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  چکیده
و الطم بازار تبا در نظر گرفتن متغیر  بر عملکرد صادراتی پشتیبانی نهادی تأثیرهدف اصلی این تحقیق بررسی 

رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام یافته است. ابزار با  این پژوهش باشد.می گیری نوآوریجهت
 نیازهای رد تغییر مشتری، تقاضای در تغییربر اساس سه شاخص  بازار تالطمباشد. ها پرسشنامه میگردآوری داده

مالی  پشتیبانی و ییاببازار بر اساس دو شاخص پشتیبانی پشتیبانی نهادی و مشتری هایاولویت در تغییر و مشتری
 استان مازندران فعال شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده مدیراننفر از  127. نمونه آماری را شدسنجیده 

 روایی اساس بر هاپرسشنامه شدند. روایی انتخاب دفی سادهاتص گیرینمونه روش از استفاده بادهند که تشکیل می
 استفاده از ها با آزمون فرضیه گردید. بررسی کرونباخ آلفای ضریب با آن پایایی وو واگرا  همگرا ،تشخیصی سازه،

 پشتیبانیی تحقیق، هافرضیه انجام شد. بر اساس نتایج آزمون SmartPLSل معادالت ساختاری و نرم افزار مد
ولی  .أثیرداردت گیری نوآوریجهتبر  مالی پشتیبانی .تأثیردارد گیری نوآوریجهتو  عملکرد صادراتیبر ی یاببازار

. بر اساس نتایج، رداردتأثی عملکرد صادراتیبر  گیری نوآوریجهت تایید نشد. عملکرد صادراتیبر  مالی پشتیبانیتاثیر 
گیری هتج باعث افزایش میزان تأثیر، صادراتی عملکردو گیری نوآوری جهتدر ارتباط بین تعدیلگری تالطم بازار 

ن متغیر با در نظر گرفت عملکرد صادراتیبر ی یاببازار پشتیبانیهمچنین  است. شده صادراتی عملکرد بر نوآوری
 ز طریق متغیرا بر  عملکرد صادراتی پشتیبانی مالیتأثیر غیر مستقیم ولی  تأثیردارد گیری نوآوریجهتای واسطه
     .باشدمینمعنادار  گیری نوآوریجهت ایواسطه
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 مقدمه

امروزه تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانی های اصلی و راهبردی کشور و همچنین دغدغه اصلی شرکتهای 
صـادراتی  عملکرد(. 1970بین المللی، بهبود عملکرد صادراتی می باشد )کریمی علویجه و زهره وند، 

صادرات با افزایش  . زیراکشـورها از اهمیـت زیـادی بـرای اقتصاددانان و سیاست گذاران برخوردار است
کاهش کسری  ،به بهبود تعادل تجاریمنجر و اشتغال داشته و   GDPتاثیرات مثبتی بـرتواند میتقاضا، 
ذاری گبه عنوان مهمترین هدف سیاستدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایـدار رونـق صـادرات  وبودجه 

های تغیرهای قیمتی مثل نـرخ ارز، سیاسـتم متاثر ازصادرات را شود. معوال ، در بخش تجارت خارجی
ند غیر قیمتی مانعوامـل  ،الملـلهای جدید بیندانند، اما در نظریهها میهای پولی و قیمتارزی، سیاست

بر اساس  (.1977دارای اهمیت بیشتری هستند )سرخوش و همکاران،  R&Dهای کیفیت مهادا، فعالیت
نهادی  پشتیبانی (1972صادقی و ضیا ) (،1979معصوم و سرتیپی )(، 6461) 1نتایج مطالعات ماتا و همکاران

مالی  انیپشتیب وی یاببازار پشتیبانی بعد دو شامل پشتیبانی نهادیگذار است. تأثیردرات صاد بر عملکر
 مالیات مانند عواملی با توان می را مالی های کمک ،(6416) 6همکاران و سوگلو دورمو بیان بهباشد. می

 وقمش و گمرکی عوارض بدون صادرات/واردات مفاد بازار، از تر پایین های نرخ با صادراتی های وام کمتر،
 خارجی ازارب محیط با سازگاری در شرکت یک توانایی برای مالی پشتیبانی. کرد گیری اندازه نقدی های

تجارت  جادیدر ا یامور مال ینقش اصلنشان دهنده  6448در سال  یجهان یمال بحراناست.  ضروری
وابسته  یخارج یبه منابع مال یداخل یاز شرکت ها شیکه صادرکنندگان ب تیواقع نیا .می باشد یالمللنیب

بر  (.6410، 5؛ فنسترا و همکاران6419، 0؛ برمن6416، 9)چور و ماننوا مستند شده است یهستند، به خوب
 از یمین یبرا یاز سه موانع عمده صادرات یکیتجارت  یمال نی( ، تأم6412اقتصاد ) یاساس مجمع جهان

و  دیتول نیب ریدر کوتاه مدت، تأخ در حال توسعه است. یکشورها یآنها برا نیجهان و مهمتر یکشورها
از  ترشیب اریصادرات بس یکاال از گمرک ، برا صیو زمان ترخ تیترانز یزمان طوالن لیپرداخت به دل
تواند به شدت مانع از آن شود که صادرکنندگان  یم یاعتبار یها تیمحدودو  است یمعامالت داخل

به نوبه خود  نی. ا(6418، 2)دجانکو و همکاران رشد انجام دهند یخود را برا ازیمورد ن یها یگذار هیسرما
اند، نشده لیاند اما هنوز تحوشده دیکه تول ییکاالها یهانهیپوشش هز یکه صادرکنندگان برا دهدینشان م

رابر آنها را در ب جهیهستند، در نت یدر گردش متک هیبا سرما یمال نیبه تام یداخل یهااز شرکت شیب
هرچند  .(6419، 9)نیپمان و اچمیدت کندیم ریپذبیاعتبار و نکول خود آس کنندگاننیاز تام یناش یهاشوک
 ریغ یادیتا حد ز  و است یادیز لیتعد یها نهیمنوط به هز زاتیآالت و تجه نیدر ماش یگذار هیسرما

 دیبا ی قابتر یالملل نیب یدر بازارهاباقی ماندن  برایدر بلندمدت، صادرکنندگان ولی  قابل برگشت است
و  و)ر نندک یگذار هیسرما زاتیآالت و تجه نیماشبرای تجهیز به  یکیزیف هیرا در سرما یشتریب هیسرما

 اساس بر بازاریابی پشتیبانی ،(6416) همکاران و سوگلو دورمو همچنین طبق مطالعه (.6412، 8بودریگو
 روندها، مانند صادراتی بازارهای مورد در اطالعات ارائه صادراتی، بازارهای در خریداران با ارتباط ایجاد
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قابل  دولت حمایت تحت تجاری های ماموریت مورد در مرتبط موارد سایر و تجاری های نامه موافقت

 .باشدمی گیری اندازه
، )چن و همکاران است شده بررسیعملکرد صادراتی  برتالطم بازار  تأثیردیگر  مطالعات برخی در

