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اخالقی

چکیده 
هدف اين مطالعه ارائه الگويی جهت ارتقاء عملکرد صادراتی از طريق اطالعات مـرتط بـا بـازار
بنگاه به اسطه مديريت آمیخته بازاريابی است .در اين مقاله ابتدا به مـر ر ماـاهیو مطـانی ن ـر
پرداختهشده سپس با استااده از مطالعات پـو ه پییـین شـاخ هـا انـدازهگیـر هريـا از
مؤلاهها ابعاد مورد بررسی در اين مطالعه استخراج شده است .نمونه آمـار ايـن پـو ه مـديران
ر سا کارشناسان  54شرکت صـادراتی ععـاک کیـور اع انسـتان بـوده اسـت .دادههـا پـو ه بـا
پرسینامه گردآ ر شد درنهايت با استااده از الگو معادالت ساختار الگـو عملیـاتی بـهدسـت
آمد .نتايج نیان داد که به ترتیب عملکرد اقتصاد غیراقتصـاد ؛ از طريـق بهـرهگیـر درسـت از
اطالعات مرتط با بازار بنگاه توجه به مؤلاهها تأثیرگذار بر عملکرد صـادراتی منرـر بـه بهطـود
عملکرد صادراتی خواهند شد.
نالمللذی؛
نالملل؛ارزيابیجذاابیتبازارهذایبذی 
کلیدواژهها :افغانستان؛بازاريابیبی 
عملکردصادراتی.
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**** دانیرو دکتر دانیگاه شهید بهیتی (نويسنده مسئوک).
E-mail: Yahyaakhlaqee@gmail.com

491

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 41تابستان 4931

.1مقدمه 

صادرات بهعنوان معموکترين راه پی ر شرکتها خصوصاً شرکتها کوچا
متوس برا ر د به بازارها خارجی شناخته شده است.يکی از مهوترين داليل اين امر اين
است که صادرات در قیاس با ساير ر شها بینالمللی شدن به منابع کمتر نیاز دارد.از اين
ر ارزيابی درست بازارها بینالمللی عر ش صادراتی بهطور عزاينده بهعنوان راه مناسب
رشد شرکت نهايتاً رشد اقتصاد کیورها مورد توجه قرار گرعته است (چاندرا 4115؛ پورتر
.)4191
چال ها عمده در بازاريابی صادراتی شامل انتخاب بازارها يا کیورها مناسب از
طريق پو ه بازاريابی تصمیوگیر درخصوص چگونگی تد ين مناسب راهکار آمیخته
بازار يابی است.اين تصمیو بی از هر چیز متأثر از زيربنا علسای مورد قطوک بنگاه درخصوص
نحوه ععالیت در بازار خارجی است .معموالً ععّاالن عرصه صادرات از يکی از چند نگرش
علسای خاص در اين زمینه متأثرند عرآيند تد ين آمیخته بازاريابی خود را مستقیماً بر پايه
راهکار اصلی منیعب از اين نگرش بنا مینهند (کا اسگیل 4191؛ کوچی 2777؛ لی .)2777
در اين پو ه سعی بر اين است که به طراحی الگو ارتقاء عملکرد صادراتی از طريق
اطالعات مرتط با بازار بنگاه به اسطه مت یرها میانری تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی
پرداخته شود .به عطارت ديگر بهدنطاک پاسخ به اين سؤاک هستیو که عملکرد صادراتی چگونه
به چه میزانی از طريق اطالعات مرتط با بازار بنگاه به اسطه مت یرها میانری تأثیرگذار
بر عملکرد صادراتی ارتقاء بهطود میيابد؟
بدين من ور در ابتدا مااهیو اطالعات مرتط با بازار بنگاه در ادامه مت یرها میانری
تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی مورد بحث قرار میگیرد سپس ارتطاط میان آنها بررسی
میشود شاخ ها اندازهگیر هر يا از مااهیو ذکرشده بر اساس مطانی ن ر پو ه
استخراج خواهد شد .در ادامه ر ش پو ه توصیف ياعتهها پو ه تیريح میگردد در
انتها نیز به بحث نتیرهگیر پرداخته خواهد شد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

