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Abstract
Export has a direct role in development and economic growth of the country, therefore in
today’s competitive world, the existence of a safe and confident approach- for the purpose of
achieving short term and long term goals of companies- can participate in their maturity,
evolution and growth. In spite of experimental and theoretical advances regarding strategyperformance, there is a little agreement about the nature and also interaction form of these
two concepts yet. Thus, the aim of the present research is to improve export performance of
companies in accordance with the strategic orientation of their managers. Statistical
population of the research consists of all the managers of active exporting companies in
Bushehr province, which is equal to 33. A total of 30 questionnaires were collected from all
33 active exporting companies. In addition, data were analyzed using structural equation
modeling via Smart-PLS software. The research findings showed that aggressiveness strategy
has no significant effect on export performance and the hypothesis was rejected according to
T statistic. Also, the results showed that futurism, initiative and risk taking have a positive
and significant impact on export performance.
Keywords: Strategic orientation, futurism, aggressiveness, Risk taking, initiative, Export
performance.
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چكيده
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادي كشور دارد .ازاینرو ،در دنیاي پرتالطم و سرشار از رقابت كنونی،
وجود رهیافتی مطمئن براي دستیابی به اهداف كوتاهمدت و بلندمدت در شركتها ،میتواند شركت را در مسیر تکامل و
رشد همراهی كند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و كاركنان آن برساند .با وجود پیشرفتهاي تجربی و
نظري در زمینه استراتژي -عملکرد؛ هنوز توافق اندكی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد .هدف از
این پژوهش ،بهبود عملکرد صادراتی شركتها با توجه نوع جهتگیري استراتژیك مدیران شركتهاست .جامعۀ آماري
مطالعۀ حاضر را كلیه مدیران شركتهاي صادراتی فعال استان بوشهر ،كه مجموعاً تعداد  33شركت است ،تشکیل
میدهد ،براي سرشماري مدیران جامعۀ مورد مطالعه كل  22شركت مورد نیاز است .با همکاري اتاق بازرگانی استان
بوشهر ،جمعاً  21پرسشنامه گردآوري شدهاست .براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاري نرمافزار Smart-

 PLSاستفاده شدهاست .نتایج تحقیق نشان می دهد كه استراتژي تهاجمی بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداري ندارد و با
توجه به آماره  Tفرضیه پژوهشی رد میشود .همچنین نتایج نشان میدهند كه استراتژي آیندهگرایی ،پیشگامی و
ریسكپذیري بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداري دارند.
واژههاي كليدي :جهتگیري استراتژیك ،آیندهگرایی ،تهاجمیبودن ،ریسكپذیري ،پیشگامبودن ،عملکرد صادراتی.

* نویسنده مسؤول

s.karimi6892@gmail.com
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مقدمه
صادرات ،یکی از حیاتیترین بخشهاي اقتصااد هار

