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چکیده
بازار محوری مجموعه فعالیت هایی است که یک سازمان انجام میدهد تا به این وسیله
تغییرات در بازار نظیر ترجیحات مشتریان ،رشند سنریع تکنولنوژی و شندت رقابنت را
نظارت ،تحلیل و به آنهنا واکننش مناسنب نشنان دهند .هندف اینن پنژوهش توسنعه
قابلیت های بازار محوری با تأکید بر نوآوری ،کارآفرین محوری و نقش مندیریت داننش
در شرکت های تولیدی شهر مشهد است .این پژوهش از نظر هندف اکتشنافی و ازبعند
مخاطب ،بنیادی است .جامعه آماری پژوهش را مدیران بازاریابی و فروش شرکتهنای
تولیدی فعال واقع شده در شهرک صنعتی مشهد تشکیل میدهند که با توجه به منابع
در دست ،تعداد جامعه آماری  512نفر بر آورد شده و حجم نمونه بنر اسناس فرمنول
کوکران  722نفر بهدست آمد .در این تحقیق ،پس ازمصاحبه بنا خبرگنان 17 ،متغینر
مشاهده شد که  12متغیر مکنون بود .برای تایید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی
معادالت ساختاری به روش حنداقل مربعنات جزینی )PLS 1بنا اسنتفاده از ننرم افنزار
اسمارت پی ال اس استفاده شده است .اجرای محاسبات الزم در نرمافزار اسمارت پی-
ال اس نشان داد ضمن تایید روابط بین متغیرهای مکنون در مدل ساختاری ،کل مندل
برازش شده است ،نتای همچنین نشان داد نوآوری بنا مندیریت
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واژگان کلیدی :بازار محوری ،ننوآوری ،کنارآفرین محنوری ،مندیریت داننش  ،مندل
معادالت ساختاری.
* دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سمنان ،ایران
** دانشیار گروه مدیریت ،مرکز تحقیقات کارآفرینی ،ایده پردازی و تجناری سنازی ،واحند سنمنان ،دانشنگاه آزاد
اسالمی ،سمنان ،ایران .نویسنده مسئول.
y.vakil@semnaniau.ac.ir

*** دانشیار گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال شانزدهم ،شمارۀ  ،17تابستان  ،1522صفحه 72-45

 | 82فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال شانزدهم ،شماره  ،17تابستان1522

مقدمه
رقبا به دنبال جذب مشتریان بیش تر برای خنود هسنتند و در اینن راه از هنیچ کوششنی
چشم پوشی نخواهند کرد .همچنین تغییر شرایط بازارینابی و قنوانین حناکم بنر آن نینز
می تواند موفقینت مؤسسنات را در ینک بازارینابی تحنت تنأثیر قنرار دهند و شنناخت و
پیش بینی این عوامل و ارائه راه کنار مناسنب در برخنورد بنا آن هنا ،نقنش کلیندی را در
بازاریابی هدف بازی خواهد کرد .بازار محوری و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازارینابی
جدید است با این حال باید توجه داشت که گرایش بازار ،افقی را بنرای پیشنرفت و بقنا،
پیش روی شرکتها میگشاید زمیر وهمکاران .)7214،7به همین ترتینب  ،پژوهشنگران
تالشهای قابل توجهی در راستای بررسی توسعه قابلیتهای بازار محوری انجام داده اند
؛ البته  ،شرکت هایی که در محنیط مشنابه کنار منیکننند ممکنن اسنت مکنانیزمهنای
ساختاری گوناگونی برای کسب دادهها در مورد تغییرات محیطی با تمرکز بنر انتخناب و
اجرای استراتژیهای گوناگون برای موفقیت در تولید به کار گیرند .بنابراین  ،نقش بنازار
محوری در این میان بسیار کلیدی است اسنفنجانی و همکناران . )1822،شنرکتهنای
بازار محور  ،پیوسته درگیر نظارت بر مشتریان ،رقبا و محیط بازار خود هستند تا بتواننند
کاالها و خدمات مناسب و ارزشمندی را برای مشتریان خود توسعه داده و به بازار عرضه
نمایند .در واقع بازار محوری رویکردی است که با ایجاد هوشمندی و پاسنخ بنه بنازار در
پی ایجاد ارزش و عملکرد برتر برای مشتریان و سازمان است .از اینرو ،توجنه بنه مقولنه
بازار محوری در شرکتها امری ضروری است .در واقع ،سرعت نوآوری در محیط آشنفته
و رقابتی بازارهای امروزی امری حیاتی است که اغلب مورد بی توجهی قرار گرفته اسنت
مورن 8و همکاران )7211،سازمانهایی در دنیای رقابتی کنونی موفقاند که مشنتری در
آنها نقش اساسی ایفا میکند .در این راستا توجه به نیازها و خواستههای آشکار و پنهنان
مشتریان و همچنین ایجاد نوآوری در محصوالت و خدمات از اهمیت بسنزایی برخنوردار
است محمدی )1824،امروزه سازمانها ،در کسب و به کار گینری داننش و اطالعنات بنه
منظور بهبود عملیات و عرضه خدمات و محصوالت مطلنوبتنر بنه مشنتریان از یکندیگر
سبقت گرفته اند .چنین سازمان هایی نیازمند به کار گیری سنبک جدیندی از مندیریت
به نام مدیریت دانش هستند .برخی از سازمانها بر این باورند کنه بنا تمرکنز صنرف بنر
افراد ،فناوری و فنون میتوان دانش را مدیریت کرد سانتوس و مارینهو .)2018 ،5سنوالی
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که در اینجا مطرح است این است که چرا برخی کسب وکارها تواننایی الزم بنرای ارائنه
محصوالت و خدمات متناسب با نیاز و سلیقه مشتری را ندارنند؟ بنرای درک اینن پاسنخ
نیازمند بررسی و درک عمیق مفاهیم بازار محوری ،نوآوری ،کارآفرین محوری و مدیریت
دانش هستیم .بازاریابی فرآیندی است که محصوالت و خدمات مورد نیاز و منورد عالقنه
مشتریان را شناسایی میکند و همچنین به بررسی روند درک ایجاد و ارائنه ارزش بنرای
بازارهای تجاری هدفمنند و مشنتریان منیپنردازد .لنوئیز دوس سنانتوس و همکناران،4
 .)7212در تجزیه و تحلیل رقبا ،بازاریابان با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضنعف رقیبنان
خود استراتژی هایی اتخا میکنند .مدیران بازاریابی هزینه هر یک از رقبا ،مننابع سنود،
جایگاه رقابتی و تمایز محصول ،پاسخهای تاریخی به پیشرفتهای صنعت و سایر عوامنل
را بررسی میکنند میریام و همکاران .)7212 ،1مدیریت بازاریابی اغلب تحقیقات بنازار و
تحقیقات بازاریابی را برای انجام تحلینل بازارینابی انجنام منیدهنند لنذا در اینن زمیننه
پژوهشهای بسیار اندکی در ایران صورت گرفته که همین تعنداد انندک فاقند جامعینت
الزم است .از این رو با توجه به کمبودهایی کنه در مطالعنات گذشنته در زمیننه توسنعه
قابلیت های بازار محوری وجود دارد ،مسئله اصلی در این پژوهش آن اسنت کنه توسنعه
قابلیت بازار محوری چگونه میتواند با تاکید بر ننوآوری و کنارآفرینی محنوری از طرینق
نقش مدیریت دانش تاثیر بگذارند؟
مبانی نظری پژوهش
بازار محوری:

