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                                                           چکیده

هتا  ستوت    کووتدگا،  سستتت   تصتر   هتا  تتوتو   رشد سریع بازارها و خواستت   نظر گرفتنبا در 
هتا  کووتدگا، را شواستای  کووتد   ترا شترک      اثربخش  نسازهتا  تصتر    طورب توانود بازاریاب   نم 

ادبسات توجود در حوزه نتوگرای   این تقا   ها  نوین حتگر  بازار استفاده کوود. بایتت  از سستت 
کود کت  اابیست  حتتگر     ب  را پسشوهاد ت را ترور کرده و سپس چارچو نوین و بازاریاب  سازتان 
. با استفاده از تئتور  اابیست  پویتا     دهد و عمیکرد شرک  را ب  ه  پسوند ت نوگرای  سازتان بازار  

عووا، واسط  در رابط  بتسن اابیست  حتتگر  بتازار و عمیکترد      چارچوب  ک  باعث ایجاد نوآور  ب 
عاتتل تیسطت  وپویتای  بتازار  بتر رابطت  بتسن         ووتده کلیو نقت  تدتد   دهد را ارائ  ت شود شرک  ت

هتا   نمایوتدگ  . جاتدت  توردتطا دت  کارکوتا،    کود و عمیکرد شرک  را بررس  ت نوگرای  سازتان 
 130بترآورد نمونت     G*Powerافتاار  در نرم  رسگدر تهرا، بود. بر اساس نمون  خودرورا،یاشرک  

توزیع شد کت  از   توردنظر نمون پرسشوات  بسن  200ااص ن  هانفر بود اتا برا  رفع اثر پرسشوات 
سواالت پرسشوات  از تطا دات تدتبر تورد تییسل ارار گرف . تکمسل شده پرسشوات   173ها تسا، آ،

تورد تییسل ارار گرفتود. نتایج نشتا،   warppls.v7افاار گرداور  شده با نرم  هادادهاستخراج شدند. 
گتر   تأثسر تثب  و تدوادار دارد. نقت  تستانج    نوگرای  سازتان میکرد و داد ک  حتگر  بازار بر ع

نقت  تدتدیی     همچوتسن  اترار گفت .    دست نوگرای  بر رابط  بسن حتگر  بازار و عمیکرد نسا تتورد تائ 
 .توج  برآورد شدپویای  بازار نسا تثب  و اابل

 
 .ازار  عمیکرد شرک اابیس  حتگر  بازار  نوگرای  سازتان   پویای  ب  هاکلیدواژه
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 مقدم 

هدا  ت یادد  هوند ن ر دروسداز  در ید       شرکت
  هدا ، بنابراین با چدای  کنندیفضا  کامالً رتابتی فعایات م

 .دهدد یها را کاه  مش ند که عولکرد آنزیاد  روبرو می
هدا  ها به دنبال مقابلده بدا ایدن چدای     ، این شرکتاالنیباا

 بدرا  زندده مانددن هبدتند.     برا  بهب د نتایج تجار  ر د

عولکرد شارص اصلی م فقات یدا شکبدت هدر سدازمانی     
ها بداز  مدی  است زیرا این عامل نق  مهوی را در سازمان

ها با مشدکال  زیداد  در   در آن محاطی که آن ژهیوکند، به
بدین ترتاب، م فقات ی  سازمان بده   رتابت روبرو هبتند.

 ر د ببدتای دارد.  عولکرد عایی آن در دستاابی به اهداف

، که ش دیاین اهداف با تالش کارمندان و مدیران ااصل م
 ش د.  راگکوی و کافی اندازه  هات اند از طریق روشمی

ی  سازمان در تحقدق   ییعالوه بر این، به اثربخشی و کارا
 .[1]اهداف م ردنظر اشاره دارد

در این ماان در رابطه با عولکرد هو اره مفه ن تابلادت  
عند ان ید  مفهد ن    و بده  رداد گیبباار م رداستفاده ترار مد 
، ایددن ابهددان اددالنی. بددااشدد دیمرکدد   در نظددر گرفتدده مدد

نظر در م رد ت انایی و چا نای با کوب د اتفاق یت جهتابل
 ، از دیدگاه مددیریت اسدتراتژی    استفاده از آن وج د دارد.

عن ان گبترش دیددگاه  ی یا که در آن به  هاتارویکرد تابل
شد د، یایددار  عولکدرد    مبتنی بر م فقات سازمان باان مدی 

منابع بدا تیاادر     سازسازمان بر اساس ت انایی آن در ج ان
عالوه بر ایدن، بهبد د عولکدرد    . [2]محاط رارجی آن است

سازمان به ت انایی آن در درک متیارها  محاطی کده بدر آن   
گددرارد و اسددتفاده از ایددن متیارهددا بددرا  ایجدداد تددیثار مددی
ها با تنظام یایااه منابع آن مدرتبط اسدت. بدررالف    فرصت

ها  ی یا در نظر مدی دیدگاه مبتنی بر منابع، رویکرد تابلات
ارزشدوند، ندادر، تکدرار نشددنی و      گارد کده داشدتن مندابع   

ها عولکدرد   غارتابل تع یض بدون ت انایی در ن ساز  آن
ادباا  مدیریت استراتژی  و تئد ر  مبتندی   . [۳]بهتر ندارد
هاست که در مد رد اهواتدی کده محداط بدر      مد  1عبر مناب

ها، فرایندها و نتدایج شدرکت دارد، بحد     استراتژ  شرکت
یردازان سدازمانی، محداط منبدع    اند. طبق مطایب نظریهکرده

مطایعا  هن ز ناداز بده    .ها استاصلی عدن اطوانان شرکت
شتر راجع به تیثار نببی ع امل محاطدی  تحقاقا  تجربی با

                                                 
1 . Resource-based Theory 

هون ن ی یایی بدازار در مقابدل ع امدل صدنعت یدا سدط        
, ۴]کندد محاط در مقابل ع امل سط  شرکت را برجبته می

تابلات ابدار  بدازار تبدوت مهودی از م فقادت در       .[5
ها بت انند شدرایط محداط بدازار را    شرکت گرا تجار  است.

ر بی درک کنند، تادر به دیدن ناازها  بازار، روند بدازار  به
ها در شرکت ت انایی .وکار ر اهند ب دو تیاار فضا  کبب

 شد د. سنج  شرایط بازار باع  بهب د عولکرد شرکت می

اند که سنج  بازار ید  عامدل   چندین مطایعه ت ضا  داده
ط ر مبتقام بر عولکرد  تدیثار بادرارد.   که به محرک نابت

این عامل ت سط ترکاب شددن بدا سدایر متیارهدا هوند ن      
ت اند عولکدرد را تحدت تدیثار چشدم     ن گرایی سازمانی می

ید    بر این اساس، ایدن مقایده   با تکاه. [6]اف ایی ترار دهد
دهدد چا نده   دهد که ت ضا  مدی مدل فرآیند  را ارائه می
ت اندد باعد  ند گرایی سدازمانی     مدی  تابلات ابار  بازار

ت اند عولکدرد شدرکت را افد ای     ن به ر د میش د، که به
مثدال،  عند ان دهد مطایعا  تبلی اثرا  ع امل محاطدی )بده  

ا، هد هدا، اسدتراتژ   محاط رتابتی، ی یایی بازار( بر صالاات
ط ر که اند. هوانها را بررسی کردهفرآیندها و نتایج شرکت

تحقاقا  در م رد تابلات ابار  بدازار، ی یدایی بدازار و    
ا  به ید  چدارچ     ش ند، نااز ف ایندهمییدیدار عولکرد 

 .[8, 7]تلفاقی وج د دارد
شددده اسددت کدده ندد آور  در مطایعددا  تبلددی، گدد ارش

باندی تیااددرا  محدداط  درنتاجده ت انددایی درک بدازار، یددا   
 داده اسدت. یت داند  ر  وکدار، فرآینددها و مددیر   کبدب 

 .شد د ظاهر می رن گرایی نا  از طریق تابلات ابار  بازا
تدر و  هدا  رتدابتی سدریع   شدده اسدت کده شدرکت    گ ارش
آیدد  یریرتر به اطالعاتی که از بدازار بده دسدت مدی    انعطاف
هدا ت اندایی   ش د کده بناداه  این امر باع  می دهند.یاسخ می

حدداط تجددار  و بددردار  از تیااددرا  مباشددتر  در بهددره
بده دیادل    اجتواعی و هونندان روندد بدازار داشدته باشدند.     

