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 چکیده

اگر  دهد. یاری موفقیت به رسیدن راه در را هاسازمان از بسیاری تواندمی جدید توسعه محصول زمینۀ در تخصص کسب

 هایریشه توانندمی دهند، بازار افزایش به جدید محصوالت کردن وارد زمینۀ در را خود کارایی و اثربخشی بتوانند هاسازمان

دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر همکاری  ادامه خود به حیات و کنند مضاعف بازار، سست زمین در را خود وکارکسب

های کوچک و متوسط. این واحد بازاریابی و مرکز تحقیق و توسعه سازمان و تاثیر آن بر موفقیت محصول جدید در شرکت

باشد. جامعه آماری از نوع همبستگی می پیمایشی-ها توصیفیتحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده

این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط استان تهران در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی بوده و نمونه 

های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه باشد. دادهتن از این مدیران و کارشناسان می 88آماری مورد استفاده متشکل از 

یابی معادالت ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس آوری گردیده و با استفاده از روش مدلزیع شده در میان این افراد جمعتو

دو جانبه میان  اس و اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که همکاری

های کوچک و متوسط دارای رابطه معناداری با متغیرهای مشتری مداری، شرکت واحدهای بازاریابی و تحقیق و توسعه در

باشد، اما این متغیر رابطه معناداری با متغیر اثربخشی نوآوری ندارد. همچنین، رقیب مداری و موفقیت محصول جدید می

باشد. نتایج اثربخشی نوآوری میها دارای رابطه معناداری با دو متغیر موفقیت محصول جدید و مشتری مداری این سازمان

ای معنادار با دو متغیر اثربخشی نوآوری و موفقیت محصول ها دارای رابطههمچنین نشان دادند که رقیب مداری این سازمان

گر مشتری های میانجیباشد. اما اثربخشی نوآوری رابطه معناداری با موفقیت محصول ندارد. به عالوه نتایج مؤید نقشجدید می

توان از نتایج حاصله مداری و رقیب گرایی در رابطه میان همکاری دو جانبه و موفقیت محصول جدید بودند. در مجموع، می

های کوچک و متوسط نقشی اساسی در موفقیت اینگونه استنباط نمود که همکاری میان واحدهای کلیدی در شرکت

کردهای بازارگرایانه در کنار نوآوری از عوامل تسهیل کننده این نقش ها در بازار داشته و اتخاذ رویمحصوالت جدید این شرکت
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 مقدمه

شتری، نه درآمدی وجود دارد و نه اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیالت برای جذب مشتری است. بدون م

تجارتی. جذب مشتری شرکت را برای باال بردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد. البته بازاریابی انتهای کار فروش 

شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مسئله مورد نظر معطوف شود. نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می

ظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست. این بخش از کار دومین و

اند، به تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شدهممکن است قدری مشکل

زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. شوند! مشکالت و مسائل آسانی از در دیگر خارج می

ها تنها از روی مبالغ دریافتی و درآمد شرکت 19۷0سومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است. تا سال 

ی و فکری افراد، مشتریان با های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنشد. اما امروزه سرمایهاسناد شرکت محاسبه می

توانند اثر مثبتی روی شوند و میجزء درآمدها محسوب می …ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و

مشاوران  پژوهشگران، از بسیاری توجه امروزه که است عناوینی از یکی جدید محصول توسعه عملکرد شرکت داشته باشند.

 بسیاری تواندمی جدید توسعه محصول زمینۀ در تخصص کسب است. کرده جلب خود به را وکارسبک مدارس و گوناگون صنایع

 کردن وارد زمینۀ در را خود کارایی و اثربخشی بتوانند هااگر سازمان دهد. یاری موفقیت به رسیدن راه در را هاسازمان از

 به حیات و کنند مضاعف بازار، سست زمین در را خود کاروکسب هایریشه توانندمی دهند، بازار افزایش به جدید محصوالت

 تریناز مشکل یکی حال عین در و هاقدرت بزرگترین از یکی جدید محصول (. توسعه1988، 1دهند )پولتون و بارکلی ادامه خود

 برای حیاتی عناصر از یکی که امر این بر فلسفه دانان بازار و وکارهاکسب است. مدیران وکاریکسب هر در موجود هایفعالیت

(. 1989و همکاران،  2دارند )هنری نظر اتفاق است، جدید توسعه محصوالت در موفقیت ها،سازمان مدت طوالنی بقای

 در هاسازمان امروزه که ایگونهآورند، بهمی فراهم هاسازمان برای را رقابتی مزیت کسب و رشد هایفرصت محصوالت جدید،

 صحیح انجام برای هاییروش کارگیریبه و جدید محصوالت و توسعه تولید به گرایش گرو در را خود بقای راه تنها جهان سراسر

 فناوری، پیدایش پیشرفت با حاضر عصر در اند.دریافته این باره، در موفقیت به شدن نائل جهت محصول جدید توسعه فرآیند

 و نیازها در اساسی و سریع تغییرات های اقتصادی،بنگاه و هامانساز بیشتر هرچه شدن رقابتی تولیدی، جدید تجهیزات و علوم

-این از است. کرده روروبه ایعدیده مشکالت با را جدید محصوالت توسعه و قبیل، تولید این از مسائلی و مشتریان هایخواسته

-کند. با توجه به پژوهش تضمین را جدید محصول توسعه موفقیت تا هستند عواملی کشف پی در امروز از مطالعات بسیاری رو،

های شناخته شده در زمینه های تحقیقاتی و بازاریابی از مهمترین محرکهای میان کارکردی و همکاریهای پیشین، هماهنگی

 و بقا برای (. از طرفی، نوآوری2001و همکاران،  4؛ اولسن2006، 3)همچون بکر و لیلمارک باشندموفقیت محصوالت جدید می

 بازارهای شتابنده سرعت کردن دنبال برای هاسازمان آینده در را تریحیاتی نقش و ضروری است یک امر سازمان دمدتبلن رشد

 رفتار در مشارکت که کند ایجاد قوی فرهنگی باید باشد نوآور واقعاً بتواند آنکه کرد. بک سازمان برای خواهد ایفا تحول در حال

 از بسیاری کلی حتی شکست و کامل موفقیت عدم دلیل بیشترین سازمان فرهنگ به توجه عدم نماید. تحریک نوآورانه را

 اجرای برای نیاز مورد تحوالت موفقیت آمیز ریزیطرح آن در کارگیری به و درک فرهنگ سازمان است. مدیریتی نوآوریهای

است تا تأثیرات اجزاء بازارگرایی و  بود. بنابراین پژوهش حاضر درصدد خواهد تعالی به سوی سفر از مهمی بخش تغییر، موفق

 های کوچک و متوسط بسنجد. نوآوری سازمانی را بر موفقیت محصول جدید در شرکت
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 بیان مساله

