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 چکیده 
بر  هبا تکیمستمر و باثبات  یبه رشد و توسعه اقتصاد یابیدست باعث شده اقتصاد شدنیجهان

 ازاریابیب هایفعالیتافزایش و شود بر بازار داخلی ناممکن  مبتنی بازاریابی و بازرگانی هایمشیخط

یازمند المللی و رشد صادرات خود نبینموفقیت در بازاریابی  اما، .تبدیل شودی ضرور به یک المللیبین

های تولید و کاهش بهای تمام شده ، کاهش هزینهوریبهره تقویت عوامل فزاینده کارایی، افزایش

 ، تحقیق حاضر به بررسیدر این راستا .پذیری آنها در بازارهای جهانی استمحصوالت و تقویت رقابت

-5102کشور منتخب جهان طی دوره  41المللی در بر عملکرد بازاریابی بین عوامل فزاینده کاراییتأثیر 

های تابلویی و به روش گشتاورهای پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده 5100

ار باز ارایی بازار کاال، کاراییک آموزش عالی و مهارت افزایی،و نتایج نشان داد  هیافته برآورد گردیدتعمیم

ابی بر عملکرد بازاری عوامل فزاینده کاراییاندازه بازار به عنوان آمادگی فنی و کار، توسعه بازار مالی، 

 عواملسایر  از کارایی بازار کاالالمللی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این بین، ضریب تخمینی بین

 تر بوده است. کوچک عواملاز سایر  اندازه بازاربزرگتر و ضریب تخمینی 

 

 .کاراییعوامل فزاینده ، پذیریرقابت المللی،عملکرد بازاریابی بین :ی کلیدیهاواژه

 . JEL: M16 ،G14، D41بندی طبقه
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 مقدمه  .1
 رد است که استاندارد زندگی شرایط و فناوری بازارها، از جهانی پیوسته هم به مجموعه جهانی، تجارت
 اخلید بازار آنها رقابت حیطهکه  انددریافتهکشورهای مختلف  امروزه،اما،  است. هبود ناشناخته گذشته
 به د،باش داشته اصلی نقش جهانی تجارت در نتواند که کشوری است و جهانی بازارهای بلکه نیست؛

خدمات در بیش بازاریابی کاال و  به که 0المللیبین بازاریابی ،به همین دلیل. شودمی تبدیل فقیر اقتصادی
ر آن موفقیت دو  مورد توجه بسیار واقع شده اشاره دارددیگر  هایبه کشورشامل صدور کاال از یک کشور 

 (.2510 ،5پاشپام) سازد همواربیش از پیش  راتوسعه اقتصادی  ورشد  دستیابی به تواندمی
در ذاران گسیاست، به همین دلیل. دارد یالمللی با سطح رقابت ارتباط نزدیکبازاریابی بیناز سویی، 

ش افزایعوامل،  های نسبیاصالح قیمت ،وکاربهبود فضای کسبجهت  در با تالش کشورهای مختلف
 دی و صادراتیمحصوالت تولی تنوع بخشی به نوآوری، تقویت نظام ملیدانش،  مبتنی برتولید  ،آمادگی فنی

تجارت ز ابیشتری سهم  تا دهند افزایشملی را پذیری رقابت دارندسعی تجاری  اصالح مقررات تولیدی وو 
 هب پذیری ملیرقابتالخصوص این که تقویت علی .(0931آبادی و صادقی، )شاه کنند از آن خودرا جهانی 

بهبود ه بتواند میاین و  شودمی منجرهای کارآمد بنگاه بهمنابع  انتقال های ناکارآمد از بازار وخروج بنگاه
  (.0935)شهیکی تاش،  کمک کند المللیعملکرد بازاریابی بین

ی از در تحریک رشد و توسعه اقتصادو توسعه تجارت خارجی المللی بازاریابی بیناهمیت نقش ، بنابراین
بر  پذیری ملیرقابتاجزای اثر مند علمی و نظامای تجربی با محوریت بررسی فقدان مطالعهیک سو؛ و 

 9فزاینده کارایی عواملتأثیر  به بررسیپیش رو  تحقیقای شد تا انگیزهالمللی از سوی دیگر، بازاریابی بین
، 7، توسعه بازار مالی6، کارایی بازار کار2، کارایی بازار کاال4آموزش عالی و مهارت افزاییشامل اقتصاد ملی 

ره درحال توسعه طی دوکشورهای منتخب در  یالمللبازاریابی بین عملکردبر  3و اندازه بازار 2آمادگی فناورانه
 هبودب در جهتشاید ارائه نماید تا های سیاستی نتایج حاصله را در قالب توصیه و بپردازد 5102-5100

 و نهایتاً دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب از جمله ایران المللیعملکرد بازاریابی بین
  مورد استفاده قرار گیرد.

عوامل فزاینده و  المللیبازاریابی بینمرتبط با و مفاهیم ابتدا ادبیات در ادامه، ، منظور دستیابی به این هدفبه
-ازاریابی بینب عملکردبر عوامل فزاینده کارایی اقتصاد ملی بیان شده است. سپس، سازوکار تأثیر  کارایی

 پیشینه مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور گردیده است. است. همچنین،تببین و تشریح شده المللی 
 یافته برآورد شده است. متعاقباً، نتایج حاصلهعد از آن، مدل تحقیق معرفی و به روش گشتاورهای تخمینب

شده  نهادپیش چند توصیه سیاستی عمل آمدهبندی بهبا توجه به جمعمورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
  است.
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  ادبیات موضوع. 2
نیاز به  بدونکه بتواند کلیه نیازهای خویش را  نیستکشوری نامحدود است و  های بشرنیازها و خواسته

. زیرا، عوامل تولید به صورت نابرابر روی زمین توزیع شده و کشورها نمایدولید و تأمین کشورهای دیگر ت
های مدیریتی و سازمانی و برخورداری از دانش از نظر منابع طبیعی، آب و هوا، منابع مالی و انسانی، مهارت

تواند یو م دارددر تولید برخی از کاالها مزیت  یکشور هرسطوح متفاوتی قرار دارند. در نتیجه، و فناوری در 
 0المللجارت بینگیری تشکلاساس خود این موضوع که آنها را با کیفیت بیشتر و هزینه کمتری تولید نماید 

ساندن کاالها منظور رکه بهاست  المللیالمللی بخشی از روابط تجاری بیندر این بین، بازاریابی بین است.
افزایش فروش و کسب سود بیشتر انجام  وو خدمات ساخت یک کشور به مشتریان در کشورهای دیگر 

. زیرا، (5102، 5)کوزاک و همکاران برخوردار شده است زیادیهای اخیر از اهمیت طی دههو شود می
 باعاش زودتر به ترکم جمعیت به علت داخلیکوچک به بازار  اقتصادی هایعرصه فعالیت نمودنمحدود 

وا و آگ)کند ها و در سطح کالن از کشورها سلب میفرصت رشد و توسعه را در سطح خرد از بنگاه رسدمی
وکار بهای کسبهینه فرصت درککمک  با المللبین این در صورتی است که بازاریابی .(5102، 9اُنواگبازی

 دهد تا از مجرای پاسخگویی مناسب بهها امکان میها و شرکتبه بنگاه پویا و با ارزش زنجیره و ایجاد
وکار خویش را گسترش و کسبداده فروش و سودآوری خود را افزایش ؛ مشتریان خارجی نیازها و عالیق

 دتولی باالتری از مقیاس به خارجی بازارهای به دسترسی با (. همچنین،5107، 4دهند )گالولی و گئورماس
. ا به دنبال داردر بیشتر سود هاینرخ به دستیابی آنها و تولیدات شده تمام کاهش بهای که پیدا کننددست 

 در بقا برای هاشرکت توانایی ،بیشتر یادگیری فرصت با دادن المللیعالوه، حضور در بازارهای بینبه
( در سطح کالن )ملی( 5109، 2رونکانینهدهد )کزینکوتا و جهانی را ارتقاء می پرتالطم و رقابتی بازارهای

و  عملکرد بهتری دارند 7و آزاد نسبت به اقتصادهای بسته 6اقتصادهای بازواقعیت تاریخی نشان داده نیز 
 د.ای جزء تضعیف رشد اقتصادی و تداوم فقر و بیکاری ندارهای حمایتی نتیجهبودن اقتصاد و سیاستبسته

های قابل توجه در طی همتزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی از پدیددرهم آمیزی و ادغام ، درنتیجه
گذاری و جریان سرمایه 3 ، جهانی شدن تولید2المللهای اخیر بوده و آثار آن در افزایش بازرگانی بیندهه

