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 چكيده
 يآن برا تيكه اهم نامند يم يكيتكنولوژ يرا فرصت طلب يكيتكنولوژ راتييدرك و واكنش به تغ يشركت برا يها تيقابل
 ريو تاث يكيتكنولوژ ي. در اين پژوهش ابعاد فرصت طلبشود يم شتريو ب شتريقابل رقابت ب ازياز امت يبه عنوان منبع رانيمد

 يشيمايـ پ يفيحاضر توص قيگرفته است. روش تحق يسمورد برر زديك استان يو سرام يكاش يآن بر عملكرد نوآورانه ها
باشد كه جهت سنجش فرضيات و دستيابي به  يم يدانيو م يداده ها، كتابخانه ا ياست و روش جمع آور ياز نوع كاربرد

در نظر گرفته  يآمارجامعه  يبه عنوان اعضا زدياستان  كيو سرام يو كارمندان كارخانجات كاش رانياهداف تحقيق، مد
مورد تجزيه و  يشدند. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد و سپس داده ها با استفاده از روش معادالت ساختار

فرضيه در  6ها مورد آزمون قرار گرفتند. براساس بررسي جامع در ادبيات موضوع، تعداد  هيفرض يتحليل قرار گرفتند و تمام
بر ابعاد عملكرد كه شامل درآمد، سود و ارزش  يكيتكنولوژ يفرصت طلب ريفرضيه اول درباره تاث 3ه اين تحقيق ارائه شد ك

 يو شاخصه ها يكيتكنولوژ يفرصت طلب نيبر رابطه ب يابيبازار داتيتاك ريدرباره تاث گريد هيفرض 3باشد و  يبازار است م
در  رهاييمتغ نيفرضيات مورد بررسي قرار گرفتند كه رابطه ب ماريباشد. باتوجه به نتايج تجزيه و تحليل هاي آ يعملكرد م

وابسته آنها متنوع بود.  رييمستقل بر متغ ريمتغ ريتفاوت كه شدت و مقدار تاث نيبا ا. قرار گرفت دييها مورد تا هيفرض يتمام
 زانيم ليعملكرد از قب ياصل يارهايمع يرو يتر يمثبت قو ريتأث يكيتكنولوژ يامر است كه فرصت طلب نينشانگر ا جينتا

 ها، سودها و ارزش بازار را دارد.  فروش شركت
 .يعملكرد نوآورانه، نوآور ،يابيبازار داتيتاك ،يكيتكنولوژ يفرصت ها: كلمات كليدي
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 مقدمه -1
يادگيري و در محيط رقابتي امروز، بسياري از شركت ها، با چالش حفظ مزاياي رقابتي براي رقابت با شركت هاي بزرگ از طريق 

0Fنوآوري مداوم مواجه مي باشند. از اين رو در ديدگاه استراتژيكي، نوآوري

به عنوان يك مزيت رقابتي حساس و روندي حائز  1
1Fاهميت در توسعه منابع انساني

نوآوري، اغلب به عنوان نوعي سرمايه براي سازمان ). Vakola, 2000در نظر گرفته شده است( 2
ايده، محصول يا فرايند، سيستم يا وسيله اي كه به طور كلي براي فرد، گروه، بخشي از صنعت يا توصيف مي شود و به صورت 

). از طرفي ديگر، شركت ها با  كشف و تشخيص فرصت هاي  Wang, 2008جامعه، جديد مي باشد، تعريف شده است (
وي ديگر بازار يابي به عنوان فرايندي كه نياز ها تكنولوژيك، مي توانند در جهت ايجاد نوآوري گام هاي اساسي را  بردارند. از س

و فرصت هاي بازار را شناسايي و بعد از انطباق با توانمندي هاي شركت آن محصول را قابل عرضه مي كند، ميتواند بر شناسايي 
ما هر كدام از متغيير اين مقاله فرصت هاي تكنولوژيك و در نهايت عملكرد نوآورانه تاثير مثبت داشته باشد. به همين جهت در  

هاي: فرصت هاي تكنولوژيك، عملكرد نوآورانه و تاكيدات بازار يابي را مورد سنجش قرار مي دهيم و سپس ارتباط ميان آن ها را 
آزمون خواهيم كرد. از اين رو ابتدا متغير هاي پژوهش مورد بحث قرار مي گيرد و سپس آزمون ها و نتايج آنها مورد بررسي قرار 

 يرد.مي گ
 براي آن اهميت كه نامند مي تكنولوژيكي طلبي فرصت را تكنولوژيكي تغييرات به واكنش و درك براي شركت هاي قابليت
طبق بررسي هايي كه ما بر روي تشخيص فرصت انجام  .شود مي بيشتر و بيشتر رقابت قابل امتياز از منبعي عنوان به مديران

داديم، مشاهده كرديم كه مساله تشخيص فرصت در ادبيات تحقيق بيشتر مورد مداغه محققاني بوده است كه در موضوعات 
ها در زمينه  بسياري از آن ها كارآفرينان را بر حسب رفتارهاي كارآفرينانه آنمربوط به كارآفريني و نوآوري فعاليت داشته اند. 

