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  چکیده

هاي اخیر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاري یک موضوع تحقیقاتی مشهور در سال

نوعی  فرهنگ سازمانی که به صورت کارآ و اثربخش به خلق  1بازارگرایی. شده است

هاي بیشتر براي مشتریان در نتیجه ارتقاي  خلق ارزش منظور بهپردازد که  رفتارهایی می

هدف این تحقیق بررسی تاثیر بازارگرایی بر . جاري شرکت الزم و ضروري استعملکرد ت

جامعه . بهادار تهران استو هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق عملکرد تجاري شرکت

شرکت تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  157آماري این تحقیق شامل 

براساس (گیري غیراحتمالی نمونه آماري و به روش نمونه عنوان بهشرکت  111که تعداد 

 براي متغیرها آوري دادهابزار جمع. اندانتخاب و مورد آزمون قرار گرفته ،)میزان دسترسی

که روایی محتوا داشته و است  )1990(بازارگرایی، پرسشنامه استاندارد نارور و اسالتر 

هاي باالي آن است، و براي عملکرد تجاري دادهاعتماد درصدي آن نشانگر قابلیت  89پایایی 

 نتایج حاصل. ها که در سایت کدال موجود است، مورد استفاده قرار گرفته استعینی شرکت

سازي معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار لیزرل هاي تحقیق که با مدلاز تحلیل داده

هاي تولیدي عملکرد تجاري شرکتانجام شده است حاکی از آن است که بازارگرایی بر 

  .پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران تاثیر دارد
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  مقدمه

اطی عصر جدید امروزه با گسترش سطح ارتباطات که در اثر ارتقاي ابزارهاي ارتب

یک بنگاه اقتصادي  حاصل شده، بازار را عبارت از مجموعه مشتریان بالفعل و بالقوه

طور که یک شرکت براي افزایش سهم بازار بر این اساس، همان. دانندو رقباي او می

زارهاي مختلف در اند و با ابا نیز بیکار ننشستهسعی در جذب مشتریان رقبا دارد، رقب

درك صحیح از مفهوم ). 1393خیري و همکاران، (یابی هستند تريتالش براي مش

توان آن را مفهومی که می. تواند در جهت تحقق اهداف شرکت مفید باشدبازاریابی می

ترکیبی از علم و هنر دانست، این مفهوم در عصر حاضر با توجه به تحوالت و سیر 

هاي تولیدکننده بقاي شرکت ها، تنها یاري دهنده و ضامنصعودي تغییرات و پیشرفت

دهد ها را یاري میباید دانست که مفهوم بسیار انعطاف پذیر بازاریابی، شرکت. است

در عصر حاضر . تا در هر عصري و در مقابله با هر تحولی راه مناسب را پیش گیرند

نیز باید توجه داشت که بازاریابی چه افقی را براي پیشرفت و بقا، پیش روي 

امروزه که با عبور از جریان تولیدگرایی به بازارگرایی و . گشایدیها م شرکت

ها به دنبال جذب و زنند، شرکتها میبازاریابی، مشتریان حرف اول را در شرکت

بایستی قابلیت و قدرت ایجاد می لذا تولیدکنندگان .باشندها در برابر رقبا میحفظ آن

د تا بتواند موقعیت خود را در بازار نباش کننده یا خریدار را داشتهارتباط با مصرف

  . تثبیت کند

. به اشتباه بسیاري بر این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوري سازمان

ي  واقعیت آن است که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه

و شمار دیگري بررسی سازمان، شرایط محیطی و موارد بی وجودي و رسالت

بیش از سه دهه بر  ی در طولاندیشمندان و متخصصان بازاریاب. شود گیري میاندازه

. گیردار تحت تاثیر بازارگرایی قرار میاند که عملکرد کسب و کاین باور بوده

ها با محیط دهد، براي هماهنگ کردن سازمانازه میها اجبازارگرایی به سازمان

ها را تحت تاثیر قرار پاسخ دهند و عملکرد آن عملیاتی عمومی، به تغییرات راهبردي

به اعتقاد نارور و اسالتر بازارگرایی ). 1392محمدیان و همکاران،  ؛2010ون، (دهد می

اش است و کسب و کاري که بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن

بق نتایج حاصل از ، زیرا طرا افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید
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رود رشد بازارگرایی باعث بهبود عملکرد  انتظار می) 1995(ي راجو و همکاران  مطالعه

سازد و ثانیاً با  انداز و قلمرو استراتژيِ سازمانی را روشن می شود؛ زیرا اوالً چشم

ي کارکنان را تقویت کرده و تعهد سازمانی  ایجاد احساس مباهات به سازمان، روحیه

چنین با تضمین رضایت مشتري باعث تکرار خرید و جلب  دهد و هم ایش میرا افز

لذا دستیابی به عملکرد عالی  .)1390رجوعی، ( شود مشتریان جدید به سازمان می

براي یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار براي 

  ).1392و جمشیدیان، سرمدسعیدي  ؛1990نارور و اسالتر، (مشتریان است 

ها با توجه به آنچه گفته شد، بسیاري از محققان معتقدند که بازارگرایی در شرکت

این تحقیق نیز به . شودها میموجب عملکرد بهتر و در نهایت افزایش سودآوري آن

در  تجاريعملکرد  بردنبال یافتن جواب براي این سوال است که آیا بازارگرایی 

هاي تولیدي ، شرکتدارد؟ لذا براي پاسخ به این پرسشتاثیر هاي تولیدي شرکت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و پس از سنجش بازارگرایی در 

گرایی و گرایی، رقیبمشتري(هاي بازارگرایی مولفه تاثیرها به بررسی آن

لیاتی، نرخ بازده حاشیه سود عم( تجاريهاي عملکرد مولفه بر) بخشیبین هماهنگی

  .پرداخته شده است) سرمایه گذاري، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 

  بازارگرایی

ي پنجاه میالدي یافت، زمانی که پیتر  توان در اوایل دهه آغاز مفهوم بازارگرایی را می

ها عنوان کرد و آن را براي حیات  مشتري را پایه و اساس سازمان) 1954(دراکر 

مورد حمایت قرار ) 1960(اظهارات دراکر توسط لویت . دانست ها ضروري سازمان

عنوان  ده کردن نیازهاي مشتریان باید بهگرفت و او نیز قاطعانه معتقد بود که برآور

عنوان مرحله  به بازارگرایی به) 2000(کاتلر . هاي تجاري قرار گیرد هدف اصلی بنگاه

که گرایش بازار در  است و معتقد است نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده

