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چکيده
شناخت استراتژیهای محصول بازار چالشي جدّی برای پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیك بازار ایجاد کرده است .این
پژوهشگران نيازمند کسب اطالعات در مورد رقبا و قابليت های داخلي شرکت (قابليت های بازاریابي) ،جهت شناخت استراتژیهای
محصول بازار هستند .این در حالي است که رابطه استراتژیهای محصول -بازار شرکت با قابليتهای بازاریابي و عملکرد ،کمتر
مورد بررسي قرار گرفته است .پژوهش حاضر ،به دنبال بررسي تأثير ابعاد مختلف استراتژی محصول -بازار شامل رهبری
هزینه ،تمایز و قلمرو محصول-بازار بر قابليتهای بازاریابي شامل قابليتهای تخصصيشده و معماری بازاریابي و رابطه آنها
با عملکرد بازار است .جامعه آماری پژوهش کليه شرکتهای صادرکننده و واردکننده از گمرکات جمهوری اسالمي ایران است.
ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری دادههای الزم ،برای آزمون  7فرضيه این پژوهش ،پرسشنامه است .پرسشنامهها در بين
 571نماینده شرکت صادرکننده و واردکننده از چهار حوزه نظارتي گمرکات کشور (هرمزگان ،خوزستان ،سيستان و بلوچستان
و بوشهر) توزیع و جمعآوری شد .دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج
حاصل از تجزیه و تحليل دادهها نشان داد که استراتژیهای رهبری هزینه ،تمایز و قلمرو محصول -بازار بر قابليتهای معماری
و تخصصيشده بازاریابي تأثير مثبت و معنيداری دارند .همچنين ،رابطه بين قابليتهای معماری و تخصصيشده بازاریابي با
عملکرد بازار مثبت و معنيدار است .نتایج آزمون مدل نيز نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبي برخوردار است.
واژههای کلیدی :استراتژی محصول ،استراتژی تمایز ،رهبری هزینه ،قلمرو محصول ،قابليتهای تخصصيشده بازاریابي ،قابليت-
های معماری بازاریابي

مقدمه
هدف اصلي مدیران از سودآور نمودن سازمان ،حداکثر کردن عملکرد بلندمدت است .استراتژیهای تمایز ،رهبری هزینه
و قلمرو ميتوانند عملکرد سازمان را بهبود بخشند (پاورس و هن .)2775 ،1چگونه ميتوان استراتژیهای محصول-
بازار تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار را به منظور ایجاد قابليتهای بازاریابي و دستيابي به عملکرد بازار
بکار گرفت (ورهایس و همکاران .)2773 ،2درک بهتر استراتژیهای محصول -بازار چالش خاصي را برای پژوهشگران
استراتژی و سازمان ایجاد مينماید ،چرا که نياز به اطالعات سودمند در مورد رقبا و قابليتهای داخلي شرکت (از جمله
قابليتهای بازاریابي) افزایش ميیابد (دی و ونسلي.)1377 ،3
یافتههای تحقيقات متعددی نشان ميدهند که قابليتهای بازاریابي ابزار مناسبي برای بکارگيری استراتژی محصول-
بازار بوده و به عملکرد بازار بهتر ميانجامد (ورهایس و همکاران .)2773 ،پژوهش دی )1335( 4اهميت برقراری ارتباط
بين استراتژیهای محصول -بازار تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار با قابليتهای بازاریابي را نشان داد.
ورهایس و هارکر )2777( 5بيان ميکنند که واحدهای کسب و کار بازار محور قابليتهای بيشتری از واحدهای کسب
و کار رقبا ،که بازار محوری کمتری دارند ،نشان ميدهند و عملکردشان نيز از واحدهای کسب و کار رقبا باالتر است.
بلسا و ریپورلس )2777( 6بيان ميکنند که شواهد تجربي از روابط مثبت بين قابليتهای بازاریابي و عملکرد اقتصادی
بينالمللي شرکتها حمایت کردند .تاریخچه صادرات نشان ميدهد جهت همراستا شدن با محيط بازار صادرات و
استفاده از استراتژیهای محصول -بازار ،آندسته از قابليتهای سازماني اهميت دارند که از طریق دانش صادرات و
از طریق قابليتهای معماری بازاریابي ایجاد ميشوند .مدیران قابليت برنامهریزی بازاریابي در مورد صادرات را با
فرآیند ترکيب قابليتهای تخصصيشده بازاریابي کاری در ارتباط ميدانند (مورگان 7و همکاران.)2779 ،
این پژوهش به دنبال بررسي رابطه بين ابعاد مختلف استراتژی محصول -بازار شامل رهبری هزینه ،تمایز و قلمرو
محصول -بازار با قابليتهای بازاریابي شامل قابليتهای تخصصيشده و معماری بازاریابي و بررسي رابطه اینها بر
عملکرد بازار در ميان شرکتهای صادر کننده و وارد کننده از گمرکات کشور جمهوری اسالمي ایران است .در نتيجه،
این پژوهش به مدیریت استراتژیك نشان ميدهد که چگونه شرکت ميتواند استراتژیهای محصول -بازار خود را از
طریق تخصيص بهينه منابع بازاریابي ،که به توسعه قابليتهای تخصصيشده و معماری بازاریابي ميانجامد ،بکار
گيرد و چگونه این قابليتهای بازاریابي ،عملکرد بازار را بهبود ميبخشند .در ابتدا به بيان مباني نظری پژوهش
(استراتژی محصول -بازار شامل تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار ،قابليتهای بازاریابي و عملکرد بازار)
پرداخته و بعد از آن پيشينه پژوهش (رابطه بين استراتژی رهبری هزینه ،تمایز ،قلمرو محصول -بازار با قابليتهای
بازاریابي و رابطه ميان قابليتهای بازاریابي و عملکرد بازار) را مورد مداقه قرار ميدهيم.

شرح و بیان مساْله
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به نظر ميرسد هدف محوری تحقيقات مدیریت استراتژیك درک اثرات اقتضایي استراتژی بر روی عملکرد شرکت است
(زت و اميت .)2777 ،8در ادبيات مدیریت استراتژیك ،بيان ميشود که استراتژیهای کسب و کار انتخاب قلمرو
محصول -بازار 9را تحت تأثير قرار ميدهند (راجراتنام و چونکو .)1334 ،10تالشها برای عملياتي کردن و آزمون
مفاهيم مبتني بر منابع ،تمایل به شکل دادن روابط مستقيم بين دارایيهای استراتژیك دروني و نتایج بازار دارند (کللند
و همکاران .)2772 ،11در مورد تأثير استراتژی محصول -بازار بر قابليتهای بازاریابي و تاثير آنها بر عملکرد بازار
تحقيق زیادی صورت نگرفته است.
مدل استراتژیهای محصول -بازار تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار بطور گستردهای حوزه غالب تفکر در
مدیریت استراتژیك و بازاریابي شده است .سالها است که شرکتها ترکيب این استراتژیها را بکار ميبرند .بيشتر
پژوهشها در مورد استراتژیهای محصول -بازار در داخل مرزهای کشورها انجام گرفته است و تحقيقات کمي به
اجرای این استراتژیها در بازارهای خارجي پرداختهاند .این تحقيقات اندک در مورد بکارگيری استراتژیهای محصول-
بازار در حوزه صادرات ،ابزاری را فراهم کرده که شرکتها بتوانند در بازارهای خارجي دارای مزیت رقابتي شده و
صادرات موفقي داشته باشند (ساالوو و هاليکاس.)2773 ،12
مسأله اینست که چگونه یك شرکت ميتواند استراتژی محصول -بازار خود را از طریق تخصيص بهينه منابع بازاریابي
که به توسعه قابليتهای تخصصيشده بازاریابي و قابليتهای معماری بازاریابي ميانجامد تدوین نماید و چگونه
قابليتهای بازاریابي عملکرد بازار را بهبود ميبخشند.

