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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با نقش میانجی اثربخشی بازاریابی و قابلیتهای
بازاریابی انجام شد .این پژوهش از نظر نوع علی ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر زمان مقطعی و از نظر نحوه گردآوری دادهها
توصیفی-پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای با  44سؤال با مقیاس لیکرت  5گزینهای بود .جامعه آماری این
پژوهش مدیران و سرپرستان بخشهای مرتبط با صادرات شرکتهای صادراتی شهر اهواز میباشد .با توجه به اینکه سطح تحلیل
این پژوهش شرکتها بود ،پرسشنامه به صورت سرشماری بین شرکتها توزیع شد و تعداد  55پرسشنامه از  11شرکت
جمعآوری شد .دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart-PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها نشان داد بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی و قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ قابلیتهای بازاریابی
و اثربخشی بازاریابی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادرات داشتند ،اما تأثیر بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات
معنادار نبود .عالوه بر این ،یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای میانجی به روش آزمون سوبل نیز نشاندهنده نقش میانجی
قابلیتهای بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در تأثیر بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات میباشد.
واژگان کلیدی :اثربخشی بازاریابی ،بازارگرایی صادرات ،عملکرد صادرات ،قابلیتهای بازاریابی.

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com
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مقدمه
صادرات ابزاری مهم برای ورود به بازارهای خارجی است که از
طریق آن ،شرکتهای کارآفرینی بازار نوظهور نه تنها میتوانند
فروش را افزایش دهند ،بلکه به دنبال اطالعات جدید و به دست
آوردن دانش به روز باشند (چانگ 0و همکاران.)3109 ،
صادرات همچنین بر میزان رشد اقتصادی ،اشتغال و تعادل
پرداختها تأثیر میگذارد (ایمران 3و همکاران.)3105 ،
در نتیجه صادرات و عوامل تعیینکننده موفقیت صادرات
مورد توجه پژوهشگران و متخصصان در زمینه بازاریابی قرار
گرفته است (حسب اله 1و همکاران.)3105 ،
در این راستا ،شرکتها و کشورها به منظور دستیابی به
بخشهای بیشتری از بازار ،افزایش درآمد ،به دست آوردن
منابع کمیاب ،هزینههای پایین ،مزایای رقابتی و رشد
اقتصادی ،صادرات را به عنوان استراتژی اصلی خود قرار
میدهند (نوروزی و همکاران.)0191 ،
فعالیت صادرات برای شرکتها بسیار حائز اهمیت است ،زیرا
این امر به افزایش موقعیت و بقای شرکتها به خصوص
شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه
با استفاده از فرصتهای بازار خارجی ،کمک میکند
(اسدینیا 4و همکاران.)3109 ،
البته هنوز هیچ دستورالعمل مشخص و یکپارچهای برای
اندازهگیری عملکرد صادرات وجود ندارد (مدسن و موئن.)3105 ،5
اما دستیابی به اهداف اقتصادی (یعنی سود ،فروش ،یا هزینه)
و استراتژیک (یعنی گسترش بازار ،پاسخ رقابتی ،کسب
جایگاه در بازار خارجی یا افزایش آگاهی از محصول /شرکت)
در زمینه صادرات میتواند میزان عملکرد شرکت در زمینه
صادرات را مورد سنجش قرار دهد (ایمیرو.)3105 ،1
با توجه به فضای رقابتی و باال بودن استانداردهای عملکردی
صادرات ،یکی از مشکالت شرکتهای صادراتی کشور ،عدم
توجه به تمامی نیازها و خواستههای مشتریان در این بازارها
میباشد (نوروزی و همکاران.)0191 ،
با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته ،شرکتها میتوانند با
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استفاده از قابلیتهای بازاریابی ،مزیت رقابتی و موقعیت
عملکرد خود را بهبود ببخشند (کایاباشی و تتوا.)3101 ،4
در این بین ،استفاده از بازارگرایی در زمینه صادرات که به
طور فزایندهای نقش حیاتی در بقا و موفقیت شرکتها در
بازارهای بینالمللی ایفا میکنند ،بسیار ضروری است
(مورای 5و همکاران.)3100 ،
بازارگرایی یک دیدگاه رفتاری و شامل سه نوع فعالیت ،تولید،
انتشار و پاسخگویی اطالعات بازار میباشد (ترینکنس 9و
همکاران.)3105 ،
که اطالعات را جمعآوری ،منتشر و واکنش مناسب را ایجاد
میکند (کونا 01و همکاران.)3109 ،
تفکر بازارگرایی در صادرات میتواند منجر به افزایش
اثربخشی فعالیتهای بازاریابی و در نتیجه افزایش بازده مالی
و عملیاتی شرکت شود (نوروزی و همکاران.)0191 ،
شرکتهای صادراتی مستقر در شهر اهواز که در استان مرزی
خوزستان قرار دارند میتوانند پتانسیل باالیی در زمینه صادرات
به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه از جمله کشور
عراق داشته باشد ولی عوامل مختلفی باعث شدهاند که عملکرد
صادرات شرکتهای صادراتی شهر اهواز در سطح باالیی قرار
نداشته باشد .لذا ضروری است در زمینه شناسایی عواملی که
میتوانند عملکرد صادرات این شرکتها را بهبود دهند
پژوهشهایی صورت پذیرد تا بتوان از نتایج و پیشنهادهای آن
برای بهبود وضعیت صادراتی این کسبوکار استفاده نمود .در
این راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد با اندازهگیری معیارهای
ذهنی عملکرد صادرات یعنی سهم بازار ،رشد فروش و دستیابی
به اهداف بررسی نماید که بازارگرایی صادرات ،قابلیتهای
بازاریابی و اثربخشی فعالیتهای بازاریابی شرکتهای صادراتی
شهر اهواز به چه میزان بر عملکرد آن شرکت تأثیر میگذارند؟
مبانی نظری پژوهش
بازارگرایی صادرات :بازارگرایی یک منبع مهم برای مزیت
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039

