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 دهیچک

و قواعد  طیشرا رییتغ نیاست. همچن یاتیبنگاه ها ح تیموفق یبرا زین راتییتغ نیاست و شناخت ا رییهمواره در حال تغ انیمشتر یو خواسته ها ازهاین

روز  طیبا شرا رااند که سازمان خود  یکسان ابیکام رانیگذار است، مد ریموسسات در بازار تاث تیبر موفق یکیتکنولوژ راتییحاکم بر بازار از جمله تغ

 یازهاین یارضا یشرکت در راستا یها تیفعال هیتالش کنند تا کل رانیاست که کارکنان و مد ریامکان پذ یزمان یهمگام نیسازند. ا یهمگام م

 یم یریوابسته اندازه گ ریبه عنوان متغ یل را بر عملکرد سازمانو مستق یاصل ریبه عنوان متغ یبازرگان یها یپژوهش اثر استراتژ نیباشد، که ا انیمشتر

منظور از پرسشنامه اقتباس شده به عنوان ابزار  نیا یقرار داده است. برا یرا به عنوان نقش واسط مورد بررس ییبازارگرا ریمتغ ریتاث نیو همچن دینما

باشد که  یشهرستان مشهد م زرگمتوسط و ب یدیتول یفعال در شرکتها رانینفر مد 131پژوهش شامل  یاستفاده شده است،جامعه آمار یپژوهش

و  هیمورد تجز SPSS V.22  یپرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آمار لهیشده به وس یگردآور یزده شده است. داده ها نینفر تخم 66حجم نمونه 

است که در صورت اعمال  یسازمان ملکردو ع یبازرگان یها یاستراتژ ریمتغ نیب از وجود رابطه معنادار یبدست آمده حاک جیقرار گرفت، که نتا لیتحل

 شود. یتر م یو عملکرد قو یبازرگان یها یاستراتژ نیرابطه ب ،یینقش واسطه بازارگرا ریتاث

 عملکرد سازمان. ،ییبازارگرا ،یبازرگان یاستراتژکلیدی:  گانواژ
 

Review of business strategies on the manufacturing firms performance 
 

Abstract 

Customer needs and demands are constantly changing and understanding these changing is critical for firms 

success. Also changing market conditions and rules governing the success of institutions such as the 

technological changes in the market,Successful managers are those who make up your organization to keep pace 

with the time of day. this synchronization is possible that employees and managers strive to all business 

activities accordance with satisfy customers needs. This article measures investigates the effects of business 

strategy as the independent variables on organizational performance as the dependent variable and also impact of 

market orientation as mediator role. For this purpose, a questionnaire was adapted use as a research tool, The 

study sample consisted of 131 managers in medium and large manufacturing firms Mashhad city and sample size 

was 66 estimated. Data collected by questionnaire, was analyzed with using the statistical software SPSS V.22, 

The results indicated a significant relationship between business strategy and organizational performance, Which 

impact mediator role of market orientation, The relationship between business strategy and performance 

becomes stronger. 
Key words: business strategy, market orientation, organizational performance. 
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 مقدمه -1

 یکه شرکت ها یدیبود. صحنه رقابت شد انیبر مشتر یعال تیفیخدمات و محصوالت با ک ی هیبر ارا شیاز پ شیب دیتوان شاهد تاک یدر عصر حاضر م

را  رکتش یریدارد که انعطاف پذ ییها یاستراتژ یریو متعاقبا بکارگ یرقابت یها تیاز اصول و مز یبه آگاه ازیکنند ن یم ینیدر آن نقش آفر یامروز

و  یشدن، بوجود آمدن سازمان تجارت جهان یجهان ندی(. فرآ2114)ون،  دینما یم نیخارجشان تضم طیبر مح یرگذاریتاث یحت ایدر تطابق و 

و  بعمصرف و تقاضا، کمبود منا یدر الگوها عیسر راتییتغ شیاطالعات، افزا یفناور نهیدر زم دیو جد عیسر یها شرفتیپ ،یجهان یبازارها یکپارچگی

