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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن متغیر میانجی اثربخشی
بازاریابی در شرکتهای صادراتی محصوالت خشکبار است .بنابراین ،پژوهشحاضر از نظر هدف ،توصیفی ـ پیمایشی،
از نظر نوع استفاده ،کاربردی و از نظر افق زمانی ،مقطعی است .جامعه آماری پژوهش شامل  920نفر از کارشناسان
بخش صادرات  20شرکت برتر صادرکننده محصوالت خشکبار میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
ساده تعداد  13بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  PLSنشان داد که
رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازارابی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج همچنین نشان داد که اثربخشی
بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر
عملکرد صادرات شرکت های صادرکننده محصوالت خشکبار تأثیر مثبت و معناداری دارد .در پایان نتایج نشان داد
که رفتار بازارگرایی صادرات از طریق اثربخشی بازاریابی منجر به بهبود عملکرد صادرات می شود.
واژههای کلیدی :صادرات ،بازارگرایی صادرات ،اثربخشی بازاریابی ،عملکرد صادرات ،محصوالت خشکبار.
طبقه بندی F59 ،M21 ، M31 ،M16 :JEL
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مقدمه
صادرات همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی که نسبت به دیگر
فعالیتها رشد بیشتری دارد ،مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به عنوان یکی از فعالیتهای
تجاری و رایجترین روش برای ورود به تجارت بینالمللی برای افزایش بهرهوری تولید و اقتصاد کشور
ضروری میباشد (کرامر 9و همکاران2097 ،؛ سوسا 2و همکاران .)2094 ،شرکت ها و کشورها به منظور
دستیابی به بخشهای بیشتری از بازار ،افزایش درآمد ،بهدست آوردن منابع کمیاب ،هزینههای پایین،
مزایای رقابتی و رشد اقتصادی ،صادرات را به عنوان استراتژی اصلی خود قرار میدهند (هوانگ،3
2092؛ آکیکدلی.)2093 ،4
در سالهای اخیر با توجه به اعمال تحریمهای بسیار شدید بر بسیاری از صنایع کشورمان و حتی
اعمال تحریمهای چندگانه بر صنعت نفت (زارعی و همکاران ،)9311 ،اهمیت صادرات محصوالت
غیرنفتی دوچندان شده است و شاهد این موضوع هستیم که با وجود تأکید بخشهای مختلف اقتصادی
بر صادرات محصوالت غیرنفتی ،آنگونه که باید صادرات این محصوالت وضعیت مطلوبی ندارند .قابل
ذکر است که کشورمان در حوزه صادرات اینگونه محصوالت ،قابلیتها و پتانسلهای فراوانی دارد که
باید با درنظرگرفتن عوامل مختلف ،این مهم را در راستای دستیابی به مرز صادرات 901هزار میلیارد
ریال در سند چشمانداز  9404محقق نمود (سازمان توسعه تجارت ایران .)9311 ،با توجه به فضای
رقابتی و باالبودن استانداردهای عملکردی صادرات ،یکی از مشکالت شرکتهای صادراتی کشورمان
عدم توجه به تمامی نیازها و خواسته های مشتریان در این بازارها میباشد که در واقع در بسیاری از
مواقع بدلیل بازار گرانبودن شرکتهای صادراتی ،آنگونه که باید عملکرد مناسبی برای صادرات
محصوالت شرکتهای ایرانی حاصل نمیشود .بقا و موفقیت شرکتها در بازارهای بینالمللی به شدت
تحت تأثیر رفتار بازارگرایی است و شرکتهایی که در سطوح باالیی از صادرات بازارگرا هستند ،به
اطالعات بیشتری در مورد مشتریان و خواستههای آنان دست مییابند (پاساکی 1و همکاران2092 ،؛
آهیمبیسبو و همکاران.)2093 ،2
از طرفی با توجه به نقش فعالیتهای بازاریابی در صادرات (کایاباسی و تتوا ،)2092 ،7در شرکتهای
صادراتی ایرانی میزان موفقیت این فعالیتها آنچنان که باید مورد سنجش و بررسی قرار نمیگیرد .در
ارتباط با اهمیت فعالیتهای بازاریابی میتوان اینگونه بیان کرد که تفکر بازارگرایی در صادرات میتواند
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منجر شود که اثربخشی فعالیتهای بازاریابی بیشتر شود و سازمانی که در صادرات محصوالت خود
بازارگرا است ،بدنبال آن فعالیتهای بازاریابی اثربخشتری نیز دارد (قربانی و همکاران )2094 ،و
اثربخشی بازاریابی عامل اصلی بهرهوری محسوب می شود و همچنین باعث بازده مالی و عملیاتی
خواهد شد (کیه.)2002 ،9
در زمینه نوآوری این پژوهش میتوان گفت که تاکنون پژوهشی به بررسی نقش میانجی اثربخشی
بازاریابی در تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات نپرداخته است .بنابراین ،مهمترین هدف
این پژوهش بررسی تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر بهبود عملکرد صادرات با درنظرگرفتن متغیر
میانجی اثربخشی بازاریابی در شرکتهای صادرکننده محصوالت خشکبار میباشد .بنابراین با توجه به
هدف این پژوهش این سوال به ذهن میرسد که آیا رفتار بازارگرایی صادرات از طریق اثربخشی
بازاریابی میتواند منجر به بهبود عملکرد صادرات شرکتهای صادراتی محصوالت خشکبار شود؟
مبانی نظری
در این بخش با توجه به اهمیت توسعه ادبیات نظری متغیرهای بازارگرایی صادرات ،اثربخشی بازاریابی
و عملکرد صادرات ،هر کدام از این مفاهیم در قالب مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رفتار بازارگرایی صادرات

