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 و مسئولیت اجتماعی  الگوی بازارگرایی با رویکرد تکنولوژی های نوین

  )به عنوان یک مولفه اخلاقی(
 

 *مقداد فرج پور پیربستی، دکتر عباس صالح اردستانی

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ت،یریگروه مد
 (80/80/0088، تاریخ پذیرش:80/80/0088تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

بازارگرایی است كه  در سها   ،1م جدید در حوزة بازاریابییهامفیکی از 

 .را به  خهود ج هر كهردت اسهت هاي اخیر توج  بسیاري از نویسهددگا 
رفتارهاي پاسهگوویی   پیگهوامی سهازمانی  اي ازمجموع  2بازارگرایی

 .مهی گیرنهد است ك  سازما  ها براي مگتري محور بهود  بهر عههدت
ارائ  دهددة مهارت هاي سطح بالا به  مدوهور  رگرایی فراهم كدددت  بازا

سازما  هها    است درك   برآ ردت ساختن نیازها   انتوارهاي مگتریا 
اجازت می دهد براي هماهدوی با محیط عم یاتی ب  تغییهرات راهرهردي 

(. بازارگرایی غالراً ب   اسهط  كركهردي كه  در مسهتولیت 1) پاسخ دهدد
هاي مگت ف سازمانی مرتدی بهر بهازار دارد ك ید توسع  قاب یت 3اجتماعی

 ات جمع آ ري شدت   توزیع ههها را براي استفادت از اط اعاست ك  بدوات
 
 

 
داراي  شدت ب  سمت توسع  مزیت رقابتی تسهیل مهی كدهد. بهازارگرایی

تمركز جدي بر ر ي استراتژي كگش بازار )ب  عدهوا  ماها  مگهتریا ( 
 ههایی كه  داراي    عرض  محصولات جدید اسهت. شهركتبراي توسع

عالی هستدد، با اهمیت داد  ب  مستولیت اجتمهاعی شهركت،  بازارگرایی
یادگیري را از طریق ترجیحات مگتري، عوام ی كه  بهر مگهتري ته  یر 

گذارد )ب  عدوا  ماا  رقابت، ر ندهاي فرهدوی   غیهرت(   عهوام ی می
وذ   ج هر رضهایت مگهتریا  )فدها ري ك  بر توانایی شركت بهراي نفه

 كددد.گذارد، ا لویت بددي میاط اعات، مقررات   غیرت( ت  یر می
سهازما ، یها به   بالدهدگی اي ازب  عدوا  مرح ه توا  را میبازارگرایی  

 . نمودعدوا  سطحی ك  انعکاس دهددت ب وغ سازمانی است تعریف 
 

 چکیده
هدف  هاي مگت ف سازمانی مرتدی بر بازار است.ركردي ك  در مستولیت اجتماعی دارد غالراً ك ید توسع  قاب یتابازارگرایی ب   اسط  كزمینه: 

 . ت استدر صدعت بیم  بود   مستولیت اجتماعی تد ین الووي مداسر بازارگرایی با ر یکرد تکدولوژي هاي نوینپژ هش، این 

. بود. جامع  آماري ، شامل مدیرا  عالی، میانی   اجرایی در صدعت بیم   همرستوی بود -پیمایگی –توصیفی تحقیق حاضر ر ش : روش

 بهرت پرسگدام  محقق ساخت  ابزار از ها دادت آ ري جمع راستاي در. شد نفر برآ رد 343  انجام  خوش  ايتصادفی ب  ر ش گیري نمون 
 نرم د  طریق شد. براي تجزی    تح یل دادت ها از آزمو  هاي توصیفی، آزمو  تی تک نمون  اي   مد  یابی معادلات ساختاري از گرفت 
 استفادت شد.   SPSS   Lisrelافزار

  بازار شرایط تح یل فدا ري     مالی، دانش پگتیرانی مگتریا ، شگصیتی هاي مدیریت،  یژگی نتایج ب  دست آمدت نگا  داد ابعاد ه ها:یافت

تا یر مارت    بیم  هاي شركت عم کرد نوین ا ر گذاشت    این امر بی شک بر مستولیت اجتماعی   هاي تکدولوژي ر یکرد با بر بازارگرایی
بالاترین  نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی فدا ري   دانش همچدین پس از بررسی نتایج حاصل از مد  ساختاري بعد .داردمعدی دار 

را  بیم  هاي شركت نوین داراي كمترین ا ر بر مستولیت اجتماعی هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی بازار شرایط تح یل ا ر مستقیم   بعد
 داشت. 

