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 چکیده

ها بهبود عملکرد صادراتی است. با توجه به جایگاه المللی، دغدغۀ اصلی سازماناز انگیزه ورود به بازارهای بین نظرصرف

ران، ای های نفتیو به دلیل نبود مدل جامع عملکرد صادراتی فراورده انداز بیست ساله کشورصنعت نفت در سند چشم

ه المللی گردد. مسئلدر سطح بین خصوصبهتواند راهکاری مناسب برای رشد و توسعه این صنعت، این تحقیق می

روش  های نفتی ایران چگونه است؟بر عملکرد صادراتی فراورده مؤثرعوامل  ریتأثاصلی تحقیق به شرح ذیل است: 

 این . دراستهای نفتی ایران صادراتی فراورده هایشامل شرکتجامعه آماری  پژوهش این مطالعه، روش کمی و

ای به رهیافت کمی پژوهش، بر با توجهاست.  شده استفاده تصادفی گیرینمونه روش و احتمالی یریگنمونه از مطالعه

ه تعداد نوزده متغیر و با استفاد ی با طیف لیکرت استفاده شده است.انهیگزنامه پنج پرسش از ابزارآوری اطالعات جمع

گویه استفاده  57. جهت سنجش متغیرها از اندشدهگیری های چندگانه و دامنه پیوستاری پیشنهادی اندازهاز گویه

ی دییأتشامل: تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی  مواردی استنباط شواهد بخش کمی از لیوتحلهیتجزشده و برای 

گر مطلع تا جایی که پژوهش هستند. اثباتقابلفرضیه  16 یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. تمامیو مدل

ه های نفتی انجام نشدبر عملکرد صادراتی فراورده رگذاریتأثاست هنوز در ایران تحقیق تجربی جامعی در مورد عوامل 

 .استمسئله اصلی تحقیق در این مطالعه  نی؛ بنابرااست

 شرکت، آمیخته بازاریابی، محیط کالنعملکرد صادراتی، بازارگرایی، منابع کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

المللی شدن توسط محققین بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته و منجر به این نتیجه شده است که واژه پدیده بین 

و قلمرو آن نیز متغیر است. این واژه همچنین برای بسیاری از متغیرهای سازمانی نظیر  بودهالمللی شدن مبهم بین

المللی شدن را چنین تعریف میبین 1شود. ولچ و لوستارننکار برده میساختار سازمانی، محصول و غیره به استراتژی،

المللی شدن را با دیدگاهی متفاوت بین 2المللی. کالوف و بیمیشتر در عملیات بینکنند: فرایند مشارکت هرچه بیش

لمللی. البته اهای بینژی، ساختار، منابع و غیره( با محیطکنند: فرایند انطباق عملیات شرکت )استراتچنین تعریف می

تجربه مدیریتی، اعتقاد به مزیت رقابتی عواملی چون المللی شدن یک فرایند پویاست نه خطی و تحت تأثیر بین

 (.2007، 3قرار دارد )راند ،المللیبین یس یک شرکتتأس شرکت، میزان آمادگی برای صادرات و پذیرش ریسک

ری و همکاران، دگا)ده یا گیری نمودتوان با عملکرد صادراتی اندازهموفقیت یک شرکت در امر صادرات را میمیزان 

 اعتماد و یکسانهای عملکردی معتبر، قابلبرحسب شاخص یژهو(. تعریف و درک عملکرد مشکل است به1384

ها موضوعی است که در لی و عملکرد شرکتالملهای بینرابطه بین فعالیت (.4،2000)کاتسی کیز، لئنیدو و مورگان

در  هواردکنندگسترده بحث شده است. تحقیق روی روابط صادرکننده و  طوربهالملل ینبعرصه استراتژی و تجارت 

ساختمان تحقیقات  درواقعپدیدار گشت.  IMP(5(الملل ینببا پیشگامی کارگروه خرید و بازاریابی  1980ابتدای دهه 

رفتاری، مبادالت اجتماعی،  وانفعاالتفعلدرگیر معامله اقتصادی است، بلکه  تنهانهکه صادرات  بر این مبنا است

 شود.را نیز شامل می نا آشکاراطالعات و دیگر موارد 

و به دلیل نبود مدل جامع عملکرد صادراتی  انداز بیست ساله کشوربا توجه به جایگاه صنعت نفت در سند چشم

خصوص در سطح تواند راهکاری مناسب برای رشد و توسعه این صنعت، بهران، این تحقیق میهای نفتی ایفراورده

ز های بازاریابی برخاسته االمللی گردد. علیرغم تأکیدی که همواره محققین بازاریابی بر ضرورت آزمودن نظریهبین

، 7؛ کوهلی، جاورسکی و کومار9931، 6اند )دشپانده، فرلی و وبستریافته در سایر کشورها داشتهکشورهای توسعه

گر مطلع است هنوز در ایران تحقیق تجربی جامعی در مورد عوامل تأثیرگذار (. متأسفانه تا جایی که پژوهش1993

 بنابراین مسئله اصلی تحقیق به شرح ذیل است: های نفتی انجام نشده است؛بر عملکرد صادراتی فراورده

 های نفتی ایران چگونه است؟تی فراوردهتأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد صادرا

 پیشینه و ادبیات تحقیق

یق و ترجیحات سالصادرات نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کسب اطالعات در مورد نیازها، 

ین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد ترمهمدر بازارهای خارجی یکی از  کنندگانمصرف

ن های بازاریابی چنیکه نه در ادبیات بازاریابی و نه در تحقیقات انجام شده پیرامون تئوریادراتی است. ازآنجاییص

تاورد تواند دسبنابراین نتیجه این پژوهش می رسد؛تحقیقی مشاهده نگردیده، لذا انجام این کار ضروری به نظر می
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واهد ها خامر خود منجر به منافع کاربردی و عملی فراوان برای سازمانای در ادبیات بازاریابی داشته باشد که این تازه

های جمله شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران منهای صادرکننده فراوردهبود. با توجه به نیاز پژوهشی شرکت

ا توجه به یران و بو با در نظر گرفتن اهمیت استراتژیک صنعت نفت در ا نفتی ایران در زمینۀ بهبود عملکرد صادراتی

ها به سمت اقتصاد باز و افزایش رقابت، وجود یک مدل مناسب و برتر گیری عمومی سازمانشدن و جهتروند جهانی

های های صادرکننده فراوردهها و عناصر سازمان نیز باشد، به شرکتکه هماهنگ با سایر استراتژیطوریدر این حوزه به

 های بازاریابی بنماید و بتواندکارگیری اصول و تکنیکبرداری را از بهحداکثر بهرهنفتی ایران کمک خواهد کرد تا 

تعداد کل مبادالت خود و یا ارزش کسب شده از هر یک از مبادالت خود را افزایش داده و یا هزینه هر مبادله را 

 کاهش دهد.

صادرات توسط کادوگان و همکارانش در سال اولین مطالعه تجربی در زمینۀ رابطه بین بازارمحوری صادرات و عملکرد 

اقدامات بازارمحوری: عوامل پیش برنده و پیامدهای ناشی از »در پژوهش خود با عنوان  هاآنانجام گرفت.  2002

طرف به بررسی رابطه سه عامل تجربه صادرات، وابستگی صادرات و هماهنگی صادرات با یکاز« هاآناجرای 

طرف دیگر به بررسی رابطه بازارمحوری صادرات با عملکرد صادرات و نقش محیط صادرات بازارمحوری صادرات و از 

بت و ی مثارابطهدر تعدیل این رابطه پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد، عوامل تجربه، وابستگی و هماهنگی صادرات 

ادرات و عملکرد صادرات برقرار معنادار با بازارمحوری صادرات دارند. همچنین ارتباطی مستقیم بین بازارمحوری ص

شود و این فرضیه که محیط صادرات رابطه بین بازارمحوری اما این رابطه تحت تأثیر محیط صادرات تعدیل نمی؛ است

 کند، تائید نشده است.صادرات و عملکرد صادرات را تعدیل می

های تولیدی لکرد صادراتی شرکت( در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر عم1390محمدزاده و سجودی )

، تربزرگهای با اندازه دهد که بنگاهیمنشان  8ایران به این نتیجه دست یافتند که تخمین الگو به روش توبین و هکمن

تری به یشتر، با احتمال بتر، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار فیزیکی بیشیینپاهزینه واحد نیروی کار 

های دهد که فعالیتتری هستند. همچنین نتایج نشان میکنند و دارای شدت صادرات بیشت میصادرات مبادر

دار بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد؛ اما اثر سرمایه انسانی و مالکیت در یمعنتحقیق و توسعه در بنگاه تأثیر مثبت و 

 یست.ندار یمعنبخش صنعت ایران 

 المللیبین نانهیکارآفر یهابرداری از فرصتعوامل مؤثر بر بهره ییشناسا»وهش آمده از پژدستبه نتایج به توجه با

 یهافرصت برداری ازبهره بر عوامل مؤثر« ن(رایگاز ا ی: شرکت ملموردمطالعه) یانرژ تأمین وکارهایکسب یبرا

