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 Marketing capability, considering organizational adaptability, is a good tool for 

companies to improve the performance of new product development. 

Understanding the relationship between marketing capabilities and the 

performance of new product development is important in terms of organizational 

compliance. Understanding the relationship between marketing capabilities, 

organizational compliance and performance of new product development is 

important. Therefore, the main question of this research is whether there is any 

difference between the marketing capabilities of the enterprise compliance and the 

performance of the new product development. The present research is a 

descriptive-survey research. As we seek to find out the effects between research 

variables, this study is also a regression model. The statistical population of the 

research is the research population consisting of all managers, assistants and 

experts in marketing and sales of dairy companies of Gella, Kalah and Haraz 

Amol, which are about 147 people. In order to achieve the research goals, 107 

people were selected by stratified sampling. The data gathering tool was a standard 

questionnaire that was divided into sample groups and analyzed by questionnaires 

and information obtained from the hypotheses of the research. The hypothesis test 

results indicate the impact of marketing capabilities on the performance of the new 

product development. And the impact of marketing capabilities on the performance 

of the new product development can be adjusted through a customer-driven 

structure and interoperability. But the impact of marketing capabilities on the 

performance of new product development cannot be adjusted through 

decentralization. It can also be concluded that exploitation and exploration of the 

impact of marketing capabilities on the performance of the development of the new 

product have a minor mediator role. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 91-02: صفحات

به بهبود  ها شرکت یابیجهت دست یابزار مناسب یانطباق سازمان به باتوجه یابی،بازار یتقابل 
انطباق   یابی،بازار های قابلیت طهراب یدرک چگونگ. است یدعملکرد توسعه محصول جد

 ینا یسؤال اصل لذا ؛برخوردار است یاریبس یتاز اهم یدو عملکرد توسعه محصول جد یسازمان
و عملکرد توسعه محصول  یانطباق سازمان یابیربازا های قابلیت ینب یااست که آ ینا یقتحق
 که ازآنجاییو  است یمایشیپ - ییفتوص یقاتحاضر از انواع تحق یقتحق. یرخ یادارد  یرتأث یدجد

جامعه . است یزن یوناز نوع رگرس یقتحق ینا یمپژوهش هست یرهایمتغ ینب یرتأث یافتنبه دنبال 
و کارشناسان بخش  ینمعاون یران،مد یهکلق، متشکل از یتحق یق، جامعه آماریتحق یآمار
. باشند ینفر م 141که در حدود  هستندگال، کاله و هراز آمل  یلبن های شرکتو فروش  یابیبازار

ابزار . انتخاب شدند ای طبقه گیری نمونه طور بهنفر  101به اهداف پژوهش  یابیدست منظور به
د و با یم گردین افراد نمونه تقسیه در بکاستاندارد است  نامه پرسش یقاطالعات، از طر یور گردآ
قرار  وتحلیل تجزیهق مورد یمورد تحق یها هیاز فرض آمده دست بهو اطالعات  ها نامه پرسشاخذ 

بر عملکرد توسعه محصول  یابیبازار های قابلیت تأثیر دهنده نشان یات،آزمون فرض یجنتا. گرفتند
 یقاز طر تواند می یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت یرتأث وباشد  می یدجد

 های قابلیت یراما تأث. شود یلتعد دیعملکر یانم یکپارچگیو  یانبر مشتر یساختار مبتن
 ینهمچن. شود یلتعد تمرکززدایی یقاز طر تواند نمی یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار
بر عملکرد توسعه  یابیبازار های قابلیت تأثیرگرفت که  انتفاع و  اکتشاف در  یجهنت توان می

 .دارد یجزئ یانجینقش م یدمحصول جد

 ولاطالعات نویسنده مسئ

: ایمیل
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 مقدمه
است که  یابیبازار های قابلیت ین، ادر محدوده بازار

 یکتفک ای یرحرفهغ های شرکترا از  یا حرفه های شرکت

 شود می یجادا یشرکت یدر بلندمدت برا یرقابت یتمز. کند یم

هستند که برتر از رقبا  هایی یتو قابل یستگیشا یکه دارا

 ،یدارپا یرقابت یتو کسب مز یبه جهت ماندگار. باشد یم

 ،بهبود مستمر محصوالت یالزم برا یسازوکارها یدسازمان با

از  یعسر یبردار و بهره یدجد یطبق محصوالت و بازارها

 یشرکت برا یفرا رو یها فرصت. را فراهم سازند ها فرصت

. گردد یم یینآن تع های قابلیت یلهوس به یرقابت یتحفظ مز

 یک وانعن به توان یرا م یزمتما یستگیشا یا یتقابل یک

شرکت و سازمان  یکرد که موجب برتر یفمهم توص یژگیو

 یرقابت یایمزا توانند یخود، م به نوبة ها یتقابل ینا. شود می

که  یستن ها شرکت یارکه در اخت یاییداشته باشند؛ مزا یمهم

مرتبط، نسبت به  های قابلیتمجبورند با توسعه  ها شرکت

،   یگراناحمد و د)واکنش نشان دهند  یخطرات رقابت

2014). 