: تحقیق حاضر نگا  داد ك  بی شک یک ارتراط تتوریکی   نوري میا  ر یکرد بازارگرایی   مستولیت اجتماعی   عم کرد گیری نتیجه

 شركت  جود دارد. 

 

 اخ اق، مستولیت اجتماعی نوین، هاي تکدولوژي بازارگرایی، :کلید واژگان

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 salehardestania@gmail.comنویسددة مستو : نگانی الکتر نیکی: 
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یی توسهع  یهک سهازما  ب  بازارگرایی ب  عدهوا  مرح ه  نههامحققا  
 يك  گرایش بهازار در امتهداد توسهع ند   معتقد اند بازرگانی نوات كردت

(. رفتارهاي بازار 3   2)  جود آمدت است مگت ف بازرگانی ب ياهگرایش
محور می تواند ب  تد ین استراتژي هاي مگت ف رقهابتی مدجهر شهود   

ت مدجر به  یهک مستولیت پذیري شركت را افزایش می دهد   در نهای
(. در نوری  بازارگرایی بیا  4مزیت رقابتی   بهرود عم کرد تجاري شود )

شدت است ك  از آ  ب  عدوا  انتگار   پاسگوو بود  اط اعهات در مهورد 
مگتریا    رقرا استفادت می شود. یکی از آیهتم ههاي اصه ی در اخ هاق 

تی بها است. عم کرد هر شهرك 4حرف  اي پاسگوویی   مستولیت پذیري
فههاكتور اصه ی مفهههوم سهازي مههی شهود: رشههد شههركت،  3اسهتفادت از 

. 6، كیفیهت خهدمات، سهودآ ري، تعههد كاركدها 3رضایتمددي مگهتري
تحقیقات نگا  می دهد بازارگرایی از طریق افزایش مسهتولیت پهذیري 

(. بسیاري از مطالعهات 3فاكتور مربوط  ا ر گذار است ) 3شركت، بر هر 
ههاي سهودآ ر دریافتدهد كه  ایهن سهازمانها بها  انجام شهدت در شهركت

بازارگرایی قوي ، آگاهی از نیاز مگتریا    مسهتولیت پهذیري اجتمهاعی 
توانست  اند شاخص هاي مگت ف عم کردي از جم   جمهع آ ري كمهک 
مالی، تجاري سازي ، استقرار دا ط را    همکاري بها ذیدفعها    سهایر 

 (. 8-6)افراد را براي سودآ ري بهرود بگگدد 
امر زت بی  راتی   عدم اطمیدا  جهز  جهدا نگهدنی در محهیط كهار به  
خصوص در محیط تجاري شدت است. شرایط محیط   قواعد بازي رقابت 
ب  حدي بی رحم، پیچیدت، پویا   نا مطمتن شدت ك  سازما   دیور نمی 
تواندد با نادیدت گفتن تغیرات محیطی حیات   بقاي ب دهد مهدت خهود را 

كددد. با پیگرفت تکدولوژي، انق ابی در ر ابهط بهین مگهتریا     تضمین
سازما  ها ایجاد شدت است. اختراعات   نوآ ري هاي اخیر در تکدولوژي 
  همچدین تغیرات در خواست  ها   نیازهاي مگتریا    افهزایش سهطح 
انتوارات مگتریا  موجر تغیراتی می گردد ك  شركت ها براي رسهید  

اگزیر باید آنها را در برنام  ریزي هاي كوتات مدت   ب دد ب  اهداف خود ن
اخیهر عمهدتاً  7(.  فن آ ري هاي دیجیتهالی9) مدت خود  در نور بویرند

، موبایهل   دادت ههاي بهزرس هسهتدد. 8مربوط ب  رسان  هاي اجتمهاعی
توسع  فدا ري هاي جدید عمدتا مربوط ب  ایدترنت، ب ک چین، یادگیري 

ي   هوش مصدوعی است، مگصوصهاً اسهتارتاه هها ماشین، ر بات ساز
براي استفادت   پذیرایی از این فدا ري هاي جدید   بهرت مدهدي از آنهها 
ب  خوبی مجهز هستدد. استارتاه ها می تواندهد ایهن فدها ري هها را بها 
موفقیت در كار خود بودجاندد. ب  عدوا  ماا  شركت هایی ماندد آماز   

تجزی    تح یهل دادت ههاي بهزرس، بها موفقیهت  با اتگاذ كانا  آن این  
شر ع ب  رشد كردند. با این حا ، شركت هاي فع ی با توج  به  ر ابهط 
كانا  هاي موجود، سرمای  گذاري در دارایی هاي  ابت )ب  عدوا  ماها  

