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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی خردهفروشی بر کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی
عوامل مرتبط (با نگرش بر روابط کانال خردهفروشی) است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر
گردآوری اطالعات از نوع تحقیق همبستگی است .در این مطالعه برای جمعآوری دادهها از روش تحقیق
میدانی و بهکارگیری پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری مدیران فروشگاه زنجیرهیی رفاه در شهر
تهران است  .در این تحقیق ،به دلیل محدود بودن حجم جامعه ،حجم جامعه با حجم نمونه برابر است.
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان جامعه آماری و استادان
بازاریابی تایید شد است .پردازش دادهها از طریق نرمافزار اسپیاساس انجام شده است .یافتههای
پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازارگرایی خردهفروش بر هوش بازار تامینکننده ،هوش بازار تامینکننده بر
عملکرد تامینکننده ،بازارگرایی خردهفروش بر عملکرد تامینکننده ،هوش بازار تامینکننده بر رضایت
اقتصادی و اجتماعی خردهفروش ،رضایت اقتصادی بر رضایت اجتماعی خردهفروش است.
واژگان کلیدی :بازارگرایی ،خردهفروشان ،تامینکنندگان ،رضایت اقتصادی ،رضایت اجتماعی.
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 .1مقدمه

امروزه دنیای کسبوکار به محیطی پویا و رقابتی مبدل شده است و سازمانهای مختلف با
چالشهایی مثل سهم بازار و افزایش درآمد مواجه شدهاند و به دنبال افزایش بهرهوری بلندمدت،
رضایت مشتری ،وفاداری و تعهد کارکنان هستند.
صنعت خردهفروشی از نقشی کلیدی در توسعه و رونق بازارها ،صنایع و کشورها برخوردار
بوده و خود نیز در غالب فروشگاههای زنجیرهیی ،در بازارهای اقتصادی با رقابت فشرده و رشد
سریع مواجه است که این رشد سریع اقتصادی به ناچار خردهفروشان را تحت رقابت شدیدی قرار
میدهد.
بازارگرایی با ترکیب سه عامل زیر تشریح میشود:
 .1میزان مشتریگرایی شرکت
 .2میزان رقیبگرایی شرکت
 .3هماهنگی بین وظیفهیی در فعالیتهای بازاریابی ).(Narver and Slater, 1990
بازارگرایی منبع اساسی برای کسب مزیت رقابتی پایدار برای شرکت است و قابلیتهای
درک بازار و ارتباط با مشتری را برای شرکت فراهم میکند ).(Hunt and Morgan, 1995
بازارگرایی با افزایش سهم بازار و فروش ،موجب افزایش بهرهوری بلندمدت ،رضایت مشتری،
وفاداری و تعهد کارکنان میشود ).(Luo et al, 2005
از آنجاکه خردهفروشی یک سازمان شبکهیی است و محصوالت آن از تعداد زیادی
تامینکننده تهیه میشود و سفارش یک خردهفروش به توانایی او در هماهنگسازی زنجیره
فعالیتها و افراد بستگی دارد ) .(Elg, 2003بنابراین درک تاثیر بازارگرایی یک خردهفروش بر
روابط زنجیره تامین و در نتیجه تاثیر آن بر عملکرد کسبوکار خردهفروش ضرورت دارد؛ چرا که
عملکرد تجاری خردهفروش به شرکای آن (یعنی تامینکنندگانش) بستگی زیادی دارد .در طول
دو دهه اخیر ،ادبیات مربوط به روابط زنجیره تامین بر «رویکرد بازاریابی رابطهیی برای تبادالت
 »B2B1متمرکز شده است و تاکید بر داشتن ارتباط آن با وابستگیهای درونی ،اعتماد ،منافع
مشترک و تعهد بلندمدت دارد.
در تالش برای ارائه شواهدی مبنی بر بازارگرایی در روابط زنجیره تامین خردهفروشی،
بازارگرایی با رضایت خردهفروش از تامینکننده مربوط میشود؛ چرا که رضایتمندی یک متغیر
مهم در روابط زنجیره تامین است که به این شکل تعریف میشود «حالتی اثرگذار که از بررسی
تمامی جنبههای روابط کاری یک شرکت با شرکتی دیگر بهدست میآید»