بازار محوری بر کسب اطالعات ،انتشار نیازها و خواستههای مصرفکنندگان تمرکنز دارد
)شامسی و رحمان .(7212 ،2برخی محققان ا عان دارنند کنه جنوهره بنازارگرایی ارزش
مشتری میباشد و بازار گرایی مرتبط با مشتریگرایی میباشد ،در حالی کنه بنازارگرایی
سازمانی باید استراتژی بازارگرایی ،فرهن و استراتژی را حفظ کند .ابعناد بنازار گراینی
شامل  :مشتریگرایی ،رقیبگرایی و هماهنگی بین عملکردی میباشند  .مشنتریگراینی
به معنی درک خواستههای مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آننان اسنت .ایجناد
ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینههنا امکنان پنذیر
خواهد بود  .رقیب گرایی به معنای شناسنایی نقناط قنوت و ضنعفهنای کوتناه مندت و
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توانمندیها و استراتژیهای بلند مدت رقبای کلیدی فعلنی و بنالقوه اسنت  .همناهنگی
بین وییفه ای ،منابع سازمان را در جهت ایجاد ارزش برای مشتریان هدف جهنت منی-
دهد .سیاووشی و همکاران. )1822،در این مقاله  ،این سه بعد به عنوان ابعاد بازارگرایی
در نظر گرفته میشوند .تعدادی از پژوهشگران بازار محوری را مرکز قابلیتهای پوینای
بازار میدانند محمدی و همکاران. )1822،هچنین  ،آیدین و تانندیو )7211 2معتقدنند
بازار محوری و توجه به محیط ،عامل مهمی در راستای توانمند کنردن شنرکتهنا بنرای
درک بننازار و ایجنناد راهبردهننای محصننول و خنندمت مناسننب بننرای تحقننق نیازهننا و
خواستههای مشتری است .
نوآوری
نوآوری شامل هرگونه فعالیت جدیدی است که به سازمانها اضنافه منیشنود  ،از جملنه
تجهیزات ،محصوالت ،فرایندها ،سیاستها و پروژه ها .سیاووشی و همکناران .)1822،در
این پژوهش نوآوری در سه دسته عملیاتی ،ساختاری و انسانی) طبقه بندی شده اسنت.
مومنی و کفاش .)1824 ،عملیاتی :نوآوری عملیاتی به سناخت ینک چنارچوب نظنری
میپردازد که میتواند موفقیت نوآوری مدیران را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد .بنه عبنارت
دیگر نوآوری آنها بهبود میبخشد  .مدیریت نوآوری شامل چارچوبهنای متعندد اسنت
که نوآوری فنی و عملیاتی بخش عمدهای از آن را تشکیل منیدهند بنرای مانال فراینند
توسعه محصول جدید و اجرای نوآوریهای تولید به این موضنوع اشناره دارنند .ننوآوری
عملیاتی با تمرکز بر فعالیت های اصلی و عملیاتی سازمان بنه پیشنبرد اهنداف سنازمانی
کمک میکند .یرفیت فن آوری شرکت  ،همان توانایی شرکت در استفاده از فنن آوری
اختراع ثبت شده مهندسان ماهر ،سهم علم و دانش در واحندهای تخصصنی و غینره) و
ترکیب و ترکیب دوباره اجزاء  ،ارتباطات بنین اجنزاء  ،روش هنا ،فراینندها و تکنینکهنا
تعریف میشود . .شان و جولی )7218،2سناختاری  :در خصنوص ضنرورت سناختارهای
مناسب برای نوآوری یک توافق همگانی وجود دارد .چرا که نوآوری ساختاری در تندارک
نوآوری سازمانی ایفای نقشی اثرگذار دارد و در این راستا سازمانهنا بایند از سناختارها و
فرایندهای سازمانی خود برای توسعه قابلیت جدید و یا بازسازی قابلیت موجود بیشترین
بهره را بگیرند .نوآوری ساختاری بیان میکند که عالوه بنر عامنل فناوراننه و عملیناتی ،
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تغییرات ساختاری  ،فرایندی و رویهای سازمان در جهت ایجاد قابلیتی که موجب تسری
نوآوری در سازمان میشود  ،برای کسب موفقیت مزیت رقابتی) نقش مهمی را ایفا می-
کند سائونیال و اوکو . )7217،12نواوری انسانی :بسیاری از محققنان بنر اینن باورنند کنه
چرخه نوآوری همواره توسط کارکنان و در پناه دانش و تجربه فردی ،هوش و اسنتعداد و
خالقیت آنان در ارائه و پرورش ایده به حرکت در میآید .اولین گام در فراینند ننوآوری ،
یافتن  ،در نظر گرفتن و ایجاد فرصتهای نوآوری برای سازمان است که این مهم توسط
کارکنان و مدیران خال حاصل میشود .ایدهیابی و ایده پروری شامل دو مرحلنه عمنده
است ؛ الف تدبیر ایدههایی به عنوان سنرنخهنای ممکنن و ب) انتخناب بنین ایندههنای
حاصله  ،افزودن ایدههای دیگر و به جرینان اننداختن مجندد از طرینق تغیینر و ترکینب
ایدهها  .البته برای فعالیتهای ایده پردازی  ،خالقه تر شدن کارکنان کافی نیست ؛بلکنه
باید کل فرایند نحوه بررسی ،توسعه  ،یکسارچه سازی و پیاده سازی ایده در نظنر گرفتنه
شود رافایی. )7215،11
کارآفرین محوری:
کارآفرین محوری ،برای بهبود روحینه کنارآفرینی شنرکتهنا و تناثیر آن در فراینندهای
استراتژیک ،عامل مهمی به شمار میرود  .نظریههای علمی در این زمینه پنس از انتشنار
