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چکیده
هدف :هدف از مطالعة حاضر ،تعیین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی است .روش
تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و نمونة آماری پژوهش حاضر را  009نفر از مدیران و مسئوالن واحدهای
مختلف شرکتهای ورزشی در سراسر کشور که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ،تشکیل میدهند.
روششناسی :به منظور گردآوری اطالعات موردنیاز برای متغیر فرهنگ بازارگرایی از پرسشنامة نرور و اسالتر
( ،) 0338هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی ( )0338و عملکرد کسب و کار از پرسشنامه
هالی و همکاران ( )9882استفاده گردید .روایی پرسشنامهها با استفاده از نظر اعضای هیأتعلمی و
متخصصان صنعت و ورزش تأیید و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق
 8/89گزارش شد .برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات از میانگین و انحراف استاندارد در بخش آمار
توصیفی و از آزمون تحلیل رگرسیون به عنوان آمار استنباطی استفاده شد.
یافتهها .:نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد :بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد کسب و کار ارتباط مثبت و
معنیداری وجود دارد ( .)sig =8/880اما بین متغیر هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی
ارتباط معنیدار مشاهده نشد (.)sig =8/880
نتیجهگیری :لذا به مدیران شرکتهای ورزشی پیشنهاد میشود که به منظور سودآوری هر چه بیشتر به
شناخت رقبا ،هماهنگی بین وظایف و شناخت نیازهای مشتری توجه داشته باشند.
واژههای کلیدی :فرهنگ بازارگرایی ،هوشمندی بازار ،عملکرد  ،ورزش.
 .0استادیار دانشگاه پیام نور
 .9استاد دانشگاه پیام نور
 .9دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولJalal.yarahmadi@gmail.com :
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مقدمه
در عصر گسترش روزافزون جهانیشدن،
رقابتپذیری موضوعی مهم در بین
سیاستگذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت و
شرکت( در بخشهای مختلف دنیا تلقی میشود
(شور چلو .)9889 ،0آنچه در رقابتپذیری یک
سازمان حائز اهمیت است ،توانایی سازمان برای
عمل و عکسالعمل در درون محیط رقابتی است
(آگراوال .)9889 ،9رقابت گرایی باعث میشود
که شرکت بتواند ارزش برتر با هزینة کمتر برای
مشتریان فراهم سازد.
تغییرات پرشتاب محیطی ،رقابت فشرده بین
شرکتها ،تنوع نیازهای مصرفکنندگان از
یکسو و تأکید شرکتهای پیشرو بر مشتری-
گرایی ،تولید محصول برتر نسبت به رقبا و
ماورای ذهن مصرفکننده از طرف دیگر،
شرکتها را بر آن میدارد که به صورت دقیقی به
مدیریت مشتری بپردازند و در این راه از
رویکردهای جدید یاری بجویند (آگوستو،9
.)9883
یکی از این رویکردهای جدید مفهوم بازاریابی
است .بازاریابی با شناسایی نیازهای اجتماعی و
انسانی و تأمین این نیازها سروکار دارد
(ابراهیمی و همکاران .)0989 ،برای اینکه بتوان
مفهوم بازاریابی را در سازمان حاکم ساخت ،الزم
است از مفاهیم عملیاتی آن یعنی بازارگرایی
استفاده نمود .بازارگرایی مستلزم تمرکز بر
مشتری از طریق رهبری و مدیریت سازمان،
ایجاد تغییرات فرهنگی از باال به پایین ،تجدید
ساختار سازمانی از طریق تشکیل تیمهای

