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چکیده
بر اساا دیدگاه منبع محور ،درک رابطه بین جهت گیری اساترات یک و توساهه محصول میتواند در دستیابی به
موفقیات بااتتر م ید باشاااده به وی ه درک این تاثیر در انطباق وی گیهای محصاااول با بازارهای جدید خارجی یا
اصاطحاا محصاوتص صادراتی از اهمیت مضاعف بر خوردار استههرچند رابطه جهت گیری استرات یک با توسهه
محصاول جدید فراوان بررسای شده ولی تاثیر این امر بر صادراص نیاز به مطالهه بیشتر دارده این پ وهش در میان
شارکتهای فهال در سازمان بور اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته استه علت انتخاب امکان پذیری
دساترسی به داده های قابل اتکا استه نتایج بدست آمده از همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر
با اساات اده از نرم افزار  ، spssبیانگر تاثیر مهنی دار مسااتقیم جهت گیری اسااترات یک (بهد بازار محوری) و غیر
مسااتقیم هر سااه بهد جهت گیری اسااترات یک (بازار محوری ،یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) بر توسااهه
محصوتص صادراتی میباشده هم چنین تاثیر مهنی دار متغیر مکانیسمهای فرآیندی به عنوان متغیر واسطه به تائید
رسیده استه
واژههای کلیدی :بازار محوری ،توسهه محصوتص صادراتی ،جهت گیری استرات یک ،کار آفرینی محوری ،یادگیری
محوریه
طبقه بندی M16 :JEL
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مقدمه
در چشام انداز قرن  ،26بنگاهها در یک وضاهیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متهدد نظیر جهانی
شادن ،توساهه تکنولوژیکی و سارعت فزاینده انتشار تکنولوژیهای جدید قرار گرفتهانده در چارچوب
این چشاام انداز جدید ،بنگاهها برای بقا و پیشاارفت خود باید مت اوص از قبل عمل کننده به وی ه،
بنگاهها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرنده
نیاز برای ایجاد فرآیندهای کساب و کار متناسب با مشتری به وی ه در شرکتهایی که با ماهیت
بازاریابی ،رقابت و استرات ی سر و کار دارند ،با اهمیت میباشده امروزه شرکتهای موفق یاد میگیرند
که چگونه با پویاییهای مشاتریان ،رقبا و فناوریها سار و کار داشته باشنده همه این موارد شرکتها
را نااگزیر به تجدید نظر و بازبینی در سااااختن محصاااوتص و خدماتی میکند ،که به بازار عرضاااه
می نماینده و این امر در واقع مساتلزم توساهه محصاوتص جدید برای جایگزینی با محصوتص فهلی
میباشده
تحقیقاص اخیر متغیرهای متهدد بیرونی و درونی شرکت را شناسایی کردهاند که میتوانند عملکرد
محصاوتص صادراتی را متأثر سازند ،در بین انواع مختلف تهیین کننده های عملکرد ،مطالهاص گذشته
ااکی از این امر هسات که جهتگیری اساترات یک شرکت تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد سازمانی
دارد و این امر منجر میشااود ااتمال تأثیر جهتگیری اسااترات یک را بر روی توسااهه محصااوتص
صاادراتی درک نماییم ،چرا که توساهه محصوتص صادراتی یک از تهیین کننده های مهم سود آوری
کسب و کار میباشده
جهتگیری اساااترات یک اساااا پ وهشهای متهددی در علوم اقتصاااادی همچون کارآفرینی،
مدیریت اسااترات یک و بازاریابی میباشااده در بین سااایر م اهیم جهتگیری اسااترات یک کارآفرینی،
یادگیری و بازارمحوری مورد بحثهای گساااتردهای قرارگرفتهاند ،که آکادمیکها با اسااات اده از این
م اهیم ،درتشریح نوآوری ،مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بلندمدص شرکتها تحش فراوانی نمودهانده
اغلب مطالهاص در زمینه توسااهه محصااولجدید و جهتگیریاسااترات یک که از تهیین کنندههای
مهم عملکرد میباشاند ،در متن کشاور های توسهه یافته صورص پذیرفته است ،در االی که این گونه
مطالهاص در کشاااورهایی همچون ایران که در اال توساااهه بوده و قابلیت گذار از این مراله را دارا
میباشااند ،کمیاب هسااتنده بنابراین پ وهش ااضاار در نظر دارد تأثیر جهت گیری اسااترات یک را بر
توسهه محصوتص صادراتی ،در بین شرکتهای ایرانی بررسی نمایده
هاد مطاالهه ااضااار ارتقا دانش در مورد نقش جهتگیری اساااترات یک در موفقیت توساااهه
محصاوتص صاادراتی در بین شارکتهای فهال در بور اوراق بهادار تهران می باشده بازارمحوری،
یادگیریمحوری و کارآفرینیمحوری ابهاد ایاتی اسااترات یک هسااتند که برای موفقیت محصااوتص
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صاادراتی مهم میباشنده تأثیر این عوامل به صورص مستقیم و هم چنین غیر مستقیم از طریق کانال
مکانیسمهای فرآیندی مورد بررسی قرار میگیرده
فرضیههای پژوهش
6هجهت گیری استرات یک بر توسهه محصوتص صادراتی تأثیر مثبت دارده
این فرضیه شامل  9فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
 )6-6بازار محوری بر توسهه محصوتص صادراتی تأثیر مثبت دارده
 )6-2یادگیری محوری بر توسهه محصوتص صادراتی تأثیر مثبت دارده
 )6-9کارآفرینی محوری بر توسهه محصوتص صادراتی تأثیر مثبت دارده
2ه جهت گیری استرات یک بر مکانیسم های فرآیندی تأثیر مثبت دارده
این فرضیه نیز شامل  9فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
 )2-6بازارمحوری بر مکانیسم های فرآیندی تأثیر مثبت دارده
 )2-2یادگیری محوری بر مکانیسم های فرآیندی تأثیر مثبت دارده
 )2-9کارآفرینی محوری بر مکانیسم های فرآیندی تأثیر مثبت دارده
9همکانیسم های فرآیندی بر توسهه محصوتص صادراتی تأثیر مثبت دارده
پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ نظری
دو دیادگااه مهم وکلی در مبحث مدیریت اساااترات یک وجود دارد ،دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه
مبتنی بر بازاره در دیدگاه منبع مدار ،برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضهف و قوص درون
بنگاهها توجه شاااده اساااته این دیدگاه تأکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد نیاز بنگاه برای
رقابت ،انتقال میدهده مشاخصاا ،دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتارآنها متمرکز شده،
در االی که روش تحلیل بیرونی بر توصیف رفتارهای یک صنهت جذاب متمرکز شده استه
باا توجاه باه تهریف باارنی و دافت  ،منابع بنگاه شاااامل تمامی داراییها ،ظرفیتها ،فرآیندهای
سازمانی ،وی گیهای بنگاه ،اطحعاص ،دانش و غیره است که بنگاه را قادر می سازد تا استرات یهایی
را به کار بگیرند که کارایی و بهرهوریاش را افزایش دهد(بارنی)6336،ه در این میان ،سااارمایههای
انساانی و ساازمانی بیشاتر مورد تأکید قرارگرفته اساته چرا که به آسانی بدست نمیآیند و به رااتی
هم قابل تقلید کردن نیستنده
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در مجموع بر اساااا تئوری منبع پاایه ،هر بنگاه برای خود صاااحایتها ،شاااایساااتگیها و
توانمندیهایی ایجاد میکنده این صاااحایتها با تأثیر بر ابهاد مهرو مزیت رقابتی (کی یت ،کارایی،
نوآوری ،پاسخگویی به مشتریان) موجب مزیت رقابتی برای بنگاه میشود و در نتیجه سودآوری بنگاه
را تحت تأثیر قرار میدهده
میتوان گ ت که ،پشااتیبان تئوریکی پ وهش ااضاار دیدگاه منبع محور میباشااد(بارنی)6338،ه
مطابق با تئوری منبع محور ساازمان ،منابع متمایز شارکت منجر به استرات یهای متنوعی شده و در
نتیجه ت اوصهای عملکردی را موجب میشااوند(بارنی)6336،ه تزم به ذکر اساات تئوری منبع محور
ساااازماان ،مناابع را باه دو گروه کلی مناابع مشاااهود و مناابع نامشاااهود ،تقسااایم مینمایده پس
کارآفرینیمحوری  ،بازارمحوری و یادگیری محوری را که نشأص گرفته از دانش مدیریتی هستند و به
عنوان ابهاد جهتگیری اسااترات یک در این پ وهش مد نظر قرار گرفتهاند ،میتوان منابع نامشااهودی
در نظر گرفت که بالقوه موفقیت را افزایش میدهنده
جهتگیری استرات یک
جهتگیری اسااترات یک نشااانگر رهنمودهای اسااترات یک بکار برده شااده توسااط یک شاارکت برای
پیشاابرد فهالیتهای خویش در جهت عملکرد برتر می باشااد(گاتیگنان و اکسااورب)6334،ه مطابق
تهریف منیو ( )6331جهتگیری استرات یک را می توان اینگونه تهریف کرد؛ جهت گیری استرات یک
اشاره دارد به این که چگونه یک سازمان استرات ی ها را برای انطباق با محیط و یا تغییر جنبههایی از
محیطش بکار میگیرد ،تا تناسب بهتری با محیط بدست آورد.
به نقل از هیت و همکاران ( )6334جهتگیری اساترات یک اغلب نشاندهنده عقاید و مدلهای
ذهنی مدیران عالی میباشاده اساتدتل شاده که منابع نا مشهود همانند جهت گیری استرات یک تیم
مدیریت ،برای شاارکت ها ایاتی می باشااده جهت گیری اسااترات یک به عنوان منشاااب برای ایجاد
توانمندی و مزیت رقابتی نگریساته میشوده ادبیاص استرات ی بازاریابی شواهدی ارائه میدهد مبنی بر
این که جهتگیری اساترات یک شارکت ،یکی از تهیین کنندههای مهم عملکرد شارکت میباشد ،که
شامل ادراک مدیریت از موفقیت محصوتص جدید میباشد (نارور و اسحتر)6338 ،ه
کارآفرینی محوری

