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استعالمی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر
با  ۳۶۳نفر و حجم نمونه  ۱۹۰نفر است .پژوهش به لحاظ

چکیده

هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه

یکی از پدیدههای قابلتوجه در سالهای اخیر روند رو به

گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی  -پیمایشی است

رشد جهانیشدن است .صنعت فرش ،یکی از صادرات

و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع

غیرنفتی است که ایران به وسیله آن میتواند حضور بهتری

گشته است .ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل

در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت

مسیر در نرمافزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه

نسبتی برخوردار است .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر

تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی

بازاریابی بر عملکرد صادراتی است .جامعه آماری تحقیق

پژوهش مورد تائید قرار گرفته است .استراتژی بینالمللی،

حاضر شامل کلیه مدیران شرکتهای صادرکننده فرش

سازگاری بازاریابی و جهتگیری صادراتی بر عملکرد صادرات

در سطح کشور است که تعداد آنها در سال  ۱۳۹۴بر طبق

فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.
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مقدمه

مقیاسی ،سه متغیر مستقل هستند که بر استراتژی بینالمللی

یشـدن بازارهـا
در محیـط کسـبوکار امـروز ،بـا توجـه بـه جهان 

تأثیر دارند .استراتژی بینالمللی نیز بر عملکرد صادرات تأثیر

و ارتبـاط اقتصادهـا ،اسـتراتژیهای بینالمللـی ،اهمیـت

مستقیم دارد .سه متغیر تجربیات ،منابع ساختاری و منابع

بسـیاری پیـدا کردهانـد .حتـی شـرکتهایی کـه میخواهند تنها

مقیاسی ،تأثیر مثبت و غیر مستقیم بر عملکرد صادرات دارند.

در بازارهـای داخلـی فعالیـت کننـد بـا چالـش رقبـای بینالمللـی

منابع تجربی در دسترس ،استراتژی بازاریابی صادرات شرکت

روبـهرو هسـتند .بـرای شـرکتهایی کـه قصـد ورود بـه بازارهای

را مقید میکند و بر موقعیتگیری و منافع رقابتی که در بازار

بینالمللـی را دارنـد ،داشـتن یـک اسـتراتژی مـدون در خصوص

خارجی به دست میآورد ،تأثیر میگذارد [ .]2انتصاب مدیران

چگونگـی ورود بـه ایـن بازارهـا و کسـب موفقیـت در آنها امری

و یا ایجاد دپارتمان صادرات با مسئولیت منحصربهفرد برای

الزم و حیاتـی اسـت .در همیـن زمینـه ،صـادرات اسـتراتژی

فعالیتهای صادراتی شرکت ،تعهد بیشتر سازمان به بازارهای

بنیـادی بـرای تضمیـن رشـد و بقـای شـرکت اسـت .صـادرات

خارجی را نشان میدهد و برنامهریزی و اجرای استراتژی

یکـی از مهمتریـن گامهـای اولیـه سـازمانها بـرای توسـعه و

بازاریابی صادرات را تسهیل میکند [.]3

سـرمایهگذاری جهـت ورود بـه بازارهـای جهانـی و گسـترش

سازگاری تکنیکهای بازاریابی صادرات ،عملکرد صادرات

فعالیتهـای بینالمللـی اسـت .دغدغـه اصلـی شـرکتهای

را افزایش میدهد [ ]4متغیرهای محیط خارجی ،فاصله روانی،

بینالمللـی بهبـود عملکـرد صادراتـی اسـت [.]1

و جهتگیری بازار صادرات بر سازگاری بازاریابی مؤثر بوده و

با توجه به عدم تناسب واردات نسبت به صادرات غیرنفتی

سازگاری بازاریابی بر عملکرد صاردات بهطور مستقیم تأثیر

از یک سو و برخوداری صنعت فرش از مزیت نسبتی از سوی

میگذارد .در نتیجه متغیرهای ذکر شده بهطور غیرمستقیم بر

دیگر ،ضرورت دارد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی اقدام

عملکرد صاردات مؤثرند .سه عنصر تالطم بازار ،تالطم فناوری

به برنامهریزی درست و خط و مشی بازاریابی مناسب در این

و شدت رقابت ،که بر محیط خارجی تأثیر مستقیم دارند

صنعت گامهای مؤثری برداشت و جایگاه خود را در عرصه

با فعالیتهای صارداتی در ارتباط بوده و غیرمستقیم تأثیر

جهانی تثبیت کرد.

میگذارند .هرچه تعداد مشارکتکنندگان در بازار افزایش یابد،

نظر به توان باالی ارزآوری صادرات فرش ،بررسی عواملی

اندازه و عدم قابلیت پیشبینی تغییرات استراتژیها افزایش

که بتوانند عملکرد صادراتی در این حوزه را بهبود بخشند

مییابد .بنابراین ،نیازهای بیشتر برای شرکتهایی که این

ضروری به نظر میرسد .لذا محقق تأثیر عواملی از بازاریابی

حرکات را شناسایی کنند و به آن واکنش نشان دهند وجود

بینالملل بر عملکرد صادرات فرش را مورد تحقیق و بررسی

دارد .در زمینه فعالیت صادراتی ،برخی نویسندگان رابطه

قرار داده است.

مثبت بین میزان رقابتی بودن بازار کشوری و درجه سازگاری

هدف این مقاله ،بررسی تأثیر بازاریابی بینالملل بر

برنامههای آمیخته بازاریابی ،پیدا کردند [ .]5مفهوم فاصله

عملکرد صادراتی است .برای رسیدن به این هدف ،کلیه

روانی برای تشخیص تفاوت بین فرهنگها و بازارها و انتخاب

مدیران شرکتهای صادرکننده فرش در سطح کشور ،جامعه

بازار بینالمللی ضروری است و به درک فرد از تفاوت بین بازار

آماری تحقیق را شامل میشوند .تعداد آنها در سال ۱۳۹۴

داخلی و بازار خارجی اشاره دارد [ .]6جهتگیری بازار تأثیر

طبق استعالم بخش آماری اتحادیه فرش  ۳۶۳نفر است .هر

مثبت و مستقیم بر عملکرد صادرات دارد ،و به بهبود عملکرد

یک از مدیران در نمونه ،مدیریت یک شرکت را برعهده دارند.

صادرات از نظر کیفیت و کمیت کمک میکند .این متغیر نقش

در مدل تحقیق ،تجربیات ،منابع ساختاری و منابع

اصلی را در تصمیمگیری استراتژیک شرکتهای صادراتی و هم
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چنین نقش میانجی را در رابطه بین سازگاری آمیخته بازاریابی

 .2ادبیات موضوع

و عملکرد صادرات دارد [.]7

تحقیقات زیادی در مورد بازاریابی بینالمللی و عوامل مؤثر

 .1فرضیات پژوهش

بر عملکرد صادرات انجام شدهاست .در این مطالعات،

 .1استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران

متغیرهای متنوعی را بهعنوان عامل اثرگذار بر عملکرد
صادراتی در سطح بینالمللی شناسایی کردند .اما تحقیقات

تأثیر مثبت دارد.

