
1 

راهبردهااا   

 ب زرگاااا   
 

(رفتار دانشور)  

 پژوهش  -دو فصلن مه علم 

 دا شگ ه ش هد

 دوره جديد-بیست و  چه رم س ل

 01 شم ره 

 0931 پ يیز و زمست ن

  
  :22/3/3369دريافت مقاله  

 :5/7/3369 پذيرش مقاله 

Journal of   
Business strategies 
Shahed University 

Twenty-Foure Year 
No.10 

 Autumn & Winter 
2017-18 

 

Business 

strategies 

بررسی تأثیرر بأار ر ار  أی رأایر تی       
ی نش رایر تی بر عملکری رایر تی بأا  
تعد ل اری پو ا ی بار ر )موری مطالعأ   

 رنعت خویر ساری(
 

 مرید  هومرد     و 3، محسر  ابررر   3*مصطفی ابراهیم پور ازبرر   نو سنداان:

 2چایجانی

 
 ، ایرانگیالن، دانشگاه بازرگانی گروه مدیریت و عضو هیات علمی استادیار . 1
 ، ایرانسیاست گذاری بازرگانی، دانشگاه تهران)پردیس فارابی( مدیریت دانشجوی دکتری .2
 

Email: m.ebrahimpour@guilan.ac.ir 

 

 چکرده

 ،ای شمیرویی ها به دلیل محیط به شدت متغیر و مبتنیی بیر دش یق شاتهیاده    بررسی عملکرد شرکت
شلمللی به دلیل ش عطیا  و ویییایی   های بینفعالیت شمر درشین  باشد.ها میچالشی حیاتی برشی شرکت

های مختلفی به منظیر شسترشتژی منجر شده تا ی شهمیت باالتری برخیردشر بیده وش شلمللیبایشرهای بین
ورود به  رشه ترینو سریع ترینمتدشول عنیشنبه . صادرشتدشرشئه گرد شینگی ه بایشرهاها در حضیر شرکت
هیای  شیرکت  بسیار حیائ  شهمییت شسیت.   تیسعه ، خهیصاً در کشیرهای درحالشلمللیبایشرهای بین

هیای بیایشر محییر، بیه     ، با شناسایی بایشرها و شتخاذ شسترشتژیشرتقای عملکرد خید منظیربهصادرشتی 
هیای رویشفی ون   با تیجه به ویشیرفت شین شمر .  مایندحرکت می صادرشتگرشیی در  سمت تیسعه بایشر

با دش ق محییری و   بایشر گرشیی منجر به همرشه شدن ،شلمللیو هیشمندی بایشرهای بین های  یفناوری
 تحقیی  لذش  شست. شدهآ ها  به منظیر بهبید عملکرد های صادرشتیتیجه به دش ق صادرشتی در شرکت

  فر شی میدیرشن و کارشناسیان   18با بررسی  ب شر ورسشنامه وش و یشناسی علّبا شستفاده شی روش حاضر
ضمن تحلیل مدل سایی معادالت ساختاری و  یر    در شیرشن،خیدروسایی ب رگ شرکت یک صادرشتی 

به شین  تیجه دست یافت که بایشر گرشیی صادرشتی بر روی عملکرد صادرشتی تاثیر  ،smart PLSشف شر 
رگرشیی صادرشتی بر دش یق صیادرشتی و دش یق صیادرشتی بیر روی      گذشر شست. همچنین شثرگذشری بایش

ارشر گرفت. در  هایت شثر وییایی بایشر در تعیدیل رشبطیه بیایشرگرشیی     یدیعملکرد صادرشتی  ی  میرد تأ
 ارشر گرفت. یدیصادرشتی با عملکرد صادرشتی  ی  میرد تأ

 
 ادرشتی، وییایی بایشرصادرشتی، دش ق صادرشتی، عملکرد ص گرشیی بایشر: هاکلید وشژه
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 مقدم 

رقابررت میرران  روزافررنونامررروزه توسرر پ و پیشرررفت  
بررای   رحمانپیبهای مختلف، بپ نبردی ها در حوزهشرکت

اسرت. ایرر رونرد در     شرده لیتبرد هرا  بقا و حیات شررکت 
های اخیر با پیشرفت دانر  بشرری و وهرور مرداو  و     سال

ت. از طرفری  های نو چندیر برابر شرده اسر  فناوری وقفپیب
ی شدن بازارهای جهانی منجرر برپ توسر پ هرچرپ     المللریب

بیشتر ایر تغییرات در مقیاس جهانی گردیده است. در ایرر  
قرادر خواهنرد برود ترا از      هرا شررکت راستا ت داد کمری از  

، 1] هرا اسرتفاده نماینرد   تهدیدات فاصلپ گرفتپ و از فرصت
ز ایررر بررپ منرررور اسررتفاده اراهکارهررای مهرر   ازجملررپ .[2

متنرو  کرردن برازار    ، فرصت ها و دفر  تهدیردات مطی ری   
تنو   کارهای اساسی از راهصادرات یکی مطصوالت است. 

بخشی بپ بازارهای کاالها و خدمات یک شرکت بپ حساب 
اهمیت برپ خصوصری در    صادرات از طرف دیگر، .می آید
دارا  توس پدرحالی مستقر در اقتصادهای وکارهاکسببیر 
توس پ و رشد اقتصادی  منروربپمنب  حیاتی  واق درو  بوده

در واقر  صرادرات یکری از     .[3] اسرت  هاآنو درآمدی در 
ها برپ بازارهرای جهرانی    های اساسی ورود شرکتاستراتژی

گرذاری  ها )ماننرد  سررمایپ  بوده کپ بپ نسبت سایر استراتژی
انجا  عملیات در کشورهای دیگر(، مناب  شرکت مشترک و 
کرده و ریسک کمتری را نین بپ همرراه دارد. امرا   را جذب ن

ایر امرر برپ هریج وجرپ نشرانپ سرهل الوصرول برودن ایرر          
هرا عمردتا در اجررای    شررکت استراتژی نیسرت، چررا کرپ    

-)مانند  رقابت موان  مت ددی اب ،های صادراتی خودف الیت

پذیری پاییر مطصوالت صادراتی، سیست  نامناسب حمل و 
یق نیازهای مشتریان، عرد  شناسرایی   عد  شناسایی دقنقل، 

های  اقلیمی، فرهنگی، اجتمراعی، اقتصرادی و   دقیق تفاوت
توس پ و موفقیت در امر صرادرات  کپ  رو هستندروبپ غیره(

ایر س ح از اهمیرت   [.4دهند ]را تطت ش ا  خود قرار می
صادرات در کامیابی اقتصاد در سر و  خررد )سرازمانی( و    

بپ سبب  یت آنسو حسا (،یالمللریبای و من قپ-کالن )ملی
و  مرثرر لرنو  توجرپ و درک عوامرل     وجود موانر  مت ردد،  

در  .[5] نمایرد مری  بااهمیرت در ایرر امرر را    کننرده یبانیپشت
همیر راستا مطققان مت ددی برای درک م یارهرای کلیردی   

عملکرررد بررسرری و بررپ  موفقیررت صررادرات ترراله نمرروده
، 7، 6] انرد تاکیرد نمروده   ای حیاتیصادراتی بپ عنوان مسالپ

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

بازار های صادراتی با استفاده از شرکت .باشدبازارگرایی می
بپ سمت درک بهتر بازار و مشتریان حرکت نموده و  گرایی

عملکررد صرادراتی اینگونرپ     در نهایت موجبرات بهبرود در  
. همیر امر سبب شده اسرت  [9]آورد ها را فراه  میشرکت
قابل توجهی از متخصصیر و مطققریر دانشرگاهی    تا ت داد
 بر .شوندجلب  فلسفپ بازار گرایی بر روی تطقیق بپ سمت
 از عواقب ناشی مورد در آمدهدستبپ هاییافتپ اساس

مشخص گردیرد   (،راییگ بازاربازار ) گیری نسبت بپموض 
جستجو برای یافتر نیازهای مشتریان، موق یرت منراب  و   کپ 

موق یت رقبا امری حیاتی در موفقیت استفاده از اسرتراتژی  
. ایر امر سبب شرده ترا   [11] استها بازارگرایی در شرکت

ایجاد دان  در مدیران بازارگرایی بپ سبب دان  مطوری و 
توسر پ فرهنر     منررور برپ  موردنیراز برای شناسایی عوامل 
برخری از   همریر راسرتا  در  .[11] باشرد بازار، حائن اهمیت 

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

-تمرکن بر دان  مری با  هادر شرکت نمایند کپ  بازار گرایی

منجرر   نوآورانرپ  تواند بپ ارائپ خدمات و تولید مطصروالت 
-وکرار را تضرمیر   کسبی عملکرد باال و بدیر طریق شده

 .[12] نماید
هایی کپ در ، شرکتمطوردان در یک اقتصاد از طرفی 

کننرد،  های صادراتی ف الیت میی و مطیطالمللریببازارهای 
تطرت   شروند. با عد  اطمینان مطی ی بیشرتری مواجرپ مری   