نظریه کوین و سلوین  ،)1221بهبنود یافنت .آنهنا  ،کنارآفرین محنوری را بنه صنورت
تجربی در سطوح شرکت توصیف کرده و ساختار کارآفرین محنوری را بنه اوج رسناندند.
بعد از انتشار این نظریه  ،پژوهشهای زیادی در زمینه کارآفرین محنوری انجنام شند و
پژوهشگران دریافتند کارآفرین محوری ،بنه آن وضنعیت اسنتراتژیک و قابلنت سنازمانی
اشاره دارد که بر نوآور بودن ،ابتکار عمل داشتن و ریسک پذیری متمرکز است .بنه طنور
کلی در حالی که ادبیات زیادی و رو به رشدی در زمینه کنارآفرین محنوری وجنود دارد
.فرصتهای کارآفرینانه به عنوان مرکزیت موضوع در کنشهای کارآفرینانه تاکیده کنرده
اند  .سانتوس و مارینهو.)7212،17
مدیریت دانش:
مدیریت دانش به عنوان یک اصل ،به منظور پاسخگویی به طیف گستردهای از مشنکالت
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ناشی از فقدان حافظه به علت بازنشستگی کارکنان ،توسعه تکنولوژیها و ننوآوری پدیند
آمد مدیریت دانش رویه ی است که نیازمند راهکارهای ویژهای به هندف افنزایش ارزش
افزوده در فرایندهای طراحی و تولید میباشد استراتژی هر شرکتی متفناوت منیباشند ،
ولیکن تمامی آنها به دنبال به حداکار رساندن سود خود ،بهبود تصویر هننی شنرکت و
کسب جایگاه ثابتی در بازار میباشند  .اخوان خرازیان و همکاران.)1824،
طی سالهای اخیر مدیریت دانش ،بنه عننوان موضنوی اسنتراتژیک در کنانون توجنه
شرکتها قرار گرفته است .تغییرات سریع در دنیای امروز ،سازمانهنا را بنا چنالشهنای
مختلفی روبرو کرده است .سازمان های پیشرو به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهنای
نوین از فرصتهای ایجاد شده در جهنت نینل بنه اهنداف سنازمانی بهنرهبنرداری منی-
نمایند پوپووسکی و نیکولیک )2015 ،18بنابراین  ،سنازمان هنا هنگنام طراحنی و اجنرای
مدیریت دانش بایستی از زیر ساختهای مورد نیاز آن اطمینان حاصنل کننند .اینن زینر
ساخت ها ،عوامل توانمند ساز ،تسهیل کننده و فعالیت هایی هستند که در پیاده سنازی
مدیریت دانش حیاتی تلقی میشوند .تحقیقات انجام شده در این زمینه نشنان منیدهند
اولین موج تالشهای مدیریت دانش بر پاینه گنذاری فنناوری اطالعنات بنه عننوان زینر
ساخت فنی متمرکز بوده است  .حمایت فناوری اطالعات پیش نیاز توفیق طنرح دانشنی
در سازمان است چان و همکاران.)2012 ، 15
پیشینه تحقیق
چنویی  ، )7272در پژوهشننی بننه بررسنی خننالء دانننش ،و پوینایی یننادگیری سننازمانی
پرداخت .روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی است .جمعیت منورد
مطالعه متشکل از مدیران و کارکنان  18موسسه آموزش عالی بود .نتنای مطالعنه نشنان
داد که رابطه معنی داری بنین مندیریت داننش و ننوآوری سنازمانی وجنود دارد و همنه
فرضیات جایگزین مورد تایید قرار گرفت .عالوه بنر اینن ،مندیریت داننش ابعناد ننوآوری
سازمانی در موسسات آموزش عالی را نیز پیش بیننی منیکنند .الکاهتنانی  ،)7272در
مقاله پژوهشی به بررسی بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکتها پرداخت .اینن مطالعنه
قصد دارد نشان دهد که بازاریابی کارآفرینانه یک مفهوم کلیندی دارای تناثیر مابنت بنر
عملکرد سازمانی است .مولفان این مقالنه بنه منرور سنیر تحنول اینن حنوزه مطالعناتی،
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مفهومسازی بازاریابی کارآفرینانه ،و ترکیب پیشینه تحقیق پرداختنهانند کنه از جریاننات
پژوهشی بازاریابی-کارآفرینی سرچشمه می گیرد .مولفان تعریفی از بازاریابی کارآفریناننه
و شرایط مربوطه آن را که موجب بهبود عملکرد سازمانی میشوند ارائنه نمنودهانند .اثنر
تعدیل کننده ساختار روابط شبکهای یعنی اندازه ،تننوع ،و تنوان) ،متغیرهنای محیطنی
آشفتگی بازار ،آشفتگی فنآوری ،شدت رقابت ،قدرت تامینکننندگان ،و رشند بنازار) ،و
انداز ه شرکت بر بازاریابی کارآفرینانه با ارائه چندین پیشنهاد مبتنی بر چارچوب مفهومی
پیشنهادی توضیح داده شده است .آلشانی و امگنوالی  ،)7212در پژوهشنی بنه بررسنی
تاثیر قابلیت بازار بنر ایجناد داننش ،جهنت گینری اسنتراتژیک کنارآفرینی و ننوآوری در
شرکتهای کوچک و متوسط پرداختند  .نتنای تحقینق نشنان داد کنه ؛ فرآینند ایجناد
دانش تأثیر مابتی بر نوآوری شرکت دارد .فرآینند ایجناد داننش واسنطه ارتبناط بنین
قابلیت سننجش بنازار و ننوآوری شنرکت اسنت  .گویمنار اس 14و همکناران  ،)7212در
پژوهشننی بننه بررسننی تننأثیر کننارآفرینی محننور ،بننازار ،رویکردهننای منندیریت دانننش در
تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایندار پرداختنند  .نتنای نشنان دادکنه تنأثیرات
