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 3دانشجوی دکترا رشته مدیریت بازرگانی ،گرایش استراتژیک ،دانشگاه تهران -پردیس
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چکيده

تاریخ دریافت1399/2/6 :
تاریخ پذیرش1399/4/8 :

این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیتهای نوآوری ،ارتباط و کیفیت محصول بر عملکرد
صادراتی پرداخته است .روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شده
است .جامعه آماری به تعداد  3140نفر بوده که براساس روش نمونهگیری تصادفی ساده
با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  346نفر از کارکنان شرکتهای کوچک و
متوسط در شهرک صنعتی خوارزمی تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .ابزار
گردآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد شامل مقیاس قابلیت نوآوری ،نوآوری محصول،
قابلیت کیفیت ،کیفیت محصول ،قابلیت ارتباط و عملکرد صادرتی بود .روش تجزیه و
تحلیل داده ها ،با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین) و آمار استنباطی
(مدلسازی معادالت ساختاری) از طریق نرم افزارهای  SPSSو  LISRELانجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد که «قابلیت نوآوری» بر «نوآوری محصول»« ،قابلیت ارتباط» بر
«نوآوری محصول»« ،قابلیت کیفیت» بر «کیفیت محصول»« ،قابلیت ارتباط» بر «کیفیت
محصول»« ،نوآوری محصول» بر «عملکرد صادراتی» و در نهایت «کیفیت محصول» بر
«عملکرد صادراتی» شهرک صنعتی خوارزمی تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد .اما تاثیر
«قابلیت ارتباط» بر «عملکرد صادراتی» تائید نشد.

واژگان کليدي :قابلیتهای ارتباط ،نوآوری و کیفیت محصول ،عملکرد صادراتی.
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مقدمه
متداولترین راه برای یک شرکت بمنظور شروع فعالیتهای بازاریابی در سایر کشورها ،صادرات است .یکی از دالیل اصلی
این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر اشکال بین المللی ،نیاز به منابع کمتری دارد .کشورهای مختلف ،شرکتها را
به صادرات ترغیب می کنند  ،زیرا این فعالیت برای افزایش اشتغال در کشور ،توسعه وضعیت رقابتی و بهبود درآمد فعلی ،مهم
است .لذا ،شرکتها تالش زیادی برای افزایش صادرات انجام میدهند (دلوند و همکاران .)2015 ،1امروزه رشد صادرات برای
دولت ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است .تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه ،موضوع توسعه صادرات در
راس اولویتها و سیاست گذاریهای دولت قرار دارد همچنان که آگاهی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای توسعه
یافته نیز وجود دارد( .مشبکی و خادمی.)1391 ،
3
محققانی مانند سینق )2009(2و دهاناراج و بیمیش ( )2003اهمیت صادرات در اقتصاد جهانی را تأیید کرده اند .صادرات،
یکی از متداولترین وسیلههای ورود به بازارهای بین المللی است که بنگاه ها را قادر میسازد از ظرفیت عملیاتی بدون استفاده
خود ،افزایش بهره وری تولید و سود خود استفاده کنند تا از ادامه فعالیت و بقا در یک بازار کامالً جهانی ،اطمینان حاصل کنند
(آذر و سیابوسچی.)2016 ،4
اهمیت اساسی عملکرد صادراتی بدنه اساسی این تحقیق را تشکیل میدهد ،کاووزگیل و زو ( ،1994ص  )4عملکرد
صادرات را به عنوان "میزان دستیابی به اهداف یک شرکت تعریف میکنند ،که با توجه به صادرات یک محصول به بازار خارجی،
با برنامهریزی و اجرای استراتژی بازاریابی صادراتی ،حاصل میشود" .یک شرکت از استراتژیهای بازاریابی صادراتی برای
مدیریت تعامل نیروهای داخلی و خارجی برای تحقق اهداف سرمایهگذاری صادراتی استفاده میکند (آذر و سیابوسچی.)2016 ،
بر این اساس ،عوامل تعیینکننده عملکرد صادرات را میتوان به عوامل داخلی (به عنوان مثال ،ویژگیهای بنگاه و مدیریت
آن ،و استراتژی بازاریابی صادرات) و عوامل خارجی (به عنوان مثال ،ویژگیهای بازارهای خارجی و داخلی) طبقهبندی کرد .در
این زمینه ،انتظار می رود که تناسب بین عوامل داخلی و خارجی ،عملکرد صادرات شرکت را ارتقا بخشد (آذر و سیابوسچی،
 .)2016به گفته سوسا و همکاران ( ،)2014معتقدند که درک عوامل تعیینکننده عملکرد صادرات ،نکتهای مهم برای تحقیقات
است .پالباربر و الگر )2007( ،استدالل می کنند که دانش در مورد عوامل داخلی عملکرد صادرات ،به ویژه نوآوری ،متناقض
بوده و تحقیقات بیشتری را میطلبد (آذر و سیابوسچی.)2016 ،
این مسئله تصدیق شده است که روابط تجاری ،سودهای زیادی به وجود میآورند مثل فرصتهایی برای یادگیری ،که
راهی برای دیدن محصوالت ،خدمات و اختراعات جدید یا بازارهای جدید باز میکنند .نهایتا روابط مثبت بر عملکرد تاثیر
گذاشته و به بقای تجارت در بلندمدت کمک میکند( .سایموز )2012 ،5قابلیت ارتباط مجموعهای از داراییهای نامشهود است
که منعکس کننده مجموعهای از فعل و انفعاالت بین گروههای مرتبط در سرمایهگذاری صادرات یعنی ،میزان مشارکت وارد
کننده ،کیفیت ارتباط از رابطه ،جهت رابطه طوالنی مدت و به اشتراکگذاری اطالعات بین شرکت و مشتریان میباشد( .الگز
و همکاران)2009 ،6
نوآوری سازه ای چند وجهی است که شامل تولید ،توسعه و اجرای ایده یا رفتاری است که برای سازمان تازگی دارد .در
طی فرایند نوآوری ،ایدهها به محصوالت یا خدمات جدید ،فناوریهای جدید ،فرآیند ،ساختارهای سازمانی جدید یا رویکردهای
جدید مدیریتی تبدیل میشوند (آذر و سیابوسچی.)2016 ،
همچنین نوآوری در قالب توسعه یک ایده جدید در فرایند ،خدمات و یا یک محصول جدید سهم بازار شرکت را افزایش
داده و منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود .قابلیت کیفیت ،توانایی شرکت برای طراحی ،توسعه و تولید محصوالت به منظور
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تحقق نیازهای مشتری است .قابلیت کیفیت مانند مشتری مداری ،تعهد مدیریت ارشد به کیفیت و آموزش با کیفیت کارکنان
است( .الگز و همکاران .)2009 ،یکی از برجستهترین ویژگیهایی که در طول دو دهه اخیر در بسیاری از اقتصادهای مدرن
ظهور کرده است ،نقش و جایگاه بنگاهها و موسسات کوچک و متوسط 7به عنوان عوامل ایجاد شغل و ثروت است .در واقع،
واحدهای تولیدی صنعتی کوچک و متوسط در این کشورها نقش اساسی در ایجاد و توسعه زنجیرههای تولیدی دارد که در
نهایت به تامین اشتغال ،افزایش تولید ملی و نیز توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی کمک بسیاری کرده است (کریمی
و حسن پور.)1388 ،
با توجه به اینکه در زمینه قابلیتهای نوآوری ،ارتباط و کیفیت بر عملکرد صادرات مطالعات تجربی کمتری صورت گرفته
است ،این مطالعه در پی آن است که قابلیتهای ارتب اط ،نوآوری و کیفیت را بیشتر بررسی کند .بنابراین ،مهمترین هدف این
پژوهش بررسی تاثیر قابلیتهای ارتباط ،نوآوری و کیفیت بر عملکرد صادراتی است .با توجه به اهمیت بارز موضوع صادرات در
مطالعات روز دنیا در زمینه بازاریابی ،این پژوهش از دو جهت به نوآوری علمی در این خصوص پرداخته است :اول تاثیر این
مبحث را بر عملکرد صادرات میسنجد که در ایران مطالعهای در این سطح صورت نگرفته است .دوم ،به بررسی این موضوع در
بین شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته خواهد شد ،تا الگوپذیری آن برای مدیران بیشتر باشد.