صورت گرفته ،تفاوت زیادی از نظر نمونه مورد استفاده

•تجربیات از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد

و مدل تجزیه و تحلیل دارند .این امر نشان میدهد که

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

محققان درباره عوامل اصلی تأثیرگذار بر عملکرد صادرات

•منابع ساختاری از طریق استراتژی بینالمللی بر

نتایج متفاوتی به دستآوردند و به نظر واحدی نرسیدند.

عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.
•منابع مقیاس از طریق استراتژی بینالمللی بر

 .1-2تعریف متغیرهای تحقیق و ساز و کار اثرگذاری

عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

در این بخش ،مفاهیم مورد اشاره در مدل تحقیق و ساز و کار

 .2سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر

اثرگذاری آنها بررسی شده و هر یک از متغیرهای مؤثر بر

مثبت دارد.

عملکرد صادرات و عوامل تعیین کننده این متغیرها بهطور

•محیط خارجی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد

جدا گانه توضیح داده شد.

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.
•فاصله روانی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد

 .1-1-2استراتژی بینالمللی :استراتژی بازاریابی بینالمللی

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

و استراتژی توسعه بینالمللی

•جهتگیری بازار صادرات بر سازگاری بازاریابی
صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

بسیاری از محققان معتقدند طراحی یک استراتژی بازاریابی

 .3جهتگیری صادرات بر عملکرد صادرات فرش در ایران

جهانی برای اجرا در بازارها بهمنظور موفقیت در خارج از
کشور ضروری است [.]8

تأثیر مثبت دارد.

استراتژی بازاریابی بینالمللی دو بعد دارد .بعد «محدوده
در این مقاله ،ابتدا مبانی نظری تحقیق و ساز و کار

[ »]9که از طریق آن شرکت کسبوکار خود (محدوده

اثرگذاری متغیرها بیان شد و مطالعات قبلی و نتایج آن مورد

جغرافیایی) را تعریف میکند و بازار خود را بخشبندی
ً
مینماید .بعد «رقابت [ »]10که غالبا شامل استراتژیهای

است .در بخش بعدی مواد و روشهای تحقیق بررسی

شرکت است [.]11

بررسی قرار گرفت .سپس جنبه نوآوری تحقیق بیان گردیده

استراتژی توسعه بینالمللی نیز بر دو نوع است:

گردیده است .ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسشنامه
هست .بنابراین روایی و پایایی و محتوای آن بررسی گردیده

 .1تمرکز :استراتژی تمرکز بازار شامل تمرکز تالشهای

است .همچنین مدل مفهومی پژوهش و فرضیات مطرح

بازاریابی در تعداد اندکی از بازارها با هدف نفوذ بیشتر در

شد و یافتهها و نتایج تحقیق تشریح گردیده است .در آخر

هر یک از آنها و بهتدریج در طول زمان نفوذ در بازارهای

نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.

جدید است.
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 .2تنوع :استراتژی تنوع بازار با هدف حضور سریع در تعداد

تجربه ورودیهای ضروری برای حمایت از تصمیمگیری

زیادی از بازارهای خارجی است .ازآنجاییکه بودجه

بازاریابی در زمینه بینالمللی است .منابع تجربی در

بازاریابی محدود است باید بین تعداد زیادی از بازارها

دسترس ،استراتژی بازاریابی صادرات شرکت را مقید میکند

تقسیم شود ،این موضوع به بهای نفوذ کم در هر یک از

و بر موقعیتگیری و منافع رقابتی که در بازار خارجی به دست

آنها است.

میآورد تأثیر میگذارد [. ]14

استراتژی توسعه بینالمللی یکی از عوامل عملکرد صادرات
است ،اما درباره اینکه کدام استراتژی منجر به بهترین نتیجه

 .2-1-1-2منابع ساختاری :در مراحل اولیه فرایند

میشود ،اتفاقنظر وجود ندارد [ .]12سه بعد برای تعریف

بینالمللی شدن ،شیوهای که فعالیتهای شرکت مدیریت
ً
میشوند ،غالبا در حجم کاری و پیچیدگی عملیاتی ،تمایل

 .1محدوده جغرافیایی بازارها

زیادی به تغییر ندارد .بسته به اندازه شرکت ،مسئولیتهای

 .2تالشهای بازاریابی که شرکت در هر بازار به کار میگیرد

بازاریابی بینالمللی میتواند به عضوی از شرکت یا یک فرد

 .3بعد زمانی توسعه.

خارج از شرکت بهمنظور انجام تمام فعالیتهای بینالمللی

استراتژی بینالمللی از سه متغیر تجربیات ،منابع ساختاری

شرکت ،اختصاص یابد .وقتیکه حجم صادرات رشد مییابد

و منابع مقیاسی بهطور مستقیم تأثیر گرفته و همچنین

و نسبت قابلتوجهی از فروش شرکت را تشکیل میدهد ،الزم

مستقیما بر عملکرد صادرات تأثیر میگذارد .هرچه تجربه

است شرکت به بخش فعالیتهای خارجی توجه بیشتری کند

شرکت بیشتر باشد ،استراتژی بهتری را در سطح بینالمللی

و بهصورت رسمی یا غیررسمی دپارتمان صادرات ایجاد کند.

انتخاب کرده و عملکرد صادرات بهتری خواهد داشت .در این

انتصاب مدیران و یا ایجاد دپارتمان صادرات با مسئولیت

مورد عواملی همچون تعداد سالهای صادرات تعیینکننده

منحصربهفرد برای فعالیتهای صادراتی شرکت ،تعهد بیشتر

تجربه شرکت خواهندبود .در ساختار شرکت ،تعداد مدیران

سازمان به بازارهای خارجی را نشان میدهد و برنامهریزی و

بخش صادرات ،وجود دپارتمان مستقل و بودجه مختص

اجرای استراتژی بازاریابی صادرات را تسهیل میکند [.]15

استراتژی توسعه بینالمللی شرکت درنظر گرفته میشود:

امر صادرات ،تعیین کننده استراتژی شرکت و غیرمستقیم،
تعیین کننده عملکرد صادرات هستند .وجود مدیران بیشتر

 .3-1-1-2منابع مقیاسی« :اندازه» یکی از شاخصهای

و استقالل در بودجه و دپارتمان ،عملکرد صادراتی بهتری را

منابع در دسترسی برای سازمانها است که موقعیت رقابتی

رقم میزند .در منابع مقیاسی نیز تعداد کارمندان بیشتر در

شرکت در بازار را تعیین میکند [.]16

بخش صادرات و تعلق داشتن به صنف خاصی از شرکتها،
موجب استراتژی متفاوت و بهتر و در نتیجه عملکرد بهتر

 .2-1-2سازگاری بازاریابی

صادرات میشود .در ذیل این سه منبع توضیح داده میشود.

