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 چکیده

کنونی، درک صحیح از بازار و تحوالت آن و تالش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حاا  تیییار آن،   در محیط پویای بازار صادراتی 
صادرات یکی از راهکارهاایی اسات کاه    های پویای گیری صحیح از قابلیتبهره های صادراتی است. بنابراین،یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاه

زعفاران   یصادراتهای شرکت یایپو یهاتینقش قابل یبررسدارد. در این راستا تحقیق حاضر بدنبا  ها ن المللی شدن شرکتبیشترین کاربرد را برای بی
 نوع از هدف، نظر از و تحلیلی -توصیفی ماهیت، و نوع حیث از تحقیق ها در استان خراسان است. اینی و بهبود عملکرد این شرکترقابت تیمز جادیبر ا

پیمایشای   و میادانی  نیز اطالعات آوریجمع روش انجام شده است و 1398که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سا   باشدمی ردیکارب تحقیقات
ها استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده. است

به منظور تجزیه و تحلیال  باشد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعا  در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان میپژوهش توزیع گردید. 
 پویای صادراتی هایهای پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیتیافته .است استفاده شده( PLS) جزئی مربعات ها و آزمون مد  از روش حداقلداده

اناش  )سازگاری صادراتی، نوآوری صادراتی، غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری( بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیار مساتقیم )از طریاق د   
است که آنها با سارمایه  صادراتی( است. همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته

 توانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.های پویای صادراتی میگذاری بر روی قابلیت
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 JEL :M3, M31, Q13 بندیطبقه
 

  3 2 1 مقدمه

تارین محصاو  ت اساتراتژیک و مهامزعفران از جمله محصاوال
کشاورزی در کشور ایران است که از نظر صاادرات غیرنفتای اهمیات    

 ازین لیخاص زعفران از قب یهایژگیو(. 18 و 33ای را دارا است )ویژه
نوبات   کیسا  در  10تا  7به مدت  یبه آب، امکان بهره بردار اندک

رشد در  اهان،یگ ریسا یآب ازین یبحران ریغ یهادر زمان یاریشت، آباک
 ،یطاوالن  یهاا محصاو  در زماان   ماندگاری ،یو شن یرسی هانیزم

 یآالت کشااورز  نیاشنداشتن به م ازیسهولت حمل و نقل محصو ، ن
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کار در زمان برداشت محصو  باعث شده  یرویتوان جذب ن و نیسنگ
در  یادیا رشد ز ریاخ یهاآن در سا  دیکشت و تول ریاست که سطح ز

(. به موازات گذر از کشاورزی سنتی 38 و 31) داشته باشد رانیا کشور
به کشاورزی تجااری بار مشاکالت کشااورزان در رابطاه باا عرضاه        

شاود بناابراین الزم اسات تاا مسایرهای      محصو  به بازار افزوده مای 
هاای  بازاررسانی شناسایی شوند تا از این طریق ضمن ارتقای ظرفیات 

افاازایش درآمااد تولیااد کنناادگان   اجتماااعی و اقتصااادی، موجبااات  
 (. 33محصوالت کشاورزی فراهم شود )

کوشاند تاا کاالهاا و    ها از طرق مختلف میدر این شرایط شرکت
خدمات خود را در سرتاسر دنیا بفروشند و سود خود را حاداکثر ساازند   

هاای پویاای صاادرات    گیری صحیح از قابلیت(. در این میان بهره29)
ست که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن یکی از راهکارهایی ا

تواند تبادیل باه یاک    (. قابلیت صادراتی می10ها داشته است )شرکت
مزیت رقابتی برای سازمان شود؛ زیرا ایجاد تماایز در نحاوه صاادرات    
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محصو  نسبت به رقبا و بهبود شرایط صادراتی موجب پیشی گارفتن  
و هماین موضاوع بارای     سازمان از رقبایش در بخش صاادرات شاده  