 اولویت در تغییر از ایدرجه به متالطم بازار (.2016 ،1همکاران و آرورا؛ 2015 ،؛ وانگ و همکاران2016
شود.  منسوخ هاشرکت فعلی بازار دانش شودمی باعث سرعت به که دارد اشاره مشتری تقاضای و نیاز ها،

 و را)آرو کندمی تحمیل شرکت صادراتی عملکرد بر را مختلفی هایمحدودیت متالطم، بازار بنابراین
 سریعتر نشده بینیپیش تغییرات به بتواند باید شرکت متالطم بازار در رقابت حفظ (. برای2016 همکاران،

 نقش متالطم، بازار یک باشد. در داشته مشتری نیازهای برآوردن برای متعدد جایگزین هایراه و دهد پاسخ
روش میزان ف خواهدمی که شرکتی و شود گرفته کم دست نباید سود ایجاد در بازاریابی هایاستراتژی

 (.2013 ،6چو و )هانگ دهد گسترش را خود صادراتی عملکرد باید باشد، داشته بهتری)سهم بازار( 
گیری نوآوری انجام که طی چند دهه اخیر در خصوص کاربرد جهت یهایپژوهشهمچنین نتایج برخی 

صادراتی  بر عملکردگیری نوآوری می توانند تأثیرات مثبتی که جهت هستنداین واقعیت  ، نشانگرشده
نوآوری توجه سازمان را در جهت شناسایی اهمیت زمان بندی و چگونگی زمان  .ایجاد نمایند کارها وکسب 

تواند در موفقیت آنها سهیم باشد، مثل معرفی تهاجمی خدمات و محصوالت به می بندی موضوعاتی که
ینه ایجاد زمبا افزایش سازد. بازار یا سرعت دادن به چرخه زندگی توسعه خدمت فراتر از رقبا متمرکز می

 هایاهمیت درک نقش شرکت (.2014، 9)مورای  و همکاران یابدهای رقابتی عملکرد صادراتی بهبود می

 ها ودارای فعالیت صادراتی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آن کوچک و متوسط
محرکه در  ها به عنوان موتور محرک اقتصاد، خصوصاً قوهاهمیت متعاقب در دهه اخیر است. این شرکت

ود اقتصادی هستند ، نهادهای محدکوچک و متوسط هایباشند. شرکتوری میبخش اشتغال، تولید و بهره
راهم های توسعه اقتصادی را فکه از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه

ور ضروری است به منظشرکت های کوچک و متوسط صادرات عملکرد بنابراین به دلیل اهمیت  آورند.می
سازمانی و برون سازمانی  درون ، بررسی کاملی از عواملشرکت های کوچک و متوسط صادرات توسعه

ازمانی برون س گیرد. شناسایی عوامل صورتشرکت های کوچک و متوسط اثرگذار بر عـملکرد صـادراتی 
 تبه دلیل آنکه تح گیری نوآوریسازمانی چون جهت بازار و عوامل درون تالطمپشتیبانی نهادی و چون 

نظر اقدام ها از نقطه شرکت  صادراتی عملکرد و سنجش میزان تاثیر این عوامل برها هستند کنترل شرکت
ت تا قصد بر این اس پژوهش این در شد، گفته آنچه به توجه بابه توسعه صادرات، بسیار بااهمیت است. 

مورد  نوآوری گیریجهتو تالطم بازار با در نظر گرفتن متغیر  بر عملکرد صادراتی پشتیبانی نهادی تأثیر
بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، نخست با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی پژوهش 

ی گیرشکل گرفته است. در ادامه، روش پژوهش و آزمون مدل پژوهش بررسی خواهد شد و نهایتاً، نتیجه
 های تحقیق ارائه خواهد شد.از یافته
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 هافرضیه توسعه و نظری مبانی

 اسطهوبه که هستند مواجه نامطمئنی بازار و زیاد بسیار رقابت با شرکتها و هاسازمان از بسیاری امروزه
 آگاه راتتغیی این از تواننداست. می کرده پیدا شدت مشتریان تغییر حال در نیازهای و فناوری هاینوآوری

 شانن واکنش بازار، و مشتریان نیازهای به پاسخگویی جهت نوآورانه، هایفعالیت در مشارکت با و شده
 یرا برا ینوآور تی( اهمOECD) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار (.2016 همکاران، و )چن دهند

 یتصادو توسعه اق یکنند، برجسته کرد. سازمان همکار یم تیفعال یالملل نیکه در بازار ب ییشرکت ها
(OECDمفهوم جهت گ )رده ک شنهادیدر شرکت پ یتیریمد دیجد یها کیتکن یرا در اجرا ینوآور یری

و  کسب دیجد یروشها لیو تحل هیشامل نظارت و تجز یتجار یتهایدر فعال ینوآور یریاست. جهت گ
اده د یهاگاهیپا جادی)به عنوان مثال ا یکار یهاها و روشتوسعه روال یبرا دیجد یکهایتکن یکار و اجرا

 یدر شرکت ها شامل اجرا ینوآور یریجهت گهمچنین  باشدمی( دیتول ستمی، حفظ کارکنان و بهبود س
 تیفعال یراحط یمعاصر برا یها دهیکارکنان و ا یها ، توانمندساز تیمسئول نییتع یبرا دیجد یها کیتکن
جهت در مطالعات مختلف به بررسی عوامل موثر بر   (.6448، 1)آرمبرستور و همکاراناست یسازمان یها
 یریهت گجپشتیبانی نهادی بر  هایمولفه پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی تاثیری نوآور یریگ

 بعد ود شامل پشتیبانی نهادی هایمولفههمان گونه که قبال نیز بیان شد  پرداخته شده است. ینوآور
 ی یاببازار پشتیبانی( 6461بر اساس پژوهش ماتا و همکاران ) باشد.مالی می  پشتیبانی و ی یاببازار پشتیبانی

 توسط تجاری المللی بین های نمایشگاه صادرات،  بازار های فرصتهایی چون استفاده از بر اساس شاخص
 ایه نمایشگاه برگزاریو  دولت توسط صادراتی بازارهای به تجاری های دولت، پشتیبانی از ماموریت

 پژوهش اسمالی بر اس  پشتیبانی  است. دولت قابل تعریف توسط المللی بین استاندارد با محلی تجاری
 هکارخان برای مدت بلند مالی دریافت تسهیالت هایی چونبر اساس شاخص (6418) 6و همکاران پوروانتو

نهادها و )مانند معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، از  مالی های، دریافت کمکبانک هاآالت از  ماشین و
ابل ق استفاده از مشوق های جذاب صادراتی صادرات و برای مالی تامین جهت ( …صندوق توسعه ملی و 

مالی بر   پشتیبانی( 6448) 0و جانگ و چانگ (6410) 9بر اساس نتایج مطالعه دیگو و پاولوا تعریف است.
 انجام فعالیت های نوآوری در شرکت تاثیرگذار است.

