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 دو يلگريتعد اثر درنظرگرفتن با ،ينوآور رد را نانهيکارآفر يابيبازار ریتأث پژوهش نيا: دهیچک

 عملكرد و ينوآور نیب ةرابط و ندک يم يبررس ،يسازمان ساختار و يریادگي به شيگرا عامل
 و رانيمد پژوهش، نيا يآمار ةجامع .سنجد يم پژوهش نظر مورد يالگو قالب در را يابيبازار
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 فروش و بازاريابي کارکنان و رانيمد بین در عدد 250 تعداد به که است قبولم ييروا و ييايپا
 تحلیل و گشتازب پرسشنامه 195 تعداد که دش توزيع نظر مورد صنعت سه در فعال شرکت 42
 نوآوري و ،نوآوري رد کارآفرينانه بازاريابي داد نشان نظر مورد الگوي بررسي از حاصل نتايج. شد
 سازماني ساختار و يادگیري به گرايش ،همچنین و دارد تأثیر صنعت سه هر بازاريابي عملكرد بر
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  مقدمه

 دستیابي و بقا يبرا جهاني، سريع تغییرات وجود با ،امروز جهاني رقابت پوياي محیط در ها سازمان
 و کوين) اندشده متعهد کارآفرينانه هايفعالیت ياجرا به ايفزاينده طوربه ،رقابتي هايموفقیت به

 يابيبازار خاص يهاچالش با ديجد يگذارهيسرما که دهد يم نشان قاتیتحق(. 2010 کوراتكو،
 و يابيبازار(. 2004 گروبر،) برسد جهینت به يسنت يابيبازار يها هویش با ندتوا يمن که است همراه
 تیاهم از رشدبهرو يآگاه يول ،ندشو يم گرفته درنظر مجزا ةرشت دو ،يسنت طوربه ،ينيکارآفر
 يبرا ييهاتالش به منجر راًیاخ موفق، ينيکارآفر در يابيبازار و يابيبازار در ينوآور و ينيکارآفر

 از ياصل مقصود(. 2000 استوکس،) است شده نانهيکارآفر يابيبازار صورت به رشته دو نيا بیترک
 و يابيبازار يها هرشت اشتراک وجه از يمناسب فهم به دنیرس ،نانهيکارآفر يابيبازار اصطالح خلق

 يابيبازار در نوآورانه يكردهايرو اتخاذ متقابالً و يابيبازار بر نانهيکارآفر رفتار ریتأث درک و ينيکارآفر
 به متفاوت يكرديرو انگریب نوظهور، و يارشتهانیم يدانش بةمثا به ،نانهيکارآفر يابيبازار .است بوده
 از يرویپ يجا به تا کوشديم ،بازار به توجه با شرکت،. است شرکت درون يابيبازار فيوظا نقش
 جاديا سمت به موجود، يبازارها در بهتر يرسانخدمت يجابه و کند يرهبر را آنها ان،يمشتر

 و جو ،يابيبازار بخش در که آورند فراهم را يطيشرا ديبا ها سازمان. بردارد گام ديجد يبازارها
 همینبه. بپردازند کارآفرينانه هايفعالیت به بخش نيا افراد تا ودش حكمفرما کارآفريني روحیة
 خود يابيبازار کارکنان میان در کارآفرينانه هايفعالیت ترويج حال در مشتاقانه هاسازمان سبب،
 راهبرد يسازادهیپ و نيتدو مرکز در عملكرد يبررس(. 1387 ،يدهاشمیس و يممدوح) هستند

 ماتیتصم الزامات و اثرات که ندک يم ایمه را يفرصت و روش ران،يمد يبرا و است يابيبازار
از  نانهيکارآفر يابيبازار ،نيبنابرا (.1995 ،يرسیپ و )کراونس کنند يابيارز را خود يراهبرد يابيبازار
بر عملكرد  يتوجه انيمثبت و شا ریتأث ،سازمان در يورآهمچون نو ،يانجیم يرهایمتغ قيطر

 نیارتباط ب يکه بررس گرفت  جهینت توان يم شد، گفته آنچهتوجه به  با. رددا هاشرکت يابيبازار
 لگريتعد يرهایو درنظرگرفتن متغ يسازمان ينوآور قياز طر ،يابيو عملكرد بازار نانهيکارآفر يابيبازار

 زاتیو تجه انهيرا ومخابرات و ارتباطات  ،يصنعت ونیدر سه صنعت اتوماس ،روابط نيا رد اثرگذار و
 نانهيکارآفر يابيبه بازار شتریدر توجه ب عيصنا نيا به دارند، دهیچیروزافزون و پ يکه رقابت ،تالیجيد

 کشور عيصنا در را يابيبازار ينظر میمفاه ياجرا و رساند يم ياري يابيو ارتباط آن با عملكرد بازار
 ریثتأ يبررس به پژوهش نيا در ،نيبنابرا .سازد يم شدهانجام پژوهش بر يمبتنو  ترشدهحساب

 و 1يریادگي به شيگرا عامل دو يلگريتعد اثردر نظرگرفتن  با ،ينوآوربر  نانهيکارآفر يابيبازار

                                                           
1. Learning Orientation 
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 به و دشو يم دهیسنج يابيبازار عملكرد بر ينوآور ریتأث ،و سپس دشو يمپرداخته  ،1يسازمان ساختار
 يبررس مورد يهاشرکت در يابيبازار ردكعمل بر چگونه نانهيکارآفر يابيبازار که ياصل پرسش نيا

  .شوديم داده پاسخ است رگذاریتأث
 

 پژوهش ینظر نةیشیپ

 انيمشتر حفظ و آوردندستبه يبرا ها تفرص از يبرداربهره و فعال ييشناسا ،نانهيکارآفر يابيبازار
 ارزش جاديا يبرا منابع کردناهرم و سکير ،تيريمد به نوآورانه يكردهايرو قيطر از ،سودآور

