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In the last decades, market orientation has become a topic of interest and 

attention of researchers. This interest is considered by both experts and 
managers of emerging companies, because market orientation is considered 
as a factor in establishing the concept of marketing. Also, market orientation 

is considered as the basis of sustainable competitive advantage and will 
increase the performance of the company, especially SME.  Many studies 

have been conducted on the impact of the role of market orientation and its 
dimensions on improving the SMEs’ performance, however, the present 
study, which is basic in terms of purpose and Descriptive in terms of data 

collection, has studied and analyzed the results of these studies to obtain a 
universal result by meta-analysis. Therefore, by systematically reviewing 

the sites of related journals, scientific databases and Google that published 
articles in English were reviewed and studied as a research community. 
Finally, 53 qualify studies were identified based on the criteria set for 

inclusion in the meta-analysis, and the data obtained were analyzed using 
CMA2 software. The results indicated that the total effect size equal 0.354 

which indicates a positive relationship between market orientation and 
SMEs’ performance. For there more, the analysis of market orientation 
dimensions indicated that customer orientation with an effect size of 0.385 

and competitor orientation with an effect size of 0.292 have the highest and 
lowest effect sizes with the SMEs’ performance, resp ectively. 
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 تبدیل پژوهشوگران توجه و عالقه مورد موضوو  یک به اخیر هایدهه در بازارگرایی

 ظهورهای تازه شرکت مدیران بین در و هم نظران صاحب بین در هم عالقه است. این شده

می  قلمداد بازاریابی مفهوم اسووتقرار عنوان عامل به بازارگرایی زیرا یافته مورد توجه اسووت،
شرکت  عملکرد و شده محسوب پایدار رقابتی مزیت اساس و پایه بازارگرایی . همچنینشود

های زیادی در داد. پژوهش خواهد افزایش به ویژه کسوووب و کارهای کوچک و متوسوووط را
زمینه تاثیر نقش بازارگرایی در بهبود عملکرد کسوب و کارهای کوچک و متوسوط انمام شوده 

اسونادی داده ها،  یو از نظر نحوه گردآور کاربردی از نظر هدفاسوت اما پژوهش حاضور که 
نتایج حاصووول از این پژوهش ها را برای بدسوووت آوردن نتیمه جهان شووومو  به رو   اسوووت

های لعه و تمزیه و تحلیل قرار داده اسووت. بنابراین با مرور سوویسووتماتیک سووایتفراتحلیل مطا
های علمی و گوگل که مقاالتی به زبان انگلیسوووی منتشووور نموده بودند ممالت مرتبط، پایگاه

مطالعه واجد  53بررسوووی شووودند و به عنوان جامعه پژوهش مورد مطالعه قرارگرفتند. در نهایت 
های بدست آمده ی تعیین شده جهت ورود به فراتحلیل شناسایی و دادهشرایط بر اساس معیارها

 354/0تحزیه و تحلیل شوودند. نتایج نشووان داد مقدار اندازه اثر کل  CMA2با اسووتفاده نرم افزار 
 باشووود.بوده که حاکی از رابطه مثبت بازارگرایی و با عملکرد کسوووب و کارهای کوچک می

گرایی با و رقیب 385/0گرایی با اندازه اثر نیز نشان داد مشتریهمچنین تحلیل ابعاد بازارگرایی 
با عملکرد کسب و کارهای کوچک و  ب بیشترین و کمترین اندازه اثربه ترتی 292/0اندازه اثر 

 متوسط را دارند. 

 

و متوسط:  کوچک یو ابعاد آن در بهبود عملکرد کسب و کارها یینقش بازارگرا(. 1401استناد: محمدی نژاد، ز؛ بخشنده، ق. )
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 مقدمه
محققین و صاحبان  مورد توجه و عالقه مورد موضو  یک به اخیر ی دهه دو در بازارگرایی

بازاریابی و  مفهوم اسوتقرار عنوان عامل به بازارگرایی زیرا . اسوت شوده تبدیل کسوب و کارها

عملکردکسووب و  وجب افزایششووده و محسوووبم پایدار رقابتی مزیت اسوواس و پایه همچنین

شووود که در آن سووازمانی در نظر گرفته می بازارگرایی به عنوان یک فرهنگکارها می شووود. 

کارمندان شووورکت متعهد به ایماد ارز  برتر برای مشوووتری هسوووتند و همچنین بازارگرایی به 

دهد. کسوووب و کارها فرصوووتی برای ایماد مزیت رقابتی با پیوند نوآوری و عملکرد مالی می

ک ایماد ارز  بازارگرایی برای مطالعه روی کسوووب و کارهای کوچک و متوسوووط برای در

کند. شورکت مهم اسوت زیرا بازارگرایی به خلا ارز  مشوترک برای کسوب و کار کمک می

هایی که شووامل وکار در سووازمانبازارگرایی یک سووازمان به ایماد یک مد  عملکرد کسووب

 ,Abdul Shameem and Mujahid Hilalکند )خدمات مشتری و حفظ مشتری هستند کمک می

یای امروز در مواجهه با محیطی چالش برانگیز و دائما در حا   کسوووب و کارها(. 2021 در دن

