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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسي تأثیر برند گرایي بر عملکرد برند در شركتهاي تعاوني كشاورزي تبدیلي با
توجه به نقش گرایش كارآفرینانه و قابلیت بازاریابي انجام گرفت .این پژوهش ازنظر هدف كاربردي و ازنظر
روش ،توصیفي ـ پیمایشي هست .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه بر اساس مقیـاس ترتیبـي و طیـف پنج
سطحي لیکرت استفاده شد .جامعه آماري پژوهش مشتمل بر شركتهاي تعاوني كشاورزي شهرستان فیروزآباد
به تعداد  38شركت بود .حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسي ـ مورگان  01نفر محاسبه شد كه اعضاي
نمونه به روش نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شدند .همچنین ،بهمنظور تحلیل دادهها از روش مدلسازي
معادلات ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزي استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد كه گرایش كارآفرینانه و
قابلیتهاي بازاریابي به ترتیب با ضرایب مسیر  1/38و  ،1/07بر برند گرایي تأثیر مثبت و معنادار دارند.
همچنین ،تأثیر برند گرایي بر عملکرد برند نیز مورد تأیید قرار گرفت (ضریب مسیر  1/666با مقدار بحراني
 .)08/010بر اساس نتایج ،رویکرد مدیران شركتهاي تعاوني در بهكارگیري بهینه و تركیب منابع درونسازماني
براي ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابي و همچنین رویکرد كارآفرینانه و فرصتجو به بازار ،ميتواند بر برند
گرایي و درنهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شركتها اثر بسزایي داشته باشد.
واژگان كلیدي :عملکرد برند ،قابلیت بازاریابي ،گرایش كارآفرینانه
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مقدمه

در ادبیات كلاسیك اقتصاد ،نیروي كار ،سرمایه و زمین سه عنصر اصلي تولید و
سرچشمههاي اصلي ثروت به شمار ميآیند؛ اما این الگو قادر به توضیح این موضوع نیست
كه چگونه یك كالا باكار آیي ،كیفیت و زیبایي مشابه تا سه برابر قیمت كالایي دیگر به فروش
ميرسد .رویکردهاي نوین بازاریابي ،این پدیده را با هویتي كه برند براي مشتري دارد توضیح
ميدهند .در عصر گسترش روزافزون جهانيشدن ،رقابتپذیري ،یك موضوع مهم در بین

سیاستگذاران سطوح مختلف در بخشهاي مختلف جهان به شمار ميرود (قرباني قویدل و
شبگو منصف .)0868 ،در شرایط پررقابت بازارهاي كنوني به دست آوردن جایگاه مناسب در
ذهن مصرفكننده ،بهگونهاي كه مصرفكننده به شركت وفادار باشد ،از اهمیت به سزایي
برخوردار است و ازجمله عواملي كه دررسیدن به چنین جایگاهي در ذهن مشتریان مؤثر است
اعتبار نام و نشان تجاري شركت هست .اعتبار نام و نشان تجاري ،یك عامل كلیدي و
تعیینكننده در ارزش شركت و ارزش بازار سهام هست و این به سبب قدرتي است كه یك
نام تجاري در كسب مشتري جدید و حفظ مشتریان موجود دارد .شاید بارزترین مهارت یك
بازاریاب حرفهاي این باشد كه بتواند برندي به وجود آورد ،از آن پاسداري كند ،مصونش

بدارد ،آن را تقویت كند و مشتریان را به آن وفادار نماید (خدنگ)0833 ،
با توجه به دنیاي رقابتي و فشرده امروز ،مطرحشدن در بازار كسبوكار و ماندگار شدن در
آن ،نیاز به توانمنديهایي دارد كه از طریق مطالعات گسترده ،بهرهگیري از تجربیات موفق و
ناموفق و آگاهي از شرایط كشور و منطقه فعالیت ،بازارهاي جهاني و دیگر گزینههاي متعدد
به دست ميآید (محرابي و همکاران .)0868 ،امروزه در صنایع مختلف ،بیشترین توجه به
سمت ایجاد تبلیغات فراوان و استفاده از بازاریابان براي پیشبرد اهداف بازاریابي معطوف گشته
است .این در حالي است كه تحقیقات نشان ميدهد ،برند سازي مناسب ،نقطه عطفي در
فعالیتهاي بازاریابي محسوب ميگردد ( .)Özçelik & Fındıklı, 2014برندینگ یا برند
سازي ،اقدامي است كه درنتیجه آن سطح احساسي و عاطفي مرتبط با یك محصول یا خدمت
(شركت) افزوده ميشود ،بدینوسیله ارزش آن براي مشتریان و سایر ذینفعان افزایش ميیابد.
برخي از محققان حوزه برند ،برند سازي را در ایجاد ارزش برند خلاصه كردهاند .پژوهشگران
در این خصوص اظهار ميكنند ،ماداميكه در مورد برند سازي بحث ميشود در حقیقت منظور،
همان فرآیند ایجاد ارزش برند است (.)Jalkala & Keranen, 2014
از طرفي ،پس از انقلاب اسلامي ،در فرآیند توسعه اقتصادي ،بخش كشاورزي در اولویت
سیاستگذاريها قرار گرفت ،بهگونهاي كه در برنامههاي بالادستي توسعه ،رسیدن به خودكفایي
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در تولید محصولات كشاورزي از اهداف اصلي مدیران كشور بوده است؛ ولـي عواملـي چـون
افزایـش جمعیـت در كنـار عـدم كاهـش ضایعـات محصولات كشاورزي ،راه را بـراي
رسـیدن بـه نقطـه اسـتقلال ،طولانـيتـر نمـوده اسـت .هماكنون ضایعـات بخـش كشـاورزي
حـدود  81درصـد اسـت كـه ارزش ایـن حجـم از ضایعـات  8تـا  8میلیـارد دلار بـرآورد

