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چکیده
با افزایش رقابت در حیطه بازاریابی ،صادرات و تالش شرکتهای صادراتی برررای بررهدسررت
گرفتن بازار بهطور مداوم در حال دگرگونی اسررت ،شناسررایی عوامررل تأثیرگررذار بررر عملکرررد
صادراتی ،منافع شرکتهای صادراتی را افزایش میدهد .لذا هدف از پژوهش حاضر بررسرری
تأثیر عوامل مؤثر سازمانی (بازارمحوری ،رقیبمحوری ،مشتریمحوری و کیفیت روابط) بر
عملکرد صادراتی با میانجیگررری تدهررد صررادراتی شرررکتهررا اسررت .پررژوهش از نظررر روش
توصیفی -علّی است .جامده پژوهش  80شرکت صادراتی فدررال شهرسررتان مرمشررهر اسررت.
برای گردآوری دادهها از روش تمامشماری و پرسشنامههای استاندارد استفاده شررده اسررت.
روایی پرسشنامه به روش محتوایی و روایی همگرا و واگرا و پایررایی پرسشررنامه بررر اسرراس
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرارگرفته است .آزمررون فرضرریههای پررژوهش بررر
مبنای مدلسازی مدادالت سامتاری مورد سنجش قرارگرفته است .نتایج تحلیل دادهها حاکی
از تأیید رابطه و همبستگی سه عامل بازارمحوری ،مشتریمحوری و رقیبمحوری با عملکرد
صادراتی و عدم تأیید کیفیت روابط بر عملکرد صادرات است .همچنین نقش میانجیگررر تدهررد
سازمانی در رابطه  4عامل درونسازمانی بر عملکرد صادراتی در روابط (بررهجز رابطرره بررین
کیفیت روابط و عملکرد) مورد تأیید قرار گرفت.
کلمات کلیدی :عملکرد صادراتی ،عوامل مؤثر سازمانی؛ تدهد صادرات.
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مقدمه
امروزه با گسترش جهانیشدن ،موفقیت شرکتها تا حد زیادی به رقابت در بازارهای
بینالمللی بستگی دارد که بهمنزله منبع حیاتی برای اقتصاد اسررت ،ایررن واقدیررت برررای
شرکتهای در حال ظهور و اقتصاد در حال رشد بیشازپیش اهمیت پیدا نمرروده اسررت
(براتون ،آستور و آبلوج ،)2008 ،1درعینحال ،سادهترین راه برای وارد شدن به بازار
مارجی ،صادرات است .بانک جهانی با تحلیل وضدیت چهلویک کشررور در سررالهای
 2005تا  2015نشان میدهد ،عملکرد اقتصادی کشورهای با اقتصاد برونگرررا تقریبراً
در همرره جنبررهها بهتررر از اقتصررادهای درونگرررا برروده اسررت (بانررک جهررانی.)2015 ،
صادرات باعث توسده محصول و بازار و درنتیجه کسب سودآوری برررای شرررکتها
مواهد شد (جرج کارنیرو همکاران .)2011 ،2ازآنجاکه میزان موفقیرت یرک شرررکت در
امر صادرات را میتوان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی کرد ،پر

شناسررایی عوامررل

مؤثر بر صادرات ،در جهت افزایش عملکرد صررادراتی ،برریش از گذشررته مررورد توجرره
قرار میگیرند .با توجه به اهمیت این موضوع ،صادرات و ارتباطات بینالمللی همررواره
برای کشورها از جایگاه ویژهای برموردار بوده است .بااینحال دسررتیابی برره سررط
باالیی از عملکرد درزمینه صادرات به دالیلی مثل مسیر فیزیکرری ،تفاوتهررای فرهنگرری
بین شرررکای کسرربوکار مسررتقل و موقدیتهررای ملتلر

رقررابتی ،یررک چررالش عمررده

محسوب میشررود (گرررو آلترررین ،آنررا آلینررا .)201۶ ،3از طرفرری بررسرری پژوهشهررای
صورت گرفته مشلص مینماید که عوامل سررازمانی متدرددی بررر عملکرررد صررادراتی
شرکتها تأثیر داشته است .در این راستا هانر  ،)2015( 4دریافررت کرره تررداوم فدالیررت
صادراتی ،ارتباط مثبتی با درآمدهای حاصلشده از صادرات و ارتباط منفی با موانررع
موجررود در کشررور میزبرران داشررته اسررت .همچنررین پژوهشهررای وای دون ر نگررو و
همکارانش)201۶( 5نشان داد که مدل مفهومی دیدگاه مبتنی بر نهاد ( )IBVویژگیهای
ملتل

داملی و سازمانی (بهطورمثال ویژگی ثبات؛ پیشبینی و اجرایرری) بررر عملکرررد

صادراتی شرکت تأثیر دارد؛ از طرررف دیگررر پررژوهشهررای آتونیررو نرراوارو – گارسرریا
وهمکاران )2015( ۶روابط متقابل بین منابع انسررانی ،شرردت رقابررت ،تدهررد صررادراتی،
رفتار اسررتراتژیک ،عملکرررد اثررربلش و مررؤثر صررادرات را تأییررد میکننرد .نتررایج ایررن
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پژوهش مشلص نمود که سرمایه انسانی از طریق اثرات غیرمستقیم تدهررد صررادرات
بررهطور قابررلتوجهی بررر عملکرررد اسررتراتژیک و عملیرراتی صررادرات تررأثیر میگررذارد.
درعینحال بررسی سایر پیشینههای موجود در حوزه عملکرد شرکتها در صررادرات
کاال و مدمات این واقدیت را بررازگو مینمایررد کرره عوامررل دیگررری نیررز در ایررن مسررئله
تأثیرگررذار مواهنررد بررود کرره در ایررن میرران تدهررد شرررکتها برره صررادرات از جایگرراه
قابلتوجهی برمرروردار مواهررد بررود .تدهررد صررادراتی شرررکت بیررانگر حرردی از منررابع
سازمانی و مدیریتی است که شرکت برره فدالیتهررای مرررتبط بررا صررادرات تلصرریص
میدهد (گارسیا و همکاران .)2015 ،از اینرو به نظر میآید که متدهد شرردن مجموعرره
شرررکت در ب رهکارگیری توانمنرردیهای سررازمانی در اجرررای فدالیتهررای مرررتبط بررا
صادرات کاال و مدمات ،نقش قابلمالحظهای در بهبود عملکرد شرکتها در این رابطرره
به دنبال مواهد داشت (ناوارو و همکرراران )2014 ،در ایررن بررین مورگرران و

همکرراران1

( )200۶مدتقدند که با ایجاد تدهد میتوان به کسب مزیت رقابتی در بازارهررای جهررانی
همراه با تأثیر مثبت بر عملکرد صادراتی حال و آینده دسررت یافررت .همچنررین اسررتاین،
ریالررو و ریالررو ،)2011( 2در یررک پررژوهش در نمونررهای از شرررکتهای صررادراتی
اسپانیایی نیز اظهار میدارند که تدهد صادراتی شرکت ،ازجمله مهمترین عواملی است
که سبب پیشروی عملکرد صادراتی میشود؛ بنابراین ،تدهد صادراتی الزمرره موفقیررت
در عملکرد صادرات اسررت .ایررن در حررالی اسررت کرره گارسرریا و همکرراران ( ،)2015در
پژوهش مود به نقش عوامل سررازمانی بررهویژه کیفیررت روابررط منررابع انسررانی و نرروع
نگرش سازمان به بازار ،مشتری و رقبا در شکلگیری تدهد مورد نیاز برررای موفقیررت
شرکتها در صادرات کاال و مدمات اشاره نمودهاند؛ بنابراین با توجه به پیشررینههای
پژوهش بهنظر میرسد که تدهد صررادراتی در رابطرره بررین عوامررل سررازمانی همچررون
کیفیت روابط ،بررازارمحوری ،رقیرربمحوری و مشررتریمحوری بررا عملکرررد صررادراتی
شرکت ،نقش میانجیگری ایفا نماید (ه

سان .)2015 ،3

شهرستان مرمشهر بهدلیررل تبدیلشرردن برره بنرردر آزاد تجرراری و برمررورداری از
دسترسی مناسب بنرردری و آبرری ،توانسررته اسررت شرررایط مسرراعدی را برررای فدالیررت
شرکتهای بازرگررانی رقررم بزنررد .شرررکتهایی کرره فلسررفه وجررودی آنرران برگرفترره از
واردات و صادرات کاال و مدمات تولیدشررده در صررنایع ملتلر