با وجود ند و  با  تغییر هسوووت کافی و  نابف  ید، م جد ماری  های ت یده  بازار، ا های  فرصووووت 

محیط کسوب  .(Yadollahi Farsi et al, 2019)تمربه می کنند اسوتعدادکارآفرینان شوکسوت را 

است و از اخیر به طور چشمگیری تغییر کرده هایهای کوچک و متوسط در سا وکار شرکت

ستهشرکت شد کنند. به عنوان مثا ، تغییرات ها خوا شده و ر سازگار  شرایط رقابتی  ست تا در  ا

ها را ملزم به توسعه و ها ممکن است به طور ناگهانی ظاهر شوند، که این سازمانسریف یا بحران

یت قابل فاده از  با اسوووت قابتی  یای ر بای خود در های حفظ مزا با رق بارزه  به منظور م یابی  بازار

نه  به(. Chienwattanasook and Jarinto, 2021کند )المللی میبازارهای محلی و بین یل هزی دل

ریسوووک باالی  باالی وام دادن به شووورکت های کوچک و متوسوووط، عدم تقارن اطالعاتی،

شوورکت های کوچک و متوسووط  ر بهبازپرداخت و فقدان وثیقه، بانکداران تمایلی به ارائه اعتبا

 کوچک کسوووب وکارهای که مالکیت ازآنمایی (.Ahmadi kafeshani et al, 2018) ندارند

شکل عمدتا شد )محمدزاده و همکاران،  انفرادی به  وکارهایی که کسبهمچنین  (.1395می با
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 کوچک مقیاسدر شوووند، حتی زمانی که جدید و مبتکر هسووتند، توسووط افراد فقیر ایماد می

(. از Moradi et al, 2020) و معموالً فقط توسوط صواحب کسوب و کار اداره می شوود، هسوتند

 موتور عنوان به اقتصووادی قابلیت در کلیدی نقش متوسووط و کوچک طرفی کسووب و کارهای

 افزایش با این کسوووب و کارها شووودن جهانی به توجه و با .کنندمی ایفا آینده اقتصوووادی رشووود

(. عملکرد عالی Rahimpour, 2021هسوتند ) مواجه جهان خود در سوراسور رقبای رقابتی مزایای

های مالکان کسوووب وکارها به عنوان هدف نهایی در کسوووب و کارها از پر اهمیت ترین مهلفه

سعی می سط  سب و کارهای کوچک و متو ست. بنابراین، ک های ویژه برای باال کنند از رو ا

تفاده کنند و از این طریا مزیت رقابتی خاص خود را بردن عملکرد کسووب و کارهای خود اسوو

دهد که (. شووواهد موجود تا به امروز نشووان میJafari Navimipour et al, 2018کسووب کنند )

جز مهمی از توسعه پایدار در اقتصادهای در حا  عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط 

سط نقش مهمی در  سب و کارهای کوچک و متو ست. ک سعه ا شتغا ، تو صاد، به ویژه در ا اقت

که  کنند. حتی اگر چندین تحقیا وجود داشووته باشووندوری و کاهش فقر ایفا میتوسووعه، بهره

ها تنها بازارگرایی و تحقیقاتی را در مورد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسووب انمام باشووند، آن

شوووده به عنوان ور متون انماماند. با این حا ، مرعملکرد سوووازمانی )بطورکلی( را انت اب کرده

کند که بر پیامدهای عملکرد ب شی از این مطالعه وجود مطالعات تمربی نسبتا کمی را تایید می

 Gunawardana and اند.)بازارگرایی برای تمارت در مقیاس کوچک و متوسوووط تمرکز کرده

Aravinda, 2021.) لکرد کسووب و بررسووی پژوهش های انمام شووده در حوزه بازارگرایی و عم

کارهای کوچک و متوسووط نشووان دهنده یافته های متناقسووی اسووت بطوریکه اگر چه بیشووتر 

یاوان،  بده و انگر قاالت آ ما برخی م ند ا ته ا مه گرف بت این دو متغیر را نتی طه مث قاالت راب م

آبیگوناسووکرا و همکاران و همچنین گریوا  و نانسوووهاب رابطه منفی بین این دو در نظر گرفته 

کلی، در طوربه . لذا الزم است مطالعه ای انمام شود که بتواند این یافته ها را یکپارچه نماید. اند

گسووتر  و باال رفتن تحقیقات و رویارویی جامعه علمی با انبوهی از توجه به های اخیر با سووا 

و هم جانبه که تسلط مهم دسووت پیدا کرده اند ین ابه اطالعات، محققان و صوواحبنظران عمال 
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روز بودن در این حیطه بسووویار سووو ت به وقو  می پیوندد. و موضوووو  و بهیک د بعاکامل بر ا

اختالفات موجود در این تحقیقات، نیازمند به استفاده از روشی جدید است تا اختالفات موجود 

میان دسوووتاوردها را توجیه نماید. به دلیل زیاد بودن تحقیقات انمام شوووده در حوزه ارتبا  بین 

ستاوردهای باز ارگرایی و عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین پراکندگی د

شده که با روکردی همه  آنها، نیاز به انمام فراتحلیلی با هدف ترکیب نتایج پژوهش های انمام 

