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 چکیده
و آنها  هر کشوري با شروع مبادله بین المللی و صادرات می تواند عوامل تولید خود را در تولید محصوالتی جدید بكار برد که بازده بیشتري دارند

کند. مؤسسات اقتصادي با دسترسی به بازارهاي خارجی، رشد بیشتري پیدا کرده و محصوالت خود را با  را با محصوالت دیگر کشورها مبادله

بنابراین شناسایی عواملی که ورود موفق از یک سو و عملكرد صادراتی از سوي دیگر را  .کیفیت بهتري به بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند

بر عملكرد  یتدامنه صادرابررسی تأثیر  "تر نماید، ضرورت دارد. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر براي بنگاه هاي اقتصادي ساده تر و موفق 

فعال  يدر  شرکتها یبخش نیاهداف ب ییو همراستا ی، اشتراک اطالعات صادرات یبازار صادرات يها ییایپو لگریبا توجه به نقش  تعد یصادرات

بوده است. در فرضیه هاي تحقیق به بررسی اثر مستقیم دامنه )پراکندگی( صادراتی بر عملكرد  "یو بهداشت ندهیدر عرصه صادرات مواد شو

ت. صادراتی و اثر تعدیلگر پویایی بازار صادرات، اشتراک اطالعات صادراتی و همراستایی اهداف بین بخشی بر عملكرد صادراتی پرداخته شده اس

تشكیل داده اند تهران و کارکنان کلیه شرکتهاي صادراتی مواد شوینده و بهداشتی در استان مدیران، کارشناسان جامعه آماري تحقیق را کلیه 

سوال پاسخ داده اند. براي آزمون فرضیات تحقیق از روش مدلیابی معادالت ساختاري  25نفري به پرسشنامه تحقیق با  248که در یک نمونه 

 77دامنه صادراتی بر عملكرد صادراتی داراي تأثیر معنادار به میزان نتایج تحقیق نشان داده است استفاده شده است. Amos 23 با نرم افزار

درصد، و همراستایی  20درصد داشته است، پویایی بازار صادراتی داراي نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه صادراتی بر عملكرد صادراتی به میزان 

درصد بوده است. ولی اشتراک اطالعات  86ر دامنه صادراتی بر عملكرد صادراتی به میزان اهداف بین بخشی داراي نقش تعدیلگر در تأثی

 صادراتی داراي نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه صادراتی بر عملكرد صادراتی نبوده است.

 

 

 همراستایی اهداف بین بخشی. دامنه)پراکندگی( صادراتی، عملكرد صادراتی، پویایی بازار صادرات، اشتراک اطالعات صادراتی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

  امروزه فعالیت شرکتها در بازارهاي خارجی و ارائه محصوالت منحصر به فرد و نوین به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی محسوب

داخلی یا خارجی بازارهاي دلخواه  درنفوذ  بنگاه اقتصادي براي افزایشهاي منحصر به فرد یک اي از تواناییمجموعه مزیت رقابتیمی گردد. 

کسب این تواناییها در عرصه بازارهاي بین المللی از توجه بیشتري برخوردار آورد. فراهم می کسب و کار برتري بر رقبا را براي آن واحد است که 

هاي خارجی که هم با نیاز بازار  نندا کپید خود ي قوت در داخل بنگاه اقتصاديند یک نقطهنبتوا مدیران کسب و کارهازمانی که است، چرا که 

دست پیدا کرده در این بازارها توان گفت که به یک مزیب رقابتی کند، میایجاد ها براي آنها بازاراین همخوانی دارد و هم یک برتري نسبی در 

ند عملكرد شرکتها در بازارهاي خارجی را (. بنابراین توجه به هر دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی که بتوا1383، 1ند)پورترا

 بررسی تأثیر"در این راستا، در این پژوهش سعی بر  ربی و کاربردي بسیار اهمیت دارد.دستخوش تغییر سازد، در رویكردهاي تحقیقاتی تج

 نیاهداف ب ییو همراستا یصادرات ، اشتراک اطالعاتیبازار صادرات يها ییایپو لگریبا توجه به نقش  تعد یبر عملكرد صادرات یدامنه صادرات

    بوده است. "یو بهداشت ندهیفعال در عرصه صادرات مواد شو يدر  شرکتها یبخش

 

  مبانی نظری-2

 بازاریابی بین المللی -2-1

جریان کاالها و خدمات هاي کسب و کار به منظور برنامه ریزي، قیمت گذاري، ارتقا، هدایت بازاریابی بین المللی عبارت است از عملكرد فعالیت

براي مشتریان یا مصرف کنندگان در بیش از یک کشور به خاطر کسب سود. تنها تفاوت این نوع بازاریابی با بازاریابی داخلی این است که 

، 2گردد)کاتئورا و گراهاممیپذیرد و همین تفاوت باعث پیچیدگی و تنوع عملیات بازاریابی لی در بیش از یک کشور انجام میبازاریابی بین المل

1383 .)  

به بازارها و سرعت مورد نیاز جهت انجام  خود را محدود به هزینه هاي آوردن کاالهاکسب و کارها در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که 

به نظر می رسد که  ،ز و حرفه اي شده استمتمرک ه طور فزاینده اي پویا،بزمانی که رقابت  .ندبه رقبایی موثر تبدیل شو است بلكه نیازکنند، 

اما باید متوجه ، تمرکز بر محصوالت و تمرکز بر مشتري را تعقیب می کند ،تمرکز بر رقبا عملیات بازاریابی همچنان رویكردهاي تمرکز بر بازار،

، 3)استنلی و پالیوودا پایین پذیرفته است که کیفیت را در راستاي هزینه هاي شوددر بازارهایی فعالیت  قصد بر آن است که که امروزه ود ب

1999.) 

 عملکرد صادراتی -2-2
میزان موفقیت یک شرکت در  عملكرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد.

غیرمالی و مرکب وجود  سه معیار مختلف مالی ، عملكرد صادراتی ،براي سنجش  امر صادرات را می توان با عملكرد صادراتی آن ارزیابی نمود.

دستیابی به اهداف از جمله معیارهاي  رضایت، سود و رشد از جمله معیارهاي مالی و معیارهایی نظیر موفقیت ، معیارهایی چون فروش، دارد.

 .هاي عملكردي بنا شده اندمعیارهاي مرکب نیز بر اساس انواع متنوعی از معیار غیرمالی به شمار می آیند.

