
 
 

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

 مقاله پژوهشی 
 

 صادرات  تعهد با صادراتی عملکرد تبیین
 

 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران هاشم آقازاده، دانشیار
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و ، 1زهره رحیمی جونقانی 

 علوم اداری، دانشگاه سمنان 
ی بین الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، ی مدیریت بازرگاندانشجوی دکتر، حسین بلوچی

 دانشگاه سمنان 
 08/1398/ 03تاریخ پذیرش:                                                                                                   1397/ 28/03تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

دسررت  های صادراتی برررای بررهو تالش شرکترات با افزایش رقابت در حیطه بازاریابی، صاد 
گررذار بررر عملکرررد  تأثیرعوامررل  اسررت، شناسررایی در حال دگرگونیطور مداوم گرفتن بازار به

لذا هدف از پژوهش حاضر بررسرری   .دهدرا افزایش میهای صادراتی شرکتمنافع  صادراتی،
وری و کیفیت روابط( بر  محمحوری، مشتری)بازارمحوری، رقیب  سازمانیثر  مؤعوامل    تأثیر

  روشاز نظررر    هررا اسررت. پررژوهشگررری تدهررد صررادراتی شرررکتعملکرد صادراتی با میانجی
.  اسررت  شهرسررتان مرمشررهر  فدررال شرکت صادراتی  80جامده پژوهش   ی است.علّ -یتوصیف

  .ه اسررتهای استاندارد استفاده شرردپرسشنامهشماری و از روش تمام هادادهبرای گردآوری 
اسرراس    پایررایی پرسشررنامه برررو روایی همگرا و واگرا و  نامه به روش محتواییروایی پرسش
بررر   پررژوهشهای  قرارگرفته است. آزمررون فرضرریه  تأییدمورد    و پایایی مرکب  آلفای کرونباخ

ها حاکی  سنجش قرارگرفته است. نتایج تحلیل داده  مورد  مدادالت سامتاری  سازیمدلمبنای  
با عملکرد  محوری محوری و رقیبعامل بازارمحوری، مشتریسه  رابطه و همبستگی    تأییداز  

گررر تدهررد  . همچنین نقش میانجیکیفیت روابط بر عملکرد صادرات است یدتأیعدم صادراتی و 
رابطرره بررین    جزبررهدر روابط ) بر عملکرد صادراتی سازمانیدرونعامل  4رابطه  سازمانی در

 کیفیت روابط و عملکرد( مورد تأیید قرار گرفت.
 

 .؛ تدهد صادراتسازمانی  ثرمؤ  عوامل  عملکرد صادراتی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه
بازارهای   به رقابت در  تا حد زیادی  هاموفقیت شرکت  ،شدنجهانی  امروزه با گسترش

 ایررن واقدیررت برررای  ،برای اقتصاد اسررتمنبع حیاتی    منزلهبهکه    بستگی دارد  المللیبین
 پیدا نمرروده اسررتاهمیت  ازپیشبیش رشد حال ردظهور و اقتصاد   حال  درهای  شرکت

 بازار  به  شدن  وارد  برای  راه  ترینساده  ،حالدرعین  (،2008  ،1)براتون، آستور و آبلوج
 هایسررال کشررور در ویکچهل وضدیت تحلیلبا  جهانی بانک صادرات است. ،مارجی

 تقریبرراً اگررربرون اقتصاد با کشورهای اقتصادی عملکرد ،دهدمی نشان 2015 تا 2005
 .(2015جهررانی،  بانررک) اسررت برروده گرررادرون اقتصررادهایاز  بهتررر هاجنبرره همرره در

 هاشرررکت  یبرررا  یکسب سودآور  درنتیجه  و  صادرات باعث توسده محصول و بازار
شرررکت در   کیرر   تیرر موفق  زانیم  ازآنجاکه  .(2011  ،2و همکاران)جرج کارنیر  مواهد شد
عوامررل شناسررایی  پرر     ،کرد  یابیآن ارز  یاتبا عملکرد صادر  توانمیرا    تامر صادرا

 توجرره  مرروردبرریش از گذشررته  ،  یعملکرد صررادرات  شیمؤثر بر صادرات، در جهت افزا
همررواره   المللیبینصادرات و ارتباطات    ،با توجه به اهمیت این موضوع  .گیرندمیقرار  

سررط  یابی برره دسررت حالبااین .بوده است برموردارای ویژه جایگاه ازبرای کشورها  
هررای فرهنگرری تفاوت  ،فیزیکرری  صادرات به دالیلی مثل مسیر  درزمینهباالیی از عملکرد  
یررک چررالش عمررده   ،رقررابتی  هررای ملتلرر مسررتقل و موقدیت  وکارکسررببین شرررکای  
هررای بررسرری پژوهشاز طرفرری    (.201۶  ،3آلینررا  آنررا  گرررو آلترررین،)  شررودمحسوب می

ددی بررر عملکرررد صررادراتی متدرر  سررازمانینماید که عوامل  رت گرفته مشلص میصو
تررداوم فدالیررت یافررت کرره در (،2015) 4هانرر   در این راستاداشته است.    تأثیرها  شرکت

و ارتباط منفی با موانررع   از صادرات  شدهحاصلدرآمدهای  صادراتی، ارتباط مثبتی با  
و وای دونرر  نگررو  هررایشچنررین پژوههم داشررته اسررت.در کشررور میزبرران موجررود 
 هایویژگی(  IBV)  مدل مفهومی دیدگاه مبتنی بر نهادکه  نشان داد  (۶201)  5همکارانش

 عملکرررد  بررربینی و اجرایرری(  پیش  ویژگی ثبات؛  مثالطوربه)ملتل  داملی و سازمانی  
گارسرریا  –آتونیررو نرراوارو  هررایپررژوهش از طرررف دیگررر؛  دارد  تأثیرصادراتی شرکت  

، تدهررد صررادراتی  شرردت رقابررت،  روابط متقابل بین منابع انسررانی،  (2015)  ۶وهمکاران
نتررایج ایررن  د.نرر کنمی تأییرردصررادرات را    مررؤثرو    اثررربلش  عملکرررد  ،رفتار اسررتراتژیک
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تدهررد صررادرات از طریق اثرات غیرمستقیم  سرمایه انسانی  که    پژوهش مشلص نمود
 گررذارد.می تررأثیرعملکرررد اسررتراتژیک و عملیرراتی صررادرات  بررر توجهیقابررل طوربرره

ها در صررادرات های موجود در حوزه عملکرد شرکتیر پیشینهبررسی سا  حالدرعین
نمایررد کرره عوامررل دیگررری نیررز در ایررن مسررئله کاال و مدمات این واقدیت را بررازگو می

ها برره صررادرات از جایگرراه گررذار مواهنررد بررود کرره در ایررن میرران تدهررد شرررکتتأثیر
از منررابع برمرروردار مواهررد بررود. تدهررد صررادراتی شرررکت بیررانگر حرردی    توجهیقابل

هررای مرررتبط بررا صررادرات تلصرریص سازمانی و مدیریتی است که شرکت برره فدالیت
آید که متدهد شرردن مجموعرره به نظر می  رواین  از(.  2015  )گارسیا و همکاران،دهد  می

هررای مرررتبط بررا سررازمانی در اجرررای فدالیت هایکارگیری توانمنرردیهشرررکت در برر 
این رابطرره  ها دردر بهبود عملکرد شرکت ایظهمالحقابلصادرات کاال و مدمات، نقش 

 1مورگرران و همکرراران  بررین  ایررن  در(  2014  به دنبال مواهد داشت )ناوارو و همکرراران،
توان به کسب مزیت رقابتی در بازارهررای جهررانی ایجاد تدهد می  با  کهمدتقدند    (200۶)

همچنررین اسررتاین،  .یافررت دسررترد صادراتی حال و آینده مثبت بر عملک تأثیرهمراه با 
های صررادراتی ای از شرررکتدر یررک پررژوهش در نمونرره (،2011) 2ریالررو و ریالررو
ترین عواملی است ه تدهد صادراتی شرکت، ازجمله مهمک  دارنداظهار میاسپانیایی نیز  

تی الزمرره موفقیررت اتدهد صادر  ،اینبنابر  ؛شودمی  که سبب پیشروی عملکرد صادراتی
در (،  2015گارسرریا و همکرراران )  اسررت کرره  حررالی  درایررن  .  اسررتدر عملکرد صادرات  
نرروع و  منررابع انسررانی  کیفیررت روابررط    ویژهبررهسررازمانی  عوامل    پژوهش مود به نقش

برررای موفقیررت   نیاز  موردگیری تدهد  در شکلبه بازار، مشتری و رقبا    نگرش سازمان
های به پیشررینه  با توجه  بنابراین  ؛اندها در صادرات کاال و مدمات اشاره نمودهشرکت
 همچررونسررازمانی  بررین عوامررل    طررهرسد که تدهد صررادراتی در رابنظر میبه  پژوهش

محوری بررا عملکرررد صررادراتی محوری و مشررتریمحوری، رقیررببررازار،  کیفیت روابط
 .(2015 ،3ه  سان )  نماید گری ایفانقش میانجی ،شرکت
 تجرراری و برمررورداری ازبرره بنرردر آزاد    شرردنتبدیلدلیررل  هشهرستان مرمشهر ب      

 فدالیررتمسرراعدی را برررای    اسررت شرررایطآبرری، توانسررته    و  بنرردری  مناسب  دسترسی
کرره فلسررفه وجررودی آنرران برگرفترره از  هاییشرررکت رقررم بزنررد. بازرگررانی  هایشرکت

موفقیررت در   در صررنایع ملتلرر  برروده و  تولیدشرردهواردات و صادرات کاال و مدمات  
بنابراین شناسررایی   ؛استبرموردار    برای آنان  وجهیتقابلصادرات همواره از جایگاه  
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های مرردیران ایررن دغررهترین دغاز اصررلیؤثر بر موفقیت در عملکرد صادراتی،  عوامل م
منظور بهبود عملکرد کننده عملکرد صادراتی به؛ شناسایی عوامل تدیینستاا  هشرکت

تصرراد جهررانی اق  ترین عامل ایجاد تدادل بررین اقتصرراد کشررور برراصادراتی کشور مهم
واض  است که فقدان توجه الزم به عوامل مؤثر در توسده عملکرد صادرات در است.  
 درنهایتدنبال مواهد داشت که  های فراوانی را برای آنان بهالشهای مذکور چشرکت

