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چکیده
صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند .با افزایش جهانی شدن ،صادرات
به راهی برای ورود به بازارهای بین المللی ،گسترش فروش و سودآوری تبدیل شده است .محقق دراین مطالعه مدل
مفهومی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش تعدیلگر درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و
میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صا درات را مورد بررسی قرارداده است .بدین منظور در ابتدا ادبیات
عوامل مربوط به روابط میان سازمانی شامل تعهد ،اعتماد ،روابط اجتماعی و قدرت ،عوامل مربوط به بازارگرایی
صادرات از نقطه نظرات م تفاوت و انتخاب مدل جاورسکی و کوهلی و در ادامه رابطه بین هر عامل با بازارگرایی
صادرات و تأثیر غیر مستقیم آن بر فعالیت های صادراتی را جمع آوری و تشریح نمود .سپس متغیر تطابق آمیخته
بازاریابی ،اهمیت آن و تأثیر میانجیگری این متغیر بر رابطه بین بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات و میزان
تعدیلگری متغیرهای درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی را نیز بیان و نهایتاً مدل مفهومی را ارائه کرد.
واژگان کلیدی :درجه بین المللی کردن ،محیط صادراتی ،تطابق آمیخته بازاریابی ،بازارگرایی صادرات ،عملکرد
صادرات.

نویسنده مسئول
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مقدمه
از آنجا که تجارت بین الملل به سرعت در حال توسعه است ،در محیط های کسب و کار بسیار رقابتی امروزه ،صادرات به طوور
قابل توجهی برای رشد و بقا شرکت ها به یک امر مهم تبدیل شده است .با افزایش جهانی شدن ،صادرات راهوی بورای ورود بوه
بازارهای بین المللی ،گسترش فروش ها و سودآوری است ( ) Morgan, 2004به گفته سزینکتا )4991( 1کسب عملکرد برتر
در صادرات هم برای بخش های خصوصی و هم برای بخش های دولتی حائز اهمیت است ،زیرا افزایش صادرات موجب افزایش
رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم ،افزایش اشتغال ،بهره وری ،درآمد زایی ،توسعه صنایع ملی می گوردد و سوبب موی
شود که مشتریان خارجی به کاالهای متنوع تر دسترسی یابند ( به نقل از موالنائی و همکاران )4994 ،از طرفوی بوا توجوه بوه
وضعیت سیاسی -اقتصادی کشور و تحریم ایران در حوزه نفت در سال های اخیر و کاهش روزافزون قیمت نفت جهوانی و نفوت
ایران ،توسعه صادرات(به ویژه صادرات غیر نفتی) ،شناسایی بهترین و به صرفه ترین راهبردها و ورود بیشتر به بازارهای جهوانی
بیش از پیش اهمیت یافته است.
از نظر کندله و باغفلکی ( )4991؛ بازارمحوری به عنوان دیدگاهی یکپارچه با تعیین توانایی سازمانها در پیش بینی ،واکونش و
تبدیل به سرمایه کردن تغییرات محیطی ،عملکرد صادرات را مشخص می کند .صادرات بازارگرا کاربرد راهبردی بازارگرایی در
محیط صادرات است .در متون بازاریابی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد اصلی پذیرفته است ( .)Known, 2010سوطح بواالتری از
عملکرد بازارگرایی ،اطالعات بیشتری در مورد مشتریان وخواسته های آنان به ما می دهود درایون صوورت شورکت در وضوعیت
برتری نسبت به رقبا و راهبردهای آنها قرار دارد و قادر است با پیش بینی و فهم شرایط محویط خوارجی و رقبا،بوه پیشونهادات
بهتر و جایگاه باالتری دست یابد .از این رو در این گزارش با هدف بررسی شرایط و عواملی که عملکورد صوادرات را بهبوود موی
بخشد بر روی بخشی که در تحقیقات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،تمرکز می کنیم و هدف اصلی خوود را بررسوی
نقش تعدیلگری دو متغیر درجه بین المللی کردن شرکت و محویط صوادراتی و میوانجیگری همگون سوازی آمیختوه بازاریوابی
شرکت و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی ،قرار می دهیم.
مبانی نظری
در این بخش با استناد و ارجاع علمی ،به تشریح مفاهیم ،تعاریف و تاریخچه ای از موضوع تحقیق پرداخته و روابط بوین متغیور
ها را بررسی می کنیم.
عملکرد صادرات

متغیر وابسته پژوهش عملکرد صادراتی می باشد .اگرچه تعریفی واحد از عملکرد صادراتی وجود ندارد اما به اعتقاد کاوسگیل و
زو ،)4991 (2عملکرد صادراتی میزانی که در آن شرکت ،از طریق برنامه ریزی و اجرای راهبُردی بازاریابی بین المللی زمانی به ا
هداف اقتصادی و استراتژیکی خود دست پیدا می کند که یک کاال را به یک بازار خوارجی صوادر کنود .همچنوین کادوگوان9و
همکاران ( )2009معتقدند که به درجه ای از پیشرفت های اقتصادی در بازارهای صادراتی ،عملکرد صادراتی گویند ( بوه نقول
از موالنائی ،مهدیه و خزدوزی؛ .)4999
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دو راه اصلی برای عملیاتی کردن یا سنجش عملکرد صادراتی وجود دارد :اقتصادی یا مالی (شوامل انودازه گیوری فوروش هوا،
سودها و سهم از بازار است) و غیر اقتصادی یا غیر مالی (که مرتبط است با محصول ،بازار ،عناصر در ارتباط با تجربه و غیره) (
.)Cavusgil and Zou, 1994
روابط میان سازمانی