با آنها روبرو بوده و ادامه  یاقتصاد یها تیمختلف در عرصه تجارت و فعال عیهستند که بنگاه ها و صنا ییآنها  از جمله چالش ها یباال یها نهیهز

 شیافزا زیو ن فمصر یشدن و گسترش بازارها یجهان ندیفرآ انیم نیاست. در ا راتییتغ نیدرست و بموقع در برابر ا یریگ میآنها منوط به تصم اتیح

مختلف  یو کشورها عیتا بنگاه ها، صنا دهیامر موجب گرد نیشده است. ا یریمانند رقابت پذ یمیبه مفاه دنیبخش تیتعداد رقبا و شدت رقبا، باعث اهم

شک از  یپورتر ب یرقابت یاتژاستر انیم نیآنها تالش کنند. در ا تیو تقو یریعوامل موثر بر رقابت پذ ییخود به شناسا یریرقابت پذ یدر جهت ارتقا

آن به هدف  لهیتواند به وس یهستند که سازمان م یها ابزار ی(. استراتژ1311رقابت است)ملک اخالق وهمکاران، نهیمتداول در زم یها هینظر نیمهمتر

فروش  د،یجد یتکنولوژ دیها، خر نهیو عرضه محصول، کاهش هز دیتوانند به صورت تول یم یسازمان یها یاستراتژ ابد،یمختلف زمانه خود دست  یها

دو  نیتوان گفت ا یمحصوالت م دیدر تول نهیهز تیریو مد زیتما یاستراتژ تی(. با توجه به اهم1316 گران،یو د یثابت باشد)سادات یها ییدارا

بر  قیتوانند از آن طر یکه شرکت ها م یابترق یها وهیآنان را در ارتباط با ش یرود که و یپورتر  به شمار م یرقابت یاز سه استراتژ یکی یاستراتژ

و  زیآن بتواند تما جهیالزم را بدست خواهد آورد که در نت تیموفق یها، زمان یاستراتژ نیمطرح نمود. شرکت در صورت اعمال ا ندیخود غلبه نما یرقبا

 که قادر به حفظ آن باشد. دینما جادیرا ا یا نهیکاهش هز ای

 مبانی نظری -2

 های بازرگانی استراتژی -2-1

م های هر چند عصر حاضر عصر تغییرات و تحوالت شتابنده و دور از انتظار است و دوران بکارگیری شیوه های سنتی انسان متحول شده و در غالب نظا

خبره، سازمان های یادگیرنده و غیره فرا گرفته است ولی همچنان مباحث رفتاری دارای اهمیت خاص است. چرا که هر استراتژی انتخابی با هوشمند و 

رقابت  .(1311تاثیر بر پاره ای از متغیرهای رفتاری می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان نقش بسزایی داشته باشد )ملک اخالق و همکاران، 

تدوین موجود در بازار های امروز با گستردگی و تنوع باالتری در مقایسه با گذشته روبروست. بسیاری از شرکت ها در این محیط در تالشند تا با 

 استراتژی های رقابتی مناسب به کسب مزیت رقابتی نایل گردیده و با افزایش میزان رقابت پذیری محصوالت خود، موجب رشد و پیشرفت شرکت را

( استراتژی عبارت است از: جهت و هدف یک سازمان 2114از دیدگاه جانسون و اسکولز)ب.ت.، به نقل از مارک، .(1311فراهم سازند )رحیم نیا علوی، 

اب رجوعان وفق در طول یک دوره بلند مدت که در حالت ایده آل و مطلوب،  منابع بنگاه را با محیط در حال تغییر و بازار های مورد نظر، مشتریان و ارب

 می دهد تا بتواند انتظارات سهامداران را تامین کند.

