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 تشکر و قدردانی: 

 

 است که پروردگار  از آن خدایی  سپاس و ستایش
 . عالمیان است. هرآنچه هست و نیست موهبت اوست

 

-سپاس بی کران بدرقه راه آنانی که پرچمدار علم و معرفتند، از اولین تا آخرین. تا همیشه قدردان راهنمایی

هستم   یو جناب آقای دکتر حسین نوروز  شهریاری سلطانعلی  ها و زحمات استادان گرامی جناب آقای دکتر

 و از لطف و محبتشان نسبت به اینجانب دریغ نکردند. که در تمامی مراحل حامی بنده بودند
که در   ها و خالصانه ترین درودها بدرقه راه دو گوهر زندگی، پدر و مادرمسپاسصمیمانه ترین همچنین  

 .ها بودها، حضورشان تسلی بخش لحظهها و نا امیدیاوج سختی
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 چکیده 

 پایدار برای رشد  دولتها محور ، رویکرد نفت اقتصاد از شدن دور و بنیان  دانش اقتصاد افزون  روز اهمیت به  توجه  با

راه اندازی و تداوم شرکتهای دانش بنیان است که شناسایی عوامل موثر بر  ،  ادی اقتص توسعه  آن بدنبال و اقتصادی

  بازاریابی   و   پویا  های   قابلیت   تاثیر  بررسی  پژوهش این از  دفهعملکرد این شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است.  

 می  محیطی اطمینان عدم گری  تعدیل با سازمانی دوسوتوانی طریق از بنیان دانش های شرکت صادراتی عملکرد بر

پژوهش شرکت   .باشد  می توصیفی همبستگی و بوده  کاربردی  نوع از حاضر پژوهش باشد. این    های   جامعه آماری 

می باشد. با توجه به مراجعات متعدد به شرکت    تهران  های  دانشگاه  فناوری  و   علم  های پارک   در مستقر  انیبن  دانش

عدد پرسشنامه را توزیع کرده لست که از میان آنها موفق    280های دانش بنیان و عدم پاسخگویی مناسب، محقق  

بودن جهت تحلیل اطالعات از فرآیند   عدد آن به دلیل نامناسب  2عدد پرسشنامه شده است که    87به جمع آوری  

نهایت   در  و  شد  گذاشته  کنار  گرفت.    85تحلیل  قرار  تحلیل  مورد  پرسشنامه  از  عدد  ها  داده  گردآوری  جهت 

استفاده گردید. نتایج تحلیل  PLS معادالت ساختاری با نرم افزار  از    جهت تحلیل داده هاتفاده شد.  اس رسشنامه  پ

  دارند   معناداری   و   مثبت   تأثیر  توانی   دوسو  بر   بازاریابی   های  قابلیت  و  پویا  های   لیتبقا  عاملی تأییدی نشان داد که 

  و   توانی   دوسو   میانجی  نقش  اما   دارد  معناداری   و  مثبت   تأثیر  نیز   صادرات  عملکرد   بر  بازاریابی  های   قابلیت  همچنین

 نشد. پذیرفته  متغیرها   بین رابطه  در   محیطی اطمینان عدم تعدیلگر  نقش

 عدم اطمینان محیطی  -عملکرد صادراتی -قابلیت های بازاریابی -قابلبت های پویا  -دوسوتوانی  ن:اکلید واژگ
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abstract 

According to the growing importance of a knowledge-based economy and a move away from the 

oil-based economy, governments' approach to sustainable economic growth and subsequent 

economic development is the establishment and continuation of knowledge-based companies that 

identify the factors that influence the performance of these companies. The purpose of this study is 

investigating the impact of dynamic and marketing capabilities on export performance of 

knowledge-based companies through organizational ambidexterity with moderating environmental 

uncertainty. This study is an applied and descriptive correlation study. The statistical population of 

this research is knowledge based companies located in science and technology parks of Tehran 

universities. According to numerous references to knowledge based companies and lack of proper 

accountability, the researcher distributed 280 questionnaires, of which 87 questionnaires were 

collected, 2 of which were inappropriate for analyzing information from the analysis Finally, 85 

questionnaires were analyzed. Questionnaire was used for data collection. Structural equations with 

PLS were used for data analysis. Confirmatory factor analysis results showed that dynamic 

capabilities and marketing capabilities had a significant positive effect on ambivalence. Marketing 

capabilities also had a significant positive effect on export performance, but the role of mediator of 

ambivalence and the role of environmental uncertainty moderator in the relationship between 

variables were not accepted. 

Keywords: Ambidexter - dynamic capabilities - marketing capabilities - export performance - 

environmental uncertainty 
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 أله بیان مس   1-1

امروزه افزایش رقابت میان شرکت ها در حوزه های مختلف ، رشد و پیشرفت دانش بشری و ظهور مداوم و بی وقفه  

فناوری های جدید، شرکت های تجاری را بر آن داشته است تا عالوه بر فعالیت در بازارهای داخلی، در بازارهای بین  

شدت گرفتن تغییرات محیط های تجاری و صنعتی در    اماجستجوی فرصت های جدیدی بپردازند.  به    ی همالملل

دهه های اخیر منجر به ایجاد شرایط عدم اطمینان محیطی شده است که به تبع آن بسیاری از رویکردهای سنتی  

سوال مطرح می شود که  این  حال    .نیستو موفقیت در این زمینه  پاسخگوی مدیران برای بهبود عملکرد سازمان ها  

(. این عملکرد  1991ا نسبت به شرکت های دیگر در این شرایط، عملکرد باالتری دارند ) بارنی،  چرا برخی شرکت ه

( ، قابلیت 1991( ، توانمندی ها و منابع سازمانی )بارنی،  1980باالتر را می توان ناشی از جذابیت صنعت ) پورتر،

منظور  .  و یا ترکیبی از این عوامل دانست  ( 1999ان،  یت های بازاریابی )رهیس و دیگرلب قا  ( ، 1997های پویا ) تیس، 

قابلیت، توانایی انجام یك فعالیت است که یك شرکت بتواند یك فعالیت ویژه را به طور هدفمند، مکرر، قابل اتکا  از  

ازی،  ساس درجه پویا س بر اران  (. برخی از پژوهشگ 2007،  1دیگران ت و  هلفو به شکلی رضایت بخش انجام دهد )

دو دسته قابلیت های پویا و قابلیت های عملیاتی که از مهمترین آن ها قابلیت های بازاریابی است،    قابلیت ها را به

قابلیت های پویا توانایی های اکتسابی هستند که شرکت را قادر به    (.2011دسته بندی کرده اند )پاولو و الساوی،  

جی شرکت می سازند، به روشی که از نظر  ه و پیکره بندی مجدد منابع داخلی و خارسعتو،  یکپارچه سازی، خلق

از طریق به کار گیری ابعاد قابلیت های    .(2010تصمیم گیرندگان اصلی شرکت مناسب فرض می شود ) مادسن،

که    دهد می    نشانتحقیقات انجام شده  (.  1393،  مشبکی و همکارانمی توان بر عملکرد تاثیر مثبت گذاشت ) پویا  

با توانند  بر عملکرد تاثیر مقابلیت های پویا می  از این طریق  و  داشته    ثبت عث بهبود و شناسایی فرصت ها شوند 

  کنن  ؛ مك  2014، و وو  ؛ لین  2013ن، راهمکاو  ؛ جیائو  2013،  رانهمکاو   ؛ لینگز2012،  دیگرانو   و توگرا)پر باشند 

رود  و کارها به شمار می   در کسبدیگر  به منزله یك مکانیسم کلیدی    م ه  بیهای بازاریاقابلیت   . (2014،  نراهمکاو  

بهره  و  تشخیص  نامحسوس،  و  محسوس  منابع  شناسایی  با  فرصت که  از  گردآوری  برداری  و  بازار  در  جدید  های 

طح یش س اطالعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در افزا

( در تحقیق خود به  1397)ان  (. غالمی و همکار1395ضایی و همکاران،  )ر  ملکرد کسب و کارها ایفا می نمایند ع

این نتیجه دست یافته اند که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی استراتژی های بازاریابی تاثیر  

زارهای در حال  بازاریابی ، توسعه نهادی و عملکرد باهای  لیت  ( در بررسی قاب2013مثبت و معنی داری دارد. وو )

دارای   دارند،  را  بازاریابی  های  قابلیت  از  باالتری  که سطح  هایی  که،سازمان  رسید  نتیجه  این  به  ها  شرکت  ظهور 

د  ملکربر عبازاریابی و قابلیت های بازاریابی    ( در بررسی اثرات گرایش به2016عملکرد مالی باالتری هستند. تاکاتا )

که قابلیت های بازاریابی نسبت به دیگر شاخص های بازاریابی تاثیر بیشتری   ه دست یافتکسب و کارها به این نتیج 

بر بهبود عملکرد کسب و کارها داشته و در رابطه بین گرایش به بازار و عملکرد کسب و کارها نقش میانجی دارد. از  

کسب  و  عملکرد  بهبود  باعث  که  عواملی  رقمزی  دیگر  )خت  است  سازمانی  یادگیری  شود،  می  و  ابتی  دادادی 
 

1 Helfat, et al 
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یادگیری سازمانی، »اکتشاف1397همکاران، به  مربوط  برداری    _(. مهمترین عنصر  و »بهره  پیگیری دانش جدید« 

(. محققان در توصیف سازمان هایی که در بهره برداری  1993استفاده و بهبود دانش موجود« است )لوینهال و مارچ، 

(. دوسوتوانی در ادبیات  2009کنند )سیمسك و همکاران،    ندند، از مفهوم دوسوتوانی استفاده میوانماف تو اکتش

سازمانی، فعالیت مدیریتی را منعکس نمی کند، بلکه نشان دهنده توانایی مدیریتی است و به توانایی پاالیش دانش  

اشار دانش  بر کمبود  غلبه  برای  دانش جدید  ایجاد  و همچنین  داموجود  )ه  و همکاران،  رد  و  2013میلر  تاشمن   .)

)اریل نگرش  1996ی  حفظ  برای  که  معتقدند  ا(  پویا  قابلیتهای  دیدگاه  و  همدوسوتوانی،  )مرادی  دارد  زیادی  یت 

به مزیت  1393همکاران،   موفقیت برخی شرکت ها در دستیابی  دنبال تشریح  به  پویا  قابلیت های  زیرا، دیدگاه   .)

قابلیت های پویا تکاملی هستند پس با   ( و چون1395)ابراهیم پور و همکاران،  اشد  می برقابتی در محیط متغیر  

 بنیان دانش اقتصاد افزون روز اهمیت به توجه (.  با1392یادگیری سازمانی توسعه می یابند )نقی زاده و همکاران،  

 توسعه آن بدنبال و اقتصادی ارید پا برای رشد  دولتها رویکرد ترین اساسی بعنوان محور نفت اقتصاد از شدن دور و

 این تدوام و راه اندازی به ناگزیر اقتصاد، نوع این تپنده قلب  بعنوان بنیان دانش شرکتهای و. سو كی اقتصادی،از

به   محیطی پویای و محیطی تغییرات با  شدن همسان برای نوپا ی شرکتها هستند. این بنیان دانش شرکتهای نوع

 دانش محصوالت ارائه و ها فناوری در رینوآو شدت  با همراه رقابت پر دنیای در خود اتیح تداوم و بقا حفظ  منظور

 رقابتی مزیت به آن پی در و کلیدی شایستگی های به ، قابلیت ها  این  توسعه با تا دارند  به قابلیتهای نیاز بنیان،

) پایدار حجازی  و  اسدنژاد  در1394برسند.  کردند  (  تالش  خود   شامل که پویا قابلیتهای دابعا تاثیر که تحقیق 

 را  است  )سازی یکپارچه سازی، قابلیت شبکه نوآوری، قابلیت انطباق، قابلیت قابلیت جذب، قابلیت  ادراک، قابلیت(

 نوآوری قابلیت و انطباق قابلیت پژوهش ادبیات کنند که با مرور بیان بررسی دانش شرکتهای  حیات تداوم بروی

عات انجام شده در زمینه دوسوتوانی  شناسایی شدند. برخی از مطال بنیان دانش یهاکتشر  برای قابلیت ترین کلیدی

لیو،   و  )هو  دهند  می  ارائه  عملکرد  با  مثبتی  توشمان،  2015رابطه  و  اوریلی  همکاران،  2013؛  و  گرینز  ؛  2010؛ 

یط عدم  شرا  تحت  ( نشان می دهد که دوسوتوانی2005(. مطالعه جانسن و همکاران )2004گیبسون و بیرکینشاو،  

بس سازمان  برای  محیطی  است.  اطمینان  مفید  گیرندگان  یار  تصمیم  که  است  معنی  بدان  محیطی  اطمینان  عدم 

استاعاطال دشوار  برایشان  خارجی  تغییرات  پیشبینی  و  دارند  محیطی  عوامل  مورد  در  محدودی  و    ت  )ژانگ 

برای    در  (. 2012همکاران، نیازمند این هستند که  با شرایط غیرقابل  دادنوفق  حالیکه شرکتها  بینی و    پیش   خود 

سرعت در حال تغییر هستند انعطاف پذیر باشند، آنها میبایست فرایندهای تجاری خود را نیز    هایی که به  یط مح

عدم اطمینان محیطی، شرکت را با (.  2014)کورتمن و همکاران،    برای دست یافتن به کارایی عملیاتی بهینه سازند 

ضای مشتریان و نوسانات  قا، تنوع شدید در ت گی آن تغییرات سریع در تکنولوژیه ویژ نی ک ش بییط غیرقابل پیحم

در بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی    . (1397کند )اکبری و همکاران،  می  ه روب مین مواد میباشد رواشدید در ت

ر است ) سوامیداس گذا  اثیربرخی از پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که، عدم اطمینان محیطی بر عملکرد ت 

(. همچنین عده ای دیگری از پژوهشگران قائل به وجود رابطه معناداری  1397بری و همکاران ،؛ از 1987و نیوئلز،  

 (. 1391؛ شورورزی ،  2004میان عدم اطمینان محیطی و عملکرد نبوده اند ) پاجل و کراوس،  
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  بر ی بایبازار و  ایپو یها  تیقابلست که آیا  ده اته ش بر این اساس در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخ

ی تأثیر  طی مح نانیاطم عدم یگر  ل یتعد  با یسازمان یدوسوتوان  قیطر از  انیبن  دانش ی ها شرکت ی صادرات عملکرد

 دارد؟ 

 اهمیت و ضرورت پژوهش   1-2

 شروع خود، سنتی و   خلیاد های بازار کنار در که نموده ملزم را تجاری های بنگاه اخیر، های سال در شدن جهانی

 و الزامات اینکه دلیل به میان صادرات این  در د.کنن المللی بین های  بازار در دید ج  های فرصت جستجوی به

 جذابیت از دارد، ..( و مشترک گذاری سرمایه)بازارهای خارجی   به ورود های روش  دیگر به نسبت کمتری تعهدات

 های فعالیت بین رد صادرات گذشته  دهه  دو طی در دیگر سوی از (.  2009لنگر،   و سوسا) است برخوردار بیشتری

 تراز تجاری،  اشتغال، در توجهی قابل سهم که است اقتصادی هر در حیاتی فعالیتی و داشته رشد پرشتابی اقتصادی

   (.2009اورال،  ) دارد زندگی باالتر استاندارد و اقتصادی رشد 

دانش د اقتصاد  یك  د   ر  که  شرکتهایی  بامحور،  بینزارهر  محیط   ای  و  نا  المللی  می های صادراتی  فعالیت    شناخته 

می مواجه  بیشتری  اطمینان محیطی  عدم  با  که    کنند،  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  متالطم،  شرایط  تحت  شوند. 

در و  نباشند  رقبا  محصوالت  و  مشتریان  نیازهای  با  متناسب  شرکت  شرکت   نتیجه  محصوالت  اقدامات  اثربخشی 

ای به مقدار زیادی از اطالعات   طرز ویژه   ای صادراتی به متالطم، شرکته ین در یك محیط صادراتیابرا. بنکاهش یابد 

  .احتیاج پیدا میکنند  (دهد   ابزاری که شناخت شرکتهای صادراتی را از شرایط متغیر صادرات افزایش می  عنوان )به  

 محصوالت  ارائه  در  خالقیت  و  نوآوری   به   منجر   میتواند   صادرات  مسیر  در  اطالعات  بر  مبتنی   دانش   از   سطح   این

(. این  2013)ارگو و همکاران،  .  دهد    ارائه    المللی   بین  بازارهای  به   را   جدیدی   محصوالت  درنهایت   و   شده  دراتی صا

ویژگی ها )دارا بودن بینشی مبتنی بر دانش صادراتی و نوآورانه( در شرکت های دارای گستره بین المللی، ویژگی  

د در صادرات به بازارهای بین المللی با استفاده از  ی در آن ها محسوب می گردد که می توانتواندوسوخاص توسعه  

 از امروزه(.  2006)جانسن و همکاران،  دانش و اطالعات موجود به خلق محصوالت جدید کامالً متمایز منجر گردد

 حال  در کشورهای در کارآفرینانه هایقابلیت و بومی فناوری توسعه محرک موتور بعنوان متوسط  و کوچك شرکتهای

 و علمی  های دستاورد سازی تجاری با بنیان دانش شرکتهای سوی از( و 2011)آرمو و آیدمی،  شود می یاد توسعه

 و شرکتها این. هستند  متوسط  و کوچك  شرکتهای عموما کنند و  می ایفا اقتصاد کشور  در  کلیدی  نقش  تکنولوژیکی 

 عمده اما .اند  بوده اخیر سالهای در ایران سیاستگذاران توجه  های کانون از یکی کیتکنولوژی  و توسعه علمی رشد 

 دانش شرکتهای در آنها سازی تجاری و فناوری توسعه تولید علم،  چرخه های   ورود بر سیاستگذاران این تمرکز

 دانش شرکتهای کردعمل  نحوه  به کمتر میان این در و  بوده فناوری و  علم تولید  بر آن مجدد  گذاری سرمایه و بنیان

 به شرکتها  این  رسیدن سو دیگر از .  است شده  توجه آنها موفقیت بر موثر بیرونی و ونیدر عوامل و داخلی بنیان

بررسی تاثیر قابلیت های پویا و  به   تحقیق این در است. لذا مانده مغفول پویا قابلیتهای نقش و پایدار رقابتی مزیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر عملکرد صادراتی   از طریق دوسوتوانی سازما  های  شرکتبازاریابی  بنیان  اطمینان  دانش  تعدیل گری عدم  با  نی 

 محیطی پرداخته شده است. 

 جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش   3-1

با توجه به اینکه در زمینه تاثیر قابلیت های پویا و بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های دانش بنیان از طریق  

ت با  تحقیق چندانی صور  گری   عدیل دوسوتوانی سازمانی  اطمینان محیطی  به  عدم  این پژوهش  نگرفته است در  ت 

 بررسی مولفه های اثر گذار تعدیلگر و میانجی بر عملکرد صادراتی پرداخته شده است.

 اهداف پژوهش   4-1

 اهداف اصلی  1-4-1

باز  -1 های  قابلیت  و  پویا  های  قابلیت  بین  سازمانی  دوسوتوانی  میانجی  نقش  باریابررسی  صادراتی  بی  عملکرد  ا 

 ان مستقر در پارک های علوم فناوری دانشگاه های تهران شرکت های دانش بنی

بررسی نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی در ارتباط قابلیت های پویا، قابلیت های بازاریابی و دوسوتوانی بر     -2

 عملکرد صادراتی 

 اهداف فرعی  2-4-1

 بر دوسوتوانی   پویاهای اندازه گیری تأثیر قابلیت   -1

 ر قابلیت های بازاریابی بر دوسوتوانی  اندازه گیری تأثی -2

 اندازه گیری تأثیر  قابلیت های پویا بر عملکرد صادرات   -3

 اندازه گیری تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات  -4

 اندازه گیری تأثیر دوسوتوانی بر عملکرد صادرات   -5

 لگر عدم اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات  قابلیت های پویا با تبیین نقش تعدی أثیر ری تاندازه گی -6

 اندازه گیری تأثیر قابلیت های بازاریابی با تبیین نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات   -7

  دراتد صااندازه گیری تأثیر قابلیت های پویا با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی بر عملکر -8

 بازاریابی با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی بر عملکرد صادرات اندازه گیری تأثیر قابلیت های  -9

 فرضیه های پژوهش   5-1

 قابلیت های پویا بر دوسوتوانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  -1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قابلیت های بازاریابی بر دوسوتوانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  -2

 اری دارد. لکرد صادرات تأثیر مثبت و معنادر عمیا بی پوقابلیت ها -3

 قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.  -4

 دوسوتوانی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.   -5

 عناداری دارد. و م مثبتقابلیت های پویا با تبیین نقش تعدیلگر اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات تأثیر   -6

 ابی با تبیین نقش تعدیلگر اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معتاداری دارد. قابلیت های بازاری -7

 قابلیت های پویا با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.   -8

 مثبت و معناداری دارد.  ت تأثیردوسو توانی بر عملکرد صادرا انجی ش میقابلیت های بازاریابی با تبیین نق -9

 رویکرد پژوهش   6-1

  و   ق یتحق  ،ی کاربرد  ، یاد یبن)  ق یتحق  هدف   ( الف  مالک   دو   به   توجه   با  توان   ی م  را   ی رفتار  علوم   در   ق یتحق  ی ها  روش 

 ن ی ا(.  83همکاران،  و   سرمد )  کرد   میتقس(  یشیآزما  ،یشی رآزمایغ  ا ی  یفی توص)  هاداده   یگردآور   نحوه (  ب(  توسعه

  مدل  نوع   از   مشخص  بطور  یهمبستگ   لیتحل  ها  داده   یگردآور  نظر   از  و  باشد،ی م   یاربرد ک  هدف   نظر  از  ق یتحق

 .است یساختار معادالت

 ابزار گردآوری داده ها   7-1

  مرور   و  یر نظ  یمبان  به  مربوط  یهاداده.  باشد ی م   یاکتابخانه  و   یدانیم  روش   از  یبی ترک  ها،داده   ی گردآور  روش 

  ی س یانگل  و  یفارس   مرتبط   کتب  مقاالت،  شامل  یاکتابخانه  و  یاسناد  منابع  مطالعه  ق یطر  از  قیتحق  نیا  اتیادب

  مختلف،  ی ها  پرسشنامه   یبررس   و  متخصصان  با  مصاحبه   ات،یادب  مرور  و  ی نظر  یمبان  یبررس   از   پس.  شودی م  استفاده 

 .شد  خواهد  یگردآور   ابزار نیا از  ادهاستف با الزم یهاداده  و  کرده  پرسشنامه  یطراح به  اقدام

 جامعه و نمونه آماری پژوهش   8-1

آماری در پژوهش حاضر   تهران  جامعه  دانشگاه های  فناوری  پارک های علوم  بنیان مستقر در  دانش  شرکت های 

  ن یا.  اردد ن  وجود   جامعه  افراد  از   یثابت  درصد   ای  نیمع  رقم  چیه  ق،یدق  نمونه  كی  حجم  ن ییتع  یبرا  معموالً  هستند.

  ق یتحق  روش   ای  و  شود  لیتحل  و  هی تجز  و  یآور  جمع  د یبا  که  یها  داده  نظر،  مورد  جامعه  تیماه  به  است  ممکن  امر

 وقت  نه،یهز  صرف  مستلزم   بزرگ  اریبس  اندازه   با  نمونه  انتخاب  ی طرف  از(.  1380  نژاد،  ییخو)  باشد   داشته  یبستگ 

.  ندارد  وجود   ی   نمونه   نیچن  انتخاب  امکان   موارد   از  یاری بس  رد   رو   ن یا  از.  است  ماهر  ی انسان  یرو ین  داشتن   و   ادیز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  برآورد   که   کند   انتخاب  چنان  را   نمونه   اندازه  و   شود   قائل  را  ی حد   د یبا  محقق   موارد   نیا  در   جویی  صرفه  ی برا  نیبنابرا

 .  باشد  یآمار  یها ی ژگیو با مطابق  و  درست

  چند   رگرسیون   های   جنبه   از  برخی   با   دی زیا  حدود   تا  ساختاری،  معادالت   یابی   مدل  شناسی   روش   که   آنجا   از

  حجم   تعیین   برای    متغیری   چند   رگرسیون   تحلیل   در   نمونه  حجم   تعیین   اصول   از   توان  می   دارد،   شباهت  یری متغ

 . نمود استفاده ساختاری  معادالت یابی  مدل  در  نمونه

  در .  باشد   کمتر  5  از  د نبای  مستقل  متغیرهای  به(  مشاهدات)    نمونه  تعداد  نسبت  متغیری  چند   رگرسیون  تحلیل   در

  نسبت (.  1995،   همکاران  و   هیرو)  بود  نخواهد   پذیر  تعمیم  چندان   رگرسیون  معادله   از  حاصل  جنتای  صورت   این  غیر

(  1973)کانس  و  میلر  و(  1970)    فلورت   و    هالینسکی  را  مستقل  متغیر   هر   ازای   به  مشاهده  10  تر  کارانه  محافظه 

  در    بین  پیش  متغیر   هر  یازا  به   مشاهده  15  گرفتن  نظر  در  حتی  س یوناست  جیمز  دیدگاه  از.  اند   نموده   پیشنهاد

 حساب   به  خوب  انگشتی  سر  قاعده  یك  استاندارد،  مجذورات  کمترین  معمولی  روش   با   گانه  چند   رگرسیون  تحلیل

  15  تا  5  بین  تواند   می  نمونه  حجم  تعیین  ساختاری  معادالت  مدلیابی  شناسی  روش   در   کلی  طور  به  پس.  آید می 

 :شود یینتع شده گیری   اندازه متغیر هر  ازای به دهمشاه

5q≤n≤15q 

  در  پس.  است  نمونه  حجم  n  و    پرسشنامه(  سواالت)  ها  گویه  تعداد  یا  شده  مشاهده  متغیرهای   تعداد  q  آن  در  که

  ه وننم  حجم  شد،  خواهد   طرح  که  ای  پرسشنامه  یپرسشها  تعداد  زین  و  شد   گفته  باال  در  آنچه  به  توجه  با  قیتحق  نیا

 مونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری در دسترس می باشد.در ضمن روش ن (.1384 ٬هومن)شود  یم  نییتع

 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش  9-1

 می باشد. 1398قلمرو زمانی این پژوهش نیمه دوم سال 

 قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه صادرات می باشند.

 ها:تحلیل داده های روش  10-1

  ی افزارها  نرم   از   استفاده  با  مناسب  ی آمار  یهاروش   از  هاپرسشنامه   از   آمده  دست  به  یهاداده   لیتحل  منظور   به

SPSS  و Amos ای Smart PLS د.شوی م  گرفته  بهره شده مطرح  اتیفرض آزمون  و  یبررس  یبرا 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   11-1

 رهامتغیومی  تعریف مفه  1-11-1

  یها ه یرو ای و  ها تیقابل  ، یدانش منابع   هدفمند  اصالح ا ی توسعه خلق،  یبرا مانساز  ك ی تیقابل  قابلیت های پویا:

(. 2011ی )سالونکه و همکاران، سازمان یبخش اثر بهبود یبرا سازمان معمول  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بازاریابی: یکپارچه   قابلیت های  بـه عنـوان فرآیند  بازاریـابی  تعری  قابلیت  شود که در آن شرکتها منـابع    ف میای 

ن و  در  محسـوس  نسبی  تمایز  یك  به  دستیابی  مشتریان،  خاص  نیازهای  پیچیدگی  درک  بـرای  را  امحسوسـی 

 (. 2015)رن و همکاران،  برند  محصوالت برای برتری رقابتی و در نهایت، دستیابی به یك کیفیت مناسب به کار می

مان رخ می دهند و دو سر  طور همز  برداری و اکتشاف است که به   بهرهستی  دوسوتوانی سازمانی: دوسوتوانی هم زی

 ( 2015یك طیف نیستند. )ترنر و همکاران، 

هـا، کـه شـامل    عدم اطمینان محیطی به عنوان نرخ تغییرپذیری در محیط خارجی سازمان   عدم اطمینان محیطی: 

 (. 2011است )حبیب و همکاران،  ریف شده تع  تند سهمشتریان عمده، رقبا، قوانین دولتی، و اتحادیه های کارگری 

عملکرد صادراتی: عملکرد صارداتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه )شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی(  

برای صادرات یك محصول از طریق طرح ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق می شود )کاووسگیل و  

 (.  1994زو،  

 تعریف عملیاتی متغیرها  2-11-1

پویا: های  استاندارد  قابلیت  پرسشنامه  از  آزمودنی  هر  که  است  ای  نمره    و   تز   یسازمان  ی ایپو  ی ها  تی قابل  منظور 

 ( 1997به دست می آورد. )تز و همکاران،   همکاران

یابی مورگان و  ازارای بقابلیت ه  استاندارد  پرسشنامه  از  یآزمودن   هر   که  است  یا  نمره  منظور   قابلیت های بازاریابی:

 ( 2009مورگان و همکاران، )  . ردآو  ی م دست  بههمکاران 

  یم   دست   به   دوسوتوانی جانسن  استاندارد  پرسشنامه   از   یآزمودن   هر   که  است   یا   نمره  منظور   دوسوتوانی سازمانی: 

 ( 2006جانسن،  ) .آورد

  به   عدم اطمینان محیطی پرادو  درااند است  پرسشنامه   از  یآزمودن  هر  که  است  یا   نمره  منظور  عدم اطمینان محیطی:

 (2006پرادو، )  .وردآ ی م دست

  به عملکرد صادراتی زو و همکاران    استاندارد  پرسشنامه   از  ی آزمودن  هر   که   است   یا   نمره  منظور عملکرد صادراتی:  

 ( 1998زو و همکاران، . )آورد ی م دست

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مقدمه 

ازارهای جهانی را افزایش داده است و اغلب آنها بر صادرات به ی بازارها، تمایل شرکتها به حضور در بناجه  رشد 

بازارهای خارجی متمایل شده انـــد این موضوع باعث شده است تا شرکتها دریابند که صرف نظر از کشور، اندازه یا 

نیست،   انتخاب  یك  جهانی  بازارهای  در  کردن  مشارکت  صنعت،  و یك    بلکهنوع  )کاوسیگل  است  ضرورت 

(. یك شرکت ممکن است گاهی به صورت انفعالی نسبت به صدور مازاد تولید خود به خارج از کشور 2002همکاران،

اقدام کند و یا ممکن است برای بسط و گسترش صادرات به یك بازار خاص، به صورت فعال خود را متعهد گرداند 

تحقق این امر ممکن است بـا مـوانعی رهای بین المللی و داخلی د در بازاموجوابت اما با توجه به رق  (.1396)رضایی،

همراه باشد و به همین دلیل سازمان ها به خصوص شرکت های صادرات محور الزم است برای برخورداری از مزیت 

کـار گیـری به    رورترقابتی به اطالعات کافی،توانایی ها،مهارت ها و... به موقع دسترسی داشته باشند. همین امر ض

مختلفی را برای سازمان ها ایجاد می کند. از جمله این قابلیت ها می توان به قابلیت هـای قابلیت ها و توانایی های  

پویا و قابلیت های بازاریابی اشاره کرد و برای دستیابی به عملکرد صادراتی موفق بـه بهـره بـرداری از فرصـت هـا و 

اف( و بهـره بـرداری از فرصـت هـای ت بتوان به خلق محصوالت جدید )اکتشـنهایدر    مقابله با تهدید ها پرداخت تا

چارچوب مدل مطالب این فصل در سه قسمت مبانی و مفاهیم نظری پژوهش، پیشینه پژوهش و    محیطی پرداخت.

 متغیرهـای عملکـرد به بررسی و تعریـف مفهومی پژوهش ارائه شده است در قسمت مبانی و مفاهیم نظری پژوهش

بی، دوسو توانی و عدم اطمینان محیطی پرداخته می شود سـپس پیشـینه های پویا، قابلیت بازاریا  ، قابلیتراتیصاد

مورد بررسی قرار مـی  چارچوب مدل مفهومی پژوهشدر انتها نیز و  بیان می شود در قالب پیشینه پژوهش  پژوهش

 گیرد.

 مبانی و مفاهیم نظری پژوهش 

 ی ت عملکرد صادرا بخش اول:    2-1

 دمه ق م 

اد نقش قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و درآمد ارزی ایفا می نماید و  صادرات به عنوان موتور محرکه اقتص

اکثر محققان به اهمیت صادرات به عنوان یك عنصر کلیدی در اقتصاد کشور اشاره کرده اند. نهادهای بین المللی  

تاکید و    صادراتبر اهمیت توسعه    ITCارت بین الملل  ز تجمرک  با تجارت و زیر مجموعه سازمان ملل نظیر  مرتبط 

در این زمینه متدولوژی تدوین توسعه صادرات و توصیه های سیاستی برای کشورها و واحدهای کسب و کار ارائه  

  لیل د  مله ایران در چند سال اخیر سند استراتژی توسعه صادرات بهجکرده اند. در همین راستا در اکثر کشورها از  

اقدام  خس پا خارجی  و  داخلی  محرکهای  به  نمایند.  گویی  می  صادرات  دهه به  متون  کنونتا   70  از  عظیم  حجم   ،

اکثریت مطالعات (.  2008،  )سوسا و همکاران  است   بوده به عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی    مربوط   ، تحقیقاتی

  حال در هره  باشند. بمی  یکدیگر متمرکز  ز وت امتفاهای کامال  ای از متغیرمجموعه  راجع به عملکرد صادراتی بر روی 
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-بازاریابی بینحوزه ی  های در  ت، یکی از ساختس ا  بوده   ترده موضوع تحقیق سگ  طور ه  که عملکرد صادراتی ب  حالی

   (. 2000و همکاران،  )کاتسیکیس است شده ست که بسیار کم فهمیدها المللی

بر محققین  روابط   اغلب  عمکرد  روی  ساعوام  و  بین  هستند ل  متمرکز  محیطی  و  ارتباط    کمترو    زمانی  به  راجع 

که اغلب تحقیقات انجام شده که در ایاالت متحده    حالی  در   دارند.  اجرای استراتژی تاکید   اهمیت  به ویژه  و   ملکردع

ای  کشوره  کارهای محدودی در   و  اند   بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته  و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته 

به   ر د توسعه  در   حال  خ  ویژه  حوزه  استکشورهای  پذیرفته  صورت  فریمن،    اورمیانه  و    افزایش   (. 2009)ماتاندا 

افزایش    . استهای خصوصی  همچنین موفقیت شرکت   کشور و   روی رشد اقتصاد   مثبتی بر   دارای اثر   صادرات کشور 

ان  شنگاه  که با  باشد می  اهمیت  زحائ  ربسیا  دارند   توسعه حضور  حال  های درشورک  که در  هاییبرای شرکت  صادرات

باشد. عملکرد صادراتی یك  شان مییا رقابت بقا ، رشد  ای برای حصول اطمینان ازعنوان وسیلهه بازارهای جهانی ب بر

  دو   تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی .  ستا  حوزه تجارت بین المللی  تصمیمات در   جنبه اصلی برای اتخاذ 

  ای وجود   اجماع گسترده  حال حاضر  ری عوامل موثر برآن . دشناسای  -2ساختار    تفهیم این -1:  باشد می  زبعد متمرک

-استراتژیك می  و  ن اقصادی آ های اصلی  که مولفه  گردد شامل می  ای را گسترده  بعدی و   چند   ک در، که عملکرد  دارد 

  وجود دارد   رد ابعادش هنوز عملکنگی  همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگو  ولی.  باشند 

          (. 2010 ؛ پاپاداپولوس و مارتین، 2000اران،  و همک سکاتسیکی)

می ع فعالیتتوانملکرد صادراتی  نتیجه  عنوان  به  بی  د  قلمدادن  های  عملکرد صادراتی    این  از،  گردد  المللی  منظر، 

. یابد می  دست،  ستا  خارجی  ول به بازارمحص  کردن  حال صادر  که در   ست که شرکت به اهدافش زمانیا  ایحوزه

های  جزئیات مالی فعالیت ها نوعاست. شرکتا ندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دالئل زیادی یك مساله بسیار مهما

سوی دیگر،    باشد. از  نمی  سادگی میسره  های آرشیوی و معتبر ب داده دسترسی به  ،دهند نمی   گزارش  شان راصادراتی

به افراد    شانراجع به بخش خاصی از شرکت  خصوصاً  رمانهمایلی به افشای اطالعات مح کن است ت ت ممشرک  مقامات

-اندازه در مورد    مطالعه تجربی   100  بالغ بر   کاتسیکیس(.  200)لئونیدو و همکاران،    خارج از شرکت نداشته باشند 

ه  ک   گیری کرد فردی را شناسایی و نتیجهری  ه گیو انداز  است  داده   قرار   بررسی   و   نقد   مورد را  صادراتی    گیری عملکرد 

واندازه مشکالت  از  ساخت  این  رو  محدودیت  گیری  و  عملیاتی  در   شناختیش  های  نظریه  پیشرفت  مانع  این   که 

می رنج زمینه  همکاران،    کاتسیکیس)  بردمی  شوند  اندازه  استذکر  شایان(.  2000و  عملکرد  ه  گیری اهمیت  ای 

با اهداف فروش شاید    وباشد    متفاوت ی  لمللا  حسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بین  ر د بتوانگوناگون می   صادراتی

پاپاداپولوس و مارتین،  )  باشد مراحل بعدی حائض اهمیت می  در   گیری سودتر باشد ولی اندازه در مراحل اولیه مرتبط 

عاد و جوانب مختلف قابل  ز ابو ا   از آنجایی که عملکرد صادراتی با ستاده ها و نهادهای سازمانی درگیر بوده   (. 2010

)ل است  مینتون،  بحث  و  همکاران،  1986وین  و  )بهراگاوا  شود  می  محسوب  بعدی  چند  ای  سازه  و    1994( 

همکاران،   و  مختلفی  2008ماوروگیانیس  های  مولفه  از  عملکرد  سنجش  برای  مختلف  محققین  علت  همین  به   .)

