
  

گري  رگرایی بر عملکرد شرکت با میانجیبازا تأثیربررسی 

  يدوسوتوانی نوآور
  

  2، صفورا شعبانی مژدهی*1پور ازبري مصطفی ابراهیم

  

  .استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران -1

  رشت، ایران.انشگاه آزاد اسالمی، ، دانشکده مدیریت و حسابداري، دمدیریت کارشناسی ارشد -2

  

  24/4/1396پذیرش:                       26/10/1395دریافت: 

  

  چکیده
ـ تول يهـا  ها اسـت. شـرکت   شرکت رانیمد يها از دغدغه یکیبه عملکرد باال  یابیدست بـا   يدی

حاصـل از   يها ينوآور يریو توسعه، همواره درصدد به کارگ پژوهشدر بخش  يگذار هیسرما

ـ آنهـا بـر موفق   ریها و تأث وهشپژ ـ هـا در بـازار هسـتند. تـوازن م     شـرکت  تی و  ییبـازارگرا  انی

از  ياریآن بر عملکرد شرکت، پرسـش بسـ   ریو فعال) و تأث یانفعال ییرگرا(بازا آن يریکارگ به

و  ییمربـوط بـه بـازارگرا    يها از پژوهش ياریبس نیهاست. آنچه در ب گونه شرکت نیا رانیمد

ـ رابطه است کـه ا  نیدر ا ينوآور یدوسوتوان يها فهغفول مانده، نقش مؤلعملکرد شرکت م  نی

بر عملکرد شرکت  ییبازارگرا ریپژوهش، تأث نیاست. در ا شکاف نیکردن اپر یپژوهش در پ

 يمعادالت سـاختار  يبا استفاده از مدلساز ،ينوآور یدوسوتوان یانجیمیر با در نظر گرفتن متغ

هـا، پرسشـنامه    داده ي. ابـزار مـورد اسـتفاده بـه منظـور گـردآور      قرار گرفته است یمورد بررس

 يهـا  افتـه یشـده اسـت.    لیدر رشت تکمتولیدي شرکت  79ارشد  رانیکه توسط مد ؛باشد یم
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 نیمثبـت دارد و همچنـ   ریتـأث  ينـوآور  یبـر دوسـوتوان   یینشان دادنـد کـه بـازارگرا    پژوهش

نین نقش مستقیم بازارگرایی بر عملکـرد  همچ دارد. یمثبت ریبر عملکرد تأث ينوآور یدوسوتوان

  یید شد.أاما نقش دوسوتوانی نوآوري به عنوان متغیر میانجی ت ،شرکت مورد تأیید قرار نگرفت

  

زارگرایی بـا  برداري نوآوري، بازارگرایی انفعـالی،  اکتشاف نوآوري، بهره کلیدي: هاي هواژ

  .فعال، عملکرد شرکت

  

  مقدمه -1
 در تمایـل  ایـن  و اسـت  بـوده  جـذاب  موضـوعات  از یکـی  شرکت عملکرد اخیر، دهۀ دو در

 بـه  پاسـخگویی  بـراي  ].1[اسـت  شـده  منجر بسیاري هاي نوآوري بروز به یپژوهش هاي زمینه

 و خـدمات  بایـد  بلکـه  کننـد  ایجـاد  را جدیـد  یندهايافر باید فقط نه ها شرکت رقابتی، محیط

 بازارهـاي  بـراي  را خـود  فعلـی  يهـا  توانمندي و نوظهور بازارهاي براي را جدید محصوالت

 بقـا  براي مهمی قابلیت مداوم، تغییرات و سریع انجام توانایی عالوه، به و گیرند کار به موجود

 تبـدیل  دوسـوتوان  شـرکت  یـک  به یا باشد دوسوتوان باید موفق شرکت یک. است بلندمدت

 انطبـاق  وانـایی ت طریـق  از مـدت  بلنـد  زمانی دوره یک در تواند می شرکت برتر عملکرد. شود

 وهدفمند  و مسنجم مدیریت ساختار ایجاد تغییرات، این به سریع واکنش و تغییرات با مناسب

 دست همتراز هاي شرکت از بهتر نتایجی به دارایی ترین اصلی عنوان به کارکنان با مناسب رفتار

ی و هـاي پویـاي بـازارگرای    بـا توجـه بـه اهمیـت بـاالي قابلیـت       .]32-21، صص 2[ یابد می

کشور به  در هایی هشپژودوسوتوانی نوآوري به عنوان دو مورد از منابع اصلی شرکت، تاکنون 

گیري در زمینه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شـرکت بـا توجـه بـه نقـش       منظور ارائه مدل اندازه

تـوان گفـت کـه هـدف      به طـور خالصـه مـی    میانجی دوسوتوانی نوآوري انجام نگرفته است.

