
Social Capital Management http://jscm.ut.ac.ir 

Vol. 7, No. 1, Spring  2020   Print ISSN: 2423-6071 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-608X 

 DOI: 10.22059/jscm.2020.292055.1934 

 

An Investigation of the Effect of External Social Capital on 

Dynamic Organizational Capabilities Considering the 

Mediating Role of Exchange Climate 

Hanieh Ghaderi1, Hossein Rezaei Dowlatabadi2, Azarnoush Ansari3 

1. Ph.D. Student, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

2. Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

(Received: November 16, 2019; Accepted: February 2, 2020) 

Abstract 
Competing in international export markets poses considerable challenges to companies and 

calls for dynamic capabilities. This study aimed at identifying the dynamic capabilities 

necessary to be successful in export markets and investigating the effect of external social 

capital on identified dynamic capabilities considering the mediating role of exchange 

climate. The study was a mix-method research project, and included qualitative and 

quantitative phases. Semi-structured interviews and thematic analysis were used to collect 

and analyze qualitative data. Thematic analysis resulted in the extraction of five sub-themes 

and two broad themes for dynamic capabilities. The sub-themes of “export market 

exploitation” and “manufacturing flexibility capabilities” were categorized into the broad 

theme of “exploitation dynamic capabilities.” In addition, the sub-themes of “export market 

exploration”, “research and development”, and “export entrepreneurial orientation 

capabilities” were classified into the broad theme of “exploration dynamic capabilities.” In 

the quantitative phase, research population included export companies of Isfahan province 

selected as top export companies in 2016 and 2017. The statistical population was limited, 

so all of the population members were studied. The data was collected via a questionnaire 

and analyzed through structural equation modeling conducted by Smart PLS3. The obtained 

results indicated that external social capital positively influences dynamic capabilities and 

exchange climate. Moreover, the mediating role of exchange climate in the relationship 

between external social capital and dynamic capabilities was confirmed. 
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های پویای سازمانی با تأکید  اجتماعی بیرونی بر قابلیت ةسرمای تأثیر

 بر نقش میانجی فضای مبادله
 2آذرنوش انصاری ،2آبادی دولتی یرضاحسین  ،1هانیه قادری

 اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علوم اداری و ةدانشکد، ادانشجوی دکتر .1

 اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علوم اداری و ةدانشکد. استادیار، 2

 (13/11/1398تاریخ پذیرش:  ـ 25/08/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده
. پژوهش حاضر با سازد را ضروری میهای پویا  در اختیار داشتن قابلیت کههای بسیار همراه است  رقابت در بازارهای صادراتی با چالش

اجتماعی بیرونی بر  ةسرمایموفقیت در بازارهای صادراتی الزم است و بررسی تأثیر های پویایی که برای  هدف شناسایی قابلیت
است.  یآمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّ پژوهش از نوع شده با نقش میانجی فضای مبادله انجام گرفت. های پویای شناسایی قابلیت

رعی و دو تم اصلی پنج تم ف .شدساختاریافته و تحلیل تم استفاده  نیمه ةها در بخش کیفی از مصاحب وتحلیل داده آوری و تجزیه برای جمع
تولید در قالب تم اصلی  پذیری انعطاف برداری بازار صادراتی و بهره های های فرعی قابلیت تم. شدشناسایی های پویا  برای قابلیت

گرایی  و کارآفرینی ،توسعه و صادراتی، پژوهشهای اکتشاف بازار  های فرعی قابلیت برداری قرار گرفت. تم های پویای بهره قابلیت
های صادراتی استان اصفهان  شرکتی در بخش کمّآماری  ةجامعهای پویای اکتشافی قرار داده شد.  صادراتی در قالب تم اصلی قابلیت

گیری انجام  ونهنم ،جامعه ةانداز. به دلیل محدود بودن بودند نمونه انتخاب شده ةصادرکنندبه عنوان  1396و  1395های   که در سال بود
سازی معادالت  مدل ةآوری و به شیو های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع داده بررسی شد. صورت سرشماریه آماری ب ةجامعو  نشد

تأثیر مثبت و فضای مبادله های پویا  بر قابلیتاجتماعی  ةسرمای داد. نتایج پژوهش نشان شد تحلیلSmart PLS3 افزار  ساختاری در نرم
 .شدهای پویا تأیید  اجتماعی و قابلیت ةسرمایبین  ةرابطنقش میانجی فضای مبادله در ، همچنین. گذارد می

 کلیدواژگان
 .پویا  قابلیت ،فضای مبادله اجتماعی، ةسرمای
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 مقدمه

به مزیت ها چگونه  این سؤال مطرح بوده است که شرکت 1مدیریت راهبردیرشتة از دیرباز در 

مکمل دیدگاه مبتنی منزلة به  ،های پویا ، دیدگاه قابلیت1990دهة در یابند.  رقابتی پایدار دست می

های پویا ارائه شد. بر اساس این  محیط دستیابی به مزیت رقابتی درنحوة بر منابع، برای توضیح 

های  ه منابع و قابلیتباید به صورت پیوستدست آوردن مزیت رقابتی   برای بهوکارها  دیدگاه، کسب

. این کنندپیکربندی مجدد و تجدید و  سازگار ،گام شدن با تغییرات محیطی جهت هم ،خود را

(. با وجود Li & Liu 2014های پویا پذیرفته شده است ) اظهارات به عنوان مفهوم جهانی قابلیت

زمینة گذرد، بین پژوهشگران در  های پویا می اینکه بیش از دو دهه از مطرح شدن مفهوم قابلیت

 ;Pinho 2011; Wang et al 2015; Pinho & Prange 2016) نظر وجود ندارد ابعاد آن اتفاق

Alford & Duan 2018)های پویا توجه  پیامدهای قابلیت به . از طرف دیگر، پژوهشگران بیشتر

لزوم پژوهش کیفی برای  ردلیل، ب به همین اند. و کمتر به بررسی عوامل مؤثر بر آن پرداخته  اند کرده

مورد مطالعه و همچنین بررسی سازوکارهای زمینة های پویا با توجه به  شناسایی ابعاد قابلیت

انجام شده و  با این هدفحاضر مطالعة  .(Alford & Duan 2018)آن تأکید شده است توسعة 

محیط بازار  ،. امروزهندشدپژوهش انتخاب منزلة زمینة به دلیل پویایی آن، به  ،بازارهای صادراتی

عمر محصوالت و نیازهای در حال تغییر چرخة کاهش و  به دلیل نوآوری در فناوری ،صادراتی

مانند  ،سرعت در حال تغییر است. به همین دلیل، رویکردهای سنتی تدوین راهبرد مشتریان، به

 نددر خلق مزیت رقابتی پایدار نیستهای صادراتی  پاسخگوی شرکتدیگر  ،رویکرد مبتنی بر منابع

(. به عبارت دیگر، به دلیل سرعت باالی تغییرات در بازارهای 1392زاده  )اکبری و اسماعیل

های صادراتی  های شرکت به پورتفولیوی منابع و قابلیتفقط صادراتی، کسب مزیت رقابتی پایدار 

نیاز ها به صورت پیوسته  و قابلیت اصالح و پیکربندی مجدد منابعو  خلقبه بلکه ؛ وابسته نیست

 های پویا (. قابلیتPinho & Prange 2016شود ) های پویا تعبیر می است که از آن به قابلیت

های خود را به منظور پاسخگویی نوآورانه به  سازد منابع و قابلیت های صادراتی را قادر می شرکت

های  اضای در حال تغییر مشتریان و استراتژیو بدین وسیله بتوانند با تقکنند تغییرات بازار احیا 

                                                                                                                                                       
1. Strategic management 
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کارایی و اثربخشی و  های پویا سرعت (. همچنین، قابلیتHsu & Wang 2010رقبا مواجه شوند )

بخشد و بدین  عملیات خود و پاسخگویی به تغییرات محیطی بهبود می دادن ها را در انجام شرکت

 & Drnevichکند ) عملکرد را فراهم میترتیب امکان دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود 

Kriauciunas 2011های صادراتی ایفا  های پویا در موفقیت شرکت (. با توجه به نقشی که قابلیت

وسیله  تا بدین شوندبررسی  ها ها شناسایی و عوامل مؤثر بر آن د، ضروری است این قابلیتنکن می

شد دانشی که  تصور می ،. در گذشتهکردریزی  آن برنامهتوسعة بتوان به صورت هدفمند برای 

های پویا را  قابلیتتوسعة آید امکان  دست می حضور در بازار خارجی بهتجربة تدریج از طریق  به

های ورود سریع به  های کوچک و متوسطی که از استراتژی شرکتمشاهدة اما . کند فراهم می

های کوچک جهانی متولدشده توجه  تکنند و همچنین ظهور شرک المللی استفاده می بازارهای بین