بسیاری از میالدی به بعد،  0321از نیمه دوم دهه  تا حدی کهاست.  مشاهدهقابل  01مستقیم خارجی
های ای )سهمیهای و غیرتعرفهبا حذف موانع تعرفهای جهان و خاصه کشورهای درحال توسعه کشوره

 و گسترش تبادل کاالها و خدمات المللبینبه سمت توسعه تجارت و حرکت وارداتی و مالیات بر صادرات( 
افزایش  خویش راو رفاه اجتماعی  کنندبه رشد اقتصادی باالیی دست پیدا  اندتوانستهدر بازارهای جهانی 

 . دهند
حجم باالیی از کاالها، خدمات و اطالعات جایی جابه و گسترش بازارهای مصرف ،سازیجهانیاز سویی، 

ت یاری کلیدی برای موفقیبه مع 00یریپذرقابت باعث شده رقبازیاد تعداد  وجود مختلف بابین کشورهای 
متفاوتی دارد.  معنایکالن  یاخرد ح تحلیلی وسط درنیز  پذیریرقابت .شوود المللی تبدیل بین یابیبازاردر 
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سود و سهم فروش، افزایش طور مثال، در سطح خرد، افزایش به خود را دارد. خاصاهداف  زیرا، هر سطح
توانایی افزایش  نیزدر سطح کالن )ملی(  .(0931آبادی و صادقی، )شاه اصولی هستند ف اهدبیشوتر ا بازار 

 تولیدطح که س نمایندای رقابت گونهبهبتوانند  هابنگاه در آن کهظ محیطی ایجاد و حف در هانسوبی کشور 
 (. 0334، 0)نورث ، هدف اصلی استبهبود یابدملی 

مدل الماس از  5پذیری ملیرقابتایده اصلی اما، در سطح کالن )ملی( که قلمرو تحقیق حاضر نیز هست، 
یک ص تخمکنندة و تعیینبه هم پیامد چهار عامل مرتبط را مزیت رقابتی  که اقتباس شوده  9رقابتی پورتر

 ا وههای حمایتی مرتبط و شیوهبخش وجودای و فیزیکی، شورایط تقاضا،  انسوانی، سورمایه   )منابع کشوور 
یدگاه، د مطابق این داند.میها( )شوووانس و دولت ها( و دو متغیر بیرونیسوووازوکارهای مدیریت سوووازمان

 دگذارب نمایش بهاز خود  مناسبی ها کارکرددر همة بخش که داردیشوتری  بپذیری رقابت قدرتکشووری  
 شده کهطراحی و تعریف های متعددی شاخص نیزپذیری ملی رقابت سونجش برای  (.5101 ،4ایکن و)و

از آن جمله  7پذیری جهانیو شاخص رقابت 6المللیبندی موقعیت بین، رتبه2پذیری جهانیسوالنامة رقابت 
درنظر به دلیل  2توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشره پذیری جهانیدر این بین، شواخص رقابت  اسوت. اما، 

پیش ق تر است و تحقیتر و کاملاز سایرین جامع پذیریعوامل مؤثر بر رقابت ی ازتردامنة گستردهگرفتن 
 ،صشاخین ا. است نمودهاستفاده کشورهای منتخب ملی پذیری از آن به عنوان معیار سونجش رقابت  رو

 «کننده سوطح تولید یک کشور ها و عوامل تعیینای از نهادها، سویاسوت  مجموعه» نتیجهپذیری را رقابت
پذیری ملی را ذیل سوه دسوته عوامل اصولی شامل الزامات اساسی    و عوامل مؤثر بر رقابت کندمی قلمداد

)آموزش  3عوامل فزاینده کاراییها، محیط اقتصاد کالن و سالمت و آموزش ابتدایی(، )نهادها، زیرسواخت 
عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، توسوعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار(  

بندی نموده است )مصلح شیرازی و ( تقسویم 05و نوآوری 00وکار)تکامل کسوب  01و عوامل فزاینده نوآوری
رط نیل به شکه بهبود الزامات اساسی پیش پذیرفته با این دید صورتز نیبندی تقسیماین  (.0926خلیفه، 

ار و نوآوری وکشرط نیل به عوامل توسعه کسبعوامل فزاینده کارایی و بهبود عوامل فزاینده کارایی پیش
 .داردتمرکز  للیالمبازاریابی بینبر فزاینده کارایی  عواملتأثیر  بر بررسیتحقیق حاضر در این بین، . است
طالعه خارج م یکالمللی از ظرفیت بررسوی تأثیر هر سوه دسته عوامل فوب بر عملکرد بازاریابی بین  ، زیرا

المللی نبازاریابی بیبر  آنها گذاریسووازوکار تأثیرمعرفی و  فزاینده کارایی بنابراین، در ادامه، عواملاسووت؛ 
 . تببین شده است

های ارتقای مهارت و اثربخشوووی نیروی کار در محیطبه این رکن  :افزاییآموزش عـالی و مهارت 

چیده و به سطح پی قیمتاقتصوادی اشواره دارد. زیرا، پیشورفت از سطح تولید ساده و متکی بر منابع ارزان   
 از مجرایکه  آموزش عالی و مهارت افزایی نیروی کار اسووت توسووعه ، نیازمند مبتنی بر دانش و فناوری

وری نهایی سورمایه، تجهیزات و تأسیسات  افزایش بهرهسوبب   واحد زمانانجام حجم بیشوتری از کار در  
 واختراع، اکتشاف و نوآوری همچنین، افزایش آموزش و مهارت نیروی کار، امکان انجام . شودمیتولیدی 
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اهش و بهبود کیفیت و ک وری کل عواملرا بیشووتر نموده و سووبب افزایش بهرهتعویق قانون بازده نزولی 
 دهدالمللی را ارتقاء میشود و عملکرد بازاریابی بینشده تولیدات داخلی در بازارهای جهانی میبهای تمام 

 و و میرلطفی 0936؛ شرفی و همکاران، 5107، 0؛ کادوچنیکوف و فدیونینا5103همکاران،  و گبرمسوکل )
 (.0935همکاران، 

کارآ محسوووب  بازار کاالییبازار کاال محل تقاطع عرضووه و تقاضووای کاالهاسووت و  کارایی بازار کاال:

حوه نرو، بر اسواس مکانیزم عرضوه و تقاضوا تعیین شود. از این   مقدار و قیمت تعادلی شوود که در آن  می
در افزایش کارایی بازار کاال نقش محوری دارد. زیرا، بیانگر ارزش نسوووبی کاالها و خدمات  گذاریقیمت

ذاران، گکنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و سوورمایهسووت و وظایف مهمی مانند هدایت مصوورفا
 چهچنان، لذاسووازد. دهد و انجام مبادله کاال را میسوور میتخصوویص بهینه منابع و توزیع درآمد را انجام می

های تیم و با اتخاذ سیاسطور غیرمسوتق طور مسوتقیم و با تعیین قیمت سوقف و کف و یا به  ها یا بهدولت
های بازرگانی ای(، سوویاسووت های ارزی )پرداخت ارز یارانهمالی )اخذ مالیات، پرداخت یارانه(، سوویاسووت 

ها یمتق وکنند گذاری مداخله ای( و وضع قوانین خاص در فرایند قیمتای و غیر تعرفههای تعرفه)حمایت
ص بهینه د و تخصینگذاران نباشیدکنندگان و سرمایهکنندگان، تولمصورف  دهی صوحیح به عالمتقادر به 

ماعی در های واقعی اجتهزینه دیگر هاقیمت است. زیرا، تقلیل یافتهبازار کاال کارایی گردد. منابع ناممکن 
 لمللیابازاریابی بینسازوکار تأثیر کارایی بازار کاال بر (. 0923کند )بهکیش، شرایط رقابتی را منعکس نمی

اهش وکار، کبهبود فضای کسب گیری آن چنین است کههای مورد استفاده برای اندازهبه شواخص باتوجه 
گذاری مسووتقیم خارجی، جلوگیری از ایجاد انحصووار و تشوودید رقابت، نرخ مالیات، افزایش جذب سوورمایه

منجر  های تولیدوری عوامل و کاهش هزینهگذاری کاالها توسوووط دولت به افزایش بهرهپرهیز از قیموت 
فوگازا ) هددالمللی را ارتقاء میپذیری تولیدات داخلی را افزایش و عملکرد بازاریابی بینشده و قدرت رقابت

 (. 5111 ،و اوزسمر و پراسیا 5112، ورنتیس و پاولوا ؛5104 5و مک الرن

یل دلو بهدهد بازار کار تغییرات اشوووتغال و بیکاری را مورد بحث قرار می کـارایی بـازار نیروی کار:  