باعث کاهش سط  صادرات، سررودآوری و برره مطررر افتررادن جایگرراه شرررکت شررده و 
در  روایررن ازات ملربی را در پی مواهررد داشررت. اثر  نیز در اقتصاد کشور  حالدرعین

عملکرررد  بررر سررازمانیعوامررل  تررأثیرپژوهش حاضر تالش شده است تررا برره بررسرری 
گری تدهررد برره صررادرات پردامترره ها با در نظر گرفتن نقررش میررانجیصادراتی شرکت

کرره در  یصررادرات عملکررردموجررود در    پژوهشرری  مررال شود. پردامتن به ایررن مسررئله  
 اگرچه  .وجود دارد را پوشش مواهد داد  فدال در شهر مرمشهربازرگانی    هایشرکت
 بررسرری  امررا  اسررت،  گرفتررهانجام  کشور  از  مارج  در  هاییپژوهش  موضوع  این  باب  در

 روابررط،  کیفیررت  نظیررر  سررازمانی  عوامررل  نقش  به  که  دهدمی  نشان  گذشته  هایپژوهش
 کمتررر ایررران در ویژهبه اهشرکت صادراتی عملکرد بر صادراتی تدهد  و  محوری  رقیب
 عوامررل گررردد کرره آیرراآغرراز می  سررؤالپژوهش با این  بنابراین    ؛است  بوده  توجه  مورد

مواهد داشت؟ و آیررا تدهررد   تأثیر  صادراتیهای  در عملکرد صادراتی شرکت  سازمانی
 نماید؟می فاگری ایصادرات در این رابطه نقش میانجی

 
 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 دراتیصا  عملکرد
 داملی  اهداف  و  دستاوردها  شامل  که  است  سازمانی  عملیات  حاصل  صادراتی  عملکرد

سررازمانی   اهررداف  کسررب  منزلررهبرره  صادراتی  اینجا عملکرد  در  .است  شرکت  مارجی  و
 کسررب موجررب نتیجرره در کرره بررازار توسررده و محصررول توسده آن  در  و  شده  تدری 

 ،1)آلترررین و تررودوران دگیررریم قرررار توجرره  مورد  شد  مواهد  شرکت  برای  سودآوری
 آن  صررادراتی  عملکرد  با  توانمی  را  صادرات  امر  در  شرکت  یک  موفقیت  میزان(  2015
 صررادراتی، سرره عملکرررد سنجش برای(. 2011 ،و همکاران جرج کارنیر) نمود ارزیابی
 و  فررروش، سررود  چررون  مدیارهررایی  .دارد  وجود  مرکب  و  مالی، غیرمالی  ملتل   مدیار
 اهررداف  برره  موفقیت، رضایت، دستیابی  نظیر  مدیارهایی  و  مالی  ارهایمدی  ازجمله  رشد
 نیز مرکب مدیارهای( 2015 ،2همرتکین و)  آیندمی  شماربه  غیرمالی  مدیارهای  ازجمله
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 در  ملتلفرری  هررایپژوهش  .اندشررده  بنررا  عملکررردی  مدیارهای  از  متنوعی  انواع  براساس
 ایررن  از  هرکرردام  در  .اسررت  گرفترره  صررورت  صررادراتی  عملکرررد  بررر  مررؤثر  عوامل  زمینه

 یررا  مسررتقیم  طور، بررهپژوهشررگر  نظررر  برره  بنررا  که  اندبوده  مدنظر  ، متغیرهاییهاپژوهش
 تررا  شرردهبررسی  متغیرهررای  تدررداد  .انرردبوده  مررؤثر  صررادراتی  عملکرررد  بررر  غیرمستقیم
 موجررب ایجرراد حترری کرره اسررت حرردیبرره گسررتردگی انررد. ایررنبوده گسررترده حرردودی
 (.2015  ،وهمکرراران  ناوارو)  است  شده  نیز  متناقض  هاییافته  و  ها، ابهاماتگیرینتیجه
 غیررر  از  صررادرکنندگان  تشررلیص  جهت  در  صادرات  زمینه  در  اولیه  هایپژوهش  اغلب

 را  شرررکت  شرردن  المللرریبین  ینرردآفر  بیشررتر  مدنی که  این  است، به  بوده  صادرکنندگان
 بررر  مررؤثر  ی مارجیفاکتورها  بررسی  به  پژوهشگرانآن،    از  بدد  .دادندمی  قرار  مدنظر

 مرحلرره،  سررومین  در  .آوردنررد  تشویقی درست، روی  هایبرنامه  نظیر  رفتار صادراتی،
 و  صررادرات  با  ها، متناسبشرکت  رفتار  به  مربوط  فاکتورهای  بررسی  به  پژوهشگران

 مطالدرره  و  بررسرری  مورد  را  فاکتورهایی  چهارم  دسته  پژوهشگران  .پردامتند  آن  نتایج
و  نیررا گیالنرری) هسررتند مررؤثر ،هاشرررکت صررادراتی یا موفقیت عملکرد  بر  که  قراردادند
ن پررژوهش در پرری در ایرر  پژوهشررگرانبررا اقتبرراس از دیرردگاه امیررر،   (.1389زحمتکش،  

های بازرگررانی فدررال در سازمانی مؤثر در عملکرد صادراتی شرررکتشناسایی عوامل 
 پردامتررهمررؤثر    سررازمانیکه در ادامه به برمرری عوامررل    اندبودهمنطقه آزاد مرمشهر  

 است.  شده

 
 سازمانیعوامل 

 1محوری بازار
کنررد. ارزیابی عملکرد صادرات فررراهم مرری  ای را برایانداز یکپارچهچشم  بازارمحوری

ش و تغییرات در محیط زیست بینی واکنبی توانایی یک سازمان  برای پیشبا ارزیاکه  
(، 1990)3کرروهلی و جاورسررکی  (.2،2011)مورای و همکارانتوان به آن پی بردمود می

. تولید اطالعات 1شود:  فدالیت تشکیل می  سهگیری یک بازار از  اظهار داشتند که جهت
. انتشررار اطالعررات 2سازمان در سط  بازار مربوط به نیازهای فدلی و آینده مشررتری 

نررارور و گرچرره    .. پاسررخ سررازمانی در سررط  سررازمان برره آن3در سراسر سررازمان  
منزله فرهن  سررازمانی کرره برره گیری بازار را بهطور مفهومی جهتبه  ،(1990)4اسالتر
 و دنکنشود تدری  مییجاد ارزش برتر برای مریداران میثر و کارآمد باعث اطور مؤ
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از یک واحد   ایکننده درجه رفتار، که مندک گیری بازار صرفاًعملیات مود را از جهت
های رفترراری لفهمؤبا   که در عمل  .دارندیاظهار م،  است(  SBU)  و کار استراتژیککسب

کادوگرران و )اسررت  و هماهنگی بین فاکتوری در ارتباط    رقیب محوری  گرایش مشتری،
و گسترش آن در بررازار . از سویی دیدگاه رفتاری بازارمحوری  (1،1995دیامانتوپوب 
 ت بررازارکه متشکل از تولید ، انتشار و پاسررلگویی اطالعررا  استگیری  صادرات، جهت

کادوگرران و )  ، رقبررا یررا تغییرررات محیطرری تمرکررز داردصادرات اسررت و بررر مشررتریان
 ترروانمی  را  بررازار محرروریبه همین دلیل  (.  1993؛ کوهلی و جاورسکی،1999همکاران،
 کننرردههدایت کرره دانسررت بازرگررانی فلسررفه مثابررهبه بازاریررابی مفهرروم پررذیرش
نیتررو، -گررونزال   ؛2017اران،  )آل طیبرری و همکرر اسررت    سررازمان  رقابتی  هایاستراتژی
بازاریابی است )هررای یرران و   محوری قلب نظریهمفهوم بازار(.  2005،  2جاورماسکار و
ری بررازار گیگیری بازار عواقب عملکرد جهتهای امیر جهتپژوهش.  (2017،  3همکاران

)اما لزوما نه ملموس( است کرره  کند یک دارایی قابل مشاهدهرا در یک منبع بررسی می
 تواند ارزش گذاری و مدامله شود.می

آوری طررور دایمرری جمررععات بازار صادرات را به، اطالرگیری بازاهای با جهتشرکت
ان در سراسررر گیرنرردگین کارکنرران صررادراتی و سررایر تصررمیمد و اطالعات را بنکنمی

به تغییرات بررازار صررادرات پاسررخ به سرعت    د در نتیجهنگذارسازمان به اشتراک می
و عملکرد محوری  ارتباط بازار  برای(. شواهد تجربی  2011،موری و همکاران)  ددهنمی

دیامررانتوپوب  و ؛ 2003آکهورسررت،آکیررول و مثررالطور ) به رایه شده استصادرات ا
نتیجه مشاغلی در   بهدر همین راستا    ،(1993)4دیامانتوپوب   هارت و(.  2000همکاران،
ای را برررای انداز یکپارچهی بازار چشمگیرهای تولیدی انگلستان رسیدند. جهتشرکت
یابی توانایی یک سررازمان برررای با ارززیرا که کند، ابی عملکرد صادرات فراهم میارزی
تدریفرری دیگررر سررازد.  فررراهم مرری  ، واکنش و تغییرات در محیط این امکان را  بینیپیش

منزلرره ایجرراد ارزش برتررر برررای مریررداران بررهرفتارهای الزم برررای  را  بازار محوری  
کرره   ؛(1990نررارور واسررالتر،)  کنرردکارآمد تدری  مرری  وثر  طور مؤفرهن  سازمانی به

عملکرررد برره صررورت کلرری  رفتاری اسررت.    صرفاًگیری بازار  کاربرد عملی آن در جهت
، این است که اطالعات مربوط به نیازهای فدلی و آینده مشتریان  بازارمحوریبحرانی  

 کند.را تنظیم میی مارجی و فشارهارقابت در بازار صادرات 
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جررامع های بازار محور اطالعرراتی شرکت(2004) سالدر  1اردینر و علیطبق تحقیقات   
قرررار   تررأثیرها را تحررت  شرکت  ییکارآ  این قابلیت،  درباره همه مریداران مهم دارند که

