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 چکیده

و عملکرد بازار شرکت  یابیعملکرد بازار ک،یاستراتژ یریجهت گ نیارتباط ب یمطالعه با هدف بررس نیا
 یاز نوع همبستگ یفیاجراء توص وهیو از نظر ش یمطالعه از نظر هدف کاربرد نیانجام شده است. روش ا

شهر تهران در  طکوچک و متوس یکسب و کارها یشرکت ها رانیمد هیمطالعه کل نیا یاست. جامعه آمار
نفر به عنوان  244آنها بر اساس استفاده از فرمول کوکران تعداد  نینفر بوده است. از ب 670شامل  1399سال 

مطالعه  نیاطالعات ا یجمع آور ی.  برااست یخوشه ا یتصادف یرینمونه استفاده شده است. روش نمونه گ
( استفاده شده است. 2020) نیمحقق ساخته استخراج شده بر اساس مقاله گاتلند، شاکف و سار پرسشنامهاز 
نشان  جیشد. نتا بهره گرفته PLSو SPSS یآمار یپژوهش از نرم افزارها یداده ها لیو تحل هیتجز یبرا

بازار رابطه  شگامیپبازار فعال و  یریگبا جهت یفناور یریبازار پاسخگو وجهت گ یریگداده است که جهت
بازار ، فروش و نرخ  شگامیبازار فعال با پ یریگکه جهت مشخص کرده است گرید جیمثبت و معنادار دارد. نتا

 بازار با فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد. شگامی، پنیرشد رابطه مثبت و معنادار دارد. همچن

 یعملکرد بازار شرکت، کسب و کارها ،یابی، عملکرد بازار کیاستراتژ یریجهت گ: كلیدي كلمات

 کوچک
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 مقدمه و بیان مساله 
 سرمایه جذب برای مهم متوسط به عنوان پارامترهای و کوچک کارهای و کسب فضای شاخص

 ( و 2020، 1به حساب می آیند )گاترلند، شاک و سارین گذارانسرمایه گیری تصمیم و خارجی

محسوب می  کشور هر اقتصادی وضعیت کنندهتعیین هایشاخص در حوزه  کار و کسب فضای

پرداخت  کشور هر اقتصادی شرایط تحلیل و تجزیه و بررسی به توانمی آن به استناد با که شود

 مساعد کار و کسب فضای به نوعی که تاثیر (.2010، 2)آنسل، لیونز، اسچوالئرت و گوراک ویک

 داخلی ناخالص تولید رشد و اشتغال ایجاد خارجی، و داخلی گذاریسرمایه جذب برای افزایش و 

 (. 2016، 3به خوبی قابل مشاهده است )آبوباکار و بامبال

امروزه شرکت های کسب و کار برای پیش بردن اهداف خود نیازمند به کارگیری استراتژی های  

هایی که یک شرکت در پیش می  (.  نوع استراتژی1998هیپل،  4مؤثری هستند  )اوربان و وان

گیرد می تواند زمینه پیش روی سایر اهداف شرکت را فراهم کند. بنابراین جهت گیری شرکتی 

یکی از روش ها و استراتژی های شرکت است که می تواند برای رسیدن به اهدافش به آن یاری 

های استراتژیک ملدستورالع (. جهت گیری استراتژیک به معنی مجموعه2015، 5دهد )هرهایوسن

رفتارهای صحیح برای عملکرد شرکت می باشد که شرکت آنها را در پیش گرفته که به  اجراشده

 (. 2013، 6دست یابد )هایزبهتر 

به عبارتی جهت گیری استراتژیک نشان دهنده روش هایی است که شرکت بکار می برد که به  

، 7دست پیدا کند )کریکا، جایاچانداران و بیردان محیط بیرونی )صنایع/ رقبا(کمک آنها به انطباق با 

می  هاییخواسته و هاانگیزه تمایالت، ها،آمادگی نشان دهنده کلیه استراتژیک گیری(. جهت2005

شرکت آنها را مدیریت می کند که بر اساس این مدیریت بتواند به اهداف خود برسد  که باشد

(. جهت گیری استراتژیک یکی از اصول هایی بوده که به عنوان 2020)گاترلند، شاک و سارین،

ها تأثیر گذار می گذارد  بر بازاریابی و تدوین استراتژی تجاری شرکتاصل راهنمایی عمل نموده و 

 (. 2020، 8و ایکسیانگ)پنگ، پاتل 

بنابراین بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد بازاریابی رابطه وجود دارد. عملکرد بازاریابی به  

، 9)المور، برکویتز و فارنیگتون مدیریت بازاریابی استمنزله یکی از موضوع های مهم در حوزه 

کار رفته به نوعی که از یک (. اصطالح بازاریابی برای ترسیم و تشریح چیزهای مختلفی به 2013

وجوی بیان این مسأله می باشد که از طرف، بازاریابی نشان دهنده یک فلسفه بوده که  در جست

چه راهکارهایی استفاده نماید که کمک آنها یک سازمان باید خود را با بازار هدفش تطبیق دهد و 