ميشـود كه یکي از مهمترین راهکارهاي مدیریت این ضایعات ،برند سازي و بازاریابي مناسب
است (انجمني و باجلاني.)0860 ،
امروزه ،مدیریــت ضایعــات بهعنــوان یــك چالــش مهــم در ســطح جهانـي مطـرح

است؛ زیـرا سـالانه مقـدار زیـادي از محصـولات كشـاورزي و مـواد غذایـي كـه بـا صـرف
هزینـه ،زمـان ،امکانـات و زحمـات فـراوان تولیـد مـيشـوند ،بـهصـورت ضایعـات از بیـن
ميروند؛ بهطوريكه این امر خسـارت بزرگـي بـراي منابـع غذایـي جهـان ایجـاد مـيكنـد
(مهتري و همکاران .)0863 ،كشـور مـا طـي سـالهـاي گذشـته در زمینـه بسـیاري از مـواد
و محصـولات بـه مـرز خودكفایـي رسـیده اسـت .بنــا بهخصوصیــات منحصــربــهفــرد
محصــولات كشــاورزي همچـون فسـادپذیري ،فصلـي بـودن ،تنـوع كمّـي و كیفـي ،مسأله
بازاریابي بـراي محصـولات آنهـا از اهمیـت ویـژهاي برخـوردار اسـت و توجـه بـه آن قطعـ ًا
مـيتوانـد ضایعـات محصـولات غذایـي را كاهـش دهـد .بــه نظــر مــيرســد اكثــر
معیارهایــي كــه روي حملونقل مطمئــن ،شـرایط بهتـر و انتقـال سـریعتـر و انبـارداري
مناسـب متمركزشدهاند ،تنها هنگامـي كاربـرد مؤثـر دارنـد كـه سـاختار سیسـتم بازاریابي

بهبودیافته باشـد (انجمني و باجلاني.)0860 ،
همچنین ،با بهبود روشهاي تبدیلي ،بستهبندي و توزیع مواد غذایي ميتوان از هدر رفتن
میلیونها تن محصول در زنجیره تولید از مزرعه یا باغ تا رسیدن به دست مصرفكننده
جلوگیري كرد و بهاینترتیب ضمن بالا بردن درآمد ملي ،در راستاي تأمین نیازهاي تغذیهاي
جامعه ،گام مؤثري برداشت .از سوي دیگر ،موفقیت صنایع تبدیلي بهویژه در مناطق روستایي
به كاهش ضایعات محصولات درروند تولید (كاشت ،برداشت ،بستهبندي ،حملونقل ،توزیع
و بازاریابي) وابسته است (داورپناه و همکاران)0868 ،
در این راستا ،تعاونيهاي تبدیلي كشاورزي ،یکي از انواع تشکلهاي اقتصادي كلیدي در
بخش كشاورزي هستند كه با توجه به سابقه دیرین همیاريهاي سنتي در نظام تولید كشاورزي
كشور ،از توانمنديهاي زیادي براي نهادینه شدن و كسب پذیرش عمومي در بازاریابي و
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درنتیجه كاهش ضایعات محصولات كشاورزي برخوردار ميباشند (خسرويپور و همکاران،
 .)0868ازاینرو ،براي رونق بخشیدن به بخش كشاورزي و درنتیجه براي توسعه اقتصادي
كشور ،نقش شركتهاي تعاوني كشاورزي حائز اهمیت است .این تعاونيها فرصتهاي
مناسبي براي مشاركت و همکاري كشاورزان در زمینههاي گوناگون را فراهم ميآورند؛
همچنین ،بستري مناسب براي انتقال تجربیات و آموزش شیوهها و رویکردهاي علمي در امر
كاهش ضایعات كشاورزي و بازاریابي این محصولات هستند (باغباني آراني و همکاران،
.)0860
با توجه به اهمیت محصولات كشاورزي در اقتصاد ایران ،لزوم ایجاد نام تجاري براي آنها
هم براي فروش داخلي و هم براي صادرات از مهمترین عوامل در بازاریابي آن هست .در حال
حاضر اكثر محصولات كشاورزي در ایران بیشتر بهصورت عمده و بدون نام تجاري و صرفاً
بانام ،رقم و یا شهر آن ارائه ميشوند .اگرچه ميتوان این نوع نامگذاريها را نیز نوعي نام
تجاري نامید؛ اما اینگونه نامها قادر به ایجاد مفهوم تجاري و رقابتي نیستند و صرفاً به ادراكات
مشتري از طبقه و نوع محصول اشاره خواهد داشت ،نه درك مشتري از ارزشهاي درك شده
از محصول .این در صورتي است كه ایجاد نام تجاري بهصورت دقیق و هدفمند (برند) ميتواند
به توسعه بازار محصولات كشاورزي در داخل و خارج كشور كمك شایاني نماید (طغرا0861،؛
باغباني آراني و همکاران.)0860 ،
امروزه باارزشترین برندها بر ایجاد ارتباط با مصرفكنندگان از طریق خلق یك تجربه
خوشایند در ذهن وي ،تمركز دارند .هنگاميكه مدیریت برند و عملیات برندینگ بر تحریك
عواطف و احساسات و درگیر نمودن مصرفكنندگان برنامهریزيشده باشد ،یك میل بسیار
قويتر ،كسبوكار بسیار قويتر ،رشد بسیار قويتر و نتایج بسیار مناسبتري خواهد داشت
و بازاریابي محصولات را تسهیل و موفقیت آن را تضمین خواهد كرد (.)Chang et al. 2018
شركتهایي كه در بازاریابي و برند سازي براي محصولات و خدمات خود موفق عمل
ميكنند ميتوانند به برتري رقابتي نسبت به رقبا نائل شوند .مدیریت برند حوزهاي بااهمیت
فزاینده در مدیریت بازاریابي به شمار ميآید .گسترش برند حاكي از این است كه برند سازي
چیزي فراتر از بازاریابي بوده و باید بهعنوان یك رویکرد تجاري یکپارچه در نظر گرفته شود.
شركتها باید جنبههاي مختلف برند را مدیریت كرده و آن را با استراتژي كلي سازمان سازگار
نمایند؛ بنابراین ،برند بهعنوان یك منبع مهم شركت ميتواند بهصورت یك نقطة مرجع
استراتژیك قرار گیرد ( .)Muntean et al. 2009برند ،بخش مهمي از یك فرآیند نظاممند
بازاریابي یکپارچه است كه با افزایش تمركز و آگاهي مصرفكننده نسبت به یك محصول یا
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خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد احساس تعلق و نزدیکي در مصرفكنندگان
زمینهساز تکرار خرید آنها گردد (مهتري و همکاران.)0863 ،
به دلیل اهمیت بالاي برند و مدیریت آن ،شركتها از توجه به برند ،یك گام فراتر رفته و
بهسوي بحث برند گرا بودن حركت كردهاند .برند گرایي نگرشي است كه در آن فرآیندهاي