شدید قبلی محرکان استراتژیک بر تولیدکنندگان شوینده وجود داشته است  ،بنا اشناره
به اینکه همبستگی بین سه مورد پیشین دارای شدت زیناد اسنت ،نشنان منیدهند کنه
شرکتهای تحقیقاتی به طور جداگانه از محرکان استراتژیک استفاده میکننند و زمنانی
که آنها ترکیب میشوند ،احتمال موفقیت با افزایش قابل توجهی در مزیت رقابتی پایندار
برای شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد .دنات و همکناران  ،)7214در پژوهشنی
به بررسی نقش رهبری دانش محور در ابتکارات مدیریت دانش و نوآوری پرداختند  .این
مقاله شواهدی تجربی مبنی بر تاثیر میانجی گری ابتکارات مدیریت دانش در رابطه بنین
رهبری دانش محور و عملکرد نوآوری ارائه میدهد .با توجه به ادبیات قبلی ،نتای نشنان
میدهد که هرچند ابتکارات مدیریت دانش برای اهداف نوآوری مهم هستند ،با این حال
وج ود چنین نوعی از رهبری ،توسعه و استفاده از اقدامات اکتشاف یعنی ،ایجاد) و بهنره
برداری به عنوان ماال ،خیره ،انتقال ،و کاربرد) را تشویق میکند .یک دلیل عمده اینن
است که در نتیجة توسعه و استفاده از ابتکنارات مندیریت داننش ،شنرکت بنرای بهبنود
عملکنرد در ننوآوری محصنوالتش توانمننند منیشنود .محمندی و همکنناران  ،)1822در
پژوهشی به بررسی کارآفرینی محوری و بازار محوری بر اثنر بخشنی بازارینابی از طرینق
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قابلیت بازاریابی در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداختند،تجزینهوتحلینل دادههنا
نشان داد ،هر یک از متغیرهای کارآفرینی محوری ،بازارمحوری ،قابلیت بازاریابی بنهطنور
مستقیم بر اثربخشی بازاریابی تأثیر مابت دارند .تجزیه و تحلیل دادههنا نشنان داد ،هنر
یک از متغیرهای کارآفرینی محوری ،بازار محوری  ،قابلیت بازاریابی به طور مسنتقیم بنر
اثر بخشی بازاریابی تاثیر مابت دارند .پنور مجیند و همکناران ، )1822در پژوهشنی بنه
بررسی تاثیر کارآفرینی محوری و بازار محوری بر عملکرد بازار شرکتهای داننش بنینان
با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثر بخشی بازاریابی پرداختند  .نتنای پنژوهش نشنان
داد که تأثیر غیرمستقیم کارآفرینی محور و بازارمحوری بر عملکنرد بنازار شنرکت هنای
دانش بنیان به واسطه قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی مورد تائید قنرار منی گینرد؛
بنابراین به کارگیری رویکردهای کارآفرینی محور و بازارمحوری در شنرکت هنای داننش
بنیان می تواند موجب بهبود عملکرد بازار این شرکتها شنود .ملکنی منین بناش رزگناه
وهمکاران ، )1822در پژوهشی به بررسی ارزش سازی یرفیت های بازاریابی با تأکید بر
کارآفرینی محوری و بازار محوری ؛نقش میانجی نگرش نوآورانه پرداختنند .نتنای نشنان
داد که کارآفرینی و بازارگرایی دو رویکرد کلیدی در اسنتفاده از یرفینتهنای بازارینابی
بنگاهها هستند .سازمانها میتوانند بنا اصنالح سناختار و روشهنا بنه کنارآفرینی درون
سازمانی پرداخته و با اصالح شیوههای ارتبناطی و خندمترسنانی بنه کنارآفرینی بنرون
سازمانی انجام دهند .بازارگرایی نیز رویکردی مبتنی بر مشتری است و وییفنه سنازمان
این است مشتری را در کانون توجه خود قرار دهند .الجنوردی و همکناران  ،)1822در
پژوهشی به بررسی تاثیر ابعاد بازار گرایی بر کارکردهنای مندیریت داننش پرداختنند .در
این راستا ده ویژگی به منظر سننجش مفهنوم داننش کسنب داننش  ،انتشنار داننش و
پاسخگویی دانش ) طبقه بندی شد .در ادامه با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون
چند گانه تاثیر مابت و معنادار بازار گرایی بر کار کردهای مندیریت داننش منورد تاییند
قرار گرفت
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف اکتشافی  -بنینادی اسنت  .جامعنه آمناری پنژوهش حاضنر را
مدیران بازاریابی و فروش شرکتهای تولیدی فعال واقع شده در شهرک صننعتی مشنهد
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تشکیل میدهند .که با توجه به منابع در دست تعداد این جامعنه آمناری  512نفنر بنر
آورد شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  722نفر بهدستآمده است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها و تعیین تنأثیر متغیرهنای مکننون از مندل ینابی
معادالت ساختاری  11)SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پنی ال
اس  7استفاده شد .در این بخش مدل طراحی شده که دارای  17متغیر مشاهده شنده و
 12متغیر مکنون است.
جدول  .1متغیرها و نمادهای تحقیق
سازه