( اصوالً تدوین یک استراتژی رقابتی به معنای ارائه فرمول گسترده برای تیین چگونگی رقابت در یک 1318،به نقل ازفردآر،1811از نظر مایکل پورتر)

وی در مواجهه با نیروهای رقابتی برای پیشی  .آن اهداف محقق شوند می باشد کسب و کار، تعیین اهداف و اینکه چه سیاست هایی الزم هستند تا

ت مختلف از گرفتن از رقبا استراتژی های مدیریت هزینه و تمایز را به عنوان اصلی ترین استراتژی های رقابتی معرفی می نماید که به کرات در مطالعا

 (1311؛ رحیم نیا و همکاران، 1311مکاران، آنها استفاده شده است) به عنوان مثال، ملک اخالق و ه

متداول شده، شیوه ای است برای دستیابی به پیشرو بودن کلی در هزینه از طریق یک سری راهکار های  1811استراتژی مدیریت هزینه که از سال 

تالش فراوان برای کاهش هزینه ها از طریق عملکردی که برای رسیدن به این هدف طراحی شده اند. رهبری هزینه مستلزم تدارک تجهیزات کارآمد، 

 (.1311تجربه، کنترل شدید مخارج و هزینه های جاری، اجتناب از حساب های نهایی مشتری و کاهش هزینه به حداقل می باشد )پورتر،

 بازارگرایی -2-2

( به 2111س دهنده بلوغ سازمانی است تعریف نمود. کاتلر)بازارگرایی را می توان به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان، یا به عنوان سطحی که انعکا

ازرگانی بوجود بازارگرایی به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف ب

 روش گرایی، بازارگرایی.گرایی، ف آمده است. این مراحل توسعه عبارتند از : تولیدگرایی، محصول

ا تولیدگرایی: تولیدگرایی بر پایه این اصل بنا شده است که مصرف گنندگان خواهان محصوالتی هستند که در دسترس بوده و استطاعت خرید آن ر

 (.1311داشته باشند بنابراین مدیریت باید فعالیت خود را بر بهبود کارآیی تولید و توزیع متمرکز کند )روستا و همکاران، 

( معتقدند مفهوم اساسی دیگری که راهنمایی فروشندگان است مفهوم کاالست براساس این مفهوم مشتریان 1311محصول گرایی: کاتلر و آرمسترانگ) 

 خواهان کاالیی هستند که از بهترین کیفیت و کارآیی برخوردار باشد.

ی که شرکت بصورت گسترده برای فروش و بازاریابی کاالهای خود نکوشد مصرف فروش گرایی: بر اساس این مفهوم اعتقاد بر این است که تا زمان

 (.1311کنندگان از این کاالها نخواهند خرید)کاتلر و آرمسترانگ، 
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واقع یک روش  تفکر بازاریابی: در این روش از فروشندگان انتظار می رفت به مشتریان خود نزدیکتر باشند تا نیازها و مسائل آنها را درک کنند. این در

 (.2111مبتنی بر مشتری در مقایسه با گرایش یک جانبه بر فروش بود)بلویز و دیگران، 

 (دیدگاه های مختلف پیرامون بازارگرایی:2-2-1

ه هر جهت تفکر (. ب1881بازارگرایی بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیر بنای فلسفی آن را تشکیل می دهد )نارور و اسلتر، 

زمانی متفاوت و بازاریابی به عنوان یک بنیان و شالوده فلسفی کافی نیست زیرا بازارگرایی نه فقط بر مشتریان بلکه عالوه بر آن به روی رقبا، مباحث سا

ت زیادی در زمینه بازارگرایی صورت اگر چه مطالعا (.2112عوامل متعدد بیرونی که بر نیازها و ترجیحات مشتریان موثر است نیز تمرکز می کند )کوک، 

تیک و دیدگاه گرفته است اما چهار دیدگاه در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است که عبارتند از: دیدگاه رفتاری، دیگاه فرهنگی، دیدگاه سیستما

 (.2112رابطه ای )هلفرت و دیگران، 

ی رفتاری است براساس نظر رفتارگرایان، بازارگرایی رفتارها یا فعالیت های بازاریابی، شامل دیدگاه رفتاری: اساس مطالعات کالی و جاورسکی برجنبه ها

ی مجموعه جمع آوری و انتشار بینش و اطالعات درباره بازار و پاسخگویی نسبت به این بینش و آگاهی را منعکس می کند. در اصطالح عام تر بازارگرای

 (.2112در جهت خلق و ارضای مشتریان از طریق ارزیابی مستمر نیازهای آنهاست )کوک وهمکاران،   ای از فرایند های بین وظیفه ای است که

 عملکرد -2-4

زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد سازمان  ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین دستور کارهای مدیریت است

ا نیز اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد را درک کرده اند و سیستم های ارزیابی عملکرد متنوعی در سازمان بکار می برند بسیاری از سازمان ه است.

