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 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان

 

 

 چکیده

ول تاریخ خود به شدت متاثر از فناوری اعصار خود بوده است. باا بازاریابی و استراتژی های آن در ط

ظهور دستگاه چاپ، رادیو ، تلویزیون ، رایانه و اینترنت، بازاریابی نیز نقش های خودرا ایفا کرده است و سايی 

د. داشته تا با استفاده از این ابزارهای تکنولوژیك به نحوی در راستای دستیابی به اهادا  خاود اساتفاده کنا

تحقیقات بازاریابی از جمله سازوکارهایی است که در رشاد و ییشابرد اهادا  عملکاردی تابثیر بسازایی دارد 

بایست فراخاور محایر رباابتی اماروز، در شانیدن ها می( سازمان2004) 3مالوترا(و 2005 )2اکرمطابق نظر 

های حاصل از آن، توانمندگردناد تاا باادر باه اتتاای تصامیمات ار و تفسیر و ترجمان عالئم و نشانهصدای باز

های درست باشند. بدون تردید، عدم استیالی ساازمان در دریافات و تفسایر اطالعاات باازار، درست در زمان

 (. (Barbara 1991استیصال آنها را در دستیابی به عملکرد باالی سازمان در یی خواهد داشت 
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 مقدمه

تحقیقات بازاریابی تبثیر عمده ای را در افزایش بدرت ربابتی ساازمان و بهباود  ) Barnard ) 1999 مطابق نظر

یاك وظیفاه مهام مادیریت منااب   عملکرد سازمانی در تسهیل اثربتشی سازمانیهای عملکردی آن خواهد داشت. شاخص

شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد ساازمانی توجاه زیاادی ميطاو  شاده اسات. باه عقیاده انسانی تلقی می

تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و کارکنان آنهاا صاحبنظران یك سیستم اثربتش ارزشیابی عملکرد سازمانی می

اند که سیستم ارزشیابی عملکرد؛ الف( بازخورد عملکاردی مشتصای را (، بیان کرده1991) 4نکر و نیکودیمارزانی دارد. النج

کناد (( زمیناه توسايه کارکناان را آورد، ب( الزامات کارآموزی کارمند را مياین میبرای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می

وری نمایاد و هاا( انگیاز  و بهارهد ارتباط نزدیکی بربرار میگیری یرسنلی و عملکرکند، د( بین نتیجهفراهم و تسهیل می

( ميتقدناد کاه ارزشایابی عملکارد ساازمانی بارای مقاصاد 1991) 5دهد. همچنین رابرتس و یاوالكکارکنان را افزایش می

ب( ای از جمله، الف( بارای ارزشایابی عملکارد ساازمانی فاردی بار حساا نیازهاای ساازمانی، متيدد سریرستی و توسيه

بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصالح یا تقویت رفتار آنها و (( تتصیص یادا  و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده ییش

 گیرد.برار می

اسات. مادیران کااردان کاامال  « بازگشات سارمایه»برداری سازمان و مادیریت آن هیکی از بارزترین شاخصهای ارزیابی بهر

است، که در رأس همه آنهاا خاود مادیریت بارار « کارآمدی افراد»ترین به نام رهون عامل حیاتیآگاهند که این شاخص، م

دارد. به عبارت دیگر، بازگشت سرمایه در زمان مورد نظر از نظر کمی و کیفی به کارآمدی نیروی انسانی وابسته است. یکای 

دانند. مدیر، خواه بارای ایستگی گروههای کاری میوری سازمانها را حاصل ضرب دو عامل انگیز  و شاز صاحبنظران، بهره

وری بیشتر سازمان تال  کند، یا کارآمدی و عملکرد بهتر ميلمان بایاد ییوساته مراباا انگیاز  و شایساتگی سود یا بهره

افراد و گروههای کاری باشد به تيبیری نیمی از وظیفه مدیر، جستجوی همیشگی راههای افزایش سطح شایستگی ميلماان 

ست و به واب  شایستگی افراد و گروههای کاری بتوان مدیر در انگیز  ميلمان بساتگی دارد. از ایان جهات آماادگی فارد ا

