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های سازمانی آنالین بر عملکرد صادراتی با توجه بررسی تاثیر قابلیت

 های بازاریابی صادراتی به نقش میانجی قابلیت

 2محمدی فائزه، 1رحمتی شکیبا

 14/08/1400تاریخ پذیرش                          02/10/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
های تولیدی محسوب شده و های بهبود عملکرد سازمانامروزه صادرات یکی از مهمترین مؤلفه

باشند. الملل و عملکرد صادراتی خود میها همواره در پی توسعه بازاریابی بینمدیران این سازمان

تواند بردستیابی سازمان به اهدافش عوامل تاثیرگذار بر توسعه عملکرد صادراتی میبنابراین شناسایی 

های سازمانی آنالین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش کمک کند. در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیت

پیمایشی حاضر،  -های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق توصیفیمیانجی قابلیت

نفر  417سوال استفاده شد.از میان تعداد  26ها، از پرسشنامه استاندارد شامل ای گردآوری دادهبر

چرم ، تعداد جامعه آماری کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال

ه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری کنفر به 201

های بازاریابی طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی قابلیتهای سازمانی آنالین بهقابلیت

های سازمانی آنالین بر صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. در این میان، تاثیر قابلیت

های بازاریابی صادراتی و تاثیر قابلیت 0.62های بازاریابی صادراتی ، بر قابلیت0.51عملکرد صادراتی 

 بود. 0.69بر عملکرد صادراتی نیز 

 

 های سازمانی آنالین، بازاریابی صادراتی، عملکرد صادراتیقابلیتکلمات کلیدی: 

  

                                                           
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پیشرفته، اطالعاتی های سیستم گرايش ،اطالعات فناوری مديريت ،ارشد كارشناسي دانشجوي 1

 ايران ، تهران ،صفادشت 
 ايران ، صفادشت، تهران واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه اطالعات، فناوری مديريت گروه مدرس 2
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 مقدمه -1

 شده یالمللنیب یتجار اتیعمل، موجب بهبود و اطالعات یفناور توسعهو  نترنتیاامروزه 

را  یتیچند مل یهاشرکت میان مرزیبرون یهماهنگ شیافزا موجبنه تنها  نترنتیاست. ا

کوچک و متوسط در  یهاشرکت یبرا نیز را یقابل توجه یایبلکه مزا ،شودیفراهم م

بهبود  یبرا کوچک و متوسط  یهاطور متعارف، شرکت. بهکندفراهم می یالمللنیب یبازارها

کنند. یم هیو اعتبار تک یمال نیتدارکات، تام ،یابیبازار یی نظیرهاتیفعال به عملکرد خود

-یم رایز های کوچک و متوسط نیز از جذابیت باالیی برخوردار است؛برای شرکت نترنتیا

های پژوهشکند.  کمک هااین سازمان شدنیالمللنیب به نهیهزکم ایعنوان رسانهتواند به

کنندگان به مصرف تواندیها، مکتشر تیساوب ژهیوبه نترنت،ینشان داده است که ا پیشین

 دارانیاجازه دهد تا با خر هاسازمانو به  کردهکمک  هامتیمحصوالت و ق یدر جستجو

شود  یخاص یعملکردها نیگزیها ممکن است جایژگیو نی. ارندیتماس بگ هبالقو یخارج

 ریاخ اتمثال، گزارشعنوان د. بهگیریانجام م یصادرات یهاطور معمول توسط واسطهکه به

 یانهیهزکم یهاپلتفرم ن،ینکدیو ل بوکسیمانند ف نیآنال یهاکه ظهور پلتفرم ه استنشان داد

 بدین ترتیب، و دادهارائه  یخارج انیارتباط با مشتر برایو متوسط  کوچک یهاشرکت بهرا 

  .(2016، 1)مانیکا و لوند کندیم لیها را تسهشدن آن یالمللنیب

 های کوچک و متوسطشرکت یسازیالمللنیانداز بکه چشم نترنتیبا وجود روند نوظهور ا

 یها. تالشزیادی در این زمینه انجام نشده است کیآکادم قاتیتحق دهد،یم رییرا تغ

. (2016، 2)ادواردسن و ایوانگ انجام شده است دهیپد نیا یبررس یبرا اندکی یدانشگاه

 دهش هاسازمانشدن یالمللنیبر ب نترنتیا ریتأث موجب درک بهتر شدهتحقیقات انجاماگرچه 

بر  نترنتیا راتیهستند. اوالً، تأث یمتعدد یهاتیمحدود یدارا اما این تحقیقاتاست، 

 نیاست. اگرچه چند به دست آمده یمتفاوت جیو نتا بوده جهینتیب های شرکتعملکرد صادرات

از  یبرخاما دهد، می شیرا افزا یعملکرد صادرات نترنتیاند که استفاده از اکار گزارش کرده

