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  دهیچک
منجربوه شتسوت  ،تا حدی است که کووکتررن  اشورهاهات اسوررات ن  ،شدت و میزان رقابت موجود در بازارهای کسب و کار ،امروزه

ها و از طرفی عدم بررسوی تویریرات سازمان ها خواهد شد. عدم شناخت و به کارگیری اسررات ی های رقابری مناسب در ان  گونه بازار

توجه و گوران  بوه بوازار نیوز رموز ب وای  ،نیز از ان  قاعده مسرثنی نیست. از سوی دنگر ،ان  گونه اسررات ی ها بر عملترد شرکت ها

ی کند عملتورد سازمان هاست. قطعا شرکری که به بازار توجه دارد و محصوالت خود را مطابق با نیازهای مشررنان و بازار خود تولید م

لواا  محتوم به شتست هسورند. ،بهرری نیز خواهد داشت.  بدون ش  شرکت هانی که در عرصه رقابت به ان  اصول مهم توجه نتنند

در نظور گورفر  بر عملترد شرکت های تولیدی مروسط و بزرگ با  رههری هزننهتح یق حاضر به دنهال بررسی تیریر اسررات ی رقابری 
پیمانشوی و از نووک کواربردی اسوت. بورای جمو  اوری داده هوا از  -می باشد. روش تح یوق، تحلیلوی پیشگامنی ن   واسط بازارگرا

پرسشنامه اسرفاده گردنده و روانی و پانانی ان با اسرفاده از روانی محروانی و سازه و همچنی  الفای کرونهاخ مورد تینید قورار گرفروه 

تولیدی مروسط و بزرگ شهرک های صنعری شهرسران مشهد می باشد. طور  نمونوه است. جامعه اماری در ان  پ وه  شرکت های 

اسرفاده  AMOSگیری احرمالی بوده و از نوک نمونه گیری تصادفی ساده، اسرفاده شده است. برای تجزنه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

رههوری ، در رابطه بی  اسوررات ی پیشگامبازارگرانی نشان می دهد که ن   واسط  ،پرسشنامه 101شده و تحلیل داده های مربوط به 

 نیز ارتهاط معناداری با عملترد دارد. رههری هزننهو عملترد سازمانی معنادار بوده و اسررات ی  هزننه
 

 عملترد، بازارگرانی ،رههری هزننه، رقابری اسررات ی کلیدی: کلمات

 
 

 . مقدمه1
محیط  (.1831)ساداتی و دنگران،  اند به وسیله ان به هدف های مخرلف خود دست نابداسررات ی ها ابزاری هسرند که سازمان می تو

در ان  محیط شودت، گسورره و بههوود نیروهوای رقوابری رقابری موجود در م انسه با گاشره میزان رقابت باالتری را تجربه می نماند. 

عملتورد سوازمان هوا  ناخت اننگونه نیروها و عدم بررسی تاریرات انها برموجود و روابط گسررده میان انها به گونه ای است که عدم ش

ی هانی رقوابری یط در تالشند تا با تدون  اسررات می تواند موجهات شتست سازمان ها را فراهم اورد. بسیاری از شرکت ها در ان  مح

ت خود، موجهات رشد و پیشرفت شرکت را فوراهم مناسب به کسب مزنت رقابری نائل گردنده و با افزان  میزان رقابت پانری محصوال

هوای  اسوررات ی انرخاب اسررات ی مناسب به سیاست شرکت و ن   مورد نظرش در بوازار بسورگی دارد،(. 1831سازند )علوی دارابی،

و بازارنابی در بازار رقابری شامل اصول بسیاری است که مدنرنت امیدوار است با بهره گیری از انها تاریر مثهری بر تح ق اهداف شرکت 

 هدف داشره باشد، اتخاذ تصمیمات مهم در مورد امیخره بازارنابی، تخصیص مناب  بازارنابی و هزننه هوای بازارنوابی جزئوی ازانهاسوت

 (.1811)روسرا ودنگران،

 موفوق توانود کت مویشر که است تغییرات ان  شناخت درصورت تنها و هسرند تغییر درحال مشررنان همواره های وخواسره و نیازها

 و کارکنان که است امتانپانر زمانی همگامی ان  .سازند می شرانط روزهمگام با را خود سازمان که هسرند کسانی کامیاب مدنران .شود

 مشورری بوازار و مودنرنت در ومحووری مهم حث مها از نتی عملترد بر ان تاریر و بازارگرانی .باشند داشره گران  بازارگرانی مدنران
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 عوامل سانر و رقها و مشررنان بیشرر از که هر شناخت گرو در امروزی سساتمؤ و شرکرها موف یت دانیم می که است. همانطور داریم

 راسورای در فعالیرهوای شورکت کلیه و دهد می تشتیل را شرکت فعالیت هسره مشررنان رضانت بازارگرانی در .است گاار بازار تاریر

در عصرحاضر می توان شاهد تاکید بی  از پی  بر ارانه ی خدمات و محصوالت بوا کیفیوت عوالی  .باشد می مشررنان نیازهای ارضای

مشررنان بود. از ان جا که خواسره ها و نیازهای مشررنان در گار زمان تغییر می نابند بنابران  ارانه ی خودمات و محصووالت بوا  ایبر

 (.2002 ،ان  امر به معنای بازارگرانی است)الی یازهای در حال تغییر بازار است،پاسخگونی به ن کیفیت باال نیازمند پیگیری مداوم و