به طور کلی در یک سازمان اندازه گیری عملکرد چندان ساده نیست. معموال سازمان ها بزرگ هستند که فعالیت های مختلف و  .(2116)فرناندس،

مختلف پراکنده اند. آنها در پی تامین هدف های متنوع، گوناگون و مختلفی هستند و به نتایج مختلفی می رسند. برای  گوناگونی دارند و در نقاط

سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمانی شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است. معموال سازمان ها عملکرد خود را برحسب سودآوری، رشد، 

گذاری اندازه گیری می کنند. ولی همیشه تعیین هدف های عملی و اندازه گیری عملکرد سازمان چندان ساده نیست)دفت،  سهم بازار و بازده سرمایه

1311.) 

ت دیگر، عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای دارد، از آنچه شرکت تولید می کند تا حوزه هایی را که با آنها در تعامل است در بر می گیرد. به عبار

 (.2111مانی به چگونگی انجام ماموریت ها، وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطالق می گردد )حقیقی و همکارن، عملکرد ساز

رد ز عملکپژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد سازمان مؤلفه های مختلفی را برای سنجش آن بکار برده اند و معدودی از پژوهشگران مؤلفه هایی ا

( مولفه های مربوط به سنجش عملکرد را، عملکرد بازار 2112را که بیشتر به هم مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده اند. به عنوان مثال پیکوان)

ذاشتن ( با صحه گ1881شامل حفظ مشتری و جذب مشتری جدید می داند که به عنوان مولفه های اصلی عملکرد قلمداد می کند ضمن اینکه پلهام)

براین ادعا، اثربخشی سازمان: شامل کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری و رشد سهم: شامل سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم 

 بازار را به آن افزوده است.

 پیشینه تحقیق -3

و به این نتیجه رسیده که عملکرد مالی کسب و کارها  ( در تحقیق خود تحت عنوان به بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد مالی پرداختند1314رجوعی)

 در دنیای رقابتی امروز تحت یکپارچگی بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی قرار دارد.

( در تحقیق خود )عوامل موثر بر خدمات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات در شرکت های تولیدی( به بررسی تاثیر عوامل 1311حسینی )

گی، وابستگی و هماهنگی صادرات بر عملکرد صادرات و ابعاد آن پرداخته است و نتایج حاکی از آن می باشد که عوامل مذکور فعالیتهای شایست

 بازارگرایی صادرات را افزایش خواهد داد و توسعه اقدامات بازارگرایی صادرات باعث بهبود عملکرد صادرات خواهد شد.

( تحقیقی تحت عنوان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس های مسافرتی 1311کفاش پورو نجفی سیاهرودی)

آژانس مسافرتی می باشد. ابزار جمع آوری داده های این مطالعه پرسشنامه ای بوده و روش جمع  31شهرستان مشهد انجام دادند. جامعه آماری وی 

. تجزیه و تحلیل وی تحلیل مسیر می باشد. نتایج این تحقیق این است که تحقیقات بازاریابی اثر بسزایی بر بازارگرایی آوری داده ها سرشماری می باشد

بی و عملکرد با و نیز بر عملکرد دارد. از طرف بازارگرایی همچنین اثر زیادی بر عملکرد دارد اما نقش واسط بازارگرایی در رابطه میان تحقیقات بازاریا

 وبرو گردید.تردید ر

 ( در تحقیقی با عنوان بازارگرایی و عملکرد تجاری واحدهای کسب و کار بیان داشته است، بازارگرایی می تواند به عنوان استراتژی سازمان2112مایدیو)

داد شرکت های کوچکی که هنوز برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر تولید و استفاده از نوآوری مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات نشان 