(. در  2014اسپاسوا، ؛ بلسکا 2004؛ سوزا، 2000)مورگان،  اند رده استفاده کرده اند و شاخص های مختلفی را ارائه ک
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سنجش عملکرد صادراتی متغیر های زیادی برآن تاثیر گذارند که از این متغیرها می توان به متغیرهای مالی و غیر  

  لیدی مل کمالی و ترکیبی اشاره کرد که بر عملکرد صادراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثرگذار هستند که عوا

یك   صادرات  برای  را  سازمان  محقق  موفقیت  موفق  بازاریابی  راهبردهای  اجرای  و  ریزی  طرح  طریق  از  محصول 

(. همچنین شواهد قبلی نشان می دهد که نوآوری، توانایی عملکرد صادرات را افزایش  1396خواهند ساخت )رضایی،

دند.  کر  یرا بررس   ید موسسه و شرکت صادراتلکرعم  ،ینوآور  نیرابطه ب  (2016)وی و ان    (.2013می دهد )ماریو،  

نوآور  جینتا که  داد  نشان  م  ی،آنها  ارتقاء  را  عملکرد   .بخشد یعملکرد صادرات  ارزیابی  گفت  توان  می  کلی  طور  به 

و   )زارعی  دارد  بستگی  ها  سنجه  اعتبار  به  ارزیابی  این  بودن  مفید  میزان  و  بوده  ای  پیچیده  کار  صادراتی 

راه های مختلفی مفهوم سازی و عملیاتی شود، کار با یی که عملکرد صادراتی می تواند از  آنجااز    (. 1395همکاران،

 (. 2016آن می تواند بسیار پیچیده باشد ) اسپانوس،

 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی   1-1-2

-بین  رهایهای بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازاافزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکت

یابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب  تدس المللی باشند تا به اهداف خود  

  ای ند. در پایها  شده  مند های کوچك و متوسط از آن بهره  است که شرکتالمللی بوده    ورود به بازار بین  ترین شیوه

گذاری اندک و  شامل سرمایه   است که   و انسانی و دیگر منابع الزمالی  بع مترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منا

پذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی  الی است و انعطافم  خطرات

ماهیت چندگانه،   آن  دلیل  و  نیست  آسانی  کار  بازار صادرات  استدر  ویژه محیط خارجی  و  های    هش ژوپ  .متنوع 

ا بر  ه  به پژوهش  خاص، توجه  شوند. به طور   ل دخیل در صادرات موفق شناساییتجربی بسیاری انجام گرفته تا عوام

متمرکز  5 متغیرها  از  اصلی  اثر   شده   گروه  صادراتی  عملکرد  بر  که  ویژگی"  : گذارند می  است  مدیریتی،  )الف(  های 

ازمانی مربوط به  گیرندگان شرکت صادرکننده؛ )ب( عناصر س صمیمرفتاری و پیوسته ت   تجربی، دیدگاهی،   شخصی، 

های کالن  عمل و محیط   دهندهمنابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ )پ( عوامل محیطی شکل  ها،ها، عملیاتویژگی

در  خارجی  و  داخلی  بازارهای  صادرکنندگان  عملکه  یابی،    کنند؛ میآن  هدف  تفکیك  )ت(  و  گزینش  شناسایی، 

  "توزیع و راهبرد ارتقاء    یابی،هزینه   زاریابی، محصول صادراتی شرکت، المللی؛ )ث( متغیرهای ترکیبی باینای بزارهبا

با عملکرد صادراتی در پژوهشرابطه از  است. تحلیل    شده   های مختلف مفهوم سازی ی این متغیرها  صورت گرفته 

مبنای    را برشده    توان مدل عملکرد صادراتی سادهمیکه    مجزا از متغیرها را آشکار ساختاین بررسی سه مجموعه  

ایجاد  و   آن  سازمانی  مدیریتی،  عوامل  به  مربوط  متغیرهای  شامل  گروه  نخستین  عنوان    کرد.  به  است که  محیطی 

می عمل  پیشین  اثر  معنی  بدینکنند،  نیروهای  دارند   غیر  که  صادراتی  عملکرد  بر  شامل  .  مستقیم  دوم  گروه 

بمرب  متغیرهای  بازاروط  راهبرد  میه  شرکت  ) یابی  هدفباشد  رابطه مثل  که  بازاری(  ترکیب  های  برنامه  و  ی  یابی 

  های اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکت مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجش
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پایهاست  ها اجرایی  مکانیسم  رابطه   .  شامل  عوامل   مدل  است.  سویه  یك  م،    ریتیمدی  علی  و  بر  سازمانی  حیطی 

 عملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند.   گذارند و در عوض برترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر می یابی و هدف

ولی بررسی این ارتباط    است.  نشده  خوبی مشخص   بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز به   رابطه

توان منابع نادر  نماید: )الف( می  هدایت   سازی و است شرکت را به سه روش مهم آگاهد سیتوانحیاتی است چون می

هدایت بازاریابی  راهبردی  عناصر  بسوی  را  ارتقاء  شرکت  را  صادراتی  عملکرد  که  راهبردهای    )ب(   بخشد؛ می  کرد 

)پ( راهبردهای    هستند؛   رفیدتات م برآوردن اهداف صادر  ساخت که در  عملکردی مرتبط   توان به ابعاد می  بازاریابی را 

   کرد.  توان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیمرا می بازاریابی 

 اندازه گیری عملکرد صادراتی   2-1-2

که مطالعات   دهند می متون تحقیقاتی نشان . ندارد گیری عملکرد صادرات وجودپسند برای اندازه هیچ معیار عامه 

ها را به  ابتدایی شرکت رویکرد   .است ده ش  عملکرد صادراتی استفاده گیریزهاندارای مورد نظر از دو رویکرد متفاوت ب

 .است کرده  غیرصادرکننده تقسیم  کننده و حالت صادر

-عنوان عملی موفقیت  نفسه به صادرات فی  که  ستا  این  غیرصادرکننده، فرض   -مساله اساسی با رویکرد صادرکننده

ارتباط با رشد    خاطر مزایای در ه  رات ب صاد  پی   ها دراین نیست که سازمان  شخیصبه ت  این روش قادر   باشد.میز میآ

-دادن استراتژی به نشان  این روش  قادر  نتایج حاصل از مطالعات با استفاده از   باالی آن هستند.  ی افزون و سودده

مورد صادر  های  توسط  دراستفاده  که  بوده  کنندگانی  موفق  اینحاشیه  برای  است،  لیست آ  که اند  از  احتماال  نها 

کامال ص هستند.  ادرکنندگان  بیرون  شاخص  موفق  برخی  از  استفاده  با  را  شرکت  صادراتی  عملکرد  دوم  های  روش 

  ز این گروه ا  دهد. در روش طبقه بندی نشان می  بهبود وضعیتی را بر روی   کند. این رویکرد می  رصد معنادار موفقیت  

)المندهری و همکاران،    شودمیگیری  اندازه  ،شاخص واحد استفاده از    بال  مومع  رطو ه  عملکرد صادراتی ب   ،مطالعات

2007 .) 

شاخصمعروف  است  ، ترین  ب  میزان شدت صادرات  سودآوری  ه  که  کل  فروش  از  عنوان درصدی  به  شکل صادرات 

قلمداد نرخ رشد صادرات  و  و   .گرددمی   صادرات  بشاخص  صادرات  ترجیحا    سمت شدت سود ه  های رشد صادرات 

برای  متمقیم  مست اکثر شرکت آایلند  ت  نکه  فاش   مایلیها  ارق  به  ندارند اکردن  تکنیك.  م سود خود  های  معروفترین 

عملکرد صادراتی یك  .  باشند واریانس می  نالیز آ  چندگانه و  مطالعات رگرسیون   این  استعمال در   تحلیل مورد  تجزیه و 

 (. 2002؛ رید، 2005کوپر و کلینسمیت، )  د آیینم یك شاخص واحد بدست ست و فقط باا وجهی ساختار چند 

شده  شایستگی    آوری های جمعداده  .است  شده   استفاده واقع  مورد   عملکرد صادرات، شاخص شدت    ر این بررسید

شده نسبت به مراجعه به    که اغلب شرکت های بررسی  چرا صادرات را ندارند،  استفاده از اندازه گیری مضاعف و رشد 

فروش حاصل    درصد   مسلما،  .   هستند   یل مال اخیر بیهای فروش برای چند س ون کشیدن دادهبیر   برای  هایشانفایل
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این    اند.تهفیا  شان از صادرات سوقسمت افزایش سهم فروش   بها  هاست که شرکت  این فرض  بر   از صادرات مبتنی 

گسترش فروش حاصل از    غاز ووی آجستج  ست که درا  دهنده صادرات ملی  طورعمده در ارتباط با ترویجه  نسبت ب

،  باشد می  باشد. البته برای یك شرکت شخصی از اهمیت کمی برخوردار حاصله می  نظرگرفتن سود  درصادرات بدون  

 نمی اندیشد. میزان سهم بازار در سوددهی صادرات بوده و به حجم و که سودش  چرا

 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی   2-1-3

 کوچك ( برای اقتصادهای 2000نس و واگنر )کراو وف، مدل بالد  2-1-3-1

و )ابی  اند  و خارجی شرکت سازماندهی شده  نیروهای داخلی  پیرامون  بر عملکرد صادراتی  اثرگذار  اسالتر،   عوامل 

(. پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی شامل عوامل محیطی، ویژگی های شرکت و استراتژی  1989

 د. باشنهای بازرگانی می 

  رشد   صادراتی،   های  فروش   و   شود  می   گیری  اندازه  ،واحد   شاخص  رویکرد   از   استفاده  با   معموالً  صادراتی   عملکرد

  و   زو )  هستند   استفاده  مورد  معمول  های  شاخص  بیشترین  صادرات  شدت  و   صادراتی   سودهای  صادراتی،   های   فروش 

 چند   ساختار  یك   عنوان   به   صادراتی  رد لکعم  هک   دارد   وجود  زیادی   دالیل   و   مدارک   این،   وجود   با  .(1998  استن،

  در (.  1996 زو،  و   کاوسگیل)  شود   گیری  اندازه  واحد   شاخص  یك   توسط   نباید   و  است  قرارگرفته   توجه  مورد  جهیو

  شوهام، )شده است    تعریف  المللی  بین  های   فروش   از   شرکت  برای   شده   حاصل  نتایج  عنوان  به   صادراتی   عملکرد   کل

  دربرگیری   برای  زمانی  افق  یك  باید   نینهمچ   و  شوند   می  عملکرد   مالی  و استراتژیك  های  جنبه  شامل  نتایج  (. 1998

  عملکرد   سنجش   برای  گذشته  تحقیقات  بیشتر  که   کنند   می  اشاره(  1996)   زو  و  کاوسگیل.  شود  شامل   را  تغییرات

  محتوا   به   که   ل مشک  این   بر   عالوه.  است  مرتبط   مالی   جنبه  به   که  اند   کرده   استفاده   صادراتی  های   فروش   از   صادراتی

)شد   خواهد   سنجیده  صادراتی  عملکرد  چگونه  اینکه   به  است  رتبط م  دیگر   مشکالت  است  مرتبط    و   کاتسیکس. 

    (.1996 ،دیگران

  اندازه   رویکردهای   دوی   هر   چه   اگر   اینکه،   جالب.  هستند   ممکن  های   گزینه   ذهنی   و   عینی   گیری   اندازه   معیارهای

  داری   معنی   تفاوت   هم  با  رویکرد  در دو  ها  یافته   که  دهد   می  نشان  اهد وش   و   مدارک   ولی   دارند   هایی   ضعف  گیری 

(  3)  صادرات   شدت(  2)  صادراتی  بخشی   اثر (  1: ) است  شده  منظور   صادراتی   عملکرد   از  بعد   ندارند. در این مدل سه

  بر   وارده   دات انتقا  بر   تا   است  ترکیبی  صادراتی  بخشی   اثر   برای  استفاده   مورد  گیری   اندازه  معیار.  صادراتی  های   فروش 

.  آورد  دست  به   را  مالی  و  استراتژیك  نتایج  در  تغییرات  دربارۀ  مدیران  ادراکات  و  کند   غلبه  موردی  تك  های  شاخص

  مورد   عینی   گیری  اندازه  معیارهای  عنوان  به  و   گردند   برمی  مالی   ابعاد   به  صادراتی   های  فروش   و  صادراتی  شدت

 .است عملکرد  متفاوت های  جنبه  بر به لغ نه گا سه  ابعاد  از استفاده  در  هدف. هستند  استفاده
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 (  2003)   جولیان   و   اُکاس   مدل   2-3-1-2

  میان   این  در .  است  صادراتی  بازاریابی  استراتژی  صادراتی  عملکرد  بر   اثرگذار  کلیدی  عوامل   از  یکی   کلی   طور   به

  بر   اثرگذار  دیگر  املوع.  است  خدمات   و  محصوالت  سازییکسان  یا  انطباق  های  استراتژی  از  یکی   انتخاب  مهم  موضوع 

  صادراتی   بازار  های  ویژگی  و  محصول   های  ویژگی   شرکت،  خاص   های  ویژگی   شامل  راتی صاد  بازاریابی  عملکرد

  بازاریابی   آمیخته   استراتژی   که  کند  می   عملکردبیان   و  صادراتی  بازاریابی   آمیخته   استراتژی   مفهومی   چارچوب.  هستند 

  آمیخته   ستراتژی ا  بوسیله  صادراتی،  عملکرد .  گردد  می   ن ییتع  ی خارج  و  داخلی   عوامل  توسط   صادراتی،  فعالیت

  شرکت   های  ویژگی  بر این اساس .  گردد  می  تعیین  محیطی  های  ویژگی  و  شرکت  های  ویژگی  شده،  اتخاذ  بازاریابی

 تعهد   و  شرکت  های   کننده  توزیع  برای   شده  ارائه  حمایت  شرکت،  صادراتی   تجربه   محصول،  بودن  نظیر   بی  شامل

 قابلیت  صادراتی،   بازار   قانونی  -سیاسی  محیط   ت،رقاب  شدت  شامل  صادراتی   محیط   های  ویژگی   .ند وش   می  منابع

  یکسان   برای  تصمیم  شامل  بازاریابی  آمیخته  استراتژی  و  شوند   می  مشتری  اقبال  و  توزیع  های  کانال  به  دستیابی

 .شود می بازاریابی آمیخته تطبیق یا سازی

 جهانی   استراتژی   برای (   1996)   زو   و   کاوسگیل   مدل  3-3-1-2

  تمرکز   محصول،   سازی  یکسان  بازار،   مشارکت  شامل  که   دارد  بعد   پنج  جهانی   استراتژی  که   کرد  فرض (   1989)  یپ

  توسط   جهانی  استراتژی  که  کرد   مطرح  همچنین   او.  شود  می  منسجم   رقابتی  اقدامات  و  یکپارچه  بازاریابی  فعالیت،

 .گردد می تعیین  رقابتی  عوامل  و  دولت هزینه،   ر،زابا به  مرتبط  صنعت شدن  جهانی خارجی  های محرک 

  و   تحقیق  همچون(   1986)  پورتر  افزوده  ارزش   های  فعالیت  هماهنگی  شامل  یپ  جهانی  استراتژی   پنجگانه  ابعاد

 باید   هماهنگی  بعد   بنابراین.  است  جهانی  استراتژی  برای   اساسی  نیازمندی  یك  که  شود   نمی   بازاریابی   و   تولید   توسعه، 

 یپ .  گردد  جهانی   استراتژی  متنوع  های   جنبه  کامل   ربرگیرندهد  تا  شود   اضافه   یپ  جهانی  استراتژی   ه گانپنج  ابعاد   به

  شدن   جهانی  خارجی  هایمحرک   که  کند   می  فرض  تئوری  این  است،  موافق  صنعت  ساختار  تئوری   با(  1989)

  مفهومی  چارچوب. شوند  ینم ث بح یپ توسط  سازمانی داخل عوامل  اما. کنند   می تعیین را  جهانی استراتژی صنعت،

  چارچوب   این.  شود  می   شامل  نیز   را   سازمانی  داخل   منابع   و   کند   می  رفع  را   کمبود   این  جهانی  تراتژی اس   از  شده   ارائه

 .است شده بنیان  صنعتی  سازمان بر  مبتنی تئوری  و  منابع بر مبتنی تئوری  روی بر

 .است صنعت شدن جهانی  خارجی  های محرک  به سازمان پاسخ جهانی استراتژی( 1

.  کنند   می   تسهیل   جهانی   استراتژی  انجام   و   جهانی  استراتژی   درک   برای   را  سازمان  اییتوان  سازمانی   داخل  عوامل(  2

   .(1991 بارنی،)
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 ( 2005)   کاوسگیل   و   اچمیدت   کیم،   کالنتون،   دل م   4-3-1-2

  و   خارجی  هایویژگی   که   شود  می   فرض   صنعت  ساختار  بر  مبتنی   تئوری   و   منابع   بر   مبتنی  نظریه   از   گیری   بهره  با

  داخلی  های   ویژگی   از .  دهند می  قرار  تاثیر   تحت   را  صادراتی  عملکرد   سپس  و   انطباق  استراتژی  ابتدا   شرکت  داخلی

  ویژگی .  نمایند   تسهیل   را   محصول   انطباق  استراتژی   که   رود   می   انتظار (  نوآوری  برای   بودن  باز   و   صادراتی   وابستگی)

  این   ولی  دهد   می  قرار  تاثیر  تحت   را  شرکت  محصول  انطباق  استراتژی  مثبت  طور  به (  صنعت   انطباق)  خارجی  های

  که   محصول   انطباق  شدت  و  درجه   صنعت   انطباق  از   منظور.  دارد  صادراتی  عملکرد  روی  بر  منفی   اثر   خارجی  ویژگی 

. است  زار اب  تشابه ویژگی  این که  است  نیز   بازار کلیدی ویژگی  شامل  مفهومی   چارچوب.  شود   می  انجام  صنعت  یك   در

   . (1987) مدسن ، (1996)  زو و  کاوسگیل:  مانند . شود می حمایت بلیق تحقیقات  توسط   تحقیقی چارچوب این

 عملکرد صادراتی 

اگر چه تعاریف عملیاتی و مفهومی متنوعی از عملکرد صادراتی ارائه شده است اما در اکثر مطالعات عملکرد شامل  

شود. می  شرکت  صادراتی  های  فعالیت  ا عوا   نتایج  ویژمل  شامل  صادراتی  عملکرد  بر  گذار  مانند  ثر  داخلی  گیهای 

این مطالعه   بازار و صنعت می شوند.  مانند مشخصات  و همچنین ویژگیهای خارجی  مشخصات محصول و شرکت 

استراتژی   عنوان  به  را  محصول  تطبیق  استراتژی  و  پذیرد  می  را  صنعت  ساختار  تئوری  و  منابع  بر  مبتنی  نظریه 

ا در  با رتباشرکت  با  ط  و  صادراتی  وابستگی  محصول،  انطباق  ویژگی  و  داخلی(  های  )ویژگی  نوآوری  برای  بودن  ز 

 صنعت و تشابه بازار )ویژگی های خارجی( را با هم ادغام می کند.

 استراتژی انطباق محصول 

های  رزش  و ا  استراتژی انطباق محصول به عنوان فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده برای برآوردن ترجیحات

. اساساً این استراتژی توسط ویژگی های شرکت و محیط بازرگانی خارجی  مصرف کنندگان محلی تعریف می شود

)منگوک،   گردد.  می  ا1997تعیین  که  اند  داده  گزارش  محققین  از  برخی  محصول  (.  المللی  بین  انطباق  ستراتژی 

که    شتر شرکت های چند ملیتی معتقد هستند . بیداردمنجر به رشد فروش می گردد اما اثری بر سهم بازار و سود ن

استراتژی آنها نه تنها رشد فروش را تسهیل می کند بلکه برگشت سرمایه و سودآوری را نیز به همراه دارد. در این 

مدل استراتژی انطباق محصول به عنوان استراتژی بازاریابی استفاده می شود که عملکرد صادراتی را به طور مثبت  

 ار می دهد. ر قرتأثیتحت 

 وابستگی صادراتی 

ه این ویژگی  که  گیرند  می  قرار  مالحظه  مورد  محصول  انطباق  استراتژی  سوابق  عنوان  به  ادبیات  در  شرکت  ای 

استراتژی خود تجربه بین المللی، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صادراتی و دامنه ورود به بازار را شامل می گردد.  

دراتی استفاده می شود که نشان می دهد  ت و بلند مدت صادراتی از وابستگی صاه مد کوتا برای نشان دادن اهداف  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شرکت تا چه اندازه به فعالیت های صادراتی به عنوان منابع درآمد و سود متکی است. بر اساس گفته های بارنی  

ی بر این مبتنند.  ( منابع شرکت شامل منابع قابل لمس یا غیر قابل لمس )مثل ویژگی های شرکت( هست1991)

درجه  که  شود  می  بحث  شرکت،    دیدگاه  ویژگی  یك  عنوان  به  صادراتی  های  فعالیت  به  شرکت  یك  وابستگی 

استراتژی انطباق محصول را به طور مثبت تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین هر چقدر موفقیت شرکت متکی بر  

جسور  تهای شناخته شده در بازارهای خارجی  تفاو رای  فعالیتهای صادراتی باشد. شرکت را در تطبیق محصوالتش ب

 خواهد کرد. 

 نوآوری   برای   بودن   باز 

  این . دهد   می قرار  تأثیر تحت را  محصول انطباق  استراتژی  که   است شرکت دیگر داخلی  ویژگی  نوآوری  برای  بودن  باز

  نوآوری  ادبیات، طبق . کند  می  قتشوی  را بازاریابی های فعالیت در  نوآوری  شرکت  که ای اندازه به  است مرتبط  ویژگی 

  های   ایده   به   نسبت   ها   شرکت  اگر   (. 1991کسپر،   و   هولزمولر )  است  ها   شرکت  صادراتی  عملکرد   در   حیاتی   عامل   یك

  برای   بودن  باز  که   است  مسلم  بنابراین.  داد  خواهند   انجام  خوبی  به  را  صادرات  احتماالً  آنها  کنند   برخوردار  باز  نو

  های   فعالیت  که  شرکتی  چون.  داد  خواهد   قرار  تأثیر  تحت  را  محصول  انطباق  اتژیاستر  مثبت  طوری  به  نوآوری

  آن   در  که  کند   می   ایجاد  خود  برای  را  محیطی  دهد   می  تغییر  جدید   های  ایده  جستجوی  برای  را  خود  سازمانی

 .گردد می تشویق  محصول   انطباق باالتر  سطوح

 صنعت   انطباق 

  نوع   صنعت   طباقان.  شود  می   بیان   صنعت   یك  در   محصول  شده   مانجا  انطباق   شدت  و  درجه  عنوان  به  صنعت  انطباق

  اصالح   به   ملزم   را   شرکت   محصول   نوع .  است  مرتبط   رقبا   انطباق  دهای   استراتژی   با   مطالعه   این   در   و   دهد   می   نشان   را

  راین بناب.  دهند   می   نشان  مشتریان  های   خواسته   و   نیازها  ارضا  برای   بازار   در   را   فشارهایی  رقبا   و   کند   می  محصول 

  های   ویژگی   که  کنند   می   بیان(  1996)  زو   و   کاوسگیل.  دهد   می   ار قر  تأثیر   تحت  را  محصول   نوع  صنعت  انطباق

  فشار   منبع   یك   تواند   می   صنعت  انطباق.  دهد   می   قرار   تأثیر  تحت   را   ها  شرکت   محصول   انطباق   استراتژی   صنعت

  نوآوری   برای   را   خود   سازمانی  تار ساخ  تواند   می   شرکت   همچنین  و   باشد   محصوالتش   انطباق  منظور   به   شرکت  برای

  .کند   عدیلت محصول 

 بازار   تشابه 

  اقتصادی،   تشابهات  شامل  آنها.  هستند   محصول   انطباق   استراتژی  برای   دیگری   اصلی  زمینه   پس   بازار  های   ویژگی 

  یخارج   با  داخلی  بازاهای  کنندگان  مصرف  های  ارزش   و  زندگی  سبك   در  تفاوت   درجه  و  فرهنگی  و  سیاسی  قانونی،

  تمامی  در  بازارها.  است  داخلی بازار   مشابه صادراتی  بازار  که  ای   درجه   به   است  مربوط   بازار  تشابه   مدل   این  در .  د تنهس

  می   بازی  محلی  بازار  با  محصوالت  تطبیق  در  را  کلیدی  نقش  ها  تفاوت این  و   دارند   ای  ویژه  های  مشخصه  کشورها

 .دارد  محصول انطباق  های یژ راتاست روی بر  مهم  اثر یك  بازار تشابه  بنابراین. کنند 
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  محلی  کنندگان  مصرف و ها دولت  با ارتباطات در  را هایی مزیت  ها شرکت باشد  داخلی  بازار مشابه راتی صاد بازار اگر

  و   مذاکرات   بازاریابی،   تحقیقات  برای   پایین  های   هزینه   همچون  دیگری   های   مزیت  از  ها  آن   بنابراین .  داشت  خواهند 

 ها  شرکت   دیگر  از   بهتر  تا   بود   خواهد   قادر   رکتش   یك   هایی  مزیت   چنین   با.  برد  خواهند   ره هب  لی مح  قوانین  با  انطباق

 .کند  عمل  بازار در

 صادراتی   عملکرد   ارزیابی   در   موجود   مشکالت   4-1-2

  صادراتی   بازارهای  در   شرکت  عملکرد   ارزیابی   در  که   سازد  می  آشکار  را  اصلی  موضوع   دو  حیطه،   این  در   بازنگری  یك

 .شوند  می  عملکرد سنجش مورد  ابعاد نتخابا و  عملکرد ارزیابی  شیوه  شامل دو   این. د هستن حیاتی

 صادراتی   عملکرد   ارزیابی   شیوه   1-4-1-2

  مانند )  عینی   گیری   اندازه   معیارهای:  از  عبارتند   اند   شده  مشخص   ادبیات   در   که   عملکرد  ارزیابی   اصلی   شیوه   دو 

(.  مدیران   ادراکات)  ذهنی   معیارهای  و(  ارقام  اعداد و   این  لث م  و   فروش   سطح  شرکت،   سود  ارقام  به   مربوط   گزارشات

  از   مختلف  منبع   دو   وجود  این  با.  گیرند   می  بهره   عینی   های  شاخص  از   مطالعات  اکثریت  صادراتی  بازاریی   زمینه  در

  ابع نم   این   از   یکی .  شوند   می   پدیدار  صادراتی   عملکرد   سنجش  برای   عینی   معیارهای   از  استفاده    نتیجه   در   مشکالت

  اول، .  کنند   می   جلب   خود  به  را  توجه  مهم   موضوع   دو  خصوص   نای  در .  است  تحقیق  های  روش   با  ارتباط  در

  قائل   تمایزی  صادراتی   و   داخلی  بازرگانی   عملیات  بین  اغلب  آنها  گزارشات  و  شرکت  رسمی  مالی  های  صورتحساب

  که   سوالی .  کنند   می   نگاه   داخلی  ی یتهافعال  توسعه  عنوان   به   صادرات   به  شرکتها  که  است  این  واقعیت   و  شوند   نمی

 .آورد بدست توان می را  صادراتی عملکرد از  صحیحی عینی های شاخص آیا که   است این گردد  می  مطرح 

  اندازه   معیارهای  در  بیشتر  که   گردد  حاصل  گیری  اندازه   معیارهای  ذاتی  ضعف   نتیجه  در  اشتباهی  است  ممکن  دوم، 

  تخصیص   های   راه   و  ک استهال  محاسبه   های   روش   همچون   عواملی   به   ی آورسود  مثال   برای.  است  نهفته   عینی   گیری 

 .شود می  تر  پیچیده مشکل این گردد  می  ادغام عملیات در  صادرات  بعد  که هنگامی . است وابسته سربار

  مطرح   چنین  این  و  است  مرتبط   نیز  تئوریکی   مالحظات  با  عملکرد  گیری   اندازه  معیارهای  از   استفاده  در  دیگر  مشکل

  و   کجا  کنند   انتخاب   توانند   می  بنابراین  و  دارد  نظر   زیر   را   ژیاسترات  انجام   و  دهی  شکل  فرآیند   مدیران  هک   تس ا  شده

  واقعیت   جای  به  شرکت  بیرونی  و  درونی  محیط   از  آنها  ادراک  به  مدیران  گیری  تصمیم  بنابراین.  کنند   رقابت  چگونه

  ز ا  عینی   بندی   درجه   جای   به  مدیریت   لیات،مع  کرد عمل  ارزیابی   دربارۀ   مخصوصاً.  است  وابسته  ها   محیط   این   عینی

  معیارهای   توسعه   و   پذیرش   اعتبار  خود   نوبه   به   امر   این .  شود  می   دهی   جهت   عملکرد   از  خود   ادراک   توسط   عملکرد

  (1995 دیگران،  و  کاتسیکس. )دهد  می  افزایش را  صادراتی عملکرد( ذهنی)  مفهومی گیری اندازه

 عملکرد   ابعاد   انتخاب   2-4-1-2

  بازبینی .  است  وجهی   چند   مفهوم  یك   صادراتی   بازارهای   در شرکت  عملکرد  که   دارد  وجود  وسیعی   توافق  اول  ه لوه رد

  اهداف  به  دستیابی  اساس   بر  باید   شرکت  صادراتی   عملکرد  که   دهد  می نشان(  1989)  تراسال  و ابی  توسط   شده  انجام

  اندازه   معیارهای  قبول   در  کلیدی  نقش   یك   د بای  صادرات   چوب   چهار  های   ویژگی   و   گردد  ارزیابی   شرکت  صادراتی

 .کند  بازی  صادراتی عملکرد  با مناسب ی گیر
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  اهداف   این  که  کنند   می  تعیین  خود   برای   را  متفاوتی   صادراتی  عملکرد  اهداف  مختلف،  صادراتی  شرکتهای  دوم، 

  باشد   دراتاص  ریآو  سود  روی  بر  تأکید   که   زمانی.  است  شرکتها  صادراتی  بازاریابی  استراتژی   ماهیت  بر   مبتنی

  تضعیف   شرکت   آوری  سود  احتماالً  صادراتی  بازار  سهم  بر  تأکید   با  یا.  خورد  می  طمهل  صادراتی  فروش   حجم  احتماالً

  ابی و   دهد   می  نشان  را  عملکرد  ترکیبی  گیری  اندازه  معیارهای  ایجاد   اهمیت  خود  نوبۀ  به  امر  این  که.  شد   خواهد 

 (. 1989اسالتر، 

 ا پوی   قابلیت های بخش دوم:    2-2

 مقدمه 

 گام مشتریانشان  نیازهای از یا فراتر همگام بتوانند  و بمانند  باقی رقابت صحنه رد اینکه برای سازمانها و شرکتها

 از باید  برسند  بیشتری بازار سهم و بیشتر سود به خودشان دیگر جهت  از و نگهدارند  راضی را آنها جهتی از و بردارند 

 رقبایشان از  متمایز را  آنها که باشد ای گونه به باید  ها  قابلیت  این و شند اب داربرخور هایی  توانمندی  و ها قابلیت

 دارد وجود بسیاری های  قابلیت بازاریابی  حیطه  در که آنجایی  از  و کنند  تقلید  راحتی به  را آنها نتوانند  رقبا و کنند 

 پویا  های قابلیت  ها، قابلیت نای  هجمل  از برسند هدفشان به  توانند   می  ها آن از درست گیری  بهره با ها  شرکت که

 برای  خارجی و داخلی های  ظرفیت   و  ها توانایی مجدد پیکربندی  و ایجاد ادغام، توانایی پویا های  یتقابل .ستا

 (. 1997، همکاران و تیس) است تغییر حال در سرعت  به محیط  به رسیدگی

 یف قابلیت های پویا تعر   1-2-2

؛  2007)تیس،    است داشته راههم به را ها پژوهش از موجی رقابتی، یتزم بعنم عنوان به پویا های قابلیت مفهوم

 در دستیابی شرکت ها برخی موفقیت تشریح دنبال  به پویا های قابلیت دیدگاه  .( 2010؛ ژو و لی،  2007 سپدا و ورا،

 و اکتسابی  گویلا یك صورت به را  پویا ابلیت های( ق2002)  وینتر و زولو .باشد  می متغیر در محیط  رقابتی مزیت به

از فعالیت های   تعدیل و ایجاد به مند نظام طور به آن طریق از سازمان  که کنند  می یفتعر جمعی  فعالیت ثابت 

 از و هستند  پویا تکاملی های قابلیت دیگر، عبارت به.  یابد  دست باالتری اثربخشی به تا  پردازد می روزمره عملیاتی

 سازمان یك را ظرفیت پویا قابلیت  تعریفی مفهومی، در ( 2007) هلفت  .د بنیا می توسعه سازمانی یادگیری طریق

 و  ها دارایی منابع، بنیان از این جا، منظور ر. داند  تعریف کرده اش منابع بنیان  هدفمند  اصالح و گسترش خلق، برای

 کنترل تحت یا  رد،اد اختیار  در  یا که سازمان باشد  می هایی همراه قابلیت به انسانی  و  نامحسوس  محسوس، منابع

 نظر در سازمان یك منابع بنیان از  بخشی عنوان به نیز ها قابلیت عبارتی به  .دارد سترسید آن به یا و است درآورده

 عبارتی  دهند. به  تغییر شرایط  به  توجه  با را سازمان یك منابع بنیان توانند  پویا می های قابلیت .شوند  می گرفته

 و  نوسازی بعد  در  ذاتی  طور به هک باشد  می  سازمانی یادگیری فرآیندهای لمشا اقابلیت های پوی از تعریف این

دارد. آن بازآرایی وینتر   و زولو دیدگاه با (را2007)  دیگران و هلفت  تعریف (2011) دیگران  و  سالونکه وجود 

ترکیب 2002)  ح ال صایا   توسعه  خلق،  برای سازمان  یك  قابلیت" نمودند  تعریف  چنین  را پویا  های قابلیت و ( 

دانش   دیدگاه  این .  "سازمانی بخشی اثر  بهبود  برای  سازمان معمول  های  رویه  یا  و  قابلیت ها دانشی،  منابع  هدفمند 

 این  از منظور  آموزند. خارجی می  و  داخلی منابع از سازمان ها که  دارد اشاره  این به  پویا های  قابلیت از محور 
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 دارایی ازمان هاس  می شود  که باعث است بهتر  درک  و  دانش ق طری از  عملکردها  بهبود  فرآیند  سازمانی،  یادگیری 

 قابلیت  برای  شده  ارائه  های تعریف  برخی از  هب     1-2  جدول بخشند.در ارتقا را آن و بسازند  را  خود  دانشی  های

 است. شده اشاره  پویا، های

 : تعریف قابلیت های پویا   1-2 جدول

تیس و همکاران  

(1997 ) 
 متغیر  محیط های با  جهت رویارویی خارجی و داخلی یها  شایستگی  بازآرایی و  ایجاد سازی،  هرچپایک در  شرکت  توانایی

آیزنهارت و همکاران  

(2000 ) 

 تغییرات با  منابع جهت هماهنگی رهاسازی و  دریافت  بازآرایی،  سازی،  یکپارچه فرآیندهای  ویژه  به - شرکت  فرآیندهای

 بازار 

زولو و همکاران  

(2002 ) 

 را خود  عملیاتی های  نظامندی، رویه صورت  به سازمان  آن  طریق  از  که تجمعی فعالیتی از  شده  یادگرفته و  ار ید پا الگویی

 می کند اصالح  و  ایجاد  های  بهبود یافت اثربخشی آوردن  دست به جهت در

رای و همکاران  

(2006 ) 
 متنوع  کار  و کسب  فرآیندهای یکپارچه سازی قابلیت های

 موجود  بلیت هایاق حال اص ظرفیت ( 2006الوی )

 سازمان  های قابلیت  و  منابع  هدفمند  اصالح و توسعه  خلق،  جهت سازمانی ظرفیت (2007هلفت )

سالونکه و همکاران  

(2011 ) 

 جهت  معمول سازمانی رویه های  و  قابلیت ها دانشی، منابع  هدفمند اصالح یا توسعه خلق،  برای  سازمان  یك قابلیت

 سازمانی اثربخشی  بهبود

 

 ابعاد قابلیت های پویا   2-2-2

در  وجود  اصلی  رویکرد  دو  پویا، قابلیت  عاد اب تعیین  جهت تیس  پژوهشگران برخی رویکرد،  یك  دارد.   و مانند 

کنند )تیس،   می  بازآرایی تقسیم و یادگیری  سازی، یکپارچه هماهنگی/ مانند  ابعادی به را پویا قابلیت همکاران

 هایی نمونه  عنوان شوند. به می  دهدی سازمانی فرآیندهای عنوان به پویا های قابلیت دیگری  تعریف در (. اما2007

 و  منابع  های اختصاص  رویه   اکتساب و  ادغام  قابلیت  محصول،  توسعه  های  رویه  به  توان می  پویا  های  قابلیت  این  از

مارتین  )ایزنهارت کرد  اشاره تکرار  و  انتقال  رویه های  نقش  تیس   ، لاو ف تعری در که  است ذکر قابل  (. 2000، و 

 برای  پویا های دوم قابلیت تعریف  در آنکه حال داند  می باال تغییرات با های محیط  ص مخصو تنها را پویا قابلیت

  رود. می  بکار نیز متوسط  تغییرات با های  محیط 

 است. شده درج  2-2  جدول در  پویا های  قابلیت حوزه در اشاره  مورد اصلی  فرآیندهای

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



31 

 

 یت های پویا لقاب بعاد : تعریف ا2-2 جدول

 بازآرایی  قابلیت
را   موجود دانش  تا  سازد می قادر را شرکت که  موجود منبع  بنیان هدفمند  و  پیوسته بازآرایی تقابلی

 .دهد قرار برداری  بهره  مورد  و تغییر

 محیط در فرصت ها تعقیب و تفسیر کشف، توانایی ادراک  قابلیت

 جدید  دانش با موجود عملیاتی  های  قابلیت نوسازی توانایی یادگیری  قابلیت

 سازی  پارچهیک قابلیت
 ادراک و مشترک فهم ایجاد یك طریق  از  جدید عملیاتی قابلیت های در  جدید دانش  نهادن  توانایی

 جمعی

 جدید  عملیاتی های قابلیت در  فعالیت ها  و  منابع  ها، نقش  بکارگیری  و  هماهنگی توانایی هماهنگی  قابلیت

 

 آشفته، هدف  محیط  با  رویارویی برای  جدید  ای ه  قابلیت بکارگیری  و  عملیاتی  های بلیتاق اییبازآر توانمندی

 پذیری است. بازآرایی، انعطاف عدم از جلوگیری  و سازگاری به دستیابی دنبال به که است پویا قابلیت های نهایی

 مجددا محیط، با ازگاریس   یبرا  عملیاتی  های قابلیت آن طریق از  که دارد اشاره کارایی و بودن  بجا تناسب، به

 به  شود می مربوط محصول های جدید  توسعه فرآیند  به  ای گسترده طور  به بازآرایی شوند. می ترکیب بندی

ترکیب که  هستند  عملیاتی های قابلیت برآیند  جدید، های محصول  که  طوری و   اند  شده بندی  مجددا  )پاولو 

 (. 2011الساوی،  

 نیاز دارد. بنا  ها فرصت  جذب و  دراک ا جهت  جدید، فناوری های و  بازار ندهایور  اییشناس  به  بازآرایی،  توانمندی

 تعدیل های تاثیرگذاری بر و تغییر  به  نیازها، برآورد  توانایی که  رسد  می  به نظر (1997)  همکاران و تیس گفته به

 به  نسبت  تری سریع  دد ی مجترکیب بند  نهایت در  و  رقیبان و  بازارها ارزیابی محیط، بررسی توانایی نیاز، مورد 

 می  تعریف  محیط، در  تعقیب فرصت ها و  تفسیر  کشف، توانایی  ادراک، قابلیت  ترتیب . بدینباشد  وابسته  رقیبان

  شود.

 به  با توجه  می گردد.  تعریف جدید  دانش  با  موجود  عملیاتی های  قابلیت  نوسازی  توانایی عنوان  به  یادگیری  قابلیت

 فعالیت  چهار توسعه دادند،  پویا ت قابلی یك  عنوان به  را  )یادگیری(  جذب  ت یفظر ه ک ( 2002)  جورج  و  زهرا  گفته 

 از برداری  بهره تغییر و اکتساب، تلفیق، از عبارتند  باشد، می  نیاز مورد یادگیری،  ظرفیت برای که معمول  و  اصلی

 .دانش

توسعه محصول،   واحد  ید د ج تیعملیا قابلیت های  با  فردی دانش ترکیب توانایی  عنوان به  سازی  یکپارچه قابلیت

 واحد  در  داده های منفرد  متقابل  ارتباط و بازنمایی قبیل از  قابلیت  این معمول  های عالیت ف می گردد.  تعریف

 باشند. می مرتبط  پویا قابلیت های  ادبیات با  نزدیکی طور به جمعی، کار  و  کسب

سازی   همزمان و منابع نقش ها، یفه ها،ظو ثروم هماهنگی به پویا، قابلیت های جدید  بندی ترکیب  اینکه دلیل به

 برای به کارگیری  منابع  و  ها فعالیت ها، وظیفه  کنترل  و اداره  طریق  از  هماهنگی، قابلیت لذا دارد، نیاز ها  فعالیت
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به  قابلیت  سازد. می  ممکن را  بازآرایی اند،  شده بندی  پیکر  مجددا که  عملیاتی های  قابلیت  عنوان  هماهنگی 

 می جدید، تعریف  عملیاتی  قابلیت های در  ها فعالیت  و  منابع ها، نقش  وظیفه ها، به کارگیری و  ینگ اههم توانایی

 شود.