رههری هزننه با عملترد شرکت ها بپردازنم و بهینیم که انا  می توان ی رابطه ی میان اسررات ی دران  پ وه  سعی دارنم که به بررس

 ها بوه شرکت موجب شد واسط، ریر بازارگرانی به عنوان مرغیرتا ها و کگونگی شتل گیری اسررات ی با بررسی نیروهای رقابری مورر و

 باشند. داشره بهرری عملترد نریجه در و نافره دست پاندارتری رقابری مزنت
 

 مبانی نظری. 2

 رهبری هزینه. استراتژی 2-1
سوال  2100ینوه بوه حودود اسررات ی مفهومی است که از حوزه مدنرنت نظامی سرکشمه گرفره است و اولی  ارار متروب در انو  زم

پی  باز می گردد. ولی ساب ه کاربرد ان  مفهوم در حوزه مدنرنت و بازرگانی به دهه پنجاه میالدی و در ح ی ت به زمانی باز می گردد 

توسوط  عامل محیط را در مطالعه سازمان ها وارد ساخرند. اما واژه اسررات ی بورای اولوی  بوار ،که نظرنه پردازان سیسرم های طهیعی

 به کار رفت. "الفرد کندلر"

اسررات ی ها در واق  مجموعه ای از عملیات کلی و مرتهط به هم می باشند که برای رسیدن به ن  نا کند هدف خوا  طراحوی موی 

 (.1812)راسری رانی، شوند

 ن  سری طرنق از هزننه در یکل بودن پیشرو به دسریابی برای است شیوه ای شده، مرداول 1210سال  از که هزننه رههری اسررات ی

 و مخوار  شدند تجربه، کنررل طرنق از ها هزننه کاه  برای فراوان تالش کارامد، تجهیزات تدارک مسرلزم که عملتردی راهتارهای

 کول در بانود کوه اسوت فواکروری رقهوا سوانر بوا قیاس در سازمان پانی  هزننه. باشد می حداقل به هزننه کاه جاری و  هزننه های

 (1831پورتر،)گرفت نادنده را حوزه ها دنگر و خدمات کیفیت نمی توان گرکه گیرد، قرار محور رات یاسر

 

 . بازارگرایی پیشگام2-2
باند بوه نیازهوا و خواسوره هوای بوازار توجوه  ،فلسفه مفهوم بازارگرانی بر ان  اصل اسروار است که برای رسیدن به هدف های سازمانی

سوازمان هوا نووک  ،بهرر و با کارانی باالتر نسهت به رقها تیمی  کرد. بنابران  بر مهنوای انو  فلسوفه ،بیشرر داشت و رضانت مشررنان را

تولیدات خود را بر اساس خواسره های مشررنان و مصرف کنندگان تعدنل می کنند و از ان  طرنق هم به ارضای خواسره ها و نیازهای 

سود خود را بر مهنای رضوانت مشورری دنهوال  ،دست می اورند. به عهارت دنگر سازمان هاسودی به  ،مشررنان می پردازند و هم خود

 (1831 ،می کنند )حسینی و طاهری اردکانی

 به دو نوک رفرار بازارگرانی اشاره دارد: "بازارگرانی در اغاز هزاره جدند  "در م اله ای با عنوان  (2001اسالتر )
 1الف: بازارگرانی واکنشی

 2رگرانی پیشگامب: بازا

 دارند توجه بازار در مشررنان شده اظهار شناخت نیازهای به و دارند بازارگرانی سنری رفرار که هسرند هانی شرکت ،بازارگرانی اول نسل

 توانوانی کواه  باعوث بوازارگرانی رفرار نوک ان سازند.  براورده را نیازها ان بروانند که کنند خدمات می ارائه و کاال ساخت به اقدام و

 .شود می محسوب شرکت برای تهدندی عنوان به شده و نواوری در شرکت

 ارزنوابی و رقهوا های برنامه و ها توانانی ،نشده مشررنان و شده اظهار نیازهای شناخت به مرعهد را خود بازارگرا های شرکت دوم نسل

 در بیشرر و مدت داشره بلند زمانی افق پرداخره، بازار کنتاش به وسی  بطور دوم نسل بازارگرای های شرکت .کنند می بازار اطالعات

 .کنند می نفوذ بازار

 را کننودگان مصورف و دارنود ارتهواط نزدنو  بوال وه و بالفعول کنندگان مصرف با بازارگرا های شرکت )پیشگام( جدند بازارگرانی در

 م انسوه موورد بازار در را نیازهانشان براوردن نحوه که باشند می ای نشده نیازهای ارضا دارای که دانند می بالفعل نا بال وه مشررنان

                                                
1 Responsive Market Orientation  
2 Proactive Market Orientation 
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 بازارهای کشف دنهال بازارگرا به های شرکت از نسلان   .دارند انرظار شرکت از را نیازهانشان براوردن جهت مطلوب حل راه قرارداده و

 به مربوط اوری اطالعات جم  ،مشرری برای بخ  ترضان تجربه انجاد جهت در انها اطالعاتی های سیسرم تمام باشند و می ناشناخره

 .است شده سازماندهی زمینه ان  در الزم اصالحات انجام و مشرری

 

 . عملکرد2-3
مح  ی  مخرلف برای سنج  عملترد از مؤلفه های مخرلفی اسرفاده کرده اند و هیچ رونه رابت نا مشابهی در ان  زمینه دنوده نموی 

فعالیت هوای مخرلوف و  ،اندازه گیری عملترد کندان ساده نیست. معموالً سازمان ها بزرگ هسرند ،مانبه طور کلی در ن  سازشود. 

