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 تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی 

  های پویاقابلیت نقش میانجیتبیین با 

  3آذرنوش انصاری ،2آبادیدولتحسین رضائی ،1*هانیه قادری

  28/40/1044دریافت: تاریخ 
 24/46/1044: اریخ پذیرشت

  چکیده
الیت بازرگانی حیاتی در اقتصاد ملی کشورها رشد سریعی داشته و در دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یک فع

ها را در بازارهای صادراتی بیشتر کرده روند جهانی شدن بازارها، اهمیت زیربنایی درک رفتار و عملکرد شرکت
است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش 

جامعه آماری پژوهش این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی انجام شده است. های پویا است. ی قابلیتمیانج
به  1936و  1931های های صادراتی استان اصفهان است که در سالشرکتو صادرات  مدیران ارشدشامل 

گیری انجام نشده و جامعه نهبه دلیل محدود بودن اندازه جامعه، نمواند. عنوان نمونه یا برگزیده انتخاب شده
آوری و به های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآماری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. داده

 دهدتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می Smart PLS3افزار شیوه مدلسازی معادالت ساختاری در نرم
برداری بازار صادراتی، پژوهش های پویای اکتشاف و بهرهو قابلیتسرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی 

های اکتشاف براین، قابلیتعالوهمثبت دارد.  پذیری در تولید اثرگرایی صادراتی و انعطافو توسعه، کارآفرینی
در پژوهش ، گذارد. برخالف انتظارگرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت میبازار صادراتی و کارآفرینی

و پژوهش های قابلیت تأثیر .تأثیر منفی بر عملکرد صادراتی داشته است برداری بازار صادراتیبهره قابلیت حاضر،
  نیز بر عملکرد صادراتی مورد تأیید قرار نگرفته است.در تولید  پذیریتوسعه و انعطاف

 

برداری بازار صادراتی، اکتشاف پویا، بهرههای ، عملکرد صادراتی، قابلیتسرمایه اجتماعی :های کلیدیواژه

 .گراییبازار صادراتی، کارآفرینی

 JEL:  L26, M31, M31, M31, L25, E22بندی طبقه
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  مقدمه
ای های بازار و مزایای مالیاتی انگیزهها به منظور دستیابی به رشد، سود، بقا و استفاده از فرصتشرکت

د. همچنین فشارهای رقابتی، قرار گرفتن در مجاورت با مشتریان قوی برای بهبود عملکرد صادراتی دارن
نماید. توسعه صادرات تنها به افزایش های مازاد، آنها را وادار به توسعه صادرات میالمللی و ظرفیتبین

تری را به عنوان یک شود، بلکه نقش مهمدرآمد ارزی از طریق صادرات کاال و خدمات محدود نمی
(. 1933خاصی، آبادی و علیتوسعه در اقتصاد ملی و جهانی بر عهده دارد )رضایی دولت استراتژی رشد و

در دو دهه گذشته، صادرات رشد سریعی داشته و روند جهانی شدن بازارها، اهمیت زیربنایی درک رفتار و 
در بهبود ها را در بازارهای صادراتی بیشتر کرده است. فقدان توجه الزم به عوامل مؤثر عملکرد شرکت

اندازد ها را به خطر میشود، جایگاه شرکتعملکرد صادراتی سبب کاهش سطح صادرات و سودآوری می
از این رو پژوهشگران  (.1936و اثرات مخربی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت )فیاض و علیپور، 

پور اند )ابراهیمیاتی تأکید نمودهای حمتعددی به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی به عنوان مسأله
 (.1936ازبری و همکاران، 

، به منظور معرفی عوامل مربوط به 1364های تجاری از دهه ها پیرامون عملکرد صادراتی بنگاهپژوهش
از آن زمان، عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی از (. 1931صادرات موفق آغاز شد )رستگار و همکاران، 

که ریشه در نظریه   1عملکرد -اجرا -بررسی شده است؛ از جمله چارچوب ساختارهای مختلف دیدگاه
های ای و دیدگاهها و سرمایه اجتماعی، پارادایم رابطهسازمان صنعتی و اقتصاد خرد دارد، دیدگاه شبکه

ژوهش (. در پ2416 ، 9پینهو و پرینگو  2419، 2های سازمانی )بلومر و همکارانمبتنی بر منابع و قابلیت
با توجه به افزایش  های پویا به این موضوع پرداخته شده است.حاضر، از منظر سرمایه اجتماعی و قابلیت

اند ها بدون توجه به ملیت، اندازه یا نوع صنعت دریافتهرقابت و آشفتگی روند تجاری، تقریبا تمامی شرکت
 رقبا حتی و خصوصی هایبخش دولت، کنندگان،تأمین مشتریان، با روابط از ایشبکه که بدون تشکیل

(. پژوهشگران نیز به 1930توانند به اهدافشان در بازارهای صادراتی دست یابند )مصلح و سعیدی، نمی
المللی و دستیابی به های بینها و سرمایه اجتماعی نشأت گرفته از آن برای توسعه فعالیتاهمیت شبکه

ها فاقد توانایی الزم (. بسیاری از شرکت2416ینهو و پرینگ، اند )پعملکرد صادراتی مطلوب اذعان داشته
در امر بازاریابی صادراتی هستند و هزینه مبادله ورود آنها به بازارهای صادراتی باال است. برای این 

ها، سرمایه اجتماعی به مثابه دارایی ارزشمندی است که بدون آن، ورود به بازار خارجی برای آنها شرکت
دهد در شرایط فعلی ایران، به دلیل تحریم و این، مشاهدات میدانی نشان می بر. عالوهمیسر نیست

گیرد. در ، مبادالت خارجی بدون تضمین و بر اساس اعتماد شکل میاعتبار اسنادیمحدودیت در گشایش 
  صادرات حضور یابند که به منبع سرمایه اجتماعی دسترسیاند در هایی توانستهشرایط، شرکتاین 
 اند. تداوم حضور آنها در بازارهای صادراتی نیز به سرمایه اجتماعی شکل گرفته میان آنها و داشته

(. به طور کلی، سرمایه اجتماعی که از 1930های خارجی بستگی داشته است )رضاپور و امیری، شرکت

                                                                                                                             
1. Structure- conduct- performance 

2. Bloemer et al. 

3. Pinho and Prange 
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ی است و کسب گیرد سازوکار مفیدی برای تبادل دانش و یادگیرشبکه روابط صادرکنندگان نشأت می
برداری از آن را برای صادرکنندگان های جدید و بهرهو شناسایی فرصت دانش در مورد بازارهای صادراتی

رود سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی تأثیر داشته (. بنابراین انتظار می2416کند )پینهو، تسهیل می
ایه اجتماعی و عملکرد صادراتی متناقض های تجربی مربوط به رابطه بین سرمنتایج پژوهشباشد، اما 

(. وجود نتایج متناقض ممکن است به دلیل حضور 2416، پینهو، 2416، 1و همکاران )پرسوتی است
رو بررسی سازوکار تأثیرگذاری سرمایه متغیرهای میانجی باشد که مورد غفلت واقع شده است. از این

 تری است.های بیشاجتماعی بر عملکرد صادراتی مستلزم پژوهش
های بازار ها برای تأمین نیازمندیهای الزم، توانایی شرکتاز طرفی دیگر، فقدان منابع و قابلیت

(.               2411شود )پینهو، و در نتیجه باعث افت عملکرد صادراتی میکند اتی را محدود میصادر
رو هستند. بهال تغییر روو کارهای صادراتی با رقابت شدید جهانی و محیط به سرعت در حکسب 

عدم ثبات شرایط اقتصادی به ویژه نوسانات نرخ ارز،  ها ودلیل وجود عواملی مانند تحریمهمچنین، به 
محیط بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی به شدت متالطم است و صادرکنندگان برای فعالیت 

(. 1938نوری و همکاران، رو هستند )قاضیبههای زیادی رودر چنین محیطی با عدم اطمینان و چالش
های صادراتی وابسته نیست، های شرکتموفقیت در چنین محیطی تنها به پورتفولیوی منابع و قابلیت

ها به صورت پیوسته است که از آن به بندی مجدد منابع و قابلیتبلکه مستلزم خلق، اصالح و صورت
شد دانشی که به تدریج از (. در گذشته تصور می2416پرینگ،  )پینهو و شودهای پویا تعبیر میقابلیت

کند، اما های پویا را فراهم میآید، امکان توسعه قابلیتدست میطریق تجربه حضور در بازار خارجی به
     های پویا در برای توسعه قابلیتها و سرمایه اجتماعی توجه پژوهشگران به اهمیت شبکه بعدها

ای سرمایه اجتماعی موجود در روابط شبکه(. 2411)پینهو،  شدالمللی جلب بین ر بازارهای فعال دشرکت
کند که از طریق مبادالت بازار قابل دستیابی امکان دسترسی به اطالعات، دانش و منابعی را فراهم می

 (.2416)پینهو و پرینگ،  کندهای پویا کمک مینیست و به این وسیله به توسعه قابلیت
های پویا و متعاقب ها و سرمایه اجتماعی در توسعه قابلیتهای قبل، نقش شبکهه در پژوهشاگرچ 