رقابتی برای سازمانها در بازارهای نوظهور به شمار میرود (هی0

اثربخشی بازاریابی :اثربخشی بازاریابی اساساً اثر ایجاد شده

و همکاران )3105 ،که میتواند به عنوان گرایش فعالیتهای
سازمانی برای پاسخگویی به تقاضای بازار بهتر از رقبا و پیشبینی
تغییرات بازار به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار و سود باالیی
در نظر گرفته شود (کونا و همکاران.)3109 ،
بازارگرایی مفهوم جدیدی در حوزه بازاریابی مدرن است که از
سه دهه گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب
کرده است( .تاری و عبدلی)0199 ،
با توجه به دیدگاه رفتاری بازارگرایی و گسترش آن در بازار
صادرات ،بازارگرایی متشکل از تولید ،انتشار و پاسخگویی
اطالعات بازار صادرات است که بر مشتریان صادرات ،رقبا و
یا تغییرات محیطی متمرکز است (مورای و همکاران.)3100 ،
بازارگرایی صادرات اجازه تجزیه و تحلیل توانایی یک سازمان
را در پیشبینی ،پاسخ به تغییرات و تغییرات در محیط
صادراتی میدهد تا شرکتها قادر باشند بهتر تصمیم بگیرند
و عمل کنند (ناواروو -گارسیا 3و همکاران.)3104 ،

توسط تالشهای بازاریابی یک شرکت است .استراتژیها و
تصمیمات بازاریابی هر شرکت ،اساساً بر اساس مجموعهای از
اهدافی است که یک شرکت میخواهد به آن دست یابد
(رحیم احمد 4و همکاران.)3104 ،
به گفته کاتلر اثربخشی بازاریابی دارای پنج جز اصلی ،فلسفه
مشتری ،سازمان بازاریابی یکپارچه ،اطالعات بازاریابی،
جهتگیری استراتژیک و کارایی عملیاتی است (عبدقانی 5و
همکاران )3101 ،که اثربخشی فعالیتهای بازاریابی باید به
عنوان بازدهی سرمایهگذاری شده در این فعالیتها تعریف
شود (میلی چووسکی و سیمبروا.)3105 ،9

قابلیتهای بازاریابی
قابلیتهای بازاریابی نمایانگر فرایندهایی هستند که یک شرکت با
استفاده از آنها درصدد تعریف ،توسعه ،برقراری ارتباط و ارائه ارزش
به مشتریان هدف خود بر میآید (مورگان 1و همکاران.)3105 ،
این قابلیتها با عواملی از جمله تواناییهای قیمتگذاری
صادرات ،مدیریت کانالهای توزیع صادرات ،تواناییهای
مدیریت ارتباطات بازاریابی صادرات ،قابلیتهای نیروی
فروش صادرات شرکت ،مهارتهای تحقیق بازار صادرات،
مهارتهای برنامهریزی بازاریابی صادرات و مهارتهای اجرای
بازاریابی صادرات اندازهگیری میشود (محسنزاده و
احمدیان )3101 ،4که نشاندهنده توانایی درک ،پیشبینی
و پاسخگویی به نیازهای مشتری است (کورتز و جانستون،5
 )3105و منجر به مزیت رقابتی و عملکرد برتر در بازارهای
هدف میشود (کالکا ،1و مورگان .)3109

