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 سپاسگزاری:

سپاس بي كران پروردگار يکتا را كه هستي مان بخشید و به 

به همنشیني رهروان طريق علم و دانش رهنمونمان شد و 

علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چیني از علم و 

 معرفت را روزيمان ساخت.

نمي توانم بیاني باالتر از تقدير و تشکر از كلیه كساني كه 

در دوران تحصیل همواره مشوق و پشتیبانم بوده اند، بر 

زبانم جاري سازم و سپاس خود را در وصف استادان 

 ادتكه هر چه گويم، كم گفته ام. از اسخويش آشکار نمايم 

كه از گنجینه علم  ابراهیم حشمتي محترم جناب آقاي دكتر

 شان بهره ها برده ام كمال تشکر و سپاس گزاري را دارم.
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 تقدیم به:
 

 خانواده عزيزم

كه دعاي خیرشان همواره بدرقه راهم بوده 

 است.
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 چکیده

 
بررسي تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و هماهنگي بازاريابي بین الملل بر عملکرد با نقش واسطه تعیین  هدف از انجام اين پژوهش

ه توصیفي و از نوع علي است.  جامع روش پژوهش،مي باشد. اي انطباق برنامه بازاريابي)مورد مطالعه شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه(

باشد.  روش نمونه گیري ، تصادفي است و براي مي كرمانشاهشهر شامل مديران و كاركنان شركتهاي صادراتي   پژوهش آماري اين

انه اي و ها بررسي كتابخنفر انتخاب شد. ابزار گردآوري داده 331تعیین حجم نمونه در اين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران 

تعیین شد.روايي پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش از  78/0ها با روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه استاندارد بود كه پايايي آن

گرفت و پس از جمع بندي نقطه نظرات آنها، نسبت به اصالح و تنظیم پرسشنامه  قرارطريق اساتید گروه مديريت مورد بررسي 

تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و هماهنگي بازاريابي بین الملل بر عملکرد ر اين پژوهش میزان نهايي اقدام شد.  د

اندازه گیري قرار گرفت و ارتباط هر يک از  موردبا نقش واسطه اي انطباق برنامه بازاريابي شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه 

ايید با توجه به نتايج پژوهش تمامي فرضیه ها تام مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گرفت.ها از طريق رگرسیون گام به گمتغیر

  شدند.

  ملکردع انطباق برنامه بازاريابي،، هماهنگي بازاريابي بین الملل،  بازار پوياقابلیتهاي بازاريابي بین المللي ،   کلمات کلیدی:
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 فصل اول

 کلیات پژوهش
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 (مقدمه1-1

قابلیت بازاريابي، يکي از شناخته ترين قابلیتهاي كلیدي شركت براي ايجاد و ارائه ارزش به مشتريان و ساير 

اي پیچیده از دانش انباشته شده و مهارتهاي به هم باشد كه به طور عام، به عنوان مجموعهذينفعان خارجي مي

سازد تا فعالیتهاي خود را به شکل مناسبي هماهنگ مي شود كه يک كسب و كار را قادراي توصیف ميپیوسته

 غیرقابل و شتابنده تحوالت دوره كنوني عصر كرده و به طور اثربخش دارايیهاي خود را مورد استفاده قرار دهد.

 به بودن پايبند بنابراين، . بود خواهد امروز از فردا متفاوت يقیناً و نیست ديروز همانند امروز . است بیني پیش

 و تجاري هاي سیاست و ها ي استراتژ در بايد توسعه است. كشورهاي درحال خطرناک امروز هاي استراتژي

 شرايط با متناسب و جديد هاي استراتژي بکارگیري عدم در صورت كه چرا كنند، نظر تجديد خود بازرگاني

 موقعیت از رقابت عرصه در سازمان هايي تنها امروزه  شد خواهد آنها تضعیف رقابتي موقعیت كنوني، محیط

 داده قرار آنان نیازهاي وارضاي مشتريان خواستهاي تامین را خود فعالیت اصلي محور كه مناسبي برخوردارند

 (.138۴ 1اند)كاتلر،

 سابقه و اهداف به آنهاست، پاسخ جستجوي در محقق كه بیان مسئله، اهمیت موضوع، سؤاالتي فصل اين در

 اطالعات، گردآوري ابزار تحقیق، انجام پژوهش، روش از حاصل مزاياي و كاربردها ،پژوهش هاي فرضیه تحقیق،

 .شد بیان خواهد تحقیق مکاني و زماني قلمرو آماري، جامعه

 

 ( بیان مسئله1-2

امروزه با توجه به تغییرات سريع و تحوالت محیطي توجه سازمانها براي رسیدن به سطوح باالي تولید به منظور 

اجتماعي و رفع مشکالت و نیازهاي ضروري در جهت حصول به سطوح باالي بهره وري و كسب  ايجاد رفاه

مزيت رقابتي به سوي نوآوري و قابلیت هاي بازاريابي سوق داده مي شود از طرفي در حال حاضر بسیاري از 

مند روز، نیازشود كه براي حضور موفق در دنیاي امفعالیتهاي اقتصادي توسط شركت هاي صادراتي انجام مي

( اين نگرش، ابزار مديريتي توانمندي بوده كه به كمک 2،200۴برنامه ريزي مي باشند )ويسنت و همکاران 

                                                           
1 Kotler 
2 VICENTE 
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سازمانهاي كوچک و متوسط شتافته تا رقابت خود را با تغییرات پیش بیني شده محیط سازماني تطبیق دهند. 

 (201۶، 1كنند)هالیم حفظ ارزشمند خود مشتريان با را شانارتباط كه هستند هاييراه جستجوي در دائماً هاشركت

 حركت مشتريان حفظ و مداري مشتري راستاي در كه نمايد مي ايجاب صادراتي هاي شركت از طرفي ماهیت

حفظ  را خود فعلي مشتريان بتوانند قدر هر و دارد آنها مشتريان به بستگي ها شركت آن بقاي و دوام نمايند، زيرا

از  بیش طول در بازاريابي متخصصین و ( انديشمندان201۶)ويسنت و همکاران ،. بود خواهند تر موفق نمايند،

 تپنده قلب میگیرد بازاريابي قرار استراتژي هاي بازاريابي تاثیر تحت صادرات عملکرد كه باورند اين بر دهه سه

 بهبود را بازارش عملکرد د،ده افزايش را بازارگرايي اش كه كاري و و كسب است مدرن استراتژي و مديريت

هاي (. براي سنجش عملکرد صادراتي تحقیقاتي زيادي انجام شده است و متغیر2،201۶فردينالخواهد بخشید)

هاي مالي، غیر مالي و مركب اشاره كرد كه بر عملکرد توان به متغیرها ميزيادي بر آن تأثیرگذارند كه از اين متغیر

يک  سازمان را براي صادرات ستقیم اثرگذار هستند كه عوامل كلیدي موفقیتصادراتي بطور مستقیم يا غیرم

ريزي و اجراي راهبردهاي بازاريابي صادراتي موفق محقق خواهد ساخت)باقرزاده محصول از طريق طرح

ها و حتي ها و سازمانهاي گذشته اهمیت به سزايي براي شركتالملل در سالبازاريابي بین(. 1397هوشمند،

هاي اخیر آن چنان اهمیت پیدا كرده لنش بازاريابي در ساها در سراسر جهان پیدا كرده است. مهارت و دالتدو

توان بر شمرد و اهمیت آن به صورت ها و حتي كشورها مياست كه آن را يکي از اجزاي مهم بقاي سازمان

ا را در هبخشي شركتعاد مختلفي است كه اثرروابط بازرگاني بین الملل داراي اب اي در حال افزايش است.فزاينده

 و الملليبین بازارهاي در كه هاييشركت وجود اين با دهد.المللي به ويژه صادرات تحت تأثیر قرار ميبازار بین

حال با توجه به  شوندمي مواجه بیشتري محیطي اطمینان عدم با كنند،مي فعالیت ناشناخته صادراتي هايمحیط

شده اين تحقیق قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد تاثیر قابلیتهاي بازاريابي بر استراتژي بازاريابي بین مطالب گفته 

المللي  و پیامدهاي كسب و كار با در نظر گرفتن نقش پراكندگي بین بنگاهي شركتهاي صادراتي كرمانشاه چگونه 

 است ؟  

 

 ( اهمیت و ضرورت انجام تحقیق1-3

ها را هايي هستند كه بتواند آنگیري از راهبردها نیازمند طراحي و بهرهي امروزي، شركتدر محیط متغیر و پويا

ي بازاريابي به زمینه عملکرد دربهترين رساند؛ از سوي ديگر ارائه  افزون عملکردشان ياريدر بهبود روز

                                                           
1 Halim 
2 Fardinal 
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گیري ت يابند؛ بنابراين بهرهكوشند تا به عملکرد برتر دسي مديران تبديل شده است و ميترين دغدغهاساسي

راهبرد مناسب با استفاده از نوآوري هاي جديد ازجمله موارد مهم هر شركتي است.امروزه بازاريابان با سیر شتابان 

مواجهند كه باعث ايجاد …تغییرات در حوزه هاي گوناگون كتاب، گفتگوهاي اينترنتي، رسانه هاي جمعي و

در الگوي قديمي كه در آن،  (.1389شود)اعرابي،ارها و رهیافتهاي بازاريابي ميتغییرات شگرفي در محصوالت، باز

كسب و كاري ايجاد مي شد و بازاريابان در مورد آن صحبت مي كردند و مشتريان گوش مي سپردند و در نهايت 

و طرفه، شد، اقتصادي ارائه مي شد كه در آن با همکاري مشتريان، بازاريابي با تعامالت دفروش حاصل مي

 هاي اخیر آنمحصوالت سفارشي را از طريق كانال هايي عرضه مي كرد. مهارت و قابلیت هاي بازاريابي در سال

توان بر شمرد و ها و حتي كشورها ميچنان اهمیت پیدا كرده است كه آن را يکي از اجزاي مهم بقاي سازمان

بازرگاني بین الملل داراي ابعاد مختلفي است كه اي در حال افزايش است. روابط اهمیت آن به صورت فزاينده

هايي كه دهد. با اين وجود شركتالمللي به ويژه صادرات تحت تأثیر قرار ميها را در بازار بینبخشي شركتاثر

كنند، با عدم اطمینان محیطي بیشتري مواجه هاي صادراتي ناشناخته فعالیت ميالمللي و محیطدر بازارهاي بین

. تحت شرايط متالطم، احتمال بیشتري وجود دارد كه محصوالت شركت متناسب با نیازهاي مشتريان و شوندمي

(. بنابراين در يک محیط 1،201۶يابد )وودمحصوالت رقبا نباشد و در نتیجه اثربخشي اقدامات شركت كاهش مي

ها را از شرايط كه شناخت آن تر صادركنندگان به مقداري زيادي از اطالعات به عنوان ابزاريصادرات متالطم

گیري در خصوص انتخاب كنند. به دو دلیل اصلي تصمیمدهد احتیاج پیدا ميمتغیر صادرات افزايش مي

هاي تولید محصوالت جديد و ورود به بازار جهاني كاري پیچیده و مشکل است. اول، به دلیل ماهیت استراتژي

ت تأثیرگذاري متغیرهاي مختلف بر آن.  همچنین امروزه نقش صادرات هاي ورود، و دوم، به علپويا و پیچیده شیوه

-آوري براي كشور مهم باشد اين نقش در اشتغال، تولید، رشد اقتصادي و  غیره ظاهر ميكه به ارزبیش از آن

هاي اخیر در حال افزايش است. افزايش اهمیت الملل در سال( اهمیت صادرات براي تجارت بین139۶شود)ناطق،

هاي مختلفي ها به ورود به بازارهاي جهاني شده است. محققان زمینهبه صادرات موجب افزايش عالقه شركت

هاي اقتصادي، مديريتي و بازاريابي را براي صادرات مشخص كردند. شهر  كرمانشاه دروازه صادرات مانند زمینه

رز مشترک با كشور همسايه عراق ظرفیت كیلومتر م 330خوبي براي ارتباط با كشور عراق است، داشتن بیش از 

رتبه  139۶ايران طي سال .تواند به كرمانشاه و كشور در مسئله رونق تولید جايگاه عالي ببخشدخوبي است كه مي

نخست صادرات به كشور عراق را به خود اختصاص داد كه بیشترين صادرات به اين كشور از طريق شهر  كرمانشاه 

                                                           
1 Wood 
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ين الزم است مديران شركتهاي صادراتي شهر  كرمانشاه راهبردهاي بازاريابي مناسبتري بنابرا .استصورت گرفته

براي ورد به بازار بین المللي داشته باشند و آن را به عنوان يکي از عوامل عمده براي بقا و بهبود عملکرد صادراتي 

 سازمان در شرايط پر تالطم و شديداً رقابتي دنیاي امروز در نظر بگیرند.

 

 اهداف تحقیق ( 1-4

 .هدف کلی:1

قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و هماهنگي بازاريابي بین الملل بر عملکرد با نقش واسطه اي تاثیر  تعیین

 انطباق برنامه بازاريابي در شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه 

 اهداف ويژه:-2

 انطباق برنامه بازاريابي    تعیین تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر .1

 تعیین تاثیرانطباق برنامه بازاريابي بر عملکرد تا  .2

 تعیین تاثیربازار پويا بر انطباق برنامه بازاريابي   .3

 تعیین تاثیرهماهنگي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي   .۴

 تعیین تاثیرقابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر عملکرد   .5

 

 کاربردی: هدف 2

نتايج پژوهش حاضر میتواند مورد استفاده كاركنان شركت هاي صادراتي  و همچنین دانشجويان مديريت بازرگاني 

 و بازاريابي قرار گیرد

 

 (فرضیه های تحقیق 1-5

 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تاثیر مثبت و معناداري دارد  .1

 عملکرد تاثیر مثبت و معناداري دارد اريابي برانطباق برنامه باز .2

 بازار پويا بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد. .3

 هماهنگي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد. .۴

 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر عملکرد تاثیر مثبت و معني داري دارد .5
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 مفهومي: مدل(1-۶

 

 

 

 

 

 

 (1،2019منبع )ايتژاک

 تعاریف مفهومی(1-7

 : بین المللقابلیت بازار یابی 

قابلیت هاي بازاريابي، فرايند هاي منسجم طراحي شده جهت بکارگیري دانش جمعي، مهارت ها و منابع شركت 

موجب مي شود  و رقابتي مي باشدبراي تولید و عرضه محصوالت و خدمات سازگار با الزامات بازار و نیازهاي 

تا شركت ها بتوانند متناسب با شرايط بازار، استراتژي هاي مناسب را اجرا كرده و به اهداف عملکردي خود دست 

 (1392سرمد،يابند)

 بازار پویا:

 ( 2019براي همه يکسان است گفته مي شود )ايتژاک ، شرايطبه صورت مستقیم و به بازار آزاد كه در آن داد و ستد 

 هماهنگی بازاریابی بین الملل:

هماهنگي با برنامه ها و شیوه ها و استراتژي بازار هاي بین الملل جهت اتخاد روش مناسب بازاريابي گفته مي 

 (2019شود )ايتژاک ،

 انطباق برنامه بازاریابی:

                                                           
1 Itzhak Gnizy 

 عملکرد
انطباق برنامه 

 بازاریابی

قابلیت های بازاریابی 

 بین الملل

 بازار پویا

هماهنگی بازاریابی 

 بین الملل
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 (2019شود )ايتژاک ،به هماهنگي برنامه هاي بازاريابي با اهداف شکرت در راستاي بهبود عملکرد گفته مي 

 عملکرد

عملکرد بايد به عنوان نتايج كار تعريف شود، چون نتايج قوي ترين رابطه را با اهداف استراتژيک سازمان، رضايت 

 (1995برنادين  و همکاران) مشتري و نقش هاي اقتصادي، دارد.

 تعريف عملیاتي:

 استفاده شده است ( 2019)ايتژاک ، طبق پرسشنامه استاندارد  ها براي سنجش متغییر

 قابلیت های بازاریابی بین الملل:

كمک سازمان هاي مستقل، از گويه هاي  و  سوال 5براي سنجش متغیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل با طرح 

ابي يپیدا كردن  بازار بین الملل ، اعتقاد به بازاريابي بین الملل و مزاياي بازارتکیه شركت بر بازاريابي بین الملل،

 استفاده شده استبین الملل 

به روز رساني سوال و  از گويه هاي سرعت تغییر تقاضا ،  3براي سنجش متغیر بازار پويا با طرح  بازار پويا:

 ضهور بازار هاي جديد استفاده شده است ،اطالعات بازار

 هماهنگی بازاریابی بین الملل:

همکاري ،كارگروهي  ،تعاملسوال و  از گويه هاي  ۶ا طرح براي سنجش متغیر هماهنگي بازاريابي بین الملل ب

 استفاده شده استحل مسئله  اهداف مشترک و  فعالیت در يک جهت،،  مشترک

 انطباق برنامه بازاریابی

تطبیق نیاز و تقاضاي ، كیفیت تطبیقسوال و  از گويه هاي  ۴براي سنجش متغیر انطباق برنامه بازاريابي با طرح 

 استفاده شده است تطبیق تبلیغات، و   بازار هاي جديد تطبیق، مشتري

 عملکرد:

متوسط رشد فروش،سود بین ، عملکرد بین الملليسوال و  از گويه هاي  ۴براي سنجش متغیر عملکرد با طرح 

 استفاده شده است عملکرد ماليو  المللي
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 ( دامنه پژوهش1-8-1

 ام تاع به صورت كلي وپژوهش كه انجام  چرا. باشدميهش پژوتحقیقي، تعیین دامنه  شرايط موفقیت هر يکي از

ه ك سعي كرد نتايج جامعي برخوردار نخواهد بود لذا بايد از انجام داد هم بتوان آن را اگر عملي بوده و حدي غیر

در اينجا به  .سپس اقدام به انجام آن نمود مشخص كرده و آن را و قلمرو نمود ممکن محدود حد تا راپژوهش 

  .شودپرداخته مي سه بعد ازپژوهش  روقلم

 (قلمرو موضوعی 1-8-1-1

بررسي تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و هماهنگي بازاريابي بین الملل بر عملکرد با نقش 

 )واسطه اي انطباق برنامه بازاريابي)مورد مطالعه شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه

 

 ی( قلمرو مکان1-8-1-2

 باشدميشهر كرمانشاه  صادراتي  مکان انجام پژوهش شركت هاي

 (قلمرو زمانی 1-8-1-3

 . مورد بررسي قرار گرفته است 1399از نظر زماني، دوره بین بهار و تابستان  پژوهش در اين 
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 فصل دوم

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
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 مقدمه ( 2-1

رفته و به سال پیش از میالد به كار مي ۴00ني استراتژيا گرفته شده است كه در حدود يونا استراتژي از لغت واژه

و  كند : تعیین اهدافشده است. چندلر استراتژي را چنین تعريف ميهنر و علم هدايت نیروهاي نظامي گفته مي

ي منابع براي دستیابي آورها و جمعمقاصد اساسي بلند مدت براي انجام يک سري اقدامات مهم و اتخاذ خط مشي

به عنوان اولین دانشمندي كه استراتژي را به شکل جامع و معنادار توضیح  2(. آنسوف1،198۶به اين اهداف )چندلر

هاي فعلي سازمان سازگاري بیشتري  وجود داشته باشد، نرخ داد، معتقد است كه هر قدر بین اهداف و فعالیت

ها، گويد: استراتژي عبارت است از الگوي منظور(مي1971)3اندروز بود.تر خواهد تر و منظمرشد و توسعه بزرگ

تعريف كوتاهي راجع به  ۴میتزبرگ يابي به اهداف.هايي جهت دستهاي اصلي و طرحمقاصد، اهداف، خط مشي

استراتژي ارائه داده است. از نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جريان انداختن تصمیمات. بروس 

يجاد يک كند : انظر برجسته و موسس گروه مشاوران بوستون، استراتژي را اين گونه تعريف ميرسون صاحبهند

توان داند بازاريابي را ميمزيت منحصر بفرد براي تمايز سازمان از رقبا. و اساس اين كار را مديريت اين تمايز مي

به راهي  شود كه منتهياي كسب مياي بازاريابي تجربهاي از علم و تجربه دانست. با داشتن علم و طريقه اجرآمیزه

هاي هاي گوناگون كیفي و علمي براي ساخت و برآورد استراتژيها از تکنیکبراي جذب مشتري است. بازارياب

كنند. هر بازاريابي سعي بر ايجاد و به كارگیري يک برنامه  بازاريابي موفق دارد.در اين فصل به خود استفاده مي

 ي نظري استراتژي هاي بازاريابي بین الملل و قابلت هاي بازاريابي پرداخته مي شود و در نهايت به پیشنهمبان

 داخلي و خارجي پرداخته مي شود .

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Chandler 

2. Ansoff 

3 . Andrews 

4 . Mintzberg 
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 نظری مبانی 2-2

 المللهای  بازاریابی بیناستراتژی 2-2-1

 تعريف استراتژي هاي  بازاريابي بین الملل 2-2-1-1

 تولید محصول جديد امروزي كار و كسب دنیاي به ورود راهکار. است ارزش خلق ،امروز دنیاي كلید شاه

 فرايند سازي،تجاري .است آن از ناشي افزوده ارزش و سازيتجاري تولید محصول جديد، كلید شاه و است

 ايفراينده از مختلفي هايآرايه برگیرنده در و است تجاري موفق محصوالت به جديد تولید محصوالت تبديل

 به .شودمي مفید خدمات يا محصوالت به جديد محصوالت تبديل باعث كه است مالي و تجاري فني، مهم

 انتهايي هايحلقه بر آن تمركز و است بازار و فناوري اتصال حلقه پژوهشي، هاييافته سازيتجاري عبارتي

 بقاي و موفقیت كننده ضمینيت تواندمي محصول هم يک رسانیدن بازار به كه آنجا از. است ارزش زنجیره

 تحقیقاتي هايسازمان در. است شده مطرح حیاتي عامل يک عنوان به فني دانش سازيتجاري باشد، سازمان

 محصول، يک خاص مشتريان به دستیابي بدون زيرا ندارد؛ معنايي تحقیقات محصول، يک سازيتجاري بدون

 .رسدمي نظر به دهفايبي ايده يک مورد در آزمايش انجام يا و تولید

 .است كرده ايفا كشورها اقتصادي توسعه در مهمي بسیار نقش خارجي بازارهاي به ورود اخیر، هايدهه در 

 محصوالت بازارها. است شده متمايز قبل هايدهه از و كارها كسب در رقابت و شدن جهاني دلیل به اخیر دهه

 سطح در شدت به تکنولوژي و مواد سرمايه، همچون عمناب بازارهاي يا خدمات و صنعتي كاالهاي مصرفي،

 باز هايسیاست استقرار و متنوع تجاري هايموافقت گیريشکل همزمان، طور به. اندشده يکپارچه جهاني

 عمل در نتیجه، در .است شده تجاري موانع رفع و گراحمايت ابزارهاي الغاي به منجر كشورها بین تجارتي

 و شده مواجه واقعیت اين با اكنون هم صنعت نوع يا اندازه ملي، ريشه به توجه بدون هاشركت تمامي تقريباً

 روش انتخاب. بود نخواهد مدت، طوالني انتخاب يک جهاني بازارهاي در نکردن مشاركت كه، انددريافته

 و عهتوس دنبال به كه است هاييشركت براي استراتژيک تصمیمات ترينبحراني و مهمترين از يکي ورود

 محصوالت كندمي كمک شركت به كه است سازماني تصمیم يک بازار، به استراتژي ورود اندجهاني گسترش

 كه هاييشركت براي خارجي بازار به ورود استراتژي انتخاب .كند خارجي بازارهاي وارد را خود خدمات و

 اين تصمیم تابعیست تأثیر تحت آنها آينده موفقیت زيرا دارد، حیاتي اهمیّت هستند شدن الملليبین به مايل

 (.200۴، 1ديکر و ژو) آن تعامالت و مختلف عوامل از

                                                           
1 Diker & gho 
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 پويا ماهیت دلیل به سو يک از المللي،بین بازارهاي به ورود هاياستراتژي انتخاب خصوص در گیريتصمیم

 و پیچیده اريك آن، بر مختلف متغیرهاي تأثیرگذاري علت به ديگر سوي از و ورود، هايشیوه پیچیده و

 .نیست امکانپذير متغیرها كلیه بررسي ها،شركت منابع و زماني هايمحدوديت دلیل به اين، عالوۀ بر. پوياست

 شناسايي الملليبین بازارهاي به ورود هاياستراتژي كننده تعیین استراتژيک متغیرهاي ضروريست اينرو از

 (.138۶دهقان، ) شوند

 كرده بررسي را متفاوتي متغیرهاي خارجي، بازار به ورود هاياستراتژي انتخاب حوزه هر يک از مطالعات زير

 يک انتخاب بر را متغیر يک اثر مطالعات از برخي طوريکه به اند،يافته دست ناسازگاري نتايج به معموالً و

 انتخاب با متغیر آن میان ارتباطي هیچ نیز برخي. اندداده نشان منفي را متغیر همان اثر برخي و مثبت استراتژي،

 (.200۴، 1ديکر و ژو) انددست آورده به غیرخطي اثر ديگران و اندنیافته استراتژي

بسیاري  .هاي مديريت براي موفقیت داردالمللي شدن فرآيند طوالني است كه نیاز به منابع و مدلفرآيند بین

ه ها يا منابع كافي باين شركت. اندهالمللي شدن را شروع كرده و سپس متوقف شدها فرآيند بیناز شركت

. اندهالمللي بوددر سطح بین هاي مديريت جهت اداره بنگاه خودهاي خود اختصاص نداده و يا فاقد مدلفعالیت

 ها مورد توجه تحقیقاتي تجربي بسیاري بوده و ادبیات موضوع در سطح گستردهالمللي شدن شركتفرآيند بین

 هايموقعیت به سازمان گوييپاسخ براي ايوسیله بازاريابي هاياست استراتژيمورد پذيرش قرار گرفته 

 سازماني استراتژيک هايبخش بین ارتباط ايجاد كمک به زمینه اين در موجود هايچارچوب و بوده رقابتي

 مهم لاص يک بازارايابي استراتژي .بود خواهد كمک سازمان مؤثر عملکرد گرتسهیل سازماني، برون عوامل و

 شمار به كنندگانمصرف به سودرساني جهت در سازماني منابع مناسب تخصیص و دهيسازمان جهت در

 بازار بنديبخش و شناخت تحلیل، و تجزيه سازماني، منابع هايمحدوديت شناسايي در سازمان به كه رودمي

 روشن سازماني اندازچشم يک به نیل و تدوين در و خواهد نمودزيادي  كمک بازار اجزاي مشخصات درک و

 .مفید باشد تواندمي

 يابي،موقعیت نظیر مختلف عملیات شامل بازاريابي استراتژيدارد كه ( در اين خصوص بیان مي2009اكر )

 و است پايدار رقابتي مزيت نیازمند آن در موفقیت كسب بوده، جهاني هاياستراتژي و توزيع گذاري،قیمت

  تخصیص بازاريابي، استراتژي اصلي كانون آن نیازمندهاي و هدف بازار از اسبمن درک نیازمند آن توسعۀ

 محصول و بازار حیث از عملیاتي اهداف مینأت منظور به بازاريابي منابع و هافعالیت نمودن هماهنگ و مناسب

 هدف هايبازار تعیین از عبارتست بازاريابي استراتژي قلمروي به مربوط اصلي مسئله ترتیب، ان به .است

 زمینه در مناسب برنامه اجراي و طراحي و خاص محصول يک يا و محصوالت از خانواده يک براي خاص

                                                           
1 Diker & gho 
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 براي سازمان رقابتي مزيت كسب و هدف بازار بالقوه مشتريان هايخواسته و نیازها اساس بر بازاريابي آمیخته

 سازمان، اهداف به نیل جهت در سازمان يهايترمأمو نمودن روز به و استانداردسازي در بازاريابي استراتژي

 . كندايفا مي را اصلي نقش

 مناسب بازاريابي استراتژي تدوين و تعريف به دارد عهده بر كه وظايفي و و كار كسب به هر سازمان بسته

 تسهیل مديريتي جاري هايفعالیت ارزيابي استاندارد، بازاريابي استراتژي تدوين صورت در و پردازدمي خود

 ارتقاي زمینه در مفید هايديدگاه ارائه به بازاريابي استراتژي زمینه در گرفته صورت مطالعات اگرچه .گرددمي

 كه بازاري به بسته كه داشت توجه نکته اين به بايد كنند،مي كمک سازماني عملکرد بهبود و اثربخشي

 نحوه بازار ارزش و شده تولید محصوالت فیتدارند، كی اختیار در كه منابعي كنند،مي فعالیت آن در هاسازمان

 3اسنوس و میلز توسط گرفته صورت مطالعات در .است متفاوت هاسازمان اين براي هااستراتژي از استفاده

 پورتر و اندكرده معرفي هااستراتژي انواع عنوان به را گرواكنش و گرتحلیل گر،كننده، تعريف( كشف1987)

 به بازاريابان بنديطبقه با نیز اسالتر و اولسون. داندمي تمركز و تمايز هزينه، رهبري ملشا را استراتژي انواع

 استراتژي .اندكرده تمركز جامع بازاريابي هاياستراتژي توسعۀ بر با پشتکار بازاريابان ارزشي، بازاريابان

 مهارت و دانش كسب در نیز ريابيبازا اكتشافي استراتژي و سازماني هايمهارت بهبود در بازاريابي استخراجي

 بین (2011)و همکاران  پاسوان كي توسط گرفته صورت مطالعات اساس بر همچنین .است ثمر مثمر جديد

 رابطه تمايز و تمركز استراتژي بین و دارد وجود غیرمستقیم رابطه پورتر قیمت رهبري و تمركز استراتژي

 .دارد وجود معکوس

 

 خارجی بازارهای مدیریت در اصلی هاینگرش 2-2-1-2

 به اساسي نگرش و فلسفه چهار از متأثر خارجي بازارهاي در هابنگاه فعالیت چگونگي و ورود نحوه اصوالً

 :باشدزيرمي شرح

 محل را خارجي بازار و بخشیده داخلي بازارهاي به را اولويت فلسفه اين :مداریقوم نگرش 2-2-1-3

 براي خارجي بازارهاي به ورود باالي سرعت و كمهزينه دلیل به ديدگاه اين داندمي داخلي بازار ازيرسر

 سازگاري جهت را الزامي تغییراتي تنها تفکر اين داراي هايشركت .است جذابیت داراي هاشركت از بسیاري

 .كنندمي اعمال خود درمحصوالت خارجي بازار استانداردهاي با

 مصرفي، نیازهاي توسعۀ، سطح لحاظ از خارجي بازارهاي به نگرش اين در: چندمداری نگرش 2-2-1-۴

 بازار هر براي نتیجه در و شده نگريسته متفاوتي كامال شکل به هاويژگي ساير و از كاال استفاده شرايط
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 امر مشکالت و باال توسعۀ و تحقیق هايهزينه ديدگاه اين پیامد. شودمي ساخته و طراحي جداگانه محصولي

 .باشدمي كنترل و هماهنگي

 در هابنگاه عمده فعالیت بر حاكم را رويکرد اين نظرانصاحب از بسیاري :مداریناحیه نگرش 2-2-1-5

 به ايمنطقه بازارهاي بر شدن جهاني از تمركز يعني ديدگاه اين اشاعه .دانندمي «پیش از جهاني شدن» مرحله

 اين اتخاذ با .است بوده جهان در اقتصادي مختلف هايائتالف ايجاد مرهون ويژه به ملي بازارهاي جاي

 يا يک بازار تسخیر هدف با و كرده تقسیم ملي نه و ايمنطقه بازارهاي خرده به را جهان هاشركت ديدگاه،

 .دهندمي ارتقا را خود بازاريابي هايبرنامه بخشي اثر منطقه، چند

 براي محصوالت .دارد ايويژه همیّتا تمركزگرايي و هماهنگي رهیافت اين در: جهانی نگرش 2-2-1-6

 و تحقیق هايهزينه نگرش اين اتخاذ .شوندمي ارائه متحدالشکل و يکسان صورت به جهاني بازارهاي خرده

 الملليبین محصول توزيع و نموده صرفه به مقرون را جديد محصوالت خطوط ارائه داده، كاهش را توسعۀ

 ترتیب يک از حال درعین فوق، هاي ديدگاه توسعۀ و ظهور كه است ذكر به الزم .سازدمي ممکن ترسريع را

 .است بوده برخودار نیز زماني

 

 خارجی بازارهای مدیریت در اصلی هایراهکار 2-2-1-7

 

 متأثر آنها از تركیبي يا مداري ناحیه چندمداري، جهاني، هاينگرش يکي از سازمان هر نگاه كه میزاني به

 هدايت زير اساسي راهکار چند از يکي سمت به خود فرامرزي بازاريابي هايفعالیت در تنظیم باشد،

 .شد خواهد

 تجانسات مطالعه بر متمركز را هابنگاه است، مداريجهان نگرش محصول كه راهبرد اين: جهانی راهکار 

 جهاني، بازارهاي خرده براي تولید بر تکیه با جهاني راهکار .نمايدمي مختلف كشورهاي میان تشابهات و

 .كندمي دنبال كارايي افزايش و هاهزينه كاهش وسیله به را رقابتي مزيت به دستیابي

 يکپارچه راهکار يک از تبعیت فعال، هايشركت به الملليبین تجارت و بازاريابي محققین از برخي توصیه 

 عرصه در موفقیت براي (1983) 1لويت نظر مطابق .باشدمي محلي بازارهاي با انطباق از پرهیز و جهاني

 بیاموزند و كرده پوشي چشم ملي و ايمنطقه ظاهري هايتفاوت»ها ناچارند ازبنگاه خارجي، بازارهاي مديريت

 جهاني بازارهاي در فعال هايبنگاه سخن، ديگر به «جهان بازار بزرگ واحديست گويا كه كنند عمل چنان تا

 فروش به جهان همه در يکسان هايراهکار كارگیري به با را ايشده استاندارد محصول تا نمايند تالش بايستي

                                                           
1 loeet 
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 از پیروي با كه دهدمي قرار فرايندي متن در را هابنگاه آن، محض شکل در سازيجهاني .رسانندب

 به ايجانبه همه شکل به خود ارتباطي و تجاري سازماني، ساختار در انعطاف بدون و محض استانداردسازي

 جهان تمام در انحصاري فرهنگي اشاعه با نهايتاً و گذارند همت هاملت بین تمايزات زيهموارسا و تعديل

 حركت جهاني گسترده بازار سهم به دستیابي سمت به امانبي و برده بهره اقتصادي مقیاس از حاصل سود از

 محض سازينيجها رويه كه به آشکارترين شکل، «جهاني سازيآمريکايي»اين مسئله يعني مشخص مثال .كنند

 جغرافیايي هايعرض همه در را خود يکسان تولید خط از استفاده ثمره كه دونالدمک كمپاني نماياند،مي را

 .كندمي عرضه جهاني محصوالت شکل به

 به گرچه نیز سازيمحلي بود، تبلیغ مورد قدرت با سازيجهاني كه طوالني مدت براي :محلی راهکار 

 كرد كه اذعان بايد حال عین در. شدمي دنبال همچنان ارتجاعي، و كارانهمحافظه رويکرد يک عنوان

 توجه محلي راهکار .است بوده راهکار اين بقاي پشتوانه محض، سازيجهاني مقابل در جوامع مقاومت

 خدمات و محصوالت اشاعه و تولید بر متمركز و نموده قومي و ملي محلي، تمايزات به منعطف را خود

 حاصل كه راهکار اين .گرددمي محلي ساليق و هاذائقه به پاسخگويي براي محلي رهنگف با سازگار

 بر تکیه با و داده قرار كنکاش مورد بازارها ديگر از جدا را بازار هر است، مختصات چندمداري نگرش

 يهافعالیت بودن اثربخش بر يک، هر براي خاص بازاريابي راهکار تدوين و كشورها میان هايتفاوت

 .كندمي تأكید بازاريابي

 دفاع به عقالنیت منظر از جهاني، بازاريابي حیطه در شده انجام تحقیقات اگرچه :محلی -جهانی راهکار 

 (2003) 1اند، اما بر طبق استدالل میناردبرخاسته «شدن متجانس و سازييکسان» طبق بر اما اند،برخاسته

-جهاني يعني آن از حاصل تجاري مفهوم دو تمايز، و تجانس میان آشکار خطي دوگانگي وجود عین در

 .داد جاي منشور يک مجزاي وجه دو در تواننمي واضح شکل به و سادگي به را سازيمحلي و سازي

 داشته وجود هم كنار در توانندمي تنها نه گرايي،خاص و گرايي عام واگرايي، و همگرايي تجانس، و تمايز

 است منطق اين بازتاب كه مفهومي .آمیزند هم در سیالي و پويا شکل به و اندتعامل در هم با بلکه باشند

 دنیاي وارد ژاپن مديريتي تفکر از ،80 دهه اوايل كهاست  ايجهاني واژه -محلي. نام دارد« جهاني-محلي»

 نحوي به است، يافته تسري آن عملي و جهاني علمي هاي حوزه همه به سرعت به و شده كار و كسب

منشأ معاني اين واژه   .ما است روزگار گفتارهاي ترينشايع از «جهاني بینديش و محلي عمل كن»ارشع كه

 با شد منطبق ژاپني ايده اين كار و كسب دنیاي در .باشدمي محلي خود شرايط با كشاورزي فنون انطباق

 به است، سازيجهاني و سازيمحلي تركیب و تجمیع جهاني حاصل -محلي«. جهاني -سازيمحلي»