ان ها در پی تیمی  اهداف مرنوک،گوناگون و مخرلفی هسرند و بوه نروانم مخرلفوی موی  گوناگونی دارند و در ن اط مخرلف پراکنده اند.

مؤلفه در ارتهاط با عملترد انرخاب و سپس به روش عینی نا ذهنی و تحت ن   رونه معمول به ان  صورت است که در ابردا کندرسند. 

سوال هرن  از مؤلفه ها را می سنجند. شاخص های ذهنی عملترد به صورت گسوررده ای در مطالعوات مربووط بوه عملتورد شورکت 

( در 1222)نوونسانود. دد پرداخروه اسرفاده شده است. معدودی از مطالعات به بررسی ارتهاط بی  شاخص های عینی و ذهنی عملتور
مطالعه خود به ان  نریجه می رسد که همهسرگی قوی بی  شاخص های عینی و ذهنی عملترد وجوود دارد. اصوطال  ذهنوی بوه انو  

اسورخرا  موی شوود. بوه  ،معنی است که امریاز عملترد شرکت به وسیله طیفی از بهرر است تا بدتر است در م انسه با عملتورد رقهوا

رتی روش عینی مهرنی بر اطالعات واقعی و کمی و روش ذهنی مهرنی بر ادراک مدنران از عملترد خود و نا م انسه عملتردشان با عها

 رقهای اصلی شان است.

در تح یق حاضر با مرور ادبیات قهلی و با در نظر گرفر  نوک جامعه تح یق پنم مؤلفه برای سنج  عملترد اسرخرا  شوده اسوت کوه 

 حاشیه سود و بازگشت سرمانه در م انسه با رقها می باشد. ،سود کلی ،سهم بازار ،ان فروششامل میز

که عملترد خود  هاز مدنران خواسره شد تاالپس از مطر  کردن سؤ. ه استبرای سنج  ان  مؤلفه ها نیز از روش ذهنی اسرفاده شد

 .ه استد ان  شرکت ها را مورد اندازه گیری قرار دادان  سواالت در مجموک عملتر .را نسهت به رقهای خود ارزنابی کنند

 

 . پیشینه تحقیق3
بررسی تویریر بازارنوابی داخلوی بور بوازارگرانی و عملتورد سوازمان هوای  "مطالعه ای با عنوان  1821 ،سعیدی و جمشیدنانسرمد  -

ازمانی بر بازارگرانی و جنهه هوای داخلوی )رضوانت رفرار شهروندی س ،تعهد سازمانی ،با هدف بررسی تیریر بازارنابی داخلی "خدماتی 

کارکنان بانو   ،انجام دادند. جامعه مورد مطالعه  ،کارکنان( و جنهه های خارجی )کیفیت خدمات ورضانت مشررنان( عملترد سازمانی

پرسشونامه  110هرن  بوا حجوم  ،رفاه در شهر اراک و مشررنان ان  بان  هسرند و برای انجام تح یق از دو نمونه کارکنان و مشررنان

 در احرموووالی  غیر یگیر نمونه روش و نکنارکا جامعه ایبر دهسا فیدتصا یگیر نمونه روش دو از ه وپ  ن ا در .اسووورفاده شووود.

رنوابی از تیریر مثهوت بازا ،پردازش داده ها با نرم افزار لیزرل انجام شد. نرانم تح یق  ستا هشد دهسرفاا نمشررنا جامعه ایبر سسررد

 ،حتانت می کند ،رفرار شهروندی سازمانی و بازارگرانی و همچنی  تیریر مثیت بازارگرانی بر عملترد سازمانی ،داخلی بر تعهد سازمانی
 رابطه مثهری وجود ندارد. ،اما بی  بازارگرانی و رضانت مشررنان

انجام دادنود.  "رگرانی و اسررات ی بازارنابی بر عملترد بان  ها بررسی تیریرگااری بازا "تح ی ی با عنوان  1833 ،دنگران شیخیان و -

مشرری گرانی و هماهنگی بی  وظیفه ای است و عملتورد سوازمانی از دو بعود  ،رقیب گرانی ،در اننجا مرغیرهای بازارگرانی مورد نظر

بان  های اسران لرسران بوده که با اسرفاده از  تمام رؤسای شعب ،عملترد مالی و عملترد بازار تشتیل شده است. جامعه مورد مطالعه

برای تجزنه و تحلیل داده ها از رگرسویون  .نفر تعیی  شد 101حجم نمونه برابر  ،فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طه ه ای

ی بر عملترد مالی و عملترد بازار تیریر مثهت و معنادار ،خطی ساده و کندگانه اسرفاده شد. نرانم تح یق نشان می دهد که بازارگرانی

 بان  ها دارد و بعد مشرری گرانی و هماهنگی میان وظیفه ای بیشررنت تیریر را بر عملترد مالی و عملترد بازار بان  ها دارد.