 با تمرکز بر بازار داخلی صورت گرفتهها آن بهبود عملکرد بررسی شده، اما بیشتر این پژوهش
های به طوری که پژوهش(، 2418و همکاران،  2و رودریگو آالرکان 1931طهماسبی و همکاران، )شاه

کنندگان و رقبای ربوط به سرمایه اجتماعی ناشی از شبکه روابط صادرکنندگان با مشتریان، تأمینم
است. در حوزه صادرات به دلیل فاصله زیاد جغرافیایی و فرهنگی  اندکخارجی و عملکرد صادراتی بسیار 

ر روابط گیری سرمایه اجتماعی دها، سرمایه اجتماعی اهمیت بسیاری دارد، اما شکلبین شرکت
-های خارجی نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری نسبت به روابط آنها با شرکتصادرکنندگان با شرکت

بررسی سازوکار تأثیرگذاری سرمایه های داخلی است. به دلیل پیچیدگی بیشتر روابط تجاری خارجی، 
ه دلیل اینکه بین بهای بیشتری است. از طرفی دیگر، اجتماعی بر عملکرد صادراتی نیازمند پژوهش

                                                                                                                             
1. Pressuti et al. 

2. Rodrigo- Alarcon 
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اند اظهار نموده (2418) 1های پویا اتفاق نظر وجود ندارد، آلفورد و دوانپژوهشگران در مورد ابعاد قابلیت
های پویا با توجه به زمینه مورد مطالعه، شناسایی و بررسی شود. بهتر است در هر پژوهشی، ابعاد قابلیت

( 1کند: ژوهش حاضر دو هدف کلی را دنبال میپ در راستای پر کردن شکاف پژوهشی مشاهده شده،
را  کنندگان و رقبای خارجیناشی از شبکه روابط صادرکنندگان با مشتریان، تأمینتأثیر سرمایه اجتماعی 

برداری بازار های پویای اکتشاف و بهره( نقش میانجی قابلیت2بر عملکرد صادراتی بررسی نماید و 
 را مورد بررسی قرار دهد. پذیری در تولیدگرایی صادراتی و انعطافرینیو توسعه، کارآف صادراتی، پژوهش

ها هایی که به موفقیت شرکتبه عنوان قابلیت( 2424) و همکاران قادریهای مذکور، در پژوهش قابلیت
 .کند، شناسایی شده استدر بازارهای صادراتی کمک می

 مبانی نظری پژوهش

  ملکرد صادراتی پرداختهعهای پویا و نظری سرمایه اجتماعی، قابلیتدر این بخش، به بررسی مبانی 
 شود.می

 سرمایه اجتماعی بیرونی
اعتماد  وای از هنجارها های روابط متقابل، مجموعههای اجتماعی، سیستمسرمایه اجتماعی به شبکه

)افجه و کند ی اعضا فراهم میشود که امکان استفاده از منابع یکدیگر را براها گفته میمیان افراد یا گروه
گیرد. در حالی . سرمایه اجتماعی سازمان در قالب دو دسته درونی و بیرونی قرار می(1934محمودزاده، 

زمان است، سرمایه اجتماعی که سرمایه اجتماعی درونی دربردارنده ارتباطات بین فردی در داخل سا
در این پژوهش، سرمایه  .گیردای دیگر را دربرمیهروابط با افراد خارج از سازمان و سازمانبیرونی 

باشد. د نظر میکنندگان و رقبای خارجی ماجتماعی ناشی از شبکه روابط صادرکنندگان با مشتریان، تأمین
اند ای سرمایه اجتماعی مطرح کردهای و شناختی برسه بعد ساختاری، رابطه( 1338) 2ناهاپیت و گوشال

شود سرمایه ساختاری به الگوی ارتباطات بین کنشگران اطالق می (.2411 و همکاران، 9)پاراریکوئنا
  ای است کههای بعد ساختاری، پیوندهای شبکهترین جنبهیکی از مهم .(2411و همکاران،  0)ویلنا
سرمایه  (.2412)پاراریکوئنا و همکاران، دهنده شدت و بسامد روابط بین کنشگران در شبکه است نشان
شود که در اثر تکرار تعامالت بین کنشگران ایجاد ه اعتماد، تعهد، احترام و دوستی گفته میای برابطه

های معانی مشترک میان کنشگران سرمایه شناختی نیز به منابعی که مظاهر، تفاسیر و سیستم .شودمی
  (.2411)ویلناو همکاران، شود کند، اطالق میایجاد می

  های پویاابلیتق

های پویا به عنوان مکمل دیدگاه مبتنی بر منابع در تالش برای توضیح دیدگاه قابلیت 1334در دهه 
بر اساس این دیدگاه، منشأ برتری رقابتی، های به سرعت در حال تغییر ارائه شد. مزیت رقابتی در محیط

                                                                                                                             
1. Alford and Duan 
2. Nahapiet and Ghoshal 

3. Parra-Requena 

4. Villena    
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و تلفیق و  در اختیار داشتن منابع با ارزش و کمیاب نیست، بلکه قابلیت سازمان برای دستیابی به منابع
و  1)تئودوسیوای متناسب با محیط بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است کارگیری آنها به شیوهبه

وکارها باید به صورت پیوسته منابع و ( کسب1331)2به اعتقاد تیس، پیسانو و شوون. (2412همکاران، 
ندی مجدد و تجدید نمایند. این همگام شدن با تغییرات محیطی، سازگار، پیکرب برایهای خود را قابلیت

 (.1938)بلوچی و همکاران، های پویا پذیرفته شده است اظهارات به عنوان مفهوم جهانی قابلیت
       (2418)آلفورد و دوان  اند.های پویا برشمردهرای قابلیتپژوهشگران مختلف، ابعاد متفاوتی ب

ها و پیکربندی مجدد برداری از فرصتها، بهرهشناسایی فرصتهای پویا را دربردارنده سه بعد قابلیت
را  های انطباق، جذب و نوآوریشامل قابلیت سه بعد (2418) رودریگوآالرکان و همکاراناند. دانسته منابع

کننده، ای، یکپارچههای آستانهقابلیت( 2416)پینهو و پرنگ اند. های پویا در نظر گرفتهبرای قابلیت
سه بعد  (2410) 9لین و وواند. های پویا مطرح نمودهرا به عنوان ابعاد قابلیت ثبتافزا و تخریب مارزش

نیز در  (2411)اند. پینهو منابع را بررسی کرده های یادگیری، تلفیق و پیکربندی مجددقابلیتشامل 
ی و طهماسبشاهبرداری را مطرح کرده است. های اکتشاف و بهرهپژوهشی نظری، مفاهیم قابلیت

ها، هوشمندی رقابتی قابلیت یادگیری سازمانی، گرایش کارآفرینانه، قابلیت ایجاد قابلیت( 1931)کاران هم
اند. با توجه به عدم های پویا در صنعت ساختمان در نظر گرفتهو اعتبار برند شرکت را به عنوان قابلیت

یت توجه به زمینه مورد مطالعه، اهم (2418)های پویا، آلفورد و دوان اتفاق نظر در مورد ابعاد قابلیت
قادری و همکاران کیفی اند. با توجه به نتایج پژوهش های پویا را خاطرنشان ساختههنگام بررسی قابلیت

و پذیری در تولید، پژوهش برداری بازار صادراتی، انعطافهای پویای اکتشاف و بهرهقابلیت ،(2424)
کند. در پژوهش ها در بازارهای صادراتی کمک میقیت شرکتگرایی صادراتی به موفتوسعه و کارآفرینی

 شود.های مذکور بررسی میحاضر، قابلیت

 برداری بازار صادراتیهای اکتشاف و بهرهقابلیت 
مطرح شد و اهمیت آن در  1331در سال  0برداری برای اولین بار توسط مارچمفاهیم اکتشاف و بهره

های دیگر گرفت. پس از آن، پژوهشگران این مفاهیم را در حوزه یادگیری سازمانی مورد تأکید قرار
های سازمانی، توسعه محصول جدید و تئوری سازمان مورد وکار شامل بازاریابی، استراتژی، قابلیتکسب

برداری و اکتشاف را به حوزه مفاهیم بهره (2411)پینهو . (2419و همکاران،  1)لیسبوااستفاده قرار دادند 
ها، برداری به معنی توسعه دانش موجود در مورد قابلیتای پویا بسط داده است. قابلیت بهرههقابلیت
ها، محصوالت و بازارهای فعلی شرکت است. قابلیت اکتشاف به توسعه دانش جدید در مورد فناوری
اتی به برداری بازار صادربهرهبه طور مشابه،  .شودها، محصوالت و بازارهای جدید اطالق میقابلیت

شود. اکتشاف بازار صادراتی نیز به معنی تقویت دانش مربوط به بازارهای صادراتی فعلی شرکت گفته می

                                                                                                                             
1. Theodosiou  

2. Teece, Pisano and Shuen 
3. Lin and Wu 

4. March 

5. Lisboa 
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)لیسبوا ها و بازارهای صادراتی جدید و خلق دانش جدید در این زمینه است وجو برای یافتن فرصتجست
 .(2419و همکاران، 

 و توسعهقابلیت پژوهش 
برداری از آن برای دستیابی به توانایی شرکت برای توسعه دانش فنی و بهرهقابلیت پژوهش و توسعه به 