 .)1388پور، کفاش( وجود آمده است  همختلف بازرگانی ب ياه گرایش ي امتداد توسعه

هماهنگ کردن  طریق از محور مشتري راهبرد ایجاد را بازارگرایی نیز) 1996(لند لی

ابزري و ( داندمی سازمان مدت بلند هدف به رسیدن براي ايوظیفه بین هايتالش

  ).1393باقري و افضلی،  ؛1388نجبران، ر
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به دو نوع رفتار  "ي جدیدبازارگرایی در آغاز هزاره"اي تحت عنوان اسالتر در مقاله

  :بازارگرایی اشاره دارد که عبارتند از

  بازارگرایی اول نسل -بازارگرایی سنتی رفتارهاي. الف

 شده اظهار نیازهاي شناخت به دارند، سنتی بازارگرایی رفتارهاي که هاییشرکت

  که کنندمی خدماتی ارائه و کاالها به ساخت اقدام و دارند بازار، توجه در مشتریان

 و نیازها بررسی با هاي بازارگراشرکت .سازند برآورده را نیازها آن بتوانند

 و دهندمی ها افزایشآن به نسبت را خودشان شناخت مشتریان، هايخواسته

 نگاه در یک. دهند ارائه مشتري و بازار تناسب به را جدید ماتخد و کاالها توانند می

 بیشتر رفتارها نوع این اما رسد،می مفید نظر به بازارگرا هايشرکت فعالیت سطحی

 به و کندمی عمل انفعالی صورت به دارد، مشتریان فعلی نیازهاي ارضاي بر تمرکز

 منظر در که بینندمی را آنچه قطف کارکنان و مدیران. است منتظره غیر دنبال یادگیري

 رفتار نوع این عیب .ندارند توجهی آن ماوراي به و دارد قرار آنان مشتریان جاري

 عنوان به و شده نوآوري در شرکت توانایی اضمحالل باعث است که این بازارگرایی

 هايپژوهش از سنتی، بازارگراي هايشرکت. شودمحسوب می شرکت براي تهدیدي

 براي مشتریان، رضایت سنجش از و عینی مشتریان نیازهاي شناخت ايبر بازار

 به منجر توانندنمی رفتارها نوع این. کننداستفاده می آنان مشکالت و مسائل شناخت

 فروش در موفقیت و سازمانی نوآوري، یادگیري جدید، محصول فرآیندهاي توسعه

  .باشند جدید محصول

  بازارگرایی دوم لنس -بازارگرایی مدرن رفتارهاي. ب

 و اظهار شده اظهار نیازهاي شناخت به متعهد را بازارگرا، خود هايشرکت دوم نسل

 این. کنندمی بازار اطالعات و ارزیابی رقبا هايبرنامه و هاتوانایی مشتریان، ينشده

 با سازمان هايبخش هماهنگی فعالیت و سازمان ساختن آگاه طریق از دائما هاشرکت

 نسل بازارگراي هايشرکت .پردازندمی مشتریان براي برتر ارزش ایجاد به یکدیگر،

 در بیشتر و مدت داشته بلند زمانی افق پرداخته، بازار کنکاش به وسیع به طور دوم

مشابه  بازارگرا هايشرکت دوم نسل پژوهشی هايتکنیک. کنندمی نفوذ بازار

 هايشرکت دوم نسل البته. تبازارگراس هايشرکت اول نسل پژوهشی هاي تکنیک

 استفاده مشتریان نشده آشکار نیازهاي شناخت براي دیگري هاياز تکنیک بازارگرا
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 اینکه تا کنندمی مشاهده را خدمات و کاال مصرف از نزدیک، هاآن مثال کنند،می

 نوع این معموال. کنند کسب مشتریان نیازهاي و هااز خواسته را الزم اطالعات بتوانند

 جدید، بازارگرایی در. آیدنمی به دست هاي سنتیپژوهش شیوه به طالعاتا

 و دارند نزدیک ارتباط و بالقوه بالفعل مصرف کنندگان با بازارگرا هاي شرکت

 ارضا داراي نیازهاي که دانند،می بالفعلی یا بالقوه مشتریان را مصرف کنندگان

 داده مقایسه قرار مورد بازار در ار نیازهایشان برآوردن نحوه که باشندمی اينشده

 هايشرکت .دارند انتظار شرکت از را نیازها آن برآوردن جهت مطلوب حل راه و

 استفاده مشتري با ارتباط برقراري براي پیشرفته تکنولوژي از دوم نسل بازارگراي

 ییپویا به نسبت کامل طور به توانندنمی دوم نسل بازارگراي هايشرکت البته .کنندمی

 و منتظره غیر یادگیري از بنابراین. باشند داشته اطالع آن هايو نوسان بازار

 همواره هاشرکت این. کنندمی استفاده مطلوب نتایج یابی بهدست براي اکتشافی

 هايشرکت دوم نسل. کنندمی اصالح جدید و بینش دانش اساس بر را خود هاي یافته

 بر هاشرکت این ساختار تجدید. باشندشناخته مینا بازارهاي کشف به دنبال بازارگرا

 هايشرکت اطالعاتی هايتمام سیستم. است جدید بازارهاي و محصوالت اساس

 آوريجمع مشتري، بخش برايرضایت يتجربه ایجاد جهت در دوم نسل بازارگراي

 شده زمینه، سازماندهی این در الزم اصالحات انجام و مشتري به مربوط اطالعات

 اطالعات پیرامون داشتن صنعتی، جاسوسان از بسیاري براي دوره این در. تاس

 مشکل رقیب، هايشرکت مشتري براي ارزش ایجاد نحوه جدید، محصول يتوسعه

 را او خرید رفتار و مشتري رضایت قادرند یسادگ به هاآن. شودنمی محسوب چندانی

 که است سازمانی هنگ سازيفر نوع یک بازارگرایی اوصاف این با. کنند ارزیابی

 نهایت در و ساخته فراهم مشتري براي برتر ارزش ایجاد جهت را رفتارهاي فردي

  ).1385رضایی و خائف الهی، (شود عملکرد بهتر براي سازمان می به منجر

به . هاي میدانی حاصل شده است بسیاري از تعاریف بازارگرایی از طریق پژوهش

بازارگرایی را نوعی فرهنگ ) 2010(، جولیان )1987(تر عنوان مثال، دشپانده و وبس

هاي مشترك در  اي از باورها و ارزش کنند، که شامل مجموعه سازمانی تعریف می

ریزي  مورد مشتري، بین اعضاي سازمان است و مشتري را عامل اصلی در برنامه

  ). 2010جولیان، (دانند  کسب و کار می
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نیز بازارگرایی را نوعی ) 2011(، محمود )2011(گر ، دورن بر)1990(نارور و اسالتر 

