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چکیده
پژوهش حاضرر با هد بررسری راب ب بین بازارگرایی و عملکرد درادراتی در شرکتهای تولیدی دادراتی انجام
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مقدمه
همراه با تخصرصریتر شردن دانش و تکنولويی ،تقاضراها و بازارها هم بب سرمت تخصرصیتر شدن
حرکت میکنند و فعالیت نمودن در یک مقیاس وسرری  ،دیگر حتی از ع ده بزرگترین شرررکتها نیز
برنمیآیدب این امر ببویژه برای شرکتهای دولتی دشوارتر خواهد بود (بیگدلو)1305 ،ب افزون بر موارد
فوق؛ سرعت رشد در دهبهای اخیر حاکی از آن است کب ایران درحال گذر از یک اقتصاد نیمبدنعتی
بب یک اقتصراد دنعتی است کب تو ب بب تولید و بازاریابی و ب رهور بودن آنها میتواند ضمن سرعت
بخشریدن بب رشرد و توسرعب اقتصرادی ،آنها را در مسریری درحیح و ادولی هدایت کندب بنابراین،
میتوان گات در ب توسررعبیافتگی اقتصرررادی بب میزان قابلتو ی بب ب رهگیری م لوب و ب ینب از
مناب و امکانات تولید بسررتگی دارد (احدینیا)1306 ،کب در این اثنا عملکرد دررادراتی شرررکتهای
تولیدی یکی از عوامل تأثیرگذار در توسررعب دررادرات کشررور تلقی میشررود کب نمیتوان نقش آن را
نادیده گرفتب تولیدکننده میبایسرتی قابلیت و قدرت ایجاد ارتبا با مصرر کننده یا خریدار را داشتب
باشد تا بتواند موقعیت خود را در بازار تثبیت کند (هائو و نگو)2813 ،1ب
از طرفی همچون بسررریاری از ایدههای نوین کسررربوکار کب وارد ادبیات بازاریابی شررردهاند،
بازارگرایی در م رومومهای اخیر ببطور گسرررتردهای مورد تأکید قرار گرفتب اسرررتب اما ازآنجاییکب
شرک و تردید بسریاری در معنی و ما وم بازارگرایی بب چشم میخورد کمی دقت و تأمل بیشتر در
این راب ب ضروری ببنظر میرسدب بب لحاظ ما ومی ،بازارگرایی در میان مجموعبای از فعالیتهای
تاکتیکی بازاریابی ای دادهشرده کب عبارت اسرت از یک تالش همب انبب سازمان است کب تا حد
زیادی بر فلسراب و سربک مدیریت سرازمان بسرتگی دارد (اسالمی)1362 ،ب بازارگرایی را میتوان
ببعنوان مرحلبای از بالندگی سرازمان ،یا ببعنوان سر حی کب انعکاسدهنده بلوغ سرازمانی است،
تعریف نمودب کاتلر بب بازارگرایی ،ببعنوان مرحلب ن ایی توسرررعب یک سرررازمان بازرگانی نگاه کرده
اسررت و معتقد اسررت کب گرایش بازار در امتداد توسررعب گرایشهای مختلف بازرگانی بب و ود آمده
اسررتب بازارگرایی بر پایب تاکر بازاریابی ایجادشررده اسررت و تاکر بازاریابی زیربنای فلسررای آن را
تشرکیل میدهد (الوالک)2811 ،2ب بر همین اسرراس در این تحقی بب بررسرری راب ب بین فرهنگ
بازارگرایی و عملکرد دررادراتی شرررکتهای تولیدی پرداختب شررده اسررتب برای این منظور کلیب
مدیران دنای و شرکتهای دادرکننده استان زنجان در قلمرو زمانی نیمب اول سال 1366ببعنوان
امعب آماری تحقی برگزیده شده استب

1. Hau and Ngo
2. Lovelock

بررسی تاثیر عوامل نیرویی در راب ب بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 95