منظور بقاء باشد. توسعه محصوالت جدید بهتوسعه محصوالت جدید طرحی پرمنفعت و ارزشمند و در عین حال پر ریسک می

اند که میزان موفقیت در توسعه حیاتی شده است. مطالعات پیشین نشان دادهبلندمدت یک کسب و کار بدل به امری 

ها در این زمینه برای یک ای از ناکامی(. یک ناکامی اساسی یا زنجیره2000، 5باشد )سیواداس و دویرمحصوالت جدید پائین می

پرداخته است عدم موفقیت محصوالت  ای که این تحقیق به آنتواند همراه با مشکالت شدید مالی باشد. مسئلهشرکت می

شوند. مطالعات درصد از محصوالت جدید با شکست روبرو می 85جدید در بسیاری از موارد است که طبق آمارهای ارایه شده 

مختلفی در این راستا در جهت کاهش نرخ شکست محصول جدید انجام شده و عوامل مختلفی شناسایی شده است. اما نقطه 

باشد که هرچقدر این همکاری بیشتر العه بر روی همکاری بین واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه سازمان میمتمرکز این مط

آید که آیا شود. بنابراین، این سواالت پیش میباشد محصول متناسب با بازار طراحی و تولید شده و کمتر با شکست مواجه می

موفقیت محصول جدید تاثیر دارد؟ آیا این همکاری در اثربخشی نوآوری همکاری واحد بازاریابی با واحد تحقیق و توسعه بر 

تواند دراین رابطه گذارد؟ نقش بازارگرایی )مشتری مداری و رقیب مداری( در این بین چیست و چگونه میاکتشافی تاثیر می

کند؟ ت محصول جدید ایفا میموثر باشد و آیا یک نقش میانجیگر بین همکاری واحد بازاریابی با تحقیق و توسعه و موفقی

برای تضمین موفقیت  شود.بخاطر این سواالت است که این پژوهش انجام شده و از این ابعاد به این مسئله نگریسته می

منظور ایفای سهم خود در این فرآیند تجهیز و آماده نفعان کلیدی بهمحصوالت جدید مهمترین گام این است که تمام ذی

های شناخته شده درزمینه های تحقیقاتی و بازاریابی از مهمترین محرکی میان کارکردی و همکاریهاهماهنگی .گردند

 6های میان کارکردی یکی از سه جزء شناسائی شده توسط نارور و اسالترعالوه، همکاریباشند. بهموفقیت محصوالت جدید می

سعه یافته توسط این دو پژوهشگر بر روی همکاری و باشد. مدل مفهومی توشان می( در مدل معروف بازارگرائی1990)

دو پژوهشگران منظور حداکثر رسانی سود تمرکز نموده است؛ با این وجود، پس از این های بازاریابی بهیکپارچگی فعالیت

از منظر رفتاری  برخی پژوهشگران بازارگرائی را (.2011، ۷بازارگرائی را از منظرهای گوناگونی مورد مطالعه قرار دادند )کرکا

منظور تقویت قدرت رقابتی شرکت مدنظر قرار های هوشمندانه بهای از روشعنوان رشتهبررسی نمودند که در آن بازارگرائی به

و ادعا  ها مورد بررسی قرار داده(. برخی دیگر بازارگرائی را از منظر منابع و قابلیت1990، 8گرفته است )کوهلی و جاورسکی

های برقراری ارتباط را از طریق ایجاد قابلیت 9منظور رسیدن به سود اکثری رویکردی دوسویهبایست بهها میرکتنمودند که ش

دهد ها اجازه میهای ذکر شده در باال به شرکتاتخاذ نمایند. قابلیت 10های بازاربا مشتری و مشاهده و تفسیری متمایز از داده

در بازار را شناسائی نموده، مدیریت ارتباط با مشتری را تسهیل کرده و حل مسائل  های موجودتا پیش از رقبای خود گرایش

اند که از دیدگاهی فرهنگی به صورت اشتراکی را در میان ذینفعان کلیدی ترویج دهد. در این میان پژوهشگرانی نیز بودهبه

ست شکل دهنده جزءالینفک فرهنگ سازمانی باشد که بایاند و معتقد بودند که بازارگرائی میموضوع بازارگرائی نگاه انداخته

های زیادی در زمینه بازارگرائی و نیز تأثیر پژوهش  (.2011خالق و تأکید کننده بر ارزشی واال برای مشتریان است )کرکا، 

اساسی  ها سه بعدبازارگرائی بر یک یا چند بعد موفقیت در کسب و کار انجام شده است. با این وجود، در این پژوهش

عنوان مفهومی ها و یا بهبازارگرائی، یعنی مشتری گرائی، رقیب گرائی و همکاریهای میان کارکردی یا برای آزمودن فرضیه

(. یا سه مفهوم مستقل و یا برای آزمودن دقیق از طریق در نظر 2005اند )کرکا و همکاران، یکپارچه و مجزا در نظر گرفته شده

ها در زمینه تعامالت میان سه پژوهش (.2006، 11اند )اسالتر و مهرپوشش بازارگرائی انتخاب شدهگرفتن یک یا دو جزء تحت 

ندرت انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، جزء اساسی بازارگرائی، که برای فعاالن اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، به
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ریح نموده و تأثیرات میانجی مشتری گرائی و رقیب گرائی را ایجاد مدلی است که تعامالت میان سه جزء اصلی بازارگرائی را تش

بایست دارای ارزش عملی ها میبر رابطه میان همکاری تحقیقاتی و بازاریابی و موفقیت در طراحی محصول بررسی کند. یافته

وفقیت محصوالت جدید و های توسعه محصوالت جدید باشد؛ بدین صورت که آنها را از آنچه واقعًا سهیم در مبرای رهبران تیم

میزان شدت روابط علی و معلولی مستقیم و میانجی در میان متغیرها آگاه ساخته، ایشان را برای اتخاذ تصمیمی صحیح در 

های صورت گرفته در زمینه توسعه محصوالت جدید در از آنجائی که بیشتر پژوهش زمینه تخصیص منابع محدود یاری رساند.

