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 عملکردر گرایش به یادگیری ب نوآوری و بازارگرایی، ی تاثیرمطالعه

  های تولیدی کوچک و متوسطشرکت
 

واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان و  دانشگاه آزاد اسالمی،، علی ایرانمنش )نویسنده طرف مکاتبه(

 نخبگان، اصفهان، ایران 

و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پژوهشگر موسسه خدمات مدیریت شایگان پژوه الوند ، بهاره بستام رخ 

 bastamrokh@yahoo.com، شیخ بهایی 

 

با عملکرد بازار   وریادگیری و نوآـیش به یرادر این پژوهش ارتباط بین بازارگرایی، گ - چکیده

است. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف  بررسی شدههای تولیدی کوچك و متوسط شرکت

-شنامه از مدیران و کارشناسان شرکتسرپها به روش میدانی و توسط گردآوری داده .کاربردی است

های آمار صورت گرفته است. سرانجام بر اساس شاخص اصفهانهای تولیدی کوچك و متوسط استان 

یابی معادالت ساختاری، مشخص گردید که های تحقیق در قالب مدلتوصیفی و نیز آزمون فرضیه

ها را به صورت قابل قبول افزایش دهد، اما در مورد تواند عملکرد بازار شرکتبازارگرایی می

 خواهد داشت.  وجودهای جدی استراتژی نوآوری و گرایش به یادگیری بحث

 ر. بازارگرایی، گرایش به یادگیری، نوآوری، عملکرد بازا :کلیدیگان واژ

 

 مقدمه 

آوری نرم افزاری و سخت افزاری، دانش بـازار و  های تکنولوژی، فنامروزه، سرعت تغییرات در حوزه

هـای  حتی اقتصاد سیاسی کشورها از یك طرف و همچنین ابتکار عمل همراه با سرعت عمل در حـوزه 

های کوچك و متوسط با چالش روبرو شوند. صنایع کوچـك و  تا شرکت کسب و کار باعث گردیده

دهنـد. در اکثـر کشـورهای جهـان     متوسط استخوان بندی اقتصاد و صنعت هر کشـوری را تشـکیل مـی   

رود و هـا بـه شـمار مـی    دار دولـت های اصـلی و اولویـت  توسعه صنایع کوچك و متوسط جزء سیاست

پنجـره واحـد   شود. گونه واحدها اتخاذ مییجاد، رشد و بقای اینای به منظور حمایت از ارویکرد ویژه

های تامین کننده ها از یك سو و دستگاههای کوچك و متوسط بعنوان یك پل ارتباطی بین بنگاهبنگاه

 (. 1388)سادات رسول و طالبی،  کندها از سوی دیگر عمل میخدمات بنگاه

بقه زیادی دارد ولی متأسفانه در کشـورمان در  هر چند بحث صنایع کوچك و متوسط در جهان سا

بررسـی  گذاری چندان به اهمیت و جایگاه این بخش پرداخته نشده است. با های علمی و سیاستحوزه

-انگیـز رشـد و نـرخ بـازده سـرمایه     برتوان شاهد روند پرنوسـان و بحـث  های ایرانی میعملکرد شرکت
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هـای حاضـر در   است که کارشناسـان پتانسـیل شـرکت   گذاری طی ده سال گذشته بود  و این در حالی 

بـرای بهبـود و ارتقـای عملکـرد      داننـد. ی ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیشتر از ایـن مـی  بازار سرمایه

-های فراوان و گوناگونی پیشنهاد شده که با توجه به شرایط، طراحـی و اجـرا مـی   ها، استراتژیشرکت

هـا را مشـکل نمـوده، انتخـاب مـؤثرترین و بهتـرین       عملکرد شرکتشوند و در حقیقت آنچه که بهبود 

-ی پویاییها باید انعکاس دهندهها است که البته این استراتژیهای سازماناستراتژی با توجه به ویژگی

-بررسی ترین چالش درها، بزرگهای بازار رقابتی نیز باشد. به طوری که مشکل عدم پویایی استراتژی

تواند معانی متنوعی داشـته باشـد،   عملکرد می(. 1385)سایمونز،  خیر گزارش شده استها و مطالعات ا