انند هر بازار مدارد. این بازار  ملیپذیری سطح رقابت بااهمیت نیروی کار در فرایند تولید، رابطه مستقیمی 
دیگری از دو بخش عرضووه و تقاضووا تشووکیل شووده که عرضووه نیروی کار تحت تأثیر عواملی نظیر نرخ  

دهای غیرکاری، وضعیت بیکاری، پوشوش تحصویلی، میزان جمعیت فعال، شواخص دسوتمزد اسمی، درآم    
ین ب های تأمین اجتماعی و تفکیک جنسیت قرار دارد. تقاضای نیروی کار نیز از رابطهتأهل و سرانه هزینه

دهد کارفرمایان در نرخ مزد کند و نشووان مینرخ دسووتمزد )قیمت نیروی کار( و میزان اشووتغال تبعیت می
د عبارتی، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولیرند. بهمعین، تمایل به استخدام چه تعداد از نیروی کار دا

همچنین، قوانین بازار کار در افزایش کارایی بازار کار نقش اساسی دارند.  های عوامل تولید است.و قیمت
تنظیم روابط کار، ایجاد محیط تفاهم و همکاری بین دو عامل مدیریت و نیروی کار، تسووهیل در مدیریت 

بر خالقیوت، نوآوری و ابتکار و ایجاد زمینة رشووود و تعالی نیروی کار، کمک به ایجاد  نیروی کوار مبتنی  
عرضه  گذاری ووری عوامل تولید، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد انگیزه برای سرمایهاشوتغال، افزایش بهره 

 شووودهای یک قانون کار مناسووب در دنیای امروزی تلقی میبیشووتر کاالها و خدمات از جمله خواسووت 
کارایی بازار  افزایش چنین است که المللیبازاریابی بینتأثیر کارایی بازار کار بر  سازوکار(. 0923)بهکیش، 
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پذیری نیروی کار و بهبود تعامل آن با کارفرما موجب رشووود کیفی و کمی کوار از طریق ارتقوای انعطاف  
ی را المللو عملکرد بازاریابی بینپذیری آنها  در بازارهای جهانی شوووده تولیودات داخلی و افزایش رقوابت  

 .(0936شرفی و همکاران، و  5113، 0گرانر و ایساکسونبخشد )بهبود می

 اندازهایپس از نهایی کنندگانو اسوتفاده  اندازکنندگانمحل تقاطع پسمالی بازار  :بازار مالیتوسـه   

کنندگان، ایجاد قدرت اسووتفادهانداز به اسووت و چهار وظیفة اصوولی انتقال وجوه از صوواحبان پس  موجود
)شوویرکوند،  های گوناگون را برعهده داردریسووک های مالی و توزیعنقدشوووندگی، کشووف قیمت دارایی 

ازار مالی از افزایش توسعه ب چنین است که المللیبازاریابی بینتأثیر توسعه بازار مالی بر  سوازوکار  .(0930
تولید  هایی اقتصادی به منابع مالی سبب کاهش هزینههاطریق ایجاد دسترسی آسان و کم هزینة بخش

فرایند سوووبب تسوووهیل  انتقال پولو  برخطپرداخت  یهاها و برنامهپردازنده ایجادشوووود. همچنین، می
 محصوالت و خدمات قیمتآسان و کم هزینه پرداخت  و مبادالت مالی بین تجار داخلی و شرکای خارجی

 ،گکاماراسووامی و سووین) دشوووالمللی میبهبود عملکرد بازاریابی بین سووببو در نهایت  مورد مبادله شووده
 (. 5107، کادوچنیکوف و فدیونینا و 5102

واکنش سووریع و به موقع به تحوالت برای یک کشووور اقتصوواد میزان آمادگی این رکن  آمادگی فنی:

 المللیبین بازاریابیتأثیر آن بر  کند و سازوکارگیری میاندازهرا صونایع   پیشورفت برد آنها در رو کافناوری 
ر و تغییهای تولیدی و تجاری در برابر پذیری بخشانعطاف افزایش آمادگی فنی، اسوووت کوه  این گونوه 
کند و از مجرای می آسووانهای سوونتی تولیدی و تجاری را و تغییر در روش بردهباال را محیطی  تحوالت

پذیری محصوالت داخلی در بازارهای جهانی قدرت رقابتهای تولیدی و مبادالتی و افزایش کاهش هزینه
 ؛5103 ،بروجو و یاشووی ؛5151 همکاران، و )امتریو دنمایالمللی کمک میبه بهبود عملکرد بازاریابی بین

، آذین فر و خلیلی ؛0936، میرمحمدی و مهرعلی ؛0937 ،شووریفی و یزدانی ؛5102 ،همکاران و ویسوونته
 . (0935، همکاران و و میرلطفی 0934

أثیر تو سازوکار  اشاره دارد اقتصادیک در  هفروشوندگان بالقو  وبه تعداد خریداران  این رکن :اندازۀ بازار

افزایش اندازه بازار داخلی با دسووترسووی واحدهای تولیدی به   اسووت که المللی چنینبازاریابی بینبر  آن
های ناشی از مقیاس موجب از رهگذر صورفه  های تولیدتر و کاهش هزینهقیمتهای بیشوتر و ارزان نهاده

جارت تر بودن محیط تبه دلیل رقابتینیز افزایش اندازه بازار خارجی  شود.وری کل عوامل میافزایش بهره
برآیند  وگردد وری کل عوامل میوری نیروی کار و سرمایه و در نهایت بهرهالمللی، سبب افزایش بهرهبین

فوگازا و مک ود )شمی المللیبازاریابی بین بهبود سببالمللی در بازارهای بین یرقابتمزیت  خلقبا  این دو
  . (5104، 5و رونیت و دیویا 5104الرن، 

 

 پیشینه پژوهش .3
 نتایج. ندارا بررسی کرده سازیالمللیبین راهبردهای بر ارتباطی هایشبکه تأثیر (5151) همکاران و امتریو
به  برند از آگاهی و شرکت اعتبار توزیع، هایکانال تنوع کنندگان،توزیع تعداد زنی، چانه قدرت داد نشان

 مثبت أثیرت سازیالمللیراهبردهای بین توسعه تدریجی های ارتباطی برهای جایگزین شبکهعنوان شاخص
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 منفی أثیرسازی تالمللیبین راهبردهای توسعه تدریجی بر المللیبین رقبای ملی و و مشتری با روابط و
 دارند. 
. اندهدرا بررسی کرتایلند  در های صادرکنندهالمللی بنگاهبین بازاریابی راهبرد (3510) 0چیراپاندا و سامیه

 طبق هک آن دسته از صادرکنندگانی اطالعاتی، تقارن عدم کافی و تجربه فقدان رغمنتایج نشان داد علی
 . انددست یافته بهتری عملکرد اند بهفعالیت نموده محلی بازار المللی دربین بازاریابی راهبرد
 کل ارتتج بر ارتباطی و فیزیکی هاینهادهای اقتصادی و زیرساخت کیفیت تأثیر (3510) بروجو و یاشی

 بررسی 5104 تا 5111 دوره طیرا  آنها تجاری شریک 079 و آفریقایی کشور 44ای تجارت درون قاره و
 ی برارتباط و فیزیکی هایاقتصادی و زیرساخت نهادهای کیفیت هایشاخصنتایج نشان داد . اندکرده

 . ای تأثیر مثبت و معناداری دارندتجارت درون قاره و کل تجارت
 ایهسال طیرا  کشور کامبوج صادراتی عملکرد بر داخلی نهادهای اثر کیفیت (2510) کایورس و سوئنگ
 فساد، کنترل مقررات، های کیفیتبرای این منظور از شاخص. اندمورد مطالعه قرار داده 5102 تا 0336

نتایج نشان  .به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شد سیاسی ثبات و دولت اثربخشی قانون، حاکمیت
ه سایر حاکمیت قانون نسبت ب دارند. البته، معناداری و مثبت رابطه عملکرد صادراتی با فوب متغیرهای تمام

 . است عملکرد صادراتی در کامبوج داشته بر بیشتری متغیرها تأثیر
 و الیم امور به دسترسی تأثیر بررسی به ؛بنگاه سطح هایداده از استفاده با (2510) 5سینگ و کاماراسامی

نشان  نتایج اند.پرداخته المللیبین بازارهای به ورود برای اقیانوسیه-های آسیاشرکت توانایی بر مالی توسعه
 بخش هتوسع این، برعالوه. دارد معناداری نقش هاشرکت توان صادراتی بهبود در مالی امور به دسترسی داد

 تاثیر ،مالی توسعه هایشاخص بین همچنین، در. شودمی المللیبین هایبازار به تسهیل ورود باعث مالی
 . است تربانکی از سایرین برجسته بخش

 بررسیرا  9دونالد شرکت مک المللیبین بازاریابی راهبرد بر بیرونی محیط تأثیر (5112) پاولوا و ورنتیس
 بازار ارمحیطی، ساخت زیست حقوقی، فناوری، اجتماعی، اقتصادی، نتایج نشان داد عوامل سیاسی، اند.کرده

 المللیینب بازاریابی بر راهبرد محصول تطبیق و مشتریان سهامداران و تحلیل و تجزیه همچنین و رقابت و
 این شرکت تأثیر دارند.

