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چکیده
عملکرد سازمان امروزه مورد توجه بازاریابان بوده است و برای بهبود عملکرد سازمان روشهای مختلفی را تجربه
میکنند این مساله در شرکتهای صادراتی دارای اهمیت بیشتری است چرا که بازاریابی در عرصه بینالمللی دارای
پیچیدگیهای خاص خود میباشد که باید با تغییرات روز دنیا پیش برود .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر
پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی انطباق برنامه
بازاریابی و نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی بینالمللی شرکتهای صادرکننده مشهد بوده است .جامعه-
آماری این پژوهش مدیران شرکتهای صادرکننده مشهد بوده که تعداد آنها حدود  135نفر بوده است؛ براساس فرمول
کوکران نمونهآماری معادل  144نفر در نظر گرفته شده است .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ایتژاک ( )2410بوده
اس ت .جهت روایی ابزار از روایی صوری و تایید خبرگان و اساتید استفاده شد و روایی سازه با استفاده از بارهای عاملی
تایید شد .جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و تایید شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  Spssو
 plsبهره گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد که کلیه فرضیههای تحقیق تایید شدند و پراکندگی قابلیتهای بازاریابی
بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی و عملکرد سازمانی تاثیرگذار است و از طرف دیگر پویایی و هماهنگی بازاریابی
بینالمللی میتوانند به عنوان تعدیلگر در رابطه بین پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی و انطباق
قرار گیرد و انطباق برنامه بازاریابی نیز میتواند تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد
سازمان را میانجیگری میکند.
واژههایکلیدی :پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی ،عملکرد سازمانی ،انطباق برنامه بازاریابی،
پویایی بازار ،هماهنگی بازار
طبقهبندی .M16 ،M31 ،F23 ،L10 ،L23 :JEL
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مقدمه
یکی از مهمترین وقایع عصر حاضر ،رشد سریع تجارت جهانی و حضور کشورها در عرصههای مختلف تجارت
بینالمللی است .اما واقعیت آن است که بسیاری از کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای مناسب نتوانستهاند در
حیطه صادرات عملکرد مناسبی داشته باشند (توسلی و آزاد .)1044 ،موفقیت شرکتها بر توسعه و استقرار
داراییها و ایجاد سرمایه رابطه ،استوار است .شرکتهای بینالمللی به قابلیتهای اتصال پویا برای ارائه
پیشنهادها ارزش افزوده نیاز دارند .قابلیتهای پویایی در محیطهای بینالمللی به ساخت ترکیبات قابلیت محلی
برای خدمت به بازارها و هدایت شرکتها برای ایجاد و استقرار دانش خاص وضعیت اشاره دارد (لیو و همکاران،1
 .)2413افزایش دانش در بازارها به شرکتها انگیزه میدهد تا خدماتی را توسعه دهند که بهتر با نیازهای محلی
تناسب داشته باشند (آلبائوم و همکاران .)2441 ،2محیطهای بینالمللی پویا با تغییرات فزاینده در رفتار و نیازهای
مشتریان در ارتباط هستند ،که چالشهایی را برای تحقق استراتژی ایجاد میکنند (اسپیروپولو و همکاران،3
 .)2412به عبارت دیگر قابلیتهای پویا ناشی از سازوکارهای یادگیری و منابع ناملموس سازمان است که امروزه
میتوانند در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و تداوم فعالیتهای سازمان در بازار بسیار موثر باشند و توجه به این
قابلیتها میتواند نقش اهرمی در افزایش سوددهی سازمان در بازارهای بینالملل که عرصه رقابت سختتر و
ناشناختهتر است ،قرار گیرد (رضوانی و همکاران .)1044 ،پویایی بازار مسالهای است که مانند جهانی شدن در
حال رشد میباشد .پیشرفتهای تکنولوژیکی ،و افزایش زنجیرههای ارزش شبکهای شده ،شرکتها را ملزم به
دسترسی به منابع نه تنها در سراسر سازمان بلکه در سراسر مرزهای خود به منظور تکامل میسازد (هیلبرند و
همکارن .)2415 ،0قابلیتهای پویا تاثیر قابل مالحظهای بر عملکرد شرکت دارند ،در این زمینه دو رویکرد وجود
دارد .اولین رویکرد رابطه مستقیم بین قابلیتهای پویای شرکت و عملکرد یا مزیت رققابتی را در نظر میگیرد.
دومین رویکرد بیان میکند که قابلیتهای پویا ضرورتاً منجر به عملکرد برتر یا مزیت رقابتی نمیشود و اثرات
عملکردی ممکن است به ویژگیهای آرایش جدید منابع یا چگونگی استفاده مدیران از قابلیتهای پویا بستگی
داشته باشد (بلوچی و همکاران .)1302 ،در حوزه بازاریابی ،آنچه که باعث پیشرفت شرکت میشود در ابتدا
فعالیتهای درون شرکتی میباشد و سپس ارتباط به شرکتهای خارجی میباشد که این امر ارزش مبتنی بر
بازار را ایجاد میکند (هولت و همکاران .)2412 ،5افزایش مشارکت بینالمللی شرکتها ،ظهور شکلهای جدید
عملیات خارجی و تغییرات در نقشهای بازار باعث شده است که بازاریابی بینالمللی به عنوان یک رابط مرزی
فراگیر و اساسی با محیطها و سازمانهای خارجی در کانون توجه قرار داده شود (مورگان و همکاران.)2412 ،6
عالوه بر این ،عملیات بینالمللی در جهانی شدن رایجترین استراتژی است که بقا را تضمین میکند و به شرکتها
اجازه میدهد تا به سطوح باالتری از رشد و عملکرد دست یابند (ایتژاک .)2410 ،بازاریابی فعالیتهای بینالمللی
در شرکتهای صادرکننده و بینالمللی دارای فراوانی بیشتری نسبت به سایر بازاریابیها میباشد ،اما گاهی
چشمانداز بینالمللی شرکتهای صادرکننده نادیده گرفته میشود که این مساله میتواند به مساله بازاریابی
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بینالمللی خدشه وارد کند (اشمید و همکاران .)2416 ،1روابط بین نتایج کسبوکار و عوامل پیشبینیکننده
آنها لزوماً در محیط بینالمللی شرکت به دلیل ماهیت متمایز بینالمللی سازی وجود ندارد .سطوح باالی
پیچیدگی و پویایی که ریشه در تنوع نیروها در کشورها دارد شرکتها را ملزم میکند تا قابلیتهای خود را به
شیوهای ماهرانهتری هماهنگ کنند؛ این امر مستلزم نیاز به ظرفیتهای جدید برای اطمینان از این موضوع