متمرکز بر مشتری و چندوظیفهای و برقراری
ارتباط دوطرفه با مشتری است.
از منظر کاتلر 9بازارگرایی را میتوان به عنوان
مرحلهای از بالندگی سازمان ،یا به عنوان سطحی
که انعکاسدهنده بلوغ سازمانی است تعریف
نمود .وی به بازارگرایی به عنوان مرحله نهایی
توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و معتقد
است که گرایش بازار در امتداد توسعة گرایش
های مختلف بازرگانی به وجود آمده است کاتلر
( .)9888همچنین بازارگرایی بر پایه تفکر
بازاریابی ایجادشده است و تفکر بازاریابی زیربنای
فلسفی آن را تشکیل میدهد (نارور و اسالتر،2
.)0338
در واقع آگاهی نسبت به بازارگرایی موجب
برآوردن نیازهای مشتریان ،ایجاد ارزش برتر برای
آنان ،جمعآوری اطالعات از مشتریان و رقبا،
توزیع و استفاده از آن در تصمیمگیریهای
سازمان ،برنامهریزیهای استراتژیک و هماهنگی
بین بخشی میشود .هماهنگی بین بخشی،
تسهیالت الزم را برای اجرا و بهکارگیری
برنامههای استراتژیک و تاکتیکی فراهم میسازد.
از طریق بازارگرایی میتوان یادگیری سازمانی،
نوآوری ،ساختار سازمانی و استراتژیها را عمیق-
تر ساخته ،مزیت رقابتی ایجاد نمود (دولت
آبادی .)0989 ،زمانی بازارگرایی میتواند منجر
به بهبود اثربخشی و کارایی شود که بتواند
سودآوری تجاری را بهبود بخشد (چن و
همکاران.)9888 ،6تئوری بازارگرایی نارور و
اسالتر نشان داد که شرکتهای بازارگرا

1. Shurchuluu
2. Agrawal
3. Augusto

4. Kotler
5. Narver & Slater
6. Chen et al.
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عملکردی بهمراتب بهتر از شرکتهایی دارند که
به بازارگرایی توجهی ندارند .از اینرو بازارگرایی
میتواند منجر به بهبود عملکرد کسب و کار شود
(وزیر زنجانی .)0983 ،نارور و اسالتر از دیدگاه
فرهنگی به این موضوع مینگرند و سه مؤلفه
اساسی مشتریگرایی ،رقیب گرایی و هماهنگی
میان وظیفهای را برای آن معرفی میکنند .از
طرفی دیگر مؤلفه بازارگرایی نیز هوشمندی بازار
است که خود نیز دارای زیر شاخصهای ایجاد
هوشمندی ،توزیع هوشمندی و پاسخگویی است.
بر طبق نظریه جاورسکی نقطه شروع بازارگرایی،
هوشمندی نسبت به بازار است یعنی در اسرع
وقت بتوان نیازها و خواستههای مشتری را در
مقایسه با رقبا شناسایی نمود ،لذا ،هوشمندی
بازار ،شامل بررسی دقیق اعمال رقبا و شناسایی
اقدامات آنان در شناخت نیازهای مشتریان و
بررسی محیط بیرونی مانند قوانین و مقررات
دولتی ،تکنولوژی و  ...میباشد .کوهلی و
جاورسکی 0هوشمندی بازار را فقط شامل
شناخت نیازهای فعلی مشتریان نمیداند بلکه به
نیازهای آتی آنان نیز توجهی خاص دارد .بر
همین اساس ،سازمانها ،ابتدا نیازها و
خواستههای مشتریان را شناسایی کرده و سپس
محصوالتی را تولید میکنند که بتواند آن نیازها
را ارضاء نماید.
بر اساس تعریف پیشنهادی کوهلی و جاورسکی
( )0338اولین عنصر کلیدی در بازارگرایی ،ایجاد
هوشمندی بازار در سرتاسر سازمان است .البته
اطالعات حاصل از بازار و مشتری باید به تمام
بخشها و دوایر انتقال یابد .این منجر به ایجاد
عنصر دوم بازارگرایی یعنی توزیع هوشمندی

