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 چکیده
های تولیدی دادراتی انجام پژوهش حاضرر با هد  بررسری راب ب بین بارارگرایی و عملکرد درادراتی در شرکت 

منظور دسرتیابی بب هد  تحقی  و تبیین ضررورت تو ب بب مشرتریا  و رقبا در رسید  بب عملکرد شرده اسرتب بب
فی و ت بیقی مورد م العب قرار گرفتب همچنین، با روش تحقی  پیمایشی، م لوب، ادبیات پژوهش با رویکرد اکتشا

نار ار مدیرا ، کارشناسا ،  723های میدانی برای آرمو  فرضریات با استااده ار ابزار پرسشنامب و با مرا عب بب داده
در سررب بدعد آوری شرردب متریر بارارگرایی اسررتا  رنجا   م  های تولیدی دررادراتیخبرگا  و درراحبا  شرررکت

و  موردسررنجش یرمالیغبدعد مالی و  دربخشرری و عملکرد دررادراتی گرایی و هماهنگی بینگرایی، رقیبمشررتری
 ها با آرمو  همبستگی پیرسو ، بیانگر راب ب مستقیم و همبستگی مثبت وقرار گرفتب نتایج تحلیل داده یریگانداره
(ب محاسبب ضریب تعیین؛ r=37/8) است موردم العبهای شرکت دار بین بارارگرایی و عملکرد درادراتی را درمعنی

دردد  3/23بارارگرایی بر عملکرد دادراتی، نشا  داد کب  ریتأث( و بررسی R2یعنی توا  دوم ضرریب همبسرتگی)
انداره و عمر  ریتأثهای مذکور بب بارارگرایی بستگی داردب همچنین، بررسی ترییرات در عملکرد دادراتی در شرکت

های کوچک، متوسط و بزرگ با طول عمر و عملکرد دادراتی در سب س ح شرکت کت در راب ب بین بارارگراییشر
طور بو عملکرد دادراتی را ب کم، متوسرط و ریاد نشرا  داد کب انداره شررکت و عمر شرکت راب ب بین بارارگرایی

عیف بارارگرایی بر عملکرد دادراتی ض ریتأثهای کوچک، نقش و دورت کب در شرکتکند؛ بب اینمثبت تعدیل می
 خوانی کامل داردبالمللی تناسب و همها بب بارارهای بینمات ورود شرکتااست و این نتیجب با شرایط و الز
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 مقدمه
تر شد  تر شرد  دانش و تکنولويی، تقاضراها و بارارها هم بب سرمت تخصرصیهمراه با تخصرصری

نیز  هاشرررکت نیتربزرگ ع دهدیگر حتی ار  ،فعالیت نمود  در یک مقیاس وسرری  و کنندحرکت می
افزو  بر موارد  ب(7903)بیگدلو،  دشوارتر خواهد بود دولتی یهاشرکتبرای  ژهیوببب این امر دیآیبرنم

ی دنعتدرحال گذر ار یک اقتصاد نیمبایرا  های اخیر حاکی ار آ  است کب سرعت رشد در دهبفوق؛ 
ن سرعت تواند ضممی هاآ ور بود  و ب ره و باراریابی تو ب بب تولید کب بب یک اقتصراد دنعتی است

هدایت کندب بنابراین،  را در مسریری درحیح و ادولی هاآ  اقتصرادی، توسرعببخشرید  بب رشرد و 
نب ار گیری م لوب و ب یتو  ی بب ب رهبب میزا  قابل اقتصرررادییافتگی توا  گات در ب توسررعبمی

های (کب در این اثنا عملکرد دررادراتی شرررکت7901نیا، )احدی مناب  و امکانات تولید بسررتگی دارد
  را توا  نقش آشررود کب نمیدررادرات کشررور تلقی می توسررعبتولیدی یکی ار عوامل تأثیرگذار در 

دار را داشتب کننده یا خریبایسرتی قابلیت و قدرت ایجاد ارتبا  با مصرر کننده مینادیده گرفتب تولید
 (ب2879، 7باشد تا بتواند موقعیت خود را در بارار تثبیت کند )هائو و نگو

اند، کب وارد ادبیات باراریابی شرررده وکارکسررربهای نوین همچو  بسررریاری ار ایدهار طرفی 
 بکییارآنجاب اما مورد تأکید قرار گرفتب اسرررتای طور گسرررتردهاخیر بب یهام رومومدر بارارگرایی 

خورد کمی دقت و تأمل بیشتر در بب چشم می بارارگراییشرک و تردید بسریاری در معنی و ما وم 
ای هفعالیتای ار در میا  مجموعببارارگرایی  ،یبب لحاظ ما وم برسدنظر میاین راب ب ضروری بب

 سارما  است کب تا حد  انببهمبیک تالش سرت ار ا کب عبارت شردهدادهباراریابی  ای  یتاکتیک
توا  را میبارارگرایی  ب(7932ریادی بر فلسراب و سربک مدیریت سرارما  بسرتگی دارد )اسالمی، 

 ،بلوغ سرارمانی است دهندهانعکاسکب  سر حی عنوا ببسرارما ، یا  بالندگی ای ارعنوا  مرحلببب
 دهیک سرررارما  باررگانی نگاه کر توسرررعبعنوا  مرحلب ن ایی بب ،ب کاتلر بب بارارگرایینمودتعریف 
مده آ بب و ودمختلف باررگانی  یاهگرایش توسررعبکب گرایش بارار در امتداد  اسررت و معتقد اسررت

آ  را  باراریابی ریربنای فلسررای تاکراسررت و  جادشرردهیاباراریابی  تاکراسررتب بارارگرایی بر پایب 
بین فرهنگ بر همین اسرراس در این تحقی  بب بررسرری راب ب (ب 2877، 2)الوالک دهدتشرکیل می