 مانند نتوا يم را نانهيکارآفر و يسنت يابيارباز كرديرو دو تفاوت .(2002 ،همكاران و سيمور) است
 يمحورکنترل و کردن سکير از اجتناب مانند ييهايژگيو با يسنت يابيبازار که دکر مجسم يفیط
 گرفته قرار فیط گريد طرف در ينيکارآفر يباال ةدرج با نانهيکارآفر يابيبازار و ،فیط سر کي در

 ديبا ها ابيبازار که ييجا ؛دارد کاربرد پرآشوب و ايپو يطیمح طيشرا در نانهيکارآفر يابيبازار. است
 و است ستاتريا يسنت يابيبازار در يطیمح طيشرا اما. ندکن عمل رییتغ عامالن اي وراننوآ مثابةبه

 فيتعر قیتلف از (.1991 ،همكاران و سيويد) ردیگيم انجام شدهشناخته و موجود يبازارها درمورد
 .ارائه شده است نانهيکارآفر يابياز بازار يديجد فيتعر ،ينيکارآفر فيتعار و كايآمر يابيبازار انجمن

از  ياو مجموعه يسازمان يعملكرد را نانهيکارآفر يابي( بازار2010) نکیف و هارمس ،کرائوس
 تيريدم يراستا در يمشتر به ارزش نيا ليتحو و آن از يمشتر يسازآگاه ارزش، خلق يندهايفرا

 يمیمفاه. است سودآور آن نفعانيذ و انسازم يبرا که دانند يم ييهابا روش يمشتر با ارتباط
 يابيمفهوم بازار کننده، کنترل کارها بدون منابع دادن انجام و يشگامیپ ،يريپذسکير ،ينوآور مانند

 يبرا که است سازمان ياعضا همة شامل نانهيکارآفر يابيبازار. دکنن يم حيتشر را نانهيکارآفر
 به برتر ارزش ةارائ و جاديا روند در محصول دانش و رقبا هوش ،يمشتر يهاتياولو يسازكپارچهي

 منابع و هافرصت ييشناسا خالق، نشیب دیتول بازار، رب تمرکز متضمن نيا و ندکن يم عمل انيمشتر
 ۀشددادهشكل يابيبازار رفتار سبک مثابة به نفوذ اعمال منابع ،يريپذسکير ييتوانا ،ينوآور ديجد

 يبرا را ييالگو( 2011) يرول و جونز (.2011 ،يرول و جونز) است ،رانيمد يهايژگيو و تیشخص
 نةیزم چهار يهمپوشان زا نانهيکارآفر يابيبازار ندک يم انیب که اندداده ارائه نانهيکارآفر يابيبازار
 . دشو يم حاصل 5يبازارمدار و 4يمدار يمشتر ،3ينيکارآفر به شيگرا ،2ينوآور به شيگرا

 کارآفريني نامحقق شتریب .کردند مطرح را ينيکارآفر به شيگرا بارنیاول( 1982) زنيفر و لریم

                                                           
1. Organisational Structure 
2. Innovation Orientation 
3. Entrepreneurship Orientation 
4. Customer Orientation 
5. Market Orientation 
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 يابندمي دست خود اهداف به کارآمدتري صورتبه ،يکارآفرين به قوي گرايش با ها نسازما معتقدند
 تیوضع آن هب ينيکارآفر به شيگرا ،زین( 1991) نيوسلا و نيکو نظر از(. 2007 همكاران، و ينالد)

 متمرکز رييپذسکير و داشتنعمل ابتكار نوآوربودن، بر که دارد اشاره يسازمان تیقابل و يراهبرد
 نشر مشتري، آتي و فعلي نیازهاي با ارتباط در سازمان سراسر در هوشمندي ايجاد يبازارمدار. تاس

 از يبازارمدار .است هوشمندي آن به سراسري پاسخگويي و سازمان هايبخش بین در هوشمندي
 از و دارد تمرکز رقبا يها تقابلی و مشتريان ةخواست و نیاز ۀدربار اطالعات آوريجمع بر ،سو يک

 بیشترين ايجاد به ،سازمان درون هايبخش يكپارچگي و سازمان منابع کارگیري هب با ،ديگر سوي
  (.1391 و همكاران، پور يحسنقل) شودمي منجر مشتريان براي ارزش
 درنظر دانش از يساختار توانمي را نوآوري به گرايش ،(2006) انز و مپسونیس ،سیگوا نظر از

 اعتقاد به. دنک شناسايي را بازار هايپويايي سازدمي قادر را سازمان يا شرکت که گرفت
 ،را سازمان يها اقدام و اعمال که است بالفعلي نیروي نوآوري به گرايش ،(2008) آساهاوانچاکیت

 منظوربه سازمان توانايي و کندمي رهبري و هدايت شود،مي نوآوري به منجر نهايتدر که
 طورهب محیطي، تغییرات به سريع پاسخ ،همچنین و مشتريان انتظارات و نیازها ارضاي و برآوردن
 يابيبازار در ياتیح ينقش يدارا زین انيمشتر با ارتباط .است گرايش اين بر مبتني ،گسترده
 ينامگذار يمداريمشتر اي يمشتر با تیمیصم مختلف نيعناو به که شود، يم يتلق نانهيکارآفر

جذب  يبراخالقانه  فنونو با  يابيرا رد انيمشتر يازهایخالق و نوآور ن يها سازمان .است شده
 نيدر ا تیفعال دانیم سبب، نیهمبه. ندنک يمحاصل  نانیاطم يمشتر يوفادار از يمشتر