برروده و موفقیررت در

صادرات همواره از جایگاه قابلتوجهی برای آنان برموردار است؛ بنابراین شناسررایی
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عوامل مؤثر بر موفقیت در عملکرد صادراتی ،از اصررلیترین دغدغررههای مرردیران ایررن
شرکتها است؛ شناسایی عوامل تدیینکننده عملکرد صادراتی بهمنظور بهبود عملکرد
صادراتی کشور مهمترین عامل ایجاد تدادل بررین اقتصرراد کشررور بررا اقتصرراد جهررانی
است .واض است که فقدان توجه الزم به عوامل مؤثر در توسده عملکرد صادرات در
شرکتهای مذکور چالشهای فراوانی را برای آنان بهدنبال مواهد داشت که درنهایت
باعث کاهش سط صادرات ،سررودآوری و برره مطررر افتررادن جایگرراه شرررکت شررده و
درعینحال نیز در اقتصاد کشور اثرات ملربی را در پی مواهررد داشررت .از ایررنرو در
پژوهش حاضر تالش شده است تررا برره بررسرری تررأثیر عوامررل سررازمانی بررر عملکرررد
صادراتی شرکتها با در نظر گرفتن نقررش میررانجیگری تدهررد برره صررادرات پردامترره
شود .پردامتن به ایررن مسررئله مررال پژوهشرری موجررود در عملکرررد صررادراتی کرره در
شرکتهای بازرگانی فدال در شهر مرمشهر وجود دارد را پوشش مواهد داد .اگرچه
در باب این موضوع پژوهشهایی در مارج از کشور انجامگرفترره اسررت ،امررا بررسرری
پژوهشهای گذشته نشان میدهد که به نقش عوامررل سررازمانی نظیررر کیفیررت روابررط،
رقیب محوری و تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکتها بهویژه در ایررران کمتررر
مورد توجه بوده است؛ بنابراین پژوهش با این سررؤال آغرراز میگررردد کرره آیررا عوامررل
سازمانی در عملکرد صادراتی شرکتهای صادراتی تأثیر مواهد داشت؟ و آیررا تدهررد
صادرات در این رابطه نقش میانجیگری ایفا مینماید؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهداف داملی
و مارجی شرکت است .در اینجا عملکرد صادراتی بررهمنزلرره کسررب اهررداف سررازمانی
تدری

شده و در آن توسده محصررول و توسررده بررازار کرره در نتیجرره موجررب کسررب

سودآوری برای شرکت مواهد شد مورد توجرره قرررار میگیرررد (آلترررین و تررودوران،1
 )2015میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را میتوان با عملکرد صررادراتی آن
ارزیابی نمود (جرج کارنیر و همکاران .)2011 ،برای سنجش عملکرررد صررادراتی ،سرره
مدیار ملتل

مالی ،غیرمالی و مرکب وجود دارد .مدیارهررایی چررون فررروش ،سررود و

رشد ازجمله مدیارهای مالی و مدیارهایی نظیر موفقیت ،رضایت ،دستیابی برره اهررداف
ازجمله مدیارهای غیرمالی بهشمار میآیند (کین وهمرت )2015 ،2مدیارهای مرکب نیز
Alteren, & Tudoran
Kim & Hemmert

1
2

تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات 89

براساس انواع متنوعی از مدیارهای عملکررردی بنررا شرردهاند .پژوهشهررای ملتلفرری در
زمینه عوامل مررؤثر بررر عملکرررد صررادراتی صررورت گرفترره اسررت .در هرکرردام از ایررن
پژوهشها ،متغیرهایی مدنظر بودهاند که بنررا برره نظررر پژوهشررگر ،بررهطور مسررتقیم یررا
غیرمستقیم بررر عملکرررد صررادراتی مررؤثر بودهانررد .تدررداد متغیرهررای بررسیشررده تررا
حرردودی گسررترده بودهانررد .ایررن گسررتردگی بررهحرردی اسررت کرره حترری موجررب ایجرراد
نتیجهگیریها ،ابهامات و یافتههای متناقض نیز شده است (ناوارو وهمکرراران.)2015 ،
اغلب پژوهشهای اولیه در زمینه صادرات در جهت تشررلیص صررادرکنندگان از غیررر
صادرکنندگان بوده است ،به این مدنی که بیشررتر فرآینررد بینالمللرری شرردن شرررکت را
مدنظر قرار میدادند .بدد از آن ،پژوهشگران به بررسی فاکتورهای مارجی مررؤثر بررر
رفتار صادراتی ،نظیر برنامههای تشویقی درست ،روی آوردنررد .در سررومین مرحلرره،
پژوهشگران به بررسی فاکتورهای مربوط به رفتار شرکتها ،متناسب با صررادرات و
نتایج آن پردامتند .پژوهشگران دسته چهارم فاکتورهایی را مورد بررسرری و مطالدرره
قراردادند که بر عملکرد یا موفقیت صررادراتی شرررکتها ،مررؤثر هسررتند (گیالنرری نیررا و
زحمتکش .)1389 ،بررا اقتبرراس از دیرردگاه امیررر ،پژوهشررگران در ایرن پررژوهش در پرری
شناسایی عوامل سازمانی مؤثر در عملکرد صادراتی شرررکتهای بازرگررانی فدررال در
منطقه آزاد مرمشهر بودهاند که در ادامه به برمرری عوامررل سررازمانی مررؤثر پردامترره
شده است.

عوامل سازمانی
بازار

محوری1

بازارمحوری چشمانداز یکپارچهای را برای ارزیابی عملکرد صادرات فررراهم مرریکنررد.
که با ارزیابی توانایی یک سازمان برای پیشبینی واکنش و تغییرات در محیط زیست
مود میتوان به آن پی برد(مورای و همکاران .)2011،2کرروهلی و جاورسررکی،)1990(3
اظهار داشتند که جهتگیری یک بازار از سه فدالیت تشکیل میشود .1 :تولید اطالعات
سازمان در سط بازار مربوط به نیازهای فدلی و آینده مشررتری  .2انتشررار اطالعررات
در سراسر سررازمان  .3پاسررخ سررازمانی در سررط سررازمان برره آن .گرچرره نررارور و
اسالتر ،)1990(4بهطور مفهومی جهتگیری بازار را بهمنزله فرهن

سررازمانی کرره برره

طور مؤثر و کارآمد باعث ایجاد ارزش برتر برای مریداران میشود تدری

میکنند و
1

Market Orientation
Murray
3
Kohli & Jaworski
4
Narver & Slater
2

 90نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

عملیات مود را از جهتگیری بازار صرفاً رفتار ،که مندک کننده درجهای از یک واحد
کسبو کار استراتژیک ( )SBUاست ،اظهار میدارند .که در عمل با مؤلفههای رفترراری
گرایش مشتری ،رقیب محوری و هماهنگی بین فاکتوری در ارتباط اسررت (کادوگرران و
دیامانتوپوب  .)1995،1از سویی دیدگاه رفتاری بازارمحوری و گسترش آن در بررازار
صادرات ،جهتگیری است که متشکل از تولید  ،انتشار و پاسررلگویی اطالعررات بررازار
صادرات اسررت و بررر مشررتریان ،رقبررا یررا تغییرررات محیطرری تمرکررز دارد (کادوگرران و
همکاران1999،؛ کوهلی و جاورسکی .)1993،به همین دلیل بررازار محرروری را میترروان
پررذیرش مفهرروم بازاریررابی بهمثابرره فلسررفه بازرگررانی دانسررت کرره هدایتکننررده
استراتژیهای رقابتی سررازمان اسررت (آل طیبرری و همکراران2017 ،؛ گررونزال -نیتررو،
اسکار وجاورم .)2005 ،2مفهوم بازارمحوری قلب نظریه بازاریابی است (هررای یرران و
همکاران .)2017 ،3پژوهشهای امیر جهتگیری بازار عواقب عملکرد جهتگیری بررازار
را در یک منبع بررسی میکند یک دارایی قابل مشاهده (اما لزوما نه ملموس) است کرره
میتواند ارزش گذاری و مدامله شود.
شرکتهای با جهتگیری بازار ،اطالعات بازار صادرات را بهطررور دایمرری جمررعآوری
میکنند و اطالعات را بین کارکنرران صررادراتی و سررایر تصررمیمگیرنرردگان در سراسررر
سازمان به اشتراک میگذارند در نتیجه به سرعت به تغییرات بررازار صررادرات پاسررخ
میدهند (موری و همکاران .)2011،شواهد تجربی برای ارتباط بازارمحوری و عملکرد
صادرات ارایه شده است ( بهطور مثررال آکیررول وآکهورسررت2003،؛ دیامررانتوپوب

و

همکاران .)2000،هارت و دیامانتوپوب  ،)1993(4در همین راستا به نتیجه مشاغلی در
شرکتهای تولیدی انگلستان رسیدند .جهتگیری بازار چشمانداز یکپارچهای را برررای
ارزیابی عملکرد صادرات فراهم میکند ،زیرا که با ارزیابی توانایی یک سررازمان برررای
پیشبینی ،واکنش و تغییرات در محیط این امکان را فررراهم مرریسررازد .تدریفرری دیگررر
بازار محوری را رفتارهای الزم برررای ایجرراد ارزش برتررر برررای مریررداران بررهمنزلرره
فرهن

سازمانی بهطور مؤثر و کارآمد تدری

مرریکنررد (نررارور واسررالتر)1990،؛ کرره

کاربرد عملی آن در جهتگیری بازار صرفاً رفتاری اسررت .برره صررورت کلرری عملکرررد
بحرانی بازارمحوری این است که اطالعات مربوط به نیازهای فدلی و آینده مشتریان،
رقابت در بازار صادرات و فشارهای مارجی را تنظیم میکند.