1H: گیری نوآوری تأثیر دارد. پشتیبانی بازاریابی بر جهت 

2H: گیری نوآوری تأثیر دارد. پشتیبانی مالی بر جهت 

کننده عملکرد صادرات متمرکز است و دو  نییبر عوامل تع یبه طور سنت یصادرات یابیبازار اتیادب
عوامل  نی. در بیو داخل یشود: خارج یر عملکرد صادرات مشاهده مبکننده  نییدسته گسترده از عوامل تع

 ی، استراتژیلکننده داخ نییعوامل تع نیهستند. در ب نیرگذارتریبازار تاث یها یژگیو، یکننده خارج نییتع
ه عمطال در این(. 6448 ،5سوسا)هستند  عوامل موثر نیشرکت برجسته تر یهایژگیو و یصادرات یابیبازار
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ادرات عملکرد ص یبرا شتیبانی نهادی و جهت گیری نوآوریپشامل  یو داخل یکننده خارج نییعامل تع
 . شده استانتخاب 

 طور به هک شود می اطالق عمومی سیاست اقدامات کلیه به پشتیبانی نهادی برای عملیات صادراتی
 نظر طبق  دهد. می افزایش در حالت ملی یا صنعت شرکت، یک دیدگاه از را صادراتی فعالیت بالقوه

 بازار اطالعات .بازاریابی و پشتیبانی مالی: شوند می تقسیم دسته دو به پشتیبانی نهادی (6415) 1کوتاب
 المللی بین برای اساسی دانش منبع یک صنعت در موجود کانالهای و شرکتها مشتریان رقبا، به مربوط
 به زیرا است، ضروری متوسط و کوچک شرکتهای برای بازاریابی اجرای در دولت است. کمک شدن

 فعالیتهای هب را صادراتی بازاریابی استراتژی صادراتی، اقدامات کنند می شوند که کمکروندهایی  منجر می
مطالعه  به توجه با (.6419، 6)مارتینز کونزا و همکاران کند می تبدیل دارایی ترتیبات و شده شناخته

 رینت برجسته مدیریت و شرکت ویژگیهای صادراتی، بازاریابی استراتژی ،( 6418) همکاران و تیندراواتی
. است شده ( نیز این نتیجه مشاهده6448و همکاران ) در مطاله سوسا که هستند داخلی کننده تعیین عوامل

. کنند ادهاستف قیمت گران ابزارهای از نتوانند است ممکن کوچکتر شرکتهای ، توسعه حال در کشورهای در
 ها کمک وعن این. دارد نیاز دولت تجربی بازاریابی کمک به تجربه، با المللی بین بازاریابی مدیران جذب

 ریتجا های نمایشگاهبرگزاری  تجاری، تحرک مختلف های برنامه جمله از مختلف اشکال به تواند می
 0آکیخلی و همکاران مطالعه در(. 6411، 9)لئونیدو و همکاران انجام گیرد پیشنهاد المللی بین و محلی

 هدد می نشان نتایج ترکیه، متوسط و کوچک صادرکننده 902 از نظرسنجی های داده از استفاده ( با6464)
 (،6418) 5به مطالعه هوگو توجه با .دارند صادرات عملکرد بر مثبت مستقیم تأثیر بازاریابی پشتیبانی که

 توانایی کوچکترشان اندازه دلیل به هاSME شوند، می مقایسه بزرگتر شرکتهای با هاSME که هنگامی

 پشتیبانی خدمات توانند نمی هاSME این، بر عالوه . ندارند بازار در مطلوب محیط یک ایجاد برای یکسانی
 هاSME  درش بنابراین. کنند تحمل را قانونی و مالی های فعالیت و آموزش و انسانی منابع مانند پرهزینه

 کنند، درش مداوم طور به دهد اجازه آنها بهپشیبانی مالی دولت  تا دارد بستگی دولت کمک به زیادی حد تا
 اساس بر (.6417، 2)رافیدا بمانند زنده شده جهانی رقابتی تجاری دنیای در و بگذارند سر پشت را ها بحران

 سازی المللی بین برای صادرات مالی های کمک بودن دسترس در (6419) 9اوبره و همکاران تحقیقات
 متوسط و کوچک های بنگاه از بسیاری متأسفانه. است مهم بسیار آنها صادراتی مشارکت در هاSME اولیه

 این بنابراین، .نیستند تجاری های بانک از سرمایه جذب به قادر تجربیات نداشتن و شرکت اندازه دلیل به
 بکد )داشته باشن دولتی های کمک به مالی وابستگی متوسط و کوچک های شرکت که شودمی باعث امر

 متوسط و کوچک های بنگاه که است داده نشان (6416) 7احمد و همکاران مطالعات  (.6418، 8همکاران و
. نندکبرای بهبود عملکرد صادراتی استفاده می مالی غیر های کمک از بیشتر مالی های کمک از معموالً

 مشاوره اعتباری، مشاوره شامل مالی های کمک مالزی، در( 6461) 14بر أساس مطالعه ماتا و همکاران
 صنعت و تجارت وزارت ،(CGC) اعتبار تضمین شرکت توسط که است مالیاتی های مشوق و مالی
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شتیبانی پو  شود می ارائه( MATRADE) مالزی خارجی تجارت توسعه شرکت و( MITI) المللیبین
( نشان داد که 1977سرخوش و همکاران )نتایج مطالعه  مالی بر عملکرد صادراتی شرکت ناثیرگذار است

کاهش هزینه های تولید و ریسک و تقویت بنیان های نهادی کشورهای نوظهور  عوامل نهادی مثل

نتایج   .ودافزایش صادرات ش وترتیبات سرمایه گذاری و تولید در این کشورها منجر به تقویت توانسته است 
مداخله محدود دولت، سیستم دادرسی عادالنه، عوامل نهادی همچون  (1979معصوم و سرتیپی ) تحقیق

تاثیر کسب و کارها  عملکرد صادرات ن مقررات طاقت فرسا و مشوق های صادراتی در کشور مبدا برفقدا

درات صاد بر عملکرعوامل نهادی تأثیر نیز  (1972بر اساس نتایج مطالعه صادقی و ضیا ) .دارد

 .تـفگرار رـتائید قرد تئینی مووپرت فرینانه محصوالرآکای هارکاوکسب

3H:  تأثیر دارد.  عملکرد صادراتیپشتیبانی بازاریابی بر 

4H:  تأثیر دارد.  عملکرد صادراتیپشتیبانی مالی بر 

محصول باید بازار موردنظر براساس وجود مزیت رقابتی در محصول بررسی شود. به دست  پس از تولید
آوردن سهم بازار، توانایی در بازاریابی، حجم و تعداد تولید، قدرت پاسخگویی کاال به نیازها، حاشیه سود 

توزیع  مبیشتر برای توزیع کننده ها، تصور و برداشت مثبت مشتری، کیفیت محصول، پشتیبانی و سیست
 کی ینوآور یریجهت گ کارا ازجمله عواملی هستند که مزیت رقابتی را برای یک محصول می سازند.