 هک نمود بندیطبقه یکل ورمح چهار در قالب توانمیرا  رانیالمللی گاز اخبرگان بازار بین دیدگاه ازالمللی بین

المللی بین نانهیآفرکار رقابتی تمایز ،المللیبین نانهیکارآفر تیخالق و ینوآور ،المللیبین نانهیاز: نگرش کارآفراند عبارت

 تندهسمقوالتی  زیرچهار دسته عوامل خود شامل مقوالت و  نیاز ا کیهر که  المللیبین نانهیکارآفرسازی شبکهو 

 (.1399مکاران، )کرمی و ه

سه  یرابطه و همبستگ دییتأ ازی حاک« با تعهد صادرات یعملکرد صادرات نییتب»ها در پژوهش داده لیتحل جینتا

روابط بر عملکرد صادرات  تیفیک دییو عدم تأ یصادرات با عملکرد یمحور بیو رق یمحوری مشتر ،یعامل بازارمحور

                                                            
8 Tobin & Heckman  
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 جز)بهدر روابط  یبر عملکرد صادرات سازمانیدرونعامل  4ر رابطه د یسازمان هدعت گری انجینقش م نیاست. همچن

 (.1399)آقازاده، رحیمی و بلوچی،  قرار گرفت دییمورد تأ (روابط و عملکرد تیفیک نیرابطه ب

ی ریپذانعطاف یهایاستراتژ یگریانجی: میرقابت تیو مز یعوامل مؤثر بر عملکرد صادرات یواکاو»پژوهش  هایافتهی

یی( ایجغراف یکربندیو پ یمنابع مال ،یابیبازار تیقابل) شرکت یهاینشان داد که ابعاد توانمند« یصنعت یهارکتدر ش

ی( رعف یقراردادها قیاز طر دیو تول کیاستراتژ یفناور ،یاتیعمل ندیفرآ)متمرکز بر بازار  پذیریانعطاف نیو همچن

 زین ریپذیانعطاف گریمیانجینقش  نیدارد و همچن یصادراتو عملکرد  یرقابت تیبر مز یمعنادار و میتأثیر مستق

 (.1399ی و همکاران، خداپرست ریبش) قرار گرفت دییمورد تأ

دف اصلی ه« های جهانیالمللی شرکتاز بازارگرایی به سمت بازارگرایی بین»های این پژوهش ترکیبی بر اساس یافته

اری ها دیدیم که همکهای جهانی است. بر اساس شواهد یافتهشرکت سازی بازارگرایی برایاین تئوری پیشنهاد مفهوم

المللی الزم است. از دیدگاه تجاری، مقیاس المللی با مفهوم بازارگرایی بینهای بینتمامی اجزای مرتبط با شرکت

بنابراین  دهد؛ائه میها ارالمللی شرکتپیشنهادی این پژوهش، ابزار تحلیلی قابل اعتمادی برای ارزیابی بازارگرایی بین

های تأثیرگذار برای جذب و مدیران جهانی از این مقیاس برای درک بهتر بازارهای خارجی و پیشرفت استراتژی

 (.2015، 9نگهداری مشتریان در بازارهای مختلف جهانی استفاده خواهند کرد )تورس اورتگا

تأثیر رفتار  11ن تحقیق که توسط کادوگان و کوییوگلیمدل ای «و عملکرد صادراتی 10رفتار بازارگرای صادراتی»مقاله 

بازارگرایی را روی عملکرد صادراتی تحت شرایطی که محیط دارای فناوری باال یا پایین است و همچنین در حالتی 

د انماید، در این مدل رفتار بازارگرایی با سه مؤلفه )ایجکه در محیطی با شدت رقابت باال یا پایین هستیم ارزیابی می

دهی بازاریابی( عملکرد صادراتی تحت سه متغیر )عملکرد هوشمندی بازاریابی، انتشار هوشمندی بازاریابی و پاسخ

رشد صادراتی، عملکرد سود صادراتی و عملکرد اثربخشی فروش( مورد سنجش واقع شده است. نتایج نشان داد رابطه 

ری وارد. دوم محیط رقابتی شدید فقط روی عملکرد بهرههای صادراتی وجود دمثبت بین رفتار بازارگرا و موفقیت

 تر است رابطه بین رفتار بازارگراهایی که رقابت کمصورت چشمگیر اثر داشته است، در محیطهای صادراتی بهفروش

های متالطم رابطه رفتار وری منفی است در دو جنبه دیگر تأثیر زیاد نداشته است. نتیجه آخر در محیطو بهره

های غیر متالطم ازلحاظ فناوری این رابطه منفی زارگرای صادراتی و عملکرد اثربخش صادرات مثبت و در محیطبا

 است.

 تحقیقاهداف 

 نفتی ایران است.های های فراوردههدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی شرکت

 نفتی ایرانهای های فراوردهبهبود عملکرد صادراتی شرکت: تعیین چگونگی تأثیر بازارگرایی بر 1هدف اصلی 

 ی ایراننفتهای های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت گراییمشتری: تعیین چگونگی تأثیر 1-1هدف فرعی 

 ایران نفتیهای های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت گراییرقیب: تعیین چگونگی تأثیر 1-2هدف فرعی 

 ی ایراننفتهای های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت اطالعات دیتول: تعیین چگونگی تأثیر 1-3 ف فرعیهد

 یراننفتی اهای های فراوردهیی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتپاسخگو: تعیین چگونگی تأثیر 1-4هدف فرعی 

                                                            
9 Torres Ortega 
10 Export market orientation (EMO) 
11 Cadogan & Cui Yeugli 
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 نفتی ایرانهای های فراوردهاتی شرکت: تعیین چگونگی تأثیر منابع بر بهبود عملکرد صادر2هدف اصلی 

 تی ایراننفهای های فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتانسان هیسرما: تعیین چگونگی تأثیر 2-1هدف فرعی 

 فتی ایراننهای های فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتکیزیف منابع: تعیین چگونگی تأثیر 2-2هدف فرعی 

 ی ایراننفتهای های فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتسازمان منابععیین چگونگی تأثیر : ت2-3 هدف فرعی

 ایران نفتیهای های فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتمکان منابع: تعیین چگونگی تأثیر 2-4 هدف فرعی

 راننفتی ایهای های فراوردهشرکت ی بر بهبود عملکرد صادراتیمال منابع: تعیین چگونگی تأثیر 2-5هدف فرعی 

 تی ایراننفهای های فراورده: تعیین چگونگی تأثیر آمیخته بازاریابی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت3هدف اصلی 

نفتی های های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت : تعیین چگونگی تأثیر عنصر کاال یا محصول3-1هدف فرعی 

 ایران

 ایران نفتیهای های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت متیق: تعیین چگونگی تأثیر عنصر 3-2هدف فرعی 

 ایران نفتیهای های فراوردهبر بهبود عملکرد صادراتی شرکت عیتوز: تعیین چگونگی تأثیر عنصر 3-3هدف فرعی 

های راوردههای فکرد صادراتی شرکتی بر بهبود عملابیبازار قاتیتحق: تعیین چگونگی تأثیر عنصر 3-4هدف فرعی 

 نفتی ایران

 ننفتی ایراهای های فراورده: تعیین چگونگی تأثیر محیط کالن بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت4هدف اصلی 

 ی ایراننفتهای های فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتاقتصاد عوامل: تعیین چگونگی تأثیر 4-1هدف فرعی 

نفتی  هایهای فراوردهی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتقانون ی/اسیس عوامل: تعیین چگونگی تأثیر 4-2هدف فرعی 

 ایران

 ایران نفتیهای های فراوردهفناورانه بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت عوامل: تعیین چگونگی تأثیر 4-3هدف فرعی 

 صادراتی عملکرد

المللی در رشد و توسعه کشورها، تحقیقات های بینصادرات و شرکتدر خارج از کشور، با توجه به نقش و اهمیت 

ق بر الملل انجام گرفته است. تحقیینبمتعددی در زمینۀ عملکرد صادراتی و عوامل تعیین کننده استراتژی بازاریابی 

تالش کرد تا ( در تحقیق خود 1964گردد که برای اولین بار توکی )یبرم 1960روی عملکرد صادراتی به اوایل دهه 

و همکاران(. طبق این مطالعات عملکرد صادراتی  12عوامل مؤثر بر موفقیت صادرات را بررسی نماید )کاتسی کیز

تیم: پرداخ هامؤلفه؛ که در این مطالعه به این استی شامل عملکرد مالی و غیرمالی، معیارهای عینی و ذهنی طورکلبه

 تری.مشداشتن نگهمشتری و  مالی، رضایت عملکرد

 بازارگرایی

وکار وتحلیل اثرات بازارگرایی بر عملکرد کسبکه طی پنجاه سال گذشته تحقیقات بسیاری به تجزیهدرحالی

اند، لیکن اند نتایج گزارش شده قطعی نیستند. باوجودی که تحقیقات زیادی به رابطه مثبت این دو پی بردهپرداخته

اند های خود در این زمینۀ گزارش دادهعنوان نتایج تحلیلفی را بهبرخی نیز عدم وجود رابطه یا حتی رابطه من

 (.2009)حیدرزاده و نایب زاده، 

                                                            
 12 Katsikeas 
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های مختلف بازارگرایی پرداخت و شرکت بازارگرا را اولین کسی باشد که به تعریف جنبه 1988شاید شاپیرو در سال 

تأثیرگذار در بازار و فرایند خرید مشتری در  شرکتی معرفی کرد که در آن اطالعات بااهمیت در مورد تمامی عناصر

 (.2009کند )حیدرزاده و نایب زاده، همه وظایف و کارکردهای شرکت نفوذ می

گرایی و گرایی، رقیب( رویکرد فرهنگی در زمینۀ بازارگرایی شامل مشتری1990) طبق تحقیقات نارور و اسالتر

( بازارگرایی در سه بعد تولید اطالعات 1993لی و جاوورسکی )ای است؛ بر اساس مطالعات کوههماهنگی بین وظیفه

 سازی نمودند.کارگیری پاسخ مناسب تعریف و مفهومبازار، پخش اطالعات بازار در سازمان و طراحی و به

، تگرایی( و رفتاری )تولید اطالعاگرایی، رقیبهای بازارگرایی شامل بازارگرایی فرهنگی )مشتریاین مطالعه آیتم در

 پاسخگویی( شناسایی شدند.