قدیمی   غیرت با چالش هاي بسیار  فر شوات ها(، استفادت از سیستم هاي
دار فدا ري هاي جدید   رقابهت دیجیتها  جدي تري ر بر  هستدد. در ك

جدید، سومین توسع    محرك تحو  دیجیتا  تغییر رفتار مگتري است. 
ع یرغم برخی تردیدهاي ا لی  در بهین مگهتریا ، اكدهو  اكاریهت آنهها 
عادت دارند ب  خرید آن این   استفادت از چددین تاچ لمسی در مسیر خرید 

 (. 11خود بپردازند)

 ري اط اعههات   تحولهات دیجیتههالی در زمیدهه  تجههارت بهی تردیههد فدهها
گذارد، از جم   نحهوت هاي متمایز ت  یر میالکتر نیکی، بر توسع  قاب یت

 .انجام فعالیهت شهركت ، بازاریهابی   مهدیریت اط اعهات خهارجی   .. .
تجارت الکتر نیکی بگگی از یک زمید  گستردت تر اقتصادي اسهت كه  

جارت را بر عهدت دارد   شامل شهرک  ههاي  ظیف  تحولات اساسی در ت
دیجیتالی   زیرساختهاي ارتراطی است. ع ا ت بر این، تجارت الکتر نیکی 
یک بستر جهانی فراهم مهی كدهد كه  افهراد   سهازما  هها در تعامهل، 

سیسهتم  برقراري ارتراط، همکاري   دستیابی ب  اط اعات قهرار بویرنهد.
طور فزایدهدت یهک مزیهت رقهابتی  هاي مرتدی بر تجارت الکتر نیکی ب 

براي شركت ها محسوب می كددد   دستگوش تحولات سازمانی بزرگی 
(. لذا رسان  هاي اجتماعی   شهرک  ههاي دیجیتهالی نحهوت 11شدت اند)

هها   انجام فعالیت هاي بازارگرایی شركت ها را تغییر دادت اند   چهالش
سهتفادت نادرسهت یها در صهورت ا مزایاي جدیدي را ب  همرات آ ردت اند.

توسط متگصصا  غیر ماهر، بازاریابی دیجیتا    بازارگرایی بها ر یکهرد 
بدهابراین،  ها ت  یر مدفی بوذارد.تواند بر شركتتکدولوژي هاي نوین می

 تواندد ص احیت رسهان  ههاي اجتمهاعی را توسهع  دهدهد.ها میشركت

یابی دیجیتا  بها شركتها باید توج   یژت اي ب  هماهدوی استراتژي بازار
اهداف سازمانی خود داشت  باشدد. هدوامی ك  از راهرردي اسهتفادت مهی 
شود، بازاریابی در رسان  هاي اجتمهاعی مهی توانهد مدجهر به  رضهایت 

   9مگتري   افزایش ارزش درك شدت، ایجاد همکاري ،  فاداري ب  برند
 (. 12نورش مارت شود )

 انتفاعی هر سازما  ماندد نیز اي بیم  خدمات دهددت ارائ  هاي شركت

 در رقهابتی مزیت ههاي ب    دستیابی بیگتر سود كسر پی در دیوري

 از حاصهل سهود به  نسرت بیم  امر ز هستدد. شركتهاي رقابتی دنیاي

 شدید رقابتی فگار تحت آنا  زیرا مددند؛ ع اق  با مگتریا ، بسیار ر ابط

ط  با شركت ههاي بیمه  دارند. در راب قرار درصدعت خود رقراي سوي از
 به    بهودت د لت ب   ابست  شركت ها این آنجاك  د لتی باید گفت، از

 اصو  رعایت   بازاریابی كددد، می د لتی فعالیت هاي سرمای  پگتوان 

بیمه   ههاي شركت اما است. بسیاركمرنگ هایگا  در فعالیت بازاریابی
 میهزا  ت  بهود خهود دارا  سهام پاسگووي باید ك  آنجا از خصوصی

   بازاریابی ب  دارد، این ر زها عم کردشا  با مستقیمی سودشا  ارتراط
 بها تدواتدهگ   نزدیک بسیار ب  رقابت توج  با   آ ردت ر ي آ  اصو 

 بهازار در سهودآ ري   عم کهرد بهرهود پی ایجهاد در خود رقیرا  دیور

به   بیگهتر چه  ههر بتواند ك  هایی استراتژي   ها ر ش هستدد. یافتن
 مدجر حق بیم  در رشد   سودآ ري افزایش بازار، سهم افزایش ایجاد،