بازاریابی شركت ،نوآوري ،بازارگرایی صادراتی و غیره

كشور اسات .صادور كااال و خادمات ،مهامتارین منبا

بررساااای شاااادهانااااد (ازهاااار3112 ،9؛ گااااادوین 1و

تأمین درآمد ارزي كشور محسوب مای شاود كاه ناب

همکااران2013 ،؛ میلای تیاادیس 1و همکااران.)3112 ،

اقتصااد زناده و فعاال دنیاا را در دسات دارد (كارمپااور،

گفتنی است كاه موفقیات ساازمانهااي صاادركننده در

شریفی و صفابخش .)5235 ،در این شرایط ،شاركتهاا

بااازار بااینالمللاای اتفاااقی نیساات .رقاباات از یااكسااو و

از راه هاي مختلف می كوشند تا كاالها و خادمات خاود

تغییرات مداوم از سوي دیگار ،ساازمانهاا را باا شارایط

را در سرتاسر دنیا باهفاروشبرساانند و ساود خاود را باه

پیچیدهاي روبهرو میكند كه نیاز باه اساتراتژي و برناماه

حااداكثر و بیشااینه برسااانند .شااركتهااا بااا صااادرات،

بلندمدت را نیز یادآور میشود .درهمین راساتا ،یکای از

میتوانند باا كمتارین درگیاري در فعالیاتهااي محلای،

مقاادمات داشااتن صااادرات موفااق ،اسااتراتژي و برنامااه

محصااول خااود را در بازارهاااي خااارجی عرضااه كننااد

بلندمدت مناسا

اسات و الزماه برناماهریازي و توساعۀ

(مورگان 5و همکاران.)3119،

اسااتراتژیك صااحی  ،داشااتن مقاادمات آن ،از جملااه

بااههرحااال ،توسااعۀ صااادرات و ورود صااحی بااه

جهت گیاري اساتراتژیك صاحی اسات (ازهار3112 ،؛

بازارجهانی ،همچنین حفا شارایط و مانادگاري در آن

جانتونن7و همکاران .)3112 ،جهتگیاري اساتراتژیك،

جز با یك راهبرد مشخص و پایادار صاادراتی باهدسات

اقاادامی رقااابتی در بااازار تعریااف ماایشااود (ژناا

2و

نمیآید .بنابراین ،با توجه به ضارورت و اهمیات توساعۀ

همکاران)3151 ،

فعالیتهاي صادراتی ،شركت ها براي بقاء و موفقیت در

ازآنجاكه این مطالعه جهتگیاري اساتراتژیك را از

این فعالیت ها نیازمند شناسایی عوامل ماؤثر بار عملکارد

دید مدیران میكاود ،همچنین ازاینجهت كه اساتراتژي

صادراتی خود هستند .میازان موفقیات یاك شاركت در

بازاریابی و ارتباطاات باین صاادركننده و ساایر شاركاي

امر صادرات را می توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی

تجاري از جهت گیري استراتژیك منتج میشود ،اهمیت

كرد (گادوین 3و همکااران .)2013،عملکارد صاادراتی

بررسی جهتگیري استراتژیك را ،یکی از عوامال مهام

به این معناست كه آیا شركت توانسته اسات باه اهاداف

تأثیرگذار بر موفقیت صادرات ،بازگو مایكناد .در ایان

خود دست یابد (شمساده و یونس علی.)3111،2

پااژوهش اثاار نااوعشناساای جهااتگیااري اسااتراتژیك

تحقیقات مختلفی در زمینۀ عوامل مؤثر بار عملکارد

شااركتهاااي مااورد مطالعااه ،باار اساااس ابعااادي چااون

صادراتی انجام شده اسات .در ایان مطالعاات ،مجموعاه

آیندهگرایی ،ریسكپذیري ،سلطهجویی و پیشگامباودن

عااواملی از قبیاال اناادازۀ شااركت ،تجربااه صااادراتی،

بررساای ماایشااود .بااا توجااه بااه ماهیاات شااركتهاااي

تکنولوژي تولید ،قیمت ،جهت گیري اساتراتژیك باازار

صادراتی ،موفقیت ایان شاركت هاا ،رماز بقااي آنهاا در

محلاای ،تفاااوتهاااي فرهنگاای ،مزیاات رقااابتی ،آمیختااه
1 Morgan
2 Gadwin
3 Shamsuddoha & Yunus Ali

4 Azhar
5 Gadwin
6 Miltiadis
7 Jantunen
8 Zheng
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بازار رقابتی است .موفقیت صادراتی با عنااوین مختلاف

عملکرد صادراتی شركت هاا در تحقیقاات گذشاته،

عملکرد صادراتی و غیره بیان مایشاود ،كاه تااكنون در

در سه بعد زیر بررسی میشاود :ساط صاادرات ،رشاد

ماادل جااامعی كااه متااأثر از ایاان نااوعشناساای

صادراتی و ساودآوري صاادراتی .ساط صاادرات ،باه

جهااتگیااري اسااتراتژیك باشااد بررساای نشااده اساات،

یك شاخص سانتی كاه نشااندهناده اهمیات صاادرات

بنابراین ،باراي برطارفكاردن شاکاف نظاري موجاود،

براي شركت است ،اشاره دارد ،درحالیكه رشد فاروش

مسئله اصلی پژوهش ایان اسات كاه ابعااد جهاتگیاري

و سودآوري ،پویا هستند و بیشتر جنبههااي اقتصاادي را

استراتژیك چه تأثیري بر عملکرد صاادراتی دارد تاا بار

مد نظر قرار میدهناد .میازان موفقیات یاك شاركت در

اساااس نتااایج پااژوهش راهکارهاااي اثربخشاای در بااراي

صادرات را میتاوان باا كااركرد صاادراتی آن ارزیاابی

تقویت و بهبود عملکرد صادراتی ارائه شود.

كرد .زو ( )5339كاركرد صادراتی را میزان دستیابی باه

قالاا

اهداف ،وقتی كه شركت ،محصولی را به بازار خاارجی
مفاهيم و مباني نظري

صادر میكند .محققین در سنجش عملکرد از شااخص-

عملكرد صادراتي

هاي ذهنای عملکارد مانناد رضاایت مشاتري ،وفااداري
یاك

مشتري و غیره ،در برخی مطالعات از شاخصهاي عینای

عملکرد صادراتی ،انعکاسدهندۀ رفتار خاا

شركت در استفاده از مناب و قابلیاتهاایش در موقعیات

عملکرد مانند حاشیه سود و غیره و در برخی دیگر براي

بااینالملاال در یااك زمااان مشااخص اساات .عملکاارد

سنجش عملکرد از شاخصهااي تركیا شااخصهااي

صادراتی شركت یکی از شاخصهاي كلیادي موفقیات

عینی و ذهنی استفاده شده است.

فعالیتهاي صادراتی یاك شاركت درنظار گرفتاه مای-

باتوجه به اینکه صادرات یاك انتخااب اساتراتژیك

شود ،كه بهشکل یك پدیده گساترده مطالعاه و بررسای

براي شركت است ،اهداف آن میتواند بین شاركتهاا،

میشود (بلساکا و اسااساوا .)3159،5عملکارد صاادراتی

صنای و موقعیتهااي ملای و افاقهااي زماانی متفااوت

موتور محرك رشاد اقتصاادي كشاورها و نیاز عنصاري

باشااند .در نتیجااه مجموعااهاي از شاااخصهاااي عملکاارد

حیاتی براي مزیتهاي رقابتی سازمانها بهشمار میرود.

صااادراتی در ادبیااات نظااري وجااود دارد .بااراي مثااال

تاكنون تعریف واحدي از عملکرد صادراتی ارئاه نشاده

كوتسیکا 2و همکارانش ( ،)3111در تحلیل خود از 511

است ،زیرا تعاریف مفهومی ،به زمیناهاي كاه مطالعاه در

مقاله مرتبط با صادرات 93 ،شاخص متفاوت عملکردي

آن انجاااام گرفتاااه بساااتگی دارد .عملکااارد صاااادراتی

را شناسایی كردهاناد .اخیاراً سوساا )3119( 9در بررسای

اسااتراتژیك بااه درجااهاي كااه سااازمان در دسااتیابی بااه

مقالههاي سالهاي  5332تا  ،3119چهال و دو شااخص

اهداف استراتژیك خاود باهدرساتی عمال كارده اشااره

متفاوت را شناسایی كردهاند (بلساکا و اسااساوا.)3159،

دارد و شامل بهبود مزیت رقاابتی ،افازایش ساهم باازر و

ساانجههاااي عملکاارد صااادراتی معمااوالً بااه سااه گااروه

تقویت موض رقابتی است (تینجی و پرچاس.)3155 ،3
1 Beleska &Spasova
2 Theingi & Purchase

گسترده تقسیم میشوند .5 :معیارهاي اقتصاادي و ماالی،
3 kutsikeas
4 sousa
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 .3معیارهاااي غیراقتصااادي و  .2غیرمااالی و معیارهاااي
عمومی.

