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 چکیده

ها یکی از موضوعات مهم برای پژوهشگرانی است که در رابطه با بین المللی شدن مزیت رقابتی شرکت

های بسیاری در رابطه با تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد صادراتی کنند. تاکنون پژوهشها تحقیق میشرکت

ها و نقش میانجی شرکت صورت گرفته، اما تعداد کمی از آنها به بررسی عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی

اند. هدف این پژوهش ها پرداختههای سازمانی و عملکرد صادراتی شرکتبالقوه آن در ارتباط میان قابلیت

ها با و ارتباطات بازاریابی( بر عملکرد صادراتی شرکتهوش بازار قابلیت مهم صادراتی ) دوبررسی تاثیر 

های صادراتی صنایع غذایی در آماری این تحقیق شرکتتوجه به نقش میانجی مزیت رقابتی است. جامعه 

گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه استان تهران است که به دلیل محدود بودن جامعه از روش نمونه

شرکت برآورد شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث  95با استفاده از فرمول کوکران 

آوری های تحقیق از طریق پرسشنامه جمعپیمایشی بوده و داده -وع توصیفیماهیت و روش انجام کار از ن

های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ها و آزمون فرضیههگردیده است. پس از تجزیه و تحلیل داد

بر کسب مزیت  ارتباطات بازاریابیهوش بازار و  هر دو قابلیت، مشخص شد (PLS) معادالت ساختاری

کند. های پژوهش ارتباط بین مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی را تایید مییر دارند. همچنین دادهرقابتی تاث

براین، نتایج نشان داد که مزیت رقابتی در ارتباط میان قابلیت هوش بازار و عملکرد صادراتی، و عالوه

جی دارد. نتایج این پژوهش و عملکرد صادراتی نقش میان ارتباطات بازاریابیهمچنین در ارتباط بین قابلیت 

که درصدد جستجو و بهره مندی از فرصت های موجود در بازارهای اند برای شرکت های صادراتی می تو

 خارجی هستند مفید واقع گردد.
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 مقدمه 

( در اقتصاد کشورها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، چرا SMEهای کوچک و متوسط )های اخیر اهمیت شرکتدرسال

های اشتغال و بسترهای نوآوری در هر کشوری، به ویژه ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتکه این شرکت

ها بتوانند وارد عرصه تجارت شود که این شرکتتر میرنگین نقش زمانی پرکنند. اما اکشورهای کمتر توسعه یافته، ایفا می

جهانی شده و با توسعه بازارهای هدف خارجی منجربه افزایش صادرات و ارزآوری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور گردند. از آنجا 

ها ها نیز بایستی همواره این شرکتدولتتوانند سهم بازار خود را با صادرات گسترش دهند، های کوچک و متوسط میکه شرکت

ها المللی این شرکتالمللی برای رشد بالقوه کسب و کار تشویق نمایند تا محرکی برای عملکرد بینرا به کاوش در بازارهای بین

تغییر سلیقه  ا،تر آن است که پیچیدگی و پویایی روز افزون بازارهباشد. اما این مسئله به سادگی محقق نخواهد شد و نکته مهم

و نگرش مشتریان، رشد سریع فناوری و به دنبال آن ایجاد محیط کسب و کار رقابتی، راهی جز کسب مزیت رقابتی را پیش روی 

های کوچک و متوسط برای رقابت با سایر بازیگران صنعت در سرتاسر جهان نیاز به کسب ها نگذاشته است. بنابراین شرکتشرکت

 (.2020)فالحت و همکاران،  مزیت رقابتی دارند.

کارگیری ها کوچک هستند. بنابراین بهها حداقل شرط الزم در کسب و کار است بخصوص زمانی که شرکتبقای شرکت

به ویژه در  های موثر برای تداوم کسب و کار بسیار حیاتی است. برهمین اساس، بهبود جایگاه رقابتی کسب و کار،استراتژی

ها در هرکشوری به SMEه و احیای اقتصاد ملی دارد. اگرچه امروزه های کوچک و متوسط، اهمیت زیادی برای توسعشرکت

های شدیدَا شوند، اما چگونگی موفقیت و رشد آنان در محیطعنوان یکی از مهمترین عوامل رسیدن به اقتصاد مدرن شناخته می

به دنبال آن رشد اقتصادی کشورها تا ها و الملل، بقا و توسعه شرکترقابتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بازارهای بین

هاست. بنابراین، شناخت این عوامل که زمینه رشد حد زیادی وابسته به شناخت عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی شرکت

SME ،(. 2018ها را فراهم می کنند ضروری است و همچنان نیاز به مطالعات بیشتر دارد )روئا و همکاران 

ها پرداخته و به نتایج های سازمانی و عملکرد شرکتینه عملکرد صادراتی به بررسی ارتباط میان قابلیتاکثر تحقیقات در زم

(. درحقیقت تمرکز صرف تحقیقات پیشین 2014اسپاسوا، -ها بر عملکرد دست یافتند )بلسکامتفاوت و متناقضی از تاثیر قابلیت

یج متناقض مورد بررسی قرار نگیرند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که عملکرد باعث شده تا علل این نتا-بر ارتباطات قابلیت

 های سازمانی در خلق مزیت رقابتی باعث نتایج متناقض در تحقیقات پیشین شده باشد. ناکام بودن برخی قابلیت

گرفتند، زیرا در دیده میهای تحقیقاتی خود ناتحقیقات پیشین اغلب ارتباط بین مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی را در مدل

شد. این در حالی است که این دو از نظر مفهوم ادبیات، مزیت رقابتی همواره به عنوان مترادف یا جایگزین عملکرد محسوب می

شود، ها حاصل شده اطالق میگیری از قابلیتباهم متفاوت هستند؛ مزیت رقابتی به یک مزیت موقعیتی )نسبت به رقبا( که با بهره

گردد )تان و های یک شرکت حاصل شده اطالق میسازی قابلیتحالیکه عملکرد به یک ارزش اقتصادی که از طریق تجاریدر

 (. 2015سوسا، 

از آنجا که مزیت رقابتی و عملکرد کسب و کار دو مفهوم متفاوت هستند، و با توجه به اینکه اکثر تحقیقات صرفاً ارتباط 

