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 دهیچک

فوالد صادرات در صنعت تصمیم به مدل  ارائههدف این تحقیق . صادراتی کشور استهای صنعت فوالد از اولویت
 .شدو مدل مفهومی پیشنهاد  تبیین هاروابط میان آن ،تصمیم به صادرات شناسایی عوامل مؤثر بر منظور ابتدا نیبد .است

 حجم نمونهگیری تصادفی ساده و نمونه، های فوالد خوزستان و مبارکه بودهارشد شرکت رانیمد نفر از ۲۸۴ یجامعه آمار
نامه باز و بسته( )توزیع پرسش طی دو مرحله روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان. بود 16۸

 ییایپا، گیریاندازه در بخش .شداستفاده  PLS نرم افزار یمعادالت ساختار تحلیل از روش منظوربهشد.  تائید بررسی و
 روش فورنل و الکر باروایی واگرا نیز  و AVE اریمع باهمگرا  ییروا یی ترکیبی،پایا آلفای کرونباخ واز طریق  سازه
)نمودار در وضعیت  افزاردر بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرم .ندواقع شد تائیدمورد  گیری واندازه

جذابیت  ،متمایز شرکت، محیط داخل و خارج بر جذابیت صادرات منابعنتایج نشان داد . شداستاندارد ضرایب( بررسی 
مستقیم، مثبت و  تأثیر صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات

برای تمامی متغیرها و نیکویی برازش و  استون و گیزردارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین،  دارمعنا
 کنندگی باالیی برخوردار است.بینیقدرت پیش مدل عالوه بر برازش قوی از داد که نشانکل مدل 
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 مهمقد .1

باعث بهبود وضعیت  است. در سطح کالنوردار ای برخاز اهمیت ویژهصادرات در سطح کالن و خرد 
تیابی به فرصتی برای وابستگی کمتر به بازار داخل، دس هاو در سطح شرکت اد نمایدجاقتصادی نموده و اشتغال ای

یکی از  عنوانبهصنعت فوالد از . [46] از طریق صرفه جویی در مقیاس گردد هانهمشتریان جدید و کاهش هزی
 .[۲1] تواند اقتصاد ایران را از اتکا به نفت خارج کندمیکه  استع یاد شدهایصنسایر صنایع اصلی و محرک 

صنعت داشته باشد و فرصت  نیدر ا یمناسب گاهیتواند جامی ، ایرانارزان یازجمله انرژ ایمزا یباتوجه به برخ
در برنامه توسعه ششم نیز اولویت در [. ۰4و ] [۰۸] وجود داردی تولید و صادرات آن برا هینزم نیدر ا یمناسب

قرار  اندازچشم طبق سندصادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر و پرهیز از خام فروشی مواد معدنی است. 
برای آن تن  ونیلیم ۲۴صادرات  رسیده و 14۴4 در سال یتن شمش فوالد ونیلیم ۰۰ دیبه تول رانیاست ا

در یک محصول راهبردی  عنوانبه رانیا فوالد صادرات یمتال بولتن برا ینیبشی. اما پستاشدهدرنظر گرفته 
 . [61] متناسب با توسعه صنعت فوالد نخواهد بودصادرات فوالد  یتن است. به عبارت ونیلیم 16 سال حدود نیا

مازاد تولید ، کشور با فوالد کمتقاضا و یبا توجه به رکود بازار داخل دهدینشان م یبازار داخل یبررس نیهمچن
 [.3۴] درصد مازاد تولید خواهیم داشت ۲4میلیون تن یعنی حدود  13، بالغ بر 14۴4و در افق  مواجه شده است

و برون  کسب سودآوری منظوربههای فوالد خوزستان و مبارکه باعث شده شرکترکود در بازار داخل و تداوم آن 
نشان می دهد  هااین شرکتبررسی اسناد راهبردی  .دهندن توجه ویژه ای به صادرات از خود نشا رفت از رکود

قوانین و مقررات داخلی نظیر تعیین سقف  مانعی در صادرات یاد شده ولی عنوانبهاگرچه از تحریم فوالد ایران 
رشد  یجهان یحضور در بازارها لیاز دال [.1۸[، ]17ها برای صادرات است ]صادراتی کلیدی ترین چالش آن

از  جکه خار ییهاتیفعال یعنیشدن،  یالمللنی. ب[36] است یبرون رفت از رکود اقتصاد و [1، ][۲۸] یاقتصاد

شدن، صادرات  یالمللنیب یهایاستراتژ انیدرم. دشومی انجام [۲] هدف کسب سود ابو [ 4] ییایجغراف یمرزها
برخوردار بودن  رغمیعلبنابراین  .[43] روش ورود است نیترسکیکم ر و [44] نیترنهیکم هز ،[4۲] نیترمتداول

ها، و رشد شرکت ینقش صادرات در سودآور و رکود بازار داخل نیو همچنر کشو یصادرات یهاتیفوالد از اولو
مضاعف را  صادرات تیضرورت و اهمصادرات فوالد تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد و این موضوع 

. به جهت صادرات مشخص شود یریگمیبر تصم مؤثر هایمؤلفهاست  ازین دراتصا تیبا توجه به اهم .نمایدمی
بنابراین هدف  .حوزه است نیدر ا حیصح ماتیمستلزم تصم یتحقق اهداف و در زمره آن اهداف صادرات یعبارت

مدل  کی با یکدیگر در قالب هاروابط آن و صادرات گیریمیبر تصم مؤثر هایمؤلفه ییشناسااین تحقیق 
 یمدل بوم هارا منظوربهدر کشور  یمشابه قیتحق یدر حوزه نظرهای انجام شده، با بررسی .باشدیمی مفهوم
 مشاهده نشد. در صنعت فوالد به صادرات  میتصم

