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 ارایه مدل جدید بازارگرایی با تاکید بر پیامدهای اخلاقی

 (لبنی رامک هایفراورده شرکت)مطالعه موردی 
 

 3، دکتر بیژن نهاوندی*2سراج الدین محبیدکتر ، 1حسین مختارپور

 رانیقشم، ا ،یواحد قشم، دانشگاه آزاد اسلام ،یبازرگان تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو .1

 رانیقشم، ا ،یواحد قشم، دانشگاه آزاد اسلام ،یبازرگان تیریگروه مد .2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم و تحق ،یو تکنولوژ یصنعت تیریگروه مد .3
 (34/40/99( تاریخ پذیرش:32/40/99تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

یا بازار محوری یاا ماریریم منی ای بار باازارن با  زاو ی از  1زارگراییبا
ا شااییرو نن ر 1۸۱۱شود. اولین باار در ااا  اق میاطل2 بازاریابی مررن

اپس بارای ااالیان میداادی در ماالاات م یلاد ماورد و  مطرح کرد
رغم مانمم باودن موماو  ییگیرین تسم و توااه  رارار گر.ام.  لای

ای گوزا  تهریاد کاردک یا   طور اادهن بیاوان نن رابازارگرایی؛ شایر ب 
دیرگاه بل ر مرت اازمازی اام کا  ا یاااد دارد؛ تداا  اءاساز ااازمان 

بایر حو  ...  ن .ره گن ر.یار و زیس م ابع اطلا اتی وشاملک .لسو ن اهراف
  نردزراااااامحوریم بازار خارءی و زیایج کسب شره در نن بازار بگ

 
 
 

 مشیری گرا و ررابم ءو باش ر و محیط رراابیی را منی ای بار دو مولوا  
 ( 1.)ریسی زدای رو بازارگرایی خارءی تحلیل و برزام  بازارگرایی داخلی

 هارید مرتنط با بازارگرایین این زکات ب  چشم می خوردکدر تدا  ت
 هد  تهارید بر روی مشیری ب    وان هسی  مرکسی تدرکس دارزر.( 1

 تدامی تهارید توء  خاص ب  بیرون از مرزهای اازمازی دارزر( 2

تدامی تهارید چ  ب  صورت مسیایم و چا  ماد ی با  یااا گویی ( 3
 ی مشیری را در اولویم می داز ر. توء  ویژه داشی  و خلق ارزش برا

هد  تهارید بر این امر تاکیر دارزر ک   لاوه بر مشیری بایر بار روی ( 4
 (. 2ررنا زیس تدرکس کرد )

 
 

 چکیده
ین یژوهش با ا.ک  بر خلق ارزش مسیدر برای مشیریان و خریراران تاکیر دارد  شوداطلاق می بازاریابی مررنبازارگرایی ب  زو ی از زمینه: 

  ر بازارگرایی با تاکیر بر ییامرهای اخلاری ازجا  شر.هرف ارائ  مر  ءری
کدی( بود. ءامه  نماری در ب ش کیوی شامل مریران و می صصین  -های نمی ی  )کیویک یژوهش حامر کاربردی و ءسز یژوهشروش

 11دوز  در ب ش کیوی در اایان .ارس بود. حجم ز لن ی رام  های.راورده شرکمشرکم رام  و در ب ش کدّی شامل تدامی کارک ان 
هان در زور برنورد شر. ابسار گردنوری داده 2۸1ای گیری تصاد.ی طنا گیری هر.د ر و در ب ش کدّی با اایواده از زدوز زور با اایواده از زدوز 

و در ب ش کدی از روش تحلیل مضدون  کیوی های داده تحلیل ااخی  بود. برایب ش کیوین مصاحن  و در ب ش کدّین یراش ام  محاق
 از تحلیل  املی تاییری اایواده شر. 

 44/9شاخص م جر شر زیایج دیگر زشان داد ک   وامل بیروزی با مریب مسیر  ۸9مولو  و  1۸ک زیایج ب  دام نمره ب  ش ااایی یافته ها

 تأثیر بیشیری بر بازارگرایی داشی ر.  3۸/9زسنم ب   وامل داخلی با مریب 

   وامل دروزی مؤثر بر بازارگرایی شامل تأکیر مریریم ارشرن ریس  یذیری مریرن تهارضن ارتناطات بین ب شین مؤلو 11ک گیرینتیجه

مؤلو   4ااخیارن ایسیم یاداش منی ی بر بازارن ن دازش ت صصی بازاریابانن ر.یار شمروزرین .ره گ بازاریابین رابلیم بازاریابی و زونوری و 
مؤلو  شامل تهمرن  4ارگرایی شامل تلاطم بازارن ررابمن یویایی تک ولوژیکی و هوشد ری بازار بودزر . در زمایم  وامل بیروزی اثرگذار بر باز

 رمایمن هدنسیگی کارک ان و و.اداری مشیریان ب    وان ییامرهای اخلاری بازارگرایی در زظر گر.ی  شر.