شود) مزیت رقابتی احساس می-اند، بنابراین ضرورت انجام تحقیقات بیشتر بر روی ارتباط قابلیتعملکرد را بررسی کرده-قابلیت

های ناهمگن در تحقیقات پیشین پیرامون (. به همین ترتیب یکی از دالیل محتمل یافته2010؛ لو و همکاران، 2002کالکا، 

ثل مزیت رقابتی باشد، چرا که در تحقیقات گذشته به عملکرد ممکن است مربوط به حذف متغیرهای میانجی م-ارتباط قابلیت

شوند و اینکه آیا مزیت رقابتی های صادراتی میهای اساسی منجربه ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتبررسی اینکه کدام قابلیت

 کند پرداخته نشده است.ها ایفا میها و عملکرد صادراتی شرکتنقش میانجی میان این قابلیت

قابلیت  2های سازمانی و مرور ادبیات، بر ( با بررسی تحقیقات پیشین در زمینه قابلیت2017و همکاران ) فامنه در این زمی

های اند که عبارتند از: قابلیتهای صادراتی نقش داشته باشند تاکید کردهتوانند در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتاساسی که می



 

  

 

های کوچک و متوسط را داشته و از طریق ها پتانسیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتقابلیت . اینو ارتباطات بازاریابی هوش بازار

. در این راستا، پرسش اساسی این تحقیق آن است ی را نیز تحت تاثیر قرار دهندتوانند عملکرد صادراتتاثیر بر مزیت رقابتی می

نقش  از طریقصادراتی  های کوچک و متوسطشرکتصادراتی کرد عمل برهای هوش بازار و ارتباطات بازاریابی قابلیت تاثیر"که

 "چگونه است؟ میانجی مزیت رقابتی

 مبانی و پیشینه تحقیق

( در تعریف عملکرد 1994المللی بسیار ضروری است. کاووسجیل و زو )گیری در حوزه بینعملکرد صادراتی برای تصمیم

شرکت، شامل اهداف اقتصادی )افزایش سود و رشد فروش( و اهداف استراتژیک اند؛ به میزانی که اهداف یک صادراتی بیان کرده

)گسترش و افزایش سهم بازارهای خارجی(، برای صادرات محصوالت به بازار خارجی از طریق برنامه ریزی و اجرای استراتژی 

 گردد. های بازاریابی بین الملل محقق می شود، عملکرد صادراتی اطالق می

گردد که برای ( برمی1964ی توکی )با پژوهش پیشگامانه 1960ها به اوایل دهه امون عملکرد صادراتی شرکتها پیرپژوهش

 های زیادی در جهت بررسی ارتباطنخستین بار به بررسی عوامل موثر بر موفقیت در صادرات پرداخت. از آن زمان تاکنون پژوهش

های ها بیانگر افزایش روز افزون عالقه به فعالیتاند و نتایج این پژوهشدهمیان عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی تالش کر

پردازی و بررسی ارتباط های پیشین عمدتاً به مفهومبندی، به طور کلی پژوهشصادراتی در سرتاسر جهان است. در یک طبقه

ل عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی هستند که شام کننده بینیپیشهای اند : دسته اول متغیرمیان سه گروه متغیر پرداخته

هایی که به طور مستقیم بر گر، یعنی متغیرهای مداخلهکه به طور غیر مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیرگذارند. دسته دوم متغیر

که همان  نتیجه رمتغیگذاری و استراتژی بازاریابی است. و در نهایت عملکرد صادراتی تاثیر دارند که اساساً شامل عناصر هدف

 عملکرد صادراتی است.

عملکرد  که ( ،IOتئوری سازمان صنعتی )( 1سه رویکرد نظری در مطالعه عملکرد بین المللی شرکت ها وجود دارد. همچنین 

از معایب بازار که ( TCAرویکرد تحلیل هزینه معامله )( 2بین المللی یک شرکت را به موقعیت بازار بیرونی نسبت می دهد. 

رویکرد مبتنی بر ( 3برای تفسیر انتخاب استراتژی بین المللی یک شرکت و بهره وری در بازاریابی بین المللی استفاده می کند. 

بر منابع داخلی شرکت جهت شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد بین المللی یک شرکت تمرکز دارد )زو و  که (RBVمنابع )

 (. 2003همکاران، 

ها از رویکرد سازمان صنعتی جهت تببین استراتژی صادراتی شرکت ها، و شناسایی ویژگی در ادبیات صادرات، اکثر پژوهش

کننده عملکرد صادراتی استفاده کرده اند. تئوری سازمان صنعتی بیان می ها و عوامل بیرونی به عنوان نخستین عوامل تعیین

تحمیل می کند. آن دسته از صادرکنندگانی که با توسعه و اجرای یک استراتژی  کند که محیط خارجی بر صادرکنندگان فشار

(. 1998بازاریابی مناسب به خوبی به فشار محیط خارجی پاسخ دهند می توانند از عملکرد بهتری بهره مند شوند )زو و استان، 

صول، قدرت محصول، انطباق ترویج، شدت ترویج، عوامل استراتژیک که به طور مکرر مورد مطالعه قرار گرفته اند شامل انطباق مح

( به ارائه یک چارچوب احتمال 1993انطباق قیمت، روابط کانال ها، و انواع کانال ها است. به عنوان مثال کاووسجیل و همکاران )

ای صنعتی و که در آن به بررسی میزان تاثیرپذیری جنبه های مختلف انطباق محصول و ترویج از ویژگی های شرکت، ویژگی ه

( ارتباط بین اندازه شرکت و عملکرد 1990ویژگی های بازار صادراتی پرداختند. درخصوص ویژگی های شرکت، سمیعی و والترز )

صادراتی را بررسی کردند. عوامل خارجی که در تحقیقات پیشین مدنظر قرار گرفته را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد: 

( بیان می 1996ای بازار صادراتی و ویژگی های بازار داخلی. یافته های تحقیقات لیم و همکاران )ویژگی ه ویژگی های صنعت،

( دریافتند که ارتباط مستقیم 1994کند که بی ثباتی صنعت تاثیر مثبتی بر فروش صادراتی دارد. همچنین کاووسجیل و زو )

( نیز مطرح کرده اند که 1996ود دارد. کاتسیکیاس و همکاران )معناداری بین رقابتی بودن بازار صادراتی و عملکرد صادراتی وج

 سیاست های صادراتی کشور بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت دارد. 



