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 چکیده
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 مقدمه
 نظیر جهانی متهدد عوامل از ثرمتأ رقابتی و پیچیده وضاهیت یک در هابنگاه ،29قرن  انداز چشام در

 در چارچوب اندهگرفته قرار جدید هایتکنولوژی انتشار فزاینده سارعت و تکنولوژیکی توساهه شادن،
 به وی ه، کننده عمل قبل از مت اوص باید خود پیشاارفت و بقا برای هابنگاه جدید، انداز چشاام این

 هگیرند کار به را رقابت جدید اشکال و باشند رقابتی مزیت جدید منابع دنبال به باید هابنگاه
اهیت هایی که با مکار متناسب با مشتری به وی ه در شرکتنیاز برای ایجاد فرآیندهای کساب و 

یرند گهای موفق یاد میباشده امروزه شرکتت ی سر و کار دارند، با اهمیت میبازاریابی، رقابت و استرا
ا هها سار و کار داشته باشنده همه این موارد شرکتهای مشاتریان، رقبا و فناوریکه چگونه با پویایی

کند، که به بازار عرضاااه بینی در سااااختن محصاااوتص و خدماتی میجدید نظر و بازرا نااگزیر به ت
نماینده و این امر در واقع  مساتلزم توساهه محصاوتص جدید برای جایگزینی با محصوتص فهلی می
 باشده می

ملکرد ند عتواناند که میهای متهدد بیرونی و درونی شرکت را شناسایی کردهتحقیقاص اخیر متغیر
ته های عملکرد، مطالهاص گذشثر سازند، در بین انواع مختلف تهیین کنندهرا متأ محصاوتص صادراتی

ثیر مستقیمی بر روی عملکرد سازمانی گیری اساترات یک شرکت تأااکی از این امر هسات که جهت
محصااوتص گیری اسااترات یک را بر روی توسااهه ثیر جهتشااود ااتمال تأو این امر منجر می دارد
های مهم سود آوری یک از تهیین کننده محصوتص صادراتی، چرا که توساهه درک نماییم ادراتیصا

 باشدهکسب و کار می
های متهددی در علوم اقتصاااادی همچون کارآفرینی، گیری اساااترات یک اساااا  پ وهشجهت

رآفرینی، کاگیری اسااترات یک ه در بین سااایر م اهیم جهتباشاادمدیریت اسااترات یک و بازاریابی می
ها با اسااات اده از این اند، که آکادمیکای قرارگرفتههای گساااتردهحثیادگیری و بازارمحوری مورد ب

 اندهها تحش فراوانی نمودهمدص شرکتپایدار و عملکرد بلندرقابتی م اهیم، درتشریح نوآوری، مزیت 
ای هکه از تهیین کننده اسااترات یکگیریجدید و جهتاغلب مطالهاص در زمینه توسااهه محصااول

های توسهه یافته صورص پذیرفته است، در االی که این گونه باشاند، در متن کشاورمهم عملکرد می
مطالهاص در کشاااورهایی همچون ایران که در اال توساااهه بوده و قابلیت گذار از این مراله را دارا  

تأثیر جهت گیری اسااترات یک را بر این پ وهش ااضاار در نظر دارد ه بنابرباشااند، کمیاب هسااتندمی
 های ایرانی بررسی نمایده، در بین شرکتمحصوتص صادراتیتوسهه 

یت توساااهه گیری اساااترات یک در موفقهاد  مطاالهه ااضااار ارتقا دانش در مورد نقش جهت
های فهال در بور  اوراق بهادار تهران می باشده بازارمحوری، در بین شارکت محصاوتص صاادراتی

وتص محصاامحوری ابهاد ایاتی اسااترات یک هسااتند که برای موفقیت محوری و کارآفرینییادگیری
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انال یر مستقیم از طریق کچنین غ ثیر این عوامل به صورص مستقیم و همباشنده تأمهم می صاادراتی
 گیرده  های فرآیندی مورد بررسی قرار میمکانیسم

 

 پژوهش هاییهفرض
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 پیشینۀ پژوهش

 پیشینۀ نظری
 گاهیدبر منابع و د یمبتن یدگاهوجود دارد، د یکاساااترات  یریتدر مبحث  مد یمهم وکل یادگااهدو د
قوص درون  به نقاط ضهف و یدارپا یرقابت یتبه مز یابیدست یمنبع مدار، برا یدگاهبر بازاره در د یمبتن

 یگاه برابن یازن وردبنگاه به منابع م یرقابت یطرا از مح یدتأک یدگاهد ینها توجه شاااده اساااته ابنگاه
ه، شدها متمرکز گروه منابع جذاب و رفتارآن یمنبع مدار رو یدگاهدهده مشاخصاا، دیرقابت، انتقال م

  صنهت جذاب متمرکز شده استه یک یرفتارها یفبر توص یرونیب یلکه روش تحل یدر اال
 یندهایفرآ ها،یتظرف ها،ییدارا یو دافت ، منابع بنگاه شاااامل تمام یباارن یفباا توجاه باه تهر

 ییاهیسازد تا استرات  یاست که بنگاه را قادر م یرهبنگاه، اطحعاص، دانش و غ هایی گیو ی،سازمان
 هایسااارمایه میان، این (ه در9119)بارنی،دهد یشرا افزا اشوریو بهره ییکه کارا یرندرا به کار بگ

رااتی  به و آیندنمی آسانی بدست به چرا که اساته قرارگرفته تأکید مورد بیشاتر ساازمانی و انساانی
 نیستنده کردن تقلید قابل هم



 9317، تابستان 9بین المللی، سال اول، شماره  هایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مدیریت کسب و کار 19

 

 

و  هایساااتگیشاااا ها،یتخود صاااحا یهر بنگاه برا یه،منبع پاا یدر مجموع بر اساااا  تئور
 یی،کارا ت،ی یکی )رقابت یتبر ابهاد مهرو  مز یربا تأث هایتصاااحا ینکنده ایم یجادا هایییتوانمند
 اهبنگ یورسودآ یجهشود و در نتیبنگاه م یبرا یرقابت یت( موجب مزیانبه مشتر گوییپاسخ ی،نوآور

