
نقش بازارشناسي و يادگيري موقعيت بازار در بهبود ابتكار و راه اندازي تجارتهاي كوچك و متوسط

 

  

چكيده

 

  

هدف از اين بررسي و مطالعه توصيف ارتباط متناقض بين بازارشناسي در جهت عملكرد سازماني و فراهم آوري 

و عمل , شناخت موقعيت هاي تجاري, بازار شناسي, آناليزي كمي مي باشد كه در آن يادگيري موقعيت بازار

مولفان يك مدل معادله ساختاري . باشدابتكاري بعنوان عوامل كليدي موفقيت در شركتهايي با فناوري گسترده مي 

يك مدل معادله ساختاري جهت امتحان اين ارتباط . ارتباط ميان اين ساختارها را آزمايش كنندايجاد كرده اند تا 

براي امتحان اين مدل مولفان آناليز ساختاري كوواريانس از داده هاي جمع آوري شده از راه اندازي . طراحي شد

موقعيت بازار  شناخت يافته هاي محوري اين است كه. دندمتوسط در شهر بانيوماس انجام داتجارت كوچك و  ۱۵۰

.نقشي غيرمستقيم در ارتباط بين بازارشناسي و ابتكار ايفا مي كند

 

  

موقعيت بازار و ابتكار را  شناختبازارشناسي ميتواند . نتايج نشان ميدهد كه ابتكار روي عملكرد تجاري تاثير دارد

در اقدامات و راه اندازي كارهاي تجاري كوچك و متوسط اطالعات بازار كه از مشتريان و رقبا بدست . ندتقويت ك

شركت ها , براي فوايد رقابتي و عملكرد تجاري بهتر. آمده به شركت ها كمك مي كند به بازار اشراف داشته باشند

يافته ها اشاره مي . تحاد و همبستگي داشته باشندبايد قابليت هاي يادگيري بوده و كارمندان با ماموريت سازماني ا

.موقعيت بازار و ابتكار خود را تقويت كنند تا عملكرد تجاري را بهبود دهند شناختشركت ها بايد كند كه 

 

  

عملكرد, ابتكار, بازارشناسي, موقعيت بازار شناخت:  كلمات كليدي

 

  

۱

 

پيش زمينه -

 

  

نياز به توسعه مفاهيم بازار شناسي در سازمانهاي خود ) ها SME(راه اندازي واحدهاي تجاري كوچك و متوسط 

بازار شناسي گروهي از رفتارها و فرايندها يا . با تغييرات محيط كاري و تجاري مطابقت داشته باشدداشت تا 

 ).۲۰۰۸؛ لين و همكاران ۲۰۰۶؛ كسكين ۱۹۹۰نارور و اسليتر (فرهنگيست كه ارزش عالي براي مشتري ايجاد ميكند 

چندين مطالعه قبلي اشاره به عملكرد بهتر در بعضي شركت ها در زماني داشت كه روي بازارشناسي با تاكيدي 

؛كسكين ۲۰۰۵؛ لي و تساي ۲۰۰۲نوبل و همكاران (خاص روي انعطاف پذيري و سرعت واكنش تمركز داشتند 

).۲۰۰۸لين و همكاران؛, ۲۰۰۶

 

  


