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 چکیده

های صادراتی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی خود موفقیت در فعالیت، مزیت رقابتی و ها برای بقاشرکت
های شرکت بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی با ثیر توانمندیبررسی تأ پژوهشهدف از این . در این راستا، نیازمندند

با مطرح کردن فرضیات در چارچوب مدل مفهومی است. پژوهش حاضر پذیری متمرکز بر بازار میانجی انعطافنقش 
های آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت جامعهپیمایشی است.  -روش توصیفی از لحاظ هدف کاربردی و از نظرتحقیق 

برای  نمونه انتخاب شدند. منزلهبهگیری تصادفی ساده نفر با روش نمونه 9۵1که  است صنعتی ارومیه هایفعال در شهرک
سازی معادالت ساختاری استفاده شد. ها از مدلتحلیل دادهوو برای تجزیهمحقق ساخته ها از پرسشنامه آوری دادهجمع
و همچنین )قابلیت بازاریابی، منابع مالی و پیکربندی جغرافیایی( های شرکت ابعاد توانمندیکه  داد نشان های پژوهشیافته

تأثیر مستقیم و یند عملیاتی، فناوری استراتژیک و تولید از طریق قراردادهای فرعی( )فرآ بازاربر  متمرکزپذیری انعطاف
 نیز مورد تأیید قرار گرفت.پذیری گری انعطافبر مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی دارد و همچنین نقش میانجی معناداری

 

 عملکرد بازار، بر متمرکز پذیریانعطافهای استراتژی ،های شرکتتوانمندی :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 روبهرو شدید رقابت و پیچیده هایمحیط با هاشرکت شدن، جهانی هایپیشرفت و هاتکنولوژی ظهور با
 شرکت که است شده ادعا جهان، مختلف نقاط در رقابتی شرایط تغییر و بازار تقاضای نوسانات به توجه با. شدند
 مکان یک در عملکرد از وریبهره جهت منابع از مجدد استفاده و شرایط این با انطباق برای را پذیریانعطاف باید

 بازار،کاال/ تغییرات کنار در هامهارت توسعه و منابع تخصیص در پذیریانعطاف[. 91] دهد توسعه مشخص
 اقتصادی بحران از خروج و شرکت عملکرد بهبود جهانی رقابتی موقعیت ایجاد برای ضروری قابلیت منزلهبه

 دنبال به رقبا با مقابله و بازار در متغیر شرایط با انطباق برای هاشرکت حاضر، عصر در[. 7] است شده مطرح

 از بهتری عملکرد و کرده فراهم پرتالطم محیط در را خود بقای زمینهبتوانند  تا هستند رقابتی مزایای کسب

 پذیرش موجبات و شودمی گرفته نظر در شرکت رقابتی برای قابلیتمثابه به پذیریدهند. انعطاف نشان خود

 پیشنهاد( 011۳) همکاران و 9جانسون[. 4کند ]می فراهم را محیط سریع تغییرات و نشده بینیپیش شرایط
 این و بوده پذیریانعطاف مورد در تولیدی یا عملیاتی داخلی، هایدیدگاه شامل کارهاراه پیشرفت که اندکرده

  [.91] است گرفته قرار توجه مورد استراتژیک بازاریابی دیدگاه از ندرت به مفهوم

 نتیجه، در. شد نخواهد پایدار رقابتی مزیت و برتر مقادیر ایجاد به منجر بودن، بازارمحور بدون پذیریانعطاف
 اگرچه. نبود تصدیق از دور برتر، عملکرد و جهانی رقابتی مزیت یک جستجوی در بازارمحور پذیریانعطاف نقش

 چندگانه منابع زمینه در فعالیت هایسیستم میان ارتباطات ایجاد که کنندمی پیشنهاد( 0111) 0داگالس و کریگ
 در اما است مهم بسیار پذیریانعطاف ایجاد در غیره، و انتقال، قابلیت و سازگاری قابلیت پذیر،انعطاف تدارکات و

 ثمربی ؛شودمی بازار در پذیریانعطاف افزایش باعث سازمانی تنظیمات و منابع چگونه ارزیابی اینکه حاضر حال
 جهانی حرکت بازارهای در رقابت و شدن المللیبین به سمت هاکه شرکت طورهمان لذا[. 94] است بوده

یابد. می اهمیت سازد برآورده رقبا از بهتر مشتریان را نیازهای که هاییها و قابلیتتوانمندی داشتن کنندمی

 نمایند تبدیل رقابتی مزیت به را های بازاریابیتوانمندی توانندمی هاشرکت چگونه اینکه بررسی به بنابراین نیاز

 صادراتی نتایج در محرک اصلی به عنوان تواندمی رقابتی هایمزیت اند کهداده مطالعات نشان و دارد، وجود

 نفوذ داشته باشند.  شرکت
 چشمگیری تأثیر اندتوانسته رقابتی خلق فضای دلیلبه های صنعتیفعال در شهرک هایمیان، شرکت این در

 های بیشتریشرکت که به عبارت دیگر، زمانیهای بازاریابی و عملکرد صادراتی داشته باشند. توانمندی ابعاد بر

 این، بر عالوه[. 97]یابد می افزایش نیز رقابتی شدت طبیعتاًگذارند، می وکارکسب فضای در رقابت عرصه به پا

 کاهش محیطی تغییرات به پاسخ در را خود هزینه و زمان تا سازدمی قادر را هاشرکت عملیاتی، پذیریانعطاف
 مطالعه، این باال، هایکاستی به توجه با .بخشند بهبود کشور از خارج بازارهای در را خودصادراتی  عملکرد و داده

  [.9۳] داد خواهد قرار بررسی مورد مشخص صادرات گذاریسرمایه بازار به اشاره با را شرکت پذیریانعطاف
جام گرفته ها انعملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت ای که در حوزهگسترده هایپژوهش رغم وجودعلی