اران نوروزی و همک بر اساس نتایج پژوهشصادرات است.  یبه عملکرد باال یابیدست یمهم برا تیقابل
ا های پویا بو قابلیتایجاد و به کارگیری همزمان نوآوری مدیریت  شرکت ها قادر خواهن بود با (1044)

 ایجنت .آوردهای صادراتی را فراهم میالزم برای بهبود عملکرد شرکت خلق مزیت رقابتی پایدار، زمینه
 ردعملک بر فرایند و محصول نوآوری استراتژی تاثیر مثبتحاکی از  (1979و همکاران ) رحیم نیا تحقیق
حاکی از آن است ( 1978و همکاران ) نوروزینتایج پژوهش  باشد.می تبریز شهر صادرکننده وکارهایکسب

دستی و استفاده از قابلیت بازاریابی و اصول بازاریابی بر عملکرد که قابلیت نوآوری محصوالت صنایع
 راهانیو غیاث آبادی ف یعلونتایج مطالعه  .صادراتی و همچنین بر ابعاد عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد

 .(6449) 1لیم و همکارانباشد. میموثر  یبر عملکرد صادرات قابلیت نوآوریاست که داده( نشان 1044)
در  دهد، یم شیافزا یقابل توجه زانینوآورانه صادرات شرکت ها را به م یها تیکرد که قابل شنهادیپ

وآورانه ن یها یریجهت گ .خود را کاهش دهند متیکنند ق یم یمبتکر فقط سع ریغ یکه شرکت ها یحال
 یو استفاده کارآمد از فناور می، توسعه ت یمشتر تیکار ، رضا طیمح ی، طراح دیمانند اصالح محصول جد

در  یعال رانیمشارکت فعال مد .(6449)لیم و همکاران،  کند یشرکت ها کمک م یبه عملکرد صادرات

 .(6417، 6)باقچی سن شود یشرکتها م یصادرات یشرکتها منجر به عملکرد باال دیجد یندهایتوسعه فرا
 نامشخص طیدر مح ینوآور یریدر جهت گ شتریصادرکننده ب یشرکتها( 6418) 9و همکارانبه گفته نونو 

 نیتوانند در بازار ب ی، شرکت ها مینوآور یریجهت گ قیاز طر و کنند یم یگذار هیسرما یالملل نیب
 جهت گیری نشان دهنده نقش( 6461) 0دهاالن عمرنتایج مطالعه رحمان  .کسب کنند یرقابتمزیت  یالملل

 5ارانکولب و همک  مطالعه نتایج. باشدمتوسط مالزی می و کوچک شرکتهای صادراتی عملکرد در نوآوری
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. است التین آمریکای هایSME در صادرات عملکرد محرک نوآوری قابلیت که دهد می ( نشان6461)
 نتعیی تکنولوژیکی رقابتنوآوری و  که جهت گیری دهد می ( نشان6461) 1بوتگا و رومرو  مطالعه نتایج
 نوآوری های که قابلیت دهد می ( نشان6464) 6بات و مومایا  مطالعه نتایج است. صادرات مهم کننده
 در ورهایکش صادراتی عملکرد بر توسعه و تحقیق گذاری سرمایه. شود می صادرات برتر عملکرد به منجر
 تأثیراتدهنده  ( نشان6464) 9اده و همکاران  مطالعه نتایج دارد. مثبت تأثیر یافته توسعه و توسعه حال

بر  باشد،یم متوسط و کوچک شرکتهای صادرات عملکرد بر تکنولوژیکی غیر و تکنولوژیکی های نوآوری
 زایشاف به منجر فرآیند نوآوری که حالی در ، دارد منفی تأثیر محصول أساس نتایج این مطالعه نوآوری

 0کارانهردیا و هم .دارد مثبت تأثیر صادرات عملکرد بر بازاریابی نوآوری شود. همچنین می صادرات عملکرد
 و نهادی عوامل رقابتی، های استراتژی تحت صادرات عملکرد در نوآوری بررسی به ایمطالعه( در 6417)

تاثیر  ادراتص عملکرد در نوآوری قابلیت که نتایج تحقیق نشان داده است اندپرداخته بازاریابی جهت گیری
 که هنگامی سبرعک دارند، احتیاج پایینی تکنولوژیکی قابلیت به شرکتها یافته، توسعه بازارهای در. دارد

 با بنابراین. ددارن باالیی نوآوری توسعه به نیاز شرکتها کنند، می صادر توسعه حال در کشورهای به شرکتها
 است: بیان قابل زیر صورت به پنجم فرضیه توضیحات به توجه

5H: تأثیر دارد. گیری نوآوری بر عملکرد صادراتیجهت 

6H: ای طهنقش واس و عملکرد صادراتیپشتیبانی بازاریابی گیری نوآوری در ارتباط بین جهت
 دارد.

7H: دارد.ی انقش واسطه و عملکرد صادراتیپشتیبانی مالی گیری نوآوری در ارتباط بین جهت 

نماید و این فشارها بر راهبردهای سطح تالطم محیطی فشارهای خاص خود را بر شرکت وارد نمی
ل توان به تغییرات مکرر و غیر قاببازاریابی شرکت تأثیرگذار است. از مشخصه های یک بازار متالطم می

ابتی اشاره اندازهای رقبینی در تقاضا، نیازها و ترجیحات مشتری نسبت به محصوالت، تغییر در چشمپیش
ینی، ب(. تغییرات مربوط به مشتری، به دلیل الگوهای تقاضای غیر قابل پیش2015 وانگ و همکاران،کرد )

در  هابینی و عدم اطمینان محیطی همراه است و در بازارهای متالطم، شرکتبا تغییر غیر قابل پیش
های بازاریابی مناسبی را توسعه دهند ، استراتژیاند تا برای غلبه بر این عدم قطعیت بازار خارجیتالش

. گیری بازار باشدجهت تواندهای مناسب، می( که یکی ازاین استراتژی2016)آرورار و همکاران، 
ات دهد تا بر ترجیحگیری بازار بدان جهت برای مشتری حیاتی است که به شرکت این امکان را میجهت

مشتری نظارت کرده و برای توسعه و ارائه کاال و  خدمات جدید، اطالعات بازار را جمع آوری کند )چن و 
شتریان توانند مهایی که پیگیر و پاسخگوی ترجیحات مشتری هستند، بهتر می(. سازمان2016همکاران، 

(. 1993، 5د داشت )جاورسکس و همکارانرا راض نگه داشته و به تبع آن سطح عملکرد باالتری خواهن
ا و هها، پیشنهادات، منابع و قابلیتگرایی، واحدهای تجاری بر اهداف رقیب، فعالیتدر این نوع استراتژیک

همچنین بر انتشاراطالعات بدست آمده از این برآورد توجه دارند. کنترل و مقایسه اقدامات رقبا به واحدهای 
گاه نسبی خود را در بازار بفهمند و نقاط ضعف و قوت خود را برآورد کرده و کند تا جایتجاری کمک می
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ند کهای رقبا بدهند. بنابراین شرایط ناپایدار بازار، واحدهای تجاری را ملزم میپاسخ اثربخشی به استراتژی
کنند می تتا یک گرایش رقابتی قوی را دنبال کنند تا خودشان را با سطح رقابتی بازاری که در آن فعالی

