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  چکیده

المللی شدن را افزایش داده است. در این بین  ها به بین شدن تمایل شرکت رقابت شدید در بازار داخلی و جهانی
ها داشته است. هدف این پژوهش،  المللی شدن شرکت کاربرد را براي بینصادرات یکی از راهبردهایی است که بیشترین 

گري پویایی محیطی است.  المللی شدن و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با نقش تعدیل بررسی تاثیر گرایش بین
 هاي تپیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش شرک-ها توصیفی آوري داده لحاظ جمع پژوهش حاضرکاربردي و به 

ها به روش  نفر از مدیران و معاونان این شرکت 114هستند که از این میان تعداد  متوسط صادراتی در شهر تبریز و کوچک
ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه از دیدگاه  آوري داده سرشماري انتخاب شدند. براي جمع

سازي معادالت  ها از مدل اده از ضریب آلفاي کرونباخ تایید شد. براي آزمون فرضیهنظران و پایایی آن با استف صاحب
المللی شدن هم به طور مستقیم و هم از  نتایج پژوهش نشان داد که گرایش بین استفاده شد. PLS3افزار  ساختاري و نرم

المللی  پویایی محیطی رابطه بین گرایش بینها دارد. همچنین  طریق دانش صادراتی تاثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی شرکت
ها به  المللی شدن زمینه الزم را براي ورود شرکت نتایج نشان داد گرایش بین کند. شدن و عملکرد صادراتی را تعدیل می

ها  رکتالمللی شوند و با جبران کمبود منابع باعث گسترش این نوع ش کند تا آنان سریعتر بین المللی فراهم می بازارهاي بین
ها و مدیران صادراتی مورد استفاده قرار  گذاران، شرکت تواند به عنوان یک راهنما براي سیاست شود. نتایج پژوهش می می

  گیرد.
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  مقدمه
وکارهـا موضـوعی اسـت کـه در      المللـی شـدن کسـب    و بین المللی هاي بین گسترش فعالیت

 رقابـت  و اقتصـادها  شدن جهانی سریع هاي اخیر مورد توجه زیادي قرار گرفته است. روند سال
 ترغیـب  خـود  کشـور  از خارج در جایگزین هاي فرصت دنبال به را ها شرکت محیط، در شدید
ها  ترین و جذابترین روشدر این میان صادرات یکی از آسان .)(Song & Lee, 2020است کرده

بـا توجـه بـه نقـش      هـا داشـته اسـت.    المللـی شـدن شـرکت    است که بیشترین کاربرد را براي بین
صادرات در توسعه اقتصادي کشور، توجه به عملکرد صادرات و عوامل موثر بر آن بسیار حائز 

توان به این نتیجه رسید کـه   طالعات انجام شده میبا بررسی م .(Sousa et al, 2008)اهمیت است
 در کوچـک و متوسـط   هـاي  شـرکت  موفقیـت  جنبـه  مهمترین داخلی هاي شایستگی و ها قابلیت

رو شناسـایی   ازایـن  .(Knight & Cavusgil, 2004; Wu et al, 2007) اسـت  المللـی  بـین  بازارهاي
 Monteiro)ها ضروري اسـت  شرکتهاي عملکرد صادرات در مورد منابع داخلی براي  محرك

et al, 2017). المللی شدن بـه عنـوان یـک عامـل      براین اساس در این مقاله از قابلیت گرایش بین
هاي مختلف نیز بر نقش موثر آن در موفقیـت  مهم درعملکرد صادراتی یاد شده که در پژوهش

) ;al, 2015; Behyan etSørensen & Madsen, 2012 هـا تاکیـد شـده اسـت    صـادرات شـرکت  

Bagheri et al, 2019). هـاي مـوثر و مهـم در     المللی شدن یکی از راه توسعه قابلیت گرایش بین
المللـی   هـا اسـت و باعـث بهبـود عملکـرد در بازارهـاي بـین        المللـی شـرکت   توسعه اقدامات بین

 رو بررسـی رابطـه   ایـن  شود. با این حـال شـواهد تجربـی کمـی در ایـن زمینـه وجـود دارد. از        می
المللی شدن و عملکرد صادراتی، به ویژه در بازارهاي درحال توسعه مانند ایران، بـه   گرایش بین

  هاي تجربی بیشتري نیاز دارد.  پژوهش
از طرف دیگر، افزایش یادگیري و کسب اطالعات در رابطه بـا بازارهـاي هـدف، نیازهـاي     

ها براي فعالیت مـوثر در عرصـه    شرکتالمللی از نیازهاي اساسی  هاي بین مشتریان، رقبا و محیط
المللـی یـاد    هـاي بـین   جهانی است. محققان از دانش بـه عنـوان یـک عامـل کلیـدي در فعالیـت      

پذیري را افـزایش داده و باعـث ایجـاد مزایـاي رقـابتی پایـدار        تواند توان رقایت کنند که می می
هـایی کـه داراي    سـد شـرکت  ر به نظر می). Stoian et al, 2018؛ 1397شود(صنوبر و همکاران، 

هـا بـه افـزایش دانـش خـود در مـورد بازارهـاي         المللی هستند بیشتر از سایر شرکت گرایش بین
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هاي موجود دانش صـادراتی را بـه عنـوان متغیـر      المللی متعهد هستند. همچنین بیشتر پژوهش بین
آن در نقـش   ایـن در حـالی اسـت کـه بررسـی      ،(Di Fatta et al, 2019) اند مستقل بررسی کرده

المللـی شـدن و عملکـرد     تواند به درك بهتـر رابطـه گـرایش بـین     میانجی در قالب یک مدل می
المللـی   زمان گـرایش بـین   هاي اندکی به بررسی هم براین، پژوهش صادراتی کمک کند. عالوه 

هـاي ایـن    اسـاس از نـوآوري   انـد، بـراین   شدن و دانش صادراتی بر عملکـرد صـادراتی پرداختـه   
المللـی شـدن بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و بررسـی اثـر آن بـر           درنظر گرفتن گرایش بـین پژوهش 