یابی و  تایج را ارز عاد م تلف اختالف در ن ند و اب های حوزه تحقیا را جبران ک به کمبود  جان

 حائز اهمیت و ضروری می باشد. توجیه کند بیسار

 مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش
  بازارگرایی

قادر یک منبف نامشهود کلیدی و یک نو  قابیلیت سازمانی است که سازمان ها را  بازارگرایی

می سازد خود را با محیط خارجی وفا داده و از فرصت های در حا  ظهور بهره برداری کنند، 

(. Hussain et al, 2021را مشاهده کنند و اقدامات رقیب را پیش بینی نمایند )نیازهای مشتری 

شده و نیک فلسفه مدیریتی است که در آن هدف سازمان شناسایی نیازهای بیان بازارگرایی

ب ش و موثر ها به طور رضایتهای احتمالی مشتریان در بازارهای هدف و ارائه خواستهخواسته

سازی و تر از رقبا است. رضایت مشتری و رضایت و تعهد کارمندان به سرعت جایگزین بهینه

بازارگرایی از طریا ایماد بازار، . (Kiyabo and Isaga, 2020)شوند اولویت کاهش هزینه می

با  گرااین معنا که شرکت های بازار  به. انتشار و همچنین هو  بازار خود را نشان می دهد

می توانند با طراحی اقداماتی برای جذب و حفظ  توانایی درک روندها و رویدادهای بازار

هر چه جهت گیری بازار  .مهار رقبا از رقبای خود پیشی بگیرند مشتریان، بهبود روابط کانا  و

در حالی که برخی . (Mohammmadkazemi et al, 2019) اشد، عملکرد شرکت بهتر استبیشتر ب

 (1کند؛ )وجود دارد، به طور معمو  بر سه مولفه تمرکز می بازارگرایی ها در مفهومتفاوت

 (.Chendo, 2021هماهنگی بین وظیفه ای ) (3رقیب گرایی و )( 2مشتری گرایی، )
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 مشتری گرایی 

گیرد. یک سازمان مشتری گرایی، مشتری را به عنوان نقطه کانونی سازمان در نظر میمشتری 

ها را با ایماد ارز  کند و آنها و نیازهای مشتریان هدف را شناسایی و درک میمحور خواسته

دهد. در اصل قلب بازارگرایی مشتری گرایی است و برآورده کردن نیازهایشان پاسخ می

(GichanaAtandi, 2021مشتری گرایی به عنوان اساسی .) ترین جنبه فرهنگ سازمانی در نظر

از آنما که تمرکز بازارگرایی بر مشتری است، . (Jaworski and Kohli, 1993) شودگرفته می

هایی را براساس نیازها و حلدهد و راهیک شرکت با بازارگرایی به مشتریان گو  می

های بازار گرا از روندها و فرآیند های خاص و د. شرکتکنهای مشتریان پیشنهاد میخواسته

وکار برای  های کسبشناسایی، مانند تولید اطالعات در سراسر شرکت و اصالح استراتژی قابل

بازارگرایی مشتری گرا است و به  .(Lee and Yoo, 2021) کنندهبود ارز  مشتری، پیروی میب

تریان و چگونگی برآورده کردن نیازهای آنها است شده و پنهان مشدنبا  درک نیازهای بیان

(Narver and Slater, 1990). کند تا پیوندهایی با مشتریان بازارگرایی به کسب و کارها کمک می

ایماد کنند و نیاز مشتری را در عملیات میانی سازمان نگه دارند. همچنین بازارگرایی به دریافت 

 (.Fitri et al, 2021د )کنبازخورد مداوم از مشتریان کمک می
 رقیب گرایی

شنده نقا  قوت و  ست که فرو صر بازارگرایی، به این معنی ا رقیب گرایی به عنوان یک عن

ستراتژیمدت و قابلیتضعف کوتاه  .کندهای بلند مدت رقبای فعلی و بالقوه را درک میها و ا

 زیادی بسووتگی داردسووطر رقابت پذیری یک شوورکت یا یک صوونعت به عوامل کالن و خرد 

(Mohammmadkazemi et al, 2019در واقف بازارگرایی باعث می .)ها بر شوووود که شووورکت

ند ) با تمرکز کن با برای حفظ و ارتقا موقعیت بازار خود نسوووبت به رق  Suma andحرکات رق

Budi, 2021.) 
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 هماهنگی بین وظیفه ای

فه ای ماهنگی بین وظی غام و هم ه فه ای م تلف )کاری ب ش به عنوان اد یا های وظی

در یک سووازمان به عنوان روشووی برای افزایش ارتباطات و اطالعات برای رسوویدن  ها(دپارتمان

 هماهنگی بین وظیفه ای(. Narver and Slater, 1995شوووود )بهتر به هدف سوووازمان تعریف می

اطراف هوای م تلف و کوار در هوای عملکردی م تلف برای تطبیا دیودگواهتوانوایی زمینوه

عملکردی برای بهتر شدن سازمان های ذهنی را با کنار گذاشتن منافف های متساد و مد دیدگاه

هماهنگی بین وظیفه (. Wiratmadja and Rumanti, 2021) کندبه عنوان یک کل توصووویف می

شرکت در خلا ارز  برتر برای ای ستفاده هماهنگ از منابف  ست. هماهنگی  ا مشتریان هدف ا

