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 دهیچک

 عملکرد هب بیشتری توجه هاشرکت است الزم رقابت، عرصه در مستمر و فعال حضور برای امروزی، دنیای در بازار شدن رقابتی به توجه با

 میانجی قشن با شرکت عملکرد بر بازار حسگری قابلیت تأثیر بررسی پژوهش این از هدف .باشند داشته آن بر گذارتأثیر عوامل و خود

 خودروسازی تشرک هاینمایندگی کارکنان میان در رقابت شدت و بازار پویایی گرتعدیل نقش و برند مدیریت سیستم و نوآوری قابلیت

 .است پیمایشی -توصیفی نوع از هاداده گردآوری روش اساس بر و کاربردی هدف ازنظر حاضر پژوهش .است تهران شهر در خودروایران

 بر نمونه حجم .است تهران شهر در خودرویرانا خودروسازی شرکت هاییندگینما کارکنان شامل و محدود پژوهش این یآمار جامعه

 انخبرگ تأیید بهنامه پرسش روایی .است آمدهدستبه  مرحله چند یاخوشه یریگنمونه روش با نفر 282 شامل کوکران فرمول اساس

 افزارنرم و ساختاری معادالت یسازمدل از هاداده تحلیل و یهتجز منظوربه  .است شده تأیید کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی و رسیده

 عملکرد و رندب مدیریت سیستم نوآوری، قابلیت بر بازار حسگری قابلیت که دهدمی نشان پژوهش نتایج .است شده استفاده اس ال پی

 هم .دارد ریمعنادا و مثبت تأثیر شرکت عملکرد و برند مدیریت سیستم بر نیز نوآوری قابلیت .دارد معناداری و مثبت تأثیر شرکت

 عملکرد بر بازار ریحسگ قابلیت رابطه بر نیز نوآوری قابلیت .دارد معناداری و مثبت تأثیر شرکت عملکرد بر برند مدیریت سیستم چنین

 بر بازار پویایی .ددار میانجی نقش شرکت عملکرد بر بازار حسگری قابلیت رابطه بر برند مدیریت سیستم و داشته میانجی نقش شرکت

 تعدیلی نقش کتشر عملکرد بر برند مدیریت سیستم رابطه بر بازار پویایی .دارد تعدیلی نقش شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه

 مدیریت تمسیس رابطه بر رقابت شدت نیز نهایت در و دارد تعدیلی نقش شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر رقابت شدت .دارد

 تنها هن برتر حسگری قابلیت با ییهاشرکت که است ارزش دارای جهت آن از پژوهش این .دارد تعدیلی نقش شرکت عملکرد بر برند

 .خشندب سرعت توانندمی نیز را توسعه ندیفرآ بلکه کنندمی حفظ را دیجد خدمات توسعه و محصول یهانهیهز
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 مقدمه

 علیف موقعیت تعیین در تواندمی اقتصادی بنگاه هر عملکرد

 راهبردی، اهداف به دستیابی در موفقیت میزان و بنگاه

 بهبود هایفعالیت و هابرنامه آینده، هایگیریجهت و حرکت

 .(0292همکاران، و نژادمیاسل) باشد مؤثر دهنده

 نآ بر گذارتأثیر عوامل و شرکت عملکرد به توجه رو این از

 حسگری قابلیت همچون متغیرهایی .دارد شایانی اهمیت

 2بازار پویایی ،2نوآوری قابلیت ،3برند سیستم مدیریت ،0بازار

 ردعملک بر گذارتأثیر متغیرهای از دسته آن از 5رقابت شدت و

 .(7،3108همکاران و لیکوم) هستند 6شرکت

 با مرتبط یهایتئور و یهاپژوهش تواندیم یحسگر

 قلمرو میمفاه ازجمله و سازد یغن را سازمان و تیریمد

 مباحث حوزه در آن از توانیم که است یاجتماع یروانشناس

 .(0291خدامی، و )اصانلو نمود استفاده یابیبازار

 که ستا بازاریابی یهاتیقابل این از یکی بازار یحسگر تیقابل

 ازمانس یتوانای و داشته یاتیح ینقش وکارکسب تیموفق در

 در بمناس یهاپاسخ ینیبشیپ و بازار راتییتغ از شدن آگاه از

 قوی گریحس قابلیت با هاشرکت و است یبازاریاب اقدامات

 را یآت و یفعل مشتریان یهاخواسته و ازهاین توانندمیبهتر

 .(0292 غالمی، و شهری زادهحسین) کنند یشناسای

 یآورجمع تا سازدیم قادر را یسازمان گرانیباز گریحس

 تدرس استفاده و وتحلیلتجزیه ،یگذاراشتراک به ،اطالعات

 آورند دست به را آمدهدست به یهانشیب و بازار اطالعات از

 .(3106 ،8همکاران و مارای)

 هاتن نه است ممکن برتر حسگری قابلیت با ییهاشرکت

 کنند حفظ را دیجد خدمات توسعه و محصول یهانهیهز

 و ژانگ) بخشند سرعت را توسعه ندیفرآ است ممکن بلکه

 و مهم عوامل از بازار گریحس قابلیت بنابراین (؛3102 ،9وو

 یزن نوآوری میان این در .است هاشرکت عملکرد بر گذارتأثیر

 مزیت و داشته بسزایی اهمیت هاشرکت و سازمان برای

                                                           
0. Market sensing capability 
3. Brand management system 

2. Innovation capability 
2. Market dynamics 
5. Competitive intensity 
6. Firm performance 

7. Likoum et al 
8. Murray et al 

 و مدیران راستا همین در .نمایدمی ایجاد را پایدار رقابتی

 و تطبیق جهت در ینوآور و خالقیت قدرت از باید کارکنان

 یهاشیوه تولید، خطوط سریع، تغییرات با شدن هماهنگ

 .(0290 همکاران، و یوسفی) کنند استفاده غیره و مدیریتی

 جدید یهاروش توسعه طریق از که است یفرایند ینوآور

 خدمات، و محصوالت ها،حلراه راهکارها، ایجاد و ستد و داد

 مشتریان و کنندگانعرضه سازمان، یبرا را افزوده ارزش

 .(0295 همکاران، و مرتضوی) آوردمی فراهم

 به دستیابی هدف با منطقه چندین در زمانهم نوآوری

 و کیلیک) کنندمی رقابت هاشرکت موفقیت و عملکرد

 .(3105 ،01همکاران

 عملکرد بر شرکت نوآوری سازنده اثر مورد در تجربی شواهد

 (3102 ،00یانگ و توای) دارد وجود امروزی دنیای در تجاری

 میان در شرکت عملکرد محرک کی عنوانبه  شرکت نوآوری

 شدت .دردا قرار وادگیخان 03متوسط و کوچک هایشرکت

 در را خود یریگجهت که دهدیم اجازه هاشرکت به نوآوری

 و آورده دست به دیجد یهافرصت و بازار به یدسترس ،بازار

 .(3102 ،02همکاران و گی)کر کنند ایجاد رقابتی مزیت

 رویکردهای و هاچالش دنبال به نوآورانه هایشرکت رو این از

 جدید خدمات و محصوالت توسعه مسئله، حل برای جدید

 .(3102 ،02چو و هانگ) هستند

 تمدیری هایسیستم کنندهتعیین سازمانی نوآوری رواین از

 .(3107 همکاران، و رمضانی) هستند برند

 است آن راهبرد و سازمان یک هایفعالیت اصلی محور برند

 .(3102 ،05مریلیس و بومگارت)