                                                           
1 Porter  
2 Katheura and Graham 
3 Stanley and Paleywouda 
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 پویایی بازار صادراتی -2-3

بینی آیـنده بازار، سرعت تغییر تغییر عوامل حاکم بر بازار از قبیل نیاز مشتریان، عدم قابلیت پیـش و سرعت تعداد به بازار پویاییبه طورکلی 

رقبا،  و شدت تغییر و شدت رقابت حاکم بر آن است. هرچه تعداد سازي برند نیز متأثر از شرایط بازارعوامل فـناورانه و ... داللت دارد. جـایگاه

برند و ها خـواسته و نـاخواسته به اهمیت متمایزسازي خـویش از سـایرین پی میتنوع محصول و پراکندگی نیاز مشتریان بیشتر باشد، شرکت

ر باید ها به این نكته پی ببرند که جهت حفظ و بقاي خود در بازاشود شرکتوجـود بـازار پویا مـوجب می کنند. به آن تالش می دستیابی جهت

 د.خویش را معرفی، تقویت و از سایر رقبا متمایز کنن برند دائم تالش کـنند تا طور به

 پراکندگی یا دامنه بازار صادراتی -2-4

( مفهوم پراکندگی یا دامنه صادراتی را توزیع حوزه هاي قدرتی مختلف  2002) 4اشاره شد، کرومر و همكارانهمانطور که در بخشهاي پیشین 

سازمان  بر تصمیمات صادراتی  و بازاریابی خارجی ) به عنوان مثال، قیمت گذاري، توسعه محصول جدید، رضایت مشتري و خدمات،  تبلیغات 

تعریف  "مه گروههاي ایجاد کننده قدرت در امر صادرات و بازاریابی خارجیدرجه انسجام در نفوذ ه"و ...( عنوان کرده اند و  آن را به عنوان 

کرده اند. نكته مهم آن است که  همانطور که در باال توضیح داده شد، پراکندگی صادرات به منزله جلوه اي از ابعاد مهم تصمیم گیري در 

راتبی  و سیاسی و رفتارهاي جانبی  براي اتخاذ تصمیمات صحیح در شرکتهاي بین المللی براي تمرکز زدایی و اجتناب از  ارتباطات سلسله م

 .( که می تواند عملكرد صادراتی شرکتها را متاثر سازد 2011، 5امر صادرات است ) دیمیتراتوس و همكاران

 اشتراک اطالعات در بازارهای صادراتی -2-5
 روز اهمیت نمایند، می ایفا جهانی اقتصاد معادالت در اي عمده نقش که ملیتی چند هاي شرکت ظهور و تجارت افزایش به رو شدن جهانی

 برخی . است شده منجر موضوع این با ارتباط در اخیر هاي سال در زیادي هاي پژوهش به و داده نشان را صادراتی بازار اطالعات از استفاده افزون

 استفاده پذیر امكان هاي اولویت بر برخی و (،1997، 6لئونیدو و کاتسیكیز اند ) کرده تمرکز صادراتی اطالعات منابع بر عمده طور به ها پژوهش

 هاي زمینه در بازار اطالعات کاربرد بر زیادي حد تا را خود مطالعه اخیر هاي پژوهش (. 2001، 7اند) الو و موهر شده متمرکز اطالعات کاربرد و

 تأثیر و صادراتی اطالعات کاربرد مقیاسهاي و ابعاد ، (1996دایمونتوپولوس و سوچون، )  صادراتی اطالعات کسب هايشیوه نظیر صادراتی،

 (. 2003، 8اند) کاتسیكی و اسكارمیز نموده متمرکز صادراتی عملكرد بر اطالعات کاربرد

 روش پژوهش-3

و از حیث جمع آوري اطالعات  پیمایشی است -همبستگیاز حیث ماهیت   . همچنین این تحقیق استبوده  کاربردياین پژوهش از  نظر هدف 

  توصیفی است.

 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری -3-1

جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد یا واحدها یا رویدادهاي مد نظر  و مورد عالقه پژوهشگر  که داراي حداقل یک صفت مشترک 

جامعه آماري این تحقیق را کلیه مدیران ، کارشناسان و کارکنان  کلیه شرکتهاي صادراتی مواد شوینده و  (.1386باشند) دانائی فرد و همكاران، 

شرکت و تعداد مدیران ارشد و کارشناسان   55که بر اساس استعالم صورت گرفته، تعداد این شرکتها تشكیل داده اند تهران بهداشتی در استان 

 ت.  نفر  بوده اس 700آنها حدود  

به این صورت کلیه افراد نامبرده در پاسخگویی به سواالت به صورت نمونه گیري تصادفی ساده بوده است. روش نمونه گیري در این تحقیق، 

 پرسشنامه تحقیق از شانس مساوي برخوردارند. براي تعیین حجم نمونه از روش شارل کوکران به صورت زیر استفاده شده است:  

                                                           
4 Krohmer et al 
5 Dimitratos et al. 
6 Leonidou  and Katsikeas 
7 Low  and Mohr 
8 Katsikea  and  Skarmeas 
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                                      (                                                                                                      1) فرمول                         

 در این فرمول:

 معهحجم جا N= 

 حجم نمونه n = 

 96/1Z= 

  سطح اطمینان و میزان خطاp=50 , q= 50 

  :05/0مقدار خطاd= 

 .نفر می باشد 248درصد، براي جامعه نفري،  95بر اساس این فرمول تعداد نمونه با سطح اطمینان 

ري بر همچنین،  با توجه به اینكه در این تحقیق از روش معادالت ساختاري براي آزمون فرضیه ها بهره برده شده است، بنابراین تعداد نمونه آما

(. از آنجاییكه تعداد سواالت 1391برابر گویه هاي متغیرها در  پرسشنامه تحقیق باشد) هومن،  15تا  5 طبق اصل کفایت نمونه، باید  بین

نفر باشد.   345تا  115گویه بوده است، بنابراین باید تعداد نمونه آماري بین  23گانه  اصلی،  5پرسشنامه هاي این تحقیق براي متغیرهاي 

نمونه این تحقیق محاسبه شده است، به خوبی اصل کفایت تعداد نمونه آماري براي این تحقیق را نیز  که به عنوان تعداد 248بنابراین عدد 

 پوشش داده است.

