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چکیده
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی
کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی پرداخته است .روش پژوهش حاضر
پیمایشی می باشد .تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد .جامعه آماری
پژوهش؛ مدیران فعال کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی هستند که تعدادشان
در مجموع  148نفر است .روش نمونه گیری پژوهش حاضر تمام شمار می باشد .ابزار جمع آوری
دادهها در این پژوهش پرسشنامه می باشد .برای سنجش متغیر عوامل بازاریابی با چهار
مولفه(هوش بازار ،نوآوری محصول ،قیمت گذاری و ارتباط) همراه  16سوال ،پرسشنامه بین
المللی شدن با  7سوال و مزیت رقابتی با  10سوال اقتباس شده از مقاله فالحت و
همکاران( )2020استفاده گردیده است .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بازاریابی در کل و به
تفکیک توسط متغیر میانجی مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
متغیر قابلیت قیمتگذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها از طریق مزیت رقابتی دارای بیشترین
ضریب اثر کل را دارا می باشد.
کلمات کلیدی :هوش بازار ،نوآوری محصول ،قیمت گذاری ،ارتباط ،عملکرد بین المللی،
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 -1مقدمه

بازاریابی حلقه ارتباطی شرکتها و سازمانها با محیط پیرامون به حساب میآید؛
بطوری که از یک طرف اطالعات مربوط به محیط ،مشتریان و رقبا را در اختیار شرکت
قرار میدهد و از طرف دیگر کاالها ،خدمات و قابلیتهای شرکتها را به آگاهی ذی نفعان
شرکت ،بخصوص مشتریان میرساند(باکر و هارت .)2008 ،از عوامل تاثیرگذار در
بازاریابی های شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ می توان به قابلیت هوش
بازار اشاره نمود .هوشمندی بازار یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران ارشد
برای دستیابی به استراتژی ،برنامه ،هدف و یا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی می
کند ،در واقع سیستم هوش بازاریابی مشخص می کند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و
آن را از محیط دریافت می کند و در اختیار سازمان قرار می دهد .هوش بازاریابی به معنای
مهارت سازمان در پردازش ،تفسیر و توزیع اطالعات در بازار یا محیط است که منجر به
تسهیل هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی سریع به تغییرات می شود .هوش بازاریابی به
عنوان یک فعالیت تخصصی در تحقیقات بازاریابی عنوان شده است .با این وجود ،هوش
بازاریابی به عنوان یک حوزه مجزا توسعه یافته است و فعالیت های موجود در آن برای
کلیه فعالیت های تجاری مناسب هستند.به عقیده فیلیپ کاتلر« ،هوش بازاریابی» ،اطالعات
مناسب و به موقع در ارتباط با بازار است که برای سازمانها بسیار حیاتی است.به عقیده
کاتلر هوش بازاریابی ،اطالعات مناسب و به موقع در ارتباط با بازار است که برای سازمان
ها بسیار حیاتی است (کاتلر و کلر .)2006 ،عامل تاثیرگذار بعدی نوآوری محصوالت است
که محصوالت یک شرکت را خواستنی تر می کند .اولین قدم در مدیریت نوآوری موفق،
انتخاب استراتژی نوآوری است که می تواند به راحتی توسط مدیریت ارشد شرکت قابل
درک باشد .بنابراین قابلیت شرکت برای نوآوری در محصول مهم ترین عامل برای مزیت
رقابتی در شرایط بازار آشفته است (راجاپایرانا و هوی.)2018 ،
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نوآوری یک ضرورت اساسی برای رشد و پایداری کسب و کارهای نوپا است .با توجه
به اینکه عملکرد صنایع بزرگ به صورت مستقیم وابسته به صنایع کوچک و متوسط است
و عملکرد نوآوری برای شرکت های صادر کننده در کشور ایران از اهمیت باالیی
برخوردار است .امروزه سازمان ها جهت ارائه موفقیت آمیز فعالیت های خود و بقا در
بازارهای بین المللی می بایست همواره خالق و نوآور باشند(دوراند و همکاران.)2017 ،
نوآوری محصول نتیجه جست وجوی رقابت پذیری فناورانه و نوآوری های بازار محور
است .شرکت ها محصوالت موجود خود را به روز می کنند تا کیفیت و تنوع کاالهایی را
که ارائه می دهند ،بهبود بخشند (شیرمحمدی و همکاران .)1399 ،همچنین یکی دیگر از
عوامل تاثیر گذار در بازاریابی قابلیت قیمتگذاری است که نشان دهنده درک فروشنده و
مشتری از ارزش محصول است(صمدی و فاخر .)1388 ،تعدیل قیمت ها ،راهبرد قیمت
گذاری نام دارد .هدف راهبرد قیمت گذاری ،ثبات و پایداری قیمت بهینه با حداکثر نمودن
سود فعلی و تعداد واحدهای فروش و  ...می باشد(الکساندر و جین ماری .)2010 ،امروزه
سازمان ها بیش از همیشه به روش های موثر و کارآمدی برای برقراری ارتباط با مشتریان
نیازمند هستند(باشکوه و شکسته بند .)1391 ،ارتباطات بازاریابی ابزاری است که بدان
وسیله شرکت به دنبال اطالع رسانی ،ترغیب ،تهییج ،یادآوری به مصرف کنندگان در مورد
نام و نشان تجاری موردنظر شرکت میباشد .ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،در صورت
مدلسازی صحیح می تواند شرکت را در دستیابی به اهداف بازاریابی به صورتی کارا و
اثربخش یاری رساند .ازجمله دغدغه های واحد بازاریابی ،وجود گزینه های متنوع و زیاد
ابزارهای ارتباطات بازاریابی در پشتیبانی از یک نام تجاری است(محمد شفیعی و همکاران،
 .)1391دولت های مختلف اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه سعی در اعمال سیاست
های زمینه ساز و مشوق برای حضور شرکت های کوچک و متوسط در عرصه جهانی
دارند(پیکرنل و همکاران .)2016 ،تجربه بین المللی به عنوان یک محرک در گسترش
جهانی شرکت است .شرکتهای بین المللی باتجربه به احتمال زیاد به دنبال عقالنی نمودن
عملیات بازاریابی بین المللی خود می باشند ،در حالی که شرکت های با تجربه کم تر بعید
است دست به انجام چنین کاری بزنند .شرکت های بین المللی با تجربه به شناسایی
بازارهای استراتژیک پرداخته ،به تغییر محیط بازار جهانی پاسخ داده و امکان استفاده از
مزایای مختلف مقایسه ای کشورهای مختلف محیا می سازند(فاریابی و همکاران.)1398 ،
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یکی دیگر از منابع شرکت ها و عوامل مهم آن ها ایجاد مزیت رقابتی است(کاکیوالتی و
لی .)2016 ،مزیت رقابتی ،شامل مجموعه عوامل با قابلیت هایی است که همواره شرکت را
به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد(جیولوی )2007 ،و میزان فزونی
جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است(کیگان و اسکلگلمیخ،
 .)2001بنابراین ،با توجه به موارد یاد شده در این پژوهش قصد داریم میزان تاثیرگذاری
عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی کسب
و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی را مورد سنجش قرار دهیم و به سوال
اصلی پژوهش پاسخ دهیم که آیا بین عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت
ها با نقش میانجی مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندر انزلی
تاثیر معنادار وجود دارد؟
 -2مبانی نظری و پیشینه