 

 یبازارگرایین ییامر اخلارین  تهمرن رمایمن و.ادار واژگان:کلید

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 serajaldinmohebi@gmail.comزویس رۀ مسئو ک زشازی الکیروزیکیک 
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با   ایاااازمان  یاز بال ارگ یتوان ب    وان مرحلا  ا یرا م بازارگرایی
 برخای صااحن ظران با  زداود. دیاتهر یبلوغ اازماز از ی  وان اطح

زگااه  یااازمان بازرگااز  یاتواه   ییب    وان مرحل  زما ییبازارگرا
شره اام  جادیا 3یابیتوکر بازار  یبر یا ییک  بازارگرازر و مهیار ازرکرده 

(.ب  هار حاا  3دهر) یم لینن را تشک ی.لسو یرب ایز یابیو توکر بازار
 رای.زسامیز یکاا. یو شالوده .لساو انیب   یب    وان  یابیتوکر بازار

ررناا  مناحا   یبلک   لاوه بر نن بار رو انیز  .اط بر مشیر ییگرابازار
 حااتیو ترء ازهاایکا  بار ز یروزایمیواوت و  وامال میهارد ب یاازماز
 (4.)ک ر یتدرکس م سیموثر اام ز انیمشیر

ک  ب  صاورت  4ی نارت اام ازک.ره گ اازماز ییبازارگرا یطور کل ب 
یردازد ک  ب  م ظور خلاق  یم ییکارا و اثر ب ش ب  خلق ر.یارها اریبس

 ی دلکارد تجاار یارتاا  ج یدر زی انیمشیر یا.سون تر برا یارزش ها
 (1اام) یشرکم لاز  و مرور

برخی محااان  وامل موثر بر  باازارگرایی را با  دو  داای  ااازمازی و 
 وامل ویژه بازار تاسیم کردزر نزما در ترایم .رای ر کسب  اطلا ات تاا 

نزما ا   امال را ش اااایی کارده ازار. ایان  وامال واک ش م ااب ب  
هاای ااازمازی ها و ایسیم نارت ر ازک مریریم  الین یویایی بین ب ش

شاخص  ها و ویژگی های بازارگرایی ب  تصویر کشایره  1(. در شکل 4)
 شره اام.

 
 (7: شاخصه ها و ویژگی های بازارگرایی )2نگاره 

 
 ایچون رشر  یبروز  وامل لیکار ک  ب  دلوکسب هایطیدر مح ییاییو

ها و ن ادغا 1اازییءماز ررابمن و شرت یااوط اریصادین .سوز
 رانیمر میبوءود نمره اامن رابل یکیتک ولوژ هاییو زونور هابیترک
ب  چالش  راتییتغ نیب  ا حیرا در درك ب  مورع و یااخ صح بالا رده
ب   عیار ییو یاا گو راتییدر درك ب  مورع تغ یتوازاام. زا رهیکش

ها و مؤاسات شرکم میمو.ا(. ۱) شودیها م جر منزما ب  ا.و  شرکم
  وامل ریاا و ررنا و انیاز مشیر شیریامروزی درگرو ش اخم هرچ  ب

هدواره درحا   انیهای مشیرو خواام ازهایاام. ز بر بازار گذارتأثیر
اام ک  شرکم  راتییتغ نیصورت ش اخم ا هسی ر و ت ما در رییتغ
ب  دزنا  ءذب  سیررنا ز یاز طر. .ررار دهر میتوازر گا  در راه مو.ایم

چشم  یکوشش چیراه از ه نیبرای خود هسی ر و در ا شیرییب انیمشیر
 سیحاکم بر نن ز نیبازار و رواز طیشرا رییتغ نیک  ر هدچ یزد ییوش
اسات را تحم تأثیر خود ررار دهر و مو یزاکام ایو  روزییتوازر ییم

کارهای م ااب در مواءم  با  وامل و ارائ  راه نیا ی یبشیش اخم و ی
مواساتن شرکم ها و   رهیاز  وامل تأثیر گذار بر بازار هرف و ن ننزما

ها ب  وءود و رمایم (. از نزجایی ک  حیات اازمان۸) اشرب یاازمازما م
نوردن و حوظ مشیریان در دزیای  مشیریان وابسی  اام و ب  دام

امروزی ک  با تغییرات گوزاگون زیادی هدراه اامن مشکل اام و از 
ها بایر اهی ک  ر ءمم باشر ب ابراین شرکمدام دادن نزما ناان می

باا و کسب مو.ایم ب  ی  مسیم ررابیی دام یاب ر ب  هدین ءمم با 

لات با کیویم بالا ک  توء  ب  این تغییرات لاز  اام ک  خرمات و محصو
لازم  نن ییگیری مراو  و یاا گویی ب  این تغییرات اامن ب  مشیریان 

های درون توازر چالشارائ  ده ر. بازارگرایی ب    وان ی  اایراتژی می
اازمان را با ایجاد زونوری و دادن اطلا ات مؤثر ب  اازمان حل ک ر 