ادبيات تحقيق
قابليتهاي نوآوري
امروزه نوآوری به عنوان عامل اصلی موفقیت در محیطهای رقابتی و پویا شناخته شده است و یافتن صنعت بدون نوآوری
امکان پذیر نیست .موفقیت در نوآوری و دستاوردهای تجاری ،از جمله بهبود عملکرد ،به کاربرد قابلیتهای نوآوری در صنایع
و شرکتها بستگی دارد (آلجر و همکاران .)2011 ،8نوآوری میتواند به شرکتها کمک کند تا نقش اساسی را در شکل دادن به
آینده صنایع خود داشته باشند .عالوه بر این ،بنگاهها از نوآوری فرایند و سیستمها به عنوان راهی برای بهبود بیشتر محصوالت
خود و افزودن ارزش به مشتریان ،استفاده میکنند .این ترکیب یک موقعیت استراتژیک پویا و پایدار ایجاد کرده و سازمان را
به طور هدفمند و در حال حرکت دائم به سمت رقبا سوق میدهد (دالوند و همکاران.)2015 ،
نوآوری معموالً بر حسب تغییرات در آنچه یک شرکت به بازار معرفی میکند (نوآوری محصول /خدمات) و رویکردهایی
که برای ایجاد و تحویل آن به کار میبرد (نوآوری فرایند) توضیح داده میشود (نجفی توانی و همکاران .)2018 ،قابلیت نوآوری
محصول ،توانایی تأمین کنندگان محصوالت ،برای معرفی محصوالت یا خدمات جدید به منظور برآوردن نیازهای بازار نشان
میدهد (میتگرا و همکاران )2017 ،یا استفاده از فناوریهای جدید (لوکا و فرل .)2000 ،شرکتهایی که نوآوری را معرفی
می کنند که با درجه باالتری از نوآوری همراه هستند ،معموالً از منابع دانش ناشناخته استفاده میکنند تا محصوالت خود را
توسعه دهند .به این ترتیب ،شرکتهایی که همکاری جدی با شرکای مختلف دارند ،احتماالً تواناییهای نوآوری قویتری را
توسعه می دهند که به نوبه خود ممکن است آنها را قادر به دستیابی به نتایج برتر کند .سطوح باالتر نوآوری مشارکتی ،فرکانس
تعامل مستقیم بین یک کانون و بازیگران خارجی آن را افزایش میدهد ،که میتواند باعث افزایش قابل مالحظه مبادله بین
منابع استراتژیک (مانند دانش ضمنی) شود .در نتیجه ،آنهایی که با بازیگران خارجی خود همکاری میکنند ،وضعیت بهتری
برای نوآوری دارند ،زیرا چنین تمهیداتی باعث افزایش دسترسی آنها به منابع استراتژیک مورد نیاز برای تولید محصوالت و
فرآیندهای جدید می شود (نجفی توانی و همکاران)2018 ،
آدلر و شنبر ( )1990قابلیتهای نوآوری را اینگونه تعریف کردند :ظرفیت استفاده از فناوریهای فرایند مناسب برای تولید
محصوالت جدید؛ ظرفیت توسعه و اتخاذ فناوریهای جدید محصول و پردازش برای برآوردن نیازهای آینده؛ و ظرفیت پاسخگویی
به فعالیتهای فناوری تصادفی و فرصتهای غیر منتظره ایجاد شده توسط رقبا .از این رو توانایی نوآوری به عنوان توانایی تبدیل
مداوم دانش و ایده ها به محصوالت ،فرآیندها و سیستمهای جدید به نفع شرکت و ذینفعان آن تعریف شده است .توانایی
. SEM
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نوآوری به خودی خود یک سازه جداگانه قابل شناسایی نیست .این توانایی از روشهای تقویتی و فرآیندهای درون شرکت
تشکیل شده است .این فرایندها مکانیسم اصلی برای تحریک ،اندازهگیری و تقویت نوآوری هستند (دالوند و همکاران.)2015 ،
بین قابلیت های نوآوری و نوآوری محصول رابطه مثبت وجود دارد.
قابليتهاي روابط
قابلیتهای روابط مجموعهای از داراییهای نامشهود است که منعکسکننده سری تعامالتی است که بین طرفین درگیر
در رابطه با سرمایهگذاری صادراتی رخ میدهد  -یعنی میزان درگیری وارد کننده ،کیفیت ارتباطات رابطه ،جهتگیری روابط
بلند مدت و اشتراک اطالعات بین شرکت و مشتریان.
با کار محققانی چون مورگان و هانت ( )1984و وبستر ( )1992و همچنین گروه بازاریابی بینالمللی و خرید بینالمللی
اروپایی (به عنوان مثال ،هوکانسون  ،) 1982به اهمیت روابط در تجارت به طور کلی و بازاریابی توجه بیشتری شده است ،به
ویژه در دو دهه گذشته .قابلیت های روابط برای عملکرد برتر بسیار مهم هستند زیرا با مدیریت روابط مشتری و پاسخگوتر
شدن بیشتر به نیازهای مشتری ،بنگاهها توانایی خود را در تولید مزایای ملموس مانند دستیابی و حفظ مشتری موثر ،افزایش
می دهند (کراسنیکوو و همکاران)2008 ،9
در ادبیات عملکرد صاد رات ،این امر منجر به توسعه تئوری و مطالعات تجربی شده است که اهمیت ابعاد مختلف روابط
صادر کننده و واردکننده را نسبت به عملکرد بررسی میکند .مطالعات نشان دادهاند که توانایی بنگاه در ایجاد و حفظ روابط،
عاملی است که در موفقیت سرمایهگذاریهای مشارکتی مؤثر است .در شرایط همکاری بین المللی ،این توانایی یک صالحیت
اساسی تلقی میشود (الگز و همکاران .)2009 ،10در صادرات ،قابلیتهای ارتباطی شامل توانایی صادرکننده برای به اشتراک
گذاشتن اطالعات ،برقراری ارتباط و توسعه روابط بلندمدت با واردکنندگان و توزیعکنندگان است .مادامیکه هر دو طرف یک
رابطه در حل مسئله مشارکت دارند ،احتمال دستیابی به یک راه حل رضایت بخش متقابل را افزایش مییابد .مطالعات قبلی
تأیید کرده اند که یکی از مزایای تعهد بلندمدت ،افزایش عملکرد تجاری است .همکاری بین صادرکنندگان و توزیعکننده اصلی
آنها نیز منجر به افزایش عملکرد صادرات می شود .الرسون ( )1992در توضیح چگونگی و چرایی قابلیتهای ارتقاء عملکرد،
کشف میکند که جهتگیری بلند مدت در یک رابطه تجاری منجر به یکپارچهسازی عملیاتی و استراتژیک افزایش عملکرد
میشود .به طور خاص ،این ادغام میتواند در رفتارها و نگرشهایی که منجر به تصمیمگیری بهتر و کارآمدتر ،برنامهریزی بلند
مدت ،توسعه محصول در پاسخ به نیازهای مشتری محلی ،اشتراک دانش و ادغام سیستمهای لجستیکی میشود ،تجلی یابد
(الگز و همکاران.)2009 ،
بین قابلیت های رابطه و (الف) نوآوری محصول ( ،ب) کیفیت محصول و (ج) عملکرد ،رابطه مثبت وجود دارد.
قابليتهاي کيفيت
قابلیت های کیفیت توانایی شرکت را در طراحی ،توسعه و تولید محصوالتی که نیاز مشتری را برآورده میکنند سنجیده
است .قابلیتهای کیفیت  -از جمله تمرکز مشتری ،تعهد مدیریت برتر به کیفیت و آموزش کیفیت کارکنان و همچنین نحوه
توانمندسازی و مدیریت کارکنان -غالب ًا به عنوان تعیینکنندههای مهم سطح کیفیت و بنابراین ،منبعی از مزیت پایدار ،شناخته
میشوند (الگز و همکاران)2009 ،
محققان مدتهاست که کیفیت محصول را برای موفقیت در صادرات بسیار مهم میدانند .بیشتر موفقیت شرکتهای ژاپنی
و آلمانی در اواخر قرن بیستم به تأکید آنها بر کیفیت نسبت داده شده است .به عنوان مثال ،مطالعات مربوط به شرکتهای
ژاپنی طیف وسیعی از استراتژیهای مدیریت کیفیت ،مانند تعهد مدیریت عالی ،کنترل کیفیت فروشگاه و طبقهبندی محصول