 
 پیشینه پژوهشو  نظری نیابم  .2

منابع موجود تسهیل  مدیریت که رشد شرکت با است ای از منابع( شرکت مجموعه۱۰۱1) 1نظریه پنروز طبق

ها مشهود و نامشهود سازمان ارزیابی و مبنای دستیابی به . طبق این دیدگاه، دارایی[۰۴] شودمحدود می به آن و
که  ندمحققان عموماً معتقد. [3۱] تواند صادرات را در مقایسه با رقبا تسهیل نمایدگیرد و میمزیت رقابتی قرار می

 یتجرب قاتیتحق. [1۲] صادرات و عملکرد آن دارند یابیرفتار بازار یرو یکاف تأثیرشرکت  یداخل یرهایمتغ

 جذابیتشرکت و  ابعاد متمایز بین یرابطه مثبت نشان داد که 1پاک و 2رز ،نیو نو لیگتوسط گاوس یمشابه

                                                                                                                                                 
1 Penrose 
2 Ross 
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تمایز و  ،3عبامنمبتنی بر با استفاده از رویکرد ، (۲۴17) 2بوسو و همکاران. [4۸[، ]۰۰[، ]1۲] وجود دارد یصادرات

شرکت  زیمتما یایمزا. از نظر آنان [1۴] داننداساسی عملکرد صادراتی سازمان می ناهمگونی در منابع را عامل
دیدگاه  از .شودیم یو منابع ناش یآورفن یریگت شرکت، بازار، جهتمحصوال تیکه از ماه است ییایمزا موید

ی آن بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار هاو توانایی برپایه منابع انحصاری سازمان تئوری مبتنی بر منابع، ،4بارنی

 زیمتما یایمزامثبتی بینرابطه ( 1فرضیه  که: توان چنین استنباط نمودمی نیبنابرا. [۲3] [،۰] متمرکز است
 یریگشکل یبر رو یخارج طیو مح یداخل طیسازمان در قالب مح طیمح  وجود دارد. صادرات جذابیتشرکت و 

 . [۰۲] است یرونیب طیاز ابعاد مهم مح یکی یاقتصاد طیمحو  است مؤثر یصادرات میتصم
و  کیهمبر نی( و همچن۲۴۴۲) و همکاران وینداُی با اقتباس مدل ل زی(، ن۲۴1۸) و همکاران کسانتیفر
که  یراتییها بر اساس تغشرکت .عنوان نمودند یسازمان یبر عملکرد صادرات مؤثر یسازمان را عامل طی، محماسون
لوبوردا  .[۸] دنکیخود اتخاذ م یدرخصوص بازار صادرات یکیاستراتژ ماتیافتد تصممیبازار خارج اتفاق  طیدر مح

با بررسی محیط کالن، به نقش رشد بازار داخل و خارج، قیمت جهانی و هزینه رقابت (، ۲۴۲۴)۰و همکاران
 یابی( مسائل بازار۲۴11) و همکاران وینداُی ل [.41بر تصمیم صادرات اشاره داشتند] مؤثرشاخص هایی  عنوانبه

(، ۲۴۴4) 6و علی شمس و دوهااز دیدگاه  .[43] نمود یبندمیتقس یو خارج یداخل طیصادرات را در دو دسته مح

داخل شرکت  هاآندسته عوامل داخلی که خاستگاه  بر نقطه شروع تصمیم به صادرات به دو مؤثرهای محرک
بیرون است و شامل عوامل خارجی  هاآنمدیریتی و عواملی که خاستگاه  هایاست نظیر محصوالت و ویژگی

( ۲فرضیه  که: نمود بیانتوان می نیبنابرا .[64] بندی نمودتقسیم شود نظیر محیط صنعت، بازار و محیط خارجمی
جذابیت و  محیط خارج مثبتی بینرابطه ( 3فرضیه و  وجود دارد جذابیت صادراتو  محیط داخل مثبتی بینرابطه 

انتخاب  یهامؤلفه نیتراز مهم یکیسازمان  یداخل ای یرونیب یهااز محرک رانیتصور مد .وجود دارد صادرات

عبارتند از عوامل   نیا نیتراز مهم ی( برخ۲۴16) 7کراماسکرایو و یانچیب دگاهیاز د [13 ؛4۲]ورود به بازار است 

 تیریبرداشت مثبت مد شان،یاز نظر ا، عالوهبه. [۱] یبه بازار خارج یبیتقر یکیبازار، نزد یبزرگ ، اندازهسود بالقوه
مطلوب بازار خارج و برداشت از موانع  تیوضعبا تعهد به صادرات دارد.  یاز منافع بازار رابطه مثبت و معنادار

جذاب در رشد شرکت در نظر  یاقدام عنوانبهها صادرات را کمتر در بازار خارج باعث خواهد شد که شرکت
 . [۲۸ ؛4] رندیگ

شرکت  سطح تعهد یشرکت جذاب است بر رو یصادرات برا ه میزانچ نکهیاز ا رندگانیگمیبرداشت تصم
جذابیت  مثبتی بینرابطه ( 4فرضیه  نمود که: انیب توانیم نیبنابرا .[۰3 ؛4]است.  مؤثرنسبت به صادرات 

ل و یگکاوس رینظ ،عبا استفاده از رویکرد مبتنی بر مناب یادیز قاتیتحق .وجود داردتعهد به صادرات و صادرات 

 انیب یرفتار صادرات یدهتعهد را در شکل تیاهم (۲۴1۰) 9یبیو چا ینیماکر ؛(۲۴۴3) ۸انی؛ ژول(71۱۸) رین

