازمانی افراد نیز موثر خواهد بود.
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