 یمنجر به عملکرد باال در بازارها ماًیممکن است مستق نترنتیاند که اداده نشانمطالعات 

 یمحدود نیآنال کیممکن است تراف سازمان کی تیساوب ن،یعالوه بر ا نشود. یالمللنیب

ی هانهیهز ن،ی. عالوه بر اباشد دکنندگانیاز بازد یتعداد محدود تنها قادر به جذبو  داشته

                                                           
1 . Lund and Manyika 

2 . Eduardsen and Ivang 
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 یایمزا نیآنال یهاباالست. ظهور پلتفرم تیساوب یبرا یاندازو راه ینگهدار مربوط به

را  نییپا یمشارکت و نگهدار یهانهیهز نیمنظم و همچن نیآنال کیمانند تراف یتوجهقابل

 یسازیالمللنیب یبرا دموثر و کارآم ایعنوان رسانهتواند بهیم وها فراهم کرده سازمان یبرا

ها بر از پلتفرم هاسازماناستفاده  ریبه تأث یحال، مطالعات توجه کم نیعمل کند. با ا

شدن  یالمللنیبر ب نترنتیا ریکه به تأث پیشین مطالعاتاند. ثالثاً، ها نشان دادهشدن آنیالمللنیب

اند استوار بوده ایو استرال ایتانیبر انندم افتهیتوسعه یعمدتاً بر بازارها پردازد،یم هاسامان

 سازمانشدن یالمللنیرا بر ب نترنتیا ریتأث ی نیزمحدود قاتی. تحق(2012و همکاران،  1)کیس

  .(2017و همکاران،  2)لیند اکرده ینوظهور بررس یاز داخل بازارها

شده و خدمات مختلف ارائه فرآیندهادر استفاده از  هاسازمان ییتوانا زانیپلتفرم به م تیقابل

 یهاپلتفرم قابلیت پلتفرم، برصادرات اشاره دارد. افزایش میزان  یها براتوسط پلتفرم

متصل  یکدیگررا به  داریو خر وشندهفر یهادوطرفه متمرکز است که شرکت یکیالکترون

  .(2014و همکاران،  3)توماس کنندیرا قادر به مذاکره و معامله م نو آنا کرده

به اشتراک  ع،یتجم ق،یمانند تطب ییتوانند عملکردهایگزارش داد که پلتفرم ها م یکار قبل کی

 یاهبه شرکت نیآنال یهااطالعات و ارتباطات را ارائه دهند. مشارکت در پلتفرم یگذار

 صادرات ارائه کرده است یکارآمد برا نیگزیجا یمنابع، کانال تیکوچک و متوسط با محدود

 (. 2013، 4)چو و تانسوهاج

 یبانیپشت جهتخود  یهاتیسادر استفاده از وب هاسازمان ییتوانا زانیبه منیز وب  تیقابل

 ییعملکردها توانندیم هاتیسامختلف در صادرات اشاره دارد. وب یهاتیو فعال فرآیندها

 لیدلارائه دهند. به هارکتش یرا برا ندیها و بهبود فرآاز جمله انتشار، تعامل، تراکنش

 جهتخود  تیسابتوانند در هنگام توسعه وب هاسازمان منابع، ممکن است تیمحدود

 یابیبازار یهاتیقابل ن،یتفاده کنند. عالوه بر ااس نییسطح پا یصادرات، تنها از عملکردها

 یهاتیقابل لیدر نظر گرفته شده است که به تبد یاتیح یسازمان تیقابل کی وانعنبه یصادرات

  .(2012و همکاران،  5)مورگان کندیکمک م یاطالعات فشرده شرکت به عملکرد صادرات

                                                           
1 . Kiss  

2 . Li  

3 . Thomas  

4 . Cho and Tansuhaj 

5 . Morgan  
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های پوشاک محسوب شده که در سالهای فعال در حوزه چرم یکی از شرکتشرکت مارال

-های گذشته روند صعودی نداشته که این امر، موجب نگرانیاخیر، صادرات آن همچون سال

هایی برای مدیران این سازمان شده است. مدیران این سازمان بر این باورند که توانمندسازی 

سایت آن، سازی وبهای اینترنتی و غنیمندی از قابلیتآن در حوزه صادرات در کنار بهره

 تواند عملکرد صادراتی این سازمان را بهبود بخشد. می

های توان به این صورت مطرح ساخت: قابلیتبنابراین سؤال اصلی تحقیق حاضر را می

چرم های بازاریابی صادراتی شرکت مارالاینترنتی سازمانی با توجه به نقش میانجی قابلیت