شدن اتفاق  یالمللنیب شیافزا منظوربهاغلب  یدیبه صادرات تعهد کل میتصم یدر تئور .[4۰ ؛ 3۲؛13]اندنموده
 .ردیگیم میکار خود تصمیرویشرکت و ن کی نیاست که در مورد رابطه ب یحالت روان کیتعهد  [.۰] افتدمی
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آوری اطالعات درخصوص نسبت به جمع دارند، از طریق شرکای واسطهایی که بیشتر به صادرات تعهد شرکت
. مدیرانی که به صادرات تعهد دارند، برای ورود به بازار برنامه [۰7] نمایندمیمشتری، رقبا و الزامات قانونی اقدام 

  .[۰6] دهندمیداشته، منابع کافی مدیریتی و مالی را برای کاهش ریسک تخصیص 
 .وجود دارد تصمیم به صادراتو تعهد به صادرات  مثبتی بینرابطه  (۰فرضیه  نمود که: انیب توانیم نیبنابرا
ی ممدل مفهوها، هیفرض یقپژوهش از طر یرهایمتغ نیب روابطی و برقرارفوق  یهاهتافی جیبراساس نتابنابراین 

 است.شده پیشنهاد 1 شکل پژوهش در
 
 

 
 مدل مفهومی  .1شکل

 

 پژوهش یشناسروش .3

در  جامعه آماری است. یشیماینوع پ ازی فیتوص ،اجرا یر استراتژظاز ن و ینوع کاربرد از ر،ضحا پژوهش
( شامل یکم کردیدر مرحله دوم )رو. بودنفر  3۴نفر و سپس  1۴( شامل یدلف روش ،یفیک کردیمرحله اول )رو

 نانیاطم بیضر درنظر گرفتنبا که  استنفر  ۲۸۴ارشد شرکت فوالد خوزستان به تعداد  رانیو مد نیمعاون هیکل
 که عیتوزنامه پرسش 17۴ نانیحصول اطم منظوربهنفر بدست آمد.  16۲تعداد نمونه طبق فرمول کوکران ،۱۰/۴

و  یاروش کتابخانه قیطر مرتبط از یهایورئو ت میاطالعات مربوط به مفاه .شد لیتحلو عودت  آن عدد  16۸
 اقدام یبه اشباع اطالعات دنیتا رس و اساتید دانشگاهی( رانیمد ،نیشامل معاون) انظرمصاحبه با صاحب ن

 1۴ اریاخت طراحی و در نامه بازپرسش ابتدا (یدلفروش  ،یفیک کردیدر مرحله اول )روبه این روش که ت. اسشده
 الوـس ۰۰ بر مشتملنامه اولیه پرسش گردید. سپس بررسینیز محتوایی روایی ظاهری و  و قرار گرفتخبرگان نفر از 

نفر از  3۴ بینمجددا و طراحی ناختی( ـتشـجمعی السو 3سوال تخصصی و  ۰۲) ایپبج گزینه طیف سسااای بر گزینه ۰
 د حذفکه فاقد اعتبار بودن ییهااعتبار، شاخص شیجهت افزاپایایی توزیع گردید. و اطمینان از روایی  منظوربه خبرگان

ابزار  یبطور کل .شد تائید پایایی ،بیشتر است(  α= 7/۴که مقدار ضریب آلفای کرونباخ از حد قابل قبول )شدند. از آنجایی
 سوال 1۸و حداکثر  4حداقل  ریهر متغ یبرا ضمناً. شدآن حذف  تای ۰بود که  سوال تخصصی ۰۲ یدارا یریگاندازه

  .(1 جدول) استشده فیتعر
 

 منابع و هامتغیرها، شاخص .1 جدول
 منابع شاخص متغیر
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 (۲۴1۸) 1فریکسانت وهمکاران توانایی زبان خارجی مدیران

 (۲۴1۸فریکسانت وهمکاران ) تعدد سفر به خارج مدیران

 (۲۴1۸فریکسانت وهمکاران ) به کارگیری مهارت توسط مدیران

 (۲۴1۸فریکسانت وهمکاران ) به کارگیری دانش توسط مدیران

 (۲۴1۸فریکسانت وهمکاران ) به کارگیری مدیران با تجربه

 (،۲۴1۰) ۲همکاران و (، اورا۲۴17و همکاران ) 1جاستین پاول سازی و تعامل مدیرانتوانایی شبکه

                                                                                                                                                 
1 Freixanet et al. 

 ( محیط بازار داخل۲

 محیط بازار خارج( 3

جذابیت 
 صادرات

تعهد سازمان به 
 صادرات

تصمیم به 
 صادرات

 ( مزایای متمایز شرکت1
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 منابع شاخص متغیر

 (۲۴1۱)3، دیانا و همکاران (۲۴1۰) اورا و همکاران گیری بین المللی مدیرانجهت

 (13۱۱(، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی)۲۴11) 4هالنسن فاصله فیزیکی با محیط خارجی

 (13۱۱(، انجمن آهن و فوالد)۲۴17) و همکاران جاسین پاول دیده و ماهرکارکنان آموزش

 (13۱۱(، انجمن آهن و فوالد)13۱۸) (، شفیعی۲۴16) یو رنجبارک یلیاسماع های تولیددسترسی به نهاده

 (13۱۱( ، انجمن آهن و فوالد)۲۴1۰) همکاران و ۰باترا یافتهآوری توسعهفن

 (13۱3) دهقان و (، اعرابی۲۴۴۱) 6جانسون و واهلن موفقیت شرکت در بازار داخل

 (13۱3) دهقان و اعرابی انطباق محصول

 (13۱3) دهقان و ( ، اعرابی۲۴1۸) 7اورالندو و همکاران قیمت رقابتی

 (13۱3) دهقان و (، اعرابی۲۴11) هلنسن کیفیت مناسب محصول

 (۲۴1۴) ۸همکاران و بلون تصویر مناسب

 (1۱۱۸) ۱هالت(، آن۲۴۴۸) داینی نام

 (۲۴۴۸) ( ، داینی۲۴1۴) همکاران و بلون طرح و عالمت

ی
خل

 دا
ط

حی
م

 