 -1-2بازاریابی:
بسیاری از مردم در تعریف بازاریابی آن را پیشبرد فروش و تبلیغات تلقی می کنند .آن
ها استدالل می کنند که شرکت ها همواره به دنبال فروش چیزی به مشتریان هستند .آن ها
هنگامی که می شنوند فروش تنها بخش کوچکی از وظایف بازاریابی را تشکیل می دهد،
تعجب می کنند(ابراهیم پور و همکاران .)1394 ،اما در واقع ،حتی اگر هدف نهایی فروش
باشد ،وظایف دیگری نیز وجود دارند که موجب تحقق و توسعة فروش می شوند .این
وظایف دیگر را میتوان به صورت تشخیص نیازهای مشتریان ،تولید کاالهای مرغوب و
قیمت گذاری عنوان نمود .پیتر دراکر پدر مدیریت نوین در مورد بازاریابی می گوید که
هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و شناخت مشتری است تا کاال یا خدمت
ارائه شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد(اسالمی و همکاران.)1395 ،
البته این بدان معنا نیست که فروش و تالش های پیشبردی فاقد اهمیت و اعتبار است،
بلکه مقصود این است که این دو بخش ،وظایف بازاریابی را تشکیل می دهند .بازاریابی به
عنوان یک فرآیند مدیریتی اجتماعی تعریف می شود که افراد و گروههای اجتماعی از
طریق تولید و مبادله کاال به تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می نمایند(افچنگی و
همکاران.)1392 ،
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 -2-2هوش بازار:
امروزه در این بازارهای متالطم و بی ثبات ،داشتن هر چه بیشتر اطالعات و قابلیت
های بهینه و اثربخش از ضروریات اساسی برای مدیران شرکت ها بازاریابی است .یک
سیستم هوش بازاریابی مجموعه از فرایندها و منابع مورد استفاده مدیران برای بدست
آوردن اطالعات روزمره درباره روندهای توسعه کسب و کار در محیطی است که سازمان
در آن فعالیت میکند .قابلیت هوش بازار؛ این نوع هوش را گردآوری اطالعات از محیط
بیرون و مجموعه فعالیتهای درون شرکت میدانند .هوش بازاریابی سیستمی است که
اطالعات ضروری برای اتخاذ تصمیمات بازاریابی را فراهم میکند .هدف بنبادی آن کمک
به مدیران بازاریابی در جهت اخذ تصمیماتی است که هر روزه در حوزههای گوناگون
مسئولیتهای سازمانی با آن مواجه هستند .هوش بازاریابی اطالعاتی مرتبط با بازار شرکت
است که بطور ویژه با هدف تصمیم گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژیهای
شرکت گردآوری و تحلیل شده است .داشتن هوش یا هوشمندی بازار یکی از قابلیت های
بازاریابی است .از نگاه کاتلر هوش بازاریابی اطالعاتی روزانه در مورد تغییرات در محیط
بازاریابی است که مدیران را در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک می کند و
یا به عبارت دیگر ،تجزیه و تحلیل اطالعات در مورد بازار شرکت و ایجاد بصیرت درباره
مشتریان است(جوال و دهدشتی شاهرخ.)1398 ،
 -3-2نوآوری محصول:
عملکرد نوآوری ترکیبی از موفقیت های کل سازمان است که ناشی از تالش های
صورت گرفته برای تجدید ،بهبود و کاربرد جنبه های مختلف نو آوری در سازمان
است(حسینی و همکاران.)2019 ،
در سـال های اخیــر ،نــوآوری بــه موضوعــی جــذاب بــرای محققــان تبدیل
شــده اســت .به دلیــل افزایــش رقابــت و عدم اطمینـان محیطـی ،دنبالـه روی از
نـوآوری برای دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی ،حیاتـی تلقـی شـده و گویـا تنهـا راهـی
اســت کــه یــک کســب و کار می توانــد بــه موفق شــدن خــود امیــدوار باشــد.
شــرکت ها از نــوآوری به عنــوان وسـیله ای بـرای ایجـاد انطبـاق سـازمانی ،مقابلـه با
فشـارهای رقابتـی شـدید و تغییـر تقاضـای مشـتری نـام می برنـد .در ادبیــات
نــوآوری تعاریــف مختلفــی از آن ارائه شــده اســت.
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نــوآوری را بــه معنــای پذیــرش و کاربــرد روش هــا و دانــش جدیـد ،شـامل
توانایـی یـک سـازمان بـرای پذیـرش یـا خلـق عقیده هـای جدیـد و کاربـرد ایـن
عقایـد در توسـعه و اصـالح محصــوالت ،خدمــات ،رویههــا و فرایندهــای کاری
جدیــد می داننــد .نــوآوری محصول ،تولیــد یــا تطبیـق ،ادغـام و اسـتخراج ارزش
افـزوده جدیـد در زمینه هـای اقتصــادی و اجتماعــی ،نوســازی و توســعه ی
محصــوالت ،خدمــات و بازارهــا ،توســعه ی تکنیکهــای جدیــد عملیات و استقرار
سیستم های مدیریتی جدید است .این نگاه به نوآوری هم فرایند و هم برونداد را شامل می
شود(اسماعیل پور و همکاران.)1393 ،
 -4-2قیمت گذاری:
در حوزه بازاریابی از متغیرهایی نظیر کیفیت کاال ،سیستم توزیع و نظام ارتباطی یاد می
شود که همه آن ها برای سازمان هزینه تولید می کند اما یکی از عواملی که به درآمدزایی
سازمان ها کمک می کند؛ بحث قیمت است که رکن بسیار مهم در بازاریابیاست .اگر قیمتی
که بر روی محصول خود می گذاریم؛ پایین تر از ارزش واقعی آن محصول یا کاال باشد؛
بخشی از سود را از دست می دهیم و همچنین اگر قیمت باالتر از ارزش واقعی کاال نیز
باشد ما بخشی از مشتریان خود را از دست می دهیم .یکـی از دغدغه های سازمان ها
روبرو شدن با محیط هـای متغیـر در ارزشگــذاری محصوالتــشان مــی باشــد.
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هنگــامی کــه تولیدکننـدگان بـا عـدم اطمینـان نـسبت بـه قیمـت آینـده محصوالت
خود مواجه باشند ،رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند .عدم قیمت مناسب برای
ارائه به بازار و عـدم وجـود یـک راهنمای مناسب برای ارائه قیمت ،باعث شده تا بسیاری
از شرکت ها ،کاال و یا تکنولوژیهایی را که با قیمت موردنظر بازار منطبق نیست را به بازار
عرضه کنند .قیمـت ،نـشان دهنـده درک فروشـنده و مشتری از ارزش محصول است.
قیمت ،انعطاف پذیرترین عنـصر راهبـرد بازاریـابی اسـت ایـن در حـالی اسـت کـه
تصمیمات قیمت گذاری می تواند نـسبتاً سـریع تـر از سـایر عناصر راهبرد بازاریابی پیاده
سـازی شـود .راهبرد قیمت گذاری باید با سـایر راهبردهـای شـرکت هماهنگ باشد.
ازاین رو مدیران بایـد نحـوه تعیـین قیمـت مناسب را بدانند زیرا قیمت گـذاری بـسیار
پـایین(حاشـیه سود از دست رفتـه) و بـسیار بـاال(فـروش ازدسـترفته ،می تواند تأثیرات
بسیار بدی بر سودآوری داشته باشد .راهبردهای قیمت گذاری شامل بخشبندی بـازار،
تخفیـف ،مدیریت سود و سطحی درنظرگرفتن قیمت مـی باشـد .یک شرکت زمانی از
دیدگاه مشتریان خود رقابتی است که بتواند ارزشی بیـشتر از رقبـا ارائـه کنـد .ایـن ارزش