(19 .) 
منح  بازارگرایی در مریریم  درطو  ده  های اخیر توء  .راوازی ب 

و بازاریابی مهطوف شره اام. اخیراً برخی از یژوهشگران  4اایراتژی 
تلاش کرده ازر ک  ا ینار مر  بازارگرایی را در ص ایع خرماتی مورد 
نزمون ررار ده ر و چیسی ک  مسلم اام تأثیر مثنم بازارگرایی بر 

ن زکی  ممدی ک  در اما در این بی دلکرد کسب و کارشان بوده اام. 
حیط  .ره گ اازمازی بایر مورد توء  ررار گیرد این اام ک  

بازارگرا بودن در   مطلوبی را ب  دزنا  دارد. 7بازارگرایی ییامرهای اخلاری
اازمان های خرماتی و شرکم ها  می توازر ب  وااط  توء  ویژه ب  

ویم مولو  های اخلاق اازمازی چون زیاز مشیریان و ا.سایش کی
را ا.سایش دهر و در  19و یاا گویین رمایم مشیریان ۸و تهمر ۱محصو 

و.اداریشان زسنم ب  برزر مورد زظر تاثیر گذار باشر. تاکیر بازارگرایی بر 
تهمر ا ضای اازمان ب  خلق ارزش برتر برای مشیریان توء  ویژه این 

بی شرکم ها و ب  زو ی بازاریا 11مومو  ب  مسئولیم یذیری اءیدا ی
(. بی ش  در مر  های بازارگرایی ک  11را زشان می دهر) 12اخلاری

مشیری گرایی و ر ایم ارزش های اءیدا ی تواط شرکم در اولویم 
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ررار داده شره اامن ر.یار کارک ان شرکم اخلاق مراراز  تر و میهمراز  
 12تر و ر.یار مصرف ک  رگان محصولات شرکم و.اداراز  تر خواهر بود)

     ( .13و 
توازر برای ب ابراین با توء  ب  اهدیم و زاش بسسایی ک  بازارگرایی می

و با توء  ب   و ییامرهای اخلاری نن برای اازمان ها داشی  باشرشرکم
های لن یاتی ارائ  ای ک  تاک ون ی  مر  ءامع بازارگرایی در شرکم

یاتن ص هم لن  در مرلی ارائ  با ک  بر نن شر حامر زشره اام یژوهش
اازمان و موازع اازمازی  مرتنط ش ااایی  بازارگرایی بر مؤثر  وامل

شوزر و ییامرهای اخلاری نن مورد ش ااایی ررار گیرد. از این رون 
 های زیر اامکیژوهش حامر در یی یااخ ب  یراش

چ   وامل درون اازمازی بازارگرایی اازمان را تحم تأثیر ررار می  .1
 دهر؟

 یاازمان را تحم تأثیر ررار م ییبازارگراازی چ   وامل برون اازم .2
 ؟دهر

 ییامرهای اخلاری بازارگرایی کرام ر؟  .3

 زمادی   کردن بازارگرایی دارای چ  مرلی می باشر؟ .4

 برازش مر  ییش مادی چگوز  اام؟ .1

 

 روش
 کدی( بود.  -های نمی ی  )کیوییژوهش حامر کاربردی و ءسز یژوهش

 ب ش کیویک
ضدون بود . ءامه  نماری یژوهش حامر در روش ب ش کیوی تحلیل م
 و بازاریاابی .ها  در  رما  لن یااتن زظران ب ش کیوین شامل صاحب

شرکم لن یات رام  در اایان .ارس بودزر و با ااایواده  ازررکاراندام
زور از مریران صوی و ایادی ب    وان زدوز   11از زدوز  گیری هر.د ر 

 هان در ب ش کیوین مصاحن  بود. برایازی اب شرزر. ابسار گردنوری داده

 های .راگیارنمضادون کا  ایان بر  لاوه حامر تحایق روایی ا جش

 هاراف ییشی   تحایقن زظرین منازی مطاله  با اصلی و ده ره اازمان

 گردیارن ذکار ک  شرزرن هدازگوز  ازی اب بررای مورد م نع و تحایق

 محیاوای در یژوهشاگر باوده و توصایوی و مشامود زاو  از مضامین

 )روایای( صاحم و درم از و لذا اام زراشی  تصر.ی و دخل مضامین

خاود  توااط او  مرحلا  در مادن مضاامین در اام. برخوردار بالایی

با   مراءها  باا دو  مرحلا  در گردیارو ااای را  هاماال  از یژوهشگر
 نزاان مجاردا زظاارت باا یژوهش اوالات با مرتنط مضایدن خنرگانن

 میاسان بر من اای و مرحل  دو این ماایس  با شر. را اای  و ش ااایی

بارین  ااام. محاان  شاره یایایی مریب گذارین کر مرحل  دو توا.ق
 اامک چ ین نن ک  .رمو  اام شره اایواده هولسیی روش از م ظور