                                                           
1 Gottelanda, H., Shockb, G., & Sarinc, C 
2 Anseel, F., Lievens, F., Schollaert, E., & Choragwicka, K  
3 Abubakar, H. H., & Bambale, V 
4 Urban, G. L., & Von Hippel, M 
5 Herhausen,V 
6 Hayes, C 
7 Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, F 
8 Feng, C., Patel, P. C., & Xiang, A 
9 Lamore, P. R., Berkowitz, D., & Farrington, Z 
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یی دیگر، بازاریابی نشان دهنده (. از سو2010، 1در آن نفوذ کند )بالکر، فلین، مایرز و سالتر

ای از وظایف می باشد که بر اساس های فرعی بوده که نشان دهنده مجموعهای از سیستممجموعه

، 2آن رشد شرکت را در پی داشته باشد )دی سوزا فیلهو، کارر، سائس، واکسنکلوز گومز و نیکال

2020 .) 

های اندازه گیری بخش های مختلف بازاریابی را معیاردر پی آن بوده که بتو اند عملکرد بازاریابی  

که مدیران از آن برای اتخاذ تصمیم های  نموده به نوعیبه دانشی دسته بندی شده تبدیل 

، 3کنند )ژانگ و واتسوناستفاده حوزه های مختلف شرکت استراتژیک، تاکتیکی و سرمایه گذاری 

های جنبه بوده که در برگیرندهعملکرد کلی ساختار  نشان دهندهاصطالح عملکرد بازاریابی (. 2020

 (.2019در حوزه عملکرد می باشد )لین و کوناثور، مالی و بازار 

 بوده که می تواند زمینه های توانایی سازمان برای افزایش فروش نشان دهنده عملکرد بازاریابی 

زمان تحویل موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش  ،ارتقا

دریک حوزه خاص را  رقبا دیگر با مقایسه در …و  سهم بازار کاال یا خدمات به مشتریان، گسترش

(.  زمانی که بتوان به درک و تحلیل دقیقی از میزان 2020، 4فراهم کند )چیلیسکی و همکاران

 افزایش در توجهی قابل عملکرد بازاریابی در یک شرکت دست یافت می تواند انتظار داشت که تاثیر

باشد )والز، بلیوار، شیرکوکا، استاتلر و  داشته شرکت کلی های استراتژی تنظیم در بازاریابان نقش

(.  بنابراین سه مبحث اصلی که عملکرد بازاریابی در پی تنظیم آن می باشد شامل 2020، 5گوپتا

 (. 2020، 6ایزوگو مدیریت بازار، سهم بازار و افزایش میزان فروش است )ژافانی، اگبا و

ارزیابی عملکرد به خصوص در حوزه بحث بازاریابی شرکت ها توجه زیادی به خود جلب نموده به 

(.  2019، 7ها تبدیل شده است )لئونگ و یانگنوعی که به موضوعی حیاتی در بسیاری از سازمان

شرکت ها نتایجی مانند علت اهمیت این مبحث در این بوده که رشد مسئولیت بازاریابی عملکرد در 

تقویت عملکرد سازمانی و افزایش اعتبار بازاریابی، به ویژه در رکودهای چرخه اقتصادی در پی 

خواهد داشت. با توجه به این که بقای هر سازمانی به میزان توانایی که برای ایجاد ارزش ها دارد، 

نی که بتوان از روش هایی وابسته است و این ارزش ها توسط مشتریان مشخص می شود، لذا زما

مانند بازاریابی در شرکت ها و افزایش سطح عملکرد بازاریابی، به توسعه توانایی های شرکت دست 

 (. 2020، 8یافت، می توان نتایج مؤثری را انتظار داشت )دوفی، بروس، مورکو و گروگر

مدیریت به همراه دارد. عملکرد بازاریابی شرکت ها به عنوان حیطه ای بوده که وظیفه مهمی برای 

ها محسوب می شود. به امروزه عملکرد بازاریابی یک اولویت برای مدیران بازاریابی در اکثر سازمان

های اصلی مطالعاتی می تواند بررسی عملکرد بازاریابی شرکت ها بیانی دیگر، امروزه یکی از اولویت
                                                           

1 Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater, D 
2 De Souza Filho, H. M., Carrer, M. J., Saes, M. S. M., de Vasconcelos Gomes, L. 

A., & Nicolella, A. C 
3 Zhang, J. Z., & Watson 
4 Chylinski, M., & et all 
5 Wales, W., Beliaeva, T., Shirokova, G., Stettler, T. R., & Gupta, V 
6 Zephaniah, C. O., Ogba, I. E., & Izogo, 
7 Leong, C. K., & Yang, C 
8 Duffy, S., Bruce, K., Moroko, L., & Groeger, F 
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ارزیابی عملکرد بازاریابی نشان دهنده  های(. سیستم2020،  1باشد )گوناسنکاراج، لیونگ و ترونگ

های ها و رویهسیستمی است که شکلی از شکلی از کنترل سازمانی بوده که در برگیرنده روال

گرا در فعالیت سازمانی دهی شده است که با استفاه از اطالعات به حفظ یا تغییر الگوهای هدفشکل