است که مهارتها و شایستگیهای کلی بازاریابی به طور مداوم برای انطباق با تغییرات توسعه مییابند (هیلبرند
و همکاران .)2415 ،بنابراین ،محیط بینالمللی یک زمینه عالی برای مطالعه چنین موضوعات حیاتی بازاریابی
است .عالوه بر این ،قابلیتهای پراکنده بازاریابی تاثیرات رو به پایین بر اقدامات و نتایج استراتژیک شرکت
دارند (کراش و همکاران .)2415 ،2با توجه به آنچه که گذشت دو سوال در ذهن خطور میکند :اول اینکه آنچه
ما در مورد ارزش قابلیتهای بازاریابی بینالمللی برای سازمانها و به طور خاص در مورد پراکندگی بین سازمانی
آنها میدانیم چیست؟ و دوم اینکه تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بر اقدامات استراتژیک
شرکتها چیست و به طور خاص مکانیزمی که از طریق آن موقعیت قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بر انطباق
و عملکرد بینالمللی تاثیر میگذارد کدام است؟ برای پرداختن به این سواالت ،این تحقیق یک رویکرد مبتنی
بر قابلیت را اتخاذ میکند و از چارچوب قابلیت پویا برای بررسی یک مدل در مورد چگونگی پراکندگی قابلیتهای
بازاریابی بینالمللی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به عملکرد استفاده میکند .قابلیتهای بازاریابی پویا
نشاندهنده توانایی یک شرکت برای تنظیم فعالیتهای بازاریابی خود برای مقابله با محیطهای در حال تغییر
است .این مساله پاسخگویی شرکت را برای ایجاد و ارائه پیشنهادها ارزش مشتری در پاسخ به تغییرات بازار
منعکس میکنند .قابلیتهای بازاریابی بینالمللی و فعالیتهای تطبیق در محیطهای پویا رخ میدهد که در آن
یک زمینه موقعیتی میتواند شرایط مرزی را ایجاد کند که تغییر در روابط بین ساختارها را تعیین میکند؛
بنابراین ،این مدل عوامل خارجی شرکت (پویایی بازار؛ درجه تغییر یا تغییر در نیازها و اولویتهای مشتری) و
داخلی (هماهنگی بازاریابی بینالمللی؛ ادغام توابع سازمانی مرتبط) را درنظر میگیرد که در دیدگاه قابلیت
بازاریابی پویا تعبیه شدهاند ،که ممکن است پیوند انطباق  -انتشار قابلیتهای بازاریابی بینالمللی را تعدیل کند.
این پژوهش در شرکتهای صادرکننده مشهد انجام شد ،شرکتهای صادراتی باید به گونهای عمل کنند که
قادر باشند با محصوالت خارجی کشورهای میزبان رقابت کرد و از رقابت خارج نشود؛ اما این مساله میسر
نمیشود مگر اینکه شرکتها خود را به موارد زیادی ازجمله پویایی و نوآوری تجهیز کنند که بتوانند با استفاده
از دانشهای روز دنیا و تلفی ق آن با تجربه خود بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند ،آنچه که در اینجا
حائز اهمیت است این است که قابلیتهایی که شرکتها دارند میتواند در این پویایی کمک شایان توجهی
بکند ،از آنجا که شرکتهای صادرکننده مشهد با مسائل و مشکالت فراوانی از جمله تحریم ،سختی صادرات و
مواردی از این قبیل درگیر هستند بررسی روشهای و راهکارهایی برای ارتقای قابلیتها و پویایی آنها الزم و
ضروری است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است این مساله در شرکتهای صادراتی دارای اهمیت
زیادی است چرا که عملکرد این شرکتها در گرو بازاریابی مناسب و انطباق برنامه بازاریابی است و از طرف
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دیگر دنیای امروز با سرعت زیادی در حال تغییر است و خواستههای مشتریان نیز در حال تغییر و به همین دلیل
شرکتها باید پویایی کافی در این زمینه داشته باشند و خود را با بازارهای جهانی تطبیق دهند .در صورت عدم
هماهنگی بازاریابی بینالمللی ،این شرکتها قادر به رقابت با شرکتهای خارجی نخواهند بود و از رقابت امروزه
عقب خواهند ماند .لذا با توجه به آنچه بیان شد این پژوهش به دنبال یافتن این سواالت اساسی است که آیا
پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بین المللی بین سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر بگذارد؟ آیا انطباق برنامه
بازاریابی در تاثیر قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد سازمان نقش میانجی دارد؟ آیا پویایی
بازار و هماهنگی بازاریابی بینالمللی میتواند به عنوان نقش تعدیلگر در تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی
بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی دارد؟
ادبیات و پیشینهپژوهش
عملکرد سازمانی
بسییاری از صیاحبنظران بیان کردهاند که عملکرد مفهومی جامع برای تمام فعالیتهای سیازمان است و موفقیت
شرکتها به عملکرد آنها بستگی دارد .عملکرد سازمانی سازه ای کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی
اشییاره دارد و مدیریت موثر به اندازه گیری صییحیل عملکرد وابسییته اسییت (دهقان و همکاران .)1044 ،عملکرد
سازمان ،عالمت حیاتی سازمان است ،که نشان میدهد فعالیتهای درون یک فرایند ،چقدر خوب انجام میشود یا
خروجی یک فرایند تا چه حد به یک هدف مشیخ میرسد .بازاریابان طبیعتاً همیشه عالقه زیادی به این مطلب
دارند که چطور راهبردها و گرایشهای مختلف در عملکرد شرکت تاثیر می گذارند .برای بررسی شفاف این مسئله،
محققان فعاالن این حوزه نیز باید درباره روشهای قابل قبول سینجش عملکرد توافق داشته باشند .محققین برای
سینجش عملکرد از رویه های مختلفی اسیتفاده کردهاند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمیشود،
رویه معمول به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد انتخاب و سپس به روش عینی یا ذهنی
و تحت چند سییوال هر یک از مولفهها را میسیینجند ،در ارزیابی ذهنی ،ذهنیت و نظر مدیران و یا مالکان کسییب
وکارها بر اساس معیارهای شخصی در زمینه عملکرد مورد درخواست میباشد ،اما در روش عینی سنجش عملکرد،
اطالعات بر اساس اسناد و مدارک مورد درخواست میباشد ،در واقع روش ذهنی مبتنی بر ادراک مدیران از عملکرد
و یا مقایسیه عملکرد خود به رقبای اصیلی شان است ،در حالی که روش عینی سنجش عملکرد مبتنی بر اطالعات
واقعی میباشد (اسلمی نژاد و همکاران .)1303 ،بهبود عملکرد عاملی است که تعیین می کند سازمان چگونه و چه
طور به اهداف و رسالت خود دست یابد (سپهوند و ساعدی.)1044 ،
پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بین المللی