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتموجب بهبود عملکرد  یی: بازارگرا1فرضیه اصلی 

 دارد. نفتی ایرانهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  گراییمشتری: 1-1فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  گراییرقیب: 1-2فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  تولید اطالعات: 1-3فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  پاسخگویی: 1-4فرضیه 

 منابع شرکت

 راهبرد مثل گیرد،می قرار تأثیر تحت کنترل،قابل درونی متغیرهای با صادرات ، عملکرد(1998زوو ) و استان نظر طبق

 ممکن هک گیردمی قرار هم کنترلغیرقابل متغیرهای تأثیر تحت مدیریت. همچنین نگرش و ادراک صادرات، بازاریابی

بازار  یهاویژگی صنعت، یهایبیرونی )ویژگ شرکت( یا یهاویژگی و هاصالحیت مدیریت، یها)ویژگی درونی است

که  معتقد است و است داده نشان را صادرات عملکرد از تریساده ( مدل2000) خارجی( باشد. کاتسیکیز و داخلی

عملکرد  بر طریق، آن از و تأثیر دارند بازاریابی راهبرد روی مدیریتی و سازمانی محیطی، عوامل مثل ایزمینه متغیرهای

مؤثر  صادرات عملکرد روی را درونی و محیط بیرونی دو ( هر2009ماورل ) مفهومی رند. مدلگذامی تأثیر صادرات

را  رقابتی مزیت ایجاد برای صادرات راهبرد دیدگاه و ، سازمان صنعتیRBV))13منابع محور  دیدگاه؛ سه و دانسته

 .شودمی ایجاد شرکت یهاتوانایی و منابع کارگیریبه از موفق صادرات منابع محور، دیدگاه با گیرد. مطابقمی درنظر

درونی؛  عوامل .شودمی مشخص و بیرونی درونی عوامل با صادراتی (، عملکرد2008همکاران ) و ماوروجیانیس بیان به

شامل  بیرونی عوامل و است ...و اندازه فناوری، ریزی،توانایی برنامه مثل سازمانی و مدیریتی یهاویژگی محصول،

درنظر  را مؤثرند صادرات عملکرد بر که عینی و ذهنی ساختار دو هر هاآن .شودهدف می بازار و خانگی بازار یهاویژگی

 (.2014گیرند )شجاعی و همکاران، می

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتموجب بهبود عملکرد  : منابع2فرضیه اصلی 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتکرد مثبت بر عملتأثیر  سرمایه انسانی: 2-1فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع فیزیکی: 2-2فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع سازمانی: 2-3فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع مکانی: 2-4فرضیه 

                                                            
13 Resource-based view 
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 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع مالی: 2-5فرضیه 

 آمیخته بازاریابی

با پژوهش  60اوایل دهه ها، در تالش برای تحقیق پیرامون نقش راهکار آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی بنگاه

 این بر متمرکز تجربی تحقیقات تعداد در افزایشی آرام اما مستمر ازآنپسآغاز شد. ( 1964) "توکی" پیشگامانه

 به توجه با رشد این البتـه روند و رسـید خود اوج بهها پژوهش این تعداد 80 دهه طول اینکه در تا داد، رخ موضوع

 لاو در نیمه اقتـصاد، دنیای در ائتالف و رقابت و تجاری آزادسازی رشـد جهشی تجربـی، مطالعـه مـسلک شـیوع

متغیری  نعنوابههای صادرکننده، . تحلیل نحوه عرضه آمیخته بازاریابی سازماننمود پیدا نیز بیشتری ، شتاب90 دهه

ه کـه بـا هـدف توسـع راهبردی در برنامه ریـزی تواندنمیکه مستقیماً با عملکرد صادراتی بنگـاه در ارتبـاط است 

 و ی تشویقیهاراهکـار بـا همـواره صـادرات توسعه هدف کهدرحالی، نادیده انگاشته شود. گیردمیصادرات شکل 

 ـهآمیخت تـدوین فعلـی وضـعیت شـناخت مطالعـه تـری بـهکم توجه رسدمی نظر به است شده دنبال ترغیبی

 هاییدیدگاه درک و موضوع این شناسیآسیب .اسـت شـده هاآن ضـعف و قـوت ـاطنق تحلیـل و هابازاریـابی شـرکت

 تخصیص و کشور صادرات ای مشکالتریشه حـل بـرای را راه تواندمی اندشدهآمیخته  تدوین شرایط فعلی به منتج که

 (. 1387 نماید )دعایی و حسینی نژاد، فراهم باال صادراتی عملکرد دستیابی به برای منابع صحیح

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتموجب بهبود عملکرد  یابیبازار ختهی: آم3فرضیه اصلی 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  ی محصولابیبازار : آمیخته3-1فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتکرد مثبت بر عملتأثیر  ی قیمتابیبازار : آمیخته3-2فرضیه

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  ی توزیعابیبازار : آمیخته3-3فرضیه 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  تحقیقات بازاریابی: 3-4فرضیه

 محیط کالن

عملکرد  بر تأثیر آن به هامصاحبه اکثر در شد و شناسایی پژوهش این در متغیرهای مهمی بود که محیط کالن از

های مختلف است. به سازمان، سیستم بازی است که در رابطه با محیط .شد اشاره های نفتی ایرانصادراتی فراورده

پردازد بررسی شود، چراکه در غیر این صورت، ت میهمین جهت باید در چهارچوب شرایط محیطی که در آن به فعالی

ترین عوامل محیطی و کننده خواهد بود. در این پژوهش مهمهای آن، گمراهتوجه صرف به سازمان مجزا از محیط

 های نفتی ایران در نظر گرفته شده است.کالن مؤثر بر فراورده

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای تشرکی صادراتموجب بهبود عملکرد  کالن طیمح: 4فرضیه اصلی 

 دارد.نفتی در ایران های فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  عوامل اقتصادی: 4-1فرضیه 

 دارد. نفتی در ایرانهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  قانونی/عوامل سیاسی: 4-2فرضیه 

 دارد. نفتی در ایرانهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  عوامل فناورانه: 4-3فرضیه
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 تحقیق:مفهومی  مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته -1شکل 

 روش تحقیق

 رب که تبیینی–صیفیتو است پژوهشی پیمایش. است 14پیمایشی–توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش کمی رهیافت

 از استفاده پرسش با مجموعه یک به هاآن پاسخ و پژوهش یجامعه افراد از معرف و تصادفی اینمونه انتخاب اساس

 طورکلیبه رفتارها و ،هاعقیده نگرش، از اعم موجود وضع مطالعه به دیگر یهاروش یا و نظرسنجی نامه،پرسش

 ،1388 میرزایی،) پردازدمی کند،می متمایز و معین را افراد که ییهامقوله و زندگی شرایط درباره اطالعات استخراج

                                                            
14 Survey 

 محیط کالن

 کاال

 قیمت 

 توزیع

 بازاریابی تحقیقات

 آمیخته بازاریابی

 سرمایه انسانی

 منابع فیزیکی

 منابع سازمانی

 منابع مکانی

 منابع مالی

 منابع شرکت

 گراییرقیب

 گراییمشتری

 

 رفتاری

 فرهنگی

 گوییپاسخ

 تولید اطالعات

عملکرد 

 صادراتی

 عملکرد مالی

 رضایت مشتری

نگه داشتن 

 مشتری

 

 عوامل اقتصادی

 عوامل سیاسی/ قانونی

 فناورانهعوامل 

 بازارگرایی
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 افراد از گروهی رفتارهای و هادیدگاه ،نگرش بررسی به که هستند مطالعاتی پیمایشی یهاپژوهش عبارتی به(. 85 ص