توان بـه آن نگریسـت. نخسـت مفهـومی ذهنـی کـه مـرتبط اسـت بـا          اما به طور عمده از دو دیدگاه می

گیری مطلق ی اندازهها نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایهعملکرد شرکت

در این مقاله از مفهـوم اثربخشـی در بـازار کـه بـا شـرایط        (. 2005)سینلئو و دیگران،  باشدرد میعملک

های ایرانی مانند گسترش روند خصوصی سازی، ایجاد فضای رقابتی و نیز آینده رو به حاکم بر شرکت

ده اسـت.  رشد ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر همخوانی داشت، برای بررسی عملکرد استفاده ش

 اصفهانمتوسط استان کوچك و های تولیدی از این رو سوال اصلی این است که عملکرد بازار شرکت

 چگونه قابل تبیین است؟ 
 

 تحقیق  پیشینهمروری بر 

هـا در مباحـث بازاریـابی شـده اسـت.      ای به موضوع عملکرد بازار شـرکت های اخیر توجه ویژهدر سال

 هد که: دبررسی ادبیات موضوع نشان می

هـای  شرکت تولیدی کوچك در ترکیه به رابطه مثبـت بـین اسـتراتژی    157با بررسی  2006در سال  1( کسکین1

 (. 2006ها تأکید نمود )کسکین، نوآوری و بازارگرایی با عملکرد بازرگانی این شرکت

های ند که استراتژیهای خدماتی در تایوان دریافتی عملکرد شرکتضمن مطالعه 2005در سال  2یاتس ( لی و2

 . ی مستقیم دارندبازارمحوری و یادگیری محوری با عملکرد بازرگانی رابطه

ی مستقیم بین نـوآوری و  ی جنوبی به رابطههای کرهضمن بررسی شرکت 2010در سال  3( رهی و همکارانش3

 . اندعملکرد بازرگانی تأکید نموده

 د. ی مثبت بین بازارمحوری و نوآوری تاکید نمویز به رابطهبا روش متا آنال 2008در سال   1( گرینستین4

                                                                                                                     
 

1 . Keskin  

2 . Lee and Tsai  

3 . Rhee et al  
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ی مثبـت بـین یـادگیری سـازمانی و     ضمن بررسی بازار اقتصـادی تـایوان بـه رابطـه      2010در سال  2ویو و ( الیو5

 . اندنوآوری سازمانی تأکید نموده

ی مثبـت بـین   ان بـه رابطـه  شـرکت خـالق و نـوآور در تـایو     333با بررسـی   2008در سال   3( لین و همکارانش6

 1 نظـران در قالـب جـدول   های صـاحب ترین یافتهدر ادامه مهماند. اشاره نموده بازارمحوری و یادگیری محوری

  آورده شده است.

 
  هاتاثیر استراتژی بازارمحوری، یادگیری محوری و نوآوری در عملکرد بازار شرکت (:1) جدول

 

                                                                                                                                              
1 . Grinstein  

2 . Liao and Wu  

3 . Lin et al  
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  پژوهشهای و فرضیه مفهومی مدل

 است.  شده ارائه 1 در نمودار تحقیق مفهومی مدل شده مطرح مفاهیم اساس بر
 

 
 ( 2006(: مدل علی تحقیق. منبع: )کسکین، 1نمودار )

 

 ها عبارتند از: با توجه به مدل علّی این تحقیق، فرضیه

 های تولیدی کوچك و متوسط رابطه مثبت دارد. گرایی با عملکرد بازار در شرکتاباز -

های تولیدی کوچك و متوسط رابطه مثبت ش به یادگیری با عملکرد بازار در شرکتگرای -

 دارد. 

ی ها رابطههای تولیدی کوچك و متوسط با میزان عملکرد بازار آننوآوری در شرکت -

 مثبت دارد.

 های تولیدی کوچك و متوسط رابطه مثبت دارد. بازارگرایی با نوآوری در شرکت -

 های تولیدی کوچك و متوسط رابطه مثبت دارد. نوآوری در شرکتگرایش به یادگیری با  -
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های تولیدی کوچك و متوسط رابطه مثبت بین بازارگرایی و گرایش به یادگیری در شرکت -

 وجود دارد. 
 