اند و اقدام محصول محور هستند، فاقد ارتباط نزدیکی با مشتریان هستند در حالی که شرکت های بیمه موفق تمرکز خود را به نیازهای بازار تغییر داده 

 استفاده می کنند. به کسب اطالعات در مورد مشتری نموده و از تحقیقات بازار جهت ایجاد ایده برای طراحی محصوالت جدید
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عملکرد 

 سازمان

: مدل تئوریک  1شکل شماره   

استراتژی 

 بازرگانی

 مدیریت هزینه

 تمایز

 بازارگرایی

 

 

 مدل مفهومی و فرضیات تحقیق -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقابتی می توان کاال را  با تدوین استراتژی 

بی همتا جلوه داد. در  در چشم خریداران 

جدید با حضور بلندمدت خود در بازار به دلیل غیر قابل تقلید بودن و یک سهم بازار، تحقق عملکردی باالتر را برای سازمان ممکن این شرایط، محصول 

(. شرکت از طریق بکارگیری استراتژی تمایز می تواند با افزودن قیمت محصول جدید و با تکیه بر مشتریان سود بیشتری 1316می سازد )خاکبیز، 

از جمله نمونه های برتر برای این استراتژی مرسدس بنز است که سالهاست محصوالت خود را با درجه تمایز باال به بازار عرضه می نماید و  کسب نماید.

 دلیل به بازارگرا های سازمان که داشت انتظار توان می (.1311توانسته است با استفاده از این استراتژی بر عملکرد خود تا حد زیادی بیافزاید)پورتر، 

 دست پایدارتری رقابتی مزیت به دارند، رقبا وضعیت بررسی به که توجهی همچنین و آنان به نسبت بودن و پاسخگو مشتریان درک اهمیت بر تأکید

 تجارت ،شدن تر رقابتی خریداران، قدرت افزایش دلیل به امروز دنیای در که چرا (.1881اسالتر،ور و باشند)نار داشته بهتری عملکرد نتیجه در و یافته

 کند، می تغییر سرعت به زمان طول در آنها توقعات و مشتریان محصول، نیازهای عمر دوره کاهش نتیجه در و تکنولوژیکی سریع تغییرات المللی، بین

 (. 1881،)نارور و جاورسکیدارد "بازارگرایی" دیگر عبارت به و بازار تغییرات به مداوم توجه و بررسی به نیاز برتر، خدمات و محصوالت ارائه بنابراین

 فرضیات پژوهش عبارتند از:

1: H .بررسی رابطه میان استراتژی های بازرگانی و عملکرد شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد 

2H : میان استراتژی های بازرگانی و بازارگرایی شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد. بررسی رابطه 

3H: .بررسی رابطه میان بازارگرایی و عملکرد شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد 

4: H د شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد.ی بین استراتژی های بازرگانی و عملکربررسی نقش واسط بازارگرایی در رابطه 

 روش شناسی -5

 ابزار جمع آوری دادها -5-1

پرسشنامه ی استاندارد و اقتباس شده این پژوهش باشد. های پیمایشی، استفاده از پرسشنامه میهای رایج در گردآوری اطالعات در پژوهشیکی از روش

 3گویه استفاده شده در این پژوهش را می توان به  11تایی که دارای طیف کامال مخالفم تا کامال موافقم می باشد. 2گویه ،  با طیف لیکرت  11شامل 

( است ، قسمت 2114باشد که برگرفته از تحقیقات الئو و زائو )گویه می 1( شامل استراتژی های بازرگانی)قسمت تقسیم نمود که شامل: قسمت اول 

، و آخرین قسمت )عملکرد( که با توجه به رسیدن به اهداف است( 1883جاورسکی و کوهلی )گویه که بر گرفته از تحقیقات  6دوم )بازارگرایی( شامل 

 ( آورده شده است.1881( و نارور و اسالتر )1883لی )گویه و برگرفته از تحقیقات جاورسکی و کوه 3سازمان در 