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری

مدیران کامیاب کسانی هستند کب سازمان خود را با شرایط روز همگام میسازندب این همگامی زمانی
امکرانپرذیر اسرررت کرب کرارکنران و مردیران گرایش بررب بررازار را بربعنوان یرک فرهنرگ و بینش
بپذیرند(نورینیا)1300 ،ب در بازارگرایی رضرایت مشرتریان هسرتب فعالیت شرکت را تشکیل میدهد و
کلیب فعالیتهای شررکت باید در راسرتای ارضرای نیازهای مشرتریان باشدبشناخت نیازها و انتظارات
مشرررتریران و پاسرررخگویی بب ترییرات ایجادشرررده در بازار نقش کلیدی در موفقیت شررررکت بازی
میکنردبآغراز ما وم برازارگرایی را میتوان در اوایرل ده پنجراه میالدی یرافت ،زمانی کب پیتر دراکر
( )1656مشتری را پایب و اساس سازمانها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمان ها ضروری دانستب
اظ رارات دراکر توسرررط لویت ( )1698موردحمایت قرار گرفت و او نیز قاطعانب معتقد بود کب برآورده
کردن نیازهای مشرررتریان باید ببعنوان هد ادرررلی بنگاههای تجاری قرار گیردب کاتلر ( )2888بب
بازارگرایی ببعنوان مرحلب ن ایی توسررعب یک سررازمان بازرگانی نگاه کرده اسررت و معتقد اسررت کب
گرایش بازار در امتداد توسررعب گرایشهای مختلف بازرگانی ببو ود آمده اسررتب لیلند )1669( 1نیز
بازارگرایی را ایجاد راهبرد مشرررتریمحور از طری هماهنگ کردن تالشهای بین وظیابای برای
رسررریردن برب هد بلندمدت سرررازمان میداندب پیشزمینبها و عوامل مؤثر بر بازارگرایی ،عوامل
سرازمانیای هسرتند کب باعث استقرار ما وم بازاریابی و یا مان آن میشوندب این عوامل عبارتاند از:
عوامل مربو بب مدیریت عالی ،2پویائیهای بینبخشی 3و سیستمهای سازمانی3ب
وبسرتر ( )1600قاطعانب بیان میکند کب مبدأ بازارگرایی مدیریت عالی است ،چون تن ا اوست کب
مسروولیت ا رای ارزشهایی چون مشتریگرایی را بر ع ده داردب در همین راستا ،فلتن )1656( 6بیان
میکند کب م مترین زء بازارگرایی ،یک نقشب ذهنی مناسب است کب دستیابی بب آن تن ا از طری
هیوتمدیره ،مدیرا رایی و مدیران ردهباالی سازمان امکانپذیر است ،زیرا آن ها هستند کب این نقشب
ذهنی را توسعب میدهندب
پویاییهای بینبخشری عبارتاند از :تعامالت و روابط رسمی و غیررسمی واحدهای یک سازمانب
لویت ( ،)1696لوش ،یودل و الکزیناک ( )1679و فلتن ( )1656معتقدند کب تعارض بینبخشی 5برای
اسررتقرار ما وم بازاریابی زیانبار اسررتب تعارض بینبخشرری ،تنش ری اسررت کب بین دو یاچند بخش از
1. Lee land
2. Top management
2. Interfunctional dynamics
3. Organizational systems
4. Felten
5. Interfunctional Conflict
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سررازمان ببعلت ناسررازگاری در اهدا یا رویبها ببو ود میآیدب تعارض بینبخشرری ممکن اسررت از
خواسرتبهای طبیعی هر واحد نشأت گیرد ،زیرا هر واحدی دوست دارد نسبتبب سایر واحدها از قدرت
بیشرتری برخوردار باشردب تحقیقاتی کب توسرط راکرت و واکر ( )1607انجام شده است ،نشان داد کب
تعارض بینبخشی مان ارتباطات اثربخش میان واحدهای سازمان میشودب ازاینرو تعارض بینبخشی
مان انتشار هوشمندی بازار خواهد شدب
سومین عامل اثرگذار بر بازارگرایی ،بب مشخصات تالش همب انبب سازمانی باز میگردد کب از آن
ببعنوان «سریسرتمهای سرازمانی» یاد میکنیم .برخی از موان بازارگرایی مربو بب شکل ساختاری
سرازمانهاست .لویت ( )1696بخشبندی 1و تخصصگرایی 2را ببعنوان مان برقراری ارتبا معرفی
میکند ،ازاینرو اشراعب هوشرمندی بازار در سازمان با مشکل موا ب میشودب عالوه بر این استمپخل
( )1670بیان میکند کب رسرمی کردن 3و تمرکز6زیاد مانعی بر سرر راه سرازگاری سازمانها با محیط
بازار و ترییرات محی ی است .رسمی کردن میزان در بای است کب قوانین و مقررات ،نقشها ،روابط
اختیارات ،ارتباطات ،هنجارها و رویبها ببدرررورت مکتوب و ود داردب تمرکز بب میزان تاویض اختیار
قدرت تصرمیمگیری،بب ردههای پایینتر در سرازمان و مشرارکت اعيرای سازمان در تصمیمگیریها
اشاره داردب
پیشینه تجربی

