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چکیده
به دلیل فاصله جغرافیایی و فیزیکی که بین خریدار و فروشنده در شرکت هاای صاادراتی و وارداتای مای تواناد وجاود
داشته باشد .استفاده از شبکهها نقش مهمی در شرکتها ایفا میکنند .در این پژوهش قابلیتهاا و توانااییهاای شابکهای و
تأثیر آن بر عملکرد بین المللی شرکتها بررسی شده است .قابلیتهای شبکهای دربرگیرنده ویژگیهاای شابکه ،عملیاات
شبکه و منابع شبکه است .ویژگی های شبکه که دربرگیرنده تواناایی رواباد در شابکه و اعتمااد اسات ،عملیاات شابکه در
برگیرنده ،هماهنگی شبکه و یادگیری است و منابع شبکه از سه بعاد تشاکیل شاده کاه دربرگیرناده مناابع سارمایه انساانی
شبکه ،منابع هم افزایی و اشتراک گذاری اطالعاات اسات .در ایان پاژوهش پاز از بررسای قابلیاتهاای شابکه ،باا بیاان
فرضیاتی تأثیر آنها بر عملکرد بین المللی شرکتهای صادراتی و وارداتی بررسی شده است .جامعه بررسی شاده در ایان
پژوهش شرکتهای صادراتی و وارداتی استان بوشهر است و نمونه شامل  821شرکت است .برای آزماون مادل مفهاومی
پژوهش از نرم افزار ( )PLSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ویژگایهاای شابکه ،عملیاات شابکه و
منابع شبکه بر عملکرد بین المللی شرکتهای صادراتی و وارداتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :ویژگیهای شبکه ،عملیات شبکه ،منابع شبکه ،عملکرد بین المللی شرکتهای صادراتی و وارداتی.

* نویسنده مسؤول

Mosleh@pgu.ac.ir

 / 0تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8931

مقدمه

موضوع شبکه ها باا توجاه باه پیچیاده شادن شاراید
وکارهاا باه

تجااارت ،امااروزه یکاای از کااانونهااای اصاالی توجااه

امروزه جهانی شدن و رقابات در کسا

افاازایش تعااداد شاارکتهااایی منجاار شااده اساات کااه

پژوهشگران و فعاتن این عرصه است .مانوئل کاستل در

فرصااتهااا را در بازارهااای بااینالمللاای جساات و جااو

سه گانه معروف خود با عنوان " عصر اطالعاات جامعاه

میکنند .آشفتگی روند تجاری ،افزایش رقابت در میاان

شبکهای" شبکه را باه عناوان مجموعاهای از گاروههاای

شرکتهای تجاری ،محید پیرامون ساازمانهاا را بسایار

ماارتبد تعریااف ماایکنااد .وی ماایافزایااد کااه شاابکههااا

متفاوتتر از گذشته نموده اسات (مهاارتی و همکااران،

ساااختارهای بااازی هسااتند کااه ماایتوانااد بااه صااورت

 .)8939بازار محصاوتت مصارفی ،کاتهاای صانعتی و

نامحدود گسترش یابند و همچنان که گروههاای جدیاد

خاادمات یااا بازارهااای منااابع همچااون ساارمایه ،مااواد و

را در برمی گیرند ،براساس کدهای اولیاه ارتبااطی خاود

فناوری به شادت در ساحح جهاانی یکپارچاه شادهاناد

عمل میکنند (امامقلی.)8913 ،

(دعائی و رباط .)8911 ،در نتیجه ،در عمل تقریباً تمامی

شبکهها شامل سیستمهای سازمان یافتاهای از رواباد

شرکتها بدون توجه به ریشه ملی ،اندازه یا نوع صنعت

بین کارآفرینان و جهان خارج است ،که بارای کسا

و

هم اکنون با این واقعیات مواجه شده و دریافتاهاناد کاه،

کارهااای کوچااک ارزشاامند هسااتند (دویاال.)0222 ،9

مشااارکت نکااردن در بازارهااای جهااانی و شاابکههااا

شبکه ساازی ،سااخت و پارورش ارتباطاات شوصای و

نمی تواند آنها را باا توجاه باه محاید رقاابتی اماروزه باه

حرفهای برای ایجاد سیساتمی از اطالعاات ،ارتباطاات و

اهدافشان برساند (دونگ و فانگ .)0288 ،8در عصر فرا

پشتیبانی ها است که همه این موارد ،برای موفقیت فردی

رقابتی کنونی شرکتهایی موفقتر هساتند کاه براسااس

و شغلی ضروری اسات .دیادگاه شابکه براسااس نظریاه

شراید حااکم بار باازار ،وضاعیت رقباا و نقااط قاوت و

مبادلااه اجتماااعی و وابسااتگی منااابع و تمرکااز باار رفتااار

ضعف خود ،جایگاه مورد نظار خاود را در باازار تثبیات

شرکت در زمینهای از شبکه بین ساازمانی و رواباد باین

کنند (دانشیان و همکاران)8932 ،

شوصاای ساامت و سااو پیاادا کاارده اساات (تانگبیااان و

در سااال  8333گاازارش سااالیانه رقابااتپااذیری 0در

همکاااران .)0280 ،1چنااین روابحاای شااامل روابااد بااا

و

مشتریان ،عرضاهکننادگان ،رقباا ،آنانازهاای حماایتی

کارها پیشنهاد میکند که در سیاست خود به شابکههاا و

دولتی و خصوصی ،خانواده ،دوستان و دیگار ارتباطاات

ارتباطات بینالمللی توجاه داشاته باشاند .عاالوه بار ایان

است.

رابحه با شبکهها و کس

و کارهای کوچک به کس

کشورهای عضو گروه  G-8بر سیاستهاای بلناد مادت

استفاده از شبکه ها از طریق ایجااد رواباد بلندمادت

و کارها تأکید میکنند و بیان میکنناد کاه بارای

وساایلهای اساات کااه شاارکتهااا از طریااق آن ماایتوانااد

ورود و رقابت پذیری در بازارهای داخلی و باین المللای

فعالیت های بین المللی خود را توسعه و گسترش دهند و

استفاده از شبکهها و خوشهها پیشنهاد مایشاود (NCC,

به خاطر فاصله جغرافیایی و فیزیکی زیاد که بین خریدار

).1999

و فروشنده و یا شرکا وجود دارد این میتواناد باا ایجااد

کس

1. Chyi Doong & Fung
2. Annual Competitiveness Report

3. Doyle
4. Tang bian; lu xu; sheng li; minhe & Zhuang
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روابحی درست و براساس اعتمااد و تعهاد انجاام گیارد.

فرضایاتی تااأثیر هار یااک از ایان قابلیااتهاای شاابکه باار

شرکت ها بارای توساعه و عملکارد باین المللای خاود و

عملکرد بین المللی شرکتها سنجش و بررسای خواهاد

همچنااین بااه دساات آوردن اطالعااات و دانااش بااازار بااه

شد.

شبکههاا نیااز دارناد (لیندکویسات .)8337 ،8بسایاری از
محققان معتقدند که پیوندهای شبکهای برای یافتن مناابع
و انتقال دانش است که منجر به مزیت رقاابتی مایشاود.
شبکه میتواند یک وسایله بارای اساتفاده از مناابع باشاد
اگر به طور موثر مدیریت شود .آنهاا مایتوانناد از ایان
منابع به منظور افزایش عملکرد در بازارهای باین المللای
اسااتفاده کننااد (بااابکز ،یاااوز و هااایتی .)0221 ،0در
صورتی که شرکتهاا از قابلیاتهاای شابکهای اساتفاده
نکنند باعا

کااهش همکااری باا شارکتهاای دیگار،

افزایش هزینه تولید ،عدم دستیابی درسات باه اطالعاات
بازار خارجی ،مشاکل ورود باه باازار خاارجی ،کااهش
روند بین المللی شدن و غیره میشود.
لذا با توجه به اهمیت شبکههاا در ساازمان و مزایاای
که میتواند برای شرکتها در ایجاد ارتباط باا خاارج و
عملکردشان داشته باشد و با توجه به طبیعت شرکتهای
صادراتی و وارداتی که از جمله شرکتهایی هستند کاه
برای حضور و دوام ،نیاز دارند تا با دنیای خارج ارتبااط
موثری داشته باشند در این پژوهش تالش شده اسات تاا
قابلیتهای شبکه کاه دربرگیرناده ویژگایهاای شابکه،
عملیات شبکه و منابع شبکه است بر عملکرد بین المللای
سازمان مورد بررسی قرار گیرد .ویژگیهاای شابکه کاه
دربرگیرنااده توانااایی روابااد در شاابکه و اعتماااد اساات،
عملیات شبکه در برگیرنده ،هماهنگی شبکه و یادگیری
اساات و منااابع شاابکه از سااه بعااد تشااکیل شااده کااه
دربرگیرنده منابع سرمایه انسانی شبکه ،منابع هام افزایای
و اشااتراک گااذاری اطالعااات اساات .در ادامااه بااا بیااان
1. Lindqvist
2. Babakus; Yavas & Haahti