 نمونه تحقیق جامعه و -5-2

با توجه به تشکیل می دهد، که  های صنعتی مشهدهای تولیدی  متوسط و بزرگ واقع در سطح شهرککلیه شرکت را  آماری جامعه پژوهش، این در

ترین افراد نسبت به شرکت، کت مشغول فعالیت می باشد، با توجه به اینکه آگاهشر 131(، 1383آمار سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی)

باشند؛ لذا آنها پاسخگوی سواالت این پژوهش خواهند بود. در این تحقیق از طرح نمونه گیری احتمالی استفاده شده و از مدیران ارشد این شرکت ها می

تخاب نمونه مورد نظر با توجه به دسترسی لیست شرکت ها از نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی برای انآنجا که تعمیم پذیری نتایج حیاتی می باشد، 

ی اندازه ای بهحداقل به نمونه ،عنوان مثال برای استفاده از رگرسیون، به نمایند( اشاره می2111) که تاپچانیک و فیدلطورینهمااستفاده شده است، 

 :شودحاسبه میباشد که به شرح ذیل منیاز می 21

N ≥ 21 + 1M 

 نفر انتخاب شدند. 66که با توجه به این فرمول تعداد  باشدتعداد متغیرهای مستقل می Mکه در آن 
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 روایی وپایایی ابزار -5-3

استراتژی متغیر  سهبه ترتیب نتایج تحلیل عاملی تاییدی را برای  1و جدول شماره  شد روایی پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی

 ، بازارگرایی، عملکرد سازمان نشان می دهد.های بازرگانی

 نتایج تحلیل عاملی تاییدی -1جدول شماره 

 عملکرد بازارگرایی استراتژی های بازرگانی

BS1 

11112 

BS2 

11181 

BS3 

11131 

BS4 

11618 

MO1 

11182 

MO2 

11212 

MO3 

11211 

P1 

11284 

P2 

11133 

P3 

11648 

BS2 

11216 

BS6 

11241 

BS1 

11643 

BS1 

11681 

MO4 

11124 

MO2 

11111 

MO6 

11621 

 

 

گرفت . جدول  پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که رایج ترین آزمون سازگاری داخلی برای مقیاس های چند عاملی است مورد ارزیابی قرار

می باشد، 111نزدیک و یا باالی   مقدار این ضریب را برای مولفه های تحقیق نشان می دهد. از آنجا که مقدار این ضریب برای تمام زیر مولفه ها 2شماره 

 پس می توان گفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

 نتایج تعیین پایایی ابزارتحقیق -2جدول شماره 

 استراتژی های بازرگانی بازارگرایی عملکرد

P MO BS 

11132 11112 11114 

 

 تجزیه و تحلیل تاییدی داده ها -5-4

اجرای هر قبل از تجزیه و تحلیل واقعی داده ها، تحلیل تاییدی داده ها بطور کامل اجرا گردید تا مطمئن گردیم فرضیات و همچنین شرایط الزم برای 

تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد. با توجه به احراز شرایط یاد شده که در جدول زیر آمده است، از آزمون آماری پارامتری استفاده کدام از شیوه های 

شد، در گردید. از آنجا که هدف از انجام طرح های پژوهشی همبستگی، شناسایی یک رابطه یا قدرت آن و استفاده از روابط به منظور پیش بینی می با

 و رگرسیون استفاده گردید.  (chi-square)مطالعات از آزمون آماری همبستگی این

 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف -3جدول شماره 

 

 

 
 

 

1112 P ≥   می باشد نرمال بودن داده ها با توجه به اینکه مقادیر به دست آمده باالی 

 تایید می شود که این مطلب بیانگر شدت رابطه قوی بین متغیر ها می باشد.