 ملعوا عنوان به بازاریابی را ساختار المللی وبین بازاریابی راهبرد علی رابطه (5111) 4پراسیا و اوزسمر
 تبعیت المللیبازاریابی بین راهبرد از بازاریابی ساختار داد نتایج نشان. اندکرده بررسی عملکرد کنندةتعیین

وب س بازاریابی استانداردتر راهبردهای ها را به سمتشرکت هدف، بازار در شباهت عالوه، افزایشبه. کندمی
قش میانجی ن عملکرد المللی وبین بازاریابی راهبرد در رابطه بین بازاریابی ساختار تمرکز همچنین،. دهدمی
 بازاریابی هایراهبرد استانداردسازی نهایتاً این که .است منفی ساختار و تمرکز متقابل عملکرد تأثیر اما،. دارد
 تأثیر مثبت دارد.  عملکرد بر محلی بازارهای در

 قشتوجه به ن با صادرات را عملکرد بر بازارگرایی و المللیبین تجربه تأثیر (0932فاریابی و همکاران )
 راهبردهای بر ثرگذارا متغیرهای شناسایی به اند. همچنین،بررسی کرده المللیبین بازاریابی راهبرد میانجی
 میدانی، هایداده وتحلیلتجزیه از آمدهدستبه نتایج. اندپرداخته صادرات عملکرد و المللیبین بازاریابی
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 میانجی متغیر عنوانهب المللیبین بازاریابی راهبرد بر المللیبین هایتجربه و بازارگرایی مثبت تأثیر بیانگر
 ت.به عنوان متغیر وابسته اس صادرات عملکرد بر المللیبین بازاریابی راهبرد دارمعنا و مثبت تأثیر و

 یشگرا یزانم یداری،پا یراهبرد یریتمد ییتوانا یرهایمتغ یرتاث یبه بررس (0932ابادی و همکارانش )شاه
بازار  و یبازار داخل ینب یطیمح یهابا در نظر گرفتن تفاوت یصادرات یریپذبه بازار صادرات و انعطاف

را  یرأثت یشترینب یداری،پا یراهبرد یریتد. آنان متندپرداخ یرانا یارخاو یبر عملکرد صادرات یهدف خارج
فتار صادرات و ر یریپذانعطاف یرهایمتغ یبداشته است. پس از آن بترت یرانا یاربر عملکرد صادرات خاو

 .دارند داریمثبت و معن یربازار بر عملکرد صادرات تأث یاییپو یتاًو نها یبه بازار صادرات یشگرا
 نقش به هتوج را با المللیبین بازار رشد بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت نقش (0937شریفی و یزدانی )

 و اطالعات سی بهدستر بر اینترنتی بازاریابی قابلیت نشان داد نتایج. اندبررسی کرده صادراتی هایقابلیت
 المللیبین راهبردی گیریجهت تأثیر همچنین،. دارد معناداری و مثبت تأثیر المللیبین شبکه هایقابلیت

 المللیبین ازارب ایتوسعه راهبردهای بر المللیبین بازار هایقابلیت تأثیر و المللیبین بازار هایقابلیت بر
 بر اینترنتی یابیبازار قابلیت و المللیبین راهبرد گیریجهت بر دسترسی به اطالعات تأثیر اما،. گردید تأیید
 فاقد معناداری آماری بود. المللیبین راهبرد گیریجهت

 المللیبین بازاریابی اکوسیستم بر انسانی منابع مدیریت کارکردهای نقش (0936شرفی و همکاران )
 بر انسانی منابع مدیریت کارکردهای داد نشان نتایج اند.را بررسی کرده متوسط و کوچک هایشرکت

 کارکرد همچنین، .دارند داریمعنا و مثبت تأثیر متوسط و کوچک هایشرکت المللیبین بازاریابی اکوسیستم
 کارکرد و ارزش خلق کارکرد روابط، کیفیت بهبود کارکرد انسانی، منابع آموزش کارکرد انسانی، منابع تأمین

 دارند. داریمعنا و مثبت تأثیر المللیبین بازاریابی اکوسیستم بر نیز عملکرد ارزیابی
 فرش صنعت یالمللبین بازار گسترش بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت تأثیر (6093) میرمحمدی و مهرعلی

 هایقابلیت عات،اطال به دسترسی بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت داد نشان اند. نتایجرا بررسی کرده ایران
 دسترس ین، دردارد. همچن تأثیر المللیبین بازار رشد و المللیبین راهبردی گیریجهت المللی،بین بازاریابی

 مللیالبین راهبردی گیریجهت. دارد تأثیر هاشرکت المللیبین راهبردی گیریجهت بر اطالعات بودن
 .دارد تأثیر المللیبین بازاریابی هایقابلیت و المللیبین بازار رشد نیز بر هاشرکت
. اندهرا بررسی کرد آمل کاله شرکت المللیبین بازاریابی راهبردهای بر موثر عوامل (0934) آذین فر و خلیلی

 راهبردهای صادراتی، راهبردهای شامل کلی نوع 9 به خارجی بازارهای به ورود منظور، راهبردهای برای این
 هایفرضیه آزمون و هاداده تحلیل و در نهایت، تجزیه .شد تقسیم بینابینی راهبردهای و غیرصادراتی

 عدم محصول، بازار قطعیت عدم مقصد، کشور قطعیت عدم داد نشان اطمینان درصد 32 سطح در تحقیق
 میزان ازاریابی،ب مهارت فنی، دانش المللی،بین تجربه احتمالی، رقبای رفتار در قطعیت عدم رقابتی، قطعیت
 ردراهب انتخاب در موثر عوامل مکان جذابیت و فعالیت ماهیت صنعت، رقابت شدت کل، گذاریسرمایه

 .است المللیبین بازارهای به شرکت کاله ورود برای( خارج به توزیع و داخل در تولید) مستقیم صادرات
 قرار بررسی را مورد المللیبین بازاریابی عملکرد بر موثر عوامل (0939قهرمانی محمودی و سپهری )

 تأثیر المللیینب بازاریابی بر عملکرد کارآفرینی وگرایش المللیبین بازاریابی تعهد داد نشان نتایج. اندداده
 . دهندمی افزایش تأثیر را المللی اینبازاریابی بین گیریجهت و و راهبرد دارند مثبت
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. اندی کردهبررس را افغانستان در زعفران المللیبین بازاریابی بر تأثیرگذار عوامل (5093) همکاران و میرلطفی
 حضور و واز یک س فرهنگی قومی، ،(اکوسیستم) محیطی زیست مشترکات داد نشان این پژوهش هاییافته

 بر مبتنی رنمد بازاریابی برداشت و کاشت، زراعی، توسعة پشتیبان عنوان به جهانی یافتةتوسعه مدیریت
ی دیگر از سو انسانی منابع در آموزش ویژه به کالن گذاریسرمایه و الکترونیک تجارت و اطالعات فنّاوری

  هستند. المللی زعفران در افغانستاناز عوامل موثر بر بازاریابی بین
ور عام و شاخص طالمللی بههای بازاریابی بینکنندهتعییندهد، نتایج بررسی تحقیقات پییشین نشان می

های اولیه سابقه دارد. استفاده از دادهطور خاص در سطح خرد )شرکت و صنعت( با عملکرد صادراتی به
 گی فنیو آماد توسعه بازارهای مالیمانند  اقتصاد ملی عوامل فزاینده کاراییهمچنین، بررسی اثر برخی از 

وامل عهای ثانویه سابقه دارد. اما، بررسی اثر کلیه بر صادرات در سطح کالن )کشوری( با استفاده از داده
ابقه در مطالعات انجام شده سرغم اهمیت و ضرورت آن علیالمللی د بازاریابی بینبر عملکر فزاینده کارایی

  ندارد. 
 