گري متغیرهاي اکتشـاف   جیبررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با میان پژوهش حاضر،

به مبانی نظـري و پیشـینه    نخستاست. به این منظور در ادامه  2برداري نوآوري و بهره1نوآوري

                                                                                                              
1. Explorative Innovation 
2. Exploitative Innovation 
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هـاي   ا بیان شده و با استفاده از دادهه شده است، سپس مدل پژوهش و فرضیه پژوهش پرداخته

هـا بـا    تحلیـل داده  اي تولیـدي شـهرك صـنعتی رشـت بـه تجزیـه و      ه دست آمده از شرکت هب

جزئی پرداخته شده  مربعات کارگیري روش مدلسازي معادالت ساختاري و الگوریتم حداقل هب

  ده است. شاست و در ادامه نتایج پژوهش ذکر 

  

  مبانی نظري پژوهش -2

  عملکرد شرکت -2-1

هاي مدیریتی است و یکـی   در پژوهش هاي مورد بحث یکی از مهمترین سازه شرکتعملکرد 

عملکرد یـک  آید.  هاي تجاري به حساب می یت در شرکتترین معیارهاي سنجش موفق از مهم

عملکـرد   پـژوهش گیـري شـود. در ایـن     ت که باید با چندین معیار انـدازه سازه چند بعدي اس

ـ  معیارهاي بیرونی اثربخشی یک شرکت که دو حـوزه کلـی عملکـرد    :عبارت است از ازار و ب

اشـد.  ب عنصر محوري نظام اقتصادي آزاد میگیرد. بازار و عملکرد آن  بر می عملکرد مالی را در

و  کننـد  می د که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رابطه برقرارشو بازار به ترتیباتی اطالق می

کـه   اسـت میزانی  یا عملکرد مالی، درجه .]120، ص3[نمایند. اقدام به خرید و فروش کاال می

 آیـد. اهـداف   مـی  نائـل  آنـان  ثـروت  افزایش راستاي در سهامداران مالی هاي هدف به شرکت

 ثـروت  یعنـی افـزایش  ، اصـلی  هـدف  بـه  دسـتیابی  راسـتاي  در مدیریت شرکت که عملیاتی

 تـوان  مـی  آن مبنـاي  بر است که معیارهایی و ها شاخص گیرنده  بر در کند، دنبال می سهامداران

 در شـرکت  یـک  مالی موقعیت کرد. ارزیابی گیري اندازه را تجاري رکتش یک مالی عملکرد

 زیـادي  انـدازه  تا شرکت یک عملیات زیرا، است و ضروري حیاتی امري گیري تصمیم فرایند

  .]4[ است مالی آن موقعیت به وابسته

  

  بازارگرایی -2-2

کـرده و ایـن    را درك خـود  اي است که یک سازمان نیازهـاي مشـتریان   گرایش به بازار درجه

مشـتري  بینی آینده و برآورده ساختن نیازهـاي   در کل سازمان به ابزاري براي پیشاطالعات را 

) و نـارور و  1990( کهلـی و جاورسـکی   ،بر پایه دیدگاه مبتنی بـر منـابع  . ]5[ سازد تبدیل می
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هـاي  به عنوان سطح وسیعی از اطالعـات بـازار مربـوط بـه نیاز    را  بازارگرایی)، 1990( اسالتر

واحــدها و پاسـخگویی بــه آن   آشـکار و پنهـان مشــتریان، انتشـار ایــن اطالعـات در سراسـر     

بــه صــراحت در تعــاریف خــود از  )1990( اگرچــه کهلــی و جاورســکی .]7 ؛6[انــد دانســته

بـازارگرایی   .]18-1 ، صـص 6[کننـد  تأکیـد مـی   مشتریان فعلی و آینده به نیازهاي ،بازارگرایی

تجربـی بـه روي   هاي  د که تمامی تجزیه و تحلیلکن شتریان را بیان مییازهاي آشکار مانفعالی ن

بازارگرایی فعال، به عنوان توانایی و یا قابلیـت پیوسـته بـراي بررسـی      اند. این بعد تمرکز کرده

  .]151-145 ، صص8[رود نیازهاي پنهان مشتریان به کار می

  

  دوسوتوانی نوآوري -2-3

انی نـوآوري ارائـه شـده اسـت.     یف متعددي بـراي دوسـوتو  در ادبیات مربوط به نوآوري، تعار

  گردد.  بر می توسط دانکن 1976ها در مورد مفهوم دوسوتوانی سازمانی به سال  پژوهش

هاي  ض))، یعنی مقابله با چالش سازمان)، به مفهوم (( مدیریت تناق1996( تاچمن و اوریلی

انی را به عنوان توانایی یک سازمان براي دوسوتو آنهاکند.  اشاره می مدت ظاهر موفق در درازبه 

گرایانـه) و نـوآوري    ( تغییـرات تحـول   هـاي مـداوم   مدیریت هر دو نوآوري تـدریجی، بهبـود  

آنهـا بـه    کننـد.  تعریـف مـی   نقالبی) بـه طـور همزمـان   (تغییرات ا رادیکالی، تغییرات ناپیوسته

دوسـوتوان بـه ظـاهر بایـد      هاي ه همه سازمانهاي مشترك تأکید دارند ک اي از ویژگی جموعهم