امروزه بسایاری از شارکتها و سازمانها به سبب تغییراص پر شتاب ،رقابت روز افزون ،پیچیدگیهای
فزاینده و بسایاری از عوامل دیگر ،کارآفرینی را به عنوان راه چاره بسیاری از دغدغههای فکری خود
میداننده آنها ساهی در عرضاه هر چه بهتر و بیشتر محصوتص و خدماص خود به مشتریان با رعایت
اصاال مشااتریمداری دارنده در این خصااوص ابتکار و نوآوری در ارائه تولیداص و خدماص از جایگاه
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وی های برخوردار اساات و این امر جز با اضااور کارآفرینان سااازمانی در شاارکتها و هماهنگی بین
بخشای میسار نخواهد شاد و اینجاسات که اهمیت افراد خحق و مبتکر روز به روز مهم و برجستهتر
میشوده از طرفی ،شرکتها برای ورود به بازار رقابتی باید خود را باسرعت نوآوریها و ارائه خدماص و
محصوتص جدید همگام سازند تا بتوانند در عرصه رقابت فروش پایدار بماننده پیشبینی روند فناوری
تغییراص بازار ،گساترش فهالیت های تحقیق و توسهه بستر کارآفرینی را در سازمانها فراهم میآورنده
پینکاص می گوید :کارآفرینی درون ساازمانی فرآیندی است که کارآفرینان سازمانی از طریق آن سبب
تغییر می شاوند و کرن وال و پرلمن مهتقدند که کارآفرینی درون ساازمانی روندی است که از طریق
آن محصاوتص فرآیندها و ایدههای جدید در سازمان به اجرا گذاشته میشود و توسهه مییابنده کوین
و اسلوین ( )6336کارآفرینیمحوری را به این صورص تهریف مینمایند" :بهدی از گرایش استرات یک
که به وسیله میل ریسک پذیری شرکت ،تمایل به اقدام به شیوه رقابتی تهاجمی ،شیوههای پیشتازی
و اتکا به نوآوریهای مکرر و گساترده محصاول ،نمایش داده میشاود ه" بنابراین سه جزب کلیدی و
اساسی کارآفرینیمحوری عبارتند از  )6( :نوآوری ()2پیشتازی ()9ریسک پذیریه
سااازمانهای کارآفرین از فرهنگی برخوردارند که همه افراد سااازمان با وجود اینکه ساالیقهها و
ایدئولوژیها ،نیازها و وی گیهای مت اوص نساابت به هم دارند ولی نساابت به سااازمان هم برداشاات
واادی دارنده ارزشهای کارآفرینی تغییر و نوساازی سازمانی را افزایش داده ،به ایجاد شایستگیهای
جادید کمک نموده و کساااب و کار جدیدی را در محدوده کساااب و کار فهلی ایجاد مینمایده هلت
( )6333و همکاران خاطر نشااان میکنند ،کارآفرینی به شاارکتها اجازه بهرهبرداری از فرصااتهای
بوجود آمده را میدهد ،بنابراین از محرکههای مهم محصوتص جدید و رشد سازمانی می باشده
بازارمحوری