در دو دهه گذشته  ،تحقیق و پژوهش در رابطه با روابط میان سازمانی) ، (IRبه ویژه هم پیمانان استراتژیک ،سرمایه گوذاری و
تجارت مشترک ،و تحلیل شبکه اجتماعی گسترش یافت .نحوه وقوع یادگیری در این اشکال متغیر از آرایشات شرکتی با عالقوه
رو به رشدی مواجه شده است  IR .ها پتانسیل الزم برای ارزش زایی شرکت ها به دو طریق را دارند )4 :آن ها امکان نوآوری و
بهبود شرکت را فراهم آورده و  )2آن ها به کارمندان شانس بحث در مورد شیوه های حرفه ای کنونی با دیگران در رشته هوای
وابسته را می دهند که بدین طریق کارمندان توانایی ان جام وظایف مختلوف بوه گونوه ای بهتور را پیودا موی کننود ( , 2004
)Kehler
4
دانارچ و پارخه ( )2002شبکه های بین سازمانی را دارای سه بعد اصلی می دانند :بعد رابطه ای ،بعد ساختاری و بعد نتوای یوا
عملکرد .بعد رابطه ای تأثیر پیوند عامل های اجتماعی ( افراد یا سازمان ها ) را روی همکاری های آن ها بررسوی موی کنود ،در
حالیکه بعد ساختاری ساختار و شکل این روابط را مورد بررسی قرار می دهد .هم چنوین گووالتی و گوارگیلو 4999 ،2معتقدنود
رابطه عامل های اجتماعی باعث می شود که طرفین رابطه درباره شایستگی ها و قابلیت اعتماد طرف مقابل بتوانند کسب اطالع
کنند ،هم چنین این روابط به توسعه اعتماد و کاهش عدم قطعیت های مرتبط با همکاری های آتی کمک می کند (به نقول از
تیموری ،فشارکی و بازیار.)4990 ،
یکی از تئوری های بازاریابی ،پارادایم بازاریابی رابطه ای است که به دنبال عمل به سمت تغییر ایجاد روابط بلندمدت با شورکای
تجاری می باشد و تعدادی از مطالعات اخیر در این زمینه در بستر بین المللی شکل گرفته اسوت از قبیول مطالعوات اسوتایل،9
پترسون احمد )2002( 1و و رودریگز پینتو 5و همکواران ( .)chang and Fang, 2015( )2044دیودگاه بازاریوابی رابطوه ای
معتقد است که روابط موفق بلندمدت خریدار و فروشنده به شدت به روابط متقابول رابطوه ای م ول تعهود ،اطمینوان و تعامول
اجتماعی بستگی دارد ( .)Dyer and sin, 1998در این دیدگاه مشتری به عنوان مهم ترین عامل جهت گیری سازمان ،نقش
اساسی را ایفا می کند.
بازاریابی رابطه مند به عنوان ساختمان چند بعدی اجزایی دارد که مدیران در توجه به آنها انتظارات مشتریان را فعاالنه مدیریت
می کنند به گونه ای که سازمان این توقعات یا انتظارات را به بهترین شکل براورده کند و فراتر از آن ها عمول کنود؛ ابعوادی از
قبیل تعهد ،اعتماد ،هم بستگی ،ارزش های مشترک و عمل متقابل ( قاضی زاده ،احمدی و حدادی .)4929 ،این نگرش ارتبواط
و تأثیر م بتی را بوجود می آورد که منجر به وفاداری ،تعهد و خرید مجدد مشتری های فعلی و جدید برای سازمان و در نتیجه
کاهش هزینه های بازاریابی می شود.
تعهد و اعتماد دو جزء اصلی بازاریابی رابطه مند هستند که در بیشتر مدل ها به آنها اشاره شده است .تعهد بطور کلوی تحقوق
فعالیت ها مطابق آنچه وعده شده است ،می باشد .شرکتها زمانی به یکدیگر متعهد می شو نود کوه حفو ارتبواط ایجواد شوده
برایشان ارزشمند باشد .اعتماد یعنی اینکه شرکت (الف) اعتقاد دارد که اوالً شرکت (ب) چنان به وعده های خود عمل می کنود
که نتای م بتی را برای شرکت (الف) ایجاد کند ،ثانیاً شرکت (ب) چنان به وعده های خود عمل می کنود کوه نتوای م بتوی را
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برای شرکت الف ایجاد کند ،ثانیاً شرکت (ب) اقدامات پیش بینی نشده خود را به گونه ای انجام نموی دهود کوه زیوانی متوجوه
شرکت (الف) گردد (.)Fontenot and Hyman, 2004
اعتماد هم چنین می تواند به عنوان مکانیسم کاهش ریسک رفتار فرصت طلبانه  ،هزینوه هوای معاملوه و تسوهیل یوک ارتبواط
درازمدت دیده شود (.)Kumar et al, 1995
مورگان و هانت ) 4991( 4تعهد را به عنوان درجه ای تعریف می کنند که یک سازمان برای حف روابط بلندمودت بوا همکواران
متقابل خود تعیین می کند.که به دو نوع تقسیم می شود:
 .4تعهد به عنوان نتیجه ی به اشتراک گذاری ارزش ها
 .2تعهد ب ه عنوان نوعی ارزیابی عقالنی که به شکل مداوم ارزشهای جاسازی شده در روابط را حف و حمایت می کند.
تعهد همچنین یکی از اجزای جدانشدنی رابطه است که معموال با عنوان “هدف شریک از ادامه ی رابطوه “تعریوف شوده اسوت
( .)Kumar et al, 1999بنابراین سازمان ها باید یک جهت گیری بلندمدت را برای کسب مزایای یک همکاری پایودار اتخوا
کنند.
هم چنین ،تعامل اجتماعی حدود و میزان روابط اجتماعی بین شرکت و شرکای آن را توصیف می کند .شرکت هوا موی تواننود
شبکه ای از روابط نامشهود را ایجاد کرده و به اعضای شبکه کمک کنند تا به منابع خاصی دست پیدا کنند ( Yli-Renko et
.)al, 2001
یکی دیگر از متغیرهایی که در پژوهش های مرتبط با روابط بین سازمانی مورد توجه بوده است ،متغیر قدرت اسوت .قودرت در
روابط بین سازمانی به میزان نفو یک طرف رابطه روی دیگری و تحت تأثیر قرار دادن متغیر های تصمیم گیوری ،اطوالم موی
شود .محدود کردن استفاده از قدرت یکی از سیاست های اساسی شرکت ها برای وارد شدن به پیمان ها ی راهبردی بلندمودت
است ( ; Yan and Gray, 1994موتوسامی و وایت 2005 ،به نقل از تیموری ،فشارکی و بازیار )4990
بعالوه فرض اولیه نظریه وابستگی به منابع این است که قدرت از کنترل منابع خاص سرچشمه موی گیورد کوه بورای مقابلوه بوا
خواسته های اساسی محیط خارجی به کار می رود .شرکت هایی که فاقد منابع حیاتی اند به دنبال همکواری بوا سوازمان هوای
دیگر برای کسب منابع مورد نیاز هستند .و سازمان تالش می کند که روابط خود را با حداقل کردن وابستگی خود یا با افوزایش
وابستگی سازمان های دیگر به خود تنظیم کند (.) Chang and Fang, 2015
بازارگرایی صادرات