هـاي مشـترك در سراسـر     بسته و ارزش -فرهنگ سازمانی باز شامل ساختارهاي متمایز، قوي،

   .]10، ص9[ سازمان، باشند

بـرداري نـوآوري اسـت. بسـیاري از      اکتشـاف و بهـره   کی از مفاهیم دوسوتوانی نـوآوري، ی

اي در حال تغییر، نیاز به سازگاري ه در این زمینه انجام شده است، زیرا بقا در محیط ها پژوهش

کند که اکتشـاف بیشـتر    )، بیان می1991( 1برداري دارد. مارچ هاي اکتشاف و بهره هر دو فعالیت

 تنوع مرتبط اسـت. بـا ایـن حـال     و هاي جدید هایی همچون نوآوري، کشف فرصت به فعالیت

بـراي   .]10[ شـود  کرد مـی سازي و عمل وري، پیاده برداري شامل مواردي چون تولید، بهره بهره

هـاي جدیـد، دانـش و     ها ضروري است که به هر دو مورد توجه کنند. اکتشاف فرصت شرکت

                                                                                                              
1. March 
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برداري منابع و دانش فعلی و موجود از سوي دیگر. مـدیریت کـردن    وري از یک سو و بهرهافن

گی و ینـد، شایسـت  اهر دو مفهوم، وظیفه آسانی نیست، زیرا این دو اساسا از لحاظ سـاختار، فر 

هـاي افزایشـی در حـال تغییـر را در بـر       اکتشـاف، فعالیـت   براي مثال، استدالل با هم متفاوتند

بـرداري بیشـتر    کند. در حالی که بهـره  گیرد و بر یادگیري از طریق آزمون و خطا، تمرکز می می

بـرداري   گیرد. عـالوه بـر ایـن، جـایی کـه بهـره       هاي کاهشی در حال تغییر را در بر می فعالیت

 کنـد کـه ممکـن اسـت کـامالً      راساس گذشته سازمان باشد، اکتشاف بیشتر بر آینده تمرکز میب

و  هـاي اکتشـافی   مـدیریت همزمـان فعالیـت    در نتیجـه . ]11[ متفاوت از گذشته سازمان باشد

  .]12[ کند هاي متناقضی را ایجاد می ها و چالش برداري، تنش بهره

  

  بازارگرایی و دوسوتوانی نوآوري -2-4

طور جداگانه مورد بررسی  بازارگرایی و دوسوتوانی نوآوري، هر یک از ابعاد به بینبررسی روابط  در

اند بازارگرایی که شامل دو نوع رفتار خاص مربوط  بیان کرده )2008( ورگان و برتهونم گیرد. قرار می

کت عملکـرد  کند تـا یـک شـر    ها کمک می رایی فعال است به شرکتبه بازارگرایی انفعالی و بازارگ

هاي توسعه محصول جدید سود ببرند. تـأثیر بـازارگرایی    نوآورانه داشته باشند و در نهایت از فعالیت

 تر از بازارگرایی انفعالی است. اگرچه بازارگرایی خصوصـًا  فعال روي موفقیت محصول جدید وسیع

رقـابتی شـرکت    ها کپی شود و در نتیجه مزیـت  انفعالی ممکن است توسط دیگر شرکتبازارگرایی 

ل موفقیت محصـول جدیـد را   نسبت به بازار تبدیل به تساوي شود ولی در این زمینه بازارگرایی فعا

بخشد. تأثیر تکنیکی بازارگرایی انفعالی روي بهبود محصـول جدیـد اسـت، در حـالی کـه       بهبود می

یـن اسـت کـه    دهنـده ا  بازارگرایی فعال روي عملکرد نوآوري محصول تـأثیر دارد. مطالعـات نشـان   

بخشد که داللت بر نوآوري  حصول را به صورت گسترده بهبود میبازارگرایی فعال عملکرد نواورانه م

  . ]1353- 1329، صص 5[ کند و نقش مهمی را در اجراي استراتژي بازارگرایی فعال دارد می

ازد سـ  که سـازمان را قـادر مـی    استاز دوسوتوانی سازمانی  نیازيپیش به عنوان بازارگرایی

ان بـه  به عملکرد سازم به صورت همزمان براي دستیابیبرداري را  هاي اکتشاف و بهره نوآوري

هایی که تنهـا فقـط بـر یکـی از ایـن دو       شرکت اگیرند تا بازده مورد انتظاري در مقایسه بکار 

. نتایجی که به دست آمده این است که براي دستیابی به کسب نمایند ،کنند استراتژي تمرکز می
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متغیرهـاي   -1هاي دوسوتوان بایـد عملیـات مـدیریتی اجـرا شـود:       عملکرد باالتر در سازمان

 -2 ؛یندها) براي پشتیبانی از دوسوتوانی بایـد طراحـی شـود   اها و فر سیستم (ساختار، سازمانی

تیم مدیریت حضور توان که نیازمند  گیري استراتژیک براي ایجاد و حفظ سازمان دوسو تصمیم

