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سنجش پژوهش مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت .دادههای مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی
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مقدمه
طی دو دهه اخیر مفهوم بازارگرایی در ادبیات مدیریت راهبردی و بازاریابی به کانون توجه
بسیاری از پژوهشگران تبدیل شده است (کانو و همکاران4002 ،؛ جاوورسکی و کوهلی7339 ،؛
نارور و اسالتر7330 ،؛ محمود و همکاران4072 ،؛ کازاکوف4072 ،؛ کاظمیان.)4072 ،
بازارگرایی بیانگر حدی است که شرکتها مفهوم آن را در فعالیتهای خود بهطور واقعی اعمال
میکنند (شاپیرو7338 ،؛ بینیکی و همکاران4072 ،؛ گرین و همکاران .)4072 ،همچنین مفهوم
بازارگرایی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده عملکرد برتر سازمانها و موفقیتهای بلندمدت آنها
است (دیشپاند و فارلی7333 ،؛ کانو و همکاران .)4002 ،اگرچه تاکنون دربارۀ بازارگرایی
پژوهشهای فراوانی انجام شده ،بیشتر آنها در کشورهای توسعه یافته انجام شده و این حوزه
تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه بسیار محدود و دست نخورده باقی مانده است .بر این
اساس این پژوهش سه شکاف تحقیقاتی مهم را مورد شناسایی قرار داده است" :نخست" در
تحلیل ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی بسیاری از پژوهشگران به بررسی تأثیر کلی
بازارگرایی پرداخته اند که در بسیاری از مطالعات تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است (شوهام و
همکاران4002 ،؛ چاهال و همکاران4072 ،؛ لی و همکاران)4071 ،؛ این در حالی است که در این
زمینه مطالعات اندکی به بررسی تأثیر عوامل مشخصی از بازارگرایی بر عملکرد سازمانی پرداخته
است" .دوم" اغلب پژوهشها در حوزه بازارگرایی  ،معموال عملکرد بازاریابی و یا عملکرد مالی
شرکتها را بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است؛ این در حالی است که تأثیر بازارگرایی بر
دیگر مقولهها از قبیل کارکردهای مبتنی بر دانش کمتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است.
"سوم" دلیل استفاده از مفهوم مدیریت دانش در چارچوب نظری پژوهش این است که مدیریت
دانش حیطه تحقیقاتی گستردهای است که به مطالعات کیفی و کمی و کشف ارتباط آن با
بازارگرایی نیازمند است.
با توجه به این مطالب ،هدف پژوهش آزمون رابطه ابعاد بازارگرایی و کارکردهای مدیریت
دانش در شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی در کشوری در حال توسعه به نام ایران
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است .در این راستا پژوهش به شکل ذیل سازماندهی شده است :نخست در قسمت ادبیات،
پژوهشهای حوزه بازارگرایی و مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفته و بهعنوان مبنای طراحی
الگوی مفهومی پژوهش و تدوین فرضیات در نظر گرفته شده است .سپس در قسمت روششناسی
به مقولههای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،نمونهگیری و معیارهای سنجش پرداخته شده است.
در ادامه بررسی پایایی و روایی مقیاسهای سنجش بازارگرایی و مدیریت دانش و تحلیل دادهها
صورت گرفته و در نهایت نتیجهگیری و کاربردهای مدیریتی ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
 9ـ بازارگرایی
7