                                                           
1 minard 
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 فرهنگ تناسب به و لیکن است جهاني بازار در معرفي نامزد كه است خدمتي و محصول خلق معناي

 در« جهاني -محلي»راهکار  اثر دامنه .شودمي اعمال آن در تغییراتي جهان، بازار ملي خرده هر در محلي

 را تقاضا متنوع طیف بتوان هك نحوي به شودمي شامل را بازاريابي آمیخته اجزا همه صادراتي، بازاريابي

 در را اثربخشي و كارايي« جهاني-محلي»راهکار پاسخ داد.  جز هر سازيمحلي واسطه به را جهان در

 و جهاني هايشباهت به توجه» میان توازن حفظ در تالش با را مهم اين و دهدمي قرار نظر مد هم كنار

 .كندميدنبال « محلي تمايزات به توجه

 و ايمنطقه بین هايتفاوت به توجه است مداريناحیه نگرش حاصل كه راهکار اين :لیتیچندم راهکار 

 راهکار كارگیري به .نمايدمي خود بازاريابي برنامه تدوين الگوي را منطقه يک درون كشورها شباهت

 در ارپايد و قوي انسجام يک و داده كاهش را سازيهماهنگ هزينه ناحیه، يک كشورهاي همه در مشابه

 كه دهدمي نشان شدن جهاني هاينظريه بررسي.آوردمي ارمغان به بنگاه براي بازرگاني هايفعالیت انجام

 همه حالت هر. كنندتحلیل مي« اقتصاد» ،«سیاست» ،«فرهنگ» عرصه سه در را جهاني پديده انديشمندان،

رابطه میان  باشد ومي« مرو سرزمینيقل» و« اجتماعي سازمان» میان رابطه بر مبتني شدنجهاني هاينظريه

هاي ديگر از طريق انواعي از مبادله برقرار با قلمروهاي سرزمیني كشور (بنگاه و كشور)سازمان اجتماعي 

 فرهنگ، عرصه در و سیاسي مبادله سیاست، و حکومت عرصه در مادي مبادله اقتصاد عرصه در. شودمي

 در مادي مبادله .سازدبرقرار مي را سرزمیني قلمروهاي و عياجتما سازمان میان روابط نمادين، مبادله

 شکل را محیط بازار فرآيند بازاريابي در مادي مبادله مديريت و پذيردمي صورت بازار نام به فضايي

 گسترش الملليبین سطح در و ملي بازار سرزمین قلمرو از خارج به فرآيند اين كه هنگامي .دهدمي

 بنگاه شدنجهاني يا جهاني بازار به ورود منظر اين از .گیردمي شکل الملليبین اريابيباز فرآيند يابد،مي

 مبادله بنگاه سطح در .است ملي سرزمین و قلمرو از خارج بازيگران با مبادله گسترش و آغاز مفهوم به

 .است بررسي قابل الملليبین بازار در فروش و خريد شکل دو به سرزمیني قلمرو از خارج بازيگران يا

 عنوان به آن از كه شودمي هايپديد به منجر خريد طريق از جهاني بازيگران با مبادله گسترش و آغاز

 شودمي ايپديده به منجر فروش طريق از جهاني مبادله آن عکس و شودمي ياد درون روبه شدن جهاني

 سازييکپارچه موجب درون به ور شدن جهاني .شودمي ياد برون به رو شدنجهاني عنوان به آن از كه

كسب  سازييکپارچه باعث برون به رو شدن جهاني و پسرو طور به بنگاه ارزشي زنجیره و كار وكسب 

 پراكندگي حاصل بنگاه، جهاني كامل سازييکپارچه .شود مي پیشرو طور به بنگاه ارزشي زنجیره و كار

 در موجود هاينظريه و هامدل تئوريک نظر طهنق از .بود خواهد جهان سطح در ارزشي زنجیره كامل
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 تقسیم مدرن هاينظريه و سنتي هاينظريه اصلي دسته دو به توانرا مي هابنگاه شدن، الملليبین خصوص

 .كرد

 محصول، عمر چرخه نظريه تولید، عوامل نسبت نظريه نسبي، مزيت و مطلق مزيت هاينظريه سوداگري، مکتب

 به توانمي را پورتر ملي رقابتي مزيت نظريه و كشورها همانندي يا مشابهت نظريه كشورها، اندازه نظريه

 از متأثر به شدت سنتي هاينظريه .كرد تلقي الملليبین ستد و داد سنتي هاينظريه از شاخص نمونه عنوان

 تحلیل و تجزيه سطح در جهاني بازار به ورود موضوع تبیین به و بوده اقتصادي هاينظريه بر مسلط پارادايم

 به .باشندمي شدنجهاني فرآيند كنوني روند بر مسلط هانظريه اين اغلب نیز حاضر حال در .پردازندمي كشور

 اساس بر را خود خارجي تجارت كه رودمي كار به كشورها توصیف براي جديد سوداگري امروزه كه طوري

 عالوۀ. كنندمي اداره صادرات توسعه و واردات يجايگزين همزمان استراتژي طريق از و مثبت بازرگاني تراز

 هاياستراتژي و اهداف در به وضوح  را «مزيت نسبي»و « مزيت مطلق»بنیادين دو نظريه تاريخي  فلسفه آن بر

 . كرد مشاهده توانمي الملليبین تجارت سازمان

 موضوع به قتصاديا هاينظريه از تبعیت به و كشور تحلیل و تجزيه سطح در كه هايينظريه مجموعه میان در

 اهمیّت حايز جهت چند از (198۶) پورتر ملي رقابت مزيت نظريه اند،پرداخته الملليبین پذيري رقابت

 هاياقتصاددان سنتي هاينظريه از گرايانه اصالح بنديجمع يک عنوان به نظريه اين ديگر سوي از .باشدمي

 با پورتر ديگر سوي از و شودمي تلقي اند،پرداخته موضوع به ركشو تحلیل و تجزيه سطح در كه نئوكالسیک

با در « كشور نه و است بنگاه كندمي رقابت بازار در كه موجوديتي»  و بنگاه نظرگرفتن در و كه نکته اين طرح

 فرآيند به نگرش نحوه و تحلیل و تجزيه سطح در عطفي نقطه خود، مدل در صنعت نظر گرفتن بنگاه و

 سطح در همچنان خود پیشین هاينظريه همانند كماكان نیز نظريه اين ولي كند،مي فراهم را شدن لالملبین

 شد الملليبین خصوص در اولیه مطالعات( 1993) بارتلت نظر اساس بر .كندمي عمل كشور تحلیل و تجزيه

 ،(سنتي) هاياز نظريه چ يکهی و بوده اقتصادي پارادايم از متأثر به شدت جهاني، بازار به ورود و هابنگاه

 دوم جريان .است نبوده مديريت و سازمان هاينظريه بر متکي عمده طور به هاشركت شدن الملليبین

 عمده طور به هانظريه اين .دارد چندلر ساختار استراتژي پارادايم در ريشه ها،شركت شدن الملليبین مطالعات

 بر متکي هاينظريه كفايت عدم دلیل به ملیتي چند هايشركت رشد با همزمان دوم جهاني جنگ از پس

 ايشبکه رويکرد يا صنعت بنگاه، هايويژگي و رفتار بر متکي هاينظريه و كرده رشد كشور هايويژگي

 .باشدمي

 الملليبین مدل الگوي نظريه ولز، اي استاپفورد ومرحله شدن الملليبین مدل چندلر، استراتژي ساختار نظريه

 از منشعب هاينظريه و المللي پورتر، نظريه پرلموترنظريه الگوي رقابت بین ساال، آپ مدل و فرانکو، شدن
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 مديريتي هاينظري ديد زاويه از كه دانست شدن الملليبین فرآيند تبیین در پیشتاز هاينظريه  توانمي را آنها

 و تجزيه مختلف سطوح در شدن الملليبین فرآيند از پس هابنگاه رفتار مطالعه اساس بر و (اقتصادي نه)

 .كرد تلقي موضوع پرداخته، شده به صنعت و بنگاه تحلیل

 .دانست  و سیرت و مارچ جوزف باور ،چندلر آلفرد توان مي را الملليبین هايسازمان نظريه بنیانگذاران

 براي سازماني ساختار و ياستراتژ از جديدي مدل ظهور فرآيندي مکتب پردازاننظريه( 1980) دهه نیمه از

 بنیاد هاشركت شدن الملليبین فرآيند خصوص در جديدي پارادايم و اندكرده كشف را ملیتيچند هايشركت

  .نهادند

 بنیانگذاري چندلر وسیله به كه« ساختار -استراتژي» سنتي دكترين (1995) قوشال و باراتلت نظريه اساس بر

هاي شركت» هاينظريه ترتیب اين به .دادمي« هدف، فرآيند، مردم» تريندك به را خود جاي بايد بود، شده

« افقي الملليبین سازمان»پراهاالد و دز، « استراتژي و ساختار چند كانوني»باراتلت و قوشال نظريه « فراملیتي

 را هانظريه اين تمامي مشترک نقطه. گرفت شکل جانسون و وايت و پوينتر و بنگاه چند مركزي فرگوسن

 خارجي شعب باالي استقالل و ماتريسي مديريت كمتر، مراتب سلسله ساختار، بودن ايشبکه در توانمي

 .دانست

 متکي فقط كه هايياستراتژي شود، پوياتر الملليبین محیط چه هر كه كردند استدالل (1990) پوينتر و وايت

 رقابتي هايمزيت از موزايیکي تركیبي كه يزندناگر هاشركت و شوندمي اثرتربي باشند، رقابتي مزيت يک بر

 اقدام باشدخود مي خاص رقابتي مزيت داراي يک هر كه افقي شعب تأسیس به هاشركت بنابراين .كنند ايجاد

 .كنندمي پیدا دست ايشبکه ساختاري به يکپارچه و منسجم شبکه يک در آنها گرفتن قرار هم كنار از و كرده

 صنايع روي ترين چالش پیشاساسي» كه كرد استدالل الملليبین رقابت الگوي مدل حطر با (1988) پورتر

 مختلف كشورهاي در پیوسته هم به شبکه يک قالب در را خود ارزشي زنجیره چگونه كه است آن جهاني

 لبقا در را ارزشي زنجیره اين ها،مشيخط تجانس و هماهنگي از بااليي سطح طريق از سپس و كرده پراكنده

 با ابتدا ملیتيچند هايشركت كه كردند استدالل (1993) قوشال و باراتلت  «.يک شبکه واحد اداره نمايد

 هماهنگي و كنترل براي سپس پرداخته، هافعالیت به دنیا مختلف نقاط در كوچک كارآفرين واحدهاي تأسیس

 را ايشبکه ساختار اين آنها .كنديم اقدام واحد ايشبکه قالب در واحدها اين سازيبا مجتمع آنها میان

 (.200۴، 1ديکر و ژو) .نامیدند ملیتيفرا هايشركت

                                                           
1 Diker & gho 
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 در خارجي شعب شدن تخصصي عنوان به را جهاني يکپارچگي و شدن الملليبین (198۶) دز و پرهاالد

 يک کیلتش براي آنها میان ارتباط برقراري و میزبان كشور رقابتي هايمزيت با مناسب مختلف هايزمینه

 .كردند تعريف ملیتي چند توزيع و تولید شبکه

 «هاي رقابتي چند گانهجهان وطن با مزيت» شركت عنوان به را هتراكي ساختار( 198۶) همکاران و هدالند

 طور به مركزي دفتر وظايف كه كردند معرفي شركا و شعب از ايمجموعه از ايپیوسته به هم شبکه قالب در

 هانظريه اين تمامي مشترک نقطه .واگذار شده خارجي شعب به استراتژيک هاينقش و شده پراكنده جغرافیايي

 تأثیر با هاشركت شدن الملليبین ادبیات ترتیب اين به و بوده ايشبکه رويکرد ساختار بودن ايشبکه در

 قرار توجه مورد لملليابین هايشبکه با پیوندي هم قالب در را ها بنگاه شدن الملليبین فرآيند از پذيرفتن

 .دهدمي

 نشان جهاني بازار به ورود هايمدل و الملليبین دادوستد هاينظريه با مرتبط ادبیات بررسي كلي طور به

.  شوندمي تقسیم دسته چهار به تحلیل و تجزيه سطح نظر نقطه از موجود هايمدل و هانظريه كه دهدمي

 در را الملليبین پذيريرقابت موضوع (الملليبین ستد و داد سنتي هاينظريه اغلب) هانظريه اين از برخي

 صنعتي، اقتصاد حوزه پردازاننظريه ساير و پورتر .دهندمي قرار توجه مورد كشور تحلیل و تجزيه سطح

 ديگر برخي كه حالي در اند؛كرده مطالعه صنعت تحلیل و تجزيه سطح در را الملليبین پذيريرقابت موضوع

 دهند.توجه قرار مي مورد بنگاه تحلیل و تجزيه سطح در را الملليبین پذيريرقابت موضوع پردازانظريهن از

 

 المللی شدنهای فرآیند بینمدل 2-2-1-8

ند ها از لحاظ قرار گرفتن بر روي پیوستار فرآيشركت. المللي شدن به معناي توسعه صادرات استفرآيند بین

هستند و در هر مرحله از اين فرآيند نیاز به خدمات متفاوتي جهت توسعۀ صادرات لمللي شدن متفاوت ابین

لف مورد مخت هها مورد توجه تحقیقات تجربي بسیاري بوده و از ديدگاالمللي شدن شركتفرآيند بین. دارند

 .بررسي قرار گرفته است

 ( هاي يومدل) مدل مکتب آپ ساال. 1

 هاي اي(دلهاي مبتني بر نوآوري )ممدل. 2

 هاي شبکهمدل. 3

 مدل مبتني بر منابع. ۴

 

 مدل آپ ساال 2-2-1-9
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ها ابتدا وارد المللي شدن به صورت مرحله به مرحله است كه بر اساس آن شركتاين مدل فرآيند بین

مده تئوري قسمت ع. شوند كه داراي فاصله فرهنگي يا رواني اندكي نسبت به كشور مبدا هستندكشورهايي مي

بین بازار داخلي و كشور میزبان استوار است اين فاصله رواني بین « فاصله رواني»وهانسون و اوهلن بر ايده ج

واند تها در فرهنگ، زبان و شیوه تجارت ميها با تفاوتشباهت. تواند واقعي يا يک تصور باشددو كشور مي

واند مانع جريان آزاد اطالعات از بازار داخلي تفاصله رواني زياد مي. برقراري رابطه را تسهیل يا مشکل نمايد

هاي سوئدي بر اساس تجربیات وسیع خود در مورد شركت( 1977)1جوهانسون . به بازار خارجي گردد

 اند:المللي را به ترتیب زير تقسیم كردههاي ورود به بازارهاي بینشیوه

 (صادرات اتفاقي) صادرات موردي. 1

  صادرات از طريق نماينده. 2

 صادرات از طريق شعبه . 3

 تولید در يک كشور خارجي. ۴

اي هالمللي شدن قرار دارد و در حركت شركت به سوي ساير اشکال فعالیتصادرات در مرحله اول فرآيند بین

 در اين. گذاري مستقیم نقش مهمي داردهاي مشترک، و سرمايهتجاري از قبیل اعطاي امتیاز خاص، همکاري

از اطالعات در مورد بازارها و ( كسب، ادغام و استفاده تدريجي)المللي شدن به صورت مدل فرآيند بین

در مدل آپ ساال مفهوم تعهد .گرددهاي خارجي و افزايش تعهد نسبت به بازارهاي خارجي تعريف ميفعالیت

توان بر اساس به بازار خارجي مركب از دو عامل است. میزان تعهد منابع و درجه تعهد. اولین عامل را مي

گذاري مورد نیاز به عنوان مثال بر حسب منابع بازاريابي، سازماني و منابع تعريف نمود. جوهانسون و سرمايه

ين دهد به االمللي شدن را از لحاظ يادگیري فرآيندي يا تجمعي مورد توجه قرار مي( فرآيند بین1977اهلن )

ردد. گگردد و منجر به افزايش تعهد شركت ميبازار كسب ميترتیب كه دانش از طريق تجربه در بازار، كه در 

دهد. وق ميالمللي شدن سها را بیشتر به سوي بینگردد و شركتافزايش تعهد نیز منجر به افزايش يادگیري مي

رار هاي جاري است. اساس مدل بر اين قتاكید اساسي تئوري مذكور بر يادگیري تجربي از طريق انجام فعالیت

اد ها بیشتر ييابد به عبارتي ديگر هر چه شركتكه چگونه عدم اطمینان از طريق يادگیري كاهش مي دارد

شود و در نتیجه تعهد آنان به اين بازارها گیرد داراي عدم اطمینان كمتري نسبت به بازارهاي خارجي ميمي

 (.1977يابد )جوهانسون و اهلن، افزيش مي

 

 

                                                           
1 johanson 
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 های ای(ن بر نوآوری )مدلالمللی شدمدل بین 2-2-1-10

نمايد كه در فرآيند ورود به كشورهاي خارجي ( بحث مي1981سازد. ريد )ها را دشوار ميبیني حركتپیش

هاي ورود بوده و ( شامل شیوه1980هاي كوچک و بزرگ تمايز قائل شد. مدل كاوسگیل )بايد بین شركت

 یم نموده است:مرحله مجزا به شرح ذيل تقس 5رفتار صادراتي را به 

 .  مرحله قبل از صادرات1

 .  صادرات واكنشي2

 .  صادرات موردي 3

 .  صادرات فعالنه۴

 .  صادرات متهدانه 5

 

 مدل نگرش شبکه 2-2-1-11

ه المللي شدن پرداختند. ادبیات  مربوط ببراساس مدل آپ ساال و از ديدگاه شبکه به بررسي فرآيند بین

 كنند بلکه از طريق برقراري روابط گوناگوني با عرضهدر انزوا فعالیت نمي هاكند كه شركتشبکه بحث مي

نند. كهاي تجاري فعالیت ميكنندگان، مشتريان و رقبا و سايرين به عنون مثال كارگزاران دولتي، سازمان

ه ك اي از روابط با وابستگي داخلاين گونه روابط در طي زمان نه تنها توسط طرفین بلکه از طريق شبکه

 (.199۴يابد )اندرسون و همکاران، خود نیز بخشي از آن هستند ايجاد و توسعه مي

يگر هاي دفرضیه اصلي مدل شبکه بر اين اساس قرار دارد كه هر شركت بر منابعي كه توسط شركت

 كنند.هاي خود در شبکه پیدا ميها به اين گونه منابع از طريق موقعیتشود و شركتكنترل مي

وچک ها كها و تالش استراتژيک به منظور افزايش ظرفیت شركت( معتقد است كه همکاري199۴) 1بورچ

 گیرد.المللي شدن انجام ميدر تالش بر غلبه به مشکالت بین

نها دهد. آالمللي شدن را مورد توجه قرار ميريزي استراتژيک و ايجاد شبکه در بین( برنامه1993) 2ولش

ت ها ممکن اسدهند. شركتنقش مهم يادگیري در شبکه را مورد توجه قرار ميبا اتکا به ديدگاه شبکه 

جهت دسترسي به منابع يا به طور عمودي در رابطه با جريان كاال و يا به طور افقي از طريق همکاري با 

سازماني  ريالمللي شدن، با يادگیها در بینها و استفاده از شبکهرقبا نمايند. به عبارتي ديگر ورود به شبکه

 هاي مهم در شبکه شركتمرتبط است. بخش مهمي از منابع سازماني شركت از طريق ايفاكنندگان نقش
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ا( هها )مثال نمايندهكنندگان، مقامات دولت میزبان، واسطهو از طريق برقراري روابط با مشتريان، عرضه

 (.1993، 1گردد )اسنوادگراسايجاد و حفظ مي

واند به صورت تاستراتژيک ايده اصلي مبني بر اين است كه روابط يک شركت ميالمللي شدن و شبکه بین

دهد الملل فعالیت انجام مي(. شركتي كه در تجارت بین1993ها عمل كند )ولش، پلي به ساير شبکه

هاي كشورهاي خارجي استفاده كند. شركتي از طريق تواند از اين گونه روابط جهت ورود به شبکهمي

تواند به تخصص، منابع و دانش در دسترسي پیدا كند كه در غیر اين هاي ديگر ميبا شركت كار كردن

المللي هاي ديگر بینصورت امکان فراهم كردن آن را نداشت. به طور كلي ديدگاهاي شبکه وراي مدل

وابط ر المللي شدن تحت تأثیر انواعبراي بین هاي شركتكند كه استراتژيرود و پیشنهاد ميشدن مي

لمللي اگیرد. اين به اين معنا است كه اين گونه روابط ممکن است پیشرفت بینموجود در شبکه قرار مي

 شدن را تسهیل نموده و يا از آن ممانعت به عمل آورد.

 

 مدل مبتنی بر منابع 2-2-1-12

نبع يا راند به عنوان مهاي قابل نگهداري و منحصر به فرد شركت را ديدگاه مبتني بر منابع تمركز بر ويژگي

اقتصادي دانسته كه تقلید از آن بسیار پرهزينه است. منابع هر شركت شامل تركیبي از منابع ملموس و غیر 

ها منحصر به فرد  هستند و شركت مالک آنها بوده و با بر آنها كنترل دارد و ملموس است كه براي شركت

 گردد. تبديل به كاالها و خدمات مي

 كند:هفت نوع منبع به شرح زير پیشنهاد مي(.1993، 2س)اسنوادگرا

 «اندازه و نوع سرمايه».  مالي 1

 «محل كارخانه، دسترسي به منابع خام، حمل و نقل غیره».  فیزيکي 2

 «كاركنان و مديران».  منابع انساني 3

 «كاال و فرآيند».  تکنولوژي ۴

 «تصوير، مارک، وفاداري، اعتماد، نیت خوب».  شهرت 5

 «هاي مديريتسیستم».  منابع سازماني ۶

 .  روابط شركت7

 كند كه عبارتند از: ( پنج نوع منبع را پیشنهاد مي199۴وردين و ويلیا مسن )

 «به عنوان مثال وفاداري مشتريان»هاي مشتريان . دارايي1
                                                           
1 snovadgeras 
2 snovadgeras 
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 «ها و وفاداري توزيع كنندگاندسترسي به كانال»هاي كانال . دارايي2

 ي دادهها. دارايي3

 «دانش فني، تجربه بر حسب وظیفه»هاي فرآيند . دارايي۴

 هاي مربوط به دانش بازار. دارايي5

 

( 1991ي )المللي شدن كه توسط بارنديدگاه مبتني برمنابع در بعضي از موارد با مدل توسعه يافته مراحل بین

 هاي  و دانش فني مناسب استارتالمللي مستلزم توسعۀ و مهارائه شده است مطابقت دارد. يادگیري بین

هاي خود همگن نیستند در نتیجه از لحاظ ها از لحاظ منابع و توانائي(. چون شركت2000 5)ولف و پت،

ها با يکديگر تفاوت دارند. با وجود اين يک شركت ممکن است قادر به فرموله كردن و اجراي استراتژي

(. چیزي كه 199۴ ۶المللي نگردد )تالمن و اينکويست،بینالمللي خاصي باشد ولي هاي بینانجام فعالیت

ملل الالمللي شدن ضرورت دارد وفق منابع و استراتژي جهت هدايت فرآيندهاي بینهاي بیندر فعالیت

استراتژيک  گذاريتواند بدون كسب دانش فني مناسب يا سرمايهالمللي نميهاي بیناست. بنابراين فعالیت

 شركت تحقق يابد. ان انداختن منابع مورد لزوم براي فعالیتدر ذخیره و به جري

 ويژگي داشته باشد: ۴منابع يک شركت بايد (.1993، 1)اسنوادگراسبه نظر 

 برداري نمايدهاي بهرهالف( با ارزش باشد به اين معنا كه از فرصت

 ب( در بین رقباي كنوني و بالقوه نادر باشد

 ج( به طور ناقص قابل تقلید باشد

 د( نتواند جانشیني براي اين منابع با ارزش كه يا نادر بوده و يا يا به طور ناقص تقلید هستند پیدا كرد.

 كه دارند آن بر تأكید مديريت و اقتصاد حوزه در آن از منشعب هاييهنظر كلیه و منابع بر متکي رويکرد

 فردي به منحصر و كمیاب ارزشمند هايتقابلی يا هاداراي بايد الملليبین بازار در رقابت براي هاشركت

. يابند دست رقابتي مزيت به آن پايه بر تا باشد تقلید و جايگزيني قابل غیر كه باشند داشته اختیار در را

 منابع از نه هاشركت رقابتي مزيت كه كندمي پیشنهاد استراتژيک مديريت در جديد تحقیقات چه اگر

 در ولي گیرد،مي سرچشمه و هاشركت ساير با استراتژيک ائتالف ي،نوآور استراتژيک اقدامات از بلکه

 .كنندمي عمل بنگاه تحلیل و تجزيه سطح در همچنان نیز هانظريه از دسته اين حال هر

با « سرمايه اجتماعي» قبیل از تفاهیمي طرح با كه است هاييمدل و هانظريه برگیرنده در گروه، چهارمین

 آنها استراتژيک روابط براساس را جهاني بازار به ورود براي بنگاه رقابتي انمنديبا تو« مزيت مشاركتي»

                                                           
1 snovadgeras 
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 1كانتر كه واقعیتي مثال براي .كنندمي تحلیل الملليبین گستره يک در و بازار بازيگران و هاشركت ساير با

 كسب برتر، لکردعم براي مبنايي عنوان به امروزه كند،مي ياد مشاركت بر مبتني مزيت عنوان به آن از

 و هامدل كلیه و ايشبکه رويکرد است،  مطرح المللي بین سطح در پذيريرقابت و محوريشايستگي

 .قرار داد گروه اين در توانمي را آن از منشعب هاينظريه

 موضوع به مجزا و متفاوت منظر دو از موجود هايمدل و هانظريه استراتژيک رويکرد نظر نقطه از

 براي رقابتي مزيت كه استوارند فرض اين بر هانظريه اين اغلب هولنسن، نظر اساس بر .پردازندمي

 يک عنوان به متمادي سالیان رويکرد اين .شودمي حاصل رقابتي بسیار محیط يک در فقط هاشركت

 فلسفه بر اساسي طور به و باشدمي مسلط بازاريابي مخصوصاً و مديريت و اقتصاد حوزه در پارادايم

 و جنگ يک صحنه بازار وي هايآموزه از متأثر هاينظريه كلیه و پورتر ديدگاه از. است استوار تعارض

 همه شامل باختي و برد بازي يک عنوان به بازاريابي استراتژي بنابراين و باشندمي مخاصمه طرفین رقبا

 كه حالي در گیرد؛مي شکل خصمانه و آمیز رقابت رفتارهاي اساس بر رقبا از گرفتن سبقت براي تدابیر

 مثبت نقش بر آن تأكید كه است كرده ظهور( 1990، رو 199۴)كانتر  ديگري مکتب گذشته دهه در

 مزيت منبع پنج مدل مانند هانظريه دستۀ از اين ت.اس صنعت بازيگران میان رقابت مقابل در همکاري

 پذيريرقابت كسب براي اركتمش بر تعارض جاي به كه كردند معرفي را جديدي رويکرد مشاركتي

 .باشندمي متکي الملليبین

 الملليبین»ها موجود مدل و هانظريه اتفاق به قريب اكثر شدن، الملليبین فرآيند گیريجهت نظر نقطه از

 (المللي شدن رو به برونبین)را به عنوان يک فرآيند تهاجمي حاصل هم پیوندي جهاني پیشرو  «شدن

 هم پیوندي جهاني و گیرندمي نظر در خارج در تولید يا فروش نمايندگي تأسیس صادرات، طريق از

 الملليبین) هاشركت شدن الملليبین براي مکانیزمي عنوان به را (درون به رو شدن المللي بین) پسرو

 توانمي موجود هايمدل بررسي از بنابراين .گیرندناديده مي سادگي را 5(جهاني يابيمنبع طريق از شدن

 تحلیل و تجزيه سطح يک زاويه از را جهاني بازار به ورود موجود هاينظريه از يک هر كه گرفت نتیجه

 بر متکي رويکرد مبادله، هزينه) نظري رويکرد يک اساس بر و (الملليبین روابط كشور، صنعت، بنگاه،)

 جهاني) استراتژيک گیريجهت يک از و (شبکه رويکرد جهاني، بازار به ورود روندهاي و مراحل منابع،

 از تنهايي آنها از يک هیچ لذا اند،داده قرار توجه مورد (بیرون به رو شدن جهاني يا درون به رو شدن

 توسعه حال در كشورهاي در فعال هايشركت استراتژي تبیین براي كاملي پذيريتعمیم و جامعیت

 و داريسرمايه نظام بر حاكم مفروضات مبناي بر هامدل اين همگي ديگر سوي از باشند،نمي برخوردار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



26 
 

 ملیتيچند آسايغول هايشركت رفتارهاي تحلیل اساس بر آنها اغلب و گرفته شکل رقابتي و آزاد بازار

 چون هم منتخبي هايمدل و اندشده تئوريزه جهاني بازارهاي به ورود از پس

گرفتن بیش از يک سطح تجزيه و تحلیل به موضوع اند تا در نظر نیز كه تالش كرده 1«مدل تلفیقي دانینگ»

جهاني  بازار به ورود هايروش از خاصي شیوه خصوص در گیريتصمیم تبیین نگاه كنند صرفاً به

 .اندمانده محدود (خارجي مستقیم گذاريسرمايه)

 در فعال محلي هايشركت سازماني و محیطي مشخصات براساس ترجامع هايمدل توسعه بنابراين

 باشند،مي جهاني بازار به ورود تالش براي بازار شدن جهاني با مواجهه در توسعۀ كه حال در كشورهاي

تولیدي و  صنايع راهگشاي تواندمي بلکه كندمي كمک موجود علمي هاينظريه غناي به تنها نه تواندمي

 در «استانداردسازي»سر بر بحث 1970 دهه در .باشد بازار شدن جهاني فرآيند با مواجهه صنعتي در

 ، 1990دهه در و «سازيبومي  مقابل در سازيجهاني» موضوع 1980 دهه در ،«تطابق يا تعديل» مقابل

 آيا كه بود اين اساسي سوال و شده مطرح «بومي شرايط به پاسخگويي مقابل در جهاني يکپارچگي»

مي میسر را بازاريابي آمیخته يجهان استانداردسازي امکان جهان، سطح در مشتريان ذائقه شدن يکسان

 سازد؟

اولین تالش براي تحقیق تجربي در مورد موضوع استراتژي بازاريابي در روش استانداردسازي/ انطباقي 

باشند. از از پیشگامان در اين عرصه مي 2صورت پذيرفت، و سورنسون و ويچمن 1970ي در اواسط دهه

ر ها داين موضوع صورت پذيرفت و دو سوم از پژوهش آن به بعد، رشدي تصاعدي در امر تحقیقات در

المللي را انجام گرفتند. تاحدي، اين تحقیقات موضوع جهاني شدند و بازار تجاري بین 1990ي دهه

ند. اكنند، و نیرويي محرک براي مباحث شديد و مفهومي در میان محققان در اين زمینه بودهمنعکس مي

تحقیقاتي بادوين و همکارانش، كه پژوهشي طولي را درمورد روش به طور ويژه، به استثناي كار 

هاي ديگر همگي داراي ماهیتي يک استاندارسازي/انطباقي در بیش از سي سال انجام دادند، پژوهش

  اي بودند.بازه

 كدام هر در را بازار سهم حداكثر بخواهیم ما اگر كه هستند مختلفي نیازهاي داراي مختلف بازارهاي

 استراتژي از استفاده آن به كه كنیم طراحي بازار هر با متناسب را متفاوتي بازاريابي آمیخته بايد باشیم داشته

  .گويندمي تعديل

 و هاشركت بقاي امکان جهاني بازارهاي هايواقعیت به توجه با گويدمي لويت تئودر ايده اين مقابل در

 بايد شوند موفق بخواهند كه هاييشركت ،داشت نخواهد وجود جهاني بازارهاي در موفقیت كسب

 كاالهاي مشابه، نیازهاي اين با متناسب و شناسايي دارد وجود مختلف بازارهاي در كه را مشابهي نیازهاي
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 براي مشابه بازاريابي آمیخته از استفاده لويت عبارتي به. دهند قرار استفاده مورد را ايشده استاندارد

 صورت درهر .گويند استاندارسازي استراتژي آن به كه كندمي توصیه را ختلفم بازارهاي مشابه نیازهاي

 ارائه امکان عدم آن دلیل و دارد قرار استانداردسازي و تعديل نهايي دوحد مسلماً بین آلايده نقطه

 .بازارها است در شده استاندارد بازاريابي آمیخته يا و استاندار شده محصوالت
 

 

  بازاریابی استراتژی صلیا هایگونه 2-2-1-13

 تخصیص روي بر بازاريابي استراتژي اصلي تمركز آيد،برمي مختلف مطالعات بررسي از كه گونه همان

 .است سازمان اهداف به نیل منظور به بازاريابي هايفعالیت و منابع بین هماهنگي ايجاد منابع و مناسب

 براي خاص هدف بازارهاي تعیین بازاريابي، استراتژي قلمرو خصوص در حیاتي مسئله ترتیب اين به

برنامه  اجراي و طراحي طريق از هاشركت آن از بعد و است خاص محصول يک يا محصول خانواده يک

 رقابتي مزيت كسب هدف، بازار  بالقوه مشتريان هايخواسته و نیازها مبناي بر بازاريابي آمیخته به مربوط

 (.1989، 1واكر و همکاران)دهند مي رارق خود كار دستور در را افزايي هم و

 اين از و است سازمان منابع و سازماني درون عملیات از ناشي رقابتي مزيت كه كنندمي ادعا تولیدگراها

 محصوالت، كیفیت چون مواردي قالب در مزيت اين .يافت دست رقابتي هايمزيت به توانمي طريق

 بر تمركز از حاصل همگي كه كنندمي تعريف نوآوري و كارآمد عرضه زنجیره پايین، شده تمام قیمت

 اساس بر بايستي سازماني راهبردهاي كه هستند مدعي بازارگراها . است سازماني درون هايشايستگي

 به را كنندگيتعیین و الويت حقیقت در .گردد تدوين دروني الزامات سپس و مشتري و بازار الزامات

 ديگر چیز هر بر مقدم را سازماني هايشايستگي و منابع تولیدگراها مقابل، در .دهندمي آن عوامل و بازار

 كه كندمي تعیین كه است آن منابع و سازمان اين كه كنندمي استدالل آنها .دانندمي راهبرد تدوين در

 چگونه كه است اين اصلي سوال .چگونه باشد كننده تعديل محیطي عوامل و باشد چگونه حركت مسیر

 اين به گويي پاسخ براي كاربردي و بنیادي تحقیقات نمود؟ برقرار را فوق مسائل در هماهنگي انتومي

به  را تولید راهبرد و راهبردي مديريت الگوهاي و هاتئوري مفاهیم، شامل نوپايي و جديد حوزه سوال

 :از رتندعبا كه نمود بنديطبقه گروه سه در توان مي را شده مطرح الگوهاي  .است آورده وجود

 عقاليي الگوهاي (الف 

 طبیعي الگوهاي (ب

 جانبههمه الگوهاي (ج

                                                           
1 Vaker et al 
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 عقاليي گیريتصمیم و رسمي فرايندهاي مبناي بر راهبرد عقاليي، نگرش براساس :عقالیی الگوهای (الف

 طرفه يک رابطه يک تر،پايین سطوح راهبرد و سازمان سطح راهبرد بین نگرش، اين در .شودمي تدوين

 كننده تعیین كه اصلي ديدگاه دو تولید راهبرد عقاليي الگوي بررسي در .دارد وجود پايین به االب از و

 چگونگي و هاروش از ايمجموعه برگیرنده در(فرايندي  ديدگاه شامل هستند تولید راهبرد تدوين نحوه

 (كنندمي تعیین را تولیدي هايقابلیت كه اصلي وظايف تعريف) محتوايي ديدگاه و( تولید راهبرد تدوين

 .است

 به حصول ابزار تنها صرفاً تواننمي را هاسازمان معتقدند طبیعي ديدگاه طرفداران :طبیعی الگوهای( ب

 شرايط با را خود كوشندمي كه هستند اجتماعي هايگروه از متشکل آنها بلکه دانست مشخص هايهدف

 )تولید مانند) كاركرد واحدهاي راهبرد تدوين براي ندكن حفظ و داده وفق برندمي سر به آن در كه ايويژه

 يا طبیعي الگوهاي در .گذارند تأثیر نیز موقعیتي عوامل باالتر، سطوح راهبرد بر عالوۀ طبیعي الگوهاي در

 تولیدي سیستم دهنده تشکیل كه تولید فناوري و هافعالیت انتخاب در تصمیمات از ايمجموعه انتخابي،

 گذارتأثیر و مهم بسیار اجتماعي و نهادي عوامل نقش تصمیمات اين در .هستند تولید ردراهب بیانگر است

 .است

 هاگیرياندازه تمام كه است اينقطه يا محل 1مرجع، نقاط راهبرد مرجع نقاط نظريه كاربرد :جانبه همه الگوی (ج

 كه هستند ارجاع نقاط و هاهدف انعنو به راهبرد مرجع نقاط و شودمي سنجیده آن با مقايسه در هاانتخاب و

 افراد به سازماني هاياولويت كردن مخابره در و راهبرد تصمیمات اتخاذ ها،گزينه ارزيابي در آنها از مديران

  .كنندمي استفاده شانسیستم كلیدي

 مناسب عملیات و اقدامات انجام يا و راهبرد هماهنگي به دستیابي جهت در را راهبرد مرجع نقاط سازمان،