احتمال بیشتری وجود دارد کرپ مطصروالت    شرایط متالط 
یان و مطصروالت رقبرا   شرکت متناسب برا نیازهرای مشرتر   

 ی اقدامات شررکت کراه  یابرد.   ارربخش جپیدرنتنباشند و 
را قرادر   شررکت  بازار گرایی با تمرکن بر دان  و نروآوری، 

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

مبتنری برر نیازهرای     فرآیندهای داخلی با استفاده من  ف از
ایرر نیازهررا در قالررب   بررپ مشرتریان، قررادر خواهررد برود تررا  

  توس پ یافتپ و جدید پاسخ دهد.مطصوالت و خدمات 
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   صا راتی با تع یل گر  پویایی بازاربررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و  انش صا راتی بر عدلکر

توانرد در برازار هردف    مری  وکارکسبیک  بدیر ترتیب
بوده و با عملکررد خرود بقرا و توسر پ خرود را      خود موفق 

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

توانرد  با تسری  در روند جذب اطالعات از بازار میالمللی 
 .[14] ایر امر را تسری  بخشد
کل پایپ و اساس مقالپ حاضر را ش ،ایر س ح از اهمیت

شررکت  داده و تاله شده تا با بررسری الگروی حاضرر در    
کپ مطصوالت و ق  ات خود را خودروسازی مورد م ال پ 

روسریپ، برالروس، ترکیرپ،    بپ کشورهای مت ددی از جملپ  
صررادر  غیرررهعرررا ، لبنرران، سرروریپ، افغانسررتان، ترکیررپ و  

نمونررپ مناسرربی را از یررک صررن ت بررا چررال    ،نمایرردمرری
صن ت  یاز طرف درواق همیشگی بازارگرایی انتخاب گردد. 

و  برازارگرایی  برپ دلیرل ضررورت همیشرگی    خودروسازی 
تر دانر   نیاز مداو  بپ داش واس پبپ  در آن دان  صادراتی
رقابتی و پاسخگویی بپ نیازهای متغیر بپ شدت از بازارهای 
از طررف  و  اسرت. صن تی مناسب بررای بررسری   مشتریان، 

تریر خودروسازان یکی از بنرگ شرکت مورد بررسیدیگر 
شربکپ فرروه و   و  بروده داخلی ف رال در زمینرپ صرادرات    

 خدمات پس از فروه بیر المللی در پنج من قپ جغرافیایی
طی فواصرل  )آسیا، آفریقا، خاورمیانپ، آمریکا و اروپا(  انجه

گسرتره تجرارب   مختلف زمانی داشتپ است. ضمر اینکرپ  
صادراتی ایر شرکت در بازارهای کشورهای نا  برده سبب 

هرای صرادراتی،   عرالوه برر اعمرال اسرتراتژی    شده است تا 
واحدهای صادراتی مجنایی نین در آن بپ بررسی بازارهرای  

نمایررد. ایررر امررر، شرررکت تولیررد مبررادرت لرری و برریر المل
ای مناسب برای بررسری  را بپ نمونپ خودروسازی مورد نرر

 عملکرد صادراتی تبدیل نموده است.
گرردد ترا برا بررسری مبرانی نررری،       در ادامپ تاله می

برپ مسرالپ کلیردی     ،تطقیقهای تطلیل دادهپیشینپ تطقیق و 
ان برازارگرایی، دانر ،   تاریر مییافتر حلقپ »کپ همانا  تطقیق
ت خودروسررازی در بازارهررای  صررن  عملکررردی و پویررای

 بپ دنبرال پاسرخ برپ   است، بپردازی . در ایر مسیر  «صادراتی
آیا بازارگرایی صرادراتی برر   »کپ   است کلیدی تایر سواال

آیا »، «تاریر دارد؟عملکرد صادراتی در صن ت خودروسازی 
نرد موجبرات تقویرت    توابازارگرایی در بازارهای جهانی می

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

تواننرد  های خودروسازی میصادراتی ایجاد شده در شرکت
  «.تی آنها را تطت ش ا  قرار دهند؟عملکرد صادرا

  تحقرق  پرشرن   نظریمبانی 

تراله داریر  ترا برا توضریح       تطقیرق  در ایر بخر  از 
بط آنها بر مبنای م ال ات انجرا   مختصری از متغیرها و روا

 ،تطقیرق  مورد نررر  پاسخگویی بپ مسالپ شده پیشیر، ضمر
طراحی و ارائپ ر قالب مدل مفهومی د نین تطقیق هایفرضیپ
 گردد.

 بار رار  ی   عملکری رایر تی

افنای  رقابت در مقیراس جهرانی، برپ افرنای  ت رداد      
رهرای  هرا را در بازا هایی منجر شده است کپ فرصتشرکت

کننرد ترا برپ اهدافشران نائرل آینرد و       ی جستجو میالمللریب
جایگاه بازار و بقایشان را حفظ کنند. در ایر میان صادرات 

صادرات یکری از   چراکپای برخوردار است، از اهمیت ویژه
 هایشرکتها برای موفقیت تریر ف الیتو حیاتی ریترمه 

لکررد  عمبرر همریر اسراس     .[12] هرا اسرت  تجاری و ملت
 سرثال های صادراتی یکی از موضوعات اساسی مرورد  بنگاه

هرررای اقتصرررادی و در بررریر مطققررران، نینف ررران بنگررراه 
مطققران  . [16، 15] باشرد هرر کشروری مری    گذارانسیاست

ها را بررسی بر عملکرد صادراتی بنگاه مثررمختلفی عوامل 
 1هرای گمونردن  تطقیرق توان برپ  اند کپ از آن جملپ میکرده

و ( 2112) 3، لئونیدو و همکراران (1998) 2، هوان (1991)
اشرراره کرررد. در طرری ایررر   (2114) 4مورگرران و همکرراران

برر روی عملکررد صرادراتی     مثررها عوامل مختلف بررسی
ایرر   ازجملپها مورد شناسایی و م ال پ قرار گرفت. شرکت

 برازارگرایی  .[9] اشراره نمرود   بازارگراییتوان بپ عوامل می
ایجراد ارزه   وسریلپ برپ کپ  باشدمی وکارسبکیک فرهن  

 هاارزهایر  باالیی دارد. واالتر برای مشتریان کارایی بسیار
از طرفری سربب   ایر فرهنر    در شدهدادهباورهای نشان  و
دنبال یادگیری درباره نیازهای پ همواره ب تا شرکت دنشومی

رقبرا   هرای ورفیتو  هااستراتژی پنهان مشتریان و و آشکار
 ده و از طرررف دیگرررر در جسررتجوی عملرری بررررای   وبرر 

                                                           
1. Gemunden 

2. Hoang 

3. Leonidou et al  

4. Morgan  
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 دایرر یادگراری باشر    انرداختر  بکار خلق و، سازیهماهن  
[11]. 

 گرایی بازار زمینپ در مشخصات دامنپ کپ رسدمی نرر بپ

 هرا حراکی از آن اسرت کرپ    بررسری  ، چررا کرپ  است پیچیده
ت اریف متفاوتی از بازارگرایی در م ال ات مختلرف مرورد   

 (1197) 1مثال کنوپ و کاالبرو برای .استتوجپ قرار گرفتپ 
 برپ  )نسربت  انرد داشرتپ  مشرتری  روی بیشرتری برر   تأکیرد 

برا   کرپ درحرالی  (،هاف الیت با مرتبط هایهنینپ و مطصوالت
 2از جانرب فلترون   شرده م ر و ت اریف  هابررسیبپ  توجپ

 شرود مری (، ایر موضو  م رر   1972) 3( و مکنامارا1959)
 تصرمیمات اسرتراتژیک   در اریرابی باز مردیران  مشارکت کپ

 وورایف  درون در فرآینردها  و ادغرا   هاف الیت تا شده سبب

 ترا  قرارگرفترپ  موردتوجرپ  حیراتی  نق رپ  عنروان بپ بازاریابی

کروهلی   .تمایل داشتپ باشند گرایی بازار اجرای بپ هاشرکت
 برپ صرورت   را گرایری  برازار  ( اب راد 1991) 4و جاورسکی

پاسررخ  و )نشررر( توزیرر  ،جررن   تولیررد سررپ از ترکیبرری
پاسرخ    ف الیرت  مجموعرپ  دو ( اطالعرات در ال مرل عکرس )
 )اجررا( تقسری    سرازی پیراده  پاسخ و ( طراحیال ملعکس)

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

 جرن  رفتراری    سرپ  شرامل  سراختاری  ب رد  یرک  عنوانبپ را

گرروه   چند یا دو بیر هماهنگی و گراییرقیب ،گراییمشتری
سود  هدف و بلندمدت شامل  مرکن گیریتصمی  م یار دو و