 "انی واکنشویپیاده سازی اسررات ی های رقابری : ن   بازارگرانی پیشگام و بازارگر "(، تح ی ی تحت عنوان 2010ووال و دنگران  ) -

شرکت اسررالیانی انجام دادند. در ان  تح یق برای جم  اوری داده ها از روش فرسرادن پرسشنامه از طرنق انمیل بوه  3000در میان 

پرسشونامه قابول  132شرکت انرخاب شد که در نهانوت  1100 ،ان  شرکت ها اسرفاده شد.با روش نمونه گیری تصادفی سیسرماتی 

بوازارگرانی پیشوگام و  ،اسررات ی های رقابری تمانز و رههری هزننه ،اده شد. مرغیرهای مورد مطالعه در ان  تح یقبازگشت د ،اسرفاده

تیریر مهموی بور بوازارگرانی  ،بازارگرانی واکنشی و عملترد بود. هدف تح یق ان  بود که نشان دهد پیاده سازی اسررات ی های رقابری

تیریر بیشرری بر بوازارگرانی  ،تیریر قابل توجهی می گاارد. نرانم تح یق نشان داد که اسررات ی تمانز ،دارد و بازارگرانی نیز بر عملترد
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نسوهت بوه بوازارگرانی  ،نسهت به اسررات ی رههری هزننه دارد و بازارگرانی پیشگام نیز تیریر بیشورری بور عملتورد ،پیشگام و واکنشی

 واکنشی دارد.

واحد کسب و کوار  11در میان  "بازارگرانی پیشگام و واکنشی و موف یت محصول جدند"ای با عنوان  مطالعه  2001،دنگرانو نارور  -

مدنر  120انجام دادند.  ،شرکت عضو مؤسسه علوم بازارنابی نا دنگر شرکت هانی که با نونسندگان ان  تح یق در تماس بوده اند 21از 

لیزرل صوورت گرفوت و نروانم   تجزنه و تحلیل توسط نرم افزار .انرخاب شدند از ان  واحدهای کسب و کار برای پاسخگونی به سؤاالت

بانود در جسوت و جووی نیازهوا باشوند و انهوا را  ،تح یق نشان داد شرکت هانی که می خواهند ارزش اقرصادی خود را حداکثر کنند

 بنابران  ن  شرکت باند بازار محور باشد. .به جای اننته محصوالتی تولید کنند و به دنهال فروش انها باشند ،کنند براورده
در  "برای عملترد برنامه محصول جدند  ،ارزش مشروط بازارگرانی پیشگام و واکنشی "تح ی ی تحت عنوان  2001 ،و دنگران گیما -

زی و ازموودن نو  امرنتا ) به اسرثنای شرکت های دخانیات( و با هدف مفهوم سا میان واحدهای کسب و کار اسررات ن  بخ  تولید

انجوام دادنود. بورای جمو   ،مدل نتپارکه که ارتهاط بی  بازارگرانی پیشگام و واکنشی و عملترد برنامه محصول جدند را مشخص کند

پرسشونامه قابول  111پرسشنامه از طرنق انمیل به مدنران عالی ان  واحد هوا فرسوراده شود کوه در نهانوت  1000تعداد  ،اوری داده

نروانم  .گشت داده شد. برای تجزنه و تحلیل داده های مطالعه از روش رگرسیون سلسله مراتهوی تعودنلی اسورفاده گردنوداسرفاده باز

بسورگی  ،به جای نتپوارکگی ،به اسر رار انها در سطو  مناسب و جدا بودن ،تح یق نشان داد که مزانای بازارگرانی پیشگام و واکنشی

د که مح  ان باند در پی  فرض های خود درباره ن   بازارگرانی در سازمان و تویریرش بور توسوعه دارد. ان  مطالعه پیشنهاد می ده

 تجدند نظر کنند. ،محصول

 

 . مدل مفهومی و فرضیات تحقیق4

 
 (2010: مدل پ وه  )اقرهاس شده از رانجیت ووال و ارون اکاس، 1-1شتل شماره 

 

 ارتند از:فرضیات پ وه  عه

1: H  ارتهاط مثهت و معناداری با بازارگرانی پیشگام دارد. رههری هزننهاسررات ی 

2H : .بازارگرانی پیشگام ارتهاط مثهت و معناداری با عملترد شرکت دارد 

3H:  ارتهاط مثهت و معناداری با عملترد شرکت دارد. رههری هزننهاسررات ی 

4: H انفا می کندبا عملترد شرکت  رههری هزننهاسررات ی میان ارتهاط  در ن   واسط را ،پیشگامبازارگرانی. 

 

 . روش شناسی5

 . جامعه آماری5-1
جامعه  ،شرکت بوده 111های صنعری مشهد که جمعا های تولیدی  مروسط و بزرگ واق  در سطح شهرکدر ان  پ وه  کلیه شرکت

انرخاب  شده  ،سه نماننده برای  پاسخ به پرسشنامه ها ،ست و از هر شرکتشرکت ا ،تح یق را تشتیل می دهند. واحد تحلیل در اننجا

است که مدنران فروش و مالی و بازارنابی ان  شرکت ها هسرند. از انجا که ان  تح یق بر اساس نوک هدف کاربردی بوده و معرف بودن 

ن  از نمونه گیری احرمالی اسرفاده شده و با توجه به باشد، بنابراگروه نمونه برای اهداف تعمیم پانری به جامعه دارای اهمیت می

های مروسط و بزرگ بر اساس لیست اخا شده از اداره کل صنان  و معادن  موجود است، لاا از شیوه نمونه اننته تعداد دقیق شرکت

( انجام شده است که با 1210گیری تصادفی ساده اسرفاده گردنده است. تعیی  حجم نمونه با اسرفاده از جدول جرسی و مورگان)

پرسشنامه توزن   120تعداد  ،با توجه به احرمال نرخ برگشت پانی  پرسشنامه ها شرکت تعیی  گردند. 101اسرفاده از ان تعداد نمونه 

پرسشنامه ها به دلیل حضور مح ق  برگشت باالیپرسشنامه کامل برگشت داده شد. نرخ  101شد که از ان  تعداد پرسشنامه، تعداد 

 در هنگام تتمیل پرسشنامه بوده است.