ها پا را فراتر گذاشته و  اند؛ با این تفاوت که آنفرهنگ سازمانی تعریف کرده

گرا معرفی  هاي رقیب گرا و هم شرکت هاي مشتري هاي بازارگرا را هم شرکت شرکت

رایی براي سازمان گ اند به همان اندازه که مشترينارور و اسالتر بیان کرده. اندکرده

ها همچنین بر اهمیت هماهنگی  آن. گرایی نیز داراي اهمیت است مهم است رقیب

ي  آوایی همه بخشی عبارت است از هم هماهنگی بین. اندبخشی تأکید کرده بین

در مقابل دشپانده ). 2011دورن برگر، (واحدهاي عملیاتی براي تحقق اهداف سازمان 

اصلی  و عمده عنصر محیط، به توجه و بازارگرایی معتقدند)  1998(و فارلی 

و  بازار درك براي هاشرکت کردن توانمند راستاي در مهمی و عامل بوده بازاریابی

 هايخواسته و نیازها تحقق براي مناسب، خدمت و محصول راهبردهاي ایجاد

) 2011( ، محمود)1990(کهلی و جاورسکی ). 1388ابزري و رنجبریان، (مشتري است 

ي  اند که تحقیقات میدانی متعددي در زمینهنظران دیگري بوده صاحب ازجمله

عنوان عامل استقرار مفهوم  این دو دانشمند بازارگرایی را به. اندبازارگرایی انجام داده

اي از رفتارها یا  ها بازارگرایی را مجموعه آن. اندبازاریابی در شرکت بیان کرده

د هوشمندي بازار، اشاعه هوشمندي بازار میان واحدهاي هاي مربوط به ایجا فعالیت

کهلی و جاورسکی بر . اندگویی بر اساس آن تعریف کردهمختلف سازمان و پاسخ

اي از  اند، اما بازارگرایی را به عنوان جنبههاي رفتاري بازارگرایی تأکید کرده جنبه

بر خالف ) 1995(ورگان هانت و م). 2011محمود، (اند فرهنگ سازمانی پیشنهاد نکرده

دانستند، بلکه آن  کهلی و جاورسکی، بازارگرایی را عامل استقرار مفهوم بازاریابی نمی

بازارگرایی   بر طبق دیدگاه هانت و مورگان،. اندرا مکمل دیدگاه بازاریابی بیان کرده

آوري منظم و سیستماتیک اطالعات در مورد مشتریان و رقباي فعلی و  شامل جمع

ي  ي دانش بازار و استفاده ه، تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطالعات با هدف توسعهآیند

سیستماتیک این دانش در جهت شناسایی استراتژي سازمان، فهم، ایجاد، انتخاب، 

گرایی تأکید شده  گرایی و رقیب در این تعریف بر مشتري. شود استقرار و تغییر آن می

بازارگرایی را ) 1988(شاپیرو . نیامده است بخشی به میان و اسمی از هماهنگی بین

اي از فرآیندها در جهت کسب اطالعات در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار  مجموعه

. هاي سازمان تعریف کرده است ي بخش خریداران و توزیع این اطالعات در بین همه
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کند که یک شرکت بازارگرا شرکتی است، که کامال بازارها و  شاپیرو تأکید می

کند که به منظور تقویت بازارگرایی، همکاري  او پیشنهاد می. شناسد مشتریانش را می

در ادامه دو . مبتنی بر اعتماد میان واحدهاي مختلف سازمان مهم و ضروري است

  .دیدگاه معروف بازارگرایی تشریح می شود

بازار بازارگرایی را از دیدگاه دانش ) 1990(کهلی و جاورسکی : دیدگاه دانش بازار

سازي مفهوم  ها معتقد بودند که بازارگرایی عبارتست از پیاده آن. ارائه کردند

سازماندهی : ي ها بازارگرایی ترکیبی است از سه فعالیت عمده ي آن عقیده به. بازاریابی

ي نیازهاي کنونی و آتی مشتریان، انتشار این دانش در سازمان  دانش بازار در زمینه

بنابراین سه عنصر ). ي مناسب از آن برداري و استفاده هرهب(و پاسخگویی به آن 

  . تولید دانش، انتشار دانش، و پاسخگویی: کلیدي این دیدگاه عبارتند از

بازارگرایی را به عنوان ) 1990(نارور و اسالتر : دیدگاه رفتاري مبتنی بر فرهنگ

الزم براي ایجاد فرهنگی تعریف کردند که با بیشترین کارایی و اثربخشی، رفتارهاي 

ي عملکرد  وقفه ارزش باالتر براي خریداران را شکل بخشیده و در نتیجه ارتقاي بی

ها بازارگرایی از سه عامل رفتاري   ي آن عقیده به. آورد کسب و کار را به ارمغان می

. بخشی و هماهنگی میان گرایی، گرایی، رقیب مشتري: تشکیل شده است که عبارتند از

عبارت است از شناسایی نیازهاي فعلی و آتی شرکت به منظور خلق  مشتري گرایی

ضعف،  و قوت نقاط شناسایی عبارت است از گرایی رقیب. ارزش برتر براي آنان

 واکنش هاآن هايفعالیت مقابل در بتوان که نحوي رقبا، به هايو استراتژي ها توانایی

 هماهنگی التر عبارت است ازهماهنگی بین بخشی از دیدگاه نارور و اس .داد نشان

  .براي مشتریان ارزش خلق جهت شرکت منابع سایر و پرسنل

  

