
59373.193310.22034/IAES.2022.5 :Doi 

 

 

 

 

 

 13-65 /صفحه های4/شماره61اقتصاد کشاورزی/جلد 

های صادرات مدل ساختاری تاثیرپذیری عملکرد شرکت

ای و های مالی، اطالعاتی و رابطهمنبعکشاورزی از  هایمحصول

  نقش مسئولیت اجتماعی
 6ایمان قاسمی همدانی و خراجووحیده ابراهیمیقاسم زارعی، 

  40/80/1081تاریخ پذیرش:                                                                                80/80/1081تاریخ دریافت: 

 

 چكیده
هاي مهم اقتصادي است که بررسي ارتباط ميان صادرات و رشد اقتصادي در اين بخش کشاورزي يکي از بخش

بر صادرات و تعيين متغيرهاي  مؤثر عاملآنچه در اين ميان مهم است بررسي . اهميت فراواني است دارايبخش 
اين  باشد.از تحقيق و توسعه صادرات کشاورزي مي بدست آمدهنتايج  بر مبنايگذاري مناسب مهم و سپس سياست

 هايمحصول يثير آن بر عملکرد صادراتهاي پويا و تأناملموس بر قابليت هايمنبعپژوهش به منظور بررسي تأثير 
گري مسئوليت اجتماعي صورت پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، صادرکنندگان کشاورزي با نقش تعديل

که با  شدهنفر برآورد  333 آماري تحقيق اعضاي جامعه شمارمحصوالت کشاورزي استان آذربايجان شرقي است. 
توسط صادرکنندگان  پرسشنامه 161نمونه  شمارگيري در دسترس استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

و روش  spssافزار ها استخراج و با استفاده از نرمهاي اين پرسشنامهداده گاهآن. کشاورزي تکميل شد هايمحصول
تحليل شدند. بررسي نتايج اين تحقيق نشان داد که و افزار اسمارت پي.ال.اس. تجزيه حداقل مربعات جزئي و نرم

تماعي هاي پويا و مسئوليت اجهاي پويا و قابليتاي بر قابليترابطه هايمنبعاطالعاتي و  هايمنبعمالي،  هايمنبع
-جي قابليتدهنده نقش ميانداري دارند. همچنين، نتايج نشانبر عملکرد صادرات به طور مستقيم تأثير مثبت و معني

در و  .دباشمي صادراتي بر عملکرد ايرابطه هايمنبعجز به، اطالعاتي هايمنبعمالي،  هايمنبعهاي پويا در تأثير 
 هاي پويا و عملکرد صادراتي ايفا نکرد.کننده در رابطه بين قابليتمسئوليت اجتماعي نقش تعديل نهايت

 JEL: M16, F23, D80بندی طبقه

 اجتماعي.هاي پويا، مسئوليت ناملموس، عملکرد صادراتي، قابليت هايمنبعهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

های اصلی و راهبردی کشور و همچنین دغدغه اصلی امروزه تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانی

 ,Saifullahi & Ghasemi Hamdani) باشدالمللی، بهبود عملکرد صادراتی میهای بینشرکت

ورود به ها برای توسعه است و مسیری برای های سازمانترین گاممهمجمله صادرات از . (2022

ها شرکت (.Liu et al., 2020) آیدشمار میبهالمللی های بینبازارهای جهانی و گسترش فعالیت

 ایهبرتری و سودمندیهای بازار و و استفاده از فرصت ءبه منظور دستیابی به رشد، سود، بقا

رایش اتی، به دلیل گرامروزه عملکرد صاد .ای قوی برای بهبود عملکرد صادراتی دارندمالیاتی انگیزه

های بازاریابی های بازاریابی صادراتی و رشتهبه جهانی سازی بازارها، مورد توجه ویژه در پژوهش

های موفقیت صادراتی که به نوعی با عملکرد الملل قرار گرفته است و محققان به درک محرکبین

شرکت در امر صادرات را  اند، زیرا موفقیت یکمند شدهشود، بسیار عالقهصادراتی مرتبط می

همچنین فشارهای  (.Hasaballah et al., 2019) توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی کردمی

 های مازاد، آنها را وادار به توسعهرقابتی، قرار گرفتن در مجاورت با مشتریان بین المللی و ظرفیت

طریق صادرات کاال و خدمات . توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از کندمیصادرات 

رشد و توسعه در اقتصاد ملی و  راهبردتری را به عنوان یک شود، بلکه نقش مهممحدود نمی

در هر صورت موفقیت در (. Rezai Dolatabadi & Ali Khasi, 2019)جهانی بر عهده دارد 

واهد ای نخمحیط بیرونی، کارساده نامتعارفو  گوناگونبازارهای خارجی به دلیل ماهیت چندگانه، 

-شدن بازارها و رقابت رو به افزایش شرکتعمکلرد صادرات به علت جهانی موثر بر هایعامل. بود

هایی هستند که ن قرار گرفته است. عملکرد صادراتی برنامههای خارجی مورد توجه محققا

ها، طرز راهبردای کاری، هگذاری، تماساطالعات، دانش، سرمایه پرشماری مانند هایعامل

 (.Chou et al., 2018) کنندرا در موفقیت صادرات دخیل می راهبردیبرخورد و محورهای 

ای هها برای تامین نیازمندیهای الزم، توانایی شرکتو قابلیت هایمنبعدیگر، فقدان  سویاز 

 Ghaderi et) شودمیکند و در نتیجه باعث افت عملکرد صادراتی بازار صادراتی را محدود می

al., 2022 .)رو هستندکسب و کارهای صادراتی نیز با محیط به سرعت در حال تغییر روبه (Ghazi 

Nouri et al., 2018.)  ای هو قابلیت هامنبع گذاریسبد سرمایهموفقیت در چنین محیطی تنها به

و  هاعمنب دوبارههای صادراتی وابسته نیست، بلکه مستلزم خلق، اصالح و صورت بندی شرکت

 ,Pinho & Prange) شودهای پویا تعبیر میها به صورت پیوسته است که از آن به قابلیتقابلیت

های اقتصادی کشور است که امنیت بخش ترینراهبردیترین و بخش کشاورزی از مهم(. 2016
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درصد تولید ناخالص  31به آن وابسته است. در حال حاضر بخش کشاورزی بیش از غذایی جامعه 

درصد  31درصد اشتغال و تأمین نزدیک به  52درصد ارزش صادرات غیرنفتی،  52داخلی، 

 Hosseinizadeh Karmi) نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه صنایع دیگر را برعهده دارد

& Arab Salehi Nasrabadi, 2019.)  صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات

جایگاه ارزآوری باالیی است تکیه بر توسعه و گسترش  دارایغیرنفتی را به خود اختصاص داده و 

تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی برای صادرات صادرات کشاورزی می

  (.Jeshari, 2022  &Esfandiari) کاالهای غیرنفتی فراهم آورد

ر، تامروز برای دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، افزایش ارز شرکت و عملکرد مطلوب جهاندر 

ها باید به دنبال مسئولیت اجتماعی نیز باشند. مسئولیت اجتماعی بدین مفهوم است که شرکت

یق قانون و مقررات توصیف ای به غیر از سهامداران  فراتر از آنچه از طرها در هر جامعهشرکت