تحقیقات حوزه بازارگرایی با مطالعات نارور و اسالتر ( )7330و کهلی و جاورسکی
( ،)7330آغاز شد .اگرچه اغلب پژوهشگران این حوزه موضوعی با معنای ذاتی بازارگرایی موافق
هستند ،هر یک از آنها تعریف متفاوتی از این مفهوم ارائه کردهاند .هر یک از این تعاریف مفهوم
بازارگرایی را از دیدگاهی متفاوت مورد توجه قرار داده است (لونیال و همکاران4008 ،؛ هاهاتاال
و همکاران4072 ،؛ کالرک و همکاران.)4072 ،
اصوال چهار تعریف اصلی تاکنون برای بازارگرایی ارائه شده است:
 7ـ بازارگرایی ،ایجاد اطالعات از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده
مشتریان ،توسعه و انتقال این اطالعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام
سطوح سازمان است (کهلی و جاورسکی.)7330 ،
 4ـ بازارگرایی از سه جزء رفتاری تشکیل شده است :مشتریمداری ،رقیبگرایی و
هماهنگی و تبادل اطالعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیمگیری ،تمرکز بر بلندمدت و
سودآوری (نارور و اسلیتر.)7330 ،
 9ـ بازارگرایی شامل مجموعهای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه
1. Market orientation
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قرار میدهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد .البته این به معنی توجه نکردن به دیگر
ذینفعان مانند مالکان ،مدیران و کارکنان نیست (دشپند ،فارلی و وبستر.)7339 ،
 2ـ بازارگرایی شامل مهارتهای عالی و برجسته در درک و ارضای نیازها و خواستههای
مشتریان است (دی.)7332 ،
در این میان دو تعریف ،که بیشتر از دیگر تعاریف مورد پذیرش واقع شده تعریف نارور و
اسالتر ( )7330است که بر رویکرد فرهنگی از بازارگرایی تأکید میکند و تعریف ک .هلی و
جاورسکی ( )7330که بر رویکرد رفتاری تمرکز کردهاند (کارمن و جوس .)4008 ،بر اساس
تعریف نارور و اسالتر ( ،)7330بازارگرایی ،نوعی فرهنگ سازمانی است که به شکلی اثربخش و
کارا رفتارهای ضروری با هدف خلق ارزش برتر را برای خریداران خلق میکند که به عملکرد
برتر برای کسب و کار منجر میشود .بر اساس این رویکرد فرهنگی بازارگرایی شامل سه بعد
مشتریگرایی ،7رقیبگرایی 4و هماهنگی درونوظیفهای 9است .همچنین کوهلی و همکاران
( )7339 ،7330بر فعالیتهایی تمرکز کردهاند که شرکت در عمل به اجرا در می آورد و مقیاسی را
تحت عنوان "مارکور" 2طراحی کردهاند که شامل سه جز خلق اطالعات بازار ،انتشار اطالعات
بازار و پاسخگویی به اطالعات بازار است .باتوجه به هدف پژوهش ،پژوهشگران در این تحقیق
عمدتا بر مطالعه نارور و اسالتر ( )7330تکیه کردهاند.
 2ـ مدیریت دانش