 انيمشتر شكالتم حل به نسبترا،  خودکارکنان  ةهم کهآنجا تا است عیوس اریبس ها سازمان
 يمشتر ۀندينما ابيبازار و يمشتر اقیاشت تيتقو خواستار ان،يمشتر بر تمرکز. داننديم ولئمس

 (.2007 منگوک، و وهيآ) شرکت اتیعمل و يزيربرنامه سمت به يمشتر آوردن يعني نيا است؛
 گسترش و رشد يبرا تیقابل نيترمهم و يميقد يالگوها ترک يمعنابه را ينوآور (2008) ژنگ

 عوامل از يكي مثابة به ينوآور از ياندهيفزا طوربه امروزه ،يو زعمبه. است آورده شماربه سازمان
 نظر از. دشو يم ادي يرقابت يبازارها در ازمانس بلندمدت تیموفق و يرقابت تيمز حفظ ياصل

 ينوآور جاديا تیظرف که ييها سازمان که است آن امر نيا لیدل( 2008) هرناندز و يوال ،مزیج
 پاسخ يطیمح يهاچالش به بود خواهند قادر نوآور ریغ يهاسازمان از بهتر و ترعيسر دارند،
 كرديرو در شدهتيريمد ينوآور نديافر .دهد يم شيافزا را سازمان عملكرد خود نيا که دهند،

 تیموقع يارتقا فروش، شيافزا يبرا سازمان ييتوانا به يابيبازار عملكرد .است نهفته خالقانه
 اي کاال ليتحو زمان کاهش محصول، تیفیک بهبود د،يجد محصول توسعة شرکت، يرقابت

 اشاره خاص صنعت کي در رقبا گريد با سهيمقا در ...و بازار سهم گسترش ان،يمشتر به خدمات
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 نيا ؛است متمرکز يابيبازار عملكرد از جنبه سه بر يابيبازار متون (.2001 آمبلر، و کالرک) دارد
 يسازمان مقاصد و اهداف به نتوا يم آن در که ياگستره يعني ،ياثربخش از عبارتند جنبه سه

 به دنیرس يابر ازین مورد يهايورود و عملكرد يخروج انیم ةرابط يعني ،ييکارا ؛افتي دست
 ،كرتير و واکر) يطیمح راتییتغ به ييپاسخگو يبرا سازمان ييتوانا يعني ،يريپذانطباق و آنها

1987.)  
دانش را  يوربهره يندهايافر که است يدیکل ياجزا شامل يریادگي به شيگرا يندهايافر

 در ديجد دانش جاديا و توسعه جذب، اطالعات، يجوو جست شامل و ندک يم يبانیپشت
 سازماني يادگیري قابلیت (.2005)وردانسچات،  است خدمات و يابيبازار ندها،يافر محصوالت،

 طريق از سازماني متنوع مرزهاي با برخورد در ،مؤثر طوربه ،هاايده تعمیم و خلق ظرفیت بیانگر
ارزش  ،ها سازمان در(. 1391 ،و همكاران ينقو دی)س است ويژه مديريتي هاي شیوه و ابتكارات

 به تعهد يسازمان يها تیقابل ازمندین و است شتریب يریادگيسطوح  ريمولد از سا يریادگي
 سازمان تالش يمعنابه ،يریادگي به سازمانتعهد  .استمشترک  نشیو ب باز تفكر ،يریادگي

 شيگرا و ليتما رب کند يم داللت باز تفكر. است کارکنان قيطر از ديجد دانش کسب يبرا
 نشیب و طیمح از يذهن يهامدل در رییتغ و موجود تفكر يهاروش از متأثرنشدن به سازمان
 سازمان ساختار (.2005 هالت، و ریکاندم) يریادگي بر سازمان افراد همة تمرکز به مشترک
 مورد تخصص ماهیت مشاغل، پیچیدگي و اندازه سازمان، مقاصد و اهداف از است بازتابي

 پتینگر،) کنترل و هماهنگي ابزار و وسايل ،مديريت و سرپرستي براي نظر مورد سبک استفاده،
 حدود پیچیدگي،. است تمرکز و رسمیت پیچیدگي، مؤلفة سه داراي سازمان ساختار(. 2000

 تعداد و کار تقسیم ،گراييتخصص میزان به ،همچنین. دهدمي نشان را سازمان درون تفكیک
 لحاظ از سازماني هايواحد که را حدودي و حد و دارد اشاره سازمان مراتبسلسله در سطوح

 ها هروي و قوانین از هاسازمان که میزاني به تیرسم. ندک يم تشريح نیز اندشده پراکنده جغرافیايي
 در گیريتصمیم قدرت به اشاره تمرکز و شودمي گفته ،کنندمي استفاده رفتار توصیف براي

 نانهيکارآفر يابيبازار مفهوم. (2011 ،همكاران و لیائو) دارد سازمان در مديريت باالي سطوح
 قابل يرقابت تيمز ندتوا يم و است بازار يازهاین فهم يراستا در هادهيا توسعة و ينوآور بر تمرکز
 باشد خود انيمشتر يبرا نوآورانه يهانهيگز دنبالبه فعاالنه تا کند جاديا شرکت يبرا يتوجه

 بخش يابيبازار عملكرد ،نانهيکارآفر يابيبازار با نیهمچن(. 2012 ،همكاران و وگلویهاک)
 ةخالقان تيتقو و يفن يبانیپشت ،فرصت ييشناسا آن نقش و است داريپا ينوآور از ريناپذ ييجدا

 که يكرديرو اند کرده اشاره محققان(. 2012 ،همان) است ينوآور از تيحما يبرا شرکت منابع
 است يمبتن يریادگيبر مفهوم  ،ندک يم استفاده ينيکارآفر و بازار اطالعات پردازش يبرا سازمان
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 سازمان، در کارآفريني تقويت ۀکنندتسهیل عوامل ترينمهم از يكي و( 1995)اسالتر و نارور، 
 کارآفرينانه يها تفعالی قصد که سازماني. است نظر مورد اهداف با متناسب تشكیالت و ساختار
 يها تفعالی براي مساعد فضاي. کند استفاده کارآفرينانه و منعطف ساختاري از بايد باشد، داشته