وکار های هماهنگ کسببین وظیفه ای مبتنی بر اطالعات مشتری و رقیب است و شامل تال 

های بازاریابی برای ایماد ارز  برتر برای خریداران است است که معموال شامل بیش از ب ش

(Lu et al, 2021.) 
 عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

ها ها، برنامهک و متوسط در سراسر کشورها با در نظر گرفتن سیاستکسب و کارهای کوچ

شوند های کوچک و متوسط در اقتصاد به طور متفاوت درک و تعریف میو نقش ب ش بنگاه
(Lwesya, 2021یده مدیریت (. از طرفی عملکرد یکی از پیچ فاهیم برای توصووویف در  ترین م

گیرد، دشوووار اسووت. با این مورد اسووتفاده قرار می ای که در آناسووت، زیرا جدا کردن از زمینه
کوچک و  کسووب و کارهایاند که عملکرد سووازمانی  برای وجود، برخی مطالعات نشووان داده

شیوه شامل در نظر گرفتن  ست )متوسط لزوما  سازمانی ا می توان  (.Adomako el al, 2021های 
 شوووی و کارایی یک کسوووب و کار در از عملکرد بعنوان معیاری برای اندازه گیری میزان اثرب

مقیاس های (. 1394یک محدوده زمانی مشو   اسوتفاده نمود)رضوایی دولت آبادی و علیان، 

ستگی دارد "عملکرد"اندازه گیری  ست و به عوامل م تلفی ب نه تنها از  عملکرد باید. متفاوت ا
 حفظ مشووتری، ری،مالی )رضووایت مشووتغیر نظر مالی )عملکرد تماری(، بلکه همچنین از نظر 

قابل اندازه گیری باشووود پذیر  اجتماعی، تصوووویر ذهنی شووورکت و رضوووایت کارکنان  )
(Mutumba et al, 2021) . مالی سوونمه های دهنده نشووان در یک تعریف کلی معیار های مالی 
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 هر کسب و کار مالی صورتهای که اصوال از هستند عملکرد بصورت عینی جهت اندازه گیری

مولفه  سه از معیار این .هستند ذهنی عمدتا که و همچنین معیار های غیر مالی .شوندمی  است راب
ضایت شده، های موفقیت ادراک ستیابی و ر شکیل هدف، به د ست شده ت )محمد کاظمی و  ا

کاران،  یاس1395هم کار از طریا مق ندازه(. عملکرد کسووووب و  که گیری میهایی ا شوووود 

سوووهم بازار؛  (2کند؛ )رشووود درآمد را منعکی می (1های مالی و غیر مالی از جمله )ارز 
عیت موق(6شاخ  انسمام کارمندان؛ و )(5بازده حقوق صاحبان سهام؛ )(4سود در درآمد؛ )(3)

هایی را برای (. محققان م تلف نظریهThanh et al, 2021)است رقابتی را در بازار بهبود ب شیده
اند که ممکن اسووت بر عملکرد شوورکت تاثیر داشووته باشووند. پیشوونهاد عوامل م تلفی ارائه کرده

و همچنین ها و ساختارها ها، منابف، محیطها استدال  کردند که ارتبا  درونی میان استراتژیآن
صلی تعیینتنظیمات پویای آن ستند )ها، عوامل ا شرکت ه  AlAsheqکننده عملکرد برای یک 

and Hossain, 2019.) 
 بازارگرایی و عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

و همچنین چالش های  گذارندکننده رایج بر عملکرد شووورکت تاثیر میچندین عامل تعیین
 Boubakary andهای کوچک و متوسط وجود دارد )ری شرکتاثرب شی و پایدامهمی برای 

Moskolai, 2021.)  نابف بازار که در بازار برای کسوووب و کارهای بازارگرایی برای ترکیب م
کوچک و متوسوط ارز  دارند تعریف می شوود و همچنین بازارگرایی یک شورکت به عنوان 

 ,Dabic et alشود )ر نظر گرفته مییک منبف متمایز اصلی در ارتبا  نزدیک با عملکرد کلی د

بازارگرایی 2021 بل توجهی بر عملکرد دارد  و (.  قا بت و  هاتأثیر مث کار ید از  کسوووب و  با
. مشوتری (Sundstorm et al, 2020) اسوتفاده کنند اسوتراتژی های تماریاطالعات بازار برای 

پیکربندی منحصر به فرد  گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای و همچنین قابلیت ها و
ها، کسوووب و کارهای کوچک و متوسوووط را برای دسوووتیابی به عملکرد بهتر و موفقیت بلند آن

ها (. با در نظر گرفتن مشوووتری گرایی شووورکتHosseini et al, 2021مدت کمک می کنند )
توانند منمر به افزایش رضووایت مشووتری، حفظ مشووتری و نوآوری شوووند که منمر به بهبود می

 .(Jalali and Karbalaei Mohammad Hossein, 2021شود )عملکرد سازمانی می
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 روش شناسی
ست  صورت گرفته ا ضر که با رو  فراتحلیل  و از نظر  1یاز نظر هدف کاربردپژوهش حا

سنادی داده ها یگردآور ست فراتحلیل -ا ستماتیک یک نو  مرور . فراتحلیلا  پژوهش ها سی