رفتار بازارگرایی صادرات 2به عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در بازار بینالمللی می باشد .زیرا در
مطالعات پیشین این جهت گیری در زمینه بازارهای داخلی بوده است (بارجاس 3و همکاران2097 ،؛
کایباسی و تتوا2092 ،؛ گارسیا 4و همکاران2094 ،؛ المپیا و همکاران .)2002 ،1رفتار بازارگرایی صادرات
به معنی بازاریابی است و این فرهنگ سازمانی است که به ارائه ارزش برتر برای مشتریان میپردازد و
باید در فعالیتها و فرآیندهای شرکت مشخص باشد (موهد و همکاران .)2001 ،2بازارگرایی شامل
مجموع ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می دهد تا سودآوری بلندمدت
شرکت را فراهم سازد .همچنین بازارگرایی بر ایجاد کسب وکار اثربخش و کارا برای ایجاد باالترین
ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی تأکید میکند (تسیوتسو .)2090 ،7بازارگرایی ایجاد هوشمندی در
سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری ،نشر هوشمندی در بین بخشهای سازمان و
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پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی است .همچنین رفتار بازارگرایی صادرات باعث افزایش عملکرد
کسب و کار در بازار داخلی و خارجی می شود (ماری.)2099 ،9
با توجه به تعریف ماری ( )2099از بازارگرایی ،در این پژوهش به منظور سنجش رفتار بازارگرایی
صادرات از سه بعد ایجاد هوشمندی در صادرات ،توزیع هوشمندی در صادرات و پاسخگویی به
هوشمندی در صادرات استفاده شده است .این ابعاد در سایر مطالعات نیز به عنوان ابعاد بازارگرایی
صادرات در نظر گرفته شدهاند (کایاباسی و تتوا2092 ،؛ لین 2و همکاران2094 ،؛ محمدیان و همکاران،
 .)9312ایجاد هوشمندی ،هوشمندی نسبت به بازار؛ یعنی در اسرع وقت بتوان نیاز و خواستههای
مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی کرد (دود .)2001 ،3توزیع هوشمندی ،پاسخ مؤثر به نیاز بازار
مستلزم مشارکت تمامی بخش های سازمان است .به منظور انطباق بر نیازهای بازار ،هوشمندی بازار
باید به همة بخش ها و افراد منتقل شود (کامبرا 4و همکاران .)2092 ،پاسخگویی ،به معنی پاسخ به
هوشمندی بازار ایجاد شده و نشر یافته است .پاسخگویی به هوشمندی بازار به شکل انتخاب بازار
هدف ،طراحی و ارائة محصوالت/خدمات منطبق با نیازهای فعلی و آتی مشتریان ،تولید ،توزیع و
ارتقای محصوالت به گونهای است که مدنظر مصرفکنندگان نهایی باشد .در این زمینه هم تمامی
واحدها ایفای نقش می کنند (ماری و همکاران.)2099 ،
عملکرد صادرات
(لویز2