عوامل مؤثر بر عملكرد صادراتي
بلسکا و اسااسوا 5به بررسی جاام ادبیاات نظاري در

معیارهاي اقتصادي به سه دستۀ معیارهااي مرباوب باه

مااورد عواماال و معیارهاااي ساانجش عملکاارد صااادراتی

فروش ،معیارهاي مربوب به سود و معیارهاي مرباوب باه

پرداختهاند كه باه ساه روش ادبیاات عملکارد صاادراتی

سهم باازار تقسایم مایشاوند (بلساکا و اسااساوا.)3159،

خالصه شده است :الف) روش پراكنده كه در آن اناواع

معیارهاي غیراقتصادي به سه دستۀ معیارهااي مرباوب باه

رویکردهاااي تحلیلاای و روششااناختی وجااود دارد .ب)

بازار ،محصول تقسیم میشوند .معیارهاي مربوب به بازار

روش مفهااومی كااه شناسااایی تعااداد زی اادي از عااواملی

نسبت به دو معیار دیگر بیشتر بررسی شدهاناد ،هار چناد

است كه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد صاادراتی

كااه بااهطااور كلاای آنهااا نیااز بااهناادرت تحقیااق شاادهانااد.

شركت دارند .ج) روش احتمالی كاه نتاایج احتماالی از

معیارهاي عملکرد ،از جمله نفوذ در بازارهاي صاادراتی

تاأثیر عواماال مختلااف باار عملکاارد صااادراتی را فااراهم

را ماایتااوان نااام باارد ،كااه معیااار تعااداد كشااور /بااازار

میكند (بلسکا و اسااسوا.)3159،

صادراتی بیشاتر از هماه بررسای شاده اسات .معیارهااي

پژوهشااگران دیگاار نیااز كااه در مطالعااات خااود بااه

مربااوب بااه محصااول ،بااه تعااداد محصااوالت جدیااد

بررساای عواماال موفقیاات صااادراتی در شااركتهاااي

صادرشده ،نسابت صاادرات باه گاروههااي محصاول و

كوچك و متوسط پرداختهاند ،در نتایج خود جنبههاایی

نسبت صادرات به توسعۀ محصول اشاره دارد.

را براي تمایز بین شاركتهااي موفاق و نااموفق تشاری

برخی محققان ،رویکرد عمومی را براي اندازهگیري

كردهاند كه باه ایان شار اسات :انگیازه باراي افازایش

عملکرد صادراتی انتخاب كردهاند .یك معیار عماومی،

برونداد در سط شركت ،بهبود برناماهریازي عملیااتی،

درجااۀ رضااایت ماادیران صااادراتی ،از عملکاارد كلاای

صدور گواهینامه بینالمللی تضمین كیفیت ،درصد زیااد

صااادرات بااراي تعیااین نتیجااه از فعالیااتهاااي صااادراتی

فروش اختصا

یافته به نوآوري ،نوآوري بسیار مکارر،

شركتهاي مرتبط است .معیار دیگر ،موفقیت صادراتی

كاركنان واجد شارایط و نوآوراناه ،اتحااد محلای باراي

دركشده و درجهاي كه اهداف صاادراتی انجاام شاده

نوآوري ،داشتن هم پیمانان استراتژیك در كشور مقصاد

اساات ،بااه حساااب ماایآیااد (كاتساایکاس و همکاااران

(مالديفسی و كرسی.)3159 ،3

.)3111،

تاان و سوسااا 2در پژوهشاای كااه بااه ارتباااب میااان

در پاااژوهش حاضااار ،از معیارهااااي اقتصاااادي و

قابلیااتهاااي بازاریااابی و مزیاات رقااابتی و عملکاارد

معیارهاي غیراقتصادي براي سنجش عملکارد صاادراتی

صادراتی متمركز است ،نشان دادهاند كه مزیات رقاابتی

اسااتفاده شااده اساات .معیارهاااي كاااربردي در ساانجش

یك واسطه مهم در رابطاه باین قابلیاتهااي بازاریاابی و

عملکرد صادراتی ،در این پژوهش عباارتاناد از :رشاد

عملکرد صادراتی است؛ بهویژه پژوهشگران دریافتاهاناد

فروش صاادرات ،حجام فاروش صاادرات ،ساهم ساود

كه دو ناوع مزیات رقابتی(هزیناه كام و مزیات تماایز)،

صادرات و رضایت عملیات صادراتی.

1 Beleska& Spasova
2 Maldifassi & Caorsi
3 Tan & Sousa
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مداخلااهگاار مثباات در ت اأثیر قابلیااتهاااي بازاریااابی باار
عملکرد صادراتی هستند (تن و سوسا.)3151 ،