PAO= 2M/ (n1+n2)    
PAO= 2*2158/ (2661+2132) =0/90 

 ب ش کدیک
ءامها  نمااری تداامی  هدنسایگی باود. -روش ب ش کدای توصایوی

در اایان .ارس بود کا  تهاراد  لن ی رام  های.راورده شرکمکارک ان 
باشر و با اایواده از .رمو  کاوکران و زدوزا  گیاری زور می 1299نزما 

-های شرکمب    وان زدوز  ازی اب شر. ویژگی 2۸1تصاد.ی طنا  ای 

 ۱/47د )ک  رگان زشاان دادن بیشایرین درصار ا.اراد ماورد مطالها  مار
درصر(؛ بیشیرین مررك 49/1۸اا  ) 31-49درصر(؛ بیشیرین رده ا ی 

درصر(؛ بیشیرین .راوازای ااابا   ۱1 47تحصیلی مربوط ب  کارش اای )
هان در درصر( بود. ابسار گردنوری داده2/31اا  ) 1-19کاری مربوط ب  

ااخی  بود. این یراش ام  شامل ااوالات ب ش کدّین یراش ام  محاق
گاز  در خصوص ش ااایی ابهاد و  وامال یااخ با طید لیکرت ی ج بسی

باشار. دروزی و بیروزی تأثیرگذار بر بازارگرایی و ارتناط نن با  دلکرد می
یراش ام  بازارگرایی وازگ ک  هدچ ین برای بررای میغیر بازارگرایی از 

از شایان ذکر اام ک  هر دو یراش ام   گوی  اام اایواده شر. 4دارای 
 شود.گیری میای لیکرت ازرازهگسی   1زو  بسی  یااخ بوده و با طید 

در این یژوهش ب  م ظور محاان  روایی یراش ام  ها از روایی محیوایی 
های یراش ام  از زاط  زظر ها زشان داد ک  هد  اوا اایواده شر. یا.ی 

رزار. ااده بودنن وامح بودن و مربوط بودن از ومهیم م ااانی برخوردا
 42/9ها بالای برای هد  اوا  CVRهدچ ین با توء  ب  ای ک  مارار 

اوا  مرباوط  ۸9ب  دام نمر هیچ اوالی زیاز ب  حذف شرن زراشم و 
م ظاور ب  یراش ام  در میان زدوز  نماری توزیع شر. در این یژوهش ب 

محاان  یایایی یراش ام  از مریب نلوای کروزناخ و یایایی ترکینی بمره 
 گر.ی  شر. زیایج روایی و یایایی در ءرو  زیر رابل مشاهره اام.

 

 سنجی ابزارهای روان: محاسبه ویژگی2جدول

 مؤلفه
پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده
 کشیدگی چولگی k-s آلفای کرونباخ

 24/9 -71/1 291/9 734/9 41/9 ۱91/9 هدنسیگی کارک ان

 74/9 -7۱/1 214/9 ۱3۱/9 17/9 ۱۱۸/9 تهمر

 71/9 -44/1 3۸9/9 77۸/9 44/9 ۱14/9 رمایم

 49/1 -14/1 37۸/9 7۸4/9 14/9 ۱34/9  دلکرد

 ۸1/9 -33/1 1۸9/9 ۱34/9 1۸/9 ۱47/9 تأکیر مریریم ارشر

 1۱/1 -۸۸/9 432/9 ۱21/9 41/9 ۱42/9 ریس  یذیری مریر

 -17/9 91/9 47۸/9 ۱7۸/9 49/9 ۸91/9 تهارض

 -9۱/9 91/9 14۸/9 71۸/9 11/9 711/9 ن ب شیارتناطات بی
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 -91/1 ۱۱/9 432/9 ۱11/9 79/9 ۱99/9 ااخیار

 ۱4/9 29/1 214/9 7۱9/9 1۱/9 711/9 ایسیم یاداش منی ی بر بازار

 23/9 92/9 1۱4/9 ۸11/9 41/9 ۸93/9 تلاطم بازار

 24/9 91/9 441/9 743/9 47/9 7۱9/9 ررابم

 49/9 -14/9 342/9 ۱34/9 14/9 ۸29/9 یویایی تک ولوژی

 31/9 -11/9 14۸/9 ۱14/9 71/9 7۸4/9 هوشد ری بازار

 2۸/9 93/9 432/9 719/9 73/9 ۱33/9 دازش ت صصی بازاریابان

 19/9 1۱/9 447/9 7۸2/9 77/9 ۱93/9 ر.یار شمروزری

 21/9 -97/9 473/9 ۱99/9 4۸/9 7۱۱/9 .ره گ بازاریابی

 -14/1 7۱/9 2۱3/9 722/9 4۱/9 ۸94/9 رابلیم بازاریابی

 ۱2/9 ۱9/9 499/9 ۱94/9 ۱9/9 ۸92/9 زونوری

 
کدی با اایواده از تحلیال  ااملی تاییاری و مهادلاات  های داده تحلیل

 ازجا   شر. lisrelو  SPSSا.سار ااخیاری در زر 
 

 یافته ها
 _مهینر کولدوگروف نزمون از هاداده بودن زرما  بررای ءمم

 نزمون مه اداری اطح ک  داد زشان زیایج اام. شره دهاایوا اادیرزوف

 1 9یژوهش بسرگیر از  میغیرهای تدامی اادیرزوف برای _کلدوگروف
میازگین و  کرد. خواهیم اایواده یارامیری  نماری هایاام لذا از نزمون

