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 چکیده
مشتری بهه مملرهر     یها ارزشتا از طريق خلق  کند يمکمک  ها شرکتبازارگرايي که به 

هدف اين پژوهش بررسي  برتری  ست پيدا کنند، قلب تفرر و شيوه بازاريابي مدرن است.

نهوووری بههر مملرههر     سههازی یتجهار و قابليههت   بازاريهابي  هههای يهت قابلتهثيير بههازارگرايي،  

. است يسازمانبازاريابي و قدرت  های یاستراتژ گر يلتعدبه نقش  با توجهبيمه   یها شرکت

، توصيفي پيمايشي ها  ا هووری  جمع يوهشپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربر ی و از نظر 

. با استفا ه از استوماری پژوهش حاضر شامل نمايندگان شرکت بيمه سينا  جامعهاست. 

 از نماينهدگان ايهن شهرکت   مجمومهه پرسشهنامه    86وتحليهل   برای تجزيه PLS3افزار  نرم

بيمهه بهر قابليهت     یهها  شهرکت بهازارگرايي  کهه    ريافتنهد  محققان شده است.  ووری جمع

 ههای  يتقابل  ار . يرتثي ها شرکتون های بازاريابي  يتقابلو  مملرر ، نوووری  سازی یتجار

  نوووری  سازی یتجارقابليت    ار . يرتثي ها شرکتمملرر  ون بر  بيمه  یها شرکتبازاريابي 

 يرتهثي  ،ههای بازاريهابي   اسهتراتژی    ار . يريتهث  هها  شهرکت بر مملرهر  ون   بيمه  یها شرکت

و تعهديل   کند يمرا تعديل  ها شرکتبر مملرر  ون  بيمه  یها شرکت  بازاريابي های يتقابل

مملرهر     ،بيمهه  یها شرکت بازاريابي های يتقابل يرتثياني قدرت سازم ، امااستون مثبت 

بازاريهابي و قابليهت    های يتقابلد که ش. همچنين مشخص کند ينم را تعديل ها شرکتون 

 نوووری ميانجي جزئي هستند. سازی یتجار

 سهازی  یتجهار  ههای  يهت قابلبازاريابي،  های يتقابلبازارگرايي، مملرر ، : کلیدی های هواژ

 بازاريابي های یاستراتژقدرت سازماني،  نوووری،
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 مقدمه

 نظهر    در   کشهور    آن   صنعت بيمهه    کشورها،   يافتگي توسعه   پارامترهاي   از   يکي   امروزه
  از   يکهي    عنهوان   بهه    کشهوري    ههر    در   بيمه   نفوذ  ضريب    که   اي گونه  به   شود،  مي   گرفته  
نيز، ضهريب نفهوذ    در کشور ما    . است   اقتصاد   زمينه   در   آن کشور   رشد   هاي شاخص 

در  درصهد  ۲.۲ميهزان   از  ،توليد ناخالص داخلهي اسهت  بيمه به   بيمه که نسبت حق
(. ۱۳۹6مرداد )گزارش بيمه مرکزي در مجمع عمومي  است عبور کرده  ۱۳۹۵سال 

آمهدن   بهه ووهود  باعه     ،هبود ارائهه خهدمت  افزايش کيفيت و ب اين روند همراه با 
ها  هر کدام از آن گردد تا  بيمه شده است و سبب مي يها شرکتفضاي رقابتي ميان 

هاي مختلف بازاريهابي   تداوم حيات خويش به تدوين و اوراي سياست براي بقا و 
 ،راسهتا در ايهن   دسهت يابنهد.   بالفعل و بهالقوه خهود   مشتريان  وهت تأمين نيازهاي 

چههار  ن بازاريابي خدمات به علهت دارابهود   اوماع کلي ميان محققان اين است که
 يريناپههر کيههتفک فناپههريري، بههودن، نههاملمو  يعنههيفههرد  منحصههر بههه يژگههيو