مبانی نظری پژوهش
مفهوم شبکه
شبکهها به عنوان مجموعهای از سازمانهاا کاه بارای
نیل به هدف هایی که به تنهاایی قاادر باه رسایدن باه آن
نیستند گرد هم می آیند در نظر گرفته میشود .شابکههاا
در ایجاااد همکاااری بااین سااازمانهااا بااه منظااور تعیااین
راهحل های مشکالت سازمانی و افزایش درجه موفقیات
افراد و سازمان هاا در رسایدن باه اهاداف نقاش اساسای
دارند (ویکیپدیا.)0221 ،9
در داخاال شاابکههااا ،تسااهیم قاباال مالحظااهای از
اطالعات ،منابع ،مهارت هاا و اقادامات ساازمانی وجاود
دارد .درک و دریافاات هنجارهااا ،ارزشهااا و اهااداف
سازمانی با کمک شبکهها ،جزو مهمی در ارتبااط موفاق
اعضای سازمان است (حسین پور و نیاکان.)8917 ،
تراکم یا عدم تراکم شبکه را میتوان بار روی یاک
طیف دستهبندی نمود .زمانی که هماه اعضاای شابکه باا
هم در ارتباط هستند ،اصاحالحاً شابکه متاراکم اسات و
زمانی که ارتباطی میان اعضای شبکه وجود نداشته باشد
شبکه غیر متراکم خواهد باود .باه عباارتی تاراکم نشاان
دهنده تعداد روابد میان اعضای شبکه است که به شکل
درصدی از حاداکثر تعاداد رواباد ممکان باا توجاه باه
تعداد افراد در شبکه بیان میشود (الوانی.)8918 ،
ناهمگنی شبکه به اندازهای اطالق میشود که در آن
سحوح اعتمااد در داخال شابکه گساترش ماییاباد و از
اعتماد به آشنایان گذشته و به شاکل اعتمااد عماومی باه
افااراد ناشااناس هاام گسااترش مااییابااد .همااین طااور بااه
3. Wikipedia
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درجاهای اطااالق ماایشااود کااه در آن هنجارهااای درون

کنی و فاهی ( )0288ویژگیهای شابکه را از جملاه

شبکهها مورد استفاده مشترک قرار میگیرد .باه عباارتی

عواملی می داند که شرکت هاا بارای برقاراری ارتبااط و

اگر شبکهها و گروهها نامتجانز باشند ،امکاان تعمایم و

دوام روابد با دیگر شرکتها در سحوح بین المللی باید

گسترش اعتماد به افراد بیرونی فراهم میشاود ،اماا اگار

داشته باشند و شامل تواناایی رواباد و اعتمااد در شابکه

شبکهها و گروهها دارای تجانز باشند باه هماان انادازه

است که در فرایند بینالمللی کردن شرکتها و نفوذ در

اعتماد محدود به همان گروه شده و نمیتواند عمومیات

بازارهای جهانی و عملکرد آنهاا نقاش باه سازایی دارد

یابااد و نااوعی خودشاایفتگی در داخاال آن شاابکه ایجاااد

(کنی و فاهی.)0288 ،1

میشود.
گوناااگونی و ناااهمگنی در شاابکههااا موج ا تنااوع
افکار در بررسی مساایل و مشاکالت ساازمان مایشاود.
همین طور از معای

تصامیمگیاری و تفکار گروهای از

طریق کاهش مقاومت اعضاء میکاهد .عدم تجاانز در
گااروه و شاابکه توانااایی اعضااا را باارای جمااع آوری،
پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعاات افازایش مایدهاد.
اعتقاد بر آن است که یک تیم مدیریتی کاه اعضاای آن
سااوابق عملکااردی موتلفاای دارنااد بهتاار از یااک تاایم
مدیریتی متجانز عمل خواهد کارد (مارسادن:8337 ،8
.)098

توانایی روابط در شبکه
توانایی روابد باه تواناایی تعامال و ارتبااط باا دیگار
شرکتهاست و به درجهای از روابد متقابال و نزدیکای
میان شرکتها اشاره دارد .توانایی روابد ،مسایلی مانناد
احتااارام متقابااال ،اعتمااااد ،مهاااارتهاااای اجتمااااعی،
مهااارتهااای ارتباااطی (زبااان و فرهنااگ) و سااحوحی از
همکاری و مشارکت در میان سازمانها و شارکتهاا را
1

پوشش میدهد (موران .)0221 ،
اورز و اوگورمااان ( )0221بررساای کااردهانااد کااه
چگونه روابد اجتماعی و تجاری بر شروع و بین المللای
کردن سرمایهگذاریهای جدید تأثیر مایگاذارد .نتاایج
این محالعه نشان می دهد که روابد اجتماعی بین المللی،

 :2-2ویژگیهای شبکه
ویژگی های شبکه ،اشاره باه مهاارتهاای اجتمااعی
مانناد توانااایی برقااراری ارتباااط ،مهااارتهااای ماادیریت
تعااار  ،هماادلی ،ثبااات عاااطفی ،احساااس عاادالت و
مشارکت دارد (مارشاال 0و همکااران .)0229 ،همچناین
شامل عواملی است که نه تنها شرکت را قاادر مایساازد
که مهارتهاای حیااتی و همکاراناه را یااد بگیارد بلکاه
شرکت را در چگونگی استفاده از داراییهاا و امکاناات
خود و شرکا فراهم میکند (کاله 9و همکاران.)0222 ،

1. Marsden
2. Marshall
3. Kale

ورود سریع و موفقیت آمیز شرکتها به بازار و در نتیجه
بقااای شاارکتهااا را در بااازار تضاامین ماایکنااد (اورز و
1

اوگورمان  .)0221 ،پژوهشهای زیادی درباره شبکههاا
انجام شده و نتایج نشان میدهد که شبکهها نقش مهمای
در فرایند توسعه روابد ،فراوانی روابد ،پویایی روابد و
بینالمللی کردن روابد دارد و به شرکتها در استراتژی
ورود و نحااوه ورود بااه بااازار کمااک شااایانی ماایکنااد
7

(کویلو .)0229 ،

4. Kenny & Fahy
5. Moran
6. Evers & O’Gorman
7. Coviello
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روابد قوی در شبکه دارای دو مزیات اصالی اسات.

پااژوهش حاااکی از اثاار مثباات روابااد قااوی و ضااعیف

اول اینکه روابد قوی با تباادل اطالعاات غنای و داناش

شبکهها بر عملکرد اقتصاادی آنهاا باوده اسات (پیرلاو و

ضااامنی هماااراه اسااات .یاااوزی در محالعاااه خاااود در

پریسات.)0282 ،0

شاارکتهااای پوشاااک در نیویااورک مشاااهده کاارد
شرکتهایی که دارای روابد قوی هستند قادر باه تباادل
دانش هستند .شرکتهایی که دارای روابد قوی هساتند
در مااورد سااازمانهااای دیگاار اطالعاااتی را بااه دساات
می آورند و اعتماد در روابد بین آنها نیز بهبود مییابد.
دوم این که روابد قوی به عنوان بوشی از مکاانیزمهاای
کنترل اجتماعی که رفتارهاای مشاارکتی و همکااری را
تقویت میکند .روابد قوی باع

میشود که شرکتهاا

اعتماد بهتر و بیشتری به همدیگر داشته باشند و در نتیجه
باع

میشود منابع و اطالعات به راحتای باین همادیگر

مبادلااه شااود و بااه عملکاارد بهتااری ماننااد تفاااهم در
قراردادها ،فروش و دستیابی به ساهم باازار بیشاتر دسات
پیدا میکنند (پادولنی.)0228 ،8
سازمانهایی که دارای شبکههایی باا رواباد قاوی و
نزدیکی باه هام هساتند ،دارای رواباد اجتمااعی قاوی،
نگرش های مشابه و هنجارهای رفتااری نزدیاک باه هام
هس اتند .سااازمانهااایی بااا ایاان شاابکههااا در فرایناادهای
ارتباطی و باه اشاتراک گاذاری اطالعاات و فهام بیشاتر
دارای مزیت باتیی هستند .پژوهشها نشان میدهاد کاه
سااحوح باااتیی از روابااد در شاابکههااا باع ا