سازمان در درک بازار  ییتوانا توان یرا م یابیبازار های قابلیت

 یابیبازار های قابلیت. (1114،  ید) دانست یو ارتباط مشتر

منابع محسوس و  ها شرکتاست که در آن  ای یکپارچه یندفرا

خاص  یازهاین یچیدگیاز پ یآگاه ینامحسوس را برا

 برایمحصوالت  ینسب یزتما یکبه  یابیدست ،یانمشتر

برند برتر به  یفیتک یکبه  یابیدست یتو درنها یرقابت یبرتر

سانگ و  ؛ 1111،  دیوتا و همکاران؛ 1114 ،ید) برند یکار م

و  یراوادناو .(2001 ،یگرانسانگ و  دو  2000،  دیگران

 ینمعتقدند که ا ،یدگاهد ینبا بسط ا( 2000)  یگراند

 یبرا. معتبر هستند  یابیبازار یتدر بافت قابل ها استدالل

                                                           
1 Ahmed, M. U. et al. 
2 Day, G. S.  
3 Dutta, S. et al. 
4 Song, M. et al. 
5 Weerawardena, J. et al. 

 یصنعت رقابت یطهدف اظهار کردند که مح ینبه ا یدنرس

ارزش  یجادا ییابتدا یها ، روشها شرکتکه  شود میباعث 

مجزا  های قابلیت هبا اجبار به توسع یانشانمشتر یبهتر را برا

کاس و وا) ادامه دهند یابی،بازار های قابلیتخصوص  و به

 .(2010،  یراواردناو

 کنند یم یشنهادپ( 2002)  یالوردو -ا یو گارس ورتگاا -ز یرو

 ییها بر عملکرد شرکت یشتریب یرتأث یابیبازار های قابلیتکه 

 یکه برا هایی ییرا بر دارا یبهتر گذاری یهدارند که سرما

سانگ  .، دارندبرند یتجارت به کار م یایپو یطدر مح ینوآور

 یشنهادانجام داده است پ 2001 لکه در سا یدر پژوهش

و حفظ  یجادا یبه شرکت برا یابیبازار های قابلیتکه  کند یم

کمک  یعتوز یها کانال یو اعضا یاناش با مشتر رابطه

 یجاداز برند ا یشکل قو یک یابیبازار های قابلیت. کند یم

را  برتر یعملکرد مال یککه به شرکت اجازه داشتن  کنند یم

 .(1912و همکاران،  یضف) دهد می

 یریپذ انطباق فرهنگ حوزه در برجسته پردازان یهنظراز  یکی

 فرهنگ هک است معتقد یو. است( 2000)  سونیدن لیدان

 یراهبرد نظر از و دارد دکیتأ یریپذ انعطاف بر پذیری انطباق

 انیمشتر یازهاین تا کوشد یم و دارد توجه یخارج طیمح به

 یدارا پذیری انطباق تیظرف هک است معتقد یو. شود نیتأم

 یریادگی و گرایی یمشتر ر،ییتغ جادیا: چون هایی یژگیو

ن یطبق ا .(1921و همکاران،  ینجواد سید) است یسازمان

 طیمح با انطباق ،یامروز یها سازمانت یرد، رمز موفقیکرو

 شیافزا و نانکارک در رییتغ با جز مهم نیا و است یرونیب

: 1922و همکاران،  اسدی) شد نخواهد سریم آنها های قابلیت

در ( 2000)سون یت، بنا به گفته دنیدر نها .(122

ه کاست  موردنظر هنجارها و باورها از ینظام ،پذیری انطباق

م یر و برگردان عالیافت، تفسیدر یسازمان برا ییتوانا

                                                           
6 O'Cass, A., & Weerawardena, J. 
7 Ruiz-Ortega, M. J., & García-Villaverde, P. M. 
8 Denison, D. R. 



 یدو عملکرد توسعه محصول جد یانطباق سازمان یابی،های بازار رابطه قابلیت 00/و همکار  ملیجی

 

ت یدر داخل سازمان را حما یرات رفتارییبه تغ یطیمح

 یزدی) دهد می شیافزا را سازمان رشد و بقا احتمال و کند می

 .(1920مهاجر، 

و  یچمناستر ،یسازمان پذیری انطباقت یظرف با دررابطه

 های یطمح با یسازگار ییتوانا هک اند نمودهاذعان    مارشود

 مبهم، های یتوضع در ردکعمل و اتیتجرب از یریادگی ر،یمتغ

 هک نیا تا شود می گرفته نظر در ها سازمان یبرا یمهم ابزار

 به طور یرپذ انطباق های سازمان. شود نیتضم سازمان ثبات

ط اطرافشان به یمح و اتیتجرب از را یشانها نگرش یجمع

. ندینما لیتسه را سازمان ییاراک هک نیا تا آورند یمدست 

 نشیب) بعد پنج ،پذیری انطباق تیظرف یبرا نامبردگان

 و یستمیس رکتف( پژوهش به اقیاشت) یپژوهشگر ،کمشتر

: 2010، و مارشود یچمناستر) اند نموده مطرح( یرونیب زکتمر

9-1). 

، توسعه محصول کنند یم یانب(  2002)  یاسلوچ و کاواد

که  یسازمان های فعالیت ییکسـرعبـارت اسـت از  یـدجد

 گردد یم ییریافتـهتغ یا یداز محصوالت جد یانیمنجر به جر

 یاامر شامل خلق  ینا ،شوند میزمان به بازار ارائه  یکـه طـ

آنها به  یلو تبـد یجاد، انتخاب آنها و اها فرصتکشف 

( خـدمات) ها یتفعالو ( همحصوالت ساخته شد)مصنوعات 

کردن بهبودها در  ینهو نهاد یانعرضـه شـده بـه مشـتر

یاس، لوچ و کاواد)ت اس یدتوسعه محصول جد های فعالیت

در  یدیلکعوامل  یبا بررس( 2001)  ناارکو و همیم .(2002

ت کشر 14ع در یران صناید از نظر مدیتوسعه محصول جد

، یابی، بازاریفناوره چهار عامل کن نشان دادند یدر چ یصنعت

د ید محصول جدیم در تولیتصم یردن براک ی، تجاریتیریمد

 ،و  و همکارانیم) هستند یدیلکو  بااهمیتع یه صنایلکدر 

2001). 

                                                           
1 Strichman, N., & Marshood, F. 
2 Loch, C., & Kavadias, S. 
3 Mu, J. et al. 

در  (1921)سرمد و همکاران در میان مطالعات داخلی، 

ت یری، مدیابیب عوامل بازاریبه ترتکردند که  یانب یقیتحق

 عنوان بهکردن  یو تجارت یمحصول، تکنولوژم توسعه یت

شناخته شدند که جدید عوامل مهم در توسعه محصول 

 ین و اجراین عوامل در تدویت این اولوییشناخت و تع

ل یع و تسهیت را تسریتوسعه محصول، روند موفق یاستراتژ

سرمد و ) را کاهش خواهد داد گیری یمتصمسک ینموده و ر

 .(1921، همکاران

کردند که امروزه  یانب یقیدر تحق( 1912) یگرانو د یضف

 ترین یبه اساس یابی،بازار ینهدر زمعملکرد  ینارائه بهتر

 یرانمبدل شده است و مد تولیدی های شرکت یراندغدغه مد

مختلف، به عملکرد  های یکاز تکن یریگ تا با بهره کوشند یم

ز عوامل ا یابیبازار های قابلیتراستا  ینو در ا یابندبرتر دست 

 یو عملکرد برتر برا یرقابت یتبه مز یابیمؤثر در دست

 .(1912یگران، و د یضف) شوند میمحسوب  ها شرکت

 یانب یقیدر تحق(  1910) و همکاران یسفسقند یسلطان

عامل  ینبرتر عنوان به یدمحصوالت جد یتکردند که موفق

. شود میآنها  محسوب  یبقا یو حت ها شرکت یتموفق یبرا

وجود شش سازه  دهنده نشان ها داده تحلیل و  تجزیه یجنتا

گرایش بازار،  گرایش به ید،محصول جد یساز مفهوم یاصل

، استفاده از یو تکنولوژ یعوامل فن به یشگرا ی،طراح به

 مؤثرعوامل  عنوان به یدتوسعه محصول جد یریتمنابع و مد

 ینهمچن. بوده است یدتوسعه محصول جد یتدر موفق

با استفاده از شبکه  یدتوسعه محصول جد موفقیت بینی پیش

 21شده در  یکه شبکه طراح دهد مینشان  یمصنوع یعصب

توسعه  یتموفق یحصح بینی پیشدرصد موارد قادر به 

، و همکاران یسفسقند یسلطان) بوده است یدمحصول جد

1910). 