اهمیت ،ضرورت و اهداف تحقیق
بر اساس دیدگاه مبتني بر منابع عدم تجانس در سطوح ،ارزش ،غير قابل تقليدی ،و غير قابل جانشين بودن منابع و
قابليتهای شرکتها علت اصلي تفاوتهای عملکرد ميان آنها است (ورهایس و مورگان .)2774 ،13اخيراً ،تحقيقات دیدگاه
مبتني بر منابع بيشتر بر روی نتایج فرایندهای آرایش منابع ،که اغلب قابليتهای سازماني ناميده ميشوند متمرکز شده
است .تحقيقات مختلف جریاني را آشکار ميکنند که بواسطه آن بتوان توضيحات نظری در اینباره ارائه کرد که چگونه
بعضي شرکتها با آرایش منابع در دسترس به گونهای بهتر از رقبا بر ناکارامدی منابع خود غلبه ميکنند.
بخش مهم از فلسفه قابليتهای دیدگاه مبتني بر منابع ،ارزش گسترش قابليتهای سازماني را بعنوان ابزارهائي برای
بکارگيری استراتژیهای شرکت آشکار ميکند (ورهایس و همکاران .)2773 ،دستيابي به شناخت کافي از بازار و کنترل
منابع ارزشمند مزیت رقابتي ،همچون قابليتهای بازاریابي ميتواند شواهدی واقعي برای مدیران در راستای تشخيص
نياز به بهبود قابليتها فراهم کند (ورهایس و مورگان .)2774 ،کار تجربي کمي در ارزیابي اینکه قابليتهای بازاریابي
شرکت به کاربرد استراتژیهای محصول -بازار کمك ميکنند ،انجام شده است .بعالوه ،ناکارآمدی روابط تحقيقات
تجربي و نظری در ارتباط با ترکيب قابليتها بوسيله نوبرت )2777( 14آشکار شده است .همچنين از ادبيات دیدگاه
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مبتني بر منابع آشکار است که هيچ تمرکزی بر روی قابليتهای بازاریابي و استراتژی در تحقيقات دیدگاه مبتني بر
منابع قبلي صورت نگرفته است.
در ليست نوبرت ( )2777در مورد بررسيهای تحقيق دیدگاه مبتني بر منابع تجربي هيچ شکلي از قابليتهای بازاریابي
بعنوان ابزاری برای بکار بردن استراتژی محصول -بازار نشان داده نشده است .بنابراین ،درک چگونگي تأثير استراتژی
محصول -بازار بر قابليتهای بازاریابي و تأثير قابليتهای بازاریابي بر عملکرد بازار برای شرکتها از اهميت بسياری
برخوردار است.
هدف اصلي این تحقيق بررسي تأثير استراتژی محصول -بازار و قابليتهای بازاریابي شرکت بر عملکرد بازار است.
اهداف دیگر تحقيق حاضر به شرح ذیل است:

 تبيين رابطه بعد تمایز استراتژی محصول -بازار و قابليتهای تخصصيشده بازاریابي؛
 تبيين رابطه بعد تمایز استراتژی محصول-بازار و قابليتهای معماری بازاریابي؛

 تبيين رابطه بعد رهبری هزینه استراتژی محصول -بازار و قابليتهای تخصصيشده بازاریابي؛
 تبيين رابطه بعد رهبری هزینه استراتژی محصول -بازار و قابليتهای معماری بازاریابي؛
 تبيين رابطه بعد قلمرو استراتژی محصول -بازار و قابليتهای تخصصيشده بازاریابي؛
 تبيين رابطه بعد قلمرو استراتژی محصول -بازار و قابليتهای معماری بازاریابي؛
 تبيين رابطه قابليتهای تخصصيشده بازاریابي و عملکرد بازار؛
 تبيين رابطه قابليتهای معماری بازاریابي و عملکرد بازار.

مبانی نظری
درون هر سازماني دو دسته قابليت وجود دارد یك دسته از قابليتها بطور ذاتي در درون سازمان وجود دارند و دسته
دیگر در شرایط پویای محيطي ایجاد مي شوند .روابط بين این قابليتها پيچيده بوده و ترکيب پيچيدهای در یك سازمان
نوپا و محصول -بازارها ایجاد ميکند (یونگ-انگ و اسپيکت-جونز.)2773 ،15ارتباط بين استراتژیهای محصول -بازار
شرکت با قابليتهای بازاریابي و عملکرد ،کمتر به بحث گذاشته شده است (ورهایس و همکاران.)2773 ،
از یك طرف تحقيقات مختلفي به بررسي رابطه بين استراتژیهای محصول -بازار و قابليتهای بازاریابي پرداختهاند،
از آنجمله ميتوان از تحقيقات انجام شده توسط دی ( )1335و ورهایس و هارکر ( )2777نام برد .از طرف دیگر،
تحقيقات متعددی به بررسي رابطه بين قابليتهای بازاریابي و عملکرد پرداختهاند ،از این تحقيقات ميتوان به تحقيقات
انجام شده توسط یونگ انگ و اسپيکت -جونز ( ،)2773اکدنيز 16و همکاران ( )2777و چندین پژوهش دیگر اشاره کرد.
اما از آنجا که مدل ارائه شده توسط ورهایس و همکاران ( )2773تنها مدلي است که ابعاد مختلف استراتژی محصول-
بازار ،قابليتهای بازاریابي و عملکرد بازار را بطور همزمان در بر ميگيرد و از طرفي در برگيرنده تمامي متغيرهای
مورد بررسي این پژوهش است ،مدل مذکور در انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .در این مدل استراتژی
محصول -بازار شامل تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار بوده و قابليتهای بازاریابي در بر گيرنده قابليت-
های معماری و تخصصيشده بازاریابي است.
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نگاره .1استراتژی محصول -بازار ،قابلیتهای بازاریابی و عملکرد بازار (ورهایس و دیگران)9002 ،