 پژوهش چارچوب مفهومی .4
 ؛هالمللی متغیر وابستعملکرد بازاریابی بین ،این شکلدر  .است 0به شرح شکل  تحقیق یچارچوب مفهوم

افزایی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، آموزش عالی و مهارت شامل  عوامل فزاینده کارایی اقتصاد ملی
 توضیحی هستند. یرهایمتغ توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش: 0شکل 

 

 .داردمعناداری  ریالمللی تأثبر عملکرد بازاریابی بین آموزش عالی و مهارت افزایی: 0فرضیه 

 .داردمعناداری  ریالمللی تأثعملکرد بازاریابی بین بر کاال کارایی بازار: 5فرضیه 

عملکرد 
بازاریابی بین

المللی

آموزش عالی و 
مهارت افزایی

اندازه بازار

آمادگی فنی

توسعه بازار 
مالی

کارایی بازار 
کار

کارایی بازار 
کاال
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 .داردمعناداری  ریالمللی تأثعملکرد بازاریابی بین بر کارایی بازار کار: 9فرضیه 

 .داردمعناداری  ریالمللی تأثعملکرد بازاریابی بین بر توسعه بازار مالی: 4فرضیه 

 .داردمعناداری  ریالمللی تأثبینعملکرد بازاریابی  بر آمادگی فنی: 2فرضیه 

 .داردمعناداری  ریالمللی تأثعملکرد بازاریابی بین بر اندازه بازار: 6فرضیه 

 

 شناسی پژوهشروش .5
ها توصیفی است و ارتباط متغیرها را با این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. از نظر نحوه گردآوری داده

کند. از نظر اجرایی، از تحلیل کاری در آنها بررسی میمداخله و دسوت اسوتفاده از آمارهای ثانویه و بدون  
، روش گشتاورهای 0های تابلویی(، رهیافت دادهبدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی) رگرسویون چند متغیره 

 للیالمعملکرد بازاریابی بینبر  عوامل فزاینده کاراییتأثیر برای برآورد   9و نرم افزار اسوووتاتا 5یوافته تعمیم
آفریقای جنوبی، آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، شامل  کشوور  41همچنین،  شوده اسوت.   تفادهاسو 

اکوادور، الجزایر، امارات متحده عربی، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، ایران، بحرین، برزیل، بلژیک، بنگالدش، 
د، س، عربستان سعودی، عمان، فرانسه، فنالنپاکسوتان، ترکیه، چین، دانمارک، روسویه، پاپن، سوئد، سوئی  

مورد  تجربیهای دادهکه  قطر، کانادا، کره جنوبی، کویت، مالزی، مصر، نروپ، نیجریه، ونزوئال، هلند و هند
صورت به کشورها و مابقیبه عنوان نمونه آماری انتخاب آنها برای انجام این مطالعه در دسترس بوده نیاز 

روش  بهه ک بودهو ثبتی از نوع آمار ثانویه  مورد استفاده نیزهای تجربی داده اند.شدهسویسوتماتیک حذف   
 .اندجدول ذیل گردآوری شدهدر  از مراجع آماری مشروحهاینترنتی 

 

 : مآخذ آماری متغیرهای تحقیق1جدول 

 آماری پایگاه نام متغیر متغیر نوع
 4بانک جهانی المللیعملکرد بازاریابی بین وابسته

 توضیحی
آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کاال، 

کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و 
 اندازه بازار

 5مجمع جهانی اقتصاد

 پویایی محیط کسب و کار و نوآوری کنترل

  های تحقیقمنبع: یافته
 

 مدل ارائه. 1-5
های تابلویی داده مدلاز  (5102) سووینگ و کاماراسووامی و (5103) بروجو و یاشووی ازبا الهام این تحقیق 

شکل مبه علت محدود نمودن که استفاده نموده  المللیعوامل موثر بر عملکرد بازاریابی بینبرای بررسوی  
و  6های مقطعینسوووبت به داده آزادی ةدرج، افزایش همخطی بین متغیرهاکاهش ناهمسوووانی واریانس، 

 شکل رابطهبه مدل تحقیق، با این توضیح(. 5112، 2)بالتاجی دهدانجام می یترآبرآورد کار 7سوری زمانی 

                                                                                                                             
1. Panel Data 
2. Stata 

3. Generalized Moment’s Method  

4.  https://data.worldbank.org.org/indicator  

5. www.weforum.org   

6. Cross Section Data  
7. Time Series  

8. Baltaghi  

https://data.worldbank.org.org/indicator
http://www.weforum.org/
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   :استزیر 
 

ln (PIMit) = β0 + β0 + β1ln(PIMit−1) + β2ln(HETit) + β3ln(GMEit)
+ β4ln(LMEit) + β5ln(FMDit) + β6ln(TRit) + β7ln(BRit)

+ β8ln(ISit) + Uit                               (0) 

Uit = vi + eit  (5) 

 

جزء اخالل مدل شووامل  Uit وکشووورهای منتخب معرف  iمعرف زمان، اندیس  t، اندیس در معادله باال
 .  ( استeit( و باقیمانده جزء خطا )viاثرات ثابت ویژه کشوری )

0
itPIM کشور المللی عملکرد بازاریابی بینi  در سالt للی الماما، بازاریابی بین است. و متغیر وابسته تحقق
المللی از سه راه صادرات، رساندن کاالها و خدمات ساخت یک کشور به مشتریان در بازارهای بینیا 

رین و تترین، کم هزینهشود که در این بین، صادرات، آسانمی انجامگذاری مستقیم و مشارکت سرمایه
کشورهای تی . به همین منظور، تحقیق حاضر از عملکرد صادرا(0934)منصورخاکی،  ترین راه استمهم

 راتی، سهم. زیرا، عملکرد صادنموده استاستفاده آنها المللی گیری عملکرد بازاریابی بینرای اندازهمنتخب ب
نشان را  صلیا رقبای کشور در قیاس با یک رقابتی موقعیت و آن از حاصلهسود  کشور، یک المللیبین بازار
اقتصادی )حجم صادرات،  بعد دو شاملخود (. البته، عملکرد صادراتی 5104، 5دهد )لین و همکارانمی

 به علت فقدان که است کنندگان(توزیع و واردکنندگان با ای )رابطهسهم بازار صادراتی و ...( و رابطه
صادرات کل طور مشخص از سهم بازار کشورهای منتخب از اقتصادی و به بعدای، از رابطه بعدهای داده

 .(5113، 9)الگس و همکاران ه استالمللی استفاده شدجایگزین عملکرد بازاریابی بین عنوانهانی بهج
به جای ارقام صادرات نیز به این دلیل است که کشورهای منتخب از صادرات جهانی  سهم بازاراستفاده از 

معیار د و حاکم بر آن ناشی شویا شرایط اقتصادی جهانی تغییر اندازه بازار تواند از میصادرات  ارقامتغییر در 
نیست. اما، افزایش سهم بازار حاصل نفوذ در بازار و افزایش  هاکشور صادراتی عملکردمناسبی برای ارزیابی 
سازی صادرات و صادرات تولیدات همچنین، به علت اهمیت متنوع تریان و رقبا است.قدرت مذاکره با مش

با ارزش افزوده باالتر، از سهم بازار کشورهای منتخب از کل صادرات جهان منهای صادرات مواد خام و 
  طبیعی استفاده شده است.

  عبارتند از:مدل متغیرهای توضیحی 

1-itPIM کشووور المللی عملکرد بازاریابی بینi  در سووال ماقبلt  در  توضوویحیکه به صووورت متغیر اسووت
یر غوقفه مت. زیرا، روابط بین متغیرها کمک کندمحقق از سومت راسوت معادله ظاهر شده تا به درک بهتر   

، 4د)آرالنو و بون استدر مدل  یخطمرفتن ه یناز باست و  ییزاجهت کنترل درون یابزار مناسوب وابسوته  
. پذیردتأثیر میقبل  میزان آن در سال از در سال جاری المللیعملکرد بازاریابی بین این کهضمن  (.0330

د المللی نتیجه تولیعملکرد بازاریابی بین سوونجه، سووهم بازار کشووورها از صووادرات جهانی به عنوان  زیرا
د عملکر صلاحخود است که  جهانی در بازارهای با مزیت رقابتی و محصووالت افزون بر تقاضوای داخلی  

 این ظرفیت افزایش بنابراین، .افتاده است صورت بطئی اتفابو به بوده یان مختلفسال طیدر  یک اقتصاد

                                                                                                                             
1. Performance of International Marketing  

2. Lin et al 

3. Lages et al  

4. Arellano & Bond 
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    .(5103، 5)گاماریل و هوه شودمی بعدافزایش آن در دوره  موجب 0ایبا ایجاد اثر چرخ دنده قبل سالدر 
HET𝑖𝑡 کشووور افزایی آموزش عالی و مهارتi  در سووالt  همکاران  و گبرمسووکل از ا الهامبکه اسووت