عملکرد صادرات :عملکرد صادرات متغیری است که اساساً
مربوط به فعالیت صادرات یا مرحله اول فرآیند بینالمللی
شدن بوده (ماسائوآئورا 01و همکاران )3101 ،و رشد اقتصادی
و در بلندمدت نیز بقای شرکت را تضمین میکند
(سینکویکس 00و همکاران.)3105 ،
میزان اهداف شرکت اعم از اهداف اقتصادی و اهداف استراتژیک
در رابطه با صادرات محصول به بازار خارجی ،از طریق
برنامهریزی و اجرای استراتژی بازاریابی صادراتی به دست میآید
(چانگ 03و همکاران )3105 ،که به روشهای مختلفی از قبیل:
شدت صادرات ،تأثیر صادرات ،سهم بازار ،رشد صادرات یا
ارزیابیهای ذهنی که توسط مدیران ارشد بدست میآید مثل،
رضایت از فروش و سودآوری یا رضایت از نتایج مالی و
استراتژیک ،اندازهگیری میشود (مدسن و موئن.)3105 ،
توسعه فرضیهها
تأثیر بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات :اتخاذ بازارگرایی
در فعالیتهای صادرات و شناخت و تأکید بر شرایطی که توسعه
رفتارهای بازارگرایی صادرات را تسهیل میکند ،بر موفقیت عملکرد
صادرات شرکتها مؤثر است (رحیمنیا و خاکزادان.)0194 ،
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در مطالعات صورت گرفته پیشین ،دیدگاه غالب این است که
رابطه بین این دو متغیر مثبت است .شرکتهایی که روند
سیستماتیکی نظارت بر بازار و دانش بازار دارند ،پاسخ سریع
و کاراتری به فرصتها و تهدیدات بازار ،که به نوبه خود به
رشد مداوم در فروش و سود برای بقاء شرکت ضروری
هستند ،میدهند (آهیمبیسیبوی 0و همکاران.)3101 ،
در مطالعه (اوالبد و اسدینیا )3105 ،3نیز نشان داده شد که
بازارگرایی صادرات اولین قدم در تضمین عملکرد صادراتی برتر
است که این در جهت تضمین مزایای رقابتی پایدار در بازارهای
صادراتی میباشد .براین اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  :1بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر
معناداری دارد.
تأثیر بازارگرایی صادرات بر قابلیتهای بازاریابی:
(کائور 1و همکاران )3109 ،در پژوهش خود بیان کردند که،
سازمان مبتنی بر بازار در دستیابی به اطالعات برای افزایش
توانایی خود در پیشبینی روند بازار و همچنین نیازهای
پنهان مشتریان فعال است و چنین سازمانهایی در توسعه
قابلیتهای بازاریابی خود در موقعیت بهتری قرار دارند.
مطالعات پیشین ارتباط بین بازارگرایی صادرات و قابلیتهای
بازاریابی را مشاهده کردهاند .به عنوان مثال( ،جونسو-سالو4
و همکاران3105 ،؛ آگارول و سینچ3114 ،5؛ کایاباشی و تتوا،
 )3101تأثیر بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی را مورد
بررسی قرار داند و نشان دادند که بازارگرایی بر قابلیتهای
بازاریابی اثر معنادار و مستقیمی دارد .براین اساس فرضیه
زیر مطرح میشود:
فرضیه  :2بازارگرایی صادرات بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر

شرکت بتواند یک ارزش ویژه برای مشتریان فراهم کند
(کایاباشی و همکاران.)3101 ،
(قربانی 1و همکاران )3104 ،در پژوهش خود نشان دادند که
بازارگرایی بر اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
به گونهای که تفکر بازارگرا بودن منجر میشود که سازمان
اهمیت بیشتری را برای فعالیتهای خود قائل شود .بر این
اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  :3بازارگرایی صادرات صادرات بر اثربخشی بازاریابی
تأثیر معناداری دارد.
تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد صادرات :آنچه
قابلیتها را ارزشمند میسازد ،صرفاً شکلگیری و وجود آنها
نیست ،بلکه میزان و نحوه تأثیرگذاری آنها بر عملکرد است.
قابلیتهای بازاریابی میتوانند به طور مؤثر راهبردهای
استراتژیک را اجرا کنند که به منظور مطابقت با شرایط بازار
و دستیابی به اهداف خاص اجرایی طراحی شدهاند
(دئودوسیو 4و همکاران.)3103 ،
قابلیتهای بازاریابی برای موفقیت در بازارهای خارجی
ضروری هستند ،زیرا شرکتهای برخوردار از این قابلیتها،
میتوانند محصوالت و خدمات ارزشمندتری نسبت به رقبا به
خریداران خود ارائه دهند .از این رو ،هرچه قابلیتهای
بازاریابی یک کمپانی بیشتر باشد ،عملکرد آن در بازارهای
صادراتی نیز بهتر است (چانگ و همکاران.)3105 ،
همچنین (جونسو-سالو )3105 ،با بررسی تأثیر قابلیتهای
بازاریابی بر عملکرد به این نتیجه رسید که یک رابطه مستقیم
و معنادار بین آنها وجود دارد .بر این اساس فرضیه زیر
مطرح میشود:

معناداری دارد.