ملکرد بازاریابی می پردازند، در شمار سیستم های انجامد. بنابراین سیستم هایی که به ارزیابی عمی

(. نظام های ارزیابی عملکرد 2020، 2کنترل سازمانی به حساب می آیند )تانگ، گو، ایکسی و وو

بازاریابی شامل دو حیطه اصلی زمینه ای و هنجاری است.  در الگوهای هنجاری عملکرد بازاریابی 

ورد توجه قرار گرفته در حالی که در مدل ها زمینه ای، رابطۀ بین متغیرهای ایجادکنندۀ عملکرد م

 (. 2020، 3های ارزیابی عملکرد بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد )کامپل و فاررمبحث  طراحی نظام

بازار را فراهم می کند به نوعی شاخص های کلیدی عملکرد  زمینه توسعه و رشدعملکرد بازاریابی 

 های استراتژی وسعه عملکرد بازار شرکت ها دست پیدا کرد. موفقیتبه تآن می توان  به کمک که

شرکت به  عملکرد انعکاس داده می شود. به بیانی دیگر شرکت آن عملکرد شرکتی به خوبی در هر

 مختلف های قسمت برای ارزش خلق در شرکت یک موفقیت یا شکست میزان خوبی نشان دهنده

شرکت  عملکرد بازار نهایت (.  در2020، 4پیترسون، فوگوت و بانانیاست )میرلند، فالسکون،  بازار

مشخص  شرکت، مختلف واحدهای طریق از کار، و کسب اهداف به دستیابی اساس بر را می توان

خلق  ارزش زمان طول در هستند می توانند بازار مطلوبی دارای عملکرد که هایی شرکت نمود.

هر سازمان به دارند، رخ نمی دهد.  نامطلوبی عملکرد که هایی شرکت در موضوع مهم این و کنند

های خود به ویژه در محیط های پیچیده و  منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت

های پژوهش های (. یافته2020)گاترلند و همکاران،  پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد

(  نشان داده که 2020، 5پراوز، نایلر، استوری، کارسن، ماسی و راین؛ 2020مختلف )هی و هریس، 

بازار بوده و به عملکرد  -قابلیت بازاریابی نشان دهنده ابزار مناسبی برای بکارگیری استراتژی محصول

 انجامد. بازار بهتر می

خلی سازمان عملکرد بازار توانمند و برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثربخش تمامی عناصر دا

می باشد. این ترکیب سازمان و شرکت ها را قادر ساخته که با تغییر سریع ترجیحات مشتریان و 

عوامل پویای بازار هماهنگ شد. عملکرد بازار شرکت ها نشان دهنده نوعی عملکرد است که میزان 

ی تواند در توانمندی یک شرکت را در بازار نشان می دهد. به عبارتی تا چه میزانی یک شرکت م

 (.2020میان بازارهای رقیب موفق عمل کند )ژانگ و استون، 

جهت گیری بازار با نقش واسطه ای ند که نشان داد( در مطالعه ای 1397سودبخش و سلطانی )

فیض الهی، فاطمی  .و مزایای رقابتی بر عملکرد صادراتی سازمان تاثیر می گذارد قابلیت بازاریابی

تأثیر جهت گیری بازار بر مسؤولیت اجتماعی، ر مطالعه ای نشان دادند که ( د1392و شیر محمدی )

                                                           
1 Gunasekarage, A., Luong, H., & Truong, C 
2 Tang, Q., Gu, F. F., Xie, E., & Wu, K 
3 Campbell, C., & Farrell, V 
4 Maynard, M. T., Falcone, E. C., Petersen, K. J., Fugate, B. S., & Bonney 
5 Prowse, R. J., Naylor, P. J., Olstad, D. L., Storey, K., Carson, V., Mâsse, L. C., ... 

& Raine 
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مثبت و معنادار است. همچنین، جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی با عملکرد سازمانی رابطه 

دهد که مدل از برازش خوبی  مثبت و معناداری دارد. به عالوه، نتایج آزمون مدل نیز نشان می

  .برخوردار است

 یرادمعنا و مثبت ثیرتا رازبا یگیر جهت ( نشان داد که1393ج مطالعه شیخیان و دوستیان )نتای

 به یگیر جهت بعد ،رازبا یگیر جهت دبعاا بین زا. دراد نک هابا رازبا دعملکر و لیما دعملکر بر

 و لیما دعملکر بر ار ثیرتا ینبیشتر تیبتر به یا ظیفهو بین هنگیهما به یگیرجهت و نیامشتر

 رد تیبتر به نیز قبار به یگیر جهت و یروفنا به یگیرجهت دبعاا. ندراد نک هابا رازبا دعملکر

 یروآنو که هددمی ننشا نسیوگرر تحلیل و یهتجز یجنتا همچنین. ندراد راقر یبعد یها یتلووا

 یجنتا. ندراد نک هابا رازبا دعملکر و لیما دعملکر بر یرادمعنا و مثبت ثیرتا بتقار ترقد و نیمازسا

 و مثبت بطهار رازبا یگیر جهت که ستا ینا زا کیحا نیز نسوپیر همبستگی تحلیل و یهتجز

( در مطالعه 1395سبزوار و حسین پور ) .دراد نک هابا بتقار ترقد و نیمازسا یروآنو با یرادمعنا

 1گاترلند، شاک و سارین اشاره نمودند. مطالعه وکار کسب عملکرد بر بازار گیری ای به تأثیر جهت

شرکت  بازار عملکرد و بازاریابی عملکرد استراتژیک، گیری جهت ( مطرح نموده است که بین2020)

 رابطه معنادار وجود دارد. 