5

امروزه تمام شرکتها در محیطی آکنده از تغییرات سریع و همراه با نبود اطمینان فعالیت
میکنند که در آن تقاضای بازار دائما در حال دگرگونی است .در چنین محیطی تنها راه کسب
مزیت رقابتی استفاده از دانش است (دانسکین و همکاران4002 ،؛ هیسینگ و همکاران4072 ،؛
راتن و همکاران .)4072 ،در حالیکه اهمیت مدیریت موثر دانش در سازمانها بهصورت
1. Customer orientation
2. Competitor orientation
3. Inter-functional coordination
4. MARKOR
5. Knowledge management
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گستردهای مورد پذیرش مدیران و پژوهشگران قرار گرفته است ،مدیریت دانش همچنان مفهومی
همراه با ابهام است که به شفافیت بیشتری نیاز دارد .بر اساس مطالعات کاوالری ( ،)4002مدیریت
دانش فرایندی است که بر فعالیتهای دانشمحور بهمنظور خلق دانش،کسب دانش ،تبدیل دانش و
استفاده از دانش با هدف استفاده مؤثر از سرمایههای فکری سازمان بهمنظوردستیابی به اهداف
سازمانی تمرکز کرده است .به عقیده توربان و همکاران ( )4009و شیه و تیسای ( ،)4072مدیریت
دانش فرایند جمعآوری و خلق دانش و آسانسازی به اشتراکگذاری دانش است بهطوری که
باعث میشود سازمان بتواند دانش خود را بهصورت اثربخش بهکار ببرد .آلوی و لیدنر (،)4007
عقیده دارند که خلق ،ذخیره ،بازیابی ،انتقال و کاربرد دانش هسته مرکزی کاربرد مدیریت دانش
در سازمانها است (لی آن هو .)4008 ،تعریف مدیریت دانش ،که در این پژوهش نیز بر آن تمرکز
شده ،نوعی وظیفه مدیریتی در ارتباط با کسب ،7انتشار 4و پاسخگویی 9نظامیافته دانش در سازمان
با هدف بهبود عملکرد سازمانی است (داروچ.)4009 ،
 3ـ بازارگرایی و مدیریت دانش
به طور قطع بازارگرایی و مدیریت دانش از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد برتر
سازمانها است؛ با اینحال تاکنون پژوهشهای اندکی بهصورت نظری و عملی در باب بررسی رابطه
بین بازارگرایی و مدیریت دانش انجام شده است .در میان پژوهشگران و مدیران درباره این
موضوع اجماعی وجود دارد که در هر سازمان باید بهمنظور موفقیت مدیریت دانش ،فرهنگ
حمایت از به اشتراکگذاری دانش خلق و پرورش یابد (پارک و کیم4002 ،؛ اوبیدات و
همکاران4072 ،؛ واالمحمدی و احمدی .)4072 ،هنگامی که سازمانی در حال معرفی فعالیتهای
دانشمحور جدید خود است ،باید فرهنگ سازمانی حاکم را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا این
فرهنگ بر پذیرش و تقویت این فعالیتها توسط سازمان تأثیر گذار است (آندال و توییت4007،؛
مینگ فونگ الی و جی وو گانگ لی .)4001 ،دی النگ و فاهی ( ،)4000عقیده دارند که
1. Knowledge acquisition
2. Knowledge dissemination
3. Knowledge responsiveness
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فرهنگ سازمانی به چهار شکل بر خلق دانش ،اشتراکگذاری دانش و استفاده از دانش تأثیر
میگذارد" :نخست" فرهنگ به تصورات افراد در مورد اینکه دانش چیست و چگونه به شکلی
ارزشمند مدیریت میشود شکل میدهد" .دوم" فرهنگ نوعی واسطه و حلقه اتصال میان روابط
بین دانش فردی و دانش سازمانی بهشمار میآید" .سوم" فرهنگ محتوایی برای تعامالت
اجتماعی خلق میکند که نشان میدهد سازمان چگونه میتواند بهصورت اثربخش به خلق،
اشتراکگذاری و کاربرد دانش بپردازد" .در نهایت" فرهنگ به فرایندهایی شکل میدهد که
بهوسیله آن دانش سازمانی جدید خلق ،سپس مشروعیت ،و سرانجام توزیع میشود.
بازارگرایی بیانگر فرهنگی است که رفتارهای یادگیری سازمانی را بهمنظور خلق و حفظ
روابط سودمند با مشتریان تشویق میکند (اوالواریت و فریدمن4008 ،؛ مورینو و همکاران،
 .)4072فرهنگهای بازارمحور از هوشمندی بازار بهعنوان ارزش حمایت میکند که مؤید این
موضوع است که بین فرهنگ بازارمحور و منابع مبتنی بر دانش سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد
(اوالواریتا و فریدمن4008 ،؛ دی .)7332 ،به عقیده ژانگ و همکاران ( ،)4001فرهنگ سازمانی
بازارمحور سازمان را هدایت میکند به سمت استقرار سامانههای مدیریت دانش و روشهایی که به
مشتریگرایی و رقیبگرایی سازمان منجر میشود.
بر اساس این مباحث و مرور جامع و عمیق مبانی نظری ،فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش
به شکل ذیل طراحی و تدوین شده است:

بازارگرایی

مدیریت دانش

شکل  .9الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش (فرضیه اول)
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کسب دانش

بازارگرایی

انتشار دانش

پاسخگویی دانش

شکل  .2الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش (فرضیه دوم ،سوم و چهارم)

کسب دانش

مشتریگرایی

انتشار دانش

رقیب گرایی

پاسخگویی دانش

هماهنگی درون وظیفهای

شکل  .3الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش (فرضیه پنجم تا سیزدهم)

فرضیه اول :بین بازارگرایی و مدیریت دانش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه دوم :بین بازارگرایی و کسب دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه سوم :بین بازارگرایی و انتشار دانش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین بازارگرایی و پاسخگویی دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه پنجم :بین مشتریگرایی و کسب دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه ششم :بین مشتریگرایی و انتشار دانش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
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فرضیه هفتم :بین مشتریگرایی و پاسخگویی دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه هشتم :بین رقیب رایی و کسب دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه نهم :بین رقیبگرایی و انتشار دانش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه دهم :بین رقیبگرایی و پاسخگویی دانش رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه یازدهم :بین هماهنگی درونوظیفهای و کسب دانش رابطه معنادار و مثبت وجود
دارد.
فرضیه دوازدهم :بین هماهنگی درونوظیفهای و انتشار رابطه معنادار و مثبت هست.
فرضیه سیزدهم :بین هماهنگی درونوظیفهای و پاسخگویی رابطه معنادار و مثبت هست.