تصررمیمات ترراکتیکی و اسررتراتژیکی را اتلررا    ،با داشتن اطالعاتآنان    درواقعد،  دهمی
 آورنرردتدهررد برره اجرررا درمی  هماهنرر  و بررا  شررکله  برر هایشان  همه بلشدر  کنند و  می

در  (1394) همکرراراندر همررین راسررتا محمرردیان و . (2004کارا علی،  )کایناک اردینر و
پاسررکوکی و . اندداشتهتأکید  یعملکرد صادراتدر   بازار محوری  پژوهش مود بر نقش

مثبررت بررازارمحوری  تأثیرمودشان  هایپژوهش( در 2017)  هی یان(،  201۶)  همکاران
 یهفرض  های پژوهشی موجود،پیشینهبه    توجه  با.  انددادهبر عملکرد صادرات را نشان  

 است؛  تصورقابلپژوهش  اول  
 .دارد مدناداری و  مثبت  تأثیر  صادراتی  عملکرد  بر بازارمحوری .1 فرضیه

 
 2محوریمشتری
در کررانون توجرره قرررار   بازاریررابی  اسرراس  مثابهبه  مشتری  بر  تمرکز  دهه،  چندین  برای

انررد حسرراب آمدهاصررلی بررازارمحوری به جررز  منزلررهبرره مشررتریان و داشررته اسررت
ه درک و پاسلگویی ب  بر  حورممشتری  هایشرکت  (.2008،  3)دیوهاراکی  و همکاران

گرررا های مشررتری. سازمان(1990نارور و اسالتر،)  کید دارندتأ  مشتریان  نیازهای مود
حل برررای نیازهررای ین راهق ایجاد ارزش برتر برای مشتریان مود با ارایه بهتراز طری

ثر حل شامل پاسخ دادن به سؤاالت مشتری به صورت مؤارایه بهترین راه  و  مشتریان
؛ نررارور 4،2007ژو و همکاران) آورنددست میه؛ سودآوری را بکایات مشتریو حل ش
از لحرراز زمررانی کرره سررفارش داده ت بایررد  ، کیفیت محصوالبنابراین(.  1990و اسالتر،

در نتیجرره   ،دنون مطررا تحویررل داده شرروحررداقل بررد  تا زمان تحویل به مشتری  اندشده
طررور مررداوم ها باید بررهل و مدمات پشتیبانی از این سیستمهای تحویسیستمتدارکات  
 .(1994نارور و اسالتر،)  داری شوندیافته و نگهتوسده

؛ 5،2001هالررت و کلررین) لکرد شنامته شررده اسررترک عمیک مح  محوریاگرچه مشتری
؛ ژوو و 7،2008؛ سوسررا و همکرراران1994؛ اسررالتر و نررارور،۶،2011کومار و همکاران

 نشرران دادنررد رابرمرری مطالدررات صررادراتی رابطرره مثبررت مسررتقیم (، 2007همکرراران،
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حررالی کرره مطالدرراتی رابطرره   در  ،(1،2002؛ روس و شرروهام2002کادوگان و همکاران،)
-طالدات امیر نشرران مرریم .(2،2010سلبرگ و اولسون) است  ها را نشان دادهمنفی آن

محرروری مشررتری  صادراتی میان رابطه بین  هایی مانند تدهد  سازوکاردهد که بررسی  
؛ مررورای 3،2011ها و همکررارانهورتین)  ای دارندالقوهثر است که ارزش بو عملکرد مؤ
گیری دهند که جهت(. شواهد نشان می4،2011؛ اسمیرنووا و همکاران2011و همکاران،

تدهررد و  ،. روابطی کرره بررا رضررایت، اعتمررادمشتری در ایجاد کیفیت باال ضروری است
؛ 2004؛ بگرران و همکرراران،5،2005بلسا و بگررانشوند )هنجارهای همکاری مشلص می

د کرره همچنین مطالدرراتی وجررود دار  .(۶،1980؛ سیگا و همکاران2007راسال و همکاران،
راسررال و )  دهرردو رابطه عملکرد را نشان مرری  محوری  رفتارهای ارتباطی میان مشتری

در نیررز کرره  مطالداتی  وجود  و    (1999؛ سگان،7،2007؛ کراس و همکاران2007همکاران،
محوری بر عملکرد به ویژه در زمینرره صررادراتی مورد کیفیت روابط از طریق مشتری  

 است.  ( کم2007راسال و همکاران،اثرگذار باشد )
 محرروریمشررتری  برره  باید  مدیران  که  مدتقدند  (2004)  8رانچود  این وسدر همین رابطه  

 و  عرررف  اصررول  بررا  مطابق  محصوالتی  آوردن  فراهم  با  تا  بکوشند  باید  هاآن  .بپردازند
 ایررن .شوند نایل مشتری رضایت از باالیی سط  به فروش از پ  مدمات باالی کیفیت
 مشررتریان بررا روابررط زمینرره در است بهتر  هاشرکت  که  دکنمی  تأکید  حقیقت  این  به  امر
 قضرریه  ایررن  که  کنند  تمرکز  رقبا  بر  آشکارا  اینکه  به  نسبت  نمایند  بیشتری  بررسی  مود
 بررا صررحبت در مشررتری ترررجی  مررورد محصرروالت ارزیررابی وسرریلهتوانررد بهمی

آلتررررین و ) شرررود اجررررا کننررردگانتوزیع و نهرررایی، نماینررردگان کنندگانمصررررف

محرروری بررر عملکرررد مثبت مشررتری  تأثیر( به  201۶)  تئودورین و  آلتر  (.9،201۶رتئودو
 :است  تصورقابلبراین اساس فرضیه دوم به شکل  صادرات پی بردند.  

 .دارد مدناداری  و مثبت  تأثیر  صادراتی  عملکرد  بر  محوریمشتری .2 فرضیه
   10محوریرقیب
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ضررد ،   و  قرروت  نقرراط  سرراییشنا  منزلررهبرره  را  محوریرقیب  (2000)  سال  در  1دیوی 
 واکررنش هرراآن هایفدالیت مقابل در بتوان که نحویرقبا، به هایاستراتژی  و  هاتوانایی
 .است  کرده  داد، تدری  نشان
مررود را بررا رقبررای مررود   هررا و پیشررنهادگرا ظرفیررتیبگیری بازار در شرکت رقجهت

رویکرد این است که بدد   بینی احتمالی اینپیش  .(1988،  2دای و ونسلی)  کندمقایسه می
ارند کرره از تمایز بین برنده شدن و از دست دادن رقبا ، مدیران به این موضوع تمایل د

رقبررا   سازی یک کررار بازاریررابی مناسررب هسررتند و احتمرراالًرقبای موفق در حال آماده
ژو و ) دنبررال تقلیررد از شررما هسررتنددر حال طراحی استراتژی هستید به زمانی که شما

قابررل صررندت مررود در مطالدررات مت ،(1997)3گرراتیگنون و اکسررورب. (2007ان،همکررار
یابررد تقاضررا افررزایش مرری یهنگامی که افررزایش نااطمینرران  محوری  مشتریدریافتند که  
. از یابرردمی که عدم قطدیررت تقاضررا افررزایش مرریهنگا  محوری  رقیب  اماباشد،  مؤثر می
دگان در کننرر برره مصرررف راهرری بهتررر برررای مرردمت  ی رارمحررو  رقیررب  توانسویی می

با تمرکز بر نقرراط   محوری  رقیب  برمی مدتقدند که  .کشورهای در حال توسده دانست
 مشررتری  توانررد بررهاص آن مشررتری مرریجای نیازهررای مرر ه  قوت و ضد  رقبای آن ب

 .(5،199۶؛ آمسررتران  و کولرروپی4،1993دشررپند و همکررارانهسررتند )متقابررل  محرروری
دو  محرروری و رقیررب محرروری دادند که مشررتری ( نشان1998دای و ویسلی،)همچنین  

. که دنشوو در نتیجه عملکرد بهتر منجر می  رویکرد متمایز هستند که به مزیت رقابتی
کنررد تررا های مشتریان به شرکت کمک میو مواسته تحلیل دقیق آن از نیازهاوهبا تجزی
مدتقدنررد کرره برمرری  در ایررن بررین  .  مشتریان مود را بهتر برآورده سازندهای  مواسته
ل متمایرر   محوریبررازار  محرروری و در پرری آن برره  تواند برره مشررتری  می  محوری  رقیب
 (.2007ژوو و همکاران،باشد)

که انجام دادند توجه به رقبای شرکت را عامل   پژوهشی( در  201۶)  فدریکا و همکاران
در پژوهش مود به ایررن   (1392)  همکارانو    ملک امالقمهمی در عملکرد بیان داشتند.  

دارد.   تررأثیرها  شرررکتعملکرررد    محوری برررمربوط به رقیب  هایاستراتژی  کهرسیدند  
 محوریاز طریررق رقیررب  هاشرکت  کههم بیان داشتند  (  1390)  میرثریایی و اشرف پور

دریافتنررد مشررتریان برره قیمررت   کرره  زمررانیزیرررا    ؛شرروندمحوری پذیرفترره میو مشتری
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بر اساس مبانی دهد.  را توسده میمحوری  ریمحوری و مشت، شرکت رقیباندحساس
 است:  تصورقابلبه شرح زیر  فرضیه سوم  نظری  

 .دارد مدناداری  و مثبت  تأثیر  صادراتی  عملکرد  بر  محوریرقیب .3 فرضیه

 
 1روابط کیفیت
 .آیدمی  شماربه  فروشنده -مریدار  روابط  ارزیابی  و  حفظ  در  مهمی  جنبه  روابط  کیفیت
 همچنررین گررردد و قلمررداد رابطرره یررک قرردرت و ترروان کلی زیابیار منزلهبه تواندمی  این
 موفررق  رویدادهای  و  سوابق  اساس  بر  را  هاگروه  انتظارات  و  نیازها  جهاتی  به  تواندمی
 .(1389گیالنی نیا و زحمتکش،  ) نماید رفع ناموفق  و

ها در دامررل یررا مررارج ارتباط با کیفیت باال درون شرکت ثر درطور مؤکیفیت روابط به
؛ جانسررون و 2،1987دییر و همکارانتوزیع صادرات بسیار اهمیت دارند )های  ز کانالا

 مثابررهبررهرا رضررایت  ،اعتمرراد، تدهرردپژوهشگران ملتل :  ،این حال  با  .(1993همکاران،
(. در ایررن بررین 3،200۶؛ اولگررا و ایجرررت1998اسمیت،) اندکردهابداد کانونی کیفیت  کر  