قابلیتها به مجموعهای از مهارتها اطالق میشود که شرکتها برای انجام وظایف خاص و دستیابی به اهداف خود
از آنها استفاده میکنند (تولستوی و همکاران .)2421 ،1از نظر اشکال پراکندگی ،مطالعات اشاره میکنند که قابلیتها
ممکن است برای گسترش مرزهای داخلی و خارجی پیکربندی شوند؛ و این پیکربندی ممکن است تأثیر بازاریابی در
. Tolstoy et al

1
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شرکت را بهطور متفاوت تحت تأثیر قرار دهد (اندرسون و همکاران .)2413 ،1در این پژوهش دو شکل قابلقبول
پراکندگی در نظر گرفته شده است؛ پراکندگی درون سازمانی و پراکندگی بین سازمانی .پراکندگی درونسازمانی
نشاندهنده میزان مشارکت کارکنان غیر بازاریابی از بخشهای دیگر و بخشهای داخلی در قابلیتهای بازاریابی
سازمانی است .این رایجترین مرز مورد بررسی در ادبیات پراکندگی است (کروهمر و همکاران .)2442 ،2پراکندگی
بین سازمانی به میزان مشارکت سازمانهای مستقل مانند مشاوران ،آژانسها و دیگر شرکتها در قابلیتهای
بازاریابی اشاره دارد .اغلب اوقات ،سازمانها دارای یک انتخاب ساخت یا خرید هستند که در آن میتوانند
فعالیتها یا فرآیندهای خاصی را به صورت داخلی انجام دهند یا فرآیندهای را برای عبور از مرزهای بین سازمانی
برون سپاری کنند (کاالیگنانام و وارداراجان .)2412 ،3این امر ممکن است منجر به توزیع قابلیتهای بازاریابی
در میان سازمانهای مستقل شامل کانالهای بازاریابی ،فروش ،خدمات مشتری و خدمات بازاریابی (مانند
تبلیغات و تحقیقات بازار) شود.
انطباق برنامه بازاریابی

محققان در زمینه استراتژی بازار خارجی ادعا میکنند که شرکتها ممکن است عملکرد را در عملیات بینالمللی
با صرفهجویی در هزینهها ،با توجه به استفاده از استراتژیهای مشابه در سراسر مرزها افزایش دهند (گریفیث،0
 .)2410در نتیجه ،شرکتها میتوانند سطل باالیی از ثبات را در بازارهای بینالمللی تضمین کنند (چانگ و
همکاران .)2412 ،5و با این حال ،تئودیسو و کاتسیکاس )2441( 6استدالل کردند که سطل استانداردسازی در
استراتژیهای قیمتگذاری مشروط به میزان شباهت بازارها دارد .چانگ و وانگ )2442( 2نشان دادند که با
افزایش تفاوتها در ویژگیهای مشتری میان کشورهای اصلی و میزبان ،احتمال استفاده از استراتژی
قیمتگذاری تطبیق یافته افزایش مییابد.
در واقع ،بروترز و همکاران )2445( 2نشان دادند که تعدیل در استراتژی رقابتی به نواحی جغرافیایی خاص منجر
به رضایت بیشتر از عملکرد صادرات میشود .در واقع ،تطبیق استراتژیهای بازار به کاهش مسئولیت خارجی و
بهبود مشروعیت عملی کمک میکندعالوه بر این ،اتخاذ روالهای تجاری بینالمللی استاندارد و عدم تمایل به
انطباق محصوالت و شیوههای بازاریابی با بازارهای محلی به نظر میرسد با یک تعامل یادگیری پایین مرتبط
باشد (پیترز و پدرسون.)2442 ،0
پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی بینالمللی