 دارد؟  

 چارچوب نظری -2

 هاسازمان گی دستیابیچگون درخصوص مبتنی بر منابع یکه تئور برخی محققان بر این باورند

 تجاری متالطم توضیحات کافی ارائه نداده است. از نقطه نظر طیدر مح یرقابت تیبه مز

 .باشدبسیار دشوار میبازارها و رقابت  تیماهدرک  بسیار سریع و ی، تحوالت فناوریتجار

 ییتوانا دیبا هاسازمان یعن. یباشند ایپو دیبا ی سازمانیهاتی، قابلابتی امروزهرق یدر بازارها

های مناسب قادر به تدوین استراتژیرا داشته تا  های خودهای و شایستگیتوانمندی بهبود

ای گیری از فناوری اطالعات جلوه ویژهدر محیط رقابتی خود بوده که در این راستا، بهره

  .(2014، 2؛ لین و وو2017و همکاران،  1)فرناندزیابد می

 یهاتیو وب، توسعه قابل یافزارنرم یبسترها یهاتی، از جمله قابلینترنتیا یهاتیقابل ریتأث

مانند  یاصل یاز عملکردها یبرخ (1: دهدیم شیافزا به دو صورترا  یصادرات یابیبازار

روند صادرات را انجام  لیو تحل هیتجز ای یارتباط، خدمات قی، تطبعیمحصول، تجم شینما

کند تا یو فروشندگان کمک م دارانیاز خر یادیتعداد ز یآوربه جمع عیتجم. دهدیم

 یرا به روشن انیمشتر حاتیو ترج ازهاین نیو همچن یخارج یصادرکنندگان بتوانند رقبا

 شکلی اثربخشرا به دیمحصوالت جدکند تا یبه صادرکنندگان کمک مامر  نیا درک کنند.

-متیق یهاکند تا درخواستیبه صادرکنندگان کمک م قیتطبعملیات عالوه، هب کنند. دیتول

 هایخواستهپاسخ به  یرا برا یگذارمتیق یهاکیرا درک کرده و تاکت انیاز مشتر یگذار

ها کمک شرکتبه  یشگاهیو نما ی، خدمات ارتباطنیعالوه بر ا .بخشندبهبود  انیمشتر

                                                           
1 . Fernandes 

2 . Lin and Wu 
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بتوانند با  و ارائه نموده یثرتروبه طور م یصادرات یخود را در بازارها شنهاداتیکند تا پیم

 کندیکمک م هاسازمانروند صادرات به  لیو تحل هیعملکرد تجز ارتباط برقرار کنند. مشتریان

 یهاروش، از دادهتوسعه  یطور موثررا به دیمحصوالت جد از طریق کسب اطالعات الزم،

 وردر خارج از کشور را به ط یابیبازار یارتباط یهاو برنامه ردهاستفاده ک یگذارمتیبرتر ق

، تعامل و الزم اطالعاتارائه از  یمختلف امور هر سازمان، تیساوب (2 کنند. تیریموثر مد

 تیساعملکرد وبرود یانتظار مشود. یمشامل را  ندیگرفته تا بهبود فرآ یمعامالت عملیات

 کی تیساعنوان مثال، وببه را بهبود بخشد. آن یصادرات یابیبازار یهاتی، قابلسازمان کی

 شیبه نما از طریق ارائه کاتالوگ را مربوط به محصوالت خودممکن است اطالعات  سازمان

ریان قادر مشت، نیعالوه بر ا. را بهبود بخشد ی خودابیارتباطات بازار به این ترتیب، و گذارده

کند یکمک م هاسازمانبه  این امر کهبا سازمان در ارتباط بوده  تیساوبخواهند بود از 

ها و نیازهای آنان محصوالت را مطابق با خواستهدرک کرده و بهتر را  یانمشتر هایخواسته

 (. 2020، 1توسعه دهند )رایان جین و کیم

معموالً فقط اطالعات  اینترنتیصادرکنندگان  یهاتیسامنابع، وب تیمحدود لیبه دل

 نهیزم نیسازگار در ا یهاافتهی یمطالعات قبل. دهند یرا در صفحات وب ارائه م یمحدود

را  وب نییسطح پا هایقابلیتاستفاده از  ییتوانا اینترنتیصادرکنندگان . اندرا گزارش کرده

پردازش  تیتوانند ظرفیها فقط متیساهستند، وب دهیچیمحصوالت پ ی، وقت نیبنابرا دارند.