وکار پویا کسب جهاندر  (.Johnson et al., 2011) شده، نسبت به کلیه ذینفعان خود وظیفه دارد

 هاه و نسبت به آندخود را درک کر کنونیها باید نیاز بازارها و مشتریان و رقابتی امروز، بنگاه

عملکرد صادراتی بر  زمینهانجام گرفته در  هایبررسی (.Sadeghi et al., 2021) پاسخگو باشند

های کارآفرینی اند که شامل مهارتهای ورود و رقابت در بازارهای جهانی متمرکز شدهقابلیت

های جدید و ورود به بازارهای جدید ها، دستیابی به فناوریو ظرفیت هامنبعبرداری از برای بهره

 ,.Jin et al) باشدهای بازار میبرای استفاده از فرصتهایی و قابلیت هامنبعچنین  سازگارسازیو 

ا ها باید در این شرایط ناپایدار بالمللی، بسیار شدید است و شرکترقابت در بازارهای بین (.2018

هایی (. سازمانMorgan et al., 2006خود رقابت کنند ) ظرفیت و توانمندیبهترین بیشترین و 

بازار هستند، آمادگی بیشتری خواهند داشت. بنابراین  ستهپیوهای جدید و که آماده چالش

(. Rojas et al., 2013توانند در یک مسیر پایدارتر نسبت به رقابت جهانی مقاومت کنند )می

سازد ا را قادر میه، شرکتراهبردی هامنبعکند که مالکیت تأکید می  ،هامنبعدیدگاه مبتنی بر 

 هامنبعملموس به  هامنبعاخیر تمرکز را از  هایبررسیدار شوند. رقابتی برخور تا از امتیازهای

تر و دارای برای عملکرد و موفقیت تجاری مهم راهبردیناملموس تغییر داده است که از نظر 

 (. Khan et al., 2019ارتباط بیشتری هستند )

ن کنند، همچناچگونه مزیت رقابتی را فراهم می ناملموس هامنبعموضوع که  با این حال، درک این

شناخته شده است  راهبردیدر ادبیات مدیریت  "حلقه مفقوده"عنوان نامشخص است و به

(Chatzoglou, 2018از این .)بطور عمده، راهبردیدر زمینه مدیریت  های پویارو، دیدگاه قابلیت 
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(. Teece et al., 1997حیط ظاهر شده است )ها برای تغییر مبه منظور درک نیاز به تنظیم شرکت

ها بستگی دارد، بلکه به توانایی آنهای منبعتنها به ها نهبه همین دلیل موفقیت سازمان

رد. کنند بستگی داخود با شرایط احتمالی صنعت و بازارهایی که در آن فعالیت می سازیهماهنگ

Bowman and Ambrosini (2003) داشته باشند  هامنبعها ممکن است اظهار داشتند که شرکت

رود. صورت ارزش سهامداران از بین میهای پویا را نمایش دهند، در غیر ایناما باید توانایی

است تا چگونگی  هامنبعدیدگاه مبتنی بر  های پویا متنوع نیست بلکه یک جریان مهم ازقابلیت

 ,Lin & Wuهای فزاینده تقاضا به دست آورد )را در محیط ها به مزیت رقابتیدستیابی شرکت

تعیین کننده  هاعاملالمللی، درک تجارت و رقابت بین روزافزون و پیوسته(. با افزایش 2014

و اجرای ای است و به توسعه اهمیت ویژه دارایدر صادرات،  طور عمدهبهالمللی، عملکرد بین

(. با وجود این، Sousa & Coelho, 2008کند )کمک می در این زمینه موضوع تحقیقاتیچندین 

برانگیزترین بحث جمله تحقیقات زیادی در مورد عملکرد صادرات، این موضوع همچنان از رغمبه

ارتباط این موضوع  Katsikeas et al (2000)گفته  بنا بهالمللی است. های بازاریابی بینحوزه

ها به درک فرآیند آن، منجر به نتایج بهتر در بازارهای صادراتی به دلیل نیاز شرکت طور عمدهبه

یک چارچوب نظری یکپارچه برای توضیح عملکرد صادرات، ادغام نتایج  نبودشود. با این حال، می

، براینافزون. (Morgan et al., 2004کند )مختلف در یک دانش منسجم را دشوار می هایبررسی

Sousa et al (2008) های آینده باید بر متغیرهای میانجی تمرکز کنند که پژوهشپیشنهاد می

وط به مستقیم و کل مربنامستقیم،  اثرهایکنند تا بتوانند بینشی مربوط به تجزیه و تحلیل 

بر عملکرد صادرات مورد بررسی  هامنبععملکرد صادرات ایجاد کنند. در حقیقت، اگرچه تأثیر 

ل در مورد ارتباط متقاب یبیشتر های تحقیقاتیارائه و اجرای موضوعاست، اما نیاز به قرار گرفته 

بسیاری از  رغمبهدر حقیقت،  های نامشهود و عملکرد صادرات وجود دارد.و قابلیت هامنبع

های پویا در عملکرد صادرات همچنان سهم قابلیت"در مورد این موضوع،  های انجام شدهبررسی

هایی درباره فرایندهایی که از ، بینشاین پژوهش(. Pezeshkan et al., 2016) "نامشخص است

کند کند را ایجاد میو کمیاب بودن به عملکرد صادرات کمک می هامنبعها ارزش نطریق آ

(Chatzoglou et al., 2018 .) بررسی تأثیر  این پژوهشبا توجه به آنچه که گفته شد، هدف از

با  کشاورزی هایمحصولهای پویا و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی ناملموس بر قابلیتهای منبع

 باشد.گری مسئولیت اجتماعی میقش تعدیلن
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 روش تحقیق

های مهم اقتصادی است و بخشجمله بخش کشاورزی از : کشاورزی هایمحصولصادرات 

اهمیت زیادی است. این بخش  دارایمؤثر بر صادرات این بخش،  هایعاملبررسی ارتباط میان 

تأمین امنیت غذایی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد  برافزون

(Saifullahi et al., 2021 .) افزایش بهره وری کشاورزی با امنیت غذایی، معیشت روستایی و

ات بررسی صادر(. Mozumdar, 2012) ارتباط دارد تنگدستی روستاییانهمچنین کاهش 

 هایدهد که صادرات محصولاز انقالب نشان می پسهای کشاورزی طی سال هایمحصول

ی نوع لی دربارهک در ایران نگرش (.Abnar et al., 2019) استواره رشد داشته کشاورزی هم

ای است که به علت باال بود ارزش افزوده، همواره صادرات بخش صنعتی کاالی صادراتی به گونه

ری تکشاورزی توجه کم هایمحصولگذاران قرار گرفته و به صادرات رد توجه بیشتر سیاستمو

کشاورزی از  هایمحصولکه شرایط آب و هوایی ایران باعث موقعیت ممتاز شده است. در حالی

 ,Hosseinizadeh Karmi & Arab Salehi Nasrabadi) داردلحاظ قیمت و کیفیت شده است 

محصول مهم کشاورزی در میان هفت کشور برتر قرار داشته و جایگاه  55ایران در تولید  (.2019

سیزدهم را در خاورمیانه و آفریقای شمالی به خود اختصاص داده است و کشورهای چین، ایاالت 