غربی به انجام رسیده پژوهش حاضر موقعیت مکانی را در کشوری در حال توسعه در نظر گرفته است. کشورهای توسعه یافته 

نیازهای موفقیت در محصوالت جدید مورد سنجش های توسعه محصوالت جدید را از پیشپژوهش حاضر ادراک رهبران تیم

معادالت ساختاری در مطالعات مربوط به توسعه سازی های ناشی از مدلدهد. برخالف رشد روزافزون عمومیت تحلیلقرار می

های همبستگی و های خود را با استفاده از روشهای پیشین در این حوزه، سنجش فرضیهمحصوالت جدید، بیشتر پژوهش

-. بهانداند. در این میان نکته مهم این است که این دو ابزار آماری برمبنای فرضیات متفاوتی شکل گرفتهرگرسیون انجام داده

های پژوهش، روش مدل یابی معادالت ساختاری در صورت وجود شرایط استفاده منظور مشاهده تأثیر فرضیات متفاوت بر یافته

 باشد:شود. بر اساس توضیحات ارایه شده، سوال اصلی پژوهش به صورت زیر میاز آن استفاده می

ازمان چطور موفقیت محصول جدید در شرکتهای کوچک و همکاری واحد بازاریابی و مرکز تحقیق و توسعه س :سوال پژوهش

  دهد؟متوسط را تحت تاثیر قرار می

 اهمیت و ضرورت تحقیق

به دلیل شکست تقریبا هشتاد و پنج درصد از محصوالت جدید، تمرکز مطالعات در این حوزه وسیع است و عوامل مختلفی به 

ت. از طرفی شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل مشکالت مالی عنوان دالیل این میزان شکست شناسایی و آزمون شده اس

تحمل خسارتهای ناشی از شکست محصوالت جدید را ندارند و این امر یک مسئله اساسی در حوزه توسعه محصوالت جدید 

ا شود. همکاری بین واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه منجر به توسعه محصوالت متناسب ببرای این شرکتها محسوب می

گردد که این مهم در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در حوزه شرکتهای کوچک خواست مشتری می

تواند در موفقیت محصول و متوسط این ضروری است بررسی شود که همکاری بین واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه چگونه می

چقدر بوده و مسیر آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است. از طرفی امر جدید نقش داشته باشد و میزان این نقش 

 بازارگرایی به عنوان یکی از وظایف شرکتها در بین این دو نقش دارد که این مطالعه در مدل پژوهشی خود توسعه داده است. 

 اهداف تحقیق

 وفقیت محصول جدید در شرکتهای کوچک و متوسطبررسی تاثیر همکاری واحد بازاریابی و مرکز تحقیق و توسعه سازمان بر م

 مدل مفهومی تحقیق
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 های تحقیقهرضیف

 همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان بر مشتری مداری سازمان تاثیر مثبت دارد. -1

 ی سازمان تاثیر مثبت دارد.همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان بر اثربخشی نوآوری اکتشاف -2

 همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان بر رقیب مداری سازمان تاثیر مثبت دارد. -3

 همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان بر موفقیت محصول جدید تاثیر مثبت دارد. -4

 بت دارد.مشتری مداری سازمان بر موفقیت محصول جدید تاثیر مث -5

 مشتری مداری سازمان بر اثربخشی نوآوری اکتشافی در سازمان تاثیر مثبت دارد. -6

 رقیب مداری سازمان بر اثربخشی نوآوری اکتشافی در سازمان تاثیر مثبت دارد. -۷

 رقیب مداری سازمان بر موفقیت محصول جدید تاثیر مثبت دارد. -8

 جدید تاثیر مثبت دارد. اثربخشی نوآوری اکتشافی در سازمان بر موفقیت محصول -9

 همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان از طریق مشتری مداری بر موفقیت محصول جدید تاثیر دارد. -10

 همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان از طریق رقیب مداری بر موفقیت محصول جدید تاثیر دارد. -11

 تعاریف متغیرها

 گرفته صورت مداری مشتری از مختلفی که تعاریف دهدمی نشان نظران صاحب مطالعات و تحقیقات بررسیداری: مشتری م

 فنون و هااستراتژی برخی تدوین سازمان، سراسر در به مشتریان مربوط اطالعات گسترش از است عبارت مداری مشتری. است

برنامه به نسبت تعهد حس وجود و سازمان هایکلیه قسمت سوی از و عملی شکل به بازار نیازهای ساختن برآورده خاص جهت

 مشتری و به مربوط اطالعات آوری جمع از عبارتست مداری (. مشتری1998، 12مربوطه در سراسر سازمان )شاپیرو های

 دستبه میزان از عبارتست مداری (. مشتری1990، 13کار )جاورسکی و کوهلی و کسب واحدهای در اطالعات این از استفاده

 استراتژی این اجرای و نیازها این برآورده ساختن منظوربه استراتژی، تدوین در آن از استفاده و مشتری در مورد اطالعات آوردن

 (.2002، 14مشتریان )روکرت نیازهای و هاخواسته مثبت به پاسخگویی طریق از

 رقبا هایفعالیت به پاسخگویی رقبا و هایاستراتژی و هاتوانایی ضعف، قوت، نقاط درک عنوان: رقیب گرائی بهرقیب مداری

 کمک شرکت عملکرد به است ممکن رقیب به گرایش چرا که وجود دارد دلیل (. چندین1998، 15شود )نارور و اسالترمی تعریف

 چگونه کهاین بلکه است متناسب مشتری نیازهای با محصوالتشان چگونه که کند بررسی بایستی نه تنها سازمان یک اوالً کند؛

 های ایده برای خوبی منبع یک اوقات گاهی است رقبا ممکن ثانیاً  باشد.می مهم نیز کنندمی عمل رقبا محصوالت به نسبت آنها

به  بفهمد تا کند کمک سازمان به است ممکن رقیب هایاستراتژی یا قوت نقاط درک ثالثاً  .باشند جدید محصوالت به مربوط

 (. 1985، 16کند )پورتر اجتناب یا شود وارد بازار هایبخش کدام یا تمحصوال بازارهای کدام

نوآوری سازمانی ایجاد محصوالت و خدمات جدید، مفید و باارزش در فضای سازمانی است. در اثربخشی نوآوری اکتشافی: 

ت در ارائه آن محصوالت حقیقت نوآوری سازمانی تمایل سازمان جهت توسعه محصوالت و خدمات جدید یا بهبود آنها و موفقی

عبارت دیگر، نوآوری سازمانی عبارت است از پذیرفتن یک عقیده یا (. به2009، 1۷و خدمات به بازار است )گوموسوغلو و ایلسف

 خارجی متالطم محیط با برخورد در سازمان به بودن رفتاری که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد. نوآور

 که هاییشرایطی، شرکت چنین در کند. مقابله است افزایش حال در سرعت به که تغییری و با پیچیدگی که کندمی کمک

                                                           
12. Shapiro 

13 . Jaworski and Kohli 

14 . Ruekert 

15 . Narver and Slater 

16 . Porter 

17 . Gumusluoglu and Ilsev 
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 بهتری بازار هایفرصت و کنند استخراج را جدیدی دهند، محصوالت پاسخ ترسریع هاچالش به که قادرند دارند، نوآوری ظرفیت

 (.2011، 18والهآورند )خیمنز و  بدست نوآوری های فاقدشرکت به نسبت

 روش تحقیق

پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته در این پژوهش ما به توصیف و مطالعۀ آنچه که هست می