در ایررر راسررتا کادوگرران و  .اسررت کرررده )درآمررد( فررر 
برریر  ایمقایسررپ یوتطلیلررتجنیررپ( 1995) 6دیررامنتوپولس

( و نارور 1991کوهیل و جاورسکی ) شدهم رفی هایمثلفپ
 کرپ  شرد  هداد   طی آن نشاناندداده انجا  (1991و اسالتر )

 وجرود  عملیراتی  و ساختاری پوشانیه  ساختار دو ایر بیر

 براه  خودشان  موردنرر مفهو  در مطققیر ایر اگرچپ. دارد

دارد   وجرود  اصلی ب د سپ کپ است آشکار اما تفاوت دارند،
 برر  با مشتری(، تمرکن مرتبط اطالعات )تولید گراییمشتری

خ پاسرر و رقیررب بررپ مربررو  اطالعررات رقیررب )تولیررد
 برپ  مربرو   شرده کسرب اطالعرات   (( و انتشارال ملعکس)

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

کپ بپ  نگرشی با دپارتمان ایوویفپ بخ  سراسر در مشتریان
 وسریلپ بپ وقت اسر  در مشتری نیازهای ها،سبب وجود آن

مورد مالحرپ  هادپارتمان درون گروهی بیر خوب هماهنگی
 ییبرازارگرا  ،با توجپ بپ موارد مرورد بررسری   .گیردمیقرار 

عملیرات   و هرا اسرتراتژی  بررای  ایمطرکرپ  نیرروی  عنروان بپ
 موردتوجرپ  (برپ ویرژه در سر ح بریر المللری     ) وکارکسب

 است. قرارگرفتپ
از ایر منرر، بازارگرایی یکی از قابلیت هرای سرازمانی   
است کپ با استفاده از خلق، توزی  و پاسخگویی برپ هروه   

نمایرد.  رکن میبازار، بر مشتریان، رقبا و تغییرات مطی ی تم
ایر قابلیت در بازارهای صادراتی بپ دلیل تالطر  و پویرایی   
بیشتر مطی ی از اهمیت باالتری برخوردار اسرت. در واقر    
در چنیر شررای ی الز  اسرت ترا سرازمان اطالعرات را از       
مشتریان صادراتی کلیدی خود و نیازهای آتی آنهرا، رقبرای   

مطی ی حراک  برر   ف ال در بازارهای صادراتی، و فشارهای 
بررازار صررادراتی همچررون  تغییرررات قررانونی، سیاسرری و    

ای از ایررر تکنولرروکیکی دریافررت نمایررد. سررپس مجموعررپ
اطالعرررات برررازار صرررادراتی، بررریر کارکنررران و دیگرررر   

گیرندگان سازمانی تسهی  گردیده تا بپ سرعت تروان  تصمی 
پاسخگویی سازمان بپ تغییرات بازار صرادراتی بهبرود یابرد.    

یر صورت قابلیت بازارگرایی در سازمان توس پ یافتپ و در ا
ایر امر بپ موفقیت سرازمان در بازارهرای صرادراتی کمرک     

 [.9]نماید می
-( بیران مری  1387در همیر راستا حسینی و همکاران )

نمایند کپ  پیچیده شدن و شدت یافتر رقابت در بازارهرای  
ا صرادراتی بر   –های تولیدی خارجی، باعث شده تا شرکت

رو شرروند کررپ برخرری از ایررر  ای روبررپمشررکالت عدیررده
هرا بررای   مشکالت ناشی از عد  توانایی یا ض ف شررکت 

توانرد موفقیرت   های بازاریابی اسرت، کرپ مری   انجا  ف الیت
 ،ر را تطت ش ا  قررار دهرد. بنرابرایر   های مورد نرشرکت

ها و منایای بازاریرابی و  های منبور با قابلیتآشنایی شرکت
توانرد  هرا مری  ها و نطروه اسرتفاده از آن  رایی و روهبازارگ

در بخ  مهمی از مشکالت صرادراتی را مرتفر  سراختپ و    
ارربخشرری هررا، جهررت بهبررود عملکرررد اینگونررپ شرررکت  

بردیر ترتیرب   [. 26]های صادراتی را افنای  دهرد  ف الیت
توجپ ویژه بیشتر م ال رات  مبانی نرری،  خاص ویژگی یک
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   صا راتی با تع یل گر  پویایی بازاربررسی تأثیر بازار گرایی صا راتی و  انش صا راتی بر عدلکر

و عملکرررد و عملکرررد  گرایرری ربررازابررر روی روابررط برریر 
 مثبت راب پ هاگناره اکثریت و باشدها میشرکت صادراتی

. در واقر  بسریاری از   کننرد مری  را نمایران  متغیرر  دو ایر بیر
مطققان م تقدند کپ بازارگرایی قابلیتی اساسی در موفقیرت  

ها ه  در بازارهای داخلی و هر  در بازارهرای بریر    شرکت
 تطقیقبر همیر اساس   .[28، 27 ،11، 11، 9] المللی است

 کند کپ اولیر فرضیپ بررسی می عنوانبپحاضر 
 صادراتی بر عملکرد صرادراتی  گرایی بازارفرضیپ اول: 

 است. مثرر شرکت

 رایر تی ی نشبار رار  ی   

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

هر    و ف رال  بازارگرایی ه  شامل کپ کلی گرایی بازارمفهو  
 پاسخگو، بازارگراییپرداختند.  ،باشدمی پاسخگو بازارگرایی

 آشرکار  کرردن نیازهرای   بررآورده  و درک منررور برپ  تالشی

 تراله  عنروان بپ ف ال بازارگرایی کپدرحالیاست.  مشتریان

 تلقری  مشرتریان  پنهران  کردن نیازهرای  برآورده و درک برای

 اسرتدالل  شدهانجا  هایبررسیگردد. ضمر اینکپ، طی می

 رقابت مستلن  آن هستند کرپ  منروربپ هاسازمان کپ نمودند

 پنهران  نیازهای جهت در مشتریان و آشکار از نیازهای فراتر

مسرتمر   طرور بپ باید سازمان حالت ایر بردارند. در گا  هاآن
بیابنرد. از   خرود  هردف  مشرتریان  بررای  جدیدی هایفرصت
-صادرات مری کنند کپ بیان میگران تطقیقبسیاری از طرفی 

تواند انف رالی یرا ف رال باشرد. صرادرات انف رالی هنگرامی        
 طرور برپ  برار کوقرت یر   هرچندگیرد کپ شرکت صورت می

انف الی بپ دلیل داشتر مطصول مرازاد برر مصررف داخلری،     
در طررف  د. نرا بپ خریداران کشرور خرارجی بفروشر    هاآن

 گیرد کرپ شررکت  صادرات ف ال هنگامی صورت میدیگر، 
 صادر کند. موردنررتصمی  بگیرد مطصوالت  را بپ کشور 
نسبت برپ   توجهیقابلدر ایر میان صادرات ف ال از اهمیت 
-در آن نیاز بپ برنامپصادرات منف ل برخوردار است چراکپ 

اسرتفاده از   طورکلیبپرینی و تمرکن بر دان ، اطالعات و 
 بردیر  برارزی نمایران اسرت.    صرورت برپ ف ال  گرایی بازار

مرواردی  با استفاده از اطالعرات و دانر  صرادراتی    ترتیب 
هرای    درک مطیط بازار هردف، شناسرایی توانرایی   همچون

                                                           
1.  Narver et al  

بالقوه بازار از طریق تطقیقات بازاریابی و تصمیمات راجر   
هرای آن،  ی، توزیر  و کانرال  گرذار متیقبپ طر  مطصول، 

مرورد توجرپ قررار    تبلیغات و ارتباطات و آمیختپ بازاریرابی  
 .[12] گیرندمی

ها و در واق  امروزه سازمان ها بپ منرور مقابلپ با چال 
نمایند تا با استفاده از بقا در شرایط مطی ی متغیر، تاله می

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

ن شررایط را بررای   ای در سازمااطالعات بپ طور قدرتمندانپ
هرا و  دوری از تهدیردها و   استفاده بیشتر و بهتر از فرصرت 

موان  مطی ی تسهیل نموده و بپ نوعی هوشمندی سرازمانی  
از طرفرری دانرر  و فنرراوری   [.31] نماینرردرا تقویررت مرری

شروند کرپ   مفاهیمی دارای ارتباطات متقابرل مطسروب مری   
 را ارتقا دهنرد  ای یادگیری سازمانیتوانند بپ طور فنایندهمی
 در واق  برخی از م ال رات حراکی از آن اسرت کرپ      [.31]

بررازارگرایی در بسرریاری از مرروارد از طریررق نرروآوری بررر   
گرذارد. ایرر نروآوری تراب      هرا تراریر مری   عملکرد شررکت 

ای های تطقیق و توس پ بروده کرپ برپ طرور فناینرده     ف الیت
ه از منجر بپ ایجاد هوشمندی نسبت بپ اطالعرات و اسرتفاد  