رمز بقای ساازمانهای امروزی در درک و شاناخت نیاز مشاتریان و پاساخگویی سریع به این نیازها
نه ته اساته بازاریابی دیدگاهی اسات که بایستی در سرتاسر سازمان پخش شوده بازاریابی به م هوم
بازارمحوری در طی سااال  6338توسااهه یافته اسااته در ادبیاص ااضاار بازارمحوری را میتوان به دو
گونه م هومساازی کرد :به عنوان یک فرهنگ ساازمانی (دیدگاه فرهنگی) ،و به عنوان یک سری از
رفتارها (دیدگاه رفتاری) (فرام باچ و همکاران)2889 ،ه
ابتدادیدگاه فرهنگی ،بازارمحوری را به عنوان یک سااری از ارزشهای مشااترک در ساارتاساار
سااازمان مد نظر قرار میدهده بنابر م روضاااص این دیدگاه «دشااپانده و وبسااتر» بیان میکنند ،یک
زنجیره علّی از این ارزشها ،هنجارهایی را برای بازارمحوری شکل میدهد ،که نشان دهنده انتظاراص
درباره رفتارهای خاص تا رفتارهای بازارمحوری واقهی خودشان میباشده
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در مقابل دیدگاه فرهنگی ،دیدگاه رفتاری بیان میکند :بازارمحوری شاامل یک سری از رفتارها
و اختصااص منابع اسات که نشاان دهندۀ پاسخگو بودن سرتاسری سازمان به نیازها و خواستههای
مشاتری میباشد (کوهلی و جاروسکی)6338 ،ه بازارمحوری فرهنگ بازرگانی است که از طریق خلق
ارزش برتر برای مشتریان بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد (نارور و اسحتر)2888،ه )ه از سوی دیگر
بازارمحوری به عنوان یک فرهنگ ساازمانی که مساتلزم قرار دادن رضایت مشتری در مرکز عملیاص
بازرگانی اسات ،نیز تهریف شاده استه لذا ارزش بیشتر برای مشتریان و عملکرد برتر برای سازمان را
به همراه خواهد داشااته کوهلی و جاوورسااکی( )6338بازارمحوری را به عنوان کاربرد و بر پایه ت کر
بازاریابی مهرفی کرده و مهتقدند تبدیل ت کر بازارمحوری به عمل باعث ایجاد بازارمحوری میشاااوده
طبق تهریف ایشان ،بازارمحوری ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فهلی و آتی
مشتری ،نشر هوشمندی در بین بخشهای سازمان و پاسخ گویی سراسری به آن هوشمندی استه
مطالهاص نشاان میدهند ،بازارمحوری کسب و کار یکی از تهیین کنندههای مهم موفقیت توسهه
محصاوتص صاادراتی می باشده پ وهشهای اخیر از جمله « آثاهن-گیما» نشان دادهاند درجهای که
شاارکت درگیر فهالیتهای محصااوتص صااادراتی میشااوند ،بسااتگی به میزان و ماهیت بازارمحوری
شارکت دارده همچنین کوپر ( )6343بحث میکند که ،دانش بازار و مهارص بازاریابی نقشی ایاتی در
نتایج محصوتص صادراتی بازی میکنده
یادگیری محوری

هلت و همکاران ( )2885یادگیری محوری را یکی از وی گیهای سازمانی میدانند که گرایش شرکت
به یادگیری ارزش را تحت تاثیر قرار داده و منجر به تغییر در هنجارها و ارزشهای اساسی سازمانها
شده و نتیجۀ پیشتاز بودن سازمان میباشده بر اسا تهریف ارگریس و شون ( )6340یادگیریمحوری
را میتوان این گونه تهریف کرد :میزانی که شاارکت به طور فهال س اؤال میکند آیا فهالیتها و عقاید
فهلی آن ،واقها عملکرد سازمان را اداکثر مینمایده
اتخاذ یادگیریمحوری با عملکرد بهتر ساااازمانی مرتبط بوده و همین طور شااارکتها را بر آن
میدارد که به طور مداوم ساؤاتتی دربارۀ م روضاص بنیادی و فلس ههای عملیاتی داشته و مدلهای
ذهنی شاارکت را پیمایش نمایند و با این تغییراص ،شاارکتها را قادر به خلق دانش و شااایسااتگی و
پاسااخگویی بهتر به محیط مینماید (اسااحتر و نارور)6334 ،ه یادگیری محوری با توسااهه دانش در
سازمان رخ میدهده
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بیکر و ساینکوت ( )2882اساتدتل میکنند ،شارکتهایی با یادگیری محوری بات بیشتر قادر به
دنبال کردن نوآوری های بنیادی هساتند ،چرا که آنان توان جدا شدن از فهالیتهای فهلی در صنهت
و خلق شرایط مناسب برای نوآوری را دارا میباشنده
مطالهاص بسایاری یادگیری محوری را با عملکرد شاارکت مرتبط ساااخته اند از جمله «آرگریس و
شاون» نشان دادهاند ،توانایی شرکت جهت یادگیری از تجارب خویش یکی از تهیین کنندههای مهم
عملکرد آن می باشده بر اسا گ ته زارا و همکاران ( )2888یادگیری ،سازمانها را قادر به هد قرار
دادن و وارد شدن در بازارهای جدید کرده و عملکرد را ارتقا میبخشده تمپکین و لیچتنستین ()2884
عنوان میکنند ،یادگیری ساازمانی نقش مهمی در شاناساایی فرصتها ای ا مینماید و میتواند نقش
مهمی در بازسازی استرات یک ای ا کنده
توسعه محصوالت صادراتی