 شنق برند مدیریت هایسیستم دادندکه نشان پژوهشگران

 .(3102 ،06پرس و دنیز) دارند شرکت عملکرد در مهمی

 نظورمبه  مؤسسات که کنندمی پیشنهاد پژوهشگران میان این در

 و عمناب مستمر طوربه  باید محیطی تغییرات به گوییپاسخ

 .نمایند ایجاد را مجدد دهیشکل و کرده اصالح را خود هایقابلیت

9. Zhang & Wu 
01. Kilic et al 
00. Tsai & Yang 
03. SME 

02. Craig et al 
02. Hung & Chou 

05. Baumgarth&Merrilees 
06. Dunes&Pras 
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 تمحصوال و فرایندها تا دهدمی اجازه هاشرکت به پویا هایقابلیت

 .(0292 همکاران، و زادهنکوئی) نماید ایجاد را جدیدی

 ارندد باالتری رقابتی توان که هاییشرکت رقابتی بازارهای در

 هستند رقابتی مزیت دارای سازمانی هایمهارت و منابع در

 .(0296 همکاران، و ازبریپورابراهیم)

 ربوطم تغییرات از ناشی دائمی نوسانات دهندهنشان بازار پویایی

 بر هک است رقبا ساختار و کنندگانمصرف تقاضای فناوری، به

 .(3108 همکاران، و )لیکوم گذاردمی تأثیر شرکت فرایندهای

 رقابتی دنیای و باال اطمینان عدم با بازار پویایی شرایط در

 نبالد به شدتبه  رقابتی مزیت کسب برای هاشرکت کنونی،

 وردم در شرکت انتخاب بر رقابت .هستند رقابت به دستیابی

 هاشرکت و گذاشته تأثیر عملکرد استاندارد و اقدامات ساختار،

 هب را پذیریآسیب راهبردهای مواقع برخی در تا کندمی وادار را

 عملکرد بنابراین (؛0297 همکاران، و حسینی) بگیرند خود

 حاظازل که بوده شرکت یک یاعضا یوربهره از بازتابی سازمانی

 یگیراندازه سازمان گسترش و توسعه رشد، سود، درآمد،

 دارد نظر در پژوهش حالاین با .(0297 شهیر، دلجوی) شودمی

 گرفتن نظر در با بازار حسگری قابلیت که دهد پاسخ سؤال این به

 قشن و برند مدیریت سیستم و نوآوری قابلیت میانجی نقش

 کارکنان میان در رقابت شدت و بازار پویایی گرتعدیل

 تهران شهر در خودرو ایران خودروسازی شرکت هاینمایندگی

 دهد؟می قرارتأثیر  تحت را شرکت عملکرد میزان چه به

 

 پژوهش نظری مبانی

 قیرط از که است یندیفرا یحسگر :بازار حسگری قابلیت

 اطرافش طیمح خصوص در را الزم اطالعات سازمان یک آن

 ملع آن اساس بر کرده، ریتفس را اطالعات نیا و کرده کسب

 قیطر از افراد که است یندیفرآ یحسگر واقع در .کندمی

 .(0291 خدامی، و )اصانلو دهندیم معنا خود تجارب به آن

 هوش از استفاده در شرکت یتوانای به بازار یحسگر تیقابل

 یرسم هایمکانیزم طریق از تواندیم که شودیم اطالق بازار

 تدس به خاصی منابع از )گفتگوها( یررسمیغ یا ها()گزارش

 .(0292 غالمی، و شهری زادهحسین) آیدمی

 هب که است ییهایگذارهیسرما به وابسته بازار حسگری تیقابل

 یتقابل با ییهاشرکت .است یافتهاختصاص جستجو یهاتیفعال
                                                           

0. Zhang & Wu 
3. Osakwe 

 توسعه و محصول یهانهیهز تنها نه است ممکن برتر حسگری

 ار توسعه ندیفرآ است ممکن بلکه کنندمی حفظ را دیجد خدمات

 بازار حسگری تیقابل .(3102 ،0وو و )ژانگ بخشند سرعت

 یهاتیالفع که است لیدل نیا به نیا است؛ عملکرد مهم کنندهنییتع

 و ازهاین به و ندیآیم دست به بازار سنجش ییتوانا با همراه جستجو

 .(3106 ،همکاران و 3کوی )آسا دهندیم پاسخ بازار خاص ماتیتنظ

 ره ییدارا نیارزشتر با از یکی :برند مدیریت سیستم

 ذهن در برند چه هر .است شرکت آن برند شرکت

 تواندمی شرکت باشد داشته یبهتر گاهیجا کنندگانمصرف

 ندک کسب کنندگانمصرف از را یشتریب منافع آن هیسا در

 .(0292 فر،جعفری و مقدمزمانی)

 تمسیس سیستمی، هر از یامجموعه به برند مدیریت سیستم

 یتارساخ یهاتیفعال از که یشرکت یفرهنگ ای سازمانی فرهنگ

 .(3118 ،2همکاران و )لی شودمی گفته کندمی حمایت برند

 آن برند ها،سازمان از ارىیبس اصلى هیسرما امروز اىیدن در

 هایبهجن و معرفی را محصول که است برند این و بوده سازمان

 .(0293 اکبری، و زادهمحرم) سازدمی آشکار را متمایزش

 هاآن ثروت جزء و بخشیده معنا هاآن صاحبان به یتجار نام

 است وکارهاکسب از بسیاری سرمایه و شودمی محسوب

 .(0296 زاده،شکرچی و )عطاردوست

 که است سازمان هر یهادارایی ارزشمندترین از یکی برند

 سهم به رسیدن یبرا را راه تواندمی آن مناسب مدیریت

 سازد هموار صنعتی هر در بیشتر یسودآور و بازار بیشتر

 .(0290 همکاران، و احمدی)

 اساس بر دیمف و دیجد دانش جادیا ییتوانا :نوآوری قابلیت

 از یکامل مجموعه ینوآور تیقابل .شودیم فیتعر یقبل دانش

 لیتسه را ینوآور یهایاستراتژ که است سازمان یهاژگییو

 و یسازادهیپ به اشاره ینوآور تیقابل .کندیم تیحما آن از و

 ،هابرنامه ها،استیس ها،ستمیس در که هایییفناور جادیا ای

 انسازم یبرا که ییهاسیسرو ای ل،یوسا ندها،یفرا محصوالت،

 .(0290 ،همکاران و )زعفریان کندیم اشاره است، دیجد

 خالقیت از که عیبد و نو یهاشهیاند کردن یعمل ،ینوآور

 ون یهادهیا و تیخالق لیتبد ینوآور واقع، در .شودیم یناش

 .(0292 همکاران، و مرشدلو) .است جهینت و عمل به

2. Lee et al 



 0299زمستان  / 29 شماره / بازاریابی مدیریت مجله 65

 

 ورط به گذشته هایسال طی فناوری استانداردهای از استفاده

 دکنمی پذیرامکان را شرکت تدریجی نوآوری توجهی قابل

 .(3130 ،0لی و فوکارت)

 پاسخ در و ینوآور جهت در سازمانی هاگرایش تسخیر ،ینوآور

 لشک به تواندمی هاپاسخ این که است محیطی تغییرات به

 یهاسیستم و بازار رفتار، فناوری، فرایند، خدمت، محصول،

 .(0291 همکاران، و شاکری) کنندمی پیدا نمودوکار کسب

 لقخ عییطب یهاییتوانا از استفاده نوآوری دیگر تعریف در

 کردن کار و یزندگ از بردن لذت بهتر و دیجد یهاراه کردن

 .(3102 ،3باکر) است گریکدی با

 مراقبت، که است نگرش یک فرهنگ، یک نوآوری همچنین

 کندیم ترکیب هم با را انیمشتر به خدمت و تیکیف

 .(3102 ،2جوهانسن)