 (۲۴۲۴)1۴(، شارما و همکاران۲۴17) خلیفی و شوکت فدایی با کشورها یاسیس روابط

 (۲۴11) هلنسن المللنیب یبانک روابط

 (۲۴۴6) 1۲بروترز و کینسونویل(، ۲۴1۰) 11همکاران و کاردوزا های تشویقیسیاست

 (13۱۱(، انجمن آهن و فوالد)13۱۸) (، شفیعی۲۴17) 13و همکاران یکوالوسک کشور یکیلجست توان

 (۲۴11) هلنسن های صادراتاتاق بازرگانی و نمایندگی

 (13۱3) دهقان و (، اعرابی۲۴13) 14کیگان و گرین کمبود تقاضای داخل

 (۲۴13) (، کیگان و گرین۲۴16) همکاران و برنینی داخلبازار رقابتی شدید 

 (13۱3) دهقان و (، اعرابی۲۴16) همکاران و برنینی نرخ رشد

 (13۱3) دهقان و (، اعرابی1۱۸۸) 1۰سالیوان اندازه نسبتاً کوچک بازار داخل

ی
رج

خا
ط 

حی
م

 

 (13۱3) دهقان و اعرابی میزان رقابت

 (13۱3) و دهقان ی، اعراب(۲۴16) و همکاران ینیبرن نرخ رشد

 (۲۴1۰) همکاران و (، کاردوزا۲۴17)خلیفی و شوکت فدایی  نرخ ارز

 (۲۴14کوهی و علیخوانی ) قوانین و مقررات

 (۲۴۴۸) 16، چان اولمستد و همکاران)13۱3(دهقان  و اعرابی ایموانع تعرفه

 (،۲۴16) 17(، هیلمان۲۴17خلیفی و شوکت فدایی ) روابط سیاسی

 )۲۴1۰ (1۱(، ساهارا۲۴1۰) 1۸کریک و لیندسی –( ۲۴16) برنینی و همکاران اطالعات ناکافی از بازار خارج
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3 Diana et al. 
4 hollensen 
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 منابع شاخص متغیر

 (13۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی))۲۴17 (حیدر،  )۲۴1۸( 1کواکو تحریم اقتصادی

ت
درا

صا
ت 

ذابی
ج

 

 (۲۴16) بیانچی و ویکراماسکرا از سود تیریمد اتانتظار

 (۲۴16بیانچی و ویکراماسکرا ) رشد بازاراز  تیریمد اتانتظار

 (۲۴16) بیانچی و ویکراماسکرا از توسعه بازار تیریمد اتانتظار

 (13۱3دهقان ) و (، اعرابی۲۴11) هلنسن بازار موانعاز  تیریمد اتانتظار

هد
تع

 
مان

ساز
ه 

ی ب

ت
درا

صا
 

 (۲۴16(، بیانچی و ویکراماسکرا )۲۴17همکاران )پال و  داشتن برنامه برای ورود

 (13۱۱(، انجمن آهن و فوالد)۲۴16) بیانچی و ویکراماسکرا مالی تخصیص منابع

 (۲۴16) بیانچی و ویکراماسکرا مدیریتی تخصیص منابع

 (۲۴16) ۲(، کاهینا و رنا۲۴17) جاستین پاول و همکاران دهی ساختارسازمان

یم
صم

ت
ت به 
درا

صا
 

 (1۱۸3) 3راید (۲۴16) برنینی و همکاران صادراتی هایفعالیت تداوم

 (1۱۸3) راید (۲۴16) برنینی و همکاران تمایل ورود به بازار خارجی

 )1۱۸3 (راید جدید محصوالت معرفی

 )1۱۸3 (راید صادراتی فروش افزایش

 
د. آزمون شاز آمار استنباطی استفاده  هاو برای تحلیل داده  یآمار توصیفجمعیت شناختی های داده برای 

روش  نیا .، استفاده گردیدSMART- PLS تحلیل از نرم افزار منظوربهروش معادالت ساختاری و از ها فرضیه
 ریغ یهاداده عیاندک و توز یهانمونه جمح ده،یچیپ رهایمتغ نیکه روابط ب تحقیقاتی است یابزار برا نیبهتر

با توجه به  .اسمیرنوف استفاده شد-ها ازآزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن داده منظوربه .[1۱] نرمال است
فرض مبنی بر  ،کمتر است ۴۰/۴برای تمام متغیرهای پژوهش از مقادیر مربوطه در سطح  آماره آزموناینکه 

 (.۲)جدول  شودمینرمال بودن توزیع متغیرهای مزبور رد 
  

 : آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها۲ جدول
 .Sig میانگین متغیرهای پژوهش

 ۴۴1/۴ 144/۴ شرکت متمایز مزایای

 ۴۴1/۴ 171/۴ داخلی بازار محیط

 ۴۴1/۴ 1۰7/۴ خارجی بازار محیط

 ۴۴1/۴ 1۰6/۴ صادرات جذابیت

 ۴۴1/۴ 144/۴ صادرات به سازمان تعهد

 ۴۴1/۴ 1۱6/۴ صادرات به تصمیم

 

 است یو مدل ساختار یریگدو بخش مدل اندازه شامل یمعادالت ساختار یمدلساز(، ۲۴1۴) 4نیکالاز نظر 