استراتژی محصول -بازار
این استراتژی رویکرد سازمان را در انتخاب بازار برای ارائه کردن محصوالت و خدمات تعيين مي کند .سازمان
استراتژیهای محصول -بازار را به منظور بکارگيری استراتژی رقابتي مورد استفاده قرار ميدهد.
راس و موریسون )1332( 17بيان ميکنند که استراتژیهای محصول -بازار شامل ابعاد چهارگانهای هستند :نوآوری
پيچيده ،تمایز بازاریابي ،قلمرو محصول -بازار و کنترل محافظهکارانه هزینهها .بعالوه ،دی و ندونگادی )1335( 18هفت
استراتژی محصول -بازار را مورد توجه قرار دادند :فرآیند کم هزینه ،خدمات برتر ،داللي و واسطهگری قوی ،کمترین
هزینه تحویلدهي ،قلمرو بازار گسترده ،تمرکز بر تقسيم بازار و خصوصيات نوآورانه .رایت و همکاران )1334( 19بيان
ميکنند که سه بعد موقعيتي استراتژی محصول -بازار شامل هزینههای باالو نوآوری /تمایز پایين؛ هزینههای پایين و
نوآوری /تمایز پایين؛ و هزینههای پایين و نوآوری /تمایز باال ميشود.
برمبنای پژوهشها و گونهشناسيهای مختلف و با توجه به عموميت داشتن ابعاد رهبری هزینه ،تمایز و قلمرو
محصول -بازار در استراتژی محصول -بازار (دساربو 20و همکاران ،)2772 ،در این پژوهش استراتژی محصول-
بازار را شامل ابعاد سه گانه رهبری هزینه ،تمایز و قلمرو محصول -بازار قلمداد ميکنيم.
استراتژیهای محصول -بازار

تمایز21

شرکتهایي که استراتژی تمایز را بر ميگزینند ،ميتوانند گروههای مشتریاني را شناسایي کنند که مزایایي فراتر از
مزایای محصوالت غيرمتمایز ميخواهند .این مشتریان تمایل دارند مزایای کافي برای کسب ارزش بيشتر بدست آورند.
به منظور توسعه بهتر منابع ،جهت حمایت از تمایز در سطح محصول -بازار ،شرکتها نياز به قابليتهای بازاریابيای
دارند که آنها را قادر سازد بطور مداوم بسته های مزیت خواسته شده را به مشتریان تحویل داده و بازارهای جدیدی
را توسعه دهند (دی و ونسلي.)1377،22
17. Roth & Morrison
18. Day &Nedungadi
19. Wright et al
20. DeSarbo
21. Differentiation
22. Day & Wensley

فرایند تمایز ممکن است به طرق زیر بدست آید:



با شناسایي دقيق تفاوتهای بين تقسيمات بازار گوناگوني که در آنها فعاليت مي کنيم.
با طراحي محصول یا خدمت به گونه ای که نياز هر بخش بازار تأمين شود و تغيير آن در زمان مورد نياز به
طریقي که محصوالت و خدمات به بهترین شکل ممکن نيازهای بخشبندیهای مختلف را تأمين کنند.

منابع تمایز ميتوانند شامل هر یك از مباحث زیر شوند:













ویژه بودن محصول یا خدمت؛
مزیت عملياتي یا وظيفهای؛
کيفيت قابليت ،رقابت و رهبری؛
ارائه خدمات متمایز به مشتری؛
کيفيت محصول یا خدمت؛
کيفيت توزیع یا دسترسي؛
طرح و سبك؛
استفاده از سرمایه دانشي یا معنوی؛
کيفيت تکنولوژی؛
کيفيت نوآوری؛
کيفيت زنجيره تأمين؛
کيفيت جهاني ،بينالمللي و قابليت بينالمللي.

استراتژی محصول -بازار رهبری

هزینه23

استراتژی رهبری هزینه ،تالش شرکت برای ایجاد مزیت رقابتي با دستيابي به هزینه حداقل در صنعت را بيان ميکند.
شرکتها در بکارگيری استراتژی رهبری هزینه بر کنترل شدید هزینهها و اثربخشي هزینهها در تمام حوزههای عملياتي
تمرکز ميیابند(آمواکو-گيومپا و آکوا.)2777 ،24
سازمان برای اینکه به توليدکننده ای با حداقل هزینه در صنعت تبدیل شود ،از یك یا همه منابع دستيابي به مزیت از
طریق هزینهها استفاده مي کند .اگر سازماني بتواند به رهبری هزینه دست یافته و آن را حفظ نماید ،به فعالي باالتر از
سطح متوسط در صنعت خود تبدیل ميشود.
دستيابي به رهبری هزینه از روشهای گوناگوني بدست ميآید .این روشها شامل توليد انبوه ،توزیع انبوه ،صرفهجویي
ناشي از مقياس ،تکنولوژی ،طراحي محصول ،بهينهسازی منابع و دسترسي به مواد خام ميشوند (آلن و هلمز،25
.)2772
دستيابي به مزیت هزینه به هشت طریق ممکن ميباشد (گرانت:)1334 ،26



مقياس اقتصادی؛
یادگيری اقتصادی؛
23. Cost Leader
24. Amoako-Gyampah& Acquaah
25. Allen & Helms
26. Grant



تکنولوژی فرایند؛



طراحي محصول؛






طراحي فرایند؛
بهينهسازی ظرفيت؛
هزینههای درونداد؛
تفاوتهای در کارایي عمليات که از طریق یادگيری 27حاصل ميشود.
استفاده گسترده از استراتژی رهبری هزینه ،زماني مناسب است که مقياس و قلمرو اقتصادی با اهميت بوده و قابل

حصول است و از طرفي تمایز محصول نيز مشکل باشد (ساالمون و اش ،2779 ،28ص ص .)192-195
استراتژی محصول -بازار قلمرو29

استراتژی محصول -بازار قلمرو بيانکننده ميزاني است که شرکت استراتژی تقسيمات بازار /بازارهای خود را در
عمل بکار ميگيرد (ورهایس و همکاران .) 2773 ،باید توجه کنيم که قلمرو استاندارد وابسته به عوامل گوناگوني است
که شامل ماهيت محصول ،بازار هدف و عوامل محيطي و بازار خاص شرکت ميشود (دیامانتوپالس و دیگران،30
.)1334
ویلسون و

گيليگان31

( )2774بيان ميکنند که

اَبل32

قلمرو را از منظر سه بعد تعریف کرده:

 .1گروههای مشتریاني که ميخواهيم به آنها خدمت کنيم.
 .2نيازهایي از مشتری که ميخواهيم تأمين کنيم.
 .9تکنولوژی مورد نياز برای تأمين این نيازها.
استراتژیهای ویژه هر بخشبندی ممکن است بطور متمایز مزیت ارزش را براساس هزینه ،فایده 33و استراتژیهای
رهبری هزینه عرضه کنيم .استراتژیهای تمایز ممکن است بيشتر بر مبنای استراتژیهای ویژه بخشبندیها مزیت
ارزش را ایجاد کنند چرا که این امر فرصت های برابری جهت ارتقاء ارزش ارائه مي کند و از طرفي ریسك بخشبندی
کمتری دارد (موردن ،2777 ،34ص .)474
مزیت استراتژیك
کم

زیاد

خدمت

بخشبندی ،جایگاهیابي یا

مزیت ارزش

تمایز محصول یا

استراتژیهای ویژه

زیاد

تمرکز
استراتژیهای مبتني بر

محصوالت (موردن ،9002 ،ص )605
نگاره  .9مزیت استراتژیک و ارزش در بازار
رهبری هزینه
هزینه ،بازاریابي فایده

کم
27

. Residual
. Salaman & Asch
29
. Product-Market Scope
28

30

. Diamantopoulos et al
. Wilson & Gilligan
32
. Abell
33
. Commodity
34
. Morden
31