 (.138ص ،1393 منصوریان،) پردازدمی خاص موضوعی یا پدیده رخداد، درباره جامعه

 رد گیرندهتصمیم به کمک برای که است پژوهشی استنتاجی پژوهش. است 15استنتاجی یهاپژوهش جزء مطالعه این

 فرض اساس این بر استنتاجی پژوهش. است شده طراحی مشخص موقعیت در اقدام بهترین گزینش و ارزیابی تعیین،

 یگیرتصمیم مسئله به پرداختن برای الزم اطالعات. دارد دست در مسئله از دقیقی درک گرپژوهش که شده بنا

 است ویژه روابط بررسی و خاص یهافرضیه بررسی استنتاجی، تحقیق هدف. است شده مشخص آشکارا مدیریت

 (.7 ص ،1393 مالهوترا،)

 برای الزم نمونه حجم حداقل تعیین. است نمونه حجم حداقل تعیین عاملی تحلیل در بااهمیت بسیار سؤال یک

 الزم نمونه حجم مورد در کهباوجودآن. است بااهمیت بسیار ساختاری معادالت یابیمدل به مربوط هایداده گردآوری

 هنمون حجم حداقل گرانپژوهش از بسیاری زعمبه اما ندارد، وجود کلی توافق ساختاری هایمدل و عاملی تحلیل برای

 حداقل اما است الزم نمونه 20 یا 10 متغیر هر رایب اکتشافی عاملی تحلیل در است معتقد نیز کالین. است 200 الزم

 هن شودمی تعیین هاعامل اساس بر نمونه حجم حداقل تائیدی عاملی تحلیل در اما. است دفاع قابل 200 نمونه حجم

. است الزم( پنهان متغیر) عامل هر برای نمونه 20 حدود شود استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از اگر. متغیرها

. (1396حبیبی . )است شده توصیه عامل ده برای نمونه 200 حدود تائیدی عامل تحلیل برای شده توصیه نمونه محج

یابی های تحلیل عاملی و مدلهای برآورد حجم نمونه مختلفی ارائه شده است که برای مدلدر ادبیات و پیشینه روش

 57های مورد سنجش به تعداد ت. در این پژوهش گویهمورد در قبال هر گویه اس 15تا  5معادالت ساختاری انتخاب 

 نمونه(. 855تا  285مورد است که از مقدار الزم برخوردار است )بین 

ت نف یهاشرکت ستیلاز طریق: که  استایران  های نفتیهای صادرکننده فراوردهشرکتدر این پژوهش واحد نمونه 

بانک اطالعات و های نفت و گاز و پتروشیمی، ندگان فراورده)کتاب اول(، لیست اتحادیه صادرکن و گاز در تهران

 کنندگانشرکت ستیل، شرکت 1500از  شیب یبرا رانیا یمیمعتبر نفت و گاز و پتروش یهابروز شده شرکت یهاداده

ارسال  هاینامهالزم به ذکر است تعداد کل پرسش انتخاب شده است.ی و... میو پتروش شینفت، گاز، پاال شگاهیدر نما

رت صوصورت الکترونیکی از طریق ایمیل و پرس الین و بقیه بهها بهمورد بوده که بیش از نیمی از آن 650شده 

 1399ایم؛ همچنین بازه زمانی انجام تحقیق بهار و تابستان مورد بازگشت داشته 548کاغذی توزیع شده که به تعداد 

  .است آمده 1جدول  در آن اطالعات خالصه که شد استفاده هشد استاندارد نامهپرسش این مطالعه از دراست. 

 کمی مطالعه نامهپرسش ساختار -1جدول 

 هاگویه تعداد سنجش مقیاس نوع داده مقیاس دهندهتوسعه نقش متغیر متغیر نام ردیف

1 

 بازارگرایی:

)تولید اطالعات،  بازارگرایی رفتاری

 پاسخگویی(

 ،یگرایبازارگرایی فرهنگی )مشتری

 (گراییرقیب

 مستقل

Jaworski and Kohli, 

1993 

Narver and Slater, 

1990 

 12 لیکرت ترتیبی

                                                            
15 Conclusive Research 
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2 

 موقعیت منابع شرکت: منابع

منابع  ی،کیزیمنابع ف ،مکانی

 یمنابع مال ،یمنابع سازمان ی،انسان

 15 لیکرت ترتیبی Freeman, 2009 مستقل

3 
 ،متیق ،محصول آمیخته بازاریابی:

 یابیبازار اتقیتحق ،عیتوز
 12 لیکرت ترتیبی Njru, 2013 مستقل

4 

 فناورانه،عوامل  :کالن طیمح

عوامل  ی،/قانونیاسیعوامل س

 یاقتصاد

 9 لیکرت ترتیبی Freeman, 2009 مستقل

5 
 ،یمشتر تیرضا ی:عملکرد صادرات

 یعملکرد مال ی،نگه داشتن مشتر
 9 لیکرت ترتیبی Njru, 2013 وابسته

 نیازهاییشبرقرارى شرط نرمال بودن چندمتغیره از پ: یابی معادالت ساختاریعاملی و مدل های تحلیلمفروضه

، روش حداکثر حالینباا. ساختارى است معادله یسازدر مدل نمایىاصلى در استفاده از روش حداکثر درست

 اعتماد پارامترهاى آزادقابلدست آوردن برآوردهاى  منظور بهنمایى نسبت به نقض نرمال بودن مقاوم است و بهدرست

های سنجش شده بر توزیع گویه کهینباا(. بنابراین 1390)قاسمی،  ترى نیاز استدر یک مدل به حجم نمونه بیش

روش حداکثر نیست، اما به دلیل بزرگ بودن حجم نمونه و مقاوم بودن نرمال  16اسمیرنف –کلموگروف  آزمون اساس

 یدگیکش بیر)ض 17شاخص مردیا بر اساسضمن اینکه  .ی استپوشچشمبلقافرض نقض این پیش نمایىدرست

مربوطه )تعداد  رمولفتر از عدد حاصل از کم (481/15) ایمرد بیری انحراف ندارد. ضچندمتغیر( توزیع استاندارد شده

 (.2014، 18سینو)تئو و  ها نرمال استداده یریچندمتغ عیتوز( است که 399( یعنی مقدار )2متغیر * تعداد متغیر + 

 یدییهای عاملی اکتشافی، تأبا تحلیل یبررسشواهد پژوهش قابل شده،های انجام گرفته موارد ذکر با توجه به بررسی

های یابی معادالت ساختاری است که در تحلیل شواهد بخش کمی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و تحلیلو مدل

 الزم انجام گرفته است.

 استاندارد یدگیکش بیراسمیرنف و ض –آزمون کلموگروف  اساس برپژوهش  تغیرهایمآزمون  -2 جدول
داريمعنيسطح zآماره  كشيدگي چولگي متغير  

 

داريمعنيسطح zآماره  كشيدگي چولگي متغير  

XCO 463/0-  568/0-  842/2000/0XPRI 311/0-  114/0-  089/2000/0

XRO 212/0-  220/0-  475/2000/0XDIS 507/0  572/0-  440/2000/0

XIP 561/0-  365/0  388/3000/0XMR 442/0-  329/0-  283/3000/0

XR 795/0-  191/0  618/4000/0XEE 311/0-  561/0  025/3000/0

XHR 315/0-  204/0-  099/2000/0XLP 501/0-  204/0  102/3000/0

XPR 288/0  514/0-  338/2000/0XTE 136/0-  529/0-  509/2000/0

XOR 20/0-  545/0-  289/2000/0YFP 697/0-  698/0  735/3000/0

XLR 748/0-  355/0  390/3000/0YCS 354/0-  044/0  167/3000/0

XFR 137/0  855/0-  864/2000/0YCR 472/0-  057/0-  098/3000/0

XPRO 608/0-  453/0  483/3000/0Multivariate 481/15  

                                                            
16 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
17 Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 
18 Teo & Noyes 
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ها برای تحلیل عاملی اکتشافی: تحلیل عاملی اکتشافی بر مبنای ماتریس همبستگی انجام ودن دادهتشخیص مناسب ب

ها بر اساس وجود رابطه بین برخی متغیرها و عدم ارتباط آن با برخی دیگر مشخص خوشه یریگگیرد و شکلمی

 20و بارتلت «19ک.ام.او»یب ضر ها جهت تحلیل عاملی اکتشافیهای تشخیص مناسب بودن دادهشود. از شاخصمی

است که همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی  یریگشاخصی برای ارزیابی کفایت نمونه «ک.ام.او»است. شاخص 

کند. مقدار های پنهانی قضاوت میها از واریانس مشترک برخی عاملآن یرپذیریو در مورد واریانس متغیرها و تأث

فایت نمونه است. اگر ماتریس همبستگی واحد باشد، برای شناسایی ساختار این شاخص نشان دهنده ک 70/0باالی 

از کفایت نمونه  911/0مدل با مقدار  "ک.ام.او"کند. ضریب نامناسب است که آزمون بارتلت در مورد آن قضاوت می

 یریگازههای انداز وجود همبستگی در بین شاخص 05/0داری آزمون بارتلت از مقدار و کوچک بودن سطح معنی

 حمایت کرده است.