).(Anderson and Narus, 1990
1. Business to business
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رضایت حاصل ارزیابی کلی عملکرد روابط شرکت است و سازه مهمی است که کیفیت روابط
بین اعضای کانال را نشان میدهد ) .(Rodriguez et al, 2006بر این اساس ،مهم است که
چگونگی تاثیر بازارگرایی خردهفروشان و تامینکنندگان بر رضایت خردهفروشان بررسی شود.
جهان در آستانه قرن  21با تحوالت بس شگرفی در زمینه بازاریابی و فروش مواجه شده است،
مفهوم این تحوالت این است که روشهای سنتی فروش در دنیای امروز کارایی گذشته را
نخواهد داشت و فروش سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروزی نیست؛ بنابراین در این سیر
تکاملی ،یکی از کانالهای فروش که خردهفروشان بودند ،نقش بسزایی ایفا کردند.
تحقیق حاضر به حلقه نهایی کانال توزیع ،یعنی خردهفروشان و روابطشان با تامینکنندگان
پرداخته و بررسی میکند که اگر خردهفروش بر اساس روند بازار پیش رود و سیاستهایش را با
سیاستهای بازار تطبیق دهد ،مساله مهمی در موفقیتش خواهد بود؛ چرا که این موضوع بازارگرا
بودن خردهفروش را نشان میدهد.
برخالف اهمیت اثباتشده بازارگرایی در عملکرد کسبوکار ،بازارگرایی در صنعت
خردهفروشی کمتر مورد آزمون قرار گرفته است و از آنجاکه موفقیت یک شرکت عالوه بر
عملکرد خود آن در کانال خردهفروشی ،به عملکرد هر یک از شرکایش نیز بستگی دارد؛ بنابراین
عملکرد کسبوکار بازارگرا خرده فروش با در نظر گرفتن تعامالت با سایر کسبوکارها مورد
بررسی قرار میگیرد و عملکرد سطح باالی شریک کانال ،اهمیت زیادی برای منافع اقتصادی و
اجتماعی شرکت دارد .از اینرو ،خردهفروشان انتظاراتی از تامینکنندگان دارند که آنها را به
سطحی از رضایتمندی برساند که جنبه مهمی در روابط زنجیره تامین خرده فروشی است.
مساله اصلی این است که بازارگرایی بر کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی خردهفروشی به چه
میزان تاثیر دارد؟
 .2پیشینه تحقیق

برای مطالعه بازار خردهفروشی ،مدل پیشنهادی تاثیر بازارگرایی خردهفروش بر عملکرد
کسبوکار خردهفروشی را از چارچوب روابط خردهفروش با تامینکنندگانش به تصویر میکشد.
بهطور اخص ،این مدل روابط بین بازارگرایی خردهفروش ،بازارگرایی تامینکننده ،عملکرد نقش
تامینکننده و رضایت اجتماعی و اقتصادی خردهفروش را نشان میدهد (شکل  .)1بازارگرایی با
مفهوم بازاریابی آغاز شد با این ایده که توجه مدیریت یک شرکت باید بر نیازهای مشتریان باشد
) .(Webster, 1993با گذشت زمان ،مفهوم بازارگرایی گسترش یافت و بهصورت سه مولفه زیر
ارائه شد:
 .1تولید هوش بازار در رابطه با نیازهای فعلی و آتی مشتریان (تولید هوش)؛
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 .2توزیع هوش در بین بخشها و واحدهای سازمان (توزیع هوش)؛
 .3پاسخگویی گسترده سازمان به اطالعات بازار (پاسخگویی) ).(Kohli and Jaworski, 1990
پژوهش حاضر شامل این سه بعد بازارگرایی برای خردهفروشان میشود .در این مطالعه
بازارگرایی تامینکننده فقط شامل درک خردهفروش از تولید اطالعات تامینکننده میشود (هوش
بازار تامینکننده) .اعتقاد براین است که اندازهگیری میزان درک خردهفروش از بازارگرایی
تامینکننده مناسبتر از دیدگاه تامینکننده از بازارگرایی خودش است؛ چون متغیرهای درونزا در
این مطالعه از دید خردهفروش اندازهگیری میشوند ،مثل رضایت اجتماعی و اقتصادی
خردهفروش؛ بنابراین خردهفروش نمیتواند همه جنبههای بازارگرایی تامینکننده را بهطور
مساوی مورد ارزیابی قرار دهد .در این تحقیق ،توجه فقط بر تولید اطالعات معطوف است؛ چون
تنها ناحیه از بازارگرایی تامینکننده است که خردهفروش قادر به شناسایی آن است (Chung et
).al, 2011