های حاصل ها نورده شر؛ هدچ ین یا.ی ازحراف اایازرارد هد  مولو 
باش ر ها زرما  می  نماره کشیرگین تدامی مولو زشان دادن با توء  ب

 (.1)ءرو  
 ب ش کیویک

 تمک تحلیل برای را گاز شش مراحل
  دق با مرحل  این در گیرد؛یها صورت مداده با نش ایی او  مرحل  در

اولی   کرهای ایجاد ب  دو  شویم. مرحل می نش ا هاداده محیوایی
 محاق زظر ب  ک  زدای رمی مهر.ی را هاییداده ویژگی کرها یردازد؛یم

در  .شر احصاز هامصاحن  از اولی  کر 199 مرحل  این در .باشرمی ءالب
 یب رگسی شی زا  دارد؛ هرف دای  کرهای ءسیجوی ک مرحل  او  

 خلاص  هد  کردن مرتب و گسی شی کرهای رالب در م یلد کرهای

مرحل   در. نمر دام ب  گسی شی کر ۸9 ک  باشرمی کرگذاری هایداده
 بازبی ی مرحل  دو شامل مرحل  این گیرد؛یم .ر ی شکل یهاچمار  تم

 بازبی ی شامل او  مرحل  .اام .ر ی هایتم ب  دهیشکل و تصوی  و
 هایتم ا ینار دو  مرحل  در .اام شره کرگذاری هایخلاص  اطح در

 مرحل  این در .شودمی گر.ی  زظر در هاداده مجدو   با رابط  در .ر ی

 .نمر دامب   .ر ی تم 1۸
 این در یردازد؛یاصلی م یهاتم یگذارزا  و تهرید مرحل  ی جم ب 

 بازبی ی مورد و تهرید شرهنارائ  تحلیل برای ک  اصلی هایتم مرحل ن

 وایل ب  .شودمی تحلیل هانن داخل هایداده اپس گیردنمی ررار مجرد

 بح  نن مورد در تم ی  ک  چیسی نن مماهی کردنن بازبی ی و تهرید

 از ء ن  کرا  اصلی تم هر ک  گرددمی تهیین و شرهمش ص ک رمی

 اصلی تم 2 .ر ی هایتم میان از مرحل  این در .دارد خود در را هاداده

 زمازی ششم مرحل  شود؛یمرحل  نخر گسارش تمی  م در .نمر دام ب 

 و ازیسا ی کاملاً  اصلی هایتم از ایمجدو   محاق ک  شودمی شرو 
 مرحل  این .باشر داشی  اخییار در تحایق ایزمی   ااخیارهای با م طنق

 .اام گسارش زگارش و یایازی تحلیل شامل

 

 :مضامین اصلی و فرعی بازارگرایی1جدول 
های اصلیتم های فرعیتم   

ی
مان

از
س

ی 
رای

رگ
ازا

 ب

 عوامل بیرونی

 یویایی تک ولوژی

 ررابم

م بازارتلاط  

 هوشد ری بازار

 عوامل درونی

 تأکیر مریریم ارشر

 ریس  یذیری مریر

 تهارض

 ارتناطات بین ب شی

 ااخیار

 ایسیم یاداش منی ی بر بازار

 دازش ت صصی بازاریابان

 ر.یار شمروزری

 .ره گ بازاریابی

 زونوری

 رابلیم بازاریابی

 
مازی بازارگرایی اازمان را تحم تأثیر ررار می چ   وامل درون ااز

 دهر؟

هدازطور ک  گوی  شر با اایواده از روش تحلیل  املی اکیشا.ی تدامی 
های بازارگرایی اازمازی مش ص شرزر ک  با اایواده از تحلیل مؤلو 

مضدون  وامل درون اازمازی بازارگرایی اازمازی شامل تأکیر مریریم 
رن تهارضن ارتناطات بین ب شین ااخیارن ارشرن ریس  یذیری مری

ایسیم یاداش منی ی بر بازارن دازش ت صصی بازاریابانن ر.یار 
 شمروزرین .ره گ بازاریابین زونوری و رابلیم بازاریابی می باش ر.

 ؟دهر یاازمان را تحم تأثیر ررار م ییبازارگراچ   وامل برون اازمازی 
وامل برون اازمازی بازارگرایی هدچ ین با اایواده از تحلیل مضدون  

اازمازی یویایی تک ولوژین  ررابم ن تلاطم بازار و هوشد ری بازار بودزر 
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ک  تحم   وان  وامل برون اازمازی بازارگرایی اازمازی زامگذاری 
 شرزر.