بازارگرایی شامل مجموعه ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار موی دهود توا سوودآوری بلندمودت
شرکت را فراهم سازد .هم چنین بازارگرایی بر ایجاد کسب وکار اثربخش و کارا برای ایجاد باالترین ارزش برای مشتری و مزیت
رقابتی تأکید می کند (.)Tsiotsou, 2010
مرور تحقیقات در زمینه عملکرد صادرات ،با استفاده از بررسی هایی که رابطه بوین بوازارگرایی صوادرات و عملکورد صوادرات را
انجام داده است ،بازارگرایی را از مؤلفه های بالقوه مؤفقیت صادرات نشان می دهد .بازارگرایی را می توان یادگیری دربواره بوازار
دانست که این یادگیری در دیدگاه های مختلف تحت عوامل مختلفی عنوان شده است؛ جاورسوکی و کووهلی 4999 ،2دیودگاه
سه عامل هوشمندی ،انتشار و پاسخ گویی را بیان نموده و نارور و اسالتر 9در سال  ،4990از سه عامل رفتاری( مشتری گرایوی،
رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای) نام بردندکه عبارت است از فرهنگ سازمانی که رفتارهوای ضوروری بوه منظوور خلوق
ارزش برتر برای مشتریان را با حداک ر اثربخشی و کارایی ایجاد می کند و منجر به عملکرد همواره بهتر می شود.
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سومین دیدگاه در این طبقه بندی ،بینش بازار با عنوان مفهومی فراتر از نیازها و خواسته های کنوونی و آتوی مشوتریان اسوت،
بینش بازار شامل نظارت فعالیت های رقبا و تأثیر این اقدامات بر خواسته های مشتریان و تحلیول سوایر عوامول بیرونوی نظیور
قوانین دولتی ،عوامل محیطی و تکنولوژیکی می باشد .نارور و کوهلی با افزودن بعد بین المللی بوه مفهووم بوازارگرایی ،دیودگاه
دیگری را ارائه نمودند .طبق این رویکرد فرآیند بازارگرایی شامل چهار مرحله متوالی  )4تولید بینش صادرات  )2توزیوع بیونش
صادرات  )9واکنش به بینش به دست آمده  )1و هماهنگی صادرات است (حسینی.)4922 ،