Krasnikov
. Lages et al

9
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را پیدا کرده است (گاروین .)1987 ،11منگوس و آه)2006( 12پیشنهاد میکنند که هماهنگی کارمند و مدیر برای توسعه
جهتگیری استراتژیک شرکت مورد نیاز است .در این خط فکری ،آموزش ،مشارکت و توانمندسازی کارکنان و همچنین تعهد
مدیریتی باال و تمرکز مشتری ،قابلیتهای مهم و حیاتی هستند که از جهتگیری کیفیت پشتیبانی میکنند و باعث افزایش
کیفیت محصول می شوند .اگرچه مطالعات قبلی در زمینه صادرات در درجه اول تأثیر استراتژی کیفیت محصول بر عملکرد را
مورد توجه قرار داده است ،اما رویکرد نظری  RBVنشان میدهد که مدلها عالوه بر خود کیفیت ،باید شامل قابلیت های
کیفیت نیز باشند .بنابراین ،موارد زیر را پیشنهاد میشود:
بین قابلیتهای کیفیت و کیفیت محصول رابطه مثبت وجود دارد.
قابليت نوآوري و عملکرد صادراتی
با بررسی نتایج اقتصادی و روابط عملکرد نوآوری محصول و کیفیت محصول ،به این نتیجه میرسیم که اگرچه رابطه بین
نوآوری محصول و عملکرد صادرات بندرت مورد بررسی قرار گرفته است ،رابطه بین کیفیت محصول و عملکرد صادرات ،به طور
گسترده مورد بررسی و ارتباط مثبت قرار گرفته است(الگز و همکاران .)2009 ،با این وجود ،در شرایطی که استراتژیهای
محصول بسیار مهم هستند و کیفیت محصول به دلیل تقلید سریع رقبا دشوارتر است (ژانگ و همکاران ،)2003 ،13نقش
نوآوری محصول برای دستیابی به عملکرد صادرات بسیار فزاینده است .انتظار میرود که استراتژی محصول (یعنی هر دو
نوآوری و کیفیت محصول) در روابط صادرکننده و وارد کننده نقش داشته باشد و بنابراین به طور غیر مستقیم در موفقیت
اقتصادی رابطه کانال کمک میکند (الگز و همکاران.)2009 ،
در ادبیات بینالمللی ،مدلهای مختلفی وجود دارد که رفتار صادرات را ترکیبی از متغیرهای بیشمار توصیف میکند .آنها
تقریباً می توانند به عوامل ساختاری ،عوامل مدیریتی بنگاه و مشوقها و موانع در روند بینالمللیسازی تقسیم شوند .مطالعه
هیرش و بیجاوی ( )1985رابطه بین هزینه تحقیق و توسعه و رفتار صادرات را برای  111شرکت اسرائیلی در نظر گرفتند .آنها
نتیجه گرفتند که نوآوریها عامل مهمی در توضیح عملکرد صادرات هستند .مطالعه مندی ( )2009ارتباط بین قابلیتهای
متمایز ،انواع استراتژیها ،محیط و عملکرد صادرات شرکتهای متوسط و کوچک را در بخشهای تولید مالزی در نظر گرفت.
نتیجه نشان میدهد که هنگامی که جهانیسازی و رقابت بینالمللی تشدید میشود  ،برخی از محققان معتقدند که فناوری بر
عملکرد صادراتی شرکتها در بازار جهانی محوریتر می شود(دالوند و همکاران .)2015 ،همچنین مطالعات خرد نیز نشان
دهنده تاثیر مثبت نوآوری و تحقیق و توسعه در بنگاه بر قدرت رقابت بنگاه در بازارهای صادراتی است .نوآوری در بنگاه از دو
طریق می تواند رقابتپذیری و احتمال ورود بنگاه به بازارهای صادراتی را افزایش دهد( :محمدزاده و سجودی)1390 ،
 کاهش هزینههای تولید که معموال در نوآوری های مربوط به فرایند تولید اتفاق میافتد. نوآوری از طریق ایجاد تنوع در محصوالت امکان افزایش قدرت رقابت غیر قیمتی را برای بنگاه فراهم میآورد .به عبارتدیگر نوآوری به ارتقای کیفی محصوالت میانجامد و بنگاه را رقابتپذیرتر میکند .این اثر در نوآوریهای مربوط به محصول
بیشتر رخ میدهد.
به دلیل ماهیت زمینه صادرات ،شرکت ها نمیتوانند برای دستیابی به موفقیت در صادرات ،صرف ًا به قابلیتهای داخلی و
استراتژیهای خود اعتماد کنند .برای تحقق پتانسیل کامل خود ،بنگاهها اغلب به دنبال فراتر از مرزهای خود هستند و از
صالحیت شرکای خارجی خود نیز بهرهمند میشوند .بنابراین ،عالوه بر تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی از طریق عملکرد