شده، ساس  بر کمی انمام  صو ا ضی و آماری ا ضو   ریا شد که گاها در مورد یک مو می با

پژوهشی مش   نتایمی متفاوت و حتی متساد درمورد رابطه بین متغیرها حاصل میشود. تلفیا 

قابل  ته هایی در مقایسوووه با نتیمه منفرد هر کدام از آنها دقیا تر و  یاف و برآورد کلی از چنین 

نان تر خواهد بود )نصوووراللهی و هم یل به هدف 1392کاران، اطمی نابر این با رویکرد فراتحل (. ب

پژوهش حاضر که یکپارچه سازی مطالعات بازارگرایی و عملکرد کسب و کارهای کوچک و 

ست یافت.  ست می توان د سط ا ستموی ادبیات، متو در این ب ش به مواردی همچون رو  ج

 داخته خواهد شد.های تحلیل پرمعیارهای ورود داده ها، کدگذاری و همچنین رویه
 جستجوی ادبیات: 

های به منظور شناسایی و پیدا کردن پژوهش های مرتبط با موضو  مورد مطالعه، ابتدا سایت

،  Science direct  ،SAGE Journal  ،Springer  ،IEEEممالت معتبر علمی التین )موواننوود: 

Taylor & Francis Online ،Wiley  ،ACM Digital Library ،Oxford academic ،Jstore  ،Doaj  ،

Emerald  ،Google Scholar ،Google های و ...( بررسوی شود. سوپی به جسوتموی ترکیب وا ه

ند:   مان کارهای کوچک ومتوسوووط ) بازار گرایی و عملکرد کسوووب و   Marketم تلفی از 

Orientation & SMEs  ،Sized -Small and Medium Market  (Orientation &

Enterprises  در پایگاه های اطالعاتی ذکر شووده  اقدام شوود. همچنین آن دسووته از منابف که در

سی  ستموی اولیه از طریا برر شتند اما در ج منابف پایانی مقاالت نهایی که معیارهای ورود را دا

ها و گوگل شووناسووایی نشووده بودند نیز بررسووی شوود. و همچنین در ممالت، جسووتموی پایگاه

یا ضوووریب همبسوووتگی( را داده مواردی که برخی مقاالت ند اندازه نمونه  یاز )مان های مورد ن

                                                                 
الزم به ذکر توضووویر اسوووت فراتحلیل می تواند هم با هدف کاربردی و همبا هدف بنیادی مورد اسوووتفاده قرار گیرد که  .1

داورسوازی با هدف کاربردی مورد هایی همچون معموالً در مطالعات بازاریابی با هدف بنیادی اسوتفاده و در مطالعات حوزه
 گیرد. استفاده قرار می
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های الزم گزار  نداده بودند تال  شوود با ارسووا  ایمیل به نویسوونده مسوومو  این مقاالت داده

 نکهینموده و با توجه به ا یرا بررس 2021 سا پژوهش مطالعات منتشر شده تا  نیا دریافت شود.

شد لذا بازه زمان یم 2001شده  افتیمطالعه  نیتر یمیقد شده  نیا یبا شر  پژوهش مطالعات منت

 باشد. یم 2021  1یم یالدیتا ماه م 2001از سا  

 معیارهای ورود: 

ته شووودند شوووامل این موارد بودند: یارهای ورود که برای این پژوهش در نظر گرف . 1 مع

انگلیسوی انتشوار یافته پژوهش به زبان . 3 پژوهشوی مروری نباشود.. 2 پژوهشوی تکراری نباشود.

در پژوهش مورد نظر اثر نقش بازارگرایی و ابعاد بر عملکرد کسب و کارهای کوچک . 4 باشد.

شد. شده با سط اندازه گیری  سب و . 5 و متو سی نقش بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد ک برر

کارهای کوچک و متوسووط دارای شوواخ  همبسووتگی یا شوواخصووی باشوود که قابلیت تبدیل و 

 مبستگی را داشته باشد.ه
 کد گذاری: 

ها از دو کدگذار به طور ممزا استفاده شد. سپی در این پژوهش برای کدگذاری داده

 ها حل شد. های هر دو کدگذار بررسی و اختالف نظرها با بحث و مطالعه بیشتر درباره آنداده

 های تحلیل: رویه

شوووود از این رو شووواخ   در مطالعات مدیریت بیشوووتر شووواخ  همبسوووتگی گزار  می

همبسووتگی به عنوان مبنا برای ورود به نرم افزار و تبدیل شوودن به اندازه اثر اسووتفاده شوود. البته 

شاخ  شاخ  مواردی که  شد در صورتی که  شده با ستگی گزار   هایی به جز ضریب همب

همبستگی ارائه شده قابلیت تبدیل به ضریب همبستگی را داشته باشد، می توان آن را به ضریب 

ایمن از خطا استفاده شد. برای تحلیل  Nتبدیل نمود. برای بررسی سوگیری انتشار نیز از آزمون 

2CMAداده های پژوهش از نرم افزار 
 استفاده شد. 2

                                                                 
1 May  

2 Comprehensive Meta-Analysis 
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 هایافته

با توجه به معیارهای ورود به فراتحلیل در این پژوهش، مطالعات واجد شرایط همراه با اندازه 