روش شناسی پژوهش
7

در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از روش پیمایشی استفاده شد .جامعه آماری این
پژوهش تمام شرکتهای فعال در بخشهای مختلف کشور ایران است .در این راستا با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس درمجموع  400پرسشنامه با پست الکترونیک برای مدیران این
شرکتها فرستاده شد .همچنین با مدیرانی که پرسشنامه را طی یک ماه تکمیل نکرده بودند ،تلفنی
تماس گرفته شد .از پرسشنامهها  717عدد آنها صحیح و قابل استفاده بود ( 92درصد کل) .در این
میان  24پرسشنامه مربوط به شرکتهای تولیدی 43 ،پرسشنامه مربوط به شرکتهای حمل و نقل42 ،
پرسشنامه مربوط به شرکتهای ساختمانی 97 ،پرسشنامه مربوط به خردهفروشان 49 ،پرسشنامه
مربوط به هتلها و  40پرسشنامه در ارتباط با مؤسسات مالی است .از لحاظ مدتزمان تجربه کاری
 12پاسخدهنده ( 22درصد) حداقل دارای پنجسال تجربه کاری هستند و از لحاظ اندازه سازمانی
 28درصد سازمانها حداقل صد نفر نیرو دارند.
در این پژوهش بازارگرایی و مدیریت دانش با پرسشنامه محققساخته و از طریق طیف هفت
نقطهای لیکرت (7ـ کامال مخالفم1 ،ـ کامال موافقم) مورد سنجش قرار گرفت .بر همین اساس
1. Survey method
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بهمنظور سنجش مفهوم بازارگرایی از مقیاس اصالح شده  3ویژگی استفاده شد که بر پژوهشهای
قبلی مبتنی است (نارور و اسالتر7330،؛ دیشپاند ،فاریلی و وبستر .)7339 ،پس از اجرای تحلیل
عاملی تأییدی این نه شاخص در قالب سه بعد تحت عناوین مشتریگرایی ،رقیبگرایی و
هماهنگی درونوظیفهای طبقهبندی شد .در این راستا بهمنظور ارزیابی پایایی سازهها( 7متغیرهای
مفهومی) ،پایایی مرکب 4و میزان واریانس استخراج شده 9محاسبه شد .بر این اساس برای بعد
مشتریگرایی میزان پایایی مرکب  0/30و میزان واریانس استخراج شده  ،0/12برای بعد
رقیبگرایی میزان پایایی مرکب  0/88و میزان واریانس استخراج شده  ،0/10و در نهایت برای بعد
همکاری درون وظیفهای میزان پایایی مرکب  0/12و میزان واریانس استخراج شده  0/20محاسبه
شد .بر اساس اندازههای محاسبهشده می توان پایایی سازه برای ابعاد بازارگرایی را مورد تأیید قرار
داد .همچنین بهمنظور سنجش مفهوم مدیریت دانش از مقیاس اصالحشده ده ویژگی مبتنی بر
پژوهشهای قبلی استفاده شده است (ژام4001 ،؛ داروچ4009 ،؛ لیچن و شریفمحمد.)4001 ،
پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی 2این ده ویژگی در قالب سه بعد تحت عناوین کسب دانش،
انتشار دانش و پاسخگویی دانش طبقهبندی شد .بهمنظور ارزیابی پایایی سازه ابعاد مدیریت دانش
اندازههای مربوط به پایایی مرکب و واریانس استخراج شده محاسبه شد .در این راستا برای بعد
کسب دانش مقدار پایایی مرکب  0/39و میزان واریانس استخراج شده  0/87محاسبه شده است.
همچنین برای بعد انتشار دانش میزان پایایی مرکب  0/88و میزان واریانس استخراج شده 0/22
است .و در نهایت برای بعد پاسخگویی دانش میزان پایایی مرکب  0/37و میزان واریانس
استخراج شده  0/11محاسبه شده است .همچنین از آنجاکه برای تمام ابعاد مفهوم بازارگرایی
میزان پایایی مرکب بیشتر از  ،0/1میزان واریانس استخراج شده بیشتر از  0/2و میزان پایایی مرکب
نیز از میزان واریانس استخراج شده ببشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که روایی همگرای ابزار
سنجش این مفهوم مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین تمام شرایط ابعاد مفهوم مدیریت دانش نیز
1. Construct reliability
)2. Composite reliability (CR
3. AVE
4. Confirmatory factor analysis
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صدق میکند؛ بنابراین روایی همگرای ابزار سنجش این مفهوم نیز مورد تأیید است .نتایج مربوط
به محاسبات پایایی سازه و روایی همگرای ابعاد مفاهیم بازارگرایی و مدیریت دانش در جدول 7
مشاهده میشود.
جدول  .9ویژگیهای پایایی سازه و روایی همگرای ابعاد مفاهیم پژوهش
ابعاد

پایایی مرکب واریانس استخراج شده مقایسه پایایی مرکب و
واریانس استخراج شده
))CR
)(AVE

مشتریگرایی

0/30

0/10

CR>AVE

رقیبگرایی

0/88

0/12

CR>AVE

هماهنگی درونوظیفه ای

0/12

0/20

CR>AVE

کسب دانش

0/39

0/87

CR>AVE

انتشار دانش

0/88

0/22

CR>AVE

پاسخگویی دانش

0/37

0/11

CR>AVE

همچنین در این پژوهش بارهای عاملی استاندارد شده تمام ویژگیها در سطح معناداری
( )p<0.001 ، 0/2<ƛمورد تأیید است.
بر اساس مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) پژوهش دارای
قابلیت اطمینان (پایایی) و اعتبار (روایی) مناسب است.

