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تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت ها  با توجه به نقش میانجی استراتژی های
رقابتی ومزیت موقعیتی

برای استفاده از عملکرد برتر، یک شرکت باید بر روی قابلیت های بازاریابی خود سرمایه گذاری کند.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت ها با توجه به نقش میانجی استراتژیهای

رقابتی و مزیت موقعیتی در شهرک صنعتی استان خراسان رضوی انجام شد. پژوهش حاضر از بعد هدف

کاربردی واز نظر روش توصیفی  پیمایشی  می باشد. به منظور جمع آوری اطالعات آمیزه¬ای از روشهای

تحقیق کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری حاضر، کلیه شرکت های موجود در  شهرک

صنعتی استان خراسان رضوی /

می باشد که تعداد آنها650 شرکت می باشد. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد 250 شرکت می

باشد که پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین مدیران شرکتها توزیع شده است. داده ها توسط

معادالت ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت بازاریابی بر

عملکرد شرکت ها با توجه به نقش میانجی استراتژیهای رقابتی و مزیت موقعیتی در شهرک صنعتی استان

خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد که در این راستا فرضیه های  پژوهش شامل تاثیر قابلیت های بازاریابی

بر استراتژیهای رقابتی،  قابلیت های بازاریابی بر مزیت موقعیتی، قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت،

استراتژیهای رقابتی بر عملکرد شرکت، مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت، استراتژیهای رقابتی بر مزیت

موقعیتی، قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی استراتژیهای رقابتی، قابلیت های

بازاریابی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی مزیت موقعیتی مورد تایید قرار گرفتند.
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To use superior performance, a company must invest in its marketing capabilities. These
marketing capabilities will allow the company to deliver products and services better than
competitors. The purpose of this study was to investigate the effect of marketing capability
on the  performance  of  companies  by regarding  the  role  of  mediator  of  competitive
strategies and situational advantage in Industrial Township of Khorasan Razavi province.
The present research  has a practical purpose and it also has adopted a descriptive-survey
method . library and field research methods have been used for collecting mixed data. The
statistical population of this study is all firms in the industrial city of Khorasan Razavi
province, which number is 650 companies. According to the Morgan table, the sample size
is 250 companies. The questionnaires were distributed randomly among the managers of
the companies.  The data were analyzed by structural  equations with the aid of Lisrel
software.  The results showed that marketing capability has a significant effect on the
performance of companies with mediator Role of competitive strategies and situational
advantage  in  industrial  city  of  Khorasan  Razavi  province.  In  this  regard,  research
hypotheses  include  the  impact  of  marketing  capabilities  on  competitive  strategies,
marketing  capabilities  on  situational  advantage,  marketing  capabilities  on  firm
performance, competitive strategies on firm performance, competitive advantage on firm
performance, competitive strategies on situational advantage, marketing capabilities On the
performance  of  the  company  due  to  the  role  of  mediator  of  competitive  strategies,
marketing capabilities  on the  company's  performance were  confirmed by the  role  of
mediator of situational advantage.
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