فرضیه  :4قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر

تأثیر بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی:

معناداری دارد.

بازارگرایی صادرات به ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در
ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری ،نشر هوشمندی در
بین بخشهای سازمان و پاسخگویی سراسری میپردازد
(نوروزی و همکاران )0191 ،که اطالعات الزم را برای
دستیابی به فعالیتهای بازاریابی اثربخش بوجود میآورد تا

تأثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات :اثربخش
بودن فعالیتهای بازاریابی میتواند بیشترین تأثیر را بر
موفقیت سازمان داشته باشد .اثربخشی بازاریابی عامل اصلی
بهرهوری محسوب میشود و همچنین باعث بازده مالی و
عملیاتی خواهد شد (نوروزی و همکاران.)0191 ،

0
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(کایاباش و تتوا3101 ،؛ کیه 0و همکاران 3111 ،و ماووندو،3
 )3115از جمله پژوهشگرانی هستند که درباره تأثیر
اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات مطالعه کرده و به این
نتیجه رسیدند که اثربخشی فعالیتهای بازاریابی یک شرکت
تأثیر مستقیمی بر عملکرد صادراتی آن شرکت دارد .بنابراین
میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود:
فرضیه  :5اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر

010

معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات بر
عملکرد صادرات با در نظر گرفتن نقش میانچی اثربخشی
بازاریابی و قابلیتهای بازاریابی ،بر اساس مبانی نظری بررسی
شده ،مدل مفهومی این پژوهش که یک مدل مفهومی توسعه
یافته به شمار میرود در شکل شماره  0نشان داده شده است.

اثربخشی بازاریابی

بازارگرایی صادرات

عملکرد صادرات

قابلیتهای بازاریابی

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش (منبع :کایاباشی و تتوا2112 ،؛ جونسوو-سالو و همکاران2112 ،؛ العالی 3و همکاران،
2113؛ بوسو 4و همکاران)2112 ،

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع علی ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر
زمان مقطعی و از نظر نحوهء گردآوری دادهها پیمایشی-
توصیفی میباشد .ابزاری که جهت جمعآوری دادهها از آن
استفاده شد پرسشنامه بستهای با مقیاس  5گزینهای لیکرت
(کایاباشی و تتوا )3101 ،میباشد که خود شامل دو نوع
متفاوتی جهت پاسخگویی به گویهها میباشد .که از گویه 0
تا  45به صورت کامالً مخالف تا کامالً موافق و از گویه  45تا
 44به صورت بسیار ضعیف تا خیلی خوب تقسیمبندی شده
است .به منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش
مدلیابی معادالت ساختاری با حداقل مربعات جزئی به
وسیله نرمافزار  Smart-PLSاستفاده خواهد شد.
جامعه آماری این پژوهش مدیران و مسئولین بخشهای
مربوطه شرکتهای صادراتی شهر اهواز بود .با توجه به اینکه
سطح تحلیل این پژوهش شرکت بود ،پرسشنامه به روش

0

. Keh
. Mavondo

3

سرشماری بین شرکتهای صادراتی توزیع شد .از میان
پرسشنامههای توزیع شده  55پرسشنامه که مربوط به 11
شرکت بود جمعآوری شد .در بعضی شرکتها مدیر عامل به
پرسشنامه پاسخ داد و در بعضی شرکتها  3یا  1نفر از
مدیران و مسئوالن بخشهای مربوطه به سؤاالت پاسخ دادند.
از جوابهای داده شده برای هر شرکت میانگین گرفته شد و
به عنوان جواب نهایی برای آن گویه در نظر گرفته شد .روایی
صوری پرسشنامه پس از بررسی اساتید و خبرگان رشته
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و در جهت بررسی پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ توسط نرمافزار  SPSSکه
نتیجه آن به تفکیک متغیرها و ابعادشان در جدول شماره 0
ذکر شده است .با توجه به آلفای بدست آمده که در جدول
زیر ذکر شده نتیجه گرفته شد که پایایی ابزار گردآوری
دادهها مورد قبول میباشد.