 های فوق الذکر، تعریف عملیاتی متغیرها به قرار زیر است: در فرضیه

نایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ عملکرد بازار شرکت ـ عملکرد بازار به معنای توا

این متغیر در  (.2010)چنگ و کرام،  باشدمشتریان از طریق ارایه محصوالت و خدمات با کیفیت می

شود. گیری میهای میزان حفظ و جذب مشتری و نیز کیفیت محصول اندازهاین تحقیق بر اساس سازه

بازارگرایی عبارتست از: فرهنگ سازمانی که به  (1990برمبنای دیدگاه نارورو اسالتر ) ـ گراییبازار

های افزونتر برای مشتریان صورت بسیار کارا و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش

(. به 1990هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت الزم و ضروری است )نارور و سالتر، 

بینی نیازهای جاری و آتی ی بازار جهت پیشی دربارهعبارت از ایجاد آگاه گراییبازار بیان دیگر،

باشد. مشتریان، با هدف انتشار این بینش در تمام واحدهای سازمانی و پاسخگویی گسترده به آن می

اش با خدمت رسانی موثر در مورد این مفهوم بیشتر بر کسب اطالعات، انتشار و کاربرد آن و نیز رابطه

مشتمل بر سه  گراییبازار (. 2008)تیلور و دیگران،  کنندگان تمرکز داردهای مصرفنیازها و خواسته

نوآوری (. 1990)نارور و سالتر،  ای استمولفه مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه

های مختلف ها در زمینهحاصل از کاربرد خالقیت ـ نوآوری به معنای ارایه تولیدات و خدمات نو

)رهی  باشدهمچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خالق در سازمان نیز میکاری شرکت است. 

 .شودگیری مییند اندازهآهای نوآوری تولید و نوآوری فراین متغیر براساس مولفه (. 2010و دیگران،

های ناشی شده از ی علوم جدید و بینشیند توسعهآیادگیری به فرگرایش به یادگیری ـ گرایش به 

یادگیری به طور وسیع به گرایش به   بیات مشترک مردم با سازمان و اثر رفتارهای بالقوه اشاره داردتجر

ها و عقاید ای روی رفتارها از طریق ارزشهای جدیدی که اثر بالقوهی دانش یا بینشعنوان توسعه

ی دانش جدید هیادگیری با توسعگرایش به . همچنین (2008)جیمنز و دیگران،  شوددارد، تعریف می

های توان کسب و توزیع این متغیر بر اساس سازه (.2010)رهی و دیگران،  باشددر سازمان مرتبط می

  .(2008د )جیمنز و دیگران، شوگیری میاطالعات مربوط به مشتریان اندازه
 

 تحقیق  شناسیروش 

صیفی بر مبنای مدل علّی هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا، تو اساساین تحقیق بر

. در ایران است اصفهاناستان  کوچك و متوسطهای تولیدی ی آماری تحقیق شرکتباشد. جامعهمی

نفر کمتر است به عنوان موسسات و صنایع کوچك  50های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها از بنگاه
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-اشته باشد، صنایع متوسط میشاغل د 250نفر و حداکثر  50شوند و به صنایعی که حداقل تلقی می

به صورت تصادفی  های تولیدی کوچك و متوسط استان اصفهانمیان شرکتاز بر این اساس  گویند.

گیری متغیرها در این شرکت بوده است. ابزار اندازه 201برداری شده که حجم نمونه آن معادل نمونه

گیری، از روش دلفی استفاده شده به طوری هانداز تحقیق، پرسشنامه بوده و به منظور تعیین روایی ابزار

های تولیدی کوچك و متوسط کارشناسان و مدیران شرکتنفر از  20ی اولیه در اختیار که پرسشنامه

قرار گرفت و با استفاده از نظرات آنها، پرسشنامه نهایی تدوین شد. برای بررسی پایایی  استان اصفهان

سواالت، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی 

آمده است.  2 پرسشنامه آزمون گردید که نتایج آن در جدول 30نخست یك نمونه اولیه مشتمل بر 

  .دهد که پرسشنامه از ضریب پایایی باال و مناسبی برخوردار استنتایج حاصل نشان می

 

 
  االت پرسشنامهجدول پایایی مربوط به سو (:2) جدول

 