بازارگرایی خرده فروش و هوش بازار تامینکننده :سیگو و همکاران )1998( ،1با استفاده از
تئوری گروه مرجع ،یک گروه مرجع «گروهبندی مشخصی است که فرد از طریق رفتارها،
ارزشها و هنجارهای مشترک در آن گروه ،شناخته میشود» .در این تحقیق خردهفروشان مدرن،
گروه مرجع برای تامینکنندگانشان هستند و تاثیر هنجاری بر آنها دارند .از نظر چانگ و همکاران
( )2011خردهفروشان بازارگرا استاندارد بازارگرایی را تنظیم میکنند و تامینکنندگانی را که
می خواهند روابطشان را با آنها حفظ کنند ،مجبور به اتخاذ رفتارهای بازارگرا می کنند .تامینکننده
سعی میکند استاندارد بازارگرایی که توسط خردهفروش بازارگرا بهوجود آمده است را به منظور
حفظ روابط رعایت کند .از اینرو ،فرضیه زیر برای خردهفروشان پیشنهاد میشود:
فرضیه  .1بازارگرایی خردهفروش تاثیر مثبت بر هوش بازار تامینکننده دارد.
هوش بازار تامینکننده و عملکرد نقش تامینکننده :از نظر چانگ و همکاران )2011( ،در
زمینه روابط خرده فروش-تامینکننده نقش تامینکننده شامل ابعادی چون ارائه قیمت و حاشیه
سود مطلوب،تحویل سریع و ارائه پشتیبانی بازاریابی است .عملکرد نقش برتر یک تامینکننده
برای موفقیت عملیات یک خردهفروش ضروری است .یک تامینکننده بازارگرا زمان زیادی را با
شریک خود میگذراند تا جنبههای مختلف کسبوکار شریکش همچون مشتریان و محیط
کسبوکارش را بشناسد .کوهلی و جاورسکی ( )1990بیان میکنند که چنین تامینکنندهای به
1. Siguaw et al
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دنبال جمعآوری و تحلیل اطالعات بازار برای خردهفروش با توجه به رقبا ،تغییرات اقتصاد کالن،
مقررات دولتی ،و رویکردهای اجتماعی است که ممکن است بر مشتریان اثرگذار باشد .بر این
اساس ،کاالی یک تامینکننده بازارگرا نیازهای مشتریان را بهتر تامین میکند تا تامینکنندهیی
که بازارگرا نیست؛ عالوه بر این ،تامینکننده بازارگرا حاشیههای بهتر و حمایتهای ترفیعاتی
بیشتری را فراهم میکند و از آنجاکه نیازهای خردهفروش و شرایط کسبوکار را بهتر از
تامینکننده غیربازارگرا ،درک میکند ،میتواند کاال را به شیوهیی زمانبندیشده تحویل دهد.
نتیجه اینکه ،هرچه هوش بازار تامینکننده بیشتر باشد ،عملکرد نقش او افزایش مییابد؛ بنابراین
برای خردهفروشان فرضیه زیر ارائه میشود:
فرضیه  .2هوش بازار تامینکننده تاثیر مثبت بر عملکرد نقش تامینکننده دارد.
بازارگرایی تامینکننده و عملکرد نقش تامینکننده :این تحقیق نشان میدهد که
بازارگرایی تامینکننده میتواند مستقیما بر عملکرد نقش تامینکننده تاثیر گذارد .سیگاو و
همکاران ( )1998بیان میکنند که خردهفروشان با بازارگرایی باال اطالعاتی را درباره نیازهای
مصرفکننده ،رویکردها و تحوالت ،رقبا و محیط کسبوکار جمع میکنند .بر این اساس،
خردهفروشان بازارگرا دانش زیادی درباره صنایعشان دارند که به ایجاد دانش بیشتر از
تامینکنندگان بالقوه منجر و مبنای مقایسه مناسب برای انتخاب تامینکنندگان میشود؛ بنابراین
خردهفروشان بازارگرا به احتمال زیاد تامینکنندگانی با عملکرد نقش باال را انتخاب میکنند تا
خرده فروشانی که بازارگرایی کمی دارند .بر اساس استدالل فوق فرضیه زیر برای خردهفروشان
ارائه میشود:
فرضیه  .3بازارگرایی خرده فروش تاثیر مثبت بر عملکرد نقش تامینکننده دارد.
هوش بازار تامینکننده و رضایت اقتصادی و اجتماعی خردهفروش :از نظر چانگ و
همکاران )2006( ،هوش بازار تامینکننده برای افزایش رضایت اقتصادی خردهفروش ارائه شده
است؛ چون یک تامینکننده بازارگرا از طریق رفع نیازهای مشتریان خردهفروش ،کمک بیشتری
به افزایش حجم فروش و سود خردهفروش میکند تا یک تامینکننده غیربازارگرا .همچنین،
هوش بازار تامینکننده موجب افزایش رضایت اجتماعی خردهفروش میشود؛ چون یک
تامینکننده بازارگرا بهطور داوطلبانه «اطالعات و مزیتها» را با خردهفروش به اشتراک
میگذارد .از اینرو فرضیههای زیر ارائه میشود:
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فرضیه  :1-4هوش بازار تامینکننده تاثیر مثبت بر رضایت اقتصادی خردهفروش از تامینکننده
دارد.
فرضیه  :2-4هوش بازار تامینکننده تاثیر مثبت بر رضایت اجتماعی خردهفروش از تامینکننده
دارد.
عملکرد نقش تامینکننده و رضایت اقتصادی و اجتماعی خردهفروش :موفقیت یک
شرکت عالوه بر عملکرد خودش ،به عملکرد هر یک از شرکایش نیز بستگی دارد .عملکرد سطح
باالی شریک کانال اهمیت زیادی برای منافع اقتصادی شرکت دارد .از اینرو ،خردهفروشان
انتظاراتی از عملکرد نقش تامینکنندگان دارند و تامینکنندگانی را ترجیح میدهند که فراتر از
انتظاراتشان را تامین کنند .از آنجاکه عملکرد نقش برتر تامینکننده به عملکرد مالی بهتر
خردهفروش مثل فروش و سود کمک میکند .به نظر چاتریج و همکاران )1995( ،1هرچه
عملکرد نقش تامینکننده بهتر باشد ،رضایت اقتصادی خردهفروش از تامینکننده بیشتر میشود.
با توجه به مباحث باال میتوان فرضیههای زیر را مطرح کرد:
فرضیه  :1-5عملکرد نقش تامین کننده تاثیر مثبت بر رضایت اقتصادی خرده فروش از تامین
کننده دارد.
فرضیه  :2-5عملکرد نقش تامین کننده تاثیر مثبت بر رضایت اجتماعی خرده فروش از تامین
کننده دارد.
رضایت اقتصادی خردهفروش و رضایت اجتماعی خرده فروش :به نظر چانگ و همکاران،
( )2011روابط خردهفروش-تامینکننده در درجه اول رابطه اقتصادی است که در آن اعضا برای
بقا و رشد به درآمدهای اقتصادی وابسته هستند .زمانیکه رضایت اقتصادی سطح باالی
خردهفروش از تامینکننده وجود دارد ،خردهفروش به احتمال زیاد به شرایط چالش برانگیز خاص
پاسخ مطلوب و سازنده دهد که به افزایش رضایت اجتماعی خردهفروش منجر میشود؛ بنابراین
فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  :6رضایت اقتصادی خردهفروش تاثیر مثبت بر رضایت اجتماعی او دارد.

