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 یدهچک

 ینا منظور، بدین .است شدهانجام  عوامل اثرگذار بر آن ییو شناسا یرانا یارعملکرد صادرات خاو یبررس به منظور پژوهش ینا
 یصادرات یریپذ به بازار صادرات و انعطاف یشگرا یزانم یداری،پا یراهبرد یریتمد ییتوانا یرهایمتغ یرتاث یپژوهش به بررس

 .است پرداخته یرانا یارخاو یبر عملکرد صادرات یو بازار هدف خارج یبازار داخل ینب یطیمح یها با در نظر گرفتن تفاوت
 - یفیتوص های پژوهشها، از نوع  داده یگردآورظ نحوه و از لحا یکاربرد های پژوهشبه لحاظ هدف، از نوع  حاضر مطالعه

 یآلفا .باشد میدر سطح کشور  یارصادرکننده خاو یها شرکت یرانمد یهحاضر شامل کل مطالعه یجامعه آمار و بوده یمایشیپ
 یرمس یلتحل یقپژوهش از طر یرهایمتغ ینارتباط ب .است پرسشنامه پایایی بودن مناسبدهنده  که نشان آمد دستب 9/0کرونباخ 

 یشترینب یداری،پا یراهبرد یریتاز آن است که مد یحاک یلتحل یجهقرار گرفته و نت یمورد بررس 8.8نسخه  یزرلافزار ل در نرم
به  یشصادرات و رفتار گرا یریپذ انعطاف یرهایمتغ یبترت. پس از آن باست شتهدا یرانا یاررا بر عملکرد صادرات خاو یرتأث

 دارند.دار  نیمعمثبت و  یرتأث بازار بر عملکرد صادرات یاییپو یتاًو نها یبازار صادرات
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 مقدمه
ها برای سازمان ههای اولیگام  مترینمهمصادرات یکی از 

ورود بـه بازارهای جهانی و گسترش  یبرا یریو مس هتوسع
 Sohail and) آنهاسـت المللـیهـای بـینفعالیـت

Alashban, 2009 .)دارند تمایل هاشرکت دلیل همین به 
 تجارت در را تولیداتشان موقعیت صادرات، از استفاده با

-Villena-Manzanares and Souto) بسنجند الملبین

Pérez, 2016). یشگرا یلبه دل ی،امروزه عملکرد صادرات 
 های پژوهشدر  یژهبازارها، مورد توجه و یازس یبه جهان

قرار  الملل ینب یابیبازار یها و رشته یصادرات یابیبازار
که  یصادرات یتموفق یها و محققان به درک محرکگرفته 

 یاربس شود، یمرتبط م یبا عملکرد صادرات ینوع  به
شرکت در امر  یک یتموفق یزانم زیرا ،اند شدهمند  عالقه

 کرد ارزیابی آن صادراتی عملکرد با توان یصادرات را م
(Cadogan et al., 2003 .)ثر عوامل مؤ یتدرک اهم ،لذا

  .باشدیم یاتیح یبر عملکرد آن، امر
 یعنی ژوراسیک عصر از بیش قدمت با خاویاری ماهیان

 جهان آبزیان ترینارزش با از یکی قبل سال میلیون 25۰
 ماهیان منبع ترین بزرگ عنوان به خزر یایدر .هستند

 را جهان خاویار درصد 8۰ از بیش جهان در خاویاری
 یدر حال این .(1395 همکاران، و الریجانی) دکن می تأمین

 یهتر از سهمیینپا یاربس یرانا یارخاوصادرات است که 
CITES در حال  یهاکه همواره سقف مجاز تجارت گونه

یم ،کندیم یبندیهعضو را سهم یکشورها یانقراض برا
 یک ینتوانسته است حت یراخ یهادر سال یرانباشد. ا

 ی،)عادل و صادر کند یدچهارم سقف مجاز خود را ص
 یرانا یاریروند صید ماهیان خاو ،در حال حاضر .(1396

تن در سال  21۰۰که از حدود یطورب ،رو به کاهش است
با ادامه  و رسیده 1392تن در سال  2۰به حدود  1371

تن در سال  14 یعنیحد  ینروند میزان صید به کمتر ینا
 خدمات تخصصی مادر شرکت) است دهرسی 1394