توان افزایش داد، این افزایش کاهش نتواهد یافت مگار اینکاه در زمیناه خااا تاوان برای انجام دادن کار یا توان او را می

تاوان مطمائن باود کاه ید دانش او را نیز بهنگام نمود. ولی هماواره نمیکاری، ییشرفتهایی حاصل شود که در آن صورت با

آمادگی روانی یا تمایل افراد و گروههای کاری در سطح باالیی است. هر لحظه امکان دارد یك عامال محیطای باا جاتابیت 

یان نکتاه بابال ا ین بکاهاد.بیشتر، تمایل فرد یا گروه را به خود جلا کند و در نتیجه از عالبه فرد یا گروه به یك کاار ميا

اهمیت است که حتی اگر هیچ عامل جتاب محیطی دیگر وجود نداشته باشد باز هم عالیق و نیازهای فرد طی زماان تغییار 

خواهد کرد. نیاز فرد در ابتدای استتدام، با نیاز او یس از چند سال، برابر نتواهد بود. در آغاز کار، نیازهای اساسی و ایمنای 

گیرد. از این رو سازمان و مدیریت آن در هار مقطا  زماانی د شدید است ولی به تدریج نیازهای دیگری بوت میو تامین فر

باید یاستگوی نیازهای فرد در آن مقط  باشد تاا بتواناد حاداکتر تواناییهاای افاراد را بارای کساا اهادا  ساازمانی بکاار 

 .(1334)رحمان سرشت، گیرد

 

 عملکرد
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تاوان مادیریت کارد. ایان اعتقااد و بااور، جود دارد که هر آنچه را که نتوان اندازه گیری نمود، نمیباوری در علم مدیریت و

هاای خاود را ارزیاابی های اندازه گیری عملکرد سوق داد تا از این طریاق وضايیت فيالیتایجاد مکانیزممدیران را به سوی 

هایشان دست یابند. از دیرباز مسئله ارزیابی عملکرد و اثربتشای نموده و با اتتای ابدامات کنترلی و اصالحی به اهدا  برنامه

های بتش های بتش خصوصی از اهمیت شایانی برخوردار بوده است و حتی در سالهای اخیر روندی مشابه را در بنگاهبنگاه

خاود را باه شاهد هستیم و ساازوکارهای باازار و بتاش خصوصای هرچاه بیشاتر راه  1عمومی با تمرکز بر اصل یاستگویی

 (.1331کنند )هانگر، سازمانهای عمومی و دولتی باز می

از این رو، به کارگیری سازو کاری منسجم و جام  به منظور یایش و رصد عملکرد کالن سازمان در کلیه ابياد آن، از مسائل 

منظاور اجارای صاحیح و  آید. از طر  دیگر باهاساسی ییش روی مدیران برای تدوین برنامه ها و خر مشی ها به شمار می

ها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواب  الزم و به صورتی مناسا مورد ارزیابی الزم است که سیستمها  مورد انتظار برنامه

موجاود را های آینده را تحت تاثیر برار داده و از سوی دیگر اجرای برنامههای ریزیبرار گیرند. این ارزیابی از یك سو برنامه

هایش را سازماندهی کند. در نتیجه عالبه باه ترین رو  فيالیتکند تا به اثربتشکند. هر شرکتی تال  میدهی میجهت 

مدیریت و سنجش عملکرد به طور بابل مالحظه ای در بیست سال اخیر افزایش یافته است. به طور خاا، مهم است تا باه 

، شارکت هاا باه نیااز در حاال رشاد 38الی توجه گردد. از نیمه دهه تکامل تمرکز عملکرد از دیدگاه مالی به دیدگاه غیر م

های در حاال تغییار مساتمر، کنترل فرآیندهای کسا و کار تاکید کردند. شرکت ها درك نمودند که برای ربابت در محیر

بهباود  ضروری است تا بر عملکرد خود نظارت نمایند و آن را بهبود دهند که سنجش به عناوان یاك عنصار حیااتی بارای

عملکرد کسا و کار شناخته شده است. یك نظام مدیریت و سنجش عملکرد باید متاوازن و یویاا باشاد کاه از فرآینادهای 