 Pinhoالمللی جلب کرد ) اجتماعی در مبادالت بینسرمایة ها و  پژوهشگران را به اهمیت شبکه

دانش و منابعی و  ای امکان دسترسی به اطالعات اجتماعی موجود در روابط شبکهسرمایة (. 2011

توسعة کند که از طریق مبادالت بازار قابل دستیابی نیست و به این وسیله به  را فراهم می

که  ،سالممبادلة از طرف دیگر، فضای (. Pinho & Prange 2016) کند میپویا کمک های  قابلیت

 ،(Garcia et al 2016شرکتی است ) همکاری و حل تعارضات بینو  ناشی از ارتباطات کارآمد

های پویا مستلزم تبادل  قابلیتتوسعة زیرا . های پویا ایفای نقش کند بلیتقاتوسعة تواند در  می

ها  دانش بین شرکتنیز در انتقال سالم مبادلة ( و فضای Pinho 2011هاست ) دانش بین شرکت

بین صادرکنندگان و مشتریان جغرافیایی و فرهنگی فاصلة ه دلیل ب(. Park et al 2012مؤثر است )

صادرات اهمیت زیادی دارد. حوزة سالم در مبادلة گیری فضای  شکل ،خارجیکنندگان  و تأمین

 Pinho) سالم ضروری است ةاجتماعی برای ایجاد فضای مبادلسرمایة وجود سطح مشخصی از 

سازمانی  به اهمیت اعتماد بین، صادرات بررسی نشدهحوزة اگرچه تاکنون فضای مبادله در  (.2013

(. Graca et al 2015اشاره شده است )مشتری و  کننده بین تأمینالم سمبادلة گیری فضای  در شکل

ها در اتحادهای  سالم بین شرکتمبادلة اجتماعی در ایجاد فضای سرمایة نقش  بر همچنین،

 (.Robson et al 2006است ) شدهتأکید المللی  استراتژیک بین

های  اجتماعی و قابلیتسرمایة بین رابطة  در زمینةدهد مطالعات  پژوهش نشان می ةمرور پیشین



62     ،1399 بهار، 1، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 و همکاران طهماسبی ها نیز در سطح ملی انجام شده است )شاه پویا بسیار محدود است و بیشتر آن

این، تاکنون  بر  (. عالوهDriesch et al 2015 ؛Zhang & Wu 2013 ؛Land et al 2012؛ 1395

های پویا بررسی نشده است.  قابلیتاجتماعی و سرمایة بین رابطة نقش میانجی فضای مبادله در 

پژوهش حاضر این است که ابتدا از شده، هدف  جهت پر کردن شکاف پژوهشی مشاهده

 ،کیفی  شیوةکند، به  ها در بازارهای صادراتی کمک می های پویایی که به موفقیت شرکت قابلیت

شده و همچنین نقش  های پویای شناسایی اجتماعی بر قابلیتسرمایة سپس، تأثیر  شود.شناسایی 

 شود.ی بررسی کمّشیوة میانجی فضای مبادله به 

 نظری پژوهش ةپیشین
 اجتماعی بیرونی ةسرمای

ای از هنجارها و اعتماد  های روابط متقابل، مجموعه های اجتماعی، سیستم اجتماعی به شبکهسرمایة 

کند  دیگر را برای اعضا فراهم می شود که امکان استفاده از منابع یک ها گفته می میان افراد یا گروه

سازمانی  سازمانی و برون دروندستة دو  بهاجتماعی سازمانی سرمایة  (.1390)افجه و محمودزاده 

فردی در سازمان است.  ارتباطات بیندربردارندة سازمانی  اجتماعی درونسرمایة . شود تقسیم می

 بر های دیگر را در از سازمان و سازمانسازمانی نیز روابط با افراد خارج  اجتماعی برونسرمایة 

/ روابط صادرکنندگان با مشتریانشبکة اجتماعی ناشی از سرمایة گیرد. در این پژوهش،  می

ای و شناختی  رابطهو  . سه بعد ساختاریاستو رقبای خارجی مد نظر  ،کنندگان تأمین ،نمایندگان

اجتماعی سرمایة  (.Parra-Requena et al 2015اجتماعی مطرح شده است )سرمایة برای 

کند با چه کسی و به چه  شود و مشخص می ساختاری به الگوی ارتباطات بین کنشگران اطالق می

احترام و دوستی است که و  تعهدو  اعتماددهندة  نشان ای اجتماعی رابطهسرمایة  .طریق رابطه دارند

اجتماعی سرمایة (. Villena et al 2011)شود  در اثر تکرار تعامالت بین کنشگران ایجاد می

های معانی مشترک میان شرکا ایجاد  و سیستم ،شود که مظاهر، تفاسیر شناختی به منابعی اطالق می

تمایل و توانایی تعریف اهداف »اجتماعی شناختی سرمایة (. 1393)فضلی و هوشنگی  کند می

 (.Son et al 2016نیز تعریف شده است ) «آن به صورت مشترک تالش برای تحققمشترک و 
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 های پویا قابلیت

( 1959آن به پژوهش پنروز )سابقة های پویا ریشه در دیدگاه مبتنی بر منابع دارد که  قابلیت

دیدگاه تکاملی تغییر اقتصادی، نظریة نند ما ـهای پژوهشی دیگر ، جریاناین گردد. با وجود برمی

( در مورد بازارها و 1975) 1یلیامسوندیدگاه و ،های رفتاری شرکت تخریب خالق شومپیتر، جنبه

( قابلیت 1997) و همکارانش 2(. تیسEriksson 2014بر آن تأثیر گذاشته است ) ـ ها مراتب سلسله

های درونی و  ساخت و پیکربندی مجدد قابلیتو  سازی پویا را توانایی شرکت برای یکپارچه

(. Zhou et al 2018اند ) تعریف کرده ،شدت متغیر های به جهت پاسخگویی به محیط ،بیرونی

توسعه یا و  های پویا قابلیت سازمان برای خلق قابلیتاند که  بر آن( 2011)همکارانش و  3سالونکه

های معمول سازمان برای بهبود اثربخشی سازمانی  یا رویه ،ها اصالح هدفمند منابع دانشی، قابلیت

( 2007اند. تیس ) های پویا برشمرده بلیتپژوهشگران مختلف ابعاد متفاوتی برای قااست. 

ها و  برداری از فرصت بهره ها و تهدیدها، شناسایی فرصت سه بعددربردارندة را های پویا  قابلیت

 دانسته استبندی مجدد منابع سازمانی  ترکیب و پیکر و حفظ مزیت رقابتی از طریق تقویت،

(Alford & Duan 2018.) ( مفاهیم بهره2011پینهو ) ( در 1991که مارچ ) ،برداری و اکتشاف را

های پویا  قابلیت ویهای پویا بسط داده است.  قابلیتحوزة ، به کردیادگیری سازمانی مطرح زمینة 

اما مصادیق آن را مشخص نکرده است.  برداری معرفی کرده دو بعد اکتشاف و بهرهدربردارندة را 

و  ،حصوالتها، م ها، فناوری قابلیتزمینة در ود دانش موج ةبرداری شامل توسع است. قابلیت بهره

و  ها قابلیتزمینة دانش جدید در توسعة معنی اما قابلیت اکتشاف به . بازارهای فعلی شرکت است

 (2012) و همکارانش 4پروتوگرو (.Lisboa et al 2013) استجدید محصوالت و بازارهای 

 و پاسخگویی رقابتی استراتژیک ،یادگیریهماهنگی، سه بعد دربردارندة های پویا را  قابلیت

و چهار  اند سازی سخن به میان آورده المللی پویای بین( از قابلیت 2016پینهو و پرینگ ) اند. دانسته

اند.  و تخریب مثبت برای آن در نظر گرفته ،افزا کننده، ارزش ای، یکپارچه های آستانه بعد قابلیت

نظر وجود ندارد.  های پویا اتفاق ابعاد قابلیت بارةدر طور که مشخص است بین پژوهشگران همان

                                                                                                                                                       
1. Williamson 

2. Teece 
3. Salunke 

4. Protogerou 
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های پویا  قابلیتابعاد لزوم پژوهش کیفی برای شناسایی بر ( 2018به همین دلیل، آلفورد و دوان )

 اند. کردهمورد بررسی تأکید زمینة با توجه به 

 فضای مبادله

که با هم روابط تجاری دارند را  هایی تبادل اطالعات و تعامالت بین سازمان  فضای مبادله پویایی

دیگر و تعهد به رابطه  ها به یک سطوح اعتماد شرکت ةدهند کند. فضای مبادله نشان منعکس می

دیگر کار کنند.  خوبی با یک توان انتظار داشت طرفین رابطه به دهد تا چه اندازه می است و نشان می

اجزای اصلی فضای  منزلةو همکاری به  ،در نظر گرفتن ارتباطات، حل تعارضدربارة پژوهشگران 