جاابیت تقاضا .جذابیت تقاضا به جود تقاضا برا کاال خدمات در در ن بخ ها اشاره
دارد که اين تقاضا خود متأثر از شاخ ها مرتط با محصوک ن یر سرانه مصرف نوع
محصوک شاخ ها کالن اقتصاد ن یر سرانه تولید ناخال ملی شاخ ها کالن
غیراقتصاد ن یر نگرش مردم کیور مقصد به محصوالت کیور مطدأ است .براين اساس ابعاد
تأثیرگذار بر جذابیت تقاضا عطارت است از(صالح 2773؛ کوچی :)2774
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ـ شاخ ها مرتط با محصوک؛ 
ـ شاخ ها کالن اقتصاد ؛ 
ـ شاخ ها کالن غیراقتصاد .

جاابیت دسترسی .جذابیت دسترسی به جود محد ديتها تعرعها غیرتعرعها
محد ديتها هزينها ن یر هزينه حمل نقل کاال خدمات به کیور مقصد اشاره دارد .هر
چه محد يتها عوق کمتر بوده بتوان کاال خدمات را با قیمت کمتر به کیور مقصد رساند
جذابیت دسترسی اعزاي خواهد ياعت  .در صورتیکه جذابیت دسترسی بسیار پايین باشد عمآل
امکان ر د به بازار از طريق بعضی از گزينهها ن یر صادرات غیرممکن خواهد شد  .براين
اساس ابعاد تأثیرگذار بر جذابیت دسترسی عطارت است از (ر نالد 4115؛ ا سلند )2774
ـ محد ديتها قانونی؛
ـ محد ديتها هزينها ؛ 
ـ شاخ ها سیاسی .
محد ديتها قانونی به سه بخ محد ديتها تعرعها محد ديتها غیر تعرعها
ساير موانع قانونی قابل دستهبند است .محد ديتها قانونی به جود موانع تعرعها ن یر
تعرعهها گمرکی مالیات بر اردات تعرعهها ترجیحی ؛ موانع غیر تعرعها ن یر
استانداردها کااليی ضعشده توس کیور خارجی ( بستهبند کاال برچسبها مورد نیاز
قوانین ايمنی  ) ....مستندساز مورد نیاز ر يهها ارداتی سهمیهها ضعشده توس
د لت خارجی ساير محد ديتها قانونی ن یر محد ديتهايی که برا سار به کیور
خارجی حق اختراع حق کپیبردار میزان حمايت از نام نیان ترار اشاره دارد .