پویایی بازار به نرخ تغییر در نیازها و ترجیحات مشتری اشاره دارد (سیروپولو و

همکاران،14

 .)2412پویایی به

درجه عدم قطعیت در بازار و شرایط صنعت ،از جمله وضعیت تکنولوژی و عملکرد اقتصادی کلی اشاره دارد .این
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نشان میدهد که به منظور حفظ رقابت شرکتها در صنایع پویا ،بایستی برخی نوآوریهای صورت گیرد .بسیاری
از تحقیقات در ادبیات نشان میدهند که پویایی محیطی به طور مثبت با نوآوری مرتبط است (تورنهیل.)2446 ،1
پویایی محیطی به وسیله سطل باالی تغییر و پویایی ،پیچیدگی و عدم اطمینان و ظرفیت محیط مشخ
میشود .پویاییهای محیطی به وسیله تغییر در فناوری ،تنوع در ترجیحات مصرفکننده ،نوسان در تقاضای
محصول یا تامین مواد و ...توصیف شده است .پویاییهای محیطی عدم اطمینان را افزایش میدهد و منجر
میشود که زمینههای سازمانی با استرس ،اضطراب و خطر شناخته شوند (رحیمی و همکاران  .)1305پویایی
باالی بازار محیطی را توصیف میکند که در آن تغییرات اغلب رخ میدهند ،اما جهت و نتایج این تغییر
غیرقابلپیشبینی هستند .یک بازار پویا میتواند بر اثربخشی رفتار شرکت تأثیر بگذارد .پویایی باالی بازار تضمین
میکند که شرکتها نسبت به تغییرات محیطی حساستر هستند .در این مورد ،فرآیند کسبوکار با استفاده از
اطالعات جدید مؤثرتر میشود (ایخسان و همکاران .)2412 ،2قابلیتهای پویا در پیش بینی ،اجرا و پاسخ به
تغییرات محیط کسب و کار و همچنین برای تغییر قابلیتهای عملیاتی حیاتی هستند .بدین ترتیب و با توجه به
تغییر مداوم دنیای پیرامون ،به نظر میرسد که تنها قابلیتهای پویاست که میتواند درک و تشریل درستی از
اینکه چگونه میتوان به مزیت رقابتی دست یافت ،ارائه دهد (بساق زاده و همکاران .)1300 ،قابلیتهای پویا
امروزه پیشنهاد شده تا به شرکتها اجازه دهند فرصتهای تجاری در حال ظهور را حس کرده و از آنها استفاده
کنند و روش کسب و کار خود را برای انطباق با شرایط در حال تغییر بازار بازسازی نمایند (میکالف و همکاران،3
 .)2421امروزه هماهنگی میان کارکردهای گوناگون در داخل سازمان در سازماندهی و استانداردکردن فعالیتها
و در نتیجه ایجاد یک کلیت واحد و منسجم دارای نقش اساسی است .قرارگیری سازمانها در محیطهای
متالطم ،بکارگیری و توسعه موثر هماهنگیهای بینکارکردی در میان بخشهای مختلف یک سازمان را
ضروری میسازد .از سوی دیگر موفقیت بنگاههای بازارمحور متکی بر هماهنگی میان بخشهای مختلف است
و این هماهنگی برای پاسخگویی مطلوب به نیازها و ارتقای عملکرد بازاریابی ضروری میباشد .باید اذعان
داشت که موفقیت یک استراتژی به ترکیب هماهنگی بیرونی یا عمودی و هماهنگی درونی یا افقی بستگی دارد
(فاریابی و همکاران.)1302 ،
پیشینه تجربی

تیمو و همکاران )2421( 0پژوهشی تحت عنوان عواقب عملکرد استانداردسازی /انطباق بازاریابی :5یک مرور
سیستماتیک ادبیات و برنامه تحقیقاتی آینده انجام دادند .علیرغم تحقیقات گسترده در مورد استاندارد سازی در
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مقابل انطباق با برنامهها ،فرآیندها و استراتژیهای بازاریابی ،یافتههای مربوط به تأثیر آن بر عملکرد متفاوت و
غیرقطعی است .ایتژاک ( )2410پژوهشی تحت عنوان نقش پراکندگی بین شرکتها در قابلیتهای بازاریابی
بینالمللی 1در استراتژی بازاریابی و نتایج تجاری انجام دادند .یافتهها نشان میدهد که تواناییهای پراکنده به
دلیل توانایی آنها در کمک به شرکتها برای انجام اهداف اصلی عملکرد به طور غیرمستقیم از طریق توسعه
توانایی مدیریت عناصر خارج از کشور (استراتژی سازگاری) ،مزیت دارد .بعالوه  ،تصمیمات شرکتها در مورد
قابلیتهای پراکندگی منوط به جایی است که پویایی و هماهنگی بازار پیوند پراکندگی-سازگاری 2را تعدیل کند.
ماریوال و ترینزیپسکی )2410( 3تحقیقی تحت عنوان انطباق و عملکرد بازار خارجی :نقش فاصله نهادی و
قابلیتهای سازمانی انجام دادند .یافتهها نشان داد که سازگاری با عملکرد در بازارهای خارجی ارتباط مثبت دارد.
این رابطه همچنین با فاصله نهادی تعدیل میشود و با قابلیتهای رابطهای و تکنولوژیکی منفی تعدیل میشود.
ایتژاک ( )2416پژوهشی تحت عنوان پویایی قدرت در بازاریابی بینالمللی در شرکتها و نحوه شکلگیری
عملکرد بینالمللی آنها انجام دادند .یافتهها نشان میدهد که بازاریابی بینالمللی صنعتیها قدرتمند هستند و
عملکرد را افزایش میدهند ،اما تا حدودی .عدم تقارن قدرت بین توابع بازاریابی بینالمللی صنعتی و غیر بازاریابی
با عملکرد منفی است در حالی که عدم تقارن قدرت بین بازاریابی بینالمللی صنعتی و عملکرد بازاریابی غیر
بینالمللی با عملکرد ارتباط ندارد .با این حال ،در حضور جهت گیری بازار بینالمللی ( )IMOتأثیر منفی اختالفات
بین قدرت بازاریابی بین المللی صنعتی و عملکردهای غیر بازاریابی بر عملکرد ضعیفتر است .بهمنی ()1044
پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد رقابتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و
مزیت موقعیتی و تعدیلگری نوآوری (مورد مطالعه :شرکت پارس خودرو) انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان
داد که نتایج نیز نشان از تاثیر قابلیتهای بازاریابی برعملکرد رقابتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و مزیت
موقعیتی دارد .در نهایت نتایج نشان داد که قابلیتهای بازاریابی بر استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش
تعدیلگر نوآوری متقابل تاثیر معنیداری ندارد .آصفی ( )1044پژوهشی تحت عنوان تاثیر قابلیت های بازاریابی
و عملکرد بازار فعلی بر بازده مورد انتظار و تمایز بازاریابی با نقش تعدیلگر شدت بازار (مورد مطالعه :شرکت ایران
خودرو در شهر تهران) انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد قابلیتهای بازاریابی بر بازده مورد انتظار و تمایز
بازاریابی تاثیر مثبت و معنیداری دارد ،عملکرد بازار فعلی بر بازده مورد انتظار و تمایز بازاریابی ،تاثیر مثبت و
معنیداری دارد ،شدت بازار بر بازده مورد انتظار و تمایز بازاریابی تاثیر مثبت و معنیداری دارد و همچنین متغیر