 

  

 

( با بررسی ادبیات مطرح کردند که عالوه بر قابلیت های درونی و شایستگی ها، مهمترین عوامل 2008سوسا و همکاران )

با استناد  شرکت و تجربه بین المللی آن است. در حقیقت، فرآیند بین المللی سازی عمدتاًتعیین کننده عملکرد صادراتی اندازه 

ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند، زیرا کوچک بودن اندازه شرکت  SMEبه شرکت های چند ملیتی مورد مطالعه قرار گرفته و 

در دسترسی به منابع با مشکل روبرو بوده اند. از سوی  همواره به عنوان یک مسئله مطرح بوده چراکه اینگونه شرکت ها اغلب

دیگر، تعداد شرکت کوچک فعال در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرده و بخش عمده ای از شرکت ها در هر کشور از این 

سی فرآیند بین قبیل شرکت ها هستند و بنابراین نقش مهمی را در رشد اقتصادی کشور خود ایفا می کنند. برهمین اساس برر

 (.2014 المللی سازی در شرکت های کوچک و متوسط نیز مورد توجه پژوهشگران و دولت ها قرار گرفت )موسو و فرانسیونی،

با وجود اینکه اکثر تحقیقات در زمینه قابلیت ها، ارتباط بین قابلیت های سازمانی و عملکرد شرکت بدون در نظر گرفتن 

بررسی تی را ( نقش قابلیت بازاریابی و مزیت رقاب2003اما برخی محققین من جمله ویراواردنا ) اند، مزیت رقابتی را بررسی کرده

ویراواردنا وجود یک رابطه مثبت میان قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی را اثبات کرد. محققین دیگر  پژوهش. یافته های اندهکرد

بلیت و مزیت رقابتی برای عملکرد مالی صادراتی را مطالعه کرده و دریافتند قا 4( ارتباط میان 2003من جمله زو و همکاران )

که توزیع، ارتباطات و توسعه محصول به طور مثبت با عملکرد مالی صادراتی در ارتباط هستند در حالیکه قابلیت قیمت گذاری 

زاریابی، مزیت رقابتی و عملکرد شرکت انجام ( تحقیقی بر روی ارتباط میان قابلیت با2015ارتباطی ندارد. کامبوج و همکاران )

( نقش میانجی میزیت رقابتی در ارتباطات میان جهت گیری کارآفرینانه، منابع 2018دادند. محققین دیگر مثل روئا و همکاران )

ناخت نامحسوس و قابلیت های جذب را بررسی کردند. بنابراین، با وجود پیشرفت های تحقیقاتی در طول دهه های اخیر، ش

 نوع مختلف قابلیت سازمانی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.  4عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی و همچنین نقش میانجی آن بر 

ر گرفته است )بارنی، نقش مزیت رقابتی برای موفقیت شرکت ها به طور گسترده ای در تحقیقات گذشته مورد بحث قرا

رای رقابتی بودن در بازارهای خارجی بایستی مزیت های بخصوصی که لزوماً ارزشمند (. یک شرکت صادراتی ب1985؛ پورتر، 1991

معیار برای ارزیابی پایداری مزیت رقابتی یک شرکت  4(. به طور دقیق تر، 2018و کمیاب هستند را کسب نماید )لی و لیو، 

قابلیت های یک  (،RBVدیدگاه مبتنی بر منابع ) براساس ذیری، تقلید پذیری.مطرح شده که عبارتند از: دوام، شفافیت، انتقال پ

(. قابلیت ها بواسطه ترکیب و پیکربندی منحصر به فرد منابع درونی و بیرونی یک شرکت 1991شرکت پیچیده هستند )بارنی، 

اف، انتقال ناپذیر به بیان دیگر، قابلیت ها زمانی که با دوام، غیر شف اری و تقلید هستند شکل میگیرند.که به سختی قابل کپی برد

 ( 2020ی توانند منبع مزیت رقابتی باشند )فالحت و همکاران، و تقلیدشان دشوار باشد م

( 1ویژگی داشته باشند:  4لزوماً همه منابع شرکت منجربه مزیت رقابتی نمی شوند. برای خلق مزیت رقابتی، منابع بایستی 

( جایگزین مشابهی از لحاظ استراتژیک نداشته باشد. همچنین 4ت باشد و ( تقلید کردن آن سخ3( کمیاب باشد، 2ارزشمند باشد، 

دو نوع منبع برای خلق مزیت رقابتی ضروری است: دارایی ها و قابلیت ها. منظور از دارایی ها منابعی است که شرکت انباشته 

انباشته، که از طریق فرآیندهای  کرده )مثل سرمایه گذاری در تجهیزات( و قابلیت ها شامل مجموعه مهارت ها و دانش های

سازمانی حاصل شده و شرکت را قادر می سازند تا میان فعالیت ها هماهنگی برقرار کرده و بیشترین بهره را از دارایی های خود 

می  ببرد. در حقیقت قابلیت همانند چسبی است که دارایی ها را گردهم آورده و امکان بهره برداری از آن ها به نحو مطلوب را

دهد. علی الخصوص زمانی که قابلیت ها از جایگاهی در بازار حمایت می کنند که ارزشمند و دسترسی به آن برای رقبا دشوار 

 (.2003است، آنها را قابلیت ها یا شایستگی های متمایز می نامند )زو و همکاران، 

نیستند، چراکه قابلیت ها متکی بر دانش هستند و بایستی برخالف دارایی ها، قابلیت ها قابل معامله و به آسانی قابل تقلید 

طی یادگیری بلندمدت حاصل شوند. قابلیت های کاربردی در حوزه هایی مثل بازاریابی صادراتی ریشه در دانش، مهارت و تجربه 

کرد بهتری داشته باشند کنند تا نسبت به رقبای خود عملکارمندان و سایرین در زنجیره ارزش دارند و به صادرکنندگان کمک می

 (.2003)زو و همکاران، 



 

  

 

شرکت ها تمایل دارند تا با استفاده از ترکیبی از منابع به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. براساس نظریه قابلیت های پویا، 

ابلیت ها عبارتند از ظرفیت منابع از قابلیت ها تفکیک پذیرند. منابع می توانند از نوع انسانی، فیزیکی یا مالی باشند، درحالیکه ق