جهتگيري استراتژيك
جهتگیري استراتژیك اصولِ راهنمایی هساتند كاه

تیناش 5و همکارانش ،در مطالعات خاود نشاان داده-

بر بازاریاابی و تادوین اساتراتژي تجااري شاركت تاأثیر

اند كه عوامل استراتژیك پیشكننده قاوي باراي شادت

میگذارند .آنها دستورالعملهاي اساتراتژیك اجراشاده

صااادرات و رشااد شاادت آن هسااتند .درمقاباال ،عواماال

بااهوساایله یااك شااركت را انعکاااس ماایدهنااد كااه بااه

مربوب به شركت (عملکرد ساختار محور ،دیدگاه میتنی

رفتارهاااي صااحی بااراي عملکاارد بهتاار منجاار ماایشااود

بر منبا ) ،قادرت تبیاینكننادگی كمتاري در پایشبینای

(تئودوسه 1و همکاران .)3153 ،جهتگیري استراتژیك

عملکرد صادراتی دارند .با توجه باه معیارهااي عملکارد

به شیوه اي كاه یاك شاركت خاود را باا محایط بیرونای

صااادراتی ،شاادت صااادراتی ،باااالترین كااارایی را دارد

(صنای  /رقبا) تطبیق مایدهاد ،اشااره دارد (مادانگلو 1و

(تیناش و همکاران.)3159،

همکاران .)3155،جهتگیري اساتراتژیك باراي درك

ازیبااو 3و همکااااران ،بااه بررسااای عواماال داخلااای

ماادیریتی خااا

 ،آمااادگیهااا ،تمااایالت ،انگیاازههااا و

تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی ،در بخش صنای نساجی

خواستههایی تعریف میشود كاه راهنمااي برناماهریازي

و پوشاك اساانیا و ایتالیا پرداختهاند .آنهاا عوامال ماورد

اساتراتژیك و فراینااد توساعه اسااتراتژیك اساات (وود و

نظر خودشان را در قال

تجرباه صاادراتی ،قابلیات فنای

رابرتسون.)5337،7

شاركت ،اساتراتژي صاادراتی و انادازه شاركت معرفای

دیدگاههاي پیرامون ابعاد جهت گیاري اساتراتژیك،

كردهاند .نتاایج ایان تحقیاق نشاان مایدهاد كاه تجرباه

ایاان ابعاااد را هاادایتكنناادۀ تمااام جنبااههاااي فعالیاات

بین المللی ازجمله عوامل اصالی تأثیرگاذار بار عملکارد

شركتها و نه فقط در حاوزهاي خاا

مانناد تولیاد یاا

صادراتی است .دیگر عوامل مؤثر عباارتاناد از :تجرباه

فروش میدانند .براي مثاال در یاك ااهاارنظر گساترده

صاااادراتی ،سااارمایهگاااذاري در تحقیاااق و توساااعه و

محققااانی ماننااد ون كاتااارمن 2و مورگااان و اسااتران

حمایتهاي دولتی (ازیبو و همکاران.)3117 ،

شش بعد جهت گیري استراتژیك همچون سلطهجاویی،

،

3

پاپادوپولس 2و مارتین 9،ارتباب میان بینالمللیكردن

تحلیاالگااري ،تاادافعی ،آیناادهگرایاای ،پیشااگامی و

مدلی مطار كاردهاناد.

ریسك پذیري را شناسایی نمودهاند .این ابعاد باعث نفوذ

تجربۀ بین المللیكردن ،سط باینالمللایكاردن و تعهاد

شركت در همه جنبهها شده و تمركز شركت را بارروي

بینالمللی ابعاد مدل را تشکیل میدهند .آنها دریافتاهاناد

هر یك از حاوزههااي خاا

یاا عوامال وایفاهاي بااال

كه سطو مختلف بینالمللیكردن بر عملکرد صادراتی

میبرد (جانسون 51و همکاران.)3153 ،

و عملکرد صادراتی را در قال

تأثیرات متفاوتی دارد (پاپادوپولس و مارتین.)3151 ،

1 Tinashe
2 eusebio
3 papadopoulos
4 martin

5 Theodosiou
6 Madanoglu
7 Wood & Robertson
8 Venkatraman
9 Morgan & Strong
10 Johnson
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 -تهاجمي بودن

بلندمدت و وجود آیندهنگري در سازمان امري ضروري

تهاااجمی بااودن 5نشاااندهنااده تمایاال اسااتراتژیك

پنداشته میشود (اكمان و ایلماز.)3112 ،

شركت واحدي است كه بار دساتیابی باه حاوزه رقاابتی
تمركز می كند (جانسون و سهی .)3115 ،یاك شاركت

 -ريسكپذيري

سلطهجو ،پیدرپی تالش میكند تا پیشرو بااقی بماناد و

سااازمانهااایی بااا رویکاارد ریسااكپذیرانااه ،تمایاال

تمایل دارد تا به شکلی قدرتمناد باا رقبااي خاود ،باراي

بیشااتري بااراي ریسااكپااذیري ،تمركااز و تااالش بااراي

بهبود عملکرد و بهدستآوردن ساهم بیشاتر از باازار باه

پیگیري فرصتهاي جدیاد دارناد (پارز لیناو وهکااران،

رقاباات باااردازد (فریاار .)3115 ،ساالطهجااویی ،بااه ایاان

 .)3155تمایاال بااه ریسااك 1شااامل توجااه و گاارایش در

معناساات كااه شااركت در مااورد رشااد و برتااري در

سط شركت نسبت باه ریساكپاذیري در فعالیاتهاا و

بازارهایش و تخصیص همه منااب احتماالی ،جااهطلباناه

رویکردهاااي اسااتراتژیك اساات (میلاار و چاان.)3119 ،

عمل كرده است و كلیه راههااي احتماالی را باهمنظاور

ونکتارمن ،در مطالعه ریسكپاذیري در مادیریت گفتاه

تحقق این اهاداف دنباال مایكناد (هامال و همکااران،

است كاه چناین جهاتگیاري خاا  ،باه ویژگایهااي

 .)5323استراتژي سلطهجاویی ،شاامل تعیاین قیمات ،در

شخصاایتی ماادیر و فاارد تصاامیمگیرنااده بسااتگی دارد.

سط پایینتري از رقبااي موجاود در ساط باازار باراي

ازاینرو ،امکان دارد سازمانی با ریساكپاذیري بااال در

كاالي تمامشده سازمان است (تالکه.)3117 ،3

پروژهاي سرمایهگذاري كند كه نار بازگشات سارمایه
آن پایین بوده و تصمیمگیري در مورد آن مطمئن نباشد

 -آيندهگرايي

(ونکتارمن.)5323 ،

آیندهگرایی ،2به دیدگاه زمانی شاركت اشااره دارد.
ایاان مفهااوم باادین معناساات كااه آنچااه در آینااده اتفاااق

 -پيشگامبودن

میافتد ،اهمیت دارد .شركتهااي آینادهنگار ،بار روي

شركتهایی با رویکارد پیشاگامانه ،رفتااري فعاالناه

ایجاد مزیت رقابتی پایدار فراتر از یك مقط زماانی ،باه

براي مشاركت در صنای نواهور ،جستوجاوي ماداوم

جاااي دسااتیابی بااه انتظااارات مااالی كوتاااهماادت تمركااز

فرصتهاي بازار و تجربهاندوزي با پاسخهاي باالقوه باه

ماایكنناااد (ونکتاااارمن .)5323 ،آیناادهنگاااري شاااامل

روند تغییرات محیطی از خود نشان میدهند .مورگاان و
 ،گفتهاند كه پیشگامی در بطن رفتاار نوآوراناه