 انواع قابلیت های پویا و ماهیت آن   2-2-3

 های قابلیت چارچوب  کند، می صحبت  ایستا  یك بافت در ها قابلیت و منابع از که منابع بر مبتنی رویکرد برخالف

و همک می را معرفی دگیریای لثم پویایی عناصر پویا ،  کند )کاووسگیل   استفاده را پویا واژه ها آن  .(2007اران 

 این در (.2011پاولو و الساوی،  سازند ) منعکس  را متغیر محیط  با  سازگاری برای ها  قابلیت بازسازی تا ظرفیت کردند 

)پرایم و   شود می کجا پرداخته در و هاچرا قبیل از بررسی سؤاالتی به شرکت، فعلی وضعیت تحلیل از بیشتر دیدگاه

 محصوالت جدیدی و فرایندها دهد  می اجازه شرکت به که است منابعی مجموعه  زیر های پویا قابلیت (.2001  باتلر،

 تواند  می ها آن واسطه به سازمان دهد که می نمایش را عمومی های فعالیت از الگوهایی دیدگاه این  .نماید  ایجاد را

 داده افزایش  بازار مقتضیات با  رویارویی در را  خود اثربخشی و  قرار دهد  ارزیابی  مورد و کرده  تولید  ا دائم  را خود منابع

 .(2002و زولو و وینتر،  1997)تیس و همکاران،  بخشد  بهبود و

 ییساز و کارها گیرند. فرایندها قرار استفاده مورد آنکه مگر است مشکل دارد سازمان یك که پویایی قابلیت دیدن

 فرایندهای عنوان به را پویا های ( قابلیت2000) و مارتین نهارتایز تد.بیف  اتفاق امر این شوند  می باعث که تند سه

ارائه   را فرایندها مثابه به پویا های قابلیت از هایی مثال ها آن (.2011کنند )بارتو،   بیان می شناسایی قابل و مشخص

 های روتین و منابع صیصهای تخ روتین اکتساب، و اتحاد های بلیتاق ل،محصو توسعه های روتین مثال برای دادند؛

 ( با1991)  هلفت مثال برای دارد؛ وجود نیز تجربی چندین مطالعات (.2009)هلفت و پتراف،   دانش انعکاس  و انتقال

 او   آید.  حساب می به پویا قابلیت یك صنعت این در توسعه و تحقیق که کند  می بیان نفت آمریکا صنعت بررسی

 میشل و بود. کاریم یافته بهبود بازار، های در قیمت تغییرات به پاسخ برای عهتوس  و تحقیق های فعالیت که داد نشان

تصاحب  که دادند  توضیح ها آن دادند. قرار بررسی مورد پویا  قابلیت یك عنوان به را تصاحب دراهبر (2000)

سازمان )خریدن به یك  آناین و دهد می را  منابعشان  ترکیب مجدد ید بن  لشک امکان ها سازمان دیگر(   ها  که 

 ها آن به کنند، می زمان اصالح طول در را خویش اساسی منابع ها آن واسطه به ها سازمان که هستند  ابزارهایی

 (. 2009را می دهند )امبروسینی و بومن،  محیطشان های فرصت از استفاده و شکست  بر غلبه امکان

 آن  عنوان به  را پویا  های  ( می توان قابلیت2007) تیس و  (2003) وینتر (2000رتین )ام  و ت ایزنهار از  پیروی با

 اصالح نماید  یا گسترش  ایجاد، را خود عملیاتی های تا قابلیت کند  می کمك شرکت به که کرد تعریف هایی قابلیت

 شامل قابلیت پویا  های قابلیت هد دهن تشکیل های قابلیت این نماید.  خلق را  آن حتی شده یا منطبق بازار  تغییر با تا

 عملکرد بر تواند  می نیز طور مستقیم به که باشد می منابع مجدد دهی شکل  و ها  فرصت از استفاده ،درک های
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 های قابلیت درباره مهم نکات در برگیرنده تواند  نمی فرد به  منحصر  عبارت (. یك4-2)جدول   باشد  اثرگذار شرکت

 .گیرد  می بر در را پویا  یها قابلیت اساسی خصوصیات از بسیاری ریفعت نیا حال با این .باشد  پویا

 انواع قابلیت های پویا و ماهیت آن 3-2 جدول

 ماهیت قابلیت  نوع قابلیت های پویا

 خلق،  ارزیابی، مانیتور، فیلتر، اسکن،  برای سازمان توانایی درک فرصت ها و تهدیدات 

 دیدات هت و اه فرصت سنجیدن و  درک تفسیر، یادگیری،

 طریق  از  بالقوه های  فرصت به پرداختن  برای زمانیسا توانایی استفاده از فرصت ها 

 جدید  خدمات یا  فرایندها جدید، محصوالت

 مجدد  دهی شکل و مجدد  ترکیب  برای سازمانی توانایی شکل دهی مجدد پایگاه منابع 

 محیطی  تغییرات هنگام سازمانی ساختارهای و ها دارایی

 

  گفته   پرداخته اند. به  محور  منبـع  دیـدگاه   مبنای  بر  پویا  یها   قابلیت  چهارچوب   توسعه  ( به 1997ن ) اراهمک  و   تیس

شرکت   پویا  های   قابلیت   آنها توانایی  از:  دهی مجدد  و   ایجاد   ادغام،  بـرای   عبارتند  های   شکل    و   درونی   شایستگی 

وانگ  سریعاً  محیط های  بـه  پاسـخگویی  بـرای  بیرونـی قابلیت های2007)  احمد   و  متغیر.    جهت گیری   را  پویا  ( 

  از   مهمتر  و  خود   قابلیـت هـای  و   منـابع   مجـدد  تولیـد   و  بازسازی  پیکربندی مجدد،   ترکیب،   برای   سازمان   تاریرف

های   بازسازی   و   ارتقا   همه، رقابتی   حفظ   و   کسب  برای  محیط    تغییـرات  بـه   پاسخ  در   آن   محوری   قابلیت    مزیت 

 کرده اند.   تعریف

نیز 2006)  گرانید  و   ازهر های   (  عنوانب   را   پویا  قابلیت  مجدد   برای   فرآیندهایی  ه   روتین   امور   و  منابع   پیکربندی 

می    تعریف   می دارند،  فرض  و  می بینند   به درستی  آن  اصلی  تصمیم گیرندگان  که  به گونه ای  شرکت  یك  عملیاتی

نهایی  مجدد   پیکربندی  .کنند  های  هدف  )تیس  پویا  قابلیت  پیکربندی1997  ران،همکا  و  است  منابع،    مجـدد  (. 

ی های  هماهنگی  و   ادغام   ادگیری، ادراک،  قابلیت  قابلیت  پویا  جز  عنوان   پویا   های  هستند.    که   هستند   ابزاری  بـه 

ساده    فرآیندهای  از  پیچیده ای   عنـوان ترکیب  بـه  قابلیت ها  این  همچنین  می کنند؛ و  تسهیل  را  پیکربندی مجدد 

اند   ت هایقابل دیگر    برای  که  هستند   تر تر،   یکربندی مجدد پ  این، روند   بر   عالوه  .بنیادی    و   غیرملموس تـر  انتزاعی 

  پویا   قابلیت های   ابعاد   دیگر  و  پیکربندی مجدد   بین   تمایزی  است؛ بنابراین،   توصیف   برای  دیگر  رونـدهای  از   دشـوارتر

  به عنوان   دیگر   قابلیت های   و  هست   هـدف  فرآینـد   عنـوان  بـه   مجـدد   پیکربندی   قابلیت  که   است   این   دارد و   وجود 

مجدد  که  ند هست  ابزاری اصلی  و  کنند   می  تسهیل  را  پیکربندی  پیکربندی    توانمندسازی  دیگر  فرآیندهای  نقش 

  تعریف   به   ادامه   در   که   شده است  بررسی   بعد   پنج   با  پویا   قابلیت  تحقیق   این  در   فـوق   مطالب  بـه   توجه  با   .است  مجدد 

 پرداخت:  خواهیم آنها
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 . دارد مطابقت  محیط  بـا بهتر کـه   منابع جدیـد  ندی ب ترکیب   توسعه برای  مجدد: توانایی  بندیرکپی تقابلی

 گردد.   می  تعریف  محیط،  در  فرصت ها تعقیب   و  تفسیر  کشف،  ادراک: توانایی قابلیت

  شمندی وه  به  پاسخ  بازار،  هوشمندی  انتشار  بازار،  هوشمندی  عبارتند از: خلق   ادراک   قابلیت  اصلی   فعالیت روتین  سه

 .بازار

  روتین   فعالیت  می گردد. چهار  تعریف  جدید   دانش  با  موجود  عملیاتی  قابلیت های  وسازین  یادگیری: توانایی  قابلیت

 . دانش  از بهره برداری  و   تغییر تلفیق،  از: اکتساب، عبارتند  یادگیری  قابلیت اصلی

 روتین  فعالیت های   . تعریف شده اند   واحدها  جدید   عملیاتی قابلیت های  در فردی   دانش ترکیب  ادغام: توانایی   قابلیت

 . هستند  جمعی کسب و کار   واحد  در  منفرد  متقابل داده های  ارتباط  و  بازنمایی مشارکت،  قبیل   از قابلیت این

  عملیاتی   قابلیت های   در    فعالیت ها  و   منـابع   نقش ها،  وظایف،  به کارگیری   و   هماهنگی  هماهنگی: توانایی   قابلیت

های  ادبیات  مبنای   بر   نیز  هماهنگی  قابلیت   اصلی   روتین  های  فعالیت  . شود  می  تعریف  جدید    یعنی   پویا   قابلیت 

  بین  هماهنگی ایجاد و مکمل ها شناسایی مناسب، نقش  و وظیفه  برای مناسب  تعیین فرد وظایف،  به منابع  تخصیص

 . می شود جمع بندی جمعی  فعالیت های  هماهنگی و  منابع  و  نقش ها

با کنکاش،    بازار  جدید   های  و کشف راه حل   توانایی حس کردن گزینه های تکنولوژیکی   ایپو  ت قابلی  به طور کلی

  می   قرار  سازمانی  روتین های  خاص با فرآیندها و  عملیات  یـك   در   کـه   عالئم مختلف است  ایجاد، یادگیری و تفسیر

 (. 2017گیرد )تاکاشی و دیگران،  

 بخش سوم: قابلیت های بازاریابی   3-2

 های بازاریابی   ت لی ب ا وم ق مفه   1-3-2

بازاریا های  منابع  قابلیت  و  ها  مهارت  دانش،  بکارگیری  برای  که  اند  شده  تعریف  تکمیلی  فرایندهای  عنوان  به  بی 

مشترک شرکت در مقابل نیازهای مربوط به بازار تجارت طراحی شده اند، که کسب و کارها را قادر می سازند تا به  

 . (1389د )احمدی،  د و تقاضاهای رقابتی را براورده کننکنن  زودهکاالها و خدماتشان ارزشی را اف

قابلیت های بازاریابی معموال به عنوان عنصری هستند که هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی  

ت ، عمیقا  لیبان، قها را به ارمغان می اورند، انها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند. عالوه بر ای

اقداما و  سازمانی  امور  های  بر  قابلیت  بازارایابی،  ادبیات  به  توجه  با  دارد،  قرار  نیستند  تقلید  یا  معامله  قابل  که  تی 

وظایف  با  معموال  ها  قابلیت  این  کنند،  می  تسهیل  را  بازار  بر  مبتنی  های  دارایی  موثر  بکارگیری  بازار،  با  مرتبط 

)ژو و ژو،    فرایندهای بازاریابی در بر می گیرد   صر آمیخته بازاریابی فردی را همانند عنا  ند و بازارایابی در ارتباط هست

2008) . 
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قابلیت بازاریابی فرایند یکپارچه ای است که در آن شرکت ها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی  

برتری  برای  تمایز نسبی محصوالت  نهایت دستیابی به یك  ی  تبرقا  نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یك  و در 

د مناسب به کار می برند.یك شرکت قابلیت های بازاریابی اش را زمانی می تواند توسعه دهد که توانایی  کیفیت برن

باشد. شرکتی که بیشتر منابعش را   با منابع در دسترسش داسته  ترکیب مهارت های فردی و دانش کارکنانش را 

های بازار را افزایش دهد. سانگ پیشنهاد    ند می تواند توانایی احساس نیازمندیک یمینه  برای تعامل با مشتریان هز

می کند که قابلیت های بازار یابی به شرکت برای ایجاد و حفظ رابطه اش با مشتریان و اعضای کانال های توزیع  

ه داشتن یك عملکرد  ازجارکت  کمك می کند. قابلیت های بازاریابی یك تصویر قوی از برند ایجاد می کند که به ش 

 ( 2008دهد.)ارتگا و ویالورد، مالی عالی را می  

را  مشتری  ارتباط  و  بازار  سنجش  از  حمایت  که  سازمانی  های  شایستگی  عنوان  به  توان  می  را  بازاریابی  قابلیت 

 . (2008)ژو و ژو،  .حمایت می کند در نظر گرفت

کر ترکیب  دادن،  وفق  امکان  بازاریابی  های  و قابلیت  مناپیک  دن  و  سازمانی  های  مهارت  مجدد  و  ربندی  داخلی  بع 

ساعدی و  ، سازمان خود را سازماندهی نماید )خارجی را فراهم می اورند تا با توجه به نیازهای محیط متغیر بیرونی

 . (1388  یزدانی،

انش( و ملموس د  ر بتنی  قابلیت بازارایابی را می توان به عنوان فرایند به اشتراک گذاشتن منابع ناملموس )یعنی مب

ایجاد  برای  مثال،    با یکدیگیر  )به عنوان  به فرد  افرادی منحصر  به عنوان  قابلیت  نظر گرفت.این  ارزشمند در  نتایج 

کارکنان( که در مجموع دانش و مهارت هایشان از طریق تجربیات گذشته از قبیل فروش، توسعه محصول جدید، 

  .(2010،   و دیگران   )گریفیت.شوند توزیع ترکیب می کنند در نظر گرفته می 

 به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری می شود: این متغیر  

برنامه های   تبلیغات، روابط عمومی، ترفیع فروش، پویش محیطی)بررسی محیطی(، توسعه  توسعه محصول جدید، 

 .بازاریابی، اجرای برنامه های بازاریابی

به بازاریابی  های  قابلیت  اخیر  مطالعات  و  ف  نا عنو  در  مهارت  دانش،  کارگیری  به  ایجاد  منارایند  سازمان جهت  بع 

ارزش افزوده برای کاالها و خدمات، براوردن تقاضاهای رقابتی و پاسخگویی به نیازهای مرتبط با بازار، تعریف شده  

و همکاران،    است مورد  .  (2010)گریفیت  بازاریابی  قابلیت های  توسعه  یادگیری در  فرایندهای  ار  قر  د تاکیاهمیت 

ان بتوانند به طور سریع با استفاده از دانش و مهارت خود، مسائل بازارایابی  گرفته است، بخصوص زمانی که کارکن

در طول دهه های گذشته، تالش شده است تا ارتباطات بین محیط صنعت و قابلیت شرکت را    شرکت را حل کنند.

  "حیت می شودرقابت موجب صال"ر این حوزه، رویکرد  د  اهیکرد برای ایجاد فعالیت ها، بررسی کنند. یکی از این رو

است. که این رویکرد بیان می کند که همانگونه که شرکت ها یاد میگیرند چطور بر چالش های خاص رقابتی غلبه  

مزایا توانند  نوبه خود می  به  قابلیت ها  این  توسعه می دهند.  را  ارزشمند  قابلیت های  بالقوه  به طور  آنها  ی  کنند، 

تیار شرکت ها نیست، که شرکتها مجبور نیستند با توسعه قابلیت های  مهمی داشته باشند مزایایی که در اخ  تیبارق
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( ویراواناردنا  دهند.  نشان  واکنش  رقابتی  خطرات  به  نسبت  که  2003مرتبط  کردند  اظهار  دیدگاه،  این  بسط  با   )

رقابتی صنعت، توسعه اساس دانش را  ط  یحت، م دریافت رشته های پیوندی بین ساختار صنعت و ویژگی های شرک

ریع می کند که شرکت ها را قادر می سازد که در داخل آن ظهور موقعیت های بازار را مورد استفاده قرار می  تس

دهند. در جایی که انها برای رسیدن به این هدف بر یادگیری به عنوان قابلیت تمرکز می کنند، ما معتقدیم که در  

استدالال آاینجا  هسا  هنت  معتبر  بازارایابی  قابلیت  بافت  که  در  کنیم  می  اظهار  ما  این هدف  به  رسیدن  برای  تند. 

محیط صنعت رقابتی باعث می شود که شرکت ها روش های ابداعی ایجاد ارزش بهتر را برای مشتریانشان با اجبار  

بلیت های بازاریابی را به عنوان  قا  گسان  به توسعه قابلیت های مجزا و به خصوص قابلیت های بازار یابی ادامه دهند.

  (2008، )سونگ و دیگران.منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند یك 

ویژگی های   از  ها  قابلیت  که همه  دارد  تکیه  فرض  این  بر  قابلیت  توسعه  بر  محیط  تاثیر کلی  از  استدالل  دیدگاه 

دانش، مهارت ها و   بلیت ها، دسته های پیچیده تری تاثیرقا   ، کلمهبنیادین یکسان برخوردار هستند. به معنای دقیق 

توانایی های جای گرفته در داخل فرایندهای تجاری شرکت می باشد که در سطوح مختلف شرکت کار می کنند. به  

را   منابع  و  مردم  تا  کنند  ایجاد می  را  ها  توسط شرکت  یافته  توسعه  فرایندهای  ها،  قابلیت  کلمه،  با  معنای دقیق 

بررسی همه قابلیت های ممکن بازاریابی امکان پذیر نیست زیرا این   های مکرر در کنار یکدیگر قرار دهند.ش  الت

.  (2004جنگو،  -)جی  . قابلیت ها در میان کسب و کارهایی که به علت ماهیت محیط تجاری می باشند، تفاوت دارند 

  نظر می   ز دیدگاه مبتنی بر منابع یك شرکت درا  هد سازنمحققان نظریه قابلیت های بازاریابی را به عنوان ترویجی  

فرض می کند که منابع موجب توانمند شدن شرکت نسبت به طراحی، تولید،    RBVبه ویژه اینکه    ( RBV)گیرند 

 ( 2012ن، دیگرا)تئودوسیو و  .بازارایابی و پخش محصوالت و خدماتی می شوند 

 مفهوم تالطم بازار   2-3-2

رد و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی  ترجیحات انها اشاره دا  یب مشتریان و ترک  نرخ   تالطم بازار به تغییر 

نیازهای   با تغییرات سریع  بازار عمل می کنند  محیط خارجی است، واحدهای کسب و کار که در محیط پرتالطم 

رتیب به دلیل نیازهای  ت   نیبه امشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می کنند.  

انتظارات مشتریان، انها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به منظور    در حال تحول و 

 . (2012ن، دیگرا)تئودوسیو و  پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند 

 اهد شد:اندازه گیری خو ذیل  های  این متغیر به وسیله شاخص

  اریابی در شرایط متالطمباز   1-2-3-2

بازاریابان را واداشت تا در مورد مفاهیم مدیریت بازاندیشی کنند. فیلیپ کاتلر و    2009-2008رکود اقتصادی سال  

ء  جز  كریس  شده است که در آن نا اطمینانی، آشوب و معتقدند مدیریت وارد عصر جدیدی از تالطم جان کزلیون  
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و شرکت ها شده است. بر این اساس تالطم در محیط کسب و کار یك امر متداول  زارها  الینفك بسیاری از صنایع، با

تلقی شده که با خود موفقیت ها و رکود های دوره ای و متناوب با ویژگی های متفاوت به همراه دارد. این دو نظریه  

وندد که کاربرد  و کار در آینده نزدیك به وقوع می پیب  سکضای  پرداز مدیریت معتقدند چالش های جدیدی در ف

اثربخش   راهکار  ارائه  و  حل  برای  تضمینی  هیچ  مدیریت  گذشته  راهکارهای  و  ویجاند،  -)سانتوس   ندارد مفاهیم 

2007) . 

ای    گونهبر اساس اظهارنظر کاتلر و کزلیون در شرایط تالطم و بی نظمی های محیطی بازاریابان باید سازمان را به  

  8ی پاسخگویی به هنگام و خودکار به چالش ها را دارا باشد. آنها در این رابطه راهبری کنند تا همواره سازمان آمادگ 

باید  را  آنها  بازاریابان  اند که  به صورت زیر مطرح کرده  بازاریابی در شرایط تالطم«  با عنوان »استراتژی  را  توصیه 

 :آویزه گوش خود کنند 

بازار خود • کنید مرکز  ت  ابرا    سهم  تضمین  اصلی  مشتریان  فکر  ا :بر  برای  مناسبی  موقعیت  مواقع  گونه  ین 

از زیاده خواهی بپرهیزید( سعی کنید در برابر رقبا   کردن به آمال و آرزوها نیست)متهورانه عمل نکنید و  

 . که به دنبال مشتریان سودآور و وفادار هستند از موضع خود دفاع کنید 

این شکی نیست که همه برای به دست    در :سهم رقبای خود حمله کنید شتر به  بی  ر بازابرای تصاحب سهم   •

آوردن سهم بازار تالش می کنند اما در شرایط رکود و تالطم بسیاری از رقبا در صنعت در موضع ضعیفی  

  ر ار فشقرار دارند و توان رقابت ندارند. کم شدن هزینه های بازاریابی و فروش نشان از خرد شدن رقبا زی

استفاده کنید و در قبال کاهش قدرت رقابتی رقبا بر مشتریان اصلی   ای رکود دارد. شما از این فرصت باید ه

 .و بخش های اصلی بازار با توجه به موضع رقابتی خود تمرکز کنید 

مان  در ز :اکنون بیشتر درباره مشتریان تحقیق کنید چرا که نیاز ها و خواسته های آنها در حال گذار است •

هستنکر اقتصادی  فشار  تحت  همه  تالطم  و  شماود  مشتریان  ترتیب  همین  به  و  از    -د  گروهی  آن  حتی 

شناسید  می  را  آنها  خوبی  به  شما  و  دهند  می  تشکیل  را  شما  بازار  اصلی  بخش  که  حال    -مشتریان  در 

آنها تحقیق    اتحیترج  تغییرند. شما نیاز دارید در این دوره به آنها نزدیك تر شوید و بیشتر از قبل در مورد

ریابی منسوخ شده و قدیمی و ابزارهایی که قبالً برای ارتباط با مشتریان امتحان خود  کنید. از پیام های بازا

 . را پس داده اند برای ارتباط با آنها استفاده نکنید 

افزایش دهید  • را  المقدور آن  و حتی  ندهید  را کاهش  بازاریابی  بودجه  اهمان طور که شما   :حداقل    ن یدر 

ضع تهاجمی برای تصاحب سهم بازار رقبا اتخاذ کنید رقبا نیز این  فرصت را پیدا می کنید که مووره این  د

فرصت را دارند که مشتریان اصلی شما را جذب کنند بنابراین از هر گونه استراتژی های کاهش که ارتباط  

در شرایط رکود بر هزینه های  د درمی گ شما را با مشتریان اصلی یتان کم می کند بپرهیزید. حتی پیشنهاد 

 .با مشتریان بیفزایید ارتباط 

تالطم و رکود   :به برنامه هایی توجه کنید که کمترین ریسك را دارند و بر ارزش های محوری تأکید کنید  •

همه را می ترساند و مردم نیز در این شرایط بسیار محتاط عمل می کنند. آنها در این شرایط نیاز دارند از  
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باشند خد   و اال  ک مطمئن  شما  شرکت  راهکا .مات  خدمات  هر  و  کاال  نسبت  را  مشتریان  احساس  که  ری 

 .شرکت شما مطمئن کند دنبال کنید و نگران هزینه کردن بر جلب اعتماد مشتری نباشید 

  ز آن بودجه بازاریابی همواره ا :برنامه هایی که در کوتاه مدت جواب نمی دهند را موقتاً به تعویق بیاندازید  •

یران قرار دارند چه در شرایط خوب اقتصادی و چه در شرایط  که مورد موشکافی مد هزینه هایی است    قلم

بد. قبل از اینکه به بودجه و برنامه های شما دست درازی شود خود داوطلبانه برنامه های بازاریابی را بر  

اثر برنامه های  و  بندی کنید  اولویت  و  بندی  بازار طبقه  موقعیت  قرار  د  اربخش  حسب  باال  اولویت های  ر 

ر شرایط رکود و بحران شما برای برنامه های خود زودتر تصمیم گیری نکنید دیگران برای شما دهید. اگر د

 . تصمیم می گیرند 

با کیفیت خود را به حراج نگذارید  • با تخفیف عرضه کنید دو پیام   :برندهای  برند های معروف خود را  اگر 

د و محصول شما آنقدر ارزش نداشته اند  قبلی برند شما بیش از حد باال بوده ان  یات هقیم :برای بازار دارد

و بعد از به پایان رسیدن این دوران محصوالت شما دیگر با قیمت باالی اولیه برای مشتری ارزش نخواهد  

  با   وقتاً داشت. اگر می خواهید برای مشتریان اقتصادی خود محصولی ارائه کنید بهتر است برند جدیدی م

این استراتژی به شما کمك می کند تا ارتباط خود را با مشتریانی که   .قیمت پایین تر به بازار عرضه کنید 

با   برند  نوع  این  ارتباط دادن  از  و  نشان می دهند حفظ کنید  بیشتری  قیمت حساسیت  به  این دوران  در 

می توانید در مورد ادامه دادن    ید س ریان  برندهای معروف شما جلوگیری شود. بعد از اینکه دوران رکود به پا

 .توقف کردن این استراتژی تصمیم گیری کنید یا م

کنید  • رها  را  ضعیف  برندهای  و  دهید  قرار  اولویت  در  را  قوی  برندهای   :برندهای  پرتالطم،  های  بازار  در 

ه  ینزهی و  دیگر در چنین موقعیتی زمان سرمایه گذار .قدرتمند حتی ممکن است قدرت بیشتری پیدا کنند 

قدرتمندی بی نصیب اند و جایگاهی در میان مشتریان   خوشه ارزشی  که ازکردن بر برند ها و محصوالتی  

ندارند، نیست. با تقویت برند های قدرتمند خود ارزش و اطمینان آن ها را نزد مشتری بهبود دهید. همواره  

نیست و ممکن است گرفتار  ه  د ش مین  به خاطر داشته باشید که در شرایط تالطم قدرت برند های شما تض

  (2009،  و دیگران  .)کاتلرکسب و کار شود  امواج تالطم 

 

  واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تالطم بازار  2-2-3-2

انتخاب  با  مواجه می هر شرکتی  بد های دشواری  یا  با رکود مواجه است  اقتصاد  وقتی که  ویژه  به  به  شود،  از آن  تر 

ها در تالش برای رویارویی با اقتصاد دوره  شرکت ینس ویك، ده اشتباه فاحشی را که  بیز  مجلهرسد.  حالت توقف می 

 . شوند، فهرست کردرکود یا متالطم مرتکب می 
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ها جهت حفظ مزیت رقابتی  کند که توانایی نوآوری پایدار، یکی از معدود روش این فهرست به مدیریت یادآوری می 

از رقبا است، مگ  ایو جدا کردن خود  با قیمت رقابته  کنر  با  . کند    شرکت واقعا بخواهد  ده اشتباه بزرگ در رابطه 

 : تواند در دوره تالطم و آشوب مرتکب شودنوآوری که شرکتی می 

 اخراج کارکنان ماهر  •

 های فناوری کاهش هزینه  •

 کاهش ریسك  •

 توقف توسعه محصوالت جدید  •

 دیران عامل رشدگرا کنند م نیایگزها را جعامل کاهنده هزینه مدیره که مدیران اجازه هیات •

 ی از جهانی شدننشینعقب •

 اجازه مدیران عامل برای تغییر نوآوری به عنوان راهبرد کلیدی •

 تغییر معیارهای عملکرد  •

 مراتب به جای همکاریتقویت سلسله  •

 ( 2010،   و دیگران  )کاس   نشینی به درون شرکت عقب •

گریزند، در  ریسك   هایی کهتر خواهند شد، اما بنگاهراکفظه ها محاطبیعی است که هنگام محدودیت، بودجه شرکت 

سرمایه  جدید  محصول  نمی توسعه  نمی گذاری  قرار  مدنظر  را  همکاری  به  نیاز  بنابراین  و  نتیجه  کنند  در  و  دهند 

ه  هایی ک از طرف دیگر، شرکت  .شودها دشوار می گردد، رقابت کردن برای آن هنگامی که بازار به رشد و رونق برمی 

کنند، موقع رکود و بحران نیز به کسب درآمد خود  گذاری می سرمایه سعه محصول جدید  یق و توسعه، و توتحق   در

 .ادامه خواهند داد

ترین  ها فقط به کسب درآمد ادامه نخواهند داد، بلکه برندگانی هستند که همواره از دشوار در حقیقت، این شرکت 

با موفقیت خارج می  اقتصادی  از نظر عر یبرقو ت  شوند شرایط  بر رقبای خود  یا خدمت جدید ا همواره  ضه محصول 

 . (2013، و دیگران )کندی  کنند غلبه می 

تواند در طول دوره تالطم انجام دهد، پذیرش تفکر دوره دشوار است. در  یکی از اقدامات کلیدی که هر شرکتی می 

ا مقصر  ر، افراد محیط اقتصادی نامطلوب رکاوکسب   شوند. با دشوار شدن نتایجها حاکم می های دشوار، عملگرادوره 

ها راه برنده شدن، استفاده از  ن ت د.افتنترین شرایط نیز بعضی از رقبا از دیگران جلو می دانند. اما حتی در سخت می 

ای اتخاذ نمایید که به شرکت و محصوالت شما شانس بقا و حتی رشد و  تصمیمات عملی و متفکرانه  :ها استفرصت

   . (2011و دیگران،  )تراواتاناونگ د دهمی   ارش رگست

 مفهوم شدت رقابت   3-3-2

رقابت، به معنای تالشی است که مجموعه رقبای حاضر در یك صنعت، جهت تحت فشار قرار دادن یکدیگر به کار 

دمات  مق هبی ب میگیرند و در این مسیر، هر یك از رقبا حداکثر توان و استعداد خود را در جهت بقا در میدان و دستیا
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ماید.عواملی مانند ماهیت رقابت در سطح کالن و نیز راهبردهای اداره شرکت، تاثیر  رشد و توسعه اتی اعمال می ن

 . (1391 )رضایی و عازم،  بسزایی بر میزان رقابت پذیری دارند 

ت به  ابقرشدت  شرایط بازار ماهیت و شدت رقابت را شکل داده و پویایی های صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد.

داد زیاد رقبا در بازار و فقدان فرصت های رشد، رقابت بسیار شدید است اشاره می  موقعیتی که به دلیل وجود تع

کند. در صورت نبود یا وجود رقابت اندک، ممکن است سازمان از عملکرد مناسبی برخوردار باشد زیرا ممکن است 

باشند.د شرکت  محصوالت  مصرف  از  ناگزیر  حامشتریان  اک   یلر  مشتریان  شدید  رقابت  شرایط  در  های  ه  گزینه  ز 

تجزیه و   به  قادر  و سازمانی که  بنگاه داشته  اساسی در عملکرد  تاثیر  نتیجه شدت رقابت  در  برخوردارند.  متعددی 

 . (2006)منگو و آو،  تحلیل رقبا نباشد عرصه را به رقبا واگذار خواهد کرد 

ایش داده، عمر تولید محصول  افز  کت ها محدوده محصوالت خود راشر  باغل  هر چقدر شدت رقابت بازار افزایش یابد 

خود را کاهش می دهند، کانالهای جدید توزیع کاال به وجود امده و حساسیت بازار افزایش می یابد برای وفق با این  

شدت    . (2012،  وو)   شرایط شرکت ها استراتژی هایی شامل تنوع محصوالت، خدمات و قیمت ها را اعمال می کنند 

برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره    رقابت به توانایی و تمایل رقبا

دارد. شدت رقابت سبب شده که شرکت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ آن را از  

 . (1389 دارایی، و   یشکوه)کیوان  الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند 

یك شرکت در هر دوی انگیزه ها و چالش ها   ك عامل کلیدی زیست محیطی فراهم می کند کهرقابت در بازار ی

تعدادی از محققان استدالل کرده اند که با تشدید رقابت در بازار تولید انگیزه های خارجی با هم    .همکاری کنند 

در  وقتی  مثال  عنوان  کنند.به  می  ش ر  ر اباز  همکاری  به  شرکت  عملکرد  شود  تشدید  اقدامات  قابت  تاثیر  تحت  دت 

 . (2012)وو،  انجام شده توسط رقبا می شود

 بازاریابی   قابلیت   سنجش   4-3-2

  توجه  مورد بازاریابی  در  رقابتی مزیت  برای ایجاد  کلیدی  میانجی  یك   و  مناسب  راهبرد  یك   عنوان  به  بازاریابی  قابلیت

دی)آکدنیز    است  گرفته  قرار آغازین   (.2010،  انرگ و    عنوان   به  را   بازاریابی  قابلیت  مفهوم  حوزه،   این   در  مطالعات 

)مریلیس   دادند  می  قرار   سنجش  و  بررسی  مورد   توزیع   و   تبلیغات  مانند  میانی سطح  در   بازاریابی  های   فعالیت   مجموع 

  توسعه   جمله  از   دیگری  های  مؤلفه   با   د جدی  نسبتاً  مفهوم   یك   عنوان   به   بازاریابی  قابلیت(. اما امروزه  2011و دیگران،  

  توانایی   بازار،  اطالعات  مدیریت  توزیع،  های  کانال  مدیریت  گذاری،  قیمت  جدید،  خدمات  و  محصول  ارائه  ل، محصو

  و   بنتیرال  زمینه،  این   در  .گیرد  می  قرار  سنجش  مورد   موارد  سایر  و  بازاریابی  ریزی  برنامه  بازاریابی،  راهبرد   ایجاد  برای

 قالب  در را بازاریابی قابلیت سنجش اقتصادی، جدید  ایه شناسی روش  مبنای بر خود پژوهش  در (  2010)  دیگران

 : اند  داده قرار  نظر  مد   زیر  رویکرد سه

 .است مشتری   /کننده   مصرف بر شرکت تمرکز   برای اساسی ابزار  یك دهنده  نشان بازاریابی قابلیت  اول؛  رویکرد  -1

 دارد.   تمرکز سازمان ابع نم  بر بازاریابی قابلیت دوم؛  رویکرد  -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .دارد اشاره ها آن  بین تمایز و  راهبردی  حلهای راه به بازاریابی قابلیت  رویکرد  این در  سوم؛ رویکرد -3

  دسته   چهار  به  توان  می  را  بازاریابی  قابلیت  که  دارند   تأکید (    1994)    دی   از   نقل  به(  1391)  همکاران  و  پور  حاجی

  متمایز رقبا    از  را   خود   عرضه   که   دهد   می  اجازه   سازمان   به  قابلیت   این   که   نی وربی  -درونی  قابلیت(  1:  کرد  تقسیم 

  نحو  به   دهند   می  اجازه   ها  سازمان  به   که   درونی   -بیرونی  قابلیت(  2  دارد؛   نگه  پایین  را   خود   های   هزینه   و  کرده 

  فراهم   ها  سازمان  برای  را  نامکا  این  که  بازاریابی  قابلیت(  3  باشند؛  مشتریان  نیازهای  در  تغییرات  پاسخگوی  بهتری

  که   اطالعات  فناوری   قابلیت(  4  ؛نمایند   کسب   را   مختلفی   مزایای  بازاریابی  های   برنامه   اثربخش  اجرای   اب  که   نماید   می

  ترویج   ای  وظیفه   های   بخش  همه   میان   در   را  بازار  اثربخش  اطالعات  هستند   قادر  قابلیت  این  از   استفاده  با  ها  سازمان

 .دهند 

) و مورگان و ( 2005) مورگان و ورهایس:  زاریابیاب هایقابلیت   ابعاد های مؤلفه (2009دیگران  قابلیت   های 

 :شده است پرداخته ابعاد از یك هر تبیین به ادامه در که کرده اند  تقسیم بعد  هفت به را بازاریابی

 ری،اذ گمت  یق(.  2009  )چه،  است محصول ارزش  از مشتری و فروشنده درک دهنده نشان قیمت، :قیمت گذاری

 از  سریعتر نسبتاً می تواند  قیمت گذاری تصمیمات که نحوی به است،  بازاریابی هایقابلیت  عنصر انعطاف پذیرترین

 و ارزشیابی  دیگر، سوی از(.  2005،  کاستیس)آولونایتیس و    شود پیاده سازی بازاریابی قابلیت های  عناصر سایر

می   که می روند  شمار به کار و کسب فعالیت های یك نیرس تحسا و دشوارترین جمله از محصوالت قیمت گذاری

کار کسب مالی و مشتری عملکرد بر توجهی قابل تأثیر از توانند  دیگران، باشند )شافعی برخوردار و   (.1393 و 

 بهباشد.    می شرکت فروش  از مطلوب سود آوردن دست به راهبرد  گذاری، قیمت معتقدند (  2010دیگران ) و آکدنیز

 و  فعلی سود نمودن بیشینه با بهینه قیمت پایداری و ثبات ،گذاری  قیمت  راهبرد  هدف گفت توان  می  ،دیگر عبارت

 (. 2010)الکساندر و جین ماری،  باشد  می فروش  واحدهای تعداد افزایش

 روط به  که  شود می  محسوب بازاریابی های قابلیت های مؤلفه اصلی ترین از یکی ارتباطات مؤلفه :بازاریابی ارتباطات

 از )تبلیغات   مدیریت تبلیغاتی مناسب، های برنامه اجرای و تدوین شامل و داشته قرار مشتریان با ارتباط  در مستقیم

ارتباط  و مناسب عمومی روابط  داشتن ،(تبلیغات محتوای و زمان مکان، نظر  گرفتن و مشتریان با مؤثر برقراری 

)لو ها آن  بازخوردهای و نظرات واقع، (2006  دانتو،  و  می شود  در  می   مؤلفه این یق طر از کار و کسب مدیران . 