عملکرد صادراتی ،1راهنمایی برای تحلیل موفقت بنگاه در هر دو سطح داخلی و بینالمللی است
و همکاران .)2097 ،عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی
و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرحریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی
صادراتی محقق می شود (رامبوکاس 7و همکاران .)2091 ،عملکرد صادرات عبارت است از فروش
بینالمللی شرکت که شامل سه بخش صادرات ،سوددهی صادرات و رشد صادرات می باشد (گارندینتی
و ماسون .)2092 ،8عملکرد صادرات عبارت است از مقداری که شرکت در زمان صادرات محصوالت
خود به بازار خارجی به اهداف خود دست مییابد (ناوارو و همکاران .)2090 ،1عملکرد صادراتی دارای
ابعاد گوناگونی است که یک شاخص یا یک عامل نمیتواند آن را توضیح دهد .در این پژوهش به
منظور سنجش عملکرد صادرات از مدل استفاده شده در پژوهش لین و همکاران ( )2094استفاده شد.
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عملکرد صادرات براساس درجه یا مقیاسی سنجیده شده که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل شده
است .این مقیاسها شامل عملکرد مالی ،استراتژیک و رقابتپذیری میباشد .عملکرد مالی اشاره به
رشد فروش ،درآمد و سود دارد .عملکرد استراتژیک شامل دستیابی به سهم بازار ،رضایت از ورود به
بازار صادراتی می باشد .عملکرد رقابت پذیری اشاره به رضایت از حجم فروش صادرات ،سهم بازار
نسبت به رقبا میباشد (لین و همکاران2094 ،؛ ناوارو و همکاران.)2090 ،
اثربخشی بازاریابی

شرایط رقابتی بازار باعث شده است که شرکتها بدنبال یک مزیت رقابتی ثابت و پایدار برای دستیابی
به نتایج اقتصادی و موثر باشند .شرکت ها با داشتن اطالعات مفید از بازار میتوانند به یک مزیت
رقابتی دست یابند .چنین سیستمی ،اطالعات ارزشمندی ،به ویژه دانش بازار را برای شرکتها فراهم
میسازد (هو و چین .)2090 ،9واضح است که یک رویکرد بازارگرایی نیاز به تحقیقات بازاریابی موثر و
مفید دارد .نه تنها شناسایی بازار و ویژگیهای آنها ضروری است بلکه شناسایی وظایف اثربخش
بازاریابی نیز ضروری میباشد (تراسترم .)9181 ،2اثربخشی بازاریابی به معنای توانایی سازمان برای
دستیابی به اهداف کوتاه مدت که باعث افزایش عملکرد مالی مانند فروش ،سهم بازار و معرفی محصول
جدید خواهد شد ،میباشد (ماوندو .)2001 ،3اثربخشی بازاریابی به عنوان توانایی سازمان برای دستیابی
به اهدافی که میتواند به طور مثبت بر عملکرد مالی مانند رشد فروش ،بهبود حاشیههای ناخالص و
معرفی محصول موفقیتآمیز جدید تأثیرگذار باشد ،تعریف شده است (کایاباسی و تتوا .)2092 ،برای
دستیابی به اثربخشی بازاریابی باید مدیران با توجه به رویکرد بازاریابی به سازماندهی و تعیین
استراتژیهای مفید براساس منابع در دسترس بپردازند (آپیا .)2009 ،4جامعترین مطالعه در حوزه
شناسایی ابعاد اثربخشی بازاریابی از سوی کاتلر و کلر )2002( 1صورت گرفته است که در این پژوهش
نیز به منظور سنجش اثربخشی بازاریابی از ابعاد معرفی شده در مطالعه کاتلر و کلر (فلسفه مشتری،
یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی ،سیستم اطالعات بازاریابی ،وجود گرایش استراتژیک و
کارایی عملیاتی) استفاده میشود .فلسفه مشتریمداری ،در نگرش نوین مشتری در رأس امور قرار داد
و به میزان مشتریگرایی اشاره دارد (لنکستر و مسینگهام .)2099 ،2یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی
بازاریابی به میزانی یکپارچگی و هماهنگی سایر فعالیتها با وظایف بازاریابی توجه می کند (کاتلر و
کلر .)2002 ،با توجه به بعد سیستم اطالعات بازاریابی ،مدیر واحدها در سازمان باید اطالعات مناسبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hou and Chien
2. Trustrum
3. Mavondo
4. Appiah
5. Kotler and Keller
6. Lancaster and Massingham
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برای برنامهریزی و تخصیص درست منابع در بازارهای مختلف ،محصوالت ،قلمروها و ابزارهای
بازاریابی برای ایجاد بازاریابی موثر داشته باشد (کایاباسی و تتوا .)2092 ،با توجه به مفهوم گرایش
استراتژیک ،اثربخشی بازاریابی بستگی به این دارد که سازمان میتواند یک استراتژی سودآور خارج از
فلسفه ،سازمان و منابع اطالعتی آن طراحی کند و در پایان کارایی عملیاتی ،به میزان ارتباط برنامههای
بازاریابی با سطوح پایینتر ،سرعت واکنش به توسعه بازاریابی و استفاده از منابع بازاریابی اشاره دارد
(کایاباسکی و تتوا .)2092 ،شرکتها باید بصورت دورهای اثربخشی بازاریابی را مورد بررسی قرار دهند.
از آن جمله میتوان به بررسی اثربخشی سیستم اطالعاتی بازاریابی ،چشمانداز استراتژیک برای برنامه-
ریزی بازاریابی ،کیفیت استراتژیهای فعلی بازاریابی ،یکپارچگی و هماهنگی وظایف بازاریابی و سرعت
پاسخ به تحوالت بازاریابی اشاره کرد (لنکستر و مسینگهام.)2099 ،
توسعه فرضیهها

تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات
بازارمحوری به عنوان شایستگی سازمانی میتواند موفقیت عملکرد صادرات را آسان کند .فلسفهی
بازارمحوری بر این اصل استوار است که برای رسیدن به هدفهای سازمانی ،باید به نیازها و خواسته
های بازار توجه داشت و رضایت مشتریان را بیشتر ،بهتر و با کارایی باالتر نسبت به رقبا تأمین کرد.
اتخاذ بازارگرایی در فعالیتهای صادرات و شناخت و تأکید بر شرایطی که توسعه رفتارهای بازارگرایی
صادرات را در شرکت تسهیل میکند و بر موفقیت عملکرد صادرات شرکتها موثر است (کادوگان 9و
همکاران .)2002 ،هوانگ ( )2092در پژوهش خود به این نتیجه رسید که گرایش بازاریابی صادرات
بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق استراتژی صادرات ،عملکرد صادرات را تحت تأثیر قرار می
دهد.
لین و همکاران ( )2094در پژوهش خود با عنوان "تأثیر گرایش بازاریابی صادراتی بر عملکرد
صادرات" به این نتیجه رسیدند که که اعتماد و تعامل اجتماعی تأثیر مثبتی بر گرایش بازاریابی صادراتی
دارد و در نتیجه آن منجر به افزایش عملکرد صادراتی خواهد شد .حیدری و بیگلری ( )9314در پژوهش
خود الگویی ساختاری برای رابطه بین بازارمحوری ،مزیت رقابتی و عملکرد صادرات طراحی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد بازارمحوری بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تأثیر مثبتی دارد .آکیکدلی
( )2093در مطالعه خود تأثیر قابلیتهای بازاریابی و جهتگیری صادرات را بر عملکرد صادرات مورد
بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد که قابلیتهای بازاریابی (به عنوان مثال توسعه محصول
و فروش و غیره) بر جهتگیری بازار و عملکرد صادرات موثر میباشد و همچنین جهتگیری صادرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cadogan
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باعث اغزایش عملکرد صادرات خواهد شد .آهیمبیسبو و همکاران ( )2093در پژوهش خود نشان دادند
که گرایش بازار صادراتی و نوآوری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی
در رابطه با تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی مطالعات محدودی انجام شده ولی با
این وجود این مطالعات نشان میدهند که رابطه مثبت و معناداری بین رفتار بازارگرایی صادرات و
اثربخشی بازاریابی وجود دارد .بازارگرایی یکی از الزامات اساسی به منظور ایجاد یک ارزش ویژه و برتر
برای مشتریان است و اطالعات الزم را برای دستیابی به اثربخشی فعالیت های بازاریابی فراهم می
کند (کایاباسی و تتوا .)2092 ،بازارگرایی صادرات به ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با
نیازهای فعلی و آتی مشتری ،نشر هوشمندی در بین بخش های سازمان و پاسخگویی سراسری
میپردازد (ماری و همکاران .)2099 ،قربانی و همکاران ( )2094در پژوهش خود با عنوان "تأثیر
بازارگرایی بر اثربخشی بازاریابی در هتلهای اصفهان" نشان دادند که بازارگرایی بر اثربخشی بازاریابی
تأثیر مثبت و معناداری دارد .بگونهای که تفکر بازارگرا بودن منجر میشود سازمان اهمیت بیشتری را
برای فعالیتهای خود قائل شود.
فرضیه اول :رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تأثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات
اثربخشبودن فعالیتهای بازاریابی میتواند بیشترین تأثیر را بر موفقیت سازمانها داشته باشد.
اثربخشی بازاریابی از طریق ثبات ،پایداری ،رشد بلندمدت ،رضایت مشتری ،مزیت رقابتی ،جهتگیری
بازار ،رشد فروش و معرفی محصوالت موفق جدید بر عملکرد صادرات تأثیر میگذارد (تان.)2092 ،9
فایال )2009( 2پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطه بین اثربخشی بازاریابی و عملکرد کسب وکار در
صنعت خدمات مالی کشور انگلستان انجام داد و اثرات ابعاد مختلف اثربخشی بازاریابی بر سودآوری
و رشد و همچنین شاخصهای عملکرد مبتنی بر مشتری در پژوهش وی مورد بررسی قرار گرفت .کیه
( )2002در پژوهشی نشان داد که اثربخشی بازاریابی عامل اصلی بهرهوری محسوب می شود و
همچنین باعث بازده مالی و عملیاتی خواهد شد.
فرضیه سوم :اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی و تأثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد
صادرات می توان اینگونه بیان کرد که:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tuan
2. Fyall
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فرضیه چهارم :رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات از طریق اثربخش بازاریابی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