 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهش «ك.ام.او» آزموننتایج  -3جدول 

داریسطح معنیدرجه ازادی مربع کا اوکلین -یرمی -آزمون کیزر

911/0 322/16401 1596 000/0 

ابزار  ای وهیش ایر داللت دارد که آام نیشود به اگفته می زین 22یاعتبار محتوی که به آن اعتبار منطق 21اعتبار محتوی

روش پرکاربرد را  کی 23شود. س اچ الوشه یریگاندازه دیاست که با ییمعرف همان محتوا یخوبها بهداده آوریجمع

 یاساس ایداوران در خصوص مناسب  ای ابانیارز انیم تیموفق زانیروش م نیا برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد.

از  یاپرسش به مجموعه ای هیکرد که هر گو شنهادی( پ1975الوشه )  کند.گیری میاندازه را صی خاهیگو کیبودن 

 ای یموردنظر اساس متغیری موردنظر برای سنجش هیگو ایشود که آ دهیها پرسداده شود و از آن داوران ای ابانیارز

آن  ،دانستندسودمند  ای یاساسرا اوران آن د ای ابانیارز زا یمیاز ن شینه؟ طبق نظر الوشه، اگر ب ایسودمند هست 

را برای سنجش اعتبار ی فرض فرمول نیبرخوردار است. الوشه با استفاده از ا کم از مقداری اعتبار محتوادست هیگو

تعداد  ne فرمول نیدر ا(. 327، ص 1388 ،ییرزای)م شودگفته می 24محتوا ابداع کرد که به آن نسبت اعتبار محتوا

داوران است. برای  ای ابانیارز تعداد کل N سودمند است و ای یموردنظر اساس هیدارند گومی انیاست که ب یابانیارز

باشد. هر  75/0 دیحداقل مقدار نسبت اعتبار محتوا با اب،یارز 8سنجش اعتبار محتوا طبق فرمول فوق با استفاده از 

 .ماند یباق هیگو 57مرحله، تعداد  نی. پس از اتمام ادیتر شد حذف گردمقدار کم نیای از اهیگو

بق مدل طهمبستگی استناد شده است.  های مدل به شاخصمتغیربرای بررسی و قضاوت روابط بین  اعتبار و روایی:

های و آماره 594/0تا  149/0صورت مثبت و بین رابطه است که در همه موارد به 171ها به تعداد متغیرروابط بین 

ها متغیر( که از معنادار بودن روابط بین همه مرتبه اول تأییدیتحلیل عاملی هستند ) 676/9تا  803/2آزمون بین 

 25صورت معنادار حمایت شده است. عالوه بر بارهای عاملی که از رواییاطمینان به 99/0صورت مثبت و در سطح به

                                                            
19 Kaiser Meyer Olkin= KMO 
20 Bartlett's test of sphericity 
21 Content Validity 
22 Logical Validity 
23 C.H. Lawshe 
24 Content Validity Ratio 

25 Validity 
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مایت ها حمتغیرها در سنجش گویه ها پشتیبانی کرده است، چند شاخص دیگر )چهار معیار دیگر( نیز از رواییگویه

 27ضرایب اعتبار ترکیبیها پشتیبانی کرده است. متغیرسنجش  26ها از اعتبارکرده است. همچنین تعدادی از شاخص

شاخص همسانی  بر اساساست که نشان کافی بودن اعتبار،  70/0از  تربزرگها متغیرهمه  28و ضرایب اعتبار حداکثر

 50/0ها از متغیر 29ها است. بزرگ بودن میانگین واریانس استخراج شدهمتغیرر یک از درونی برای ابزار سنجش ه

انگر شاخص دیگر بی عنوانبهیک شاخص و بزرگ بودن اعتبار ترکیبی از میانگین واریانس استخراج شده  عنوانبه

از  متغیرراج شده هر های مدل است. بزرگ بودن توان دوم واریانس استخمتغیرگرایی برای همه وجود روایی هم

از میانگین  30یک شاخص و کوچک بودن حداکثر واریانس مشترک عنوانبهها متغیربا دیگر  متغیرهمبستگی آن 

 های مدل است. متغیرشاخص دیگر بیانگر وجود روایی تشخیصی برای همه  عنوانبهواریانس استخراج شده 

 های مورد مطالعه مدل پژوهشمتغیرگرایی و تشخیصی ضرایب اعتبار و روایی هم -4جدول 

 CR AVE MSV متغیر
Max

R 
HR                   

HR 84/0  64/0  23/0  85/0  80/0                    

FR 88/0  71/0  35/0  92/0  41/0  84/0                   

CS 87/0  68/0  35/0  87/0  48/0  52/0  83/0                  

LP 86/0  68/0  29/0  87/0  38/0  40/0  54/0  82/0                 

IP 82/0  61/0  28/0  83/0  20/0  27/0  38/0  37/0  78/0                

CO 86/0  67/0  23/0  86/0  37/0  43/0  48/0  45/0  26/0  82/0               

FP 86/0  68/0  24/0  87/0  36/0  42/0  42/0  41/0  42/0  40/0  82/0              

CR 85/0  65/0  35/0  85/0  40/0  47/0  59/0  49/0  41/0  43/0  46/0  81/0             

PRI 77/0  52/0  22/0  77/0  41/0  32/0  46/0  40/0  33/0  36/0  40/0  47/0  72/0            

DIS 77/0  52/0  35/0  77/0  43/0  59/0  53/0  34/0  35/0  38/0  49/0  49/0  44/0  72/0           

TE 79/0  55/0  26/0  90/0  30/0  43/0  47/0  33/0  25/0  26/0  41/0  46/0  34/0  51/0  74/0          

EE 78/0  54/0  13/0  87/0  27/0  20/0  .36 34/0  36/0  25/0  36/0  30/0  19/0  26/0  23/0  73/0         

MR 88/0  70/0  23/0  89/0  34/0  27/0  47/0  41/0  33/0  43/0  35/0  48/0  35/0  26/0  31/0  28/0  84/0        

ORR 83/0  61/0  21/0  84/0  25/0  39/0  38/0  34/0  19/0  26/0  34/0  46/0  32/0  43/0  37/0  15/0  36/0  78/0       

R 88/0  72/0  12/0  88/0  27/0  21/0  28/0  32/0  21/0  27/0  30/0  34/0  15/0  22/0  16/0  31/0  25/0  21/0  85/0      

PR 81/0  59/0  26/0  81/0  36/0  48/0  44/0  36/0  26/0  25/0  48/0  44/0  38/0  51/0  47/0  23/0  27/0  46/0  25/0  77/0     

LR 80/0  57/0  18/0  80/0  32/0  21/0  38/0  26/0  30/0  30/0  31/0  41/0  35/0  27/0  43/0  19/0  39/0  23/0  20/0  24/0  76/0    

RO 81/0  59/0  24/0  83/0  31/0  40/0  49/0  40/0  29/0  39/0  37/0  47/0  44/0  43/0  40/0  25/0  44/0  28/0  20/0  37/0  28/0  77/0   

PRO 80/0  57/0  28/0  80/0  32/0  41/0  50/0  46/0  53/0  34/0  43/0  48/0  39/0  42/0  37/0  26/0  38/0  27/0  26/0  34/0  28/0  35/0  75/0  

 

                                                            
26 Reliability 
27 Composite Reliability (CR) 

28 MaxR(H) = maximum reliability 

29 Average Variance Extracted (AVE) 

30 Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
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 مرتبه اول تأییدیهای مدل در تحلیل عاملی ها بر گویهضرایب تأثیر سازه -2 شکل

پنهان اختصاص دارد. طبق نتایج،  متغیر 19با متغیر مشاهده شده  57گیری این مدل به بررسی روابط بخش اندازه

 663/0)بین  60/0تر از ها دارای بارهای عاملی استاندارد شده مثبت و بزرگمتغیرهای مشخص شده با هر یک از گویه

صورت معنادار از مناسب است که به 58/2و  96/1تر از ( بزرگ822/23تا  502/13( و آماره نسبت بحرانی )943/0تا 

(. بنابراین هر Hoang et al., 2006ها حمایت کرده است )متغیرهای هر یک از قبول بودن روایی عاملی گویهبلو قا
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ها دارای روایی ارزیابی شده است. ضرایب مفروض از مقادیر الزم برخوردار بوده و گویه متغیرها در ارتباط با یک از گویه

 های مفروض است.ها توسط مؤلفهدهنده تبیین گویهاناست که نش 890/0تا  440/0ها بین تشخیص گویه

 هاوتحلیل دادهتجزیه

شده  گیریهای چندگانه و دامنه پیوستاری پیشنهادی اندازهدر این پژوهش، تعداد نوزده متغیر و با استفاده از گویه

 گویه استفاده شده است. 57ها از است. جهت سنجش متغیر

تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و  شامل: مواردی اهد بخش کمی ازوتحلیل استنباط شوبرای تجزیه

و روش  کوواریانس محوربا رویکرد  ساختاری یابی معادالتیابی معادالت ساختاری استفاده شده است. مدلمدل