ی و روایی ینظیر پایا هاآن انیهر بعد، همراه با آن بعد است و روابط م یهاگویهشامل  ،گیریاندازهمدل  .[37]
 زانیپژوهش است و م یمطرح در مدل اصل یهاسازه یتمام یحاو یبخش ساختار. دشومی لیوتحل هیتجز

آلفای  مورد اریبا دو مع 5ییایپا. [4۱] شودمی یابیمرحله ارز نی، در اهاآن انیو روابط م هاسازه یهمبستگ

                                                                                                                                                 
1 Kwaku 
2 Kahiya &Dena 
3 Ride 
4 Kline 
5

 Reliability 
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 بیضر. [۲۱] شودمیگیری اندازه و واگرا 2روایی همگرا یهاروایی سازه با شاخص و 1کرونباخ، پایایی ترکیبی

 ییایپا بیضر نیمناسب ابعاد مربوط به خود است. همچن نییها در تبسؤال ییتوانا زانیم انگریکرونباخ ب یآلفا
. با توجه به اینکه آلفای کرونباخ و کندمیمشخص  گریکدی اببعد را  کی یهاسؤال یهمبستگ زانیم ،یبیترک

پژوهش  یبرا ارهایقبول مع قابل ییایاز پا یحاک(، 3جدول) باشدمی 7/۴پایایی ترکیبی به دست آمده بیشتر از 
 زیواگرا ن ییآن بعد اشاره دارد و روا نییبعد در تب کی یهاشاخص ییتوانا زانیهمگرا، به م ییروا .[1۱] است

 گرید یهاباشند تا با سازه شتهخود دا یهابا سؤال یشتریب یمدل پژوهش همبستگ یهاکه سازه مبین آن است
موید حد قابل قبول برای  ۰/۴ مقادیری بیش از شود ومیاستفاده  AVE اریهمگرا از مع ییروا یابیارز یبرا

دهد و میرا نشان  ۰/۴مقادیری بیش از  هامربوط به سازه AVE ریمقاد یتمام (.همان منبع) روایی همگرا است
 . (3جدول) نامه پژوهش استی پرسشیموید حد قابل قبول برای روایی همگرا

 
 متغیرهای پژوهش AVEو مقادیر  پایایی معیارهای :3 جدول

 واریانس( ()میانگین AVE آلفای کرونباخ (CR)پایای ترکیبی  متغیرها

 7۰/۴ ۱6/۴ ۱۴/۴ شرکت متمایز مزایای (شده استخراج
 ۱7/۴ ۱۰/۴ ۱7/۴ داخلی بازار محیط

 ۱6/۴ ۱6/۴ ۱۱/۴ خارجی بازار محیط
 ۸6.۴ ۱۲/۴ ۱۰.۴ صادرات جذابیت

 ۸۰/۴ ۱4/۴ ۱۰/۴ صادرات به سازمان تعهد

 ۸1/۴ ۱۲/۴ ۱4/۴ صادرات به تصمیم

 
شود وقتی در سطح قابل قبول است که میزان می( بررسی 1۱۸1) در نهایت روایی واگرا از روش فورنل الرکر

AVE های دیگر در مدل باشد )همان منبع(. برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه
 (.4روایی واگرا است )جدول تائیدبنابراین اعداد گزارش شده موید 

 
 کرالرماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل  .4 جدول

 هاسازه
 مزایای

 زیمتما

 محیط

 داخل
 صادرات به تعهد صادرات جذابیت خارج محیط

 به تصمیم

 صادرات

      ۸۸/۴ زیمتما مزایای

     ۱1/۴ 46/۴ داخل محیط

    ۱۲/۴ ۰۸/۴ 7۴/۴ محیط خارج

   ۱1/۴ 63/۴ ۰6/۴ ۰۰/۴ صادرات جذابیت

  ۱۲/۴ ۸1/۴ 6۱/۴ 4۱/۴ 6۴/۴ صادرات تعهد به

 ۱/۴ ۸6/۴ 7۸/۴ 66/۴ 47/۴ ۰7/۴ صادرات به تصمیم

 

 استفاده (2Q) کنندگیبینیو معیار کیفیت پیش (2R) تعیین ضریب ی از معیارهایمدل ساختاربرازش برای 

معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله  2R .استشده
زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش های درونمربوط به سازه 2Rشود. هرچه مقدار متغیرهای مستقل تبیین می

مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،  عنوانبهرا  67/۴و  33/۴، 1۱/۴( سه مقدار 1۱۱۸) 3بهتر مدل است. چین

                                                                                                                                                 
1

 Composite Reliability(CR) 

2
 Convergent Validity 

3 Chin 
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که ، (2Q) کنندگیبینیمعیار کیفیت پیش .متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل تعریف کرده است

هایی مدل هاآنکند. به اعتقاد بینی مدل را مشخص میقدرت پیش( معرفی شد و 1۱7۰) 1رو گیزتوسط استون 

های های مربوط به سازهبینی شاخصکه دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش
زا صفر و یا کمتر از صفر باشد ی دروندر مورد یک سازه 2Qزای مدل را داشته باشد. در صورتی که مقدار درون

است و در نتیجه مدل زا به خوبی تبیین نشدهی درونهای دیگر مدل و آن سازههدهد که روابط بین سازنشان می
 نیاز به اصالح دارد. 

