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بررسی عملکرد شرکتها به دلیل محیط به شدت متغیر و مبتنیی بیر دش یق شاتهیادهای شمیرویی،
چالشی حیاتی برشی شرکتها میباشد .شین شمر در فعالیتهای بینشلمللی به دلیل ش عطیا و ویییایی
بایشرهای بینشلمللی شی شهمیت باالتری برخیردشر بیده و منجر شده تا شسترشتژیهای مختلفی به منظیر
حضیر شرکتها در شینگی ه بایشرها شرشئه گردد .صادرشت بهعنیشن متدشولترین و سریعترین رشه ورود به
بایشرهای بینشلمللی ،خهیصاً در کشیرهای درحالتیسعه بسیار حیائ شهمییت شسیت .شیرکتهیای
صادرشتی بهمنظیر شرتقای عملکرد خید ،با شناسایی بایشرها و شتخاذ شسترشتژیهیای بیایشر محییر ،بیه
سمت تیسعه بایشر گرشیی در صادرشت حرکت می مایند .شین شمر با تیجه به ویشیرفتهیای رویشفی ون
فناوریهای ی و هیشمندی بایشرهای بینشلمللی ،منجر به همرشه شدن بایشر گرشیی با دش ق محییری و
تیجه به دش ق صادرشتی در شرکتهای صادرشتی به منظیر بهبید عملکرد آ ها شده شست .لذش تحقیی
حاضر با شستفاده شی روششناسی علّی و شب شر ورسشنامه و با بررسی  18فر شی میدیرشن و کارشناسیان
صادرشتی یک شرکت ب رگ خیدروسایی در شیرشن ،ضمن تحلیل مدل سایی معادالت ساختاری و یر
شف شر  ،smart PLSبه شین تیجه دست یافت که بایشر گرشیی صادرشتی بر روی عملکرد صادرشتی تاثیر
گذشر شست .همچنین شثرگذشری بایشرگرشیی صادرشتی بر دش یق صیادرشتی و دش یق صیادرشتی بیر روی
عملکرد صادرشتی ی میرد تأیید ارشر گرفت .در هایت شثر وییایی بایشر در تعیدیل رشبطیه بیایشرگرشیی
صادرشتی با عملکرد صادرشتی ی میرد تأیید ارشر گرفت.
کلید وشژهها :بایشر گرشیی صادرشتی ،دش ق صادرشتی ،عملکرد صادرشتی ،وییایی بایشر

س ل بیست و چه رم-دوره جديد
شم ره 01
پ يیز و زمست ن 0931
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موفقیررت صررادرات ترراله نمرروده و بررپ بررسرری عملکرررد

مقدم

صادراتی بپ عنوان مسالپای حیاتی تاکیرد نمرودهانرد [،7 ،6

امررروزه توسرر پ و پیشرررفت روزافررنون رقابررت میرران

 .]8از جملپ عواملی کپ در م ال ات مختلف اهمیرت آن در
عملکرد صادراتی مورد توجپ ویرژه مطققریر قررار گرفترپ،

بقا و حیات شررکتهرا تبردیلشرده اسرت .ایرر رونرد در
سالهای اخیر با پیشرفت دانر

بازارگرایی میباشد .شرکتهای صادراتی با استفاده از بازار

بشرری و وهرور مرداو و

گرایی بپ سمت درک بهتر بازار و مشتریان حرکت نموده و

بیوقفپ فناوریهای نو چندیر برابر شرده اسرت .از طرفری
بیر المللی شدن بازارهای جهانی منجرر برپ توسر پ هرچرپ

در نهایت موجبرات بهبرود در عملکررد صرادراتی اینگونرپ

بیشتر ایر تغییرات در مقیاس جهانی گردیده است .در ایرر

شرکتها را فراه میآورد [ .]9همیر امر سبب شده اسرت
تا ت داد قابل توجهی از متخصصیر و مطققریر دانشرگاهی

راستا ت داد کمری از شررکتهرا قرادر خواهنرد برود ترا از

بپ سمت تطقیق بر روی فلسفپ بازار گرایی جلب شوند .بر

تهدیدات فاصلپ گرفتپ و از فرصتهرا اسرتفاده نماینرد [،1

اساس یافتپهای بپدستآمده در مورد عواقب ناشی از

 .]2ازجملررپ راهکارهررای مهر بررپ منرررور اسررتفاده از ایررر

موض گیری نسبت بپ بازار (بازار گرایی) ،مشخص گردیرد

فرصت ها و دفر تهدیردات مطی ری ،متنرو کرردن برازار

کپ جستجو برای یافتر نیازهای مشتریان ،موق یرت منراب و

مطصوالت است .صادرات یکی از راه کارهای اساسی تنو

موق یت رقبا امری حیاتی در موفقیت استفاده از اسرتراتژی

بخشی بپ بازارهای کاالها و خدمات یک شرکت بپ حساب

بازارگرایی در شرکتها است [ .]11ایر امر سبب شرده ترا

می آید .از طرف دیگر ،صادرات اهمیت برپ خصوصری در

بازارگرایی بپ سبب دان

بیر کسبوکارهای مستقر در اقتصادهای درحال توس پ دارا

مطوری و ایجاد دان

در مدیران

برای شناسایی عوامل موردنیراز برپمنررور توسر پ فرهنر

بوده و درواق منب حیاتی بپمنرور توس پ و رشد اقتصادی

بازار ،حائن اهمیت باشرد [ .]11در همریر راسرتا برخری از

و درآمدی در آنها اسرت [ .]3در واقر صرادرات یکری از

مطققان نین با بررسی ایر بُ د از بازار گرایری م رر مری-

استراتژیهای اساسی ورود شرکتها برپ بازارهرای جهرانی

نمایند کپ بازار گرایی در شرکتها با تمرکن بر دان

بوده کپ بپ نسبت سایر استراتژیها (ماننرد سررمایپگرذاری

مری-

تواند بپ ارائپ خدمات و تولید مطصروالت نوآورانرپ منجرر

مشترک و انجا عملیات در کشورهای دیگر) ،مناب شرکت

شده و بدیر طریق عملکرد باالی کسبوکرار را تضرمیر -

را جذب نکرده و ریسک کمتری را نین بپ همرراه دارد .امرا

نماید [.]12

ایر امرر برپ هریج وجرپ نشرانپ سرهل الوصرول برودن ایرر

از طرفی در یک اقتصاد دان مطور ،شرکتهایی کپ در

استراتژی نیسرت ،چررا کرپ شررکتهرا عمردتا در اجررای

ف الیتهای صادراتی خود ،با موان مت ددی (مانند رقابت-

بازارهای بیرالمللی و مطیطهای صادراتی ف الیت میکننرد،

پذیری پاییر مطصوالت صادراتی ،سیست نامناسب حمل و

با عد اطمینان مطی ی بیشرتری مواجرپ مریشروند .تطرت

نقل ،عد شناسایی دقیق نیازهای مشتریان ،عرد شناسرایی

شرایط متالط احتمال بیشتری وجود دارد کرپ مطصروالت

دقیق تفاوتهای اقلیمی ،فرهنگی ،اجتمراعی ،اقتصرادی و

شرکت متناسب برا نیازهرای مشرتریان و مطصروالت رقبرا
نباشند و درنتیجپ ارربخشی اقدامات شررکت کراه

غیره) روبپرو هستند کپ توس پ و موفقیت در امر صرادرات

یابرد.

و نروآوری ،شررکت را قرادر

را تطت ش ا خود قرار میدهند [ .]4ایر س ح از اهمیرت

بازار گرایی با تمرکن بر دان

صادرات در کامیابی اقتصاد در سر و خررد (سرازمانی) و

میسازد کپ یاد بگیررد نیازهرای مشرتری ،کراال و خردمات
جدید را چگونپ توس پ دهد .در واق از ایر طریق ،شرکت

کالن (ملی-من قپای و بیرالمللی) ،و حساسیت آن بپ سبب
وجود موانر مت ردد ،لرنو توجرپ و درک عوامرل مرثرر و

با استفاده من ف از فرآیندهای داخلی مبتنری برر نیازهرای

پشتیبانیکننرده در ایرر امرر را بااهمیرت مرینمایرد [ .]5در

مشرتریان ،قررادر خواهررد برود تررا بررپ ایرر نیازهررا در قالررب
مطصوالت و خدمات توس پ یافتپ و جدید پاسخ دهد.