آن  ليه وتحل هيه و تجزاسهت   کاال متفهاوت بازاريابي  از يريرپرييو تغتوليدومصرف 
بهه مشهک ت    تواننهد  هه  مهي   بهه نوبهه خهود،    ها . اين ويژگيتر باشد مشکلشايد 

بهازارگرايي   .ووهود آورنهد   را بهه تهديداتي  و ها ه  فرصت و شوند مديريتي منجر
هاي بازاريابي شرکت داشته باشهد،   ممکن است نقش مهمي در استفاده از توانمندي

ههاي مفيهدتر دارنهد )وو و     بازار تمايل به توسعه قابليت بر يمبتنهاي  شرکت چراکه
هها تلقهي    از توانايي يبرخ يمناد عنوان بهمشابه، بازارگرايي نيز  طور به(. ۲۰۱۰لي، 
ههاي بازاريهابي پويهاي بازاريهابي و      شود. در حقيقت، بازارگرايي يکي از قابليت مي

(. ۲۰۱4، ؛ مولينهها و همکههاران۲۰۱6)تاکاتهها،  بههر بههازار اسههت يههک دارايههي مبتنههي
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و  رديه گ يم برسازمان را در يکه تماماست  يا گستردهيک مفهوم بسيار  بازارگرايي 
 اسهت  درون سهازمان ينهدهاي  ابازار شامل مشهتريان، رقبها و فر  محيط  آن برتمرکز 

نقش اصهلي آن   است که(. بازاريابي تنها فعاليت تجاري ۲۰۱4 1،)لد  و همکاران
به نحوي بهتهر از   ها آنمشتريان و ارضاي نياز  و ترويحات ها خواستهدرك نيازها، 

درك بازار و ارتباط بها   توانايي سازمان در توان يمبازاريابي را  يها تيقابل رقباست.
ههاي   (. توانمنهدي ۱۹۹4 2،ديبهه نقهل از    ؛۱۳۹۲)خيري و روشني  ستمشتري دان
ها بايد براي رسهيدن   کند که شرکت مفاهي  حياتي شناسايي مي عنوان بهبازاريابي را 

 ههايي  ، سهازمان 3محور -طبق ديدگاه منبع .به مزاياي رقابتي خود از آن استفاده کنند
)منهابع   هها  تيه قابل نيه از ا)منابع توليهدي( و توانهايي اسهتفاده     ها تيقابلکه داراي 

 ،4)دسهاربو و همکهاران   ابندي يموري بااليي دست  مديريتي( هستند، به رشد و بهره
از طريهق   تواننهد  يمه  هها  شهرکت کهه   کنهد  يمبيان  5،بر قابليت تئوري مبتني (.۲۰۰7
بي، مزيهت رقهابتي بهه دسهت     چون قابليت بازاريها  ييو مجزامشخص  يها تيقابل

فعلهي و   يهها  تيه قابل توسهعه بايد براي حفظ و  ها شرکت کند يمآورند و پيشنهاد 
؛ زيرا شرکت که کنند يگرار هيسرمامداوم و مستمر  طور بهولوگيري از تقليد رقبا، 

 يازهها ين ييشناسها دادن برتهري در   بها نشهان   توانهد  يمقابليت بازاريابي قوي دارد، 
مشتريان و درك عوامل تأثيرگرار بر رفتار انتخاب آنان، به اهداف و موقعيهت برتهر   

سود بيشهتر   هيحاشنسبت به بِرند رقبا دست يابد و اين امر براي شرکت  برند خود
 (.۲۰۰8 6،)چيهو، يهان و چهي    را در پي خواهد داشهت  عملکرد برترآن  به دنبالو 
ت، بازتهابي از توانهايي آن شهرکت بهراي     ، قابليهت بازاريهابي ههر شهرک    گريد انيب به

محصوالت و خدماتش از رقبا و ايجاد برنهدهاي موفهق اسهت؛ زيهرا      متمايزساختن
بيشهتري را در بازارههاي    يهها  مهت يقتواننهد   مهي  تجاري قوي يها نام با ها شرکت

                                                                 