شکل  :1روابط میان سازمانی و بازارگرایی صادرات

در این مدل بازارگرایی صادرات از ترکیب خلوق هوشومندی صوادراتی ،انتشوار آن و پاسوخ گوویی بوه آن ترسویم شوده اسوت.
هوشمندی صادرات شامل فعالیت هایی است که اطالعات بازار صادرات را خلق می کنند و انتشار هوشمندی به فعالیوت هوایی
اشاره دارد که اشتراک گذاری هوشمندی بازار صادرات مرتبط با رقبا و مشتریان را در بر می گیرد .پاسخ گویی بوه هوشومندی
صادرات ،بیان کننده طراحی و اجرای همه پاسخ ها به سمت هوشمندی هسوتند کوه جموع آوری ،تولیود و انتشوار آن در یوک
شرکت صادراتی صورت گرفته است (.) Chang and Fang, 2015
شکلگیری و پیاده سازی بازارگرایی به وسیله شبیه سازی سوابق انجام میگیرد .به این معنی که ارزیابی رشود و رونودکاری آن
و همچنین عملکرد آن در دورههای قبلی باید ترسیم شود .این سوابق ،چشمانداز جالبی ارائه میدهد همانطور که ممکن است
سرنخهایی که چطور بازارگرایی سازمان توسعه مییابد را فراهم کنند .بنابراین موا بوه روابوط درون سوازمانی بوهعنووان سووابق
کلیدی بازارگرایی صادرات توجه می کنیم .به عبارت دیگر روابط سازمانی باید شامل روابط با ویژگیهای بلند پایه ماننود تعهود،

اعتماد ،تعامل اجتماعی و قدرت باشدکه هدف از این گزارش بررسی و تاثیر این عوامل ،بر بازارگرایی صادرات و نهایتوا عملکورد
صادرات است (حسینی نژاد.)4991 ،
تطابق آمیخته بازاریابی

مک کارتی در  4921آمیخته بازاریابی را به عنوان متغیرهای قابل کنترلی تعریف می کند کوه سوازمان موی توانود بوا اسوتفاده
وترکیب مناسب آنها بازار هدف خود را راضی نماید .این تعریف با تغییوری جزئوی توسوط کواتلر و آرمسوترانگ 4در  4929نیوز
مطرح شده است ":مجموعه ای از متغیرهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت در هم می آمیزد تا پاسخی را ایجاد کند کوه موی
خواهد به بازار هدف ارائه نماید" (حمدی و همکاران .)4994 ،آمیزه بازاریابی در بر گیرنده همه کارهایی است کوه شورکت موی
تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا اثر بگذارد.
تصمیم گیری در خصوص تدوین راهکار آمیخته بازاریابی ،در چهارمین مرحله از مراحل پن گانه تصمیم گیری برای فعالیوت
در بازارهای خارجی مطرح می شود (نمودار  .)4تحلیل نحوه عرضه آمیختوه بازاریوابی سوازمان هوای صوادرکننده ،بوه عنووان
متغیری که مستقیماً با عملکرد صادراتی بنگاه در ارتباط است نمی تواند در برنامه ریزی راهبرد ی که با هدف توسعه صادرات
شکل می گیرد ،نادیده انگاشته شود( .دعایی و حسینی.)4921،

تصمیم گیری در مورد ورود
به بازار خارجی

تصمیم گیری برای انتخاب
بازار هدف

تصمیم گیری برای زمان و
نحوه ورود

تصمیم گیری در مورد سازمان
بازاریابی خارجی

تصمیم گیری در مورد تدوین
برنامه بازاریابی

نمودار -1پنج تصمیم اساسی در بازاریابی بین الملل

یکی از عناصر کلیدی استراتژی صادرات ،هم گونی(استاندارد سازی) یا تطبیق آمیخته برنامه بازاریابی اسوت .اسوتاندارد سوازی
برنامه بازاریابی شامل پیشنهاد خط تولید متوازن در قیمت ها ی مشابه و با استفاده از سیستم توزیع مشابه و تروی این خطوط
با برنامه های ارتباطی یکسان ( تبلیغات ،ارتقاء و )...در چندین کشور مختلوف موی باشود .برخوی نویسوندگان در هنگوامی کوه
بازارهای خارجی هدف شرکت به شکل مشابه رفتار می کنند؛ یک چنین استراتژی را پیشنهاد می نمایند ( Navaro Garcia
.) et al, 2015
اعتماد و بازارگرایی صادرات

اعتماد به معنی این است که عضو شبکه به صداقت و خیر خواهی شریک خود ایمان دارد .با اسوتفاده از ایون تعریوف در موورد
روابط بین سازمانی ،اعتماد بین سازمانی به احتمال زیاد بازارگرایی صادرات شرکت را افزایش می دهد بوه دلیول اینکوه اعتمواد
Armsrong

1

متقابل بین شرکت ها ،بر روی همکاری و کمک متقابل اثر م بت می گذارد ،ارتباطات را افوزایش و فرصوت طلبوی از اطالعوات
بازار را کاهش می دهد و به تولید و یکپارچه سازی اطالعات بازار کمک می کند که به پاسخ سریع به نیازهوای مشوتری منجور
می شود ( .)Dyer and Sin, 1998این استدالل نشان می دهد که درجه باالتری از اعتماد بین سازمان ها به اجرای فعالیت
های بازارگرا کمک خواهد کرد.