همیر راستا مطققان مت ددی برای درک م یارهرای کلیردی
2
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شرکتها در حوزههای مختلف ،بپ نبردی بیرحمانپ بررای

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

بدیر ترتیب یک کسبوکار مریتوانرد در برازار هردف

پویایی بازار

صادراتی ایجاد شده در شرکتهای خودروسازی میتواننرد
عملکرد صادراتی آنها را تطت ش ا قرار دهند؟».

خود موفق بوده و با عملکررد خرود بقرا و توسر پ خرود را

تضمیر نماید [ .]13ضمر اینکپ پویایی در بازارهرای بریر-

المللی با تسری در روند جذب اطالعات از بازار میتوانرد

در ایر بخر

ایر امر را تسری بخشد [.]14

از تطقیرق تراله داریر ترا برا توضریح

مختصری از متغیرها و روابط آنها بر مبنای م ال ات انجرا

ایر س ح از اهمیت ،پایپ و اساس مقالپ حاضر را شکل
داده و تاله شده تا با بررسری الگروی حاضرر در شررکت

شده پیشیر ،ضمر پاسخگویی بپ مسالپ مورد نررر تطقیرق،

خودروسازی مورد م ال پ کپ مطصوالت و ق ات خود را

فرضیپهای تطقیق نین در قالب مدل مفهومی طراحی و ارائپ

بپ کشورهای مت ددی از جملپ روسریپ ،برالروس ،ترکیرپ،

گردد.

عرررا  ،لبنرران ،سرروریپ ،افغانسررتان ،ترکیررپ و غیررره صررادر

بار رار ی عملکری رایر تی

مررینمایررد ،نمونررپ مناسرربی را از یررک صررن ت بررا چررال

افنای

همیشگی بازارگرایی انتخاب گردد .درواق از طرفی صن ت

شرکتهایی منجر شده است کپ فرصتهرا را در بازارهرای

خودروسازی برپ دلیرل ضررورت همیشرگی برازارگرایی و
دان

بیرالمللی جستجو میکننرد ترا برپ اهدافشران نائرل آینرد و

صادراتی در آن بپ واس پ نیاز مداو بپ داشتر دانر

جایگاه بازار و بقایشان را حفظ کنند .در ایر میان صادرات

از بازارهای بپ شدت رقابتی و پاسخگویی بپ نیازهای متغیر

از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چراکپ صادرات یکری از

مشتریان ،صن تی مناسب بررای بررسری اسرت .و از طررف

مه تریر و حیاتیتریر ف الیتها برای موفقیت شرکتهای

دیگر شرکت مورد بررسی یکی از بنرگتریر خودروسازان

تجاری و ملتهرا اسرت [ .]12برر همریر اسراس عملکررد

داخلی ف رال در زمینرپ صرادرات بروده و شربکپ فرروه و

بنگاههای صادراتی یکی از موضوعات اساسی مرورد سرثال

خدمات پس از فروه بیر المللی در پنج من قپ جغرافیایی

در بررریر مطققررران ،نینف ررران بنگررراههرررای اقتصرررادی و

جهان (آسیا ،آفریقا ،خاورمیانپ ،آمریکا و اروپا) طی فواصرل

سیاستگذاران هرر کشروری مریباشرد [ .]16 ،15مطققران

مختلف زمانی داشتپ است .ضمر اینکرپ گسرتره تجرارب

مختلفی عوامل مثرر بر عملکرد صادراتی بنگاهها را بررسی

صادراتی ایر شرکت در بازارهای کشورهای نا برده سبب

کردهاند کپ از آن جملپ میتوان برپ تطقیرقهرای

شده است تا عرالوه برر اعمرال اسرتراتژیهرای صرادراتی،

گمونردن1

( ،)1991هوان  ،)1998( 2لئونیدو و همکراران )2112( 3و

واحدهای صادراتی مجنایی نین در آن بپ بررسی بازارهرای

مورگرران و همکرراران )2114( 4اشرراره کرررد .در طرری ایررر

برریر المللرری و تولیررد مبررادرت نمایررد .ایررر امررر ،شرررکت

بررسیها عوامل مختلف مثرر برر روی عملکررد صرادراتی

خودروسازی مورد نرر را بپ نمونپای مناسب برای بررسری

شرکتها مورد شناسایی و م ال پ قرار گرفت .ازجملپ ایرر

عملکرد صادراتی تبدیل نموده است.

عوامل میتوان بپ بازارگرایی اشراره نمرود [ .]9برازارگرایی

در ادامپ تاله میگرردد ترا برا بررسری مبرانی نررری،

یک فرهن

پیشینپ تطقیق و تطلیل دادههای تطقیق ،برپ مسرالپ کلیردی

کسبوکار میباشد کپ برپوسریلپ ایجراد ارزه

واالتر برای مشتریان کارایی بسیار باالیی دارد .ایر ارزهها

تطقیق کپ همانا «یافتر حلقپ تاریر میان برازارگرایی ،دانر ،

و باورهای نشان دادهشده در ایر فرهنر

پویررایی و عملکرررد صررن ت خودروسررازی در بازارهررای

از طرفری سربب

میشوند تا شرکت همواره بپ دنبال یادگیری درباره نیازهای

صادراتی» است ،بپردازی  .در ایر مسیر بپ دنبرال پاسرخ برپ

آشکار و پنهان مشتریان و استراتژی ها و ورفیت هرای رقبرا

ایر سواالت کلیدی است کپ «آیا بازارگرایی صرادراتی برر

برروده و از طرررف دیگرررر در جسررتجوی عملرری بررررای

عملکرد صادراتی در صن ت خودروسازی تاریر دارد؟»« ،آیا
بازارگرایی در بازارهای جهانی میتوانرد موجبرات تقویرت
دان

رقابت در مقیراس جهرانی ،برپ افرنای

ت رداد

1. Gemunden
2. Hoang
3. Leonidou et al
4. Morgan

صادراتی شرکت از ایر بازارها شود؟» و «آیرا دانر
3

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 16:18 IRST on Tuesday October 16th 2018

مبانی نظری پرشرن تحقرق

و فصل امه راهرر ها

بازرگانی /انشگاه ماه  /پاییز و زمستان  /69سال بیست و چهارم /وره ج ی  /مداره 31
Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24 rd Year/ No.10/ Autumn & Winter 2017-18

وویفپای دپارتمان با نگرشی کپ بپ

هماهن سازی ،خلق و بکار انرداختر ایرر یادگراری باشرد

مشتریان در سراسر بخ

[.]11

سبب وجود آنها ،نیازهای مشتری در اسر وقت بپوسریلپ

پیچیده است ،چررا کرپ بررسریهرا حراکی از آن اسرت کرپ

قرار میگیرد .با توجپ بپ موارد مرورد بررسری ،برازارگرایی

ت اریف متفاوتی از بازارگرایی در م ال ات مختلرف مرورد

بپعنروان نیرروی مطرکرپای بررای اسرتراتژیهرا و عملیرات

توجپ قرار گرفتپ است .برای مثال کنوپ و کاالبرو)1971( 1

کسبوکار (برپ ویرژه در سر ح بریر المللری) موردتوجرپ

تأکیرد بیشرتری برر روی مشرتری داشرتپانرد (نسربت برپ

قرارگرفتپ است.

مطصوالت و هنینپهای مرتبط با ف الیتها) ،درحرالیکرپ برا

از ایر منرر ،بازارگرایی یکی از قابلیت هرای سرازمانی

فلترون2

است کپ با استفاده از خلق ،توزی و پاسخگویی برپ هروه

( )1959و مکنامارا ،)1972( 3ایر موضو م رر مریشرود

بازار ،بر مشتریان ،رقبا و تغییرات مطی ی تمرکن مینمایرد.