هرههری هزنناسررات ی  گامبازارگرانی پیش عملترد شرکت   
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 . ابزار جمع آوری داده ها5-2
رههری اسررات ی بخ   سهگونه در  11پرسشنامه ان  تح یق شامل داده های ان  پ وه  از طرنق پرسشنامه جم  اوری شده است. 

 مت بندی شده است. تانی لیترت قس 1، بازارگرانی پیشگام و عملترد می باشد که پاسخ های ان در ن  طیف هزننه

گونه اسرفاده شده است.  برای سنج  اسررات ی  3( با 2001،برای سنج  بازارگرانی پیشگام از پرسشنامه معرهر )نارور و دنگران

تانی لیترت  1گونه اسرفاده شده است. در ان  پرسشنامه ها از طیف  1( با 2008،از پرسشنامه معرهر )فرامه  و دنگران رههری هزننه

گادوگان و ،امالً مواف م تا کامالً مخالفم اسرفاده شده است. برای سنج  عملترد نیز از پرسشنامه معرهر )هولی،گرننلیاز ک

حاشیه سود و بازگشت سرمانه را در م انسه با رقها  ،سود کلی ،سهم بازار ،گونه اسرفاده شده است که میزان فروش 1( با 2001فاهی،

 تانی خیلی بهرر از رقها تا خیلی بدتر از رقها اسرفاده می شود. 1 می سنجد. در اننجا نیز از طیف

 

 . روایی و پایایی5-3
برای بررسی روانی صوری پرسشنامه  از روانی صوری و محروانی اسرفاده شده است. ،در تح یق حاضر برای محاسهه روانی پرسشنامه

 گروه مدنرنتاساتید نفر از  1مشخص گردند و از  ،ت معرهر گاشرهسواالت با توجه به مولفه های اسرخرا  شده از تح ی ا ،ان  تح یق

اظهار نظر نمانند. پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه توسط اساتید و  ،درخواست گردند که در جهت سنج  روانی پرسشنامه

اسرفاده  ،به منظور تحلیل عاملی SPSSاز نرم افزار  ،نی  برای بررسی روانی محروانیهمچ شد.صاحب نظران روانی صوری ان تینید 

در واق  گونای ان  مسیله است که سواالت  ،در تحلیل عاملی تینیدی هر که میزان بار عاملی به عدد ن  نزدن  تر باشد شده است.

از روانی مناسهی  1/0( که بارهای عاملی بزرگرر از 1231) الرکرفورنل و معیار  .پرسشنامه ارتهاط قوی تری با مرغیرهای اصلی دارند

 امده است: 1-1. نرانم تحلیل عاملی تینیدی در جدول برخوردار می باشند
 

 های پرس  نامه برای گونه( CFA)نرانم تحلیل عاملی تینیدی  -1-1جدول 

 نتیجه معناداری وزن رگرسیونی چولگی کشیدگی گویه نام متغیر

 معنادار Q1 158/0- 555/0- 407/0 008/0 رهبری هزینهی استراتژ
Q2 754/0- 015/0 401/0 008/0 معنادار 
Q3 757/0- 507/0- 478/0 008/0 معنادار 
Q4 078/8- 305/0- 664/0 008/0 معنادار 

 معنادار Q5 737/0- 567/0- 737/0 008/0 بازارگرایی پیشگام

Q6 487/0- 876/0- 177/0 008/0 نادارمع 

Q7 158/0- 333/0- 456/0 008/0 معنادار 

Q8 675/0- 047/0- 485/0 008/0 معنادار 

Q9 785/0- 316/0 651/0 008/0 معنادار 

Q10 783/0- 581/0- 171/0 008/0 معنادار 

Q11 857/0- 674/0- 685/0 008/0 معنادار 

Q12 481/0- 546/0- 775/0 008/0 معنادار 

 معنادار Q13 411/0- 067/0- 616/0 008/0 عملکرد

Q14 044/8- 075/0- 448/0 008/0 معنادار 

Q15 755/0- 007/0 477/0 008/0 معنادار 
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Q16 655/0- 336/0- 445/0 008/0 معنادار 

Q17 375/8- 053/0 185/0 008/0 معنادار 

 

باشد که نشان دهنده نرمال می  ± 2مامی داده ها بی  لگی تداده شده است میزان کشیدگی و کو همانطور که در جدول باال نشان

  بودن دادهاست.
پانانی قابلیت اعرماد و اطمینان است که نتی از ون گی های فنی ابزار اندازه گیری می باشد. در ان  پ وه  برای اندازه گیری پانانی 

