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 9چکیده
 یمیدر حال رشد بوده و بخش عظ شدتبه ریاخ هایسالدر  رانیدر ا ینترنتیا یابیبازار تیاستفاده از ظرف

نوظهور  رانیدر ا یابیبازار گونهاینبه خود اختصاص داده است.  امربوط به فضای مجازی ر هایفعالیتاز 
 پژوهش روازاین. قرار نگرفته است لیو تحل موردبررسیهنوز  یابینوع بازار نیاز ابعاد ا ارییبس روازایناست؛ 

 اینترنتی بازاریابی هایقابلیت نقش بررسی برتر صادراتی ایران، به هایشرکتبا انجام پژوهش بر روی  حاضر

 نوع از مورداستفاده پژوهش . روشپردازدمی صادراتی هایقابلیتنقش  به توجه با المللبین بازار رشد بر

 و مدیران کارکنان، یهکلی شامل حاضر پژوهش آماری جامعه همبستگی است. همچنین و پیمایشی توصیفی،
 قابلیت متغیر که است آن از حاکی است. نتایج 9316 سال نمونه صادراتی هایشرکت در مربوطه کارشناسان

 دارد. معناداری و مثبت المللی تأثیربین شبکه هایقابلیت و بودن اطالعات در دسترس بر اینترنتی بازاریابی

 بازار هایقابلیت تأثیر و المللیبین بازار هایقابلیت بر المللیبین استراتژیک گیریجهت تأثیر نتایج، همچنین

 بودن در دسترس تأثیر حالبااین .کندمی یدأیت را المللیبینبازار  ایتوسعه رشد راهبردهای بر المللیبین

 المللبین استراتژیک گیریجهت بر قابلیت بازاریابی اینترنتی و المللبین استراتژیک گیریجهت بر اطالعات

 .نشد گزارش مثبت و معنادار
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 مقدمه. ۱

 یخود در کشورها یابیبازار اتیاز سهم فروش و سود خود را از عمل یقسمت هاشرکتاز  یاریبس
دارد.  ایکنندهتعییننقش  یخارج یبه بازارها هاشرکت شیها در گرا. فرصتآورندمی دست به گرید

 یمناسب در بازارها هایفرصتو وجود  یداخل یدر بازارها یکاف هایفرصتبرخوردار نبودن از 
و باال  یناخالص داخل دیآمدن تول نیاست. پائ المللیبین یابیبه بازار شیگرا یعامل اساس ،یخارج

به بازار  شیعوامل گرا گریاز د دکنندگانیآن بر دوش تول ینیو سنگ یدر هر کشور اتیرفتن مال
 یاگذاروجود دارد که صادرات، و المللیبین یورود به بازارها یبرا یمختلف هایروشاست.  یخارج

 یساخت / قراردادها یدر دست، قراردادها دیقرارداد کل ت،یریقرارداد مد ،یندگینما یاعطا از،یحق امت
 .است هاآن نیتراز مهم یصنعت یهمکار نامهتوافقو  المللیبین یفرع

و  سکیرساده، با حداقل  یروش صادرات ،المللیبین یمختلف ورود به بازارها هایشیوه انیاز م
کسب درآمد  یدر راستا هاآنو  شودمی استفاده هاشرکت یاز سواست که و مهم  یاساس حالدرعین

 تعداد ند.توسعه صادرات داربر  یاز آن همواره سع یناش یایمزا ریو به خاطر سا یکاف یو منابع مال
، خصوصبه. دارند تأکید هاشرکت المللیبین هایفعالیتدر  نترنتیا تیبر اهم هاپژوهشاز  ایفزاینده

 توسعهشرکت را  المللیبینبازار  و[ 8] کندمی تیحما صادرکنندگان المللیبیناز توسعه  نترنتیا
اطالعات  یدسترس تیاثر مثبت در قابل یدارا نترنتیکه ا دهدمینشان  هاپژوهش .[93] دهدمی

در بهبود عملکرد شرکت  نیو همچن المللیبین یدر بازارها وکارکسب هایشبکهشرکت و توسعه 
 به هاشرکت ایمزایای فراوانی بر نترنتیا با استفاده از المللیبینبدیهی است که بازاریابی  .[39] است
 عبارت است از:که  آوردمی وجود

 است؛ ترهزینهکمو  ترسریع، ترآسانتحقیقات بازاریابی از طریق اینترنت ـ 
 ؛اینترنتمدیریت صحیح اطالعات از طریق ـ 
 ؛در وقت و تالش جوییصرفه، هاهزینهکاهش ـ 
 ؛برند شرکت ترهزینهکمو  تروسیعمعرفی ـ 
 ؛با تولیدکنندگان کاالها و مشتریان ترآسانو برقراری ارتباطات بهتر و  هاواسطهحذف ـ 
 .[00] جهانیبه بازارهای  ترسریعحذف مرزهای جغرافیایی و دسترسی ـ 
 تیو موانع مختلف فعال هامحدودیتتوسعه صادرات موارد متعددی در ارتباط با  ینظر یمبان در