ن گرایی  ها  دارا  گرای کننده، شرکتها  مختلگرای 
سدختی انجدان ر اهندد    ها  ابتکدار  را بده  ضعاف فعایات

 .[9]داد
با ت جه به این مطایب، ایدن مطایعده بده دنبدال بررسدی      

ی یدایی   نق  ماانجی ن گرایی سدازمانی و نقد  تعددیلار   
بازار بر رابطه بان تابلات ابار  بازار و عولکرد شدرکت  

ردد درو ایددران هددا  شددرکتنوایندددگیدر ماددان کارکنددان 
باشد. بر این اساس، این مطایعده بدر بررسدی تحقاقدا      می



 

 ۳ 

 پهیای  باز   بی   بطغ قابلدت حسگی  باز   و عولکید شیکت تصهیلگی نقش  و  سازعان  نهگی ی نقش عدانج  بی س  

ها  مناسب برا  ن چا نای ایجاد استراتژ م ج د و تعاا
ها  ن گرایانه متناسب با شرایط متورک  ب د. هددف  فعایات

عند ان ید    این است که با در نظر گرفتن ی یایی بدازار بده  
عند ان ید  ویژگدی    عامل مد تعاتی و ابدار  بدازار بده    

ط ر راص، ایدن  سازمانی، عولکرد را به اداکثر برسانام. به
هدا   رک یاشرفت عولکرد از طریدق فعایادت  مطایعه برا  د

کنندده  که مبتندی بدر ناداز مادرف    ها ن آورانه ت سط شرکت
با ت جه به گرشت زمان، از ید  روش سدارتار    باشد می

 مبتنی بر عامل استفاده کرده است.  

 مبانی نظری تحقیق

 قابلیت حسگری بامار و عملکرد شرکت 

  بدرا   به ت اندایی ید  تجدار    1تابلات ابار  بازار
درک دتاددق و داشددتن بانشددی از محدداط بددازار بدد ر  یددا   
اک سابدددتم عولاددداتی و تدددیثار بدددایق ه آن بدددر رتبدددا،    

کنندگان و سایر سهامداران اشاره دارد. شرکتی که از مارف
تابلات سنج  بازار بررد ردار اسدت، اسدتعداد مشداهده،     

ها  مرب ط گار ارزیابی، نظار  مبتور و هوننان تاوام
کنندگان و رتبا( را را  فناور  و بازار )یعنی مارفبه تیاا

هددایی در تشددخاص دارد. مشدداغل دارا  چنددان صددالاات
. [10, ۴]هددا و تهدیدددها  بددایق ه مجه تددر هبددتندفرصددت

 :1ش دتابلات سنج  بازار را به سه مراله کلی تقبام می
آور  و ت زیع اطالعا  جوعها  مرب ط به سنج  فعایات

کننددگان،  هدا و انتظدارا  مادرف   مرب ط به ناازها، ر استه
 :2 ها و اهداف رتباتقبام بازار، یایدار  روابط و شایبتای

تفبددار اطالعدددا  محبدد س کددده بدده درک اطالعدددا     
ارزیددابی  :۳و درنهایددت  شددده اشدداره دارد آور جوددع
, 6]ی بازر ردها  اساسی مرب ط به نظار  و ارزیابفعایات
11]. 

طایعا  متعدد  به بررسی تیثار تابلات ابار  بازار  
بر عولکرد شرکت یردارته اسدت. برردی مطایعدا  نشدان     

اند که تابلادت ابدار  بدازار، ندر  رشدد درآمدد را       داده
نتایج مشابهی را در  [12]محققان دیار . [۴]دهداف ای  می

ار  بدازار بدر سد دآور     هناان ارزیابی تیثار تابلات ابد 
هایی شرکت یادا کردند. یایه این نتایج این است که شرکت

رااتدی بدا   ت انندد بده  اندد، مدی  که با این تابلات تعباده شدده  

                                                 
1 . Market-Sensing Capability 

تیاارا  در بازار منطبق ش ند و از رتبا  ر د یاشی گارند. 
بباار  از محققان معتقد ب دند که تابلات ابدار  بدازار   

است؛ این به این دیادل اسدت کده     کننده مهم عولکردتعاان
ها  جبتج  هوراه با ت انایی سنج  بازار به دست فعایات
دهدد.  آیند و به ناازها و تنظاوا  راص بازار یاسخ مدی می

کننددگان  دهدد تدا مادرف   ها اجازه میاین روش به شرکت
ر د را ارزیابی کنند و محا ل برتر، عولکدرد ن آورانده و   

ا به دست آورندد. ت اندایی اد  و    مدارانه رمشتر مایی و 
هدا، بدا   هضم روند بازار برا  م فقات هدر ید  از شدرکت   

ت جه به یاشرفت بازارها و تیاادرا  فنااورانده، ببداار مهدم     
است. به دست آوردن چنان اطالعاتی باع  اف ای  کارایی 

بندابراین،   شد د. ها میگار  برا  شرکتها  تاوامیروسه
  د:شفرضاه زیر یاشنهاد می

1H  تابلات ابار  بازار بر عولکرد شرکت تیثار معندادار :
 دارد.

 2نوگرایی ساممانیقابلیت حسگری بامار و 

را در   رییددرتابلاددت ابددار  بددازار ایددن انعطدداف  
کند تا سارتار ر د را در جهت رونددها  ها ایجاد میشرکت

این تح ال  سارتار  نااز بده   و تیاارا  بازار تیاار دهند.
مداون با بدازیاران اک سابدتم دارد. مطایعدا  تبلدی     ارتباط 
که تابلادت ابدار  بدازار درک مشدترکی از      کنندیادعا م

ایجداد   فضدا  بدازار در آیندده اسدت.     ییگشاچا نای گره
تا از اطالعا   سازدیابار ، بازیاران سازمانی را تادر م

،  گدرار آمدده در بدازار، بده اشدتراک    دسدت بده   هان او ب
از  یتد جه تعدداد تابدل   .[1۳, 9]استفاده کنند لالوتحهیتج 

اند که م یت داند  شدرکت   مقاال  تحقاقاتی گ ارش داده
ت اند به ت سعه و ت یاد محا ال  و ردما  مدرتبط و  می

 د.، کو  کنکنندیبرتر که ناازها  فعلی بازار را برآورده م

هدا امکدان   افتتاح محا ال  و ردما  ن آورانه به شدرکت 
را بهتدر از رتبدا بدرآورده     ها  متن ع بازاردهد تا ر استهمی
 .[1۴]کنند

 ال / داده اسدت کده م فقادت محاد    تحقاقا  نشدان  
ردما  جدید در بازار در درجه اول به ناازهدایی ببدتای   

درک درست و اگرچه  کند.کننده رفع میدارد که در مارف
ار است گوتتکننده امر  یره ینه و عوقی ناازها  مارف

                                                 
2 . Organizational Innovativeness 
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ت انددد بدده ندد گرایی بددازار مددی امددا تابلاددت ابددار  [15]
 .[۴]سازمانی جهت بدهد

هایی که اب ارها  ه شدوند بدرا    عالوه بر این، شرکت
ت انند عولکرد رتابتی و استخراج اطالعا  دارند، می یای 

ردد د را در ندد آور  افدد ای  دهنددد. عولکددرد ن آوراندده   
ها  بازاریابی، محا ل جدیدد، و م یدت   تناسب ن آور به

ها  ن آورانده بافرهند    ش د. شرکتمحا ل مشخص می
شد ند کده باعد  تحرید ، تشد یق و      ه میذهنی بازشنارت