 یمحصول کاف دهیچیپ اتیارائه جزئ یطرفه و محدود را ارائه دهند که اغلب براکیاطالعات 

پردازش  تیمحصول با ظرف یدگیچیشده توسط پجادیپردازش اطالعات ا ازین .ستین

 دهیچی، محصوالت پنیبنابرا مطابقت ندارد. سایتوب تیشده توسط قابلاطالعات ارائه

  .(2012، 2نمایان سازند )کالکاشرکت را  تیوب سا یممکن است ناکارآمد

 تیو تقو دیممکن است به مقابله با رقابت شد زیر لیبه دال سازمان، بنا کی تیساوب

که غالباً عملکردها و  ییهاعامل ستمیاوالً، برخالف س کمک کند. یصادرات یابیبازار تیقابل

 ایممکن است عملکرد  صادرکنندگان اینترنتی یهاتیسادهند، وبیارائه م یخدمات مشابه

، نیبنابرا داشته باشند. نیکننده آنالنیتأمبا  برقراری ارتباطمانند  یخدمات منحصر به فرد

                                                           
1 . Bryan-Jim and Kim  

2. Kaleka  
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های قابلیتتواند موجب سایت مناسب یک سازمان میوب، یصادرات دیتحت رقابت شد

 (. 2011و همکاران،  1بازاریابی صادراتی و کسب مزایای رقابتی برای آن سازمان شود )مورای

 یم فایعملکرد صادرات ا شیدر افزا ینقش مهم ریز لیبه دال یصادرات یابیبازار یهاتیقابل

و  شده دیجد انیمشترموجب جذب تواند یتوسعه محصول م باالی یهاتیکند. اول، قابل

توسعه  یهاتیقابل شیافزا ن،ی. عالوه بر اافزایش دهد یصادرات یسهم بازار را در بازارها

 جادیا یشتریو درآمد ب داده شیافزا یفعل انیمشتر یپول را برا فیک سهمتواند یمحصول م

طور که به کندیها کمک مبه شرکت یگذارمتیق یهاتی. دوم، قابل(2012 ،2)کالکا کند

 جادیا یرا برا یرقابت یهامتیق کندیها کمک مو به آن دادهاقدامات رقبا پاسخ  به یمؤثرتر

کمک  انیمشتر یازهایو ن حاتیبه درک ترج یابیبازار یارتباط یهاتیکنند. قابل نییدرآمد تع

بخشد )رایان بهبود میرا  یو ارزش مشتر تیرا کاهش و رضا نانیعدم اطم نیکند، بنابرایم

 .(2020جین و کیم، 

در رقابت در  تیموفق یبرا ی یک سازمانیهاتیدهد که قابلینشان مدیدگاه مبتنی بر منابع 

دهد که یارائه م یتجرب یشواهد نیهمچن یقبل اتیهستند. ادب یاتیح یصادرات یبازارها

)مورای  دهد شیها را افزاشرکت یتواند عملکرد صادراتیم یصادرات یابیبازار یهاتیقابل

 (. 2011و همکاران، 

 پیشینه تحقیق  -3

آفرین بر عملکرد صادراتی را با توجه ( تاثیر بازارگرایی فعال و نوآوری ارزش1398کارخانه )

های بازاریابی مورد بررسی قرار داد. نتایج به نقش میانجی متغیرهای آشفتگی بازار و قابلیت

معنادار بازارگرایی بر عملکرد صادراتی بود. ضمن اینکه متغیرهای حاصله بیانگر تاثیر مثبت و 

های بازاریابی نیز در تاثیرگذاری بازارگرایی بر عملکرد صادراتی، آشفتگی بازار و قابلیت

های مدیریتی، سازمانی، تاثیر قابلیت( 1396نقش میانجی داشتند. بهزادنژاد و منصوری )

در شرکت نوآوری  میانجی نقش رد صادراتی با توجه بهعملکبازاریابی و کیفیت خدمات بر 

های مدیریتی نتایج پژوهش نشان داد که از ابعاد قابلیتسایپایدک را مورد بررسی قرار دادند. 