1

Cadogan & Diamantopoubs
Gonzalez- Benito, Oscar & Javier
3
Hui yan
4
Hart & Diamantopoulos
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طبق تحقیقات اردینر و علی 1در سال ()2004شرکتهای بازار محور اطالعرراتی جررامع
درباره همه مریداران مهم دارند که این قابلیت ،کارآیی شرکتها را تحررت تررأثیر قرررار
میدهد ،درواقع آنان با داشتن اطالعات ،تصررمیمات ترراکتیکی و اسررتراتژیکی را اتلررا
میکنند و در همه بلشهایشان بره شررکل هماهنر و بررا تدهررد برره اجرررا درمیآورنررد
(کایناک اردینر و کارا علی .)2004 ،در همررین راسررتا محمرردیان و همکرراران ( )1394در
پژوهش مود بر نقش بازار محوری در عملکرد صادراتی تأکید داشتهاند .پاسررکوکی و
همکاران ( ،)201۶هی یان ( )2017در پژوهشهای مودشان تأثیر مثبررت بررازارمحوری
بر عملکرد صادرات را نشان دادهاند .با توجه به پیشینههای پژوهشی موجود ،فرضیه
اول پژوهش قابلتصور است؛
فرضیه  .1بازارمحوری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
مشتریمحوری2

برای چندین دهه ،تمرکز بر مشتری بهمثابه اسرراس بازاریررابی در کررانون توجرره قرررار
داشررته اسررت و مشررتریان بررهمنزلرره جررز اصررلی بررازارمحوری بهحسرراب آمدهانررد
(دیوهاراکی

و همکاران .)2008 ،3شرکتهای مشتریمحور بر درک و پاسلگویی به

نیازهای مود مشتریان تأکید دارند (نارور و اسالتر .)1990،سازمانهای مشررتریگرررا
از طریق ایجاد ارزش برتر برای مشتریان مود با ارایه بهترین راهحل برررای نیازهررای
مشتریان و ارایه بهترین راهحل شامل پاسخ دادن به سؤاالت مشتری به صورت مؤثر
و حل شکایات مشتری؛ سودآوری را بهدست میآورند (ژو و همکاران2007،4؛ نررارور
و اسالتر .)1990،بنابراین ،کیفیت محصوالت بایررد از لحرراز زمررانی کرره سررفارش داده
شدهاند تا زمان تحویل به مشتری حررداقل برردون مطررا تحویررل داده شرروند ،در نتیجرره
تدارکات سیستمهای تحویل و مدمات پشتیبانی از این سیستمها باید بررهطررور مررداوم
توسدهیافته و نگهداری شوند (نارور و اسالتر.)1994،
اگرچه مشتریمحوری یک محرک عملکرد شنامته شررده اسررت (هالررت و کلررین2001،5؛
کومار و همکاران2011،۶؛ اسررالتر و نررارور1994،؛ سوسررا و همکرراران2008،7؛ ژوو و
همکرراران ،)2007،برمرری مطالدررات صررادراتی رابطرره مثبررت مسررتقیم را نشرران دادنررد
1

Kaynak Erdener, kara Ali
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3
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4
Zhou
5
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Sousa et al
2

 92نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

(کادوگان و همکاران2002،؛ روس و شرروهام ،)2002،1در حررالی کرره مطالدرراتی رابطرره
منفی آنها را نشان داده است (سلبرگ و اولسون .)2010،2مطالدات امیر نشرران مرری-
دهد که بررسی سازوکارهایی مانند تدهد صادراتی میان رابطه بین مشررتری محرروری
و عملکرد مؤثر است که ارزش بالقوهای دارند (هورتینها و همکرراران2011،3؛ مررورای
و همکاران2011،؛ اسمیرنووا و همکاران .)2011،4شواهد نشان میدهند که جهتگیری
مشتری در ایجاد کیفیت باال ضروری است .روابطی کرره بررا رضررایت ،اعتمرراد ،تدهررد و
هنجارهای همکاری مشلص میشوند (بلسا و بگرران2005،5؛ بگرران و همکرراران2004،؛
راسال و همکاران2007،؛ سیگا و همکاران .)1980،۶همچنین مطالدرراتی وجررود دارد کرره
رفتارهای ارتباطی میان مشتری محوری و رابطه عملکرد را نشان مرریدهررد (راسررال و
همکاران2007،؛ کراس و همکاران2007،7؛ سگان )1999،و وجود مطالداتی نیررز کرره در
مورد کیفیت روابط از طریق مشتری محوری بر عملکرد به ویژه در زمینرره صررادراتی
اثرگذار باشد (راسال و همکاران )2007،کم است.
در همین رابطه ساین و رانچود )2004( 8مدتقدند که مدیران باید برره مشررتریمحرروری
بپردازند .آنها باید بکوشند تا با فراهم آوردن محصوالتی مطابق بررا اصررول عرررف و
کیفیت باالی مدمات پ

از فروش به سط باالیی از رضایت مشتری نایل شوند .ایررن

امر به این حقیقت تأکید میکند که شرکتها بهتر است در زمینرره روابررط بررا مشررتریان
مود بررسی بیشتری نمایند نسبت به اینکه آشکارا بر رقبا تمرکز کنند که ایررن قضرریه
میتوانررد بهوسرریله ارزیررابی محصرروالت مررورد ترررجی مشررتری در صررحبت بررا
مصررررفکنندگان نهرررایی ،نماینررردگان و توزیعکننررردگان اجررررا شرررود (آلتررررین و
تئودور .)201۶،9آلترین و تئودور ( )201۶به تأثیر مثبت مشررتریمحرروری بررر عملکرررد
صادرات پی بردند .براین اساس فرضیه دوم به شکل قابلتصور است:
فرضیه  .2مشتریمحوری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
رقیبمحوری10

1
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3
Hortinha
4
Smirnova
5
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دیوی  1در سال ( )2000رقیبمحوری را بررهمنزلرره شناسررایی نقرراط قرروت و ضررد ،
تواناییها و استراتژیهای رقبا ،بهنحوی که بتوان در مقابل فدالیتهای آنهررا واکررنش
نشان داد ،تدری

کرده است.

جهتگیری بازار در شرکت رقیبگرا ظرفیررتهررا و پیشررنهاد مررود را بررا رقبررای مررود
مقایسه میکند (دای و ونسلی .)1988 ،2پیشبینی احتمالی این رویکرد این است که بدد
از تمایز بین برنده شدن و از دست دادن رقبا  ،مدیران به این موضوع تمایل دارند کرره
رقبای موفق در حال آمادهسازی یک کررار بازاریررابی مناسررب هسررتند و احتمرراالً رقبررا
زمانی که شما در حال طراحی استراتژی هستید بهدنبررال تقلیررد از شررما هسررتند (ژو و
همکرراران .)2007،گرراتیگنون و اکسررورب ،)1997(3در مطالدررات متقابررل صررندت مررود
دریافتند که مشتری محوری هنگامی که افررزایش نااطمینررانی تقاضررا افررزایش مررییابررد
مؤثر میباشد ،اما رقیب محوری هنگامی که عدم قطدیررت تقاضررا افررزایش مررییابررد .از
سویی میتوان رقیررب محرروری را راهرری بهتررر برررای مرردمت برره مصرررفکننردگان در
کشورهای در حال توسده دانست .برمی مدتقدند که رقیب محوری با تمرکز بر نقرراط
قوت و ضد

رقبای آن به جای نیازهررای مراص آن مشررتری مرریتوانررد برره مشررتری

محرروری متقابررل هسررتند (دشررپند و همکرراران1993،4؛ آمسررتران و کولرروپی.)199۶،5
همچنین (دای و ویسلی )1998،نشان دادند که مشررتری محرروری و رقیررب محرروری دو
رویکرد متمایز هستند که به مزیت رقابتی و در نتیجه عملکرد بهتر منجر میشوند .که
با تجزیهوتحلیل دقیق آن از نیازها و مواستههای مشتریان به شرکت کمک میکنررد تررا
مواستههای مشتریان مود را بهتر برآورده سازند .در ایررن بررین برمرری مدتقدنررد کرره
رقیب محوری میتواند برره مشررتری محرروری و در پرری آن برره بررازارمحوری متمایرل
باشد(ژوو و همکاران.)2007،
فدریکا و همکاران ( )201۶در پژوهشی که انجام دادند توجه به رقبای شرکت را عامل
مهمی در عملکرد بیان داشتند .ملک امالق و همکاران ( )1392در پژوهش مود به ایررن
رسیدند که استراتژیهای مربوط به رقیبمحوری بررر عملکرررد شرررکتها تررأثیر دارد.
ثریایی و اشرف پورمیر ( )1390هم بیان داشتند که شرکتها از طریررق رقیرربمحوری
و مشتریمحوری پذیرفترره میشرروند؛ زیرررا زمررانی کرره دریافتنررد مشررتریان برره قیمررت
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حساساند ،شرکت رقیبمحوری و مشتریمحوری را توسده میدهد .بر اساس مبانی
نظری فرضیه سوم به شرح زیر قابلتصور است:
فرضیه  .3رقیبمحوری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
کیفیت

روابط1

کیفیت روابط جنبه مهمی در حفظ و ارزیابی روابط مریدار -فروشنده بهشمار میآید.
این میتواند بهمنزله ارزیابی کلی ترروان و قرردرت یررک رابطرره قلمررداد گررردد و همچنررین
میتواند به جهاتی نیازها و انتظارات گروهها را بر اساس سوابق و رویدادهای موفررق
و ناموفق رفع نماید (گیالنی نیا و زحمتکش.)1389 ،
کیفیت روابط بهطور مؤثر در ارتباط با کیفیت باال درون شرکتها در دامررل یررا مررارج
از کانالهای توزیع صادرات بسیار اهمیت دارند (دییر و همکاران1987،2؛ جانسررون و
همکاران .)1993،با این حال ،پژوهشگران ملتل  :اعتمرراد ،تدهررد ،رضررایت را بررهمثابرره
ابداد کانونی کیفیت کر کردهاند (اسمیت1998،؛ اولگررا و ایجرررت .)200۶،3در ایررن بررین
محققان نشان دادند که رضایت از یررک رابطرره تجرراری برره آن برررای افررزایش درجرره و
همکاری بین احزاب و افراد و کاهش دادرسی و تمایل به ماتمه دادن برره رابطرره کمررک
میکند (گانسان1994،4؛ جی