1. Lettice 

2. Day 

3. Resource-based-view 
4  . DeSarbo 

5  . Capability-based theory 

6  . Chew, Yan, Sh. & Cheah 
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 .(۲۰۰۳، 1خاروي تحميل کنند و سودآوريشان را افزايش دهند )ويراواردنا
وکهار نقهش مهمهي در     کسهب  در ينهوآور   يسهاز  يتجارت از ديگر سو، قابلي

. نهوآوري ممکهن اسهت    کنهد  ايفا مي يرقابتچگونگي رقابت يک شرکت در محيط 
 باههدف برنامهه   ايه  يآور فهن شکل وديد محصول، يک سيسهت  اورايهي،    عنوان به
 نهوآوري انگيهزه   بهراي   وکارهها  کسهب افزايش عملکرد ديده شود. هر چيزي که به  

 يا خدمت به مشهتريان بهالقوه   درازمدتدهد، تضمين کارايي، بهبود عملکرد در  مي
 (.۲۰۰۹، 2)دامانپور و همکاران بهتر است
 در زمينهه ايجهاد شهغل    ها آنتووه و  به دليل نقش قابل ،مهيب يها شرکتبقاي 

ور رشهد اقتصهادي تووههات    موته  عنهوان  بهه  يندگي( و توليد درآمد)اعطاي کد نما
بايهد در وههت مسهير     مهه يب يهها  شهرکت  . کهرده اسهت  به خود ولهب   بسياري را

تهر   بتوانند فضاي مووود در صنعت بيمه را رقهابتي  استراتژيک وديد قرار گيرند تا 
و اوهراي   ههاي آينهده بهه دسهت آورنهد. اتخهاذ        نمايند و قدرت مهالي را در سهال  

ها و کهارگزاران   آنو نمايندگان هاي بيمه  بازارگرايي در ميان شرکت مؤثرهاي  شيوه
  .مدت کمک خواهد کرد ها در طوالني عملکرد آن به افزايش پتانسيل رشد و 

بهازارگرايي و    و نيهز وايگهاه ويهژه    ذکرشهده بنابراين با در نظر گرفتن مهوارد  
خدمات  دهنده ارائه يها شرکتنوآوري در   يساز يتجارقابليت بازاريابي و قابليت 

حاضر به شرح زير  پژوهشمحقق در   د که دغدغهکرادعا  توان يم ينوع بهاي،  بيمه
    :است

 بهر  ينهوآور   يسهاز  يتجهار و قابليهت   بازاريابي  يها تيقابلارگرايي، باز ريتأث
بازاريهابي و   يهها  ياسهتراتژ  گهر   تعهديل  به نقش  با تووه بيمه يها شرکتعملکرد 

 قدرت سازماني چگونه است؟
 
 
 

                                                                 

1  . Weerawardena 

2  . Damanpour, Walker, & Avellaneda 
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 چارچوب نظری تحقیق

 مدل تحقیق

 کيه  يرقهابت منبهع مزيهت    عنهوان  بهه بازاريابي و نوآوري  يها تيقابلبازارگرايي و 
قابليهت   يهک يهک شهرکت بايهد در     بهازارگرايي  بودن تر کند. قوي شرکت عمل مي

بر توانايي يک شرکت براي يهادگيري   عمدتاً ييبازارگرا. بازاريابي برتر آشکار شود
در بهازار   مسهئله کند تها بهه چنهدين     ميها، مشتريان و رقبا تمرکز  با تووه به کانال
 .واکنش نشان دهد

اط عات مربوط بهه بهازار را در    ،سيستماتيک طور بهبازار  بر يمبتنهاي  شرکت
بهازارگرايي   ريتهأث کنند و  آوري، تحليل و استفاده مي ها ومع ر شرکتديگمقايسه با 

 1واورسهکي بهه گفتهه کوهليهو    . کننهد  ارزيهابي مهي   يدرست بهبر عملکرد شرکت را 
، شامل توليهد اط عهات   ،2نسل گسترده اط عات بازار عنوان بهبازارگرايي (، ۱۹۹۰)