یررک رابطرره تجرراری برره آن برررای افررزایش درجرره و  از محققان نشان دادند که رضایت
ل به ماتمه دادن برره رابطرره کمررک همکاری بین احزاب و افراد و کاهش دادرسی و تمای

(. ۶،2009؛ هرنانرردز و همکرراران5،1999؛ جی  کن  و همکرراران4،1994گانسان)  کندمی
تر و فرض بر این است که روابط تجاری راضی تر برای ایجاد عملکرررد صررادرات برراال

طررور دبیات مربوط به عملکرد صادرات به(. ا2005،  7الجن  و همکارانپایدارتر است )
 مررثالً  کنرردملکرد صررادرات حمایررت مرریثیر مثبت ابداد کیفی رابطه برعای از تأگسترده

پیوند مثبتی بین تدهد و عملکرد صادراتی بررنگالدش پیرردا   ،(8،200۶شم  دوها و علی)
ثیر مثبترری بررر عملکرررد ( و دریافتنررد کرره اعتمرراد متقابررل تررأ9،0200ژان  و پاده)  کردند

 (،2005الجرر  و همکرراران)  همچنررینصادرات )رشد و رضایت فروش( داشررته اسررت.  
گیررری گذاری اطالعات، کیفیت ارتباط، جهته ابداد کیفیت ارتباط )به اشتراکدریافتند ک
ن بریتانیررا قابررل مندی( بر عملکرد صادارت برررای صررادرکنندگامدت و رضایتطوالنی

 
1 Quality of relationships 
2 Dwyer  
3 Ulga & Eggert 
4Ganesan  
5 Geyskens  
6 Hernandez  
7 Lages  
8 Shamsuddoha & Ali 
9Zhang & Chadee   
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  تررر اسررت بررا نتررایج مشررابهی پرراییناًتوجه است و نیز برای صادرکنندگان ترکیه تقریب
   .(2009اورال،)

مود نشان  هایپژوهش( در 2015) 2( و نیز سابری2011)  1(، کومار2015)  ه  سان 
تواند بر عملکرررد مثبررت اثررر شررایان ترروجهی دادند که روابط مثبت در بحث تجارت می

کرره انجررام داد برره ایررن نتیجرره رسررید کرره  پژوهشرری( بررا 2007) 3بررارت ه باشررد.داشررت
محوری برکیفیررت روابررط تررأثیر مسررتقیمی دارنررد و برراالمره بازارمحوری و یررادگیری

توان فرضرریه چهررارم را پ  می  .استعملکرد صادراتی نتیجه و حاصل کیفیت روابط  
 که:  بدین طریق بیان کرد

 .دارد مدناداری  و مثبت  تأثیر  صادراتی  ملکردع  بر  روابط  کیفیت .4 فرضیه 
 

 4صادراتی  تعهد
هررای صررادراتی دارای اثررری قرروی بررر موقدیررت صررادراتی تدهد صادرات برره فدالیررت

، حفظ و تداوم عملیررات مررنظم صررادراتیتولیدکنندگان اشاره دارد که برای اطمینان از  
پیشرررفته اساسرری هررای بازاریررابی دالیتدرک نگرش های مریداران مارجی و انجام ف

ادی دارد. است، که به منظور ایجاد چنین ظرفیتی، تدهد مدیریت به صادرات اهمیت زیرر 
ریررزی هایی همچون واحد مجزای صادراتی، کنترررل  و برنامررهتدهد مدیریت در فدالیت

تی ، تحقیقات بازاریابی صررادراتی و بازدیرردهای مررنظم از بازارهررای صررادراصادراتی
   (.5،1993و همکارانبمیش  شود )بازتاب می
اسررت کرره در مررورد رابطرره بررین یررک تدهد یک حالت روانی   ،هاییدر پژوهش از یکسو

 ملتل  جنبة دو از را تدهد پژوهشگران گیرررد.شرکت و نیروی کررار مررود تصررمیم می
 دیررررررردگاه از( 2015، نررررراوارو؛ 1999، ۶)شوهام اندکرده بررسی رفتاری و نگرشی

 و مدیریتی منابعمالی، تلصیص به مدیر تمایل ترروانمی را صادراتی تدهرررد نگرشررری،
 ؛2012، هررر  سررران  ؛1993، 7کیم و )دونتو دانست صررررادراتی فدالیررررت به انسانی

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

 
1 Kumar  
2 T.sabri 
3 Trang , M.Nguyen,Nigel , Barrett and Tho Nguyen 
4 Export commitment 
5 Beamish  
6 Shoham 
7 Donthu & Kim 
8 Chugan & Singh 
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 هررررم و انررردازههم دیگر، منظر از (201۶، ، آلتیررررین و الینرررا4199، 1زو و کاووسگیل)
 و الزم منابع تلصیص بر مدیر یکار تدهد نیازمند جهانی صرررادرات رشرررد سررررعت
 شررودمی سبب که است المللیبین بازاریابی زمینررره در موفرررق راهبرردهرررای طراحی
 برای  زیادی  ارزش  که  بپردازند  محصرولی  دلهمبا  و  تحویل  ارتباط،  ،به ایجاد  هاشرکت

 (.2004  ،2کاتسررریکی   و  کالکرا  مورگران،  ؛2015  ه  سان ،)  باشرد  داشرته  مشرتریان
 بیشرررتری  تمایرررل  دارنرد  شانمارجی  هدف  بازارهای  به  بیشتری  تدهد  که  هاییشرکت
 ،3میلچ وورهرری   مورگان،) دارند مارجی بازار با شررانبازاریابی عناصر تطبیق بررره
وکررار نیازمنررد بررسرری عررواملی مدیارهای سنجش برای تدهد هر کسب  وجود  (.200۶
، ورود برره بازارهررای مررارجی و شررامص مچون وجود واحدهای صررادراتی مسررتقله

، اسررتفاده از تحقیقررات دهای مسررتقیم از بازارهررای صررادراتیانتلرراب مشررتری، بازدیرر 
در . اسررتی صررادراتی و کنترررل آن هرراریزی برای فدالیررترنامهبازاریابی صادراتی، ب

در یونان برره ایررن نتیجرره رسررید کرره کتسکی ، پیرسی وایونیدیز  پژوهش(  199۶)سال  
ثیر ای صادراتی، بر عملکرررد صررادراتی تررأههد مدیریت نسبت به صادرات و محرکتد

مزایررای رقررابتی و  ( اظهار داشررتند1394) زادهکاباران زاده قدیم و عباس    داشته است.
( در پررژوهش 1388)  صررابریمستقیم دارند.    تأثیرصادرات    عملکرد  بر  راتیصادتدهد  

سررزایی هبر عملکرد صادراتی و پیشرفت آن نقش ب صادراتیتدهد  مود بیان داشت که  
رابطه مثبترری بررین تدهررد و عملکرررد   دریافتند  (2010)  4و گریگر  ینکوه  .کندمیرا بازی  

به ایررن نتیجرره  (،201۶) الینالیترین و و نیز آ (2015) سان ه    وجود دارد و از طرفی
 کنند.ایفا می هاشرکترا در رابطه بین    مؤثرید نقش هرسیدند که عملکرد و تد
 است:  تصورقابلبنابراین فرضیه پنجم 

 .دارد مدناداری  و مثبت  تأثیر  صادراتی  عملکرد  بر  صادرات تدهد .5 فرضیه 
تدهررد را بررسرری  مررؤثرو  واردات نقررش حسررابی  -در زمینرره صررادرات ی کررهمطالدررات
دریافتند مرردیرانی کرره در  (2015)(. ناوارو وهمکاران 2013  )بلومر و همکاران،  اندکرده
شرردن برره مسررتمری برررای متدهررد    فشررار  تحررت  کنند،های رقابتی باالیی عمل میمحیط
تواننررد می  های تجاریطرفی رابطه بین تدهد و شرکت  از  د.صادراتی هستن  هاییتفدال

 )هرر  سرران ، گیررری بررازار و عملکرررد بررازی کننرردامتر را در رابطه بین جهتنقش پار
محوری در نشان دادنررد کرره مشررتری( 2007) 5وهمکارانش رسیال پژوهشی در .(2012

 
1 Cavusgil, & Zou 
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تداون   یهنجارهاکه با رضایت، اعتماد، تدهد    ایجاد روابط باکیفیت باال ضروری است
 و همکاری همراه است.

بررا نقررش  روابررطکیفیررت ( برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره 2013) 1کررارانشمو هلئونیرردو 
یق آن به ارتقای عملکرررد رمنجر به بهبود و هماهنگی، همکاری و از طگر تدهد،  میانجی
رابطه مثبتی را بین تدهد رفتاری و کیفیت روابط   (201۶)  یناالآلترین و    گردد.می  منجر
 برره دنبررالاتی بهتررری را عملکرررد صررادر که محوری یافتند،میانجی در مشتری  منزلهبه

مود توجه برره رقیررب محرروری را در راسررتای  پژوهشدر  (2015ناوارو ) داشته است.
 بررا تدهد کارکنان برای رسیدن به عملکرد برراالی صررادرات بیرران کرررد.  گرنقش میانجی
 :است   کر  قابلپیشین حال فرضیه اصلی پژوهش    هایپژوهشتوجه به  

محوری، کیفیت روابط، بررازارمحوری از طریررق ، مشتریمحورییبرقعوامل    :6  فرض
 تأثیرصادراتی مرمشهر    یهاشرکتگر تدهد بر ارتقای عملکرد صادرات  نقش میانجی

 دارند.
برره همررراه( تدهررد صررادراتی بررر عملکرررد صررادراتی ) یررقطرمحرروری از مشررتری 1-۶
 .گذار استتأثیر
 .گذار استأثیرتمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی  رقیب 2-۶
 .گذار استتأثیربازارمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی   3-۶
 .گذار استتأثیرکیفیت روابط از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی   4-۶

 ،1شررکلل مفهررومی  مد  های پژوهشهای گذشته و فرضیه، پژوهشبا توجه به تداری 
بررر عملکرررد صررادراتی  سررازمانیدرونامررل گررذاری عوتأثیر برررای نشرران دادن نحرروه
 .است  شدهترسیمکشورهای صادرکننده  