در حوزه م العات داخلی بیشررتر تحقیقات بب بررسرری راب ب اس رتراتژیهای بازاریابی ببخص روص
اسررتراتژیهای بازاریابی بینالمللی بر عملکرد دررادراتی پرداختباند و ببضرررورت راب ب بین فرهنگ
بازاریابی و عملکرد دادراتی تو ب اندکی شرررده استب ببعنوان تحقیقات مشابب در این حوزه میتوان
بب پژوهش عیوضزاده ( )1368اشراره کرد کب در این پژوهش با اسرتااده از آزمون همبستگی بب این
نتیجب رسررید کب بین م ارتهای بازرگانی خار ی و عملکرد دررادراتی بنگاههای تولیدی دررادراتی
اسرتان آذربایجان شررقی راب ب معناداری برقرار استب در پژوهشهای تقوی فرد و همکاران ()1366
در بررسی شرکتهای تولیدی پذیرفتبشده در بورس اوراق ب ادار ت ران نتایج نشان داد کب بازارگرایی
بر عملکرد درادراتی شررکتهای مورد م العب تأثیر مثبت داردب همچنین در پژوهش رضایی ()1369
در م العب شرررکتهای دررادراتی اسررتان آذربایجانغربی بر اثر قابلتو ب و معنیدار اسررتراتژیهای
بازاریابی بینالملل بر عملکرد دادراتی تأکید شدب همچنین تأثیر مثبت و معنیداری گرایش کارآفرینی
ببطور مسررتقیم و همچنین غیرمسررتقیم از طری قابلیت یادگیری بر عملکرد دررادراتی در پژوهش
1. Departmentization
2. Socialization
3. Formalization
4. Centralization
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کرمی و همکاران ( )1369در بررسری  156شررکت کوچک و متوسط در ایران و انگلستان نشان داده
شدب
در حوزه م العات خار ی نیز روز و شوهام ( )2882بب بررسی تأثیر بازارگرائی بر عملکرد دادراتی
و تأثیر متقابل بالقوه محیط رقابتی ،تکنولويیکی و بازار میپردازندب نتایج نشرران میدهد کب بازارگرایی
تأثیر مثبتی بر ترییر فروش درادرات ،سرود دادرات و ترییرات سود دادرات داردب در پژوهش دورت
گرفتب توسط آکیول و آکِ ارست )2883(1در بررسی دنای پوشاک ترکیب ،راب ب مثبت بین بازارگرایی
و عملکرد درررادراتی را مورد ترأییرد قرار میدهدب همچنین اپدا و ای اوبا ( )2811تحقیقی باعنوان
بررسری ارتبا بین بازارگرایی و عملکرد تجاری در یک اقتصراد توسرعب یافتب (م العب موردی ساختار
شررکتهای کوچک و متوسرط بوتساوانا) انجام دادهاندب درن ایت مشخص شد کب ارتبا قدیمی بین
بازارگرایی و عملکرد شرررکتهای مذکور و ود داردب در پژوهشرری دیگر محمود ( )2818م العبای با
عنوان بازارگرایی و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط در غنا انجام داده استب نتایج نشان
میدهد کب شرررکتها نیاز بب تمرکز بر مشررتری ،نظارت بر رقبا و پاسررخ هوشررمندانب بب بازار در کنار
محدودیتهای مالی و تکنیکی دارندب نتایج حاکی از آن اسرت کب توسرعب بازارگرایی در این شرکتها
مبتنی بر اعتقادات مدیر و مالک اسرت و درن ایت مشخص شد بین بازارگرایی و عملکرد شرکتهای
کوچک و متوسرررط راب ب و ود داردب مورای و همکاران )2811(2نیز در پژوهش خود با اسرررتااده از
دادههای 661شرررکت دررادراتی در چین بب این نتیجب رسرریدند کب راب ب بین بازارگرائی و عملکرد
دررادراتی تحتتاثیر قابلیتهای بازاریابی واحدهای تولید قرار داردب در پژوهش هائو و نگو )2813( 3با
موضررو «بازارگرایی اسررتراتژیک در ویتنام» اثر اعتماد ،ارتباطات ،ارزش بب اشررتراک گذاشررتبش رده،
خودکارایی و راب ب متقابل را ببعنوان ابعاد بازاریابی بر رضررایت و وفاداری مشررتری بررسرری نمودندب
نتایج آنها ببوضرو نشان داد کب ابعاد اعتماد ،ارزش بب اشتراک گذاشتب شده ،راب ب متقابل ،آموزش،
الگوبرداری بازاری و تحقیقات بازاری تأثیر مثبت و معنیداری بر رضررایت و وفاداری مشررتریان دارندب
و ن ایتاً در پژوهش زهیر و همکاران )2815(6در بررسی 109واحد تولیدی با اندازه متوسط و کوچک
(676مدیر و مالک) بب این نتیجب رسرریدند کب قابلیتهای خالقانب ببعنوان یک میانجی در راب ب بین
بازارگرایی و عملکرد دادراتی عمل میکندب