واضه  اسهت کهه     .استآوري شده  دهي به اط عات ومع پاسخ و انتشار اط عات
يند ايجاد و انتشار اط عات بهازار بهراي   ايک فر عنوان بهبازارگرايي را  ،اين تعريف

ها  کشد و يک منبع بزرگ مزيت براي شرکت وير ميارائه ارزش بهتر مشتري به تص
دههد تها    اين امر به شرکت امکان اسهتفاده بهتهر از منهابع را مهي     شود. محسوب مي

، و همکهاران  4وائهو  ؛۲۰۰۵، 3)کيرکا و همکاران ارزش بهتر مشتريان را برآورده کند
 .(۲۰۱7، 5و رحمان کامبوج ؛۲۰۰۹

اي که ارزش مشتري بهتهر   منابع به شيوهاين عمل ايجاد اط عات و استفاده از 
تا پايگاهي بهراي مزيهت رقهابتي ايجهاد      نمايد ها کمک مي را تسهيل کند به شرکت

 يهها  تيه مزيکي از منابع مهه  بهراي افهزايش     عنوان بهبازاريابي  يها تيقابل کنند.
را براي انتقال  شانيها تيقابل ها شرکت. شوند يمرقابتي براي يک شرکت محسوب 

بازاريابي خهود   يها ياستراتژ)محصوالت و خدمات( بر مبناي  ها يخرووبع به منا
                                                                 

1  . Kohli & Jaworski 

2  . Organization-Wide Generation 

3  . Kirca 

4  . Zhou  
5  . Kamboj & Rahman 
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بر روي عملکرد آن مهؤثر اسهت و باعه      شرکت کي يها تيقابلبرند و  مي به کار
لهي و همکههاران   در پههژوهش(. ۲۰۰۵، 1مورگهان  و يسا)ورهه  شههود يمه بهبهود آن  

هاي اصلي بازاريهابي   قابليت عنوان بهتجاري و قابليت نوآوري  نام ، قابليت(۲۰۱۱)
ههدف   عنوان بهتجاري قدرتمند  اهميت ايجاد نام که يطور به ،اند شده  گرفته در نظر
مطالعهات   ماننهد ) بازاريهابي بهوده اسهت    قاتيدر تحق ها سازمانبسياري از  نخست
در  حاضهر  پهژوهش بنهابراين مهدل    (.۲۰۰۲ ،هوفلر و کلر ؛۲۰۰۱کلر  ؛۱۹۹7پريير، 
بازاريابي و نهوآوري بهر عملکهرد     يها تيقابلزارگرايي، با ريتأثطه با در راب ۱شکل 
بازاريهابي و قهدرت    يهها  ياسهتراتژ  بهه نقهش تعهديلگر     با تووهبيمه  يها شرکت

 .شده است برگرفته  مووودسازماني از تحقيقات 

 مدل مفهومي پژوهش .١ شکل

 
 و همکاران 4تواني-(؛ نجفي۲۰۱7) 3؛ کامبوج و رحمان (۲۰۱6) و لي 2کاکوالتيبرگرفته از مطالعات 

 (۲۰۱7) و همکاران 5(؛ لي ۲۰۱6)

                                                                 

1  . Vorhies, Morgan 
2  . Cacciolatti 

3  . Kamboj & Rahman 

4  . Najafi-Tavani 
5  . Lim, Darley & Marion  

 بازارگرایی

 بازاریابی یها یاستراتژ

 قدرت سازمانی

 نوآوری یسازیتجار قابلیت

 بازاریابی یهاتیقابل

 عملکرد شرکت

H1 

H2 

H3 

H5 

H6 

H7 

H4 
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 تحقیق شناسی روش

از نظهر شهيوه گهردآوري و     و تحقيق، کاربردي اسهت نظر هدف  از پژوهش حاضر
بهه اينکهه در پهي     بها تووهه  تحليل اط عات نيهز، توصهيفي و از نهوع پيمايشهي و     