 طوربه توانندمیاخص  طوربهاعم و موانع بازاریابی صادراتی  طوربهصادراتی  موانع .صادرات وجود دارد
از  ایمجموعه) افزارسختاستفاده از اینترنت کاهش یابد. اینترنت مرکب از  واسطهبه توجهیقابل
و  است( شمولجهان)وب  افزارنرمدر ارتباط هستند( و  باهمشبکه  صورتبهالکترونیکی که  هایرایانه
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فناوری  توسعهخاصی دارد که امکان ایجاد همگرایی بین دو روند توسعه اطالعات و  هایویژگی
موضوعات در تجارت و آموزش  برانگیزترینبحثو  ترینمهمارتباطات را ایجاد کرده است. اینترنت از 

و  هاپژوهشبا کندی  کهطوریبهبازرگانی است. سرعت توسعه بازاریابی الکترونیکی بسیار باال است، 
در حال تحول و  سرعتبهنیست. مشخص است که بنیادهای تجاری  همسنگ آنانتشار نتایج 

دانست که تغییرات  هارسانه ترینمنهپردااستقرار در نقاط پویای جدید است و لذا اینترنت را باید از 
 [.4]است  دهبازاریابی و توسعه ایجاد کر یحوزهرا در  شماریبی

آن  هایقابلیتاز  توانندنمیعدم آشنایی با اینترنت و بازاریابی اینترنتی  دلیل به هاشرکتایران  در
. است المللیبینکردن ورود به بازارهای  ترآساناینترنت  هایقابلیت ترینمهماستفاده کنند. یکی از 

 عامل اصلی نفوذ در بازار است ترینمهماز  تأثیراینترنت به دلیل ارزان بودن و گسترده بودن قدرت 
خود را در این بازار به  هایتوانمندیو حداقل زمان  راحتیبه توانندمیکوچک  هایشرکت[ 91]

 یبرا یبه راه ازین یحضور در بازار جهان یمتعدد برا اریمنابع بس باوجود رانیمعرض دید قرار دهند. ا

 .خود دارد داتیمحصوالت و تول ترآسانو  مؤثرتر یمعرف
و  رشد راهبردهایبر  ینترنتیا یابیبازار تأثیر یعبارت است از بررس ،پژوهش نیا هدف ،درواقع

در  ینترنتیا یابیبازار تیاستفاده از ظرف. رانیا یبرتر صادرات هایشرکت المللیبینبازارهای  توسعه
مربوط به فضای  هایفعالیتاز  یمیدر حال رشد بوده و بخش عظ شدتبه ریاخ هایسالدر  رانیا

از  ارییبس روازایننوظهور است؛  رانیدر ا یابیبازار گونهاینبه خود اختصاص داده است.  امجازی ر
پژوهش  نیا یپرسش اصل درواقعقرار نگرفته است.  لیو تحل موردبررسیهنوز  یابینوع بازار نیابعاد ا

 :نمود انیصورت ب نیبه ا توانمیرا 
 المللیبینراهبردهای رشد و توسعه بازارهای بر  تأثیری چه ،ینترنتیا یابیبازار هایقابلیت

 دارد؟ یصادرات هایشرکت

 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی. ۲
های شرکت رانیمد یدغدغه تریناساسیبه  ،یابیبازار یدرزمینهعملکرد  نیبهتر یارائه امروزه

مختلف، به عملکرد برتر دست  هایفناز  گیریبهرهتا با  کوشندمی هاآنمبدل شده است.  یدیتول
 عنوانبه المللیبین یبه سمت بازارها متوسط وهای کوچک شدن و حرکت شرکت المللیبین. ابندی
. است توسعهدرحال یکشورها یاز عوامل رشد و توسعه اقتصاد یکی نیو همچن اتیاز ضرور یکی

و  پیداکرده یشتریصادرات، رشد ب راه از یخارج یبه بازارها یبا دسترس یمؤسسات اقتصاد
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 سودو  کنندمیعرضه  یو خارج یبه بازار داخل یبهتر تیفیمحصوالت خود را با ک وسیلهبدین

 .است ینترنتیا یابیبازار ،یخارج یبه بازارها یابیدست هایفناز  یکی. آورندمیبه دست  یشتریب
. شودمیشناخته  زین تالیجید یابیوب و بازار یابیبازار ن،یآنال یابیبه نام بازار ینترنتیا یابیبازار

وجود ندارد که هدف از آن، گسترش  هاآندر اساس  یتفاوت چیداشته و ه یکسانی یعبارات معنا نیا
 وکاال  اندنرس یبرا یتجار هایفعالیتبه  اصوالًفروش کاالست.  زانیم شیبازار فروش و افزا

 شودمیالملل گفته بین یابیکسب سود بازار منظوربهکشورها  ریدر سا انیکشور به مشتر کی خدمات
[07]. 