جاابیتتطبیق.جذابیت تططیق به میزان ت ییرات مورد نیاز در آمیخته بازاريابی عرآيندها
بازاريابی اشاره دارد .اين جذابیت تحت تأثیر مستقیو شاخ ها ساختار ن یر تططیق با
ن ام قانونی تططیق با عرهنگ ترار تططیق با ن ام توزيع مطابقت عرهنگی (ر حی/ر انی)
با بازار خارجی قرار دارد  .بر اين اساس هرچقدر که بتوان کاال خدمات تولید بنگاه را با
ت ییرات کمتر آمیخته عرآيندها بازاريابی در بازار مقصد ارائه نمود جذابیت تططیق با آن
بازار بییتر خواهد بود بدين ترتیب ابعاد تأثیرگذار بر جذابیت تططیق عطارتند از (ا سلند
2777؛ رحمان 2773؛ رابرتسون 2777؛ سیمکین  :)4119
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ـ شاخ ها ساختار ؛ 
ـ آمیخته بازاريابی؛ 
ـ منابع عرآيندها بازاريابی؛ 
ـ عاصله عرهنگی .
شاخ ها ساختار به تططیق ن ام قانونی تططیق ساختار عرهنگ ترار کیور
مقصد با اع انستان اشاره دارد  .اين شاخ ها بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر جذابیت تططیق در
الگو (رحمان  )2773با عنوان "شاخ ها تططیق ساختار " مورد توجه قرار گرعته است.
شاخ ها مرتط با تططیق آمیخته بازاريابی به هماهنگی ابزارها قابلکنترک بازاريابی با
بازار ها هدف اشاره دارد .هرچقدر که بتوان آمیخته بازاريابی مورد استااده در بازارها داخلی
را با ت ییرات کمتر در بازارها خارجی بهکار برد جذابیت تططیق آمیخته بازاريابی بییتر
است .اين شاخ شامل میزان ت ییر مورد نیاز در میخصات محصوک (بستهبند طرح )...
ت ییر در ععالیتها ترعیعی ت ییر در قیمتگذار ت ییر در ععالیتها مرتط با توزيع
تططیق نام نیان ترار با خواستهها میتريان است.
جاابیت رقابت.جذابیت رقابت به جذابیت ساختار رقابت جايگاه ععلی بنگاه در کیور مقصد
سیاست ها داخلی کیور مقصد اشاره دارد .هرچقدر رقابت در کیور مقصد بییتر بوده
بنگاه ضعیت قو تر در کیور مقصد داشته باشد جذابیت رقابت در آن کیور برا بنگاه
بییتر است .به عال ه اين جذابیت تحت تأثیر مستقیو سیاستها داخلی کیور مقصد ن یر
ثطات سیاسی قانون حقاختراع قانون تطلی ات ترعیع  ....قرار دارد لذا مؤلاهها مرتط با
جذابیت رقابت عطارت است از (سابريا  :)4111
ـ ساختار رقابت؛ 
ـ جايگاه بنگاه؛ 
ـ سیاستها داخلی کیور مقصد .
ساختار رقابت شامل ترزيه تحلیل صنعت نیر ها مؤثر بر آن است .اين ساختار تحت
تأثیر شدت کیایت رقابت تعداد رقطا تنوع نام نیان ترار يکپارچگی صنعت قدرت
چانهزنی خريداران در کیور مقصد استاندارد بودن نوع محصوک ارائهشده در کیور مقصد
غیره قرار دارد .ترزيه تحلیل صنعت نیر ها موثر بر آن بهطور میخ در الگو پورتر
مورد توجه قرار گرعته است .همچنین ساختار رقابت بهعنوان يا عامل تأثیرگذار برجذابیت
رقابت در الگو ( د رابرتسون  )2773با عنوان "رقابت"؛ الگو (سیمکین ديب )2771
با عنا ين"شدت رقابت" "خطر کاال جايگزين" "موانع ر د" "قدرت چانهزنی
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میتريان"؛ در الگو کیگان با عنوان "ارزشیابی سطح کیایت رقابت در بازار بالقوه"؛ الگو
( سارابیا  ) 2771با عنوان "توانمند رقابت با رقطا" الگو (کائودا  )2773با عنوان
"راهطردها بالاعل بالقوه رقطا" مورد توجه قرار گرعته است (توماس .)2774 4111
الگویمفهومی.پس از بررسی مااهیو به بررسی ارتطاط آنها در قالب الگو ارتقاء عملکرد
صادراتی از طريق اطالعات مرتط با بازار بنگاه به اسطه مت یرها میانری میپردازيو .در
پو ه حرت عرجی خورشید در ساک  4393تحت عنوان طراحی الگو هوشمند ارزيابی
جذابیت بازارها بینالمللی برا صنايع کیا رز پیمانکار ساخت ساز نساجی شیمیايی
جمهور اسالمی ايران صورت گرعت نهايتاً يا الگو ماهومی جامع منططق با عرآيند
تصمیو گیر صادرکنندگان که شامل جذابیت تقاضا جذابیت دسترسی جذابیت تططیق
جذابیت رقابت است جذابیت بازارها بینالمللی مورد ارزيابی قرار گرعت .در خاتمه نیز يا
الگو هوشمند عاز بر اساس الگو ماهومی تأيیدشده ارائهشده که امکان پی بینی
تصمیوگیر برا صادرکنندگان را عراهو میآ رد ارائه گرديد .در پو ه ديگر که در
دانیگاه ا هايو آمريکا در ساک  2747انرام شد در اين پو ه مؤلاهها جذابیت رقابت برا
ر د شرکتها مختلف با تولیدات متنوّع در بازارها جهانی مورد مطالعه قرار گرعته است.
در اين پو ه با اشاره به الگوها مختلف رقابتی از جمله الگو رقابتی پورتر مؤلاهها
جذابیت رقابت مطرح شده است .شدّت کیایت رقابت در کیور مقصد تعداد رقطا در کیور
مقصد میزان عر ش شرکت در کیور مقصد قوانین مقررات میوّق رقابت در کیور مقصد
عضويت کیور مقصد در سازمان ترارت جهانی از جمله مؤلاهها يا شاخ ها جذابیت رقابت
میباشند .
در پو ه جین مارک جوسارت در کیور آلمان با موضوع بررسی ارزيابی ر د به
کوچا  Sکما به
بازارها کیورها ار پايی توس شرکتها متوس
تصمیوگیر صادرکنندگان سرمايهگذاران جهت سرمايهگذار در کیورها مختلف با توجه
به اينکه معموالً شرکتها متوس کوچا توانايی تحلیل بررسی جذابیت عدم جذابیت
بازارها خارجی را ندارند اين پو ه کما میکند تا با ارائه ر شهايی به ارزيابی بازارها
خارجی توس شرکتها متوس کوچا پرداخته شود (توماس .)2774
اين پو ه همگی بیانگر اين موضوع هستند که جذابیتها چهارگانه تقاضا
دسترسی تططیق رقابت که در قالب اطالعات مرتط با بازار بنگاه بحث شده است ديگر
مؤلاهها تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی که در اين پو ه بهعنوان مت یرها میانری در ن ر
گرعته شدهاند بر بهطود عملکرد صادراتی شرکتها صادراتی کیور اع انستان تأثیر مثطت
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معنادار دارند (سابريا 4111؛ توماس  .)2774 4111با توجه به موارد بیان شده الگو
ماهومی پو ه بهصورت زير ارائه میشود که در ادامه سعی میشود که به بررسی عملیاتی
کردن آن بپردازيو.