 اندتعیین نمودها ر 3۰/۴و  1۰/۴، ۴۲/۴بینی سه مقدار ( در مورد شدت قدرت پیش۲۴۴۱) 2هنسلر و همکاران

. [3۲] بینی ضعیفی داردباشد، مدل قدرت پیش ۴۲/۴ی نزدیک به در محدوده 2Qاگر مقدار  ها. به اعتقاد آن[۲7]
است،  3۰/۴بیشتر از  2Q و مقدار 67/۴بیشتر از 2R مقدارزای با توجه به اینکه برای تمامی متغیرهای درون

 .(۰) جدول کنندگی باالی آن استبینیبزارش قوی مدل و قدرت پیش دهندهنشان
 

 زای مدلهای درونگزارش شده برای سازه 2Qو  2Rمقادیر  .۰ جدول

 2Qشاخص  2Rشاخص  متغیرها
 41۰/۴ ۰۴۴/۴ صادرات جذابیت

 ۰7۸/۴ 6۸۴/۴ صادرات به سازمان تعهد

 74۸/۴ ۱۲۲/۴ صادرات به تصمیم

 

( سه مقدار ۲۴۴۱) 4تزلس و همکارانشود. استفاده می 3کلی مدل از معیار نیکویی برازش برای بررسی برازش

 GOFمقدار . [4۰] اندمعرفی نموده GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  عنوانبهرا  36/۴و  ۲۰/۴، ۴1/۴
 محاسبه شد که بیانگر برازش کلی قوی برای مدل پژوهش است. 7۲/۴برای کل مدل مقدار 

 
 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4
اگر مقدار  است. t یاعداد معنادار ،یمعادالت ساختار یهاها در مدلسازه نیب یسنجش رابطه یبرا اریمع
 تائیدمتعاقب آن و   معناداری متغیر مربوط نشانگر باشد،  ۱6/1بیشتر از  ۴۰/۴معناداری  سطح دردر  tی آماره

 .است ها به شرح زیر(. نتایج آزمون فرضیه1 نمودار) فرضیه پژوهش است

 زیمتما یایمزا،  است ۱6/1و بیشتر از مقدار بحرانی  134/۲برابر با  آماره آزمون ینکهبا توجه به ا فرضیه اول:
نتایج این پژوهش با نظریات فریکسانت  .ی دارددارامعنو  مثبتمستقیم،  تأثیرصادرات  تیشرکت بر جذاب

  .[43[، ]۲3] است ( همسو ۲۴14) کوملو ،(۲۴1۸وهمکاران )
بازار  طیمح،  است  ۱6/1و بیشتر از مقدار بحرانی  71۸/۲دوم: با توجه به ا ینکه آماره آزمون برابر با  فرضیه

 فریکسانت و همکاران یهنظر نتایج این پژوهش با .ی دارددارمعناو  مثبتمستقیم،  تأثیرصادرات  تیداخل بر جذاب
  .[۲3] است( همسو ۲۴1۸)

بازار  طیمح، است ۱6/1و بیشتر از مقدار بحرانی  1۱۸/۲برابر با  آماره آزمون فرضیه سوم: با توجه به ا ینکه
 فریکسانت و همکاران هنتایج این پژوهش با نظری .ی دارددارمعناو  مثبتمستقیم،  تأثیرصادرات  تیخارج بر جذاب

  .[۲3] است ( همسو ۲۴1۸)

                                                                                                                                                 
1 Stone & Geisser  
2 Hensler et al. 
3 Goodness Of Fit (GOF) 
4Wetzels et al. 
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 تیجذاب،  است  ۱6/1و بیشتر از مقدار بحرانی  6۱۲/۲۴برابر با  آماره آزمون فرضیه چهارم: با توجه به ا ینکه
نظریات  نتایج این پژوهش با .ی دارددارمعناو  مثبتمستقیم،  تأثیربه صادرات  یتعهد سازمان یصادرات بر رو

  .[۲4[، ]۱] است ( همسو ۲۴14) گاشی و همکاران ( و۲۴16) ویکراماسکرابیانچی و 
تعهد ،  است  ۱6/1و بیشتر از مقدار بحرانی  414/136 برابر با آماره آزمون پنجم: با توجه به اینکه فرضیه

 نتایج این پژوهش با .ی دارددارمعناو  مثبتمستقیم،  تأثیربه صادرات  میتصم یبه صادرات بر رو یسازمان
  .[۰6[، ]۸] است ( همسو ۲۴16) و سراها و همکاران (۲۴16) نظریات برنینی و همکاران

 
 ۰الی  1های در حالت معناداری ضرایب برای فرضیه یریگو اندازه یمدل ساختار .1نمودار 

 
 شده نییتب انسیوار ای نییتع یب، ضر(۲ )نمودار هپنهان وابست یرهایاعداد نشان داده شده درون متغهمچنین 

(2R ).بینی پیشمستقل  ریچند متغ ای کی هلیوابسته به وس ریمتغ راتییچند درصد از تغ دهدمینشان  که هستند
ت. اسبوده شتری( مستقل بر وابسته بی)هاریمتغ یرگذاریباشد، تأث شتریب نییتع یب. هر اندازه که مقدار ضرشودمی

درصد از  ۰۴سه متغیر مستقل مزایای متمایز، محیط داخل و محیط خارج  دهد کهمی، نشان ۲ نمودار
درصد  63متغیر جذابیت صادرات حدود  کند. بر همین اساسمیمتغیر جذابیت صادرات را تبیین )واریانس( تغییرات

ش درصد تصمیم به صادرات را دراین پژوه ۱6تعهد سازمانی به صادرات و متغیر تعهد سازمانی به صادرات 
 یگرید رگذاریثاو عوامل ت ینیبشیپ یاز راه خطا وابسته یرهایمتغ راتییتغ هماندیدرصد باق کند.می بینیپیش
 .اندپژوهش در نظر گرفته نشده نیکه در ا ردیپذمی تأثیر

 