 دهده یقرار م یررا تحت تأث
(ه 9110،)بارنیباشاادیمنبع محور م یدگاهپ وهش ااضاار د یکیتئور یبانگ ت که، پشاات توانیم

ده و در ش یمتنوع هاییشارکت منجر به استرات  یزمنبع محور ساازمان، منابع متما یمطابق با تئور
منبع محور  یتزم به ذکر اساات تئور(ه 9119شااوند)بارنی،یرا موجب م یعملکرد هایت اوص یجهنت

ه پس نمایدیم یممناابع مشاااهود و مناابع نامشاااهود، تقسااا یساااازماان، مناابع را باه دو گروه کل
د و به هستن یریتیص گرفته از دانش مدأرا که نش یمحور یادگیریو  ی، بازارمحور محوریینیکارآفر

 یدنابع نامشااهوم توانمی اند،پ وهش مد نظر قرار گرفته یندر ا یکاسااترات  گیریعنوان ابهاد جهت
 هدهندیم یشرا افزا یتموفق هدر نظر گرفت که بالقو

 
 یکاسترات  گیریجهت
 یاشاارکت بر یکبکار برده شااده توسااط  یکاسااترات  ینشااانگر رهنمودها یکاسااترات  گیریجهت

مطابق (ه 9117گاتیگنان و اکسااورب،)باشااد یدر جهت عملکرد برتر م یشخو یهایتفهال یشاابردپ
 یکت استرا یریکرد؛ جهت گ یفتهر ینگونهتوان ا یرا م یکاسترات  گیری( جهت9119)  یومن یفتهر

از  ییهاهجنب ییرتغ یاو  یطانطباق با مح یها را برا یسازمان استرات  یککه چگونه  یناشاره دارد به ا
 .بدست آورد یطبا مح یتا تناسب بهتر ،یردگیبکار م یطشمح

 یهاو مدل عقاید دهندهاغلب نشان یکاساترات  گیری( جهت9117و همکاران  ) یتبه نقل از ه
 یمت یکاسترات  یریباشاده اساتدتل شاده که منابع نا مشهود همانند جهت گیم یعال یرانمد یذهن
 ادیجا یبه عنوان منشاااب برا یکاسااترات  یریباشااده جهت گ یم یاتیشاارکت ها ا یبرا یریت،مد

بر  یدهد مبنیارائه م یشواهد یابیبازار یاسترات  یاصادبشوده یم یساتهنگر یرقابت یتو مز دیتوانمن
که  د،باشیمهم عملکرد شارکت م هایکننده ییناز ته ، یکیشارکت یکاساترات  گیریکه جهت ینا

 (ه9110)نارور و اسحتر،  باشدیم یدمحصوتص جد یتاز موفق یریتشامل ادراک مد
 

 کارآفرینی محوری

 هایییچیدگپر شتاب، رقابت روز افزون، پ تغییراص سبب به هاو سازمان هااز شارکت یاریامروزه بسا
ود خ یفکر هایاز دغدغه یاریرا به عنوان راه چاره بس ینیکارآفر یگر،از عوامل د یاریو بسا یندهفزا
 تین با رعایامحصوتص و خدماص خود به مشتر یشتردر عرضاه هر چه بهتر و ب یها ساهداننده آنیم

 یگاهو خدماص از جا یداصدر ارائه تول یخصااوص ابتکار و نوآور یننده در ادار مدارییاصاال مشااتر
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 ینب هماهنگی و هادر شاارکت یسااازمان ینانامر جز با اضااور کارآفر ینبرخوردار اساات و ا ایی هو
 رتبرجسته وافراد خحق و مبتکر روز به روز مهم  یتکه اهم ینجاساتنخواهد شاد و ا یسارم یبخشا

 و ارائه خدماص و هایخود را باسرعت نوآور یدبا یورود به بازار رقابت برای هاشرکت ی،شوده از طرفمی
 یوند فناورر بینییشبماننده پ یدارهمگام سازند تا بتوانند در عرصه رقابت فروش پا یدمحصوتص جد

 هآورندمی همفرا هارا در سازمان ینیو توسهه بستر کارآفر یقتحق یها یتهالبازار، گساترش ف ییراصتغ
آن سبب  قیاز طر یسازمان یناناست که کارآفر یندیفرآ یدرون ساازمان ینی: کارآفریدگو یم ینکاصپ
 یقراست که از ط یروند یدرون ساازمان ینیشاوند و کرن وال و پرلمن مهتقدند که کارآفر یم ییرتغ

 ینوکه بندیایو توسهه م شودیدر سازمان به اجرا گذاشته م یدجد هاییدهو ا یندهاآن محصاوتص فرآ
 یک استرات یشاز گرا یبهد": نمایندیم یفصورص تهر ینرا به ا محوریینی( کارآفر9119) ینو اسلو

 یشتازیپ هاییوهش ی،تهاجم یرقابت یوهبه اقدام به ش یلشرکت، تما یریپذ یسکر یلم یلهکه به وس
و  یدیسه جزب کل ینبنابرا "ه شاودیداده م یشمکرر و گساترده محصاول، نما هاییو اتکا به نوآور

 هیسک پذیری(ر3) یشتازی(پ2) ی( نوآور9عبارتند از : ) محوریینیکارآفر یاساس
و  هایقهساال ینکهبرخوردارند که همه افراد سااازمان با وجود ا یاز فرهنگ ینکارآفر هایسااازمان

نساابت به سااازمان هم برداشاات  یمت اوص نساابت به هم دارند ول هایی گیو و یازهان ها،یدئولوژیا
 هاییستگیشا یجادداده، به ا یشرا افزا یسازمان یو نوسااز ییرتغ ینیکارآفر هایارزش دارنده یوااد
ه هلت نمایدیم یجادا یرا در محدوده کساااب و کار فهل یدیکمک نموده و کساااب و کار جد یدجاد