شركت حول ایجاد ،توسعه و حفظ هویت برند در تعاملات مداوم با مشتریان هدف ،با نیت
دستیابي به مزیت رقابتي از برند ميچرخند .پژوهشها نشان ميدهد كه اتخاذ این نگرشها
در سازمان ميتواند منجر به بهبود عملکرد برند و درنهایت افزایش عملکرد كلي شركتها

گردد .همچنین ،رویکردها و نگرشهاي كارآفرینانه و قابلیتهاي مرتبط با بازاریابي ميتواند
از مهمترین پیشرانهاي ایجاد ،توسعه و تقویت هویت و عملکرد برند قلمداد شود .سازمانها
بهمنظور بقاء و حضور در فضاي رقابتي نیازمند انطباق با تغییرات پیوسته داخلي و خارجي
هستند كه بهصورت مداوم رخ ميدهد .بسیاري از محققان و برنامهریزان حوزه سازماني به
دنبال پاسخ به این پرسش هستند كه چرا برخي شركتها نسبت به رقباي خود از عملکرد
بهتري در جذب سهم بیشتر از بازار و درنهایت كسب درآمد بیشتر برخوردارند؟ بررسيها
نشان ميدهد این عملکرد ميتواند ناشي از اتخاذ رفتارهاي كارآفرینانه یا گرایش به كارآفریني
و همچنین استفاده از توانمنديهاي درونسازماني مانند قابلیت بازاریابي در سازمانهاي
مشتري محور باشد (.)Chang et al. 2018
باوجود تحقیقات متعدد در مورد طیف وسیعي از موضوعات برند ،استفاده استراتژیك از
آن به حد كافي در كشورمان پوشش داده نشده است .این در حالي است كه وجود یك نگرش
جامع نسبت به برند سازي خصوصاً در بحث محصولات كشاورزي ،یك برند ميتواند بهعنوان
ابزار استراتژیك در بهبود عملکرد شركت ازجمله بازاریابي مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین،
ساخت برند را ميتوان مساوي با ساخت كسبوكار دانست ،زیرا تعداد مشتریاني كه به سراغ
شركت ميآیند و خرید ميكنند و میزان وفاداريشان در گروه ،موفقیتي است كه برند شركت
در بازار كسب كرده است .امکان ندارد بدون وجود ارتباطات مؤثر با مشتریان ،آنان دوباره
ترغیب شوند كه از برند شركت استفاده كنند؛ بنابراین ،یکي از ابزارها و عوامل كلیدي در
بازاریابي و صادرات صنایع تبدیلي محصولات كشاورزي از قبیل عرقیجات و داروهاي گیاهي،
برند سازي است؛ زیرا بازار مکان رقابت محصولات نیست ،بلکه صحنه رویارویي و مبارزه
برندهاي تجاري است .با توجه به آنچه بیان شد ،این پژوهش به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر
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عملکرد برند در صنایع تبدیلي محصولات كشاورزي (بهویژه عرقیجات و گیاهان دارویي) در
شهرستان فیروزكوه استان فارس است.