 و عناصر همه اگر و هستند هماهنگي براي نقاطي راهبرد، مرجع نقاط ديگر، عبارت به نمايدمي انتخاب

 به نتايج براساس آيدمي وجود به جانبه همه هماهنگي يک نمايند هماهنگ آن با را خود سازمان، هايسیستم

 زير و هاسیستم از يک هر الگوهاي شناسيگونه براي گرفت نتیجه توانمي قبلي تحقیقات از آمده دست

-را انتخاب نموده و سپس اقدام به گونه «اعلم مرجع نقاط»بايد از بین مرجع گفته شده  سازمان، هايسیستم

 صادق نیز راهبرد سطوح از يک هر در مختلف راهبردها شناسي گونه خصوص در موضوع اين .شناسي نمود

 بررسي و تحقیق سازمان روي بر كه كارشناساني و پردازاننظريه ان،دانشمند كه كندمي بیان هال ريچارد. است

 سازمان بودن اثربخش مفهوم .اندنموده آغاز آن اثربخشي موضوع  با را خود كار ناآگاهانه، يا آگاهانه اند،كرده

 توجه به دارد بستگي خیر، يا است اثربخش سازمان يک بگويیم كه اين ديگر عبارت به است نسبي مفهوم يک

 هال .محیطي عوامل و جمعي ابواب زماني، چارچوب ها،هدف درباره سازمان بر حاكم هايارزش و سازمان
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 مرجع نقطه دو از كنندمي استفاده اثربخشي الگوي چه از ها سازمان يک هر كه دهد نشان بتواند اينکه براي

 / شديد(كنترل  میزان .2   )خارج / اخلد محیط(سازمان  توجه كانون .1 :از عبارتند كه است نموده استفاده

 را اثربخشي الگوي چهار مذكور مرجع بعد دو از استفاده با و مختلف اثربخشي الگوهاي بررسي با وي( كم

 :كندمي عنوان

 مهم سؤال چند قالب در اصلي موضوعات تولید راهبردهاي مبحث در :تولید راهبرد مرجع نقاط.  1

-شکل جهت .باشدمي تولید راهبردهاي تدوين در اصلي زيرساختارهاي هدهند نشان كه شوند مي مطرح

 محیطي عوامل از رقابتي هايمزيت آيا سازمان بیرون از يا است سازمان داخل در تولید راهبردهاي گیري

 در نقشي چه و چیست تولید اصلي وظیفه گیرند؟مي نشأت (قوت نقاط( داخلي منابع يا و )هافرصت(

 تمامي كه دهد ارائه را معیارهايي تواندمي سؤاالت اين به پاسخگويي دارد؟ كار و كسب عملکرد

 راهبرد مرجع نقاط مفهوم اساس بر .نمود هماهنگ و بنديدستۀ اساس اين بر توانمي را تولید راهبردهاي

 تمركز بر تاكید سوم سوال و دارد آن خارج يا داخل به سازمان نگرش جهت و توجه بیانگر اول سؤال دو

 .دارد )نتیجه و فرايند) تولید عملیات داخلي

 نکته اين بر تولید نظرانصاحب كلیه) كنترل بعد (عملیات تمركز :تولید اول راهبرد مرجع نقاط 1-1

 در تولید وظیفه همان حقیقت در هاقابلیت اين اما كندمي ارائه را هاييقابلیت تولید كه دارند تاكید

 و منابع از درست استفاده در اولي .كندمي تقسیم اصلي دسته دو به را وظیفه ناي نانگ كه است سازمان

 محصوالت و نوآوري قالب در كه جديد هايارزش خلق وظیفه دومي و است تولیدي عملیات كارايي

 خلق و عملیات كارايي( اصلي وظیفه دو اين تولید راهبرد هايبنديدستۀ تمامي .گرددمي تعريف جديد

 میزان عنوان تحت را تولید عملیات كارايي نانگ .اندكرده بیان مختلف عناوين با را (جديد يهاارزش

 وي كندمي بیان هزينه كاهش و فرايند كنترل بهبود، راهکارهاي فرايند، بر تمركز منابع، از مؤثر استفاده

 تولید فرايند يپذيرانعطاف جديد، محصول توسعۀ توسعۀ، و تحقیق را جديد هايارزش خلق همچنین

 راهبرد مرجع نقاط كنترل میزان بعد براساس تواناين بعد را مي .كندمي تعريف افزوده ارزش خلق و

 و است شديد و زياد كنترل است كارايي بر عملیات تمركز كه هنگامي كه معني اين به .دانست مطابق

 .است پذيرانعطاف و كم كنترل باشد جديد ارزش خلق بر عملیات تمركز اگر

 نگرش دو قبلي هايبخش در) توجه كانون بعد( تولید توجه جهت: دوم تولید راهبرد مرجع نقاط   

 .گرديد مطرح گرامنبع نگرش و بازارگرا نگرش عنوان تحت تولید راهبردهاي تدوين به اصلي

 است آن هديداتت و هافرصت و بیروني محیط به تولید توجه جهت بیانگر تولید به :گرابازار نگرش    

 .كندمي مشخص را تولید راهبردهاي اصلي مسیر و
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 توانمي لذا كندمي گرنماين را منابع مديريت و داخلي قوت نقاط به تولید توجه جهت :گرامنبع نگرش  

 .داخلي و بیروني هماهنگي براي است مبنايي عملیات راهبرد كه گفت

 كه هنگامي كه معني اين به دانست مطابق راهبرد مرجع نقاط توجه مركز بعد با توانمي را بعد اين 

 منابع به تولید توجه جهت اگر و است بیرون به سازمان توجه مركز است بازار سمت به تولید جهت

 نقاط آنکه از پس تولید راهبردهاي شناسي نوع و بنديدسته .است داخل به سازمان توجه مركز باشد

 اين در را تولید راهبردهاي انواع كلیۀ توانمي اكنون شد ناساييش تولید راهبردهاي راهبرد، مرجع

 .كرد ارائه آنها از مناسبي شناسينوع و نمود بنديدستۀ چارچوب

 راهبردی مرجع نقاط اساس بر صادرات هایراهبرد شناسیگونه 2-12 

 :دارد وجود راهبرد نوع چهار سازمان، سطح در خدمات و كاالها صادرات براي

 داخلي انعکاس هبردرا. 1

 محلي -جهاني راهبرد. 2

 جهاني راهبرد. 3      

 تحلیل و تجزيه از حاصل نتايج و ارشد مديران تفکر ها،راهبرد اين بنیان كه مبادله  -واكنشي راهبرد. ۴

 (.1980 كیگان،( ت اس محیط

 

درباره  گیريتصمیم ،بگیريم نظر در پويا فرايندي را سازمان خدمات و همچنین اگر صادرات محصوالت 

 خدمات، و صادرات كاالها فرايند در هانظام زير اين .شود انجام فرايند اين در بايد اصلي، فعالیت سه

 راهبرد نوع چهار .هستند المللبین بازار آمیخته نظام زير و المللبین بازار به ورود هدف، بازار انتخاب

 (.2001، 1كاتلر)دارد.  وجود صادراتي هدف بازار انتخاب براي

 همگن بازارهاي بر تمركز راهبرد. 1 

  همگن غیر بازارهاي بر تمركز راهبرد. 2

  همگن بازارهاي در تنوع راهبرد. 3

 همگن غیر بازارهاي در تنوع راهبرد. ۴

  :دارد مزيت نوع سه سازمان، در ورود راهبرد انتخاب( 1998) دانیل و رودباخ اعتقاد به همچنین 

 مالکیت از شينا مزيت.  1

                                                           
1 katler 
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 موقعیت از ناشي مزيت.  2

 شدن الملليبین هايمزيت.  3

 مزيت با استراتژيک اتحاد راهبرد موقعیت، از ناشي مزيت با مستقیم غیر و مستقیم صادرات راهبردهاي 

 هماهنگ شدن الملليبین از ناشي مزيت با خارجي مستقیم گذاريسرمايه راهبرد و مالکیت از ناشي

 نیازهاي رفع منظور به الملل،بین آمیخته راهبرد چهار از يکي ها،شركت صادرات حوزه در .هستند

 :گیردمي قرار استفاده مورد هدف بازار

 استاندارد كامالً بازاريابي آمیخته راهبرد. 1

  استاندارد بازاريابي آمیخته راهبرد. 2

  محلي بازاريابي آمیخته راهبرد. 3

 محلي كامالً يبازارياب آمیخته راهبرد. ۴

  و خارجي هماهنگ باشد. داخلي، بازاريابي كاركرد با سازمان بازرگاني نظام در بايد مذكور راهبردهاي

 

 خارجی بازار به ورود هایاستراتژی 2-2-1-14

 اين محققان و پژوهشگران توسط الملليبین بازارهاي به ورود هاياستراتژي از مختلفي هايبنديدستۀ

 صرف میزان تولید، محل مالکیت، میزان جمله از مختلفي مباني هابنديدستۀ اين .است دهش انجام حوزه

 . است داشته منابع

 صادراتی هایداخل یا استراتژی در تولید هایاستراتژی 2-2-1-15

 جهت اولیه انگیزه .است صادرات خارجي بازارهاي به ورود راه ترينريسکكم و ترينساده :صادرات

 صادرات .است سربار جذب منظور به آن در كار و كسب انجام يا بازار از استفاده و گیريبهره صادرات،

 چند يا يک با شركت روش، اين رد :مستقیم صادرات گیردمي صورت غیرمستقیم و مستقیم شیوه، دو به

  .است ارتباط در كشور يک در فروش عامل

 فروش جهت هاي ضروريفعالیت كلیۀ كه ايندنم اقدام مستقیم صادرات به توانندمي هاييشركت

 كنترل بیشتر، فروش مستقیم صادرات مزاياي از .بگیرند عهده به مقصد كشور در را خود محصوالت

 معايبش از و است صادرات در شركت بیشتر تخصص و تجربه ايجاد و بیشتر بازار اطالعات بیشتر،

  .(1390 پور، اسماعیل) است بیشتر هزينه
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 خود محصوالت خودي كشور هايواسطه از استفاده با شركت كه است معني اين به :یرمستقیمغ صادرات

 غیرمستقیم صادركننده شركت، يک زماني ديگر عبارت به. رساندمي خارجي مشتريان دركشورهاي به را

 هیچ شركت منظور اين براي اينکه بدون برسد، فروش به خارجي بازارهاي در محصوالتش كه است

 يا و بازار انتخاب روي بر كنترل روش اين در .دهد انجام شركت داخل در را خاصي فعالیت گونه

 (.1390 ،پوراسماعیل) است محدود بسیار بازاريابي، ها،استراتژي
 

 صادراتیغیر هایاستراتژییا  خارج در تولید هایاستراتژی 

 .نیست مناسب يا و امکانپذير صادرات طريق از خارجي بازارهاي به ورود ها،شركت همه براي همواره

 يا و ترغیب خارجي كشور يک در محصوالتش تولید در را شركت يک است ممکن متعددي عوامل

 خريد اند،افتاده خارجي بازارهاي در تولید فکر به دير كه هاشركت از برخي براي .نمايد مجبور حتي

 يک كه هنگامي .باشدمي بازار به ورود وشر ترينسريع آن، با همکاري يا و خارجي، فعال شركت يک

 هاياستراتژي از تواندمي شود بازار آن وارد خارجي كشور يک در تولید طريق از كه گرفت تصمیم شركت

 .بکند استفاده زير شرح به متفاوتي

 

 استراتژیك اتحادهای 2-2-1-16

-سرمايه قراردادي، تولید رنچايزينگ،ف امتیاز، اعطاي :از عبارتند استراتژيک اتحادهاي متفاوت هايشیوه

 .كنسرسیوم مشترک، گذاري

 اعطاي قرارداد يک .شودمي خارجي بازارهاي وارد گذاريسرمايه بدون شركت روش اين در :امتیاز اعطای

 خاص عملکرد ازاي در امتیاز گیرنده به را ارزشي با مورد امتیاز كننده اعطا آن در كه است توافقي امتیاز،

 كندمي اعطا امتیاز، حق عنوان به پول معین يمبلغ يا

 دهنده، امتیاز آن در و است رشد حال در سرعت به كه است امتیاز اعطاي از خاص نوعي :فرنچایزینگ

 در اختیار را عملیات روش و محصوالت ها،نشانه و عالئم كاال، نام قبیل از بازاريابي هايبرنامه تمامي

 دريافت امتیاز حق عنوان به را فروش از درصدي و معین مبلغي مقابل، در و دهدمي قرار امتیاز گیرنده

 (.1390 پور،اسماعیل) كنندمي

 قراردادي خدمات، ارائه يا تولید براي بازارخارجي تولیدكنندگان با شركت روش اين در :قراردادی تولید

 مسئولیت فقط قرارداد مورد تشرك نخست، :شود مي انجام روش دو به قراردادي تولید. كندمي منعقد را

 قرارداد مورد شركت دوم، .گیردنمي عهده بر را بازاريابي و فروش هايفعالیت و پذيردرا مي فعالیت

 (.1390 پور، اسماعیل) گیردمي عهده بر را بازاريابي و فروش از اعم هافعالیت تمامي
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 سهامش در كه خواهدمي خارجي شركت يک از شركت يک كه شودمي ايجاد زماني: مشترك گذاریسرمایه

 75 تا 25 بین معموالً اما باشد، متغیر درصد 90 تا 10 از تواندمي مشاركت اين .آورد عمل به مشاركت

 رأي حق شركت مديريت در كه دارد سهم آنقدر نه الملليبین شركت روش اين در .باشدمي درصد

  .باشد داشته كامل كنترل آن بر يا شدبا داشته تسلط شركت بر كه آنقدر نه و باشد داشته

 مشاركت از عبارت است كنسرسیوم يک است، مشترک گذاريسرمايه مشابه: کنسرسیوم 2-14-5

 و است گرانقیمت بسیار كه منفعتي به رسیدن هدف با هاشركت اين .مشابه صنايع در مشابه هايشركت

 هدف جا اين در گذارندمي يکديگر كنار را دخو منافع است، غیرممکن حتي و دشوار تنهايي به آن تهیه

 (.1390پور، )اسماعیلاست  ريسک كاهش و مديريتي و مالي منابع دادن تخصیص
  

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه 2-2-1-17

 و بگیرد دست به را خارجي كشور يک در تولید عملیات تمام تواندمي الملليبین شركت روش اين در

 :است انجام قابل روش دو به مالکیت اين .شود کمال را شركت درصد 100

  نمايد خريداري مقصد كشور در را خارجي آماده شركت يک تواندمي. 1

  بکند خارج در جديد شركت برپايي و ساخت به شروع خود ابتدا از. 2

 مالکیت تحت تواندمي شعبه اين .مقصد كشور در ابتدا از جديد شعبه يک ساخت يعني شركت تأسیس

 خريد ديگر، سوي در .باشد ديگر شركاي مشاركت با مشترک گذاريسرمايه صورت به يا شركت املك

 نیز استراتژي اين كه است مقصد كشور در موجود شركت يک سهام از يا بخشي كل خريد معني به

  باشد آن از بخشي مالکیت يا خارجي شركت كامل مالکیت شکل به تواندمي

 

 

 
 

 مونتاژ 2-2-1-18

 در و فرستدمي خارجي بازار به و سازدمي را اجزا يا قطعات بیشتر يا تمام شركت خارجي مونتاژ يک در

 خارج، در مونتاژ عملیات .آورندمي وجود به را نهايي محصول و شوندمي مونتاژ اجزا يا قطعات اين آنجا

 (. 1390پور،اسماعیل) كندمي ايجاد محلي بازار در ايعمده افزوده ارزش اما نیست كاملي تولیدي كار
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 بینابین هایاستراتژی 2-2-1-19

 اینترنت

 اين از هاشركت از زيادي تعداد آن، دنبال به .داشت تمركز داخلي فروش بر اينترنتي بازاريابي ابتدا در

بازارياب  نتیجه پیدايش كه كردند،مي دريافت ديگر كشورهاي در خود مشتريان از را سفارشاتي طريق،

 هرحال در .نمود مشخص دقیقاً بايد را الملليبازارياب بین بر اينترنت كامل تأثیر .بود اينترنتي الملليبین

-بین بازارهاي به ورود هاياستراتژي از ايگزينه عنوان به را اينترنت نبايد بزرگ و كوچک مؤسسات

 (. 138۶اشرفي، راشدي)بگیرند ناديده المللي
 

 اقتصادی ویژه مناطق  /یتجار آزاد مناطق          

 يا درياها كنار در معموالً كه است ايشده محافظت و محصور نواحي از عبارت تجاري آزاد مناطق

 امروزه. شده ايجاد است، ايويژه تسهیالت و امتیاز داراي كاالها سريع نقل و حمل جهت از كه مناطقي

 كشورهاي و هادولت عالقۀ مورد عموضو ارز، آوردن بدست جهت مجدد، صادرات و صادرات بحث كه

 معموالً مناطق اين گونه .شودمي نگريسته زاويه اين از بیشتر تجاري آزاد منطقه به است، جهان مختلف

 به قادر و هستند چندملیتي هايشركت توجه مورد ديگر، تسهیالت و گمرگي مقررات نداشتن بدلیل

 (. 138۶اشرفي، اشدير) باشندمي خارجي مستقیم هايگذاريسرمايه جذب

 

 سازی محصوالترویکردهای تجاری 2-2-1-20

 مالحظات كه اين به بسته تحقیقاتي، هاييافته سازيتجاري براي موجود مختلف هايديدگاه بررسي در

 اتمام به آن از ايمرحله چه در و شودمي آغاز تحقیق فرايند از ايمرحله چه در سازيتجاري به مربوط

 :از عبارتند كه كرد تعريف توانرامي عمده کردروي سه برسد،

 آن، نتايج به دستیابي و تحقیقاتي پروژه يک انجام از پس روش اين در :واكنشي سازيتجاري رويکرد( 1

 دارد كاربرد هاييفناوري براي بیشتر شیوه اين .گرددمي آغاز سازيتجاري مرحله به مربوط مالحظات

 .شوندمي حاصل تحقیقاتي عظیم پروژه اجراي حین رد فرعي نتیجه يک عنوان به كه

 هايفعالیت تحقیقاتي، پروژه آغاز از قبل روش اين در (:قراردادي تحقیق) سازيتجاري تضمین رويکرد( 2

 پروژه آن تجاري، شركاي با قرارداد عقد سازيتجاري از اطمینان از پس و گیردمي صورت تجاري

 ماهیت آنها، توسعۀ از قبل كه دارد كاربرد هاييفناوري براي بیشتر یوهش اين .گرددمي آغاز تحقیقاتي
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 فناوري از حاصل محصول از شفافي تعريف به توان يا باشد مشخص آن عملکرد چگونگي و فناوري

 .باشد انتظار مورد نتايج دستیابي به مطمئن بااليي احتمال با محقق يا نمود؛ ارائه

 آغاز سازيتجاري هايفعالیت تحقیقاتي، پروژه آغاز از قبل روش اين در :همزمان سازيتجاري رويکرد( 3

 .يابندمي تکامل مرحله به مرحله موازي طور به سازيتجاري مالحظات تحقیقاتي پروژه انجام با همزمان و

 

 سازييتجار هايمدل 
 

 كاركردي هايمدل و فرايندي يا خطي هايمدل دسته دو به سازيتجاري هايمدل بنديتقسیم يک در

 تشريح گام به گام صورت به را شدنتجاري فرايند فرايندي، اي خطي هايمدل. شودمي بنديدسته

 بايد كه هستند هاييفعالیت تکمیل براي موازي هايشاخه داراي هامدل اين موارد برخي در .كنندمي

 هايمدل كه حالي است در اين .شوند انجام سازيتجاري شانس افزايش منظور به همزمان به طور

 كنند؛مي توصیف را آنها بین روابط ساخته يکپارچه را مهم هايفعالیت كه هستند هاييمدل كاركردي

 .نمايند تجويز خاصي مسیر در را سازيتجاري مراحل الزاما آنکه بدون

 در. شوندمي كشیده تصوير به بسته نمودارهاي صورت به عموماً استثناء چند جز به خطي هايمدل

 ها،مدل اين از ديگر برخي در كه درصورتي كارهاست؛ توالي فرايند نشان دهنده امر اين موارد از برخي

 انواع تشريح به ادامه در .آيدمي در نمايش به سازيتجاري فرايند اجزاي بین روابط از ايمجموعه

 .پردازيممي سازيتجاري خطي هايمدل

 

 گلداسمیت مدل 

 

عناصر  مدل اين .است يافته توسعۀ (1995) سال در گلداسمیت راندال توسط خطي مدل ينبهتر از يکي

 نقاط نیز و متوالي و توام هايفعالیت از ماتريسي در را سازيتجاري فرايند تکنیک و بازار كسب و كار،

ها وريفنا سازيتجاري براي اقدامات راهبرد و رهیافتي از گلدسمیت مدل .دهدمي قرار گیريتصمیم

 ابزار براي مدل، عبارتي به .است مختلف مراحل در پیشرفته گیرياندازه براي چارچوبي و پیشرفته

 .است مالي هايبیني نیازمنديپیش و پروژه توسعه هايهزينه هاي فني،به كمک نیاز و اطالعات شناسايي

 و دهدمي وششپ تابعه شركت ياندازو راه خلق ايجاد، تا اولیه ايده از را فرايند كل گلداسمیت مدل

 كسب و بازار فني، هايشاخه از يک هر .دهدمي نشان را گذارسرمايه و مخترع براي خروج راهبرد سپس

 معرفي رشد و بلوغ معرفي، توسعۀ، سنجي،امکان تحقیق،: شامل متوالي مرحله شش در مدل اين كارو 
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 سري يک عنوان به اين مدل انشده تقسیم تجاري و توسعۀ مفهومي، فاز سه به مراحل اين و اندهشد

 مرحله يک از فرايند .كندمي كار پايین به باال و چپ به راست از كه شده گرفته نظر متوالي در هايگام

 مرحله آن بازار و و كار كسب فني، مباحث اينکه مگر رود؛نمي بعد گام به گام يک از يا و بعد مرحله به

 به شده طراحي فني مدل عنوان به را مدل شخصه به گلداسمیت. باشد شده بررسي و بیان كافي طور به

 اطالعاتي، و فني مساعدت نیازهاي شناسايي رشد، هايمقیاس توسعه به مکك براي چارچوبي عنوان

 هب را آن بلکه كندنمي توصیف را فرايند او .كندمي بیان مالي الزامات بینيپیش و پروژه ايجاد هايهزينه

 سازيتجاري براي بیشتر گلداسمیت مدل .كندمي معرفي تجويزي هايدستورالعمل از ايمجموعه عنوان

 فرايندهاي و خدمات محصوالت، ارتقا بهبود يا تدريجي هاينوآوري براي و است مناسب جديد كامالً

 به بلکه نیست، پذيرطافانع كافي اندازه به بازخورد اصالح براي تنها نه مدل اين .رودنمي موجود به كار

 آنها مطلوبیت يا ضرورت بر داللت شرايط كه را هاييتدريجي گام نوآوري برنامه يک در خصوص

 موانع بعضي با فرايند وقتي چرا اينکه براي دلیلي هیچ گلداسمیت، مدل در .كندمي تنظیم مجدداً دارند،

 گلداسمیت مدل. ندارد وجود گردد باز قبلي همرحل تواند بهنمي شود، روبرو غیرمنتظره هايپیشرفت يا

 مربوط جديد و كار كسب يک آغاز به خاص طور به كه عناصري تعديل يا گرفتن ناديده با تواندمي

 خود و ندارد ذاتي بینيپیش قدرت گلداسمیت مدل .رود كار به تدريجي نوآوري براي شوند،مي

 نیازمند بلکه كندنمي تضمین را فرايند موفقیت مدل ينا از كوكورانه تبعیت كه دهدمي هشدار گلداسمیت

 مخاطرات مورد در عادالنه قضاوتي داشتن و اطالعات يافتن براي را سازيتجاري فرايند كه است تیمي

 شده انجام كارهاي يکپارچگي بر مدل اين بینيپیش .كند هدايت فرايند، در بحراني نقطه هر منافع و

 (. 138۶اشرفي، راشدي) .دارد بستگي كنندمي ويپیر آن از كه كساني توسط

 

 کوکوبو مدل 

 مراحل از يک هر انتهاي در ارزيابي مدل، اين در. گیردمي نظر در خطي فرايندي را سازيتجاري كوكوبو

 متوقف يا ادامه مورد در الزم تصمیمات ترتیب بدين .گیردمي صورت كاال عرضه تا توسعۀ و تحقیق

 براي فرصت ايجاد امکان شد، گرفته فرايند توقف به تصمیم كه هنگامي .شوديگرفت م فرايند كردن

 مربوط مشکالت تواندمي توقف داليل .گیردمي قرار تأكید مورد خارج از توسعۀ و تحقیق نتايج انتقال

 ارباز بودن نابالغ توسعۀ، گذاري جهتسرمايه بود ناكافي سازي،تجاري مورد در اطمینان عدم فناوري، به

 تجاري اطالعات و فناوري اطالعات بخش دو در توسعۀ و تحقیق نتايج .باشد هااولويت در تغییر يا و
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 كاالي يک عنوان به توانندمي كه گیرندمي قرار وضعیتي در افزوده ارزش ايجاد با و شوندمي تنظیم

 :است زير هايگام داراي سازيتجاري فرايند كوكوبو مدل براساس .شوند توزيع فناورانه

 سنجيامکان و مفهومي مطالعات  •

 پايه تحقیقات  •

 كاربردي تحقیقات  •

 منديبهره تحقیقات  •

 تجاري تحقیقات  •

 سازيتجاري مدل طراحي  •

 واقعي تولید  •

 

 

 دروازه( -)مدل مرحله کوپر  مدل 

 معروف  دروازه -مرحله فرايندي مدل به و است سازيتجاري هايمدل مشهورترين از يکي كوپر مدل

 تنظیم نیز جزيیات تريندقیق حتي مدل، فرايندهاي از يک هر در كه است اين گذارينام اين دلیل .است

 -مرحله  فرايند ديگر، عبارتي به .پوياست و ارگانیک خصوصیت يک داراي مجموع در و شوندمي

 مرحله تا ايده مرحله از يدجد محصوالت هايپروژه هدايت براي شده عملیاتي راه نقشه يک 2دروازه

 به شودمي پروژه عملکرد تسريع و كارايي افزايش باعث مدل اين زا استفاده .است بازار به آن تحويل

 اصلي مشخصه .پرداخته پیشرفت نتايج بررسي به و تعیین را مرحله هر اصلي وظايف پیش، از كه طوري

-ورودي و مراحل شامل فرايند هر زيرا است، كارا صورت به توسعۀاي هايحمايت تخصیص مدل اين

 درون مراحل از يک هر در دروازه -مرحله مدل .سازدمي مشخص را پروژه پیشرفت كه شودمي هايي

 آن از برخي بازار، به رسیدن زمان ترينكوتاه منظور به كه است متعددي هاي فعالیت داراي نیز خود

 مراحل از متوالي مجموعه يک به را بازار تا ايده يندفرا مدل، .پذيردمي انجام موازي صورت به مراحل

 كه هافعالیت از مجزايي مراحل براساس دروازه -مرحله  فرايند واقع در .نمايدمي تفکیک تصمیم نقاط و

 كه است جايي مرحله مدل اين در .است گرديده بنا شده تفکیک يکديگر از گیريتصمیم نقاط وسیله به

 عدم يا دامه  درخصوص تصمیم اتخاذ آن در كه است جايي نیز دروازه و پیوندديم وقوع به اقدام آن در

 .گیردمي صورت توسعۀ مسیر  ادامه

 :از عبارتند دروازه –مرحله  مدل در گیريتصمیم نقاط و اصلي مراحل 
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 پردازيايده :صفر مرحله

 ايده غربال :اول تصمیم

 اولیه بررسي :يک مرحله 

 ويهثان غربال :دوم تصمیم

 تفضیلي بررسي :دوم مرحله     

 توسعۀ براي اقدام :سوم تصمیم    

 توسعۀ :سوم مرحله    

 تست براي اقدام :چهارم تصمیم   

 معتبرسازي و تست انجام :چهارم مرحله    

 سازيتجاري براي اقدام :پنجم تصمیم   

 بازار به ورود و صنعتي تولید :پنجم مرحله  

 دارد، كاربرد جديد محصوالت توسعۀ و تولیدي هايسازمان براي بیشتر مدل ناي كه است ذكر به الزم

 به نیز جديد فناوري منظور توسعۀ به تحقیقاتي هايسازمان براي را آن اصالحاتي انجام با توانمي اما

 .گرفت كار

 

 زیگفیلد و راثول مدل  

 

 توصیف بلوک هر كه است بلوكي رنمودا يک است، شده ارايه زيگفیلد راثول و وسیله به كه مدل اين

 در هم با چگونه آنها كه دهدمي نشان و است سازيتجاري فرايند در مختلف اجزاي بین روابط كننده

 فرايند مركز در فني جريان كه تفاوت اين با است متوالي مدل يک مدل، اين. كنندمي تعامل فرايند اين

 از و بازار نوظهور و موجود نیازهاي از طرف يک از كه است بازار به مسیري مدل اين .است گرفته قرار

 قرار تأكید مورد ضمني صورت به و كار كسب  موضوعات .پذيردمي تأثیر فناوري تحول از ديگر طرف

 طور به فني و و كاركسب  بازار، عوامل لیست چک و اندنشده بیان مدل اين در خاص طور به اما دارند،

 .است نوآوري فرايند از الزم جزء يک سازيتجاري كه كندمي تأكید مدل ناي .نیست مطرح آن در جزيي

 و (بازار كشش) بازار نیازهاي از تركیبي مدل اين .است گرفته قرار هايشمؤلف تعامل در مدل اين قلب

  .شودمي نوآوري ايجاد موجب كه است (بازار فشار) فناورانه هايفرصت

 فرايند مركز در اصلي فني شاخه اما دارد وجود هافعالیت توالي یزن مدل اين در گلداسمیت، مدل نظیر

 سوي از فناوري تحول و سو يک از بازار نیازهاي تحول و جديد بازارهاي مسیر، طول در كه دارد قرار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



39 
 

 عوض در اما ندارد، بینيپیش قدرت نیز مدل اين عالوۀ به .گذاردمي تأثیر سازيتجاري فرايند بر ديگر،

 منجر زيادي احتمال با كه شرايطي يا هافعالیت مورد در و كرده آگاه را خود كه است نوآوراني نیازمند

 .بگیرند تصمیم خود شود،مي موفقیت به

 

 سرکین و اندرو مدل 

 

 طول در نقدي هايجريان كه است سازيتجاري پروژه منحني يک از نموداري دهنده نشان مدل اين

 ارزش دهنده نشان عمودي محور در نقدي جريان .است كشیده تصوير هب را سازيتجاري فرايند زمان

 .باشدمي مثبت به منفي از و كاركسب  در نقدي هايجريان در حاصل ارزش در تغییرات منفي يا و مثبت

 طول در .است تجاري تحقیق تا ايده خلق از سازيتجاري فرايند مختلف مراحل نمايانگر افقي محور

 افزايش شدت به سازيتجاري فرايند طول در منفي جريان اين .است منفي نقدي جريان ايده خلق مرحله

 .شودمي مثبت بعد به مرحله آن از كه رسدمي خدمت ارايه يا تولید نقطه به تا يافته

 از حاصل زيان سازيحداقل و بازار به محصول سريع معرفي اهمیت نمايش براي مدل اين 2-1نمودار

 هاتوالي از ايمجموعه بیانگر 2-1نمودار . است مفید بسیار بازار به ورود مرحله از یشپ تا نقدي جريان

 و( ...و هاكنفرانس توسعۀ، تحقیق،) ايده تولید با مطالب اولیه فاز دو در .است سازيتجاري فرايند در

 گذار دوره ،مدل اين در .است (تجمعي نقدينگي جريان) ناكارا پروژه در گذاريسرمايه سازي،تجاري

 زمان شد، بازار وارد محصول اينکه از بعد .است قطعي سودآور و موفق بازاريابي براي اولیه فاز دو بین

 .است برابر نیاز مورد آستانه به رسیدن براي موردنیاز زمان با تولید حجم افزايش براي

 بازار پاسخ اين و برسد سود هب تواندمي سريعتر برسد، بهینه تولید میزان به زودتر كه خدمتي يا محصول

 گذاريسرمايه سودمندي روي بر سوم فاز تأكید .كندمي تعیین را تجاري شکست يا موفقیت كه است

 و تبلیغ فني، حمايت به مربوط هزينه رو اين از باشد،نمي دستیابي قابل همیشه سودمندي اين. است

 منظور به است ممکن موقعیتي چنین ال،ح اين با .كند تجاوز سرمايه بازگشت از است ممکن توسعۀ

 ديگر، عبارت به .شود تحمل فکري مالکیت حقوق از استفاده واسطه به آن از غیرمستقیم منافع به دستیابي

 .شود گیرياندازه غیرمستقیم منافع از نوع اين به وسیله تواندمي موفق سازيتجاري

 جولی مدل 

 يکديگر به هاييپل توسط مراحل اين. گیردمي نظر در يفناور سازيتجاري براي را مرحله نه جولي

 مراحل .كنندمي فراهم را مراحل از يک هر از عبور جهت موردنیاز هايحمايت و منابع و شوندمي مرتبط

 :از عبارتند جولي مدل در سازيتجاري
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 پیوندي كه طوري به ت؛اس همراه بازار -فن بینش يک با مرحله اين (:بازار -فن)دوگانه  بینش كردن فرض -1

 سازيتجاري قابلیت شناسايي مرحله، اين در اصلي هدف .شودمي برقرار فناوري و بازار هايفرصت میان

 تحقیقاتي مراكز ها،دانشگاه :از عبارتند فاز اين در نیاز مورد منابع اصلي كنندگانتأمین. است موردنظر ايده

 كمتر تجاري و فني باالي ريسک دلیل به خصوصي خشب .دولتي غیرمستقیم و مستقیم هايحمايت و

 .نمايدمي گذاريسرمايه مرحله اين در

 ارزش، كننده ايجاد فرايند يک به ايده تبديل براي آنکه وجود مرحل با اين در :آنها تأيید و منافع تجهیز -2

 .دارد وجود كافي حمايت اما ندارد، وجود كافي مالي پشتوانه

 مشخصات شناسايي قبیل از هايفعالیت شامل مرحله اين: سازيتجاري توانايي تعريف رايب تجاري فرآوري  -3

 به مرحله اين .است تجاري طرح و بازار ارزيابي فني، هايقابلیت اعتبارسنجي محصول، عملکرد و فني

 تقبل به حاضر ندرت به خصوصي بخش و است بااليي ريسک داراي بازار، و فني اطمینان عدم علت

 تحقیق مراكز :از عبارتند مرحله اين هايفعالیت براي نیاز مورد منابع تأمین كنندگان .است ريسکي ینچن

 .كارآفرينان و توسعۀ و تحقیق هايشركت دانشگاهي، توسعۀ و

 چه اين كه به مربوط دانش و محصول واقعي هايفرصت شناسايي قابلیت: نمايش براي منابع تجهیز  ۴- 

 هايزيرساخت به هاقابلیت اين. است سازيتجاري فرايند مهم مراحل از دهیم، نشان چگونه و را چیزي

 .گرددمي بر نیاز مورد هايمهارتو  پژوهشي

 فناوري وجود كه است آن هدف مرحله اين در(: فناوري اثبات و نمايش) فرايند و محصوالت در محتوا نمايش -5

 :از عبارتند شنماي اين مراحل .شود داده نمايش محصوالت در

 احتمالي مسیرهاي و فناوري جاري هايقابلیت توانمندسازي ارزيابي 

 محصوالت از هايدسته روي بر تمركز براي مقدماتي هايايده 

 مکمل هايدر فناوري موازي توسعۀهاي كردن دنبال 

 محصول واقعي هايايده تعريف و تشخیص 

 محصول توسعۀ 

 هافعالیت از مجموعه برگیرنده در محصول توسعۀ .است مترادف محصول توسعۀ با مرحله اين عبارتي به

 طراحي شامل مستمر، فرايند اين .است اولیه مراحل از بازار به معرفي براي محصول سازي آماده جهت

 سیستم و محصول تکمیل محصول، سنجيامکان تحلیل و تست اولیه، نمونه ساخت تولید، سیستم اولیه
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-شركت .شودمي بازار به محصول انتقال و تولید مقدمات ايجاد اعتبارسنجي، و شيآزماي بازاريابي تولید،

 .آيندمي شمار به مرحله اين گذاران درسرمايه مهمترين توسعۀ و تحقیق هاي

 شناسايي را بازار دهنده تشکیل اجزاي است ضروري مرحله اين در :بازار دهنده تشکیل اجزاي تجهیز -۶ 

 در آنها جذب براي مناسب راهبرد يک و يافته را كلیدي تأثیرگذاران بايستمي رمنظو همین به .نمايیم

 .نمايیم شناسايي تقاضا خلق و فناوري تحويل

 توانمي ،(فشار) بازار خلق و (كشیدن) بازار اكتشاف چون هايياز روش استفاده با :پذيرش سطح ارتقاء  -7 

 و شده بازخواني ابتدا در بازار به مربوط حقوق بازار، اكتشاف در .بخشید ارتقا را فناوري پذيرش سطح

 نیز بازار خلق در .گردندمي كشف شوند،مي فناوري بر فشار ايجاد باعث كه هاييجايگاه و هافرصت

 شده خلق ايده از اين كه نظرصرف .شوندمي شناسايي هامقاومت كاهش و تقاضا خلق براي مؤثر مراحل