 یانماه یرکاهش ذخا ،دیگر سوی از .(1396 ،کشاورزی
قاچاق، تقلب در محصول و ورود  افزایش یاری،خاو
ازجمله  یجهان یاروپا به بازارها یپرورش یارهایخاو

دهه  یط یارکاهش صادرات خاو موجبهستند که  یعوامل
شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات  ،لذا. اند شده یراخ

و  آبادی یضف) به بهبود آن کمک کند تواند یبخش م ینا
 یرتاث یپژوهش بررس ینهدف ا ،ین(. بنابرا1388همکاران، 

به  یشگرا یزانتوسعه، م یداریپا یراهبرد یریتمد ییتوانا
با در نظر گرفتن  ی،صادرات یریپذ بازار صادرات و انعطاف

 یو بازار هدف خارج یبازار داخل ینب یطیمح یها تفاوت
است.  یارصادرکننده خاو های شرکت یبر عملکرد صادرات

است که  ییها پژوهش از معدود پژوهش ینا یراز
طور مجزا   را به یداریپا یریتصادرات و مد یریپذ انعطاف

موضوع صادرات در  یاتدر ادب یرقابت های یتعنوان مز  به
 یکعنوان   )به ییبازارگرا یرتأث ینو همچن گیرد ینظر م

( را در یعنوان عامل خارج  )به یطمح یر( و تأثیعامل داخل
 یعملکرد صادرات یجهو درنت یریپذ به انعطاف یده شکل

  .نمایدمیلحاظ 
Uyar و  Oralhan (2۰17 )ظرفیتکردند  مشخص 
 در. گردد می یصادرات عملکردبه بهبود  منجر ینوآور
 Souto-Pérez و  Villena-Manzanares یقتحق

 تاثیرنوآورانه  گیریجهت و پایداری شد مشخص (2۰16)
و  Behyan. دارند یعملکرد صادرات بر توجهی قابل

 المللیبین هایگرایشمشخص کردند ( 2۰15همکاران )

. تبوده اس  صادراتی عملکردعامل  ینمهمتر  خارجی
 (2۰14) همکاران و  Vencato  پژوهش یافته ینترمهم
به  یراهبرد یداریها به پاشرکت یشترب که است این

شدن و صادرات، اعتقاد  المللیینب یهعنوان عامل اول
-یکردن ذ یلکه در نظر گرفتن آن و دخیدر حالندارند. 

 یضرور یامر یدار،اپ راهبردهاینفعان و کارمندان در 
مشخص کردند ( 2۰1۰و همکاران ) Navarro. تاس

 یشتریب یلتما ی،خارج یمتعهدتر به بازارها یهاشرکت
و  یانمحمد دارند. یابیبه استفاده از عناصر برنامه بازار

 بر صادرات ییبازارگرا کردند مشخص(، 1392) همکاران

 ین،همچن دارد. یرتأث یرقابت یتمز و عملکرد صادرات
 ییبازارگرا یانجیم یرمتغ  پژوهش مدل در که یرقابت یتمز

 یصادرات عملکرد هست، بر یزن صادرات عملکرد و صادرات
 (1388) و همکاران یقاسم یقتحق در دارد. مثبت یرتأث

 یدرون یهماهنگ و یرونیب یهماهنگ یرمتغ دو شد مشخص
 ین. همچنگذارندراث یصادرات عملکرد بر آنها یاثر تعامل و
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 عملکرد بر یرونیب یهماهنگ به نسبت یدرون یهماهنگ اثر

 .است یشترب یصادرات

 یها پژوهش ی،عملکرد صادرات یباال یتاهم یلبه دل

 یرنظ یاریاند و عوامل موثر بس مهم پرداخته ینبه ا یاریبس

صادرات، عوامل  یقتشو یها توسعه دولت، برنامه یها برنامه

 یرانمد یها نگرش یمت،ق یقتطب ی،تعهد صادرات یطی،مح

 بررسی صادراتی عملکرد برنسبت به بازار صادرات و... 