با بررسي ادبیات موضوع چنین استنباط ميشود كه عملکرد برند شركتهاي تعاوني
كشاورزي و نقش برند گرایي ،گرایش كارآفرینانه و قابلیت بازاریابي در ارتقاي عملکرد برند
و در پي آن عملکرد كلي این شركتها كمتر موردتوجه پژوهشگران بوده است (مهتري و
همکاران)0863 ،؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با تمركز بر خلأ پژوهشي مذكور ،سعي دارد به این
سوال پاسخ دهد كه نقش برند گرایي و پیشرانهاي آن مانند گرایش كارآفرینانه و قابلیتهاي

بازاریابي در بخشهاي مختلف شركتهاي تعاوني كشاورزي در ارتقاي عملکرد برند این
شركتها چگونه است؟

چارچوب نظری تحقیق

بيشك ،موفقیت یك كسبوكار ناشي از عملکرد برند آن كسبوكار هست .لزوم اندازهگیري

عملکرد سازمان از جنبهها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابي و بهعنوان
یك متغیر وابسته همیشه موردتوجه بوده است ،به همین جهت دیدگاهي جهت ارزیابي
عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان وجود دارد كه اصطلاح ًا
عملکرد برند نامیده ميشود؛ به عبارت دیگر ،اغلب در بحث برندها دو سؤال اصلي در ذهن
ایجاد ميشود :چه عواملي باعث ایجاد قدرت برند ميشوند؟ و چگونه ميتوان برند قدرتمندي
ایجاد كرد؟ كه براي پاسخ به این سؤالات مفهوم گسترده عملکرد برند مطرح ميشود؛ بنابراین،
با آگاهي از عوامل مؤثر بر عملکرد برند ،مدیران در به كارگیري استراتژيهاي مؤثرتر برند،
مجهزتر و تواناتر خواهند بود (مهتري و همکاران0863 ،؛ باغباني آراني و همکاران.)0860 ،
از سوي دیگر ،عملکرد سازمان و عملکرد برند ،سازههایي به شدت درهم تنیده شده ميباشند.
باوري در مبحث برند وجود دارد كه رفتارهاي منسجم برندگرایانه را بهعنوان یکي از عوامل
مهم موفقیت سازماني و همچنین درك مدیران عالي سازمان از اصول پایهاي مدیریت برند ،بر
ميشمارد .برند گرایي رویکردي است كه در آن فرآیندهاي سازماني پیرامون خلق ،توسعه و
حفاظت از هویت برند در یك تعامل مستمر با مشتریان هدف ميچرخند كه هدف آن كسب
مزیت رقابتي پایدار در قالب برند و بهبود عملکرد برند است .دیدگاه راهبردي به برند و برند
گرایي همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است .گرایشهاي كارآفرینانه با بررسي دائم محیط
سازمان و جستوجو براي كشف فرصت از خلاءهاي موجود در بازار و توانمنديهاي
درونسازماني مانند قابلیت بازاریابي از طریق استفاده بهینه از منابع درونسازماني در جهت
بهبود عملکرد در فرآیندهاي بازاریابي ميتواند منجر به تقویت برند گرایي گردد ( Chang et
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 .)al. 2018با بررسي مباني نظري تحقیق و همچنین نتایج پژوهشهاي قبلي مدل مفهومي
این پژوهش در قالب شکل  0تدوین شده است.

شکل  :0مدل مفهومي پژوهش ()Chang et al. 2018

فرضیههای پژوهش:
فرضیه اول:

گرایش كارآفرینانه بر برند گرایي در صنایع تبدیلي عرقیجات و گیاهان دارویي تأثیر مثبت و معنادار دارد.

فرضیه دوم:

قابلیت بازاریابي بر برند گرایي در صنایع تبدیلي عرقیجات و گیاهان دارویي تأثیر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیه سوم:

برند گرایي بر عملکرد برند در صنایع تبدیلي عرقیجات و گیاهان دارویي تأثیر مثبت و معنادار دارد.

روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر روش ،توصیفي ـ پیمایشي است .براي

گردآوري دادهها از پرسشنامه  70سؤالي بر اساس مقیـاس ترتیبـي و طیـف پنج سطحي لیکرت
استفاده شد .در پرسشنامه استاندارد به كار گرفتهشده ( ،)Chang et al., 2018براي
اندازهگیري متغیرهاي موردبررسي به ترتیب سه سؤال براي متغیر برند گرایي ،پنج سؤال براي

متغیر عملکرد برند ،هشت سؤال براي متغیر قابلیت بازاریابي و نیز هشت سؤال براي متغیر
گرایش كارآفرینانه در نظر گرفتهشده است .جامعه آماري پژوهش ،مدیران ارشد ،مدیران فعال
در حوزه بازاریابي و فروش شركتهاي تعاوني عرقیجات و گیاهان دارویي شهرستان فیروزآباد
به تعداد  38نفر بود .حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسي ـ مورگان  01نفر محاسبه شد
كه به روش نمونهگیري تصادفي ساده و با مراجعه حضوري در محل شركتها و یا از طریق
پست الکترونیك نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد .براي تأیید روایي صوري ،پرسشنامه در
اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد.
براي سنجش متغیرهاي تحقیق ،از پرسشنامه و سنجههاي استاندارد موجود در ادبیات تحقیق