1

. Al-Aali
4
. Boso
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جدول شماره  :1ترکیب گویههای پرسشنامه و آلفای کرونباخ
گزینه

متغیر

0

اثر بخشی
بازاریابی

3

قابلیتهای
بازاریابی

1

بازارگرایی
صادرات

4

عملکرد صادرات

ابعاد

تعداد گویه

شماره گویه

آلفای کرونباخ ابعاد

فلسفه مشتری

4

0-4

1/434

کارایی عملیاتی

4

5-5

1/454

جهتگیری استراتژیک

1

9-00

1/443

اطالعات بازاریابی

4

03-05

1/401

قابلیتهای قیمتگذاری

4

01-09

1/141

قابلیتهای محصول

4

31-31

1/415

قابلیتهای توزیع

4

34-34

1/541

توانایی ارتباطی بازاریابی

1

35-11

1/419

قابلیتهای برنامهریزی و فروش

4

10-14

1/511

تولید اطالعات بازار صادرات

1

15-41

1/559

انتشار اطالعات بازار صادرات

3

40-43

1/111

پاسخگویی به بازار صادرات

3

41-44

1/111

-

1

45-44

-

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی :در این پژوهش با توجه به این
که جامعه آماری شرکتها بودند ،پس معیارهای جمعیتشناختی

آلفای کرونباخ متغیر

1/444

1/591

1/143
1/454

اطالعات مربوط به شرکتها ،از جمله سابقه تأسیس شرکت،
تعداد پرسنل شرکت و نوع صنعت در نظر گرفته شد .ابعاد
ویژگیهای جمعیتشناختی و فروانی پاسخدهندگان با توجه به
این ابعاد در جدول شماره  3آورده شدهاند.

جدول شماره  :2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
متغیر

سابقهء تأسیس شرکت

تعداد پرسنل شرکت

نوع صنعت

جمع

ابعاد

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  01سال

05

%51

بین  01تا  31سال

01

%41/1

بین  31تا  11سال

0

%1/1

باالی  11سال

0

%1/1

کمتر از  01نفر

04

%51/4

بین  01تا  11نفر

00

%11/4

بین  11تا  51نفر

3

%1/4

باالی  51نفر

1

1

خوراک

01

%41/1

پوشاک

5

%01/4

نفت و گاز

0

%1/1

فوالد

5

%01/4

سایر

1

%31

11

%011
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آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
شکل شماره  3نشاندهنده مدل مفهومی پژوهش در حالت
ضرایب استاندارد میباشد .که این شکل توسط نرمافزار PLS
تنظیم شده است .که نشاندهنده ضرایب استاندارد شاخصهای

011

مورد نیاز جهت بررسی روایی و پایایی مدل پژوهش میباشد .با
توجه به شکل مشاهده میشود که تعدادی از سؤاالت به دلیل
داشتن بار عاملی کمتر از حد قابل قبول حذف شدهاند.
همانگونه که مشاهده میشود بار عاملی سؤاالت در مدل نهایی
نرمافزار در شکل شماره  3قابل قبول هستند.

شکل شماره  :2مدل در حالت ضرایب استاندارد

که مشاهده میشود سؤاالت ،01 ،03 ،01،00 ،9 ،5 ،4 ،1 ،5
 04و  05از متغیر اثربخشی بازاریابی ،سؤاالت ،05 ،04 ،01
 14 ،35 ،34 ،31 ،33 ،30 ،31 ،09و  11از متغیر قابلیتهای
بازاریابی و سؤاالت  41 ،43و  44از متغیر بازارگرایی صادرات
حذف شدهاند.
به منظور بررسی روایی مدل ،دو نوع روایی مورد بررسی قرار
گرفت .روایی همگرا با شاخصهای بارعاملی (که پیشتر ذکر
شده است) و میانگین واریانس استخراج شده مورد ارزیابی

قرار گرفت و با توجه به این که اعداد بدست آمده برای
متغیرها باالی  1/5بود ،روایی همگرای مدل تأیید شد .روایی
واگرا نیز توسط ماتریس فورنل – الرکر مورد بررسی قرار
گرفت و با توجه به اینکه اعداد زیر قطر ماتریس کمتر از
اعداد روی قطر بودند پس روایی واگرای مدل نیز تأیید شد.
نتایج بررسی روایی و پایایی مدل پژوهش در جدول شماره
 1و  4آورده شده است.