، در زمهره  اسهت ههاي فرهنگهي    ها و نگرش تاثيرگرار بر ارزش يها مؤلفهشناسايي 
، دهنهد  يمه . وامعه آماري اين پژوهش را تشهکيل  دشو يمي محسوب تحقيقات علّ

. با اسهتع م از سهايت بيمهه مرکهزي و سهامانه      گردد يم يآور ومع، شود يمارسال 
در تههران و   حقيقهي فعهال   نماينده ۱۰۰تعداد کل وامعه آماري مشتمل بر  سنهاب
پههژوهش را  يههها دادهبههراي اينکههه بتههوان   . اسههتنماينههده در اسههتان البههرز   ۱7
لهرا، از   اده شهود.  آماري اسهتف  يها روشو سپس تفسير کرد، بايد از  ليوتحل هيتجز

 يهها  هيفرضه آمار توصيفي براي توصيف متغيرها و از آمار استنباطي بهراي آزمهون   
 بهه    سهاختاري    معهادالت    آزمهون    از   اسهتفاده    ، بارو نيا از .گردد يمپژوهش استفاده 

   سهازي  مهدل  يبهرا  .  شهود   مي   پرداخته وابسته   متغير   به   مستقل   متغيرهاي   اثر   سنجش  
 .دشو استفاده مي    PLSافزار   ييدي از نرمأت   عاملي   تحليل   و   ساختاري   معادالت

 اهداف تحقیق

آن   نهوآوري   يسهاز  يتجهار بيمهه بهر قابليهت     يهها  شهرکت بازارگرايي  ريتأثتعيين 
 ؛ ها شرکت
 ؛ها شرکتبر عملکرد آن  بيمه  يها شرکتبازارگرايي  ريتأثتعيين 
 ؛ها شرکتبازاريابي آن  يها تيقابلبر   بيمه يها شرکتبازارگرايي   ريتأثتعيين 
 ؛ها شرکتعملکرد آن   بيمه  يها شرکت  بازاريابي  يها تيقابل   ريتأثتعيين 
بهر عملکهرد آن    بيمهه   يهها  شهرکت   نهوآوري   يسهاز  يتجهار قابليهت     ريتأثتعيين 
 ؛ها شرکت
بازاريهابي   يهها  تيه قابل ريتهأث هاي بازاريابي بر  استراتژي گر ليتعدنقش  ريتأثتعيين 
 ؛ها شرکتبر عملکرد آن  بيمه  يها شرکت
بازاريهابي   يهها  تيه قابل ريتهأث قهدرت سهازماني بهر     گهر  ليتعهد نقهش   ريتهأث تعيين 
 .ها شرکتبر عملکرد آن  بيمه  يها شرکت
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 تحقیق های فرضیه

 .دارد ريتأث ها آن ينوآور  يساز يتجاربيمه بر قابليت  يها شرکتبازارگرايي 
 دارد. ريتأث ها شرکتبر عملکرد آن  بيمه  يها شرکتبازارگرايي 
 دارد. ريتأث ها شرکتبازاريابي آن  يها تيقابلبر   بيمه يها شرکتبازارگرايي 

  دارد. ريتأث ها شرکتبيمه عملکرد آن  يها شرکت بازاريابي  يها تيقابل
  دارد. ريتأث ها شرکتبر عملکرد آن  بيمه  يها تشرک  نوآوري  يساز يتجارقابليت 
بهر عملکهرد آن    بيمه  يها شرکتهاي بازاريابي تاثيرقابليت هاي بازاريابي  استراتژي
 .کند يمرا تعديل  ها شرکت

بهر عملکهرد آن    بيمهه   يهها  شهرکت   ههاي بازاريهابي    ثيرقابليهت أت قدرت سهازماني 
 .کند يمرا تعديل  ها شرکت

 تحقیق های فرضیهآزمون 

 ارزیابی مدل ساختاری

مرحله بعد به دنبهال ارزيهابي    ؛شد دييتأسنجيده و  ،روايي و پايايي مدل که يهنگام
هها   بيني مدل و روابط ميان سازه پيش يها تيقابلنتايج مدل ساختاري شامل بررسي 