تحلیل دادهها و نتایج
7

در این پژوهش بهمنظور تحلیل دادهها از روش تحلیل همبستگی (همبستگی پیرسون) و
تحلیل رگرسیون 4با استفاده از نرم افزار  SPSSگردیده است.
تحلیل همبستگی
جدول  4نشاندهنده ضرایب همبستگی پیرسون برای ابعاد مفاهیم بازارگرایی و مدیریت
1. Correlation analysis
2. Regression analysis
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دانش است .باتوجه به جدول معناداری ضرایب همبستگی بین هر جفت از ابعاد در سطح
( )p<0.01مورد تأیید قرار گرفته است .نتایج تحلیل نشان میدهد که بزرگترین مقدار ضریب
همبستگی در بین ابعاد بازارگرایی میان مشتریگرایی و هماهنگی درونوظیفهای وجود دارد
(  )p<0.01 ،r=0.75که البته از  0/80کمتر است (هایر و همکاران .)7338 ،همچنین بیشترین
مقدار ضریب همبستگی در بین ابعاد مدیریت دانش میان انتشار دانش و پاسخگویی دانش وجود
دارد (.)p<0.01 ،r=0.688
یافتهها نشان میدهد که همانگونه که انتظار میرفت ،همبستگی بین ابعاد بازارگرایی و
مدیریت دانش در سطح زیادی معنادار و مثبت است.
جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون برای ابعاد بازارگرایی و مدیریت دانش (مدیریت دانش
بهعنوان متغیر وابسته)
پاسخگویی

انتشار

کسب

هماهنگی

رقیب

دانش

دانش

دانش

درونوظیفهای

گرایی

مشتریگرایی
7

7
06213

**

06123

**

06222

**

06224

**

06222

**

06282

**

06222

**

06222

7
7
7
7

06288

06280
**

06241

06223
**

06228

**

06228

06223

مشتریگرایی
**

رقیبگرایی

**

هماهنگی درونوظیفهای

**

کسب دانش

**

انتشار دانش

**

پاسخگویی دانش

عالمت ** بیانگرمعناداری تمام ضرایب همبستگی در سطح  0/07است.
نتایج تحلیل رگرسیون
7

در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه بهعنوان روش مناسب تحلیل دادهها بهمنظور
تحلیل روابط بین یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل استفاده شده است .بر این اساس سه بعد

1. Multi-regression analysis
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بازارگرایی بهعنوان متغیرهای مستقل و سه بعد مدیریت دانش بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر
گرفته شده است .در این راستا ابتدا قبل از اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی همخطی
چندگانه 7میان متغیرهای پیشبین با استفاده از روش عامل تورم واریانس 4و آماره تحمل 9و
محاسبه اندازۀ آن با نرم افزار  SPSSپرداخته شده است .همخطی چندگانه زمانی است که در
یک الگوی رگرسیون همبستگی قوی بین دو یا چند متغیر پیشبین وجود داشته باشد .همخطی
چندگانه تنها برای رگرسیون چندگانه مشکل ایجاد میکند؛ زیرا رگرسیون ساده تنها یک متغیر
پیشبین دارد .همخطی کامل زمانی است که حداقل یک پیشبین ترکیب خطی کاملی از دیگر
متغیرهای پیشبین باشد .همخطی کامل خیلی کمتر در دادههای واقعی رخ میدهد .سطوح پایین
همخطی تهدید اندکی برای الگوهای رگرسیونی به وجود می آورد .در نرمافزار  SPSSیکی از
روندهای تشخیص همخطی عامل تورم واریانس است که چنانچه رابطه خطی قوی بین متغیر
پیشبین با پیشبینهای دیگر باشد ،آن را نشان میدهد .به عقیده میرز ( )7330اگر مقدار عامل
تورم واریانس از  70بزرگتر باشد ،همخطی چندگانه سبب سوگیری الگوی رگرسیون میشود.
آماره تحمل یک آماره مرتبط با عامل تورم واریانس است .این آماره نشان میدهد که چنددرصد
از واریانس متغیر پیشبین توسط دیگر متغیرهای پیشبین تبیین نمیشود .اندازههای تحمل کمتر از
 0/7نشاندهنده مشکالت جدی است .منارد ( )7332پیشنهاد میکند که اندازههای کمتر از 0/4
نگران کننده است .در این پژوهش اندازههای تحلیل همخطی چندگانه نشان میدهد که مقدار
تحمل برای مشتریگرایی ،رقیبگرایی و هماهنگی درون وظیفهای بیشتر از  0/7و مقدار عامل
تورم واریانس برای هر یک از این ابعاد از  70کمتر است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که خطر
همخطی چندگانه الگوی رگرسیونی پژوهش را تهدید نمیکند .جدولهای  2 ،2 ،2 ،9نشاندهنده
خالصه نتایج تحلیل رگرسیون است.