کپ مشارکت مردیران بازاریرابی در تصرمیمات اسرتراتژیک

ایر قابلیت در بازارهای صادراتی بپ دلیل تالطر و پویرایی

سبب شده تا ف الیتها ادغرا و فرآینردها در درون وورایف

بیشتر مطی ی از اهمیت باالتری برخوردار اسرت .در واقر

بازاریابی بپعنروان نق رپ حیراتی موردتوجرپ قرارگرفترپ ترا

در چنیر شررای ی الز اسرت ترا سرازمان اطالعرات را از

شرکتها بپ اجرای بازار گرایی تمایل داشتپ باشند .کروهلی

مشتریان صادراتی کلیدی خود و نیازهای آتی آنهرا ،رقبرای

و جاورسکی )1991( 4اب راد برازار گرایری را برپ صرورت

ف ال در بازارهای صادراتی ،و فشارهای مطی ی حراک برر

ترکیبرری از سررپ جررن تولیررد ،توزی ر (نشررر) و پاسررخ

بررازار صررادراتی همچررون تغییرررات قررانونی ،سیاسرری و

(عکرسال مرل) اطالعرات در دو مجموعرپ ف الیرت پاسرخ

تکنولرروکیکی دریافررت نمایررد .سررپس مجموعررپای از ایررر

(عکسال مل) طراحی و پاسخ پیرادهسرازی (اجررا) تقسری

اطالعرررات برررازار صرررادراتی ،بررریر کارکنررران و دیگرررر

کردند .از طرف دیگر نارور و اسالتر )1991( 5بازار گرایری

تصمی گیرندگان سازمانی تسهی گردیده تا بپ سرعت تروان

را بپعنوان یرک ب رد سراختاری شرامل سرپ جرن رفتراری

پاسخگویی سازمان بپ تغییرات بازار صرادراتی بهبرود یابرد.

مشتریگرایی ،رقیبگرایی و هماهنگی بیر دو یا چند گرروه

در ایر صورت قابلیت بازارگرایی در سازمان توس پ یافتپ و

و دو م یار تصمی گیری شامل مرکن بلندمدت و هدف سود

ایر امر بپ موفقیت سرازمان در بازارهرای صرادراتی کمرک

توجپ بپ بررسیها و ت اریف م ر شرده از جانرب

(درآمررد) فررر

مینماید [.]9

کرررده اسررت .در ایررر راسررتا کادوگرران و

در همیر راستا حسینی و همکاران ( )1387بیران مری-

دیررامنتوپولس )1995( 6تجنیررپوتطلیلرری مقایسررپای برریر

نمایند کپ پیچیده شدن و شدت یافتر رقابت در بازارهرای

مثلفپهای م رفیشده کوهیل و جاورسکی ( )1991و نارور

خارجی ،باعث شده تا شرکتهای تولیدی – صرادراتی برا

و اسالتر ( )1991انجا دادهاند طی آن نشان داده شرد کرپ
بیر ایر دو ساختار ه پوشانی ساختاری و عملیراتی وجرود

مشررکالت عدیرردهای روبررپرو شرروند کررپ برخرری از ایررر

دارد .اگرچپ ایر مطققیر در مفهو موردنرر خودشان براه

مشکالت ناشی از عد توانایی یا ض ف شررکتهرا بررای

تفاوت دارند ،اما آشکار است کپ سپ ب د اصلی وجرود دارد

انجا ف الیتهای بازاریابی اسرت ،کرپ مریتوانرد موفقیرت

مشتریگرایی (تولید اطالعات مرتبط با مشتری) ،تمرکن برر

شرکتهای مورد نرر را تطت ش ا قررار دهرد .بنرابرایر،

بررپ رقیررب و پاس رخ

آشنایی شرکتهای منبور با قابلیتها و منایای بازاریرابی و

(عکسال مل)) و انتشار اطالعرات کسربشرده مربرو برپ

بازارگرایی و روهها و نطروه اسرتفاده از آنهرا مریتوانرد

رقیررب (تولیررد اطالعررات مربررو

بخ

مهمی از مشکالت صرادراتی را مرتفر سراختپ و در

جهررت بهبررود عملکرررد اینگونررپ شرررکتهررا ،ارربخشرری

1. Konopa & Calabro
2. Felton
3. McNamara
4. Kohli & Jaworski
5. Narver & Slater
6. Cadogan & Diamantopoulos

ف الیتهای صادراتی را افنای

دهرد [ .]26بردیر ترتیرب

یک ویژگی خاص مبانی نرری ،توجپ ویژه بیشتر م ال رات
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بپ نرر میرسد کپ دامنپ مشخصات در زمینپ بازار گرایی

هماهنگی خوب بیر گروهی درون دپارتمانها مورد مالحرپ

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

پویایی بازار

صادراتی شرکتها میباشد و اکثریت گنارهها راب پ مثبت

بپ طر مطصول ،قیمتگرذاری ،توزیر و کانرالهرای آن،

بیر ایر دو متغیرر را نمایران مریکننرد .در واقر بسریاری از

تبلیغات و ارتباطات و آمیختپ بازاریرابی مرورد توجرپ قررار

مطققان م تقدند کپ بازارگرایی قابلیتی اساسی در موفقیرت

میگیرند [.]12

شرکتها ه در بازارهای داخلی و هر در بازارهرای بریر

در واق امروزه سازمان ها بپ منرور مقابلپ با چال ها و

المللی است [ .]28 ،27 ،11 ،11 ،9بر همیر اساس تطقیق

بقا در شرایط مطی ی متغیر ،تاله مینمایند تا با استفاده از

حاضر بپعنوان اولیر فرضیپ بررسی میکند کپ

داراییهای اطالعراتی و دانشری خرود برپ سرمت عملکررد
موررتر و برتر حرکت نماینرد .در واقر مردیریت دانر

فرضیپ اول :بازار گرایی صادراتی بر عملکرد صرادراتی
شرکت مثرر است.

اطالعات بپ طور قدرتمندانپای در سازمان شررایط را بررای
استفاده بیشتر و بهتر از فرصرتهرا و دوری از تهدیردها و

بار رار ی ی نش رایر تی

موان مطی ی تسهیل نموده و بپ نوعی هوشمندی سرازمانی

نارور و همکاران )2114( 1در م ال پ خرود برپ بررسری

را تقویررت مررینماینررد [ .]31از طرفرری دانرر

مفهو بازار گرایی کلی کپ شامل ه بازارگرایی ف رال و هر

میتوانند بپ طور فنایندهای یادگیری سازمانی را ارتقا دهنرد

تالشی برپمنررور درک و بررآورده کرردن نیازهرای آشرکار

[ .]31در واق برخی از م ال رات حراکی از آن اسرت کرپ

مشتریان است .درحالیکپ بازارگرایی ف ال بپعنروان تراله

بررازارگرایی در بسرریاری از مرروارد از طریررق نرروآوری بررر

برای درک و برآورده کردن نیازهرای پنهران مشرتریان تلقری

عملکرد شررکتهرا تراریر مریگرذارد .ایرر نروآوری تراب

میگردد .ضمر اینکپ ،طی بررسیهای انجا شده اسرتدالل

ف الیتهای تطقیق و توس پ بروده کرپ برپ طرور فناینردهای

نمودند کپ سازمانها بپمنرور رقابت مستلن آن هستند کرپ

منجر بپ ایجاد هوشمندی نسبت بپ اطالعرات و اسرتفاده از

فراتر از نیازهای آشکار مشتریان و در جهت نیازهای پنهران

دان

آنها گا بردارند .در ایر حالت سازمان باید بپطرور مسرتمر

(تطقیق و توسر پ ،مشرتری ،رقیرب و سرایر عوامرل

تاریرگذار) شده و مسیری را برای ایجاد و توسر پ نروآوری

فرصتهای جدیدی بررای مشرتریان هردف خرود بیابنرد .از

در فرآیندهای کسب و کار و مطصروالت فرراه مریآورد

طرفی بسیاری از تطقیقگران بیان میکنند کپ صادرات مری-

[ .]32 ،27ایرر سر ح از هوشررمندی و اسرتفاده درسررت از

تواند انف رالی یرا ف رال باشرد .صرادرات انف رالی هنگرامی

اطالعات مطیط پیرامون ،مطوریت دان

صورت میگیرد کپ شرکت هرچند وقرت یرکبرار برپطرور

شررکتهرا را در

بلندمدت تضمیر کررده و موجبرات تشرکیل شررکتهرای

انف الی بپ دلیل داشتر مطصول مرازاد برر مصررف داخلری،

صادراتی با توان و منیرت رقرابتی براال را فرراه مریآورد.