قابلیتهای بازاریابی

35

موفقيت شرکت ،وابسته به توسعه قابليتها و ارتباطاتي است که برای شرکت منحصربهفرد هستند و در ميانمدت تا
بلندمدت حفظ ميگردند .دی ( )1335قابليتهای سازمان را به چهار دسته تقسيم کرد )1 .قابليتهای دروني -بيروني36؛
این قابليتها به شرکت اجازه ميدهند که هزینههای خود را پایين نگهدارد و /یا عرضههای خود را از عرضههای رقبا
متمایز کند )2 .قابليتهای بيروني -دروني37؛ اینها اطالعات مهمي را برای شرکت فراهم مي کند و اجازه ميدهند به نحو
بهتری پاسخگوی تغييرات در نيازهای مشتریان باشد .این قابليتها به شرکت اجازه ميدهند بطور اثربخشتر از قابليت-
های دروني -بيروني بهرهبرداری نماید؛  )9قابليتهای بازاریابي؛ اینها به شرکت اجازه ميدهند از قابليتهای دروني-
بيروني و بيروني -دروني با اجرای اثربخش برنامههای بازاریابي مزایایي بدست آورد؛  )5قابليت تکنولوژی اطالعات؛
این قابليت به شرکت اجازه ميدهد تا بطور اثربخش اطالعات بازار را در ميان همه بخشهای وظيفهای ترویج دهد.

نقش قابليت های بازاریابي بعنوان منبع مزیت رقابتي پایدار قبالً در رشته استراتژی بازاریابي مورد بحث قرار گرفته
است .ورهایس و مورگان )2774( 38قابليتهای بازاریابي را به هشت گونه تقسيمبندی کردند .این عوامل عبارتند از:
توسعه محصول؛ قيمتگذاری ،مدیریت کانال ،ارتباطات بازاریابي ،فروش ،مدیریت اطالعات بازار ،برنامهریزی بازاریابي
و پيادهسازی بازاریابي .مورگان و همکاران ( )2779و ورهایس و همکاران ( )2773قابليتهای بازاریابي را به دو زیر
مجموعه قابليتهای تخصصيشده و معماری بازاریابي تقسيم نمودند.
در این پژوهش قابليتهای بازاریابي به دو دسته قابليتهای تخصصيشده بازاریابي و معماری بازاریابي تقسيم مي-
شوند.
قابلیتهای تخصصیشده بازاریابی

39

ایده اصلي دیدگاه مبتني بر منابع سازمان یکپارچهسازی و افزایش مجموعهای از شایستگيها ،منابع و قابليتهای
تخصصيشده است .منابعي که در مدت زمان طوالني شکل ميگيرند یا مستلزم دارائيهای تخصصيشده

هماهنگ40

(برای مثال ،در واحد بازاریابي) و ویژه شرکت و سازمان هستند به آساني ایجاد یا بازتوليد 41نميشوند .اما از آنجایي
که این منابع به آساني تقليد نميگردند ،ارزش سرمایهگذاری در آنها بسيار زیاد است (ساالمون و اش ،2779 ،ص .)31
قابليتهای تخصصيشده بازاریابي فعاليتهای یکنواخت کاری مبتني بر آميخته بازاریابي هستند .این قابليتها شامل
عواملي همچون تبليغات و ترفيعات ،فروش شخصي ،روابط عمومي ،قيمتگذاری و توزیع ميشوند .این قابليتهای
روزانه مبتني بر آميخته بازاریابي نقشي محوری در فعاليتهای بازاریابي ایفا مينمایند (چانگ و دیگران.)2773 ،
قابليتهای تخصصيشده بازاریابي بطور وظيفهای بر قابليتهای ایجاد شده حول دانش تخصصيشدهای که بوسيله
کارکنان بازاریابي نگاه داشته ميشود ،تمرکز دارد .این قابليتها نشان دهنده فعاليتهای بازاریابي همچون ارتباطات
. Marketing Capabilities

35

36

. Inside-Out
. Outside-In
38
. Vorhies&Morgan
39. Specialized Marketing Capabilities
37

40. Co-Specialized
41. Reproduce

بازاریابي ،فروش شخصي ،قيمتگذاری ،توسعه محصول و در صنایع کاالمحور ،توزیع ميباشند (ورهایس و همکاران،
.)2773
قابلیتهای معماری

بازاریابی42

قابليتهای سازماني تنها مجموعههایي از فعاليتهای یکنواخت نيستند (هرچند بطور محدود یا گسترده این گونه تعریف
شدهاند) .از اینرو در کنار فعاليتهای تکراری ،روابط معماری ميان قابليتهای تخصصيشده برای رسيدن به کارایي
و هماهنگي وجود دارد (دوسي 43و دیگران ،2772 ،ص .)29
هندرسون و کالرک )1337( 44تفسير کامالً متفاوتي از شایستگيهای هستهای ارائه مينمایند .مفهوم قابليت "معماری"
که توجه مستقيمي به دانش مورد نياز جهت آرایش مجدد و اثربخش دارد ،ظرفيت سازماني مورد نياز برای طراحي
مجدد روابط بين خردهمجموعههایي 45از فعاليتهای یکنواخت و عملياتي را فراهم ميکند (دوسي و همکاران ،2002 ،ص
.)971
قابليتهای معماری بازاریابي ،قابليتهایي هستند که مستقيماً هماهنگکننده قابليتهای تخصصيشده بازاریابياند.
بنابراین این قابليتها بر آرایش منابع جهت دستيابي به اهداف محصول -بازار تمرکز دارند .قابليتهای معماری
بازاریابي مکانيزم مورد نياز برای اطمينان از فعاليتهای سطح برنامه بازاریابي را فراهم ميکنند.
قابليتهای معماری بازاریابي خود را در قابليتهای تخصصيشده بازاریابي نشان ميدهند و بطور اثربخش برای
تأمين نيازمندیهای مربوط به استراتژی شرکت آرایش ميیابند (ورهایس و همکاران.)2773 ،
عملکرد

بازار46

رول استادز )1337( 47بيان ميکند که عملکرد کسب و کار رابطه پيچيده بين هفت معيار عملکرد است:
 )1اثربخشي ،انجام کار درست در زمان درست.
 )2کارایي ،مربوط به فرایند تبدیل است.
 )9کيفيت ،نشاندهنده مفهوم گستردهتری است و شامل سيستمهای باالی

جریان48

(عرضهکنندگان) ،منابع درونداد،

فرایند تبدیل ،توليد واقعي و سيستمهای پایين جریان( 49کيفيت دریافتي مشتری) ميشود.
 )5بهرهوری ،نسبت بين جریانات درونداد و برونداد بهرهوری است.
 )4محيط کاری ،محيطي است که سازمان در آن فعاليت مينماید و از آن تأثير پذیرفته و بر آن تأثير ميگذارد.
 )2ظرفيت نوآوری ،این ظرفيت عنصری کليدی برای اطمينان از رقابتپذیری بلندمدت است.
42. Architectural Marketing Capabilities
43. Dosi
44. Henderson & Clark's
45. Sub-Assemblies
46. Market Performance
47. Rolstadas
48. Upstream
49. Downstream

 )7سودآوری ،هدف بهينه کسب و کار سودآوری است.
عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکيب اثربخش همه عناصر داخلي سازمان است .این ترکيب ما را قادر ميسازد
که با تغيير سریع ترجيحات مشتریان و عوامل پویای بازار هماهنگ شویم).باکر و دیگران .)1333 ،50هامبرگ و
همکاران )1333( 51جنبه های مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوری ،سهم بازار ،رضایت مشتری و