 بیکلبرای این منظور  پرداختب شررده اسررتب های تولیدیبارارگرایی و عملکرد دررادراتی شرررکت
عنوا  بب7931اول سال  مبیناستا  رنجا  در قلمرو رمانی  دادرکنندههای مدیرا  دنای  و شرکت

  امعب آماری تحقی  برگزیده شده استب
 

                                                 
1. Hau and Ngo 

2. Lovelock 
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 مبانی نظری 

 پیشینه نظری

سارندب این همگامی رمانی مدیرا  کامیاب کسانی هستند کب سارما  خود را با شرایط رور همگام می 
عنوا  یرک فرهنرگ و بینش برب پرذیر اسرررت کرب کرارکنرا  و مردیرا  گرایش بررب بررارار راامکرا 
هد و دفعالیت شرکت را تشکیل می هسرتبب در بارارگرایی رضرایت مشرتریا  (7900نیا، )نوریبپذیرند
شررکت باید در راسرتای ارضرای نیارهای مشرتریا  باشدبشناخت نیارها و انتظارات  یهاتیفعالکلیب 

در بارار نقش کلیدی در موفقیت شررررکت باری  جادشررردهیامشرررتریرا  و پاسرررخگویی بب ترییرات 
پنجراه میالدی یرافت، رمانی کب پیتر دراکر  دهتوا  در اوایرل آغرار ما وم برارارگرایی را میکنردبمی
ها ضروری دانستب ها عنوا  کرد و آ  را برای حیات سارما ( مشتری را پایب و اساس سارما 7331)

قرار گرفت و او نیز قاطعانب معتقد بود کب برآورده  تیماموردح( 7398اظ رارات دراکر توسرررط لویت )
بب ( 2888های تجاری قرار گیردب کاتلر )عنوا  هد  ادرررلی بنگاهکرد  نیارهای مشرررتریا  باید بب

کب  اسررت و معتقد اسررت عنوا  مرحلب ن ایی توسررعب یک سررارما  باررگانی نگاه کردهبارارگرایی بب
 ( نیز7339) 7لندلی و ود آمده اسررتببمختلف باررگانی ب یاهایشگر توسررعبگرایش بارار در امتداد 

 برای ایوظیاب بین هایکرد  تالشهماهنگ  طری  ار محورمشرررتری راهبرد ایجاد را بارارگرایی
عوامل  ،بارارگرایی و عوامل مؤثر بر هارمینبپیش داندبمی سرررارما  بلندمدت هد  برب رسررریرد 
 :ار اندعبارتشوندب این عوامل باراریابی و یا مان  آ  می استقرار ما وم ای هسرتند کب باع سرارمانی

 ب9های سارمانیو سیستم 9بخشیهای بین، پویائی2عوامل مربو  بب مدیریت عالی
کب  اوست اچو  تن  ،بارارگرایی مدیریت عالی است أکب مبد کندبیا  می( قاطعانب 7300وبسرتر )

( بیا  7333) 1ب در همین راستا، فلتنددار ع دهبر گرایی را هایی چو  مشتریمسروولیت ا رای اررش
ا ار طری  تن آ   یابی ببترین  زء بارارگرایی، یک نقشب ذهنی مناسب است کب دستکند کب م ممی
 ها هستند کب این نقشبریرا آ  ،ذیر استپسارما  امکا  یباالرده، مدیرا رایی و مدیرا  رهیمدوتیه
 بدهندهنی را توسعب میذ

 بتعامالت و روابط رسمی و غیررسمی واحدهای یک سارما  :ار اندعبارتبخشری های بینپویایی
برای  3بخشیمعتقدند کب تعارض بین( 7333)و فلتن ( 7319)، لوش، یودل و الکزیناک (7393)لویت 

 راسررت کب بین دو یاچند بخش ا یتنشرر ،بخشرریتعارض بین ببار اسررتاسررتقرار ما وم باراریابی ریا 
بخشرری ممکن اسررت ار تعارض بین بآیدو ود میبها بعلت ناسررارگاری در اهدا  یا رویبسررارما  بب

                                                 
1. Lee land 

2. Top management 

2. Interfunctional dynamics 
3. Organizational systems 

4. Felten 

5. Interfunctional Conflict 
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بب سایر واحدها ار قدرت ریرا هر واحدی دوست دارد نسبت ،های طبیعی هر واحد نشأت گیردخواسرتب
نشا  داد کب  ه است،انجام شد( 7301)تحقیقاتی کب توسرط راکرت و واکر  ببیشرتری برخوردار باشرد

بخشی تعارض بین رونیارا بشودبخشی مان  ارتباطات اثربخش میا  واحدهای سارما  میتعارض بین
 بشد بارار خواهدمان  انتشار هوشمندی 

ر آ  گردد کب اسارمانی بار می  انببهمببب مشخصات تالش  ،اثرگذار بر بارارگرایی ملسومین عا
شکل ساختاری  مربو  بببرخی ار موان  بارارگرایی  .کنیمیاد می« های سرارمانیسریسرتم»عنوا  بب

عنوا  مان  برقراری ارتبا  معرفی را بب 2گراییو تخصص 7بندیبخش( 7393)لویت  .هاستسرارما 
 این استمپخل عالوه بر بشودهوشرمندی بارار در سارما  با مشکل موا ب می اشراعب رونیارا ،کندمی
ها با محیط مانعی بر سرر راه سرارگاری سارما  ریاد1و تمرکز 9کرد  کب رسرمی کندبیا  می( 7310)

ها، روابط نقش ،ای است کب قوانین و مقرراتمیزا  در ب کرد  یسمر .بارار و ترییرات محی ی است
تاویض اختیار تمرکز بب میزا  درررورت مکتوب و ود داردب ببها اختیارات، ارتباطات، هنجارها و رویب

