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 چکیده:

های کسب و کار امروزه به دلیل بروز عواملی چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی و شدت رقابت، پویایی در محیط     

وجود آمده است، و قابلیت مدیران رده باال را در درک به موقع و های تکنولوژی بهها و ترکیبات و نوآوریسازی، ادغامجهانی

ها به افول ست. ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آنپاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده ا

تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین شود. درهمها منجر میشرکت

رو وبههای عمیقی ررا با مخاطرات و چالشها ها، شرکتتغییر بی وقفه و مداوم سالیق مشتریان و باال رفتن سطح انتظارات آن

ست. های بازاریابی اها و برنامهنموده است. موفقیت در فضای رقابتی موجود مستلزم توجه بیش از پیش به رویکردها، طرح

ی داخلی ابرود. بازاریشمار میی بازارگرایی بهزیربنای بازاریابی در هر کسب و کاری میزان باور و توجه مدیریت آن به مقوله

ها و ای برای حل مسائل و مشکالت مربوط به سازمانعنوان شیوهسال قبل به 93یکی از مباحث بازاریابی است که حدود 

 های مالیبررسی نقش بازاریابی داخلی بر صورتهدف از پژوهش حاضر، ی خدمات با کیفیت به آنان مطرح گردید. ارائه

ف کاربردی پیمایشی و به لحاظ هد –باشد. روش پژوهش توصیفی می أکید بر بازارگراییهای بازرگانی استان قزوین با تشرکت

در این پژوهش از  .(=923Nهای بازرگانی استان قزوین بود )ی شرکتاین پژوهش متشکل از کلیه آماری یباشد، جامعهمی

نوان های مالی شرکت به عو همچنین از صورترایی ی استاندارد بازارگنامهپرسشو استاندارد بازاریابی داخلی ی نامهدو پرسش

دست آمد. به 355/3و  369/3ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر نامهگیری استفاده شد. پایایی این پرسشابزار اندازه

نحراف معیار( و آمار استنباطی ی میانگین و اهای آمار توصیفی )محاسبهو روش SPSSها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده

ابی داخلی های بازاریها نشان داد که تمام مؤلفهبستگی، رگرسیون، آزمون دوربین واتسون( استفاده شده است. یافته)ضریب هم

های های بازرگانی استان قزوین ارتباط مثبت دارد؛ همچنین بین تمام مؤلفههای سنجش عملکرد مالی شرکتبا تمام شاخص

های بازرگانی استان قزوین ارتباط مثبت وجود دارد، و نیز نتایج های سنجش عملکرد مالی شرکترگرایی با تمام شاخصبازا

 های بازرگانی، تأثیر مثبت دارند.های مالی شرکتنشان داد هر دو عامل بازاریابی داخلی و بازارگرایی بر تمام شاخص

 های بازرگانی، استان قزوینهای مالی، شرکتبازارگرایی، صورتبازاریابی داخلی،  های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

challenged. Inability to timely understand and respond quickly to changes in the decline of the 

companies they lead. Success in the current competitive climate requires more attention to the 

attitudes, plans and programs for marketing. In any business marketing infrastructure and the 

belief that management attention is the issue of market orientation. The aim of this study was 

to investigate the role of internal marketing on the financial statements with an emphasis on 

market- oriented businesses is Qazvin province. The research method was descriptive - survey 

and in terms of purpose, the study population was comprised of all commercial firms Qazvin 

Province (N=320). In this study, two standard questionnaires domestic marketing and 

marketing as well as the company's financial statements questionnaire was used as instrument. 

The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha equal to 0/963 and 0/911 

respectively. For data analysis, SPSS software and descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (correlation, regression Durbin-Watson test) is used. both 

internal marketing and market orientation on all financial indices commercial firms, have a 

positive impact. 
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