وفقپذیری52

ميدانند .پژوهشهای گوناگوني نشان ميدهند شرکتهایي که قادر به تشخيص سهم بازار و رشد فروش هستند و
وضعيت بازارشان را بدون کاهش سودآوری بهبود ميبخشند ،ميتوانند به عملکرد باالتری دست یابند (ورهایس و
همکاران.)2773 ،

پیشینه پژوهش
ارتباط بین استراتژی رهبری هزینه ،تمایز و قلمرو محصول -بازار با قابلیتهای تخصصیشده و معماری
بازاریابی
پژوهشهای گوناگوني نشان ميدهند که ارتباط معنيداری بين خصوصيات سازماني و استراتژیهای رهبری هزینه و
تمایز وجود دارد (تورگای و کاریبو .)2777 ،53شرکتهائي که بر استراتژی تمایز تأکيد ميکنند ممکن است قابليتهای
بازاریابي کاملي نسبت به شرکتهایي که تنها بر بعد هزینه استراتژی محصول -بازار تأکيد ميکنند ،داشته باشند (گلدن
و دیگران.)1334 ،54
پژوهش سوینك و هگارتي )1337( 55نشان داد که استراتژی تمایز شامل تمایز در قيمت ،بازاریابي و تمایز در نوآوری،
رابطه مثبتي با قابليتهای توليدی دارد .نتایج پژوهش سولبرگ و دیوری )2777( 56نشان داد که استراتژیهای عمومي
پورتر شامل تمایز ،تمرکز و رهبری هزینه بطور مستقيم و غيرمستقيم از طریق استراتژیهای بازاریابي بينالمللي بر
عملکرد شرکت تأثير ميگذارند .یافتههای پژوهش ورهایس ( )1339نشان داد که بين استراتژی تمایز و فعاليتهای
یکنواخت (قابليتهای تخصصيشده بازاریابي) رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد.
نتایج پژوهش مورگان و همکاران ( )2779نشان داد که قابليتهای معماری بازاریابي از استراتژی تمایز محصول-
بازار با جمعآوری اطالعات از محيط بازار و استفاده بهينه از این اطالعات پشتيباني ميکنند .از این رو ،تمایز محصول-
بازار باعث ارتقاء قابليتهای معماری بازاریابي ميشود .یافتههای پژوهش ورهایس و همکاران ( )2773نشان داد که
هر دوی قابليتهای معماری و تخصصي شده بازاریابي از بعد تمایز استراتژی محصول -بازار تأثير ميپذیرند.
بنابراین ،بر اساس مباحث فوق فرضيات اول و دوم این پژوهش بدین شکل تدوین ميشوند:
فرضيه اول :شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست ميیابند.
فرضيه دوم :شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
در حقيقت ،برای دستيابي به اهداف استراتژی مبتني بر هزینه شرکت ،دستيابي به قابليتهای معماری و تخصصيشده
بازاریابي کارآمد الزم است ،بگونهای که مشتریان بتوانند از ارائه محصول آگاهي حاصل کرده و بدانند که کجا ميتوانند

50. Baker et al
51. Homburg et al
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کاال یا خدمت را به قيمتهای رقابتي بدست آورند (راست و دیگران .)2772 ،57نتایج پژوهش مورگان و همکاران ()2779
نشان داد که دانش تجربي و اطالعاتي با قابليتهای تخصصيشده و معماری بازاریابي و عملکرد بازار رابطه مثبت و
معنيداری دارند.
پژوهش ورهایس ( )1339نشان ميدهد که رابطه مثبت و معنيداری بين استراتژی رهبری هزینه و فعاليتهای یکنواخت
(قابليتهای تخصصيشده بازاریابي) وجود دارد .نتایج پژوهش چو 58و دیگران ( )2777نشان داد روابط مثبتي بين
قابليت هستهای شامل قابليت کارآفریني ،قابليت تخصصيشده و معماری بازاریابي و قابليت نوآوری با استراتژیهای
رقابتي رهبری هزینه ،تمرکز و تمایز وجود دارد.
بنابراین ،بر اساس مباحث مطروحه فرضيات سوم و چهارم این پژوهش تدوین شوند:
فرضيه سوم :شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست
ميیابند.
فرضيه چهارم :شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه ،به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
قابليتهای معماری بازاریابي به شرکتها اجازه ميدهند که اقدام به جمعآوری اطالعات بازار ،رویههای بخشبندی
برنامه و هماهنگ کردن آرایش منابع انساني و سرمایهای الزم در کنار استراتژیهای بخشبندی (قلمرو محصول-
بازار) نمایند .قابليتهای تخصصيشده بازاریابي برای اینکه شرکتها را قادر سازند که به توسعه عرضههایي به
منظور برطرف کردن نيازهای بخشبندیها براساس برنامه بازاریابي ،ارتباطات بازاریابي هدف با خریداران در بخش-
بندیها ،بکارگيری سياستهای قيمتگذاری مناسب ،توسعه ترفيعات ،و تالشهای توزیع و فروش متمرکز جهت تأمين
نيازهای مشترک خریداران در بخشبندی اقدام کنند ،مورد نيازند( .ورهایس و دیگران.)2773 ،
نتایج پژوهش ورهایس و هارکر ( )2777نشان داد استراتژیهای کسب و کار تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول
بازار با قابليتهای معماری و تخصصيشده بازاریابي و عملکرد ارتباط معنيداری دارند .پژوهش ورهایس و همکاران
( ) 2773در دو مطالعه (در یك صنعت و در چند صنعت) انجام شد که نتایج بطور کلي روابط مثبت و معنيدار بين
استراتژی محصول -بازار واحد استراتژیك کسب و کار (تمایز ،رهبری هزینه و قلمرو محصول -بازار) ،قابليتهای
بازاریابي (قابليتهای معماری و تخصصي شده ،همچنين ترکيب اینها) و عملکرد واحد کسب و کار (اثربخشي بازار و
بدنبال آن جریان نقدی مورد نظر یکساله) را مورد تأیيد قرار داد.
بر اساس مباحث فوق ،فرضيات پنجم و ششم این پژوهش به شرح ذیل تدوین ميشوند:
فرضيه پنجم :قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي مي شود.
فرضيه ششم :قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي ميگردد.
ارتباط بین قابلیتهای معماری و تخصصیشده بازاریابی با عملکرد بازار
ادبيات بازاریابي و مدیریت استراتژیك عمومي بيان ميکنند که قابليتهای شرکت در تعدادی از حوزههای وظيفهای
ميتواند به عملکرد مثبتمنتهي شود (مور و فایرهارست .)2779 ،59قابليت بازاریابي ایجادکننده تصویر مارک قوی است
که به شرکتها اجازه ميدهد محصولي با عملکرد باالتر را توليد کنند( .نس و دیگران.)2777 ،60
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نتایج پژوهش یونگ انگ و اسپيکت -جونز ( )2773نشان داد که بعضي از اجزاء قابليتهای معماری و تخصصيشده
بازاریابي رابطه معنيداری با عملکرد باالی توليدکننده ندارند .نتایج همچنين روابط مثبت و معنيدار غير مستقيم قابليت-
های بازاریابي با عملکرد باالی توليدکننده را مورد تأیيد قرار داد.
بر اساس مباحث فوق فرضيه هفتم این پژوهش بدین طریق تدوین ميشود:
فرضيه هفتم :سطوح باالتر قابليتهای تخصصيشده بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد.
اکدنيز 61و همکاران ( )2777نتيجه گرفتند که روابط بين قابليتهای بازاریابي و عملکرد شرکت معنيدار و مثبت است.
هدف پژوهش بلسا و ریپولوس )2777( 62بررسي رابطه مثبت قابليتهای معماری و تخصصيشده بازاریابي با عملکرد
بينالمللي شرکت بود .این رابطه ممکن است مستقيم یا غيرمستقيم باشند .قابليتهای بازاریابي بر تعهد بينالمللي و
انتخاب شيوه ورود به بازارهای بينالمللي (واردات ،صادرات ،اعطای امتياز ،بستن قراداد )63تأثير ميگذارند .از این
طریق قابليتهای بازاریابي بر عملکرد بينالمللي تأثير غيرمستقيم ميگذارند .ورهایس و همکاران ( )2773نشان دادند
که بين قابليتهای معماری و عملکرد بازار رابطه مثبتي وجود دارد.
بر اساس مباحث فوق فرضيه هشتم این پژوهش به شرح ذیل تدوین ميشود:
فرضيه هشتم :سطوح باالتر قابليتهای معماری بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد.