 یادگیری و تغییر یبرا ییهاطهیح و هافرصت خلق ،ینوآور

 .(3105 همکاران، و 2)چن است

 اقتباس یبرا سازمان توانایی و تمایل نیز بودن نوآور ترتیب بدین

 تمسیس یا و فرایند خدمت، محصول، شکل در ینوآور توسعه یا

 .(0291 همکاران، و شاکری) شودمی تعریف وکارکسب

 نوآوری .است هادرسازمان یافته تحقق خالق اندیشه نوآوری

 است بازار به جدید خدمات و فرایند محصول، ارائه همانا

 .(0299 همکاران، و خدایاری)

 فقیتوم عوامل ترینمهم از یکی نوآوری همچنین

 بازارها سایر و خارجی پویای هایمحیط در وکارکسب

 بر غلبه نیازمند بقاء برای هاسازمان .شودمی محسوب

 تتغییرا باالی سرعت با میهمگا و محیطی هایپیچیدگی

 .(0299 همکاران، و زادهحسین) باشدمی

 بجذ را بیشتری منابع و شده مولدتر نوآوری طریق از هاشرکت

 یرو بر زیادی اثرات نیز بازار هایتحریف که حالی در کنند،می

 .(3130 ،5سان و دائی) دارند شرکتی درون منابع مجدد تخصیص

 شده رکد تغییرات میزان عنوان به بازار پویایی :بازار پویایی

 تعریف هاشرکت عملکرد روی بر مؤثر بازار نیروهای از

                                                           
0. Renaud Foucart & Qian Cher Li 

3. Baker 
2. Johansson 
2. Chen et al 

5. xiaoyong Dai & Zao Sun 
6. Achrol & stern 

 .(0296 همکاران، و ازبری پورابراهیم) شودمی

 راتییتغ از یناش یدائم نوسانات یدهندهنشان بازار، ییایپو

 ارقب ساختار و کنندگانمصرف یتقاضا ،آوریفن به مربوط

 یبرا و گذاشته تأثیر شرکت یندهایفرآ بر که است

 )اچرول ردیگیم قرار درخواست مورد آن عیسر یریپذانعطاف

 .(0999 ،8جپ ،3115 ،7همکاران و کوی ،0988 ،6استرن و

 محصول، قیمت، در رقابت میزان و درجه به :رقابت شدت

 گرددمی اطالق اولیه مواد و انسانی نیروی توزیع، فناوری،

 .(0292 ابراهیمی، و پورکرم)

 ابترق با که است قطعی رقابت بزرگی دهندهنشان رقابت شدت

 ،01همکاران و کو ،3115 ،9منکوک و )آیو شودمی مشخص شدید

 .(3118 ،03همکاران و لی ،0992 ،00کوهلی و ورسکی جا ،3115

 عنوان به تواندمی سازمانی عملکرد :شرکت عملکرد

 یارزش با سازمان توسط شده ایجاد روش ارزش بین مقایسه»

 تعریف «داشتند سازمان از را آن دریافت انتظار صاحبان که

 تواندمی سازمانی عملکرد مسئله، این نظرگرفتن در با .شود

 ندمان انسانی منابع مدیریت با مرتبط نتایج به توجه با

 ازمانیس نتایج دیگر یا تعهد و شغلی رضایت غیبت، جابجایی،

 مشتری رضایت و کارایی خدمات، کیفیت، وری،بهره مانند

 .(0295 همکاران، و عالمه) شود تعریف

 و وظایف ها،مأموریت انجام چگونگی به سازمانی عملکرد

 اطالق هاآن انجام از حاصل نتایج و سازمانی هایفعالیت

 که است شاخصی واقع در سازمانی عملکرد .گرددمی

 گیریاندازه را سسهؤم یا سازمان یک اهداف تحقق چگونگی

 .(0292زکلیلی، بابایی و اورک) نمایدمی

 هب توجه با سازمان داردکه اشاره نتایجی به سازمانی عملکرد

 هاآن به اهداف به نیل جهت در شده، تعیین پیش از اهداف

 .(0292 همکاران، و مظلومی) رسدمی

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از هاشرکت عملکرد بررسی

 ارتنظ تحت کارکنان بر نظارت و کنترل منظوربه  هاسازمان

 هکرد بررسی مناسبی یمعیارها با را هاآن وضعیت باید خود

7. Cue et al 
8. Jap 

9. Auh & Menguc 
01. Cue et al 

00. Jaworski & Kohli 
03. Li et al 
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 عملکرد اجرایی، مدیران یپذیرمسئولیت ایجاد منظور به و

 و ددهن پاداش مناسبی تشویق و تنبیه سیستم با را هاآن

 ندنمای ایجاد را ایجاد واحدها بین رقابت زمینه ترتیب بدین

 .(0295 همکاران، و اخالق ملک)

 

 پژوهش پیشینه

 عنوان تحت خود پژوهش در (،0297، همکاران و حسینی)

 منابع مدیریت نقش با سازمانی عملکرد بر رقابت شدت تأثیر»

 اناست هایهتل مطالعه: )مورد برند تصویر و راهبردی انسانی

 و مثبت تأثیر رقابت شدت که دادند نشان «مازندران(

 تأثیر یزن برند تصویر و داشته برند تصویر راهبرد بر معناداری

 نتایج همچنین .دارد سازمان عملکرد بر معناداری و مثبت

 نابعم مدیریت بر یتأثیر رقابت شدت که داد نشان تحلیل

 انسانی منابع مدیریت همچنین و نداشته راهبردی انسانی

 .ستا نداشته سازمان عملکرد بر معناداری تأثیر نیز راهبردی

 بر بازارگرایی ابعاد تأثیر» بررسی به (0296، فشارکی)

 027 میان در برند گیریجهت طریق از وکارکسب عملکرد

 .پرداخت «ایران کشور در فناوری نانو حوزه در فعال شرکت

 گرایی بازار بعد سه اثرگذاری تبیین باهدف پژوهش

 رب ای(وظیفه بین همکاری و گراییرقیب گرایی،)مشتری

 گیریجهت میانجی نقش گرفتن نظر در با وکارکسب عملکرد

 ودوج از حاکی پژوهش یهایافته .است پذیرفته صورت برند

 و هاگاهبن عملکرد ،بازارگرایی ابعاد بین معنادار و مثبت رابطه

 .است بوده برند گیریجهت

 تحت پژوهشی در (،0295، همکاران و اصیل پسندنوع)

 عملکرد بر ییادگیر و ینوآور بازاریابی، قابلیت تأثیر» عنوان

 .دادند انجام «تبریز( پتروشیمی :یمورد مطالعه) سازمان

 قابلیت بین یمعنادار رابطه که داد نشان پژوهش نتایج

 تقابلی بین همچنین دارد، وجود سازمان عملکرد و بازاریابی

 دعملکر و ییادگیر قابلیت نیز و سازمان عملکرد و ینوآور

 و یبازاریاب یهاقابلیت بین و داشته یمعنادار رابطه سازمانی

 دعملکر و هم مکمل یهاقابلیت عنوانبه  ییادگیر و ینوآور

 .شودمی دیده یمعنادار رابطه نیز سازمانی

 عنوان تحت پژوهشی بررسی به (0292، همکاران و رفتارنیک)

 ینوآور یانجیم ریمتغ با عملکرد و یسازمان ینوآور یرابطه»