دان  )تطقیق و توسر پ، مشرتری، رقیرب و سرایر عوامرل      
مسیری را برای ایجاد و توسر پ نروآوری    شده و تاریرگذار(

 دآوردر فرآیندهای کسب و کار و مطصروالت فرراه  مری   
یرر سر ح از هوشررمندی و اسرتفاده درسررت از    ا [.32، 27]

هرا را در  اطالعات مطیط پیرامون، مطوریت دان  شررکت 
هرای  یر کررده و موجبرات تشرکیل شررکت    تضم بلندمدت

آورد. صادراتی با توان و منیرت رقرابتی براال را فرراه  مری     
ی و اسرتفاده از  مطرور دانر  نتایج ایر هوشمندی،  ازجملپ

ها است و اطالعات، دستیابی بپ نوآوری و ابتکار در شرکت
   .[33] کمک خواهد کرد هاآندرنهایت بپ پیشرو بودن 
تواند عاملی اساسری در  طالعات میدان  و استفاده از ا

هرا باشرد. بررای مثرال در     باال بردن توانایی نوآوری شرکت
های صادراتی دان  صادراتی ایر فرصرت را ایجراد   شرکت

نماید تا از اطالعات در جهت خلق نوآوری برای ایجراد  می
عراملی   عنوانبپنوآوری  چراکپمنیت رقابتی استفاده نمایند 

و ایجاد ارزه و منیت رقابتی پایدار  ورمنربپمه  و حیاتی 
مطسروب  هرا  شررکت  گونرپ ایرر عملکررد براالی    درنهایت
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های صادراتی های ف ال در بازارها و مطیطشرکت. شودمی 
هستند کپ همیر امرر   روروبپهایی ی با عد  اطمینانالمللریب

 بااهمیرت هرا  مطریط  گونرپ ایرر در  بازارگراییشده تا  سبب
ملی کلیدی در رفتار عوا عنوانبپطالعات توجپ بپ دان  و ا
در نرر گرفتپ شود. دانر  و اطالعرات   ها صادراتی شرکت

عامررل اصررلی برررای  عنرروانبررپهررای صررادراتی در شرررکت
ی ورود و گسرتره برپ ایرر بازارهرا عمرل      هایریگ یتصم
ی ضرروری بررای   ازیر ن یپر کنند و در بسیاری از موارد می

   .[34] باشندموفقیت در صادرات می
میل بپ کسرب  دهند کپ  ها نشان میتطقیقدر ایر راستا 

های جدید از اهمیرت بسریار براالیی    دان  جدید و مهارت
برای صادرات برخوردار است و در بسیاری از مروارد ایرر   

توانرد عملکررد   مسرتقی  مری   طرور برپ اعتقاد وجود دارد کپ 
 .[38، 37، 36، 35 ،32] دهرد قرار می ریتأرشرکت را تطت 

ها مشخص گردیرد کرپ دانر     تطقیقهمچنیر در برخی از 
قرادر اسرت ترا     نیرن  ایعراملی واسر پ   صرورت بپصادراتی 

 .[15] قررار دهرد   تأریرها را تطت عملکرد صادراتی شرکت
دومریر و سرومیر    عنروان برپ حاضر  تطقیقبر همیر اساس 
 کند کپ فرضیپ بررسی می
راتی صادراتی برر دانر  صراد    گرایی بازارفرضیپ دو : 

 است. مثرر شرکت
فرضیپ سرو : دانر  صرادراتی برر عملکررد صرادراتی       

 است. مثرر شرکت

 بار رار  ی   پو ا ی بار ر

درک تغییررات   میرنان  عنروان برپ رباتی بازار پویایی یا بی
هرا  برر روی عملکررد شررکت    مرثرر  نیروهای برازار  ازشده 

 بررازارگراییتوانررد اررررات کررپ مرری [39] شررودت ریررف مرری
هرا را ت ردیل   ی بر روی عملکرد صرادراتی شررکت  صادرات

هرایی کرپ تروان رقرابتی     نماید. در بازارهای رقابتی شررکت 
های سازمانی دارای منیت باالتری دارند، در مناب  و مهارت

هرای سرازمانی بسریار    ایر مهرارت  ازجملپباشند. رقابتی می
کاربردی در عصر حاضر، توجرپ کرافی نسربت برپ تطلیرل      

، انوا  روندها شامل روند فناوری )مطصرول،  مطیط رقابتی
تولید و غیره( در برازار، رونرد پیشررفت و توسر پ رقبرای      
موجود و بالقوه و غیرره اسرت کرپ هوشرمندی سرازمان را      

از طرفری   دهرد. ای افنای  میهای توس پنسبت بپ فرصت

هرا بهترر قرادر خواهنرد برود ترا       تطت شرایط پویا، شرکت
جررذب اطالعررات از بررازار و نیازهررای مشررتریان، سرررعت 

را  هررای عمررل در بررازار  هررا و اسررتراتژی اصررال  روه
 ت ردیل نقر    ،همچنیر .[14] و اجرایی نمایند دهیسازمان
 طرور بپپویایی بازار در بهبود عملکرد و منیت رقابتی  گری

بر همیر اسراس   .[41] است قرارگرفتپ موردبررسیمستقی  
 کند کپ بررسی میفرضیپ  چهارمیر عنوانبپحاضر  تطقیق

صرادراتی   برازارگرایی  تأریرفرضیپ چهار : پویایی بازار، 
 کند.را ت دیل می شرکتبر عملکرد صادراتی 

 تحقرقمدل مفهومی 

دهنرد کرپ در   ها در زمینپ برازارگرایی نشران مری   بررسی
گرایری،  بسیاری از تطقیقات اب اد بازارگرایی شامل  مشتری

ای مرورد م ال رپ قررار    فپرقیب گرایی و هماهنگی بیر ووی
از طرفی بازارگرایی بپ واس پ کسب اطالعات  گرفتپ است.

از مشررتریان و رقبررا منجررر بررپ کسررب اطالعررات از بررازار   
گردد شود( می)اطالعات بپ م نی چینی است کپ دانستپ می

و از طرف دیگر دان  بازار نیرن برپ واسر پ اطالعرات برپ      
کسب دان  از برازار   دست آمده از مشتریان و رقبا منجر بپ

-گیری ایر دان  است( می)دان  بپ م نی چگونگی شکل

گردد. بدیر ترتیب تلفیق بازارگرایی با مفهو  دانر  برازار   
 هرا گرردد  تواند منجر بپ بهبود پایردار عملکررد سرازمان   می
ما نین ضمر بیان اهمیت ایر موضو  بر همیر اساس  [.32]

و  تطقیرق توجپ بپ هدف ها، با در فرآیند بازارگرایی شرکت
م ال رپ بررر بازارهررای صرادراتی و پیچیرردگی و گسررتردگی   
اطالعات تاریرگذار در ایر بازارها، تاله نمودی  تا با تلفیق 

می مفاهی  مدیریت دان  برا مفراهی  برازارگرایی، از مفراهی    
برپ   هوه صرادراتی ، توزی  و پاسخگویی بپ همچون  خلق

ستفاده نمایی . ضمر اینکپ عنوان اب اد بازارگرایی صادراتی ا
توجپ بپ صادرات در صن ت خودروسازی امری غیرر قابرل   

های داخلی در کنار انکار بوده کپ توجپ بیشتر آن در شرکت
ها در ایر زمینپ ما را بپ سرمت م ال رپ   تطقیقنا کافی بودن 

 اهرداف،  برا توجرپ برپ   بدیر ترتیب  حاضر سو  داده است.
مدل در مقالپ حاضر،  یافتپپتوس های مبانی نرری و فرضیپ

 .( ارائپ گردیده است1شکل ) صورتبپ تطقیقمفهومی 
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 تحقیقمدل مفهومی  .1شکل 
 

 از اطالعرات  کسرب  بپ م نری  هوه خلق کلی، طور بپ
 سرازمانی  حافررپ  یرا  و دیگرران  تجربیرات  مستقی ، تجارب
 شناسرایی  دانر   خلق یدیکل مناب  باید ابتدا واق  است در

 یرادگیری  منررر  از اطالعرات  اشراعپ  نین هوه توزی . شود
-گونرپ  بپ است، اطالعات گذاری اشتراک بپ شامل سازمانی

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

 . گرددمی انتشار سازمانی اعضای
 برپ  قرادر  سرازمان  ترا  شرود مری  منجر نهایت در امر ایر
 آن برا  کپ موان ی بپ نسبت واکن  و سواالت بپ وییپاسخگ

 مسیر تغییر و اصال  جهت در گامی و بوده است رو بپ رو
ضمر اینکپ در ایر مردل برپ منررور     [.41، 31بردارد ] خود

 ای استفاده گردید. بررسی کامل عملکرد، از اب اد چندگانپ
 
 

 تحقیقمشخصات کلی پرسشنامه  .1جدول 
 تعد ی سو الت منبع متغرر ری ف

  بازارگرایی صادراتی 1
 (2111) 1مورای و همکاران

13 
 5         خلق هوه صادراتی 1-1
 5         توزی  هوه صادراتی 2-1
 3        پاسخگویی هوه صادراتی 3-1