ها گیریدر سرارما  و مشرارکت اعيرای سارما  در تصمیمتر های پایین،بب ردهگیریتصرمیمقدرت 
 ب اشاره دارد

 

 پیشینه تجربی 
وص خصررهای باراریابی ببتراتژیسرربررسرری راب ب ا در حوره م العات داخلی بیشررتر تحقیقات بب

رهنگ راب ب بین ف ضرررورتبباند و پرداختب بر عملکرد دررادراتی یالمللنیبهای باراریابی اسررتراتژی
 توا ر این حوره مید تحقیقات مشاببعنوا  تو ب اندکی شرررده استب بب باراریابی و عملکرد دادراتی

با اسرتااده ار آرمو  همبستگی بب این  اشراره کرد کب در این پژوهش (7938راده )عیوض بب پژوهش
 اتیدررادر های تولیدیبنگاه دررادراتی عملکرد و خار ی باررگانی هایارتنتیجب رسررید کب بین م 

( 7931) تقوی فرد و همکارا های در پژوهش باستمعناداری برقرار  براب  یشررق جا یآذربا اسرتا 
ی یارارگراکب ب نتایج نشا  داددر بورس اوراق ب ادار ت را   شدهرفتبیپذهای تولیدی در بررسی شرکت

( 7939) رضاییهمچنین در پژوهش  مثبت داردب ریتأثهای مورد م العب کتردرادراتی شربر عملکرد 
 یهایاسررتراتژ دارتو ب و معنیبر اثر قابلغربی های دررادراتی اسررتا  آذربایجا در م العب شرررکت

 ینیکارآفر شیراگ داریمثبت و معنی ریتأثهمچنین  شدب دیتأک یالملل بر عملکرد دادراتنیب یابیبارار
ژوهش ی در پبر عملکرد دررادرات یریادگی تیقابل  یار طر میمسررتقریغ نیو همچن میطور مسررتقبب

نشا  داده  و انگلستا  را یشررکت کوچک و متوسط در ا 731( در بررسری 7939کرمی و همکارا  )

                                                 
1. Departmentization 
2. Socialization 

3. Formalization 

4. Centralization 
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 شدب
 یدادراتعملکرد بارارگرائی بر  ریتأث یبب بررس (2882) رور و شوهامخار ی نیز در حوره م العات 

ی یهد کب بارارگرادندب نتایج نشررا  میپرداریو بارار م یکیتکنولوي ،یرقابت طیمتقابل بالقوه مح ریتأثو 
ورت در پژوهش د مثبتی بر ترییر فروش درادرات، سرود دادرات و ترییرات سود دادرات داردب ریتأث

ی یراب ب مثبت بین بارارگرا( در بررسی دنای  پوشاک ترکیب، 2889)7یول و آکِ ارستآکگرفتب توسط 
( تحقیقی باعنوا  2877اپدا و  ای اوبا )همچنین  دهدبقرار می دییرترأو عملکرد درررادراتی را مورد 

ساختار  موردی ببررسری ارتبا  بین بارارگرایی و عملکرد تجاری در یک اقتصراد توسرعب یافتب )م الع
مشخص شد کب ارتبا  قدیمی بین  تی ادرناندب های کوچک و متوسرط بوتساوانا( انجام دادهشررکت

با ای م العب( 2878) محموددر پژوهشرری دیگر های مذکور و ود داردب بارارگرایی و عملکرد شرررکت
ا  نتایج نشاستب  های کوچک و متوسط در غنا انجام دادهبارارگرایی و عملکرد تجاری شرکت عنوا 
بر رقبا و پاسررخ هوشررمندانب بب بارار در کنار  ها نیار بب تمرکز بر مشررتری، نظارتکب شرررکت دهدمی

ا ههای مالی و تکنیکی دارندب نتایج حاکی ار آ  اسرت کب توسرعب بارارگرایی در این شرکتمحدودیت
ای همشخص شد بین بارارگرایی و عملکرد شرکت تیدرن امبتنی بر اعتقادات مدیر و مالک اسرت و 

با اسرررتااده ار نیز در پژوهش خود  ( 2877)2همکارا  مورای و کوچک و متوسرررط راب ب و ود داردب
راب ب بین بارارگرائی و عملکرد کب  رسرریدندبب این نتیجب  نیدر چ یشرررکت دررادرات 137یهاداده

( با 2879) 9هائو و نگو پژوهشدر  های باراریابی واحدهای تولید قرار داردبتاثیر قابلیتدررادراتی تحت
، دهشررگذاشررتباثر اعتماد، ارتباطات، اررش بب اشررتراک « بارارگرایی اسررتراتژیک در ویتنام»موضررو  

عنوا  ابعاد باراریابی بر رضررایت و وفاداری مشررتری بررسرری نمودندب متقابل را بب براب خودکارایی و 
رش، متقابل، آمو راب بتب شده، وضرو  نشا  داد کب ابعاد اعتماد، اررش بب اشتراک گذاشبب هاآ نتایج 

 داری بر رضررایت و وفاداری مشررتریا  دارندب الگوبرداری باراری و تحقیقات باراری تأثیر مثبت و معنی
 با انداره متوسط و کوچک واحد تولیدی709( در بررسی 2873)1رهیر و همکارا و ن ایتاً در پژوهش  

ن عنوا  یک میانجی در راب ب بیهای خالقانب ببتکب قابلی رسرریدندمدیر و مالک( بب این نتیجب 111)
 کندبعمل میی و عملکرد دادراتی یبارارگرا

 

 پژوهش یشناسروش
منظور برای رسرررید  بب هد  پژوهش ار روش تحقی  پیمایشررری اسرررتااده شررردب همچنین، بب

 گردیدبهای آمار تودررریای و اسرررتنباطی اسرررتااده ، ار روششررردهیآور م های داده لیوتحلبیتجز