 یکی سازمان یک مزیت رقابتی را به دنبا  خواهد داشت؛ زیرا صادرات

 گاذاری  سارمایه  و توساعه  برای هاسازمان اولیة هایگام ترینمهم از

آن المللای باین  هایفعالیت گسترش و جهانی به بازارهای ورود جهت
 (.31) هاست

ر رشاد اقتصاادی   های اقتصادی، صادرات به عنوان موتودر نظریه
 برای کلیدی منزله به هادولت برای صادرات رشد(. 36شود)مطرح می

 توساعه،  حاا   در کشاورهای  تماام  در است. تقریباا   اقتصاد بازآفرینی

 دولت های گذاریسیاست و هااولویت رأس در صادرات توسعه موضوع

بخش قابال تاوجهی از موفقیات در کشاورهایی مانناد       (20) دارد قرار
توان به توسعه صاادرات آن ی، سنگاپور، چین و کره جنوبی را میمالز

 1و همکاارانش  دوئونیا ل (.13ها در طی دو دهاه گذشاته نسابت داد )   
شارکت  جهانیکه برای ورود به این بازار  نداکرده انی، ب(20) (2014)

هاا رویکارد   ند کاه یکای از آن  اها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته
توساعه   اسات یس باشاد. هبود عملکرد صادرات مای توسعه صادرات و ب

 وی متوجه بازار خاارج  اندازه تا چه ملت کی دهدکهیم نشانصادرات 
باه   تواناد یم یجهان بازار فشار رقابت در چراکه است، آنی ازهاین تابع
منجار   زین یداخل دکنندگانیتول یهاییکاهش ناکارا و ترتیفیباک دیتول
 (. 4) شود

ای پتانسیل باالیی برای رهایی از وابستگی به بخش کشاورزی دار
(. در میان محصوالت مختلاف تولیادی در   27باشد )صادرات نفت می

بخش کشاورزی ایران، زعفران جزء محصوالت خاص کشور محسوب 
شده و با توجه به قیمت باالی آن در صادرات غیرنفتی جایگااه ویاژه   

دارای مزایای اقلیمی (. کشورما 23ای را به خود اختصاص داده است )
باشد و این امار باعاث   و خاکی بسیار مساعدی برای تولید زعفران می

درصد زعفران جهاان را تولیاد کناد و باه      90شده که بتواند بیشتر از 
 و 28، 14ه زعفران جهان شناخته شاود ) ترین تولید کنندعنوان بزرگ

ز پتانسایل دهد که ایران با وجود برخاورداری ا ها نشان می(. بررسی1
المللای را در اختیاار   های باالی صادراتی، سهم کمی از بازارهای باین 

دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایاران روناد   
صعودی به خود گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلاوب  
وجود دارد. به عالوه ترکیاب کاالهاای صاادراتی کشاور نیاز نیازمناد       

تمامی این عوامل نشان از عدم توجه به توساعه   .صالح و بهبود استا
( در 31( )1388(. پزشاکی راد و فعلای )  22صادرات در کشاور اسات )  

هاا و راهکارهاای فارآوری، بازاریاابی و صاادرات      مطالعه خود چاالش 
زعفران بررسی کردند که با استفاده از فن دلفی توسط کارشناسان باه  

این زمینه از جمله ضعف بازاریابی الکترونیاک و  های بنیادی در چالش
نبود برند ملی و.. دست یافتند. همچناین، کرباسای و رساتگاری پاور     

                                                           
1- Leonidou 

( در پاژوهش خااود مزیااات ناااسبی تولیاااد زعفاااران در  18( )1393)
شهرساتان تربت حیدریه را بررسای کردناد. نتاایش نشاان داد، کشات      

عاد ملای کاه زمیناه    محصو  زعفران دارای سود اجتماعی است و از ب
-افازوده را در برمایهایی مانند مزیت نسبی تولیاد، اشاتیا  و ارزش

تواند ازلحاظ ابعااد اجتمااعی توجیاه    گیارد کشت محصو  زعفران می
اقتصادی داشته باشد و با اینکه ایران دارای اولاین پتانسایل صاادرات    

ان دهاد صاادرات زعفار   زعفران در جهان است اما آمارهاا نشاان مای  
ای و عدم فارآوری آن در داخال کشاور سابب     ایران باه صاورت فله