 روش  و ابزار گردآوری اطالعات -3-2
انجام گرفته در  هاي در این پژوهش از روش کتابخانه اي براي گردآوري اطالعات در زمینه  ادبیات پژوهش و مبانی نظري و نیز  پیشینه پژوهش

، لذا ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه این تحقیق یک تحقیق پیمایشی است هاي مرتبط با پژوهش استفاده شده است. از آنجا کهزمینه

 . ( اقتباس شده است2016استاندارد بوده است که سواالت آن از تحقیق )گنیزي و همكاران، 

 پایایی ابزار  گردآوری اطالعات-3-2-1

 (.1387اند) ساروخانی، شدهها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه ظور از روایی یک پرسشنامه، میزان دقت شاخصمن

. جهت اندازه گیري روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی محتوایی به هاي مختلفی وجود داردسشنامه روشبراي بدست آوردن اعتبار یک پر

 بهره برده شده است.  C.V.Rروش 

 هدف پژوهش، و گیري اندازه ابزار محتواي هماهنگی میزان مورد در متخصصان نظر از محتوایی روایی ارزیابی این روش تعیین روایی، براي

 می شود. گرفته نظر در کمی و کیفی روش دو منظور این شود . براي می استفاده

  پایایی ابزار گردآوری اطالعات -3-2-2
در این تحقیق  از ضریب آلفاي کرونباخ جهت سنجش پایایی استفاده شده است، چرا که در تحقیقات پیمایشی معموال از این روش بیش از 

ابزار است. همچنین دیگر روشهاي پایایی سنجی بهره برده می شود و در عین حال ساده ترین و قابل تفسیر ترین روش براي سنجش پایایی 

به معناي این است که تا چه حدي تمام اجزا در یک آزمون، یک مفهوم یكسان ، کندگیري میرا اندازهمتغیرها زگاري درونی ساچون این ضریب 

 .دهنده ارتباط درونی این اجزا استرا بیان کرده و نشان

 روش تجزیه و تحلیل داده ها -3-3
ها و انحراف معیارها در دست آوردن میانگینابتدا از آمار توصیفی براي به، هاي بدست آمدهجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش جهت سنجش و ت

ها و نمودار ستونی در طیف پنج تایی لیكرت، با استفاده از نرم هاي داده شده به هر یک از سوالهر سوال از پرسشنامه و توزیع فراوانی پاسخ
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استفاده شده  amosمون فرضیه ها از مدلیابی معادالت ساختاري با نرم افزار استفاده شده است.  در بخش آمار استنباطی جهت آز spss افزار

 است. 

 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش-4

 آمار توصیفی  -4-1

، توصیف و آگاهی از ویژگی ها و خصوصیات صفات افراد مورد مطالعه تحقیق و آشنایی با تغییرات ین گام در تجزیه و تحلیل داده هااول

لیدي در نمونه مورد بررسی می باشد. هدف تحلیل توصیفی در این تحقیق آن است که امكان مطالعه پاسخگویان مورد مطالعه از متغیرهاي ک

حیث متغیرهایی چون تحصیالت, جنسیت و ... فراهم گردد تا با اطالع از وضعیت این فاکتورها بتوان نتیجه گیري مستندتري در بخش نتایج 

 داشت.

 صیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیقبررسی تو -4-1-1

 درصد تشكیل داده اند.  9/56بیشترین افراد نمونه آماري تحقیق را از حیث تحصیالت،  افراد با تحصیالت کارشناسی با 

 

 بررسی توصیفی  تحصیالت  نمونه آماری 1 جدول

 درصد فراوانی تحصیالت

 9/12 32 دیپلم و فوق دیپلم

 9/56 141 کارشناسی

 2/30 75 کارشناسی ارشد و باالتر

 100 248 مجموع

 منبع: یافته هاي  تحقیق

 درصد تشكیل داده اند. 44سال با  10بیشترین افراد نمونه آماري تحقیق را از حیث سابقه شغلی، افراد داراي سابقه باالي 

 

 بررسی توصیفی سابقه شغلی نمونه آماری  2جدول 

 درصد فراوانی  سابقه شغلی

 7/11 29 سال 2کمتر از 

 7/13 34 سال 5تا  2بین 

 6/30 76 سال 10تا  6بین 

 44 109 سال 10باالتر از 

 100 248 مجموع

 منبع: یافته هاي  تحقیق

 

 های مربوط به متغیرهای کلیدی در پرسشنامه تحلیل توصیفی داده -4-1-2

سوال   23نفر نمونه آماري تحقیق، به   248نتایج  تحلیل توصیفی سواالت متغیرهاي تحقیق در پرسشنامه نشان می دهد در وهله اول هر 

بی پاسخ نماینده است. در درجه بعدي توجه به میزان  تحقیق در مورد متغیرهاي اصلی، پاسخ گفته و هیچ سوالی از سوي هیچ پاسخ دهنده اي

وجود داشته است  "بسیار موافقم"تا  "بسیار مخالفم"گونه نظر  5کمینه و بیشینه پاسخها نشان می دهد که در اکثریت سواالت پرسشنامه، هر 

نداده اند، بنابراین کمترین میزان پاسخ،  "ی مخالفمخیل"هیچ یک از افراد به این سواالت پاسخ ، 23، 17الت ، اما در برخی سواالت مانند سوا

 بوده است.  "مخالفم"
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 5در سه ستون بعدي جدول، آماره هاي توصیفی آورده شده است. میانگین یک شاخص آمار توصیفی مرکزي است. با توجه به اینكه پاسخهاي 

است. هر چقدر میزان میانگین اعالم  3میانگین پاسخ به هر سوال عدد ارزشگذاري شده اند، بنابراین  5تا  1گانه به هر سوال در این تحقیق از 

دهنده اتفاق نظر بیشتر نمونه آماري تحقیق در مورد  آن سوال بوده است. به عنوان مثال در  باشد، نشان 3شده براي تک تک سواالت باالتر از 

هم بیشتر بوده و افراد به همین میزان  09/1انگین جامعه به میزان پاسخها از میاعالم شده و نشان می دهد   09/4 میزان میانگین 23سوال 

پاسخها از میانگین جامعه اعالم شده است که نشان می دهد  23/2، میزان میانگین  15اتفاق نظر در مورد آن سوال داشته اند. اما در سوال 

 ال به میزان قابل توجهی وجود داشته است. کمتر بوده است و اختالف نظر بیشتري در میان نمونه آماري در مودر این سو

دو شاخص دیگر انحراف معیار و واریانس هستند که شاخصهاي پراکندگی یا اختالف نظرهاي افراد پاسخگو در مورد تک تک سواالت بوده است 