 (.Graca et al 2015د )نظر دارن مبادله اتفاق

تبادل »ارتباطات شامل دو بعد ارتباط دوجانبه و کیفیت ارتباط است. ارتباط دوجانبه  .ارتباطات

ریزی و تنظیم اهداف به صورت  باالیی از مشارکت بین شرکا جهت برنامهدرجة اطالعات با آزادانة 

 کند که شرکا تا چه حد اطالعات دقیق تعریف شده است. کیفیت ارتباط نیز مشخص می« ترکمش

یل وجود به دل (.Graca et al 2015) دهند می دیگر قرار موقع در اختیار یک کامل و معتبر را بهو 

ای  المللی اهمیت ویژه ارتباطات در روابط تجاری بین فرهنگی و جغرافیایی،و  های زبانی تفاوت

های تجاری و  بسیاری از شکست ةریشها، ارتباطات ناکافی و ضعیف  . در بسیاری از پژوهشدارد

 اند المللی با آن مواجه وکارهای بین  ترین موانعی شناخته شده است که کسب یکی از شایع

(Leonidou et al 2011.) 
یابد که  درمی سازمان( ،عارض فراگردی است که در آن یک طرف )فرد، گروه. تحل تعارض

ناسازگار بودن  (.1382 رضاییان) منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه شده است

تعارض میان های متضاد باعث بروز  و دیدگاه ،های متفاوت اهداف، انتظارات نامشخص، برداشت

هنجارها و و  روکا های کسب به دلیل تفاوت در شیوه ،المللی در روابط تجاری بین .شود می ها شرکت

اطمینان نبودِ سطح باالی (. Leonidou et al 2006) احتمال ایجاد چنین شرایطی بیشتر است ،ها ارزش

باالی دسترسی به اطالعات نیز هزینة و  ،المللی، در دسترس نبودن اطالعات کافی در مبادالت بین

به وجود در نتیجه تعارض  .دهد احتمال انتظارات نامشخص یکی از طرفین از دیگری را افزایش می

خصومت و و  باعث بروز ناامیدی ،اگر تعارض از حد معینی فراتر رود (.Leonidou 1989) آید می
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حل تعارض به صورت اثربخش نقش  (.Leonidou et al 2006) شود سرانجام فروپاشی رابطه می

د شامل نکن عارض کمک میکند. رفتارهایی که به حل ت اساسی در جلوگیری از فروپاشی رابطه ایفا می

 (.Graca et al 2015) همکاری است ومسئله، اجتناب، انطباق، مصالحه، حل 
( همکاری را اقدامات هماهنگ مشابه یا مکمل تعریف 1990آندرسون و ناروس ) .همکاری

بدان  ،جهت دستیابی به منافع دوجانبه ،متقابل دارندرابطة هایی که با هم  اند که شرکت کرده

اقداماتی است که برای شامل همکاری بین صادرکنندگان و مشتریان خارجی  .ورزند مبادرت می

 ،سازد ها را قادر می همکاری شرکتگیرد.  حل مشکالت و دستیابی به اهداف مشترک صورت می

بر سر اهداف، فراتر از قوانین قراردادی  نشده و اختالف بینی مشکالت پیش رو شدن با هنگام روبه

المللی کنار  توافقات بینو با پیچیدگی و چندگانگی وظایف در  (Graca et al 2015)کنند ل عم

 (.Leonidou et al 2011)آیند 

 های پویا اجتماعی بیرونی و قابلیت ةسرمای

نقش اساسی به انی صورت گرفته های سازم هایی که با هدف شناسایی منشأ قابلیت در پژوهش

. (Rodrigo et al 2018) است شدههای استراتژیک تأکید  ساختن قابلیت برایاجتماعی سرمایة 

ها در  کتشود که شر ها باعث ایجاد محیطی می گرفته در روابط بین شرکت اجتماعی شکلسرمایة 

ها برای درگیر شدن در مبادالت اجتماعی و تبادل  تمایل آن در نتیجه، کنند. آن احساس امنیت می

 بیرونیاجتماعی سرمایة بدین ترتیب، . (Driesch et al 2015) یابد میاطالعات و دانش افزایش 

ب اکتساکند.  را تسهیل میانتقال دانش ضمنی  گذارد و یمفرایندهای جذب دانش تأثیر همة بر 

های پویا  قابلیتتوسعة برای  ملی اساسیعااعی اجتمسرمایة دانش ضمنی خارجی از طریق 

 (.Rodrigo et al 2018شود ) محسوب می

 اجتماعی بیرونی و فضای مبادله ةسرمای

دیگر اعتماد  اجتماعی شکل بگیرد، طرفین رابطه به یکسرمایة تجاری رابطة زمانی که در یک 

طرف مقابل قرار گیرند اطالعات  ةاستفاد و بدون نگرانی از اینکه ممکن است مورد سوءکنند  می

سرمایة ، بدین ترتیب (.Pinho 2012د )دهن دیگر قرار می استراتژیک بازار را در اختیار یک

 Li et al) کند به اطالعات معتبر و ارزشمند را فراهم می ها امکان دسترسی شرکتاجتماعی 
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د خود به بهبوسهم شود که به  اجتماعی باعث ایجاد دیدگاه مشترک میسرمایة  همچنین، (.2014

نتیجه  و درکند  کمک میاجتماعی رابطة ها و قوانین در  ارزشو  درک متقابل از هنجارهای رفتاری

در صورت بروز تعارض نیز طرفین  (.Gelderman et al 2016د )شو کاهش تعارضات میباعث 

اجتماعی برای شروع سرمایة (. Graca et al 2015) کنند های دوستانه حل می آن را به شیوه

سرمایة در صورتی که (. Pinho 2013د )نقش اساسی دارنیز های مبتنی بر همکاری  فعالیت

 دادن انجامنحوة ترک از مش یاجتماعی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد، طرفین رابطه به درک

هر یک از کنند  هد میو تع ،گذارند رسند، اهداف مشترک را با هم به اشتراک می میفعالیت تجاری 

همچنین، (. Son et al 2016) بپردازداقدامات مشخصی برای تحقق اهداف مشترک  به طرفین

شود که با ریسک  هایی می باعث تسهیل همکاری اطمیناننبودِ جتماعی از طریق کاهش اسرمایة 

 ،باالیی همراه استاطمینان نبودِ که با  ،المللی ویژه در مبادالت بین همراه است. این موضوع به

 (.Leonidou et al 2011) دارد اهمیت بسیار

 های پویا فضای مبادله و قابلیت

اطالعات از منابع داخلی و پیوستة های پویا مستلزم دسترسی به دانش و جریان  قابلیتتوسعة 

دسترسی به دانش  اند کردهاذعان ( 2018)همکارانش و  (. رودریگوPinho 2011خارجی است )

شود. تبادل  های پویا محسوب می قابلیتتوسعة ضمنی و اطالعات خارجی عاملی کلیدی برای 

سالم امکان مبادلة فضای  هاست. سالم بین آنمبادلة ها مستلزم وجود فضای  دانش بین شرکت

را فراهم های پویا  قابلیتتوسعة نتیجه فرصت  تبادل دانش و در و دیگر ها از یک یادگیری شرکت

. حل کند کمک میها  تبادل دانش و اطالعات بین شرکت بهکه ارتباطات   بدین صورت کند. می

آید برطرف و شرایط  وجود می  هایی را که به دلیل وجود اهداف متفاوت به تعارض عدم توافق

امالت از طریق ایجاد تع ،ها نیز کند. همکاری بین شرکت برای تبادل اطالعات ایجاد میمساعد را 

 ،(. بنابراینPark et al 2012کند ) ها را تسهیل می نزدیک، تبادل اطالعات و دانش بین شرکت

 های پویا کمک کند. قابلیتتوسعة سالم به مبادلة رود وجود فضای  انتظار می
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 پژوهشتجربی  ةپیشین

طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از »در پژوهشی با عنوان ( 1395) همکارانشطهماسبی و  شاه

به این نتیجه « های پویا محور و مدیرمحور با تبیین نقش قابلیت اجتماعی بیرونی سازمان ةسرمای

های پویای یادگیری سازمانی، گرایش  بر قابلیت محور سازماناجتماعی  ةسرمایدست یافتند که 

. گذارد میو اعتبار برند تأثیر معنادار  ،، هوشمندی رقابتیها کارآفرینانه، قابلیت ایجاد قابلیت

های پویا بررسی کردند. در  اجتماعی را بر قابلیت ةسرمای( تأثیر ابعاد 2018) همکارانشو رودریگو 

و نوآوری در نظر  ،های انطباق، جذب سه بعد قابلیت ةدربردارندهای پویا  ها قابلیت پژوهش آن

های پویا مورد  قابلیت اجتماعی بر ةسرمای ةگان ابعاد سهگرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، تأثیر 

و  ها تعامالت مکرر زمانی که بین شرکت کردندها در توجیه نتایج اذعان  آنتأیید قرار گرفت. 