گرفتند که  یجهنت یقیدر تحق( 2014)احمد و همکاران 

هر دو بر بهبود عملکرد  یاتیو عمل یابیبازار های قابلیت
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در طول  یاتیعمل های قابلیتبودند، هرچند که  مؤثرشرکت 

که اثرات  یافتنددر ین،همچن. تر است مهم اقتصادیرکود 

 یتاز اهم یدر طول دوره رشد اقتصاد یابیبازار های قابلیت

 یدیکل یامدهایها پ آن یجنتا. برخوردار بوده است یشتریب

و  ها یتتوسعه قابل یاتی،عمل  های یاستراتژ یبرا

 داشته است یرا  در پ یدر برابر رکود اقتصاد یریپذ انعطاف

 .(2014، احمد و همکاران)

 یابیبازار یتگرفتند که قابل یجهنت یقیدر تحق( 2010)  ویم

مهم است تا  یخارج ییراتانطباق با تغ یشرکت برا یبرا

 یابیبازار یتبه قابل یازرا با ن یت عوامل سازمانکشر که یزمان

محصول منطبق  یو اکتشاف در نوآور برداری بهره یبرا

 .(2010 ،ویم) سازد یم

از  یدیسه نوع کل یقیدر تحق( 2012)  یگرانو و دیگ

را ( یو انطباق یاپو یک،استات های قابلیت) یابیبازار های قابلیت

 های قابلیتکه  دادنشان آنها  یجنتا .کردند یسهبا هم مقا

. را در عملکرد بازار دارند تأثیر یشترینب یانطباق یابیبازار

سهم  یطیمح های آشفتگی که یدرحال ین،عالوه بر ا

در حال ) دهد میرا کاهش  یکاستات یابیبازار های قابلیت

 یابیبازار های قابلیت ین، در واقع رابطه ب(یاثر منف ییرتغ

 یت،در نها. کند می یتشرکت را تقو لکردو عم یانطباق

کم  یطیمح های آشفتگی یرتأث تحت یاپو یابیبازار های قابلیت

عدم ثبات در بازار  دهنده نشانکه  دارند یمشابه تأثیر یادو ز

یگران، و دو یگ) است یدارپا نسبتاً یدر بازارها یامروز حت

2012). 

 ینکه ب یممدل واسطه متعادل هست یکما به دنبال ارائه 

منظر خارج به داخل، اکتشاف و  یکاز  یابیبازار های قابلیت

 ی،انطباق سازمان های مکانیزمو اکتشاف  برداری بهره

سازمان و عملکرد توسعه محصول  یساختار یها شاخصه

                                                           
1 Mu, J. 
2 Guo, H. et al. 

 برمختلف  های یدگاهددانشمندان با  .ارتباط برقرار کند یدجد

 یتو عدم قطع یچیدگیهستند که سرعت مونتاژ، پ یدهعق ینا

 یرا برا( یسازگار)بازار، انطباق ( برون زاد) یخارج ییراتتغ

بدل کرده  یاتیامر ح یکبه  یشرفتدر جهت ابقا و پ ها شرکت

 یصتخص ییرات،با تغ ها شرکت یسازگار یراه برا یک. است

از منابع شناخته ( انتفاع) برداری بهره یقمنابع محدود از طر

 یاستراتژ یک عنوان به یدمنابع جد( اکتشاف)شده و جستجو 

فهم  ینهدر زم یانیشا های کمک. است( یمرکز) یمبادله اصل

آن بر عملکرد صورت گرفته  یرو درک انتفاع و اکتشاف و تأث

منجر به  یزیسؤال که چه چ ینبر ا یّد، به تقهرحال به. است

 سبقةبدون دانستن . دهد میادامه  ،شود میانتفاع و اکتشاف 

که منابع را  داند ینم االًاحتمشرکت  یکانتفاع و اکتشاف، 

. دهد یصانتفاع و اکتشاف، تخص ینتعادل ب یک یجادا یبرا

در  یابیبازار های قابلیتاز  یا قاعده یابیبازار یاتادب

عملکرد شرکت به طور  یرعملکرد شرکت نظ های یخروج

، تر خاص صورت به یدتوسعه محصول جد ردو عملک ی،عموم

مطالعات گذشته،  یانشا های کمک رغم یعل. بنا نهاده است

که  دهد میبه درون نشان  یرونب یدگاهاز د یقاتتحق

 ها شرکت های یازمندین تواند نمیموجود  یابیبازار های قابلیت

و  یچیدگیپ یدارا یخارج یطدر مح یترقابت و موفق یرا برا

شک  ی، برشد درحالشکاف  ینا. برآورده کند اب،پر شت ییرتغ

اثر  ینده،در حال حاضر و رقابت در آ ها شرکت یبر سودآور

هم دانشمندان و هم  ین،ا به باتوجه. خواهد گذاشت

 یقکه از طر یهای مکانیزمبه دنبال فهم  یابیکارشناسان بازار

 ریسازگا یشعث افزابا تواند می ها شرکت یابیبازار یتآن قابل

همچنان به دنبال  که یدرحالشوند هستند؛  ها آن( انطباق)

 .باال هستند یریپذ رقابتو  یور رهبه یجادا

 کند میکه دنبال  یق هدفیتحق ینمطالب باال، ا به  توجه با

 تأثیرات، مند رابطه یابیابعاد مختلف بازار یاکه آ است ینا

 یآن بر وفادار تبع بهو  یمشتر شناسی حقبر  یمتفاوت

 دارند؟ یانمشتر
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 های یهفرضبر همین اساس تحقیق حاضر به دنبال بررسی 