. (2410و همکاران،  1)کیشود اهداف تجاری، مانند توسعه محصوالت یا فرایندهای جدید اطالق می
پژوهش و توسعه نقش مهمی در اکتساب دانش، انتقال و استفاده از آن دارد. قابلیت پژوهش و توسعه از 

های علمی و فنی خاص گیری اکتشافی و مبتنی بر آزمایش، به خلق دانش سازمانی در زمینهطریق یاد
کند و امکان استفاده از دانش جدید را در فرایندهای سازمانی و تولید محصوالت جدید فراهم کمک می

 .(2412و همکاران،  2)کوکوگلوکند می

 پذیری در تولیدقابلیت انعطاف

تأمین تقاضای  برایها و منابع تولید در تولید به توانایی مدیریت زیرساختپذیری قابلیت انعطاف 
دهنده توانایی تولید محصوالت مختلف، تغییر طرح محصول پذیری نشانشود. انعطافمشتریان گفته می

تولید  در پذیری. قابلیت انعطاف(2419و همکاران،  9)رودریگزهای مختلف است و توانایی تولید در حجم
پذیری در تولید بلیت واکنش به بازار متغیر در حداقل زمان و هزینه نیز تعریف شده است. انعطافقا

سازد تا بتوانند سطوح تولید را به سرعت تغییر دهند، محصوالت جدید را با سرعت ها را قادر میشرکت
در  .(1983، پور و مرادی)حاجیتوسعه دهند و با سرعت بیشتری به تهدیدهای رقابتی پاسخ دهند 

رو شدن با تقاضاهای متغیر، نیاز به متمایزسازی بازارهای صادراتی به دلیل عدم اطمینان باال، روبه
پذیری در تولید بسیار حائز (، انعطاف2419و همکاران،  محصوالت و توسعه محصوالت جدید )رودریگز

  اهمیت است.

 گرایی صادراتیکارآفرینی

های شرکت مربوط گیری، اقدامات و روالی استراتژیک، سبک تصمیمگیرگرایی به جهتکارآفرینی 
یی صادراتی را گراینیکارآفرباشد. بنابراین، پذیری میاست و دربردارنده ابعاد پیشگامی، نوآوری و ریسک

المللی از طریق ارائه محصوالت، های بینتمایل شرکت برای دنبال نمودن پیشگامانه فرصت»توان می
، 0بیسیبو و آباهو)آهیمتعریف نمود « رایندهای نوآورانه بدون توجه به ریسک مربوط به آنخدمات و ف

2419).  

 عملکرد صادراتی

به میزانی که اهداف اقتصادی و راهبردی »اند پژوهشگران در تعریف عملکرد صادراتی اظهار داشته
ی و اجرای استراتژی بازاریابی ریزشرکت در رابطه با صادرات محصول به بازار خارجی از طریق برنامه

                                                                                                                             
1. Qi 
2. Kocoglu 

3. Rodriguez 

4. Ahimbbisibwe and Abaho  



  7ـــــــ ـــــ....  نقش میانجیتبیین با  تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی

. با توجه به اینکه عملکرد (2410، 1)روکسو« گویندشود، عملکرد صادراتی میصادراتی حاصل می
ای های سازمانی درگیر بوده و از ابعاد و جوانب مختلف قابل بحث است، سازهها و نهادهصادراتی با ستاده

توان آن را با استفاده از یک ، به طوری که نمی(1931)رستگار و شعبانی، شود چند بعدی محسوب می
برای ارزیابی عملکرد صادراتی از معیارهای اقتصادی، غیر اقتصادی و شاخص واحد سنجید. به طور کلی، 

مربوط به فروش، سود و سهم بازار های اقتصادی به سه دسته معیارهای شود. معیارعمومی استفاده می
مربوط به محصول، بازار و غیر اقتصادی دربردارنده معیارهای رهای شوند. معیاصادراتی تقسیم می

از موفقیت یا شکست فعالیت  مدیرانمعیارهای متفرقه و عمومی است. معیارهای عمومی نیز به ادراک 
 . (2410)روکسو، شود صادراتی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده مربوط می

  های پژوهشتوسعه فرضیه

  ی بیرونی و عملکرد صادراتیسرمایه اجتماع
کنندگان خارجی به دلیل حضور مستقیم در بازار، دانش ضمنی بازار را در اختیار دارند. در مشتریان و تأمین

یی برای دسترسی صادرکنندگان به اطالعات مربوط به هاکانالنتیجه تعامالت اجتماعی قوی با آنها، 
همچنین سرمایه  (.2412)پاراریکوئنا و همکاران،  کندایجاد می انهای بازار و تقاضای مشتریفرصت

شود، امکان دستیابی کنندگان و مشتریان خارجی ایجاد میکه از طریق رابطه با تأمیناجتماعی 
وسیله کند. به این صادرکنندگان به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت در بازار صادراتی را فراهم می

طح باالی سرمایه اجتماعی یابد. از طرفی دیگر، سجاری مشترک افزایش میاحتمال دستیابی به اهداف ت
شود که یری پیوندهای قوی میگشکلکنندگان خارجی باعث صادرکنندگان و مشتریان و تأمینبین 

همکاران،  )پرسوتی ودهد را کاهش میینه مبادله و نیاز به نظارت رسمی طلبی، هزریسک فرصت
ایه اجتماعی جایگزینی برای قراردادهای رسمی و سازوکارهای نظارتی پر هزینه رو، سرماز این. (2416

رود سرمایه اجتماعی بر به لحاظ نظری انتظار میبنابراین،  المللی است.مرتبط با مبادالت تجاری بین
 ازهای تجربی در این زمینه متناقض است. اما نتایج پژوهش عملکرد صادراتی تأثیر مثبت داشته باشد،

نشان داده است که سرمایه اجتماعی موجود در روابط  (2416)پرسوتی و همکاران  پژوهشجمله نتایج 
این  (2416)اما در پژوهش پینهو  صادرکنندگان و مشتریان خارجی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد،

ماعی بر عملکرد صادراتی ها، تأثیرگذاری سرمایه اجترابطه تأیید نشده است. با توجه به نتایج این پژوهش
 ای به صورت زیر بیان کرد:توان فرضیههای بیشتری است. بنابراین، مینیازمند پژوهش

  دارد. مثبتفرضیه اول: سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی تأثیر 

 برداری و اکتشاف بازار صادراتی های بهرهسرمایه اجتماعی بیرونی و  قابلیت
رو هستند، با و متوسط که با محدودیت منابع روبههای کوچک ویژه برای شرکتبازار به مندتحلیل نظام

ها برای دستیابی به اطالعات بازارهای این شرکت ،ریسک بازگشت سرمایه همراه است. در نتیجه

                                                                                                                             
1. Roxo  
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ر د. زمانی که (2411و همکاران،  1)دریش مبتنی بر اعتماد خود متکی هستند صادراتی، بیشتر به روابط
سرمایه اجتماعی شکل بگیرد،  کنندگان و رقبای خارجیشبکه روابط بین صادرکنندگان و مشتریان، تأمین

کاهش طلبانه توسط طرف دیگر ترس آنها از بروز رفتارهای فرصت کنند،ها به یکدیگر اعتماد میشرکت
بدون نگرانی از  ها، شرکتبنابراین یابد.تمایل آنها برای ارتباطات باز و تبادل اطالعات افزایش می و

اینکه ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار گیرند، اطالعات استراتژیک بازار را در اختیار 
رقبا، مشتریان و  ،بازار صادراتی در نتیجه، اطالعات مربوط به محیط (.2412دهند )پینهو، یکدیگر قرار می

گیرد. سرمایه اجتماعی ختیار صادرکنندگان قرار میهای خارجی در ااز طریق شرکتهای تجاری فرصت
بخشد، نه تنها قابلیت صادرکنندگان برای توسعه دانش مربوط به بازارهای صادراتی فعلی را بهبود می

دهد بلکه دانش مربوط به بازارهای صادراتی جدیدی که شرکت قصد ورود به آنها را دارد، نیز افزایش می
های تجاری و سرمایه اند شبکهاظهار داشته (2419) 9ایبرهارد و کریگ. (0241و همکاران،  2)ماستین

 .کنداجتماعی ناشی از آن امکان دستیابی به اطالعات جدید و متنوع مربوط به بازار خارجی را فراهم می
اذعان  ( نیز2416) 0جین و جانگمند بازار قابل دستیابی نیست. وجوی نظامطریق جست این اطالعات از

های جدید، ورود آنها به بازارهای ها برای شناسایی فرصتها از طریق کمک به شرکتاند شبکهاشتهد
 کند.سازی آنها را تسریع میالمللیصادراتی جدید و در نتیجه فرایند بین

 برداری بازار صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه دوم: سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت بهره
 سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت اکتشاف بازار صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه سوم: 

 پذیری در تولیدسرمایه اجتماعی بیرونی و قابلیت انعطاف
اطالعاتی و دانشی شرکت نقش  اند که منابعاذعان داشتهبه طور کلی ( 2413) 1مونتیرو و همکاران

ها، تجهیزات و یادگیری در مورد فناوریچنین، کند. همهای پویا ایفا میدر توسعه قابلیتمهمی 
های صادراتی را برای تولید انواع مختلف محصوالت، تغییر در فرایندهای جدید تولید، توانمندی شرکت

پذیری در و قابلیت انعطاف کندهای مختلف تقویت میطرح محصوالت در صورت لزوم و تولید در حجم

ها در شبکه ( روابط شرکت2411) 6بزرا و بورینی .(2419و همکاران، )رودریگز  بخشد تولید را بهبود می
رودریگوآالرکان و  اند.ها مطرح نمودهرا به عنوان یکی از منابع یادگیری و تبادل دانش بین شرکت

و اکتساب دانش بین شرکتی سرمایه اجتماعی امکان یادگیری اند ( نیز اذعان داشته2418) همکاران
پذیری در تولید تأثیر بر قابلیت انعطافسرمایه اجتماعی رود انتظار می. بنابراین کندیضمنی را فراهم م
   مثبت داشته باشد.