1. Akyol&Akehurst
2. Murray and et al
3. Hau and Ngo
4. Zehir and et al
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روششناسی پژوهش
برای رسررریدن بب هد پژوهش از روش تحقی پیمایشررری اسرررتااده شررردب همچنین ،ببمنظور
تجزیبوتحلیل دادههای م آوریشرررده ،از روشهای آمار تودررریای و اسرررتنباطی اسرررتااده گردیدب
بدیندورت کب پس از م آوری دادهها و اطالعات مو ود از طری نرمافزار اسپیاساس نسخب ،21
اقردام برب تلخیص ،طبقرببنردی و تجزیبتحلیل دادهها شرررده و ببمنظور تعیین راب ب بین متریرهای
تحقی و آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آماره آزمون  tاستااده شده استب
امعب آماری پژوهش حاضررر ،شررامل مجموعبای از مدیران ،کارشررناسرران ،خبرگان ،درراحبان و
مالکان شررکتهای تولیدی درادراتی استان زنجان است کب تعداد آن حدود  168نار مورد شناسایی
قرار گرفرتب با تو ب بب محدود بودن حجم امعب آماری ،از طری دول مورگان و کر سررری تعداد
 126نار ببعنوان حجم نمونب پژوهش محاسرربب و با روش نمونبگیری تصررادفی سرراده اندازه نمونب
مذکور انتخاب گردیدب م آوری دادهها و اطالعات موردنیاز تحقی  ،ببدررورت میدانی و با مرا عب بب
محل کار اعيررای نمونب و با اسررتااده از پرسررشررنامب انجام شرردب همچنین ،برای اطال از عملکرد
دادراتی شرکتهای موردم العب ،بب اسناد مالی و مدارک شرکتی مرا عب شده استب
در پژوهش حاضرر برای تعیین روایی ابزار م آوری اطالعات ،از روایی دروری استااده گردیده،
بدین ترتیب کب پرسرشنامب اولیب در اختیار کارشناسان امر قرار داده شد تا در راب ب با روایی پرسشنامب
(اینکب سرؤاالت طر شده ،آنچب را کب مدنظر است ،اندازهگیری میکند یا نب؟) اظ ارنظر نمایندب سپس
نظرات آنها در پرسررشررنامب لحاظ و ترییرات الزم در سررؤاالت بب و ود آمدب برای بررسرری پایایی
پرسررشررنامب از روش آلاای کرونبا اسررتاادهشررده اسررتب بر این اسرراس مقدار آلاا برای هر یک از
متریرهای تحقی در دول ( )1منعکسشرده اسرتب بنابراین میتوان گات :اوالً سرؤاالت پرسشنامب
همبستگی با یکدیگر دارند و دوماً پرسشنامب از پایایی باالیی برخوردار استب
دول ( :)1آزمون پایایی پرسشنامب
متریرها
مشتریگرایی
رقیبگرایی
هماهنگی بین بخشی
موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
رضایت مدیر از عملکرد دادراتی شرکت
دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر

تعداد سؤال
0
7
0
1
1
1

مقدار آلاای کرون با
8/700
8/032
8/001
8/065
8/760
8/012
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یافتههای پژوهش
در این بخش نتایج تحلیلهای آماری دورت گرفتب روی دادههای گردآوریشده از امعب موردم العب
را در برمیگیردب در همین راستا دول  2نتایج تحلیلهای آمار تودیای را نشان میدهدب
 63دردررد از پاسررخدهندگان مرد و مابقی زن بودندب بب لحاظ تحصرریالت  % 17/5فوقدیپلم%95 ،
لیسرانس و  % 17/5فوقلیسانس و باالتر بوده استب از نظر سابقب خدمت ،از مجمو پاسخگویان 36
دردد از نمونب آماری دارای سابقب کمتر از  5سال بوده و  32دردد از نمونب آماری دارای سابقب -18
 5سرال 18 ،دردرد از نمونب آماری دارای سابقب  18 -15سال16 ،دردد از پاسخگویان بین 15-28
سررال سررابقب و ن ایتاً  18دردررد از نمونب آماری دارای سررابقب بیش از  28سررال خدمت هسررتندب آمار
تودیای پاسخهای داده شده بب سؤاالت و اطالعات استخراجشده از اسناد مالی نیز بب شر زیر است:
دول ( )2آمار تودیای
مشتریگرایی
رقیبگرایی
هماهنگی بینبخشی
موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
رضایت مدیر از عملکرد دادراتی شرکت
دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر
حاشیب سود
نر بازده داراییها
نر بازده حقوق داحبان س ام

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرا معیار

واریانس

2
2
3
1
1
1
8/13
8/69
8/13

5
5
5
5
5
5
8/23
8/59
8/35

3/68
6/33
6/33
3/83
3/89
3/5
8/10
8/51
8/25

8/51
8/03
8/86
1/89
1/52
1/25
8/85
8/85
8/11

8/27
8/96
8/886
1/13
2/36
1/59
8/883
8/883
8/81

در این پژوهش برای انتخاب آزمون آماری مناسررب ت آزمون فرضرریات و ببمنظور بررسرری
نرمال یا غیر نرمال بودن توزی دادههای م آوریشرررده از آزمون کولموگورو  -اسرررمیرنو ب ره
گرفتب شده استب نتایج آزمون  k-sو خرو ی نرمافزار در دول ( )3نشان داده میشودب
دول ( :)3نتایج آزمون کولموگورو – اسمیرنو