عملکرد
اقتصادی

متغیرهای
میانجیتأثیر
گااربرعملکرد
صادراتی

عملکرد
غیراقتصادی

اطالعات
مرتبطبابازارو
بنگاه

نمودار .الگو ماهومی پو ه

روششناسیپژوهش 

.3

اين پو ه از ن ر ر ش شناسی نوع توصیای پیمايیی است که با بررسی مطانی ن ر
بررسی ن رات خطرگان پییینه پو ه سعی در ارائه الگو ارتقاء عملکرد صادراتی
پو ه
از طريق مديريت درست اطالعات مـرتط بـا بـازار بنگـاه بـه اسـطه مت یرهـا میـانری
تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی برا شـرکتهـا صـادراتی در اع انسـتان دارد .جامعـه آمـار
پو ه حاضـر  477ناـر از رسسـا مـديران کارشناسـان میـا ران شـرکتهـا صـادراتی
اع انستان بوده است کـه براسـاس ر ش تعـین حرـو نمونـه در سـطح خطـا  17 %5ناـر
بهصورت تصادعی ططقهبند شده از بخ ها مختلف صادراتی انتخاب گرديد که در نهايـت
از پرسینامهها برگیت داده شده  54پرسینامه تأيید جهت تحلیل دادههـا مـورد اسـتااده
قرار گرعت .الزم بهذکراست جهت گردا ر دادهها از پرسینامه پو هیگر ساخته براسـاس
مطانی ن ر پو ه استااده شد ر ايی آن توس خطرگان صادراتی دانیـگاهی اع انسـتان
انرام همچنین توزيع ابتدايی پرسینامه بین تعداد از شرکتها صادراتی اع انی اعمـاک
ن رات اصالحی بررسی تأيید شده است .همچنین از ر ايی اگرا يا تحلیل عـاملی اکتیـاعی
مرتطه ا ک ر ايی همگرا يا تحلیل عـاملی تأيیـد مرتطـه ا ک بـرا تأيیـد ر ايـی سـؤاالت
پرسینامه استااده شد .بعد از انرام تحلیل عاملی اکتیاعی مرتطه ا ک تعـداد از سـؤاالت بـه
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دلیل همطستگی بسیار کو با مت یر مکنون از مرموعه سؤاالت حذف شد .جهت سنر پايايی
از د ر ش بازآزمايی آلاا کر نطاخ استااده شـده اسـت .در ابتـدا  37ناـر از جامعـه آمـار
بهصورت تصادعی انتخاب پرسینامه برا ا لین مرتطه میان همان  37نار بـرا مرتطـه د م
توزيع شد .نتیره نیان داد همطستگی بااليی میان پاسـخ اعـراد جـود دارد .همچنـین در ايـن
پو ه ضريب آلاا کل پرسینامه برابر  7/12بود که نیاندهنده پايـايی بـاال پرسیـنامه
است .همچنین پايايی اطالعات مرتط با بازار بنگاه  7/91مت یرها میانری  %15عملکـرد
اقتصاد  7/11عملکرد غیراقتصاد  7/11است.
يافتهها 
دادههاو 
.4تحلیل 