رفتار  ی،صادرات یریپذسه عامل انعطاف کهیحال . دراند کرده

رغم به  یدار،پا یراهبرد یریتبه بازار صادرات و مد یشگرا

کمتر مورد  یداخل مطالعاتکه دارند در  یاریبس یتاهم

 از مطالعه این منظور همین به. اندگرفته قرارتوجه 

به بازار  یشرفتار گرا ی،صادرات یریپذانعطاف هایشاخص

 یدر مدل مفهوم یدارپا یراهبرد یریتصادرات و مد

صادرات  ینهزمو به طور خاص در کرده  استفاده  پژوهش

 .است گرفتهقرار  یمورد بررس یار،خاو
 

 کار مواد و روش
 ینچند ینبروابط  ی، به بررس پژوهش ینکه ا ییآنجا از

 پردازد، یمستقل( م یرمتغ وابسته و چند متغیر یک) یرمتغ

 ینا همچنیناست.  یاز نوع همبستگ  پژوهشروش 

نامه  اطالعات پرسش یابزار گردآور است. یکاربرد  پژوهش

 یعتوز یارصادرکننده خاو یها شرکت یرانمد یناست که ب

پژوهش،  ینپرسشنامه ا یاصل یهپاشده است. 

 Vencato(،2۰12)و همکاران   Cadoganیها نامه پرسش

همکاران  و  Tsinopoulos(،2۰14)همکاران  و

(2۰14،)Monteiro   ( و2۰13)و همکاران Navarro   و

 6۰مجموع مشتمل بر  که در است( 2۰1۰) همکاران

  .(1)جدول  باشد میسؤال 

 یو صور ییمحتوا یی، روا پرسشنامه تنظیم پس از

ها دانشگاه اساتید و متخصصان از تن 5پرسشنامه توسط 

 یزها ن پرسشنامه یاییپا یینتع یقرار گرفت. برا ییدمورد تأ

 نتیجهشده است. استفاده  1کرونباخ یآلفا یباز روش ضر

ابعاد  یتمام کرونباخ آلفای دهد می نشان محاسبات

                                                           
1
 Cronbach's alpha 

 پایایی بودن مناسب نشانگر و بوده 9/۰ ینامه باال پرسش

 یباال یاتکا یتقابل بیانگر یجنتا ینهمچن .است پرسشنامه

منظور درک بهتر   . به(2)جدول  پرسشنامه است های یهگو

 1در شکل  ،پژوهش و روابط حاکم بر آنها یرهایمتغ

ت. بر اساس مدل ارائه شده، فرضیات مفهومی ارائه شده اس

 پژوهش به صورت ذیل خواهند بود

به بازار  یشسطوح باالتر رفتار گرا یدارا یها شرکت -1

 هستند. یعملکرد باالتر صادرات یصادرات، دارا

صادرات، عملکرد صادرات  یریپذ انعطاف یشبا افزا -2

 .یابد یبهبود م

به بازار صادرات، موجب  یشسطح باالتر رفتار گرا -3

صادرات و عملکرد  یریپذ انعطاف ینب تر یارتباط قو

 .شود یم یصادرات

 یصادرات و عملکرد صادرات یریپذ انعطاف ینارتباط ب-4

 هایمولفه عنوان به رقابت شدت و بازار پویایی یلهوسب

 .شود یم یلصادرات، تعد یطمح

و شدت  یطمح یاییپو یصادرات، از مجرا یطمحبهبود  -5

 رقابت، بر عملکرد صادرات مؤثر است.

بر عملکرد صادرات  یداری،پا یراهبرد یریتبهبود مد -6

 مؤثر است.

 
 بودن آزمون نرمال

با استفاده  که ستها داده یعدر گام نخست، نرمال بودن توز

 یجهکه نتشده  بررسی2 یرنوفاسم –کلموگروف از آزمون 

 سطوح اساس بر. تشده اس ارائه 3آزمون در جدول  ینا

 ،یرنوفاسم – کلموگروف آزمون از آمده  بدست معنادار

 ها مؤلفه تمامی برای معناداری سطح شود می مشاهده

 ،نتیجه در و اند آمده  بدست ۰٫۰5 اول نوع خطای از بیشتر

در سطح خطای نوع  مشاهدات تمامی بودن نرمال فرض

 شود. پذیرفته می ۰٫۰5اول 

                                                           
2
 Kolmogorov–Smirnov test 
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 پرسشنامه های گویه و ها مؤلفه جدول: 1 جدول
Table 1: Table of components and items of the questionnaire. 