در  (0935) همکاران و ( و میرلطفی0936(، شوورفی و همکاران )5107، کادوچنیکوف و فدیونینا )(5103)
  ت.آن مثبت اس یانتظار عالمتهای پیشین مدل تحقیق لحاظ شده و برابر سازوکار بیان شده در بخش

GME𝑖𝑡  کشوور  کارایی بازار کاالi   در سوالt  (، ورنتیس و 5104از فوگازا و مک الرن )با الهام که است
و برابر سووازوکار بیان شووده در ( در مدل تحقیق لحاظ شووده و 5111( و اوزسوومر و پراسوویا )5112پاولوا )
  آن مثبت است. یانتظار عالمتهای پیشین بخش

LME𝑖𝑡  کشور کارایی بازار نیروی کارi  در سالt  شرفی ( و 5113از گرانر و ایساکسون )با الهام که است
 عالمتهای پیشین در مدل تحقیق لحاظ شوده و برابر سوازوکار بیان شوده در بخش   ( 0936و همکاران )

  آن مثبت است. یانتظار
FMD𝑖𝑡  کشووور توسووعه بازار مالیi  در سووالt  و (5102از کاماراسووامی و سووینگ ) با الهام که اسووت 

های برابر سووازوکار بیان شووده در بخش شووده و  منظور( در مدل تحقیق 5107کادوچنیکوف و فدیونینا )
  آن مثبت است. یانتظار عالمتپیشین 

TR𝑖𝑡  کشووور آمادگی فنیi  در سووالt  بروجو و ، یاشووی(5151) همکاران و امتریواز با الهام که اسووت 
 و ، خلیلی(0936) میرمحمدی و (، مهرعلی0937یزدانی )، شریفی و (5102) همکاران و ویسونته  ،(5103)

در مدل تحقیق لحاظ شوده و برابر سازوکار بیان شده در   (0935) همکاران و و میرلطفی (0934) آذین فر
  آن مثبت است. یانتظار عالمتهای پیشین بخش
MS𝑖𝑡  کشووور اندازه بازارi  در سووالt  ( و رونیت و دیویا 5104)فوگازا و مک الرن از با الهام اسووت که

ن آ یانتظار عالمتهای پیشین در مدل تحقیق لحاظ شوده و برابر سوازوکار بیان شده در بخش   (5104)
  مثبت است.
 آنؤثر بر عوامل م برخی دیگر از، المللیبین بازاریابی عملکردمنظور توضیح حداکثری رفتار همچنین، به

 اند:مدل تحقیق لحاظ شده تحت عنوان متغیرهای کنترل به شرح زیر در
9BS  (5112) پاولوا و ، ورنتیس(5151) همکاران و امتریواز با الهام وکار اسووت که کسووبمحیط پویایی، 

 عالمتدر مدل تحقیق لحاظ شووده و  (0939و قهرمانی محمودی و سووپهری ) (0934) فرآذین و خلیلی
 یاتی، افزایش کیفیت و کمیتو عمل یتجار یهاشوووبکه یفیتک افزایشزیرا،  آن مثبت اسوووت. یانتظار

کسووب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی  و توسووعه بازاریابی با کمک به کنندگان کاالها و خدماتعرضووه
 . دشومی المللیبهبود عملکرد بازاریابی بین سبب

4INOV   (5102) 2همکاران و ، ویسنته(5151) همکاران و امتریواز با الهام نوآوری و خالقیت اسوت که، 
آن مثبت  یانتظار عالمتدر مدل تحقیق لحاظ شوووده و ( 0934و محمدی و دیزجی ) (5102) 6کاناگال
و خدمات، سوطح کیفی محصوالت را ارتقاء   روح دانش در کالبد کاال نوآوری با تبلورافزایش  زیرا، اسوت. 

اً، افزایش مضاف. شودمی المللیبهبود عملکرد بازاریابی بینو با جلب رضایت مشتریان خارجی موجب داده 
بب ها سهای نوین تولید و کاهش هزینهنوآوری با رشد تولید کاالها و خدمات جدید و متنوع و ابداع روش

                                                                                                                             
1. Demonstration Effect  

2. Gamariel & Hove 

3. Business Sophistication 

4. Innovation 

5. Vicente et al  

6. Kanagal  
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 بهبود عملکرد بازاریابیپوذیری تولیودات داخلی در بازارهای جهانی و   وری و تقویوت رقوابوت   رشووود بهره
  .شودمی المللیبین

 

 برآورد مدل. 2-5

و عدم  ایستاهای نااستفاده از داده و متغیرها استوار است های معمول اقتصادسنجی بر فرض ایستاییروش
 آماری و استنتاج t ،Fهای شود تا آزمونزمان موجب می از و کواریانس متغیرها استقالل میانگین، واریانس

یش از تخمین مدل ایستایی بنابراین، باید پ رگرسیون کاذب وجود دارد. نباشد و احتمال تشکیل معتبر
سال است، انجام آزمون  01کمتر از مورد مطالعه این تحقیق که دوره  از آنجا، امامتغیرها بررسی شود. 
 . (5113، 0)ولدریج ایستایی الزامی نیست

ب قابلیت ترکیلذا، های مقاطع مختلف در طول زمان است. های تابلویی حاصل ترکیب دادههمچنین، داده
محاسباتی از مقدار جدول بیشتر است.  F دارمقدر نتیجه نشان داد  ولیمر بررسی  Fها با انجام آزمون داده

های تابلویی( صورت داده)یکسان بودن عرض از مبدأها( رد و اثرات گروه )تخمین به 0Hبنابراین، فرضیه 
 پذیرفته شد. 

ر متغیر وابسته با یک وقفه دو تابلویی پویاست های دادهاز نوع  حاضر تحقیقمدل از آنجا که در نهایت، 
های تخمین معمولی مانند حداقل مربعات امکان استفاده از روش ،شودظاهر می معادلهسمت راست 

، جزء اخالل با متغیر زیراوجود ندارد.  4یافتهو حداقل مربعات تعمیم 9، حداقل مربعات متغیر مجازی5معمولی
وش ر ازبه همین دلیل . شودکند و نتایج تخمین دچار تورش میمی وابسته باوقفه همبستگی پیدا

 شرح جدول زیر است. بهنتایج برای برآورد مدل استفاده شد که یافته گشتاورهای تعمیم
 

 یافت : نتایج تخمین مدل ب  روش گشتاورهای تهمیم3جدول 

  المللیعملکرد بازاریابی بینمتغیر وابست : 

 ▼متغیرهای توضیحی ضریب tآماره ارزش احتمال

111/1 369/2 *932/1 LnPIM(-1) 
157/1 027/9 **150/1 LnHET 
119/1 626/2 **522/1 LnGME 

152/1 959/9 **002/1 
LnLME 

113/1 114/2 **031/1 LnFMD 
151/1 130/4 **022/1 

LnTR 

156/1 551/9 **175/1 LnMS 
107/1 716/9 **012/1 LnBS 
104/1 202/4 **045/1 LnINOV 

040/1 chi2 (p-value) 
194/2 Sargan Test Statistic 

111/1 AR(1) 
291/1 AR(2) 

951 Number of Obs 
2 Number of Groups 

41 Obs per Group 

                                                                                                                             
1. Wooldrige 

2. Ordinary Least Squares 

3. Last Squares Dummy Variable 

4. Generalized least squares 
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 دهند.را نشان می %2 و %0** به ترتیب سطوح معناداری  و های *نشانه -های پژوهش منبع: یافته

 جمالت زیعتو دقیق اطالعات به یافته برای تخمین مدل دیگرروش گشتاورهای تعمیم ضمناً، با استفاده از
 مجموعه با معادالت در اخالل جمالت که است فرض این مبتنی بر نیست. زیرا، این روش نیاز اخالل

 تغیرهایم با خطا جمله همبستگی وجود احتمال لحاظ به دیگر، سوی است. از غیرهمبسته ابزاری متغیرهای
. البته، برای اطمینان از مناسب بودن روش است برخوردار باالتری اعتبار از ثابت، اثرات مدل در توضیحی

سارگان که برای اثبات  انجام شد. نخست، آزمون نیز یافته برای برآورد مدل، دو آزمونگشتاورهای تعمیم
 2مقدار بزرگتر از  کهرفته  ابزاری به کار متغیرهای شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی اعتبار صحت

 ابزارهای و توان رد کردنمی درصد احتمال آماره سارگان نشان داد عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را
 AR(1استفاده در تخمین مدل از اعتبار الزم برخوردارند. دوم، آزمون همبستگی پسمانده مرتبه اول )مورد 