 پذیری در تولید تأثیر مثبت دارد.فرضیه چهارم: سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت انعطاف
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  9ـــــــ ـــــ....  نقش میانجیتبیین با  تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی

  و توسعهسرمایه اجتماعی بیرونی و قابلیت پژوهش 
روز رسانی توسعه مستلزم دسترسی به منابع، جذب دانش خارجی و به و های پژوهشتوسعه قابلیت

( به نقش سرمایه 1338ناهاپیت و گوشال ). (2411، 1)محمود و همکاران پیوسته دانش فنی شرکت است
ها در آن شود که شرکتسرمایه اجتماعی باعث ایجاد محیطی میاند. اجتماعی در تبادل دانش اشاره کرده

کنند، در نتیجه تمایل آنها برای درگیر شدن در مبادالت اجتماعی و تبادل دانش و یاحساس امنیت م
(. سرمایه اجتماعی بر فرایند کلی اکتساب دانش تأثیر 2411یابد )دریش و همکاران، اطالعات افزایش می

  یکند. دانش ضمنی خارجی که از طریق سرمایه اجتماعگذارد و انتقال دانش ضمنی را تسهیل میمی
)رودریگو آالرکان و همکارن، دارد  های پژوهش و توسعهآید، نقش مهمی در توسعه قابلیتدست میبه

کند، بلکه از طریق تسهیل سرمایه اجتماعی نه تنها امکان دسترسی به  دانش فنی را فراهم می (.2418
توسعه کمک  وهای پژوهش دسترسی به دانش عمومی که مکمل دانش فنی است، به توسعه قابلیت

هایی برای توسعه کند. در صورت وجود سرمایه اجتماعی قوی، مشتریان خارجی از طریق پیشنهاد ایدهمی
های آتی صنعت، به توسعه قابلیتعات مربوط به روندهای محصوالت جدید و همچنین ارائه اطال

های توسعه محصوالت کنندگان خارجی نیز ممکن است در فرایندکنند. تأمینو توسعه کمک می پژوهش
جدید همکاری کنند و به حل مشکالت تکنیکی شرکت کمک کنند. حل مسأله به صورت مشترک تبادل 

)محمود و کند و توسعه را تسهیل میهای پژوهش دانش ضمنی و پیچیده و در نتیجه توسعه قابلیت
های بین سازمانی ست شبکه( نیز نشان داده ا2411نتایج مطالعات محمود و همکاران ) .(2411همکاران، 

 توسعه دارند. و های پژوهشیتقابلنقش مهمی در توسعه 

   و توسعه تأثیر مثبت دارد.فرضیه پنجم: سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت پژوهش 

 گرایی صادراتیسرمایه اجتماعی بیرونی و کارآفرینی
کند. انش و منابع خارجی ایفا میهای صادراتی به دسرمایه اجتماعی نقش مهمی در دستیابی شرکت

های کارآفرینانه همچنین سرمایه اجتماعی دسترسی صادرکنندگان به اطالعات جدید و شناسایی فرصت
وسیله امکان نوآوری و بر عهده گرفتن و بدین  (2418)رودریگوآالرکان و همکاران، کند را تسهیل می

تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران  (2411) 2لیو و لی د.هدهای پر ریسک را قبل از رقبا افزایش میفعالیت
گرایی بررسی کردند. نتایج پژوهش را بر کارآفرینی گردشگریی کوچک و متوسط در حوزه وکارهاکسب

 شود.گرایی سازمان مینشان داد سرمایه اجتماعی از طریق بهبود مدیریت دانش باعث ارتقای کارآفرینی
  را مطرح کرد:  توان فرضیه زیربنابراین می

  گرایی صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه ششم: سرمایه اجتماعی بیرونی بر کارآفرینی

 

 

                                                                                                                             
1. Mahmood et al. 

2. Liu and Lee  
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 برداری بازار صادراتی و عملکرد صادراتیهای اکتشاف و بهرهقابلیت
محور، اهمیت دانش بازار افزایش های اخیر، به دلیل گذر از اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد دانشدر دهه

دهد و به مدیریت فته است. دانش بازار عدم اطمینان ادراک شده در بازار خارجی را کاهش مییا
کند. از جمله مزایای دیگر دستیابی های مربوط به بازار خارجی و سازگار شدن با آن کمک میپیچیدگی

یش کیفیت توان به افزا، میبرداری بازار صادراتی()قابلیت اکتشاف و بهره به دانش بازار خارجی
ای اثربخش اشاره کرد محصوالت، اثربخشی هزینه و تأمین نیازها، انتظارات و الزامات مشتریان به شیوه

روز بازار، به تقویت روابط با مشتریان خارجی و دستیابی به اطالعات به .(2419)لیسبوا و همکاران، 
اتی و تغییر ترجیحات مشتریان های صادراتی در ردیابی روندهای در حال ظهور در بازار صادرشرکت

کند. شناخت نیازهای مشتریان خارجی، ریسک بالقوه عدم انطباق بین آنچه در بازار خارجی کمک می
ها دهد. این موضوع به شرکتکند را کاهش میصادراتی مورد نیاز است و محصولی که شرکت تولید می

تریان، ارائه ارزش جدید به مشتریان و برتری های مشبرای توسعه محصوالتی مطابق با نیازها و خواسته
( نشان 2410نتایج پژوهش ماستین و همکاران ). (2411)لیسبوا و همکاران، کند یافتن بر رقبا کمک می

های موجود در بازار را فراهم برداری سریع از فرصتدانش بازار خارجی امکان شناسایی و بهرهداده است 
 نتایج مطالعات لیسبوا و همکارانکند. بود عملکرد صادراتی کمک میوسیله به به سازد و بدینمی

برداری بازار صادراتی هر دو برای بقا و موفقیت شرکت اکتشاف و بهره نیز حاکی از آن است که( 2419)
به بهبود بازده فعلی  ،ضروری هستند. توسعه دانش مربوط به بازارهای صادراتی فعلی و استفاده از آن

کند. اکتساب دانش مربوط به بازارهای جدید نیز باعث ایجاد تنوع در پورتفولیوی میشرکت کمک 
گذاری در بازارهای بکر را های جدید و سرمایهشود، امکان شناسایی فرصتبازارهای صادراتی شرکت می

شاف بازار برداری و اکتکند. بنابراین بهرهنتیجه بقای بلند مدت شرکت را تضمین می دهد و درافزایش می
 .کندمدت و همچنین موفقیت بلند مدت کمک میها در دستیابی به اثربخشی کوتاهصادراتی به شرکت

 برداری بازار صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه هفتم: قابلیت بهره
 فرضیه هشتم: قابلیت اکتشاف بازار صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.

 پذیری در تولید و عملکرد صادراتیلیت انعطافقاب
پذیری به عنوان امروزه به دلیل افزایش شدت رقابت و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت، انعطاف

وکارها برای رویارویی با شرایط رقابتی متغیر و دستیابی به مزیت ای برای توانمندسازی کسبوسیله
ها در بازار صادراتی با عدم اطمینان باال و تقاضاهای شرکترقابتی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

      رو هستند. در چنین محیطی، در صورتی که میزان سفارش مشتری تغییر کند، قابلیتمتغیر روبه
کند، همچنین تغییر در پذیری در تولید ضمن حفظ کارایی، امکان تغییر حجم تولید را فراهم میانعطاف

)رودریگز سازد پذیر مید محصوالت متنوع و جدید مطابق با خواسته مشتری را امکانتولی برایخط تولید 
پذیری در تولید در افزایش فروش و سهم بازار صادراتی بدین ترتیب، قابلیت انعطاف . (2419و همکاران، 

      تأثیر  ،(2419)در پژوهش رودریگز و همکاران  شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی نقش دارد.
  پذیری در تولید بر عملکرد صادراتی مورد تأیید قرار گرفته است.انعطاف
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 پذیری در تولید بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه نهم: قابلیت انعطاف

 توسعه و عملکرد صادراتیو قابلیت پژوهش 

  ی صادراتی کمک هاکند و به شرکتقابلیت پژوهش و توسعه امکان تولید دانش جدید را فراهم می
کند از طریق توسعه محصوالت جدید و استفاده از فرایندهای جدید، محصوالت خود را متمایز سازند. می

شود. به دلیل اینکه ارائه محصوالت جدید با عملکرد نوآورانه باعث وفاداری مشتریان به شرکت می
یابد. همچنین، ی شرکت افزایش میهای باالتر هستند، سودآورمشتریان وفادار مایل به پرداخت قیمت

