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 چکیده

. کنند  استفاده بازار در خود عملکرد افزایش برای مختلفی های گرایش از ها شرکت تا است شده سبب تجاری، روند آشفتگی
 آن ابعاد و از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازارگرایی .گیردبازارگرایی یک مفهومی است که تمام سازمانها را در بر می

گرایی، مشتریپژوهش تأثیر ابعاد بازارگرایی از قبیل  این در .پردازدمی تهران شهر در پاسارگاد یمهب شرکتهای عملکرد بر
 و از یلحاظ هدف، کاربرد پژوهش حاضر ازشده است.   های بیمه بررسیگرایی و هماهنگی بخشی نیز بر عملکرد شرکترقابت

به  که نفر به دست آمد 480ساس فرمول کوکران حجم نمونه است. بر ا یاز نوع همبستگ ،یفیداده توص یلحاظ روش گردآور
صورت  و به عیتوز شهر تهراندر  ی بیمه پاسارگادها شرکت انیمشتر نیب ، پرسشنامهدر دسترستصادفی غیر یریگ روش نمونه

ساس روش با پرسشنامه انجام گرفت. آزمون مدل پژوهش بر ا ازیموردن یها گردید. گردآوری داده یآور جمع شده لیتکم
ثیر معناداری دارد و بازارگرایی بر عملکرد شرکت تا نشان داد که جیانجام گرفت. نتا LISRELافزار  و نرم یمعادالت ساختار

 تایید شد. 024/4، 545/4، 470/4گرایی و هماهنگی بین بخشی به ترتیب با ضریب مسیرهای گرایی، رقابتتاثیر مشتری
 .تری گرایی، رقابت گرایی، هماهنگی بین بخشی، عملکرد شرکتهای بیمهبازارگرایی، مش :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
های بازاریابی یافتن مشتری، حفظ و نگهداری مشتریان سودآور، طراحی ها، بخصوص فعالیتامروزه اساس تمام فعالیت شرکت

رویکرد غالب امروز  (.1،1444اوورسکیکوهلی و ج) آفرینی برای آنان است های موردپسند برای مشتریان و ارزشو ارائه ارزش
باشد. از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده که مجری مفهوم بازاریابی است، بازارگرایی می

ا حیاتی ههای مشتریان همواره در حال تغییر هستند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاهشود. نیازها و خواستهمی
است. از سوی دیگر، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. 
همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار، ازجمله تغییرات تکنولوژیکی، بر موفقیت مؤسسات در بازار تأثیرگذار است. شناخت 

-ها، نقشی کلیدی در موفقیت موسسه در بازارهای هدف ایفا می ائه راهکار مناسب در برخورد با آنبینی این عوامل و ارو پیش

رو بازارگرایی و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. بازارگرایی در بازاریابی و مدیریت نقش مهمی  کند. ازاین
های کارکنان و سازمان را بر ایجاد ارزش برتر برای مشتریان تالش دارد و باعث ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت سازمان شده و

                                                           
1 Kohli & Jaworski 

     های بیمه رگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتیر بازاتأثبررسی 
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شود وکار محسوب می سازمانی مهم در موفقیت یک کسب عنوان یک مقدمه بازارگرایی به .کندو بهبود عملکرد متمرکز می
 (.1444)صائب نیا و همکاران، 

ی است که در مطالعات تجربی، بسیار مورد استفاده قرار برای ارزیابی موفقیت اقتصادی سازمان، عملکرد مقیاس از سوی دیگر
گرفته است. برای سنجش عملکرد، شاخص های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این 

ب می شود و سپس زمینه دیده نمی شود. اما رویه معمول، به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد انتخا
سنجد شاخص های های ذهنی، شاخص های قضاوتی هستند یک از مولفه ها را با یک سوال میبه روش عینی یا ذهنی و هر 

و  گیردمییاس مالی و غیر مالی را در بر شود و اغلب هر دو مقدرونی یا بیرونی اندازه گیری می که با استفاده از پاسخ دهندگان
 (.1440کند )رحیم نیا و همکاران، خشی سازمان را ارائه میاز اثر ب توصیفی غنی

توان مطرح کرد که بازارگرایی و ابعاد آن چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای بیمه را چنین میپژوهش بنابراین مساله اصلی 
 پاسارگاد شهر تهران دارد؟