  تر باشد اعرهار سازگاری درونی بیشرر است از ضرنب الفای کرونهاخ اسرفاده شده است. هر اندازه الفا به عدد ن  نزدن

 امده است: 2-1(. نرانم مربوط به پانانی ابزار در جدول 1830)ستاران،
 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی تحقیق -3-5جدول 

 آلفای کرونباخ  نام متغیر

 474/0 رهبری هزینهاستراتژی 

 131/0 بازارگرایی پیشگام

 187/0 عملکرد

 

 یل داده ها. تحل6

 . آزمون همبستگی6-1
به ان اشاره شد  1. با توجه به نرمال بودن داده ها  که در جدول ه استهمهسرگی بی  مرغیرهای پ وه ، نیز مورد بررسی قرار گرفر

ف ارائه شده است. ضم  اننته، میانگی  و انحرا 1-1ی ی مرغیرهای پ وه ، در جدول شمارهضرنب همهسرگی پیرسون بی  کلیه

 معیار مرغیرها نیز در ان  جدول قابل مشاهده است.

 

 میانگی ، انحراف معیار و همهسرگی مرغیرها -1-1جدول 

 3 2 1 انحراف معیار میانگی  مرغیر ها

 - - 1 21/0 2/8 رههری هزننهاسررات ی 

 - 1 111/0** 22/0 2/8 بازارگرانی پیشگام

 1 113/0** 110/0** 22/0 1/1 عملترد
      

 درصد معنادار هسرند. 22ر جدول باال ضرانهی که باالی انها عالمت ** وجود دارد در سطح اطمینان د

 

 . یافته های تحقیق6-2
جهت ازمون فرضیه هانی که به اررات مسر یم بی  مرغیر ها مربوط می شوند از  معادالت ساخراری و جهت بررسی فرضیه های 

تهی و بر اساس رونه پیشنهاد شده توسط بارون و کنی اسرفاده شده است. که در ادامه ابردا میانجی گری نیز از رگرسیون سلسله مرا

 فرضیه های مسر یم بررسی شده و سپس فرضیه های میانجی گری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 اثر مثبت و معناداری بر بازارگرایی پیشگام دارد. رهبری هزینه: استراتژی اولفرضیه 

مشخص می گردد که ضرنب ارر اسررات ی رههری هزننه بر بازارگرانی پیشگام شرکت های تولیدی  2-1 عات جدولبر اساس اطال

شده است و از سطح  000/0براورد می شود. با توجه به م دار شاخص جزئی که برابر  21/0مروسط و بزرگ شهرسران مشهد برابر با 

توان نریجه گرفت است می ±21/1شده و خار  از بازه   122/1داری که برابر با تر می باشد و همچنی  عدد معناکم 01/0معناداری 
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معنادار است نعنی اسررات ی رههری هزننه ارتهاط مثهت و معناداری بر بازارگرانی  01/0که ان  ضرنب مسیر نیز در سطح خطای 

 پیشگام دارد. 

 

 بر بازارگرانی پیشگام ننهرههری هزضرنب رگرسیونی و معناداری ارر اسررات ی  -2-1جدول 

 مسیر مسر یم فرضیه
ضرنب 

 مسیر
p-value 

عدد 

 معناداری
 نریجه

 معنادار 122/1 000/0 21/0 بازارگرانی پیشگام رههری هزننهاسررات ی  1

 

 : بازارگرایی پیشگام اثر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد.دومفرضیه 
د که ضرنب ارر بازارگرانی پیشگام بر عملترد شرکت های تولیدی مروسط و بزرگ مشخص می گرد 8-1بر اساس اطالعات جدول 

 01/0شده است و از سطح معناداری  000/0براورد می شود. با توجه به م دار شاخص جزئی که برابر  11/0شهرسران مشهد برابر با 

توان نریجه گرفت که ان  ضرنب است می ±21/1ازه شده و خار  از ب  038/1تر می باشد و همچنی  عدد معناداری که برابر با کم

 معنادار است نعنی بازارگرانی پیشگام ارر مثهت و معناداری بر عملترد شرکت دارد. 01/0مسیر در سطح خطای 

 

 ضرنب رگرسیونی و معناداری ارر بازارگرانی پیشگام بر عملترد -8-1جدول 

 نریجه داریعدد معنا p-value ضرنب مسیر مسیر مسر یم فرضیه 

 معنادار 038/1 000/0 11/0 عملترد بازار گرانی پیشگام  2

 

 ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد. رهبری هزینه: استراتژی سومفرضیه 

   طور که در جدولدر بررسی اررات اسررات ی رههری هزننه بر عملترد شرکت های تولیدی مروسط و بزرگ شهرسران مشهد، همان

است و  000/0( براورد شده است. باتوجه به م دار شاخص جزئی که برابر با 11/0گردد؛ ضرنب رگرسیونی به میزان  )مالحظه می 1-1

توان بیشرر می باشد می 21/1شده و از عدد  001/1تر می باشد و همچنی  عدد معناداری که برابر با کم01/0از سطح معناداری 

معنادار است، نعنی اسررات ی رههری هزننه تاریر معناداری بر عملترد شرکت  01/0یر در سطح خطای نریجه گرفت که ان  ضرنب مس

 های تولیدی مروسط و بزرگ شهرسران مشهد دارد.