استانداردسازی و جهانیکردن استراتژیهای رقابتی صادرات
ممکن و سودآور است .در این رابطه ،محققان مختلف استفاده

 .1-1-1-2منابع تجربی :تجربه نشاندهنده سطح دانش

از استراتژی استانداردسازی را هنگامیکه بازار هدف خارجی

شرکت در فعالیتش هست [ .]13درحالیکه تجربه بینالمللی

شرکت بهصورت مشابه رفتار میکند ،پیشنهاد میکنند .گرچه

شرکت ،نشاندهنده سطح دانش آن درباره بازارهای خارجی

روندهای اجتماعی و اقتصادی در برخی بخشهای بازار

و تعهد آن نسبت به فعالیتهای بینالمللی است .هر دو نوع

ممکن است همگرا باشد ،اما فرهنگ ملی ،شرایط بازار محلی،
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سیاستهای عمومی و قوانین بازار و واکنش مصرفکنندگان

به سازگاری بازاریابی و استراتژیهای عملیاتی دارند« .شدت

به استراتژیهای استانداردسازی ممکن است واگرا باشد؛

رقابت» به میزان رقابت بین بازیگران مختلف صنایع اشاره

به همین دلیل سازگاری بعد از موفقیت شرکت در ورود به

دارد .هرچه تعداد مشارکتکنندگان در بازار افزایش یابد،

بازار خارجی اجتنابناپذیر است [ .]17در نتیجه استراتژی

اندازه و عدم قابلیت پیشبینی تغییرات استراتژیها افزایش

بازاریابی صادرات در طول زنجیرهی استانداردسازی-

مییابد .بنابراین ،نیازهای بیشتر برای شرکتهایی که این

سازگاری ،با تمرکز بر درجه سازگاری چهار تکنیک بازاریابی

حرکات را شناسایی کنند و به آن وا کنش نشان دهند وجود

(محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع) ،ارزیابی میشود .تطابق

دارد .در زمینه فعالیت صادراتی ،برخی نویسندگان رابطه

بهتر بازار و محصول منجر به رضایت بیشتر مشتری میشود

مثبت بین میزان رقابتی بودن بازار کشوری و درجه سازگاری

و آزادی قیمتگذاری بیشتری در برابر رقبا ایجاد میکند [.]18

برنامههای آمیخته بازاریابی ،پیدا کردند [.]22

بنابراین سازگاری تکنیکهای بازاریابی صادرات ،عملکرد
 .2-2-1-2فاصله روانی

صادرات را افزایش میدهد [.]19
متغیرهای محیط خارجی ،فاصله روانی ،و جهتگیری

مفهوم فاصله روانی برای تشخیص تفاوت بین فرهنگها

بازار صادرات بر سازگاری بازاریابی مؤثر بوده و سازگاری

و بازارها و انتخاب بازار بینالمللی ضروری است و به درک

بازاریابی بر عملکرد صاردات بهطور مستقیم تأثیر میگذارد.

فرد از تفاوت بین بازار داخلی و بازار خارجی اشاره دارد [.]23

در نتیجه متغیرهای ذکر شده بهطور غیرمستقیم بر عملکرد

فاصله روانی شامل دو بعد است:

صاردات مؤثرند .عالوه بر این جهتگیری بازار تأثیر مثبت

« .1کشور» به ویژگی مدرن بودن یک کشور اشاره دارد.

و مستقیم بر عملکرد صادرات دارد ،و نقش اصلی را در

« .۲مردم» مربوط به درجه تفکیک بین مردم کشورهای

تصمیمگیری استراتژیک شرکتهای صادراتی ایفا میکند.

مختلف است.

عالوه بر این جهتگیری بازار نقش میانجی را در رابطه بین
 .3-2-1-2جهتگیری نسبت به بازار صادرات

سازگاری آمیخته بازاریابی و عملکرد صادرات دارد.

جهتگیری نسبت به بازار صادرات ،به سازمان ،اجازهی
 .1-2-1-2محیط خارجی

پیشبینی ،پاسخگویی و سرمایهگذاری تغییرات در محیط

«محیط خارجی» ،در اصطالح بازاریابی ،اشاره به عوامل

صادرات را میدهد .شرکتهایی که از جهتگیری باثباتی

و نیروهایی دارد که در توانایی شرکت در حفظ و نگهداری

نسبت به بازار صادرات برخوردارند ،در مقایسه با شرکتهایی

رابطهی موفق با مشتریان ،اثرگذار است [ .]20سه عنصر

که این قابلیت را ندارند ،در تحقیقات خود برای فرصتهای

از محیط خارجی با فعالیت صادراتی مرتبط هستند [.]21

به وجود آمده در بازار خارجی پویاتر هستند و بهتر میتوانند

«تالطم بازار» به میزان ناامنی محیط خارجی اشاره دارد که

فرصتها را شناسایی کرده و از آنها بهره ببرند.

شرکتها را ملزم میکند تا همگام با نیازهای مصرفکننده

شرکتهایی که اطالعات مناسب درباره بازار خارجی خود

استراتژیهای خود را تغییر دهند« .تالطم فناوری» نرخ باالی

دارند بیشتر تمایل به ایجاد تنوع در آمیختهی بازاریابی

تغییرات فناوری در تولید محصوالت و خود فناوری محصول

دارند .در مقابل ،شرکتهایی که چنین اطالعاتی ندارند بر

را نشان میدهد .کسبوکارهای رقابتی در صنایعی با تالطم

اساس غریزه تصمیمگیری میکنند [ .]24جمعآوری اطالعات

فناوری بیشتر ،تمایل بیشتری نسبت به صنایع استاتیک،

مربوط برای تصمیمگیری تأثیرگذار بسیار مهم است و تأثیر
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مستقیم بر طراحی استراتژیهای بازاریابی و موفقیت شرکت

است .آنها دادههای خود را از شرکتهای صنایع غذایی در

در بازارهای خارجی دارد [ .]25در نتیجه ،شرکتهایی که

استان خراسان رضوی جمع آوردی نمودند .نتایج تحقیق

مشتریان خود را شناسایی میکنند تا محصوالت خود را بر

این دو ،نشان میداد که بین برنامههای توسعه صادرات

اساس نیاز و میل آنها تطبیق دهند ،امیدوارند تا نسبت به

و عملکرد صادرات ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،هیچ

رقبای خود با ایجاد ارزش بیشتر ،برتری پیدا کنند [.]26

ارتباطی وجود ندارد.
میر جهان مرد ( ،)۱۳۸۹به بررسی تأثیر محیط بر عملکرد

بدین ترتیب ،جهتگیری بازار صادرات به بهبود عملکرد

صادراتی از طریق تطبیق قیمت میپردازد .وی تأثیر متغیر

صادرات از نظر کیفیت و کمیت کمک میکند [.]27

محیط بر عملکرد صادراتی را بهصورت مستقیم (بدون نقش
 .3-1-2عملکرد صادرات

واسطهگری تطبیق قیمت) و غیرمستقیم (از طریق تطبیق

عملکرد صادرات که از آن با عنوان موفقیت صادراتی هم

قیمت) با طرح چهار فرضیه اصلی بررسی کرده است .نتایج

یاد میشود به شکلهای مختلفی اندازهگیری میشود .این

تحقیق ،عدم تائید نقش واسطهگری تطبیق قیمت را در رابطه

متغیر ،به دلیل اهمیتی که برای شرکتها دارد ،مورد توجه

بین محیط و عملکرد صادراتی نشان میدهد؛ درحالیکه سه

تحقیقات بسیاری بوده و تأثیر عوامل مختلفی بر آن سنجیده

فرضیه دیگر (تأثیر محیط بر عملکرد صادراتی ،تأثیر محیط

شده است .عملکرد صادرات باید توأم با رضایت مدیریت

بر درجه تطبیق قیمت و تأثیر درجه تطبیق قیمت بر عملکرد

باشد ،چرا که معیار سنجش عملکرد در مقابل انتظارات

صادراتی) تائید شدهاند.
دهقان و همکاران ( ،)۱۳۹۰اثر ساختار سازمانی بر

سازمانی است و بر انتخاب استراتژیهای آتی تأثیر میگذارد

عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده ایران را بررسی کردند.