تصمیم گیری بوسیله جم  آوری، تشریح و تجزیه و تحلیل اطالعات حمایت نماید. مفهوم متوازن بودن نیاز باه اساتفاده از 

دهد. مفهوم یویایی نیاز به توسيه یك نظاام نگر به سازمان مینماید و دیدی کلهای متتلف را تبیین میسنجه ها و دیدگاه

کناد و اهادا  و الویات هاا را باازنگری کند که به طور مستمر بر زمینه داخلی و خارجی سازمان نظاارت مایرا مطرح می

 نماید. می

سیستمهای ارزیابی عملکرد اجارای اساتراتژی سیستمهای ارزیابی عملکرد برای سازمانها بسیار مهم هستند. یکی از اهدا  

سازمان است. بيبارت دیگر سیستمهای ارزیابی عملکرد مکانیسمی برای بهبود احتمال موفقیت اجرای استراتژی در سازمان 

ماالی ميیارهاای  کردند. اما عمادتا است. در گتشته سازمانها از ميیارهای مالی و غیر مالی برای ارزیابی عملکرد استفاده می

گرفات. سیساتمهای برای ارزیابی عملکرد مدیریت سطوح باال و ميیارهای غیر مالی در سطوح یایینتر مورد استفاده برار می

کنند از ترکیا یك سری ميیارهای مالی و غیر مالی برای ارزیابی عملکرد در تمام سطوح سازمان ارزیابی عملکرد تال  می

 استفاده کنند.

این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوری سازمان. وابيیت آن است که عملکرد شرکت بساته باه  به اشتباه بسیاری بر

ی وجودی و رسالت سازمان، شرایر محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و انادازه نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه

شاود. یژوهشاگران در مطالياات بهاره گرفتاه می ها و ميیارهای متيددی بادین منظاورشود. از این رو از شاخصگیری می

ی از هایمؤلفاه ،ميادودی از یژوهشاگرانهای متتلفی را برای سنجش آن به کار برده اناد. مربوط به عملکرد بازرگانی مؤلفه

 اناد. باه عناوان متاالکرده را ناام گاتاریجاای داده و آنهاا  یهاای در گاروه عملکرد را که بیشتر به هم مرتبر هساتند را

(Pelhum 1997) است جای داده دستههای عملکرد را در سه مؤلفه: 

 های: کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتریاثربتشی سازمانی؛ شامل مؤلفه (1

 های: سطح فرو ، نرخ رشد فرو ، سهم بازاررشد / سهم؛ شامل مؤلفه (2
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 ازگشت سرمایه، حاشیه سود ناویژه، نرخ ب7های: نرخ بازده ویژهسودآوری؛ شامل مؤلفه( 3

(Chiquan 2002)   های عملکرد را در دو دسته برار داده است:مؤلفهنیز 

 های: حفظ مشتری، جتب مشتری جدیدعملکرد بازار؛ مشتمل بر مؤلفه (1

 (1334)رحمان سرشت، ، سهم بازار، رشد فرو 3های؛ نرخ بازگشت داراییعملکرد مالی: مشتمل بر مؤلفه (2

 حقیقات بازاریابیت

گاردد. یژوهشاگران بازاریاابی باه بهتار مطارح می یاهتحقیقات بازاریابی اغلا به عنوان ابزار بازاریابان جهت اتتای تصمیم

منظور شناسایی توان بالقوه بازار، سهم بازار، میزان رضایت مشتری، رفتاار خریادار و همچناین دربااره شایوه هاای بیمات 

 & Kinnear(. Kotler, 2005 ).کنناد ، ترفی  و گستر  فرو  نیاز مطالياه و تحقیاق میگتاری، نوع محصول، توزی

Taylor (1991بر این باورند که تحقیقات بازاریابی به اجرای مفهوم بازاریابی کمك می ) کند، زیرا همانگوناه کاه ساازمان

ی بارای یکپارچاه ساازی ابادامات ساازمانی و کند، تحقیقات بازاریابی نیز به عنوان شیوه ااین مفهوم را متناسا سازی می