آن ها را بپ خریداران کشرور خرارجی بفروشرند .در طررف

ازجملپ نتایج ایر هوشمندی ،دانر مطروری و اسرتفاده از

دیگر ،صادرات ف ال هنگامی صورت میگیرد کرپ شررکت

اطالعات ،دستیابی بپ نوآوری و ابتکار در شرکتها است و

را بپ کشور موردنرر صادر کند.

درنهایت بپ پیشرو بودن آنها کمک خواهد کرد [.]33

در ایر میان صادرات ف ال از اهمیت قابلتوجهی نسبت برپ

دان

صادرات منف ل برخوردار است چراکپ در آن نیاز بپ برنامپ-

و استفاده از اطالعات میتواند عاملی اساسری در

باال بردن توانایی نوآوری شرکتهرا باشرد .بررای مثرال در

رینی و تمرکن بر دان  ،اطالعات و بپ طورکلی اسرتفاده از

شرکتهای صادراتی دان

بازار گرایی ف ال برپ صرورت برارزی نمایران اسرت .بردیر
ترتیب با استفاده از اطالعرات و دانر

و فنرراوری

مفاهیمی دارای ارتباطات متقابرل مطسروب مریشروند کرپ

بازارگرایی پاسخگو میباشد ،پرداختند .بازارگرایی پاسخگو،

تصمی بگیرد مطصوالت

و

صادراتی ایر فرصرت را ایجراد

مینماید تا از اطالعات در جهت خلق نوآوری برای ایجراد

صرادراتی مرواردی

منیت رقابتی استفاده نمایند چراکپ نوآوری بپعنوان عراملی

همچون درک مطیط بازار هردف ،شناسرایی توانراییهرای

مه و حیاتی بپمنرور ایجاد ارزه و منیت رقابتی پایدار و
درنهایت عملکررد براالی ایرر گونرپ شررکتهرا مطسروب

1. Narver et al
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بررر روی روابررط برریر بررازار گرایرری و عملکرررد و عملکرررد

بالقوه بازار از طریق تطقیقات بازاریابی و تصمیمات راجر

و فصل امه راهرر ها
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بیرالمللی با عد اطمینانهایی روبپرو هستند کپ همیر امرر

نیازهررای مشررتریان ،سرررعت جررذب اطالعررات از بررازار و

سبب شده تا بازارگرایی در ایررگونرپ مطریطهرا بااهمیرت

اصررال روههررا و اسررتراتژیهررای عمررل در بررازار را

و اطالعات بپعنوان عواملی کلیدی در رفتار

ت ردیل

توجپ بپ دان

صادراتی شرکتها در نرر گرفتپ شود .دانر

سازماندهی و اجرایی نمایند [ .]14همچنیر ،نقر

و اطالعرات

گری پویایی بازار در بهبود عملکرد و منیت رقابتی بپطرور

در شرررکتهررای صررادراتی بررپعنرروان عامررل اصررلی برررای

مستقی موردبررسی قرارگرفتپ است [ .]41بر همیر اسراس

تصمی گیریهای ورود و گسرتره برپ ایرر بازارهرا عمرل

تطقیق حاضر بپعنوان چهارمیر فرضیپ بررسی میکند کپ
فرضیپ چهار  :پویایی بازار ،تأریر برازارگرایی صرادراتی

میکنند و در بسیاری از موارد پری نیرازی ضرروری بررای

بر عملکرد صادراتی شرکت را ت دیل میکند.

موفقیت در صادرات میباشند [.]34
در ایر راستا تطقیقها نشان میدهند کپ میل بپ کسرب
دان

مدل مفهومی تحقرق

جدید و مهارتهای جدید از اهمیرت بسریار براالیی

بررسیها در زمینپ برازارگرایی نشران مریدهنرد کرپ در

برای صادرات برخوردار است و در بسیاری از مروارد ایرر

بسیاری از تطقیقات اب اد بازارگرایی شامل مشتریگرایری،

اعتقاد وجود دارد کپ برپطرور مسرتقی مریتوانرد عملکررد

رقیب گرایی و هماهنگی بیر وویفپای مرورد م ال رپ قررار

شرکت را تطت تأریر قرار میدهرد [.]38 ،37 ،36 ،35 ،32

گرفتپ است .از طرفی بازارگرایی بپ واس پ کسب اطالعات

همچنیر در برخی از تطقیقها مشخص گردیرد کرپ دانر

از مشررتریان و رقبررا منجررر بررپ کسررب اطالعررات از بررازار

صادراتی بپصرورت عراملی واسر پای نیرن قرادر اسرت ترا

(اطالعات بپ م نی چینی است کپ دانستپ میشود) میگردد

عملکرد صادراتی شرکتها را تطت تأریر قررار دهرد [.]15

و از طرف دیگر دان

بر همیر اساس تطقیق حاضر برپعنروان دومریر و سرومیر

دست آمده از مشتریان و رقبا منجر بپ کسب دان

فرضیپ بررسی میکند کپ
فرضیپ دو  :بازار گرایی صادراتی برر دانر

(دان

صرادراتی

بپ م نی چگونگی شکلگیری ایر دان

از برازار

است) می-

گردد .بدیر ترتیب تلفیق بازارگرایی با مفهو دانر

شرکت مثرر است.
فرضیپ سرو  :دانر

بازار نیرن برپ واسر پ اطالعرات برپ

برازار

میتواند منجر بپ بهبود پایردار عملکررد سرازمانهرا گرردد

صرادراتی برر عملکررد صرادراتی

[ .]32بر همیر اساس ما نین ضمر بیان اهمیت ایر موضو

شرکت مثرر است.

در فرآیند بازارگرایی شرکتها ،با توجپ بپ هدف تطقیرق و

بار رار ی پو ا ی بار ر

م ال رپ بررر بازارهررای صرادراتی و پیچیرردگی و گسررتردگی

پویایی یا بیرباتی بازار برپعنروان میرنان تغییررات درک

اطالعات تاریرگذار در ایر بازارها ،تاله نمودی تا با تلفیق

شده از نیروهای برازار مرثرر برر روی عملکررد شررکتهرا

مفاهی مدیریت دان

برا مفراهی برازارگرایی ،از مفراهیمی

ت ریررف مرریشررود [ ]39کررپ مرریتوانررد اررررات بررازارگرایی

همچون خلق ،توزی و پاسخگویی بپ هوه صرادراتی برپ

صادراتی بر روی عملکرد صرادراتی شررکتهرا را ت ردیل

عنوان اب اد بازارگرایی صادراتی استفاده نمایی  .ضمر اینکپ

نماید .در بازارهای رقابتی شررکتهرایی کرپ تروان رقرابتی

توجپ بپ صادرات در صن ت خودروسازی امری غیرر قابرل

باالتری دارند ،در مناب و مهارتهای سازمانی دارای منیت

انکار بوده کپ توجپ بیشتر آن در شرکتهای داخلی در کنار

رقابتی میباشند .ازجملپ ایر مهرارتهرای سرازمانی بسریار

نا کافی بودن تطقیقها در ایر زمینپ ما را بپ سرمت م ال رپ

کاربردی در عصر حاضر ،توجرپ کرافی نسربت برپ تطلیرل

حاضر سو داده است .بدیر ترتیب برا توجرپ برپ اهرداف،

مطیط رقابتی ،انوا روندها شامل روند فناوری (مطصرول،

مبانی نرری و فرضیپهای توس پیافتپ در مقالپ حاضر ،مدل

تولید و غیره) در برازار ،رونرد پیشررفت و توسر پ رقبرای

مفهومی تطقیق بپصورت شکل ( )1ارائپ گردیده است.

موجود و بالقوه و غیرره اسرت کرپ هوشرمندی سرازمان را
نسبت بپ فرصتهای توس پای افنای

میدهرد .از طرفری
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میشود .شرکتهای ف ال در بازارها و مطیطهای صادراتی

تطت شرایط پویا ،شرکتهرا بهترر قرادر خواهنرد برود ترا

پویایی بازار

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

پویایی بازار

عملکرد صادراتی
عملکرد مالی

خلق هوه صادراتی

H1

عملکرد استراتژیک

توزی هوه صادراتی

عملکرد مطصول

پاسخگویی هوه صادراتی

H2

H3

دانش صادراتی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

اعضای سازمانی انتشار میگردد.