[.]28

نتایج تحقیق نشان داد ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی

 .3مطالعات تجربی

شرکتهای صادرکننده ایرانی اثرگذار است .همچنین سهم

قاسمی و همکاران ( ،)1386به برسی تأثیر هماهنگی

متغیر ساختار سازمانی در پیشبینی و تغییرات عملکرد خارجی

استراتژیهای بازاریابی بینالمللی با ابعاد محیطی سازمان

شرکتهای صادرکننده حدود  42درصد است.

(هماهنگی بیرونی) و زیرسیستمهای بازاریابی بینالمللی

مشبکی و خادمی ( ،)1391به سنجش اثرات مستقیم و

(هماهنگی درونی) بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده

غیرمستقیم برنامههای توسعه صادرات  -که توسط دولت

خدمات فنی و مهندسی پرداختند .نتایج نشان داد دو متغیر

وضع میشود  -و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد

هماهنگی بیرونی و هماهنگی درونی و اثر تعاملی آنها بر

صادراتی بنگاهها پرداختند .آنها برای آزمون الگو مفهومی از دو

عملکرد صادراتی اثر میگذارند .همچنین هماهنگی درونی

رویکرد روش شناختی کمی و کیفی بهره گرفتند .بهطوری که

اثرگذاری بیشتری بر عملکرد صادراتی دارد.

در رویکرد کیفی از روش مصاحبه عمقی از خبرگان دانشگاهی

وظیفه دوست و زرین نگار ( ،)۱۳۸۸به بررسی اثرات

و اجرایی کشور و در رویکرد کمی از پرسشنامه محقق ساخته

مستقیم و غیرمستقیم برنامههای توسعه صادرات دولت،

استفاده شد .جامعه آماری تحقیق ،عبارت است از تمامی

بر عملکرد صادرات شرکتها ،پرداختهاند .مدل تحقیقی

صادرکنندگان نمونه صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی

دربرگیرنده تعهد به صادرات ،دانش صادرات ،استراتژی

کشور شامل  152شرکت که طى دوازده سال (از سال 78تا

صادرات و ادراک مدیریت از محیط بازار صادرات نیز بوده

سال )89از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب چهارده
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گروه محصول برگزیده شدهاند 298 .نفر بهعنوان نمونه

صادراتی را مورد بررسی قرار دادند .نمونه پژوهش شامل

تحقیق از میان مدیران و کارشناسان حوزه صادرات شرکتهای

 949بنگاه تجاری در  7استان کشور بوده است .نتایج حاکی

فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند .یافتههای

از آن است که قابلیتهای بازاریابی اثر مثبت معناداری بر

تحقیق نشان داد هر چند برنامههای توسعه صادرات بهطور

عملکرد صادراتی داشتهاست .گرایش به مشتری ،گرایش به

مستقیم تأثیر معناداری بر عملکرد صادراتی شرکتها ندارد ،اما

رقبا و گرایش به هزینه تأثیر مثبت معناداری بر قابلیتهای

به واسطه عوامل محیطی درونی تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد

بازاریابی داشته در حالیکه گرایش به نوآوری تأثیر معناداری بر

صادراتی دارد.

قابلیتهای بازاریابی ندارد .از سوی دیگر گرایش به مشتری

محمدیان و همکاران ( ،)۱۳۹۲در مورد تأثیر بالقوۀ

و گرایش به هزینه تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی

بازارگرایی صادرکنندگان و مزیت رقابتی بـر عملکرد صادرات

داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تأثیری بر

تحقیق کردند .آنها در تحقیق خود نشان دادند بازارگرایی

عملکرد صادراتی نداشته است.

موجب افزایش عملکرد هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت

رستگار و شعبانی( ،)1395به ارائه تعریف درستی از

میشود و جهتگیری بازار و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات

کارآفرینی صادراتی و ابعاد آن و بررسی تأثیر کارآفرینی صادراتی

مؤثرند و این تأثیر بهگونهای است که شرکتهایی که سابقهی

بر عملکرد صادراتی بر اساس دیدگاه منبعمحور و رودیکرد

طوالنیتری در بازارگرایی داشتند ،توانستهاند مزیتهای خود

اقتضایی پرداختند .به کمک جدول مورگان نمونه 285تایی از

را بیشتر افزایش دهند و از این طریق سود بیشتری کسب
ً
کنند .همچنین ،این شرکتها از شرکتهایی که اخیرا به

 1045صادرکننده برتر سال  1393بهدست آمد و با نمونهگیری
ساده 301 ،پرسشنامه بهصورت الکترونیکی جمعآوری شد.

توسعه بازارگرایی پرداختهاند فروش و سود بیشتری دارند.

بررسی فرضیهها در قالب مدل معادالت ساختاری انجام شد.

هماهنگی بین بخشی در بازارگرایی تأثیر مثبتی برمزیت

در سطح اطمینان  0/05نتایج نشان داد کارآفرینی صادراتی،

هزینۀ پایین دارد؛ مشتریگرایی و رقیبگرایی اثر مثبتی بر

وابستگی مثبتی با عوامل داخلی چون تعهد صادراتی مدیریت

مزیت تمایز دارند .همچنین ،یافتهها نشان داد مزیت تمایز

و منابع مرتبط با تجربه و ساختار و عوامل اقتضایی محیطی

بر عملکرد سازمانی اثرمثبت دارد ،در صورتیکه جایگاه هزینۀ

مثل شدت رقابت و تفاوت بین بازارهای صادراتی شرکت دارد؛

پایین ،اثری بر عملکرد ندارد.

همچنین کارآفرینی صادراتی بهطور مثبت عملکرد صادراتی را
تحت تأثیر قرار میدهد.

کرمپور و همکاران ( ،)1393به ارزیابی تأثیر منابع بازاریابی
بر عملکرد صادراتی در صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد

ناوارو و همکاران [ ،)2010( ]29به بررسی تأثیر رفتار

مبتنی بر منابع و با در نظر گرفتن نقش راهبرد رقـابتی تمـایز

شرکت در بازارهای خارجی (تعهد صادرات و تکنیکهای

بهمنزلۀ متغیر میانجی پرداختند .طبق نتایج ،تأثیر مستقیم

سازگاری بازاریابی) بر درک مزیت رقابتی و عملکرد صاردات

بازار محوری بر عملکرد صادراتی بیشتر از سایر متغیرهاست.