پذیری متمرکز بر بازار صورت گرفته های انعطافهای شرکت و استراتژیتوانمندی است، تالش کمی در زمینه
زار در پذیری مبتنی بر باهای انعطافهای شرکت و استراتژیاست. با توجه به اهمیت بارز موضوع توانمندی

این تجربی با ذکر منبع ارائه شده است(  )در پیشینه پژوهشیبازاریابی و شکاف  دنیا در زمینهمطالعات روز 
سنجد که در پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده تأثیر این مبحث را بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی می

 شورک صنایع از بسیاری هک است حالی در امر این ضرورتای در این سطح صورت نگرفته است. ایران مطالعه
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 ایجاد با توانندمی و از طریق صادرات دارند جهانی بازارهای به ورود برای باالیی بسیار هایها و توانمندیقابلیت

پژوهش  اصلی مسئلهدر این راستا؛ یابند.  دست رقابتی مزیت به رقبا با قیاس در مناسب ریزی جهانیبرنامه
نقش میانجی توجه به های شرکت بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی با بررسی تأثیر توانمندیحاضر 
 های صادراتی شهر اورمیه است.پذیری متمرکز بر بازار در شرکتانعطاف

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 های شرکتتوانمندی 

یندهای فرآ در که شودمی توصیف انباشته دانش و هااز مهارت پیچیده ایمجموعه های شرکتتوانمندی
-دارایی از و است کرده هماهنگ را خود هایتا فعالیت سازندمی قادر را هاشرکت و شوندمی گرفته به کار سازمانی

 نماید، اضافه ارزش خود خدمات و به کاالها تا سازدمی قادر را شرکت ها،نمایند. توانمندی خود استفاده های

 داشتن لذا،نماید.  را مشاهده تهدیدها و کرده استفاده بازار هایفرصت از کرده، را بررسی بازار شرایط

 و خود مشتریان نیازهای شرکت یک که کندکمک می قوی از جمله قابلیت بازاریابی، بازاریابی هایتوانمندی

از [. 4باشد ] داشته بهتری عملکرد در نتیجه و بشناسد خوبی به را است تأثیرگذار هاآن خرید رفتار که بر مسائلی
 هایتوانمندی بر تکیه با که هایی استشایستگی مستلزم رقابتی، مزیت پایداری حفظ و سوی دیگر، ایجاد

 و منابع بر با تکیه رقابتی مزیت ایجاد از شرکت اصلی کند. هدفمی ایجاد ارزش مشتریان برای سازمان،
است.  بازار در عملکردی لحاظ از ممتاز موقعیتی به و دستیابی پذیریرقابت دارد، اختیار در که هاییقابلیت

های عملکرد صادراتی با استفاده از محرک منزلههای شرکت بهبر منابع و توانمندی (0191) و همکاران 9مورگان
 . [01] دانندای از منابع فردی و سازمانی میاند و شرکت را مجموعهکرده تأکیددیدگاه مبتنی بر منابع 

. دهدالمللی تشکیل میرقابتی را نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در سطح بین ای از مزیتمنابع، پایه
وری و دستیابی به اهداف های شرکت به نوبه خود، به استقرار و تنظیم مجدد منابع برای بهبود بهرهتوانمندی

طور عمده بر توانایی دریافتند که عملکرد صادراتی به( 011۹و همکاران ) 0استراتژیک اشاره دارند. ویلکینسون
آوری و اسقرار منابع مناسب بستگی دارد. تصمیم برای صادرات، براساس وضعیت فعلی منابع و شرکت برای جمع

پذیری متمرکز بر بازار نیز شود که در عین حال ممکن است الگوهایی از انعطافهای شرکت اخذ میتوانمندی
ها در توجه به اهمیت صادرات در رشد و تضمین بقای سازمان گذارند. باثیر میأباشد که بر عملکرد شرکت ت

ها ها، شناسایی عواملی که بتوان از طریق ایجاد تغییر در آنهای سازماندرازمدت و محدود بودن منابع و فعالیت
 [. 4] گذاران، مدیران و پژوهشگران بوده استهمواره مورد توجه سیاست ؛به بازده باالتری دست یافت

 پویایی درجه قطعیت، فقدان جذب برای اشخارجی محیط و سیستم بین دهندهارتباط شاخص پذیریفانعطا
، موفقیت و بقای برای رشدپذیری انعطاف .شوددر نظر گرفته می سازگاری و تغییر توانایی همچنین و سیستم

 فرآیند پذیریانعطاف( 9به شرح ذیل است: و دارای سه فاکتور کلیدی  رودسازمان عامل حیاتی به شمار می

 شودمی موجب سازمان عملیاتی پذیریانعطاف خصوصیت کم، ثیرتأ با محیطی تغییرات بروز صورت در: عملیاتی

 فناوری پذیریانعطاف( 0. دهد کاهش را آن از ناشی ورینابهره و داده وفق محیطی شرایط با را خود سازمان

 رهایمتغی افزایش به پاسخ پذیری،انعطاف از نوع این زیاد، ثیرتأ با محیطی تغییرات بروز صورت در: استراتژیک
در صورت بروز : فرعی قراردادهای طریق از تولید پذیری ظرفیتانعطاف( ۳[. 9] شودمی شامل را محیطی
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و  شدهیرهای محیطی را شامل پذیری، پاسخ به افزایش متغثیر زیاد، این نوع از انعطافتغییرات محیطی با تأ

 [.9۵] تواند به حالت دیگری تبدیل گرددای متوجه شرکت شود، شرکت میآشفتگی و یا حمله چنانچه
رکنان و سایر منابع به شکلی از جمله کا مدیریت منابع جهت توانایی شرکت شاملشرکت  هایتوانمندی

ارزش افزوده و کسب موقعیت رقابتی گردد. بسیاری از این ها منجر به ایجاد مشروط بر اینکه این توانایی ؛ثرؤم
( 9: [9۹]باشند و شامل سه نوع توانمندی می ها در نهایت بر حوزه مشتریان سازمان تمرکز دارندتوانمندی