نتايج پو ه نیان داد که از  54نار پاسخگو  %99مرد  %42زن بودهاند 2 .درصد از
پاسخدهندگان  37ساک کمتر از  37ساک هستند  54درصد آنها  34تا  17ساک  13درصد
بین  14تا  57ساک  1درصد بین  54تا  17ساک سن دارند.
از ن ر تحصیلی  1درصد از پاسخدهندگان دارا تحصیالت عوقلیسانس باالتر 11
درصد لیسانس  25درصد عوقديپلو  22درصد ديپلو را دارا بودهاند.
براساس ياعتهها  42درصد از پاسخدهندگان بین  1تا  47ساک سابقه کار در عرصه
صادرات دارند  11درصد دارا سنوات بین  44تا  45ساک  21درصد بین  41تا  27ساک
 42درصد دارا سابقه کار سنوات حضور در بییتر از  27ساک بودهاند .همچنین نتايج نیان
میدهد  47درصد از پاسخدهندگان میا ر  41درصد مديرعامل  9درصد معا ن  47درصد
مدير  54درصد رئیس  9درصد کارشناس بودهاند.
تحلیلی عاملی .در اين پو ه با استااده از تحلیل عاملی اکتیاعی به شناسايی تقلیل
مت یرها مکنون پرداختهشده سپس با استااده از تحلیل عاملی تأيید صحت نتايج تحلیل
عاملی اکتیاعی آزمون شده است .در نهايت پس از انرام تحلیل عاملی  25سؤاک برا
جذابیتها چهارگانه تقاضا دسترسی تططیق رقابت  43سؤاک برا مت یرها میانری به
شموک آمیخته بازاريابی  1سؤاک برا عملکرد صادراتی باقی ماند که تحلیلها بعد بر
ر آنها صورت گرعت .
تحلیل
تحلیلمسیرروابطبینمتغیرهایپژوهش.در اين بخ به الگو ساختار
مسیرها الگو پرداخته میشود،در الگو حاضر جذابیتها چهارگانه بر آمیخته بازاريابی
عملکرد غیراقتصاد است به ترتیب
عملکرد صادراتی که میتمل بر عملکرد اقتصاد
تأثیر معادک با  3/13 23/74دارد .ضمناً تمامی مسیرها معنادار بوده است .
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نمودار .2الگو ساختار جذابیتها چهارگانه آمیخته بازاريابی عملکرد اقتصاد

غیراقتصاد



چنانکه میاهده میشود مقادير برازش الگو تخمین استاندارد حاکی از مناسب بودن
الگو است.
جد ک .4شاخ ها برازش الگو ابعاد مؤلاه اطالعات بازار بنگاه آمیخته بازاريابی عملکرد صادراتی
شاخص

قابلقبول
دامنه 

شاخصالگوی

 2 / df

کمتر از 5

2/75

RMSEA

کمتر از 7/79
نزديا به 4
نزديا به 4
نزديا به 4
نزديا به 4

7/714
7/13
7/11
7/15
7/14

CFI
RFI
GFI
AGFI

نمودار حالت معنادار ضرايب پارامترها الگو مذکور را نیان میدهد که تمامی
ضرايب بهدست آمده معنادار شدهاند .زيرا مقدار آزمون معنادار آنها از عدد  2بزرگتر از عدد
 -2کوچکتر است .همچنین جد ک بعد مقادير تأثیرات مستقیو غیرمستقیو مت یرها
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الگو را نیان میدهد .همانطور که در جد ک میاهده میشود مسیر ارتقاء عملکرد صادراتی
از طريق جذابیت دسترسی آمیخته بازاريابی با حد د  1/97دارا بییترين اثر است.