(اطالعات) میشود .توزیع هوشمندی (اطالعات)
به معنای سازگاری سازمان با نیازهای بازار و
مشتری است یعنی بتوان اطالعات مربوط به
مشتری و رقبا را بین تمام بخشها توزیع نمود و
آن را مبنای اعمال کارکنان قرار داد .سومین
عنصر بازارگرایی ،پاسخگویی یا واکنش نسبت به
اطالعات حاصل از بازار و مشتری است .دو عنصر
قبلی به تنهایی فاقد اعتبار است بهخصوص
وقتیکه تمام سازمان نتواند به نیازهای بازار و
مشتری پاسخ دهد .بر اساس نظر کوهلی و
جاورسکی بخشها پاسخگوی نیازهای بازار و
مشتریان هستند و باید بتوانند بازارها هدف
مناسبی را انتخاب کرده ،محصولی را طراحی،
توزیع و تبلیغ نمایند که نیازهای جاری و
پیشبینیشده بازار و مشتری را برآورده نماید
(کوهلی و جاورسکی .)0338 ،بسیاری از
فعالیتهای بازاریابی مستقیماً بر عملکرد
مشتری مانند رضایت و وفاداری مشتری تأثیر
میگذارد .عملکرد کسب و کار نیز از سه جزء
عملکرد بازار ،عملکرد مشتری و عملکرد مالی
تشکیلشده است.
افراد فعال در بازاریابی در چندین زمینه فعالیت
میکنند :آنها در زمینههای عرضه کاال ،خدمت،
تجربه ،رویداد ،شخص ،مکان ،سازمان ،اطالعات
و دیدگاههای خالق (ایده) فعالیت مینمایند
(فیلیپ .)0989 ،9در ورزش زمینههای فعالیت
در موارد فوق وجود دارد لیکن آنچه در این
مطالعه مورد توجه است بحث بازارگرایی است.
از جمله تحقیقات انجامشده در مورد اثربخشی
بازارگرایی و عملکرد کسب و کار میتوان به
تحقیقات حیدرزاده (بازار بورس)0988 ،؛ پاکدل

1. Kohli & Jawerski

2. Philip
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و همکاران (شرکتهای پوشاک)0938 ،؛ والکر و
همکاران ()9888؛ هسی( 0بیوتکنولوژی،
 ،)9888سابرامانیان( 9بیمارستانها)9808 ،؛
9
تسی توسو( 9صنعت توریسم  )9808 ،و هووانگ
(هتلداری )9809 ،اشاره کرد.
به هر حال تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و
شالوده فلسفی کافی نیست زیرا بازارگرایی نهفقط
بر مشتریان بلکه عالوه بر آن بر روی رقبا،
مباحث سازمانی متفاوت و عوامل متعدد بیرونی
که بر نیازها و ترجیحات مشتریان مؤثر است نیز
تمرکز میکند (کوک.)9889 ،2
قابلتوجه است که امروزه شرکتهای تولیدی
کوچک داراییهای نامحسوس قابلمالحظهای
دارند ولی نوعاً از منابع و سرمایه محدودی برای
تولید و بازاریابی برخوردارند .بهعالوه بازار
محصوالتشان دائم در حال تغییر و جهانیشدن
است بهگونهای که توانایی آنها در به دست
آوردن و اداره منابع کمیاب به منظور حفظ
بقایشان با وجود تمام این محدودیتها ،به نظر
میرسد نرخ شکست کسبوکارهای کوچک
نسبت به آنچه پیشتر تصور میشد کمتر شده
است ( آلبرت.)9888 ،6
در عصر حاضر صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت
بسیار باالیی است و از طرفی در رابطه با
بازارگرایی ،جذب مشتری و فرایند کسب و کار از
دیگر شرکتها مستثنا نمیباشد .با پیچیدهتر
شدن وضعیت کسب و کار شرکتهای ورزشی و
1. Hsieh
2. Subramanian
3. Tsitotsou
4. Huwang
5. Kook
6. Albert