های تحقیق به شکل میدانی و با استفاده از باشد. دادهمی کاربردیو از نظر هدف  پیمایشی-توصیفیاست، روش تحقیق 

 شده است. آوری پرسشنامه جمع

 جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط استان تهران در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی 

 542است که در داخل شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند. بر طبق گزارش سایت شرکت شهرکهای صنعتی ایران تعداد 

 3۷9باشند و با کسر این درصد از تعداد کل، درصد آنها غیرفعال می 30یت هستند که تقریبا در تهران مشغول به فعالشرکت 

کنند. با توجه به موضوع شرکت در حوزه صنایع غذایی محصوالت خود را تولید و عرضه می 11۷ماند. از این تعداد شرکت می

باشد، ن و تاثیر آن بر موفقیت و فروش محصول جدید میهمکاری واحد بازاریابی و مرکز تحقیق و توسعه سازمااین تحقیق، که 

شرکت دارای واحد تحقیق و  ۷8پرسشنامه با توجه به جدول مورگان موفق به توزیع شد که از این تعداد  89محقق تعداد 

عموما همه های آنها کد گذاری شده و مورد تحلیل قرار گرفت. توسعه و بازاریابی ولو با تعداد کارکن کم بودند که داده

شرکتهای صنایع غذایی دارای آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی برای محصوالت خود هستند. اما واحد بازاریابی در هر شرکتی دایر 

نیست. جهت توزیع و دسترسی به کارشناسان این واحدها یا مدیران شرکت نیز از همکاران شرکت شهرکهای صنعتی استان 

ها تکمیل شدند. روند تکمیل های الزم از طریق مکاتبه، تلفنی، ایمیل و حضوری پرسشنامهتهران استفاده شده و با هماهنگی

 ها یک ماه به طول انجامید.پرسشنامه

 گیرینمونه و روش نمونه

گیری این باشد. در بیان علت کاربرد این روش از نمونهگیری در دسترس میگیری در این تحقیق، روش نمونهروش نمونه

گیری تصادفی انجام دهد و یا به سرعت به اطالعات مورد نظر نیاز داشته گردد که اگر پژوهشگر نتواند نمونهح میمسئله مطر

کند. حجم نمونه نیز از شود، استفاده میگیری اقتضایی نیز گفته میگیری در دسترس یا اتفاقی که به آن نمونهباشد، از نمونه

به دست آمد. از این تعداد توزیع شده  89شرکت تعداد تقریبی  11۷استا برای تعداد طریق جدول مورگان تعیین شد. در این ر

 مورد با اهداف مطالعه همسو بوده )یعنی واحد تحقیق و توسعه و بازاریابی داشتند( و کد گذاری شدند. 88

 آوری اطالعاتابزار جمع

باشد. سوالهای فردی شامل اندازه شرکت، ی میهای تخصصهای فردی و سوالپرسشنامه این تحقیق شامل دو قسمت سوال

-های تحقیق از نوع سوالباشد. سوالسوال می 22سمت، سابقه کاری، تحصیالت و درآمد و سوالهای تخصصی که متشکل از 

-باشند. پاسخهای پرسشنامه به صورت طیف لیکرت بوده و از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم درجهای میگزینه 5های بسته و 

 باشد:بندی شده است. بخش دوم پرسشنامه شامل سواالتی به شرح ذیل می

 (.2013، 19)وانگ و تانگ 6الی  1های همکاری دو جانبه بازاریابی و تحقیق و توسعه: سوال -1

 (.2013)وانگ و تانگ،  11الی  ۷مشتری مداری: سوالهای  -2

 (.2013)وانگ و تانگ،  15الی  12رقیب مداری: سوالهای  -3

 (.2011و همکاران،  20)ویی 19الی  16نوآوری اکتشافی: سوالهای اثربخشی  -4

 (.2013)وانگ و تانگ،   22الی  20موفقیت محصول جدید: سوالهای  -5

 آورده شده است: 1-3در ادامه سواالت مربوط به هر یک از متغیرها به تفصیل در جدول شماره 

                                                           
18 . Jimenez and Valle 

19 . Wong & Tong 

20 . Wei et al 
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 های متغیرهای پژوهشگویه: 1-3جدول 
 هاگویه متغیرها

ری دو جانبه بازاریابی و همکا

 تحقیق توسعه 

 کنند تا وظایف از طریق موثرترین راه انجام شود.بازاریابی و تحقیق و توسعه به سازمان کمک می .1

 واحدهای مختلف سازمان در تالشند به طور مشترک به اهداف سازمانی دست پیدا کنند. .2

 متقابل بین واحدها هستند. تمامی واحدهای وابسته به سازمان، به دنبال ایجاد درک .3

 گذارند.ها، اطالعات و منابع سازمانی را به اشتراک میواحدهای مختلف سازمان، ایده .4

 کنند.واحدهای سازمانی به صورت یک تیم با هم همکاری می .5

 کنند.واحدهای سازمانی تصمیمات فنی و عملیاتی را به صورت مشترک اتخاذ می .6

 مشتری مداری 

 سازمانی مشتری مدار است.شرکت ما  .7

 آورد.شرکت برای مشتریان ارزش به ارمغان می .8

 کند.شرکت نیازهای مشتریان را درک می .9

 رضایت مشتری هدف شرکت ما است. .10

 دهد.شرکت خدمات با ارزشی را پس از فروش به مشتریان ارائه می .11

 رقیب مداری

 گذارند.فروشندگان اطالعات رقبا را با شرکت به اشتراک می .12

 رساند.آوری و به اطالع دیگر واحدهای مربوطه میواحد بازاریابی شرکت اطالعات رقبا را جمع .13

 شرکت توانایی پاسخ سریع به استراتژیهای رقبا را دارد. .14

 شرکت به دنبال فرصتهایی برای ایجاد مزیت رقابتی است. .15

 اثربخشی نوآوری اکتشافی

 کند.را ابداع میشرکت ما محصوالت و خدمات خود  .16

 کند.شرکت ما بازارهای جدیدی از محصوالت و خدمات را گسترده می .17

 شود.فناوریهای جدید می شرکت ما وارد حوزه .18

 گذاری سنگینی در توسعه و تحقیق فرآیندهای محصوالت انجام داده است.شرکت ما سرمایه .19

 موفقیت محصول جدید

 نسبت به رقبا بدست آورده است.محصوالت جدید شرکت ما موفقیت نسبی  .20

 شود.درآمد شرکت بیشتر از محصوالت جدید حاصل می .21

 سودآوری شرکت بیشتر از محصوالت جدید است.  .22

 اعتبار ابزار سنجش )پرسشنامه(

نفر از  5و  نفر از خبرگان دانشگاهی با پایه استادیار 5برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه در اختیار 

نفر خبره و متخصص، تغییرات و اصالحاتی در سواالت  10خبرگان در صنعت پتروشیمی قرار گرفت. پس از بررسی نظرات این 

 پرسشنامه صورت گرفته و پس از نهایی شدن در اختیار نمونه مورد نظر قرار گرفت.