2Fگفته هاي گيب تشخيص فرصت تعريف كرده اند. براي مثال، بر اساس

)، اقتصاد دانان سنتي، كارآفرين را جستجوگر 1996( 3
فرصت مي دانندكه عوامل توليد را به روشي نوآورانه تركيب و فرصت ها و شكاف موجود در بازار را جستجو نموده و از آن ها 

3F). عالوه بر اين، گاگليو و كتزVang, 2008بهره برداري مي كند (

)، نشان داده اند كه فرايند تشخيص فرصت 2001(4
4Fكارآفرينانه، اساسي ترين موضوع در شناخت رفتارهاي كارآفرينان مي باشد. مك مولن و شفرد

)، كارآفرين را فردي مي 2006( 5
دانند كه فرصت هاي سودمندي را كه منجر به فعاليت ها و استراتژي هاي كارآفرينانه مي شود، تشخيص مي دهد. اين بدان 
معناست كه ديدگاه رفتاركارآفرينانه، تشخيص فرصت و بهره برداري از آن را براي مطالعات كارآفريني ضروري مي داند. بنابراين، 

طالح تشخيص فرصت كارآفرينانه در ادبيات تحقيق كالسيك كارآفريني ريشه دارد از اين رو تشخيص فرصت به حوزه اي اص
5Fمجزا در ادبيات كارآفريني تبديل شده است. به اعتقاد استيونسون و گامپرت

)، تشخيص فرصت، قلب كارآفريني و 1985( 6
6Fنوآوري مي باشد. از طرف ديگر شين و وانكاتارامن

)،  حوزه كارآفريني را حوزه اي مي دانند شامل مطالعه فرايندي كه 2000( 7
افراد طي آن فرصت هاي كارآفرينانه را شناسايي، كشف و از آن ها بهره برداري مي كنند. عالوه بر اين، بوسنتيز، وست سوم، 

7Fشپرد، نلسون، كانلر و زاخاركيس

را مورد بررسي قرار داده ونشان داده  1999تا  1985)، مطالعات كارآفريني از سال 2003( 8
 اند كه تشخيص فرصت، يكي از حوزه هاي مهم تحقيقات كارآفريني مي باشد. 

مساله فرصت را مي توان به دسته هاي گوناگوني تقسيم بندي كرد، اما از تاثير گذارترين آنها را مي توان به فرصت هاي 
ند بسته به ماهيت آن منجر به نوآوري در سطوح گوناگون شود. يعني ميتواند تكنولوژيك اشاره كرد. زيرا اين فرصت ها مي توا

طيفي را از ايجاد يك صنعت تا بهبود عملكرد يك محصول شامل شود. به همين جهت شناسايي ابعاد آن و عوامل تاثير گذار بر 
 مي اجازه سازمان به"مديريتي هاي توانايي"و  "سازمان منابع" به توجه با طلبي فرصتآن مي تواند اهميت فراواني داشته باشد.

                                                 
1 Innovation  
2 Human Resource Management  
3 Gibb  
4 Gaglio & Katz  
5 McMullen & Shepherd  
6 Stevenson & Gumpert  
7 Shane & Venkataraman  
8 Busentiz, West III, Shepherd, Nelson, Chandler & Zacharakis  



 97                                                                                                 و عملكرد نوآورانه يابيبازار داتيتأك ،يكيتكنولوژ يها فرصت نيرابطه ب يبررس

 را مديران تكنولوژيكي، طلبي فرصت .نمايد كسب را وري بهره حداكثر و كند منطبق محيط با را خود محيطي، تغييرات در دهد
 . كند مي هدايت بنگاه رقابتي جايگاه تقويت و اثربخشي افزايش وري، بهره بهبود براي هايشان تالش در

عملكرد نوآورانه اين است كه آيا  و تكنولوژيك طلبي فرصت ميان ارتباط در  شركت ساز وكارهاي مسائل كليدي در زمينهيكي از  
 سود رساني احتمال چگونگي از بيشتر جزئيات با تصويري ساز وكارها اين درك. نه يا دارند قرار خود جاي در اين عوامل

 است موضوع اين بر مطالعه اين تمركز كه به ويژه. دهد مي قرار مديران اختيار در را عملكرد نوآورانه به تكنولوژيك طلبي فرصت
كند  مي ايجاد ميانجي گرانه رابطه يك عملكرد نوآورانه و تكنولوژيك طلبي فرصت بين بازاريابي بر شركت يك تاكيد چگونه كه

)Srinivasan 2008.( 
 طلبي فرصت موفقيت كه است معني بدين اين و است داخلي و خارجي سهامداران ميان كليدي اتصال حلقه يك بازاريابي

 نفعان ذي با ها دارايي ها، قابليت مهم، منابع اين روي بازاريابي تأكيد بر دارد بستگي شده، اصالح عملكرد ارائه در تكنولوژيك
 اين بر عالوه. است مداومي بحث اي هزينه بخش با مقايسه در گذاري سرمايه يك عنوان به بازاريابي ارزش. خارجي و داخلي

 درك خوبي به مديران توسط نوعي به مهم هاي قابليت و ها دارايي منابع، شود، مي تاكيد آن روي بازاريابي در كه رفتاري
 ).Vorhies & Norgan, 2002اند( نشده

 مهم شركت در نيز بازاريابي نقش بلكه است مهم تكنولوژيك طلبي فرصت موفقيت براي تنها نه رابطه اين درك رو اين از 
 .بكشاند چالش به را تكنولوژيك طلبي فرصت كه است نشده انجام بازاريابي درباره آكادميكي پژوهش هيچ متأسفانه. باشد مي

 همه اين با )Prabhu, & Chandy, 2007دهد( مي ادامه ديگر كاربردي هاي بخش همانند اجرايي مديران كشف به بازاريابي
 ,Moorman & Rustگيرد( مي قرار هايش مشتري و شركت يك ميان كليدي رابط عنوان به فردي به منحصر طور به بازاريابي
1999.( 

 فرصت قابليت براي موضوع اين كه باشد مي ها مشتري و ها شركت ميان طرفه دو اطالعات گردش حامل كليدي رابطه اين 
 هايي قابليت و ها دارايي منابع، از استفاده مشغول فعال شكل به بازاريابي نتيجه در رسد؛ مي نظر به حياتي قوي، تكنولوژيك طلبي
 بازاريابي اين بر عالوه. كنند ايفاد جديد هاي تكنولوژي به شركت يك واكنش و درك توانايي در كليدي نقشي قادرند كه است