 (. 2003کنند )ویراواردنا،   استفاده  آنان  انتظارات و شناخت نظرات و مشتریان به ارزش  درک مدیریت برای توانند 

 ندگانکن زیعوت با کارا و مؤثر ارتباط به منجر بازاریابی قابلیت اصلی ابعاد از دیگر یکی عنوان به توزیع مؤلفه :توزیع

 به را توزیع مؤلفه برخی محققان زمینه، این در (.1384 خائف الهی، و لت آبادیمی شود )رضایی دو  مشتریان و

 مهمترین جمله از کاال، فروش  و شبکه توزیع درباره تصمیم گیری که  معتقدند  و می دانند  شرکت یك نبض عنوان

 گذارد  می یممستق تأثیر بازاریابی تصمیمات سایر  رب و داشته قرار کارها و کسب روی فرا که است تصمیماتی

 اثربخش و کارا صورت به که توزیع های  کانال حفظ  عنوان به توزیع، مؤلفه(. در واقع  2010)الکساندر و جین ماری،  

 و(  2010دیگران،   و می شود )آکدنیز  تعریف  می دهند،  تحویل  خدمات  و  کاال  نهایی،  کنندگان  مصرف و مشتریان به

عاملین  بهترین حفظ  و جذب  فروش،  نمایندگی های و محصوالت عتوزی عاملین  با  مناسب ارتباط  قراریرب ملاش 
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 فروش  و نمایندگی های محصوالت توزیع عاملین از خدماتی پشتیبانی و فروش  نمایندگی های و محصوالت توزیع

 (. 2005ایس و مورگان، همی گردد )ور

 در  کنندگان  مصرف  نیازهای تحلیل از  حاکی بازاریابی یزیر  برنامه  و تاقتحقی :بازاریابی ریزی  برنامه  و  تحقیقات

 ریزی   برنامه  و تحقیقات واقع،(. در  1393  حسینی،  و محمدی)  است جدید  خدمات و محصوالت پیشنهاد جهت

است   رازبا و شرکت منابع از بهینه  استفاده  و  بازاریابی راهبرد خلق در کارها و کسب توانایی دهنده نشان بازاریابی

 با آشنایی همچون مختلفی های  قابلیت روی بر بازاریابی ریزی   برنامه و تحقیقات لفهمؤ(.  2010)آکدنیز و دیگران،  

 بازاریابی ریزی  برنامه ،رقبا ضعف و قوت نقاط و مشتریان های  خواسته  و نیازها شناخت منظور به بازاریابی تحقیقات

 به که دارد تمرکز تر  مناسب ریابی بازا برای خالقانه راهبردهای و ها  ش ور عهتوس  و هدف  بازارهای اثربخش انتخاب و

(. در این باره  2009)مورگان و دیگران،  شود می کارها  و کسب  مشتری عملکرد بهبود به منجر ها آنمؤثر  کارگیری

  برنامه  و  قاتی قتح  تقابلی که دارند   می  بیان (2003) ویراواردنا نقل به (1384) الهی  خائف و آبادی  دولت  رضایی

 در رقبا وسیله به شده ارائه خدمات و کاالها بررسی و مشتریان پنهان و آشکار نیازهای شناخت برای بازاریابی ریزی

 .دارد حیاتی کاربرد کارها و کسب

 از متمایز محصولی ایجاد در کار و کسب توانایی ها دهنده نشان متمایز محصول تولید  مؤلفه  متمایز: محصول تولید 

 کننده ایجاد قابلیت این قیقت،(. در ح 1393 حسینی، و محمدی)  است غیره و خدمات تصویر، قیمت، کیفیت، رظن

 و حاجیپور)  کنند  تولید  را باالتر عملکرد  با محصولی تا دهد   می  اجازه ها  شرکت به  که است قوی برند  تصویر

 متمایز محصول تولید  قابلیت که  دهد   ی م اننش پرشماری  تحقیقات  های یافته ، خصوص این در (.  1391همکاران،

 های خواسته و نیازها با جدید  محصوالت تولید  انطباق افزایش محصوالت،  کیفیت  بهبود به منجر کارها و کسب در

؛ چن  2005ایس و مورگان،  ه)ور  شود می جدید  محصوالت تولید  روی بر موقع به گذاری سرمایهو   بازار و مشتریان

 (. 2009گران، دی  و گان ؛ مور2012و تیتسو،  

 افزایش باعث توزیع سیستم در  محصول تزریق و فروش  پیشبرد عملیات افزایش طریق از فروش  قابلیت فروش:

هدف با کار و کسب ارتباط برقراری  برای را الزم زمینه و شده بازار سهم و فروش  سازد   فراهم بازارهای  می 

 عنوان به روش ف قابلیت که دارند   تأکید  (2009) نارگ دی و ورهایس زمینه، این (. در1393   حسینی، و )محمدی

 های روند  تحلیل و تجزیه فروش، عملیات برای تسهیل مذاکره فنون و اصول با را کارها و کسب کلیدی، عامل یك

 به می سازد. آشنا فروش  مناطق و  زمان  انتخاب نظر از ویژه به فروش محصوالت  و  توزیع مدیریت و  گذشته فروش 

 ابزار یك عنوان به می توان را فروش  قابلیت می کنند، یح تصر (2010)  دیگران  آکدنیز و که طور نهما حال، هر

 نظر  در مشتریان خواسته های و نظرات اعمال جهت در فعالیتی  و بازار در رقابتی مزیت دستیابی به برای اساسی

 گرفت. 

 ( که2010، )آکدنیز و دیگران است توسعه تحقق به یابیبازار راهبرد تبدیل فرآیند  بازاریابی اجرای بازاریابی: اجرای

 مناسب اجرای و بازاریابی منابع بهینه تخصیص  بازاریابی، مختلف های شیوه و راهبردها اجرای در را کارها و کسب
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 میکند  کمك برتر مالی عملکرد  به  رسیدن نهایت، در  و باالتر  مشتری عملکرد به دستیابی جهت بازاریابی های   برنامه

 (. 2005س و مورگان، یاه)ور

 : دوسوتوانی بخش چهارم   2-4

 مقدمه 

، موجـب توجـه   اقتصادی و اجتماعی  نیاز به رشد بشر و توسعه در زمینه های  و  بازارهای رقابتی  به وجود آمدن 

بسیاری از شرکت های تـازه تاسـیس بعـد از    .خـاص جوامع و به ویژه سازمان ها به عملکرد شرکت ها شده است

امروزه با    .ط عمر بزرگ ترین شرکت های دنیا نیز بسیار پایین استمتوس   .ـت خورده و از بین می روند شکس  ـدتیم

ها در معرض تحول و دگرگونی  توجه به توسعه و تنوع محصوالت شرکت ها و نیز رقابت شدید میان آنها ، شرکت  

و کشف  در استفاده از قابلیت های موجود  ن  امساز  موفقیـت نهـایی و حتـی گاهی بقای سازمان ها به توانایی،  بـوده

سازمان های تولیدی باید به اندازه    .فرصت های جدید است تا بتوانـد نـوعی مزیت رقابتی برای سازمان خلق کند 

و محیط    کافی انعطاف پذیر باشند تا هم تهدیدات غیر قابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن

ای متناسب شدن با محیط پر تالطم کسب و کار در جهت دوسـو تـوانی سـازمانی بـر.  ننـد ک  ت یمدیربی ثبات را  

دست یابی و رسیدن به دوسو توانی    .یکی از چالش هـای اساسـی فـراروی مـدیران امروز است  ،حفظ مزیت رقابتی

پیچیده و دشوار است اینکـه چـه چیـزی حرکـت دهنده    .سازمانی  توان شدن  ب  ناسازمبنابراین درک  رای دوسو 

له مهم تبدیل شده است و شناسـایی عوامـل مـوثر بـر دوسـو تـوان کردن شرکت های تولیدی ،  است به یك مسئ

ایجاد خواهد کرد  اقتصادی کشور  رشد  در  نقش حیاتی  بهبود عملکرد  و دیگران،    برای  و    اریلی (.  1394)ممبینی 

به اعتقاد آنها این امیـدواری    .ی را مطرح کردند و توانی سازماندوس   ظریهاولین کسانی بودند که ن(،  2004)  تاشمن

وجـود دارد کـه سـازمان های دوسو توان عملکرد بهتری داشته باشند و ساختارهای سازمانی را که به ایجاد دوسو  

در  ه  د ش جام  در سال های اخیر مفهوم دوسو توانی سازمانی در پژوهش های ان  .توانی کمك می کند تشریح کننـد 

در یك تحقیق بنیادی دوسو توانی در موضوعاتی همانند    .جـه قـرار گرفته استخصوص سـازمان بیشـتر مـورد تو

کری و دیگر موضوعات به کار  فراهبرد ، شبکه ها ، توسعه محصول جدیـد ، فنـاوری ، توسعه نرم افزار ، سرمایه  

 (. 1393)مرادی و دیگران،   گرفته شده است

 سازمانی   انی و ت   سو دو   تعریف 

  و   چیرگـی  معنـای  بـه (  Dexterity)   و   دو سمت  معنـای  به(  Ambi)   التین  واژه  دو  زا  توانی   دوسو ریشه کلمه  

روانشناسی دوسو توانی را به عنوان مهارت کار کردن با دو دست تعریف کرده اند.    در  .است  شده   تشکیل  مهـارت

  توان دوسو  افرادی   ، ند باش   می  دارا   را  مساوی   هـای  مهـارت  اب  خود   دست  دو   هر  از  استفاده   توانایی یعنی افرادی که  

  یادگیری   ادبیات  در (  1991)  مارچ   و   ( 1976)دانکـن  توسـط   بـار  اولـین  بـرای   توانی  دوسو  مفهوم   .شوند   می   نامیده

  طرح   د دارن  اکتشاف  یا   و  برداری  بهـره   هـای  توانـایی  بـر  تمرکز  به  تمایل  ها  شرکت   مشاهداتی که   مبنای   بر  سازمانی

  طریق   از  نمونه  برای  بهتـر  کـارایی  بـه  رسـیدن  ،   گرا  بردار  بهره  های   شرکت  هدف  که  حالی   در  است.  شده  ریزی

  از   سازمان  در  پـذیری  انعطـاف  ایجـاد  گـرا   اکتشـاف  هـای  شرکت  هدف   است،  سازی  عادی   و   تولید   روی  بر   تمرکز
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  نیاز   بر  انی تو  دوسو  تعریف   در  (،1976)  . دانکن(2004،  )گیبسن و دیگران  است  یادگیری  به  باز  رویکرد  یك  طریق

 (.2006)گوبتا و دیگران،   دارد  تمرکز   نـوآوری مـدیریت بـرای دوگانـه  سـاختاری ترتیبـات توسعه  جهت ها سازمان

(    دوگانـه   سـاختارهای)  توصـیف  برای   راهی  عنوان   به   دانکن  رابرت   توسط   بار   نخستین   سازمانی   توانی   دوسو   اصطالح 

  متفـاوتی   و   مشـخص   هـای  فعالیـت  کـه   نـوآوری   اجرای   و   اندازی  راه   برای   ها  سازمان  وی،  نظر  از   .گردید   ح مطـر

  ردیف   هم   در  سازمان  توانایی  عنوان  به  را  سازمانی  توانیدوسو  دانکن.  هستند   دوگانه  ساختارهای   نیازمنـد   دارنـد،

  کـرده   یسـاز  مفهوم   زمان  یك  در   محیطی   راتییتغ  با  انطباق  خوبی  به  امروز   کار  و  کسب  تقاضـاهای  مدیریت  سازی

  مرتبط  کتاب و(  1996) کالیفرنیا  در مدیریت نقد  مقاله در  اوریلی چارلز و توشمان مایـك بعـد، سـال بیسـت. اسـت

  را   انقالبی   تغییر  و   تکاملی   تغییر  فرآیند   دو   هر  توانند   می  ها  سازمان  چگونـه   اینکه   بر   تمرکز  با   ،(  1997)  آن  با

گوپتا،  )برکی  برگزیدند   را  مفهوم  این   کنند   یتمدیر و    که   شود   می   استدالل  پژوهش  ادبیات  مرور   با  (.2013نشاو 

  منعکس   بلکه   کند   نمی  منعکس  را  مـدیریتی   هـای  فعالیـت  سـازمانی  ادبیات  در   توانی  دوسو   اصطالح  از   استفاده

  اهیر»  دهند   می   انجام   مدیران  کـه   باشـد   « چیزی »  که   آن  جای   به   دیگر،   بیان   به .  است  مدیریتی   های   توانایی   کننده 

  ها،  سازمان  از  بسیاری   حقیقت  (. در2013)تورنر و دیگران،    دهند   می  انجام  که  است  چیزی  آن  به  «نگرش   برای

  مـی   بکـار  هسـتند،  مختلف  مدیریتی   های  قابلیت  و  زمانی  افق   شامل  که  هایی  فعالیت  مدیریت   برای  را  توانی  دوسو

 (. 2013 ا،پتگو و  وبرکینشا) گیرنـد 

  دوسـو   کلـی   مفهـوم   اگرچه .  کنند   می   استفاده  سازمانی   توانی  دوسو   سازی   مفهوم   برای  وتی متفا  تعاریف   از  محققان 

  یك   ایجاد  از  مانع  معانی،  گستره  اما  باشد،  می  همزمان  طور  به  مختلف  چیز   دو  پیگیری  در  سازمان  توانایی  تـوانی،

 (. 2009)کائو و دیگران،   است شده اتبیاد در سازمانی توانی دوسو از  منسجم تعریـف

 مدت   کوتاه   اهداف  بین   تعادل   که   است  برداری   بهره   و   اکتشاف  بین   دوگانه  گیری   جهت  یك   حقیقت،   در  توانی   دوسو 

 .(2012)گدالویك و دیگران،   شود می سازمان عملکرد  بهبود به منجر و  کند   می تسهیل  سازمان در  را مدت  بلنـد  و

 ی توان   دوسو   ابعاد 

  از  برداری   بهره  بعد؛  دو  هر  در   که  است  توان  دوسو  سازمانی  که  تاس   این   توانی  دوسو   ادبیات  در  کلی  قافتو

  توانی،  سو   دو   به   رسیدن  اینکه   و   باشد   توانمند   جدید   های  شایستگی   کشف  همچنین  و   موجود   هـای  شایسـتگی

  خصوص   در   توجهی   قابل  ابهام  هنوز  اام.  د هد  افزایش  را   خود  رقابتی   مزیت   و   عملکرد  تـا  سـازد  می   قادر   را  سازمانی

 (. 2009، سیمسك و دیگران، 2009 ،  دیگران  و  کائو)  دارد وجـود تـوانی   دوسو  سازی فهوم م

  فعالیت   دو   این   که   بود   معتقد   کرد،   مطرح   را   برداری   بهره   و   اکتشاف   مفهوم   بار   اولین   1991  سال   در   مارچ   که   زمانی

  غیـر   بـرداری   بهـره  و اکتشاف  بین   تعامل   ،   نگرش   این   در .  شوند   گرفته   ر نظ  در  پیوستار  یك   انتهای   دو  عنوان  بـه  باید 

  بـین   مناسـب  تعادل  یك   به  رسیدن  منظور   به  را  تعامل   این   سازمانی  توانی   دوسو  و   شود  می   تصور   اجتنـاب  قابـل

  دو   عنوان  به  ار  افاکتش  و   برداری  بهره(  2006)   همکاران  و  گوپتا  اما  کند؛  می  مدیریت  اکتشـاف  و  بـرداری   بهـره

 سطح   باالترین   همزمان   پیگیری  در   سازمان   ظرفیت   بر   توانی  دوسو   دیدگاه،   این  در .  گرفتنـد   نظـر  در   مستقل   فعالیت
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  تك  توانی   دوسو   سازه   محققان   ،   اساس   این   (. بر 2009  ،   دیگران   و   )کائو   کنـد   مـی   تاکیـد   اکتشاف   و  برداری   بهره

 . (2009ان، )سیمسك و دیگر کردنـد  تفکیـك  بـی«ی کرت  ـد تعادلی« و »بع »بعد  دوبعد   به را بعدی

 توانی   دوسو   تعادلی   بعد 

  بهـره   و   اکتشـاف  هـای   فعالیـت  بـین  نسبی   تعادل   یك   سوی   به   سازمانی  گیری   جهت  با   توانی   دوسو  تعادلی   بعد 

 هستند   قضنامت  تفعالی  دو  برداری  بهره  و  اکتشاف  اختالف  مطلق  قدر  رویکرد،   این  در.  باشد   می  ارتباط   در  بـرداری

  و   کائو) دهند    می   سوق   متفاوت  اهداف   سوی   به   را   سازمان  و   کنند   می   رقابت  یکدیگر  منابع   از   اسـتفاده   در   کـه 

  برای   شایسته  و   مناسب  تعادل  یك  به  یابی   دست  و   رسیدن  که  کنـد   مـی   اسـتدالل(  1991)  مارچ (.  2009  دیگران،

  و   اکتشاف   بین   دل تعا  ایجاد   دنبال  به   محققان   نتیجه  رد   (.2013)جانی و دیگران،    است  ضروری  سازمان   ماندن   زنده

  و   هستند   محدودی  داخلی  منـابع  دارای   که   های  سازمان  مخصوصا.  هستند   توانی   دوسو  به   رسیدن   برای  برداری  بهره

  بهره   و   اکتشاف   هـای   فعالیـت  بـین  تعـادل   بـه   بیشـتری   احتمال  به   دارند،   خارجی   منابع  به   ضعیفی  دسترسی   یا

برکینشاو،  )  هستند   مند ازنی  اریبرد و    کنترل   طریق   از  برتر   عملکرد  به  رسیدن  به  منجر  تعادل  این(.  2008ریچ 

  یـابی  دسـت  هـا،  سـازمان  روی  پیش  اساسی  مشکل  و  ها  نگرانی  از  یکی .  شود  می   عملکرد  ریسك  یافتـه  سـاختار

  احتمال   به   باشد،  داشته   تاکید   اف تشاک  ز ا  بیشتر   برداری   بهره   بر   سازمان   یك   که   هنگامی.  اسـت  تعـادل   ایـن   بـه

  مدت   کوتاه  های  موفقیت  از  چه   اگر  هایی  سازمان  چنین.  گیرد  می   قرار  شدن  منسـوخ  خطـر  معرض  در  شتریبی

  در .  باشند   ناپایدار  تکنولوژی   و   بازار   تغییرات  با  مواجه   در   است  ممکن  هـا  موفقیـت  ایـن  امـا  شـوند،   مـی  مند   بهره

  های   فعالیت   مناسب   بازده   عدم  خطر   با   کند،   می   تمرکز  بـرداری  بهره   از   بیشتر  افتشاک  ر ب  که   سازمانی  مقابل، 

 (.2009)کائو و دیگران،  شود  می  روبرو آزمایش  و  جستجو

 توانی   دوسو   ترکیبی   بعد 

  در   برداری  بهره  و  اکتشاف  های  فعالیت  گیری  اندازه  ترکیب  در  سازمان  گیری  جهت  با  توانی  سو  دو  ترکیبی  بعد 

 این  بر   مبتنی   است،   شده   ساخته  تعادلی   رویکرد   مبنای   بر   یبی ترک  رویکرد (.  2009سیمسك و دیگران،  )  است   ارتباط

  می  منتج   اکتشاف   و   برداری   بهره  سطح  باالترین   به  یابی  دست  طریق   از   توانی  دوسو   منفعت  بیشترین   که   پیشنهاد

  های   فرصت   که  است   باالیی  سطح  در   ی انزم  تا   فعلی   عملکرد  وری   بهـره   کـه   اسـت  ایـن  بیـانگر  موضوع   این .  شود

  شود   می   میسر   وابستگی   منفی   اثرات   و  فیزیکی   جبر  بـروز  از   مـانع   امر   این   شوند،   شناخته  باالیی  سطح   در   نیز  جدید 

  اساس .  است  برداری  بهره  در  اکتشـاف   حاصلضـرب  برابر  توانی  دوسو  نمره  ،  رویکرد   این  در (.  2013)جانی و دیگران،  

  از  توانند   می  بلکه   نیسـتند   رقابـت  در   یکدیگر  با  لزوما   برداری  بهره   و   اکتشاف   فرآیندهای  که   تاس   ن ای  بر   رویکرد  این

  بهره   مثبت   اثـرات  موضـوع،   این  با  مرتبط   دالیل  جمله  از.  باشند   دیگری  برای  اهرمی  یك  هر  و  کنند   حمایت  یکدیگر

  کشـف   در   را   سازمان   اثربخشی  تواند   ی م   لباغ  برداری   بهره   های   فعالیت  از   باالیی   درجه.  است  اکتشاف  بر   برداری 

  ایـن   تـوان  می  را  علت.  بخشد   بهبود  جدید   های  بازار  و  محصوالت  از  حمایت  در  منابع  توسعه  در  و  جدید   انشد

  منابع،   دارد،   قرار   آن   در   که   جایی  عمیق   درک   به   را   مدیریت  موجود   منابع   و   دانش  از  مکرر   استفاده   کـه   دانسـت

  دست   به   منجر  اکتشاف   و   برداری   بهره   واقع  در .  (2009)کائو و دیگران،   کند   می  ویقشت جود وم  دانـش   و  هـا  قابلیـت
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  به   نسبت  عملکرد  نتایج  رویکرد  این  اساس   بر  همچنین.  شود  می  سـازمان  در  توانی  دوسو  از  باالیی  سطح  به  یابی

  سازمان   (. 2008نشاو،  کیو بر)ریچ    است  تر  قوی  کند،   مـی  تمرکـز  تـوانی   دوسـو   تعادلی   بعد   بر   سازمان  که   زمانی

  بـه   احتمال بیشـتری  با  ها  سازمان  سایر  به  نسبت  کنند،  می   تاکید   توانی  دوسو  ترکیبی  یا  و  تعادلی  د بع  بر  که  هایی

  فشار   تحت  که  هایی  سازمان  برای   توانی  دوسو  تعادلی  بعد   (.1994وشال و بارتلت،  گیابند )  می  دست  برتر  عملکرد

  منابع   به   بیشتری  دسترسی  که  هایی  سازمان  برای  توانی  دوسو  ترکیبی  بعد   ابل،قم   در.  باشـد   می  مفید   هستند   منابع

  دست   به   جهت  موجود   منابع   کامل   کارگیری   به   با  هم   تواند   می   افزایی   هم  اثر   صـورت  این   در.  است  سودمند   دارند 

  رویکرد   دو   ین ابربنا شود؛  حاصل  موجود   منابع   با  جدید   دانش  کامل   ادغام   طریق   از   هم  و  جدید   های   قابلیت  آوردن

  شوند   ترکیب   هم   با   توانی   دوسو  کامل   پتانسیل  به   رسیدن  جهـت  یکپارچـه   هـای   تالش   با  توانند   می   متفاوت 

 (. 2009  دیگران،  و سیمسك)

 توانی   دوسو   انواع 

.  ودشـ  مـی  منجر  را   توانی  دوسو مختلف   انواع   بین   تمایز لزوما  برداری،   بهره   و   اکتشاف   بین  های   تنش  تحلیل   و  تجزیه 

  دوسو   متداول   نوع  سه(  2013)  تاشمن  و  اوریلی  است  شده  ارائه   توانی  دوسو  انواع  از  مختلفی  های   بندی  هـتدس 

  و   اکتشاف   همزمان   پیگیری  طریق  از   ساختاری  توانی  دوسو.  کردند   معرفی  را  ای  زمینه   و  متوالی   سـاختاری،  تـوانی

  فرآیندها،   رها،ساختا  دارای   ها  واحد   زیر   این   که   دو ش   می   د ایجا  جداگانه   های   واحد   زیر  از   اسـتفاده  با   و  برداری   بهره

  یا   شده  گذاری  نشانه  تغییرات طریق  از  سازمان  متوالی،  حالت  در.  هستند   مجزا  های  فرهنگ  و  ها،  سیستم  ها،  مشوق

  ش تال  ای  زمینه  توانی  دوسو  در .  شود  می  توان  دوسو  خود،  متوالی  فرآیندهای  و  سـاختارها  در  تغییر  دیگر،  عبارت  به

  عنوان   به  و  شود  حل  سازمانی  بافت  بر   مبتنی  و   افراد   طریق  از   برداری  ره بهـ  و  اکتشـاف  بـین   تـنش  تـا  شـود  یـم

 ( 2013)جانی و دیگران،  است شده تعریف   سازگاری و  سازی ردیف   هم همزمان پیگیری در  رفتاری ظرفیت

  سـه   کـه.  کرد  معرفی  را   نوآوری  و   ،ی ا  ینهمز  متوالی،   ساختاری،  توانی  دوسو  نوع  چهار  2012  سال  در   نیز   کورتمان

  دسـته   ایـن   در   نـوآوری   تـوانی  دوسو . است  توشمان   و  اوریلی  بندی   تقسیم  مشابه   ای   زمینه   و  متوالی  ساختاری،  نـوع 

  و   ای   زمینه   توانی   دوسو   که   کند   می   بیان   وی .  دارد  اشاره  ناپیوسته  و  افزایشی  نوآوری   همزمان   پیگیری   بـر   بنـدی

گذاری ( تفکیك نمی شوند بلکه در یك واحد سازمانی به   فیزیکی و یا چرخشی ) تعادل نشانه   ی ها  روش   به  نوآوری

در بررسی دیگر، بر اساس دو مفهوم متفاوت ساختار و    ( 1996)تاشمن و دیگران، طور همزمـان پیگیـری مـی شوند  

بعد ساختاری بر اساس   .ه گردید ئ ارس( ا)معکو و متقابل زمان ، چهار نوع دوسو تـوانی تفکیکـی، متـوازن، چرخشی

تامپسونتما مـی کند (  1967) یزات  تاکیـد  مفهـوم  این  سازمانی    بر  واحد  سازمانی درون یك  توانی  دوسو  آیا  که 

نیـز، تمـایز بـ یا خیر. ماهیت زمـانی  یابد  نیازمستقل تحقق می  از  ین قابلیت های سازمانی مورد  ، جهت حمایت 

یی بهـره برداری و اکتشاف در نقاط مختلف زمان  بجـازامـات مـورد نیـاز بـرای جاالن  چنـی پیگیری و اکتشاف و هم

 (. 2009  دیگران،  و سیمسك)را تصویر سازی می کند 

  متوازن   نی ا ستو   دو 

  ؛   است   آور  چالش   ذاتی  طور   به  مجزا  سازمانی  واحد   كی  داخل  در   متوازن  اکتشاف   و   برداری  بهره   همزمان   پیگیری
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  بخـش  غیـاب  در.  شـود  می  تناقضات  و  ها  گویی   خالف  ،  ها   تعارض  به  منجر  پنهان  منابع  ایرب  تیرقاب  هـر  چـون

  یـك   جایگـاه  و   سیستم   ساختار،  فرهنگ،   نظر   از   عملیاتی  و  راهبردی   های   فعالیت   پیشرفت  پیگیـری  هـا،  بنـدی

  متوازن   توانی   دوسو  که  ستین   آور   تعجب   بنابراین  کند؛   می تنش   ایجاد  اعضا  یکپارچه  هـای  توانـایی روی  بـر  پـاداش 

بارتلت،  گ)  باشد   سـازمانی  زمینـه  و   فرهنگ   ادبیات   در و    بیرکین   گیبسون  وسیله   به   سازمانی   زمینه  (. 1994وشال 

  را   فردی   سطوح  رفتاری   باورهای  و  فرآینـد   سیسـتم،   کـه  فرهنگـی   از  ای   رویه   سطح  یك   عنوان  به  (،2004)  شاو

  در   اکتشاف  و  برداری  بهـره  از   بمطلو  تعادل   و   حفظ   که   معتقدند   آنها  عق وا  رد.  است  شده   بیان  کند،   می   توصیف

  که   کند   می   تشـویق   را   افراد   که   است   توانمندی   فرآیندهای  از   مجموعه   یك  ساخت  مستلزم  مجزا،   واحد   یك   داخل

  هب د.  کنن  گیری  تصمیم  اکتشاف  و  برداری  بهره  برای  متعارض  تقاضاهای  بین  وقت  تقسیم  چگونگی  درباره  خودشات

  گیبسن )  دارند   تمرکز   ای   زمینه   و   رفتاری   توضیح   روی   بر   متوازن   توانی   دوسو   به   مربوط   و  موجود   تحقیقات  کلی   طور

 .( 2004 ،  دیگران  و

  توانند   می   انسانی  منابع   های  شیوه  و  تیم  بر  مبتنی   ساختار  همچون  مشخص  سازمانی  سیستم   متوازن،  توانی   دوسو

  مدیریتی،   دیدگاه   یك  از.  کنند   نی پشتیبا  نوآوری  و  اکتشاف  همزمان  گیرییپ  از   و  دهند   ارتقا  سازمان  در   را   خالقیت

. اسـت   شـده  پیشنهاد  باشند،  می  پیچیده  رفتارهای  از  ای  مجموعه  کنترل  به   قادر   که  رهبرانی  بـا  تـوانی   دوسـو

  یـك  منابع  بر ی نتمب  هدیدگا  از. پذیرد می تاثیر متوازن توانی دوسو از  راهبردی عملکرد  کـه  دهـد  مـی نشـان نتـایج

  ، ارزشمند   منبع یك  عنوان  به  و  باشد   گر جلوه  همزمان  طور  به  تواند   می اکتشاف  و  بـرداری  بهـره  از  رفتـاری  مفهـوم

  و   سیمسك)  باشد   رقابتی  های  مزیت  برای  بالقوه   منبع  یك  بنابراین  و   شـود   توجه  آن  به  تقلید   قابل  غیر   و  کمیاب

 (. 2009 دیگران،

 ی گردش   توانی   دوسو 

  دوسـو   این.  دارد  وجود   هستند،  درگیر   برداری   بهره   از   طوالنی  دوره   یك   در   که   هایی   سازمان  در   گردشی   توانی   و س دو

  به   سازمان   در  اکتشاف   و   برداری   بهره   به  توجه   و   منابع   مدام  ص یتخص  وسیله   به   بلکه   ،ساختاری   وسیله   به  نه   تـوانی

  یك   بین   در  ها  سازمان  متناوب  زمانی  گردش   از  ستمیس   یك  مستلزم  توانی  دوسو  نوع   این  نتیجه   در.  آیـد   مـی  وجود

  ها   پیگیری   (. 2009  دیگران،  و   سیمسك )  است  اکتشاف   از  مدت  کوتاه   دوره   یك   و  برداری  بهـره   از  مـدت   بلند   دوره

  کاهش   با  است  ممکن  که  دهد   می  توسعه  را  جایگزین  ترکیـب  مکـانیزم  یـك  اکتشـاف،  و  برداری  بهره   متوالی

 است  ممکن  زمانی،   تفکیك   این  از   فراتر .  باشـد   ن همزما  رویکرد   یك   اجرایی   های   محدودیت  و   بع منا  از   تعدادی 

 دوسو  که   زمانی   بنابراین .  کند   تسـهیل   را   نـوآوری   بـرداری،   بهـره   و   اکتشـاف  هـای   فعالیـت  در  کارآمـد   تخصیص 

  بهره   بین  را  خود  تاکیدات  ای  دوره  صـورت  به   سازمان   شود،  می  پیگیری  مستقل   واحد   یك  در   متوالی   طور  به  توانی

  سیستم  ها،  سبك   هـا،  رویـه  و   رسمی  ساختار  در  تغییرات  مستلزم  ها  فرآیند   این.  دهد   می   تغییر   تشاف اک  و  برداری

  تعارض،   مـدیریت  بـرای  هـایی  مکـانیزم  ایجـاد  مسـتلزم  کـه  است  منابع  مجدد   دهی  تخصیص  و  کنترل  و  پاداش 

 . (2004)گوپتا و دیگران،  است جایگزین ینانقو  هتوسع و  موثر  فردی  میان  روابط  حفظ 
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 متقابل   توانی   دوسو 

  کـه   حالی  در.  هاست  واحد   سراسر  در  اکتشاف  و  برداری  بهره  مستمر پیگیری  مستلزم(   معکوس )    مقابل  توانی  دوسو

.  است  اکتشاف  و  برداری  بهره  دهنده   انجام   واحدهای  بین  متقابل  وابستگی  آمیختن  مستلزم  تفکیکی   توانی  دوسـو

  روابـط   نیازمند   توانی   دوسو  از  نوع  این   است،  ساده   مدیران  مستلزم  که   پردشی  توانی  دوسو  خالف  بـر   بـراین،  عالوه 

  تصـمیم   و  منـابع  داشـتن  جریـان  مسـائل،  حل   برای  همکاری  اطالعات،   مستمر  افزایش  وسـیله   بـه  شـده  توصـیف

  بهترین باشد.    می   هستند   اکتشاف  و   برداری  بهره   لئومس  که   مختلف   واحدهای   مـدیران  بـین  در   مشـترک   گیـری 

  همه   در  که   است  اکتشاف   و   برداری   بهره   مکمل   جریان   از  افزایی   هم   ترکیب   یك   تقابلی،  توانی   دوسو   برای   توصیف 

 (. 2009 دیگران،  و سیمسك)باشد  دسترس  در  ها  واحد  و  ها زمان

 تفکیکی   توانی   دوسو 

ج1976)  دانکن  های   ه نوشت  در   توان   می  را  تفکیکی  توانی   دوسو  ریشه   که   کند   می   تداللاس   وی .    کرد   ستجو( 

  توجـه   دوگانـه  سـاختارهای  بـه   باید   و  دارند   نوآوری  به  نیاز  خود  مدت  بلند   موفقیت  تضمین  منظور  بـه  هـا  سازمان

  یك   هر   که  است   ساختاری  مستقل  واحدهای   ایجاد   نیازمند   سازمانی  توانی   دوسو   پیگیری   دیـدگاه   ایـن  از.  نماینـد 

  یکپارچگی   و  ساختاری  بندی  قسمت  تفکیك،  مفاهیم.  است  مشوق  های  سیستم  و  فرهنـگ  ساختار،  راهبرد،  دارای

  به   تفکیکی  توانی  دوسو  که  کردند   بینی  پیش  سازمانی  پردازان  نظریه.  دارد  سـازمانی  طراحـی  ادبیـات  در  ریشه

  های   واحد   داخل  در  اکتشاف  و  اریبرد  بهره  با  داشتن  مطابقـت  و  بنـدی  بخـش  مسـتلزم  کـه  همزمان  پدیده

  به   تفکیکی   توانی   دوسو  .(1996  ،   دیگران   و   تاشمن)  دارد   وابسـتگی است  سازمان  یك   تقسیمات یا  متفاوت   یساختار

  فرآیندها،   کـارگیری  بـه   از  کـه   دارد  اشـاره  ناپیوسـته  و   افزایشـی  نوآوری   همزمان  پیگیری   در  سازمان  توانایی

  سـاختاری   تـوانی  دوسـو  بیـانگر  و  شود  یم   منتج  را  سازمان  یك  درون  چندگانه  اقضمتن   ساختارهای  و  ها  فرهنگ

 پدیـدار  نتـایج  وجـود   ایـن  بـا.  است  محدود   نتایج  تفکیکی،  توانی   دوسو  روی   بر  تحقیق   به  تمایالت  رغم  علی.  است

  دیگران،   و  سیمسك)  دارد   لیام  یج نتا  و  نوآوری   با   نزدیکی  ارتباط   توانی   دوسو   از   نوع  این  که   دهد   می  پیشنهاد  شـده،

2009 .) 

  عمده  نوع  سه   بیان   به(  2013)   توشمان  و   ریلی وا   توسط   شده  ارائه   بندی   دسته   بر   ادبیات  در   کلی   توافق  وجود   این  با 

  تـوانی   دوسـو  متـوالی،  توانی  دوسو:    از   عبارتند   ،  نوع   سه  این  که  کند   می  تاکید   سازمان  سطح  در   توانی   دوسـو  ی

 : پردازیم می آن  تشریح  به ادامه در  که  ای زمینه توانی سـوود  و سـاختاری

 متوالی   توانی   دوسو 

  نیازمند   نوآوری،  و   وری   بهره   برای   نیاز   مورد   تناقضات  تطبیق  منظور  به  ها  سازمان   کند،  می   پیشنهاد (  1976)  دانکن

  هـا  سـازمان  وی،   دیـدگاه  از  . شـوند   راستا  هم  ها  استراتژی  با  ساختارها  تا   هستند   زمان  طول   در   خود   ساختار  تغییـر

 سـاختارها  تغییر .  آورند   می   بدست   زمان  طول  در  ساختار  تغییر  طریق  از   ترتیبی مد   یك  در را  سازمانی   تـوانی دوسـو

)اوریلی   سازمانی  انطباق  دهنده  نشان  ها،   استراتژی  سازی   همردیف  و  محیطی  تغییرات   کننـده   مـنعکس   و   اسـت 

  چرخشی  سیکل  یك  در  را  متناقض  فعالیت  دو  زمانی،  جدایی  مبنای  بـر  الیمتـو  تـوانی  . دوسـو(2013توشمان،  
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  بکار   مدیرانی   توسط   رویکرد   این.  شود  می   توصیف   اکتشاف  و   بـرداری   بهـره   متوالی   های  دوره   با   و  کند   می   تفکیك 

  ری آونو  یپیگیر   به  ثبات  یا  افزایشی   نوآوری   پیگیـری  از  را  خـود  تمرکـز   زمـان   طـول  در  کـه  شود   می  گرفته

  برای  ای ویژه  ارزش  دارای پایین به یا باال دانش جریان حالت، این در.  دهند  می یرتغی استراتژیك تجدید  یا رادیکالی

  برای   باال  به  پایین  به  دانش  جریـان  مقابل  در.  کنند   می  تمرکز   برداری   بهره  زمانی  های  دوره  بر  که  است  مدیرانی

 .(2007،  )مام و دیگران  دارند   تمرکز  اکتشاف ی انزم ی ها دوره  بر که  است ارزش  دارای مدیرانی

 ای   زمینه   توانی   دوسو 

  چرا   است،  برانگیز   چالش  ذاتی طور  به   سازمانی  واحد  یك  درون  برداری  بهره   و اکتشاف  های   فعالیت همزمان  پیگیری

  در  ضـاتاق تن  و   درگیـری   بـروز  به   منجر   رقابت  این  و   کنند   می   رقابت  یکدیگر  با  کمیاب  منابع   برای   کدام   هر   که 

  از   ای  مجموعه  طریق   از  ای  زمینه   توانی   دوسو   حقیقت،   در   (.2009  دیگران،  و  سیمسك)  شـود  مـی  سـازمان

 بین   وقتشان   تقسیم   مورد   در   خود   تا   کند   می   تشویق   را  افـراد   کـه   آیـد   می   دست   به   ها  سیستم   یا   و   فرآیندها

  نظر   در  با  خود   مقاله  در(  2004  ،  دیگران  و   سنگیب).  بگیرنـد   تصمیم   اکتشاف،   و   برداری  بهره  متناقض   تفاضاهای

  زمانی   توانی  دوسو    معتقدند   اعتماد  و  حمایـت  انظباط،  و  نظم  کشش،(  1994)   بارتلت  و  گوشال  چارچوب  گرفتن

  کشش  از  ترکیبی) باال عملکرد  زمینـه با(  اعتماد و حمایت از  ترکیبی)  حمایتی بافت یك سازمان که کند   می ظهور

 . (2004 ،  دیگران  و  گیبسن)  کند   ایجاد(  ط باضنا و  نظم و

 ساختاری   توانی   دوسو 

توشـمان    و   اوریلـی  امـا  هسـتند،  خـود  هـای  استراتژی  با  انطباق  منظور  به  خود،  ساختار  تغییر  نیازمند   ها  سازمان

 ـن یا  در.  باشـد   اثـر  بـی  است  ممکن  متوالی  توانی  دوسو  سریع،  تغییرات  صورت  در  که   کردند   استدالل  (1996)

سـازمان   زیر   ایجاد  با  تواند   می  عمل  این.  باشند   می  همزمان  طور  به  برداری  بهره  و  فاکتشا  نیازمند   هـا  زمـان، 

  هم   از   ها  فرهنگ  و  فرآیندها  ،   ساختار  با  ساختاری  طور   به  که  شود   انجام   برداری  بهـره  و  کشـف  مستقل   واحدهای

  استراتژی   و   ارهاساخت  بر  ساختاری  توانی   دوسو   تئوری   ،گردی  ن بیا  به   (.2013توشـمان،    و   )اوریلـی   اند   شده   مجزا

  هر   رویکرد این  در   (. 2012)جاب،    کند   می   تاکید   زمان   یك  در   متناقض  فعالیت دو  سازی  متعادل   جهت  گانه  دو  های

  نتیجه،   در.  دهند   می  اختصـاص  خـود  بـه  را  متفاوتی  سازمانی  واحد   اکتشاف،  و   برداری  بهره   های  فعالیت  از  کدام

  های   فعالیت  از  هریـك   بر  است،  متمرکز   آن   بر   واحدشان  که  فعالیتی   با  متناسب  باید   کار  و  کسب  های   واحد   انمدیر

  بهره   واحـدهای  بـا  مـدیرانی  بـرای   پایین  به   باال  دانش   جریان  حالت،   این  در .  کنند   تمرکز  برداری   بهره   و   اکتشاف

)مام و دیگران،    باشد   می  ای   ویژه   ارزش   دارای   اکتشافی   یهاحد وا  با  مدیرانی   برای  باال  به   پایین  دانش   جریان   و   بردار

2007). 