افزوده پایین این محصو  شده و ساهم باااالی ارزش افاازوده   ارزش
شود که زعفران ایران را وارد و پس نصیب کشورهایی مانند اسپانیا می

کنناد. میزان تجارت جهاانی  بندی مجدد صاادر مایاز فرآوری و بسته
شود اما سهم کشور میلیارد دالر در سا  برآورد می 8از  زعفران بیشتر

 ما در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است.
ایران با وجود رتبه نخست تولید زعفران در جهان به دلیال ساهم   
بسیار پایین صادرات باعث واگذاری بازار جهانی به رقبای اروپایی کاه  

د، شده است، همچناین باه   کنناز زعفران ایران به نام خود استفاده می
دلیل شرایط آب و هوایی دارای مزیت نسبی و حتای در برخای ماوارد    
مزیت مطلق برای تولید زعفران است که استان خراساان رضاوی باا    

هکتار بیشترین سطح زیر کشت زعفاران را در کشورداراسات    84226
هاای  های صادراتی و بکاارگیری مزیات  ( اما عدم توجه به قابلیت23)

به عنوان مزیت رقابتی در صادرات موجب کاهش سهم صاادرات خود 
رو در این مقاله، سعی شده است به کنندگان خراسان شده است. از این

هاای فعاا  در زمیناه    های پویای صادراتی شرکتبررسی تأثیر قابلیت
صادرات زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد پرداخته شاود.  

هاای پویاای   اصلی تحقیق این است که آیا قابلیتدر این راستا سوا  
های صاادراتی  صادراتی بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت

 ؟زعفران تأثیرگذار هستند
رساندن کاال  یبرا یتجار یهایت، مجموعه فعالیعملکرد صادرات

در  ینا (.5) باشدیکشورها به منظور کسب سود م یردر سا یانبه مشتر
باورند عملکرد صادراتی معموال  با استفاده  ینبر ا یکه بعض است یحال

هاای صاادراتی،   شود و فروشگیری میاز رویکرد شاخص واحد اندازه
هاای صاادراتی، ساودهای صاادراتی و شادت صاادرات       رشد فاروش 

یان،  (. با وجود ا44های معمو  مورد استفاده هستند )بیشترین شاخص

 یال دهد مادارک و دال ینشان م( 8)( 1994) 2و زو یلکاوسگ مطالعات
سااختار چناد    یاک باه عناوان    یوجود دارد که عملکرد صادرات یادیز

شااخص واحاد    یاک توسط  یدتوجه قرارگرفته است و نبا وردم یوجه
( در مطالعه خود به بررسی 36( )2015) 3تان و سوسا. شود یریگاندازه

یانجی مزیات  تاثیر کارکردهای بازاریابی بر عملکرد صادرات و نقش م

                                                           
2- Cavusgil & Zou 

3- Tan & Sousa 
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 رقابتی بر این رابطه پرداختند. نتایش نشان داد که کارکردهای بازاریابی
مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبت دارد. همچناین مزیات   و 

رقابتی نقش میانجی را در ارتباط بین کارکردهای بازاریابی و عملکارد  
 صادرات دارد.

داد زیااد باازیگران و   ها و بازارهای صادراتی با توجه به تعا محیط
همچنین گستردگی عوامل اثرگذار بار ایان بازارهاا از پویاایی و عادم      

باشند. در محایط پویاای باازار صاادراتی     اطمینان باالیی برخوردار می
کنااونی، درک صااحیح از بااازار و تحااوالت آن و تااالش در راسااتای  
پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حا  تیییار آن، یکای از عوامال    

هاای صاادراتی اسات. ایان     لی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگااه اص
شود و بار  رویکرد در قالب مفهومی با عنوان گرایش به بازار مطرح می

هایی تاکید دارد که نوعی حساسیت و تاالش بارای پاساه باه     فعالیت
شود و این خود سبب کااهش  نیازهای به سرعت در حا  تیییر آن می

ده و احتما  پاساه صاحیح باه تیییارات باازار و      عدم اطمینان بازار ش
(. محیط رقابتی پویا به عادم اطمیناان   16دهد )فناوری را افزایش می