 های تحقیق یافته

ها استفاده گردید. به های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهدر این تحقیق از روش

های آماری توصیف و در گام هر متغیر در قالب شاخص SPSSطوری که ابتدا به وسیله نرم افزار 

نرم  ( به وسیلهSEMمدل سازی معادالت ساختاری ) های تحقیق، با استفاده ازبعدی آزمون فرضیه

رسد . در تحقیقات ضروری به نظر می(2012)غفاری آشتیانی و ایرانمنش،  انجام شد  LISRELافزار

های آماری به با توجه به شاخص 3که متغیرهای تحقیق توصیف شوند. در این راستا در جدول 

 توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته شد. 
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 توصیفی متغیرهای تحقیق (:3) جدول

 

های استنباطی بر اساس مدل علّی تحقیق در این قسمت ارایه شده نتایج حاصل از کاربرد روش

شود. انواع های تحقیق پرداخته میاست، ابتدا آزمون مدل اولیه تحقیق ارایه، سپس به آزمون فرضیه

ارند. ضریب همبستگی کل متغیرهای های برازش مدل حاکی از مناسب بودن تقریبی مدل را دشاخص

های تحقیق بر اساس الذکر، آزمون فرضیهدرصد است. با توجه به مطالب فوق 64مدل معادل حدود 

 نشان داده شده است.  4مدل معادالت ساختاری در جدول 

 

 
 (: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 4جدول )

 

 توان گفت: های تحقیق میبر اساس آزمون فرضیه
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-باشد که نشان میمی 600/0با انحراف معیار  25/4متغیر عملکرد بازار شرکت دارای میانگین امتیاز  (1

های دهد، میزان عملکرد بازار شرکت در استان اصفهان بیشتر از میانگین مورد انتظار است. اما شرکت

 رند. تولیدی متوسط و بزرگ استان اصفهان تا نیل به عملکرد عالی در بازار فاصله دا

دهد باشد که نشان میمی 331/0با انحراف معیار  23/4( متغیر بازارگرایی دارای میانگین امتیاز 2

 باشد. ها در سطح باالتر از میانگین مورد انتظار میبازارگرایی از نظر مدیران شرکت

دهد به می باشد که نشانمی 457/0با انحراف معیار  12/4( متغیر نوآوری دارای میانگین امتیاز 3

ها در استان اصفهان در سطح بیشتر از میانگین مورد کارگیری استراتژی نوآوری ازنظر مدیران شرکت

 باشد. انتظار می

دهد باشد که نشان میمی 627/0با انحراف معیار  29/3( متغیر یادگیری محوری دارای میانگین امتیاز 4

تان اصـفهان در سـطح نسـبتاً مطلـوب و بیشـتر از      هـا در اسـ  گرایش به یادگیری از نظر مـدیران شـرکت  

 باشد. میانگین مورد انتظار می

در صد، بین متغیر عملکرد بازار و  67( ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد بازار و بازارگرایی برابر با 5

 .درصد است33درصد و بین متغیر عملکرد بازار و نوآوری برابر  با  24گرایش به یادگیری برابر با 

درصد بین متغیر گرایش بـه یـادگیری    59( ضریب همبستگی بین متغیر بازارگرایی و نوآوری برابر با 6

 درصد است. 42درصد و بین متغیر بازارگرایی و گرایش به یاد گیری  29ونوآوری برابر با 

 

 گیری بحث و نتیجه

آیـد اخیـراً   ب مـی هـا بـه حسـا   ها است که بـه عنـوان یـك مزیـت رقـابتی بـرای شـرکت       نوآوری مدت

هـا بـه شـمار    بازارگرایی و گرایش به یادگیری نیز به عنوان عامل تأثیرگذار مهم برای عملکرد شـرکت 

تواند بـه شـدت عملکـرد بـازار و     آیند. آزمون مدل علّی تحقیق نشانگر آن است که بازارگرایی میمی

دار بـین  توان رابطـه معنـی  که  نمیهای تولیدی را بیفزاید. آزمون مدل نشان داد میزا ن نوآوری شرکت

استراتژی گرایش به یادگیری و عملکرد مشاهده نمود. حتی گرایش به یادگیری با نوآوری نیـز دارای  