بپ طور کلی ،خلق هوه بپ م نری کسرب اطالعرات از
تجارب مستقی  ،تجربیرات دیگرران و یرا حافررپ سرازمانی

ایر امر در نهایت منجر مریشرود ترا سرازمان قرادر برپ

شناسرایی

نسبت بپ موان ی کپ برا آن

است در واق ابتدا باید مناب کلیدی خلق دانر

پاسخگویی بپ سواالت و واکن

رو بپ رو است بوده و گامی در جهت اصال و تغییر مسیر

شود .توزی هوه نین اشراعپ اطالعرات از منررر یرادگیری

سازمانی شامل بپ اشتراک گذاری اطالعات است ،بپ گونرپ-

خود بردارد [ .]41 ،31ضمر اینکپ در ایر مردل برپ منررور

ای کپ برای ارائپ بینشی عمیق و نویر ،ایر اطالعرات میران

بررسی کامل عملکرد ،از اب اد چندگانپای استفاده گردید.

جدول  .1مشخصات کلی پرسشنامه تحقیق
ری ف

منبع

متغرر

تعد ی سو الت

1

بازارگرایی صادراتی

1-1

خلق هوه صادراتی

1-2

توزی هوه صادراتی

5

1-3

پاسخگویی هوه صادراتی

3

2

13
مورای و همکاران)2111( 1

عملکرد صادراتی

5

9
مورای و همکاران ()2111

2-1

عملکرد مالی

2-2

عملکرد استراتژیک

3

2-3

عملکرد مطصول

3

3
4

پویایی بازار
دان

صادراتی

3

لئونیدو و همکاران)2112( 2

6

روکساز و همکاران)2111( 3

4

1. Murray et al
2. Leonidou et al
3. Roxas et al
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ایر اب اد شامل عملکررد مرالی (کرپ برپ بررسری وضر یت

افت ها

شرکت از لطاظ مینان سود ،س ح فروه و نرر رشرد آن

درقسمت تطلیل دادههرا از فرر مردلسرازی م رادالت

میپردازد) ،عملکرد استراتژیک (کپ بر اهرداف اسرتراتژیک
شرررکت در بازارهررای صررادراتی ماننررد وض ر یت رقابررت،

با رویکرد روه حرداقل مرب رات

و برا

موق یت استراتژیک و مینان سه بازار جهانی تمرکرن دارد)

اسررتفاده از نررر افررنار  Smart PLS 2برررای بررسرری الگررو

و در نهایت عملکررد مطصرول (کرپ وضر یت عملکرردی

مفهومی تطقیق بهرره گرفترپشرده اسرت .عرالوه برر اینکرپ

شرکت از لطاظ تولیرد مطصروالت نوآورانرپ ،مطصروالت

بررسی راب پ ت دیلگری با  PLSتوصیپ شرده اسرت .ایرر

جدید و نرر موفقیرت مطصروالت شررکت در بازارهرای

روه بهتریر ابنار برای تطلیل تطقیرقهرایی اسرت کرپ در

بیرالمللی میپردازد) میباشد [.]9

آنها روابط بیر متغیرها پیچیده ،حج نمونپ اندک و توزی
دادهها غیر نرمال میباشد [ .]43ضمر آنکپ جهت سنجیدن

ر ش شناسی تحقرق

روابط علّی با حج نمونرپ کر و روابرط پیچیرده رویکررد

ایر تطقیق از لطاظ هردف تطقیرق توصریفی ،ازلطراظ

حداقل مرب ات جنئی روشی بسیار مناسب میباشرد [.]44

اسررتراتژیهررای تطقیررق ،پیمایشرری و ازلطرراظ شرریوههررای

در ادامپ برپ بررسری یافترپهرای حاصرل از تطلیرل دادههرا

گردآوری دادهها پرسشنامپای میباشد .پرسشرنامپ طراحری

پرداختپ میشود.

شده برای تطقیرق حاضرر همرانگونرپ کرپ در جردول ()1

رر ابی طالعات توررفی

مالحرپ میشود« ،استاندارد» بوده و در مجمرو شرامل 32

برای تبییر و تشریح دادههای جمر آوریشرده در ایرر

سوال است.

تطقیق ،ایر قسمت از تطقیق بپ بیران برخری ویژگریهرای

همچنیر الز بپ نکر است کپ روایی سواالت پرسشنامپ

پاسررخدهنرردگان و ارائررپ اطالعررات توصرریفی از متغیرهررای

تطقیق حاضر ،بپ واسر پ اسرتاندارد برودن سرواالت دارای

تطقیق در جدول ( )2اختصاص داده شده است.

روایی مطتوا و بپ وسیلپ بررسری اسراتید و خبرگران دارای
روایی صوری میباشند .ضمر اینکپ در ایر سواالت در ایر

رر ابی مدل ند رهارری

پرسشنامپ با استفاده از طیرف  7گنینرپای لیکررت ( =1برپ

جهررت سررنج

شدت مخالف  =7 ،بپ شدت موافق ) مقیاسبندی شدهاند.

برررازه مرردل انرردازهگیررری از پایررایی

شاخص ،روایری همگررا و روایری واگررا اسرتفاده گردیرد.

بدیر ترتیب پس از طراحی کامل پرسشنامپهرا ،بنرا برپ

پایایی شاخص برای سنج

پایایی درونری بروده و شرامل

اهداف و روه اجرایی جهت گردآوری دادههای تطقیرق و

سپ م یار ضرایب بارهای عاملی ، 3آلفای کرونبا و پایایی

بررپ منرررور دسررتیابی بررپ اطالعررات م تبررر و قابررل اسررتناد،

مرکب 4است .ضمر اینکپ در تمرامی جرداول و تطلیرلهرا

پرسشنامپهای تطقیق ،صرفاً در میان مردیران و کارشناسران

برای نشان دادن متغیرها از حرروف اختصرار برپ صرورت

صادراتی شرکت خودروسازی مورد م ال پ (تهران) توزیر

بازار گرایی صادراتی ( )EMخلق هوه صادراتی (،)EMG
و

توزیرر هرروه صررادراتی ( ،)EMDپاسررخگویی هرروه

شد .بر ایر اساس بپ دلیل اهمیرت وجرود فراکتور دانر

تجربپ در فرآیند پاسخگویی بپ سواالت ،طیف مطدودی از

صادراتی ( ، )EMRدانر

صرادراتی ( ،)EKپویرایی برازار

مدیران ،سرپرستان و کارشناسان واحد صرادراتی شناسرایی

( )MDو عملکرررد صررادراتی ( )EPعملکرررد مررالی (،)FEP

شده و پس از توزیر پرسشرنامپهرا میران تمرامی خبرگران

عملکرررد اسررتراتژیک ( ،)SEPعملکرررد مطصررول ())PEP

شناسایی شده ،ت داد  81پرسشنامپ کامل و سال جم آوری

استفاده شده است.

گردید .در ادامپ نتایج تطلیل ایر پرسشنامپها در نرر افرنار
 smart PLSبپ طور کامل شر داده میشود.

)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Partial Least Squares (PLS
3. Factor loadings
4. Composite Reliability

8
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ساختاری1

جنئری2

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

پویایی بازار

جدول  .2مشخصات توصیفی متغیرهای تحقیق و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
مشخصات توررفی متغررهای تحقرق
متغرر

ری ف

نحر ف معرار

مرانگرن

1-1

خلق هوه صادراتی

2/81

1/41

1-2

توزی هوه صادراتی

3/41

1/44

1-3

پاسخگویی هوه صادراتی

2/89

1/16

2

عملکرد صادراتی

3/18

1/39

2-1

عملکرد مالی

3/16

1/36

2-2

عملکرد استراتژیک

3/31

1/37

2-3

عملکرد مطصول

2/78

1/45

3

پویایی بازار

5/21

1/41

3/11

1/32

دان

4

صادراتی

ژایهای جمعرت شناختی پاسخیهنداان
جنسرت

اب اد

فراوانی

درصد

مرد

58

71/6

زن

23

28/4

تولید

14

17/3

برنامپرینی

15

18/5

بازاریابی و فروه

29

35/8

کارشناسی

مناب انسانی

16

19/8

کارشناسرررررری 24
ارشد

سایر

7

8/6

سر

اب اد

فراوانی

درصد

25-35

13

16

35-45

51

61/7

45-55

16

19/8

2

2/5

4

4/9

5

6/2

43

53/1
29/6

≤ 55
تخصص

سرررررررررر ح دیپل
تطصیالت
فو دیپل

دکتری

5

6/2

مدیران  7بوده ما در مطاسبات  1وارد نمودهای و )...