دسترساای

آساانتاار باه اطالعااات و دانااش ضامنی و فناای در میااان
شرکتها میشود (کویلو.)0229 ،
پیرلو و همکاران ( ،) 0282در مقالهای با عنوان" اثار
سرمایه اجتماعی بر رشد عملکارد بنگااههاای نوپاا" اثار
روابد ضعیف و قاوی اجتمااعی باین بنگااههاای نوپاا و
مشتریانشان را بر رشد عملکرد آنها محالعه کردند .ایان
پژوهش بر روی  821بنگاه در آمریکا انجام شاد .نتاایج
1. Podolny

اعتماد در شبکه
باادون بعااد اعتماااد ،مفاااهیمی همچااون شاابکههااا،
ساختاردهی و ارتباطات کارایی خاود را باه خاوبی ایفاا
نمیکنند (ابرل .)0221 ،9اعتماد در روابد باین ساازمانی
باع

افزایش سارمایه گاذاری در ارتباطاات و از طرفای

باعا

کااهش در هزیناههاا و رفتارهاای فرصات طلبانااه

میشود (سلنز و سالیز .)0229 ،1عملکرد اعتمااد متقابال
به عنوان یک مکانیزم حفظ و کنتارل اسات کاه تساهیم
اطالعات را افازایش مایدهاد و گارایش شارکتهاا باا
رفتارهااای فرصاات طلبانااه و سااوء اسااتفاده را کاااهش
1

میدهاد (تنای و همکااران .)0228 ،اعتمااد مایتواناد
شکلهای موتلف در فرهنگهای متفاوت داشته باشد و
یک مزیت رقاابتی باه حساای آیاد و باه شارکتهاا در
جهت بازاریابی ،گسترش بازار و حفظ بازار کمک کند
1

(زهیاار و زهیاار  .)0221 ،بااا اسااتفاده از نظریااه مبادلااه
اجتماعی ،شبکههای کس

و کاار مجموعاهای از دو یاا

چند رابحه تجاری به هم متصل است کاه در هار رابحاه،
مبادله بین شارکت هاای کسا

و کاار براسااس اعتمااد

میتواند بهبود یابد .همچنین اعتماد در شبکه ها باه طاور
معناداری باع

7

ثبات در بازار میشود (باکر .)0282 ،

عملیات شبکه
عملیات شبکه به اداره موثر و اثاربوش مجموعاهای
از رواباااد و یاااا شااابکه اشااااره دارد .عملیاااات شااابکه
2. Pirolo & Presutti
3. Eberl
4. Selnes & Sallis
5. Lane
6. Zaheer & Zaheer
7. Bakker
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دربرگیرنااده هماااهنگی در شاابکه و یااادگیری شاابکهای

یاادگیری شاابکه بااه اقادامی کااه سااازمان درگیاار در

است .یادگیری شبکه که در آن شرکتها به طور فعاالی

فعالیت هاای یاادگیری از جملاه انتشاار داناش مایشاود

بااه دنبااال اطالعااات و فرصااتهااای جدیااد هسااتند.

اشاره دارد .یادگیری شبکهای باع

میشود شارکتهاا

قابلیاااتهاااای همااااهنگی باااه هماهناااگ ساااازی و

در شبکه ،اطالعات و دانش در مورد سازمانهای دیگار

یکپارچهسازی فعالیتها در داخل شبکه گفتاه مایشاود

را بااه دساات آورنااد و از اطالعااات در جهاات بهبااود

(لوکستن و وراوردانا.)0221 ،8

عملکرد بینالمللی خود اساتفاده کنناد .نتاایج محالعاات
موتلف نشان میدهد شرکتهایی که از یادگیری شبکه

هماهنگی در شبکه
هماهنگی به همگام سازی فعالیتهاا باه طاوری کاه
فعالیت ها در هماهنگی باا همادیگر انجاام شاوند ،گفتاه
می شاود .چناین همااهنگی شاامل اساتقرار و اساتفاده از
نقشها و روشهای رسامی و اساتفاده از مکانیسامهاای
حل تعار

سازنده است (ماهر و ناوین .)8332 ،0نتاایج

پژوهش های موتلف نشان مایدهاد ،شارکتهاایی کاه
دارای فعالیااتهااای هماااهنگی در شاابکههااا هسااتند و بااا
شرکا و شرکت های دیگر فعالیت های همااهنگی دارناد
در دستیابی باه مناابع ،نفاوذ در بازارهاای جهاانی موفاق
عمل کردهاناد و توساد شارکتهاای دیگار هام ماورد
توجه قرار میگیرند (بونر 9و همکاران.)0221 ،

استفاده میکنند در انتوای و مدیریت سازمان بهتر و باه
عملکرد بهتری دست پیدا مایکنناد (فرساگرن.)0220 ،
فراینااد یااادگیری شاابکه ماننااد یااک قابلیاات پویااا بااه
شرکتها در زمینه یادگیری ،تغییر یا بهبود مهاارتهاای
مدیریتی و دساتیابی باه موفقیات و اتحااد بیشاتر کماک
1

قابل توجهای میکند (کالی و سینگ .)0227 ،
فرساااگرن ( )0220یاااک راه یاااادگیری از دیگااار
سازمانها را از طریق ارتباط کس

و کار میداند .نقاش

روابد در یادگیری از طریق ارتباط با دیگر سازمانهاا و
اساتفاده از تجااری تجرباای آنهاا بساایار کماک کننااده
است (فرسگرن .)0220 ،تعامالت عرضه کننده -مشتری
در بازارهاای خااارجی دو شارکت را قااادر مایسااازد تااا
دانش خود را در ماورد نیازهاا و توانااییهاای همادیگر

یادگیری شبکهای
امروزه اساس رقابت باه طاور فزاینادهای بساتگی باه
دانش و یاادگیری ساازمانهاا دارد و ساازمانهاا تاالش
زیادی برای توسعه قابلیتهای خود میکنناد .یاادگیری
از طریق شابکههاای باین ساازمانی باعا

مایشاود کاه

سااازمانهااا ریسااک دسااتیابی بااه بازارهااای خااارجی و
اطالعات مورد نیاز را بدون صرف وقت زیاد به حاداقل
برسانند (فرسگرن.)0220 ،1

1. Weerawardena & Loxton
2. Mohr & Nevin
3. Bonner
4. Forsgren

توسعه دهند و به سمت داناش جدیادی حرکات کنناد.
شاارکا همچنااین از دانااش هماادیگر در بازارهااا اسااتفاده
میکنند .هنگاامی کاه عرضاهکنناده کاات باا اساتفاده از
مشااتریان در بازارهااای خااارجی باارای بااه دساات آوردن
دانش استفاده میکند در واقع از مشتری باه عناوان یاک
پاال باارای توسااعه بازارهااای خااود اسااتفاده ماایکنااد
(جوهانسون و ماتسون.)8331 ،1

5. Kale & Singh
6. johanson & Mattsson
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منابع شبکهای

کمبااود خااویش را جبااران ماایکننااد .ایاان یکاای از

نظریه منابع اجتماعی که ریشههاای آن باه محالعاات
لین و کاتور در سال  8318میرساد ،پیونادهای موجاود

مزیااتهااای هماااهنگی و همکاااری در کااار تیماای و
شبکهای است.