پرداختند .نمونه آنها شامل  150شرکت صادراتی اسپانیایی

بعد از آن به ترتیب راهبرد رقابتی تمایز کارآفرینی محوری قرار

بود .نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که تعهد بیشتری

دارد همچنین کارآفرینی محوری بیشترین تأثیر غیرمستقیم از

نسبت به بازارهای خارجی دارند در برنامههای بازاریابی خود

طریق راهبرد تمایز بر عملکرد صادرات دارد.

سازگارتر عمل میکنند .این شرکتها در بازارهای خارجی بهتر

حاجیپور و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود ،تأثیر

عمل میکنند .عالوه بر این تکنیکهای سازگاری بازاریابی

جهتگیری راهبردی و قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد

تأثیر مستقیم بر عملکرد صادرات ندارد ،اما روی دستاوردهای
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 -تاثیر فاصله روانی انطباق  /استاندارد بر رفتار ارتباطی و

مزیت رقابتی درکشده در بازارهای خارجی مؤثر است و تأثیر

قراردادهای مفصل.

مثبت بر عملکرد صادرات دارد.
ناوارو و همکاران [ ،)2011( ]30بعد از ایجاد یک مدل

 -چگونگی تأثیر فرایند انطباق  /استاندارد بر نتایج

یکپارچه به تحلیل رابطهی بین درک و آ گاهی مدیران با

محصول جدید و بهطور همزمان ارزش خلق شده در

جهتگیریها ،رفتارها و گرایشات به صادراتی پرداختند.

رابطه صادرات کانونی.

سپس بررسی کردند که آیا این روابط بین چند گروه از

آنها از  151تولیدکننده در ایاالت متحده با توجه به رابطه

شرکتها با هم تفاوت دارد یا خیر .نتایج تأیید کرد که در

آنها با خریداران خارجی یک نظرسنجی اولیه انجام دادند.

بازارهای خارجی ،یادگیری سازمانی بر دو عامل تعهد صادراتی

دادهها با روش تخمین حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل

و سازگاری آمیخته بازاریابی مقدم است .همچنین نتایج

شد .نتایج نشان میدهد که سطح باالیی از سرمایهگذاریهای

نشان داد که متغیرهای تعهد صادراتی و سازگاری آمیخته

معامالت خاص منجر به انطباق رفتارهای ارتباطی میشود در

بازاریابی ،مزیتهای رقابتی درکشده در بازارهای خارجی

حالی که سطوح باالیی از فاصله روانی منجر به انطباق کمتر

را تعیین میکنند و چگونگی مزیتهای رقابتی درکشدهی

قرارداد مفصل میشود .انطباق رفتارهای ارتباطی و قرارداد

مدیران ،گرایشات آتی صادرات را تعیین میکند.

مفصل ،اثرات مستقیم مختلفی بر عملکرد صادرات را منعکس

ناوارو و همکاران [ ،)2014( ]31در مورد نقش محیط

میکند .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که اثر متقابل

خارجی در رفتار استراتژیک شرکتهای صادراتی و فاصلهی

مثبت معنیداری بین انطباق رفتار ارتباطی و قرارداد مفصل

روانی بین بازارهای داخلی و خارجی تحقیق کردند و نقش

و ارزش ایجادی مشترک در ارتباط صادرات کانونی وجود

جهتگیری بازار را در صادرات مشخص کردند .نمونه

دارد .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که انطباق فرایند

تحقیق  212شرکت صادراتی اسپانیایی بودند .بررسیها

بازاریابی مربوط به استراتژیهای حاکمیت ارتباط ،میتواند

نشان داد که محیط خارجی و فاصله روانی ،عوامل مخرب

نقش مهمی در روند بازاریابی صادرات ایفا کند ،اما مدیران باید

بر فعالتهای صادراتی نیستند .این عوامل فقط زمانی مضر

با احتیاط درمورد متعادلسازی رفتار ارتباطی و انطباق قرارداد

هستند که شرکت حاضر به استفاده از سیستمهای اطالعاتی

مفصل اقدام کنند .همچنین نتایج به اهمیت درک منبع اساسی

برای مطالعه و درک رفتار آنها نباشد .جهتگیری بازار تأثیر

عدم قطعیت و انطباق جنبههای مناسب حاکمیت ،برای

مثبت و مستقیم بر عملکرد صادرات دارد ،و نقش اصلی را

افزایش ایجاد ارزش مشترک در رابطه صادرات اشاره مینماید.

در تصمیمگیری استراتژیک شرکتهای صادراتی ایفا میکند.

چی ون وو [ )2016( ]34نقش استراتژی بازاریابی

عالوه بر این جهتگیری بازار نقش میانجی را در رابطه بین

بینالمللی و رابطه آن با عملکرد بازاریابی را در زمینه

سازگاری آمیخته بازاریابی و عملکرد صادرات دارد.

مهمانخانههای تفریحی بررسی کرد .این تحقیق تجربی

گریففیت و همکاران [ ،)2014( ]32به بررسی فرایندهای

ت توکیو و آزمون
از دادههای  212مراجعه به ادارههای پس 

بازاریابی حاکم بر روابط صادراتی متعدد تحت چارچوب نظری

روابط با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه و روش

تجزیه و تحلیل ارزش حاکمیت[ )GVA( ]33پرداختند .آنها

تحلیل مقایسهای کیفی استفاده شدهاست .یافتههای نمونه

بهطور خاص چند مورد را بررسی کردند که شامل:

پژوهش ،این استدالل را مطرح میکند کمکهای دولتی،

 -ویژگیمعامالتداخلیناشیاز تراکنش-سرمایهگذاریهای

ارتقاء استراتژی بینالمللی ،استراتژی محصول و محیط
اقتصادی ،پیشینه کلیدی عملکرد سازمانی است.

خاص.
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 .5محتوای پرسشنامه

کرامر ،استرنج و لشیتیو [ ،)2017( ]35با استفاده از
یک مدل دو مرحلهای ،عملکرد صادرات را در شرکتهای

پرسشنامه این پژوهش ،از پرسشنامههای ریوزو []36و

اقتصادهای نوظهور ،پیشبینی کردند .پیشبینی آنها بر

همکاران ( ،)۲۰۱۱کالکا و برتون [ ،)۲۰۰۶( ]37سوسا و ال گس

اساس تواناییهای خاص شرکت و محیطهای سازمانی

[ ،)۲۰۱۱( ]38کومار [ ]39و همکاران ( )۲۰۱۱اخذ شده است

میباشد .تحقیق آنها روی بیش از  16000شرکت از چهار

و درمجموع مشتمل بر  ۶۶سؤال است .الزم به ذکر است در

کشور برزیل ،روسیه ،چین و هند انجام شد .بر اساس نتایج،

پرسشنامه از مدیران در مورد شرکت و محصول و کارمندان و

عدم ثبات سیاسی و رقابت غیررسمی ،تأثیر زیادی بر گرایش

عملکرد شرکت نظرسنجی شدهاست.

به صاردات در این شرکتها دارد .وجود نیروی کار ماهر و

در محتوای پرسشنامه عملکرد صادرات ،استراتژی

دسترسی به فن آوریهای خارجی نیز ،بر صدور مجوز برای

بینالمللی ،سازگاری بازاریابی ،ابعاد جهتگیری نسبت به

صادرات تأثیر میگذارد.