 پیکربندی جغرافیایی ( ۳و منابع مالی ( 0، های بازاریابیقابلیت
ها و منابع شرکت را املی است که دانش جمعی و مهارتشامل طراحی فرآیندهای کهای بازاریابی ( قابلیت9

ای برای محصوالت و خدماتش سازد تا ارزش افزودهگیرد و شرکت را توانا میکار میهبرای نیاز بازار تجاری ب
پذیری بازار محور، منابع برای دستیابی به انعطافشود. هایت منجر به مزیت رقابتی میایجاد نماید. این امر در ن

به در دسترس  پذیری نه تنها به در دسترس بودن منابع شرکت، بلکهرکت بایستی قابل تغییر باشد. انعطافش
پذیری در راستای نظریه توانایی، انعطاف [.91] های شرکت در کاربرد منابع نیز بستگی داردبودن توانایی

شود تا های بازاریابی موجب میقابلیت[. 99]های مناسب همراه آن است بسته به وجود قابلیت بازارمحور
های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژیشرکت

یکم، حفظ سازمان و واد محیط شدید رقابتی در قرن بیستکار و ایجود. با بهبود بیش از پیش فضای کسبیابن
ها در تالشند تا سهم بازار رو، سازمانابتی به فرآیندی دشوار تبدیل شده است. از اینادامه بقاء در این محیط رق

لکرد سازمانی خود را های بازاریابی( افزیش داده و عمهای نامشهود سازمان )قابلیتخود را از طریق ارتقاء سرمایه
گذار ثیرصورتی تأزد تا بهساهای بازاریابی شرکت را قادر میقابلیت بخشند. کار بهبودودر محیط کسب

منظور مطابقت با شرایط بازار طراحی شده است را اجرا و به اهداف عملکردی های استراتژیکی که بهگیریجهت
دستیابی به شناخت کافی از بازار و کنترل منابع ارزشمند مزیت رقابتی، همچون [. 97]خاص دست پیدا کند 

ها فراهم واقعی برای مدیران در راستای تشخیص نیاز به بهبود قابلیت تواند شواهدیهای بازاریابی میقابلیت
 شوند.های رقابتی برای یک شرکت محسوب میهای بازاریابی از منابع مهم برای افزایش مزیتکند. قابلیت

بازار محور، نه تنها در نظر گرفتن منابع ملموس )مشخص(، بلکه در نظرگرفتن  یریپذانعطاف جادیدر ا( 0 
 کندمیآن کمک  یرقابت تیبه مز نیز( برند و فرآیندها ارزش ویژه)دانش پرسنل، نام تجاری، ملموس منابع نا

 اطالق گیرد،می قرار استفاده مورد خدمت ارائه یا کاال تولید در آنچه تمام به که است منابع اصطالحی [.91]
 هاینگرش سازمانی، یندهایفرآ ها،توانمندی ها وشایستگی ها،قابلیت ها،دارایی کلیه توانمی را منابع. شودمی

 هاییاستراتژی اجرای و تدوین به قادر را آن و شودمی کنترل شرکت توسط که غیره و دانش اطالعات، شرکت،

 ابزاری منابع ،9منبع بر مبتنی رویکرد کرد. براساس تعریف بخشد،می بهبود را اشاثربخشی و کارایی که سازدمی
 ،0غالب خدمات منطق رویکرد براساس اما است؛ استراتژیک هایفعالیت انجام طریق از رقابتی مزیت خلق برای
 .هستند کاربرد و استفاده از طریق ارزش خلق یندهایفرآ توانمندسازی راستای در ابزاری منابع
و  عیسر یهاپاسخ تاکند یرا فراهم م انیبا مشتر شتریارتباط ب یها، برقرارتیفعال ییایجغراف ( پیکربندی۳ 

 نزدیکی .بوجود آورد یخاص مشتر یازهایبه ن ییپاسخگو یجفت و جور کردن محصوالت و خدمات را برا
 مبتنی مزیت و کندمی تسهیل استراتژی را در تغییرات و رقیب هاینوآوری از بیشتر آگاهی نیز رقبا به جغرافیایی

 [.۳] کندمی ایجاد را نوآوری بر

                                                                                                                                      
9
 Resource-based view 

2
 Service-dominant logic 
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 و مزیت رقابتی عملکرد صادراتی 

 و جهانی به بازارهای ورود جهت گذاریسرمایه و توسعه برای هاسازمان اولیه های گام ترینمهم از صادرات
 بازارهای ورود به یبرا یشدن، صادرات راه یجهان شیبا افزا[. 8] هاستآن المللیبین هایفعالیت گسترش

 یصادرات هم برا در کسب عملکرد برتربنابراین [. 97]است  سودآوری و هافروش گسترش المللی،بین
 رفاه شیصادرات موجب افزا شیافزا رایاست، ز تیحائز اهم یدولت یهابخش یو هم برا یخصوصهای بخش
عملکرد گردد. یم یمل عیتوسعه صنا ،ییدرآمدزا ،یوراشتغال، بهره شیمردم، افزا یو بهبود سطح زندگ یاجتماع

 کیدر  المللنیب تیدر موقع شهایتیشرکت در استفاده از منابع و قابل کیرفتار خاص  دهندهانعکاس ،یصادرات
 کی یصادرات هایتیفعال تیموفق یدیکل هایشرکت از شاخص یعملکرد صادرات [.07] زمان مشخص است

  [.۵] شودیم یسگسترده مطالعه و برر دهیپد کی شکل که به شود،یشرکت درنظر گرفته م
های شرکت، مدیریت آن و توان به عوامل داخلی )مثل ویژگیکننده عملکرد صادراتی را میعوامل تعیین

در این بندی کرد. ههای خارجی و داخلی( طبقمثال ویژگی طوربهاستراتژی بازاریابی صادرات( و عوامل خارجی )
هدف . رود تناسب بین عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش عملکرد صاردات شرکت شودزمینه، انتظار می