 ؟ییامرهای اخلاری بازارگرایی کرام ر

ؤلو  های ش ااایی شره برای بازارگرایی اازمازی چ ر ماز بین مؤلو 
اخلاری شامل تهمرن رمایمن هدنسیگی کارک ان و و.اداری مشیریان 

 .   وان ییامرهای اخلاری مورد توء  ررار گر.ی ر
 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 

 
 ب ش کدیک 

 برای یااخ ب  اوا  چمار  تحایق یه ی  
 باشر؟ یم یچ  مرل یدارا ییکردن بازارگرا   یزماد

ملاحظ  می شود مر  مومومی تحایق با  2هدازگوز  ک  در شکل 
اایواده از یا.ی  های ب  دام نمره از ب ش کیوی ترایم شر و در 
زمایم با اایواده از تحلیل  املی تاییری و مهادلات ااخیاری روابط این 

 رابل مشاهره اام. 4و  3مر  مورد ارزیابی ررار گر.م  ک  در شکل 
 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد3نگاره 
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 : مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب1نگاره 

 
( ک  در ۸4 1با توء  ب  مرایب اایازرارد )مثنم( و مه اداری )بسرگیر از 

باشر یی می بریم ک  مر  طرح شره مر  رابل ملاحظ  می 4و  3شکل 
 م اانی اام.

 برازش مر  ییش مادی چگوز  اام؟

تر از در هر دو مر  بسرگ GOFاز نزجایی ک  ماادیر محاان  شره 
برام نمرهن زشان از برازش م ااب مر  های یژوهش داردن  34 9

هدچ ین کلی  مرایب مسیرها مه ادار بوده و واریازس تنیین شره رابل 
 باشر.می 91 9ها بالای نو  و هدسازی دروزی اازهر
 

 =0.705 
 

باشر و مورد تأییر ب ابراین مر  مومومی یژوهش دارای برازش خوبی می
 اام.

 

 بحث 
زیایج حاصل از این یژوهش حاکی از این اام ک  در بازارگرایی شرکم 

دارای تاأثیر زسانیا  44 9رام   وامل بیروزای باا ماریب مسایر لن ی 
بوده ازار. کا  باا  3۸ 9بیشیری زسنم ب   وامل دروزی با مریب مسیر 

توء  ب  این زییج  شرکم لن ی رام  بایر ب  تنلیغات ررنا و تلاطم بازار 
و یویایی های تک ولوژیکی و محیطی توء  بیشایری زشاان دهار. ایان 

ژوهش ها ک  با  برراای  وامال ماوثر بار باازارگرایی یا.ی  با برخی ی
 (. 14-14یرداخی  ازر هدسو اام )

 میاسان بر بازارگرایی بر ارشر مریریم تأکیر ک  داد زشان یژوهش زیایج

صااا هم لن یاااات  در .هاااا  هاااایزدای ااارگی باااازارگرایی

 بارین ایان .دارد دارمه ی و مثنم تأثیر لن ی رام  های.راورده شرکم

 لن ی راما  های.راورده شرکم اءرایی ارشر مریران تهمر ک  مه اام

 هایخواای  و زیازها کردن برنورده از حدایم و مشیریان رمایید ری ب 

 در زیازهاای با   دلی یاا گویی ب  کارک ان تشویق هدچ ین و نزان

 ایان. شاودمای باازارگرایی میسان ا.سایش ب  م جر مشیریان تغییر حا 

 کشاورهای در شاره ازجاا  هااییاژوهش ااایر باا یاژوهش ییا.ی 

 یژوهشاگران برخای کا  چارا دارد؛ ت ااب تواه  حا  در و یا.ی تواه 
با  هداین زییجا    یا.یا تواه   تواه  حا  در کشورهای در (17-1۸)

 دام ییوی ر.
 صا هم در باازارگرایی میاسان بر ارشر مریر 13یذیریریس  هدچ ین

 این داشم. دارمه ی و مثنم تأثیر لن ی رام  های.راورده شرکملن یات 

 شکسام تحدال رررت ک  یذیرریس  ارشر مریران ک  مه اام برین

 باین اطلا اات ازیشاار بازارن اطلا ات تولیر بر زیاد تأکیر با بالاام؛ نزما

 میاسان بار نن من اای بار یااا گویی و ااازمان ایوظیوا  واحرهای

با برخی یژوهش ها مورد تاییر ررار می . این زییج  ا.سای رمی بازارگرایی
 باازارگرایی میاسان بار ب شایمیاان و ارتناطاات تهاارض(. 29گیارد )

 داشام. دارمه ای و مثنام تاأثیر لن یات ص هم در .ها  هایزدای رگی

 داام با  زیایج با .رمی  این نزمون زییج  اام مش ص ک  هدازطور
 را امار ایان بیاوان رشای( 21) اام میواوت مشاب  هاییژوهش از نمره