. Mariola & Trąpczyński.
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شدت بازاردر تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر بازده مورد انتظار ،قابلیتهای بازاریابی بر تمایز بازاریابی عملکرد بازار
فعلی بر بازده موردانتظار نقش تعدیلگر دارد.
مدل مفهومی

بینالمللی شدن مستلزم آن است که شرکتها شرایط محلی را در کشورهای میزبان تطبیق دهند .شواهد مبتنی
بر تئوری و عملی از رابطه مثبت انطباق فعالیتهای مرتبط با بینالمللی سازی موفق حمایت میکنند (لیو و
همکاران  .)2413در این پژوهش برای تحقق این مهم از مدل مفهومی پژوهش ایتژاک و همکاران ()2410
اقتباس شده است.

شکل  )1مدل مفهومی (اقتباس شده از ایتژاک ())2412

فرضیه های پژوهش

 .1پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی شرکتهای
صادرکننده در مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .2پویایی بازار تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی
شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
 .3هماهنگی بازاریابی بینالمللی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق
برنامه بازاریابی شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
 .0انطباق برنامه بازاریابی بر عملکرد شرکتهای صادرکننده در مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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 .5انطباق برنامه بازاریابی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد
شرکتهای صادرکننده در مشهد را میانجیگری میکند.
 .6پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد شرکتهای صادرکننده در مشهد
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
روش شناسی پژوهش
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد
سازمان با توجه به نقش میانجی انطباق برنامه بازاریابی و نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی
بینالمللی شرکتهای صادرکننده مشهد بوده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت
توصیفی میباشد .جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای صادرکنندههای مشهد بوده که جامعهای بالغ
بر  135نفر شدهاند .در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که بر این
اساس نمونه آماری معادل  144نفر در نظر گرفته شد .در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد ایتژاک ()2410
طراحی شده ،استفاده گردید .که پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه ،از روشهای روایی محتوا
و روایی سازه ،روایی همگرا استفاده شد .در نهایت روایی و پایایی تایید شد.
جدول  )1روایی و پایایی
متغیرها

پراکندگی قابلیت های
بازاریابی

انطباق برنامه بازاریابی

پویایی بازار

شماره گویه

بارعاملی

Q1
Q2
Q3
Q0
Q5
Q6
Q2
Q2
Q0
Q14
Q11
Q12
Q13
Q10
Q15
Q16
Q12
Q12
Q10

4/624
4/204
4/251
4/203
4/262
4/221
4/222
4/663
4/053
4/214
4/250
4/021
4/021
4/254
4/230
4/025
4/015
4/001
4/220

روایی همگرا

پایایی آلفا کرونباخ پایایی ترکیبی

4/645

4/262

4/226

4/512

4/225

4/021

4/261

4/204

4/252

4/262

4/266
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متغیرها

شماره گویه

بارعاملی

روایی همگرا

Q24
Q21
Q22
Q23
Q20
Q25
Q26

4/211
4/220
4/622
4/262
4/255
4/033
4/033

4/505

هماهنگی بازاریابی
بینالمللی
عملکرد سازمانی

پایایی آلفا کرونباخ پایایی ترکیبی

4/224

4/251

4/251

جدول )2روایی واگرا
روایی همگرا

های بازاریابی

پراکندگی قابلیت

بازاریابی

انطباق برنامه

پویایی بازار

بینالمللی

هماهنگی بازاریابی

انطباق برنامه بازاریابی

4/512

4/012

4/216

پویایی بازار

4/261

4/502

4/501

4/022

هماهنگی بازاریابی بینالمللی

4/505

-4/540

-4/300

-4/054

4/221

عملکرد سازمانی

4/224

4/042

4/006

4/002

-4/042

عملکرد سازمانی

پراکندگی قابلیتهای بازاریابی

4/645

4/222

4/033

یافتههای پژوهش
با تحلیلهای صورت گرفته وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی به شرح ذیل گزارش شد :از  144فرد مورد
بررسی  20نفر ( 20درصد) با جنسیت زن 21 ،نفر ( 21درصد) با جنسیت مرد مشارکت داشتند .درخصوص سن
 1نفر ( 1درصد) با سن زیر  24سال 12 ،نفر ( 12درصد) با سن  21تا  34سال 05 ،نفر ( 05درصد) با سن 31
تا  04سال 20 ،نفر ( 20درصد) با سن  01تا  54سال 12 ،نفر ( 12درصد) با سن باالی  51سال مشارکت داشتند.
در مورد تحصیالت  5نفر ( 5درصد) با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 0 ،نفر ( 0درصد) با تحصیالت کاردانی62 ،
نفر ( 62درصد) با تحصیالت کارشناسی 20 ،نفر ( 20درصد) با با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر مشارکت
داشتند .شاخ های مرکزی متغیر پژوهش در جدولزیر ارائه شده است.
جدول  )3وضعیت شاخصهای مرکزی بر حسب متغیرهای پژوهش