کن

و همکرراران1999،5؛ هرنانرردز و همکرراران.)2009،۶

فرض بر این است که روابط تجاری راضی تر برای ایجاد عملکرررد صررادرات برراالتر و
پایدارتر است (الجن

و همکاران .)2005 ،7ادبیات مربوط به عملکرد صادرات بهطررور

گستردهای از تأثیر مثبت ابداد کیفی رابطه برعملکرد صررادرات حمایررت مرریکنررد مررثالً
(شم

دوها و علی ،)200۶،8پیوند مثبتی بین تدهد و عملکرد صادراتی بررنگالدش پیرردا

کردند (ژان

و

پاده)2000،9

و دریافتنررد کرره اعتمرراد متقابررل تررأثیر مثبترری بررر عملکرررد

صادرات (رشد و رضایت فروش) داشررته اسررت .همچنررین الجر

و همکرراران(،)2005

دریافتند که ابداد کیفیت ارتباط (به اشتراکگذاری اطالعات ،کیفیت ارتباط ،جهتگیررری
طوالنیمدت و رضایتمندی) بر عملکرد صادارت برررای صررادرکنندگان بریتانیررا قابررل
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توجه است و نیز برای صادرکنندگان ترکیه تقریباً بررا نتررایج مشررابهی پررایینتررر اسررت
(اورال.)2009،
ه

سان ( ،)2015کومار )2011( 1و نیز سابری )2015( 2در پژوهشهای مود نشان

دادند که روابط مثبت در بحث تجارت میتواند بر عملکرررد مثبررت اثررر شررایان ترروجهی
داشررته باشررد .بررارت )2007( 3بررا پژوهشرری کرره انجررام داد برره ایررن نتیجرره رسررید کرره
بازارمحوری و یررادگیریمحوری برکیفیررت روابررط تررأثیر مسررتقیمی دارنررد و برراالمره
عملکرد صادراتی نتیجه و حاصل کیفیت روابط است .پ

میتوان فرضرریه چهررارم را

بدین طریق بیان کرد که:
فرضیه  .4کیفیت روابط بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
تعهد صادراتی

4

تدهد صادرات برره فدالیررتهررای صررادراتی دارای اثررری قرروی بررر موقدیررت صررادراتی
تولیدکنندگان اشاره دارد که برای اطمینان از حفظ و تداوم عملیررات مررنظم صررادراتی،
درک نگرش های مریداران مارجی و انجام فدالیتهررای بازاریررابی پیشرررفته اساسرری
است ،که به منظور ایجاد چنین ظرفیتی ،تدهد مدیریت به صادرات اهمیت زیرادی دارد.
تدهد مدیریت در فدالیتهایی همچون واحد مجزای صادراتی ،کنترررل و برنامررهریررزی
صادراتی ،تحقیقات بازاریابی صررادراتی و بازدیرردهای مررنظم از بازارهررای صررادراتی
بازتاب میشود (بمیش و همکاران.)1993،5
از یکسو در پژوهشهایی ،تدهد یک حالت روانی اسررت کرره در مررورد رابطرره بررین یررک
شرکت و نیروی کررار مررود تصررمیم میگیرررد .پژوهشگران تدهد را از دو جنبﺔ ملتل
نگرشی و رفتاری بررسی کردهاند (شوهام1999 ،۶؛ نررررراوارو )2015 ،از دیررررررردگاه
نگرشررری ،تدهرررد صادراتی را میترروان تمایل مدیر به تلصیص منابعمالی ،مدیریتی و
انسانی به فدالیررررت صررررادراتی دانست (دونتو و کیم1993 ،7؛ هر ر

سررران 2012 ،؛

چوگرران و سرراین )2015 ،8از طرف دیگر ،از دیدگاه رفتاری تدهد صادراتی ،تلصیص
منابع (انسانی؛ مالی و مدیریتی) موجود شرکت به عملیات تجارت مارجی است
1

Kumar
T.sabri
3
Trang , M.Nguyen,Nigel , Barrett and Tho Nguyen
4
Export commitment
5
Beamish
6
Shoham
7
Donthu & Kim
8
Chugan & Singh
2
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(کاووسگیل و زو ،1994 ،1آلتیررررین و الینرررا )201۶ ،از منظر دیگر ،همانررردازه و هررررم
سررررعت رشرررد صرررادرات جهانی نیازمند تدهد کاری مدیر بر تلصیص منابع الزم و
طراحی راهبرردهرررای موفرررق در زمینررره بازاریابی بینالمللی است که سبب میشررود
شرکتها به ایجاد ،ارتباط ،تحویل و مبادله محصرولی بپردازند که ارزش زیادی برای
مشرتریان داشرته باشرد (ه

سان 2015 ،؛ مورگران ،کالکرا و کاتسررریکی .)2004 ،2

شرکتهایی که تدهد بیشتری به بازارهای هدف مارجیشان دارنرد تمایرررل بیشرررتری
بررره تطبیق عناصر بازاریابیشرران با بازار مارجی دارند (مورگان ،ورهرری

و میلﭻ،3

 .)200۶وجود مدیارهای سنجش برای تدهد هر کسبوکررار نیازمنررد بررسرری عررواملی
همچون وجود واحدهای صررادراتی مسررتقل ،ورود برره بازارهررای مررارجی و شررامص
انتلرراب مشررتری ،بازدیردهای مسررتقیم از بازارهررای صررادراتی ،اسررتفاده از تحقیقررات
بازاریابی صادراتی ،برنامهریزی برای فدالیررتهررای صررادراتی و کنترررل آن اسررت .در
سال ( )199۶پژوهش کتسکی  ،پیرسی وایونیدیز در یونان برره ایررن نتیجرره رسررید کرره
تدهد مدیریت نسبت به صادرات و محرکهای صادراتی ،بر عملکرررد صررادراتی تررأثیر
داشته است .کاباران زاده قدیم و عباس زاده ( )1394اظهار داشررتند مزایررای رقررابتی و
تدهد صادراتی بر عملکرد صادرات تأثیر مستقیم دارند .صررابری ( )1388در پررژوهش
مود بیان داشت که تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی و پیشرفت آن نقش بهسررزایی
را بازی میکند .کوهین و گریگر )2010( 4دریافتند رابطه مثبترری بررین تدهررد و عملکرررد
وجود دارد و از طرفی ه

سان ( )2015و نیز آلیترین و الینا ( ،)201۶به ایررن نتیجرره

رسیدند که عملکرد و تدهد نقش مؤثری را در رابطه بین شرکتها ایفا میکنند.
بنابراین فرضیه پنجم قابلتصور است:
فرضیه  .5تدهد صادرات بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و مدناداری دارد.
مطالدرراتی کرره در زمینرره صررادرات -واردات نقررش حسررابی و مررؤثر تدهررد را بررسرری
کردهاند (بلومر و همکاران .)2013 ،ناوارو وهمکاران ( )2015دریافتند مرردیرانی کرره در
محیطهای رقابتی باالیی عمل میکنند ،تحررت فشررار مسررتمری برررای متدهررد شرردن برره
فدالیتهای صادراتی هستند .از طرفی رابطه بین تدهد و شرکتهای تجاری میتواننررد
نقش پارامتر را در رابطه بین جهتگیررری بررازار و عملکرررد بررازی کننررد (هر

سرران ،

 .)2012در پژوهشی رسیال وهمکارانش )2007( 5نشان دادنررد کرره مشررتریمحوری در
1

Cavusgil, & Zou
Morgan, Kaleka, & Katsikeas
3
Morgan, Vorhies & Schlegelmilch
4
Kuhlmeier, David & Gary Knight
5
Racela
2
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ایجاد روابط باکیفیت باال ضروری است که با رضایت ،اعتماد ،تدهد هنجارهای تداون
و همکاری همراه است.
لئونیرردو و همکررارانش )2013( 1برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره کیفیررت روابررط بررا نقررش
میانجیگر تدهد ،منجر به بهبود و هماهنگی ،همکاری و از طریق آن به ارتقای عملکرررد
منجر میگردد .آلترین و الینا ( )201۶رابطه مثبتی را بین تدهد رفتاری و کیفیت روابط
بهمنزله میانجی در مشتریمحوری یافتند ،که عملکرررد صررادراتی بهتررری را برره دنبررال
داشته است .ناوارو ( )2015در پژوهش مود توجه برره رقیررب محرروری را در راسررتای
نقش میانجیگر تدهد کارکنان برای رسیدن به عملکرد برراالی صررادرات بیرران کرررد .بررا
توجه به پژوهشهای پیشین حال فرضیه اصلی پژوهش قابل کر است:
فرض  :6عوامل رقیبمحوری ،مشتریمحوری ،کیفیت روابط ،بررازارمحوری از طریررق
نقش میانجیگر تدهد بر ارتقای عملکرد صادرات شرکتهای صادراتی مرمشهر تأثیر
دارند.
 1-۶مشررتریمحرروری از طریررق (برره همررراه) تدهررد صررادراتی بررر عملکرررد صررادراتی
تأثیرگذار است.
 2-۶رقیبمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.
 3-۶بازارمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.
 4-۶کیفیت روابط از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.
با توجه به تداری  ،پژوهشهای گذشته و فرضیههای پژوهش مدل مفهررومی شررکل،1
برررای نشرران دادن نحرروه تأثیرگررذاری عوامررل درونسررازمانی بررر عملکرررد صررادراتی
کشورهای صادرکننده ترسیمشده است.
بازار محوری