یک شرکت جهت بهره برداری از آن منابع. یک قابلیت درواقع منبعی غیرقابل انتقال و نهادینه شده در سازمان است که هدف 

آن بهبود بهره وری منابع شرکت است. بنابراین قابلیت ها نه تنها ارزشمند و کمیاب هستند، بلکه به لحاظ اجتماعی پیچیده و 

ل تقلید نیز هستند که می تواند منجربه مزیت رقابتی شده و درنتیجه نرخ بازدهی باالتر از حد معمول را برای شرکت ها غیرقاب

 (.2003حاصل شوند )زو و همکاران، 

 :به چهار دسـته تـقسیم کردتوان میهای سازمان را قابلیت( مطرح کرده است که 1994دی )

های های خود را پایین نگهدارد و یا عرضهدهند که هزینهشرکت اجازه می به هااین قابلیت :  بیرونی -های درونیقابلیت( 1

 ها اطالعات مهمی را بـرای شـرکت فراهم می کند این : درونی -های بـیرونی( قـابلیت2 .های رقبا متمایز کندخود را از عرضه

دهند بطور ها به شرکت اجازه میزهای مشتریان باشد. این قابلیتدهند به نحو بهتری پاسخگوی تغییرات در نیامی و اجازه

دهند از می اجازه ها بـه شرکت ایـن : های بازاریابی( قابلیت3 .برداری نمایدبـیرونی بـهره -های درونیتر از قابلیتاثربخش

( قابلیت تکنولوژی 4 .بی مزایایی بدست آوردهای بازاریادرونی با اجرای اثربخش برنامه -بیرونی و بیرونی -های درونیقابلیت

 .دهد ای ترویجهای وظیفهمـیان هـمه بخش در را دهد تا بطور اثربخش اطالعات بازاراین قابلیت به شرکت اجازه می : اطالعات

توانند ابی میقابلیت متمایز بازاری 8های پیشین به این نتیجه رسیدند که ( در بررسی پژوهشی2005ورهایس و مورگان )

 ها باشند و منجربه کسب مزیت رقابتی پایدار گردند که عبارتند از؛کننده عملکرد شرکتتعیین

( 2کنند. ها پیشنهادات محصول و خدمت خود را توسعه داده و مدیریت می( توسعه محصول؛ فرآیندی که طی آن شرکت1 

های ( مدیریت کانال؛ قابلیت شرکت در ایجاد و حفظ کانال3رکت. گذاری؛ قابلیت استخراج درآمد بهینه از مشتریان شقیمت 

( ارتباطات بازاریابی؛ قابلیت شرکت در مدیریت 4توزیع که به طور موثر و کارآمد بتوانند ارزش را به مشتری نهایی انتقال دهند. 

( مدیریت اطالعات 6کند. افت می( فروش؛ فرآیندی که شرکت از طریق آن سفارشات مشتریان را دری5ادراکات ارزش مشتری. 

ریزی بازاریابی؛ ( برنامه7کند. آموزد و از دانش بازار استفاده میبازاریابی؛ فرآیندی که شرکت از طریق آن در رابطه با بازارها می

بازار را بهبود  های بازاریابی که تناسب و سازگاری میان منابع شرکت و جایگاه آن درقابلیت شرکت در طراحی و تدوین استراتژی

گیری از منابع تحقق یافته تبدیل سازی بازاریابی؛ فرآیندی که از طریق آن استراتژی بازاریابی مد نظر به بهره( پیاده8بخشد. می

 شود. می

ر های پیشین در زمینه قابلیت های سازمانی و مرور ادبیات، ب( نیز با بررسی پژوهش2017) در همین راستا، فام و همکاران

اند که راتی نقش داشته باشند تاکید کردهقابلیت اساسی صادراتی که می توانند در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های صاد دو

 .هوش بازار و ارتباطات بازاریابیهای عبارتند از: قابلیت

 قابلیت هوش بازار

دنبال آن پاسخ با استفاده از اقدامات بازاریابی  قابلیت هوش بازار به توانایی یک شرکت در پیش بینی تغییرات بازارها و به

( هوش بازار شامل شناخت رقبا، مشتریان و سایر 1994(. از نظر دی )2017؛ فام و همکاران، 1994 اطالق می گردد )دی،

یابند. قابلیت ذینفعان کسب و کار بوده که شرکتها را قادر می سازد تا با بهره گیری از فرصت های بازار به مزیت رقابتی دست 

هوش بازار منجربه ارتقاء مهارت کارآفرینان در تشخیص و بهره مندی از فرصت ها و در نتیجه ارتقاء بین المللی شدن می گردد 

(. قابلیت هوش بازار می تواند از طریق متمرکز کردن مزیت رقابتی بر روی مدیریت اطالعات بازار، 2015)میشرا و زاچری، 

امروزه شرکت ها درحال افزایش سرمایه گذاری خود بر روی فکری عملکرد شرکت را بهبود بخشد.  سرمایهیادگیری سازمانی و 

 (. 2017قابلیت های برتر هوش بازار هستند )فام و همکاران، فناوری اطالعات جهت توسعه 



 

  

 

م برای پاسخگویی به های صادراتی باشد زیرا آمادگی الزتواند به نفع شرکتکسب دانش درخصوص بازارهای خارجی می

های صادراتی کننده شرایط بازار داخلی باشد را برای شرکتتقاضا در بازار صادراتی و در نظر گرفتن نوع پیشنهاداتی که منعکس

ها تا حدی زیادی به دانش بازار بستگی دارد. (. قابلیت بازاریابی شرکت2003؛ مورگان و همکاران، 1994کند )دی، فراهم می

توانند از آن تقلید ها محسوب شده که رقبای دیگر به سختی میدانش بازار به عنوان یکی از منابع قابل حفظ شرکتدرحقیقت 

 گیرد: بنابراین فرضیه اول شکل می کنند.