نوآوریهای جدید در فرایندها ،محصوالت و
وجود رقابت شدید در بین شرکتها ،این سؤالها
در ذهن بازاریابان و مدیران شرکتها مطرح
میشود که مشتریان آنها چه نیازهایی دارند؟
رقبای آنها کدامند؟ چگونه میتوان سازمان را در
مقابل بازار هوشیار نمود؟ چگونه میتوان بهترین
بازده و عملکرد مطلوب را از قابلیتهای بازاریابی
و هوشمندی نسبت به بازار و ایجاد فرهنگ
بازارگرایی به دست آورد؟
ورزش به عنوان عامل مؤثر در توسعه اجتماعی و
اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد
(محرمزاده )0982 ،و بازاریابی جزء الینفک برای
موفقیت عملیات یک سازمان ورزشی است .از
جمله تحقیقات انجامشده در مورد بازاریابی
ورزشی میتوان به تحقیقات محرم زاده (،)0989
ایزدی ( ،)0989معماری ( ،)0986محمدکاظمی
( ،)0939کرونیک 0و دالتون )9888( 8اشاره
نمود  .شرکتهای ورزشی امروزه نقش بسیار پر
اهمیتی در توسعه صنعت ورزش دارند .وجود
پروژههای درآمدزایی در ورزش مانند بخشهای
تولید لباس و کاالی ورزشی ،واردات و صادرات
کاالهای ورزشی از جمله امروزه واردات
دستگاههای پیشرفته بدنسازی و علیالخصوص
واردات مکملهای غذایی ورزشی از طریق
فدراسیون و شرکتهای خصوصی ،تبلیغات
فعالیتهای عمرانی و ...از جمله بخشهای
پردرآمدی است که میتواند میلیاردها تومان
سود را برای گردانندگان امروز ورزش کشور به
ارمغان بیاورد .با توجه به گستردگی روزافزون
شرکتهای ورزشی و افزایش تعداد رقبا ارائه
عملکرد مناسبتر میتواند موجب پیش افتادن
7. Krunick
8. Dalton
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شرکتهای ورزشی از رقبای داخلی و حتی
خارجی شود .لذا شناخت متغیرهایی که باعث
بهبود عملکرد کسب و کار و تغییر شرایط راکد
میشوند ضروری به نظر میرسد لذا هدف محقق
از انجام تحقیق حاضر پاسخگویی به این سؤاالت
است که آیا بازارگرایی میتواند بر عملکرد کسب
و کار شرکتهای ورزشی تأثیرگذار باشد؟ آیا
بین تأثیر فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار
بر عملکرد کسب و کار در بازار کاالهای ورزش
کشور تفاوت وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش اجرا از نوع
همبستگی است .بر اساس این تحقیق رابطه بین
متغیرهای بازارگرایی و عملکرد کسب و کار
موردسنجش قرار خواهد گرفت .جامعه آماری
این تحقیق را کلیه شرکتهای تولیدی و
خدماتی ورزشی کشور ثبتشده در سازمان
ثبتاسناد کشور تشکیل دادند که بر اساس
اطالعات ابتدایی دریافت شده از پورتال جامع
مشاغل کشور برابر با  069شرکت مشغول به کار
هستند .با استفاده از جدول نمونهگیری ،تعداد
 009نفر از مدیران و مسئولین واحدهای مختلف
شرکتها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند که ضمن اخذ آدرس آن
شرکتها و با توجه به وجود دفتر آنها در تهران
به صورت حضوری پرسشنامههای مربوط در
مدت دو هفته بین آنها توزیع و جمعآوری شد .و
با توجه به اهمیت نمونه آماری در صورت عدم
همکاری برخی شرکتها به شرکتهای دیگری
مراجعه گردید تا  %088نمونه حاصل شود .
در این تحقیق برای اندازهگیری فرهنگ
بازارگرایی از پرسشنامة نرور و اسالتر (،)0338

هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و
جاورسکی ( )0338و عملکرد کسب و کار از
پرسشنامه هالی و همکاران )9882( 0استفاده
شد .این پرسشنامهها پس از ترجمه و ویراستاری
و به منظور تطابق سازی آن با شرایط ایران و
صنعت موردبررسی در اختیار صاحبنظران
دانشگاهی ،مدرسان روانشناسی ،تربیتبدنی و
صنعت قرار گرفت .همچنین در یک بررسی
آزمایشی تعداد  98نفر از مدیران شرکتهای
ورزشی پرسشنامه را تکمیل نموده و با ارائه
نظرات اصالحی بازگرداندند .پرسشنامهها بر
اساس طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط،
زیاد ،خیلی زیاد) بوده و شامل زیر مؤلفههایی به
شرح زیر میباشند -0 :فرهنگ بازارگرایی:
مشتریگرایی (سؤاالت  ،)0-2رقابت گرایی
(سؤاالت  )6-3و هماهنگی بین وظیفهای
(سؤاالت  -9 .)08-09عملکرد کسب و کار:
عملکرد مشتری (سؤاالت  ،)09-06عملکرد بازار
(سؤاالت  )00-03و عملکرد مالی (سؤاالت -99
 -9 )98هوشمندی بازار :ایجاد هوشمندی (-96
 ،)99توزیع هوشمندی ( )90-98و پاسخگویی
( .)90-92معیارهای مورد نظر برای انتخاب
متغیرها عبارتند از -0 :در ادبیات تحقیق جایگاه
خاصی داشته باشد -9 .تعداد متغیرهای مدل در
حد معقول باشد -9 .متغیرها قابلسنجش
باشند -9 .متغیرها بتواند فرضیات تحقیق را
پوشش دهد .الزم به ذکر است که همسانی
درونی پرسشنامههای فوق از طریق آزمون
آلفاکرونباخ موردسنجش قرار گرفت که ضریب
این آزمون همسانی باالیی را گزارش کرد