 چنین ظهور براي را زمینه و بستر بايد سازماني ساختار بلكه آيد،نمي وجودبه خأل در کارآفرينانه
 .کند آماده فضايي

 

 پژوهش یتجرب نةیشیپ
 عملكرد بر سازماني فرهنگ و يبازارمدار تأثیر يبررس به يپژوهش در( 1391) يصمد و يقنوات
 دهد مي نشان پژوهش يها هيافت. اندپرداخته تهران استان در فعال متوسط و کوچک يها تشرک
 يدهنودهقان و زادهبينا ،اکدلپ. دارد ها تشرک مالي عملكرد بر يمثبت تأثیر بازار گرايش که

 گروه وکارکسب عملكرد با مشتريان وفاداري و نوآوري بازارگرايي، ةرابط يبررس به( 1390)
 افزايش ةنتیج نوآوري ةدرج افزايش که است آنبیانگر  جينتا تحلیل. اندپرداخته پل پوشاک

 .است هدیانجام شرکت در بهتر نوآوري عملكرد به خود امر اين و است بوده بازارمداري سطح
 سازمان افراد ةکارآفرينان گرايش بر سازماني ساختار تأثیر يبررس به( 1390) همكاران و ونیعرب

 تأثیر سازمان افراد ةکارآفرينان گرايش بر سازماني ساختار که داد نشان آنها يها هافتي. اندپرداخته
 و نوپردازانه کنكاشي با ،(1388) ياحمد و آذر ،ينیخدادادحس ،يرضوان .دارد معناداري و يمنف

 و چگونگي تبیین به ،يالمللنیب سطح در کارآفريني و بازاريابي ۀحوز دو بین مؤثر راييگهم ايجاد
 ةکارآفرينان بازاريابي فرايند افتنديدر و ندپرداخت کارآفرينانه بازاريابي نوظهور مفهوم چیستي

 بازاريابي، ةاولی يها تفعالی و محدود فروش مرحلة پنج شامل و تكاملي صورتبه المللي بین
 بازاريابي و منسجم و سودآور بازاريابي متنوع، بازاريابي طلبانه،فرصت و مناسب فروش
 ،ينوآور به شيگرا ابعاد يبررس به( 2013) بارتون و يبننیپ توماس، .است فعاالنه  بیش

 چگونه که دهد يم نشان آنها پژوهش. اندپرداخته نانهيکارآفر يابيبازار يمداريمشتر و يبازارمدار
 محصول دانش و بازار هوش ،يمشتر يهاتياولو برتر دانش شدناهرم باعث ينيکارآفر يابيبازار

. است شده شرکت سطح در يتجار نام زيتما قيطر از يمشتر به برتر ارزش ةارائ روند در
 ةنوآوران عملكرد بر را نانهيکارآفر يابيبازار ریتأث زین( 2012) كانیسل و ارن ارن، وگلو،یهاک

 که داد نشان آنها لیتحل جينتا .اندکرده يبررس هیترک در کوچک يوکارهاکسب و ها شرکت
 نوآورانه عملكرد بر مثبت ریتأث منابع کردناهرم و يمشتر يفزون ،ينوآور بودن،خالق و شرویپ

يجهان عملكرد رد را نانهيکارآفر يابيبازار ریتأث يپژوهش در زین( 2009) مبوالیآب و کوکاک. دارند
 اثر سپس و ينوآور رد را يبازارمدار و ينيکارآفر به شيگرا اثر آنها. اند کرده يبررس شدن
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 به و   کرده يبررس نهیزم نيا در را يسازمان ساختار و يریادگي به شيگرا عامل دو يلگريتعد
 . اندرسانده اثبات

 

  پژوهش یمفهوم مدل

 صورتبه پژوهش يمفهوم مدل ،پژوهش يبتجر و ينظر ةنیشیپ در شدهگفته موارد به توجه با
 .دشو يم ارائه 1 شكل در شدهدادهنشان

 

 
 (پژوهش یها هافتی) پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل

 پژوهش یها هیفرض
 .دارد مثبت رابطة نظر مورد عيصنا يسازمان ينوآور با نانهيکارآفر يابيبازار: اول ةیفرض
 .دارد مثبت رابطة نظر مورد عيصنا يابيبازار عملكرد با ينوآور: دوم ةیفرض

 در يسازمان ينوآور و نانهيکارآفر يابيبازار نیب يلگريتعد اثر يریادگي به شيگرا: سوم ةیفرض
 .دارد نظر مورد عيصنا
 عيصنا يسازمان ينوآور و نانهيکارآفر يابيبازار نیب يلگريتعد اثر يسازمان ساختار: چهارم ةیفرض
 . دارد نظر مورد

 

 پژوهش یشناسروش
 .است میداني شاخة از پیمايشي -توصیفي شیوه، نظر از و کاربردي هدف، نظر از حاضر تحقیق

 پرسشنامه .است شده استفاده ساختهمحقق ةپرسشنام از آنها تحلیل و ها هداد آوريجمع براي
 آلفاي ضريب نیهمچن و آن شرح که است ياختصاص پرسش 35 و يعموم پرسش چهار شامل

 به ها هپرسشنام از هريک براي( ها هپرسشنام ييايپا نییتع يبرا) ها هداد يآورجمع ابزار کرونباخ
 . است شده آورده 1 جدول در قبولم و شدهگزارش زانیم

 

 