  .استزیر 

مثبت بر عملکرد توسعه  تأثیر یابیبازار های قابلیت .1

 .دارد یدمحصول جد

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت یرتأث. 2

 .شود یلتعد یانبر مشتر یساختار مبتن یقاز طر تواند می

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت یرتأث. 9

 .شود یلتعد ییتمرکززدا یقاز طر تواند میبا 

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت یرتأث. 4

 .شود یلتعد یعملکرد ینب سازی یکپارچه یقاز طر تواند می

بـر عملکـرد توسـعه     یـابی بازار هـای  قابلیت تأثیرانتفاع در  .0

 .دارد یانجینقش م یدمحصول جد

بازاریابی بـر عملکـرد توسـعه     های قابلیت تأثیراکتشاف در  .0

 .محصول جدید نقش میانجی دارد

 ها  مواد و روش

بوده و به روش  یفیتوص یقاتحاضر از نوع تحق یقتحق

متشکل از  یقتحق یجامعه آمار. انجام شده است  یمایشیپ

و فروش  یابیو کارشناسان بخش بازار ینمعاون یران،مد یهکل

 141گال، کاله و هراز آمل بود که در حدود  یلبن یها شرکت

از  هبا استفاد ی،به حجم جامعه آمار باتوجه. نفر بوده است

 باشد ینفر م 101شده برابر  یینجدول مورگان، تعداد نمونه تع

هر  یکبه تفک یا طبقه یریگ که با استفاده از روش نمونه

 .قرار گرفت یمورد بررس یکصورت جدول  شرکت، به

 یجامعه و نمونه آمار -9جدول 

 تعداد نمونه مجموع کارشناسان مدیران و معاونین نام شرکت

 91 49 24 11 گال

 41 00 91 20 کاله

 90 42 21 21 هراز

 101 141 22 00 مجموع

نامه  اطالعـات، پرسش یحاضر از ابزار گـردآور یقتحق در

در  یریتیمد یقاتدر تحق ینکه،ذکر ا نکته قابل. استفاده شد

 یازهاین تواند ینامه بهتر م روش پرسش یاداحتمال ز به یران،ا

(. 1919آذر، ) یدنما ینپژوهشگران را تأم یاطالعات

و از  اسـتبوده  یکرتل ای ینهگز 0 یفر اساس طنامه ب پرسش

که فکر  یریتأث یزاندهندگان خواسـته شـد تـا م پاسخ

از رابطه  یشـانا یـابیعوامـل مختلـف بـر ارز کنند یم

و عملکرد توسعه  یانطباق سازمان یابی،بازار های قابلیت

 0 یکرتل یاسمق یکدارد را با استفاده از  یدمحصول جد

تـا  خـالفمکامالً م یارهـایمع یبـرا 0تـا  1از ) یا نقطه

در  یابیبازار های قابلیت متغیر. کننـد یـانب( کامالً مـوافقم

شامل  و مستقل در نظر گرفته شده یرمتغ عنوان به این تحقیق

 یندر ااحساس بازار بعد  کـه است بعـد سهو  سؤال 11

 سؤال و 2شامل یان با مشتر یوندپسؤال، بعد  0شامل  یقتحق

 انتفاع یرهایمتغ. سؤال است 0شامل  شرکاارتباط با بعد 

 متغیرهای عنوان بهسؤال  0و اکتشاف شامل  سؤال 0شامل 

 ،سؤال 0شامل ی بر مشتر یو ساختار مبتن یانجیم

ی عملکرد یانم یکپارچگیو  سؤال 1شامل  ییتمرکززدا
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گر وارد مدل  یلتعد متغیرهای عنوان به سؤال 1شامل 

ید عملکرد توسعه محصول جد یرمتغهمچنین  .اند شده

نسبت سؤال و دو بعد که بعد  0شامل  وابسته یرمتغ عنوان به

سؤال و بعد  9شامل یه به فروش، سهم بازار و بازگشت سرما

 یاعتبار محتوا. سؤال بوده است 9شامل  دستیابی به اهداف

راهنما و مشاور و چند نفر از  یدتوسط اسات نامه پرسش ینا

قرار گرفته و از اعتبار الزم برخوردار  تأییدافراد مطلع مورد 

اطمینان از  منظور به ها نامه پرسش یآور جمعپـس از  .است

محاسـبه  نامه پرسش سؤاالتکرونبـاخ  یپایایی، ضرایب آلفا

 یرهر متغ یکبه تفک نامه پرسش یاییپا یو مقدار ضریب آلفا

بـه دسـت آمـد کـه حـاکی از پایـایی جدول دو  به شرح

 .استمناسـب ابـزار سنجش 

 کرونباخ یآلفا یینتع -0جدول 

 (Alpha>0.7)ضریب آلفای کرونباخ   سؤاالتتعداد  متغیرهای مکنون

 04241 سؤال 11 های بازاریابی قابلیت

 04124 سؤال 0 عملکرد توسعه محصول جدید

 04201 سؤال 0 انتفاع

 04224 سؤال 0 اکتشاف

 04204 سؤال 0 ساختار مبتنی بر مشتری

 04211 سؤال 1 ییتمرکززدا

 04110 سؤال 1 یکپارچگی میان عملکردی

 04221 سؤال 00 کل

های  رابطه قابلیتمبنی بر پژوهش به هدف اصلی   با توجه

 ،یدو عملکرد توسعه محصول جد یانطباق سازمان یابی،بازار

 یومتحقیق  پژوهش بر اساسچارچوب نظری و الگوی نظری 

 .گذاری شده که به شرح شکل یک است یهپا( 2010)
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 (0292) یوبرگرفته از م یقتحق یمدل مفهوم -9شکل 

 

 نتایج و بحث

 از نفر 20 که داد انپژوهش نش یفیتوص های یافته

 سهبه جدول  باتوجه. بودند زن رنف 21مرد و  پاسخگویان

سال  40تا  91که افراد نمونه که دارای سن  شود یمشخص م

 یتجمع همچنین. را دارند(  نفر 02)فراوانی  یشترینهستند، ب

که دارای بیشترین  نفر است 14نمونه  یندر ا ها یسانسهل

 جدول پایینطور که در  همان .است 10/01درصد فراوانی 

با (  نفر 91)مشاهده است، اکثریت افراد موردمطالعه  قابل

 .سال، هستند 10تا  0 یسابقه کار

 جدول آمار توصیفی -9جدول 

 یتجمع یدرصد فراوان ینسب یدرصد فراوان فراوانی متغیرها

 جنسیت
 91/20 91/20 20 مرد

 100 09/11 21 زن

 سن

 10/14 10/14 10 سال 90تا  20از 

 10/12 14/01 02 سال 40تا  91از 

 20/10 90/29 20 سال 00تا  41از 

 100 14/9 4 به باال 01از 

 تحصیالت

 41/2 41/2 1 کمتر از لیسانس

 01/11 10/01 14 لیسانس

 100 49/22 24 سانسیل فوق

 سابقه

 22/10 22/10 11 سال 0کمتر از 

 19/40 40/90 91 سال 10تا  0بین 

 90/00 09/11 21 سال  10تا  11

 01/11 29/20 21 سال 20تا  10

 100 41/2 1 سال 20بیشتر از 

از  یعنرمال بودن توز یادعا یقبل از آزمون فرض جهت بررس

در . ایم استفاده کرده( KS) یرنوفاسم -آزمون کولموگوروف 

ادعا نرمال نبودن  یضنرمال است و نق یعآزمون ادعا، توز ینا

چنانچه . است 4صورت جدول  باشد که به موردنظر می یعتوز

 00/0از  یشب یرهاهمه متغ sigشود  در جدول مشاهده می

  H0 یهرد  فرض یمدع توان نمی ٪10 یناناست؛ لذا با اطم
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 .باشند یم یرصورت ز استفاده کرد که به ها یهجهت آزمون فرض یوناز آزمون رگرس ید،با ین،شد؛ بنابرا

 

 (K-S) یرنوفاسم -حاصل از آزمون کولموگوروف  یجنتا -2جدول 

های بازاریابی قابلیت   عملکرد توسعه محصول جدید 

 107 107 تعداد

 3.3318 3.5219 میانگین

 1.07146 75728. انحراف معیار

 2.248 1.659 کولموگوروف اسمیرنوف Zآماره مقدار 

 Sig. (2-tailed) .081 .141سطح معناداری 

عملکرد توسعه  یرمعادله متغ ینا ییندر تع :فرضیه اول

های  قابلیت یروابسته است و متغ یرمتغ یدمحصول جد

و مدل نظر  یهمستقل در ابن فرض یرعنوان متغ را به یابیبازار

مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر  ،0جدول  .گیریم می

فرض عدم  مدل، یجبه نتا باتوجه .نماید وابسته را گزارش می

توان از  شود و می خطاها رد نمی ینب یوجود همبستگ

.استفاده نمود یونرگرس

 مدل یجنتا -2جدول 

 دوربین واتسون معیار تخمینخطای  تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .853 .727 .724 .56256 1.791 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 0جدول 