ورونا ( )6333یک مدل منبع محور جامع دربارۀ توساهه محصول ارائه کرده است ه وی بحث میکند،
دو توانمنادی کاارکردی مهم (توانمنادی فنااوری و توانمنادی بازاریابی) و دو توانمندی انساااجامی
(توانمندی هماهنگی بیرونی و توانمندی هماهنگی درونی) بیشااترین مشااارکت را در عملکرد توسااهه
محصااول ای ا میکننده مدل منبع محور «ورونا» در مورد توسااهۀ محصااول ،به علت پیچیدگی مدل
اغلب در پ وهشها بکار برده نمیشاااوده همان طوری که محاظه میگردد ،متغیرهای مساااتقل و
واسطهای پ وهش ااضر با برخی از متغیرهای مدل منبع محور بیان شده در فوق ،مطابقت دارنده
توسهه محصوتص صادراتی یکی از ضروریترین مسائل مدیریتی به وی ه در شرکتهای فناوری
مدار میباشاده براساا تهریف میبدی ( )2889توساهه محصاوتص صادراتی توالی وظایف فرآیندی
اطحعاتی به هم پیوساته اسات که دانش تبدیل نیازهای مشاتری به طرح محصاول نهایی میباشده
توساهه محصول را میتوان ،محصول اصلی ،بهبود در محصول ،اصحح محصول و یا برند جدیدی در
نظر گرفت که شاارکت از طریق پ وهشها و تحشهایش توسااهه می دهد (کیم لیا و سااینگ دیک،
)2880ه
گونههای متنوعی از محصااوتص صااادراتی وجود دارده جدید بودن آنها را میتوان بر اسااا دو
گونه تهریف کرد :
 –6جدید برای شرکت؛ به این م هوم که کسب و کار هیچ گاه قبح این نوع از محصول را نساخته یا
ن روخته است ولی سایر شرکتها ممکن استه
 –2جدید برای بازار یا محصول نوآورانه؛ محصول در نوع خود در بازار اولین میباشده
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مکانیسمهای فرآیندی

بدون درک روشانی از روش و مسیری که جهتگیری استرات یک شرکت ،تبدیل به عملکرد برتر می
شود ،نمیتوان به طور کامل رابطۀ بین جهتگیری استرات یک و توسهه محصوتص صادراتی را درک
نموده دو گونه از متغیرهای تهدیل کننده اهمیت بیشاتری دارند :اول وی گیهای محصااول که شامل
درجه جدید بودن و سطح مزایای بازار مرتبط میباشد(گاتیگنان و اکسورب )6334،و گونۀ دوم مطابق
گ ته آثاهن-گیما ( ،)6334وی گیهای فرآیند توسااهه محصااول که شااامل فرآیندهای اطحعاتی در
سازمان و میزان همکاری بین دپارتمانها در طی فرآیند توسهه محصوتص صادراتی میباشده
در پیشینۀ جهت گیری استرات یک مکانیسم تأثیر واقهی جهت گیری استرات یک بر روی عملکرد
محصاوتص صادراتی مبهم باقی مانده استه سیکسوص و لنگلی ( )2888استدتل نمودهاند ،ارتباطاص
افقی بین دپارتمانها و تبادل اطحعاتی به میزان زیادی نااطمینانی در توساهۀ محصوتص صادراتی را
کاهش داده و عملکرد توسهه محصوتص صادراتی را ارتقا میبخشده
هماهنگی بین کارکردی

کاهن ( )6331نشاان داد که تهاریف هماهنگی بر دو وی گی تأکید داشتهاند :تهامل و همکاریه تهامل
تاأکیاد بر کااربرد و مباادتص ارتباطی بین بخشهای کارکردی دارده این امر نشاااان دهندۀ ماهیت
ساختاری فهالیتهای بین دپارتمانی میباشده همکاری بر کار جمهی بین دپارتمانها تأکید مینماید و
نشان دهندۀ روابط بین دپارتمانی با ماهیت غیر ساختاری میباشده
مطالهاص متهددی از جمله پ وهش سااودر و مونارص ( )6332نشااان دادهاند ،امروزه هماهنگی بین
کارکردی یکی از جنبههای ایاتی فهالیتهای توسااهه محصااوتص صااادراتی میباشااده کاتنتون و
همکاران ( )6334اظهار کردهاند ،کی یت تهامل بین بازاریابی و تحقیق و توسااهه (کارکردهای مت اوص
ساازمان) یکی از مساائل مهم در پ وهشهای توساهه محصوتص صادراتی می باشده گرچه مطالهاص
اشااره دارند ساطح مناسبی از هماهنگی بین کارکردی بایستی در فرآیند توسهه محصوتص صادراتی
وجود داشاته باشاد این ساطح نیز بستگی به استرات ی های سازمانی  ،نا اطمینانی محیطی و عوامل
سازمانی دارده
تبادل اطالعاتی