 عملکرد با درنظر گرفتن متغیر دانش صادراتی به عنوان میانجی است.
گـرا   هـا بسـیاري از محققـان دیـدگاه منـابع      المللی شدن شرکت از سوي دیگر در بررسی بین

هـاي   بـود، در حـالی کـه اخیـرا در پـژوهش       اند که تمرکز آنان بـر منـابع داخلـی شـرکت     داشته
المللــی تاکیــد شــده  هــاي بــین مختلــف بــر نقــش راهبــردي شــرایط محیطــی در توســعه فعالیــت

اند کـه همـه    المللی با محیطی پویا مواجه ها در بازارهاي بین شرکت .)(Song & Lee, 2020است
توانـد فرصـتی را بـراي     مـی یابند. با ایـن وجـود فعالیـت در چنـین فضـایی       عوامل دائما تغییر می

ها فراهم کند تا با تعامل با نیروهاي خارجی مانند مشتریان و رقبا عملکرد خود را بهبـود   شرکت
اي در میـزان   توانـد نقـش تعیـین کننـده     رو پویایی محیطی می این . از  & Ryu, 2015)(Parkدهند

  المللی شدن بر عملکرد صادراتی داشته باشد. اثرگذاري گرایش بین
پژوهش حاضر با آزمون مدل براساس رویکرد مبتنـی بـر منـابع باعـث گسـترش ادبیـات در       

کنـد تـا درك بهتـري از عوامـل مـوثر بـر        شود و کمک می ها می المللی شدن شرکت حوزه بین
شود مطالعـات تجربـی    ها داشته باشیم. همچنین این پژوهش باعث می عملکرد صادارتی شرکت
مللـی شـدن و عملکـرد افـزایش یابـد. بنـابراین هـدف ایـن پـژوهش          ال در رابطه بین گرایش بین
المللی شدن و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی است. این مقاله بعد  بررسی تاثیر گرایش بین

هاي انجام شده در این زمینه، مـدلی را طراحـی و    از مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و پژوهش
 مبانی بعدي بخش به شرح زیر سازماندهی شده است. در دهد. ادامه مقاله مورد سنجش قرار می

 و هـا  داده تحلیـل  و پـژوهش، تجزیـه   روش ادامـه  در. اسـت  آمده پژوهش هاي فرضیه و نظري
 و پـژوهش  هـاي  یافتـه  درمـورد  بحـث  بـا  مقاله در نهایت،. شود می توصیف نتایج به دست آمده

 .رسدمی پایان به گیري نتیجه



  464 1400پاییز ، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

 پیشینه پژوهشمروري بر مبانی نظري و 
  عملکرد صادراتی

هـاي گذشـته    ها در گستره جهانی طـی سـال   رشد جهانی بازارها و افزایش مشارکت سازمان
هـا ایجـاد    هاي اخیر براي مطالعه عملکرد صادراتی شرکت اي را در پژوهش تمایل قابل مالحظه
عمـومی در بـین   توافـق   هنـوز  اما است، گسترده صادرات عملکرد مورد در کرده است. ادبیات

محققان حاصل نشده است و هیچ رویکرد منحصر به فرد براي توسعه عملکرد صـادرات موفـق   
منظور از عملکرد صادراتی این است کـه شـرکت تـا چـه      .(Di Fatta et al, 2019) وجود ندارد

 المللی محقق سازد و تا اندازه توانسته اهداف مورد نظر خود را در حوزه صادرات و تجارت بین
عملکـرد   .(Alteren  &Tudoran, 2016) بینـی شـده دسـت یابـد     انـداز پـیش   چه اندازه بـه چشـم  

صادراتی حاصل عملیات سـازمانی اسـت کـه شـامل دسـتاوردها و اهـداف داخلـی و خـارجی         
  شرکت است. 

توانـد آن   عملکرد صادراتی داراي ابعاد گوناگونی است که یک شاخص یا یک عامل نمی
باشد  اند که عملکرد صادراتی به طور طبیعی چندبعدي می محققان پذیرفته را توضیح دهد. اکثر

بـراي   .(Navarro et al, 2010) سـازي و عملیـاتی شـوند    هـاي زیـادي مفهـوم    تواند به روش و می
سنجش عملکرد صادراتی سه معیار مختلف مالی، غیرمـالی و عمـومی وجـود دارد. معیارهـایی     

عیارهاي مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دسـتیابی  چون فروش، رشد و سود از جمله م
رود. معیارهـاي عمـومی نیـز براسـاس انـواع       مـی  به اهداف از جمله معیارهاي غیرمالی بـه شـمار  

 .  (Beleska, 2014) اند متنوعی از معیارهاي عملکردي بنا شده
  المللی شدن گرایش بین

دسـت   المللـی بـه   هـا در بازارهـاي بـین    شرکتالمللی شدن به میزان درآمد یا فروشی که  بین
المللـی   به اهمیت منابع براي بـین  )1998(1. آکانگاس(Behyan et al, 2015)آورند اشاره دارد می

المللی شدن شرکت بر رویکرد مبتنی بر منابع  هایی نیز براي بین شدن اشاره کرده است. پژوهش
. در دیـدگاه مبتنـی بـر منـابع، شـرکت      (Monteiro et al, 2017; Wu et al, 2007) تاکید داشـتند 

                                                        
1 Ahokangas 
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المللـی   تواند باعث بهبود عملکرد در بازارهاي بین فردي از منابع است که می مجموعه منحصربه
المللـی شـدن    هـا بـا بـین    شـرکت  شود و سپس مزیت رقابتی پایـدار بـراي شـرکت فـراهم کنـد.     