بازار صادرات ،منابع در دسترس برای صادرات و ابعاد محیط
خارجی بررسی شد.

جنبهی نوآورانه این پژوهش در این است که به بررسی
همزمان سه متغیر استراتژی بینالمللی ،سازگاری بازاریابی و

عملکرد صادرات (موفقیت صادرات) ،از طریق بعد عینی و

جهتگیری بازار صادرات بر عملکرد صادرات فرش میپردازد.
ً
اوال تاکنون ،هر سه عامل بهطور همزمان مورد توجه قرار
ً
نگرفتهاند؛ ثانیا تأثیر آنها بر عملکرد صادرات به صورت کلی

ذهنی مورد سنجش قرار میگیرد .بعد عینی شامل رشد فروش
فروش صادرات شرکت ،سودآوری صادراتی ،تصویر شرکت در

و نه در حوزه صادرات فرش بررسی شده است.

بازار و دستیابی به سهم بازار صادرات در طول سه سال ،است.

در سه سال گذشته و عامل ذهنی شامل رضایت شرکت از رشد

استراتژی بینالمللی بر اساس تجربه بینالمللی و تعداد

 .4مواد و روشها

کشورهای هدف صادرات تعیین میشود و میتواند از نوع

روش تحقیق بهکار گرفتهشده ،روش توصیفی از شاخههای

تمرکز یا تنوع باشد.

پیمایشی است ،به گونهای که هدف توصیف نمودن شرایط

سازگاری بازاریابی ،از طریق طیف لیکرت و بررسی

با پدیدههای موردنظر بررسی و ارائه راهکارها بر اساس

سازگاری در چهار استراتژی محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع

یافتههای تحقیق میباشد .نوع تحقیق بر اساس هدف،

سنجیده میشود.
مؤلفه سنجش منابع در دسترس برای صادرات که شامل

کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق از نوع

سه منبع تجربه ،مقیاس و ساختار است در جدول ( )1ارائه

همبستگی است.

شده است.

بهمنظور جمعآوری اطالعات دستدوم مرتبط با پیشینهی
تحقیق ،روش کتابخانهای (شامل مقاالت داخلی و خارجی)
مورد استفاده قرار گرفته است .برای جمعآوری دادههای
دستاول ،از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده که
بین مدیران شرکتهای صادراتی موردتحقیق (فرش) توزیع
شده است .بنابراین ،دادههای مربوط به متغیرهای مدل از
پرسشنامه استخراج گشته است.
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جدول  -1مؤلفههای سنجش منابع در دسترس برای صادرات
متغیر

مؤلفهها

منبع مقیاس

منبع تجربه

منبع ساختار

تعداد کارمندان

تعداد سالهای
حضور در بخش
مربوطه

تعداد مدیران بخش
صادرات

تعداد کارمندان
بخش صادرات

تعداد سالهای
صادرات

وجود دپارتمان
صادرات

تعلق داشتن به
گروهی از شرکتها
یا یک صنف

-

بودجهی مختص
صادرات

آلفای کرونباخ استفاده شده است .پرسشنامهها بهصورت
تصادفی بین  ۴۰نفر از افراد جامعه توزیع شد و با استفاده از
آلفای کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت که در جدول نشان
داده شده است .همانطور که نتیجه آزمون آلفای کرونباخ
نشان میدهد ،گزینههای پرسشنامه همگی از پایایی بسیار
مطلوبی (نزدیک به  )۱برخوردارند که نشاندهنده قابلیت
اتکای باالی گویههای پرسشنامه است .بهعبارتدیگر،
نشاندهنده دقت نتایج حاصل از ابزار اندازهگیری است .این
بدان معناست که در هر بار اجرا بر روی تعدادی از افراد نتایج

منبع( :زویو و استان [( ،)1998 ،]40مورگان و همکاران [( ،)2004 ،]41بارنی

مشابهی به دست خواهد داد و مؤلفهها را بهدرستی اندازه

[)1991 ،]42

خواهد گرفت.
جدول  -2میزان پایایی پرسشنامههای تحقیق

جهتگیری نسبت به بازار صادرات ،دربردارنده سه بعد
است؛ که هر کدام از این ابعاد از طریق گویههای پرسشنامه،

متغیر

تعداد سؤال

میزان آلفای کرونباخ

عملکرد

۷

۰٫۹۹۰

استراتژی بینالمللی

۲

۰٫۹۴۸

سازگاری بازاریابی

۷

۰٫۹۸۹

منابع در دسترسی برای فعالیت
صادراتی*

۸

۰٫۷۹۳

محیط خارجی نیز دارای سه بعد است که عبارتاند

محیط خارجی

۱۳

۰٫۹۹۳

از :تالطم بازار ،تالطم فناوری و شدت رقابت که از طریق

تالطم مشتری

۵

۰٫۹۸۲

تالطم فناوری

۳

۰٫۹۸۳

شدت رقابت

۵

۰٫۹۷۹

اطالعات که پرسشنامه است ،در این بررسی از روایی و

فاصله روانی

۱۳

۰٫۹۹۱

بعد کشور

۶

۰٫۹۸۳

پایایی محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شده است .برای

بعد مردم

۷

۰٫۹۸۲

حصول روایی قابلقبول از ضابطههایی چون ،نظرخواهی

جهتگیری نسبت به بازار
صادرات

۱۶

۰٫۹۹۳

نسبت به مشتری

۷

۰٫۹۸۶

نسبت به رقبا

۴

۰٫۹۶۸

هماهنگی میان عملکردی

۵

۰٫۹۷۸

مورد سنجش قرار خواهند گرفت:
 .1جهتگیری نسبت به مشتری.
 .2جهتگیری نسبت به رقبا.
 .3جهتگیری هماهنگی میان عملکردی.

گویههای پرسشنامه مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله جمعآوری

از کارشناسان و استادان متخصص ،همچنین تعدادی از
مدیران شرکتهای موردتحقیق ،در مورد پرسشنامه و سؤاالت
آن نظرخواهی گردید که آنها اعتبار تحقیق را تأیید کردند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه ،بهترین روش ،آلفای

* بهطور جداگانه برای سؤاالت بلی/خیر آلفای کرونباخ برآورد نمیشود .لذا

کرونباخ است ،این روش برای محاسبه هماهنگی درونی
ً
ابزار اندازهگیری خصوصا پرسشنامه مورد استفاده قرار

گزینههای مربوط به منابع بهصورت جداگانه آورده نشدهاند.
مأخذ :یافتههای تحقیق

میگیرد [ . ]43در این تحقیق نیز ،برای این منظور از ضریب
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 .6مدل مفهومی پژوهش
بهمنظور درک بهتر متغیرهای پژوهش و روابط حاکم بر
آنها ،در نمودار ( ،)1مدلی مفهومی ارائه شده است.