کد

نوآوری

Innovation

Innovation

کارآفرینی

Entrepreneurship

Entrepreneurship

مدیریت
دانش

knowledge
management

KM

بازارمحوری

Market-oriented

Market-o

کد

سازه
انسانی

Human

human

ساختاری

Structural

Structural

عملیاتی

Operational

Operational

فرصت
شناسی

Opportunism

Opportunism

نوآوری

Innovation

E-Innovation

کسب و کار

Business

Business

کارتیمی

team work

team work

ارزش
آفرینی

value creation

value

منابع انسانی

human
resources

HR

زیرساخت
فناوری
استراتژی
دانش
مشتری
مداری
رقیب
محوری

Technology
infrastructure

TechnologyI

Knowledge
strategy

KnowledgeS

Customer
Orientation

Customer-O

Competitor

Competitor

هاهنگی
بین بخشی

Sectors
harmony

S-harmony
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مدل مفهومی پژوهش .با مشخص شدن متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری
ارتباط بین آنها از طریق پشتوانه پیشینه تجربی  ،مدل و چارچوب مفهومی این پژوهش،
متغیر بازار محوری از مدل نارور و اسالتر  ، )1222استخراج شده است با ابعاد مشنتری
محوری  ،رقیب محوری و هماهنگی میان وییفهای میباشد  .همچنین متغیر کارآفرینی
محوری از مدل کوین و سلوین  )1221و میلر  )1228استخراج شده است کنه ابعناد آن
شامل نوآوری  ،فرصت  ،کسب وکار  ،کار تیمی و ارزش میباشد متغینر ننوآوری نینر از
مدل مومنی و حقیقی کفاش  )1825استخراج شده است کنه شنامل ننوآوری انسنانی،
ساختاری و عملیاتی میباشد و در آخر متغیر مدیریت دانش میباشد که ابعاد آن شنامل
منابع انسانی ،زیر ساخت فناوری و استراتژی از مندل ربیعی و معنالی )1822،اسنتخراج
شده است .
مدل اندازه گیری
مدل اندازهگیری این پژوهش دارای  17متغیر مشاهده شده و  12متغینر مکننون اسنت.
برای تعیین روایی ساختار درونی پرسشننامه نینز از روش رواینی همگنرا ،واگنرا و بنرای
تعیین پایایی دو روش پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونبا به کار بسته شد.
در ادامه ،سوالها از مدل در طی چند مرحله ،بنابردلیل بارعاملی کمتر از  ،2/1حذف
و مدل اصالح و دوباره تهیه شده است که در ادامه به آن پرداخته میشود .همانگونه کنه
شکل  -1پیوست نشان میدهد بارهای عاملی و ضرایب مسیر مندل اصنالح شنده بنرای
تمامی شاخصها بار عاملی مناسب بوده و بنابراین مدل اندازه گیری قابل قبول میباشد.
جدول  -7نشان دهنده مقادیر محاسبه شده از نرمافزار اسمارت پی ال اس اسنتخراج
شدهاند .همان گونه که مشاهده میگردد این شنرایط بنرای تمنامی متغیرهنای مکننون
رعایت شده که حاکی از روایی و پایایی مناسب ابزار سنجش است.

توسعه قابلیتهای بازار محوری با تأکید بر نوآوری و کارآفرینی | 82
جدول  2مدل اندازه گیری :بارهای عاملی ،پایایی و روایی همگرا
روایی همگرا
سازه

نماد

انسانی

Human

ساختاری

Structural

عملیاتی

Operational

فرصت شناسی

Opportunism

نوآوری

E-Innovation

کسب و کار

Business

کارتیمی

team work

ارزش آفرینی

Value

سوال ها

میانگین واریانس  )AVEبار عاملی

Q1

t-Values

0.974

180.878

0.981

229.803

Q3

0.955

100.024

Q4

-

-

-

-

Q2

0.941

Q5
Q6

0.923

0.959

133.33587

Q7

0.972

212.60045

Q8

0.951

115.95704

0.973

198.532

Q9
Q10

0.956

0.970

145.821

Q11

0.990

487.206

Q12

0.948

71.716226

Q13

0.979

176.48784

-

-

Q15

-

-

Q14

0.940

Q16

0.985

370.9843

Q17

0.965

Q18

-

-

-

-

Q19
Q20

0.969

106.061

Q21

0.975

211.949

Q22

0.974

179.446

Q23

0.988

753.122

0.985

327.601

Q24
Q25

0.955

0.958

146.313

Q26

-

-

Q27

-

-

-

-

Q28
Q29

0.925

Q30
Q31
Q32
Q33

0.897

آلفای
کرونبا

0.969

0.980

0.973

0.985

0.984

122.10363

0.947

پایایی
پایایی ترکیبی
)CR

0.958

186.754

0.965

288.155

0.975

228.898

0.944

114.804

-

-

0.982

0.985

0.961

0.963

0.958

0.977

0.979

0.972

0.977

0.919

0.942
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روایی همگرا
سازه

نماد

منابع انسانی

HR

زیرساختفناوری

Technology-I

استراتژی دانش

Knowledge-S

مشتری مداری

Customer-O

رقیب محوری

Competitor

هاهنگی بین
بخشی

S-harmony

سوال ها

میانگین واریانس  )AVEبار عاملی

t-Values

Q34

0.921

61.066

Q35

-

-

0.975

170.478

0.977

167.317

Q38

0.984

221.848

Q39

0.981

235.959

Q40

-

-

0.984

218.443

Q36
Q37

0.959

Q41
Q42

0.970

0.993

763.296

Q43

0.975

160.366

Q44

0.988

293.545

Q45

0.967

210.273

0.985

367.880

Q47

0.977

212.861

Q48

0.977

233.420

Q49

0.988

365.910

0.973

139.474

0.987

228.875

Q52

0.983

320.037

Q53

0.991

408.792

Q54

0.988

293.528

0.986

350.551

Q56

0.964

148.744

Q57

0.986

259.531

Q58

0.988

309.561

0.983

212.448

0.982

224.313

Q46

0.954

Q50
Q51

Q55

0.969

0.962

Q59
Q60

0.972

پایایی
پایایی ترکیبی
)CR

0.990

0.992

0.988

0.994

0.990

Q61

-

-

Q62

0.991

384.610

0.993

آلفای
کرونبا

0.986

0.990

0.984

0.992

0.987

0.991

نوآوری

Innovation

-

0.926

-

-

0.984

0.980

کارآفرینی

Entrepreneurship

-

0.743

-

-

0.963

0.940

مدیریت دانش

KM

-

0.953

-

-

0.994

0.993

بازارمحوری

Market-o

-

0.967

-

-

0.995

0.994
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همبستگی بین متغیرها و روایی واگرا
قبل از بررسی رد یا تأیید شدن فرضیههای پژوهش میزان همبسنتگی مینان متغیرهنای
تحقیق را مورد بررسی قرار داد تا از وجود ارتباط معنادار مینان آنهنا اطمیننان حاصنل
شود .به منظور بررسی وجود روابط معنیدار میان این متغیرهنا از ضنریب همبسنتگی و
شاخص فورنل و الرکر در نرم افزار پی ال اس بهره بردهایم .همان گونه که از نتای اینن
جدول پیداست ،در سطح اطمینان  24درصد متغیرهای این پژوهش از سطح همبستگی
قابل قبولی با یکدیگر برخوردار هستند چرا که هنر چنند مقنادیر قطنر اصنلی از مقنادیر
عوامل زیرین خود کمتر میباشد ،ولی بسیار به یکدیگر نزدینک منیباشنند .اعنداد روی
قطر اصلی ماتریس جذر میانگین شاخص  AVEمیباشد.
جدول  3ضرایب همبستگی و روایی واگرا میان متغیرهای تحقیق
کارآفرینی