 دار وجود دارد. بین قابلیت هوش بازار و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معنی. 1

 قابلیت ارتباطات بازاریابی

ت بازاریابی به توانایی یک شرکت در برنامه ریزی، مدیریت و اجرای برنامه ارتباطات بازاریابی خود اطالق می قابلیت ارتباطا

( دریافتند که شرکتی از قابلیت ارتباطات 2015(. کامبوج و همکارانش )2003؛ زو و همکاران، 2017گردد )فام و همکاران، 

فا بر قابلیت های عملیاتی خود متمرکز هستند، عملکرد مالی برتری دارند. بازاریابی برخوردار است نسبت به شرکتهایی که صر

در هند کمک کرد تا بتواند   ( بیان کردند که ارتباطات بازاریابی به یک کسب و کار با تکنولوژی جدید2014احمدی و همکاران )

از سایر رقبا بواسطه یک برنامه بازاریابی موثر مزایای محصول خود را به نمایش بگذارد. توانایی متمایز کردن پیشنهادات محصول 

می تواند خلق ارزش نماید. قابلیت ارتباطات بازاریابی به شرکتها کمک می کند تا بازار خود را بهتر شناخته، ارتباط بهتری برقرار 

کار گردد )هائو و کرده و به نحو مطلوب تری به آن خدمت دهی کنند که درنهایت می تواند منجربه بهبود عملکرد کسب و 

(. قابلیت ارتباطات بازاریابی می تواند به شرکت ها کمک کند تا مزیت رقابتی بدست 2016؛ تاکاهاشی و همکاران، 2016سونگ، 

آورند، بخصوص به شرکتهای صادراتی تا بتوانند میان برنامه های ارتباطات بازاریابی بین الملل و داخلی خود تعادل برقرار نمایند 

 شود: برهمین اساس فرضیه دوم پژوهش مطرح می(. 2020و همکاران،  )فالحت

 دار وجود دارد. . بین قابلیت ارتباطات بازاریابی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معنی2

 مزیت رقابتی

مزیت رقابتی به ارزش خاص یک محصول یا خدمت که یک شرکت می تواند عملکرد بهتری در آن نسبت به رقبای خود 

(. برای مثال رقابت پذیری می تواند با ارائه هزینه پایین یا محصول یا خدمت متمایز 1985گردد )پورتر، داشته باشد اطالق می

اما کالکا  ( مطرح کرد که هزینه پایین و تمایز دو مفهوم متناقض هستند،1985ر )(. با وجود اینکه پورت2002حاصل شود )کالکا، 

ها به دنبال کسب مزیت قیمت و محصول به طور همزمان هستند. درواقع ( دریافتند که بسیاری از شرکت2017و مورگان )

المللی داشته باشد. نتایج عملکرد بینها نشان داد که کسب مزیت قیمت و محصول باهم می تواند تاثیر مثبتی روی تحقیق آن

؛ روئا 2015کند که مزیت رقابتی با عملکرد شرکت به طور مثبت ارتباط دارد )کامبوج و همکاران، اکثر تحقیقات گذشته بیان می

دند که ( ادعا کر2010(. با این حال، برخی محققین دیگر نیز مثل چلیاه و همکاران )2003؛ زو و همکاران، 2018و همکاران، 

مزیت رقابتی هیچ تاثیر معناداری بر عملکرد بین المللی ندارد. بنابراین، نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه برای معتبر کردن 

 :گیردشکل می سوم پژوهشالمللی وجود دارد. به همین ترتیب فرضیه ارتباط بین مزیت رقابتی و عملکرد بین

 دار وجود دارد. . بین مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی ارتباط مثبت و معنی3

المللی منجربه نتایج درهم آمیخته و نامشخص در رابطه درخصوص عوامل تعیین کننده عملکرد بین هاپژوهشبا وجود اینکه 

دهد که یکی از دالیل محتمل اخیر نشان می(، اما تحقیقات 2014اسپاسوا، -ها بر عملکرد شرکت گردیده )بلسکابا تاثیر قابلیت

تواند حذف متغیرهای میانجی مثل مزیت رقابتی باشد )روئا و همکاران، عملکرد، می-این نتایج نامشخص درخصوص ارتباط قابلیت

کرده و های صادراتی موفق و ناموفق معرفی ( هوش بازار را یکی از عوامل مهم در تمییز شرکت2017فام و همکاران )(. 2018

 تواند به طور مثبتی بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار باشد.المللی میاند که کسب و استفاده کارآمد از چنین هوش بینمطرح کرده



 

  

 

شود، هوش بازار صادراتی غالباً نقش بسیار مهمی را زمانی که یک کسب وکار به آنسوی مرزها و در بازارهای خارجی منتقل می

های بیشتری نسبت به ها و هزینهغالباً همراه با ریسکالمللی جدید و ورود به بازارهای بین گذاریسرمایهکند، زیرا ایفا می

شرط الزم برای رشد و  گسترش فروش در بازارهای داخلی است. از آنجا که کسب دانش بازار و دسترسی به اطالعات عمدتاً

مندی از توانند از این شبکه ارتباطی خود برای بهرهسیعی هستند میوکارهایی که دارای گستره ارتباطات وتوسعه است، کسب

ها کمک کند تواند به بازاریابهای فروش صادراتی استفاده نمایند. به طورکلی کسب اطالعات و دانش مناسبی از بازار میفرصت

(. بسیاری از شرکتهای 2017فام و همکاران، تری را نیز اتخاذ نمایند )های خود، تصمیمات بازاریابی موثرتا ضمن ارزیابی گزینه

صادراتی دانش محدودی از شرایط بازار خارجی دارند. در چنین شرایطی، قابلیت هوش بازار می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد 

یت های رقابتی ها داشته باشد به نحوی که آنها را قادر میسازد در طی فرآیند بین المللی شدن با توسعه مز SMEبین المللی 

از این رو، مطرح میکنیم که مزیت رقابتی نقش میانجی در ارتباط بین  (.2016لیستا و مک، خود چالش ها را مهار کنند )ایوانج

 گیرد:چهارم و پنجم پژوهش شکل میهای آنها دارد. به همین ترتیب فرضیه صادراتیهای صادراتی و عملکرد شرکتهای قابلیت

 بر ارتباط بین قابلیت هوش بازار و عملکرد صادراتی تاثیر دارد. .. مزیت رقابتی 4

 .. مزیت رقابتی بر ارتباط بین قابلیت ارتباطات بازاریابی و عملکرد صادراتی تاثیر دارد. 5

 
 (2020و همکاران،  فالحتپژوهش )مدل مفهومی : 1شکل 

 
 روش تحقیق 

این پژوهش از حیث هدف کاربردی است، بدین جهت که دارای نتایج عملی و کاربردی و اجرایی برای شرکت های کوچک 

و متوسط در کشور در جهت بهبود عملکرد صادراتی آنها می باشد. همچنین با توجه به بررسی میزان و نوع روابط بین متغیرها 

ا استفاده از پرسشنامه به منظور پاسخ به مسئله ای علمی در دنیای واقعی، بنابراین این پژوهش از حیث ماهیت و روش انجام ب

نوع تحلیل همبستگی  از، این پژوهش نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای تحقیقپیمایشی است. همچنین از  –کار از نوع توصیفی 

 است.