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 بازارگرایی 
 و ؛ کیمپو2410، 2است )کیویو و ژین کرده جلب خود به را و پژوهشگران محققان توجه که است دهه دو از بیش بازارگرایی
  بازاریابی  مفهوم بـازارگرایى فـلسفى زمـینه. شود مى  گفته  بازار مفهوم ارتقاى به شرکت یک در (. بازارگرایى2410، 4همکاران

( 1444) اسالتر و نارور و( 1444) جاوورسکى و کهلى. گردید  آغاز  44 دهه اوایل از بازارگرایى سیستماتیک  مطالعه.  است
 این. نمودند وکار کسب  در  بازاریابى با مرتبط هاى فعالیت  از زیادى تعداد میان از بازارگرایى  مطالعه  بـه روعش که ستنده کسانى

 یا  سازمانى  رفتار عنوان به را بازارگرایى (1444) جاوورسکى و کهلى. اند دیده تفاوتىم زوایاى از را  ازارگرایىب  گران پژوهش
 بازارگرایی، ادبیات  در  موجود هایدیدگاه از یکی.  اند مودهن  عریفت بازاریابى اصول  اساس بر  وکار کسب با مرتبط هاى فعالیت
 فرایند یک را گراییبازار عملیاتی مفهوم شاپیرو. شد مطرح (1488)  سال در شاپیرو وسیله به که اسـت گیری صمیمت دیدگاه
. کند یم بازارگرایی مسائل زمینه  در  گیری تصمیم به متعهد  را خود مدیریت فرایند، این قلب  در  .داند می سازمانی گیری تصمیم

 سازمان برای مشتری  از  حاصل اطالعات. الف: از اند عبارت هک داند یم زیر ویژگی سه دارای را بازارگرا  هایرکتش  اپیروش
 سـازمان در تاکتیکی و استراتژیکی های گیری تصمیم  تمام. ب. گذارد می تأثیر  سازمان  بخش های تمام بر و  بوده  مهم یاربس
  خود و گیرند می  تصمیم  هماهنگ صورت بـه ازمانس دوایر و بخش ها  .ج. شود می گرفته فردی بین و بخشی بـین صورت بـه
بازارگرایی ت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که یبازارگرایی قلب تپنده مدیر .دانند می  متعهد آن به نسبت  را

دهد، عملکرد بازاریابی خود را بهبود خواهد بخشید. بازارگرایی فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و را افزایش می
ستمر برای کسب و کار را فراهم نتیجه عملکرد برتر م اثربخشی، رفتارهای الزم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در

 (.1444سازد )نارور و اسالتر،می
گرایی و هماهنگی بین بخشی موجب گرایی و رقابتهمانطور که در مقدمه نیز اشاره گردید ابعاد بازارگرایی از جمله مشتری

 .شده است  تشکیل  زیر  دانند که از سه جزء فتاری مینرور و سالتر، بازارگرایی را یک پدیده ر ؛باشد بهبود عملکرد شرکت می

 گرایی؛مشتری .الف
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 رقابت گرایی؛ .ب

  .بـخشی  هماهنگی بین .ج
کافی سازمان از   شناخت  مستلزم  گرایی دهد. بر اساس نظر نرور و سالتر مشتری رکیب سه عنصر فوق، بازارگرایی را شکل میت

خریداران و  است. ایجاد ارزش و افزایش منافع برای  نانآ  برای  (خدمات برتر محصول و)مشتری جهت ایجاد ارزش برتر 
گیرد. برای توسعه شناخت سازمان نسبت به مشتریان، اطالعات از نیازها  صورت می  شده  تمام  مشتریان از طریق کاهش بهای

به   نسبت  سازمان،  د کهتوان مطمئن ش یباشد. از این طریق م می یازو محیط اقتصادی، سیاسی ن  مشتریان  های و خواسته
ایی در دیدگاه نرور و سالتر به است. رقابت گر  آنان  نیازهای جاری و آتی مشتریان شناخت پیدا کرده و قادر به برآوردن نیازهای

دت آنان است. های بلند مها و ظرفیتی رقبا بخصوص در مورد استراتژیجاری و آت  ضعفهای  قوتها،  خت سازمان ازنامعنای ش
آوری اطالعات و  طریق جمع  از  گیرد. این تجزیه و تحلیل گرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می به موازات مشتری  گرایی  رقابت