از طریق ارائه محصوالتی با قیمت های کمتر امـا کیفیـت مـشابه نسبت به رقبا و یا ایجاد
تمایز در کیفیت که بتواند قیمت های باالتر را توجیه کند ،سنجیده خواهد شد(شافعی و
همکاران.)1393 ،
 -5-2ارتباط
در دهه های گذشته ،فعالیت های تبلیغاتی شرکت ها تحت تأثیر رسانه هایی با دامنة
پوششی وسیع همانند رادیو ،تلویزیون و روزنامه ها قرار داشت و از سایر عناصر ارتقا
همانند بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش ،برحسب مورد به صورت اتفاقی استفاده می شد.
از روابط عمومی هم ،حتی در شرایط کنونی ،فقط به عنوان ابزاری برای تصویرسازی
سازمان در جامعه استفاده می شود.
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همچنین بازاریابان در طراحی برنامه های ترفیعی خود با مسائل و مشکالت بسیاری
مواجهه بوده و مجبور بودند هریک از عناصر آمیختة ترفیع را به صورتی جداگانه
هدفگذاری کنند ،فرایند تعیین بودجه را انجام دهند و پیام ها و مخاطبان هدف را شناسایی
کنند .این مسئله سبب شده بود اثربخشی و کارایی فعالیت های ارتقایی به حداقل برسد و
در کل شرکت ها در ارائة تصویری باثبات از خود در بازارها با مشکل مواجه شوند .در
دهة  1980بعضی سازمان ها ،ضرورت ایجاد انسجام در فعالیت های ترفیعی و تبلیغاتی را
احساس کردند ،ازاین رو استفاده از فرایند ارتباطات منسجم بازاریابی را آغاز کردند .زیرا
این فرایند ،اجزای مختلف آمیختة ترفیعی شرکت و سایر فعالیت های بازاریابی را که از
طریق آن با مشتریان یک شرکت ارتباط برقرار می شد ،هماهنگ میساخت .امروزه شرکت
های پیشرو ،دارای سیستم ارتباطات یکپارچة بازاریابی هستند ،این شرکت ها با واسطه ها،
مشتریان و همچنین اقشار گوناگون مردم ارتباط برقرار می کنند .واسطه های این شرکت ها
نیز با مشتریان و تودة مردم ارتباط دارند و مشتریان نیز از طریق تبلیغات شفاهی(اظهارنظر)
با یکدیگر و با سایر مردم ارتباط برقرار میکنند .در این ارتباطات بازخور اطالعات نیز
وجود دارد .بسیاری از نویسندگان مطرح می کنند که ارتباطات یکپارچة بازاریابی ابزار
ایجاد رابطه از طریق ایجاد اهداف مشترک ،تعهد و اعتماد طرفین است(رمضانی و
همکاران.)1400 ،
قابلیت ارتباط با مشتری مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است
که برای انجام کسب و کار بکار می رود و تنها یک استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور
نمی باشد .مدیریت ارتباط با مشتری تمام کارکردهای سازمان(بازاریابی ،تولید ،خدمت به
مشتری و  )...را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است را دربر می گیرد.
قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری زیربنای توانایی یک شرکت برای ایجاد و مدیریت روابط
نزدیک و قوی با مشتری است .این قابلیت ،به عنوان یک منبع کلیدی مبتنی بر بازار می
باشد که باید با رشد جریان نقدی مرتبط فرض شود(اورک و بابایی زکلیکی.)1394 ،
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در اصل ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،فعالتیتی برای متحد کردن همه ی ابزارهای
ارتباطی بازاریابی ،مشارکت و گسترش پیام ها برای برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطبان
هدف از راهی نوین و جدید است .ارتباطات یکپارچه بازاریابی به دنبال حداکثرسازی پیام
های مثبت و حداقل سازی پیام های منفی است که در مورد نام تجاری سازمان ارسال می
شود اما این تمها یکی از اهداف استفاده ی شرکت ها از ارتباط یکپارچه بازاریابی است؛
هنگامی که برای ایجاد روابط درازمدت به کار گرفته شوند ،باز هم در پی ساخت و تقویت
نام تجاری با ارزش و قوی هستمد که سودآوری کرده و ارزش ثروت سهام داران را
افزایش می دهند(باشکوه و شکسته بند.)1391 ،
هدف یکپارچگی ارتباطات بازاریابی تحت تأثیر قرار دادن مستقیم رفتار مخاطب
انتخابی است .یکپارچگی ارتباطات بازاریابی تمام منابع ارتباطاتی را که مشتری با محصول
یا خدمات پس از فروش دارد را شامل می شود .یکپارچگی ارتباطات بازاریابی از تمام
انواع ارتباطاتی که مرتبط با مشتری هستند استفاه می کنند .فرآیند یکپارچگی ارتباطات
بازاریابی با مشتری شروع می شود و دوباره در تعیین و تعریف اشکال و متدهایی که از
طریق آن ها ارتباطات مؤثر شکل می گیرد و به کار گرفته می شود .تام دانکن( )2002بیان
می کند یکپارچگی ارتباطات بازاریابی عبارت است از فرایندی برای مدیریت ارتباطات با
مشتری که حجم انواع ارتباطات را افزایش می دهد .فرایند کاربردی برای خلق و رشد
ارتباطات سودمند با مشتری ها و سایر کسانی که کلید موفقیت در دست آن هاست از
طریق کنترل و تحت تاثیر قرار دادن تمام پیام های ارسالی به این گروه ها و برقراری
مکالمات هدفمند با آن ها(منجگانی و همکاران.)1398 ،
 -6-2بین المللی شدن
امروزه کسب و کار بین الملل به یکی از واقعیت های انکارناپذیر اقتصاد و تجارت در
سطح جهان تبدیل شده است .هرچند در گذشته اغلب مباحث مربوط به کسب وکار بین
الملل بر محور شرکت های چند ملیتی و نقش آن ها در سرمایه گذاری و انتقال فناوری به
سایر نقاط دنیا مربوط می شد ،اما امروزه شرکت های کوچک و متوسط نیز در مباحث بین
المللی شدن مورد توجه جدی قرار گرفته اند(لو و بامیش.)2001 ،
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از ملزومات کاهش اثرات و یا غلبه بر تحریم های ناعادالنه ،حفظ و توسعه صادرات
کشور خصوصاً صادرات غیرنفتی و صنعتی حتی در شرایط تحریم است .درواقع سهم ایران
در صادرات جهانی سهم ناچیزی است که البته بخش زیادی از این سهم مربوط به
صادرات نفت و مشتقات آن بوده است و کشور را کامال آسیب پذیر می نماید .بنابراین
اهمیت به کارگیری استراتژی های مناسب برای توسعه کمی و کیفی بین المللی شدن
شرکت های صادراتی محرز است(یوسفی و قاضی زاده .)1398 ،الزم به ذکر است که
دشواری های تحریم ،مسیر بین المللی شدن شرکتهای ایرانی را متفاوت می کند و ضمن
اینکه موانعی پیشِ روی شرکت ها قرار می دهد؛ سبب چاره اندیشیها و تدابیر مختلفی
برای کاهش اثرات تحریم می شود و درنتیجه بر پیکره بندی دانش تاثیرگذار است(زمانی و
همکاران.)1398 ،
 -7-2مزیت رقابتی
قبل از بیان علل و عوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی ،تعریـف مفهـوم و ابعـاد آن
ضـروری می نماید .در ایـن راسـتا ابتـدا تعدادی از تعاریف ارائه شده در باب مزیت
رقابتی را بیان می کنیم:
.1

مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان

درمقایـسه بـا رقبا است؛
.2

مزیت رقابتی ،تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر

به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند؛
.3

مزیت رقابتی ،ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند؛

به نحـوی کـه در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود؛
.4

مزیت رقابتی ،ارزش های قابل ارائه شـرکت بـرای مـشتریان اسـت؛ بـه

نحـوی کـه ایـن ارزش ها از هزینه های مشتری باالتر باشد.
توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی بیـانگر ایـن
اسـت که مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزش های موردنظر مشتری دارد؛ به
نحوی کـه در یک طیف مقایس های هرچقدر ارزشهای عرضه شده یـک سـازمان بـه
ارزش های مـوردنظـر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد؛ می توان گفت که سازمان
نسبت به رقبای خود در یـک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است .با این حال
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بیان روشن مفهوم مزیت رقـابتی در گرو تشریح زوایای مختلف آن است که به اختصار
ابعاد آن بیان می گردد .با این حال در رابطه با مقوله مزیت رقـابتی دو موضـوع مهـم و
مـورد تأکیـد اسـت :اول ایجاد و کسب مزیت رقابتی از طریق تلفیق کارامد و مؤثر منابع
محیطی و منابع سازمانی بـا استفاده از قابلیت های شبکه ای و هوشمندی رقابتی و دوم
پایدارسازی مزیت رقابتی به دسـت آمده که در این رابطه و براساس مکتب نگرش بر
مبنای منابع ،مسأله مهـم ،میـزان تقلیدپـذیر بودن مزیت رقابتی است که به طورکلی این
موضـوع بـه ماهیـت مزیـت رقـابتی ،برنامـه هـای حفاظتی سـازمان و قابلیت هـا و
اقـدامات رقبـا بـستگی دارد .هـرچقـدر منـابع مزیـت رقـابتی دارای ابهام علّی و تولید و
روابط آن از نظر اجتمـاعی پیچیـده باشـد؛ تقلید پـذیری آن مـشکل خواهد بود.
مزیت رقابتی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در ادبیات مـدیریت و
بازاریـابی استراتژیک مورد تأکید قرار گرفته است .در این رابطـه ،چـشم انـدازهای
متفـاوتی نـسبت بـه عوامل تعیین کننده و مؤثر ارائه شده است؛ جایی که تئوریسین های
سازمان صـنعتی ،عوامـل محیطی را عوامل مسلط و تعیین کننده مزیـت رقـابتی مـیداننـد
و واحد اصلی برای تجزیـه و تحلیل صنعت است.
در این راستا معتقدند که سودآوری شرکت ها به جذابیت صنعت و موقعیت نسبی
شرکت در صنعت بستگی دارد .طبق این مدل ،چنانچه استراتژی باعث شـود که سازمان
فعالیت ها را متفـاوت و متمـایز از رقبـا انجـام دهـد در آن صـورت ،شایـستگی های
محوری امکان انتخاب تنوع و تمایز را تسهیل مـی کننـد و باعـث کـسب مزیـت رقـابتی
بـرای سازمان می شوند(دتونی و تونچیا .)2003 ،طبـق نظـری دیگر سودآوری شرکت به
میزان سازگاری دارایی های استراتژیک و عوامل استراتژیک صـنعت بستگی دارد و لذا
اساس مزیت رقابتی برمبنای تعامل سازمان صنعتی و تئـوری شایـستگی قرار می گیرد.
درمقابل این دسته از نظریات ،تعدادی از تئوری پردازان بر اهمیت عوامل درون سازمانی در
کسب مزیت رقابتی تأکید دارند که از آن جمله می توان به نگرش بر مبنای منابع و نگرش
قابلیت های پویا اشاره کرد .نگرش بر مبنای منابع ،سازمان ها را به عنوان مجموعه های
منابع می نگرد و معتقد است کـه مبنای مزیت رقابتی سازمان ،منابع آن است ،مشروط
براینکه ویژگی های نادر بودن ،بـا ارزش بودن ،قابلیت جایگزینی اندک و تقلیدناپذیربودن
یا مشکل بودن تقلید را دارا باشند .بـه بیـان دیگر ،منبع مزیت رقابتی ،منابع سازمان است و
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در صورتی کـه منـابع ،ویژگی هـای چهارگانـه فوق را داشته باشند مزیت رقابتی از نوع
پایدار خواهد بود(لیزمن و همکاران .)2004 ،نگرش قابلیت های پویا ،منبع مزیت رقابتی را
فرایندهای متمایز (راه های هماهنگی و ترکیب) می داند .در این نگرش ،واژه «پویا» اشاره
به ظرفیت بازسازی شایستگی های سازگار با محیط متغیر کسب و کار ،وابستگی های
مسیر معین و موقعیت های واقعی بازار دارد و واژه قابلیت هـا ،به نقـش کلیـدی مـدیریت
اسـتراتژیک در تطـابق سـازی ،یکپارچـه سـازی و پیکربنـدی مجـدد شایستگی ها ،منابع
و مهارت های سازمانی جهت تأمین الزامات محیط متغیر تأکید می کند .براساس این
نگرش ،امکان خرید قابلیت های پویا از بازار وجود نداشته ،ایجاد آن ،مـستلزم فرایندهای
پویای مدیریتی درون سازمان است(میگوئل و همکاران.)2002 ،
چهار ابزار برای خلق مزیت رقابتی از دیدگاه منبع محور مدیریت راهبردی عبارت اند
از روابط با مشتریان ،روابط با رقبا ،روابط با تأمین کنندگان و انسجام مدیریت کالن سازمان
در تصمیم گیری(جمینگس و همکاران.)2017 ،
مزیت رقابتی به عنوان ارزشی شناخته می شود که سازمان به مشتریان خود عرضه مـی