استان تهران تشکیل می دهند. کوچک و متوسط صادراتی فعال در صنایع غذایی در های جامعه آماری این تحقیق را شرکت

شرکت  127ها عداد این شرکت، ت1399رت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال بر اساس استعالم از سازمان توسعه تجاکه 

گیری تصادفی ساده استخراج طریق روش نمونه شد که ازشرکت برآورد  95ران حجم نمونه با استفاده از فرمول کوک بوده است.

 گردید. 

 هوش بازار

ارتباطات 

 بازاریابی

 عملکرد صادراتی مزیت رقابتی

H4-H5 H1 

H2 

H3 



 

  

 

 برایو آوری گردیده جمعای های کتابخانهروشطریق پژوهش از  مرتبط با موضوع این اطالعات مربوط به ادبیات و پیشینه

پرسشنامه  های پژوهش از طریق ابزار. دادهاست از روش میدانی استفاده شده هاو تایید یا رد فرضیه های پژوهشپاسخ به سوال

های گویه بوده و از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به قابلیت 27پرسشنامه پژوهش شامل  .شده است گردآوری

 ت( استفاده شده است. بخش دوم مربوط به متغیر مزیت رقابتی اس2017سوالی فام و همکاران ) 9صادراتی است که از مقیاس 

گرفته شده و سه بعد مزیت قیمت، مزیت محصول و مزیت خدمت را مورد ه( بهر2017سوالی کالکا و مورگان ) 10که از مقیاس 

( در دو 2018فالحت و همکاران ) سوالی 8 دهد. در بخش سوم، متغیر عملکرد صادراتی با استفاده از مقیاسسنجش قرار می

ای لیکرت انجام شده گزینه 5ها از طریق مقیاس ش قرار گرفته است. سنجش گویهبعد عملکرد مالی و استراتژیک مورد سنج

نظران در موضوع پژوهش استفاده گیری از نظر اساتید و صاحببرای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و با بهرهاست. 

مقادیر آلفای کرونباخ ر گرفته و با توجه به اینکه . همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قراشد

 این تحقیق از پایایی برخوردار است.نامه باشد، بنابراین پرسشمی 7/0باالتر از  دست آمدهبه 

  یافته ها

آزمون استنباطی برای  آمار سپس از معیار، و انحراف و میانگین مانند توصیفی آمار ها، ابتدا ازدر تجزیه و تحلیل داده

 های پژوهش استفاده شده است.رضیهف

متغیرهای پژوهش های توصیفیشاخص: 1جدول   

 کشیدگی چولگی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین حجم نمونه عامل

هوش بازار تیقابل  95 3.19 1.403 1.00 5.00 -0.28 -1.50 

یابیارتباطات بازار تیقابل  95 2.91 1.402 1.00 5.00 -0.01 -1.59 

متیق تیمز  95 3.49 1.428 1.00 5.00 -0.51 -1.29 

محصول تیمز  95 3.2 1.397 1.00 5.00 -0.19 -1.36 

خدمات تیمز  95 3.22 1.361 1.00 5.00 -0.26 -1.58 

یمال عملکرد  95 3.27 1.327 1.00 5.00 -0.30 -1.32 

کیاستراتژ عملکرد  95 3.25 1.297 1.00 5.00 -0.22 -1.47 

 

 به روش حداقل مربعات جزئیسازی معادالت ساختاری های پژوهش از مدلمدل و آزمون فرضیهبه منظور تجزیه و تحلیل 

(PLS از طریق نرم افزار )Smart PLS  :گیری مرحله اول شامل تعیین مدل اندازهاستفاده شده است که شامل دو مرحله است

های برازندگی، ضرایب تعیین و تحلیل یین مدل ساختاری از طریق تحلیل شاخصو مرحله دوم شامل تع؛ از طریق پایایی و روایی

بخش مدل ساختاری در . بررسی شده استبرازش مدل ساختاری پژوهش ، گیریهای اندازهبعد از بررسی برازش مدل .مسیر است

 (. 1374شود )هومن، میها بررسی های پنهان همراه با روابط میان آنتنها عامل

 

 

 



 

  

 

نتایج پایایی و روایی همگرا  :2جدول   

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرها

(Alpha>0.7) 

 ضریب پایایی ترکیبی

(Cr>0.7) 

 میانگین واریانس استخراجی

(AVE>0.5) 

 0.692 0.918 0.888 قابلیت هوش بازار

 0.683 0.896 0.846 قابلیت ارتباطات بازاریابی

 0.574 0.915 0.893 عملکرد صادراتی

 0.598 0.937 0.925 مزیت رقابتی

 

در بازه مربوطه  همگی (AVEروایی همگرا )آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی )سازگاری درونی( و  مقادیر ،2جدول با توجه به 

  .شودمیمناسب بودن وضعیت پایایی و روایی مدل پژوهش تایید  بنابراین اند،قرار گرفته

 در هایششاخص با سازه یک همبستگی مقایسه میزان از واگرا روایی بررسی برای (1981) الرکر و فورئل روش در همچنین،

 یک اگر که شودمی طرحم ادعا این این روش در دیگر، عبارت شود. بهمی استفاده هاسازه سایر با سازه همبستگی آن مقابل

 بررسی PLS افزار باشد. در نرممی واگرا روایی دارای دیگر، متغیرهای با تا باشد داشته خود با سواالت بیشتری تعامل متغیر

 جذر و متغیرها نبی ضرایب همبستگی مقادیر حاوی ماتریس این هایخانه که گیردمی ماتریس انجام یک طریق از امر این