مطالعه از  نیهستند. ا هاشرکترشد مهم برای  هایاستراتژیو توسعه محصوالت بازار از  نفوذ
 پژوهشگران. کندمیعملکرد صادرات شرکت استفاده  گیریاندازه کی عنوانبهرشد بازار صادرات 

ها پژوهش اکثر. کنندمیوابسته استفاده  ریمتغ عنوانبهاز ابعاد رشد بازار  معموالً المللیبین یابیبازار
 نیدر ا یاما موفق به آزمون تجرب المللیبینبازار  رشدمثبت بر  تأثیرای دار نترنتیکه ا دهدمینشان 

 .[03] رابطه نشده است

صادرکننده  هایشرکتبرای رشد صادرات  نترنتیکه ا کندمی شنهادیپ چنینهمپژوهش  نیا
با  تا با استفاده از گسترش دادن مرزهای خود فراتر از مرزهای کشور سازدمیفراهم  یفرصت ،یرانیا

 چرایی کنند. دایرا پ المللیبینو  یداخل انیو انتشار اطالعات، فرصت تعامل مکرر با مشتر یدسترس
 یابیهای بازاردر فعالیت نترنتیپاسخ گفت که استفاده از ا توانمیگونه فرصت را این نیجاد ایا

 دهدمینشان  هاخاص شود. پژوهش یابیبازار تیمنبع در داخل سازمان با قابل کی صورتبه تواندمی
بازار  هایپژوهش نندما هاییفعالیت راهاز  هاشرکتصادرات  جیبر نتا ینترنتیا یابیبازار هایقابلیتکه 

به اطالعات بازار با  عیسر یدسترس نترنتی، امثالعنوانبه. گذاردمیمثبت  تأثیرو توسعه روابط/ شبکه 
به  نی. همچنشودمی گیریتصمیمکه منجر به بهبود  کندمیباال در سراسر جهان فراهم  تیفیک

 .[3۳] شودمیشرکت منجر  کی یو خارج یتوسعه روابط داخل لیتسه

 تی، قابلانیمشتر ازهاییو ن هاخواستهاز  شترییدرک ب لیبازار برتر به دل گیریجهتبا  هاشرکت
به عملکرد  یابیاز رقبای خود برای دست ترگستردهبازار  طیو استراتژی، الزامات کانال، و مح بیرق

است  ییدانش و توانا کی یدهندهنشان تیظرف نیا. [90] باشندمی شترییب ازیدارای امت وکارکسب
 ارشانیدر اخت کارآمدو  مؤثر صورتبهرا  رانیکه اطالعات مربوط به مد سازدمیرا قادر  هاشرکتکه 

 .بگذارند
و استفاده از اطالعات در  آوریجمعشرکت برای  کی تیقابل ،المللیبین درزمینهسو و  گرید از

خود و رشد و عملکرد  یرقابت تیاز موقع یباعث کسب آگاه ان،یو مشتر یمورد بازارهای صادرات
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شامل سنجش از  طالعاتا آوریجمععملکرد صادرات و  نیب ارتباط .[90] است شرکتالمللی بین
بازار و  هایفرصتبازار برای آگاه شدن از  هایشرکتبه اطالعات  یدسترس، یتیریبازار و درک مد

اعضای کانال و  ،المللیبین انیکسب اطالعات در مورد مشتر نیو همچن یابیدانش بازار تیتوسعه قابل
 گذاریقیمت هایاستراتژیمحصول و  سعهصادرات مانند تو یابیهای بازاربرای فعالیت زیرقبا است و ن

 استراتژیک ماتیشرکت در تصم قیدق گیریجهتامر، باعث کمک به  نیهم [09] مهم است

 .خواهد شد راهبردی()
سازمان  یاستراتژ نیو تدو یابیبازار هایفعالیتهستند که بر  یاصول کیاستراتژ هایگیریجهت

 روندمیبه کار  ،شودمیمناسب که منجر به عملکرد بهتر  یرفتارها جادیا یو برا گذارندمی تأثیر
را  یاساس یرهاو باو هاارزشبا استفاده از مجموعه  وکارکسبرفتار  تیهدا یالبته چگونگ. [01]

 استراتژیک هایگیریجهت رامونیکه پ یابیبازار های. پژوهشافتیدر فلسفه سازمان  توانمی
 .[1] داردتمرکز  یابیمفهوم بازار سازیپیادهبا  گرایی بازاربر حفظ  عمدتاً، شودمیانجام  راهبردی()

 
 بر یابیهای بازارقابلیت تأثیر مروربه یدر پژوهش ،(9310محمد ) حاج. داخلی هایپژوهش پیشینه

 یابیاعمال بازار یبرا نانیاز آن است که کارآفر یپژوهش حاک جهیپرداخت. نت یسازمان کارآفرینی
از بازار  یحیصح یابیدارند تا بتوانند ارز هاشایستگیاز  ایمجموعهبه توسعه  ازیموفق، ن ینیکارآفر

 جدیدیخود توسعه دهند. دهقانان و  وکارهایکسب تیرا جهت موفق یابیداشته باشند و طرح بازار
 هایبنگاهدر  یتخصص یابیهای بازاربر قابلیت کیاستراتژ هایگرایش تأثیر ی( به بررس9314)

های کوچک و ارشد شرکت رانیاز مد نفر 93۳ شان،یا یکوچک و متوسط پرداختند. جامعه آمار
به  هاداده لیتحل جیدر شهر تهران بوده است. نتا کنندهپاکو  ندهیمواد شو ٔ  درزمینهمتوسط فعال 