 
 تیامؤثر بر عملکرد صادر  سازمانی درونمدل مفهومی عوامل    -1  شکل

 
1 Leonidou  

عملکرد 

 صادراتی 

 تی تعهد صادرا

 بازار محوری 

 مشتری محوری

 رقیب محوری

 کیفیت روابط 
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 شناسی پژوهش روش
 توصرریفیاز نرروع  ماهیررت نظررر ازپررژوهش حاضررر از حیررث هرردف، کرراربردی اسررت، 

رود. ارتبرراط بررین متغیرهررای و از شامه مطالدات میدانی به شمار مرری  غیرآزمایشی()
حجم یمایشی است.  صورت پو روش انجام پژوهش به  استپژوهش از نوع همبستگی  

با توجه به تدررداد کررم از روش کررل شررماری .  است  شرکت صادراتی  80جامده آماری  
بودنررد  شررده دهداو تحویررل پژوهشررگران    پرشرردهپرسشنامه که کامل    80استفاده شد  

گیری ابررزار انرردازهقرار گرفت.    استفاده  موردآماری    هایوتحلیلتجزیهانجام    منظوربه
ها سررامتار پرسشررنامه  1جرردول  ،  بود  متشکل از چند پرسشنامه استاندارد  پرسشنامه

 دهد.( را نشان میسؤاالت)متغیرها، ابداد و تدداد  
بلش    منزلهبهامروزه    1الت سامتاریمداد  سازیمدلهای  تکنیک  ها:روش تحلیل داده

از   کاربردی    وتحلیلتجزیهبزرگی  این  اندگرفته  قرار   توجه  مورد آماری چندمتغیری   .
اقتصادزیست  وسیلهبهروش   دانان، محققان آموزشی، بازاریابی، پزشکی و  شناسان، 

می استفاده  رفتاری  و  اجتماعی  علوم  سایر  از  گوناگونی  و  )  شود تنوع  تومر 
یک    طورکلیبه(.  2003وان، پارامترهای  برآورد  برای  رویکرد  دارد،    SEMدو  وجود 

)زارعی، دهقانی سلطانی،    3و رویکرد مبتنی بر واریان   2رویکرد مبتنی بر کواریان 
در طول چند دهه گذشته امتیازات فراوانی    CBSEM(.  1394زاده و غالمزاده،  فارسی

علوم اجتماعی این رویکرد مترادف    پژوهشگران کسب کرده است و برای بسیاری از  
از ابزارهای متفاوت و فراوانی برای انجام این نوع از    اگرچهاست.    SEMبا اصطالح  
هنلن  )  استها  ترین آنتوان استفاده کرد، اما برنامه لیزرل جورسکاگ رایجتحلیل می
کپالن، توسده  ت   (.2004و  ولد  هرمان  نمونه  شده   دادهوسط  با  کوچکو  میلی    های 

است. محدودیت سازگار  از  اجتناب  برای  مطالده  این  بر  در  مبتنی  رویکرد  های 
اندازه  ؛  2010چین،)  نمونه گیری، حجم  کواریان  در مصوص مواص توزیدی، سط  

  ( PLS)لفه  تنی بر مؤاز رویکرد مب(.  1982فورنل و بوکستین،  ؛2009ویتزل و همکاران،
بی در مدل مورد مطالده نیز منطبق  های ترکیوجود سازه  همچنیناستفاده شده است.  
مصوصیات   نرم  PLSبر  استفاده  است.  مورد  سط     SMART PLS2افزار  و  است 

مد آماری ضرایب  فرآل مدناداری  طریق  از  و سامتاری  نمونههای سنجش  گیری  یند 
)بهمنی،    گیری مجدد( تدیین شده استنمونه  200)تولید تصادفی    4انداز مجدد مود راه
 . (1394،  مهدوی و بلوچی

 
1 Structural Equation Modeling (SEM) 
2 Covariance-Based Structural Equation Modeling(CBSEM) 
3 Partial Least Squares Structural Equation Modeling(PLS-SEM) 
4 Bootstrap re-sampling procedure 
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 ها ها و يافتهتحلیل داده
های جمدیت شنامتی پردامته شد.  به بررسی ویژگیآماری    توصی  در ابتدا در قالب  

 . شودمیسپ  به بررسی فرضیات پردامته 
 

 های جمعیت شناختی ويژگی   -3جدول  

 تدداد  گزینه ویژگی تدداد  گزینه ویژگی تدداد  گزینه ویژگی

 سن

 ۶ 25کمتر از 

 سابقه 
 مدمت 

کمتر از  
5 

9 

 تحصیالت 

 10 دپیلم

35_2۶ 32 10_5 24 
فوق 
 دیپلم

12 

 41 لیسان  28 11_15 22 3۶_45

  19 11باالتر  20 به باال 45
فوق 
 لیسان 

17 

 

 
 ارزيابی مدل 

 شود: ی و تفسیر میدر دو مرحله ارزیاب   PLSمدل 
 ال ( ارزیابی روایی و پایایی مدل سنجش 

 .سامتاریل ب( ارزیابی مد
 ارزيابی مدل سنجش 

منظور تدیین پایایی ابزار مورد استفاده، از بررسی سازگاری درونی اسررتفاده شررد. به
گیری، بررسرری های انرردازههای پررر کرراربرد برررای ارزیررابی پایررایی مرردلیکی از روش

تحلیررل و(. تجزیرره1394سرررانی کجرروری، سیاه سررازگاری درونرری اسررت )رسررتگار و
ی از روش پیشنهادی مقایسه سه شامص سررازگاری )پایررایی مرکررب، سازگاری درون

 1آلفای کرونباخ و میانگین واریان  استلراج شده( با یک مقدار بحرانی بگوزی و ایرری
های سررازگاری درونرری را نشرران ضرررایب شررامص  4  کنررد. جرردول( پیروی می1988)

( و تمامی 1978،  2ی)نونال  7/0دهد. تمامی ضرایب پایایی مرکب بیش از حد بحرانی  می
( را شررامل 1998،  3)هایر، اندرسون، تاتهام و بلررک  5/0ضرایب آلفای کرونباخ بیش از  

گیری در حد قابل قبولی ههای اندازتوان بیان نمود که پایایی مدلاند. در نتیجه میشده
کفایررت  نشررانهگزارش شررده اسررت  ،4، متغیرها در جدول KMOچنین مقادیر  است. هم
 برای متغیرهای پژوهش است.  گیرینمونه

 
1 Bagozzi & YI 
2 Nonally 
3 Hair,  Anderson, Tatham, & Black 
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 گیریهای اندازههای سازگاری درونی مدلشاخص  -4جدول  

 متغیر 
تدداد  
 گویه

 نشانگر
آلفای  
 کرونباخ

پایایی  
 منبع AVE KMO مرکب 

 MA 791/0 87۶/0 704/0 ۶91/0 Gonzalez et al(2005) 3 بازارمحوری 

رقیب  
 محوری 

4 CO 875/0 914/0 727/0 758/0 Piercy (1982) 

مشتری  
 محوری 

3 CU 78۶/0 874/0 ۶99/0 ۶7/0 Theoharakis et al(2008) 

کیفیت  
 روابط

3 RE 883/0 927/0 81/0 735/0 Lages et al(2005),Kelly et al(1998) 

تدهد  
 صادرتی

5 COM 891/0 919/0 ۶9۶/0 844/0 Kim & Frazier(1997), leonidou et al(2013) 

عملکرد 
 صادرتی

5 PER 925/0 943/0 77/0 80۶/0 Alteren&Tudoran(2016),Leonidou&Leonidou(2013) 

 
نظرات از  ظاهری  اعتبار  سنجش  به  برای  شد.  استفاده  اساتید  و  منظور  مبرگان 

نظرات   از  اعتبار محتوای پرسشنامه  آن  10سنجش  از  استفاده شد.  جا که  نفر مبره 
است )والتز، استریکلند   0/ 49نفر ارزیاب  10برای    CVRبراساس فرمول الوشه حداقل  

  ۶االت بیش از این مقدار هستند که در جدول  برای سؤ  هاCVR(. مقدار  2005،  1و لنز
 ارایه گردیده است.

  فرمول الوشه 

 ne: دانندیم سودمند ای یاساس را  نظر مورد  ه یگو که استی داوران ای ابانیارز تدداد
 N:  است داوران ای ابانیارز کل تدداد

ابزار    مانده در باقی   اقالمCVR وایی محتوا، میانگین مقادیر  شامص ر یا  مدل، آزمون 
می شده  قضاوت  گرنشان  CVIباشد.  روا  قابلیت  جامدیت  یا  روایی  به  مربوط  های 

اجرای مدل، آزمون یا ابزار نهایی است. هرچقدر روایی محتوایی نهایی باالتر باشد،  
   این قضیه نیز صادق است.کند. برعکمیل می 99/0به سمت   CVIمقدار 

  شاخص روایی محتوا 

 
با    هاCVRجمع   تدداد سؤبه   8۶1/17برابر  که تقسیم بر  آمد  ( مواهد  23االت )دست 

  77۶/0( آن با استفاده از مدادله باال مقدار  CVIشد. مقدار شامص روایی محتوایی )
دارد و    7/0مص روایی باالی  بنابراین پرسشنامه طراحی شده مقدار شا  ؛دست آمدبه

گرا و واگرا  چنین سنجش روایی ابزار سنجش از طریق روایی همقابل قبول است. هم
مدل توانایی  میزان  سنجش  روایی،  سنجش  گرفت.  اندازهصورت  برای  های  گیری 

 
1 Waltz, Strickland & Lenz 
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مورد نظر است. روش قدرتمند برای این کار، بررسی روایی سازه از    سنجش پدیده
روای ارزیابی  همطریق  و  واگرا  مدلی  اندازهگرای  و  های  فورنل  مدیار  است.  گیری 

هم  الرکر  روایی  واریان برای  میانگین  بیشتر شدن  شده گرا  استلراج    5/0از    1های 
مدن این  به  میاست.  مکنون  متغیر  یک  که  بهی  از  تواند  نیمی  از  بیش  متوسط  طور 
رای متغیرهای پژوهش در  هایش را تبیین کند. مقادیر محاسبه شده ب پراکندگی مدرف

درآمده  1جدول   نمایش  مبه  مقادیر  نشاناند.  شده  استلراج  واریان   دهنده یانگین 
(.  1394زاده،  گرایی متغیرهای اصلی پژوهش است )ملکی، بلوچی و فارسیاعتبار هم
دو    PLSسازی مسیری  کننده است و در مدلواگرا )افتراقی( یک مفهوم تکمیل   روایی