روابط ،انتظار داریم که نوآوری و کیفیت محصول دارای اثرات غیر همبستگی دیگری باشند که باعث تقویت عملکرد اقتصادی
میشود (آلوارز  .)2004حمایت از این ادعا تا حدودی از طرف لی و همکارانش ( )2009صورت میگیرد ،که بین تحقیق و
توسعه و شدت صادرات رابطه مثبت دارند و ژانگ و همکاران ( )2009که بین نوآوری محصول و عملکرد نوآوری رابطه مثبت
11
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وجود دارد .بنابراین استدالل میشود که محصوالت با کیفیت باال ،منجر به مزیت موقعیتی میشوند که باعث افزایش تقاضای
کاربر نهایی شده و بنابراین درآمد و حاشیه سود را بهبود میبخشد.
 :6Hبین (الف) نوآوری محصول و عملکرد اقتصادی و (ب) کیفیت محصول و عملکرد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد.
اکبری و همکاران ( ،)1396پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی
محصوالت جدید با تعدیلگری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی» را ارائه نمودند .این پژوهش با هدف بررسی
تاثیر گرایش به کارآفرینی و دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد داخلی صادراتی محصوالت جدید با توجه به نقش تعدیلگری شدت
نوآوری محصول انجام شد .نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر قابلیت دوسوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصوالت
جدید تاثیر معناداری د ارد .همچنین تاثیر دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصوالت جدید مورد تایید قرار گرفت.
شدت نوآوری محصول رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد صادراتی محصوالت جدید و رابطه بین دوسوتوانی نوآوری و
عملکرد صادراتی محصوالت جدید را تعدیل میکند.
شهسواری و عابدی ( ،)1395پژوهشی با عنوان « تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی:
شرکتهای صادرکننده کاال با کیفیت توزیعکنندگی باال)» را ارائه نمودند .در این پژوهش ،تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری
خارجی بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده کاال با خاصیت توزیعکنندگی باال مورد مطالعه قرار گرفت .یافتهها نشان
داد که بازارگرایی بر ابعاد ارتباطات خارجی همکاری ،وابستگی و فاصله ارتباطی و نیز این ابعاد بر عملکرد صادراتی ،بازارگرایی
بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
الگز و همکاران ( ،)2009به بررسی تاثیر قابیت های نوآوری ارتباط و کیفیت محصول بر عملکرد صادراتی پرداختهاند.
یافته های حاصل نشان دادند که قابلیت نوآوری بر نوآوری محصول ،قابلیت ارتباط بر نوآوری محصول ،قابلیت کیفیت بر کیفیت
محصول ،قابلیت ارتباط بر کیفیت محصول ،نوآوری محصول بر عملکرد صادراتی و در نهایت کیفیت محصول بر عملکرد صادراتی
تاثیر معناداری دارد .اما قابلیت ارتباط بر عملکرد صادراتی تاثیر ندارد.
ندوبیسی 14و همکاران ( ،)2019پژوهشی با عنوان " تأثیرات مکمل دانش و توانمندی ها بر قابلیت های نوآوری مشترک
و نوآوری خدمات :نقش شدت رقابت و عدم اطمینان تقاضا" انجام دادند و به بررسی نقش قابلیتهای نوآوری پرداختند
اسیدیلی ،)2013( 15پژوهشی با عنوان «اثر قابلیتهای بازاریابی و جهتگیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی» را ارائه
نمودند .این پژوهش با هدف بررسی اثر قابلیتهای بازاریابی و جهتگیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی  416شرکت
تولیدی صادرکننده مستقر در ترکیه صورت گرفت .با نرمافزار لیزرل به آزمون فرضیات پرداختند .نتایج نشان داد که قابلیتهای
بازاریابی (توسعه محصول ،مدیریت کانال ،فروش و مدیریت تحویل) به طور قابل توجهی قابلیتهای بازاریابی را تحت تاثیر قرار
میدادند .همچنین یک ارتباط قوی بین جهتگیری بازار و صادرات و عملکرد صادرات وجود دارد.