1. Multi-collinearity
)2. Variance inflation factor (VIF
3. Tolerance
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون (مدیریت دانش بهعنوان متغیر وابسته)
عامل تورم

آماره تحمل

واریانس ()VIF

()tolerance

7/000

7/000

Sig.

عدد معناداری

مقدار بتا

()T-VALUE

))Beta

0/000

0/104

74/878
2

بازارگرایی

2

توضیح :در الگوی کلی مقادیر به شرح  adjusted R = 0.490 ،R =0.493 ،P<0.001 ،F=164.289است.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون (کسب دانش بهعنوان متغیر وابسته)
عدد معناداری

مقدار بتا

عامل تورم

آماره تحمل

()T-VALUE

))Beta

4/248

0/987

0/017

7/873

0/713

مشتریگرایی

4/023

0/289

0/004

9/772

0/419

رقیبگرایی

4/232

0/917

0/073

4/912

واریانس ()tolerance( )VIF

Sig.

هماهنگی درونوظیفهای

0/491

2

2

توضیح :در الگوی کلی مقادیر به شرح  adjusted R = 0.370 ،R =0.381 ،P<0.001 ،F=34.285است.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون (انتشار دانش بهعنوان متغیر وابسته)
عدد معناداری

مقدار بتا

عامل تورم

آماره تحمل

()T-VALUE

))Beta

4/248

0/987

0/228

-0/281

-0/022

مشتریگرایی

4/023

0/289

0/000

2/230

0/222

رقیبگرایی

4/232

0/917

0/072

4/229

واریانس ()tolerance( )VIF

Sig.

0/443
2

هماهنگی درونوظیفهای
2

توضیح :در مدل کلی مقادیر به شرح  adjusted R = 0.454 ،R =0.464 ،P<0.001 ،F=48.213می باشد
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون (پاسخگویی بعنوان متغیر وابسته)
عدد معناداری

مقدار بتا

عامل تورم

آماره تحمل

()T-VALUE

))Beta

4/248

0/987

0/221

0/297

0/022

مشتریگرایی

4/023

0/289

0/797

7/273

0/720

رقیبگرایی

4/232

0/917

0/000

9/380

0/273

واریانس ()tolerance( )VIF

Sig.