توسهه محصوتص صادراتی برای دستیابی به اهدا مورد نظر خود وابسته به یکپارچهسازی اطحعاص
گساتردهای استه کحرک و ویلرایت ( )6339خاطر نشان میکنند ،توسهه محصول یک رویۀ پردازش
اطحعااتی اسااات ،یهنی یاک ترتیبااص مدیریت دانش خوبه همچنین آنها در مطالهاص خود نتیجه
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میگیرند ،شاارکتها عملکرد بهتری در توسااهه محصااوتص صااادراتی کسااب مینمایند ،اگر قادر به
پاساخگویی به هر گونه نوساان در محیط بیرونی ساریعتر از رقبایشاان باشند ،و این امر جز با تبادل
اطحعاتی امکان پذیر نمیباشااده بنابراین یکپارچه سااازی دانش درونی و بیرونی در سااازمان منجر به
تأثیر مثبت بر روی عملکرد توسهه محصوتص صادراتی میشوده
گرچه به طور گسترده ای ادعا شده که هماهنگی بین کارکردی برای توسهه محصوتص صادراتی
ضروری میباشد ،شواهد نشان می دهند ،در عمل این کار به آسانی ااصل نمیشوده یک جزب کلیدی
در هماهنگی بین کارکردی میزان اطحعاص تسااهیم شااده میباشااد ههمچنین کحرک و همکارانش
( )6304استدتل مینمایند ،یکپارچگی مدیریت دانش در سازمان بستگی به توانمندی هماهنگی بین
کارکردی و گسترده دارده
پیشینۀ تجربی
«میکا روکونن و سااامی سااارنکتو» در مقالۀ خود جهت گیری اسااترات یک را به سااه جهتگیری کار
آفرینی محوری ،یادگیری محوری و بازارمحوری تقس ایمبندی نمودهانده در این پ وهش که در سااال
 2883انجام شد ،شرکتهای کوچک بر اسا تهداد کارکنان کمتراز 48ن ر ،با تجربه کمتر از  4سال
و هد قرار دادن کشاورهای متهدد مورد بررسی قرار گرفتهانده این نتیجه ااصل شد که ظهور انواع
جهت گیریهای اسااترات یک در شاارکت ،ارتباط محکمی با فرآیندهای جهانی شاادن دارنده به وی ه
کارآفرینی محوری رشد بیشتری در بازارهای جهانی به همراه داشته واین موضوع بایستی در دیدگاه
های کلی شرکت های کوچک که به سرعت در اال جهانی شدن هستند ،جا سازی شوده
«امیر گرینساتین» در ساال 2880رابطۀ بین بازارمحوری و ساایر جهت گیریهای استرات یک را
مورد بررسای قرار داده و به این نتیجه رسایده ،شارکت هایی که قادر به ترکیب بازارمحوری با سایر
جهت گیری اساترات یک جایگزین هستند ،نسبت به شرکتهایی که تنها بازارمحوری اتخاذ نمودهاند،
عملکرد بهتری کسااب خواهند نموده این پ وهش جهت ترکیب نتایج تجربی روابط بین بازارمحوری،
نوآوری محوری ،یاادگیری محوری ،کاارآفرینی محوری و کاارکنان محوری ،روش متا آنالیز را بکار
برده استه نتایج ااکی از این است که بازارمحوری همبستگی باتیی با یادگیری محوری ،کارآفرینی
محوری و کارکنان محوری داشته و رابطۀ مثبت تهدیل کنندهای با نوآوری محوری دارده
در پ وهشاای دیگر که در چین انجام پذیرفته« ،تأثیر جهت گیری اسااترات یک بر روی عملکرد
نوآوری محصااول» بررساای گردیده اسااته این پ وهش یک دید فرهنگی نساابت به جهت گیری
اساااترات یک دارده جهت گیری اساااترات یک در این پ وهش به صاااورص مشاااتری محوری ،فناوری
محوری ،رقیب محوری و هماهنگی بین بخشی در نظر گرفته شده استه در این پ وهش طبق نتیجه
ااصاال شااده ،مشااتری محوری و فناوری محوری تاثیر مهنی داری بر روی عملکرد محصااوتص
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صاادراتی دارد ،این تاثیر در رابطه با هماهنگی بین بخشای ضاهیف ارزیابی شده و نتایج نشان دهندۀ
این است که رقیب محوری تاثیر مهنی داری روی متغیر وابسته ندارده
اساینی در ساال 6900در پایان نامه تحصایلی خود به راهنمایی دکتر فاریابی و دکتر صادقی به
«بررسای تأثیر بازار محوری بر عملکرد مشاتری» در صنایع غذایی شهر تهران پرداخته استه در این
تحقیق بازار محوری شامل سه بهد مشتری محوری ،رقیب محوری و هماهنگی بین وظی های بوده و
عملکرد مشاتری شاامل ابهاد کساب ،نگهداری ،رضاایت مشتری ،آگاهی مشتریان از برند و وفاداری
مشااتریان میباشااد .رابطۀ مثبت و مهنیدار بازار محوری با عملکرد مشااتری در این پ وهش تأیید
میشوده هم چنین میتوان بر مبنای این تحقیق ادعا نمود تأثیر غیر مستقیم بازار محوری بر عملکرد
مشتری به واسطه متغیرهای تهدیلگر نوآوری و س ارشی سازی بیشتر از تأثیر مستقیم آن استه
در تحقیقی دعاایی و بختیااری ( ،)6901به بررسااای رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی
پرداختنده جامهه آماری این تحقیق مدیران عامل کارخانجاص صاانایع قطههسااازی شااهر مشااهد بوده
اسااته از نتایج اصاالی این پ وهش میتوان اشاااره نمود ،رابطه میان بازارمحوری و عملکرد بازرگانی
مورد تأیید قرار گرفته اساات و بیان نمودند که هر چه شاارکتهای جامهه تحقیق توجه بیشااتری به
باازارمحوری ابراز دارند ،منجر به بهبود عملکرد بازرگانی در این شااارکتها خواهد شاااده رابطه بین
بازارمحوری و مؤل ههای اثربخشای شاارکت در بازار (موفقیت محصااوتص صااادراتی ،ا ظ مشااتری،
جذب مشتری ،کی یت محصول) نیز مهنی دار و مورد تأیید قرار گرفته استه
سااااعادی و نااد علی پور ( )6904تحقیقی مبنی بر مدل پیاده ساااازی مدیریت دانش بر مبنای
یادگیری انجام دادنده هد این مقاله ،خلق بینشااای عمیق در ایجاد بساااتر مدیریت دانش بر مبنای
تجربه و یادگیری ساازمانی و قادر سااختن سازمان دانش محور برای رفع نیازهای سازمان در محیط
رقابتی اساته این مدل ،پنج مراله توساهه را متذکر میشود و هر یک از مراال را توصیف مینماید
که عبارتند از -6 :پیدایش(ظهور)  -2ارتقا (توسااهه)  – 9تهامل  5 -تراکنش(تبادل)  -4یکپارچگی
(ادغام)ه از نتایج این پ وهش میتوان به القههای یادگیری در شاارکت ایران خودرو اشاااره کرد ،که
برای رسیدن به مزیت رقابتی است اده می گردده
روششناسی پژوهش
تحقیق ااضار از ایث هد کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصی ی از نوع پیمایشی
میباشاده جامهه آماری تحقیق ااضر شرکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران میباشده
کل شارکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران مشتمل بر  948شرکت می باشده از میان
کل صنایع فهال در بور تهران ،صنایهی که تناسب بیشتری با متغیرهای تحقیق داشتهاند به عنوان
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جامهه آماری این تحقیق در نظر گرفته شادهانده شارکت های فهال در صنایع مذکور مشتمل بر 603
شرکت می باشده
برای تهیین اجم نمونه از فرمول کوکران برای جامهه آماری محدود است اده شده است:
رابطه ()6