استفاده شد (منبع سنجش هر متغیر در جدول شماره ( )0آورده شده است) .در این پژوهش
تجزیه تحلیل دادهها از طریق مدلسازي معادلات ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئي
و با استفاده از نرمافزار SmartPLSانجام گردید .در رویکرد حداقل مربعات جزئي ،پیش از
آزمون فرضیهها ،لازم است تا برازش مدلهاي اندازهگیري ،مدل ساختاري و مدل كلي پژوهش
مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد .برازش مدل اندازهگیري از طریق سنجش روایي همگرا ،روایي
واگرا و ضرایب پایایي انجام شد .براي سنجش روایي همگرا از شاخص متوسط واریانس
استخراجشده ) (AVEاستفاده شد كه بیانگر میزان همبستگي یك سازه با شاخصهاي خود
است و مقدار بحراني آن  1/8هست (.)Wetzels et al., 2009
براي بررسي روایي واگرا كه معیار دوم در برازش مدلهاي اندازهگیري درروش حداقل
مربعات جزئي است ،از ماتریس روایي واگرا استفاده ميشود .اعداد روي قطر اصلي ماتریس
روایي واگرا باید از اعداد ستون مربوط به خود بزرگتر باشند .همچنین ،براي تعیین پایایي
پرسشـنامه از دو معیـا ر ضریب پایایي تركیبي و ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد .بدین
ترتیب ،مقادیر بالاتر از  1/0نشانگر پایایي قابلقبول براي مدلهاي اندازهگیري است (جداول  0و .)7
جدول  -0ضرایب پایایي و روایي همگرا
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عنوان در مدل

Entrepreneurial
Orientation

گرایش
كارآفرینان

)(EO
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AVE

1/007

پایایي
تركیبي

1/360

آلفاي
كرونباخ

1/386

بار
عاملي

سؤالات
پرسشنامه

1/303

EO1

1/038

EO2

1/330

EO3

./636

EO4

1/070

EO5

منبع

(Walter
et al.,
)2006

EO6
EO7

قابلیت
بازاریابي

Marketing
Capability
)(MC

1/300

1/308

1/068

برند گرایي

Brand
Orientation
)(BO

1/300

1/368

1/030

1/060

EO8

1/008

MC1

1/008

MC2

1/001

MC3

1/016

MC4
(Chang et
)al., 2018
MC5
MC6
MC7

1/686

MC8

1/070

BO1

1/006

BO2

(Reijonen
et al.,
)2015
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عملکرد برند

Brand
Performance
)(BP

1/383

1/307

1/031

ناپایداريهاي
محیطي

Environmental
)Dynamism(ED

1/386

1/077

1/300

1/383

BO3

1/630

BP1

1/608

BP2

1/606

BP3

1/070

BP4

/070

BP5

1/016

ED1

1/668

ED2

1/387

ED3

1/386

ED4

1/067

ED5

1/676

ED6

(Chang et
)al., 2018

(Jaworski
& Kohli,
)1993

بر اساس مطالب عنـوانشـده و نتـایج خروجـيهـاي نـرمافـزار در جـدولهـاي  0و ،7
ابـزار اندازه گیري از روایي (همگرا و واگرا) و پایایي مناسب برخوردارند .پس از بررسي
برازش مدل اندازهگیري ،به بررسي برازش مدل ساختاري پرداخته شد .مدل ساختاري بیانگر
ارتباط بین متغیرهاي مکنون (سازه) پژوهش است .بدین منظور با استفاده از
نرمافزار  SmartPLSمدل مفهومي پژوهش (شکل  )7اجرا و نتایج حاصل از برازش مدل
ساختاري ،در جدول شماره  0قابلمشاهده است.

جدول -7ماتریس روایي واگرا
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ناپایداريهاي
محیطي

قابلیت بازاریابي

گرایش
كارآفرینانه

برند
گرایي

عملکرد برند

1/303

برند گرایي

1/618

1/707

1/611

1/860

1/688

1/608

1/007

1/063

1/016

1/766

1/803

1/636

1/800

گرایش كارآفرینانه
قابلیت بازاریابي
ناپایداريهاي
محیطي

عملکرد
برند

1/600
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شکل  -7مدل مفهومي تحقیق