بـه   )2014( ١وي و همکـاران . ]13[سـازي اسـت   ریزي و پیاده یندهاي برنامهافر مارشد در تما

اند و از دونوع گرایش بازارگرایی فعـال و   بررسی تأثیر دوسوتوانی بر عملکرد شرکت پرداخته

هاي بـا گـرایش    اند. نتایج گویاي آن است که در شرکت انفعالی در پژوهش خود استفاده کرده

هـایی بـا    برداري تأثیر مثبتی بر عملکـرد شـرکت دارد، امـا در شـرکت     بهرهبازارگرایی انفعالی، 

 .]14[ گرایش بازارگرایی فعال، اکتشاف تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد

ي تولیدي در ها گ بازارگرایی فعال، باعث یادگیري)، فرهن2001( گیما و کو-به باور آتوهن

انـد کـه    )، اظهـار کـرده  2004( ز هـی و ونـگ  ی اپژوهشدر  .]15[ شود شرایط بازار جدید می

شود و تأثیر بازارگرایی فعال بر اکتشاف  برداري نوآوري می اعث ایجاد بهرهبازارگرایی انفعالی ب

  اي به صورت زیر تدوین شده است: فرضیه بنابراین .]16[ نوآوري بیشتر است

H1 : .بازارگرایی بر دوسوتوانی نوآوري، تأثیر مثبت دارد  

  

  وسوتوانی نوآوري و عملکرد شرکتد -2-5

تواند  رداري نوآوري است و تأثیري که میب اکتشاف و بهرهکی از مفاهیم دوسوتوانی نوآوري، ی

انجام شده است، زیـرا بقـا در   در این زمینه  ها پژوهشها بگذارد. بسیاري از  بر عملکرد شرکت

بـرداري دارد.   اکتشـاف و بهـره  هـاي   دو فعالیـت هاي در حال تغییر، نیاز به سازگاري هر  محیط

 زیادي چون آلپکان، سنل و آیدن يهاهشپژوارتباط دوسوتوانی نوآوري و عملکرد شرکت در 

دهنده ایـن   انجام گرفته است که نتایج نشان )2005( گیما -) و آتوهن2004( ) و دانلس2012(

ي هـم منجـر بـه    اخـذ اسـتراتژ   سـزایی دارد.  است که دوسوتوانی نوآوري بر عملکرد تأثیر بـه 

در  .]18 ؛17 ؛13[ که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار استهاي مختلف دوسوتوانی نوآوري  جنبه

توانـد منجـر بـه افـزایش نـوآوري       مـی  برداري نوآوري استراتژي بهره)، 2004( دانلس پژوهش

وري محصـوالت و خـدمات شـود در     هاي اصالح و بهره دادن فعالیت ارعملکرد با اولویت قر

                                                                                                              
1. Wei et al 
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منجـر بـه    پژوهشپذیري و  هاي مرتبط با ریسک ستراتژي اکتشاف نوآوري با فعالیتکه احالی 

ی کـه از  پژوهشـ در  .]502-483 ، صـص 19[ شود کرد نوآورانه محصوالت و خدمات میعمل

(اکتشـاف نـوآوري و    نی نـوآوري نشان داده شـده اسـت، دوسـوتوا    2001 گیما -سوي آتوهن

از ایـن   .]74-54 ، صص15[ ورانه شرکت تأثیر مثبت داردد نوآبر عملکر برداري نوآوري) بهره

  اي به صورت زیر تدوین شده است: رو، فرضیه

H2 :.دوسوتوانی نوآوري بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبت دارد  

  

  بازارگرایی و عملکرد شرکت -2-6

وري، رشد دهنده این است که بازارگرا شدن همواره با عملکرد برتر در سودآ ها نشان تجزیه و تحلیل

از بـا ایـن حـال، بعضـی محققـان       .]489 ، ص19[ فروش و موفقیت محصول جدید همراه اسـت 

گرایی به مدیران این امکان را اند. بازار تواند به شرکت بزند، انتقاد کرده هایی که بازارگرا شدن می آسیب

هـا موقعیـت    که شرکت ندکن د. آنها بیان میدهد که بازار را تنها از طریق دید مشتریان فعلی بنگرن می

اي بیـان شـده   دهند که مدیران بیش از حـد بـه نیازهـ    ر صنعت را به این دلیل از دست میرهبري د

بیان و همکاران  ایلماز. ]41- 24 ، صص21؛ 1192- 1181، صص 20[ کنند مشتریان خود توجه می

 خود را باید تمام تالشي بر شناسایی و درك نیازهاي مشتریان دارد، ا کنند شرکتی که تمرکز ویژه می

شود.  در نهایت منجر به عملکرد برتر میدر جهت کسب، بهبود و استفاده از اطالعات بازار باشد که 

ها با گرایش بازارگرایی انفعالی بر اطالعات بازار در مورد محصوالت فعلی و بازار هدف خود  شرکت

هایی با گرایش بازارگرایی  شرکت  ر حالی کهد. دنکن تأکید می براي شناسایی نیازهاي بیان شده مشتریان