N .z 2 . pq
n
N .e 2  z 2 . pq

که در این فرمول:
 = Nتهداد اعضای جامهه که برابر با  603شرکت می باشده
 = eدقت برآورد یا درصد خطای مجاز ،که در این پ وهش 8/6در نظر گرفته شده استه
 = Pدر صد همگونی ااتمالی در پاسخها که برابر با  8/4در نظر گرفته شده استه
 = Zمقدار متغیر نرمال ،برابر با  6/31در نظر گرفته شده استه
با است اده از فرمول کوکران و دادههای فوق اجم نمونه تزم  15شرکت برآورد میشوده
به منظور جمع آوری اطحعاص اولیه ابزار پرساشانامه مورد است اده قرار میگیرده پرسشنامه در دو
قسامت اصالی طراای شاده اسات که شامل مشخصاص پاسخگو و سواتص اختصاصی مربوط به هر
شاارکت می باشااده پاسااخ این سااواتص به شااکل طیف لیکرص  4درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم
تنظیم شده استه ضریب آل ای کرونباخ با  03/4درصد ،اعتبار پرسشنامه را در سطح باتیی تأیید می
نمایده
در تحقیق ااضر پردازش دادهها در سه سطح انجام میگیرد که عبارتند از:
 -6تحلیل تک متغیره متغیرها
 -2تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها
 -9تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها
در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره ،متغیرهای تحقیق بصورص تکی مورد بررسی قرار میگیرند
و روابط بین متغیرها مد نظر نیسات ،در این ساطح روشهای آمار توصی ی و استنباطی مناسب مورد
بررسی قرار میگیرده در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی
متغیرها ،محاسابه خواهد شده در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با است اده از تحلیل مسیر و انجام
رگرسایون چندگانه در ساه مراله میزان تأثیراص مساتقیم و غیرمستقیم متغیرها محاسبه خواهد شده
برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرم افزار  SPSS16است اده خواهیم کرده
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یافته های پژوهش
از میان  42ن ر پاسااخگو  0ن ر زن و  52ن ر مرد بودهاند ،که به ترتیب 6455درصااد را زنها و 0850
درصد را مردها تشکیل میدهنده هم چنین مشخص شد که از  42ن ر  5ن ر از پاسخ گوها مهادل 454
درصاد فوق دیپلم 25 ،ن ر آنها مهادل  5152درصاد دارای تحصیحص لیسانس و  26ن ر مهادل 5855
درصاد از کل پاساخ دهندگان دارای تحصیحص فوق لیسانس و باتتر بودهانده بیشترین فراوانی سنی
متهلق به پاسخ گویان بین  56تا  48سال بوده و کمترین فراوانی متهلق به رده سنی  46سال و باتتر
میباشده
تجزیه و تحلیل چند متغیره

به منظور تجزیه و تحلیل چند متغیره ،از رگرسایون چند متغیره و تحلیل مسایر است اده شده استه با
توجه به مدل پ وهش اثراص مساتقیم و غیر مساتقیم متغیرها بر توساهۀ محصوتص صادراتی بررسی
میشااوده با توجه به سااطح مهنی داری بدساات آمده در آنالیز واریانس مرالۀ اول که برابر با 8/888
میباشد ،این نتیجه ااصل میگردد که مدل پ وهش مهتبر استه ضرائب مدل رگرسیون در جدول6
نشان داده شده است:
جدول6ه ضرایب رگرسیون در مرالۀ اول

ضرایب استانداردشده
متغیر
بازارمحوری
یادگیری محوری
کارآفرینی محوری

ضرایب استاندارد نشده
انحرا مهیار
B
8/283
8/165
8/615
8/699
8/640
8/244

Beta
8/595
8/698
8/298

t

سطح مهنی
داری

2/399
8/066
6/524

8/884
8/526
8/618

بر اساا مقادیر بدسات آمده در محاسباص فوق میتوان اثراص مستقیم متغیرهای مستقل (بازار
محوری ،یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) را بر متغیر وابساته (توساهه محصوتص صادراتی) به
ترتیب  8/698 ،8/595و  8/298بیان نموده
در مرالۀ دوم برای بررسای تاثیر غیر مساتقیم متغیر مساتقل بر متغیر وابسته ،تاثیر بازار محوری
یادگیری محوری و کارآفرینی محوری بر متغیر واسااطهای مکانیساامهای فرآیندی مورد بررسای قرار
میگیرده ضرایب مدل رگرسیون در جدول 2بیان شده است:

بررسی تاثیر جهت گیری استرات یک بر توسهه محصوتص صادراتی اااااااااااااااااااااااااااااااااا 44

جدول2ه ضرایب مدل رگرسیون مرالۀ دوم

ضرایب استاندارد نشده
انحرا مهیار
B
بازارمحوری
یادگیری محوری
کارآفرینی محوری

8/914
8/584
8/924

8/641
8/629
8/699

ضرایب استانداردشده
Beta

t

سطح مهنی
داری

8/243
8/931
8/234

2/995
9/984
2/556

8/825
8/882
8/860

بر اسااا مقادیر بدساات آمده در محاسااباص فوق میتوان اثراص متغیرهای مسااتقل (بازار محوری،
یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) را بر متغیر واسااطهای مکانیساام های فرآیندی به ترتیب به
صورص  8/931 ،8/243و  8/234بیان نموده
در مرالۀ سوم تاثیر مکانیسمهای فرآیندی (متشکل از هماهنگی بین کارکردی و تبادل اطحعاتی) بر
متغیر وابساته توساهه محصاوتص صاادراتی مورد بررسای قرار میگیرده ضارایب مدل رگرسیون در
جدول 9بیان شدهاند:
جدول9ه ضرایب مدل رگرسیون مرالۀ سوم