روش تحقیق
در این پژوهش ،از روش توصيفي و پيمایشي استفاده شده است.دادههای ميداني که جنبة مقطعي دارند ،با ارسال
پرسشنامه به نمایندگان شرکتهای صادرکننده و واردکننده از طریق گمرکات کشور جمهوری اسالمي ایران گردآوری
شد .جامعةآماری کليه شرکتهایي است که در شش ماهه اول سال  1977و شش ماهه دوم سال 1388از طریق گمرکات
جمهوری اسالمي ایران اقدام به صادرات و واردات کردهاند .متغير مستقل در این پژوهش ،استراتژیهای محصول-
بازار تمایز ،رهبری هزینه ،قلمرو محصول -بازار و قابليتهای معماری و تخصصيشده بازاریابي است .متغير وابسته،
عملکرد بازاراست.روش نمونهگيری مورد استفاده در این تحقيق ،روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای است .بدین
صورت که از ميان  7حوزه نظارتي گمرک در کشور جمهوری اسالمي ایران ،تعداد  5حوزه نظارتي گمرک انتخاب و
پرسشنامههای مربوط به هر حوزه نظارتي در شرکتهای صادرکننده -وارد کننده از آن حوزه (نمونهگيری تصادفي
ساده) توزیع شد 7 .حوزه نظارتي گمرک در کشور عبارتند از :هرمزگان ،آذربایجان شرقي ،خراسان رضوی،
خوزستان ،گيالن ،آذربایجان غربي ،بوشهر و سيستان و بلوچستان که جمعاً دارای  122دفتر یا اداره گمرکي هستند.
(وب سایت گمرک جمهوری اسالمي ایران 5.)1973 ،حوزه نظارتي منتخب سيستان و بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان و
خوزستان هستند.
ابزار تحقيق ،پرسشنامه استانداردی است که در تحقيق ورهایس و همکاران ( )2773به کار گرفته شد و شامل 24
سوال با مقياس  7درجهای ليکرت ميباشد .بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه با سطح اطمينان  7934درصد و خطای
 974 ،7974بدست آمد .تعداد  277پرسشنامه توزیع گردید که  521پرسشنامه (نرخ برگشت  )7923برگشت داده شد
اما به دليل ناقص بودن تعدادی از پرسشنامهها نهایتاً  571پرسشنامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
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برای تعيين اعتبار و روایي متغيرها از روش اعتبار صوری و محتوایي و برای بررسي پایایي پرسشنامهها از ضریب
آلفای کرونباخ که برای سواالت چند مقياسي استفاده ميشود ،بهره برده شد .ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده که
در جدول  1به تفکيك متغيرهای طرح شده در تحقيق ارائه شده است ،ضرایب نسبت ًا مطلوبي بوده و نشاندهنده پایا
بودن پرسشنامههای فوق برای کاربرد مورد نظر و ارزیابي متغيرها است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
ضـــریـب آلفـای کرونباخ

قلمرو محصول -بازار قابليتهای تخصصي-

استراتژی تمایز

رهبری هزینه

2

5

2

79722

79753

79727

متغيرها
تعداد شاخصها
مقدار آلفای کرونباخ

قابليتهای معماری

عملکرد بازار

شده بازاریابي

بازاریابي

2

5

9

79727

79772

79777

یافتههای توصیفی
نمودارهای دایرهای مربوط به تعداد شرکتهای منتخب از هر استان ،تحصيالت افراد ،نوع فعاليت شرکتها ،صادر
کننده یا وارد کننده بودن شرکتها ،در این بخش ارائه ميشود .یافتههای توصيفي مربوط به زمينه فعاليت شرکتها
برحسب صادرات -واردات در نمودار  1ارائه شده است.

نمودار .1زمینه فعالیت شرکتها بر حسب صادرکننده -واردکننده بودن

 55972درصد شرکتها هم در صادرات و هم در واردات 92973 ،درصد در زمينه صادرات و  13974درصد در زمينه
واردات فعالاند.نمودار  2درصد شرکتهای منتخب از هر حوزه نظارتي را نشان ميدهد.

نمودار  .9درصدشرکتهای منتخب از هر حوزه نظارتی

نمودار  2نشان ميدهد که  95922درصد شرکتهای منتخب در حوزه نظارتي هرمزگان 29955 ،درصد در حوزه
نظارتي خوزستان 21927 ،درصد در حوزه نظارتي بوشهر و باالخره  27977درصد در حوزه نظارتي سيستان و
بلوچستان قرار دارند .درصد ميزان تحصيالت افراد پاسخدهنده در نمودار  9نشان داده شده است.

نمودار .3درصد میزان تحصیالت افراد پاسخدهنده

نمودار  9نشان ميدهد که  77922درصد افراد پاسخدهنده تحصيالت دیپلم تا فوق ليسانس داشتند 13974 ،درصد
پاسخدهندگان تحصيالت زیر دیپلم و  9975درصد پاسخگوها تحصيالت باالتر از فوق ليسانس داشتند .درصد شرکتها
بر حسب نوع فعاليت در نمودار 5نشان داده شده است.

نمودار  .4درصد شرکتها بر حسب نوع فعالیت

نمودار  5نشان ميدهد که  %12991از شرکتها در عمران و ساختمان %7975 ،در ماشينآالت و تجهيزات %17944 ،در
معادن و فلزات %97914 ،در غذائي و کشاورزی %7923 ،در لوازم خانگي %2927 ،در منسوجات %11971 ،در خدمات و
 %19947در نفت و فرآوردههای نفتي فعاليت دارند .سابقه کار افراد پاسخدهنده در نمودار  4ارائه شده است.

نمودار .6میزان سابقه کار افراد پاسخدهنده

نمودار  4نشان ميدهد که  %91911پاسخدهندگان بين  4-17سال %24971 ،بيش از  14سال %24954 ،بين  17-14سال
و  %17975زیر  4سال سابقه کار دارند.