نمودار .3معنادار الگو جذابیتها چهارگانه آمیخته بازاريابی عملکرد اقتصاد

غیراقتصاد



جد ک .2تأثیرات مستقیو غیرمستقیو الگو جذابیتها چهارگانه آمیخته بازاريابی عملکرد اقتصاد
متغیرمستقل
جذابیت تقاضا
جذابیت دسترسی
جذابیت تططیق
جذابیت رقابت


متغیرمیانجی

آمیخته بازاريابی

متغیروابسته

غیراقتصاد

اثر
مستقیو

غیرمستقیو

کل

عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی

-

7/17 × 7/99
7/11 × 7/99
7/11 × 7/99

0.79
0.65
0.56

عملکرد صادراتی

-

7/91 × 7/99

0.73

الزم بهذکر است ططق جد ک بعد از میان مت یرها عوامل موثر در الگو ارتقاء
عملکرد صادراتی جذابیت تقاضا با ضريب تأثیر  %11مهمترين مؤلاه مربوط به اطالعات
مرتط با بازار بنگاه شناخته شد .آمیخته بازاريابی با ضريب تأثیر  %14مهمترين مت یر
غیراقتصاد تأثیر
میانری است همچنین در عملکرد صادراتی؛به ترتیب عملکرد اقتصاد
بییتر داشتهاند.
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جد ک شماره  .3جد ک تاصیلی میانگین تأثیر هرگويه بر شاخ ها مربوط يه اطالعات بازار بنگاه در الگوها عرعی
41گانه پو ه

-

متغیر 

شاخصها 


شاخ ها
مرتط با
محصوک

جذابیت تقاضا
)(demandatt

شاخ ها
کالن اقتصاد

اطالعات بازار بنگاه ( ر د الگو سیستمی پو ه )

شاخ ها
کالن
غیراقتصاد
محد ديتها
قانونی

محد ديتها
هزينها
جذابیت دسترسی
)(Accessatt

شاخ ها
سیاسی

گويههایمرتبط

باهرشاخص 

عالمتاختصاری
الگوهای
گويهدر 

سرانه مصرف نوع
محصوک
میزان اردات نوع
محصوک
نرخ رشد بازارمقصد
تثطیت نرخ ارز در کیور
مقصد
نرخ تورم در کیور مقصد
سطح توسعه اقتصاد
کیور مقصد
آشنايی با نوع محصوک در
کیور مقصد
هماهنگی محصوک
باعرهنگ مذهب سنت
در کیور مقصد
موانع تعرعها
موانع غیرتعرعها
هزينه حمل نقل محصوک
به کیور مقصد
هزينه حمل نقل در داخل
کیور
هزينه ارتطاطات (تلان )...
در کیور مقصد
هزينه حضور در
نمايیگاهها کیور
مقصد
ثطات سیاسی در داخل
کیور
ر اب ديپلماتیا با کیور
مقصد
محد ديت دسترسی به
کاناک توزيع

فرعی 

میانگینتأثیر
گويهبرشاخص
مربوطهدر
الگوهایفرعی 


Pr1

7/11

Pr2

7/12

Pr3

7/95

ec1

7/92

ec2

7/94

ec3

7/91

nec1

7/94

nec2

7/91

law1
law2

7/91
7/95

cost1

7/97

cost2

7/13

cost3

7/19

cost4

7/11

pol1

7/15

pol2

7/99

pol3

7/19
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شاخ ها
ساختار
جذابیت تططیق
)(Adapt

آمیخته بازايابی
عاصله عرهنگی

جذابیت رقابت
)(comptatt

ساختار رقابت

سیاستها
داخل بخ

411
تططیق ن ام قانونی کیور
مقصد با اع انستان
تططیق ساختار عرهنگ
ترار کیور مقصد با
اع انستان
تططیق نام (نیان ترار )
با خواستهها میتريان
شطاهت عرهنگی
اع انستان با کیور مقصد
تعداد رقطا در کیور مقصد
تنوع نام نیان ترار
در کیور ماصد
هزينه تولید نوع محصوک
در کیور مقصد
قوانین مقررات میوق
رقابت در کیور مقصد

st1

7/15

st2

7/91

Mkg

7/14

Cd

7/19

cst1

7/15

cst2

7/12

cst3

7/11

Idp

7/11
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جد ک شماره  .1جد ک میانگین تأثیر هر شاخ

بر مت یرها چهارگانه اطالعات بازار بنگاه در الگوها عرعی 41گانه
پو ه



متغیر 

جذابیت تقاضا
(demandatt
)