گیرد. منظور از  صورت می  مشتریان  های ان در ارضای نیازها و خواستهی تکنولوژیکی رقبا و توانایی آنارزیابی ظرفیتها
ایجاد ارزش برتر برای مشتریان است. هر شخص در سازمان   جهت  استفاده هماهنگ از منابع سازمانی هماهنگی بین بخشی،

گرایی با  ری ارتباط مشتریماهنگ منابع سازمانی منجر به برقراارزش کند. ادغام ه  تواند برای مشتری ایجاد یطور بالقوه م به
  منابع سازمانی منجر به هماهنگی بین بخشی  از  ماهنگه  و استفادهعات، توزیع اطالعات شود. ایجاد اطال می  گرایی رقابت

  (.1444)پناهی،  شود می
 

 عملکرد شرکت 
فته است. برای ارزیابی موفقیت اقتصادی سازمان، عملکرد مقیاسی است که در مطالعات تجربی، بسیار مورد استفاده قرار گر

یا مشابهی در این زمینه دیده قرار گرفته است و هیچ رویه ثابت های مختلفی مورد استفاده برای سنجش عملکرد، شاخص
شود و سپس به روش ه در ارتباط با عملکرد انتخاب میشود. اما رویه معمول، به این صورت است که در ابتدا چند مولفنمی

ستند که با استفاده از های قضاوتی هذهنی، شاخص هایسنجد شاخصیک از مولفه ها را با یک سوال میعینی یا ذهنی و هر 
از  گیرد و توصیفی غنیغیر مالی را در بر می شود و اغلب هر دو مقیاس مالی وگیری میدرونی یا بیرونی اندازه پاسخ دهندگان

های ذهنی عملکرد معتبرتر و این قابل توجه است که مقیاس(. 1440کند )رحیم نیا و سجاد، اثر بخشی سازمان را ارائه می
اقدام بر  کیخوب و موثر  یابیدست زانیم یریگاندازه یبرا یاریمع یعملکرد سازمان یطور کل .(1480)روبینسون،  باشندمی

)استونر و  به اهداف برآورد شود یابیسازمان در دست یثربخشو ا ییکارا لهیتواند به وسیشود که میم فیشده تعر نییاهداف تع
 (.1484همکاران، 

 بازارگرایی رابطه بررسی ،( در تحقیق خود با عنوان1447نیا و پناهی )صائبان ذکر است که در تکمیل مطالب فوق شای
و  خدمات کیفیت و که میان بازارگرایی ندنشان داد، اردبیل مرکز صداوسیمای در خدمت مواجهه کیفیت و خدمات باکیفیت
های آماری صورت  وتحلیل همچنین تجزیه رد.دا وجود داریمعنی رابطه اردبیل صداوسیمای مرکز در خدمت مواجهه کیفیت

 های سوم و چهارم تحقیق نیز به حاکی از آن بود که متغیر کیفیت خدمات باکیفیت مواجهه خدمات گرفته برای آزمون فرضیه
. و مایدداری دارد و نیز متغیر کیفیت خدمت توانسته است رابطه میان بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت را تعدیل ن رابطه معنی

بررسی تاثیر بازارگرایی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر  ،( در تحقیق دیگری با عنوان1444نیا و همکاران )همچنین صائب
 و مسئولیت اجتماعی نشان دادند که بازارگرایی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیل
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کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیل تاثیر معناداری دارد. تقی وند  شرکت بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد
 تولیدی هایشرکت: موردی مطالعه) تجاری عملکرد بر بازارگرایی تاثیر بررسی ،( در تحقیق خود با عنوان1440و همکاران )

های تولیدی پذیرفته شده در ر عملکرد تجاری شرکتبازارگرایی بنشان دادند که  ،(تهران بهادار و اوراق بورس در شده پذیرفته
بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد  ،( در تحقیق خود با عنوان1440درویشی و رحیمی ) بورس اوراق و بهادار تهران تاثیر دارد.