است. لذا توج  ب  بازارگرایی   اهمیت  ها شركت این امر ز دغدغ  شود،
در حا  حاضر براي كگهور آ  در صدعت بیم  ابعاد   جدر  هاي مگت ف 

الوهوي بدابراین پژ هش حاضر بها ههدف طراحهی ما نیز ضر رت دارد. 
  مسهتولیت اجتمهاعی )به   ایی با ر یکرد تکدولوژي هاي نهوینبازارگر

 . شکل گرفت در صدعت بیم  عدوا  یک مولف  اخ اقی(
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 روش

ر ش پژ هش حاضر توصیفی از نوع همرستوی بود . ر یکهرد پهژ هش 
مهدیرا  عهالی، میهانی   نیز پیمایگی بود.  جامع  آمهاري شهامل ك یه  

ر ش نمون  گیري تصادفی خوش  اي بودند ك  با اجرایی در صدعت بیم  
نفر انتگاب   بررسی شدند. م اك انتگاب نیز داشتن حهداقل  343تعداد 

سا  تجربه  كهاري بودنهد.  11د  سا  تجرب  مدیریت،   داراي حداقل 
برخی از مهمترین  یژگی هاي جمعیت شداختی اعضاي نمون  در جد   

هاي جمعیت شداختی گیشمارت یک ارائ  شدت است. با توج  ب  نتایج  یژ
(. %9/73نمونهه ، بیگههتر فرا انههی افههراد از لحههاد جدسههیت مههرد بودنههد )

سهها   41تهها  33همچدههین از لحههاد سههن بیگههترین فرا انههی بههین 
(.   بیگههترین افههراد نمونهه  مههدرك تحصههی ی لیسههانس %6/29بودنههد)
 (.%9/61داشتدد)

 های جمعیت شناختی نمونه:  ویژگی1جدول 
 درصد یفراوان شاخص متغیر

 1/24 83 ز  جدسیت

 9/73 262 مرد

 6/2 9 سا 31پایین تر از  سن

 3/3 19 سا  33تا  31

 6/29 112 سا  41تا  36

 44 132 سا  43تا  41

 3/18 63 سا  43بالاتر از 

 9/61 211 كارشداسی تحصی ات

 7/28 99 كارشداسی ارشد

 4/11 36 دكتري

 
شهد.  گرفته  بههرت پرسگهدام  ابهزار از هها دادت آ ري جمهع راستاي در

خررگها ،  به  نوهرات توجه  پرسگدام  مذكور محقق ساخت  بود ك   با
نهوین در  هاي تکدولوژي ر یکرد با ابعاد بازارگرایی رتر    اهمیت نتایج
 شگصهیتی هاي گوی    شش بعد ب  ترتیر شامل ابعاد  یژگی 47قالر 

فدها ري،    مهالی، دانهش گهتیرانیارتراطی، پ مگتریا ، مدیریت، كانا 
بازار می باشد. ر ایی پرسگدام  از طریق ر ایی محتهوایی  شرایط تح یل

  ر ایی سازت بررسی شد ك  در سطح مداسر ارزیابی شد. پایایی آ  هم 
 93/1از طریق آلفاي كر نراخ تح یل شد ك  براي كل پرسگدام  معاد  

 ههاي عهاد معهاد   یژگهیمحاسر  شد.   ب  ترتیر براي ههر یهک از اب
(، 78/1ارترههاطی) (، كانهها 811(، مههدیریت)78/1مگههتریا ) شگصههیتی
بهازار  شهرایط (، تح یهل83/1فدها ري)   (، دانهش84/1مهالی) پگتیرانی

( محاسر  شد. بهراي تجزیه    تح یهل دادت هها از آزمهو  ههاي 81/1)
 توصیفی، آزمو  تی تک نمون  اي   مهد  یهابی معادلهات سهاختاري از

اسهتفادت  LISREL 3/8  نهرم افهزار  SPSS 22 نرم افزار د  قطری
 . شد
 

 یافته ها
 نتایج یافت  ها ب  تفکیک سوالات تحقیق در زیر گزارش شدت است. 