مشتری محوری
عملکرد

تعهد صادراتی

صادراتی
رقیب محوری

کیفیت روابط
شکل  -1مدل مفهومی عوامل درونسازمانی مؤثر بر عملکرد صادراتی

Leonidou

1
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روششناسی پژوهش
پررژوهش حاضررر از حیررث هرردف ،کرراربردی اسررت ،از نظررر ماهیررت از نرروع توصرریفی
(غیرآزمایشی) و از شامه مطالدات میدانی به شمار مرریرود .ارتبرراط بررین متغیرهررای
پژوهش از نوع همبستگی است و روش انجام پژوهش بهصورت پیمایشی است .حجم
جامده آماری  80شرکت صادراتی است .با توجه به تدررداد کررم از روش کررل شررماری
استفاده شد  80پرسشنامه که کامل پرشررده و تحویررل پژوهشررگران داده شررده بودنررد
بهمنظور انجام تجزیهوتحلیلهای آماری مورد استفاده قرار گرفت .ابررزار انرردازهگیری
پرسشنامه متشکل از چند پرسشنامه استاندارد بود ،جرردول  1سررامتار پرسشررنامهها
(متغیرها ،ابداد و تدداد سؤاالت) را نشان میدهد.
روش تحلیل دادهها :تکنیکهای مدلسازی مدادالت سامتاری 1امروزه بهمنزله بلش
بزرگی از تجزیهوتحلیل آماری چندمتغیری کاربردی مورد توجه قرار گرفتهاند .این
روش بهوسیله زیستشناسان ،اقتصاددانان ،محققان آموزشی ،بازاریابی ،پزشکی و
تنوع گوناگونی از سایر علوم اجتماعی و رفتاری استفاده میشود (تومر و
وان .)2003،بهطورکلی دو رویکرد برای برآورد پارامترهای یک  SEMوجود دارد،
رویکرد مبتنی بر کواریان  2و رویکرد مبتنی بر واریان ( 3زارعی ،دهقانی سلطانی،
فارسیزاده و غالمزاده CBSEM .)1394 ،در طول چند دهه گذشته امتیازات فراوانی
کسب کرده است و برای بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی این رویکرد مترادف
با اصطالح  SEMاست .اگرچه از ابزارهای متفاوت و فراوانی برای انجام این نوع از
تحلیل میتوان استفاده کرد ،اما برنامه لیزرل جورسکاگ رایجترین آنها است (هنلن
و کپالن .)2004،توسط هرمان ولد توسده داده شده و با نمونههای میلی کوچک
سازگار است .در این مطالده برای اجتناب از محدودیتهای رویکرد مبتنی بر
کواریان

در مصوص مواص توزیدی ،سط اندازهگیری ،حجم نمونه (چین2010،؛

ویتزل و همکاران2009،؛ فورنل و بوکستین .)1982،از رویکرد مبتنی بر مؤلفه ()PLS
استفاده شده است .همچنین وجود سازههای ترکیبی در مدل مورد مطالده نیز منطبق
بر مصوصیات  PLSاست .نرمافزار مورد استفاده  SMART PLS2است و سط
مدناداری آماری ضرایب مدلهای سنجش و سامتاری از طریق فرآیند نمونهگیری
مجدد مود راهانداز( 4تولید تصادفی  200نمونهگیری مجدد) تدیین شده است (بهمنی،
مهدوی و بلوچی.)1394 ،
1

)Structural Equation Modeling (SEM
)Covariance-Based Structural Equation Modeling(CBSEM
3
)Partial Least Squares Structural Equation Modeling(PLS-SEM
4
Bootstrap re-sampling procedure
2
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تحلیل دادهها و يافتهها
در ابتدا در قالب توصی
سپ

آماری به بررسی ویژگیهای جمدیت شنامتی پردامته شد.

به بررسی فرضیات پردامته میشود.
جدول  -3ويژگیهای جمعیت شناختی

ویژگی

سن

گزینه

تدداد

کمتر از 25

۶

2۶_35

32

3۶_45

22

 45به باال

20

ویژگی

تدداد

گزینه
کمتر از

9

5
سابقه
مدمت

ویژگی

5_10

24

11_15

28

باالتر 11

19

تحصیالت

گزینه

تدداد

دپیلم

10

فوق
دیپلم
لیسان
فوق
لیسان

12
41
17

ارزيابی مدل
مدل  PLSدر دو مرحله ارزیابی و تفسیر میشود:
ال ) ارزیابی روایی و پایایی مدل سنجش
ب) ارزیابی مدل سامتاری.
ارزيابی مدل سنجش
به منظور تدیین پایایی ابزار مورد استفاده ،از بررسی سازگاری درونی اسررتفاده شررد.
یکی از روشهای پررر کرراربرد برررای ارزیررابی پایررایی مرردلهای انرردازهگیری ،بررسرری
سررازگاری درونرری اسررت (رسررتگار و سیاهسرررانی کجرروری .)1394 ،تجزیررهوتحلیررل
سازگاری درونی از روش پیشنهادی مقایسه سه شامص سررازگاری (پایررایی مرکررب،
آلفای کرونباخ و میانگین واریان

استلراج شده) با یک مقدار بحرانی بگوزی و

ایرری1

( )1988پیروی میکنررد .جرردول  4ضرررایب شررامصهای سررازگاری درونرری را نشرران
میدهد .تمامی ضرایب پایایی مرکب بیش از حد بحرانی ( 0/7نونالی )1978 ،2و تمامی
ضرایب آلفای کرونباخ بیش از ( 0/5هایر ،اندرسون ،تاتهام و بلررک )1998 ،3را شررامل
شدهاند .در نتیجه میتوان بیان نمود که پایایی مدلهای اندازهگیری در حد قابل قبولی
است .همچنین مقادیر  ،KMOمتغیرها در جدول  ،4گزارش شررده اسررت نشررانه کفایررت
نمونهگیری برای متغیرهای پژوهش است.
1

Bagozzi & YI
Nonally
3
Hair, Anderson, Tatham, & Black
2
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متغیر
بازارمحوری
رقیب
محوری
مشتری
محوری
کیفیت
روابط
تدهد
صادرتی
عملکرد
صادرتی

تدداد
گویه
3

MA

نشانگر

جدول  -4شاخصهای سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری
پایایی
آلفای
منبع
کرونباخ مرکب KMO AVE
0/۶91 0/704 0/87۶ 0/791
)Gonzalez et al(2005

4

CO

0/875

0/914

0/727

0/758

)Piercy (1982

3

CU

0/78۶

0/874

0/۶99

0/۶7

)Theoharakis et al(2008

3

RE

0/883

0/927

0/81

0/735

)Lages et al(2005),Kelly et al(1998

5

COM

0/891

0/919

0/۶9۶

0/844

)Kim & Frazier(1997), leonidou et al(2013

5

PER

0/925

0/943

0/77

0/80۶

)Alteren&Tudoran(2016),Leonidou&Leonidou(2013

برای سنجش اعتبار ظاهری از نظرات مبرگان و اساتید استفاده شد .بهمنظور
سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات  10نفر مبره استفاده شد .از آنجا که
براساس فرمول الوشه حداقل  CVRبرای  10نفر ارزیاب  0/49است (والتز ،استریکلند
و لنز .)2005 ،1مقدار CVRها برای سؤاالت بیش از این مقدار هستند که در جدول ۶
ارایه گردیده است.
فرمول الوشه

تدداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند میدانندne :
تدداد کل ارزیابان یا داوران استN :

شامص روایی محتوا ،میانگین مقادیر  CVRاقالم باقیمانده در مدل ،آزمون یا ابزار
روا شده میباشد CVI .نشانگر جامدیت قضاوتهای مربوط به روایی یا قابلیت
اجرای مدل ،آزمون یا ابزار نهایی است .هرچقدر روایی محتوایی نهایی باالتر باشد،
مقدار  CVIبه سمت  0/99میل میکند .برعک

این قضیه نیز صادق است.