به  باتوجه. مستقل و وابسته است یرهایمتغ ینب یرابطه خط

برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی ینکها

 یونیمعادله رگرس ین،است؛ بنابرا 0400بوده و کمتر از  04000

بر  یابیهای بازار قابلیت یرمتغ یفوق از نظر تأثیرگذاری کل

 ینمورد تأیید است؛ بنابرا ید،عملکرد توسعه محصول جد

بر عملکرد  یابیهای بازار گرفت که قابلیت یجهتوان نت می

 .دارد یارتأثیر مثبت معناد یدجد صولتوسعه مح

 ANOVA -2جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 279.527 88.461 1 88.461 رگرسیون

   316. 105 33.229 خطاها

    106 121.691 جمع
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فوق، از نظر  یونیدر معادله رگرس 1به جدول   توجه با

وابسته  یربر متغ یابیهای بازار قابلیت یرتأثیرگذاری متغ

سطح  یراز. مورد تأیید هستند ید،عملکرد توسعه محصول جد

. باشند یم 0400بوده و کمتر از  04000آن  برابر  یمعنادار

مستقل  یرمتغ یبتا برا یبضریون و رگرس یبضر ینهمچن

بر  یابیهای بازار قابلیت تأثیردهنده  نشان یابیهای بازار قابلیت

 .است یدعملکرد توسعه محصول جد

 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبجدول ضرا -2جدول 

 مدل

 استاندارد بیضرا راستانداردیغ بیضرا

 بیضرا یدار یمعنسطح  آماره

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 رگرسیون بیضرا

(Beta) 

 361. 915.  301. 275. مبدأعرض از 

 000. 11.852 519. 082. 976. مند بازاریابی رابطه

 یلتعد یراثر متغ یجهت بررس یهفرض یندر ا :فرضیه دوم

مستقل  یرمتغ یندر رابطه ب یانبر مشتر یگر ساختار مبتن

وابسته عملکرد توسعه  یرو متغ یابیهای بازار قابلیت( بین پیش)

شده   استفاده  یلچندگانه تعد یوناز رگرس یدمحصول جد

مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر  2جدول . شده است

 یجهت بررس یهفرض یندر ا. نماید می گزارشوابسته را 

واتسون استفاده  یناز آزمون دورب یکدیگراستقالل خطاها از 

 dکه مقدار آماره  ازآنجائی ل،مد یجبه نتا باتوجه. شده است

قرار  240و  140بوده و در فاصله  14111واتسون برابر  یندورب

شود و  خطاها رد نمی ینب یدارد، فرض عدم وجود همبستگ

داستفاده نمو یونتوان از رگرس می

 مدل یجنتا -2جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .860 .740 .735 .55109 1.779 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 1جدول 

 ینکهبه ا باتوجه. مستقل و وابسته است یرمتغ ینب یرابطه خط

بوده  04000برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی

تغییر  یخوب متغیر  مستقل به  یناست؛ بنابرا 0400و کمتر از 

 یونیمعادله رگرس ین،کنند؛ بنابرا می تبییندر متغیر وابسته را 

و  یابیهای بازار قابلیت یرمتغ یفوق از نظر تأثیرگذاری کل

بر  یساختار مبتن - یابیزارهای با قابلیت) یجمله تعامل

. مورد تأیید است ید،بر عملکرد توسعه محصول جد( یانمشتر

 یو جمله تعامل یابیهای بازار قابلیت یگر،د یبه عبارت

بر عملکرد ( یانبر مشتر یساختار مبتن - یابیهای بازار قابلیت)

به  باتوجه .دارد یتأثیر مثبت معنادار یدتوسعه محصول جد

 یرفوق، از نظر تأثیرگذاری متغ یونیدر معادله رگرس 10جدول 

 - یابیهای بازار قابلیت یو جمله تعامل یابیهای بازار قابلیت

وابسته عملکرد توسعه  یربر متغ یانبر مشتر یساختار مبتن

آنها   یسطح معنادار یراز. باشند یمورد تأیید م ید،محصول جد

 ینهمچن. هستند 0400بوده و کمتر از  04022و  04000برابر 

و  یابیهای بازار مستقل قابلیت یرمتغ یبرا یونرگرس یبضر

بر عملکرد  یابیهای بازار دهنده تأثیر قابلیت بتا نشان یبضر

گر بودن  یلدهنده تعد نشان ینو همچن یدتوسعه محصول جد

آزمون  یسهمقا با .است یانبر مشتر یساختار مبتن یرمتغ

و  R'squareو  Rمقدار  به اول و باتوجه یهفرض یونرگرس

 04200برابر  Rکه مقدار  یقدوم تحق یهفرض یونآزمون رگرس

و   Rمقدار  بینیم که یم ،است 04140برابر   R'squareو 

R'square  یدوم با ورود ساختار مبتن یونیدر معادله رگرس 
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. است یافته یشافزا یونی،به معادله رگرس یانبر مشتر

ساختار  یردوم، با ورود متغ یونیمدل رگرس یگر،د عبارت به

مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته  یانبر مشتر یمبتن

 . کرده است یینرا بهتر تب( یدعملکرد توسعه محصول جد)

 یبه معنادار بودن جمله تعامل فوق و باتوجه یجنتا به با توجه 

در معادله ( یانبر مشتر یساختار مبتن - یابیهای بازار قابلیت)

در  یانبر مشتر یگر بودن ساختار مبتن یلدوم، تعد یونیرگرس

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیهای بازار قابلیت یرتأث

 یرشود که تأث ه گرفته مییجنت ینشود؛ بنابرا استنباط می

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیهای بازار قابلیت

 .شود یلتعد یانبر مشتر یساختار مبتن یقتواند از طر می

 ANOVA -1جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 148.343 45.053 2 90.105 رگرسیون

   304. 104 31.585 خطاها

    106 121.691 جمع

 

 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبجدول ضرا -92جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

داری سطح معنی آماره  ضرایب 

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 096. 1.681-  307. 517.- عرض از مبدأ

های بازاریابی قابلیت  1.126 .079 .796 14.306 .000 

 022. 2.327 129. 093. 216. ساختار مبتنی بر مشتریان - های بازاریابی قابلیت

 یلتعد یراثر متغ یجهت بررس یهفرض یندر ا :ه سومیفرض

( بین پیش)مستقل  یرمتغ یندر رابطه ب تمرکززداییگر 

وابسته عملکرد توسعه محصول  یرو متغ یابیبازار های قابلیت

 .استفاده شده است  ،شده یلچندگانه تعد یوناز رگرس یدجد

ر وابسته را ین مدل و متغیمدل شدت رابطه ب 11 جدول

استقالل خطاها  یجهت بررس یهفرض یندر ا. دینما یگزارش م

. واتسون استفاده شده است وربیناز آزمون د یکدیگراز 

 یندورب dمقدار آماره  که ازآنجائیمدل،  یجنتا به باتوجه

قرار دارد،  240و  140له بوده و در فاص 14122واتسون برابر 

و  شود نمیرد  خطاها ینب یفرض عدم وجود همبستگ

 .استفاده نمود یوناز رگرس توان می

 