یافته های استنباطی فرضیههای اصلی پژوهش
در این تحقيق ،آزمون ضریب همبستگي پيرسون را جهت آزمون فرضيات بکار ميگيریم.
فرضيه اول تحقيق را بررسي کنيم؛
 :H0شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست نميیابند.
 :H1شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست ميیابند.
جدول  . 9نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه اول
شاخص ها
متغيرها

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معنيداری

سطح خطا

تعداد

79931

7/777

7/71
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تمایز و قابليتهای تخصصيشده

یافتههای جدول  2نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79931با سطح معنيداری  P=7/777>7/71معنيدار
است .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از
قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست ميیابند.
در ادامه فرضيه دوم تحقيق را بررسي ميکنيم.
:H0شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست نميیابند.
 :H1شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه دوم
شاخص ها
متغيرها
تمایز و قابليتهای معماری

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معني داری

سطح خطا

تعداد

79542

7/777

7/71
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یافتههای جدول  9نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79542با سطح معنيداری  P=7/777>7/71معنيدار
است .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از
قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
فرضيه سوم تحقيق را بررسي کنيم:
 :H0شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست نميیابند.
 :H1شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست ميیابند.
جدول . 4نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه سوم
شاخص ها
متغيرها
هزینه و قابليتهای تخصصيشده

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معني داری

سطح خطا

تعداد

79932

7/777

7/71

571

یافتههای جدول 5نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79932با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معني دار
است .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح
باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي دست ميیابند.
فرضيه چهارم تحقيق را بررسي ميکنيم:
 :H0شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست نميیابند.
 :H1شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
جدول. 6نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه چهارم
شاخص ها
متغيرها
هزینه و قابليتهای معماری

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معنيداری

سطح خطا

تعداد

79427

79777

7/71

571

یافتههای جدول  4نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79427با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معنيدار
ميباشد .به عبارتي فرض  H0رد و فرض تحقيق  H1تأیيد ميشود .شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح
باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي دست ميیابند.
فرضيه پنجم تحقيق را بررسي ميکنيم:
 :H0قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي نميگردد.
 :H1قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي ميگردد.
جدول.5نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه پنجم
شاخص ها
متغيرها
قلمرو و قابليتهای تخصصيشده

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معنيداری

سطح خطا

تعداد

79972

79777

7/71

571

یافتههای جدول  2نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  7/972با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معني دار
ميباشد .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از
قابليتهای تخصصيشده بازاریابي ميگردد.
فرضيه ششم تحقيق را بررسي ميکنيم:
 :H0قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي نميگردد.
 :H1قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي ميگردد.

جدول . 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه ششم
شاخص ها
متغيرها

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معنيداری

سطح خطا

تعداد

79572

79777

7/71

571

قلمرو و قابليتهای معماری

یافتههای جدول  7نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79572با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معنيدار
ميباشد .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از
قابليتهای معماری بازاریابي ميگردد.
فرضيه هفتم تحقيق را بررسي ميکنيم:
 :H0سطوح باالتر قابليتهای تخصصيشده بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار نميگردد.
 :H1سطوح باالتر قابليتهای تخصصيشده بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد.
جدول.8نتا یج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه هفتم
شاخص ها
متغيرها
قابليتهای تخصصيشده و عملکرد

ضریب همبستگي

سطح معني-

پيرسون r

داری

79591

79777

سطح خطا
7/71

تعداد
571

یافتههای جدول  7نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79591با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معنيدار
ميباشد .به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه سطوح باالتر قابليتهای تخصصيشده بازاریابي
منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد.
فرضيه هشتم تحقيق را بررسي ميکنيم:
 :H0سطوح باالتر قابليتهای معماری بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار نميگردد.
 :H1سطوح باالتر قابليتهای معماری بازاریابي منجر به سطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد.
جدول  . 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه هشتم
شاخص ها
متغيرها
قابليتهای معماری و عملکرد

ضریب همبستگي پيرسون r

سطح معنيداری

سطح خطا

تعداد

79472

79777

7/71

571

یافتههای جدول  3نشان ميدهد که ضریب همبستگي پيرسون  79472با سطح معنيداری  P=7/777> 7/71معنيدارند.
به عبارتي فرض  H0رد و فرض  H1تأیيد ميشود .درنتيجه سطوح باالتر قابليتهای معماری بازاریابي منجر به سطوح
باالتری از عملکرد بازار ميگردد.

آزمون مدل
نرمافزار  LISRELپس از اخذ دادهها و بررسي مدل تحقيق ،مدل نهائي را ارائه کند .این مدل نهائي در نگاره  9نشان
داده شده است .مدل نهایي بعد از کنار گذاشتن دادههای پرت و بر روی  921پرسشنامه بدست آمده است.
نگاره  .3مدل نهائی تحقیق

انواع گوناگون آزمونها که به طور کلي شاخصهای برازندگي64ناميده ميشوند پيوسته در حال توسعه هستند؛ اما
هنوز درباره حتي یك آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد(هومن ،1975 ،ص .)294در این تحقيق برای ارزیابي
نيکویي برازش مدل ،از معيارهای  CFI ،NNFI ،NFI ،RMSEA ،AGFI ،GFI ،RMRاستفاده شده است.
معيار  ،RMRریشه ميانگين مجذور باقيمانده است (طباطبایي و آغاجي ،1975 ،ص  .)175هر قدر این معيار کوچکتر
باشد (به صفر نزدیکتر باشد) حاکي از برازش بهتر مدل است (طباطبایي و آغاجي ،1975 ،ص  .)179در این تحقيق
RMR = 79727است که نشاندهنده برازش خوب مدل است.
هر چه  GFIو  AGFIبه عدد یك نزدیکتر باشند ،نيکویي برازش مدل با دادههای مشاهده شده بيشتر است (طباطبایي
و آغاجي ،1975 ،ص  .)179در این تحقيق GFI =7933 ،و  AGFI = 7934است که نشان ميدهد مدل از برازش بسيار
خوبي برخوردار است.
معيار  RMSEAریشه ميانگين مجذورات تقریب است .مقدار این معيار برای مدلهایي که برازندگي خوبي داشته باشند
کمتر از  7974است .مقادیر باالتر از آن تا  7977نشاندهنده خطای معقولي برای تقریب در جامعه است (هومن،1975 ،
ص  .)254مدل فوق با توجه به اینکه  RMSEAآن برابر با  79722است ،برازش خوبي دارد.
شاخص NFIبا نام بنتلر-بونت شناخته ميشود .بنتلر و بونت ( )1377مقادیر برابر یا بزرگتر از  793را در مقایسه با
مدل صفر ،به عنوان شاخص خوبي برای برازندگي مدلهای نظری توصيه کردهاند (هومن ،1975 ،ص  NFI .)257مدل
تحقيق حاضر برابر  7937است که نشان ميدهد مدل از برازش خوبي برخوردار است.
1. Fitting indexes