                                                 
1. Akyol&Akehurst 
2. Murray and et al 

3. Hau and Ngo 

4. Zehir and et al 
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، 27اس نسخب اسپیاس افزارها و اطالعات مو ود ار طری  نرمآوری دادهدورت کب پس ار  م دینب

منظور تعیین راب ب بین متریرهای ها شرررده و ببتحلیل دادهبنردی و تجزیباقردام برب تلخیص، طبقرب
 استااده شده استب t آرمو  آماره تحقی  و آرمو  فرضیات پژوهش ار ضریب همبستگی پیرسو  و

خبرگا ، درراحبا  و  ای ار مدیرا ، کارشررناسررا ، امعب آماری پژوهش حاضررر، شررامل مجموعب
نار مورد شناسایی  738استا  رنجا  است کب تعداد آ  حدود  های تولیدی درادراتیمالکا  شررکت

آماری، ار طری   دول مورگا  و کر سررری تعداد   امعبقرار گرفرتب با تو ب بب محدود بود  حجم 
گیری تصررادفی سرراده انداره نمونب عنوا  حجم نمونب پژوهش محاسرربب و با روش نمونببنار ب 723

با مرا عب بب میدانی و  دررورت، بب یتحق اریموردناطالعات  ها وی دادهآور م مذکور انتخاب گردیدب 
چنین، برای اطال  ار عملکرد پرسررشررنامب انجام شرردب هممحل کار اعيررای نمونب و با اسررتااده ار 

 شده استب ، بب اسناد مالی و مدارک شرکتی مرا عبموردم العبهای دادراتی شرکت
آوری اطالعات، ار روایی دروری استااده گردیده، ی ابزار  م یدر پژوهش حاضرر برای تعیین روا

اولیب در اختیار کارشناسا  امر قرار داده شد تا در راب ب با روایی پرسشنامب   پرسرشنامبکب  بیترت نیبد
کند یا نب؟( اظ ارنظر نمایندب سپس گیری می، آنچب را کب مدنظر است، اندارهشدهطر )اینکب سرؤاالت 

برای بررسرری پایایی  آمدب بب و ودالرم در سررؤاالت  راتییتردر پرسررشررنامب لحاظ و  هاآ نظرات 
اسررتب بر این اسرراس مقدار آلاا برای هر یک ار  شرردهاسررتاادهشررنامب ار روش آلاای کرونبا  پرسرر

توا  گات: اوالً سرؤاالت پرسشنامب اسرتب بنابراین می شردهمنعکس( 7متریرهای تحقی  در  دول )
 ب  استهمبستگی با یکدیگر دارند و دوماً پرسشنامب ار پایایی باالیی برخوردار 

 

 پایایی پرسشنامب (: آرمو 7 دول )
 متریرها سؤالتعداد  کرو  با مقدار آلاای 

 گراییمشتری 0 100/8

 گراییرقیب 1 092/8

 هماهنگی بین بخشی 0 007/8

 موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر 7 013/8

 رضایت مدیر ار عملکرد دادراتی شرکت 7 130/8

 دستیابی بب اهدا  دادراتی ار دید مدیر 7 072/8

 

 های پژوهش یافته
 موردم العبار  امعب  شدهیگردآورهای های آماری دورت گرفتب روی دادهبخش نتایج تحلیلدر این 
 بدهدهای آمار تودیای را نشا  مینتایج تحلیل 2ب در همین راستا  دول ردیگیبرم را در

 %93دیپلم، فوق % 3/71دهندگا  مرد و مابقی ر  بودندب بب لحاظ تحصرریالت دردررد ار پاسررخ 39 
 91ار نظر سابقب خدمت، ار مجمو  پاسخگویا  لیسانس و باالتر بوده استب فوق % 3/71لیسرانس و 
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-78 سابقبآماری دارای  نمونبدردد ار  92سال بوده و  3آماری دارای سابقب کمتر ار  نمونبدردد ار 
 73-28دردد ار پاسخگویا  بین 71سال،  78 -73 سابقبآماری دارای  نمونبدردرد ار  78سرال،  3

آمار  سررال خدمت هسررتندب 28بیش ار  سررابقبآماری دارای  نمونبدردررد ار  78سررال سررابقب و ن ایتاً 
 ریر است: بب شر ار اسناد مالی نیز  شدهاستخراجو اطالعات  سؤاالتهای داده شده بب تودیای پاسخ

 
 ( آمار تودیای2 دول )

 واریانس معیارانحرا   میانگین حداکثر حداقل 

 21/8 37/8 18/9 3 2 گراییمشتری

 93/8 09/8 99/1 3 2 گراییرقیب
 883/8 83/8 99/1 3 9 بخشیهماهنگی بین

 79/7 89/7 89/9 3 7 موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر
 91/2 32/7 89/9 3 7 شرکت یدادراترضایت مدیر ار عملکرد 

 39/7 23/7 3/9 3 7 رمدیدستیابی بب اهدا  دادراتی ار دید 

 889/8 83/8 70/8 29/8 79/8 سود بیحاش
 889/8 83/8 37/8 39/8 19/8 هانر  بارده دارایی

 87/8 77/8 23/8 93/8 79/8 نر  بارده حقوق داحبا  س ام

 

منظور بررسرری در این پژوهش برای انتخاب آرمو  آماری مناسررب   ت آرمو  فرضرریات و بب
اسرررمیرنو  ب ره  -ار آرمو  کولموگورو  شررردهیآور م های بود  توری  داده نرمال ریغنرمال یا 

 شودب( نشا  داده می9افزار در  دول )و خرو ی نرم k-sگرفتب شده استب نتایج آرمو  
 

 اسمیرنو  –(: نتایج آرمو  کولموگورو  9 دول )