    کند. قابلیت پژوهش و توسعه امکان بهبود کیفیت محصوالت و افزایش سهم بازار را فراهم می
  مندیشود نیز، امکان بهرههای فرایندی که از طریق قابلیت پژوهش و توسعه محقق مینوآوری
)کیم و کند بی به عملکرد بهتر را فراهم میهای صادراتی از مزیت هزینه پایین و در نتیجه دستیاشرکت

سازی المللیو توسعه در فرایند بینپژوهش  های قبل، به اهمیت قابلیتدر پژوهش. (2418، 1همکاران
اند قابلیت پژوهش اظهار داشته (1331) 2ها و دستیابی به مزیت رقابتی اشاره شده است. ژائو و لیشرکت

و رشد صادرات تأثیر مثبت دارد. به طور مشابه، نتایج پژوهش کاسیمان و  و توسعه بر تمایل به صادرات
ها برای صادرات و حجم و توسعه بر تصمیم شرکتنشان داده است قابلیت پژوهش  (2411) 9گولوکو

های ( در شرکت2424نتایج پژوهش لیو و همکاران ) .(2411و همکاران،  0)رن صادرات تأثیر مثبت دارد
ها از نظر قابلیت پویای پژوهش و توسعه در سطح نشان داده است هر چه شرکتنیز ن تولیدی در چی

  یابند.به مزایای عملکردی بهتر دست می ،باالتری قرار داشته باشند، در صورت توسعه محصوالت جدید
 و توسعه بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت داشته باشد.رود قابلیت پژوهش انتظار می ،بنابراین

 و توسعه بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.رضیه دهم: قابلیت پژوهش ف

 گرایی صادراتی و عملکرد صادراتیکارآفرینی
های بازار را قبل از رقبا شناسایی کنند و از طریق ارائه سازد فرصتها را قادر میگرایی شرکتکارآفرینی

نتیجه موفقیت خود  دست آورند و درر صادراتی را بهمحصوالت نوآورانه قبل از رقبا، سهم بزرگتری از بازا
را در بازار صادراتی تضمین نمایند. صادرات نسبت به فعالیت در بازارهای داخلی با ریسک بیشتری همراه 

هایی که با ریسک نسبتاً زیادی همراه ها برای درگیر شدن در فعالیتگرایی تمایل شرکتاست. کارآفرینی
ی سودآور و دستیابی به سود بلند هافرصتبرداری از وسیله امکان بهره هد و بدینداست را افزایش می
بر روی  (2419)بیسیبو و آباهو نتایج پژوهش آهیم .(2419بیسیبو و آباهو، آهیم)کند مدت را فراهم می

صادراتی بر عملکرد  گراییکارآفرینیمتوسط در اوگاندا نشان داده است  وکارهای کوچک وکسب
 صادراتی تأثیر مثبت دارد. 

 گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.فرضیه یازدهم: کارآفرینی

                                                                                                                             
1. Kim et al. 
2. Zhao and Li  

3. Cassiman and Golovko  

4. Ren 
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 1توان مدل مفهومی پژوهش را به صورت شکل با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، می
 نشان داد.

 

 
 

   . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

 وهششناسی پژروش

جامعه پیمایشی است.  -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات، توصیفی
های تولیدی صادراتی استان اصفهان است شرکت مدیران ارشد و بازاریابی صادراتی آماری پژوهش شامل

به عنوان  بر اساس معیارهای مشخص، توسط سازمان توسعه تجارت 1936و  1931های که در سال
ها از طرف اتاق بازرگانی اصفهان در لیست شرکتاند. شدهو معرفی صادرکننده نمونه یا برگزیده انتخاب 
گیری انجام نشد و جامعه به دلیل محدود بودن اندازه جامعه، نمونهاختیار پژوهشگران قرار گرفته است. 

شده در میان مدیران ارشد و توزیعپرسشنامه  110آماری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. از 
شرکت برگشت داده شد. برای سنجش  12پرسشنامه از  30شرکت، در مجموع  18بازاریابی صادراتی 

پاراریکوئنا و  ( و2411) پاراریکوئنا و همکاران هایهای صادراتی، از پرسشنامهسرمایه اجتماعی شرکت
ای استفاده شد: بعد ساختاری )شش گویه(، رابطه گویه بدین شرح 24شامل سه بعد و ( 2412)همکاران 

استاندارد  )هشت گویه( و شناختی )شش گویه(. الزم به ذکر است به منظور متناسب نمودن پرسشنامه
دست آمد، تغییراتی در سرمایه اجتماعی با بستر مطالعه، بر اساس بازخوردی که از پیش آزمون به

سرمایه 

اجتماعی 

 بیرونی
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بر حسب ضرورت اضافه شد. بر اساس پرسشنامه لین و  های جدیدیپرسشنامه ایجاد شد و گویه
، عملکرد صادراتی دربردارنده دو بعد مالی و راهبردی در نظر گرفته شد و هر بعد با (2410) همکاران

های پویا، از نتایج پژوهش قادری و همکاران گیری قابلیتاستفاده از سه گویه سنجیده شد. برای اندازه
های اکتشاف بازار صادراتی و این صورت که برای سنجش هر یک از قابلیتاستفاده شد. به  (2424)

برداری بازار صادراتی و های بهرهقابلیتچهار گویه استفاده شد. هر یک از  پذیری در تولید، ازانعطاف
گرایی صادراتی کارآفرینیقابلیت پژوهش و توسعه نیز با استفاده از پنج گویه سنجیده شد. همچنین، 

پذیری با استفاده از پنج پذیری، پیشگامی و نوآوری در نظر گرفته شد. ریسکدارنده سه بعد ریسکدربر
گویه و ابعاد پیشگامی و نوآوری نیز هر یک با استفاده از سه گویه سنجیده شد. از مقیاس طیف لیکرت 

 ها استفاده شد. گیری سنجهای برای اندازهپنج نقطه

   های پژوهشیافته 

   های مورد مطالعهکتتوصیف شر

بر حسب تعداد کارکنانی که به صورت تمام وقت در شرکت مشغول به کار هستند،  هاشرکتاندازه 
در  ی مورد مطالعههاگزارش شده است. شرکت 1ی آنها در جدول صنعت فعالیت، سن و تجربه صادرات

، درصد( 8/19ایی )شیمی ،درصد( 8/19درصد(، نساجی ) 1/13درصد(، فلزی ) 1/20صنایع غذایی )
مشغول به فعالیت درصد(  11درصد( و سایر ) 0/6درصد(، تجهیزات الکتریکی ) 0/1محصوالت معدنی )

نفر کارمند  211تا  141بین  درصد آنها 1/18 نفر کارمند و 1444ها بیش از شرکت درصد 1/13اند. بوده
اند. همچنین، تجربه رصد( سن داشتهد 1/01سال ) 14تا  21ها، بین . بیشترین تعداد شرکتاندداشته

 درصد( بوده است. 1/21سال ) 11تا  11درصد( و  3/91سال ) 14تا  6ها بین صادراتی بیشتر شرکت

  های صادراتی مورد مطالعه. توصیف شرکت1جدول 

 درصد تجربه صادراتی درصد سن شرکت درصد اندازه شرکت درصد صنعت فعالیت

 16 سال 1تا  1بین  1/1 سال 1تا  1بین  6/3 نفر 14کمتر از  1/20 غذایی

 3/91 سال 14تا  6بین  6/14 سال 14تا  6بین  8/19 نفر 14تا  11بین  1/13 فلزی

 1/21 سال 11تا  11بین  9/21 سال 11تا  11بین  11 نفر 144تا  11بین  8/19 نساجی

 1/11 سال 24تا  16بین  1/11 سال 24تا  16بین  1/18 نفر 211تا  141بین  8/19 شیمیایی

 3/10 سال 14تا  21بین  1/01 سال 14تا  21بین  11 نفر 144تا  211بین  0/1 محصوالت معدنی

تجهیزات 
 الکتریکی

   8/19 سال 14بیشتر از  9/1 نفر 1444تا  141بین  0/6

     1/13 نفر 1444بیشتر از  11 سایر

 

 آزمون مدل مفهومی پژوهش
های پژوهش، از روش مدلسازی معادالت ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه

(PLS) ها در این رویکرد شامل دو مرحله است، بدین صورت که ابتدا برازش استفاده شد. تحلیل داده
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های پژوهش مورد شود و سپس، فرضیهگیری، ساختاری و کلی بررسی میمدل در سه بخش اندازه
 گیرد.آزمون قرار می

 گیری پژوهشهای اندازهبرازش مدل
آلفای  توجه به مقادیرشود. پایایی با بررسی می هاسازهگیری، پایایی و روایی های اندازهبرای ارزیابی مدل

شود. برای بررسی روایی نیز از دو معیار روایی کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی تعیین می
(. 2هستند )شکل  0/4گیری باالی های اندازهکلیه بارهای عاملی مدل. شودیده مهمگرا و واگرا استفا

دست آمده به 1/4ها باالتر از مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه، 2با توجه به جدول همچنین 
تر از مقدار نیز باال (AVE)میانگین واریانس استخراج شده  د.شوتأیید می هاسازهپایایی است، در نتیجه 