هدا و فرآینددها    هدا، شدا ه  ش د تا ایدهتق یت کارکنان می
جدید ارائه ش د. در این ا زه، عول ابار  بازار، تالش 

دهدد؛ تدالش   برا  دان  م رداستفاده شرکت را نشدان مدی  
برا  فعایات دان  شامل ادغان دان  تدیوی و جدید برا  

محاد ال  و رددما  جدیدد و    ترکاب جدید در ت سدعه  
 . [16, ۴]گبترش بازار و مخاطبان است

هدایی  گدرار  تابلات ابار  بازار واببته بده سدرمایه  
اسدت.   افتده یتاداص هدا  جبدتج  ار  است که به فعایادت 

تنهدا  ابار  برتدر موکدن اسدت نده     تاهایی باتابلشرکت
ها  محا ل و ت سعه ردما  جدیدد را افدم مدی   ه ینه

, 17]کنند بلکه موکن است فرآیند ت سعه را سرعت بخشند
بر اساس استدالل ف ق، اف ای  کافات محا ل، بازده  .[18

بانی ش د. ت اند یا بازار و سرعت و هوننان ن گرایی می
 بنابراین، فرضاه یاشنهاد  به شرح زیر است:

2H    ر تددیثا ندد گرایی سدازمانی : تابلادت ابدار  بددازار بدر
 معنادار دارد.

 عملکرد شرکت  با نوگرایی ساممانیرابه  

ن گرایی اشاره به صالاات کلدی شدرکت در ت سدعه و    
ارائه محا ال  یا رددما  جدیدد بده بدازار یدا ورود بده       

  راد گبازارها  جدید با استفاده از فرآیند ن آورانه و جهت
( ندد گرایی 2016و هوکدداران ) 1اسددتراتژی  دارد. زاواو 

ت صداف   یسدازمان عند ان وجهدی از فرهند    را به یسازمان
بددیع    هدا دهید اند که با گشد دگی و توایدل یدریر  ا   کرده

درواتدع ند گرایی ند عی فرهند      . [19]شد د مشخص مدی 
دهدد  ن آورانه سازمانی است کده بده عضد  آن انااد ه مدی     

اددل مبددئله را یددرورش   هددا اددمفدداهام جدیددد یددا تکن
کده ند گرایی    اندد نود ده مطایعا  هو اره اشداره  . [20]دهد

                                                 
1 . Zawawi 

 نیتدر یکدی از مهدم   کنندده سازمانی در راستا  نااز مادرف 
اطالعددا  و   دهد شناسدایی که نشان میراهبردهایی اسدت 

منظد ر  کنندگان ارزش زیاد  برا  شرکت بهداند  مارف
دارد. یرا ن گرایی سازمانی مبندی  رلدق محاد ال  م فدق 

افدد ای  نددر  م فقاددت  م جددب نندددهکبددر نادداز ماددرف
 .[15]ش دانه میمحا ال  جدید و ن آور

ا  در ادبادا  بازاریدابی   طد ر گبدترده  کلوه ن گرایی به
و سددط  کننددده ماددرف-اسددتراتژی  در سددط  سددازمانی 

محا ل و ردما  م رداستفاده ترارگرفته اسدت. ند گرایی   
توایدل ید    "دهندده  نشدان  کنندهمارف -در سط  شرکت

شرکت برا  ن آور  و یدا ت سدعه محاد ال  و رددما      
ند گرایی   .[21]"اسدت  کنندده ناداز مادرف   بر اساس جدید

گادر  از عددن تطعادت ید      انددازه "دهندده  محا ل نشان
ت اندد در بازاریدابی و /   ( که می محا ل )فرآیند یا ردما

ن گرایی رددما  اساسداً از     ."آور  ت یاد کندیا فرآیند فن
ن گرایی محا ل، به دیال ماهادت نداملو س آن در تضداد    

ملودد س آن متفدداو  اسددت. ندد گرایی ردددما    تاددباتابل
کننده و ذوق آن است. ند گرایی  تناسب با ناازها  مارفم

مفه ن ردما ، که ی  ردمت جدیدد  "( 1ردما  شامل )
هدا   کنندده، کده بده شدا ه    ( رابط مارف2در بازار است؛ )
کنندگان در ت یاد رددما   کند که مارفجدید  اشاره می
سابتم تح یل رددما ، کده شدامل راه    (۳درال هبتند؛ )
کننددگان اسدت.   ردما  واتعی به مارف ها  جدید ارائه

آور ، که باید اطوانان ااصل کندد کده رددما  را    ( فن۴)
   .[22]"ارائه کرد  ط ر مؤثرت ان بهمی

و  نددد گرایی سدددازمانی ادغدددان ع امدددل سدددازمانی   
ها  ن آورانده  رااتی از استراتژ است که به مدارانهمشتر 

از  رگدروه یهدا  ز جنبده  ادر یدعبدار  کندد، بده  اوایت می
هددا  ی یددا  شددرکت اسددت. ندد گرایی شددرکت در تابلاددت

ها  محا ال  جدید، ردما ، فرایندها  ت یاد و تکنا 
ها  بباار ن آورانه با ت انایی ااهش د. بنمدیریت آشکار می

هدا  بدازار   ها در شناسایی محا ل / ردما  و فرصدت آن
هدا   ساز  استراتژ ش ند، طرح جدید و بهانهمشخص می

و نادداز هددا  بددازار م جدد د بددرا  یاسددخا یی بدده فرصددت
هدا  سدریع   و به دنبدال فرصدت   شدهییشناساکننده مارف

ش اهد تجربی را در م رد  [21, ۴]هبتند. مطایعا  متعدد 
بدر عولکدرد یاددا کردنددد.     سددازمانیاثدر سدازنده ند گرایی    

عند ان ید  محدرک عولکدرد شدرکت      به سازمانین گرایی 
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 پهیای  باز   بی   بطغ قابلدت حسگی  باز   و عولکید شیکت تصهیلگی نقش  و  سازعان  نهگی ی نقش عدانج  بی س  

ت اند نتایج جدید  را به وج د باشد. شد  ن آور  میمی
آورد و م یت رتابتی را نببت به رتبا ایجاد کندد. درواتدع،   

گادر  رد د را در   تدهد که جهها اجازه میاین به شرکت
هدا  جدیدد را بده دسدت     بازار، دسترسی به بازار و فرصت

آورند. بر اساس استدالل ف ق، فرضاه یاشدنهاد  بده شدرح    
 زیر است:

3H :بر عولکرد شرکت تیثار معنادار دارد. ن گرایی سازمانی 

بر رابه  بین قابلیات   نوگرایی ساممانیمیانجی  اثر
 عملکرد شرکتبا حسگری بامار 

ط ر که در مباا  باال اشاره شد تابلات ابار  انهو
مرتبط ب ده  سازمانیبازار تبالً با عولکرد شرکت و ن گرایی 

هدا  ها گاهی اوتدا  بدا ت جده بده یافتده     است اما این ارتباط
تب ل برا  این نتدایج  ش د. ی  دیال تابلمتناتض تا ر می

متناتض، غفلت از مطایعدا  تبلدی اسدت تدا مفداهام مهدم       
دارله در ارتباط بان تابلادت ابدار  بدازار و عولکدرد     م

هدا   شرکت را در نظر باارندد. رتابدت شددید و ند آور     
دار را بدرا  بقدا و م فقادت    هدا  معندی  رادیکال، استراتژ 

، ند گرایی،  رونید سدازد. ازا ها  معاصر ضرور  میشرکت
  مناسبی از تابلات بازاریابی است؛ یعندی در تدالش   نتاجه

ها در بازار و ی ی  محاطدی شدرکت مدی   شرکت ن آور ،
دهدد کده راهکارهدا  رد د را در     ها اجازه میکنند و به آن

مدد رد چادد نای ارائدده محادد ال  و ردددما  جدیددد و  
 . [2۳]کنندگان تیاار دهندفرایندها  مدیریتی به مارف

را  سدازمانی تحقاقا  یاشان که اثدر مادانجی ند گرایی    
-دهندد  در مد رد روابدط اسدتراتژی     ترار می یم ردبررس

-عولکرد ، رابطه کافات رشد و رابطه م فقادت محاد ل  
رید    فرآیند برنامه .[2۴]گار  استراتژی  ب ده استجهت

استراتژی  عولکرد شرکت را اف ای  داده و ن گرایی رابطه 
رید   اسدتراتژی  و عولکدرد شدرکت را     ماان فرایند برنامه

ندد گرایی  (2015و هوکدداران ) 1کراکدد   کنددد.متوددای  مددی
عند ان مادانجی بدان گدرای  ند آور  تدام       را بده  سازمانی

. بدر اسداس   [25]اندد مدیریت و رشد شرکت تعریف کدرده 
 ش د:استدالل ف ق، فرضاه زیر باان می

4H :ابر رابطه تابلادت ابدار  بدازار بد     ن گرایی سازمانی 
 عولکرد شرکت نق  ماانجی دارد.