جمالت اخالل دارای همبستگی سریالی مرتبه اول و فاقد همبستگی  دادنتایج نشان که  AR(2و مرتبه دوم )
  تورش تصریح وجود ندارد.است و سریالی مرتبه دوم 

 

   گیری و پیشنهادهاهنتیج .7
 نتایج کهررسی شد ب المللیبر عملکرد بازاریابی بینعوامل فزاینده کارایی اقتصاد ملی تأثیر در این تحقیق، 

   :نشان داد
مطالعات  تایجکه با ن استالمللی مثبت و معنادار عملکرد بازاریابی بین بر افزاییآموزش عالی و مهارتتأثیر 

 و ( و میرلطفی0936(، شرفی و همکاران )5107، کادوچنیکوف و فدیونینا )(5103همکاران ) و گبرمسکل
در  افزاییآموزش عالی و مهارتدرصد افزایش  0 بر اساس این نتیجه، .همخوانی دارد (0935) همکاران

عداد افزایش تزیرا،  شده است.المللی عملکرد بازاریابی بین درصدی 015/1سبب افزایش  کشورهای منتخب
 وری خود سبب افزایشافزایش بهره ضمندر واحد زمان، بیشتر انجام کار  باو ماهر نیروی کار آموزش دیده 

 تولید یند کارایی بازار کاالبر این اساس، برآشده است.  نیزوری نهایی سرمایه، تجهیزات و تأسیسات بهره
که در  تاسبرابر محصوالت مشابه در بازارهای جهانی در بیشتر پذیری محصوالت با هزینه کمتر و رقابت

   .المللی را بهبود بخشیده استعملکرد بازاریابی بین نهایت
فوگازا مطالعات  جکه با نتای استمثبت و معنادار نیز المللی عملکرد بازاریابی بین بر بازار کاالکارایی تأثیر 

بر این اساس،  .نیز همخوانی دارد( 5111( و اوزسمر و پراسیا )5112(، ورنتیس و پاولوا )5104و مک الرن )
المللی در کشورهای بازاریابی بینعملکرد  درصدی 522/1سبب افزایش  کارایی بازار کاالدرصد بهبود  0

سهیل کنترل فساد اداری، ت ،کاهش بروکراسی نتیجهکه بهبود کارایی بازار کاال  زیرا، منتخب شده است.
گذاری کاالها و خدمات ، عدم مداخله دولت در قیمتایواردات کاالهای واسطهرفع موانع  ،فرایند صادرات

ت و افزایش کیفیی و مبادالتی های تولیدکاهش هزینه سبب استو تشدید رقابت در بازارهای داخلی 
را بهبود  المللیافزایش داده و عملکرد بازاریابی بین در بازارهای خارجی آنها را پذیریرقابتشده و تولیدات 

   بخشیده است.
گرانر و طالعات م که با نتایج استالمللی مثبت و معنادار عملکرد بازاریابی بین بر کارایی بازار کارتأثیر 

کارایی درصد افزایش  0؛ نتیجهاین طبق  .سازگار است( 0936شرفی و همکاران )( و 5113ایساکسون )
یرا، زاست.  شدهدر کشورهای منتخب  المللیبین عملکرد بازاریابی درصدی 002/1سبب افزایش  بازار کار
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ایجاد  و کارگران و کارفرمایان بهتر تعاملکیفیت قوانین بازار کار و افزایش کارایی بازار کار حاصل بهبود 
یروی ن وریاز مجرای افزایش بهره است که نیروی کار کارایی متناسب با حقوب و دستمزد پرداختنظام 
تر شدن قیمت نسبی محصوالت داخلی در بازارهای و ارزان های تولیدو بازدهی سرمایه و کاهش هزینهکار 

  .است مثبت گذاشته تأثیر المللیبین و عملکرد بازاریابی صادرات بر جهانی
کاماراسامی طالعات م که با نتایج استالمللی مثبت و معنادار عملکرد بازاریابی بین بر توسعه بازار مالیتأثیر 

توسعه درصد بهبود  0 بر این اساس، .داردهمخوانی نیز ( 5107کادوچنیکوف و فدیونینا ) و (5102و سینگ )
یرا، زست. المللی در کشورهای منتخب شده اعملکرد بازاریابی بین درصدی 031/1سبب افزایش  بازار مالی
بع مالی به منا های اقتصادیبخشآسان و کم هزینه  سریع، دسترسی زمینهمالی  بازارهای توسعهافزایش 

اهش داده را کتولیدکنندگان  و معامالتی تولیدی هایهزینهو نموده را فراهم  جبران کسری نقدینگی آنهاو 
های توسعه بیمه با وتسهیل را از صادرات به داخل  اصلحنقل و انتقال وجوه جریان ، است. همچنین

 با تقویت انگیزه آنان با هدفکه در نهایت  را کاهش داده پیش روی صادرکنندگانهای ریسک ،بازرگانی
 است. شدهالمللی بازاریابی بینبهبود عملکرد سبب صادرات 

 همکاران و امتریوات مطالع که با نتایج استالمللی مثبت و معنادار عملکرد بازاریابی بین آمادگی فنی برتأثیر 
 و (، مهرعلی0937، شریفی و یزدانی )(5102) همکاران و ویسنته ،(5103) بروجو و ، یاشی(5151)

به این  .نیز مطابقت دارد (0935) همکاران و و میرلطفی (0934) آذین فر و ، خلیلی(0936) میرمحمدی
عملکرد بازاریابی  درصدی 022/1سبب افزایش آمادگی فنی کشورهای منتخب درصد بهبود  0معنا که 

های فناوری توسعه زیرساختهای نوین مخصوصاً فناوریو کاربرد جذب زیرا، ست. المللی شده ابین
زمانی  هایرفع محدودیتفرایند تولید و تجارت سبب افزایش بازده عوامل تولید و  درارتباطات اطالعات و 

با ارائه الگوهای جدید خرید و فروش، روابط سنتی بین  همچنین،. است داشته تتجارپیش روی و مکانی 
 یبازاریاب در نهایت به بهبود عملکرد وساخته  دگرگونرا در ورای مرزهای ملی خریداران و فروشندگان 

  المللی کمک نموده است.بین
وگازا و مک فمطالعات  که با نتایج اسوووتالمللی مثبت و معنادار عملکرد بازاریابی بین بر اندازه بازارتأثیر 

 اندازه بازار افزایشدرصووود  0به این معنا که  .نیز مطابقت دارد (5104( و رونیوت و دیویوا )  5104الرن )
افزایش زیرا، ست. المللی شده اعملکرد بازاریابی بین درصودی  175/1سوبب افزایش  کشوورهای منتخب  
 رتحرکت آزادانه تر وقیمتهای بیشووتر و ارزاندسووترسووی واحدهای تولیدی به نهادهاندازه بازار از مسوویر 

های تولید، کاهش بهای تمام کاهش هزینهبر اسواس مزیت نسبی موجب   آنهاعوامل تولید و تخصویص  
آنها را بیشتر نموده و عملکرد بازاریابی پذیری و رقابت شوده  ر بازارهای جهانیشوده محصووالت داخلی د  

  .المللی را بهبود بخشیده استبین
یشترین و بترتیب به اندازه بازارو  با توجه به ضرایب تخمینی متغیرهای باال، کارایی بازار کاالبنابراین، 

منظور افزایش به ونتایج برآوردی  ، با توجه بهلذا .اندداشته المللیبر عملکرد بازاریابی بین را کمترین تأثیر
  شود:پیشنهاد میالمللی در کشورهای منتخب عملکرد بازاریابی بین

)سووومت تقاضوووا( متناسوووب با نیاز بازار  کارکنانخدمت  حینآموزش های برنامهآموزش عوالی و  نظوام  
ابی و به تبع آن بهبود عملکرد بازاریدر فرایند تولید دانش و فناوری و کاربرد جذب برای  تا ساماندهی شود

  .  دجود داشته باشو اندازه کافیالمللی نیروی کار ماهر و متخصص بهبین
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 گانیدکنندتول  به بر مبنای سازوکار بازار گذاریقیمت ناکارآمد،صنایع  وها های دولت از بنگاهبا لغو حمایت
ای هکاهش هزینه ،تخصوویص بهینه منابع امکانداده شووود تا و سوایر فعاالن اقتصووادی عالمت صوحیح   

 مفراهپذیری محصووووالت داخلی در بازارهای جهانی و تقویت رقابتوری کل عوامل بهره افزایش ،تولید
   .شود

نظام تشویق  هتعبیاستقرار نظام حقوب و دستمزد متناسب با کارایی نیروی کار و  ،قوانین بازار کار اصالح با
یگر داسووتفاده موثرتر از  برای مشووارکت اقتصووادی در نیروی کار ماهر و شووایسووته ةانگیز ،و تنبیه مترقی