 ها از روایی همگرای مناسب برخوردار هستند.، بنابراین سازهمحاسبه شده است 1/4بحرانی 
 

 های پژوهشگزارش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای سازه .2جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ هاتعداد گویه ابعاد هاسازه

 سرمایه اجتماعی بیرونی

 6 اریساخت

 8 ایرابطه 82/4 39/4 83/4

 6 شناختی

 عملکرد صادراتی
 9 مالی

81/4 31/4 18/4 
 9 استراتژیک

 گرایی صادراتیکارآفرینی

 9 گرایینوآوری

 1 پذیریریسک 86/4 32/4 80/4

 9 پیشگامی

 61/4 31/4 88/4 1 - برداری بازار صادراتیبهره

 19/4 39/4 31/4 0 - دراتیاکتشاف بازار صا

 61/4 39/4 32/4 1 - پژوهش و توسعه

 10/4 32/4 88/4 0 - پذیری در تولیدانعطاف

 

برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد. جذر میانگین واریانس هر سازه بزرگتر از 
 شود. ها نیز تأیید میواگرای سازههای دیگر بود. در نتیجه روایی مقدار همبستگی آن سازه با سازه

  های ساختاریبرازش مدل
 9که مقادیر آن در جدول  استفاده شده 2Qو  2Rارزیابی برازش مدل ساختاری، از معیارهای برای 

دهنده برازش ضعیف، ترتیب نشان به 2R  برای 61/4و  99/4، 13/4سه مقدار گزارش شده است. 
نیز باید مثبت باشد  2Q. مقدار (1932)داوری و رضازاده، ت متوسط و قوی بخش ساختاری مدل اس

  (.2416)پینهو و پرینگ، 
 

 

 



  15ـــــــ ـــــ....  نقش میانجیتبیین با  تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی

 زای مدلهای درونازهس 2Qو  2Rمقادیر . 3جدول 

 2R 2Q زاهای درونسازه 2R 2Q زاهای درونسازه

 41/4 12/4 گرایی صادراتیکارآفرینی 14/4 11/4 برداری بازار صادراتیبهره

 41/4 14/4 پذیری در  تولیدانعطاف 19/4 13/4 صادراتیاکتشاف بازار 

 11/4 21/4 عملکرد صادراتی 11/4 24/4 پژوهش و توسعه
 

 

مربوط به  2Rزا مثبت است. اگرچه مقادیر های درونبرای تمام سازه 2Q، مقادیر 9با توجه به جدول 
)پینهو و بیشتر است  14/4بل قبول یعنی های پویا در سطح پایینی قرار دارد اما از حداقل مقدار قاقابلیت

بر سرمایه اجتماعی بیرونی، متغیرهای عالوهبدین معنا است که  2R. پایین بودن مقادیر (2416پرینگ، 
زای مدل تأثیرگذار است و با اضافه کردن آنها به مدل، های دروندیگری نیز وجود دارد که بر سازه

 یابد. برازش مدل بهبود می

 کلی برازش مدل

به ترتیب  96/4و  21/4، 41/4شود. سه مقدار استفاده می GoFاز معیار  ،برازش مدل کلیبررسی برای 
در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، مقدار   GoFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

GoF، 91/4 دست آمده است که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش دارد.به  

  هافرضیه بررسی
شود. های پژوهش پرداخته میپس از اطمینان از برازنده بودن مدل ارائه شده، به بررسی و آزمون فرضیه

های پژوهش تأیید بیشتر شود، ضرایب مسیر معنادار است و فرضیه 36/1از  tاگر مقادیر اعداد معناداری 
ان متغیرها و اعداد معناداری مربوط به ترتیب نتایج مربوط به ضرایب مسیر می 9و  2های شکل شود.می

    دهد. به آنها را نشان می
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   مدل معادالت ساختاری همراه با ضرایب مسیر. 2شکل 

 

 



  17ـــــــ ـــــ....  نقش میانجیتبیین با  تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی

 
 

   tقادیر معناداری . مدل معادالت ساختاری همراه با م3شکل 

 

مربوط به این مسیر،  tو مقدار  138/4ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی بیرونی و عملکرد صادراتی، 
ی است، تأثیر سرمایه اجتماعی بیرون 36/1بزرگتر از  tدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار به 423/2

درصد، تغییرات عملکرد صادراتی  13شود. سرمایه اجتماعی بیرونی به میزان بر عملکرد صادراتی تأیید می
و   012/4برداری بازار صادراتی کند. ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی بیرونی و قابلیت بهرهرا تبیین می

ه اجتماعی بیرونی و قابلیت محاسبه شده است. ضریب مسیر بین سرمای 996/0مربوط به آن،  tمقدار 
پذیری ، ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی و انعطاف110/6آن   tو مقدار  006/4اکتشاف بازار صادراتی، 

، ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی و قابلیت پژوهش و توسعه 269/9آن  tو مقدار  940/4در تولید 
و  910/4گرایی صادراتی تماعی و کارآفرینیو ضریب مسیر بین سرمایه اج 116/6آن  tو مقدار  011/4

است، تأثیر سرمایه اجتماعی  36/1بزرگتر از  tدست آمده است. با توجه به اینکه مقادیر به t ،210/0مقدار 
پذیری در تولید، پژوهش و برداری بازار صادراتی، انعطافهای پویای اکتشاف و بهرهبیرونی بر قابلیت

اتی و ربرداری بازار صادگیرد. ضریب مسیر بین بهرهصادراتی مورد تأیید قرار می گراییتوسعه و کارآفرینی
، ضریب مسیر بین اکتشاف بازار صادراتی و عملکرد 940/2آن  tو مقدار  -942/4عملکرد صادراتی 

گرایی صادراتی و عملکرد صادراتی و ضریب مسیر بین کارآفرینی t ،113/2و مقدار  991/4صادراتی 
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دست آمده است. بنابراین، تأثیر به 36/1بزرگتر از  tمحاسبه شده است. مقادیر  t ،138/2و مقدار  980/4
گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأیید برداری و اکتشاف بازار صادراتی و کارآفرینیهای بهرهقابلیت

و  t  ،430/1قدار و م -166/4شود. ضریب مسیر بین قابلیت پژوهش و توسعه و عملکرد صادراتی می
دست آمده به t  ،381/4و مقدار  -/118پذیری در تولید و عملکرد صادراتی ضریب مسیر بین انعطاف

پذیری در های پژوهش و توسعه و انعطافاست، تأثیر قابلیت 36/1کمتر از  tاست. با توجه به اینک مقدار 
قابل  0ها در جدول وط به آزمون فرضیهنتایج مربشود. خالصه تولید بر عملکرد صادراتی تأیید نمی

   مشاهده است. 
 ها. ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و نتایج آزمون فرضیه4جدول 

 نتیجه آزمون عدد معناداری ضریب مسیر روابط فرضیه

 تأیید 423/2 138/4 عملکرد صادراتی -سرمایه اجتماعی 1

 تأیید 996/0 012/4 برداری بازار صادراتیبهره -سرمایه اجتماعی 2

 تأیید 110/6 006/4 اکتشاف بازار صادراتی -سرمایه اجتماعی 9

 تأیید 269/9 940/4 پذیری در تولیدانعطاف -سرمایه اجتماعی 0

 تأیید 116/6 011/4 پژوهش و توسعه -سرمایه اجتماعی 1

 تأیید 210/0 910/4 گرایی صادراتیکارآفرینی -سرمایه اجتماعی 6

 عدم تأیید 940/2 -942/4 عملکرد صادراتی -ی بازار صادراتیبرداربهره 1

 تأیید 113/2 991/4 عملکرد صادراتی -اکتشاف بازار صادراتی 8

 عدم تأیید 381/4 -118/4 عملکرد صادراتی -پذیری در تولیدانعطاف 3

 عدم تأیید 430/1 -166/4 عملکرد صادراتی -پژوهش و توسعه 14

 تأیید 138/2 980/4 عملکرد صادراتی -ادراتیگرایی صکارآفرینی 11

 

اثرات مستقیم، غیر مستقیم و ، اثر متغیرهای میانجیبرای بررسی  میانجی.بررسی اثر متغیرهای 

گزارش شده است. با توجه به  1کل سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی و معناداری آنها در جدول 
( سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد 991/2t=  ،296/4( و کل )t= ،138/4 423/2، اثرات مستقیم )1جدول 

صادراتی معنادار است. همچنین با توجه به معناداری اثر غیر مستقیم سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد 
 119/2) (، اکتشاف بازار صادراتی-401/2t=  ،121/4برداری بازار صادراتی )صادراتی از طریق قابلیت بهره

t= ،114/4و کارآفرینی )( 494/2گرایی صادراتی t= ،196/4اثر میانجی این سه متغیر مورد تأیید قرار می ،)-

به این صورت که سرمایه اجتماعی بیرونی به طور غیر مستقیم از طریق قابلیت اکتشاف بازار صادراتی و گیرد. 
ارد. تأثیر غیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر گذگرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت میکارآفرینی

، اثر غیر مستقیم tبا توجه به مقادیر برداری بازار صادراتی منفی است. عملکرد صادراتی از طریق قابلیت بهره
( و -t= ،411/4 426/1سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی از طریق قابلیت پژوهش و توسعه )

   شود.( تأیید نمی-861/4t=  ،408/4پذیری در تولید )انعطاف
 
 