دهنده اختالف نظر کمتر افراد پاسخ  ) واریانس مجذور انحراف معیار است(.  هر چقدر میزان انحراف معیار در مورد هر سوال کمتر باشد، نشان

است که میزان باالیی براي انحراف  031/1، 10دهنده در مورد آن سوال می باشد. به طور مثال میزان انحراف معیار اعالم شده براي سوال 

بوده است و میزان  1االت زیر معیار است و نشان می دهد اختالف نظرها در مورد آن سوال زیاد بوده است، اما میزان انحراف معیار بقیه سو

 بوده است که میزان پایینی است.    693/0داراي انحراف معیار  23پراکندگی چندانی محسوب نمی گردد و حتی سوال 

 

 آزمون همبستگی متغیرهای مکنون تحقیق -4-2

 ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق را نشان داده است: نتایج   3جدول 

 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق نتایج 3 جدول  

 5 4 3 2 1 متغیرهاي مكنون 

 - - - - - دامنه صادراتی 1

 - - - - 526/0 پویایی بازار صادراتی 2

به اشتراک گذاري  3

 اطالعات صادراتی

399/0 727/0 - - - 

همراستایی اهداف بین  4

 بخشی

429/0 342/0 319/0 - - 

 - 694/0 275/0 299/0 396/0 عملكرد صادراتی 5

 منبع: یافته هاي تحقیق

 

شود بین متغیرهاي مورد بحث پژوهش حاضر به دلیل وجود تمامی ضرایب همبستگی دو بدویی مشاهده می 3شماره همانطور که در جدول 

هاي مورد بنابراین دادههمبستگی در حد معقولی بوده است. ، بنابراین  همخطی باالیی یافت نشده و میزان  9/0متغیرهاي تحقیق به میزان زیر 

 تحقیق ارزش الزم را براي انجام تحقیق داشته اند.  

 بررسی نرمال بودن نمونه آماری -4-3

ها در براي انجام معادالت ساختاري به شیوه پارامتریک، پیش فرض نرمال بودن داده ها و متغیرها الزم است. براي سنجش نرمال بودن داده 

 بهره برده شده است. 10کشیدگی -و آزمون چولگی  9این تحقیق از شاخص مردیا

                                                           
9 Merdia 
10  Skewness-  kurtosis 
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 آزمون شاخص نرمال بودن چند متغیره یا مردیا برای متغیرهای مکنون تحقیق -4-3-1

 براي متغیرهاي مكنون تحقیق را نشان داده است: ) نرمال بودن چند متغیره( نتایج آزمون  شاخص مردیا  4جدول 

  

 برای متغیرهای مکنون ) نرمال بودن چند متغیره( :  شاخص مردیا 4جدول 

 شاخص مردیا متغیرها 

296/2 دامنه صادراتی  

300/2 پویایی بازار صادراتی  

به اشتراک گذاري 

 اطالعات صادراتی
361/2  

همراستایی اهداف بین 

 بخشی
523/2  

098/2 عملكرد صادراتی  

 منبع: یافته هاي تحقیق

متغیر   5کمتر است، لذا  58/2ان استاندارد یعنی براي هر متغیر از میز "ضریب مردیا"همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود قدر مطلق 

 هستند.مكنون پژوهش داراي توزیع نرمال چند متغیره 

 

 برای بررسی نرمال بودن توزیع سواالت 11کشیدگی –آزمون چولگی  -4-3-2
باشد. براي یک توزیع کامالً متقارن چولگی صفر و براي یک توزیع نامتقارن با کشیدگی معیاري از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می 12چولگی 

نشان  13به سمت مقادیر باالتر چولگی مثبت و براي توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچكتر مقدار چولگی منفی است. کشیدگی

به عبارت دیگر کشیدگی معیاري از بلندي منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی براي توزیع نرمال . یک توزیع استدهنده ارتفاع 

می باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال  3برابر 

 باشد. -1و   1مورد میزان چولگی و کشیدگی مجاز براي نرمال بودن سواالت، باید میزان هر دو آماره بین براي قضاوت در  .است

 کشیدگی –نتایج آزمون چولگی  5 جدول

 کشیدگی چولگی سواالت کشیدگی چولگی سواالت 

1 .315 -.489 13 .737 .058 

2 .132 -.746 14 .934 .032 

3 .302 -.351 15 .821 .378 

4 -.207 -.848 16 .913 .852 

5 -.134 -.987 17 -.702 .829 

6 -.137 -.946 18 -.767 .363 

7 -.005 -.715 19 -.598 .832 

8 .178 -.954 20 -.593 .052 

                                                           
11 Skewness-  kurtosis 
12 Skewness  
13 kurtosis 
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 کشیدگی چولگی سواالت کشیدگی چولگی سواالت 

9 -.444 -.774 21 -.562 .971 

10 .397 -.493 22 -.940 .164 

11 .235 -.992 23 
-.346 -.147 

12 .966 .503 

 

قرار دارد، لذا توزیع داده ها در  1تا  1-با توجه به جدول فوق،  با توجه به اینكه میزان چولگی و کشیدگی همه سواالت در حد استاندارد  بازه 

مورد هر سوال در این تحقیق به صورت نرمال بوده است و پیش شرط نرمال بودن داده ها در هر سوال هم براي انجام معادالت ساختاري به 

 یوه پارامتریک  برقرار بوده است. ش

 تحلیل فرضیه های تحقیق با مدلیابی معادالت ساختاری -4-4

ابتدا باید گفت که در این مدل براي  درانجام  تجریه و تحلیل آماري در این تحقیق از مدل معادالت ساختاري بهره برده شده است. به منظور  

 نرم افزار، متغیرهاي تحقیق به ترتیب زیر نامگذاري شده اند:سهولت شناسایی متغیرها در مدل ساختاري در 

 

 نامگذاری متغیرها در مدل ساختاری تحقیق 6 جدول

 نام گذاري در نرم افزار متغیر

 A دامنه صادراتی

 B پویایی بازار صادراتی

 C به اشتراک گذاري اطالعات صادراتی

 D همراستایی اهداف بین بخشی

 E عملكرد صادراتی

 تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه جهت متغیرهای آشکار ) مشاهده شده( -4-4-1
سی رهاست. این روش به برتحلیل عاملی نامی عمومی است براي برخی از روشهاي آماري چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن داده