امروزه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و مسائل ناشی از تحریم ها، شرکت های شهرک صنعتی 

به نوعی که درصد باالیی از این شرکت ها در آستانه در رویایی با مشکالت بسیاری قرار گرفته اند 

ورشکستگی و یا پایین آوردن سطح فعالیت های خود هستند. مطالعات نشان داده است از میان 

شرکت های صنعتی، فقط تعداد کمی قادرند به ادامه فعالیت های خود پرداخته و بتوانند در بازار 

(. مسائل و مشکالتی که دامن گیر 1397سلطانی، رقابتی به موفقیت دست یابند )سود بخش و 

بسیاری از شرکت های صنعتی و به خصوص صنعت های نوپا و تازه شکل گرفته شده است، لزوم 

توجه به شیوه هایی که بتوان سطح شرکت ها را باال برد و از ورشکستگی شرکت ها جلوگیری 

 (.2020نگ، گو، ایکسی و وو، نمود، می تواند در کاستن مشکالت شرکت ها مؤثر باشد )تا

 کسب که است صورت این به تعداد نظر از کشورها اقتصاد در کوچک وکارهای کسب اهمیت

 ای عمده کشور را شکل داده و  نقش صنایع کل تعداد از باالیی به عنوان درصد  کوچک وکارهای

 نوعی که شرکتخواهند داشت به  توسعه حال در های کشور زیست محیط و اشتغال اقتصاد، در

 درحال اقتصادهای برای بخش اند و این شدن صنعتی فرآیند در اقتصاد اصلی پشتوانه کوچک های

 (.1393است )شیخیان و دوستیان،  وضروری مهم بسیار توسعه، حال در های کشور گذر

 براساس یا به شکل خود به خود و گاه هیچ متوسط، و کوچک کارهای و کسب در همچنین موفقیت

 وابسته زیادی عوامل به صورت نمی گیرد و کسب موفقیت در حوزه کسب و کارهای کوچک شانس

است. لذا شناسایی رابطه متغیرهای طرح شده می تواند در موفقیت کسب و کارهای کوچک  بوده

 مؤثر باشد.

مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود و در  1در شکل شماره 

 ل نشان داده شده است، متغیر های این مطالعه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است: مد

                                                           
1 Gottelanda,Shockb & Sarinc 
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رشد(  نرخ( ج) و کارمند هر برای فروش( ب) فروش مؤلفه )الف( 3عملکرد بازار شرکت: خود شامل 

 است. 

 پیشگام بازار -2جهت گیری بازار فعال -1مؤلفه  2عملکرد  بازاریابی: خود شامل 

 جهت گیری فناوری-2جهت گیری بازار پاسخگو  -1مؤلفه  2استراتژیک: خود شامل  گیری جهت

 ارتباط بین متغیرها به واسطه فلش نشان داده شده است: 

 
 (2020) 1مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مطالعه گاترلند، شاک و سارین-1شکل 

 مبانی نظري پژوهش 
سازمان ها دارای اثرات زیادی بوده به نحوی که بر امروزه جهت گیری استراتژیکی در شرکت ها و 

اساس جهت گیری شرکت ها می توان بقیه موفقیت ها را پیش بینی نمود. در درسته بندی های 

جهت گیری های استراتژیک در این مطالعه دو نوع جهت گیری بازار پاسخگوی و همچنین فناورانه 

پاسخگو، یک شرکت برای اینکه قادر باشد  در نظر گرفته شده است. بر طبق جهت گیری بازار

محصوالت و خدمات خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند، باید پاسخگوی نیازهای 

بازار باشد و به خوبی محصوالتی منطبق با بازار هدف طراحی کند. جهت گیری فناورانه بر این 

ائه خدمات شرکت و سازمان ها سرعت بخشی تأکیده است که فناوری و کاربرد آن می تواند در ار

نموده و سطح ارائه خدمات را به سریعترین حال ممکن برساند. جهت گیری استراتژیک یک شرکت 

در صورتی که مؤثر و مفید به کار رود می تواند بر سطح فعالیت های بازاریابی یک شرکت نیز مؤثر 

ازاریابی و پیش برد آن، توانایی بیشتری به باشد. استراتژی مناسب قادر است در ایجاد مقدمات ب

شرکت بدهد.  فعالیت های بازاریابی می تواند در دو سطح عمل نماید: سطح بازار پیشگام و سطح 

جهت گیری بازار فعال. در سطح بازار پیشگام، فعالیت های بازاریابی بر اساس تالش و فعالیت در 

وعی بازاریابی صورت گیرد که شرکت را در پیشگام چارچوب بازار صورت می گیرد. به عبارتی به ن

                                                           
1., X& Sarinc , C.,ShockbJ., Gottelanda,  
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بازار قرار دهد. بازاریابی از طریق جهت گیری بازار فعال یکی دیگر از شیوه های بازاریابی بوده که 

می تواند به نوعی عمل کند که  شرکت را در راستای شناساندن به بازارهای فعال همراهی کند. 