مؤلفه

سطح
معناداری

آماره
کلموگروف

نتیجه

منابع در دسترسی برای
فعالیت صادراتی

۰٫۱۷۴

۱٫۱۰۴

نرمال

محیط خارجی

۰٫۱۰۹

۱٫۲۰۶

نرمال

فاصله روانی

۰٫۸۹۵

۰٫۴۰۵

نرمال

جهتگیری نسبت به
بازار صادرات

۰٫۶۸۹

۰٫۷۳۸

نرمال

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،بر اساس سطوح معناداری
نمودار  -۱مدل مفهومی پژوهش

بهدستآمده از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف مشاهده

مأخذ :ناوارو و همکاران ( ،)۲۰۱۰ناوارو و همکاران ( )۲۰۱۴و ریوزو []44

میشود که سطح معناداری برای تمامی مؤلفهها بیشتر از

و همکاران ( ،)۲۰۱۱چی ون وو [ ،)2016( ]45گریففیت و همکاران []46

 ۰٫۰۵بهدستآمدهاند و در نتیجه فرض نرمال بودن تمامی

()2014

مشاهدات در سطح خطای  ۰٫۰۵پذیرفته میشود.

 .7یافتهها و نتایج

 .2-7تحلیل مسیر

در این قسمت ،نخست برای بررسی نرمال بودن دادهها از

روش تحلیل مسیر [ ،]47تعمیمی از رگرسیون معمولی است که

آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف استفاده میشود و سپس سایر

قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم ،آثار غیرمستقیم و اثر کل

آزمونها انجام میپذیرد.

هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان
دهد و با بیان منطقی ،روابط و همبستگی مشاهدهشده بین

 .1-7بررسی فرض نرمال بودن دادهها

آنها را تفسیر کند [.]48

در این قسمت به بررسی دادهها برای تصمیمگیری در

تحلیل مسیر بیان میکند کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر

مورد استفاده از آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری پرداخته

است .بهبیاندیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای

میشود .برای این منظور به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

مشخصشده ،ضرایب استانداردشده رگرسیون (یا ضرایب

با استفاده از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف پرداخته شده که

مسیر) محاسبه میشود .این ضرایب از طریق برقراری

نتیجه این آزمون در جدول ( )3نشان داده شده است.

معادلههای ساختاری یعنی معادلههایی که ساختار روابط
مفروض در یک مدل را مشخص میسازد ،به دست میآیند.
در حقیقت ،مدل معادالت ساختاری [ ]49یکی از روشهایی

جدول  - 3نتایج آزمون نرمال بودن مشاهدات
مؤلفه

سطح
معناداری

آماره
کلموگروف

نتیجه

عملکرد

۰٫۱۲۳

۱٫۴۹۲

نرمال

استراتژی بینالمللی

۰٫۴۲۴

۰٫۸۷۸

نرمال

سازگاری بازاریابی

۰٫۳۶۱

۰٫۹۲۴

نرمال
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است که برای بررسی روابط علی بین متغیرها بهصورت
منسجم استفاده میشود .از طریق این روش میتوان
قابلقبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با
استفاده از دادههای همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی را آزمود

50

[ .]50درواقع تحلیل مسیر راهی است برای ارزیابی میزان
تناسب و همخوانی مجموعهای از دادهها با مدل.
در نرمافزارهای لیزرل و  ،]51[ AMOSمدل مفهومی
تحقیق بهصورت یکجا آزمون میشود .بهمنظور انجام
تحلیل مسیر ،محقق از نرمافزار لیزرل استفاده نموده است.
متغیرهای مکنون ،پیشتر در نرمافزار  SPSSمحاسبه شده و
در تحلیل مسیر با لیزرل ،بهعنوان متغیر مشاهدهشده در نظر
نمودار  -۲مدل تحلیل مسیر ،در حالت ضرایب استانداردشده

گرفته میشوند.

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج بهدستآمده از اجرای مدل در لیزرل ،در جدول
( )4خالصه شده است .چنانکه مشاهده میشود بیشترین

جدول  -5معیارهای مربوط به برازش مدل

تأثیر متغیر سازگاری بازاریابی (ضریب  )۰٫۷۳۰و استراتژی
بینالمللی و جهتگیری بازار صادرات ،هر یک دارای ضریب
مستقیم  ۰٫۱۹۰هستند.
جدول  -4تجزیه اثرات متغیرها بر عملکرد صادرات فرش
متغیرها

اثر مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر کلی

منابع مقیاس

۰٫۰۰۰

۰٫۰۳۲

۰٫۰۳۲

منابع تجربی

۰٫۰۰۰

۰٫۱۶۹

۰٫۱۶۹

منابع ساختاری

۰٫۰۰۰

-۰٫۰۱۱

-۰٫۰۱۱

محیط خارجی

۰٫۰۰۰

-۰٫۴۵۳

-۰٫۴۵۳

فاصله روانی

۰٫۰۰۰

-۰٫۰۵۸

-۰٫۰۵۸

استراتژی بینالمللی

۰٫۱۹۰

۰٫۰۰۰

۰٫۱۹۰

سازگاری بازاریابی

۰٫۷۳۰

۰٫۰۰۰

۰٫۷۳۰

جهتگیری بازار صادرات

۰٫۱۹۰

۰٫۱۳۱

۰٫۳۲۱

شاخص

مالک

مقادیر
به دست آمده

برازش
مدل

کای دو

هرچه کمتر ،برازش بهتر

۱۴٫۳۳

-

معناداری کای دو

بیشتر از ۰٫۰۵

۰٫۲۳۵۱

مناسب

نسبت کای دو
به درجه آزادی

 ۲و کمتر

۱٫۱۹۴۲

مناسب

RMSEA

 ۰٫۰۵و کمتر

۰٫۰۳۱۹۶

مناسب

مأخذ :یافتههای تحقیق

مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار  -۳مدل تحلیل مسیر ،در حالت مقادیر t

همچنین پس از اجرای مدل در نرمافزار لیزرل ،یک مسیر

مأخذ :یافتههای تحقیق

مربوط به فاصله روانی با قدر  t-valueکمتر از  ،۲معنادار
نبود .مدل تجربی نهایی بهصورت نمودار ( )2است و مقادیر

جدول ( )4و نمودار ( )2نشان میدهند سه متغیر

معناداری مربوط به  t-valueدر نمودار ( )3ارائه شده است.

استراتژی بینالمللی ،سازگاری بازاریابی و جهتگیری نسبت
به بازار صادرات ،تأثیر مستقیم بر عملکرد صادرات دارند و پنج
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بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادرات فرش دارد.

متغیر منابع تجربی ،منابع ساختاری ،منابع مقیاس ،محیط
ً
خارجی و مجددا جهتگیری نسبت به بازار صادرات ،دارای

ضریب تعیین مدل برابر با  0/77است؛ بدین معنا که
متغیرهای واردشده در مدل درمجموع میتوانند  %۷۷از

تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادرات هستند.

تغییرات عملکرد صادرات فرش را تبیین کنند .بهعبارتدیگر،
 .3-7بحث

 ۷۷درصد از تغییرات صادرات فرش ناشی از متغیرهای موجود

بررسی ضرایب مسیر کل (اثر کل) متغیرهای مؤثر بر عملکرد،

در مدل است .بر همین اساس نتیجهی بررسی فرضیات در

نشان میدهد متغیر سازگاری بازاریابی با ضریب ،۰٫۷۳۰

جدول ( )6آمده است.