 در اسایی و رکاود شرت از ب شیمیان تهارض ک  کرد توءی  ای گوز 

 ار بر ررابم حس نشرکم لن ی رام  واحرهای در و کاهرمی اازمان

 ایجااد مشایریان هاایخوااای  و زیازها کردن برنورده در بمیر  دلکرد

 سایشا.ا م ظاور با  های لن ایص هم .راورده مریران ب ابراین .ک رمی

 ااازمازی واحارهای باین را تهاارض از ااطحی بایر بازارگرایی میسان

 . .ک  ر تشویق
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 صا هم در باازارگرایی میاسان بار بازار بر منی ی 14دهییاداش ایسیم

 ارزیاابی کا  مه ااام بارین این داشم. دارمه ی و مثنم تأثیر لن یات

 هااییمهیار ااااس بر های لن ی رام شرکم .راورده کارک ان  دلکرد

 یااخ و نزان با بل رمرت رابط  بررراری مشیریانن رمایید ری هدچون

 اودنورین هدچون مالیی مهیارها اااس بر ز  و ک  رگانمصرف مثنم

 و باازار اطلا اات ازیشاار و تولیار با  کارک اان تدایل ا.سایش ب  م جر
 یسیما مثنم تأثیر ب . برخی محااان شودمی نن من ای بر یاا گویی

 (22. )بردزر یی بازارگرایی بر بازار بر منی ی دهییاداش
 صا هم در باازارگرایی میاسان بار بازار تلاطم میسان از مریران اای ناط

 کا  مه اام برین این داشم. دارمه ی و مثنم تأثیر .رنورده های لن ی

 ازیظاارات از صا هم لن یاات هاایزدای ارگی ماریران درك چاارر هر

 و بازارگرایی میسان باشرن بیشیر نزان ترءیحات و تغییر ار م مشیریانن
 و مشایریان هاایخوااای  و زیازهاا ش ااایی ب  توء  میسان زییج  در

 (23) .یا.م خواهر ا.سایش نزما ب  یاا گویی
.ارنورده  صا هم در بازارگرایی میسان بر ررابم شرت از مریران اای ناط

 چاارر هر ک  مه اام برین این .دارد دارمه ی و مثنم تأثیر های لن ی

 بیشیر ررنا هایاایراتژی و اررامات از بید  هایزدای رگی مریران درك

 م ااب واک ش و ررنا ب  توء  میسان زییج  در و بازارگرایی میسان باشرن

 زییجا  باا یاژوهش ییا.یا  ایان .یا.م خواهر ا.سایش نزما اررامات ب 
 کشورهای محیط در رارمی ظرز ب  (24.)اام اازگار برخی یژوهش ها

 تهراد شرن ا.سوده و کارها و کسب تواه  وااط  ب  ک  تواه  حا  در

 زدای ارگیمای مریران ک  دارد مرورت اام؛ حاکم ررابیی شرایط ررنان

 اررامات ب  زسنم م ااب واک ش و ررنا دریق ش اخم با ص هم لن یات

 .نورزر .راهم را بازارگرایی ا.سایش زمی   نزما
 باازارگرایی میاسان بار 11تک ولاوژی یویاایی میاسان از مریران اای ناط

 های لن ای راما لن یات شرکم .راورده ص هم در .ها  هایزدای رگی

 درك چاارر هار کا  مه ااام بارین این داشم. دارمه ی و مثنم تأثیر
 اطلا ات . اوری ویژه ب  زوین های. اوری از ص هم لن ی رام  مریران

 ا.سایش بازارگرایی میسان باشرن بیشیر نزما تغییرات ار م و ارتناطات و

 (21).یا.م خواهر
هدازگوز  ک  زیایج یژوهش در رابط  باا ییامارهای اخلااری باازارگرایی 
زشان می دهر  بازارگرایی با   هدنسیگی کارک ان شرکم لن ی رام  

  بیشیرین ییامر را برای این شرکم با ۱۸ 9می شود ک  با مریب تأثیر 
و ااپس بار  ۱1 9نورد. از طر.ی بر تهمر کارک ان با ماریب ارمغان می

تأثیر گذار اام. ک  در این ءا زااش میغیار  41 9رمایم نزما با مریب 
تهمر میازجی بوده و لذا شرکم می توازر با ا.سایش تهمر در کارک اان و 
در زییج  ا.سایش رمایم نزما با   ارتاای  دلکرد چ  ب  لحاظ مالی و 
چ  از زظر غیرمالی شود. این زییجا  باا زیاایج یاسوهش هاایی کا  بار 
ییاماارهای بااازارگرایی و اثاارات نن باار  دلکاارد کارک ااان و رمااایم و 

 (.2۸-24و.اداری مشیریان تاکیر دارزر هدسو اام )
 با توء  ب  زیایج یژوهش ییش ماد می شود ک ک

 ا.اسایش  ظورم ب  تا شودمی توصی  های لن ی رام شرکم .رنورده ب 

 و ک اوزی هاایخواای  و زیازها ش ااایی ب  اررا  خود بازارگرایی اطح

 را بالاوه و بالوهل مشیریان ازیظارات نزما اااس بر و زدوده مشیریان نتی
  .ااززر برنورده