 سودهاي ارزش و فروش ميزان آن از بعد كه بخشد مي سرعت را تكنولوژيك طلبي  فرصت شده مشتق جديد محصوالت پذيرش
 .)Hansen, 2009يابد( مي افزايش شركت بالقوة

 مي برخوردار حياتي اهميت از ها شركت بيشتر فرآيندهاي و كاركردها اغلب براي بازاريابي هاي فعاليت اين همچنين
 شركت از هايي بخش در محرك تصميم اتخاذ در كليدي نفشي تا دهد مي اجازه بازاريابي به امر اين. )Goolshy, 1992باشد(
 محصوالت توسعه و گذاري قيمت توسعه و مشتري رضايت كسب جهت شده انجام هاي نوآوري چون هايي بخش. نمايد

 ).Homburg & Krohmer, 1999جديد(
 ارتباط متحد شركاء و ها كننده توزيع همچون كليدي هاي حوزه ديگر به تا شود مي كشيده نيز شركت از بيرون به بازاريابي دامنه
 براي كاري شركاء كار و كسب فرآيندهاي در بازاريابي هاي فعاليت تلفيق و شركت مرزهاي آن سوي به حركت. نمايد برقرار

 و درك جنبه دو در ها قابليت و ها داراي منابع، از موثر استفاده به زيادي اهميت  بازاريابي، است. جايگاه مفيد شركت موفقيت
 و محرك هاي ايده كه خارجي و داخلي بازاريابي مهم و حساس نقاط همانند و دهد مي تكنولوژيك طلبي فرصت به واكنش
 نتواند شركت چنانچه. گردند مي زيان دچار بازاريابي وجود بدون دارند خود رقباي به نسبت تري ضعيف نقدي گردش و ها مشتري

 خواهد زيان دچار شركت بازار ارزش و سودها و درآمدها دهد، نشان مناسب واكنش و درك تكنولوژيكي تغييرات به
 ).Morgan & Hunt, 1994شد(

 كاركرد. كيفيت يا حالت يعني عملكرد كه از سوي ديگر اگر بخواهيم واژه عملكرد را به صورت لغوي تعريف كنيم بايد بگوييم
 تعريف عملكرد ترين معروف. دارد اشاره سازماني عمليات انجام چگونگي بر كه است كلي يك سازه ي عملكرد نوآورانه بنابراين،
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8Fنيلي توسط

 اين مطابق "شته گذ   اقدامات كارايي و كيفيت اثر بخشي فرايند تبيين":  است شده ارائه )2002(همكاران و 9
 : شود مي  تقسيم جزء دو به عملكرد تعريف،

 تركيب بين رابطه يعني است، محصوالت يا توليد خدمات در منابع از سازمان استفاده چگونگي ي كننده توصيف كه كارايي) 1
  معين. بروندادهاي براي توليد دروندادها مطلوب و واقعي

 .  است اهداف سازماني به نيل ي درجه ي كننده توصيف كه اثربخشي) 2
 نظير هايي جنبه( بودن  دسترس در ،) مشتريان با نيازهاي بروندادها انطباق ي درجه( مناسبت قالب در معموالً اهداف اين

 مي تبيين ) نياز مورد استانداردهاي تحقق ي درجه( كيفيت و)  فيزيكي ي فاصله و دار هاي اولويت گروه ميان در ارائه فراواني،
 ).Nili & et al,. 2002(شوند

9Fمولين

ارزشيابي ":   دارد تأكيد زير شرح به آفريني ارزش و مديريت چگونگي بر عملكرد سنجش  از خود تعريف ) در2002( 10
 "ذينفعان ديگر و مشتريان براي ها آن آفريني ارزش و ها سازمان مديريت چگونگي

10Fپرات كه طور همان

 هم » ارزشيابي«ي  واژه زيرا .برخوردار است بيشتري غناي از مولين تعريف كند، مي تأكيد)  2005(  11
11Fنيلي خود كه طور همان ضمن، در.  دهد مي پوشش را كميت هم و كيفيت

 براي آفريني ارزش كند، مي اشاره نيز) 2005( 12
 ادراك چگونه را ها آن كليدي سازمان ذينفعان بدانند دارند نياز مديران شك، بي.  دارد كليدي نقش سازماني در موفقيت ذينفعان

 .مي كند ترغيب ذينفعان ادارك سنجش را به ها سازمان عملكرد، تعريف در امر اين تصريح مي كنند و
 در بااليي پذيري انعطاف و سرعت از كه هايي سازمان ايجاد سوي به حركت )، انجام داد1390( در پژوهشي كه ابراهيميان

 مفهوم سايه در اهدافي چنين حصول. است حياتي و جديد حلي راه برخوردارند ناپذير بيني پيش و ناپايدار متغير، محيط پاسخ
 مثابه به سازماني چابكي اهميت و ارزش تعيين دنبال به مقاله اين رو، از اين. آيد مي دست به »سازماني چابكي« نام به جديدي

 چابكي نظري مباني منظور، بدين. است ايجاد شده تغييرات مقابل در سازماني پذيري انعطاف و گويي پاسخ سرعت اساسي محور
 به توانند نمي سنتي هاي سازمان تحقيق، اين نتايج اساس بر. است شده بررسي عميق صورت به چابك هاي سازمان و سازماني
 ممكن غير را آنها حيات تداوم امر اين بعد وهله در بدهند، موقع به پاسخ خود پيرامون محيط تحوالت و تغيير و مشتريان نيازهاي

 از جمله مجازي هاي سازمان و يادگيرنده هاي سازمان كه است داده نشان گوناگون منابع بررسي و پژوهش همچنين،. سازد مي
 با را خود توانند مي تر سريع و بهتر چابك، هاي سازمان به مربوط هاي ويژگي از برخورداري سبب به كه هستند هايي سازمان
 .بمانند باقي رقابت صحنه در طريق اين از و سازند سازگار خود پيراموني محيط