پافشاااري ،صاابر و تعهااد ساارمایهگااذاريهااا و مناااب

استران

تخصایص دادهشاده در بایش از یاك افاق زماانی اساات

است و نشاندهنده اینرسای یاك شاركت باراي كشاف

(جااورج 9و هکاااران .)3111 ،باار اثاار پیاادایش محیطاای

فرصتهاي در حال اهور ،تجربه تغییر و بسیج امکاناات

پرتالطم در بازار رقابتی كناونی ،تمركاز بار برناماههااي

است .این جهات گیاري شاركت را قاادر مایساازد كاه

1 Aggressiveness
2 Talke
3 Future orientation
4 George

5 Risk proclivity
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ماهیت و جهت رقابات را باه نفا تغییار دهاد (انگریناا،5
.)3155

تئودوسه و همکاران ( ،)3153در مطالعهاي با بررسی
 251شعبه بانك ،مدلی را كه پیونددهناده جهاتگیاري
اساتراتژیك بااا عملکارد سااازمانی از طریاق تاأثیر متغیاار

 -تحليل

میااانجی قابلیاات بازایااابی اساات ،ارائااه كااردهانااد .آنهااا

تحلیل ،به تمایل سازمان براي جستوجوي عمیاق و

دریافتاااهاناااد كاااه تالطااام باااازار و شااادت رقابااات و

ریشهاي مشکالت و ایجاد بهترین راهحال ممکان اشااره

تمركزنداشااتن در تصاامیمگیااري نقش ای محااوري را در

دارد و نشان دهنده قابلیت ایجاد دانش شركت است كاه

تعیین الویت هااي اساتراتژیك مادیریتی ایفاا مایكنناد.

فرایند یادگیري ساازمانی باه جریاان مایافتاد (انگریناا،

عالوهبراین ،رقی گرایای و ناوآوري گرایای باه توساعه

 .)3155استراتژي تجزیه و تحلیل بهطورجام  ،به دنباال

قابلیت هاي بازاریابی كمك زیاادي مایكناد و باه نوباه

تجزیه و تحلیل اطالعات موجود مرتبط با تصمیمگیاري

خااود ،قابلیااتهاااي بازاریااابی ت اأثیر مثبت ای باار عملکاارد

پیرامون مسائل موجود در سط سازمان است (مورگاان

شركت میگذارد (تئودوسه و همکاران.)3153 ،

 .)3112 ،درپیشگارفتن چناین اساتراتژياي

با وجود پیشرفت هاي مفهومی ،تجربی و نظاري باه-

ارتباب مساتقیمی باا ارفیات سااخت اطالعاات ،ذخیاره

دست آمده بر رابطه اساتراتژي -عملکارد ،هناوز اجمااع

اطالعات و ایجاد توانایی در سازمان براي آموختن دارد

كماای درباااره ماهیاات و شااکل ایاان رابطااه وجااود دارد.

و استران

(مورگان و استران

3112،؛ تالکه.)3117 ،

مورگان و استران

در سال ،3112مطالعهاي پژوهشی را

در شركتهاي صنای تولیدي با فنااوري بااال و پاایین و
 -مدافعبودن

متوسط انجام دادند .استراتژي كس وكار مفهوم رقاابتی

این جهت گیري نشان دهناده رفتاار تادافعی ساازمان

با  1بعد (تهاجمی ،تحلیلگري ،تدافعی ،آینادهگرایای،

است كه تا چه حد كاهش هزینه و روش جساتوجاوي

پیشگامی و ریسكپذیري) است كه این دو محقق ،باه-

بهره وري را بهكارمی گیرد .این تمركز ،اهمیت حوزههاا

دنبااال بررساای رابطااه ایاان شااش بعااد جهااتگیااري

و زمینههاي موجود را نسبت به محصول جدید یا توساعۀ

استراتژیك با عملکرد كس وكار سازمان بودناد .نتاایج

بازار نشان میدهد؛ در نتیجه باعث انباشات مهاارتهاا و

نشااان ماایدهااد كااه تأكیااد و توجااه شااركتهااا كااه باار

و توسعه اساتراتژيهااي تركیبای باه

تحلیالگاري ،تادافعی و آینادهگرایای در جهاتگیااري

منظور بهباود عملکارد در حاوزههااي متمركاز شاركت

استراتژیك است با عملکرد كس وكاار مارتبط هساتند

تواناییهاي منتخ

میشود (انگرینا.)3155 ،

(مورگان و استران

.)3112 ،

علی رضاییان و مجتبای بلاوكی ،در مقالاهاي پاس از
بررسی فرایند تصمیمگیري استراتژیك بر مبناي جهت-

مروري بر پژوهشهاي پيشين

گیريهاي استراتژیك به این نتیجه میرسند كاه وجاود
هوشاامندي رقااابتی در سااازمان ،همااواره یاااريرسااان
1 Anggraeni
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مدیران ارشد سازمان در بهبود جهتگیاري اساتراتژیك

محیطی و استراتژي تهاجمی و استراتژي تجزیه و تحلیل

بوده است و به كمك آن میتوان به تصمیمات مناسا

رابطااهاي مسااتقیم وجااود دارد كااه در نهایاات بااه ایجاااد

استراتژیك براي دستیابی به اهاداف بلندمادت شاركت

نوآوري در سازمان منجر میشود(موري.)3153،
لوماکین 1و دس 1،در مقاله خودبا هدف بررسی ایان

دست یافت (رضاییان و بلوكی.)5231 ،
كاان 5و همکااارانش در سااال  ،3153در یافتنااد كااه

نقش ،براي جهتگیري كارآفرینی چهار بعد ناوآوري،

جهااتگیااري اسااتراتژیك باار نااوآوري محصااول ت اأثیر

ریسك پاذیري ،رقابات تهااجمی و پیشاگامی را مطار

معنیداري دارد .براساس این مطالعه ،چارچوبی مفهومی

كردهاند (لوماکین و دس.)3115،

براي درك روابط باین ناوآوري محصاول ،باازارگرایی
(رقیاا گرایااای و مشاااتريگرایااای) و متغیااار میاااانجی
انعطاف پذیري استراتژیك ارائه كردهاند .مفهوم اساسای