 ,Fao) هستند جهانکشاورزی در  هایمحصولمتحده و برزیل جایگاه اول تا سوم تولیدکننده 

ولی  کشاورزی است، هایمحصولبیانگر توانمندی تولیدکنندگان داخلی در تولید که این  (2021

کشاورزی کشورمان،  هایمحصولروی صادرکنندگان صادراتی پیش هایبازدارندهبه علت وجود 

به سبب وابستگی اقتصاد ایران به  (.Pakrovan & Gilanpur, 2012) صادرات قابل توجه نیست

های حاکم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی، بسیاری از ناهنجاری هاینوسانو  سونفت از یک 

زند؛ بنابراین صادرات غیرنفتی می آسیب و زیاناین بازار به اقتصاد کشورهای متکی به نفت 

کشاورزی نقش قابل  هایمحصولاهمیت بسزایی در ثبات اقتصادی دارد و در این میان، صادرات 

ات ثب دارایهای دیگر فتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخشتوجهی در صادرات غیرن

و  های آببیشتری است. جمهوری اسالمی ایران کشوری با مزیت نسبی طبیعی، از جمله اقلیم

 یتولیدهای منبعژنتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان است که  هایذخیره، گوناگونهوایی 

کشاورزی، قیمت  هایمحصولایران در بخش تولید  (.Shahabadi & Safai, 2016) مناسبی دارد

 (.Faqihi, 2013) و کیفیت دارای موقعیت ممتازی نسبت به کشورهای در حال توسعه است

طعم بعضی از  و کشاورزی و عطر هایمحصولشرایط آب و هوایی ایران باعث شده است کیفیت 
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وجود کیفیت و میزان تولید باال، میزان زد خاص و عام باشد. با زبان های زراعی و باغیمحصول

صادرات و درآمد آن در مقایسه با بعضی از کشورها که تولید کمتر و کیفیت پایینی از کشورمان 

ریزی و تدوین توان با برنامهمی (.Pakrovan & Gilanpur, 2012)تر است دارند بسیار پایین

کشاورزی را در سطح بازاهای جهانی  ایهپذیری محصولها و راهبردهای مناسب، رقابتبرنامه

 کشاورزی را افزایش داد. هایمحصولمیزان صادرات  و در نتیجه، بخشیدافزایش و بهبود 

این فرض است که پیشرفت رقابتی بر  ،هامنبعدیدگاه مبتنی بر  مشخصه: هاو قابلیت هامنبع

های بنگاه شامل داراییهای منبع(. Barney, 1991بستگی دارد ) راهبردیهای و توانایی هامنبعبه 

 رپذیها بوده یا دسترسمشهود یا نامشهود هستند که به صورت نیمه دائمی تحت کنترل آن

فنی، مالی، انسانی، فیزیکی و های منبعتواند شامل ( و میHelfat & Peteraf, 2003هستند )

شود، به طور س می(. هنگامی که یک شرکت تأسیBakar & Ahmad, 2010سازمانی باشد )

کند که توصیف کننده طراحی یا معماری صریح یا ضمنی از یک مدل خاص تجاری استفاده می

باید توانایی تولید سود  هامنبع (.Teece, 2010ایجاد ارزش است ) سازوکارهایساخت، تحویل و 

دهند ها را نشان میشرکتتنها دارایی نه هامنبعاز این نظر،  باشند. را داشتهیا جلوگیری از ضرر 

(. چارچوب نظری Henderson & Cockburn, 1994کنند )ها نیز اشاره میهای آنبلکه به توانایی

های پویا، به عنوان یک نقطه عطف توسط دیدگاه قابلیت راهبردیو مدیریت  هامنبعمبتنی بر 

به ها قابلیت (.Fernandes et al., 2017پدیدار شده است ) راهبردیتحقیق در زمینه مدیریت 

سازمانی، های منبعای هماهنگ از وظایف، با استفاده از شرکت برای ایجاد مجموعه هایتوانایی

و افزایش تولید  توسعه .(Helfat & Peteraf, 2003برای دستیابی به یک نتیجه خاص اشاره دارد )

ای از یا به عنوان مجموعههای پوبه قابلیت و هماهنگی و اتحاد راهبردیگیری محصول، تصمیم

کمک کرده است. بنابراین، این مفهوم بر ظرفیت شرکت  نیز فرایندهای خاص و قابل شناسایی

، به طور کلی به صورت ترکیبی، با استفاده از فرایندهای سازمانی، برای هامنبعبرای بسیج 

 & Ferreiraاست )دستیابی به یک نتیجه مطلوب و دستیابی به بهترین نتایج رقابتی متمرکز 

Fernandes, 2017.)  به گفتهKhan et al (2019) ،"و  های پویا شامل سازگاری و تغییرقابلیت

عملکرد  به هامنبعتوانند به عنوان یک مبدل برای تبدیل ها میاست، زیرا این قابلیت دگرگونی

عملکرد  برای هامنبع. بدین ترتیب، داشتن "بهتر ضمن ایجاد مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند

اری از این بردهای پویا برای ترکیب، توسعه و بهرهها به مجموعه قابلیتبرتر کافی نیست، شرکت

سه  Dhanaraj and Beamish (2003)(. Ferreira & Fernandes, 2017نیاز دارند ) هامنبع
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بزرگ در بازارهای خارجی، های شرکت راهبرداند که بر ها را بررسی کردهو قابلیتها منبعمجموعه 

 گذارند و یا تقویتسازمانی و شدت فناوری تأثیر می هایمنبعگیری کارآفرینی، به ویژه جهت

رد های پویا را در صادرات و عملکمالی، اطالعاتی و اعتبار و قابلیت هایمنبعکنند و تأثیر مثبت می

 کنند.تأیید می

است که به طور جهانی قابل  ایگونهبهمالی  هایمنبع: های پویامالی و قابلیت هایمنبع

دیگری )به عنوان مثال دانش فنی( را به دست  هایمنبعتوان استفاده است و از طریق آن می

های کوچک و های مالی که توسط بسیاری از بنگاهمحدودیت رغمبه. (Frank et al., 2010آورد )

گذاری در ها امکان سرمایهانداز کنند و به آنوانند پستوجود دارد، برخی به تدریج میمتوسط 

سختی و های دیگر با شرکت  کهدر حالی (.Leonidou et al., 2007دهد )عملیات صادرات را می

 Leonidou et alرو هستند. به گفته دسترسی به اعتبار در بازار مالی روبه دشواری در زمینه

 داخلی، که بعدها مالی هایموسسهقوی با  هایرابطهتواند با ایجاد ، مزیت مالی نیز می(2007)

ها در هنگام تالش برای صادرات، کمک ممکن است با اعطای تسهیالت مختلف اعتباری به شرکت

مالی شرکت صادر کننده شامل سطح بودجه قابل  هایمنبعترین ویژگی در واقع، مهم .کند

مالی برای دستیابی به  هایمنبع. رخ دهددیت زمانی است که ممکن است دسترسی و محدو

هایی که منابع مالی بیشتری دارند موقعیت بهتری کند، زیرا شرکتپذیر کمک میمزیت رقابت

 & Cater) رقیبانها با های متمایز دارند و به تمایز نسبی آنگذاری و توسعه قابلیتبرای سرمایه