در شاابکه را باادون وجااود منااابع داخاال آن کارآمااد

اشتراک گذاری اطالعاات باه تواناابی بارای تباادل،

نمیداند .از دیادگاه ایان نظریاه فقاد مناابع موجاود در

جمااع آوری ،ادغااام و اسااتقرار اطالعااات ارزشاامند در

درون شبکه است که مایتواناد باه عناوان یاک سارمایه

سراسر مرزهای سازمانی اشاره دارد (لی و لین.)0221 ،8

قلمداد شود (الوانی .)0220 ،به طور خالصاه از دیادگاه

همکاری مبتنای بار داناش و یاادگیری اسات و اعتمااد،

ایاان نظریااه ،اعضااای موجااود در شاابکه دارای منااابع بااا

رابد خاموش در شبکههای سازمانی است .اشاعه داناش

ارزشی هستند که میتواند فرد را در رسایدن باه اهاداف

در شبکهها نیازمند سحح باتیی از سرمایه اجتماعی میاان

یاری رساند (الوانی.)0220 ،

اعضاست .جریان روابحی که مبتنی بار همکااری اسات،

منابع شبکه از سه بعد تشکیل شاده کاه دربرگیرناده
سرمایه انسانی شبکه ،هم افزایای و باه اشاتراک گاذاری

به فرد درون شبکه اجازه میدهد که باه داناش دیگاران
دسترسی داشته باشد (لی و لین.)0221 ،

اطالعاات اسات .ساارمایه انساانی شابکه بااه مناابعی کااه

باتجارگال ( )0227روی  31کاارآفرین باا کسا

شرکت برای استفاده و تسهیل در رواباد تجااری و باین

کار اینترنتی در منحقاه گاوانجی چاین محالعاهای انجاام

الملاای کااردن اسااتفاده ماایکنااد اشاااره دارد و شااامل

دادند ،متغیر مستقل :غناای حفارههاای اجتمااعی شابکه

تواناییهای فنی ،مدیریت شبکه ،داناش صانعت ،داناش

کارآفرین ،سرمایه انسانی با شاخصهای تجربه قبلای در

تجربی شبکه و داناش تجربای باین المللای اسات .بارای

راهاناادازی کس ا وکااار ،تجربااه در صاانعت مربوطااه و

مزیت پایدار ،شبکههای سازمانی نیازمناد تغییار و

تجربااه کاااری در کشااورهای غرباای و متغیاار وابسااته:

بهبود در حاوزه هاای موتلفای هساتند کاه در میاان ایان

عملکرد با شاخصهای بقا یا تعحیلی بنگاه در نظر گرفته

حوزه ها ،منابع انسانی در شبکههای سازمانی نقش مهمی

شد .آنها در این پژوهش باا تمرکاز روی شاکافهاای

را ایفا می کنند ،چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهباود در

ساختاری در تهیه اطالعات ،تسهیل دستیابی به اطالعاات

هر حوزه ای ،افراد هستند .سازمانهای مدعی هستند کاه

و فرصتهای سرمایهگاذاری و شابکه ساازی باه عناوان

افااراد خااواه بااه صااورت کارشناسااان فناای ،کارشناسااان

عواملی که نقش مهمی در بقای بنگااههاا دارناد ،تأکیاد

کس

متوصص در ارائه خدمات مناس

به مشتریان یا مادیران

با بصیرت مزایای رقابتی آنها باشند.
هم افزایی منابع اشاره به سحح هم پوشانی یا شاباهت
بین شرکتها در شبکه دارد .اجتماع شبکههاا در بعضای
از موارد به ایجااد هام افزایای مایانجاماد .هنگاامی کاه
بنگاههای هم هدف با هم کار مایکنناد ،اگار بعضای از
آنها از نظر بازاریابی و فرایناد تحقیاق و توساعه )(R&D

ضعیف باشاند ،از تاوان بقیاه بنگااههاا ساود مای برناد و

و

کردند (باتجارگال.)0227 ،0
مزایای شبکه
نرخ رشد شبکهها در تمام بواشهاا چشامگیر باوده
اساات (دویاال .)0222 ،تعااداد زیااادی از شاارکتهااای
تجاری در بسایاری از صانایع باا اساتفاده از شابکههاا باه
همکاااری بااا شاارکتهااای دیگاار ماایپردازنااد ایاان
1. Li & Lin
2. Batjargal
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همکاریها عبارتاند از اتحااد اساتراتژیک ،مشاارکت،

سودمند هستند .شبکهها میتوانند بر فعالیاتهاای دیگار

ائتالفها ،سرمایه گذاری مشاترک ،فرانشایز و همچناین

مانناد بازاریااابی مشااترک ،خریاادهای عمااده ،آمااوزش،

شامل همکاریهاایی در زمیناههاایی از قبیال پاژوهش و

توسعه محصول ،حل مشکالت فنی ،فناوری ،پاژوهش و

توسعه ،تولید ،بازاریابی ،آموزش ،صادرات ،تامین مناابع

توسعه و عرضه تمرکز داشته باشند ).(NESC, 1996

مالی و انتقال دانش است (مورتوکویسات و وسااتینن،8

آلادریج و زیمار معتقدناد شاابکههاا بارای شااناخت

مزیات رقاابتی شاوند و

منابع برای کسانی که

 .)8331شبکهها میتوانند باعا

فرصتها ،ارزیابی ایدهها و کس

شرکتها به منظور حل مشاکالت مشاترک از شابکههاا

تمایل دارناد ،یاک سارمایه گاذاری جدیادی را شاروع

میتوانند کمک بگیرناد .شارکتهاا مایتوانناد داناش،

کنند ،ضروری است .کسا

و کارهاای جدیاد ممکان

توصص و تواناییهای خود را با دیگر شرکتهاا بارای

است چشم اندازهای عظیمی در سر داشته باشند ولی در

به دست آوردن کارایی بهتر با ایجاد شبکهها به اشتراک

صورتی مایتوانناد باه اهاداف و چشام انادازهای خاود

بگذارند (دویل .)0222 ،رشد شبکه به شرکتهاا اجاازه

و کارهای خاود،

میدهد به ترکی

مناابع بارای باه دسات آوردن داناش،

دستیابی به مقیاس اقتصادی ،به دسات آوردن فنااوری و
منااابع و دسااتیابی بااه بازارهااایی فراتاار از دسااترس آنهااا
دساات پیاادا کننااد .شاابکههااا یااک منبااع مزیاات رقااابتی
موصوصا برای شارکتهاای کوچاک فاراهم مایکناد
(کنی و فاهی .)0288 ،0استفاده از شبکهها دارای مزایای
متعددی برای شرکتها است -8 .مزایای مواد :افازایش
فروش شرکتها و افزایش همکاری با یکادیگر کاه باه
کاااهش هزینااههااای تولیااد منجاار ماایشااود  -0مزایااای
روانی :همکاری شرکت با شارکتهاای دیگار و بیارون
آمدن از انزوا و حل مشکالت با همکاری همادیگر -9
مزایااای رشااد :افاازایش تعاماال بااا شاارکتهااای دیگاار،
افزایش یادگیری شبکه و توانایی انحباق باا تغییار محاید
اقتصاد (دوهرتی.)8331 ،9
شورای اجتماعی و اقتصاد ملی )8331( 1بیاان کارده
اساات کااه شاابکههااا ،ابزارهااای سااازمانی باارای افاازایش
کارایی اقتصادی در تولید و توزیع و در تاامین ناوآوری

1. Murto-Kovisto & Vesalainen
2 .Kenny & Fahy
3. O’Doherty
4. National Economic and Social Council

دست یابند که در مرحله شروع کس

شاابکههااای درون سااازمانی خااود را توسااعه دهنااد (تاای
چانگ و همکاران.)0227 ،1
قابلیت شبکهای و عملکرد بین المللی
بینالمللای شادن از اساتراتژیهاای رشاد اسات کاه
شرکت ها از طریق آن به جستجوی فرصتهای بازار در
خارج از کشور میپردازند .هیت و همکاران بین المللای
شدن را توساعه شارکتهاا در طاول مرزهاای ناواحی و
کشورهای جهان در موقعیاتهاا و بازارهاای جغرافیاایی
موتلف میداند (بروک 1و همکاران.)0221 ،
استفاده از شبکه ها از طریق ایجااد رواباد بلندمادت
وساایلهای اساات کااه شاارکتهااا از طریااق آن ماایتوانااد
فعالیت های بین المللی خود را توسعه و گسترش دهند و
به خاطر فاصله جغرافیایی و فیزیکی زیاد که بین خریدار
و فروشنده و یا شرکا وجود دارد این میتواناد باا ایجااد
روابحی درست و براساس اعتمااد و تعهاد انجاام گیارد.
شاارکتهااا باارای توسااعه و بااین المللاای کااردن خااود و
همچنااین بااه دساات آوردن اطالعااات و دانااش بااازار بااه
شبکهها نیاز دارند .شکل  8نیاز قابلیاتهاای شابکهای را
5. Ti Chang , Nan Cheng; Chung Tzeng & Ming
6. Brock
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نشان میدهد که چگونه این قابلیتهاا در طای زماان باه

باشد اگر به طور موثر مدیریت شود .آنها مایتوانناد از

عملکرد بین المللی محلوی منجر میشود (لیندکویست،

این منابع باه منظاور افازایش عملکارد در بازارهاای باین

 .)8337شبکهها به خااطر رواباد ساینرنی کاه باا دیگار

المللی استفاده کنند .پژوهش انجام شده توساد باابکز

شرکتهاا دارناد در جهات بهباود عملکارد باینالمللای

و همکاااران ( )0221رابحااه مثبتاای را بااین شاابکههااای

شرکتها نقش اساسی ایفا میکنند (گونز.)8333 ،

سازمانی و عملکرد صاادرات نشاان مای دهاد (باابکز،

جوهنساان و ماتسااون بیااان کااردهانااد کااه موفقیاات

یاااوز و هااایتی .)0221 ،در زیاار خالصااهای از مزایااای

شرکت ها در ورود باه بازارهاای باین المللای جدیاد بار

شبکهها در فرایند بینالمللی کردن و عملکرد بینالمللای

موقعیتشان در شبکه و روابحشان درون بازارهای موجاود

سازمانها اشاره شده است.