بازاريابي 

 کارآفرينانه

 به شيگرا
 ينيکارآفر

 گرايش به نوآوري

 
 بازارمداري

 مداريمشتري

 نوآوري
عملكرد 

 بازاريابي

 کارايي

 

 اثربخشي

 پذيريانطباق

 ساختار سازماني 

 به يادگیريگرايش 
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 پرسشنامه ییایپا و ها پرسش شرح .1 جدول
 کرونباخ یآلفا بیضر ها پرسش شمارۀ رهایمتغ فیرد

 76/0 10-1 نانهيکارآفر يابيبازار 1
 9/0 15 -11 ينوآور 2
 83/0 23 -16 يابيبازار عملكرد 3
 85/0 29 -24 يریادگي به شيگرا 4
 73/0 35 -30 يسازمان ساختار 5

 
 عملكرد و نانهيکارآفر يابيبازار يبرا) سازه و يصور ييروا قيطر از زین ها هپرسشنام ييروا

 .است شده ديیتأ 2 جدول در شدهدادهنشان صورتبه (يابيبازار
 

 پژوهش ریمتغ دو به مربوط یهامدل یمعنادار سطح و یبحران یهانسبت ب،یضرا .2 جدول

 رهایمتغ رابطة
 ریغ نیتخم

 استاندارد

 یخطا

 استاندارد

 عدد

 یمعنادار

 سطح

 یمعنادار

 بیضر

 استاندارد

 742/0 *** 034/13 094/0 174/1 ينيکارآفر به شيگرا ---> نانهيکارآفر يابيبازار

 690/0 *** 874/12 097/0 960/0 ينوآوربه  شيگرا ---> نانهيکارآفر يابيبازار

 675/0 *** 212/12 091/0 925/0 يبازارمدار ---> نانهيکارآفر يابيبازار

 681/0 *** 966/12 092/0 940/0 يمداريمشتر ---> نانهيکارآفر يابيبازار

 756/0 *** 136/14 092/0 094/1 ييکارا ---> يابيراباز عملكرد

 675/0 *** 654/13 097/0 970/0 ياثربخش ---> يابيراباز عملكرد

 665/0 *** 212/12 091/0 935/0 يريپذانطباق ---> يابيراباز عملكرد

 
 يدارا ریمتغ دو يبرا 3 جدول در آمدهدستبه برازش يهاشاخص نكهيا به توجه با ،نیهمچن

 زین سازه نظر از ریمتغ دو نيا ،ندمطلوب دامنة در (يابيبازار عملكرد و نانهيکارآفر يابيبازار) ابعاد
  .ندمناسب ييروا يدارا

 

 پژوهش ریمتغ دو یعامل لیتحل یبرا برازش یهاشاخص .3 جدول

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI پژوهش ریمتغ

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <07/0 <3 قبولم زانیم
 يابيبازار ريمقاد

 نانهيکارآفر
 عملكرد ریمتغ ريمقاد

 يابيبازار

61/1 
 
74/1 

037/0 
 
038/0 

90/0 
 
88/0 

91/0 
 
91/0 

89/0 
 
90/0 

93/0 
 
90/0 

89/0 
 
89/0 

91/0 
 

92/0 
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 انهيرا ارتباطات، و مخابرات ق،یدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس صنعت سه پژوهش يآمار جامعة
 گرفته درنظر گريكدي به نسبت بودنمكمل و هاتیفعال در تشابه سبب به ،تالیجيد زاتیتجه و

 -ايطبقه نیز گیري نمونه روش .است نهیزم نيا در فعال شرکت 42 ملشا که است شده
 و بازاريابي کارکنان و مديران بین پرسشنامه 250 تعداد. دش انتخاب ،حجم اب متناسب ،تصادفي
 صنعت در شرکت 10 دقیق، ابزار و صنعتي اتوماسیون صنعت در شرکت 18) شرکت 42 فروش

 تعداد که شد توزيع( ديجیتال تجهیزات و رايانه صنعت در نیز شرکت 14 و ارتباطات و مخابرات
 جدول در صنعت هر در بررسي مورد يها هپرسشنام تعداد .شد تحلیل و آوريجمع پرسشنامه 195

 .است آمده 4
 

 شدهیآورجمع و شدهعیتوز یها هپرسشنام تعداد .4 جدول

 شدهیآورجمع تعداد شدهعیتوز تعداد کارکنان و رانیمد صنعت فیرد

 70 95 134 دقیق ابزار و صنعتي اتوماسیون 1
 60 72 105 ارتباطات و مخابرات 2
 65 83 112 ديجیتال تجهیزات و رايانه 3

 
 و SPSS 19 افزارنرم از ها هپرسشنام از مستخرج يها هداد پردازش يبرا پژوهش اين در
 شده استفاده يونیرگرس مدل و ونیرگرس رسون،یپ اسمیرنوف، –لموگروفوک يآمار يهاآزمون
 .است

 

 پژوهش یها هافتی

 از دهشيآورجمع يها هپرسشنام از مستخرج يها هداد بودن نرمال فرض ابتدا بخش، اين در
 از استفاده يبرا. گرفت انجام اسمیرنوف –لموگروفوک آزمون از استفاده با صنعت هرسه
 .دش نيتدو ريز صورتبه زین آزمون نيا يآمار فرض ،کيناپارامتر اي کيپارامتر يها آزمون

 

 بررسی مورد متغیرهای اسمیرنوف –کولموگروف آزمون نتایج .5 جدول

 عیتوز جةینت یمعنادار سطح n تعداد ریمتغ

 نرمال 24/0 195 نانهيکارآفر يابيبازار
 نرمال 134/0 195 ينوآور

 نرمال 083/0 195 يابيبازار عملكرد
 نرمال 106/0 195 يریادگي به شيگرا

 نرمال 078/0 195 يسازمان ساختار
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 بودن نرمال فرض با .دشو يم رد H1 فرض و رفتهيپذ H0 فرض ،آمدهدستبه جينتا به توجه با
 .گرفت انجام ادامه در شدهآورده صورتبه کيپارامتر روش به ها هیفرض آزمون ،ها هداد