 
 ۰الی  1های برای فرضیه شده استاندارد بیضرا ریهمراه مقاد به یریگو اندازه یمدل ساختار. ۲نمودار 
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 هاپیشنهادگیری و نتیجه .5

 شناسایی و مدل سازی نموده است.در صنعت فوالد پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر تصمیم به صادرات را 

سازه از  ییایپا، گیریاندازه. در بخش استفاده گردید PLS افزارنرم یمعادالت ساختارتحلیل از روش  منظوربه
و روایی واگرا نیز با روش فورنل و الکر  AVE اریمع باهمگرا  ییروا کرونباخ و پایایی ترکیبی،طریق آلفای 

ای بر کهآنجا ازبه دست آمد و  برازش مدل معیار ضریب تعیین منظوربه واقع شدند. تائیدو مورد  گیریاندازه
 برازاش ساختاری قوی مدل است. هنشانبود  7/۴تمامی متغیرها بیش از 

برای  3۰/۴گیزر استفاده و مقادیر بیش از  کنندگی مدل از معیار استون وبینیبررسی قدرت پیش منظوربه
کنندگی باالیی برخوردار است. و در پایان با بینیدهد مدل از قدرت پیشتمامی متغیرها محاسبه شد که نشان می

در بخش ساختاری با توجه به اینکه آماره  گردید تائیدارش قوی کل مدل ، بزGOFبرای شاخص  7۲/۴محاسبه 
 دارمعنامستقیم، مثبت و  تأثیربه دست آمد  ۱6/1آزمون برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار بحرانی 

منابع متمایز شرکت، محیط داخلی و خارجی بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و 
تقویت مزایای متمایز برای طبق این مدل   شد. تائیدهمچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات 

 های مدیران ها، ویژگیایز شرکتی متمشرکت ایجاد نموده و جذابیت صادرت را تقویت نماید. یکی از مزایا
 . است

[، توانایی ۲3] سطح تحصیالت مناسب [،۲۴[ و ]47] المللیگیری بینهایی نظیر جهتمدیران باید از ویژگی
[ باشند. کارکنان 33برخوردار ] سازیشبکه[ و ۲3دانش و تجربه ] کارگیریبه[، ۲۲تکلم به زبان خارجی ]

، موفقیت در بازار داخل عالوهبه[. 33شوند ]میها قلمداد دیگر منابع متمایز شرکت عنوانهب و ماهر، دیدهآموزش
سرا  سکویفرانچ( و ۲۴1۰) [. باترا و همکاران31آورد ]میالمللی فراهم زمینه الزم را برای حضور در بازارهای بین

شرایط بد ، عالوهبه[. ۲3[، ]6] اندها برشمردهرا از منابع متمایز شرکت یافتهتوسعهآوری فن(، ۲۴11)و همکاران 
کلیدی محیط داخل،  هایمؤلفه عنوانبهو حمایت دولت از صادرات از طرف دیگر  طرفازیکوضعیت بازار داخل 

بر وضعیت  ثرمؤ[ از عوامل ۸] [ و کاهش رشد آن3۰] نماید. کمبود تقاضای داخلمیجذابیت صادرات را تقویت 
هایی ( فعالیت۲۴1۰کند. از دیدگاه کاردوزا و همکاران )مینامناسب بازار داخل بوده که میل به صادرات را تقویت 

های کلی دولت هماهنگ بوده و مورد پشتیبانی آن واقع گردد توانند موفق باشند که با سیاستمیدر صادرات 
وجود داشته باشد جذابیت صادرات نیز افزایش خواهد شد. محیط هرچه درک بهتری از محیط خارج  ضمناً[. 11]

و [ 25] میتحر[ و همچنین ۸[، نرخ رشد ]4اقتصادی محیط نظیر شدت و میزان رقابت ] هایمؤلفهخارجی توسط 

اتی یعنی هرچه میزان رقابت کمتر باشد، نرخ رشد در بازار صادر شود.میگیری [ اندازه۲۸المللی ]روابط بانکی بین
تبادالت مالی بانکی بهتری فراهم باشد تمایل به صادرات افزایش خواهد یافت.  بیشتر بوده و درعین حال امکان

ها کمک اطالعات به شرکت. کندمیش مهمی در این میان بازی قالبته دسترسی به اطالعات بازار خارج نیز ن
ضعیف از بازار خارج ریسک صادرات را افزایش اطالعات  ضمناً داشته باشند از محیطتری کند درک مناسبمی
 [. 11دهد ]می

 .انتخاب ورود به بازار است یهامؤلفه نیتراز مهم یکیسازمان  یداخل ای یرونیب یهااز محرک رانیتصور مد
 یالمللنیب یدر بازارها [۱]به سود، رشد و توسعه بازار  یابیاز دست یترانتظارات مثبت رانیهرچه مد یعبارت به

. تعهد منابع خواهد شد شتریب زیآنان ن اتبه صادر یتعهد سازمان [4 ؛۲۸] داشته و موانع بازار را کمتر احساس کنند
 یرانیمد[. ۱های صادراتی اشاره دارد ]به صادرات به میزان تخصیص منابع توسط سازمان و مدیریت برای فعالیت

کاهش عدم  منظوربهرا  یکاف یتیریو مد یورود به بازار برنامه دارند، منابع مال یکه به صادرات تعهد دارند برا
ی صادرات یهاتیفعال یشده برا دهیسازمانساختار  ،تعهد به صادرات .[۲۴و ] [3۲] دهندیم صیتخص تیقطع
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 نیشیپ اتیتجرب کارگیریبه نیو همچن رانیمداز سوی  [ ۲۸ ؛۰۱] صادرات یبرا رساختیز دهیسازمان ،[31]
  .شودیم فیصادرات تعر یبرا رانیتوسط مد
و همچنین نهادهای حاکمیتی و خوزستان و مبارکه خوزستان  های فوالدشرکت به بعدیموارد  اینبنابر
ایجاد جذابیت صادرات  منظوربه ی فوالد خوزستان و مبارکههاکتشرشود. میپیشنهاد در صادرات  گذارسیاست

ی فوالدی باید هامدیران شرکت. را تقویت کنندی مدیریتی هاگیژنظیر ویباید بتوانند مزایای متمایز خود 
و تجربه و  دانش کارگیریبه ،خارجیتکلم به زبان یی نظیر توانایی هااز شایستگی ،داشتهتحصیالت مناسبی 

فراهم  هاو حضور در نمایشگاه سفر به خارج منظوربههیالت الزم شرکت باید تس سازی برخوردار باشند.شبکه
 آورند. 