                                                 
1 . Kraiczy 

 

ناوگرایی  اثر تعدیلی پویایی باامار بار رابها  باین     
 عملکرد شرکت با ساممانی

دهنددده ن سددانا  مددداون ناشددی از ی یددایی بددازار نشددان
کننده و سارتار ه فناور ، تقاضا  مارفتیاارا  مرب ط ب

گدرارد و  رتبا است کده بدر فرآینددها  شدرکت تدیثار مدی      
بازارها  ی یا معود الً   کند.سریع را طلب می  رییرانعطاف

که ایدن تیاادرا     کنندیهایی را فراهم ماز این نظر فرصت
مبتقاواً ناازها  م جد د یدا فراینددها  عولاداتی را بدرا       

 .[26, ۴]برندی  مرس ن از بان مایجاد مبارها
محققان استدالل کردند کده ی یدایی بدازار ید  محداط      

  راد گمایارام نی رارجی اسدت. درنتاجده، مشداغل تادو    
زیرا ضون نظار  بر رفتارهدا و   کنندیرا تجربه م  ادهانای

دارلدی رد د     هدا ییها  رتبا، باید از منابع و ت انافعایات
اده کرده و مجدداً ترکاب کنند تا ردما  یا فرایندها  استف

بنابراین، بررسدی اثدر   . [28, 27]جدید و متفاوتی ارائه دهند
ی یایی بازار موکدن اسدت بانشدی مناسدب در      کنندهلیتعد

بر عولکدرد شدرکت    سازمانیم رد چا نای تیثار ن گرایی 
 .ارائه دهد

و ادباددا   در ادباددا  مدددیریت اسددتراتژی ، بازاریددابی
ن آورانه ادعاشده است کده اک سابدتم ید  عامدل کلادد       

کده شدرایط محاطدی     چرابرا  نتایج عولاا  صنعتی است. 
ت انایی اف ای  و یا تضعاف منابع و اسدتفاده از ت اندایی را   

شد د.  ن به ر د م جب ت یاد یا مانع ت یادد مدی  دارند که به
کرد، زیدرا ارزش   ت ان در ان وا ارزیابیدرواتع منابع را نوی

ش د. ی یایی بازار ها در تعامل با ناروها  بازار تعاان میآن
با عدن اطوانان باال، یاشدرفت فنااورانده و تیاادر بناداد  در     

ش د. ترجاحا  محا ال  / ردما  مارفی مشخص می
هددا مجبدد ر بدده تجدیدددنظر در در چنددان فضددایی، شددرکت

محاطدی جدیدد   ها  ر د برا  یریرفتن تیاارا  استراتژ 
  .[29, ۴]در برابر رتبا هبتند

ن گرایی سازمانی واببته به استراتژ  تودای  اسدت کده    
وکدار  برا  تضعاف اتداما  رتبا و بهبد د عولکدرد کبدب   

ید   دهدد تدا   است. درنتاجه، ن آور  به شرکت اجازه مدی 
انددداز  تنهددا از طریددق راه شددرکت از تقلاددد رتددابتی ندده  
فرد بلکه هونندان افد ای    محا ال  و ردما  منحاربه

ها مبتنی بدر  که هوه این ن آور  م انع ورود جل گار  کند
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 دهد که چدرا  ؛ این نا  ت ضا  میکننده باشدر استه مارف
 

ت انندد برندده تاودت یدا تبلایدا       ها  ن آورانه مدی شرکت
تشخاص اثر تعدیلی ی یایی بازار در ارتباط بان . [۳0] ندش

ن گرایی و عولکرد شرکت موکن است ید  ایاد   تابدل    
نبددبت بده هددر یدد  از ع امددل  تفبدار و نظددر  جایددب را  

 فرضدداه جداگاندده نشددان دهددد. بددر اسدداس اسددتدالل فدد ق،
 یاشنهاد  به شرح زیر است:

5H  عولکدرد  ا بد  ند گرایی سدازمانی  : ی یایی بازار بر رابطده

 شرکت نق  تعدیلی دارد.
 تابلاددت بددان رابطدده ر اهدددمددی تحقاددق ایددن درواتددع
 بررسدی  ار عولکرد و ن گرایی بازار، ی یایی بازار، ابار 

 را ن گرایی در م فقات ر اهدمی هوننان تحقاق این. کند
 عولکرد - بازار ابار  تابلات بان ماانجی متیار عن انبه
 - ند گرایی  بدر  تعددیلی  متیادر  عند ان به را  بازار ی یایی و

 ایدن  متیارهدا   بدان  رابطده  1 شدکل . کند بررسی عولکرد
 :دهدمی نشان را مطایعه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 مدل مفهومی )برگرفته از مطالعات محقق( .1شکل 
          

 روش تحقیق

هوببتای تدرار  -این مطایعه در زمره مطایعا  ت صافی
دارد. توان متیارها  این مطایعه  با استفاده از مقااس طادف  

تایی یاکر  برگرفته از سؤاال  استاندارد مطایعا  تبلدی   5
  راد گاز م ارد اندازه یفهرست 1جدول  اند.شده  راگاندازه

  دهد.ها را ارائه میو منابع آن

 اطالعات پرسشنامه تحقیق .1جدول 

 مدبع شماره سؤاالت مختصرنماد  متغیر

 P 9-10-11 [4] عولکرد شرکت

 INNO 5-6-7-8 [1] ن گرایی سازمانی

 MSD 1-2-۳-۴ [19] تابلات ابار  بازار

 MD 12-1۳-1۴-15-16 [30] ی یایی بازار
       

 هدا  نواینددگی جامعه آمدار  ایدن یدژوه  کارکندان     
. ب ده استر تهران ر درو در شهشرکت ر دروساز  ایران
  G*Powerافد ار  گار  ک هن در نرنبر اساس فرم ل نو نه

نفر بدرآورد   1۳0متیار تعداد نو نه کافی  ۴سؤال و 16برا  

شدده  هدا  نداتص و گدم   برا  رفع اثر یرسشدنامه . [۳1]شد
گار  شده ت زیع یرسشنامه بان افراد م رد نو نه 200تعداد 
جهدت   تکوال شدهیرسشنامه  17۳و درنهایت تعداد  گردید
 ها  آمار  م رداستفاده ترار گرفت.داده لاوتحلهیتج 

 هاافت ی

 آمار توصیفی

 spssاف ار ها  جوعات شنارتی از نرنبرا  تحلال داده
 1۳۴ ،دهندگانیاسخ کل ها نشان داد که ازاستفاده شد. یافته

 بده  مربد ط  سدنی  رده باشدترین . ب دند زن نفر ۳9و مرد نفر
. شدد یم شامل را نفر 89 تعداد که ب د سال ۴0 ایی ۳1 بازه
 50 ایدی  ۴1 بدان  نفر 2۳ و داشتند سن سال ۳0 زیر نفر ۳۴
. داشتند ترار سال 50  باالدهندگان یاسخ از نفر 27 و سال
 و پلمید دفد ق  تحادالی  مددرک  نفدر  55 نفدر،  17۳ بان در
. ب دندد  ارشد کارشناسی نفر ۴2 و یابان  نفر 76 ،ترنیایا