هاای  محیط خارجی شرکت و شدت رقابت اشاره دارد کاه بار فعالیات   
)راهبارد   هاا اثرگاذار اسات. مینتزبارگ از راهبارد     کسب و کار شرکت

قاصد مدیران شارکت و  نوظهور( حاصل از اثرات محیطی و اهداف و م
(. ایان تیییارات از   6درک متقابل از تیییرات صنعتی و سازمانی است )

های پویا که در ایجاد یک محیط جدیاد بارای کساب و    طریق قابلیت
ناوآوری صاارداتی باه    کارها مهام هساتند گساترش خواهناد یافات.      

هاای جدیاد باه عناوان یاک جنباه از فرهنا         باز بودن ایده"عنوان
(. در زمینه صادرات این مقولاه اشااره باه    7شود )عریف میت "سازمانی

درگیر شدن با فرایندهای جدید در هنگام برخورد با بازارهای صادراتی 
 جدید است.

 

 های پویای صادراتی بر مزیت رقابتیتاثیر قابلیت

سازگاری صادرات، توانایی شرکت در هماهنگی با محیط خاارجی  
(. ساازگاری  25اتی شرکت اسات ) رآن و عاملی کلیدی درعملکرد صاد

ها و تیییار مجادد   به عنوان توانایی شرکت برای بدست آوردن فرصت
پایگاه منابع خود به منظور تطابق با اقدامات رقبا و تهدیادات خاارجی   

ها و تهدیدها هایی که قادر به انطباق با فرصتشود. شرکتتعریف می
یط کالن کاه حااوی   هستند موفقیت بیشتری نسبت به رقبا دارند. مح

های بازار جدید، تهدیدات رقیب و تیییر نیازهای مشتریان است فرصت
فراتر از کنتر  مدیران است که در نتیجه باید بتوانند با سرعت باال باا  
آن سازگار شوند تا اطمینان حاصل شود که در بلندمدت مزیت رقابتی 

ت به تیییارات  برتری نسبت به رقبا دارد. توانایی واکنش به موقع نسب
تواند به بهبود عملکرد در مقایسه با رقباا و بدسات آوردن   محیطی می

تار باا   توانناد باه ساریع   ها مای مزیت رقابتی کمک کند چراکه شرکت
 (.10های سریع بازار منطبق شوند )فرصت

های جدید به عنوان یک باز بودن ایده"اتی به عنوانرنوآوری صاد
(. در زمینه صادرات ایان  7شود )ف میتعری "جنبه از فرهن  سازمانی

مقوله اشاره به درگیر شدن با فرایندهای جدیاد در هنگاام برخاورد باا     
بازارهای صادراتی جدید است. نوآوری در صادرات، باه علات ماهیات    
پویایی که دارد به ارائه راهکارهای جدیادی از تفکار و عملکارد مای    

(. در حقیقت، یکی از 10) آوردپردازد که مزیت رقابتی را به ارمیان می
هاا ناوآوری در محصاو     عوامل موثر بر کسب مزیت رقاابتی شارکت  

 است. با توجه به این مطالب فرضیه زیر بیان شده است: 
: سازگاری صادرات تاثیر مثبت و معناداری بار ایجااد   1-1فرضیه 

 های صادراتی زعفران دارد.مزیت رقابتی در شرکت
در محصاو    خالقیات  از ناشای  نوین هایایده نوآوری بکارگیری

 صاورت  باه  کاه  خالقیات  از ناشی ایده ساختن پیاده به واقع در. است
ناوآوری   شاود،  خدمت ارایه ویژگی جدید و تازه برای محصو  یا یک

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بار مزیات    .(24گویند ) محصو 
 رقابتی نوآوری است لذا فرضیه زیر تدوین شده است: 

: نوآوری صادرات تاثیر مثبات و معنااداری بار ایجااد     2-1رضیه ف
 های صادراتی زعفران دارد.مزیت رقابتی در شرکت