 
-مشتری

 گرایی
-رقیب

 گرایی
هماهنگی 

 بخشیبین

موفقیت 
دادراتی 
 درک شده

رضایت مدیر ار 
 دادراتی عملکرد

 شرکت

دستیابی بب 
 اهدا 

دادراتی ار 
 دید مدیر

پارامترهای 
 نرمال

 18/9 99/1 99/1 89/9 89/9 38/9 میانگین

 37/8 09/8 83/8 89/7 32/7 23/7 انحرا  معیار

 92/7 77/7 33/8 93/7 81/7 31/8 اسمیرنو  -کولموگورو  

Asymp. Sig. (2-tailed) 23/8 73/8 833/8 21/8 71/8 898/8 
 

( .Asymp. Sig) بب اینکب سررر ح معناداری با تو ب( و 2م راب  اطالعات مندرج در  دول )

؛ استکمتر  39/7ار  k-sآرمو   zو نیز قدر م ل  آماره  است 83/8برای متریرهای تحقی  باالتر ار 
نموده و برای تحلیل روابط بین متریرهای  ها اطمینا  حادرررلتوا  ار نرمال بود  توری  دادهلذا، می

 بارآنجاکهای آمار پارامتریک و ضرریب همبستگی استااده نمودب همچنین، توا  ار آرمو پژوهش می
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قرار  موردسررنجشگیری و ای اندارهبا ابزار پرسررشررنامب در مقیاس فادررلب شرردهیآور م های داده
   د انتخاب قرار گرفتبگیرند؛ بنابراین، ضریب همبستگی پیرسو  مورمی
 

 هاآزمون فرضیه

 33راب ب بین بارارگرایی و عملکرد دررادراتی با آرمو  همبسررتگی پیرسررو  در سرر ح اطمینا  
ی دو عامل نیروی عنوا ببدردرد مورد بررسی قرار گرفتب استب همچنین، انداره شرکت و عمر شرکت 

کوچک،  هایعملکرد دادراتی در سب س ح ار شرکتگر در راب ب بین بارارگرایی و یا دو متریر تعدیل
متوسط و بزرگ و نیز با طول عمر کم، متوسط و ریاد مورد آرمو  قرار گرفتب انداره شرکت بر اساس 

های شررررکت در ترارنامب و در سرررال مالی دوره رمانی تحقی  و عمر لگاریتم طبیعی  م  کل دارایی
 ه ار تاریخ تاسیس شرکت تعیین گردیدب نتایج حادل ارهای سپری شدشرکت نیز بر اساس تعداد سال

 :است( 1شر   دول ) های ادلی تحقی  ببانجام آرمو  فرضیب
 

 های ادلی تحقی نتایج آرمو  فرضیب: ( 1)  دول
 تولیدی یهاشرکت دادراتی عملکرد و بارارگرایی فرهنگ بینهمبستگی 

383/8r= 881/8Sig=  0ردH دار(r=) 

 با انداره کوچک ییهاشرکتبین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای همبستگی 

880/8r= 320/8Sig=  0رد عدمH دار(r=) 

 با انداره متوسط ییهاشرکتهمبستگی بین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای 

783/8r= 081/8Sig=  0رد عدمH دار(r=) 

 با انداره بزرگ ییهاشرکتهمبستگی بین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای 

079/8r= 881/8Sig=  0ردH دار(r=) 

 عمر کمبا طول  ییهاشرکتهمبستگی بین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای 

779/8r= 133/8Sig=  0رد عدمH دار(r=) 

 با طول عمر متوسط ییهاشرکتهمبستگی بین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای 

929/8r= 811/8Sig=  0ردH دار(r=) 

 با طول عمر ریاد ییهاشرکتهمبستگی بین فرهنگ باراریابی و عملکرد دادراتی برای 

129/8r= 893/8Sig=  0ردH دار(r=) 

 

دار فرهنگ باراریابی را بر عملکرد مثبت و معنی ریتأثتوا  می آمدهدسرررتبرببراتو رب برب نترایج 
قرار دادب بب عبارتی، عمر واحد  دییتأواحدهای تولیدی کوچک مورد  ءدادراتی واحدهای تولیدی بب  ز

و عملکرد درررادراتی ندارد؛ ام ا، مشررراهده ضرررریب  یابیباراربر راب ب بین فرهنگ  یریتأثتولیردی 
یزا  همبستگی با افزایش عمر واحد تولیدی و انداره واحد تولید افزایش دهد کب مهمبستگی نشا  می

توا  ادعرا کرد کرب در واحردهای با طول عمر ریاد و بزرگ امکا  کنردب بر این اسررراس میپیردا می
 بسررتانگرش بب بارار برای افزایش عملکرد دررادراتی با شرردت بیشررتری برقرار  ریتأثبرداری ار ب ره
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عملکرد  یمالریغدلی پژوهش، ارتبا  بین هریک ار ابعاد بارارگرایی با ابعاد مالی و مبنای فرضیات ابر
 شدهارائب( 1( و )9(، )3های فرعی مورد آرمو  قرار گرفتب و نتایج در  داول)درادراتی در قالب فرضیب

 است:
 

 ی(یگرا)مشتری های فرعیرمو  فرضیبآ :(3 دول)
 سود عملیاتیگرایی و حاشیب همبستگی بین مشتری

213/8r= 933/7- T = 703/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 و نر  بارده دارایی ییگرایمشترهمبستگی بین 

213/8r= 933/7- T = 703/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و نر  بارده حقوق داحبا  س امهمبستگی بین مشتری

213/8r= 933/7- T = 703/8 Sig=  0ردHدار(r=) 

 گرایی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیرهمبستگی بین مشتری

932/8r= 720/2 T = 892/8 Sig=  0ردHدار(r=) 

 گرایی و رضایت مدیر ار عملکرد دادراتیهمبستگی بین مشتری

932/8r= 233/2 T = 892/8 Sig=  0ردHدار(r=) 