 هایاز فرصاات برداریبهره اجازه هابه شاارکت ینیکارآفر کنند،ی( و همکاران خاطر نشااان م9111)
 باشده یم یو رشد سازمان یدمهم محصوتص جد هایاز محرکه اینبنابر دهد،یرا م هبوجود آمد

 

 یمحوربازار

 انیازه این به سریع پاساخگویی و مشاتریان نیاز شاناخت و درک در امروزی هایرمز بقای ساازمان
به م هوم  یابیدر سرتاسر سازمان پخش شوده بازار یستیاسات که با یدگاهید یابیبازار هاسات نه ته

به دو  توانیرا م یااضاار بازارمحور یاصاسااته در ادب یافتهتوسااهه  9110سااال  یدر ط یبازارمحور
از  یسر یک(، و به عنوان یفرهنگ یدگاه)دی فرهنگ ساازمان یککرد: به عنوان  یساازگونه م هوم

 (ه 2003)فرام باچ و همکاران،  (یرفتار دیدگاهرفتارها )
مشااترک در ساارتاساار  هایاز ارزش یساار یکرا به عنوان  محوریبازار ی،فرهنگ یدگاهابتداد

 کی کنند،یم یانب«  دشااپانده و وبسااتر» یدگاهد ینه بنابر م روضاااص ادهدیسااازمان مد نظر قرار م
 اراصکه نشان دهنده انتظ دهد،یشکل م محوریبازار یرا برا هنجارهایی ها،ارزش یناز ا یعلّ یرهزنج

 هباشدیخودشان م یواقه یبازارمحور یخاص  تا رفتارها یدرباره رفتارها
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 تارهارف از یسر کی شاامل  یبازارمحور: کندیم انیب یرفتار دگاهید ،یفرهنگ دگاهید مقابل در
 یاهخواسته و ازهاین  به سازمان یسرتاسر بودن گوپاسخ  ۀدهند نشاان که اسات منابع اختصااص و

(ه بازارمحوری فرهنگ بازرگانی است که از طریق خلق 9110باشد )کوهلی و جاروسکی، یم یمشاتر
 یگرد ی(ه از سو(ه 2000ارزش برتر برای مشتریان بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد )نارور و اسحتر،

 اصیدر مرکز عمل یمشتر یتکه مساتلزم قرار دادن رضا یفرهنگ ساازمان یکبه عنوان  یبازارمحور
سازمان را  یو عملکرد برتر برا یانمشتر یبرا یشترشاده استه لذا ارزش ب یفتهر یزاسات، ن یبازرگان

ت کر  یهو بر پا کاربردرا به عنوان  ی( بازارمحور9110)یو جاوورسااک یبه همراه خواهد داشااته کوهل
ه شاااودیم یبازارمحور یجادبه عمل باعث ا یت کر بازارمحور یلکرده و مهتقدند تبد یمهرف یابیارباز

 یآت و یفهل هاییازدر سراسر سازمان در ارتباط با ن یهوشمند یجادا یبازارمحور یشان،ا یفطبق تهر
 تهاس یبه آن هوشمند سراسری ییسازمان و پاسخ گو هایبخش یندر ب ینشر هوشمند ی،مشتر

وسهه ت یتمهم موفق هایکننده ییناز ته یکیکسب و کار  یبازارمحور دهند،یمطالهاص نشاان م
که  ایدرجه اندنشان داده «یماگ-هنآثا »جمله  از یراخ یهاباشده پ وهش یم محصاوتص صاادراتی

 یبازارمحور یتو ماه یزانبه م یبسااتگ شااوند،یم محصااوتص صااادراتی هاییتفهال یرشاارکت درگ
ر د یاتیا ینقش یابیکه، دانش بازار و مهارص بازار کندی( بحث م9171کوپر )همچنین  شارکت دارده

 هکندیم یباز محصوتص صادراتی یجنتا
 

 یادگیری محوری 

شرکت  یشکه گرا دانندیم یسازمان هایی گیاز و یکیرا  یمحور یادگیری( 2002هلت و همکاران )
 هاسازمان یاساس هایارزش و هادر هنجار ییرقرار داده و منجر به تغ یرارزش را تحت تاث یادگیریبه 

 محورییریدگیا( 9179و شون ) یسارگر یفه بر اسا  تهرباشدیبودن سازمان م یشتازپ نتیجۀ و شده
 یدو عقا هایتفهال یاآ کندیال مؤکه شاارکت به طور فهال ساا یزانیکرد: م یفتهر گونه ینا توانیرا م
 هنمایدیواقها عملکرد سازمان را اداکثر م ،آن یفهل

 بر آن را هاطور شااارکت ینمرتبط بوده و هم یبا عملکرد بهتر ساااازمان محورییادگیریاتخاذ 
 هایداشته و مدل یاتیعمل هایو فلس ه یادیم روضاص بن ۀدربار یاتتؤمداوم  سا به طور که داردمی
و  گییسااتر به خلق  دانش و شاااقاد را هاشاارکت ییراص،تغ ینو با ا یندنما یمایششاارکت را پ یذهن

با توسااهه دانش در  یمحور ه یادگیری(9115نماید )اسااحتر و نارور، یم یطبهتر به مح  ییگوخپاساا
 دهدهیسازمان رخ م
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به  قادر یشتربات ب یمحور یادگیریبا  هاییشارکت کنند،ی( اساتدتل م2002) ینکوتو سا یکرب
هت در صن یفهل هاییتهساتند، چرا که آنان توان جدا شدن از فهال یادیبن های یدنبال کردن نوآور

 هباشندیرا دارا م ینوآور یمناسب برا یطو خلق شرا
و  سیآرگر»را با عملکرد شاارکت مرتبط ساااخته اند از جمله  یمحور یادگیری یاریمطالهاص بساا