مؤلفععه هععای بععازارگرایی بععا رویکععرد و ابعععاد وضعععیت  (1

 تکنولوژی های نوین چگونه است؟
یفی   كمی  ضعیت مولف  هاي بازارگرایی با توج  ب  شاخص هاي توص

 .گزارش شدت است 2آ  ب  مدوور درك بهتر آنها در جد   شمارت 

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

 -43/1 -19/1 48/1 2932/4 11/3 11/3 مدیریت

 -113/1 -84/1 46/1 2778/4 11/3 43/3  یژگی هاي شگصیتی مگتري

 97/1 -89/1 68/1 9671/3 11/3 67/1 پگتیرانی مالی

 -67/1 -62/1 39/1 1633/4 81/4 91/2 دانش   فدا ري

 -91/1 -38/1 64/1 1139/4 11/3 33/2 كانا  ارتراطی

 -74/1 2/1 44/1 1421/4 11/3 11/3 تح یل شرایط بازار

 -81/1 74/1 64/1 8744/3 11/3 11/3 بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد

 
نتایج آمار توصیفی متغیرهاي پژ هش را نگا  می دهد، بعدوا   2جد  

 293/4مدیریت از نورنمونه  مهورد بررسهی  ریمتغ نمون  میانوین امتیاز
 بها است ب  عرارتی پاسخ دهددگا  با تا یر بعد مهدیریت بهر بهازارگرایی

ی باشهد همچدهین م 4834/1نوین موافق هستدد. انحراف معیار  ر یکرد
  بیگهترین امتیهاز  3مهدیریت  معهاد   ریهمتغ كمترین امتیاز مربوط ب 

 -191قدار چولوی مگاهدت شدت برابر می باشد. از سوي دیور م 3معاد  
نرما  بودت  یعدی از لحاد كجی متغیر ؛قرار دارد (-2،  2است   در بازت )

اسهت    -434/1مقدار كگیدگی آ  . همچدین   توزیع آ  متقار  است
از كگهیدگی  دههد توزیهع متغیهراین نگا  می ؛قرار دارد (-2، 2در بازت)

 بهازت در كگیدگی   چولوی چدانچ  ك ی حالت در. نرما  برخوردار است
  .نیستدد برخوردار نرما  توزیع از ها دادت نراشدد( -2 ، 2)

مولفه های بعازارگرایی بعا رویکعرد  واولویت بندی ابعاد  (2

 های نوین چگونه است؟ تکنولوژی
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مولف  هاي بازارگرایی با ر یکهرد تکدولهوژي   ا لویت بددي ابعاد جهت 
 از آزمو  فریدمن استفادت شد ك  نتایج آ  بگرح زیر است. هاي نوین

  

 مولفه های بازارگرایی واولویت بندی ابعاد : 3جدول 
 معناداری آماره تی انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد

 111/1 111/64 48349/1 2932/4 343 تمدیری

 111/1 131/31 46239/1 4778/4 343  یژگی هاي شگصیتی مگتري

 111/1 162/33 68118/1 9671/3 343 پگتیرانی مالی

 111/1 166/38 39133/1 1663/4 343 دانش   فدا ري

 111/1 396/36 64192/1 1139/4 343 كانا  ارتراطی

 111/1 817/32 44124/1 1421/4 343 تح یل شرایط بازار

 
 هم  دربارت نورات میانوین فوق، جد   از شدت استگراج نتایج توج  با

 بالاتر داري معدی طور نوین ب  هاي تکدولوژي ر یکرد با ابعاد بازارگرایی

عرارت  باشد. ب  می ابعاد تمامی ت یید بیانور ك  است 3 م اك مقدار از
است در نتیج   1013  مقدار از كمتر دابعا هم  معداداري میزا  دیور

تمامی ابعاد داراي اهمیت می باشدد. همچدین از نور رتر  بددي فریدمن 
 نیز ب  صورت زیر می باشد:

 آزمون رتبه بندی فریدمن نتایج :4جدول 
 رتبه رتبه میانگین ابعاد

 2 71/4 مدیریت

 1 98/4  یژگی هاي شگصیتی مگتري

 4 38/3 پگتیرانی مالی

 4 38/3 انش   فدا ريد

 3 12/4 كانا  ارتراطی

 3 93/3 تح یل شرایط بازار

 21/337 خی د 

 337 فرا انی

 3 درج  آزادي

 111/1 سطح معداداري

 
با توج  ب  نتایج آزمو  فریدمن، مقدار خی د  حاصل ك  برابر با 

معدادار است   بیانور  13/1در سطح  3( است با درج  آزادي 21/337)
هر یک از ابعاد   مولف  هاي مکدو  پژ هش در  است میزا  تا یر این

متفا ت می باشد. رتر  بددي بازارگرایی با ر یکرد تکدولوژي هاي نوین 

یا ا لویت بددي مولف  هاي مکدو  پژ هش نگانور این است ك   یژگی 
داراي بیگترین  98/4هاي شگصیتی مگتري با میانوین رتر  ایی 

