
وردین و اردیبهشت  1399     63 شماره 100، فر

بررســی رابطــه قابلیت هــای بازاریابــی اینترنتــی و رشــد بازارهــای 
صادراتــی )مــورد مطالعه شــرکت های صادرکننده کوچک تا متوســط شــهر تهران(

پذیرش: 98/2/4 دریافت: 97/8/29   

ناصر  یزدانی 1
محمد یوسفی 2، نویسنده مسئول

M16, M15, F23 : JEL طبقه بندی

بازاریابی اینترنتی/ بازاریابی بین الملل / جهت گیری استراتژیک 

بین الملل / دسترسی به اطالعات / رشد بازارهای صادراتی 

چکیده
که محیط متفاوتی را برای  اینترنت یک فناوری در حال توسعه است 

فراهم  تجاری  روابط  گسترش  و  بین الملل  بازاریابی  فعالیت های 

در  فعال  شرکت های  بر  اینترنت  تأثیرات  ارزیابی  بنابراین  و  ساخته 

بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی 

هدف  با  حاضر  پژوهش  است.  بین المللی  شرکت های  مدیریت  و 

بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی 

گرفته است. این پژوهش  در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام 

از قابلیت های  با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده 

را پرداخته است. جامعه بازارهای صادراتی  اینترنتی و رشد  بازاریابی 

صنعتی،  تجاری،  بخش های  در  صادراتی  نمونه  شرکت های  آماری، 

داده های  است.  بین المللی  بازارهای  در  فعال  کشاورزی  و  خدماتی 

پرسش نامه  طریق  از  تحقیق  تحلیلی  چارچوب  اساس  بر  نیاز  مورد 

محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های 

اساتید  نظرات  با  پرسش نامه  روایی  و  آمده  به دست  تحقیق  جامعه 

سنجش  برای  است.  شده  ارزیابی  بازرگانی  کارشناسان  و  دانشگاه 

حاصل  که  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  پرسش نامه  پایایی 

کمک مدل  خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به 

معادالت ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. 

که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی  نتایج پژوهش بیانگر آن است 

اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1. استادیار گروه  مدیریت دانشگاه شاهد

mohammadyousefia@gmail.com 2. کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه شاهد  
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مقدمه
مصرف کنندگان  بین  متقابل  وابستگی های  امروز  دنیای  در 

رفته  فراتر  کشورها  محدود  مرزهای  از  تولیدکنندگان  و 

و  تولیدکنندگان  بین  مؤثر  پیوندهای  برقراری  برای  و  است 

روزبه روز  بین الملل  یابی  بازار به  نیاز  مصرف کنندگان جهانی 

افزون تر می شود. در اقتصاد نوین جهانی، چنان چه دولت ها 

وارد  باید  دهند  افزایش  را  ثروت شان  و  قدرت  بخواهند 

سیاست هایشان  و  شوند  بین الملل  یابی  بازار فعالیت های 

جهانی  بازارهای  به  دستیابی  و  صادرات  رشد  جهت  در  را 

که  شتابان  و  روزافزون  تغییرات  بحبوحه  در  سازند.  هم سو 

عصر  کلی  به طور  و  کسب وکارها  فعالیت ها،  سازمان ها، 

بین الملل  یابی  بازار اصلی  کارکرد  است،  گرفته  فرا را  حاضر 

رشد  آن  راستای  در  و  بین المللی  فعالیت های  کردن  بهینه 

روز  هر  که  پویایی  و  متغیر  محیط های  در  سازمان ها  بقای  و 

در آن بازارهای جدیدی به وجود می آید بوده است. از دیدگاه 

گسترش مبادالت خارجی یک  طرفداران تجارت بین الملل 

دهه  چند  در  که  می شود  محسوب  اقتصادی  توسعه  راهبرد 

مالزی،  سنگاپور،  کره جنوبی،  مانند  کشورهایی  گذشته 

آمریکای  و  خاوری  آسیای  در  دیگر  کشور  چندین  و  برزیل 

مشکالت  به  عنایت  با  کرده اند.  ی  پیرو آن  از  جنوبی 

فروش  به  یاد  ز بسیار  اتکای  و  ایران  اقتصاد  در  ساختاری 

گسترده  کشور و اعمال تحریم های  نفت خام برای اداره امور 

شرکت های  مبادالت  گسترش  به  نیاز  ضرورت  کشور،  علیه 

ایرانی با بازارهای جهانی و رهایی از اقتصاد تک محصولی 

که نیاز شرکت ها  به شدت احساس می گردد ولیکن در حالی 

به حضور در بازارهای خارجی بیشتر می شود مخاطرات این 

که وجود تغییرات  کرد  امر نیز افزایش می یابد و نباید فراموش 

بین الملل  یابی  بازار تمایز  وجه  تنها  بین المللی  مرزهای  در 

سری  با  بین الملل  یابی  بازار نیست،  داخلی  بازارهای  از 

و  زبانی  تفاوت های  کالن،  محیط  مانند  عوامل  از  جدیدی 

از  یکی  است.  مواجه  مختلف  محدودیت های  و  فرهنگی 

کاهش این موانع و محدودیت ها به کارگیری فناوری  راه های 

شرکت ها  بین الملل  یابی  بازار فعالیت های  در  اینترنت 

و  ایجاد  برای  را  یادی  ز قابلیت های  اینترنت  می باشد. 

مواردی  است؛  ساخته  فراهم  بین المللی  بازارهای  گسترش 

و  ارتباطات  گسترش  جهانی،  بازارهای  تحلیل  هم چون 

همین  تولید.  بهره وری  افزایش  و  جهانی  ترفیع  فعالیت های 

عوامل سبب شده است فناوری اینترنت به عنوان پارادایمی 

توجه  و  گردد  مطرح  بین الملل  تجارت  نظریه های  در  جدید 

به  را  یابان  بازار و  دانشگاهیان  نظریه پردازان،  از  بسیاری 

حاضر  حال  در  ایران  تجارت  و  اقتصاد  کند.  جلب  خود 

گردیده  سبب  که  دارد  قرار  تی  مشکال و  مسائل  بحبوحه  در 

توسعه ی  زمینه ها،  برخی  در  کشور  اقتصادی  رشد  علی رغم 

رغم  به  نباشد.  انتظار  مورد  در حد  کشور  صادرات غیرنفتی 

این  از  استفاده  کشور،  در  اینترنت  فناوری  روزافزون  توسعه 

یابی  کارکردهای آن در فعالیت های صادراتی و بازار فناوری و 

محدودی  سطح  در  ایرانی  شرکت های  میان  در  بین الملل 

می باشد و آشنایی شرکت های ایرانی با قابلیت ها و تأثیرات 

مربوط  مشکالت  ساختن  مرتفع  بر  اینترنتی  یابی  بازار عمیق 

لذا در  توسعه صادرات ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.  به 

یابی  این پژوهش سعی شده تا ضمن بیان قابلیت های بازار

یابی بین الملل؛ با بررسی مدلی  اینترنتی در فعالیت های بازار

که آیا ارتباطی  مفهومی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود 

یابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی  بین ظرفیت های بازار

وجود دارد؟

1. چارچوب نظری پژوهش
بازاریابی اینترنتی

گسترش و توسعه فناوری اطالعات در جهان و ورود سریع آن 

به وجود  را  و ضرورت های جدیدی  روزمره، مسائل  زندگی  به 

کسب وکار اینترنتی جایگزین روش های سنتی  آورده است و 

وب سایت  نخستین  که  زمانی  و  اینترنت  ظهور  با  شده اند. 