سنجش بارهای عاملی سنج ها

آلفای کر نباخ ،پا ا ی ترکربی ر ی همگر

بارهررای عرراملی از طریررق مطاسرربپ مقرردار همبسررتگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه ،مطاسبپ و مقدار مناسب

آلفای کرونبا شاخصی کالسیک برای تطلیل پایرایی و

آن برابر و یا بیشتر از  1/4مریباشرد [ .]45بررسری جردول

نشاندهنده یک سنت قوی در م ادالت ساختاری میباشرد،

( ) 3بیانگر ایرر م لرب اسرت کرپ واریرانس بریر سرازه و

کپ برآوردی را برای پایرایی برر اسراس همبسرتگی درونری

شاخصهای آن از واریانس خ رای انردازهگیرری آن سرازه

م رفها ارائپ میدهد و مقدار مناسب برای آن بنرگترر از

بیشتر بوده است و در واق مریتروان بیران نمرود کرپ همرپ

 1/7میباشد [.]46
بپمنرور مطاسبپ پایایی م یار دیگری نین وجود دارد کپ

سنجپهای پرسشنامپ دارای بار عاملی مناسبی میباشند.
گویپهایی کپ با عالمت (*) مشخص شدهاند ،سرواالت
م کرروس هسررتند .سررثاالت م کرروس در مطاسرربپ ارزه
م کوس شده آنها وارد شدهاند (بپعنروان مثرال اگرر پاسرخ

برتریهایی را نسبت بپ روه سنتی مطاسربپ آن برپوسریلپ
آلفا کرونبا را بپ همراه دارد و بپ آن پایایی ترکیبری ()CR
گفتپ میشود.
9
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جدول  .3بارهای عاملی سنجههای مدل
متغررهای تحقرق

بار عاملی

سنج ها (او ها)

بار رار ی رایر تی

خلق هوش

بررسی دورهای ارر احتمالی تغییرات مطی ی

1/51

ایجاد اطالعات از روندهای بازار صادراتی

1/73

ایجاد اطالعات از نیروهای مورر بر ترجیطات مشتریان

1/74

شرکت بپ رف نیازهای مشتریان

1/72

بررسی مداو گرای
تور ع هوش

کند عمل کردن در شناخت تغییرات اساسی مطی ی (*)

1/77

تاخیر در دستیابی پرسنل بپ اطالعات مرتبط با رقبا (*)

1/72

از بیر رفتر اطالعات مرتبط با روندهای بازار ،قبل از رسیدن بپ دست تصمی گیرندگان (*)

1/86

تاخیر در دستیابی پرسنل بپ اطالعات مشتریان (*)

1/86

در بازار ،اطالعات مشتریان ،بپ هنگا توزی میشوند.

1/81

از بیر رفتر اطالعات مه درخصوص جنب

رقبا قبل از اطال تصمی گیرندگان شرکت (*)

1/49

عملکری رایر تی

پاسخگو ی

واکن

سری شرکت بپ ف الیتهای رقبا

1/83

هوش

پاسخ سری بپ تغییرات قیمتی در بازار صادراتی

1/84

پاسخ سری بپ تهدیدات موجود در بازرهای صادراتی

1/84

سودآوری در زمینپ ف الیتهای صادراتی

1/84

مینان فروه در زمینپ ف الیتهای صادراتی

1/85

رشد فروه در زمینپ ف الیتهای صادراتی

1/81

عملکری

بهبود وض یت رقابتپذیری جهانی شرکت

1/85

ستر تژ ک

بهبود موق یت استراتژیک شرکت در بازارهای جهانی

1/84

بهبود وض یت سه بازار جهانی شرکت

1/83

عملکری مالی

عملکری محصول

پو ا ی بار ر

ی نش رایر تی

افنای

ت داد مطصوالت جدید موفق در بازارهای جهانی

1/82

موفقیت مطصوالت ف لی شرکت در بازارهای جهانی

1/81

وض یت نوآوری مطصوالت صادراتی در بازارهای جهانی

1/82

تغییر زیاد ترکیب مطصوالت در کسب و کار

1/82

تغییر زیاد استراتژیهای بازاریابی در کسب و کار

1/82

تغییر زیاد استانداردهای مطصوالت در کسب و کار

1/84

تغییر زیاد ترجیطات مشتریان در راب پ با مطصوالت

1/81

تغییر زیاد فناوری در کسب و کار

1/81

تغییر زیاد ترجیطات قیمتی مشتریان از مطصوالت

1/75

توانایی شرکت در ارسال و تطویل بدونمشکل مطصوالت

1/86

توانایی شرکت در آمادهکردن و رسیدگی بپ اسناد صادراتی

1/81

آگاهی تی فروه شرکت از بازارهای خارجی

1/82

مهارت و دان کافی برای غلبپ بر چال های صادراتی

1/67
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پویایی بازار

جدول  .4گزارش معیارهای؛ آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
بازار گرایی صادراتی

EM

1/86

1/86

1/67

خلق هوه صادراتی

EMG

1/74

1/83

1/51

توزی هوه صادراتی

EMD

1/81

1/88

1/58

پاسخگویی هوه صادراتی

EMR

1/79

1/88

1/71

EK

1/81

1/87

1/63

پویایی بازار

MD

1/89

1/92

1/66

عملکرد صادراتی

EP

1/87

1/88

1/71

عملکرد مالی

FEP

1/78

1/87

1/69

عملکرد استراتژیک

SEP

1/81

1/88

1/71

عملکرد مطصول

PEP

1/75

1/86

1/67

متغرر پنهان

دان

صادراتی

برتری پایایی ترکیبی نسبت بپ آلفرا در ایرر اسرت کرپ

ر ی ار

پایایی سازههرا نرپ برپصرورت م لرق ،بلکرپ برا توجرپ برپ

جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از م یرار

همبسرتگی سررازههایشران بررا یکرردیگر مطاسربپ مرریگررردد.

فورنل و الرکر استفاده گردیده است .بر اساس ایرر م یرار،

همچنیر برای مطاسبپ آن ،شاخصهای با بار عاملی بیشرتر،
اهمیت زیادتری دارند .درنتیجپ برای سنج

روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است کپ یک

بهترر پایرایی،

سازه در مدل ،نسبت بپ سازههای دیگر ت امرل بیشرتری برا

هردوی ایر م یارها استفاده میشوند .بررای پایرایی مرکرب

شاخصهای

مینان باالی  1/7مناسب نکرشده است [ .]47روایی همگررا

دارد .فورنل و الرکر ( )1981بیان مریکننرد

روایی واگرا وقتی در س ح قابرل قبرولی اسرت کرپ میرنان

م یار دیگری است کپ برای برازه مدلهای اندازهگیری در

 AVEبرای هر سازه بیشرتر از واریرانس اشرتراکی بریر آن

روه مدلسازی م ادالت ساختاری بکرار بررده مریشرود.

سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .در  PLSبررسی ایرر

استخراجشده ( )AVEرا بپعنوان م یاری برای اعتبار همگرا

های ایر ماتریس حراوی مقرادیر ضررایب همبسرتگی بریر

فورنررل و الرکررر )1981( 1اسررتفاده از متوسررط واریررانس
پیشنهاد کرده اند .م یراری کرپ بررای م لروب برودن
نمای

امر بپوسیلپ ماتریسی حاصل میشود (جدول  )5کپ خانرپ-

AVE

سازهها و جذر مقادیر  AVEمربو بپ هر سازه است.

داده میشود باالتر از  1/5میباشد.

بر اساس نتایج بپدسرتآمرده از همبسرتگیهرا و جرذر

با توجپ بپ مقادیر آلفای کرونبا  ،پایایی مرکب گنارهشده

 AVEکپ بر روی ق ر جدول ( )5قرار داده شرده مریتروان

در جدول ( )4همرانگونرپ کرپ مشراهده مریشرود تمرامی

روایی واگرای مدل در س ح سازه را از نرر م یار فورنرل-

متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونبا و پایایی ترکیبی

الرکر نتیجپ گرفت.