                                                           
0. Likoum et al 

 رد متوسط و کوچک وکارهایکسب :یمورد )مطالعه یابیبازار

 وکارکسب 021 ارشد مدیران میان در «کاشان( ینساج صنعت

 این .پرداختند کاشان نساجی صنعت در متوسط و کوچک

 یوآورن ریمتغ رگذاریتأث یسازوکارها تیاهم یبررس به پژوهش

 یاجرا از هدف .پردازدمی بازار و ینوآور عملکرد بر ،یسازمان

 رنظ در با یسازمان یابیبازار عملکرد از یمدل یارائه پژوهش،

 یانجیم یرهایمتغ و یسازمان ینوآور مستقل ریمتغ گرفتن

 همس بتوان که ایگونهبه  است؛ ینوآور عملکرد و بازار عملکرد

 .کرد نییتب را سازمان بازار عملکرد راتییتغ از یشتریب

 بر یسازمان ینوآور که است آن از یحاک پژوهش یهاافتهی

 یورنوآ اما داشته یمعنادار و میمستق ریتأث یابیبازار ینوآور

 بیضرا نیهمچن .ندارد یریتأث ینوآور عملکرد بر یابیبازار

 ینوآور نیب یتوجه انیشا یهمبستگ دهدیم نشان ریمس

 .دارد وجود یابیبازار ینوآور و یسازمان

 بررسی» عنوان با پژوهشی (،0292، همکاران و نژاداسلمی)

 هایاستراتژی بین یرابطه در بازار پویایی گرتعدیل نقش

 ونقلحمل شرکت 021 درمیان «عملکرد و محیطی بازاریابی

 بررسی مقاله هدف .دادند انجام رضوی خراسان استان در کاال

 سازمانی ردعملک بر محیطی بازاریابی استراتژی کارگیریبه  تأثیر

 .است طهراب این به بازار پویایی متغیر یگرتعدیل نقش بررسی و

 بازاریابی هایاستراتژی رابطه که داد نشان پژوهش نتایج

 در است دارمعنی و مثبت عملکرد با فوق جامعه در محیطی

 .داردن رابطه این بر یگرتعدیل نقش بازار پویایی که صورتی

 عنوان با پژوهشی (،3108، 0همکاران و لیکوم بیگوموگ)

 رند،ب تیریمد یهاستمیس ،نوآوری بازار، حسگرایی تیقابل»

 قالهم نیا در .دادند انجام «عملکرد و رقابت شدت بازار، پویایی

 دمور یابیبازار اتیادب و موجود کیاستراتژ تیریمد اتیادب

 تیقابل ارتباط برای یچارچوب سپس و گرفت قرار بررسی

 و برند تیریمد یهاستمیس ،یسازمان نوآوری بازار، حسگری

 ددهمی نشان پژوهش این نتایج .دهدمی ارائه شرکت عملکرد

 شیافزا را شرکت نوآوری تواندیم بازار حسگری تیقابل که

 وآورین همچنین .بگذارد مثبت تأثیر شرکت عملکرد بر و داده

 سیستم .دارد معناداری و مثبت اثر نیز شرکت عملکرد بر

 بر بازار حسگری قابلیت و شرکت عملکرد بر برند مدیریت

 لیتقاب .دارد معناداری و مثبت اثر نیز برند مدیریت سیستم
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 دیریتم سیستم نیز نهایت در برند مدیریت سیستم بر نوآوری

 .دارد معناداری و مثبت اثر شرکت عملکرد بر برند

 بهبود عنوان تحت پژوهشی (،3108، همکاران و 0چانگ)

 بازاریابی در برند گیریجهت نقش ،شرکت عملکرد

 انجام چین در صنعتی شرکت 066 میان در وکارکسب

 منابع انتقال در برند اهمیت نقش پژوهش این .دادند

 .کندیم برجسته را برتر برند عملکرد به سازمانی و مدیریتی

 قابلیت و کارآفرینی گیریجهت که داد نشان مطالعه این

 گذارندمی تأثیر برند گیریجهت بر مثبت طوربه  بازاریابی

 یمغیرمستق یا مستقیم طوربه  تواندمی برند گیریجهت و

 همکاری هایفعالیت تشویق با را شرکت برند عملکرد

 .دهد قرار تأثیر تحت مشتری ارزش با مشترک

 بازار، حسگری قابلیت» عنوان با ایمطالعه (،3105، 3آردیان)

 ازارب سرعت ،محصول نوآوری موفقیت ،ینیکارآفر یریگجهت

 تیقابل نییتع ق،یتحق نیا از هدف .دادند انجام «عملکرد و

 و بازار سرعت محصول، نوآوری تیموفق بازار، حسگری

 068 قیتحق نیا نمونه .است عملکرد بر ینیکارآفر یریگجهت

 مدل از استفاده با هاداده .است یاندونز اجاو در ریمد ای مالک

 که ددهیم نشان قیتحق جینتا .شد لیتحل یساختار معادالت

 و مثبت تأثیر محصول نوآوری و ینیکارآفر یریگجهت

 تسرع و بازار حسگری تیقابل اما دارند، عملکرد بر یمعنادار

 شانن مطالعه نیا جینتا از گرید یکی .ندارد معنادار تأثیر بازار

 ازارب سرعت بر معنادار تأثیر بازار حسگری تیقابل که دهدیم

 نانهیکارآفر یریگجهت اما دارد، محصول نوآوری تیموفق و

 .ندارد محصول نوآوری تأثیر بر یمعنادار تأثیر

 

 
 پژوهش مفهومی مدل :1 شکل

 

 پژوهش نظری چارچوب

 برگرفته شودمی مشاهده (0) شکل در پژوهش یمفهوم مدل

 قابلیت عنوان با (3108، همکاران و لیکوم) مطالعات از

 ازار،ب پویایی ،برند مدیریت سیستم نوآوری، بازار، سنجش

 همین در و بوده جامع بررسی یک عملکرد و رقابت شدت

 ریحسگ قابلیت تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش راستا،

 و نوآوری قابلیت میانجی نقش با شرکت عملکرد بر بازار

 شدت و بازار پویایی تعدیلگر نقش و برند مدیریت سیستم

 نیا در .کندمی استفاده الذکرفوق مطالعات مدل از رقابت

 صلی؛ا مستقل ریمتغ عنوان به بازار حسگری قابلیت مطالعه

 تشد ی؛اصل وابسته ریمتغ عنوان به زین شرکت عملکرد

                                                           
0. Chang et al 

 دیریتم سیستم کمی؛ گرتعدیل نقش بازار پویایی و رقابت

 .دارند میانجی نقش نوآوری قابلیت و برند

 پژوهش روش

 جز روش نظر از و کاربردی هدف ازنظر پژوهش این

 روش به اطالعات .است پیمایشی توصیفی یهاپژوهش

 ازین مورد یهاداده .است شده یگردآور یدانیم و یاکتابخانه

 اطالعات یگردآور ابزار و بوده ساده تصادفی روش به

 مطالعات از استفاده با پژوهشنامه پرسش .استنامه پرسش

 در است، شده آورده 0 جدول در که گذشته یهاپژوهش

 موافقم( کامالً =5 تا مخالفم کامالً =0) کرتیل مقیاس قالب

 خودرو رانیا خودروسازی شرکت یهایندگینما کارکنان از

3. Ardyan 

 قابلیت حسگری بازار

 قابلیت نوآوری

 مدیریت برند

 عملکردشرکت

 شدت رقابت پویایی بازار

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850117305400#!
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 نیا در آماری جامعه .است شده یآورجمع تهران شهر در