بخش  به ویژه  کسب وکارها  شد  طراحی   1991 سال  در 

اینترنت  تأثیر  و  شدند  یادی  ز تحوالت  دچار  آن ها  یابی  بازار
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تحقیقات  ادبیات  از  یادی  ز حجم  تجاری  فعالیت های  بر 

یابی را به خود اختصاص داده است. اینترنت به عنوان  بازار

توسعه  که  است  شده  شناسایی  رشد  حال  در  فناوری  یک 

بازارهای فراملی  روابط تجاری جدید و جذب فرصت ها در 

فرایند  اینترنتی  یابی  بازار می سازد.  تسهیل  شرکت ها  برای  را 

جذب  برای  شرکت ها  به  کمک  برای  اینترنت  به کارگیری 

فعلی  مشتریان  با  پایدار  روابط  و  حفظ  و  جدید  مشتریان 

یابی اینترنتی تسهیل مبادله ایده ها،  است. هدف اصلی بازار

محصوالت و خدمات بین خریدارن و فروشندگان است. در 

که اینترنت  کرده اند  یادی پیشنهاد  سال های اخیر محققان ز

یادی بر بین المللی سازی و توسعه فعالیت های فراملی  تأثیر ز

گرفته در زمینه  SMEها داشته است و پیشرفت های صورت 

اینترنتی به عنوان جایگزینی برای روش های سنتی  یابی  بازار

متوسط  تا  کوچک  شرکت های  طریق  این  از  و  است  شده 

توانسته اند تمرکز بیشتری بر بازارهای جهانی داشته باشند. بر 

که دارای  این اساس نه تنها شرکت های بزرگ و چندملیتی 

یابی هستند می توانند از  کافی برای فعالیت های بازار سرمایه 

یابی اینترنتی برای فعالیت های بین المللی  قابلیت های بازار

کوچک  ساختار  با  شرکت هایی  بلکه  کنند،  استفاده  خود 

گردند.  بهره مند  فناوری  این  از  نیز می توانند  اندک  و سرمایه 

دنبال  به  درصورتی که  کسب وکارها  پورتر  مایکل  اعتقاد  به 

یابی  حضور و بقا در بازارهای رقابتی امروزی باشند باید بازار

هرچه  را  آنالین  کانال های  سوی  به  حرکت  و  اینترنتی 

رسانه های  سایر  و  اینترنت  از  استفاده  گیرند.  فرا  سریع تر 

توسط  یابی  بازار فعالیت های  از  حمایت  برای  دیجیتال 

در  است.  یافته  افزایش  به شدت  یابان  بازار و  دانشگاهیان 

وب سایت  یک  از  استفاده  شامل  اینترنتی  یابی  بازار عمل 

که این موارد منجر  همراه با تکنیک های ترفیعی آنالین است 

یابی سنتی  یابی اینترنتی در مقابل بازار کارایی بازار به افزایش 

بخش های  همه  بر  اینترنت  فناوری  که  درحالی  است  شده 

فناوری وظیفه  این  ولیکن  اثرگذار است،  گون شرکت ها  گونا

به  رو  روند  و  است  داده  قرار  تحت تأثیر  بیشتر  را  یابی  بازار

یابی سنتی مشاهده می شود  افزایشی در تغییر الگوهای بازار

محصوالت  یع  توز و  مبادالت  ارتباطات،  در  تغییر  شامل  که 

یابی اینترنتی به وسیله  و خدمات می شود. قابلیت های بازار

تهیه  و  خدمات  بازار،  تحقیقات  فروش،  تبلیغات،  تقویت 

و  مشتریان  با  مستقیم  ارتباطات  ایجاد  با  و  تدارکات  و 

صادراتی  بازارهای  رشد  موجب  بین المللی  تأمین کنندگان 

یابی  بازار بین  تفاوت های   )1( جدول  در  می گردد.  شرکت ها 

یابی اینترنتی نشان داده شده است. سنتی و بازار

به کارگیری اینترنت در فعالیت های بازاریابی بین الملل

و  یع  توز ترفیع،  برنامه ریزی،  فرایند  توسعه  بین الملل  یابی  بازار

قیمت گذاری کاالها و خدمات به واسطه ها و مصرف کنندگان 

می باشد.  کشور  یک  سیاسی  و  ملی  مرزهای  از  فراتر  نهایی 

که  کید دارند  یابان و دانشگاهیان هر دو بر این موضوع تأ بازار

توسعه  و  تجاری  امور  در  تسهیل  سبب  اینترنت  به کارگیری 

کوچک  شرکت های  برای  به ویژه  کسب وکار  فعالیت های 

شرکت های  می شود.  جهانی  سطح  در   )SMEs( متوسط  تا 

کمبود منابع، قابلیت ها و دانش  با  تا متوسط اغلب  کوچک 

که فناوری اینترنت  در مورد بازارهای خارجی مواجه هستند 

می تواند به عنوان عاملی برای غلبه بر این محدودیت ها باشد. 

بر  مثبتی  تأثیر  اینترنت  که  است  آن  بیانگر  مطالعات  نتایج 

شرکت ها  عملکرد  بهبود  هم چنین  و  اطالعات  به  دسترسی 

در بازارهای صادراتی داشته است.

اینترنتی  یابی  بازار  ،]1[ گرگوری  و  همیل  گفته  اساس  بر 

بالفعل،  و  بالقوه  مشتریان  با  را  پایداری  ارتباطات  می تواند 

کشور  از  خارج  شرکای  و  تأمین کنندگان  عرضه کنندگان، 

اطالعات  از  یادی  ز حجم  به  دستیابی  سبب  و  کند  فراهم 

یع  کانال های توز در مورد روندهای بازار، فعالیت های ترفیع و 

است  ابزاری  اینترنت  بنابراین  می شود.  جهانی  سطح  در 

تولیدکنندگان،  شرکا،  مشتریان،  با  ارتباط  کامل  به طور  که 

اینترنت  می کند.  متحول  را  یع کنندگان  توز و  عرضه کنندگان 

یابی  بازار فعالیت های  برای  را  متفاوتی  کاماًل  محیط 
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یکردهای  رو اتخاذ  به  نیاز  که  فراهم ساخته است  بین الملل 

است.  آورده  به وجود  را  شرکت ها  توسط  یابی  بازار جدید 

تجاری،  و  ارتباطی  قابلیت های  از  نتیجه  یک  به عنوان 

گسترش  و  توسعه  برای  کارآمد  ابزارهای  از  یکی  به  اینترنت 

یکی  است.  شده  تبدیل  بین الملل  یابی  بازار فعالیت های 

فعالیت های  در  اینترنت  به کارگیری  برای  اساسی  دالیل  از 

به  که  است  افرادی  تعداد  افزایش  SMEها  توسط  یابی،  بازار

برای  وسیله ای  به عنوان  اینترنت  و  دارند  دسترسی  اینترنت 

گسترش  به سرعت در حال  و پردازش اطالعات  جمع آوری 

طریق  از  می تواند  اینترنت  به کارگیری  موارد  برخی  در  است. 