ها، منابع، راهبردها و های توسعه صادرات را افزایش عملکرد صادراتی از طریق ارتقای توانمندیبرنامه
های برنامه[. 4] یابدارتقای عملکرد صادراتی انعکاس میاند که در مقابل، در پذیری کلی بنگاه دانستهرقابت

ای برای کسب اطالعات، تجارب و تحصیل دانش الزم فراهم آورده و ظرفیت توسعه صادرات، منبع خارجی آماده
های دهد که برنامهموضوع نیز نشان می مبانیکنند. های صادرات ایجاد میجدیدی برای کنار آمدن با پیچیدگی

ریزی و افزایش توانمندی سازمان در جهت صادرات مهم بوده و ها و برنامهای ایجاد آگاهی از فرصتدولت بر
سازی اطالعات بازارهای ها، یکپارچههمچنین، کاهش هزینه. سازدها فراهم میهایی برای تقسیم هزینهفرصت

ها و غیره از مواردی است ارانهشده محصوالت، اعطای یهای صادراتی، کاهش قیمت تمامهدف، اعتبارات و وام

 [.8]نگاه دارد های توسعه صادرات ارائه شده و تاثیر مستقیمی بر عملکرد صادراتی بکه مستقیماً توسط برنامه
 یاسهیمقا فیط کیکه در  یدارد به نحو ینظر مشترمورد یهابا ارزش میارتباط مستق ،یرقابت تیفهوم مزم

تر باشد با آن منطبق ای ترکینزد ینظر مشترمورد یهاسازمان به ارزش کیعرضه شده  یهاهر چه قدر ارزش
 [.04] است تیو مز یبرتر یدارا یرقابت اریچند مع ای کیخود در  یتوان گفت که سازمان، نسبت به رقبایم

بهتر از  یاست که همواره شرکت را به نشان دادن عملکرد ییهایتوانمند ایشامل مجموعه عوامل  یرقابت تیمز
سازمان را  یرقابت طیمح کیاست که در  یاز عوامل یبیترک ایعامل  یرقابت تیمز ،یبه عبارت. سازدیرقبا قادر م

 [.09] دکنن دیاز آن تقل یتوانند به راحتیو رقبا نم دیمانیها مسازمان ریتر از ساموفق اریبس
 پیشینه پژوهش 

ورت گرفته است، تالش کمی در های مختلف صنعتی صای که در بخشرغم وجود مطالعات گستردهعلی
پذیری متمرکز بر بازار انجام گرفته است. این مطالعه در پی های انعطافهای شرکت و استراتژیتوانمندی زمینه

های های مختلف این متغیرها را بیشتر بررسی کند. با توجه به اهمیت بارز موضوع توانمندیآن است که جنبه

بازاریابی این پژوهش با توجه به  زار در مطالعات روز دنیا در زمینهپذیری مبتنی بر باهای انعطافبردراهشرکت و 
ای در سنجد که در ایران مطالعهمطالعات انجام شده تأثیر این مبحث را بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی می

« شرکت، عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی هایتوانمندی»مطالعات ای از خالصه این سطح صورت نگرفته است.
بررسی » ( در پژوهش9۳18ه )بخشند و بختیاریگزارش شده است. ، بازاریابی و استراتژیک مدیریت مباحثدر

های صادراتی استان عوامل موثر بر عملکرد صادرات با نقش میانجی انطباق آمیخته بازاریابی در شرکت
تأثیر امور پیش صادرات بر انطباق آمیخته بازاریابی و همچنین تأثیر انطباق آمیخته  دادند کهنشان  «خوزستان

بازاریابی بر عملکرد صادرات مثبت و معنادار بود. همچنین نقش میانجی انطباق آمیخته بازاریابی در تأثیر امور 
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های شرکت نقش توانمندی حاضر که در مطالعه؛ درحالیپیش صادرات بر عملکرد صادرات مورد تأیید قرار گرفت

  [.0] بر عملکرد صادراتی مورد سنجش قرار گرفته است
 انسانی منابع مدیریت ابعاد واکاوی: رقابتی مزیت خلق» پژوهش( در 9۳18و همکاران ) باش رزگاهملکی مین

 که نشان دادند «صنعتی هایشرکت در سبز نوجویی گریتعدیل نقش با سبز تأمین زنجیره مدیریت بر سبز

وانمندسازی سبز و پرداخت و پاداش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تآموزش و توسعه سبز، 
حاضر اثر مزیت رقابتی  که در مطالعه، در حالیتأمین سبز بر کسب مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد

 پژوهشی( در 9۳1۵موسوی و قائم ) [.98] ه استهای شرکت سنجیده شدمتغیر وابسته با نقش توانمندی منزلهبه
: شرکت ی)مطالعه موردی رقابت تیمز یانجیبا نقش م برند ارزش ویژهبر  یابیبازار یهاییتوانا ریتأثبه بررسی 

 هقابل توج ریتأث یابیبازار ییتوانا ند. نتایج این پژوهش نشان داد کهاپرداخته استان خوزستان( یو تجار یتجارت
بر  یمثبت ریثأت یرقابت تیمز و برند هارزش ویژبر  یقابل توجه ریتأث یابیبازار یهاتیقابل ی،رقابت تیبر مز یمثبت

 و بازاریابی هایکنترل بین ارتباط ای با بررسی( در مطالعه0101لیانگ و فروسن ) .[09] دارد یعملکرد صادرات
 بازار نشان دادند که یک استراتژی بر متمرکز یادگیری توانایی های صادراتی با نقش میانجیشرکت عملکرد
 کندمی تعدیل را بازار کنترل بخشی اثر( گانه دو استراتژی یک با تمایز ، هزینه رهبری یعنی) شرکت وکارکسب

اند. نتایج این ی پرداختهالمللنیب یابیدر بازار یابیبازار یهاییتوانا( به بررسی 0197و همکاران ) 9مورگان [.9۵]