 پایایی ابزار سنجش )پرسشنامه(

هایی که پاسخهای آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع در مورد پرسشنامه برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش

افزار ای دارند، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده از طریق نرمچندگزینه

Spss  پایایی کافی برخوردار است. بدین معنی که  توان گفت که پرسشنامه فوق ازباشد. بنابراین میمی 8۷/0جهت پرسشنامه

 های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری است که مورد آزمون قرار گرفته است.پاسخ

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

به احتمال زیاد کثیر نخواهد بود شود و این تعداد ها به مدیران و کارشناسان ارائه میدر این پژوهش به دلیل اینکه پرسشنامه

شود و در صورت کثیر بودن نمونه مطالعاتی از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده بنابراین این روش تحلیل اتخاذ می

برای بررسی روابط بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این شده است. 

است. بدون توجه به « تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون»یا « مدل معادالت ساختاری»یدبخش در این زمینه روشهای نو

کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی، مدلهای شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره مینام یا مفهوم بی
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، 21ندگانه، تحلیل واریانس و سایر روشهای آماری است )هویلیساختاری همزمان کالسیک، تجزیه و تحلیل مسیر، رگرسیون چ

هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و (. مدل معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه1995

های خاص با استفاده از توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعهباشد. از طریق این رویکرد میمتغیرهای مکنون می

 های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمون نمود.داده

 های جمعیت شناسی پاسخ دهندگان تجزیه و تحلیل داده

های جمعیت شناختی(، اطالعات زیر به طور خالصه در مورد مشخصات نمونه با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه) ویژگی

  شود.آماری مورد نظر ارائه می

 اندازه شرکت

 20هایی بودند که کمتر از درصد از پاسخگویان مورد مطالعه متعلق به شرکت 8دهنده آن است که نشان 1-1های جدول داده

 کارمند داشتند.  100تا  50هایی مشغول به کار بودند که درصد آنان در شرکت 58کارمند داشتند و 

 توزیع نمونه برحسب اندازه شرکت: 1-1جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی اندازه شرکت

 8.0 8.0 7 کارمند           20کمتر از 

 19.3 11.4 10 کارمند       50تا  20

 77.3 58.0 51 کارمند           100تا  50

 88.6 11.4 10 کارمند 150تا  100

 100.0 11.4 10 کارمند 200تا  150
 100 100 88 جمع

 
 نمودار ستونی متغیر اندازه شرکت: 1-1 شکل

 سِمت    

های پژوهش درصد از آزمودنی 2.3دهد. نتایج گویای آن است که تنها توزیع نمونه برحسب متغیر سن را نشان می 2-1جدول 

 اند.درصد از آنان مدیر عملیاتی بوده 45.5مدیر عامل بوده و 

 توزیع نمونه برحسب سمت 2-1جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سمت

 21.6 21.6 19 کارمند

 45.5 23.9 21 کارشناس

 90.9 45.5 40 مدیر عملیاتی

 97.7 6.8 6 مدیر میانی

 100.0 2.3 2 مدیر عامل

 100 100 88 جمع

                                                           
21. Hoyle   
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 نمودار ستونی متغیر سمت 2-1شکل 

 آمار استنباطی

 توصیف متغیرهای تحقیق

دهد. اطالعات این جدول حاکی از آن است که آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان مینتایج  3-1جدول شماره 

بوده است. انحرف استاندارد و چولگی و کشیدگی نیز برای تمامی متغیرها در  13/2تا   8۷/1میانگین برای همه متغیرها بین 

 حد مطلوبی است.

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 3-1جدول 

 مینیمم تعداد
کسیمما

 م
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 متغیرها چولگی کشیدگی واریانس

 همکاری دوجانبه 029. 395. 234. 48410. 1.9114 3.80 1.00 88

 مداریمشتری 583. 652. 225. 47482. 1.8727 3.40 1.00 88

 مداریرقیب 579. 292. 392. 62627. 2.1307 3.75 1.00 88

 اثربخشی نوآوری 190. 462. 193. 43913. 1.9129 3.33 1.00 88

 موفقیت محصول 630. 199. 540. 73491. 1.9886 4.33 1.00 88

 

یابی معادالت ساختاری به بررسی وضعیت متغیرهای مستتقل و وابسته در پژوهش حاضر قبل از بررسی و ورود به مبحث مدل

ها در جامعه پژوهش به چه میزان بوده است. جهت این امر به این صورت که وضعیت متغیرها از نظر آزمودنیشود. پرداخته می

 شود.ای برای مقایسه با میانگین مشروط یعنی عدد سه میانگین متغیرها مقایسه میاز آزمون تی تک نمونه

 ای برای بررسی وضعیت متغیرهاآزمون تی تک نمونه 4-1جدول 

Test Value = 3 

 متغیرها

t df Sig 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-

21.095 
 همکاری دوجانبه 9861.- 1.1912- 1.08864- 000. 87

-

22.271 
 مداریمشتری 1.0267- 1.2279- 1.12727- 000. 87
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-

13.022 
 مداریرقیب 7366.- 1.0020- 86932.- 000. 87

-

23.224 
 اثربخشی نوآوری 9941.- 1.1802- 1.08712- 000. 87

-

12.910 
 موفقیت محصول 8557.- 1.1671- 1.01136- 000. 87

 
-بوده که نشان از وجود اختالف میانگین 0.000داری برای تمامی متغیرها برابر با نشان می دهد سطح معنی 4-1نتایج جدول 

باشد، دارد. بر این اساس اختالف میانگین متغیر همکاری ای لیکرت میگزینه 5بر اساس طیف  که مبنای مقایسه 3ها با عدد 

، و 08/1، اثربشی نوآوری برابر با 86/0مداری برابر با ، رقیب12۷/1مداری برابر با ، متغیر مشتری08/1برابر با  3دو جانبه با عدد 

 باشد. می 01/1موفقیت محصول جدید برابر 

 بستگی بین متغیرهابررسی هم

ی ارابطه. همبستگی باشدیم 22ی(خوانهمیک نوع از روابط متغیرهای مکنون در مدل معادالت ساختاری بر مبنای همبستگی) 

مورد ارزیابی قرار  24و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی 23داراست میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت

ی میان متغیرهای پنهان را به صورت دو به دو برای سه ایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهضر 8-4جدول گیرد. می

. روی قطر اصلی این ماتریس ها عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با خودش دهدیممدل مطرح شده نشان 

معنادار هستند )مقدار سطح معناداری  %95 همبستگی کامل دارد. ضریب همبستگی میان متغیرهایی که در سطح اطمینان