ل عاملی ی، تحلیافزار ایموس انجام گرفته است. کاربرد تحلیل عاملی اکتشافبیشینه درست نمایی و با کاربرد نرم

 یانس محور نیاز به توجیه تعدادی مفروضه بنیادی دارد. کوواررویکرد یابی معادالت ساختاری با تأییدی و مدل

داری آزمون بارتلت از مقدار برداری و کوچک بودن سطح معنینمونه از کفایت 911/0مدل با مقدار « ک.ام.او» ضریب

 گیری حمایت کرده است.اندازه هایاز وجود همبستگی در بین شاخص 05/0

 مدل های برازندگیشاخص نتایج -۵جدول

 مقدار مدل پيشنهاد كنندگان پيشنهادي آستانه نام و اختصار شاخص برازندگي

GFI شاخص برازندگی ≥ 0/90 Forza and Filippini (1998, p. 14) 898/0 

NFI شده برازندگیشاخص نرم ≥ 0/90 Forza and Filippini (1998, p. 14) 893/0 

CFI برازندگی تطبیقی ≥ 0/90 Jun et al. (2006, p. 803) 971/0 

IFI شاخص برازندگی فزاینده ≥ 0/90 El-Adly AND Eid, (2016. P. 225) 972/0 

RMSEA ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ≤ 0/05 Jun et al. (2006, p. 803) 024/0 

X2/df آزادیمربع کا بر درجه ≤ 3/00 El-Adly AND Eid, (2016. P. 225) 325/1 

 نتایج بخش ساختاری مدل

 مییروشهای نفت، گاز، پتعملکرد صادراتی شرکتمرتبط با پیشایندهای  مؤلفههر شانزده  ریتأثطبق نتایج این مدل، 

د عملکری هاؤلفهممثبت و معنادار است. با توجه به اینکه در مدل، مرتبه دوم برای  صورتبهبر عملکرد صادراتی 

ی، مال کردعمل مؤلفهبر سه عملکرد صادراتی  ریتأثلحاظ شده است، ضرایب  مییهای نفت، گاز، پتروشصادراتی شرکت

ساس ا های آزمون برصورت مثبت و معنادار است. جزئیات نتایج و شاخصی نیز بهداشتن مشتر نگهی و مشتر تیرضا

داری محاسبه شده در جدول زیر ارائه شده آزمون و سطح معنی های ضریب تأثیر، ضریب تشخیص، آمارهشاخص

 .است
 یابی ساختاریمدل معادلهها در ضرایب و آزمون بارهای عاملی ارتباط بین مؤلفه -۶جدول 

هاو گویه هامتغیر های آزمون و ضریب تشخیصآماره ضریب تاثیر   

 غیراستاندارد استاندارد متغیر جهت متغیر
خطای 

 استاندارد

آماره 

 بحرانی
خطااحتمال  تشخیصضریب  

E.P ---> TE 109/0 057/0 026/0 205/2 027/0 
985/0 

E.P ---> LP 122/0 078/0 029/0 692/2 007/0 
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هاو گویه هامتغیر های آزمون و ضریب تشخیصآماره ضریب تاثیر   

 غیراستاندارد استاندارد متغیر جهت متغیر
خطای 

 استاندارد

آماره 

 بحرانی
خطااحتمال  تشخیصضریب  

E.P ---> EE 091/0 063/0 029/0 215/2 027/0 

E.P ---> MR 101/0 052/0 023/0 286/2 022/0 

E.P ---> DIS 117/0 067/0 033/0 014/2 044/0 

E.P ---> PRI 097/0 055/0 027/0 032/2 042/0 

E.P ---> PRO 117/0 074/0 031/0 371/2 018/0 

E.P ---> FR 113/0 054/0 022/0 399/2 016/0 

E.P ---> LR 090/0 054/0 026/0 069/2 039/0 

E.P ---> ORR 094/0 043/0 020/0 189/2 029/0 

E.P ---> PR 095/0 053/0 027/0 990/1 047/0 

E.P ---> HR 086/0 043/0 021/0 986/1 047/0 

E.P ---> R 074/0 040/0 020/0 032/2 042/0 

E.P ---> IP 108/0 066/0 028/0 350/2 019/0 

E.P ---> RO 091/0 059/0 029/0 023/2 043/0 

E.P ---> CO 111/0 048/0 019/0 542/2 011/0 

CR ---> E.P 729/0 253/1 112/0 201/11 *** 532/0 

CS ---> E.P 746/0 323/1 115/0 470/11 *** 557/0 

FP ---> E.P 643/0 000/1    413/0 

های مرتبط با عملکرد صادراتی ارتباط مثبت و معناداری با که در جدول مشخص است، ضرایب تأثیر مؤلفه همچنان

مثبت  صورتزا بر عملکرد صادراتی نیز بههای برونأثیر از مؤلفهعامل اصلی یعنی عملکرد صادراتی دارند و ضرایب ت

 های آزمون معنادار است.و شاخص
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 یابی ساختاریزا در مدلزا بر متغیر درونهای برونها و تأثیر متغیرها بر گویهضرایب تأثیر متغیر -3 شکل

 هایافته

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای رکتش یصادراتموجب بهبود عملکرد  یی: بازارگرا1فرضیه اصلی 

 دارد. نفتی ایرانهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  گراییمشتری: 1-1فرضیه 

از آماره  111/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  گراییمشترییابی معادالت ساختاری، ضریب تأثیر مطابق با نتایج مدل

است. درنتیجه فرضیه صفر در سطح  96/1تر از مقدار بحرانی برخوردار است که بزرگ 542/2نسبت بحرانی به مقدار 
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 یادراتصعملکرد بر  گراییمشتریتوان ادعا کرد که اطمینان رد و فرضیه مخالف تأیید شده است. بنابراین می 95%

افته و افزایش ی شرکت یصادراترد عملک ،گراییمشتریتأثیر مستقیم و معناداری دارد. به این معنی که با افزایش 

 یابد.نیز کاهش مینفتی ایران های فراوردههای شرکت یصادراتعملکرد  ،گراییمشتریبرعکس با کاهش 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  گراییرقیب: 1-2فرضیه 

 آماره از 091/0 مقدار با صادراتی عملکرد بر گراییرقیب تأثیر بضری ساختاری، معادالت یابیمدل نتایج با مطابق

 که کرد ادعا توانمی بنابراین .است 96/1 بحرانی مقدار از تربزرگ که است برخوردار 023/2 مقدار به بحرانی نسبت

 .دارد معناداری و مستقیم تأثیر صادراتی عملکرد بر گراییرقیب

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد  تأثیر تولید اطالعات: 1-3فرضیه 

 است برخوردار 350/2 مقدار به بحرانی نسبت آماره از 108/0 مقدار با صادراتی عملکرد بر اطالعات تولید تأثیر ضریب

 ستقیمم تأثیر صادراتی ردعملک بر اطالعات تولید که کرد ادعا توانمی بنابراین. است 96/1 بحرانی مقدار از تربزرگ که

 .دارد معناداری و

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  پاسخگویی: 1-4فرضیه 

برخوردار است  032/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  074/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  پاسخگوییضریب تأثیر 

افته افزایش ی شرکت یصادراتعملکرد ، پاسخگوییاست. به این معنی که با افزایش  96/1 تر از مقدار بحرانیکه بزرگ

 یابد.نیز کاهش مینفتی در ایران های فراوردههای شرکت یصادراتعملکرد ، پاسخگوییو برعکس با کاهش 

 اثبات است.های فرعی، فرضیه اصلی اول نیز قابلکنید با توجه به اثبات فرضیهطور که مشاهده میهمان

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتموجب بهبود عملکرد  : منابع2فرضیه اصلی 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  سرمایه انسانی: 2-1فرضیه

برخوردار است  986/1نسبت بحرانی به مقدار از آماره  086/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  سرمایه انسانیضریب تأثیر 

تقیم تأثیر مس یصادراتعملکرد بر  سرمایه انسانیتوان ادعا کرد که بنابراین می است؛ 96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 و معناداری دارد.

 د.ایران دار نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع فیزیکی: 2-2فرضیه 

برخوردار است  990/1از آماره نسبت بحرانی به مقدار  095/0با مقدار ی صادراتبر عملکرد  منابع فیزیکیضریب تأثیر 

اطمینان رد و فرضیه مخالف تأیید شده  %95است. درنتیجه فرضیه صفر در سطح  96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 است.

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتلکرد مثبت بر عمتأثیر  منابع سازمانی: 2-3فرضیه 

برخوردار است  189/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  094/0با مقدار ی صادراتبر عملکرد  منابع سازمانیضریب تأثیر 

تقیم تأثیر مس یصادراتبر عملکرد  منابع سازمانیتوان ادعا کرد که است. بنابراین می 96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 و معناداری دارد.