و ویژگی های فرهنگی وابسته اسات .باینالمللای کاردن
میتواند به عنوان ابزاری باشد که به شارکتهاا کماک

 شبکهها در شروع و پیگیری کردن روند بینالمللیکردن سرمایهگذاریها تأثیر دارند

کند تا روابد تجاری خود را در دیگار کشاورها توساعه
دهند از طریق:

 چشم انداز شبکهها در بین المللی کاردن ،فرصاتیرا برای درک ورود به بازارهای خارجی به شرکتهاا و

 -8برقراری روابد در شابکههاای کشاور کاه بارای
شرکت جدید هستند.

کس

و کارهای کوچاک باا محادودیت مناابع فاراهم

میکند

 -0توسعه روابد در شابکههاایی کاه بارای شارکت
شناخته شده هستند.

 شبکه هاا نقاش مهمای را در پیچیادگی ،پویاایی وفرایند بینالمللی اجرا میکنند

 -9از طریق اتصال به شبکهها در کشورهای موتلف

 -شاابکههااا دسترساای بااه اطالعااات بااازار خااارجی،

با اساتفاده از رواباد موجاود شارکت باه عناوان پال باه

همکاری کردن با شرکتهای دیگر ،مدیریت ریسک و

شبکههای دیگر.

مدیریت عدم قحعیت را فراهم میکند (باابکز ،یااوز و

بسیاری از محققان معتقدند که پیوندهای شبکه برای

هایتی.)0221 ،

یافتن منابع و انتقال دانش است که منجر به مزیت رقابتی
میشود .شبکه می تواند یک وسیله برای استفاده از منابع

شکل ( )1قابلیت شبکهای و عملکرد بین المللی (کنی و فاهی)2111 ،
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بررسی پیشینه سازههای پژوهش
لوکستن و ورا واردن در پژوهش خود به ایان نتیجاه

برخااوردار باشااند دارای عملکاارد بهتااری در بازارهااای
بینالمللی هستند (والتر و همکاران.)0221 ،

رسیدند که قابلیتهای شبکه به عنوان یک توانایی بسیار

پژوهشی که توسد برجماان و همکااران در ارتبااط

مهم برای شروع ،حفظ و هماهنگ کاردن فعالیاتهاای

بااا یااادگیری سااازمانی انجااام شااده نشااان ماایدهااد کااه

روابد سازمانی و همچنین برای دست یاابی و دسترسای

شاارکتهااا بایااد دارای توانااایی بازاریااابی باارای جااذی

و کارهاسات (لوکساتن و ورا واردن،

دانش خارجی ،شبکههاای عرضاه و قابلیاتهاایی بارای

به منابع در کسا
.)0221

جذی دانش داشته باشد و شرکتهایی که با اساتفاده از

پژوهش انجام شاده توساد والتار و همکااران نشاان

شبکهها در این زمینهها قوی باشند به عملکرد بین المللی

میدهد که قابلیتهاای شابکه شاامل تواناایی و اساتفاده

بهتری دست پیدا می کنند (برجمان و همکاران.)0221 ،

سازمان ها از روابد درون سازمانی برای استفاده از مناابع

عالوه بر مواردی که در متن به آن اشااره شاده تعادادی

و دسترسی باه مناابع مفیاد اسات و ساازمانهاایی کاه از

دیگر از مقااتتی کاه در ارتبااط باا ساازههاای پاژوهش

روابااد درون سااازمانی خااود و از قابلیااتهااای شاابکه

است در جدول  8آورده شده است.

جدول ( )1خالصه سایر پژوهشهای مرتبط با پیشینه
موضوع و مورد محالعه

محقق و سال ارائه
لندسااااااااااااااااترام و
همکاران)0288(8

مالی اثر میگذارد.

داروسازی جهان در  010شرکت داروسازی بزرگ

عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

گرایش بازاریابی و عملکرد سازمانی :دتیل تجربی از کسا

همکاری در شبکه بین سازمانی بر عملکرد ساازمانی

و کارهای کوچک در مالزی

تأثیر میگذارد.
گروههای حرفهای از طریق توساعه و حفاظ سارمایه

1

()0228

لاااااااااااااااااااااااین و

رامسترام)0221( 1

کس

و کارهای کوچک زیست فناوری در 81کس و کاار را نشان میدهد بر کس

دانش بازار خارجی و منابع

ارتباط نابرابر باین سارمایه اجتمااعی و عملکارد شارکتهاای وابستگی مثبتی بین حجام اطالعاات در شابکههاا و

تدا )0223(9

همکارانش()0221

گردش سرمایه اجتمااعی در تجاارت :محالعاه باین المللای در بعد ساختاری سرمایه اجتماعی که قابلیتهای شبکه
کوچک سوئدی

ماتیک)0288( 0

لسااااار و اساااااتورک

نتایج و توضیحات مرتبد

گروههای حرفهای و عملکرد سازمانی

اجتماعی میان اعضاای گاروه بار عملکارد ساازمانی
تأثیر میگذارند.

ارتباااااط قابلیتهااااای کارآفرینانااااه ،ساااارمایه اجتماااااعی و
استراتژیهای کارآفرینی بر عملکرد بنگاههای نوپا و فناوری-
محور در تایوان
جلسات بین سازمانی،بین فردی

شبکههای غیررسمی شوصی ،تعامالت اجتمااعی و
اعتماااد بااه همکاااران از طریااق اثاار روی منااابع و
استراتژیهاای بنگااههاا روی عملکارد تاأثیر گاذار
است
نقش شبکهها در گسترش روابد بین المللی و ایجااد
نوع جدیدی از روابد مشترک تجاری با شبکه
1. Lindstrand, Mele´n & Nordman
2. Malik
3. Lada
4. Lesser & Storck
5. Ramström
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مدل مفهومی پژوهش
بح

تسهیم اطالعات درون شبکه تمرکز دارد .مدل تأثیر هار

قابلیاتهاای شابکه کاه توانااییهاای شابکه و

کدام از ابعااد قابلیاتهاای شابکه را بار عملکارد ماورد

مزایای شبکه در سازمان را نشان میدهاد دارای اجزایای

بررسی قرار میدهد .همچنین در این مدل برای سانجش

است .همان طور کاه در مادل مفهاومی ،شاکل  0دیاده

عملکرد شرکتهای صادرات و وارداتای از مولفاههاای

ماایشااود در ایاان پااژوهش براساااس پیشااینه پااژوهش،

سنجش عملکرد بازرگانی در پژوهش دعایی و بوتیاری

ویژگاایهااای شاابکه از پااژوهش جااوهن فاااهی ()0288

( )8911استفاده شده است که شامل:

عملیات شبکه از پژوهش لوکساتن و وراواردناا ()0221
و منابع شبکه از پژوهش لی و لین ( )0221استفاده شاده
اساات .همااان طااور کااه در ماادل نیااز دیااده ماایشااود
ویژگیهای شبکه از توانایی روابد و سحوح اعتماد باین
مشارکتکنندگان تشکیل شده است .عملیات شابکه بار
هماهنگی شبکه و توانایی یادگیری شبکه تمرکاز دارد و

 عملکرد مالی :شامل مولفههاای ساود ،نقادینگی ونرخ بازگشت سرمایه
 تسلد بر بازار :شامل مولفههای حجم فروش ،رشدفروش و سهم بازار
 اثربوشاای شاارکت در بااازار :شااامل مولفااههااایموفقیت محصول جدید ،حفظ مشتری و جذی مشتری

منابع شبکه نیز بر منابع سرمایه انساانی ،مناابع ساینرنی و

شکل ( )2مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه  .8ویژگیهای شبکهای بر عملکرد بینالمللی
شرکتهای صادراتی و وارداتی تأثیر مثبت و معنااداری
دارد.