شاخص  NNFIمشابه  NFIاست با این تفاوت که برای پيچيدگي مدل جریمه ميپردازد .بر مبنای قرارداد مقادیر کمتر
از  793آن مستلزم تجدید نظر در مدل است (هومن ،1975 ،ص  .)257شاخصCFIبزرگتر از  7/37قابل قبول و نشان-
دهنده برازندگي مدالست (هومن ،1975 ،ص  .)252در مدل ارائه شده  NNFIو  CFIبه ترتيب برابر  7932و  7933است
که نشان ميدهد مدل از برازش خوبي برخوردار است.
بطور کلي مدل ،بر مبنای مباحث مطرح شده ،از برازش بسيار خوبي برخوردار ميباشد.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به دنبال بررســـي تأثير اســـتراتژی محصـــول -بازار و قابليتهای بازاریابي بر عملکرد بازار بودیم.
جامعه آماری کليه شـرکتهای صـادرکننده و واردکننده اسـت که در بازه زماني بين  2ماهه اول سـال  1977و شش
ماهه دوم سال  1977از طریق گمرکات کشور صادرات و واردات داشتهاند .دادههای مورد نياز برای آزمون  7فرضيه
این پژوهش با اســتفاده از پرســشــنامه از  571شــرکت صــادرکننده و واردکننده از  5حوزه نظارتي گمرکات کشــور
بدست آمد.
در فرضيه اول ،به آزموني که شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده بازاریابي
دسـت ميیابند ،پرداختيم .نتایج حاصـل نشـان داد که مقدار ضـریب همبسـتگي پيرسـون  79931است که نشاندهنده
همبسـتگي مستقيم بين این دومتغير ميباشد .سولبرگ و دیوری ( )2777بيان کردند که استراتژی تمایز بطور مستقيم
و غير مسـتقيم از طریق اسـتراتژیهای بازاریابي بينالمللي بر عملکرد شـرکت تأثير ميگذارد .ورهایس ( )1339نشان
داد که بين اسـتراتژی تمایز و قابليتهای تخصـصيشده بازاریابي رابطه مثبتي وجود دارد .از اینرو نتایج این تحقيق
مشابه با تحقيقات پيشين است.
در فرضيه دوم به بررسي اینکه شرکتهای با استراتژی تمایز به سطوح باالتری از قابليتهای معماری بازاریابي
دست ميیابند ،پرداختيم .نتایج ضریب همبستگي پيرسون با مقدار  79542نشاندهنده رابطه مثبت و معنيدار دو متغير
استراتژی تمایز و قابليت های معماری بازاریابي است .نتایج این پژوهش همراستای با پژوهش مورگان و همکاران
( )2779است که بيان کردند تمایز محصول -بازار باعث ارتقاء قابليتهای معماری بازاریابي ميشود .همچنين ،نتایج
پژوهش ورهایس و همکاران ( )2773نشان داد بين استراتژی تمایز و قابليتهای معماری بازاریابي رابطه مثبتي وجود
دارد ،که این نتيجه همراستای با نتيجه تحقيق حاضر است.
در فرضيه سوم بيان کردیم که شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای تخصصيشده
بازاریابي دست ميیابند .نتایج حاصل از ضریب همبستگي پيرسون با مقدار  79932تأیيد کننده رابطه مثبت بين این دو
متغير است .نتایج این پژوهش همراستای با پژوهش ورهایس ( )1339است که بيان ميکند رابطه مثبت و معنيداری
بين استراتژی رهبری هزینه و قابليتهای تخصصيشده بازاریابي وجود دارد.
در فرضيه چهارم این پژوهش بيان شد که شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه به سطوح باالتری از قابليتهای
معماری بازاریابي دست ميیابند .نتایج ضریب همبستگي پيرسون با مقدار  79427نشان ميدهد که رابطه بين این دو
متغير مثبت ميباشد .یافتههای این پژوهش همراستای با یافتههای پژوهش چو و دیگران ( )2777است که بيان کردند
بين قابليت هستهای (کارآفریني ،تخصصي شده و معماری بازاریابي و نوآوری) با استراتژی رهبری هزینه ،تمرکز و
تمایز رابطه مثبتي وجود دارد.

در فرضــيه پنجم بيان شــد که قلمرو انتخاب شــده منجر به ســطوح باالتری از قابليتهای تخصــصــيشــده بازاریابي
ميگردد .نتایج ضـریب همبسـتگي پيرسـون با مقدار  79972نشـان ميدهد که رابطه مثبت و معنيداری بين استراتژی
قلمرو محصـــول -بازار و قابليتهای تخصـــصـــيشـــده بازاریابي وجود دارد .یافتههای این پژوهش همراســـتای با
یـافتـههـای پژوهش ورهایس و هارکر ( )2777اســـت که بيان نمود شـــرکتهای بازارمحور ميبایســـت برنامههای
بازاریابي خود را جهت توسعه قابليتهای بازاریابي که از استراتژی قلمرو شرکت پشتيباني نمایند ،توسعه دهند.
در فرضـيه شـشـم به دنبال بررسـي این موضـوع بودیم که قلمرو انتخاب شده منجر به سطوح باالتری از قابليتهای
معماری بازاریابي ميگردد .نتایج حاصـل از ضـریب همبسـتگي پيرسـون با مقدار  79572نشان داد که بين استراتژی
قلمرو محصول -بازار و قابليتهای معماری بازاریابي رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .نتایج پژوهش ورهایس و
همکاران ( )2773در مطالعه اول نشـان داد که شـرکتهای با اسـتراتژی قلمرو محصول -بازار به سطوح باالتری از
قابليتهای معماری بازاریابي دست نميیابند اما این رابطه در مطالعه دوم مورد تأیيد قرار گرفت .بنابراین نتایج تحقيق
حاضر همراستای با مطالعه دوم این پژوهش است.
در فرضـيه هفتم به دنبال بررسـي این بودیم که سـطوح باالتر قابليتهای تخصـصـي شــده بازاریابي منجر به سطوح
باالتری از عملکرد بازار ميگردد .نتایج ضـــریب همبســـتگي پيرســـون با مقدار  79591نشـــان داد که رابطه مثبت و
معنيداری بين دو متغير قابليتهای تخصــصــيشــده بازاریابي و عملکرد بازار وجود دارد .نتایج پژوهش یونگ انگ و
اسـپيکت -جونز ( )2773روابط مثبت و معنيدار غير مستقيم قابليتهای بازاریابي با عملکرد باالی توليدکننده را مورد
تأیيد قرار داد .بنابراین نتایج این پژوهش هم راستای با نتایج تحقيق این دو محقق است.
بر اسـاس فرضـيه هشـتم پژوهش به دنبال بررسي این بودیم که سطوح باالتر قابليتهای معماری بازاریابي منجر به
سـطوح باالتری از عملکرد بازار ميگردد .نتایج حاصـل از ضـریب همبسـتگي پيرسـون با مقدار  79472رابطه مثبت و
معنيدار بين دو متغير قـابليـتهـای معماری و عملکرد بازار را مورد تأیيد قرار داد .نتایج تحقيقات بلســـا و ریپولوس
( )2777نشان داد که قابليتهای معماری بازاریابي بر عملکرد اقتصادی بينالمللي تأثير مثبت ميگذارند .بنابراین نتایج
پژوهش حاضر همراستای نتایج تحقيقات قبلي است.
بر مبنـای نتایج آزمون مدل با اســـتفاده از نرمافزار  LISRELميتوان با قاطعيت بيان نمود که مدل از برازش خوبي
برخوردار است.
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