 آورده شده است.  1ربوطه در جدو  اثر و سایر اطالعات م

 . مطالعات ورودی به فراتحلیل همراه با اندازه اثر و سایر مشخصات1جدول 
 سطح معناداری Zآماره  اندازه اثر ابعاد تعداد نمونه سال نویسنده ردیف

1 
 
 

 186 2015 زهیر و همکاران

 000/0 286/5 372/0 مشتری گرایی
 000/0 909/5 411/0 رقیب گرایی

 000/0 355/6 438/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 000/0 844/5 407/0 بازارگرایی

 000/0 007/6 414/0 بازارگرایی 189 2020 کوتیکا و همکاران 2
 000/0 966/6 600/0 بازارگرایی 104 2015 تاجدینی و همکاران 3
 000/0 872/5 490/0 بازارگرایی 123 2018 النسیلوتو و همکاران 4
 000/0 125/10 422/0 بازارگرایی 509 2020 لیالرس و همکاران -هرناندس 5
 000/0 224/10 486/0 بازارگرایی 374 2015 لی و همکاران 6
 000/0 042/7 272/0 بازارگرایی 640 2014 شهو و محمود 7
 000/0 488/3 350/0 بازارگرایی 94 2018 ناکوس و همکاران 8
 012/0 500/2 235/0 بازارگرایی 112 2009 مرلو و اوح 9
 000/0 242/8 406/0 بازارگرایی 369 2016 راپ و همکاران 10
 054/0 926/1 180/0 بازارگرایی 115 2010 الیز 11

 280 2011 بن بریک و همکاران 12

 000/0 859/7 440/0 مشتری گرایی
 000/0 859/7 440/0 رقیب گرایی

 000/0 489/8 470/0 ایهماهنگی بین وظیفه 
 000/0 067/8 450/0 بازارگرایی

 315 2011 گایور و همکاران 13

 000/0 483/7 400/0 مشتری گرایی
 000/0 908/7 420/0 رقیب گرایی

 000/0 469/9 490/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 000/0 254/8 436/0 بازارگرایی

 000/0 735/19 806/0 بازارگرایی 316 2011 روچ 14
 000/0 451/9 538/0 بازارگرایی 250 2016 انوار و همکاران 15
 346/0 -943/0 -130/0 بازارگرایی 55 2014 آبده و انگریاوان 16
 000/0 382/11 570/0 بازارگرایی 312 2007 آلپکان و همکاران 17
 805/0 247/0 010/0 بازارگرایی 612 2018 بلیاوا و همکاران 18
 001/0 481/3 464/0 بازارگرایی 51 2016 بلیندا 19

A 20 020/0 324/2 130/0 بازارگرایی 319 2016 بوسو و همکاران 
20 B 001/0 356/3 200/0 بازارگرایی 277 2016 بوسو و همکاران 
 033/0 129/2 171/0 بازارگرایی 155 2010 داویی و همکاران 21
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 سطح معناداری Zآماره  اندازه اثر ابعاد تعداد نمونه سال نویسنده ردیف
 000/0 151/5 440/0 بازارگرایی 122 2019 دیدونت و همکاران 22
 000/0 021/14 589/0 بازارگرایی 433 2020 تی جاهمادی و همکاران 23
 000/0 927/15 600/0 بازارگرایی 531 2017 کریم و همکاران 24
 000/0 899/5 456/0 بازارگرایی 147 2012  انگ و همکاران 25
 000/0 923/9 740/0 بازارگرایی 112 2008 آرماریو و همکاران 26
 000/0 627/14 589/0 بازارگرایی 471 2013 هونگ و همکاران 27
 000/0 052/6 390/0 بازارگرایی 219 2014 انگلین و همکاران 28
 000/0 702/4 357/0 بازارگرایی 162 2016 بنکه و همکاران 29
 000/0 441/5 333/0 بازارگرایی 250 2017 انیی یور رحمان و همکاران 30

 132 2015 لنگلر و همکاران 31

 000/0 223/5 430/0 مشتری گرایی
 210/0 -254/1 -110/0 رقیب گرایی

 363/0 911/0 080/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 129/0 520/1 133/0 بازارگرایی

 000/0 426/8 415/0 بازارگرایی 367 2011 مریلیز و همکاران 32
 001/0 444/3 195/0 بازارگرایی 307 2012 میشیلز و گوو 33
 000/0 -906/4 -700/0 بازارگرایی 35 2021 آبیگوناسکرا و همکاران 34
 000/0 377/4 185/0 بازارگرایی 550 2018 روچ و همکاران 35
 000/0 183/4 350/0 بازارگرایی 134 2014 چن و همکاران 36
 004/0 919/2 203/0 بازارگرایی 204 2020 ساهی و همکاران 37

 909 2020 رشید و همکاران 38

 000/0 167/5 170/0 مشتری گرایی
 000/0 858/4 160/0 رقیب گرایی

 000/0 629/3 120/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 000/0 549/4 150/0 بازارگرایی

 193 2019 ا  عاشا و حسین 39
 000/0 227/5 362/0 مشتری گرایی
 018/0 366/2 170/0 بازارگرایی