یع سبب سرعت بخشیدن  کانال های توز حذف واسطه ها در 

اینترنت  این  عالوه بر  شود.  جهانی  بازارهای  به  ورود  روند  به 

فروش  ترفیع  مستقیم،  فروش  مانند  فعالیت هایی  طریق  از 

به  کمک  سبب  بین الملل  یابی  بازار تحقیقات  و  جهانی 

یافتن موقعیتی پایدار در بازارهای خارجی می شود. بسیاری 

یابی اینترنتی بر واسطه زدایی در بازارهای  از ظرفیت های بازار

کید  تأ موضوع  این  بر  واسطه زدایی  دارد.  تمرکز  بین المللی 

را  جغرافیایی  محدودیت های  می تواند  اینترنت  که  دارد 

سرتاسر  در  را  خود  حضور  می توانند  شرکت ها  و  دهد  کاهش 

خارجی  بازارهای  به  فوری  و  مستقیم  ورود  طریق  از  جهان 

اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  به کارگیری  کنند.  تثبیت 

و  مقایسه  انتشار،  جمع آوری،  هم چون  خدماتی  می تواند 

تحلیل اطالعات در مورد آژانس های تبلیغاتی، سیستم های 

بین المللی  استانداردهای  و  بیمه ها  الکترونیکی،  پرداخت  

کارآمد برای انجام  را فراهم سازد. اینترنت به عنوان یک ابزار 

است.  شده  گرفته  نظر  در  بین الملل  یابی  بازار تحقیقات 

بازارهای  در  رقابت  مداوم  گسترش  و  سریع  تغییرات  با 

از  یکی  به موقع  و  دقیق  اطالعات  به  دسترسی  بین المللی 

در  شرکت ها  فعالیت  توسعه  برای  اساسی  ضرورت های 

بازارهای بین المللی می باشد و افزایش دسترسی به اطالعات 

یابی  بازار رشد  استراتژی های  به  مربوط  مخاطرات  می تواند 

کاهش دهد. بین الملل را 

اینترنت  فناوری  قابلیت های  به کارگیری  با  شرکت ها 

بازارهای  مورد  در  خود،  موردنیاز  ثانویه  اطالعات  می توانند 

آنالین،  روزنامه های   و  نشریات  طریق  از  را  بین المللی 

هدف،  کشورهای  و  صنایع  مورد  در  گزارش های  تحقیقاتی 

یع کنندگان و قوانین  لیست های عرضه کنندگان، آژانس ها، توز

کشورها در زمینه بازرگانی بین الملل فراهم آورند. اینترنت تأثیر 

دارد  بین المللی  بازارهای  مورد  در  اطالعات  کسب  بر  مثبتی 

عدم  سطح  می تواند  خارجی  بازارهای  مورد  در  اطالعات  و 

کاهش دهد. اطمینان در مورد این بازارها را 

صادراتی  بازارهای  رشد  یابی،  بازار استراتژی  نظریه  در 

گرفته شده است.  نظر  در  استراتژیک  انتخاب  به عنوان یک 

جهت گیری استراتژیک بین الملل به تعهد شرکت ها و مدیران 

به  خدمت رسانی  برای  انسانی  و  مالی  منابع  اختصاص  به 

زیرساخت های  دارد.  اشاره  بین المللی  بازارهای  و  مشتریان 

جدید فناوری هم چون اینترنت موجب شناسایی مدیران و 

این  که  می شود  کشورها  سایر  در  دیگر  افراد  برای  سازمان ها 

شناخت  برای  انگیزشی  عاملی  به عنوان  می تواند  موضوع 

و  ویژگی ها  از  که  کشورها  سایر  فرهنگ  با  بیشتر  انطباق  و 

بین الملل  استراتژیک  جهت گیری  اصلی  مشخصه های 

گرفته شود؛ از این رو مدیران از طریق اینترنت  می باشد در نظر 

بین المللی  بازارهای  در  که  سازمان هایی  و  افراد  با  تعامل  و 

آشنا  فرهنگ ها  سایر  با  می توانند  دارند  آنالین  فعالیت 

برای  استراتژیک  یکردهای  رو می توانند  طریق  این  از  و  شوند 

توسعه دهند. جهت گیری  را  بین المللی  کشف فرصت های 

استراتژیک بین الملل به عنوان یک قابلیت فردی و سازمانی 

برای بررسی محیط بین المللی، جمع آوری، پردازش و پاسخ 

روندهای  شناخت  برای  جست وجو  پیچیده،  اطالعات  به 

یا  و  فرصت  یک  ایجاد  سبب  است  ممکن  که  ناشناخته 

تعریف شده  اهداف سازمانی شود  به  برای دستیابی  تهدید 

یابی برای  که با تخصیص مؤثر و هماهنگی منابع بازار است 

فعالیت های  می گیرد.  صورت  سازمان  اهداف  به  دستیابی 

و  اطالعات  یابی  باز جمع آوری،  در  را  مهمی  نقش  آنالین 
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طریق  از  و  می کنند  ایفا  خارجی  بازارهای  مورد  در  یادگیری 

مورد  در  را  متنوعی  اطالعات  می توانند  شرکت ها  اینترنت 

این  بر  آورند  به دست  بازارهای خارجی  و ویژگی های  محیط 

اساس می توان بیان داشت کمبود اطالعات در مورد بازارهای 

با  مرتبط  یسک های  ر افزایش  به  منجر  می تواند  خارجی 

که این موضوع می تواند تأثیری  فعالیت های بین المللی شود 

حرکت  برای  شرکت ها  استراتژیک  جهت گیری  بر  منفی 

افزایش  بنابراین  شود.  بین المللی  فرصت های  سمت  به 

استفاده از اینترنت و جمع آوری اطالعات، توانایی شرکت ها 

کسب وکار  را برای دستیابی به سطوح باالتر اطالعات بازار و 

جهت گیری  داشتن  عالوه براین  می سازد.  فراهم  بین الملل 

استراتژیک بین الملل، توانایی مدیران ارشد شرکت ها را برای 

می دهد  ارتقا  بین المللی  مشتریان  و  یع کنندگان  توز با  تعامل 

که نهایتًا موجب بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد.

جدول 1- مقایسه ابعاد بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتیبازاریابی سنتیابعاد