  مـی   رو  روبـه  آن   بـا  ها  سازمان  که   بازاری  ماهیت   به  توجه  با  توانی،  دوسو   به   یابی  دست  در  رویکردها  این  از   یك  هر

  در   اسـت  ممکـن  ساختاری  رویکرد   یك   مثال،   برای   گیرند،  قرار   توجه   مورد   کمتر   یا  بیشتر   است   ممکن  شـوند،

  تـر،   ثبات  با  های   محیط   در   که  حالی  در  باشد،  تر  مناسب  است  تغییر   حال  در   آن،  در  شرایط   کـه  پویـا  بازارهـای

  های   سازمان  که   کنند   می   بیان(  2013)  توشمان   و   اوریلی.  کند   اتخاذ   را   متوالی   روش   اسـت  ممکـن  سـازمان
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  دوسـو   هستند،   منابع   فاقد   که   هایی   سازمان   ای رب  ینهمچن.  کنند   می  تاکید   متوالی   توانی  دوسو   بر   بیشتر   خدماتی

  توانی   دوسو   بر  سپس  و   متوالی  توانی   دوسو   بر  ابتدا  ها  شرکت  معمـوال.  اسـت  مـوثرتر   سـاختاری  و   متـوالی  تـوانی

(.  2013توشمان،    و   دارند )اوریلی  ها  سازمان  عملکرد   بـر  مثبتـی   اثـر   هـردو  حال،  این  با.  کنند   می   تاکید   ساختاری

  همان   در و  کند   تشویق  کیفیـت  بـا  نتایج  ارائه  به  را  کارکنان که کنند   یطراح  ای  زمینه  باید   ها  سازمان  این  بر  الوهع

  دوسو   سازمان  یـك   ایجـاد  راه  تنهـا  زمـانی  و  سـاختاری  جـدایی   بنابراین،  کند؛   فراهم  نیز  اجتماعی  حمایت  زمان

  در   فـراد ا  گیـری   تصـمیم   جهـت  مناسـب  سازمانی  ط محی  یك   ایجاد   و   افراد   سازی  توانمند   بلکه  نیستند،  توان

  دوسـو  ایجـاد   بـرای   موثر   های   راه   دیگر  از   برداری،   بهره   و  اکتشاف  های   فعالیت   بین   وقتشان تقسیم ی   نحوه   خصوص 

  سنتی  دیدگاه .باشند  می یکدیگر  مکمل ای زمینه و  ساختاری متوالی،  توانی دوسو نوع  سه  هر  نتیجه در . است تـوانی

  در   کـه   ای   زمینـه   تـوانی  دوسو  اما  دارد؛   قرار  اقدامات  و  ها  عالیتف  ساختاری  جدایی  محور  حول   بیشتر   توانی  وسـدو

 بسیار   ای  زمینه  و  ساختاری  توانی  دوسو  چه   اگر   است.  مکمل  روند   یك   دهنده   نشان   شود،  می  آشکار  فـردی   سـطح

  هر  از   قموف  های   سازمان  بیشتر.  اند   شده  شناخته   ملکم  بهترین  عنوان   به   رویکرد  این  اما  هستند،   یکدیگر  از  متفاوت 

 . (2004 دیگران،   و گیبسن)کنند  می  استفاده  اکتشاف و  برداری بهره  به  همزمان یابی دست  برای رویکرد  دو

 

 بخش پنجم: عدم اطمینان محیطی   5-2

 مقدمه 

دهد. محیط از این جهت  بیق  ط تطها خواهان بقا و افزایش اثربخشی خود باشند، باید خود را با محیچنانچه سازمان

نامند، نسبت به  ها بر اساس آنچه آنرا عدم اطمینان محیطی می  ها یکی نیستند. محیط   که همه محیط اهمیت دارد  

(، محیط خارجی برای هر شرکت منحصر به فرد است، در حالی که این 1995)  هم متفاوتند. براساس نظر پنروس 

به اهداف دستکاری شود و ممکن    ها برای رسیدنوسیله رهبران شرکت  ا بهت  ردمحیط سیال بوده و قابلیت آن را دا

فرصت شدن  محدود  باعث  اطمینان  عدم  واسطه  به  شود.  است  سازمان  )های  در  1977خاندواال  که  داد  توضیح   )

پویایی و  به طور همزمان فشارها  به عنوان منبعی که  بیرونی  ریزی یك سازمان، محیط  را  هنگام طرح    ای برهایی 

 نوع ارتباط متقابل بین سازمان و محیط آن وجود دارد که عبارتند از:  کند. سه مان به همراه دارد عمل میساز

 های محیط ندارند.هایی که در ارتباط خود با محیط کنترل اندک یا هیچ کنترلی روی ورودیشرکت (1

 هایی که در ارتباط خود تعادل دارند.شرکت (2

های محیط اثر  ها و خروجیورودیتا حد زیادی بر    د )مانند دولت( ودارنط  سلهایی که بر محیط ت سازمان (3

 گذارند.می

(، شرکت و رابطه شرکت با محیطی که در آن قرار دارد، اثر مهمی بر توانایی  1977در نتیجه، براساس نظر خاندواال )

رد که پنج جنبه اصلی از محیط  عا کادی  شرکت در اجرا استراتژی تجاری خود و رقابت در بازار دارند. عالوه براین، و 

(  2بینی بودن محیط،  ل پیشب ( آشفتگی یا غیرقا1دهد. این ابعاد شامل  دارد که سازمان را تحت تأثیر قرار می  وجود

استرس  یا  محیط،  خصومت  بودن  پرخطر  و  بودن  محیط،  3زا  یکنواختی  عدم  یا  گوناگونی  یا  4(  فنی  پیچیدگی   )
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ن مورد  پیچیده  اج5گیری،  تصمیم   برایز  یااطالعات  یا  محدودکننده  توسط  (  گرفته  کار صورت  براساس  بارکننده. 

ها کنترل  ( عنوان کردند که محیط شرکت به طور کامل روی پاسخ استراتژیك شرکت1978خاندواال؛ میلر و فریزن )

شرکت و  میندارد  فعالیتها  تحلیل  طریق  از  بازارهاتوانند  یا  محصوالت  در  نوآوری  استراتژیارگیبک،  ها،  های  ری 

 ارت دیگر گرایش کارآفرینانه با فشارهای محیطی سازگار شوند.  مناسب و یا به عب

های خاصی از محیط تأکید کرده و تعاریف خود از محیط خارج سازمان را براساس  برخی از نظریه پردازان به جنبه

ای  سازه  حیطی را بعنوان( عدم اطمینان م1972ن )نکدامفهوم سازی ارائه شده توسط  اند. برای مثال،  آن ارائه نموده

کفایت  شدند:  ساخته  ابعاد  این  از  عملیاتی  نشانگر  سه  است.  گرفته  نظر  در  پیچیدگی  و  پویایی  بُعد  دو  دارای  که 

به   عامل  واکنش  بینی  پیش  قابلیت  و  شرکت،  عملکرد  برای  عامل  اهمیت  سوال،  در  خاص  عامل  درباره  اطالعات 

شرکت دامنهییر  تغ.  تصمیمات  )جائیکه  محیطی  ایستا  از  تغییرات  ای  )که  پویا  تا  است(  کم  خیلی  محیطی  تغییر 

می دربر  را  است(  شدید  پیشمحیطی  برای  مدیریت  باشد،  پویاتر  محیط  چه  هر  با  گیرد.  مرتبط  احتماالت  بینی 

روبروست. بیشتری  مشکالت  با  دارد،  را  انجامشان  قصد  که  مختلفی  تصمیمات  دیگر    همه   گرا  راهکارهای  شرایط 

یت ترجیح خواهد داد، محیطی ایستا و بدون تغییر را انتخاب کند، زیرا در چنین محیطی  یکسان فرض شوند، مدیر

تعداد   به  محیطی  پیچیدگی  برخوردارند.  زیادی  بینی  پیش  قابلیت  از  دارند  وجود  احتماالً  که  مشکالتی  و  مسائل 

ی که محیط پیچیده نیست،  گردد. زمان تأثیر قرار داده، برمی تحت  ا  ر  توانند عملیات سازمانعناصر خارجی که می 

عناصر اندکی در محیط وجود دارند که مدیریت ملزم به نظارت آنهاست و در چنین حالتی عناصر محیطی نسبت به  

متجانس می هم  عناصر  زیادی  تعداد  دارای  بوده،  پیچده  محیط  که  وقتی  چنبااند.  و  شوند  نظارت  باید  که   ین شد 

شود که  نامتجانس خواهند بود. افزایش در پیچیدگی محیطی منجر به عدم تمرکز می ی در این نوع محیط  ناصرع

 اند، موثرتر و دقیقتر نظارت کند. سازد، تا عناصر محیطی را در طیف وسیعی گسترده شدهاین امر سازمان را قادر می

کند که عملکرد سازمان را تحت  ون سازمان معرفی می یر ب   محیطی را یکی از عامل محیط   ( عدم اطمینان 1991رابینز ) 

قرار می  و  تأثیر  سازمان  بیرونی  تغییرات محیط  از  مدیران  آگاهی  میزان  به  اطمینان محیطی  رابینز، عدم  نظر  از  دهد. 

ی  یط های مح و درجه تغییر مولفه   شود که توسط دو عامل پیچیدگی بینی این تغییرات اطالق می توانایی آنها در پیش 

سازمان اشاره دارد، در حالی که درجه تغییر بیانگر    های محیط بیرونی گیرد. پیچیدگی به تعداد مولفه تحت تأثیر قرار می 

 باشد.  پویایی یا ثبات محیط بیرونی می 

ه باشد، عدم اطمینان  در شرایطی که محیط درجه تغییر اندک )محیط باثبات( و پیچیدگی کمی )محیط ساده( داشت 

بینی بوده و مولفه مترین حد خود قرار دارد ک   در محیطی   قابل پیش  باثبات و  این شرایط محیط  اندک در  . در  های 

مانند. در این شرایط ها تاحدی مشابه یکدیگرند و اساسًا ثابت می محیط خارجی سازمان وجود دارد. همچنین مولفه 

طی که درجه تغییر محیط زیاد باشد )محیط  ای شر در    . های محیط خارجی دارد  سازمان نیاز اندک برای شناخت مولفه 

گیرد.  پویا(، اما پیچیدگی کم باشد )محیط ساده(، عدم اطمینان محیطی افزایش یافته و در حد کم تا متوسط قرار می 

این شرایط محیط پویا و غیرقابل پیش  اندک است. همچنین، بینی بوده و مولفه تحت  ها تاحدی  مولفه   های محیطی 

های  مداوم قرار دارند. در این شرایط، سازمان نیاز اندکی برای شناخت مولفه   وده اما در جریان تغییر ب   گر مشابه یکدی 
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در شرایطی که درجه تغییر محیط اندک باشد )محیط باثبات(، اما پیچیدگی آن در حد  .  محیط خارج سازمان دارند 

گیرد.  وسط قرار می یافته و در حد کم تا مت ش  ای ده(، عدم اطمینان محیطی افز باالیی قرار داشته باشد )محیط پیچی 

ها  های زیادی در محیط وجود دارد. همچنین مولفه بینی است اما مولفه تحت این شرایط محیط باثبات و قابل پیش 

های محیط خارجی  فه مانند. در این شرایط سازمان نیاز زیادی برای شناخت مول مشابه هم نیستند و اساسًا ثابت می 

ی زمانی است که شرایط محیط در باالترین درجه پیچیدگی و تغییر قرار دارد.  ین حد عدم اطمینان محیط تر ال دارد. با 

ها  های زیاد در محیط وجود دارد. عالوه براین، مولفه بینی بوده و مولفه تحت این شرایط محیط پویا و غیرقابل پیش 

های محیط  مولفه ضعیت، سازمان نیاز باالیی برای شناخت  و  ین ییر مداوم قرار دارند. در ا مشابه هم نبوده و در جریان تغ 

 خارج سازمان دارد. 

دهد گیری عدم اطمینان محیطی نشان می ( با رویکرد نظریه پردازی و اندازه 1994مرور انجام شده توسط باچکو ) 

( و  1967لورچ )و  س  گیری الورندو مقیاس اندازهبطور عمده برپایه    1990که تحقیقات انجام شده تا قبل از سال  

( )1972دانکن  لورچ  و  الورنس  مقیاس  است.  بوده  یك  1967(  در  را  خاصی  شغل  با  شده  همراه  اطمینان  عدم   )

( اعتقاد  1987دهد. این مقیاس روی یك شغل یا وظیفه خاص تمرکز دارد و میلکن ) سازمان مورد آزمایش قرار می

ارزیابی محیط کلی یك سازمان ارائه ندهد. همچنین وی    ایبرگیری مناسبی  کن است اندازهدارد که این مقیاس مم

( ممکن است اشکال مختلفی از  1972( و دانکن ) 1967گیری الورنس و لورچ )های اندازهپیشنهاد کرد که مقیاس 

اندازه را  محیطی  اطمینان  ش عدم  ادراک  محیطی  اطمینان  عدم  نظری  تعریف  با  و  کند  عدم  گیری  که  طوری  ده 

بیا اندازهمین  اطمینان  است  ممکن  دانکن  مقیاس  بنابراین  نیستند.  سازگار  اطمینان  شود  عدم  از  مناسبی  گیری 

ها نشان داده است که  گیری این مقیاس های اندازههای تجربی ویژگیمحیطی ادراک شده مدیران ارائه ندهد. ارزیابی

و ه1975و همکاران،    داری دارند )دانی هر دو مقیاس ضعف معنی  پایایی هر دو مقیاس  1973ان،  ارمک؛ توسی   .)

است. همبستگی آمده  بدست  پایین  بین خرده مقیاس نسبتاً  معنی های  ابزار  دو  بین  و همبستگی  ابزار  هر  دار  های 

تالش  براین،  عالوه  محیطینبودند.  بودن  فرار  استفاده  با  ابزارها  این  اعتباریابی  برای  گرفته  صورت  عموماً    های 

( روی تحقیقات  1994(. مرور باچکو )1973؛ توسی و همکاران،  1975دانی و همکاران،  )  ستآمیز نبوده اموفقیت

گیری  سازمانی با استفاده از عدم اطمینان محیطی بعنوان متغیر تحقیقات، مشکالتی را در خصوص پایداری اندازه

اند  مورد استفاده قرار دادهی  اتسط دانکن را با ایجاد تغییراین سازه نشان داد. برخی تحقیقات مقیاس ساخته شده تو

اندرسون و کیدا مثال،  اسکواب،  1985  ،)برای  و  براون  آنگسون،  1984؛  و  (. در  1990کیبل،  ؛ مك1987؛ کوبرگ 

ویژگی اندازهسایه  )های  همکاران  و  دانی  توسط  شده  گزارش  برانگیز  1975گیری  سوال  مقیاس  این  از  استفاده   ،)

استفاده شده برای سازه عدم اطمینان محیطی در این دو مطالعه پایدار نیستند ی  ها. عالوه براین، مفهوم سازیاست

ها در تعاریف  و در دامنه قابل پیش بینی تا پویایی و همچنین پیچیدگی تا قابل کنترل در تغییر است. این تفاوت

 سازد.شکل مینظری سازه عدم اطمینان محیطی تعمیم و تفسیر نتایج را م

های محیط خارجی سازمان  گیری ویژگی برای اندازه   یکنواختی و خصومت ( از ابعاد پویایی، عدم 1978) میلر و فریزن  

پراکندگی    -ثبات و تمرکز بی   -عدم تجانس، باثبات  -د ظرفیت، آشفتگی، تجانس ( پنج بع 1979فاده کردند. آلدریچ ) است 
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( فرار  1عد  ب اطمینان محیطی را از پنج  م  عد (  1986ده است. میلر و درج ) را برای عدم اطمینان محیطی پیشنهاد کر 

-( غیرقابل پیش 4  بینی بودن رقبا، ( غیرقابل پیش 3( نرخ از رده خارج شدن محصوالت،  2های بازاریابی،  بودن روش 

سلیقه  و  نیازها  بودن  و  بینی  شیوه 5ها  در  تغییر  قرار  (  تحلیل  مورد  خدمات  ارائه  یا  تولید  میلیکن    داده های  است. 

بینی، غیرقابل پیش   -بینی پیچیده، قابل پیش   -متالطم، ساده   -  ثبات   عد با ب ( هفت  1997الد و همکاران )سو ا   و   ( 1987) 

نامطمئن را برای عدم اطمینان محیطی در    -راکد و در نهایت مطمئن   -تهدیدآمیز، محرک   غیر   -پویا، تهدیدآمیز   -ایستا 

د  بع( عدم اطمینان محیطی را متشکل از چهار  1998) ن  ( و پاسوان و همکارا 1988م ) اند. آچرول و استی نظر گرفته 

کرده  معرفی  ظرفیت  و  تمرکز  پویایی،  مشتریان(،  )بین  ) تنوع  وایلمون  و  گاپتا  نهایت،  در  افزا 1990اند.  عدم  (  یش 

های جدید که  ر فناوری دهند که شامل افزایش رقابت جهانی، توسعه مستم عد نسبت می اطمینان محیطی را به چهار ب

ها و ملزومات مشتری که چرخه  شود، تغییر در نیازمندی یع باعث از دور خارج شدن محصوالت موجود می ر سر به طو 

کوتاه  را  سازمان تر می حیات محصول  درگیری  به  نیاز  افزایش  نهایت  در  و  و  کند  کنندگان  تأمین  مانند  بیرونی  های 

های محیطی مختلف منشاء  ا که در آنها ویژگی ر های موجود  از مفهوم سازی   خالصه     4-2جدول  باشند.  مشتریان می 

 دهد.ایجاد عدم اطمینان در نظر گرفته شده است نشان می 

بایست براساس منابع تولید آن تفکیك شود، لذا ابزارهای  برخی دیگر از محققان معتقدند که عدم اطمینان محیطی می 

(.  1993؛ میلر،  1978اند )مایلس و اسنو،  ارائه کرده   س منابع عدم اطمینان محیطی گیری پیشنهادی خود را براسا اندازه 

( در مفهوم سازی عدم اطمینان محیطی براساس منابع، شش بعد تهیه کننده، رقبا، مشتری، مالی،  1978مایلس و اسنو ) 

لر  ی شده است. به طور مشابه، م   ( حمایت 1994دولت و اتحادیه را پیشنهاد کردند که این ساختار توسط مطالعات باچکو ) 

(  4( منابع و خدمات مورد نیاز صنعت،  3( اقتصاد،  2ها،  ( دولت و سیاست 1( منابع عدم اطمینان محیطی را شامل  1993) 

( فناوری صنعت معرفی کرده است که این ساختار برای تحلیل عدم اطمینان  6( رقابت و  5محصوالت، بازارها و تقاضا،  

-( مورد تأیید قرار گرفته است. این مفهوم سازی 1996توسط ورنر )   و باشد  های تجاری می ر محیط محیطی ادراک شده د 

 آمده است.    6-2ها به طور خالصه در جدول  

 های محیطی تولید کننده عدم اطمینان(عدم اطمینان محیطی )براساس ویژگی هاینظریه 4-2جدول 

 ابعاد سازه  محقق 

 چیدگی( پی2( پویایی  1 ( 1972دانکن )

 ( خصومت 3یکنواختی  ( عدم2( پویایی  1 ( 1978میلر و فریزن )

 ( 1979آلدریچ )
 عدم تجانس   -( تجانس3( آشفتگی   2( ظرفیت   1

 پراکندگی  -( تمرکز5بی ثبات     -( ثبات4

 ( 1986میلر و درج )

 های بازاریابی( فرّار بودن روش1

 ( نرخ از رده خارج شدن محصوالت2

 بودن رقباء   بینی( غیرقابل پیش3

 هابینی بودن نیازها و سلیقهش( غیرقابل پی4

 های تولید یا ارائه خدمات ( تغییر در شیوه5
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 ( 1987میلیکن )

 ( 1997اسوالد و همکاران )

 پیچیده    -( ساده2متالطم     -( باثبات1

 پویا  -( ایستا4بینی   غیرقابل پیش  -بینی( قابل پیش3

 راکد   -رک( مح 6غیرتهدیدآمیز     -( تهدیدآمیز5

 ن نامطمئ  -( مطمئن7

 ( 1988آچرول و استیم )

 ( 1998پاسوان و همکاران )
 ( ظرفیت4( تمرکز   3( پویایی   2( تنوع )بین مشتریان(   1

 ( 1990گاپتا و وایلمون )

 ( افزایش رقابت جهانی. 1

فناوری2 مستمر  توسعه  دور خارج شدن محصوالت  (  از  باعث  به طور سریع  که  های جدید 

 شود. موجود می

 کند. تر میها و ملزومات مشتری که چرخه حیات محصول را کوتاهی( تغییر در نیازمند3

 های بیرونی مانند تأمین کنندگان و مشتریان.( افزایش نیاز به درگیری سازمان4

 

 

 

 

 های عدم اطمینان محیطی )براساس منابع محیطی تولید کننده عدم اطمینان(نظریه 5-2جدول 

 سازه  ابعاد محقق 

 ( 1987مایلس و اسنو )

 ( تأمین کنندگان 1

 ( رقباء 2

 ( مشتریان 3

 ( بازارهای مالی 4

 کننده  های تنظیم( دولت و آژانس5

 ( اتحادیه6

 ( 1993میلر )

 ها  ( دولت و سیاست1

 ( اقتصاد  2

 ( منابع و خدمات مورد نیاز صنعت 3

 ( محصوالت، بازارها و تقاضا 4

 ( رقابت   5

 ( فناوری صنعت 6

 

 پیشینه پژوهش 

همکارا و  نوآوری  2019)  نژو  میانجی  نقش  با  سازمانی  عملکرد  و  پویا  های  قابلیت  تأثیر  بررسی  به  پژوهش  در   )

  و  خود رقابتی مزیت به  چگونه ها بنگاه پویا های  قابلیتیکی از موضوعات اصلی و پر از بحث این است که  پرداختند.

این    بهبود در  شوند.  منجر می  شرکت  ک عملکرد  است  شده  داده  نشان  بعد   هتحقیق  سه  توسط  پویا  های  قابلیت 

بازسازی( تعریف می شود و انواع مختلفی از نوآوری موجب بهبود عملکرد    قابلیت  و   ادغام  قابلیت  ،   سنجش   )قابلیت
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بر شوند.  می    سازی   مدل  جزئی  مربعات  حداقل  از  حاصل  نتایج  ،  چینی  شرکت  204  از  ای  نمونه  اساس   شرکت 

  ابعاد   بین   در   موجود   ظریف  های  تفاوت   برخی   وجود   این پژوهش را با  های   لاستدال  کلی  طور   به   ساختاری  معادالت

ند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت ک   می   پشتیبانی  پویا  های   قابلیت  مختلف 

 تأثیر دارد. 

های    دن بر عملکرد شرکت ش قابلیت بازار و دیجیتالی    ( به بررسی تأثیر جهت گیری بازار،2018سانا و همکاران ) 

المللی و متوسط در بازارهای داخلی پرداختند. (SME) متوسط   و   کوچك    و تفاوت این تأثیر در شرکت های بین 

از   افزار آموس   101داده ها  نرم  از  با استفاده  و  شرکت متوسط فنالندی در زمینه صنعت چوب جمع آوری شده 

د که قابلیت های بازاریابی به عنوان یك متغیر میانجی بر رابطه  ا ت گرفته است. نتایج نشان دتجزیه و تحلیل صور

زار  باجهت گیری بازار و عملکرد شرکت تأثیر دارد. در شرکت های بین المللی قابلیت های بازاریابی و جهت گیری  

ی  ا بر عملکرد شرکت در شرکت ه  دو عامل مهم موفقیت شرکت ها در بازارهای خارجی هستند. اما دیجیتالی شدن

 بین المللی تأثیر ندارد و در شرکت های دیگر این تأثیر مثبت و معنادار است.

) اورالندو همکاران  بررسی 2017و  به  پژوهشی  در  متغیر    (  طریق  از  صادرات  عملکرد  و  کارآفرینی  گیری  جهت 

پرداختند. پویا  قابلیت های  و  سازمانی  منابع  به    میانجی  پژوهش  گیری   این  بین جهت  روابط  کارآفرینی،    بررسی 

  ، باعث جذب منابع مالی  قابلیت های پویا و عملکرد صادرات می پردازد. جهت گیری کارآفرینی  منابع سازمانی ، 

اطالعاتی و رابطه ای می شود که از این طریق بر عملکرد صادرات از طریق قابلیت های پویا تأثیر می گذارد. این  

تجرب به صورت  با  مدل  از مدیران شر  268ی  آزمایش می شود.  کنفر  پرتغال  از    10ت های صادر کننده در    11تا 

رابطه به طور مستقیم معنادار هستند که تأثیر واسطه ای منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد صادرات را  

عه  س می کند ، منابع ارتباطی توتأیید می کند. جهت گیری کارآفرینی به جذب منابع ارتباطی و اطالع رسانی کمك  

منابع اطالعاتی و مالی را تقویت می کند و این سه نوع از منابع سازمانی به طور مستقیم بر توسعه قابلیت های پویا  

و عملکرد صادرات تأثیر می گذارد. در مورد داللت های مدیریتی ، مدیران ، سیاست گذاران عمومی و محققان با  

ضوح درک کنند که چگونه منابع بر توسعه قابلیت های پویا  وو عملکرد شرکت ها باید به  هدف مشارکت در رقابت  

 متمایز تأثیر می گذارند.

های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارها در    اثرات گرایش به بازاریابی و قابلیت  ( در پژوهشی به بررسی2016تاکاتا )

بازاریابی بر عملکرد کسب و کارها   ی ش به بازاریابی و قابلیتهاررسی اثرات گرایبه ب  این پژوهش  پرداخت.  کشور ژاپن

ژاپن نمونه   (PLS-SEMیجزئ  مربعات  حداقل  یساختار  معادالت   ی ساز  مدل  ق یطر  از   در کشور  است.  پرداخته   )

  افته ی.  تشکیل شده است.  (2013-2011)   ساله  سه  دوره   طول  در   ی ژاپن  کنندگان  د یتول  ز نفر ا  568مورد بررسی از  

  ی حاک   نیهمچن  جیتاتأثیر مستقیم دارد. ن  سال  سه  یط  در  عملکرد  بر  یابیبازار  یها  تیقابل  که  است  آن  از  یکحا  ها

  جهت   ژه یوه  ب  ،   صنعت   یروهاین  آن   دنبال   به  و   است   عملکرد  محرک   ن یمهمتر  یابیبازار  ی ها  تیقابل  که  است   آن   از

بر عملکرد    میمستق  ریغ  ریتأث  یابیبازار  یها  تیقابل  قیطر  از   بازار  یریگ  جهت  ،  نیا  بر  عالوه .  دارد  وجود  بازار  یریگ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  در   یشتر یب  ریتأث  ،  کم   یرقابت  توان  با  سهیمقا  در  دارند   ییباال  یرقابت  توان  که  یموارد   در  یابیبازار  یها   تیقابل.  دارد

 . دارند  عملکرد

ددر شرایط بحران  ( در پژوهشی به بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت ها  2014مك کنن و همکاران )

پردا پژوهش    تند.خمالی  این    عملکرد   نه یزم  در   ی نوآور   و  یسازمان  ر یی تغ  ،   ا یپو  ی ها  ت یقابل  به  مربوط   ات یادبدر 

  ك ی  و  یکم  یبررس   ك ی  بر  ی مبتن  یتجرب  مطالعه   نیا  را بررسی می کند.  سازگارانه  رفتار  نوع  نیا  یبقا  و  یسازمان

  ه یتجز  ،یساختار  معادالت   یساز   مدل.  تاس   یا  رسانه   عیصنا  و   یی ایرد  ،  یی غذا  عیصنا  شامل   که  است  ی فی ک  مطالعه 

نتایج این تحقیق نشان داد که  .  کند  یم روشن  را   نظر  مورد  یها  سازه   نیب  ارتباط   ،   یفی ک سهیمقا  و   ی گروه لیتحل  و

باالتر عملکرد  موجب  سازمان  در  تغییرات  پذیرش  و  شده  سازمان  در  تغییرات  پذیرش  موجب  پویا  های    قابلیت 

 . جب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی می شودو نوآوری و عملکرد نوآوری م

  به رویکرد منبع محور پرداختند.   توجه  با  د عملکر  بر   پویا  یها   قابلیت  تاثیر   سی ربر( در پژوهشی به  2014لین و ووو )

می پردازد و همچنین به    به رویکرد منبع محور  توجه   با  د عملکر  بر   پویا  یها  قابلیت  تاثیر   سی راین پژوهش به  بر

  1000  نمونه آماری از بین   .سی روابط بین منابع مختلف ، قابلیت های مختلف پویا و عملکرد شرکت می پردازد ربر

  غیر   ب،کمیاارزش،    با  منابع  نمیا  هکنند   تعدیل  انعنو  به  پویا  یها  قابلیت  شرکت برتر تایوانی انتخاب شده است ،

ا  یموثر   نقش  دعملکر و    جایگزین  قابل  غیر   ،تقلید   قابل   ها   یژگیو  ین ا  فاقد   منابع   که   تی ر صوو در    کند   می  ایفرا 

  د عملکر  بر   ی بیشتر  اری گذ   تاثیراز    ی گیر دیا  بعد   قابلیت های پویا   بین ابعاد و از    د بو   هد اخو  ناچیز   تاثیر   ینا  باشند 

 ست. ا رداربرخو

( و همکاران  بر  (2013جیائو  به  پژوهشی    تعدیل   شقن  با   شرکت  دعملکرو    پویا یها  قابلیت  نمیا  بطهرا  سیردر 

پرداختند.    پویایی   کنندگی  بین  محیطی  رابطه  بر  پویایی محیطی  تأثیر تعدیل کننده  این مطالعه، بررسی  از  هدف 

از محیط در حال تغییر سریع در چین است. در این   با استفاده  قابلیت های پویا و عملکرد سرمایه گذاری جدید 

معادال سازی  مدل  از  مربعات جزپژوهش  ساختاری حداقل  قابلیت ئت  که  داد   نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  ی 

عالوه بر این، هر  .  سنجش فرصت و قابلیت تنظیم مجدد تأثیرات قابل توجی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد

. بر  ط زیست داردیك از این قابلیت ها تأثیر بیشتری در عملکرد سرمایه گذاری جدید در سطوح باالتر پویایی محی

که قابلیت های پویا در اجرای تغییرات سازمانی در درجه های باالی پویایی محیطی مؤثر  ی توان گفت  ماین اساس  

 .است

  عملکرد شرکت در اقتصادهای نـوظهـور کوچك   برلمللی  ا  دوسوتوانی بین بررسی  ( در پژوهشی به  2014هو و لیو )

نقش   با  بی و بهره برداری بازار ابرداری بازاری  بهره   فات بازاریابی والکرد اکتشی عمدر این پژوهش کاربردهای  پرداختند.

  کننده   ارکت با تأمینه اگر مشک   نتایج نشان داد   مورد بررسی قرار گرفته است.را    هکنند   میانجی مشارکت با تأمین

 .ه برداری موجب ارتقا سطح عملکرد می شودبهر و  اکتشاف  فعالیتهای باشد، باالترح درسط
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 ( به   (1397خدادادی و همکاران  ابعاد عملکردی سازمان در    در پژوهشی  بر  تاثیر دوسوتوانی سازمانی  تبیین نحوه 

تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر ابعاد عملکردی سازمان در   هدف از این پژوهش   صنعت بانکداری پرداختند. 

اختاری مبتنی بر حداقل مربعات  س سازی معادالت نیز از مدل هاو تحلیل داده. برای تجزیه  می باشد  صنعت بانکداری

یافته   (PLS)جزئی شد.  تجزیه  استفاده  دادهها:  تحلیل  بر  و  دوسوتوانی  معنادار  و  مثبت  تأثیر  وجود  از  حاکی  ها 

است دارد  .عملکرد  مثبت  تأثیر  عملکرد  بر  آنچه  داد  نشان  ترکیبی  و  تعادلی  رویکرد  دو  در  تحقیق  متضاد  ،  نتایج 

 . تواند به بهبود عملکرد منجر شودداری و اکتشاف نیست و افزایش هر یك از دو بعد می ربتعادل بین دو بعد بهره 

تاثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تامین را مورد بررسی قرار  (  1397جوهری نعیمی و همکاران ) 

وسوتوانی زنجیره تامین صنعت فوالد  د یند ایجاد قابلیت پویا بر  دنبال طراحی مدل ارتقای فرآ  به   این پژوهش   دادند.

روزافزون بهره گیری از روش مدلسازی معادالت ساختاری و قدرت آن در آزمون فرضیه ها،   است. با توجه به روند 

  های مدل طراحی شده،   مدل طراحی شده با استفاده ازرویکرد حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار گرفت. سازه

پویای زنجیره تامین و دوسوترانی زنجیره تامین می باشد و نتایج حاصل نشان می   قابلیت شامل دو بعد فرآیند ایجاد

 . داری دارد  دهد که فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تامین بر بعد دوسوتوانی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنی

 ( و همکاران  ازبری  پور  اطمینا1397ابراهیم  م ( عدم  تولن  پذیری  انعطاف  کارای حیطی،  و  بر عملکرد  د  عملیاتی  یی 

در این پژوهش تأثیر عدم اطمینان محیطی با میانجی گری انعطاف پذیری تولید    شرکت را مورد بررسی قرار دادند.

و کارایی عملیاتی و تعدیل گری ظرفیت جذب عملیاتی بر عملکرد شرکت های تولیدی و همچنین تأثیر انعطاف  

عملیاتی    پذیری کارایی  بر  برای  متولید  باشد.  می  پرسشنامه  اطالعات  گردآوری  ابزار  است.  شده  واقع  آزمون  ورد 

( جزیی  مربعات  حداقل  رویکرد  با  ساختاری  معادالت  سازی  مدل  تکنیك  از  نیز،  ها  داده  تحلیل  و  (  PLSتجزیه 

رایی عملیاتی  اپذیری تولید و کیش انعطاف افزابا    عملکرد شرکت را استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که می توان  

 . پذیری، پاسخ مؤثرتری به تغییرات محیطی دادباال برد و همچنین با افزایش انعطاف

( همکاران  و  ت1396منگلی  گلخانه (  کارهای  و  کسب  مشتری  و  مالی  عملکرد  بر  بازاریابی  قابلیتهای  در    أثیر  ای 

بی بر عملکرد مالی و مشتری کسب اهای بازاری  ش بررسی قابلیتهدف این پژوه  را بررسی کردند.  شهرستان جیرفت

شود.    پیمایشی محسوب می   -ای بود. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی  و کارهای گلخانه

ای با    گیری طبقه   داران شهرستان جیرفت بودند که با استفاده از روش نمونه   جامعه آماری این پـژوهش، گلخانه 

های استاندارد استفاده    ها پرسشنامه  ابزار گردآوری داده  .اسب از آنها انتخـاب شـد نساب متناسب، تعداد نمونه مانت

داده  بود.  پیشین  تحقیقات  در  مدل   شده  چنـدمتغیره  تکنیك  از  استفاده  با  شده  گردآوری  معادالت    های  سازی 

داری   اثر مثبـت و معنـی  های بازاریابی  وهش، قابلیتساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژ

مالی داشته و در حدود   اثر    50بـر عملکرد  نشان داد که  پژوهش  نتایج  تبیین کرد. همچنین،  را  %از واریانس آن 
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دار بوده و متغیر عملکرد مشتری دارای اثر میانجی جزئی    های بازاریـابی بر عملکرد مالی معنی   غیرمستقیم قابلیت 

 .یابی و عملکرد مالی بود رهای بازا  رابطه بین قابلیت در 

 ( دریزدی  های  1396کمالی  قابلیت  بر  توانمندسازی  و  بازاریابی  کارآفرینی،قابلیت  تاثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )

بررسی تاثیر کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و توانمندسازی بر    هدف این تحقیق  نوآوری و عملکرد صادراتی پرداخت.  

عملکرد  قا و  نوآوری  های  ر  ادراتیصبلیت  باشد.  می می  پیمایشی  توصیفی،  نوع  از  مورداستفاده  تحقیق  باشد. وش 

همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصین و نخبگان ازجمله مدیران بازرگانی ،کارکنان و کارشناسان  

  221کوکران    نمونه با استفاده از فرمول باشند.حجم  در تهران می   95های صادرکننده نمونه سال  مربوطه در شرکت 

ای و  های تحقیق با روش کتابخانه باشد. داده گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می نفر تعیین گردید و روش نمونه 

گردآوری  موردمیدانی  ابزار  و  بوده   شده  پرسشنامه  نرم ا  .است  استفاده  کمك  به  تحقیق  با طالعات  و  ایموس  افزار 

آزمون  از  استنباستفاده  و  توصیفی  آماری،  تجزیه اهای  مورد  آن  طی  از  تحقیق حاکی  این  گرفت.نتایج  قرار  وتحلیل 

و    های نوآوریتأثیر قابلیت بازاریابی بر قابلیت   ،های نوآوری  و عملکرد صادراتی است که تأثیر کارآفرینی بر قابلیت

  و های نوآوری  ت یای بر قابلی سرمایه رابطه دهد متغیرهاارزیابی شد همچنین نتایج نشان می  مثبت عملکرد صادراتی

 . داری دارند تأثیر مثبت و معنی  های نوآوری و عملکرد صادراتی توانمندسازی بر قابلیت  عملکرد صادراتی 

بازارگرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل گری  تأثیر    ( 1396ابراهیم پور ازبری و همکاران )

این تحقیق با استفاده از روش شناسی علی و ابزار    بررسی قرار دادند.  ا در صنعت خودرو سازی موردپویایی بازار ر

بررسی   با  و  ایران، ضمن    81پرسشنامه  در  بزرگ خودروسازی  شرکت  یك  صادراتی  کارشناسان  و  مدیران  از  نفر 

افزار   نرم  و  یافت که    PLSتحلیل مدل سازی معادالت ساختاری  نتیجه دست  این  بر روی به    بازارگرایی صادراتی 

صادراتی تاثیر گذار است. همچنین اثرگذاری بازارگرایی صادراتی بر دانش صادراتی بر رو عملکرد صادارتی  عملکرد  

نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت پویایی بازار در تعدیل رابطه بازارگرایی صادراتی با عملکرد صادراتی نیز مورد  

 تأیید قرار گرفت. 