1. Hooley et al.

 55بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،5935شماره  ،5پیاپی 8

روایی محتوا استفاده گردید .بدین منظور
استفاده گردید .الزم به ذکر است که تجزیه و
تحلیل دادهها در سطح معنیداری  p<0.05و با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  06انجام شد.

( .)8/89همچنین برای تعیین روایی تحقیق ،از
پرسشنامههای مورد نظر بین صاحبنظران
دانشگاهی و صنعت مورد بررسی توزیع و پس از
جمعآوری نظرات آنان ،اصالحات الزم در
پرسشنامهها به عمل آمد.
جهت تجزیه و تحلیل آماری در این تحقیق ،در
بخش آمار توصیفی از میانگین ،انحراف
استاندارد ،حداقل و حداکثر و در بخش آمار
استنباطی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به
منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق

یافتههای پژوهش:
در جدول  0شاخصهای توصیفی کل نمونه مورد
بررسی در هر دو متغیر تحقیق ارائه شده است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق و سازههای موجود
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ردیف

فرهنگ بازارگرایی

9/2

8/93

9/39

9/90

0-0

مشتریگرایی

9/09

8/986

9/8

9/8

9-0

رقابت گرایی

9/9

8/298

9/92

9/02

9-0

هماهنگی بین وظیفهای

9/9

8/900

9

9/92

9

هوشمندی بازار

9/66

8/93

9/82

9/90

0-9

ایجاد هوشمندی

9/92

8/290

9/92

9/02

9-9

توزیع هوشمندی

9/68

8/609

9

2

9-9

پاسخگویی

9/8

8/969

9/6

9/6

عملکرد کسب و کار

9/93

8/992

9/99

9/99

0-9

عملکرد مشتری

9/99

8/299

9/99

9/60

9-9

عملکرد بازار

9/98

8/020

0/60

2

9-9

عملکرد مالی

9/06

8/099

90/9

9/60

0

9

مرتضی رضائی صوفی ،ابوالفضل فراهانی ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،5935شماره  ،5پیاپی 57 8

با استفاده از جدول تحلیل واریانس رگرسیونی
اقدام به پردازش مدل رگرسیونی به روش تأثیر
بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار شرکتهای
ورزشی شد .پیش از بررسی نتایج در بخش
تحلیل رگرسیون ،جهت بررسی استقالل خطاها
از یکدیگر از آزمون داربین واتسون 0استفاده شد
که در هر دو متغیر استقالل کامل باقیماندهها را
نشان داد (هوشمندی بازار = 0/30؛ فرهنگ
بازارگرایی=  .)0/80بنابراین مدل نهایی جهت
انجام برازش رگرسیونی مناسب بوده و
باقیماندهها مستقلاند.
قبل از تحلیل مدل رگرسیونی به بیان و آماره
آزمون داربین واتسون ،آماره داربین واتسون
معادل  0/300شده است ،این آماره عددی است
بین صفر تا  ،9که وسط آن یعنی عدد  9و
اطراف آن معرف استقالل کامل باقیماندهها
میباشد .لذا مدل نهایی جهت انجام برازش
رگرسیونی مناسب بوده و باقیماندهها مستقلاند.
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون (به روش
کدگذاری تأثیر) ارتباط معنیدار بین دو مؤلفة
فرهنگ بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را
مثبت و معنیدار گزارش کرد (r =8/96؛
sig =8/880؛  .)R2 =8/029با توجه به ضریب
تعیین به دست آمده ،حدود  02درصد واریانس
متغیر عملکرد کسب و کار توسط متغیر پیش-
بین فرهنگ بازارگرایی تبیین میشود .همچنین
از نظر وزن رگرسیونی استاندارد ،بیشترین مقدار
مربوط به رقابت گرایی ( )8/09و پس از آن
هماهنگی بین وظیفهای قرار دارد ( )8/62و
مشتریگرایی در مرتبه بعدی قرار دارد (.)8/68
بنابراین این مؤلفه با متغیر مالک دارای ارتباط