فرضیه  .0عملیات شبکهای بار عملکارد باین المللای
شرکتهای صادراتی و وارداتی تأثیر مثبت و معنااداری
دارد.
فرضاایه  .9منااابع شاابکهای باار عملکاارد بااین المللاای
شرکتهای صادراتی و وارداتی تأثیر مثبت و معنااداری
دارد.
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روش پژوهش

ضری

پژوهش حاضر از لحاظ هادف ،پاژوهش کااربردی
محسوی مایشاود و از نظار روش ،توصایفی محساوی

پایایی مرک

باتتر از  2/1و میاانگین واریاانز

استوراج شده نیز باتتر از  2/1باشد مدل اندازهگیری از
برازش محلوبی برخوردار است.

میشود .برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از  PLSکاه

برای گاردآوری اطالعاات ماورد نیااز از پرسشانامه

یک فن مدل سازی مسیر واریانز محور است و امکاان

استاندارد جوهن و فاهی ( )0288استفاده شده اسات .در

بررساای نظریااه و ساانجههااا را بااه طااور همزمااان فااراهم

انجام هر پژوهشی قبل از اقادام باه گاردآوری دادههاای

میسازد ،استفاده شاده اسات PLS .یاک روش آمااری

مورد نیاز باید نسبت به روایی ابزار مورد استفاده اطمینان

اسات کاه باه منظاور آناالیز متغیرهاای پنهاان مادلهاای

حاصل نمود .برای این منظور در محالعاه حاضار روایای

ساختاری به کار میرود .به دلیال انادازه نموناه پاایین و

ابزار گردآوری در دو مرحله قبال و بعاد از گاردآوری

عدم نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ و همچناین از آن جاا

دادههااا مااورد بررساای قاارار گرفاات .در مرحلااه قباال از

که مدل اندازه گیری ارائه شده برگرفته از پرسشنامههای

گااردآوری دادههااا جهاات بررساای روایاای پرسشاانامه،

اسااتانداردی اساات کااه روایاای و پایااایی آنهااا قاابال در

پرسشاانامه پااژوهش در اختیااار جمعاای از اساااتید رشااته

پژوهش هاای گذشاته ماورد تاییاد قارار گرفتاه اسات و

مدیریت قرار گرفت و از آن هاا خواساته شاد در ماورد

نگرانی خاصی در مورد مدل اندازهگیاری ارائاه شاده و

میزان وضوح ،گویایی و میزان مربوط بودن هار یاک از

واریانز های خحا آن وجود ندارد و از آن جا که بیشاتر

سواتت پرسشنامه نظر بدهند .در نهایت نظر آن ها موید

در این پژوهش به دنبال پیش بینی تغییرات متغیار وابساته

روایی پرسشنامه بود .پاز از گاردآوری داده هاا نیاز باا

متمایل اسات ناه تاییاد مجادد مادلهاای انادازهگیاری،

توجه به شاخصهای موتلف برازش مدل انادازهگیاری،

بنابراین به منظاور تحلیال دادههاا و آزماون فرضایههاای

از قبیل روایی همگرا و واگرا ،نسبت باه بررسای روایای

تحقیااق از ( )PLSاسااتفاده شااده اساات .در ناارم افاازار

ابزار گردآوری داده ها اقدام شد .بارای سانجش پایاایی

پاای.ال.اس ،باارای بررساای ماادل مفهااومی محالعااه بایااد

پرسشاانامه از آلفااای کرونباااخ اسااتفاده شااده اساات .در

وضعیت برازش دو مدل را مدنظر قرار داد ،نوست مدل

جدول ( )0نتایج محاسبه پایایی تک تک مولفهها نشاان

اندازه گیری و دوم مدل ساختاری .جهت بررسی برازش

داده شده است که نشان از پایایی باتی پرسشنامه اسات.

ماادل اناادازهگیااری ،بسااته بااه نااوع ماادل اناادازهگیااری

از آن جا که پرسشنامه استاندارد اسات روایای و پایاایی

(انعکاسی در برابر شکل دهنده) شاخصهای گوناگونی

آن نیز قبال مورد تایید قارار گرفتاه اسات .تزم باه ذکار

را باید مورد بررسی قرار داد .جهات بررسای مادلهاای

است ،از آن جا که بررسی وضعیت روایی واگرا مستلزم

انعکاسی (مانند مدل اندازهگیری پژوهش حاضار) ،بایاد

بررسی تمامی بارهای عاملی متقاطع و اصلی است ،برای

به ضارایبی همچاون ضاری
پایایی مرک

آلفاای کرونبااخ ،ضاری

و میانگین واریانز اساتوراج شاده توجاه

نمود .درصورتی که میزان آلفای کرونباخ باتتر از ،2/7

خالصااه کااردن محال ا  ،از نشااان دادن آنهااا در مقالااه
خودداری شده است.
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جدول ( )2نتایج محاسبه پایایی پرسشنامه

منابع شبکه
عملیات شبکه
ویژگیهای شبکه
عملکرد

مولفه

مقدار الفای کرونباخ

تعداد سوال

انسانی

2/137

9

هم افزایی
تسهیم اطالعات
یادگیری
هماهنگی
روابد شبکهای
اعتماد
مالی
تسلد بر بازار
اثربوشی در بازار

2/191
2/712
2/191
2/197
2/111
2/191
2/132
2/392
2/172

9
9
9
9
1
0
9
9
9

تحلیل جمعیت شناختی نمونه

جامعه و نمونه
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای صاادراتی و

 %38از پاساااوگویان را مااارد و  %3از آنهاااا را زن

وارداتی استان بوشهر هستند .براساس آمار دریافت شده

تشکیل دادهاند .و از باین  821پاساوگو  01/1درصاد از

از اتاق بازرگانی استان بوشاهر تعاداد  811کاارت فعاال

پاسوگویان تحصیالتی در سحح دیاپلم و یاا پاایینتار را

بازرگانی وجود دارد .جامعه آماری این پاژوهش شاامل

دارند ،و  91/1درصد نیز دارای ساحح تحصایالت فاوق

شرکتهای صادراتی و وارداتای عضاو اتااق بازرگاانی

دیپلم هستند ،و همچنین  92/0درصد نیز دارای لیساانز

است که بیشترین فعالیتهای بینالمللی را دارا هساتند و

و در نهایت  7/1درصد از پاسوگویان نیز دارای مدرک

بااا توجااه بااه محاادود بااودن جامعااه آماااری از فرمااول

تحصایلی فااوق لیسااانز هسااتند .همچنااین  11درصااد از

نمونه گیری ذیل که برای جامعه محدود اسات ،اساتفاده

پاسوگویان دارای تجربه کاری کمتر از ده سال اسات و

واریانز

 97درصد نیز بین  82تا  02ساال تجریاه کااری دارناد و

است .سحح اطمینان در این پاژوهش 31درصاد اسات و

 87درصد نیاز باین  02تاا  92ساال ساابقه تجرباهکااری

دقت( ) برابر  2/8درنظر گرفته شاد .براسااس فرماول

دارند .از کل پاسوگویان  10درصاد دارای شابکههاای

نمونه گیری ذیل تعداد حداقل حجام نموناه  71شارکت

فامیلی در خارج از کشور و  97درصاد نیاز فاقاد شابکه

به دست آمد .جهت اطمینان بیشاتر تعاداد  821شارکت

فامیلی در خارج از کشاور بودناد .حادود  11درصاد از

انتوای گردید .لذا  821پرسشنامه در میان  821شارکت

شرکت ها در زمینه بازرگانی و  02درصاد نیاز در زمیناه

موتلف توزیع گردید (تزم به ذکر است افراد پاساوگو

فعالیت های خدماتی و  81درصد در زمیناه تولیادی و 1

تنها مدیر هر شرکت بوده است).