بازارگرایی صادرات

اعتماد

شکل :2رابطه اعتماد و بازارگرایی صادرات

اعتماد در روابط بین سازمان ها به آنها کمک می کند که به اهداف مشترک ،هنجارها و انتظارات متقابلشون دست یابند و هم
چنین به صورت یک مکانیسم حکومتی عمل کنند ( .)Lusch and Brown, 1996انتظار متقابل و اعتمواد نیواز بوه نظوارت
رسمی را کاهش می دهد و همینطور به شرکتها اجازه می دهد که در انتشار اطالعات و پاسخ گویی ،سورمایه گوذاری بیشوتری
داشته باشند ( .)Renko et al, 2001که وقتی این اعتماد بین یک شرکت صادراتی و توزیع کنندگانش افزایش می یابود ،بوه
شرکت کمک می کند تا بیشتر خودش را درگیر فعالیت هوای بوازارگرایی کنود.بنابراین بوه پشوتوانه ایون نظورات اعتمواد بوین
شرکتهای صادراتی و توزیع کنندگان آنها بر روی فعالیت های بازارگرایی صادرات تأثیر می گذارد.
تعهد و بازارگرایی صادراتی

روابط بین سازمانی بسیار متعهد ،فعالیت سازمان ها را در به اشتراک گذاشتن اطالعات در موورد نیازهوای مشوتری ،تاکتیوک و
ا ستراتژی های رقابتی ،روند و تحوالت بازار ،پیشرفت فن آوری و محیط کسب و کار تسهیل موی کنود ( .)Kim, 2000از ایون
گذشته ،به عقیده سیگوآ ،) 4992( 4مشارکت نزدیک ،دانوش شورکتهای صوادراتی را در موورد صونعت صوادراتی و محیطشوان
افزایش می دهد که منجر به انباشت دانش و منابع می ش ود و به اشتراک گذاری هوشمندی یا اطالعات بازار به میزان زیادی به
شرایط وتعهد مشترک بین سازمان ها بستگی دارد .و این تعهد بیشتر بین آنها باعث تمایل بیشتر طرفین به سرمایه گوذاری در
این مورد می باشد .پس به تبع ،تعهد بین سازمانی به معنی تمایل بیشتر به همکاری و به اشتراک گذاری هوشمندی شناسوایی
شده در بازار و گسترش بیشتر این هوشمندی و اطالعات در شرکت است که می تواند منجر به پاسخ مستقیم به بازار صوادرات
شود (.) Chang and Fang, 2015

بازارگرایی صادرات

تعهد

شکل :3رابطه تعهد و بازارگرایی صادرات

تعامالت اجتماعی و بازارگرایی صادرات

Siguaw

1

تعامل اجتماعی ،عنصر کلیدی بسیاری از فعالیت های میان سازمانی است .هوکرافت و همکاران در سال  2009بیان نمودند که
تعامل از دو بخش محتوا و فرآیند تشکیل شده است .محتوای تعامالت از جنبه اقتصادی و تبادل اطالعواتی و فرآینود تعامول از
نظر تکرار و مدت زمان تعامالت طبقه بندی می شوند که دارای نوعی رابطوه مبادلوه ای ( ( trade offهسوتند ( Lin et al,
.)2014

بازارگرایی صادرات

تعامالت اجتماعی

شکل :4رابطه تعامالت اجتماعی و بازارگرایی صادرات

تعامالت شدید و تکراری نه تنها به کسب دانش کمک می کند بلکه توان شورکت هوا را در ارزیوابی و تأییود دانوش خوارجی از
مشتریان کلیدی افزایش می دهد .با تکرار تعامالت اجتماعی ،شرکت های شبکه بوه طوور موؤثر دانوش و اطالعوات را جوذب و
تلفیق می کنند و هم چنین انگیزه بیشتری در به اشتراک کذاری دانش به شکل مونظم دارنود (.)Yli-Renko et al, 2001
به عبارتی تعامالت اجتماعی بیشتر باعث تبادل اطالعات فشرده تر ،بیشتر و گسترده تر در بین شرکت ها ( بازارگرایی صادرات)
می شود.
قدرت و بازارگرایی صادرات

فرنچ و ریون )4995( 4دالیل مشخصی بیان نمودند مبتنی بر این که چرا  Aقادر است قودرت و نفوو بیشوتری نسوبت بوه B
داشته باشد؟ پاسخ از نقطه نظر  Bاینکه  A،توانایی پاداش دادن به  Bو مجازات  Bرا دارد A .دارای قدرت قوانونی آمووزش و
دستور دادن به  Bبرای انجام کارهای خاص می باشد و  Bبا  Aتوافق می کند و همینطور  Aمجهز به دانش خاص یا مهوارت
های ویژه است (.)Lin et al, 2014
تروی به اشتراک گذاری اطالعات فرآیندی است که طی آن یک شرکت با قدرت بیشتر ،در تصمیم گیوری بورای بوه اشوتراک
گذاری اطالعات با شرکت های دیگر نفو موی کنود ( .)Madlberger, 2010گسوترش یوک سواختار قودرت بوین سوازمانی،
وابستگی می آورد .به عبارتی ،با توجه به تقاضا برای دانش حرفه ای ،منابع و اطالعات بازار برخی احزاب با قدرت نسبتا ضوعیف
بر احزاب دیگر با قدرت بیشتر نفو می کنند (.)Atuahene-Gima, 2005

بازارگرایی صادرات

قدرت

شکل :5رابطه قدرت و بازارگرایی صادرات

French and Raven

1

در سیستم شبکه ای  ،شرکت های با قدرت بیشتر در یک روزنه ساختاری دارای موقعیت باالتری هستند و این آنهارا قوادر موی
سازد که به شرکای بیشتری متصل شوند و به اطالعات بیشتری دسترسی یابند .به عبارتی اگر یک حفوره سواختاری در روابوط
بین شرکت ها وجود داشته باشد ،شرکت های قوی تر بیشتری به ارائه اطالعات با دقت و کیفیت بهتری قادر هستند و بنابراین
معتبرتر می شوند .این باعث ایجاد روابط متقابل و به اشتراک گذاری اطالعات در بین اعضا می شود .صادر کننده هوا همچنوین
قادراند که اطالعات و معانی آنهارا برای پاسخ دهی مناسب به مشوتریان و رقبوا تفسویر کننود ( .)Elg, 2008بنوابراین قودرت
نسبی هر شرکت صادراتی با بازارگرایی صادرات شرکت ارتباط م بت دارد.