 شرکت یهایندگینما کارکنان شامل و نامحدود پژوهش

 نییتع در .است تهران شهر در خودرو رانیا خودروسازی

 نفر 282 مورگان جدول از استفاده با پژوهش نمونه تعداد

 مورد زیننامه پرسش 3ییایپا و 0روایی .است شدهنییتع

 طتوس پژوهش این آماری محاسبات کلیه .گرفت قرار یبررس

 یابیمدل به مربوط یهالیتحل و 2اس اس، پی اس، افزارنرم

 2اس ال پی افزاراسمارتنرم از استفاده با ساختاری معادالت

 لیتحل و خبرگان نظر بانامه پرسش ییروا .است شده انجام

 توسطم و ترکیبی پایایی ضریب به توجه )با یتأیید عاملی

 جینتا .گردیدتأیید  همگرا ییروا و شده( استخراج واریانس

 نیزنامه پرسش پایایی .است آمده 0 جدول در همگرا روایی

 یعامل بار) مکنون متغیرهای یهاشاخص از استفاده با

 با یترکیب ییایپا و کرونباخ آلفای درونی سازگاری (،هاسازه

 از یک هر ارزش .گردید تأیید و محاسبه 0 جدول به توجه

 تربزرگ باید مربوطه مکنون متغیر یهاشاخص یعامل یبارها

 هاشاخص بررسی با حاضر پژوهش در .باشد 5/1 یمساو یا

 5/1 از بیش عاملی بار دارای هاشاخص همه گردید، مشخص

 یآلفا ضریب درونی، سازگاری یگیراندازه یبرا .است

 یا تربزرگ یدبا شاخص ینا مقدار که یدگرد محاسبه ترکیبی

 .است آمده 2 و 2 جدول در موارد نیا .باشد 7/1 یمساو

 

 پژوهش پایایی و روایی :1 جدول

 منبع ترکیبی آلفای همگرا روایی بارعاملی سؤاالت متغیر ردیف

 بازار حسگری 0

0 893/1 

777/1 922/1 Lindblom, A. T. Olkkonen, R. M. 

Mitronen, L. & Kajalo, S. (2008) 

3 898/1 

2 879/1 

2 856/1 

 نوآوری قابلیت 3

5 782/1 

632/1 893/1 
Santos-Vijande, M. L. del Río-

Lanza, A. B. Suárez-Álvarez, L. 

& Díaz-Martín, A. M. (2013) 

6 882/1 

7 812/1 

8 706/1 

9 729/1 

 شرکت عملکرد 2

01 850/1 

776/1 903/1 Chan, R. Y. He, H. Chan, H. K. & 

Wang, W. Y. (2012) 
00 885/1 

03 915/1 

 رقابت شدت 2

02 882/1 

805/1 926/1 
Chan, R. Y. He, H. Chan, H. K. & 

Wang, W. Y. (2012) 

02 913/1 

05 938/1 

06 922/1 

 بازار پویایی 5

07 912/1 

803/1 956/1 
Cadogan, J. W. Kuivalainen, O. & 

Sundqvist, S. (2009) 

08 915/1 

09 909/1 

31 890/1 

30 888/1 

                                                           
0. Validity 
3. Reliability 

2. Statistical Package for Social Science 
2. SMART Partial Least Squares (PLS) V2.0 M3 
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 دبرن مدیریت سیستم 6

33 722/1 

781/1 960/1 Lee, J. Park, S. Y. Baek, I. & Lee, 

C. S. (2008) 

32 886/1 

32 915/1 

35 931/1 

36 939/1 

37 910/1 

38 892/1 

 

 پژوهش هایداده وتحلیلتجزیه

 افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه  پژوهش این در

 شناخت منظوربه  اما است؛ شده استفاده اس ال پی اسمارت

 واقع مطالعه مورد حاضر پژوهش در که ایجامعه ماهیت بهتر

 آمار است الزم استنباطی آمار نتایج از قبل .است شده

 ایهداده به مربوط نتایج .گیرد قرار بررسی مورد توصیفی

 .است شده داده نمایش 3 جدول در شناختیجمعیت
 

 پژوهش توصیفی آمار نتایج :2 جدول

 درصد تعداد دامنه متغیر

 جنسیت
 7/66 356 مرد

 2/22 038 زن

 سن

 8/03 29 سال 21 از کمتر

 3/25 025 سال 20 -21

 0/20 058 سال 20 -51

 9/01 23 سال 51 از باالتر

 تحصیالت میزان

 5/00 22 کمتر و دیپلمفوق

 5/20 030 لیسانس

 9/20 060 لیسانسفوق

 0/05 58 دکتری

 هلأت وضعیت
 2/36 010 مجرد

 7/72 382 متأهل

 درآمد سطح

 9/8 22 2.111.111 الی 0.111.111

 7/23 062 6.111.111 تا 2.011.111

 3/26 029 9.111.111 تا 6.011.111

 3/03 27 میلیون 9 از بیشتر

 011 282  مجموع

 

 ساختاری مدل ارزیابی

 رازندگیب هایشاخص و تعیین ضرایب مسیر، تحلیل از گیریبهره با

 یآمار افزارنرم .است شده داده نشان مدل برازندگی کیفیت مدل

                                                           
0. Warp PLS 

 دهدمی ارائه مدل برازندگی یبرا را شاخص سه 0اس.ال.پی وارپ

 تعیین ضریب -3 ،3مسیر ضریب متوسط -0 از: عبارتند که

3. APC 
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 هنگام راستا، این در 3واریانس تورم عامل متوسط -2 و 0شدهتعدیل

 :است شده توصیه زیر یمعیارها مدل، برازندگی ارزیابی

 /15 از کمتر ARC و APC یبرا (p) معناداری یمقدارها اوالً،

 ثانیاً، است؛ دارمعنی مدل 15/1 سطح در ،دیگر عبارتبه  باشد، 1

AVIF جدول در مدل برازندگی هایشاخص .باشد 5 از کمتر 

 2 شماره جدول در که یطور همان .است شده ارائه 2 شماره

 متوسط و یرمس یبضر متوسط یبرا p یرمقاد شودیم مشاهده

 کمتر یانس،وار تورم عامل متوسط و 15/1 از کمتر تعیین، یبضر

 ،ینبنابرا باشند؛یم مدل خوب برازش دهندهنشان که است 5 از

 شده، برازش یخوببه  یقتحق مدل که یدرس یجهنت ینا به توانیم

 ،نظر مورد یهاشاخص واقع در .ردیگیم قرار تأیید مورد پس

 از عدب ،رو نیا از .کنندیم یابیارز مطلوب را یمفهوم مدل یفیتک

 هاهفرضی آزمون در را ساختاری یلتحل یجنتا توانیم مدل تأیید

 .پرداخت هاآن یرتفس به و کرد استفاده
 

 برازندگی یهاشاخص :3 جدول

 نتیجه قبولقابل مقدار تحقیق مدل مقدار معیار

 تأیید p 1.15>p<1.110 (226/1) مسیر ضریب متوسط

 تأیید p 1.15>p<1.110 - (689/1) شدهیلتعد تعیین ضریب

 تأیید <5 892/2 واریانس تورم عامل متوسط

 

 مدل ینیبشیپ قدرت ارزیابی

 تعیین ضریب معیار از مدل نیبشیپ قدرت بررسی یبرا

(R2) نیبشیپ ضـریب و (Q2) معیار .شودیم استفاده 

 و یریگاندازه بخش کردن متصل منظوربه  تعیین ضریب

 ضـریب ایـن .ردیگیم قرار مورداستفاده ساختاری بخش

 غیرمت یک بر مستقل متغیر یک که دارد یتأثیر از نشـان

 قدرت عنوانبه  1.22 باالی مقادیری .گذاردیم وابسته

 ،وهمکاران )رسولی شودیم لحاظ باال به متوسط نیبشیپ

0297). Q2 یبرا که است کیپارامتر نا معیار یـک نیز 

 تفادهاس مـدل در مکنـون یمتغیرهـا بینپیش اعتبار ارزیابی

 است، R2 مقدار به نزدیک معموالً Q2 مقادیر .شودمی

 مقادیر Q2 ضرایب ،تعیین ضریب ضـرایب بـرخالف اگرچه

 عنوانبه  25/1 باالی مقدار .کنند اختیار توانندیم نیز منفی

 رفتهگ نظر در معیار این برای باال به متوسط نیبشیپ قدرت

 شدهبه محاس مقادیر .(0297 ،همکاران و )رسولی شودیم

 به توجه با .است گردیده ارائه 2 جدول در معیار دو این یبرا

 لذا ،هستند مطلوب حد در 2 لجدو یباضـر تمـامی آنکه

 .است برخوردار الزم نیبشیپ توان و ظرفیت از مذکور مدل
 

 پژوهش مدل نیبشیپ قدرت ارزیابی :4 جدول

 برند مدیریت سیستم بازار پویایی رقابت شدت بازار عملکرد نوآوری بازار حسگری متغیر

 660/1 - - 726/1 669/1 - تعیین ضریب

 661/1 - - 686/1 669/1 - بینپیش ضریب

 