 مؤلفه هر به مرتبط های گویه موردبررسی های مؤلفه موردبررسی ابعاد ردیف

 صادرات بازار به گرایش رفتار 1

 4 – 1 صادراتی هوشمندی ایجاد

 9 – 5 انتشار

 12 – 1۰ گویی پاسخ

 صادرات پذیری انعطاف 2

 15 – 13 صادراتی تجربه

 21 – 16 صادراتی گیری تصمیم

 27 – 22 صادراتی هماهنگی

 صادرات محیط 3
 32 – 28 محیط پویایی

 38 – 33 رقابت شدت

 پایداری مدیریت 4

 44 – 39 خارجی های چالش

 48 – 45 داخلی های چالش

 53 – 49 نگری آینده

 59 – 54 - عملکرد 5

 6۰ - اندازه 6

  پژوهش هاییافته: منبع
 

  پژوهش یها پرسشنامه یاییپا یزانم :2جدول 
Table 2:  Reliability of research questionnaires. 

 کرونباخ یآلفا یزانم تعداد سؤال یرمتغ

 ۰٫991 12 صادرات بازار به گرایش رفتار

 ۰٫973 4 صادراتی هوشمندی ایجاد

 ۰٫977 5 انتشار

 ۰٫966 3 گویی پاسخ

 ۰٫996 1۵ صادرات پذیری انعطاف

 ۰٫996 3 صادراتی تجربه

 ۰٫986 6 صادراتی گیری تصمیم

 ۰٫993 6 صادراتی هماهنگی

 * - 11 صادرات محیط

 ۰٫985 5 محیط پویایی

 ۰٫989 6 رقابت شدت

 ۰٫996 1۵ پایداری مدیریت

 ۰٫99۰ 6 خارجی های چالش

 ۰٫985 4 داخلی های چالش

 ۰٫988 5 نگری آینده

 ۰٫988 ۶ عملکرد

 ۰٫9۰7 (سؤال زیر ۴ با) 1 اندازه

 آلفای ها، گزینه بین منفی کوواریانس شدن ایجاد با درنتیجه و کنند می عمل متفاوت کامالً جهت دو در رقابت، شدت و محیط پویایی گزینه دو* 

 .شود گرفته نظر در جداگانه متغیر دو قالب در رقابت، شدت و محیط پویایی عامل دو تأثیر بایست می لذا. کنند می منفی را صادرات محیط بعد کرونباخ



  2سال بیست و هشتم / شماره                                                                   مجله علمی شیالت ایران                            

 

89 
 

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم :1شکل 

Figure 1: Conceptual model of research. 
 Vencato et al.,   (2۰14)( و 2۰12) et al., 2012  Cadogan  :منبع 

 

آزمون نرمال بودن مشاهدات یجنتا :3 جدول  
Table 3: The results of the normal observation test. 

 یجهنت آماره کلموگروف یسطح معنادار ابعاد

 نرمال 682/۰ 74/۰ به بازار صادرات یشرفتار گرا

 نرمال 981/۰ 4۰6/۰ صادرات یریپذ انعطاف

 نرمال 956/۰ 32/۰ یداریپا یریتمد

 نرمال 748/۰ 633/۰ یطمح یاییپو

 نرمال 6616/۰ 843/۰ شدت رقابت

 نرمال 548/۰ 919/۰ عملکرد

  پژوهش های یافتهمأخذ: 

 مسیر یلتحل
 یانم یارتباط و وابستگ یبررس یبرا یفن 1یرمس یلتحل
 های یکاز انواع تکن یرمس یلدر تحلست. یرهامتغ

 یرهچندمتغ یهمبستگ ی،عامل یلچندگانه، تحل یونرگرس
چندگانه  یانسو کووار یانسوار های یلو تحل

2مانند
ANOVA ،3

ANCOVA  وMANOVA
4 

 یها از روش یرمس یلتحلدر که  ییجاآن از.شود یاستفاده م
 به تواند یم ،شود میچندگانه استفاده  یونبر رگرس یمبتن

  محسوب شود یاز مدل معادالت ساختار یعنوان نوع 
شده قابل انجام  مشاهده  یرهایمتغفقط بر  یرمس یلتحل

مکنون  یرهایبا فرض وجود متغ یازاست. در صورت ن
                                                           
1
 Path Analysis 

2
 Analysis of Covariance 

3
 Analysis of Variance 

4
 Multivariate Analysis of Variance 

و در  گرفت یانگینشده، م مشاهده  یرهایاز متغ توان یم
منظور انجام   به. نمود یانشده ب مشاهده  یرمتغ یکقالب 