راحتی دانش خود را با  بها ه آنافتد و  شرکتی اتفاق می یادگیری بین صمیمانه وجود داشته باشد،

ها نیز به این دلیل که احتمال رفتارهای  وجود اعتماد بین شرکت .گذارند دیگر به اشتراک می یک

وجود دیدگاه و  ،همچنینها مؤثر است.  دهد در تبادل دانش بین آن طلبانه را کاهش می فرصت

به این دهد.  شرکتی را افزایش می گذاری منابع و دانش بین فرهنگی مشترک امکان به اشتراک ةپیشین

های پویا کمک  قابلیت ةتوسعآید به  دست می  اجتماعی به ةسرمایدانشی که از طریق ترتیب، 

های پویای  های اجتماعی مدیران را بر قابلیت تأثیر شبکه( 2016پینهو و پرینگ )کند.  می

رسی کردند. نتایج پژوهش نشان وکارهای با فناوری پایین در اسپانیا بر سازی در کسب المللی بین

، از طریق عضویت در المللی هستند فعالیت در بازارهای بین ةتجربهایی که فاقد  داد شرکت

. اعتماد متقابل بین کنند المللی می بازارهای بین بارةاقدام به یادگیری و کسب دانش در ،ها شبکه

کند که در  دانش جدید را فراهم میمتنوعی از منابع و  ةمجموعاعضای شبکه امکان دسترسی به 

های اجتماعی مدیران به  شبکهها،  . بر اساس نتایج پژوهش آنشود های پویا استفاده می ایجاد قابلیت

افزا و  ارزش و کننده تقویت و ای های آستانه شامل قابلیت ،سازی پویا المللی های بین قابلیت ةتوسع

اجتماعی  ةسرمای کردپژوهشی نظری اذعان  ( در2011پینهو )کند.  کمک می ،تخریب مثبت

های پویای اکتشافی و  قابلیت ةتوسعدر دستیابی به دانش و متوسط  و  های کوچک شرکت

برداری را مشخص  های پویای اکتشافی و بهره ، وی مصادیق قابلیتالبتهبرداری مؤثر است.  بهره
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های  که بین صادرکنندگان و واسطه ،اجتماعی ةسرمای( نشان داد 2016نتایج پژوهش پینهو )نکرد. 

های بازاریابی تأثیر مثبت  فعالیت ةزمیندیگر در  ها با یک گیرد، بر همکاری آن خارجی شکل می

ها  های مشترک بین صادرکنندگان و واسطه هنجارها و ارزش و واقع، وجود اعتماد در. گذارد می

گراکا و . کننددیگر همکاری  آن با یکتحقق  برایها اهداف مشترکی را تعریف و  شود آن باعث می

کننده و مشتری بررسی  بین تأمین ةمبادلای را بر فضای  رابطه ةسرمای( تأثیر 2015) همکارانش

سه بعد  ةدربردارندفضای مبادله نیز  و اعتماد و تعهد دو بُعد ةدربردارندای  رابطه ةسرمایکردند. 

ابعاد فضای مبادله تأیید  همةحل تعارض و همکاری در نظر گرفته شد. تأثیر اعتماد بر  و ارتباطات

یک از ابعاد فضای مبادله نداشت. بر اساس نتایج پژوهش لی و  اما تعهد تأثیری بر هیچ شد.

خریدار و  ـ کننده ای و شناختی بر ارتباطات بین تأمین اجتماعی رابطه ةسرمای( 2014) همکارانش

و  شناختی قوی ةسرمایوجود  اعالم کردندها  آن. گذارد میها تأثیر مثبت  اطالعات بین آنتبادل 

شود و در  می ها درک متقابل و کاهش سوءتفاهم باعث ایجاد دیدگاه مشترک بین طرفین رابطه

از طرف دیگر، با توجه به اینکه . شود برقراری ارتباط و تبادل اطالعات بین طرفین تسهیل مینتیجه 

دهد وجود اعتماد بین طرفین نقش  پذیری شرکت را افزایش می گذاری اطالعات آسیب اشتراک هب

 کند. مهمی در تبادل اطالعات ایفا می

های پویا و  اجتماعی بر قابلیت ةهای قبلی، تأثیر سرمای در پژوهش ،طور که مشخص است همان

اجتماعی بر  ةتأثیرگذاری سرمای به تاکنوناما است.  ه به طور جداگانه بررسی شدهعناصر فضای مبادل

. با توجه به اینکه تبادل دانش و اطالعات استنشده  پرداختههای پویا از طریق فضای مبادله  قابلیت

ها  ( و فضای مبادله نیز در تبادل دانش بین شرکتPinho 2011های پویاست ) قابلیتالزمة توسعة 

اجتماعی بیرونی و سرمایة بین رابطة ه ممکن است در (، فضای مبادلPark et al 2012نقش دارد )

اجتماعی بر عناصر سرمایة تأثیر  در زمینةقبلی های  پژوهشهای پویا نقش میانجی ایفا کند.  قابلیت

بررسی فضای مبادله در از  صورت گرفته ودر بازار داخلی  سازمانی بینروابط با تمرکز بر فضای مبادله 

که  های پویایی برای شناسایی قابلیت، تا به حال پژوهشی همچنین است. شدهبازارهای صادراتی غفلت 

جهت پر کردن شکاف پژوهشی برای موفقیت در بازارهای صادراتی الزم است انجام نشده است. 

ارائه شده است.  1مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل با توجه به مبانی نظری، شده،  مشاهده
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که برای موفقیت در کند  اشاره میهای پویایی  ومی پژوهش به قابلیتهای پویا در مدل مفه قابلیت

 خواهد شد.و به مدل اضافه کیفی شناسایی شیوة بازارهای صادراتی الزم است و به 

 
 پژوهش مفهومی لمد. 1شکل 

 .شود مطرح می در ادامههای پژوهش  ، فرضیهبا توجه به مدل مفهومی

 .گذارد میهای پویا تأثیر مثبت معنادار  بر قابلیتاجتماعی بیرونی  ةسرمای .اول ةفرضی

 .گذارد میمعنادار  تأثیر مثبت اجتماعی بیرنی بر فضای مبادله ةسرمایدوم:  ةفرضی

 .گذارد میهای پویا تأثیر مثبت معنادار  سوم: فضای مبادله بر قابلیت ةفرضی

نقش های پویا  قابلیت اجتماعی بیرونی و ةسرمایبین  ةرابطچهارم: فضای مبادله در  ةفرضی

 کند. میانجی ایفا می

 و ابزار پژوهشروش 

پیمایشی است.  ـ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات توصیفی

ی است. بخش کیفی پژوهش با و شامل دو بخش کیفی و کمّ آمیختهاین پژوهش از نوع  ،همچنین

اجتماعی ناشی از روابط سرمایة گرفت که از طریق های پویایی صورت  هدف شناسایی قابلیت

یابد و به موفقیت  مشتریان و رقبای خارجی توسعه میو  کنندگان تأمینشبکة های صادراتی با  شرکت

ها در  آوری داده کنندگان و جمع کند. برای انتخاب مشارکت ها در بازارهای صادراتی کمک می شرکت

در ساختاریافته استفاده شد.  نیمهمصاحبة گیری هدفمند و  از روش نمونه ،بخش کیفی، به ترتیب

ها فقط برای مقاصد پژوهشی  ها، هدف پژوهش مطرح شد و تأکید شد که از مصاحبه ابتدای مصاحبه

فعالیت زمینة  بارةها خواسته شد در شونده استفاده خواهد شد. قبل از پرسیدن سؤال اصلی، از مصاحبه

 

    ا      ر ای

   ر   

 ف ا    اد  

  ا  پ یا ا   ت
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سرمایة به منظور تبیین وضعیت  ،. همچنینکنندضیحاتی ارائه و بازارهای صادراتی شرکت تو

کمیت و کیفیت روابط شرکت خود با رقبا،  بارةها خواسته شد در اجتماعی بیرونی، از آن

شوندگان پرسیده  از مصاحبه ،و مشتریان/ نمایندگان اصلی خارجی صحبت کنند. سپس ،کنندگان تأمین

ها کمک کرده است  های سازمانی به آن قابلیتتوسعة کدام ر های خارجی د ها با شرکت شد روابط آن

سرعت در حال تغییر الزم است. با توجه به  که برای موفقیت در بازارهای صادراتی به

های  تر شدن مفهوم پاسخ ساختاریافته بودن مصاحبه، سؤاالت دیگری نیز به منظور روشن نیمه

 پژوهشگر ضبطرا ها  دقیقه بود. مصاحبه 90تا  60شده امکان طرح داشت. مدت هر مصاحبه  ارائه