 

 بر عملترد رههری هزننهضرنب رگرسیونی و معناداری ارر اسررات ی  -1-1جدول

 مسیر مسر یم فرضیه 
ضرنب 

 مسیر
p-value 

 عدد معناداری
 هجنری

 معنادار 001/1 000/0 11/0 عملترد  ههری هزننهراسررات ی  8

 

 با عملکرد شرکت ایفا می کند. رهبری هزینه، نقش واسط را در ارتباط میان استراتژی پیشگامبازارگرایی : چهارمفرضیه 
د شرکت های تولیدی مروسط گری بازار گرانی پیشگام بی  مرغیر اسررات ی رههری هزننه و عملتران  فرضیه به بررسی ن   میانجی

خالصه نرانم ازمون ان  فرضیه  1-1برای بررسی  ان  فرضیه از ازمون بارون و کنی اسرفاده شده است. جدول پرداخره است. و بزرگ 

 را نشان می دهد.
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 ردو عملت رههری هزننهگری بازار گرانی پیشگام در رابطه بی  اسررات ی نرانم تحلیل میانجی -1-1جدول 

 β R 2R Sig (ANOWA)  مرغیر وابسره مرغیر مسر ل گام

f sig 

 000/0 802/0 110/0 555/5 000/0 111/11 عملترد اسررات ی رههری هزننه 1

 000/0 102/0 111/0 111/0 000/0 011/111 بازار گرانی پیشگام اسررات ی رههری هزننه 2

 113/0 616/5 000/0 281/12 000/0 181/11 عملترد بازار گرانی پیشگام 8

 اسررات ی رههری هزننه 1

 بازار گرانی پیشگام

 542/5 821/0 123/0 188/5 555/5 638/32 عملترد

131/0 000/0 

 

گر مرغیر میانجی  باشد. در گام کهارم نعنی ورودمعنادار می داده شده است روابط سه گام نخستنشان  1-1 همانگونه که در جدول

از اسررات ی رههری هزننه و عملتردی  ی ب، برای اسراندارد برای رابطهبازار گرانی پیشگامنرانم مهیّ  ان  است که در حضور مرغیر 

 جزئیگری ، میانجیبازارگرانی پیشگام نیز. بنابران ، ن   مرغیر اما همچنان معنادار باقی مانده است کاه  نافره 111/0به  110/0

 گیرد. نیز مورد تینید قرار می دوازدهم   یاست و فرضیه

 

 . بحث و نتیجه گیری8
معنادار و  نرانم نشان داد که رابطه ان  مرغیرها ،رههری هزننه و بازارگرانی پیشگام، نعنی رابطه بی  اسررات ی مورد فرضیه اولر د

( 2002( مطاب ت داشت. لیلی  و دنگران )2002لیلی  ودنگران) ،(2010طالعات پیشی  ووال و دنگران)مثهت بود که ان  نریجه با م

اسردالل می کند که اسررات ی رههری هزننه منجر به سطو  باالتر بازارگرانی پیشگام خواهد شد کرا که شرکت های بازارمحوری که 

مناف  داخلی انها افزان  می نابد. عالوه بر ان  تمرکز بر نیازهای اننده  ،کنندتحوالت نواورانه جدند را ازمان  می  ،به طور پیشگام

مشررنان می تواند شرکت را از بازارهای جدند و تحوالت نواورانه اگاه کرده و قابلیر  را برای ادغام تحوالت جدند در پانی  اوردن 

قطعا  ،بازارهای جدند را کشف کرده و اقدام به نواوری کند ،پیشگام هزننه ها ادغام کند. وقری شرکری برواند با تمرکزبر بازارگرانی

فروش بیشرری خواهد داشت و در نریجه کون به ته  ان محصوالت بیشرری تولید خواهد کرد بنابران  هزننه های رابت شرکت بر 

 تعداد محصوالت بیشرری سرشت  شده و قیمت تمام شده محصول کاه  خواهد نافت.

نیز ارتهاط معناداری بی  بازارگرانی پیشگام و عملترد وجود داشت  ،رابطه بی  بازارگرانی پیشگام و عملتردر مورد فرضیه مربوط به د

( مطاب ت داشت. بازارگرانی می تواند 2001نارور و دنگران ) ،(1833صادقی ) ،(2010) که ان  نریجه با مطالعات پیشی  ووال و دنگران

(. با تح یق گسررده درباره بازارگرانی 1221)بارنی، نادر باشد ،در صورتی که در ن  صنعت ،ن  منه  کسب مزنت رقابری باشد

سرمانه گااری می  ،بر مفهوم سنری بازارگرانی واکنشیبه طور فزاننده ای  ،اکثر شرکت ها ،واکنشی و رابطه اش با عملترد شرکت

رقها می توانند از ان ت لید کنند)نارور،اسالتر  ،کنند. در نریجه بازارگرانی واکنشی به ن  کیز مشررک تهدنل می شود و در بلند مدت

شرکت ها باند  ،مزنت رقابری ( اسردالل می کند که برای حفظ و گسررش ن 2001( بنابران )نارور و دنگران،2000و م  الکالن،

سازمان ما را ن  گام جلوتر از رقها می برد  ،بازارگرانی پیشگام ،بازارگرانی پیشگام را اجرا کنند. در واق  ،عالوه بر بازارگرانی واکنشی

ااشره و نیازهای نهفره ما فراتر از ان  مرحله گام گ ،روی نیازهای بیان شده مشررنان تمرکز دارند ،کون در حالی که اکثر سازمان ها
مشررنان به سازمان ما به عنوان ن  سازمان پیشگام نگاه کرده  ،مشررنان که در اننده بروز خواهد کرد را شناسانی می کنیم. بنابران 

 و اشریاق بیشرری برای خرنداری محصوالت ما خواهند داشت.