باالی  1/7میباشند کپ نشان دهنده ایر است کپ مدل دارای

رر ابی مدل ساختاری

پایایی مناسربی اسرت .همچنریر مقردار متوسرط واریرانس

پس از سنج

استخراجشده ( )AVEبرای متغیرهرای پنهران براالتر از 1/5

روایی و پایایی مدل اندازهگیرری ،مردل

ساختاری از طریرق روابرط بریر متغیرهرای مکنرون ،در دو

است .بنابرایر روایی همگرای مدلهرای انردازهگیرری نیرن

مرحلپ جداگانپ مورد ارزیابی قرار گرفت .بدیر ترتیرب کرپ

م لوب میباشند.

در مرحلپ اول مدل بدون تأریر راب پ ت ردیلگرری پویرایی
بازار و در مرحلپ دو مدل با ورود متغیر ت ردیلگرر اجررا
گردید.

1. Fornell & Larcker
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عنو ن یر مدل

()Alpha ≥ 0/7

()CR ≥ 0/7

()AVE ≥ 0/5
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جدول  .5همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر
EK

توزی هوه صادراتی

EMD

1/23

خلق هوه صادراتی

دان

EMD

EMR

MD

FEP

PEP

SEP

1/76

EMG

1/28

1/61

1/71

پاسخگویی هوه صادراتی

EMR

1/29

1/52

1/38

1/84

عملکرد مالی

FEP

1/29

1/45

1/28

1/55

1/83

پویایی بازار

MD

1/33

1/42

1/47

1/52

1/29

عملکرد مطصول

PEP

1/37

عملکرد استراتژیک

SEP

1/25

1/53

1/48

1/56

1/49

1/44

1/81

1/56

1/42

1/56
1/44

1/53

1/82
1/64

1/84

جدول  .6ضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2
ی نش رایر تی ()EK

عملکری رایر تی ()EP

ضریب ت ییر ()R2

1/31

1/51

ضریب قدرت پی بینی ()Q2

1/22

1/26

جدول  .7آزمون فرضیههای اصلی به همراه حضور متغیر تعدیلگر
بد ن ر ی تعد لار
متغرر مستقل

یر

با ر ی تعد لار

متغرر بست

تخمرن

آماره t

نترج

عملکرد صادراتی

1/63

11/25

***

1/56

1/32

3/52

***

1/32

3/86

1/16

2/99

**

1/14

3/71

H1

بازار گرایی صادراتی

H2

بازار گرایی صادراتی

H3

دان

صادراتی

H4

پویایی بازار تأریر بازار گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی را ت دیل میکند.

دان

صادراتی

عملکرد صادراتی

تخمرن

آماره t

7/11

***
***
***

1/24

2/59

نترج

**

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

م ررابق بررسرری چرریر )1998( 2برررازه مرردل سرراختاری

بدیر ترتیرب در مقالرپ حاضرر از سرپ م یرار ضرریب

بپطورکلی در حد خوبی بوده است .ضمر آنکرپ برپمنررور

م ناداری ( ،)t-valuesضریب ت ییر ( )R2و ضریب قردرت

بررسی قدرت پی بینی مدل از م یاری تطرت عنروان

پی بینی ( )Q2اسرتفادهشرده اسرت .ضررایب م نراداری در
شکل ( )2نمای

3 Q2

تطلیل گردیده است .بدیر منرور برر اسراس تطقیرقهرای

داده شده است.

هنسلن و همکاران ( )2119و با مالحرپ نتایج ایر م یرار در

ضر ب تعررن ( )R2ضر ب قدرت پرشبرنی ()Q2

جرردول ( )6مرریترروان نتیجررپ گرفررت کررپ مرردل از قرردرت

نتایج بپدستآمده از تطلیل مدل سراختاری در جردول

پی بینی خوبی برخوردار است.

( ،)6م یار  1R2را بررای تمرامی متغیرهرای درونزای مردل
تطقیق نشان میدهد .نتایج ایر م یرار نشران مریدهرد کرپ

2. Chin
3. Stone-Geisser criterion

1. R Squares
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صادراتی

EK

1/79

EMG

AVE

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

پویایی بازار

پویایی بازار

R2= 0/51

0/56
()7/00

عملکرد مالی
عملکرد استراتژیک
عملکرد مطصول

بازار گرایی صادراتی

0/01
()3/70

خلق هوه صادراتی
توزی هوه صادراتی

0/32
()3/66

پاسخگویی هوه صادراتی

دانش صادراتی
R2= 0/31

شکل  .2نتایج پایانی مدل پیشنهادی تحقیق

انردازهگیرری و سراختاری مردل

منرور بررسی دقیقترر مردل تطقیرق ،خروجری نرر افرنار

پس از برازه بخر

تطقیق حاضر ،بپمنرور کنترل برازه کلی مدل ،از م یراری

 smart PLSبرپ صرورت پیوسرت در انتهرای مقالرپ اضرافپ

تطت عنوان  1GoFاستفاده گردیده است .با توجپ برپ آنکرپ

گردیده است.

م یار نا برده برابر  1/45میباشد ،فلذا بنرا برر تطقیرقهرای

همانگونپ کپ در شکل ( )2مالحرپ میشرود ،خروجری

وتنلن و همکاران )2119( 2برازه کلی مدل در حد «قوی»

نر افنار  smart PLSرا میتوان بپ ایر صورت مورد تفسریر

مورد تأیید قرار میگیرد.

قرار داد کپ بازارگرایی صرادراتی برپ میرنان  56درصرد از
تغییرات عملکرد صادراتی و  32درصد از تغییررات دانر

آرمون فرضر ها

صادراتی را تبییر نموده و ایر روابط در س ح م ناداری 95

پس از بررسی برازه مردلهرای انردازهگیرری و مردل

درصد م نادار میباشند.

ساختاری ،و داشتر برازه مناسرب مردلهرا ،فرضریپهرای

همچنیر دان

تطقیق مورد آزمون قرار گرفت .لذا نتایج حاصل از ضرایب

عملکرد صادراتی را تبییر نموده کپ ایر تاریرگذاری نیرن در

م ناداری برای هریک از فرضیپها ،ضررایب استانداردشرده

س ح م ناداری  95درصد مورد تایید قررار گرفرت .ضرمر

مسیرهای مربو بپ هر یک از فرضریپهرا و نترایج بررسری

اینکپ ارر ت دیل گری پویایی بازار بر راب پ بیر برازارگرایی

فرضیپ ،در جدول ( )7ارائپشده است.

صادراتی و عملکرد صرادراتی نیرن در سر ح م نراداری 95

نتایج آزمون فرضیپها و ضرایب م ناداری برا توجرپ برپ

درصد مورد تایید قرار گرفت .بدیر ترتیرب پایرپ و اسراس

جدول ( )7نشان میدهد کپ تمامی فرضریپهرا مرورد تأییرد

تطقیق حاضر مبنی بر تاریرگذاری متغیرهرای برازارگرایی و

قرار میگیرد .در شکل ( )2کلیرپ فرضریات مقالرپ در مردل
نهایی بپ نمای

صادراتی بپ مینان  14درصد از تغییرات

دان

دادهشده است .الز بپ نکر اسرت کرپ ،برپ

بر عملکررد صرادراتی شررکت خودروسرازی مرورد

م ال پ ،مورد تایید قرار گرفرت .ضرمر اینکرپ تراریر نقر
ت دیلگری متغیر پویایی بازار حراکی از اهمیرت توجرپ برپ

1. Goodness of Fit
2. Wetzels et al
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عملکرد صادراتی

0/21
()2/59

و فصل امه راهرر ها
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بازاریابی و فرروه ،منراب انسرانی و غیرره) شررکت قرادر

مطیط پویای صادراتی و تراریر آن برر موفقیرت و عملکررد

خواهد بود بپ ایر کن های مطی ی ،واکن

صادراتی شرکت خودروسازی مورد م ال پ است.