بر  یمثبت و معنادار تأثیر ییگرا بیو رق گراییمشتری کهنشان داد  یروش معادالت ساختار
معنادار  یتخصص یابیهای بازاربر قابلیت ییگرا ینوآور تأثیراما  ؛دارند یتخصص یابیهای بازارقابلیت

 .نبود

بر عملکرد صادرات با استفاده از  یابیهای بازاراثر قابلیت ،(9314) همکارانو  یلیاسماع خیش
 ،پژوهش نی. در اقراردادند وتحلیلتجزیهکردستان را مورد  یدیهای تولشرکت یابیمنابع مشخص ارز

مختلف با  هایبخشدر  یدیهای تولعملکرد صادرات شرکت یبر رو یابیهای بازارقابلیت ریتأث
 شدهتعیینپژوهش  یاساس میمفاه یبر کدگذار یمبتن جی. نتادیگرد یاستفاده از منابع مشخص بررس

 هایکانال ،یصادرات هایمحرک قبیلپژوهش نشان داد که همه عوامل از  نیا جیو نتا هایافتهاست. 
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در عملکرد  کنندهتعیینعوامل  عنوانبه یرقابت تیو مز ،یتجربه صادرات ،یمشکالت صادرات ع،یتوز

 .صادرات مطرح هستند
و بهبود عملکرد  یرقابت تیمز جادیرا بر ا یابیهای بازارقابلیت تأثیر( 9314و همکاران ) یصالح

 هایظرفیت، نشان داد که یادشدهپژوهش  جی. نتاقراردادندشرکت در پژوهش خود موردبررسی 
عملکرد  دو مشابه بر بهبو زمانهم طوربهداشته و  یرقابت تیمز جادیبر ا یمعنادار تأثیر یابیبازار

 .ندارد یرقابت تیمز جادیبر ا یمعنادار تأثیراست اما عملکرد  تأثیرگذار زیشرکت ن
 یمال پذیریانعطافو  یابیبازار یاتیهای عملقابلیت یرابطه ی( به بررس9314) دریاییو  یعبدالباق

بر بازده سهام  یاتیهای عملکه قابلیت دهدمینشان  یادشدهپژوهش  هاییافتهپرداختند.  هاشرکت
و  یابیبازار هایفعالیت ریمتغ نیمثبت دارد. همچن تأثیرسهام  یبر سودآور یدارد. ول یمنف تأثیر

 .احراز نشده است یآن بر سودآور ریمثبت داشته؛ اما تأث تأثیرسهام  یفروش بر بازده
 کیالکترون در فروشوب  یابیبازار تیعوامل مؤثر بر موفق لی( در تحل9310و همکاران ) یرجوع
و ارزش  ایو مزا نهیاقالم محصول، هز تیریمد ،یکه حق انتخاب مشتر دندیرس جهینت نیکتب، به ا

 کیناشران الکترون دگاهیکتب از د کیالکترون درفروش تأثیرگذارعوامل  نیترمهم ان،یمشتر یبرا

 .هستند
 

را در کنار  یابیهای بازارقابلیت تأثیر ی( در پژوهش0۳96) 9تاکاتا .خارجی هایپژوهش پیشینه
موردبررسی  یابیبازار بر عملکرد شرکت در بازار شیصنعت و گرا یروهایهمچون ن یگرید یرهایمتغ

بر عملکرد شرکت  یابیهای بازارقابلیت میمستق تأثیرموضوع بود که  نیا دهندهنشان جیقرار داد. نتا
موضوع است  نیاز ا یحاک جینتا نیواضح و متعادل بوده است. همچن کامالً ،موردبررسی یدوره یط

 .است یابیهای بازاردر عملکرد شرکت، قابلیت رییتغ جادیعامل ا ترینمهمکه 

به  شیعملکرد شرکت و گرا ،یابیبازار تیقابل یرهایمتغ انیم یرابطه( 0۳96) 0جاوالگی و مارتین
 تأثیرشدت رقابت  یانجیپژوهش با در نظر گرفتن نقش م نی. در اقراردادندرا موردبررسی  ینیکارآفر

(، در 0۳90و همکاران ) انتویبر عملکرد شرکت مثبت و معنادار گزارش شد. آر یابیبازار تیقابل
و عملکرد شرکت پرداختند.  ینوآور تیظرف ک،یاستراتژ یمنابع انسان تیریمد یبه بررس یپژوهش

، استدر ارتباط  ینوآور تیبا ظرف یمثبت طوربه کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمد هنشان داد ک جینتا

 .دارد یعملکرد نوآورانه اثر مثبت و معنادار یخود بر رو نوبهبهکه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Takata
 

2. Martin & Javalgi 
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 یحوزهرا بر عملکرد شرکت در  یابیهای بازارقابلیت تأثیر گرید ی( در پژوهش0۳90) 9الحربی
های پژوهش منابع مهم شرکت و قابلیت نی. در اقراردادو صادرات موردبررسی  المللیبین یابیبازار
قرار گرفتند.  یابیدر عملکرد صادرات دارند، مورد ارز یدیکه نقش کل دکنندهیهای تولشرکت یابیبازار