در این پژوهش به منظور تأثیر رفتاربازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با درنظرگرفتن متغیر میانجی
اثربخشی بازاریابی ،براساس مبانی نظری و پیشینه های داخلی و خارجی ،مدل مفهومی زیر ارائه شده
است:

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر بهبود عملکرد صادرات با
درنظرگرفتن متغیر میانجی اثربخشی بازاریابی در شرکتهای صادراتی خشکبار است .روش این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ محتوی توصیفی ،پیمایشی و از لحاظ نحوه اجرا همبستگی
میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان واحد صادرات  20شرکت برتر حوزه صادرات
محصوالت خشکبار به تعداد  920نفر می باشد که تمامی این شرکتها دارای دفاتر مرکزی در استان
تهران هستند و در سامانه اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران نیز مشخصات آنها موجود است .به
منظور نمونهگیری ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  13نفر با استفاده از جدول
جرسی ـ مورگان انتخاب شده و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت که تمامی پرسشنامهها در مدت
زمانی  3هفته تکمیل گردید.
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ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه از نوع پاسخهای بسته است .در این پژوهش با
استفاده از بررسی منابع علمی مرتبط ،پرسشنامهای مشتمل بر  34سوال در قالب متغیرهای پژوهش
که در جدول  9با ذکر تمامی منابع به تفکیک آمده است ،از نوع مقیاس لیکرت (از کامال مخالفم تا
کامال موافقم) طراحی شد.
روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت ساختاری
است ،بررسی شد .جهت تعیین روایی همگرا از روش روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص سنجش
پایایی میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد که نتایج آن در جدول  9شده است و نیز
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش پایایی مرکب ) (CRدر کنار آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار
معناداری برای هر دو شاخص حداقل  0/7میباشد که هر دو معیار تأیید شده است و ضرایب آن در
جدول شماره  9آمده است .مقدار مالک برای سطح قبولی ( )AVEمقدار  0/4میباشد (مکنز و
همکاران )112،و برای شاخص ) (CRمقدار باالی  0/7مالک میباشد (چین و همکاران .)9112،9از
آنجایی که شاخص ( )AVEبرای تمام مولفهها باالی  0/1و شاخص ) (CRباالی  0/7میباشند
برازش مناسب مدلهای اندازه گیری تأیید میشود.
همچنین جهت بررسی مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری
به کمک نرمافزار  PLSاستفاده گردید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chin
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جدول  .9پارامترهای توصیفی و نتایج تحلیل روایی و پایایی به تفکیک متغیرها
متغیر

رفتار
بازارگرایی
صادرات

عملکرد
صادرات

ابعاد

ایجاد هوشمندی
در صادرات

( 3سواالت
)3-9

3/21

توزیع هوشمندی
در صادرات

0/313

0/7

0/2

0/81

کایاباسی و
تتوا2092 ،

( 3سواالت
)2-4

3/91

0/392

0/79

0/24

0/84

پاسخگویی به
هوشمندی
صادرات

( 3سواالت
)1-7

3

0/324

0/72

0/1

0/74

کایاباسی و
تتوا2092 ،

عملکرد مالی

( 3سواالت
)92-90

3/99

0/222

0/73

0/78

0/19

3/24

0/338

0/79

0/14

0/ 7

3/92

0/224

0/72

0/22

0/83

3/19

0/283

0/79

0/21

0/87

( 4سواالت
)22-23

3/24

0/493

0/84

0/22

0/83

( 2سواالت
)28-27

عملکرد
استراتژیک

فلسفه مشتری
یکپارچگی و
کنترل وظایف
اصلی بازاریابی
جمع آوری
اطالعات کافی در
زمینه بازاریابی
وجود گرایش
استراتژیک
کارایی عملیاتی
کل سواالت