 تاثير و الكترونيكي تامين هاي زنجيره در ريسك ايجاد عوامل مدل ارايه هدف )، با1389( در پژوهش ديگري كه رجب زاده 
 شاخص بررسي با و پرداخته آنان هاي مولفه و عوامل اين شناسايي به ،امجام داد سازمان غيرمالي و مالي عملكرد بر ريسك اين

 و مخابرات حوزه در فعال هاي شركت عملكرد بر را الكترونيكي تامين زنجيره ريسك تاثيرغيرمالي،  مالي و مناسب عملكرد هاي
 مديريت و شناسايي كه كند مي   پيشنهاد ساختاري سازي مدل و همبستگي سنجش راستا اين در. نمايد مي بررسي الكترونيك

 از و كاربردي هدف، نظر از مقاله پژوهش روش. دارد سازمان عملكرد بهبود بر سزايي به تاثير الكترونيكي تامين زنجيره ريسك
 است. همبستگي نوع از و توصيفي و كمي ها، داده نوع نظر

 انعطاف پذيري تأثير و آنها و تبيين پذيري انعطاف بر مؤثر عوامل شناسايي هدف تحقيقي با )،1389پور، ( حاجياز سوي ديگر
سپس . كرد بررسي سازماني انعطاف پذيري براي موجود هاي چارچوب و ها الگوتحقيق  اين در داد و انجام سازماني عملكرد بر

 ها سازمان در پذيري انعطاف مختلف و انواع شناسايي سازماني پذيري انعطاف براي نياز مورد مديريتي و سازماني هاي قابليت
 و انعطاف پذيري سازماني بين رابطه آن در كه شد ارائه سازماني انعطاف پذيري الگويي براي نتيجه در .گرديد بندي طبقه

 نتايج اساس بر. بخشيد بهبود و كرد اندازه گيري پذيري را انعطاف توان مي الگو اين براساس. گردد مي تبيين سازماني عملكرد

                                                 
9 Nili 
10 Moullin 
11 Pratt 
14  Nilli  
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 شناخت شرايط سازماني، فرهنگ تصميم گيري، الگوي مديريت، تيم هاي ويژگي سازماني شامل قابليت پنج اثر اين پژوهش
 انعطاف و عملياتي پذيري انعطاف بعد دو سازماني شامل ف پذيري انعطا اثر و گرفت قرار تأييد مورد سازماني هويت و محيط
 گرديد. آشكار سازماني نيز عملكرد بر راهبردي پذيري
12Fلوسيا

 طلبي فرصتقابليت  سطح مستقيم تاثير از مشترك تحليل و تجزيه دنبال به نيز تحقيقي انجام داد كه)، 2013، (13
 واسطه اثر بررسي به كه بود شركت اينترنت بر مبتني هاي آوري فن داخلي انتشار و پذيرش و عملكرد بر شركت يك تكنولوژي

 100 از بررسي يك از حاصل نتايج از مطالعه اين. پرداختنفوذ مي كند  شركت اعمال عملكرد داخل و قابليت بين رابطه بر كه
پذيرش و  شركت آوري فن فرصت طلبي سطح كه دهد مي نشان نتايج. كردشركت آمريكايي استفاده  109 و شركت اسپانيايي

 تاثير نهايت در. عملكرد مي باشد بر مثبت تاثير يك داراي همچنين و تاثير قرار مي دهد شركت را تحت داخل آوري فن انتشار
 آمريكايي، هاي شركت براي كه حالي در. است متفاوت كشورها سراسر در عملكرد بر تكنولوژيكي طلبي فرصت مستقيم غير

 ادغام در بايد دارد. مديران عملكرد بر مثبت تاثير يك شركا مي باشد با ارتباطات به مربوط كه هايي ها به فعاليت آوري فن ادغام
 كنند. تمركز آوري فن اين

13Fچين وي چندر پژوهشي كه 

 قابليت ديدگاه از عملكرد نوآورانه بر تكنولوژيكي طلبي فرصت اثر بررسي به انجام داد، )،2012،(14
 از ها داده تحليل و با تجزيه. بازار مربوطه دارد احتماالت يا و شركت به بستگي اثري چنين اين و دريافت كه ،پرداختپويا  هاي
 .عملكرد نوآورانه مي باشد بر مثبت اثر يك داراي آوري فن طلبي فرصت كه به اين نتيجه رسيد كه تايوان، توليدي صنايع انواع

 بطور مثبت و بيروني تعديل مي گردد شبكه و بازار بوسيله گرايش  بطور منفي  آوري فن طلبي سازمان و فرصت  عملكرد ارتباط
 ارتباط و تكنولوژيكي تغييرات به پويا هاي قابليت رويكرد اساسي موضوع نتايج اين. است شده تعديل آوري فن آشفتگي توسط
را  افزايي هم اثر هر كه توليد بازار گيري جهت و آوري فن فرصت طلبي يافته هاي .را تاييد مي كنند )سازماني و محيطي( متني

 .است شركت يك رقابتي مزيت چيزي بيشتر از يك منبع نفوذي تكنولوژيكي طلبي فرصت تاكيد مي كند كه رد مي كند،
 مواد و روش ها  -2

نفر انتخاب گرديد و جهت جمع آوري داده ها پرسشنامه  148با توجه به ويژگي هاي تعريف شده تعداد اعضاي جامعه آماري 
 عيتوز پرسشنامه 148 از و باشدي م عدد 45 قيتحق نياي رهايمتغ تعداد نكهيا به توجه باطراحي شده بين اعضا توزيع گرديد. 