یر قابلیت های پویای مدیریت دانش بر عملکرد صادرات شرکت از طریق قابلیت های  ث( به بررسی تا 1395وان بد )ر

است. پرداخته  فناوری  و  مکانیسم د  بازاریابی  و  مبانی  از  استفاده  با  پژوهش  این  قابلیت ر  مدیریت های  و  پویا  های 

بررسی   به  دانشقابلیت "دانش  مدیریت  پویای  متغی  پرداخته   ”های  این  تأثیر  و  است  قابلیت   رشده  طریق  های  از 

شرکت  صادراتی  عملکرد  بر  بازاریابی  و  مورد فناوری  ایران  تولیدی  قرار   های  استگ   بررسی  تحلیل    و  تجزیه  .رفته 

گرفته و از روش شرکت تولیدی صادراتی در سطح کشور انجام   205شده از  آوری های جمعفرضیات بر اساس داده 

ساخت استفاده معادالت  یاف  اری  است.  می ه ت شده  نشان  پژوهش  قابلیتهای  که  از  دهد  دانش  مدیریت  پویای  های 

های پویای مدیریت  اینکه قابلیت  وجود   های بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت دارد ولی باطریق تقویت قابلیت 

 . ی بر عملکرد صادرات نداردگردد، این قابلیت تأثیر مثبتهای فناوری می دانش موجب تقویت قابلیت
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( در پژوهش تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچك و متوسط را  1395منگلی و همکاران )

دادند.  قرار  بررسی  منابع    مورد  و  مرتبط  تجربی  و  نظری  ادبیات  وسیع  مرور  بر  مبتنی  که  مقاله  این  اصلی  هدف 

می کتابخانه  و ای  مفهوم  بررسی  قابلیت   باشد،  بازاریاابعاد  و  بهای  کارهای کوچك  و  بر عملکرد کسب  آن  تأثیر  و  ی 

های بازاریابی به منزله یك مکانیسم کلیدی در کسب و  متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که قابلیت

جدید در    هایبرداری از فرصت رود که با شناسایی منابع محسوس و نامحسوس، تشخیص و بهره کارها به شمار می 

طالعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در  ابازار و گردآوری  

 .نمایند افزایش سطح عملکرد کسب و کارهای کوچك و متوسط ایفا می 

ی بر عملکرد صادراتی  ( به بررسی تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریاب1395حاجی پور و همکاران )

 قرار بررسی مورد صادراتی عملکرد بر بازاریابی های قابلیت و راهبردی گیری تاثیر جهت پژوهش، این در  ند.تپرداخ

 آن  از حاکی نتایج  .است شده انجام SPSS و LISREL افزار از نرم استفاده با  ها  داده تحلیل  و تجزیه  .است گرفته

 رقبا به گرایش مشتری، به است. گرایش داشته صادراتی دعملکر  بر معناداری مثبت ثربازاریابی ا های قابلیت که است

معناداری   تاثیر نوآوری به گرایش که حالی در داشته بازاریابی های قابلیت بر معناداری مثبت تاثیر به هزینه گرایش و

 عملکرد رمعناداری ب مثبت تاثیر ینههز به گرایش و مشتری به گرایش دیگر  سوی از .ندارد  بازاریابی  های قابلیت بر

 .است صادراتی نداشته عملکرد بر تاثیری نوآوری به گرایش و رقبا به گرایش حالیکه در داشته صادراتی

( رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت با میانچیگری قابلیت های عملیاتی را مورد  1395حیدری و همکاران ) 

پویا  قابلیتهای بین رابطه گری میانجی  در ی عملیاتیاه قابلیت تأثیر بررسی هدف  این پژوهش با  بررسی قرار دادند.

 برای بود. ایران کشور مدیریت مشاوره های شرکت شامل جامعه آماری پژوهش .است شده انجام شرکت عملکرد و

 تحلیل بررسی و . برایشد  توزیع شرکتها این عامل میان مدیران در ای طراحی و   پرسشنامه ، ها داده ریآو گرد

 قابلیت شرکت و عملکرد که داد شد. نتایج نشان استفاده واریانس محور ساختاری سازی معادالت مدل  از ها داده

قابلیت به باشند؛ داشته پویای قوی تری های قابلیت که هستند  شرکتهایی قوی تر در های عملیاتی  های عالوه 

 . کند  می گری میانجی را شرکت عملکرد پویا و قابلیتهای بین رابطه عملیاتی،

با در نظر    تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی( در پژوهشی به بررسی  1394ابراهیم پور و همکاران )

هدف این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکتهای    پرداختند.ی  های محیط  نقش پویایی   گرفتن 

باشد.    ر رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد میدهای محیطی    کننده پویایی   لتولیدی و مطالعه نقش تعدی 

داده  و  بوده  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  پژوهش،  آماری    روش  جامعه  است.  شده  گردآوری  پرسشنامه  طریق  از  ها 

ارشد   نفر از مدیران  371های تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل میدهند. تعداد    پژوهش را مدیران ارشد شرکت

ها از مدلسازی معادالت    برداری تصادفی ساده، انتخاب شدند و برای تحلیل داده  وش نمونهر های تولیدی به    شرکت

جزئی مربعات  حداقل  الگوریتم  و  یافته (  PLS) ساختاری  است.  شده  که    استفاده  میدهد  نشان  پژوهش  های 
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های محیطی در    کنندگی پویایی   ی نقش تعدیلدوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولیدی تأثیرگذار است ول

 .رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در شرکتهای تولیدی، مورد تائید قرار نگرفت

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی از منظر عوامل استراتژیك و رقابتی را مورد بررسی  (  1394رجبی )

پژوهش   این  داد.  پژقرار  یك  عنوان  بررس به  دنبال  به  کاربردی  قابلیت  یوهش  بین  عملکرد  رابطه  و  بازاریابی  های 

ایران   باشد صادراتی در شرکت ملی گاز  از پرسشنامه صورت گرفت است. ..  می  با استفاده    روش گردآوری داده ها 

اخص  ها و روابط بین متغیرهای تحقیق از »مدل معادالت ساختاری« و به طور  برای بررسی صحت و سقم فرضیه 

ا با  مسیر  تحلیل  از  س تکنیك  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  شد.  استفاده  اس  ال  پی  اسمارت  افزار  نرم  از  تفاده 

توان چنین نتیجه گرفت که  گیرند و به طور کلی میفرضیه مورد تأیید قرار می   11فرضیه طراحی شده    17مجموع  

  .دارد  ی گاز تاثیر مثبت معناداری های بازاریابی بر روی عملکرد صادراتی در شرکت مل قابلیت

نائیج و همکاران ) امتیازی  1393کرد  با رویکرد کارت  بر عملکرد سازمانی  ( در پژوهشی تاثیر قابلیت های پویایی 

قرار دادند. مورد بررسی  را  توصیفی   متوازن  مقاله،  این  استفاده در  مورد  نوع کاربردی  -روش تحقیق  از  و  پیمایشی 

این آماری  شو  است.جامعه  مواد  تولید  شرکت  از  یتحقیق  تحقیق  مدل  بررسی  باشد. جهت  می  کشور  کل  در  نده 

تایی نمونه این مقاله، پرسشنامه ای جهت اخذ    330نظرات کارشناسان و مدیران استفاده شد که با توجه به اندازه  

از   استفاده  با  فرعی  های  فرضیه  و  اصلی  فرضیه  شد.  گردآوری  و  توزیع   ، تهیه  آنها  معادالت نظرات  یابی  مدل 

تحلیل مسیر در قالب نرم افزار لیزرل، تحلیل گردید. نتایج نشان داد قابلیت های پویا عملکرد سازمان را    وساختاری  

از   ابعادی  عنوان  به  انطباقی  های  قابلیت  و  نوآوری  های  قابلیت  داخلی،  های  قابلیت  و  دهند  قرار می  تاثیر  تحت 

 گذارند.  قابلیت های پویا بر عملکرد تاثیر
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 پیشینه تحقیقات  6-2جدول 

 نویسندگان )سال(  هدف  روش تحقیق  متغیرهای تحقیق  یافته ها 

که   است  این  بحث  از  پر  و  اصلی  موضوعات  از  یکی 

  خود  رقابتی مزیت به ها چگونه بنگاه پویا های قابلیت

این    بهبود  و در  شوند.  می  منجر  شرکت  عملکرد 

ک است  شده  داده  نشان  قابلیتتحقیق  پویا    ه  های 

سه )قابلیت  توسط    و   ادغام  قابلیت  سنجش،  بعد 

از    قابلیت انواع مختلفی  و  تعریف می شود  بازسازی( 

بر  شوند.  می  شرکت  عملکرد  بهبود  موجب    نوآوری 

 حاصل   نتایج  چینی،  شرکت  204  از  ای  نمونه  اساس

  معادالت  سازی  مدل  جزئی  مربعات  حداقل  از

  پژوهش را با این  های استدالل کلی طور به ساختاری

  ابعاد  بین  در  موجود  ظریف  های  تفاوت  رخیب  وجود

کند. نتایج این  می پشتیبانی پویا های قابلیت مختلف

بر   پویا  های  قابلیت  که  دهد  می  نشان  پژوهش 

 عملکرد شرکت تأثیر دارد.

 

عملکرد    -قابلیت های پویا

 نوآوری   -سازمانی

 

معادالت  

 ساختاری 

 

ا و عملکرد  تأثیر قابلیت های پوی

 میانجی نوآوری   سازمانی با نقش

 

ژو و همکاران  

(2019 ) 
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و  بازار  قابلیت  بازار،  گیری  جهت  تأثیر  بررسی  به 

شرکت  عملکرد  بر  شدن    و   کوچكهای    دیجیتالی 

های  (SME) متوسط شرکت  در  تأثیر  این  تفاوت  و 

پرداختند.   داخلی  بازارهای  در  متوسط  و  المللی  بین 

از   ها  م  101داده  فنالندیشرکت  زمینه   توسط  در 

چوب جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار   تصنع

نتایج  است.  گرفته  صورت  تحلیل  و  تجزیه  آموس 

یك   عنوان  به  بازاریابی  های  قابلیت  که  داد  نشان 

عملکرد   و  بازار  گیری  رابطه جهت  بر  میانجی  متغیر 

شرکت تأثیر دارد. در شرکت های بین المللی قابلیت 

باز  جهتهای  و  د  اریابی  بازار  مهم    وگیری  عامل 

اما   هستند.  خارجی  بازارهای  در  ها  شرکت  موفقیت 

های   شرکت  در  شرکت  عملکرد  بر  شدن  دیجیتالی 

این   دیگر  های  شرکت  در  و  ندارد  تأثیر  المللی  بین 

 تأثیر مثبت و معنادار است. 

 

 

جهت گیری    -قابلیت بازار

  -دیجیتالی شدن  -بازار

 عملکرد شرکت 

 

ت  معادال

 ساختاری 

 

رکت های بین  شسی عملکرد  برر

المللی و متوسط با استفاده از  

قابلیت بازار، جهت  متغیرهای  

 گیری بازار و دیجیتالی شدن 

 

سانا و همکاران  

(2018 ) 
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گیری   جهت  بین  روابط  بررسی  به   پژوهش  این 

و   پویا  های  قابلیت   ، سازمانی  منابع   ، کارآفرینی 

جه  پردازد.  می  کارآفرینیعملکرد صادرات  گیری    ت 

جذب می    باعث  ای  رابطه  و  اطالعاتی   ، مالی  منابع 

طریق   از  صادرات  عملکرد  بر  طریق  این  از  که  شود 

قابلیت های پویا تأثیر می گذارد. این مدل به صورت  

نفر از مدیران شرکت های صادر کننده   268تجربی با 

شود.   می  آزمایش  پرتغال  از    10در  به   11تا  رابطه 

مستقی هستند  طور  معنادار  تأثیر  م  ای  وکه  اسطه 

منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد صادرات  

جذب   به  کارآفرینی  گیری  جهت  کند.  می  تأیید  را 

منابع ارتباطی و اطالع رسانی کمك می کند ، منابع  

ارتباطی توسعه منابع اطالعاتی و مالی را تقویت می 

ه طور مستقیم کند و این سه نوع از منابع سازمانی ب

قاببر   تأثیر لتوسعه  صادرات  عملکرد  و  پویا  های  یت 

می گذارد. در مورد داللت های مدیریتی ، مدیران ، 

با هدف مشارکت   سیاست گذاران عمومی و محققان 

درک  وضوح  به  باید  ها  شرکت  عملکرد  و  رقابت  در 

پویا   های  قابلیت  توسعه  بر  منابع  چگونه  که  کنند 

 .رندمتمایز تأثیر می گذا

 

  -رآفرینیجهت گیری کا

قابلیت    -عمکرد صادرات

 منابع سازمانی   -های پویا

 

معادالت  

 ساختاری 

 

 

بررسی جهت گیری کارآفرینی و  

عملکرد صادرات از طریق متغیر  

میانجی منابع سازمانی و قابلیت  

 های پویا 

 

و همکاران   اورالندو

(2017 ) 
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پژوهش ب   این  بازاریاببه  به  گرایش  اثرات  و  ررسی  ی 

عملکرد کسب و کارها در کشور  رریابی بقابلیتهای بازا

  حداقل   یساختار  معادالت  یساز  مدل  قیطر  از  ژاپن

نمونه   (PLS-SEMی جزئ  مربعات است.  پرداخته   )

از     در  یژاپن  کنندگان  دیتول  زنفر ا  568مورد بررسی 

شده    (1011-2011)  ساله  سه  دوره  طول تشکیل 

  ی ها  تیقابل  که  است  آن  از  یحاک  ها  افتهی.  است.

مستقیم   سال  سه  یط  در  عملکرد  رب   یابیربازا تأثیر 

ن   تیقابل  که  است  آن   از  یحاک  ن یهمچن  جیتادارد. 

  به   و  است  عملکرد  محرک  نیمهمتر  یابیبازار  یها

  بازار   یر یگ  جهت  ژهی وه  ب  ،  صنعت  یروها ی ن  آن  دنبال

  ق ی طر  از  بازار  یریگ  جهت  ،  نیا  بر  عالوه.  دارد  وجود

عملکرد  ب  میمستق  ریغ  ریتأث  یابیزاربا  یها  تیقابل ر 

  یرقابت توان که یموارد  در یابیبازار یها تیقابل. دارد

 ریتأث   ،  کم  یرقابت  توان  با  سهیمقا  در  دارند  ییباال

 .  دارند   عملکرد  در  یشتریب

 

  -گرایش به بازاریابی

  -قابلیت های بازاریابی

 عمکرد کسب و کار

 

معادالت  

 ساختاری 

 

به بازاریابی  بررسی اثرات گرایش  

بازاریابی بر    های  تو قابلی

عملکرد کسب و کارها در کشور  

 ژاپن 

 

 ( 2016تاکاتا )

  

 

پژوهش   این    ،  ایپو  یها  تیقابل  به  مربوط  اتیادبدر 

  و   یسازمان  عملکرد  نه یزم  در  ینوآور   و  یسازمان  رییتغ

 نیا  را بررسی می کند.  سازگارانه  رفتار  نوع  نیا  یبقا

 كی  و  یکم  یبررس   كی  رب  یمبتن  یتجرب  مطالعه

 و   ییایدر  ،  ییغذا  عیصنا  شامل  که   است  یفیک  همطالع

  ی ساختار   معادالت  یساز  مدل.  است  یا  رسانه  عیصنا

  ارتباط  ،   یفیک  سهیمقا  و  یگروه  لیتحل  و  هیتجز  ،

نتایج این  .  کند  یم   روشن  را  نظر  مورد  یها  سازه  نیب

تحقیق نشان داد که قابلیت های پویا موجب پذیرش  

پذتغییرا و  شده  سازمان  در  تت  در  غیرش  ییرات 

عملکرد   و  نوآوری  باالتر  عملکرد  موجب  سازمان 

نوآوری موجب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی  

 می شود.  

 

عملکرد    -قابلیت های پویا

 شرکت 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر  

ر شرایط  دعملکرد شرکت ها  

 بحران مالی 

 

همکاران  مك کنن و  

(2014 ) 
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پژ  بر  وهشاین    بر   پویا  یها  قابلیت  تاثیر  سیربه  

پردازد و    توجه  با  دعملکر منبع محور می  رویکرد  به 

همچنین به بررسی روابط بین منابع مختلف ، قابلیت  

نمونه    .های مختلف پویا و عملکرد شرکت می پردازد

شرکت برتر تایوانی انتخاب شده    1000  آماری از بین

  نمیا  هکنند  یلدتع  انعنو  به  پویا  یها  بلیتقا  است ،

  قابل  غیر  ،تقلید  قابل  غیر  ب،کمیاارزش،    با  منابع

و در    کند  می  یفارا ا  یموثر   نقش  دعملکرو    جایگزین

 تاثیر  ینا  باشند  ها   یژگیو  ینا  فاقد  منابع  که   تیرصو

  بعد   قابلیت های پویا  بین ابعادو از    دبو  هداخو   ناچیز

  ر ردابرخو  دعملکر  بر  یبیشتر  اریگذ  تاثیراز    یگیردیا

 . ستا

 

 عملکرد   -قابلیت های پویا

 

معادالت  

 ساختاری 

 

  بر  پویا  یها  قابلیت  تاثیر  سیربر

به رویکرد منبع    توجه  با  دعملکر

 محور 

 

 

 ( 2014لین و ووو )

کننده       تعدیل  تأثیر  بررسی  مطالعه،  این  از  هدف 

و   پویا  های  قابلیت  بین  رابطه  بر  محیطی  پویایی 

اده از محیط در ف ستسرمایه گذاری جدید با ا  عملکرد

از   پژوهش  این  در  است.  چین  در  سریع  تغییر  حال 

مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی  

قابلیت   که  داد   نشان  نتایج  است.  شده  استفاده 

قابل   تأثیرات  تنظیم مجدد  قابلیت  و  سنجش فرصت 

ه بر  عالو  .توجی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد

این از  یك  هر   ، در  اق  این  بیشتری  تأثیر  ها  بلیت 

عملکرد سرمایه گذاری جدید در سطوح باالتر پویایی  

دارد توان گفت  محیط زیست  اساس می  این  بر  که  . 

قابلیت های پویا در اجرای تغییرات سازمانی در درجه  

 .های باالی پویایی محیطی مؤثر است 

 

عملکرد    -قابلیت های پویا

 ایی محیطپوی   -شرکت

 

معادالت  

 ی ساختار

 

 ی ها  قابلیت  نمیا  بطهرا  سیربر

  نقش  با   شرکت  دعملکرو    پویا

 محیطی  پویایی  کنندگی   تعدیل

 

جیائو و همکاران  

(2013 ) 

کاربردهای پژوهش  این  اکتشدر  عملکرد  فات  ای 

 با  بی و بهره برداری بازارابرداری بازاری  بازاریابی و بهره

مورد بررسی  را    هکنند  نقش میانجی مشارکت با تأمین

که اگر مشدارکت با    نتایج نشان داد  گرفته است.  رقرا

  اکتشاف   فعالیتهای  باشد،  باالترح  درسط  کننده  تأمین

 ه برداری موجب ارتقا سطح عملکرد می شود. بهر  و

 

عملکرد    -دوسو توانی

 شرکت 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

  برلمللی  ا  دوسوتوانی بینبررسی  

های  عملکرد شرکت در اقتصاد

 نـوظهـور کوچك 

 

 ( 2014)و  یهو و ل
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تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی    هدف از این پژوهش  

سازمانی بر ابعاد عملکردی سازمان در صنعت 

ها نیز  و تحلیل داده. برای تجزیه  می باشد.  بانکداری

سازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل  از مدل

و جزیه  ها: تاستفاده شد. یافته (PLS) مربعات جزئی

ز وجود تأثیر مثبت و معنادار  ا  یها حاکتحلیل داده

نتایج متضاد تحقیق در   .دوسوتوانی بر عملکرد است

دو رویکرد تعادلی و ترکیبی نشان داد آنچه بر  

عملکرد تأثیر مثبت دارد، تعادل بین دو بعد  

برداری و اکتشاف نیست و افزایش هر یك از دو  بهره 

 . ملکرد منجر شودتواند به بهبود عبعد می

 

عملکرد    -یندوسو توا

 سازمان 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی  

سازمانی بر ابعاد عملکردی  

 سازمان در صنعت بانکداری 

 

خدادادی و همکاران  

(1397 ) 

دنبال طراحی مدل ارتقای فرآیند    به  این پژوهش

ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تامین صنعت  

افزون بهره گیری از  روز   دفوالد است. با توجه به رون

روش مدلسازی معادالت ساختاری و قدرت آن در 

آزمون فرضیه ها، مدل طراحی شده با استفاده  

ازرویکرد حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار  

های مدل طراحی شده، شامل دو بعد    گرفت. سازه

دوسوترانی    پویای زنجیره تامین و  فرآیند ایجاد قابلیت

د و نتایج حاصل نشان می دهد  باش   یزنجیره تامین م

که فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تامین بر بعد  

دوسوتوانی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنیداری  

 . دارد

 

دوسو    -قابلیت های پویا

 توانی 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر فرآیند ایجاد قابلیت  

 جیره تامین پویا بر دوسوتوانی زن

 

  جوهری نعیمی و

 ( 1397)  همکاران

در این پژوهش تأثیر عدم اطمینان محیطی با    

میانجی گری انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی  

و تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی بر عملکرد  

شرکت های تولیدی و همچنین تأثیر انعطاف پذیری  

است.    تولید بر کارایی عملیاتی مورد آزمون واقع شده

امه می باشد. برای  ت پرسشناابزار گردآوری اطالع 

تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از تکنیك مدل سازی  

معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی  

(PLS استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که می )

پذیری تولید  افزایش انعطاف با    عملکرد شرکت راتوان  

برد و همچنین با افزایش  و کارایی عملیاتی باال  

ری، پاسخ مؤثرتری به تغییرات محیطی  پذیطاف عان

 . داد

 

  -عدم اطمینان محیطی

عملکرد    -انعطاف پذیری

 شرکت 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر عدم اطمینان  

پذیری تولید و  محیطی، انعطاف  

یی عملیاتی بر عملکرد  کارا

 شرکت 

 

ابراهیم پور ازبری و  

 ( 1397همکاران )
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قابلیته بررسی  پژوهش  این  بازا  دف  بر  های  ریابی 

گلخانه کارهای  و  مشتری کسب  و  مالی  ای    عملکرد 

بود. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات 

شود. جامعه آماری    پیمایشی محسوب می  -توصیفی

پـژوهش، گلخانه بودند    این  داران شهرستان جیرفت 

نمونه روش  از  استفاده  با  طبق  که  با    هگیری  ای 

مناسب از آنها انتخـاب    اد نمونهدانتساب متناسب، تع

های استاندارد   ها پرسشنامه ابزار گردآوری داده .شـد

داده بود.  پیشین  تحقیقات  در  شده  های    استفاده 

  گردآوری شده با استفاده از تکنیك چنـدمتغیره مدل 

قرار   تحلیل  و  تجزیه  مورد  ساختاری  معادالت  سازی 

توجه   با  قابلیتگرفت.  پژوهش،  نتایج    ی ها   به 

اثر مثبـت و معنـیبازاریا بـر عملکرد مالی    بی  داری 

%از واریانس آن را تبیین کرد.    50داشته و در حدود  

همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم  

دار بوده    های بازاریـابی بر عملکرد مالی معنی  قابلیت

جی جزئی در  و متغیر عملکرد مشتری دارای اثر میان

 .زاریابی و عملکرد مالی بودهای با  تیرابطه بین قابل

 

 

  -قابلیت های بازاریابی

عملکرد مالی و کسب و  

 کار

 

معادالت  

 اختاری س

 

های بازاریابی بر    أثیر قابلیتت

عملکرد مالی و مشتری کسب و  

ای در شهرستان    کارهای گلخانه

 جیرفت 

 

منگلی و همکاران  

(1396 ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تحقیق   این  قاهدف  کارآفرینی،  تاثیر  لیت  ببررسی 

توانمندساز  و  و  بازاریابی  نوآوری  های  قابلیت  بر  ی 

صادراتی ر  عملکرد  باشد.  مورد می  تحقیق    وش 

می پیمایشی  توصیفی،  نوع  از  جامعه  استفاده  باشد. 

از  نخبگان  و  متخصصین  شامل  حاضر  تحقیق    آماری 

کارکنان و کارشناسان مربوطه    جمله مدیران بازرگانی،

نمونه  شرکت در   صادرکننده  تهران    95ال  سهای  در 

کوکران  ح  باشند.می فرمول  از  استفاده  با  نمونه  جم 

نمونه  221 روش  و  گردید  تعیین  تصادفی  نفر  گیری 

می موردساده  ابزار  بوده   باشد.  پرسشنامه    استفاده 

افزار ایموس مورد  طالعات تحقیق به کمك نرما  .است

 ج این تحقیق حاکی از نتای  تحلیل قرار گرفت. و  تجزیه

و    های نوآوریبلیتکارآفرینی بر قا  ت که تأثیرسآن ا

های  تأثیر قابلیت بازاریابی بر قابلیت ،عملکرد صادراتی

صادراتی  نوآوری عملکرد  شد    مثبت  و  ارزیابی 

می نشان  نتایج  سرمایه  همچنین  متغیرهای  دهد 

قابلیت رابطه  بر  نوآوری  ای  صادراتی   وهای    عملکرد 

قابلیت توانم بر  نوآو ندسازی  عملکرد  رهای  و  ی 

   .داری دارندثبت و معنیتأثیر م  صادراتی

 

قابلیت های    -کارآفرینی

  -توانمند سازی  -بازاریابی

  -قابلیت های نوآوری

 عملکرد صادرات 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر کارآفرینی،قابلیت  

بازاریابی و توانمندسازی بر  

د  قابلیت های نوآوری و عملکر

 صادراتی

 

کمالی دریزدی  

(1396 ) 

استفادد با  پژوهش  این  مکانیسم ر  و  مبانی  از  های  ه 

بررسی قابلیت به  دانش  مدیریت  و  پویا  های 

دانشقابلیت" مدیریت  پویای  شده  پرداخته  "های 

های فناوری و  است و تأثیر این متغیر از طریق قابلیت

شرکت صادراتی  عملکرد  بر  تولیدی  بازاریابی  های 

موردا قرار  یران  تحلیل   و  تجزیه . است  هرفتگ  بررسی 

داده فرضیات   اساس  از    آوریهای جمع بر    205شده 

گرفته و شرکت تولیدی صادراتی در سطح کشور انجام 

استفاده ساختاری  معادالت  روش  است.    از  شده 

های پویای  دهد که قابلیت های پژوهش نشان می یافته

قاب تقویت  طریق  از  دانش  بازاریابی  لیتمدیریت  های 

عملک ولیربر  دارد  مثبت  تأثیر  صادرات    وجود  با  د 

های پویای مدیریت دانش موجب تقویت  اینکه قابلیت

گردد، این قابلیت تأثیر مثبتی های فناوری می قابلیت

 . بر عملکرد صادرات ندارد

 

عملکرد    -قابلیت های پویا

قابلیت های    -صادرات

 بازاریابی 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

ی  ا ررسی تاثیر قابلیت های پویب

مدیریت دانش بر عملکرد  

شرکت از طریق قابلیت    صادرات

 های بازاریابی و فناوری 

 

 ( 1395روان بد )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قابلیت و  راهبردی گیری تاثیر جهت پژوهش، این در

 قرار بررسی مورد صادراتی عملکرد بر  بازاریابی های

 ز نرما استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه .است گرفته

 حاکی نتایج .است شده  انجام SPSS و LISREL افزار 

اثر های قابلیت که است نآ از  مثبت بازاریابی 

 به گرایش .است داشته صادراتی عملکرد بر معناداری

هزینه گرایش و  رقبا  به گرایش  مشتری،  تاثیر به 

 در  داشته بازاریابی های  قابلیت  بر  معناداری  مثبت

 قابلیت معناداری بر تاثیر نوآوری به گرایش که حالی

 مشتری  به  گرایش گر دی سوی از  .ندارد بازاریابی های

 عملکرد معناداری بر مثبت  تاثیر هزینه به گرایش و

 به  گرایش  و  رقبا به گرایش  حالیکه  در داشته  صادراتی

 .است صادراتی نداشته عملکرد بر تاثیری  نوآوری 

 

  -جهت گیری راهبردی

  -قابلیت های بازاریابی

 ملکرد صادرات ع

 

معادالت  

 اری ت ساخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیری  بررسی تاثیر جهت  

راهبردی و قابلیت های بازاریابی  

 بر عملکرد صادراتی 

 

حاجی پور و  

 ( 1395همکاران )

هدف  با  پژوهش  های   قابلیت تأثیر بررسی این 

 پویا و قابلیتهای  بین  رابطه  گری  میانجی در عملیاتی

پژج  .است شده انجام  شرکت عملکرد  آماری   امعه 

 ایران کشور مدیریت مشاوره های تشرک شامل هش

 ای طراحی و   پرسشنامه ، ها داده ریآو گرد برای ود.ب

برای شد  توزیع  شرکتها  این  عامل  میان مدیران  در  . 

و   معادالت مدل از ها داده تحلیل  بررسی   سازی 

 داد شد. نتایج نشان استفاده واریانس محور ساختاری 

و  شرک عملکرد که عملیاتی قابلیت ت   رد های 

پویای قوی   های تقابلی که هستند شرکتهایی قوی تر

قابلیت به باشند؛ داشته تری  عملیاتی، های عالوه 

 میانجی را  شرکت عملکرد  پویا و   قابلیتهای  بین  رابطه 

 . .کند می گری

 

عملکرد    -قابلیت های پویا

قابلیت های    -شرکت

 عملیاتی

 

معادالت  

 ساختاری 

 

رابطه قابلیت های پویا و  بررسی  

گری    یجلکرد شرکت با میانمع

 عملیاتی  قابلیت های

 

حیدری و همکاران  

(1395 ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر   این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی  هدف 

تعدیل  نقش  مطالعه  و  تولیدی  شرکتهای   عملکرد 

های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی    کننده پویایی

وش پژوهش، توصیفی  باشد. ر  سازمانی و عملکرد می

پ نوع  دادهیاز  و  بوده  پرسشنا   مایشی  طریق  از  مه  ها 

گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران  

های تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل    ارشد شرکت

های    نفر از مدیران ارشد شرکت  371میدهند. تعداد  

برداری تصادفی ساده، انتخاب    تولیدی به روش نمونه

ت برای  و  دادهشدند  م  حلیل  مدلسازی  از  ادالت  ع ها 

مربع حداقل  الگوریتم  و  جزئیساختاری  (  PLS) ات 

دهد    های پژوهش نشان می  استفاده شده است. یافته

که دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولیدی  

های   کنندگی پویایی تأثیرگذار است ولی نقش تعدیل

د  محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکر

 .تائید قرار نگرفت  در شرکتهای تولیدی، مورد

 

 

رد  عملک  -دوسو توانی

 پویایی محیطی   -سازمانی

 

معادالت  

 ساختاری 

 

تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر  

با در نظر    عملکرد صنایع تولیدی

های    نقش پویایی  گرفتن

 یمحیط

 

ابراهیم پور و  

 ( 1394همکاران )

به دنبال  به عنوان یك پژوهش کاربردی  این پژوهش  

بین   رابطه  عملکرد  ابلیتقبررسی  و  بازاریابی  های 

د ایران  صادراتی  گاز  ملی  شرکت  باشدر  روش  ..  می 

صورت   پرسشنامه  از  استفاده  با  ها  داده  گردآوری 

است. فرضیه  گرفت  و سقم  بررسی صحت  و  برای  ها 

معادالت   »مدل  از  تحقیق  متغیرهای  بین  روابط 

تح تکنیك  اخص  طور  به  و  با  ساختاری«  مسیر  لیل 

افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.    ماستفاده از نر

فرضیه   17یج این پژوهش نشان داد که از مجموع  نتا

تأیید قرار می  11طراحی شده   گیرند و فرضیه مورد 

می کلی  طور  که به  گرفت  نتیجه  چنین  توان 

در  قابلیت صادراتی  عملکرد  روی  بر  بازاریابی  های 

  .مثبت معناداری داردشرکت ملی گاز تاثیر  

   

 

 

  -قابلیت های بازاریابی

امل  عو   -عملکرد صادرات

 استراتژیك و رقابتی 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر قابلیت های  

بازاریابی بر عملکرد صادراتی از  

منظر عوامل استراتژیك و  

 رقابتی

 

 (1394رجبی )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



71 

 

ابزار   و  علی  شناسی  روش  از  استفاده  با  تحقیق  این 

یران و کارشناسان  دنفر از م 81مه و با بررسی پرسشنا

خو بزرگ  شرکت  یك  ایران،  صادراتی  در  دروسازی 

نرم   و  ساختاری  معادالت  سازی  مدل  تحلیل  ضمن 

بازارگرایی    PLSافزار   که  یافت  دست  نتیجه  این  به 

عملکرد   روی  بر  است.  صادراتی  گذار  تاثیر  صادراتی 

د بر  صادراتی  بازارگرایی  اثرگذاری  انش  همچنین 

رو عملکرد   بر  قرار  صصادراتی  تأیید  مورد  نیز  ادارتی 

نهای در  رابطه  گرفت.  تعدیل  در  بازار  پویایی  ت 

بازارگرایی صادراتی با عملکرد صادراتی نیز مورد تأیید 

 قرار گرفت. 

 

دانش    -بازارگرایی صادراتی

  -پویایی بازار  -صادراتی

 عملکرد صادرات 

 

معادالت  

 ساختاری 

 

رگرایی صادراتی  بازاتأثیر  بررسی  

اتی بر عملکرد  ر و دانش صاد

صادراتی با تعدیل گری پویایی  

بازار )مورد مطالعه: صنعت  

 ( خودرو سازی

 

ابراهیم پور ازبری و  

 ( 1396همکاران )

توصیفی مقاله،  این  در  استفاده  مورد  تحقیق   -روش 

است. کاربردی  نوع  از  و  این    پیمایشی  آماری  جامعه 

وینده در کل کشور می تحقیق شرکت تولید مواد ش 

جهت بررسی مدل تحقیق از نظرات کارشناسان   باشد.

تایی    330دیران استفاده شد که با توجه به اندازه  و م

نمونه این مقاله، پرسشنامه ای جهت اخذ نظرات آنها  

تهیه ، توزیع و گردآوری شد. فرضیه اصلی و فرضیه 

  های فرعی با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری 

نرم قالب  در  مسیر  تحلیل  تحلیل    و  لیزرل،  افزار 

ق داد  نشان  نتایج  عملکرد  گردید.  پویا  های  ابلیت 

های  قابلیت  و  دهند  می  قرار  تاثیر  تحت  را  سازمان 

داخلی، قابلیت های نوآوری و قابلیت های انطباقی به  

تاثیر   عملکرد  بر  پویا  های  قابلیت  از  ابعادی  عنوان 

 گذارند. 

 

عملکرد    -اقابلیت های پوی

 سازمان 

 

  معادالت

 ساختاری 

 

بررسی تاثیر قابلیت های پویایی  

کرد سازمانی با رویکرد  بر عمل

 کارت امتیازی متوازن

 

کرد نائیج و  

 ( 1393همکاران )

 

 مفهومی   مدل   چارچوب 

 عملکرد   و   یویا   های   قابلیت   8-2

  مکاران هو  ویلدن   مثال  عنوان  به  است  شده   انجام   مختلفی   مطالعات  عملکرد   بر  پویا  های   قابلیت   تاثیر   بررسی  در

  های   قابلیت  در  الزم   تغییرات  ایجاد   با   قادرند   یویا  های  قابلیت  دند، دا  نشان(  2014)  گودرگان   و   ویلدن   و(  2013)

  هستند،   محیطی  زیاد   تغییرات  خوش   دست  که  صنایعی   در  خصوص   به  را  شرکت   عملکرد  فناورانه،   بازاریابی  عملیاتی

 . بخشند  بهبود

  که   یافت   دست   ه نتیج   این   به  ها   شرکت  صادراتی  عملکرد  بر   پویا   های   قابلیت  نقش   بررسی   در (  2013)  دیساتات

 . شود  می  صادراتی  عملکرد  بهبود به  منجر   پویا های قابلیت
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  صادراتی   های  شرکت  عملکرد  و رقابتی  های   توانایی  بر  پویا  های  قابلیت تأثیر  بررسی   در( 2018)  همکاران  و   هوآنگ

 . دارد  مثیت تاثیر صادراتی  عملکرد بر  ویاپ های  قابلیت که  یافتند  دست  نتیجه این به

 عملکرد   و   وتوانی دوس   9-2

  داشته   بهتری  عملکرد  توانند   می   دوسوتوان  سازمانهای  که  دهد   می  نشان  نیز  دوسوتوانی  زمینه  در  تحقیقات  نتایج

   (.  1393 همکاران، و  پور یم ابراه) است مانده  باقی  مبهم  همچنان عملکرد-دوسوتوانی  روابط  اما باشند،

  دوسوتوانی   میشود،  سنجیده  سازمانی  رشد   که  هنگامی  ند داد  نشان  تحلیل  فرا  یك  در (  2013)   دیگران  و  جانی

  روی   بر   دوسوتوانی   اثرات   از   تجربی   شواهد   که   میکنند   بیان  همچنین   آنها.  دارد  عملکرد  با   مثبتی   رابطه   سازمانی

 . است پیچیده  عملکرد

  و   الباتکین   ؛ 2004، شاو  بیرکین  و   گیبسون)    اند   یافته   عملکرد  و   توانی ودوس   میان   را   مثبتی  رابطه   تمطالعا  از   بعضی

  اثر   دیگر  برخی  ؛( 2005  جیما،  -آتاهنی )    یافتند   دو  این  میان  را   منفی  ارتباط  دیگران  درحالیکه  ، (2006دیگران،

)    اردد  عملکرد   با  شکل   منحنی  ابطهر  دوسوتوانی   که   میدهد   نشان  شواهد   برخی(.  2007دیگران،   و   لین)    مشروط 

  و   دوسوتوانی  بیـن  ای  رابطه  هیچ  کل  در  که  میدهد   نشان  دیگـر  شواهد    تعدادی  و(   2007جیما،-یانگ،آتاهنی

 (. 2007 دیگران،  و  ونکاترامان) ندارد  وجود عملکرد

 عملکرد   و   بازاریابی   قابلیت   10-2

  کننده   صادر   رقابتی   مزیت   و   دی نتوانم  میزان  از   است  عبارت  بازاریابی  قابلیت   صادراتی،   بنگاههای  عملکرد   زمینه   در

 (.  1990اسلتر، و  نارور )  صادراتی بازارهای  در  اصلی  رقبای  با مقایسه  در

  نتیجه   این   به  کارها  و   کسب  عملکرد  بر   بازاریابی  قابلیتهای  و   بازاریابی  به   گرایش   اثرات  بررسی   در (  2016)  تاکاتا

  و   کسب   عملکرد   بهبود  بر   بیشتری  تأثیر   بازاریابی  های   شاخص  دیگر  به   نسبت  ابیبازاری  های  قابلیت   که   یافت  دست

 .است داشته  ارهاک

 . دادند   قرار تایید  مورد  را عملکرد  بر بازاریابی قابلیتهای  مثبت تاثیر   نیز( 2012) همکاران و  تئودوسیو  

  در   و   دادند   ر اقر  بررسی   و   تحلیل  مورد   را   ها   بنگاه   عملکرد  بر   را   بازاریابی   قابلیتهای  تاثیر(  2005)  مورگان   و   ورهیز  

 .  ند یافت دست  مثبتی نتایج به  رابطه  این

  و  نوآوری   قابلیت بر  بازاریابی های قابلیت  که است یافته  دست  نتیجه این به  خود  تحقیق  در(  1396)  رحیمیان اشرف

 . دارد مثبتی  تاثیر  صادراتی  عملکرد
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 عملکرد   و   محیطی   اطمینان   عدم   11-2

  بر   عملیاتی   کارایی  و   تولید   پذیری  انعطاف   محیطی،  اطمینان  عدم  تاثیر   ی س برر   در (  1397)  همکاران  و   پور  ابراهیم

  و   تولید   پذیریانعطاف   افزایش  طریق   از  توان  می  را  شرکت  عملکرد    که  یافتند   دست  نتیحه   این  به   شرکت  عملکرد

   .داد  محیطی تغییرات به رتریمؤث  پاسخ پذیری،انعطاف  افزایش  با همچنین و  برد باال عملیاتی کارایی

  و  شده   ادراک   محیطی   اطمینان  عدم  های   مولفه   میان  ناداریمع   رابطه   خود   تحقیق  در(  1391)  همکاران  و   مرادی 

 .  اند  نکرده مشاهده صادراتی  عملکرد

  در  رقابت  حال  در   و   پیشرفته  فناوری   با  های   شرکت   برای  سازمانی   دوسوتوانی   معتقدند (  2013)   تاشمن  و   اریلی

 . دارد  مثبتی اثر  ها آن  عملکرد بر و  است سودمند  محیطی های  پویایی و  اطمینان دمع  شرایط  تحت جدید، بازارهای

 دوسوتوانی   و   پویا   های   قابلیت   12-2

  از  بعد   چهار  دهد   می   نشان  که   است  کرده   طراحی   مدلی (  2010)  مادسن  دوسوتوانی   و   پویا   های   قابلیت   ارتباط   در 

  های   ت قابلی  که  دهد   می  نشان  کلی   طور  به   و   شوند   می   ادارنمع  برداری  بهره   و   اکتشاف  د بع  دو   در  پویا  های  قابلیت

  مورد   تدریج  به  و  کنند   می   ارزیابی   هارا  آن   کنند،   می   کشف  و   شناسایی  را  جدید   های  ایده   محیط   بانی  دیده   با  پویا

 . دهند   می  قرار  برداری بهره

  زنجیره   پویای   قابلیت   اد جای  فرآیند    که   یافتند   دست   نتیجه   این  به   خود   تحقیق   در(  1397)  همکاران   و   جوهری  

 . دارد داری  معنی  و  مثبت  تاثیر  تامین زنجیره دوسوتوانی  بعد  بر تامین

   دوسوتوانی   و   بازاریابی   های   قابلیت   13-2

  نتیجه   این  به  نوآوری  توانی  دوسو   و  بازاریابی  قابلیت  تکنولوژی،  قابلیت  رابطه  بررسی  در (  1396)  جمشیدی  سعید 

  همچنین .  دارد  معنادار  رابطه  نوآوری  اکتشافی  و   استخراجی  بعد   دو   هر  با  هاشرکت   تکنولوژی  قابلیت  که  یافت  تدس 

  در .  دارد  معنادار   رابطه   نوآوری   اکتشافی  و  استخراجی  بعد   دو  هر  با  نیز  هاشرکت   بازاریابی  قابلیت  که  گفت  توانمی 

  و   مثبت   رابطه  نوآوری   یدوسوتوان  با  بازاریابی  و  یتکنولوژ   هایقابلیت   صحیح   ترکیب  که   گفت   توانمی   نهایت

 . دارد  معناداری

  باعث  تواند می   فروش   و   بازاریابی  بین   ساختاری  تمایزات  دادند   نشان   خود  تحقیق   در (  1394)  نجمی   و   آرانی  قندی

  تحقق   ت جه  حال  عین   در .  گردد  برداری بهره   و   اکتشاف   ارتقای   نتیجه   در  و   بخش   دو   از   یك  هر   های   توانمندی   ارتقای 

 فعالیت  از  بخش   دو   این  متقابل  نی پشتیبا  همچنین  و   بخش  دو  این   همکاری  جهت  هایییسم نمکا  باید   دوسوتوانی

 .باشد  داشته  وجود یکدیگر های
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 تحقیقات صورت گرفته بر اساس متغیرهای مورد بررسی در تحقیق 7-2جدول 

 ان محیطی نعدم اطمی قابلیت بازاریابی  قابلیت های پویا  دوسوتوانی عملکرد صادراتی  نویسنده/گان )سال( 

 ( 2019ژو و همکاران )
✓   ✓    

 ( 2018ران )سانا و همکا
✓    ✓   

 ( 2017و همکاران ) اورالندو

 

 

✓   ✓    

 ( 2016تاکاتا )

 

 

✓    ✓   

 ( 2014مك کنن و همکارانش )
✓   ✓    

 ( 2014لین و ووو )
✓   ✓    

 ( 2014هو و لیو )

 

 

✓  ✓     

 ( 2013جیائو و همکاران )
✓   ✓    

 ( 1397دادی و همکاران )خدا
✓  ✓     

جوهری نعیمی و همکاران  

(1397 )  ✓  ✓    

ر ازبری و همکاران  ابراهیم پو

(1397 ) ✓     ✓  

 ( 1396منگلی و همکاران )
✓    ✓   

 ( 1396کمالی دریزدی )
✓    ✓   
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 ( 1395روان بد )
✓   ✓  ✓   

 ( 1395حاجی پور و همکاران )
✓    ✓   

 ( 1395حیدری و همکاران )
✓   ✓    

 ( 1394مکاران )ابراهیم پور و ه
✓  ✓  ✓    

 (1394)رجبی  
✓    ✓   

ابراهیم پور ازبری و همکاران  

(1396 ) ✓   ✓  ✓   

 ( 1393کرد نائیج و همکاران )
✓   ✓    

 مدل پیشنهادی 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 مدل مفهومی زیر پیشنهاد می  با توجه به آنچه در بررسی ادبیات موضوع، پیشینه تحقیق و روابط بیان شده در باال

 شود:

 

 

 

 

 

 

(، لیس بوا و همکاران  2013(، وای و همکاران )2009فته از مقاالت کیم من)ر: مدل مفهومی برگ 1-2شکل 

 ( 2016(، مارتین و همکاران )2014(، ویالر و همکاران )2013)

 عدم اطمینان محیطی 

 قابلیت های پویا

 قابلیت بازاریابی

راتی عملکرد صاد دوسوتوانی   
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 فصل سوم 

 روش شناسی تحقیق 
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 مقدمه    1-3

درست   یجستجوی شناخت یا روش شناس  دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که

 صورت پذیرد. 