کردن نیازهاي  ار را از طریق شناسایی و برآوردههاي جدید باز ل، نیازهاي پنهان مشتریان و فرصتفعا

هـاي   نوع بازارگرایی منجر بـه یـادگیري   این دو. ]22[ کند کشف می ن و در حال ظهور مشتریانپنها

 یري انطبـاقی محققان، بازارگرایی انفعالی را مرتبط بـا یـادگ   شود. بعضی رانه میمتفاوت و نتایج نوآو

(تغییـرات   بازارگرایی فعال را مرتبط با یـادگیري تولیـدي   دانند. از یک سو (اصالحات تاکتیکی) می

  به صورت زیر تدوین شده است: هایی از این رو، فرضیه .]19؛ 5[دانند اساسی استراتژیک) می

H3:  کت، تأثیر مثبت دارد.بازارگرایی بر عملکرد شر  

H4 :ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد شرکت نقش میانجی دارد دوسوتوانی نوآوري در.  
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  پیشینه پژوهش  -3
  

  هاي مورد مطالعه دست آمده از پژوهشه خالصه نتایج ب  1 جدول

 منبع موضوع پژوهش هاي پژوهش یافته

مأموریـت اسـتراتژیک   کوس دارد و نقـش  شکل مع uبازارگرایی فعال بر نوآوري رادیکالی تأثیر 

به عنوان متغیر میانجی تأثیر منفی و نقش گرایش به یادگیري و قدرت عملکردي بازاریابی تـأثیر  

 مثبتی بر ارتباط بین بازارگرایی فعال بر نوآوري رادیکالی دارد.

ــازا رگرایی تــأثیر علــی ب

 ]18[ ...فعال و انفعالی 

هـاي رادیکـالی نسـبت بـه بـازارگرایی انفعـالی دارد و        بر نوآوري یی فعال، تأثیر بیشتريبازارگرا

ط بـین بـازارگرایی فعـال بـر     مأموریت استراتژیک به عنوان متغیر میـانجی تـأثیر منفـی بـر ارتبـا     

نقش مثبتـی در ایـن    گرایش به یادگیري نیز به عنوان متغیر میانجیهاي رادیکالی دارد و  نوآوري

 کند. رابطه بازي می

زارگرایی و ماهیـــت بـــا

 هــــــاي  نــــــوآوري

 دوسوتوانی
]23[ 

هـاي بـا تکنولـوژي پیشـرفته      ت تأثیر مثبـت دارد در نتیجـه شـرکت   دوسوتوانی بر عملکرد شرک

 مند شوند. برداري به طور همزمان بهره توانند از توانایی اکتشاف و بهره می

ــدي  پیشــینه اي از توانمن

 دوسوتوانی
]24[ 

تـأثیر  با استراتژي نوآوري اکتشاف دارد و بر عملکـرد نوآورانـه   بازارگرایی فعال ارتباط نزدیکی 

، همچنـین دوسـوتوانی  و که بازارگرایی انفعالی تأثیر بیشتري بر عملکرد مالی  گذارد در حالی می

 دارد.تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت 

بررســـــی ارتبــــــاط  

بــازارگرایی و مقایســه   

 ...تأثیر دوسوتوانی 

]25[ 

برداري تأثیر مثبتـی بـر عملکـرد شـرکت دارد در      بازارگرایی انفعالی، بهره گرایش ها با در شرکت

هـایی بـا گـرایش     بر عملکرد شرکت دارد اما در شـرکت شکل وارونه  uکه اکتشاف، تأثیر  حالی

  بازارگرایی فعال، اکتشاف تأثیر مثبتی بر عملکرد دارد.

ــازمانی،   ــوتوانی س دوس

ــرد  ــازارگرایی و عملک ب

  شرکت

]14[ 

گـاهی بـه   همـواره ن هـاي موجـود بایـد     رد راهبـردي بـراي حـل چـالش    ها با یک رویکـ  نسازما

ت داشـتن تـوازن مناسـب دو    بـرداري و اکتشـاف داشـته باشـند کـه در صـور       هاي بهـره  فعالیت

کـار متغیـر بـا تغییـرات      و برداري، ضرورت اصلی در فضاي کسـب  بهرههاي اکتشاف و  توانمندي

 سریع فناورانه است.

همزمــان، دوســوتوانی 

الگـــــوي مناســـــب  

هـاي  ماندهی فعالیتساز

 و ...اکتشاف 

]2[ 

ـاي بهـره   الیتهاي دانش بنیانی است که به طور همزمان فع راي دوسوتوان شدن نیاز به سازمانب بـرداري   ه

هاي اکتشاف براي توسـعه قابلیـت جدیـد را مـدیریت کننـد ولـی        یندهاي فعلی و فعالیتافربراي توسعه 

 اهمیت است دوسوتوانی رابطه مثبتی با عملکرد سازمان دارد.ز یچیزي که حا آن

ــوتوانی   ــین دوســ تبیــ

ســـازمانی بـــه عنـــوان 

 ...مفهومی نوین 

]26[ 

کننـدگی   دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد محصوالت تولیدي تأثیرگـذار اسـت امـا نقـش تعـدیل     

  گرفت.پویایی محیطی در رابطه با دوسوتوانی و عملکرد سازمان مورد تأیید قرار ن

ــر    ــوتوانی ب ــأثیر دوس ت

عملکرد صنایع تولیدي: 

...  