درصد در زمیناه پیمانکااری مشاغول بودناد .حادود 70

شد .در این فرمول  Nبرابر جامعه آماری و

2

درصد فاقد شریک خارجی و  07درصاد از شارکتهاا
دارای شااریک خااارجی بودنااد .حاادود  91درصااد از
شرکت هاا باا شارکای خاارجی در زمیناههاای موتلاف
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هستند و برای آزمون فرضیات استفاده میشوند .باه ایان

پرونه مشترک داشتند و  19درصد نیز هیچگوناه پارونه
مشترکی با شرکای خارجی نداشتند.

ضرای

بررساای اعتبااار هاار گویااه در ساانجش متغیرهااای پنهااان

برازش مدل مفهومی

مربوطه باید به بارهای عااملی توجاه نماود ،در صاورتی

شکل  9مدل پژوهش را در حالات توماین ضارای

که این ضرای

اسااتاندارد نشااان م ایدهااد .در ایاان نمااودار اعااداد و یااا
ضرای

بیشتر از  /7باشند اعتباار گویاههاا ماورد

تایید قرار می گیرد در غیار ایان صاورت گویاه مربوطاه

به دو دسته تقسیم میشاوند .دساتهی اول تحات

بایااد حااذف گااردد .همااان طااور کااه در شااکل  9دیااده

عنوان بار یا وزن بیرونی هستند که روابد بین متغیرهاای

می شود تمام بارهاای عااملی در وضاعیت محلاوبی قارار

پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستحیل) هستند .ایان
ضرای

اصحالحاً ضرای

مسیر گفته میشود .به منظاور

دارند.

را اصحالحاً بارهاای عااملی گویناد .دساته دوم

ضرایبی هستند که روابد باین متغیرهاای پنهاان و پنهاان
0.892

0.000
0.133

ااثثررببووششیی ددرر ببااززاارر
ممااللیی
تتسسللدد ببرر ببااززاارر

0.949

توانایی روابد

ویژگیهای شبکه

0.830
0.929
0.906

0.352

0.764
عملکرد

0.505

0.000

0.807

یادگیری
0.877

منابع شبکه

هماهنگی

0.958

عملیات شبکه

0.000

اعتماد

0.705
0.877

انسانی
همافزایی
تسهیم اطالعات

شکل ( )3مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

جاادول  9شاااخصهااای روایاای و پایااایی را نشااان

مناساابی دارنااد .شاااخص  AVEباارای تمااامی متغیرهااای

میدهد .میانگین واریانز استوراج شاده ( )AVEبارای

پایایی ( )CRو آلفاای

روایای ،ضاری

پژوهش باتی  2/1است .ضری

پایااایی ( )CRو آلفاای کرونبااخ باارای

کرونباخ اعتبار و پایایی ابزار اندازهگیری را مایسانجند.

پایایی میباشند .به منظور محاسبه روایی همگرا ،فورنال

تمامی این ضرای

از مقدار  2/7باتتر میباشاند و نشاان

و ترکر استفاده از معیاار  AVEرا پیشانهاد دادهاناد .در

از پایایی و اعتبار باتی ابزار اندازهگیری است.

AVEحداقل برابر با  ،2/1شااخصهاا روایای همگارای
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جدول ( )3پایایی و روایی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان

میانگین واریانس استخراج شده

ضریب پایایی

آلفای کرونباخ

ویژگیهای شبکه

2/1112

2/3877

2/1013

عملیات شبکه

2/7111

2/1711

2/7101

منابع شبکه

2/1318

2/1111

2/7111

عملکرد بین المللی

2/7323

2/3813

2/1173

تعیاین هساتند.

شااکل  1ماادل متفاااوت پااژوهش را در حالاات قاادر

اعداد داخل بیضای شااخص ضاری

ضااری تعیااین ( )R2بررساای م ایکنااد چنااد درصااد از

محلق معناداری ضرای

(| )|t-valueنشان مایدهاد .ایان

واریانز یک متغیار وابساته توساد متغیر(هاای) مساتقل

مدل در واقع تمامی بارهای عاملی و ضرای

تبیین و توضیح داده میشود .بناابراین طبیعای اسات کاه

استفاده از آماره  ،tآزمون میکند و همان طور که دیاده

این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صافر اسات و

میشود عدد معناداری برای هر کدام در ساحح محلاوبی

برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد .در این مدل

به دست آمده است.

مقدار ضری

مسایر را باا

تعیین به دست آمده  2/711است که نشان

دهنده قدرت تبیین کنندگی باتی مدل است.
اعتماد

21.361
112.391
2.159

ااثثررببووششیی ددرر ببااززاارر
ممااللیی

توانایی روابد

ویژگیهای شبکه

18.169
69.663

19.695

6.711

170.738

55.502

تتسسللدد ببرر ببااززاارر

هماهنگی

عملکرد

6.959

یادگیری

عملیات شبکه

انسانی

38.943
9.502

همافزایی

36.905

منابع شبکه

تسهیم اطالعات

شکل ( )4مدل پژوهش در حالت معناداری (|)|t-value

یافتههای پژوهش

همان طور که در جدول  1نیز نشان داده شاده اسات

پاسخ به فرضیه های اصلی پژژوهش بژر اسژا
روش کمترین توان دوم جزیی ()PLS
نتایج به دسات آماده از ضاری

مسایر و آمااره  tدر

جدول ( )1و شکل ( )9و ( )1نشان داده شده است.

نتایج فرضیه اول نشان میدهد که ویژگیهاای شابکه باا
ضااری

مساایر  2/899و آماااره  0/813 ،tباار عملکاارد

بینالمللی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج فرضایه دوم
نشان می دهد که عملیات شبکه با ضری

مسیر  2/910و
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آماره  1/788 ،tبر عملکرد بین المللای شارکتهاا تاأثیر

عملکرد بین المللای شارکتهاای صاادراتی و وارداتای

مثبت و معناداری دارد .فرضیه سوم نیز نشان میدهد کاه

تأثیر مثبت و معنا داری دارد.

منابع شبکه با ضری

مسیر  2/121و آمااره  1/313 ،tبار
جدول ( )4نتایج حاصل از ضریب مسیر و آماره t

ضریب مسیر()β

آماره t

نتیجه فرضیه

ویژگیهای شبکه ← عملکرد بین المللی

899/2

813/0

تایید

عملیات شبکه ← عملکرد بین المللی

910/2

788/1

تایید

منابع شبکه ← عملکرد بین المللی

121/2

313/1

تایید

فرضیات پژوهش

از میان قابلیاتهاای شابکه ،عملیاات شابکه و مناابع

میکنند و شرکتها با استفاده از شبکههاا مایتوانناد باه

شبکه در سحح اطمینان  33درصد بر عملکرد بین المللی

تساالد باار بااازار و اثربوشاای در بااازار و بااه طااور کلاای

شرکت های صادرات و وارداتی تأثیر مثبت و معنااداری

عملکرد بهتر دست پیدا کنند.

دارد (آماره  tخارج بازه منفی  0/11تا مثبات  0/11قارار

نتایج این پژوهش نشان میدهد که:

گرفته است) .ویژگیهاای شابکه در ساحح اطمیناان 31

 -8طباااق فرضااایه اول ویژگااایهاااای شااابکه کاااه

درصد بر عملکرد بین المللای شارکتهاای صاادرات و

دربرگیرنااده توانااایی روابااد در شاابکه و اعتماااد درون

وارداتی تأثیر مثبت و معنا داری دارد.