گیری نوآوری، بعنوان یک مسیر استراتژیک، یک شیوه (. جهت2007، 1هماهنگ سازند )گوا و همکاران
نوآوری مزایای . کندفکری و رهبری است که شرکت را به مدت زیادی ترغیب و نوآوری آن را حفظ می

 یهاتگیری از فرصبهره .اها دارد مثل حفظ و افزایش سهم بازار و پیشی گرفتن از رقبزیادی برای شرکت
ناپایداری در ترجیحات و انتظارات مشتریان  ، زیراشودنوآوری در بازارهای متالطم حتی مهمتر نیز می

وا و )لیسبو دهدرا کاهش میهای تدریجی توانایی شرکت برای ارضای مشتریان از طریق معرفی نوآوری
های صادراتی در دهد شرکتنشان می (1979و موثق ) نتایج پژوهش محترم قالتی (. 2011، 6همکاران

و بازارهای رقابتی نزدیک، از جنبۀ روانی برنامۀ آمیخته بازاریابی خود را با نیازهای مربوط تالطم های محیط
زیر قابل  به صورت ششمبنابراین با توجه به توضیحات فرضیه  .دهندبه بازارهای خارجی بهتر انطباق می

 بیان است:

8H: دارد. تعدیلگرنقش گیری نوآوری و عملکرد صادراتی تالطم بازار در ارتباط بین جهت 

 نشان داده شده است. 1بر اساس توضیحات ارائه شده مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 

 
 

 شناسی پژوهشروش

 جامعه و نمونه آماری

های  شرکت اعضای هییت مدیره مدیران ارشد، میانی، عملیاتی، بازاریابان وجامعه آماری این تحقیق را، 
 جامعه به افراد ورود . معیاردهندمی تشکیلنفر  941کوچک و متوسط صادرکننده استان مازندران به حجم 

 ابقهس داشتن مربوطه، رشته در لیسانس حداقل داشتن شرکت، مدیریت در سمت داشتن آماری، نمونه و
 نمونه آماری با استفاده از فرمولباشد. صادرات می و الملل بین بازاریابی حیطه در فعالیت سال 5 حداقل

 و میلتک توزیع، در زمینهاست. بوده و روش نمونه برداری تصادفی ساده نفر تخمین زده شد 127کوکران 
نیاز به توضیح است که برای برخی از شرکت ها مراجعه و تمکیل پرسشنامه به  ها پرسشنامه آوری جمع

                                                                                                                             
1 Gao et al.  2 Lisboa et al. 
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 وصورت حضوری انجام گرفته است ولی برای بقیه شرکت ها از طریق ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل 
 نجام گرفته است. ا واتس آپ و مانند تلگرام شبکه های اجتماعی

 

  هاابزار گردآوری داده

نامه پرسشگرفت.  انجام داردناستا هایپرسشنامه از استفاده با پژوهش این در نیاز مورد هایداده گردآوری
های جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد در دو بخش تنظیم گردید. بخش اول در مورد ویژگی
نیز  باشد. بخش دومو جنسیت میی کار تجربهمشخصات عمومی پاسخگویان از قبیل تحصیالت، سن، 

 عدب دو ملشا پشتیبانی نهادی هایمولفه شامل سؤاالت اختصاصی در مورد متغیرهای تحقیق است.
 پژوهش از سؤال( 9)مالی   پشتیبانی و( 6461از پژوهش ماتا و همکاران )سؤال(  0)ی یاببازار پشتیبانی
 ( ازسوال 2) صادراتی عملکرد ( وسوال 2) نوآوری گیریجهتشد.  استخراج (6418) و همکاران پوروانتو
تالطم بازار شامل تغییر در تقاضای  های مولفه شد. همچنین استخراج (6410) مورای و همکاران پژوهش

سوال( از پژوهش  6های مشتری )سوال( و تغییر در اولویت 6سوال(، تغییر در نیازهای مشتری ) 6مشتری )
ای لیکرت است. این مقیاس به ( به دست آمد. مقیاس مورد استفاده طیف پنج درجه6419هونگ و چو )

کند. بر این اساس نظر، موافق و کامالً موافق استفاده میطور خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف، بی 
ای لیکرت، به سواالت پرسشنامه از اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج درجه

  پاسخ دهند.
 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

 آزمون مدل پژوهش از روشارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه و ها، برای به منظور تجزیه و تحلیل داده
یابی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی در دو مدلاستفاده شده است.  حداقل مربعات جزیی

رسی ارزیابی مدل ساختاری برای بر وشود، ارزیابی روایی و پایایی مدل سنجش مرحله ارزیابی و تفسیر می
ای پژوهش هتوان به بررسی فرضیهده از مدل درونی میارتباط بین متغیرهای مکنون با یکدیگر که با استفا

 گیری پژوهش از تکنیک تحلیل عاملیپایایی ابزار اندازهروایی و برای اطمینان از در این پژوهش  .پرداخت

و  )میانگین واریانس استخراجی)روایی همگرا  ،و پایایی ترکیبی معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ 

 آورده شده است. 0تا  6 استفاده شده است و نتایج در جداول )رکرالماتریس فورنل و (واگرا 
 

 یافته های پژوهش 

 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتویژگی

 نشان داده شده است. 1دهندگان در جدول شناختی پاسخهای جمعیتتجزیه و تحلیل ویژگی
 

 شناختی اعضای نمونههای جمعیت: ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی گروه نام متغیر

 سطح تحصیالت

95 کارشناسی  9/91  

9/62 142 کارشناسی ارشد  

 2 14 دانشجوی دکتری و یا دکتری
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 درصد فراوانی گروه نام متغیر

 تجربه کاری

سال14تا  5  19 14 

سال 15تا  14  91 06 

سال 64تا  15  51 6/94  

سال و باالتر 64  94 9/19  

 سن

سال 04تا   94  69 2/19 

سال 54تا   04  47  6/59 

سال و باالتر 54  52 6/99 

 جنسیت
 1/69 97 مرد

 7/92 194 زن

 

درصد کارشناسی  9/26بیشترین درصد سطح تحصیالت نشان داده شده است  1همانطور که در جدول 
باشد. بیشترین درصد سن سال  می 15-14درصد  06 باشد. بیشترین درصد تجربه کاری، ارشد می

درصد  مرد   7/92باشد. بیشترین درصد جنسیت پاسخگویان، سال می 54تا  04درصد  6/59پاسخگویان، 
   باشد.می

 

 سنجش روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون مدل مفهومی پژوهش، ابتدا الزم است نسبت به روایی و پایایی 
گیری به منظور بررسی برازش مدل اندازه 1مربعات جزئیپرسشنامه اطمینان حاصل شود. در روش حداقل 

اده از شود. روایی سازه  با استفروایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی استفاده می از چندین معیار شامل
نتایج این روش شامل بارهای  6روش تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جدول 