 %99ست و ضرایب همبستگی میان متغیرهایی که در سطح اطمینان اشده( مشخص *(، با عالمت )باشدیمدرصد  1کمتر از 

 . اندشده( مشخص **معنادار هستند، با عالمت )

 نتیجه آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 5-1جدول 

 متغیرها
همکاری 

 وجانبهد

-مشتری

 مداری

-رقیب

 مداری

اثربخشی 

 نوآوری

موفقیت 

 محصول

     1 همکاری دوجانبه

    1 528.** مداریمشتری

   1 275.** 317.** مداریرقیب

  1 446.** 542.** 117. اثربخشی نوآوری

 1 194.* 517.** 112. 383.** موفقیت محصول

 
ن متغیرهای همکاری دوجانبه و اثربخشی نوآوری و همچنین میان دهد که ضرایب همبستگی بیجدول فوق نشان می

مداری قویترین همبستگی را مداری و موفقیت محصول معنادار نیست. متغیرهای همکاری دوجانبه و مشتریمتغیرهای مشتری

 شود.دارند و ضعیفترین همبستگی میان متغیرهای اثربخشی نوآوری و موفقیت محصول دیده می

  ی تأییدیتحلیل عامل

ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج بررسی به منظور 

های تحقیق همگی در دو اند. بارهای عاملی مربوط به سازهخالصه شده 9-4های تحقیق در جدول تحلیل عاملی تأییدی سازه

معنادار  %99بارهای عاملی در سطح اطمینان  ، تمامی19و  3های به جز پرسش .انددرصد آزمون شده 1و  5سطح خطای 

به این ترتیب  گیری سازه مربوطه ایجاد کنند.اند سهم معناداری در اندازه+( و توانسته58/2تا  -58/2خارج بازه  t)آماره بودند

 این دو پرسش از روند تحلیل حذف شدند.

 

                                                           
22. Association 

23. Non-directional 

24. Correlational Analysis 
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 (Loading factor)ینتایج بارهای عامل 6-1جدول 

متغیرهای 

 مشاهده شده

 همکاری

 دوجانبه

 مشتری

 مداری

 رقیب

 مداری

 اثربخشی

 نوآوری

 موفقیت

 محصول

q1 0.648 

    q2 0.647 

  

  

q4 0.665     

q5 0.789     

q6 0.771     

q7  0.596    

q8  0.660    

q9  0.774 
 

  

q10  0.851 
 

  

q11  0.807 

 

  

q12  

 

0.730   

q13  

 

0.819   

q14  

 

0.767   

q15  

 

0.621   

q16  

  

0.690  

q17  

  

0.710  

q18  

  

0.827  

q20  

  

 0.789 

q21  

  

 0.871 

q22  

  

 0.825 

 معنادار هستند %99تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 

 لفای کرونباخآو ، ضریب تعیینضرایب پایایی، میانگین واریانس تبیین شده ۷-1جدول 

 آلفای کرونباخ ضریب تعیین پایایی ترکیبی (AVE) میانگین واریانس تبیین شده متغیرهای پنهان

 0.75  ـ 0.832 0.499 همکاری دوجانبه

 0.71 0.123 0.825 0.544 مداریمشتری

 0.79 0.310 0.859 0.553 مداریرقیب

 0.71 0.497 0.788 0.555 اثربخشی نوآوری

 0.77 0.343 0.868 0.687 ولموفقیت محص

 
( برای روایی، AVEدهد. میانگین واریانس استخراج شده)های ضریب تعیین، روایی و پایایی را نشان میشاخص۷-1جدول 

  26به منظور محاسبه روایی همگرا، فورنل و الرکر .باشند( و آلفای کرونباخ  برای پایایی میCR)25ترکیبی ضریب پایایی

 ها روایی همگرای مناسبی دارند. ، شاخص5/0حداقل برابر با  AVEاند. دررا پیشنهاد داده 2۷AVEر استفاده از معیا

 مدل ساختاری

-های پژوهش استفاده میها و همچنین آزمون فرضیهیابی معادالت ساختاری برای بررسی اعتبار سازهدر این پژوهش از مدل

برای  تاییدی عاملی تحلیل که ابتدا ترتیب است. بدین شده استفادهتاری تاییدی و مدل ساخ عاملی تحلیل از مجموع درشود. 

                                                           
25- Composite Reliability 
26- Fornell & Larcker 
27- Average Variance Extracted 
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مکنون مستقل بر متغیر  درجه تاثیرگذاریبرای آزمون ها ساختاری عامل تحلیل و سپس صورت گرفتپرسشنامه  هایپرسش

 .گرفت انجاممتغیر مکنون وابسته 

 
 تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد اصلیمدل  3-1 شکل

 میانگین واریانس تبیین شدهپایایی ترکیبی، ضریب تعیین و بررسی ضرایب پایایی، 

 (PLSپاسخ به فرضیات پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی)

باشد.  اثر مستقیم که در واقع می 28نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادالت ساختاری از نوع اثر مستقیم

دهد. این نوع روابط را میان دو متغیر نشان می 29های معادالت ساختاری است و رابطه جهت داریء سازنده مدلیکی از اجزا

گیرد. این نوع اثر در واقع بیانگر تأثیر خطی علّی فرض شده مورد ارزیابی قرار می 30عمدتًا به وسیله آنالیز واریانس یک طرفه

ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص دل هر اثر مستقیم، رابطهیک متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یک م

 تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر میو بیان می

 و نتیجه فرضیه تحقیق tاثرات مستقیم، آماره  8-1جدول

ضریب  فرضیات تحقیق 

 (βمسیر)
 tآماره 

سطح 

 عناداریم
 نتیجه

 تایید 0.01> **6.۷5۷ 55۷. مداری دوجانبه      مشتری همکاری 1
 تاییدعدم  0.05> 0.۷31 0۷0. نوآوری دوجانبه       اثربخشی همکاری 2
 تایید 0.01> **3.۷11 351. مداری دوجانبه     رقیب همکاری 3
 ییدتا 0.01> **3.530 32۷. دوجانبه       موفقیت محصول همکاری 4
 تایید 0.05> *2.426 262.- محصول موفقیت     مداری مشتری 5
 تایید 0.01> **4.204 448. نوآوری اثربخشی      مداری مشتری 6
 تایید 0.01> **4.241 366. نوآوری اثربخشی مداری     رقیب ۷
 تایید 0.01> **4.039 395. محصول موفقیت       مداری رقیب 8
 تاییدعدم  0.05> 1.0۷1 150. محصول موفقیت        نوآوری اثربخشی 9

 تایید 0.01> **6.۷5۷ 262.- محصول موفقیت   مداریمشتری     دوجانبه همکاری 10
 تایید 0.01> **3.۷11 395. محصول موفقیت     مداری رقیب دوجانبه    همکاری 11

