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)مطالعه  رضایت مشتریانبا  و ابعاد آن بررسی رابطه بازارگرایی

 (بانک ملی ایالمموردی: 

 

 3، رسول مروتي2، سجاد مروتي1دكتر اسفنديارمحمدي

 

 

 

 ايالمدانشيار گروه مديريت دانشگاه  1
 دانشجوي ارشد دانشگاه باختر ايالم 2
 عضو هيئت علمي دانشگاه باختر ايالم 3

 
 
 

ilammorovati@gmail.com 

 

بانک ملي در رضايت مشتريان هدف از مقاله حاضر بررسي رابطه بازارگرايي با  چکیده:

روش تحقيق توصيفي پيمايشي و ابزار اصلي گردآوري داده ها پرسشنامه  مي باشد.ايالم 

بانک سوال بود. جامعه آماري كاركنان  23به تعداد  رضايت مشتريانهاي بازارگرايي و 

نفر بر اساس فرمول كوكران به عنوان  111نفر بود كه تعداد  151به تعداد ملي ايالم 

طريق آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت و نمونه انتخاب شد. پايايي پرسشنامه از 

بيشتر بود  01/1از حد مطلوب  رضايت مشتريانمقدار آن براي متغير هاي بازارگرايي و 

نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد  كه نشان از پايايي باالي ابزارهاي تحقيق دارد.

هماهنگي بين بخشي با  كه مولفه هاي بازارگرايي يعني مشتري گرايي، رقيب گرايي و

 رابطه مثبت و معني داري  دارند.بانک ملي ايالم در  رضايت مشتري

 بانک ملي ايالم، رضايت مشتريانبازارگرايي،  واژگان کلیدی:

 

 و بیان مسأله مقدمه

 پذير امکان او وفاداري كسب مشتري، رضايت كسب بدون. است بازاريابان اوليه ي اهداف از يکي مشتري رضايت به دستيابي

 مصرف از مشتري قبلي تجربيات(. 1310 مهرابادي، و بامداد)است بازاريابي تصميمات كيفيت نشانه ي مشتري رضايت. نيست

 رضايتمندي. دارد اساسي نقش وي انتظارهاي دهي شکل در كننده، عرضه سازمان با تعامل از او تجربه همچنين و محصول

 حاضر حال در(. 55 ص: 1311 فرد، خداياري)دهد مي قرار تاثير تحت ها سازمان قبال در را آنان آتي هاي واكنش مشتريان،

 رويکرد اين با را خود كه سازماني و است شده تبديل ها سازمان براي الزام يک صورت به گرايي مشتري رويکرد پذيرش

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
31 

د 
جل

 /
3

ر  
  تی

/
31

31
 

ص 
 /

33
1

- 
30

1
 



 301-331، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 
 
 

701 
 

 بيشتر سهم تصاحب در ها شركت بين رقابت پيش چندي تا همچنين. شد خواهد محکوم شکست و نابودي به ندهد تطبيق

 گيري شکل در كليدي عامل يک مشتريان رضايت. باشند مي مشتري سهم افزايش دنبال به ها سازمان امروزه ولي بود بازار

 خواهند صحبت ديگران نزد خوبشان تجربه از احتماال راضي مشتريان و رود مي شمار به مشتريان اتي خريد تمايل

 احتماال ناراضي مشتريان كه است داده نشان زمينه اين در شده انجام تحقيقات(. 1311 قادري، و نژاد احمدي حسيني،)كرد

 تجربيات راضي مشتريان كه است افرادي تعداد برابر سه تعداد اين. كنند مي منتقل نفر بيست تا ده به را خود بد تجربيات

در صورتي مي توانند موفق باشند كه  بانک ها(. 255: 1311 ابراهيمي، و ونوس روستا،)نمايند مي منتقل آنها به را خود خوب

تحت تأثير چه عواملي قرار دارد؟  بانک هااين  رضايت مشتريان. اما سوال اين است كه رضايت مشتريان خود را جلب نماينداز 

رضايت در اين تحقيق با مرور پيشينه تحقيق سعي مي شود به اين سوال پاسخ داده شود كه بازارگرايي چه رابطه اي با 