و عملکرد  کیاستراتژ یریپذانعطاف نیب یرابطه مثبت ،یکیتکنولوژ یکربندیپ تیقابلپژوهش نشان داد که 
اثر  ،یکیتکنولوژ یچرخه زندگ ی ازایپو یلیمختلف براساس چارچوب تحلخارجی   یهاطی، اما در محداردسازمان 
  [.01] متفاوت استمیانجی 

بازار هدف بر  یتجربه صادرات و استراتژ به بررسی تأثیر ایمطالعه( در 019۵و همکاران ) 0جرزی سیلک
 یهاشرکت یگسترش بازار برا یهاتیفعالاند. نتایج این پژوهش، پرداخته عملکرد صادرات: شواهد از لهستان

تمرکز بر عملکرد صادرات بنگاه در بلندمدت بدتر  رایغلبه بر بازار است ز یهاتیتر از فعالکننده سودمندصادر

 هگسترش بازار را تجرب یصادرات ثابت با استراتژ تیها ممکن است بالفاصله موفقحال، شرکت نیشود. با ایم
های بازاریابی، منابع مالی و وضعیت خاص ثیر قابلیتبررسی تأ به (019۳) ۳کانو اگن مو یی -گنیل [.1] کنند

 یابیبازار دگاهیبر اساس داند. نتایج این پژوهش، پذیری که تمرکز بر بازار دارد، پرداختهی انعطافبازار بر رو
 ماتیو تنظ یمنابع مال ،یابیبازار یهاتیبازار را مشخص کرد: قابل یریپذانعطاف نیشیسه مجموعه پ ک،یاستراتژ

با استفاده از  نیمطالعه همچن نیدهد. ایرا نشان م یشنهادیاز مدل پ یمنطق تیحما ی. شواهد تجربییفضا
مربوطه نشان  یو عملکرد در بازارها یرقابت یایبازارمحور را در مزا یریپذشواهد واضح اثر قدرتمند انعطاف

  [.9۹] دهدیم
رویدادی به پدیده ، ضمن نگاه پستوان دریافت که در اغلب مطالعاتمی های مشابهبا مروری بر پژوهش

اند. با وجود عملکرد صادراتی، به ذکر عوامل موثر بر آن و ابعاد مدیریت منابع انسانی بسنده کردهمزیت رقابتی و 
پذیری متمرکز بر بازار پرداخته شده است، این واقعیت اینکه در مطالعات محدودی نیز به نقش استراتژی انعطاف

ثر بر عملکرد صادراتی عوامل مؤبیین کلی رویدادی به تدهد که خالء وجود پژوهشی که با نگاه پیشرا نشان می
 شود.پذیری بپردازد، احساس میهای انعطافهای شرکت با استفاده از استراتژیویژه نقش توانمندیهو ب

 : (9)شکل  های زیر را مطرح ساختفرضیهو  مدل مفهومیتوان می؛ بنابراین

                                                                                                                                      
1
 Morgan  

2 Jerzy  
3 Ling-Yee& Ogumokun  
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 مدل مفهومی پژوهش .9شکل 

 
 های اصلی پژوهش:فرضیه

  دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یبر عملکرد صادراتهای شرکت توانمندی: 9فرضیۀ 

  دارد یمثبت و معنادار ریتاث مزیت رقابتی  برهای شرکت توانمندی: 0فرضیۀ. 

  داری بر عملکرد صادراتی را به طور معناهای شرکت پذیری مبتنی بر بازار اثر توانمندیانعطاف: ۳فرضیۀ
 ند.کگری میمیانجی

  یدارارا به طور معن مزیت رقابتیشرکت بر  هاییاثر توانمند بر بازار یمبتن یریپذانعطاف: 4فرضیۀ 

 .کندیم یگریانجیم

 های فرعی:فرضیه

 صادراتی عملکرد برپذیری مبتنی بر بازار انعطافهای از طریق استراتژی قابلیت بازاریابی: 9 فرضیه 

 دارد. معناداری و مثبت ثیرتأ

 ثیرتأ صادراتی عملکرد برپذیری مبتنی بر بازار های انعطافاز طریق استراتژیمنابع مالی : 0 فرضیه 

 دارد. معناداری و مثبت

 صادراتی عملکرد برپذیری مبتنی بر بازار های انعطافاز طریق استراتژیپیکربندی جغرافیایی : ۳ فرضیه 

  .دارد معناداری و مثبت ثیرتأ

 ثیرتأ بر مزیت رقابتی پذیری مبتنی بر بازارهای انعطافاز طریق استراتژی بازاریابیقابلیت : 4 فرضیه 

 .دارد معناداری و مثبت

 و مثبت ثیرتأ مزیت رقابتی بر پذیری مبتنی بر بازارهای انعطافاز طریق استراتژی منابع مالی: ۵ فرضیه 

 دارد. معناداری

 مزیت رقابتی برپذیری مبتنی بر بازار های انعطافاستراتژیاز طریق پیکربندی جغرافیایی : ۹ فرضیه 

 دارد. معناداری و مثبت ثیرتأ

 

پذیری مبتنی های انعطافاستراتژی

 بر بازار:
 پذیری فرآیند عملیاتیانعطاف 

انعطاف پذیری فناوری استراتژیک 

های انعطاف پذیری تولید از طریق قرارداد
 فرعی

 

 های شرکت:توانمندی

قابلیت بازار یابی 

 منابع مالی 

پیکربندی جغرافیایی 
 

 عملکرد

 صادراتی

 

 

 مزیت رقابتی
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 شناسی پژوهشروش .3

ها از روش همبستگی استفاده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل دادهآوری دادهحاضر جهت جمع در پژوهش
که نمونه  است ارومیهصنعتی  هایهای فعال در شهرکآماری پژوهش حاضر کلیه شرکت جامعه ت.اس شده

نظر محدود بوده  جایی که حجم جامعه موردگیری تصادفی ساده انتخاب شده است. از آنآماری با روش نمونه
محاسبه شد  درصد ۵نیاز پژوهش از فرمول کوکران برای جامعه محدود با خطای  است، بنابراین حجم نمونه مورد