فرضیههاي

جدول -0نتایج مربوط به آزمون فرضیهها
اثرات مستقیم

پژوهش

فرضیه 0
ضریب مسیر:
1/383
فرضیه 7
ضریب مسیر:
1/070
فرضیه 8
ضریب مسیر:
1/666

بحث و نتیجهگیری

گرایش كارآفرینانه بر برند گرایي مثبت دارد.
ضریب معناداري:
77/800

نوع رابطه:مستقیم

نتیجه :مورد تأیید است

قابلیت بازاریابي بر برند گرایي مثبت دارد.
ضریب معناداري:
06/606

نوع رابطه:مستقیم

نتیجه :مورد تأیید است

برند گرایي بر عملکرد برند مثبت دارد.
ضریب معناداري:
08/010

نوع رابطه:مستقیم

نتیجه :مورد تأیید است

شواهد نشان ميدهد كه مراكز و مؤسسههاي علمي ارائهدهنده خدمات لازم جهت افزایش سطح
دانش ،مهارت و اعضاي جامعه به سمت بیشتر شدن هستند .افزایش تعداد افراد تحصیلكرده ،بالا
رفتن سطح توقعات افراد ،نیازها و خواستههاي آنان را در پي دارد؛ بنابراین ،انجام چنین پژوهش-
هایي براي بهبود در نوآوري و عملکرد توسعه محصولات جدید و عوامل مؤثر بر آن در راستاي
جلب نظر مشتریان و حفظ مزیت رقابتي امري ضروري به نظر ميرسد.
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پژوهش حاضر باهدف بررسي تأثیر برند گرایي بر عملکرد برند در شركتهاي تعاوني
كشاورزي تبدیلي با توجه به نقش گرایش كارآفرینانه و قابلیت بازاریابي انجام گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد كه برند گرایي بر عملکرد برند ،نقش گرایش كارآفرینانه و قابلیت بازاریابي تأثیر مثبت
دارد .نتایج یافته حاضر با نتایج تحقیق چانگ و همکاران ( ،)Chang et al., 2018مورگان و
همکاران ( ،)Morgan et al., 2009گوماراز و همکاران ( ،)Guimaraes et al., 2018عبداللهي
( ،)0866رجبي ( ،)0860سبزي ( ،)0866جان بزرگي ( ،)0868نورالهي ( ،)0868مختاري (،)0860
نژادي ( ،)0860اورك و همکاران ( )0860همسو است .عبداللهي ( )0866نشان داد كه قابلیت
برنامهریزي بازاریابي بر عملکرد مالي و همچنین عملکرد كلي كسبوكار تأثیر دارد و همچنین
قابلیت برنامهریزي بازاریابي بر قابلیت رویکرد بودجهبندي منطقي و برنامه بازاریابي مؤثر است و
همچنین رویکرد قابلیت برنامهریزي بازاریابي اثر منفي بر ابتکار عمل پس از برنامه بازاریابي دارد.
در كل داشتن برنامه بازاریابي ،اثر مثبتي بر عملکرد مالي یعني سودآوري و افزایش سهم بازار
شركتهاي مستقر در شهركهاي صنعتي دارد .نتایج مطالعه سبزي ( )0866نشان ميدهد كه اولاً،
هر سه متغیر مستقل (استراتژي تنوع ،قابلیت بازاریابي و قابلیت فنّاوري) تأثیر مثبتي در عملکرد
شركتها دارند و ثانیاً ،قابلیت فنّاوري یك تعیینكننده كلیدي در عملکرد شركتها هست و شركت

فنّاوري گرا احتمال ًا عملکرد كسبوكار بهتري از شركت بازار گرا خواهد داشت .همچنین،
شركتهایي كه اقدام به اجراي استراتژي تنوع محصول یا تنوع جغرافیایي كردهاند نسبت به
شركتهایي كه به تنوع محدود در تولید محصولات و یا فعالیت در بازارهاي مختلف اعتقاد دارد،
عملکرد كسبوكار بهتري را از خود نشان دادهاند.
نتایج مطالعه نورالهي ( )0868حاكي از آن است كه قابلیتهاي بازاریابي اثر بسزایي بر خلق
ارزش برتر براي مشتري و همچنین عملکرد بازار دارد ،از طرفي خلق ارزش برتر براي مشتري نیز
بر عملکرد بازار تأثیر دارد .بااینوجود ،نتایج تحقیق ایشان نشان داد كه تأثیر مستقیم قابلیتهاي
بازاریابي بر عملکرد بازار بیشتر از تأثیر غیرمستقیم قابلیتهاي بازاریابي بر عملکرد بازار از طریق
متغیر واسطه خلق ارزش برتر براي مشتري هست .نژادي ( )0860بیان داشت كه قابلیت نوآوري
و قابلیت بازاریابي بهطور مثبت و معنيداري با عملکرد سازمان مرتبط هستند و از سوي دیگر این

قابلیتها در تعامل با یکدیگر به ایجاد همافزایي براي دستیابي سازمان به عملکرد برتر یاري
ميرسانند.
یافتههاي اورك و بابایي زكلیکي ( )0860نشان داد كه هر چهار قابلیت بازاریابي (نوآوري،
ارتباط با مشتري ،مدیریت برند و حسگري بازار) با عملکرد سازمان (مثل رشد ،سودآوري و درآمد)
ارتباط مثبت و معنيدار دارند و اثر دو متغیر میانجي (عمر و اندازه سازمان) بر رابطه قابلیتهاي
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بازاریابي با عملکرد سازمان ،ارتباط معنيداري وجود نداشت و نتیجه گرفتند كه قابلیتهاي