 دید مدیرگرایی و دستیابی بب اهدا  دادراتی ار همبستگی بین مشتری

193/8r= 072/2 T = 8883/8 Sig=  0ردHدار(r=) 

 
 گرایی با هریک ار ابعاد مالی عملکردبب مقدار ضرررایب همبسررتگی و ارتبا  بین مشررتری با تو ب

دردد  3برای آرمو  فرضیب بیشتر ار  شدهمحاسببداری یا سر ح خ ای درادراتی و نیز سر ح معنی

؛ لذا، با رد اسرررت 39/7و نیز مقردار آماره آرمو  کب کمتر ار قدر م ل  عدد (، Sig>0/05) اسرررت

راب ب مستقیم بارارگرایی با حاشیب سود عملیاتی، نر  بارده دارایی و ، 0Hفرضریب  دییتأو  1H فرضریب
رایی و گدار بین مشتریقرار نگرفتب ام ا، ارتبا  مستقیم و معنی دییتأبارده حقوق داحبا  س ام مورد 

ابعاد غیرمالی عملکرد دررادراتی یعنی موفقیت دررادراتی درک شررده توسررط مدیر، رضررایت مدیر ار 
قرار گرفتب ریرا، مقادیر  دییتأعملکرد درررادراتی و دسرررتیابی بب اهدا  درررادراتی ار دید مدیر مورد 

 39/7تر ار دردد و قدر م ل  آماره آرمو  بیش 3داری کمتر ار ضررایب همبستگی مثبت؛ مقدار معنی
 باست
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 ی( ایگر)رقیب های فرعیآرمو  فرضیب :(9)  دول

 گرایی و حاشیب سود عملیاتیهمبستگی بین رقیب

73/8r= 823/7- T = 971/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و نر  بارده داراییهمبستگی بین رقیب

73/8r= 823/7- T = 971/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و نر  بارده حقوق داحبا  س امبین رقیب همبستگی

73/8r= 823/7- T = 971/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیرهمبستگی بین رقیب

970/8r= 311/7T = 813/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و رضایت مدیر ار عملکرد دادراتیهمبستگی بین رقیب

813/8r= 312/7T = 813/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 گرایی و دستیابی بب اهدا  دادراتی ار دید مدیرهمبستگی بین رقیب

222/8r= 300/7T = 813/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 
گرایی با ابعاد مالی عملکرد دادراتی مقدار ضرایب همبستگی ضعیف در بررسری ارتبا  بین رقیب

 استدردد  3برای آرمو  فرضریب بیشرتر ار  شردهمحاسرببداری یا سر ح خ ای و نیز سر ح معنی
(Sig>0/05 ،) 1 ؛ لذا، با رد فرضیباست 39/7و نیز مقدار آماره آرمو  کب کمتر ار قدر م ل  عددH 

گرایی با حاشیب سود عملیاتی، نر  بارده دارایی و بارده حقوق راب ب مستقیم رقیب، 0H فرضیب دییتأو 
د غیرمالی گرایی و ابعادار بین رقیبقرار نگرفتب ام ا، ارتبا  مستقیم و معنی دییتأس ام مورد دراحبا  

عملکرد درادراتی یعنی موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیر، رضایت مدیر ار عملکرد دادراتی و 
گی مثبت؛ ستقرار گرفتب ریرا، مقادیر ضرایب همب دییتأدستیابی بب اهدا  دادراتی ار دید مدیر مورد 

 باست 39/7دردد و قدر م ل  آماره آرمو  بیشتر ار  3داری کمتر ار مقدار معنی
 

 بخشی()هماهنگی بین های فرعیآرمو  فرضیب :(1 دول)
 بخشی و حاشیب سود عملیاتیهمبستگی بین هماهنگی بین

722/8r= 939/8T = 373/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 بخشی و نر  بارده داراییهمبستگی بین هماهنگی بین 

722/8r= 939/8T = 373/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 بخشی و نر  بارده حقوق داحبا  س امهمبستگی بین هماهنگی بین

722/8r= 939/8T = 373/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 بخشی و موفقیت دادراتی درک شده توسط مدیرهمبستگی بین هماهنگی بین

939/8r= 331/7T = 819/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 همبستگی بین هماهنگی بین بخشی و رضایت مدیر ار عملکرد دادراتی

20/8r= 313/7T = 817/8 Sig=  0عدم ردHدار(r=) 

 بخشی و دستیابی بب اهدا  دادراتی ار دید مدیرهمبستگی بین هماهنگی بین

717/8r= 311/7T = 819/8 Sig=       0عدم ردH دار(r=) 
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ومین بدعد س عنوا بببخشی مقادیر مثبت ضررایب همبستگی در بررسی ارتبا  بین هماهنگی بین
ای داری یا س ح خ بارارگرایی با هریک ار ابعاد مالی و غیرمالی عملکرد درادراتی و نیز س ح معنی

و نیز مقدار آماره آرمو  کب (، Sig<0/05) استدردد  3برای آرمو  فرضیب کمتر ار  شردهمحاسربب

راب ب مسررتقیم و ، 1Hفرضرریب  دییتأو  0H ؛ لذا، با رد فرضرریباسررت 39/7بیشررتر ار قدر م ل  عدد 

با ابعاد مالی عملکرد دررادراتی یعنی حاشرریب سررود عملیاتی، نر   هم یبخشررهماهنگی بین  داریمعن
لی عملکرد درررادراتی یعنی موفقیت بارده دارایی و بارده حقوق دررراحبا  سررر ام و نیز با ابعاد غیرما

درادراتی درک شرده توسرط مدیر،رضایت مدیر ار عملکرد دادراتی و دستیابی بب اهدا  دادراتی ار 
 قرار گرفتب  دییتأدید مدیر مورد 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
خشی ببخشی برای اثراین مقالب با هد  تبیین ضررورت تو ب بب مشرتریا ، رقبا و هماهنگی بین