جذابیت دسترسی
)(Accessatt

شاخص 

جذابیت رقابت
)(comptatt










الگوها 


شاخ ها مرتط با محصوک

prdct

شاخ ها کالن اقتصاد

Ecmc

7/93

شاخ ها کالن غیراقتصاد

Necmc

7/92

محد ديتها قانونی

law

7/95

محد ديتها هزينها

cost

7/11

شاخ ها سیاسی

poltc

7/91

st1

7/15

st2

7/91

آمیخته بازايابی

Mkg

7/14

عاصله عرهنگی

Cd

7/19

cst1

7/15

cst2

7/12

cst3

7/11

Idp

7/11

ساختار رقابت

سیاستها داخل بخ


الگوها 
شاخصدر 

برمتغیرمربوطهدر

7/17

شاخ ها ساختار
جذابیت تططیق
)(Adapt

عالمتاختصاری

میانگینتأثیرشاخص
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جد ک شماره  .5جد ک تاصیلی میانگین تأثیر هرگويه بر مت یر مربوطه در الگو ها عرعی 41گانه پو ه
بخ عرايند الگو سیستمی
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جد ک شماره  .1جد ک تاصیلی میانگین تأثیر هرگويه بر عملکرد صادراتی (مت یر خر جی الگو سیستمی) در الگوها
عرعی 41گانه پو ه
-

گويههایمرتبطشاخص 

شاخص 

عملکرد
غیراقتصاد

عملکرد صادراتی

عملکرد اقتصاد

میزان عرضه محصوالت متنوع توس شرکت در
بازارها خارجی
میزان استااده از ر شها جديد بازاريابی توس
شرکت
سرعت بهطود ر شها/عرآيندها بازاريابی توس
شرکت
سهو بازار بنگاهها با نیان کیور اع انستان در
کیور مقصد
متمايز شدن تولیدات اع انی از ساير کاالها
میابه در کیور مقصد
میزان رضايتمند میتريان از شرکت
ارتقاء جايگاه جهانی مردم اع انستان با اعزاي
تولیدات/خدمات اين کیور در بازارها خارجی

عالمتاختصاری میانگینتأثیرگويه
الگوها 
گويهدر 

برشاخصمربوطه 

ep1

7/12

ep2

7/14

ep3

7/11

ep4

7/91

ep5

7/99

ep6

7891

ep7

7/95

جد ک شماره  .1جد ک تاصیلی میانگین تأثیر هرگويه بر هوشمند ترار (بازخور الگو سیستمی)
-

شاخص 
هوشمند
بازار
)(Mi

) (Biهوشمند ترار

هوشمند
رقطا
)(Comi
هوشمند
راهطُرد
)(Sti



گويههایمرتبطشاخص 

پاي نمودن رشد صادرات شرکت
پاي نمودن تططیق محصوک با نیازها
میتريان در بازار هدف
پاي مستمر ت ییرات اقتصاد شرکت
پاي نمودن مستمر ت ییرات در ساختار
رقطا
پاي نمودن ضعیت رقیطان جديد/
تازه ارد به کسب کار میابه شرکت
پاي مستمر ت ییرات سیاسی
پاي مستمر ت ییرات حقوقی /قانونی 

عالمتاختصاری

میانگینتأثیرگويه

الگوها 
گويهدر 

برشاخصمربوطه 

mi1
mi2

7/91
7/13

mi3
comi1

7/91
7/91

comi2

7/91

sti1
sti2

7/91
7/97
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نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