  )کسب و کار(عملکرد تجاري 

هاي مدیریتی است و بدون هاي مورد بحث در پژوهشترین سازهعملکرد یکی از مهم

ولی به . آیدهاي تجاري به حساب میترین معیار سنجش موفقیت در شرکتشک مهم

هاي عملکرد کدامند، هنوز توافق نظر ر خصوص این که متغیرها و شاخصطور کلی د

هاي سنجش عملکرد به به طور کلی شاخص. نظران وجود نداردکاملی در بین صاحب

هایی هاي عینی عملکرد، شاخصشاخص. دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است
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ل بازده دارایی، بازده مث هاي عینیورت کامالً واقعی و بر اساس دادهاست که به ص

هاي شاخص. شوداندازه گیري می ،...مایه گذاري وحقوق صاحبان سهام، بازده سر

هاي شود که بر مبناي قضاوت گروههایی را شامل میذهنی عملکرد بیشتر شاخص

ها، رضایتمندي مشتري، از جمله این شاخص. گیردذینفع سازمان شکل می

  ).1388ابزري و همکاران، (است ... رضایتمندي کارکنان و

عملکرد کسب و کار را شامل ) 2004(و کانو و همکاران ) 2005(هولی و همکاران 

حجم فروش (، عملکرد بازار )رضایت مشتریان و وفاداري مشتریان(عملکرد مشتري 

سود، حاشیه سود و بازگشت سرمایه در مقایسه (و عملکرد مالی ) و سهم بازار باال

این سه عملکرد  بایستی یمکنند و براي سنجش عملکرد کسب و کار یمعرفی م) با رقبا

آقازاده و دیواندري، (را سنجید ) عملکرد مشتري، عملکرد بازار و عملکرد مالی(

به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت ) 2005(سین و همکاران  ).1387

. فاده شده استشاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی است

عملکرد . بازگشت مشتري، رضایت مشتري و اعتماد مشتري: عملکرد بازاریابی شامل

بازگشت سرمایه، بازگشت فروش، رشد فروش و سهم بازار است : مالی شامل

گیري جهت اندازه) 1996(هاریس و موس شولدر ). 1387آقازاده و دیواندري، (

. معیارهاي عینی و معیارهاي ذهنی: تند ازکنند که عبارعملکرد، دو معیار مطرح می

کامال واقعی و براساس  صورت بهمعیارهاي عینی عملکرد، معیارهایی هستند که 

توان به بازده دارایی، شوند، ازجمله معیارهاي عینی میگیري میهاي عینی اندازه داده

. بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاري و سود هر سهم، اشاره کرد

توان ها میي آنگیرد که از جملهمعیارهاي ذهنی بر مبناي قضاوت ذینفعان شکل می

 مندي کارکنان، موفقیت در ارائه محصوالت جدید ومندي مشتري، رضایتبه رضایت

گیري جهت اندازه) 1997(پلهوم ). 1385رضایی و خائف الهی، (غیره اشاره کرد 

سهم، و /، رشداثربخشی سازمانی: عبارتند ازکند که عملکرد، سه معیار را مطرح می

کیفیت  هايتوان از طریق مولفهاثربخش بودن شرکت یا سازمان را می. سود آوري

در  سهم/ رشد . گیري کرداندازه محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتري

سطح فروش، نرخ رشد فروش، هاي، توان از طریق مولفهیک شرکت یا سازمان را می

در یک شرکت یا سازمان را  سودآوريو در نهایت . گیري کرداندازه م بازارسه
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نرخ بازده ویژه، نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه سود  ،هاي مؤلفه توان از طریق می

گیري عملکرد را به معیارهاي اندازه) 2002(همچنین چیکوان  .گیري کرداندازه ناویژه

حفظ مشتري، : هاي ار؛ مشتمل بر مؤلفهعملکرد باز: کندصورت زیر دسته بندي می

، سهم  هاي؛ نرخ بازگشت دارایی مشتمل بر مؤلفه: عملکرد مالی. جذب مشتري جدید

  .)1388 پور،کفاش( بازار، رشد فروش

  

  رابطه بازارگرایی و عملکرد بر اساس تحقیقات پیشین

و عملکرد کسب  ي بین بازارگرایی تاکنون تعداد زیادي از مطالعات بازاریابی به رابطه

هاست که ارتباط بازارگرایی با عملکرد بهتر شرکت به  و کار اختصاص یافته و سال

؛ بنیتو و 2000داوس، (عنوان باوري رایج در ادبیات بازاریابی پذیرفته شده است 

کند که در یک  خاطر نشان می) 2000(داوس ). 2010السیل، ؛ وایت2009همکاران، 

باید نسبت به نیازهاي مشتریان آگاه و حساس باشند، چرا  ها محیط رقابتی، سازمان

تر با نیاز  که در غیر این صورت ممکن است رقبا با طراحی محصوالتی هماهنگ

نیز این دیدگاه ) 1990(نارور و اسالتر . ها را تصاحب کنند مشتریان، کسب و کار آن

ي ارزش باالتر  براي ارائه ها بازارگرایی قوي با تقویت تالش به نظر آن. را تایید کردند

. به مشتري، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در برابر رقبا و سودآوري بهتر خواهد شد

سب و کار در ایران را بازارگرایی و عملکرد ک يا مطالعهدر ) 1387(آقازاده و دیگران 

رور نا. بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد اند دادهاند و نشان  بررسی کرده

تأثیر بازارگرایی بر سودآوري شرکت را مورد بررسی قرار ) 1990(و اسالتر 

تن از مدیران واحدهاي کسب و کار استراتژیک در یک  113ها با  آن. اندداده

 عنوان به) ROA(ها  ها از شاخص نرخ بازده دارایی آن. اندشرکت مصاحبه کرده

اي آنان نشان داد که بازارگرایی ه یافته. اندمعیار عملکرد شرکت استفاده کرده

در تحقیق دیگري اسالتر و نارور . ها است عامل مهمی در سودآوري شرکت

از دو معیار دیگر یعنی رشد فروش و موفقیت محصول جدید استفاده ) 1994(

ي مستقیمی با رشد  نتایج این تحقیق نیز نشان داد که بازارگرایی رابطه. اندکرده

در آخرین کار تحقیقاتی خود، اسالتر و . جدید دارد فروش و موفقیت محصول

هاي مختلف به  از طریق مصاحبه با چندتن از مدیران کلیدي بخش) 2000(نارور 
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این نتیجه رسیدند که بازارگرایی با شاخص دیگري از سودآوري یعنی نرخ بازده 