های سازمانی گذارد. از ابعاد قابلیتتاثیر می عملکرد صادراتیبعد استراتژی و کارآفرینی بر 

تاثیر دارد.  عملکرد صادراتیرجی و وظایف سازمانی بر بعد تمرکز، ارتباط داخلی، ارتباط خا

                                                           
1 . Murray  

2 . Kaleka  
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 عملکرد صادراتیهای بازاریابی یعنی بازاریابی عملیاتی و بازارمحوری بر هر دو ابعاد قابلیت

گذارد. همچنین تاثیر می عملکرد صادراتیهای کیفیت خدمات نیز بر گذارد. قابلیتتاثیر می

را تحت تاثیر  عملکرد صادراتیهای بازاریابی بر ابلیتهای مدیریتی و قنوآوری رابطه قابلیت

های کیفیت خدمات بر های سازمانی و رابطه قابلیتدهد. نوآوری رابطه قابلیتقرار می

های تأثیر قابلیت( 1398. نوروزی و همکاران )دهدرا تحت تاثیر قرار نمی عملکرد صادراتی

گری رقابت با تعدیلعملکرد صادراتی بازاریابی در حوزه صادرات و نوآوری بر ابعاد 

نتایج پژوهش حاکی مورد بررسی قرار دادند.  دستی و هنریهای صنایعشرکت را درناکارآمد 

دستی و استفاده از قابلیت بازاریابی و اصول که قابلیت نوآوری محصوالت صنایع بوداز آن 

اتی تأثیر مثبت دارد و متغیر و همچنین بر ابعاد عملکرد صادرعملکرد صادراتی بازاریابی بر 

. کندنقش ایفا میعملکرد صادراتی گر بین قابلیت بازاریابی و عنوان تعدیلرقابت ناکارآمد به

با  ای بازاریابی صادرات بر روی عملکرد صادراتهتاثیر قابلیت( 1396دین )صمدی و قوت

نتایج حاصل از پژوهش را مورد بررسی قرار دادند.  نقش میانجی رقابت ناکارآمد توجه به

بیانگر این واقعیت است که فاکتور رقابت ناکارآمد از نقطه نظر پاسخ دهندگان پرسشنامه 

های بازاریابی صادرات و عملکرد صادرات به نقش تعدیلگری خود را در ارتباط بین قابلیت

ک بر ( تاثیر منابع تجارت الکترونی2017و همکاران ) 1. گریگوریانددرستی ایفا نموده

عملکرد صادراتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که منابع تجارت 

های سازمانی بر عملکرد صادراتی، کارایی توزیع و ترفیع تاثیرگذار الکترونیک از طریق قابلیت

بوده و کارایی توزیع و ترفیع نیز از طریق عملکرد صادراتی بر کاهش مخاطرات فروش تاثیر 

( تاثیر بازارگرایی بر عملکرد صادراتی را با توجه 2018و همکاران ) 2معنادار دارند. کاچویی

های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار نقش میانجی متغیرهای آشفتگی بازار و قابلیت

های بازاریابی و دادند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که بازارگرایی از طریق متغیرهای قابلیت

( 2021و همکاران ) 3ش آشفتگی بازار بر عملکرد صادراتی تاثیر معنادار دارد. مونتیروکاه

تاثیر منابع نامشهود سازمانی و گرایش کارآفرینانه را بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش 

های سازمانی پویا مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که میانجی قابلیت

                                                           
1 . Gregory  

2 . Kachouie  

3 . Monteiro 
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نامشهود و ابعاد آن )شامل منابع مالی، منابع اطالعاتی و منابع ارتباطی( به همراه  هایدارایی

های مدیریتی و های سازمانی پویا )قابلیتگرایش کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی قابلیت

های ( تاثیر قابلیت2020بازاریابی( بر عملکرد صادراتی تاثیرگذارند. رایان جین و کیم )

های بازاریابی صادراتی سازمانی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتاینترنتی 

و تعدیلگر پیچیدگی محصول و شدت رقابت مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان 

های های اینترنتی سازمانی به صور غیرمستقیم و از طریق نقش میانجی قابلیتداد که قابلیت

صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار بودند. ضمن اینکه پیچیدگی محصول و بازاریابی 

های بازاریابی صادراتی را تعدیل های اینترنتی سازمانی بر قابلیتشدت رقابت نیز تاثیر قابلیت

های بازاریابی ( نشان داد که قابلیت2020و همکاران ) 1نتایج حاصل از تحقیق مارتینکنند. می

یم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی ارتباطات بازاریابی بر عملکرد صادراتی طور مستقبه

طور مستقیم و از طریق نقش میانجی تاثیرگذار است. همچنین ارتباطات بازاریابی نیز به

( 2020و همکاران ) 2های رقابتی بر عملکرد صادراتی تاثیر معنادار دارد. هوکهاستراتژی

ازاریابی )شامل توسعه خدمات جدید، مدیریت برند و برقراری های بدریافتند که قابلیت

( به این نتیجه 2020) 3ارتباط با مشتری( بر عملکرد صادراتی تاثیرگذارند. کاردزا و گووندر

-های بازاریابی و شایستگیها، قابلیتهای سازمانی )شامل مدیریت داراییرسیدند که قابلیت