برخـی از محققـان   شـوند.   مـی هاي خود را افزایش داده و باعث توسعه بیشتر شـرکت   توانمندي
المللـی بـه گـرایش     ومتوسـط در بازارهـاي بـین    هـاي کوچـک   اعتقاد دارند که موفقیت شـرکت 

 و کارآفرینـان  نگـرش  به المللی بین گرایش .)(Bagheri et al, 2019 المللی آنان بستگی دارد بین
گـرایش   .),Sørensen & Madsen (2012 دارد اشـاره  المللـی  بـین  هاي فعالیت به منابع اختصاص

 جدیـد  هـاي  فرصـت  فعـال  طـور  بـه  المللـی  بـین  هـاي  شرکت که است اي درجه المللی شدن بین
 المللـی  بـین  امـور  انجـام  بـراي  را مناسبی منابع و کنند می کشف خارجی بازارهاي در را تجاري
المللی شدن یک قابلیت راهبردي داخلی بـراي   گرایش بین .(Moen et al, 2016)شوند می متعهد
ها بتوانند سریعتر  تواند کمبود منابع ملموس را جبران کرده تا شرکت وکارها است که می کسب

 بـراي  را شـرکت  توانـایی  المللـی،  بـین  گرایش یک که دهد می نشان المللی شوند. مطالعات بین
   .)(Escandon et al, 2019دهد افزایش می المللی بین بازارهاي به ورود

المللـی شـدن داخلـی و گـرایش      مختلـف گـرایش بـین    جنبه دو در المللی شدن گرایش بین
 تــأثیر دیگــري بــر یــک هــر کــه اســت گرفتــه قــرار بررســی مــورد المللــی شــدن خــارجی بــین
المللــی شــدن داخلــی بــه اقــدامات  گـرایش بــین  .(Welch & Luostarinen, 1993)گــذارد مـی 

هـا   ها براي چگونگی توسعه و نحوه تخصیص منابع خاص اشاره دارد که مـدیران از آن  شرکت
کننـد.   المللی استفاده مـی  هاي خودشان براي ورود به بازارهاي بین سازي شرکت به منظور آماده

 مـدیریت  تخصصـی  هاي مهارت مانند الزم هاي قابلیت و منابع به و یا دستیابی توسعه شامل اینها
تـرین   المللـی داخلـی از ابتـدایی    گـرایش بـین  . )(Knight & Kim, 2009اسـت  پیشرفته فناوري یا

 در نفـوذ  بـه  المللی خارجی گرایش بین در سوي دیگر، ها است. المللی شدن شرکت مراحل بین
 انتخـاب  خـارجی،  شـرکاي  بـا  اتحـاد  توسـعه  ماننـد  مختلفـی  هاي راه طریق از خارجی بازارهاي

 المللـی شـدن   بـین  گسـترش  براي جدید بازارهاي یافتن همچنین و ورود هاي حالت ترین مناسب
 بـا  هـاي  شـرکت  بـه  توانـد  این نوع گرایش مـی  .(Welch & Luostarinen, 1993)شود می مربوط

 مـورد  بیشـتري  کـارایی  هـدف  بـا  را خـارجی  بازارهـاي  تـا  کند کمک محدود امکانات و منابع
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 ارزشمندي هاي فرصت داده و تشخیص را کنندگان مصرف انتظارات و نیازها دهند، قرار هدف
 جستجو و به خارجی شدن المللی به طور کلی گرایش بین .(Zhou et al, 2007)آورند بدست را

در پژوهشـی بهیـان و    .دارد اشاره خارجی مشاغل با ارتباط بهبود و خارجی بازارهاي در فروش
المللــی شــدن بــر عملکــرد صــادراتی در بــین  بــه بررســی تــاثیر گــرایش بــین )2015همکــاران(

المللـی خـارجی    هاي آنان نشان داد کـه گـرایش بـین    هاي تولیدي مالزي پرداختند. یافته شرکت
) نیـز گـرایش   2019ها دارد. از نظر بـاقري و همکـاران(   تاثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی شرکت

ومتوسـط دارد.   وکارهـاي کوچـک   المللـی کسـب   بـر عملکـرد بـین   المللی شدن تـاثیر مثبتـی    بین
هـا   توان انتظار داشت که عملکرد صادراتی شـرکت  المللی شدن می بنابراین با اتخاذ گرایش بین

  توان فرضیه زیر را مطرح کرد: افزایش یابد. براین اساس می
هـا   اتی شـرکت المللی شدن تاثیر مثبت و معنـاداري بـر عملکـرد صـادر     . گرایش بین1فرضیه

  دارد.
ها است. مـدیران بـا نـوع     کسب دانش صادراتی در گرو نوع تفکر و ذهنیت مدیران شرکت

المللی شدن شرکت شوند. مدیران  توانند هم باعث محرك و هم مانع بین تفکر و رفتار خود می
 المللی هستند براي فعالیـت مـوثر و اثـربخش در بازارهـاي     صادراتی که داراي یک گرایش بین

ــین ــتند.       ب ــش هس ــزایش دان ــات و اف ــب اطالع ــد کس ــی نیازمن ــن و  الملل ــی سورنس در پژوهش
 و گـردآوري  بـراي  بیشـتري  ظرفیـت  بـه  المللـی  بین یک گرایش که نشان دادند )2012مادسن(

 گیـري  تصـمیم  بـراي  توانـد  مـی  که شود می منجر المللی بین بازارهاي در کلیدي اطالعات تفسیر
المللـی   هایی که داراي گـرایش بـین   بنابراین شرکت .شود استفاده بازارهایی چنین به ورود براي

هستند تعهد باالیی براي کسب اطالعات جدیـد و افـزایش دانـش شـرکت در مـورد بازارهـاي       
  توان فرضیه زیر را مطرح کرد: اساس می صادراتی دارند. براین

  ها دارد. انش صادراتی شرکتالمللی شدن تاثیر مثبت و معناداري بر د . گرایش بین2فرضیه

 دانش صادراتی
هـایی   المللـی هسـتند بـا چـالش     مند به حضور در بازارهاي بین هایی که عالقه امروزه شرکت

اندکه باعث شده تا کسب اطالعات و دانش به یکی از پیش نیازهاي اساسـی بـراي ورود    مواجه
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المللی هر چه قدر عدم اطمینان باال  بینهاي  المللی تبدیل شود. در محیط و فعالیت در عرصه بین
وکارها نیاز بیشتري به دانش و آگاهی گسترده از عوامـل محیطـی دارنـد تـا بتواننـد       باشد کسب

دانـش و   .(Lengnick-Hall & Inocencio-Gray, 2013)خود را با تغییرات محیطـی تطبیـق دهنـد   
 & Vyas)در صادرات اسـت  هاي صادراتی از عوامل کلیدي براي موفقیت اطالعات در شرکت