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع مکانی: 2-4فرضیه 

برخوردار است  069/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  090/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  منابع مکانیضریب تأثیر 

افزایش  شرکت یصادراتعملکرد ، منابع مکانیاست. به این معنی که با افزایش  96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 یابد.نیز کاهش می نفتی در ایرانهای فراوردههای شرکت یصادراتعملکرد ، منابع مکانییافته و برعکس با کاهش 
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 دارد. ایران نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  منابع مالی: 2-5فرضیه 

برخوردار است که  069/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  090/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  منابع مالیضریب تأثیر 

تأثیر مستقیم و  یصادراتعملکرد بر  منابع مالیتوان ادعا کرد که است. بنابراین می 96/1تر از مقدار بحرانی بزرگ

 معناداری دارد.

 اثبات است.های فرعی، فرضیه اصلی دوم نیز قابلکنید با توجه به اثبات فرضیهیطور که مشاهده مهمان

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتموجب بهبود عملکرد  یابیبازار ختهی: آم3فرضیه اصلی 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  ی محصولابیبازار : آمیخته3-1فرضیه 

از آماره  117/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  آمیخته محصولیابی معادالت ساختاری، ضریب تأثیر مطابق با نتایج مدل

است. درنتیجه فرضیه صفر در سطح  96/1تر از مقدار بحرانی برخوردار است که بزرگ 371/2نسبت بحرانی به مقدار 

 أیید شده است.اطمینان رد و فرضیه مخالف ت 95%

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  ی قیمتابیبازار : آمیخته3-2فرضیه 

برخوردار است  032/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  097/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  آمیخته قیمتضریب تأثیر 

اطمینان رد و فرضیه مخالف تأیید شده  %95درنتیجه فرضیه صفر در سطح است.  96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 است.

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  ی توزیعابیبازار : آمیخته3-3فرضیه 

برخوردار است  014/2 از آماره نسبت بحرانی به مقدار 117/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  آمیخته توزیعضریب تأثیر 

تقیم تأثیر مس یصادراتعملکرد بر  آمیخته توزیعتوان ادعا کرد که است. بنابراین می 96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 و معناداری دارد. 

 ایران دارد. نفتیهای فراوردههای شرکت یصادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  تحقیقات بازاریابی: 3-4فرضیه

برخوردار  286/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  101/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  قیقات بازاریابیتحضریب تأثیر 

 کتشر یصادراتعملکرد ، تحقیقات بازاریابیاست. به این معنی که با افزایش  96/1تر از مقدار بحرانی است که بزرگ

یز ن نفتی در ایرانهای فراوردههای شرکت یدراتصاعملکرد ، تحقیقات بازاریابیافزایش یافته و برعکس با کاهش 

 یابد.کاهش می

 های فرعی، فرضیه اصلی سوم نیز قابل اثبات است.کنید با توجه به اثبات فرضیهطور که مشاهده میهمان

 شود.ایران می نفتیهای فراوردههای شرکتی صادراتموجب بهبود عملکرد  کالن طیمح: 4فرضیه اصلی 

 دارد.نفتی در ایران های فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  وامل اقتصادیع: 4-1فرضیه 

از آماره  091/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  عوامل اقتصادییابی معادالت ساختاری، ضریب تأثیر مطابق با نتایج مدل

است. درنتیجه فرضیه صفر در سطح  96/1ی تر از مقدار بحرانبرخوردار است که بزرگ 215/2نسبت بحرانی به مقدار 

 اطمینان رد و فرضیه مخالف تأیید شده است. 95%

 دارد. نفتی در ایرانهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  قانونی/عوامل سیاسی: 4-2فرضیه 

برخوردار  692/2ت بحرانی به مقدار از آماره نسب 122/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  قانونی/عوامل سیاسیضریب تأثیر 

 یصادراتعملکرد بر  قانونی/عوامل سیاسیتوان ادعا کرد که است. بنابراین می 96/1تر از مقدار بحرانی است که بزرگ

 تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
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 دارد. راننفتی در ایهای فراوردههای شرکتی صادراتمثبت بر عملکرد تأثیر  عوامل فناورانه: 4-3فرضیه 

برخوردار است  205/2از آماره نسبت بحرانی به مقدار  109/0با مقدار ی صادراتعملکرد بر  عوامل فناورانهضریب تأثیر 

قیم تأثیر مست یصادراتعملکرد بر  عوامل فناورانهتوان ادعا کرد که است. بنابراین می 96/1تر از مقدار بحرانی که بزرگ

 و معناداری دارد.

 های فرعی، فرضیه اصلی چهارم نیز قابل اثبات است.کنید با توجه به اثبات فرضیهکه مشاهده میطور همان

 تحقیق هایفرضیه نهایی نتایج و مخالف و صفر هایفرضیه ها،متغیر نقش -۷جدول 

 فرضیه اصلی
 فرضیه

 فرعی

 فرضیه مخالف فرضیه صفر های پژوهشمتغیرهای فرضیه
 نتیجه آزمون

 0 0 تهوابس مستقل

 اصلی فرضیه

 اول

 گراییمشتری 1-1فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 گراییرقیب 2-1فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 اطالعات دیتول 3-1فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 ییپاسخگو 4-1فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 اصلی فرضیه

 دوم

 یانسان هیسرما 1-2فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 یکیزیف منابع 2-2فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 یسازمان منابع 3-2 فرضیه
عملکرد 

 صادراتی
  

مستقیم و  تأثیر

 معنادار است.

 یمکان منابع 4-2فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 یمال منابع 5-2فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 اصلی فرضیه

 سوم

 کاال 1-3فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 قیمت 2-3فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 توزیع 3-3فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 4-3فرضیه 
تحقیقات 

 بازاریابی

عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 اصلی فرضیه

 چهارم
 1-4یه فرض

عوامل 

 اقتصادی

عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.
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 2-4فرضیه 
عوامل 

 قانونی-سیاسی

عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 عوامل فناورانه 3-4فرضیه 
عملکرد 

 صادراتی
  

تأثیر مستقیم و 

 معنادار است.

 گیری:بحث و نتیجه

فتاری گرایی( و رگرایی، رقیبهای بازارگرایی فرهنگی )مشتریتحقیق، بازارگرایی شامل مؤلفه بر اساس فرضیه اول

گر های نفتی ایران توسط پژوهشعنوان یکی از پیشایندهای عملکرد صادراتی فراورده)تولید اطالعات، پاسخگویی( به

( 1990(، نارور و اسالتر )1993ی و جاورسکی )ها با تحقیقات کوهلها و ابعاد آندر نظر گرفته شده است. این مؤلفه

 راستا است.( نیز هم2006) 32( و گاتلند2003) 31پوشانی دارند. همچنین با نتیجه مطالعات کادوگانهم

بر فرضیه دوم تحقیق، آمیخته بازاریابی شامل ابعاد محصول، قیمت، توزیع و تحقیقات بازاریابی از پیشایندهای  بنا

( نیز شناسایی 2013ها در مطالعه نیجرو )رود؛ که این مؤلفههای نفتی ایران، به شمار میاوردهعملکرد صادراتی فر

های شرکت، محیط کالن و عملکرد ( در پژوهشی به نام بازارگرایی، آمیخته بازاریابی، مشخصه2013شدند. نیجرو )

یق ج این مطالعه با الگوی طراحی شده تحقهای عملکرد صادراتی پرداخته که نتایصادراتی شرکت در کنیا به پیشایند

عنوان پیشایند عملکرد صادراتی شامل ابعاد کاال، قیمت، مکان، ترویج راستا است. در این مطالعه آمیخته بازاریابی بههم

 پوشانی دارد.( نیز هم2016) 33و تحقیقات بازاریابی است. همچنین با مطالعه کایاباسی

شامل ابعاد سرمایه انسانی، منابع فیزیکی، منابع سازمانی، منابع مکانی  منابع شرکت با توجه به فرضیه سوم تحقیق،

( با 2009) 34های نفتی ایران است. در مطالعه فریمنو منابع مالی یکی از پیشایندهای عملکرد صادراتی فراورده

ادراتی نابع شرکت بر عملکرد صای، تأثیر مثبت مموضوع عوامل تأثیرگذار بر موفقیت عملکرد صادراتی شهری و منطقه

 دارد. ما مطالعه نتیجه تأیید از نشان این و شد تأیید

های عوامل اقتصادی، قانونی/ سیاسی و فناورانه یکی از طبق فرضیه چهارم تحقیق، محیط کالن شامل مؤلفه

( و فریمن 2013ات نیجرو )ها نیز با تحقیقهای نفتی ایران است؛ که این مؤلفهپیشایندهای عملکرد صادراتی فراورده

 پوشانی داشته و این نشان از تأیید این پژوهش است.( هم2009)

 ابعاد بین رابطه بررسی»هستند.  راستاهمهای ذیل های ذکر شده در پژوهشی نتایج این مطالعه با فرضیهطورکلبه

 )کردنائیج، انوری و ده یادگاری، «های تزیینیسنگ صادرکننده های ایرانیشرکت عملکرد صادراتی و رقابتی مزیت

های های صادرکننده سنگ(: میان ابعاد مزیت رقابتی) پاسخگویی به مشتریان( و عملکرد صادراتی شرکت1384

(: 2008دیواندری و همکاران، «)وکار در ایرانبازارگرایی و عملکرد کسب»تزیینی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. 