روش تحقيق
این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی-
پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق حاضر 3140نفر از کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط (طبق تعریف وزارت صنایع و
معادن) فعال در شهرک خوارزمی میباشد.
جدول .1شرکت فعال یا غيرفعال

تعداد شرکت

فعال  /غیرفعال

76

غیرفعال

177

فعال
Ndubisi
. Acikdilli
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تجزیه و تحليل دادهها
دادههای الزم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته ،جمعآوری شده است .محقق از
پرسشنامهای مشتمل بر  30سوال که تمامی سئواالت به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشند برای جمعآوری دادهها
استفاده کرده است .این دادهها توسط نرم افزار  LISRELتجزیه و تحلیل شده و در این فصل تجزیه و تحلیلهای صورت
گرفته به منظور رد یا تایید فرضیههای تحقیق ارائه شده است.
ابتدا دادههای گروه نمونه به ماتریس همبستگی یا کوواریانس تبدیل میشود و بوسیله یک سری از معادالت رگرسیون
توصیف میگردند ،حال میتوان مدل را به منظور بررسی برازش آن در جامعهای که نمونه از آن بیرون آمده است ،تحلیل کرد.
این تحلیل ،برآوردهایی از پارامتر آن مدل (ضرایب مسیر و جملههای خطا) و چندین اندازه برای برازندگی آن را با دادههای
نمونه به دست می دهد .وقتی که یک مدل دقیق ًا مشخص شد و برآورد و آزمون آن امکانپذیر گردید ،در این صورت برای
ارزشیابی برازندگیهای آن شاخص های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها به گونه خالصه در زیر شرح داده می شود:
نخست شاخص ک ای دو برای آزمون این فرضیه صفر که مدل مورد نظر در جامعه موجه است ،محاسبه میشود.
کای دو معنیدار داللت بر رد فرضیه صفر دارد که بیان میکند آن مدل در جامعه موجود نیست.
 GFIو ( AGFIاندازه های  ) LISRELتحت تاثیر حجم نمونه و می تواند برای مدل هایی که به گونه ضعیف تری
فرمول بندی شده اند بزرگ باشد : NFI .شاخص نرم شده برازندگی می باشد ،چنان چه مقدار آن بین  0/90تا  0/95باشد
قابل قبول و مقادیر باال تر از  0/95عالی است :NNFI .شاخص نرم نشده برازندگی است که اگر این شاخص از 1 /0بزرگتر
باشد ،برابر با  1/0قرار داده می شود :RMSEA .جذر برآورد واریانس خطای تقریب میباشد که به صورت اعشاری گزارش
میشود .از میان شاخصهای ذکر شده  RMSEAو  GFIدارای اهمیت بیشتری میباشند .شاخص  RMSEAبرای
مدلهای خوب برابر  0/05و یا کمتر است .مدلهایی که  RMSEAآنها  0/1یا بیشتر است برازش ضعیفی دارند .شاخص
 GFIنیز با نزدیکتر شدن به  1/0گویای برازندگی خوب مدل است.
جدول ( :)2شاخص هاي برازندگی مدل پژوهش