Souchon, 2003). براینکه باعـث کـاهش ریسـک و     گیري بر اساس این اطالعات عالوه تصمیم
  ها را نیز افزایش دهد.   تواند کارایی شرکت شود، می هاي عملیاتی می هزینه

المللـی شـدن اسـت و     کسب دانش در مورد بازارهاي خـارجی محـرك مناسـبی بـراي بـین     
). دانش تجربی به دست آمـده  1397ه رقبا تمایز ایجاد کند(صنوبر و همکاران، تواند نسبت ب می

-Geldres) تواند عملکرد صادراتی شرکت را افزایش دهـد  هاي مرتبط با صادرات می از فعالیت

Weiss et al, 2016). )المللـی   ) به بررسی عملکـرد بـین  2014در پژوهشی دنیکوالي و همکاران
هـاي دانشـی خـود را بـه      هایی که دارایـی  تند. نتایج نشان داد شرکتهاي اروپایی پرداخ شرکت
 فتـا و همکـاران   المللـی فعالیـت کننـد. از نظـر دي     توانستند در سطح بـین  گرفتند بهتر می کار می

رود و تـاثیر مسـتقیمی    ) نیز دانش صاداتی عاملی مهمی در عملکرد صادراتی به شمار می2019(
) در پژوهش خود از منابع نامشهود مانند دانـش بـه عنـوان    2018بر عملکرد صادرات دارد. روا(

  هـا شـود. ابـراهیم    توانـد باعـث بهبـود عملکـرد صـادراتی شـرکت       کنـد کـه مـی    عواملی یاد می
) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دانش صادراتی تاثیر 1396پورازبري و همکاران(

المللـی   فزایش دانش شرکت در رابطه با بازارهاي بینمثبتی بر عملکرد صادراتی دارد. همچنین ا
المللی شـدن   چنین کارآمدي رابطه گرایش بین ها و هم المللی شدن شرکت باعث تسهیل در بین

  شود: هاي زیر پیشنهاد می شود. بنابراین فرضیه و عملکرد صادراتی می
  ها دارد. رکت. دانش صادراتی تاثیر مثبت و معناداري بر عملکرد صادراتی ش3فرضیه

المللــی شــدن و عملکــرد  : دانــش صــادراتی نقــش میــانجی در رابطــه گــرایش بــین4فرضــیه
  صادراتی دارد.

 محیطی                                  پویایی گريتعدیل نقش
محیطـی   پویـایی  اسـت  سـازمان  عملکرد به مربوط که خارجی محیط مهم هاي جنبه از یکی
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 تقاضـاي  در تغییـر  مشـتري،  ترجیحـات  در تغییـر  فنـاوري،  تغییـر در  محیطـی از  پویـایی . اسـت 
 پویـایی  .(Jansen et al, 2006)شـود  مـی  مشـخص  تغییـرات  بـودن  بینـی  پیش غیرقابل و محصول

 روبـرو  آن بـا  خود محیط در هاشرکت که ثباتی بی میزان و تغییر میزان محیطی عبارت است از
 بـه  نسـبت  کننـد  مـی  فعالیت پویا هاي محیط در که هایی شرکت .(Dess & Beard, 1984) هستند

 زیـرا  هسـتند،  رو روبه تالطم از بیشتري سطح با هستند، تر ثبات با هاي محیط در که هایی شرکت
 .(Jansen et al, 2006) شـوند  مـی  منسوخ بیشتري سرعت با شرکت فعلی خدمات و محصوالت

پـذیر و   ها براي فعالیت در چنین محیطـی نیـاز بـه یـک سـاختار انعطـاف       منظور شرکت براي این
   .)(Song & Lee, 2020 گیري سریع دارند ظرفیت تصمیم

بـه یـک شـرکت اجـازه      تغییـر  غیرقابـل  و نـادر  ارزش، بـا  منـابع  منابع، بر مبتنی دیدگاه طبق
 دسـت  رقـابتی  مزیـت  بـه  مـؤثر  راه یـک  از و کنـد  غلبـه  هـایی  دشـواري  چنـین  بـر  دهـد کـه   می
تواند در چنـین شـرایطی    المللی شدن می بنابراین وجود قابلیت گرایش بین .(Barney, 1991)یابد

المللـی موجـب تقویـت     به شرکت کمک کند تا با دستیابی بـه اهـداف خـود در بازارهـاي بـین     
در شـرایط غیرقابـل    عملکرد شرکت شود. براین اساس زمانی که محیط دائمـا در حـال تغییـر و   

تر خواهـد بـود.    المللی شدن و عملکرد صادراتی قوي بینی قرار دارد، رابطه بین گرایش بین پیش
المللـی   ها با توسعه ذهنیت کارآفرینانـه بـین   دلیل این امر این است که در چنین شرایطی شرکت

اند استفاده کنند و  مدهالمللی که در این شرایط به وجود آ هاي بین قادر خواهند بود تا از فرصت
المللی بهبود بخشـند. بـراین اسـاس انتظـار داریـم       از این طریق عملکرد خود را در بازارهاي بین

المللی شدن و عملکرد صادراتی را تحت تاثیر قـرار دهـد.    پویایی محیطی رابطه بین گرایش بین
سازي فنـاوري   تجاري نشان داد که پویایی محیطی رابطه بین )2015نتایج پژوهش پارك و ریو(

) نیز پویایی بـازار  2019کند. در پژوهش اسکاندون و همکاران( و عملکرد شرکت را تعدیل می
هـا شناسـایی شـده کـه      المللـی شـدن زود هنگـام شـرکت     عنوان یک محرك اصلی براي بـین  به

رسد  ظر میالمللی و عملکرد صادراتی را تعدیل کند. بنابراین به ن تواند رابطه بین گرایش بین می
اسـاس   المللی شدن و عملکرد صادراتی را تقویت کنـد. بـراین   پویایی محیطی رابطه گرایش بین

  شود: فرضیه زیر پیشنهاد می
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المللـی شـدن و عملکـرد     گـري در رابطـه گـرایش بـین     : پویایی محیطی نقش تعدیل5فرضیه
 صادراتی دارد.