 

 مدل یجنتا -99جدول 



 یدو عملکرد توسعه محصول جد یانطباق سازمان یابی،های بازار رابطه قابلیت 92/و همکار  ملیجی

 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .852 .726 .721 .56510 1.788 

 یبررس منظور بهکه  است یونرگرس یانسوار یلتحل 12 جدول

 ینکها به باتوجه. استمستقل و وابسته  یرمتغ ینب یرابطه خط

بوده  04000برابر  یعنی است کوچک Fآماره  یدار یسطح معن

ر ییتغ یخوب بهر  مستقل یمتغ  یناست؛ بنابرا 0400متر از کو 

 یونیمعادله رگرس ،ین؛ بنابرانندک یم نییتبر وابسته را یمتغدر 

و  یابیبازار های قابلیت یرمتغ یکل تأثیرگذاریفوق از نظر 

بر عملکرد ( تمرکززدایی - ییاببازار های قابلیت) یجمله تعامل

 .است تأییدمورد  ید،توسعه محصول جد

 ANOVA -90جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  

 000. 138.534 44.240 2 88.479 رگرسیون

   319. 104 33.212 خطاها

    106 121.691 جمع

فوق، از نظر  یونیدر معادله رگرس 19جدول  به  توجه با

وابسته  یربر متغ یابیبازار های قابلیت یرمتغ تأثیرگذاری

اما جمله  هستند تأییدمورد  یدعملکرد توسعه محصول جد

وابسته  یربر متغ تمرکززدایی - ییاببازار های قابلیت یتعامل

 یراز. باشد ینم تأییدمورد  ید،عملکرد توسعه محصول جد

 0400از  یشتربوده و ب 04214آنها  برابر  یسطح معنادار

 .باشند یم

 یمعنادار نبودن جمله تعامل به باتوجهفوق و  یجنتا به باتوجه

 یونی،در معادله رگرس( تمرکززدایی - ییاببازار های قابلیت)

بر  یابیبازار های قابلیت یردر تأث تمرکززداییگر نبودن  یلتعد

 ینشود؛ بنابرا میاستنباط  یدعملکرد توسعه محصول جد

بر عملکرد  یابیبازار های قابلیت یرکه تأث شود میگرفته  یجهنت

 یلتعد تمرکززدایی یقد از طرتوان می یدتوسعه محصول جد

 .شود نمی

 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبضرا -99جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

داری سطح معنی آماره  ضرایب 

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 004. 2.910-  303. 881.- عرض از مبدأ

های بازاریابی قابلیت  1.199 .079 .848 15.266 .000 

 814. 236.- 013.- 058. 014.- تمرکززدایی - های بازاریابی قابلیت
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 یراثر متغ یجهت بررس یهفرض یندر ا :ه چهارمیفرض

 یرمتغ یندر رابطه ب یعملکرد یانم یکپارچگیگر  یلتعد

وابسته  یرو متغ یابیبازار های قابلیت( بین پیش)مستقل 

 یلچندگانه تعد یوناز رگرس یدعملکرد توسعه محصول جد

ن یمدل شدت رابطه ب 14جدول  .شده  استفاده شده است

مدل،  یجنتا به باتوجه. دینما یر وابسته را گزارش میمدل و متغ

بوده و  14240واتسون برابر  یندورب dمقدار آماره  که ازآنجائی

 یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ 240و  140در فاصله 

 .داستفاده نمو یوناز رگرس توان میو  شود نمیرد  خطاها ینب

 مدل یجنتا -92جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .861 .741 .736 .56756 1.840 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 10 جدول

 ینکهبه ا باتوجه. مستقل و وابسته است یرمتغ ینب یرابطه خط

بوده  04000برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی

تغییر  یخوب متغیر  مستقل به  یناست؛ بنابرا 0400و کمتر از 

 یجهتوان نت می ینکنند؛ بنابرا می تبییندر متغیر وابسته را 

های  قابلیت) یجمله تعاملو  یابیهای بازار گرفت که قابلیت

بر عملکرد توسعه ( یعملکرد یانم یکپارچگی - یابیبازار

 .دارد یتأثیر مثبت معنادار یدمحصول جد

 ANOVA -92جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 136.041 43.823 2 87.646 رگرسیون

   322. 95 30.602 خطاها

    97 118.248 جمع

فوق، از نظر  یونیدر معادله رگرس 10به جدول   توجه با

 یو جمله تعامل یابیهای بازار قابلیت یرتأثیرگذاری متغ

 یربر متغ یعملکرد یانم یکپارچگی - یابیهای بازار قابلیت

. باشند یمورد تأیید م ید،وابسته عملکرد توسعه محصول جد

و کمتر  ودهب 04020و  04000آنها  برابر  یسطح معنادار یراز

 یرمتغ یبرا یونرگرس یبضر ینهمچن. باشند یم 0400از 

جمله  یبرا یونرگرس یبو ضر یابیهای بازار مستقل قابلیت

و  یعملکرد یانم یکپارچگی - یابیهای بازار قابلیت یتعامل

بر عملکرد  یابیهای بازار تأثیر قابلیت دهنده نشان ،بتا یبضر

گر بودن  یلدهنده تعد نشان ینو همچن یدتوسعه محصول جد

 .است یعملکرد یانم یگیکپارچ یرمتغ

و  Rبه مقدار  اول و باتوجه یهفرض یونآزمون رگرس یسهمقا با

R'square که مقدار  یقدوم تحق یهفرض یونو آزمون رگرس

R  وR'square  یربا ورود متغ رسیم که یمبه این نتیجه 

مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته  یانبر مشتر یساختار مبتن

 . کرده است یینرا بهتر تب( یدعملکرد توسعه محصول جد)

 یبه معنادار بودن جمله تعامل فوق و باتوجه یجنتا به باتوجه

در معادله ( یعملکرد یانم یکپارچگی - یابیهای بازار قابلیت)

در  یعملکرد یانم یکپارچگیگر بودن  یلتعد یونی،رگرس

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیهای بازار قابلیت یرتأث

 یهشود که فرض گرفته می یجهنت ینشود؛ بنابرا استنباط می

 .شده است ییدتأ یقچهارم تحق
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 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبضرا -92جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

داری سطح معنی آماره  ضرایب 

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 158. 1.423-  328. 467.- عرض از مبدأ

های بازاریابی قابلیت  1.147 .078 .812 14.719 .000 

یکپارچگی میان  - های بازاریابی قابلیت

 عملکردی
.355 .156 .126 2.279 .025 

 