مقادیر برآورد شده

مقادیراستاندارد

395

--------

شاخص برازش

Macro
Degrees of
Freedom

درجه آزادی

962/78

به دلیل وابستگی به حجم نمونه
مالک مناسبی نمی باشد

Chi-Square

کای اسکوئر

0/092

0/05

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

0/89

0/90

NFI

شاخص برازش هنجار شده

0/93

0/90

NNFI

شاخص برازش هنجار نشده

0/94

0/90

CFI

شاخص برازش مقایسه ای یا تطبیقی

0/069

0/05

RMR

ریشه میانگین مربعات باقی مانده

0/72

0/90

GFI

نیکویی برازش

0/77

0/90

AGFI

نیکویی برازش اصالح شده

همانگونه که در جدول ( )2مالحظه میشود ،شاخصهای میزان انطباق یا نیکویی برازش همه در سطح نسبتا قابل قبولی
قرار دارند.
دو نمودار زیر نشان دهنده مدلهای کلی خروجی نرم افزار لیزرل است که همزمان هم در برگیرنده مدل ساختاری و هم
مدل اندازهگیری میباشد که در ادامه آنها را به تفصیل تفکیک نموده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نمودار ( )1مقادیر  tرا برای مدل ساختاری و اندازهگیری نشان میدهد.
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Chi-Square=962.78, df=395, P-value=0.00000, RMSEA=0.092
نمودار ( :)1مدل پایه با مقادیر تی

نمودار ( )2مقادیر بار عوامل را برای مدل ساختاری و اندازهگیری نشان میدهد.
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نمودار ( :)2مدل پایه با ضرایب مسير

مدل اندازهگيري
همانگونه که قبال ذکر شد مدل اندازهگیری روابط بین متغیرهای اندازهگیری شده و متغیرهای مکنون را که برای آنها
برآورد تقریبی به کار میرود ،تعریف میکند .در مدل اندازهگیری مورد نظر ،مقادیر برآورد شده  Bو مقادیر تست  tمحاسبه
میگردد .لیزرل برای هر پارامتر آزاد (اندازهگیری شده) یک مقدار  tمحاسبه میکند .این آزمون نشان میدهد که کدام یک از
پارامترها میتواند از مدل حذف شود بدون آنکه مقدار کای دو افزایش یابد .ایدهآل آن است که این مقادیر کوچک تر از 1/96
باشد تا بی معنا در نظر گرفته شوند .در تحلیل حاضر برای یک مورد از پارامترها مقدار  tکمتر از  1/96بدست آمده است که
نشاندهنده ضروری نبودن این پارامتر برای مدل مورد نظر است.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،18تابستان  ،1399ص 59 -73
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

خروجی نرم افزار لیزرل بر اساس معادالت از دو قسمت است:
الف) معادالت ساختاری
ب) معادالت اندازهگیری

 معادالت ساختاری
این دسته از معادالت در واقع معادلههایی است که رابطه مفروض میان متغیرهای مکنون در مدل را مشخص میکند و از
طریق برقراری آنها ،ضرایب استاندارد شده رگرسیون (ضرایب مسیر ،همان  )Bمحاسبه می شود.
در انتها هر معادله نیز جمله خطا محاسبه شده است .خروجی لیزرل برای معادالت ساختاری در تحلیل حاضر به صورت
زیر می باشد:
قابلیت ارتباط *( + )0/55قابلیت نوآوری *( = )0/51نوآوری محصول :معادله اول
()t =2/58
()t =3/93
قابلیت ارتباط *( + )0/50قابلیت کیفیت *( = )0/33کیفیت محصول :معادله دوم
()t =2/79
()t =4/46
کیفیت محصول *( +)0/65قابلیت ارتباط *( +)0/51نوآوری محصول *( = )0/61عملکرد صادراتی :معادله سوم
()t =3/26
()t =0/11
()t =2/88
 معادالت اندازهگیری
این دسته از معادالت ارتباط بین متغیرهای اندازهگیری شده (نشانگرها) را با متغیرهای مکنون ،بوسیله ضرایب استاندارد
شده رگرسیون ( ) Bنشان داده است و در پایان هر معادله به یک جمله اخالل (خطا) و مقدار واریانس تبیین شده نیز آمده
است.
بعالوه مقدار تست  tنیز در زیر هر معادله برای بررسی معنادار بودن رابطه هر کدام از نشانگرها با متغیر مربوط ظاهر شده
است .در هر یک از معادالت اندازهگیری ،مقداری بتای مربوطه توسط تست  tبررسی شده است و در صورتی که مقدار تست
 tاز  1/96کوچکتر بدست آمده ،نشان دهنده غیرضروری بودن متغیر اندازهگیری شده برای برآورد متغیر مکنون مربوطه بوده
است و در این صورت آن متغیر اندازهگیری شده ،از مدل حذف شده و مدل با تعداد جدید متغیرهای اندازهگیری شده دوباره
تست شده است.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضيات تحقيق