نوآوری

مدیریت
دانش

کارآفرینی

0.862

نوآوری

0.969

0.962

مدیریت دانش

0.977

0.988

0.976

بازار محوری

0.966

0.980

0.986

بازار محوری

AVE
0.743
0.926
0.953

0.983

0.967

برازش کلی مدل اندازه گیری
در این بخش به بررسی کیفیت ابزارهای اندازه گیری با دو شناخص اشنتراک بنا رواینی
متقاطع 12و شاخصهای افزونگی با روایی متقاطع 12میپردازیم .جدول زیر نتنای آزمنون
شاخص اعتبار اشنتراک ینا  CV-comو شناخص اعتبنار افزونگنی ینا  CV-Redرا نشنان
میدهد .اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک و افزونگی متغیرهنای پنهنان مابنت باشند و
نزدیک به یک ،مدل اندازه گیری کیفیت مناسب دارد .در اینن پنژوهش بنر اسناس اینن
معیار ،یعنی مابت بودن مقادیر و نزدیکی به یک ،مناسب است.
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جدول  -4شاخصهای برازش کلی مدلهای انداز ه گیری
ساختار

شاخص اشتراک

شاخص افزونگی

)(CV Com

)(CV Red

انسانی

0.941

0.869

ساختاری

0.923

0.918

عملیاتی

0.956

0.943

فرصت شناسی

0.940

0.911

نوآوری

0.926

0.953

کسب و کار

0.955

0.927

کارتیمی

0.925

0.854

ارزش آفرینی

0.897

0.859

منابع انسانی

0.959

0.946

زیرساخت فناوری

0.970

0.961

استراتژی دانش

0.954

0.944

مشتری مداری

0.969

0.964

رقیب محوری

0.962

0.953

هاهنگی بین بخشی

0.972

0.961

نوآوری کارآفرینی)

0.947

0.930

کارآفرینی

0.909

0.853

مدیریت دانش

0.953

0.510

بازارمحوری

0.967

0.087

شاخص نیکویی برازش کل مدل( )GOF
همچنین برای اطمینان بیشتر از برازش مناسب مندل مفهنومی بنا توجنه بنه اینکنه در
رویکرد حداقل مربعات جزئی بر خالف روشهای معمنول در مندل معنادالت سناختاری
شاخص هایی برای آزمون برازش کلی مدل مفهومی ارائه نشده است و به جنای آن ینک
معیار کلی با عنوان « »GOFکه توسنط تنِنهناز 12و همکنارانش  )7225بنرای سننجش
برازش مدل استفاده می گردد ،از اینن معینار نینز بنرای اطمیننان از بنرازش مندل بهنره
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گرفتیم .نتای محاسبات الزم برای تعیین مقادیر اشتراکی تمامی سازهها و ضریب تعیین
سازههای درونزا درجدول  4آمده است
جدول 5

شاخصهای AVE , R2

ساختار

R2

AVE

0.923

0.941

0.994

0.923

0.987

0.956

0.969

0.940

انسانی
ساختاری
عملیاتی
فرصت شناسی
نوآوری
کسب و کار
کارتیمی
ارزش آفرینی
منابع انسانی
زیرساخت فناوری

0.971

0.955

0.927

0.925

0.958

0.897

0.986

0.959

0.990

0.970

استراتژی دانش

0.990

0.954

مشتری مداری

0.995

0.969

رقیب محوری

0.991

0.962

هاهنگی بین بخشی

0.989

0.972

نوآوری کارآفینی)

0.982

0.947

کارآفرینی

0.939

0.743

مدیریت دانش

0.982

0.953

بازارمحوری

0.974

0.967

میانگین

0.973

0.937

0.926

در نتیجه مقدار معیار  GOFبرای مدل ارائه شده برابر است با:
√

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅√

که مقدار به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل کلی میباشد.
ارزیابی مدل ساختاری (آزمون فرضیههای پژوهش)
برآوردهای روا و پایا مدل اندازه گیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر منیسنازد .مندل
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ساختاری تحقیق در شکل  2نمایش داده شده است .در اینن مندل کنه خروجنی ننرم افنزار
 Smart PLSاست خالصه نتای مربوط به بار عاملی استاندارد روابط عوامل مستقل بنر وابسنته
ارائه شده است .آماره  tو مقدار بنوتاسنتری  72بنرای سننجش معنناداری روابنط در سنطح
خطای  4درصد نیز در اشکال آمده است .چنانچه ضریب معناداری بدست آمده خارج از بنازه
|𝟗 𝟏| باشد ،فرضیة مربوطه تأیید و در غیر این صورت فرضیه رد میگردد.
معیار اساسی برای ارزینابی متغیرهنای پنهنان دروننزا ،ضنریب تعینین ) (R2اسنت آ ر و
همکاران .)1821 ،نتای تخمین  PLSدر شنکل 4و  1نشنان داده شنده اسنت .در مطالعنات،
ارزش های  2/42 ،2/24 )R2و  2/74بنرای متغیرهنای مکننون دروننی در مندل سناختاری
میتواند به ترتیب بعنوان قوی ،متوسط و ضعیف تفسیر شنود سازسنتدت .)7222 ،71ارزش
R2برای متغیرها در جدول  4و 1آمده است .ضریب تعیین نشان میدهد که متغینر مسنتقل
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح و تبیین میکند .بر اسناس نتنای جندول 1-4
متغیرهای مستقل توانسته است سطح قوی از تغییرات متغیرهای وابسته را پیشبیننی کنند.
جدول  1خالصه نتای آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  6نتایج معادالت ساختاری
ردیف

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

بتا

آماره

1

نوآوری

مدیریت دانش

2/112

18/11

+

7

نوآوری

کارآفرینی محوری

2/212

111/452

+

تایید

8

نوآوری

بازارمحوری

2/715

7/822

+

تایید

5

کارآفرینی محوری

مدیریت دانش

2/88

1/112

+

تایید

4

کارآفرینی محوری

بازارمحوری

2/252

2/445

+

رد

1

مدیریت دانش

بازارمحوری

2/122

4/258

+

تایید

t

جهت رابطه

نتیجه
تایید

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
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B=0/264
T= 2/399