1. Chatterjee et al
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مدل تحلیلی تحقیق در شکل  1ارائه شده است:

شکل  :1چارچوب مفهومی تحقیق (منبع :چونگ ،ینگ هونگ ،بیونگوجین و برندا استرنکوئیست)2011 ،

 .3روششناسی تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری اطالعات ،از نوع توصیفی است.
جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فروشگاه زنجیرهیی رفاه در شعب شهر تهران به تعداد
 80نفر است و با توجه به کوچک بودن تعداد جامعه ،حجم نمونه با جامعه برابر است و روش
نمونهگیری از نوع سرشماری است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات ،پرسشنامه استاندارد است که
از ترجمه پرسشنامههای استاندارد موجود در مقاالت اقتباس و استفاده شده است .سؤاالت این
پرسشنامه از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده و از نوع سؤاالت بسته بوده است و برای
اندازهگیری از مقیاس لیکرت استفاده شده است .در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از
نظرات چند تن از صاحبنظران و کارشناسان ذیربط استفاده شد و روایی پرسشنامه به صورت
محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
میزان پایایی کلی پرسشنامه  0/855است و اعتبار آن تأیید میشود.
 .4یافتههای پژوهش

یافته های توصیفی :نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که  8درصد از پاسخگویان زن و
 72درصد آنها مرد است 5 ،درصد از پاسخگویان مجرد 95 ،درصد متاهل بوده است ،سطح
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تحصیالت  67/5درصد از پاسخگویان دیپلم 6 ،درصد از پاسخگویان فوق دیپلم 15 ،درصد از
پاسخگویان لیسانس و سطح تحصیالت فوقلیسانس 5 ،درصد از پاسخگویان است .همچنین 25
درصد از پاسخگویان با گروه سنی  25تا  35سال 60 ،درصد با گروه سنی  35تا  45سال و 15
درصد با گروه سنی  45تا  55سال است.
جدول  :1نتایج حاصل از آمار توصیفی پاسخگویان

جنسیت

سطح
تحصیالت

زن
مرد
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

تعداد (نفر)
8
72
54
6
15
5

درصد
10
90
67/5
7/5
18/8
6/2

سن
وضعیت
تأهل

 35-25سال
 45-35سال
 55-45سال
مجرد
متأهل

تعداد (نفر)
20
48
12
4
76

درصد
25
60
15
5
95

نمره میانگین بهدست آمده از جامعه مورد مطالعه برای متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه
شده است .با توجه به نتایج پژوهش ،میانگین رضایت اجتماعی خردهفروش ،4/35 ،باالترین
میانگین را در بین سایر متغیرهای پژوهش دارد.
جدول  :2نمره میانگین متغیرهای پژوهش
بازارگرایی خردهفروش
هوشمندی بازار عرضهکننده
نقش عملکرد عرضهکننده
رضایت اقتصادی خردهفروش
رضایت اجتماعی خردهفروش

میانگین
3/79
3/90
4/07
4/29
4/35

انحراف معیار
0/409
0/579
0/574
0/509
0/545

آمار استنباطی :برای آزمون تعیین نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده
شد و با توجه به نتیجه آزمون مذکور که از توزیع نرمال تبعیت مینمود برای فرضیههای اول تا
ششم از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در جدول  3آمده
است.
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جدول  :3نتایج حاصل از آزمون رگرسیون