دارنـد به نحوی که در آن مقطع زمانی این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی
شود .مزیـت رقابتی ،وضعیتی است که یک شرکت را قادر می سازد با کارایی باالتر و به
کـارگیری روش های برتر ،محصول را با کیفیت باالتر عرضه نمایـد و در رقابـت بـا رقبـا
سـود بیشـتری را بـرای شرکت فراهم آورد .مزیت رقابتی بـه عنـوان یـک اسـتراتژی
سـود شرکت می باشد که برای رقابت بیشتر در بازار همکاری تعریف شده اسـت.
اسـتراتژی طراحـی شده برای دستیابی به مزیت رقابتی بایـد ادامـه یابـد تـا بـا موفقیـت،
رهبـر بـازار شـود .موفقیـت شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی در شرایطی است که
اقدامات مختلفی از شرکتها در بازار برای ایجاد ارزش اقتصادی با دخالت چندین شرکت
انجام می شود که همان تالش هـا را انجـام مـی دهنـد(سادالیا و همکاران.)2020 ،
 -3پیشینه تحقیق

شیرمحمدی و همکاران ( )1399به بررسی اثر بررسی تاثیر نوآوری در محصول و
بازاریابی بر بین المللی شدن محصول به واسطه عملکرد نوآورانه ،عملکرد بازار و تولید و
صادرات محصول در استارت آپ ها و شرکت های نوپا پرداختند .یافته های پژوهش نشان
داد که نوآوری در محصول بر نوآوری در بازاریابی و عملکرد نوآورانه اثر مثبت و
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معناداری دارد .همچنین نوآوری در بازاریابی بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری
دارد و عملکرد تولید بر عملکرد بازار اثرگذار است و صادرات محصول بر بین المللی
شدن محصول اثرگذار می باشد .بنابراین قابلیت نوآوری یکی از عوامل مورد نیاز برای
مدیران جهت تقویت شرکت است تا محصوالت برتر ،خدمات و مدل کسب وکار را
هدایت کند.
فنائی و ناظم بکائی ( )1399به بررسی تاثیر قابلیت های هوش بازار و ارتباطات
بازاریابی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی مزیت رقابتی پرداختند .مشخص شد
هر دو قابلیت هوش بازار و ارتباطات بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی تاثیر دارند .همچنین
داده های پژوهش ارتباط بین مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی را تایید می کند .عالوه بر
این نتایج نشان داد که مزیت رقابتی در ارتباط میان قابلیت هوش بازار و عملکرد صادراتی
و همچنین در ارتباط بین قابلیت ارتباطات بازاریابی و عملکرد صادراتی نقش میانجی دارد.
شافعی و همکاران ( )1393به بررسی راهبرد های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیت
های بازاریابی پرداختند  .مرور ادبیات و تحقیقات درباره این پژوهش بر فقدان کار تحقیقی
همه جانبه که در آن ارتباط میان راهبرد های قیمتگذاری و قابلیت های بازاریابی بررسی
شده باشد ،صحه می گذارد .بر پایه اطالعات بدست آمده بیشترین روش قیمت گذاری
استفاده شده در میان شرکت ها ،روش تعیین قیمت بر مبنای نیازهای مشتریان می باشد.
همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین راهبردهای قیمت گذاری و
قابلیت های بازاریابی وجود دارد .در مدل ارزیابی شده در تحقیق مشاهده می گردد که
راهبرد های رقابت محور دارای بیشترین تاثیر در قابلت های بازاریابی است.
فالحت و همکاران ( .)2020در پژوهش خود با عنوان بینالمللیسازی  :SMEsنقش
نوآوری محصول ،هوش بازار ،قیمتگذاری و قابلیتهای ارتباطی بازاریابی به عنوان
محرکهای عملکرد بینالمللی  SMEsبه این نتایج رسیدند که سه مورد از قابلیت های ذکر
شده منجر به مزیت رقابتی می شود .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که مزیت رقابتی تنها به
عنوان واسطه ای بین قابلیت قیمت گذاری و عملکرد بین المللی  SMEها عمل می کند.
نتایج اصلی این تحقیق میتواند برای شرکتهای کوچک و متوسط و استارتآپهایی که
قصد کشف یا بهرهبرداری از فرصتها در بازارهای خارجی را دارند ،ارزشمند باشد.
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فرضیه های تحقیق از قرار زیر است:
فرضیه اصلی:
▪ بین عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت
رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود
دارد.
فرضیه های فرعی:
• بین قابلیت هوش بازار بر عملکرد بین المللی شرکتها با نقش میانجی مزیت رقابتی
کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندر انزلی رابطه معنادار وجود دارد.
• بین قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد بین المللی شرکتها با نقش میانجی مزیت
رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود
دارد.
• بین قابلیت قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی شرکتها با نقش میانجی مزیت رقابتی
کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود دارد.
• بین قابلیت ارتباط بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکتها با نقش میانجی مزیت
رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود
دارد.