 ارارامات و ا داا  مشایریانن تغییر حا  در زیازهای ش ااایی بر  لاوه

 رراابیی هاایااایراتژی هدواره و  داشی زظر زیر درم ب  را خود ررنای

 واحارهای از یکی تا شودمی توصی  راایا این در .زدای ر تحلیل را نزان

 محیطی تغییرات روزر هدواره شرکم .رنورده های لن ی رام  اازمازی

 دولیی ماررات و روازین در تغییر تک ولوژین تغییرات ررنان اررامات از ا م

 زظاارت و برراای مسایدر و مراو  ورط ب  را محیطی زیروهای اایر و

 مریران اطلا  ب  کیناً را محیطی یایش زیایج ایدوره صورت ب  و زدایر

 .براازر ارشر

با توء  ب  ییامرهای اخلاری چون رمایمن تهمرن هدنسیگی و و.ااداری 
 مشاارکم طریق ازشود در کارک ان و خریرارانن ب  مریران ییش ماد می

 تاسایم هاانااایراتژی و هابرزام  تروین در اازمان م یلد هایب ش

 در مشیریان تجارب از حاصل اطلا ات توزیع واحرهان بین م ابع میهاد 

 با  برتار ارزش ارائا  از ب اش هر نگاهی و اازمان م یلد واحرهای

 .نورزر .راهم را بازارگرایی ا.سایش زمی   مشیریان

 م جر ارشر مریران واطت بازارگرایی بر تأکیر شر تأییر نزک  ب  توء  با

 شرکم راما  مریران ب  ب ابراین شود؛می بازارگرایی اطح ا.سایش ب 

 راادی محا.ل در بازارگرایی بر مراو  تأکیر طریق از تا شودمی توصی 

 گویگوهای مثل رادی غیر محا.ل درن ... و هاا  رازی ءلساتن مثل

 غالاب گویداان با  را باازارگرایی ن... و کاری هایمسا.رت راهرویین

 بارای توازرمی ک  ارتناطی ابسارهای دیگر از .زدای ر تنریل خود شرکم

 گیارد ررار اایواده مورد شرکم در بازارگرایی مرورت و اهدیم ازیاا 

 و نموزشای هاایدوره هاانخنرزاما  الکیروزی ن هایزام  هانزام  شامل

 .شودمی ادی ارها
شاود کا  از ی ییشا ماد میبا توء  ب  یژوهش حامرن با  محاااان نتا

 TOPSIS,هاای گیری چ ارمهیارهن ماز ار تک ی های تصدیمتک ی 
ANP .ب  م ظور ا جش و رتن  ب ری ابهاد ش ااایی شره اایواده ک  ر 

 

 گیرینتیجه
بازار گرایی زو ی از .ره گ اازمازی ااام کا  با  طاور ماوثر و کاارا 

ران و در زییجا  ر.یارهای مروری ءمم خلق ارزش برتر بارای خریارا
 دلکرد  الی مسیدر برای کسب و کار را ب  هدراه دارد.  زیایج ب  دام 

مؤلوا   وامال  11شاخص م جر شر .  ۸9مولو  و  1۸نمره ب  ش ااایی 
دروزی مؤثر بر بازارگرایی شامل تأکیر ماریریم ارشارن ریسا  یاذیری 

ی بار مریرن تهارضن ارتناطات بین ب شین ااخیارن ایسیم یااداش منی ا
بازارن ن دازش ت صصی بازاریابانن ر.یار شامروزرین .ره اگ بازاریاابین 

مؤلو   وامل بیروزی اثرگذار بر بازارگرایی  4رابلیم بازاریابی و زونوری و 
شامل تلاطم بازارن ررابمن یویایی تک ولوژیکی و هوشد ری بازار بودزار . 

ن و و.ااداری مؤلو  شامل تهمرن رمایمن هدنسیگی کارک ا 4در زمایم 
 مشیریان ب    وان ییامرهای اخلاری بازارگرایی در زظر گر.ی  شر.
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 های اخلاقیملاحظه
مومو ات اخلاری هدچون؛ اررم ادبین رمایم نگاهاز ؛ ازیشار چ رگاز  

 ازر.و ... در یژوهش حامر مورد توء  ررار گر.ی 
 

 هنام واژه
 Market orientation.1 بازار گرایی
 Modern Marketing.2 مررنبازاریابی 

 Marketing Thought.3 توکر بازاریابی
 Organizational culture.4 .ره گ اازمازی

 Globalization.5 ءمازی اازی
 Strategic management.6 مریریم اایراتژی 
 Ethical consequences.7 ییامرهای اخلاری
 Product quality.8 کیویم محصو 

 Commitment.9 تهمر
 Consumer satisfaction.10 رمایم مشیریان

 Social responsibility.11 مسولیم یذیری اءیدا ی
 Ethical marketing.12 بازاریابی اخلاری
 Riskability.13 ریس  یذیری

 Reward system.14 ایسیم یاداش دهی
 Technology dynamic.15 ولوژی یویای تک
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