نوآوری

B=0/668
T=13/61

بازار محوری

B=0/678
T= 5/043

B=0/969

مدیریت دانش

B=0/048
T= 0/554

T= 161/54

B=0/33
T= 6/667
کارآفرینی

شکل -2نتیجه نهای مدل

همانگونه که شکل نشان میدهد ،مدیریت دانش در رابطنه ننوآوری و کنارآفرینی بنر
بازار محوری نقش میانجی را دارد .چرا که کارآفرینی از طریق مندیریت داننش بنر بنازار
محوری تاثیر میگذارد و این رابطه تایید گردد .همچننی ضریب مسیر نوآوری از طرینق
مدیرتی دانش بر بازار محوری بیشتر از ضریب مسیر مستقیم ننواوری بنر بنازار محنوری
میباشد.
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش سعی برآن بوده است تا ارتباط و توسعه قابلیتهای بازار محوری با تأکید
بر نوآوری و کارآفرین محوری ؛
نقش مدیریت دانش در شرکت های تولیدی شهر مشهد بنا رویکنرد مندل معنادالت
ساختاری مورد بررسی قرار گیرد .پس از مطاله مبنانی نظنری و پیشنینه پژوهشنهای در
این زمینه ،فرضیهها و مدل مفهومی پنژوهش طراحنی گردیند  .سنسس از طرینق مندل
سازی معادالت ساختاری ،مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشنان داد کنه
نوآوری تأثیر معنیداری بر مدیریت دانش دارد؛ نوآوری تأثیر معننیداری بنر کنارآفرینی
دارد؛ کارآفرینی تأثیر معنیداری بر مدیریت دانش دارد؛ مدیریت دانش تأثیر معننیداری
بننر بننازارمحوری دارد .آزمننون نخسننتین فرضننیه تحقیننق نشننان داد کننه نننوآوری تننأثیر
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معنیداری بر مدیریت دانش دارد .اگرچه همواره مدیریت دانش بعنوان عامل منؤثری در
نوآوری مطرح بوده است؛ اما نتیجه بهدستآمده در این تحقیق نشان میدهد که نوآوری
خود می تواند بعنوان پیشایندی برای مدیریت دانش عمل کند .در این رابطه باید عننوان
کرد که وجود نوآوری در سازمان باعث میشود که افراد به داننش جدیندی دسنت پیندا
کنند و میزان تبادل دانش در بین کارکننان نینز افنزایش یابند .بندین ترتینب مشنخص
می شود که نوآوری بر مدیریت دانش تأثیرگذار است .پیش از این نینز محققنان دیگنری
رابطه تنگاتن بین نوآوری و مدیریت دانش را متذکر شدهاند دراکر1224 ،؛ وارکینن ،
1222؛ میرغفننوری و همکنناران .)1827 ،همچنننین مشننخص شنند کننه نننوآوری تننأثیر
معنیداری بر کارآفرینی دارد .نوآوری قلب و عنصر محوری کارآفرینی اسنت؛ کنارآفرینی
به معنای کنار گذاشتن روشهای سنتی و روی آوردن به ایدهها و اقدامات نوین است کنه
این موارد بیانگر مفهوم نوآوری هستند .شرکتهای کارآفرین اساسنا بنر مبننای ننوآوری
عمل میکنند که این نوآوری میتواند در قالب محصنوالت جدیند ،فراینندهای جدیند و
حتی بازارهای جدید نمود پیدا کند .بر این اساس مشخص منیشنود کنه ننوآوری تنأثیر
معنیداری بر کارآفرینی دارد .این یافته با نتای سایر محققانی که بنه بررسنی ننوآوری و
کننارآفرینی سننازمانی پرداختننهاننند همخننوانی دارد صننحت و همکنناران1828 ،؛ خننان و
همکاران .)7222 ،در این تحقینق مشنخص شند کنه کنارآفرینی تنأثیر معننیداری بنر
مدیریت دانش دارد .در تبیین این یافته باید به تعریف کارآفرینی توجه نمود .مطنابق بنا
تعریف ،کارآفرینی شامل فعالیتی است چون ارائه کاالیی جدید در فرایند تولید ،گشایش
بازاری تازه ،یافتن منابع جدید و ایجاد هنر گوننه تشنکیالت جدیند در صننعت جزننی،
 .)1821بر اساس این تعریف مشخص میشنود کنه فعالینت هنای کارآفریناننه سنازمان
متالمن خلق و جذب داننش جدیند ،تسنهیم داننش بنین کارکننان و انتشنار داننش در
بخش های مختلف سازمان است که همگی اینها بیانگر مدیریت داننش هسنتند .بنر اینن
اساس می توان تاثیرگذاری کارآفرینی بر مدیریت دانش را توجیه نمود .این یافته با نتای
گزارش شده توسط سایر محققنان مبننی بنر رابطنه بنین کنارآفرینی و مندیریت داننش
مطابقت دارد هیسترچه7227 ،؛ الگونا .)7218 ،همچنین مشنخص شند کنه مندیریت
دانش تأثیر معنی داری بر بازارمحوری دارد .بازار محوری اساسا فعالیتی مبتنی بر کسنب
دانش و آگاهی است .مولفههای مختلف بنازارمحوری اعنم از رقینب منداری ینا مشنتری
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مداری مستلزم گردآوری اطالعات و دانش کافی راجع به شرایط بازار است؛ بعبارت دیگر
زمانی سازمان می تواند بازار محور باشد که به خوبی شرایط بازار اعم از مشنتریان ،رقبنا،
شرکاء و غیره را رصد کرده باشد و دانش کافی به دست آورده باشد .در ادامه این داننش
در داخل سازمان به اشتراک گذاشته شده و مورداستفاده قرار میگیرد .بنابراین میتنوان
مدیریت دانش را عاملی مؤثر بر بازارمحوری در نظر گرفت .این یافته بنا نتنای دشنسند و
همکارانش  )1228و چن و پویوویچ  )7228که کسب اطالعات دانش) از محیط بنازار
را بعنوان عاملی مؤثر در بازار محوری سازمان معرفی کردند همسنو اسنت .در ادامنه بنر
اساس نتای بهدستآمده پیشنهادات زیر ارائه میشود:
آزمون نخستین فرضیه تحقیق نشان داد که نوآوری تنأثیر معننی داری بنر مندیریت
دانش دارد .بر اساس این یافته به مدیران شرکتها توصیه منیشنود از روشنهای سننتی
مدیریت شرکت فاصله گرفته و ایده های جدیدی را وارد محصوالت خود نمایند .با توجنه
به این قدرت انتخناب مشنتریان بسنیار گسنترده شنده سنات؛ لنذا تننوع بخشنیدن بنه
محصوالت می تواند روش مناسنبی بنرای جنذب مشنتری بیشنتر و بنه تبنع آن ،بهبنود
سودآوری شرکت باشد.
آزمون فرضیه دوم نشان داد که نوآوری تأثیر معنیداری بر کنارآفرینی دارد .در اینن
راستا و جهت افزایش سطح نوآوری در سازمان پیشنهادات زیر ارائه میشود -1:استخدام
نخستین مرحله در ایجاد فرهن نوآوری محور محسوب میشود؛ لذا پیشنهاد منیشنود