 ی( هم در بررس0۳94) 0یاگسی و نالکاسی. استمحقق  نیا اتیفرض یاز اثبات تمام یحاک جینتا
 جهینت نیبر منابع، به ا یمبتن دگاهیبر عملکرد صادرات با استفاده از د یابیهای بازارقابلیت راتیتأث

اطالعات  نیرقبا و استفاده از ا عاتبه بازار و اطال یدسترس هایمکانیسمموفق  تیریکه مد اندرسیده
 عملکرد صادرات است. یبر رو یمثبت تأثیرات یدارا

 
 :پژوهش متغیرهای عملیاتی و مفهومی تعاریف

 اینترنتی بازاریابی قابلیت -
 بازاریابی یا وب تحت بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی آن به که اینترنتی بازاریابی مفهومی: قابلیت

 اطالق ینترنتبا کمک ا خدمات ارائه و محصوالت فروش کسب درآمد، به شود،می گفته آنالین

 شود.می
 کلیه شامل بلکه شود،می اینترنتی بازاریابی شامل تنهانه چراکه است وسیعی اینترنتی حوزه بازاریابی

 .[30]است  دور راه از دیگر وسایل و ایمیل با استفاده از هاو بازاریابی هافعالیت
های تبلیغات و بازاریابی، قابلیت بازاریابی اینترنتی با استفاده از شاخصعملیاتی: در این پژوهش، 

، موردبررسی 3الملل و خریدهای بازار، مدیریت بازاریابی بینخدمات پس از فروش و پشتیبانی، پژوهش
 .[97و  4] گیردقرار می

 اطالعات بودن دسترس در -
 طوربه که است بازاریابی قابلیت یک تیصادرا بازارهای در اطالعات بودن دسترس مفهومی: در

 صادرات جدید و فعلی بازارهای رشد باید شود کهمربوط می یک شرکت اقتصادی اهداف به مستقیم

 .[0] دهد افزایش را
های اطالعات در مورد بازار عملیاتی: در این پژوهش، در دسترس بودن اطالعات با استفاده از شاخص

المللی، اطالعات در المللی، اطالعات در مورد مشتریان بینالمللی، اطالعات در مورد رقبای بینبین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Alharbi 

2. Nalcacia & Yagci 

3. Purchasing 
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و  4] گیردی قرار میالمللی موردبررسکنندگان بینالمللی و اطالعات در مورد تأمینمورد منابع بین
97]. 

 المللیبین کیاستراتژ گیریجهت -

 یاستراتژ نیو تدو یابیبازار هایفعالیتهستند که بر  یاصول کیاستراتژ هایگیریمفهومی: جهت
به کار  ،شودمیمناسب که منجر به عملکرد بهتر  یرفتارها جادیای و برا گذارندتأثیر میسازمان 

 .[01]د رونمی
رسانی خدماتتعهد به های با استفاده از شاخص کیاستراتژ هایگیریجهت در این پژوهش،عملیاتی: 

و  انیمشتررسانی به کارگیری هر دو منابع مالی و انسانی در خدماتالمللی، تعهد به بهبین انیمشتر به
ورود به در  المللیبین تیریتجربه مدو اهمیت به  رشد به کارکنان به تیاهمالمللی، بین یبازارها
 .[97] گیردالمللی موردبررسی قرار میبین یبازارها
 المللیبین یابیهای بازارقابلیت -

در درک تغییرات و انجام  آن هایتواناییو  هامهارت ،شرکت المللیبین بازاریابی هایمفهومی: قابلیت
برای  و بودهمبتنی بر دانش فنی خاص شرکت که  است المللیبین در بازار هافعالیتاثربخش 

 هاشرکتبه این قابلیت  .یا انتشار نیست انتقالقابل راحتیبه همچنین است؛ آفرینارزشمشتریان 
 .[0۳] ریسک ناشی از عدم آشنایی با نهادهای بازار خارجی را کاهش دهند کندمیکمک 

 هایشبکهاستفاده از های المللی با استفاده از شاخصبین بازاریابی قابلیت عملیاتی: در این پژوهش،
، روابط موجود تیتقو یبرا یتجار هایشبکهاستفاده از ی، مشتر المللیبینحفظ رابطه  یبرا یتجار

 یتجار هایشبکهاز  دیجد استفادهمدت و طوالنیتوسعه روابط  یبرا یتجار هایشبکهاستفاده از 
 .[97] گیردالمللی موردبررسی قرار میبین انیکسب مشتر یبرا

 المللیبینبازار  توسعه وراهبردهای رشد  -
شرکت  کیاست که در آن  یندیسطح خود، فرا ترینسادهدر  ،المللیبین یابیرشد بازارمفهومی: 

 ترین. پیچیدهکند گیریتصمیمکشورش  یمرزها یخود در ورا یابیبازار ختهیدر مورد آم دیبا یتجار
شرکت در سراسر جهان  یابیبازار یو هماهنگ کردن استراتژ یدیتول واحد جادیشامل ا نیز سطح آن،