است.  شده استفاده یزرلافزار ل از نرم یر،مس یلتحل
محاسبه  SPSSافزار  مکنون، ابتدا در نرم یرهایمتغ
 یرعنوان متغ  به یزرل،با ل یرمس یلو در تحل شود می

 .شوند یشده در نظر گرفته م مشاهده
 4در جدول  یزرل،در لمدل  یآمده از اجرا  دستب یجنتا

 یرتأث یشترینب شود یمشاهده م چهخالصه شده است. چنان
( و 88/۰ یب)ضر یداریپا یراهبرد یریتمتعلق به مد

 یطمح یاییمربوط به پو یمعنادار یبضر ینکمتر
مورد انتظار از  یاتموضوع با واقع ین( است. ا۰15/۰)

 رفت ی، انتظار ممثال  برایسازگار است.  یجامعه آمار
 یرمتفاوت و متغ یازهایدهنده ن )که نشان یطمح یاییپو

بر  یادیز یلیخ یرتأث یاراست( در صنعت خاو یانمشتر
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رقابت و  یرتأث ینعملکرد صادرات نداشته باشد. همچن
نظر و ب معناست یصنعت ب یندر ا یرقابت یها جنگ

خود را دارند. اما  یانها، مشتر از شرکت یکهر  رسد یم
)که دربردارنده  یداریپا یریتمد یباال یرگذاریتأث

است( بر عملکرد  نگری یندهو آ یخارج ی،داخل یها چالش
کار بستن تر و ب موشکافانه یتوجه است و بررس صادرات قابل

. پس طلبد یرا م یارصادرکننده خاو یها آن توسط شرکت
 یرمشاهده شد چهار مس یزرل،افزار ل مدل در نرم یاز اجرا

از  ،بنابراینمعنادار نبودند.  2کمتر از  t-valueبا مقدار 
 2 شکل صورت به یینها یمدل تجرب وحذف  ییمدل نها

 ارائه گردید.

 

 ریا: تجزیه اثرات متغیرها بر عملکرد صادرات خاو۴جدول 
Table 4: Analysis of the effects of variables on export performance of caviar. 

 میانجیاثر  یماثر مستق یرهامتغ

 به بازار صادرات یشرفتار گرا
13۰/۰ 

*(63/2) 

۰۰2/۰- 

 (65/۰) 

 یصادرات یریپذ انعطاف
17۰/۰ 

 (95/2) 
- 

 یطمح یاییپو
۰15/۰ 

 (52/2) 

۰۰۰/۰ 

 (75/۰) 

 شدت رقابت
25/۰- 

 (77/1-) 

۰۰17/۰- 

 (25/1) 

 یداریپا یریتمد
88/۰ 

 (25/8) 
- 

 .دهند یرا نشان م tآماره  یرارقام داخل پرانتز، مقاد *

  پژوهش های یافتهمأخذ:  
 

 
 استانداردشده ضرایب حالت در مسیر، یلمدل تحل :2شکل 

Figure 2: Route analysis model in the case of standardized coefficients 
 

 نتایج
داشت  یانبتوان ی، م2و شکل  4جدول  یجبراساس نتا

بازار )از عوامل  یاییبه بازار صادرات، پو یشچهار رفتار گرا
 پذیری انعطاف و پایداری راهبردی مدیریت(، یطیمح

 در. دارند صادرات عملکرد بر مستقیم تأثیر صادرات،
 صادرات بازار به گرایش رفتار گریمیانجی اثرسوم،  یهفرض

 صادراتی عملکرد و صادرات پذیری انعطاف بین رابطه بر
 چهارم فرضیه. در نگرفت قرار تایید مورد که شد بررسی
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 محیطبازار و شدت رقابت در  پویای گریمیانجی اثر نیز
 عملکرد و صادرات پذیری انعطاف بین ارتباط بر صادرات
 .نشد واقع تایید مورد که گرفت قرار بررسی مورد صادراتی

مؤثر بر  یرهایکل )اثر کل( متغ یرمس یبضرا یبررس
 یراهبرد یریتمد یرمتغکه  دهد یعملکرد، نشان م

را بر عملکرد  یرتأث یشترین، ب88/۰ یببا ضر یداریپا
 71/۰مدل برابر با  یینتع یبضر دارد. یارصادرات خاو