ها و تعمیم از نمونه بیشتر هادادهآوردن دست همد، با این وجود جهت بدست آهب 9۳8که تعداد نمونه آماری 

پرسشنامه کامل و  9۵1پرسشنامه توزیع گردید که در انتها  981مناسب نتایج نمونه آماری به جامعه آماری حدود 
 آوری شد. قابل استفاده جمع

مخالفم تا  )از کامالًای نقطهپنجطیف  سؤالی بر اساس ۵۳محقق ساخته  ها از پرسشنامهگردآوری دادهبرای 
پرسشنامه این پژوهش، از الزم به ذکر است که . که در انتهای مقاله پیوست شده است استفاده شدکامالً موافقم( 

و قسمت دوم شـامل سـؤاالت  استشناختی دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل سؤاالت جمعیت
افزار نرم از هاداده تحلیلوتجزیه کرونباخ و برای آلفای ضریب از پرسشنامه، پایایی برایاصلی پرسشنامه است. 

SMART PLS .استفاده شده است 
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

، دهندهپاسخنفر  9۵1بین  که از دهدمی، نشان پاسخگویانهای دادهتحلیل توصیفی وتایج حاصل از تجزیهن
همچنین توزیع  .هستنددهندگان زن درصد( از پاسخ ۹7/08) 4۳دهندگان مرد و پاسخدرصد( از  ۳۳/79نفر ) 917

سال  ۵1الی  41درصد،  40سال  41الی  ۳1درصد،  04سال  ۳1فراوانی پاسخگویان بر حسب سن، افراد کمتر از 
 آمده است. 9ها بر اساس نوع صنعت در جدول بندی شرکتدسته درصد بودند. 8سال و باالتر  ۵1درصد، و  0۹

 
 های صنعتیهای فعال در شهرکشرکتپروفایل .9جدول 

 (151تعداد نمونه )تعداد کل:  نوع فعالیت )صنعت(

 7 پاکدیس

 8 اروم آدا

 99 سان شهدسان

 1 اروم ترش نارین

 98 پوک پوک

 ۹ چی چست تاک

 1 گلفام

 9۳ آذرباتری

 1 اروم رخش تریلر

 7 آذر شهد

 94 آذرکام

 8 ناب باخترشیرین 

 90 شیرپاستوریزه پگاه

 8 مارال صنعت

 4 تولید پوشال النه مرغ

 7 های رنگی پشت بامکننده ورقتولید
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ابتدا نرمال  ساختاری است.سازی معادالت طریق مدل ازها آزمون فرضیهو پژوهش های تحلیل دادهوتجزیه

)مزیت متغیرها  از، بررسی شد. با توجه به اینکه (K-S)اسمیرنوف  -بودن متغیرها از طریق آزمون کولموگروف
سازی معادالت برای مدل PLS، لذا از روش بوده و همچنین تعداد حجم نمونه کمتر بود رقابتی( غیرنرمال

گیری، از سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا برای بررسی برازش مدل اندازه ساختاری استفاده شد.
 .(0)جدول  شوداستفاده می

 
 های پایایی و رواییشاخص .0 جدول

 CR AVE آلفای کرونباخ  هاتعداد گویه متغیرها

 ۵۵۹/1 781/1 7۳1/1 ۵ فرآیند عملیاتی

 ۹۳1/1 80۹/1 790/1 ۳ فناوری استراتژیک

 ۹18/1 81۵/1 711/1 0 تولید از طریق قرارداد فرعی

 ۵07/1 711/1 8۵۵/1 ۵ های بازاریابیقابلیت

 ۵77/1 8۳۹/1 880/1 7 منابع مالی

 ۹1۵/1 8۵1/1 87۹/1 98 پیکربندی جغرافیایی

 ۵11/1 811/1 801/1 ۹ عملکرد صادراتی

 ۹44/1 7۹۵/1 7۵7/1 7 مزیت رقابتی

 

های میانگین تبیین شده و پایایی پایایی از طریق ضریب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، شاخص
، پایایی ترکیبی 7/1آلفای کرونباخ  مقدار مناسب برایارائه شده است.  0پذیرد که در جدول ترکیبی صورت می

ها تمامی این معیارها مطابق با یافته دهدیم نشان 0 جدول نتایج که طورهمان. است AVE ،۵/1 و برای 7/1
توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای اند که میدهکرمتغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ  بارهدر

  .کردپژوهش حاضر را تأیید 
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 های اصلی پژوهشمدل معادالت ساختاری فرضیه داریامعن . آماره۳شکل 

 
در سطح اطمینان  هافرضیههستند. جهت آزمون  T-valueدهنده مقادیر نشان هافلش روی اعداد ،۳ لشک در

الزم به  .باشدمتغیر می دو بین معنادار ارتباط وجود معنای ، به1۹/9قدر مطلق  مساوی و تربزرگ درصد مقادیر 1۵
برازش مدل کلی شامل هر های میانجی از آزمون سوبل استفاده گردیده است. فرضیهآزمون ذکر است که جهت 
شود. مدل کامل می شود و با تأیید برازش آن بررسی برازش در یکگیری و ساختاری میدو بخش مدل اندازه

 ۳۹/1و  0۵/1، 19/1شود. سه مقدار استفاده می GOFبرای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام 

( و با حصول 9۳10است )داوری و رضازاده، مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده منزلهبه
 نشان داده شده است. ۳در جدول  GOF اریمعشود. برازش قوی مدل کلی آن تأیید می GOFبرای  ۹94/1مقدار 
 

 ارزیابی مدل مفهومی پژوهش .۳ جدول

𝐑𝟐̅̅̅̅ مدل  𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 GOF 

- ۵41/1 ۹9۹۵/1 ۹940/1 

 
 پژوهش هایفرضیه بررسی .4جدول 

 نتیجه آزمون آمارۀ  ضریب مسیر متغیرها
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 داریمعنی