 161 2018 آکوستا و همکاران 40

 001/0 358/3 261/0 مشتری گرایی
 000/0 323/4 331/0 رقیب گرایی

 000/0 808/3 294/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 000/0 826/3 295/0 بازارگرایی

 126 2015 لین تان و همکاران 41

 001/0 311/3 290/0 مشتری گرایی
 000/0 831/4 410/0 گراییرقیب 

 000/0 800/5 480/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 000/0 606/4 393/0 بازارگرایی

 000/0 067/5 358/0 بازارگرایی 186 2014 تان و لیو 42
 000/0 -381/9 -700/0 بازارگرایی 120 2001 گریوا  و نانسوهاب 43

 184 2010 نایدو 44
 000/0 042/10 633/0 مشتری گرایی
 001/0 379/3 246/0 رقیب گرایی

 177/0 350/1 100/0 هماهنگی بین وظیفه ای
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 سطح معناداری Zآماره  اندازه اثر ابعاد تعداد نمونه سال نویسنده ردیف
 000/0 556/4 326/0 بازارگرایی

 000/0 339/4 771/0 بازارگرایی 21 2013 صفا 45
 000/0 286/7 430/0 بازارگرایی 254 2018 کاسیم و همکاران 46

 131 2018 پریما و همکاران 47

 000/0 744/4 396/0 مشتری گرایی
 100/0 647/1 145/0 رقیب گرایی

 068/0 824/1 160/0 هماهنگی بین وظیفه ای
 007/0 692/2 234/0 بازارگرایی

48 
-میوسویک و کرینماک

 کارانویک
 000/0 885/4 422/0 بازارگرایی 121 2012

 000/0 119/10 568/0 بازارگرایی 250 2020 دوسوره و دیا نه 49
 005/0 792/2 217/0 بازارگرایی 164 2015 لونیا  و کارتر 50
 000/0 494/4 335/0 بازارگرایی 169 2017 تاجدینی و راتن 51
 000/0 359/8 423/0 بازارگرایی 346 2020 آسیکدیلی و همکاران 52

 310 2016 بی و همکاران 53
 000/0 058/8 430/0 مشتری گرایی
 000/0 806/6 370/0 رقیب گرایی
 000/0 163/9 480/0 بازارگرایی

 

مطالعه( ممزا اندازه اثر  54مقاله ) 53شووود در مممو  مشوواهده می 1همانطور که در جدو  

سط را گزار  داده سب و کارهای کوچک و متو شکل بازارگرایی و عملکرد ک نمودار  1اند. 

 دهد.فانل این مطالعه را نشان می

 فیشر Z. نمودارهای فانل خطای استاندارد و دقت بر مبنای 1شکل 
  

ایمن از خطا  Nایمن از خطا استفاده شد. نتایج آزمون  Nبرای بررسی سوگیری از شاخ  

 نشان داده شده است. 2در جدو  
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 ایمن از خطا جهت بررسی سوگیری انتشار داده N. نتایج آزمون 2جدول 

Z 79690/41 مطالعات مشاهده شده 
P 00/0 مطالعات مشاهده شده 

 05/0 آلفا
 2 باقیمانده )دنباله(

Z 95996/1 آلفا 
 54 تعداد مطالعات مشاهده شده

 24504 شدهتعداد مطالعات گم
 

مطالعه با میانگین اندازه اثر صووفر   24504شووود تعداد مشوواهده می 2همانطور که در جدو  

سه با  شود. این مقدار در مقای ست و  تغییر  شد تا نتایج د شته با ضر  54باید وجود دا مطالعه حا

های فعلی توان نتیمه گرفت سوووگیری انتشووار در دادهگیر بوده اسووت بنابراین میبسوویار چشووم

های اندازه ارد. قبل از محاسبه اندازه اثر کل باید مش   شود که از کدامیک از مد وجود ند

گیری )اثر ثابت یا اثر تصووادفی( برای محاسووبه اندازه اثر اسووتفاده شووود. برای این منظور باید 

را که  2Iو شوواخ   Qنتایج آزمون  3همگون یا ناهمگون بودن مطالعات را تعیین نمود. جدو  

 دهد.شود نشان میی بردن به همگونی یا ناهمگونی مطالعات استفاده میبه منظور پ

 . آزمون و شاخص بررسی همگونی یا ناهمگونی مطالعات3جدول 
 نتیجه آی دو نتیجه سطح معنادری Qآماره  

 ناهمگون 863/85 ناهمگون 00/0 737/70 مشتری گرایی
 ناهمگون 264/86 ناهمگون 00/0 519/65 رقیب گرایی

 ناهمگون 573/90 ناهمگون 00/0 864/84 هماهنگی بین وظیفه ای
 ناهمگون 273/94 ناهمگون 000/0 476/925 بازارگرایی کل

 

2Iهم شووواخ   3با توجه به جدو  
عات نشوووان Qو هم آماره   دهنده ناهمگون بودن مطال

 4استفاده نمود. جدو  هستند؛ از این رو باید از مد  اثرات تصادفی برای محاسبه اندازه اثر کل 

 دهد.مد  در حالت تصادفی را نشان می
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 . مدل با اندازه اثرات تصادفی برای محاسبه اندازه اثر کل4جدول 

 
تعداد 
 مطالعه

اندازه 
 Zآماره  حد باال حد پایین اثر

سطح 
 معنادری

 نتیجه

 تایید 00/0 802/7 468/0 295/0 385/0 11 مشتری گرایی

 تایید 00/0 474/5 387/0 191/0 292/0 10 رقیب گرایی
 تایید 00/0 404/4 423/0 172/0 303/0 9 هماهنگی بین وظیفه ای

 تایید 00/0 038/10 415/0 289/0 354/0 54 بازارگرایی کل

 

مشووواهده می شوووود، اندازه اثر بازارگرایی با عملکرد کسوووب و  4همانطور که در جدو  

 کارهای کوچک و متوسط مثبت می باشد. 