 ارتباط زانیم رسون،یپ يهمبستگ بيضر آزمون زا استفاده با ابتدا اول ةیفرض آزمون يبرا
 .است همدآ 6 جدول در آن جينتا که دش آزمون ينوآور با نانهيکارآفر يابيبازار
 

 اول ةیفرض درمورد رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا .6 جدول

 یمعنادار سطح یهمبستگ مقدار N یبررس مورد صنعت رهایمتغ

 نانهيکارآفر يابيبازار
 ينوآور و

 002/0 254/0 70 قیدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس
 002/0 392/0 60 ارتباطات و مخابرات

 000/0 760/0 65 تالیجيد زاتیتجه و انهيرا

 
 صنعت سه در که است آن گوياي پیرسون همبستگي ضريب دهدمي نشان 6 جدول هكچنان

 زانیم يبررس يبرا. دارد وجود معناداري رابطة ينوآور و نانهيکارآفر يابيبازار بین ،يبررس مورد
 است شده استفاده رهیچندمتغ ونیسرگر آزمون از ينوآور بر نانهيکارآفر يابيبازار يهاشيگرا ریتأث
 .است همدآ 7 جدول در که

 

 پژوهش اول ةیفرض به مربوط رهیچندمتغ ونیرگرس آزمون جینتا .7 جدول

B Sig صنعت مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ مدل 

490/1  مبدأ از عرض 002/0 

 نانهيکارآفر يابيبازار ينوآور
 و يصنعت ونیاتوماس

  دقیق ابزار

690/0  يمداريمشتر 025/0 

943/0  يبازارمدار 017/0 

073/0  ينيکارآفر به شيگرا 021/0 

217/0  ينوآور به شيگرا 043/0 

284/0  مبدأ از عرض 043/0 

 ارتباطات و مخابرات نانهيکارآفر يابيبازار ينوآور

630/1  يمداريمشتر 001/0 

752/0  يبازارمدار 027/0 

320/0  ينيکارآفر به شيگرا 041/0 

523/0  ينوآور به شيگرا 021/0 

843/1  مبدأ از عرض 001/0 

 نانهيکارآفر يابيبازار ينوآور
 زاتیتجه و انهيرا

 تالیجيد

380/1  يمداريمشتر 009/0 
410/0  يمداربازار 038/0 
850/0  ينيکارآفر به شيگرا 018/0 
 ينوآور به شيگرا 019/0 652/0
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 زاتیتجه و انهيرا صنعت در ،دهد يم نشان زین رهیچندمتغ ونیرگرس جينتا که طورهمان
 سةيمقا با نیهمچن. دارد وجود ينوآور و نانهيکارآفر يابيبازار نیب يتريقو رابطة تالیجيد

 در يمداريمشتر که میابييدرم صنعت سه نيا در نانهيکارآفر يبايبازار يهاشيگرا از کيهر
 به شياگر و قیدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس صنعت در يبازارمدار ارتباطات، و مخابرات شبخ

 .اندداشته ينوآور در يشتریب ریتأث التیجيد زاتیتجه و انهيرا صنعت در ينوآور و ينيکارآفر
 دوم ةیفرض آزمون يبرا .شود يم ديیتأ درصد 95 يمعنادار سطح در پژوهش اول ةیفرض ،نيبنابرا

 يابيبازار عملكرد با ينوآور ارتباط زانیم رسون،یپ يهمبستگ بيضر آزمون از استفاده با ابتدا زین
 .است همدآ 8 جدول در آن جينتا که شد شياآزم

 

 دوم ةیفرض درمورد رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا. 8 جدول

 یمعنادار سطح یهمبستگ مقدار N یبررس مورد صنعت رهایمتغ

 ينوآور
 يابيبازار عملكرد

 000/0 38/0 70 قیدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس
 030/0 28/0 60 ارتباطات و مخابرات

 028/0 20/0 65 تالیجيد زاتیتجه و انهيرا

 
 سه در که است آن گوياي پیرسون همبستگي ضريب ،دهدمي نشان زین 8 جدول هكچنان
 سةيمقا. دارد وجود معناداري رابطة يابيبازار عملكرد و ينوآور بین يبررس مورد صنعت

 عملكرد و ينوآور نیب ةرابط که است آن انگریب صنعت سه هر در ریمتغ دونيا نیب يهمبستگ
 ينوآور ریتأث زانیم يبررس يبرا .است تريقو قیدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس صنعت در يابيبازار

 .است مدهآ 9 جدول در که است شده استفاده ونیسرگر آزمون از يابيبازار عملكرد بر
 

 پژوهش دوم ةیفرض به مربوط ونیرگرس آزمون جینتا .9 جدول

B Sig صنعت مستقل ریمتغ روابستهیمتغ مدل 

179/2  مبدأ از عرض 000/0 
يابيبازار عملكرد ينوآور  ...و يصنعت ونیاتوماس   

817/0  ينوآور 018/0 

748/1  مبدأ از عرض 000/0 
يابيبازار عملكرد ينوآور   ارتباطات و مخابرات 

570/0  ينوآور 030/0 

089/1  مبدأ از عرض 001/0 
يابيبازار عملكرد ينوآور   ...و انهيرا 

 ينوآور 043/0 362/0
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. شد ديیتأ صنعت سه هر در زین دوم ةیفرض ،دهد يم نشان ونیرگرس جينتا که طورهمان
 ریتأث ينوآور ق،یدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس صنعت در که است آن انگریب جينتا نیهمچن