 جديد محصوالت از برخي .شده بازار وارد اتوماتیک طور به ندرتاً اختراعات د،بو خواهد معتبر حد چه تا

-سرمايه اغلب شوندمي مواجه شکست با بازار كنترل غیرقابل عوامل علت به مرحله اين در هافناوري و

 .كنندمي گذاريسرمايه مرحله اين در پذيرريسک داران

 تجهیز مکمل هايدارايي است الزم بازار به كاال تحويل براي :كاال تحويل براي مکمل هايدارايي تجهیز -8

 مفهوم محصول، / فني دانش فني، و مديريتي پرسنل مالي، هايدارايي :از عبارتند هادارايي اين .شوند

 تولید فني، دانش فرايند و ابزارها و تجهیزات ها،مؤلف و خام مواد به دسترسي امتیاز حق محصول، /بازار

 .بازار به دسترسي و نهايي محصول مقدماتي، مونتاژ هاي،واسطه محصوالت ايبر ظرفیت

 گسترش به وسیله بلندمدت ارزش تولید :بلندمدت ارزش يافتن تحقق و سازيتجاري به بخشیدن استمرار -9 

 تحقق مورد در تجاريسازي به خشیدنب استمرار .گیردمي صورت آن نتايج حفظ و فناوري از استفاده

 گسترش .شودمي انجام بازار به فناوري ارائه براي كه است هاييگذاريسرمايه به واسطه بلندمدت، ارزش

 شوندمي باعث و كرده تركیب را فناوري كه است محصوالتي به مربوط مشخصات تغییر مفهوم در استفاده

 تسلط نیز نتايج حفظ .شوند ايجاد فناوري از استفاده براي جديدي كاربردهاي و بازار جديد هايبخش

 افزوده ارزش خلق اصلي كلید .گیردبر مي در را زمان طول در فناوري به مربوط بحراني هايجنب بر

 ارزش با محصول يک عنوان به فناوري ايجاد فرايند يا محصول بلندمدت دوام جديد، فناوري توسط

 جهت ايويژه هايوشر .گرددباز  دهنده توسعۀ سوي به بايد شده خلق ارزش عمده بخشو  است

 كردن انحصاري مصرف، افزايش فناوري، كاربردهاي حفظ: از عبارتند كه دارد وجود امر اين تحقق

 .است شده ايجاد آن قبال در كه شركتي و فناوري بقاء بلندمدت منافع كسب جهت فناوري
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 1دوکلی - یونگ مدل 

 كشورهاي در جديد هافناوري سازيايتج براي مدل اين كه دهدمي نشان جولي مدل ارزيابي نتايج

 از فناوري سازيتجاري و توسعۀ جهت الزم هايزيرساخت كشورها، اين در .دارد كاربرد يافته توسعۀ

 حال در كشورهاي در كه حالیست اين در .دارد وجود فناورانه و اطالعاتي زيرساخت سرمايه، قبیل

 اين در عبارتي به .ندارد چنداني كاربرد جولي مدل نیست، فراهم هاييزيرساخت چنین زمینه كه توسعۀ

 هافناوري سازيتجاري با رابطه در باالخص گیرد، صورت اصالحاتي جولي مدل در بايستمي حالت

 پیشنهاد زير ترتیب به را اصالحات اين دوكلي يونگ. انديافته توسعۀ دولتي هايحمايت طريق از كه

 :اندداده

 گسترش و انتشار جهت دولتي، شده حمايت توسعۀ و تحقیق همراه به: توسعۀ و تحقیق اندازیراه .1

 مرحله از پیش كه طوري به دارد، وجود توسعۀ و تحقیق اندازيراه فرايند يک به نیاز يافته توسعۀ فناوري

 میان مشترک همکاري طريق از و شده ارائه توسعه و تحقیق با رابطه در طرحي جولي، مدل در ايده خلق

 و شده مطرح پیشنهادي طرح مورد در كاربر نظر مرحله اين در .شود ريزيبرنامه دهنده توسعۀ و اربرك

 نظر باال به پايین از روش با همچنین .شودمي سهیم طرح اين تركیب در كاربر شركت آن، با همزمان

 در را رهبري قشن فعال طور به تواندمي كاربر و گرددمي منعکس توسعه و تحقیق مورد در نیز صنعت

 رابطه در كاربر و دهنده توسعۀ میان كه شکافي ترتیب، بدين .نمايد ايفا توسعه و تحقیق اجراي فرايند

 .رودمي بین از باشد داشته وجود تواندمي توسعۀ و تحقیق اهداف و هانقش با

 تست و اولیه نمونه تولید اگر سازي،تجاري سنجيامکان و بررسي مرحله از بعد: تولید و یابیمکان .2

 نظر در واقعي و كار كسب جهت كارخانه براي مکاني بايد باشد، همراه موفقیت با مشتريان بازاريابي

 مکان با رابطه در كلي تصمیمات مرحله، اين در بنابراين .شود فراهم تولید تسهیالت و شود گرفته

 كردن فراهم بزرگ، هايشركت با نهفناورا قراردادهاي محل در تولید جهت الزم فناوري و كارخانه

-شركت میان موجود پیوندهاي و قراردادها سپاري،برون طريق از ويژه تولید آنها، آموزش و ماهر پرسنل

 هايفناوري كه جديدي هايشركت حال اين با .شد خواهد گرفته فعلي محصوالت تولیدكننده هاي

و  كسب از مطلوبي سطح به رسیدن در توانايي دمع علت به دهند،مي قرار برداريبهره مورد را جديد

 ويژه به .بود خواهند روروبه تولیدي هايفعالیت مؤثر هدايت با رابطه در ايعمده مسائل با همواره كار

 میزان تنها نه بنابراين .نیست توسعۀ و تحقیق متعارف بودجه هايي،فعالیت چنین نیاز مورد بودجه اين كه

 اين شوند، مواجه بودجه كمبود يا فقدان نظیر موقعیتي با اگر بلکه بود، خواهد يادز گذاريسرمايه اين

                                                           
1 Youngdokly model 
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 نتیجه در .است ضعیفي اعتباري موقعیت داراي زيرا شود،نمي تأمین وام اعطاي طريق از راحتي به بودجه

 بازار در كه جديد فناورانه محصوالت كه دارد وجود زيادي احتمال زماني، و محیطي شديد تغییرات با

 انبوه تولیدي سیستم يک سمت به نتوانند و خورده شکست بازار به ورود در اند،بوده موفق آزمايشي

 .شوند هدايت

 فرعي و اصلي فرايندهاي میان موجود هايشکاف اگرچه: سازیتجاری جهت محیطی زیرساخت ایجاد. 3

 بین از سازيتجاري ضعیف نسبتاً هايزيرساخت به واسطه يافته توسعۀ كشورهاي در سازيتجاري

 ارتقاي جهت متعاقباً .است شده سازيتجاري قطعاً يافته توسعۀ فناوري كه نیست معني بدين ولي اند،رفته

 جامعه مستقیم گذاريسرمايه و زمینه اين در يافته سازمان هايفعالیت توسعۀ به تنها فناوري، سازيتجاي

-فعالیت براي الزم هايزيرساخت كنار در اطالعاتي و اورانهفن زيرساخت بلکه نیست، نیاز سنتي طور به

-سیستم عوامل، اين با .شوند انجام بايد غیره و فناوري آزمون استانداردسازي، سازمان يافته، تولیدي هاي

 و نهادها و شده اصالح هايي زيرساخت چنین ايجاد با رابطه در بايد مختلفي هايبرنامه و هاسیاست ها،

 مباني شوند بررسي تشکیل كارا و مؤثر طور به فناوري سازيتجاري هايفعالیت انجام براي ييهاسازمان

 و نظريات اين از هركدام دهدكهنشان مي جهاني بازار به ورود الگوهاي و المللي بین تجارت نظري

. آنهاست تحلیل سطح از ناشي آنها اصلي تفاوت و اندنگريسته موضوع اين به ايزاويه از موجود، الگوهاي

 در را الملليبین پذيري رقابت موضوع (الملليبین تجارت سنتي هاينظريه اغلب) هانظريه اين از برخي

 صنعتي اقتصاد حوزه پردازاننظريه ساير و پورتر .دهندمي قرار توجه مورد كشور تحلیل و تجزيه سطح

 تلقي تحلیل مبناي را صنعت مرزهاي ،بازار در سازمان موقعیت و صنعت ساختاري عوامل بر تاكید با

 تحلیل مبناي سازماني هايقابلیت و منابع مبناي بر بارني، مانند ديگري پردازاننظريه مقابل در .كنندمي

 مرزهاي سازماني، بین ارتباطات پردازاننظريه برخي ها ديدگاه اين كنار در .گیرندمي نظر در سازمان را

 .گیرندمي نظر در تحلیل حدوا عنوان به را سازماني بین

 شدت به پردازندمي كشور تحلیل و تجزيه سطح در جهاني بازار به ورود موضوع تبیین به كه هايينظريه

 مزيت مطلق، مزيت نظريه سوداگري، مکتب .باشندمي اقتصادي هاينظريه بر مسلط فکرى نظام از متأثر

 توانمي را كشورها همانندي يا مشابهت نظريه رها،كشو اندازه نظريه تولید، عوامل نسبت نظريه نسبي،

 در دولت مداخله حداقل كه كرد تلقي الملليبین ستد و داد سنتي هاينظريه از شاخص نمونه عنوان به

 .دانندمي الزم را المللبین تجارت ويژه به اقتصادي امور

 خالف بر اما شودمي قلمداد كشور تحلیل و تجزيه سطح در اينظريه نیز پورتر ملي رقابتي مزيت نظريه

 رقابتي مزيت پورتر پنداشتندمي كشور ذاتي پديده يک را ملي رقابتي مزيت كه پیشین هاينظريه ساير
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 و اثرگذار عوامل عنوان به بنگاه و دولت نقش به و دانسته آگاهانه راهبرد و ريزيبرنامه حاصل را ملي

 و شده تلقي مديريت و ريزيبرنامه قابل كشور، خصوصیات پورتر ديدگاه از. نگردمي آن از اثرپذير

 رقابتي مزيت كسب در ايكننده تعیین نقش صنعتي توسعۀ و ملي توسعۀ هايسیاست طريق از دولت

 .دارد جهاني بازار به ورود براي بنگاه يک توانمندسازي و كشور يک در صنعت يک توسعۀ ملي،

 مقیاس گسترش با همزمان دوم جهاني جنگ از پس عمده طور به كشور هايويژگي بر متکي هاينظريه

 شدن الملليبین و جهاني تجارت مسائل توضیح از ملیتي،چند هايشركت رشد و جهان در تجارت

 جهاني جنگ از پس جهاني تجارت حجم .ماندند عاجز ملیتيچند هايبنگاه رفتار تحلیل و هاشركت

 به را آن تواننمي كه است شده تشکیل مبادالتي از تجارت اين از وسیعي  بخش كه داد نشان نیز دوم

 الملليبین پديده تشريح براي نظرانصاحب زمان اين در .داد نسبت كشورها اساسي هايمزيت به راحتي

 راهبردى، مديريت مديريت، دانش از گیريبهره  با هايينظريه و نهادند اقتصاد قلمرو از فراتر را پا شدن

 سطوح در هابنگاه رفتار مطالعه به پردازان نظريه اين .پیوستند ظهور منصه به الملليبین روابط و يبازارياب

 (.1،199۴الخال) پرداختند بنگاه و صنعت تحلیل و تجزيه مختلف،

 اهمیت بر ها،سازمان عملکرد تفاوت مسئله به پاسخ در كه بود جرياناتي اولین از صنعتي سازمان نظريه

 سازمان نظريه  صنايع در رقیب هايشركت متفاوت عملکرد اصلي كننده تعیین عنوان به تصنع ساختار

نظريه سازمان صنعتي بر (. 1998مايکل، و مائوري) كرد تاكید مختلف يک راهبرد بین ارتباط بر صنعتي

 پارادايم در خصوصاً ارتباطي چنین. داشت تمركز آن خارجي محیط و ارتباط بین راهبرد يک شركت

 را هاشركت رفتار صنعت ساختار پارادايم اين مبناي بر .شد داده نشان بین عملکرد -رفتار -ساختار

(. 1981پورتر، )كند مي مشخص را بازار در هاشركت كلي عملکرد آنها، مشترک رفتار اين كرده تعیین

 براي حکمم تجربي شواهد وجود عدم .است بوده غالب نظر سال 70 مدت به صنعتي نظريه سازمان

 البته سازمانيدرون عواملي يافتن براي جستجو به را راهبردى مديريت پژوهشگران صنعتي سازمان نظريه

 .بیابند هاسازمان عملکرد در تفاوت براي ديگري دلیل تا كرد وادار خارجي عوامل از پوشي چشم بدون

 كردند تأكید رقابتي مزيت سبك در سازمان دروني هايقابلیت و منابع نقش بر عمدتًا هاتالش اين

 تاكید مديريت و اقتصاد حوزه در آن از منشعب هاينظريه كلیه و نظريه اين (.1989گوشال،  و باراتلت)

 به منحصر و كمیاب ارزشمند هايقابلیت بايد لملليابین بازار در رقابت براي هاشركت كه دارند آن بر

به دست  رقابت مزيت به آن پايه بر تا باشد تقلید و جايگزيني ابلق غیر كه باشند داشته اختیار در را فردي

 يابند

                                                           
1 Elkhelal 
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 اساس بر را خود تحلیل جهاني بازار به ورود خصوص در شده ارائه الگوهاى و هانظريه جديدترين

 اغلب .كنندمي بیان الملليبین گستره يک در و بازار بازيگران و هاشركت ساير با آنها راهبردى روابط

 سالیان رويکرد اين در فقط هاشركت براي رقابتي مزيت كه استوارند فرض اين بر راهبردى هاينظريه

 مديريت و اقتصاد حوزه در غالب فکرى نظام .شودمي حاصل رقابتي بسیار محیط يک عنوان، به متمادي

 وي، هايآموزه زا متأثر هاي نظريه كلیه و (1985) پورتر ديدگاه از .رودمي شمار به زاريابياب خصوصا و

 و برد بازي يک عنوان به بازاريابي راهبرد و باشندمي مخاصمه طرفین رقبا، و جنگ يک صحنه بازار،

 شکل خصمانه و آمیز رقابت رفتارهاي اساس بر رقبا از گرفتن سبقت براي تدابیر همه شامل باخت

 و آمیزخصومت رقابتي ايرفتاره بر مبتني روابط نوين، ارتباطاتي عصر ظهور با اما  .گیردمي

 هايشبکه مشاركت، مختلف اشکال اعتماد، بر مبتني مدت بلند روابط به را خود جاي استعمارگرايانه،

 كارآمدي هايشبکه يکديگر با هاسازمان جديد، الگوهاي در .است داده مدتبلند همکاري و سازماني بین

 و شبکه دروني اعضاي با بلندمدت ارتباطات و همکاري هايسیستم از استفاده با و كرده ايجاد را

 مشاركت بر مبتني مزيت مانند هانظريه از دسته اين .كنندمي فعالیت آن از حاصل افزاييهم از گیريبهره

 (1995) برتون مشاركتي مزيت منبع پنج بر آن تاكید كه كرده معرفي را جديدي رويکرد( 199۴) كانتر

 برتر،كسب عملکرد براي مبنايي عنوان به امروزه و است صنعت نبازيگرا میان همکاري مثبت نقش

 هاينظريه كلیه و ايشبکه رويکرد. است مطرح الملليبین سطح در پذيريرقابت و محوري شايستگي

 الملليبین تعامالت و روابط سطح در جهاني بازار به ورود آمادگي تحلیل به كه را آن از منشعب

 .داد قرار گروه اين در توانمي پردازند،مي

 درون در كه است بازارگرايي و گراييتولید بین بحث مديريت ادبیات در معروف هاي چالش از يکي

 سازمان هاياولويت تعیین در تولید واحد و بازاريابي واحد بین اختالف صورت به موضوع اين هاسازمان

 مباحث كرد پیدا ظهور تولیدي طوطخ و نوين صنعتي تحوالت كه فورد هنري زمان از .است نمايانگر

 سازماني و مديريتي اهداف به دستیابي راستاي در مديريت نظرانصاحب .گرفت ايتازه شکل مديريت

 .پرداختند مختلف نظريه و اصول ارائه به اقتصادي اهداف نهايت در و

 

 بازاریابی  های( قابلیت 2-2-2

 ( تعریف قابلیت بازاریابی 2-2-2-1
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( دو تعريف از قابلیت بازار يابي را بیان مي كنند؟ قابلیت بازاريابي به عنوان فرآيند 2010)  1رانأكاس و همکا

يکپارچه تعريف شده است، و در آن شركت با استفاده از منابع محسوس و نا محسوس خود به درک نیاز هاي 

ان سهام با به حقوق صاحبخاص از مصرف كنندگان و دستیابي به محصول متمايز نسبت به رقبا، و دستیابي 

نام تجاري برتر مي پردازند. همچین قابلیت هاي بازاريابي به عنوان يک منبع بسیار مهم در افزايشي مزيت 

 رقابتي شركت ها در نظر گرفته مي شود. قابلیت هاي بازاريابي به عنوان فرآ يند هاي تکمیلي تعريف شد ه

منابع مشترک شركت در مقابل نیاز هاي مربوط به بازار تجارت براي بکارگیري دانش، مهارت ها و اند، كه 

طراحي شده اند، و كسب وكارها را قادر مي سازد تا به كاال ها و خدمات شان ارزشي را بیافزايند و تقاضا 

 هاي رقابتي را بر آورده سازند

مراه ي كاركنان خود را هشركت با توسعه قابلیت هاي بازاريابي خود مي تواند تركیبي از مهارت و دانش فرد

با منابع در دسترس، دا شته باشند. شركت هايي كه منابع بیشتري را صرف تعامل با مشتريان مي كنند مي توانند 

با افزايش توانايي هاي خود به سهم بازار بیشتري دستیابي پیدا كنند. قابلیت هاي بازاريابي به عنوان يک منبع 

 (.2010، 2)لي و كارنتي شركت ها در نظر گرفته مي شودبسیار مهم در افزايش مزيت رقاب

 

 ( قابلیت های متمایز 2-2-2-2 

هركسب و كاري نیازمند قابلیت هاي بسیاري است كه آن كسب و كار را قادر سازد تا فعالیت هاي ورودي را 

ود دارد  براي حركت محصوالت و خدماتش از طريق زنجیره ي ارزش انجام دهد.قابلیت هاي متمايزي وج

كه از موقعیت بازار حمايت مي كند،بسیار با ارزش هستند و تطبیق آنها با محیط مشکل است.آنها بايد از طريق 

لزوم تمركز  به منابع ،گمارش افراد تخصصي ،و تالش مستمر به يادگیري ،مديريت شوند كه به وسیله اهداف 

قیت رابطه،وظايف قابلیت متمايز مثل فاكتور كلید موفمهیج و منظور بهبود،حمايت و پشتیباني مي شود .در اين 

نسبت به درک فرايندهايي كه ارزش باالتري از آنکه آنها دريافت كردند واگذار مي  "است. مشتريان احتماال

كند .آگاه و عالقمند مي باشند.بنابراين يکي از وظايف حیاتي مديريت تصمیم گیري نسبت به آن است كه بر 

 (.1388با اين ديدگاه كه چگونه براي رقابت انتخاب مي شوند،ديکته شده است)حسیني، كدام قابلیت ها

 

 

 ( دیدگاه های قابلیت2-2-2-3

                                                           
1 Ekas et al 
2 Lee W., Karl J. Krayer 
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 ديدگاه هاي تركیبي 
با بررسي ديدگاه هاي مختلف ارائه شده از طرف محققان مشخص مي شود كه تمام ديدگاه ها با هدف ايجاد مزيت 

ن و ايجاد ارزش باالتر براي مشتريان به وجود آمده است .تمركز بر درون و رقابتي پايدار و سودآوري براي سازما

برون شركت به تنهايي براي رسیدن به عملکرد  برتر كافي نیست ، بنابراين بسیاري از محققان استراتژي و بازاريابي  

 تمايندد ميديدگاه متعالي از قابلیت هاي دروني و بروني شركت را تحت عنوان ديدگاه تركیبي پیشنها

(. از نظر آن ديدگاه تركیبي مبناي قوي تر را براي مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد.ديدگاه تركیبي هر دو 1388)حسیني،

 (.1،2007كند و بنابراين ديدگاه واقع گراتري است)آكوکمجموعه ناهمگن منابع شركت و تقاضا را بررسي مي

 

 ديدگاه مبتني بر منابع 
مطرح گرديد.در ابتدا اقتصاددانان به بررسي ديدگاه مبتني بر  90و اوايل دهه  80اواخر دهه  تاريخچه:اين نگرش در

منابع پرداختند.اين اقتصاددانان با توجه بیشتر و بررسي ناهمگوني شركت ،بیان كردند كه دارايي ها و قابلیت هاي 

ابلیت باالتر از نرمال مي باشند.برخي از قمنحصر به فرد شركت فاكتور مهم افزايش رقابت ناكامل و رسیدن به مزيت 

هاي كلیدي شركت ها شامل دانش وو توانايي هاي كاربردي ،شهرت،آگاهي برند،توانايي مديران به كاركردن با 

حق امتیاز ها  وعاليق تجاري مي باشد.مطالعه بیشتر روي تئوري رشد شركت ،بینش هاي  "يکديگر و خصوصا

نقش منابع شركت ايجاد مي نمايد.به طور مشابه استدالل مي شود كه تركیبات منابع عمیق ديگران را به ماهیت و 

دروني ،توسعه  شركت را تسهیل نموده و اين را با انگیزه هاي بیروني شايع كه اين چنین تقاضا و تغییرات در حال 

به وجود آمده و رشدي را در تکنولوژي و غیره گسترش مي دهد.توسعه شركت به وسیله منابعي كه خودشان 

جانشین شده و آنهايي كه بايد از بازار به منظور انجام تولیدشان و برنامه هاي گسترده  به دست آورد،اثر پذير مي 

شود.اين موضوع نقش مديران در توسعه و بکارگیري  منابع و رابطه بین منابع و هدف شركت را برجسته مي 

 198۴مبتني بر منابع شركت ،در ابتدا به وسیله ورنرفلت در سال  (.در ادبیات مديريت،ديدگاه1388نمايد)حسیني،

(عديدگاه مبتني بر منابع بیان مي كند كه برتري در رقابت از منابع در اختیار 198۴)2شروع شد.بر طبق نظر ورنرفلت 

ا موفق (.ومنابع يکي از عواملي است كه بیان مي كند چرا برخي از سازمان ه2007شركت نشات مي گیرد )آكوک،

 (.1388مي شوند و يا شکست مي خورند)حسیني،

اين منابع در صورتي كه به درستي به كار گرفته شود،در ابتدا منجر به بهبود عملکرد و سپس مزيت رقابتي پايداري 

(.ايده اصلي اين نگرش آن  است كه مي توان با استفاده دقیق و مناسب از منابع 1388را ايجاد مي نمايد)حسیني،

                                                           
1 Aâkouk 
2 Wernerfelt 
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مند و منحصر به فرد شركت و تركیب آنها ،شرايط برتري را پديد آورد و از رقبا متمايز گرديد )علي احمدي قدرت

(.نظريه ديدگاه مبتني بر منابع يک شركت را به عنوان يک مجموعه از منابع و قابلیت ها تعريف مي 1382و الهیاري،

ا به عنوان ذخیره ي عوامل در دسترس تعريف كرده (منابع ر1993)2(.آمیت وو شوماخر1،2010كند )نانث و همکاران

اند كه مال شركت  و يا تحت كنترل شركت هستند.منابع شامل اجزاي محسوس همخچون دارايي هاي مالي و 

(.قابلیت به عنوان توانايي شركت براي 2010فیزيکي مانند مستغالت،كارخانه و تجهیزات است)ناث و همکاران،

 (  1993راي رسیدن به يک هدف خاص تعريف شده است)آمیت و شوماخر،استفاده از  منابع خود ب

ي زماني خاص براي يک شركت تعیین مي  قابلیت ها همچون سرمايه هاي غیر قابل ديدن است و در يک دوره

ختلفي دار اي سطوح ممبتني بر منابع بحث مي كند كه شركت ها ماهیت هاي متفاوتي از منابع دارند و ه گردد. ديدگا

از قابلیت ها هستند. شركت ها و بقاي آنها بستگي به توانايي آنها براي خلق منابع جديد دارد و بنابراين منابع اصلي 

ترين عامل براي رسیدن به سود رقابتي براي يک شركت هستد. طبق ديدگاه مبتني بر منابع، يک شركت با استراتژيهاي 

جديد و تجارت هاي نو بسط دهد. منابع و قابلیت ها نیز بین شركت  متنوع قادر است تا منابع خود را در بازار هاي

و تجارتي كه انجام مي دهد قابل تغییر است. ديدگاه مبتني بر منابع همچنین بیان مي كند كه آنچنان تنوع در شركتها 

فزاش جاري نیز اقابلیت ها مي شود، باعث مي شوند كه هزيه هاي اجرايي كاهش يابد، كارآمدي ت با افزايش منابع و

هزيه هاي ثابت كاهش يابد . قابلیت بازاريابي شامل ادغام تمام فعالیت هاي بازاريابي يک شركت است كه  يابد و

 مي كند. قابلیت هاي عملکردي در فرآيند، تکنولوژي و كیفیت كل عملکرد از دانش بازار مشتريان و رقبا استفاده

 (.1993شركت تاثیر دارد)آمیت و شوماخر،

است كه هر تجارت فقط ساختاربندي قابلیت هاي خود را توسعه مي دهد و اين طبق محیط  ( حدس زده199۴دي) 

اصول عملکردي يک شركت  تمركز مي كنیم. در اين حوزه، صورت مي گیرد و بنابراين در اين تحقیق ما بر روي 

ي كه شامل كل دارايي ها، قابلیت ها، فرآيندهامشاركت هاي اولیه با ديدگاه مبتني بر منابع، مشخص كرد كه منابعي 

سازماني، ويژگي هاي شركت، اطالعات، دانش و مانند اينها مي باشد، توسط شركتي كنترل شده اند كه آن را قادر 

به درک و اجراي استراتژي هايي مي نمايد كه كارآمدي و مؤثر بودن را توسعه مي بخشد. اگرچه اين تعريف  قابلیت 

صورت يک منبع در نظر مي گیرد، كه مشاركت كننده هاي بعدي در ديدگاه مبتني بر منابع، تاكید مي كند ها را به 

كه نیاز به تفکیک قابلیت ها از منابع وجود دارد تا توجیه بهتري براي خلق ارزش و ارائه ي خدمات وجود دا شته 

سد، بدان علت نیست كه اين شركت منابع (. زمانیکه يک شركت به اجاره بهايي مي ر2010، 3باشد)آنوني موس

بهتري دارد، بلکه بدين علت است كه قابلیت هاي متمايز شركت، اين امکان را برايش فراهم مي كند تا بیشتر يا 

                                                           
1 Nans et al 
2 Amit & shomakher 
3 Anonymous 
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ه بهتري از منابع موجودش داشته باشد. قابلیت ها علي رغم منابع، براساس توسعه، هدايت و مبادله ي اطالعات استفاد

 (.1993ه ي انساني شركت مي باشد )آمیت و شوماخر، از طريق سرماي

مبتني بر منابع بر اين بینش اصولي استوار است كه همه منابع اهمیت برابر ندارند و يا منبع بالقوه مزيت  ديدگاه

ید ابل تقلغیر قمزيت بايد چهار شرط دا شته باشد، كه شامل : با ارزش، نادر،  رقابتي پايدار نیستند. منابع ايجاد كننده

ت اين در هاي مهمي اس و غیر قابل جايگزيني باشد . سطوح  دوام، شفافیت، انتقال پذيري، و تشابه، تعیین كننده

آزمايشي تقلیدپذيري، دوام، تناسب، قابل جايگزيني و برتري رقابتي  حالي است كه محققان پیشنهاد كردند بايد پنج

ز اين رفتند و لیستي از هشت معیاري كه شامل مکمل، كمیابي، معامله (. حتي فراتر ا 1388انجام گیرد )حسیني، 

ئه دوام و به همراهي تماس فاكتور هاي صنعت استراتژيک را ارا اسب،پذيري پايین، تقلیدپذيري، قابل جايگزيني، تن

ب ناسبراي صرفه جويي، اين شرايط و ويژگي هاي مختلف تحت عناوين ارزش، موانع تشابه سازي و تدادند. 

 (.1993آمیت و شوماخر، بررسي شده  است )

اين بايد با اشد مزيت رقابتي ب ارزش به مشتريان ضرورت مزيت رقابتي است . بنابراين براي منبعي كه منبع بالقو ه 

 به كار گیرد كه داد تا استراتژي هايي را تصور كند و ارزش باشد يا مي تواند ايجاد ارزش كند. بايد به شركت اجازه

ست اگرچه منابع ممکن ا كارايي و اثر بخشي شركت را با تالقي نیاز هاي مشتريان بهبود بخشد . اين اشاره دارد 

شرايط ديگر را ببیند اما اگر نتوانند ايجاد ارزش كنند، منبع بالقوه مزيت نیستند . اين اگرچه نشان دهنده يک مکمل 

 يت رقابتي است . براي تعیین ارتباط بازاريابي با مشتريان، يکبین ديدگاه مبتني بر منابع و مدل هاي محیطي مز

فضاي بالقوه تحقیقاتي ممکن است بر اينکه كدام منبع بیشترين ارزش را براي مشتريان ايجاد مي كند، وارد بررسي 

اتوانايي ن شود . براي مثال، سوالي كه آيا بازارگرايي خودش منبع ايجاد مزيت است اخیرا موضوع قابل توجهي است .

 (.1388رقبا براي تشابه سازي منابع طبیعي عنصر اصلي ديدگاه مبتني بر منابع است)حسیني،

 

 ديدگاه مبتني بر بازار 
محیط خارجي هر سازماني به ويژه بازار آن، مملو از عواملي است كه بر نحوه عمل آن تاثیر مي گذارند و يا از آن  

بعاتي را براي سازمان درپي دارد . تماس كسب و كارها نا چار به تعامل با متاثر مي شوند. هر تغییري در عوامل ت

اين گونه عوامل مي باشند. تفاوت عمده پیشتازان و سايرين، به قابلیت آنها در درک سمت و سوي مهمترين عوامل 

تري مانند توانايي (. قابلیت ارتباط با مش1382تأثیرگذار بر كسب و كار آنها نهفته است )علي احمدي و الهیاري، 

مي تواند بسیاري از ويژگي هاي شناخت نیاز ها و خواسته هاي مشتري و قابلیت درک بازار منابع نادري است كه 

مزيت رقابتي پايدار را نشان مي دهد. دانش در مورد رقبا از درک بازار ناشي مي شود كه مي تواند به طور بالقوه اي 

به طور متفاوتي با ارزش است توانا سازد. چالش رودروي شركت شناخت ريسک شركت را براي تولید در بازار كه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هدف اصلي ديدگاه مبتني بر بازار، ايجاد ارزش باالتر براي مشتريان از طريق فرآ يندهاي كسب اطالعات از اضافي 

ي بع سا زماني ممرتبط، گسترش مزيت پايدار بازار و در نتیجه ايجاد منا بازار، توزيع اطالعات و فعالیت هاي

 (. 1388باشد)حسیني،

 

قابلیت هاي بازاريابي زماني توسعه يافته است كه كارمندان بازاريابي شركت مکررا دانش و مهارت هايشان را براي 

انتقال ورودي بازاريابي به خروجي به كار گیرند. براي آنکه اين انتقال اثر بخش اين قابلیت ها اغلب با منابع و يا 

 (.1388هاي ملموس تركیب مي شوند)حسیني،دارا يي 

 

 (طبقه بندی قابلیت های بازاریابی2-2-2-4

طبقه ( گسترش يافت . از آنجايي كه هیچ 199۴، 1طبقه بندي كامل از قابلیت هاي بازاريابي در ابتدا توسط )دي

( پرداخته وسپس 199۴دي)بنابر اين  در اين پژوهش به تشريح ديدگاه  دي ارائه نشده بندي كاملي همچون ديدگاه

 ابعاد مورد استفاده در پژوهش حاضر را بیشتر مورد بررسي قرار میدهیم .

با توجه به آنکه هر كسب و كاري قابلیت هايي را گسترش مي دهد كه در واقعیت بازار رقابتي آن، تعهدات گذشته 

را برشماريم. با اين حال، قابلیت هاي ممکن ريشه دارد، اين امر امکان پذير نیست كه همه  و الزامات پش بیني شده

پاسخ به فرآيندهاي محوري شناخته شود،  انواع قابل اطمیناني از قابلیت ها كه مي تواند در هر كسب و كاري براي

 .مورد بورس قرار مي گیرد

ست. ون سازمان ابرخي از قابلیت ها آسانتراز بقیه شاخته مي شود، معموال به اين دلیل كه فعالیت هايشان در در

منجر به برخي مشاهداتي  ظهور و شیوه قابلیت هايي كه به طور موفقیت آمیزي در بیرون سازمان به كار گرفته شده

براي بررسي و بحث مي شود كه شركت ها بايد به وسیله آنچه كه آنها توانا يي انجام آن را دا رند به نسبت نیازهايي 

نمي باشد چرا كه اين توانايي كسب متعادل  باشد. اين ديدگاه ، تعريف كردهكه براي ار ضاع شدن جستجو مي كند

قابلیت هاي بیروني استفاده نمايد . بنابراين بايد  برداري از و كار است كه از اين قابلیت هاي درو ني به منظور بهره

ا را ارائه چگونه بهترين آنه تطبیقي بین قابلیت هاي بیروني با درک اين احتماالت و تصمیم گیري در مورد آنکه

 (.1388 نمايد، وجود دا شته باشد )حسیني، 

بستگي  ( قابلیت ها را به سه طبقه تقسیم كرده است كه به گردش و تمركز بر فرآ يد هاي تعريف شده1991دي )

مات بازار، چالش هاي الزاو بوسیله  دارد . در يک انتهاي نمودار آنها يي هستد كه در درون سازمان بکار گرفته شده

رقابتي و فرصتهاي بیروني فعال شده اند. مثالها و ساير فعالیت هاي تغییر، لجستیک و مديريت منابع انساني شامل 

                                                           
1 dey 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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استخدام، آموزش و انگیرش كاركنان از اين جمله مي باشند. در انتهاي ديگر نمودار آن قابلیت هايي مستند كه نقطه 

 سازمان است.متمركز آنها تاحدي بر بیرون 

هدف اين قابلیت هاي بیروني ارتباط با فرآيندهايي است كه قابلیت هاي سازماني ديگر را با محیط بیروني تعريف 

نموده و كسب و كار را قادر ساخته تا بوسیله پش بیني الزامات بازار پیش تر از رقبا و ايجاد روابط با دوام با 

ن، رقابت نمايد. در نهايت قابلیت هاي تركیبي مورد نیاز است تا قابلیت مشتريان، اعضاي كانال و تامین كننده گا

هاي دروني و بیروني را تکمیل نمايد . توسعه استراتژي، گسترش محصوالت و خدمات جديد، قیمت گذاري، 

 خريد و تکمیل سفارش مشتريان فعالیت هاي حیاتي هستد كه بايد به وسیله هردو جنبه بیروني و درو ني تحلیل

شوند. سازمان هاي بازار محور در قابلیت درک بازار، اتصال با مشتري و ارتباط با كانال برتري دارند . فرآيندهاي 

اصولي قابلیت هاي برترشان به خوبي درک شده و به طور موثري مديريت شده و بینش باالتري را ارائه مي نمايد 

ر است. نتیجه تغییر حوزه همه فرآ يندها بیشتصله اي و درو نيكه مطلع كننده و راهنمايي كننده هردو قابلیت هاي فا

اند با محور  چیزي اتفاق مي افتاد و چه موقع منابع انساني مديريت شدهدر جهت انتهاي بیروني بعد هدف است. 