شاابکه اساات ،باار عملکاارد بااین المللاای شاارکتهااای

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه در دنیای رقابتی بسایاری از ساازمانهاا بارای
بقا و تداوم فعالیت خود نیاز دارند تا از تماام امکاناات و
استراتژی های محلوی استفاده کنند تا بتوانند فرصاتهاا
را در بازارهای بین المللی جست و جو کنند .شرکتهاا
با استفاده از شابکههاا از طریاق ایجااد رواباد بلندمادت
ماایتواننااد فعالیااتهااای بااین المللاای خااود را توسااعه و
گسترش دهند و به خااطر فاصاله جغرافیاایی و فیزیکای
زیاد که بین خریدار و فروشنده و یاا شارکا وجاود دارد
این می تواند با ایجاد روابحی درست و براساس اعتماد و
تعهد انجام گیرد .شرکتها بارای توساعه و باین المللای
کااردن خااود و همچنااین بااه دساات آوردن اطالعااات و
دانش بازار به شبکه ها نیااز دارناد .شارکتهاایی کاه از
شبکهها استفاده میکنند به بازارهای بیشتری دسات پیادا

صااادراتی و وارداتاای تااأثیر مثباات و معناااداری دارد .بااه
عبارتی تواناایی رواباد و برقاراری اعتمااد درون شابکه
باع

میشود منابع و اطالعات به راحتی بین آنان مبادله

شااود و بااه عملکاارد بهتااری ماننااد تفاااهم در قراردادهااا،
فروش و دستیابی به سهم بازار بیشاتر دسات پیادا کنناد.
این فرضیه با پژوهش انجام شده توسد والتر و همکاران
( )0221همووانی دارد .پژوهش والتر و همکاران نشاان
میدهد که قابلیتهاای شابکه شاامل تواناایی و اساتفاده
سازمانها از روابد درون سازمانی برای استفاده از مناابع
و دسترسی باه مناابع مفیاد اسات و ساازمانهاایی کاه از
روابااد درون سااازمانی خااود و از قابلیااتهااای شاابکه
برخااوردار باشااد دارای عملکاارد بهتااری در بازارهااای
بینالمللی هستند
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 -0فرضیه دوم نشان میدهد که عملیاات شابکه کاه

بر اساس یافتههای پژوهش و به منظور تقویت شابکه

شامل هماهنگی و یادگیری شبکه ای اسات بار عملکارد

و عملکرد بینالمللی شرکت هاای صاادراتی و وارداتای

بینالمللی شرکتهای صادراتی و وارداتی تأثیر مثبات و

میتوان پیشنهادهای ذیل را ارایه داد.

معناداری دارد .شرکتها با هماهنگ کردن فعالیتهاای

تشکیل گروهها ،شبکههاا و انجمانهاای حرفاهای و

خاااود در شااابکه و اساااتفاده از داناااش و اطالعاااات

توصصااای در ساااازمانهاااا ،باااا مشاااارکت داوطلباناااه

شرکت های دیگر به عملکرد بهتری دست پیدا میکنند.

کارشناسااان و متوصصااان ،ماایتوانااد موج ا تقویاات

لوکستن و ورا واردن ( )0221نیاز در پاژوهش خاود باه

شبکهها در سازمانهاا گاردد .ایان گاروههاای حرفاهای

این نتیجه رسیدند که قابلیتهای شابکه باه عناوان یاک

باع

میشود افرادی که دارای تجربه ،ابزارهاای کاار و

توانایی بسیار مهم برای شروع ،حفظ و هماهنگ کاردن

چالشهای مشترکاند ،یکدیگر را بیابناد و باا یکادیگر

فعالیااتهااای سااازمانی و همچنااین باارای دساات یااابی و

مالقات و به بهبود ارتبااط داخلای و باینالمللای کماک

دسترساای بااه منااابع در کساا

و کارهااا و دسااتیابی بااه

کنند.

عملکرد بین المللی بهتر نقش باه سازایی دارد .پاژوهش

ایجاد روابد و پیوندهای بلندمدت براساس اعتمااد و

برجمااان و همکاااران ( )0221در ارتباااط بااا یااادگیری

تعهد برای توسعه و بینالمللی کردن شرکت و به دسات

سااازمانی انجااام شااده نشااان ماایدهااد کااه شاارکتهااا و

آوردن اطالعااات و دانااش بااازار خااارجی و همکاااری

شبکههای سازمانی که از یادگیری شابکهای در ساازمان

کردن با شرکت های دیگر ضروری است .در این راساتا

خود استفاده کنند به عملکرد باین المللای بهتاری دسات

مشارکت فعال در برنامههای همکاری اقتصادی ایاارن و

پیدا میکنند

سایر کشورها پیشنهاد میشود.

 -9نتایج فرضیه سوم نشان میدهاد مناابع شابکه کاه

ارایه خدمات مشااورهای و برناماههاای آموزشای باه

دربرگیرنده منابع انسانی ،هم افزایی و اشاتراک گاذاری

منظور آشنایی با قابلیتها و تواناییهای شبکهها و آشانا

اطالعااات اساات باار عملکاارد بااین المللاای شاارکتهااای

کردن مدیران سازمانها با چگاونگی اساتفاده و اهمیات

صااادراتی و وارداتاای تااأثیر مثباات و معناااداری دارد .بااه

شبکهها در بازارهای بینالمللی پیشنهاد میگردد.

عبارتی شرکتها با استفاده از منابع شبکه مانناد تواناایی

ایجاد ،حفظ و تقویت شابکه هاای خاارجی کاه مسا ول

فنی ،مادیریت شابکه ،ایجااد ویژگای هاای مشاترک باا

برقراری ارتباط با شبکهها و ساازمانهاای خاارجی و باه

شرکت های دیگر ،ادغام و استقرار اطالعات ارزشمند و

طور کلی برقراری ارتباط با دنیای خارج هستند.

به اشتراک گاذاری اطالعاات باه عملکارد باین المللای

برگزاری برناماههاای تفریحای تورهاای اقتصاادی و

بهتری دست پیدا می کنند .این فرضیه باا پاژوهش لای و

سااایاحتی در جهااات افااازایش رواباااد رو در رو بااارای

لین ( )0221همووانی دارد ،پژوهش نشان مایدهاد کاه

شرکت های صادراتی و وارداتی پیشنهاد میگردد ،چارا

قابلیت های شبکه در برگیرنده منابع انسانی ،هم افزایی و

که روابد رو در رو تأثیر مثبت خاوبی در جهات ایجااد

اشتراک گذاری اطالعات اسات کاه بار عملکارد تاأثیر

روابد بهتر و مبتنی بار اعتمااد دارناد .اعتمااد در رواباد

مثبتی دارد.

اجتماااعی شااکل ماایگیاارد و زمینااه ساااز مشااارکت و
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همکاااری میااان اعضااای سااازمان و سااازمانهااای دیگاار

مااوردی :شاارکتهااای صااادراتی شااهر مشااهد)،

است.

فصلنامه مدیریت بازرگانی.18-10 :)1( ،0 ،

حمایت از تشاکلهاای بواش خصوصای مارتبد باا

 -7مهااارتی ،یعقااوی خوراکیااان ،علیرضااا رضااوانی،

صادرات و واردات مانناد انجمان مادیران صانایع ،اتااق

حمیدرضا .)8939( .بررسی نقش واسحهای گرایش

بازرگانی و صنایع و معادن ،ایجاد مراکز تجارت جهانی

بااه بااازار در رابحااه بااین تأکیااد ماادیریت عااالی و

برای

عملکرد بانک های دولتی ،فصلنامه علمی پژوهشای

به منظور شبکه سازی و ایجاد بستر ارتباطی مناس

شرکتها در داخل و خاارج از کشاور راه کاار مناسابی
برای توسعه شبکههاای باین شارکتی در راساتای توساعه
شرکتهای صادراتی و وارداتی است.
منابع
 -8الااوانی ،سااید مهاادی .)8918( .ساارمایه اجتماااعی:
مفاهیم و ت وریهاا .مجلاه محالعاات مادیریت.91 ،
.01
 -0امامقلی ،فاطمه .)8913( .نقش سرمایه اجتمااعی بار
عملکرد ساازمان هاا .ماورد محالعاه باناک تجاارت
قزوین ،مجله ارزیابی و توسعه مدیریت.13-17 ،7 ،
 -9حسین پور ،ا ،نیاکان ،ن .)8917( .سرمایه اجتمااعی
و سن در محید کاری ،مجله تدبیر.819 ،
 -1دانشاایان ،فاطمااه اولیااا ،محمدصااالح رنجبریااان،
بهاااارام .)8932( .تحلیاااال شاااابکهای اقاااادامات
استراتژیک بازاریابی و گساترش کاارکرد کیفیات.
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقاات باراریاابی ناوین،
.811-830 ،9
 -1دعائی ،حبی الاه بوتیااری ،عبااس .)8911( .تاأثیر
فرهنااگ بااازار محااوری باار عملسااکرد بازرگااانی
شرکتهای تولید کننده قحعات خودرو در مشاهد،
فصلنامه پژوهشهای بازرگانی.10-11 ،10 ،
 -1دعائی ،حبی

الاه حساینی ربااط ،سایده منصاوره.

( .)8913تجااارت خااارجی بااازار محااور ،روابااد
بازرگانی باینالملال و عملکارد صاادراتی (محالعاه
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