ورسکی نتایج تحقیقات کهلی و جا. ي مستقیم دارد نیز رابطه (ROI)گذاري  سرمایه

نیز نشان داد که بازارگرایی، عملکرد یک سازمان را از لحاظ نرخ بازده 

. دهد حجم فروش، سهم بازار و رشد فروش افزایش می  گذاري، سود، سرمایه

اند که ها به این نتیجه رسیده آن. بازارگرایی نیز تأثیر مثبتی بر کارکنان دارد

سومین . به سازمان خواهد شدبازارگرایی موجب رضایت شغلی و تعهد کارکنان 

خریدهاي خود را  تنها نهپیامد بازارگرایی افزایش وفاداري مشتریان است که 

کنند بلکه اخبار خوبی از سازمان را به اطالع دیگران خواهند رساند  تکرار می

ي بازارگرایی خود از مقیاس  در مطالعه) 2000(هامبورگ و فلسر  ).1385رجوعی، (

. استفاده کردند) 1995(و مقیاس عملکرد ایروینگ ) 1993(و کهلی مارکور جاورسکی 

. ي رفتار بازارگرایانه بر عملکرد بازار بود نتایج مطالعه حاکی از تأثیر قابل مالحظه

به ) 1993(با استفاده از مقیاس جاورسکی و کهلی ) 2000(پولندران و همکارانش 

قابت و تالطم تکنولوژیک پرداخته و ي تالطم بازار، شدت ر کننده بررسی تاثیر تعدیل

متوجه شدند بین بازارگرایی و سودآوري رابطه وجود دارد؛ بدین ترتیب که با اتخاذ 

ها پیشنهاد  آن. توان به سودآوري باالتري دست یافت هاي بازارگرایانه می فعالیت

ي بین بازارگرایی و ابعاد مختلف عملکرد مثل  دادند براي تشخیص چگونگی رابطه

هاي کمی عملکرد، رضایت شغلی، رضایت  خودارزیابی، شاخص هاي شاخص

تري  هاي بیشتعهد سازمانی، وضوح نقش و معیارهاي عزت نفس پژوهش سازمانی، 

نیز با نگاهی استراتژیک به بازارگرایی نشان داد که ) 2008(نووکاه  .صورت گیرد

ها در اقتصادهاي در شرکتبازارگرایی استراتژیک داراي رابطه مستقیمی با عملکرد 

هاي خود به دنبال آن بود تا بین در پژوهش) 2009(سورنسن . حال توسعه است

ها بر عملکرد شرکت را گرایی تمایز قائل شده و آثار متفاوت آنگرایی و رقیبمشتري

گرایی رابطه هاي وي نشان داد که رقیبنتایج پژوهش. مورد بررسی قرار دهد

ها گرایی منجر به افزایش نرخ بازده داراییزار دارد و مشتريمستقیم با سهم با

چنین بیان کردند که بازارگرایی و اجزاء آن متناسب با دو عامل ها همآن. شود می

شدت رقابت در محیط و نوع استراتژي انتخابی، آثار متفاوتی بر عملکرد شرکت 

توان بر مبناي ابعاد  میبیان کرد عملکرد سازمانی را ) 2010(السیل وایت. دارند
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رود که تمامی رویکردهاي کسب و کار بر این ابعاد تاثیر  مختلفی سنجید و انتظار نمی

ي نشان دادند که رابطه) 2009(در این راستا، بنیتو و همکاران . یکسانی داشته باشند

 مثبتی بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد؛ اما در مقابل، اوسالیوان و

هاي با اي بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در شرکتهیچ رابطه) 2008(باتلر 

تحقیقی با ) 2011(اپدا و جاي اوبا  .ي باال در کشور ایرلند یافت نکردندارزش افزوده

عنوان بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد تجاري در یک اقتصاد توسعه یافته 

در . اندانجام داده) اي کوچک و متوسط بوتساواناهمطالع موردي ساختار شرکت(

هاي مذکور نهایت مشخص شد که ارتباط قدیمی بین بازارگرایی و عملکرد شرکت

تحقیقی با عنوان بازارگرایی و عملکرد تجاري میان ) 2011(محمود . وجود دارد

 در این تحقیق مطرح است که. است هاي کوچک و متوسط در غنا انجام دادهشرکت

ها نیاز به تمرکز بر مشتري، نظارت بر رقبا و پاسخ هوشمندانه به بازار در شرکت

نتایج حاکی از آن است که توسعه . هاي مالی و تکنیکی دارندکنار محدودیت

نهایت مشخص  در ها مبتنی بر اعتقادات مدیر و مالک است وبازارگرایی در این شرکت

دورن  .کوچک و متوسط رابطه وجود داردهاي شد بین بازارگرایی و عملکرد شرکت

هاي نرم تحقیقی با عنوان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت)  2011(برگر و نابی 

در این تحقیق از مدل هوشمندي بازار کهلی و .  اندافزاري ویتنام انجام داده

نرخ بازده سرمایه (ROI جاورسکی استفاده شده است و از معیارهاي مالی همچون 

جهت ) نرخ بازده دارایی(  ROAو)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ROEو ) گذاري

در نهایت مشخص شده که بازارگرایی بر عملکرد . سنجش عملکرد استفاده شده است

  .گذاردهاي مذکور تاثیر میشرکت

  

  روش تحقیق

یر آزمایشی روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غ

ر دسته تحقیقات همبستگی قرار داشته و از نظر روش نیز د) میدانی و پیمایشی(

هاي تولیدي پذیرفته شده در جامعه آماري تحقیق کلیه شرکت. شودمحسوب می

ها به دالیلی از جامعه آماري حذف برخی از شرکت. بورس اوراق بهادار تهران است

هایی که شرکت - 2 .هاي مالی گروهی داشتندهاي هلدینگ که صورتشرکت - 1 :شدند
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ها تعداد جامعه لذا با توجه به این محدودیت. ها نگذشته باشدسال از عمر آن 5حداقل 