بازاریابي -فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان -ميتوانند منبع مزیت رقابتي پایدار محسوب
شده و موجب ارتقاء عملکرد سازمان در شركتهاي تولیدكننده مواد غذایي در شهر تهرانگردند
و مدیران واحدهاي تولیدي و خدماتي ميتوانند با توسعه قابلیتهاي بازاریابي ،شایستگيهایي
براي سازمان خود به ارمغان آورند كه بهراحتي توسط رقبا قابل تقلید نباشد و ارزشافزودهاي براي
كسبوكار خود ایجاد نمایند.
مطالعه چانگ و همکاران ( )Chang et al. 2018نشان ميدهد كه هر دو جهتگیري گرایش
كارآفریني و قابلیت بازاریابي مستقیم ًا در جهتگیري برند شركت تأثیر ميگذارند و جهتگیري
برند ميتواند عملکرد برند تجاري شركت را بهطور مستقیم و غیرمستقیم و با تشویق به فعالیتهاي
خلق ارزش مشترك براي مشتري تحت تأثیر قرار دهد .یافتههاي كالکا و مورگان ( & Kaleka
 ،)Morgan, 2017حاكي از نقش برجستهي قابلیتهاي بازاریابي بر عملکردهاي اخیر بازار در
اهداف استراتژیك آینده در بازارهاي صادراتي است.
نتایج اسپیروپولو و همکاران ( )Spyropoulou et al., 2011نشان داد كه در رابطه با برند تجاري،
شركتهایي كه داراي سطوح بالاتري از قابلیتهاي بازاریابي هستند ،موفقترند و سطوح بالاتري
از عملکرد رادارند .مطابق با نتایج بهدستآمده ضرایب معناداري در فاصله اطمینان  %68براي تمامي
فرضیههاي پژوهش مورد تأیید قرارگرفته است و نتایج حاكي از ارتباط مستقیم تمامي فرضیههاي
پژوهش هست .نتایج نشان داد كه گرایش كارآفرینانه بر برند گرایي در صنایع تبدیلي گیاهان
دارویي شهرستان فیروزكوه (استان فارس) تأثیر مثبت و معنادار دارد.
پذیرش برند گرایي بهعنوان یك فعالیت كارآفریني در نظر گرفته ميشود .علاوه بر این ،ساخت
و نگهداري برند تجاري شامل هزینههاي قابلتوجهي براي شركتها ميشود؛ زیرا منابع همیشه
ميتوانند براي اهداف استراتژیك دیگر مورداستفاده قرار گیرند.
بدین ترتیب برند گرایي ميتواند از دیدگاه مدیران بسیار خطرناك باشد بهویژه اینکه آنها توسط
اهداف ملي كوتاهمدت ترغیب شدهاند .این موضوع از دیدگاه برخي از مدیران بیشازحد خطرناك
است ،بهخصوص اگر با اهداف كوتاهمدت مالي باشد؛ بنابراین ،براي موفقیت ،مدیران باید تمایل
به ریسك كردن ،كنش گرایي و مشاركت در فعالیتهاي نوآورانه داشته باشند .بهاینترتیب ،آنها
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باید گرایش كارآفرینانه را اتخاذ كنند ،گرایش كارآفرینانه قادر به ایجاد قابلیتهاي نوآوري است و
فرصتهاي جدید را آسانتر از سایر شركتها با سطوح پایینتر شناسایي ميكند .بااینحال ،مدیران
كارآفریني گرا مایل به كشف فرصتهاي جدید رشد و ریسك هستند .آنها همچنین بیشتر احتمال
دارد كه دیدگاههاي استراتژیك بلندمدتي داشته باشند و بهاینترتیب ،آنها سطح بیشتري از ارزش
برند را درك ميكنند ( .)Lumpkin & Dess, 2001نتایج یافته حاضر با نتایج تحقیق چانگ و
همکاران ) ،)Chang et al., 2018مورگان و همکاران ( ،)Morgan et al., 2009گوماراز و همکاران
( )Guimaraes et al., 2018و عبداللهي ( )0866همسو است.
همچنین نتایج نشان داد كه قابلیت بازاریابي بر برند گرایي در صنایع تبدیلي عرقیجات و گیاهان
دارویي شهرستان فیروزآباد تأثیر مثبت و معنادار دارد .در تبیین این یافته ميتوان گفت ،یك برند
سبب شناسایي فروشنده یا سازنده ميشود .یك برند در حقیقت تعهد دائمي یك فروشنده براي
ارائه مجموعهاي از ویژگيها ،مزایا و خدمات خاصي به خریداران است .بههرروي تا زماني كه یك
محصول/خدمت داراي وجه ممیزه مشخصي نباشد ،نميتوان بهسادگي آن را برند نمود و این برند
را بهگونهاي پایدار پاس داشت .برندها دارایيهاي نامشهود شركتها هستند كه باعث افزوده شدن
ارزش نهایي محصول نزد مشتریان شده و براي سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام ميكند و باعث
افزایش درآمد شركت ميشود .یك برند در واقع به شدت متأثر از هویت بصري محصولات/خدمات
و محل ارائه و چگونگي ارائه هست.
برند گرایي اشاره به روشي دارد كه در آن فرآیندهاي سازمان حول ایجاد ،توسعه و محافظت از
هویت برند تجاري در تعامل مداوم با مشتریان مورد نظر و باهدف دستیابي به مزیت رقابتي پایدار
ميباشند» ( .)Urde, 1999این نوعي از برند گرایي است كه در آن مدیریت ارشد به شدت بر نقش
برند تجاري در موفقیت این شركت تأكید دارد .در مقایسه با شركتهاي مشتريمدار كه ارزش
اطلاعات بازار رادارند .شركتهاي برند گرا تمایل دارند كه دیدگاه و هویت نام تجاري و همچنین
سیستمهایي را براي مدیریت ارتباط بین ماركهاي خود و ذينفعان اصلي خود را مدیریت نمایند
( .)Reed, 2005هرچند هر دو شركت تجارت به تجارت و تجارت به مشتري برند گرایي را
ميپذیرند ،تحقیقات نشان ميدهند كه تفاوتهاي مهم موجود در دو حوزه ممکن است بر این اثر
بگذارد كه چطور برند گرایي تشخیص داده ميشوند .برند گرایي ،نشان دهنده میزاني است كه
شركت مایل به سرمایهگذاري منابع سازماني در فرآیند نام تجاري است .بهطور كلي ،شركتها،
ماركهاي تجاري را بهعنوان عوامل مهم در موفقیت شركتها ميدانند.
درنتیجه ،آنها تمایل دارند كه منابع خود را براي فعالیتهاي نام تجاري خود اختصاص دهند.
برند گرایي از طریق تعدادي از رویهها ،ازجمله روابط نزدیكتر با مشتریان ،منجر به سطح بالاتري
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از اعتماد و تعهد ميگردد ،سطح بالاتري از وفاداري و رضایت مشتري كه از سطح بالاتري از اعتماد