 جمع پرسشنامه تعداد شد گفته آنچه اساس بر كه است شدهي آور جمع پرسشنامه 106 تعداد مكرر مراجعات وي ريگيپ با شده،
ي ا نمونه حجم كه است شدهي آور جمع ازين مورد پرسشنامه تعداد حداقل و باشدي م رهايمتغ تعداد برابر 2 از شيب شدهي آور

 .باشدي م ها داده ليتحل جهت مناسب
 مورد ميمفاه تيوضع تا ديگرد درخواستي صنعتي واحدها رانيمد از و ديگردي طراح سوال 45 باي ا پرسشنامه راستا نيا در

 بوده استاندارد پرسشنامه. ندينما نييتع كرتيلي ل نهيگز 5 فيط از منتخبي ها پاسخ قالب در را خودي ديتول بنگاه دري بررس
 ازيي ايپا برآورد جهت .است شده رسانده دياسات دييتا به آن شيرايو و ترجمه از پس و بوده برخوردار الزميي روا از لذا و است
 با برابر پرسشنامه كل كرونباخي آلفا بيضريي بازآزما روش اساس بر .است شده استفاده) كرونباخي آلفايي (بازآزما روش
 .است قبول قابل حد در و 7/0ي باال آن زانيم كه شد، برآورد 938/0

با توجه به مطالعه ادبيات موجود در باب تحقيق و همچنين بر اساس نظرات خبرگان مدل مفهومي تحقيق به صورت زير ارائه مي 
 گردد:

 
 
 

14F(متيو ثاركيس مدل مفهومي :)1شكل شماره (

15،2011( 

                                                 
13 Laura Lucia 
14 Chien-Wei Chen 
15 Matthew Sarkees 

ي طلب فرصت
 

 داتيتاك
 

 سود، درآمد،
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 نتايج و بحث -3
اين  كه در گرفت قرار تحليل مورد LISRELافزار  نرم بوسيله اين تحقيقاز پرسشنامه  حاصل شده آوري جمع داده هاي

اسميرنوف استفاده گرديد. بعد از آن با استفاده از تحليل -بخش جهت بررسي نرمال بودن داده هاي پژوهش از آزمون كولموگروف
رديد كه نتايج نشان داد كه ساختار عاملي محاسبه گ tعاملي تائيدي و مدل يابي معادالت ساختاري بار عاملي استاندارد و آماره 

سپس به بررسي فرضيه . پرسشنامه براي تمام متغير ها قابل تائيد است و همچنين همبستگي هاي مشاهده شده معنادار است
 .هاي پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاري براي سنجش رابطه بين متغيرها استفاده گرديد

 
 كولموگروف) -هاي متغيرهاي مستقل و وابسته (اسميرنوفتوزيع دادهبررسي : )1(شماره  جدول

فرصت طلبي  هاي توزيع نرمالشاخص
 ارزش بازار سود شركت درآمد شركت تاكيدات بازاريابي تكنولوژيكي

 106 106 106 106 106 حجم نمونه

پارامترهاي توزيع 
 نرمال

 330/3 345/3 362/3 414/3 313/3 ميانگين
انحراف 

 541/0 506/0 415/0 555/0 371/0 معيار

 869/1 191/2 172/1 821/0 251/1 كولموگروف -آمارة اسميرنوف
 002/0 000/0 128/0 511/0 087/0 داري آزمونسطح معني

 نرمال نيست نرمال نيست نرمال است نرمال است نرمال است نتيجة آزمون
 نتيجة آزمون طبق قضية

 نرمال است نرمال است ---- ---- ---- حد مركزي

اسميرنوف گواه بر عدم نرمال بودن داده هاي دو متغير سود شركت و  -گردد نتايج آزمون كولموگروفگونه كه مشاهده ميهمان
مي باشد بنابر قضيه حد  30مي باشد و اين تعداد بزرگتر از  106باشد؛ اما از آنجاييكه حجم نمونه كل برابر با ارزش بازار مي

 .مركزي مي توان توزيع جامعه را نرمال در نظر گرفت و براي انجام آزمون فرضيات آماري از روش هاي پارامتريك استفاده نمود 
محاسبه شده است. در جدول زير  tادالت ساختاري بارعاملي استاندارد و آماره يابي مع  براي تحليل عاملي تائيدي و مدل

 متغيرهاي پژوهش به همراه نام اختصاري آنها آورده شده است.
 

 عالمت اختصاري متغير
 TOP فرصت طلبي تكنولوژيكي

 ME تاكيدات بازاريابي
 REV درامد سازمان
 PRO سود سازمان
 MAV ارزش بازار

 ) جدول ابعاد اختصاري متغيرهاي پژوهش2( شمارهجدول 
 

)ارائه شده است. بار عاملي استاندارد تحليل عاملي  1تحليل عاملي تائيدي متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي در نمودار شماره(
هاي  (گويهتائيدي براي سنجش قدرت رابطه بين متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي(متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهده آن 

بدست آمده است. بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه براي متغير فرصت طلبي  3/0پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از 
 تكنولوژيكي قابل تائيد است. 
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 ) بار عاملي استاندارد تحليل عاملي متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي1 (شماره  رنمودا

)بارعاملي 2بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. براساس نتايج مشاهده شده در نمودارشماره (
باشد. بنابراين  مي 96/1% مقداري بزرگتر از 5هاي سنجش هر يك از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمينان  شاخص tآماره 

 ت.هاي مشاهده شده معنادار اس همبستگي

 
 ) آماره معناداري تحليل عاملي متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي2( شماره نمودار

همچنين ساختار عاملي پرسشنامه براي متغيرهاي تاكيدات بازاريابي، درآمد سازمان، سود سازمان و ارزش بازار نيز قابل تاييد مي 
 باشد. و همبستگي هاي مشاهده شده نيز معنادار مي باشند.