طح به خوبی عمل کنند می توانند عملکرد شرکت را افزاییش اگر شیوه های بازاریابی در هر دو س

دهند و نشانه های افزایش میزان عملکرد شرکت در این مطالعه در سه فاکتور: فروش، فروش هر 

(. بر این اساس فرضیه 2020سارین،  و شاک کارمند و افزایش نرخ رشد، معرفی شده است )گاترلند،

 های زیر قابل بررسی است: 

گیری بازار فعال رابطه مثبت گیری بازار پاسخگو و جهت گیری فناوری با جهتاول: جهتفرضیه 

 و معنادار دارد.

 گیری بازار پاسخگو با پیشگام بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. فرضیه دوم: جهت

 گیری فناوری با پیشگام بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. فرضیه سوم: جهت

گیری بازار فعال با پیشگام بازار ، فروش و نرخ رشد  رابطه مثبت و معنادار جهتفرضیه چهارم: 

 دارد.

 فرضیه پنجم: پیشگام بازار با فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد.

 روش پژوهش 
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی است. 

ماری این مطالعه کلیه مدیران شرکت های کسب و کارهای کوچک و متوسط همچنین جامعه آ

نفر  670بوده است که تعداد آنها طبق اطالعات به دست آمده شامل  1399شهر تهران در سال 

نفر به عنوان نمونه استفاده  244بوده است. از بین آنها بر اساس استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 یری تصادفی خوشه ای بود. شده است. روش نمونه گ

 SMEsمورد استفاده در خصوص  معرفی جامعه و نمونه-1جدول

 نمونه جامعه حیطه فعالیتی 

 21 58 کسب و کار خدماتی 

 42 92 کسب و کار واسطه گری

 6 41 کسب و کار کامپیوتری

 19 42 کسب و کار فناوری اطالعات

 38 99 کسب و کار تولیدی 

 31 73 کسب و کار خانگی

 25 62 کسب و کار روستایی

 45 113 کسب و کار مالی 

 20 90 کسب و کار وابسته به موبایل 

 244 670 جمع
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برای جمع آوری اطالعات این مطالعه از پرسشنامه استخراج شده بر اساس مقاله گاتلند، شاکف و 

 21( استفاده شده است که بر این اساس پرسشنامه ای طراحی شده است که دارای 2020سارین )

سؤال بوده است و نحوه پاسخدهی به سؤال های این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه 

( تنظیم شده است. نمره گذاری این پرسشنامه 1نمره( تا کامالً مخالفم ) 5کاماًل موافقم )ای از 

 1نمره( تعلق می گیرد و کامالً مخالفم ) 5اینگونه است که پاسخدهی به گزینه های کامالً موافقم )

دول نمره( تعلق می گیرد. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای بررسی شد و نتایج در ج

 7/0نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، آلفای متغیرهای به دست آمده باالتر از  1

بوده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بوده است.  اطالعات پرسشنامه بر اساس سؤال 

 نشان داده شده است.  2ها و گویه ها در جدول شماره 

 پژوهش پرسشنامه مرتبط  اطالعات-2جدول

 آلفای کرونباخ سؤال ها مؤلفه ها متغیرها

 75/0 3-1 فروش شرکت بازار عملکرد

 81/0 4-6 فروش هر کارمند

 73/0 9-7 نرخ رشد

 82/0 12-10 فعال بازار گیری جهت بازاریابی  عملکرد

 79/0 15-13 بازار پیشگام

 73/0 18-16 جهت گیری بازار پاسخگو استراتژیک گیری جهت

 78/0 21-19 جهت گیری فناوری

 

استفاده شد. بر  PLSو  SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای آماری 

اساس نرم افزارهای مطرح شده نتایج در قالب دو بخش اصلی شامل شاخص های توصیفی و شاخص 

های استنباطی ارائه شد. در بخش آمار توصیفی به بررسی روش های میانگین، انحراف استاندارد و 

  ری ضرایبآزمون کلموگروف اسمیرنوف پرداخته شد و در بخش استنباطی بر اساس روش های آما

پژوهش و اثر رگرسیونی به تحلیل فرضیه ها پرداخته  مدل در وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط

 شد. 