 



  19ـــــــ ـــــ....  نقش میانجیتبیین با  تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی

 . اثرهای مستقیم، غیر مستقیم و کل سرمایه اجتماعی بر عملکرد صادراتی5جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

 تأثیر

 کل غیر مستقیم مستقیم

 
 
 

سرمایه اجتماعی 
 بیرونی
 

 

 

 

عملکرد 
 صادراتی

138/4 
423/2t=  

 راتیبرداری بازار صادمیانجی: بهره
401/2 t=   121/4و- 

296/4 
991/2t=  

 

 میانجی: اکتشاف بازار صادراتی
119/2 t=   114/4و 

 پذیری در تولیدمیانجی: انعطاف
861/4 t=   408/4و- 

 میانجی: پژوهش و توسعه
426/1 t=   411/4و- 

 گرایی صادراتیمیانجی: کارآفرینی
494/2 t=   196/4و 

 

 گیری نتیجهبحث و 
رابطه سرمایه اجتماعی بیرونی و عملکرد صادراتی بررسی شده و همچنین نقش میانجی  ،در این پژوهش

      پذیری در تولید و برداری بازار صادراتی، پژوهش و توسعه، انعطافهای اکتشاف و بهرهقابلیت
 گرایی صادراتی مطالعه شده است. کارآفرینی
های صادراتی بر عملکرد صادراتی دهد سرمایه اجتماعی شرکتنشان میآزمون فرضیه اول  نتایج

راستا، اما با نتایج هم (2416)های پژوهش پرسوتی و همکاران  آنها تأثیر مثبت دارد. این نتیجه با یافته
های صادراتی که از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار هستند، مغایر است. شرکت (2416)پژوهش پینهو 

کنندگان خارجی به اطالعات استراتژیک و منابع مورد نیاز برای فعالیت در بازار مشتریان و تأمینریق از ط
  بخشند. یابند و بدین وسیله، عملکرد صادراتی خود را بهبود میصادراتی دست می

ار برداری بازپویای بهره سرمایه اجتماعی بر قابلیتدوم حاکی از آن است که  نتایج آزمون فرضیه
صادراتی تأثیر مثبت دارد. به عبارتی دیگر، سرمایه اجتماعی موجود در شبکه روابط صادرکنندگان با 

     کمک توسعه دانش مربوط به بازارهای صادراتی فعلی  بهکنندگان و رقبای خارجی مشتریان، تأمین
     بازار تیار دارد و پژوهشبازار بودجه محدودی در اخ کند. بنابراین، با توجه به اینکه واحد پژوهشمی
شود برای های صادراتی پیشنهاد میبه شرکتشود، بر است و به سادگی انجام نمیالمللی نیز هزینهبین
دست آوردن اطالعات بازارهای صادراتی بیشتر به سرمایه اجتماعی خود متکی باشند و سرمایه مالی و به

ویژه در بازارهایی مانند عراق و افغانستان که منابع وع بهاین موض زمانی برای توسعه آن اختصاص دهند.
اطالعاتی معتبر یا آمارهای موثقی وجود ندارد، حائز اهمیت است. بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، 
 سرمایه اجتماعی بر قابلیت پویای اکتشاف بازار صادراتی تأثیر مثبت دارد. به این معنا که سرمایه اجتماعی

 کند.ابی صادرکنندگان به اطالعات بازارهای صادراتی جدید و ورود به آنها را فراهم میامکان دستی
های خارجی، حضور در سایت شرکتهای صادراتی باید توجه داشته باشند که اگر چه وببنابراین شرکت
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یی هاهای تجاری حضور دارند کانالها و جلساتی که هیئتهای تخصصی، شرکت در نمایشگاهکنفرانس
برای یافتن مشتریان جدید خارجی و ورود به بازارهای صادراتی جدید است، اما سرمایه اجتماعی ناشی از 

های پژوهش این نتایج با یافته کنندگان خارجی نیز در این زمینه مؤثر است.ارتباط با مشتریان و تأمین
  راستا است.( هم4102) 1و لی و همکاران (2410)و همکاران   ماستین ،(2416)جین و جانگ  

های صادراتی بر قابلیت دهنده این است که سرمایه اجتماعی شرکتتأیید فرضیه چهارم نشان 
های صادراتی از طریق سرمایه اجتماعی پذیری در تولید تأثیر مثبت دارد. بدین معنا که شرکتانعطاف

نتیجه  آورند و دردست مید را بههای جدیخود، دانش و اطالعات مربوط به فرایندهای تولید و فناوری
های مختلف و همچنین تولید محصوالت متنوع و مطابق با خواسته توانایی آنها برای تولید کارا در حجم

 یابد. مشتریان افزایش می
و توسعه تأثیر مثبت  بر اساس نتایج آزمون فرضیه پنجم، سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت پژوهش

پژوهش و توسعه  های بین سازمانی بر قابلیتکهنیز شب (2411)حمود و همکاران  دارد. در پژوهش م
های خارجی با ها، برقراری رابطه با شرکتاثرگذار بوده است. در شرایط فعلی که به دلیل تحریم

های پژوهش مشکالت بسیاری همراه است، نقش سرمایه اجتماعی در انتقال دانش فنی و توسعه قابلیت
 ه بسیار حائز اهمیت است. و توسع

گرایی صادراتی تأثیر مثبت دهد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینینتایج آزمون فرضیه ششم نشان می
های خارجی، قابلیت آنها را دارد. بدین معنا که سرمایه اجتماعی قوی در روابط صادرکنندگان با شرکت

و  (2411)دهد. در پژوهش لیو و لی افزایش میپذیری در بازار صادراتی برای نوآوری، پیشگامی و ریسک
گرایی شرکت در بازار داخلی نیز تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی (1931)طهماسبی و همکاران شاه

تأیید شده است. با توجه به اینکه در بازارهای صادراتی سرعت تغییرات و شدت رقابت باال است، سرعت 
ئه محصوالت جدید به بازار صادراتی اهمیت زیادی دارد. از طرفی های صادراتی برای اراعمل شرکت

های بانکی، دیگر، در حال حاضر به دلیل عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی در نتیجه تحریم
رو هستند. در این شرایط، صادرکنندگان به منظور صادرکنندگان در مبادالت خود با ریسک زیادی روبه

  ید در راستای اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی تالش نمایند.گرایی باتوسعه کارآفرینی
اطالعات و دانش ضمنی و استراتژیک که دهد های دوم تا ششم نشان میبه طور کلی تأیید فرضیه

و یادگیری بین سازمانی  یابدبه طور پیوسته از طریق سرمایه اجتماعی بیرونی به داخل سازمان جریان می
  های پویا مؤثر است. افتد، در توسعه قابلیته اجتماعی بیرونی اتفاق میکه از طریق سرمای

برداری بازار صادراتی بر بهره کرد که قابلیتنتظار ما، آزمون فرضیه هفتم مشخص برخالف ا 
مغایر است.  (2419)های پژوهش لیسبوا و همکاران عملکرد صادراتی تأثیر منفی دارد. این نتایج با یافته

برداری و تقویت دانش مربوط به مشتریان و توان گفت تأکید بیش از حد بر بهرهه این نتیجه میدر توجی
بازارهای صادراتی فعلی، باعث به دام افتادن در این بازارها و غفلت شرکت از اکتساب دانش جدید در 

تواند نها نمینتیجه شرکت نه ت شود. درمورد بازارهای جدید و تنوع بخشیدن به پایه دانش شرکت می

                                                                                                                             
1. Li et al. 
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های موجود در بازارهای بلکه فرصت ،خود را به سرعت با نیازهای در حال تغییر مشتریان انطباق دهد
نیز استناد کرد. وی  (2411)توان به پژوهش پینهو  می ،جدید را نیز از دست خواهد داد. در این زمینه

است. بدین معنا که  (Ո)صورت یو وارونه  برداری با عملکرد غیر خطی و بهمعتقد است رابطه قابلیت بهره
کند. پس از آن، با افزایش برداری تا سطح مشخصی به بهبود عملکرد کمک میافزایش قابلیت بهره

نتایج آزمون فرضیه هشتم نشان داد قابلیت اکتشاف بازار  یابد.برداری، عملکرد کاهش میبهره قابلیت
ارد. بدین معنا که توسعه دانش شرکت در مورد بازارهای صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت د

جهت توسعه بازارهای صادراتی شرکت برداری از آن های جدید و بهرهصادراتی جدید و شناسایی فرصت
  شود.باعث بهبود عملکرد صادراتی می

و پژوهش و د پذیری در تولیانعطافهای ، تأثیر قابلیتدهمو  نهمهای با توجه به نتایج آزمون فرضیه
 و همکاران و رودریگز (2411)در پژوهش کاسیمان و گولوکو بر عملکرد صادراتی معنادار نبود. توسعه 

پذیری در تولید بر عملکرد مثبت گزارش شده و توسعه و انعطاف پژوهش به ترتیب تأثیر قابلیت (2419)
پذیری در تولید و توسعه و انعطافش های پژوهتوان گفت توسعه قابلیتاست. در توجیه این نتایج می

سازمان است، به همین دلیل ممکن است با بخش فناوری گذاری در مستلزم صرف منابع مالی و سرمایه
طور همان سودآوری سریع همراه نباشد و نتایج مثبت آن بر عملکرد صادراتی در کوتاه مدت ظاهر نشود.