 هاي تحقيق خواهيم پرداخت.اين قسمت به بيان و بررسي فرضيهدر 
 .بين  فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد آن رابطه معناداري وجود دارد

از مدل معادالت ساختاري نهايي براي سنجش رابطه بين دو متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد استفاده شده است. 
افزار ليزرل ترسيم شده است. نتايج حاصل از  ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم  )3 (مدل نهائي در نمودار شماره 

 ارائه شده است.  ) 4 (دل نيز در نمودارشمارههاي م سنجش معناداري داده
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 نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد آن :)3شماره ( نمودار

 
  نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد آن t-valueآماره  ):4(شماره نمودار

 
 انجام شده: براساس محاسبات

دهد اين  بدست آمده است كه نشان مي 87/0بار عاملي استاندارد بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد سازمان برابر  -
دهد همبستگي مشاهده شده معنادار  بدست آمده است كه نشان مي 39/10نيز  tرابطه بسيار مطلوب و قوي است. مقدار آماره 

 :شاخص هاي برازش مدل برابر است بااست. بنابراين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان تاثير مثبتي بر درآمد سازمان دارد. 
 ): شاخص هاي برازش مدل3(شماره  جدول

p هاي برازششاخص value− IFI GFI CFI RMSEA 
 051/0 894/0 917/0 961/0 000/0 مقادير به دست آمده

 
براي سنجش رابطه از مدل معادالت ساختاري نهائي .بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود آن رابطه معناداري وجود دارد

ارائه شده است.  )5 (بين دو متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود آن استفاده شده است. مدل نهائي در نمودار شماره
هاي مدل نيز در  افزار ليزرل ترسيم شده است. نتايج حاصل از سنجش معناداري داده اين مدل با اقتباس از برونداد نرم 

 ائه شده است. ار )6 (نمودارشماره 



 103                                                                                                 و عملكرد نوآورانه يابيبازار داتيتأك ،يكيتكنولوژ يها فرصت نيرابطه ب يبررس

 
 نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود آن :)5( شماره نمودار

 

 
  نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود آن t-valueآماره  :)6( شماره نمودار

 براساس محاسبات انجام شده:
دهد اين  بدست آمده است كه نشان مي 72/0بار عاملي استاندارد بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود سازمان برابر  

دهد همبستگي مشاهده شده معنادار  بدست آمده است كه نشان مي 30/8نيز  tرابطه بسيار مطلوب و قوي است. مقدار آماره 
 مان تاثير مثبتي بر سود سازمان دارد. است. بنابراين فرصت طلبي تكنولوژيكي ساز

 شاخص هاي برازش مدل برابر است با :
 شاخص هاي برازش مدل :)4(شماره  جدول

      هاي برازششاخص
 034/0 86/0 901/0 938/0 000/0 مقادير به دست آمده

 .بين  فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار رابطه معناداري وجود دارد
از مدل معادالت ساختاري نهائي براي سنجش رابطه بين دو متغير فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار استفاده شده 

افزار ليزرل ترسيم شده است. نتايج  ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم  ) 7(است. مدل نهائي در نمودار شماره 
 ارائه شده است.  ) 8 (هاي مدل نيز در نمودار شماره  حاصل از سنجش معناداري داده

 
 نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار :)7(شماره نمودار
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 نتايج تائيد مدل نهائي ارتباط بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار t-valueآماره ): 8(شماره  نمودار

بدست آمده  86/0بار عاملي استاندارد بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار برابر  نجام شدهبراساس محاسبات ا
دهد  بدست آمده است كه نشان مي 15/10نيز  tدهد اين رابطه بسيار مطلوب و قوي است. مقدار آماره  است كه نشان مي

 فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان تاثير مثبتي بر ارزش بازار دارد.  همبستگي مشاهده شده معنادار است. بنابراين
 :شاخص هاي برازش مدل برابر است با

 ): شاخص هاي برازش مدل 5(شماره  جدول
      هاي برازششاخص

 043/0 747/0 812/0 837/0 000/0 مقادير به دست آمده
 

 .دارد تكنولوژيكي و درآمد سازمان تاثير مثبتي تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي 
براي پاسخ به اين فرضيه و دو فرضيه بعدي پژوهش الزم است تا با نقش متغير تاكيدات بازاريابي در مدل مفهومي تحقيق حاظر 

  گر را دارد.آشنا شويم. متغير تاكيدات بازاريابي در اين پژوهش نقش يك متغير ميانجي يا واسطه يا مداخله
افزار ليزرل ترسيم  ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم  ) 9 (مدل معادالت سارختاري اين فرضيه در نمودار شماره 

 ارائه شده است.  ) 10 (هاي مدل نيز در نمودارشماره شده است. نتايج حاصل از سنجش معناداري داده

 
 تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمدنتايج تائيد مدل تاثير ): 9(شماره نمودار
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 نتايج تائيد مدل تاثير تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و درآمد t-value) آماره 10 (شماره نمودار

 شاخص هاي برازش مدل برابر است با :
 شاخص هاي برازش مدل :)6( شماره جدول

      هاي برازششاخص
 027/0 911/0 934/0 893/0 000/0 مقادير به دست آمده

 
 داده شده است. نشان ول زير ضرايب مسير بين متغيرها و اثرات مستقيم و غير مستقيمادر جد

 )βضريب مسير ( مسير

 به متغير از متغير

 88/0 بازاريابيتاكيدات  فرصت طلبي تكنولوژيكي
 48/0 درآمد سازمان تاكيدات بازاريابي

 جدول ضرايب مسير  :)7( شماره جدول
 

 اثر غير مستقيم اثر مستقيم مسير

 به متغير از متغير

 42/0 58/0 درآمد سازمان فرصت طلبي تكنولوژيكي
 جدول  اثرات :)8(شماره جدول 

 
شود كه متغير ميانجي اينكه اثر غير مستقيم كمتر از اثر مستقيم مي باشد، نتيجه مي) و با توجه به  7با توجه به خروجي جدول (