مدل مفهومي و فرضيات پژوهش
بر اساس مطال

گفتهشده ،جهت گیري اساتراتژیك

توجاه باه

اصااول راهنمااایی هسااتند كااه باار بازاریااابی و تاادوین

نیاز مشتریان ،حركت و گرایشهااي تکنولوژیاك رقباا

اسااتراتژي تجاااري شااركت تااأثیر ماایگذارنااد .آنهااا

نیازدارند؛ این خود در طراحی ،توساعه و تجااريساازي

دستورالعمل هاي استراتژیك اجراشادۀ یاك شاركت را

محصااوالت برتاار و جدیااد و دسااتیابی بااه مزیااتهاااي

منعکس میكنند كه به رفتارهاي صحی باراي عملکارد

ابتکاري نقش دارد (كن و همکاران.)3153 ،

بهتر منجر میشود .با كمك مطالعاه رواباط مطار شاده

این مدل ،این است كه شركتهاا باه فرهنا

آلتااین دا  3و زيهاار 2در سااال  ،3153تحقیقااات

كه به كمك پیشینۀ پاژوهش و ادبیاات موضاوع مطار

ویژهاي براي بررسی سطو جهتگیري استراتژیك بار

شدهاست ،این چنین اساتنباب مایشاود كاه باه مادل ون

عملکرد شاركتهااي خاانوادگی تركیاه آغااز كردناد.

كاااترامن ( )5323و تاأثیر آن باار عملکاارد صااادراتی در

شش بعد مورد بررسی شامل بازار ،نوآوري ،ارتباطاات،

مطالعااات داخلاای كمتاار پرداختااه شاادهاساات .ازایاانرو،

مشتري ،آموزش و كاارآفرینی هساتند .باراي انطبااق باا

پااژوهش حاضاار بااه بررساای ت اأثیر ابعاااد جهااتگیااري

شاارایط روز و قاادرت علماای كااار سااه بعااد ارتباطااات،

استراتژیك بر عملکرد صادراتی است .برایناساس مدل

مشتري و آموزش از مطالعات حاذف شادند .نتاایج نیاز

مفهومی براي انجام پژوهش در شکل 5نمایش داده شده

نشان می دهد كه نوآوري گرایی باعث رسیدن به مزیات

است.

رقابتی میشود (آلتیندا

وزيهر.)3153 ،

مااوري ،)3153( 9در مطالعااات خااود خااود بااا نااام
نااوآوري سااازمانی ،نقااش جهااتگیااري اسااتراتژیك و
ارزیااابی محاایط ،اسااتدالل ماایكنااد كااه میااان ارزیااابی
1 Khin
2 Altindag99
3Zehir
4 Murray

5 LUMPKIN
6 DESS
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جهتگيري استراتژيك

رشد فروش صادراتی

آیندهگرایی

حجم فروش صادراتی

تهاجمی بودن

عملكرد
سهم سود صادراتی

صادراتي

ریسكپذیري
رضایت از عملیات
صادراتی

پیشگامبودن

شكل  -1مدل مفهومي پژوهش

بااراي دسااتیابی بااه اهااداف مطالعااه و تبیااین مسااأله

گردآوري دادهها ،چون دادههاي مورد نیاز با پرسشانامه

پژوهش ،میتوان فرضیههاي پژوهش را به صاورت زیار

گردآوري شدهاست ،از نوع تحقیقاات پیمایشای اسات.

بیان كرد:

جامعۀ آماري مطالعه حاضر ،تمام مادیران شاركتهااي

 :H1جهت گیري آینده گرایای مادیران بار عملکارد
صادراتی تأثیر معنادار و مثبتی دارد.
 :H2جهتگیري سالطهجاویی مادیران بار عملکارد
صادراتی تأثیر معنادار و مثبتی دارد.
 :H3جهتگیري ریسكپذیري مدیران بار عملکارد
صادراتی تأثیر معنادار و مثبتی دارد.
 :H4جهت گیري پیشگام بودن مادیران بار عملکارد
صادراتی تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

صادراتی فعال استان بوشهر است كه با توجه به آمار به-
دستآمده از اتااق بازرگاانی اساتان تعاداد  33شاركت
است؛ هر شركت نیز حداكثر  5مادیر دارد .باا توجاه باه
تعداد جامعه مورد مطالعه ،نیازي به تخمین نموناه نیسات
و با سرشماري جامعه مورد بررسی  21پرسشنامه تکمیال
و بازگردانده شاد ،كاه مبنااي تجزیاه وتحلیال پاژوهش
حاضر قرار گرفته اسات .باراي اینکاه پژوهشای ،تحقیاق
علمی قلمداد شود ،باید معیارهااي پایاایی 5و روایای 3را
داشته باشاد .در ایان پاژوهش باراي اینکاه پرسشانامه از

روش اجرا
پژوهش حاضر ،از نظر هادف كااربردي و از حیاث

روایی مناسبی برخوردار باشد ،در طراحی اولیه سواالت
مااواردي نظیاار ساااختار پرسشاانامه ،اسااتفاده از جمااالت

بهدستآوردن اطالعات اولیه براي ارزیابی و تبیین مادل
مفهومی پاژوهش ،از ناوع توصایفی ،بار اسااس ماهیات

1 - reliability

پاااژوهش در دساااته تحقیقاااات علمااای و از نظااار روش

2 - Validity

 / 529تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )32زمستان 5231

دركشادنی و بادون ابهاام ماادنظر باوده اسات .پااس از

ترتی

طراحی اولیه پرسشنامه ،براي افازایش روایای از نظارات

آن است.