جدول شماره  :3میانگین واریانس استخراج شده
متغیرها

مقدار AVE

اثر بخشی بازاریابی

1/5533

قابلیتهای بازاریابی

1/5015

بازارگرایی صادرات

1/5551

عملکرد صادرات

1/1401
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جدول شماره  :4ماتریس فورنل  -الرکر
متغیر

بازارگرایی صادرات

عملکرد صادرات

قابلیتهای بازاریابی

اثر بخشی بازاریابی

بازارگرایی صادرات

1/4441

1

1

1

عملکرد صادرات

1/3591

1/5095

1

1

قابلیتهای بازاریابی

1/4519

1/4411

1/4014

1

اثر بخشی بازاریابی

1/4341

1/4155

1/3901

1/4410

به منظور بررسی پایایی مدل شاخصهای پایایی ترکیبی و
آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفتند .اعداد بدست آمده
برای هر دو این شاخصها بیشتر از حد قایل قبول  1/4بود

که تأییدی پایایی مدل پژوهش میباشد .اعداد بدست آمده
برای این شاخصها در جدول شماره  5آورده شده است.

جدول شماره  : 5شاخصهای پایایی مدل
متغیرها

پایایی ترکیبی CR

آلفای کرونباخ CA

اثر بخشی بازاریابی

1/5354

1/4141

قابلیتهای بازاریابی

1/9035

1/5915

بازارگرایی صادرات

1/5491

1/4111

عملکرد صادرات

1/5554

1/4531

در جهت بررسی تناسب کلی مدل از شاخص  GOFاستفاده
شد ،این معیار که از جذر حاصلضرب میانگین ضریب تعیین
متغیرها در میانگین شاخص اشتراکی آنها بدست میآید ،به
منظور بررسی تناسب کلی مدل مورد استفاده قرار میگیرد.

مقدار این شاخص برای مدل پژوهش  1/1411محاسبه
گردید که نشاندهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری
پژوهش میباشد .مقدار ضریب تعیینهای استفاده شده در
فرمول برازش مدل در جدول شماره  1ذکر شده است.

جدول شماره  :2ضریب تعیین متغیرهای پژوهش
متغیر

مقدار R2

اثر بخشی بازاریابی

1/051

قابلیتهای بازاریابی

1/311

عملکرد صادرات

1/131

) 𝐺𝑂𝐹 = √𝑎𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒 (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦) ∗ 𝑎𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒 (𝑅 2
𝐺𝑂𝐹 = √0/5815 ∗ 0/2363 = 0/3706

شکل شماره  1نشاندهنده مدل مفهومی پژوهش در حالت
ضرایب معناداری میباشد .که این شکل توسط نرمافزار PLS
تنظیم شده است .با توجه به ضرایب بدست آمده از این شکل

و خروجیهای مربوط به آن فرضیههای پژوهش مورد بررسی
قرار گرفت.
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شکل شماره  :3مدل در حالت ضرایب معناداری

آماره  tکمتر از  +0/91رد شد .خالصه این نتایح در جدول
شماره  4آورده شده است.

 5فرضیه اصلی این پژوهش توسط مدل در حالت معناداری
و خروجیها ی آن مورد بررسی قرار گرفته شد .فرضیههای
 4 ،1 ،3و  5مورد تأیید قرار گرفته شد .فرضیه  0با داشتن

جدول شماره  :2ضرایب معناداری ( zمقادیر)t-value
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه فرضیه

عملکرد صادرات

-1/143

1/534

رد

H2

بازارگرایی صادرات

قابلیتهای بازاریابی

1/450

5/541

تأیید

H3

بازارگرایی صادرات

اثربخشی بازاریابی

1/434

1/194

تأیید

H4

قابلیتهای بازاریابی

عملکرد صادرات

1/411

1/013

تأیید

H5

اثربخشی بازاریابی

عملکرد صادرات

1/153

5/494

تأیید

شماره فرضیه
H1

فرضیه اصلی
بازارگرایی صادرات

جهت بررسی فرضیههای میانجی از آزمون سوبل 0استفاده
شد ،که هر دو فرضیه مورد تأیید قرار گرفته شد .خالصه

نتایج بدست آمده از این آزمون در جدول شماره  5آورده
شده است.