ملکرد ب بود وضرررعیت ع جبیدرنتکننده و های باراریابی و تأثیر متریرهای تعدیلهرچب بیشرررتر برنامب
اساس، ادبیات پژوهش با رویکرد اکتشافی و  نیبر اهای تولیدی دادراتی انجام شدب درادراتی شرکت

ردیدب گسررراره برای این م م بارارگرایی شرررناسرررایی  نیترکینزدو  قرارگرفتب موردم رالعبت بیقی 
ا و یکی همعیار سنجش موفقیت در شرکت نیترم معنوا  یکی ار همچنین، عملکرد دادراتی نیز بب

های مرتبط انتخاب و هد  ادرررلی پژوهش بررسررری راب ب بین در پژوهش موردبح های ار سررراره
ن ادلی پژوهش نیز بب ای سرؤالبارارگرایی و عملکرد درادراتی تعریف شردب برمبنای اهدا  تحقی ، 

 های تولیدی دادراتی استا تواند عملکرد دادراتی شرکتآیا بارارگرایی می»درورت م ر  شرد کب 
 ؟«رنجا  را ب بود داده و بب توسعب دادرات کمک کند

در  هایی کب رفتارهای بارارگرایی بیشتریمرور ادبیات، سرواب  و پیشینب تحقی  نشا  داد شرکت
هایی کب سررر ح کمتری ار رفتارهای دهند، نسررربت بب شررررکتخویش برور می عملیات درررادرات

 شدهامانجرغم تحقیقات متعدد تری دارندب ام ا، علیدهند، عملکرد دادراتی موف بارارگرایی را ارائب می
در این حوره، هنور خالءهای پژوهشرری ریادی در این رمینب مشرر ود اسررتب اول اینکب بسرریاری ار 

لی اثر مستقیم بارارگرایی بر عملکرد دادرات را مورد بررسی قرار داده و نتایج مختلای های قبپژوهش
قرار  دییتأها راب ب مستقیم بارارگرایی بر عملکرد دادراتی را مورد استب برخی ار پژوهش شدهگزارش
دیگری  حقیقاتاندب تنکرده دییتأدار این دو متریر را برخی دیگر راب ب مثبت و معنی کبیدرحرالداده؛ 
غیرمستقیم و ار طری  سایر متریرهای واس ب و  درورتبببارارگرایی بر عملکرد درادرات را  ریتأثنیز 

ب بنرابراین، در م رالعات مختلف ارتبا  بین بارارگرایی و عملکرد انرددادهقرار  یموردبررسرررمیرانجی 
بب  و ببا ت استب قرارگرفتبپژوهشگرا   موردتو بمستقیم مستقیم و هم غیر دورتببها هم شررکت
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نقش واسررر رب و روابط میرانجی برخی متریرهرا در ارتبا  بین بارارگرایی و عملکرد  عالوه براینکرب 
ی تواند تابعی ار ترییرات محی ی باشررد؛ لذا، بررسبارارگرایی بر عملکرد درادراتی می ریتأثدرادراتی، 

 ب م العات این، حی عالوه بررا تبیین نمایدب  مدهآدستببتواند دوگانگی نتایج گر میمتریرهای تعدیل
کننده راب ب بین بارارگرایی و عملکرد دررادراتی نیز باید افزایش متریرهای تعدیل نبیدررم شرردهانجام

گر یلعنوا  متریرهای تعدبعوامل نیرویی انداره و عمر شرکت ب ریتأثیابدب بنابراین، در پژوهش حاضر 
 ی و عملکرد دادراتی طر  گردیدبدر راب ب بین بارارگرای

ی دار فرهنگ باراریابو نتایج حادررل ار آ ، ارتبا  مثبت و معنی شرردهانجامهای بب تحلیل با تو ب
قرار گرفتب البتب این راب ب در واحدهای تولیدی  دییتأهای تولیدی مورد با عملکرد دررادراتی شرررکت

ب دهد ککوچک و متوسررط با طول عمر فعالیت کم، ضررعیف اسررتب تحلیل نتایج پژوهش نشررا  می
ندب کمیزا  همبسرررتگی با افزایش طول عمر فعالیت واحد تولیدی و انداره واحد تولید افزایش پیدا می

ل مثبت تعدی طورببرارگرایی و عملکرد درررادراتی را ، انداره و عمر شررررکت راب ب بین بایطورکلبرب
ضرررعیف گزارش  ،های کوچکبارارگرایی بر عملکرد در شررررکت ریتأث، نقش و یبرب عبارتکنرد؛ می
ها بب بارارهای خار ی و رشد عنوا  شررایط ورود شررکتشرودب این نتایج با آنچب در ادبیات تحتمی

 نی داردباست، همخوا شدها یبکافی  اندارهببشرکت 
گیری کرد کب در واحدهای تولیدی با طول عمر ریاد و بزرگ توا  چنین نتیجباسرراس می نیبر ا

های بارارگرایی برای افزایش عملکرد دررادراتی با شرردت بیشررتری برقرار مندی ار ظرفیتامکا  ب ره
انند ار تومی های با انداره کوچک و متوسط با طول عمر فعالیت کم و متوسط نیزشرکت هرچند؛ است

و  گراییبرارارگرایی برای ب بود عملکرد درررادراتی خود اسرررتااده نمایندب ارتبا  ضرررعیف مشرررتری
دهد کب درر  شرناسایی نیارهای فعلی و آتی گرایی با ابعاد مالی عملکرد درادراتی نشرا  میرقیب