Cater, 2009و برا )( ی عملکرد برتر صادرات کمک کندMorgan et al., 2006 .)توانمی لذا 

های پویا مالی تأثیر مثبتی بر قابلیت هایمنبعفرضیه اول: دسترسی به  کرد: بیان را زیر فرضیه

 .دارد

 یا توانایی است که شرکت باوردانش هرگونه اطالعات، : های پویااطالعاتی و قابلیت هایمنبع

ترین کند که دانش مهماشاره می Grant (1996)(. Anand et al, 2002های خود دارد )در فعالیت

 هایحرفه و شغلالمللی شدن اصلی بین بازدارندهپایه است. تأکید شده است که کمبود دانش 

سازی اطالعات است و سازی یک فرآیند فشردهالمللی(. بینLoane & Bell, 2006کوچک است )

توزیع و بازارهای  مسیرهای، رقیباندر مورد مشتری،  هنگامبه اطالعات مربوط، دقیق و به 

از  ناشی(. این نوع دانش از دانش ضمنی )Katsikeas & Morgan, 1994صادراتی نیاز دارد )

 سازی شود، وها، دانش بازار و شبکهناسایی فرصتتواند منجر به ششود و میتجربه( حاصل می

نشان   Nielsen (2006)(. Mcdougall et al., 2003)شود سازی میالمللیباعث تشویق بین
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 & Chienشوند. می" هاهای مختلف پویایی باعث ایجاد جریان دانش شرکتقابلیت"دهد که می

Tsai (2012)  تی یک شرکت بیشتر جمع شده باشد، اطالعا هایمنبعهرچه بیان کردند که

 نشان داد که دانش بررسیچندین نتایج های پویای خود را توسعه دهد. در واقع، تواند قابلیتمی

توان لذا می(. Monteiro et al., 2017) یا اطالعات به طور قابل توجهی با قابلیت پویا ارتباط دارد

 .ا دارندهای پویاطالعاتی تأثیر مثبتی بر قابلیت هایمنبعفرضیه دوم:  پیشنهاد زیر را ارائه داد:

های بین شرکت و ای شامل شبکهرابطه هایمنبع: های پویاای و قابلیترابطه هایمنبع

نهادهای خارجی مانند مشتریان، تأمین کنندگان، فروشندگان حقوقی و نهادهای دولتی است 

(Davis & Mentzer, 2008 از نظر .)Dina (2013) توانند در رابطه بین می"ای رابطه هایمنبع

. "ها پرورش یابدآن هایتعاملیک سازمان با دارندگان سهام داخلی و خارجی آن و همچنین در 

به طور ا همنبعرو که ، نویدبخش مزیت رقابتی پایدار هستند، از اینهاها بر مبنای رابطهمنبعاین 

و  ها دشوار استمتحرک هستند، تقلید آن طور کاملبهشوند، ها توزیع مینامتقارن بین شرکت

(. در حال حاضر، جدال برای دستیابی به Barney, 1991هیچ جانشینی در دسترس نیست )

ها های شرکتارزش شبکه پیرامونای مزیت رقابتی در یک اقتصاد جهانی، به طور فزاینده

نسبی به  هایمنبع Otola et al (2013)های گفته بنابه(. Davis & Mentzer, 2008)چرخد می

شوند که موفقیت شرکت را در بازار تضمین بهایی شناخته میارزشمند و گران هایمنبععنوان 

تنها از نظر عملکرد مورد انتظار، بلکه از طریق بهبود با این حال، یک شرکت باید نه کنند.می

 ,Arndtرا برقرار کند ) های الزمرابطهکند، را فراهم می هادیگر منبعهایی که امکان توسعه توانایی

 Elorantaاند )از توانایی پویا منعکس شده از چندی پیشای رابطه هایمنبع(. در ادبیات، 1979

and Turunen, 2015 .)افزون بر این Monteiro et al (2017)  ای رابطه هایمنبعدریافتند که

 توان فرضیه زیر را بیان کرد:لذا، می .های پویا دارندتأثیر مثبت و قابل توجهی در توسعه توانایی
 .های پویا دارندای تأثیر مثبتی بر قابلیترابطه هایمنبعفرضیه سوم: 

ها بعمن فرضیهرخی از پژوهشگران بر این باورند که ب: های پویا و عملکرد صادراتیقابلیت

های تجاری پرتحرک ها در محیطدهد که چگونه شرکتها به اندازه کافی توضیح نمیتواناییو 

تغییرها و (. از نظر تجاری، Eisenhardt & Martin, 2000یابند )به مزیت رقابتی دست می

سریع، تعیین ماهیت بازارها و رقابت دشوار و از نظر عرضه به بازار زمان  فناورانه هایدگرگونی

ها باید پویا باشند، پذیر، قابلیت(. در بازارهای تطبیقTeece et al., 1997ر حیاتی است )بسیا

وکار از سازگاری بین محیط کسب پیوستههای جدیدی برای اطمینان یعنی شرکت باید قابلیت
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های پویا به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار تحقیقات اخیر بر قابلیت .باشد راهبرد داشتهو 

ها به منظور ظرفیت تجدید صالحیت"اصطالح پویا را  Teece et al (1997). متمرکز بوده است

های اند. این نویسندگان تواناییتعریف کرده "وکاردستیابی به همخوانی با تغییر محیط کسب

های داخلی و خارجی نایی شرکت در ادغام، ایجاد و پیکربندی صالحیتپویایی را به عنوان توا

 .نداتجارت تعریف کرده کنونیدر فضای  هاتغییرها و دگرگونیبرای پاسخگویی سریع به 

(. به گفته Lin & Wu, 2014کند )به رقابت را فراهم میها منبعهای پویا امکان تبدیل توانایی

Khan et al (2019)لذا فرضیه  .گذاردای پویا به طور مثبت بر عملکرد شرکت تأثیر میه، قابلیت

 ناملموس و عملکرد صادرات هایمنبعهای پویا، رابطه بین قابلیتفرضیه چهارم:  :شودمیزیر ارائه 

 .کندگری میرا میانجی

ها اند که شرکتها به این درک رسیدهمدیران شرکت: مسئولیت اجتماعی و عملکرد صادراتی

نسبت به جامعه و محیط طبیعی پیرامونشان مسئول هستند و توجه به این مسئولیت برای حفظ 

 Shah) ضروری است هایکسب مزیت رقابتی در بازار محصولجایگاه خویش در بازار و همچنین 

Hosseini et al., 2021.)  در رابطه با مسئولیت و پاسخگویی در قبال مسئولیت اجتماعی شرکت

ی هایریزی شوند که انگیزهای پیها باید به گونهرو، بازارها و شرکتست. از اینهاجامعه و انسان

شود هایی که منجر به رفتار غیرمسئوالنه میانگیزه کمدستبرای رفتار مسئوالنه ایجاد کنند و یا 

ها و وظیفهها مجموعه مسئولیت اجتماعی شرکت (.Zinali et al., 2019) کنندرا برطرف 

ای که در آن ها بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهاست که سازمان تعهدهایی

ت، سها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیکنند انجام دهد و همچنین سازمانفعالیت می

 هایمحصولتوجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید بی ها،اعمال تبعیض در مورد استخدام