  عملکرد صادراتی 2
 (2111مورای و همکاران )

9 
 3        عملکرد مالی 1-2
 3        کعملکرد استراتژی 2-2
 3        عملکرد مطصول 3-2

 6 (2112) 2لئونیدو و همکاران پویایی بازار 3
 4 (2111) 3روکساز و همکاران دان  صادراتی 4

 
 
 
 
 

                                                           
1. Murray et al  

2. Leonidou et al  
3. Roxas et al  

 دانش صادراتی

 پویایی بازار

 

 بازارگرایی صادراتی

 

 

 

 

 

 خلق هوه صادراتی

 توزی  هوه صادراتی

 پاسخگویی هوه صادراتی

 عملکرد صادراتی

 

 

 

 

 

 عملکرد مالی

 عملکرد استراتژیک

 عملکرد مطصول

1H 

 

2H 

 
3H 

 

4H 
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ایر اب اد شامل  عملکررد مرالی )کرپ برپ بررسری وضر یت       
شرکت از لطاظ مینان سود، س ح فروه و نرر  رشرد آن   

)کپ بر اهرداف اسرتراتژیک    پردازد(، عملکرد استراتژیکمی
شرررکت در بازارهررای صررادراتی ماننررد  وضرر یت رقابررت، 
موق یت استراتژیک و مینان سه  بازار جهانی تمرکرن دارد(  
و در نهایت عملکررد مطصرول )کرپ وضر یت عملکرردی      
شرکت از لطاظ تولیرد مطصروالت نوآورانرپ، مطصروالت     
جدید و نرر  موفقیرت مطصروالت شررکت در بازارهرای      

 [.9باشد ]پردازد( میالمللی میبیر

 تحقرقشناسی  ر ش

توصریفی، ازلطراظ    تطقیرق از لطاظ هردف   تطقیقایر 
هررای ، پیمایشرری و ازلطرراظ شرریوهتطقیررقهررای اسررتراتژی

پرسشرنامپ طراحری   باشد. ای میها پرسشنامپگردآوری داده
( 1گونرپ کرپ در جردول )   شده برای تطقیرق حاضرر همران   

 32بوده و در مجمرو  شرامل   « ارداستاند»شود، مالحرپ می
 سوال است.

روایی سواالت پرسشنامپ  مچنیر الز  بپ نکر است کپه
تطقیق حاضر، بپ واسر پ اسرتاندارد برودن سرواالت دارای     

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

= برپ  1ای لیکررت ) گنینرپ  7ده از طیرف  با استفاپرسشنامپ 
   اند.بندی شده= بپ شدت موافق ( مقیاس7شدت مخالف ، 

هرا، بنرا برپ    بدیر ترتیب پس از طراحی کامل پرسشنامپ
و  تطقیرق های اهداف و روه اجرایی جهت گردآوری داده

بررپ منرررور دسررتیابی بررپ اطالعررات م تبررر و قابررل اسررتناد،  
در میان مردیران و کارشناسران    صرفاًهای تطقیق، پرسشنامپ

صادراتی شرکت خودروسازی مورد م ال پ )تهران( توزیر   
. بر ایر اساس بپ دلیل اهمیرت وجرود فراکتور دانر  و     شد

طیف مطدودی از  الت،اتجربپ در فرآیند پاسخگویی بپ سو
مدیران، سرپرستان و کارشناسان واحد صرادراتی شناسرایی   

میران تمرامی خبرگران    هرا  ز توزیر  پرسشرنامپ  شده و پس ا
آوری پرسشنامپ کامل و سال  جم  81، ت داد شناسایی شده

افرنار  ها در نرر  در ادامپ نتایج تطلیل ایر پرسشنامپگردید. 
smart PLS شود.بپ طور کامل شر  داده می   

 

 ها افت 

م رادالت   یسراز مردل هرا از فرر   درقسمت تطلیل داده
و برا   2جنئری  با رویکرد روه حرداقل مرب رات   1ساختاری

برررای بررسرری الگررو  Smart PLS 2افررنار اسررتفاده از نررر 
عرالوه برر اینکرپ    اسرت.   شرده گرفترپ بهرره   تطقیقمفهومی 

ایرر  توصیپ شرده اسرت.    PLSگری با بررسی راب پ ت دیل
هرایی اسرت کرپ در    تطقیرق روه بهتریر ابنار برای تطلیل 

وزی  روابط بیر متغیرها پیچیده، حج  نمونپ اندک و ت هاآن
. ضمر آنکپ جهت سنجیدن [43] باشدمی نرمال یرغها داده

رویکررد   با حج  نمونرپ کر  و روابرط پیچیرده     روابط علّی
. [44] باشرد حداقل مرب ات جنئی روشی بسیار مناسب می

هرا  هرای حاصرل از تطلیرل داده   در ادامپ برپ بررسری یافترپ   
 شود.پرداختپ می

 توررفی رر ابی  طالعات 

در ایرر   شرده یآورجمر  های تشریح داده برای تبییر و
هرای  بپ بیران برخری ویژگری    تطقیقاز  ، ایر قسمتتطقیق
ارائررپ اطالعررات توصرریفی از متغیرهررای و  دهنرردگانپاسررخ
 شده است. اختصاص داده( 2در جدول ) تطقیق

 ارری رر ابی مدل  ند ره

یررری از پایررایی گانرردازهجهررت سررنج  برررازه مرردل 
روایری واگررا اسرتفاده گردیرد.     شاخص، روایری همگررا و   

پایایی شاخص برای سنج  پایایی درونری بروده و شرامل    
، آلفای کرونبا  و پایایی  3سپ م یار  ضرایب بارهای عاملی

هرا  است. ضمر اینکپ در تمرامی جرداول و تطلیرل    4مرکب
برای نشان دادن متغیرها از حرروف اختصرار برپ صرورت      

(، EMGصادراتی )( خلق هوه EMبازار گرایی صادراتی )
(، پاسررخگویی هرروه  EMDتوزیرر  هرروه صررادراتی )  

(، پویرایی برازار   EK( ، دانر  صرادراتی )  EMRصادراتی )
(MD( و عملکرررد صررادراتی )EP( عملکرررد مررالی )FEP ،)

(( PEP(، عملکرررد مطصررول )SEPعملکرررد اسررتراتژیک )
 استفاده شده است.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Squares (PLS) 

3. Factor loadings 

4. Composite Reliability 
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 دهندگانهای جمعیت شناختی پاسخویژگیو  تحقیقمشخصات توصیفی متغیرهای  .2جدول 
 تحقرقمشخصات توررفی متغررهای 

  نحر ف معرار مرانگرن متغرر ری ف

 37/1 16/3 بازارگرایی صادراتی 1
 41/1 81/2 خلق هوه صادراتی 1-1
 44/1 41/3 توزی  هوه صادراتی 2-1
 16/1 89/2 پاسخگویی هوه صادراتی 3-1
 39/1 18/3 عملکرد صادراتی 2
 36/1 16/3 عملکرد مالی 1-2
 37/1 31/3 عملکرد استراتژیک 2-2
 45/1 78/2 عملکرد مطصول 3-2
 41/1 21/5 پویایی بازار 3
 32/1 11/3 دان  صادراتی 4

 یهنداانهای جمعرت شناختی پاسخ  ژای
 درصد فراوانی اب اد   درصد فراوانی اب اد 

 16 13 25-35 سر  6/71 58 مرد جنسرت

 7/61 51 35-45 4/28 23 زن

  55-45 16 8/19 

55 ≤ 2 5/2 

  
سرررررررررر ح  3/17 14 تولید تخصص

 تطصیالت
 9/4 4 دیپل 

 2/6 5 دیپل فو  5/18 15 رینیبرنامپ

 1/53 43 کارشناسی 8/35 29 بازاریابی و فروه

کارشناسرررررری  8/19 16 مناب  انسانی
 ارشد

24 6/29 

 2/6 5 دکتری 6/8 7 سایر

 
 

 هاسنجش بارهای عاملی سنج 

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

[. بررسری جردول   45باشرد ] مری  4/1آن برابر و یا بیشتر از 
( بیانگر ایرر م لرب اسرت کرپ واریرانس بریر سرازه و        3)

گیرری آن سرازه   یانس خ رای انردازه  های آن از وارشاخص
تروان بیران نمرود کرپ همرپ      بیشتر بوده است و در واق  مری 

 باشند. های پرسشنامپ دارای بار عاملی مناسبی میسنجپ
اند، سرواالت  هایی کپ با عالمت )*( مشخص شدهگویپ

سررثاالت م کرروس در مطاسرربپ ارزه  م کرروس هسررتند. 
مثرال اگرر پاسرخ    ن عنروا اند )بپم کوس شده آنها وارد شده