  مدل نظري پژوهش
ترسـیم   1ها در شکل شـماره   ش مدل مفهومی و فرضیهبا توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوه

المللی شدن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اسـت   شده است. در این مدل گرایش بین
توانـد بـر عملکـرد صـادراتی      که هم به طور مستقیم و هم از طریـق متغیـر دانـش صـادراتی مـی     

المللی شدن از یک بعد داخلی و یا  ش بینهاي قبلی متغیر گرای تاثیرگذار باشد. در اکثر پژوهش
 بایـد المللی و افزایش کارایی  براي توسعه بینخارجی بررسی شده است. این در حالی است که 

 Bagheri) زمان از هر دو جنبه مورد توجه قرار گیرد المللی شدن به صورت هم متغیر گرایش بین

et al, 2019). المللـی شـدن در قالـب یـک متغیـر و       ینبراي این منظور در این پژوهش گرایش ب
براین، دانـش صـادراتی در نقـش میـانجی      عالوهترکیبی از هر دو بعد در نظر گرفته شده است. 

شود که این مورد پاسخ بـه فراخـوان محققـانی اسـت کـه اظهـار داشـتند در مطالعـه          بررسی می
 .(Sousa et al, 2008)عملکرد صادراتی ضروري است که متغیرهاي میـانجی نیـز بررسـی شـوند    

المللـی شـدن و عملکـرد صـادراتی در      همچنین متغیر پویایی محیطی در رابطه بین گـرایش بـین  
  گیرد.   گري مورد آزمون قرار می نقش تعدیل

  شناسیروش
هــا توصــیفی از نــوع  پــژوهش حاضــر از نظــر هــدف کــاربردي و از لحــاظ گــردآوري داده

متوسط صادراتی در شهر تبریز  و هاي کوچک شرکتپیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش 
است که طی سه سـال اخیـر صـادرات داشـتند. طبـق اعـالم اتـاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و           

شرکت صادراتی در این شـهر مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.       143)، تعداد 1398کشاورزي تبریز(
تفاده از روش سرشـماري بـه   بـا اسـ   هـا  باتوجه به پایین بودن تعداد جامعه آماري، کلیـه شـرکت  

عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین به هر شرکت یک پرسشنامه براي تکمیل در اختیار مدیران 
ها بـه صـورت الکترونیکـی و در برخـی مـوارد بـه        ها قرار داده شد. پرسشنامه و معاونان شرکت

بـانی نظـري   هاي پژوهش براي سنجش متغیرهـا ابتـدا از م   صورت حضوري توزیع شدند. مقیاس
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اي لیکرت طراحی شد. منـابع   اي استاندارد براساس طیف پنج گزینه استخراج و سپس پرسشنامه
آوري شد که بعد  پرسشنامه جمع 121آورده شده است. در نهایت تعداد  2پرسشنامه در جدول 

 تحلیـل بـر روي ایـن تعـداد انجـام      و پرسشنامه قابـل اسـتفاده بـود و تجزیـه     114از غربال کردن، 
گرفت. براي بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و خبرگـان  
در این زمینه قرار داده شد و نظرات آنان در اصالح ابـزار لحـاظ شـد. همچنـین روایـی سـازه و       

  شود.   پایایی پرسشنامه نیز مورد سنجش قرار گرفته که در ادامه به آنان پرداخته می
  

  
  
  
 
  

  . مدل نظري پژوهش1شکل
  

سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل روش مورد استفاده در این پژوهش مدل
هاي  مربعات جرئی بوده است. به علت کم بودن اندازه جامعه آماري براي آزمون فرضیه

استفاده شد. در این رویکرد ابتدا باید به بررسی برازش مدل  Smart PLS3 افزار  پژوهش از نرم
هاي پژوهش را مورد آزمون قرار دهیم. مرحله اول که همان برازش  پرداخته و سپس فرضیه

گیري، برازش مدل  مدل است خود از سه مرحله تشکیل شده است: برازش مدل اندازه
  ساختاري و برازش مدل کلی.

  ها یافته
  یت شناختی الف) توصیف جمع

هاي جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن و میزان تحصیالت حاکی از  نتایج بررسی ویژگی
درصد را نیز زنان تشکیل  11درصد) را مردان و  89آن است که اکثریت اعضاي نمونه (

 صادراتی دانش

المللی گرایش بین
 شدن

 عملکرد صادراتی

 پویایی محیطی

H1 

H2 H3 

H5 



  471 ... المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و  گرایش بین

سال است. اطالعات مربوط به   44-35درصد) بین  42دهند. سن اکثریت اعضاي نمونه ( می
درصد از آنان داراي تحصیالت فوق لیسانس و  39د نیز نشان داد که وضعیت تحصیلی افرا

  درصد اعضا زیر لیسانس بوده است.  17ها لیسانس و  درصد آن 44باالتر، 
  ها ب) توصیف شاخص

هاي توصیفی متغیرها شامل میانگین و انحراف معیار آورده شده است.  ، شاخص1در جدول
اسـمیرنوف اسـتفاده شـد.     -نیز از آزمـون کولمـوگروف   ها براي بررسی نرمال بودن توزیع داده

/.  است و ادعاي نرمـال بـودن   05خروجی آزمون نشان داد که سطح معناداري متغیرها کمتر از 
  رو توزیع تمامی متغیرهاي مدل پژوهش غیرنرمال است.  شود، ازاین متغیرهاي مدل پذیرفته نمی

 اهاي توصیفی و آزمون نرمال متغیره . شاخص1جدول

  آزمون کولموگروف اسمیرنوف  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  سطح معناداري  مقدار آماره

  /.000  /.133  /.837  78/3  المللی شدن . گرایش بین1
  /.005  /.102  /.822  34/3  . دانش صادراتی2
  /.000  /.124  /.819  86/2  . عملکرد صادراتی3

  /.003  /.105  /.733  06/3  . پویایی محیطی4
 

  گیري  ج) برازش مدل اندازه
گیري پایایی و روایی را بایـد مـورد بررسـی قـرار داد. بـراي       براي بررسی برازش مدل اندازه