 وارد شده در مدل در یرهایمعنا که متغ ینبد .است
عملکرد صادرات  ییراتاز تغ درصد 71 توانند یمجموع م

درصد از  71 یگر،د  عبارت  کنند. به یینرا تب یارخاو
موجود در  های یراز متغ یناش یار،صادرات خاو ییراتتغ

در  یاتفرض یبررس یجهاساس نت ینمدل است. بر هم
 است. شده ارائه 3جدول 

 
 بحث

در رابطه با  یرانمرکز آمار ا یزمان های یسربا توجه به 
(، شاهد آن 1393 یران،)مرکز آمار ا یاراستحصال خاو

 یجهنت و در یاراستخراج خاو یر،اخ یها که در سال دیهست
است. حال  یافتهکاهش  یتوجه قابل یزانصادرات آن، به م

امر  ینو ابوده  یارصادرکنندگان بزرگ خاو ءجز یرانآنکه ا
 یدارا یها شرکت صنعت است. ینا یبرا یزنگ خطر

عملکرد  یبه بازار صادرات، دارا یشسطوح باالتر رفتار گرا
رابطه   پژوهشحاصل از  یجهستند. نتا یباالتر صادرات

به بازار صادرات و عملکرد باالتر  یشرفتار گرا ینمثبت ب
 Ellisمطالعات  یجنموده است و با نتا ییدصادرات را تا

(2۰۰7،)  Akyol و  Akehurst (2۰۰3 ،)Cadogan   و
  Chung( و 2۰14)و همکاران   Lin(، 2۰۰2)همکاران 

 یریپذ انعطاف یشبا افزا و انطباق دارد. ی( همخوان2۰12)
 یزن یهفرض ین. ایابد یعملکرد صادرات بهبود مت، صادرا

صادرات،  یریپذ انعطاف یشافزا یشبا افزا یعنیشد  ییدتا
مطالعات  یجو با نتا یابد یعملکرد صادرات بهبود م

Buckley  و  Casson (1998) وBrouthers  همکاران  و
به بازار  یشگراسطح باالتر رفتار  .است سازگار( 2۰۰8)

صادرات  یریپذ انعطاف ینب تر یصادرات، موجب ارتباط قو
 ینا  پژوهش یج. بر اساس نتاشود یم یو عملکرد صادرات

 که صادرات بازار به گرایش رفتارو  گرددینم ییدتا یهفرض

 و صادرات پذیریانعطاف یانجیم یرمتغ  پژوهش مدل در
 .ندارد یریتأث یصادرات عملکرد هست، بر صادرات عملکرد

 صادراتی عملکرد و صادرات پذیری انعطاف بین ارتباط
 صادرات محیط در رقابت شدت و بازار پویایی وسیلهب

  پژوهش یجبر اساس نتا یزن یهفرض ینا .شود می تعدیل
 شدت و بازار پویایی به عبارت دیگر، .گرددینم ییدتا

 یرمتغ  پژوهش مدل در که صادرات محیط در رقابت

، ندهست صادرات عملکرد و صادرات پذیریانعطاف یانجیم
صادرات، از  یطمح .ندارند یریتأث یصادرات عملکرد بر

و شدت رقابت، بر عملکرد صادرات  یطمح یاییپو یمجرا
 محیط دهدینشان م  پژوهشحاصل از  یجنتااست.  مؤثر

 تاثیر صادرات عملکرد بر محیط پویایی طریق از صادرات
و همکاران   Cadoganمطالعات یجکه با نتا گذاردمی

 مرد جهان میر و( 1388) همکاران و قاسمی ،(2۰12)
 شدت طریق از صادرات محیط ولی .است سازگار( 1389)
 فرضیه این و گذارد نمی تاثیر صادرات عملکرد بر قابتر

بر  یداری،پا یراهبرد یریتبهبود مد .شودنمی تایید
 ینا  پژوهشحاصل از  یجعملکرد صادرات مؤثر است. نتا

و   Vencatoمطالعات یجو با نتا کندیم ییدرا تا یهفرض
 دارد. یو سازگار ی( همخوان2۰14)همکاران 