( و کاسیا و 2021) 4ملکرد سازمانی دارند. چن و هسوهای سازمانی( تاثیر معناداری بر ع

 های اینترنتی بر عملکرد صادراتی پی بردند.( نیز به تاثیر معنادار قابلیت2021) 5ماگنو

 مدل مفهومی و فرضیات تحقیق  -4

های سازمانی آنالین دهد. در این مدل، قابلیتشکل زیر مدل مفهومی تحقیق را نشان می

های بازاریابی عنوان متغیر وابسته و قابلیتمتغیر مستقل، عملکرد صادراتی بهعنوان به

 عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. صادراتی نیز به

  

                                                           
1 . Martin  
2 . Hoque  
3 . Kavedza and Govender  
4 . Chen and Hsue 
5 . Cassia and Magni  
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 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 فرضیه اصلی 

های بازاریابی صادراتی بر عملکرد های سازمانی آنالین از طریق نقش میانجی قابلیتقابلیت

 صادراتی تاثیرگذار است. 

 فرضیات فرعی 

 های بازاریابی صادراتی تاثیرگذار است. های سازمانی آنالین بر قابلیتقابلیت

 های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. قابلیت

 های سازمانی آنالین بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است.قابلیت

 روش تحقیق  -5

-جامعه آماری تحقیق کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال

گیری باشد که با توجه به حجم باالی جامعه آماری، از روش نمونهنفر می 417رم به تعداد چ

 استفاده شد. 

𝑛 =

𝑁𝑍
1−

𝛼
2

2 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝜀2 + 𝑍
1−

𝛼
2

2 𝑝𝑞
⇒

417 × (1.96)2 × (0.5)2

416 × (0.05)2 + (1.96)2(0.5)2
≅ 201 

 باشد. ای میگیری نیز تصادفی طبقهنفر و روش نمونه 201بنابراین، نمونه آماری، 

ها یا پاسخ به آوری اطالعات برای آزمون فرضیهبا توجه به این که تحقیق حاضر، به جمع

پردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح، های مربوط به وضعیت فعلی میسوال

  توصیفی از نوع پیمایشی است.

رد نظر، استاندارد بوده و ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه موبرای گردآوری داده

-باشد. در این تحقیق، قابلیت( می2020سؤال برگرفته از تحقیق رایان جین و کیم ) 29شامل 

های بازاریابی سازی بوده و قابلیتهای اینترنتی شامل دو بعد قابلیت پلتفرم و قابلیت شبکه

عملکرد 

 صادراتی 

های قابلیت

 بازاریابی صادراتی

های سازمانی قابلیت

 آنالین

 قابلیت پلتفرم

 سایتقابلیت وب
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ابلیت برقراری ارتباط گذاری و قصادراتی نیز متغیرهای قابلیت توسعه محصول، قابلیت قیمت

 شود. را شامل می

برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوا استفاده شد. برای بررسی روایی 

ها با نظر آنها جرح و تعدیل شد. ابتدا با تعدادی از اساتید، مشورت گردید و سوالصوری، 

ها مشخص شده لیه ابهامجامعه آماری توزیع گردید و ک افرادپرسشنامه بین  30سپس تعداد 

ها حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در و رفع گردید. بدین ترتیب تعدادی از سوال

ها، پرسشنامه نهایی توزیع نهایت پس از رویت اساتید نامبرده و شفاف شدن و رفع ابهام

خبره استفاده شده و پس از توزیع  10برای سنجش روایی محتوا نیز از نظرات  گردید.

)حداقل مقدار  0.62برای کلیه متغیرهای تحقیق بیشتر از  CVIسشنامه، مقدار شاخص پر

 دست آمد. بنابراین روایی محتوا نیز مورد تائید قرار گرفت. خبره( به 10روایی برای 

 30برای سنجش پایایی پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور، 

های آماری توزیع و مقدار آلفای کرونباخ به ترتیب برای قابلیت پرسشنامه میان افراد جامعه

های بازاریابی صادراتی، عملکرد صادراتی و کل پرسشنامه به ترتیب سازمانی آنالین، قابلیت

گیری به دست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار اندازه 0.766و  0.805، 0.722، 0.772

 باشد. می

 پژوهشهای یافته -6

 اسمیرنف  -آزمون کولموگروف -6-1

 -ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروفدر ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

 شود. مشاهده می 3اسمیرنف استفاده شد. نتایج حاصله در جدول 
 

 های پژوهش(اسمیرنف  )منبع: یافته-نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف -1جدول 