 پژوهش هایفرضیه نتایج

 مدل تحلیل آزمون از پژوهش، هایفرضیه بررسی منظوربه 

 معیار .شد استفاده WARP PLS افزارنرم در ساختاری

 اریمعناد سطح اگر .است معناداری سطح فرضیه، رد ای تأیید

 در .شودیم تأیید فرضیه آن باشد، 15/1 از کمتر ایفرضیه

 متغیرهای یگذارتأثیر 3 شماره شکل و 5 شماره جدول

 .است شدهمشخص یکدیگر روی پژوهش

 

                                                           
0. ARS 3. AVIF 
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 پژوهش یساختار معادالت الگوی برآورد کلی جینتا :2 شکل

 

 پژوهش هایفرضیه رهیچندمتغ رگرسیونی جینتا :5 جدول

 معناداری سطح استاندارد خطای مسیر ضریب مسیر

 p<110/1 126/1 808/1 نوآوری بازار حسگری

 p<110/1 129/1 233/1 برند مدیریت سیستم  بازار حسگری

 p<110/1 151/1 069/1 بازار عملکرد  بازار حسگری

 p<110/1 127/1 538/1 برند مدیریت سیستم  نوآوری

 p<110/1 129/1 366/1 بازار عملکرد  نوآوری

 p<110/1 128/1 258/1 بازار عملکرد  برند مدیریت سیستم

 p<.111/1 123/1 308/1 بازار عملکرد نوآوری  بازار حسگری

 p<.111/1 137/1 028/1 بازار عملکرد برند مدیریت سیستم  بازار حسگری

 p<110/1 129/1 203/1 بازار عملکرد نوآوری بازار* پویایی

 p<110/1 129/1 377/1 بازار عملکرد  برند مدیریت سیستم بازار* پویایی

 p<110/1 51/1 077/1 بازار عملکرد نوآوری رقابت* شدت

 p<115/1 151/1 020/1 بازار عملکرد  برند مدیریت سیستم رقابت* شدت

 

 تأثیر داریمعنی 5 جدول از آمدهدستبه  نتایج اساس بر

 شیپ مقدار از که نوآوری یتقابل بر بازار یحسگر یتقابل

 نای بین مسیر ضریب همچنین و ترکوچک (p<15/1) فرض

 یتقابل که است این دهندهنشان بوده، 808/1 برابر متغیر دو

 ؛رددا یمعنادار و مثبت اثر نوآوری یتقابل بر بازار یحسگر

 أثیرت داریمعنی ادامه در .شودمی تأیید اول فرضیه نیبنابرا

 قدارم از که برند مدیریت سیستم بر بازار یحسگر یتقابل

 مسیر ضریب همچنین و ترکوچک (p<15/1) پیش فرض

 میزان دهندهنشان بوده، 233/1 برابر متغیر دو این بین

 ریتمدی سیستم بر بازار یحسگر یتقابل متغیر یاثرگذار
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 دارینیمع .شودیم تأیید نیز دوم فرضیه بنابراین ؛است برند

 قدارم از که شرکت عملکرد بر بازار یحسگر یتقابل تأثیر

 مسیر ضریب همچنین و ترکوچک (p<15/1) پیش فرض

 میزان دهندهنشان بوده، 069/1 برابر متغیر دو این بین

 تشرک عملکرد بر بازار یحسگر یتقابل متغیر یاثرگذار

 داریمعنی .شودمی تأیید هم سوم فرضیه رو نیا از .است

 مقدار از که برند مدیریت سیستم بر نوآوری قابلیت تأثیر

 مسیر ضریب همچنین و ترکوچک (p<15/1) پیش فرض

 میزان دهندهنشان بوده، 538/1 برابر متغیر دو این بین

 .است رندب مدیریت سیستم بر نوآوری قابلیت متغیر یاثرگذار

 تأثیر داریمعنا .شودیم تأیید نیز چهارم فرضیه رونیازا

 پیش فرض مقدار از که شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت

(15/1>p) دو این بین مسیر ضریب همچنین ترکوچک 

 یاثرگذار میزان دهندهنشان امر این و 366/1 برابر متغیر

 رو نیا از .است شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت متغیر

 داریمعنی ادامه .شودیم تأیید نیز پژوهش پنجم فرضیه

 مقدار از که شرکت عملکرد بر برند مدیریت سیستم تأثیر

 مسیر ضریب همچنین و ترکوچک (p<15/1) پیش فرض

 میزان دهندهنشان که است 258/1 برابر متغیر دو این بین

 تشرک عملکرد بر برند مدیریت سیستم متغیر یاثرگذار

 7 هیفرض در .شودیم تأیید هم ششم فرضیه رو نیا از .است

 بر ازارب حسگری قابلیت رابطه بر نوآوری قابلیت که شد بیان

 جیمیان تأثیر داریمعنی .دارد میانجی نقش شرکت عملکرد

 ردعملک بر بازار حسگری قابلیت رابطه بر نوآوری قابلیت

 بوده، ترکوچک (p<15/1) فرض شیپ مقدار از که شرکت

 ریحسگ قابلیت رابطه بر نوآوری قابلیت که دهدیم نشان

 در .دارد معناداری میانجی تأثیر شرکت عملکرد بر بازار

 یتقابل رابطه بر برند مدیریت سیستم که هشتم هیفرض

 زین دارد میانجی نقش شرکت عملکرد بر بازار حسگری

 قابلیت هرابط بر برند مدیریت سیستم میانجی تأثیر معناداری

 پیش فرض مقدار از که شرکت عملکرد بر بازار حسگری

(15/1>p) تمدیری سیستم که دهدیم نشان بوده، ترکوچک 

 أثیرت شرکت عملکرد بر بازار حسگری قابلیت رابطه بر برند

 ازارب پویایی که نهم فرضیه بیان در .دارد معناداری میانجی

 .دارد یتعدیل نقش شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر

 ویاییپ تعدیلی تأثیر داریمعنی آمدهدستبه  نتایج اساس بر

 قدارم از که شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر بازار

 پویایی دهدمی نشان بوده، ترکوچک (p<15/1) پیش فرض

 عدیلیت تأثیر شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر بازار

 هآمد دستبه  نتایج اساس بر دهم، هیفرض در .دارد داریمعنا

 مدیریت سیستم رابطه بر بازار پویایی تعدیلی تأثیر معناداری

 (p<15/1) پیش فرض مقدار از که شرکت عملکرد بر برند

 در .دارد زین فرضیه این شدن تأیید از نشان است ترکوچک

 دتش تعدیلی تأثیر معناداری نتایج اساس بر یازدهم فرضیه

 مقدار زا که شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر رقابت

 شدت دهدمی نشان است، ترکوچک (p<15/1) فرض پیش

 تعدیلی رتأثی شرکت عملکرد بر نوآوری قابلیت رابطه بر رقابت

 رتأثی داریمعنی دوازدهم هیفرض زین نهایت در .دارد معناداری

 رب برند مدیریت سیستم رابطه بر رقابت شدت تعدیلی

 ترکوچک (p<15/1) پیش فرض مقدار از که شرکت عملکرد

 .دارد نیز فرضیه این شدن تأیید از نشان است

 