  ا لویت ا   می باشد.  ا لویت بددي سایر مولف  ها  میانوین می باشد
 مگگص شدت است. 6از ا لویت ا   تا  4ب  ترتیر در جد   

های مطلوب ابعاد و مولفه سنجش اعتبارو مدل  (3

و نقش آن در های نوین بازارگرایی با رویکرد تکنولوژی

 در بیمه ایران چگونه است؟عملکرد و مسئولیت اجتماعی 

چوون  متغیرهاي پدها  در پیوند با ك  دهد می نگا  مد  ساختاري
، مد  ساختاري )مد  استاندارد( 1نمودار در  د.انیکدیور قرار گرفت 

هاي آماري ارائ  ب  دست آمدت حاصل از تجزی    تح یل دادت ضرایر 
شدت است. در این نمودار ضرایر استاندارد شدت بتا   مقادیر خطا براي 
متغیرهاي پژ هش مگگص شدت است ك  بر اساس آ  مگگص شد ك  

با توج  ب  شاخص هاي    بودت دارمعدی متغیرها بین ع ی ر ابط
برازندگی مد ، مد  نوري پژ هش ت یید شدت است. در میا  ر ابط 
مفر ض بین متغیرهاي پژ هش تا یر هر یک از متغیرها بر عم کرد 
شركت هاي بیم  معدی دار بود. همچدین مقادیر بتا براي متغیرهاي 

 دهد ك  تمامی این متغیرهاآشکار)ابعاد متغیرهاي اص ی( نگا  می
توانست  اند تریین معدی داري از متغیرهاي اص ی پژ هش داشت  باشدد. 

اي مد  بر ا رات ساختاري مستقیم   غیر مستقیم متغیره 3در جد   
 . یکدیور گزارش شدت است

 محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر :5جدول 
 T ضریب اثر مسیر بررسی شده

 63/3 42/1  بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد   نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با گراییبازار بعد مدیریت

 82/7 31/1 بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد نوین  هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی  مگتریا  شگصیتی هاي  یژگی بعد

 33/6 48/1 بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی مالی پگتیرانی بعد

 86/8 63/1 بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد  نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی فدا ري   دانش بعد

 12/4 41/1 بیم  هاي شركت  مستولیت اجتماعی  عم کرد   نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی ارتراطی كانا  بعد 

 64/3 34/1 بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت عم کرد  نوین هاي تکدولوژي ر یکرد با بازارگرایی بازار شرایط تح یل بعد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ا هرات مسهتقیم   غیهر  3بر اساس نتایج ب  دست آمدت از جد   شهمار 

مستقیم متغیرهاي بازار گرایی در قالر ضهرایر معدهی داري   ضهرایر 
 P<0/05استاندارد بر عم کرد شركت ها ییم  در سهطح معدهی داري 

نگها  از تها یر  96/1بالاتر مقدار اسهتاندارد Tمعدی دار می باشد. مقادیر 

تغیرها ب  صورت ا رات م 1متغیر بر عم کرد شركت دارد. در نمودار شمار 
  عیدی ترسیم شدت است.

 

 
 مدل نهایی پژوهش: 1نگاره 

 
تمامی متغیرهها  6با توج  ب  شاخص هاي نیکویی برازش جد   شمارت 

از برازش مداسر برخهوردار هسهتدد كه  نگها  از مداسهر بهود  مهد  
 اري بین بازارگراییپژ هش جهت اندازت گیري متغیرها   نیز ر ابط ساخت

 نوین بر عم کرد شركت هاي بیم  دارد. هاي تکدولوژي ر یکرد با
 

 تحقیق متغیرهای اندازه گیری مدل های برازندگی های شاخص:  9جدول 

 شاخص    

 

       

 متغیر

SRMR: 
 

RMSEA 
 

GFI 
 

NFI 
 

CFI 
 

RMR 
 

مقدار مط وب نزدیک 

 ب  صفر

مقدار مط وب كمتر 

 18/1از 

  9/1 مط وبمقدار 

 بالاتر

  مقدار مط وب

    بالاتر  9/1

   9/1 مقدار مط وب

  بالاتر 

 مقدار مط وب

 نزدیک ب  صفر

 گزارش شدت گزارش شدت گزارش شدت گزارش شدت گزارش شدت گزارش شدت

 13/1 96/1 83/1 93/1 114/1 18/1 مدیریت

 147/1 91/1 88/1 98/1 94/1 117/1  11 یژگی هاي شگصیتی

 143/1 9/1 91/1 93/1 188/1 122/1 یرانی مالیپگت

 142/1 94/1 93/1 96/1 181/1 193/1 دانش   فدا ري

 142/1 93/1 94/1 91/1 179/1 173/1 كانا  ارتراطی

 14/1 98/1 97/1 97/1 174/1 122/1 تح یل شرایط بازار

  مستولیت اجتماعی  عم کرد

 بیم  هاي شركت

133/1 173/1 98/1 96/1 97/1 141/1 

 