 کند.ها را در قالب عاملهاي عمومی محدودي دسته بندي کرده و تبیین میهمبستگی درونی تعداد زیادي متغیرها می پردازد و در نهایت آن

 نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرهای مشاهده پذیر تحقیق 7 جدول

 
متغیر 

 مكنون

متغیرهاي 

 مشاهده پذیر

 C.Rآماره 

 ) نسبت بحرانی(

 سطح اطمینان بار عاملی

) سطح معنی 

 داري(

 تایید / عدم تایید عامل

دامنه 

 صادراتی

 

 تایید عامل 000/0 684/0 287/11 1

 تایید عامل 000/0 854/0 265/15 2

 تایید عامل 000/0 773/0 422/13 3

 تایید عامل 000/0 804/0 136/14 4

 تایید عامل 000/0 789/0 344/19 5

 تایید عامل 000/0 813/0 متغیر مالک 6

 تایید عامل 000/0 677/0 332/11 7
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 تایید عامل 000/0 581/0 279/4 8

پویایی بازار 

 صادراتی

 تایید عامل 000/0 530/0 921/4 1

 تایید عامل 000/0 572/0 037/4 2

 تایید عامل 000/0 521/0 348/6 3

 تایید عامل 000/0 821/0 متغیر مالک 4

به اشتراک 

گذاري 

اطالعات 

 صادراتی

 عاملتایید  000/0 860/0 متغیر مالک 1

 تایید عامل 000/0 895/0 019/19 2

 تایید عامل 000/0 896/0 058/18 3

 تایید عامل 000/0 852/0 805/17 4

همراستایی 

اهداف بین 

 بخشی

 تایید عامل 000/0 812/0 571/21 1

 تایید عامل 000/0 885/0 429/17 2

 تایید عامل 000/0 908/0 متغیر مالک 3

عملكرد 

 صادراتی

 تایید عامل 000/0 928/0 متغیر مالک 1

 تایید عامل 000/0 826/0 088/19 2

 تایید عامل 000/0 777/0 776/16 3

 تایید عامل 000/0 706/0 100/14 4

 

براي  همه متغیرهاي آشكار در همه متغیرهاي مكنون برونزا ،  ) نسبت بحرانی( C.Rمشاهده می شود،  مقدار آماره  7همانطور که در جدول 

،  و نیز دارا  05/0( محاسبه شده کمتر از sig، و سطح اطمینان )96/1باالتر از مقدار استاندارد  ) نسبت بحرانی( C.Rبه دلیل دارا بودن آماره 

شند و بنابراین تمامی سواالت در ترکیب اصلی پرسشنامه براي انجام درصد معتبر می با 95، با سطح اطمینان 5/0بودن بارهاي عاملی باالتر از 

 آزمون فرضیات باقی مانده اند. 
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 آورده شده است: 1در شكل  amosخروجی نرم افزار در مورد تحلیل عاملی تاییدي از نرم افزار 

 
 خروجی نرم افزار در مورد تحلیل عاملی تاییدی 1 شکل

 

 رسم مدل ساختاری تحقیق -4-4-2

فرضیه   4فرضیه از  3متغیر تعدیلگر بوده است و  3براي آزمون فرضیات تحقیق با مدلیابی معادالت ساختاري، از آنجایی که مدل تحقیق داراي 

گرفتن متغیرهاي تعدیل تحقیق در زمینه تأثیر متغیرهاي تعدیلگر در رابطه بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته بوده است، قاعده در نظر 

براي معادالت ساختاري آن است که اثر آنها با اثر متغیرهاي مستقل در هم ضرب شده و سپس به عنوان یک  متغیر واحد ، براي سنجش تأثیر 

 غیر وابسته در نظر گرفته می شود.بر مت

متغیرهاي مكنون در معادالت ساختاري داراي تعدادي سوال بنابراین چون براي عمل دو ضرب، باید دو عدد واحد داشته باشیم، ولی هر یک از  

گین یا متغیر آشكار هستند، بنابراین ابتدا با تكیه بر شاخص مرکزي میانگین حسابی، تمامی داده هاي مربوط به سواالت هر متغیر مكنون، میان

 "، و نیز متغیرهاي تعدیلگر "عملكرد صادراتی "و  "راتیدامنه صاد"حسابی گرفته شده و بنابراین هر یک از متغیرهاي مستقل و وابسته یعنی 

به یک عدد تبدیل شده اند. سپس با  "همراستایی اهداف بین بخشی "، و  "به اشتراک گذاري اطالعات صادراتی "،  "پویایی بازار صادراتی

( ، این 4الی  2وابسته سنجیده اند ) فرضیه هاي  ضرب این دو عدد در هم براي هر یک از فرضیه هایی که رابطه متغیرهاي تعدیل را با متغیر

 آورده شده است. 2عدد در معادالت ساختاري لحاظ شده است و نتایج آن در شكل 
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 خروجی کلی نرم افزار در مورد مدل ساختاری تحقیق   2 شکل

 ارزیابی مدل به وسیله شاخصهای برازش  -4-4-3

انواع شاخص هاي برازش در معادالت ساختاري، به سه دسته شاخص هاي برازش مطلق،  شاخص هاي برازش تطبیقی و شاخص هاي برازش 

 مقتصد تقسیم می شوند.  

 شاخص های برازش مطلق -4-4-3-1

شاخص هاي برازش مطلق شاخص هایی هستند که بر مبناي تفاوت واریانس ها و کواریانس هاي مشاهده شده از یک طرف و واریانس ها و  

( کواریانس هاي پیش بینی شده بر مبناي پارامترهاي مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادي باال)نزدیک به مدل استقالل

 نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می باشد. پایین)نزدیک به مدل اشباع شده( و کاي اسكوئر

 

 محاسبات شاخصهای برازش مطلق 8 جدول

 تفسیر نتیجه مقدار محاسبه شده مالک اختصار نام انگلیسی نام فارسی

کمتر از سه برابر  Chi-Square CMIN خی دو -کاي اسكوئر

 درجه آزادي

 215درجه آزادي: 

 مقدار کاي اسكوار:

064/512 

 تایید برازش

شاخص نیكویی 

 برازش

Goodness-of-

Fit Index 

GFI  تایید برازش 909/0 9/0باالتر از 

شاخص نیكویی 

 برازش اصالح شده

Adjusted 

Goodness-of-

Fit Index 

AGFI  تایید برازش 919/0 9/0باالتر از 

ریشه میانگین 

 مربعات باقیمانده

Root Mean 

Squared 

Residual 

RMR  هر چه به صفر

 نزدیكتر بهتر

 تایید برازش 061/0

  
در محدوده قابل قبول قرار دارند  ش مطلق مدل ساختاري توسعه یافته،همانطور که مشاهده می شود بر طبق جدول فوق، همه شاخصهاي براز