بازار گرایی صادرات و تطبیق آمیخته بازاریابی

در سال های اخیر ،برخی دانشمندان خاص صحت دانش موجود در مورد نقش واقعی  EMOیا بازارگرایی صادرات را زیر سوال
بردند و این دیدگاه را مدیون نتای متناقض از نقطه نظر استراتژیک و عملکرد اسوتراتژیک هسوتند (. )Chung et al , 2012
اینکه بازارگرایی صادرات ( ) EMOواقعا چه نقشی در فعالیت هوای صوادراتی بوازی موی کنود؟ و چوه توأثیری بور روی رفتوار
استراتژیک و عملکرد صادرات می گذارد؟
به گزارش ناوارو 4و همکاران ( ، )2040بازارگرایی صادرات در میزان توانایی سازمان نسوبت بوه پویش بینوی ،پاسوخ و سورمایه
گذاری کردن بر روی تغییرات محیطی مؤثر است .شرکت هایی با گرایش بازاریابی صادرات ،در جستجوی فرصت های نو ظهوور
باز ارهای خارجی ،پویاتر و بهتر عمل می کنند نسبت به شرکت های فاقد این قابلیت .با توجه به این زمینه ،شورکت هوایی کوه
اطالعات مناسب تری درباره بازارهای خارجی خود دارند به احتمال زیاد تمایل بیشتری به تغییر در ترکیب بازاریوابی خوود نیوز
دارند و بنابرین؛ شرکت های فاقد چنین اطالعاتی به صورت غریوزی تصومیم گیوری موی کننود ( Navarro-Garcia et al,
 .)2014در نتیجه بازارگرایی صادرات بر روی اقتباس استراتژی آمیخته بازاریابی در بازارهای خارجی اثر م بت دارد.
تطبیق آمیخته بازاریابی و عملکرد صادرات

چالش های عمده در بازاریابی صادراتی شامل انتخاب بازارها و یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی و تصمیم گیری
در خصوص چگونگی تدوین راهکار آمیخته بازاریابی می باشد .این تصمیم ،بیش از هر چیز متأثر از زیربنای فلسفی مورد قبول
بنگاه ،در خصوص نحوه فعالیت در بازار خارجی می باشد .معموال فعاالن عرصه صادرات از یکی از چند نگرش فلسفی خاص در
این زمینه متأثرند و فرایند تدوین آمیخته بازاریابی خود را مستقیماً بر پایه راهکار اصلی منشعب از این نگرش بنوا موی نهنود
.بازتاب این راهکار ،در سطح انطبام پذیری آمیخته بازاریابی ارائه شده از سوی سازمان با ویژگی های بازار هودف آشوکار موی
شود (دعایی و حسینی.)4921 ،
رفتار استراتژیک صادرات :تطابق در برابر استانداردسازی آمیخته بازاریابی

عملکرد صادرات

تطابق آمیخته
بازاریابی

بازارگرایی صادرات

شکل  :6رابطه میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی با عملکرد صادرات و بازارگرایی صادرات
Navarro

1

همین طور که قبال کر شد توسعه دادن یک استراتژی بازاریابی متفاوت در بازارهای خارجی مستلزم این است که شرکت ،نیاز
و خواسته های بازار هدف خود را با استراتژی اش انطبام دهد .تطبیق تاکتیوک بازاریوابی صوادرات(آمیخته بازاریوابی) ،مزایوای
زیادی به همراه دارد؛ از قبیل:
 ) 4به شرکت اجازه می دهد که پیشنهاد خود را با ویژگی های خاص هر بوازار تنظویم کنود کوه اینکوار عودم قطعیوت مصورف
کنندگان خارجی یا فاصله روانی را کاهش می دهد (.)Morgan et al, 2004
 )2انطبام تاکتیک بازاریابی صادرات ،روابط را با واسطه های محلی بهبود داده است (.)O'Cass and Julian, 2003
 )9شرکت با تطبیق بهتر بازار -محصول باعث رضایت بیشتر مشتری می شود و به آزادی در قیمت گذاری بهتر نسبت به رقبا و
در نتیجه سوددهی باالتری دست می یابد (  .)Leonidou et al, 2002و به عنوان یک نتیجه ،تطبیق تاکتیک های بازاریابی
صادرات یا ترکیب بازاریابی صادرات ،عملکرد صادرات را بهبود می بخشد.
بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات

عوامل مؤثر بر توسعه ی عملکرد صادرات را می توان بر دو گروه عوامل داخلی درون بنگاهی و عوامل خارجی محیطی تقسویم
کرد .بازارمحوری به عنوان شایستگی سازمانی می تواند موفقیت عملکرد صادرات را آسان کند .فلسفه ی بازارمحوری بور ایون
اصل استوار است که برای رسیدن به هدف های سازمانی ،باید به نیازها و خواسته های بازار توجه داشت و رضایت مشتریان را
بیشتر ،بهتر و با کارایی باالتر نسبت به رقبا تأمین کرد (کندوله و باغفلکی.)4991 ،

عملکرد صادرات

بازارگرایی صادرات

شکل  :7رابطه بازارگرایی صادرات و عملکرد صادراتی

محققانی از قبیل اکیول و ایکهارست ،)2009( 4الکشن و همکاران ،)2002( 2ماری و همکاران ،)2001(9رز و شووهام)2002( 1
رابطه بین میزان اتخا و پیاده سازی بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات را بررسی نموده اند (.)Cadogan et al, 2009
کادوگان و همکاران در  2009با دیدگاه نو و به طور خاص به بررسی خطی یا غیور خطوی بوودن رابطوه بوین رفتوار بوازارگرایی
صادرات و عملکرد صادرات پرداخته و نوعی رابطه غیر خطی و پیچیده بین این دو را نشان دادندکه به پویایی بازار و درجه بوین
المللی سازی شرکت بستگی دارد.
1

Akyol and Aykhart
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بدین ترتیب اتخا بازارگرایی در فعالیت های صادرات و شناخت و تاکید برشرایطی که توسعه رفتارهای بازارگرایی صوادرات را
در شرکت تسهیل می کند ،بر موفقیت عملکرد صادرات شرکت ها موثر است ()Cadogan et al, 2006
نقش تعدیلگری درجه بین المللی سازی و محیط صادراتی در ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد

درجه بینالمللی بهعنوان تعدیل کننده در صادرات عمل میکند .بینالمللی کردن سازمانها بر اسواس مفهووم توسوعه مسوتمر
است .سازمانها به آرامی همراه با سیر تکاملی چرخه حیات محصوالتشان ،بینالمللی می شوند .با توجه به نداشتن اطالعوات در
مورد کشورهای خارجی و اجتناب از شرایط عدم اطمینان ،سازمان ها معمووال شوروع بوه صوادرات غیرمسوتقیم بوا ریسوک کوم
میکنند ،جایی که واسطه در بازار داخلی صادرکننده قرار گرفته است (حسینی نژاد.)4991 ،
درجه بین المللی سازی یک شرکت صادرات به عنوان یک ساختار چندوجهی ،ترکیبی از مقیواس و دامنوه اسوتراتژی صوادرات
یک شرکت است ( .)Tallman & Li, 1996مقیاس عملکرد صادراتی شرکت درصد صادرات به کل فوروش و دامنوه فعالیوت
های صادراتی ،گستره مناطق و کشورهایی را نشان می دهد که شرکت فعالیت می کنود .ایون دو مؤلفوه بوین المللوی زیربنوای
استراتژی تنوع سازی بین المللوی شورکت هسوت و ترکیوب ایون دو ،درجوه بوین المللوی سوازی شورکت را تعیوین موی کنود
()Cadogan et al, 2009
نکته مهم این است که شرکت ها با تغییر درجه بین المللی سازی نه تنها بخشی از استراتژی داخلی شرکت را تغییر می دهنود
بلکه از پیچیدگی محیط ها نیز منشأ می گیرند .سازمان ها با اسوتفاده از فرآینود بوین المللوی سوازی ،مهوارت هوا ،صوالحیت
مدیران(یادگیری زبان ،فرهنگ و قوانین خارجی ها و رقبا) و بازاریابی خود را بهبود می بخشند و در نتیجه منجر به مزیت های
رقابتی می شوند.
بعالوه؛ کادوگان و همکاران  2002 ،بیان می کنند که یک شرکت بازار محور صادراتی ،در یک بازار رقابتی ،احتماال یک نگورش
آموزشی اتخا می کند که درک آن را از نحوه فعالیت در بازارهای آزاد و رقابتی افزایش می دهود و هموانطور کوه درجوه بوین
المللی افزایش می یابد چنین نگرشی شرکت را تشویق می کند که این دانش را به بازارهای صادراتی جدیدتر ببرد که خود این
باعث بهبود عملکرد صادراتی و موفقیت خواهدشد.
در مقابل ممکن است وقتی میزان درجه بین المللی سازی کم است  ،بازارگرایی بر روی عملکرد شرکت تأثیر کوم توری داشوته
باشد.دلیل این است که هرچه بازارهای خارجی کم تری وجود داشته باشد که باید تحت نظارت و حاکمیت قورار گیورد ،میوزان
کم تری از رفتار بازارگرایانه صادراتی مورد نیاز است تا ترجیحات مشتری و خدمات صادرکننده تطابق یابد.
در غیاب بین المللی سازی باال ،شرکت های صادراتی با تغییراتی که در کشورهای خارجی رخ می دهد هماهنگ نموی شووند و
خدمات و کاالهای آنها کم تر از استانداردهای جهانی یا بین المللی پیروی می کند که این خود انتظارات مصورف کننودگان را
در سطوح پایین تری برطرف می کند و در نتیجه ؛ درجه پایین بین المللی سازی ،دستیابی به موفقیت شرکت را به خطور موی
اندازد و همینطور رابطه م بت بین بوازارگرایی و عملکورد صوادرات را تضوعیف موی کنود و بوالعکس ( Chang and Fang,
.)2015