 ، پرهیز کرده و با اختصاصرساندآسیب و زیان میآن که به سالمت جامعه  مانندزیان آور و 

 ,.Sadeghi et al)مالی در بهبود رفاه اجتماعی که مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند  هایمنبع

 باید بتوانند به طور مستقیم هاهین معناست که مؤسسها به امسئولیت اجتماعی شرکت(. 2021

هایی به بهبود رفاه اجتماعی کمک کنند. این دیدگاه از این مستقیم از طریق انجام فعالیتنایا 

شود که یک کسب و کار با محیط اطرافش بسیار درهم تنیده است و موفقیت آن باور ناشی می

های اجتماعی ، سه نظریه در مورد مفهوم مسئولیتوابسته به سالمتی جامعه دارد. به طورکلی

 ها وجود دارد که عبارت اند از؛ دیدگاه کالسیک، دیدگاه مسئولیت پذیری و دیدگاه عمومیشرکت

(Haji Alizadeh & Khaja Hosni, 2019 .)ه مسئولیت اجتماعیمطالب گفته شده در زمین بنابر 
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رابطه بین  مسئولیت اجتماعیفرضیه پنجم:  :شودمیو عملکرد صادرات، فرضیه زیر ارائه 

 .کندهای پویا و عملکرد صادرات را تعدیل میقابلیت
های مطرح شده در این پژوهش، مدل مفهومی آنچه تاکنون بیان شد و با توجه به فرضیه بنابر 

 Monteiro et al نشان داد که برگرفته از تحقیقات  3توان در قالب شکل رو را میپژوهش پیش

 باشد.می (2019)

 
 ((Monteiro et al., 2019 ( مدل مفهومی پژوهش6شکل )

Figure (1) Conceptual model of research (Monteiro et al., 2019) 
 

توان مورد های آن را میپژوهش از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا یافتهاین  شناسی:روش

استفاده عملی قرار داد و هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و از نظر 

پژوهش این ها، توصیفی از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری هگردآوری داد چگونگی

درصد، برابر  2با دقت برآورد  جامعهاعضای  شمار د.باشنمی کشاورزی هایصادرکنندگان محصول

نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص شده و به  363 شماراست؛ که از این  شدهبرآورد  142

اده از و با استفها تکمیل شد و پرسشنامه گیری در دسترس در نظر گرفته شده استروش نمونه

. در این پژوهش، برای اطمینان از شده اقدام گیری تصادفی ساده، به توزیع پرسشنامروش نمونه

بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی  هایضریب گیری پژوهش از سه معیارپایایی ابزار اندازه

و واگرا  3ترکیبی استفاده شد. برای تعیین روایی نیز از روایی همگرا )میانگین واریانس استخراجی(

                                           
1 AVE 

 منابع مالی

  
 منابع اطالعاتی

  

  
 منابع رابطه ای

  

 عملکرد صادرات

مسئولیت 
 اجتماعی

 های پویاقابلیت
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 شده موید پایایی یادهای شاخص یهمه)ماتریس فورنل و الرکر(، و روایی صوری استفاده شد که 

روش و فن مدل ها از و روایی پرسشنامه پژوهش بودند. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده

های جمعیت شناختی نمونه بهره گرفته شد. ویژگی 3افزار پی.ال.اسساختاری و نرم هایمعادله

 ، ارائه شده است.3بررسی در جدول  مورد

 
 های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی( ویژگی6جدول )

Table (1) demographic characteristics of the studied sample 
 متغیر جمعیت شناختی

Demographic variable  
 سطوح

Levels 
 فراوانی

Frequency 

 مجموع فراوانی

 (N) 

 درصد فراوانی
Percent 

 جنسیت
Gender 

 مرد

Man 

91 

 
 

161 

 

 

56.5 

 زن

Female 

70 43.5 

 وضعیت تأهل

Marital Status 
 مجرد

Single 

99  

 

161 
 

61.5 

 متأهل

married 

62 38.5 

 وضعیت سنی

Age Status 

21-25 28  

 

161 
 

17.4 
26-30 60 37.3 
30-40 65 40.4 
40-50 8 5 

 تحصیالت

Education 
 دیپلم

diploma 

12 

 
 
 

 

 
 

161 

 

7.5 

 فوق دیپلم

Associate Degree 

8 5 

 لیسانس

Bachelor's degree 

62 38.5 

 فوق لیسانس

Master's degree 

69 42.9 

 دکتری

P.H.D 

10 6.2 

                                                      Source: Research Findings (spssخروجی نرم افزار ) برمبنای تحقیقهای : یافتهمنبع

 نتایج و بحث
پرسشنامه الکترونیکی »ای و میدانی ها از دو روش کتابخانهدر این پژوهش برای گردآوری داده

 هایپرسش 5باشد. در جدول می« Monteiro et al (2019)سازی شده مبتنی بر پژوهش بومی

 شود.می مربوط به هر متغیر مشاهده
 

 

                                           
1 PLS 
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 مربوط به هر متغیر هایپرسش( متغیرهای پژوهش و شماره 3جدول )

Table (2) research variables and the number of questions related to each 

variable 
 نام متغیر

Variable name 
 هاپرسششماره 

Number of questions 
 مالی هایمنبع

Financial resources 
1-3 

 اطالعاتی هایمنبع

Information Resources 
4-6 

 ایرابطه هایمنبع

Relational resources 
7-9 

 های پویاقابلیت

Dynamic capabilities 
10-13 

 عملکرد صادرات

Export performance 
14-16 

 مسئولیت اجتماعی

Social responsibility 
17-23 

 Source: Research Findings                                                                                        های تحقیق: یافتهمنبع

ساختاری صورت گرفت. های سازی معادلهزیه و تحلیل داده ها از طریق مدلدر این بخش تج

تخراج شده، پایایی های سنجش و اعتبار مدل از شاخص های میانگین اسبرای ارزیابی شاخص

د از ح مقدارها یهمهدهد ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج جدول زیر نشان می

نتایج پایایی و روایی همگرا ابزار سنجش به طور کامل آورده شده  1مطلوب باالتر است. در جدول 

 است.
 پایایی و روایی همگرا هایضریب( 2جدول )

Table (3) reliability and convergent validity coefficients 
 متغیر

Variable 

 آلفای کرونباخ

Cronbach's alpha 

 پایایی ترکیبی

Composite reliability 

میانگین واریانس استخراج شده 
(AVE) 

 مالی هایمنبع

Financial resources 

0.804 0.881 0.712 

 اطالعاتی هایمنبع

Information Resources 

0.755 0.858 0.669 

 ایرابطه هایمنبع

Relational resources 

0.801 0.880 0.712 

 های پویاقابلیت

Dynamic capabilities 

0.809 0.875 0.639 

 عملکرد صادرات

Export performance 

0.743 0.855 0.667 

 مسئولیت اجتماعی

Social responsibility 

0.821 0.871 0.530 

                                                                  Source: Research Findings های تحقیق: یافتهمنبع

های میانگین تبیین شده و پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ، شاخص هایپایایی از طریق، ضریب

مناسب برای آلفای  ارائه شده است. با توجه به اینکه مقدار 1پذیرد که در جدول صورت می
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نشان  1طور که نتایج جدول است، همان AVE ،2/2و برای  7/2، پایایی ترکیبی 7/2کرونباخ 

د، اناین معیارها درمورد متغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نموده یهمهها با یافته برابردهد می

 تأیید ساخت. پژوهش رااین توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای که می

 
های اصلی ساختاری برای فرضیه هایسازی معادلهدست آمده از مدلهداری ب( مقادیر معنی3شکل )

 پژوهش

Figure (2) significant values obtained from structural equation modeling for 

the main research hypotheses 
آزمون  برایدهنده مقادیر تی هستند. نشانها ، اعداد مشخص شده بر روی فلش5در شکل 

، به معنای وجود 36/3قدر مطلق  برابرتر و بزرگ مقدارهایدرصد  32در سطح اطمینان  هافرضیه

 تأثیر معنادار بین دو متغیر است.