جدول شماره  :2آزمون سوبل
مقادیر Sobel
Test

مقادیر p-value

نتیجه

H6

بازارگرایی صادرات

ابلیتهای بازاریابی

عملکرد صادرات

4/3343

1/11113

تأیید

H7

بازارگرایی صادرات

اثربخشی بازاریابی

عملکرد صادرات

4/3915

1/11110

تأیید

فرضیه فرعی

شماره فرضیه

0

. Sobel Test
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هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات بر
عملکرد صادرات با نقش میانجی اثربخشی بازاریابی و
قابلیتهای بازاریابی در شرکتهای صادراتی شهر اهواز
میباشد .فرضیه اول این پژوهش یعنی تأثیر بازارگرایی
صادرات بر عملکرد صادرات مورد تأیید قرار گرفته نشد.
نتیجه بدست آمده از این پژوهش با پژوهشهای
(آهیمبیسیبوی3101 ،؛ نوروزی و همکاران0191 ،؛ رحیمنیا
و خاکزادان0194 ،؛ آکول و آکهارست3111 ،0؛ کادوگان 3و
همکاران3111 ،؛ سانجیک 1و همکاران3111 ،؛ دود،4
 )3115همخوانی ندارد ،اما با (کایاباشی و تتوا)3101 ،
همخوانی دارد .با توجه به پژوهشهای پیشین ،مشاهده شد
که این فرضیه در بیشتر آنها مورد تأیید واقع شده است.
بازارگرایی صادرات در شرکتها این امکان را برای آنها
فراهم میآورد که با جمعآوری اطالعات بازار از قبیل نیازها
و خواستههای مشتریان و فعالیتهای رقبا و انتشار آن
اطالعات به کارکنان شرکت در خصوص پاسخگویی سریع به
آنها به رفع نیاز مشتریان و مقابله با رقبا در بازار بپردازند.
انجام درست و به موقع این کار میتواند باعث شود که شرکت
به موقع در برابر تغییرات بوجود آمده در بازار عکس العمل
نشان داده و شرکت را با تغییرات بازار تطبیق دهد تا بتواند
عملکرد صادرات شرکت را بهبود بخشد .با توجه به دادههای
بدست آمده از جمعآوری پرسشنامهها مشخص شد که
میانگین پاسخدهی به سؤاالت متغیر مربوطه پایین بوده است
و شرکتها عملکرد ضعیفی در ابعاد مربوط به بازارگرایی
صادرات که تأثیر مستقیمی بر عملکرد صادرات دارد ،داشتند.
یکی از دالیلی که میتواند باعث عملکرد ضعیف شرکتها در
حوزه بازارگرایی صادرات باشد این است که ،شاید دسترسی
به اطالعات بازار برای شرکتها دشوار بوده باشد و یا آنها به
اطالعات نادرستی در مورد نیازهای مشتریان در بازار و
کشورهای هدف یا فعالیت رقبا دست یافته باشند .کمبود
اطالعات و یا نادرست بودن آنها باعث شده که شرکت نتواند،