 دارد؟بانک ملي ايالم در  مشتريان

 مبانی نظری تحقیق

 بازارگرایی

ت و راهبرد بازاريابي مدرن است و كسب و كاري كه بازارگرايي ( بازارگرايي قلب تپنده مديري1111به اعتقاد نارور و اسالتر )

خود را افزايش دهد، عملکرد بازار آن بهبود خواهد يافت. بازارگرايي، فرهنگ سازماني است كه با حداكثر كارايي و اثربخشي، 

را فراهم مي كند. نارور و رفتارهاي الزم جهت ارزش برتر براي مشتريان و در نتيجه عملکرد برتر مستمر براي كسب و كار 

( بازارگرايي را شامل سه جزء رفتار مشتري گرايي، رقيب گرايي و هماهنگي بين وظيفه اي مي داند )نارور و 1111اسالتر )

 (.1111اسالتر، 

 عناصر بازارگرايي از ديدگاه اين دو محقق شامل سه مورد زير است:

مشتري گرايي به معناي درک مداوم و پيوسته نيازهاي مشتريان هدف فعلي و بالقوه و استفاده از آن دانش  مشتری گرایی:

 )دانش شناخت نيازهاي مشتريان( در راستاي ايجاد ارزش مشتري است.

ريان هدف رقيب گرايي يعني درک مداوم قابليت ها و راهبردهاي رقباي عمده بالقوه و فعلي كه نيازهاي مشت رقیب گرایی:

 سازمان را تأمين مي كند و استفاده از آن دانش )دانش شناخت رقبا( در راستاي ايجاد ارزش برتر مشتري است.

هماهنگي ميان وظيفه اي به معناي هماهنگ بودن همه وظايف سازمان و بهره برداري از  هماهنگی میان وظیفه ای:

 (.1311ي مشتري )ابزري و همکاران، اطالعات مشتري و بازار به منظور خلق ارزش برتر برا

( معتقدند بازارگرايي و توجه به محيط عنصر عمده و اصلي بازاريابي بوده و عامل مهمي در راستاي 1111ديشپاند و فارلي )

توانمند كردن شركت ها براي درک بازار و ايجاد راهبردهاي محصول و خدمت مناسب براي تحقق نيازها و خواسته هاي 

 .مشتري است
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( نيز بازارگرايي را ايجاد راهبرد مشتري محور از طريق هماهنگ كردن تالش هاي بين وظيفه اي براي رسيدن به 15لي لند )

بازارگرايي به عنوان يک حس غرور در سازمان كه در آن كليه واحد ها و كاركنان در راستاي  هدف بلند مدت سازمان مي داند.

دارند، تعريف شده است. در واقع ارضاي نيازهاي مشتريان هدف مشترک كليه واحدها ارضاي نيازهاي مشتريان گام بر مي 

محسوب مي شود و واحدها به حركت در اين راستا افتخار مي كنند. اما اين نگرش نيازمند آن است كه كاركنان يک حس 

طح باالتر بازارگرايي در سازمان مي در نتيجه مي توان نتيجه گرفت كه س تعلق و تعهد را نسبت به سازمانشان داشته باشند.

تواند باعث افزايش روحيه كارگروهي و كار جمعي و در نتيجه افزايش تعهد در بين كاركنان سازمان گردد )كوهلي و 

 (.1113جاورسکي، 

 رضایت مشتریان

پيوند خورده است.  رضايت، خوشايندي برآمده از آگاهي به يک وضعيت راحت است كه معموالً با ارضاي بعضي تمايالت خاص

هاي مورد نظر خود دست يابند و بدين جهت ارضا شوند در اين صورت حالت خوشايندي كه چنانچه افراد به اهداف و خواسته

 (.1311توان رضايت ناميد )پاينداني، دهد را ميها دست ميبه آن

پيوسته به خريد مجدد محصول/ خدمت مطلوب طبق تعريف ريچارد اوليور و همکارانش، وفاداري عبارت از يک تعهد عميق و 

هاي يکسان، با توجه به عوامل موقعيتي و اي از مارکدر آينده است. كه بدان وسيله به خريد تکراري مارک يکسان يا مجموعه

 (. 2110و همکاران،  1شود )ديويس سرمکهاي بازاريابي مؤثر بر تغيير رفتار، منجر ميتالش

اند. با تحقيقات رفتاري بر اعمال قابل مشاهده فاداري شامل مفاهيم رفتاري و نگرشي تعريف شدهابعاد و 1111در اوايل 