 (2003ن رعايت مشتري، علت پیامد رضايت كار كنان است)دي،دادقرار 

: پاداش هاي مبتني بر سنجش بهبود رضايت مشتري و حفظ كاركناني  سیاست هاي كلیدي بازار محور شدن شامل

است كه مختار هستند تا مشکل مشتري را بدون موافقت مديريت حل نمايند، استخدام، مبتني بر مهارت هاي حل 

مشکل مشتري است و غیره . در مقايسه قابلیت هاي تركیبي و دروني، شركت هاي درون گرا به وسیله مالحظات 

ار كه آنها را به مرز باريکي در جهت انتهاي درو ني بعد هدف محدود مي كند، هدايت مي شوند يک دلیل آن باز

است كه فرآ يد هاي بیروني مروري كه شامل قابلیت هاي درک بازار، اتصال با مشتري و ارتباط با كانال مي باشد 

 (. 2003ا ناكارآ مد هستند)دي،ي به طور ناشايسته مديريت شده احتماال به طور ضعیفي درک شده

 

 (نقش قابلیت های ترکیبی 2-2-2-5

قابلیت هاي تركیبي به كمک توالي فعالیت ها كاربردي شده اند. اين فعالیت ها كه شامل فرآيندهايي است كه نیاز 

ا مي بیند ر هاي پیش بیني شده مشتريان را كه به وسیله قابلیت هاي بیروني شاخته شده، ارضا مي كند، تهديداتي

كه براي ارتقاي روابط ساخته شده اند، تکمیل سفارش، توسعه محصوالت جديد و فرآيدهاي ارائه خدمات همه 

اين نقش ها را بازي مي كند. اين مديريت فرآيندهاي افقي در صورتي كه قابلیت هاي متمايزي شوند كه رقبا نتوانند 

ودي در سلسله مراتب سنتي از سازمان بسیار برتر است)حسیني، به آساني تقلید نمايند، از مديريت يک وظیفه عم

در ابتدا، مديريت فرآيند بر اهداف بیروني تاكید مي كند. اين اهداف ممکن است شامل رعايت مشتري با  (1388

 پیامد فرآيند )كیفیت، زمان ارائه محصول / خدمت( باشد يا ممکن است مبتني بر الگوبرداري عملکرد رقابتي )مدت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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چرخه، زمان و فرآ يند سفارش ( باشد. اين موضوع تأيیدي بر آن است كه همه آنها با فرآ يندي درگیر شده كه بر 

ايجاد ارزش باالتر به مشتريان درو ني )كاركنان( و بیروني مشتريان و مصرف كنندگان( متمركز شده است . اين 

دوم،  (. 1388پیشرفت هدف نظارت مي كند)حسیني،اهداف مبنايي براي اندازه گیري كنترل سیستمي است كه بر 

در هماهنگي فعالیت هاي يک فرآيد پیچیده بايد ارتباطات افقي ايجاد كرد و قدرت ارتباطات عمودي را كاهشي 

داد . اين تعامالت نیازمند شناخت فرآيدي است كه مي تواند منابع تاخیر را جدا سازي نموده و سعي در حذف آنها 

ي كه كسي جريان كلي فعالیت ها را در يک فرآيند ورود سفارش درک مي كند براي مثال گام هاي حیاتي نمايد. زمان

زمان مصرف )مثل چک هاي اعتباري( ممکن است به طور جداگانه اي به صورت متوالي به عهده بگیرد، در حالي 

العات فیلتر نشده به آساني براي تماس آنها مي توانند همزمان با صرفه جويي زمان انجام شود )همان منبع( سوم، اط

اعضا موجود است . اگر يک سؤال مرتبط با نیاز هاي سفارش، وضعیت ارائه محصول يا بخش هاي موجود ايجاد 

مي تواند اطالعات را مستقیما و بدون آنکه نیاز با واسطه باشد، ارائه  شود، هركسي كه تمايل دارد تا جواب دهد.

فارش براي مجموعه هاي متوالي از فعالیت هاي ضروري و به نسبت ساده قابلیت متمايزي نمايد. فرآيند تکمیل س

 (. 1388مي شود)حسیني،

اغلب اين فرآيند از ديد مديريت ارشد مبهم است چرا كه اين فعالیت هايي را به هم متصل مي كند كه به طور عادي 

. محصوالت و ارائه خدمات سفارش، حمل و نقل جايگزين مي شود مثل پیش بیني فروش، دريافت و برنامه ريزي

اگر قول غیر واقعي به مشتري داده شود، اين وعده ها محفوظ نمانده، انتقادات به اطراف رايج شده و درآمد ها 

توسعه نمي يابد. بنابراين فرآيند تکمیل سفارش ارتباط زيادي با ساير فرآيندها دارد و هیچ واحدي نمي تواند خود 

ايص ديگر محفوظ نگه دارد . اين اطالعاتي را از فرآ يد هاي بیروني مي آورد و بسته به توانا يي آن، جريان را از نق

سفارشات را پش بیني و ايجاد مي كند. اين حتي بیشتر به فرآ يند هاي تولیدي و لجستیکي بستگي دارد كه سفارشات 

رآيند داشته باشد. در نهايت، فخواست ها و معامالت در ي را تکمیل نمايد يا ظرفیت جايگزيني برابرنامه ريزي شده 

 پیوسته اي از تخمین هزينه و قیمت گذاري وجود دارد.

يريت مد هاي تکمیل سفارش مشخص گردد، اگر ارزش مشتري در هر سفارش به طور واضح شناسايي شده و هزينه

 (.1388سیني،)حاين فعالیت به طور قابل توجیهي سودآوري را بهبود خواهد بخشید

 

 ابعاد قابلیت ( 2-2-2-6

اين تحقیق مدل تركیبي از قابلیت هاي بازار يابي را با استفاده از مفاهیم بازار محوري، مديريت منابع انساني، مديريت 

ه ك كرده اندزنجیره تامین و بازاريابي رابطه توسعه مي دهد. اگرچه محققان بازاريابي بیش از دو دهه مشاهده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



53 
 

نوز پذيرفته اند. اما هه اثر هاي بازار محور شناخته شدروني كه قابلیت دو  دو منابع بیرونيشركت از هر  عملکرد 

 (.1392)وظیفه دوست،نداشته است  گیري معتبري از قابلیت هاي بازار يابي موجود هم هیچ اندازه

 

 استراتژی قابلیت های بازاریابی (2-2-2-7

ي گرايش به اتخاذ يکي از دو رويکرد براي بررسي مزاياي رقابتي دارند : تمركز بر روي محققان در مديريت بازارياب

بازار و يا تمركز بر روي ارتباطات . نويسندگان بیان كرده اند كه تركیب اين دو رويکرد براي بررسي مزاياي رقابتي 

د زير تژي قابلیت هاي بازاريابي با ابعاباعث نتايج بهتري مي شود. بنابراين آنها اين ديدگاهها را با توسعه استرا

( ۴)مشتري محور  ( قابلیت هاي3( قابلیت هاي رقبا محور )2( قابلیت هاي مشتري محور )1تركیب كرده اند )

با تامین كنندگان)آكوک،  ( قابلیت هاي مرتبط۶)تکنولوژي  -(قابلیت هاي كنترل 5قابلیت هاي تامین كننده محور )

2007 ) 

قبأل ذكر شده است تجارت و مدل قابلیت هاي تجاري بازار محور شامل عواملي از بازاريابي و ديدگاه  آن چنان كه

منبع محور است جاي ي كه قابلیت هاي مختلف بر اساس بازار را بر عملکرد تجاري تعیین كرده است. با ارتباط 

ها  ن تصور را بررسي مي كنیم كه شركتبرقراركردن بین واكنش هاي تامین كنندگان به واكنش هاي مشتريان ما اي

 (. 1388مشتريان خود را وقتي راضي مي كنند كه استراتژي قابلیت هاي بازاريابي را دارا باشند )حسیني،

برخي ديگر از محققان حدس زده اند كه پیشرفت هاي اخیر در تثوري بازار يابي و فعالیت هاي بازاريابي باعث مي 

ابي قديم و ارتباط بازاريابي الزم و ضروري شود علت اصلي اين است كه مفهوم هاي شود ادغام تفکرات بازاري

حاضر از گرايش بازار به طور سنتي مرتبط با سوا لي اساسي است چگونه شركت ها مرتبط با بازار كار مي كنند: 

ازار تركیب و با گرايش به ب بنابراين اين جريان از تحقیقات بیان مي كند كه مفهوم ارتباط داشتن با بازار مي تواند

ادغام شود. ديده استفاده از مديريت و بازاريابي از ارتباطات بازار در مفهوم بازاريابي مورد جديدي نیست. در اين 

زمینه، پژوهشگران بیان كرده اند كه ارتباطات بازاريابي جزئي از مفهوم بازاريابي است با اين وجود پیشرفت اين 

ده است با اين تحقیق ما تالش كرده ايم كه اين فاصله را پركنیم اين ساخت سلسله مراتبي ارائه تثوري بسیار كند بو

 (1392دهنده ادغامي از قابلیت هاي بازار محور وقابلیت هاي مرتبط به بازار است )وظیفه دوست،

 ر حقیقتو د اين قابلیت ها را به عنوان قابلیت شركت براي حس و ارتباط با بازار تعريف كرده 

 ( از اطالعات بازار براي فعالیت در بازار1شركت هاي با استراتژي قابلیت هاي قوي بازاريابي ) 

 (.1388( فرآيند ارتباط با مشتري را به خوبي انجام مي دهد)حسیني، 2)مي كنند  استفاده 

 

 (فرایند قابلیت های بازار یابی2-2-2-8
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ي به عنوان فرآيند بکارگیري دانش، مهارت ومنابع سازمان جهت ايجاد ارزش در مطالعات اخیر قابلیت هاي بازارياب

افزوده براي كاال ها وخدمات، برآوردن تقاضاهاي رقابتي و پاسخگويي به نیاز هاي مرتبط با بازار، تعريف شده است 

كید قرار گرفته است (. اهمیت فرآيندهاي يادگیري در توسعه قابلیت هاي بازاريابي مورد تا2003، 1)ويراواردنا

بخصوص زماني كه كار كنان بتوانند سريعا با استفاده از دانش ومهارت خود ، مسائل بازاريابي شركت را حل كنند. 

ه بتواند پرداخته مي شود كبه منظور تشريح قابلیت هاي بازاريابي شركت، به تشريح فرآيدهاي بازاريابي خاص 

 .(138۴) رضايي دولت أبادي و خائف الهي،سازگار با استراتژي رقابتي شركت باشد

 

 قابلیت های بازاریابی از نظر آکدنیو و دیگران (2-2-2-9

-2)شکل( در مقاله خود فرايندهاي قابلیت بازاريابي را به هشت فرآيد مشخص مي كند 2010) 2آكدنیز و ديگران

( دنبال 2005مورگان) توسط ورهیس و ائه شدههاي بازاريابي ارما فرآيند شناسايي را با در نظر گرفتن قابلیت  (5

كه به طور مستقیم و مثبت  ايم از بررسي اطالعات اين هشت قابلیت بازاريابي را مشخص كردهمي كنیم، با استفاده 

  با عملکرد شركت در ارتباط هستند

( قیمت 2)ارائه خدمات:  ( توسعه محصول، فرآيند توسعه و مديريت محصول و1. قابلیت هاي بازاريابي شامل ) 

( مديريت كانال، دوره اي براي ارائه فعالیت و  3گذاري، استراتژي بدست آوردن سود مطلوب از فروش شركت: )

 ۴حفظ كانال هاي توزيع كه به هورت كارا و اثر بخش به مشتريان و مصرف كنندگان نهايي كاال تحويل مي دهد: )

( فروش، فعالیت جهت اعمال نظرات مشتري: 5بت به مديريت درک ارزش مشتري:)( ارتباطات بازاريابي، توانايي نس

( برنامه ريزي بازاريابي، توانايي 7(مديريت اطالعات بازار، ممارست براي بدست آوردن و استفاده از دانش بازار)۶)

ريابي، فرآيند تبديل استراتژي ( اجراي بازا 8در خلق استراتژي بازاريابي كه منابع شركت و بازار را بهینه مي كند: )

 (. 2010بازاريابي به تحقق توسعه منابع مي باشد)آكدنیز و ديگران، 

 

 

                                                           
1viravardena 
2 akdeniz 
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 ( 2003(  قابلیت های بازاریابی از نظر ویراواردنا )2-2)شکل

 
ادراک از در 1گیما -است آثاهن (، فرآيندهاي قابلیت هاي بازاريابي را به هشت فرآ يند شرح داده2003)ويراواردنا 

( اين بررس را به شناسايي چندين پرو سه كه توسط شركت در تالش خود براي رسیدن به 1993قابلیت بازاريابي) 

مشتريان هدف با ارزش افزوده محصوالت و خدمات است، مورد استفاده قرار داد. فرآيند اول، خدمت به مشتريان 

اجراي برنامه ها عمدتا، وظايف نا محسوسي است، كه رعايت است، بعنوان انجام دادن كار تعريف شده، فرآيندها و 

 (2،2003خريدار يا نیاز هاي كاربر را دارا مي باشد)زيتهمل و بیتر

تعدادي از محققان پیشنهاد مي كنند كه خدمات به مشتريان برتر منجر به مزيت رقابتي مي شود. فرايند دوم، در  

به دست آوردن سهم بازار و رشد فروش مي باشد. فعالیت هاي پیشبرد  رابطه با اثر بخشي فعالیت هاي پیشبرد در

پوشش تبلیغات، ترفیع فروش، تبلیغات و فروش شخصي به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته ابزارهايي تحت 

جهت ارتباط با بازار هدف مي باشد. سومین فرآيند، كیفیت فروش مردم است، منتج به مقدار فروش تولیدي دار اي 

 يع پر قدرت است. داشتن توانايي در مديريتمهارت بوسیله كار كنان شركت مي شود. فرآيند چهارم، شبکه هاي توز

(. فرا يد  2000كانال، روابط با توزيع كندگان بايد شکل گیرد و به طور مؤثر مديريت شود)وورهیس و هاركر، 

پنجم، مقدار منابع متعهد براي تبلیغات است كه هزيمه هاي تبلیغاتي را به عنوان درصدي از فروش كاربردي مي 

پژوهش هاي بازاريابي شركت مي باشد، كه بعنوان مجموعه اي از فرايدهاي مورد نیاز جهت كند. فرآيد ششم، 

يادگیري در مورد نیاز هاي مشتري به ويژه نیاز هاي نهفته، و نظارت بر محصوالت رقیب و ارائه خدمات تعريف 
                                                           
1 Atuahene-Gima 
2 Zeithaml & Bitner 
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صويري از باشد)تقويت تشده است . فرآيد هفتم، توانا يي افتراق محصوالت به بازار عرضه شده توسط شركت مي 

محصوالت توسط نشان دادن صفات ديگر به غیر از قیمت همچون كیفیت برتر، تصور و يا خدمات (. تفکیک 

محصوالت و خدمات منبع اصلي مزيت رقابتي برده است. فرآيد هشتم، ناحیه بعدي اهمیت سرعت معرفي محصول 

ذير از پايه هاي ابداعي رقابتي مي باشد)فروهله و است. توسعه سريع محصوالت و خدمات جديد جزء جدايي ناپ

( اين هشت فرآيد در درجات مختلفي توسط شركت ها در تالش خويش جهت رسیدن به بازار 2000، 1همکاران

 (.2003هاي هدف، انطباق يافت )ويراواردنا، 

  

 

 
 (.2003( قابلیت های بازاریابی)ویراواردنا، 3-2)شکل

 

 

 ای بازاریابی از نظر رضایی دولت آبادی و خائف الهی قابلیت ه(2-2-2-10 

                                                           
1 Froehle et al 
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(، فرآ يندهاي قابلیت هاي بازاريابي را در شش فرآيند به شرح 1383همچنین رضايي دولت آبادي و خاف الهي )

( جهت عملیاتي سازي قابلیت هاي بازاريابي، فرايندهاي 1993آقاي آثاهن گیم)(. ۴-2)شکلزير توضیح داده است 

ا تعريف كردند كه هر كدام مي تواند به وسیله شركت، جهت رسیدن به مشتريان هدف و ايجاد ارزش متعددي ر

افزوده براي كاال ها و خدمات به كار گرفته شود . اولین فرآيد، خدمت دهي به مشتريان است، به گونه اي كه بتواند 

ن بازاريابي معتقدند كه خدمت دهي به نیاز هاي خريدار و مصرف كننده را برآورد كند. بسیاري از پژوهش گرا

مشتريان به گونه اي شاخص مي تواند مجرب به مزيت رقابتي شود. دومین فرآيند، اثر بخش فعالیت هاي پیشبرد 

در رسیدن به رشد سهم بازار و فروش است . از اين فعالیت ها براي برقراري ارتباط با بازار هاي هدف استفاده مي 

داشتن شبکه توزيع قوي است كه بتواند با توزيع كنندگان ارتباطي كارا و موثر برقرار كند. شود. سومین فرآيند، 

چهارمین فرآيند، برقراري ارتباط با مشتري است. از اين فرآيد براي شناخت نظرات مشتري و مشاركت با او استفاده 

رسي ازهاي آشکار و پنهان مشتريان و برمي شود. پنجمین فرآيند، استفاده از پژوهش هاي بازاريابي براي شناختن نی

فرآ يند، توانايي شركت در ايجاد محصولي متمايز از نظر كاال ها و خدمات ارائه شده به وسیله رقباست. آخرين 

كیفیت، قیمت، وجهه، خدمات و ... است. هر يک از اين متغیرها ارتباط مثبتي با عملکرد شركت بخصوص در زمینه 

ايجاد مزيت رقابتي و افزايش فروش و سهم بازار دارد )رضايي دولت آبادي و خائف الهي،  نو آوري، كارآفريني،

1383.) 

 

 
 (.1383( فرآیندهای قابلیت های بازاریابی)رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 4-2)شکل
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 ابعاد قابلیت های بازاریابی( 2-2-2-11

 (مدیریت ارتباط با مشتری2-2-2-11-1

با مشتري استراتژي كسب و كاري است جهت بهینه سازي سوددهي، درآمدزايي و رضايت مشتري مديريت ارتباط 

كه بر اساس ساماندهي ارائه خدمات بر اساس نیاز هاي مشتري، باالبردن سطح رضايت مشتريان مطابق اصول 

ري قادر است مديريت ارتباط با مشت .مشتري محوري و پیاده سازي فرايند هاي مشتري محوري طراحي مي شود

فاصله بین مشتريان و سازمان را كاهش دهد و با وفاداري مشتري، خدمت برتر، گرد آوري بهتر اطالعات و آموزش 

سازماني، موجب موفقیت سا زماني مي گردد. هدف اصلي مديريت ارتباط با مشتري به بیان ساده عبارت است از 

مديريت ارتباط .(1388داري و منافع)سیدي، موسوي و حیدري، وفادرک و رفتار بهتر با مشتريان به منظور افزايش 

نهايي  است: مشتري، ارتباط و مديريت. منظور از مشتري، مصرف كنندهبا مشتري از سه بخش اصلي تشکیل شده 

را دارا مي باشد. منظور از ارتباط، ايجاد مشتريان وفادار تر و  است كه در روابط ارزش آفرين، نقش حمايت كننده

مي باشد و مديريت عبارت است از خالقیت و هدايت يک فرا يند كسب و  سودمندتر از طريق رابطه اي يادگیرنده

موفقیت شركت ها بستگي به توانايي آنان  سازمانكار مشتري مدار و قرار دادن مشتري در مركز فرآيندها و تجارب 

ولیه وفاداري اوست. ارتباط با مشتري به دنبال شرط ا در جذب، نگهداري و رضايت مشتريان دارد.رضايت مشتري

اهداف زير مي باشد: هدف اول، شناسايي نیاز ها و ارزش هاي مشتريان و لحاظ نمودن آن در محصوالت و خدمات 

فعلي و آ ينده)دسترسي به اطالعات مشتري(. هدف دوم، آماده سازي كل سازمان در برآوردن نیاز هاي مشتري 

بوط به مشتري در سرتاسر سازمان(. هدف سوم، ارائه كاال ها و خدمات جديد و بهبود يافته )انتشار اطالعات مر

  (.1383)عملي ساختن اطالعات مربوط به مشتري()رضايي دولت آبادي و خائف الهي، 

 (به طور کلی ارتباط با مشتری دار ای ارکان زیر می باشد: 2-2-3-12
 مشتريان، كاركان و ساير شکايات قانوني ديگر.  از طرف رسیدگي به شکايات مطرح شده  -1

باز خورد يعني شناخت و درک نیازها و خواسته ها و رفتارهاي مشتريان و اطالعاتي كه آنان نیاز دارند. لذا بايد  -2

هاي جمع آوري شده از مشتريان را تجزيه و تحلیل كنیم. در ايجاد دو نوع باز خورد اصلي وجود دارد. يکي  داده

 از خورد از مشتريان و ديگري باز خورد از شركت است. اين دو باز خورد مبنايي براي بهبود فرآيندهاست. ب

 حلقه باز خورد مشتري شامل گزارش از حل شکايات مشتريان است. 

 گارانتي كه از مهمترين جنبه هاي خدمت رسا ني به مشتريان است.  - 3

مربوط به كاال و خدمات و حل شکايات مشتريان)رضايي دولت عمل اصالحي يعني برطرف نمودن عیوب  - ۴

 (. 138۴آبادي و خاثف الهي، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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سیستم مديريت ارتباط با مشتريان مي تواند به سازمان ها براي به حد اعال رساندن توانايي هايشان براي تعامل با 

ريداران عث تسريع در پاسخ نیاز هاي خخريدارانشان كمک كند. اين امر نه تنها به بهبود كیفیت كمک مي كند بلکه با

از روند تجارت، نه تنها به استراتژي درک و مفهومي  مي شود. سیستم مديريت ارتباط با مشتريان به وجود آمده 

تاكید دارد بلکه به روند يادگیري، حفظ و شراكت با خريداران منتخب براي ايجاد ارزش واال براي شركت و خريدار 

 (. 1388، موسوي و حیدري، تاكید دارد )سیدي

 

 محصول متمایز (2-2-2-13

با توجه به تغییر ذائقه و سلیقه مصرف كنندگان و همچنین تحوالتي كه در شرايط رقابتي و تکنولوژيک پیش مي 

آيد، يک شركت نمي تواند و نبايد منحصرا به كاالهاي فعلي تولیدي خود متکي باشد. مشتريان خواهان كاالهاي 

كاالهاي پیشرفته ترند و اين چیزي است كه رقبا دنبال آن هستند . هر شركتي به يک برنامه براي تولید جديد و 

(. يک شركت مي تواند به دو طريق به كاالهاي جديد دست  1387كاالي جديد نیازمند است )كاتلر و آرمسترانگ، 

را خريداري كند يا حق امتیاز يا حق  يابد . راه اول، تحصیل مستقیم است . يعني اينکه شركت، شركت ديگري

انحصاري تولید كاالي ديگري را به دست آورد. براي دستیابي به كاالهاي جديد، راه دوم ايجاد كاالي جديد در 

(. با افزايش سطح هزينه هاي مربوط به ايجاد  1388قسمت تحقیق و توسعه خود شركت است)اسماعیل پور، 

مارک هاي تجاري موجود را تولید جیح داده اند به جاي تولید كاالهاي جديد، انواع كاالهاي جديد، شركت ها نیز تر

كند . بعض شركت ها يا با تقلید از مارک هاي تجاري موجود، انواع مشابه آن را تولید مي كند يا اينکه مدرک هاي 

 (.1387قديمي را به نحوي احیا مي كند)كاتلر و آرمسترانگ، 

و انواع كاالهاي جديد الي جديد، كاالهاي ابداعي، كاالهاي پیشرفته تر، كاالهاي اصالح شده در اينجا منظور از كا

تحقیق و توسعه آن به وجود مي آيد. تولید موفق  ديگر است، يعني كاالهايي كه با تالش خود شركت و در دايره

اند،  ینه نو آوري موفق بودهدر زم كاالي جديد، مستلزم كوشش همه جانبه شركت است. شركت هايي كه همواره 

مي كنند. آنها همیشه سهم ثابتي از منابع خود را به تکوين و تولید كاالي جديد  از سیاست هاي خاص استفاده 

كه با فرآ يند برنامه ريزي استراتژيک اختصاص مي دهد، براي كاالي جديد، خط مشي مشخصي را طراحي مي كنند 

 روش هاي سازماني پیشرفته اي استفاده فرآيد تولید كاالهاي جديد ازاداره آنها ارتباط داشته باشد و براي

 (.1388میکند)اسماعیل پور، 

ها، ايجاد مفهوم عیني  يابي، غربال كردن ايده  فرآيد تکوين و تولید كاالي جديد ، واجد هشت مرحله است : ايده 

هاي اقتصادي، تولید كاال، آزمون بازار و تولید تجاري. و آزماش مفهوم، تهیه خط مشي بازاريابي، تجزيه و تحلیل 
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كاال كار شود يا اينکه كال از آن  هدف هريک از اين مرا حل اين است كه معین شود آ يا بايد باز، بر روي ايده 

 (.  1387صرف نظر شود)كاتلر و آرمسترانگ، 

 

 خدمت به مشتری (2-2-2-14

تعاريف جديد شده است و ديگر بخش كوچکي در ساختمان مركزي سازمان مفهوم جديد خدمت به مشتريان شامل 

ساختن نیاز  به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه كل سازمان از مديران عالي تا كاركنان عادي، همگي در برآورده 

تري تقیم، از مشدارند. حتي اگر فردي درموقعیتي نباشدكه به طور مسنقشي برعهده  هاي مشتريان موجود، و بالقوه 

حمايت كند، مي تواند از كارمنداني كه به مشتريان خدمت مي كند پشتیباني كند شغلي كه بطور سنتي )خدمت به 

ايت محصوالت مرجوعي يا پاسخگو يي به شک مشتريان(نامیده مي شود، پیچیده تر از سفارش گرفتن، پس گرفتن

لیه اموري است كه شركت به منظور جلب رضايت هاست . بر اساس اين نگرش، خدمت به مشتريان شامل ك

اند انجام مي دهد  مشتريان و كمک به آنها براي دريافت بیشترين ارزش از محصوالت يا خدماتي كه خريداري كرده

است . هر  . توجه كنید كه محصول يا خدمت اصلي كه به بازار عرضه مي شود در تعريف مذكور منظور نشده

صول فیزيکي عرضه و موجب تفکیک محصول از محصوالت رقبا مي شود خدمت به مشتريان چیزي كه اضافه به مح

 محسوب مي گردد.

مي باشد، خدمت به خدمت به مشتري مجموعه اي از رفتار و ارتباطات است كه در همه مشاغل قابل استفاده 

است بوسیله ت و همچنین ممکن از خدمات اس مشتري يعني ارائه خدمت به مشتري قبل، در حین و بعد از استفاده

يک نفر يا امکانات ماشیني ارائه شود . خدمت به مشتري با هدف ايجاد برتري در عرصه رقابت ارائه مي شود و 

يک الزام جدي و ضروري علمي و تخصصي به شمار مي آيد، همچین خدمت به مشتري كلید موفقیت يک موسسه 

 (1388)روستا، ابراهیمي و ونوس،يک موسسه فراهم مي كند  ي خدماتي است كه زمیه اعتماد مشتري را به

انجام سفارش ارائه شده از سوي مشتري و در نظر گرفتن سیستم هايي براي تحويل سريع كاالي سفارش داده شده 

م تبه وي، به اندازه ساير عواملي كه پیش از اين به آنها اشاره شد در وفاداري الکترونیک تاثیر گذار هستند. يک سیس

تداركات كار آمد كه تحويل سريع محصول به مشتري را تضمین نمايد باعث رضايت مشتري و وفاداري او خواهد 

شد. عالوه بر سرعت در تحويل كاال، سیستم تداركات بايستي امکان آرايه محصول با روشهاي مختلف را میسر 

اده اند از طريق پست دريافت كنند، در سازد. برخي از مشتريان ترجیح مي دهند كه محصوالتي را كه سفارش د

حالیکه برخي ديگر ممکن است تمايل دا شته باشند شخصا به يک فروشگاه مراجعه كرده و پس از صحبت با 

فروشنده كاالي مورد نظر خود را تحويل بگیرند. خدمات مشتري عامل مهمي براي بازاريابان الکترونیک مي باشد. 

یچیدگي در طراحي ساختار سايت اجتناب ناپذير است؟ بنابراين الزم است كه در گاهي اوقات میزان معیني از پ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سايت، يک سیستم جامع و كامل خدمات مشتري وجود دا شته باشد. آرايه يک لینک براي پاسخگو يي به سوا الت 

واند تا حد ت رايج و امکان برقراري ارتباط با نیروهاي آنالين شركت جهت پاسخگو يي به سؤاالت پیچیده تر، مي

زيادي به مشتري در فرايند خريد كمک نمايد. گاها برقراري تماس تلفني با شركت براي مشتري آسانتر است؟ به 

)روستا، ابراهیمي و همین دلیل برخي شركتها خطوط تلفني رايگان جهت تماس مشتريان در نظر گرفته اند

 (1388ونوس،
 اثربخشی فعالیت های پیشبرد (2-2-2-15

یت هاي پیشبردي يا ترويج، تمام فعالیت هايي را كه شركت براي ايجاد ارتباط، پیشبرد كاالهاي خود نزد بازار فعال

هدف انجام مي دهد، در بر مي گیرد. فعالیت هاي پیشبردي شامل تبلیغات پیشبرد فروش، تبلیغات رسانه اي، كاركنان 

  فروش، روابط عمومي و بازاريابي مستقیم مي باشد.

 لیت هاي پیشبردي مجموعه فعالیت هايي را در بر مي گیرد كه منجر به افزايش تقاضا مي گردد و میزان استفادهفعا

از خدمات را افزايش مي دهد. فعالیت هاي پیشبردي هزينه هاي زيادي را براي سازمان ها ايجاد مي كند اما منطق 

 مصرف اين هزينه ها رااش درآمد ناشي از افزايشي فروش حاكم بر اين نوع فعالیت ها و جبران اين هزينه ها با افز

جبران مي كند.فعالیت هاي پیشبردي شامل بخش هاي مختلفي به شرح زير است كه به آنها آمیخته پیشبرد گفته مي 

 شود:

 تبلیغات-1

 فروش شخصي-2

 پیشبرد فروش-3

 روابط عمومي-۴

 كسب شهرت و محبوبیت-5

 بازاريابي مستقیم.-۶

ي اثر بخشي فعالیت هاي پیشبرد را مي توان در نام آوري شركت در مقايسه با رقبا ،وجه تمايز شركت در به طور كل

 (. 138۴مقايسه با رقبا و نیروي فروش فعال تعريف كرد)رضايي دولت آبادي و خائف الهي،

 

 ( پیشینه تحقیق 2-2-3

 (پیشینه داخلی 2-2-3-1

 ( 1397كمال باقرزاده هوشمند) بررسي عوامل موثر بر عملکرد صادراتي شركت ي با عنوان در مقاله ا

هاي تولید كننده مواد غذايي: مطالعه موردي شهرستان ارومیه  در اين تحقیق كه روش تحقیق از نوع 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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توصیفي  پیمايشي  بود داده هاي بدست آمده در اين پژوهش از طريق پرسشنامه و به روش نمونه 

ران شركت هاي تولیدي مواد غذايي شهرستان ارومیه جمع آوري گیري تصادفي طبقه اي از بین مدي

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین براي روايي  SPSS24 شده و با استفاده از نرم افزار

پرسشنامه از روايي صوري و سازه و براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است و 

اصل از اين پژوهش نشان داده است كه بسته بندي و رعايت استاندارد بین در نهايت، يافته هاي ح

 .المللي محصوالت بر استراتژي هاي بازاريابي تاثیر مثبتي دارد

 ( در تحقیق با عنوان بررسي تأثیر توسعۀ محصول جديد و راهبرد هاي بازاريابي بین 139۶رضا رضايي )

ها به تیجه دست يافت كه   در عصر فرا رقابتي كنوني، شركتالملل بر استراتژي هاي بازاريابي به اين ن

منظور كسب مزيت رقابتي نسبت به رقبا، به دنبال ارائه ارزش بیشتر به مشتريان بر اساس شايستگي 

ها به توسعه محصول جديد و نوع انتخاب باشند. در اين راستا بسیاري از شركتشان ميمحوري

اند. در نتیجه هدف از اين هاي بازاريابي نوين روي آوردهوان ابزارياستراتژي ورود به بازار به عن

اي الملل بر استراتژي ههاي بازاريابي بینپژوهش، بررسي تأثیر توسعه محصول جديد و استراتژي

باشد. اين تحقیق از لحاظ هدف، توصیفي و از لحاظ نتیجه، كاربردي و بر مبناي نوع داده، بازاريابي مي

مبناي روش، از نوع تحقیق پیمايشي، مقطعي مي باشد.در اين تحقیق به اين نتیجه رسیدند كه كمي و بر 

توسعۀ محصول جديد و راهبرد هاي بازاريابي بین الملل بر استراتژي هاي بازاريابي تاثیر مثبت و معني 

 .داري دارد 

 ( مسائل، مشکالت و راهکارهاي علمي توسعۀ صادرات صنايع دست1395صنايعي ) ي ايران را بررسي

هاي تولیدكنندگان صنايع دستي براي كنترل و نظارت برمحصوالت كرده و بر همکاري بین اعضاء شركت

گرايي و تولید محصوالت بدون كیفیت، آشنا شدن و آگاهي از اعضاي تعاوني و جلوگیري از آنتیک

د در ، رفع موانع صادراتي موجوهاهاي آنسلیقه مشتريان داخلي براي تولید محصوالتي مناسب با سلیقه

هاي ها براي ارائه وامهايي با بهرهگمرک براي انتقال هرچه سريعتر كاالها به مشتريان، حمايت از بانک

 ها تأكید كرد.كم به اعضاء تعاوني

 (در پژوهش خود تحت عنوان بررسي عوامل تأثیرگذار بر نوآوري 1395ايمان خان و همکاران )

قابتي و عملکرد صادراتي در شركت بازرگاني پتروشیمي از ديدگاه كارشناسان، به تکنولوژي و مزيت ر

بررسي عوامل داخلي تأثیرگذار بر عملکرد صادراتي در شركت هاي پتروشیمي پرداختند . جهت 

سؤال استفاده شده است . جامعه آماري اين  39گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 

نفر از كل جامعه  ۶7نمونه آماري آن، صارات شركت بازرگاني پتروشیمي، سان واحدتحقیق،كلیه كارشنا
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بوده است . جهت تجزيه و تحلیل اطالعات از دو نرم افزار استفاده شد . نتايج تحقیق، سه فرضیه اصلي 

مبني بر تأثیرگذار بودن سه متغیر اصلي شامل ويژگي هاي مديريت، نوآوري تکنولوژي و مزيت رقابتي 

 بر عملکرد صادراتي شركت بازرگاني پتروشیمي را تأيید كرد.

 رقابتي  مزيت و تکنولوژي نوآوري تحلیل و ارزيابي عنوان با تحقیقي ( در1395علیزاده) گل و رضواني

 بر مؤثر عوامل بررسي به خارجي، بازارهاي به غذايي محصوالت صادراتي عملکرد استراتژيهاي در

 ورود هاي استراتژي انواع تحقیق، اين در . پرداختند خارجي بازارهاي به ورود هاي استراتژي انتخاب

 استراتژي صادراتي، هاي استراتژي : از كه عبارتند گرفتند قرار كلي دسته سه در خارجي بازارهاي به

 استراتژيها اين بر انتخاب مؤثر عوامل بعدي، مرحله در . بینابیني استراتژيهاي و غیرصادراتي هاي

بررسي  براي . گرديدند بندي جمع عامل دو در استراتژيک مرجع نقاط تئوري براساس و ييشناسا

 گرفت قرار بررسي مورد مازندران استان غذايي صنايع صادركننده شركت ۴2 عوامل، اين تأثیرگذاري

 . شد مانجا پرسشنامه به شركتها اين المللي بین بازاريابي با مرتبط و كارشناسان مديران از نفر 150 و

 عدم مقصد، كشور قطعیت عدم كه داد نشان نتايج افزارهاي نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزيه

 المللي، بین تجربه احتمالي، شركاي رفتار در قطعیت عدم رقابتي، قطعیت عدم قطعیت بازارمحصول،

 جذابیت و فعالیت اهیتم صنعت، رقابت شدت ، كل ي گذار سرمايه بازاريابي، میزان مهارت فني، دانش

 متغیر سه همچنین، . هستند خارجي بازارهاي ورود به هاي استراتژي انتخاب در مؤثري عوامل مکان

 توجه كانون متغیر خوبي براي كننده تبیین مقصد كشور قطعیت عدم و زباني تفاوت مکان، جذابیت

 تجربه بین رقابتي، قطعیت دمع بازارمحصول، قطعیت عدم مقصد، كشور قطعیت عدم متغیر ده و هستند

 ماهیت و بودن مرتبط كل، گذاري سرمايه میزان بازاريابي، مهارت فني، دانش شركت، اندازه المللي،

 .هستند كنترل میزان متغیر براي كننده خوبي تبیین فعالیت،

 ( تحقیقي با عنوان 1393حقیقي و همکاران )«بي در ياكننده استراتژي هاي بازارشناسايي عوامل تعیین

انجام دادند. در اين تحقیق در راستاي كمک به توسعه و بازاريابي صادراتي در « صنعت مواد غذايي

هاي صادراتي، قلمرو صنعت مواد غذايي تعداد ده عامل شامل اندازه شركت، تجربه صادراتي، محرک

اق قیمت، ژي انطبمشکالت صادراتي، مزيت رقابتي، تعهد صادراتي، استراتژي انطباق محصول، استرات

اند. براي هاي تبلیغات خارجي مورد بررسي قرار گرفتههاي صادارت مستقیم و هزينهقیمت كانال

 هاي تولیدكننده صادراتيساخته بین شركتگردآوري اطالعات مربوط به اين عوامل، پرسشنامه محقق

يابي معادالت ساختاري تحلیل مواد غذايي در استان تهران توزيع و سپس با استفاده از فن آماري مدل
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گانه و استراتژي هاي بازاريابي دار میان عوامل دههاي پژوهش حاكي از تأيید روابط معنيگرديد. فرضیه

 باشد.ها مياين شركت

 ( تحقیقي با عنوان 1392محمودزاده و زيبايي )«دند. انجام دا« بررسي عوامل مؤثر بر صادارات پسته ايران

محصولي لزوم حركت به سوي شناخت استعدادهاي صادراتي صادرات شکننده و تک رهايي از اتکا به

كند. در همین راستا اين مقاله كوشید تا ضمن بررسي جديد و برخوردار از مزيت نسبي را تبیین مي

روند تولید و صادرات جهاني پسته به بررسي عوامل مؤثر صادرات پسته ايران بپردازد. بدين منظور از 

گونه نتیجه گرفته شد كه براي تعديل كامل استفاده شد. اين 1358-1381اي سري زماني طي دوره هداده

نتايج حاصل از اجراي يک سیاست دو سال زمان الزم خواهد بود. اين سرعت مطلوب زمینه مساعدي 

 آوردهاي مشوق صادراتي به وجود ميرا براي اجراي سیاست

                                        

 پیشینه خارجي: 

 برنده براي اعتماد و تعهد اثربخش به عنوان نیروهاي پیش»اي با عنوان ( مقاله۶201) 1بلومر و همکاران

ا بر هاي شركت و كارآفريني رارائه كردند. اين مقاله تأثیر اعتماد، تعهد، شايستگي« استراتژي هاي بازاريابي

شركت صادركننده در جنوب هلند  13۴تفاده از پرسشنامه، اطالعاتي از استراتژي هاي بازاريابي سنجید. با اس

ها وجود تعهد است كه به طور غیرمستقیم بر عملکرد گردآوري شد. تفاوت اصلي مدل اين تحقیق با ديگر مدل

اي هباشد. نتايج اين تحقیق نشان داد كه اعتماد و تعهد تأثیر بسیار زيادي بر عملکرد شركتصادرات مؤثر مي

 صادركننده در نمونه مورد نظر دارد.