میانگین
پارامترهای
نرمال
انحرا معیار
کولموگورو  -اسمیرنو
)Asymp. Sig. (2-tailed

مشتری-
گرایی

رقیب-
گرایی

هماهنگی
بینبخشی

موفقیت
دادراتی
درک شده

رضایت مدیر از
عملکرد دادراتی
شرکت

3/58
1/25
8/67
8/26

3/89
1/52
1/87
8/16

3/83
1/89
1/36
8/856

6/33
8/86
8/66
8/27

6/33
8/03
1/11
8/17

دستیابی بب
اهدا
دادراتی از
دید مدیر
3/68
8/51
1/32
8/898
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م راب اطالعات مندرج در دول ( )2و با تو ب بب اینکب سررر ح معناداری ()Asymp. Sig.
برای متریرهای تحقی باالتر از  8/85است و نیز قدر م ل آماره  zآزمون  k-sاز  1/69کمتر است؛
لذا ،میتوان از نرمال بودن توزی دادهها اطمینان حادرررل نموده و برای تحلیل روابط بین متریرهای
پژوهش میتوان از آزمونهای آمار پارامتریک و ضرریب همبستگی استااده نمودب همچنین ،ازآنجاکب
دادههای م آوریشررده با ابزار پرسررشررنامب در مقیاس فادررلبای اندازهگیری و موردسررنجش قرار
میگیرند؛ بنابراین ،ضریب همبستگی پیرسون مورد انتخاب قرار گرفتب
آزمون فرضیهها

راب ب بین بازارگرایی و عملکرد دررادراتی با آزمون همبسررتگی پیرسررون در سرر ح اطمینان 65
دردرد مورد بررسی قرار گرفتب استب همچنین ،اندازه شرکت و عمر شرکت ببعنوان دو عامل نیرویی
یا دو متریر تعدیلگر در راب ب بین بازارگرایی و عملکرد دادراتی در سب س ح از شرکتهای کوچک،
متوسط و بزرگ و نیز با طول عمر کم ،متوسط و زیاد مورد آزمون قرار گرفتب اندازه شرکت بر اساس
لگاریتم طبیعی م کل داراییهای شررررکت در ترازنامب و در سرررال مالی دوره زمانی تحقی و عمر
شرکت نیز بر اساس تعداد سالهای سپری شده از تاریخ تاسیس شرکت تعیین گردیدب نتایج حادل از
انجام آزمون فرضیبهای ادلی تحقی بب شر دول ( )6است:
دول ( :) 6نتایج آزمون فرضیبهای ادلی تحقی
همبستگی بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد دادراتی شرکتهای تولیدی
رد ( H0دار=)r
Sig=8/886
r=8/585
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با اندازه کوچک
عدم رد ( H0دار=)r
Sig=8/620
r=8/880
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با اندازه متوسط
عدم رد ( H0دار=)r
Sig=8/086
r=8/185
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با اندازه بزرگ
رد ( H0دار=)r
Sig=8/887
r=8/013
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با طول عمر کم
عدم رد ( H0دار=)r
Sig=8/656
r=8/113
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با طول عمر متوسط
رد ( H0دار=)r
Sig=8/866
r=8/923
همبستگی بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد دادراتی برای شرکتهایی با طول عمر زیاد
رد ( H0دار=)r
Sig=8/835
r=8/723

براتو رب برب نترایج بربدسرررتآمده میتوان تأثیر مثبت و معنیدار فرهنگ بازاریابی را بر عملکرد
دادراتی واحدهای تولیدی بب زء واحدهای تولیدی کوچک مورد تأیید قرار دادب بب عبارتی ،عمر واحد
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تولیردی تأثیری بر راب ب بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد درررادراتی ندارد؛ اما ،مشررراهده ضرررریب
همبستگی نشان میدهد کب میزان همبستگی با افزایش عمر واحد تولیدی و اندازه واحد تولید افزایش
پیردا میکنردب بر این اسررراس میتوان ادعرا کرد کرب در واحردهای با طول عمر زیاد و بزرگ امکان
ب رهبرداری از تأثیر نگرش بب بازار برای افزایش عملکرد دررادراتی با شرردت بیشررتری برقرار اسررتب
برمبنای فرضیات ادلی پژوهش ،ارتبا بین هریک از ابعاد بازارگرایی با ابعاد مالی و غیرمالی عملکرد
درادراتی در قالب فرضیبهای فرعی مورد آزمون قرار گرفتب و نتایج در داول( )9( ،)5و ( )7ارائبشده
است:
دول( :)5آزمون فرضیبهای فرعی (مشتریگرایی)
r=8/266
r=8/266
r=8/266
r=8/362
r=8/362
r=8/696