 خاویار صادرکنندگان عملکرد بهبود برای ،بنابراین
 :گرددمی ارائه ذیل پیشنهادهای

 های فعالیت ترغیب در را کلیدی نقش تواندمی دولت -

 از خاویار کننده صادر های بنگاه )صادرات(خارجی تجارت

 ایجاد با و نمایند ایفا صادرات از حمایت هایبرنامه طریق
به بازار  یشرفتار گرا ی،صادرات های یزهو جا هامشوق

بقا و  یبرا یصادرات یریپذ صادرات و بهبود انعطاف
 نهادینه خاویار صادرکننده هایبنگاه یسودآور یشافزا
 از باالیی سطح با خاویار کنندهصادر هایشرکت تا کند

 یریپذ به بازار صادرات و بهبود انعطاف یشرفتار گرا
 المللیبین بازارهای در موثری و پررنگ حضور ی،صادرات
 .باشند داشته

بازار توجه  یاییبه پو باید یارصادرکننده خاو یها شرکت -
 مبذول دارند.  یشتریب
 کارگیری به با توانند می خاویار صادرکننده هایشرکت -

 قیاس در مناسب ریزی برنامه و پایدار راهبردی مدیریت

 .یابند دست بهتری صادراتی عملکرد به جهانی رقبای با
 

 نابعم
 .139۶ ،یکشاورز خدمات یتخصص مادر شرکت آمار
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 .1388غالم نژاد، م.  و .، رمضانی، م.آبادی، یفیض
 در .بررسی عوامل موثر بر صادرات خاویار ایران

انجمن  .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
  اقتصاد کشاورزی ایران.

. مدل 138۶دهقان، ن.  و .م. س ،ی، اعراب.ح ،یقاسم
الملل با ابعاد  نیب یابیبازار یاستراتژ نیب یهماهنگ

الملل  نیب یابیبازار یستمهایس ریسازمان و ز یطیمح
صنعت خدمات  :)مورد یو اثر آن بر عملکرد صادرات

، 17 ،یصنعت تیریمطالعات مد (.یو مهندس یفن
1۰6-75  

 انیماه یبردار بهره تیریمد یابیارز. 1397ا.  ،یعادل

(. 13۰6-1393)خزر یایدر یرانیا سواحل در یاریخاو
 .171-179: 27(1) ران،یا التیش یعلم مجله

 بهروز ،.ع. غ ،یبندان ،.ک ،ینیام. م ،یجانیالر
 نژاد، یلیعق و. س ،یفیشر ،.ر. م خوشقلب،

 راتییتغ درصد سهیمقا و یبررس. 139۵ ،.م.س
 و یا گونه بیترک CPUE یسالها در یاریخاو انیماه
:  محدوده خزر یایدر یجنوب سواحل در 91 و 9۰

 :26(1) ران،یا التیش یعلم مجله. گلستان استان
2۰3-2۰6. 

 یبررس .1392ا.  ،یمیسل و .م ،ی، اله ورد.م ان،یمحمد
بر عملکرد  یرقابت تیصادرات و مز ییبازارگرا ریتأث

در  رانیصادرات )مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونة ا
 تیریمد یپژوهش-یفصلنامه علم (.139۰ سال

  61-78(: 4)5 ،یبازرگان

میزان استحصال خاویار و  .1393. رانیمرکز آمار ا
  2۰16ژانویه  گوشت از انواع ماهیان خاویاری کشور.

بر عملکرد  طیمح ری. تاث1389. ج. سمرد،  رجهانیم
 نامه ارشد(. انی)پا متیق قیتطب قیاز طر یصادرات
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Abstract 

The purpose of this study was evaluation of export performance of Iranian caviar and identification of 

its affecting factors. Therefore, this study has examined the impact of variables like ability of strategic 

sustainability management, the measure of export market-oriented and export flexibility taking into 

consideration of environmental differences between internal and external market on export 

performance of Iran's caviar. Current research with the view to objective is applied research and with a 

view to data collection is descriptive research and Statistical population of this study to include all 

managers of exporting firms Caviar exporting companies in Iran. Cronbach's alpha was 0.9 which 

indicates that the reliability of the questionnaire is appropriate. Connection between research variable 

has been investigated through path analysis in LISREL Version 8.8 software. The consequence of this 

study shows that strategic sustainability management has the most impact on Caviar export 

performance of Iran. After that parameters of export flexibility, export market-oriented behavior 

finally dynamic of market have significant and positive impact on export performance. 
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