 بررسى تاثیر برنامه هاى نوآوري تکنولوژي و مزيت رقابتي  "( در مطالعه خود كه به201۶) 2سوسا و برادلى

پرداخته است، دو عامل فوق را بر عملکرد  "شركت كوچک و متوسط در كشور ايرلند ۴87بر عملکرد صادراتى 

ن مى دارند كه تجربه بنگاه و برنامه هاى حمايت از نوآوري تکنولوژي و مزيت صادراتى موثر دانسته اند و بیا

رقابتي بطور مستقیم بر عملکرد صادراتى آن موثر است و تجربه بنگاه و میزان مبتنى بودن بنگاه بر فناورى از 

غیر مستقیم  یرطريق تاثیر بر عامل حمايت از توزيع در سايه متغیرهاى كنترل تحقیق بر عملکرد صادراتى تاث

 دارند

 مطالعه :صادرات عملکرد به تمايل بر مؤثر عوامل" عنوان با خود ي در مقاله ، ( 201۶همکاران) و سرا 

 .پرداختند صادرات به تمايل بر مؤثر مديريتي و سازماني تبیین عوامل به "پرتغال و انگلستان نساجي هاي شركت

                                                           
1 Blomer et al 
2 Susa&bradli 
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 شامل مديريتي عوامل و تکنولوژي، و مزيت رقابتي شركت، هانداز شامل سازماني عوامل ها آن منظور، بدين

 ادراک هزينه، ادراک پذيري، به ريسک تمايل  عیني عوامل  خارجي زبان به تسلط رسمي، تحصیالت سطح سن،

 قرار بررسي مورد و انگلستان پرتغال كشورهاي در پوشاک و نساجي صنايع در را ذهني( )عوامل تعهد و فايده

 است بوده پوشاک و صنعت نساجي انگلیسي در شركت 1۶5 و پرتغالي  شركت 132 تحقیق، نمونه ندازها دادند

 مزيت رقابتي، سازمان، اندازه شامل سازماني هاي ويژگي كه شد مشخص كشور دو هاي داده تركیب با .

 در صادرات به تمايل با مرتبط كلیدي عوامل خارجي، هاي زبان به تسلط شامل عیني ويژگي يک و تکنولوژي،

 هستند. ها اين بخش

 ( عوامل تعیین كننده استراتژي هاي بازاريابي صادرات محصوالت جنگلي را مورد 2015) 1بوردريچ تووا

هاي مطالعه قرار داده و دريافتند كه منابع فیزيکي و منابع ارتباطي و نهادهاي رسمي داخلي بر روي استراتژي

 بازاريابي صادرات اثرگذار است.

 -ارتباط بین عملکرد صادرات نوآوري تکنولوژي و  "( در تحقیقي با عنوان2015سامي و آنانسارمن)كوپو

ات به بررسي رابطه بین عملکرد صادرات و توسعه صادر "مزيت رقابتي : آيا انگیزش مديريت نقشي ايفا مي كند؟

ثیر آن بر رابطه بین عملکرد در سازمان ها، و تأثیر انگیزش مدير بر عملکرد صادرات و توسعه صادرات، و تأ

سازمان مربوطه جمع آوري، و براي تجزيه و تحلیل داده  212صادرات و توسعه صادرات پرداختند . داده ها از 

ها از تحلیل همبستگي و رگرسیون چند متغیره استفاده گرديد . نتايج نشان داد عملکرد صادرات و نوآوري 

طه مستقیم دارند، و انگیزش مدير تأثیر مستقیم بر عملکرد صادرات و تکنولوژي و مزيت رقابتي با يکديگر راب

توسعه صادرات دارد. همچنین، انگیزش مدير نقش تعديل كننده در رابطه بین عملکرد صادرات و توسعه صادرات 

 دارد

  ارائه « يابيمطالعه منابع و قابلیت ها و تأثیر آن بر استراتژي هاي بازار»( مقاله اي تحت عنوان 201۴)2كالکا

كرد. از ديدگاه اين محقق، تحقیق در مورد منابع و قابلیت ها داراي ارزش محدودي است. در اين مقاله به بررسي 

نقش جامع منابع شركت ها و قابلیت هاي آن و تفاوت در ديدگاه ها و تأثیر آن بر استراتژي هاي بازاريابي 

هاي -لیت هاي اطالعاتي، قابلیت هاي توسعه محصول، قابلیتپرداخته شده است. منابع مالي، منابع تجربي، قاب

شركت صادراتي در كشور  1093ارتباط با مشتريان از منابع مورد بررسي مي باشد. جامعه آماري اين تحقیق 

انگلستان مي باشد. نتايج پیشنهاد مي كند كه نقش عوامل اطالعاتي و دانش در توسعه استراتژي هاي بازاريابي 

شکل دارد. ارتباط با مشتريان و توسعه  Uاشد. قابلیتهاي اطالعاتي و تجربي نیز بر عملکرد تأثیر مهم مي ب

                                                           
1 bordrich 
2 kalka 
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اطالعاتي  هاي-محصول تأثیر مستقیمي بر استراتژي هاي بازاريابي دارد، در نهايت توسعه محصول با قابلیت

 تأثیر مهمي بر كارايي صادرات در جامعه مورد نظر داشت.

 

 ( در مطالعۀ خود تأثیر خدمات و ابزارهاى توسعۀ صادرات طراحى شده 201۴) 1اندوموسوگلو و همکار

شركت كوچک و متوسط در كشور در حال توسعۀ تركیه مورد بررسى قراردادند. الگو  1۴3توسط دولت را روى 

هاى توسعه دهد كه برنامهنگرد و نشان مىارائه شده توسط آنها با يک نگاه چهار بعدى به عملکرد صادراتى مي

. عملکرد 1دهد. اين چهاربعد عبارتند از:صادرات دولت هر چهار بعد عملکرد صادرات را تحت تأثیر قرار مى

. اهداف مرتبط با يادگیرى سازمانى. همچنین در اين ۴. اهداف راهبرديک 3نفعان. اهداف مرتبط با ذى2مالى 

مده: الف( فراهم كننده دانش عینى ب( فراهم كننده مطالعۀ ابزارها و خدمات توسعۀ صادرات به دو گروه ع

 اند.بندى شدهدانش تجربى تقسیم

 هاي توسعۀ صادرات بر عملکرد صادراتي بنگاه تري به بررسي تأثیر برنامه( به طور جامع201۴الدوحه )شمس

ز رات را بر عملکرد صادراتي بنگاه اهاي توسعۀ صادهاي كوچک و متوسط پرداخته و تأثیر برنامهدر میان بنگاه

هاي دروني عملکرد مورد مطالعۀ قرارداد. ديدگاه اصلي حاكم بر تحقیق وي، ديدگاه طريق اثرگذاري بر مولفه

صادرات را در  هاي توسعۀمبتني بر منابع بود و با وجود نقاط قوت تحقیق نسبت به مطالعات قبلي، اثرات برنامه

ازماني همچون راهبرد، دانش، ادراک و تعهد در ارتباط با صادرات منحصر نموده است. وي هاي درون سمولفه

بندي هاي توسعۀ صادرات را در يک دستهها، برنامهبا وجود كاوش قابل تقدير در ادبیات و دقّت نظر در بررسي

ده ها و اعتبارات صادراتي تقسیم نموانتهاي مرتبط با ضمهاي مرتبط با توسعۀ بازار و برنامهمحدود به برنامه

دن المللي شهاي دولتي مشوق بینعلي نیز در پژوهش خود نشان دادند كه سیاستالدوحه و يونساست. شمس

ها براي كسب دانش و ايجاد تعهد در مديران برعملکرد صادرات به طور غیرمستقیم و از طريق كمک به شركت

هاي توسعۀ صادرات دانش و اطالعات عملي، صادرات را ساس اين دو الگو، استفاده از برنامهتأثیر دارند. بر ا

كند و تعهد به صادرات را نیز دهد، طرز تلقي و ادراک مديران محیط بازار صادراتي را تحريک ميافزايش مي

 رد صادرات تأثیر گذار است. دهد و از اين طريق به طور غیرمستقیم بر راهبرد صادرات و عملکارتقا مي

 

 

 

 
 

                                                           
1 Domosoglo et al 
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 فصل سوم

 روش اجرای تحقیق
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 ( مقدمه3-1

جهت رسیدن به هر هدف و مقصدي، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگي رسیدن به هدف از مهم ترين مراحل 

روش تحقیق، منظور كار در مورد آن هدف مي باشد. انجام كارهاي پژوهشي از اين قاعده مستثني نمي باشد. در 

از روش مجموعه فعالیت هايي است كه براي رسیدن به هدف صورت مي گیرد و پژوهش عبارت است از فعالیت 

(.پژوهش علمي برابر با تالش 1385هايي كه پژوهشگر با استفاده از آنان به قوانین واقعیت پي مي برد )دالور، 

با هدف كشف مجهول به منظور گسترش قلمرو معرفي بشر كاوشگرانه اي كه با آداب خاص به طور نظام يافته 

(. 1385انجام شده است. اين تالش پژوهشي مي تواند در كلیه حوزه هاي معرفتي بشر انجام پذيرد )حافظ پناه، 

در هر پژوهشي، پژوهشگر تالش مي كند تا مناسب ترين روش را انتخاب و آن روش است كه دقیق تر از روش 

واقعیت را كشف كرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان میدهد. بنابر اين شناخت واقعیت هاي ديگر قوانین 

 ها موجود در پي بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش مناسب است.

اي تحقیق، هشود كه روش تحقیق شامل نوع تحقیق، فرضیهدر اين فصل به بحث درباره روش تحقیق پرداخته مي

گیري، اعتبار پايايي و اعتبار روايي پرسشنامه، روش جمعي، تعیین حجم نمونه مناسب، روش نمونهجامعه آمار

 باشد.ها ميهاي تجزيه و تحلیل دادهها و در نهايت روشآوري داده

 تحقیق ( روش3-2

ها،  رسي واقعیتروش تحقیق، مجموعه هاي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر )قابل اطمینان( و نظام يافته براي بر

 (.1387كشف مجهوالت و دستیابي به راه حل مشکالت است )خاكي، 

پیمايشي است. در پژوهش توصیفي، توصیف موضوع مورد  نظر با  وجود  -اين پژوهش يک مطالعه توصیفي

رادي فرابطه بین متغیرها مي پردازيم، در روش پیمايشي كه نوعي از پژوهش توصیفي مي باشد، داده ها از میان ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



69 
 

كه احتمال مي رود داراي اطالعات مورد نظر باشند. بوسیله ابزارهاي گوناگون از قبیل پرسشنامه، مصاحبه و ديگر 

یر بررسي تاثابزارهاي گردآوري داده، جمع آوري مي شوند. با توجه به اين كه در اين تحقیق مطالعه جزء به جزء 

هماهنگي بازاريابي بین الملل بر عملکرد با نقش واسطه اي انطباق قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و 

باشد. روش تحقیق توصیفي است.و مد نظر مي)برنامه بازاريابي)مورد مطالعه شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه

 استفاده مي شود، روشبا گذشته از ابزارهاي پرسشنامه با توجه به اين بررسي وضعیت موجود و مقايسه آن 

 گردد. قیق پیمايشي است و از نظر هدف پژوهش كاربردي محسوب ميتح

 ها و اطالعات( روش و ابزار گردآوری داده3-2

آوري اطالعات استفاده شد. بخشي از اطالعات هاي مختلف و متنوع گرددر طول انجام تحقیق حاضر از روش

ه یشینه تحقیق با استفاده از روش كتابخانتحقیق از جمله بررسي و مطالعه در زمینه نظري، ادبیات موضوع و پ

 آوري شد و در كنار آن شبکههاي تحقیقاتي( گردها و طرحها و مقاالت تخصصي، پايان نامهاي)استفاده از كتاب

 ها، استفاده گرديد. پرسشنامه درجهاني اينترنت نیز استفاده شد. در ادامه نیز از پرسشنامه براي جمع آوري داده

 باشد. هاي تحقیق ميهاي رايج تحقیق و روشي مستقیم براي كسب دادهز ابزارواقع يکي ا

 :است اصلي بخش دو داراي گرفته است، قرار استفاده مورد تحقیق اين در كه ايپرسشنامه

 

  نامه همراه: -1

 هايداده عرضه در دهندهپاسخ همکاري ضرورت و پرسشنامه وسیله به هاداده گردآوري از هدف قسمت اين در

 تا گرديده تأكید از پرسشنامه حاصل هايداده بودن با ارزش بر منظور، اين است. برايشده بیان نیاز، مورد

 .كند عرضه را هاسوال پاسخ مناسب طور به دهندهپاسخ

 : شودمی تقسیم بخش دو به که پرسشنامه، سؤاالت -2

 گرددآوري ميجمع دهندگانپاسخ با رابطه در اختيجمعیت شن و كلي اطالعات آن در كهعمومی:  الف( سؤاالت

 تحصیالت، جنسیت، سطح زمینه در سؤاالت دارد. اين تعلق بخش اين به اول سؤال سه تحقیق، پرسشنامه در كه

 باور و تعلق نگرش، حساسیت، توانمي مقیاس اين طريق باشد. كه ازمي بسته پاسخ صورت به كه است سن ،

 .دنمو تعیین را پاسخگو
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پرسشنامه اين تحقیق  شودمي مطرح هاشاخص و متغیرها به مربوط سؤاالت بخش اين : درتخصصی ب( سؤاالت

توسط مديران و كاركنان  ( طراحي شده است و كامال مخالفم تا كامال موافقماي لیکرت)پنج درجه طیف بر اساس

 مديريت شركتهاي صنعتي استان كرمانشاه تکمیل گرديد

 

 های پرسشنامهها و شماره گویهغیر( مت1-3جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ سازه های مورد سنجش ردیف

 5-1 قابلیت هاي بازاريابي 1

 9-6 انطباق برنامه بازاريابي 2

 12-10 بازار پويا 3

هماهنگي بازاريابي بین  4

 الملل

13-18 

 22-19 عملکرد 5

 

 

 ( روایی و پایایی پرسشنامه3-3

تحقیقات اجتماعي، اثبات اين نکته از پژوهش انجام شده نتايج پايا و معتبري داشته يا خیر، بسیار معموال در 

ضروري است. در عرف علمي سنجش يک پديده آن گونه كه به وسیله يک مفهوم خاص طراحي شده، هنگامي 

 برازش آزمودن كه براي اييمعیاره (.197۶اعتبار دارد كه آن پديده، واقعا مورد سنجش قرارگرفته باشد)فیلیپس، 

 حد چه تا گیرياندازه ابزار كه يک كندمي تعیین روايي پايايي. و روايي از عبارتند روند،مي كار به پژوهش ابزار

 و سازگاري میزان چه تا گیريابزار اندازه يک كه كندمي مشخص پايايي گیرد.مي اندازه را خاص مفهوم يک

 (.223-222، 138۶گیرد)سکاران،يم اندازه را نظر مورد مفهوم

 ( روایی)اعتبار(3-3-1

روايي از واژه روا به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي درست و صحیح بودن است. مقصود از 

گیري، بتواند خصیصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روايي از آن روايي آن است كه وسیله اندازه
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اعتبار در  .ارزش و ناروا سازدتواند هر پژوهش علمي را بيهاي نامناسب و ناكافي ميگیريكه اندازهجهت است 

 (.288، 1382گردد)خاكي، گیري محقق بر مياصل به صحت و درستي اندازه

 در اين تحقیق ضمن استفاده از پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه به منظور سنجش روايي تحت بررسي تعدادي از 

ها در مورد مربوط بودن سواالت، واضح بودن و قابل فهم بودن سواالت اساتید گروه مديريت قرار گرفت و از آن

دهند، شده در اين تحقیق را مورد سنجش قرار ميهاي موجود در مدل استفادهو اينکه آيا اين سواالت، متغیر

 خواهي شد و اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گرديد.نظر

 ( پایایی )قابلیت اعتماد(3-3-2

پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذيري نیز تعبیر مي شود؛ عبارت است از اين كه اگر يک وسیله 

گیري كه براي سنجش متغیر و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان و مکان ديگر مورد استفاده قرار اندازه

ذيري و پحاصل شود، به عبارت ديگر ابزار معتبر ابزاري است كه از خاصیت تکرارگیرد، نتايج مشابهي از آن 

نیم. كگیري پايايي، از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده ميسنجش نتايج يکسان برخوردار باشد. براي اندازه

دهنده شانايط يکسان، نگیري در شرگیري مکرر، با يک وسیله اندازههاي نتايج اندازهضريب همبستگي بین اندازه

غییر طور معمول بین صفر تا يک تگیري است. كمیت ضريب پايايي، بهگیري آن وسیله اندازهدرجه پايايي اندازه

(. 1378كند. ضريب پايايي صفر، معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يک، معرف پايايي كامل است)ظهوري، مي

اده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار در تحقیق حاضر از روش آلفاي كرونباخ استف

 رود. دركند بکار ميگیري ميهاي مختلف را اندازههايي كه خصیصهها يا آزمونگیري از جمله پرسشنامهاندازه

 ختواند مقادير عددي مختلف را اختیار كند. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونبااين گونه ابزار، پاسخ هر سوال مي

آزمون( و واريانس كل را محاسبه هاي پرسشنامه)يا زيرهاي هر زير مجموعه سوالابتدا بايد واريانس نمره

 (. 1382كرد)سرمد و همکاران،

گیري آنها ها، قضاوتها و ساير مقوالتي كه اندازهضريب كرونباخ آلفا براي سنجش میزان تک بعدي بودن نگرش

 .رودآسان نیست به كار مي
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 .ها استواريانس كل پرسش  واريانس هر پرسش و  ها وتعداد پرسش  در اين رابطه

 كمآلفا دست قاعده، طبق .باشدمي برخوردار بیشتري پايايي از پرسشنامه باشد ترنزديک يک به عدد ينا قدر هر

(. در اين پرسشنامه میزان آلفاي كرونباخ كلي 1382دانست)ازكیا ، اعتبار داراي را بتوان مقیاس تا باشد %70 بايد

 . كنیمي كرونباخ را محاسبه ميحال براي هر متغیر به صورت جداگانه آلفا. است 78/0 برابر با

 ( ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ2- 3جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ سازه های مورد سنجش ردیف

 78/0 قابلیت هاي بازاريابي 1

 72/0 انطباق برنامه بازاريابي 2

 74/0 بازار پويا 3

هماهنگي بازاريابي بین  4

 الملل

79/0 

 82/0 عملکرد 5

 78/0 كل 6

 

 گیريدر مورد ضريب آلفاي محاسبه و مشاهده شده و با توجه به قاعده  نتیجه 2- 3با توجه به اطالعات جدول 

در مورد اعتبار پرسشنامه، عالوه بر اينکه كل پرسشنامه داراي اعتبار است بلکه ضريب آلفاي كرونباخ هر يک از 

ي است. عالوه بر محاسبه ضريب آلفا سواالت بطور جداگانه هاي مورد بررسي نیز داراي اعتبار الزم و كافمولفه

استفاده شده است  SPSSافزار بررسي شده است تا سواالت نامناسب نیز شناسايي شود. براي اين منظور از نرم

الت كند. بنابراين سواكه عالوه بر بررسي همبستگي دروني سواالت ضريب آلفاي هر سوال را نیز مشخص مي

ه مه نامناسب تشخیص داده نشدهاي انجام شده هیچ يک از سواالت پرسشناشود. در بررسيسايي مينامناسب شنا

 است.

 ( جامعه آماری3-4
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كرمانشاه مي باشد. با توجه به  شهر صادراتيجامعه آماري شامل مديران و كاركنان شركتهاي در اين تحقیق 

وجود  شهرفعال در اين  تولیديواحد  ۶80رمانشاه شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كگزارش گرفته

 مشغول به كار هستند. 2۴30آنها  كاركنان دارد كه تعداد

 گیری و تعیین حجم نمونه ( روش نمونه3-5

به 1)جامعه( انجام هر تحقیق علمي مستلزم صرف هزينه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسي كامل جمعیت

آيند كه از طريق نمونه لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتي درصدد بر مي وجود ندارد،2صورت سرشماري

دست آورند و در نهايت دست آمده پیرامون نمونه بههاي بهاطالعات احتمالي را با استفاده از تحلیل داده 3گیري

 (.1382، اين اطالعات را به جامعه اصلي منتسب نمايند)خاكي،۴از طريق تعمیم

  پردازيم.قیق با استفاده از فرمول كوكران به محاسبه حجم نمونه ميدر اين تح

pqZNd

pqNZ

n
2

2

2

2

2








 

 در اين فرمول :

1  =2مقدار توزيع نرمال با سطح اطمینان 

Z

 

 d =اشتباه مجاز 

  = N حجم جامعه

  = nحجم نمونه

p=q=0.5 

 و  =2۴30Nو   =05/0dهمچنین 

96.1
2

Z

 است.

                                                           
1 - Population 
2-  Census  
3 - Sampling 
4 - Generalization 
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 نفر 331 اي كه بايد انتخاب شود برابر است با:بنابراين حجم نمونه 

 هاها و ابزار تجزیه و تحلیل داده( روش3-6

هاي آماري در مديريت مستلزم رعايت به تحقیق علمي است. مطالعه مراحل تحقیق، نه تنها نحوه استفاده از روش

شود رويه منظم براساس سازد، بلکه موجب ميهاي علمي ممکن ميمورد نظر را در پژهش آوري اطالعاتجمع

يک برنامه صحیح و با توجه به اصول و موازين علمي و حدود و قلمرو تحقیق بکار برده شود. روش تحقیق 

انشمندان براي گیري، ارزيابي و مقايسه عوامل، براساس اصول و موازين قبول شده از طرف دعلمي شامل اندازه

حل مشکالت و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفیت تعمق و تشخیص و قضاوت است. محقق بايستي 

تحقیقات آماري را از پايه شروع كند يعني با استفاده از تحقیق علمي به طرح پروژه بپردازد. سپس در اجراي 

حقايق  هاي منظم، اطالعات وده و با استفاده از رويهآوري نموها و جمعپروژه مدرک تحقیق اقدام به تشريح هدف

 با استفاده از(.13۶۴گردآوري شده را جهت تعیین مشخصات مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد)ستادي و كیبادي، 

 ترسیم دياگرام تحلیل مسیر سپس به آزمون فرضیات و هاي جامعه آماري وتوصیفي به بررسي ويژگي آمار

نرم  ستفاده ازا هاي تحقیق، بابررسي فرضیه ور بررسي رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته ومنظ . بهپردازيممي

 آزمون مجموعه روابط علت و همچنین به منظور .شودآزمون ضريب همبستگي استفاده مي ، ازSPSSافزار 

ساختاري روابط بین متغیرها  معادالت 1آموس افزارهاي مورد بررسي با استفاده از نرممؤلفه معلولي بین متغیرها و

 گردد.مدلسازي مي

 2( مدل معادالت ساختاری3-7-1

هاي زيادي در دهه اخیر صورت گرفته است يکي براي بررسي روابط علي بین متغیرها به صورت منسجم كوشش

ا ي هاي نويدبخش در اين زمینه مدل معادالت ساختاري يا تحلیل چند متغیري يا تحلیل چند متغیرياز روش

هاي عمومي اشاره شمار آن، اين واژه به يک سري  مدلمتغیرهاي مکنون است. بدون توجه به نام يا مفهوم بي

، رگرسیون 5، تجزيه و تحلیل مسیر۴هاي ساختاري همزمان كالسیک، مدل3كند كه شامل تحلیل عاملي تائیديمي

                                                           
1 -Amos  
2- Structural Equation Modeling  
3- Confirmatory Factor Analysis 
4- Classical Simultaneous Equation Model 
5- Path Analysis 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



75 
 

(. جرقه ورود به بحث معادالت ساختاري 9951، 2هاي آماري است)هويلو ساير روش 1چندگانه، تحلیل واريانس

 هاي چندگانه شروع شد.با موضوع شاخص

 تعریف معادالت ساختاری:  -

هايي درباره روابط بین متغیرهاي مشاهده مدل معادالت ساختاري يک رويکرد آماري جامعي براي آزمون فرضیه 

هاي نظري را در توانیم قابل بودن مدليکرد مي(. از طريق اين رو1995باشد)هويل، مي ۴و متغیرهاي مکنون 3شده

 هاي همبستگي، غیرآزمايشي، آزمايشي آزمون نمود.هاي خاص با استفاده دادهجامعه

 ( رگرسیون خطی3-7-1-1

توان يک متغیر پردازد كه  با استفاده از آن ميرگرسیون روش آماري است كه به بررسي ارتباط دو يا چند متغیر مي

بـیني نمود. حال در صورتیکه يک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل يک يا چند متغیر ديـگر پیش را بر اساس 

رگرسیون خطي ساده و در صورتیکه بیش از يک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه 

 شويم.مي

 الف( رگرسیون ساده 

 متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:   eيک متغیر وابسته و Yيک متغیر مستقل،  Xفرض كنید  

 nieXY iii ,,2,1,10   

. دهنده شیب خط استنشان 1دهنده عرض از مبدا خط رگرسیوني و پارامترنشان0است كه در آن پارامتر

كه متغیر وابسته تصادفي نیست در صورتيدر مدل رگرسیوني خطي ساده متغیر مستقل تحت كنترل است و 

زمون توانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آبا استفاده از تحلیل رگرسیون مي. تصادفي است

 فرضیه به منظور آزمون كردن . كنیم

"0H :مدل رگرسیون خطي برازش داده شده، معني دار نیست"  

 فرضدر برابر 

                                                           
1- ANOVA 
2- Hoyle 
3 -Observed 
4- Latent 
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 "1H :از جدول تجزيه واريانس استفاده مي كنیم كه به  ،"دار استمدل رگرسیون خطي برازش داده شده، معني

 باشد:صورت زير مي

 واریانس تجزیه ( جدول2-3جدول 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
سطح معني 

 داري

 SSR 1 MSR=SSR/1 رگرسیون
MSR/MS

E P-Value خطا SSE n-2 MSE=SSE/n-2 
  SST n-1 مجموع

 

 كه در آن 
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صورتكنیم و در غیر اينيرد م 05/0را در سطح خطاي  0Hفرضیه  05.0ValuePاگر گیری: تصمیماست. 

0H پذيريم.را مي 

 ب( رگرسیون چندگانه

كنید  ضفر. هاي رگرسیون چندگانه معروفندهاي رگرسیوني كه شامل دو يا چند متغیر مستقل باشند به مدلمدل

1,, XX k  ،k  متغیر تصادفي مستقل باشند وY رگرسیون خطي چندگانه میان . متغیرتصادفي وابسته باشد يک

 :شوداين متغیرها به صورت زير تعريف مي

niXXXY ikkiii ,,2,1,22110    
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,,1عرض از مبدا و  0كه در آن   k باشندضرايب رگرسیوني مي . 

 حال به منظور آزمون فرض 

"0H :مدل رگرسیون خطي برازش داده شده، معني دار نیست"  

 در برابر فرض

 "1H :مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است" 

 باشد:كنیم كه به صورت زير مياز جدول تجزيه واريانس استفاده مي

 

 واریانس تجزیه ( جدول3-3جدول 

 مجموع مربعات منبع تغییرات
درجه 

 آزادي
 Fآماره  میانگین مربعات

سطح معني 

 داري

 SSR k MSR=SSR/k رگرسیون
MSR/MS

E P-Value خطا SSE n-k-1 MSE=SSE/n-k-1 
  SST n-1 مجموع

 

 0Hصورت كنیم و در غیر اينرد مي 05/0را در سطح خطاي  0Hفرض  05.0ValuePاگر گیری: تصمیم

 را مي پذيريم.

 

  NFI ،RFI ،IFI ،CFI( معیارهای 3-8-1-2

NFI :ه اي نیست به اين مدل، مدل پايمدلي كه در آن بین متغیرها هیچ رابطه) اين شاخص به مقايسه مدل مستقل

تر عدد يک نزديکاين شاخص هرچه به . پردازدشود، ميداده مي با مدلي كه توسط ما پیشنهاد( شودنیز گفته مي

 شود:به اين معناست كه مدل پیشنهادي ما مناسب بوده است و به صورت زير محاسبه ميباشد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   مقدار آماره خي دو تحت مدل پیشنهادي هستند = Bمقدار آماره خي دو تحت مدل مستقل و   = Aبطوريکه، 

RFI :شودبه صورت زير محاسبه مي سنجد وشاخص برازش نسبي است و مناسبت مدل ارائه شده را مي : 

 

  

دو تحت مدل پیشنهادي مقدار آماره خي = Bدو تحت مدل مستقل و  مقدار آماره خي = Aكه در فرمول فوق، 

چه  هر .به ترتیب نشان دهنده درجه آزادي مدل مستقل و درجه آزادي مدل پیشنهادي هستند dو  bd. هستند

 . تر باشد، مدل بهتر استبه يک نزديک RFIمقدار 

IFI :شوداين معیار شاخص برازش نموي است و به صورت زير محاسبه مي  : 

dB

AB
IFI






 

ن نشا dمقدار آماره خي دو تحت مدل پیشنهادي و = Bدو تحت مدل مستقل و  مقدار آماره خي = Aبطوريکه  

گیريم كه مدل تر باشد نتیجه ميبه يک نزديک IFIهرچه مقدار . دهنده درجه آزادي مدل پیشنهادي هستند

 . پیشنهادي مناسب است

CFI :شوداي است و به صورت زير محاسبه مياين معیار شاخص برازش مقايسه : 

)0,(max

)0,(max
1

bdB

dA
CFI






 

تر باشد به يک نزديک CFIهرچه مقدار . شوندهمانند قبل تعريف مي bdو  A  ،B  ،dدر اين فرمول نیز مقادير 

 .گیريم كه مدل پیشنهادي مناسب استنتیجه مي

 ( ضریب همبستگی 3-8-1-3

در مباحث آماري نحوه همبستگي و ارتباط دو متغیر از اهمیت بسیاري برخوردار است. براي سنجش همبستگي 

اي ممکن نیست يا اگر هم هاي فاصلهد. در بعضي از تحقیقات بدست آوردن دادهضرايب گوناگوني وجود دار

bd

B
d

A

RFI 1

A

AB
NFI
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 هاتوان رتبه را جانشین عدد خام كرد. هرگاه دادهگونه مواقع ميهاي الزم است. در اينممکن باشد فاقد ويژگي

 اي اسپیرمن استفاده كرد.توان از همبستگي رتبهآوري شده باشند، مياي جمعبصورت رتبه

),,(,),(داده هاي زوجي nفرض كنید  11 nn yxyx  ها را محاسبه نموده و با  را داريم. تفاضل زوج

iii xyd   ،ni ,,1 دهیم. سپس با استفاده از فرمول زير ضريب همبستگي اسپرمن را محاسبه ، نشان مي

  كنیم:مي

 1

6

1
2

1

2







nn

d

r

n

i
i

s

 

 توان فرض زير را آزمون كرد: ده از ضريب همبستگي اسپیرمن ميبا استفا 

"0H :میان متغیرها همبستگي وجود ندارد."  

 در برابر فرض

 "1H :  داردمیان متغیرها همبستگی وجود." 

گیري نیست. براي مقادير بزرگ نمونه مورد جامعه مورد نمونه خاصي درفرضیه ، نیازي به 0Hفرضیه براي آزمون 

)10( n توزيعsr توان با توزيع نرمال تقريب زد كه در اين صورت آماره آزمون به كمک فرمول زير را مي

 شود.محاسبه مي

1 nrZ s 

 0Hصورت كنیم و در غیر اينرد مي 05/0را در سطح خطاي  0Hفرضیه  05.0ValuePاگر  گیری:تصمیم

  .پذيريمرا مي
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 فصل چهارم

 تجزیه تحلیل داده ها
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 مقدمه  4-1

ا ، نوع هسئله تحقیق ، ماهیت فرضیههاي پژوهش ، با توجه به نوع تحقیق ، مهاي تجزيه وتحلیل دادهانواع روش

ن توان اذعاآوري اطالعات و ... متفاوت هستند ، ولي با اين وجود ميسازي ، ابزار به كار رفته براي جمعنظريه

هاي ها داراي مراحل مشتركي هستند . از اين منظر ، تجزيه و تحلیل و گزارش نويسي دادهنمود كه اين روش

آوري هايي كه از طريق به كارگیري ابزارهاي جمعاي است ، كه طي آن دادهرحلهپژوهش ، فرآيندي چند م

شوند ، تا زمینه برقراري انواع بندي و در نهايت پردازش مياند ؛ خالصه ، كدبندي ، دستهاطالعات فراهم آمده

تحلیل اطالعات شامل سه  ها فراهم آيد . در واقعها به منظور آزمون فرضیهها بین اين دادهها و ارتباطتحلیل

ها ؛ سپس تحلیل روابط میان هاي الزم براي آزمون فرضیهباشد : ابتدا شرح و آماده سازي دادهعملیات اصلي مي

(. 1387وي، كیها انتظار داشتند )كامپن هود و متغیرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي كه فرضیه

آوري شده از جامعه مورد مطالعه ، در قالب هاي جمعتفسیر و تجزيه وتحلیل دادهبر اين اساس در پژوهش حاضر 

مربوط به  هايآمار تحلیلي و به دو صورت آمار توصیفي و استنباطي انجام گرفته است . به طوري كه ابتدا داده

هاي عددي آماري هاي استفاده شده منتج شده است ، در قالب شاخصهر يک از متغیرها كه از پاسخ پرسشنامه

هاي جمعیت شناختي و توصیف پاسخ دهندگان در توصیف گرديده و شناخت كافي از پراكندگي و ويژگي

هاي مختلف پژوهش حاصل شده است . در ادامه به بررسي روابط بین متغیرهاي موجود در مدل مفهومي بخش

.  اندي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتههاپژوهش پرداخته شده است و از طريق الگوهاي آماري مناسب ، فرضیه

ا ه هاي تحلیل آماري مناسب و اطمینان از دقت و صحت اين استنباطگذر از مراحل باال مستلزم استفاده از روش

 اند .است ، كه در طي پژوهش با حساسیت بااليي ، رعايت و بازنگري شده

 

 بخش اول : آمار توصیفی 4-1

 دهندگانخهاي جمعیت شناختي پاسويژگي

ائه مي ارگويان به پرسشنامه پژوهش ، از نظر جنسیت، سن و تحصیالت آنها در ادامه اطالعات توصیفي پاسخ

 گردد . 
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 جنسیت  4-1-1 
 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها  1-4جدول 

 درصد فراوانی جنسیت 

 ۴/۴۴ 1۴7 زن 

 ۶/55 18۴ مرد 

 100 331 کل

 

نفري كه در اين پژوهش شــركت كرده اند  331ابي داده هاي موجود در جدول فوق نشــان از آن دارد كه از بازي

 درصد زن مي باشند.  ۶/55نفر معادل  18۴درصد از كل نمونه زن و  ۴/۴۴نفر معادل  1۴7

 سن  4-1-2

 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب سن آنها ارائه مي گردد.  2-۴در جدول 

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها    2-4جدول 

 درصد تجمعي  درصد فراوانی سن ) سال (

25 – 20 50 1/15 1/15 

30 – 26 99 9/29 ۴5 

35 – 31 118 ۶/35 7/80 

 100 3/19 ۶۴ 35بیشتر از 

  100 331 کل 

 

 

نفري كه در اين پژوهش شــركت  331ردد كه از با توجه به نتايج بدســت آمده از تحلیل داده ها مشــاهده مي گ

نفر  118سال ،   30تا  2۶درصد بین   9/29نفر معادل  99سال،   25تا  20درصد بین   1/15نفر معادل  50كرده اند 

 دارند.سال سن  35درصد از كل نمونه بیشتر از  3/19نفر معادل  ۶۴سال و  35تا  31درصد بین  ۶/35معادل 
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 تحصیالت  4-1-3
 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیالت آنها    3-4دول ج

 درصد فراوانی تحصیالت 

 3/۶ 21 دیپلم و زیر دیپلم 

 19 ۶3 فوق دیپلم 

 1/5۴ 179 لیسانس 

 5/20 ۶8 فوق لیسانس و باالتر 

 100 331 کل

 

 

نفري كه در اين پژوهش شــركت  331 با توجه به نتايج بدســت آمده از تحلیل داده ها مشــاهده مي گردد كه از

ــیالت ديپلم و زير ديپلم،   3/۶نفر معادل  21كرده اند  ــد داراي تحص ــد فوق ديپلم،  19نفر معادل  ۶3درص درص

درصــد از كل نمونه داراي مدرک تحصــیلي فوق  5/20نفر معادل  ۶8درصــد لیســانس و  1/5۴نفر معادل  179

 لیسانس و باالتر مي باشند. 