 

 تحلیل داده ها -6

 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان -6-1

 نشان داده شده است. 4نتایج تحلیل سئواالت جمعیت شناختی  در جدول شماره 

 جمعیت شناختینتایج تحلیل  -4جدول شماره 

ی
آمار توصیف

 

 تحصیالت سن جنسیت

 نفر 41 مرد

 نفر 16 فوق دیپلم نفر 11 سال 31تا  21بین 

 نفر 26 لیسانس نفر 23 سال 41تا  31بین 

 نفر 6 فوق لیسانس نفر 1 سال 21تا  41بین 

 نفر 11 زن
 نفر 4 فوق دیپلم نفر 3 سال 31تا  21بین 

 نفر 11 لیسانس نفر 11 سال 41تا  31بین 

 سطح معنی داری نام متغیر

BS 1111 

MO 1116 

P 1111 
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 نفر 4 فوق لیسانس نفر 4 سال 21تا  41بین 

 نفر 66  نفر 66  نفر 66 جمع

 آزمون فرضیه ها -6-2

از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. میانگین ، انحراف معیار و  SPSS ver.22برای شناخت ارتباط میان متغیرها و با استفاده از نرم افزار 

 می باشد. 2همبستگی متغیرهای پژوهش به صورت داده های جدول 

 همبستگی تحلیلما تریس  -5جدول شماره 

 BS MO P انحراف معیار میانگین 

BS 311221 1162841 1   

MO 411818 1123218 11411 1  

P 313111 1118282 11816 11321 1 

 

نشان می دهد که در مجموع رابطه مثبت و قابل قبولی میان متغیرهای پژوهش وجود دارد که موید نتایج  2نتایج تحلیل همبستگی در جدول شماره 

می باشد، به گونه ای که بتوان به پژوهش های پیشین است. از آنجا که این تحقیق به دنبال برآورد رابطه ی ریاضی و تحلیل آن به منظور غنای پژوهش 

 کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد، می توان از رگرسیون استفاده نمود.

را نوشته و سپس سه جدول رگرسیون مربوط به سازمانی  عملکردنقش استراتژی های بازرگانی بر برای بررسی رگرسیون ، ابتدا جدول رگرسیون بررسی 

مشخص  بازارگراییبازارگرایی و عملکرد سازمانی را بررسی می نماییم تا معنادار بودن متغیرها و تاثیر نقش واسط استراتژی های بازرگانی، متغیر های 

وی متغیر وابسته و همچنین مقایسه میزان اثرات این متغیر ها شود. بعالوه در پاسخ به سئواالت تحقیق، جهت تعیین میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر ر

استفاده می شود که در آن، مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه برآورد پارامترها را فراهم می  βبر متغیر وابسته، از ضرایب استاندارد شده 

 نماید.

 ازمانیس عملکردنقش استراتژی های بازرگانی بر بررسی  -6جدول شماره 

 نتایج فرضیه ها سطح معناداری* β t-value خطای استاندارد b متغیرها

   11211 11231  21461 11116 (constant) عرض از مبدا

 تایید 1H 11111 11231 11816 11161 11112 استراتژی های بازرگانی

 11138ضریب تعیین:

1112* P≤ 

 بر بازارگراییاستراتژی های بازرگانی بررسی نقش  -7جدول شماره 

 نتایج فرضیه ها سطح معناداری* β t-value خطای استاندارد b متغیرها

   21812 11323  11433 1111 (constant) عرض از مبدا

 تایید 2H 11111 31211 11411 11183 11324 استراتژی های بازرگانی

 11161ضریب تعیین:

1112* P≤ 

تغییرات  %16است. و استراتژی های بازرگانی تغییرات عملکرد در نتیجه تغییر در متغیر  %14مالحظه می شود  6همانطور که در جدول شماره 

ید تای 2Hو  1Hفرضیه های  ، ≥1112Pاست. و با مشاهده سطح معناداری و برقراری شرط استراتژی های بازرگانی بازارگرایی در نتیجه تغییر در متغیر 

واحد تغییر در عملکرد سازمانی ایجاد می شود و به ازای یک واحد  11816،  استراتژی های بازرگانیبه ازای یک واحد تغییر در  می شوند و از طرفی

داشتن بازارگرایی در صورت نقش واسط  8واحد تغییر در بازارگرایی ایجاد می شود و با توجه به جدول شماره  11411،  استراتژی های بازرگانیتغییر در 