  . تقوبت شودتولید  هاینهاده

ه بخش ب تسووهیالت تکلیفی پرداختبه بخش خصوووصووی، پرهیز از های دولتی واگذاری مالکیت بانک با
 وصیبخش خص های مولد و کارآفرینانهفعالیتن و کم هزینه آسا تأمین مالیتوان بخش مالی در  ی،دولت

پذیری محصوالت داخلی در رقابت وافزایش وری کل عوامل بهره ،کاهش های تولیدهزینهتا  افزایش یابد
   .جهانی تقویت شود بازارهای

الح و زمینه اص تا افزایش یابدهای داخلی بنگاهفناوری ظرفیت جذب  ،های جدید خارجیبا انتقال فناوری
پذیری رقابت افزایش ووری کل عوامل بهرهو در پرتو آن شود تولیدی فراهم بهبود فرایندهای مدیریتی و 

   .جهانی تقویت شود محصوالت داخلی در بازارهای

هش کا و بهبود قوانین گمرکیاز جمله  رفع موانع تجاریو  بنیاندانشاقتصووواد  هوای تقویوت مؤلفوه  بوا  
د پیدا المللی بهبوتا عملکرد بازاریابی بین خارجی اقدام شووودداخلی و ها در جهت افزایش اندازه بازار تعرفه

 . کند
ی بر عملکرد پذیری ملتأثیر رقابت نسبت بهتر و کاملتر منظور دستیابی به یک شناخت جامعبه ؛در پایان

یعنی پذیری ملی قابتر رکنتأثیر دیگر  نسبت به بررسی تیشود تحقیقات آپیشنهاد می ؛المللیبازاریابی بین
کار،  پیش از مبادرت به این، لیکن. نمایند اقدامالمللی نوآوری بر عملکرد بازاریابی بینعوامل فزاینده 

ر مدنظرا کشورها  آماری مورد نیاز برای برخی ازهای دادهاز جمله نبود  این تحقیق روهای پیشمحدودیت
  .دهندقرار 

 

   منابع

 راهکارهایی ارائ  و المللیبین بازاریابی هایاستراتژی بررسی (.0934فر، کاوه. )آذین و کامران خلیلی،

 شهمای اولین .(کال  لبنی شرکت موردی مطاله )لبنی  صنایع در محصوالت صادرات بهبود برای
شهریورماه  2مبین،  فرهنگی سفیران موسسه استانبول، انسانی، علوم و هنر در تحقیق و نوآوری المللیبین

0934.  

 (. بررسی0937شک، محمدرضا.، برقی اسگویی، محمدمهدی.، صادقی، سکینه و عمرانی، نسرین. )بی سلمانی
 .022-064(: 4)02، پژوهشنام  حمل و نقلمنتخب.  کشورهای صادرات حجم بر راه آهن زیرساخت تأثیر

 یکشورها صادرات عرضه بر نوآوری غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات (.0932ثمری، هانیه. ) و ابوالفضل آبادی،شاه
-21(: 50)00 ،اقتصاد کالن پژوهشنام یافته )با رویکرد معادالت همزمان(. توسعه و توسعه درحال منتخب

23. 



  41ــــــــــ ...  درالمللی کارایی بر عملکرد بازاریابی بینتأثیر عوامل فزاینده 

ر د بپذیری کشورهای عضو اوپک، با تأکی(. ارزیابی وضعیت رقابت0931آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد. )شاه
 .02-9(: 53)2، ها و مراکز رشدفصلنام  تخصصی پارک محور.نوآوریهای مؤلفه

صادرات  یطو مح یداریپا یراهبرد یریتمد یرتأث(. 0932)فاطمه.  ی،امام ی ومهد ی،ابوالفضل، جعفر ی،آبادشاه
 .39-22(:5) 52. علمی شیالت ایران نشریۀ. یرانا یاربر عملکرد صادرات خاو

 ام دوماهنایران.  فرش صادرات عملکرد بر المللبین بازاریابی تأثیر (.0937مقیمی، فائزه. ) و ابوالفضل آبادی،شاه

 .41-26(: 30و  31)06 ،های بازرگانیبررسی

 کشورهای واردات و صادرات بر موثر عوامل شناسایی (.0934گل، سارا. )ساری و ابوالفضل، امیری، بهزاد آبادی،شاه
 ،دوفصلنام  راهبردهای بازرگانیحکمرانی.  نهادی شاخص بر تاکید با تعهد عدم جنبش عضو منتخب

05(60 :)75-27. 

 مدیریت کارکردهای (. نقش0936فیض، داود. ) رزگاه، مرتضی.، زارعی، عظیم و باش مین ملکی شرفی، وحید،
-042(: 9)3، نیمنابع انساهای مدیریت فصلنام  پژوهشالمللی.  بین بازاریابی اکوسیستم بر انسانی منابع
052. 

 للیالمبین بازارهای توسعه بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت (. تأثیر0937یزدانی، ناصر. ) شریفی، احسان و
 .063-026 (:94)3، فصلنام  مطالهات مدیریت راهبردی. صادراتی هایشرکت

 و بازارگرایی (. تأثیر0932پورآقاباالیی، علیرضا. ) رحیمی اقدم، صمد.، کوششی، محمدرضا و فاریابی، محمد.،
-  مدیریت کسبفصلنامالمللی. بین بازاریابی استراتژی میانجی نقش با صادرات عملکرد بر المللیبین تجربه

 .59-44(: 0)5، المللیوکار بین

لنام  فصترکیه.  به ایران غیرنفتی صادرات بر کالن اقتصاد عوامل (. نقش0934الهام. ) فضلی، صفر و صادقیان،

 .59-45(: 07)2، تحقیقات توسه  اقتصادی

 تنگرف نظر در با صادرات عملکرد بر مداریمشتری تأثیر بررسی (.0932. ) عبداهلل نعامی، و فروزان قادری،

 المللی بین انسکنفر ششمین .مشتری با صادرکننده ارتباط و صادرکننده رفتاری تههد گریمیانجی نقش
آبان  02اشراب،  مهر همایشگران تهران، باز، هاینوآوری و کارآفرینی کنفرانس سومین و مدیریت و حسابداری

0932. 

 لمللیابین کارآفرینی وگرایش المللیبین تههد تأثیر (.0939. ) سلیم سپهری، و خیرالنساء محمودی، قهرمانی

 و علمی منانج گرگان، نوین، مدیریت علوم سالیانه ملی همایش سومین .المللیبین بازاریابی بر عملکرد
 .0939شهریورماه  09کتول،  آباد علی واحد اسالمی آزاد دانشگاه گلستان، وحسابداران مدیران ای حرفه

 حمل هایزیرساخت بهبود (. اثر0932کشیری کالئی، فاطمه.، حسینی یکانی، سیدعلی و مجاوریان، سیدمجتبی. )
 .020-071(: 4)2، فصلنام  تحقیقات اقتصاد کشاورزیایران.  در پسته تولید رقابتی وضعیت بر نقل و

پذیری جهانی ایران در مقایسه با گیری کارایی رقابت(. اندازه0934مصلح شیرازی، علی نقی و خلیفه، مجتبی. )
، نهتیانداز مدیریت صفصلنام  چشم. هاای تحلیل پوششی دادهکشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله

 .007-097، صص 9، شماره 2دوره 

دفتر مشاوره بازاریابی صادراتی اتاق  الملل.بین بازاریابی هایروش (.0934منصورخاکی، مجیدرضا. )

  بازرگانی، صنایع، مهادن و کشاورزی تهران.
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 سترشگ روی بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت تأثیر بررسی (.0936محمد. ) و میرمحمدی، سید مهرعلی، پریسا
مدیریت،  رد نوین هایایده المللیبین کنفرانس سومین .(ایران فرش صنعت :مطالعه مورد) المللیبین بازار

   .0936شهریورماه  2. آلمان، برلین، و حسابداری اقتصاد

 تأثیرگذار عوامل و فضایی انتشار ارزیابی(. 0935صفرپور، نیما. ) زاده، سید امیرمحمد وعلوی میرلطفی، محمودرضا.،
 .37-009(: 9)5، ریزی روستاییفصلنام  پژوهش و برنام . افغانستان در زعفران المللیبین بازاریابی بر

 الگوهای در تجاری مهم شرکای به ایران صادرات بر سیاسی نهادهای اثر (.0936و مداح، مجید. ) ناقلی، شکوفه
    .23-31(: 9)4، های کاربردی اقتصادنظری فصلنام   کاالیی. مختلف
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