
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

 1411، بهار 1، شماره 7دوره 

 270 -201صفحات 

Online ISSN: 6742-7747 

Print ISSN: 6342-602X 

www.irijournals.com 

 

بازاریابی بر عملکرد بازار با توجه به نقش تعدیلگر  های تقابلیبررسی تأثیر 

 خصوصی شهرستان سبزوار های بانکمحیطی در شعب  های آشفتگی

 

 محسن ملکوتی مقدم 

 ایران سبزوار، اسالمی، آزاد دانشگاه سبزوار، واحد اقتصاد، گروه ،ریزی برنامه و اقتصادی توسعه _ اقتصادی علوم رشته ارشد کارشناسی

 

 چکیده

محیطی در  های آشفتگیبازاریابی بر عملکرد بازار با توجه به نقش تعدیلگر  های قابلیتهدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر 

پیمایشی بوده و با  -توصیفی  صورت به ها دادهگردآوری  ازنظرهای خصوصی شهرستان سبزوار است. روش پژوهش شعب بانک

خصوصی شهرستان سبزوار به  های بانکنجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب هدف کاربردی ا

 گیری نمونه صورت بهنیز  گیری نمونهنفر تعیین شد. روش  01نفر است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  111تعداد 

محیطی( از  های آشفتگیبازاریابی، عملکرد بازار و  های قابلیتتصادفی ساده صورت گرفت. برای سنجش متغیرهای پژوهش )

صوری و روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی( ابزار پژوهش  -( استفاده شد. روایی محتوایی2110پرسشنامه گیوئو و همکاران )

ده شد و با توجه به اینکه مقدار کرونباخ سنجی آلفایبررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب 

 منظور بهتوان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد.  به دست آمد، با اطمینان می 1.7های پژوهش بیشتر از  آلفا برای همه مؤلفه

و  SPSS افزارهای نرم وسیله بهها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادالت ساختاری  تجزیه و تحلیل داده

SmartPLS  بازاریابی )دینامیک، استاتیک و  های قابلیتنشان داد که  ها فرضیهاز آزمون  شده کسباستفاده شد. نتایج

بازاریابی )دینامیک،  های قابلیتمحیطی تأثیر  های آشفتگیانطباقی( بر عملکرد بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین 

نتایج نشان داد که قابلیت بازاریابی انطباقی بیشترین تأثیر را . همچنین کند میر را تعدیل استاتیک و انطباقی( بر عملکرد بازا

 در عملکرد بازار دارد.
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