رابطه مسر یم بی  اسررات ی رههری هزننه و خص شد که و عملترد مش ههری هزننهردر مورد فرضیه مربوط به رابطه بی  اسررات ی 

ولی پور و  ( مطاب ت داشت.1821ولی پور و دنگران ) ،(2010د نیز معنادار بود که با تح ی ات پیشی  همچون ووال و دنگران)عملتر

روابط مثهری بی  اهرم  ،اسرفاده می کننداسررات ی رههری هزننه ( در تح یق خود بیان می کند در شرکت هانی که از 1821دنگران)

در شرکت های جامعه مورد  اسررات ی رههری هزننه و پرداخت سود سهام با عملترد وجود دارد. ،ی(افزان  سرمانه )اعرهار اهرم

سعی بیشرری برای کاه   ،نیز می توان گفت هرکه شرکت های تولیدی بزرگ و مروسط شهرسران مشهد ،مطالعه در ان  پ وه 

دست مشررنان می رسد و از طرفی کون در مشررنان هدف ان   هزننه های خود داشره باشند، در نریجه محصوالت انها ارزان تر به
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انها را بیشرر جاب می کند و بنابران  با رضانت بیشرر مشررنان و  ،قمیت پانی  تر ،حساسیت نسهی به قیمت وجود دارد ،شرکت ها

 زمینه برای عملترد بهرر مهیا می شود. ،فروش بیشرر

در مورد قسمت دوم مسیر در بردارنده بازارگرانی پیشگام و در ن   واسط، نعنی رابطه بی  بازارگرانی پیشگام درمورد فرضیه اخر نیز 

نریجه می گیرنم که  ،با معنادار بودن دو قسمت مسیر غیر مسر یمبنابران  که بحث شد معنادار و مثهت است.  و عملترد نیز همانطور

بازارگرانی پیشگام ن   واسطه ای بی  رههری هزننه و عملترد دارد. ان  می تواند به ان  دلیل باشد که شرکت ها به منظور اننته 

می  ،جه فروش بیشرر و سود بیشرری داشره باشندبهره بیشرری بهرند و در نری ،بروانند از مزانای اسرفاده از اسررات ی رههری هزننه

محصوالت نواورانه خود را با نیازهای  ،توانند با شناخت نیازهای نهفره مشررنان و اقدام به نواوری برای براورده کردن ان  نیازها
 ،یعرا هرکه فروش افزان  نابدمشررنان بیشرری را جاب کنند. طه ،مشررنان هماهنگ کرده و با ارائه قیمت پانی  تر نسهت به رقها

 نیز کم  می کند. ،به پیاده سازی اسررات ی رههری هزننه ،هزننه های رابت هر واحد محصول کمرر شده و در نریجه

 

 پیشنهادات. 8-1
شرکت ها به منظور رسیدن به  ،بازارگرانی پیشگام دارد، پیشنهاد می شودگرانی با توجه به رابطه ای که اسررات ی رههری هزننه با بازار

از درامد باال در کوتاه مدت کشم پوشی کرده و با توجه به فشارهانی که برای برخی از شرکت ها برای تیمی  مواد  ،سهم زناد بازار

به دسرشان  ،را با کیفیت مورد نظر مشررنان و با کمررن  هزننه اولیه در شرانط تحرنم وجود دارد سعی کنند که محصوالت خود

 را برای کسب سوداوری بلند مدت به دست اورند. ،برسانند تا حجم خرند باال و وفاداری مشررنان

رابطه مثهت و معنی داری دارد، پیشنهاد می شود شرکت ها قهل از اقدام به تولید  ،با عملترد ،ا توجه به ان  که بازارگرانی پیشگامب

نان را بسنجند تا از فروش میزان تناسب ان  محصول با نیاز مشرر ،با انجام تح ی ات بازار دقیق و نظرسنجی از مشررنان ،ن  محصول

 اطمینان حاصل کنند. ،باالی ان و رضانت مشررنان

مدنران  ،پیشنهاد می گردد ،با عملترد شرکت های مورد مطالعه دارد ،زننهبا توجه به رابطه مثهت و معنی داری که اسررات ی رههری ه

سطو  مخرلف به صورت مداوم با کنررل مناسب حیطه نظارت خود هزننه های جاری را کاه  دهند و برنامه های بلندمدتی مانند 

 رنامه رنزی و اجرا کنند.مدنرنت صحیح زنجیره تیمی  را برای ارائه کاالها با قیمت مناسب تر به مشررنان ب

پیشنهاد  ،، با عملترد رابطه مثهت و معنی داری وجود داردپیشگامنه به واسطه بازارگرانی با توجه به اننته بی  اسررات ی رههری هزن

تا در هنگام تالش برای کاه  هزننه ها از جنهه هانی که  ،می شود شرکت ها بر ارزش های درک شده مشررنان خود تمرکز کنند

 غافل نشوند. در ان  راسرا نیز می توان از نظرسنجی های مسرمر بهره برد. ،ه  ارزش محصوالت شرکت می شودباعث کا
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