از مصاحبه با . پس کرد مکتوببه صورت کلمه به کلمه را و پس از پایان هر مصاحبه متن آن  کرد

 برایهای صادراتی استان اصفهان، اشباع نظری حاصل شد.  مدیر فعال در شرکتشانزده 

. تحلیل تم استفاده شد( 2006)و کالرک  1براونشیوة از روش تحلیل تم به  ها، دادهوتحلیل  تجزیه

 ةهای کیفی است و مراحل ششگان و گزارش الگوهای موجود در داده ،روشی برای شناخت، تحلیل

 ها، تعریف ها، بازنگری تم وجوی تم ها، ایجاد کدهای اولیه، جست از: آشنایی با دادهاست  آن عبارت

تعیین اعتبار، از راهبردهایی  برای (.1390همکاران  )عابدی جعفری وگزارش تهیة ها،  گذاری تم و نام

کنندگان و همکاران پژوهش استفاده شد. برای اطمینان از پایایی نتایج  مانند بازبینی مشارکت

موضوعی دو کدگذار و پایایی بازآزمون استفاده شد. در روش  ها نیز از دو روش توافق درون مصاحبه

پژوهش انجام گرفت. حوزة ر در نظ و سپس توسط یک صاحباول، کدگذاری ابتدا توسط پژوهشگر 

های  پایایی بازآزمون، از بین مصاحبهمحاسبة درصد بود. برای  68میزان توافق بین دو کدگذار 

کدگذاری ای  زمانی دوهفتهفاصلة ها دو بار در یک  از آنیک گرفته، سه مصاحبه انتخاب و هر  انجام

 پایایی قابل قبول است.دهندة  دست آمد که نشان  به درصد 82 شد. پایایی بازآزمون

که  بودهای تولیدی صادراتی استان اصفهان  ی شامل شرکتآماری پژوهش در بخش کمّ ةجامع

. به دلیل بودند نمونه یا برگزیده انتخاب شده ةصادرکنندبه عنوان   1396و  1395های  در سال

. از بررسی شدآماری به طور کامل  ةجامعگیری انجام نشد و  جامعه، نمونه ةاندازمحدود بودن 

 94شرکت، در مجموع  58شده میان مدیران ارشد و بازاریابی صادراتی  توزیع ةپرسشنام 114

                                                                                                                                                       
1. Braun 
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ها  گیری سنجه ای برای اندازه نقطه . از مقیاس طیف لیکرت پنجبازگشتشرکت  52پرسشنامه از 

 2012) شپاراریکوئنا و همکاران ةپرسشنامبا استفاده از نی سازما بروناجتماعی  ةسرمایاستفاده شد. 

( 2015) شگراکا و همکاران ةپرسشنام( سنجیده شد. برای سنجش فضای مبادله نیز از 2015و 

ها ایجاد  ها با بستر مطالعه، تغییراتی در پرسشنامه پرسشنامهدن کراستفاده شد. به منظور متناسب 

 ،ها با توجه به نتایج مصاحبه، نیز نویسندگانرا های پویا  لیتهای مربوط به قاب پرسشنامه. شد

های پویا  قابلیت ةپرسشنامکدهایی که در طراحی شده و  های پویای شناسایی قابلیت. کردندطراحی 

سازی  های پژوهش از روش مدل برای آزمون فرضیهقابل مشاهده است.  1استفاده شده در جدول 

 استفاده شد. (PLS)معادالت ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی 

 های پژوهش یافته
 های کیفی یافته

ها  های کیفی، به کدگذاری متن مصاحبه ها و تسلط بر داده پس از مرور چندباره متن مصاحبه

نمایانگر  بقه قرار داده شد و برای هر طبقه عنوانی کهپرداخته شد. سپس کدهای مشابه در یک ط

های فرعی پژوهش شناسایی شد. در  کل کدهای آن طبقه باشد انتخاب شد. به این ترتیب تم

های  تم و های اصلی به وجود آمد. کدها های فرعی مشابه در یک طبقه، تم نهایت، با قرار دادن تم

 گزارش شده است. 1های کیفی در جدول  شده از داده استخراج و اصلی فرعی

شامل  ـ ساختاریافته، پنج تم فرعی های نیمه آمده از مصاحبه دست های به دادهپس از تحلیل 

و  ،پذیری در تولید توسعه، انعطاف و   برداری بازار صادراتی، پژوهش قابلیت اکتشاف و بهره

دانش مربوط  ةبرداری بازار صادراتی با توسع شناسایی شد. قابلیت بهره ـ گرایی صادراتی کارآفرینی

های  قابلیت ةپذیری در تولید نیز با توسع های صادراتی فعلی مرتبط است. قابلیت انعطافبه بازار

برداری  های پویای بهره تولید در ارتباط است. بنابراین، این دو قابلیت در قالب تم اصلی قابلیت

 ،گرایی صادراتی و کارآفرینی ،های فرعی اکتشاف بازار صادراتی، پژوهش و توسعه قرار گرفت. تم

های جدید و دانش مربوط به بازارهای جدید ارتباط دارد، در قالب  قابلیت ةتوسع و که با نوآوری

(. به دلیل محدودیت صفحات مقاله، به ذکر 1)جدول  گرفتهای اکتشافی قرار  تم اصلی قابلیت

 شود. شوندگان اکتفا می های مصاحبه قول چند نمونه از نقل
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 شده شناسایی و اصلی فرعی های تم و کدها. 1جدول 

 کدها های فرعی تم های اصلی تم

قابلیت 

 برداری  بهره

قابلیت 

پذیری در  انعطاف

 تولید

توانایی تولید محصوالت متنوع، توانایی تغییر طرح محصول جهت منطبق شدن بـا سـفارش   

توانایی ایجاد تغییـر در خـط تولیـد جهـت      ،های مختلف مشتری، توانایی تولید کارا در حجم

 تأمین سفارش مشتری یا محصول جدید

برداری  قابلیت بهره

 بازار صادراتی

هـا،   ها و تغییر آن دستیابی به اطالعات مربوط به محیط کالن بازار صادراتی )قوانین و سیاست

ترجیحات(، رقبا )میزان فروش، محصوالت،  ،ها وضعیت اقتصادی(، مشتریان )نیازها، خواسته

ها و تهدیدها  و نقاط ضعف رقبا، ورود رقبای جدید به بازارهای صادراتی(، فرصت ،ها  فعالیت

 کنندگان در بازارهای صادراتی فعلی و همچنین تقویت روابط تجاری با مشتریان و تأمین

قابلیت 

 اکتشافی

قابلیت اکتشاف 

 بازار صادراتی

گـذاری   ها و تهدیدهای سرمایه اطالعات بازارهای صادراتی جدید، شناسایی فرصتاکتساب 

کنندگان جدید در بازارهای صـادراتی   در بازارهای صادراتی جدید، شناسایی مشتریان و تأمین

 ها تجاری با آن ةرابطجدید و برقراری 

قابلیت پژوهش و 

 توسعه

فراینـدهای تولیـد جدیـد، یـادگیری در مـورد      اندازی تجهیزات تولید جدیـد، اسـتفاده از    راه

و پـژوهش مشـترک بـا     ،هـای دیگـر   های جدید، تبادل دانش با شـرکت  تجهیزات و فناوری

 ها و مراکز علمی و پژوهشی همکاری سایر شرکت

گرایی  کارآفرینی

 صادراتی

ریسک ورود به بازار صادراتی جدید، ریسک اعطای نمایندگی، ریسک اعتباری کـار کـردن،   

هـای بـا ریسـک     های خارجی، پذیرش پروژه محصوالت در نمایشگاه ةارائریسک حضور و 

محصوالت جدید به بـازار صـادراتی، اولـین     ةارائباال، اولین بودن نسبت به رقبای داخلی در 

محصوالت جدید به بازار صادراتی، رفتار کنشی، تغییر  ةارائی در بودن نسبت به رقبای خارج

توسـعه، رهبـری    و  محصوالت جدید بـه بـازار، تأکیـد بـر پـژوهش      ةارائخطوط محصول، 

 تکنولوژیک و نوآوری

 

توانایی ایجاد تغییر در خط تولید  ها به شونده یکی از مصاحبهپذیری در تولید.  قابلیت انعطاف

موارد زیادی بوده که مشتری سفارش محصولی را داده » اشاره کرد: مشتری جهت تأمین سفارش

 و ما آن محصول را برای آنالیز در اختیار واحد تحقیق است و شده که قبال در شرکت تولید نمی

اضافه کردن تجهیزات اندازی خط تولید جدید و  ایم. برای تولید آن، نیاز به راه توسعه قرار داده

دیگری از توانایی تولید محصوالت متنوع  ةشوند مصاحبه«. ایم این کار را انجام دادهکه جدید بوده 
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نوع محصول در خط تولید خود دارند. تنوع  پانزده تا بیست های ایرانی شرکت»سخن گفت: 