مالاد ن   6 ایدی  ۳ بدان دهندده  یاسخ افراد اکثر ماهاانه درامد
 .داشت ترار ت مان

 عملکرد شرکت

 

 پویایی بازار

 نوگرایی سازمانی

 

قابلیت حسگری 

 بازار
 



 

 تحقیق گیریاندازه مدل پایایی و . روایی2جدول 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی کرونباخ یآلفا یبار عامل النماد سؤ متغیر

 تابلات ابار  بازار

Q1 0,860 

0,762 0,851 0,597 
Q2 0,8۳6 

Q3 0,8۳۴ 

Q4 0,506 

 ن گرایی سازمانی

Q5 0,806 

0,865 0,908 0,71۳ 
Q6 0,827 

Q7 0,852 

Q8 0,889 

 عولکرد شرکت
Q9 0,792 

0,70۳ 0,8۳5 0,629 Q10 0,852 

Q11 0,7۳1 

 ی یایی بازار

Q12 0,688 

0,852 0,895 0,6۳2 
Q13 0,725 

Q14 0,85۳ 

Q15 0,868 

Q16 0,827 

 

 آمار استدباطی

  سداز تخوان مددل در ایدن مطایعده بدر اسداس مددل      
با استفاده از رویکدرد ادداتل مربعدا      1معادال  سارتار 

 WarpPLS افد ار با کو  نرنها هفرضا م نبرا  آز 2یج ئ

این نرن اف ار می ت اند در .استفاده ترار گرفت م رد 7ورژن 
آور  تحقاقا  تجربی برا  تج یه و تحلال داده ها  جوع

شده )به عن ان مثال، نظرسدنجی بدا یرسشدنامه( و آزمدای      
چندد  اف ار تحلادل  در این نرن .ا  استفاده ش دروابط فرضاه

متیار  بباار نارومندد از ردان اده رگرسدا ن چندد متیادره      
ص ر  می گارد ا که به محقق امکان می دهد مجو عه ا  
از معادال  رگرسا ن رابه ط ر هو مان م رد آزمد ان تدرار   

 دو در WarpPLS از اسدتفاده  با تبلی تجربی دهد. مطایعا 
 دازهاند  مددل  ارزیدابی ( 1: )کنندد می مدل را ارزیابی مراله
 ها  سازه از معتبر و اعتواد تابل اتداما  ایجاد برا  گار 

                                                 
1 . SEM 

2 . PLS 

جهددت  سددارتار  مدددل آزمدد ن(  2) و ، مدددل در م جدد د
 و مددل  در شدده  مشدخص  روابدط  آمدار   اهوات ارزیابی
 .[۳2]مدل بانی یا  ت انایی

در معادال  سارتار  که   ابر اساس رویکرد دومراله
، تحلادل  اسدت و مددل سدارتار      راد گانددازه شامل مدل 

ماد ان بدرازش مددل      راد گمنظ ر انددازه به ۳عاملی تییاد 
 شد. تجربی انجان   هابا داده  راگاندازه
شامل   راگمعاارها  برازش مدل اندازه WarpPLSدر 

. مقددادیر 1ازجولدده  باشددندیمعاارهددا  روایددی و یایددایی مدد
. روایدی  2تدر باشدند    ر بد  0,5بارها  عاملی کده بایدد از   
. مقدادیر  ۳تدر باشدد   ب ر  0,5هوارا باید از مقدار اداتل 

کرونبدا  و یایدایی ترکابدی بدا  از ادداتل        ضریب آیفا
نتایج روایدی و یایدایی    2. در جدول [۳2] باشند 0,7آستانه 

 آورده شده است.    راگمدل اندازه
 مطایعده  متیارهدا   که دهد می نشان نتایج کلی، ط ر به

                                                 
۳ . CFA 
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هبدتند، چدرا کده تودان      رد بی  گار  اندازه برازش دارا 
 معاارها  روایی و یایایی در بازه م رد تب ل  می باشند.

معاارها  برازش مدل سدارتار  شدامل    WarpPLSدر 
. مت سط ضدریب  1ازجوله  باشندیمعاارها  تناسب مدل م

، (باشدد مدی  05/0ز کوتر ا )مقدار تابل تب ل برا  آن 1مبار
 )مقدار تابدل تبد ل بدرا  آن    2شدهلیتعد . ضریب تعاان2

 ۳. مت سط عامل  ت رن واریان ۳و  (باشدمی 05/0کوتر از 

رطی چندگانه است( مقدار تابدل  )معاار  برا  بررسی هم 
. معاارهدا  تناسدب   [۳2]باشدد مدی  5کوتر از  تب ل برا  آن

 ند.شده اارائه ۳مدل در جدول شواره 

 های تناسب مدل تحقیقشاخص .3جدول

 مقدار مدل تحقیق معیار
مقدار 

 قبولقابل

 p 0,05>p<0,001(  0,۳۳9) مت سط ضریب مبار

 p 0,05>p<0,001( 0,۳59) شدهلیضریب تعاان تعد

 -<5 1,۳10 مت سط عامل  ت رن واریان 

 
معاارها  دیار برا  بررسی مدل سارتار ، معاارهدا   

که شدامل ضدریب تعادان و     باشندیبانی مدل متدر  یا 
 R2 بدرا   تبد ل  تابدل  مقدار سهمعاار است ن گابر هبتند. 

 و مت سدط  ضعاف، ترتاب به که 65/0و  25/0، 19/0 شامل
 باال  مقادیر گابر است ن معاار برا . ش ند می براورد ت  
 باشدد  می تحقاق مدل بان یا  تدر  کافات نشانار صفر

و معاار است ن گابر باال  صفر نشانار این است مددل در  
. [۳2]الزن برر ردار است ناب اشده از تدر  ینظر گرفته

 ۴مدل در جدول شدواره   ناب امعاارها  ارزیابی تدر  ی
 ند.شده اارائه

 مدل تحقیق نیبشیهای ارزیابی قدرت پشاخص .4جدول

 بینضریب پیش ب تعیینضری متغیر

 0,۳1۳ 0,۳07 عولکرد شرکت

 0,۴16 0,۴11 سازمانین گرایی 
       

و سدارتار  در    راد گمعاارهدا  بدرازش مددل انددازه    

                                                 
1 . APC 

2 . ARS 

۳ . AVIF 

کده   ه شددند و مشدخص گردیدد   نشان داد ۴و  ۳، 2جداول 
ایدن مطایعده از روایدی و یایدایی الزن بررد ردار       متیارها 

متیار  ت انندیر بی مهو هوننان متیارها  مبتقل ب ندهبت
بانی کنندد. بدا ت جده بده ایدن مد ارد نتدایج        واببته را یا 

، 2در شدکل  .شده استارائه 5تحقاق در جدول  ها هفرضا
دار  و مدل سارتار  هوراه با مقادیر ضریب مبدار، معندی  

هدا بدرا  هرید  از متیارهدا، و     هوننان ضریب تعادان آن 
 شده است.ها ارائهرط ط بان آن

شد د، فرضداه   مدی  بدرآورد  5گ نه که در جددول  انهو
نخبت، یعنی اثر ابار  بدازار بدر عولکدرد شدرکت، بدا      

دار و ، معندی %95در سدط  اطواندان    0,۳16ضریب مبدار  
تدرار گرفدت؛ فرضداه دون،     دامثبت ارزیابی شد و م رد تائ

یعنی تیثار ابار  بازار بر ن گرایی سدازمانی، بدا ضدریب    
دار ارزیابی شد و ، معنی%95طوانان در سط  ا 0,6۴1مبار 
ترار گرفت؛ در م رد فرضاه سد ن، یعندی تدیثار     دام رد تائ

 0,2۴2ن گرایی سازمانی بر عولکرد شرکت، ضریب مبار  
به دست آمد و این  فرضاه نا  مد رد   %95و سط  اطوانان 

ترار گرفت؛ و در م رد فرضداه چهدارن، یعندی نقد       داتائ
عولکدرد   بدا   بان ابار  بازار طهماانجی ن گرایی در راب

هدا  دو طدرف   گفت به دیال اینکه رابطده  ت انیشرکت، م
، ید ، ند گرایی   باشندیمتیار  ن گرایی سازمانی،  معنادار م

ت اند نق  ماانجی بان ابار  بازار و عولکرد شرکت  می
، مارمبتقاباشد. برا  به دست آوردن ضریب مبار غداشته 

ضرایب مبار مبتقاوی کده متیادر    ضر از ااصل ت انیم
 ن گرایی در آن ترار دارد، استفاده کرد.