شاخص روایی محتوا

جمع CVRها برابر با  17/8۶1بهدست آمد که تقسیم بر تدداد سؤاالت ( )23مواهد
شد .مقدار شامص روایی محتوایی ( )CVIآن با استفاده از مدادله باال مقدار 0/77۶
بهدست آمد؛ بنابراین پرسشنامه طراحی شده مقدار شامص روایی باالی  0/7دارد و
قابل قبول است .همچنین سنجش روایی ابزار سنجش از طریق روایی همگرا و واگرا
صورت گرفت .سنجش روایی ،سنجش میزان توانایی مدلهای اندازهگیری برای
Waltz, Strickland & Lenz

1
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سنجش پدیده مورد نظر است .روش قدرتمند برای این کار ،بررسی روایی سازه از
طریق ارزیابی روایی واگرا و همگرای مدلهای اندازهگیری است .مدیار فورنل و
الرکر برای روایی همگرا بیشتر شدن میانگین واریان های استلراج شده 1از 0/5
است .به این مدنی که یک متغیر مکنون میتواند بهطور متوسط بیش از نیمی از
پراکندگی مدرفهایش را تبیین کند .مقادیر محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش در
جدول  1به نمایش درآمدهاند .مقادیر میانگین واریان

استلراج شده نشاندهنده

اعتبار همگرایی متغیرهای اصلی پژوهش است (ملکی ،بلوچی و فارسیزاده.)1394 ،
روایی واگرا (افتراقی) یک مفهوم تکمیلکننده است و در مدلسازی مسیری  PLSدو
مدیار برای آن مطرح است :مدیار فورنل-الرکر و آزمون بار عرضی .مدیار فورنل-
الرکر بیان میکند که یک متغیر باید در مقایسه با مدرفهای سایر متغیرهای مکنون،
پراکندگی بیشتری را در بین مدرفهای مودش داشته باشد .از نظر آماری  AVEهر
متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای
مکنون باشد .مدیار فورنل-الرکر روایی افتراقی را در سط سازه ارزیابی میکند
(آ ر ،غالمزاده و مسروانی.)1391 ،
جدول  -5نتايج همبستگی بین متغیرها با ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده
MA

MA
0/889

CO

CO

0/۶01

0/935

CU

CU

RE

COM

0/4۶9

0/454

0/88۶

RE

0/45

0/40

0/215

0/939

COM

0/۶31

0/۶23

0/513

0/334

0/943

PER

0/۶08

0/۶9۶

0/529

0/3۶9

0/۶۶5

PER

0/9۶1

مدیار فورنل و الرکر بیان میکند که برای اطمینان از روایی افتراقی (واگرا) میانگین
واریان

استلراج شده هر متغیر باید بیشتر از توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر

متغیرها باشد .با توجه به نتایج جدول  5روایی واگرای متغیرهای پژوهش مورد تأیید
است .آزمون بار عرضی ،کنترلی دیگر برای روایی واگرا است ،هر گاه یک مدرف
همبستگی باالتری با سایر متغیرهای مکنون نسبت به متغیر مکنون متناظرش داسته
باشد ،باید در تناسب مدل تجدید نظر کرد.

Average Variance Extracted

1
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نتایج حاکی از پایایی و روایی مناسب ابزار سنجش (پرسشنامه) است ،در بلش
بددی فرضیههای پژوهش از طریق مدل مدادالت سامتاری بررسی میشود.
جدول  -6بارهای عملی ترکیبی و متقابل
رقیب

تعهد

مشتری

گرايی

صادراتی

گرايی

بازارگرايی

عملکرد

کیفیت

صادراتی

روابط

CVR

CO1

()0/83988

0/5987

0/3821

0/4554

0/59۶4

0/3823

1

CO2

()0/8812

0/۶155

0/4843

0/5۶9

0/۶345

0/4598

0/8۶۶

CO3

()0/847۶

0/4549

0/3428

0/475

0/5۶18

0/1971

0/8۶۶

CO4

()0/843

0/4308

0/3225

0/5512

0/57۶5

0/2939

0/۶

COM1

0/545

()0/8324

0/4574

0/۶4۶3

0/557۶

0/3213

1

COM2

0/5

()0/832۶

0/3۶24

0/495۶

0/5191

0/2808

0/8۶۶

COM3

0/587

()0/8505

0/4۶44

0/5437

0/۶109

0/287

0/733

COM4

0/507

()0/825۶

0/45۶3

0/5097

0/53

0/2192

0/733

COM5

0/4478

()0/8315

0/3915

0/4187

0/5532

0/2821

0/۶

CU1

0/329۶

0/3828

()0/8۶5۶

0/2907

0/43۶

0/2227

0/8۶۶

CU2

0/3۶۶

0/45۶8

()0/8224

0/448۶

0/35۶2

0/1313

0/8۶۶

CU3

0/4341

0/4448

()0/8202

0/4308

0/5201

0/1855

1

MA1

0/5411

0/4342

0/395

()0/8103

0/5172

0/348۶

0/۶

MA2

0/4318

0/482

0/3197

()0/803

0/3۶15

0/39۶4

0/733

MA3

0/5355

0/۶44

0/4505

()0/901

0/۶143

0/394۶

0/733

PER1

0/۶027

0/5842

0/3751

0/4737

()0/82۶

0/3525

0/۶

PER2

0/584

0/۶079

0/4551

0/5373

()0/85۶۶

0/3957

1

PER3

0/594

0/5585

0/483۶

0/5414

()0/8795

0/3۶92

0/8۶۶

PER4

0/۶27

0/۶001

0/501۶

0/5309

()0/8999

0/2۶32

0/8۶۶

PER5

0/۶48

0/5725

0/5052

0/5823

()0/9247

0/2491

1

RE1

0/3۶85

0/2۶43

0/2080

0/419۶

0/2952

()0/885۶

0/۶

RE2

0/37۶8

0/2994

0/2۶4۶

0/3925

0/339

()0/9181

0/733

RE3

0/3388

0/3322

0/1182

0/40۶0

0/357۶

()0/89۶

1

ارزيابی مدل ساختاری
مدیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا ،ضریب تدیین ( )R2است.
مقادیر  R2برابر با  0/33 ،0/۶7و  0/19در مدلهای مسیر  PLSبه ترتیب قابلتوجه،
متوسط و ضدی

توصی

میشود .اگر سامتارهای یک مدل مسیری داملی مدین،

یک متغیر مکنون درونزا را با تدداد مددودی (یک یا دو) متغیرهای مکنون برونزا
شرح دهد R2 ،متوسط قابل پذیرش است؛ اما اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چند
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متغیر مکنون برونزا باشد ،مقدار  R2حداقل باید در سط قابل توجه قرار داشته
باشد؛ یدنی اینکه بیشتر از  0/۶7باشد .در غیر اینصورت در مدل شبهاتی مطرح
میشود و نشان میدهد که مدل در شرح متغیر(های) مکنون درونزا ناتوان است.
جدول  -7ضريب تعیین
2

مقدار (R ) R Squer

تدهد صادرتی

0/523

عملکرد صادرتی

0/۶07

مقدار ضریب تدیین برای متغیرهای مکنون درونزای تدهد صادراتی در سط باالی
متوسط ( )0/523و عملکرد صادراتی قابل توجه ( )0/۶07قرار دارد؛ بنابراین
متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته را به موبی تبیین میکنند.
آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیات از مدناداری ضرایب مسیر استفاده شده است .برای به دست
آوردن تی آماری نیز از آزمون بوتاستراپ با  200تکرار استفاده شده است .هر
ضریب مسیر در مدل سامتاری  PLSرا میتوان مدادل یک ضریب بتای استاندارد
شده در رگرسیونهای کمترین مربدات مدمولی در نظر گرفت .متغیرهای بازارگرایی
()MA؛ رقیبگرایی ()CO؛ مشتریگرایی ( )CUو کیفیت رابطه ( )REبهمثابه مکنون
برونزا و مستقل ،متغیر تدهد صادراتی ( )COMمکنون درونزا و میانجی و متغیر
عملکرد صادراتی ( )PERمکنون درونزا و وابسته در مدل زیر در نظر گرفته شده
است.
ضریب مسیر نشاندهنده اثر مستقیم یک سازه بر روی سازه دیگر است .از تی
آماری برای آزمون فرضیات استفاده شده است که مقدار آن برای تأیید یک فرضیه
در سط  0/05حداقل باید  1/9۶باشد.
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شکل  -2مدل معدالت ساختاری در حالت ضريب استاندارد (خروجی )Smart PLS

شکل -3مدل معدالت ساختاری در حالت عدد معناداری (خروجی )Smart PLS

برازش مدل
برای اندازهگیری برازش مدل اندازهگیری از میانگین اشتراک 1و برای برازندگی مدل
سامتاری از  GOFاستفاده شده است .مقدار میانگین اشتراک نشاندهنده درصدی از
تغییرات شامصها است که بهوسیله سازه متناظر توجیه میشود .پژوهشگران سط
قابل قبول برای اشتراک آماری را بیشتر از  0/5کر کردهاند (لی و وو.)2008 ،2
همانطور که در جداول مربوط دیده میشود اشتراک آماری که برازندگی مدل را
نشان میدهد بیشتر از  0/5میباشد .در مدلسازی مسیری  PLSمدیاری برای

Communality
Lei & Wu

1
2
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سنجش تمام مدل وجود ندارد .با این وجود ،یک مدیار کلی برای نیکویی برازش
( )GOFبهوسیله تننهاوس و همکاران )2005( 1پیشنهاد شده است .این شامص هر دو
مدل اندازهگیری و سامتاری را مدنظر قرار میدهد و بهمنزله مدیاری برای پیشبینی
عملکرد کلی مدل بهکار میرود .این مدیار به صورت میانگین هندسی  R2و متوسط
اشتراک محاسبه میشود:
GOF = communality  R 2

Communality = )0/704 + 0/727 + 0/699 + 0/81 + 0/696 +0/77(/6=0/734
R2= )0/523 + 0/607( = 0/565
GOF = 0/645
این مقدار بیشتر از آستانه  0/3۶برای اندازه اثر بزرگ  R2است .میتوان اظهار داشت
که مدل مورد مطالده قدرت پیشبینی بهتری در مقایسه با سایر مقادیر آستانه
(نیکویی برازش کوچک  ،0/1نیکویی برازش متوسط 0/25 ،و نیکویی برازش بزرگ
 )0/3۶دارد؛ بنابراین یافتهها اعتبار کلی مدل را تأیید میکند .با توجه به شامصهای
برازش مدل از تناسب موبی برموردار هستند و میتوان به نتایج مدل استناد کرد؛
بهمنظور بررسی آزمونهای میانجیگر از آزمون سوبل استفاده شد .مالصه نتایج و
بررسی فرضیات در جدول  8ارایه شده است
جدول  -8وضعیت فرضیات پژوهش
مدل بدون تعديلگر
فرضیه
1
2
3
4
5
۶-1
۶-2
۶-3
۶-4