]27[ 

بازارگرایی و نوآوري مدیریت اثرمعنادار و مثبتی بر نـوآوري فناورانـه دارد و همچنـین هـر سـه      

وآوري فناورانـه در محصـوالت و فر      وآوري مـدیریت و ـن ینـدها منجـر بـه    امتغیر بازارگرایی، ـن

  شود. می عملکرد برتر بنگاه

یر بازارگرایی و تبیین تأث

 ]28[  ...نوآوري مدیریت بر 

بـا   هـایی  هاي جدید در بخـش  هاي جستجوي فرصت اهمیت شاخصدهنده  نشان پژوهشنتایج 

کـار و   و نیازهاي بیان نشده مشتریان و همچنین توجه بنگاه به روندهاي کلیـدي فنـاوري، کسـب   

  اند. اکتشافی بوده سبک زندگی مشتریان در بعد بازارگرایی

هبرهاي بـازارگرایی و  را

نوآوري، رویکـردي بـه   

  ...پویایی 

]29[ 
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  مدل مفهومی پژوهش -4

ه شده ئهاي ارا ی انجام شده بر مبانی نظري و مدله مدل مفهومی پژوهش، با بررسئبه منظور ارا

مختلف نشان داده شد که الگویی کامل در حوزه بازاریابی جهت ارتقاي عملکـرد سـازمان بـا    

بـرداري نـوآوري،    رایی فعال، اکتشاف نوآوري و بهرهبازارگرایی انفعالی، بازارگ توجه متغیرهاي

نشان داده شـده اسـت کـه     1 اساس شکل شده است. بنابراین الگوي مفهومی پژوهش برنارائه 

باشـد. در الگـوي    مـی اساس متغیرهاي بیان شـده   بر شرکتهدف از این الگو، ارتقاي عملکرد 

بـه عنـوان متغیـر وابسـته و      شـرکت عنـوان متغیـر مسـتقل، عملکـرد      ه شده بازارگرایی بهئارا

  باشند. متغیرهاي پنهان میانجی میدوسوتوانی نوآوري به عنوان 

  

  
  ]14[مدل مفهومی پژوهش  1شکل 

  شناسی پژوهش روش -5
 -توصـیفی  هـا از نـوع   حسـب روش گـردآوري داده   ربردي و بـر این پژوهش از نظر هدف، کا

یـن  در اده اسـت.  شـ هـا از پرسشـنامه اسـتفاده     شی است. همچنین جهت گـردآوري داده پیمای

هـاي مـورد نیـاز بـراي اجـراي مـدل سـنجش متغیرهـاي          آوري داده به منظـور جمـع   پژوهش

هاي تولیدي کوچک و متوسط واقـع در شـهرك صـنعتی رشـت کـه بـا        شرکت تمامپژوهش، 

شـرکت فعـال بـود بـه عنـوان جامعـه        155عادن استان گیالن توجه به آمار سازمان صنایع و م

آماري پژوهش درنظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران براي جامعـه آمـاري   

هـاي   هـا، داده  د که پس از توزیع و گـردآوري پرسشـنامه  ششرکت محاسبه  110تعداد  محدود

. ابـزار پـژوهش پرسشـنامه    ار گرفتو مورد تحلیل قر شدشرکت به صورت کامل دریافت  79

ییـد  أگرفته شده و پس از تعدیل، روایـی آن مـورد ت   ]14[ بوده که از پژوهش وي و همکاران

  اکتشاف نوآوري

 برداري نوآوري بهره

 نوآوري نیدوسوتوا

  عملکرد مالی

 عملکرد بازار

 بازارگرایی سازمان عملکرد

  بازارگرایی انفعالی

 بازارگرایی فعال
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ال، بـازارگرایی فعـال   ؤس 6اساتید قرار گرفت. پرسشنامه شامل متغیرهاي بازارگرایی انفعالی با 

 3ال، عملکـرد بـازار بـا    ؤسـ  5برداري نوآوري با  ال، بهرهؤس 5ال، اکتشاف نوآوري با ؤس 6با 

ال با طیف لیکرت سنجیده شده است. به منظـور تعیـین پایـایی    ؤس 4ال و عملکرد مالی با ؤس

االت از طریق ضریب آلفاي کرونباخ عمـل شـده کـه    ؤکید بر همسانی درونی سأپرسشنامه با ت

 پایـایی  نـده ده کـه نشـان   ه شـده ئارا 2 محاسبه شده و در جدول SPSSافزار  با استفاده از نرم

 است. متغیرهاي پژوهش مطلوب

  