 
های ساختاری برای فرضیه هایلهسازی معاداستاندارد به دست آمده از مدل هایضریب( 2شکل )

 اصلی پژوهش

Figure (3) Standard coefficients obtained from structural equation modeling 

for the main research hypotheses 
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مسیر که نشانگر شدت رابطه است مشخص شده است. اعداد روی مسیرها  هایضریب 1در شکل 

های متغیرهای پنهان نشانه بارهای عاملی است. در فلشدهنده ضریب مسیر و اعداد روی نشان

بررسی  32/2مسیر و بارهای عاملی در سطح  هایضریبدار بودن معنی در آغازمدل آزمون شده 

بارهای عاملی در این سطح معنادار هستند )بارعاملی  یهمهشود مشاهده می 1شکل  برابرشد که 

هستند(. این بدان معناست که ضریب همبستگی  4/2کلیه متغیرها در حد قابل قبول باالتر از 

-دارند و در نتیجه نشانرا متغیرهای آشکار در برآورد متغیر پنهان مربوط به خود توانایی الزم 

-ها از مدلمون فرضیهبرای آزدهنده این است که روایی سازه مدل مورد قبول واقع شده است. 

هایی که روایی و از حذف پرسش ها و گویه ساختاری استفاده شده است. پس هایسازی معادله

استفاده  T-valueها از دو شاخص ضریب مسیر و پایایی کمی دارند، برای آزمون معناداری فرضیه

کند. در سطح اطمینان مسیر را ارزیابی می هایضریبمعناداری  T-valueشده است. شاخص 

فرضیه تأیید و در غیر این صورت  باشد، 36/3+ و 36/3آماره بین  مقدارهایدرصد، چنانچه 32

از خروجی نمودار  ناشی هایفرضیهنتایج مشخص شده است(. نتایج آزمون  شود )در جدولرد می

 ارائه شده است. 4در جدول  Smart-PLSافزار ساختاری نرم هایمعادله
 ساختاری هایمعادلهفرعی پژوهش با استفاده از  هایفرضیه( خروجی نمودار مسیر 5جدول)

Table (5) output of the path diagram of research sub-hypotheses using 

structural equations 
 مسیر ساختاری

Path Coefficients 

 ضریب مسیر

Original Sample 
 t ضریب 

T Statistics 
 pمعناداری 

P Values 
 22/2سطح 

 درصد
Level 5% 

 مستقیم تأثیرهای

Direct Effects 
 قابلیت های پویا مالی  هایمنبع

Financial resources  Dynamic capabilities 

 تأیید 0.006 2.785 0.177
Supported 

 قابلیت های پویا اطالعاتی  هایمنبع

Information sources  dynamic capabilities 

 تأیید 0.000 6.294 0.438
Supported 

 پویاهای قابلیت ای رابطه هایمنبع

Relational resources  dynamic 

capabilities 

 تأیید 0.019 2.358 0.166
Supported 

 عملکرد صادرات  های پویا قابلیت

Dynamic capabilities  export performance 

 تأیید 0.002 3.124 0.259
Supported 

 عملکرد صادرات مسئولیت اجتماعی 

Social responsibility  export performance 

 تأیید 0.000 4.757 0.390
Supported 

 نامستقیم تأثیرهای

Indirect Effects 
 عملکرد صادرات  های پویا قابلیت مالی  هایمنبع

Financial resources  Dynamic capabilities 

Export performance 

 تأیید 0.047 1.993 0.046
Supported 
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 های ساختاریهای فرعی پژوهش با استفاده از معادلهخروجی نمودار مسیر فرضیه( 5جدول)ادامه 

Table (5) output of the path diagram of research sub-hypotheses using 

structural equations 
 مسیر ساختاری

Path Coefficients 

 ضریب مسیر

Original Sample 
 t ضریب 

T Statistics 
 pمعناداری 

P Values 
 22/2سطح 

 درصد
Level 5% 

عملکرد   های پویا قابلیت اطالعاتی  هایمنبع

 صادرات

Information sources  Dynamic 

capabilities  Export performance 

 تأیید 0.005 2.815 0.114
Supported 

 عملکرد صادرات  های پویا قابلیت ای رابطه هایمنبع

Relational resources  Dynamic 

capabilities  Export performance 

 رد 0.087 1.714 0.043
Rejection 

 گرتعدیل تأثیرهای

Modulating Effects 
عملکرد   مسئولیت اجتماعی های پویا قابلیت

 صادرات

Dynamic capabilities  Social 

responsibility  Export performance 

 رد 0.727 0.350 0.019
Rejection 

                                                                  Source: Research Findings های تحقیق: یافتهمنبع

از پنج  p-valueو همچنین  tشود، با توجه به مقدار آماره مشاهده می 4طور که در جدول همان

ادعای بیان شده برای همه مسیرهای اصلی مورد تأیید قرار گرفت. و در فرضیه مطرح شده، 

 رد شد. گرمستقیم یک مسیر مورد تأیید قرار نگرفته و اثر تعدیلنافرعی از سه اثر  هایفرضی

 گیری و پیشنهادهانتیجه
رد عملکای بر مالی، اطالعاتی و رابطه گانههای سهمنبعهدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر 

راستا  بود. در این های پویا و  تعدیل کننده مسئولیت اجتماعیصادراتی با نقش میانجی قابلیت

پژوهش با استفاده از ادبیات تحقیق و تکیه این مدلی برای توضیح رابطه این متغیرها ارائه شد. 