عوامل موثر بازاریابی:

عملکرد
بین المللی

مزیت رقابتی

•
•
•
•

قابلیت هوش بازار
قابلیت نوآوری محصول
قابلیت قیمت گذاری
قابلیت ارتباط

شکل1؛ مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل فالحت و همکاران 2020

 -5روششناسی تحقیق
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روش پژوهش حاضر پیمایشی می باشد .تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات
کاربردی می باشد .قلمرو زمانی پژوهش از شهریور ماه  1400تا دی ماه  1400می باشد.
جامعه آماری پژوهش؛ مدیران فعال کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی
هستند که تعدادشان در مجموع  148نفر است .روش نمونه گیری پژوهش حاضر تمام
شمار(سرشماری) می باشد .ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد.
برای سنجش متغیر عوامل بازاریابی با چهار مولفه(قابلیت هوش بازار ،قابلیت نوآوری
محصول ،قابلیت قیمت گذاری و قابلیت ارتباط) همراه  16سوال ،پرسشنامه بین المللی
شدن با  7سوال و مزیت رقابتی با  10سوال اقتباس شده از مقاله فالحت و
همکاران( )2020استفاده گردیده است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
روش معادالت ساختاری به کمک نرم افزار  PLSمورد بررسی قرار می گیرد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
جدول 1؛ بررسی فرضیه اصلی پژوهش
ضریب م

فرضیه

عوامل موثر بازاریابی 
مزیت رقابتی  عملکرد بین المللی
عوامل موثر بازاریابی  عملکرد بین المللی
مزیت رقابتی

تائید یا

آماره t

)P (sig

0/711

24/902

P<0.05

تائید

0/688

18/534

P<0.05

تائید

0/235

5/599

P<0.05

تائید

استاندارد

ضریب مسیر مستقیم = 0/235

ضریب مسیر غیرمستقیم = 0/491

 tمستقیم = 5/599

 tغیرمستقیم = 15/190
ضریب مسیرکل= 0/726
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عدم تائید

نتیجه

متغیر مزیت رقابتی در
رابطه عوامل موثر
بازاریابی با عملکرد بین
المللی نقش میانجی
جزئی دارد
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جدول( .)2بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش
ضریب م

فرضیه

هوش بازار 
مزیت رقابتی  عملکرد بین المللی
هوش بازار  عملکرد بین المللی
مزیت رقابتی

تائید یا

آماره t

)P (sig

0/286

7/996

P<0.05

تائید

0/561

10/091

P<0.05

تائید

متغیر مزیت رقابتی در

0/209

5/271

P<0.05

تائید

رابطه هوش بازار با

استاندارد

عدم تائید

نتیجه

ضریب مسیر مستقیم = 0/209

ضریب مسیر غیرمستقیم = 0/161

عملکرد بین المللی نقش

 tمستقیم = 5/271

 tغیرمستقیم = 6/198

میانجی جزئی دارد

ضریب مسیرکل= 0/370

جدول( .)3بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش
ضریب م

فرضیه

نوآوری محصول 
مزیت رقابتی  عملکرد بین المللی
نوآوری محصول  عملکرد بین المللی
مزیت رقابتی

تائید یا

آماره t

)P (sig

0/328

6/615

P<0.05

تائید

0/561

10/091

P<0.05

تائید

0/496

9/341

P<0.05

تائید

استاندارد

ضریب مسیر مستقیم = 0/496

ضریب مسیر غیرمستقیم = 0/184

 tمستقیم = 9/341

 tغیرمستقیم = 5/288

عدم تائید

نتیجه

متغیر مزیت رقابتی در
رابطه نوآوری محصول
با عملکرد بین المللی
نقش میانجی جزئی
دارد

ضریب مسیرکل= 0/680

جدول ( .)4بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش
ضریب م

فرضیه

قیمت گذاری 
مزیت رقابتی  عملکرد بین المللی
قیمت گذاری  عملکرد بین المللی
مزیت رقابتی

استاندارد

آماره t

)P (sig

تائید یا
عدم تائید

نتیجه

0/335

8/852

P<0.05

تائید

متغیر مزیت رقابتی در

0/561

10/091

P<0.05

تائید

رابطه قیمت گذاری با

0/379

8/501

P<0.05

تائید

عملکرد بین المللی

ضریب مسیر غیرمستقیم = 0/188

ضریب مسیر مستقیم = 0/379
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 tغیرمستقیم = 6/415