 بحث و نتیجه گیری
نمودن چه ریکپان از طریا گوناگوی ثر متغیرهای از اجامف تره یدگادتحلیل افررویکرد 

های م تلف موضو  مورد مطالعه را در جوامف و نمونهم تلف که های هشوپژاز حاصل نتایج 

سی نموده ست می دهد. از جمله تفاوتبرر شود این  اند، به د ر سایهش با وپژهای که باعث می

پذیرید متفاوت این اسوووت که بر خالف رویکرد هایی که در حوزه مدیریت انمام میپژوهش

ها های مرسوم که با توجه به موضو  در سطر افراد )اعم از مشتریان یا کارکنان(، گروهپژوهش

 پردازند در رویکرد فراتحلیل اقدام به بررسی مطالعات انمام شده درها به مطالعه میو یا سازمان

شود. شود و در واقف مشمو  چندین نمونه از مطالعات مستقل رایج میموضو  مورد مطالعه می

بازارگرایی ه ووبطرار ووتمتفاوت و جامفنگرشی ه و با نگاه است که شد  هش حاضر تالوپژدر 

ها مبین د. یافتهگیرار سی قرربررد مود کسب و کارهای کوچک و متوسط عملکرو ابعاد آن با 

 010/0بیشوووترین اندازه اثر و مطالعه بلیاوا و همکاران  با  806/0مطالعه روچ  با که  این هسوووتند

عاد آن و کمترین اندازه اثر تا اندازه اثر کلی بازارگرایی و اب د کسوووب و عملکر. در این راسووو

توان نتیمه بود که این نیز عددی مثبت اسوووت؛ پی می 354/0کارهای کوچک و متوسوووط نیز 

عات انمام شده در خارب بازارگرایی و ابعاد آن رابطه مثبتی با عملکرد کسب گرفت که در مطال

 و کارهای کوچک و متوسط دارد. 
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همانگونه که یافته ها نشووان دادند بررسووی یکپارچه مطالعات بصووورت فراتحلیل نشووان داد 

شد. این  رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط مثبت و معنادار می با

با اغلب مطالعات منفرد انمام شوووده در این زمینه هم وانی دارد. در زمینه نوآوری نیز همانطور 

که در مقدمه مقاله نیز اشووواره شووود این مطالعه یک تحقیا فراتحلیل بوده که مشوووابهی چه در 

طه  یل راب به فراتحل حاضووور  له  قا ندارد و در م خارجی  قات  چه در تحقی خل و  قات دا تحقی

 عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. بازارگرایی و

سب و کارهای  شنهادهایی جهت بهبود تاثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد ک در اینما پی

 شود:کوچک و متوسط به صورت موردی در زیر ارائه می

 .تعامل مستقیم و بی واسطه و رودرروی پرسنل فرو  با مشتریان 

  کشف تغییر در ترجیحات مشتریان.عکی العمل سریف در 

  شتریان نهایی تاثیر گذار سانی که می توانند بر خرید م شتن با ک سازنده دا صحبت و تعامل 

 باشند )مانند خرده فروشها یا توزیف کنندگان(.

  بررسووی دوره ای تاثیرات احتمالی تغییرات در محیط کسووب و کار )یعنی مقررات( بر روی

 مشتریان.

  پرسوونل بازاریابی در هر واحد کسووب و کار به بحث بر روی نیازهای صوورف زمان مناسووب

 آینده مشتریان با واحدهای وظیفه ای دیگر.

   در مواقعی که یک دپارتمان یا گروه، موضوووو  مهمی در مورد رقبا کشوووف نماید، اطال

 فوری و سریف به واحدها یا گروههای دیگر و هشدار و با خبر ساختن آنها.

 دد و مش   و منطقی در صورت ضرورت و اجبار نادیده گرفتن تغییرات داشتن دالیل متع

 در نیازهای خدماتی/ محصوالتی مشتریان.

  پاسووخ سووریف و فوری درصووورت بروز حرکتی عظیم از سوووی یک رقیب اصوولی به سوومت

 مشتریان کسب و کار.

 ارز  گذاری و اهمیت دادن زیاد به شکایات مشتریان در تمام واحدهای کسب و کار. 
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  لزوم درک این موضو  که کسب و کار حتی اگر با یک بازاریابی وسیف شرو  شود، برنامه

 احتماال قادر به پیاده سازی در زمان مناسب ن واهد بود.

 .عکی العمل  و پاسخ خیلی سریف به تغییرات مهم در ساختار قیمت های رقبا 
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