تعداد نمونه آماري با توجه به جدول . شرکت در نظر گرفته شد 157آماري تحقیق 

شرکت انتخاب شد که براساس روش نمونه گیري غیر احتمالی  111مورگان 

  .آوري شدداده ها جمع) راساس میزان دسترسیب(

 متغیرهایی پنهان متغیرهاي .شده است استفاده متغیر دسته دو از تحقیق این در

 .قرار داد سنجش مورد یا مشاهده مستقیم طور به را هاتوان آن نمی که هستند

 استنباط یا تعریف منظور به هستند که متغیرهایی مجموعه شده مشاهده متغیرهاي

 عنوان با پنهان متغیر دو پژوهش این در .شوندبرده می کار به پنهان متغیر

 متغیر سه .دارد وجود پذیر متغیر مشاهده شش و تجاري عملکرد و بازارگرایی

 متغیر به پذیر مشتري گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی مربوط مشاهده

 نرخ بازده سرمایه گذاري و نرخ متغیر حاشیه سود عملیاتی، سه و بازارگرایی پنهان

 همچنین .هستند به عملکرد تجاري پنهان متغیر به مربوط بازده حقوق صاحبان سهام

 سته و متغیر پنهان بازارگرایی بهتجاري به عنوان متغیر واب عملکرد پنهان متغیر

  .عنوان متغیر مستقل است

  : گرفته است طریق صورت هاي اولیه مورد نیاز تحقیق از دوگردآوري داده

ها پرسشنامه. هاي مربوط به بازارگرایی که از پرسشنامه استفاده شده استداده: اول

هاي مربوط به هر یک از سوال .تکمیل شده است هاشرکتتوسط یکی از مدیران 

جهت سنجش . و اسالتر استفاده شده استها از پیش فرض مدل نارور شاخص

هایی که یکی از روش. وا  استفاده شده استروایی پرسشنامه از طریق روایی محت

اعتبار محتواي . گیري وجود دارد، اعتبار محتوایی استبراي تعیین اعتبار ابزار اندازه

شود یک آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

ت به همین منظور با جستجو و مطالعه کتب و مقاال). 1382کاران، مسرمد و ه(

نظران و کارشناسان  تخصصی مختلف و همچنین مراجعه به اساتید، صاحب

جهت . گردید  نامه بازاریابی و استفاده از نظرات ایشان اقدام به افزایش اعتبار پرسش

گیري  براي اندازه. سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی استفاده شده است

شود و این کمیت بین صفر و یک  ه میپایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاد

ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف . کند تغییر می
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در پژوهش حاضر به منظور برآورد پایایی و  ).1377حافظ نیا، (پایایی کامل است 

همسانی درونی پرسشنامه محقق ساخته، از فرمول ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

  . شده است

  ضرایب پایایی -1 جدول

  پایایی  ي عملیاتیسنجه  شاخص  مولفه

  

  بازارگرایی

  78/0  نامهپرسش 13تا  1سواالت   گراییمشتري

  79/0  نامهپرسش 18تا  14سواالت   گراییرقیب

  71/0   نامهپرسش 23تا  19سواالت   هماهنگی بین بخشی

 

ینی استفاده شده است که هاي عاز داده هاشرکت تجاري جهت سنجش عملکرد: دوم

و مورد تجزیه و  گردآوري را هاسایت کدال اطالعات مالی شرکتمحقق با مراجعه به 

   .تحلیل قرار داده است

  الگوي مفهومی تحقیق و فرضیه ها

استفاده ) 1990(در الگوي مفهومی تحقیق، ابعاد بازارگرایی از مدل نارور و اسالتر 

گرایی و هماهنگی بین بخشی است، هر کدام رقیبگرایی، شده است که شامل مشتري

هایی همچنین مولفه. ها دارنداز سه مولفه، داراي وزن یکسانی بر بازارگرایی شرکت

ها را سنجید شامل حاشیه سود ها عملکرد تجاري شرکتتوان از طریق آنکه می

ارور و ن(عملیاتی، نرخ بازده سرمایه گذاري، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است 

  ). 2009سورنسن،  ؛1990کهلی و جاورسکی،  ؛1990اسالتر، 

  

  

  

  

  

  

  

  الگوي مفهومی تحقیق -1نمودار 

  

  بازارگرایی

  گراییريمشت

  رقیب گرایی

 هماهنگی بین بخشی

  عملکرد تجاري

  ه سود عملیاتییحاش

  نرخ بازده سرمایه گذاري

نرخ بازده حقوق 

 صاحبان سهام
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  : فرضیه اصلی

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردبازارگرایی بر عملکرد تجاري شرکت

  :هاي فرعی فرضیه

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردگرایی بر حاشیه سود عملیاتی شرکتمشتري

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردگرایی بر نرخ بازده سرمایه گذاري شرکتيمشتر

هاي تولیدي بورس تاثیر گرایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتمشتري

  .دارد

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردگرایی بر حاشیه سود عملیاتی شرکترقیب

  .یدي بورس تاثیر داردهاي تولگرایی بر نرخ بازده سرمایه گذاري شرکترقیب

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردگرایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکترقیب

  .هاي تولیدي بورس تاثیر داردهماهنگی بین بخشی بر حاشیه سود عملیاتی شرکت

هاي تولیدي بورس تاثیر هماهنگی بین بخشی بر نرخ بازده سرمایه گذاري شرکت

  .دارد

هاي تولیدي بورس شی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهماهنگی بین بخ

  .تاثیر دارد

ارائه شده توسط پژوهشگر از مفهومی آزمون مدل بررسی و در این تحقیق براي 

مدلسازي معادله ساختاري به . یابی معادالت ساختاري استفاده شده استمدلروش 

 زاي مختلف و متنوعی تشکیلپژوهشگر یاري می رساند تا الگویی نظري را که از اج

یافته، هم به طور کلی و هم به گونه اي جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد 

  ).1389قاسمی، (

  

  یافته هاي تحقیق

  آمار توصیفی تحقیق

درصد  97شناختی پاسخ دهندگان مشخص شد که هاي جمعیتپس از بررسی ویژگی

 46متوسط سن پاسخ دهندگان . ها زن بوده استدرصد آن3پاسخ دهندگان مرد و 

باالترین سطح تحصیلی پاسخ دهندگان به مقطع لیسانس اختصاص دارد و  وسال 

  .کمترین آن به مقطع تحصیلی دیپلم
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 آمار استنباطی تحقیق