 و بنابراین برازش مدل ساختاري تحقیق تایید می شود.
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 شاخص های برازش تطبیقی -4-4-3-2

این شاخص ها در جهت تكمیل شاخص هاي مطلق بكار برده می شوند بدین معنا که با مبنا قرار دادن یک یا چند مدل، مدل نظري تدوین 

فاوتی با آن شده تحت آزمون را با آن مقایسه و نشان می دهد که آیا به لحاظ آماري قابل قبول تر تلقی می شود، ضعیف تر است و یا اینكه ت

ندارد. در اغلب موارد مدل مبنا یک مدل استقالل است. به این ترتیب اغلب موارد شاخص هاي برازش تطبیقی نشان میدهند که مدل تدوین 

 .هر چه این فاصله ها بیشتر باشد برازش مدل مطلوب تر تلقی می شود شده تا چه اندازه توانسته است از یک مدل استقالل فاصله بگیرد. 

 

 محاسبات شاخصهای برازش تطبیقی 9 جدول

مقدار محاسبه  مالک اختصار نام انگلیسی نام فارسی 

  شده

 تفسیر نتیجه

 Normed Fit شاخص برازش هنجار شده

Index 
NFI  تایید برازش 903/0 9/0باالتر از 

 Comparative شاخص برازش تطبیقی

Fit Index 
CFI  تایید برازش 928/0 9/0باالتر از 

 Relative Fit شاخص برازش نسبی

Index 
RFI  تایید برازش 913/0 9/0باالتر از 

 Incremental شاخص برازش افزایشی

Fit Index 
IFI  تایید برازش 929/0 9/0باالتر از 

  
قابل قبول قرار در محدوده ساختاري توسعه یافته،  همانطور که مشاهده می شود بر طبق جدول فوق، همه شاخصهاي برازش تطبیقی مدل

 دارند و بنابراین برازش مدل ساختاري تحقیق تایید می شود.

 شاخص های برازش مقتصد  -4-4-3-3

با ارائه این شاخص ها تالش شده تا مهمترین نقطه ضعف شاخص هاي برازش مطلق یعنی بهبود مقدار شاخص هاي برازش با افزایش پارامتر به 

گروه از شاخص هاي برازش آن است که به ازاي هر پارامتري که به مدل افزوده می شود این شاخص ها  مبناي اصلی در این مدل جبران شود.

 .جریمه می شوند و مقدار آنها کاهش می یابد
 

 محاسبات شاخصهای برازش مقتصد 10 جدول

مقدار محاسبه  مالک اختصار نام انگلیسی نام فارسی 

 شده 

 تفسیر نتیجه

شاخص برازش 

 شده مقتصد هنجار

Parsimonious 

Normed Fit Index 

PNFI  تایید برازش 591/0  6/0و 5/0بین 

شاخص نیكویی 

 برازش مقتصد

parsimonious 

Goodness-of-Fit 

Index 

PGFI  تایید برازش 712/0 6/0باالتر از 

ریشه میانگین 

مربعات خطاي 

 برآورد

Root Mean 

Squared Error of 

Approximation 

RMSEA  هر چه به صفر

نزدیكتر بهتر، 

بهترین حالت 

  05/0زیر 

 تایید برازش 075/0
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در محدوده قابل قبول قرار مقتصد مدل ساختاري توسعه یافته، ، همه شاخصهاي برازش فوقهمانطور که مشاهده می شود بر طبق جدول 

 دارند و بنابراین برازش مدل ساختاري تحقیق تایید می شود.

 آزمون فرضیات و تحلیل مسیر  -4-4-4

آیا روابط تعریف شده در مدل مفهومی تحقیق، از حیث "براي انجام تحلیل عاملی تاییدي در معادالت ساختاري به این جهت که مشخص شود  

از   است که اگریا نسبت بحرانی   C.Rشاخص تحلیل عاملی تاییدي در نرم افزار اموس، شاخص   ،"ساختاري نیز مورد تایید است یا خیر؟

 96/1+( غیر قابل قبول است. اعداد بزرگتر از 96/1تا  – 96/1کوچكتر باشد قابل قبول بوده و در داخل این بازه ) از  -96/1بزرگتر یا از  96/1

ج آزمون فرضیه نتایرت معكوس است. دهنده تایید رابطه به صو نشان -96/1دهنده تایید رابطه به صورت مستقیم، و اعداد کوچكتر از  نشان

  آورده شده است: 11هاي تحقیق و تحلیل مسیرها در مدل ساختاري تحقیق در جداول 

 

 نتایج  آزمون فرضیه های تحقیق به روش معادالت ساختاری 11 جدول

  C.Rآماره  شرح فرضیه فرضیه

 ) نسبت بحرانی(

 ضریب مسیر 
 

سطح معناداري 

 آزمون

 نتیجه فرضیه

H1  دامنه صادراتی بر عملكرد

صادراتی داراي تأثیر معنادار 

 است. 

 تایید فرضیه  000/0 774/0 024/13

H2  پویایی بازار صادراتی داراي

نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه 

صادراتی بر عملكرد صادراتی 

 است. 

 تایید فرضیه  011/0 207/0 463/2

H3  اشتراک اطالعات صادراتی

در تأثیر داراي نقش تعدیلگر 

دامنه صادراتی بر عملكرد 

 صادراتی است.

 عدم تایید فرضیه  315/0 -057/0 -004/1

H4  همراستایی اهداف بین بخشی

داراي نقش تعدیلگر در تأثیر 

دامنه صادراتی بر عملكرد 

 صادراتی است.

 تایید فرضیه  000/0 863/0 931/21

 

  چون مقدار آماره ، 11با توجه به محاسبات درج شده در  جدولC.R  نسبت بحرانی(ارائه شده براي فرضیه (H1  96/1،  از  

درصد این فرضیه  95می باشد ، بنابراین با سطح اطمینان  0,05بزرگتر می باشد و از آنجاییكه سطح معناداري کوچكتر از 

درصد  77ي تأثیر و معنادار به میزان تأیید نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت دامنه صادراتی بر عملكرد صادراتی دارا

 داشته است. 