مدل شدت رابطه بین مدل و  11 جدول :پنجمفرضیه 

مدل،  یجبه نتا باتوجه. نماید متغیر وابسته را گزارش می

بوده و  14110واتسون برابر  یندورب dکه مقدار آماره  ازآنجائی

 یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ 240و  140در فاصله 

 .استفاده نمود یونتوان از رگرس شود و می خطاها رد نمی ینب

 مدل یجنتا -92جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .900 .810 .808 .38905 1.776 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 12 جدول

به  باتوجه. مستقل و وابسته است یرهایمتغ ینب یرابطه خط

برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی ینکها

مستقل  یمتغیرها یناست؛ بنابرا 0400بوده و کمتر از  04000

 ین،کنند؛ بنابرا تبیین می راتغییر در متغیر وابسته  یخوب به

 یبر رو یمثبت و معنادار یرتأث یابیهای بازار قابلیت یرمتغ

 .فاع داردانت

 ANOVA -92جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 447.987 67.806 1 67.806 رگرسیون

   151. 105 15.892 خطاها

    106 83.698 جمع

از نظر  یونی،در معادله رگرس 11جدول  یجبا توجه نتا

وابسته  یربر متغ یابیهای بازار مستقل قابلیت یرتأثیرگذاری متغ

آن  برابر  یسطح معنادار یراز. باشند یانتفاع، مورد تأیید م

 کنیم یم یبررس سپس. باشند یم 0400بوده و کمتر از  04000

 یتأثیر معنادار یدانتفاع بر عملکرد توسعه محصول جد یاکه آ

مستقل است  یرانتفاع متغ یرآزمون فرض، متغ یر؟ درخ یادارد 
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 .گیریم و مدل نظر می یهفرض یناوابسته در  یرعنوان متغ را به یدو عملکرد توسعه محصول جد

 (انتفاع: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبجدول ضرا -91جدول 

 مدل

 استانداردضرایب  ضرایب غیراستاندارد

 ضرایب داری سطح معنی آماره

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 264. 1.123-  180. 202.- عرض از مبدأ

 000. 21.166 900. 050. 1.056 های بازاریابی قابلیت

مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را  20 جدول

که مقدار آماره  مدل، ازآنجائی یجبه نتا باتوجه. نماید گزارش می

d 240و  140بوده و در فاصله  14101واتسون برابر  یندورب 

شود  خطاها رد نمی ینب یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ

 .داستفاده نمو یونتوان از رگرس و می

 مدل یجنتا -02جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .784 .614 .611 .66868 1.701 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 21جدول 

به  باتوجه. مستقل و وابسته است یرهایمتغ ینب یرابطه خط

برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی ینکها

مستقل  یمتغیرها یناست؛ بنابرا 0400بوده و کمتر از  04000

 ین،کنند؛ بنابرا تبیین می راتغییر در متغیر وابسته  یخوب به

عملکرد توسعه  یبر رو یمثبت و معنادار یرانتفاع تأث یرمتغ

 .دارد یدل جدمحصو

 ANOVA -09جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 167.157 74.742 1 74.742 رگرسیون

   447. 105 46.949 خطاها

    106 121.691 جمع

از نظر تأثیرگذاری  یونی،حاصله در معادله رگرس یجبا توجه نتا

وابسته عملکرد توسعه محصول  یرمستقل انتفاع بر متغ یرمتغ

آن  برابر  یسطح معنادار یراز. مورد تأیید هستند ید،جد

 .باشند یم 0400بوده و کمتر از  04000

 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبجدول ضرا -00جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 



 یدو عملکرد توسعه محصول جد یانطباق سازمان یابی،های بازار رابطه قابلیت 92/و همکار  ملیجی

 

 000. 167.157 74.742 1 74.742 رگرسیون

   447. 105 46.949 خطاها

    106 121.691 جمع

در  یباثرات ضرا درنظرگرفتنجداول فوق و با  به  توجه با

 تأثیرانتفاع در  :گفت توان می 29در جدول  یانجیگریمحالت 

نقش  یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت

 .خواهد شد ییدپنجم تأ یهدارد و لذا فرض یجزئ یانجیم

 یانجیگریدر حالت م یباثرات ضرا -09جدول 

 متغیر 

a b c 

 04209 04124 04100 یب بتااضر

 04000 04000 04000 داریسطح معنی

 اثر کل اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

a*b c (a*b)+c 

041000 04209 140020 

مدل شدت رابطه بین مدل و  24جدول  :ششمفرضیه 

مدل،  یجبه نتا باتوجه .نماید متغیر وابسته را گزارش می

بوده و  14011واتسون برابر  یندورب dکه مقدار آماره  ازآنجائی

 یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ 240و  140در فاصله 

 .استفاده نمود یونتوان از رگرس شود و می خطاها رد نمی ینب

 نتایج مدل -02جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .894 .799 .797 .37320 1.671 

جج

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 20جدول 

به  باتوجه. مستقل و وابسته است یرهایمتغ ینب یرابطه خط

برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی ینکها

مستقل  یمتغیرها یناست؛ بنابرا 0400بوده و کمتر از  04000

 ین،کنند؛ بنابرا تبیین می راتغییر در متغیر وابسته  یخوب به

 یبر رو یمثبت و معنادار یرتأث یابیهای بازار قابلیت یرمتغ

 .اکتشاف دارد

 ANOVA -02جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مربعاتمیانگین  درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 416.984 58.076 1 58.076 رگرسیون
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   139. 105 14.624 خطاها

    106 72.700 جمع

از نظر تأثیرگذاری  یونی،حاصله در معادله رگرس یجبا توجه نتا

وابسته اکتشاف،  یربر متغ یابیهای بازار مستقل قابلیت یرمتغ

بوده  04000آن  برابر  یسطح معنادار یراز. مورد تأیید هستند

 یاکه آ کنیم یم یبررس سپس .باشند یم 0400و کمتر از 

دارد  یتأثیر معنادار یداکتشاف بر عملکرد توسعه محصول جد

مستقل است و  یراکتشاف متغ یرآزمون فرض، متغ یر؟ درخ یا

 ینوابسته در ا یرعنوان متغ به را یدعملکرد توسعه محصول جد

 .گیریم و مدل نظر می یهفرض

 (اکتشاف: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبضرا -02جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 ضرایب داری سطح معنی آماره

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 562. 582.  172. 100. مبدأعرض از 

 000. 20.420 894. 048. 977. های بازاریابی قابلیت

مدل شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را  21 جدول

که مقدار آماره  مدل، ازآنجائی یجبه نتا باتوجه. نماید گزارش می

d 240و  140بوده و در فاصله  14010واتسون برابر  یندورب 

شود  خطاها رد نمی ینب یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ

 .استفاده نمود یونتوان از رگرس و می

 مدل یجنتا -02جدول 

 واتسوندوربین  خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 .742 .551 .547 .72144 1.615 