 تأیید ۵4۳/91 741/1 عملکرد صادراتی ←های شرکت توانمندی

 تأیید ۵47/4 44۳/1 مزیت رقابتی ←توانمندی های شرکت 

 تأیید 09۹/9۳ ۹۳7/1 عملکرد صادراتی ←پذیری مبتنی بر بازار انعطاف  ←های شرکتتوانمندی

 تأیید 44۳/4 498/1 مزیت رقابتی ←پذیری مبتنی بر بازار انعطاف  ←های شرکتتوانمندی

 های فرعیفرضیه

 تأیید 980/0 948/1 عملکرد صادراتی ←قابلیت بازاریابی 

 تأیید 148/0 9۹۳/1 عملکرد صادراتی ←منابع مالی 

 تأیید 4۳1/1 491/1 عملکرد صادراتی ←پیکربندی جغرافیایی 

 تأیید 147/0 90۹/1 مزیت رقابتی ←قابلیت بازاریابی 

 تأیید ۳0۹/0 09۵/1 مزیت رقابتی ←منابع مالی 

 تأیید 1۵1/0 971/1 مزیت رقابتی ←پیکربندی جغرافیایی 

 
شرکت بر عملکرد صادراتی و مزیت  هایتوانمندی لذا .هستند رابطه شدت نشانه مسیر ضرایب 4 جدولدر 

( تأثیر مثبت و معناداری دارند. بدین معنی که با افزایش قابلیت 741/1و  44۳/1رقابتی به ترتیب با ضریب مسیر )

کار مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی ارتقاء پیدا خواهد کرد. وهای فعال در حوزه کسبهای شرکتانمندیو تو
 بازار تأثیر معناداری بر عملکرد بر مبتنی پذیریانعطاف ت با استفاده از نقش میانجیشرک هایهمچنین توانمندی

اند. الزم به ذکر است که تمامی ضرایب مسیر مثبت بوده و نشان از این است که صادراتی و مزیت رقابتی گذاشته
 عناداری برخوردارند. کار گرفته شده در مدل مفهومی پژوهش حاضر با هم از تأثیر مستقیم و مهمتغیرها ب

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

توانمندی شرکت بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی با نقش میانجی  به بررسی تأثیرحاضر  پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از  .پردازداورمیه می شهرهای صادراتی پذیری مبتنی بر بازار در شرکتانعطاف
های شرکت برای تأیید شد. توانمندی صادراتی عملکرد بر شرکت هایتوانمندیها فرضیه تحلیل دادهوتجزیه

تواند پیشبرد صادرات را در پی داشته باشد و ایجاد ارزش افزوده برای شرکت نماید و مدیریت منابع خود می
رکز و احاطه های خود تمکسب مزیت رقابتی را در پی داشته باشد. به عبارتی شرکتی که بتواند بر این توانمندی

تواند بر میزان تمایل مشتریان به تداوم مصرف محصوالت شرکت تأثیر گذاشته و روند صادراتی داشته باشد می
شرکت را به بهترین نحو بهبود ببخشد. همچنین دسترسی به منابع مالی یک عامل ضروری بر موفقیت عملکرد 

ای مناسب سازماندهی شود تعامل بین مشتریان و گونهپیکربندی جغرافیایی در شرکتی به صادرات است. هرچه
 شود. شود که منجر به افزایش عملکرد صادراتی میای مدون و سریع برقرار میصاحبان شرکت به گونه

توان اینگونه استدالل کرد در رابطه با فرضیه دوم میتأیید قرار گرفت.  مورد ،دوم نیزفرضیه با توجه به نتایج 
ن آ نظر مشتریان همسو و منطبق باشد،های موردعرضه شده از سوی سازمان با ارزش هایهر چه ارزش که

های سازمان نسبت به رقبای داخلی و خارجی خود صاحب مزیت در حوزه رقابت گردیده است و هر چه توانمندی
واند مزیت تمورد نظر شرکت در راستا با خاستگاه مشتریان باشد و از سوی مشتریان درک و پذیرفته شود می

 مورد تأیید قرار گرفت. سوم نیز فرضیه نشان داد که  پژوهشهای یافته .رقابتی را برای شرکت به ارمغان بیاورد
های جهانی توجه ما را به ها و ظهور پیشرفتتوجه به عامل مهم رقابت و مدرنیته شدن تکنولوژی

مه در آرزوی افزایش عملکرد صادراتی هستند، ها در این آشفته بازار اقتصادی که هپذیر بودن شرکتانعطاف
پذیری برای انطباق با شرایط و استفاده از ها باید سازمان خود را مجهز به عامل انعطافدهد. شرکتسوق می

سه  پژوهشمنابع قابلیت ضروری برای ایجاد موقعیت رقابتی جهانی و بهبود عملکرد شرکت نمایند، که در این 
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پذیری ظرفیت تولید مورد ارزیابی قرار پذیری فناوری استراتژیک و انعطافیاتی، انعطافپذیر عملنوع انعطاف

 گرفته است. 
پذیری مبتنی بر بازار تأیید قرار گرفت. انعطافمورد نیز چهارم  فرضیهها نشان داد که تحلیل دادهوتجزیه

ها عالوه بر بهبود عملکرد در نهایی شرکتها را در کسب مزیت رقابتی نیز توانمند سازد. هدف تواند شرکتمی
باشد. ارائه پاسخ سریع به خدمات متنوع، های صادراتی میزمینه صادرات، کسب مزیت رقابتی در بین شرکت

های کوچکی از انواع محصوالت، به اشتراک گذاشتن ترابری یا حمل و نقل، وجود نیروی کار ماهر، تولید دسته
گر اثر میانجیتواند باشد مییری عملیاتی میپذکه همگی زیرمجموعه انعطاف یکنندگاناطالعات با تامین

سپاری ، برونهای نوینآوریدستیابی به فنابتی را هدایت کند. همچنین هرچه های شرکت بر مزیت رقتوانمندی
های جدید ریومجوز برای افزایش دسترسی به فنا های صدورنامههای گوناگون تحقیق و توسعه و موافقتبخش