های پویا، ممکن های توسعه قابلیتاند با توجه به هزینهکردهنیز اشاره  (2411) 1که درنویچ و کریاکیوناس
نیز اظهار ( 2416و همکاران ) 2پزشکانمدت افزایش محسوسی در عملکرد مشاهده نشود. است در کوتاه

های های پویا مستلزم تعهد قابل توجه منابع مدیریتی است، بنابراین هزینهقابلیت سازیاند، پیادهداشته
در پژوهش پینهو و  ممکن است در آن لحظه، برابر یا بیشتر از مزایای بالقوه آن باشد. مربوط به آن

   هایقابلیتو تأثیر  لمللی تأثیر نداشتهاای بر عملکرد بینآستانهپویای  هایقابلیت( 2416) پرینگ
 .منفی گزارش شده استالمللی بر عملکرد بیننیز افزا ارزش

دهد گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی نشان میأثیر مثبت کارآفرینییعنی ت یازدهمتأیید فرضیه 
گرایی صادراتی در سطح باالیی قرار دارند، از طریق ارائه محصوالت هایی که از نظر کارآفرینیشرکت

دهند، بلکه نوآورانه به بازار صادراتی قبل از رقبا، نه تنها سهم بزرگتری از بازار را به خود اختصاص می
های پژوهش      یابد. این نتایج با یافتهپذیری آنها در بازار نیز افزایش میودآوری، فروش و رقابتس

 خوانی دارد.( هم1931و زارعی و همکاران ) (2419) بیسیبو و آباهوآهیم
به طور کلی اگرچه توسعه سرمایه اجتماعی در روابط خارجی مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار 

های پویا و بهبود عملکرد صادراتی، ارتقای توجه به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه قابلیت است، اما با
های شود زیرساختهای صادراتی پیشنهاد میهدفمند آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، به شرکت

عات دوجانبه به ای سازماندهی نمایند که امکان ارتباط و تبادل اطالگونه اطالعاتی و ارتباطی خود را به
بر ارتباطات رسمی، توسعه کنندگان خارجی فراهم شود. عالوهصورت مکرر و پیوسته با مشتریان و تأمین

رویدادهای تجاری و همچنین کنندگان خارجی در شتریان و تأمینارتباطات غیررسمی از طریق دیدار با م

                                                                                                                             
1. Drnevich & Kriauciunas  
2. Pezeshkan  
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-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی کمک میهای اجتماعی، به تقویت با آنها از طریق شبکهپیوسته تعامل 

ها و رویدادهای تجاری ها، همایشکند. برقراری ارتباط با رقبای خارجی از طریق حضور در نمایشگاه
های ای سرمایه اجتماعی به شرکتخارجی نیز در این زمینه مؤثر خواهد بود. در راستای تقویت بعد رابطه

دادن حسن نیت و تالش برای حل سریع مشکالتی که در شود از طریق نشان صادراتی پیشنهاد می
برد به هنگام عقد -ه منافع دوجانبه و استراتژی بردآید و همچنین توجه بروابط کاری به وجود می

کنندگان خارجی را جلب نمایند. از طرف دیگر با توجه به اینکه اعتماد قراردادها، اعتماد مشتریان و تأمین
شود از های صادراتی پیشنهاد میباشد، به شرکتهای یکدیگر مین به شایستگیدهنده باور طرفینشان

های خارجی ها، اعتماد شرکتها و مراکز علمی معتبر مانند دانشگاهطریق مشارکت و همکاری با سازمان
های خود جلب نمایند. به منظور تقویت بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز، ایجاد را نسبت به قابلیت

کنندگان اصلی خارجی و تعیین اندیشی با مشتریان و تأمینهای کاری مشترک، برگزاری جلسات هممتی
شود اطالعات بازار خارجی که از طریق همچنین، پیشنهاد می اهداف با همکاری هم مؤثر خواهد بود.

روز رسانی هبندی شده در پایگاه داده شرکت ثبت و بآید، به صورت طبقهمیدست سرمایه اجتماعی به
توان از این اطالعات در شود و امکان دسترسی به آن برای واحدهای مختلف سازمانی فراهم شود. می

کنار سایر منابع اطالعاتی به منظور آگاهی از وضعیت بازارهای هدف صادراتی، ارائه ایده برای تولید 
های رقابتی و ... استفاده راتژیمحصوالت جدید، ارزیابی پتانسیل بازارهای صادراتی جدید، طراحی است

 کرد.

 های بعدیهای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشمحدودیت
آوری شده است. در حالی که با توجه به ماهیت متغیرها، های پژوهش حاضر به صورت مقطعی جمعداده

رسد. همچنین در این پژوهش به دلیل دشواری نظرسنجی از تر به نظر میپژوهش طولی مناسب
کنندگان خارجی، تنها دیدگاه صادرکنندگان مد نظر قرار گرفته است. در صورت در نظر تریان و تأمینمش

پیشنهاد  گرفتن دیدگاه هر دو طرف مبادله، شناخت بهتری از وضعیت سرمایه اجتماعی حاصل خواهد شد.
های پویا و عملکرد تهای آتی، تأثیر متغیرهای دیگر مانند فضای مبادله نیز بر قابلیشود در پژوهشمی

المللی با تأکید بر شود الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی بینصادراتی بررسی شود. همچنین، پیشنهاد می
 های پویا طراحی و آزمون شود.نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت

 منابع
یر بازارگرایی صادراتی (. بررسی تأث1936پور ازبری، مصطفی، اکبری، محسن و هوشمند چایجانی، میالد )ابراهیم

دو و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیلگری پویایی بازار )مورد مطالعه صنعت خودروسازی(. 

 .1-24(، 14)20، فصلنامه راهبردهای بازرگانی )دانشور رفتار(

لکرد سازمان: (. الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عم1934مجتبی )اکبر و محمودزاده، سیدعلیافجه، سید
  .1-22(،  2)1، های مدیریت منابع سازمانیمجله پژوهشهای تابع گروه صنعتی ایران خودرو. شرکت
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(. بررسی تأثیر 1938پور، طهمورث )باشی رزگاه، مرتضی، فیض، داود و حسنقلیبلوچی، حسین، ملکی مین
ریابی و فنی و بررسی نقش تعدیلگر های بازاگری قابلیتهای پویا بر عملکرد سازمانی با میانجیقابلیت

 .33-118 (،9) 16، دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی )دانشور رفتار(تغییرات محیطی. 

های پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت(. انعطاف1983پور، بهمن و مرادی، محسن )حاجی
 .109-162، 62، حولفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تتولیدی ناحیه صنعتی اراک. 

. تهران: سازمان انتشارات PLSافزار (. مدلسازی معادالت ساختاری با نرم1932داوری، علی و رضازاده، آرش )
 جهاد دانشگاهی.

(. نقش میانجی کارآفرینی صادراتی در تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد 1931رستگار، عباسعلی و شعبانی، عاطفه )
 .19-34، (9) 11، بازرگانی انداز مدیریتچشمصادراتی. 

ها به بازرگانی خارجی: (. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه1930رضاپور، زهره و امیری، هادی )
 .111-180، (11) 26، شناسی کاربردیجامعهمطالعه موردی صادرکنندگان خشکبار. 

های بازاریابی صادراتی بر تجربه و قابلیت(. بررسی تأثیر 1933خاصی، اکرم )آبادی، حسین و علیرضایی دولت
های بازاریابی گری اجرای اثربخش استراتژیهای کوچک و متوسط با میانجیعملکرد صادراتی شرکت

 .111-196(، صص 11)11، راهبردهای بازرگانی )دانشور رفتار(دو فصلنامه صادراتی. 

(. نقش رفتار 1931زاده، حسین )له و فارسیزارعی، عظیم، موتمنی، علیرضا، فیض، داود، کردنائیج، اسدا
ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی. گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاهکارآفرینی
 .111-118، (90) 3، های مدیریت عمومیپژوهش

ل کسب مزیت (. طراحی مد1931طهماسبی، اسماعیل، خدادادحسینی، سید حمید و کردنائیج، اسداهلل )شاه
مجله های پویا. رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیرمحور با تبیین نقش ابعاد قابلیت

 .81-141(، 1) 24، های مدیریت در ایرانپژوهش

محوری به منابع انسانی بر توسعه (. بررسی نقش دیدگاه منبع1936فیاض، فرشته و علیپور، محمدصادق )
 .121-191(، 9)21، های مدیریت در ایرانپژوهش)اثر میانجی تعهد در صادرات(.  عملکرد صادراتی

(. تبیین چگونگی ایفای نقش 1938قاضی نوری، سروش، مختارزاده، نیما، ابویی، محمد و رشیدی آستانه، متین )
طات(. بنیان موفق )حوزه فناوری اطالعات و ارتباهای کوچک و متوسط دانشهای پویا در شرکتقابلیت

 .83-121، (2)1، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

المللی ای بر عملکرد بینهای شبکه(. بررسی تأثیر قابلیت1931مصلح، عبدالمجید و سعیدی، محمودرضا )
  .1-24، (9)1، پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین-فصلنامه علمیهای صادراتی و وارداتی. شرکت
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