 ي پژوهشهایافته
نفر افراد نمونه،  244نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از میان  244در این مطالعه نمونه ای شامل 

درصد( بودند. میانگین و انحراف  4/64مرد )نفر  157درصد( و تعداد  6/35نفر زن ) 87تعداد 

 54سال و حداکثر  27با حداقل سن  251/7و  81/46استاندارد سن افراد نمونه به ترتیب برابر 

درصد  33درصد رشته مدیریتی و  67نفر دارای تحصیالت کارشناسی ) 141سال بوده است. تعداد 

درصد رشته  83اسی ارشد و دکتری )نفر دارای تحصیالت کارشن 103غیر مدیریتی( و تعداد 

 درصد رشته غیر مدیریتی( بودند. 17مدیریتی و 
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های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و بررسی نرمال بودن . شاخص3جدول

 متغیرهای پژوهش

 میانگین متغیر
ضریب  حداکثر حداقل

 چولگی

انحراف  کشیدگی

 استاندارد
K-S 

سطح 

 داریمعنی

 102/0 096/0 312/2 -422/0 008/0 15 3 75/8 پاسخگوگیری بازار جهت

 200/0 112/0 656/2 -301/0 037/0 15 3 05/7 گیری فناوریجهت

 120/0 100/0 462/2 -459/0 172/0 15 6 19/9 گیری بازار فعالجهت

 116/0 064/0 636/2 446/0 -094/0 15 4 69/8 پیشگام بازار

 108/0 098/0 410/2 -172/0 -066/0 15 3 40/8 فروش

 110/0 097/0 495/2 079/0 252/0 15 3 70/6 فروش هر کارمند

 151/0 128/0 100/3 303/0 232/0 15 3 76/7 نرخ رشد

 

گزارش شده است. همچنین در سطح  1های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در جدول داده

نرمال بودن مقادیر بدست آمده اسمیرنوف، -با استفاده از آزمون کلموگروف 05/0داری معنی

 متغیرها بررسی و تایید شد.

 7/0های آلفای کرونباخ با مقدار مناسب برای بررسی مناسب بودن مدل پژوهش از شاخص

( و میانگین واریانس 1978، 2)نونالی 7/0(، پایایی ترکیبی با مقدار تاییدی 1951، 1)کرونباخ

های جدول ( استفاده شد که مطابق یافته1981، 4الرکر)فورنل و  5/0با مقدار تاییدی  3استخراجی

توان مناسب اند، میتمامی این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نموده 4

 بودن وضعیت پایایی و روایی همگرایی مدل پژوهش را تایید کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cronbach 
2 Nunnally 
3 Average Variance Estimated 
4 Fornel & Larker 

 ضرایب روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در مدل پژوهش. 2شکل
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 گیری و روایی واگرایی مدلهای اندازه. شاخص4جدول

7 6 5 4 3 2 1 

میانگین 

واریانس 

 استخراجی

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ
 متغیر

  
  

 
 

932/0 87/0 84/0 82/0 
گیری بازار جهت .1

 پاسخگو

 گیری فناوریجهت .2 76/0 79/0 72/0 528/0 848/0     

 گیری بازار فعالجهت .3 92/0 89/0 76/0 625/0 725/0 872/0    

 پیشگام بازار .4 85/0 91/0 86/0 486/0 658/0 725/0 927/0   

 فروش .5 72/0 87/0 75/0 725/0 724/0 712/0 622/0 866/0  

 فروش هر کارمند .6 88/0 86/0 82/0 806/0 468/0 524/0 639/0 581/0 905/0 

 نرخ رشد .7 79/0 85/0 84/0 625/0 651/0 527/0 705/0 810/0 635/0 916/0

 

نتایج بررسی روایی واگرایی مدل، نشان داد که مقدار جذر میانگین واریانس  4همچنین در جدول 

های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار استخراجی متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه

اند زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدههای اند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانهگرفته

ها )متغیرهای مکنون( در مدل ، توان نتیجه گرفت که در مدل پژوهش، سازهبیشتر است. بنابراین می

تعامل بیشتری با شاخص های خود دارند تا با سازه های دیگر، به بیان دیگر روایی واگرایی مدل در حد 

(، NFI=95/0 > 90/0) 2بنتلر و بونت 1زش هنجار شدهمناسبی است. همچنین مقادیر شاخص برا

( و CMIN/df=57/1 < 3) 4دو بهنجار شدهکای (، CFI=96/0 > 90/0) 3شاخص برازش تطبیقی

( داللت بر برازش مناسب مدل RMSEA=072/0 > 08/0( 5میانگین مربعات خطای برآورد ریشۀ

 (5باشد )جدول میپژوهش دارند. نتایج فرضیات پژوهش به شرح ذیل 

 . ضرایب استاندارد بین متغیرهای پژوهش5جدول

 داریسطح معنی Tآماره  ضریب اثر استاندارد شده متغیر اثرپذیر جهت رابطه متغیر اثرگذار

 001/0 45/6 650/0 گیری بازار فعالجهت  گیری بازار پاسخگوجهت

 001/0 12/8 790/0 گیری بازار فعالجهت  گیری فناوریجهت

 001/0 12/5 513/0 پیشگام بازار  گیری بازار پاسخگوجهت

 001/0 92/4 504/0 پیشگام بازار  گیری فناوریجهت

 001/0 32/5 518/0 پیشگام بازار  گیری بازار فعالجهت

 001/0 68/5 578/0 فروش شرکت  گیری بازار فعالجهت

                                                           
1Normed Fit Index  
2Bentler & Bonett  
3Comparative Fit Index  
4Incremental Fit Index  
5Root Mean Square Error of Approximation  
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 001/0 87/3 426/0 فروش هر کارمند  گیری بازار فعالجهت