بازدهی بلندمدتبازدهی کوتاه مدتزمان

عوامل مؤثر بر 
عملکرد بازاریابی

بازاریابی رابطه مندآمیخته بازاریابی

ارتباطات
از یک فروشنده به چند 

خریدار و یک مسیر ارتباطی

از چند فروشنده به چند 
خریدار و مسیرهای ارتباطی 

متعدد

ارزش افزوده
اطالعات یک عامل ثانویه در 

ایجاد ارزش می باشد
اطالعات ارزش می باشد

موقعیت بازاریابی استراتژیککارایی در عملیاترقابت

کارآمدماهیت بازار بازار کارآمدبازار نا

تقاضا محورعرضه محوراقتصادی

2. پیشینه تحقیق
بر  اینترنت  تأثیرات  درباره  متعددی  تحقیقات  کنون  تا

اینترنت  و  است  گرفته  صورت  یابی  بازار فعالیت های 

بازارهای  در  یابی  بازار ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 

یابی  بازار فعالیت های  توسعه  است.  شده  شناخته  جهانی 

برای  را  جدیدی  و  متفاوت  کاماًل  محیط  اینترنت  طریق  از 

یابی بین الملل فراهم ساخته است و سبب  فعالیت های بازار

این  با  است.  شده  سنتی  یابی  بازار ابزارهای  بیشتر  کارآمدی 

که محدودیت سرمایه  وجود برخی از محققان بیان داشته اند 

کوچک تا متوسط می تواند به عنوان یک عامل  در شرکت های 

یابی  بازار به  مربوط  فرایندهای  پیاده سازی  برای  بازدارنده 

که  پژوهشی  وجود  این  با  باشد  شرکت ها  این  برای  اینترنتی 

کرتی در سال 2004 و در کشور انگلستان  توسط سیمپسون و دا

کرده است. صورت پذیرفته است این ادعا را رد 

در  جدید  مسائلی  "اینترنت:  عنوان  با  مطالعه ای  در 

گرفته  که توسط اید و ترومن ]2[، صورت  یابی بین الملل"  بازار

بین الملل  یابی  بازار فعالیت های  در  اینترنت  تأثیر  بررسی  به 

موضوع  و  است  شده  پرداخته  یابی  بازار آمیخته  یکرد  رو با 

یابی  بازار فعالیت های  در  جدید  پارادایمی  ایجاد  به  نیاز 

بین الملل بررسی شده است.

در مطالعه ای با عنوان "شناسایی تأثیر اینترنت و تجارت 

کوچک تا متوسط"  اینترنتی بر بین المللی سازی شرکت های 

گرفته است تالش شده  که توسط  جا و وچن)2006( صورت 

کارکردهای اینترنت در بین المللی سازی شرکت ها شناسایی 

اطالعات  کردن  فراهم  از:  عبارات اند  کارکردها  این  که  شود 

ارتقای  و  ارتباطات  جهانی،  فروش  افزایش  صنعت،  و  بازار 

کارآمدی تولید.

بررسی  با  خود  پژوهش  در   ،)2008( همکاران  و  موئن 

متوسط  تا  کوچک  شرکت   365 از  حاصل  اطالعات 

فعالیت  بین المللی  بازارهای  در  که  نروژی  و  دانمارکی 

داشتند و با بهره گیری از مدل معادالت ساختاری به بررسی 

نتایج  پرداخته اند.  بین المللی  بازارهای  اینترنت در  اهمیت 

و  اینترنت  از  استفاده  که  آن است  بیانگر  پژوهش  از  حاصل 

فناوری اطالعات و ارتباطات)ICT( منجر به دستیابی بیشتر 

روابط  توسعه  و  بازار  مورد  در  جدید  دانش  و  اطالعات  به 

نتایج  دیگر  از  می شود.  بین المللی  مشتریان  با  بلندمدت 
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فعالیت های  و   ICT از  استفاه  بین  محدود  ارتباط  پژوهش 

فروش می باشد. تحقیقی دیگر با عنوان "اینترنت، استراتژی 

شرکت های  صادراتی  بازارهای  بر  مطالعه ای  عملکرد:  و 

گرفت، تأثیر  که توسط لو و جولیان ]3[، صورت  استرالیایی" 

بازارها  ویژگی های  شرکت ها،  خاص  ویژگی های  اینترنت، 

شرکت های  عملکرد  بر  صادراتی  یابی  بازار استراتژی های  و 

آن  از  کی  حا پژوهش  نتایج  که  است  شده  بررسی  صادراتی 

که به کارگیری اینترنت برای اهداف ارتباطی و تعاملی  است 

تأثیر چشم گیری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارد.

جانتونن و همکاران )2008(، در پژوهش خود و با به کارگیری 

بخش های  در  فنالندی  شرکت   229 بررسی  با  و  کمی  یکرد  رو

مختلف صنعتی به بررسی ارتباط بین جهت گیری استراتژیک 

و عملکرد شرکت ها در بازارهای جهانی پرداخته اند. یافته های 

است  گرفته  صورت  مفهومی  مدلی  ارائه  با  که  پژوهش  این 

که ارتباط مثبت و معنی داری بین جهت گیری  بیانگر آن است 

بین المللی  بازارهای  در  آن ها  عملکرد  و  شرکت ها  استراتژیک 

که توسط  وجود دارد. بر خالف این پژوهش، نتایج مطالعه ای 

صورت  سوئد  کشور  در  و   2009 سال  در  اندورسون  و  فریشامار 

استراتژیک  جهت گیری  که  است  آن  بیانگر  است،  گرفته 

عملکرد  بر  محدودی  بسیار  تأثیر  شرکت ها  بین الملل 

کوچک تا متوسط در بازارهای فراملی دارد. شرکت های 

عنوان  با  پژوهشی  در   ،]4[ یکس  سینوو و  یکس  سینوو

"اینترنت به عنوان یک روش جایگزین برای بین المللی سازی 

اینترنت سبب حمایت  به کارگیری  شرکت ها" نشان داده اند 

جایگزین  یک  و  می شود  صادراتی  یابی  بازار فعالیت های  از 

بین المللی  بازارهای  در  شرکت ها  فیزیکی  حضور  برای 

کوچک  که با بررسی 115 شرکت  می باشد. نتایج این پژوهش 

که  گرفته است، بیانگر آن است  تا متوسط انگلیسی صورت 

صادراتی  عملکرد  ارتقای  بر  مثبتی  تأثیر  آنالین  کانال های 

شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

بین  "رابطه  مفهومی  مدلی  ارائه  با  همکاران،  و   ]5[ متیو 

بررسی  را  بین المللی"  بازارهای  رشد  و  اینترنت  از  استفاده 

یابی  بازار متغیرهای  بررسی  تحقیق  این  هدف  کرده اند. 

می باشد.  بین المللی  بازارهای  رشد  بر  آن ها  تأثیر  و  اینترنتی 

متوسط  تا  کوچک  شرکت های  تحقیق  این  آماری  جامعه 

که  است  آن  بیانگر  تحقیق  نتایج  و  بوده اند  استرالیایی 

اطالعات  به  دسترسی  افزایش  سبب  اینترنت  به کارگیری 

و  بین المللی  بازارهای  در  تجاری  کانال های  افزایش  بازار، 

بازارهای  رشد  و  بین المللی  شبکه های  توسعه  هم چنین 

که  بین المللی می شود، هم چنین در این پژوهش اثبات شده 

دسترسی به اطالعات در مورد بازارهای خارجی سبب توجه 

بیشتر مدیران به جهت گیری استراتژیک بین الملل می شود و 

به کارگیری جهت گیری استراتژیک بین الملل نیز تأثیر مثبتی 

بر رشد بازارهای بین المللی دارد.

تأثیر  مفهومی  مدل  یک  ارائه  با   ،)2016( متیو  و  بیانچی 

صادراتی  بازارهای  رشد  بر  را  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های 

که با بررسی 204 شرکت  کرده اند. نتایج این پژوهش  بررسی 

است،  گرفته  صورت  التین  آمریکای  منطقه  در  صادراتی 

تأثیر  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های  که  است  آن  بیانگر 

صادراتی  بازارهای  مورد  در  اطالعات  به  دستیابی  بر  مثبتی 

به توسعه شبکه های  نیز منجر  به اطالعات  دارد و دستیابی 

تجاری و رشد بازارهای صادراتی می گردد.

گرگوری و همکاران )2017(، در پژوهش خود با در نظر گرفتن 

نظریه دیدگاه منبع محور به بررسی تأثیرات توسعه قابلیت های 

صادراتی  عملکرد  بر  الکترونیک  تجارت  اساس  بر  یابی  بازار

از 15 مصاحبه عمیق  نتایج حاصل  از  شرکت ها پرداخته اند. 