و معنهاداري   مدل ساختاري پژوهش با تووه به معناداري ضهرايب مسهير آن   است.
 .استزير  صورت بهن ضرايب اي

  



 251     نوآوري بر... سازي،  و قابليت تجاري بازاريابي   ررسي تأثير بازارگرايي، قابليتب

 مدل ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير .2شکل 

 

 مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب مسير .٣شکل 
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 ها هیفرضآزمودن 

 پژوهشهگر گيهري، سهاختاري و مهدل کلهي،      هاي اندازه پس از بررسي برازش مدل
را انجام  شده ارائهبر اسا  مدل  پژوهشهاي  يابد بررسي و آزمون فرضيه اوازه مي

 دهد.

 تحقيق هاي فرضيهنتايج کلي بررسي  .١جدول 

 ها فرضيه رديف
 مسيرضرايب 

 بتا()
t-value  بيني پيشنتيجه 

١ 
بیمه بر قابلیت  های شرکتبازارگرایی 

 دارد. تأثیر ها آن نوآوری   سازی تجاری
0/66 25/20 

از نظر آماری  تأیید
 درصد 99با اطمینان 

2 
بر عملکرد آن  بیمه  های شرکتبازارگرایی 

 دارد. تأثیر ها شرکت
0/106 41/2 

از نظر آماری  تأیید
 درصد 95با اطمینان 

٣ 
 های قابلیتبر   بیمه های شرکتبازارگرایی 

 دارد. تأثیر ها شرکتبازاریابی آن 
0/77 31/36 

از نظر آماری  تأیید
 درصد 99با اطمینان 

4 
بیمه  های شرکت  بازاریابی های قابلیت

  دارد. تأثیر ها شرکتعملکرد آن 
0/66 97/14 

از نظر آماری  تأیید
 درصد 95با اطمینان 

5 
های  شرکت  نوآوری  سازی تجاریقابلیت 

  دارد. تأثیر ها شرکتبر عملکرد آن  بیمه 
0/190 34/5 

از نظر آماری  تأیید
 درصد 99با اطمینان 

 گیری نتیجه

اسهتراتژيک و نتهايج عملکهرد شهرکت      يريگ وهتبازاريابي نقش مهمي در تعيين 
يهک   عنهوان  بهو ناملمو   ها در کسب و تبديل منابع ملمو   توانايي   .کند بازي مي

شهوند   کننهده مهه  ايجهاد ارزش و مزيهت رقهابتي در نظهر گرفتهه مهي         عامل تعيين
رشته بازاريابي، مفهوم توانهايي   پيش از ظهور  (.۲۰۱6، 2و لي کاکوالتي ؛1،۲۰۱۲لي)

علمي مانند مديريت استراتژيک، علوم اوتمهاعي،   يها حوزهديگر در  يها رشتهدر 
بيشترين اهميهت را بهراي    ها ينهزمفلسفه و اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفت. در اين 

اقتصاد رفاه، فلسفه سياسي، تفکر توسعه، اسهتراتژي و سياسهت اوتمهاعي دارد. در    
در ادبيات بازاريابي اسهتفاده   اي يندهفزا طور به 3«ها قابليت» گرشته اصط ح ياه دهه

                                                                 

1  . Lee  
2  . Cacciolatti 

3  . Capabilities 
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يهک موضهوع     بهه ناميده شده است و  1«بازاريابي هاي يتقابل» عنوان بهشده است و 
 هها  شهرکت  و بسهيارمتغير،  پويها  پيچيده، يطدر محتحقيقاتي مه  تبديل شده است. 