مناسب نشران

دهد .در نتیجپ ایر امر شرکت خودروسازی مرورد م ال رپ
بحث نترج ارری

خود ایجاد نمود (عملکرد استراتژیک) و با توس پ و بهبرود

مقالپ حاضر با استفاده از ادبیات تطقیق و تکیپ بر مبانی

مطصوالت ف لی و جدید (عملکررد مطصرول) در نهایرت

نرری بر اساس ایر مفهو نگاشتپ شده است کپ صرادرات

توان مالی خود را تقویت کنرد (عملکررد مرالی) .ایرر امرر

یکی از ف الیتهای مه اقتصرادی تأریرگرذار برر موفقیرت

(تاریر برازارگرایی برر توسر پ دانر

صرادراتی و عملکررد

بنگاهها و ملل مختلف میباشد ،کپ مرکن توجرپ بسریاری از

شرکت) را میتوان در م ال ات گذشتپ مشاهده نمود .برای

مطققان و سیاست گذاران بروده اسرت .ایرر میرنان توجرپ،

و میراو ( )2115و

بررپواس ر پ نق ر

مثال اُزکایا و همکراران ( ،)2115وانر

ارزشررمندی کررپ صررادرات در توس ر پ و

گررودویر و همکرراران ( )2113بررا بررسرری نقرر

ویررژه

پیشرفت سازمانها و کشورها ایفا مینماید بسیار قابل توجپ

بازارگرایی در ایجاد دان

است .ایر امر سبب میگردد تا شرکتها همواره برپ دنبرال

اینکپ بازارگرایی را مورر در خالقیرت و ایجراد نروآوری در

صررررادراتی در

مطصرروالت و فرآینرردهای شرررکت مرریدانن رد ،ارررر مثبررت

زیرمجموعپ های مختلف خود باشند .ازجملپ رویکردهرایی

بررازارگرایی در خروجرری عملکرررد شرررکتهررا خصوصررا

صادراتی مثرر باشد ،بازارگرایی

شرکتهای صادراتی را تایید مینمایند .همچنیر کی سرون

صادراتی است .بازارگرایی صادراتی با قابلیتهایی کپ برای

و همکاران ( )2115ضمر تاکید بر بازارگرایی در کسرب و

شرکتهای صادراتی فراه میآورد ،ایر امکان را بپ وجود

کارهای صادراتی ،آن را تاریرگذار بر فرآیند خلق ،انتشرار و

آورده تا شرکتها ،مطیط پویا و متالط صرادراتی را بهترر

و هوشمندی بازار میدانند کرپ در نهایرت

کسررررب ،آمرررروزه و ترررررویج دانرر ر
کپ میتواند در ایجاد دان

بشناسند و با کسب اطالعات ،هوشمندی و دان
را درخود افنای

واکن

بپ دان

و هوشمندی از بازار ،عرالوه برر

مطروری

عملکرد مناسب شرکت را بپ دنبال خواهرد داشرت .ضرمر

دهند .در نتیجرپ ایرر عوامرل مریتواننرد

اینکررپ مررورای و همکرراران ( ،)2111لئونیرردو و تئودوسرریو

عملکرد صادراتی شررکتهرای صرادراتی را تطرت شر ا

( )2114و سرروچون و دیامررانتوپلوس ( )1999نیررن ضررمر

قراردهند.

اهمیت وجرود سیسرت اطالعراتی در بازارهرای صرادراتی،

با توجپ بپ مبانی و اصرول نرا بررده سر ی گردیرد در

نق

ویژه بازارگرایی را تقویت ایر سیست اطالعراتی و در

ارتبا برا شررکت خودروسرازی مرورد م ال رپ ،نمونرپای

نتیجررپ تقویررت دانر

مناسب از میان مدیران و کارشناسان واحد صادراتی (مستقر

میدانند.

از بررازار و بهبررود عملکرررد شرررکت

در تهران) انتخاب گردد .کپ ب د از شناسایی افراد با تجربرپ

با تما ایر تفسیرها ،تطقیقهرا حراکی از آن اسرت کرپ

و با دان  81 ،نفر از آنها مورد بررسی تطقیق حاضر قررار

بررسرری مطرریط هررای برریر المللرری و صررادراتی بررپ جهررت

گرفتند .در نهایت همانگونپ کپ در گرناره خروجری نرر

پیچیدگی و آشفتگی باالی آنها نسبت بپ بازارهرای داخلری

افنار  smart PLSمالحرپ میشرود ،تمرامی روابرط فرر

بدون در نرر گرفتر ایر پویایی کامل نیست [ .]9بپ همریر

شده در تطقیق در س ح اطمینان  95درصد مورد تایید قرار

دلیل در ایر تطقیرق از نقر

گرفتند .نتایج نشان میدهد کپ شرکت خودروسرازی مرورد

کسب و کار در مدل استفاده شده اسرت کرپ نترایج هماننرد

از

تطقیقهای لئونیدو و همکاران ( )2113و کوی و همکراران

مطرریط صررادراتی ،مرریتوانررد تغییرررات مطی رری (تغییررر در

( )2115مورد تایید قرار گرفت .ایر امر نشان مریدهرد کرپ

استراتژیهای رقبرا ،تغییرر در سرالیق مشرتریان ،تغییرر در

شرکت خودروسازی مورد م ال پ ضمر عمرل برپ سیسرت

سیاستهای صادراتی و غیره) را درک نمروده و برا تسرهی

جام بازارگرایی الز است تا روند تغییرات مطریط کسرب

اطالعات در میان دپارتمانهای مختلف (تولید ،برنامپرینی،

و کررار از منرررر تغییررر در ترکیررب مطصرروالت ،تغییررر در

م ال پ بپ واس پ بازارگرایی و کسب اطالعرات و دانر
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میتواند موق یتیابی مناسبی را در بازارهای صادراتی برای

بررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و انش صا راتی بر عدلکر صا راتی با تع یل گر

پویایی بازار

استانداردهای ،تغییر در قیمتگذاری و غیره را برپ صرورت

بر یادگیری سازمانی را برای انتشار هرچرپ سرری ترر و

مداو مورد بررسی قرار دهد .چرا کپ ضرمر گرنارههرای

کاملتر دانر

و هوشرمندی میران واحردها برپ دنبرال

بدست آمده از مبرانی نررری ،بررسری آمارهرای توصریفی

خواهد داشت .برای ایر منرور الز است تا برا توسر پ

نمونپ تطقیق نین حاکی از پویایی مطریط کسرب و کرار در

سیست های اطالعاتی داخلی ،انتقال همیشگی اطالعات

زمینپ مطیط صادراتی است .همچنریر برا قررار دادن نترایج

بپ مدیران و کارکنان در تما سر و سرازمانی تسرهیل

حاصل مدل تطقیق و بررسی مبانی نرری در کنار میرانگیر

گردد.

پاسررخهررای مرردیران و کارشناسرران صررادراتی شرررکت

بدون داشتر نیروی

خودروسازی مورد م ال رپ در تطقیرق حاضرر (جردول )2

انسانی مجرب و با تجربپ امکرانپرذیر نیرت .در نتیجرپ

نشان میدهد کپ در ایرر شررکت شرکاف ایجراد شرده در

الز است تا بپ آموزه مناب انسانی توجپ گردد .بررای

راب پ با مفراهی نکرر شرده (برازارگرایی صرادراتی ،دانر

مثال نیروهای بازاریابی و فروه میتواننرد برا دریافرت

صادراتی ،درک پویایی بازار) سبب گردیرده کرپ در نهایرت

اطالعات بپروز و دقیق از بازار و نیازهای مشتریان ،برپ

وض یت شرکت از لطاظ عملکررد صرادراتی تطرت شر ا

خلق هوه در شرکت خودروسازی مورد م ال پ کمک

قرار گرفتپ و وض یت نامسراعدی را تجربرپ نمایرد .بردیر

نمایند .ضمر اینکپ ایر ویژگی در کنار تقویت فرهنر

ترتیب پیشنهادهای کاربردی زیر در راب پ برا پوشر

یادگیری سازمانی میتواند منجر بپ تسهی دانر

ایرر

میران

شکاف کلیدی بپ شکل زیر ارائپ میگردد

واحدها و عکس ال مرل مناسرب واحردهای تطقیرق و

 -1با توجپ بپ پویایی بازارهای صادراتی و بیان اهمیت ایر

توس پ و تولیرد و پاسرخگویی مناسرب برپ فرصرتهرا
میشود.

پویررایی در مطرریط کسررب و کررار صررادراتی شرررکت
خودروسازی مورد م ال رپ ،الز اسرت ترا برپ واسر پ
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