 2ارزیابی پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. بـر طبـق جـدول    
حداقل مقـدار قابـل قبـول    مقدار ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها بیشتر از 

 هاي تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار هستند.   دهد سازه /. است که این نشان می7یعنی 

  . پایایی و روایی همگرا متغیرهاي پژوهش2 جدول
  منبع  روایی همگرا  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  متغیر

 & Behyan et al(2015)  /.663  /.907  /.876  المللی شدن گرایش بین
Bagheri et al(2019) 

 Di Fatta et al(2019)  /.602  /.857  /.776  دانش صادراتی
 Escandon et al(2019) & Di  /.641  /.875  /.813  عملکرد صادراتی

Fatta et al(2019) 
 Jansen et al (2006)  /.713  /.925  /.895  پویایی محیطی
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روایی واگرا محاسبه شود. براي روایـی   براي ارزیابی روایی نیز نیاز است تا روایی همگرا و
 2اسـتفاده کـردیم. برطبـق جـدول      (AVE) 1همگرا از شاخص میانگین واریانس استخراج شـده 

/. است که ایـن حـاکی از تاییـد روایـی همگـرا      5مقادیر به دست آمده براي این شاخص باالي 
 HTMT2 سـبت است. آزمون بعدي که براي سنجش روایی واگرا مـورد بررسـی قـرار گرفـت ن    

هاي  ترین شاخصی است که براي تایید روایی واگرا پژوهش جدیدترین و مهماین نسبت است. 
الرکر شده است. اگـر اعـداد موجـود در مـاتریس     -کمی معرفی شده و جایگزین روش فورنل

گیــري داراي روایــی مناســبی  تــوان گفــت مــدل انــدازه /. باشــند، مــی9ایــن شــاخص کمتــر از  
دهد که همه متغیرها در شرایط قابل قبول قرار  نشان می 3نتایج جدول  .(Hair et al, 2017)است

  دارند. 
  د) برازش مدل ساختاري  

ایم.  را مورد بررسی قرار داده Q2)( در این قسمت دو معیار ضریب تعیین و شاخص افزونگی
گـذارد. سـه    زا مـی  زا بر یـک متغیـر درون   ضریب تعیین نشان از تأثیري دارد که یک متغیر برون

معرفی  R²عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي  /. را به67/. و 33/.، 19مقدار 
اند که نتایج نشان از برازش مناسب مدل دارد. معیـار بعـدي شـاخص افزونگـی اسـت کـه        کرده

) و 2009( سازد. بـدین منظـور بـر طبـق هنسـلر و همکـاران       بینی مدل را مشخص می قدرت پیش
بینی مدل در حد متوسـط   توان نتیجه گرفت که قدرت پیش ایج به دست آمده از این معیار مینت

  ).  3(جدول به باال قرار دارد

  . روایی واگرا و برازش مدل ساختاري3جدول
  R2  Q2  HTMT  متغیر

)1(  )2(  )3(  )4(  
         -   -   . پویایی محیطی1

        /.802  /.388  /.648  . عملکرد صادراتی2
      /.673  /.495  /.129  /.238  دانش صادراتی. 3

    /.559  /.581  /.274  -   -   المللی شدن . گرایش بین4
  

                                                        
1 Average Variance Extracted 
2 Heterotrait-Monotrait Ratio 



  473 ... المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و  گرایش بین

گیري و مدل ساختاري نوبت به بررسـی بـرازش    در نهایت بعد از بررسی برازش مدل اندازه
استفاده شده است کـه توسـط    GOFرسد. براي سنجش برازش مدل کلی از معیار  مدل کلی می

  فرمول زیر قابل محاسبه است:
2RiescommunalitGOF  

 /.  به دست آمد که نشان از قدرت باالي مدل دارد.465بعد از محاسبه فرمول مقدار 
  هاي پژوهش ذ) آزمون فرضیه

گیري و برازش مدل ساختاري، به آزمون فرضـیات پـژوهش    بعد از تایید برازش مدل اندازه
پرداخته شده است. براي این منظور از ضریب همبستگی میان متغیرها و اعداد معناداري استفاده 

هـا و   باشد، نشان از صحت رابطه بین سازه 96/1که مقدار این اعداد بیشتر از  شود. درصورتی می
توان  هاي پژوهش است. و اگر مقدار ضریب مسیر این رابطه مثبت باشد می جه تایید فرضیهدرنتی

هاي پژوهش آورده شده اسـت.   نتایج فرضیه 4نتیجه گرفت که این تاثیر مثبت است. در جدول 
دهد که اثرات مستقیم متغیرهاي پـژوهش معنـادار بـوده و داراي     مقادیر به دست آمده نشان می

  ستند.   تاثیر مثبت ه

  . اثرات مستقیم متغیرهاي پژوهش4جدول
  نتیجه  عدد معناداري  ضریب مسیر  فرضیه

  تایید  24/4  /.353  عملکرد صادراتی -المللی شدن گرایش بین
  تایید  94/6  /.488  دانش صادراتی -المللی شدن گرایش بین

  تایید  42/4  /.383  عملکرد صادراتی - دانش صادراتی
  

براي آزمون فرضیه چهارم پژوهش که داراي متغیر میانجی است از آزمـون سـوبل اسـتفاده    
شده است. براي به دست آوردن ضریب مسیر فرضیه چهارم حاصل ضـرب بـین ضـریب مسـیر     
رابطه بین متغیر مستقل با میانجی و ضریب مسیر رابطه بین متغیر میانجی بـا وابسـته محاسـبه شـد     

اسـت در نتیجـه تـاثیر     29/3ست آمد. از طرفی مقدار آماره آزمون سـوبل  /. به د187که مقدار  
المللـی شـدن از طریـق     متغیر میانجی دانش صادراتی معنادار است. بنـابراین متغیـر گـرایش بـین    

دانش صادراتی تاثیر مثبت و معناداري بر عملکرد صادراتی دارد و فرضیه چهارم پژوهش تایید 
 شود.  می
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  گري پویایی محیطی لر) بررسی اثر تعدی
گري ابتدا نیاز است که روایی و پایـایی مـدل مـورد ارزیـابی قـرار       براي بررسی نقش تعدیل