مهم  هایکننده ییناز ته یکی یشاز تجارب خو یادگیریشرکت جهت  توانایی اند،نشان داده« شاون
 قرار هد  به قادر را هاسازمان یادگیری،( 2000بر اسا  گ ته زارا و همکاران ) باشده یعملکرد آن م

( 2005) یچتنستینو ل ینه تمپکبخشدیکرده و عملکرد را ارتقا م یدجد بازارهای در شدن وارد و دادن
نقش  دتوانیم نماید ویم ای ا هافرصت ییدر شاناساا ینقش مهم یساازمان یادگیری کنند،یعنوان م

 هکند ی اا یکاسترات  یدر بازساز یمهم

 

 محصوالت صادراتیتوسعه  

 کند،یبحث م یارائه کرده است ه و محصولتوساهه  ۀمدل منبع محور جامع دربار یک( 9111ورونا )
 یانساااجام ی( و دو توانمندیابیبازار یو توانمناد یفنااور یمهم )توانمناد یکاارکرد یدو توانمناد

 وسااههتمشااارکت را در عملکرد  یشااترین( بیدرون یهماهنگ یو توانمند یرونیب یهماهنگ ی)توانمند
 مدل یچیدگیپ علتمحصااول، به  ۀدر مورد توسااه« ورونا»مدل منبع محور  هکنندیم ی امحصااول ا

مساااتقل و  یرهایمتغ گردد،یکه محاظه م یطور ه همانشاااودنمی برده بکار هاپ وهش در اغلب
 شده در فوق، مطابقت دارنده یانمدل منبع محور ب یرهایاز متغ یپ وهش ااضر با برخ ایواسطه

 یناورف هایدر شرکت ی هبه و یریتیمسائل مد ترینیاز ضرور یکی محصوتص صادراتیتوسهه 
 یندیفرآ فیوظا یتوال محصاوتص صادراتی( توساهه 2003) یبدیم یفه براساا  تهرباشادمیمدار 

اشده بیم ییبه طرح محصاول نها یمشاتر هاییازن یلاسات که دانش تبد یوساتهبه هم پ یاطحعات
ر د یدیبرند جد یابهبود در محصول، اصحح محصول و  ی،محصول اصل توان،یرا م توساهه محصول

)کیم لیا و سااینگ دیک،  دهد یتوسااهه م هایشتحش و هاپ وهش یقکه شاارکت از طرنظر گرفت 
  (ه2009

بر اسااا  دو  توانمی را هابودن آن یدوجود دارده جد محصااوتص صااادراتیاز  یمتنوع یاهگونه
 کرد : یفگونه تهر

 اینوع از محصول را نساخته  ینگاه قبح ا یچم هوم که کسب و کار ه ینشرکت؛ به ا یبرا جدید –9
 ه  است ممکن هاشرکت یرسا ین روخته است ول

 هباشدیم اولین بازار در خود نوع در محصول ؛محصول نوآورانه یابازار  یبرا جدید –2
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 های فرآیندیمکانیسم
یبه عملکرد برتر م یلشرکت، تبد یکاسترات  گیریکه جهت یریاز روش و مس یدرک روشان بدون
ا درک ر صادراتیمحصوتص و توسهه  یکاسترات  گیریجهت ینب ۀبه طور کامل رابط توانینم شود،

 املشمحصااول که  هایی گیدارند: اول و یشاتریب یتکننده اهم یلتهد یرهاینموده دو گونه از متغ
دوم مطابق  ۀگون و( 9117)گاتیگنان و اکسورب،باشدیبازار مرتبط م یایو سطح مزا ید بودندرجه جد

در  یاطحعات هایدینتوسااهه محصااول که شااامل فرآ یندفرآ هایی گی(، و9115) یماگ-هنآثاگ ته 
 هباشدیم محصوتص صادراتیتوسهه  یندفرآ طی در هادپارتمان ینب یهمکار یزانسازمان و م

عملکرد  یرو رب یکاسترات  یریجهت گ یواقه یرثأت یسممکان یکاسترات  یریجهت گ یشینۀدر پ
 ارتباطاص اند،( استدتل نموده2000) سیکسوص و لنگلیه است مانده یمبهم باق محصاوتص صادراتی

را  یمحصوتص صادرات ۀدر توساه ینانینااطم یادیز یزانبه م اطحعاتی تبادل و هادپارتمان ینب افقی
 هبخشدیرا ارتقا م محصوتص صادراتیو عملکرد توسهه  ادهکاهش د

 

 هماهنگی بین کارکردی
هامل ه تتهامل و همکاری: اندداشته یدکأت ی گیبر دو و یهماهنگ یف( نشاان داد که تهار9119کاهن )

 یتماه ۀامر نشاااان دهند ایندارده  یکارکرد هایبخش ینب یبر کااربرد و مباادتص ارتباط یادکأتا
و  نمایدیم کیدأت هادپارتمان ینب یبر کار جمه یه همکارباشدیم یدپارتمان ینب هاییتفهال یساختار

 ه     باشدیم یساختار یرغ یتبا ماه یدپارتمان ینروابط ب ۀنشان دهند
 ینب هماهنگی امروزه اند،( نشااان داده9112از جمله پ وهش سااودر و مونارص ) یمطالهاص متهدد     

و  کاتنتون هباشاادیم محصااوتص صااادراتیتوسااهه  هاییتفهال یاتیا هایاز جنبه یکی یکارکرد
ت اوص م یو توسااهه )کارکردها یقو تحق یابیبازار ینتهامل ب کی یت اند،کرده ( اظهار9115همکاران )
گرچه مطالهاص  باشده یم محصوتص صادراتیتوساهه  هایاز مساائل مهم در پ وهش یکیساازمان( 

 دراتیمحصوتص صاتوسهه  ینددر فرآ یستیبا یکارکرد ینب یاز هماهنگ یدارند ساطح مناسب شاارها
عوامل  و یطیمح ینانیاطم ، نا یسازمان یها یبه استرات  یبستگ یزساطح ن ینوجود داشاته باشاد ا