منابع

کایاباسی و
تتوا2092 ،

عملکرد رقابت
پذیری

اثربخشی
بازاریابی

تعداد سواالت میانگین

واریانس

آلفای
کرونباخ

ضریب میانگین
واریانس
استخراج شده
)(AVE

ضریب پایایی
مرکب)(CR

تمامی ابعاد

4
(سواالت-93
)92
3
(سواالت-97
)91
( 3سواالت
)22-20

( 3سواالت
)39-21
( 3سواالت
)34-32
34

3/42

0/728

0/82

0/87

0/87

3/27

0/102

0/79

0/11

0/89

3/29

0/472

0/82

0/23

0/82

3/42

0/232

0/82

-

-

لین و
همکاران،
2094
لین و
همکاران،
2094
لین و
همکاران،
2094
کاتلر و کلر،
2002
کاتلر و کلر،
2002
کاتلر و کلر،
2002
کاتلر و کلر،
2002
کاتلر و کلر،
2002
کاتلر و کلر،
2002
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یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیتشناختی
در این بخش اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در قالب جدول شماره  2به تفکیک بررسی شده
است:
جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی پاسخ دهندگان
متغیر
سن

جنسیت

ابعاد
کمتر از  30سال
بین  39الی  40سال
بین  49الی  10سال
باالی  19سال
مرد
زن

درصد
98
34
28
20
12
48

متغیر
تحصیالت

تأهل

ابعاد
دیپلم و زیر دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس به باال
متأهل
مجرد

درصد
91
20
40
21
73
27

براساس جدول فوق بیشترین محدوده سنی کارمندان بین  39الی  40سال ،اغلب وضعیت جنسیت
مرد 73 ،درصد متأهل و اکثریت دارای تحصیالت کارشناسی هستند.
آزمون مدل پژوهش
در این پژوهش برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار  Smart-PLSاز روش
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .شکل  2نشاندهنده نمودار ضرایب مسیر یا همان ضرایب
تأثیر میباشد .مقدار باالتر از  0/1برای تمامی مسیرها ،اثرگذاری قابل توجه در روابط را نشان میدهد.
مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  0/4میباشد (هولند .)9111 ،9براساس نتایج
سواالت  21 ،94،92و 27به دلیل بارعاملی کمتر از  0/4حذف شدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hulland
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شکل  .2ضرایب استاندارد در مدل معادالت ساختاری

جهت بررسی میزان مناسب بودن مدل معادالت ساختاری ،چهار معیار مورد بررسی قرار گرفت.
اولین معیار ،جهت بررسی برازش مدل ساختاری ضرایب معناداری  tاست .مقادیر آماره آزمون  tدر
روابط علی مدل پژوهش در تأیید یا رد روابط تعریف شده بسیار تعیین کننده است .چنانچه پیش از این
نیز اشاره شده ،مقادیر باالتر از  9/12در سطح معنیداری  %11برای این مدل حاکی از تأیید روابط
میباشد.
جهت بررسی کیفیت مدل ساختاری در  PLSاز شاخص های  GOFاستفاده می شود .این معیار
برابر با جذر حاصلضرب میانگین  R2ها در میانگین  Communlityها میباشد .با توجه به اینکه
سه مقدار  0/21 ،0/09و  0/32که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده
است (ویتلزلز و همکاران .)2001 ،9مقدار این شاخص برای مدل پژوهش معادل  0/4محاسبه شد که
نشان دهندهی کیفیت مناسب مدل ساختاری میباشد.
GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2=√0.322*0.586=0.434

معیار دیگر برای بررسی برازش مدل ساختاری  R2هست که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر
یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/91و  0/27به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .براساس گزارش نرمافزار این معیار برای مؤلفهها در سطح
متوسط قرار دارد .معیار  Q2که قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و در صورتی که سه مقدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wetzels
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 0/91 ،0/2و  0/31را کسب نماید به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا
سازههای مربوط به آن را دارد .براساس گزارش نرم افزار این معیار برای مؤلفهها درسطح متوسط قرار
دارد که از برازش مناسب مدل ساختاری حکایت میکند (طبق جدول .)4
جدول  .4شاخصها و اندازهگیریهای مدل معادالت ساختاری
Q2