بررسی الگوها ارائهشده در زمینه ارزيابی جذابیت بازارها بینالمللی نیان داد کـه ايـن
الگوها مطابق با اقعیت عرآيند تصمیوگیر صادرکنندگان نطوده از جامعیت الزم برخـوردار
نمیباشند .بهعال ه گامها مؤثر در جهت ارائه الگوها سیستمی نیز برداشته نیده اسـت.
بر اين اساس در اين مقاله پس از ارائه يا الگو ماهومی جامع منططـق بـا عرآينـد تصـمیو
گیر صادرکنندگان که شامل جذابیت تقاضا جذابیت دسترسـی جـذابیت تططیـق جـذابیت
رقابت است جذابیت بازارها بینالمللی مورد ارزيابی قرار گرعته است .مقايسه نتايج حاصل از
مطالعات میدانی صورت گرعته با الگو پیینهاد نیان داد که الگو ماهـومی پـو ه بـا
دادهها جمع آ ر شده تطابق کامل دارد بر اين اساس امکان استااده عملـی از آن توسـ
نهادها مرتط با توسعه صادرات در کیور جود دارد.
بهطور کلی نتايج پیینهادها تئوريا کاربرد پو ه حاضر را میتوان بهصورت
زير دستهبند کرد:
ـ تمرکز ا لیه بر عوامل سطح خرد در ارزيابی جذابیت بازارها بینالمللی؛
ـ امکان توسعه يا الگو عمومی برا ارزيابی جذابیت بازارها بینالمللی؛
ـ تططیق الگو پیینهاد با عرآيند تصمیوگیر صادرکنندگان اع انی؛
ـ شناسايی جذابیت بازارها بینالمللی شرط الزم برا اجرايی نمودن راهطُرد توسعه صادرات
در کیور؛
ـ توانمندساز هدعمند بنگاهها داخلی؛
ـ تصمیوگیر برا اعزاي جذابیت بازارها خارجی؛
ـ نیاز به ايراد ن ام کارآمد اطالعرسانی؛
ـ نیاز به بازمهندسی عرآيندها اداره انکیاف صادرات اع انستان.

4931  تابستان- 41 شماره-چشمانداز مديريت بازرگاني

411

منابع
1.Amaravadi Chandra S., Subhashish Samaddar & Siddhartha Dutta, (1995).
Intelligent Marketing Information Systems: Computerized Intelligence For
Marketing Decision Making. Marketing Intelligence & Planning, 13 ) 2(, 4-13.
2.Cavusgil, S.T. (1984). International Marketing Research: Insights into
Company Practices. Research in Marketing, 7.
3. Hassan Salah S., Craft, S. & Kortam, W. (2003). Understanding the new bases
for global market segmentation. Journal of Consumer Marketing, 20 (5), 446-462.
4. Koch, Adam j. (2000). Factors influencing market and entry mode selection:
developing the MEMS model. Marketing and intelligence planning. 19(5), 351361.
5. Koch, Adam j. (2001). Selecting overseas markets and entry modes: two
decision processes or one. Marketing and intelligence planning, 19(1), 65-75.
6. Kaye G. Roland & Xian-Zhong. (1995). Building Market Intelligence Systems
For Environment Scanning. Logistic Information Management, 8(2), 22-29.
7. Li, Shuliang, (2000). Developing Strategy With Marstra: The Support System
And The Real World Tests. Marketing Intelligence & Planning, 18(3), 135-143.
8. Osland Gregory E., Taylor Charles R., & Zou Chaoming. (2001). Selecting
international mode of entery and expansion. Marketing intelligence & planning,
19(3), 153-161.
9. Osland Gregory E., Taylor Charles r., Zou Chaoming (2000). Foreign market
entry strategies of japaness MNCs. International marketing review, 17(2), 146163.
10. Rahman, Seyd H. (2003). Modeling of international selection process: a
qualitative study of successful Australian international business. Qualitative
market research, 6(2), 119-132.
11. Robertson Kim, R., Wood R. V. (2000). Evaluating International Markets: The
Importance Of Information By Industry, By Country Of Destination, And By
Type Of Export Transaction. International Marketing Review, 17(1), 34-55.
12. Simkin, L., & Dibb, S. (1998). Prioritizing Target Markets. Marketing
Intelligence & Planning, 16(7), 407-417.
13. Sarabia Francisco, J. (1996). Model for market segments evaluation and
selection. European Journal of Marketing, 30(4), 58-74.
14. Schwartz David, G. (2000). Concurrent Marketing Analysis: A Multi-Agent
Model For Product, Price, Place And Promotion. Marketing Intelligence &
Planning, 18(1), 24-29..
15. Tan Thomas Tsu Wee & Zafar U. Ahmed. (1999). Managing Market
Intelligence: An Asian Marketing Research Perspective. Marketing Intelligence &
Planning, 17(6), 298-306.
16. Wee Thomas Tan Tsu, (2001). The Use Of Marketing Research And
Intelligence In Strategic Planning: Key Issues And Future Trends. Marketing
Intelligence & Planning, 19(4), 245-253.