 يونیرگرس مدل آزمون از ،سوم ةیفرض آزمون يبرا .است داشته يابيبازار عملكرد در يشتریب
 زانیم ،کنندهليتعد ریمتغ واردکردن و يونیرگرس مدل نيتدو با که بیترت نيا به ،شد ادهاستف

 آمده 10 جدول در آزمون نيا جينتا. دش آزموده ،مدل تفاوت يمعنادار با لگريتعد ریمتغ ریتأث
 .است

 

  یریادگی به شیگرا یلگریتعد نقش یبررس یبرا یونیرگرس مدل .10 جدول

 Sig  Sig F F 𝑹𝟐 𝑹𝟐 مدل صنعت

 ونیاتوماس
 ...و يصنعت

 نانهيکارآفر يابيربازا ریتأث
 ينوآور بر

026/0 

014/0 
02/3 

953/0 
187/0 

402/0 
 نقش درنظرگرفتن با

لگريتعد  
012/0 973/3 589/0 

 و مخابرات
 ارتباطات

 نانهيکارآفر يابيربازا ریتأث
ينوآور بر  

027/0 
026/0 

44/3 
78/1 

158/0 
97/1 

 نقش درنظرگرفتن با
لگريتعد  

001/0 2/52 355/0 

 ...و انهيرا

 نانهيکارآفر يابيربازا ریتأث
ينوآور بر  

031/0 

023/0 

88/4 

41/1 

153/0 

213/0 
 نقش درنظرگرفتن با

لگريتعد  
008/0 29/6 36/0 

 
 يونیرگرس مدل به لگريتعد ریمتغ ورود با نكهيا به توجه با ،دهد يم نشان جينتا هک طورهمان

R مقدار و Fآزمون ۀآمار مقدار در يقبولم داريمعن سطح يدارا جادشدهيا راتییتغ
 توانيم است، 2

 و نانهيکارآفر يابيبازار نیب رابطة در يریادگي به شيگرا ،يبررس مورد صنعت سه هر در که گفت
 ارتباطات، و مخابرات صنعت در که است نيا انگریب جينتا نیهمچن .دارد يلگريتعد نقش ينوآور

 آزمون زین چهارم ةیفرض آزمون يبرا .است داشته يشتریب يلگريتعد نقش يریادگي به شيگرا
 .است آمده 11 جدول در جينتا که است شده انجام يونیرگرس مدل
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  یسازمان ساختار یلگریتعد نقش یبررس یبرا یونیرگرس مدل .11 جدول

 Sig  Sig F F 𝑹𝟐 𝑹𝟐 مدل صنعت

 ونیاتوماس
 ...و يصنعت

 يابيربازا ریتأث
 ينوآور بر نانهيکارآفر

018/0 

031/0 - 

16/3 

36/2- 

58/0 

23/0- 
 نقش درنظرگرفتن با

لگريتعد  
049/0 80/0 35/0 

 و مخابرات
 ارتباطات

 يابيربازا ریتأث
ينوآور بر نانهيکارآفر  

008/0 

013/0 - 

32/5 

83/1- 

29/0 

132/0- 
 نقش درنظرگرفتن با

لگريتعد  
021/0 49/3 158/0 

 ...و انهيرا

 يابيربازا ریتأث
ينوآور بر نانهيکارآفر  

024/0 

016/0 - 

04/3 

13/2- 

68/0 

17/0- 
 نقش درنظرگرفتن با

لگريتعد  
04/0 991/0 51/0 

 
 و نانهيکارآفر يابيبازار نیب رابطة بر يسازمان ساختار يلگريتعد نقش زین هیفرض نيا در
 ونیاتوماس صنعت در که است آن انگریب جينتا و است معكوس صورتبه که شد اثبات ينوآور
 شتهدا گريد صنعت دو به نسبت يشتریب يلگريتعد نقش يسازمان ساختار ق،یدق ابزار و يصنعت
 .است

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت

 نيا و دارد ریتأث مربوط عيصنا در ينوآور بر نانهيکارآفر يابيبازار که داد نشان اول ةیفرض آزمون
 و ارن ارن، وگلو،یهاک ،(1390) يدهنودهقان و زادهبينا پاکدل، يهاپژوهش ةجینت با همسو ،جهینت

 لنبرگیم و زیوره و ،(2009) مبوالیآب و کوکاک ،(2013) بارتون و يبننیپ توماس، ،(2012) كانیسل
 صنعت سه نيا در نانهيکارآفر يابيبازار يهاشيگرا از کيهر ةسيمقا با نیهمچن. است (2004)

 در روزافزون و اديز رقابت لیدلبه ارتباطات و مخابرات صنعت در يمداريمشتر که دش مشخص
 و نوآورانه خدمات ةارائ لزوم و بازار سهم کسب و حفظ در يمداريمشتر افتنيتیاهم و صنعت نيا

 .ستا داشته ينوآور رد يشتریب ریتأث بازار سهم و يمشتر تيرضا شيافزا يبرا يسازمان ينوآور
 در ينوآور موانع يبررس به ينوآور شيافزا يبرا دشو يم شنهادیپ جهینت نيا براساس ،نيبنابرا

 به و داشته خود انيمشتر به يشتریب شيگرا و شود پرداخته عتصن نيا در فعال يهاسازمان

 ،مشتريان با روابط در الزم يها تسیاس و هاراهكار تدوين ان،يمشتر انتظارات و ها هدگايد شناخت
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 الزم هايگذاريسرمايه و هاراهبرد و مشتري نیاز با شدن قمنطب ،مشتريان با معنادار روابط ةتوسع

 به شيگرا و ينيکارآفر به شيگرا شد مشخص نیهمچن .بپردازد مشتريان يها هخواست ارضاي براي
 نيا در نيبنابرا. است داشته ينوآور بر يشتریب ریتأث تالیجيد زاتیتجه و انهيرا صنعت در ينوآور