 شود.تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و درآمد سازمان تاثير مثبتي ندارد و فرض پژوهش تاييد نمي
 .دارد اثير مثبتي تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و سود سازمان ت

افزار ليزرل ترسيم  ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم  )11 (مدل معادالت ساختاري اين فرضيه در نمودار شماره  
 ارائه شده است.  )12(هاي مدل نيز در نمودارشماره  شده است. نتايج حاصل از سنجش معناداري داده
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 آننتايج تائيد مدل تاثير تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود  ).11(شماره نمودار

 
 بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و سود آننتايج تائيد مدل تاثير تاكيدات بازاريابي  t-valueآماره  :)12(شمارهنمودار 

 :شاخص هاي برازش مدل برابر است با
 ): شاخص هاي برازش مدل 9( شماره جدول

      هاي برازششاخص
 022/0 885/0 905/0 837/0 000/0 مقادير به دست آمده

 در جدول زير ضرايب مسير بين متغيرها و اثرات مستقيم و غير مستقيم داده شده است.
 جدول ضرايب مسير :)10(شماره  جدول
 )βضريب مسير ( مسير

 به متغير از متغير

 0.86 تاكيدات بازاريابي فرصت طلبي تكنولوژيكي
 0.78 سود سازمان تاكيدات بازاريابي
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 ): جدول اثرات11جدول شماره (

 اثر غير مستقيم اثر مستقيم مسير

 به متغير از متغير

 67/0 22/0 سود سازمان فرصت طلبي تكنولوژيكي
 

شود كه متغير ميانجي اثر غيرمستقيم بيشتر از اثر مستقيم مي باشد، نتيجه مي) و با توجه به اينكه 9با توجه به خروجي جدول (
 شود.تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و سود سازمان تاثير مثبتي دارد و فرض پژوهش تاييد مي

مدل معادالت سارختاري اين فرضيه در .دارد  تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و ارزش بازار تاثير مثبتي
افزار ليزرل ترسيم شده است. نتايج حاصل از سنجش  ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم  )13 (نمودار شماره 
 ارائه شده است.  )14 (هاي مدل نيز در نمودارشماره معناداري داده

 
 نتايج تائيد مدل تاثير تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار :)13 (شماره نمودار

 
 نتايج تائيد مدل تاثير تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي سازمان و ارزش بازار t-valueآماره  :)14 (شمارهنمودار 

 ) شاخص هاي برازش مدل 12( شماره جدول
      هاي برازششاخص

 032/0 892/0 83/0 914/0 000/0 مقادير به دست آمده
براساس نتايج بدست آمده كه در جدول باال مشاهده مي كنيد، ما ابتدا به برازش كلي مدل مي پردازيم كه با توجه به اينكه سطح 

مناسب بودن برازش مدل مي باشد. با توجه به شاخص هاي بدست آمده مي توان شده است، نشان از  05/0معناداري كمتر از 
نتيجه گرفت كه مدل از برازش مناسبي برخوردار شده است.در جدول زير ضرايب مسير بين متغيرها و اثرات مسقيم و غير 

  مستقيم داده شده است.
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 جدول ضرايب مسير :)13(شماره  جدول
 )βضريب مسير ( مسير

 به متغير متغيراز 

 84/0 تاكيدات بازاريابي فرصت طلبي تكنولوژيكي
 39/0 ارزش بازار تاكيدات بازاريابي

 
 ): جدول اثرات14(شماره  جدول

 اثر غير مستقيم اثر مستقيم مسير

 به متغير از متغير

 32/0 41/0 ارزش بازار فرصت طلبي تكنولوژيكي
 

 
شود كه متغير ميانجي توجه به اينكه اثر غيرمستقيم كمتر از اثر مستقيم مي باشد، نتيجه مي) و با 11با توجه به خروجي جدول (

 شود.تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و ارزش بازار تاثير مثبتي ندارد و فرض پژوهش تاييد نمي
مشخص شده است. اين مدل با  )16 (در نمودار  مدل نهايي تحقيق بر اساس متغيرهاي اصلي تحقيق و معيارهاي هركدام

) 17 (هاي مدل نيز در نمودار شماره افزار ليزرل ترسيم شده است. نتايج حاصل از سنجش معناداري داده  اقتباس از برونداد نرم
 ارائه شده است.

 
 مدل نهايي تحقيق :)16( شماره نمودار
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 نتايج تائيد مدل نهائي تحقيق t-valueآماره ):17( شماره نمودا

بر اساس مدل نهايي، به وضوح ديده مي شود كه رابطه بين تمامي مولفه ها كه در مدل ابتدايي تحقيق آمده بود مثبت و معنادار 
 است. بنابراي مدل نهايي تحقيق تاييد مي گردد.

 نتايج و بحث -3
فرضيه اول درباره  3كه  فرضيه در اين تحقيق ارائه شد 6تعداد  همانطوركه گفته شد براساس بررسي جامع در ادبيات موضوع،

فرضيه ديگر درباره تاثير  3تاثير فرصت طلبي تكنولوژيكي بر ابعاد عملكرد كه شامل درآمد، سود و ارزش بازار است مي باشد و 
 .  تاكيدات بازاريابي بر رابطه بين فرصت طلبي تكنولوژيكي و شاخصه هاي عملكرد مي باشد

با استفاده از روش معادالت ساختاري به آزمون فرضيات پرداخته شد كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده  ذكر شدمانگونه كه ه
 است.