 -مدیار فورنل  و آزمون بار عرضی.  الرکر-مدیار فورنل  ن مطرح است:مدیار برای آ
های سایر متغیرهای مکنون،  کند که یک متغیر باید در مقایسه با مدرفالرکر بیان می

هر    AVEهای مودش داشته باشد. از نظر آماری  پراکندگی بیشتری را در بین مدرف
همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای  متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم  

فورنل مدیار  باشد.  می-مکنون  ارزیابی  سازه  سط   در  را  افتراقی  روایی  کند  الرکر 
 (. 1391)آ ر، غالمزاده و مسروانی، 

   
 ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده   نتايج همبستگی بین متغیرها با  -5جدول  

 MA CO CU RE COM PER 
MA 889/0      

CO ۶01/0 935/0     

CU 4۶9/0 454/0 88۶/0    

RE 45/0 40/0 215/0 939/0   

COM ۶31/0 ۶23/0 513/0 334/0 943/0  

PER ۶08/0 ۶9۶/0 529/0 3۶9/0 ۶۶5/0 9۶1/0 

 
کند که برای اطمینان از روایی افتراقی )واگرا( میانگین  مدیار فورنل و الرکر بیان می
تغیر باید بیشتر از توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر  واریان  استلراج شده هر م

  تأیید روایی واگرای متغیرهای پژوهش مورد    5متغیرها باشد. با توجه به نتایج جدول  
کنترلی عرضی،  بار  آزمون  مدرف   است.  یک  گاه  هر  است،  واگرا  روایی  برای  دیگر 

ون متناظرش داسته  همبستگی باالتری با سایر متغیرهای مکنون نسبت به متغیر مکن
 باشد، باید در تناسب مدل تجدید نظر کرد. 

 
1 Average Variance Extracted 
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از حاکی  بلش   نتایج  در  است،  )پرسشنامه(  سنجش  ابزار  مناسب  روایی  و  پایایی 
 شود. های پژوهش از طریق مدل مدادالت سامتاری بررسی میبددی فرضیه

 
 بارهای عملی ترکیبی و متقابل  -6جدول  

رقیب   
 گرايی 

تعهد 
 صادراتی 

مشتری  
 گرايی 

عملکرد   بازارگرايی 
 صادراتی 

کیفیت  
 روابط 

CVR 

  CO1 (83988/0 ) 5987 /0 3821/0 4554/0 59۶4/0 3823/0 1 

  CO2 (8812/0 ) ۶155/0 4843/0 5۶9/0 ۶345/0 4598/0 8۶۶/0 

  CO3 (847۶/0 ) 4549/0 3428 /0 475/0 5۶18/0 1971/0 8۶۶/0 

  CO4 (843/0 ) 4308 /0 3225 /0 5512/0 57۶5/0 2939/0 ۶/0 

COM1 545/0 (8324 /0 ) 4574/0 ۶4۶3/0 557۶/0 3213/0 1 

COM2 5/0 (832۶ /0 ) 3۶24/0 495۶/0 5191 /0 2808/0 8۶۶/0 

COM3 587/0 (8505/0 ) 4۶44/0 5437/0 ۶109 /0 287/0 733/0 

COM4 507/0 (825۶/0 ) 45۶3/0 5097 /0 53/0 2192/0 733/0 

COM5 4478/0 (8315 /0 ) 3915 /0 4187 /0 5532/0 2821/0 ۶/0 

  CU1 329۶ /0 3828/0 (8۶5۶/0 ) 2907/0 43۶/0 2227/0 8۶۶/0 

  CU2 3۶۶/0 45۶8/0 (8224 /0 ) 448۶/0 35۶2/0 1313/0 8۶۶/0 

  CU3 4341/0 4448/0 (8202/0 ) 4308 /0 5201 /0 1855/0 1 

  MA1 5411/0 4342/0 395/0 (8103/0 ) 5172 /0 348۶/0 ۶/0 

  MA2 4318 /0 482/0 3197/0 (803/0 ) 3۶15/0 39۶4/0 733/0 

  MA3 5355/0 ۶44/0 4505/0 (901/0 ) ۶143/0 394۶/0 733/0 

PER1 ۶027 /0 5842/0 3751 /0 4737 /0 (82۶/0 ) 3525/0 ۶/0 

PER2 584/0 ۶079 /0 4551/0 5373 /0 (85۶۶/0 ) 3957 /0 1 

PER3 594/0 5585/0 483۶/0 5414/0 (8795 /0 ) 3۶92 /0 8۶۶/0 

PER4 ۶27/0 ۶001 /0 501۶/0 5309 /0 (8999/0 ) 2۶32 /0 8۶۶/0 

PER5 ۶48/0 5725/0 5052/0 5823 /0 (9247 /0 ) 2491 /0 1 

  RE1 3۶85/0 2۶43/0 2080/0 419۶/0 2952 /0 (885۶/0 ) ۶/0 

  RE2 37۶8 /0 2994 /0 2۶4۶/0 3925 /0 339/0 (9181/0 ) 733/0 

  RE3 3388/0 3322/0 1182/0 40۶0/0 357۶/0 (89۶/0 ) 1 

 
 ارزيابی مدل ساختاری 

درون مکنون  متغیرهای  ارزیابی  برای  اساسی  )مدیار  تدیین  ضریب  است.  2Rزا،   )

توجه،  به ترتیب قابل  PLSهای مسیر  در مدل  19/0و    0/ 33،  ۶7/0برابر با    2Rمقادیر  
اگر سامتارهای یک مدل مسیری داملی مدین،  متوسط و ضدی  توصی  می شود. 

تدداد مددودینیک متغیر مکنون درو با  یا دو( متغیرهای مکنون برون زا را  زا  )یک 
زا متکی به چند  اما اگر متغیر مکنون درون  ؛متوسط قابل پذیرش است  2Rشرح دهد،  
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برون مکنون  مقدار  متغیر  باشد،  داشته    2Rزا  قرار  توجه  قابل  سط   در  باید  حداقل 
از    ؛باشد بیشتر  اینکه  غیر  ۶7/0یدنی  در  مطرح  صواین  باشد.  شبهاتی  مدل  در  رت 
 زا ناتوان است.های( مکنون درون)متغیردهد که مدل در شرح شود و نشان میمی

 
 ضريب تعیین -7جدول  

 )Squer R )2R  مقدار 

 523/0 تدهد صادرتی 

 ۶07/0 عملکرد صادرتی 

 
باالی  زای تدهد صادراتی در سط   برای متغیرهای مکنون درون  مقدار ضریب تدیین 

( صادراتی  523/0متوسط  عملکرد  و  توجه(  دارد۶07/0)  قابل  قرار  بنابراین    ؛ ( 
 د.نکنبه موبی تبیین می های مستقل متغیرهای وابسته را متغیر

 
 آزمون فرضیات  

برای آزمون فرضیات از مدناداری ضرایب مسیر استفاده شده است. برای به دست  
بوتتی  آوردن   آزمون  از  نیز  با  آماری  هر    200استراپ  است.  شده  استفاده  تکرار 

استاندارد  را می  PLSضریب مسیر در مدل سامتاری   بتای  توان مدادل یک ضریب 
های بازارگرایی  های کمترین مربدات مدمولی در نظر گرفت. متغیرشده در رگرسیون

(MA  ؛)رقیب( مشتریCOگرایی  )(؛  رابطهCUگرایی  کیفیت  و   ) (RE)  مکنون   مثابهبه
میانجی و متغیر  ( مکنون درونCOM)  قل، متغیر تدهد صادراتیو مستزا  برون و  زا 

( نظر گرفته شده    و وابسته  زا مکنون درون(  PERعملکرد صادراتی  در مدل زیر در 
 است.

نشان  مسیر  از  ضریب  است.  دیگر  سازه  روی  بر  سازه  یک  مستقیم  اثر    تی دهنده 
برای تأیید یک فرضیه    آماری برای آزمون فرضیات استفاده شده است که مقدار آن

 باشد.  1/ 9۶حداقل باید  05/0در سط   
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 (Smart  PLSمدل معدالت ساختاری در حالت ضريب استاندارد )خروجی    -2شکل  

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

 
 برازش مدل 
برای برازندگی مدل    و  1تراکگیری از میانگین اشگیری برازش مدل اندازهبرای اندازه
دی از  دهنده درص استفاده شده است. مقدار میانگین اشتراک نشان  GOFسامتاری از  

سط     پژوهشگرانشود.  وسیله سازه متناظر توجیه می ها است که به تغییرات شامص
از   بیشتر  را  آماری  اشتراک  برای  قبول  کرده  5/0قابل  وو  کر  و  )لی  (.  2008،  2اند 

جدهمان در  که  میمربوط    ولا طور  را  دیده  مدل  برازندگی  که  آماری  اشتراک  شود 
می از  نشان  بیشتر  مدلمی  5/0دهد  در  مسیری  باشد.  برای    PLSسازی  مدیاری 

 
1 Communality 
2 Lei & Wu 



 105    صادرات تعهد با  صادراتی عملکرد تبیین 

نیکویی   برای  کلی  مدیار  یک  وجود،  این  با  ندارد.  وجود  مدل  تمام    برازشسنجش 
(GOFبه )د شده است. این شامص هر دو  ( پیشنها2005)  1وسیله تننهاوس و همکاران

بینی  برای پیشمدیاری    منزلهدهد و بهگیری و سامتاری را مدنظر قرار میمدل اندازه
به این مدیار به صورت میانگین هندسی  کار میعملکرد کلی مدل  و متوسط    2Rرود. 
      شود:اشتراک محاسبه می

2GOF communality R=   
Communality = 6/(77/0  +696/0    +81/0    +699/0    +727/0   +704/0)  = 734/0  

R2= )0/523 + 0/607( = 0/565 

GOF   =  645/0  
اظهار داشت   تواناست. می  2Rبرای اندازه اثر بزرگ    0/ 3۶ستانه  این مقدار بیشتر از آ

پیش  قدرت  مطالده  مورد  مدل  آستانه که  مقادیر  سایر  با  مقایسه  در  بهتری  بینی 
برازش کوچک   متوسط،  1/0)نیکویی  برازش  نیکویی  بزرگ    25/0،  برازش  نیکویی  و 