نظر به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در همه فرضیهها بین مقدار استاندارد  1/5و 2/5
قرار دارد؛ در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم .سطح معنیداری آماره  Fدر فرضیات
چهارم (اول-دوم) بیشتر از  0/05بوده که حاکی از آن است که در این فرضیات ،متغیر مستقل
تغییرات متغیر وابسته را به خوبی تبیین نمیکند؛ بنابراین نشان میدهد که در تمامی فرضیات
بجز فرضیههای چهارم (اول-دوم) و مدل در سطح اطمینان  %95معنیدار است .از اینرو،
ضروری است به منظور شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود.
نتایج آزمون معنیداری برای آلفا و بتا در جدول  ،4نشان داده شده است.
جدول  :4بررسی آلفا و بتا و آزمون فرضیه

بر اساس نتایج جدول  ،4تمام فرضیهها ،بجز فرضیه چهارم (اول -دوم) تایید شد.
همچنین به منظور رتبهبندی عوامل موثر بر روی رضایت اجتماعی خردهفروشی از آزمون
فریدمن استفاده گردد که نتایج آزمون فریدمن در جدول  5مشاهده میشود .بر این اساس،
عملکرد تامینکننده بیشترین میانگین را در بین متغیرها دارد.
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جدول  :5رتبهبندی عوامل موثر بر روی رضایت اجتماعی خردهفروشی
متغیرهای تحقیق
عملکرد تامینکننده
رضایت اقتصادی
هوش بازار تامینکننده
رضایت اجتماعی

میانگین
4/88
4/69
4/22
4/03

رتبهبندی
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه چهارم

3/59

رتبه پنجم

تولید هوش 4/20
بازارگرایی

توزیع هوش 4/20
پاسخگویی 4

بازارگرایی < رضایت اجتماعی خردهفروش < هوش بازار تامینکننده< رضایت اقتصادی < عملکرد تامینکننده