چه در جهت رفع نیازهای مشتریان و چه در جهت مقابله با
رقبا ،پاسخ درستی به بازار دهد .اما با توجه به آزمون سوبل
انجام شده بر روی فرضیههای میانجی پژوهش ،تأثیر
بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با نقش میانجی
قابلیتهای بازاریابی و اثربخشی بازاریابی مورد تأیید واقع
شد .پس شرکتهایی که دنبال بهبود عملکرد صادرات خود
از طریق بازارگرایی صادرات هستند ،بهتر است که تمرکز
بیشتری بر روی قابلیتهای بازاریابی و اثربخش کردن
فعالیتهای بازاریابی خود داشته باشند .فرضیه دوم پژوهش
تأثیر بازارگرایی صادرات بر قابلیتهای بازاریابی میباشد که
با تأثیر مثبت و معنادار مورد تأیید قرار گرفته شد .نتیجه
بدست آمده از این پژوهش با پژوهشهای (کایاباشی و تتوا،
3101؛ خیری و روشنی0193 ،؛ رحیمنیا و خاکزادان0194 ،؛
مورای و همکاران3100 ،؛ آگارول و سینچ 3114 ،و هولی5
و همکاران )3111 ،همخوانی دارد .فرضیه سوم پژوهش
بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی با تأثیر مثبت و
معنادار مورد تأیید قرار گرفت .نتیجه بدست آمده از این
پژوهش با پژوهشهای (کایاباشی و تتوا3101 ،؛ قربانی و
همکاران3104 ،؛ نوروزی و همکاران0191 ،؛ لنکستر 1و
همکاران3100 ،؛ انووکاه و اوندوکو )3119 ،4همخوانی دارد.
فرضیه چهارم پژوهش که تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر
عملکرد صادرات بود با تأثیر مثبت مورد تأیید قرار گرفت و
نتیجه بدست آمده از این پژوهش با پژوهشهای (حاجیپور
و همکاران0194 ،؛ دئودوسیو و همکاران3103 ،؛ خیری و
روشنی0193 ،؛ مورگان و همکاران3119 ،؛ ورهیس 5و
مورگان3115 ،؛ شین و آیکن )3103 ،9همخوانی دارد و با
(کایاباشی و تتوا )3101 ،همخوانی ندارد .و فرضیه پنجم
پژوهش یعنی تأثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات با
تأثیر مثبت و معنادار مورد تأیید قرار گرفت ،نتیجه بدست
آمده از این پژوهش با پژوهشهای (کایاباشی و تتوا3101 ،؛
نوروزی و همکاران0191 ،؛ کیه و همکاران 3111 ،و ماووندو،
 )3115همخوانی دارد.
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با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش پیشنهادهایی به
شرح ذیل میتوان به شرکتهای صادراتی داد:
هماهنگ شدن جهتگیری شرکتها با نیازهای مشتری خارجی.
حضور دائمی در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی به منظور
شناسایی آخرین روند توسعه محصوالت جدید ،تغییرات
تکنولوژیکی و انواع خدمات پشتیبانی در صنعت مورد نظر شرکت
و همچنین تغییرات در قواعد ،اصول و یا تغییرات سیاسی.
شرکتها به منظور بهبود روند بازاریابی خود به صورت
دورهای در طی دورهها ی منظم به بررسی مسائلی بپردازند
که تأثیرات تغییرات احتمالی آنها باعث تغییرات در محیط
صادراتشان میشود .مسائلی از قبیل :تغییرات قیمتگذاری
بازار ،تغییرات نیازهای مشتریان ،تأثیر قابلیتهای محصول یا
خدمت جدید بر روی مشتریان.
تهیه و تنظیم یک برنامهریزی بازاریابی ساالنه که از
استراتژیهای بازاریابی با کیفیت باالیی برخوردار باشد در
جهت پاسخگویی به تغییرات بازار صادرات.
گسترش خط تولید و تنوع در محصوالت صادراتی با توجه به
محیطهای مختلف و مشتریان متفاوت به منظور افزایش
فروش و بازده عملکرد صادراتی.
بررسی دائمی فعالیتهای رقبا و آگاهی از نقاط قوت و ضعف
آنها و اطالع به موقع آنها به کارکنان.
تمرکز بیشتر بر روی روند تبلیغات و مهارتهای خالقانه به
منظور توسعه محصول یا خدمت جدید.
انتخاب یک سیستم قوی با مهارت باال در بخش فروش به
منظور برقراری روابط بلندمدت و سودآور با مشتریان.
دستیابی به یک موقعیت برتر و مطلوبتر با استفاده از بهبود
فرآیندها ،اندازهگیری اثربخشی هزینههای مربوط به مخارج
مختلف بازاریابی نسبت به رقبا به منظور موفقیتآمیز بودن
روند کلی صادرات.
جامعه آماری این پژوهش شرکتها اعم از کوچک ،بزرگ و
متوسط را تشکیل میداد .به رغم تالشهای زیاد شرکتهای
بزرگ در پاسخدهی به پرسشنامهها کمتر مشارکت داشتند،
به همین دلیل تعداد شرکتهای پاسخدهنده کم بود .در این
راستا پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده مکان
وسیعتری ،به عنوان مثال کل کشور ،در نظر گرفته شود تا
بتوان به شرکتهای بیشتری جهت پاسخدهی دسترسی
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داشت .همچنین در این پژوهش معیارهای ذهنی عملکرد
صادرات از دیدگاه مدیران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد
میشود که از معیارهای عینی و اقتصادی نیز برای
اندازهگیری عملکرد صادرات استفاده نمود .در نهایت،
پیشنهاد میشود عملکرد صادرات شرکتهای صادراتی به
تفکیک صنایع بررسی و یافتهها مقایسه شود.
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Influencing the Effect of Export Market Orientation on Export Performance:
Mediating Role of Marketing Effectiveness and Marketing Capabilities (Case
Study: Export Companies in Ahvaz)

 Atefeh Bagheri Kahish
 Ghasem Bakhshandeh

Abstract
The present study investigates the effect of export market orientation on export performance with
the mediating role of marketing effectiveness and marketing capabilities. This research is a casual
nature, applied in terms of purpose, cross-sectional in terms of type and in terms of collecting
data is descriptive-survey. The data collection tool was a questionnaire with 47 questions with 5point Likert scale. The statistical population of this study is the managers and supervisors of
export-related departments in export companies in Ahvaz. Given that the level of analysis of this
study was companies, the questionnaire was distributed among all companies by census and
finally 85 questionnaires were collected from 30 companies. The obtained data were analyzed
using SPSS and Smart-PLS software. Findings showed that export market orientation has a
positive and significant effect on marketing effectiveness and marketing capabilities; Marketing
capabilities and marketing effectiveness also had a positive and significant effect on export
performance, but the effect of export market orientation on export performance was not
significant. In addition, the findings of testing the mediator hypotheses by the Sobel test method
also showed that marketing capabilities and marketing effectiveness play a mediating role in the
impact of export market orientation on export performance.
Key Words: Marketing Effectiveness, Export Market Orientation, Export Performance,
Marketing Capabilities.

 Master of Business Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
 Assistant Professor, Department of Business Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz,
Iran, (Corresponding Author), Email: bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com