با صادرکنندگان برای به دست آوردن بینش مورد نیاز در مورد 

به دست  و  الکترونیک  تجارت  انواع  قابلیت های  و  ظرفیت ها 

بعد  مرحله  در  گردید؛  استفاده  پژوهش  مفهومی  مدل  آوردن 

در  شده  یع  توز پرسش نامه های  از  حاصل  نتایج  از  استفاده  با 

اقدام  پژوهش  مدل  آزمون  به  صادرکننده  شرکت   340 میان 

یابی  که ظرفیت های بازار گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است 

افزایش  به  منجر  مستقیم  به طور  الکترونیک  تجارت  اساس  بر 

یع شرکت ها می گردد. کانال های توز کارایی ارتباطات و 
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مدل مفهومی 

صورت گرفته  پژوهش های  اغلب  که  موضوع  این  به  توجه  با 

ارائه  با  و  کمی  یکردی  رو دارای  اینترنتی  یابی  بازار زمینه  در 

مدلی مفهومی صورت پذیرفته اند؛ در این پژوهش به ترکیب 

و   )2016( همکاران  و  متیو  نظرات  با  منطبق  که  مدل  دو 

در   است.  شده  پرداخته  می باشند،   )2016( متیو  و  بیانچی 

وابسته،  به عنوان متغیر  بازارهای صادراتی  پژوهش رشد  این 

و  مستقل  متغیر  به عنوان  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های 

بین الملل  استراتژیک  جهت گیری  و  اطالعات  به  دسترسی 

گرفته شده اند. به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر 

رشد بازارهای صادراتی

در  مهم  ابعاد  از  یکی  بین المللی  بازارهای  در  نفوذ  و  توسعه 

کوچک  شرکت های  می باشد.  شرکت ها  استراتژیک  رشد 

رشد  بر  یادی  ز کید  تأ شکل گیری  اولیه  مراحل  در  متوسط  تا 

بر  تحقیق  این  دارند.  بین المللی  بازارهای  در  خود  فروش 

کاالها و خدمات  که  شرکت های نمونه صادراتی تمرکز دارد 

کشور ارسال می کنند. خود را به خارج از مرزهای 

قابلیت های بازاریابی اینترنتی

به عنوان  اینترنت  از  استفاده  بررسی  به  مطالعه  این 

یابی مانند تبلیغات، فروش  مجموعه ای از قابلیت های بازار

رشد  در  فروش  از  پس  خدمات  و  بازار  تحقیقات  اینترنتی، 

است  داده  نشان  تحقیقات  می پردازد.  صادراتی  بازارهای 

عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  که 

تحقیقات  مانند  فعالیت هایی  طریق  از  بنگاه ها  صادراتی 

یع دارد. به عنوان  کانال های توز یابی، ارتباط با مشتری و  بازار

بازار  اطالعات  به  به موقع  و  سریع  دسترسی  با  اینترنت  مثال 

تصمیم گیری  فرایندهای  در  بهبود  سبب  جهان  سراسر  در 

اینترنت  شبکه  تعاملی  اثر  و  پویایی  عالوه براین  می شود. 

فعالیت های  کارآمد  و  مؤثر  انجام  برای  را  شرکت ها  می تواند 

یابی بین الملل یاری دهد. بازار

دسترسی به اطالعات

و  هستند  نامطمئن  و  پیچیده  متنوع،  بین المللی،  بازارهای 

یع  کانال های توز داشتن اطالعات در مورد مشتریان، اعضای 

یابی و هم چنین استراتژی های  و رقبا برای فعالیت های بازار

موانع  وجود  این  با  می باشد.  ضروری  ترفیع  و  قیمت گذاری 

بازارهای  به  ورود  برای  شرکت ها  مقابل  در  یادی  ز اطالعاتی 

بین المللی وجود دارد. مواردی از قبیل عدم وجود اطالعات 

در مورد امکانات و فرصت ها، نحوه مبادله و تحلیل بازارهای 

به  بازارهای بین المللی  که در  جهانی. در مورد شرکت هایی 

فعالیت می پردازند توانایی جمع آوری و به کارگیری اطالعات 

در مورد بازارهای صادراتی می تواند به رشد آن ها و هم چنین 

کسب مزیت رقابتی در مقابل رقبای آن ها یاری دهنده باشد. 

استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی و اطالعاتی مهم 

یابی برای شرکت ها  می تواند تسهیل کننده فعالیت های بازار

قابلیت های  توسعه  با  می تواند  اینترنت  کلی  به طور  باشد. 

شناسایی  برای  کارآمد  محیط  یک  ایجاد  طریق  از  یابی  بازار

یع، روندهای بازار و دسترسی  کانال های توز مشتریان جدید، 

کند. کمک  به اطالعات الزم در بازارهای بین المللی 

جهت گیری استراتژیک بین الملل

اتخاذ  به  شرکت  یک  تمایل  به  "جهت گیری"  اصطالح 

و  دارد  اشاره  ویژه  استانداردهای  و  خاص  روش های 

تخصیص  چگونگی  توصیف  به  استراتژیک  جهت گیری 

شرکت  اهداف  به  دستیابی  جهت  امور  هماهنگی  و  منابع 

اشاره دارد. "جهت گیری استراتژیک" مفهومی است که به طور 

کارآفرینی  گسترده در زمینه تحقیقات مدیریت استراتژیک، 

که  مدیرانی  و  سازمان ها  می شود.  گرفته  به کار  یابی  بازار و 

قصد حضور و ادامه فعالیت در بازارهای بین المللی را دارند 

باید یک جهت گیری استراتژیک بین الملل داشته باشند.

بر  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های  تأثیر  تحقیق  این  در 

قرار  بررسی  مورد   )1( نمودار  مطابق  صادراتی  بازارهای  رشد 

گرفته است.
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 هایپژوهشفرضیه-5

های زیر ارائه شده است: با توجه به پیشینه ذکر شده و مدل پژوهش، فرضیه
 های بازاریابی اینترنتی رابطه مثبتی با دسترسی به اطالعات دارد. فرضیه اول: ظرفیت

 ملل دارد.ال گیری استراتژیک بین فرضیه دوم: افزایش دسترسی به اطالعات رابطه مثبتی با جهت
 های بازاریابی اینترنتی رابطه مثبتی بارشد بازارهای صادراتی دارد. فرضیه سوم: ظرفیت

 الملل دارد. گیری استراتژیک بین های بازاریابی اینترنتی رابطه مثبتی با جهت فرضیه چهارم: ظرفیت
 فرضیه پنجم: افزایش دسترسی به اطالعات رابطه مثبتی با رشد بازارهای صادراتی دارد.