همبستگی بین مشتریگرایی و حاشیب سود عملیاتی
Sig=8/105
T = -1/356
همبستگی بین مشتریگرایی و نر بازده دارایی
Sig=8/105
T = -1/356
همبستگی بین مشتریگرایی و نر بازده حقوق داحبان س ام
Sig=8/105
T = -1/356
همبستگی بین مشتریگرایی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
Sig=8/832
T = 2/120
همبستگی بین مشتریگرایی و رضایت مدیر از عملکرد دادراتی
Sig=8/832
T = 2/255
همبستگی بین مشتریگرایی و دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر
Sig=8/8886
T = 2/012

عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r
رد (H0دار=)r
رد (H0دار=)r
رد (H0دار=)r
رد (H0دار=)r

با تو ب بب مقدار ضرررایب همبسررتگی و ارتبا بین مشررتریگرایی با هریک از ابعاد مالی عملکرد
درادراتی و نیز سر ح معنیداری یا سر ح خ ای محاسببشده برای آزمون فرضیب بیشتر از  5دردد
اسرررت ( ،)Sig>0/05و نیز مقردار آماره آزمون کب کمتر از قدر م ل عدد  1/69اسرررت؛ لذا ،با رد
فرضریب  H1و تأیید فرضریب  ،H0راب ب مستقیم بازارگرایی با حاشیب سود عملیاتی ،نر بازده دارایی و
بازده حقوق داحبان س ام مورد تأیید قرار نگرفتب اما ،ارتبا مستقیم و معنیدار بین مشتریگرایی و
ابعاد غیرمالی عملکرد دررادراتی یعنی موفقیت دررادراتی درک شررده توسررط مدیر ،رضررایت مدیر از
عملکرد درررادراتی و دسرررتیابی بب اهدا درررادراتی از دید مدیر مورد تأیید قرار گرفتب زیرا ،مقادیر
ضررایب همبستگی مثبت؛ مقدار معنیداری کمتر از  5دردد و قدر م ل آماره آزمون بیشتر از 1/69
استب
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دول ( :)9آزمون فرضیبهای فرعی (رقیبگرایی)
r=8/16
r=8/16
r=8/16
r=8/310
r=8/865
r=8/222

همبستگی بین رقیبگرایی و حاشیب سود عملیاتی
Sig=8/316
T = -1/825
همبستگی بین رقیبگرایی و نر بازده دارایی
Sig=8/316
T = -1/825
همبستگی بین رقیبگرایی و نر بازده حقوق داحبان س ام
Sig=8/316
T = -1/825
همبستگی بین رقیبگرایی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
Sig=8/866
T =1/677
همبستگی بین رقیبگرایی و رضایت مدیر از عملکرد دادراتی
Sig=8/866
T =1/672
همبستگی بین رقیبگرایی و دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر
Sig=8/866
T =1/600

عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r
عدم رد (H0دار=)r

در بررسری ارتبا بین رقیبگرایی با ابعاد مالی عملکرد دادراتی مقدار ضرایب همبستگی ضعیف
و نیز سر ح معنیداری یا سر ح خ ای محاسرببشرده برای آزمون فرضریب بیشرتر از  5دردد است
( ،)Sig>0/05و نیز مقدار آماره آزمون کب کمتر از قدر م ل عدد  1/69است؛ لذا ،با رد فرضیب H1
و تأیید فرضیب  ،H0راب ب مستقیم رقیبگرایی با حاشیب سود عملیاتی ،نر بازده دارایی و بازده حقوق
دراحبان س ام مورد تأیید قرار نگرفتب اما ،ارتبا مستقیم و معنیدار بین رقیبگرایی و ابعاد غیرمالی
عملکرد درادراتی یعنی موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر ،رضایت مدیر از عملکرد دادراتی و
دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر مورد تأیید قرار گرفتب زیرا ،مقادیر ضرایب همبستگی مثبت؛
مقدار معنیداری کمتر از  5دردد و قدر م ل آماره آزمون بیشتر از  1/69استب
دول( :)7آزمون فرضیبهای فرعی (هماهنگی بینبخشی)
r=8/122
r=8/122
r=8/122
r=8/353
r=8/20
r=8/161