 .[97] است
 شیافزاهای المللی با استفاده از شاخصبینبازار  ایتوسعه رشد راهبردهای عملیاتی: در این پژوهش،

 یدر بازارها دیجد انی/ کاهش مشتر شیافزا، دیجد المللیبین یدر بازارها دیجد انیمشتر، / کاهش
موردبررسی قرار  موجود المللیبین انیمشترکلی فروش با استفاده از  شیافزاو  موجود المللیبین
 [97] گیردمی
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 پژوهش شناسی روش. 3

راهبردهای بر بازاریابی اینترنتی  هایتأثیر قابلیت یبررس) تحقیقدقت در محتوای موضوع این  با
دریافت که تحقیق فوق را با توجه به  توانمی( یصادرات هایشرکت المللیبینرشد و توسعه بازارهای 

استفاده خواهد شد.  یصادرات هایشرکت یسازمان هایفعالیتاینکه از نتایج آن در جهت بهبود 
ماهیت نیز، جزء  ازنظرکرد.  بندیدستهکاربردی  هایپژوهشهدف، آن را جزء  ازنظر توانمی

درصدد است تا با گردآوری  پژوهشگر؛ چراکه است یاز نوع همبستگ یپیمایش یتوصیف هایپژوهش
 ینترنتیا یابیکه اقدام به بازار یرانیا یبرتر صادرات هایشرکتاز  ایگستردهمتنوع و  ،یاطالعات واقع

چون روابط بین  یباشد. از طرف هاآنموفقیت  یبرای ارزیاب ذکرشدهآزمون مدل  نبال، به داندکرده

 .گیرندمیقرار  یهمبستگ هایپژوهش زمرهدر حال سنجش هستند، پس در  پژوهشمتغیرهای 
 

 در .است شده انجاممیدانی و  ایکتابخانهپژوهش به دو طریق  این. هاداده گردآوری ابزار و روش
و  ایکتابخانه هایروشموضوع و پیشینه پژوهش از  خصوص گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات

مصاحبه و  زین پژوهشاین  گیریاندازهابزار  شدهاستفادهاز روش میدانی  هاداده آوریجمع یبرا
 است. ینترنتیپرسشنامه ا

 
 ITو فروش، پژوهش توسعه و  یابیبخش بازار رانیآماری این پژوهش، مد جامعه. آماری جامعه

 یعرصهدر  یداخل نظرانصاحب( و اندکرده ینترنتیا یابیکه اقدام به بازار) صادراتیبرتر  هایشرکت
 ینیز، از نوع تصادف مورداستفاده گیرینمونهکاال هستند. روش  ینترنتیفروش و صادرات ا

 رانیا یبرتر صادرات هایشرکت یبر رو شدهانتخابرو، مدل  شی. در پژوهش پاست شدهبندیطبقه
 ستیاست که ل رانیسازمان توسعه تجارت ا صیتشخ زی. مالک برتر بودن ناست گرفت موردبررسی

 سشنامه. تعداد پرکندمی یرا منتشر نموده و ساالنه آن را بروز رسان یشرکت برتر صادرات 6۳۳حدود 
 .است یبرتر صادرات یاز کل شرکت هاسهم آن طبقه  زانیبه هر طبقه، بسته به م یعیتوز

 
از چارچوب  شدهاستخراج یرهایمتغ یبرا نمودارسازی یپژوهش، نوع مدل. پژوهش مفهومی مدل
پژوهش  هایشاخص و هامؤلفهابعاد،  م،یمفاه رندهیمدل دربرگ ،دیگرعبارتبهپژوهش است.  ینظر

 .[94] است
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های صادراتی، المللی بر رشد بازار شرکتبازاریابی اینترنتی بین ریتأثی با انجام مطالعات در حیطه
 زویو مت یانکی( و ب0۳90) و همکاران زویمت نیشیپ هایتحقیقاز متغیرها و شاخص های پژوهش 

 ینترنتیا یابیبازار هایقابلیت، (9شکل ) و همکاران زویمت یهاپژوهش. طبق شدندگرفته( 0۳96)
 هایگیریجهتاز  ییسطح باال یکه شرکت دارا شودمی المللیبین رشدمنجر به  غیرمستقیم طوربه

 .است المللیبینشبکه  هایتواناییو  المللیبین کیاستراتژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [97] پژوهش مفهومی مدل. 9 شکل

 
درون  یداخل گرید هایقابلیت جادیشرکت در ا ییتوانا ینترنتیا یابیبازار هایقابلیت ،طورکلیبه

 المللیبینبازار  ایتوسعه بر رشد راهبردهای یمثبت تأثیرخود  نوبهبهکه  دهدمی شیشرکت را افزا
 یدسترس یبر رو ینترنتیا یابینکته است که بازار نیا انگریز بین ویو مت یانکیمطالعات ب شرکت دارد.