كنيم. )رفتار خريد مجدد( و تحقيقات نگرشي كه تعهد و پايبندي و تمايل خريد دوباره را مورد وفاداري مشتري تمركز مي

 (.2110و همکاران،  2دهد )راسل بانتبررسي قرار مي

يک پاسخ رضايتمندانه خوشايند است. همچنين رضايت مشتري عبارت است از پاسخ رضايتمندانه مشتري به  رضايت مشتري

 (.2111، 3تجربه مشتري و يا بخشي از آن )باتل

 ضرورت تحقیق

دليل  بازارگرايي به عنوان كاربرد مفهوم بازاريابي از آن رو مورد توجه سازمان هاي عصر حاضر قرار دارد كه مشتري اكنون به

( و عدم 1315پيشي گرفتن توليد بر تقاضا و افزايش رقابت ميان توليد كنندگان انتخاب گر شده است )نيکو مرام و حيدرزاده، 

توجه به مشتري راهي به سوي نابودي براي هر كسب و كاري محسوب مي شود. بنابراين بازارگرايي پيش نياز عمليات موفق 

ها مي توانند از طريق توجه به بازارگرايي ارزش برتري براي مصرف كنندگان فراهم نموده يک كسب و كار مي باشد لذا شركت 

                                                           
1. Davis-Sramek 
2. Russel- Bennet 
3. Buttle 
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و بدين وسيله وفاداري مشتريان خود را بهبود دهند كه اين امر شركت را قادر مي سازد تا به مزيت رقابتي در مقايسه با ديگر 

 (.1311كسب كند )پاكدل و همکاران، شركت ها دست يابد و بر همين اساس عملکرد بهتري نسبت به رقبايش 

 پیشینه تحقیق

 مرور پيشينه تجربي تحقيق 1جدول 

 نتايج عنوان سال نويسنده

بين بازارگرايي و قابليت هاي ارتباطي  تأثير بازارگرايي بر قابليت هاي ارتباطي 1311 زهدي و همکاران

همبستگي مثبت و معني داري وجود 

 دارد.

 

تأثير بازارگرايي بر روي توسعه قابليت هاي  2111 اسميرنوا و همکاران

 ارتباطي و نتايج عملکرد در روسيه

بازارگرايي به عنوان يک مقدمه براي 

پيشرفت قابليت هاي ارتباطي و 

اجرايي شركت هاي صنعتي روسيه 

 الزم مي باشد.

 

مفهومي بازارگرايي و كليت مدل  بازارگرايي و عملکرد كسب و كار در ايران 1310 ديواندري و همکاران

عملکرد كسب و كار در ايران با برخي 

 اصالحات مورد تأييد مي باشد.

 

عبدالوند، حيدرزاده و 

 منافي

بررسي اثرات بازارگرايي بر عملکرد اقتصادي  1311

شركت هاي ارائه دهنده خدمت بيمه )مطالعه 

 موردي: بيمه پارسيان(

بطور كلي بين بازارگرايي و عملکرد 

 ي رابطه معناداري وجود دارد.اقتصاد

اين رابطه به طور كلي قوي است  رابطه ميان خدمات و رضايت مشتريان 2113 جمال و ناصر

هرچند كه ميان مشتري و ابعاد 

 ملموس خدمات رابطه اي نيافتند.

چنانچه پارامترهاي بحراني شناسايي بررسي و تعيين پارامترهاي بحراني در افزايش  1315برادران كاظم زاده و 



 301-331، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 
 
 

701 
 

شده، با استفاده از شيوه هاي مناسب  مشتريان در فعاليت بانکيرضايتمندي  بشيري

برطرف گردد، افزايش رضايتمندي 

هرچه بيشتر در مشتريان موسسه 

 حاصل خواهد شد.