 

  چون مقدار آماره ، 11با توجه به محاسبات درج شده در  جدولC.R  نسبت بحرانی(ارائه شده براي فرضیه (H2  96/1،  از  

این فرضیه  درصد 95می باشد ، بنابراین با سطح اطمینان  0,05بزرگتر می باشد و از آنجاییكه سطح معناداري کوچكتر از 
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تأیید نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت پویایی بازار صادراتی داراي نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه صادراتی بر عملكرد 

  درصد بوده است. 20صادراتی به میزان 

 

  چون مقدار آماره  11با توجه به محاسبات درج شده در  جدول ،C.R  نسبت بحرانی(ارائه شده براي فرضیه (H3  96/1،  از  

درصد این فرضیه تأیید  95می باشد ، بنابراین با سطح اطمینان  0,05کوچكترمی باشد و از آنجاییكه سطح معناداري بزرگتر از 

صادراتی بر عملكرد نمی شود. به عبارت دیگر می توان گفت اشتراک اطالعات صادراتی داراي نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه 

 صادراتی نبوده است.

 

 

 

  چون مقدار آماره ، 11با توجه به محاسبات درج شده در  جدولC.R  نسبت بحرانی(ارائه شده براي فرضیه (H4  96/1،  از  

درصد این فرضیه  95می باشد ، بنابراین با سطح اطمینان  0,05بزرگتر می باشد و از آنجاییكه سطح معناداري کوچكتر از 

تأیید می شود. به عبارت دیگر می توان گفت همراستایی اهداف بین بخشی داراي نقش تعدیلگر در تأثیر دامنه صادراتی بر 

 درصد بوده است.  86عملكرد صادراتی به میزان 

 

 محاسبه اثرات کل متغیرها بر هم با در نظر گرفتن اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها -4-5

چون در تحقیق حاضر روابط بین متغیرها در مدل ساختاري تحقیق، روابط چند گانه بوده است، بنابراین به شرح زیر روابط مستقیم بین 

وجود داشته  (یعنی در نظر گرفتن متغیرهاي میانجی بین روابط تعریف شدهمكنون به صورت دو بدویی و نیز روابط غیر مستقیم ) متغیرهاي

 است:

: محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم12جدول   

 میزان اثر رابطه دو بدویی متغیرها نوع اثر 

اثرات  1

 مستقیم

 1 حس نوگرایی با دانش ذهنی

 - نوگرایی با سودمندي درک شدهحس  2

 - حس نوگرایی با سهولت درک شده 3

 445/0 حس نوگرایی با قصد ادامه دریافت خدمت 4

 217/0 دانش ذهنی با سودمندي درک شده 5

 256/0 دانش ذهنی با سهولت درک شده 6

 114/0 دانش ذهنی با قصد ادامه دریافت خدمت 7

 189/0 سودمندي درک شده با قصد ادامه دریافت خدمت 8

 253/0 سهولت درک شده با قصد ادامه دریافت خدمت 9

اثرات غیر  10

 مستقیم

 824/0 حس نوگرایی با س درک شده از طریق دانش ذهنی

 731/0 حس نوگرایی  با سهولت درک شده از طریق دانش ذهنی 11

 235/0 نوگرایی بر قصد ادامه دریافت خدمت از طریق سودمندي درک شدهحس  12

 778/0 دانش ذهنی بر قصد ادامه دریافت خدمت از طریق سهولت درک شده 13

اثرات 

 مستقیم

 اثرات غیر

 مستقیم
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نشان دهنده آن است که اگر چه تاثیر نوگرایی بر سهولت درک شده و سودمندي درک شده در این تحقیق به صورت مستقیم  12نتایج جدول 

 نشد، اما از طریق مقش میانجی دانش ذهنی به صورت غیر مستقیم مورد تایید قرار گرفته است.درک 

 

 جمع بندی و پیشنهادات-5
، از دیدگاه کلیه مدیران ، کارشناسان و کارکنان  کلیه شرکتهاي صادراتی مواد شوینده و بهداشتی در استان 1بر اساس نتیجه آزمون فرضیه 

 محصول توسعه هاي گیري تصمیم در  ، مالی و تولید ، توسعه و تحقیق فروش، بازاریابی،  بخشهاي همه  شرکتها، این درکه از آنجایی  ،تهران

 در خارجی، مشتري رضایت بهبود  هاي برنامه گیريتصمیم در خارجی، بازارهاي در گذاري قیمت تصمیمات  در ، خارجی بازارهاي براي جدید

 در گیري تصمیم در  خارجی، مشتري رضایت گیري اندازه روش براي گیري تصمیم خارجی، در بازارهاي براي محصول طراحی گیري تصمیم

 توسعه و تدوین در گیري تصمیم خارجی، و نهایتا در بازارهاي در  توزیع استراتژي گیري درتصمیم تازه،  جغرافیایی بازارهاي به گسترش روش

 ، نرخ شرکتها این صادرات سودآوري دارند، بنابراین این موارد سبب گردیده است تا  میزان انسجام خارجی، بازارهاي براي تبلیغاتی هاي پیام

 سال در شرکتها این صادرات از حاصل خالص سود صادرات، و نرخ طریق از شرکتها سرمایه این بازگشت شرکتها، نرخ این صادرات سودآوري

 باشد.   گذشته سال 3 از بیش  گذشته،

، کارشناسان و کارکنان  کلیه شرکتهاي صادراتی مواد شوینده و بهداشتی در استان از دیدگاه کلیه مدیران ،2ساس نتیجه آزمون فرضیه بر ا

 دارند و  تمایل شرکتها فعلی محصوالت از متفاوت محصوالتی به جدید مشتریان  شرکتها، این صادارتی بازارهاي ، مواردي مانند اینكه درتهران

 ایده از زیادي است و تعداد تغییر حال در سرعت به بهداشتی و شوینده مواد تولید هستند، همچنین فناوریهاي جدید محصوالت دنبال به تماما

است، سبب گردیده است تا اثرات دامنه صادراتی یعنی توجه به  شده پذیر امكان تكنولوژیكی هاي پیشرفت طریق از جدید محصول تولید هاي

سودآوري،  ، بر افزایش عملكرد صادراتی از حیث  میزاندر حوزه صادرات و بازارهاي خارجیگیري و بازاریابی فرایندهاي تصمیم انسجام در همه