و رشد بازار  یتجار هایشبکهخود بر توسعه روابط  نوبهبه، که گذاردمی تأثیر یاطالعات صادرات
 ، بیانگر مدل مفهومی این پژوهش است.9شکل  رد.گذامی ریصادرات تأث
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 هایافته و هاداده تحلیل. 4
 هیبر پا یمعادالت ساختار سازیمدلپژوهش از  هایفرضیه نیو همچن یآزمون مدل مفهوم یبرا

به کار گرفته شد.  SmartPLS افزارنرممنظور  نیاست. بد شدهاستفاده یمربعات جزئ نیروش کمتر
 جینتا است. شدهدادهنشان 3و  0 هایشکلپژوهش، در  یبعد از آزمون مدل مفهوم افزارنرم یخروج
معنادار  رهایاز مس یکه با توجه به شکل برخ بوده 0شکل  صورتبه ی،معادالت ساختار سازیمدل

معنادار نبوده که  زین گرید یمرتبط با آن است و برخ هیشدن فرض رفتهیپذ دهندهنشانبوده و 

 هاداده تحلیل وبررسی خالصه نتایج  طوربه 9جدول  .مرتبط با آن است هیرد شدن فرض دهندهنشان
 بر اینترنتی بازاریابی قابلیت تأثیر بر مبنی اول فرضیه پژوهش، هاییافته . بر اساسدهدمیرا نشان 

بازه  از خارج که (t-valu=771/4)بحرانی  ضریب مقدار به توجه با اطالعات بودن در دسترس
 .شودمی پذیرفته درصد 11 احتمال با فرضیه این است، [-16/9 ,16/9]

 توجه با المللبین استراتژیک گیریجهت بر اینترنتی بازاریابی قابلیت تأثیر بر مبنی دوم فرضیه

 .شودمی رد است، [-16/9 ,16/9]بازه  در که(  ۳68/۳) بحرانی ضریب مقدار به
 به توجه با المللیبین بازاریابی هایقابلیت بر اینترنتی بازاریابی قابلیت تأثیر بر مبنی سوم فرضیه

 با فرضیه این ،[ است-16/9 ,16/9بازه ] از خارج که( t-value= 181/0) بحرانی ضریب مقدار

 .شودمی پذیرفته درصد 11 احتمال
 با المللبین استراتژیک گیریجهت بر اطالعات بودن در دسترس تأثیر بر مبنی چهارم فرضیه

 این است، [-16/9 ,16/9بازه ] از خارج که (t-value= 677/3) بحرانی ضریب مقدار به توجه

 .شودمی پذیرفته درصد 11 احتمال با فرضیه
المللی با های شبکه بینالملل بر قابلیتگیری استراتژیک بینفرضیه پنجم مبنی بر تأثیر جهت

است، این فرضیه  [-16/9 ,16/9]که خارج از بازه  (t-value=163/7)توجه به مقدار ضریب بحرانی 
 .شوددرصد پذیرفته می 11با احتمال 
توسعه بازار  راهبردهای رشد و بر المللبین استراتژیک گیریجهت تأثیر بر مبنی ششم فرضیه

 است، [-16/9 ,16/9]بازه  در که( t-value= 893/۳) بحرانی مقدار ضریب به توجه المللی، بابین

 شود.می رد
الملل با توجه به المللی بر رشد و توسعه بازار بینهای شبکه بینفرضیه هفتم مبنی بر تأثیر قابلیت

است. این فرضیه با  [-16/9 ,16/9]که خارج از بازه ( t-value= 9۳7/4) مقدار ضریب بحرانی
 شود.درصد پذیرفته می 11احتمال 
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 یین(تع یبو ضر یرمس یبضرا دهنده)نشان پژوهش یکیمدل گراف .0شکل 
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 اهداده یلو تحل یج بررسینتا .9جدول 

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه. 5
 و صنعت های مختلفبخش در وسیعی صورتبه اطالعاتی هایسامانه و اطالعات فناوری امروزه

 .گیرندمی قرار مورداستفادهها هزینه کاهش چنینهم و رقابت قدرت و سود افزایش منظوربه تجارت
 برآورده برای و شناسایی را کنندگان خوداستفاده هایخواسته و نیازها تا کنند سعی باید هاشرکت
 در مثبت تجربه یک به منجر که ایجاد کنند را محصوالتی ها،خواسته و نیازها آن ارضای و ساختن
 را اینترنتی بازاریابی موفقیت بر مؤثر باید عوامل حوزه این متخصصین بنابراین،. شود کنندهاستفاده

 این از حاصل نتایج. نمایند نهادینه خود وکارکسبراهبرد  تدوین و طراحی در را هاآن و شناسایی
( 0۳96گیرد. بیانکی و متیوز ) قرار مورداستفاده اینترنتی، برنامه بازاریابی طراحان برای تواندمی تحقیق

 بودن دسترس در مثبت تأثیرگذاری اینترنتی بازاریابی هایقابلیت در پژوهش خود عنوان کردند که
قرار  تأثیرصادرات تحت  بازار رشد و وکارکسب شبکه روابط توسعه خود نوبهبه که صادرات، اطالعات