همبستگی بین هماهنگی بینبخشی و حاشیب سود عملیاتی
عدم رد (H0دار=)r
Sig=8/516
T =8/953
همبستگی بین هماهنگی بین بخشی و نر بازده دارایی
عدم رد (H0دار=)r
Sig=8/516
T =8/953
همبستگی بین هماهنگی بینبخشی و نر بازده حقوق داحبان س ام
عدم رد (H0دار=)r
Sig=8/516
T =8/953
همبستگی بین هماهنگی بینبخشی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
عدم رد (H0دار=)r
Sig=8/869
T =1/666
همبستگی بین هماهنگی بین بخشی و رضایت مدیر از عملکرد دادراتی
عدم رد (H0دار=)r
Sig=8/861
T =1/675
همبستگی بین هماهنگی بینبخشی و دستیابی بب اهدا دادراتی از دید مدیر
عدم رد ( H0دار=)r
Sig=8/869
T =1/676
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مقادیر مثبت ضررایب همبستگی در بررسی ارتبا بین هماهنگی بینبخشی ببعنوان سومین بدعد
بازارگرایی با هریک از ابعاد مالی و غیرمالی عملکرد درادراتی و نیز س ح معنی داری یا س ح خ ای
محاسرببشرده برای آزمون فرضیب کمتر از  5دردد است ( ،)Sig<0/05و نیز مقدار آماره آزمون کب
بیشررتر از قدر م ل عدد  1/69اسررت؛ لذا ،با رد فرضرریب  H0و تأیید فرضرریب  ،H1راب ب مسررتقیم و
معنیدار هماهنگی بین بخش ری هم با ابعاد مالی عملکرد دررادراتی یعنی حاشرریب سررود عملیاتی ،نر
بازده دارایی و بازده حقوق دررراحبان سررر ام و نیز با ابعاد غیرمالی عملکرد درررادراتی یعنی موفقیت
درادراتی درک شرده توسرط مدیر،رضایت مدیر از عملکرد دادراتی و دستیابی بب اهدا دادراتی از
دید مدیر مورد تأیید قرار گرفتب
نتیجهگیری و پیشنهادها
این مقالب با هد تبیین ضررورت تو ب بب مشرتریان ،رقبا و هماهنگی بینبخشی برای اثربخشی
هرچب بیشرررتر برنامبهای بازاریابی و تأثیر متریرهای تعدیلکننده و درنتیجب ب بود وضرررعیت عملکرد
درادراتی شرکتهای تولیدی دادراتی انجام شدب بر این اساس ،ادبیات پژوهش با رویکرد اکتشافی و
ت بیقی موردم رالعب قرارگرفتب و نزدیکترین سرررازه برای این م م بازارگرایی شرررناسرررایی گردیدب
همچنین ،عملکرد دادراتی نیز ببعنوان یکی از م مترین معیار سنجش موفقیت در شرکتها و یکی
از سرررازههای موردبحث در پژوهشهای مرتبط انتخاب و هد ادرررلی پژوهش بررسررری راب ب بین
بازارگرایی و عملکرد درادراتی تعریف شردب برمبنای اهدا تحقی  ،سرؤال ادلی پژوهش نیز بب این
درورت م ر شرد کب «آیا بازارگرایی میتواند عملکرد دادراتی شرکتهای تولیدی دادراتی استان
زنجان را ب بود داده و بب توسعب دادرات کمک کند»؟
مرور ادبیات ،سرواب و پیشینب تحقی نشان داد شرکتهایی کب رفتارهای بازارگرایی بیشتری در
عملیات درررادرات خویش بروز میدهند ،نسررربت بب شررررکتهایی کب سررر ح کمتری از رفتارهای
بازارگرایی را ارائب میدهند ،عملکرد دادراتی موف تری دارندب اما ،علیرغم تحقیقات متعدد انجامشده
در این حوزه ،هنوز خالءهای پژوهشرری زیادی در این زمینب مشرر ود اسررتب اول اینکب بسرریاری از
پژوهشهای قبلی اثر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد دادرات را مورد بررسی قرار داده و نتایج مختلای
گزارششده استب برخی از پژوهشها راب ب مستقیم بازارگرایی بر عملکرد دادراتی را مورد تأیید قرار
داده؛ درحرالیکب برخی دیگر راب ب مثبت و معنیدار این دو متریر را تأیید نکردهاندب تحقیقات دیگری
نیز تأثیر بازارگرایی بر عملکرد درادرات را ببدرورت غیرمستقیم و از طری سایر متریرهای واس ب و
میرانجی موردبررسررری قرار دادهانردب بنرابراین ،در م رالعات مختلف ارتبا بین بازارگرایی و عملکرد
شررکتها هم ببدورت مستقیم و هم غیرمستقیم موردتو ب پژوهشگران قرارگرفتب استب با تو ب بب
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اینکرب عالوه بر نقش واسررر رب و روابط میرانجی برخی متریرهرا در ارتبا بین بازارگرایی و عملکرد
درادراتی ،تأثیر بازارگرایی بر عملکرد درادراتی میتواند تابعی از ترییرات محی ی باشررد؛ لذا ،بررسی