                                                           
28 Direct Effect 
29 Directional 
30 ANOVA 
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 أیید قرار گرفتند.رد شده و سایر فرضیات مورد ت 2و  9های فرضیه 8-1طبق جدول 

 پیشنهادات کاربردی

-مداری و رقیببا توجه به اینکه در این تحقیق همکاری دو جانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه توانسته است بر مشتری

( مدیر بازاریابی و تیم وی در طراحی محصول به بخشهای تحقیق و توسعه کمک 1گردد می پیشنهادمداری تاثیر بگذارد، 

اند و اگر در راستای طراحی و یند. چراکه ایشان با مشتری و بازار سروکار داشته، نیاز بازار و مشتری را به خوبی لمس نمودهنما

( همچنین 2ال خروجی سیستم خواهد بود. نقص و ایدهمشی دهند، محصولی بیتولید محصول همپای سایر بخشها ایده و خط

هر سیستمی دارای ورودی، فرآیند و خروجی است که نتیجه خروجی در ورودهای  توان گفت،در مورد بهبود محصوالت می

شوند. حال وظیفه این گزارش از خروجی بر عهده بازاریابان است تا های بعدی اصالح میبعدی تاثیرگذارده و در نتیجه خروجی

( مدیران بازاریابی و پرسنل 3گام بردارند.  با ارائه نتیجه بکارگیری محصول )اعم از کاال و خدمات( در اصالح سیستم و محصول

مداری و مشتری محوری استوار بخش بازاریابی، فروش و بازارسازی با توجه به اینکه نقطه بقاء سیستم را متمرکز بر مشتری

خش تحقیق و بایست تمام دالیل اثبات این مهم را در اختیار سایر بخشهایی که با مشتری ارتباط ندارند ازجمله بدانند میمی

مدار بتوانند در سیستم ادای خدمت نمایند. و این در حالی است که اگر سیستمی با توسعه بگذارند تا آنها نیز با تفکر مشتری

مدار منسجم گردد در عرصه بازار موفق و ماندگار خواهد بود و اولین گام در این جاودانگی در دستان بازاریابان هر تفکر مشتری

 سیستم است.

همکاری دوجانبه بازاریابی و واحد تحقیق و توسعه سازمان توانسته است بر موفقیت محصول جدید تاثیر مثبت این تحقیق  در

( شناسایی و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و تالش برای دستیابی به دانش فنی تولید 1گردد داشته باشد، لذا پیشنهاد می

ی براساس نیازهایی که واحد بازاریابی شناسایی کرده و در اختیار واحد تحقیق محصوالت جدید و بروز رسانی محصوالت تولید

خارجی( و انجام -( تعامل با بخش تحقیقات بازار در مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش )داخلی2و توسعه گذاشته است. 

ای بازاریابی و تحقیق و توسعه در ( برای ایجاد یکپارچگی فعالیته3پژوهش جهت پاسخگویی به نیاز حال و آینده مشتریان. 

شرکتهای کوچک و متوسط، بانک اطالعاتی نظریات مشتریان )حتی نظریاتی که در زمان کنونی قابلیت اجرا ندارند( ایجاد و 

ای مدیران این دو واحد ( ایجاد جلسات دوره4اطالعات این بانک در سطح سازمان برای تولید ایده به اشتراک گذارده شود. 

 تعامل و تبادل نظر در خصوص توسعه محصوالت جدید. برای

تاثیر مثبت داشته است. از  در ادامه مشتری مداری سازمان بر موفقیت محصول جدید و اثربخشی نوآوری اکتشافی در سازمان

ی سازمان ایجاد گرایی ابتدا در سطح عالی و باال( فرهنگ سازمانی تغییر یابد و تعهد به مشتری1گردد: روی پیشنهاد میهمین

 ( ابتکار و خالقیت و داشتن اختیار الزم در مورد کارکنان.3های سازمانی تغییر کند. ( فرآیندها و سیستم2گردد. 

تاثیر  موفقیت محصول جدید و اثربخشی نوآوری اکتشافی در سازمان مداری نیز در این پژوهش برمداری، رقیبهمانند مشتری

( رصد همه جانبه از محصوالت رقبا و 1توان اقداماتی از قبیل: مداری موفق در سازمانها میرقیبمثبت داشته است. در راستای 

( نظرات دریافتی از مشتریان و همچنین استفاده از توانمندیهای خود محصوالت متمایزی را طراحی، تولید و 2فرصتهای بازار، 

آوری شده و با واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدها ل فروش جمع( اطالعات مربوط به رقبا توسط عوام3به بازار عرضه نمود. 

( سازمان تالش کند از 5( مدیران ارشد در مورد نقاط ضعف و قوت و استراتژیهای رقبا بحث کنند. 4به اشتراک گذاشته شود. 

اثربخشی نواوری فرصتهای پیش آمده استفاده کرده و از ضعفهای رقبا کسب مزیت کند. و همچنین در راستای کمک به 

های آموزشی متنوع برای تجهیز کردن ذهن و مهارتهای اکتشافی اقداماتی از جمله: کسب دانش و اطالعات جدید، ارائه برنامه

نوآورانه در کارکنان، ساز و کار رسمی ارزیابی عملکردهای نوآورانه و وجود سیستم پاداش در صورت انجام فعالیتهای نوآورانه، 

تهای دیگر که راهبردهای مشابهی برای نواوری دارند و داشتن اختیارات و مسئولیتهای شخصی در انجام همکاری با شرک

 فعالیتهای نواورانه، تنظیم راهبرد در ارتباط با نوآوری اکتشافی و اجرای فرایند نوآوری.

د تحقیق و توسعه سازمان از طریق در انتها نتایج تحقیق بیان داشتند رابطه مثبتی میان همکاری دوجانبه بازاریابی و واح

توان بیان کرد به مداری بر موفقیت محصول جدید وجود دارد. پیشنهاداتی که در این راستا میمداری و همچنین رقیبمشتری
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مداری برای محصوالت، فرایندها و خدمات جدید و انتقال اطالعات حاصله مواردی از جمله: جستجوی نیازها از طریق مشتری

حد بازاریابی به واحد تحقیق و توسعه، تعیین مدیریت مناسب و تطبیق محصوالت جدید، بینش مشترک بین کارکنان از وا

بازاریابی و تحقیق توسعه )وجود عالیق مشابه، اهداف و ارزشهای مشترک(، اعتماد کارکنان در سطوح مختلف به یکدیگر، پیوند 

تولیدی جدید، استفاده از فناوریهای اطالعات برای شناسایی نیاز مشتریان برای  زدن فعالیتهای تحقیقات بازاریابی و فعالیتهای

 جهت دادن به فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه.