 001/0 49/6 687/0 نرخ رشد  گیری بازار فعالجهت

 001/0 89/3 412/0 فروش شرکت  پیشگام بازار

 001/0 38/4 458/0 فروش هر کارمند  پیشگام بازار

 001/0 16/4 444/0 نرخ رشد  پیشگام بازار

 

 گیری کرد. توان فرضیات پژوهش را بررسی و نتیجهمی 5با توجه به نتایج جدول 

گیری بازار فعال رابطه گیری بازار پاسخگو و جهت گیری فناوری با جهتفرضیه اول: جهت

 مثبت و معنادار دارد.

پاسخگو گیری بازار مقدار ضریب اثر استاندارد جهت شودمشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل  

دار بوده و بنابراین فرضیه معنی 01/0بوده که در سطح خطای  650/0گیری بازار فعال برابر بر جهت

گیری بازار گیری فناوری بر جهتمقدار ضریب اثر استاندارد جهت شود.همچنینپژوهش تایید می

پژوهش تایید دار بوده و بنابراین فرضیه معنی 01/0بوده که در سطح خطای  790/0برابر  فعال

 شود.می

  گیری بازار پاسخگو با پیشگام بازار رابطه مثبت و معنادار دارد.فرضیه دوم: جهت

گیری بازار پاسخگو مقدار ضریب اثر استاندارد جهت شودمشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل 

براین فرضیه پژوهش دار بوده و بنامعنی 01/0بوده که در سطح خطای  513/0برابر  بر پیشگام بازار

 شود.تایید می

  گیری فناوری با پیشگام بازار رابطه مثبت و معنادار دارد.فرضیه سوم: جهت

گیری فناوری با مقدار ضریب اثر استاندارد جهت شودمشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل 

بنابراین فرضیه پژوهش دار بوده و معنی 01/0بوده که در سطح خطای  504/0پیشگام بازار برابر 

 شود.تایید می

گیری بازار فعال با پیشگام بازار ، فروش و نرخ رشد  رابطه مثبت و فرضیه چهارم: جهت

 معنادار دارد.

گیری بازار فعال با مقدار ضریب اثر استاندارد جهت شودمشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل 

دار بوده و بنابراین فرضیه پژوهش معنی 01/0خطای  بوده که در سطح 518/0پیشگام بازار برابر 

 شود.تایید می

گیری بازار فعال بر فروش شرکت، فروش برای هر کارمند مقدار ضریب اثر استاندارد جهت همچنین

دار بوده معنی 01/0بوده که در سطح خطای  687/0و  426/0، 578/0برابر  و نرخ رشد به ترتیب

 شود.تایید میو بنابراین فرضیه پژوهش 
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 فرضیه پنجم: پیشگام بازار با فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد.

مقدار ضریب اثر استاندارد پیشگام بازار بر فروش  شودمشاهده می 5و جدول  2با توجه به شکل 

بوده که در  444/0و  458/0، 412/0برابر  شرکت، فروش برای هر کارمند و نرخ رشد به ترتیب

 شود.دار بوده و بنابراین فرضیه پژوهش تایید میمعنی 01/0سطح خطای 

 

 بحث و نتیجه گیري 
گیری بازار فعال رابطه گیری بازار پاسخگو و جهت گیری فناوری با جهتنتایج نشان داد که جهت

مثبت و معنادار دارد. جهت گیری بازار فعال یکی از جهت گیری های استراتژیک می باشد که طی 

آن استراتژی های یک شرکت متمرکز بر بازار فعال است. به عبارتی تمرکز استراتژی یک شرکت 

بر این بوده که بازارهای فعال را برای فروش محصوالت خود انتخاب می کند. انتخاب فعال ترین 

بازارها که بتوانند در فروش محصوالت شرکت ها پیش قدم باشند، می توانند در موفقیت شرکت 

به سزا داشته باشند. ارتباط بین جهت گیری بازار فعال با پاسخگو خود عاملی است که در  سهمی

فروش محصوالت یک شرکت نقش بهتری دارد.شرکت هایی که از توانمندی های فناورانه استفاده 

می کنند قادرند به سرعت بیشتری به شناسایی بازارهای فعال پرداخته و محصوالت خود را به 

در این بازارها ارائه کنند.ازمیان زیرمعیارهای عملکرد بازار شرکت، عملکرد بازاریابی و  شکل بهتری

جهت گیری استراتژیک ، جهت گیری فناوری به عنوان مبنایی جهت شناسایی بازار فعال و به تبع 

آن عملکرد بازار شرکت قرار گرفته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارتی جهت گیری 

وری مجموعه ای از توانایی ها را در اختیار شرکت قرار می دهد که این توانایی ها می تواند در فنا

(  در 2019) 1شناسایی بازارهای فعال نقش مؤثری داشته باشد. مطالعه هویکوال و کوهتاماکی

مطالعه خود نشان دادند که استفاده از فناوری می تواند زمینه موفقیت شرکت ها در عرصه های 

( نشان داد که 2020) 2مختلف فراهم کند. همچنین مطالعه اگرز، نیماند، فیلسر، کاروس، برچتود

بین استراتژی هایی با جهت گیری فناوری و پیش روی در بازار و موفقیت عملکرد شرکت رابطه 

 وجود دارد. 