    دهد.عاملی را نشان می

   تأییدی( عاملی )تحلیل سازه روایی نتایج:  2 جدول

 متغیر

 پنهان
 شده/ سوال مشاهده متغیر

بارعامل

 ی
 tآماره 

سطح 

 معناداری

ی پشتیبان
 بازاریابی

 945/51 714/4 .کندمیرا بررسی  صادرات بازار های فرصتشرکت ما همواره 
کمتر از 

45/4 

 ولتد توسط تجاری المللی بین های نمایشگاهدر زمینه فعالیت شرکت ما، 
 شود می برگزار

911/4 487/17 
کمتر از 

45/4 

 طتوس صادراتی بازارهای به تجاری های ماموریت در زمینه فعالیت شرکت ما،
 شود می پشتیبانی دولت

200/4 989/19 
کمتر از 

45/4 

 نبی استاندارد با محلی تجاری های نمایشگاه در زمینه فعالیت شرکت ما
 شود می برگزار دولت توسط المللی

747/4 898/54 
کمتر از 

45/4 

                                                                                                                             
1 Partial Least Squaares (PLS)  
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 متغیر

 پنهان
 شده/ سوال مشاهده متغیر

بارعامل

 ی
 tآماره 

سطح 

 معناداری

ی پشتیبان
 مالی

الت آ ماشین و کارخانه برای مدت بلند مالی تسهیالت ،بانک هاشرکت ما  از 

 .کنددریافت می
825/4 496/24 

کمتر از 

45/4 

نهادها و )مانند معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، صندوق شرکت ما  از 
دریافت  صادرات برای مالی تامین جهت مالی هایکمک ( …توسعه ملی و 

 .کندمی

828/4 44/26 
کمتر از 

45/4 

مدیران ارشد استفاده از مشوق های جذاب صادراتی را به عنوان مزیت رقابتی 
 مورد هدف قرار می دهند.

818/4 718/09 
کمتر از 

45/4 

-جهت

 گیری
 نوآوری

 918/69 886/4 شرکت اغلب سعی می کند ایده های جدیدی در زمینه محصوالت ارائه دهد.
کمتر از 

45/4 

 522/12 865/4 شرکت در روش عمل خود برای ارائه محصوالت/ خدمات خالق است.
کمتر از 

45/4 

مربوط به ارائه  شرکت به دنبال ارائه راه های جدید برای انجام کارهای
 محصوالت/ خدمات  است.

872/4 197/61 
کمتر از 

45/4 

 ارجیخ مشتریان سالیق به توجه با تاکید شرکت بر توسعه محصوالت جدید
 ست.ا

828/4 209/69 
کمتر از 

45/4 

شرکت برای فعالیت های مربوط به توسعه محصول جدید در زمینه استفاده از 
 کند.جدید هزینه صرف می های اداریها و تکنیکفناوری

807/4 294/17 
کمتر از 

45/4 

 122/64 899/4 د.باششرکت در حال توسعه سرمایه گذاری برای فناوری های اختصاصی می
کمتر از 

45/4 

عملکرد 
 صادراتی

 شتربی صنعت این در خود رقبای به نسبت شرکت صادراتی های فروش حجم
 است

862/4 499/09 
کمتر از 

45/4 

 191/59 805/4 است یافته افزایش اخیر سل چند طی در شرکت صادراتی های فروش
کمتر از 

45/4 

 716/99 996/4 است ربیشت صنعت این در خود رقبای به نسبت شرکت صادرات از حاصل سود
کمتر از 

45/4 

 اخیر سل چند طی در شرکت فروش کل به صادراتی فروش کل نسبت
 است یافته افزایش

814/4 260/09 
کمتر از 

45/4 

 776/06 970/4 تاس بیشتر صنعت این در خود رقبای به نسبت شرکت جهانی بازار سهم
کمتر از 

45/4 

 295/60 991/4 دارد را جهانی بازارهای برای جدید محصول ارائه و توسعه توانایی شرکت
کمتر از 

45/4 

 

( برای پذیرش بار عاملی در نظر گرفته 1788، 6)ریوارد و هاف 5/4( و 1777، 1)هوالند 0/4دو مقدار 
مد نظر قرار گرفته است. نتایج جدول  5/4شده است. در این پژوهش مقدار استاندارد برای بار عاملی برابر با 

بزرگتر به دست امده  5/4بارهای عاملی از سطح استاندارد  ها، مقادیردهد در مورد تمامی گویهنشان می 6

                                                                                                                             
1 Hulland  2 Rivard and Huf  



    1081، بهار 1المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 88

ازه ستوان ادعا نمود که سواالت در پرسشنامه از روایی توجه به مقادیر گزارش شده، میاست. بنابراین با 
 برخوردار است.

پرداخته شده  9عالوه بر روایی سازه به بررسی روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی نیز در جدول 
  است. 

 پایایی و همگرا روایی تشخیصی، روایینتایج   :8جدول 

 متغیر )سازه(
 شده استخراج واریانس میانگین

(AVE) 
 (CR)پایایی ترکیبی 

 کرونباخ آلفای ضریب

 911/4 899/4 220/4 تالطم بازار

پشتیبانی 

 بازاریابی

200/4 892/4 840/4 

 848/4 889/4 969/4 پشتیبانی مالی

گیری جهت

 نوآوری

954/4 708/4 790/4 

 885/4 719/4 295/4 عملکرد صادراتی

 
روایی تشخیصی در صورتی برقرار خواهد بود که مقادیر میانگین واریانس استخراج شده بزرگتر از مقدار 

ستفاده امورد ها برای بررسی پایایی مرکب هر یک از سازه گلداشتاین-ضریب دیلون باشد. 5/4بحرانی از 
)سید عباس زاده و  باشدمی اسب برای هر سازه نشان دهنده پایایی من 9/4باالتر از  که مقدار شودمیواقع 

ها . بنایراین سازهباشدمی 9/4که باالتر از  بیان شده استمقادیر مربوطه   9در جدول  (. 1971همکاران، 
ای مفاهیم هدر این بررسی برای شناخت انسجام درونی )پایایی( گویه از پایایی ترکیبی مناسبی برخودارند.