میانگین

پراکندگی قابلیت

انطباق برنامه

پویایی

هماهنگی بازاریابی

عملکرد

های بازاریابی

بازاریابی

بازار

بینالمللی

سازمانی

3/51

3/52

3/25

2/34

3/65
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پراکندگی قابلیت

انطباق برنامه

پویایی

هماهنگی بازاریابی

عملکرد

های بازاریابی

بازاریابی

بازار

بینالمللی

سازمانی

3/62

3/64

0/4

2/33

3/54

میانه
نما

0/4

3/54

0/4

2/4

0/4

انحراف استاندارد

4/52

4/53

4/20

4/52

4/62

کجی

-4/30

-4/21

4/04

-4/12

4/22

کشیدگی

-1/1

-4/06

-4/24

-4/06

-4/01

کمترین

2/33

2/64

2/54

1/12

2/54

بیشترین

0/33

0/54

5/4

3/12

5/4

متغیرهای پژوهش طبق نتایج جدول فوق حاکی از آن است که از بین متغیرهای پژوهش ،بیشترین میانگین
( )3/25با انحراف معیار ( )4/20به متغیر پویایی بازارو کمترین میانگین ( )2/3با انحراف معیار ( )4/52به متغیر
هماهنگی بازاریابی بینالمللی اختصاص داشت.
برازش مدل مفهومی

شاخ نیکوی برازش هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر قرار میدهد و به عنوان معیاری برای
سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود .پس از اجرای آزمونهای مراحل اول و دوم یعنی به ترتیب آزمونهای
مراحل برازش روابط اندازه گیری و ساختاری الگو نوبت به آزمون مرحله سوم یعنی آزمون کلی الگو از نظر
برازش روابط اندازه گیری و ساختاری به صورت کلی میرسد .برای برازش الگوی کلی ،معیاری به نام GOF
وجود دارد که عبارت است از جذر حاصل ضرب میانگین مقادیر اشتراکی متغیرها در میانگین مقادیر  ، R2سه
مقدار 4/25 ،4/41و  4/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای مقایسه استفاده میشوند.

= √۰/623 × ۰/79 = ۰/705ضریب تعیین × روایی همگرا√= نیکوی برازش

جدول )2برازش مدل مفهومی
ضریب تبیین اصالح شده نیکوی برازش

متغیرها

روایی همگرا

ضریب تبیین

پراکندگیقابلیتهای بازاریابی

4/645

-

-

انطباق برنامه بازاریابی

4/512

4/203

4/230

پویایی بازار

4/261

-

-

هماهنگی بازاریابی بینالمللی

4/505

-

-

عملکرد سازمانی

4/224

4/256

4/251

4/245
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مقدار نیکوی برازش بدست آمده  4/303از ضریب مطلوبی برخوردار است که مقادیر بهدست آمده از مطلوبیت
کلی مدل حکایت دارد .در ادامه خروجی های نرم افزار آمده است:

شکل  )2ضریب مسیر و ضریب تعیین مدل فرضیه ها

شکل )3ضریب معناداری مدل فرضیه ها
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آزمون فرضیه ها

در جدول زیر آزمون فرضیه های اول تا سوم آمده است.
جدول )2ضرایب مسیر و معناداری فرضیه اول تا سوم
فرضیهها

ضریب

ضریب

ضریب

مسیر

معناداری

تعیین

اندازه اثر

سطح
معناداری

فواصل اطمینان بوت
استراپ
%25

%025

H1

پراکندگی قابلیت های بازاریابی
← انطباق برنامه بازاریابی

4/354

2/200

4/203

4/212

4/444

4/262

4/010

H2

پراکندگی قابلیت های بازاریابی
← عملکرد سازمانی

4/354

0/062

4/256

4/162

4/444

4/220

4/042

H3

انطباق برنامه بازاریابی
← عملکرد سازمانی

4/564

12/005

4/256

4/026

4/444

4/542

4/630

در جدول فوق با توجه به ضرایب مسی و آماره تی فرضیه های اول تا سوم تایید می گردد.
فرضیه  :2انطباق برنامه بازاریابی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد
سازمانی شرکتهای صادرکننده در مشهد را میانجیگری میکند.
جدول  )2ضرایب مسیر و معناداری فرضیه میانجی چهارم
فرضیهها

H4

پراکندگی قابلیتهای بازاریابی
← انطباق برنامه بازاریابی
← عملکرد سازمانی

فواصل اطمینان بوت استراپ

ضریب

ضریب

سطح

غیرمستقیم

معناداری

معناداری

%25

%025

4/106

2/662

4/444

4/152

4/230

تحلیل ساختاری اثر میانجی انطباق برنامه بازاریابی بر روابط بین پراکندگی قابلیتهای بازاریابی و عملکرد
سازمانی پرداخته شد .همانطور که در جدول زیر مشخ است ،انطباق برنامهبازاریابی بر روابط بین پراکندگی
قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمانی ( )p<4/444 ،t= 2/66 ، β=4/106اثر مثبت و معنی داری وجود دارد
بدین معنی است به ترتیب با افزایش انطباق برنامه بازاریابی منجر به افزایش روابط بین پراکندگی قابلیتهای
بازاریابی و عملکرد سازمانی میگردد.
فرضیه  :2پویایی بازار تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی
شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
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جدول  )2ضرایب مسیر و معناداری فرضیه تعدیلی پنجم
فرضیهها
پراکندگی قابلیتهای بازاریابی
← انطباق برنامه بازاریابی
پویایی بازار
← انطباق برنامه بازاریابی
پراکندگی × پویایی
H5
← انطباق برنامه بازاریابی

ضریب

ضریب

ضریب

اندازه

سطح

مسیر

معناداری

تعیین

اثر

معناداری

4/354

2/200

4/255

2/125

4/154

1/021

4/203

فواصل اطمینان
بوت استراپ
2٫5%

02٫5%

4/212

4/444

4/262

4/010

4/132

4/444

4/120

4/310

4/141

4/400

-4/122

4/231

ساختاری تأثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی به تاکید بر نقش
تعدیلی پویایی بازار ارزیابی شد .اثر تعاملی پراکندگی×پویایی بر انطباق برنامه بازاریابی (،t= 1/02 ، β=4/15
 )p<4/400اثر مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین با افزایش پویایی بازار منجر به افزایش روابط بین پراکندگی
قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی میشود.
فرضیه  :2هماهنگی بازاریابی بینالمللی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق
برنامه بازاریابی شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
جدول  )2ضرایب مسیر و معناداری فرضیه تعدیلی ششم
فرضیهها