اثربخشی بازاریابی

R2
0/71

0/20

ایجاد هوشمندی در صادرات

0/83

0/13

توزیع هوشمندی در صادرات

0/80

0/19

جمع آوری اطالعات کافی در زمینه بازاریابی

0/90

0/08

عملکرد استراژیک
عملکرد رقابت پذیری
عملکرد صادرات
عملکرد مالی
فلسفه مشتری
وجود گرایش استراتژیک
پاسخگویی به هوشمندی صادرات
کارایی عملیاتی
یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی

0/40
0/12
0/80
0/73
0/78
0/92
0/21
0/94
0/81

0/98
0/33
0/27
0/17
0/13
0/02
0/32
0/07
0/14

در نرمافزار  ،PLSرد یا تأیید فرضیهها با آماره  tنشان داده میشود و اگر آماره  tباالتر از 9/12
باشد نشان از وجود رابطه علّی بین متغیرها است و فرضیه تأیید میشود .با توجه به مدل معادالت
ساختاری ،تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخش بازاریابی معنیدار میباشد ،به عبارتی مقدار آماره
 tبزرگتر از  9/12گزارش شده است ( )22/33لذا این رابطه معنادار است و از سویی ضریب مسیر با
توجه به شکل  3مثبت گزارش شده است که برابر با ( )0/81است .رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد
صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارتی مقدار آماره  tباالتر از  9/12گزارش شده همچنینی
ضریب مسیر این دو متغیر مثبت و قوی است .همچنین اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات سازمان
تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارتی هم آماره  tباالتر از  9/12قرار دارد و هم مقدار ضریب مسیر
مثبت وقوی است .بنابراین این فرضیهها مورد تأیید قرار گرفتند .جدول  4یافتههای تحلیل علّی با
استفاده از مدل معادالت ساختاری ،برای آزمون فرضیههای تحقیق را نشان میدهد .نتایج حاصل از
این مدل در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
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شکل  .3ضرایب معناداری در مدل معادالت ساختاری
جدول  .1نتایج آزمون فرضیات
فرضیهها
 .9رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .2رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .3اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات سازمان تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 .4رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات از طریق اثربخشی بازاریابی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