ط بسیار زیادی با ماهیت موضوع و نوع تحقیق دارد. در این فصل، چگونگی  شیوه اجرای یك پژوهش ارتبا

انجام تحقیق در مراحل مختلف شرح داده می شود. ترتیب ارائه مطالب به این شرح می باشد که در این  

ونه گیری پرداخته و سپس شیوه و ابزارهای  مامعه آماری، نمونه و روش نفصل ابتدا به بیان طرح تحقیق، ج

ها اشاره  آوری اطالعات و داده ها ارائه می شوند و به طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل دادهجمع 

 می شود. 

 روش تحقیق    2-3

قق دو یا چند  پژوهش حاضر یك مطالعه زمینه ای از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی، مح

و یا چند گروه را در اختیار دارد، این روش  ات مربوط به یك گروه یا یك دسته اطالعات از د عدسته از اطال

)خاکی   برای مطالعه میزان تغییرات در یك یا چند عامل در اثر تغییرات یك یا چند عامل دیگر است

،1387 .) 

تأثیر   بررسی  دنبال  به  پژوهش  این  در  بازار  ایپو  یها  تیقابلپژوهشگر  )متغابیو  عملکرد    ر مستقل( ی ی  بر 

  ل ی با تعد   ی )متغیر میانجی( سازمان  یدوسوتوان  قی از طر  )متغیر وابسته(  انیدانش بن  ی شرکت ها  یصادرات

ی )متغیر تعدیلگر( می باشد و از آنجایی که نتایج این تحقیق برای سایر شرکت  ط یمح  نانیعدم اطم  ی گر

استفاد قابل  بنیان  دانش  میهای  که  نوع  از  تحقیق  این  اباشد،  که  جهت  آن  از  چنین  هم  است.  ربردی 

های  پردازد در دسته پژوهشه بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود میپژوهش ب 

می  قرار  میتوصیفی  متغیرها  بین  رابطه  بررسی  به  چون  پژوهش گیرد.  نوع  از  نیز  پردازد  همبستگی  های 

 . شودمحسوب می

 جامعه آماری  -3-3

  به تحقیق درباره آنها اره داردکه محقق می خواهد ماری به کل گروه افراد، وقایع ویا چیزهایی اش آجامعه 

 (. 1380بپردازد )اوما سکاران،
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تهران   یدانشگاه ها ی م فناورعل یمستقر در پارک ها انیدانش بن   یپژوهش شرکت ها نیا یجامعه آمار 

 .باشد  یم

 آماری   روش   و   نمونه   حجم   4-3

ش  آماری  شمارانمونه  به  آن  معرف  که  هستند  جامعه  از  اعضایی  مناسب  می   مل،  آماری  نمونه  اگر  روند. 

آمده قابلیت تعمیم به کل جامعه را  دستها گردآوری شود نتایج بههای مورد نیاز از آن انتخاب شده و داده 

نم )اندازه  نمونه  حجم  بایستی  پژوهش  نمونه  انتخاب  در  مردارد.  همچنین  باشد.  مشخص  و  اونه(  حل 

 ص کرد.  درستی مشخها را به های انتخاب نمونه روش 

شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علوم فناوری دانشگاه های  جامعه آماری در پژوهش حاضر  

  عه جام  افراد  از  یثابت  درصد   ای  نیمع  رقم   چیه  ق،ی دق  نمونه   ك ی  حجم  نییتع  ی برا  معموالً  هستند.تهران  

  و   ه یتجز   و   یآور   جمع  د یاب  که   ی ها  داده  نظر،   مورد   جامعه   تیماه  به   است  نکمم  امر   نیا.  ندارد  وجود 

  اندازه   با  نمونه   انتخاب  یطرف  از(.  1380  نژاد،   ییخو)  باشد   داشته  یبستگ   قی تحق  روش   ای  و  شود  لیتحل

  از   ی اریبس  در   رو   نیا   از .  است  ماهر   ی انسان  ی روین   داشتن  و   اد یز  وقت   نه، یهز  صرف   مستلزم   بزرگ   اریبس

  ی حد   د یبا  محقق   موارد  ن یا  در   جویی   صرفه   یبرا  ن یابنابر.  ندارد  وجود  ی   نمونه   ن یچن  انتخاب  امکان  د موار

 .  باشد  یآمار  یها ی ژگیو با مطابق  و  درست  برآورد  که کند  انتخاب چنان  را نمونه   اندازه و  شود  قائل را

  رگرسیون   های  جنبه  زا  برخی   با  زیادی  حدود  تا  ،ساختاری  معادالت  یابی  مدل  شناسی  روش   که   آنجا  از

  برای    متغیری  چند   رگرسیون   تحلیل  در  نمونه  حجم  تعیین  اصول   از  توان  می  دارد،   شباهت  متغیری  چند 

 . نمود استفاده ساختاری  معادالت یابی مدل  در  نمونه حجم  تعیین

  کمتر   5  از  نباید   مستقل  ایمتغیره  به(  مشاهدات)    نمونه  تعداد  نسبت  متغیری  چند   رگرسیون  تحلیل  در

  همکاران   و   هیرو )  بود   نخواهد   پذیر   تعمیم   چندان   رسیون رگ  معادله   از   حاصل  نتایج  صورت   این  غیر   در .  اشد ب

  و (  1970)    فلورت   و   هالینسکی   را   مستقل   متغیر   هر   ازای   به  مشاهده  10  تر   کارانه  محافظه  نسبت (.  1995،

  به   مشاهده  15  گرفتن  ظر ن  در   حتی   استیونس  جیمز   دگاهدی  از .  اند   نموده  پیشنهاد(  1973) کانس  و  میلر

  یك  استاندارد، مجذورات  کمترین معمولی  روش  با  گانه  چند  رگرسیون تحلیل  در   بین پیش متغیر  هر ازای

  ساختاری   معادالت  مدلیابی  شناسی  روش   در  کلی  طور  به  پس.  آید می  حساب  به   خوب  انگشتی  سر  قاعده

 : شود تعیین  شده گیری   اندازه متغیر  ره  ازای به مشاهده 15 تا  5 بین تواند  می نمونه حجم  تعیین

5q≤n≤15q 

.  است نمونه حجم  n و   پرسشنامه( سواالت) ها  گویه  تعداد  یا شده مشاهده متغیرهای    تعداد  q آن  در  ه ک

  خواهد  طرح  که ای پرسشنامه  یپرسشها تعداد ز ین و  شد  گفته  باال در  آنچه  به توجه با ق یتحق ن یا در پس
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وهش، نمونه گیری  در ضمن روش نمونه گیری در این پژ (. 1384 ٬هومن)شود  یم  نییتع  نمونه حجم د،ش 

 در دسترس می باشد.

محقق   مناسب،  پاسخگویی  عدم  و  بنیان  دانش  های  شرکت  به  متعدد  مراجعات  به  توجه  عدد    280با 

توزیع کرده   آنها موفق به جمع آوری  اپرسشنامه را  از میان    2سشنامه شده است که  عدد پر  87ست که 

  85رآیند تحلیل کنار گذاشته شد و در نهایت  به دلیل نامناسب بودن جهت تحلیل اطالعات از ف  نعدد آ

 عدد پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.

 روش گردآوری اطالعات   5-3

به پخش    ای استفاده شد، محقق اقدامهای آماری از روش پرسشنامهبرای گردآوری اطالعات مربوط به داده

توجیپرسشنامه نهاآزمودنی   ه ها،  در  و  پژوهش  این  اهمیت  تشریح  و  پرسشنامهها  آوری  نمود.  یت جمع  ها 

ای  الزم به ذکر است که برای جمع آوری اطالعات مرتبط با مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه

 استفاده گردید. 

 ابزار گردآوری اطالعات   6-3

 پرسشنامه

 ومی و سواالت تخصصی تشکیل گردیده است :مسشنامه از دو بخش سواالت عدر مجموع پر

سوال می باشد که ویژگی های جمعیت شناسی کارکنان و مشخصات   5عمومی : این بخش شامل  سواالت

 شرکت را مورد پرسش قرار می دهد. 

وسیله    به  کارکنان  نظرات  و  را شامل می شود  اصلی  این بخش قسمت   : تخصصی  بر    48سواالت  سوال 

لیکرت ک میان    هاساس طیف  در  نگرش  ارزیابی  کارآمدترین طیف  از  ،مورد  یکی  است  موجود  طیف های 

 پرسش قرار می دهد.

هدف طیف لیکرت اندازه گیری گرایش به یك موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد آن نیز  

ورد سنجش  ماشد که در سطح ترتیبی نیز  در جهت بررسی گرایشها نسبت به ابعاد تحقیق مورد نظر می ب

شده است )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( که براساس   قسمت تشکیل   5قرار دارد که معموال از  

 هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود. 

 اجزای پرسشنامه   7-3

 است. هاساس منابع مربوطه بیان شد در جدول ذیل سواالت پشتیبانی کننده هر یك از فرضیات تحقیق بر 
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 سواالت مربوط به متغیرها  -1-3جدول  

 منابع  سواالت یرها و ابعاد آن ها متغ

  3-1 درک استراتژیك  قابلیت های پویا 

 5-4 تصمیم گیری ( 2019وندرا و همکاران )

 7-6 اجرای تغییرات

قابلیت های  

 بازاریابی 

  10-8 قابلیتهای اطالعاتی شرکت 

 13-11 ابلیت های قیمت گذاری شرکت ق ( 2019حدود و همکاران)  نیاچی

 15-14 ی تبلیغاتی شرکتقابلیت ها

 19-16 برنامه ریزی تجاری شرکت 

عملکرد  

 صادراتی

  22-20 عملکرد مالی صادرات

 25-23 عملکرد استراتژیك صادرات  ( 2019حدود و همکاران)  نیاچی

 28-26 عملکرد رضایتمندی صادرات 

 ( 2006)جانسن و همکاران   41-35 اکتشاف  دوسوتوانی 

 48-42 بهره برداری  

 ( 2017)  یو ماخرج  یماخرج 34-29 عدم اطمینان محیطی 

 

 اینك به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها می پردازیم.   

 روایی    1-7-3

 شامل:   ابعادست که این قرار گرفته او توجه   روایی مورد استفاده    هر دو بعد  در تحقیق حاضر ، 

 .است ،  ب( روایی سازه  روایی محتوا  (فال

محقق با رجوع به نظر استاد مربوطه و با توجه به استفاده از پرسشنامه های موجود در  یی محتوا: الف( روا

 مقاالت معتبر از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده است. 

 طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.  هب روایی سازه: در فصل بعدی ب( 
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 پایایی   2-7-3

یکی از نرم افزارهای متداول و با    spssدر تحقیق حاضر برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از نرم افزار 

 روش آلفای کرونباخ  استفاده شده است.      

-آزمونهایی که خصیصه ایها یری از جمله پرسشنامهاین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گ

می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر   های مختلف را اندازه گیری 

 عددی مختلف را اختیار کند.

ه )یا  برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنام

 یر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول ز  سنزیر آزمون( و واریا
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 که در آن: 

            j=  .تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا آزمون 

            
2

jS=
 ام.  jواریانس زیر آزمون   

            
2S=  .واریانس کل آزمون 

 ازه گیری شده است.  اند  spssکرونباخ و با استفاده از نرم افزار  یا بلیت اعتماد ، از روش آلفبنابراین قا

 روشهای آماری   8-3

منظور   به  است.  شده  استفاده  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  از  تحقیق  سواالت  و  فرضیه  با  متناسب 

 شده است:تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده 

ز روش های موجود در آمار  بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان ا  تپژوهش جه  ایندر  

انجام    spssکه با نرم افزار  گردد    توزیع فراوانی، درصد فراوانی استفاده می  و نمودار  توصیفی مانند جداول

 می شود. 

 با نرم افزار    یرمعادالت ساختااز    پژوهشی  برای بررسی فرضیه های   متغیرها مقیاس  سطح و نوع با متناسب

PLS.استفاده شده است 
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 ساختاری  معادالت  یابی  مدل 

 متغیرهای  بین روابط  درباره هایی  فرضیه آزمون  برای جامعی آماری رویکرد  ساختاری  معادالت مدل یابی

 نظری را  مدلهای دنبو  قبول  قابل توان  رویکرد می این طریق  از د.باش  مین  متغیرهای مکنو و ه  مشاهده شد 

 به پژوهش این  در .آزمود و آزمایشی رآزمایشی،غی  همبستگی،  های داده از استفاده با ی خاصا ه جامع در

آزمون داده ها تحلیل منظور یابی روش  از تحقیق فرضیه های و   شده استفاده  معادالت ساختاری مدل 

 شود. درمی  متقسی  مسیر  تحلیل  و تاییدی عاملی تحلیل کلی فاز دو ساختاری به  معادالت یابی مدل .است

 و در  می گیرد  قرار بررسی مورد  سازه ها  با  پرسشنامه همان سواالت یا انشانگره ارتباط  اندازه گیری،  قسمت

 .هستند  توجه مورد  فرضیات آزمون جهت با یکدیگر بررسی  مورد  عامل های ارتباط ساختاری قسمت

 ( CFA)  ی تایید  عاملی  تحلیل  یا  گیری  اندازه  مدل 

 در  .گیرد می  قرار  بررسی مورد ها سازه  با  پرسشنامه سواالت  همان یا نشانگرها تباط ار ، یگیر  اندازه  مدل  در 

 اند، کرده گیری اندازه خوبی به  را پنهان متغیرهای پرسشنامه، سواالت همان یا نشانگرها نشود  ثابت تا واقع

 از اند  گیری شده ازهاند  یخوب به مفاهیم  که این ثباتبرای ا لذا .داد قرار آزمون مورد را روابط  توان نمی

 سازه  با نشانگر هر  بارعاملی اگر  که  شکل این  به می شود؛ استفاده  تاییدی عاملی حلیل ت  یا گیری  اندازه  مدل

 یا  سازه برای اندازه گیری آن  الزم دقت  از نشانگر این  صورت این در  باشد  96/1باالتر از  t مقدار دارای خود

  .است برخوردار  نونمک صفت
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 چهارم   فصل 

 یافته های پژوهش 
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 مقدمه   1-4

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمـع 

 ادر نهایت پردازش می شـوند تـآوری در نمونه )جامعه( آماری فراهم آمده اند؛ خالصه، کدبندی و دسته بندی ... و 

د. در این فرایند داده آیبین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم نه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها  زمی

سـزایی در ه ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش می شوند و تکنیك های گوناگون آماری نقـش بـ

  (.1378) خاکی،  د به عهده دارن استنتاج ها و تعمیم ها

اطالعات جمعیت شـناختی پاسـخ دهنـدگان ) افـراد نمونـه( و همچنـین در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به  

وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و در ادامـه بـرای پاسـخگویی بـه 

 PLSو    SPSSبا استفاده از نرم افزارهای    اوتفتش های آماری و آزمون های مسواالت پژوهش و نتیجه گیری از رو

برای بیان ویژگی های جمعیـت شـناختی پاسـخ دهنـدگان از جـدول و   .شود، استفاده گردید به نحوی که ذکر می

 ایهـ بررسـی فرضـیه جهـت PLSابی معـادالت سـاختاری در یـدل مو از آزمون  SPSS با نرم افزار نمودار فراوانی

 .تس پژوهش استفاده گردیده ا

 توصیفی   آمار   2-4

 مقدمه 

ت مربوط به جامعه آماری و نمونه پژوهش بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی به شرح زیر  در این قسمت اطالعا

 شود:توصیف می 

 شناختی   جمعیت   متغیرهای   حسب   بر   نمونه   افراد   توزیع   چگونگی 

سـابقه و  نسیت، سطح تحصـیالت  : جلیی جمعیت شناختی آنان از قببه منظور آشنایی با پاسخ دهندگان، متغیرها

 ارائه گردیده است.کار به تفصیل 

 تیچگونگی توزیع افراد نمونه بر اساس جنس

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت  1-4جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی جنسیت 

 8/51 44 زن

 2/48 41 مرد 
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 100 85 جمع 

 

 

 ت نسی ج اوانی پاسخ دهندگان بر حسبفر 1-4نمودار 

%( از  2/48نفر ) 41 ( مالحظه میگردد که1-4مطابق با جدول و نمودار ) پاسخ دهنده و  85در بررسی حاضر از بین  

  می باشند. زن%( از پاسخ دهندگان  8/51نفر) 44مرد و پاسخ دهندگان 

 وزیع افراد نمونه بر حسب تحصیالت ت 

 تصیال حتاسخ دهندگان بر حسب میزان توزیع فراوانی پ  2-4جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی تحصیالت 

 6/17 15 یپلم و کمتر از آن دفوق 

 9/52 45 لیسانس

 4/29 25 و باالتر  فوق لیسانس 

 100 85 جمع 
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 فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت  2-4نمودار 

  15سخ دهندگان؛  پا  زانفر    85ژوهش حاضر در میان  دهد؛ در پ( نیز نشان می   4-2همان طور که جدول و نمودار )

  4/29نفر )  25( دارای تحصیالت لیسانس،  % 9/52نفر )  45دیپلم و کمتر از آن، فوق  الت  ( دارای تحصی%   6/17)نفر 

 و باالتر می باشند. ( دارای تحصیالت فوق لیسانس%

 سن فرد توزیع افراد نمونه بر حسب  

 سن فرد هندگان بر حسب توزیع فراوانی پاسخ د   3-4جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی ادرفسن ا

 4/22 19 سال 20-30

 2/61 52 سال 30-40

 5/16 14 سال 40-50

 100 85 جمع 
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 سن افراد فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب  3-4نمودار 

سال،   30-20ن س از پاسخ دهندگان دارای  %(  4/22) نفر 19دهد؛ ( نشان می 4-3همان طور که جدول و نمودار )

 سال دارند.  50-40  سن%(  5/16)  نفر 14 سال و 40-30ارای سن  ( د% 2/61نفر ) 52

 سن شرکت توزیع افراد نمونه بر حسب  

 

 سن شرکتتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب  4-4جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی سابقه کار 

 6/10 9 سال 5کمتر از 

 1/47 40 سال  10-5

 5/23 20 سال 15-10

 8/18 16 سال  15بیشتر از 

 100 85 جمع 
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 شرکت خ دهندگان بر حسب سابقه کاریفراوانی پاس 4-4نمودار 

%(   1/47شرکت ) 40سال،  5سن کمتر از  %(  10/ 6) شرکت 9دهد؛ ( نشان می 4-3همان طور که جدول و نمودار )

ال  س  15 بیشتر از  سن( % 8/18)  شرکت 16سال، و   15تا   11  سن%(  23/ 5) شرکت 20سال،   10تا   5 سن بین

 داشته اند. 

 تمرکز فعالیت ها ب  توزیع افراد نمونه بر حس 

 

 تمرکز فعالیت هاتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب   5-4جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی سابقه کار 

 5/63 54 صادرات 

 5/36 31 فروش داخلی

 100 85 جمع 
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 ا تمرکز فعالیت ه گان بر حسب فراوانی پاسخ دهند 5-4نمودار 

%(   36/ 5شرکت ) 31در حوزه صادرات  و   %( 5/63) شرکت  54دهد؛ ( نشان می 4-3ن طور که جدول و نمودار )هما

 در حوزه فروش داخلی فعالیت دارند. 

 استنباطی   آمار   3-4

نمونه سروکار دارد.   در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یك گروه کوچك موسوم به

هدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد یل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاتحل زهدف ا

 . شودو محقق بر مبنای ارزش های حاصلی در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل می 

 ص شوند.مشخ د فی متغیرها استفاده شده انقبل از بررسی فرضیات و مدل مربوطه الزم است عالئمی که برای معر

 تحقیق   متغیرهای   اختصاری   عالئم 

 شود.در این قسمت عالئم اختصاری به کار رفته در متغیرهای تحقیق نشان داده می 

 پژوهش عالئم اختصاری متغیرهای    6-4جدول 

 متغیر نماد   نوع متغیر

 

 

 متغیرهای مسئله

DC  قابلیت های پویا 

MC ازاریابی قابلیت های ب 

EU ی حیطم عدم اطمینان 
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AM دوسوتوانی 

EP عملکرد صادرات 

 

 مدل معادالت ساختاری 

برای بررسی روابط بین متغیرها به صورتی منسجم کوشش های بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از  

تغیرهای مکنون است )سرمد،  روشهای نوید بخش در این زمینه مدل معادالت ساختاری با تحلیل چند متغیری یا م

بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آن متغیرهای آشکار  (. معادالت ساختاری،  1390ان و حجازی،  زرگاب

دارای خطای اندازه گیری هستند و همچنین روابط بین متغیرها پیچیده است. با استفاده از این روش می توان از  

اندازهیك سو دقت شاخص ها و یا متغیر از سوی دیگر، روابط علی بین متغیره  رفتگ  های قابل مشاهده را  ای  و 

(. مدل سازی معادالت ساختاری از دو بخش  1388نهفته و میزان واریانس تبیین شده را بررسی نمود )کالنتری،  

آش  و  پنهان  متغیرهای  دسته  دو  در  مدل  متغیرهای  و  است  شده  تشکیل  ساختاری  مدل  و  گیری  اندازه  کار مدل 

ازه ها بر هم مناسب می باشد، زیرا میتوان  ش برای اندازه گیری تأثیر همه جانبه س رو  نیتقسیم بندی می شوند. ا

(. عالوه بر این، رویکرد حداقل مربعات جزیی  1389خطای اندازه گیری هر یك از متغیرها را نیز لحاظ کرد )هومن،  

(PLSنیز مزیت هایی دارد که از مهمتری آنها می ت )  با حجم پایین و همچنین داده  یی  اهوان به قابلیت تحلیل داده

 رمال، اشاره نمود )رینجل و همکاران(. های غیر ن

 مدل های اندازه گیری   –بررسی برازش مدل  

 پایایی 

عاملی   الف(  بارهای  عاملی  تمامی    : سنجش  باید  بارهای  پرسشنامه  که    ربیشت  4/0از  سواالت  عاملباشد.  ی  بارهای 

 یك از آنها نیازی نیست. رو، به حذف هیچ نیاهستند از  0/ 4بیشتر از 

( و  7/0: برای سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی )پایایی ترکیبی بزرگتر از  ( آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی ب 

از   بزرگتر  )آلفای کرونباخ  استفاده می7/0آلفای کرونباخ  این ض(  بودن  مناسب  در صورت  که  توان  شود  می  رایب 

  سنت   یك   دهنده  نشان  و   پایایی  تحلیل  برای   سیكکال  شاخصی  کرونباخ   آلفای   پژوهش پایا است.  ه گفت پرسش نام

  و   دهد می   ارائه  هاگویه   درونی  همبستگی  اساس   بر  پایایی  برای   را  برآوردی   که  باشد می  ساختاری  معادالت  در  قوی

  هاییبرتری   که   رد دا  وجود   نیز  گری ید  معیار   پایایی   محاسبه  نظور م  به   باشد می   0/ 7  از   بزرگتر  آن   برای   مناسب  مقدار

  گفته (  CR)  ترکیبی   پایایی  آن   به   و   دارد   همراه   به   را   کرونباخ  آلفا  وسیله   به   آن   محاسبه  سنتی   روش   به   نسبت   را

  با   بلکه  مطلق،  صورت  به   نه  ها  سازه  پایایی  که  است  این  در  کرونباخ  آلفای  به  نسبت  ترکیبی  پایایی  برتری.  شودمی 

  بارعاملی   با   هایشاخص  آن،   محاسبه   برای   ینهمچن.  گرددمی   محاسبه  یگریکد   با  هایشان  ه زاس   همبستگی  به   توجه 
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  برای .  شوند می   استفاده  معیارها  این  دوی  هر  پایایی،  بهتر  سنجش  برای  نتیجه  در.  دارند   زیادتری  اهمیت  بیشتر

 .است شده  گزارش  مناسب0/ 7 باالی  میزان  مرکب پایایی

 ایی همگرا رو 

شود. حداقل میزان قابل قبول برای  ده استفاده می یانگین واریانس استخراج ش همگرا از شاخص م  ی برای تعیین روای

استخراج شده   واریانس  کولیر،    5/0میانگین  و  )ادکوک  باشد  در  (.  2001می  روایی همگرا  ایجاد  برای  رایج  سنجه 

ان دوم بارهای  ر میانگین کل تواد ست. این معیار به عنوان مقا (AVE) سطح سازه، میانگین واریانس استخراج شده

، معادل  AVE ها(. بنابراینشود )مجموع توان دوم بارها تقسیم بر تعداد معرفر با هر سازه تعریف می معرف متناظ

سط،  باالتر نشان می دهد که، به طور متو  یا  0/ 5  اشتراک یك سازه است. مقدار میانگین واریانس استخراجی برابر

  5/0کمتر از  AVE ه طور معکوس، زمانی کهتناظر را تشریح می کند. ب یانس معرف های مراسازه بیش از نیمی از و

به   شده  تشریح  واریانس  به  نسبت  ها  آیتم  در  بیشتری  میانگین، خطای  طور  به  که  است  این  دهنده  نشان  باشد، 

 د.  وسیله سازه ها باقی می مان

  مشکل،   این  رفع  برای  بود.  5/0از  ز متغیرها کمتر  ا  بعضی  AVEمحاسبه گردید.    PLSاین مقادیر توسط نرم افزار  

میزان ضرایب میانگین    7-4جدول    .بودند استفاده شد   عاملی  بار  کمترین   دارای  که  سوالی  حذف   و  هاداده  بازنگری  از

 واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ را  نشان می دهد.

 فای کرونباخ یایی ترکیبی، آلاپایب میانگین استخراج شده، ضر 7-4جدول 

 R² Q̀² ( AVEواریانس ) میانگین جذر ( CRترکیبی) پایایی  کرونباخ  آلفای هان متغیرهای پن

 302/0 404/0 53/0 85/0 78/0 دوسو توانی

 286/0  52/0 84/0 76/0 قابلیت های پویا 

 4/0 778/0 53/0 91/0 89/0 عملکرد صادرات

 348/0  53/0 87/0 82/0 م اطمیمنان محیطیعد

 325/0  52/0 86/0 81/0 بلت های بازاریابی قا
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پژوهش متغیرهای  شده  استخراج  واریانس  سؤاالت    میانگین  حذف  از  از  پس  بیشتر  مقدار   0/ 5نامناسب،  شدند. 

  ج رنتایج مند  (.1978نانالی،    و  1951)کرانباچ،  اسـت  7/0  بیشتر از   مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیـز

 انـد.   پـژوهش مقـادیر مناسـب را کـسب کـردهدهد کـه متغیرهـای  ان می نش 7-4 در جدول 

 روایی واگرا: 

  از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر  تمام متغیرهای مرتبۀ اول AVE ،مقدار جذر 2طبق جدول  

 .دهد  ی گیری را نشان م های اندازه  روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل 

 ه روش فورنل و الرکراتریس سنجش روایی واگرا بم  8-4جدول 

 قابلت های بازاریابی  عدم اطمیمنان محیطی عملکرد صادرات قابلیت های پویا  دوسوتوانی 

     730/0 دوسو توانی

    719/0 585/0 قابلیت های پویا 

   726/0 512/0 515/0 عملکرد صادرات

  732/0 557/0 453/0 4/0 عدم اطمیمنان محیطی

 719/0 529/0 661/0 490/0 504/0 قابلت های بازاریابی 
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 مدل های ساختاری   -ب( بررسی برازش مدل 

بودن سواالت و متغیرها    معنادارنشان دهنده    بزرگتر باشد   96/1از   t ضرایب معناداری  اگر ::  tضرایب معناداری    -1

 اشد.می ب  96/1غیرها بیشتر از رایب بعضی از متض نشان می دهد  1-4نتایج مدل می باشد که  % 95در سطح  

است که نشان   4/0مقادیر متغیرهای مکنون وابسته بیشتر از    7-4ستون چهارم جدول با توجه به : R²معیار  -2

 دهنده رابطه نسبتاً قوی بین متغیرها می باشد.

عادالت ساختاری  متوسط مدل مازش رب بیشتر است که مؤید  0/ 25ز ا ها این معیار برای تمام سازه: Q̀²معیار  -3

 است. 

 مدل کلی   -ررسی برازش مدل ج( ب 

گیری و ساختاری را   یا نیکویی برازش: برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازه GoF معیار

 د: شو  محاسبه می صورت زیر  کند، معیار نیکویی برازش به کنترل می 

 

رای نیکویی برازش معرفی  ادیر ضعیف، متوسط و قوی بعنوان مق  که به   36/0و    25/0،   01/0سه مقدار    با توجه به 

 می باشد.برازش بسیار مناسب مدل نشان دهنده   GoFبرای   56/0(. به دست آمدن مقدار 2010)کلین،  شده است

 صورت زیر خواهد بود: باتوجه به نتایج به دست آمده از بررسی برازش مدل، ارزیابی مدل ساختاری به 

 مدل ساختاری   ی ب ارزیا 

م  در بررسی مدل  به  پرداخته می دالعااین قسمت  تحقیق  در حالت  ت ساختاری  ابتدا مدل  که  بدین صورت  شود. 

بررسی رد یا تایید فرضیه  )ی  ار معناد  ضرایبدر حالت    ،و سپس مدل  مشخص شده  تعیینو ضرایب  مسیر    ایبضر

 شود.یق ذکر می قح در نهایت برازش کلی مدل ت گیرد و مورد بررسی قرار می  (ها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  دوسوتوانی طریق از بنیان دانش های  شرکت صادراتی  عملکرد بر بازاریابی   و پویا  های  قابلیت تاثیر رسیبرمدل ساختاری  1-4مدل 

 محیطی اطمینان عدم  گری تعدیل با  سازمانی 

  نشان  1-4 دل م که طور  همان. دهد   می نشان را  مسیر ضرایب  و  شده مشاهده متغیرهای  عاملی بار  ،1-4 مدل  در

 .باشد  می  50/0  از بیشتر هامتغیر همه  عاملی بار   دهد  می

 برازش مدل ساختاری   -برازش مدل 

و میزان تأثیر آنها با استفاده از   2-4و بر اساس مدل   tبا استفاده از نتایج آزمون نتایج رابطه بین متغیرها حال که 

 شود.ی م  پرداختهرسی فرضیات پژوهشی به دست آمد. به بر  1-4مدل 

می  نتایج به صورت زیر  شده است که استفاده  tبارهای عاملی از آزمون   رسی معناداری ضرایب مسیر وبرای بر

 باشد. 
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 از بنیان دانش  های شرکت صادراتی عملکرد  بر بازاریابی و  پویا های قابلیت بررسی تاثیرآماره معنی داری مدل ساختاری  2-4مدل 

 محیطی اطمینان عدم  گری تعدیل ا ب سازمانی  دوسوتوانی طریق

 تا  باشد   96/1  از  بیش   باید   معناداری  اعداد   درصد   95  اطمینان  سطح  در   است  مشخص  فوق   شکل   در  که  همانطور

تایید   ها  فرضیه  اساس مدل    شود.   گرفته   قرار   مورد  معناداری    2-4بر  مقادیر    0/ 95در سطح   ،t    رابطه های برای 

ای بازاریابی و عملکرد صادرات بیشتر  ی و دوسو توانی و قابلیت هت های بازاریابیلای پویا و دوسو توانی، قابقابلیت ه

 می باشد. بنابراین می توان گفت تنها این سه رابطه معنادار می باشند.  96/1از 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 برازش کلی مدل   -برازش مدل 

افزار نرم  در  مدل  برازش  ارزیابی  استفا Smart PLS معیار  معیاربا  از  بررس  GOF ده  بدین قرار می گیرد.    یمورد 

وهش  ژ ار، محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل پمعنی که توسط این معی

نماید  کنترل  نیز  را  کلی  بخش  برازش  رضازاده،  )خود  و  همکاران GOF معیار(.  1393  داوری  و  تننهاوس    توسط 

یر ضعیف، متوسط و  را به عنوان مقاد  36/0و    25/0،  01/0ر  قدام  سه(  2009)وتلز و همکاران    ابداع گردید.(  2004)

محاسبه    4/0برای مدل این تحقیق   GOF توجه به محاسبات انجام شده مقدار. با  معرفی نموده اند  GOF قوی برای

بی  ایبرازش مدل در حد مطلوب ارزمی باشد بنابراین   36/0گردید. با توجه به اینکه مقدار به دست امده بزرگتر از  

 .میگردد

 ون فرضیات آزم 
 ، فرضیات در قالب مدل، تست گردید.   plsساختاری به روش معادالت 

 tنتایج مدل ساختاری با آزمون  9-4جدول 

 روابط بین سازه ها 
 وضعیت مسیر  ضریب t مقدار

 رد 092/0 09/1 دوسو توانی         عملکرد صادرات

 پذیرش 444/0 392/5 یا         دوسو توانیقابلیت های پو

 رد 035/0 432/0 عملکرد صادرات  قابلیت های پویا         

 رد 133/0 50/1 عدم اطمینان محیطی         عملکرد صادرات

 پذیرش 287/0 773/2 دوسو توانی قابلیت های بازاریابی         

 پذیرش 652/0 646/8 عملکرد صادرات  قابلیت های بازاریابی       

 رد -107/0 725/0 ی پویا ن محیطی برای متغیر قابلیت هالگر عدم اطمیناید نقش تع

 رد -083/0 862/0 نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی برای متغیر قابلیت های بازاریابی

 

ی و در ارتبـاط بـا یر همـراه سـطح معنـی دارسرا در قالب ضرایب م  روابطه بین سازه هاجدول باال نتایج حاصل از  

ها، برای هر یك از فرضیه ها مسیر و معنی داری آن  دهد. در این جدول مقادیر ضریبتحقیق نشان می  یفرضیه ها

معنـی داری ضـرایب بـا   بررسـی  برای  شود.معنی داری ضرایب مسیر بررسی می  tبررسی شده است. توسط مقادیر  

بزرگتر باشد  96/1از کرده و چنانچه  همقایس 96/1با  95/0ناداری در سطح معرا  tتوجه به حجم نمونه، مقدار آماره 

بر روی خطوط مـدل سـاختاری تحقیـق   tمقدار آماره    و  نی دار فرض خواهیم کرد. همچنین ضریب مسیرآن را مع

 ( نمایش داده شده اند.2-4و مدل  1-4)مدل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 فرضیات   آزمون   جدول   تحلیل   4-4

 .دارد یرامعناد و مثبت تأثیر وتوانیدوس بر پویا های قابلیتفرضیه اول: 

بوده و این مقدار  399/5برای قابلیت های پویا و دوسو توانی  tآماره  مقدار95/0سطح معنی داری  در جایی کهاز آن 

 بـر  پویـا  هـای  قابلیـتشود. بـه عبـارت دیگـر  می باشد بنابراین ارتباط بین این دو متغیر تأیید می  96/1بزرگتر از  

 شود.هش تأیید میبر این اساس فرضیه اول پژو د.می باش  44/0آن  رثیر می گذارد و میزان تأثیتا دوسوتوانی

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر دوسوتوانی بر بازاریابی های قابلیت: دومفرضیه 

وده و بـ  773/2برای قابلیت های بازاریابی و دوسو تـوانی    tآماره    مقدار95/0سطح معنی داری    با توجه به اینکه در 

 هـای قابلیـتشود. به عبـارت دیگـر تغیر تأیید میبنابراین ارتباط بین این دو ممی باشد    96/1  زااین مقدار بزرگتر  

بر این اسـاس فرضـیه دوم پـژوهش تأییـد  می باشد. 29/0تاثیر می گذارد و میزان تأثیر آن   دوسوتوانی  بر  بازاریابی

 شود.می

 دارد. ناداریعم و مثبت تأثیر صادرات لکردعم بر پویا های قابلیت: سومفرضیه 

 از کمتـر مقدار این و بوده  432/0  پویا و عملکرد صادرات  های  قابلیت  برای  t  ارهآم  مقدار95/0  داری  معنی  سطح  رد

بـر عملکـرد   بـر  هـای پویـا  قابلیت  دیگر  عبارت  به.  شودنمی  تأیید   متغیر  دو  این  بین  ارتباط  بنابراین  باشد   می  96/1

 شود.یرفته نمیپذ  سوم پژوهش هیضفر اساس  این بر ثیر ندارد.صادرات تا

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر صادرات عملکرد بر بازاریابی های قابلیت :چهارمفرضیه 

وده ب 646/8برای قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات  tآماره  مقدار95/0سطح معنی داری  با توجه به اینکه در 

 هـای قابلیـتعبارت دیگر   شود. بهین دو متغیر تأیید مین ارتباط بین ایامی باشد بنابر  96/1گتر از  و این مقدار بزر

بر این اساس فرضیه چهـارم پـژوهش  می باشد. 65/0تاثیر می گذارد و میزان تأثیر آن   عملکرد صادرات  بر  بازاریابی

 شود.تأیید می

 .دارد معناداری و بتمث تأثیر صادرات عملکرد بر دوسوتوانی: پنجمفرضیه 

 96/1 از کمتـر  مقدار  این  و  بوده  09/1  ی و عملکرد صادراتدوسو توان  برای  t  آماره  مقدار95/0  داری  معنی  حسط  در

بر عملکرد صـادرات تـاثیر   بر  دوسو توانی  دیگر  عبارت  به.  شودنمی  تأیید   متغیر  دو  این  بین  ارتباط  بنابراین  باشد   می

 شود.پذیرفته نمی جم پژوهشپن فرضیه اساس  این بر ندارد.
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یلگر اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری یت های پویا با تبیین نقش تعد قابل :  ششم رضیه  ف

 دارد.