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش در پی تاثیر بازارگرایی خردهفروش در روابط زنجیره تامین بر رضایت آنها
در فروشگاههای زنجیرهیی رفاه شهر تهران بودیم .اطالعات جمعآوری شده از مدیران
فروشگاههای زنجیرهیی نشان داد که بازارگرایی خردهفروش بر رضایت اقتصادی و اجتماعی
خردهفروش بهوسیله افزایش نقش عملکرد تامینکننده مهم است .برای نیل به اهداف باال پس از
مطالعه پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی ،متغیرهای بازارگرایی خردهفروش ،هوشمندی
بازار تامینکننده ،عملکرد تامینکننده بر رضایت اقتصادی خردهفروش تعیین شد؛ سپس تأثیر این
عامل که بهعنوان متغیر مستقل پژوهش میباشد بر متغیر رضایت اجتماعی خردهفروش بررسی
شد .در این پژوهش نتایج فرضیه اول نشان میدهد که بازارگرایی خردهفروش بر هوش بازار
تامینکننده تأثیر مثبت و معنیداری دارد که نتایج این پژوهش ،با نتایج پژوهش کانو و همکاران
( )2004و آلف الگ ( )2006که در مورد بازارگرایی ،عملکرد کسبوکار مطابقت دارد و همسو
است؛ چرا که خردهفروشان بازارگرا عالقه زیادی دارند به اینکه تامینکنندگانی را جستوجو کنند
که بتوانند این بازارگرایی را با آنها تقسیم کنند .خردهفروشان بازارگرا تاثیر هنجاری بر
تامینکنندهگانشان دارند .خردهفروشان بازارگرا استاندارد بازارگرایی را تنظیم میکنند و
تامینکنندگانی را که میخواهند روابطشان را با آنها حفظ کنند ،مجبور به اتخاذ رفتارهای
بازارگرا می کنند.
همچنین در فرضیه دوم ،هوشمندی بازار تامینکننده بر عملکرد تامینکننده تاثیر مثبتی دارد
که نتایج این پژوهش ،با نتایج پژوهش کانو و همکاران ( )2004همسو است؛ زیرا یک
تامینکننده بازارگرا زمان زیادی را با شریک خود میگذراند و عالوه بر این ،تامینکننده بازارگرا
از آنجاکه نیازهای خردهفروش و شرایط کسبوکار را بهتر از تامینکننده غیربازارگرا درک میکند
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میتواند کاال را به شیوهای زمانبندیشده تحویل دهد .نتیجه اینکه ،هرچه هوش بازار تامینکننده
بیشتر باشد ،عملکرد نقش او افزایش مییابد.
نتایج در فرضیه چهارم نشان داد که هوش بازار تامینکننده بر رضایت اقتصادی و اجتماعی
تاثیر معناداری ندارد .این نتایج با نتایج پژوهش گیسکن و استینکمپ ( )2000و سانزو و همکاران
( )2003متناقض است.
نتایج مطالعات در فرضیه سوم همچنین نشان میدهد که بازارگرایی خردهفروش نقش
عملکرد تامینکننده را افزایش میدهد .بهعنوان یک نتیجه« ،بُعد تولید هوش بازارگرایی» توانایی
خردهفروش در انتخاب شرکای مناسب را باال میبرد؛ بنابراین خردهفروشان بازارگرا به احتمال
زیاد تامینکنندگانی با عملکرد نقش باال را انتخاب میکنند که نتایج این پژوهش ،با نتایج
پژوهش کانو و همکاران ( )2004و استرنکوئسیت و همکاران ( )2010همسو است که در این
تحقیق ،بازارگرایی درکشده از تامینکننده ،اندازه شرکت و نوع ماکلیت بر بازارگرایی خردهفروش
تاثیر میگذارند.
و همچنین در فرضیه پنجم نقش عملکرد تامینکننده بر رضایت اقتصادی و اجتماعی
خردهفروش تاثیر مثبت و معناداری دارد که با نتایج پژوهش چانگ و همکاران ( )2007همسو
است.
فرضیه ششم نشان میدهد که رضایت اقتصادی بر رضایت اجتماعی خردهفروش تاثیر مثبتی
دارد که با نتایج پژوهش گیسکن و استینکمپ ( )2000و سانزو و همکاران ( )2003چانگ و
همکاران ( )2007همسو است؛ چرا که روابط خردهفروش-تامینکننده در درجه اول رابطه
اقتصادی است که در آن اعضا برای بقا و رشد به درآمدهای اقتصادی وابسته هستند .زمانیکه