وکار در ایران با برخی اصالحات مورد تأیید د که کلیت مفهومی بازارگرایی و عملکرد کسبنتایج این پژوهش نشان دا

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارائه وکار شرکتبر عملکرد کسب 35یافتهارزیابی بازارگرایی توسعه»است. 

ها یافته و شاخص بازگشت داراییایی توسعه(: ارتباط مستقیم بازارگر2009)حیدرزاده و نایب زاده، « چارچوب کاربردی
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« افزارهای بازاریابی در صنعت نرممدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندی»و سهم بازار )عملکرد مالی( تأیید شد. 

 الملل، توانمندی(: نتایج نشان داد بین شدت رقابت و عملکرد در بازاریابی بین1390)عزیزی، مکی زاده و بسطامی، 

وجود دارد.  داریالملل رابطه معنیگرایی و عملکرد بازاریابی بینالملل، مشتریای بازاریابی با عملکرد در بازار بیناجر

(: بین عملکرد 1999، 37)چانگی و چنگ« 36چین روستایی-شهری هایشرکت صادرات عملکرد کنندهتعیین عوامل»

های دولتی هرچند ابطه مثبت وجود دارد و حمایتهای جدید خارجی رگذاریصادراتی این مؤسسات با سرمایه

 «عملکرد صادراتی و بازارگرایی ساخت یک مدل تجربی»صورت محدود بر روی عملکرد صادراتی تأثیری مثبت دارد. به

عنوان سررشته کلی در سازمان باعث تسهیل در امر (: این پژوهش نشان داد که بازارگرایی به2002، 38)رز و شوهام

ط گیری مربوطور چشمگردد. تغییر در فروش صادراتی و سود صادراتی )عملکرد صادراتی( بهها میشرکتصادراتی 

(: نتایج 2003)کادوگان، کو و لی، « رفتار بازارگرای صادراتی و عملکرد صادراتی»شود. به بازارمحوری کلی سازمان می

 هایدرات تأثیر مستقیم داشته، همچنین محیطاین پژوهش نشان داد که رفتار بازارگرای صادراتی روی رشد صا

ادراتی رقابت و عملکرد ص»کننده در صادرات اثرگذار بوده است. عنوان تعدیلمتالطم از لحاظ فناورانه و شدت رقابتی به

(: نتایج حاکی از آن است که بین رقابت و عملکرد صادراتی در دو بخش صنایع همگن 2006، 40)کرتس« 39در ژاپن

 ن در ژاپن رابطه بسیار قوی و مثبتی وجود دارد.و غیرهمگ

 ایواسطهاثرات »هستند.  راستاهمهای زیر غیرهای ذکر شده در پژوهشی نتایج این مطالعه با فرضیهطورکلبه

(: نتایج این پژوهش 1387)وظیفه دوست و زرین نگار، « هابر عملکرد صادرات شرکت41های توسعه صادراتبرنامه

صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی های توسعه صادرات و عملکرد صادرات بهه بین برنامهدهد کنشان می

های توسعه صادرات، ادراک مدیریت از محیط بازار صادرات، دانش وجود ندارد. مدل مفهومی این تحقیق، برنامه

 عوامل»پژوهش پرداخته است. صادرات، تعهد صادرات و راهکار صادرات را با هم ادغام کرده و به سؤال اساسی 

(: نتایج نشان داد بین اندازه شرکت 2002، 43)وان دیجک« 42توسعهصادراتی در کشورهای درحال عملکرد کنندهتعیین

 و گرایش به سمت صادرات، رابطه معکوس وجود دارد.

 کاربردی: پیشنهادهای

کرد عمل بر مؤثر عوامل اینکه بر مبنی پژوهش سؤال به پاسخ برای دقیق طوربه توانمی حاضر پژوهش هاییافته از

یان و مشتر که اهداف دهدمی نشان مطالعه این نتایج. نمود استفاده های نفتی ایران چگونه هستند؟صادراتی فراورده

بازاریابان،  مدیران، ها،شرکت صاحبان به راستا، این در. شودمی آن بروز باعث عواملی چه و چیست صادرکنندگان

 ،44ابتیهای رقمزیت ایجاد در پژوهش این از آمدهدستبه نتایج از که شودمی پیشنهاد گیرندگانتصمیم و گانفروشند

. مایندن های نفتی استفادهعملکرد صادراتی شرکت بر مؤثر تأثیرگذار عوامل از یک هر اثرات بندیاولویت شناسایی،
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 و ارزیابی مورد نیروی انسانی هم و کنندگانمصرف نظرم از هم را خود عملکرد ایدوره صورتبه بایستی همچنین

 بانصاح برای تواندمی آن است نتیجه شده عملکرد صادراتی انجام حوزه در پژوهش این کهازآنجایی. دهد قرار تحلیل

 و یازهان به کهدرصورتی رقابتی امروزه دنیای در زیرا باشد داشته کاربرد صادرکنندگان صنعت نفت و وکارهاکسب

 .شود هابرای آن ناپذیریجبران تبعات تواندمی نشود داده پاسخ مشتریان و کشورهای واردکننده یهاخواسته

 هوشیاری خوبی از بازار در هاالزم است که شرکت رقبا، بین رقابت وجود و بازار برندهای متفاوت در وجود به توجه با

 اول یهفرض به تأیید توجه گردند. با نائل موفقیت به و نموده فظح بازار در را خود سهم بتوانند تا باشند برخوردار

 هاییمؤلفه شامل این متغیر کهازآنجایی همچنین و عملکرد صادراتی بر بازارگرایی معنادار تأثیر بر مبنی پژوهش

 از تبایسها میکه شرکت گفت توانگویی بود، میگرایی، تولید اطالعات و پاسخگرایی، رقیبهمچون مشتری

 مشتریان یانم در مثبتی ذهنی تصویر تا نمایند بازار استفادهبرای تأثیرگذار بودن در  مختلفی هایبرنامه و هااستراتژی

 دمتخ انتظارات مشتریان از محصول یا شناسایی به اقدام باید بازار نیز به ورود از قبل دیگر سوی ، ازباشند داشته

 .نمایند

تحت  هایدهد که بین منابع و عملکرد صادراتی در شرکتخصوص فرضیه دوم نشان میهای تحقیق در بررسی یافته

یابی به عملکرد صادراتی موردنظر باید با داشتن رویکردی مطالعه تأثیر مستقیم و معناداری وجود دارد. برای دست

ها فرد که توسط سایر شرکتهای منحصربهنظیر، با تخصص و ویژگیمنبع محور از طریق داشتن کارکنانی ارزشمند، کم

دهی واحد مجزای صادراتی، ورود به بازارهای خارجی و انتخاب مشتری، بازدیدهای منظم از تقلیدناپذیرند، شکل

بازارهای صادراتی، استفاده از تحقیقات بازاریابی صادراتی، برنامه ریزی و کنترل اقدام کرده تا از این طریق اهداف 

  و خدمات حاصل شود.شرکت در حوزه صادرات کاال

ها باید با شد، شرکت تأیید مطالعه این در عملکرد صادراتی بر آمیخته بازاریابی تأثیر بر مبنی سوم فرضیه کهازآنجایی

تر تر با تغییرات کمطور به دنبال نتایج مطلوبهای مشتریان بوده و همینصرف تالش و منابع، پاسخگوی خواسته

 باشند.

تأثیر محیط  کهازآنجایی و است گرفته قرار بررسی مورد مختلفی یهاپژوهش در عملکرد صادراتی بر محیط کالن نقش

 ارائه را های نفتیفراورده مختلف بازارهای در که هاییشرکت است. صاحبان معنادار و مثبت عملکرد صادراتی بر کالن

دارند  فعالیت قصد آن در که کشوری یا هدف ارباز فرهنگی،سیاسی، قانونی و فناورانه که محیط است دهند، ضروریمی

  .شود تسهیل اهداف به دسترسی تا دهند قرار ارزیابی و بررسی مورد دقیق صورتبه را

ات نک یبه بررست؛ پس باید با جهان اس رانیای جمهوری اسالم ینیو اتصال ع عوامل تعامل ترینمهماز  یکینفت 

، گاز مشترک نفت و های، میداننفت متیقازپیش بپردازیم. گردد بیشمیکه در ذیل ذکر  در رابطه با نفت دییکل

 .شدت انرژی، شرفتهینقش فناوری پ، در نفت و گاز رانیا گاهیجا

 خود در روند توسعه را ندارد. ازیمنابع مورد ن یتمام نیتأم ییباشد، توانا یغنی کشور هرچند به لحاظ داخل کی

که  شودمی یناش ازآنجاامر  نیا تیکسب کند. اهم المللیبین طیمنابع را از مح نیا از یبخش دیبا ریناگز بهرو ازاین

. است کرده دایکشور پ کی شرفتیدر رشد و پ ینقش اساسای توسعه المللی، منابع بینشدنجهانی ندیفرا درنتیجۀ

 فایمنابع ا نیجذب ا در یمهم تواند نقشمی کشورها ریها با ساو نوع تعامل آن هادولت یخارج استیس نظر، نیاز ا

 .دینما
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