 نتايج آزمون فرضيات :)15(شماره  جدول
 نتيجه R2 t اثر فرضيه
 فرضيه تاييد مي گردد 39/10 87/0 مستقيم اول
 گرددفرضيه تاييد مي  30/8 72/0 مستقيم دوم
 فرضيه تاييد مي گردد 15/10 86/0 مستقيم سوم

 فرضيه تاييد نمي گردد _ 42/0 *غير مستقيم چهارم
 فرضيه تاييد مي گردد _ 22/0 غير مستقيم پنجم
 فرضيه تاييد نمي گردد _ 32/0 *غير مستقيم ششم

 
و غير مستقيم متغير مستقل و متغير وابسته محاسبه براي تاييد اثر غير مستقيم همانطور كه در بخش قبل بيان گرديد اثر مستقيم 

 تاييد نمي گردد. اين فرضيه هااثر غير مستقيم كمتر از اثر مستقيم مي باشد  ششمفرضيه چهارم و در  شد و از آنجا كه
بيشتر بودن تاثير فرضيه آخر تنها فرضيه پنجم مورد تائيد واقع شد و دو فرضيه ديگر به دليل  3همانطور كه مشاهده مي گردد از 

 مستقيم نسبت به تاثير غير مستقيم تائيد نگرديدند.
ها بايد به ايجاد توانمندي  ها و شركت از آنجايي كه فرصت طلبي تكنولوژيكي بر تمامي ابعاد عملكرد تاثير زيادي دارد سازمان 

ظرفيت هاي الزم در سازمان تمام تالش در اين زمينه و برنامه ريزي هاي استرتژيك و راهبردي در جهت نيل به سمت ايجاد 
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و طراحي استراتژي  آموزش نيروي انساني خود را انجام دهند. فعاليت هايي از قبيل سرمايه گذاري بر روي زيرساختهاي سازمان ،
 بلند مدت جهت ارتقاي فرهنگ سازماني و از اين قبيل.

عملياتي و نتايج كوتاه مدت توجه دارند و به مقوالت  ابعادبه  مديران صرفاً مهندسان و بررسي ها نشان داده اند كه اكثر
. اين كوته بيني موجب شده است  كه تأثيرات اقدامات امروز خود را بر آينده ي سازمان ناديده بگيرند. استراتژيك بي توجه هستند

در اينصورت  .ريت كمك مي كندسيستم مدي به حذف اين نارسايي از مديريت تكنولوژي با تأكيد بر اهداف استراتژيك سازمان،
سازمان توانايي شناسايي فرصت ها و تهديدات محيط رقابتي امروزه را بدست خواهد آورد و همچنين در بهبود نقاط ضعف و 

 سياستهاي دولتي و نهادهاي آموزشي، تقويت هرچه بيشتر نقاط قوت خود موفق عمل خواهد كرد.  در پارادايم هاي صنعتي،
ساختارها و  و برنامه هاي آموزشي در رشته هاي مهندسي و مديريت.ولوژي وكسب و كار ناديده گرفته شده استارتباط بين تكن

ها بايد در اجراي برنامه  بنابراين سازمان .نهادهاي مرتبط با آنها، كارايي خود را از دست داده و به بازنگري هاي جديد نياز دارند
 تا رسيدن به هدف خود كه افزايش كارايي و عملكرد است را تسهيل كنند.هاي آموزشي با جديت بيشتري حركت كنند 

امروزه ضرورت ايجاد تغيير و نوآوري شناخته شده است و هيچ مديري نمي تواند به مدت طوالني نسبت به نوآوري بي توجهي 
نوآوري ها را بپذيرند  شهامت، بايد بامديران  ها و محيط مشهود است و نشان دهد و واقعيت اين است كه وجود تغيير در سازمان

 و بدانند كه هستي آنها وابسته به تغيير و نوآوري است و به پديده فرصت طلبي تكنولوژيكي بيش از پيش توجه نمايند.
ه و تاثير تاكيدات بازاريابي تنها در يك مورد به تائيد رسيد كه حاكي از نقش نه چندان موثر آن بر رابطه بين عملكرد نوآوران

فرصت طلبي تكنولوژيكي مي باشد ولي در عين حال سازمان ها بايد تاكيدات خود را بر روي رشد صنعت و سرعت آن معطوف 
نمايند و همچنين بايد در پي ايجاد محصول و يا خدمتي نو و متفاوت نسبت به ديگر رقبا باشند و اين امر جز با فرصت طلبي 

 تكنولوژيكي محقق نمي گردد.
شايد آن يك منبع منحصر به فرد باشد و شايد هم يك فرايند پيچيده و يا يك قابليت . در بازار به دنبال سود هستند شركت ها 

درك و واكنش به تغيير تكنولوژيك يكي از راههاي بالقوه  كسب سود رقابتي توسط شركت ها مي . كه اين سود را توليد مي كند
ك شرايط از ديگر شركت ها قويتر باشند به يكي از پيشگامان صنعت خودشان تبديل باشد. در نتيجه شركت هايي كه از لحاظ در

مانند . پيشرفت هايي كه ممكن است به كسب و كار آنها تأثير گذار باشد .مي شوند كه به پيشرفت هاي تكنولوژيك توجه دارند
ازميان منافع ديگر . مشتري را تشخيص دادند آن دسته از شركت هايي كه به طورصحيح تأثير مهم اينترنت بركسب وكار و رفتار

 .به كسب دانش و زمان پرداختند و اين امر به آنها اين امكان را داد تا قبل از رقباي خود دست به كار شوند
جايگاه بازاريابي، اهميت زيادي به استفاده موثر از منابع، دارايي ها و قابليت ها در دو جنبه درك و واكنش به فرصت طلبي 

كنولوژيك مي دهد و همانند نقاط حساس و مهم بازاريابي داخلي و خارجي كه ايده هاي محرك و مشتري ها و گردش نقدي ت
چنانچه سازمان نتواند به تغييرات تكنولوژيكي . ضعيف تري نسبت به رقباي خود دارند بدون وجود بازاريابي دچار زيان مي گردند

 ، سودها و ارزش بازار سازمان دچار زيان خواهد شد.درآمدها  درك و واكنش مناسب نشان دهد
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