تخیز جنوب های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نف تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی )مورد مطالعه: شرکت
 اجرا، و گردآوری  نحوه حیث از کاربردی، نوع از هدف مبنای بر آنها پژوهش انجام دادند و روش ،در استان خوزستان(

 از استفاده با توصیفی تحلیل و تجزیه همچنین، .باشد می کمی نوع از شده گردآوری های داده نوع نظر از و علی -توصیفی
 نوآوری و کردند به این نتیجه رسیدند که بازارگرایی Smart PLS افزارنرم از پژوهش یاتفرض آزمون برای و SPSS افزار نرم

 داری معنی و مثبت تأثیر سازمانی نوآوری میانجی متغیر طریق از همچنین و جدا بصورت ها شرکت تجاری عملکرد بر سازمانی
أثیر بازارگرایی بر نوآوری و عملکرد مالی نمایندگی های بررسی ت، ( در تحقیق خود با عنوان1444دارند. حبیبی نوده و مهرانی )

توانند با اتکا به سطح باالیی از بازارگرایی و یک تحقیق کاربردی و عملی مینشان دادند که ، بیمه ایران شرق استان گلستان
اتژی عمل کرد مالی شرکت را مند ساخته و در نتیجه با اجرای این استررا برای حفظ مشتریان وفادار تواننوآوری سازمان خود 

در تحقیقی به بررسی رابطه بازارگرایی و نقش کارآفرینی و نفوذ واحد فرعی بازاریابی بر روی  (2444) 0مرلو و آه .بهبود بخشند
در این تحقیق جهت سنجش بازارگرایی  .انددر ششصد سازمان متوسط و بزرگ تولیدی در استرالیا پرداخته وکار کسبعملکرد 

و با معیارهایی مانند جریان نقدی، حجم فروش، سهم بازار، درآمد  وکار کسباست و عملکرد  شده استفاده MKTORعیار از م
دهد که رابطه آماری بر روی فرضیات نتایج نشان می لیوتحل هیتجزاست؛ که پس از  قرارگرفتهسوددهی مورد ارزیابی  تیقابل

در تحقیقی به بررسی  (2414) 5تی سیتوسو وجود دارد. وکار کسبروی عملکرد  ناچیزی بین بازارگرایی و نقش کارآفرینی بر
صنعت توریسم در یونان و لیتونی پرداخته است در این تحقیق  ونه ستیبدر سیصد و  رابطه بازارگرایی بر روی عملکرد خدمات

کیفیت خدمات، تنوع خدمات و  است و عملکرد خدمات با توجه به شده استفاده MKTORجهت سنجش بازارگرایی از معیار 
ی مستقیم بین دهنده رابطهاست؛ پس از آزمون فرضیات نتایج نشان قرارگرفتهی بررس موردی خدمات ده سیسرو

یی و هماهنگی بین بخشی با عملکرد خدمات بود. بنابراین؛ گرا بیرقیی و عملکرد خدمات و رابطه غیرمستقیم بین گرا یمشتر
 زیر قابل بیان می باشد:فرضیه های پژوهش بصورت 

 بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. -1
 مشتری گرایی بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. -2
 ن تاثیر مثبت و معناداری دارد.رقابت گرایی بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهرا -4
 هماهنگی بین بخشی بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. -0
 

 ی پژوهششناس روش
با توجه به یابی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری است. همبستگی و مدل -های توصیفی ش حاضر، از نوع پژوهشپژوه

ن مشتریان و ضرورت جذب و حفظ وفاداری مشتریان در جهت رسیدن به عملکرد برتر و افزایش سهم بازار و اهمیت روزافزو
جامعه آماری این جامعه آماری در نظر گرفته شد.  عنوان بههای بیمه سودآوری در صنعت رقابتی بیمه، بر این اساس شرکت

                                                           
4 Merlo & Auh 
5 Tsiotsou 
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. بر اساس فرمول جامعه نامحدود استنامحدود  ها آنکه تعداد  باشد می شهر اردبیل در های بیمهمشتریان شرکتتحقیق کلیه 
یری غیر تصادفی در دسترس برای توزیع پرسشنامه در گ نمونهبر این اساس روش  نفر به دست آمد. 480کوکران حجم نمونه 

باشد که سشنامه میزار گردآوری اطالعات پری گردید. ابآور جمعشده  یلتکم صورت بهبین مشتریان بیمه پاسارگاد توزیع و 
پرسشنامه ایجاد و سؤاالت  بانامهای آماری از روش مجازی استفاده شد به این صورت که کانالی  جهت دسترسی به نمونه