گیرد که این موارد در مراحل قبلی صورت گرفت. بعد از اطمینان از تایید روایی و پایایی مـدل  
ا مـورد سـنجش   توان اثر تعدیلی را در مدل وارد کرده و ضریب مسیر و مقـادیر معنـاداري ر    می

قرار داد. باتوجه به نتایج به دست آمـده از نـرم افـزار، ضـریب همبسـتگی ایـن رابطـه در سـطح         
) است. این ضریب نشـان دهنـده    = t 80/2) و عدد معناداري ( = β 166/0درصد  ( 95اطمینان 

المللـی شـدن و عملکـرد صـادراتی      اثر تعدیلی مثبت پویایی محیطی بر رابطـه بـین گـرایش بـین    
دهد که این رابطه معنادار بوده و در نتیجه فرضیه پنجم پژوهش  نشان می tاست. همچنین مقدار 

  شود.  تایید می
)براي سنجش میزان اثر تعدیلی از شاخص اندازه اثر 

2f /.، 02استفاده شده اسـت. مقـادیر    (
  به ترتیب بیانگر اثر کوچک، متوسط و بزرگ است.  2f/.  براي 35/. و 15

 

2

2 2

2 

   

 1  

R Rincluded exf cluded
R included





 

/. به دست آمد، بنابراین پویایی محیطی اثر تعدیلی قوي بـر رابطـه   615بعد از محاسبه مقدار 
 المللی شدن و عملکرد صادراتی دارد.  گرایش بین

 گیري   بحث و نتیجه
المللـی شـدن  و دانـش صـادراتی بـر       رایش بـین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گـ 
المللـی   گري پویایی محیطی در رابطه گرایش بین عملکرد صادراتی است. همچنین نقش تعدیل

المللی شدن  شدن و عملکرد صادراتی بررسی شده است. فرضیه اول به بررسی تاثیر گرایش بین
/. است که نشـان از یـک   353ه پردازد. ضریب مسیر این رابط ها می بر عملکرد صادراتی شرکت
المللی شدن و عملکرد صادراتی است و با توجه به عـدد معنـاداري    رابطه مثبت بین گرایش بین

المللـی شـدن موجـب ارتقـاء      توان ادعـا کـرد کـه اتخـاذ گـرایش بـین       است می 24/4که مقدار 
 همسـو اسـت  شود. نتایج به دست آمده با تحقیقـات پیشـین نیـز     ها می عملکرد صادراتی شرکت

Knight & Kim, 2009; Sørensen & Madsen, 2012; Escandon et al, 2019)(.  بنابراین داشتن
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المللـی را   هـاي موجـود در بازارهـاي بـین     ها فرصـت  شود تا شرکت المللی باعث می گرایش بین
ومتوسـط بـه دلیـل     هـاي کوچـک   ها استفاده کنند. شرکت تشخیص داده و به طور مناسب از آن

المللی شـرکت   توانند با تقویت گرایش بین هایی مواجه هستند که آنان می د منابع با چالشکمبو
المللی شدن بر دانش صادراتی را مـورد   این کمبود را جبران کنند. فرضیه دوم تاثیر گرایش بین

/. اسـت کـه نشـان از یـک رابطـه مثبـت بـین        488دهد. ضریب مسیر ایـن رابطـه    آزمون قرار می
دهـد   نشـان مـی   94/6المللی شدن و دانش صادراتی دارد و از طرفی عدد معنـاداري   گرایش بین

المللـی شـدن تـاثیر معنـاداري بـر دانـش صـادراتی دارد، در نتیجـه فرضـیه دوم           که گرایش بـین 
الملل هستند نیاز دارند  هایی که داراي یک گرایش و ذهنیت بین شود. شرکت پژوهش تایید می
دید بـراي ورود بـه بـازار را بررسـی کننـد؛ بـراین اسـاس آنـان انگیـزه          هاي ج تا اطالعات و راه

هاي بازار جدید باشـند. داشـتن    هاي نوآورانه و فرصت گیرند تا به صورت فعال به دنبال ایده می
کنـد تـا دانـش الزم را کسـب کـرده و       هاي صادراتی کمـک مـی   این ذهنیت به مدیران شرکت

هاي مدیریتی پیشـرفته،   تواند آشنایی با مهارت ین دانش میسریعتر خود را با محیط وفق دهند. ا
 هاي به روز باشد.  کسب اطالعات در مورد مشتریان، رقبا و یا آشنایی و استفاده از فناوري

در فرضیه سوم به بررسی تاثیر دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی پرداختیم. ضریب مسـیر  
ن دو متغیر وجود دارد و با توجه به عدد معناداري که دهد که رابطه مثبتی بین ای /. نشان می383

توان نتیجه گرفت که دانش صادراتی تاثیر معناداري بر عملکرد صـادراتی   است می 42/4مقدار 
شود. بنابراین با کسب دانش صادراتی،  ها دارد و در نتیجه فرضیه سوم پژوهش تایید می شرکت
المللی افزایش دهند. تحقیقات انجام شـده   رهاي بینتوانند عملکرد خود را در بازا ها می شرکت

  ابـراهیم ، Rua, 2018; Geldres-Weiss et al, 2016)کنـد  هـا پشـتیبانی مـی    قبلی نیـز از ایـن یافتـه   
هـاي صـادراتی بـا توجـه بـه وجـود        ).  کسب دانش بـراي شـرکت  1396پورازبري و همکاران، 

رو  المللـی امـروزي حیـاتی اسـت. از ایـن      رقابت شدید و عدم اطمینان محیطی در بازارهاي بـین 
هـا و ریسـک    کنند تا بـا کسـب اطالعـات و افـزایش دانـش خـود، چـالش        ها تالش می شرکت
هاي شرکت را کـاهش داده تـا از ایـن طریـق عملکـرد خـود را بهبـود بخشـند. بنـابراین           فعالیت
بـارتی بـا بـه دسـت     آوري اطالعات یا به ع هایی که سعی داشته باشند با استفاده از جمع شرکت