0/81

22/33

تأیید فرضیه

0/80

2/91

تأیید فرضیه

0/82

4/31

تأیید فرضیه

0872=0882*0881

-

تأیید فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به مشکالتی عدیده ای که اکثر شرکتهای صادراتی محصوالت خشکبار کشورمان در حوزه
افزایش صادرات خود مواجهاند ،در این پژوهش بر آن شدیم تا تأثیر بازارگرا بودن این شرکتها و
همچنین میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی را بر افزایش و عملکرد صادرات بررسی کنیم .علت
انتخاب این دو متغیر تأثیرگذار در راستای مطالعات مختلف پژوهشی بوده که یکی از مهمترین مشکالت
شرکتهای صادراتی محصوالت خشکبار ،موضوع بازارگرایی صادرات و گرایش به فلسفه بازاریابی در
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این شرکتها و همچنین ضعف سنجش فعالیتهای بازاریابی می باشد .تمامی فرضیههای این پژوهش
مورد تأیید قرار گرفت که نشاندهنده این موضوع است که شرکتهای صادراتی محصوالت خشکبار
باید با استفاده از بهبود بازارگرایی صادرات خود و ارتقاء اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در نهایت میزان
صادرات خود را افزایش دهند.
در ارتباط با تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی نتایج آزمون مدلیابی معادالت
ساختاری نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
قربانی و همکاران ( )2094در پژوهش خود بیان کردند که بازارگرایی شرایطی را در سازمان ایجاد
میکند که شرکتها بتوانند بهتر اطالعات مربوط به نیازها و خواستههای مشتریان و همچنین فعالیت-
های رقبا را جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .در واقع میتوان بیان کرد که به هر میزانی
شرکتهای صادرکننده محصوالت خشکبار بازارگراتر باشند ،به اثربخشی بیشتری در فعالیتهای
بازاریابی خود دست مییابند .بنابراین انتظار میرود این شرکتها به تمامی ابعاد بازارگرایی در امر
صادرات (ایجاد هوشمندی در صادرات ،توزیع هوشمندی در صادرات و پاسخگویی به هوشمندی در
صادرات) توجه ویژهای داشته باشند .ووکاه و اوندوکوو )2001( 9نیز در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که یکی از شناسههای بازارگرابودن شرکتهای صادراتی ،تقویت فعالیتهای مربوط به هوش
رقابتی است تا در این راستا فعالیتهای بازاریابی اثربخش تر شود .لنکستر و همکاران ( )2099نیز در
پژوهش خود به نتایج مشابه دست یافتند.
نتایج آزمون فرضیهها در ارتباط با تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات نشان داد که
رفتار بازارگرایی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد .بازارگرایی نقش بسزایی در عملکرد
بازار از طریق حفظ روابط بلندمدت با مشتریان دارد و شرکتهایی با میزان بازارگرایی زیاد تالش
بیشتری برای ایجاد ارزش ویژه برای مشتریان و همچنین بهبود عملکرد خود میکنند (وانگ 2و
همکاران .)2093 ،نتایج این فرضیه همچنین با یافتههای پژوهشهای هانگ ()2091؛ لین و همکاران
()2094؛ حیدری و بیگلری ()9314؛ محمدیان و همکاران ()9312؛ ماری و همکاران ( )2099همخوانی
و مطابقت دارد .همچنین نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که متغیر اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد صادراتی محصوالت شرکتهای صادرکننده خشکبار دارد .نتایج این فرضیهها با
نتایج پژوهشهای کیه ( )2002و موواندو و همکاران ( )2001مشابهت دارد .اثربخشی بازاریابی از
طریق فراهم کردن شرایط ثبات و پایداری موجبات رشد فروش را برای شرکتها فراهم می آورد که
در نهایت شرکت ها می توانند به مزیت رقابتی دست یابند .در پایان نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی
صادرات از طریق متغیر اثربخشی بازاریابی منجر به بهبود عملکرد صادرات شرکتهای صادرکننده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محصوالت خشکبار می شود .جولیان و همکاران ( )2094در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
باوجود پذیرش این نکته که بازارگرایی یکی از متغیرهای موثر بر عملکرد شرکت است اما اینکه این
تأثیرگذاری به چه میزان است ،هنوز مشخص نیست و باید برای حل این مشکل بدنبال بررسی
متغیرهای میانجی باشیم تا این رابطه تقویت شود .در راستای تأیید پژوهش یادشده ،نتایج این پژوهش
نشان داد که اثربخشی بازاریابی می تواند به عنوان یک متغیر میانجی در تأثیر بازارگرایی صادرات بر
عملکرد صادرات موثر باشد.
با توجه به موارد فوق میتوان پیشنهادات زیر را برای شرکتهای صادرکننده محصوالت خشکبار
مطرح کرد:
 سنجش و ارزیابی پیوسته فعالیتهای شرکت های صادراتی به منظور هماهنگی هر چه بیشترفعالیتهای بازاریابی با سایر واحدها از قبیل واحد فروش و واحد تحقیق و توسعه.
 راهاندازی واحدهای هوش تجاری در سطح بینالمللی به منظور بررسی دائمی فعالیتهای رقباو آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها.
 طراحی شاخصهای رضایتسنجی و وفاداری مشتریان به منظور تأثیر مثبت رفتار بازارگرایی برعملکرد صادرات و آگاهی از نقطه نظرات مشتریان.
 تحلیل و مقایسه عناصر مدل آمیخته بازاریابی از قبیل محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع سایر رقبابا در نظر گرفتن تمامی اجزا از قبیل طراحی محصول ،کیفیت محصول ،بستهبندی ،میزان
تخفیفات و لیست قیمت ،اثربخشی تبلیغات و غیره.
 راهاندازی اتاقهای فکر به منظور بهرهبرداری از نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه صادراتمحصوالت خشکبار.
 حضور دائمی در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی به منظور شناسایی آخرین روند توسعهمحصوالت جدید و انواع خدمات پشتیبانی این صنعت.
 راهاندازی واحدهای تحقیقات بازار بینالمللی به منظور شناسایی نیازها و خواستههای مشتریان. توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک به منظور توسعه کانالهای فروش و دستیابی بهمشتریان این حوزه.
این پژوهش نیز همچون سایر پژوهشها با محدودیتهایی همراه است که میتوان این
محدودیتها را بهعنوان راهنمایی برای پژوهشهای آتی و سایر محققان در نظر گرفت .اول اینکه این
پژوهش فقط در  20شرکت برتر صادرکننده محصوالت خشکبار انجام شد که پیشنهاد میشود در
مطالعات آتی تعداد این شرکتها افزایش یابد .دوم اینکه نحوه گردآوری دادهها در این پژوهش به
صورت پرسشنامه (طیف لیکرت) بوده و میتوان نظر کارشناسان این صنعت را با استفاده از مصاحبههای
عمیق بررسی و تحلیل کرد .سوم اینکه اثر سایر متغیرهای میانجی از قبیل قابلیتهای بازاریابی،
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پویاییهای رقابت در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
بدانها توجه شود.
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