بازارگرایی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است
مشتریگرایی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است
رقیبگرایی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است
کیفیت روابط بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است
تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است
مشتری محوری از طریق(به همراه) تدهد صادراتی بر عملکرد
صادراتی تأثیرگذار است
رقیب محوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی
تأثیرگذار است
بازارمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی
تأثیرگذار است
کیفیت روابط از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی
تأثیرگذار است

میزان
تأثیر
0/1۶
0/129
0/3۶8
0/043
0/258

2/58
2/53
7/13
1/02۶
4/391

0/0534

2/03

تأیید

0/08۶4

3/75۶

تأیید

0/0949

2/89

تأیید

0/002223

1۶94

عدم تأیید

عدد مدناداری

وضدیت
فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تأیید
تأیید

Tenenhaus, Vinzi, Chatelinc and Lauro

1
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نتیجهگیری و پیشنهاد
نقش کلیدی توسده صادرات در رونق اقتصادی و اشتغال سبب شده است تا بسیاری
از کشورها تمام توان مود را در این زمینه قرار دهند .بهبود عملکرد صادراتی
شرکتها موجب ایجاد بازار گستردهتر ،مشتریان بیشتر و حاشیه امنی برای
تولیدکنندگان است .لذا شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی اهمیت دارد .هدف
از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد صادراتی با میانجیگری
تدهد صادراتی بود .لذا با بررسی پیشینه پژوهشی  4عامل سازمانی که از اهمیت
باالیی در این زمینه برموردار بودند شناسایی و فرضیات و مدل نظری پژوهش
توسده داده شد .هرکدام از فرضیات در رابطه با عملکرد صادراتی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و همبستگی و ارتباط هر یک از فرضیات با عملکرد
صادراتی که هدف اصلی پژوهش حاضر بوده تدیین گردید .فرضیه اول که تأثیر
بازارمحوری بر عملکرد صادراتی است مورد بررسی قرار گرفت؛ طبق نتایج
بهدستآمده رابطه مدناداری میان بازار محوری و عملکرد صادراتی وجود دارد این
میزان برابر با ( )0/۶09بود ،همچنین نتایج آزمون ضریب تأثیر نشان داد که میزان
تأثیر بازارمحوری بر عملکرد صادراتی برابر با  0/1۶که با توجه به عدد مدناداری
 2/58این میزان مدنادار است .این بدین مدناست که  0/1۶از واریان

مربوط به

عملکرد صادراتی توسط بازارمحوری شرکتها حاصل مواهد شد .نتایج با نتایج
پژوهشهای پیشین همچون محمدیان و همکاران ( ،)1394بحرینی زاده (،)1394
گیالنی نیا و زحمتکش ( ،)1389هی و همکاران ( ،)201۶پاسکوکی و همکاران ()201۶
هملوانی دارد .از آنجاییکه بازار محوری بهمنزله یک فرهن سازمانی ،جز منابع
سط

شرکتی است که سبب میشود تا صادرکنندگان در فهم و ارایه پاسخ به

نیازهای شرکای مود صالحیت الزم را بهدست آورند .تالش صادرکننده در جهت
درک و جلب رضایت شرکای بازارش باعث میشود نهایت شرکت باور کند که
صادرکننده در انجام تدهداتش مبره بوده و در راستای جلب رضایت شرکای
وارداتی مود عمل نموده است .بازار محوری باعث تسهیل روابط میان صادرکننده و
واردکننده شده و کیفیت چنین رابطهای را بهبود میبلشد و نیز باعث ارتقای عملکرد
صادراتی میشود .از سویی دیگر بازار محوری برای شرکتهای صادراتی
کشورهای درحالتوسده باعث ایجاد مزایای رقابتی پایداری میشود .فرضیه دوم که
تأثیر مشتری محوری بر عملکرد را میسنجد؛ مطابق با نتایج بهدستآمده ارتباط
مدنادار میان مشتری محوری و عملکرد صادراتی تأیید شد .میزان رابطه با توجه به
آزمون همبستگی پیرسون برابر با ( )0/539که در حد متوسط و رابطه مدنادار بود.
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نتایج آزمون مسیر نشان داد که مشتریمحوری بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.
میزان تأثیر برابر با  0/129که با توجه به عدد مدناداری  2/53این میزان تأثیر مدنادار
و مورد تأیید است .نتایج پژوهشهای پیشین مانند آلترین و تئودور ( ،)201۶عزیزی
و همکاران ( ،)1390گیالنی نیا و زحمتکش ( ،)1389ایمن و همکاران ( )1393که
همراستا با نتایج این فرضیه بودند؛ رابطه مثبتی بین عملکرد صادراتی و مشتری
محوری بیان داشتهاند .محققان شرکتها باید پاسلگویی به مشتری را اولویت مود
قرار دهند ،زیرا که توجه نکردن شرکتها به مشتری و در نظر نگرفتن ترجیحات و
نیازهای آنان است که باعث میشود محصول یا مدمت مطابق با مواستهها و سالیق
مشتری تولید نگردد .شرکتها بلصوص مدیران آنها باید درک درستی از انتظارات
مشتری داشته باشند زیرا اولین و آمرین مدیار ،رضایت مشتری است .توجه به
مشتری و اولویت پاسلگویی به نیازها و مواستههای وی شرکت را در بازار نسبت
به رقبا در گامهای جلوتری قرار میدهد؛ زیرا محصول برای مشتری است و باید
مواسته مشتری در اولویت قرار گیرد .بر طبق فرضیه سوم که اثرگذاری رقیب
محوری بر عملکرد صادراتی تأیید شد .میزان رابطه بین رقیبمحوری شرکت و
عملکرد صادراتی برابر با  0/۶9۶که بیشترین میزان ارتباط در بین عوامل سازمانی
بود .میزان تأثیر رقیبمحوری بر عملکرد صادراتی برابر با ( )0/3۶8که باالترین
میزان تأثیر در بین متغیرهای درونسازمانی بود و با توجه به مدناداری  7/13این
میزان مدنادار و مورد تأیید است .پژوهشهای پیشین نیز اثربلشی و تأثیرگذاری
رقیب محوری را بر عملکرد صادراتی نشان میدهند و پژوهشهایی همچون فدریکا و
همکاران ( ،)201۶جمشیدی و مدظمی ( ،)201۶کومار و همکاران ( )2011به نتایج
مشابه با این فرضیه دست یافتند .نقش مدیران عالی سازمانهای مدماتی در تدوین و
اجرای استراتژیهای حایز اهمیت است .شرکتهای مورد بررسی به رقیب یا توجهی
ندارند یا توجهی جزیی دارند یا ح

میکنند رقیبی ندارند و بازار را در دست دارند،

همین بیتوجهی به رقبا باعث میشود رقیب را نادیده بگیرند و به سط قابل قبولی از
پیشرفت و ارتقای مزایای رقابتی در مقابل رقبای موجود نرسند .پ

باید

استراتژیهایی که تدوین میکنند متناسب با حرکت و رفتارهای رقبای موجود باشد.
فرضیه چهارم ،تأثیر کیفیت روابط بر عملکرد صادراتی را میسنجد؛ طبق نتایج
تحقیق ،ارتباط مدناداری میان کیفیت روابط با عملکرد صادراتی از جهت همبستگی
وجود دارد ( )0/3۶9این میزان نشاندهنده رابطه ضدی

بین این دو متغیر بود .میزان

تأثیر کیفیت روابط بر عملکرد صادراتی برابر با  0/043که با توجه به عدد مدناداری
 1/02۶این میزان مدنادار نبود .این نتیجه ملال

با پژوهشهای انجام گرفته توسط
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سان

( ،)2015سابری ( )2015است .دالیلی که میشود برای عدم تأیید این فرضیه

بیان کرد شفاف نبودن روابط و فقدان صداقت در ارتباط میان مدیران شرکتهای
صادراتی است و به دنبال راهبرد برد -برد نیستند .با توجه به مشلصات جمدیت
شنامتی مدیران این شرکتها بیشترین گروه سنی بین  35-2۶سال میباشند و این
مود میتواند دلیلی بر جوان بودن و بیتجربگی این مدیران باشد که به کیفیت روابط
مدتقد نیستند؛ اگر هر دو طرف به دنبال روابط مثبت و تأثیرگذار دوطرفه باشند
بهطور حتم پایبندی آنها به مسایل موجود مابین مود بیشتر مواهد بود و عملکرد
موبی را به دنبال مواهد داشت؛ زیرا که کیفیت روابط یکی از جنبههای مهم در حفظ
و ارزیابی مریدار-فروشنده بهشمار میآید و بهعنوان ارزیابی کلی ،توان و قدرت یک
رابطه دوطرفه قلمداد میشود .البته اعتماد و تدهد در شکلگیری روابط بلندمدت میان
طرف های رابطه نقش مهمی ایفا کرده و عامل ضروری در ادامه رابطه با مشتری
میباشند .از طرفی مطالدات متدددی به بررسی تأثیر رعایت امالق درفروش بر
کیفیت رابطه میان مشتری و فروشنده یا سازمان پردامتهاند .ولی نتایج بهدست آمده
از دادههای موجود برمالف نتایجی همچون لگاسی و همکاران در سال  1991است.
فرضیه پنجم که تأثیر تدهد صادرات بر عملکرد را تأیید کرده است .میزان همبستگی
بین دو متغیر برابر  0/۶۶5که همبستگی باالیی است؛ و میزان تأثیر تدهد صادراتی بر
عملکرد صادراتی برابر با  0/258که با توجه به عدد مدناداری  4/351این میزان
مدنادار بود .این نتیجه با پژوهش پژوهشگرانی مانند آلیترین و آنا الینا (،)201۶
کوهین و گریگر ( ،)2010ه