در زمان استخدام افرادی به خدمت گرفته شوند که ایدههنای جدیند و رویکنرد خالقاننه
داشته باشند .الزم به کر است که برخی از شرکتهای بزر دنیا بعنوان ماال هنوآوی
و سامسون ) تأکید زیادی بر نوآوری و هن خال افراد در زمان استخدام دارند.
 -7بروز بحران کورونا اگرچه مصائب بسیاری را به همراه داشته است؛ اما بنا تسنهیل
در دورهها و کارگاه های خلق ایده شده است؛ به شکلی کنه بسنیاری از اینن کالسنها بنه
صورت آنالین و در قالب سمینار برگزار میشوند .مدیران شرکتها منیتواننند بنا صنرف
هزینهای پایین و با حداکار صرفه جویی در زمان در دورههای خلق ایده شرکت نماینند..
 -8مدیران شرکت میتوانند پاداش هایی هنر چنند نناچیز را بنرای کارکننان خنال کنه
ایدههای جدیدی در اختیار شرکت قرار میدهند ،در نظر بگیرند.
آزمون فرضیه سوم نشان داد که کارآفرینی تأثیر معنیداری بر مندیریت داننش دارد.
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در این راستا پیشنهاد میشود کنه مندیران شنرکت حالنور فعنالتری در نمایشنگاههنای
تجاری داشته باشند زیرا این نمایشگاهها دو فرصت کارآفرینی مهم را فنراهم منیکننند:
اول اینکه باعث میشود مدیران با ایده ها و محصوالت جدید آشننا شنوند؛ ثانینا امکنان
ایجاد همکاریهای تجاری با سایر شرکتها فراهم میشود .همچنین به مندیران شنرکت
توصیه می شود که بدنبال بازارهنای جدیند باشنند .بنا توجنه بنه پیشنرفت  ITو توسنعه
اینترنت ،امروزه دیگر کشف بازارهای جدید چندان مشنکل نیسنت؛ لنذا منیتوانند ینک
راهکار کامال کاربردی برای افزایش فعالیتهای کارآفرینانه شرکت در نظنر گرفتنه شنود.
همچنین مشخص شد که مدیریت دانش تأثیر معنیداری بنر بنازارمحوری دارد .در اینن
راستا مدیران شرکت میتوانند دوره های آموزشی را برای کارکنان خود برگزار کنند؛ این
دورهها که اغلب یک روزه هستند باعث افزایش دانش و اطالعات کارکنان میشنوند ،لنذا
راهکار مناسبی برای مدیریت دانش به شمار میروند .همچنین مدیران شرکت میتواننند
بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای دستیابی به دانش جدید در داخل سازمان
را فراهم کنند؛ در اینجا نیز مجددا باید ینادآوری شنود کنه بسنترهای سنخت افنزاری و
نرمافزاری مساله پیچیده یا پرهزینهای نیست؛ بلکه یک یا چند رایانه بنه همنراه منودم و
اینترنت پرسرعت میتواند به شکل قابل مالحظهای دسترسی بنه داننش جدیند را بنرای
مدیران و کارکنان شرکت فراهم کند.
با توجه به یافتههای این پژوهش  ،میتوان نتیجنه گینری کنرد سنازمانهنا نیازمنند
تغییراتی هستند تا در شرایط پررقابت امروزی ،توان رقابتی خود را با کمنک کنارآفرینی
محوری  ،بازار محوری  ،نوآوری و مدیریت دانش حفظ کننند  .بنا در نظنر گنرفتن اینن
موضوع و با توجه به نتای حاصل از این پژوهش  ،به منظور تقویت و رشد بازار محنوری،
کارآفرینی محوری ،نوآوری و مدیریت دانش در شرکتهنای تولیندی  ،پیشننهاداتی بنه
مدیران شرکتهای تولیدی ارائه میشود .بنه مندیران پیشننهاد منیگنردد فالنایی را در
سازمان ایجاد کنند که کارکنان انگیزش الزم برای ابراز نظرات  ،ایندههنا و اسنتعدادهای
نهفته کارآفرینی خود را داشته باشند  .درون شرکت جنو کنارآفرینی محنوری و رهبنری
کارآفرینانه را ایجاد و توسعه دهند  .شایسته است این شرکتها تفکنر کنارافرینی را مینان
مدیران سطوح پایین تر ترغیب و تروی دهند  .همچنین شرکتها باید ریسنک فعنالیتی
که برای آنها ارزش دارد را بسذیرد و در این راه از وقوع هزینههای مادی  ،نهراسند  .بنه
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مدیران شرکت پیشنهاد میگردد از طریق شناسایی نیازهای مشتری و طراحی و تولیند
محصوالتی برای رفع آن نیازها بنا اسنتفاده از تکنولنوژی روز  ،زمیننه پیشنرفت خنود و
پیشی گرفتن از رقبا را فراهم کنند .
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Abstract

Market-oriented organization is a type of organization that
performs activities to monitor, analyze, and respond
appropriately to market changes such as customer preferences,
rapid technology growth, and competitive intensity. The
purpose of this study is to develop market-oriented capabilities
focusing on innovation, entrepreneurship and mediating role of
knowledge management in manufacturing companies at
Mashhad. The research is exploratory and basic in terms of
purpose and audience respectively. The statistical population of
the present study consists of marketing and sales managers of
active manufacturing companies located in Mashhad industrial
town. According to the available resources, the number of
statistical population is 418 and the sample size is 200. Through
interviewing experts, we observed 62 variables in which 18
were hidden. In order to verify the model, we used Smart PLS
software. Findings confirmed the relationships between latent
variables in the structural model, and the whole model was
fitted at a strong level of 0.955. The results also showed a
positive and significant coefficient between innovation and
knowledge
management
(13.61),
innovation
and
entrepreneurship (161.54), innovation and the market (2.39),
entrepreneurship and knowledge management (6.67), and
knowledge management and the market (5.04).
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