 ب د ماتد ان  معنادار مبتقام فرضاه ماانجی غار اثر چ ن
سدنجاد.   VAF آمداره  با ماانجی مبتقام غار اثر شد  تعان

سه معاار م رد تب ل برا  آن بدین ص ر  است که مقادیر 
 %20مقادیر بان  نشان دهنده ماانجی گر  کامل؛ %80بال  
 %20نشانار ماانجی گدر  ج ئدی و مقدادیر زیدر      %80ایی 

 نشان گر عدن وج د اثر م رد تب ل برا  ماانجی گر  است
 (.1۳98)رس یی و هوکاران، 

نتایج مادانجی گدر  متیادر     5هوان ط ر که در جدول 
ن گرایی سازمانی آورده شده است، برا  فرضاه چهارن اثدر  

معنادار است. با ت جه به اینکده مقدادر   غارمبتقام و اثر کل 
اسدت   %80- %20برا  ایدن فرضداه بدان بدازه      VAFاماره 

شد  این ماانجی گر  مناسب از ن ع ج ئی است و تایاد 
 می ش د.
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درنهایت فرضاه یدنجم مبندی بدر تدیثار نقد  تعددیلی       
عولکدرد   بدا  ی یایی بازار بر رابطه بدان ند گرایی سدازمانی   

، نود دار بررسدی   ۳ ثبت بد د. شدکل  شرکت نا  معنادار و م
 ر متیاّرها در دو اایت متفاو  باال و یایان متیاّر  انببت تیا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 )مدل نهایی( تحقیق آزمون شدهمدل  . 2شکل 

 WARP-PLSافزارنتایج رگرسیونی چند متغیره فرضیات پژوهش در نرم . 5جدول 

 و میانجی(مدل اول )بدو: حضور متغیر تعدیل گر 

 ن ع اثر مبار
ضریب 

 مبار

رطا  

 استاندارد
 آماره تی

سط  

 معنادار 

 p<0,001 7,010 0,069 0,۴8۴ مبتقام و کل عولکرد  ابار  بازار

 مدل دوم )با حضور فقط متغیر میانجی(

 p<0,001 ۴,816 0,071 0,۳۴2 مبتقام عولکرد  ابار  بازار

 p<0,001 9,606 0,067 0,6۴1 مبتقام ن گرایی ابار  بازار 

 p<0,001 ۳,686 0,072 0,266 مبتقام عولکرد ن گرایی 

 ماانجی عولکرد ن گرایی ابار  بازار 
 p<0,001 ۳,۴۴6 0,052 0,171 غارمبتقام

 p<0,001 8,262 0,069 0,51۳ کل

 VAF 0,۳۳۳آماره 

 مدل نهایی )با حضور متغیر تعدیل گر و میانجی(

 p<0,001 ۴,۴28 0,071 0,۳16 مبتقام عولکرد  ابار  بازار

 p<0,001 9,606 0,067 0,6۴1 مبتقام ن گرایی ابار  بازار 

 p<0,001 ۳,۳۳0 0,07۳ 0,2۴2 مبتقام عولکرد ن گرایی 

 ماانجی عولکرد ن گرایی ابار  بازار 
 p=0,002 ۳,1۳2 0,052 0,155 غارمبتقام

 p<0,001 7,560 0,069 0,۴71 کل
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 و میانجی(مدل اول )بدو: حضور متغیر تعدیل گر 

 ن ع اثر مبار
ضریب 

 مبار

رطا  

 استاندارد
 آماره تی

سط  

 معنادار 

 VAF 0,۳29اره آم

 p=0,018 2,12۴ 0,07۴ 0,157 تعدیلی عولکرد  یگرایی یایی بازار* ن 
   

،  ۳. با ت جده شدکل  دهدیتعدیلار )ی یایی بازار( را نشان م
که ی یایی بازار یایان است، تدیثار ایدن متیاّدر بدر      یزمان در

 رابطدده )ندد گرایی سددازمانی و عولکددرد شددرکت( بددا شدداب
ارکت است به صد رتی کده ابتددا بدا      تیاارا  کم در اال

شدده و  سدپ  ثابدت   افتده یشاب تیاارا  رالی کم کداه  
اسدت . امدا    افتده ی یمجدد با شاب تیاارا  رالی کم اف ا

که ی یدایی بدازار باالسدت، بدا شداب       یاین تیاارا  درزمان
تیاارا  زیاد در ادال ارکدت و دارا  ن سدانا  رفتدار      

تن باالتر نو دار ارکتی است. هوننان ترار گرف  ترب ر 
گر این ی یایی بازار در سط  باال نببت به سط  یایان نشان

و عولکدرد بدا ی یدایی     امر است که رابطه ن گرایی سازمانی
 بازار باال  باشتر از زمانی است که ی یایی بازار یایان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 ن پویایی بازارتغییرات متغیرها در سطح باال و پایی .3شکل
         

مدل اول )بدون اض ر متیار تعددیلی   در مقایبه نتای 
)فقط اض ر متیار مادانجی( نشدان    و ماانجی( با مدل دون 

بازار بر عولکرد شدرکت   می دهد که اثر کل تیثار ابار 
اندکی ب رگتر از اایتی است که نق  ماانجی وج د ندارد. 

ر  ند گرایی سدازمانی   این باانار اهوات اض ر ماانجی گ
در جهت دهی بهتر روابط بان تابلادت ابدار  بدازار بدا     

 عولکرد می باشد. 
مدل اول )بدون اض ر متیار  در مقایبه هوننان نتایج

)اض ر متیادر مادانجی و    تعدیلی و ماانجی( با مدل نهایی 
بازار  متیار تعدیلی( نشان می دهد که اثر کل تیثار ابار 

کی ک چکتر از اایتی است که نقد   بر عولکرد شرکت اند
تعدیلی وج د ندارد. و ایدن بده دیادل آن اسدت کده متیادر       
ی یایی بازار در سط  باال تاثارا  ب رگتر  بدر روابدط بدان    
ن گرایی سازمانی با عولکدرد شدرکت دارد ویدی در سدط      

 یایان این تاثارا  نامالیم و نایایدار می باشد.
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 و پیشدهادها گیرینتیج 

طدد ر مفهدد می ارتبدداطی بددان تابلاددت یعدده بددهایددن مطا
و ی یدایی بدازار را بددا    ابدار  بدازار، ند گرایی سددازمانی   

ط ر راص، این مقایه ادعدا  کند. بهعولکرد شرکت ایجاد می
ت اندد ند گرایی را   کند که تابلادت ابدار  بدازار مدی    می

تق یت کندد. ایدن یاشدنهاد بدا تحقاقدا  اصدلی در مد رد        
دهدد  بی سازگار اسدت، کده نشدان مدی    ها  بازاریااستراتژ 

کند تا ناازها  ها کو  میتابلات ابار  بازار به شرکت
 م تدع بده ناازهدا    بازار در اال ظه ر را شناسایی کنند، به

 کنندگان یاسخ دهند و روند بدازار را ارزیدابی کنندد.   مارف
بنابراین، فرض بر ایدن اسدت کده تابلادت ابدار  بدازار       