 گیرییجهنت و بحث

 عملکرد بر بازار یحسگر یتقابل تأثیر یبررس به پژوهش این

 ریتیمد یستمس و نوآوری یتقابل یانجیم نقش با شرکت

 در رقابت شدت و بازار پویایی گرتعدیل نقش و برند

 پرداخته تهران شهر سطح در خودرورانیا یهایندگینما

 تیقابل که داشت بیان توانیم نتایج راستای در .است

 به که است ییهایگذارهیسرما به وابسته بازار حسگری

 اللاستد اساس بر .است یافتهاختصاص جستجو یهاتیفعال

 نیهمچن و سرعت و بازار بازده محصول، تیفیک شیافزا فوق،

 ینیبشیپ بازار حسگری قابلیت طریق از تواندیم نوآوری

 ژانگ مطالعات با فرضیه این نتیجه .اول فرضیه نتیجه شود

 مطالعات همچنین .است راستاهم همکاران و لیکوم وو، و

 طیشرا از یمهم بخش بازار سنجش که اندکردهاشاره قبلی

 توسعه در یمشتر اطالعات از استفاده یبرا یداخل یسازمان

 بر نظارت یهاهینظر از استفاده با .است دیجد محصول

 که ندافتیدر پژوهشگران ،ایپو هایقابلیت هینظر و یابیبازار

 هک است یزمان از باالتر برند تیریمد یهاتیقابل سعهتو

 تهداش بازار در فردبه منحصر یآگاه از ییباال سطح هاشرکت

 یل پژوهش با نیز فرضیه این. دوم فرضیه نتیجه باشند

 در را یمشابه جینتا دانشمندان .است راستاهم وهمکاران

 شرکت یسودآور بر بازار حسگری تیابلق تأثیر یابیارز هنگام

 با که ییهاشرکت که است نیا جینتا نیا یمبنا .کردند دایپ
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 در راتییتغ یراحتبه  توانندیم ،اندشده هیتعب تیقابل نیا

 یاریبس .شوند مندبهره خود یرقبا از و دهند رییتغ را بازار

 کنندهنییتع بازار حسگری تیقابل که بودند معتقد محققان از

 یهاتیفعال که است لیدل نیا به نیا است؛ عملکرد مهم

 به و ندیآیم دست به بازار سنجش ییتوانا با همراه جستجو

 به روش نیا .دهندیم پاسخ بازار خاص ماتیتنظ و ازهاین

 و کنند برآورد را خود انیمشتر تا دهدیم اجازه هاشرکت

 کردعمل و برند عملکرد ،یمال و نوآورانه عملکرد برتر، محصول

 رضیهف نتایج .سوم فرضیه نتیجه آورند دست به را یمشتر

 .است راستاهم نیز وهمکاران یکو آسا مطالعات با هم سوم

 یژاسترات با نوآوری که اندداده نشان همچنین قبلی مطالعات

 نیا از .است مرتبط وکارکسب عملکرد سپس و باالتر زیتما

 شتریب زین وکارکسب عملکرد و بوده باالتر نوآورانه فرهنگ ،رو

 از تنها و شود جادیا ییتنهابه  تواندینم نوآوری .است

 ازارب یروهاین ازمندین بلکه باشد، برخوردار یداخل تیصالح

 ارباز محرک عامل و یداخل یستگیشا ن،یبنابرا ؛است محور

 رفتار و بازار روند بر تواندیم برند تیریمد یهاستمیس مانند

 هیفرض .پنجم و چهارم فرضیه نتیجه بگذارد تأثیر رقبا

 .است راستاهم همکاران و بوی مطالعات با نیز پنجم و چهارم

 بلیق پژوهشگران یهاافتهی ششم فرضیه نتیجه راستای در

 ملکردع تواندیم برند تیریمد ییتوانا که است داده نشان نیز

 تظاراتان و دانش برگرفتن در با هاشرکت .کند لیتسه را برند

 تا دابنییم دست کنندگانمصرف درباره اطالعات به مشترک

 ندبر .کنند سهیمقا یمشتر انتظارات با را شرکت ریتصو

 رضیهف نتیجه ست؛ا یرقابت تیمز از یاتیح منبع کی یداخل

 تاراسهم نیز پرس و دنیز مطالعات با هم فرضیه نیا .ششم

 رقابت درش و بازار پویایی تعدیلی نقش نتایج راستای در .است

 آزمون اب نیز قبلی یهاافتهی شرکت عملکرد و نوآوری رابطه بر

 نیب ارتباط در رقابت شدت و بازار یآشفتگ زمانهم تأثیر

 این .اندداده ارائه مثبت نتایج شرکت عملکرد و نوآوری

به  هاشرکت عملکرد و نوآوری اثر که کنندیم اشاره مطالعات

 شدهلیتعد مثبت طوربه  رقابت، شدت و بازار یآشفتگ واسطه

 یهاشرکت ،وکارکسب یکاستراتژ یهایزیربرنامه در .است

 ردهآو تدس به را رقبا و بازار طیمح از ینشیب دیبا نوآور اریبس

 ددهن توسعه را خالق شکست یهاپاسخ تا کنند ریتفس و

 .یازدهم و نهم هایفرضیه نتیجه

 

 پیشنهادها

 مطرح زین ییهاشنهادیپ پژوهش یهاهیفرض نییتب در

 هوش بر مبتنی و خبره هایسیستم از استفاده .شودیم

 و هافرصت کشف و بازار اطالعات پردازش جهت مصنوعی

 و سازمان بیرونی و درونی محیط بالفعل و بالقوه تهدیدهای

 در استفاده برای هاآن پردازش و الزم اطالعات کسب

 در جدید خدمات و محصول خلق نوآورانه هایالگوریتم

 برای الزم سازوکار ینوعبه  تواندمی خودرورانیا شرکت

 صورتبه  که بازار حسگری خبره سیستم یک سازیپیاده

 پیشنهادهای ارائه و بازار نیازهای ارائه شناسی، بازار خودکار،

 برند مدیریت سیستم خدمات، و محصول نوآوری برای الزم

 وانتیم درواقع را ایده این .نماید ارائه را بازار عملکرد بهبود و

 رفتار یسازمدل یبرا یابیبازار هوشمند یهاستمیس

 نشان یشناسروان علم یهاپژوهش .دانست کنندهمصرف

 رفتارهای از تابعی کنندهمصرف آتی رفتارهای که است داده

 منابع از مربوطه هایداده .است آنان فعلی رفتارهای و قبلی

 هتوسع و تحقیق یافزارنرم سامانه مانند مختلف اطالعاتی

 مالی اطالعات ،خودرورانیا فروش سامانه خودرو،ایران شرکت

 هاداده پردازش برای ایران بورس سازمان از رقیب هایشرکت

 .یردگمی قرار مورداستفاده متنوع، هایالگوریتم از استفاده با

 قاتیتحق قیطر از انیمشتر به مربوط یهاداده یسنت طوربه 

 ریستف و یآورجمع تیریمد یاطالعات یهاستمیس و یابیبازار

 رد ،یمشتر دانش یغن رگه که است حالی در این .شوندیم

 نیا هستند، تعامل در یمشتر با داردکه قرار یافراد اریاخت

 ریرگد که باشند یکوچک شرکت ابانیبازار است ممکن افراد

 همکار ای یخدمات ندهینما ای و شوندیم بنگاه با بنگاه تعامالت

 ریدرگ انیمشتر با بنگاه تعامالت در که یفروشخرده

 برای خودرو رانیا شرکت است الزم بنابراین ،شوندیم

 میان از را خود بازار محققان اطالعات، این به دستیابی

 این ،تیدرنها .نماید انتخاب خودرو فروش و دیخر هایبنگاه

 لیتحل همچون هاییخروجی ارائه به قادر هوشمند سامانه

 بازار ینیبشیپ آینده، در تقاضا مدل بینیپیش و بازار قیعم

 زا قبل تواندیم که جدید نوآورانه محصوالت نییتب برای

 به دیجد منافع دهند، توسعه را خود بازار سهم ابرق نکهیا

 سطح بردن باال ،کند سازمان دیعا را بازار در آمده وجود

 استمرار موجبات تواندیم که انیمشتر یمندتیرضا

 هک وفادارند که یدائم انیمشتر ییشناسا ،باشد وکارکسب
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 انسازم کالن یهایریگجهت آنان رفتار یریگیپ با توانیم