متریرهای تعدیلگر میتواند دوگانگی نتایج ببدستآمده را تبیین نمایدب عالوه بر این ،حی ب م العات
انجامشررده درزمینب متریرهای تعدیلکننده راب ب بین بازارگرایی و عملکرد دررادراتی نیز باید افزایش
یابدب بنابراین ،در پژوهش حاضر تأثیر عوامل نیرویی اندازه و عمر شرکت ببعنوان متریرهای تعدیلگر
در راب ب بین بازارگرایی و عملکرد دادراتی طر گردیدب
با تو ب بب تحلیلهای انجامشررده و نتایج حادررل از آن ،ارتبا مثبت و معنیدار فرهنگ بازاریابی
با عملکرد دررادراتی شرررکتهای تولیدی مورد تأیید قرار گرفتب البتب این راب ب در واحدهای تولیدی
کوچک و متوسررط با طول عمر فعالیت کم ،ضررعیف اسررتب تحلیل نتایج پژوهش نشرران میدهد کب
میزان همبسرررتگی با افزایش طول عمر فعالیت واحد تولیدی و اندازه واحد تولید افزایش پیدا میکندب
بربطورکلی ،اندازه و عمر شررررکت راب ب بین بازارگرایی و عملکرد درررادراتی را ببطور مثبت تعدیل
میکنرد؛ برب عبارتی ،نقش و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد در شررررکتهای کوچک ،ضرررعیف گزارش
میشرودب این نتایج با آنچب در ادبیات تحتعنوان شررایط ورود شررکتها بب بازارهای خار ی و رشد
شرکت بباندازه کافی بیانشده است ،همخوانی داردب
بر این اسرراس میتوان چنین نتیجبگیری کرد کب در واحدهای تولیدی با طول عمر زیاد و بزرگ
امکان ب رهمندی از ظرفیتهای بازارگرایی برای افزایش عملکرد دررادراتی با شرردت بیشررتری برقرار
است؛ هرچند شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط با طول عمر فعالیت کم و متوسط نیز میتوانند از
برازارگرایی برای ب بود عملکرد درررادراتی خود اسرررتااده نمایندب ارتبا ضرررعیف مشرررتریگرایی و
رقیبگرایی با ابعاد مالی عملکرد درادراتی نشران می دهد کب درر شرناسایی نیازهای فعلی و آتی
شررکت برای خل ارزش برتر و نیز شرناسرایی نقا قوت و ضرعف ،تواناییها و استراتژیهای رقبا و
واکنش نسرربت بب آن ،هرکدام ببتن ایی در دسررتیابی بب اهدا مالی عملکرد دررادراتی کافی نبوده
هرچنرد میتواند بب تحق اهدا غیرمالی کمک نمایدب نکتب قابلتو ب اینکب هماهنگی بینبخشررری
ببعنوان سومین بدعد بازارگرایی ،یعنی هماهنگی کارکنان و سایر مناب شرکت ت خل ارزش برای
مشتریان هم در تحق اهدا مالی و هم در دستیابی بب اهدا غیرمالی عملکرد دادراتی مؤثر استب
نتایج پژوهش حاضرررر ،با نتایج تحقی عیوضزاده ( )1368و تقویفرد و همکاران ( )1366در داخل
کشرور و با نتایج تحقی دورن برگر و نابی ( )2811در خارج از کشرور مشررابب و همسرو اسررتب با این
تاراوت کرب توأمراً از معیرارهای غیرمالی در کنار معیارهای مالی برای سرررنجش عملکرد درررادراتی
اسرررتاادهشرررده اسرررتب همچنین ،تأثیر متریرهای تعدیلکننده بر راب ب فرهنگ بازارگرایی و عملکرد
دادراتی برای اولین بار موردم العب قرارگرفتب استب
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با تو ب بب نتایج ببدسررتآمده برخی پیشررن ادهای سرریاسررتی بب طر زیر را میتوان م ر کرد:
ازآنجاییکب راب ب معنیداری بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد دادراتی از حیث غیرمالی شرکتهای
موردم العب راب ب معنیداری و ود دارد ،پیشرررن اد میشرررود کب مدیران این شررررکتها بب فرهنگ
بازارگرایی بیشازپیش در شررکتها تو ب نمایندب همچنین ،بب مدیران این شرکتها پیشن اد میشود
با برگزاری دورههای آموزشری و کارگاههای آموزشی زمینة آگاهسازی هرچب بیشتر مدیران با فرهنگ
بازارگرایی فراهم گرددب تو ب بب دو متریر طول عمر شررکت و اندازه شرکت نیز میتواند تأثیر بسزایی
بر عملکرد دادراتی شرکتها بگذارد؛ لذا ،پیشن اد میشود شرکتها و مدیران آن بب این دو مقولب در
برنامبریزیهای استراتژیک شرکت تو ب نمایندب
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