های یلهین وستراین مفهوم نگاشته شده است که؛ صادرات یکی از متداول برمبنایبر مبانی نظری 

سازد تا از ظرفیت عملیاتی خود در جهت ورود به بازارهای جهانی است که بنگاه ها را قادر می

وری تولید و سود استفاده کرده و در یک بازار جهانی پر رقابت نسبت به بقاء خود افزایش بهره

ی، کشاورز ایهمحصولاطمینان بیشتری داشته باشند. امروزه به دلیل وسعت فزاینده صادرات 

های صادراتی که دارای عملکرد باالتری هستند، اهمیت زیادی به جهت نقش اصلی بنگاه

. همچنین، دارندالمللی و درک پیش زمینه های عملکرد های تجارت بینگیری از فرصتبهره

چون رشد یا سقوط اقتصادی، فزونی  هاییعاملهای کسب و کار که به دلیل بروز پویایی در محیط

به وجود آمده است، قابلیت مدیران  فناورانههای ها و نوآوریو شدت رقابت، جهانی سازی، ادغام
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ای هدر بخش و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. هنگامعالی را در درک به 

شناسی ی نظری، به تبیین روشمعرفی موضوع و بررسی پیشینه پژوهش و مبان برافزونپیشین، 

ژوهش تر نتایج پها پرداخته شد. حال، در این بخش به تحلیل و بررسی دقیقپژوهش و تحلیل داده

یشین پ هاینتایج بررسیبا  بدست آمدهشود و نتایج و بیان چرایی هر یک از نتایج پرداخته می

  شود.مقایسه می

 هاینتایج بررسیهای پویا اشاره دارد که با مالی بر قابلیت هایمنبعبه تأثیر  فرضیه اول

Leonidou et al (2007)  و Morgan et al (2006)دست آمده هنتایج ب برمبنایباشد. راستا میهم

( است 782/5برابر با ) tهای پویا مقدار آماره مالی و قابلیت هایمنبعساختاری بین  هایاز معادله

 سویدار است. از درصد معنی 32بیشتر است، لذا این ضریب در سطح اطمینان  36/3که از عدد 

( است که مقداری مثبت و نشان دهنده رابطه مثبت بین 377/2دیگر مقدار ضریب مسیر )

 دتأکیدر این راستا بنابراین های صادراتی است. های پویا در شرکتمالی و قابلیت هایمنبع

مالی  هایگیریگران به منظور تصمیمگذاران، اعتباردهندگان، کارگذاران و تحلیلسرمایه شودمی

مالی خود به تحصیالت، تجربه، به ویژه استفاده حداکثری  هایمنبعتر بپردازند، در مدیریت درست

نگام ه بایستیذینفعان  دیگرگران و کارکنان در امور صف توجه کنند، به حسابداران، تحلیل

اقتصادی مدیران و  هایگیریها، افزون بر تصمیمرفتار هزینهموثر بر  هایعاملناسایی ش

مانند معیارهای نسبت هزینه عملیاتی به فروش خالص،  هاییعاملهای شخصی آنان، به انگیزه

های عملیاتی، نسبت های عمومی، اداری و فروش، هزینهبهای تمام شده کاالی فروش رفته، هزینه

های صادرات های رشد شرکت توجه کنند. همچنین شرکتها و تعامل بین فرصتاراییگردش د

برای سنجش و مدیریت سرمایه فکری، ضمن  جداگانهکشاورزی با ایجاد واحدهای  هایمحصول

 افزایش به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده، باعث بهبود عملکرد مالی خود نیز شوند.

 هایینتایج بررسهای پویا اشاره دارد که با اطالعاتی بر قابلیت هایمنبعبه تأثیر  فرضیه دوم

Monteiro et al (2017)، Nielsen (2006)  وChien & Tsai (2012) بنابرباشد. راستا میهم 

 های پویا مقدار آمارهاطالعاتی و قابلیت هایمنبعساختاری بین  هایدست آمده از معادلههنتایج ب

t ( است که از عدد 534/6برابر با )درصد  32بیشتر است، لذا این ضریب در سطح اطمینان  36/3

دهنده ( است که مقداری مثبت و نشان418/2دیگر مقدار ضریب مسیر ) سویدار است. از معنی

با  راینبناباطالعاتی و قابلیت های پویا در شرکت های صادراتی است.  هایمنبعرابطه مثبت بین 

 هایجنبهدسترسی به اطالعات به روز از  سازی موجباتفراهمهای پژوهش استناد به یافته
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گیری مدیران و کارکنان را در راستای رشد و تواند کیفیت و اثربخشی فرآیند تصمیممختلف، می

 های فناوری کسب اطالعات موردنیاز را از، از آنجا که توجه به زیرساختباال بردتعالی شرکت 

محیط داخلی و خارجی امکان پذیر می سازد. بدیهی است کسب آگاهی از محیط پیرامون خود 

شود کسب و کار با اطمینان خاطر بیشتر به سوی موفقیت گام بردارد. با توجه به نیازها باعث می

وری و همچنین رشد سریع به باال بردن بازدهی و بهره گرایش آنانهای مشتریان، و خواسته

با ترویج خالقیت و خودکارآمدی کارکنان و نیز  مدیران بایستیها جدید بر مبنای یافته رقیبان

ود در خ رقیبانبر نوآور بودن و کارآفرین شدن، نسبت به  افزونایجاد شبکه ارتباطات اجتماعی 

  تر عمل کنند.ها پیشگامشناسایی فرصت

ارد که با اشاره د های پویا دارندقابلیتای تأثیر مثبتی بر رابطه هایمنبعتأثیر  به فرضیه سوم

و  Dina (2013) ، Otola et al (2013)، Eloranta and Turunen (2015) هاینتایج بررسی

Monteiro et al (2017) ساختاری بین  هایمعادلهدست آمده از هنتایج ب برمبنایخوانی دارد. هم

بیشتر  36/3( است که از عدد 128/5برابر با ) tهای پویا مقدار آماره ای و قابلیترابطه هایمنبع

دیگر مقدار ضریب  سویدار است. از درصد معنی 32است، لذا این ضریب در سطح اطمینان 

ای و رابطه هایمنبعدهنده رابطه مثبت بین ( است که مقداری مثبت و نشان366/2مسیر )

این است که  چه ضرورت داردآنهای پویا در شرکت های صادراتی است. در این راستا قابلیت

 هایگرایشو  سلیقهها، توانند با انجام نظرسنجی برای شناسایی نیازها، خواستهمدیران می

تمایزی فیت مهای رقیب در تالش باشند تا کیهای مورد استفاده در بین شرکتمشتریان و فناوری

نهایت عملکرد خدمات خود ایجاد کرده و در  های خود نسبت به رقیبانبرای خدمات و محصول

اطالعاتی کارآمد، استفاده از وب و دنیای مجازی،  هاینظامرا بهبود بخشند، همچنین استفاده از 

مشتریان و سرعت بخشیدن در این فرآیند منجر به بهبود  نظرهایارتباط مستمر و پیگیری 

ت بعد ارتباطا از طریق گسترش هایشد، و شبکه توزیع مویرگی محصول عملکرد شرکت خواهد

  های بازاریابی برای فروش را فراهم سازند.قابلیت

ناملموس و عملکرد  هایمنبعرابطه بین در  های پویاقابلیتگری به میانجی فرضیه چهارم

 Eisenhardt & Martin (2000)، Fernandes etهای پژوهشنتایج اشاره دارد که با صادرات را 

al (2017) ،Teece et al (1997)  و Khan et al (2019)دست آمده هنتایج ب بنابردارد.  همخوانی

مقدار  مالی و عملکرد صادرات هایمنبعرابطه بین در  های پویاقابلیتساختاری های معادلهاز 

برابر  tمقدار آماره  اطالعاتی و عملکرد صادرات هایمنبعرابطه بین در (؛ 331/3برابر با ) tآماره 
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( 734/3برابر با ) tمقدار آماره  ای و عملکرد صادراترابطه هایمنبعرابطه بین در  ( و832/5با )

 مقدارهایدیگر  سویبیشتر بوده و مسیر سوم کمتر است. از  36/3است که دو مسیر اول از عدد 