1. Durbin – Watson Statistic

خطی بوده و واجد شرایط پیشبینی عملکرد
کسب و کار میباشد.
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در جدول  9قابل
مشاهده میباشد.
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

8/988

0

8/988

باقیمانده
کل
رگرسیون

02/009
02/989
9/999

096
090
9

8/089

باقیمانده
کل

09/098
02/989

092
090

مدل

آماره F

سطح
معنیداری

هوشمندی بازار

9/368

8/880

R

8/090

R2

8/89

فرهنگ بازارگرایی

0/008
8/830

09/803

8/888

8/93

8/029

سطح معنیداری p>8/82

درصد از واریانس متغیر عملکرد کسب و کار
توسط متغیر پیشبین هوشمندی بازار تبیین
میشود .نتایج این آزمون در جداول  9و 9
قابلمشاهده میباشد.

همچنین دیگر نتایج این آزمون نشان داد که
بین هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار
ارتباط مثبت اما غیر معنیدار وجود دارد
(r =8/090؛ sig =8/880؛  .)R2 =8/89با توجه
به ضریب تعیین این مدل ،تنها حدود 8/89

جدول  .3ضرایب رگرسیونی تأثیر هوشمندی بازار و فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی

شاخص
ضریب رگرسیون

انحراف معیار
ضریب

مقدار ثابت

9/983

8/989

هوشمندی بازار

8/989

8/008

مقدار ثابت

9/009

8/903

8/908

8/839

متغیر

ضریب رگرسیون
استاندارد

آماره t

سطح
معنیداری
آماره t

6/696

8/888

8/090
0/099

8/880

2/202

8/888

8/988
فرهنگ بازارگرایی
سطح معنیداری p>8/82

2/838

8/888
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لذا با توجه به نتایج جدول  9میتوان اینگونه
اظهارنظر کرد که ،رابطه خطی بین متغیرهای
مستقل و وابسته به شرح زیر است.
( هوشمندی بازار)  = 9/983 - 8/989عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی
( فرهنگ بازارگرایی )  = 9/009 - 8/908عملکرد کسب و کار شرکتهای ورزشی
بحث و نتیجهگیری
این جنبة مثبت رابطه بازارگرایی و عملکرد
توسط محققانی چون ( کاتلر0330 ،0؛ روگرز،9
0382؛  ،0338آگوستو )9883 ،9مطرحشده و
مورد تأیید قرار گرفته است و با نتایج همانطور
که پیش از این بیان شد ،هدف از انجام تحقیق
حاضر ،بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب
و کار در شرکتهای ورزشی بود .در بررسی
فرضیههای تحقیق و با استفاده از تحلیل
واریانس رگرسیونی مشخص شد که متغیر کلی
بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای
ورزشی تأثیر معنیداری دارد (.)r =8/96
بهطورکلی میتوان اذعان نمود توجه به بازار،
توجه به مشتریان و رقبای بالقوه و بالفعل
شرکت ،پاسخگویی مناسب به مشتری و شناخت
و درک صحیح نیازهای آنها و تالش جهت رفع
نیازهای مشتریان داخلی و خارجی و هماهنگ
بودن تمامی بخشهای سازمان در این جهت
همگی بر عملکرد مربوط به مشتریان که موجب
رضایت و وفاداری آنان میشود و همچنین
عملکرد مربوط به بازار شرکت شامل مقدار
فروش ،رشد فروش و سهم بازار و نیز عملکرد
مالی که دربرگیرنده شاخصهای مربوط به سود،