شکل : 8نقش تعدیلگر درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی در ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی

محیط صادراتی

شواهدی مبتنی بر این واقعیت وجود دارد که رفتار بازارگرایی صادرات در محیط هوایی موتالطم ،کوارایی بیشوتری دارد .بورای
م ال ،در ادبیات بازارگرایی محلی( داخلی) ،هامبورگ 4و فلسر ( )2000استدالل کردند که سطوح متوسط بازارگرایی در خدمت
به ترجیحات پایدار مشتریان کافی هستند .در واقع ،نتای تجربی؛ یک ارتباط قوی بین رفتوار بوازارگرا و عملکورد را در شورایط
محیطی پویاتر( ناپایدارتر) تأیید می کند .به طور مشابه ،کادوگان و همکاران ( )2002نیوز بیوان نمودنود کوه رفتوار بوازارگرایی
صادرات ،زمانی که شرکت در بازارهوای صوادراتی بسویار آشوفته فعالیوت مو ی کنود ،مفیودتر خواهود بوود .آنهوا بوه مشواهدات
داویس ) 4994(2اشاره می کند که به گفته ی وی فعالیت بازارگرا در زمانی بیشترین ضرورت را پیدا می کند کوه تغییراتوی در
محیط بازرگانی شرکت ها ایجاد می شود که خود مستلزم نظارت و منابع است (.)Cadogan et al, 2012
تحت شرایط متالطم ،احتمال بیشتری وجود دارد که محصوالت شرکت متناسب ،با نیازهای مشتریان و محصوالت رقبا نباشد
و در نتیجه اثر بخشی اقدامات شرکت کاهش یابد .بنابراین در یک محیط صادرات متالطم تر ،صادرکنندگان به مقدار زیواد ،از
اطالعات به عنوان ابزاری که شناخت آنها را از شرایط متغیر صادرات افزایش می دهد ،استفاده می کننود ( , Souchon and
Diamantopoulos, 1996؛ نقل از زهرا حسینی  )4922در نتیجه انتظار این است که در چنین محیط هایی ،سازمان های
بازارگرا ،تغییرات در قوانین ،تکنولوژی ،ترجیحات مشتریان و اقدامات رقبوا را بهتور و سوریعتر پیگیوری کورده و فعالیوت هوا و
خدماتشان را تعدیل نمایند.
در یکی از مطالعات اخیر بر روی شرکت های صادراتی ،کادوگان و همکاران ( )2009نشان دادند که رابطه بین رفتار بوازارگرایی
صادرات ( ) EMOو عملکرد فروش شرکت ،برای شرکت هایی که در محیط رقابتی تر فعال هستند ،قوی تر (م بوت تور) موی
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باشد .بر مبنای موارد گفته شده ،هرچه سطح آشفتگی بیشتری در محیط صادراتی دیده می شود ،رابطه بین رفتوار بوازارگرایی
صادرات و عملکرد صادرات قوی تر است.

بحث و نتیجه گیری
صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند .از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت
ها ،نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می کند ،بنابراین ،تعدادی از دولت ها به دنبال توسعه صوادرات و بهبوود روابوط بوین
الملل ،صادرات بیشتر را تشویق می کنند .مطالعه ادبیات موضوع عوامل متعددی را در اندازه گیری و بهبود عملکورد صوادراتی
پیشنهاد نمود اما به دلیل محدودیت هایی شامل کمبود زمان و پیشگیری از پیچیدگی مدل مفهوومی و عودم تکورار تحقیقوات
مشابه؛ اهم مطالعات تجربی در راه کسب هدف گزارش اقتباس و بررسی شد .از قبیل مطالعه چانگ و فنگ در  2045که نقوش
بازاریابی رابطه ای و روابط میان سازمانی (تعهد ،اعتماد ،تعامل اجتماعی و قدرت) را به واسطه متغیر بازارگرایی صادرات بر روی
عملکرد صادراتی می سنجد .نقش تعدیلگری درجه بین المللی سازی در رابطه بین بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات نیز از
این مدل اقتباس شده است .تعدیل گر دوم به نام محیط صادراتی از مدلی در مطالعه ی کادوگوان و همکواران ( )2042گرفتوه
شده و نهایتاً عالوه بر متغیر واسط بازارگرایی صادرات ،واسط دوم به نام تطبیوق بوازارگرایی صوادرات  ،باعوث افوزایش عملکورد
صادراتی شرکت خواهد شد و بخشی از مدل ناوارو گارشیا و همکاران در سال  2049می باشد .در ضمن ناوارو و همکاران موفق
شدند که نقش تعدیلگری بازارگرایی صادرات را بر تطبیق آمیخته بازاریابی و عملکرد صادرات تأیید نمایند در حالیکوه در هویچ
یک از تحقیقات قبلی ،بازارگرایی صادرات به عنوان تعدیل کننده این دو متغیر در نظر گرفته نشده بود .لذا بر مبنای تحقیقوات
کر شده ،مدل مفهومی این گزارش به صورت شکل  4ترسیم می شود:
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اعتماد

بازارگرایی
صادرات
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