 tمستقیم = 8/852

دارد

ضریب مسیرکل= 0/896

جدول( .)5بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش
فرضیه

ارتباط 
مزیت رقابتی  عملکرد بین المللی
ارتباط  عملکرد بین المللی
مزیت رقابتی

ضریب م

تائید یا

آماره t

)P (sig

0/353

9/008

P<0.05

تائید

0/561

10/091

P<0.05

تائید

متغیر مزیت رقابتی در

0/431

10/661

P<0.05

تائید

رابطه ارتباط با عملکرد

استاندارد

نتیجه

عدم تائید

ضریب مسیر مستقیم = 0/431

ضریب مسیر غیرمستقیم = 0/198

بین المللی نقش میانجی

 tمستقیم = 10/661

 tغیرمستقیم = 6/927

جزئی دارد

ضریب مسیرکل= 0/629

فرضیه اصلی :بین عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی
مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود
دارد.
همانطور که در جدول( )1مشاهده می شود متغیر عوامل موثر بازاریابی با ضریب استاندارد
شده  0/711دارای رابطه معنی دار با مزیت رقابتی می باشد).(t>1.96
همچنین متغیر مزیت رقابتی با ضریب استاندارد شده  0/688دارای رابطه معنی دار با
عملکرد بین المللی میباشد) .(t>1.96بر این اساس می توان پذیرفت که مزیت رقابتی در
تاثیر عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد.
ضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی دارای ضریب
استاندارد شده معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که متغیر مزیت رقابتی به صورت
متغیر میانجی جزئی در رابطه عوامل موثر بازاریابی و عملکرد بین المللی می نماید.
همچنین آزمون سوبل رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک
متغیر می باشد .همانطوری که در جدول نشان داده شده است مقدار  tغیرمستقیم حاصل از
آزمون سوبل  15/190است که این مقدار از  1/96بیشتر است و بر این اساس می توان
نتیجه گرفت که تاثیر غیرمستقیم عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با میانجی
گری مزیت رقابتی معنی دار و فرضیه مذکور مورد تایید قرار گرفته است .براساس نتایج
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حاصل از آزمون مدل ،ضریب مسیر کل در حالت استاندارد بین دو متغیر عوامل موثر
بازاریابی و عملکرد بین المللی از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی برابر با  0/726است.
فرضیه فرعی :1بین قابلیت هوش بازار بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی
مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندر انزلی رابطه معنادار وجود
دارد.
همانطور که در جدول( )2مشاهده می شود متغیر قابلیت هوش بازار با ضریب استاندارد
شده  0/286دارای رابطه معنی دار با مزیت رقابتی میباشد).(t>1.96
همچنین متغیر مزیت رقابتی با ضریب استاندارد شده  0/561دارای رابطه معنی دار با
عملکرد بین المللی میباشد) .(t>1.96بر این اساس می توان پذیرفت که مزیت رقابتی در
تاثیر قابلیت هوش بازار بر عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد.
ضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی دارای ضریب
استاندارد شده معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که متغیر مزیت رقابتی به صورت
متغیر میانجی جزئی در رابطه هوش بازار و عملکرد بین المللی می نماید.
همچنین آزمون سوبل رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک
متغیر می باشد .همانطوری که در جدول نشان داده شده است مقدار  tغیرمستقیم حاصل از
آزمون سوبل  6/198است که این مقدار از  1/96بیشتر است .بر این اساس میتوان نتیجه
گرفت که تاثیر غیرمستقیم هوش بازار بر عملکرد بین المللی با میانجی گری مزیت رقابتی
معنی دار و فرضیه مذکور مورد تایید قرار گرفته است .براساس نتایج حاصل از آزمون
مدل ،ضریب مسیر کل در حالت استاندارد بین دو متغیر هوش بازار و عملکرد بین المللی
از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی برابر با  0/370است.
فرضیه فرعی :2بین قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش
میانجی مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار
وجود دارد.
همانطور که در جدول( )3مشاهده می شود متغیر نوآوری محصول با ضریب استاندارد
شده  0/328دارای رابطه معنی دار با مزیت رقابتی میباشد).(t>1.96
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همچنین متغیر مزیت رقابتی با ضریب استاندارد شده  0/561دارای رابطه معنی دار با
عملکرد بین المللی میباشد) .(t>1.96بر این اساس می توان پذیرفت که مزیت رقابتی در
تاثیر قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد بینالمللی نقش میانجی دارد.
ضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی دارای ضریب
استاندارد شده معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که متغیر مزیت رقابتی به صورت
متغیر میانجی جزئی در رابطه نوآوری محصول و عملکرد بین المللی می نماید.
همچنین آزمون سوبل رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک
متغیر می باشد .همانطوری که در جدول نشان داده شده است مقدار  tغیرمستقیم حاصل
از آزمون سوبل  5/288است که این مقدار از  1/96بیشتر است و بر این اساس می توان
نتیجه گرفت که تاثیر غیرمستقیم نوآوری محصول بر عملکرد بین المللی با میانجی گری
مزیت رقابتی معنی دار و فرضیه مذکور مورد تایید قرار گرفته است .براساس نتایج حاصل
از آزمون مدل ،ضریب مسیر کل در حالت استاندارد بین دو متغیر قابلیت نوآوری محصول
و عملکرد بین المللی از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی برابر با  0/68است.
فرضیه فرعی :3بین قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت
رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول( )4مشاهده می شود متغیر قیمت گذاری با ضریب استاندارد شده
 0/335دارای رابطه معنی دار با مزیت رقابتی میباشد).(t>1.96
همچنین متغیر مزیت رقابتی با ضریب استاندارد شده  0/561دارای رابطه معنی دار با
عملکرد بین المللی میباشد) .(t>1.96بر این اساس می توان پذیرفت که مزیت رقابتی در
تاثیر قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد.
ضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی دارای ضریب
استاندارد شده معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که متغیر مزیت رقابتی به صورت
متغیر میانجی جزئی در رابطه قیمت گذاری و عملکرد بینالمللی می نماید.
همچنین آزمون سوبل رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک
متغیر می باشد .همانطوری که در جدول نشان داده شده است مقدار  tغیرمستقیم حاصل از
آزمون سوبل  6/415است که این مقدار از  1/96بیشتر است .بر این اساس می توان نتیجه
گرفت که تاثیر غیرمستقیم قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی با میانجیگری مزیت رقابتی
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معنی دار و فرضیه مذکور مورد تایید قرار گرفته است .براساس نتایج حاصل از آزمون
مدل ،ضریب مسیر کل در حالت استاندارد بین دو متغیر قابلیت قیمت گذاری و عملکرد
بین المللی از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی برابر با  0/896است.
فرضیه فرعی :4بین ارتباط بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت
رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول( )5مشاهده می شود متغیر ارتباط با ضریب استاندارد شده 0/353
دارای رابطه معنی دار با مزیت رقابتی میباشد).(t>1.96
همچنین متغیر مزیت رقابتی با ضریب استاندارد شده  0/561دارای رابطه معنی دار با
عملکرد بین المللی میباشد) .(t>1.96بر این اساس می توان پذیرفت که مزیت رقابتی در
تاثیر ارتباط بر عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد.
ضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی دارای ضریب
استاندارد شده معنی دار است ،می توان نتیجه گرفت که متغیر مزیت رقابتی به صورت
متغیر میانجی جزئی در رابطه ارتباط و عملکرد بین المللی می نماید.
همچنین آزمون سوبل رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک
متغیر می باشد .همانطوری که در جدول نشان داده شده است مقدار  tغیرمستقیم حاصل از
آزمون سوبل  6/927است که این مقدار از  1/96بیشتر است .بر این اساس می توان نتیجه
گرفت که تاثیر غیرمستقیم ارتباط بر عملکرد بین المللی با میانجی گری مزیت رقابتی
معنیدار و فرضیه مذکور مورد تایید قرار گرفته است .براساس نتایج حاصل از آزمون مدل،
ضریب مسیر کل در حالت استاندارد بین دو متغیر قابلیت ارتباط بازاریابی و عملکرد
بینالمللی از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی برابر با  0/629است.
 -5منابع
ابراهیم پور ،ازبری؛ مصطفی ،اکبری؛ محسن و رفیعی رشت آبادی ،فاطمه .)1394( .نقش
بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجیگری اعتماد و وفاداری برند ،مدیریت بازرگانی،4 ،7 ،
.783 -804
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اسالمی ،نجمه؛ پورسلطانی زرندی ،حسین؛ تدین ،علیرضا و موسایی ،مریم .)1395( .ارتباط
بازاریابی حسی ،اعتماد و وفاداری مصرفکنندگان کاال و خدمات ورزشی ،دومین همایش ملی
دستاوردهای نوین تربیتبدنی و ورزش ،چابهار.
اسماعیل پور ،رضا؛ رمضانیان ،محمدرحیم و پورشیخ آهندانی ،طاهره .)1393( .بررسی نقش
قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول ،مدیریت
استاندارد و کیفیت ،4 ،تابستان.64 -79 ،
افچنگى ،سمیه؛ هادوى ،سیده فریده و الهى ،علیرضا .)1392( .پیشبینی رضایتمندی و تمایل
حضور مجدد مشتریان توسط محرکههای بازاریابی رابطه مند در باشگاههای ورزشى ،مطالعه
باشگاههای ایروبیک زنان مشهد ،پژوهشهای کاربردى در مدیریت ورزشى.63-70 ،4 ،4 ،1 ،
اورک ،فرزانه و بابایی زکلیکی ،محمدعلی .)1394( .ارزیابی ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و
عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران ،مدیریت برند-176 ،4 ،2 ،
.147
باشکو ،محمد و شکسته بند ،میترا .)1391( .بررسی تاثیر عناصر ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی
بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری(مطالعه موردی :بانک ملی استان اردبیل) ،مدیریت
بازرگانی ،3 ،4 ،پاییز.21 -42 ،
جوال ،نعمت اله و دهدشتی شاهرخ ،زهره .)1398( .مدیریت هوش بازار :گرایش بازار ،قابلیت
بازاریابی و ظرفیت جذاب ،ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،
تهران.
رمضانی ،آویسا؛ حمیدی ،مهرزاد و خبیری ،محمد .)1400( .بررسی شاخص های روان سنجی
پرسشنامه اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال کشور ،مدیریت
ورزشی ،1 ،13 ،بهار.47 -66 ،
زمانی ،اردشیر؛ رحمتی ،محمد حسین؛ زندحسامی ،حسام و یزدانی ،حمیدرضا.)1398( .
تحلیلی بر عوامل انگیزاننده و بازدارنده همکاری های راهبردی بینالمللی شرکتهای
دانشبنیان(مورد مطالعه :شرکتهای زیست فناور ایرانی و آلمانی) ،5 ،2 ،2 ،تیر.145 -169 ،
شافعی ،رضا؛ کفچه ،پرویز و داروند ،فاتح .)1393( .مطالعه راهبردهای قیمت گذاری و رابطه
آن با قابلیت های بازاریابی در شرکتهای تولیدی ،راهبردهای بازرگانی.47 -62 ،4 ،21 ،
شیرمحمدی ،یزدان؛ نیک منش ،شمس الدین؛ حسن نژاد ،فائزه .)1399( .اثر نوآوری در
محصول و بازاریابی بر بین المللی شدن محصول در استارت آپ ها شرکت های نوپا ،مدیریت
کسب و کار بین المللی ،سوم ،2 ،تابستان.81 -101 ،
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صمدی ،منصور و اسالم ،فاخر .)1388( .برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب راهبرد
مناسب با استفاده از تکنیک  AHPشرکت لوله سازی اهواز ،راهبردهای بازرگانی دانشور رفتار،
.69 -89 ،35 ،16
فاریابی ،محمد؛ رحیمی اقدم ،صمد؛ کوششی ،محمدرضا و پورآقاباالیی ،علیرضا.)1398( .
تأثیر بازارگرایی و تجربه بین المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین
المللی ،مدیریت کسب و کار بین المللی.23 -44 ،4 ،1 ،
فنائی ،محمدرضا و ناظم بکائی ،محسن .)1399( .تاثیر قابلیت های هوش بازار و ارتباطات
بازاریابی بر عملکرد صادراتی ازطریق نقش میانجی مزیت رقابتی ،سومین کنفرانس مهندسی
صنایع ،اقتصاد و مدیریت.
محمد شفیعی ،مجید؛ کتابی ،سعیده؛ شاکر اردکانی ،محمد و محمد شفیعی ،مسیج.)1391( .
انتخاب بهینه ی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه
ی موردی گروه تولیدی لوازم خانگی) ،تحقیق در عملیات و کاربردهای آن ،نهم ،سوم( ،)34پاییز،
.13 -26
منجگانی ،سید اکبر؛ غفوریان شاگردی ،امیر و شجاعی باغینی ،گلنار .)1398( .آینده پژوهی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی برتکنیک تحلیل شبکه،
مدیریت فردا ،هجدهم ،زمستان.97 -136 ،
یوسفی ،محمد و قاضی زاده ،مصطفی .)1398( .تاثیر شبکه های تجاری و اجتماعی بر بین
المللی سازی شرکت ها ،مدیریت کسب و کار بین المللی ،4 ،1 ،2 ،خرداد.149 -176 ،
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