بود که این نشانگر باال بودن میزان  9/4شد که ضرایب آن در کل باالتر ز تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده 
 باشد.ها میانسجان درونی گویه

 با سازه یک همبستگی میزان )مقایسه الرکر و فورنل ماتریس از واگرا، روایی سنجش منظور به

 0 جدول در نتایج است. شده استفاده (ها سازه سایر با سازه آن همبستگی در مقابل هایش شاخص
  .است شده گزارش

  نتایج روایی واگرا: 0 جدول

 5 0 9 6 1 ابعاد

     979/4 عملکرد صادراتی. 1 .1

    85/4 975/4 پشتیبانی مالی. 6 .6

   822/4 497/4 428/4 گیری نوآوریجهت. 9 .9

  815/4 166/4 551/4 571/4  تالطم بازار .0 .0

 846/4 077/4 145/4 0/4 009/4 پشتیبانی بازاریابی. 5 .5

 

 خود زیرین مقادیر ( ازAVEاصلی )جذر  قطر روی مقادیر شود،می مشاهده 0در جدول  که طور همان

 با مقایسه در هایششاخص با سازه هر بیشتر همبستگی دهندة نشان که این بیشترند ستون هر در

  ها و تایید روایی واگرا است. سازه سایر با سازه آن همبستگی



  81ــــــــــ ... و تالطم بازار : تحلیل نقش بر عملکرد صادراتی پشتیبانی نهادی تأثیر

 پژوهشآزمون مدل 

های مدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و مشاهده شده موجود در آن در قالب مدل 9و  6شکل      
گیری انعکاسی همراه با ضرایب مسیر بین متغیرها و همچنین مقادیر ضریب تعیین و آماره تی اندازه

         دهد.نشان میاستیودنت 

 

 تعیین ضریب مقادیر و مسیر : ضرایب2 شکل
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 استیودنت تی آماره : مقادیر2 شکل

 

( است. 2Rترین معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاری عبارت از معیار ضریب تعیین )یکی از مهم
در نظر گرفته  2Rبه عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  29/4و  99/4، 17/4سه مقدار 

زای مدل شامل برای متغیرهای درون 2Rمقدار 6مطابق با شکل  (.6444، 1)بیول و همکاران شودمی
بنابراین با  است. آمده دست به 990/4 و 982/4 برابر ترتیب به صادراتی عملکرد و نوآوری گیریحهت

  توجه به مقادیر مورد مالک، مدل در مجموع از برازش ساختاری مناسبی برخوردار است.
داده شده  نشان 0آماره تی استیودنت و سطح معناداری در جدول  مقادیرنتایج ضرایب مسیر همراه با 

 است.  

 ها: نتایج آزمون فرضیه0جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر هافرضیه

1H :تأیید 956/18 217/4** گیری نوآوریجهت  - پشتیبانی بازاریابی 

2H :تأییدعدم  296/1 419/4 گیری نوآوریجهت  - پشتیبانی مالی 

3Hتأیید 158/9 481/4** عملکرد صادراتی  - نوآوریگیری : جهت 

4H :تأیید 140/6 491/4* عملکرد صادراتی  - پشتیبانی بازاریابی 

5H :تأیید 068/64 226/4** عملکرد صادراتی  - پشتیبانی مالی 

6H: تأیید 507/2 1716/4** عملکرد صادراتی -نوآوریگیری * جهت تالطم بازار 

 درصد معنادار است. 1درصد و  5ترتیب در سطح  به**و  *

                                                                                                                             
1 Bayoll et al.   
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اندارد تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استپشتیبانی بازاریابی نشان داد که  5نتایج به دست آمده در جدول 
ا ضریب ب پشتیبانی مالیدارد. بنابراین فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفت.  گیری نوآوریجهتبر  217/4

رفت. گندارد. بنابراین فرضیه دوم مورد تأیید قرار تأثیر معنادار ن گیری نوآوریبر جهت 419/4استاندارد 
دارد. بنابراین  بر عملکرد صادراتی 481/4تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  گیری نوآوریجهت

بر  491/4ستاندارد اتأثیر مثبت و معنادار با ضریب فرضیه سوم مورد تأیید قرار گرفت. پشتیبانی بازاریابی 
معنادار با  پشتیبانی مالی تأثیر مثبت ودارد. بنابراین فرضیه چهارم مورد تأیید قرار گرفت.  عملکرد صادراتی
 دارد. بنابراین فرضیه پنجم مورد تأیید قرار گرفت. بر عملکرد صادراتی 226/4ضریب استاندارد 

 هبدل پژوهش با اضافه شدن متغیر تالطم بازار گر متغیر تالطم بازار، مبه منظور آزمون نقش تعدیل
 تغیرممجدداً مورد آزمون قرار گرفت. با در نظر گرفتن متغیر تالطم بازار  مدل در تعدیلگر متغیر عنوان
دارد. بنابراین  صادراتی عملکرد بر 171/4 استاندارد ضریب با مثبت ولی مستقیم غیر اثرگیری نوآوری جهت

، ادراتیص عملکردو گیری نوآوری جهتدر ارتباط بین گری تالطم بازار که تعدیلشود نتیجه گرفته می
د است و فرضیه ششم مورد تأیی شده صادراتی عملکرد بر گیری نوآوریجهت باعث افزایش میزان تأثیر

 اثرات بررسی به مستقیم، اثرات بر عالوه تا است الزم متغیرها ایواسطه نقش آزمون منظور به .قرار گرفت

 اضافه اب پژوهش مدل در متغیرها روابط منظور شود. بدین پرداخته نیز یکدیگر بر متغیرها مستقیم غیر
 قرار آزمون ردمو مجدداً صادراتی عملکرد و پشتیبانی بازایابی و مالی متغیرهای بین مستقیم مسیر شدن

 از اند،دهش تدوین غیرمستقیم مسیر و میانجی متغیرهای اساس بر که هایی فرضیه آزمون گرفت. برای

 ربوطم معناداری سطح مقادیر با همراه سوبل آزمون و مسیر ضرایب نتایج است. شده استفاده 1سوبل آزمون

 است.   شده داده نشان 5 جدول در غیرمستقیم اثرات به

 ها : نتایج آزمون فرضیه8جدول 

 نتیجه سوبل آزمون ضریب مسیر هافرضیه

7H:  تأیید 116/6 (217/4*481/4=45/4) * یعملکرد صادرات -نوآوری گیری* جهت بازاریابیپشتیبانی 

8H: تأییدعدم  999/1 (419/4*481/4=441/4) عملکرد صادراتی -گیری نوآوری* جهت پشتیبانی مالی 

 درصد معنادار است. 1درصد و  5ترتیب در سطح  به**و  *
 

 ایمقدار به دست آمده از آزمون سوبل برای تبیین نقش واسطه، 5بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
( 116/6)برابر با  72/1بیشتر از  و  عملکرد صادراتی پشتیبانی بازاریابی در ارتباط بین جهت گیری نوآوری

-جهت ایواسطه راز طریق متغی بر  عملکرد صادراتی پشتیبانی بازاریابیبنابراین تأثیر غیر مستقیم  است، 

مقدار به دست آمده از آزمون  ولی مورد تأیید قرار گرفت. هفتمفرضیه  باشد ومعنادار می نوآوریگیری 
رد صادراتی و عملک پشتیبانی مالیگیری نوآوری در ارتباط بین ای جهتسوبل برای تبیین نقش واسطه

از  دراتیعملکرد صا  بر پشتیبانی مالیبنابراین تأثیر غیر مستقیم ( است، 999/1)برابر با  72/1تر از کم
  ت. گرفنم مورد تأیید قرار هشتفرضیه  باشد ومینمعنادار  گیری نوآوریجهت ایواسطه طریق متغیر

 