  476 1400پاییز ، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

هــاي دیگــر زمینــه را بــراي ورود خــود بــه بازارهــاي   آوردن تجربــه مشــابهی از ســوي شــرکت
هـایی دارنـد کـه نسـبت بـه       شک توانمندي باالتري نسبت به شـرکت  المللی مهیا نمایند بدون بین

  توجه هستند.  اطالعات موجود در بازار بی
المللـی شـدن و عملکـرد     گـرایش بـین  فرضیه چهارم نقش میانجی دانـش صـادراتی را بـین    

نقـش میـانجی    29/3/.  و عـدد معنـاداري   187صادراتی مورد سـنجش قـرار داد. ضـریب مسـیر     
المللـی و عملکـرد صـادراتی را تاییـد کـرد. بـه عبـارتی         دانش صادراتی بین رابطه گـرایش بـین  

هـا   شـرکت المللی شدن از طریق دانش صادراتی باعث افـزایش عملکـرد صـادراتی     گرایش بین
مطابقـت   )(Toften, 2005شود. این با پـژوهش  شود در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش تایید می می

 دارد که معتقد است دانش صادراتی به صورت غیرمسـتقیم بـر عملکـرد صـادراتی تـاثیر دارد.     

المللـی شـدن و    گري پویایی محیطی را در رابطـه بـین گـرایش بـین     فرضیه پنجم نیز نقش تعدیل
/. مویـد ایـن مطلـب اسـت کـه      166دهد. ضریب مسـیر   صادراتی مورد بررسی قرار می عملکرد

نشان از تاییـد   80/2پویایی محیطی اثر تعدیلی مثبت در این رابطه دارد. از طرفی عدد معناداري 
) همسـو اسـت. در نتیجـه پویـایی     2019این فرضیه دارد که با پـژوهش اسـکاندون و همکـاران(   

المللی شدن و عملکـرد صـادراتی دارد. بنـابراین     در رابطه گرایش بینگري  محیطی نقش تعدیل
وکارهـا بایـد توانـایی ادراك محیطـی خـود را توسـعه داده و نظـارت کامـل بـر           مدیران کسـب 

  وکار داشته باشند.  تغییرات در فضاي کسب

  پیشنهادها
پیشـنهاد   هـا  هـاي اول تـا چهـارم بـه مـدیران شـرکت       براساس نتایج به دست آمده از فرضـیه 

المللی، با ایجاد تعهـد مسـتمر    هاي بین شود که ضمن تخصیص منابع الزم براي شروع فعالیت می
هــاي  رفتــار کارکنـان را در راســتاي ماموریـت شــرکت و فعالیـت    ،المللــی شـدن  نسـبت بــه بـین  

المللی هدایت کنند. بایستی فرهنگـی در داخـل سـازمان تـرویج یابـد کـه بـه ایـن نگـرش و           بین
هـایی، کارکنـان انگیـزه الزم را بـراي      ا ارزش بیشتري داده شود و با فراهم کردن مشـوق رفتاره

هـاي آموزشـی    المللی داشته باشند. در این بین برگـزاري دوره  هاي بازار بین دنبال کردن فرصت
  شود. مرتبط با برنامه صادراتی شرکت براي آموزش و تقویت نیروي انسانی توصیه می
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هایی که همواره به دنبال یـادگیري و   انش صادراتی، آن دسته از شرکتبا توجه به اهمیت د
المللــی خواهنــد بــود. بنــابراین بــه  کســب اطالعــات هســتند قــادر بــه فعالیــت در بازارهــاي بــین

شود که براي حضور موثر در بازارهـاي صـادراتی قبـل از هـر      هاي صادراتی پیشنهاد می شرکت
ا و نیازهاي مشتریان به طـور دقیـق بررسـی شـود و هرگونـه      اقدامی اطالعات بازار، اقدامات رقب

شـود   هـا پیشـنهاد مـی    گیري براساس آن موارد صورت گیرد. همچنین به مدیران شرکت تصمیم
المللـی زمینـه    هاي بین همکاري با شرکاي خارجی را توسعه دهند تا با تعامل و ارتباط با شرکت

ملکـرد در بازارهـاي صـادراتی فـراهم کننـد. بـر       الزم را براي کسب دانش مورد نیاز و بهبود ع
هـا دانـش    مبناي نتیجه فرضیه پنجم، با توجه به پویایی بازارهاي صادراتی الزم است تـا شـرکت  

خود را نسبت به تغییرات به وجود آمده از جمله تغییر در ترجیحات و سالیق مشـتریان و رونـد   
هـاي رقبـا و    وي مناسـبی در برابـر فعالیـت   فناوري افزایش دهند تا از این طریـق بتواننـد پاسـخگ   

  کنندگان باشند.  تقاضاي مشتریان و مصرف
با توجه به ادبیات پژوهش متغیرهاي مختلفی وجود دارد که بر عملکرد صـادراتی اثرگـذار   

اند. در این پژوهش بیشـتر بـر رویکـرد منبـع      هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته
شود  ها تاکید شده است. از این رو به سایر پژوهشگران توصیه می ود شرکتمحور و منابع نامشه

هاي خارجی و منـابع مشـهود ماننـد منـابع      تا با در نظر گرفتن متغیرهاي دیگري در حوزه قابلیت
  انسانی و تکنولوژي، اثرات آنان را بر عملکرد صادراتی شرکت مورد آزمون قرار دهند. 

  هاي پژوهش محدودیت
ــا محــدودیت  در راســت شــوند. از  هــایی مواجــه مــی  اي انجــام هــر پژوهشــی، پژوهشــگران ب

المللـی شـدن و کمبـود     توان به جدیـد بـودن متغیـر گـرایش بـین      هاي این پژوهش می محدویت
هـاي   هاي پژوهش تنهـا از شـرکت   شده در این حوزه اشاره کرد. داده هاي داخلی انجام پژوهش

هاي ایـران را بـا مشـکل     پذیري نتایج به کل شرکت میمآوري شده که امکان تع شهر تبریز جمع
شود از نتـایج ایـن پـژوهش بـا احتیـاط اسـتفاده شـود.         سازد و بر این اساس توصیه می مواجه می

  دهد.   ها و صنایع مختلف، اعتبار بیرونی نتایج را افزایش می همچنین آزمون این مدل در بخش
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