 دارده یسازمان
 

 تبادل اطالعاتی

طحعاص ا سازییکپارچهبه اهدا  مورد نظر خود وابسته به  یابیدست یبرا محصوتص صادراتیتوسهه 
پردازش  یۀرو یک محصولتوسهه  کنند،ی( خاطر نشان م9113) یلرایتکحرک و و هاست ایگساترده
 یجهها در مطالهاص خود نتآن یندانش خوبه همچن یریتمد یبااصترت یاک یهنیاسااات،  یاطحعاات
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ه اگر قادر ب نمایند،یکسااب م محصااوتص صااادراتیدر توسااهه  بهتری عملکرد هاشاارکت یرند،گیم
ا تبادل امر جز ب ینباشند، و ا یشااناز رقبا تریعسار یرونیب یطدر مح نبه هر گونه نوساا ییپاساخگو
جر به در سااازمان من یرونیو ب یدانش درون یساااز یکپارچه یننابراه بباشاادینم یرامکان پذ یاطحعات

 ه  شودیم محصوتص صادراتیعملکرد توسهه  یمثبت بر رو یرثأت
 یمحصوتص صادراتتوسهه  یبرا یکارکرد ینب یادعا شده که هماهنگ یگرچه به طور گسترده ا

 دییجزب کل یکه شودیااصل نم یکار به آسان این عمل در ،دهند یشواهد نشان م باشد،یم یضرور
کحرک و همکارانش  ینههمچن باشاادیشااده م یماطحعاص تسااه یزانم یکارکرد ینب یدر هماهنگ

 ینب یگهماهن یبه توانمند یدانش در سازمان بستگ یریتمد یکپارچگی نمایند،یم ل( استدت9197)
 و گسترده دارده یکارکرد

 

 پیشینۀ تجربی
ار ک یریگرا به سااه جهت یکاسااترات  یریخود جهت گ ۀدر مقال« سااارنکتو یروکونن و سااام یکام»

 که در سااال پ وهش یندر ا هاندنموده بندییمتقساا  یو بازارمحور یمحور یادگیری ی،محور ینیآفر
سال  5ن ر، با تجربه کمتر از 50کوچک بر اسا  تهداد کارکنان کمتراز  هایشرکت انجام شد، 2001

که ظهور انواع  ااصل شد یجهنت اینه اندقرار گرفته یمتهدد مورد بررس یو هد  قرار دادن کشاورها
 هی ده به ونشاادن دار یجهان هاییندبا فرآ یدر شاارکت، ارتباط محکم یکاسااترات  هاییریجهت گ
 یدگاهدر د یستیموضوع  با ینبه همراه داشته وا یجهان یدر بازارها یشترید برش یمحور ینیکارآفر

 هشود یجا ساز ،شدن هستند یکوچک که به سرعت در اال جهان یشرکت ها یکل یها
را  یکاسترات  هاییریجهت گ یرو ساا یبازارمحور ینب ۀرابط 2009در ساال «ینساتینگر یرام»

 یرابا س یبازارمحور یبکه قادر به ترک ییشارکت ها یده،رسا یجهنت ینقرار داده و به ا یمورد بررسا
 اند،مودهاتخاذ ن یکه تنها بازارمحور هاییهستند، نسبت به شرکت یگزینجا یکاساترات  یریجهت گ
 ی،حوربازارم ینروابط ب یتجرب یجنتا یبپ وهش جهت ترک ینه امودکسااب خواهند ن بهتری عملکرد

را بکار  یزآنال روش متا ی،محورکاارکنان و  یمحور ینیکاارآفر ی،محور یاادگیری ی،محور ینوآور
 ینیارآفرک ی،محور یادگیریبا  ییبات یهمبستگ یاست که بازارمحور یناز ا یااک یجنتا برده استه

 دارده یمحور یبا نوآور ایکننده یلمثبت تهد ۀداشته و رابط یو کارکنان محور یمحور
لکرد عم یبر رو یکاسااترات  یریجهت گ یرثأت»، یرفتهانجام پذ ینکه در چ  یگرد یدر پ وهشاا

 یرینساابت به جهت گ یفرهنگ یدد یکپ وهش  یناسااته ا یدهگرد یبررساا« محصااول ینوآور
 یفناور ی،محور یپ وهش به صاااورص مشاااتر یندر ا یکاساااترات  یریدارده جهت گ یکاساااترات 

 یجهنتطبق پ وهش  یندر اه ده استدر نظر گرفته ش یبخش ینب گیو هماهن یمحور یبرق ی،محور
محصااوتص عملکرد  یبر رو یدار یمهن یرتاث یمحور یو فناور یمحور یااصاال شااده، مشااتر
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 ۀان دهندنش یجشده و نتا یابیارز یفضاه یبخشا ینب یدر رابطه با هماهنگ یرتاث یندارد، ا صاادراتی
 وابسته ندارده یرمتغ یرو یدار یمهن یرتاث یمحور یباست که رق ینا

ه ب یو دکتر صادق یابیدکتر فار ییخود به راهنما یلیتحصا نامه یاندر پا9399در ساال  ینیاسا
 یناسته در ا شهر تهران پرداخته ییغذا یعدر صنا «یبر عملکرد مشاتر یبازار محور یرتأث یبررسا»

بوده و  یای هوظ ینب یو هماهنگ یمحور یبرق ی،محور یشامل سه بهد مشتر یبازار محور یقتحق
 یاز برند و وفادار یانمشتر یآگاه ی،مشتر یترضاا ی،شاامل ابهاد کساب، نگهدار یعملکرد مشاتر

 أییدپ وهش ت یندر ا یبا عملکرد مشااتر یمحور بازار داریمثبت و مهن ۀرابط .باشاادیم یانمشااتر
ر عملکرد ب یبازار محور یممستق یرغ یرثأادعا نمود ت یقتحق ینا یبر مبنا توانیم ینهم چن هشودیم