 باالبردن براي محیطي آوردنفراهم و سازمان يهابخش همة در ينيکارآفر اقدامات ديبا صنعت
 ساختن بارور و ينوآور به شيگرا تیاهم شيافزا و يکارآفرين ،آن تبعبه و پذيريريسک ةروحی

 در يبازارمدار داد نشان جينتا ،نیهمچن .ردیگ انجام کارکنان در ينوآور و تیخالق بروز نةیزم
 صنعت نيا در ،نيبنابرا. است داشته ينوآور بر يشتریب ریتأث قیدق ابزار و يصنعت ونیاتوماس صنعت

و با  باشند شتهدا يابي تیموقع و يرقابت لیتحل بازار، يبندمیتقس به کیستماتیس يكرديرو ديبا
 يبازارها کشف دنبالهب همواره و نندک برقرار کينزد ارتباط بالقوه و فعلبال کنندگانمصرف

 ديیتأ صنعت سه هر در يابيبازار عملكرد رب ينوآور ریتأث بر يمبن زین دوم ةیفرض باشند. ناشناخته
دهقان و زادهبينا پاکدل،(، 1391) يو صمد يقنوات يهاپژوهش جينتا با همسو جهینت نيا. شد

هر سه  در ،نيبنابرا .است (2004) لنبرگیم و زیوره و( 2009) مبوالیآب و کوکاک(، 1390) يدهنو
 شرکت، يرقابت تیموقع يارتقا فروش، شيافزا در شتریب تیفعال دشو يم شنهادیپ نظر مورد صنعت
 ان،يمشتر به خدمات اي کاال ليتحو زمان کاهش محصول، تیفیک بهبود د،يجد محصول توسعة

 بخش استقرار به و شود داده انجام مربوط صنعت در رقبا گريد با سهيمقا در... و بازار سهم گسترش
 و ،وکارکسب فضاي ترشدنرقابتي سبب به ،بازاريابي يها تفعالی عملكرد يبررس و بازاريابي مدون

 زین سوم ةیفرض آزمون .دشو ويژه توجه يبازارمدار در ينوآور و ديجد يها هویش به دادن تیاهم
 و نانهيکارآفر يابيبازار نیب رابطة در يریادگي به شيگرا ،يبررس مورد صنعت سه هر در داد نشان
 ،ينيتاجد ،يمعطوف يهاپژوهش جينتا با همسو زین جهینت نيا و دارد يلگريتعد نقش ينوآور
 .بود( 2009) مبوالیآب و کوکاک و (2013) بارتون و يبننیپ توماس، ،(1389) ينيتاجد و يآقاجان

 شتریب ریتأث يبرا صنعت سه هر در فعال يها تشرک دشو يم شنهادیپ زین هیفرض نيا جةینت براساس
 يجوو جست قيطر از- کارکنان نیب در را يریادگي به شيگرا ،ينوآور بر نانهيکارآفر يابيبازار

 -خود خدمات و يابيبازار ،ندهايفرا محصوالت، در ديجد دانش جاديا و توسعه جذب، اطالعات،
 ينوآور به يشتریب شيگرا و وندش مندبهره روز هايفناوري و دانش از کارکنان تا هندد شيافزا

 يابيبازار نیب رابطة بر يسازمان ساختار يلگريتعد نقش زین ،چهارم ةیفرض در .باشند داشته
 تر،دهیچیپ يسازمان ساختار هرچه يعني است، معكوس صورتبه که شد اثبات ينوآور و نانهيکارآفر

 جهینت نيا .دارد يمنف ریتأث ينوآور و نانهيکارآفر يابيبازار نیب رابطة بر ،باشد متمرکزتر و تريرسم
 و (1388) يهادو و سيتندنو ،يصفر ،(1390) همكاران و ونیعرب قاتیتحق جينتا با همسو زین

 عيصنا در فعال يها تشرک دشو يم شنهادیپ ،جهینت نيا به وجهت با .است( 2009) مبوالیآب و کوکاک
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 ينیبازب را آن ابعاد و سازماني ساختار و کنند جاديا يرسم ریغ و ترمنعطف يسازمان ساختار نظر مورد
 ساختار بسترسازي و صحیح اختیار تفويض گروهي، همكاري قبیل از نوآوري با مرتبط عوامل و

  .دشو اجرا و شناسايي مناسب
 نيا که گفت نتوا يم ،ها هیفرض يبررس از حاصل جينتا و گرفتهصورت پژوهش به توجه با

 با ينوآور طارتبا و يسازمان ينوآور با نانهيکارآفر يابيبازار ارتباط به پرداختن .1 ؛نظر از پژوهش
 شيگرا ریمتغ دو درنظرگرفتن .3 ؛نانهيکارآفر يها تشرک در موضوع نيا يبررس .2 ؛يابيبازار عملكرد

 ينوآور با نانهيکارآفر يابيبازار ارتباط لگريتعد يرهایمتغ عنوانبه يسازمان ساختار و يریادگي به
 يابيبازار ،خاص طوربه و يابيبازار يعلم حوزۀ در مناسب ينوآور يدارا بار، نینخست يبرا ،يسازمان
 و يطراح مدل دشو يم شنهادیپ يبعد پژوهشگران به زین پژوهش يها هافتي براساس. است نانهيکارآفر
 و لگريتعد يرهایمتغ برعالوه ،نیهمچن و ندکن يبررس گريد عيصنا در را پژوهش نيا ۀشدآزمون

 برند قدرت ،يسازمان فرهنگ همچون يگريد يرهایمتغ از پژوهش، نيا در شدهدرنظرگرفته يانجیم
   .دکنن استفاده يابيبازار عملكرد و نانهيکارآفر يابيبازار نیب واسط يرهایمتغ مثابة به... و
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