 

 اهداف تحقیق

باشد. با توجه به اينکه بازارگرايي  ميبانک ملي ايالم در  رضايت مشتريان با بازارگرايي رابطه هدف اصلي اين تحقيق بررسي

 داراي سه مولفه مي باشد، اهداف فرعي تحقيق به شکل زير مي باشند:

 بانک ملي ايالمدر  رضايت مشتريانبررسي رابطه مشتري گرايي با 

 بانک ملي ايالمدر رضايت مشتريان با  گرايي بررسي رابطه رقيب

 بانک ملي ايالمدر رضايت مشتريان با  بخشي بين بررسي رابطه هماهنگي

 مدل مفهومي و فرضيه هاي تحقيق

 

 

 

 

 

 

 (1310. مدل مفهومي تحقيق )ديواندري و همکاران، 1شکل 

 رابطه معني داري دارد.بانک ملي ايالم در رضايت مشتريان مشتري گرايي با 

 رابطه معني داري دارد.بانک ملي ايالم در رضايت مشتريان رقيب گرايي با 

 رابطه معني داري دارد.بانک ملي ايالم در رضايت مشتريان هماهنگي بين بخشي با 

 مشتری گرایی

 رقیب گرایی

 هماهنگی بین بخشی

 مشتریان رضایت
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 روش تحقیق

روش تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي مي باشد. ابزار اصلي گردآوري داده ها پرسشنامه و نرم افزار تجزيه و تحليل داده ها نيز 

SPSS  نفر تشکيل مي دهد. حجم نمونه بر  151به تعداد بانک ملي ايالم مي باشد. جامعه آماري تحقيق را كاركنان اداري

ه بر اساس روش تصادفي اين تعداد انتخاب شده اند. براي سنجش متغير بازارگرايي نفر مي باشد ك 111اساس فرمول كوكران 

سطحي است كه  5سوال در طيف ليکرت  13( استفاده شد. اين پرسشنامه داراي 1111نرور و اسالتر )از پرسشنامه استاندارد 

براي سنجش ن بخشي وجود دارد. سوال براي هماهنگي بي 3سوال براي رقابت گرايي و  5سوال براي مشتري گرايي،  5

سطحي  5سوال در طيف ليکرت  11استفاده شد كه داراي  مشتريان رضايتنيز از پرسشنامه محقق ساخته  مشتريان رضايت

قابل مشاهده  2براي محاسبه پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد كه نتايج آن در جدول  مي باشد.

 است.

 تحقيق ابزارهاي ياييپا. 2 جدول

 آلفاي كرونباخ تعداد سوال پرسشنامه

 15/1 13 بازارگرايي

 01/1 11 مشتريان رضايت

 

 یافته های تحقیق

 آزمون نرمال بودن داده ها

 

پيش از آزمون فرضيه هاي تحقيق بايد توزيع داده ها از لحاظ نرمال يا غير نرمال بودن مشخص شود. در صورت نرمال بودن 

داده ها از آزمون هاي پارامتريک و در صورت غير نرمال بودن داده ها از آزمون هاي ناپارامتريک استفاده مي شود. براي اين 

 بهره گرفته شده است. فرضيه هاي آماري اين آزمون به قرار زيرند: SPSSر محيط منظور از آزمون كلموگروف اسميرنف د

H1: داده ها نرمالند 

H1: داده ها غير نرمالند 
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 آزمون كلموگروف اسميرنف 3جدول 

 نتيجه سطح معناداري مولفه

 توزيع داده ها غيرنرمال است 111/1 مشتري گرايي

 غيرنرمال استتوزيع داده ها  111/1 رقيب گرايي

 توزيع داده ها غيرنرمال است 111/1 هماهنگي بين بخشي

 توزيع داده ها غيرنرمال است 111/1 مشتريان رضايت

 

سطوح معناداري آزمون كلموگروف اسميرنف براي متغير هاي مستقل مشتري گرايي، رقيب گرايي، هماهنگي بين بخشي برابر 

كمتر  15/1است كه چون تمامي سطوح معني داري از سطح خطاي  111/1 مشتريان رضايتو براي متغير وابسته  111/1با 

( تأييد مي شود و بايد از ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون فرضيه ها بهره H1است لذا فرضيه غير نرمال بوده داده ها )

 گرفت.