استادان و كارشناسان امور استفاده شده است .با توجه به

بهمیزان  1.33 ،1.25است كه بیانگر اعتبار بااالي

ابزار پژوهش

ایاان اقاادامات ،ماایتااوان گفاات كااه پرسشاانامه ،روایاای

در این پژوهش براي جم آوري دادهها از پرسشنامه

محتوایی مناسبی دارد .در تحقیق حاضار ،باراي بارآورد

استفاده شدهاسات .پرسشانامههاا در دو قسامت طراحای

ساانجش پایااایی اباازار اناادازهگیااري پااژوهش از آلفاااي

شدهاند؛ قسمت اول سؤاالت ،اطالعات عمومی ساازمان

كرونبا اساتفاده شادهاسات .نتاایج نشاان مایدهاد كاه

و قسامت دوم پرساشهاااي مرباوب بااه متغیرهاسات .باار

آلفاي كرونباا آیناده گرایای  1.21و آلفااي كرونباا

اساس نظر استادان دانشگاهی ،روایی محتوایی و ااهري

تهاجمی بهمیزان  1.72و آلفاي كرونبا پیشاگامی 1.33

پرسشاانامه و درجهاات بررساای پایااایی از روش آلفاااي

و آلفاي كرونبا ریسكپذیري و عملکرد صادراتی به-

كرونبا استفاده شدهاست.

جدول  -1منابع پرسشنامه پژوهش
نام متغير

تعداد سؤال

منبع

آیندهگرایی

9

مورگان و استران

()3112

سلطهجویی

9

مورگان و استران

()3112

ریسكپذیري

2

مورگان و استران

()3112

پیشگامی

9

مورگان و استران

()3112

عملکرد صادراتی

9

بحرینیزاده و آرام()5232

تحليل يافتهها
در این پژوهش ،دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه-

مدل ساختاري توجه كرد .براي بررسی برازش مدل باید

ها ،به نارمافازار  spssوارد شاده و تحلیالهااي الزم بار

پایاایی

به شاخص هایی همچون آلفاي كرونبا  ،ضری

روي آنهااا انجااام شااده و بااراي باارازش ماادل و آزمااون

مركا

فرضاایههاااي پااژوهش از ناارمافاازار پاای.ال.اس یااا همااان

صورتی كه میزان آلفاي كرونبا باالتر از  ،1.7ضاری

رویکرد حداقل مربعات جزئی ،اساتفاده شاده اسات .در
این روش نسبت به حجم نمونه و توزیا مناسا

و میااانگین واریااانس مسااتخرج توجااه كاارد؛ در

پایایی مرك

باالتر از  ،1.2میانگین واریاانس مساتخرج

دادههاا

باالتر از  1.1و میزان واریاانس تبیاینشاده بااالتر از 1.2

حساسیتی وجود ندارد و بهگوناهاي اسات كاه مایتاوان

باشااد؛ ماادل ساااختاري مطالعااه باارازش مطلااوبی دارد.

تحلیل ها را با حجم نمونه كمتار از سای عادد نیاز انجاام

جدول 3شاخصهااي بارازش مادل را باهاختصاار نشاان

داد .در نرم افزار پی.ال.اس براي بررسای مادل مفهاومی

میدهد.

پژوهش ،باید به وضاعیت بارازش مادل انادازهگیاري و
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جدول -2شاخص نيكويي برازش مدل
مدل اندازهگیري
متغیر

میانگین واریانس
مستخرج

پایایی مرك

مدل ساختاري
آلفاي كرونبا

آیندهگرایی

1.7311

1.352

1.27

تهاجمیبودن

1.127

1.271

1.25

ریسكپذیري

1.791

1.237

1.22

پیشگامی

.1253

1.391

1.33

عملکرد صادراتی

1.222

1.312

1.32

واریانس تبیین شده

1.32

يافتههاي پژوهش
مدل اندازهگیري و ساختاري پاژوهش ،باا توجاه باه

در مادل مفهااومی پااژوهش پرداخات .بااه همااینمنظااور،

جدول 3برازش مناسبی دارد ،به این معنای كاه مایتاوان

مسیر و اعداد معناداري ،نشاندهنده تأییاد یاا رد

به بررسی ضری

ضرای

فرضیههاي پژوهش است ،در جدول 2آمده است.

مسیر و عدد معناداري مسایرهاي علای

جدول  -3خالصه نتايج آزمون فرضيهها

عدد معناداري

نتیجه

ضری

فرضیهها
آیندهگرایی <---عملکرد صادراتی

1.522

3.33

تأیید

تهاجمی بودن <---عملکرد صادراتی

1.115

1.12

رد

ریسكپذیري <---عملکرد صادراتی

1.521

2.11

تأیید

پیشگامی <---عملکرد صادراتی

1.521

3.73

تأیید

بر اساس اطالعات جدول  2مشخص شده اسات كاه
آینده گرایای باه میازان 52درصاد بار افازایش عملکارد

مسیر

فرضاایه دوم بااا توجااه بااه عااددمعناداري  1.12كااه درون
محدوده بحرانی است ،تأیید نمیشود.

صادراتی تأثیرگذار است و این میزان اثرگذاري با عادد
معنااایداري  ،3.33كاااه در دامناااه  5.31و  -5.31قااارار

نتيجهگيري و پيشنهادها

نگرفته و بااالتر از ایان محادوده اسات؛ لاذا فرضایه اول

صادرات یك فعالیت تجاري ضروري باراي اقتصااد

پااژوهش مبناای باار تااأثیر مثباات و معنااادار جهااتگیااري

ملاای بااهشاامار ماایرود .افاازایش رقاباات از یااكسااو و

استراتژیك آیندهگرایی مادیران بار عملکارد صاادراتی

تغییرات مداوم از ساوي دیگار ساازمانهاا را باا شارایط

مطاابق نتااایج

پیچیده اي روبه رو می كند كه یادآور نیاز به اساتراتژي و

جدول  -2فرضیههاي سوم و چهارم نیز تأیید مایشاوند.