تواند به عناوان یاك عامال مهام در تولیاد گردد. تحقیقات بازاریابی همچنین میتمرکز آن بر روی نیازهای بازار بلمداد می

 های سازمان در جستجوی فياالنه و تولید اطالعات مناسا بازار به منظاورهو  در بازارگرایی مطرح شود و به تمرکز تال 

 مین نیازها و خواسته های مشتریان کمك نماید. بت

یابناد. از ایان رو گردد که طی آن اطالعات از بازار دریافات، تحلیال و انتشاار میتحقیقات بازاریابی به فرآیندی اطالق می 

به طور کلای  (.McPhail et al. 2005تواند در تطابق و هماهنگی سازمان با محیر تجاری نقش بسزایی را ایفا نماید)می

عبارتسات از شناساایی، جما  آوری، تحلیال و انتشاار ،  2884و 2888 در سالهای Malhotraبه زعم  تحقیقات بازاریابی

البتاه بازاریاابی. هاا در هدفمند و سیستماتیك اطالعات برای اتتای تصمیمات مرتبر با شناساایی و حال مساائل و فرصات

Aaker ( 2005 بر این باور است که تحقیقات بازاریابی نه تنها باید به تهدیدات و فرصت های محیطی یاسخ دهد بلکاه  .)

   .کید کندببیشتر باید بر جهت گیری به منظور دستیابی به مزیت یایدار ت

وبرو هستند اهمیات هایی که با ربابت شدید رهمزمان با ورود به عصر جدید، تحقیقات بازاریابی بیشتر و بیشتر برای شرکت

گاردد. در ابتادا، سارعت تجاارت ( دو دلیل عمده برای رشد مستمر تحقیقات بازاریابی یکار می1999 ) Barnard.یابدمی

دوم آنکاه، رشاد مساتمر  اسات و واسطه وجود و عرضه کامپیوترها، تکنولوژی دیجیتال و وسائل ارتباطی افازایش یافتاههب

سیستم باین المللای جدیادی از  ،رای عملیات جهانی است، همانگونه که یایان جنگ سردتحقیقات بازاریابی، امری صریح ب

 . جهانی سازی ایجاد نموده است

( نشان  دادند که تحقیقات بازاریابی به رو  منطق فازی میتواند جایگزین روشاهای سانتی انادازه 2811چنگ و همکاران)

بین بازارگرایی و عملکارد باناك هاای تجااری کشاور باا برخای د که ( نیز دریافتن1337گیری شود. دیوانداری و همکاران)

اصالحات مورد تایید می باشد. هم چنین تمامی مولفه های مدل به طور مستقل حایز اهمیت هستند. عوامال اصالی مادل 

بوط به عوامل تحقیق )شامل بازارگرایی، ایجاد ارز  و عملکرد(، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مولفه های مر

بازارگرایی و بابلیت هاای ارتبااطی همبساتگی متبات و ( نیز دریافتند که 1391زهدی و هاشمی) .سه گانه یکسان نیستند

 .مينی داری وجود دارد

 

 نتیجه گیری

اهنگی در بین ربیا گرایی، مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای، مدیران بر این باورند که اثر تحقیقات بازاریابی بر هم

تواند از دوجنبه مورد بررسی برار گیرد. اول آنکه ممکن است مدیران بر این باور باشند بین وظیفه ای بیش از بقیه است می

                                                           

7- Return on Equity(ROE) 

8- Return on Asset (ROA) 
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تواند کمك شایان توجهی را در افزایش تواناایی کارکناان باه منظاور یاساتگویی باه مشاتریان و که تحقیقات بازاریابی می

هاا از آن جهات کاه ویی به محیر را دارد. از طرفی ممکن اسات مادیران ایان آژانسافزایش کل توانائی شرکت در یاستگ

های نابص و اندك در درك آنهاا گرایش به مشتری و رببا حالتی انتزاعی دارند و از طرفی به دلیل عدم آموز  و یا آموز 

مطاليه ای ییراماون بررسای اثارو یاا عاجز مانده اند. با توجه به آنکه براساس جستجوها و مطاليات صورت گرفته هیچگونه 

ی تحقیقات بازاریابی با بازارگرایی یافت نشد، از این رو امکان بیاس نتایج این مطاليه با سایر مطاليات در ایان زمیناه رابطه

 میسر نگردید.