هاي ها باشد، از تحلیل مولفهاي از دادهکه هدف تلخیص مجموعهتحلیل اکتشافی ر د

هاي اصلی، واریانس کل متغیرهاي مشاهده هدر تحلیل مولف. شود اصلی استفاده می

ماتریس همبستگی متغیرهاي اندازه گیري شده داراي قطر اصلی . گردد شده تحلیل می

هاي اکتشافی وقتی میزان اشتراك به عدد یک نزدیک باشد نتایج تمام روش. است  1

ن نتیجه توامی 3و 2با توجه به جداول  .هاي اصلی مشابه خواهد بودبا نتایج مولفه

هاي هاي متغیر عملیاتی بازارگرایی و تمامی شاخصگرفت که بین تمامی شاخص

دار وجود دارد زیرا مقدار ضریب پیرسون رابطه مثبت و معنی، متغیر عملکرد تجاري

   .باشدمی 05/0کمتر از  sigداري یا مثبت است و سطح معنی

  

  همبستگی مولفه هاي بازارگرایی -2 جدول

  

 همبستگی مولفه هاي عملکرد تجاري -3 جدول

  

 بازده نرخ

سرمایه 

  گذاري

 بازده نرخ

 حقوق

  سهام صاحبان

 سود حاشیه

  عملیاتی

 بازده نرخ

  سرمایه گذاري

184/0 1 همبستگی پیرسون  844/0  

Sig. (2-tailed)  045/0  000/0  

ادتعد  110 110 110 

 حقوق بازده نرخ

 سهام صاحبان

184/0 همبستگی پیرسون  1 231/0  

Sig. (2-tailed) 045/0   034/0  

 110 110 110 تعداد

 سود حاشیه

 عملیاتی

844/0 همبستگی پیرسون  231/0  1 

Sig. (2-tailed) 000/0  034/0   

 110 110 110 تعداد

  بخشی بین هماهنگی گرایی رقیب یگرای مشتري  

  گراییمشتري

696/0 1 همبستگی پیرسون  615/0  

Sig. (2-tailed)  000/0  000/0  

 111 111 111 تعداد

 گراییرقیب

696/0 همبستگی پیرسون  1 505/0  

Sig. (2-tailed) 000/0   000/0  

 111 111 111 تعداد

 بین هماهنگی

 بخشی

615/0 همبستگی پیرسون  505/0  1 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0   

 111 111 111 تعداد
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 معادالت یابیمدل از روش تحقیق هايضیهفر آزمون و هاداده تحلیل منظور به

و  چندمتغیري تکنیک یک ساختاري معادالت یابیمدل. است شده استفاده ساختاري

 کلی خطی مدل بسط تربیان دقیق به و متغیري چند رگرسیون خانواده از نیرومند

اي گونه به را رگرسیون معادالت از ايمجموعه دهدامکان می پژوهشگر به که است

 جامع آماري رویکرد یک معادالت ساختاري یابیمدل .دهد قرار آزمون مورد مزمانه

 است، مکنون و شده مشاهده متغیرهاي بین روابط هایی دربارهفرضیه آزمون براي

 شده نامیده لیزرل و همچنین علی یابیمدل کوواریانس، ساختاري تحلیل عنوانبه که

  .باشدمی معادله ساختاري غالب اصطالح اما .است

گرایی، مشتري(ت متغیر مستقل بازارگرایی در این تحقیق نیز به منظور بررسی اثرا

حاشیه سود (بر متغیر وابسته عملکرد تجاري ) گرایی و هماهنگی بین بخشیرقیب

یک مدل فرضی  )نرخ بازده سرمایه گذاري، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عملیاتی،

ها نیز بیانگر روابط علی میان متغیرهاي فرضیه. دپیشینه پژوهش طراحی ش سبراسا

ها در قالب مدل اولیه بررسی همزمان فرضیهدر این پژوهش . موجود در مدل است

براي ارزیابی مدل فرضی این تحقیق ابتدا به برآورد پارامتر با . گیردصورت می

مترهاي برآورد پارا. پردازیمه احتمال به برآورد پارامترها میاستفاده از روش بیشین

هاي ارزشیابی برازندگی مدل و در نهایت شاخص. شده شامل ضرایب تاثیر است

 Tدر ادامه نمودار ضرایب تاثیر و آمار. شکل مدل برازش شده گزارش شده است

  :آمده است

  

  
  در حالت ضرایب تخمین استاندارد نتایج ضرایب مسیر -2 نمودار
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 براي فرضیه هاي فرعی ب مسیرهر یک از ضرای در t آماره -3نمودار 

  

در آزمون فرضیه هاي تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري، خروجی نرم 

افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته براي آزمون فرضیه ها 

  . هستند

  هاي برازش در مدل معادالت ساختاري تأیید شده پژوهششاخص -4 جدول

 نام شاخص مدل اولیه  برازش قابل قبول

RMSEA<0/10 09/0 ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی )RMSEA( 

CFI>0/90 91/0 شاخص برازندگی تطبیقی)CFI( 

GFI>0/90 83/0  شاخص خوبی برازندگی)GFI( 

AGFI>0/90 95/0  شاخص خوبی برازندگی تعدیل شده)AGFI( 

  

ناسب بودن برازش مدل م مبین هاي برازش مدل مفهومی براساس میزان شاخص

هاي مشاهده شده تا میزان زیادي منطبق بر مدل  به عبارت دیگر داده. ساختاري است

 . مفهومی تحقیق است
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  هاي تحقیق آزمون فرضیه -5 جدول

  نتیجه tعدد   ضریب مسیر  وابسته  مستقل

  تایید  88/3  4/0  عملکرد  بازار گرایی

  تایید  14/3  58/0  حاشیه سود عملیاتی  مشتري گرایی

  تایید  22/2  77/0  سرمایه گذارينرخ بازده   مشتري گرایی

  تایید  09/3  69/0  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  مشتري گرایی

  تایید  11/3  60/0  حاشیه سود عملیاتی  رقیب گرایی

  تایید  13/2  73/0  سرمایه گذارينرخ بازده   رقیب گرایی

  تایید  04/4  54/0  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  رقیب گرایی

  تایید  57/4  59/0  حاشیه سود عملیاتی  هماهنگی بین بخشی

  تایید  39/3  61/0  سرمایه گذارينرخ بازده   هماهنگی بین بخشی

  تایید  55/4  52/0  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  هماهنگی بین بخشی