 آن بیانگر نتایج شودمشاهده می 3که در جدول  همانگونه .است متغیر هر به مربوط استخراج شده واریانس میانگین مقادیر

 هایخانه در که آنها میان مقدار همبستگی از پنهان متغیر هر به مربوط شده واریانس استخراج میانگین جذر مقدار که است

 گیریاندازه هایمدل بخو و برازش مناسب واگرای روایی امر است. بنابراین، این بیشتر اند،قرار گرفته اصلی قطر چپ و زیرین

 دهد. می نشان را
 

ماتریس فورنل و الرکر ؛3جدول   

  ارتباطات بازاریابی عملکرد صادراتی مزیت رقابتی هوش بازار

 ارتباطات بازاریابی 827/0   

 عملکرد صادراتی 589/0 798/0  

 مزیت رقابتی 525/0 727/0 774/0 

 هوش بازار 461/0 651/0 694/0 832/0

 

 بین مدلبررسی تناسب پیش

هایی که دارای برازش کند. مدلزا را مشخص میهای درونقدرت پیش بینی مدل در سازه( 1گیسر-)استون 𝑄2مقدار آماره 

زای مدل را داشته باشند. بدین معنی که اگر در یک مدل، بینی متغیرهای درونساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش

                                                           
1 Stone-Geisser 



 

  

 

ها به درستی تائید ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به درستی تعریف شده باشند، سازهروابط بین سازه

 .اندبینی کم، متوسط و قوی تعیین نمودهرا به عنوان قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0( سه مقدار 2009شوند. هنسلر و همکاران )
 

تون گیسر متغیرهای پژوهشمقادیر آماره اس :4 جدول  
 وضعیت معیار استون گیسر متغیرها

متوسط بین پیش تناسب 308/0 مزیت رقابتی  

293/0 عملکرد صادراتی متوسط بین پیش تناسب   

برآورد شده است  293/0و برای عملکرد صادراتی  308/0، مقدار این شاخص برای متغیر مزیت رقابتی 4جدول با توجه به نتایج 

 برازش مناسب مدل ساختاری است. بینی قوی مدل و که نشان دهنده قدرت پیش

 ارزیابی مدل ساختاری

های بخش مدل ساختاری تنها عاملدر رسد. گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میهای اندازهبعد از بررسی برازش مدل

با توجه به این که در نرم افزار اسمارت پی ال اس از مقدار آماره تی برای بررسی  شود.میها بررسی پنهان همراه با روابط میان آن

باشد برای بررسی معنی داری از مقایسه می 96/1درصد عدد  5شود و این مقدار برای خطای دار بودن ضرایب استفاده میمعنی

بیشتر باشد، رابطه  96/1طوری که اگر مقدار آماره تی از مقدار گردد. به مقدار آماره تی روابط با عدد مفروض فوق استفاده می

 (. 1396دار است )داوری و رضازاده، نشان داده شده معنی

 

ضرایب رگرسیونی متغیر های پژوهش: 2شکل   

 



 

  

 

 

 مدل پژوهش T-Value یرمقاد :3 شکل

 

 هاآزمون فرضیه

استفاده شده است. باتوجه به ضرایب رگرسیونی  PLSهای پژوهش از معادالت ساختاری آزمون فرضیه برایهمانطور که اشاره شد 

به طور  های هوش بازار و ارتباطات بازاریابیشود که قابلیت، مشاهده می3و  2های و مقادیر آماره تی مدل ساختاری در شکل

همچنین مزیت رقابتی  شوند.دوم پژوهش تایید میهای اول و مثبت با مزیت رقابتی در ارتباط هستند. به عبارت دیگر فرضیه

چندگانه بین  به منظور بررسی هم خطیگردد. تایید می سوم پژوهشداری بر عملکرد صادراتی دارد، بنابراین فرضیه تاثیر معنی

به دست  5، تمامی مقادیر این شاخص کمتر از 5( استفاده شد. باتوجه به جدول VIFورم واریانس )ها از معیار عامل تشاخص

ترین روش باشد. همچنین برای آزمون اثراث غیرمستقیم، از رایجآمده، و بنابراین مدل دارای مشکل هم خطی چندگانه نمی

پینگ استفاده شده است. روابط غیرمستقیم به همراه ، یعنی روش بوت استرPLSآزمون روابط میانجی در معادالت ساختاری 

و  چهارمهای حاکی از تایید فرضیه آزمون اثراث غیرمستقیم در مدلنتایج ارائه شده است.  5ها در جدول نتایج آزمون فرضیه

ارتباطات تباط بین ار در ارتباط میان قابلیت هوش بازار و عملکرد صادراتی، و همچنینزیت رقابتی در مپنجم است؛ بنابراین، 

ارائه شده  5زا در جدول های درون. براساس معیار ضریب تعیین که مقادیر آن برای متغیرتاثیر داردو عملکرد صادراتی  بازاریابی

درصد از تغییرات مزیت رقابتی توسط متغیرهای مستقل پژوهش یعنی هوش بازار و ارتباطات  53.5است، در مدل پژوهش 

 گردد. درصد از تغییرات عملکرد صادراتی توسط متغیر مزیت رقابتی تبیین می 52.9شده و بازاریابی تبیین 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ها: نتایج آزمون فرضیه5جدول 

هافرضیه   VIF  ضریب تعیین 

 𝐑𝟐 

 نتیجه t-value ضرایب رگرسیونی

510/5 574/0 535/0 270/1 مزیت رقابتی هوش بازار  1  تایید 

270/1 مزیت رقابتی ارتباطات بازاریابی  2   261/0  413/2  تایید 

000/1 عملکرد صادراتی مزیت رقابتی 3  529/0  727/0  167/10  تایید 

417/0   عملکرد صادراتی مزیت رقابتی  هوش بازار  4  703/4  تایید 

189/0   عملکرد صادراتی مزیت رقابتی  ارتباطات بازاریابی  5  176/2  تایید 

 

 

  گیریحث و نتیجهب

دو قابلیت مهم بوده که منجربه کسب  ارتباطات بازاریابیهای هوش بازار و به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت

ها شوند. به عبارت دیگر، مزیت رقابتی این شرکتهای صادراتی فعال در صنایع غذایی در استان تهران میمزیت رقابتی در شرکت