  ضرایب آلفاي کرونباخ  2 جدول

 لفاي کرونباخآ  ها الؤتعداد س  ابعاد متغیر

 بازارگرایی
 88/0  6  انفعالی

 85/0  6  فعال

  دوسوتوانی نوآوري
 78/0  5  اکتشاف نوآوري

 89/0  5  برداري نوآوري بهره

 عملکرد شرکت
 79/0  3 عملکرد بازار

  76/0  4 مالیعملکرد 

  

  ها تحلیل یافته -6
 حـداقل  روش بـا رویکـرد   سـاختاري  معادالت مدلسازي روش از ها داده تحلیل قسمت در

 پـژوهش  مفهـومی  مـدل  براي بررسی  Smart PLSافزار نرم از استفاده با جزئی و مربعات

 هـا آن در کـه  اسـت  هایی پژوهش ابزار براي تحلیل بهترین روش است. این شده گرفته بهره

ضمن آنکـه   باشد می نرمال غیر ها داده توزیع نمونه اندك و حجم پیچیده، متغیرها بین روابط

. ]30[ باشد جهت سنجیدن روابط عّلی، رویکرد حداقل مربعات جزئی روشی بسیار مناسب می

  شود. ها پرداخته می هاي حاصل از تحلیل داده در ادامه به بررسی یافته
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  ها آزمون فرضیه -6-1

ها، به  و داشتن برازش مناسب مدل گیري و مدل ساختاري هاي اندازه از بررسی برازش مدلپس 

هاي پژوهش پرداخته شده است. لذا نتایج حاصل از ضرایب معناداري  بررسی و آزمون فرضیه

مسـیرهاي  ضرایب اسـتاندارد شـده    نشان داده شده است. 2 در شکل ها براي هریک از فرضیه

  ه شده است.ئارا 4و  3 هاي جدولدر  ها و نتایج بررسی فرضیه فرضیهمربوط به هر یک از 

 

  

  داري مدل ساختاري نهایی پژوهش در حالت ضرایب معنی 2شکل 

  
  هاي پژوهش آزمون فرضیه  3جدول 

  نتیجه tآماره   تخمین  متغیر  اثر  متغیر  

  بازارگرایی فرضیه اول
  

  تأیید  30/21  867/0  نوآوري دوسوتوانی

  دوسوتوانی نوآوري  مفرضیه دو
  

  تأیید  55/4  658/0  عملکرد

  رد  21/1  -197/0  عملکرد   بازارگرایی فرضیه سوم
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  آزمون میانجی گري دوسوتوانی نوآوري  4جدول 

  نتیجه tآماره   تخمین  متغیر  وابسته  متغیر میانجی  متغیر مستقل  

  یدتأی  89/4  781/0  عملکرد  دوسوتوانی نوآوري  بازارگرایی فرضیه چهارم

سه دهد که  نشان می 4و  3 هاي ها و ضرایب معناداري با توجه به جدول نتایج آزمون فرضیه

 پـژوهش مقدار ضریب معنـاداري فرضـیه اول   شود.  یه پژوهش تأیید و یک فرضیه رد میفرض

که بـازارگرایی بـه طـور مسـتقیم بـر دوسـوتوانی        دهد میبه دست آمده است و نشان  30/21

، دوسـوتوانی  55/4 پژوهشد و با توجه به مقدار ضریب معناداري فرضیه دوم نوآوري تأثیر دار

 21/1با توجه به ضریب معنـاداري   پژوهشنوآوري بر عملکرد تأثیر مستقیم دارد. فرضیه سوم 

ضـریب معنـاداري    که بازارگرایی بر عملکرد تأثیر مستقیم ندارد ولی با توجه بـه  دهد مینشان 

یی و وانی نوآوري به عنوان متغیر میـانجی در رابطـه بـین بـازارگرا    ، دوسوت89/4فرضیه چهارم 

   .شود یید میأتهاي تولیدي  عملکرد در شرکت

  

  گیري نتیجه -7

یکی از مباحث مهم و محـوري در مـدیریت    شرکت بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد نوآورانه

صنعتی رشت به عنوان کوچک و متوسط فعال در شهر هاي  مداري است. شرکت بازار و مشتري

بـا اسـتفاده از    هاي گردآوردي شده از طریق پرسشـنامه  دادهجامعه آماري در نظر گرفته شده و 

دهـد   نتایج پژوهش نشان می .دش در راستاي مدل پژوهش تحلیل مدلسازي معادالت ساختاري

ـ  ـ  ثیر مثبـت و أکه بازارگرایی بر دوسوتوانی نوآوري و دوسوتوانی نوآوري بر عملکرد ت  ارادمعن

؛ مهمـت، آلپکـان،   2014؛ دربیشایر2014هاي وي، ژائو و ژانگ ها توسط پژوهش دارد. این یافته

و 2010؛ ژانگ و دوآن 2013؛ آیدن، آلپکان و سانال2013؛ چویی و لی2013آرن، سزن و آیدن

م ثیر مستقیأت نتایج فرضیه سوم پژوهششوند.  ؛ حمایت می2010بالکر، فلینت، مایرز و اسالتر، 