 نتیجه آزمون داریسطح معنی متغیرهای پژوهش

 ها نرمال است.توزیع داده 0.145 های سازمانی آنالینقابلیت

 ها نرمال است.توزیع داده 0.207 قابلیت پلتفرم

 ها نرمال است.توزیع داده 0.084 سایتقابلیت وب

 ها نرمال است.توزیع داده 0.094 های بازاریابی صادراتیقابلیت

 ها نرمال است.توزیع داده 0.116 قابلیت توسعه محصول جدید
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 ها نرمال است.توزیع داده 0.073 گذاریقابلیت قیمت

 ها نرمال است.توزیع داده 0.095 قابلیت برقراری ارتباط

 ها نرمال است.توزیع داده 0.081 عملکرد صادراتی

 

آمده برای تمام متغیرهای از مقدار خطای دهد مقدار سطح معناداری بدست نشان می 1جدول 

 شود. ها تائید میباشد، بنابراین نرمال بودن توزیع داده( کوچکتر می0.05تحقیق )

 آزمون بارتلت 

شود. جدول زیر نتایج آزمون گیری از آزمون بارتلت استفاده میبرای بررسی کفایت نمونه

 بارتلت را برای هر یک از متغیرهای تحقیق آورده شده است. 
 های پژوهش( نتایج آزمون بارتلت  )منبع: یافته -2جدول شماره 

 KMOمقدار آماره  داریسطح معنی درجه آزادی آماره کای دو

279.366 145 0.000  0.716 

. و در سطح 70باالتر از  KMOطور که از جدول فوق مشخص است ضریب آماره همان

 باشد.مطلوبی است که حاکی از کفایت نمونه گیری برای تحلیل عاملی می

در ادامه مدل ساختاری درحالت تخمین استاندارد وضرایب معناداری مدل مفهومی مورد 

لسازی معادالت ساختاری تحقیق یا های ساختاری همان مدبحث قرار خواهد گرفت. مدل

های سازمانی آنالین و زا که شامل قابلیتبه عبارت دیگر بررسی متغیرهای مکنون برون

های بازاریابی زا عملکرد صادراتی بطور همزمان با توجه به نقش میانجی قابلیتدورن

 باشد. صادراتی می
 

 
 های پژوهش(حالت تخمین استاندارد  )منبع: یافتهگیری متغیرهای مکنون در مدل اندازه -2شکل 
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 های پژوهش(گیری متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری  )منبع: یافتهمدل اندازه -3شکل 

 

پایین باشد وجودمی 609.46محاسبه شده برابر با  با توجه به خروجی لیزرل مقدار

کمتر باشد، مدل ارائه شده مدل  چه مقداردهنده برازش مناسب مدل است. زیرا هر نشان

 اند. باشد با توجه به نتایج ذیل که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهتری میمناسب

 

0.062 =RMSEA 0.000و =.Value – P   1.63و=df / 374و =df 609.46= 

 و

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 

 

شود نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مقادیر بار عاملی، مقادیر همانطور که مشاهده می

آمده برای متغیرها و سواالت با ضریب عاملی و مقدار تی تی و سطح معناداری  بدست

گیری آن را دارد که به عنوان مدل اندازه توان گفت این مدل قابلیتباشد بنابراین میمعنادار می

 برای مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شود. 
 

 های پژوهش( نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری  )منبع: یافته -3جدول 

 Tآماره  ضریب مسیر مسیر
-سطح معنی

 داری
 نتیجه آزمون

های سازمانی آنالین بر عملکرد قابلیت

صادراتی با توجه به نقش میانجی 

 های بازاریابی صادراتیقابلیت

0.62 0.69 12.59 14.11 P < 0.05 
تاثیر مثبت و 

 معنادار

های سازمانی آنالین بر عملکرد قابلیت

 صادراتی
0.51 10.35 P < 0.05 

تاثیر مثبت و 

 معنادار

22

2

22
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-های سازمانی آنالین بر قابلیتقابلیت

 صادراتیهای بازاریابی 
0.62 12.59 P < 0.05 

تاثیر مثبت و 

 معنادار

های بازاریابی صادراتی بر قابلیت

 عملکرد صادراتی
0.69 14.11 P < 0.05 

تاثیر مثبت و 

 معنادار

 

 های تحقیق مورد تائید قرار گرفتند. شود تمامی فرضیههمانطور که مشاهده می

 گیری بحث و نتیجه -7

های سازمانی آنالین بر عملکرد صادراتی در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیتهمانطور که اشاره شد 

های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل با توجه به نقش میانجی قابلیت

طور های سازمانی آنالین هم بهاز بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که قابلیت

های بازاریابی صادراتی تاثیر ستقیم از طریق نقش میانجی قابلیتطور غیرممستقیم و هم به

 مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد. 