 دهد.می

 متغیربر  متغیراثر  هافرضیه
 ضریب

 مسیر
T نتیجه آماره 

 اول فرعی
 یابیبازار هایقابلیت
 ینترنتیا

در دسترس بودن 
 اطالعات

 یدأیت 771/4 0۳0/۳

 دوم فرعی
 یابیبازار هایقابلیت
 ینترنتیا

 یکاستراتژ گیریجهت
 المللیبینراهبردی( )

 رد ۳68/۳ ۳9۳/۳

 سوم فرعی
 یابیبازار هایقابلیت
 ینترنتیا

 یابیبازار هایقابلیت
 المللیبین

 تائید 181/0 010/۳

 چهارم فرعی
در دسترس بودن 

 اطالعات
 یکاستراتژ گیریجهت

 المللیبینراهبردی( )
 تائید 677/3 384/۳

 پنجم فرعی
 یکاستراتژ گیریجهت

 المللیبینراهبردی( )
 یابیبازار هایقابلیت

 المللیبین
 تائید 163/7 073/۳

 ششم فرعی
 یکاستراتژ گیریجهت

 المللیین( ب)راهبردی
رشد و توسعه  راهبردهای
 المللیبینبازار 

 رد 893/۳ 934/۳

 هفتم فرعی
 یابیبازار هایقابلیت

 المللیبین
رشد و توسعه  راهبردهای
 المللیبینبازار 

 تائید 9۳7/4 030/۳
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و  استدر این موضوع یکسان  شدهانجامهای با نتایج اکثر پژوهش طورکلیبهنتایج این پژوهش 
این است که در بازاریابی اینترنتی هرچند نوع صنعت و همچنین فرهنگ هر کشور  یدهندهنشان

 قریباً تکنند مثبت این ابزار در موفقیت صادرات کمک می تأثیر، عواملی که به وجودبااین استمتفاوت 
های صادراتی کمک با ایجاد مزیت رقابتی از این طریق به رشد بازار شرکت توانمیو  باشندمیمشابه 

 کرد.
( 9316) میرمحمدینتایج پژوهش پیش رو، تا حد زیادی نیز منطبق با نتایج پژوهش مهرعلی و 

فرش ایران  المللیبینگسترش بازار  یبر رو ینترنتیا یابیبازار هایقابلیت ریتأثی بررسدر راستای 
 بودن دسترس در روی بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیتکه  داد نشان است. نتایج تحقیقات ایشان

رشد  و المللیبین راهبردی() استراتژیک گیریجهت ،المللیبین بازاریابی هایقابلیت اطالعات،

 گیریجهت روی بر اطالعات بودن دسترس در .دارد تأثیر المللیبینراهبردهای رشد و توسعه بازار 
 بر هاشرکت المللیبین استراتژیک گیریجهت تأثیر داشته و البته هاشرکت المللیبین استراتژیک

 .دارد تأثیر المللیبین بازاریابی هایقابلیت و المللیبینتوسعه بازار  راهبردهای رشد و روی

( است. 9310) قاسمینتایج تحقیق پیش رو، در راستای نتایج تحقیقات محمدحسینی و  همچنین
 با استفاده از اینترنتی بازاریابی هایقابلیت تأثیرتحقیقات محمدحسینی و قاسمی پیرامون بررسی 

 هایشرکت صادرات رشد بر صادرات بودن اطالعات در دسترس و شبکه تجارت ارتباطات
 لیزرل افزارنرم با استفاده اززعفران مشهد بوده است. طبق نتایج این تحقیق که  یصادرکننده

 متغیر دو با استفاده از بازار صادرات رشد بر اینترنتی بازاریابی قابلیت مثبت تأثیرشد،  وتحلیلتجزیه
 رسید. اثبات به میانجی
 صادراتی اثربخشی موجب اینترنتی بازاریابی هایقابلیت وجود پژوهش این هاییافته اساس بر
 این در پژوهش اجرایی این و تجربی مساعدت .شودمی ایران 16 سال نمونه صادرکننده هایشرکت

 هایقابلیتبه  پویا، رویکردی گرفتن پیش در با توانندمی مدیران آن، هاییافته اساس بر که است
 هایقابلیت و توانمندسازی کارآفرینی، هایحوزه یتوسعه یمنزلهبه استراتژیک اقدامات بازاریابی،

 .کنند نوآوری تدوین

 بتوانند تا گیرند قرار موردتوجه صادرات عرصه در مندنظام فرآیندهایی عنوانبه باید مفاهیم این
 .کنند مساعدت المللبین بازار رشد ارتقای و سازمان راهبردی اهداف به پیشبرد
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 که اندبوده تأثیرگذار افراد پاسخگویی بر نحوه گرمداخله متغیرهای دارد امکانتحقیق.  محدودیت
 در .است نشده پرداخته آن به پژوهش حوزه گستردگی و کمبود امکانات علت به پژوهش این در

 همین .هستند تحقیق جدانشدنی جزء هامحدودیت ،شودمی انجام که هاییپژوهش تمامی

 این از نیز تحقیق این .سازدمی فراهم آتی تحقیقات برای را شرایط که شودمی باعث هامحدودیت
 نبود. مستثنا قاعده
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