                                                                                                                             
1 Sobel Test  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

تالطم غیر با در نظر گرفتن مت بر عملکرد صادراتی پشتیبانی نهادی تأثیردر این پژوهش تالش گردید تا 
مورد بررسی قرار  شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده استان مازندران گیری نوآوریجهتو بازار 

گیری جهتبر  الیم پشتیبانی .تأثیردارد گیری نوآوریجهتو  عملکرد صادراتیبر ی یاببازار پشتیبانیگیرد. 
ماتا و ایج مطالعات نتبر اساس  تایید نشد. عملکرد صادراتیبر  مالی پشتیبانیولی تاثیر  .تأثیردارد نوآوری

 پشتیبانی (1972صادقی و ضیا ) (،1979معصوم و سرتیپی ) (،1977سرخوش و همکاران) (،6461همکاران )
نهادهای موجود از طریق فراهم آوردن تسهیالت مالی و  زیرا گذار است.تأثیردرات صاد بر عملکرنهادی 

کت های شرتدوین قوانین و مقررات اثربخش و حمایت کافی از حقوق مالکیت و ممانعت از تضعیف حقوق 
لکرد عمبر  گیری نوآوریجهت شوند.می عملکرد صادراتی، منجر به بهبود کوچک و متوسط صادرکننده

منعطف و جو سازمانی نوآور و خالق می تواند به شکل غیرمستقیم نیز در  ساختار . زیراتأثیردارد صادراتی
تعیین میزان رضایت مندی مشتریان از طریق ارتباط دوسویه رضایت مندی مشتریان با رضایت مندی 
کارکنان نقش داشته باشند و این دو منجر به افزایش فروش، افزایش سودآوری و در نهایت بهبود عملکرد 

تان و سوسا در مطالعات عملکرد صادراتی بر  گیری نوآوریجهت . تاثیرشوندها میت صادراتی شرک
بر اساس نتایج،  است. شده ( تایید2011) همکاران و لئونید و( 2014(، مورای و همکاران )2015)

 یرباعث افزایش میزان تأث، صادراتی عملکردو گیری نوآوری جهتدر ارتباط بین تعدیلگری تالطم بازار 
 را ریتایریشه هاینوآوری اتخاذ تقاضا، در ناپایداری است. شده صادراتی عملکرد بر گیری نوآوریجهت
 کند.می رتمستحکم را بازار در شرکت رقابتی موقعیت و ارضا را مشتریان متغیر نیازهای که کندمی ملزم

 در تیجهنتأثیر دارد که این  و عملکرد صادراتی گیری نوآوریجهتارتباط بین تالطم بازار بر  بنابراین
همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش  .است شده مشاهده ( نیز2011) همکاران و لیسبووا مطالعات

ای واسطه نقشو عملکرد صادراتی از  پشتیبانی بازاریابیگیری نوآوری در ارتباط بین نشان داد که جهت
 ایواسطه راز طریق متغی بر  عملکرد صادراتی پشتیبانی مالیتأثیر غیر مستقیم ولی  اند.بوده برخوردار

 کارانهم و کومار تحقیق نتایج قبلی، شده انجام مطالعات بین از .باشدمینمعنادار  گیری نوآوریجهت
 است. همخوان هافرضیه این نتایج با( 2009( و کادوگان و همکاران )2010سهیل و ناواز ) ،(2015)

با برنامه ریزی مناسب در جهت شناسایی و  بایستمی عملکرد صادراتی افزایش منظور به مدیران
 ییآنجا زا ، در مسیر توسعه صادرات گام برداشت.نوآوری گیریجهتمولفه هایچشتیبانی نهادی و  تقویت 

 یدتول در بایستمی ها سازمان باشد،می تغییر حال در هموار مشتریان ترجیحات و تقاضا عالیق، که
 به رقبا، هب نسبت تریخالقانه محصوالت و نمایند لحاظ بیشتر را مشتری ترجیحات و عالیق محصوالت،

 مشتریان به رسانی خدمت مشتری، به تـعهد و مـشتری آتی و حال نیازهای شـناسایی دهند. ارائه مشتریان
 ایهدیدگاه شناخت جـهت در هـوشمندی ایـجاد کـارکنان، روییخـوش مشتریان، به فردی توجه طریق از

  اطارتـب طریق از کارکنان و سازمان هایبخش بین در هوشمندی توزیع محیطی، تغییرات مشتریان،
 در تریانمش رضایت از کارکنان کلیه گرفتن قرار جریان در و سازمان بازاریابی بخش با هابخش مـستمر

 های سیلپتان و ها توانمندی به عنایت با توانند می ها شرکت همچنین . باشد کارساز تواندمی زمینه این
 میت،)قی بازاریابی هایآمیخته رقبا، وضعیت از آگاهی کسب با و انتخاب را بازارها از مناسبی تعداد خود،



  88ــــــــــ ... و تالطم بازار : تحلیل نقش بر عملکرد صادراتی پشتیبانی نهادی تأثیر

 ازاریابی،ب منسجم برنامه یک با بازارها، ... در و مربوطه مقررات و قوانین (، تبلیغات و توزیع کانال محصول،
 امالتتع همچون ارتباطی عوامل توانندمی هاشرکت دهند. این قرار خود کار دستور در را بازارها این به نفوذ

 بیشتری هتوج کنندگان توزیع این با مثبت روابط حفظ و خارجی کنندگان توزیع با ارتباطات و شخصی
 گانینمایند بهتراست هاشرکت این صادراتی، بازارهای انتخاب و صادرات به تصمیم از دارند. بعد مبذول
 کننده دوار رهنمودهای از استفاده با باید صادراتی بازاریابی برنامه نماید. تدوین انتخاب خود برای محلی

 مقصد ازارب کننده مصرف وذائقه سلیقه به توجه پذیرد. همچنین انجام محلی کننده توزیع و مقصد بازار
 و محصول صادرات هاینمایندگی دفاتر توزیع، هایکانال افزایش و  محصوالت کیفیت در آن واعمال
 نده،آی از مناسب بینی پیش داشتن و نگاری آینده افزایش با R&D بخش وجود بازار، در مستقیم فروش
 شد.  خواهدشرکت های کوچک و متوسط صادرکننده  در صادرات افزایش باعث

شتیبانی پ ارتباط بر های پویا و سبک رهبریقابلیت گریتعدیل اثر بررسی آتی، هایپژوهش جهت در
 هایسازمان سایر و بورس فرا و بورس هایشرکت در صادراتی عملکرد با نوآوری گیریجهتنهادی و 

-جهت ،پشتیبانی نهادی  بین رابطه زمینه در که است الزم همچنین شود.می پیشنهاد خصوصی و دولتی

 یبیترک تحقیق هایروش و پژوهشی معتبرتر ابزارهای از استفاده با صادراتی عملکرد و نوآوری گیری
 در  مدیران صادراتی تجربه و شخصیتی هایویژگی روابط احتمالی تعدیلگرهای نقش و گیرد صورت

 .باشد توجه مورد بیشتر بعدی های پژوهش
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