 باًمتعاق و انیمشتر یبندمیتقس ،داد انجام را کیاستراتژ و

 شیافزا ،انیمشتر از گروه هر با برخورد درروش تنوع جادیا

 یندهایفرا هیرو یسازشفاف و یداخل امور در سازمان ییکارا

 یساختارها نیب یسازگار جادیا و یاستانداردساز ،یدیکل

 یاساس اهداف جزء که یریگمیتصم در لیتسه ،سازمان

 خطرات زودهنگام صیتشخ و گرددیم محسوب بازاریابی

 ییاشناس و بکشاند یجد مخاطرات به را سازمان نکهیا از قبل

 .نندک تصاحب را آن رقبا نکهیا از قبل وکارکسب یهافرصت

 د،هوشمن هایسیستم گونه نیا از مستمر استفاده تینها در

 ارزش تقویت شرکت، خدمات و محصوالت نوآوری تواندمی

 برند مدیریت سیستم اثربخشی افزایش به کمک و برند ویژه

 لیحلت و نییتب یبعد مورد .بیاورد ارمغان به را بازار عملکرد و

 و هوشمند یابیبازار ستمیس یهامدل یبندتیاولو و

 بازار در .است 0پی اچ ای روش از استفاده با بازار حسگری

 اهمیت دیگری زمان هر از بیش مشتری نقش امروز، پویای

 هک اطالعاتی و دانش طریق از بازارها این چراکه ت؛اس یافته

 اندداکردهیپ معنا ،است کنندگانمصرف و هاشرکت اختیار در

 هوشمند بازار هستند، ایستا که سنتی بازارهای برخالف و

 داشتن یطرف از .است اطالعات از غنی و متالطم پویا، ،خودرو

 ینا مشتریان با ارتباط برقراری و تغییر به حساس بازار یک

 .است یاشدهحساب و جدید استراتژی نیازمند بازارها، نوع

 هایمدل انواع سازیپیاده در اساسی ابزارهای از یکی

 این یریکارگبه  ؛است هوشمند بازاریابی سیستم ،حسگری

 اطراف محیط اطالعات هاسازمان ،گرددیم موجب سیستم

 نتایج د،نماین لیوتحلهیتجز بیشتری دقت با و ترعیسر را خود

 دسترس در مقتضی مواقع در و ذخیره را حاصل

 تفکر یسازادهیپ یبعد شنهادیپ .دهند قرار رندگانیگمیتصم

 العاتاط یزمان امیپ کی یستمیس تفکر در .است سیستمی

 جادیا رییتغ شنونده سازمان ای فرد در بتواند که شودیم یتلق

 .ندارد یاطالعات تیماه امیپ آن صورت نیا ریغ در .کند

 اتیعمل یاجرا با یابیبازار قاتیتحق و بازار یحسگر

 و یمعن ییتنهابه  که ییهاافتهی و هاامیپ هاداده یآورجمع

 ندیفرا در و نموده یبنددسته را ندارند یخاص مفهوم

 تا کندیم اطالعات به لیتبد یآمار عموماً و یپردازش

 به .باشد داشته را یریگمیتصم ندیفرا در استفاده تیخاص

 یازهاین که است یابزار و لهیوس یابیبازار قاتیتحق یعبارت

 کردیرو .کندیم برطرف را هاسازمان یریگمیتصم و یاطالعات

 خودرورانیا شرکت که است یصورت به ،یستمیس تفکر

 که یاطالعات یهاانیشر و مجراها قیطر از دائماً یستیبا

 به خود انیمشتر باشگاه و یارتباط یهاشبکه قیطر از عموماً

 ریمس تا دینما اعمال را موردنظر راتییتغ دیآیم دست

 و محصول نوع نیترنهیبه سمت به حرکت کیاستراتژ

 .نگردد انحراف دچار بازار، عملکرد

 

 آتی یهاشنهادیپ

 یهایندگینما سایر در مقایسه تیباقابل پژوهش این انجام

 دیگر یهااستان در خودرو رانیا
 برندهای همه برای عمومی صورتبه  پژوهش انجام

 مجازی فضای در مختلف مشتریان و خودروسازی

 خودروهای کیفیت و قیمت همچون مواردی کردن لحاظ

 پژوهش موضوع در داخلی

 

 پژوهش یهاتیمحدود

 شدن محدود به توانیم پژوهش این یهاتیمحدود از

 تعمیم است ممکن که کرد اشاره خودرورانیا دربرند موضوع

 ... و بهمن سایپا، مثل مختلف برندهای سایر برای نتایج

 .نباشد صحیح

 یهااستان در حتی مختلف جوامع فرهنگی یهاتفاوت

 تواندیم خاص برندهای و محصوالت به گرایش در مختلف

 موضوعات دارد ضرورت که باشد گذارتأثیر نتایج تعمیم در

 .شود لحاظ الگو این در نیز فرهنگی

 -اجتماعی متغیرهای خصوص در محدودیت آخرین

 ممکن تحصیالت و درآمد سن، جنسیت، مانند دموگرافیک

 گویال بر مؤثر اثر یا باشند داشته یتوجهقابل تأثیر است

 رایب آتی یهالیتحل باید و تجزیه در و باشند داشته مفهومی

 .گیرند قرار مطالعه مورد ترکامل درک

 

                                                           
0. analytic hierarchy process (AHP) 
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Abstract 
 
According to competitiveness of the market in today's world, for an active and continuous presence in the 

field of competition, companies need to pay more attention to their performance and the factors affecting 

it. The purpose of this study is to investigate the effect of market sensing capability on company 

performance with the mediating role of innovation capability and brand management system and the 

moderating role of market dynamics and intensity of competition among employees of Iran Khodro 

Automotive Company in Tehran. This study is practical in view of purpose and according to collection 

data method is descriptive-survey. The statistical population of this study is finite population and include 

the statistical population of this study is limited and includes the employees of Iran Khodro car dealerships 

in Tehran. The Sample size according to Cochran formula is obtained 384 with simple random sampling 

method. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and its reliability has been 

confirmed by Cronbach's alpha. In order to analyze the data structural equation modeling and PLS 

software have been used. The results show that market sensitivity has a positive and significant effect on 

Innovation capability. Market sensitivity has positive significant effect on brand management system. 

Market sensitivity has a positive significant effect on company performance. Innovative capabilities have 

a positive significant effect on the brand management system. Innovation ability has a positive significant 

effect on company performance. Brand management system has a positive significant effect on firm 

performance. Innovative capability on the relationship between market sensitivity and market capability 

has a mediating role. Brand management system has a mediating role on the relationship between market 

sensitivity and performance. Market dynamics has a moderating role on the ability of innovation to affect 

company performance. Market dynamics affects the relationship of brand management system to the 

firm's performance. The intensity of competition on the relationship between the capability of innovation 

and the performance of the company has a moderating role. The intensity of competition on the 

relationship between the brand management system and the firm's performance is modest. This research 

is valuable because companies with superior sensor capabilities not only maintain product costs and 

develop new services, but can also accelerate the development process. 

 

Key Words: Market sensing capability, Innovation capability, Brand management system, Market 

dynamics, Competitive intensity, Firm performance. 
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