 

 ها رمال بودن دادهآزمون ن 4-2

فر در اين صفرضیه . ايماسمیرنوف استفاده كرده –براي بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها از آزمون كلموگروف 

صفر رد شده و نتیجه فرضیه كمتر باشد  05/0داري آزمون از اگر سطح معني. آزمون نرمال بودن توزيع متغیر است

 .باشدال نميگیريم كه توزيع متغیر مورد نظر نرممي
 

 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال   4-4جدول 

 میانگین متغییر 
انحراف 

 معیار
  zمقدار آماره 

سطح معني 

 داري
 نتیجه 

 نرمال  093/0 238/1 87۴/0 35/3 قابلیت هاي بازاريابي 

 نرمال 121/0 18۴/1 ۶7/3 ۶7/3 انطباق برنامه بازاريابي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 نرمال 150/0 138/1 ۶3/3 ۶3/3 بازار پويا 

 نرمال 503/0 825/0 52/3 52/3 هماهنگي بازاريابي بین المللي 

 نرمال  253/0 01۶/1 ۶9/3 ۶9/3 عملکرد 
 

 

نتايج حاصل از تحلیل داده ها حاكي از آن است كه همه مؤلفه هاي مورد بررسي در اين تحقیق از توزيع نرمال 

مي كنند لذا به منظور بررسي فرضیات پژوهش از ضريب همبستگي پیرسون و بدنبال آن از رگرسیون  پیروي

 خطي استفاده مي نمائیم. 

 اول   فرضیه 

 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد.

 ازاریابی بین الملل و انطباق برنامه بازاریابی                 ی بین قابلیت های بضریب همبستگی پیرسون رابطه 6-4جدول 

 انطباق برنامه بازاریابی           

 755/0 ضریب همبستگی پیرسون   قابلیت های بازاریابی بین الملل 

 000/0 سطح معنی داری

 F 3۶0/11۶  =F= سطح معني داري  000/0

 𝑅2 755/0  =R= ) ضريب تعیین (  570/0

 

مي باشد و مقايسه آن با میزان خطاي    000/0با توجه به سطح معني داري بدست آمده از تحلیل داده ها كه برابر   

شاهده مي گردد بین قابلیت هاي بازاريابي بین الملل و انطباق     95( با اطمینان  p < 05/0)  05/0مجاز  صد م در

ا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگي پیرسون بدست     معني داري وجود دارد . لذ برنامه بازاريابي  رابطه

 ردد. گباشد بنابراين فرضیه پژوهشي فوق پذيرفته ميباشد اين رابطه از نوع مثبت ميمي 755/0آمده كه برابر 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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               معادله خط رگرسیون تأثیر قابلیت های بازاریابی بین الملل بر انطباق برنامه بازاریابی  2-4نمودار 

 با توجه به نتايج بدست آمده ازتحلیل رگرسیون فوق ، معادله رگسیون برابر است با :

 = انطباق برنامه بازاريابي  39/1+  ۶8/0) قابلیت هاي بازاريابي بین الملل (  

و نیز با توجه به ضريب تعیین ارائه شده در جدول ضرايب رگرسیوني مشاهده مي گردد كه معادله خط بدست 

 درصد تغییرات واريانس را بدرستي پیش بیني مي نمايد . 57آمده 

 دوم    فرضیه

 انطباق برنامه بازاريابي بر عملکرد تأثیر معناداري دارد.

 ی بین انطباق برنامه بازاریابی و عملکرد                 ضریب همبستگی پیرسون رابطه 7-4جدول 

 عملکرد           

 791/0 ضریب همبستگی پیرسون   یابی انطباق برنامه بازار

 000/0 سطح معنی داری

 F 332/172  =F= سطح معني داري  000/0

 𝑅2 791/0  =R= ) ضريب تعیین (  ۶2۶/0

 

مي باشد و مقايسه آن با میزان خطاي    000/0با توجه به سطح معني داري بدست آمده از تحلیل داده ها كه برابر   

 درصــد مشــاهده مي گردد بین انطباق برنامه بازاريابي و عملکرد  رابطه 95( با اطمینان  p < 05/0)  05/0مجاز 

ست آمده كه برابر       سون بد ستگي پیر ضريب همب  791/0معني داري وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت 

 ردد. گباشد بنابراين فرضیه پژوهشي فوق پذيرفته ميباشد اين رابطه از نوع مثبت ميمي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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               معادله خط رگرسیون تأثیر انطباق برنامه بازاریابی بر عملکرد  3-4نمودار 

 با توجه به نتايج بدست آمده ازتحلیل رگرسیون فوق ، معادله رگسیون برابر است با :

 = عملکرد     32/0+  92/0) انطباق برنامه بازاريابي (  

ئه شده در جدول ضرايب رگرسیوني مشاهده مي گردد كه معادله خط بدست و نیز با توجه به ضريب تعیین ارا

 درصد تغییرات واريانس را بدرستي پیش بیني مي نمايد . ۶/۶2آمده 

 

 سوم  یهفرض

 بازار پويا بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد.

 برنامه بازاریابی                 ی بین بازار پویا و انطباق ضریب همبستگی پیرسون رابطه 8-4جدول 

 انطباق برنامه بازاریابی           

 591/0 ضریب همبستگی پیرسون   بازار پویا 

 000/0 سطح معنی داری

 F ۴3۴/71  =F= سطح معني داري  000/0

 𝑅2 591/0  =R= ) ضريب تعیین (  350/0

 

مي باشد و مقايسه آن با میزان خطاي    000/0داده ها كه برابر  با توجه به سطح معني داري بدست آمده از تحلیل  

شاهده مي گردد بین بازار پويا و انطباق برنامه بازاريابي  رابطه    95( با اطمینان  p < 05/0)  05/0مجاز  صد م  در

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ست آمده كه برابر       سون بد ستگي پیر ضريب همب  591/0معني داري وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت 

 گردد. باشد بنابراين فرضیه پژوهشي فوق پذيرفته ميباشد اين رابطه از نوع مثبت ميمي
 

 
               معادله خط رگرسیون تأثیر بازار پویا بر انطباق برنامه بازاریابی  4-4نمودار 

 با توجه به نتايج بدست آمده ازتحلیل رگرسیون فوق ، معادله رگسیون برابر است با :

 = انطباق برنامه بازاريابي    02/2+  ۴5/0بازار پويا (  ) 

و نیز با توجه به ضريب تعیین ارائه شده در جدول ضرايب رگرسیوني مشاهده مي گردد كه معادله خط بدست 

 درصد تغییرات واريانس را بدرستي پیش بیني مي نمايد . 35آمده 

 

 چهارم  یهفرض

 باق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد.هماهنگي بازاريابي بین الملل بر انط

 ی بین هماهنگی بازاریابی بین الملل و انطباق برنامه بازاریابی                 ضریب همبستگی پیرسون رابطه 9-4جدول 

 انطباق برنامه بازاریابی           

 829/0 ضریب همبستگی پیرسون   هماهنگی بازاریابی بین الملل 

 000/0 ی داریسطح معن

 F 321/1۴0  =F= سطح معني داري  000/0

 𝑅2 829/0  =R= ) ضريب تعیین (  ۶87/0

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مي باشد و مقايسه آن با میزان خطاي    000/0با توجه به سطح معني داري بدست آمده از تحلیل داده ها كه برابر   

ــاهده مي گردد بین  95( با اطمینان  p < 05/0)  05/0مجاز  ــد مش هماهنگي بازاريابي بین الملل و انطباق  درص

معني داري وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت ضريب همبستگي پیرسون بدست      برنامه بازاريابي  رابطه

 ردد. گباشد بنابراين فرضیه پژوهشي فوق پذيرفته ميباشد اين رابطه از نوع مثبت ميمي 829/0آمده كه برابر 
 

 
               ادله خط رگرسیون تأثیر هماهنگی بازاریابی بین الملل بر انطباق برنامه بازاریابی مع 5-4نمودار 

 با توجه به نتايج بدست آمده ازتحلیل رگرسیون فوق ، معادله رگسیون برابر است با :

 = انطباق برنامه بازاريابي    0۶/1+  7۴/0) هماهنگي بازاريابي بین الملل (  

ه به ضريب تعیین ارائه شده در جدول ضرايب رگرسیوني مشاهده مي گردد كه معادله خط بدست و نیز با توج

 درصد تغییرات واريانس را بدرستي پیش بیني مي نمايد . 7/۶8آمده 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پنجم یهفرض

 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر عملکرد تأثیر مثبت و معني داري دارد. 

 ی بین قابلیت های بازاریابی بین الملل و عملکرد                 یرسون رابطهضریب همبستگی پ 5-4جدول 

 عملکرد           

 805/0 ضریب همبستگی پیرسون   قابلیت های بازاریابی بین الملل 

 000/0 سطح معنی داری

 F ۴32/178  =F= سطح معني داري  000/0

 𝑅2 805/0  =R= ) ضريب تعیین (  ۶۴8/0

 

مي باشد و مقايسه آن با میزان خطاي    000/0با توجه به سطح معني داري بدست آمده از تحلیل داده ها كه برابر   

درصد مشاهده مي گردد بین قابلیت هاي بازاريابي بین الملل و عملکرد  95( با اطمینان  p < 05/0)  05/0مجاز 

ست آمده كه برابر        معني داري وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و ع رابطه سون بد ستگي پیر ضريب همب المت 

 گردد. باشد بنابراين فرضیه پژوهشي فوق پذيرفته ميباشد اين رابطه از نوع مثبت ميمي 805/0
 

 
               معادله خط رگرسیون تأثیر قابلیت های بازاریابی بین الملل بر عملکرد  1-4نمودار 

 حلیل رگرسیون فوق ، معادله رگسیون برابر است با :با توجه به نتايج بدست آمده ازت

 = عملکرد    87/0+  8۴/0) قابلیت هاي بازاريابي بین الملل (  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و نیز با توجه به ضريب تعیین ارائه شده در جدول ضرايب رگرسیوني مشاهده مي گردد كه معادله خط بدست 

 مايد .درصد تغییرات واريانس را بدرستي پیش بیني مي ن 8/۶۴آمده 

 

 گیري مفاهیم تحقیقاستاندارد سازي ابزار اندازه 3 -۴

ابي علّي ياز آنجا كه هدف تحقیق، دستیابي به مدلي از روابط علّي بین متغیرهاست ، الزم است تا از شیوه مدل

وضیح تاستفاده گردد. اين شیوه با تركیب اطالعات علّت و معلول بر مبناي تئوري معین، روابط بین متغیرها را 

ده و ها حاصل شدادههاي علّي كه برمبناي انواع همبستگي آورد . استنباطداده و مبنايي براي استنباط فراهم مي

، هدف  يابي علّيباشد. به عبارتي در مدلپذير و مکنون ممکن است تبیین كننده روابط بین متغیرهاي مشاهده

 اي از متغیرهاست. هبدست آوردن برآوردهاي كمي روابط علّي بین مجموع

ي يابي معادالت ساختاري كه مبتني بر روابط علّدر اين پژوهش ، به منظور دستیابي به مدل تحقیق از شیوه مدل 

يک  پذيري آن از لحاظ كاربرد به عنوانشود . مهمترين ويژگي اين تکنیک در انعطافبین متغیرهاست استفاده مي

هاي چندگانه ، امکان دادن به خطا ، تغیرهاي مکنون ، كاربرد اندازهچارچوب نظري وسیع ، امکان مشاركت م

اختاري يابي معادالت سهاست . براي بکارگیري شیوه مدلهاي توزيعي و قابلیت كار با انواع دادهانطباق مفروضه

 دهنده مدل تعیین گردد .الزم است تا ابتدا متغیرهاي شکل 

باشند. دهنده چارچوب تئوريک تحقیق ميباشد كه شکلتعیین متغیرهايي مياولین مرحله از استقراي مدل علّي ، 

گردد. تعريف متغیرهاي مدل بر بندي شده و در مدل جانمايي ميمتغیرهاي مدل به دو دسته درونزا و برونزا دسته

مرتبط  ايترتیب مجموعه متغیرهگیرد. بدينهاي پیشین صورت ميهاي الزم در پژوهشاساس مطالعات و بررسي

شوند. در ادامه الزم است تا هاي تکمیلي آماده ميبا اهداف و سواالت تحقیق شناسايي شده و جهت بررسي

 هاي مرتبط با متغیرها شناسايي گردد. سازه

 

 تحلیل عاملی اکتشافی متغیر قابلیت های بازاریابی بین الملل    -

ي يج تحقیق، راهکار كاهش تعداد متغیرها و شناسايي ساختار درونها و دستیابي به نتاتر دادهبه منظور تحلیل دقیق 

ها اي است كه سعي در اكتشاف متغیرهاي اساسي يا عاملتواند كارساز باشد. تحلیل عاملي اكتشافي شیوهآنها مي

ن آ در راستاي تبیین الگوي همبستگي بین متغیرهاي مشاهده شده دارد. آنچه در اين بخش به دنبال دستیابي به

رهاي اصلي گیري متغیهستیم، بررسي روابط همبستگي بین متغیرهاي مشهود و برونزايي است كه ابزارهاي اندازه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اي دهد. با استفاده از تحلیل عاملي اكتشافي قادر خواهیم بود تا متغیرهاي مکنوني كه سهم عمدهتحقیق را شکل مي

ب ها با يکديگر و ساير متغیرها را در قالي نموده و روابط آندر تبیین تغییرات متغیرهاي مشهود را دارند، شناساي

 فرضیاتي تعريف نمايیم.

زا گیري مختلفي متشکل از متغیرهاي برونهمانگونه كه در پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، ابزارهاي اندازه

ت. بر اين اساس اس شده گرفتهبه منظور سنجش مفهوم قابلیت هاي بازاريابي بین الملل توسط صاحبنظران به كار 

 سؤال استخراج شده و در قالب بخشي از پرسشنامه تحقیق مدوّن گرديد.  5اي متشکل از مجموعه

توان مراحل نشان داده شده است. با توجه به نتايج مي 10-۴در جدول  KMO-Bartlettنتايج حاصل از آزمون 

مؤيد كفايت نمونه  KMOآماره  5/0نجام رساند. مقدار بیش از ها به اتحلیل عاملي تأيیدي را نیز، بر روي داده

د. باشبراي آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد مي 000/0گیري و سطح اطمینان 

ري گیباشد بنابراين محاسبات نشان دهنده كفايت نمونه( مي5/0)باالتر از  8۶0/0محاسبه شده برابر   KMOمیزان 

 است.

 KMO-Bartlettنتایج آزمون   10-4جدول 

 KMO 825/0گیري معیار كفايت نمونه

 آزمون بارتلت

 280/۶83 كاي دو 

 10 درجه آزادي

 000/0 داريسطح معني
 

نتايج، تعیین تعداد عوامل  11-۴در مرحله بعد مي بايست به شناسايي تعداد عوامل مکنون بپردازيم. در جدول 

ب مقادير ويژه ارائه شده است. ستون مقادير ويژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل مکنون تحقیق مکنون برحس

نشان دهنده عوامل مکنون است. بنابراين، ستون مقادير ويژه متغیر  1باشد و تعداد مقادير ويژه كل باالتر از مي

كند ، بنابراين ساختار عاملي معرفي مي 1از قابلیت هاي بازاريابي بین الملل ، يک عامل را با مقدار ويژه باالتر 

 پیشنهادي داراي يک عامل خواهد بود.

 

 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر قابلیت های بازاریابی بین الملل   11-4جدول 

 عامل 
 مجموع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده  مقادير ويژه اولیه 

 درصد تجمعي  درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل 

1 121/3 ۴25/۶2 ۴25/۶2 121/3 ۴25/۶2 ۴25/۶2 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تعداد نمايش داده شده است.  ۶-۴شیوه ديگر تعیین تعداد عوامل مکنون نمودار اسکري است كه در نمودار 

ار نشان باشد. اين نمودمتغیر مي 1نشان دهنده تعداد عوامل مکنون  شکستگی های نمودار نسبت به محور افقی

 عامل مکنون مي باشد كه برحسب محل شکستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده است.  1دهنده وجود 
 

 
 

 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون قابلیت های بازاریابی بین الملل  6-4نمودار 

توان بهره بستگي دوباره تولید شده ميبه منظور بررسي تناسب عوامل استخراج شده تا اين مرحله، از ماتريس هم

نها را ها بر روي عوامل استخراج شده محاسبه و آگرفت. اين ماتريس همبستگي بین عوامل را با استفاده از بار آن

 كند. اصلي بین متغیرها مقايسه مي با همبستگي

 

 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 12-4جدول 

 بارعاملي  سنجه   مؤلفه ها

 Q1 717/0 سؤال يک 

2 Q2 8۴۴/0 

3 Q3 778/0 

۴ Q4 8۶2/0 

5 Q5 739/0 
   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مکنون را شناسايي و  همان طور كه در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملي اكتشافي توانست عامل

وابط زم است تا درست نمايي رپس از شناسايي عامل مکنون قابلیت هاي بازاريابي بین الملل ، ال. استخراج نمايد

ي و از گیربین اين عامل و متغیرهاي مشهود آزمون گردد. اين امر با تأيید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه

مدل اندازه گیري متغیر مکنون قابلیت هاي بازاريابي بین  1-۴شکل  پذيرد.صورت مي AMOSافزار طريق نرم

 ندارد نشان مي دهد. الملل را در حالت تخمین استا
 

 
  مدل اندازه گیری متغیر قابلیت های بازاریابی بین الملل در حالت تخمین استاندارد 1-4شکل 

-۴در اين پژوهش به منظور بررسي مناسبت مدل از شاخص هاي مربوط به برازش مدل ارائه شده در جدول    

ناسب بودن مدل دارد لذا مدل بدست آمده تأيید مي كنیم . نتايج تخمین )برازش مدل( حاكي از ماستفاده مي 13

 گردد. 
 

های برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیت های بازاریابی بین المللشاخص 13-4جدول    

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل مجذور كاي  <  
𝑥2

df
< 5 5۴8/1 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 0۴1/0 RMSEA مورد قبول   ات تقريب ريشه خطاي میانگین مجذور

 RMR ≥ 0 020/0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 99۴/0 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 972/0 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 NFI > 0.90 993/0 NFI أيید مدلت شاخص برازش هنجار شده ) بنتلر ـ بونت (

 CFI > 0. 90 998/0 CFI تأيید مدل شاخص برازش تطبیقي 

 IFI > 0. 90 998/0 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 
 

df

2

د. باشدر مدل سازي معادالت ساختاري، آماره كاي اسکوير، روش سنتي براي ارزيابي برازش كل مدل مي : 

هاي جامعه آماري برازش دارد. زماني كه صفر اين است كه مدل به طور كامل با دادهفرضیه اساس اين آماره، بر 

دهد كه مدل مورد نظر، گردد و نشان  ميميفرضیه دار باشد منجر به رد اين آماره كاي اسکوير از نظر آماري معني

صفر از نسبت یه فرضشود. براي رد از برازش كامل برخوردار نبوده و رد مي
df

2 كنند. در صورتي نیز استفاده مي

اي هشود. به عبارت ديگر مدل به طور كامل با دادهصفر تائید ميفرضیه باشد،  5كه مقدار اين نسبت كمتر از 

جامعه آماري برازش دارد. از آنجا كه میزان 
df

2 مي  5۴0/0زاريابي بین الملل برابر محاسبه شده قابلیت هاي با

دو   :AGFI و  GFIباشد . هاي جامعه آماري ميصفر و برازش كامل مدل با دادهفرضیه باشد نشان دهنده تأيید 

هاي برازش مطلق معروفند.  مقادير اين به شاخص AGFIو برازندگي تعديل يافته  GFIشاخص برازندگي 

 حاكي از برازش قابل قبول مدل است.  9/0ر بزرگتر از باشد. مقدا 1و  0ها بايد بین شاخص

د و پردازنهاي برازش نسبي ميشود، به مقايسه شاخصگیري برازش بعدي كه در خروجي برنامه ظاهر مياندازه

باشد. تر ميدهند كه تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پايه كه در واقع مدل استقالل است، مناسبنشان مي

نزديک باشد، نشان  1باشد كه هر چه مقدار آن به هاي اين گروه مي( از شاخص NFIرازش غیرنرم )ب شاخص

 1تا  0تواند مقادير بین باشد كه فقط ميمي CFIهاي ديگر اين گروه دهنده برازش خوب مدل است. از شاخص

نزديکتر باشد، نشان  1هرچه به باشد. مقدار اين شاخص نیز  1تواند بزرگتر از مي NFIاختیار كند در حالیکه 

دهنده برازش خوب مدل است. مقادير محاسبه شده نشان دهنده تأيید برازش مدل بر اساس اين سه شاخص مي 

 باشد.

 اندازه گیري متغیر انطباق برنامه بازاريابي مدل  -

ي اين متغیر گیربراي اندازه گیرد.در اين قسمت ساختار عاملي متغیر انطباق برنامه بازاريابي مورد بررسي قرار مي

تحلیل عاملي اكتشافي بر تمامي  SPSS 21سنجه بهره گرفته شده است. بدين منظور با استفاده از نرم افزار  ۴از 

دير نمايي ، روش واريماكس و مقاها صورت گرفت. تحلیل عاملي مذكور با استفاده از شیوه بیشینه درستسنجه

باشد. مي KMO-Bartlettدهنده نتايج حاصل از آزمون نشان  1۴-۴گرديد. جدول  ويژه بزرگتر از يک پیاده سازي

 باشند. هاي اين سازه مينتايج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل عاملي بر روي داده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 KMO-Bartlettنتایج آزمون   14-4جدول 

 KMO 781/0گیري معیار كفايت نمونه

 آزمون بارتلت

 532/513 كاي دو 

 ۶ رجه آزاديد

 000/0 داريسطح معني

 

نتايج، تعیین تعداد عوامل  15-۴در مرحله بعد مي بايست به شناسايي تعداد عوامل مکنون بپردازيم. در جدول 

مکنون برحسب مقادير ويژه ارائه شده است. ستون مقادير ويژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل مکنون تحقیق 

نشان دهنده عوامل مکنون است. بنابراين، ستون مقادير ويژه متغیر  1يژه كل باالتر از باشد و تعداد مقادير ومي

كند ، بنابراين ساختار عاملي پیشنهادي معرفي مي 1انطباق برنامه بازاريابي ، يک عامل را با مقدار ويژه باالتر از 

 عامل خواهد بود. 1داراي 

 تغیر انطباق برنامه بازاریابی  کل واریانس تبیین شده عامل مکنون م 15-4جدول 

 عامل 
 مجموع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده  مقادير ويژه اولیه 

 درصد تجمعي  درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل 

1 ۶80/2 002/۶7 002/۶7 ۶80/2 002/۶7 002/۶7 
 

نمايش داده شده است. اين نمودار  7-۴ر نمودار شیوه ديگر تعیین تعداد عوامل مکنون نمودار اسکري است كه د

عامل مکنون مي باشد كه برحسب محل شکستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده  1نشان دهنده وجود 

 باشد.شکستگي نیز مؤيد تعداد عوامل مکنون براي انطباق برنامه بازاريابي مي 1است. بنابراين، نمودار با 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون انطباق برنامه بازاریابی  7-4نمودار 

توان بهره به منظور بررسي تناسب عوامل استخراج شده تا اين مرحله، از ماتريس همبستگي دوباره تولید شده مي

نها را و آ ه محاسبهها بر روي عوامل استخراج شدگرفت. اين ماتريس همبستگي بین عوامل را با استفاده از بار آن

ايي ها بیانگر مناسب بودن ساختار عاملي شناسكند. مقادير اندک باقیماندهاصلي بین متغیرها مقايسه مي با همبستگي

 بخش باقیمانده به تصوير كشیده شده است.  1۶-۴باشد. در جدول شده مي

 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 16-4جدول 

 بار عاملي  سنجه  االت سؤ

۶ Q6 779/0 

7 Q7 8۴5/0 

8 Q8 82۴/0 

9 Q9 825/0 

 

مکنون را شناسايي و  همان طور كه در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملي اكتشافي توانست عوامل

بین اين  وابطپس از شناسايي عامل مکنون انطباق برنامه بازاريابي ، الزم است تا درست نمايي ر. استخراج نمايد

گیري و از طريق عامل و متغیرهاي مشهود آزمون گردد. اين امر با تايید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه

 پذيرد.صورت مي AMOSافزار نرم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  استانداردغیر مدل اندازه گیری متغیر انطباق برنامه بازاریابی در حالت تخمین  2-4شکل 

دهد. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه قابل ش مدل را نشان ميهاي برازشاخص 17-۴جدول 

توان اذعان كرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته                 و قبول مي

مورد  انطباق برنامه بازاريابيهاي گردآوري شده با مدل مطلوب است لذا برازندگي مدل نهايي بنابراين تناسب داده

 تأيید مي باشد.

 

های برازش مدل اندازه گیری متغیر انطباق برنامه بازاریابیشاخص 17-4جدول    

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل مجذور كاي  <  
𝑥2

df
< 5 700/1 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 0۴۶/0 RMSEA بول  مورد ق ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب 

 RMR ≥ 0 008/0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 997/0 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 97۴/0 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

 NFI > 0.90 997/0 NFI تأيید مدل شاخص برازش هنجار شده ) بنتلر ـ بونت (

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 CFI > 0. 90 999/0 CFI تأيید مدل شاخص برازش تطبیقي 

 IFI > 0. 90 999/0 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 

 

 

 اندازه گیري متغیر بازار پويا مدل  -

سنجه  3گیري اين متغیر از گیرد. براي اندازهدر اين قسمت ساختار عاملي متغیر بازار پويا مورد بررسي قرار مي

ها تحلیل عاملي اكتشافي بر تمامي سنجه SPSS 21بهره گرفته شده است. بدين منظور با استفاده از نرم افزار 

نمايي ، روش واريماكس و مقادير ويژه صورت گرفت. تحلیل عاملي مذكور با استفاده از شیوه بیشینه درست

باشد. مي KMO-Bartlettايج حاصل از آزمون دهنده نتنشان  18-۴بزرگتر از يک پیاده سازي گرديد. جدول 

 باشند. هاي اين سازه مينتايج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل عاملي بر روي داده
 

 

 KMO-Bartlettنتایج آزمون   18-4جدول 

 KMO 705/0گیري معیار كفايت نمونه

 آزمون بارتلت

 ۶03/380 كاي دو 

 3 درجه آزادي

 000/0 داريسطح معني

 

نتايج، تعیین تعداد عوامل  19-۴در مرحله بعد مي بايست به شناسايي تعداد عوامل مکنون بپردازيم. در جدول 

مکنون برحسب مقادير ويژه ارائه شده است. ستون مقادير ويژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل مکنون تحقیق 

امل مکنون است. بنابراين، ستون مقادير ويژه متغیر نشان دهنده عو 1باشد و تعداد مقادير ويژه كل باالتر از مي

عامل  1كند ، بنابراين ساختار عاملي پیشنهادي داراي معرفي مي 1بازار پويا ، يک عامل را با مقدار ويژه باالتر از 

 خواهد بود.

 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر بازار پویا   19-4جدول 

 عامل 

 موع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده مج مقادير ويژه اولیه 

 درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل 
درصد 

 تجمعي 

1 232/2 ۴08/7۴ ۴08/7۴ 232/2 ۴08/7۴ ۴08/7۴ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نمايش داده شده است. اين نمودار  8-۴شیوه ديگر تعیین تعداد عوامل مکنون نمودار اسکري است كه در نمودار 

عامل مکنون مي باشد كه برحسب محل شکستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده  1د نشان دهنده وجو

 باشد.شکستگي نیز مؤيد تعداد عوامل مکنون براي بازار پويا مي 1است. بنابراين، نمودار با 

 

 

 

 
 

 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون بازار پویا  8-4نمودار 

توان بهره عوامل استخراج شده تا اين مرحله، از ماتريس همبستگي دوباره تولید شده مي به منظور بررسي تناسب

نها را ها بر روي عوامل استخراج شده محاسبه و آگرفت. اين ماتريس همبستگي بین عوامل را با استفاده از بار آن

اسايي یانگر مناسب بودن ساختار عاملي شنها بكند. مقادير اندک باقیماندهاصلي بین متغیرها مقايسه مي با همبستگي

 باشد. شده مي

 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 20-4جدول 

 بار عاملي  شاخص سؤاالت 

10 Q10 821/0 

11 Q11 879/0 

12 Q12 88۶/0 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مکنون را شناسايي و  همان طور كه در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملي اكتشافي توانست عوامل

پس از شناسايي عامل مکنون بازار پويا ، الزم است تا درست نمايي روابط بین اين عامل و . استخراج نمايد

افزار گیري و از طريق نرممتغیرهاي مشهود آزمون گردد. اين امر با تايید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه

AMOS پذيرد.صورت مي 

 

 
 

 
  دل اندازه گیری متغیر بازار پویا در حالت تخمین استانداردم 3-4شکل 

دهد. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه قابل هاي برازش مدل را نشان ميشاخص 21-۴جدول 

ب ستوان اذعان كرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناقبول مي

 زیرا مدل از نوع اشباع می باشد. هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. داده
 

 های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازار پویا شاخص 21-4جدول 

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل مجذور كاي  <  
𝑥2

df
< 5 0 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 0 RMSEA مورد قبول   تقريب ريشه خطاي میانگین مجذورات 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



101 
 

 RMR ≥ 0 0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 1 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 1 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

 NFI > 0.90 1 NFI تأيید مدل شاخص برازش هنجار شده ) بنتلر ـ بونت (

 CFI > 0. 90 1 CFI تأيید مدل شاخص برازش تطبیقي 

 IFI > 0. 90 1 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 

 

 

 اندازه گیري متغیر هماهنگي بازاريابي بین الملل مدل  -

یري اين گگیرد. براي اندازهدر اين قسمت ساختار عاملي متغیر هماهنگي بازاريابي بین الملل مورد بررسي قرار مي

تحلیل عاملي اكتشافي بر  SPSS 21سنجه بهره گرفته شده است. بدين منظور با استفاده از نرم افزار  ۶متغیر از 

س و نمايي ، روش واريماكها صورت گرفت. تحلیل عاملي مذكور با استفاده از شیوه بیشینه درستتمامي سنجه

 KMO-Bartlettدهنده نتايج حاصل از آزمون نشان  22-۴مقادير ويژه بزرگتر از يک پیاده سازي گرديد. جدول 

 باشند. هاي اين سازه ميباشد. نتايج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل عاملي بر روي دادهمي
 

 

 KMO-Bartlettنتایج آزمون   22-4جدول 

 KMO 877/0گیري معیار كفايت نمونه

 آزمون بارتلت

 1۴۴/1138 كاي دو 

 15 درجه آزادي

 000/0 داريسطح معني

 

نتايج، تعیین تعداد عوامل  23-۴در مرحله بعد مي بايست به شناسايي تعداد عوامل مکنون بپردازيم. در جدول 

مکنون برحسب مقادير ويژه ارائه شده است. ستون مقادير ويژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل مکنون تحقیق 

نشان دهنده عوامل مکنون است. بنابراين، ستون مقادير ويژه متغیر  1تر از باشد و تعداد مقادير ويژه كل باالمي

كند ، بنابراين ساختار عاملي معرفي مي 1هماهنگي بازاريابي بین الملل ، يک عامل را با مقدار ويژه باالتر از 

 عامل خواهد بود. 1پیشنهادي داراي 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ماهنگی بازاریابی بین الملل  کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر ه 23-4جدول 

 عامل 

 مجموع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده  مقادير ويژه اولیه 

 درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل 
درصد 

 تجمعي 

1 9۴3/3 715/۶5 715/۶5 9۴3/3 715/۶5 715/۶5 
 

نمايش داده شده است. اين نمودار  9-۴نمودار شیوه ديگر تعیین تعداد عوامل مکنون نمودار اسکري است كه در 

عامل مکنون مي باشد كه برحسب محل شکستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده  1نشان دهنده وجود 

 اشد.بشکستگي نیز مؤيد تعداد عوامل مکنون براي هماهنگي بازاريابي بین الملل مي 1است. بنابراين، نمودار با 

 

 

 
 

 ودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون هماهنگی بازاریابی بین الملل نم 9-4نمودار 

توان بهره به منظور بررسي تناسب عوامل استخراج شده تا اين مرحله، از ماتريس همبستگي دوباره تولید شده مي

نها را و آ محاسبه ها بر روي عوامل استخراج شدهگرفت. اين ماتريس همبستگي بین عوامل را با استفاده از بار آن

 كند. اصلي بین متغیرها مقايسه مي با همبستگي

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 24-4جدول 

 بار عاملي  شاخص سؤاالت 

13 Q13 721/0 

1۴ Q14 787/0 

15 Q15 850/0 

1۶ Q16 870/0 

17 Q17 873/0 

18 Q18 751/0 

 

مکنون را شناسايي و  فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملي اكتشافي توانست عوامل همان طور كه در جدول

پس از شناسايي عامل مکنون هماهنگي بازاريابي بین الملل ، الزم است تا درست نمايي روابط . استخراج نمايد

ي و از گیرب مدل اندازهبین اين عامل و متغیرهاي مشهود آزمون گردد. اين امر با تايید روابط بین متغیرها در قال

 پذيرد.صورت مي AMOSافزار طريق نرم
 

 
  مدل اندازه گیری متغیر هماهنگی بازاریابی بین الملل در حالت تخمین استاندارد 4-4شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دهد. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه قابل هاي برازش مدل را نشان ميشاخص 25-۴جدول 

اذعان كرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب  توانقبول مي

 هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است. داده
 

 های برازش مدل اندازه گیری متغیر هماهنگی بازاریابی بین الملل شاخص 25-4جدول 

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل اي مجذور ك <  
𝑥2

df
< 5 ۶58/0 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 000/0 RMSEA مورد قبول   ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب 

 RMR ≥ 0 012/0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 997/0 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 98۶/0 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

 NFI > 0.90 997/0 NFI تأيید مدل شاخص برازش هنجار شده ) بنتلر ـ بونت (

 CFI > 0. 90 1 CFI تأيید مدل شاخص برازش تطبیقي 

 IFI > 0. 90 1 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 

 

 

 اندازه گیري متغیر عملکرد مدل  -

سنجه  ۴گیري اين متغیر از گیرد. براي اندازهاملي متغیر عملکرد مورد بررسي قرار ميدر اين قسمت ساختار ع

ها تحلیل عاملي اكتشافي بر تمامي سنجه SPSS 21بهره گرفته شده است. بدين منظور با استفاده از نرم افزار 

يژه ماكس و مقادير ونمايي ، روش واريصورت گرفت. تحلیل عاملي مذكور با استفاده از شیوه بیشینه درست

باشد. مي KMO-Bartlettدهنده نتايج حاصل از آزمون نشان  2۶-۴بزرگتر از يک پیاده سازي گرديد. جدول 

 باشند. هاي اين سازه مينتايج بیانگر بالمانع بودن انجام تحلیل عاملي بر روي داده

 

 

 
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 KMO-Bartlettنتایج آزمون   26-4جدول 

 KMO 829/0ي گیرمعیار كفايت نمونه

 آزمون بارتلت

 ۶۶0/۶93 كاي دو 

 ۶ درجه آزادي

 000/0 داريسطح معني

 

نتايج، تعیین تعداد عوامل  27-۴در مرحله بعد مي بايست به شناسايي تعداد عوامل مکنون بپردازيم. در جدول 

اد عوامل مکنون تحقیق مکنون برحسب مقادير ويژه ارائه شده است. ستون مقادير ويژه اولیه نشان دهنده تعد

نشان دهنده عوامل مکنون است. بنابراين، ستون مقادير ويژه متغیر  1باشد و تعداد مقادير ويژه كل باالتر از مي

عامل  1كند ، بنابراين ساختار عاملي پیشنهادي داراي معرفي مي 1عملکرد ، يک عامل را با مقدار ويژه باالتر از 

 خواهد بود.

 ریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد  کل وا 27-4جدول 

 عامل 

 مجموع مجذور بارهاي عاملي استخراج شده  مقادير ويژه اولیه 

 درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل 
درصد 

 تجمعي 

1 933/2 328/73 328/73 933/2 328/73 328/73 
 

نمايش داده شده است. اين نمودار  10-۴ري است كه در نمودار شیوه ديگر تعیین تعداد عوامل مکنون نمودار اسک

عامل مکنون مي باشد كه برحسب محل شکستگي نمودار نسبت به محور افقي تعريف شده  1نشان دهنده وجود 

 باشد.شکستگي نیز مؤيد تعداد عوامل مکنون براي عملکرد مي 1است. بنابراين، نمودار با 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون عملکرد  10-4نمودار 

توان بهره به منظور بررسي تناسب عوامل استخراج شده تا اين مرحله، از ماتريس همبستگي دوباره تولید شده مي

 نها راها بر روي عوامل استخراج شده محاسبه و آگرفت. اين ماتريس همبستگي بین عوامل را با استفاده از بار آن

 كند. اصلي بین متغیرها مقايسه مي با همبستگي

 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی 28-4جدول 

 بار عاملي  شاخص سؤاالت 

19 Q19 877/0 

20 Q20 897/0 

21 Q21 8۴9/0 

22 Q22 800/0 

 
 

مکنون را شناسايي و  ت عواملهمان طور كه در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملي اكتشافي توانس

پس از شناسايي عامل مکنون عملکرد ، الزم است تا درست نمايي روابط بین اين عامل و متغیرهاي . استخراج نمايد

 AMOSافزار گیري و از طريق نرممشهود آزمون گردد. اين امر با تايید روابط بین متغیرها در قالب مدل اندازه

 پذيرد.صورت مي
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت تخمین استاندارد 5-4شکل 

دهد. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه قابل هاي برازش مدل را نشان ميشاخص 29-۴جدول 

 توان اذعان كرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسبقبول مي

  هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است.داده
 

 های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد شاخص 29-4جدول 

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل مجذور كاي  <  
𝑥2

df
< 5 228/0 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 000/0 RMSEA مورد قبول   ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب 

 RMR ≥ 0 005/0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 999/0 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 997/0 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

 NFI > 0.90 999/0 NFI تأيید مدل شاخص برازش هنجار شده ) بنتلر ـ بونت(

 CFI > 0. 90 1 CFI تأيید مدل رازش تطبیقي شاخص ب

 IFI > 0. 90 1 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مدل ساختاری تحقیق )بررسی مدل اصلی تحقیق( 

در ادامه مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین استاندارد مورد بحث قرار خواهد گرفت ، اما قبل از شروع الزم 

ند متغیره داده ها و نرمال بودن آن بحثي است كه بي توجهي به آن توسط پژوهشگر مي توزيع چبه ذكر است كه 

تواند وي را به نتیجه گیري نادرست هدايت كند ، چنین وضعیتي به اين واقعیت بر  مي گردد كه عموي ترين 

ه استوار چند متغیر نرمال بودنفرض روش برآورد پارامترها و خطاي معیار آنها يعني حداكثر درست نمايي بر پیش 

است . از آنجا كه در پژوهش حاضر مفروضه نرمال بودن چند متغیره برقرار نیست به منظور مقايسه مدل هاي 

مختلف با داده هاي يکسان و نیز به منظور گزينش مناسب ترين آنها مي توان از خودگردان سازي استفاده نمود . 