روزافهزون   بهبود در را آنها بتوانند هستند که هايي ياستراتژ و اتخاذطراحي  نيازمند
بقها   قهادر بهه  ههايي   شهرکت  ،چنين محيط رقابتي در زيرا. ياري رساند عملکردشان
بهازار  بها شهرايط متغيهر و پويهاي      را خهود  رقابت وانمانده و از گردونه هستند که

 ،ارزش ،در سطوحعدم تجانس  بر منابع ديدگاه مبتني بر اسا کنند. همگام  يرقابت
علت اصهلي   ،ها شرکت هاي يتو قابلبودن منابع  وانشين يرقابلغ و تقليدي غيرقابل
 (.۲۰۰۵، 2مورگان و  ورهايساست ) ها آنعملکرد ميان  يها تفاوت

 ههاي  يهت قابلانهد کهه بهازارگرايي و     اگرچه تعدادي از مطالعات پيشنهاد کهرده 
، تحقيهق در  شهده اسهت  نجر ها م بازاريابي و نوآوري به مزيت رقابتي براي شرکت

 .شهده اسهت  محدود  ها ينهزمبه ادبيات مووود در اين  تنها مورد نقش اين متغيرها،
ههاي   بازاريابي اسهت و قابليهت   هاي يتقابلرويکردي در وهت توسعه  بازارگرايي

خهود بهه مزيهت     نوبهه  بهه گرارند کهه   مي يرتأثبازاريابي بر عملکرد و افزايش سود 
 ههاي  يهت قابلتها زمهاني کهه يهک شهرکت       بنابراين. کند ها کمک مي رقابتي شرکت

 حهال  يندرعريزي نکند، مزيت رقابتي و  را با موفقيت پايه بازاريابي و نوآوري خود
 تواند رخ دهد. نمي افزايش عملکرد

شهرکت دارد، بها    3که بهر قابليهت نهوآوري    يريتأث واسطه بهبازارگرايي اغلب 
نسبت داده  R&Dنوآوري اغلب به عملکرد  ينکها باووودملکرد در ارتباط است. ع
که خارج از دپارتمان تحقيهق و   وکار کسبشود، ولي نوآوري محصول و فرايند  مي

کهادر   ،مثهال  عنوان بهبرخوردار است.  اي يژهونيز از اهميت  گيرد يمتوسعه صورت 
فروش در موقعيتي قرار دارند که به اط عهات مسهتقي  مشهتري و رقبها دسترسهي      

سزايي در فرايند نوآوري شرکت داشته باشند. در حقيقت  هتوانند سه  ب دارند و مي
نشان  (۲۰۱۰) 1و ووشي 4(۲۰۰6ويلبيکر )و  ريدنور وودسون، شونبکلر، گوردون،

                                                                 

1  . Marketing capabilities  
2  . Vorhies and Morgan 

3  . Innovation 
4  . Judson, Schoenbachler, Gordon, Ridnour, and Weilbaker  
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 سهازمان  يهار اخترا در  يا واسهطه ات بهدون  اط ع توانند يم (1)دادند که فروشندگان
اي اسهت ولهي هميشهه    رغ  اينکه بازارگرايي داراي سهوابق ديرينهه   علي قرار دهند.

(. ۲۰۰۵، و همکههاران 2کيرکههااسههت )مثبتههي بههر عملکههرد شههرکت نداشههته   يرتههأث
بيشتري بر عملکرد دارد همچنان  يرتأثشرايطي که تحت آن بازارگرايي  ،ديگر يانب به

 هاي بيشتري نياز دارد. به بررسي
مشهتري و   تووهه  ولببيمه،  يها شرکترقابت حاک  بين  بنابراين با تووه به

سهازمان و افهزايش سهه  بهازار کمهک       يهک  يهت موفق تواند به  مي افزايش عملکرد
 گيهري  ي تصهم   از فرايند بخشي ها، فراواني کند. گردآوري اط عات در مورد گزينه

دربهاره  مسهتمري     و   دقيهق    بررسهي   ، بيمهه    ههاي  شهرکت    از   همچنين بسياري است.
عملکهرد     بهر    آن   ثيرأت   و   بازاريابي و نوآوري و همچنين ابعاد بازارگرايي هاي يتقابل

  دهند. نمي   انجام   شرکت
  

                                                                                                                                              

1  . Joshi  
2  . Kirca  
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