های سازمانی آنالین به نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق نشان داد که قابلیت

افزایش یک  باشد. این امر بدان معناست که بابر عملکرد صادراتی تاثیرگذار می 0.51میزان 

افزایش پیدا خواهد کرد.  0.51های سازمانی آنالین، عملکرد صادراتی به میزان واحد قابلیت

های سازمانی آنالین بر عملکرد صادراتی با نتایج حاصل از تحقیق رایان تاثیر معنادار قابلیت

 ( سازگار است. 2020جین و کیم )

های سازمانی آنالین به ن داد که قابلیتنتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق نشا

باشد. این امر بدان معناست که با های بازاریابی صادراتی تاثیرگذار میبر قابلیت 0.62میزان 

 0.51های بازاریابی صادراتی به میزان های سازمانی آنالین، قابلیتافزایش یک واحد قابلیت

های بازاریابی ای سازمانی آنالین بر قابلیتهافزایش پیدا خواهد کرد. تاثیر معنادار قابلیت

( 2020( و رایان جین و کیم )2017صادراتی با نتایج حاصل از تحقیق گریگوری و همکاران )

 سازگار است. 

های بازاریابی صادراتی نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق نشان داد که قابلیت

باشد. این امر بدان معناست که بازاریابی صادراتی تاثیرگذار میهای بر قابلیت 0.69به میزان 

های بازاریابی صادراتی به میزان های بازاریابی صادراتی، قابلیتبا افزایش یک واحد قابلیت

های های بازاریابی صادراتی بر قابلیتافزایش پیدا خواهد کرد. تاثیر معنادار قابلیت 0.51
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(، 1396(، بهزادنژاد و منصوری )1398ج حاصل از تحقیق کارخانه )بازاریابی صادراتی با نتای

(، 2018(، کاچویی و همکاران )1396دین )(، صمدی و قوت1398نوروزی و همکاران )

 ( سازگار است. 2020( و رایان جین و کیم )2021مونتیرو و همکاران )

های بازاریابی و عملکرد های سازمانی آنالین بر قابلیتبا توجه به تاثیر معنادار قابلیت

سعه محصول شود از طریق بکارگیری استراتژی توصادراتی به مدیران این سازمان پیشنهاد می

های سایت سازمان، قابلیتها در وبمانند تولید قاب موبایل، دستبند و جاکارتی و معرفی آن

اینترنتی را بهبود بخشیده و بدین ترتیب، عملکرد صادراتی خود را افزایش دهند. معرفی 

سایت، دیگر ها در وبکاالهایی با بیشتریم میزان تقاضا، قیمت و بازه زمانی مصرف آن

های سازمانی های بازاریابی و عملکرد صادراتی از طریق قابلیتهکارهای بهبود قابلیترا

 باشد.  آنالین می

های بازاریابی صادراتی نیز همچنین برای افزایش عملکرد صادراتی از طریق بهبود قابلیت

یی توان به راهکارهایی نظیر انجام تحقیقات بازاریابی مناسب در کشورهای هدف، شناسامی

نیازها و محصوالت مشتریان هدف و تولید محصوالتی بر آن اساس )مانند کیف کمری و 

های توزیع در خارج از گانه( و شناسایی و همکاری با کانالهمچنین ست کامل زنانه و بچه

 کشور اشاره کرد. 

 منابع -8
یتی، سازمانی، بازاریابی های مدیرتاثیر قابلیت، 1396بهزادنژاد، کامبیز، منصوری مؤید، فرشته، 

، (: نقش نوآوری خدمات )مورد مطالعه شرکت سایپا یدکعملکرد سازمانیو کیفیت خدمات بر 

  المللی مدیریت صنعتیکنفرانس بینمجموعه مقاالت 

های بازاریابی صادرات بر روی تاثیر قابلیت ،1396سعید،دین، محمد قوت ،صمدی، منصور

سومین کنفرانس ساالنه مدیریت مجموعه مقاالت  ،عملکرد صادرات: نقش میانجی رقابت ناکارآمد

  و اقتصاد کسب و کار

تاثیر بازارگرایی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی ، 1398کارخانه، مهناز، 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ، پایانهای بازاریابیو قابلیت متغیرهای آشفتگی بازار

 الکترونیک 

های بازاریابی در حوزه تأثیر قابلیت(. 1398رضا. ) ،نصری ،فاطمه ،درویش ،حسین ،نوروزی

های صادرات و نوآوری بر ابعاد عملکرد صادرات با تعدیلگری رقابت ناکارآمد )مورد مطالعه: شرکت

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1153
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1153
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1153
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