برای اثر متقابل قابلیت های پویا و عدم اطمینان محیطی   tو مشاهده مقدار    1-4بر اساس نتایج بدست آمده از مدل  

ت نقش تعـدیلگر می باشد بنابراین می توان گف  96/1ر کمتر از  اد است و این مق  725/0برابر    بر عملکرد صادرات که

شـود. بـر ایـن اسـاس فرضـیه عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادرات پذیرفته نمی

 شود.ششم پژوهش رد می

و   رات تـأثیر مثبـتدااطمینان محیطی بر عملکرد صـ قابلیت های بازاریابی با تبیین نقش تعدیلگر  :  هفتمفرضیه  

 معناداری دارد.

برای اثر متقابل قابلیت های بازاریـابی و عـدم اطمینـان   tو مشاهده مقدار    1-4ایج بدست آمده از مدل  بر اساس نت

یلگر می باشد بنابراین می توان گفت نقش تعـد   96/1است که کمتر از    862/0محیطی بر عملکرد صادرات که برابر  

شود. بر این اساس فرضـیه رات پذیرفته نمیت های بازاریابی و عملکرد صادابطه بین قابلیر  عدم اطمینان محیطی بر

 شود.هفتم پژوهش رد می

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر صادرات عملکرد بر دوسوتوانی میانجی نقش تبیین  با  پویا   های  قابلیت   : هشتم فرضیه  

وده و ایـن بـ  392/5  ای پویا و دوسـو تـوانیقابلیت ه  برای  ،  tآماره    مقدار  95/0ی داری  سطح معندر  از آنجایی که  

قابلیت های پویا بـر شود. به عبارت دیگر  می باشد بنابراین ارتباط بین این دو متغیر تأیید می  96/1مقدار بزرگتر از  

لکرد صـادرات معبرای دوسو توانی و   tماره  اما مقدار آ  می باشد.  44/0تاثیر می گذارد و میزان تأثیر آن  دوسو توانی  

است پس این رابطه معنادار نمـی باشـد و بـین دوسـو   96/1کمتر از    95/0اری  است که در سطح معناد  09/1ابر  بر

توانی و عملکرد صادرات رابطه معناداری وجود ندارد . بنابراین نقش میانجی دوسو توانی بر رابطه بین قابلیـت هـای 

 شود.هشتم پذیرفته نمیین اساس فرضیه ا شود. برادرات پذیرفته نمیپویا و عملکرد ص

 .دارد  معناداری   و  مثبت   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر  دوسوتوانی   میانجی   نقش  تبیین   های بازاریابی با  قابلیت   : نهمفرضیه  

بوده و این  773/2 انیقابلیت های بازاریابی و دوسو تو ، برای tآماره  مقدار 95/0سطح معنی داری در  از آنجایی که  

قابلیت های بازاریابی شود. به عبارت دیگر این دو متغیر تأیید می  می باشد بنابراین ارتباط بین  96/1بزرگتر از   رمقدا

بـرای دوسـو تـوانی و عملکـرد  tامـا مقـدار آمـاره   می باشد.  29/0تاثیر می گذارد و میزان تأثیر آن  بر دوسو توانی  

شـد و بـین پس این رابطه معنادار نمی با  است  96/1تر از  مک  95/0که در سطح معناداری    است  09/1صادرات برابر  

دوسو توانی و عملکرد صادرات رابطه معناداری وجود ندارد . بنابراین نقش میانجی دوسو توانی بر رابطه بین قابلیـت 

 شود.رفته نمیشود. بر این اساس فرضیه نهم پذیهای بازاریابی و عملکرد صادرات پذیرفته نمی
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   نتایج   5-4

ها بیان شد. آنگاه  یف ویژگی متغیرهای تحقیق و مقادیر آن ویژگی های جمعیت شناسی و توص  این فصل ابتدا  رد

فرضیهفرضیه آزمون  منطق  سپس  گردیدند،  تشریح  تحقیق  در های  شد.  بیان  نتایج    ها  و  بیان  آزمون  شیوه  انتها، 

ر  بازاریابی بر دوسوتوانی تأثی  ا و قابلیت های یو، قابلیت های پآمدهدستبهحاصله تحقیق مطرح شد. بر اساس نتایج  

مثبت و معناداری دارند همچنین قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد اما نقش  

 شود.نمی میانجی دوسو توانی و نقش تعدیلگر عدم اطمینان محیطی در رابطه بین متغیرها پذیرفته 

ضیه هاصل از آزمون فراحنتایج  10-4جدول   

 نتایج آزمون فرضیه 

شودپذیرفته می بلیت های پویا بر دوسوتوانی تأثیر مثبت و معناداری دارد قا  

شودپذیرفته می قابلیت های بازاریابی بر دوسوتوانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  

شودفته نمیریپذ   مثبت و معناداری دارد. قابلیت های پویا بر عملکرد صادرات تأثیر   

شودپذیرفته می د صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.ابلیت های بازاریابی بر عملکرق  

شود پذیرفته نمی دوسوتوانی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.   

شود نمی پذیرفته دارد. ی رادرات تأثیر مثبت و معناداابلیت های پویا با تبیین نقش تعدیلگر اطمینان محیطی بر عملکرد صق  

شود پذیرفته نمی بی با تبیین نقش تعدیلگر اطمینان محیطی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معتاداری دارد.قابلیت های بازاریا  

شود پذیرفته نمی رد.  قابلیت های پویا با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دا  

شود پذیرفته نمی وانی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد.ی با تبیین نقش میانجی دوسو تت های بازاریابیلقاب  
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 خالصه پژوهش   1-5

پژوهش حاضر از    از   بنیان   دانش   ای ه  شرکت  صادراتی   عملکرد   بر  بیبازاریا  و   پویا  های  قابلیت   تاثیر بررسی  هدف 

است  اطمینان  عدم   گری  یل تعد   با  سازمانی   دوسوتوانی   طریق بوده    در   مستقر  بنیان   دانش   های  شرکت   .محیطی 

فناوری   علم  های  پارک نهایت  تهران    های  دانشگاه  و  در  و  است  شده  گرفته  نظر  در  آماری  جامعه  عنوان    85به 

  نفر   15.  باشند   می  زن %(    51/ 8)نفر  44  و  مرد %(   2/48)   نفر  41. از این تعداد،  ردآوری شد پرسشنامه قابل استفاده گ

%(    4/29)  نفر   25  لیسانس،   تحصیالت  دارای %(    9/52)  نفر   45  آن،   از   کمتر  و   دیپلم   فوق  تحصیالت   دارای%(    6/17)

)  52سال،    30-20سن  دارای    %(   4/22)  نفر  19  .باشند   می   باالتر   و   لیسانس  فوق   تحصیالت   دارای %(    61/ 2نفر 

  40سال،    5سن کمتر از    %(   6/10)  شرکت   9  دارند. سال    50-40سن  %(    5/16)  نفر  14  و  سال  40-30ی سن  اردا

  سن (  %   8/18)  شرکت   16سال، و     15تا    11  سن %(    23/ 5)  شرکت   20سال،    10تا    5  %( سن بین   47/ 1شرکت )

از   و  در حوزه    %(   5/63)   شرکت  54  دارند.سال    15بیشتر  فروش داد  %(  5/36شرکت )  31صادرات  خلی  ر حوزه 

روش مدل سازی معادالت   از   ها  داده   تحلیل   جهتپرسشنامه استفاده شد.    ده ها از جهت گردآوری دافعالیت دارند.  

  و   پویا  های   قابلیت  . نتایج نشان داد کهشده استاستفاده    ( PLS( با رویکرد حداقل مربعات جزیی )SMEساختاری )

 صادرات  عملکرد   بر  زاریابیبا  های  قابلیت همچنین  دارند   اداریمعن و مثبت ثیرأ ت  توانی   دوسو  بر  بازاریابی   های  قابلیت

  بین   رابطه   در   محیطی   اطمینان  عدم   تعدیلگر  نقش   و   توانی  دوسو   میانجی   نقش   اما  دارد  معناداری   و   مثبت  تأثیر   نیز

محدودیت های    س های پژوهش مطرح شده است سپدر فصل حاضر، ابتدا نتایج و پیشنهاد  نشد.    پذیرفته   متغیرها

 وهش ذکر گردیده است.  پژ

 ژوهش و مقایسه آن با نتایج سایر تحقیقات نتایج پ   2-5

این  در  نتایجی حاصل گشت که  از فرضیات پژوهش،  داده ها در پژوهش حاضر و آزمودن هر یك  تحلیل  از  پس 

قیق نتایج  تفسیر درست و د  ر تایج تحقیقات پیشین، سعی دقسمت با ذکر هر کدام از این فرضیات و مقایسه آنها با ن 

 شده است.

 . دارد   معناداری   و   مثبت   تأثیر   دوسوتوانی   بر   پویا   های   بلیت قا   فرضیه اول: 

مدل   نتایج  مشاهده  و  معادالت ساختاری  از  آمده  بدست  نتایج  اساس  که    6-4و جدول    1-4بر  مشخص میگردد 

ی   جنتای  .دارد  معناداری   و  ثبتم  تأثیر  دوسوتوانی  بر  پویا   های  قابلیت با  پژوهش  و  این  نعیمی  جوهری  های  افته 

تامین تاثیر  ( که نشان دادند  1397همکاران ) بر بعد دوسوتوانی زنجیره  ایجاد قابلیت پویای زنجیره تامین  فرآیند 

 همسو و همراستا می باشد. داری دارد   مثبت و معنی
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ارد. د   انی تأثیر مثبت و معناداری قابلیت های بازاریابی بر دوسوتو فرضیه دوم:  

ن اساس  ساختاریبر  معادالت  از  آمده  بدست  مدل    تایج  نتایج  مشاهده  جدول  1-4و  که    6-4و  میگردد  مشخص 

یافته های این پژوهش با نتایج به دست آمده از    .دارد  معناداری  و  مثبت  تأثیر  دوسوتوانی  بر  بازاریابی  های  قابلیت

 ( جمشیدی  نشان1396تحقیق  که  تکنولوژی  قابلیت  داد  (  د  وهای  با  و  بازاریابی  مثبت  رابطه  نوآوری  توانی  وسو 

 همسو می باشد. اداری دارد معن

 . دارد   معناداری   و   مثبت   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر   پویا   های   قابلیت فرضیه سوم:  

  که   ردد میگ   مشخص  6-4  جدول  و  1-4  مدل  نتایج  مشاهده  و  ساختاری  معادالت  از  آمده  بدست  نتایج  اساس   بر

و   اورالندو  (،  2019ژو و همکاران )پژوهش    ندارد. نتایج  معناداری  و  مثبت   أثیر ت  صادرات  ملکردع  بر   پویا  های  قابلیت

نشان می دهد که قابلیت    (1396ابراهیم پور ازبری و همکاران )(،  2014(، مك کنن و همکاران ) 2017همکاران )

 ارد. د نته های پژوهش حاضر مطابقت های پویا بر عملکرد شرکت تأثیر دارد که با یاف

 . دارد   معناداری   و   مثبت   تأثیر   صادرات   د عملکر   بر   بازاریابی   های   قابلیت رم:  فرضیه چها 

  که   میگردد   مشخص  6-4  جدول  و  1-4  مدل  نتایج  مشاهده  و  ساختاری  معادالت  از  آمده  بدست  نتایج  اساس   بر

سانا و  پژوهش  ش با یافته هایه ودارد. نتایج این پژ ناداریمع و  مثبت تأثیر صادرات عملکرد بر بازاریابی های قابلیت

بازار و  ( که ن2018همکاران ) بازاریابی به عنوان یك متغیر میانجی بر رابطه جهت گیری  قابلیت های  شان دادند 

پژوهش نتایج  همچنین  باشد.  می  همسو  دارد  تأثیر  شرکت  قابلیت2016)  تاکاتا  عملکرد  داشته  بیان  که    های   ( 

  های   قابلیت   رمستقیم غی  اثر   نشان دادند   ( که1396کاران )منگلی و هم  ت و س ا  عملکرد  محرک   مهمترین   یابیبازار

  های  قابلیت  بین رابطه در جزئی میانجی اثر دارای مشتری  عملکرد متغیر و  بوده دار معنی مالی عملکرد بر بازاریـابی

داد که  نشان    ( 1396)  ی دزدری  هش مطابقت دارد. کمالی بود با یافته های حاصل از این پژو  مالی  عملکرد  و  بازاریابی

 لکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. قابلیت های بازاریابی بر عم

 . دارد   معناداری   و   مثبت   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر   دوسوتوانی :  پنجم   فرضیه 

  که   میگردد   مشخص  6-4  لجدو   و  1-4  مدل  نتایج  مشاهده  و   ساختاری  معادالت  از  آمده  بدست  با توجه به نتایج

( که  2014د. یافته های این پژوهش با نتایج هو و لیو )ندار  معناداری  و  مثبت  تأثیر  صادرات  عملکرد  بر  انیوتدوسو

ه برداری موجب ارتقا سطح  بهر  و  اکتشاف  فعالیتهای  باشد،  باالترح  سط  در  کننده  مشارکت با تأمین  نشان دادند اگر

باشد.عملکرد می  و همکایافته های    شود همسو نمی  )ارخدادادی  که    (  1394)   همکاران  و   پور  هیمابرا  (،1397ن 

ت با نتایج پژوهش  ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر عملکرد اس و تحلیل دادهتجزیه  دادند    نشان

 حاضر مطابقت ندارد. 
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اطمینان   تعدیلگر   نقش   تبیین   با   پویا   های   قابلیت :  ششم   فرضیه    و   مثبت   یر ث أ ت   صادرات   عملکرد   بر   محیطی   عدم 

 . دارد   اری معناد 

  قابلیت   میگردد  مشخص 6-4 جدول  و   1-4 مدل  نتایج  مشاهده  و   ساختاری  معادالت  از آمده   بدست  با توجه به نتایج

اطمینان  تعدیلگر  نقش   تبیین   با  پویا  های نتایج    .ندارد  معناداری   و  مثبت  تأثیر  صادرات  عملکرد  بر  محیطی  عدم 

های حاصل   یافته  با  پژوهش  این  همکارژوهش  پ  از  و  ) ژو  ) اورالندو  (،  2019ان  همکاران  و  2017و  کنن  مك   ،)

 ( مطابقت ندارد. 1397ابراهیم پور ازبری و همکاران )  (،1396ابراهیم پور ازبری و همکاران )(، 2014همکاران )

  و   ثبت م   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر   طی محی   اطمینان   تعدیلگر   نقش   تبیین   با   بازاریابی   های   قابلیت :  هفتم   فرضیه 

 . دارد   معناداری 

  قابلیت   میگردد  مشخص   6-4  جدول  و  1-4  مدل   نتایج  مشاهده  و   ساختاری   معادالت  از  آمده   بدست  بر اساس نتایج

نتایج این    .ندارد  معتاداری  و  مثبت  تأثیر   صادرات  عملکرد  بر  محیطی  اطمینان  تعدیلگر  نقش   تبیین  با  بازاریابی  های

ب و همکارافرضیه  سانا  های  یافته  تاکاتا2018)  نا  منگلی2016)   (،   ،)  ( همکاران  و1396و  و    (  ازبری  پور  ابراهیم 

 ( مطابقت ندارد.1397همکاران )

 . دارد   معناداری   و   مثبت   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر   دوسوتوانی   میانجی   نقش   تبیین   با   پویا   های   قابلیت :  هشتم   فرضیه 

  قابلیت   میگردد  مشخص   6-4  لجدو   و  1-4  مدل   جیانت  مشاهده  و   ساختاری   ادالتمع  از  آمده   بدست  بر اساس نتایج

ندارد. نتایج بدست آمده از    معناداری  و   مثبت  تأثیر  صادرات  عملکرد  بر  دوسوتوانی  میانجی  نقش  تبیین  با  اپوی  های

از تحقیق هو و لیو   ( مطابقت دارد اما با یافته های حاصل1397این تحقیق با یافته های جوهری نعیمی و همکاران ) 

 مطابقت ندارد.(  1394) نهمکارا و  پور  ابراهیم  (،1397ران )خدادادی و همکا ،  (2014)

  معناداری   و   مثبت   تأثیر   صادرات   عملکرد   بر   توانی   دوسو   میانجی   نقش   تبیین   با   بازاریابی   های   قابلیت :  نهم   فرضیه 

 . دارد 

  یت قابل  میگردد  شخص م  6-4  جدول  و  1-4  مدل   نتایج  مشاهده  و   ساختاری   معادالت  از  آمده   بدست  بر اساس نتایج

نتیاچ به دست    . ندارد  معناداری  و  مثبت  تأثیر  صادرات   عملکرد  بر   توانی   دوسو   انجیمی  نقش   تبیین  با  بازاریابی  های

( ،  2014( مطابقت دارد اما با نتایج حاصل از تحقیق هو و لیو )1396آمده از این پژوهش با یافته های جمشیدی )

 مطابقت ندارد. (  1394)  همکاران و  پور میهابرا (،1397دی و همکاران ) خدادا

 خوردار بر زیادی پویایی از و محیط  هستیم صنعت و بازار در رقابت شدت و محیطی سریع د تحوالتامروزه شاه

بدلیل دانش  شرکتهای امروزه.  است  و  ها فناوری در نوآوری شدت و شرکتها نوع این در فناوری، محوریت بنیان 
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 بررسی   ی خود هستند. بر این اساس مجبور به ارتقای قابلیت ها  رقابت  شدت و بیرونی یط حم در فناورانه کارآفرینی

 شدت  به توجه با  برخوردار است. همچنین، فوق العاده ای اهمیت  از  کارها  و کسب  این عملکرد بهبود بر مؤثر عوامل

 محصوالت برای ها  آن فزاینده یاضتقا و کارها و به کسب ریان مشت کافی اعتماد عدم رقباء، بین  جهانی رقابت یافتن

 است.مرور  گرفته قرار توجه مورد پیش از  بیش بازایابی قابلیتهای به نام بازاریابی نوین ردهاییرویک از یکی متنوع،

 می روند  شمار به کلیدی مکانیسم یك منزله به بازاریابی قابلیتهای که بود آن از مرتبط حاکی تجربی و نظری ادبیات

ارائه    با و کرده شناسایی را زمینه این در موجود شکاف مختلف، کارهای و سبک عملکرد مقایسه  و بررسی با که

 در و رقباء پیش از مشتریان و بازار نیازهای پیش بینی بازار، بر مبتنی سرمایه های مؤثر کارگیری به و دقیق اطالعات

می   کارها کسب عملکرد  و رقابتی مزیت شیاافز سبب و کرده پر  را شکاف این بیشتر، ارزش  و سود ایجاد نهایت

  .شوند 

 پیشنهادات   3-5

 پیشنهادهای تحقیق در دو قسمت : الف( پیشنهاد های کاربردی ب( پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده  

 الف( پیشنهاد های کاربردی 

صورت  پیشنهادهایی به    ( سی شده ) سواالت پرسشنامه  با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و بر اساس متغیرهای برر

 زیر ارائه میگردد: 

 ، پیشنهاد میگردد: دوسو توانی و    لیت های پویاعنی پذیرش رابطه بین قابی  اولبا توجه به تأیید فرضیه 

توانبرای   اسازمان    دوسوتوانی  افزایش  استراتژیك  درک  که  است  برگ الزم  طریق  مورد  ز  در  داخلی  جلسات  زاری 

طور به  بازار  وضعیت  و  شود  انجام  بازار  گر  تقاضای  بررسی  های  متناوب  فعالیت  سطح  بتوان  طریق  این  از  تا  دد 

بتوان مطابق با نیاز بازار محصوالت و خدمات جدیدی به شکل تجاری    ، دهیم  گسترش ر بازار موجود را  داقتصادی  

 و به طور اثز بخش راندمان تولید محصوالت و خدمات موجود را بهبود بخشیم. کرد تولید  

 مشتریان  جذب و مشتریان، حفظ  نیازهای شناسایی در شرکت ها تا شد  خواهد  باعث پویاقابلیت های   به توجه عدم

. بر این اساس  شوند  مواجه شکست با از تکنولوژی استفاده و پیشرفت میزان ها، شرکت یرسا با پذیری رقابت جدید،

م باید  آینده نگر را شناسایی کند و  شرکت    در   تغییرات  به  سریع  خپاس   برای   گذاری  قیمت   های  مهارت  از شتریان 

  به   ه شد   ارائه  خدمات  ند کند به طوری که بتوا  استفاده   گذاری  قیمت  معامالت   در   خالقیت  ایجاد   ،   مشتری   نیازهای

 بخشد.  بهبود را  موجود خدمات و  محصوالت تولید  راندمان و   دهد  می  گسترش  را  موجود مشتریان

 ی کارکنان در نظر گرفته شود. اسبی براداش دهی مناجرای تغییرات به طور موثر الزم است که سیستم پا ای بر
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تصمیم گیری قابلیت های پویا ز طریق مقابله با تعارضات در فرآیند تصمیم گیری می توان با کمك به بهتر شدن  ا

 نیم که این تقویت منجر به بهتر شدن دوسوتوانی خواهد شد.ویت کسازمان را تق

 گردد:   ، پیشنهاد میدوسو توانیو    رابطه بین قابلیت های بازاریابیعنی پذیرش ی  دوم با توجه به تأیید فرضیه  

و  کنند  مراجعه  خود  صادراتی  های  برنامه  به  باید  خود  صادراتی  فعالیت  هدایت  برای  دائما  ها  روش    شرکت  یك 

ف کنند و  ی در بازار کشنامه ریزی بازاریابی خود داشته باشند تا بتوانند فرصت های جدید ساختار یافته در فرآیند بر

ا چه در بازارهای موجود و چه  خود ر  اقتصادیبتوانند سطح فعالیت  ای موجود بهره برداری نمایند تا  یا از فرصت ه

  بازارهای جدید توسعه دهند.در 

دوسوتوانی سازمان توان  بهبود  اش   برای  را  تبلیغاتی خود  قابلیت های  توانند  می  ها  ارائه  رکت  غ های  ی تبلز طریق 

 . ، توسعه دهند رهای جدید و موجودپیدا کردن مشتریان جدید در بازا خالقانه برای

خدمات و  محصوالت  ابداع  ساز  برای  که  است  الزم  جدید  توزیع  های  کانال  از  استفاده  هاو  متناوب   مان  طور  به 

 اطالعات مهم در بازارها را جمع آوری کنند. 

  گذاری   سرمایه  با  محصوالت  ریگذا  قیمت  در  ند،کن  کسب  را  صادرات   بازار  به  مربوط  اطالعات  باید   ها  شرکت

  تا   کنند   برقرار   ارتباط   مشتریان  برای  قیمت  سطوح  و   ختارسا  بین  طرفی  واز   دهند   انجام  موثری  کارهای  صادراتی

 . دهند  گسترش  را  موجود  بازارهای در اقتصادی فعالیت  سطح بتوانند 

ید محصوالت و خدمات موجود را بهبود  تول   فت شرکت بررسی و شناسایی شود و راندمان معیارهای موثر جهت پیشر

 داد. 

 و عملکرد صادارتی، پیشنهاد میگردد:  ت های بازاریابی لییعنی پذیرش رابطه بین قاب  چهارم با توجه به تأیید فرضیه

این   شرکت های دانش صادراتی عملکرد   بهبود برای بازاریابی توجه شود.  قابلیت های  به  باید  بررسی،  بنیان مورد 

ها اطالعات   خود بازاریابی های قابلیت باید  شرکت  و کسب  تبلیغات  در  ایجاد خالقیت  و  نگری  آینده  از طریق  را 

بازار  سبمنا به  ریزی    مربوط  برنامه  بهبود  از طریق  بازاریابی  های  قابلیت  بخشد. همچنین  بهبود  تجاری  صادرات 

د فرآیند های صادرات، صورت می گیرد که  شرکت نظیر توسعه برنامه صادرات و هدایت فعالیت های صادراتی و بهبو 

  ن شرکت ها شود.لکرد صادراتی ایعمدر نهایت با توجه به پذیرش فرضیه فوق می تواند منجر به بهبود 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



106 

 

سوق سمت به را تشرک یك سرنوشت عوامل، این  از یك هر شناسایی در کوتاهی و غفلت  داد. خواهد  نابودی 

 این شناسایی به تر دقیق و تر صورت عمیق به توسعه و تحقیق گسترش  با اه سازمان تا میگردد پیشنهاد بنابراین

 .بپردازند  باشد، می حیاتی ها آن سازمانی حیات برای که عوامل

از این طریق به رشد   ریق مهارت ها قیمت گذاریاز ط و  نیازهای مشتری پاسخ سریع داد  به تغییرات در  میتوان 

 افت. سریع در سرمایه گذاری صادراتی دست ی

رنامه ریزی ساختار یافته استفاده  باید از یك فرآیند بیه گذاری صادراتی سودآور سازمان ها  برای دستیابی به سرما

 به طور گسترده در سراسر سازمان پخش نمایند. ند و برنامه صادرات خود را کن

 پیشنهادات تحقیقات آتی   ب( 

و   استدر پارک های علوم فناوری دانشگاه های تهران  یان مستقر رکت های دانش بنش  آمـاری محدود به   هجامع   -1

صنایع  در    این پژوهش شـود    رو پیشنهاد می   گیرد. از این بهتر است با احتیاط انجام    شرکت هاتعمیم آن بـه سـایر  

 نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود. و  بررسی قرار گیرد دیگر صادراتی فعال مورد

ی  م و پنجم که تاثیر قابلیت های پویا و دوسو توانی بر عملکرد صادراتی مورد بررس های سوضیه  ا توجه به رد فرب  -2

فرضیه  همچنین  و  گرفت  ا  قرار  عدم  تعدیلگر  متغیرهای  نقش  که  نهم  تا  میانجی  ششم  متغیر  و  محیطی  طمینان 

مورد ارزیابی قرار    های بیشتر   دیگر با نمونه ع  امدر جوکه     می شود   پیشنهاد  دوسوتوانی را مورد بررسی قرار دادند  

   . گیرند 

ی دانش بنیان از طریق دوسوتوانی  بر عملکرد صادراتی شرکت ها  قابلیت های پویا و بازاریابی پژوهش تاثیر این  -3

  متغیرهای تعدیل گری  خالء قطعاً  که ده استدا قرار سنجش را مورد  تعدیل گری عدم اطمینان محیطی  سازمانی با

و...  نی، ساختارظیر فرهنگ سازمان ارز  تورم، نرخ   زمینه یك تواند  می و خود شود می احساس نیز سازمانی، نرخ 

 .باشد  این وادی در پژوهش به مند  عالقه محققین ای بر مناسب پژوهشی

هایپی-4 روش  از  آتی  تحقیقات  در  میگردد  سنجش    شنهاد  برای  مالی  مدارک  و  اسناد  بررسی  نظیر  دیگری 

 عملکرد صادراتی استفاده شود. ظیر متغیر های این پژوهش ن یرمتغ

ر نگرفته  مورد بررسی قرا  و ...رکت مثل سن شرکت، نوع محصوالت تولیدی ش لی  در این پژوهش متغیرهای کنتر  -5

 ر گیرد.این متغیرها مورد بررسی قرا یاست بنابر این پیشنهاد می شود که در تحقیقات آت 
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از پرسشنامهدر    -6 متغیرها  به منظور سنجش  پژوهش  از داده های  در    استفاده گردید،   این  توان  صورتی که می 

پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی از اطالعات مالی شرکت ها   مالی برای سنجش متغیرها استفاده کرد بنابر این

 استفاده کرد 

 

 محدودیتهای تحقیق   4-5

 رتند از : محدودیت های این تحقیق عبا

ستفاده گردید، در نتیجه ممکن است برخی از  از پرسشنامه ا  پژوهش   سنجش متغیرهای ه منظور در این پژوهش ب -1

 .د واقعی داده باشنر  افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غی

زمانی    -2 محدودیت  دلیل  به  باال  نمونه  به حجم  صا  عدم دسترسی  های حوزه  شرکت  محدودیت  دانش  و  دراتی 

 بنیان.

 را نتایج تعمیم  قابلیت  که کرد اشاره تحقیق داده های  بودن مقطعی به توان  ی م پژوهش، این دودیتهایمح از  -3

 .سازد می  محدود

 عدم در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل گر  -4

 رفتن متغیرهای کنترلی در نظر گعدم   -5
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،   جذب ظرفیت تعدیلگری  نقش : شرکت عملکرد بر عملیاتی  کارایی  و تولید   پذیری انعطاف  محیطی، 
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 .صنعتی ( کار و  کسب)بازاریابی مدیریت  فصلنامه  "تجاری نام بهتر  عملکرد( های محرک )

،  اطالع رسانی بانك و بیمه  شبکه   "نیروی رقابتی در صنعت بانکداری  5مروری بر   "(  1391باقری، احسان ) 4

 . پایگاه اطالع رسانی صنعت

قابلیتهای پویا بر توانمندی نوآوری  تاثیر  (. 1392تقی زاده، محمد؛ سید نقوی، میرعلی و احسانی، راضیه )  5
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  -علمی ه. نشریالملل تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژیهای بازاریابی بین (. 1396رضایی، رضا ) 10

 . 1396  تابستان و  بهار هفدهم، شماره نهم،  بازرگانی. سال مدیریت  کاوشهای پژوهشی

11 ( حامد  عازم،  و  فرزین  و    "( 1391رضایی،  مالی  اهرم  بین  ارتباط  بر  تجاری  راهبرد  و  رقابتی  شدت  تاثیر 

 . فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال پنجم، شماره دوازدهم "عملکرد شرکت ها

  رفتار  ش (. نق1395رعی، عظیم؛ موتمنی، علیرضا؛ فیض، داود؛ کردنائیج، اسداله؛ فارسی زاده، حسین )زا 12

رقابتی.   مزیت کسب میانجی   نقش تبیین  با بنگاه ها صادراتی  عملکرد  ارتقای در   صادراتی کارآفرینی گرایی

 . 178-155. صص 1395 های مدیریت عمومی سال نهم، شماره سی و چهارم، زمستان  پژوهش

مدیریت دانش مبتنی  ارائه مدل فرایندی برای پیاده سازی    "(  1388ساعدی، مهدی و یزدانی، حمیدرضا ) 13

،  1نشریه مدیریت فناوری اطالعات، دوره    "بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخاسته از داده ها

 .2شماره

  قابلیت   با   آن   رابطه   و  قیمت گذاری   راهبردهای   مطالعه  (. 1393).  اتحف  داروند،   رویز و پ  کفچه،  ضا؛ ر  شافعی، 14

 . 47-62(: 4)  21بازرگانی.   راهبردهای  فصلنامه . تولیدی شرکت های  در بازاریابی های

  عملکرد بر  راهبردگرایی  تأثیر (. 1397غالمی، محمود؛ احمدزاده، محمد حسن؛ تقوی، علی و صادقی، امیر. ) 15

اصفهان.   استان اقتصاد مهر  بانك هایشعبه : موردی مطالعۀ   ابی؛بازاری هایقابلیت گری میانجی  با  کار و  کسب

( تابستان  29فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال هشتم، شماره دوم، شماره پیاپی ) 

1397 . 

رتبه بندی روسای شعب بانك بر اساس ویژگی های   "( 1389کیوان شکوهی، همایون و دارایی، مجتبی ) 16

 . 111شماره  "نوان مزیت برتر بازاریابی به ع

و ا  محمدی،   17 های   تأثیر  بررسی   (. 1393).  دیثح  حسینی،  سفندیار    بر   بانك   عملکرد  بر   بازاریابی   قابلیت 

کارت   مبنای   کنفرانس   دومین (.  ایالم   استان   اقتصاد   مهر   بانك  شعبه :  مطالعه  مورد )  متوازن  امتیازی   مدل 

 . 14-1. صص 1393مهر ماه  28شیراز،  ی، مال  مدیریت و  اقتصادی  توسعه  مدیریت،  پویایی  ملی

  عنوان  به  سازمانی توانی  دوسو   تبیین  "(.1393)  یعقوب  ، ممبینی   ؛ مصطفی  ،  پور  ابراهیم  ؛  ،محمود مرادی  18

  ،  دهم  سال ،  فناوری  رشد  ترویجی –  علمی  فصلنامه  ، " بنیان دانش  های سازمان مدیریت در  نوین  مفهومی 
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بررسی تاثیر قابلیتهای  (. 1393صغر؛ کرد نائیج، اسداله؛ ساسانی، محمدهادی و دلخواه، جلیل )مشبکی، ا 19

–  اجرایی علمی مدیریت ی  . پژوهشنامه پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن 

 .1393دوم  ی  نیمه دوازدهم، ی  شماره ششم،  سال پژوهشی،

  تیم   رفتاری یکپارچگی تاثیر  بررسی " (. 1394)؛ مصطفی  ،  پور ابراهیم  ؛  محمود  ، مرادی  ؛  یعقوب ،  ممبینی 20

  ،  3 ش  ، چهارم سال ،  سازمانی رفتار  مطالعات فصلنامه " عملکرد  بر سازمانی  توانی دوسو  و  ارشد  مدیریت

 94 پاییز ، 95  تا 61 صص
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 صادرات 

 سودآور شرکت صادرات اریگذ سرمایه -20

 است.

     

  سریع شدر  به صادراتی اریگذ مایهسر -21

 یافته است.  دست

 از باالیی  حجم صادراتی گذاری سرمایه -22

 است. آورده وجود به را فروش

 

عملکرد 

استراتژیك 

 صادارت 

 موقعیت صادراتی گذاری سرمایه -23

 تقویت راتصاد بازار در را استراتژیك شرکت

 است کرده

     

 به را بازار سهم  تیراصاد یگذار سرمایه -24

 است.  داده افزایش توجهی قابل میزان

     

  بوده موفق بسیار صادرات گذاری سرمایه -25

 ست ا

     

 

 عملکرد

رضایتمندی 

 صادرات 

 رضایت صادرات گذاری سرمایه عملکرد  -26

 است.   بوده بخش

     

 نظر هر از صادراتی گذاری هسرمای -27

 است. کرده هردبرآو را انتظارات شرکت

     

  افزایش باعث صادراتی گذاری سرمایه -28

 است.  شده صادرات در رقابت

     

 

 

 

 حیطی عدم اطمینان م

      است  دشوار رقابتی  اقدامات یبین پیش  -29

  کامالً  نوآورانه خدمات  و  کاالها برای تقاضا -30

 است. نامشخص

     

  به  رودو زیاد  تهدید دلیل به بازار موقعیت -31

 خطر معرض در جدید  طرف رقبای از بازار

 است 

     

      است  دشوار بسیار  تقاضا بینی پیش -32

 توسط یراحت شرکت به التمحصو -33

 هستند  تعویض قابل رقیب محصوالت

     

 منسوخ سرعت به خدمات و محصوالت -34

 شوند  می
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ز محصوالت و  اقاضاهایی فراتر  ت  د ما، واح  -35

 خدمات موجود را قبول می کند 

     

ی  ما محصوالت و خدمات جدید را ابداع م  -36

 کنیم

     

در بازار محلی خود، محصوالت و خدمات    -37

 جدید را امتحان می کنیم 

     

ج   -38 خدمات  و  کامال  محصوالت  که  دیدی 

را   دارند  تازگی  ما  واحد  شکبرای  تجاری ل  به 

 نیم کتولید می  

     

در    -39 جدید  فرصتهای  از  بازارهای  همواره 

 جدید استفاده می کنیم 

     

کاو  -40 از  ما همواره  توزیع احد  نالهای جدید 

 استفاده می کند 

     

در    -41 جدید  مشتریانی  بدنبال  همواره 

 ید هستیم بازارهای جد

     

 

 

 

 

 بهره برداری 

والت و  صداز مربوط به محانچشم    همواره  -42

 مورد پاالیش قرار می دهیم خدمات موجود را 

     

صوالت همواره تغییرات کوچکی را در مح  -43

 لی بوجود می آوریم و خدمات فع

     

ولی    -44 موجود  خدمات  و  محصوالت 

 محلی می کنیم تغییریافته ای را وارد بازارهای 

     

محص  -45 تولید  خدمات  و  والت  راندمان 

 هبود می بخشیمبموجود را 

     

بازارهای    -46 در  اقتصادی  فعالیت  سطح 

 موجود را گسترش می دهیم 

     

خدم  -47 ما،  مشتریان  واحد  به  شده  ارائه  ات 

 موجود را گسترش می دهد 

     

هزی  -48 کاهش  ما،  مهم  اهداف  از  نه یکی 

 فرایندهای درون سازمانی است.  
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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