 «.های مشتریان را برآورده کنیم خواسته همةایم  توانسته نوع است. از نظر تنوع سیصدمحصول ما 

اجتماعی برای  ةسرمایشوندگان به اهمیت  یکی از مصاحبه برداری بازار صادراتی. قابلیت بهره

 ةبودجواحد تحقیقات بازار »اشاره کرد: فعلی دستیابی به اطالعات مربوط به بازارهای صادراتی 

 شود. ضمناً سادگی انجام نمی بر است و به المللی هم بسیار هزینه تحقیقات بازار بین .محدودی دارد

دانید چقدر مورد وثوق است. یکی از  ای دسترسی داشته باشید، نمی های کتابخانه به پژوهش اگر

اطالعاتی است که از  کرداستفاده  از آنتوان  ای می های کتابخانه که در کنار پژوهش خوبی منابع

ای بر اساس اعتماد شکل گرفت، پارتنرها اطالعات  آید. وقتی رابطه دست می  طریق روابط به

 بارةشوندگان در یکی دیگر از مصاحبه«. کنند مربوط به بازار و تقاضای مشتری را به ما منتقل می

 ةحوزپارتنر ما در : »کردهای بازار صادراتی اظهار  اجتماعی برای آگاهی از فرصت ةسرماینقش 

اقتصادی در حال ایجاد است و مزایایی برای  ةمنطقفارس به ما اطالع داد که یک  خلیج

 «.گذاری فراهم است ایهسرم

برای  اجتماعی ةسرمایشوندگان به اهمیت  حبهیکی از مصاقابلیت اکتشاف بازار صادراتی. 

سایت  وب»در بازارهای صادراتی جدید اشاره کرد: ها  شرکتتجاری با  ةرابطو برقراری شناسایی 

تجاری  های تئهی مالقات باو  ،ها های تخصصی، نمایشگاه حضور در کنفرانس ها، شرکت

ها  کنند. آن تری ایفا می اما مشتریان فعلی نقش مهم .هایی برای یافتن مشتریان جدید است انالک

 گویم میت ئجر کنند. به ارتباط ما را فراهم می ةزمیندهند و  های دیگر می اطالعات ما را به شرکت

دیگری از  ةشوند حبهمصا«. درصد است 70سهم مشتریان فعلی در ورود به بازارهای جدید بیش از 

سیاست ما : »گفتها در بازارهای صادراتی جدید سخن  اجتماعی در شناسایی فرصت ةسرماینقش 

بندی را آنجا  ساخته بفرستیم و کار تکمیل و بسته این است که به بعضی از کشورها محصول نیم

ادی وجود دارد که به آز ةمنطقما در گرجستان به ما اطالع داده که در آنجا  ةنمایندانجام دهیم. 

 «.دهد گذاری وام بدون بهره می یههای خارجی برای سرما شرکت

اجتماعی در تبادل دانش  ةسرمایها به اهمیت  شونده یکی از مصاحبهتوسعه.  و  قابلیت پژوهش

مشتریان ما در امارات تعامل مناسبی با » اشاره کرد: ،ویژه در زمان تحریم به ،های دیگر با شرکت
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ها تیم فنی خود را به  کنیم و از طریق آن ها استفاده می ها دارند. ما از روابط آن ها و ژاپنی مریکاییا

دست آورند. چون ما تحریم هستیم،   فرستیم تا بتوانند اطالعات فنی به میمریکایی اهای  شرکت

 «.این روابط برای ما بسیار اهمیت دارد

اجتماعی در  ةسرماینقش  بارةدرها  شونده یکی از مصاحبه گرایی صادراتی. کارآفرینی

ایجاد  یا گذاری در آن و سرمایه ورود به بازار صادراتی جدید»پذیری شرکت سخن گفت:  ریسک

، به دلیل اینکه ه است. برگزاری نمایشگاه در خارجنمایندگی در خارج از کشور با ریسک همرا

دست خواهید آورید، با ریسک   به ای پردازید چه نتیجه گزافی که می ةهزینمشخص نیست در قبال 

تر این  آوریم راحت دست می  اطالعاتی که از طریق مشتریان خارجی به ةپشتوانهمراه است. ما به 

های  در ایران به دلیل تحریم: »کرددیگری در این زمینه اظهار  ةشوند مصاحبه«. ریمیپذ را می هاخطر

ها  رریسک، اعتماد بین شرکتاسنادی وجود ندارد. در این شرایط پُبانکی امکان گشایش اعتبار 

های  نسبت به شرکت شوندگان از پیشگامی یکی دیگر از مصاحبه«. هاست پرداخت ةکنند تضمین

مشتری  .کنیم آید که ما محصول خاصی را تولید نمی بسیار پیش می»د: خارجی سخن به میان آور

طوری که تا رقیب ترک یا  ؛کنیم می ما آن را به صورت انبوه تولید و فرستد آن را برای ما می ةنمون

 «.ایم گرفته چینی بخواهد به خودش بجنبد ما بازار را

 یهای کمّ یافته

، سپس شود. می کلی پژوهش بررسی و ،گیری، ساختاری اندازه های برازش مدلدر این بخش، ابتدا 

 شود. های پژوهش پرداخته می آزمون فرضیهبه 

 گیری پژوهش های اندازه برازش مدل

توجه به شود. پایایی با  بررسی می ها سازهگیری، پایایی و روایی  های اندازه برای ارزیابی مدل

شود. برای بررسی روایی نیز از دو معیار روایی  پایایی ترکیبی تعیین میو  آلفای کرونباخ مقادیر

پایایی ترکیبی و میانگین واریانس  و رونباخمقادیر آلفای ک. شود یگرا و واگرا استفاده م هم

 گزارش شده است. 2ها در جدول  سازه (AVE) ةشد استخراج
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 های پژوهش گرای سازه پایایی ترکیبی و روایی هم و . گزارش آلفای کرونباخ2جدول 

  های پنهان سازه

 سوممرتبة 
 آلفا اولمرتبة های پنهان  سازه دوممرتبة های پنهان  سازه

 پایایی

 ترکیبی
AVE 

 های پویا قابلیت

91/0 α= 

90/0 CR= 

82/0 AVE= 

 

 های اکتشافی قابلیت

87/0 α= 

83/0 CR= 

63/0 AVE= 

 72/0 91/0 87/0 اکتشاف بازار صادراتی

 60/0 88/0 83/0 توسعه و  پژوهش

 60/0 82/0 67/0 گرایی صادراتی کارآفرینی

 برداری های بهره قابلیت

85/0 α= 

81/0 CR= 

68/0 AVE= 

 68/0 91/0 88/0 برداری بازار صادراتی بهره

 72/0 91/0 86/0 تولیددر پذیری  انعطاف

- 

 خارجی ةمبادلفضای 

90/0 α= 

75/0 CR= 

90/0 AVE= 

 82/0 90/0 78/0 ارتباطات

 82/0 93/0 89/0 حل تعارض

 65/0 88/0 82/0 همکاری

 81/0 93/0 88/0 اجتماعی ةسرمای - -

 

سوم در نظر گرفته شده  ةمرتبپنهان  ةسازهای پویا یک  توجه به نتایج تحلیل کیفی، قابلیتبا 

اول ارتباطات، حل  ةمرتبپنهان  ةسازسه  ةدربردارنددوم و  ةمرتبپنهان  ةسازاست. فضای مبادله 

، 2جدول  . با توجه بهاستاول  ةمرتبپنهان  ةسازاجتماعی نیز  ةسرمایو همکاری است.  ،تعارض

در نتیجه  است. دست آمده  به 7/0ها باالتر از  سازه همةمقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

محاسبه  5/0شده نیز باالتر از مقدار بحرانی  د. میانگین واریانس استخراجشو تأیید می ها سازهپایایی 

 .شود ها تأیید می گرای سازه روایی هم ،بنابراین .شده است

ها  جذر میانگین واریانس سازهواگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد.  برای بررسی روایی

 شود. ها نیز تأیید می بود. بنابراین، روایی واگرای سازههای دیگر بیشتر  ها با سازه از همبستگی آن
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 های ساختاری پژوهش برازش مدل

 3استفاده شد که مقادیر آن در جدول  Q2و  R2برای ارزیابی برازش مدل ساختاری از معیارهای 

 برازش ضعیفدهندة  نشان ترتیب به R2برای  67/0و  33/0و  19/0شده است. سه مقدار  گزارش