 آن استه  یممستق یرثأاز ت یشترب یساز یو س ارش ینوآور گریلتهد یرهایبه واسطه متغ یمشتر
 یو عملکرد بازرگان یبازارمحور ینرابطه ب ی(، به بررسااا9399) یااریو بخت ییدعاا یقیدر تحق

شااهر مشااهد بوده  سااازیقطهه یععامل کارخانجاص صاانا یرانمد یقتحق ینا یپرداختنده جامهه آمار
 یو عملکرد بازرگان یبازارمحور یاناشاااره نمود، رابطه م توانیپ وهش م ینا یاصاال یجاز نتا هاساات
به  یشااتریتوجه ب یقجامهه تحق یاهنمودند که هر چه شاارکت یانقرار گرفته اساات و ب أییدمورد ت

 ینرابطه ب هها خواهد شااادرکتشااا یندر ا یابراز دارند، منجر به بهبود عملکرد بازرگان یباازارمحور
 ،یا ظ مشااتر ،محصااوتص صااادراتی یتشاارکت در بازار )موفق یاثربخشاا هایو مؤل ه یبازارمحور

 قرار گرفته استه ییدو مورد تأ ی دارمهن یزمحصول( ن ی یتک ی،جذب مشتر
 یدانش بر مبنا یریتمد یسااااز یادهبر مدل پ یمبن یقی( تحق9395پور ) یو نااد عل یسااااعاد

 یادانش بر مبن یریتبساااتر مد یجاددر ا یقعم ینشااایمقاله، خلق ب ینانجام دادنده هد  ا یادگیری
 یطسازمان در مح یازهایرفع ن یو قادر سااختن سازمان دانش محور برا یساازمان یادگیریتجربه و 

 ایدنمیم یفاز مراال را توص یکشود و هر یمدل، پنج مراله توساهه را متذکر م یناه اسات یرقابت

 یکپارچگی -5( تبادل)تراکنش 2 - تهامل – 3ارتقا )توسااهه(  -2)ظهور( یدایشپ -9که عبارتند از: 
خودرو اشاااره کرد، که  یراندر شاارکت ا یادگیری یهابه القه توانیپ وهش م ینا یج)ادغام(ه از نتا

 گردده یاست اده م یرقابت یتبه مز یدنرس ایبر
 

 پژوهش  یشناسروش
 ییمایشاز نوع پ توصی ی هاداده یاز نظر نحوه گردآور ایث هد  کاربردی است و تحقیق ااضار از

ده باشمی تهران بهادار اوراق بور  در شده پذیرفته هایه جامهه آماری تحقیق ااضر شرکتباشادمی
 یاناز م باشده یشرکت م 350شده در بور  اوراق بهادار تهران مشتمل بر  یرفتهپذ هایکل شارکت

 عنوان به اندتهداش یقتحق یرهایبا متغ یشتریکه تناسب ب یهیفهال در بور  تهران، صنا یعکل صنا
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 991مذکور مشتمل بر  یعفهال در صنا های شارکته انددر نظر گرفته شاده یقتحق ینا آماری جامهه
 باشده یشرکت م

 محدود  است اده شده است: یجامهه آمار یبرای تهیین اجم نمونه از فرمول کوکران برا
 

 (9رابطه )
pqzeN

pqzN
n

..

..
22

2


 

 فرمول: ینکه در ا
N باشده یشرکت م 991جامهه که برابر با  ی= تهداد اعضا 
e  در نظر گرفته شده استه 9/0پ وهش ینمجاز، که در ا یدرصد خطا یا= دقت برآورد 
P هاست شده گرفته نظر در 5/0 با برابر که هادر پاسخ یااتمال ی= در صد همگون 
Z در نظر گرفته شده استه 19/9نرمال، برابر با  یر= مقدار متغ 

 هشودمی برآورد شرکت 92 تزم نمونه اجم فوق هایبا است اده از فرمول کوکران و داده
و پرسشنامه در دگیرده به منظور جمع آوری اطحعاص اولیه ابزار پرساشانامه مورد است اده قرار می

مربوط به هر  یشاده اسات که شامل مشخصاص پاسخگو و سواتص اختصاص یطراا یاصالقسامت 
کم  یلیتا خ یادز یلیاز خ یدرجه ا 5 یکرصل یفسااواتص به شااکل ط ینپاسااخ ا باشااده یشاارکت م

 یم ییدتأ ییدرصد، اعتبار پرسشنامه را در سطح بات 5/91کرونباخ با  یآل ا یبضر شده استه یمتنظ
 هیدنما

 که عبارتند از: گیردمی انجام سطح سه در هاااضر پردازش داده یقدر تحق
 یرهامتغ یرهتک متغ یلتحل -9
 یرهامتغ یرهدو متغ یلو تحل یهتجز -2
 یرهامتغ یرهچند متغ یلو تحل یهتجز -3

 یرندگیر مقرا یمورد بررس یبصورص تک یقتحق یرهایمتغ یره،تک متغ یلو تحل یهدر سطح تجز 
مورد  مناسب یو استنباط ی یآمار توص هایساطح روش یندر ا یسات،مد نظر ن یرهامتغ ینو روابط ب

 یدو به دو نیام یرمناسپ یهمبستگ یبضر یرهدو متغ یلو تحل یهدر سطح تجزیرده گیقرار م یبررس
و انجام  ریمس یلبا است اده از تحل یرهچند متغ یلو تحل یهدر سطح تجز محاسابه خواهد شده یرها،متغ

اهد شده  محاسبه خو یرهامتغ یممستقیرو  غ یممساتق یراصثأت یزانچندگانه در ساه مراله م یونرگرسا
 کرده خواهیم است اده SPSS16به دست آمده از نرم افزار  هایداده یلو تحل یهتجز یبرا
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 یافته های پژوهش
 9059 و هادرصااد را زن9552 ترتیب به که اند،بوده مرد ن ر 22  و زن ن ر  9 گون ر پاسااخ 52 یاناز م