کـه نقـد اصـلی در مـورد رفتـار       ایـن معنـ  ه اب، کند یید نمیأبازارگرایی بر عملکرد شرکتی را ت

بازارگرایی است که سازمان را در درك و شناسایی نیازهاي بیان شده و پنهان مشـتریان یـاري   

 کند که همان نیاز بیان شده از طرف مفاهیم بازارگرایی به انفعالی بودن تمرکز می اغلب کند. می
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مشتریان است که در نتیجه شامل ماهیت بازارگرایی فعـال یـا درك نیازهـاي پنهـان مشـتریان      

انی نـدارد. از طرفـی،   و، همخـ 2014هـاي وي، ژائـو و ژانـگ    شود کـه بـا نتـایج پـژوهش     نمی

بیان کرده است که نتایج بازار محور شدن باعث نادیـده گـرفتن یـا توجـه کـافی       2010بودالج

شود و توجه بیش از حد به یک بعد از بازارگرایی  ه یا بازارهاي جدید میداشتن به رقباي بالقو

، دوسوتوانی نـوآوري  پژوهشدر فرضیه چهارم  .]31[ شود ها می موجب عدم موفقیت شرکت

گیري از یک تعامل  برداري و همچنین بهره بهره ،هاي اکتشاف با در نظر گرفتن همزمان نوآوري

ن بـازارگرایی و عملکـرد نقـش میـانجی داشـته باشـد کـه در        تواند در ارتبـاط بـی   دوسویه می

  نمایان است.  2014، دربیشایر2014هورلی و هورت هاي پژوهش

پیشنهاد  »تأثیر مثبت دارد بازارگرایی بر دوسوتوانی نوآوري«با توجه به تأیید فرضیه اول که 

در زمینـه  هـاي اسـتراتژیک خـود را     گیـري  مدیران شرکت ها بایـد جهـت   نخستد که شو می

تـري اسـت کـه باعـث      گیري اسـتراتژیک عامـل اساسـی    زیرا جهت، دکننبازارگرایی مشخص 

که یـک شـرکت تصـمیم بـه عملیـاتی کـردن        زمانی شود. بنابراین تخصیص منابع شرکت می

هـاي   گیرد باید شروع بـه بـازبینی بـازارگرایی و همتـرازي بـا ویژگـی       دوسوتوانی نوآوري می

هـایی بـا    یندهاي تخصیص منـابع نمایـد. در شـرکت   اد در ایجاد فرگیري استراتژیک خو جهت

بـرداري نـوآوري اختصـاص     گرایش بازارگرایی انفعالی، مدیران باید منابع بیشتري را بـه بهـره  

در شرکت هایی با گرایش  رعکسیا ب شود زیرا باعث تمرکز استراتژیک یک شرکت می، دهند

 ري به اکتشاف نوآوري اختصاص دهند.بازارگرایی فعال، مدیران باید منابع بیشت

، »دوسوتوانی نوآوري بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبـت دارد « با توجه به تأیید فرضیه دوم که

انـداز مشـترك و    د مدیران به ایجاد ساختار غیر متمرکز، فرهنگ مشترك، چشـم شو پیشنهاد می

انـداز   بـا داشـتن چشـم   هـاي تولیـدي    ند. همچنین شـرکت کنپذیر اقدام  توسعه مدیران انعطاف

توانند دستیابی به دوسـوتوانی   اي بودن مدیران می مشترك، استخدام و انتخاب، آموزش و حرفه

بـا توجـه بـه عـدم     . نوآوري را تسهیل کرده و از این طریق باعث بهبود عملکرد شرکت شوند

ییـد فرضـیه   أو از طرف دیگر ت »بازارگرایی بر عملکرد، تأثیر مثبت دارد« تأیید فرضیه سوم که

، »مبنی بر نقش میانجی دوسوتوانی نوآوري در رابطه بین بازارگرابی بر عملکرد شرکت«چهارم 

شود براي بهبود عملکرد شرکت، به تقویت دوسوتوانی نوآوري  ها پیشنهاد می به مدیران شرکت

 اقدام نمایند تا بتوانند از طریق این متغیر میانجی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند.
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اطمینان از صحت نتایج به دسـت   براي آینده هاي پژوهشن در اشود سایر محقق پیشنهاد می

تواند از انحـراف   می اقدام. این ندکننیز آزمون هاي تولیدي  آمده، این روابط را در سایر شرکت

 رابطـه بـین   دوسـوتوانی نـوآوري در   متغیردر این پژوهش نقش میانجی . نتایج جلوگیري کند

ـ  شـرکت  عملکـرد  و بـازارگرایی  ــ  ورد بررسـی قـرار گرفـت، پیشـنهاد مـی     م ن در اشـود محقق

گري دوسوتوانی نوآوري در رابطه بـین بـازارگرایی و   هاي خود به بررسی نقش تعدیل پژوهش

  .عملکرد شرکت بپردازند
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