 گیرینتیجه

واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی در بخش صنعت هستند. این واحدها به طور عمده 

سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، کسب دانش تقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینههایی از قبیل ارفعالیت

نماید. با وجود اینکه واحدهای تحقیق و توسعه در فنی برای تولید و غیره را در چارچوب سیاستهای صاحبان صنایع دنبال می

د ایفا کنند، این واحدها در بسیاری از سازمانها با تنگناها و تواننصنعت نقش مهمی در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت می

های راهبردی واحدهای تولیدی جایگاه مناسب ای روبرو هستند. واحدهای تحقیق و توسعه در اجراء و در حوزهمشکالت عدیده

سیاری از شرکتها بخش خود را به دست نیاورده است و نسبت به ساختارهای اصلی واحدهای تولیدی جنبه فرعی دارند. در ب

ای است. از تحقیق و توسعه در متن فعالیتهای جاری قرار ندارند و نقش آنها در اثربخشی فعالیتهای پژوهشی کم رنگ و حاشیه

مشکالت این واحدها ارتباط با نوع و عملکرد سازمان و مدیریت موسسه و فقدان اعتماد به درجه مفید بودن اینگونه واحدها، 

های منفی در خصوص واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت است. به همین های علمی و منطقی تجربهودن برنامهکمبود یا نب

توان پیشنهاد کرد که برای توفیق هرچه بیشتر ارتباط میان واحد تحقیق و توسعه و واحد بازاریابی اقداماتی همچون؛ خاطر می

های شی، ارائه مشاوره تکنولوژیک به مدیریت و سایر زیرمجموعهترویج روحیه پژوهش در شرکت، مدیریت فعالیتهای پژوه

مدیریت، ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه، مهندسی و تحقیقات بازار )داخلی و خارجی( در سازمانها 

اورد. این رای سازمان به ارمغان میانجام شود.در کالم آخر همکاری میان دو واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه نتایج پرباری را ب

گیرندگان سازمان برای بکارگیری آن، پاسخگویی به نیازهای جدید بازار نتایج شامل شناخت فناوریهای نوین و کمک به تصمیم

لید، وری، افزایش سودآوری، رفع موانع توهای تولید و افزایش بهرهو مشتریان، خلق ارزش و افزایش توان رقابتی، کاهش هزینه

 باشد.کاهش ضایعات و.... می

 محدودیت های تحقیق

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در این تحقیق با محدودیتهایی مواجه هستیم که از جمله آنها می

توان به صنایع فراتکنولوژی تعمیم داد، چرا نتایج بدست آمده از صنایعی که با تکنولوژی پایین تا متوسط هستند را نمی -

 باشد.ا و عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در صنایع فراتکنولوژی متفاوت میکه چالشه

برای تایید روایی محتوا و تعدیل سواالت پرسشنامه تحقیق، از نظریات برخی از مدیران و کارشناسان با فرض آشنایی آنها  -

 ی تحقیق محسوب شود. تواند محدودیتی برابا موضوع توسعه محصول جدید استفاده شده است که این خود می

اند، ضمن اینکه در این پژوهش شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به معیار تعداد کارکنان از سایر شرکتها تمیز داده شده -

در حالیکه ممکن است برای تمایز چنین شرکتهایی، سایر شاخصها از جمله میزان گردش مالی در یک دوره خاص، ارزش 

 . دارای مزیت باشد.تولیدات، میزان فروش و ...

 منابع فارسی

، فصلنامه سیاست «های دانش بنیانهای نواوری شرکتهای نوآوری بر ظرفیتتأثیر محرک» (، 1388آزاد، ن. و ارشدی، م. )

 . 91-104(، صص. 2)4علم و فناوری، 
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، مدیریت صنعتی، دوره «اختاریس معادالت مدلیابی کاربرد با خودروسازی؛ صنعت در بر نوآوری تحلیلی» (، 13۷۷آقایی، س. )

 .93-110، صص. 4، شماره 2

 خرده در فروشندگان شغلی عملکرد و مداری مشتری با نقش استرس رابطه بررسی» (، 1390ابراهیمی، ع. و جوادی، م. )

 .1390، زمستان 13، مجله مدیریت بازاریابی، شماره «فروشیها

 و کوچک های بنگاه در جدید محصول توسعه موفقیت بر موثر عوامل تحلیل» ، (1390اردکانی، س.، زارع، ح.، و طالعی فر، ر. )

 .53-۷0، صص. 1390زمستان  و پاییز اول، شماره اول، عملیات سال و تولید مدیریت پژوهشی - علمی ، مجله«متوسط

 همایش سیزدهمین مقاالت و ها سخنرانی مجموعه های اسالمی،در بانک CAMEL(، بررسی رتبه بندی 1388برومند، م. )

 تهران. اسالمی، بانکداری

مند در بیمه وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه» (، 1390پاکدل، م.، بیگی نیا، ع. و عباسپور، م. )

 .4۷، سال هجدهم، شماره 90، دوماهنامه دانشور، تیرماه «ملت

اخلی بر رضایت مشتریان شعب شرکت بیمه ایران در سطح شهر تهران، پایان نامه تأثیر بازاریابی د» (، 1389خدابخش، ف. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت.

 غذایی در صنایع ابداع و فرهنگنوآورانه سازمانی، فرهنگیادگیری ارتباط تحلیل» (، 1391دولت آبادی، ح. و صدر، م.م. )

 .1391، زمستان 3تکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ، اب«کرمان

به  گرایش مداری، رقیب مداری، مشتری تاثیر بررسی برای مدلی ارائه» (، 1392رحیم نیا، ف.، کفاش پور، الف. و پوررضا، م. )

اقتصادی،   توسعه و ارآفرینیک مدیریت، المللی بین کنفرانس ، دومین«بازاریابی قابلیتهای بر گرایی هزینه و نوآوری

 .1392شهریور 

بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در » (، 1391رضوانی، ح. و آبندسرائی، الف. )

 .39-58، صص. 1392، پائیز 3، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره «صنایع غذائی

 و ها پارک تخصصی فصلنامه« نوآوری سازمانی انواع شناسی گونه برای الگویی ارائه» (، 1390. و گرایلی نژاد، ر. )رضوانی، ح

 .21-26، صص. 28هفتم، شماره  سال رشد، مراکز

 ،«غذایی صنعت در متوسط و کوچک کارهای و کسب شدن المللیبین» (، 1389الدین، م. )الدین، م. و تاجفقیهی، الف.، تاج

 .1-22، صص. 1389، بهار 1۷ شماره پنجم، سال ایران، مدیریت علوم فصلنامه

 شماره چهارم، سال سازمانی، مدیریت فرهنگ فصلنامه رادیکال. نوآوری مقابل در تدریجی نوآوری (.1385ک. ) طالبی،

  113-130ص  سیزدهم،

های توسعه محصول جدید در کسب و وفقیت پروژهشناسائی عوامل مدیریتی کلیدی در م» (، 1391طالبی، ک. و کچوئی، ر. )
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