 757ن ر از پاسخ گوها مهادل  2ن ر  52مشخص شد که از  دهنده هم چنینیم تشکیل مردها را درصد
 2052ن ر مهادل  29و  یسانستحصیحص ل یدرصاد دارا 2952ن ر آنها مهادل  22 یپلم،درصاد فوق د

 یسن یاوانفر یشترینه باندو باتتر بوده یسانسفوق ل یحصتحص یدرصاد از کل پاساخ دهندگان دارا
سال و باتتر  59 یمتهلق به رده سن یفراوان ینسال بوده و کمتر 50تا  29 ینب یانمتهلق به پاسخ گو

 هباشدیم
 

 یرهچند متغ یلو تحل یهتجز
ه با ه استاست اده شد یرمسا یلو تحل یرهمتغ از رگرسایون چند ،به منظور تجزیه و تحلیل چند متغیره

ررسی ب محصوتص صادراتیتوجه به مدل پ وهش اثراص مساتقیم و غیر مساتقیم متغیرها بر توساهۀ 
 000/0در آنالیز واریانس مرالۀ اول که برابر با  بدساات آمده یدار یبا توجه به سااطح مهن شااودهمی
 9دولدر ج یونضرائب  مدل رگرس پ وهش مهتبر استه گردد که مدلیااصل م یجهنت ینا باشد،می

 نشان داده شده است:
 

 ه ضرایب رگرسیون در مرالۀ اول9جدول

 
 متغیر

 
 ضرایب استاندارد نشده

  ضرایب استانداردشده

t 
 

سطح مهنی 
 Beta انحرا  مهیار B داری

 بازارمحوری
 یادگیری محوری

 کارآفرینی محوری

992/0 
933/0 
255/0 

201/0 
992/0 
979/0 

232/0 
930/0 
230/0 

133/2 
999/0 
227/9 

005/0 
229/0 
990/0 

 
توان اثراص مستقیم متغیرهای مستقل )بازار بر اساا  مقادیر بدسات آمده در محاسباص فوق می

به  (محصوتص صادراتیمحوری، یادگیری محوری و کارآفرینی محوری( را بر متغیر وابساته )توساهه 
 بیان نموده 230/0و  930/0، 232/0ترتیب 

 یبازار محور ریوابسته، تاث یرمساتقل بر متغ یرمتغ یممساتق یرغ یرتاث یبررسا یدوم برا ۀدر مرال
قرار  یمورد بررساا یندیفرآ هاییسااممکان ایواسااطه یربر متغ یمحور ینیو کارآفر یمحور یادگیری

 بیان شده است: 2ضرایب مدل رگرسیون در جدول هگیردیم
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 ه ضرایب مدل رگرسیون مرالۀ دوم2جدول

  ضرایب استانداردشده استاندارد نشدهضرایب  

t 

 

سطح مهنی 
 Beta انحرا  مهیار B داری

 بازارمحوری
 یادگیری محوری

 کارآفرینی محوری

395/0 
205/0 
325/0 

959/0 
923/0 
933/0 

251/0 
319/0 
215/0 

332/2 
307/3 
229/2 

022/0 
002/0 
099/0 

 
 ی،بازار محور) مسااتقل یرهایتوان اثراص متغیبدساات آمده در محاسااباص فوق م یربر اسااا  مقاد

ه یندی به ترتیب بفرآ یها یسااممکان ایواسااطه یربر متغرا  (یمحور ینیو کارآفر یمحور یادگیری
 بیان نموده 215/0و  319/0، 251/0صورص 
 ( بریاتو تبادل اطحع ی بین کارکردیاهنگهم)متشکل از  یندیفرآ هاییسممکان یرسوم تاث ۀدر مرال

در  یونب  مدل رگرسیضارا هگیردیقرار م یمورد بررسا محصاوتص صاادراتیوابساته توساهه  یرمتغ
 اند:بیان شده 3جدول

 ه ضرایب مدل رگرسیون مرالۀ سوم 3جدول

 t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده متغیر

 
 سطح مهنی داری

B انحرا  مهیار Beta 

مکانیسم های 
 فرآیندی

595/0 995/0 593/0 079/5 000/0 

 
بر  یندیآفر یهایر مکانیسممتغ یمتوان اثر مستق یبدست آمده در محاسباص فوق م یربر اساا  مقاد

 بیان نموده 593/0را برابر  محصوتص صادراتیتوسهه 
 :هددیرا نشان م محصوتص صادراتیبر توسهه  یکاسترات  گیریجهت یممستق یراثر غ 2جدول

 
 یدبر توسهه محصول جد یکاسترات  یریجهت گ یممستق یراثراص غه 2جدول

 مسیر نوع اثر
 میزان اثر بر اسا 

 ضرایب بتا
اثر غیر 
 مستقیم

 بازار محوری مکانیسم های فرآیندی                            توسهه محصول
 یادگیری محوری       مکانیسم های فرآیندی                       توسهه محصول
 کارآفرینی محوری         مکانیسم های فرآیندی                    توسهه محصول

950/0=593/0* 251/0 
230/0=593/0*319/0 
979/0=593/0 *215/0 

 559/0 کل اثراص غیر مستقیم
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ل هم به شااک یکاسااترات  یریامر اساات که جهت گ یناز ا یااک یرمساا یلااصاال از تحل یجنتا
گذار  ریبه شااکل مثبت تأث محصااوتص صااادراتیبر توسااهه  یممسااتق یرو هم به صااورص غ یممسااتق

بر  میمستق یربه صورص غ یمحور ینیو کارآفر یمحور یادگیری ی،باشاده هر سه مول ه بازارمحوریم
توان یم یمقمست یردر رابطه با تاث یگذار هستنده ول یرشکل مثبت تأث هب محصاوتص صادراتیتوساهه 
 یهماهنگ یاواسطه هاییرمتغ ینباشاده همچنیدار م یمهن یتنها در مورد بازارمحور یرتاث ینگ ت ا