 بحث

  تد ین الووي بومی   با قدرت تریین مداسر  تحقیق این هدف
 11شداسایی عوامل تا یرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکدولوژي هاي نوین

بود.  بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت   نقش آ  در عم کرد
 ، پگتیرانی12مگتري هاي مدیریت،  یژگی مقول  شامل 7 در ها شاخص

گردید.  بازار ارائ  شرایط ارتراطی   تح یل فدا ري، كانا    دانش مالی،
هر یک از ابعاد   مولف  هاي  میزا  تا یربر اساس نتایج ب  دست آمدت 

متفا ت بازارگرایی با ر یکرد تکدولوژي هاي نوین مکدو  پژ هش در 
می باشد. رتر  بددي یا ا لویت بددي مولف  هاي مکدو  پژ هش نگانور 

است ك   یژگی هاي شگصیتی مگتري با میانوین رتر  ایی این 
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-13داراي بیگترین میانوین می باشد   ا لویت ا   می باشد )98/4
16   .) 

بر اساس نتایج ب  دست آمدت از جد   ا رات مستقیم   غیر همچدین 
مستقیم متغیرهاي بازار گرایی در قالر ضرایر معدی داري   ضرایر 

در سطح  13بیم  هاي   مستولیت اجتماعی شركت استاندارد بر عم کرد

 یافت  با ب  دست آمدت نتایجمعدی دار می باشد.  P<0/05معدی داري 

هاي برخی پژ هگورا  ك  بر اهمیت بازارگرایی بر مستولیت اجتماعی 
 (.  22-17همسو می باشد )تاكید دارند 

 گاركتافراد م تركیر   تعداداز جم   مهمترین محد دیت هاي تحقیق 
 نسرت كیفی هاي دادت گردآ ري براي پژ هش نگست مرح ة در كدددت
 نوري حوزة در هم ك  افرادي مگاركت امکا    شک، شداسایی بی داد.
 در شركت براي لازم هاي از توانایی اجرایی، هاي تجرب  زمیدة در هم  

با توج  ب  نتایج  نرود. آسانی چددا  كار باشدد، برخوردار پژ هش این
 ژ هش پیگدهادات كاربردي زیر مطرح می گردد.پ

 كانا  ب  مدیرا  شركت هاي بیم  پیگدهاد می گردد ب  تقویت 
 رسان    براي ایجاد ارتراط رسمی ریزي برنام    جامع  ارتراطی

 شداسی    سائل   ابزار اط اعات، محیط هاي جمعی، سیستم هاي
تر شركت هاي عم کرد به ارتراطی پرداخت  تا از این طریف موجر

 بیم  گردند.

  الکتر نیک،  فرآیدد ایجاد جهت مداسر پیگدهاد می گردد بودج
 مدابع از ، استفادت14مالی مدابع گذاري، مدیریت سرمای  از پگتیرانی
 توج  نمایدد. عم کرد كرد  بهتر جهت مداسر در

 هاي سدت   فرهدوی پیگدهاد می گردد،  یژگی هایی ماندد مسائل 
 هاي  یژگی با مداسر محتواي مگتریا ، ایجاد مگتري، عقاید

 مدت ب دد مگتري، ر ابط  فاداري   مگتریا ، رضایت شگصیتی
مگتري در جهت افزایش عم کرد  فهمید    مگتریا ، درك با

 شود. لحاد شركت هاي بیم 

 اگاهی،    دانش ب  مدیرا  شركت هاي بیم  پیگدهاد می گردد؛
در  نوآ ران  هاي صی   تکدیکتگص آموزشی خ اقیت ریزي برنام 

موجر عم کرد بهتر  سطح فردي   سازمانی را افزایش دهدد تا
 شركت هاي بیم  شوند.