نیز باید مثبت Q2 . مقدار (1392)داوری و رضازاده متوسط و قوی بخش ساختاری مدل است و 

 (.Pinho & Prange 2016)باشد 

 زای مدل درون های سازه Q2و  R2. مقادیر 3جدول 

R ها سازه
2 

Q
R ها سازه 2

2 
Q

2 

 45/0 72/0 برداری بازار صادراتی بهره 08/0 25/0 های پویا قابلیت

 41/0 63/0 تولید در پذیری انعطاف 32/0 85/0 های اکتشافی قابلیت

 08/0 16/0 فضای مبادله خارجی 35/0 81/0 برداری های بهره قابلیت

 49/0 63/0 ارتباطات 38/0 57/0 اکتشاف بازار صادراتی

 63/0 82/0 حل تعارض 41/0 73/0 توسعه و  پژوهش

 51/0 83/0 همکاری 34/0 61/0 گرایی صادراتی کارآفرینی

 

نیز برای  R2زا مثبت است. مقادیر  های درون سازههمة برای  Q2، مقادیر 3با توجه به جدول 

بیشتر است.  ،(Pinho & Prange 2016) 10/0یعنی  ،ها از حداقل مقدار قابل قبول سازههمة 

در سطح قابل قبول قرار دارد.  ،خارجیمبادلة به جز فضای  ،ها سازههمة برای  R2همچنین مقادیر 

اجتماعی متغیرهای سرمایة بر   برای فضای مبادله بدین معناست که عالوه R2 مقدارپایین بودن 

برازش  ْ ها به مدل و با اضافه کردن آن گذارد می دیگری نیز وجود دارد که بر فضای مبادله تأثیر

 یابد. مدل بهبود می

 برازش مدل کلی

 25/0و  01/0شود. با توجه به سه مقدار  استفاده می GoFاز معیار  ،برازش مدل کلیبررسی برای 

در  GoFبرای  67/0، حاصل شدن GoFمتوسط و قوی برای و  به عنوان مقادیر ضعیف 36/0و 

 .دهد را نشان میپژوهش حاضر برازش قوی مدل کلی پژوهش 
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 ها آزمون فرضیه

های پژوهش پرداخته  شده، به بررسی و آزمون فرضیه پس از اطمینان از برازنده بودن مدل ارائه

هاست.  مسیر فرضیه ةو ضرایب استانداردشد tشود که شامل دو بخش بررسی اعداد معناداری  می

 دهد. ها را نشان می میان متغیرها و اعداد معناداری آنضرایب مسیر  2شکل 

 
 t. مدل معادالت ساختاری همراه با ضرایب مسیر و مقادیر معناداری 2شکل 

های پژوهش در سطح  بیشتر شود، فرضیه 96/1مسیر بین متغیرها از  tدر صورتی که مقادیر 

اجتماعی بیرونی و  ةسرمای، ضریب مسیر بین 2  شود. با توجه به شکل درصد تأیید می 95اطمینان 

است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری  t 87/2و عدد معناداری  27/0های پویا  قابلیت

 ةسرمایشود.  های پویا تأیید می اجتماعی بیرونی بر قابلیت ةسرمایاست، اثر مثبت  96/1تر از  بزرگ

 ف ا    اد  

 ا   ا   ت

 پ یا

 حل تعارض
   کار 

  رت اطات

 ا   ا   ت

  ک شاف 

 ا   ا   ت

  رد ر  هره

 رد ر   هره

  از ر صادر ت 

 ک شاف  از ر 

 صادر ت 

پژ  ش   

 ت  ع 

 گر ی کارآفرین 

 ر ای  

     ا  

پذیر    عطاف

 ت   د

79/0              
(32/15) 

90/0              
(23/39

) 
91/0              

(80/51) 

40/0              
(91/3) 

33/0              
(26/3) 

27/0              
(87/2) 

90/0              
(32/37

) 

92/0              
(29/33) 

80/0              
(07/18) 

85/0              
(19/21) 

75/0              
(43/15) 

85/0              
(52/20

) 

78/0              
(81/14) 
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 کند. ضریب مسیر بین های پویا را به طور مستقیم تبیین می درصد از تغییرات قابلیت 27اجتماعی 

محاسبه شده است. در نتیجه،  91/3و عدد معناداری  4/0اجتماعی بیرونی و فضای مبادله  ةسرمای

 ةمبادل. ضریب مسیر بین فضای شود میاجتماعی بیرونی بر فضای مبادله نیز تأیید  ةسرمایاثر مثبت 

 ةمبادلی . بنابراین، فضااست 26/3و عدد معناداری مربوط به آن  33/0های پویا  خارجی و قابلیت

درصد از تغییرات آن را تبیین  33و  گذارد میهای پویا تأثیر مثبت معنادار  خارجی بر قابلیت

 قابل مشاهده است. 4ها در جدول  فرضیه نتایج آزمون ةخالص کند. می

اجتماعی بیرونی بر  ةو کل سرمای ،مستقیم، غیر مستقیم آثار بررسی اثر متغیر میانجی.

 گزارش شده است. 5جدول های پویا در  قابلیت

 ها نتایج آزمون فرضیه ،. ضرایب مسیر، مقادیر معناداری4 جدول

 روابط فرضیه
ضریب 

 مسیر
 داری اسطح معن Tمقدار 

نتیجة 

 آزمون

 تأیید 004/0 87/2 27/0 های پویا قابلیت ـ اجتماعی ةسرمای اول

 تأیید 000/0 91/3 40/0 فضای مبادله ـ اجتماعی ةسرمای دوم

 تأیید 001/0 26/3 33/0 های پویا قابلیت ـ فضای مبادله سوم

 های پویا اجتماعی بر قابلیت ةسرمایو کل  ،مستقیم، غیر مستقیم آثار. 5جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 تأثیر

 کل غیر مستقیم مستقیم

 های پویا قابلیت بیرونیاجتماعی  ةسرمای
27/0 

87/2t= 

 خارجی ةمبادلمیانجی: فضای 

46/2 t=  13/0و 

40/0 

42/4t= 

 

 ةسرمایغیر مستقیم و کل  و مستقیم آثاربرای  t، مقدار عدد معناداری 5با توجه به جدول 

خارجی  ةمبادلفضای  ،دست آمده است. بنابراین  به 96/1تر از  های پویا بزرگ اجتماعی بر قابلیت

درصد  27اجتماعی  ةسرمایهای پویا نقش میانجی مثبت دارد.  اجتماعی و قابلیت ةسرمای ةرابطدر 

درصد از تغییرات آن را به طور غیر  13های پویا را به طور مستقیم و همچنین  از تغییرات قابلیت

 کند. مستقیم از طریق فضای مبادله تبیین می
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 بحث و نتیجه

وکارهای صادراتی در چنین  شدت رقابتی و متغیر است. موفقیت کسب محیط بازارهای صادراتی به

های پویایی که برای  های پویای سازمانی است. شناسایی قابلیت قابلیت ةتوسعمحیطی وابسته به 

ریزی هدفمند  موفقیت در بازارهای صادراتی الزم است و بررسی عوامل مؤثر بر آن امکان برنامه

 ،انجام شده است. ابتدا زمینه حاضر در این کند. پژوهش ای پویا را فراهم میه قابلیت ةتوسعجهت 

کند  ها برای موفقیت در بازارهای صادراتی کمک می های پویایی که به شرکت کیفی، قابلیت ةشیوبا 

های پویا با  قابلیت ةتوسعاجتماعی در  ةسرمایی نقش کمّ روششناسایی شد. سپس، با 

 گری فضای مبادله بررسی شد. میانجی

های پویا  یتپنج تم فرعی و دو تم اصلی برای قابل ،های کیفی تحلیل دادهبا توجه به نتایج 

پذیری در تولید در  برداری بازار صادراتی و انعطاف های بهره قابلیتهای فرعی  شد. تمشناسایی 

های اکتشاف بازار صادراتی،  برداری قرار گرفت. قابلیت های پویای بهره قالب تم اصلی قابلیت

های پویای اکتشافی  گرایی صادراتی نیز در قالب تم اصلی قابلیت یو کارآفرین ،توسعه و  پژوهش

قوی  روابطتنها  ، موضوع حائز اهمیت آن است که نهکیفیبا توجه به نتایج قرار داده شد. 