زاریابی با عملکارد از طرفی، براساس مطاليات صورت یتیرفته، هیچ مطاليه یژوهشی نیز به بررسی اثر و یا رابطه تحقیقات با

هاای ماورد بررسای، تحقیقاات بازاریاابی اینگوناه بار عملکارد تابثیر نپرداخته است. دلیل آنکه چرا از منظر مدیران آژانس

توان در چند مقوله تبیین نمود. نتست آنکه براساس نحاوه یاساتدهی اغلاا مادیران، بررسای مقاررات و گتارد را میمی

در صنيت کمترین اهمیت را در تاثریتیری عملکرد از تحقیقاات بازاریاابی دارد. ایان بادان بوانین و روندهای تجاری جدید 

مينا است تفکری که بر صنيت حکمفرماست با انجماد همراه است و روندهای تجاری جدید هم متناسا با این فضا نیسات. 

هنوز به دنبال سنت گرایی در تجارت است باا البته این مسبله خود نیز از دو جنبه بابل بررسی است: اول آنکه نگاه مدیران 

آنکاه رونادهای تجااری جدیاد وارد ایاان صانيت شاده اسات. مقولاه کلاای دیگار کاه بسایاری از محققاان و دانشاامندان 

ید دارند نیز ممکن است در اینجا صاادق ( بر آن تبک2005)  Aaker(و  2004) Malhotra(و  2005) McPhailمانند

باشد. این دانشمندان ميتقدند که مدیران همواره نسبت به مناف  حامل از هزینه های تحقیقات بازاریابی تردید دارند. یکای 

رساد باه بایست هزینه صر  تحقیقات نمایند. البتاه باه نظار میاز دغدغه های مدیران امروز آن است که تا چه میزان می

ا انتزاعی بودن و ناملموس بودن اثر تحقیقات بر عملکرد، این مسبله یك آشفتگی یهنی دائمای بارای مادیران خواهاد سب

 بود. 

یساندد روشن است که دنیای تجارت امروز، نگاه کوته بین و سهل انگار را نمی یتیرد و بدون تردید آنهایی را بارای بقاا می

فته باشند. بسر این نحوه تفکر در شکل اجتماعی، اگرچه متموم و مقبوح اسات اماا که آئین نبرد و ربابت را به خوبی فراگر

باید توانایی رویاارویی خاود را بارای ها را اینگونه برمی گزیند. از این رو مدیران نه تنها میدنیای تجارت خواه ناخواه شرکت

دد افازایش تاوان باالقوه خاود در یاساتگویی باه انطباق و همسازی با محیر تقویت نمایند، بلکه باید با آینده یژوهی درص

های محیر برآیند. آنچه مسلم است تحقیقات بازاریابی چشامان مادیران را در تحلیال و شاناخت عناصار و اجازاء و چالش

ت توانند با بهره گیری ضابطه مند و کارآمد از نتایج حاصال از تحقیقااگشاید و از سویی دیگر مدیران نیز میعوامل بازار می

دانناد های بازارگرایی را در خود تکوین و تکامل بتشند. بدیهی اسات آنهاا کاه میخود را با بازار هماهنگ نمایند و اندیشه

چگونه به بازار نظر بیافکنند، چگونه به آن بیاندیشند و چگوناه در رویاارویی باا آن تيامال کنناد، تواناایی ارتقاای ساطوح 

های ایرانی نیز اگرچه تاکنون بدلیل عدم تجربه و یا اندك فيالیات در بازارهاای رکتکارکردی خود را نیز خواهند داشت. ش

ربابتی، ضرورتی برای توجه به این موضوعات در خود احساس نکرده اند؛ اما با افزایش ربابت در بازارهاا، خصوصای ساازی، 

ق و شایساته نیازمناد توجاه باه های خارجی و فيالیت در بازارهاای باین المللای، باه منظاور حضاوری موفاحضور شرکت

 باشند.   های بازار و گرایش همه جانبه به بازار میخواسته
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