H6

پراکندگی قابلیتهای بازاریابی
← انطباق برنامه بازاریابی
هماهنگی بازاریابی بینالمللی
← انطباق برنامه بازاریابی
پراکندگی × هماهنگی
← انطباق برنامه بازاریابی

ضریب

ضریب

ضریب

اندازه

سطح

مسیر

معناداری

تعیین

اثر

معناداری

4/354

2/200

-4/124

3/431

4/212

2/324

4/203

فواصل اطمینان
بوت استراپ
2٫5%

02٫5%

4/212

4/444

4/262

4/010

4/404

4/443

-4/225

-4/425

4/122

4/421

4/420

4/303

تحلیل ساختاری تأثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی به تاکید
بر نقش تعدیلی هماهنگی بازاریابی بینالمللی ارزیابی شد .اثر تعاملی "پراکندگی × هماهنگی" بر انطباق برنامه
بازاریابی ( )p<4/421 ،t= 2/32 ، β=4/212اثر مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین با افزایش هماهنگی
بازاریابی بینالمللی منجر به افزایش روابط بین پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق
برنامه بازاریابی میشود.
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بحث و نتیجهگیری
فرضیه  :1پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی شرکتهای
صادرکننده در مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی
تاثیر مثبت و معنادار دارد .اگر شرکتهای بینالمللی با تعامل با شرکتهای خارجی قابلیتهای بازاریابی خود را
پراکنده سازند میتوانند از دانش تخصصیتر در کشورهای مختلف بهره ببرند و درک دقیقتری از بازار داشته
باشند .در این صورت است که شرکتها قادر خواهند بود که به نیازهای مشتریان پاسخگو باشند و در این زمینه
انعطافپذیری بیشتری داشته باشند .میتوان عنوان کرد که شرکتهای بینالمللی با پراکندگی قابلیتهای
بازاریابی خود قادر خواهند بود که از شایستگیهای بازاریابی خود به صورت کامل بهرهمند شوند و قابلیتهای
بازاریابی بینالمللی را برای شرایط محلی فراهم سازند ،در واقع میتوانند از بازاریابی بینالمللی در جهت انطباق
بر بازاریابی داخلی کمک شایان توجهی بگیرند؛ بر این اساس میتوان عنوان کرد که پراکندگی قابلیتهای
بازاریابی بین المللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این
فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق آصفی و همکاران ( )1044همسو میباشد ،همچنین نتایج این فرضیه با نتایج
تحقیق ایتژاک و همکاران ( )2410همسو میباشد و میخائیل و همکاران )2415( 1نتایج مشابهی به دست
آوردند.
فرضیه  :2پویایی بازار تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی
شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که پویایی بازار تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر
انطباق برنامه بازاریابی شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند .برنامه بازاریابی شرکتهای
صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند .پویایی بازار عاملی است که فشار بر شرکتها برای انطباق
پیشنهادهای آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .در بازار خارجی آنچه که مشخ است این است که روز به روز
درحال تغییر و تحول است و این تغییر و تحول نیازمند بازاریابی سریع و منطبق بر آن است .تغییر و تحول سریع
شرکتها باعث میشود که این شرکتها به سمت اتخاذ منابع اضافی برای پاسخ رضایتبخش به تغییرات
مشتریان باشند ،در واقع شرکتها باید خود را با جهان پرجوش و خروش منطبق کنند و اگر چنین کاری انجام
ندهند در واقع از دچار خسران خواهند شد ،بر اساس آنچه ذکر شد میتوان عنوان کرد که پویایی بازار به خصوص
بازار خارجی میتواند بر انطباق بازاریابی بینالمللی تاثیرگذار باشد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات ایتژاک در
سالهای  2416و  2410همسو میباشد و همچنین با نتایج تحقیق کامل و همکاران ( )2412دارای شباهت و
هم راستا می باشد.

. Mikalef et al.