 ای  و ...(وارد نموده 1بوده ما در مطاسبات  7مدیران 

 آلفای کر نباخ، پا ا ی ترکربی   ر   ی همگر 

آلفای کرونبا  شاخصی کالسیک برای تطلیل پایرایی و  
، باشرد یمیک سنت قوی در م ادالت ساختاری  دهندهنشان

 کپ برآوردی را برای پایرایی برر اسراس همبسرتگی درونری     
از  ترر بنرگدهد و مقدار مناسب برای آن می ارائپها م رف

 [.46باشد ]می 7/1
مطاسبپ پایایی م یار دیگری نین وجود دارد کپ  منروربپ
یلپ وسر برپ هایی را نسبت بپ روه سنتی مطاسربپ آن  برتری

( CRآلفا کرونبا  را بپ همراه دارد و بپ آن پایایی ترکیبری ) 
 شود.  یمگفتپ 
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 های مدلبارهای عاملی سنجه .3جدول 

 
 

 بار عاملی ها(ها )او  سنج  تحقرقمتغررهای 

(≥ 0/4) 

ی
ر ت

ای
ر

ی 
ر  

را
ر 

با
 

 51/1 ای ارر احتمالی تغییرات مطی یبررسی دوره خلق هوش

 73/1 ایجاد اطالعات از روندهای بازار صادراتی

 74/1 ایجاد اطالعات از نیروهای مورر بر ترجیطات مشتریان

 72/1 بررسی مداو  گرای  شرکت بپ رف  نیازهای مشتریان

 77/1 کند عمل کردن در شناخت تغییرات اساسی مطی ی )*(
 72/1 تاخیر در دستیابی پرسنل بپ اطالعات مرتبط با رقبا )*( تور ع هوش

 86/1 از بیر رفتر اطالعات مرتبط با روندهای بازار، قبل از رسیدن بپ دست تصمی  گیرندگان )*(
 86/1 تاخیر در دستیابی پرسنل بپ اطالعات مشتریان )*(

 81/1 شوند.هنگا  توزی  میدر بازار، اطالعات مشتریان، بپ 

 49/1 گیرندگان شرکت )*(ال  تصمی رقبا قبل از اط از بیر رفتر اطالعات مه  درخصوص جنب 
پاسخگو ی 

 شهو
 83/1 های رقباواکن  سری  شرکت بپ ف الیت

 84/1 پاسخ سری  بپ تغییرات قیمتی در بازار صادراتی

 84/1 پاسخ سری  بپ تهدیدات موجود در بازرهای صادراتی

ی
ر ت

ای
ر

ی 
کر

مل
ع

 

 84/1 یهای صادراتسودآوری در زمینپ ف الیت عملکری مالی
 85/1 های صادراتیمینان فروه در زمینپ ف الیت

 81/1 های صادراتیرشد فروه در زمینپ ف الیت
عملکری 

  ستر تژ ک
 85/1 پذیری جهانی شرکتبهبود وض یت رقابت

 84/1 بهبود موق یت استراتژیک شرکت در بازارهای جهانی

 83/1 بهبود وض یت سه  بازار جهانی شرکت
 82/1 افنای  ت داد مطصوالت جدید موفق در بازارهای جهانی ملکری محصولع

 81/1 موفقیت مطصوالت ف لی شرکت در بازارهای جهانی 
 82/1 وض یت نوآوری مطصوالت صادراتی در بازارهای جهانی

 82/1 تغییر زیاد ترکیب مطصوالت در کسب و کار پو ا ی بار ر

 82/1 بازاریابی در کسب و کارهای تغییر زیاد استراتژی

 84/1 تغییر زیاد استانداردهای مطصوالت در کسب و کار

 81/1 تغییر زیاد ترجیطات مشتریان در راب پ با مطصوالت 

 81/1 تغییر زیاد فناوری در کسب و کار

 75/1 تغییر زیاد ترجیطات قیمتی مشتریان از مطصوالت
 86/1 مشکل مطصوالتسال و تطویل بدونتوانایی شرکت در ار ی نش رایر تی

 81/1 کردن و رسیدگی بپ اسناد صادراتی توانایی شرکت در آماده

 82/1 آگاهی تی  فروه شرکت از بازارهای خارجی

 67/1 های صادراتیبر چال  کافی برای غلبپمهارت و دان 
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 وایی همگراگزارش معیارهای؛ آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ر .4جدول 
 (AVE ≥ 0/5) (CR ≥ 0/7) (Alpha ≥ 0/7) عنو ن یر مدل متغرر پنهان

 EM 86/1 86/1 67/1 بازار گرایی صادراتی

 EMG 74/1 83/1 51/1 خلق هوه صادراتی

 EMD 81/1 88/1 58/1 توزی  هوه صادراتی

 EMR 79/1 88/1 71/1 پاسخگویی هوه صادراتی

 EK 81/1 87/1 63/1 دان  صادراتی

 MD 89/1 92/1 66/1 پویایی بازار
 EP 87/1 88/1 71/1 عملکرد صادراتی

 FEP 78/1 87/1 69/1 عملکرد مالی

 SEP 81/1 88/1 71/1 عملکرد استراتژیک

 PEP 75/1 86/1 67/1 عملکرد مطصول

 
 

برتری پایایی ترکیبی نسبت بپ آلفرا در ایرر اسرت کرپ     
کرپ برا توجرپ برپ     م لرق، بل  صرورت برپ هرا نرپ   پایایی سازه

گررردد. هایشران بررا یکرردیگر مطاسربپ مرری  همبسرتگی سررازه 
ی بیشرتر،  بار عاملی با هاشاخصهمچنیر برای مطاسبپ آن، 
برای سنج  بهترر پایرایی،    جپیدرنتاهمیت زیادتری دارند. 

شوند. بررای پایرایی مرکرب    ی ایر م یارها استفاده میهردو
وایی همگررا  [. ر47است ] نکرشدهمناسب  7/1مینان باالی 

گیری در های اندازهم یار دیگری است کپ برای برازه مدل
شرود.  ی م ادالت ساختاری بکرار بررده مری   سازمدلروه 

( اسررتفاده از متوسررط واریررانس  1981) 1فورنررل و الرکررر 
م یاری برای اعتبار همگرا  عنوانبپرا  (AVE) شدهاستخراج
 AVE . م یراری کرپ بررای م لروب برودن     اندکردهپیشنهاد 

 باشد.می 5/1شود باالتر از یمنمای  داده 

 شدهگنارهبا توجپ بپ مقادیر آلفای کرونبا ، پایایی مرکب 
شرود تمرامی   گونرپ کرپ مشراهده مری    ( همران 4در جدول )

متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونبا  و پایایی ترکیبی 
 ایر است کپ مدل دارای دهندهنشانباشند کپ می 7/1باالی 

پایایی مناسربی اسرت. همچنریر مقردار متوسرط واریرانس       
 5/1( برای متغیرهرای پنهران براالتر از    AVE) شدهاستخراج

گیرری نیرن   هرای انردازه  است. بنابرایر روایی همگرای مدل
 باشند.م لوب می

 

                                                           
1. Fornell & Larcker 

 ر   ی   ار 

، از م یرار  یریگاندازهجهت بررسی روایی واگرای مدل 
است. بر اساس ایرر م یرار،    فورنل و الرکر استفاده گردیده

یک مدل حاکی از آن است کپ یک  قبولقابلروایی واگرای 
های دیگر ت امرل بیشرتری برا    سازه در مدل، نسبت بپ سازه

کننرد   ( بیان مری 1981های  دارد. فورنل و الرکر )شاخص
روایی واگرا وقتی در س ح قابرل قبرولی اسرت کرپ میرنان      

AVE   انس اشرتراکی بریر آن   برای هر سازه بیشرتر از واریر
بررسی ایرر   PLSهای دیگر در مدل باشد. در سازه و سازه

-( کپ خانرپ 5شود )جدول ماتریسی حاصل می یلپوسبپامر 

های ایر ماتریس حراوی مقرادیر ضررایب همبسرتگی بریر      
 مربو  بپ هر سازه است. AVEها و جذر مقادیر سازه

ر هرا و جرذ  از همبسرتگی  آمرده دسرت بپبر اساس نتایج 
AVE ( قرار 5کپ بر روی ق ر جدول )تروان  مری  شرده  داده

-روایی واگرای مدل در س ح سازه را از نرر م یار فورنرل 
 الرکر نتیجپ گرفت.

  رر ابی مدل ساختاری

ی، مردل  ریر گاندازهپس از سنج  روایی و پایایی مدل 
ساختاری از طریرق روابرط بریر متغیرهرای مکنرون، در دو      

بدیر ترتیرب کرپ    .رزیابی قرار گرفتمرحلپ جداگانپ مورد ا
گرری پویرایی   راب پ ت ردیل  ریتأردر مرحلپ اول مدل بدون 

گرر اجررا   بازار و در مرحلپ دو  مدل با ورود متغیر ت ردیل 
 گردید. 