1. Kotler
2. Rogers
3. Augusto

حاشیه سود و  9 ROIشرکت میباشد تأثیرگذار
میباشند.
این تحقیق همخوانی دارد .از طرف دیگر
بعضی از محققان ارتباط بین بازارگرایی و
عملکرد کسب و کار را زیر سؤال بردهاند مثالً
کالدور 2مفهوم بازاریابی را درک نادرست و
ناکافی از استراتژیهای بازاریابی میدانست زیرا
تواناییهای خالق شرکت را که از ورودیهای
مهم استراتژیهای بازاریابی است ،نادیده گرفته
میشود .کالدور معتقد است که همیشه مشتریان
از آنچه نیاز دارند ،آگاه نیستند .البته به اعتقاد
تسی ( )9889ارتباط بین بازارگرایی و
شاخصهای مربوط به عملکرد کسب و کار تحت
تأثیر فرهنگ و شرایط اقتصادی در کشورهای
مختلف میتواند نتایج متفاوتی داشته باشد و
نمیتوان همیشه این رابطه را مثبت فرض نمود.
همچنین این فرضیه با نتایج تحقیق چن و
همکاران (  )9888همخوانی دارد .نتایج آنان
بیانگر آن بود که بین بازارگرایی و کارایی هزینه
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،یعنی
بازارگرایی موجب افزایش فروش سرانه و بهره-
وری میشود .اثربخشی عملیاتی و کارایی هزینه
تأثیر مثبت بر معیارهای عملکرد تجاری چون
4. Return on Investment
5. Kaldor
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فروش ،مقدار فروش ،سهم بازار ،سود خالص،
 ROAو عملکرد کلی دارد .همچنین این فرضیه
تا حدود زیادی با نتایج تحقیق کیتچن و هالت (
 )9880همخوانی دارد .آنها نشان دادند که بین
بازارگرایی و عملکرد یک رابطه خطی نیست بلکه
یک شبکهای از روابط پیچیده وجود دارد.
مطالعات آنان نشان داد که بازارگرایی،
کارآفرینی ،نوآوری و یادگیری سازمانی ،در
صورتی که به صورت ترکیبی مورد توجه قرار
گیرد ،تأثیر مثبت بر عملکرد دارد .الزم به ذکر
است که نتایج این پژوهش با نتیجه بررسی
تسوکاتوس ( )9886همخوانی ندارد .وی هیچ
رابطهای بین بازارگرایی و عملکرد در بازاریابی
صنعتی مشاهده ننمود .همچنین یافتههای
تحقیق حاضر با نتایج تحقیق فرانسیس فارلی
( )9889و کفاشپور ( )0988همخوانی دارد و با
نتایج حاصله از پژوهش چن (  )9883همخوان
نمیباشد .وی اشاره داشته بازارگرایی تأثیر
مستقیمی بر عملکرد سازمانی ندارد و عملکرد
یک سازمان ضرورتاً با داشتن بازارگرایی باال
افزایش نمییابد.
دیگر نتایج نشان داد که بین فرهنگ
بازارگرایی با عملکرد کسب و کار رابطه
معنیداری وجود دارد ( .) r=8/93فرهنگ
بازارگرایی به عنوان یکی از ابعاد بازارگرایی در
این تحقیق بهحساب آمده که خود دارای خرده
شاخصهای مشتریگرایی ،رقابت گرایی و
هماهنگی بین وظیفهای میباشد و هر یک از این
متغیرها به میزان متفاوتی بر عملکرد کسب و
کار تأثیرگذار است .از نظر وزن رگرسیونی
استاندارد و بار عاملی ،بیشترین مقدار به ترتیب
مربوط به رقابت گرایی ،هماهنگی بین وظیفهای
و مشتریگرایی میباشد .این موضوع نشان می-