برنامااه بلندماادت اساات .ایاان نیاااز در سااازمانهاااي

شاركت تأییاد ماایشاود .بااه هماینترتیا
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صادركننده نیز به قوت خود باقی است و چه بسا بیش از

افزونبر این ،در رابطه با فرضیههااي ساوم و چهاارم

دیگر سازمانها كه فقط در سط ملی فعالیت مایكنناد،

با توجه به جدول  ،2میتاوان گفات كاه رابطاه مثبات و

وجود داشته باشد .باههماینمنظاور ،پاژوهش حاضار باه

معناداري میاان ریساكپاذیري و پیشاگامی باا عملکارد

بررسی تأثیر ابعاد جهتگیاري اساتراتژیك بار عملکارد

صادراتی وجود دارد و نتایج حاصل از این فرضایههاا باا

صادراتی پرداخته است .با توجاه باه یافتاههااي پاژوهش

نتاااایج اساااتیفن و همکااااران ( ،)3152لاااوماکین و دس

ماایتااوان گفاات كااه شااركتهاااي صااادراتی بااا تغییاار

( ،)3115محمااود و هنفاای ( ،)3152باسااو و همکاااران

جهتگیري استراتژیك خود میتوانند گام مؤثري براي

( ،)3152فراناااك و همکااااران ( ،)3151گیلبااارت و رد

پیشبرد اهداف صادراتی بردارند.

( ،)3113شکیبا و جاللی ( ،)5223همتینژاد و همکااران
مسیر در فرضیۀ اول كه

( ،)5233خان محمدي و نصراصفهانی ( ،)5233مهارتی

با توجه به مثبتبودن ضری

مقاادار آن براباار بااا  1.522اساات ،رابطااه مثبتاای میااان

و همکاااااران ( ،)5233عنااااایتی و همکاااااران ()5232

جهت گیري آیناده گرایای و عملکارد صاادراتی وجاود

مطابقت دارد و بار دیگر این نتیجه تأیید میشود.

دارد و با توجه به میزان آمارهتای ) (Tباراي ایان فرضایه

باااا توجاااه باااه ضااارورت عملکااارد صاااادراتی در

كه مقداري برابر با  3.33دارد ،میتوان ادعا كرد كاه در

شركتهاي صادراتی و اهمیت موفقیات و پیشاگامی در

ساااط اطمیناااان 31درصاااد باااا بهباااود جهاااتگیاااري

چنین شركتهایی ،با تکیه بر نتایج این مطالعاه باا روش

ارتقاي عملکارد صاادراتی شاركت

جهت گیري استراتژیك مدیران و استراتژيهاي انطبااق

میشود .نتایج حاصل از ایان فرضایه پژوهشای باا نتاایج

آمیخته بازاریابی پیشانهاد پژوهشاگران باه شاركتهااي

آیندهگرایی موج

پاااژوهش مورگاااان و اساااتران

( ،)3112جاللیاااان و

تحت بررسی به شر زیر است:

همکاران ( )5232و ملکی پور و محتشم ( ،)5233چاوي

ایجاااااد رویکاااارد و برنامااااهریاااازي بلندماااادت و

و مااوال ( ،)3153اسااتیفن و همکاااران ( )3152مطابقاات

اسااتراتژیك ،در ماادیران تمااام بخااشهاااي شااركت و

دارد و نتایج آنها را نیز تأیید میكند.

همچنااین بااا ایجاااد گااروههاااي جماا آوري و توزیاا

بر اساس یافتههاي بهدستآمده در جدول  2میتوان

اطالعات از نیازهاي مصرفكنندگان و حركات رقبا در

ادعااا كاارد كااه در سااط اطمینااان  31درصااد رابطااه

محاایط تالطماای و رقااابتی كنااونی ماایتوانااد راهکاااري

معناداري میان استراتژي تهااجمی و عملکارد صاادراتی

ضروري براي بهبود عملکرد صادراتی شركتهاا باشاد.

وجود ندارد و فرضیه پژوهشی ما بر اساس نتاایج تحلیال

بنابراین مدیران سازمانها باید محیطای را فاراهم آورناد

رد میشود .بر اساس یافتهها ،بر خاالف نتاایج اساتیفن و

تا ریسكپذیري رایج شود .ایجاد روحیه ریسك پذیري

همکااااران ( ،)3152ماااوري ( ،)3153چاااوي و ماااوال

در میان مادیران تماام بخاشهاا باعاث ترغیا

آنهاا باه

( ،)3153محمدیاري و شرفی ( ،)5232نیلیپورطباطبایی

خالقیاات و نااوآوري ماایشااود و همااواره در تااالش و

و اسااااماعیلزاده ( ،)5232لااااوماکین و دس ()3115و

پیگیري فرصتهاي جدید برمیآیند.

استاچ و همکاران ( )5323جهات گیاري تهااجمی تاأثیر
مثبت و معناداري بر عملکرد صادراتی ندارد.

به مدیران پیشنهاد میشود با تشکیل جلساات طوفاان
مغزي در شركت براي جذب ایادههااي خاالق ،ابتکاار
عمل را در بازار براي ورود به بازارهاي نواهور بهدست

تأثیر ابعاد جهتگیري استراتژیك بر عملکرد صادراتی شركتهاي صادراتی استان بوشهر 527 /

گیرند .همچنین با ایجاد روحیه مشتريماداري و تکاریم

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقاات بازاریاابی ناوین

اربابرجوع در مقاام راهباردي در حیطاۀ بازاریاابی در

(.71-13 ،)55

جهااتگیااري اسااتراتژیك ماایتواننااد موج ا

بهبااود و

ارتقاي عملکرد صادراتی شوند.

 -7كرماااااور ،ع .شااااریفی ،ك .و صاااافابخش ،ش.
( .)5235ارائااه ماادلی بااراي ارزیااابی تااأثیر اجاازاي
رویکرد مبتنی بر مناب بر عملکرد صادراتی براساس

منابع

استراتژي رهبري هزینه در صنعت كاانی غیرفلازي.

 -5امیركبیاااري ،ع .)5222( .مااادیریت اساااتراتژیك.

مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران :نشر نگاه دانش.

دوره  9شماره .532-552 ،53

 -3حساانقلی پااور ،ب ،متوساالی ،م ،محماادي ،ش .و

 -2محماادزاده ،پ .و سااجودي س .)5231( .بررساای
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