 .رایی و هدف یادگار  مفاد اسدت منطقی است و برا  ن گ
  این مطایعده در مد رد اثدرا  معندادار     دیاتیدرواتع نتایج 

ابار  بازار و ن گرایی بر عولکدرد شدرکت در راسدتا     
باشد.  هوننان اثدرا  مادانجی و   می [26, 12, ۴]مطایعا 

باشدند. در راسدتا    مدی  [۴]تعدیلی نا  در راستا  مطایعده  
باان داشت کده ی یدایی شدرایط     ت انیمنق  تعدیلی  داائت

بازار در تعاان م فقات ید  سدازمان نقد  مهودی دارد و     
زیرا، هرگ نده تیاادر در    ها نباید آن را نادیده باارند.شرکت

هدا در برابدر محداط تدیثار     محاط، بر نح ه واکدن  شدرکت  
تار ، شرایط محاطی تیثار متنی در رفاریدعبار به گرارد.می

ت اندد  ، شرایط بدازار مدی  االنادرع شرکت ر اهد داشت.
ها را ایجداد  ها بدهد و اناا ه آن  جدید  به شرکتهادهیا

به تیاادرا  محاطدی یاسدخ     ت انندیمها آن که ط ربهکند، 
دهند. هوننان این مطایعده بدا نشدان دادن اهوادت تابلادت      

دیلی ابار  بازار و ن گرایی سازمانی با اض ر نق  تعد 
بدا عولکدرد    نابد  اید ی یایی بازار بر روابط بان متیارها  

، مدؤثر با استراتژ  ن آور   کند.شرکت، به ادباا  کو  می
را بهبد د بخشدند و عولکدرد     هدا تاتابل ت انندیمها شرکت

بهتددر  نبددبت بدده رتبددا  ردد د داشددته باشددند. ی یددایی و  
، کده  کننده متورک  استط ر مبتقام بر مارفت انوند  به

ناداز بدرا     نیتدر مهدم عند ان  کنندده بده  به رضایت مادرف 
در ایدن راسدتا،    اشداره دارد.  مد یط النم فقات سازمانی 

بدا   کنندده مادرف درجه باالتر  از ی یایی از منظر بدازار و  
ینهان  جهانت ت انیمتیاارا  مکرر در محاط هوراه است و 

ط ر مبدتقام  این مطایعه را چنان باان کرد که وف ر منابع به
 .گرارندیمبر عولکرد  تیثار 

هددا  اتتادداد  علددل ایخادد ص  ، بنادداهاددالنیبدداا
تشخاص بدازار مهدار     تاها  ر دروساز  باتابلشرکت

آور ، تفبار، اسدتفاده از هد ش   باشتر  در یادگار ، جوع
ت اند بدرا   تر از هوه، این ه ش بازار میبازار دارند و مهم

و دفداع در تایدب عولکدرد    اوله به شدکل مدارک تجدار     
کننده باشد. محداط  باشتر در برابر رتبا در بازار آشفته کو 

بازار هون ن ی یایی ایدن ااتودال را دارد کده در صد ر      
عولااتی شدن چنان اطالعاتی در بازار منجدر بده واریدان     
اف ایشی در  عولکرد ش د. چنددین دهده تحقادق در مد رد     

اشددرفت ندد گرایی هددا  مختلددف بدده درک بهتددر و یرشددته
و رفتدار ن آورانده    کنندده مارف-در سط  شرکتسازمانی 

است. در این مقایده   افتهیردما  در سط  فرد  ارتااص
در ید  شدرکت    ابدار  بدازار  ادعا شد که هرچه سط  

کده   ابدد یینا  اف ای  مد  ، ن گرایی سازمانیابدییاف ای  م
 ن به ر د تیثار مبدتقاوی بدر عولکدرد شدرکت از طریدق     به

 سدازمانی درآمدزایی درنتاجه اوایت باشتر دارد. ند گرایی  
کنندده از  ت اند روش یا نح ه مشاهده و اوایت مادرف می

تجددار ، محادد ال  و ردددما  آن را تق یددت کنددد.     
دانشددوندان مدددیریت تقریبدداً منحاددراً رو  تددیثار تابلاددت  

اندد.  ابار  بدازار رو  تعدداد  از متیارهدا متورک شدده    
م جب شده اسدت تدا از منظدر اسدتراتژ       هاآن  هاتالش

تر ش د. این بان  از بازار، ت انایی درک ابار  بازار مهم
مفاهام ن گرایی و مکانا ه کدردن کدل     راکارگچا نای به

کند. بر این اساس، ما چارچ بی را ارائه فرآیند یشتابانی می
دادیم که درک مدا از تابلادت ابدار  بدازار را گبدترش      

ن گرایی رابط محکم بان ابدار  و  مقایه ین دهد، در امی
رابطده بدان    سازمانی، ن گرایی اریدعبار عولکرد است. به

کندد.  تابلات ابار  بازار و عولکرد شرکت را واسطه می
ی یدا بدرا  تق یدت عولکدرد       هدا ییازیحاظ تئ ر ، ت اندا 

مؤثر، کارآمد و سریع   رییرها واکن اند، زیرا آنشدهثابت
یردارجی تق یدت مد     هدا یثباتیرا در برابر بی  شرکت 

آور  درآمددد و هددا  جوددع، و هوننددان بددا فرصددتکننددد
 .رندد اگیعولااتی از آن امتااز م  هانهیاب ارها  کاه  ه 

ت اندد در صدنایع کدامالً رتدابتی در دنادا مانندد       این امر مدی 
 ر دروساز  بارزتر باشد. 

را   داریاز دیدگاه عولی، ایدن مطایعده یاامددها  معند    
اول، تورکد  بدر    کندد. برا  مدیران و بازاریابان فدراهم مدی  

ت اندد عولکدرد را   ن گرایی است، م فقات در ند گرایی مدی  
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ر بی سنج  ثانااً، مدیر باید بت اند بازار را به بهب د بخشد.
مبدتقر باشدتر      هدا بتمادر انجان ابار  بازار، س کند.

عولکرد متورک  باشد  الزن است. سنج  بازار باید بر بهب د
 .دهدد را اف ای  می زیرا عولکرد ر   رشد یا س دآور 

ند آور  بایدد    ابار  بازار باید بر ن گرایی متورک  باشد.
باشددد تددا م فقاددت در  کنندددهو ماددرف م ردتبدد ل بددازار

محققدان مددیریت   .ها بت اند عولکرد را بهب د بخشدن آور 
ادباا  مدیریت م ج د استراتژی  و بازاریابی باید فراتر از 

بر ت سعه و تق یدت محداط ند آور     ت انندیباشند. مدیران م
عن ان استراتژ  بهب د م یت رتابتی تورکد   برا  کارکنان به
ها  مددیریت داند  موکدن اسدت بادن       کنند. ادغان ایده

 مفاد  به تکوال مدل این مطایعه ارائه دهد. 
تابلادت   با ت جه بده فرضداه اول مبندی بدر تائادد تداثار      

هدا   ابار  بازار بر عولکرد شرکت به مدیران نوایندگی
گدردد یااادر  مبدتور    رد درو یاشدنهاد مدی   شرکت ایدران 

ا ادث و روندها  شرکت را در سط  دارلدی و ردارجی   
ها  محا ال  و یدا نارضدایتی   را اف ای  دهند و شکبت

مشتریان  که ااصل عولکرد منفی شرکت ب ده است را بده  
ا  زمانی ک تاه به ص ر  مادانی و بدا اضد ر   هط ر دوره

ر د مشتاریان انجان دهند و رروجدی کدار را بده صد ر      
بندد  کدرده و سدپ  بدا     روز ، طبقده یایااه داده فعال و بده 

رعایت اوی یت، سعی در رفع عد املی شد د کده باشدترین     
اند. هوننان یاشنهاد تاثار بر  عولکرد منفی شرکت را داشته

هدا   راد ص فرصدت  بازار فعلی و آتی بهگردد عالئم می
دارلی و جهانی آینده این صدنعت در بدازار، بدا اسدتفاده از     