 الملل رابطه مثبتی با رشد بازارهای صادراتی دارد. گیری استراتژیک بین فرضیه ششم: جهت
 
 روشتحقیق-6

المللیی بیه کیار گرفتیه شیود و از       در بازارهای بینها  تواند برای حضور موثر شرکت تحقیق حاضر برحسب هدف از نوع کاربردی می باشد زیرا می
پیردازد و از   های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی میی  باشد که به بررسی روابط موجود بین قابلیت حیث روش و انجام کار پیمایشی می

هیای بازارییابی    کیارگیری اینترنیت در فلالییت    ن بیه و این متغیرها بیر اسیاس مییزا   باشد  حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می
، 2،کیم   3، بیی نریرم   4، زییاد  1های ارائه شده که شامل طیف خیلیی زییاد    اند و از پاسخ گیری شده الملل با استفاده از طیف لیکرت اندازه بین

 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. 1خیلی کم 
 
جامعهونمونهآماری-7

نماید. جامله آماری ایین تحقییق نییز صیادرکنندگان نمونیه       های نمونه صادراتی را اعالم می تجارت ایران هر ساله اسامی شرکتسازمان توسله 
 1311-1314هیای   های صنلت، ملدن و خدمات فنی مهندسی، کشاورزی و میواد ذییایی، فیرش و صینایت دسیتی طیی سیال         کشور در بخش

.برای تلیین حجم نمونه نییز   که طی استلالم از سایت سازمان توسله تجارت ایران شناسایی شدند اشدب شرکت می 214باشد که تلداد آن ها  می
گییری در دسیترس اسیتفاده     در این پژوهش از روش نمونیه استفاده شده است. 1چون اطالعی از واریانس جامله در دسترس نبود از رابطه شماره 

H3 

H
2

 

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق 

3. روش تحقیق 
با توجه به پیشینه ذکر شده و مدل پژوهش، فرضیه های زیر 

ارائه شده است:

با  مثبتی  رابطه  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های  اول:  فرضیه 

دسترسی به اطالعات دارد.

با  مثبتی  رابطه  اطالعات  به  دسترسی  افزایش  دوم:  فرضیه 

جهت گیری استراتژیک بین الملل دارد.

با  مثبتی  رابطه  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های  سوم:  فرضیه 

رشد بازارهای صادراتی دارد.

یابی اینترنتی رابطه مثبتی با  ظرفیت های بازار فرضیه چهارم: 

جهت گیری استراتژیک بین الملل دارد.

با  مثبتی  رابطه  اطالعات  به  دسترسی  افزایش  پنجم:  فرضیه 

رشد بازارهای صادراتی دارد.

فرضیه ششم: جهت گیری استراتژیک بین الملل رابطه مثبتی 

با رشد بازارهای صادراتی دارد.

تحقیق حاضر برحسب هدف از نوع کاربردی می باشد زیرا 

بین المللی  بازارهای  در  شرکت ها  مؤثر  حضور  برای  می تواند 

پیمایشی  کار  انجام  و  روش  حیث  از  و  شود  گرفته  به کار 

یابی  که به بررسی روابط موجود بین قابلیت های بازار می باشد 

اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی می پردازد و از حیث ارتباط 

این  و  می باشد  همبستگی  نوع  از  تحقیق  متغیرهای  بین 

فعالیت های  در  اینترنت  به کارگیری  میزان  اساس  بر  متغیرها 

اندازه گیری  لیکرت  طیف  از  استفاده  با  بین الملل  یابی  بازار

خیلی  طیف  شامل  که  شده  ارائه  پاسخ های  از  و  شده اند 

جهت  کم=1  خیلی  کم=2،  بی نظرم=3،  یاد=4،  ز یاد=5،  ز

یابی متغیرها استفاده شده است. ارز

جامعه و نمونه آماری

شرکت های  اسامی  ساله  هر  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 

نمونه صادراتی را اعالم می نماید. جامعه آماری این تحقیق 

کشور در بخش های صنعت، معدن  نیز صادرکنندگان نمونه 

فرش  موادغذایی،  و  کشاورزی  مهندسی،  فنی  خدمات  و 

که  می باشد   1390-1394 سال های  طی  دستی  صنایع  و 

که طی استعالم از سایت  تعداد آن ها 254 شرکت می باشد 

تعیین  برای  شدند.  شناسایی  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 

یانس جامعه در دسترس  حجم نمونه نیز چون اطالعی از وار

نبود از رابطه )1( استفاده شده است. در این پژوهش از روش 

این  به  توجه  با  استفاده شده است.  نمونه گیری در دسترس 

تا  کوچک  شرکت های  حاضر  پژوهش  در  تحلیل  واحد  که 

متوسط می باشد، افراد به عنوان نمایندگان این شرکت ها در 

نظر گرفته شده اند. پرسش نامه پژوهش به صورت الکترونیکی 

اختیار  در  نمابر  طریق  از  موارد  برخی  در  و  ایمیل  طریق  از  و 

گرفت.  کارشناسان بازرگانی شرکت ها قرار  سرپرستان و 

رابطه )1(  

 ،ɑ  =0/05 نمونه  حجم  تعیین  برای  پژوهش  این   در 

اساس  بر  و  است  شده  گرفته  نظر  در   q=  0/5  ،d=  0/05

152شرکت  پژوهش  این  در  آماری  نمونه  حجم  فوق  رابطه 

صادرکننده در تهران است.
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گردآوری داده ها و روایی و پایایی ابزار 

در این پژوهش جهت جمع آوری اطالعات موردنیاز از روش 

که  میدانی یعنی استفاده از پرسش نامه استفاده شده است 

از  تحقیق  فرضیات  و  مدل  آزمون  برای  موردنیاز  داده های 

لیکرت  پنج تایی  طیف  با  ساخته  محقق  پرسش نامه  طریق 

آزمون  به منظور  است.  شده  جمع آوری  سؤال   14 تعداد  و 

و  دانشگاه  اساتید  نظرات  از  پرسش نامه  محتوایی  روایی 

گردید.  کارشناسان بازرگانی استفاده 

یانس مشترک بین سازه و نشانگرهایش  مقادیر میانگین وار

روایی  نتایج حاصل،  که  گردید  برای تمام متغیرها محاسبه 

از  نیز  پرسش نامه  پایایی  می دهد.  نشان  را  سازه ها   باالی 

آمده  به دست  نتایج  که  شده  محاسبه  کرونباخ  آلفای  روش 

تأیید  مورد  را  پرسش نامه  اعتبار  و  بوده  مناسب  و  قابل قبول 

قرار داده است. متغیرها، سؤاالت، شاخص ها و منابع آن ها 

میانگین  و   )ɑ( کرونباخ  آلفای  ضرایب  مقادیر  هم چنین  و 

یانس مشترک )AVE( در جدول )2( خالصه شده است.  وار

AVE و ɑ جدول 2- متغیرها، شاخص ها، تعداد سؤاالت پرسش نامه و منابع آن ها و مقادیر

ɑAVEشاخص هامنبعسؤاالتمتغیرها

4-1قابلیت های بازاریابی اینترنتی
Gibbs & 
Kraemer 
)2004(

1-تبلیغات آنالین
2-فروش آنالین

3-تحقیقات بازار
4-تهیه و تدارکات

0/7930/ 57

8-5دسترسی به اطالعات
Mathews et 

al )2016(

1- اطالعات در مورد بازارهای بین المللی
2- اطالعات در مورد رقبای بین الملی

3- اطالعات در مورد مشتریان بین المللی
4- اطالعات در مورد تأمین کنندگان بین المللی

0/8760/61

جهت گیری استراتژیک 
بین الملل

9-11
Gregory et al 

)2017(

1- تعهد به ارائه خدمات به مشتریان بین المللی
2-اختصاص منابع مادی و انسانی به فعالیت های بازاریابی 