زار رابطه مثبت  گیری بازار پاسخگو و جهت گیری فناوری با پیشگام بانتایج دیگر نشان داد که جهت

و معنادار دارد. زمانی که شرکت ها از جهت گیری های استراتژی بهره می گیرند که محصول را 

منطبق با خواسته های بازار پاسخگو تهیه می کند، قادرند که در پیشگام بازار قرار گیرند. به عبارتی 

می گیرند. مجموعه ای از در صدر بازارهای دیگر قرار گرفته و بازار محصوالت را در دست خود 

جهت گیری و استراتژی هایی که خدمات را در راستای نیازهای بازار قرار می دهد، می تواند آن 

شرکت را پیشگام بازار قرار دهد. فعالیت های بازاریابی می تواند در دو سطح عمل نماید: سطح بازار 

فعالیت های بازاریابی بر اساس تالش پیشگام و سطح جهت گیری بازار فعال. در سطح بازار پیشگام، 

و فعالیت در چارچوب بازار صورت می گیرد. به عبارتی به نوعی بازاریابی صورت گیرد که شرکت 

                                                           
1 Huikkola, T., & Kohtamäki 
2 Eggers, F., Niemand, T., Filser, M., Kraus, S., & Berchtold 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  16-1ص-1399(، 2شماره )(، 4دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

(.امروزه برای اینکه شرکت ها بتوانند در میان 2020را در پیشگام بازار قرار دهد )گاترلند و سارین، 

های اصلی را از آن خود کنند نیاز است که به شرکت های دیگر به موفقیت دست یابند و اولویت 

فناوری های روز دنیا مجهز باشند و استراتژی های به کار برده خود را بر اساس استفاده از فناوری 

تنظیم کنند. به عبارتی استراتژی های مبتنی بر به کارگیری فناوری را در شرکت به کار برند. 

یری فناوری باشد، قادر است شرکت ها در میان رقباء زمانی که کل برنامه ها بر اساس به کارگ

 برتری برساند و پیشگام بازار قرار دهد. 

گیری بازار فعال با پیشگام بازار ، فروش و نرخ رشد رابطه همچنین نتایج دیگر نشان داد که جهت

ل تنظیم مثبت و معنادار دارد. به کارگیری استراتژی هایی که جهت گیری آنها بر اساس بازار فعا

شده است، قادر است که بازارهای فعال را به شرکت خود برای ارائه خدمات معرفی کند. لذا این 

معرفی ها به موفقیت شرکت ها دامن زده و زمینه شناخته شدن بیشتر در بازار را برای شرکت ها 

ارهای فعال که قادر فراهم می کند. به بیانی دیگر آنها را در پیشگام بازار قرار می دهد. شناسایی باز

باشد سود بیشتری عاید شرکت کند و موفقیت بیشتری برای او فراهم کند به نوعی که آن شرکت 

را در صدر قرار دهد مزایای بیشماری برای شرکت ها در حوزه فروش به همراه دارد و لذا موجب 

ی دهد. چرا فروش شرکت می شود و نرخ رشد و همچنین سهم هر کارمند از فروش را افزایش م

که شناخته شدن در میان بازارهای دیگر می تواند امتیازهای زیادی برای شرکت به همراه داشته 

 باشد. 

همچنین نتایج نشان داد، پیشگام بازار با فروش و نرخ رشد رابطه مثبت و معنادار دارد. شرکت 

س شرکت های دیگر قرار هایی که بر اساس استراتژی های خود به پیشگام بازار رسیده اند و در رأ

دارند، سهم بیشتری از بازار را از آن خود می کنند. پیشگام بازار شدن برای شرکت می تواند قابلیت 

های مثبت بیشماری به دنبال داشته باشد و اصلی ترین این قابلیت ها بهره مندی از میزان فروش 

 بیشتر باشد. 
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Abstract  

 
This study aims to investigate the relationship between strategic orientation, marketing 
performance and market performance in SMEs. The statistical population of this study was all 
managers of small and medium business companies in Tehran in 2020. Using 244 idea and 
collecting information by a researcher-made questionnaire based on Gotland, Shakoff and 
Sarin (2020) and applying SPSS and PLS statistical software in analyzing, the results show that 
responsive market orientation and technology orientation have a positive and significant 
relationship with active market orientation and market pioneer. Other results also showed 
that active market orientation has a positive and significant relationship with market leader, 
sales and growth rate. The results also indicated that the market leader has a positive and 
significant relationship with sales and growth rate. 
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