جدول  -6وضعیت تائید فرضیات پس از آزمون
ردیف
۱

فرضیه
استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۱-۱

تجربیات از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۲-۱

منابع ساختاری از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۳-۱

منابع مقیاس از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۱-۲

محیط خارجی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۲-۲

فاصله روانی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

۳-۲

جهتگیری بازار صادرات بر سازگاری بازاریابی صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

جهتگیری صادرات بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

تائید

۲

۳

		

وضعیت

رد

مأخذ :یافتههای تحقیق

استراتژی بینالمللی ،سازگاری بازاریابی و جهتگیری

در بررسی پیشینه تحقیق ،تعداد کمی پژوهش مشابه

بازار صادرات بر عملکرد صادرات شرکتهای صادرکننده

که بهطور خاص به عملکرد صادرات در حوزه صادرات

فرش مؤثرند که بیشترین تأثیر متعلق به سازگاری بازاریابی

فرش پرداخته باشد جهت انطباق یافتههای این پژوهش

است .همچنین متغیر سازگاری بازاریابی با ضریب ،۰٫۷۳۰

با آنها وجود داشت .به همین دلیل ،سعی شده است تا با
ً
پژوهشهای نسبتا مشابه در حوزه صادرات بهطور عام نیز،

بازاریابی به تمرکز بر درجه سازگاری چهار تکنیک بازاریابی

مقایسه صورت گیرد.

بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادرات فرش داراست .سازگاری

تجربیات از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات

(محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع) اشاره دارد .تطابق بهتر بازار

فرش در ایران تأثیر مثبت دارد.

و محصول منجر به رضایت بیشتر مشتری میشود که آزادی
قیمتگذاری بیشتری در برابر رقبا ایجاد میکند .بنابراین

منابع ساختاری از طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد

سازگاری تکنیکهای بازاریابی صادرات ،عملکرد صادرات را

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد .منابع مقیاس از

افزایش میدهد .این مورد مؤید فرضیه دوم تحقیق است که

طریق استراتژی بینالمللی بر عملکرد صادرات فرش در ایران

بیان میدارد «سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در

تأثیر مثبت دارد .این سه فرضیه تأیید شدند .این نتیجه با

ایران تأثیر مثبت دارد».

تحقیق مورگان [ ]52و همکاران ( )۲۰۰۴مطابقت دارد.
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سازگاری بازاریابی بر عملکرد صادرات فرش در ایران تأثیر

بهتر ،باید تالطم بازار صادرات و ناامنی محیط خارجی

مثبت دارد .این نتیجه با نتیجه تحقیق ناوارو و همکاران

را در نظر گرفته ،و همگام با نیازهای مصرفکننده

( )2010یکسان نیست .زیرا طبق تحقیق آنها تکنیکهای

استراتژیهای خود را انتخاب کنند.

سازگاری بازاریابی تأثیر مستقیم بر عملکرد صادرات ندارد ،اما

 -از تغییرات فناوری در بازار فرش آ گاه باشند و متناسب با

روی دستاوردهای مزیت رقابتی درکشده در بازارهای خارجی

فناوریهای جدید محصول ارائه دهند.

مؤثر است و تأثیر مثبت بر عملکرد صادرات دارد ،درحالیکه

 -شدت رقابت عامل دیگری است که باید صادرکنندگان

در این تحقیق سازگاری بازاریابی رابطه مستقیم با عملکرد

به آن توجه کنند و شرایط ارائه هر نوع از محصوالت را با

صادرات دارد.

توجه به آن تعیین کنند.

محیط خارجی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد

 -صادرکنندگان میتوانند با پیشبینی ،پاسخگویی و

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد .این نتیجه مشابه

سرمایهگذاری روی تغییرات بازار صادرات ،به شناسایی

نتیجه تحقیق ناروارو و همکارن ( )2014میباشد.

و بهرهگیری از فرصتهای موجود بپردازند.
 -الزم است صادرکنندگان مشتریان خاص خود را شناسایی

فاصله روانی از طریق سازگاری بازاریابی بر عملکرد

کرده و مطابق با میل و نیاز آنها محصول ارائه دهند.

صادرات فرش در ایران تأثیر مثبت دارد .این یافته مشابه با
تحقیق ناوارو و همکاران( )2014در تضاد است .زیرا در این

 .9محدودیتهای تحقیق

تحقیق این رابطه مثبت رد شده است.
جهتگیری بازار صادرات بر سازگاری بازاریابی صادرات

در این تحقیق ابزار جمعآوری داده پرسشنامه هست .در

فرش در ایران تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتیجه تحقیق

تحقیقات پرسشنامهای ممکن است افراد از پاسخ صحیح

ناوارو و همکاران ( )2010و ناوارو و همکاران (،)2014

به سواالت خودداری کنند و این امر میتواند موجب انحراف

همخوانی دارد.

نتایج تحقیق شود .این موضوع محدودیت به شمار آمده و از
جانب محقق غیرقابل کنترل هست.

جهتگیری صادرات بر عملکرد صادرات فرش در ایران
تأثیر مثبت دارد .این نتیجه با نتیجه تحقیق محمدیان و

محدودیت دیگر تحقیق ،موضعگیری اولیهی مدیران

همکاران ( ،)۱۳۹۲و ناوارو و همکاران( ،)2014همخوانی دارد.

این شرکتها نسبت به پاسخگویی به پرسشنامه بوده است؛
لذا محقق با پیگیریهای مستمر و دادن اطمینان به مدیران

 .8توصیههای سیاستی

سعی در رفع این محدودیت داشته است.

 -جهتگیری صادراتی متناسب با تحوالت فنی در اقتصاد

 .10پیشنهاد برای تحقیقات آتی

جهانی و در راستای مشتری مداری تنظیم گردد.

 -بررسی تأثیر بازاریابی بینالملل بر عملکرد صادرات با

 -از نیروهایی که اشراف کامل به ساختار بازار فرش در فضای

مطالعه موردی متفاوت در صنعت دیگری غیر از فرش.

بینالمللی دارند در پستهای مدیریتی استفاده گردد.

 -بررسی تأثیر بازاریابی بینالملل بر عملکرد صادرات با

 -در راستای حفظ بازار فرش در اقتصاد جهانی بایستی

استفاده از متدولوژی متفاوت.

نسبت به رفع مشکالت منابع مالی و فنی و بازاریابی و

 -بررسی تأثیر بازاریابی بینالملل بر عملکرد صادرات با

شناسائی بازارهای جدید اقدام نمود.

مدل مفهومی دیگر و تغییر متغیرهای وابسته و میانجی.

 -صادرکنندگان به منظور دستیابی به عملکرد صادراتی
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performance: Quadratic and moderating effects
under differing degrees of market dynamism
and internationalization. Journal of International
Marketing, 17(4), 71-89.

 "مدل.)1386( . نبیاهلل، سیدمحمد و دهقان، حسن؛ اعرابی،قاسمی
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