بازارهای در  برنامه ریزی، مدیریت و اجرای برنامه ارتباطات بازاریابی همچنینآنان در پاسخ به هوش بازار و  در گرو قابلیت

های قبلی در راستای تشریح عوامل تعیین کننده مزیت صادراتی است. نتایج این پژوهش تالشی است در جهت کمک به پژوهش

های صادراتی  تاثیر گذار است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که دو قابلیت هوش بازار و رقابتی که بر عملکرد شرکت

رقابتی بر عملکرد صادراتی تاثیر غیر مستقیم دارند. این موضوع موید نقش مهم این دو ب مزیتاز طریق کس ارتباطات بازاریابی

های دیگر به کسب مزیت المللی است. بنابراین، چنانچه یک شرکت صادراتی بتواند از طریق قابلیتهای بینقابلیت در موفقیت

ریزی و اجرای مطلوب برنامهخارجی، مشتریان و رقبا همراه با  رقابتی دست یابد، در نهایت میزان شناخت یک شرکت از بازارهای

ها و رسیدن به عملکرد صادراتی بهتر ها و دیگر قابلیتبرداری بهینه از فرصتتواند منجربه بهرهاست که میهای بازاریابی برنامه

 شود. 

 پژوهش هاییافته از حاصل یشنهادهایپ

هوش بازار بر کسب مزیت رقابتی، و همچنین تایید فرضیه  دار قابلیتاثیر مثبت و معنیبا توجه به تایید فرضیه اول مبنی بر ت

دار مزیت رقابتی بر ارتباط بین قابلیت هوش بازار و عملکرد صادراتی، اهمیت قابلیت هوش مبنی بر تاثیر مثبت و معنی چهارم

های های صادراتی، به ویژه شرکتبنابراین به مدیران شرکتشود، بازار در کسب مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد صادراتی محرز می

گذاری بیشتری اوری اطالعات سرمایهشود تا به منظور توسعه قابلیت هوش بازار بر روی فنفعال در صنایع غذایی، پیشنهاد می

تا کارمندان بخش بازاریابی و ها و امکانات مناسبی را فراهم نمایند ها برنامهشود تا شرکتداشته باشند. همچنین پیشنهاد می

صادرات بتوانند دانش و اطالعات کافی از بازارهای خارجی، مشتریان و رقبا بدست آورند تا شرکت آمادگی بیشتری برای 

 های موجود در بازارها داشته باشد. مندی از فرصتپاسخگویی به نیازهای بازار و رقابت با رقبا و بهره

قابلیت ارتباطات بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی و داری معنی تاثیر مثبت و فرضیه دوم مبنی برهمچنین با توجه به تایید  

دار مزیت رقابتی بر ارتباط بین قابلیت ارتباطات بازاریابی و عملکرد همچنین تایید فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر مثبت و معنی

های ور بهبود عملکرد خود در بازارهای صادراتی، بر روی فعالیتشود تا به منظهای صادراتی پیشنهاد میبه شرکتصادراتی، 

کنندگان یا نمایندگان فروشی را ها بایستی توجه نمایند که اینکه صرفاً توزیعگذاری بیشتری نمایند. این شرکتترویجی سرمایه



 

  

 

ده اصلی در بازارهای صادراتی را داشته کنندر بازارهای خارجی مشخص کرده و از آنان انتظار ترویج محصوالت به نیابت از تامین

در  ها در بازارهای صادراتی گردد. درعوض، بازدید متناوب از بازارها و شرکتتواند لزومًا باعث موفقیت این شرکتباشند، نمی

ن در بازارهای کنندگان، عوامل فروش و مشتریاتواند ارتباط با توزیعهای خارجی که متناسب با اهداف شرکت باشد، مینمایشگاه

 خارجی را تسریع و بهبود بخشد. 

تواند منجربه عملکرد های مختلف بازاریابی میدهد که به کارگیری قابلیتاگرچه نتایج این پژوهش به طور کلی نشان می 

شد این است باهای صادراتی در بازارهای خارجی شود، اما نکته حائز اهمیتی که نتایج این پژوهش نیز موید آن میبهتر شرکت

شوند. قیت در بازارهای خارجی نمیهای بازاریابی صادراتی منجربه بهبود عملکرد صادراتی و موفها و فعالیتکه لزوماً همه قابلیت

هایی معطوف ها به منظور کسب بازدهی مالی بیشتر در بازارهای خارجی بایستی توجه خود را بر قابلیتبرهمین اساس شرکت

های کسب مزیت رقابتی شده و به طور قابل توجهی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار هستند، من جمله قابلیت نمایند که منجربه

گذران در حوزه صادرات پیشنهاد هاست. به سیاستکه نتایج این پژوهش نیز حاکی از اهمیت آن ارتباطات بازاریابیهوش بازار و 

های بازاریابی صادراتی کارمندان بازاریابی، فروش و ر رابطه با ارتقا قابلیتهای آموزشی بیشتری دها و دورهشود تا سیمنارمی

 های صادراتی برگزار نمایند. صادرات شرکت

 

 یآت یهاپژوهش یبرا شنهادیپ

( مطرح شده، یعنی قیمت، محصول و خدمت مورد 2002مزیت رقابتی رایج که توسط کالکا ) مولفهدر این پژوهش تنها سه 

رقابتی در نظر گرفته نشده است. همچنین با توجه به اینکه جامعه  های مزیتمولفهبررسی قرار گرفته است، بنابراین تاثیر سایر 

دهند، بنابراین نتایج این پژوهش استان تهران تشکیل می های صادرکننده فعال در صنایع غذایی درآماری این پژوهش را شرکت

شود تا این پژوهش در صنایع دیگر به ویژه صنایعی توان با اطمینان به صنایع دیگر تعمیم داد. برهمین اساس پیشنهاد میرا نمی

ت بازاریابی قابلی 2ژوهش تنها های صادراتی زیاد اما عملکرد ضعیفی در کشور دارند نیز انجام شود. همچنین این پکه پتانسیل

شود تا تاثیر و ارتباطات بازاریابی( را در مدل عملکرد صادراتی خود در نظر گرفته است. بنابراین پیشنهاد میصادراتی )هوش بازار 

 های آتی بررسی شود. با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی در پژوهش هاشرکت بر عملکرد صادراتی نیزهای دیگر قابلیت
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