از يک نمونه مورد مطالعه است )  1بازنمونه گیري با جايگذاري  خود گردان سازي به عنوان روشي كه مبتني بر

نمونه اي كه فرض مي شود معرف جامعه است ( ، در شرايطي كه در آن مفروضه ي نرمال بودن چند متغیره نقض 

 شده است مي تواند به برآورد دقیقتر پارامترها و خطاي معیار مرتبط به آنها ياري رساند . 

 فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری  بررسی  30-4جدول 

 میزان تأثیر فرضیه پژوهش 
سطح معني 

 داري
 نتیجه فرض

 تأيید 000/0 80/0 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر عملکرد تأثیر دارد. 

 یدتأي 000/0 75/0 قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر دارد. 

 تأيید 000/0 79/0 انطباق برنامه بازاريابي بر عملکرد تأثیر دارد. 

 تأيید  000/0 59/0 بازار پويا بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر دارد. 

 تأيید 000/0 75/0 هماهنگي بازاريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر دارد. 

 

ستقل تحقیق )قابلیت هاي بازاريابي، بازارپويا و هماهنگي بازاريابي بین الملل ( متغیرهاي ممیزان تاثیر  7-۴شکل 

ي مي دهد. همانطور كه نتايج نشان مرا بر متغیرهاي میانجي و وابسته ) انطباق برنامه بازاريابي و عملکرد ( نشان 

عملکرد و انطباق برنامه بازاريابي درصدي بر  75و  80دهند قابلیت هاي بازاريابي بین الملل به ترتیب داراي تأثیر 

درصدي بر عملکرد مي باشد همچنین  79مي باشد اين در حالي است كه انطباق برنامه بازاريابي داراي تأثیر 

درصدي بر  75درصدي و هماهنگي بازار بین الملل داراي تأثیر  59مشاهده مي گردد كه بازار پويا داراي تأثیر 

 باشند . انطباق برناه بازاريابي مي 

 

                                                           
1-  Resampling  with Replacement 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با توجه به اينکه در مدل مفهومي سه متغیر مستقل و دو متغیر وابسته وجود دارد و بیش از يک متغیر وابسته داريم 

نبوده و براي تحلیل اين مدل از نرم افزار آموس استفاده مي كنیم. بنابراين  SPSSديگر قادر به استفاده از نرم افزار 

 مي باشد:مدل برازش داده شده به صورت زير 

 

 
 استانداردغیرمدل  معادالت ساختاری در حالت تخمین   6-4شکل 

 

، كه به عنوان معیارهاي مناسبت مدل شناخته RMSEو  NFI  ،RFI  ،IFI ،CFIدر ادامه با استفاده از  مقادير 

و  NFI  ،RFI  ،IFIشده اند بررسي مي كنیم كه آيا مدل مفهومي ارائه شده مناسب است يا خیر. هرچه مقادير 

CFI  به عدد يک نزديک تر باشند، مدل مناسب تر است. همچنین در صورتي كه مقدارRMSEA  كمتر  05/0از

باشد، مدل برازش داده  08/0تا  05/0باشد نتیجه مي گیريم مدل بسیار مناسب است. در صورتي كه مقدار آن بین 

یريم كه مدل برازش داده شده ضعیف است. در اين باالتر باشد نتیجه مي گ 1/0شده مناسب و در صورتي كه از 

بخش مي خواهیم مدلي ارائه دهیم كه مقدار آماره خي دو آن كمتر و معیارهاي مناسبت مدل آن از مدل مفهومي 

 بهتر باشد. بدين منظور از تحلیل اكتشافي استفاده مي كنیم. بنابراين مدل زير را خواهیم داشت:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اختاری در حالت تخمین استانداردمدل  معادالت س  7-4شکل 

هاي برازش مدل را مي توان مشاهده نمود. جدول فوق شاخص 30 – ۴نتايج تائید يا رد فرضیات را در جدول 

د توان اذعان كردهد. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه مطلوب ارائه شده در جدول مينشان مي

ا هاي گردآوري شده باند و بنابراين تناسب دادهدل فوق در اين دامنه قرار گرفتهتمامي شاخص هاي برازندگي م

 مدل مطلوب است . لذا برازندگي مدل معادالت ساختاري مورد تأيید مي باشد.

 
 های برازش مدل معادالت ساختاریشاخص 31-4جدول 

 عنوان شاخص  مقدار  دامنه مطلوب   نتیجه  

0  تأيید مدل مجذور كاي  <  
𝑥2

df
< 5 025/1 𝑥2

df
 

 RMSEA < 0.05 01۶/0 RMSEA مورد قبول  ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب 

 RMR ≥ 0 0۴7/0 RMR تأيید مدل ريشه میانگین مربعات باقیمانده 

 GFI > 0. 9 9۴۴/0 GFI تأيید مدل نیکويي برازش 

 AGFI > 0.85 893/0 AGFI تأيید مدل شاخص نیکويي برازش اصالح شده 

 NFI > 0.90 957/0 NFI تأيید مدل شاخص برازش هنجار شده )بنتلر ـ بونت(

 CFI > 0. 90 999/0 CFI تأيید مدل شاخص برازش تطبیقي 
 IFI > 0. 90 999/0 IFI تأيید مدل شاخص برازش افزايشي 
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 فصل پنجم:

 نتیجه گیری و پیشنهادها
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 ( مقدمه5-1

ها یري فرضیهگبندي مطالب پرداخته و نتیجهجه به مطالب بیان شده در فصول تحقیق، در اين فصل به جمعبا تو

شود. و در ادامه پیشنهادها و راهکارهاي مرتبط با موضوع پژوهش و پیشنهادهايي براي تحقیقات آتي و بیان مي

 گردد.هاي پژوهش ارائه مينیز محدوديت

 

 ز اطالعات دموگرافیك نمونه پژوهشتفسیر نتایج حاصل ا -5-2

حاكي از آن است كه از لحاظ جنسیت  با شركت هاي صادر كننده استان كرمانشاه سي اطالعات دموگرافیک ربر

نفر در جايگاه نخست و 18۴درصد يعني  ۶/55( بیشتر پاسخ دهندگان را مردان با حجم 1-۴توجه به جدول )

نفر  50(،2-۴از لحاظ سن با توجه به جدول)در جايگاه بعدي قرار دارد.نفر  1۴7درصد يعني ۴/۴۴نمونه زنان با 

نفر  ۶۴و  سال 35-31نفر 118، درصد 9/29سال يعني  30-2۶نفر  99سال سن داشتند، 25-20درصد  1/15يعني 

( مي توان دريافت 3-۴از لحاظ میزان تحصیالت هم با توجه به داده هاي جدول )سال سن داشتند. 35بیشتر از 

درصداز مشتريان 19نفر يعني  ۶3درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرک ديپلم و زير ديپلم  3/۶نفر يعني  21ه ك

نفر يعني  ۶8درصد داراي مدرک لیسانس و  1/5۴نفر از پاسخ دهندگان يعني  179داراي مدرک فوق ديپلم و 

 .درصد كاركنان داراي مدرک فوق لیسانس و باالتر مي باشد 57/20

 

 های تحقیقنتایج یافته( 5-2

بررسي تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پويا و هماهنگي بازاريابي تعیین  اين پژوهش با هدف       

بین الملل بر عملکرد با نقش واسطه اي انطباق برنامه بازاريابي)مورد مطالعه شركت هاي صادراتي شهر كرمانشاه( 

ين پژوهش شامل دو مرحله است. در ابتدا متغییرها با استفاده از آزمون بارتلت آزمون هاي اانجام گرديد. ارزيابي

درصد رد نشد. در  95اي با اطمینان مشخص گرديد. با اين روش هیچ فرضیهتحلیل عاملي تايیدي شد و میزان 

ت ساختاري مورد مرحله دوم به آزمون مدل پیشنهادي پرداخته شد و قدرتمندي مدل با استفاده از روش معادال

دهنده اين هستند كه مدل از هاي برازش مدل اصالحي نیز نشانارزيابي قرار گرفت. پس از اصالح مدل، شاخص

 مطلوبیت قابل قبولي برخوردار است.
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قابلیت های بازاریابی بین الملل بر انطباق برنامه بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری : اولنتايج فرضیه ( 5-2-1

 اردد

با ل قابلیت هاي بازاريابي بین الملضريب همبستگي بین  هاي پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

قابلیت هاي بازاريابي درصد معنادار است. بنابراين بین  95مي باشد كه در سطح   755/0انطباق برنامه بازاريابي 

اي هوجود دارد. از طرفي با توجه به نتايج حاصل از تحلیل دادهرابطه معناداري انطباق برنامه بازاريابي و بین الملل 

و سطح معناداري 75/0انطباق برنامه بازاريابي و قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بین  میزان تأثیرپژوهش، مقدار 

 ( و1393حقیقي و همکاران )يافته اين فرضیه با يافته هاي پژوهش گران ديگر ازجمله .باشدمي000/0

 باشد.همسو مي ( 201۴الدوحه )سشم

 عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد انطباق برنامه بازاریابی بر: دومنتایج فرضیه ( 5-2-2

 791/0 عملکردا ب انطباق برنامه بازاريابيضريب همبستگي بین  هاي پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

بطه را عملکردو قابلیت هاي بازاريابي بین الملل است. بنابراين بین درصد معنادار  95مي باشد كه در سطح  

ابلیت قبین  میزان تأثیرهاي پژوهش، مقدار معناداري وجود دارد. از طرفي با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

ته هاي پژوهش باشد. يافته اين فرضیه با يافمي000/0و سطح معناداري 79/0 عملکردو هاي بازاريابي بین الملل 

 باشد.همسو مي( 1395( و صنايعي )1397كمال باقرزاده هوشمند )گران ديگر ازجمله 

 

 بازار پویا بر انطباق برنامه بازاریابی تأثیر معناداری دارد. :سومنتایج فرضیه   (  5-2-3

با ن الملل بي بیقابلیت هاي بازارياضريب همبستگي بین  هاي پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

قابلیت هاي درصد معنادار است. بنابراين بین  95مي باشد كه در سطح   591/0تلفن همراه انطباق برنامه بازاريابي 

رابطه معناداري وجود دارد. از طرفي با توجه به نتايج حاصل از انطباق برنامه بازاريابي و بازاريابي بین الملل 

و 59/0ي انطباق برنامه بازاريابو قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بین  زان تأثیرمیهاي پژوهش، مقدار تحلیل داده

حقیقي و همکاران باشد. يافته اين فرضیه با يافته هاي پژوهش گران ديگر ازجمله مي000/0سطح معناداري 

 باشد.همسو مي( 201۶(  و بلومر و همکاران )1393)

 

 اريابي بین الملل بر انطباق برنامه بازاريابي تأثیر معناداري دارد.هماهنگي باز :چهارمنتایج فرضیه (5-2-4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با ل قابلیت هاي بازاريابي بین الملضريب همبستگي بین  هاي پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

قابلیت هاي درصد معنادار است. بنابراين بین  95مي باشد كه در سطح   829/0تلفن همراه انطباق برنامه بازاريابي 

رابطه معناداري وجود دارد. از طرفي با توجه به نتايج حاصل از انطباق برنامه بازاريابي و بازاريابي بین الملل 

و 75/0ي انطباق برنامه بازاريابو قابلیت هاي بازاريابي بین الملل بین  میزان تأثیرهاي پژوهش، مقدار تحلیل داده

رادلى سوسا و باين فرضیه با يافته هاي پژوهش گران ديگر ازجمله نتايج باشد. يافته مي000/0سطح معناداري 

 باشد.همسو مي( 139۶و رضا رضايي ) ( 201۶)

 

 نتایج فرضیه پنجم: قابلیت های بازاریابی بین الملل بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد(5-2-5

با ل قابلیت هاي بازاريابي بین الملتگي بین ضريب همبس هاي پژوهشبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده

 وقابلیت هاي بازاريابي بین الملل درصد معنادار است. بنابراين بین  95مي باشد كه در سطح   805/0 عملکرد

میزان هاي پژوهش، مقدار رابطه معناداري وجود دارد. از طرفي با توجه به نتايج حاصل از تحلیل داده عملکرد

باشد. يافته اين فرضیه با مي000/0و سطح معناداري 80/0 عملکردو ت هاي بازاريابي بین الملل قابلیبین  تأثیر

 باشد.همسو مي( 201۶(و سوسا و برادلى )139۶رضا رضايي )يافته هاي پژوهش گران ديگر ازجمله 

 

 ( پیشنهادهای کاربردی 5-3

 ي و شود فرايندهاي بازاريابشنهاد ميپی با توجه به نتايج بدست آمده به شركتهاي صادراتي كرمانشاه

را به صورت اصولي شناسايي نموده و در جهت آگاه كردن افراد نسبت بین المللي نیازهاي افراد و بازار 

به اين نیازها، راههاي اصولي بازاريابي و معرفي محصول شناسايي شود و مراحل بازاريابي پس از بررسي 

 صورت دقیق اجرا گردد. ها و امکانات تکنولوژي به زيرساخت

 هیزات بازاريابي منابع اولیه، امکانات و تج استراتژي بازاريابي سازيشود قبل از پیادههمچنین پیشنهاد مي

مورد نیاز جهت افزايش تولید محصول و يا تولید محصول جديد شناسايي و تخمین زده شود تا با افزايش 

 شود.درخواست، اين درخواست ها به خوبي پاسخ داده 

  ركت هاي صادراتيشاستراتژي بازاريابي بر  بین المللي مثبت قابلیت بازاريابي توجه به اهمیت تاثیربا 

هاي آموزشي براي آموزشگران و كاركنان شركت در جهت مديران سمینارها و كارگاهكرمانشاه  شهر

 روز شدن اطالعات تخصصي افزايش بهره وري و توانمندي آنان برگزار كنند، زيرا اين كارگاهها باعث به

 .اي كاركنان در مورد نوآوري هاي غیر فني مي شودو حرفه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 كرمانشاه بايد عناصر اندازه محصول و خدمات را در بازارهاي بین المللي  شهر شركت هاي صادراتي

 تطبیق دهند.  

  را در كرمانشاه تعامل بین مناطق و بخشهاي عملکردي شهر پیشنهاد مي شود شركت هاي صادراتي

 .شركت ايجاد كنند و كارمندان مناطق عملیاتي به يکديگر كمک كنند

  رابطه همکاري مشترک بین بازاريابي بین كرمانشاه شهر مديران شركت هاي صادراتي پیشنهاد مي شود

 الملل و ساير زمینه هاي عملکردي به وجود آورند.

 

 

 های آتی( پیشنهادهایی برای پژوهش5-4

  مختلف  شركت هايبه عنوان يک بررسي تطبیقي در بین انجام اين تحقیق 

  رداخته شود.پ افزايش صادرات شركت هابر قابلیتهاي بازاريابي بین المللي در تحقیقي به بررسي تأثیر 

  پیشنهاد مي شود كه در تحقیقي به بررسي تاثیر قابلیت هاي بازاريابي و استراتژي مبتني بر نوآوري در

 رداخته شود.پ روابط شركت با شركت

  بر كسب و كار پرداخته شود تاثیر استراتژي بازاريابيدر تحقیقي به بررسي پیشنهاد مي شود. 

 شود، در تحقیقات آتي، جامعه آماري پژوهش گسترش داده شود تا نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد مي

 تر شوند. به واقعیت نزديک

 

 های تحقیق(محدودیت 5-5

زه گیري متغییرها مي باشد.محدوديت اين تحقیق نیز همان محدوديتهايي است كه در ذات از آنجا كه ابزار اندا

 پرسشنامه ها وجود دارد.
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 منابع فارسي:

 .، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت"آمار و كاربرد آن در مديريت"(، 1387آذر، عادل و مومني، منصور، ) -

 (. روش هاي كاربردي تخفیف، تهران: انتشارات كیهان.1392تانه، علي رضا)ازكیا، مصطفي؛ دربان آس -

 .هنش نگارات دانتشام،  :اسوپ چاان لملل .تهرايابي بین زار( .مديريت با1392حسن .)ر، سماعیلپوا -

 (.تصمیم گیري وتحقیق عملیات در مديريت ،انتشارات دانشگاه تهران.1397اصغر پور، محمد جواد) -

علوم انساني،دوره   -تبیین راهبردهاي تجاري د ايران، پیک نور (.1393ا.گسکري، ريحانه.)اقبالي، علیرض -

 . 77 - ۶3،صص  2، شماره   2

ي ــه علــترجمراـثاء، آرـج، اينودـت،اني ـنساابع ـمني تژاترـس(.ا1391ن.)ـل، مشولمو پیتر ، بامبرگر -

 فرهنگيي ه شهاور پژــفترات داــنتشان، ارــتهپ اول، اــچ، يــباعراد ــید محمــسن و ايیاــسرپا

، "رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادي در ايران"(، 1389بهبودي، داوود؛ امیري، بهزاد ) -

 .32-23(:۴)2 ;سیاست علم و فناوري بهار و تابستان

عالم ه نشگا، داي، رـكتداله ـسد روـسي اـيژگیهم و وسهان صاحباق (.  هزينه حقو139۶قاسم.)، بولو -

 ه طباطبايي.ان تهر

 (.اصول بازاريابي،انتشارات ادبستان.1385پارسائیان،علي) -

 (.جامعه شناسي تبلیغات، تبريز:انتشارات فروزش.1391ترابي ،علي اكبر) -

بررسي و رتبه بندي استراتژي هاي بازاريابي مناسب به منظور  (.1392ثريايي، علي. مهرائي، سمانه.) -

( ستاره استان مازندران، پژوهشگر )مديريت(، 5تا  3رقابتي در هتل هاي غیردولتي ) دستیابي به مزيت

 . ۴۴ - 29، صص  30، شماره   10دوره  

(. بررسي ارتباط همزمان بین استراتژي رقابتي سازمان، طرح سازماني 139۴حجازي،رضوان.فتوحي،ندا.) -

ي و اقتضايي درصنايع شیمیايي و داروي وسیستم حسابداري مديريت با عملکرد سازمان: رويکرد تناسب

 .52-32وسايل نقلیه موتوري و خودرو، پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي،صص 

(ارتباط قابلیت بازار يابي شركت هاي بازار گرا با عملکرد شركت پايان 139۶حسیني، مريم السادات ) -

 نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.

 .118-117 شماره مديريت، مجله ايي،حرفه هاينجمنا ، (1395غالمرضا) خاكي -

بررسي تاثیر همسويي  (.1393دلوي اصفهاني، محمدرضا. قرباني، حسن. باقري قلعه سلیمي، مرضیه.) -

 استراتژي هاي بازاريابي بر زنجیره تامین و عملکرد سازمان )مطالعه موردي: گروه صنعتي انتخاب(،

 .109 - 95، صص  23ره  ، شما 9مديريت بازاريابي،, دوره  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



118 
 

ان :    بي. تهراعراسید محمد ن و سائیار.ترجمه علي پا "ديريت ــم(. استراتژيک  1388،فرداور)دــيويد -

 پ .هم چاد.پانزي هش فرهنگي هاوفتر پژد

 هنر.    و ن   ـفرات اـنتشان، اتهرپ اول، چا، مديريتي هادهبر (.را139۴حسین.)، سرشتن حمار -

(مدلي براي تعیین میزان تاثیر بازار گرايي با توجه 138۴،حسین و خائف الهي،احمد)رضايي دولت آبادي -

 .www.sid.ir،1،شماره10به قابلیت بازاريابي،دوره 

 سمت.  رات  اـنتشا ن، ارـته، م  ـهپ دوازداـچ، ديريت ـمن و ماز(.مباني سا1393علي.)ن، ضايیار -

، تهران، سهامي انتشار، چاپ "یق در علوم اجتماعيتکنیک هاي خاص تحق"(، 1392رفیع پور، فرامرز، ) -

 .چهارم

(.مديريت بازاريابي،چاپ چهارم،تهران:انتشارات 1378روستا،احمد؛داور،ونوس؛عبدالحمید،ابراهیمي) -

 سمت.

(. بررسي اثرات برون سپاري منابع انساني بر عملکرد: مطالع موردي شركت پخش 1390سالونه، شهال) -

ناسي ارشد مديريت بازرگاني، استاد راهنما دكتر عادل صلواتي، دانشگاه آزاد البرز. پايان نامه كارش

 اسالمي، سنندج.

، تهران، "روش هاي تحقیق در علوم رفتاري "(، 1390سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه،) -

 .انتشارات آگاه

، تهران، "علوم رفتاريروش هاي تحقیق در  "(، 1390سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه،) -

 .انتشارات آگاه

(. بررسي تاثیر تبلیغات تجاري بر رفتار مصرف كننده در فرايند خريد 1395سیاهکلرودي، عماد صفري) -

 محصوالت شوينده در سطح شهر كرمانشاه، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد كرمانشاه.

( ارزيابي عملکرد مديريت ارتباط با 1388سیدي،سید مسعود،موسوي سید علیرضا،حیدري شهاب،) -

 مشتري  ،فصل نامه تحقیقات مديريت آموزشي،شماره دوم ،زمستان.

آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و "(، 1387طالبي، كامبیز؛ زارع يکتا، محمدرضا ) -

 .131-111(:1)1 ;، توسعه كارآفريني پايیز"دانش بنیان (SMEs) توسعه شركت هاي كوچک و متوسط

(.پايان نامه ،))رساله،پژوهش و مقاله 1388طیبي، سید جمال الدين؛ ملکي،محمد رضا؛ دلگشايي، بهرام) -

 .انتشارات فردوس. تهران علمي((.

؛ انتشارات "هاي تحقیق¬توصیفي جامع از روش"(، 1395علي احمدي، علیرضا؛ سعید نهايي، وحید؛ ) -

 .تولید دانش؛ چاپ اول
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(. بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانک 1389-1388ین)فرضي خالدي، شاه -

داري الکترو نیک در میان مشتريان بانک پارسیان ،پايان نامه كارشناسي ارشددانشگاه آزاد اسالمي 

 .۴5كرمانشاه ص

نشر ي بهمن فروزنده، تهران: (. اصول بازاريابي، ترجمه139۴كاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گري ) -

 آتروپات. 

 (.اصول بازاريابي ،علي پارسائیان،نشر ادبستان .139۴كاتلر،فیلیپ؛آرمسترانگ،گري) -

(. روش تحقیق در علوم اجتماعي، ترجمه عبالحسین نیک 1397كامپن هود، لوک وان و كیوي، ريمون ) -

 گهر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.

 171، مجله تدبیر، شماره "کرد سازمانيمدل هاي نوين ارزيابي عمل"(، 1385كريمي، تورج ) -

(. مفهوم پردازي فرايند مديريت بازاريابي در 1391گالبي. امیرمحمد. مهرابي. روزا. رضواني. مهران. ) -

 .22و  21كسب و كارهاي دانش بینان . فصلنامه اقتصاد و تجارت. شماره هاي 

ساختار سازماني شركت هاي دانش  بررسي الگوي مناسب"(، 1390اللهیاري فرد، نجف؛ عباسي، رسول ) -

 .5۴-۴7(:29)8 ;، رشد فناوري زمستان"بنیان

 انتشارات سازمان مديريت صنعتي.« تحقیقات بازاريابي(. »1378مال هائرا، نارش ) -

 (.مديريت بازار )مديريت بازاريابي(، ،تهران: امیر كبیر .1377محب علي ،داود؛فرهنگي،علي اكبر) -

 تبلیات وين ((سايت لینکستان(.))138۴محمد نژاد ،علي) -

 چهارم. چاپ حروفیه، ، تهران: انتشارات بازاريابي، ديد از تبلیغات (.مديرت1385) محمود محمديان، -

رابطه هماهنگي استراتژيک بین استراتژي هاي تجاري،  (.1391مشبکي، اصغر.موسوي، مجد سیدمحمد.) -

( 25)پیاپي  1, شماره   10فرهنگ ، دوره  استراتژي هاي منابع انساني و ساختار سازماني، مديريت 

 . 59 - 33،صص 

 .http://epidemiology.blogfa.com/cat-27.aspx  ،1390مقیمي دهکردي، بیژن ،  -

 . ۴7، ص199(.به سوي بازاريابي مستقیم،تدبیر،شماره 1387ماليي،مجتبي) -

ربخشي پارک هاي علم و تحلیل اث"(، 1390مهدوي، حمید؛ شیخ زين الدين، محمود؛ خدابنده، لیال ) -

، "فناوري به كمک نتايج فرايند ارزيابي شركت هاي دانش بنیان مستقر در پارک هاي علم و فناوري

 .۶0-53(:27)7 ;رشد فناوري تابستان

تحويلداري  -ارزيابي عملکرد سیستم صف كارمند "(، 1385مومني، منصور، محقر، علي، مشفق، فرهاد، ) -

 .21،ص  7۴مديريت، شماره ، مجله دانش "در بانک سپه
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اقتصاد دانش بنیان و توسعه پايدار )طراحي و آزمون يک "(، 1389ناظمان، حمید؛ اسالمي فر، علیرضا ) -

 .213-18۴(:33)17 ;، دانش و توسعه زمستان"مدل تحلیلي با داده هاي جهاني(

قاالت اولین مجموعه م "EFQM , BSCتعامل و تقابل، "(، 1391نجمي، منوچهر و زارعي، حسین ) -

 كنفرانس ملي مديريت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهي، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.

(. شناسايي نیازهاي مشتريان بانک كشاورزي استان ايالم ونحوه تامین آنها در سال 1389نوري، همايون) -

 .79-80،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، ،ص1389

، بياعراسیدمحمد ن و سايیارترجمه علي پا، هاو ره آورديند آفرر، ساختان: ماز(. سا138۶)رد.يچاهال، ر -

 فرهنگي.   ي ه شهاوفتر پژرات دنتشاان، اتهرپ دوم، چا

بي اعراید   محمد ـه سـترجم، تژيکاسترا(.مباني مديريت 139۴س ال.)توما، يلن؛ ويويددجي ، هانگر -

 فرهنگي.ي ه شهاوفتر پژرات دشانتان، اتهرپ دوم، چادي، يزو داوود ا

بررسي تاثیر اجزاي آمیخته بازاريابي بر تجهیز منابع بانک سپه در شعب  .(1389هدايي، معصومه) -

 .3۴ص23كرمانشاه. پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه،ص

ه ـ. ترجم "رم  محوتصمیدي يکررويابي با زاربايتژاترـس(.ا1383ران )همکاو يل سي ،آوروكر وا -
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 الف:پرسشنامه

 به نام خدا

 با سالم،

و هماهنگي  پويابررسي تاثیر قابلیت هاي بازاريابي بین الملل، بازار پاسخ دهنده گرامي اين پرسشنامه جهت  

بازاريابي بین الملل بر عملکرد با نقش واسطه اي انطباق برنامه بازاريابي)مورد مطالعه شركت هاي صادراتي شهر 

 تهیه شده است لذا از شما تقاضا داريم به سواالت آن پاسخ دهید.  كرمانشاه(

 کر و قدرداني را داريم.از اينکه وقت خود را در اختیار گذاشته و با ما همکاري مي كنید كمال تش
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 سواالت پرسشنامه 

 

ف
ردي

 

ها در سازمان هاي مستقل مانند مشاوران ، آژانس      

 زمینه قابلیت مديريت اطالعات به ما كمک مي كنند 

قابلیت هاي 

 بازاريابي بین الملل

1 

 مشخصات فردي:

 جنسیت:       زن                                                    مرد

 
 

 سن:

 35بیشتر از                      31-35                        2۶-30                      20-25

 میزان تحصیالت:

 ديپلم:                           فوق ديپلم:                    لیسانس :         زير ديپلم:          

 فوق لیسانس و  دكتري:                                
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شركت هاي صادراتي با تکه بر بازاريابي بین الملل      

 دست پیدا مي كنند  باالبه سود 

 2 

پیدا كردن بازار در سطح جهان يکي از مزاياي      

 بازاريابي بین الملل مي باشد 

 3 

شركت ها به شکل يکپارچه از شیوه هاي بازاريابي      

بین الملل استفاده نمي كنند ولي همگي به آن اعتقاد 

 دارند

 ۴ 

بازاريابي بین الملل داراي مزاياي فراواني براي      

 شركت هاي صادراتي است 

 5 

محصول و خدمات را در  كیفیتشركت معموال      

 هد  بازارهاي بین المللي تطبیق مي د

انطباق برنامه 

 بازاريابي

۶ 

شركت معموال نیازها و تقاضاي مشتري را در      

 بازارهاي بین المللي تطبیق مي دهد  

 7 

شركت معموال بازارهاي جديد براي محصوالت و      

   جستجو مي كندخدمات را در بازارهاي بین المللي 

 8 

ا در ر شركت معموال تبلیغات و / يا ارتقاء فروش     

 بازارهاي بین المللي تطبیق مي دهد  

 9 

معموال در بازار بین المللي نیاز و تقاضاي مشتري      

 به سرعت تغییر مي كند 

 10 بازار پويا

 11  اطالعات بازار هر روز نیاز به بروز رساني دارد      

بازارهاي جديد براي محصوالت و خدمات در      

 حال ظهور هستند

 12 

تعامل بین مناطق و بخشهاي عملکردي در شركت      

ما وجود دارد و كارمندان مناطق عملیاتي به يکديگر 

 كمک مي كنند

 

هماهنگي بازاريابي 

 بین الملل

13 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در اين شركت احساس مي شود كه كار گروهي از      

 باال مي رود سطوحپايین به 

 1۴ 

ن الملل یيک رابطه همکاري مشترک بین بازاريابي ب     

 و ساير زمینه هاي عملکردي وجود دارد.

 15 

در اين شركت در عملیات بازاريابي  تمام واحد ها     

 .فعالیت مي كنندبین الملل با هم در يک جهت 

 1۶ 

فعالیتهاي عملکردهاي تجاري ما در پیگیري اهداف      

مشترک در عملیات بازاريابي بین الملل يکپارچه 

 است

 17 

ا مسائل و اختالفات مربوط به عملیات بازاريابي م     

بین الملل را از طريق ارتباطات و حل مسئله 

 گروهي برطرف مي كنیم

 18 

 19 عملکرد عملکرد بین المللي شركت ما مناسب است      

متوسط رشد فروش بین المللي شركت ما مناسب      

 است 

 20 

 21  اسب است عملکرد سود بین المللي شركت ما من     

به طور كلي ، عملکرد بین المللي در طول سال مالي      

 گذشته شركت ما مناسب است 

 22 

 
 

 
 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ب:خروجی نرم آفزار
 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 12 4.643 3 .200 1.548 

Saturated model 15 .000 0   

Independence model 5 688.496 10 .000 68.850 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .020 .994 .972 .199 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .534 .467 .200 .311 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .993 .978 .998 .992 .998 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .300 .298 .299 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 1.643 .000 11.731 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 678.496 596.149 768.240 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .014 .005 .000 .036 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 2.086 2.056 1.807 2.328 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .041 .000 .109 .494 

Independence model .453 .425 .482 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 28.643 29.087 74.268 86.268 

Saturated model 30.000 30.556 87.032 102.032 

Independence model 698.496 698.681 717.506 722.506 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .087 .082 .117 .088 

Saturated model .091 .091 .091 .093 

Independence model 2.117 1.867 2.389 2.117 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 556 807 

Independence model 9 12 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 9 1.700 1 .192 1.700 

Saturated model 10 .000 0   

Independence model 4 516.926 6 .000 86.154 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .008 .997 .974 .100 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .406 .513 .188 .308 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .997 .980 .999 .992 .999 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .167 .166 .166 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .700 .000 8.695 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 510.926 440.007 589.246 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .005 .002 .000 .026 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Independence model 1.566 1.548 1.333 1.786 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .046 .000 .162 .360 

Independence model .508 .471 .546 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 19.700 19.977 53.919 62.919 

Saturated model 20.000 20.308 58.021 68.021 

Independence model 524.926 525.049 540.134 544.134 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .060 .058 .084 .061 

Saturated model .061 .061 .061 .062 

Independence model 1.591 1.376 1.828 1.591 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 746 1288 

Independence model 9 11 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 6 .000 0   

Saturated model 6 .000 0   

Independence model 3 382.730 3 .000 127.577 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



133 
 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .000 1.000   

Saturated model .000 1.000   

Independence model .439 .567 .134 .283 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 1.000  1.000  1.000 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .000 .000 .000 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 .000 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 379.730 319.154 447.710 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 .000 .000 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 1.160 1.151 .967 1.357 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Independence model .619 .568 .672 .000 

AIC 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 12.000 12.147 34.813 40.813 

Saturated model 12.000 12.147 34.813 40.813 

Independence model 388.730 388.803 400.136 403.136 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .036 .036 .036 .037 

Saturated model .036 .036 .036 .037 

Independence model 1.178 .994 1.384 1.178 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model   

Independence model 7 10 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 16 3.290 5 .655 .658 

Saturated model 21 .000 0   

Independence model 6 1148.000 15 .000 76.533 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .012 .997 .986 .237 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .595 .363 .108 .259 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .997 .991 1.001 1.005 1.000 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .333 .332 .333 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 6.182 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1133.000 1025.552 1247.829 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .010 .000 .000 .019 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 3.479 3.433 3.108 3.781 

RMSEA 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .061 .903 

Independence model .478 .455 .502 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 35.290 35.984 96.124 112.124 

Saturated model 42.000 42.910 121.844 142.844 

Independence model 1160.000 1160.260 1182.813 1188.813 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .107 .112 .131 .109 

Saturated model .127 .127 .127 .130 

Independence model 3.515 3.190 3.863 3.516 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 1111 1514 

Independence model 8 9 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 .456 2 .796 .228 

Saturated model 10 .000 0   

Independence model 4 698.244 6 .000 116.374 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .005 .999 .997 .200 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .570 .444 .074 .267 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .999 .998 1.002 1.007 1.000 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .333 .333 .333 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 3.147 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 692.244 609.158 782.722 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .001 .000 .000 .010 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 2.116 2.098 1.846 2.372 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .069 .902 

Independence model .591 .555 .629 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 16.456 16.702 46.873 54.873 

Saturated model 20.000 20.308 58.021 68.021 

Independence model 706.244 706.367 721.452 725.452 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .050 .055 .064 .051 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Saturated model .061 .061 .061 .062 

Independence model 2.140 1.888 2.414 2.141 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 4336 6665 

Independence model 6 8 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 26 29.735 29 .427 1.025 

Saturated model 55 .000 0   

Independence model 10 688.069 45 .000 15.290 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .047 .944 .893 .498 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .654 .262 .098 .214 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .957 .933 .999 .998 .999 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 
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Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .644 .617 .644 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .735 .000 17.897 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 643.069 561.874 731.693 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .286 .007 .000 .172 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 6.616 6.183 5.403 7.036 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .016 .000 .077 .754 

Independence model .371 .346 .395 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 81.735 87.885 150.738 176.738 

Saturated model 110.000 123.011 255.968 310.968 

Independence model 708.069 710.434 734.608 744.608 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .786 .779 .951 .845 

Saturated model 1.058 1.058 1.058 1.183 

Independence model 6.808 6.028 7.661 6.831 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the effect of international marketing capabilities, dynamic 

market and international marketing coordination on performance with the mediating role of 

compliance with the marketing plan (studied by export companies in Kermanshah). The research 

method is descriptive and causal. The statistical population includes managers and employees of 

export companies in Kermanshah. The sampling method is simple random and 331 people were 

selected to determine the sample size in this study using Cochran's formula. Data collection tools 

were library survey and standard questionnaire whose reliability was determined by Cronbach's 

alpha method of 0.78. The validity of the questionnaire used in this study was assessed by the 

professors of the management group and after summarizing their views on The final questionnaire 

was modified and adjusted. In this study, the effect of international marketing capabilities, dynamic 

market and international marketing coordination on performance was measured with the mediating 

role of adapting the marketing plan of export companies in Kermanshah and the relationship 

between each variable through stepwise regression. Were reviewed and analyzed. 

Keywords: International Marketing Capabilities, Dynamic Market, International Marketing 

Coordination, Marketing Plan Adaptation, Performance 
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