شماره

تاثیر

ضریب استاندارد
مسیر

مقدار t

مقایسه با مقدار
بحرانی

تائید/رد
فرضیه

1

قابلیت نوآوری← نوآوری محصول

0/51

2/58

2/58<1/96

تائید شد

2

قابلیت ارتباط← نوآوری محصول

0/55

3/93

3/93<1/96

تائید شد

3

قابلیت کیفیت← کیفیت نوآوری

0/33

2/79

2/79>1/96

تائید شد

4

قابلیت ارتباط← کیفیت محصول

0/50

4/46

4/46<1/96

تائید شد

5

نوآوری محصول← عملکرد صادراتی

0/51

0/11

0/11>1/96

تائید نشد

6

قابلیت ارتباط← عملکرد صادراتی

0/61

3/26

3/26>1/96

تائید شد

7

کیفیت محصول← عملکرد صادراتی

0/65

2/88

2/88<1/96

تائید شد
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نمودار ( :)3ميزان ضرایب مسير و آماره تی در مدل نهایی تحقيق

پيشنهادات
عملکرد صادرات میزان اهداف شرکت (شامل اهداف استراتژیک و اهداف مالی) است که میتواند از طریق طراحی و اجرای
استراتژیهای بازاریابی صادراتی برای صادرات یک محصول اتفاق بیفتد .مطالعه عملکرد صادرات به دهه  1960باز میگردد.
شاخصهای عملکرد صادراتی مورد استفاده در مطالعات مورد بررسی ،میتوانند به اقدامات عینی و ذهنی طبقهبندی شوند.
شاخصهایی که عمدتا بر ارزش های مطلق مانند شدت صادرات ،حجم فروش صادرات و سهم بازار صادرات استوار است ،از
جمله موارد دیگر ،اقدامات عینی نامیده میشوند .در همین حال ،شاخصهایی که عملکرد ادراکی یا نگرشی مانند موفقیت
صادرات درک شده و رضایت از فروش صادرات را اندازهگیری میکنند ،اقدامات ذهنی عملکرد محسوب میشوند(دالوند و
همکاران.)2015 ،
ضرورت روزافزون استقالل اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سبب شده است که نقش صادرات غیرنفتی ،بیش از سایر
کشورها برای ایران اهمیت داشته باشد و در این راستا ،بسیاری از پژوهشگران برای تعیین عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی
تالش کردهاند ،لیکن در بسیاری از پژوهشهای پی شین ،تاثیر عوامل قیمتی مانند نرخ ارز و تورم بر صادرات مورد توجه قرار
گرفته است و در معدودی از آنها ،تاثیر عوامل غیرقیمتی مانند بهرهوری ،رقابتپذیری و مخارج پژوهش و توسعه بر صادرات
که در نظریههای جدید مزیت مورد توجه بوده ،بررسی شده است .در حالی که در برخی پژوهشها به وضوح بر این نکته تاکید
شده است که در کشورهای در حال توسعه ،بدون ایجاد زیرساختهای الزم و نهادینه شدن مواردی چون بهرهوری ،رقابتپذیری
و ساختار بازار نمی توان انتظار داشت که عوامل قیمتی سبب ارتقاء صادرات گردد ،در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود
زیرساخت ها و نهادینه شدن عوامل غیرقیمتی ،عوامل قیمتی سبب ارتقاء صادرات می شود .بدین ترتیب ،در پژوهش های
پیشین درباره صادرات ،اغلب بر متغیرهای کالن تاکید شده و نقش متغیرهای موثر بر صادرات در سطح بنگاه و بازار ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است (عباسی و همکاران .)1391 ،مطابق با خروجی های نرم افزار پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
در فرضیه اول پژوهش نشان داده شد که « قابلیت نوآوری بر نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد» از این رو
پیشنهاد می شود:
 استفاده از دانش فنی روز و دانش فنی مناسب برای افزایش بهرهوری در تولید و اولویت بر تولید محصوالت با ارزشافزوده باال.
 -انتخاب نوع محصول و دانش فنی تولید با گرایش بازارهای صادراتی هدف مخصوصاً بازارهای اروپایی.
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در فرضیه دوم پژوهش نشان داده شد که «قابلیت ارتباط بر نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد» از این رو
پیشنهاد می شود:
 صادرکنندگان با بکارگیری دانش بازارگرایی و تالش بیشتر برای شناخت فرایند ایجاد و انتشار اطالعات در بین بخش-های وظیفه ای ،میزان شناخت خود را از محیط بازار توزیع کننده خارجی ،فرهنگ و زبان مشتریان ،ارزشهای معنوی و انسانی
آنها ،عملیات بازرگانی و به طو ر کلی روابط کاری مشتریان خارجی ،افزایش دهند (کاهش فاصله ارتباطی) و در برابر افزایش
این شناخت ها واکنش مناسب انجام دهند (اکبری نژاد و قره چه)1392 ،
در فرضیه سوم پژوهش نشان داده شد که «قابلیت کیفیت بر کیفیت محصول تاثیر معنی داری دارد» از این رو پیشنهاد
میشود:
 توجه به نیازهای بازار هدف و قابلیت تامین آن ها از جانب خود در تدوین راهبردهای شرکت ،و مدنظر قرار دادناستاندارد جهانی محصول به صورت منظم .همچنین ارتقاء سیستم خدمات پس از فروش.
در فرضیه چهارم پژوهش نشان داده شد که «قابلیت ارتباط بر کیفیت محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد» از این رو
پیشنهاد می شود:
 ایجاد کمیتهها و تیم هایی از خبرگان در شرکت برای ایجاد و تولید اطالعات و ارتباطات تا بتوان به هماهنگی الزم برایشناخت مشتریان و رقیا و اجرای سیاستهای راهبردی شرکت نائل شده و استفاده بیشتر از فرصتهای بازارهای بین المللی
فراهم گردد .در این زمینه تیم سازی یکی از موفقترین رویکردها برای ارتقاء ارتباطات تجاری و دستیابی به کیفیت محصول
است.
در فرضیه پنجم پژوهش نشان داده شد که «نوآوری محصول بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد» از این رو
پیشنهاد می شود:
 تشکیل گروههای بازاریابی جهت حضور در بازارها و معرفی برند. ایجاد واحد تحقیق و توسعه ،تشکیل تیمهای نوآوری و گروههای کاری در شرکتهای کوچک و متوسط برای پیگیریایدههای جدید در سازمان و ایجاد بینش نسبت به مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
در فرضیه ششم پژوهش نشان داده شد که «قابلیت ارتباط بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری ندارد» از این رو
پیشنهاد می شود:
 قرار دادن تولیدات صنعت در سبد محصوالت صادراتی دولت و دادن اعتبارات مناسب به کشورهای هدف برای خریدآن توسط دولت.
 کاهش میزان وابستگی خود را از لحاظ ایدههای فنی و الگوهای پژوهش با توسعه بخشهای پژوهشهای اطالعاتی وفناورانه.
 اصالح ساختار سازمانی ،مدیریت تولید و بررسی نقاط بحران و رفع موانع تولید.در فرضیه هفتم پژوهش نشان داده شد که «کیفیت محصول بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد» از این رو
پیشنهاد میشود:
 مشارکت و همکاری نزدیک با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صاحب نام اروپایی به منظور باال بردن کیفی و کمیمحصوالت و تضمین بازارهای صادراتی.
 -خلق ارزش برای بازار هدف به صورت هماهنگ و منسجم با هم و دایر نمودن سیستم اطالعات بازاریابی در شرکت.
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از دیدگاه مدیریتی ،مدیران باید تواناییهایی با هزینه کم مانند قابلیتهای روابط را برای زنده ماندن و رشد در دوره رکود
اقتصادی کشف و تقویت کنند .اگرچه این امر به خصوص در زمینه شرکتهای کوچک و متوسط صدق میکند ،که در آن
بنگاهها معموالً د ارای منابع محدود هستند و به شدت به شرکا به ویژه در سطح بین المللی ،اعتماد میکنند ،شواهدی پیدا
شده که این استدالل را تأیید میکند که وقتی بنگاهها بر پایه ایجاد روابط محکم با واردکنندگان خود هستند ،احتما ًال توانایی
بالقوه بازار محصوالت خود را درک میکنند .همچنین یافتهها حاکی از آن است که استراتژی محصول (یعنی هم نوآوری
محصول و هم کیفیت) روابط صادر کننده-وارد کننده را تقویت میکند و از این طریق ،به طور غیر مستقیم در موفقیت
اقتصادی رابطه کانال کمک می کند (الگز و همکاران.)2009 ،
نتایج همچنین حاکی از روابط پیچیده بین استراتژیهای مختلف محصول و اقدامات عملکرد صادرات است ،بنابراین
اهمیت استفاده از اقدامات متعدد استراتژی محصول و عملکرد صادرات برجسته می شود .یک یافته مهم این است که
کیفیت،برای اطمینان از عملکرد اقتصادی در بازارهای صادراتی کافی نیست .این امکان وجود دارد که مدیران و محققان
صادرات بیش از حد به جنبههای اساسی بقای شرکت در عرصههای بین المللی مانند کیفیت محصول بپردازند ،در حالی که
به تعیینکننده های مهم مزیت متفاوت بین المللی مانند نوآوری محصول توجه نمیکنند .نتایج ما از این دیدگاه پشتیبانی
می کند که اگرچه کیفیت محصول ممکن است واجد شرایط در بازارهای جهانی امروز باشد ،اما نوآوری محصول نقش عمدهای
در افزایش عملکرد اقتصادی دارد .عالوه بر این ،این مطالعه نشان میدهد که هم تواناییهای رابطه و هم عملکرد رابطهای
تعیینکنندههای مهم عملکرد اقتصادی هستند .بنابراین ،مدیران باید در نوآوری محصول و قابلیتهای مدیریت ارتباط سرمایه
گذاری کنند .قابلیتهای روابط بنگاهها را قادر می سازد نوآوری محصول و کیفیت محصول را بهبود بخشند که به نوبه خود
منجر به افزایش عملکرد صادرات میشود.
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