اند  به بیمه های پاسارگاد مراجعه نموده شده ای قرار داده شد و از مشتریانی که در بازه زمانی مشخص گزینه صورت بهپرسشنامه 
 مجازی به پرسشنامه پاسخ دهند. صورت بهخواسته شد تا 

 نامه بخش در سه. پرسشنامه باشد یاطالعات در این پژوهش پرسشنامه م یآور ابزار جمعهمانطور که پیشتر نیز گفته شد 
. در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان اختصاصی تنظیم گردید سؤاالتهمراه، اطالعات جمعیت شناختی و 

دهندگان در تکمیل  پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخ یلهوس عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات به
دهندگان از قبیل جنسیت،  پرسشنامه توضیح داده شد. بخش جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی پاسخ

. استمتغیرهای مستقل و وابسته در مورد سؤاالت اختصاصی  نیز شامل. آخرین بخش باشد یمسابقه خدمت ت، سن و تحصیال
 هماهنگی و گرایی رقابت گرایی، مشتری از:  اند عبارت  که اسـت بعد سه بازارگرایی از پرسشنامه استاندارد که دربردارنده برای
 مقیاس موردسوال استفاده شد.  12ای با همچنین برای عملکرد از پرسشنامه و باشد؛ سؤال می 14بخشی است و تعداد  بین

، موافق و کامالً موافق نظر یب  طور خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف، لیکرت است. این مقیاس بهی ا درجه پنج طیفاستفاده 
لیکرت، به سؤاالت پرسشنامه  یا یاس پنج نقطهدهندگان درخواست گردید تا بر اساس مق بر این اساس از پاسخکند.  یاستفاده م

 پاسخ دهند.
توسط محققین  بنابراین روایی تحقیق قبالً .ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده استبا توجه به اینکه برای سنجش داده

سشنامه صورت که پرمورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است که در این پژوهش هم از روش صوری استفاده گردید به این 
ها از ای ارزیابی ضریب پایایی پرسشنامهنظران این رشته قرار داده شد و مورد تایید واقع گردید و بردر اختیار چند تن از صاحب

باشد. در صورتی یک ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می .ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
% محاسبه گردید که 840پرسشنامه  44باشد با توزیع اولیه  7/4از مقدار  تر بزرگمقدار آلفای کرونباخ آن  پرسشنامه پایاست که

بل قبول % است. که نشان دهنده قا810پرسشنامه برابر با  484پایایی خوبی است و به طور کلی ضریب آلفای کرونباخ برای 
 باشد.بودن پایایی پرسشنامه می

 بودن نرمال تأییدی در ابتدا عاملی تحلیل طریق از سنجش ابزار اعتبار بررسی ها در اولین گام به داده یلوتحل یهمنظور تجز به
به گام بعد  شودمی سنجیده SPSS20افزار  در نرم 7و چولگی 4شاخص کشیدگی دو توسط گویه هر شده یآور جمع هایداده

استفاده  معادالت ساختارینظور آزمون مدل پژوهش از روش م بهسپس . اختصاص داردروایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی 
 .شود یاستفاده م Lisrelافزار  آماری موردنظر از نرم یها برای انجام روشکه شود.  می

 

 

 

                                                           
6
 Kurtosis 

7
 Skewness 
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 های پژوهش یافته

 نتایج مربوط به آماره توصیفی
 جمعیت شناختی اعضای نمونه یها یژگیو (:8)جدول 

 فراوانی شاخص

 جنسیت
 زن مرد

0/72 4/27 

 مقطع
 تحصیالت تکمیلی لیسانس فوق دیپلم دیپلم و پایین تر

4 28 4/00 1/18 

 سن
 سال 54 از بیشتر سال 54 تا 01 بین سال 04 تا 44 بین سال 44زیر 

1/28 8/40 4/22 5/10 

 سابقه خدمت
 سال 15 از بیشتر سال 15 تا 14 بین سال 14 تا 5 بین سال 5 از کمتر

1/22 4/47 0/28 4/11 

 
های آماری و باهدف شناخت بهترِ جامعه آماری و آشنایی بیشتر با  وتحلیل داده یهتجزها فرایندی است که قبل از  توصیف داده

اند که اکثر  درصد( مردان بوده 0/72دهندگان ) شده، بیشتر پاسخ آوری های جمع اساس داده صورت گیرد. بر متغیرهای پژوهش
 سال 14تا  5درصد( لیسانس هستند و بین  0044تحصیالت نیز ) ازلحاظقرار دارند.  04تا  44ن درصد( در س 8/40ها ) آن