  

بر  تاثیر بازارگرایی(دهد، فرضیه اصلی تحقیق نشان می 5جدول  همچنان که اطالعات

و  4/0با توجه به مقدار ضریب مسیر . مورد تایید قرار گرفته است) عملکرد تجاري

هایی که از کیفیت بازارگرایی باالتري می توان پذیرفت که در شرکت t 88/3آماره 

در بررسی . دهدمی ها وضعیت بهتري را نشانبرخوردارند، عملکرد تجاري آن

ها از ي آنهمه   tها اساسی بوده و آماره رهاي فرعی اول تا نهم تمامی مسیفرضیه

  .هاي تحقیق استر بوده که تایید کننده همه فرضیهبیشت 96/1اقل حد

  

  نتیجه گیري

 ارزش باالترین کارکنان آن در که است فرهنگ سازمانی هاياز جنبه بازارگرایی یکی

 .دهندمی برتر ارزش ایجاد طریق از مشتري، نگهداري و بنگاه به سودآوري را

 از و یافته گسترش سازمان سرتاسر در که است رفتاري نوع هنجار یک بازارگرایی

 هايشرکت. است مشتري و بازار يآینده و حال گوي نیازهايپاسخ نوآوري، طریق

 مشتریان و بازار نیازهاي به گوییسرعت پاسخ در رقابتی مزیت داراي بازارگرا

 .کنندمی عمل اثربخش تهدیدات بازار و اهفرصت به پاسخ در همچنین باشند؛ می

 و کسب شرایط مقابله با در را سازمان که است این بازارگرایی در محوري ارزش

 خود و دست آورده به بازار از را الزم اطالعات تواندمی و سازدمی آماده جدید کار
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 انی برايزم بازارگرایی فرهنگ نوع این. کند بازار نیازهاي به گوییپاسخ آماده را

  .باشد ارزش با و نادر تقلید، قابل غیر که است مطرح رقابتی مزیت عنوانبه  سازمان

هاي مطالعه مورد تأیید قرار  ماحصل این تحلیل حاکی از آن بود که تمامی فرضیه

مسیرهاي اساسی شناسایی  tدر این تحلیل به کمک تحلیل مسیر، و آماره . گرفت

هاي تولیدي ود که بازارگرایی بر عملکرد تجاري شرکتنتایج حاکی از آن ب. گردید

  . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد

 نرخ بازدهر حاشیه شود عملیاتی، گرایی بمشتريهاي تحقیق با توجه به یافته

با بررسی ادبیات . گذار استه حقوق صاحبان سهام تاثیرگذاري و نرخ بازدسرمایه

فلسفه جدید بازاریابی، بازاریابی اجتماعی است که تاکید بر سنجش  نظري تحقیق،

توانند ها به این مهم توجه کنند مینیاز و در نظر گرفتن رفاه جامعه دارد، اگر شرکت

و به تبع آن  بکاهندشود سودآوري میکاهش هایی که باعث افزایش قیمت و از هزینه

  . عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند

ود عملیاتی و نرخ بازده گرایی بر حاشیه سرقیبهاي تحقیق توجه به یافته با

رقیب و توجه به . گذار استه حقوق صاحبان سهام تاثیرگذاري و نرخ بازد سرمایه

تا در اسرع وقت نیازها  دهدها این امکان را میزیر نظرداشتن اقدامات وي به شرکت

گرایی منجر به رقیب. ایی کردا شناسمشتري را در مقایسه با رقبهاي و خواسته

بررسی دقیق اعمال رقبا، شناسایی اقدامات رقبا در شناخت نیازهاي مشتریان و 

تجزیه و تحلیل نیروهاي محیطی مانند قوانین و مقررات دولتی و فناوري است 

تواند قدرت تجزیه و  اقدامات در جهت شناسایی رقبا می لذا این). 1392محمدیان، (

ها و برطرف کردن نقاط ضعف و تهدیدات را  نقاط قوت و فرصتاستفاده از  تحلیل و

   .منجر شده و عملکرد شرکت را بهبود بخشد

رخ بازده هماهنگی بین بخشی بر حاشیه شود عملیاتی و نرخ بازده سرمایه گذاري و ن

یکی از منابع اساسی هر سازمانی نیروي . گذار استحقوق صاحبان سهام تاثیر

ها می تواند موفقیت و شکست آن را رقم  نیروي انسانی در سازمان. ن استانسانی آ

منظور از هماهنگی بین بخشی روابط . بزند و عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

لذا عملکرد داخلی افراد و . هاست ها و افراد حاضر در هریک از بخش مناسب بین بخش

  . را تحت تاثیر قرار دهدها  ها می تواند عملکرد و سودآوري بخش بخش
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، رجوعی )2000 ؛1990(قیق نارور و اسالتر توان نتایج تحقیق را با تحدر نهایت می

نارور و اسالتر در تحقیقات خود تاثیر . مطابقت داد، )1994(، اسالتر و نارور )1385(

هایی مثل سودآوري، نرخ بازده سرمایه گذاري و نرخ بازده بازارگرایی را بر شاخص

ها  به عبارت دیگر هرچه بازارگرایی در شرکت. اندوق صاحبان سهام اثبات کردهحق

  . خواهد داشت ها را در پی ها تقویت شده و موفقیت آن تقویت شود عملکرد شرکت

. شود مدیران بیش از پیش به بازارگرایی توجه کنندبنابر نتایج تحقیق پیشنهاد می

شود که در ها تلقی میسی براي شرکتگرایی امروزه یک نگرش مهم و اسامشتري

از طرف دیگر . زندرقم میبراي سازمان را صورت غفلت از آن پیامدهاي ناگواري 

رقیب گرایی و زیر نظر داشتن حرکات رقبا باید مدنظر مدیران قرار گیرد چراکه 

ها الگوبرداري ها فرصت بدست آورد و از نقاط قوت آنهاي آنتوان از ضعف می

هاي مختلف ها و بخشنهایت هم توجه به نیروهاي داخلی و روابط بین آن در. کرد

 به مدیران این قابلیت را می دهد که  وکرده بازاریابی داخلی را تقویت  دتوانمی

   .بدست آورنداصالحات را از درون آغاز و موفقیت بیرونی را 
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