های  با توجه به شامص  کند.می  تأییدها اعتبار کلی مدل را  بنابراین یافته  ؛ ( دارد3۶/0
تناسب موبی برموردار هستند و می از  نتایج مدل استناد کرد؛  تبرازش مدل  وان به 

گر از آزمون سوبل استفاده شد. مالصه نتایج و  های میانجی منظور بررسی آزمونبه
 ارایه شده است  8رضیات در جدول سی ف برر

 

 

 
1 Tenenhaus, Vinzi, Chatelinc and Lauro 

 وضعیت فرضیات پژوهش   -8جدول  
 گر مدل بدون تعديل  

 فرضیه  
میزان 
 تأثیر

 عدد مدناداری 
وضدیت 
 فرضیه 

 تأیید 58/2 1۶/0 گذار استتأثیر بازارگرایی بر  عملکرد صادراتی 1
 تأیید 53/2 0/ 129 گذار است تأثیر  گرایی بر  عملکرد صادراتیمشتری  2
 تأیید 13/7 0/ 3۶8 گذار استتأثیر گرایی بر  عملکرد صادراتیرقیب 3
 تأییدعدم  1/ 02۶ 0/ 043 گذار است تأثیرروابط بر عملکرد صادراتی کیفیت  4
 تأیید 4/ 391 0/ 258 گذار است تأثیر تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی 5

۶-1 
مشتری محوری از طریق)به همراه( تدهد صادراتی بر عملکرد 

 گذار است تأثیر صادراتی 
 تأیید 03/2 0534/0

۶-2 
رقیب محوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی  

 گذار است تأثیر
 تأیید 3/ 75۶ 08۶4/0

۶-3 
بازارمحوری از طریق تدهد صادراتی بر عملکرد صادراتی 

 گذار است تأثیر
 تأیید 89/2 0949/0

۶-4 
عملکرد صادراتی کیفیت روابط از طریق تدهد صادراتی بر 

 گذار است تأثیر
 تأیید عدم 1۶94 002223/0
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 گیری و پیشنهادنتیجه
نقش کلیدی توسده صادرات در رونق اقتصادی و اشتغال سبب شده است تا بسیاری  

بهبود   دهند.  قرار  زمینه  این  در  را  مود  توان  تمام  کشورها  صادراتی    عملکرداز 
گستردهشرکت بازار  ایجاد  موجب  مشتها  برای  تر،  امنی  حاشیه  و  بیشتر  ریان 

بر عملکرد صادراتی اهمیت دارد. هدف    مؤثرتولیدکنندگان است. لذا شناسایی عوامل  
گری  بر عملکرد صادراتی با میانجی   سازمانیاز پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل  
بررسی   با  لذا  بود.  اهمیت   سازمانیعامل    4پژوهشی    پیشینهتدهد صادراتی  از  که 

وباالیی   شناسایی  بودند  برموردار  زمینه  این  و  در  پژوهش    فرضیات  نظری  مدل 
شد داده  مورد    هرکدام  .توسده  صادراتی  عملکرد  با  رابطه  در  فرضیات  از 

عملکرد  تجزیه با  فرضیات  از  یک  هر  ارتباط  و  همبستگی  و  گرفتند  قرار  وتحلیل 
گردید.  صادراتی   تدیین  بوده  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  ککه  اول    تأثیره  فرضیه 

است    بازارمحوری صادراتی  عملکرد  گرفت  بررسی   مورد بر  نتایج  قرار  طبق  ؛ 
این    حوری و عملکرد صادراتی وجود دارد آمده رابطه مدناداری میان بازار مدستبه

( با  میزان  ۶09/0میزان برابر  نتایج آزمون ضریب تأثیر نشان داد که  ( بود، همچنین 
با  تأثیر بازارمحوری بر عملکرد صادرا برابر  که با توجه به عدد مدناداری   1۶/0تی 

که    58/2 مدناست  بدین  این  است.  مدنادار  میزان  به    1۶/0این  مربوط  واریان   از 
شرکت بازارمحوری  توسط  صادراتی  با  عملکرد  نتایج  شد.  مواهد  حاصل  نتایج  ها 

همکاران  همچونپیشین    هایپژوهش و  بحرینی  1394)  محمدیان  (،  1394)  زاده(، 
  (201۶)  (، پاسکوکی و همکاران201۶)  هی و همکاران(،  1389)  زحمتکشنی نیا و  گیال

دارد.   بهجاییآن  ازهملوانی  بازار محوری  فرهن    منزلهکه  منابع  یک  سازمانی، جز  
که   است  شرکتی  به  می  سببسط   پاسخ  ارایه  و  فهم  در  صادرکنندگان  تا  شود 

بهنیاز را  الزم  مود صالحیت  آهای شرکای  جهت دست  در  تالش صادرکننده  ورند. 
می باعث  بازارش  شرکای  رضایت  جلب  و  که  درک  کند  باور  شرکت  نهایت  شود 

شرکای  رضایت  جلب  راستای  در  و  بوده  مبره  تدهداتش  انجام  در  صادرکننده 
وارداتی مود عمل نموده است. بازار محوری باعث تسهیل روابط میان صادرکننده و  

بلشد و نیز باعث ارتقای عملکرد  ای را بهبود میرابطه  واردکننده شده و کیفیت چنین
می شرکتصادراتی  برای  محوری  بازار  دیگر  سویی  از  صادراتی  شود.  های 

که    شود. فرضیه دوم توسده باعث ایجاد مزایای رقابتی پایداری میکشورهای درحال
محوری  تأثیر را    مشتری  عملکرد  بهسنجدمیبر  نتایج  با  مطابق  ارتباط  آمده  دست؛ 

. میزان رابطه با توجه به  شد  یدتأیمدنادار میان مشتری محوری و عملکرد صادراتی  
( که در حد متوسط و رابطه مدنادار بود.  539/0آزمون همبستگی پیرسون برابر با )
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محوری بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.  نتایج آزمون مسیر نشان داد که مشتری
این میزان تأثیر مدنادار   53/2که با توجه به عدد مدناداری   129/0میزان تأثیر برابر با 

(، عزیزی  201۶)  آلترین و تئودور   مانندهای پیشین  پژوهشو مورد تأیید است. نتایج  
( همکاران  و  1390و  نیا  گیالنی  و  1389)  زحمتکش(،  ایمن  که  1393)  همکاران(،   )

بودند؛    راستاهم فرضیه  این  نتایج  عبا  بین  مثبتی  مشتری  رابطه  و  صادراتی  ملکرد 
گویی به مشتری را اولویت مود  ها باید پاسلشرکت  اند. محققانمحوری بیان داشته

نظر نگرفتن ترجیحات و  قرار دهند، زیرا که توجه نکردن شرکت ها به مشتری و در 
ها و سالیق  شود محصول یا مدمت مطابق با مواستهنیازهای آنان است که باعث می

ها باید درک درستی از انتظارات  ها بلصوص مدیران آنردد. شرکتمشتری تولید نگ
اس مشتری  رضایت  مدیار،  آمرین  و  اولین  زیرا  باشند  داشته  به  مشتری  توجه  ت. 

های وی شرکت را در بازار نسبت  ویی به نیازها و مواستهمشتری و اولویت پاسلگ
گام در  رقبا  میبه  قرار  جلوتری  مهای  برای  محصول  زیرا  باید  دهد؛  و  است  شتری 

گیرد.   قرار  اولویت  در  مشتری  طبق  مواسته  سومبر  رقیب    فرضیه  اثرگذاری  که 
صادراتی   عملکرد  بر  رقیبشد  دتأیی محوری  بین  رابطه  میزان  و  .  شرکت  محوری 

سازمانی که بیشترین میزان ارتباط در بین عوامل    ۶9۶/0عملکرد صادراتی برابر با  
رقیب تأثیر  میزان  )محوری  بود.  با  برابر  صادراتی  عملکرد  باالترین  3۶8/0بر  که   )

بین متغیرهای درون تأثیر در  به مدناداری  میزان  با توجه  این    13/7سازمانی بود و 
تأیید   مورد  و  مدنادار  پیشینپژوهش.  استمیزان  و    نیز  های  گذاری  تأثیراثربلشی 

فدریکا و    چونهم  هاییپژوهشو    دندهنشان می  ر عملکرد صادراتیرقیب محوری را ب 
و  201۶)  همکاران جمشیدی  و  201۶)  مدظمی(،  کومار  نتایج  2011)  همکاران(،  به   )
های مدماتی در تدوین و  . نقش مدیران عالی سازمان فرضیه دست یافتند این  بامشابه 

بررسی به رقیب یا توجهی   های موردهای حایز اهمیت است. شرکتاجرای استراتژی
کنند رقیبی ندارند و بازار را در دست دارند،  ند یا ح  می ندارند یا توجهی جزیی دار

شود رقیب را نادیده بگیرند و به سط  قابل قبولی از  توجهی به رقبا باعث میهمین بی
باید   پ   نرسند.  موجود  رقبای  مقابل  در  رقابتی  مزایای  ارتقای  و  پیشرفت 

رقبای موجود باشد.    متناسب با حرکت و رفتارهای  کنندمیکه تدوین    هاییاستراتژی
چهارم روابط  تأثیر  ،فرضیه  را    کیفیت  صادراتی  عملکرد  نتایج سنجدمیبر  طبق  ؛ 

همبستگی    تحقیق، از جهت  عملکرد صادراتی  با  روابط  کیفیت  میان  مدناداری  ارتباط 
رابطه ضدی  بین این دو متغیر بود. میزان   دهنده نشان ( این میزان 3۶9/0) وجود دارد

که با توجه به عدد مدناداری   043/0بط بر عملکرد صادراتی برابر با  تأثیر کیفیت روا
توسط    گرفته   انجام  هایپژوهشملال  با    نتیجه  این  این میزان مدنادار نبود.  02۶/1
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( این فرضیه    د تأییبرای عدم    شود می. دالیلی که  است(  2015)  سابری(،  2015سان  
و   روابط  نبودن  شفاف  کرد  در    فقدانبیان  میانصداقت   های شرکتمدیران    ارتباط 

دنبال   به  و  است  نیستند.  -برد  راهبردصادراتی  جمدیت    توجه  با  برد  به مشلصات 
و این    باشندمیسال    35-2۶  بین بیشترین گروه سنی    هاشرکتشنامتی مدیران این  