پذیری استراتژیک توانمند ها را از نظر انعطافشرکت ؛گذاری گرددبه نحو احسن پایههای صنعتی ک شرکتدر ی
. عقد قرارداد جهت تولید محصوالت نیز تأثیر توانمندی بر استسازد و گامی در جهت کسب مزیت رقابتی می

  نماید.پذیر میرقابتی را انعطافمزیت 
و  9ورهایس پژوهشنیز مورد تأیید قرار گرفت. طبق نتایج  فرعی هایفرضیهتمامی  نتایجبا توجه به 

(، شرکتی که سهم باالیی از قابلیت بازاریابی دارند به علت برخورداری از سهم بازار بیشتر به 0111) همکاران
 و دهندبیشتری را نشان مییابند و با کسب سود و درآمد باال، عملکرد مالی رشد فروش بیشتری نیز دست می

( 9۳1۹) رضایی پژوهش. در [07] تواند عملکرد صادراتی را نیز افزایش دهدهرسه بعد توانمندی شرکت می
عالوه  [.00] استقابلیت بازاریابی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد که همراستا با نتایج این فرضیه 

 نیرابطه مثبت ب ،یکیتکنولوژ یکربندیپ تیقابل( نشان داد 0197) کارانمورگان و هم پژوهشنتایج بر این؛ 
مختلف براساس خارجی  یهاطیدهد، اما در محیم شیو عملکرد سازمان را افزا کیاستراتژ یریپذانعطاف

یی و -لینگ همچنین پژوهش متفاوت است. میانجی اثر  ،یکیتکنولوژ یچرخه زندگ ی ازایپو یلیچارچوب تحل
پذیری بازارمحور را در مزایای رقابتی و عملکرد بازارهای مربوطه را نشان ( اثر قدرتمند انعطاف019۳) اگن موکان

صادراتی در  عملکرد بر بازاریابی های( در مطالعۀ خود تحت عنوان قابلیت9۳18بهزادنیا و صنوبر )داد. 
بر عملکرد صادراتی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که های کارآفرین به بررسی تأثیر سنجش بازار شرکت

های سنجش بازار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد. در مقایسه با پژوهش حاضر نقش توانمندی
  پذیری مبتنی بر بازار مغفول مانده است.های انعطافبازاریابی با استفاده از استراتژی

 شود:یند پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میاندرکاران و صاحبان فرآه، به دستن مطالعهای ایبا توجه به یافته

گرا بهتر است که اهداف های صادراتی فروششرکت؛ سودگرا هایاز شرکتگرا های فروشتفکیک شرکت
پذیری فزایش انعطافبا نرخ رشد باال تنظیم کنند و برای افزایش نوآوری در صنایع مرتبط با ا یخود را در بازارهای

شود که در بازار با تعداد رقبای کم ورود کنند که هایی که سودآور هستند توصیه میعملیاتی آماده شوند و شرکت
شود همچنین، پیشنهاد می طلبد.پذیری کمی را نیز میدر نتیجه نیاز به نوآوری اندک می باشد که انعطاف

های تولیدی متنوعی را در پیش بگیرند ند بهتر است استفاده از روشکنهایی که با هزینه اندک رقابت میشرکت
شود، را با استفاده های دیگر تحمیل میو همچنین آمادگی الزم برای مواجهه با موانع رقابتی که از سوی شرکت

همان از منابع تکنولوژی کم هزینه و همچنین از طریق قراردادهای تحقیق و توسعه و قردادهای صدور مجوز که 
هایی که بر اساس داشتن یک شرکتاز سوی دیگر،  را داشته باشند. استپذیری تولید از طریق قرارداد انعطاف

کنند بهتر است که از اثرات این مزیت رقابتی با اند رقابت میبهرهها از آن بیمزیت رقابتی که دیگر شرکت

                                                                                                                                      
 1 Vorhise  
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  پذیری عملیاتی را بنا نهند.دی مختلف، انعطافهای تولیگذاری در صنایع مرتبط و استفاده از روشسرمایه

پذیریی را ها انعطافباتوجه به سرعت باالی نوآوری در فضای رقابتی حاضر بهتر است مدیران شرکت
های اطالعاتی در ندازی کانالباشد. شناسایی و راهاجراسازی نمایند که راهی جهت دستیابی به اهداف فروش 

ها را به موقع در اختیارشان قرار دهد که این امر مستلزم دانش مورد نیاز کارکنان شرکتها که اطالعات و شرکت
ها و آوری اطالعات و دانش الزم در بازار و از مشتریان محصوالت شرکتکه تیم قوی به جمع استاین 

شود دیران توصیه میهای شرکت و عملکرد صادراتی، به ممثبت توانمندی با توجه به رابطه همچنین رقبا بپردازد.
صورت منظم رضایت مشتریان را ی مشتریان توجه داشته باشند و بهدر تدوین راهبردهای شرکت، به نیازها

دارند و در این راستا به مواردی همچون خدمات  های مشتریان را پویا نگاهبسنجند. سیستم رسیدگی به شکایت
ها، واحدها و شود پرسنل، دپارتمانر به مدیران توصیه میپس از فروش توجه زیادی مبذول دارند. از طرفی دیگ

صورت منسجم با هم به خلق ارزش برای مشتری بپردازند ای هماهنگ سازند که بها به گونهدیگر منابع شرکت ر
ها های اطالعاتی در شرکتندازی کانالشناسایی و راهو سیستم اطالعات بازاریابی را در شرکت خود دایر سازند. 

 استها را به موقع در اختیارشان قرار دهد که این امر مستلزم این ه اطالعات و دانش مورد نیاز کارکنان شرکتک
ها و همچنین رقبا آوری اطالعات و دانش الزم در بازار و از مشتریان محصوالت شرکتکه یک تیم قوی به جمع

های داخلی را بین شرکت پژوهشای این مقایسه شود به صورتپژوهشگران آتی پیشنهاد میسرانجام به  بپردازد.
  .المللی انجام دهندو خارجی و در سطح بین
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