بین الملل
3- دیدگاه مدیران شرکت درباره اهمیت ورود به بازارهای بین المللی

0/8420/68

14-12رشد بازارهای صادراتی
Bianchi & 
Mathews 

)2016(

1- مشتریان جدید در بازارهای بین المللی جدید
2-مشتریان جدید در بازارهای بین المللی موجود

3- افزایش فروش به مشتریان موجود در
بازارهای بین المللی

./8210/54

4. آزمون های برازش مدل
مدل  که  است  این  نشان دهنده  مدل  برازش  یابی  ارز

تدوین شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه 

قبول  قابل  علمی  معیارهای  دارد.  انطباق  واقعیت  با  اندازه 

داده های  از  استفاده  با  شده  تدوین  نظری  مدل  تأیید  برای 

مدل  برازش  شاخص های  در  اصلی  بحث  گردآوری شده 

برای  متعددی  شاخص های  و  روش ها  می دهد.  تشکیل  را 

وجود  شده  مشاهده  داده های  با  مدل  برازش  نیکویی  برآورد 

کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل  دارد ولی به طور 

وجود دارد: 

که  1- شاخص های خوب بودن مانند GIF، AGFI،NFI و... 

هرچه مقدار آن ها بیشتر باشد بهتر است.

که هرچه   RMSEA و   X2df 2- شاخص های بد بودن مانند 

کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است.  مقدار آن ها 
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لیزرل  نرم افزار  از خروجی  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با 

جدول  در  است.  برخوردار  خوبی  وضعیت  از  تحقیق  مدل 

ارائه  مدل  برازش  شاخص های  مهم ترین  از  خالصه ای   )3(

شده است.

جدول 3- نتایج آزمون برازش مدل مفهومی تحقیق 

دامنه مجازبرآوردهای مدلشاخص های برازش

X2 df1.823 کمتر از

GIF0/920/9 و باالتر

AGFI0/950/8 و باالتر

NFI0/960/9 و باالتر

RMSEA0/0450/08 کمتر از

مدل یابی معادالت ساختاری ونتایج آزمون فرضیه ها

هم چنین  و  سازه ها  پایای  و  روایی  محاسبات  انجام  از  پس 

یابی برازش مدل در این مرحله به بررسی رابطه بین متغیرها  ارز

حاضر  تحقیق  در  یم.  می پرداز تحقیق  فرضیه های  آزمون  و 

نرم افزار  و  ساختاری  معادالت  مدل  از  فرضیات  آزمون  برای 

ساختاری  معادالت  مدل یابی  است.  شده  استفاده  لیزرل 

که  می شوند  اطالق  قوی  آماری  فرایندهای  از  خانواده ای  به 

متغیرهای  میان  روابط  هم زمان  پردازش  و  تحلیل  به منظور 

گرفته می شوند. برای آزمون معنی داری هر پارامتر  مدل به کار 

در مدل معادالت ساختاری از مقدار T استفاده شده است. 

ضرایب مسیر در سطح 5 درصد خطا و 95 درصد اطمینان 

مفهومی  مدل  آزمون  نتایج   )2( نمودار  در  است  شده  انجام 

مقدار   )3( نمودار  در  و  مسیرها  استاندارد  ضرایب  اساس  بر 

آزمون  نتایج  و  ارائه شده است.  معنی داری ضرایب مسیرها 

فرضیات در جدول )4( نشان داده شده است.

نمودار 2- مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب مسیر
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نمودار 3- مدل ساختاری پژوهش درحالت اعداد معنی داری

جدول 4- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق

نتیجه آزمونآماره Tضریب مسیررابطهفرضیه

H1 دسترسی به اطالعات  تأیید0/8910/45قابلیت های بازاریابی اینترنتی

H2   جهت گیری استراتژیک بین الملل  رد0/140/77دسترسی به اطالعات

H3رشد بازارهای صادراتی  تأیید0/575/90قابلیت های بازاریابی اینترنتی

H4جهت گیری استراتژیک  بین الملل  تأیید0/378/09قابلیت های بازاریابی اینترنتی

H5رشد بازارهای صادراتی  تأیید0/798/50دسترسی به اطالعات

H6رشد بازارهای  صادراتی  تأیید0/202/65جهت گیری استراتژیک بین الملل

فرضیه های  تمامی  تأیید  گویای   )4( جدول  نتایج 

معنی داری  سطح  در  زیرا  است.  دوم  فرضیه  جز  به  پژوهش 

تا 1/96+  بازه 1/96-  از  فرضیات خارج   t آماره  95 درصد، 

قرار دارد.

5. خالصه و پیشنهادها 
به  رو  روند  و  اینترنتی  یابی  بازار موضوع  اهمیت  به  عنایت  با 

دنبال  به  پژوهش  این  در  یابی،  بازار از  سبک  این  گسترش 

بازارهای  و رشد  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  رابطه  بررسی 

بوده ایم. طبق  ایران  نمونه صادراتی  صادراتی در شرکت های 

فراملی  بازارهای  در  فعال  شرکت های  پژوهش  این  نتایج 
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ابزاری  به عنوان  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  از  می توانند 

استفاده  خود  صادراتی  بازارهای  رشد  و  توسعه  برای  کارآمد 

کنند. بر اساس داده های پژوهش و آماره های محاسبه شده، 

محققانی  نظر  با  نتیجه  این  است.  شده  پذیرفته  اول  فرضیه 

و  بیناچی  همکارن)2008(،  و  موئن  چن)2006(،  و  جا  چون 

مطابقت   )2013( یکس  سینوو و  یکس  سینوو و  متیو)2016( 

قابلیت های  که  می دهد  نشان  ما  به  فرضیه  این  دارد. 

شده  تشکیل  مؤلفه  چهار  از  خود  که  اینترنتی  یابی  بازار

تأثیر  بین المللی  بازارهای  در  اطالعات  به  دسترسی  بر  است 

که  چشم گیری دارد. نتایج آزمون این فرضیه بیانگر آن است 

در  اطالعات  به  دسترسی  بر  اینترنتی  یابی  بازار ظرفیت های 

را  تأثیر  بیشترین   0/89 مسیر  ضریب  با  بین المللی  بازارهای 

دارد، باید پذیرفت با توجه به فضای رقابتی بازارهای جهانی 

و  اطالعات  به  دسترسی  رقابت،  این  روزافزون  گسترش  و 

مهم  عامل  یک  به  شرکت ها  توانمندی های  ارتقاء  آن  تبع  به 

در  است.  شده  تبدیل  بین المللی  بازارهای  در  موفقیت 

استفاده  که  آن است  بیانگر  پژوهش  نتایج  این فرضیه،  مورد 

به سزایی  تأثیر  می تواند  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  از 