رضایت اقتصادی سطح باالی خردهفروش از تامینکننده وجود دارد ،به افزایش رضایت اجتماعی
خردهفروش منجر میشود ) .)Chung et al., 2011همچنین با توجه به نتایج آزمون فریدمن
بازارگرایی در درجه پایینتر اهمیت قرار گرفته است که باید فروشگاههای زنجیرهیی ترتیبی اتخاذ
نمایند که این موضوع به صورت علمی بین مدیران و کارکنان آموزش داده شود و آنان را از
اهمیت این موضوع آگاه سازند .برای پیشبرد عملکرد بازارگرایی خردهفروش همه جنبههای بازار
اعم از عملکردی و اجتماعی و اقتصادی را پوشش دهند.
پیشنهادهای اجرایی و کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق :با توجه به فرضیه  1تحقیق که
بیان میدارد بازارگرایی خردهفروش بر هوشمندی بازار تامینکننده تاثیر دارد به مدیران
فروشگاههای زنجیرهیی پیشنهاد میشود که برای افزایش اثربخشی خدمات تامینکنندگان و از
طرفی دیگر افزایش رضایت مشتریان ،اسناد و مدارک مربوط به مشتریان بهصورت مستمر
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بررسی و جلساتی ما بین مشتریان و رقبا در خصوص رویکردها و توسعه بازاریابی برگزار تا در
تامینکنندگان در تعامل با مقامات دولتی مورد بررسی و به نتایج مطلوبی برسند.
با توجه به فرضیه دوم مبنی بر تاثیر هوشمندی بازار تامینکننده بر عملکرد تامینکننده در
فروشگاههای رفاه ،مدیران این فروشگاه باید برای افزایش اثربخشی عملکرد تامینکنندگان و از
طرفی دیگر افزایش سهم بازار خود ،نیازمندیهای مشتریان مدام به روز شود تا از نیازهای جدید
آنان مطلع شده و نسبت به تامین نیاز آنان ،زودتر از رقبا اقدام شود که موجب استمرار ارتباط با
تامینکنندگان خالق و نوآور میشود.
با توجه به فرضیه سوم مبنی بر تاثیر بازارگرایی خردهفروش بر عملکرد تامینکننده در
فروشگاه زنجیرهیی رفاه برای افزایش اثربخشی عملکرد تامینکنندگان در مقابل بازارگرایی
خردهفروشان ،به مدیران فروشگاه توسعه میشود که یک ارتباط مستمر بین این دو گروه برقرار
کنند که اطالعات مبادله شده و اطالعات دریافتی از مشتریان به تامینکنندگان منتقل و سپس
اقدام به حل مسائل و مشکالت مشتریان کنند.
با توجه به فرضیه پنجم-اول تحقیق که در خصوص ارتباط موثر عملکرد تامینکننده بر
رضایت اقتصادی خردهفروش است که روابط سودآور و برتر بین تامینکننده و خردهفروش را
بررسی میکند ،به مدیران فروشگاههای زنجیرهیی پیشنهاد میشود که برای تامین رضایت و
ارتباط مداوم بین تامینکنندگان و خردهفروشان ،تخفیفات قیمتی و ترفیعات فروش در نظر گرفته
شود.
با توجه به فرضیه پنجم-دوم مبنی بر تاثیر عملکرد تامینکننده بر رضایت اجتماعی
خردهفروش در فروشگاه زنجیرهیی رفاه که در خصوص رضایت اجتماعی خردهفروش ،تعامل با
احترام متقابل بین تامینکننده و خردهفروش را بررسی میکند .به مدیران فروشگاههای
زنجیرهای پیشنهاد میشود که برای تامین رضایت و ارتباط مداوم بین تامینکنندگان و
خردهفروشان ،سیاستهای مدیریت ارتباط با مشتری در نظر گرفته شود.
با توجه به فرضیه ششم مبنی بر تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت اجتماعی خردهفروش که
در فروشگاه زنجیرهیی رفاه در خصوص رضایت اجتماعی خردهفروش ،تعامل با احترام متقابل بین
تامینکننده و خردهفروش را بررسی میکند و رضایت اقتصادی سیاستهای بازاریابی برای
افزایش اثربخشی فروشندگان است ،به مدیران پیشنهاد میشود که برای تامین رضایت و
اجتماعی ،ابتدا باید رضایت اقتصادی (ترفیعات قیمتی) تامین و سپس رضایت اجتماعی ایجاد شود
که به تعامالت بلندمدت منجر میشود.
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سایر پیشنهادها:

 .1در این پژوهش ،ارتباط بازارگرایی خردهفروش با رضایت اقتصادی و اجتماعی بهصورت
مستقیم بررسی نشده است که به سایر محققان پیشنهاد میشود که ارتباط بازارگرایی
خردهفروش (تولید هوش ،توزیع هوش و پاسخگویی) در ارتباط با رضایت اقتصادی و اجتماعی
بهصورت مستقیم بررسی کنند.
 .2پژوهش حاضر در فروشگاههای زنجیرهیی انجام گرفته است ،پیشنهاد میشود سایر
پژوهشگران این پژوهش را در صنایع و سازمانهای خصوصی و سازمانهای دولتی انجام دهند.
 .3در این تحقیق ،ارتباط بین هوشمندی بازار تامینکننده با رضایت اقتصادی و اجتماعی معنیدار
نبوده است که به سایر محققان پیشنهاد میشود که بهصورت تحقیق مجزایی این عدم تطابق را
بررسی کنند.
محدودیتها :این تحقیق با محدودیتهای زیر مواجه بوده است:
 .1عوامل کیفی برای قابل سنجش شدن باید به متغیر کمی تبدیل شوند.
 .2استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش و محدودیت ذاتی آن.
 .3کوچک بودن حجم نمونه که قابلیت تعمیم به سایر فروشگاهها را ندارد.
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