1
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فرضیه  :3هماهنگی بازاریابی بینالمللی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر انطباق
برنامه بازاریابی شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند.
نتایج تحقیق نشان داد که هماهنگی بازاریابی بینالمللی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین
سازمان بر انطباق برنامه بازاریابی شرکتهای صادرکننده در مشهد را تعدیلگری میکند .بازاریابی بینالمللی
نیازمند یک هماهنگی ویژه میباشند که این هماهنگی از هماهنگی درون شرکتی و طرفهای خارجی تشکیل
میشود و باعث میشود که پیکربندی مستمر منابع برای مقابله با تغییرات به صورت پایدار باشد .همانگونه که
ذکر شد پراکندگی قابلیتهای بازاریابی میتواند بر انطباق برنامه بازاریابی تاثیرگذار باشد اکنون مساله این است
که آیا هماهنگی بازاریابی بینالمللی قادر است که این رابطه را تعدیلگری کند یا خیر؟ شرکتهایی که به شکل
افزایش پراکندگی عمل میکنند ،پیچیدگی زیادی را تجربه میکنند که از تفاوتهای میان کشورها و به ویژه
جریان داراییها در سراسر ساختارهای داخلی و خارجی سازمان ناشی میشود؛ چنین شرکتهایی که منابع را در
میان شرکای مختلف انتقال میدهند نیاز به حفظ مکانیزمهای ارتباطی موثر به شکل افزایش هماهنگی دارند
تا به طور موثر استراتژیها را برای پاسخ به محیطهای مختلف سازگار کنند؛ بنابراین ،هنگامی که سطل
هماهنگی بازاریابی بینالمللی افزایش مییابد ،تاثیر قابلیتهای پراکنده بر انطباق قویتر میشود؛ در نهایت،
مکانیزمهای هماهنگی بهتر فعالیتها و منابع داخلی و برون سپاری شده را یکپارچه میکنند ،امکان لقاح متقابل
میان آنها را فراهم میکنند .نتایج تحقیق فاریابی و همکاران ( )1302با نتایج حاصل از این فرضیه همسو
میباشد و همچنین نتایج این فرضیه با نتایج ایتژاک ( )2410همسو میباشد.
فرضیه  :2انطباق برنامه بازاریابی بر عملکرد شرکتهای صادرکننده در مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که انطباق برنامه بازاریابی بر عملکرد سازمانی شرکتهای صادرکننده در مشهد تاثیر
مثبت و معناداری دارد .بازاریابی مسالهای است که همواره بر عملکرد یک سازمان تاثیرگذار است و اگر بازاریابی
به صورت صحیحی انجام شود این تاثیر به صورت مثبت و اگر به صورت اشتباه انجام شود این تاثیر منفی
خواهد بود .حال مساله این است که انطباق آیا همان تاثیر را دارد؟ باید عنوان کرد که انطباق برنامه بازاریابی
باعث میشود که هم از ظرفیتهای داخلی شرکت برای بازاریابی استفاه شود و هم اینکه ظرفیتهای خارجی
شرکت و بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد و با انطباق این دو ظرفیت بهترین نوع بازاریابی انتخاب و داخلیسازی
شود که بهترین نوع بازاربی است در واقع میتوان عنوان کرد که انطباق برنامه بازاریابی بر عملکرد سازمانی
تاثیر مثبت ومعناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیق ماریوال و ترینزیپسکی ( )2410و همچنین
تحقیقات ایتژاک ( )2410و بهمنی ( )1044همسو میباشد.
فرضیه  :2انطباق برنامه بازاریابی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد
شرکتهای صادرکننده در مشهد را میانجیگری میکند.
نتایج تحقیق نشان داد که انطباق برنامه بازاریابی تاثیر پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی
بر عملکرد سازمانی شرکتهای صادرکننده در مشهد را میانجیگری میکند .پراکندگی قابلیت بازاریابی
بینالمللی به دلیل تعامل بازاریابی که شرکتهای داخلی با بازاریابان خارجی دارند میتوانند باعث ایجاد جذب
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مشتریان بهتر شوند و این مشتریان باعث میشوند که عملکرد سازمانی بهتر و بیشتر شود پس میتوان عنوان
کرد که پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است اما آیا انطباق برنامه بازاریابی
نیز در این میان نقشی بر عهده دارد یا خیر؟ همانگونه که ذکر شد انطباق بازاریابی میتواند بر پراکندگی
قابلیتهای بازاریابی تاثیرگذار باشد و از طرف دیگر نیز میتواند بر عملکرد سازمانی تاثیرمثبت و معناداری داشته
باشد ،پس شرکتها میتوانند با انطباق برنامه خود در زمینه بازاریابی میتوانند گستردگی بازارهای بینالمللی را
تحت پوشش خود قرار دهند و با این روش عملکرد سازمانی را میانجیگری کنند .نتایج حاصل از این فرضیه با
نتایج تحقیق ماریوال و ترینزیپسکی ( )2410و همچنین تحقیقات ایتژاک ( )2410و بهمنی ( )1044همسو
میباشد.
فرضیه  :2پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد شرکتهای صادرکننده در مشهد
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که پراکندگی قابلیتهای بازاریابی بینالمللی بین سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکتهای
صادرکننده در مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد .برای غلبه بر نقاط ضعف مواجه شده در بازارهای خارجی و
برای توسعه و ارائه راهحل مطابق با نیازهای خاص مشتری ،شرکتها میتوانند با شرکا تعامل داشته باشند .با
پراکنده کردن قابلیتها و استفاده از دانش تخصصیتر و قابلاعتمادتر اشخاص ثالث در بازارهای خارجی،
شرکتها به دیدگاهها و درک گستردهتر و دقیقتر بازار نسبت به آنچه که خودشان دارند ،دسترسی پیدا میکنند.
در نتیجه ،شرکتها میتوانند پاسخگویی به نیازهای مشتری را ارتقا دهند و با در نظر گرفتن جایگزینهایی که
شرکا میتوانند ارائه دهند ،از انعطافپذیری استفاده کنند .مشارکت شرکا در قابلیتهای شرکتها  ،باز بودن به
ایدههای جدیدی را نشان میدهد که شیوههای سازمانی را تغییر میدهد و به عنوان یک منبع ارزشمند عمل
میکند که سازگاری تهاجمی را تسهیل میکند (کاالنتون و همکاران .)2446 ،عالوه بر این ،اعتماد به قابلیتهای
شرکا ممکن است شرکتها را با اطمینان بیشتری در تطبیق پیشنهادها با تفاوتهای شناساییشده در بازارهای
خارجی تجهیز کند .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق آصفی و همکاران ( )1044همسو
میباشد همچنین نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق ایتژاک و همکاران ( )2410همسو میباشد و میخائیل و
همکاران ( )2415نتایج مشابهی به دست آوردند.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهاد میشود که:
کالسهای آموزش بازاریابی بینالمللی برای بازاریابان شرکت در نظر گرفته شود؛ محصوالت شرکت دارای
قابلیتهایی شوند که بتوانند به بینالملل صادر شوند؛ برنامههای استراتژیک شرکت در زمینه بازاریابی بینالمللی
تدوین و بر اساس آن عمل شود؛ خطوط تولید و ارائه خدمات با جدیدترین متد روز دنیا مطابق داشته شود؛
طراحیهای محصوالت و خدمات با بازارهای بینالمللی مطابق پیدا کند؛ تبلیغات بینالمللی در دستور کار قرار
گیرد؛ قیمت محصوالت با قیمت محصوالت مشابه در خارج از کشور رقابت داشته باشد؛ مطابقت ساختار و
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مدیریت نیروی فروش با بازارهای بینالمللی در دستور کار قرار گیرد؛ خدمات پس از فروش مشتری با
استانداردهای جهانی مطابقت پیدا کند؛ آموزشهای الزم به بازاریابان داده شود؛ همکاری الزم بین بخش
بازاریابی بینالمللی و سایر بخشهای شرکت گسترش پیدا کند؛ ارتباطات گروهی برای بازاریابی بینالمللی مورد
توجه قرار گیرد.
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