( است که در دو مسیر اول مقداری مثبت 241/2( و )334/2(، )246/2ضریب مسیرها به ترتیب )

های پویا در رابطه بین منابع ناملموس و عملکرد صادرات نقش میانجیگری قابلیتو نشان دهنده 

آید از بدست می ه است. از دل این نتایج پیشنهادهاییبوده و در مسیر سوم این نقش تایید نشد

ساختن شرایط خوب و رضایت  فراهم، آنانانسانی، درک متقابل  هایمفهوممدیران باید به  هجمل

بی مناستواند برای مدیران راهکار های دیگری که میجنبهتوجه کنند، یکی از  ءاعضابخش برای 

رائه ا سازوکارهاحرکت کنند یکی از  هادگرگونیو  رقیبانباشد، این است که همیشه جلوتر از 

متنوع، خدمات و سرویس های مختلف است به نوعی که همیشه بتوانند مشتری را  هایمحصول

نوع های متو ارائه محصول دید و نظربازار و بهره گیری از فرصت ها در کسب غافلگیر کنند. رصد 

ل شک جهانندهایی که در فاز تر پیرویتواند کمک کننده باشد به ویژه رصد بازار جهانی و می

  .امکان پذیر است گرفته و ترویج آن در ایران

ملکرد های پویا و عقابلیتگری مسئولیت اجتماعی در رابطه بین به نقش تعدیل فرضیه پنجم

 Sadeghi(؛ 2019) Zinali et al(؛ 2021) Shah Hosseiniهای صادرات اشاره دارد که با پژوهش

et al (2021 و )HajiAlizadeh et al (2019 که در پژوهش خود به تأیید نقش مسئولیت )

 ساختاری هایمعادلهدست آمده از هنتایج ب بنابراجتماعی بر عملکرد پرداختند همراستا نبود. 

( 122/2برابر با ) tمقدار آماره  های پویا و عملکرد صادراتمسئولیت اجتماعی در رابطه بین قابلیت

 دار نبودهدرصد معنی 32کمتر است، لذا این ضریب در سطح اطمینان  36/3است که از عدد 

کننده تعدیلدهنده نقش ( است که نشان233/2دیگر مقدار ضریب مسیر ) سوی. از است

ر این راستا د بنابراینمسئولیت اجتماعی در رابطه بین قابلیت های پویا و عملکرد صادرات نیست. 

را در چشم انداز، مسئولیت اجتماعی  شودتأکید میکشاورزی  هایمحصولهای صادرات به شرکت

ت های خود اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالی های خود ببینند؛ اثرهایمأموریت و هدف

های آموزشی آشناسازی با مفهوم مسئولیت اجتماعی را برای ؛ برنامهکنندرا برای ذینفعان روشن 

؛ مسئولیت پذیری اجتماعی را در شرکت های خود کنندای برگزار صورت دورههکارکنان خود ب

عمال ااد افر ؛ در استخدام نیروی کار، از نظر جنسیت، نژاد و... تبعیضی بینکنندفرهنگ سازی 

ه ؛ با توجکنندزنجیره عرضه رعایت  همه؛ اخالق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در نکنند

ه به ؛ با توجسازندکشور، فرصت اشتغال نیروی جوان و تحصیل کرده را فراهم  کنونیبه شرایط 



 

 

 

 

 

 

 43مدل ساختاری تاثیر پذیری...

فاده ستنوع بنگاه تا حد امکان از مواد قابل بازیافت و تجدیدپذیر در بخش های مختلف شرکت ا

وان مثال به عن کنند؛ فعالیت های دوستداران محیط زیستی را در شرکت و بنگاه خود ترویج کنند

صرفه جویی در مصرف برق، صرفه جویی در مصرف آب، تولید زباله کمتر و...؛ فرصت اشتغال 

خود، های همه فعالیتگروه های خاص ناشنوایان و... را در شرکت و بنگاه خود فراهم آورند و در 

  جامعه محلی را در نظر داشته باشند.  سودمندی

 یرزهایی روبه رو است و این پژوهش از این اصل مستثنا نبوده است. در هر پژوهشی با محدودیت

با توجه به اینکه مدیران شرکت ها عالقه چندانی از خود برای  شود:ها اشاره میبه این محدودیت

حاضر به تکمیل آن  چندیها و مراجعه های با پیگیریدانند و تکمیل پرسشنامه نشان نمی

تأثیر گذاشته باشد. بنابراین تعمیم نتایج  هاپرسشبه  آنانهای شدند، ممکن است در پاسخمی

همچنین در مورد جامعه آماری به دلیل محدودیت زمانی و وجود  باید با احتیاط صورت گیرد.

و اشتیاق  گرایشی از مدیران و کارشناسان شرکت، ها، برخآوری دادهگردبیماری کرونا در طول 

اند را بدون پاسخ باقی م هاپرسشبرخی از  ها را نداشتند و گاهیپرسشپاسخگویی به  برایکافی 

 گردآوریمحدودیت بعدی مربوط به نوع  شده است. یکه این خود سبب کاهش نمونه آمار

 ترتردهگسبینی آینده نیاز به انجام کار اطالعات است که مربوط به زمان خاصی است و برای پیش

 در نهایتو  موثر بر عملکرد صادراتی شرکت وجود دارد. هایعاملبین  هایرابطهدر تحلیل 

نمونه  هایشرکت دفترهایگستردگی و پراکندگی و تمرکز نداشتن  زمینههایی نیز در محدودیت

کند. و همچنین در زمینه هزینه میگیر و پراطالعات را وقت گردآوریمورد نظر باشد که امر 

فرهنگ نادرست حاکم، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد  نیز گاهیدسترسی به اطالعات 

 موجب خودداری از پاسخگویی شده باشد.شده است و 
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Extended Abstract 

Introduction 

The agricultural sector is one of the important economic sectors, and the study 

of the relationship between export and economic growth in this sector is very 

important. What is important among these is to examine the factors affecting 

exports and determine the important variables and then make appropriate 

policies based on the results obtained from the research and development of 

agricultural exports. This research has been done in order to investigate the 

effect of intangible resources on dynamic capabilities and its effect on the 

export performance of agricultural products with the moderating role of social 

responsibility. 

Materials and Methode 

The statistical population of this research is the exporters of agricultural 

products of East Azerbaijan Province. The number of members of the 

statistical population of the research is estimated to be 337 people, using 

Cochran's formula and available sampling method, 161 questionnaires were 

completed by exporters of agricultural products. Then, the data of these 

questionnaires were extracted and analyzed using spss software, partial least 

squares method, and SmartPLS software. were analyzed. 

Results and discussion 

Examining the results of this research showed that financial sources, 

information sources and relational sources have a positive and significant 

effect on dynamic capabilities and dynamic capabilities and social 

responsibility on export performance directly. Also, the results indicate the 

mediating role of dynamic capabilities in the effect of financial resources, 

information resources, except relational resources on export performance. 
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And finally, social responsibility did not play a moderating role in the 

relationship between dynamic capabilities and export performance. 

Suggestion 

Therefore, it is suggested to exporters of agricultural products to use their 

financial, informational and relational resources to improve their dynamic 

capabilities and sound performance and to create a competitive advantage in 

their organization with the spread of social responsibility. 
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