متغیر
مکانیسم های
فرآیندی

ضرایب استاندارد نشده
انحرا مهیار
B
8/404

8/664

ضرایب استانداردشده
Beta

t

سطح مهنی داری

8/409

4/840

8/888

بر اساا مقادیر بدست آمده در محاسباص فوق می توان اثر مستقیم متغیر مکانیسمهای فرآیندی بر
توسهه محصوتص صادراتی را برابر  8/409بیان نموده
جدول 5اثر غیر مستقیم جهتگیری استرات یک بر توسهه محصوتص صادراتی را نشان میدهد:
جدول5ه اثراص غیر مستقیم جهت گیری استرات یک بر توسهه محصول جدید

نوع اثر
اثر غیر
مستقیم

مسیر
توسهه محصول
توسهه محصول
توسهه محصول

مکانیسم های فرآیندی
مکانیسم های فرآیندی
مکانیسم های فرآیندی
کل اثراص غیر مستقیم

بازار محوری
یادگیری محوری
کارآفرینی محوری

میزان اثر بر اسا
ضرایب بتا
8/243 *8/409=8/648
8/931*8/409=8/298
8/234 *8/409=8/646
8/446
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نتایج ااصاال از تحلیل مسایر ااکی از این امر اساات که جهت گیری اسااترات یک هم به شااکل
مسااتقیم و هم به صااورص غیر مسااتقیم بر توسااهه محصااوتص صااادراتی به شااکل مثبت تأثیر گذار
میباشاده هر سه مول ه بازارمحوری ،یادگیری محوری و کارآفرینی محوری به صورص غیر مستقیم بر
توساهه محصاوتص صادراتی به شکل مثبت تأثیر گذار هستنده ولی در رابطه با تاثیر مستقیم میتوان
گ ت این تاثیر تنها در مورد بازارمحوری مهنی دار میباشاده همچنین متغیرهای واسطهای هماهنگی
بین کارکردی و تبادل اطحعاتی این رابطه را تهدیل مینماینده نتایج نشاااان میدهد تاثیر مساااتقیم
متغیر بازار محوری بیشاااتر از تاثیر غیر مساااتقیم آن میباشاااد ،در االی که در مورد متغیر یادگیری
محوری و کارآفرینی محوری تاثیر غیر مستقیم مهنی دار و بیشتر میباشده
آزمون فرضیه ها

فرضیه اول :جهت گیری استرات یک بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
برای بررسای این فرضایه از آزمون همبساتگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده استه
نتایج نشااان میدهند رابطه قوی و مثبتی مابین هر یک از ابهاد جهت گیری اسااترات یک و توسااهه
محصوتص صادراتی وجود دارده هم چنین با توجه به ضرایب استاندارد شده بتا میتوان گ ت که بازار
محوری دارای بیشاترین تاثیر مساتقیم بر متغیر وابسته بوده و یادگیری محوری و کارآفرینی محوری
دارای تاثیر مستقیم مهنی داری نمیباشنده
فرضیه دوم :جهت گیری استرات یک بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده
این فرضیه نیز با است اده از همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار میگیرده میزان ضریب همبستگی
باتی  8/0نشان دهندۀ رابطه قوی ما بین این دو متغیر میباشده با توجه به نتایج رگرسیون در مراله
دوم ،یادگیری محوری دارای بیشترین تاثیر بر متغیر واسطه ای میباشده
فرضیه سوم :مکانیسم های فرآیندی بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
این فرضاایه نیز با توجه به نتایج همبسااتگی اسااپیرمن و رگرساایون مورد آزمون قرار گرفته و تایید
میشااوده ضااریب اسااتاندارد شااده رگرساایون در مراله سااوم نشااان دهنده تاثیر مثبت و باتی
مکانیسمهای فرآیندی بر توسهه محصوتص صادراتی میباشده
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جدول4ه نتایج آزمون فرضیاص

r
اسپیرمن

ضرایب
Beta

جهتگیری استرات یک بر توسههمحصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
بازارمحوری بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
یادگیری محوری بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
کارآفرینی محوری بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده
جهتگیری استرات یک بر مکانیسمهای فرآیندی تاثیر مثبت دارده
بازارمحوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده
یادگیری محوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده
کارآفرینی محوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده

8/193
8/504
8/404
8/429
8/422
8/458

8/595
8/698
8/298
8/243
8/931
8/234

مکانیسمهای فرآیندی بر توسهه محصوتص صادراتی تاثیر مثبت دارده

8/401

8/409

فرضیاص تحقیق

فرضیه اول
فرضیه دوم

رد یا عدم
رد
فرضیه
عدم رد
عدم رد
رد
رد
عدم رد
عدم رد
عدم رد
عدم رد

فرضیه سوم

عدم رد

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج ااصاال از پ وهش نشااان دهندۀ این امر اساات که بین جهتگیری اسااترات یک و توسااهه
محصوتص صادراتی رابطه مثبت و مهنیداری وجود دارده نتایج پ وهش هم چنین نشان دهنده تاثیر
مثبت و مهنی دار جزب بازارمحوری بر توسااهه محصااوتص صااادراتی میباشااده رابطه مثبت یادگیری
محوری و توسااهه محصااوتص صااادراتی نیز یکی از یافتههای این پ وهش میباشااده رابطه مثبت و
مهنی دار میان گرایش به کارآفرینی محوری و موفقیت در توساهه محصوتص صادراتی نیز مورد تایید
قرار گرفتاه اساااته نتایج ااکی از وجود رابطه ای مثبت و مهنی دار میان هر ساااه بهد جهتگیری
اساترات یک و مکانیسامهای فرآیندی میباشده یافتۀ مهم دیگر این پ وهش تایید تاثیر مثبت و مهنی
دار مکاانیسااامهاای فرآیندی (متشاااکل از هماهنگی بین کارکردی و تبادل اطحعاتی) بر توساااهه
محصوتص صادراتی میباشده
در این قسامت با توجه به نتایج به دسات آمده سهی در ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع خواهیم
داشت:
• اتخاذ اقداماص تزم به منظور ترغیب به توسهه محصوتص جدید توسط مسئولین ذیربط
• افزایش بودجه تحقیقاص بازاریابی و بهبود سیستم ارتباط با مشتریان
• مد نظر قرار دادن اقداماص رقبا و پاسخ به موقع به آنها
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• پذیرش و است اده از نوآوریهای تکنولوژیکی جدید
• پیادهسازی زیرساختهای یادگیری سازمانی و افزایش بودجه یادگیری کارکنان
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منابع
دعایی ،ابیب الهه ،بختیاری ،عبا ()6901ه تأثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شاارکت
های قطهه ساز خودرو مشهد ،پ وهشنامه بازرگانیه (49 -02 :)52ه
ساااعدی ،مهدی ،و ناد علی پور ،امید ()6904ه مدل پیاده سااازی مدیریت دانش در ایران خودرو بر
مبنای یادگیریه دومین کن رانس بین المللی مدیریت فناوری اطحعاص و توسههه
فاریابی ،محمد ،صاانوبر ،ناصاار و اسااینی ،امین ()6900ه بررساای تاثیر بازار محوری بر عملکرد
مشتری در صنایع غذایی تهران ،پایاننامه دانشگاه تبریزه
قره جاه ،منی ه ،اکبری ن اد ،مهصاااومه و کریمی ،محمدرضاااا ()6939ه تأثیر بازارگرایی و ارتباطاص
تجاری بر عملکرد صاادراتی شرکت های صادراتی استان تهرانه تحقیقاص بازاریابی نوینه (:)66
43 -41ه
مصالح  ،عبدالمجید ،بحرینی زاده ،منیجه و کریمی قه رخی ،سمیرا ()6934ه تأثیر ابهاد جهت گیری
اساترات یک بر عملکرد صاادراتی شارکت های صادراتی استان بوشهره تحقیقاص بازاریابی نوینه
(624 -658 :)29ه
مؤمنی،منصااور ،و آذر ،عادل ()6905ه آمار و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم ،چاپ هشااتم ،تهران :
انتشاراص سمته
هزار جریبی ،جه ر ()6905ه کارآفرینیه انتشاراص پ وهشکده امور اقتصادیه
Atuahene‐Gima, K. (1995). An exploratory analysis of the impact of market
orientation on product performance. Journal of product innovation
هmanagement, 12(4): 275-293
Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2002). Market orientation, learning orientation and
product innovation: delving into the organization's black box. Journal of MarketFocused Management, 5(1): 5-23.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of
management, 17(1): 99-120.
Clark, K. B., Chew, W. B., Fujimoto, T., Meyer, J., & Scherer, F. M. (1987). Product
development in the world auto industry. Brookings Papers on Economic
Activity, 729-781.
Clark, K., Wheelwright, S.C., (1993). Managing New Product and Process
Development, Free Press, NY, 457–480. 18.

6931  پاییز،2  شماره، سال اول، اااااااااااااااااااااااااااااا مدیریت کسب و کارهای بین المللی12
Covin, J.G. and Slevin, D.P. (1991), A conceptual model of entrepreneurship as firm
behavior, Entrepreneurship Theory & Practice, Fall. 7-25.
Deshpande, R., & Webster Jr, F. E. (1989). Organizational culture and marketing:
defining the research agenda. Journal of marketing, 53(1).
Gatignon, H., & Xuereb, J. M. (1997). Strategic orientation of the firm and new
product performance. Journal of Marketing Research (JMR), 34(1).
Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative
strategic orientations: a meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2):
115-134.
Hitt, M., Dacin, T., Tyler, B. and Park, D. (1997), Understanding the differences in
Korean andUS executives’ strategic orientations. Strategic Management
Journal, 18(2): 67-159.
Hult, G. T. M., Nichols Jr, E. L., Giunipero, L. C., & Hurley, R. F. (2000). Global
organizational learning in the supply chain: a low versus high learning study.
Journal of International Marketing, 8(3): 61-83.
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research
propositions, and managerial implications. The Journal of Marketing, 1-18.
Maldifassi, J., & Caorsi, J. (2014). Export success factors of small- and medium
sized firms in Chile. Journal of Small Business and Enterprise Development
Vol. 21, No. 3, 450-469.
Manu, F. A., & Sriram, V. (1996). Innovation, marketing strategy, environment, and
performance. Journal of Business Research, 35(1): 79-91.
Meybodi, M. Z. (2005). Strategic manufacturing benchmarking. The TQM
Magazine, 17(3): 249-258.
Khin, S., Ahmad, N., & Ramayah, T. (2012). The Integrated Effect of Strategic
Orientations on Product Innovativeness :Moderating Role of Strategic
Flexibility. Procedia - Social and Behavioral Sciences 65, 743-748
Ruokonen, M., & Saarenketo, S. (2009). The strategic orientations of rapidly
internationalizing software companies. European Business Review, 21(1): 1741.
Sicotte, H., & Langley, A. (2000). Integration mechanisms and R&D project
performance. Journal of Engineering and technology management, 17(1), 137.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning organization.
The Journal of Marketing, 63-74.
Souder, W.E., Moenaert, R.K., (1992). Integrating marketing and R&D project
personnel within innovation projects: an information uncertainty model. Journal
of Management Studies 29 (4), 485–512.

19 بررسی تاثیر جهت گیری استرات یک بر توسهه محصوتص صادراتی اااااااااااااااااااااااااااااااااا
Tan, Q., & Sousa, C. (2015). Leveraging marketing capabilities into competitive
advantage and export performance. International Marketing Review, Vol. 32
No. 1, 78-102
Verona, G. (1999). A resource-based view of product development. Academy of
Management Review. 24(1): 132-142.