و تعهد حاصل ميشود توانایي ارائه ارزش بیشتر برند است كه منجر به افزایش قصد خرید و ارائه
تصاویر بالاتر از برند ميشود .علامت تجاري برتر ،باعث افزایش ارزش نام تجاري ميشود كه
درنهایت موجب تمایل مشتریان به پرداخت هزینههاي بیشتر ميگردد .نتایج یافته حاضر با نتایج
تحقیق چانگ و همکاران ( ،)Chang et al., 2018رجبي ( ،)0860عبداللهي ( )0866و جان بزرگي
( )0868همسو ميباشد.
نتایج پژوهش حاضر حاكي از تأثیر مثبت و معنيدار برند گرایي بر عملکرد برند در صنایع
تبدیلي عرقیجات و گیاهان دارویي شهرستان فیروزآباد است .در تبیین این یافته ميتوان گفت كه
برندگرایي عاملي است كه باعث ميشود مدیران شركتها به سمت تولید محصولاتي متمایز از آن
چه رقبا تولید و عرضه ميكنند ،حركت كنند .همچنین ،شركتهایي كه استراتژي اصلي خود را بر
پایه برند قرار ميدهند و تمام فعالیتهاي خود را حول محور برند طراحي ميكنند از میزان آگاهي
برند نسبت ًا بالایي در بازار برخوردار هستند و به دنبال آن ،میزان تصویر برند و وفاداري به برند
زیادي نیز خواهند داشت كه تمام این عوامل منجر به بهبود عملکرد برندشان در بازار ميگردد.
نتایج یافته حاضر با نتایج تحقیق چانگ و همکاران ( ،)Chang et al., 2018نورالهي ( )0868و
نژادي ( )0860همسو هست.
با توجه به تأیید فرضیههاي پژوهش پیشنهاد ميگردد كه سازمانها جهت بهبود عملکرد در ابتدا
باید راهبرد كسبوكار خود را بر پایه برنامههاي بلندمدت و نیز شرایط محیط برونسازماني و
درونسازماني طراحي كرده و در مرحله بعد راهبردهاي مدیریت منابع انساني خود را متناسب با
نیازمنديهاي راهبردهاي كلان كسبوكار تدوین و اجرا كنند .همچنین ،با ایجاد تناسب و سازگاري
در بین راهبردهاي كلان سازمان و راهبردهاي مدیریت منابع انساني ،نه تنها اثربخشي مدیریت منابع
انساني افزایش یافته ،بلکه عملکرد سازماني نیز بهبود خواهد یافت .تدوین راهبردهاي عملي و
رهنمونكننده جهت هدایت كاركنان براي تحقق اهداف با مشاركت كاركنان مخصوص ًا در تبیین
اهداف بخش در راستاي اهداف سازمان نیز اثر بخش خواهد بود .علاوه بر این ،پیشنهاد ميگردد
كه مدیران شركتها قابلیتهاي درونسازماني و خصوص ًا قابلیتهاي بازاریابي را به خوبي
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موردتوجه قرار داده و سعي در ایجاد و تقویت این قابلیتها براي خلق برندهاي قوي در بازار
داشته باشند.
همچنین ،ارزش قائلشدن مدیران براي ایدههاي مطرح شده مشتریان ،ایجاد انگیزه براي كاركنان
به منظور افزایش نوآوري در آنها و ارائه ایدههاي جدید ،افزایش سازگاري كاركنان با شرایط
محیطي نیز مثمر ثمر خواهد بود .برگزاري كارگاههاي آموزشي پیرامون برند ،اصول مدیریت برند
و مزایاي برندگرایي براي مدیران و كاركنان شركت ميتواند اثربخش باشد .این دورههاي آموزشي

باید باهدف شناسایي اهمیت برند و مزایاي داشتن برند قوي برگزار شوند .در پایان اشاره ميگردد
كه در این تحقیق جامعه آماري مشتمل بر مدیران فعال در حوزه بازاریابي و فروش شركتهاي
پخش و فروش عرقیجات شهرستان فیروزآباد هست ،لذا جهت تعمیمدهي دادهها به سایر سازمانها
بایستي با احتیاط عمل نمود.

قدردانی و تشکر

این مقاله بدون كمك سازمان یا ارگاني به انجام رسیده است.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of brand orientation on brand
performance in transformational agricultural cooperatives with respect to the role
of entrepreneurial orientation and marketing capability. This research was applied
in terms of purpose and descriptive-survey method. A 40-item questionnaire
based on sequential scale and a five-point Likert scale was used to collect data.
Level of analysis of the company and the statistical population of the research,
agricultural cooperatives in Firoozabad city are 85 companies. The sample size
was calculated using Krejcie Morgan table of 70 people who were selected by
simple random sampling method. Also, in order to analyze the data, the structural
equation modeling method with partial least squares approach was used. The
results showed that entrepreneurial orientation and marketing capabilities have a
positive and significant effect on brand orientation with path coefficients of 0.85
and 0.72, respectively. The effect of brand orientation on brand performance was
also confirmed (path coefficient 0.669 and significance coefficient 13.701).
According to the results, the approach of managers of cooperatives in the optimal
use and combination of internal resources to create and develop marketing
capabilities, as well as entrepreneurial and opportunity-oriented approach to the
market, can have a significant effect on brand orientation and ultimately improve
brand performance and performance of these companies.
Key Words: Brand performance; marketing capability; entrepreneurial
orientation
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