بازارهای  در  موجود  اطالعات  به  شرکت ها  دسترسی  بر 

فرضیه  پژوهش  داده های  اساس  بر  باشد.  داشته  بین المللی 

دوم با ضریب تأثیر 0/14 پذیرفته نشده است و نتیجه آزمون 

که دسترسی به اطالعات در بازارهای  فرضیه بیانگر آن است 

استراتژیک  جهت گیری  با  مثبتی  رابطه  نمی تواند  بین المللی 

بین الملل شرکت ها داشته باشد که با نتایج حاصل از پژوهش 

متیو و همکاران )2016( هم سو نمی باشد؛ این تفاوت می تواند 

نشان از دیدگاه محدود مدیران شرکت های ایرانی برای درک 

اهمیت دسترسی به اطالعات و ارتباط آن با جهت گیری های 

یابی  بازار ظرفیت های  باشد.  داشته  بین المللی  استراتژیک 

و   0/57 مسیر  ضریب  با  صادراتی  بازارهای  رشد  بر  اینترنتی 

 0/37 مسیر  ضریب  با  بین الملل  استراتژیک  جهت گیری  بر 

این است  تأثیر دارد. پذیرفته شدن فرضیه سوم نشان دهنده 

یابی اینترنتی و مؤلفه های تشکیل دهنده  که ظرفیت های بازار

جهت گیری  هم چنین  و  صادراتی  بازارهای  رشد  سبب  آن 

در  که  همان طور  می شود.  شرکت ها  بین المللی  استراتژیک 

متیو   ،)2002( ترومن  و  اید   ،)1997( بنت  تحقیقات  نتایج 

است،  شده  بیان   )2016( متیو  و  بینچی  وهمکاران)2016(، 

میان  معنی دار  رابطه  وجود  از  کی  حا نیز  پژوهش  این  نتایج 

یابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی بوده  قابلیت های بازار

است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم بیانگر تأثیر مثبت 

استراتژیک  جهت گیری  بر  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های 

که این یافته با نتایج حاصل از  بین الملل شرکت ها می باشد 

همکاران  و  متیو  و   )2008( همکاران  و  جانتونن  پژوهش های 

داشت  بیان  می توان  اساس  این  بر  است.  هم سو   )2016(

و  محیط  درباره  شرکت ها  مدیران  دانش  و  اطالعات  افزایش 

نحوه عملیات در بازارهای بین المللی می تواند تأثیر مثبتی بر 

دیدگاه مدیران درباره اهمیت ورود به این بازارها و اختصاص 

بیشتر منابع ملموس و ناملموس سازمانی برای حضور فعال تر 

این مطالعه  پنجم  باشد. فرضیه  بازارهای خارجی داشته  در 

بازارهای  رشد  و  اطالعات  به  دسترسی  بین  رابطه  بررسی  به 

که بر اساس نتایج پژوهش این فرضیه نیز  صادراتی می پردازد 

که این نتیجه با نظرات مورگان و توماس  پذیرفته شده است 

این  اساس  بر  است.  هم سو   )2016( متیو  و  بیانچی  و   )2009(

مورد  در  اطالعات  به  دسترسی  که  کرد  بیان  می توان  نتیجه 

رشد  برای  کلیدی  مؤلفه های  از  یکی  بین المللی  بازارهای 

توسعه  قصد  که  شرکت هایی  و  می باشد  صادراتی  بازارهای 

فعالیت های خود در بازارهای بین المللی را دارند، باید توجه 

نیز  فرضیه ششم  تأیید  باشند.  این موضوع داشته  به  ویژه ای 

رابطه  بین الملل  استراتژیک  جهت گیری  که  است  آن  بیانگر 

نتایج  با  یافته  این  که  دارد  صادراتی  بازارهای  رشد  با  مثبتی 

و  جانتونن   ،)2007( همکاران  و  راسال  مطالعات  از  حاصل 

کادوگان )2012( مطابقت دارد. بنا بر این  همکاران )2008( و 

نتیجه و با توجه به اهمیت جهت گیری استراتژیک بین الملل 

گرفتن  نظر  در  بین المللی  بازارهای  در  فعال  شرکت های  در 

این رابطه حائز اهمیت می باشد.
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آزمون  به  توجه  با  پژوهش  این  از  آمده  به دست  نتایج 

و مدیران  یابان  بازار که  بیانگر نکاتی اساسی است  فرضیه ها 

با  می توانند  بین المللی  بازارهای  در  فعال  شرکت های 

خود  فعالیت های  توسعه  و  رشد  زمینه  آن ها  به کارگیری 

بیانگر  پژوهش  نتایج  باشند.  شاهد  را  فراملی  بازارهای  در 

در  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های  به کارگیری  که  است  آن 

به  بیشتر  دسترسی  سبب  بین الملل  یابی  بازار فعالیت های 

به  می شود.  صارداتی  بازارهای  رشد  چنین  هم  و  بازارها  این 

اینترنت در فعالیت های تبلیغاتی،  که به کارگیری  این معنی 

فروش آنالین و تحقیقات بازار سبب افزایش فروش به مشتریان 

بازارها می شود.  این  افزایش مشتریان جدید در  و  بین المللی 

اطالعات  به  دسترسی  افزایش  با  اینترنت  فناوری  هم چنین 

ناشی  کاهش مخاطرات  بین المللی سبب  بازارهای  مورد  در 

از ورود به این بازارها و تسهیل فعالیت های تحلیل بازارهای 

به مدیران  این پژوهش،  یافته های  بر اساس  جهانی می شود. 

اینترنتی  یابی  بازار از  می شود  توصیه  صادراتی  شرکت های 

افزایش بهره وری و حضور قوی تر  برای  کارآمد  ابزاری  به عنوان 

کنند. در بازارهای بین المللی استفاده 

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی

به کارگیری  طریق  از  صادراتی  بازارهای  رشد  که  آن جا  از 

وابسته  یادی  ز عوامل  به  اینترنتی  یابی  بازار قابلیت های 

پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد  پژوهشگران  به  است، 

هم چون  مداخله گر  و  تعدیل گر  متغیرهای  سایر  بعدی 

 ،]7[ تجاری  شبکه های  روابط   ،]6[ بین المللی  شبکه های 

فاصله  و   ]9[ تعاملی  ارتباطات   ،]8[ بین المللی  ذهنیت 

روانی ]10[ را به مدل بیفزایند تا دید جامع تری نسبت به تأثیر 

این متغیرها به دست آید. 

در اجرای فعالیت های پژوهشی همواره محدودیت هایی 

و  باشند  تأثیرگذار  پژوهش  نتایج  بر  که می توانند  دارند  وجود 

نیز  پژوهش  این  که  بکاهند  آن ها  اتکای  و  تعمیم  قابلیت  از 

در  داده ها  گردآوری  ابزار  مثال  برای  نیست.  آن  از  مستثنی 

کیفی و مصاحبه  این پژوهش پرسش نامه بوده و از روش های 

توصیه  پژوهشگران  به  رو  این  از  است.  نشده  بهره گیری 

کیفی و به کارگیری روش های  می شود با استفاده از مطالعات 

در  موجود  روابط  تفسیر  و  تحلیل  و  تجزیه  به  محتوی  تحلیل 

آن  دیگر  محدودیت  بپردازند.  پژوهش  این  مفهومی  مدل 

صادراتی  نمونه  شرکت های  ی  رو بر  صرفًا  پژوهش  که  است 

استفاده  روزافزون  گسترش  به  توجه  با  است؛  گرفته  صورت 

از فناوری اینترنت، شرکت ها و نقش آفرینان دیگری هستند 

از  خود  واردات  و  بین الملل  یابی  بازار فعالیت های  در  که 

که با مخاطب قرار دادن این  فناوری مذکور استفاده می کنند 

اشخاص نتایج دقیق تری به دست می آمد. محدودیت دیگر 

پژوهش نیز عدم تمایل برخی از شرکت های نمونه آماری در 

پاسخ به پرسش نامه و بی دقتی و سوگیری در پاسخ به بعضی 

از سؤاالت بود.
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