ی هاایش تعامل و ایجاد شبکهزالمللی مدیران را تقویت نموده، باعث افگیری بینجهت تنهانهاین موضوع 
نباید به  های فوقبنابراین شرکت .ستها موفقیت در بازار داخل ایز شرکتخواهد شد. از دیگر منابع متما جدید

 دیدهآموزشداخل غافل گردند. کارکنان محصوالت با کیفیت مناسب در بازار  ارائهدلیل توجه به بازار خارجی، از 
توجه به آموزش و تربیت کارکنان باید نسبت  ود شومیها قلمداد دیگر منابع متمایز شرکت عنوانبه ماهرو 

آوری بروز دنیا استفاده از فن اندنتوانسته هابه دلیل تحریمی فوق های فوالدشرکتدر آخر،  .ادای نشان دویژه
کمبود تقاضای داخل و کاهش  .استی مهم این دو شرکت هارسد این موضوع یکی از چالشمینمایند و به نظر 

حمایت از عرضه در بازار  منظوربهدولت ، عالوهبه .بر وضعیت نامناسب بازار داخل است مؤثراز عوامل  رشد آن
است را اتخاذ نموده  درصدی برای عرضه در بازار داخل 6۴ اکنونهمو  درصدی ۰۴کف عرضه  ابتدا راهبردداخل 

های بنابر موارد فوق شرکت نماید.میصادرات ایجاد  تمحدودیهای فوالد خوزستان و مبارکه شرکت برای که
گیر  وپادستبا شرایط بد وضعیت بازار داخل روبرو هستند و از طرف دیگر با قوانین  طرفازیک خوزستانفوالدی 

  .دولت در صادرات
انجمن تولیدکنندگان فوالد نسبت به تغییر در  ها از طریق نمایندگان جامعه و یااین شرکت بهتر است  

اقدام بقای خود و یا سودآوری  منظوربه آن هایلدستورالعمی و صادراتت و مقررا قوانین عرضه در داخل کشور
ای نشان دهند. به محیط خارج توجه ویژهایجاد جذابیت صادرات باید  منظوربه موردمطالعههای شرکتنمایند. 

صنایع فوالد ایران را  تنهانه هااین تحریم .ساخته استمواجه شرایط تحریم وضعیت صادرات را با مخاطره جدی 
ی های بازرگانی و نمایندگیهاتشکیل اتاق. شودمیهدف قرار داده، بلکه روابط مالی و بانکی را نیز شامل 

اطالعات از  کسبو همچنین  بازار محلیگیر وپادست یر قوانین و مقرراتدر رفع موانعی نظ توانندمیصادراتی 
از  رانیتصور مد  .نمایندکمک  هادور زدن تحریم منظوربه صادراتی رسمغیر هایشبکهبازار خارجی و شناخت 

اعتقاد باید  رانیمد .استتصمیم به صادرات  یهامؤلفه نیتراز مهم یکیسازمان  یداخل ای یرونیب یهامحرک
به تعهد سازمانی بنابراین است.  بقاء حلراه صادرات ،داخل یقاضاتکمبود  یفعل طیکه در شرا شته باشنددا

 هاوقتی مدیران تلقی مثبتی از صادرات داشته و صادرات برای آن .شود تیتقو هاشرکت این درباید  صادرات
 در عمل نشان دهند.  راخود  جذاب باشد باید تعهد

ورود به بازار  یبرا آوری اطالعات الزم اهتمام ورزیده،نسبت به جمعکه به صادرات تعهد دارند  یرانیمد
 یبرا را ساختار و دهندیم صیتخص تیکاهش عدم قطع منظوربهرا  یکاف یتیریو مد یبرنامه دارند، منابع مال

صادراتی تبیین  اندازچشمصادرات با فرآیند گیر در  وپادستقوانین  کنند.می دهیسازمان یصادرات یهاتیفعال
و یک راهبرد ملی  عنوانبهصادرات  در اسناد باالدستی به سویکاست. از شده و تحقق اهداف صادراتی متناقض 

و بدون مشارکت و درنظر  الساعهخلقو از طرف دیگر مقررات شده  تأکیدها و شرکت کشورآن بر اقتصاد  تأثیر
 یکپارچگی در تدوین و اجرای مقررات و رسدمی. به نظر شودمیابالغ  ،صادراتدر گرفتن نظرات بازیگران اصلی 

تواند موجب مواردی که میدیگر از  عالوهبه ی یکپارچگی دارد.راصادراتی نیاز به متولی واحدی ب هاینامهآیین
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همجواری با کشورهایی  با توجه بههدف است.  هایتقویت عملکرد صادراتی شود، تقویت روابط سیاسی با کشور
و  تسهیلتواند باشند، روابط سیاسی مناسب مییکه از واردکنندگان فوالد ایران منظیر عراق، افغانستان، قطر 

 تقویت در صادرات را موجب شود.
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