 تركيب جنسيت كاركنان

 ديگر زن مي باشند. 25/1 مرد وبانک ملي ايالم كاركنان  05/1، 1با توجه به شکل 

 

 

 نمودار دايره اي جنسيت كاركنان 1شکل 

مرد

75%

زن

25%

مرد

زن
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 H1آزمون 

 .دارد داري معني رابطهبانک ملي ايالم  در مشتريان رضايت با گرايي مشتري

H1: ρ = 1 

H1: ρ ≠ 1 

 H1همبستگي اسپيرمن براي فرضيه  آزمون 5 جدول

ضريب همبستگي  متغير وابسته متغير مستقل

 اسپيرمن

 معني داريسطح 

 111/1 **515/1 مشتريان رضايت گرايي مشتري

 

نيز متغير وابسته  مشتريان رضايتقابل مشاهده است. مشتري گرايي متغير مستقل و  5نتايج همبستگي اسپيرمن در جدول 

 15/1مي باشد كه در سطح اطمينان  515/1 مشتريان رضايتبا  مشتري گراييبين  اسپيرمن مي باشد. ضريب همبستگي

رد شده و  H1كوچکتر است. لذا فرضيه  15/1است و از سطح خطاي  111/1معني دار است زيرا سطح خطاي به دست آمده 

تأييد مي شود. يعني همبستگي معني داري بين دو متغير وجود دارد و با توجه به ضريب همبستگي كه مثبت مي  H1فرضيه 

 افزوده مي شود. بانکاين  مشتريان رضايتبر بانک ملي ايالم مشتري گرايي در فت با بهبود در باشد مي توان گ

 H2آزمون 

 .دارد داري معني رابطهبانک ملي ايالم  در مشتريان رضايت با گرايي رقيب

H1: ρ = 1 

H1: ρ ≠ 1 

 H2همبستگي اسپيرمن براي فرضيه  آزمون 5 جدول

همبستگي ضريب  متغير وابسته متغير مستقل

 اسپيرمن

 سطح معني داري

 111/1 **515/1 مشتريان رضايت گرايي رقيب

 

 مي وابسته متغير نيز مشتريان رضايت و مستقل متغير گرايي رقيب. است مشاهده قابل 5 جدول در اسپيرمن همبستگي نتايج

 معني 15/1 اطمينان سطح در كه باشد مي 515/1 مشتريان رضايت با گرايي مشتري بين اسپيرمن همبستگي ضريب. باشد
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 فرضيه و شده رد H1 فرضيه لذا. است كوچکتر 15/1 خطاي سطح از و است 111/1 آمده دست به خطاي سطح زيرا است دار

H1 باشد مي مثبت كه همبستگي ضريب به توجه با و دارد وجود متغير دو بين داري معني همبستگي يعني. شود مي تأييد 

 .شود مي افزوده بانک اين مشتريان رضايت بربانک ملي ايالم  در گرايي رقيب در بهبود با گفت توان مي

 H3آزمون 

 .دارد داري معني رابطهبانک ملي ايالم  در مشتريان رضايت با هماهنگي بين بخشي

H1: ρ = 1 

H1: ρ ≠ 1 

 H3همبستگي اسپيرمن براي فرضيه  آزمون 1 جدول

 ضريب همبستگي متغير وابسته متغير مستقل

 اسپيرمن

 سطح معني داري

 111/1 **515/1 مشتريان رضايت هماهنگي بين بخشي

 

 متغير نيز مشتريان رضايت و مستقل متغير هماهنگي بين بخشي. است مشاهده قابل 1 جدول در اسپيرمن همبستگي نتايج

 سطح در كه باشد مي 515/1 مشتريان رضايت با هماهنگي بين بخشي بين اسپيرمن همبستگي ضريب. باشد مي وابسته

 فرضيه لذا. است كوچکتر 15/1 خطاي سطح از و است 111/1 آمده دست به خطاي سطح زيرا است دار معني 15/1 اطمينان

H1 فرضيه و شده رد H1 ضريب به توجه با و دارد وجود متغير دو بين داري معني همبستگي يعني. شود مي تأييد 

 اين مشتريان رضايت بربانک ملي ايالم  در بخشي بين هماهنگي در بهبود با گفت توان مي باشد مي مثبت كه همبستگي

 .شود مي افزوده بانک

 بحث و نتیجه گیری

پرداخته شد. با توجه به  1315در سال بانک ملي ايالم در  مشتريان رضايتدر اين تحقيق به بررسي رابطه بين بازارگرايي با 

( به سه مولفه مشتري گرايي، رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي 1111اسالتر ) و اينکه بازارگرايي بر اساس تحقيقات نارور