و استراتژی های بازرگانی واحد تغییر در عملکرد ایجاد می شود که این میزان تغییر رابطه  11824، استراتژی های بازرگانی، به ازای یک واحد تغییر در 

 .عملکرد سازمانی را با توجه به واسطه عامل بازارگرایی تایید می نماید

 سازمانی عملکردبر  بازارگرایینقش بررسی  -8جدول شماره 

 نتایج فرضیه ها سطح معناداری* β t-value خطای استاندارد b متغیرها

   11381 11138  11112 11164 (constant) عرض از مبدا

 تایید 3H 11114 21811 11321 11112 11222 بازارگرایی

 11321ضریب تعیین:

1112* P≤ 
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 سازمانی عملکرد در رابطه استراتژی های بازرگانی بر بازارگراییبررسی نقش واسط  -9جدول شماره 

 نتایج فرضیه ها سطح معناداری* β t-value خطای استاندارد b متغیرها

   11381 11138  11112 11162 (constant) عرض از مبدا

 بازارگرایی
11131 11112 11121 11312 11118   

11112 11161 11824 161141 11111 4H تایید 

 11142ضریب تعیین:

11112* P≤ 

 بحث و نتیجه گیری -7

 41تا  31از تحلیل و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، به فراوانی باالی مدیران مرد نسبت به مدیران زن، فراوانی بازه سنی بین 

های سال و همچنین فراوانی افراد دارنده سطح تحصیلی لیسانس پی می بریم. همانطور که تجزیه و تحلیل رگرسیون بیان می کند، تاثیر استراتژی 

مورد تایید و انکار نشدنی است و می بایست استمرار پیدا نماید چرا که زمینه برای ارتقا 11138بازرگانی بر عملکرد سازمانی با توجه به ضریب تعیین 

ی باشد. در ادامه برای همسو م( 2111( و نانداکومار و همکاران )2113پاورز و هان )عملکرد سازمان را فراهم می آورد که این مطلب با نتایج تحقیقات 

ررسی قرار گرفت بررسی نقش واسط بازارگرایی، ابتدا روابط بین استراتژی بازرگانی بر بازارگرایی و سپس روابط بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی مورد ب

 و نتایج رگرسیون موید برقراری سطح معناداری روابط می باشد.

باالی نقش واسط بازارگرایی بر رابطه بین استراتژی بازرگانی با عملکرد سازمانی اشاره نمود که به دلیل اعمال و از نتایج بدست آمده می بایست به تاثیر 

( و هامبورگ و همکاران 2113فرامبچ و همکاران )در نظر گرفتن این دو متغیر شرکت به سودآوری باالیی دست یافته است، این مطلب با تحقیقات 

باشد. توجه به بازارگرایی این امکان را فراهم می کند که شرکت ها توانایی الزم برای جمع آوری و پردازش اطالعات بازار  همخوانی و همسو می(2114)

محیطی و را کسب نمایند، که این توانایی نیز باعث افزایش توان استراتژی بازرگانی می شود و سازمان را قادر می سازد که در مواجهه با تالطمات 

ی فزاینده محیط رقابتی امروزی و پاسخگویی سریع به چالش های محیطی، عکس العمل سریعی داشته باشند و در ارائه محصوالت جدید پیچیدگی ها

دارند شانس استراتژی بازرگانی می توان اطمینان بیان نمود که شرکت های که تاکید بیشتری بر پیش قدم باشند و با توجه با نتایج بدست آمده 

 بازارگرا بودن دارند. بیشتری برای

 پیشنهادات -8

نه و دومین پیشنهاد به پژوهشگران برای انجام هر چه بهتر تحقیقات آتی می باشد و توصیه می شود که استراتژی های دیگری به غیر از رهبری هزی

دگاه کامل و جامع بدست یافت و همچنین توصیه تمایز را مدنظر قرار دهند تا تاثیر استراتژی های دیگر نیز مشخص شود تا در نهایت بتوان به یک دی

 می شود که در تحقیقات آتی خود، از مدل کاربردی ارائه شده در پژوهش، در زمینه های متفاوت صنعت، تجارت و خدمات استفاده نمایند.
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