2

هماهنگی درونوظیفهای
2

توضیح :در الگوی کلی مقادیر به شرح  adjusted R = 0.301 ،R =0.314 ،P<0.001 ،F=25.443است.
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اندازۀ جدولها بیانگر عدد معناداری و ضرایب رگرسیون استاندارد شده است .همانطور که
در جدول  9مشاهده میشود بازارگرایی بر مدیریت دانش تأثیر معنادار و مثبتی دارد
()adjusted R2=0.490 ،sig.F<0.001 ،F=164.289؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید
میشود .همچنین همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بازارگرایی بر کسب دانش تأثیر مثبت
و معناداری دارد ()adjusted R2=0.370 ،sig.F<0.001 ،F=34.285؛ بنابراین فرضیه
دوم پژوهش نیز تأیید میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که مشتریگرایی (،beta=0.179
 ،)p<0.1رقیبگرایی ( )p<0.01 ،beta=0.273و هماهنگی درونوظیفهای (،beta=0.273
 )p<0.05بر کسب دانش تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیههای پنجم ،هشتم و یازدهم
تأیید میشود .جدول  2نشاندهنده این است که بازارگرایی بر انتشار دانش تأثیر مثبت و معناداری
دارد ( )adjusted R2=0.454 ،sig.F<0.001 ،F=48.213که این نتایج فرضیه سوم را نیز
تأیید میکند .همچنین نتایج نشاندهنده این است که رقیبگرایی ( )p<0.001 ،beta=0.545و
هماهنگی درونوظیفهای ( )p<0.05 ،beta=0.229بر انتشار دانش تأثیر معناداری دارد و
مشتریگرایی ( )p<0.558 ،beta=-0.054با انتشار دانش ارتباط معناداری ندارد؛ بنابراین
فرضیههای نهم و دوازدهم تأیید و فرضیه ششم رد میشود .بر اساس نتایج این جدول ابعاد
بازارگرایی ،که بین شرکتهای ایرانی بر انتشار دانش مؤثر است ،رقیبگرایی و هماهنگی
درونوظیفهای است .بر اساس مقادیر جدول  2میتوان نتیجه گرفت که بازارگرایی بر پاسخگویی
دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد (.)adjusted R2=0.301 ،sig.F<0.001 ،F=25.443
بنابراین فرضیه چهارم نیز مورد تأیید است .نتایج این جدول همچنین نشاندهنده این است که تنها
هماهنگی درون وظیفهای ( )p<0.001 ،beta=0.419بهصورت معناداری بر پاسخگویی دانش
تأثیرگذار است .همچنین مشتریگرایی ( )p<0.667 ،beta=0.045و رقیبگرایی
( )p<0.131 ،beta=0.140با پاسخگویی دانش ارتباط معناداری ندارد؛ بنابراین فرضیه
سیزدهم تأیید و فرضیههای هفتم و دهم رد میشود.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اعتبار مقیاس سنجش بازارگرایی ،که
توسط ناور و اسالتر طراحی و همچنین مقیاس سنجش مدیریت دانش که توسط داروچ طراحی
شده است در کشور ایران نیز با اندکی اصالحات مورد تأیید قرار گرفت .همچنین این دو مقیاس
در کشورهای امریکا و نیوزلند ،که هر دو توسعهیافته هستند ،طراحی شده است .یافتههای این
پژوهش پیشنهاد میکند مفاهیم بازارگرایی و مدیریت دانش در اقتصادهای نوظهور نیز مناسب به
نظر میرسد .با توجه به ارتباط بین بازارگرایی و مدیریت دانش یافتههای پژوهش نشان میدهد که
میزان بازارگرایی هر شرکتی به صورت مثبت با مدیریت دانش مرتبط است (کسب ،انتشار و
پاسخگویی دانش) .همچنین نتایج این پژوهش ،تحقیقات قبلی در ارتباط با بازارگرایی و عملکرد
سازمانی را بهوسیله بهبود درک رابطه بین بازارگرایی ادراکشده و توانمندیهای مبتنی بر دانش
توسعه داده است .همچنین در حال حاضر در داخل کشور پژوهشی انجام نشده است که تأثیر ابعاد
مفهوم بازارگرایی را بر کارکردهای مدیریت دانش سازمانی مورد ارزیابی قرار دهد و به این دلیل
این پژوهش به توسعه دانش در حوزه دانش سازمانی یاری رسانده است .بهعالوه اگرچه تأثیر
انفرادی عامل بازارگرایی بر مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است (گرین و کالرک،
4072؛ بینیک و همکاران4072 ،؛ چاهال و راینا4072 ،؛ شیه و تیسای ،)4072 ،نتایج نشان میدهد
که هماهنگی درون وظیفه ای تنها بعدی است که بر هر یک از ابعاد مدیریت دانش تأثیر مثبت و
معناداری دارد .مهمترین کاربرد یافتههای این پژوهش این است که هماهنگی میان بخشهای
مختلف سازمان عامل کلیدی بهمنظور دستیابی به توانمندی قوی در کسب دانش ،انتشار دانش و
پاسخگویی دانش در شرکتهای ایرانی است.
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