 یمساااتقم یردهد تاثینشاااان م یجه نتانمایندیم یلرابطه را تهد ینا یو تبادل اطحعات یکارکرد ینب
 دگیرییا یرکه در مورد متغ یباشاااد، در االیآن م یممساااتق یرغ یراز تاث یشاااترب یمحور ربازا یرمتغ

 باشدهیم یشتردار و ب یمهن یممستق یرغ یرتاث یمحور ینیو کارآفر یمحور
 

 ها یهآزمون فرض
 

  مثبت دارده یرتاث محصوتص صادراتیبر توسهه  یکاسترات  یریجهت گفرضیه اول: 
ته چندگانه بهره گرفته شده اس یونو رگرس یرمناسپ یاز آزمون همبساتگ یهفرضا ینا یبررسا یبرا
وسااهه و ت یکاسااترات  یریاز ابهاد جهت گ یکهر  ینماب یو مثبت یرابطه قو دهندینشااان م یجنتا

ه بازار گ ت ک توانیاستاندارد شده بتا م یببا توجه به ضرا ینوجود دارده هم چن محصوتص صادراتی
 یرمحو نییو کارآفر یمحور یادگیری وابسته بوده و یربر متغ یممساتق یرتاث یشاترینب یدارا یمحور

 باشندهینم یدار یمهن یممستق یرتاث یدارا
 

 مثبت دارده یرتاث یندیفرآ یها یسمبر مکان یکاسترات  یریجهت گفرضیه دوم: 
 یهمبستگ یبضر یزانه مگیردیمورد آزمون قرار م یونو رگرس یبا است اده از همبستگ یزن یهفرض ینا

در مراله  یونرگرس یجباشده با توجه به نتایم یردو متغ ینا ینما ب یرابطه قو ۀنشان دهند 9/0 یبات
 باشدهیم یواسطه ا یربر متغ یرتاث یشترینب یدارا یمحور یادگیری ،دوم
 

 مثبت دارده یرتاث محصوتص صادراتیبر توسهه  یندیفرآ یها یسممکانفرضیه سوم: 
 ییدامورد آزمون قرار گرفته و ت یونو رگرساا یرمناسااپ یهمبسااتگ یجبا توجه به نتا یزن یهفرضاا ینا
 یمثبت و بات یردر مراله سااوم نشااان دهنده تاث یوناسااتاندارد شااده رگرساا یبشااوده ضااریم

 هباشدیم محصوتص صادراتیبر توسهه  یندیفرآ هاییسممکان
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 یاصآزمون فرض یجنتاه 5جدول

 r فرضیاص تحقیق 

 اسپیرمن
 ضرایب
Beta 

رد یا عدم 
 رد

 فرضیه

ه 
ضی

فر
ول

ا
 

 عدم رد - - اردهتاثیر مثبت د محصوتص صادراتیگیری استرات یک بر توسههجهت

 عدم رد 232/0 931/0 تاثیر مثبت دارده محصوتص صادراتیبازارمحوری بر توسهه 

 رد 930/0 297/0 تاثیر مثبت دارده محصوتص صادراتییادگیری محوری بر توسهه 

 رد 230/0 597/0 تاثیر مثبت دارده محصوتص صادراتیکارآفرینی محوری  بر توسهه 

وم
ه د

ضی
فر

 

 عدم رد - - های فرآیندی تاثیر مثبت داردهگیری استرات یک بر مکانیسمجهت

 عدم رد 251/0 723/0 بازارمحوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده

 عدم رد 319/0 722/0 یادگیری محوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده

 عدم رد 215/0 720/0 کارآفرینی محوری بر مکانیسم های فرآیندی تاثیر مثبت دارده

وم
 س

یه
ض

فر
 

 عدم رد 593/0 599/0 دارده تاثیر مثبت محصوتص صادراتیهای فرآیندی بر توسهه مکانیسم

 

 یشنهادهاو پ گیرییجهنت
و توسااهه  یکاسااترات  گیریجهت ینامر اساات که ب این دهندۀ ااصاال از پ وهش نشااان یجنتا

 اثیرت دهنده نشان ینپ وهش هم چن  یجوجود دارده نتا دارییرابطه مثبت و مهن محصوتص صادراتی
 یادگیریرابطه مثبت باشااده یم محصااوتص صااادراتیبر توسااهه  یدار جزب بازارمحور یمثبت و مهن

باشااده رابطه مثبت و یپ وهش م ینا هاییافتهاز  یکی یزن محصااوتص صااادراتی و توسااهه محوری
 ییدرد تامو یزن محصوتص صادراتیدر توساهه  یتو موفق یمحور ینیبه کارآفر یشگرا یاندار م یمهن

 گیریهر ساااه بهد جهت یاندار م یمثبت و مهن یاز وجود رابطه ا یااک یجنتا قرار گرفتاه اساااته
 یثبت و مهنم یرتاث ییدپ وهش تا ینا یگرمهم د یافتۀ هباشدیم یندیفرآ هاییسامو مکان یکاساترات 
( بر توساااهه یو تبادل اطحعات یکارکرد ینب ی)متشاااکل از هماهنگ یندیفرآ هااییسااامدار مکاان

 هباشدیم محصوتص صادراتی
 یمدر ارتباط با موضوع خواهیشنهاداتی در ارائه پ یبه دسات آمده سه یجقسامت با توجه به نتا یندر ا

 :داشت

 یربطذ ینتوسط مسئول محصوتص جدید به توسهه ترغیب منظور به تزم اقداماص اتخاذ •      

 یانارتباط با مشتر یستمو بهبود س یابیبازار یقاصبودجه تحق یشافزا •      

 هامد نظر قرار دادن اقداماص رقبا و پاسخ به موقع به آن •      



 9317، تابستان 9بین المللی، سال اول، شماره  هایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مدیریت کسب و کار 990

 

 

 یدجد یکینولوژتک هاییو است اده از نوآور یرشپذ •      

 کارکنان یادگیریبودجه  یشو افزا یادگیری سازمانی هاییرساختز سازییادهپ •      
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