این مدیران باشد که به کیفیت روابط    تجربگیبیدلیلی بر جوان بودن و    تواند میمود  
ن و    یستند؛ مدتقد  مثبت  روابط  دنبال  به  طرف  دو  هر  باشند    دوطرفه   تأثیرگذار اگر 

مود بیشتر مواهد بود و عملکرد    مابینبه مسایل موجود    هاآنحتم پایبندی    طور به
مهم در حفظ    هایجنبهزیرا که کیفیت روابط یکی از    ؛موبی را به دنبال مواهد داشت

ارزیابی کلی، توان و قدرت یک    عنوانبهو    آیدمیشمار  فروشنده به -و ارزیابی مریدار
گیری روابط بلندمدت میان . البته اعتماد و تدهد در شکلشود میقلمداد    دوطرفهرابطه  
مشتری  طرف با  رابطه  ادامه  در  عامل ضروری  و  کرده  ایفا  مهمی  نقش  رابطه  های 
بررسی  می به  متدددی  مطالدات  طرفی  از  درفروش    تأثیر باشند.  امالق  بر  رعایت 

  آمده  دستبهاند. ولی نتایج  کیفیت رابطه میان مشتری و فروشنده یا سازمان پردامته
  است.  1991  موجود برمالف نتایجی همچون لگاسی و همکاران در سال  هایدادهاز  

. میزان همبستگی  کرده است  د تأییتدهد صادرات بر عملکرد را    تأثیر  پنجم که  فرضیه
میزان تأثیر تدهد صادراتی بر    و  ؛همبستگی باالیی استکه    ۶۶5/0بین دو متغیر برابر  

با   برابر  صادراتی  مدناداری    258/0عملکرد  عدد  به  توجه  با  میزان    351/4که  این 
بود. پژوهش    نتیجه  این  مدنادار  آنا    مانند  پژوهشگرانیبا  و  (، 201۶)  الیناآلیترین 
(  1394)  زادهو عباس  (، کاباران زاده قدیم  2015)  سان   ه   (،2010)  گریگرکوهین و  

انردازه استسو  هم   بر  مدیر   کارای   تدهد  نیازمند  جهانیصادرات    رشرد  سررعت  و   . 
  المللی بین  بازاریابی  زمینره  در  موفرق  راهبرردهرای  طراحی  و  الزم  منابع  تلصیص

  بپردازند  محصرولی  مبادله و  تحویل  ارتباط، به ایجاد، هاشرکت شود می سبب  که است
 ،1کاتسریکی    و  کالکرا  مورگران،)  باشرد  داشرته  مشرتریان  ایبر  زیادی  ارزش  که

 دهند نشان می  شانمارجی  هدف  بازارهای  به  بیشتری  تدهد  که  هاییشرکت  (.2004
  )مورگان،   دارند   مارجی  بازار   با   شانبازاریابی  عناصر  تطبیق   بره   بیشرتری   تمایرل

فرضیه ششم    .یابندمیبه عملکرد بهتری دست    درنتیجه  و  (.200۶  ،2میلچ   ورهی  و
محوری رقیب  نقش  که  طریق  از  را  بازارمحوری  و  روابط  کیفیت  محوری،  مشتری   ،

این فرضیه   د تأیی، نشان از بر ارتقای عملکرد صادراتی سنجیدهمیانجی تدهد صادرات 
که    هایفرضیهاست.   اصلی  فرضیه  این  عوامل    هرکدام  تأثیرفرعی  متغیرهای  از 
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است. برای این  تدهد بررسی کرده    گری میانجی با نقش    بر عملکرد را   سازمانیدرون
تأثیرات   و  میزان ضرایب  بررسی  برای  و  استفاده    غیرمستقیمامر  سوبل  آزمون  از 

میانجی  ایگونهبهشد.   به  که  عملکرد  و  بازارمحوری  رابطه  در  تدهد صادراتی  گری 
 شیوه زیر محاسبه گردید. 

دراتی( ضررربدر )میررزان تررأثیر تدهررد )میزان ضریب تأثیر بازارمحوری بررر تدهررد صررا
یدنرری تررأثیر   ؛بود  0838/0  که برابر با  258/0*  1۶/0صادراتی بر عملکرد صادراتی( =  

غیرمستقیم بررازارمحوری بررر عملکرررد صررادراتی از طریررق تدهررد صررادراتی برابررر بررا 
( ایررن 89/2که براساس عدد مدناداری کرره از آزمررون سرروبل اسررتلراج شررد )  0838/0

ار بود و فرض میانجی مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه میررزان تررأثیر کررل میزان مدناد
 بازارمحوری بر عملکرد صادراتی از فرمول زیر حاصل مواهد شد.
یدنرری   غیرمسررتقیممیزان تأثیر کل بازارمحوری بر عملکرررد = تررأثیر مسررتقیم ر تررأثیر  

 است. 2438/0( که برابر با 0838/0( ر )1۶/0)
شود که شرکا ک و جلب رضایت شرکای مود باعث میجهت در  تالش صادرکننده در

ه در انجررام تدهرردات مررود مبررره برروده و در راسررتای جلررب دباور نمایند که صادرکنن
کند. بنابراین شریک وارداتی که به احتمال منافع شرکای وارداتی مود عمل می  بهترین

اهد شد. پرررورش چنررین زیاد به همکاری با صادرکننده اعتماد نموده، به آن متدهد مو
گیری برای صادرکنندگان اقتصادهای در حال توسررده، اهمیررت برراالیی و جهت  گرایش
 .)2015، 1؛ چوگان و ساین2012ه  سان ،   (دارد
. بررا توجرره برره 0534/0مشابه برابر با    صورتبهمحوری نیز  مشتری  غیرمستقیمتأثیر  

( و 1824/0 ) بررا برابرررأثیر کررل میررزان ترر  درنتیجه( مدنادار بود. 053/0عدد مدناداری )
و  89/2( بررا عرردد مدنرراداری 0949/0)  محرروری برابررر بررارقیب  غیرمستقیممیزان تأثیر  

کیفیت رابطرره بررر عملکرررد بررا   غیرمستقیم(؛ میزان تأثیر  4۶29/0میزان تأثیر کل برابر )
 نشرران داد کرره اثررر مشررتریتوجه به عدد مدناداری مورد تأیید قرار نگرفت. لذا نتررایج  

شرردند  دتأییگر تدهد ب محوری بر عملکرد با نقش میانجیمحوری، بازارمحوری و رقی
سررابری  پژوهشررینتررایج  برررمالفکرره  منجررر شررد  دتأییولی اثر کیفیت روابط به عدم  

 هایشرررکتروابررط ناپایرردار مرردیران  این فرضیه    دتأیی  فقدان. شاید دلیل  است(  2014)
مررارجی نتوانررد   هایشرکتو    هاآنمابین  تدهد    شودمیادراتی است که مود منجر  ص

افزایش عملکرد صادرات را در پرری نلواهنررد داشررت. دلیررل   درنتیجهمکمل هم باشند و  
 کررهاسررت ی و مارجی( دامل) صادراتی هایشرکتعدم اعتماد مابین  تواندمیدیگر آن  
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بررط بر کیفیررت روا و گیردمیفرهنگی و مکانی مدیران متفاوت شکل   هایتفاوتبه دلیل  
در روند تجرراری   اثر محسوسی داشته باشد. از طرفی  تواندمی  هاآندهد صادراتی  و ت

 کرره  چرررا.  شودمیط شنامته  بیکی از عوامل اثرگذار بر روا  منزلهبهصادرات این اصل  
پرر  بنررابراین صررادراتی بررا یکرردیگر را رقررم مواهررد زد.  هایشرررکتتررداوم فدالیررت 

متدهرردتر شرروند و بتواننررد در روابررط  شاندراتیصا  هایفدالیتصادرکنندگان باید به  
 طوربرره شررانراهبردیتجاری آن را پیاده سازند. این موضوع بررر موفقیررت بازاریررابی 

هررای اولررین محرردودیت موجررود در ایررن پررژوهش دشررواری  قطدی اثرگذار مواهد بود.
 کرره فدررال در حرروزه  هاییشرررکتو یافتن    هاشرکتمربوط به هماهنگی با مدیران این  

نی که در انجام پژوهش وجود داشررته های زما، عالوه بر محدودیتباشندمی  صادرات
کمبررود منررابع جررامع در مررورد متغیرهررای موجررود در است. محدودیت اثرگذار دیگررر  

های دیگر تحقیق حدودیتیکی از م  ها نیزروش گردآوری داده  و نیز  پژوهش می باشد
ه استاندارد صورت گرفته باشد، ولرری هرچند تالش گردیده طرح پرسشنامبوده است.  

دهندگان را برره همررراه دارد. اگررر پرسشررنامه نرروعی قضرراوت و سرروگیری پاسررخ
شررده ارایرره دهنررد محقررق مدیررار عینرری برررای ارزیررابی دهندگان اطالعات تحری پاسخ
تواند برای سنجش اعتبار می  پژوهشگرای که  های دریافتی ندارد، بنابراین شیوهپاسخ

هررا بررا های صادراتی دیگررر و مقایسرره نتررایج آنببرد، تکرار آن در شرکت  ارکنتایج به
های دیگر، بررسی تنها یک دسررته از عوامررل اسررت و دیگررر یکدیگر است. از محدودیت

های کررل شرررکت  بررسی نشده است، از طرفی هم دسترسی به  پژوهشعوامل در این  
 صادرکننده به دلیل کمبود زمان موجود مقدور نبود.

سازمانی مؤثر بر عملکرررد صررادراتی را عامل    100عامل از    4که این پژوهش    جازآنا
 گررذار هررم مرروردتأثیرهای آتی دیگر عوامل  شود در پژوهشبررسی کرده، توصیه می

شررده اسررت؛ توصرریه   ی کررارصررورت کمّرر بررسی قرار گیرند. از طرفی این پررژوهش به
 هاشرکتق مصاحبه با مدیران این و از طری صورت کیفیهای آتی بهگردد بررسیمی
را مدنظر قرررار داده،  سازمانیها و عوامل ویژگی . پژوهش حاضر تنهاانجام گیرندنیز  
و   قرررار گیرنرردبررسرری    مررورد  توانرردمیهم  دیگر  سازمانیآتی عوامل    هایپژوهشدر  
 با یکدیگر مقایسه شوند. هاآن  تأثیر
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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, competitor-

centered, 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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