  مدیرا  ماندد ب   یژگی هاي پیگدهاد می شود شركت هاي بیم 

 ریسک   پذیري   انعطاف ها، دانش سیاست   ها نور، استراتژي
 آ  ها را مورد توج  قرار دهد. 13پذیري

 شرایط ع ّی، شرایط قالر در ك  آمدت دست ب  عوامل زا یک هر 

 قالر در   بددي طرق  بازارگرایی گر، مداخ   شرایط اي، زمید 

 پژ هش مورد خاص طور ب  تواند گردید می ارائ  یکپارچ  مد 

 گیرد. صورت خصوص این در لازم تریین   گرفت  قرار

 

 گیرینتیجه
 هها، شهیوت فرایددها، از استفادت یا خ ق ب  مدیریت  یژگی ها   نوآ ري

 طریهق از دارد تازگی بدوات براي ك  هاي مدیریتی تکدیک یا ساختارها

 گذارد.  با می ت  یر بدوات عم کرد بر پذیري رقابت   بهرت  ري نوآ ري،

 دارد، هها بدوهات عم کهرد بهر مهدیریت ك  مارتی   معدادار ا ر ب  توج 

 سیستم ماندد هایی سیستم رگیريب  كا با تواندد می ها مدیرا  شركت

 استفادت گیري، تصمیم در تمركز مگتریا ، با كیفیت، همکاري مدیریت

 ههاي مسهتولیت پهذیري   انعطهاف اي  ظیف  بین كاري هاي گر ت از

 بگگدد. بهرود را  كارشا  كسر عم کرد شغ ی،
 بازاریهابی فعالیت هاي بگصوص شركت ها، فعالیت تمام اساس امر زت

 ارزش ههاي ارائ  طراحی   ، مگتریا  نوهداري   حفظ گتري،م یافتن

   نیازهها اسهت. آنها  بهراي آفریدهی ارزش   مگتریا  براي موردپسدد
 ایهن شهداخت   هسهتدد تغییهر حها  در هموارت مگتریا  خواست  هاي

 نیز رقرا دیور، سوي حیاتی است. از بدوات ها موفقیت براي نیز تغییرات

 كوشگهی ههی  از رات ایهن در   هسهتدد بیگتر مگتریا  جذب دنرا  ب 

از  بهازار، بهر حاكم قواعد   شرایط تغییر كرد. همچدین نگواهدد فر گذار
 است. ت  یرگذار بازار در مؤسسات موفقیت بر تکدولوژیکی، تغییرات جم  

 آ  با برخورد در مداسر راهکار ارائ    عوامل این پیش بیدی شداخت  

 مهی كدهد. ایفا هدف بازارهاي در موسس  قیتموف در ك یدي نقگی ها،

 جدیهد بازاریهابی  یژگهی ا لین مگتریا  نیازهاي   بازارگرایی ر  ازاین

 است.
 ر ي كافی اندازت ب  باید بازاریابا  ممتاز، مالی عم کرد ب  دستیابی براي

باشهدد   بهر پاسهگوویی    داشت  تمركز مگتریا  هاي خواست  نیازها  
خویش متعد باشدد. نتایج تحقیق حاضر نگا  داد ك   مستولیت اجتماعی

بی شک ارتراطی تتوریکی   نطري میا  ر یکرد بازارگرایی   مستولیت 
 اجتماعی   عم کرد شركت  جود دارد. 

بازارگرایی با ر یکرد تکدولهوژي  مدیریت پگتیرانی مالی لازم از  چدانچ 
 در ایهن امهر را تشهرك ههاي فعالیت بتواند   انجام دهد هاي نوین را 

نماید، این امر نگانور مستولیت پذیري اجتماعی   پاسگوو بود   تقویت
 داشت. خواهد پی در را شركت شركت خواهد بود   نهایتاً سودآ ري

 

 های اخلاقیملاحظه
  مواردي چهو   اندقرارگرفت  موردتوج اخ اق پژ هش در مطالع  حاضر 

ضهایت از شهركت كددهدگا  در عدم انتگار در مج ات دیور   دریافت ر
 پژ هش رعایت شدت است. 

 

 هنام واژه
 Marketing .1 بازاریابی

 Market orientation .2 بازارگرایی

 Social responsibility .3 مسولیت اجتماعی

 Responsibility .4 مسولیت پذیري

 Customer satisfaction .5 رضایتمددي مگتري

 Employee commitment .6 تعهد كاركدا 

 Digital technologies .7 هاي دیجیتا  فن آ ري

 Social media .8 رسان  هاي اجتماعی

 Brand loyalty .9  فاداري ب  برند
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 Personality characteristics .10  یژگی هاي شگصیتی

 Modern technology .11 تکدولوژي مدر 

 Customer features .12  یژگی هاي مگتري

 Insurance companies .13 شركت هاي بیم 

14. Financial resource management 

  مدیریت مدابع مالی

 Risk taking .15 ریسک پذیري
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