سان

( ،)2015کاباران زاده قدیم و عباس زاده ()1394

همسو است .انردازه و سررعت رشرد صادرات جهانی نیازمند تدهد کارای مدیر بر
تلصیص منابع الزم و طراحی راهبرردهرای موفرق در زمینره بازاریابی بینالمللی
است که سبب میشود شرکتها به ایجاد ،ارتباط ،تحویل و مبادله محصرولی بپردازند
که ارزش زیادی برای مشرتریان داشرته باشرد (مورگران ،کالکرا و کاتسریکی ،1
 .)2004شرکتهایی که تدهد بیشتری به بازارهای هدف مارجیشان نشان میدهند
تمایرل بیشرتری بره تطبیق عناصر بازاریابیشان با بازار مارجی دارند (مورگان،
ورهی

و میلﭻ .)200۶ ،2و درنتیجه به عملکرد بهتری دست مییابند .فرضیه ششم

که رقیب محوری ،مشتری محوری ،کیفیت روابط و بازارمحوری را از طریق نقش
میانجی تدهد صادرات بر ارتقای عملکرد صادراتی سنجیده ،نشان از تأیید این فرضیه
است .فرضیههای فرعی این فرضیه اصلی که تأثیر هرکدام از متغیرهای عوامل
Morgan, N. A., Kaleka, A. & Katsikeas
Morgan, N.A., Vorhies, D.W. & Schlegelmilch
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درونسازمانی بر عملکرد را با نقش میانجیگری تدهد بررسی کرده است .برای این
امر و برای بررسی میزان ضرایب و تأثیرات غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده
شد .بهگونهای که میانجیگری تدهد صادراتی در رابطه بازارمحوری و عملکرد به
شیوه زیر محاسبه گردید.
(میزان ضریب تأثیر بازارمحوری بررر تدهررد صررادراتی) ضررربدر (میررزان تررأثیر تدهررد
صادراتی بر عملکرد صادراتی) =  0/258 *0/1۶که برابر با  0/0838بود؛ یدنرری تررأثیر
غیرمستقیم بررازارمحوری بررر عملکرررد صررادراتی از طریررق تدهررد صررادراتی برابررر بررا
 0/0838که براساس عدد مدناداری کرره از آزمررون سرروبل اسررتلراج شررد ( )2/89ایررن
میزان مدنادار بود و فرض میانجی مورد تأیید قرار گرفت .در نتیجه میررزان تررأثیر کررل
بازارمحوری بر عملکرد صادراتی از فرمول زیر حاصل مواهد شد.
میزان تأثیر کل بازارمحوری بر عملکرررد = تررأثیر مسررتقیم ر تررأثیر غیرمسررتقیم یدنرری
( )0/1۶ر ( )0/0838که برابر با  0/2438است.
تالش صادرکننده در جهت درک و جلب رضایت شرکای مود باعث میشود که شرکا
باور نمایند که صادرکننده در انجررام تدهرردات مررود مبررره برروده و در راسررتای جلررب
بهترین منافع شرکای وارداتی مود عمل میکند .بنابراین شریک وارداتی که به احتمال
زیاد به همکاری با صادرکننده اعتماد نموده ،به آن متدهد مواهد شد .پرررورش چنررین
گرایش و جهتگیری برای صادرکنندگان اقتصادهای در حال توسررده ،اهمیررت برراالیی
دارد) ه

سان 2012 ،؛ چوگان و ساین.(2015 ،1

تأثیر غیرمستقیم مشتریمحوری نیز بهصورت مشابه برابر با  .0/0534بررا توجرره برره
عدد مدناداری ( )0/053مدنادار بود .درنتیجه میررزان ترأثیر کررل برابررر بررا (  )0/1824و
میزان تأثیر غیرمستقیم رقیبمحرروری برابررر بررا ( )0/0949بررا عرردد مدنرراداری  2/89و
میزان تأثیر کل برابر ()0/4۶29؛ میزان تأثیر غیرمستقیم کیفیت رابطرره بررر عملکرررد بررا
توجه به عدد مدناداری مورد تأیید قرار نگرفت .لذا نتررایج نشرران داد کرره اثررر مشررتری
محوری ،بازارمحوری و رقیب محوری بر عملکرد با نقش میانجیگر تدهد تأیید شرردند
ولی اثر کیفیت روابط به عدم تأیید منجررر شررد کرره برررمالف نتررایج پژوهشرری سررابری
( )2014است .شاید دلیل فقدان تأیید این فرضیه روابررط ناپایرردار مرردیران شرررکتهای
صادراتی است که مود منجر میشود تدهد مابین آنها و شرکتهای مررارجی نتوانررد
مکمل هم باشند و درنتیجه افزایش عملکرد صادرات را در پرری نلواهنررد داشررت .دلیررل
دیگر آن میتواند عدم اعتماد مابین شرکتهای صادراتی (داملی و مارجی) اسررت کرره
Chugan & Singh

1

 110نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

به دلیل تفاوتهای فرهنگی و مکانی مدیران متفاوت شکل میگیرد و بر کیفیررت روابررط
و تدهد صادراتی آنها میتواند اثر محسوسی داشته باشد .از طرفی در روند تجرراری
صادرات این اصل بهمنزله یکی از عوامل اثرگذار بر روابط شنامته میشود .چرررا کرره
تررداوم فدالیررت شرررکتهای صررادراتی بررا یکرردیگر را رقررم مواهررد زد .پ ر

بنررابراین

صادرکنندگان باید به فدالیتهای صادراتیشان متدهرردتر شرروند و بتواننررد در روابررط
تجاری آن را پیاده سازند .این موضوع بررر موفقیررت بازاریررابی راهبردیشرران بررهطور
قطدی اثرگذار مواهد بود .اولررین محرردودیت موجررود در ایررن پررژوهش دشررواریهررای
مربوط به هماهنگی با مدیران این شرکتها و یافتن شرررکتهایی کرره فدررال در حرروزه
صادرات میباشند ،عالوه بر محدودیتهای زمانی که در انجام پژوهش وجود داشررته
است .محدودیت اثرگذار دیگررر کمبررود منررابع جررامع در مررورد متغیرهررای موجررود در
پژوهش می باشد و نیز روش گردآوری دادهها نیز یکی از محدودیتهای دیگر تحقیق
بوده است .هرچند تالش گردیده طرح پرسشنامه استاندارد صورت گرفته باشد ،ولرری
پرسشررنامه نرروعی قضرراوت و سرروگیری پاسررخدهندگان را برره همررراه دارد .اگررر
پاسخدهندگان اطالعات تحری شررده ارایرره دهنررد محقررق مدیررار عینرری برررای ارزیررابی
پاسخهای دریافتی ندارد ،بنابراین شیوهای که پژوهشگر میتواند برای سنجش اعتبار
نتایج بهکار ببرد ،تکرار آن در شرکتهای صادراتی دیگررر و مقایسرره نتررایج آنهررا بررا
یکدیگر است .از محدودیتهای دیگر ،بررسی تنها یک دسررته از عوامررل اسررت و دیگررر
عوامل در این پژوهش بررسی نشده است ،از طرفی هم دسترسی به کررل شرررکتهای
صادرکننده به دلیل کمبود زمان موجود مقدور نبود.
ازآنجا که این پژوهش  4عامل از  100عامل سازمانی مؤثر بر عملکرررد صررادراتی را
بررسی کرده ،توصیه میشود در پژوهشهای آتی دیگر عوامل تأثیرگررذار هررم مررورد
بررسی قرار گیرند .از طرفی این پررژوهش بهصررورت کمّری کررار شررده اسررت؛ توصرریه
میگردد بررسیهای آتی بهصورت کیفی و از طریق مصاحبه با مدیران این شرکتها
نیز انجام گیرند .پژوهش حاضر تنها ویژگیها و عوامل سازمانی را مدنظر قرررار داده،
در پژوهشهای آتی عوامل سازمانی دیگرهم میتوانررد مررورد بررسرری قرررار گیرنررد و
تأثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
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Abstract
With increasing competition in the field of marketing, exports and the efforts
of export companies to capture the market is constantly changing,
identifying the factors that affect export performance increases the benefits
of export companies. Therefore, the purpose of this study is to investigate
the effect of effective organizational factors (market-oriented, competitorcentered, customer-centric and quality of relationships) on export
performance mediated by companies' export commitment. The research is
descriptive-causal in terms of method. The research community is 80 active
export companies in Khorramshahr. Census method and standard
questionnaires were used to collect data. The validity of the questionnaire
was confirmed by content method and convergent and divergent validity and
the reliability of the questionnaire was based on Cronbach's alpha and
composite reliability. The test of research hypotheses is based on structural
equation modeling. The results of data analysis indicate the confirmation of
the relationship and correlation between the three factors of market-oriented,
customer-oriented and competitor-oriented with export performance and
non-confirmation of the quality of relationships on export performance.
Also, the mediating role of organizational commitment in the relationship
between 4 internal factors on export performance in relationships (except the
relationship between relationship quality and performance) was confirmed.
Keywords: Export performance, Organizational effective factors, Export
commitment.
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