 یمنظور بررس است که به یونرگرس یانسوار یلتحل 22جدول 

به  باتوجه. مستقل و وابسته است یرهایمتغ ینب یرابطه خط

برابر  یعنیکوچک است  Fداری آماره  سطح معنی ینکها

مستقل  یمتغیرها یناست؛ بنابرا 0400بوده و کمتر از  04000

 .کنند تبیین می راتغییر در متغیر وابسته  یخوب به

 ANOVA -02جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000. 128.806 67.041 1 67.041 رگرسیون

   520. 105 54.650 خطاها

    106 121.691 جمع
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از نظر تأثیرگذاری  یونی،حاصله در معادله رگرس یجبا توجه نتا

وابسته عملکرد توسعه  یرمستقل اکتشاف بر متغ یرمتغ

آن   یسطح معنادار یراز. مورد تأیید هستند ید،محصول جد

 یبضر ینهمچن. باشند یم 0400بوده و کمتر از  04000برابر 

. است 04100مستقل اکتشاف برابر  یرمتغ یبرا یونرگرس

 یزاندهنده م که نشان یبمقدار استاندارد شده ضرا)بتا  یبضر

 یازا به یدوابسته عملکرد توسعه محصول جد یردر متغ ییرتغ

مستقل اکتشاف،  یردر متغ یارانحراف مع یکاندازه  به ییرتغ

 .است 04142برابر ( است

 (یدعملکرد توسعه محصول جد: وابسته یرمتغ) یونرگرس یبضرا -01جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 ضرایب داری سطح معنی آماره

 (B) رگرسیون

خطای 

 استاندارد

 ضرایب رگرسیون

(Beta) 

 820. 229.-  308. 070.- عرض از مبدأ

 000. 11.349 742. 085. 960. اکتشاف

در  یباثرات ضرا درنظرگرفتنجداول فوق و با  به  توجه با

اکتشاف در  :گفت توان می 90در جدول  یانجیگریمحالت 

 یدبر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار های قابلیت تأثیر

 .خواهد شد ییدششم تأ یهدارد و لذا فرض یجزئ یانجینقش م

 یانجیگریدر حالت م یباثرات ضرا -00جدول 

 
 متغیر

a b c 

 04209 04142 04214 یب بتااضر

 04000 04000 04000 داری سطح معنی

 اثر کل اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

a*b c (a*b)+c 

04009 04209 14010 

 های قابلیت یرگذاریتأث یات،آزمون فرض یجبا توجه نتا

 .گردد یم ییدتأ ید،بر عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار

بهرام  یقآن با تحق یجنتا یقتحق یک یهفرض به  با توجه

نشان  یقتحق یجنتا. باشد یهمسو م( 1911) یگرانو د یریخ

 یکنون یرقابت یوکار در فضا که عملکرد کسب دهد یم

 .قرار دارد یابیبازار های قابلیتو  ییبازارگرا یرتأث تحت

 احمد و همکاران یقتحق یجحاصل با نتا نتایجهمچنین 

گرفتند که  یجهخود نت یقاتآنان در تحق. مطابقت دارد( 2014)

هر دو بر بهبود عملکرد  یاتیو عمل یابیبازار های قابلیت

در طول  یاتیعمل های قابلیتکه  هرچندشرکت مؤثر بودند، 

که اثرات  یافتنددر ین،همچن. تر است مهم یرکود اقتصاد

 یتاز اهم یدر طول دوره رشد اقتصاد یابیبازار های قابلیت

 .برخوردار بوده است یشتریب

که  دهد ینشان م (1919) یمطالعات نجف ازحاصل  یجنتا

عملکرد  یانشرکت، کامالً واسطه رابطه م یک های قابلیت

که قصد  یرانیمد یجه،درنت. باشد یشرکت م آن ییو توانا یمال

 یشها را افزا شرکت یعملکرد های قابلیتو  ها ییدارند توانا

 توانند یرا داشته باشند، م یبهتر یدهند تا بتوانند عملکرد مال
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و همسو با  موردتوجه قرار دهند یقاًمطالعه را عم ینا های یافته

 یقتحق یجحاصل با نتا نتایجهمچنین . نتایج پژوهش باشند

 یتگرفتند که قابل یجهها نت آن. مطابقت دارد( 2010) ویم

مهم  یخارج ییراتانطباق با تغ یشرکت برا یبرا یابیبازار

 یتبه قابل یازرا با ن یسازمان عواملت کشر که یزماناست تا 

محصول  یو اکتشاف در نوآور یبردار بهره یبرا یابیبازار

 .سازد یممنطبق 

 یجبر نتا یمبتن یشنهاداتیبخش پ یندر ا یج،توجه نتابا 

 :گردد یارائه م یرصورت ز به یقتحق

سازمان  شود یم یشنهادپ یقحاصل از تحق یجنتا به باتوجه

به استفاده از خدمات  یابیبازار های قابلیت یجادمنظور ا به

 یک،الکترون یرسان خدمت های یرساختز یجادا یک،الکترون

انجام  یبرا یشعب مجاز یجادو ا یانمشتر ییازهان بینی یشپ

 . اینداقدام نم یانمشتر یدرخواست های یاتعمل یتمام

از  یرانشود که مد یشنهادپ یقحاصل از تحق یجنتا به باتوجه

و  یقو یعموم روابط یجادفعال، ا یروهاین یریکارگ به یقطر

 یابیبازار های قابلیتسازمان،  یبرا یزقابل تماوجهه  یجادا

 یابیبازار یقاتاز تحق توانند یم یزتر کنند و ن خود را اثربخش

نقاط قوت و  مشتریان، یها و خواسته یازهاشناخت ن یبرا

عملکرد توسعه خود را  یبترت ینضعف رقبا استفاده کنند و بد

 .  بهبود بخشند

بر  یرانشود مد یشنهادپ یقحاصل از تحق یجنتا به باتوجه

منظور  به یجهت استفاده از انطباق سازمان یطشناخت مح

 ینو  عملکرد تالش کنند، همچن یابیبازار های قابلیت یتتقو

و  یندنما یتسازمان تقو یانروابط خود را با مشتر یدها با آن

بر  یدبا همچنین. کنند ییآنان را شناسا یها و خواسته یازهان

 ن،یامشتر یاتبه شکا ییدگرس ی،ساختن نام تجار یزمتما

به  یرسان و خدمت یفن های قابلیت یشبازار، افزا یبند بخش

 .یندتالش نما یانشانمشتر

 های قابلیت رسد یبه نظر م یقحاصل از تحق یجنتا به باتوجه

بر عملکرد  یشتریب یرگذاریتأث یممستق به طور یابیبازار

 یرانمد شود یم یهتوص رو ینازادارد،  یدتوسعه محصول جد

عملکرد بازار محصوالت، به خلق  یشمنظور افزا شرکت به

 نسازما یرقابت یتکه اساس مز یمشتر یارزش برتر برا

 .مبذول دارند یتوجه کاف باشد یم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت
 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :منافعتعارض 

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

ژوهش بدون تأمین اعتبار این پ: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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