 تأثیر بگذارد.  خالص سود و نرخ سرمایه بازگشت ، نرخ سودآوري نرخ

رکتهاي صادراتی مواد شوینده و بهداشتی در استان ، کارشناسان و کارکنان  کلیه ش، از دیدگاه کلیه مدیران3فرضیه  بر اساس نتیجه آزمون

فقدان  شرکتها،  اصلی گیرندگان تصمیم در دست  صادراتی رقباي مورد در زیاد  ،  فقدان  در دسترس بودن  مواردي چون اطالعاتتهران

 مورد در مهم فقدان اطالعات شرکتها،است در دسترس پرسنل بازاریابی خارجی این  شده کسب صادراتی بازارهاي در مشتریان از اطالعاتی که

 صادراتی بازار روند مورد در مهم شرکتها مدون گردد و نهایتا دور ریختن اطالعات اطالعاتی که در سیستمهاي  صادراتی مشتریان

ا اثرات دامنه صادراتی سبب شده است ت  بازارهاست، این در کنندگان تامین با اي زنجیره ارتباطات کننده محیا که...(  و مقررات،تكنولوژي)

گیري و بازاریابی در حوزه صادرات و بازارهاي خارجی ، بر افزایش عملكرد صادراتی از حیث  یعنی توجه به انسجام در همه فرایندهاي تصمیم

 تأثیر نداشته باشد.  خالص سود و نرخ سرمایه بازگشت ، نرخ سودآوري سودآوري، نرخ میزان

، از دیدگاه کلیه مدیران ، کارشناسان و کارکنان  کلیه شرکتهاي صادراتی مواد شوینده و بهداشتی در استان 4بر اساس نتیجه آزمون فرضیه 

 جهت یک در و  هم با( مالی و تولید ، توسعه و تحقیق فروش، بازاریابی،) شرکتها این  عملیاتی توجه به مواردي چون اینكه بخشهاي تهران 

 صورت به مشترک هدف  یک دنبال به( مالی و تولید ، توسعه و تحقیق فروش، بازاریابی،)  شرکتها این عملیاتی هاي کنند، فعالیت می حرکت

 می انجام گروهی مسئله حل و اثربخش ارتباطات طریق از اختالفات و مسائل فصل و حل شرکتها، این کنند، و نیز اینكه در می عمل یكپارچه

گیري و بازاریابی در حوزه صادرات و بازارهاي گردیده است تا اثرات دامنه صادراتی یعنی توجه به انسجام در همه فرایندهاي تصمیمگردد، سبب 

 تأثیر بگذارد.  خالص سود و نرخ سرمایه بازگشت ، نرخ سودآوري سودآوري، نرخ خارجی ، بر افزایش عملكرد صادراتی از حیث  میزان
 

 پیشنهادات-5-1

  از آنجاییكه بازار محصوالت مواد شوینده و بهداشتی ، یک بازار پر رقابت است که همواره در آن رقبا از جمله محصوالت جایگزین و

محصوالت جدید معرفی شده در آن زیاد است، بنابراین براي باال بردن عملكرد صادراتی بهتر باید این شرکتها در برنامه ریزي هاي 

خود براي حرکت در بازارهاي هدف خارجی از جمله بازارهاي نوظهور مانند کشورهاي اطراف و همسایه، ، میزان  استراتژیک بازاریابی
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خود را طرح طالعات کسب شده ، برنامه صادرات قرار دهند و با توجه به این ا نظرسهم بازار  خود و رقباي مطرح در آن بازار را حتما مد 

 ریزي و اجرا نمایند. 

  محصول ) محصوالت  -بازار صادرتی وابسته به میزان نوآوریهاي کشور مقصد و رقباي حاضر در آن بازار  در حوزه بازارپویایی هاي

شوینده و بهداشتی ( است که براي غلبه بر این پویایی که خود عاملی در جهت ایجاد عدم قطعیت در این بازارهاست و تبدیل این عدم 

، مدیران این شرکتها باید در برنامه ریزي هاي استراتژیک بازاریابی خود براي حرکت رجیبازارهاي خا قطعیتها به فرضتهایی براي رشد در

در بازارهاي هدف خارجی، میزان این نوآوریها را  به خوبی شناسایی نموده و با شناخت نسبت به آن به صادرات محصول و فعالیت در 

 بازار خاص اقدام نمایند. 

 همی در ساماندهی فعالیتهاي تجاري به ویژه فعالیتهاي تجاري خارجی دارد. بنابراین براي شرکتهاي فعال در اطالعات همواره نقش م

عرضه صادرات محصوالت شوینده وبهداشتی، کسب و اشتراک اطالعاتی نظیر اطالعات تعداد سالهاي حضور شرکت در بازارهاي خارجی ، 

زین و محصوالت نوین معرفی شده به بازار توسط رقبا و ...، یک عامل مهم در موفقیت اطالعات مربوط به حرکتهاي رقبا، محصوالت جایگ

عملكرد صادراتی است که باید در برنامه ریزي هاي استراتژیک بازاریابی خارجی خود براي حرکت در بازارهاي هدف خارجی، مد نظر قرار 

 دهند. 

 

 
 

  جلسات تبادل افكار در مورد تجربیات بهبود ارتباطات رسمی ، مانندرسمیهمچنین نسبت به افزایش کارایی سیستم هاي ارتباطات ،

صادراتی توسط گروههاي مختلف شرکت در یک فرایند رسمی و برنامه ریزي شده، توسعه رسمیت و تمرکز در حد الزم و کافی که 

، باید اقدامات الزم  توسط نمایداتی ایجاد بتواند هماهنگی بهتر بخشها را در کنار همكاري موثر بخشها براي  بهبود  عملكرد صادر

 مدیران شرکتهاي تولید کننده محصوالت بهداشتی و شوینده انجام شود. 

 اي با تخصصهاي چندگانه، براي افزایش هماهنگی با امور صادارتی، اقدامات تیمهاي کاري پروژهقع الزم نسبت به توسعه و ارتقاء در موا

چرا که صادرات و فعالیتهاي تجارت خارجی، یک فعالیت چند بخشی و چند وجهی است و نیازمند مدیریتی الزم را انجام دهند، 

 همكاري همه بخشهاي شرکتهاست.  

 فناوري اطالعات و ...به با ایجاد فرهنگ مشارکت و تشویق کارکنان همه بخشهاي شرکت از جمله بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه ،

 بود تولید و صادرات می گردد،  به بهبود فرهنگ صادراتی سازمان خود کمک نمایند. که سبب بهابراز ایده هایی 
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