بانی و برگ ار  جلبا  ط فان فکدر  بدا   ها  یا تکنا 
اق تی، اعضدا   -ها  بازرگانیسازان، شرکتاض ر تطعه

ها  بازاریابی ت زیع و ر د مشتریان انجان ش د و استراتژ 
بهبد د عولکدرد شدرکت بده صد ر        آماخته مناسب بدرا  

 ا  تدوین گردد.جانبههوه
بات جدده بدده تائاددد فرضدداه دون مبنددی بددر تدداثار تابلاددت 
ابار  بازار بر ن گرایی سازمان، به مدیران شرکت ایدران  

گدردد بدا ایاد بردار  از سدارتارها      ر درو یاشدنهاد مدی  
ها  م فدق ر دروسداز    مدیریتی، فنی و بازاریابی شرکت

راسدتا  بهبد د سدارتارها  سدازمانی، مددیریت       جهان در
بدردار ، اتددان   ارتباط با مشتریان و فرآیندها  ت یاد و بهره

نوایند. با ت جه به شرایط رتابتی بازار در صادرا  رد درو  
که کافات محاد ال  و امکاندا  بده روز، رروجدی ید       

گردد، این شدرکت  روز است، یاشنهاد میسازمان ن گرا و به
هدا  کارکندان، داند  و    گر  بازار، مهار د ا با رویکر

تخاص ت یاد جهت بهب د کافی و کوی محا ال  رد د  
را ارتقا بخشند و عالوه بر اینکه بایبدتی اطالعدا  الزن در   

هدا  ناشدنارته بدازار  را بدسدت بااورندد،      را ص بخ 
شددنارت مشددتریان بددایق ه در سددایر کشدد رهایی کدده بددرا  

سب هبتند را باابندد. بهتدر   صادرا  محا ال  شرکت منا
هددا  ندد گرایی سددازمانی در رادد ص   اسددت اسددتراتژ 

ها  اتتااد  صادرا  محا ال  متناسب با فرهن ، زمانه
کش ر مقاد و رویکردها  بازاریابی مناسب بدا آن کشد ر   

 تدوین گردد.
با ت جه به تائاد فرضاه س ن مبنی بر تاثار ند گرایی بدر   

هددا  شددرکت ندددگیعولکددرد شددرکت، بدده مدددیران نوای 
گدردد بدا ت جده بده اینکده اسداس       ر درو یاشنهاد میایران

ها  ن گرا مبتنی بر رویکرد سابدتوی بدا تاکادد بدر     سازمان
ها  سازمانی است، مفه ن ر دکنتریی در تودامی  ت انوند 
هدا   ها  سدازمان بدا اسدتفاده از رد درهبر  و تدام     بخ 

وه، با اضد ر  ر دکنترل هوراه با تعاون در معنا  واتعی کل
مراتدب  ها  مختلف سازمان محقق ش د. سلبهکارکنان رده

مبط ،  مدیریت ماتریبی و یادگار  مشدارکتی هودراه بدا    
انعطدداف بددا بازارهددا  جهددانی و در نهایددت اسددتقبال از    

گدرار   بناان، جر  و اشدتراک ها  دان ها  شرکتطرح
ها برا  ی شد  سدالیق مشدتریان دارلدی و ردارجی      ایده
 گردد.  هاد مییاشن

بات جه به تائاد فرضاه چهدارن مبندی بدر تداثار مادانجی       
 عولکرد با بازار ابار  تابلات رابطه بر سازمانی ن گرایی

گردد شرکت در ابار  بدازار، باشدتر   شرکت، یاشنهاد می
ا ل مح رهدا  ن آورانده و مددرن، بده کبدب اطالعدا        

دید ی  بپردازد تا ایا ها، محا ال  و فرآیندها  ن  و ج
یابی، بت اند الوتحلال و راهیابی، یاالی ، تج یهاز اقاقت

عولکرد کلدی شدرکت را بهبد د ببخشدد. هونندان م اندع       
رفتار  و ارزشی جر  و اسدتفاده از  اطالعدا ، داند  و    

هایی مانند نب د تکن ی ژ  در دارل ها  رتبا به بهانهمهار 
ااهاان، ها  الزن، بدا کود  دانشد   و عدن وج د زیرسارت

 ها  مهندسی معک س و غاره برچاده ش د.روش
عولکدرد  ا بد  ند گرایی سدازمانی  ی یایی بازار بدر رابطده   
یاشنهاد مدی گدردد کده مددیران      شرکت نق  تعدیلی دارد.

رد درو، مجو عده رد د را  بده     ها  شرکت ایراننوایندگی
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سددوت درک بهتددر  از ی یددایی بددازار، سدد ق دهنددد و     
ر زمانه جر  و ت سعه دان  ن آورانه ها  آنان را دت انایی

هدا  الزن مانندد مام ریدت بازدیدد و کبدب      با ایجاد زمانه
هدا  م فدق جهدانی،    ها  ن ین شرکتاطالعا  از فناور 

هدا   تق یت رابطه کارکنان و صنعت با دانشدااه و شدرکت  
دان  بناان جهت، انجان دهند.  با ت جده بده اینکده ی یدایی     

گدردد  ت داشته اسدت، یاشدنهاد مدی   بازار نق  تعدیلار مثب
مدیران بازاریابی و تحقاق و ت سعه شرکت، ع امل محاطی 

گرارند )مانند نر  ارز، روابط تجدار   که بر سازمان اثر می
با کش رها  دیار، تقاضا  بازار، ت انان وزار  صدوت و   

هدا   غاره(، بازیاران اصلی زنجاره تامان و ت زیع)شدرکت 
ها  اول بدار و غادره( و   ها، شرمتنساز، مطایبا  آتطعه

ع امددل تحواددل شددده بددازار) ماننددد فشددار تکن ی ژیدد ،   
هدا( را بده طد ر    استانداردها  ر استه شده جدیدد، دویدت  

روز مداون رصد کنند و توامی این اطالعا  به صد ر  بده  
دار  شد د تدا در زمدان    در یایااه داده شرکت ثبدت و ناده  
ا  یدت ایدن ع امدل زمانده    بروز ن آور  در سازمان، با رعا

 بهترین استراتژ  تدوین و اجرا ش د.
 ناد  بددون   مطایعده  باان داشت که این ت انیمدر یایان 
کشد رها   سایر به ت اندنوی ی وماً هاافتهی. نابت محدودیت
 تعودام  باشدتر  یدا  کوتر ملی سارتارها  و منابع با یا صنایع

 ایدن ، اسدت  یمقطع ن ع از تحقاق طرح، این بر عالوه. یابد
یژوهشداران   هونندان،  کند.می محدود را علی تیثارا  نا 

از  ااضدر،   هدا افتهی تییاد برا  ت انندیمدر مطایعا  آتی 
 را سد گار   اثدر  و بهدره گارندد   چندمنظ ره  هاداده طرح

دراددل کددردن متیاددر جدیددد  هوندد ن  بددا. دهنددد کدداه 
یمد  کارآفرینی به مدل این مطایعده،  استراتژی   راگجهت
 آمدار ، ازنظدر   هوننان. آورد دست به باشتر  بان  ت ان

 لاد فراتحل مطایعده  ید   انجدان  بدر  ت انندیم آینده مطایعا 
 تعدداد   کده  واتعادت  ایدن  بده  ت جه با ژهیوبه کنند، تورک 
 ند گرایی سدازمانی   نده ازم در کده  دارد وجد د  کوی مطایعه
 اثدر  نندد ت ایم آینده در متاآنایا  مطایعا . است ب ده هوراه
. کنندد  بررسی کننده ران گرایی مبتنی بر مارف کنندهلیتعد

   در زمانه ت سعهابهیمقاهوننان در نظر گرفتن مطایعا  
( افتده یت سدعه  وت سعه دراال کش رها  مقایبه) اتتااد 

 کود   فعلدی  ادباا  به یژوهشی  هاتالش ت اند چنانمی
 .کند
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