 ترین بیشترین سابقه کار را داشتند. درصد( بیش 4/47)
 

 استنباطی آمار
 هشد استفادهسازی معادالت ساختاری  های پژوهش از روش مدل ها و آزمون فرضیه داده وتحلیل یهدر این پژوهش، برای تجز

افزارهای  نرم ازیکی ، 848لیزرل افزار  های پژوهش نیز از نرم است. برای بررسی اجرای آزمون مدل مفهومی و فرضیه
 -Tاعداد معناداری یا همان ها در این روش بستگی به مقدار تایید شدن فرضیه. است شده استفاده ساختاری معادالت سازی مدل

Valueبرخی  باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به اینکه 44/1 ر از قدر مطلق عددت ، دارد و چنانچه مقدار آن بزرگ
نتایج آزمون شود.  است؛ لذا فرضیات متغیر مربوط به آن تأیید می تر بزرگ 44/1معناداری پارامترهای مدل از قدر مطلق  اعداد
 است. شده دادهنشان  2در جدول شماره  848 لیزرل افزار نرمی پژوهش بر مبنای مدل ساختاری با ها هیفرض

 ها هیفرضنتایج آزمون  (:2)جدول 

 
 
 
 
 
 
 

ضریب  متغیرهای پژوهش

 مسیر

اعداد 

 معناداری

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید <45/4 421/14 401/4 عملکرد شرکت بازارگرایی

 تأیید <45/4 424/21 470/4 عملکرد شرکت مشتری گرایی

 تأیید <45/4 440/15 545/4 عملکرد شرکت قابت گراییر

 تأیید <45/4 11/10 024/4 عملکرد شرکت هماهنگی بین بخشی
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( 421/14) یر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با عدد معناداریتأثگردد فرضیه اول یعنی  یممشاهده  2که در جدول  طور همان
یرگذاری مثبت و متوسط تأثبه معنی  401/4ضریب مسیر  ؛ ورا دارد فرضیه اولید شدن تائ دهنده نشانمحاسبه گردید که 

( 424/21گرایی بر عملکرد شرکت با عدد معناداری )مشترییر تأثفرضیه دوم یعنی  ؛ ومتغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد
یرگذاری مثبت متغیر مستقل بر تأثی به معن 470/4ید شدن فرضیه دوم را دارد. ضریب مسیر تائ دهنده نشانمحاسبه گردید که 

( محاسبه گردید که 440/15یر رقابت گرایی بر عملکرد شرکت با عدد معناداری )تأثفرضیه سوم یعنی  ؛ ووابسته را دارد
 .یرگذاری مثبت متغیر مستقل بر وابسته را داردتأثبه معنی  545/4ید شدن فرضیه سوم را دارد. ضریب مسیر تائ دهنده نشان

( محاسبه گردید که 11/10یر هماهنگی بین بخشی بر عملکرد شرکت با عدد معناداری )تأثفرضیه چهارم یعنی  یتاًنها و
 یرگذاری مثبت متغیر مستقل بر وابسته است.تأثبه معنی  024/4ید شدن فرضیه چهارم را دارد. ضریب مسیر تائ دهنده نشان

ترتیب  ینا بهشود و  یمبا مقادیر استاندارد مقایسه  ها آنو مقادیر  ی برازش یا تناسب مدل محاسبهها شاخصدر این مرحله 
ی برازش مدل و قضاوت کلی در مورد برازش مدل در ها شاخصگردد. پس از در کنار هم قرار دادن  یمبرازش مدل تعیین 

ید تائیری در مورد رد یا گ یمتصم به Tآماره شود( و با کمک مقادیر  یمی برازش محاسبه ها شاخصصورت وجود برازش )که با 
ی ها شاخصی در هنگام کار با برنامه لیزرل، هر یک از طورکل به شود که در باال توضیح داده شد. یمفرضیات پرداخته 

تفسیر  باهمرا باید در کنار یکدیگر و  ها شاخصیی دلیل برازندگی الگو یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه این تنها به آمده دست به
 ، این مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.4با توجه به اعداد مربوط به جدول کرد. 

 محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش(: 9)جدول 

 شده محاسبهمقدار  برازش خوب معادل فارسی شاخص برازندگی

P-value داریسطح معنی P < 45/4 41/4 

χ
2
 / df 4 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ≤ χ

2
 / df ≤ 4 414/2 

RMSEA
 RMSEA ≤ 45/4 421/4 ≥ 4 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 8

GFI
 GFI ≤ 1 44/4 ≥ 45/4 شاخص نیکویی برازش 4

AGFI
 AGFI ≤ 1 40/4 ≥ 45/4 شده اصالحشاخص نیکویی برازش  14

IFI
11

 IFI ≤ 1 45/4 ≥ 45/4 شاخص برازندگی فزاینده 

NFI
12

 IFI ≤ 1 42/4 ≥ 45/4 شاخص برازش هنجار شده 

NNFI
14

 IFI ≤ 1 44/4 ≥ 45/4 شاخص برازش هنجار نشده 

CFI 45/4 ایشاخص برازش مقایسه ≤ CFI ≤ 1 84/4 

 

 

 

                                                           
8 
Root Mean Square Error Of Approximation 

9 
Goodness Of Fit Index 

10
 Adjusted Goodness Of Fit Index 

11
 Incremental Fit Index 

12
 Normal Fit Index 

13
 Non-Normal Fit Index 
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 گیری و پیشنهادها یجهنت

 یر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهرانتأثبررسی هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر 
ین تحقیق تایید شد نتیجه ا بر عملکرد شرکتهای بیمهبازارگرایی پژوهش یعنی تأثیر اول این  با توجه به یافتة فرضیة. باشد یم

نوده و مهرانی حبیبی (، 1440و همکاران )تقوی فرد  (،1440( و درویشی و رشیدی )1444نیا و همکاران )صائببا تحقیق 
ابعاد یعنی تأثیر دوم تا چهارم یافتة فرضیة بر اساس  ؛ وباشد یمهمسو  (2414)و تی سیتوسو  (2444)(، مرلو و آه 1444)

همسو با تحقیق فوق باشد  گرایی هماهنگی بین بخشی تایید شد که تحقیقی که کامالً، رقابتگراییرایی از جمله مشتریبازارگ
نیا هماهنگی بین بخشی با تحقیق صائب گرایی وگرایی و رقابتین تحقیق از لحاظ متغیرهای مشتریوجود نداشت از این رو ا

نیا و صائبهای متغیر عملکرد شرکت با تحقیق لحاظباشد و از همسو می (1440درویشی و رحیمی )( و  1447و پناهی )
 (2414)تی سیتوسو و  (2444)(، مرلو و آه 1444، حبیبی نوده و مهرانی )(1440و همکاران )وی فرد تق، (1444همکاران )
رگرایی و تواند از طریق بازاشرکتهای بیمه پاسارگاد تهران می دهد که عملکرد یمها نشان  واقع این یافته درباشد. همسو می

 ابعاد آن تقویت گردد. 
شود  یمهای بیمه باید ضمن توجه به این مقوله اقدامات ضروری در این زمینه که باعث افزایش بازارگرایی شرکتمدیریت 

گرایی و هماهنگی گرایی، رقیبضمن حفظ مشتریرود که  یماز کارکنان و مدیران بیمه پاسارگاد  انتظار  ،بپردازد. نخست آنکه
های جدید در داخل های آموزشی تکنولوژیریت شرکتهای بیمه پاسارگاد، دورهبخشی به نوآوری بپردازند. همچنین مدی بین

قلمرو مکانی صرفاً محدود به استان خاصی از  ازنظرکه این پژوهش  ییازآنجاهای بیمه برای کارکنان برگزار نمایند. شرکت
ینده کاملی از رفتار مشتریان در کل کشور نباشد، بنابراین به پژوهشگران آتی باشد و نمونه منتخب ممکن است نما ایران می
ای در کشور انجام دهند و این محدودیت مکانی را از بین ببرند.  گیری خوشه شود این مطالعه را با استفاده از نمونه یمپیشنهاد 

ری در تمقایسه ارزیابی دقیق دهند تا ضمن امکان های کشور انجامدر سایر استانشود که این تحقیق را  یمهمچنین پیشنهاد 
از سایر ابزار مانند مصاحبه با مشتریان این  ها دادهیتاً برای گردآوری نها .های بیمه صورت گیردراستای بازارگرایی در شرکت

 کار را انجام دهند.
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