به دانش و  ها آندر دستیابی  کنندگان و مشتریان اصلی خارجی تأمین و صادرکنندگان با رقبا

قدرت   های با نظریه سو هم ،های پویا مؤثر است، بلکه قابلیت ةتوسعاطالعات جدید و در نتیجه 

های  ضعیفی که بین صادرکنندگان با شرکت روابط ،یهای ساختار حفرهپیوندهای ضعیف و 

 ةفرضینتایج آزمون  در دستیابی به دانش جدید تأثیرگذار است.نیز  گیرد می  شکل ی دیگرخارج

. اطالعات و گذارد میهای پویا تأثیر مثبت معنادار  بر قابلیتاجتماعی بیرونی  ةسرمایاول نشان داد 

یابد،  اجتماعی بیرونی به داخل سازمان جریان می ةسرمایکه به طور پیوسته از طریق  ،دانش ضمنی

که از طریق  ،سازمانی و انتقال دانش واقع، یادگیری بین کند. در های پویا کمک می قابلیت ةتوسعبه 

شود  های فعلی شرکت می تنها باعث بهبود قابلیت افتد، نه ونی اتفاق میاجتماعی بیر ةسرمای

های اکتشافی( نیز کمک  یتهای جدید )قابل قابلیت ةتوسعبرداری(، بلکه به  های بهره )قابلیت

های پویای  ابلیتاجتماعی مدیران بر ق ةشبک( تأثیر 2016در پژوهش پینهو و پرینگ )کند.  می

 ةسرمای( نشان داده 2018) شو همکاران است. نتایج پژوهش رودریگو شده تأییدسازی  المللی بین
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. بر اساس پژوهش گذارد میو نوآوری تأثیر مثبت  ،های پویای انطباق، جذب اجتماعی بر قابلیت

های  محور بر قابلیت اجتماعی سازمان ةسرمای( نیز تأثیر 1395) همکارانشطهماسبی و  شاه

و قابلیت  ،سازمانی ةکارآفرینانهوشمندی رقابتی، یادگیری سازمانی، اعتبار برند شرکت، گرایش 

اجتماعی  ةسرمایدوم حاکی از آن است که  ةفرضینتایج آزمون  ها تأیید شده است. ایجاد قابلیت

تبادل اعی اجتم ةسرمایمعناست که  یندباین نتایج . گذارد میبیرونی بر فضای مبادله تأثیر مثبت 

به حل ، کند کنندگان و مشتریان خارجی را تسهیل می تأمین و رقبااطالعات بین صادرکنندگان و 

 باهمکاری صادرکنندگان امکان و  ،کند یابد کمک می بروز میها  آنتعارضاتی که در روابط تجاری 

 های قبلی با نتایج پژوهش ها یافته. این آورد می فراهمرا  کنندگان و مشتریان خارجی تأمین و رقبا

اجتماعی را بر هر یک از عناصر فضای مبادله به طور جداگانه بررسی  ةسرمایکه تأثیر  سوست هم

ای و شناختی بر تبادل  رابطه ةسرمای( تأثیر 2014) ش، در پژوهش لی و همکارانمثالًکرده است. 

است.  شدهدگان و مشتریان تأیید کنن تأمین گذاشته شده بین اشتراک اطالعات و کیفیت اطالعات به

همکاری و کننده و مشتری بر  ( اعتماد بین تأمین2015) همکارانشبر اساس نتایج پژوهش گراکا و 

 ةسرمای(، 2013. با توجه به نتایج پژوهش پینهو )گذارد میها تأثیر مثبت  حل تعارضات بین آن

تبلیغات   ةزمینها در  همکاری آن اجتماعی موجود در روابط صادرکنندگان و مشتریان خارجی بر

سوم،  ةفرضی. بر اساس نتایج آزمون گذارد میو تخفیفات فروش تأثیر مثبت  ،ضمانت ةارائمحلی، 

تبادل  ات،. این نتیجه بیانگر آن است که ارتباطشدهای پویا تأیید  تأثیر مثبت فضای مبادله بر قابلیت

 کنندگان و مشتریان خارجی تأمین و رقباان و و همکاری بین صادرکنندگ ،اطالعات، حل تعارضات

های پویا به صورت  فضای مبادله و قابلیت ةرابطکند. تاکنون  های پویا کمک می قابلیت ةتوسعبه 

های پویا  قابلیت ةتوسعسازمانی در  ( به نقش یادگیری بین2011تجربی بررسی نشده است. پینهو )

های پویا مستلزم دسترسی به دانش است. از طرف دیگر، نتایج  قابلیت ةتوسع گفتهاشاره کرده و 

سالم در انتقال دانش ضمنی  ةمبادل( نشان داده وجود فضای 2012) همکارانشپژوهش پارک و 

سالم بین  ةمبادلتوان گفت دانشی که به دلیل فضای  می ،ها نقش مؤثری دارد. بنابراین بین شرکت

چهارم  ةفرضیکند. نتایج آزمون  های پویا کمک می قابلیت ةتوسعشود به  ها رد و بدل می شرکت

های پویا تأثیر مثبت  سالم بر قابلیت ةمبادلاجتماعی بیرونی از طریق ایجاد فضای  ةسرماینشان داد 
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های پویا  قابلیت ةتوسعاینکه به طور مستقیم به  بر  عالوه ،اجتماعی ةسرمایبنابراین، گذارد.  می

 و صادرکنندگان و رقبایر مستقیم نیز از طریق ایجاد ارتباط مؤثر بین کند، به طور غ کمک می

 و شرکتی بین های و تسهیل همکاری ها کنندگان و مشتریان خارجی به حل تعارضات بین آن تأمین

های پویا  قابلیت ةتوسعین وسیله به دکند و ب می کمکها  امکان یادگیری و تبادل دانش بین شرکت

 رساند. می یاری

 پیشنهاد

پویا، به  یها قابلیت ةتوسعسالم و  ةمبادلاجتماعی در ایجاد فضای  ةسرمایبا توجه به نقش 

ای  گونه   های اطالعاتی و ارتباطی شرکت را به شود زیرساخت های صادراتی پیشنهاد می شرکت

دوجانبه به صورت مکرر و پیوسته با اعضای که امکان ارتباط و تبادل اطالعات  کنندسازماندهی 

شود از  تجاری خارجی در سطوح مختلف فراهم شود. همچنین به مدیران پیشنهاد می ةشبکاصلی 

های  تجاری از طریق شبکه ةشبکتعامل با اعضای  طریق ترویج سبک ارتباطات غیر رسمی، مثالً

ادن حسن نیت و تالش برای حل . نشان دکننداجتماعی تالش  ةسرمایتقویت  برای ،اجتماعی

برد  ـ آید، توجه به منافع دوجانبه و استراتژی برد سریع مشکالتی که در روابط کاری به وجود می

 و اندیشی با نمایندگان های کاری مشترک، برگزاری جلسات هم هنگام عقد قرارداد، ایجاد تیم

 ةسرمایبا همکاری هم نیز در تقویت  و تعیین اهداف ،طور منظم  کنندگان اصلی به مشتریان و تأمین

کند به  های پویا ایفا می قابلیت ةتوسعنقشی که فضای مبادله در به اجتماعی مؤثر است. با توجه 

های مدیریت و حل  شود از طریق یادگیری مهارت های صادراتی پیشنهاد می مدیران شرکت

فظ ارتباط مداوم با اعضای . همچنین، حکنندسالم تالش  ةمبادلتعارض در جهت ایجاد فضای 

 ةمبادلاندازی سیستم ارتباط با مشتری در سازمان به ایجاد فضای  تجاری خارجی از طریق راه ةشبک

خدمات  ةارائکند. تخصیص بودجه برای پشتیبانی از مشتریان و نمایندگان خارجی،  سالم کمک می

مشتریان خارجی برای حل مشکالت و مشاوره و آموزشی به نمایندگان، همکاری با نمایندگان و 

 .ستدستیابی به اهداف مشترک در بازار صادراتی نیز در این زمینه راهگشا
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 های آینده های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش محدودیت
آوری شد. با توجه به ماهیت متغیرهای پژوهش،  ها به صورت مقطعی جمع در این پژوهش، داده

به دلیل دشواری نظرسنجی از مشتریان  ،رسد. همچنین ر به نظر میت استفاده از روش طولی مناسب

کنندگان خارجی، به توزیع پرسشنامه بین صادرکنندگان اکتفا شد. در صورت در نظر  و تأمین

و فضای بیرونی اجتماعی  ةسرمایگرفتن دیدگاه هر دو طرف مبادله شناخت بهتری از وضعیت 

طولی و با تمرکز بر هر   های بعدی با استفاده از روش شمبادله حاصل خواهد شد. بهتر است پژوه

 ،شود تأثیر تحریم، حمایت دولت از صادرکنندگان دو طرف مبادله انجام شود. همچنین پیشنهاد می

  متغیرهای پژوهش بر روابط بین ،های بازرگانی و ارتباط با نهادهای تسهیلگر صادرات، مانند اتاق

 حاضر بررسی شود.
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 منابع
اجتمـاعی بـر    ةسـرمای الگـوی اثرگـذاری   »(. 1390) محمـودزاده  سید مجتبـی  ؛اکبر  افجه، سید علی .1
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طراحی مدل کسـب  »(. 1395) کردنائیج اسداهلل ؛حسینیخدادادسید حمید  ؛طهماسبی، اسماعیل شاه .5
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 .96 ـ75

تحلیـل  »(. 1390) زاده شـیخ  محمـد  ؛فقیهی ابوالحسن ؛تسلیمی محمدسعید ؛عابدی جعفری، حسن .7
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