قبا و های راستراتژیها و شررکت برای خل  اررش برتر و نیز شرناسرایی نقا  قوت و ضرعف، توانایی
در دسررتیابی بب اهدا  مالی عملکرد دررادراتی کافی نبوده  ییتن ابب هرکدامآ ،  نسرربت ببواکنش 
خشررری بتو ب اینکب هماهنگی بینتواند بب تحق  اهدا  غیرمالی کمک نمایدب نکتب قابلمی هرچنرد

رای   شرکت   ت خل  اررش بو سایر مناب کارکنا عنوا  سومین بدعد بارارگرایی، یعنی هماهنگی بب
ب تاس مؤثرمشتریا  هم در تحق  اهدا  مالی و هم در دستیابی بب اهدا  غیرمالی عملکرد دادراتی 

( در داخل 7931) فرد و همکارا تقوی( و 7938راده )نتایج پژوهش حاضرررر، با نتایج تحقی  عیوض
ب با این اسررتکشرور مشررابب و همسرو ( در خارج ار 2877کشرور و با نتایج تحقی  دور  برگر و نابی )

ار معیرارهای غیرمالی در کنار معیارهای مالی برای سرررنجش عملکرد درررادراتی  توأمراًتاراوت کرب 
 فرهنگ بارارگرایی و عملکرد راب بکننده بر اسرررتب همچنین، تأثیر متریرهای تعدیل شررردهاسرررتااده

 استب قرارگرفتب موردم العبدادراتی برای اولین بار 
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رد: توا  م ر  کسرریاسررتی بب طر  ریر را می یهاشررن ادیپبرخی  آمدهدسررتبببب نتایج  با تو ب
ای هبین فرهنگ بارارگرایی و عملکرد دادراتی ار حی  غیرمالی شرکت دارییراب ب معن کبییارآنجا

ها بب فرهنگ شرررود کب مدیرا  این شررررکتداری و ود دارد، پیشرررن اد میراب ب معنی موردم العب
شود یپیشن اد م هاشرکتها تو ب نمایندب همچنین، بب مدیرا  این در شررکت شیارپشیبرگرایی بارا

ساری هرچب بیشتر مدیرا  با فرهنگ های آمورشی رمینة آگاههای آمورشری و کارگاهبا برگزاری دوره
بسزایی  تأثیرتواند شرکت نیز می اندارهبارارگرایی فراهم گرددب تو ب بب دو متریر طول عمر شررکت و 

ها و مدیرا  آ  بب این دو مقولب در شود شرکت؛ لذا، پیشن اد میبگذاردها بر عملکرد دادراتی شرکت
 های استراتژیک شرکت تو ب نمایندبریزیبرنامب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7931 پاییز، 2بین المللی، سال اول، شماره  هایمدیریت کسب و کار ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 91 

 

 منابع
 بر بارارگرایی ریتأث رسرریبر(ب 7931) بامید، ب بودی و ؛امیر، شرراگردی غاوریا  ؛محمدتقی، فردتقوی

 ب( ت را ب ادار و اوراق بورس در شدهرفتبیپذ تولیدی یهاشرکت: موردی م العب) تجاری عملکرد
 ب283-221 (:79)1 های مدیریت باررگانی،کاوش

های شکاوب المللنیب یابیبارار یهایار استراتژ یعملکرد دادرات یریرپذیتأث(ب 7939) برضا یی،رضرا
 33- 08 (:71 )3 ،مدیریت باررگانی

 هایهای باررگانی خار ی بر عملکرد دادراتی بنگاه(ب بررسی تأثیر م ارت7938) براده، درنمعیوض
، مؤسسب مدیریت دانشکده، کارشناسی ارشد نامبا یپاشرقی،  تولیدی درادراتی استا  آذربایجا 

 آمورش عالی ارس، تبریزب

بر عملکرد  ینیکارآفر شیگرا ریتأث (ب7939) برهرا ،پور ونسی ؛یهاد ی،کرم ؛نادر ،دنوبر ؛ايدر ی،کرم
 وکارکسرربمدیریت یب ریادگی تیقابل یانجیکوچک و متوسررط با نقش م یهاشرررکت یدررادرات

 ب7-79 (:7)7،یالمللنیب

Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and 

challenges. European Journal of marketing, 37(9): 1177-1186. 

Ahmed, P. K., Rafiq, M., & Saad, N. M. (2003). Internal marketing and 

the mediating role of organisational competencies. European 

Journal of Marketing, 37(9): 1221-1241. 

Akyol, A., &Akehurst, G. (2003). An investigation of export performance 

variations related to corporate export market orientation. European 

Business Review, 15(1): 5-19. 

Hau, L. N., Ngo, L.V. (2013). Relationship Strategic Marketing in 

Vietnam:  an Empirical Study Asia”, Pacific Journal of Marketing 

and Logistics, 24)2(: 222-235. 

Lovelock, Ch., (2011). Principles of Service Marketing and 

Management, USA, Prentice Hall, pp 112. 

Mahmoud, M. A. (2010). Market orientation and business performance 

among SMEs in Ghana. International Business Research, 4(1): 241. 

Murray, J. Y., GAO, G. Y., & Kotabe, M. (2011). Market orientation and 

performance of export ventures: the process through marketing 

capabilities and competitive advantages. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 39(2): 252-269. 



 93 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو عملکرد  یابیفرهنگ بارار نیدر راب ب ب ییرویعوامل ن ریتاث یبررس

 
Opeda, F. O., Jaiyeoba, O. O., & Donatus, A. (2011). Market Orientation: 

Journey from Antecedents to Business Performance in a Developing 

Economy a Case-Study of Botswana’s Small and Medium Size 

Manufacturing Firms. International Journal of Business 

Administration, 2(4): 61. 

Rose, G. M., & Shoham, A. (2002). Export performance and market 

orientation: Establishing an empirical link. Journal of Business 

Research, 55(3): 217-225. 

Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015). The mediating role of innovation 

capability on market orientation and export performance: An 

implementation on SMEs in Turkey. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 207, 700-708. 