 

12 

 31/  وره ج ی / مداره چهارمل بیست و / سا69پاییز و زمستان فصل امه راهرر ها  بازرگانی/  انشگاه ماه /   و 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24 rd Year/ No.10/ Autumn & Winter 2017-18 

 

 
 

 AVEهای مکنون و مقادیر های میان متغیرهمبستگی .5جدول 
SEP PEP MD FEP EMR EMG EMD EK   

       79/1 EK راتیدان  صاد 
      76/1 23/1 EMD توزی  هوه صادراتی 
     71/1 61/1 28/1 EMG خلق هوه صادراتی 
    84/1 38/1 52/1 29/1 EMR پاسخگویی هوه صادراتی 
   83/1 55/1 28/1 45/1 29/1 FEP عملکرد مالی 
  81/1 29/1 52/1 47/1 42/1 33/1 MD پویایی بازار 
 82/1 56/1 56/1 49/1 48/1 53/1 37/1 PEP عملکرد مطصول 
84/1 64/1 44/1 53/1 42/1 44/1 56/1 25/1 SEP عملکرد استراتژیک 

 
 

 (2Q)بینی و ضریب قدرت پیش (2R)ضریب تعیین . 6جدول 
 (EPعملکری رایر تی ) (EKی نش رایر تی ) 

 31/1 51/1 (2R)ضریب ت ییر 
 22/1 26/1 (2Q)بینی ضریب قدرت پی 

 

 

 گرهای اصلی به همراه حضور متغیر تعدیلمون فرضیه. آز7جدول 

 اربا  ر ی تعد ل اربد ن  ر ی تعد ل  

 نترج  tآماره  تخمرن نترج  tآماره  تخمرن متغرر   بست   یر متغرر مستقل 

H1 بازار گرایی صادراتی 
 

 *** 11/7 56/1 *** 25/11 63/1 عملکرد صادراتی

H2 بازار گرایی صادراتی 
 

 *** 86/3 32/1 *** 52/3 32/1   صادراتیدان

H3 دان  صادراتی 
 

 *** 71/3 14/1 ** 99/2 16/1 عملکرد صادراتی

H4 59/2 24/1 .کندپویایی بازار تأریر بازار گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی را ت دیل می ** 

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

 

 

ترتیرب در مقالرپ حاضرر از سرپ م یرار  ضرریب       بدیر 
و ضریب قردرت   (2R)، ضریب ت ییر (values-t)م ناداری 

اسرت. ضررایب م نراداری در     شرده اسرتفاده  (2Q)بینی ی پ
 ( نمای  داده شده است.2شکل )

 (2Q) برنیپرش  ضر ب قدرت  (2R)ضر ب تعررن 

از تطلیل مدل سراختاری در جردول    آمدهدستبپنتایج 
زای مردل  درون یرهرای متغرا بررای تمرامی    2R1، م یار (6)

دهرد کرپ   دهد. نتایج ایر م یرار نشران مری   نشان می تطقیق

                                                           
1. R Squares 

( برررازه مرردل سرراختاری 1998) 2م ررابق بررسرری چرریر
 منررور برپ در حد خوبی بوده است. ضمر آنکرپ   یطورکلبپ

 2Q3مدل از م یاری تطرت عنروان    بینیی پبررسی قدرت 
هرای  تطقیرق دیر منرور برر اسراس   تطلیل گردیده است. ب

( و با مالحرپ نتایج ایر م یرار در  2119و همکاران ) هنسلن
ترروان نتیجررپ گرفررت کررپ مرردل از قرردرت ( مرری6جرردول )

 برخوردار است. خوبی بینیی پ
 
 
 
 

                                                           
2. Chin 

3. Stone-Geisser criterion 
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 تحقیقنتایج پایانی مدل پیشنهادی  .2شکل 
 
 
 

گیرری و سراختاری مردل    ازهپس از برازه بخر  انرد  
کنترل برازه کلی مدل، از م یراری   منروربپحاضر،  تطقیق

استفاده گردیده است. با توجپ برپ آنکرپ    GoF1تطت عنوان 
هرای  تطقیرق  بنرا برر  باشد، فلذا می 45/1برابر  بردهنا م یار 

« قوی»( برازه کلی مدل در حد 2119) 2وتنلن و همکاران
 .  گیردیید قرار میتأمورد 

 هاآرمون فرضر 

گیرری و مردل   هرای انردازه  پس از بررسی برازه مردل 
هرای  هرا، فرضریپ  ساختاری، و داشتر برازه مناسرب مردل  

مورد آزمون قرار گرفت. لذا نتایج حاصل از ضرایب  تطقیق
 استانداردشرده ها، ضررایب  م ناداری برای هریک از فرضیپ
ررسری  هرا و نترایج ب  یپفرضر مسیرهای مربو  بپ هر یک از 

 است. شدهارائپ( 7فرضیپ، در جدول )
ها و ضرایب م ناداری برا توجرپ برپ    نتایج آزمون فرضیپ

ییرد  تأهرا مرورد   دهد کپ تمامی فرضریپ ( نشان می7جدول )
( کلیرپ فرضریات مقالرپ در مردل     2گیرد. در شکل )قرار می

است. الز  بپ نکر اسرت کرپ، برپ     شدهدادهنهایی بپ نمای  

                                                           
1. Goodness of Fit 

2. Wetzels et al  

، خروجری نرر  افرنار    تطقیرق ترر مردل   منرور بررسی دقیق
smart PLS        برپ صرورت پیوسرت در انتهرای مقالرپ اضرافپ
 گردیده است.

شرود، خروجری   ( مالحرپ می2گونپ کپ در شکل )همان
توان بپ ایر صورت مورد تفسریر  را می smart PLSافنار نر 

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

 95صادراتی را تبییر نموده و ایر روابط در س ح م ناداری 
 باشند.درصد م نادار می

درصد از تغییرات  14همچنیر دان  صادراتی بپ مینان 
عملکرد صادراتی را تبییر نموده کپ ایر تاریرگذاری نیرن در  

ضرمر  مورد تایید قررار گرفرت.   درصد  95س ح م ناداری 
اینکپ ارر ت دیل گری پویایی بازار بر راب پ بیر برازارگرایی  

 95صادراتی و عملکرد صرادراتی نیرن در سر ح م نراداری     
اسراس  بدیر ترتیرب پایرپ و    درصد مورد تایید قرار گرفت.

مبنی بر تاریرگذاری متغیرهرای برازارگرایی و    حاضر تطقیق
دان  بر عملکررد صرادراتی شررکت خودروسرازی مرورد      

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

 دانش صادراتی

1= 0/32R 

 

 پویایی بازار

 

 گرایی صادراتی بازار

 

 

 

 

 

 خلق هوه صادراتی

 توزی  هوه صادراتی

 پاسخگویی هوه صادراتی

 عملکرد صادراتی
= 0/512R 

 

 

 

 

 

 عملکرد مالی

 عملکرد استراتژیک

 عملکرد مطصول

56/0 
(00/7) 

 01/0 
(70/3) 

 

32/0 
(66/3) 

 

21/0 
(59/2) 
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 تراریر آن برر موفقیرت و عملکررد    صادراتی و  پویای مطیط 
  شرکت خودروسازی مورد م ال پ است. صادراتی

 

 ارریبحث   نترج 

بانی و تکیپ بر م تطقیقمقالپ حاضر با استفاده از ادبیات 
نرری بر اساس ایر مفهو  نگاشتپ شده است کپ  صرادرات  

برر موفقیرت    رگرذار یتأرهای مه  اقتصرادی  یکی از ف الیت
باشد، کپ مرکن توجرپ بسریاری از   ها و ملل مختلف میبنگاه

بروده اسرت. ایرر میرنان توجرپ،       گذاراناستیسمطققان و 
کررپ صررادرات در توسرر پ و  نقرر  ارزشررمندی واسرر پبررپ

 توجپقابلنماید بسیار ها و کشورها ایفا میازمانپیشرفت س
ها همواره برپ دنبرال   گردد تا شرکتاست. ایر امر سبب می

کسررررب، آمرررروزه و ترررررویج دانرررر  صررررادراتی در 
رویکردهرایی   ازجملپی مختلف خود باشند. هارمجموعپیز

باشد، بازارگرایی  مثررتواند در ایجاد دان  صادراتی کپ می
هایی کپ برای ارگرایی صادراتی با قابلیتصادراتی است. باز

آورد، ایر امکان را بپ وجود های صادراتی فراه  میشرکت
را بهترر   پویا و متالط  صرادراتی  ها، مطیطآورده تا شرکت

 بشناسند و با کسب اطالعات، هوشمندی و دان  مطروری 
تواننرد  ایرر عوامرل مری    نتیجرپ . در را درخود افنای  دهند

هرای صرادراتی را تطرت شر ا      ی شررکت عملکرد صادرات
 قراردهند. 