باشد. همچنین آزمون مدل علّی تحقیق نشان داد که از طریق استراتژی گرایش به داری نمیرابطه معنی

هـای اصـفهانی   رسد عملکرد شرکتداخت. به نظر میها پرتوان به تبیین عملکرد شرکتیادگیری نمی

های مورد بررسی تأکید زیاد بیشتر تابع بازارگرایی و سپس نوآوری باشد. استراتژی بازارگرایی شرکت

هـا  باشد. به عبارت دیگر این شـرکت بر رقیب محوری و استراتژی نوآوری بیشتر بر محور تولیدات می

انـد.  بازار را بر اساس مطالعه رقبـا و نـوآوری در تولیـد گذاشـته    عمده تالش خود جهت بهبود عملکرد 

عدم استفاده بهینه از همه ابعاد استراتژی بازارگرایی و استراتژی نوآوری از موضوعات اساسی است که 
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هـا، ایـن   بـرداری مزیـت   تواند تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به کپـی ها را میدر آینده عملکرد شرکت

رسد که های گوناگون باشند. به نظر میهای خود در زمینهنده باید به دنبال بهبود قابلیتها در آیشرکت

تواند در ایـن زمینـه بـه خـدمت گرفتـه      های بازارگرایی و نوآوری میابعاد کمتر استفاده شده استراتژی

رد بـازار  هـای ایـن تحقیـق، جهـت افـزایش عملکـ      بحث ها وشود. با توجه به ادبیات مورد تحقیق، یافته

 گردد: ها پیشنهادات زیر مطرح میشرکت

( با توجه به تأثیر متغیر بازارگرایی روی عملکرد بازار و میزان اندازه این متغیرها باید گفت کـه بـرای   1

ا باید بر روی ایجاد ارزش مشتری تأکید شـود. بـا اسـتفاده از درک صـحیح     ـهافزایش عملکرد شرکت

هـا پرداخـت.   های برتـر بـرای آن  توان به طور مستمر به خلق ارزشف میها و رفتار مشتریان هدنگرش

گرایی نیاز دارد که یك فروشنده، زنجیره ارزش برای مشتری را درک کند. از ایـن رو مـدیران   مشتری

گرایی را توسعه دهند. برای افزایش عملکرد شرکت، بررسـی عملکـرد   باید بکوشند تا فرهنگ مشتری

هـا و  یك شرکت باید درک کاملی از نقاط قـوت و ضـعف کوتـاه مـدت، توانـایی     رقبا نیز مهم است. 

هـای آن هـا واکـنش    های بلندمدت رقبا داشته باشند. به نحوی که بتواند در مقابـل اسـتراتژی  استراتژی

ها به رابطه بین کاربرد منابع شرکت با هدف ارزش برای مشتری باید توجـه  نشان دهد. همچنین شرکت

 ها به نیازها و احتیاجات یکدیگر پاسخگو باشند. ی بخشها باید همهه باشند. در شرکتبیشتری داشت

های تولیدی کوچك و متوسط استان اصفهان باید توجه بیشتری ( برای افزایش عملکرد بازار، شرکت2

نـد کـه   رانچود معتقد به حفظ مشتری داشته باشند تا بتوانند عملکرد بازار خود را بهبود دهند. سینگ و

-ها دارد. حفظ دو تا پنج درصد مشتریان، به طور معنیحفظ مشتری اثر مهمی روی سودآوری شرکت

تواند کـاهش دهـد.   ها را تا ده درصد میتواند بهبود بخشد. همان طور که هزینهداری سودآوری را می

مشتریان خود، تحقیق ی روابط با ها بهتر است در زمینهکند که شرکتاین امر بر این حقیقت تأکید می

 (. 2004و بررسی بیشتری نمایند )سینگ، 

گیری نـوآوری بایـد   های اندازه( با توجه به تأثیر متغیر نوآوری بر روی عملکرد بازار شرکت و مولفه3

ها برای افزایش عملکرد باید محصوالت جدید و نو را ارائه دهنـد. همچنـین بایـد بـه     گفت که شرکت

ی و عملیاتی خود توجه داشته باشند تا بتوانند به طور مستمر از استراتژی نوآوری نوآوری فرآیند، ادار

 استفاده نمایند. 
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