دهد از نظر مخاطبان توجه به عملکرد رقبای
شرکت که ارائهدهنده کاالها و خدمات مشابه
میباشند میتواند نقش بسزایی در عملکرد
کسب و کار شرکت داشته باشد ،به همین منظور
شرکتها از طرق مختلف سعی میکنند
اطالعات مربوط به رقبای خود را جمعآوری و
مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند .الزم به ذکر است
که بین مشتریگرایی و رقابت گرایی رابطه
مثبت و معنیداری با معیار کلی بازارگرایی
مشاهده میشود ( .)r =8/99همچنین بین رقابت
گرایی با هماهنگی بین وظیفهای ()r =8/08
رابطه ضعیف اما مثبت و معنیداری مشاهده شد
اما بین مشتریگرایی و هماهنگی بین وظیفهای
( )r =8/00رابطه معنیداری مشاهده نشد .این
نتایج با یافتههای جاورسکی ()0338؛ چی کوان
()9889؛ هاریسون و والکر ()9880؛ جان
بیمونت ( )9880؛ سوبین لم ( )9888؛ ابزری (
)0988؛ اما با نتایج تحقیق کالنتری ( )0983
که رابطهای بسیار ضعیفی بین مشتریگرایی و
عملکرد به دست آورده همخوان نمیباشد .بیکر
و سینکوال (  )0333اشاره داشتند که فرهنگ
بازارگرایی قدرتمند در یک سازمان نیازمند آن
است که محیط سازمان شناخته شود تا بتواند از
طریق مشتریگرایی با رقبای خود رقابت کند.
نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که
بین هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار
ارتباط معنیداری مشاهده نشد (.)r =8/09
هوشمندی بازار به عنوان یکی از ابعاد بازارگرایی
در این تحقیق بهحساب آمده که خود دارای
متغیرهای ایجاد هوشمندی ،توزیع هوشمندی و
پاسخگویی میباشد و هر یک از این متغیرها به
میزان متفاوتی بر عملکرد کسب و کار تأثیرگذار
است .از لحاظ وزن رگرسیونی و تأثیر این سه
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متغیر بر عملکرد کسب و کار ترتیب متغیرها تا
حدودی متفاوت است .از این لحاظ به ترتیب
ایجاد هوشمندی ،پاسخگویی و هوشمندی بازار
بیشترین میزان تأثیر را داشتهاند اگرچه تأثیر
هیچیک معنیدار نبوده است.
نتایج این تحقیق با یافتههای دولتآبادی
()0986؛ ابزری ( )0988همخوان نمیباشد.
دولتآبادی و ابزری به تأثیر مستقیم هوشمندی
بازار بر عملکرد کسب و کار اشاره داشتهاند .عدم
همخوانی با این نتایج را شاید بتوان مربوط به
سازمانهای موردمطالعه و تفاوت در سطح
اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها نسبت داد.
در ادبیات بازاریابی بین بازارگرایی و بازاریابی
تفاوت قائل میشوند ،چنانچه مک کارتی و
پرالت 0اشاره داشتند ،بازارگرایی اجرای مفهوم
بازاریابی است .تأکید سنتی بازارگرایی بر مشتری
گرایی ،تمرکز بر نیازهای مصرفکننده و ایجاد
سود برای شرکت از طریق رضایت مشتری است
(کاتلر و آرمسترانگ .)0339 ،9با توجه به
مطالب ارائه شده در این قسمت ،مبانی نظری
تحقیق فوق از نتایج بهدستآمده در این پژوهش
حمایت میکند .در این راستا به مدیران صنایع
ورزشی کشور پیشنهاد میشود تا به عوامل
مشتریگرایی ،رقابت گرایی و هماهنگی بین
وظیفهای توجه نمایند و در بخش بازاریابی
شرکتهای ورزشی فعالیتهای بیشتری نموده و
تغییرات الزم را در راستای نیاز مشتریان ایجاد
نماید همچنین به محققین برای تحقیقات آینده
پیشنهاد میشود از متغیر هوشمندی بازار به
عنوان یک متغیر میانجی در دیگر زمینههای
صنعت ورزش استفاده گردد.
1. Perreault
2. Armestrang
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Abstract
Objective: The aim of the present study was to determine the effect of market
orientation on business performance in the athletic companies.
Methodology: It was a correlation study. The statistical sample using the
random sampling included 113 directors and officials of various athletic
companies all over the country. To gather the information, the culture of market
orientation questionnaire by Nero and Slater (1990), Market sagacity
questionnaire by Kohli and Jaworski (1990) and Business Performance
Questionnaire by Holly et al (2005) were used. Questionnaire's validity was
confirmed using the professors and sports industry experts and reliability of the
questionnaire, based on Cranach’s alpha, was reported 0.82.
Results: After data collection, in order to analyze the data, mean and standard
deviation in descriptive statistics and regression test in inferential statistics were
used. Analysis was done using SPSS 18 software at the significance level of
p<0.05. Results of regression analysis showed there was a significantly positive
correlation between market orientation cultural and business performance
(p<0.01). But, there is no significant relationship between market intelligence
and business performance (sig= p>0.05).
Conclusion: Therefore, it is recommended to the athletic directors that the
coordination between tasks, competitor identification, and understanding
customer's need are essential in order to greater profitability.
Keywords: Market orientation culture, Market intelligence, Performance, Sport.
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