در سر ی گردیرد    مبانی و اصرول نرا  بررده   با توجپ بپ 
ای نمونرپ ارتبا  برا شررکت خودروسرازی مرورد م ال رپ،      

میان مدیران و کارشناسان واحد صادراتی )مستقر مناسب از 
در تهران( انتخاب گردد. کپ ب د از شناسایی افراد با تجربرپ  

حاضر قررار   تطقیقنفر از آنها مورد بررسی  81و با دان ، 
گونپ کپ در گرناره خروجری نرر     در نهایت همانگرفتند. 
شرود، تمرامی روابرط فرر      مالحرپ می smart PLSافنار 

درصد مورد تایید قرار  95شده در تطقیق در س ح اطمینان 
شرکت خودروسرازی مرورد    دهد کپنتایج نشان می گرفتند.

از اطالعرات و دانر     و کسبزارگرایی بام ال پ بپ واس پ 
تغییرررات مطی رری )تغییررر در  توانرردمرری ،مطرریط صررادراتی

ر در سرالیق مشرتریان، تغییرر در    های رقبرا، تغییر  استراتژی
برا تسرهی     های صادراتی و غیره( را درک نمروده و سیاست

رینی، های مختلف )تولید، برنامپاطالعات در میان دپارتمان

منراب  انسرانی و غیرره( شررکت قرادر      بازاریابی و فرروه،  
های مطی ی، واکن  مناسب نشران  خواهد بود بپ ایر کن 

در نتیجپ ایر امر شرکت خودروسازی مرورد م ال رپ    دهد.
یابی مناسبی را در بازارهای صادراتی برای تواند موق یتمی

خود ایجاد نمود )عملکرد استراتژیک( و با توس پ و بهبرود  
د )عملکررد مطصرول( در نهایرت    مطصوالت ف لی و جدی

ایرر امرر   توان مالی خود را تقویت کنرد )عملکررد مرالی(.    
و عملکررد   )تاریر برازارگرایی برر توسر پ دانر  صرادراتی     

مشاهده نمود. برای  توان در م ال ات گذشتپ( را میشرکت
و  (2115وانر  و میراو )  (، 2115اُزکایا و همکراران )  مثال 

 بررسرری نقرر  ویررژه   بررا (2113گررودویر و همکرراران ) 
عرالوه برر    بازارگرایی در ایجاد دان  و هوشمندی از بازار،

در  ایجراد نروآوری   مورر در خالقیرت و را  اینکپ بازارگرایی
 ارررر مثبررت ،دنرردانمطصرروالت و فرآینرردهای شرررکت مرری

هررا خصوصررا بررازارگرایی در خروجرری عملکرررد شرررکت 
سرون   کی همچنیر  .نمایندتایید میهای صادراتی را شرکت

( ضمر تاکید بر بازارگرایی در کسرب و  2115و همکاران )
فرآیند خلق، انتشرار و   آن را تاریرگذار برکارهای صادراتی، 

دانند کرپ در نهایرت   واکن  بپ دان  و هوشمندی بازار می
ضرمر   عملکرد مناسب شرکت را بپ دنبال خواهرد داشرت.  

 لئونیرردو و تئودوسرریو (،2111مررورای و همکرراران ) اینکررپ
نیررن ضررمر  (1999سرروچون و دیامررانتوپلوس )( و 2114)

، اهمیت وجرود سیسرت  اطالعراتی در بازارهرای صرادراتی     
نق  ویژه بازارگرایی را تقویت ایر سیست  اطالعراتی و در  
نتیجررپ تقویررت دانرر  از بررازار و بهبررود عملکرررد شرررکت 

  دانند.می
هرا حراکی از آن اسرت کرپ     تطقیقبا تما  ایر تفسیرها، 

بررپ جهررت مطرریط هررای برریر المللرری و صررادراتی  بررسرری
پیچیدگی و آشفتگی باالی آنها نسبت بپ بازارهرای داخلری   

[. بپ همریر  9بدون در نرر گرفتر ایر پویایی کامل نیست ]
گرری پویرایی مطریط    دلیل در ایر تطقیرق از نقر  ت ردیل   

کسب و کار در مدل استفاده شده اسرت کرپ نترایج هماننرد     
( و کوی و همکراران  2113همکاران ) های لئونیدو وتطقیق

دهرد کرپ   رد تایید قرار گرفت. ایر امر نشان مری ( مو2115)
شرکت خودروسازی مورد م ال پ ضمر عمرل برپ سیسرت     

الز  است تا روند تغییرات مطریط کسرب    جام  بازارگرایی
ترکیررب مطصرروالت، تغییررر در و کررار از منرررر  تغییررر در 
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فنرراوری، تغییررر در  ترجیطررات مشررتریان، تغییررر در رونررد
را برپ صرورت   گذاری و غیره استانداردهای، تغییر در قیمت
هرای  ضرمر گرناره   چرا کپ مداو  مورد بررسی قرار دهد.
بررسری آمارهرای توصریفی     بدست آمده از مبرانی نررری،  

مطریط کسرب و کرار در    نمونپ تطقیق نین حاکی از پویایی 
نترایج   برا قررار دادن   همچنریر  زمینپ مطیط صادراتی است.

میرانگیر  و بررسی مبانی نرری در کنار  تطقیقحاصل مدل 
هررای مرردیران و کارشناسرران صررادراتی شرررکت     پاسررخ

( 2حاضرر )جردول    تطقیرق در خودروسازی مورد م ال رپ  
شرده در   دهد کپ  در ایرر شررکت شرکاف ایجراد    نشان می
مفراهی  نکرر شرده )برازارگرایی صرادراتی، دانر        راب پ با 

( سبب گردیرده کرپ در نهایرت    بازاریی پویادرک صادراتی، 
وض یت شرکت از لطاظ عملکررد صرادراتی تطرت شر ا      
قرار گرفتپ و وض یت نامسراعدی را تجربرپ نمایرد. بردیر     
ترتیب پیشنهادهای کاربردی زیر در راب پ برا پوشر  ایرر    

 گردد شکاف کلیدی بپ شکل زیر ارائپ می
ایر  اهمیت با توجپ بپ پویایی بازارهای صادراتی و بیان -1

پویررایی در مطرریط کسررب و کررار صررادراتی شرررکت   
برپ واسر پ   ، الز  اسرت ترا   خودروسازی مورد م ال رپ 
ی از نیازهررا بررسرری دقیقرری تطقیقررات بررازار دقیررق،  

و  ، موق یررت یررابی بررازار  مشررتریان، وضرر یت رقبررا  
 از بازار بپ عمل آورد. استانداردهای مورد نیاز هر بخ 

داخلری  مجرب  از تی  انتومیضمر اینکپ در ایر مسیر 
ت برازار و  بپ منرور اتخان اصرول تطقیقرا   یا خارجی و

کسب مستمر اطالعات از بازارهرای صرادراتی اسرتفاده    
 شود.

بررا توجررپ بررپ اهمیررت بررازارگرایی در خلررق، توزیرر  و   -2
، الز  اسرت ترا   پاسخگویی بپ اطالعات و دانر  برازار  
تری  تطقیرق و   شرکت خودروسرازی مرورد م ال رپ از    

س پ قوی بپ منرور ایجراد حالرت نروآوری ف رال در     تو
ضرمر اینکرپ در مسریر ایجراد      شرکت برخوردار باشد.

 چنیر نوآوری ف الی، الز  است تا شرکت مورد نرر، با
گیری از هوه و خالقیت تمرامی منراب  درونری و    بهره

بیرونرری )کارکنرران، متخصصرران و مهندسرران( در تمررا   
شی خرود برپ نطرو    ، از همپ ورفیت دانس و  سازمانی

  مورری استفاده نماید.
شررکت   اهمیت دان  صادراتی در عملکررد صرادراتی   -3

لنو  تقویت فرهن  مبتنری   ،خودروسازی مورد م ال پ
ترر و  بر یادگیری سازمانی را برای انتشار هرچرپ سرری   

نر  و هوشرمندی میران واحردها برپ دنبرال       تر داکامل
تا برا توسر پ   برای ایر منرور الز  است  خواهد داشت.

های اطالعاتی داخلی، انتقال همیشگی اطالعات سیست 
تسرهیل   بپ مدیران و کارکنان در تما  سر و  سرازمانی  

 گردد.
خلق، انتشار و پاسخگویی بپ دان  بدون داشتر نیروی  -4

پرذیر نیرت. در نتیجرپ    انسانی مجرب و با تجربپ امکران 
بررای   مناب  انسانی توجپ گردد. آموزهبپ الز  است تا 

دریافرت  تواننرد برا   مینیروهای بازاریابی و فروه  مثال
، برپ  روز و دقیق از بازار و نیازهای مشتریاناطالعات بپ

خلق هوه در شرکت خودروسازی مورد م ال پ کمک 
نمایند. ضمر اینکپ ایر ویژگی در کنار تقویت فرهنر   

تواند منجر بپ تسهی  دانر  میران   یادگیری سازمانی می
تطقیرق و   عکس ال مرل مناسرب واحردهای    واحدها و

هرا  توس پ و تولیرد و پاسرخگویی مناسرب برپ فرصرت     
 شود.می
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