تقسيم شده است، در اين تحقيق نيز از اين تقسيم بندي پيروي شد و بر اين اساس سه فرضيه طراحي شد. با توجه به نرمال 

شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بودن داده هاي تحقيق از ضريب همسبتگي اسپيرمن براي بررسي فرضيه ها بهره گرفته 

رابطه معني داري دارد و هماهنگي  مشتريان رضايترابطه معني داري دارد؛ رقيب گرايي با  مشتريان رضايتمشتري گرايي با 

در صورت تمركز بر بازار و نيازهاي مشتريان از بانک ملي ايالم لذا رابطه معني داري دارد.  مشتريان رضايتبين بخشي با 

 طريق بازارگرايي مي تواند رضايت مشتريان را فراهم نمايد.



 301-331، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 
 
 

777 
 

 فهرست منابع

( تأثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در 1311ابزري، مهدي؛ رنجبريان، بهرام؛ فتحي، سعيد؛ قرباني، حسن )

 .25-52. 31صنعت هتلداري، چشم انداز مديريت. شماره 

(. ارزيابي تأثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر 1311اده، شهناز؛ دهقان دهنوي، حسن )پاكدل، محمد رضا؛ نايب ز

 .11عملکرد كسب و كار )مطالعه موردي: گروه پوشاک پل(. مديريت بازاريابي. شماره 

مطالعه: شركت هاي ( تأثير بازارگرايي بر قابليت هاي ارتباطي )مورد 1311زهدي، مهران؛ شافعي، رضا؛ هاشمي، سيدرضا )

 .1كوچک و متوسط صنعتي شهر كرمانشاه(. پژوهش نامه مديريت تحول، سال چهارم، شماره 

 انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان(. كاربردها و تئوريها مفاهيم،) انساني منابع مديريت( 1315) آرين پور، قلي

 (.سمت) دانشگاهها

 پژوهشنامه ي. ها بانک خودپرداز خدمات كيفيت از مشتريان رضايت بررسي(. 1310. )نگار مهرابادي، رفيعي ناصر، بامداد،

 .31-51 صص ،(31 پياپي)5 شماره ي هشتم، سال مديريت، اجتماعي و انساني علوم

 الگوي ارائه و ايران صادرات بانک مشتريان رضايت و كاركنان شغلي رضايت ميزان سنجش(. 1311) محمد فرد، خداياري

 .تهران دانشگاه تربيتي، علوم و روانشناسي دانشکده پژوهشي، طرح گزارش.  آن ارتقاي منظور به روانشناختي مداخله

Armstrong, M (1111) performance management: Key strategies and practical guidelines. 3 nd 

edition. Kogan page: London & Philadelphia. 

Casico, W. F (1112). Scientific, legal and operational imperatives of workable performance 

appraisal systems. Public personnel management journal, 11 (5). 

Deshpande, R. and Farley, J. (1111), "Measuring Market Orientation: Generalization and 

Synthesis", Journal of Market Focused Management, 12 (2), 213-232. 

Jaworski, B.  J., & Kohli. A. K. ( 1113). Market orientation: antecedents and consequences. 

Journal of marketing. 50, 53-01. 

Davis-Sramek, B., Mentzer, J. T., & Stank, T. P. (2111). Creating consumer durable retailer 

customer loyalty through order fulfillment service operations. Journal of Operations 

Management, 21(1), 011-010. 

Kelbaugh, Beverly M (2113) exploration of teamwork inextension: identifying indicators of 

success using a modified Delphi study. The ohio state university.  



 301-331، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 
 
 

778 
 

Narver, J. C., Slater, S. F (1111). The effect of a market orientation on business profitability. 

Journal of Marketing. Vol. 55, 21-35. 

Pentland, Joanne Lynne (1111). Aspect of organizational culture that will meaningfully 

engage people in a performance management system. B. N the university of Lethbridge. 

Smimova, M.; Naudé, P.; Henneberg, S. C.; Mouzas, S., & Kouchtch, S. P.  (2111). The 

impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance 

outcomes: the case of Russian industrial firms. Industrial Marketing Management, 51, 55-53. 

Jamal, A., K. Nasser, (2113), Factors influencing customer satisfaction in the retail banking 

sector in Pakistan, International Journal of Commerce and Management, 13:2, pp. 21-53. 

 

 