گیاری، ایجااد   بینی بودن صادرات حو  محور غافلغیرقابل پیش
غیرمنتظره و تالش برای پیش بینی اقدامات در بازار بین المللی ایجاد 

بودن صادرات باه معناای   بینی شده است. از یک طرف غیرقابل پیش
تواند باه عناوان یاک    غیر قابل کنتر  بودن است و از سوی دیگر می

استراتژی سازمانی توسعه یابد. اگر تصمیمات شرکت توسط رقبا پیش 
هایی کاه در  گردد. شرکتبینی نشود منجر به مزیت رقابتی بیشتر می

ای  محیط صادرات غیرقابل پیش بینی حضور دارند تهدید بیشتری بار 
 (.10شوند )بدست آوردن مزیت رقابتی می

بینای باودن صاادرات تااثیر مثبات و      : غیرقابل پیش3-1فرضیه 
 های صادراتی زعفران دارد.معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکت

هاای مختلاف اثربخشای    پذیری وظایف صادرات بر جنباه انعطاف
دهد تاا از قلاه  ازه میها اجگذارد زیرا این امر به شرکتبنگاه تاثیر می

(. 10های خاص عبور کنند و جریان فرایندهای داخلی را حفظ نمایند )

پاذیری اغلاب باه    کند انعطاف(، ادعا می16( )2008) 1بطور مشابه هو
ها تعبیه شده است و به هماین  عنوان مهارت کارکنان و در توسعه آن
باه تحقیقاات    گذارد. با توجاه دلیل بر نتایش مختلف سازمانی تاثیر می

هاایی، تواناایی شارکت را    توان حدس زد که چنین قابلیات پیشین می
بخشد لذا فرضایه زیار تادوین    برای مقابله با تیییرات محیط بهبود می

 شده است: 

پااذیری وظااایف صااادرات تاااثیر مثباات و : انعطاااف4-1فرضاایه 
 های صادراتی زعفران دارد.معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکت

 

                                                           
1- Hou 
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 مدل مفهومی -1شکل 

Figure 1- Conceptual model   

 (2012( و گرگ )2018منبع: افرات و همکاران )
 

 مشخصات پرسشنامه پژوهش -1 جدول
Table 1- Specifications of the research questionnaire 
 منبع تعداد سوال متغیر

 مزیت رقابتی
Competitive advantage 

 (2018و همکاران ) 1افرات 4

 سازگاری صادرات
Export compatibility 

 (2018افرات و همکاران ) 3

 پذیری وظایف صادراتانعطاف
Flexibility task export  

 (2012)  2گرگو ( 2018افرات و همکاران ) 3

 نوآوری صادرات

Export innovativeness 
 ( 2018افرات و همکاران ) 3

 صادراتیدانش 

Export knowledge 
 (2012گرگ ) 3

 غیرقابل پیش بینی بودن صادرات

Export unpredictability 
 ( 2018افرات و همکاران ) 3

 عملکرد

Performance 
 (2012گرگ )و ( 2018افرات و همکاران ) 7

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Efrat 

2- Garg  

های پویای صادراتیقابلیت  

 سازگاری صادرات 

Export compatibility 

 نوآوری صادرات 

Export innovativeness 

 بینی بودن صادراتغیرقابل پیش 

Export Unpredictability 

 پذیری صادراتانعطاف 
Flexibility task export 

 

 دانش صادرات

Export 

knowledge 

 مزیت رقابتی
Competitive 

Advantage 

 عملکرد
Performance 



 451     های پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتیتأثیر قابلیت

 

 های پویا بر دانش صادراتیتاثیر قابلیت

عوامال درون ساازمانی در    تعدادی از نظریه پاردازان بار اهمیات   
تاوان باه نگارش    کسب مزیت رقابتی تاکید دارند که از آن جمله مای 

های مورد نیااز  ها عبارتند از مهارتاشاره کرد. قابلیت 1های پویاقابلیت
بنگاه برای کسب مزیت رقابتی کامل از منابع موجود. باه عباارتی باه    

فاده بهاره ور از  های یک بنگاه در هماهن  سازی منابع و اسات مهارت
(، قابلیت سازمان را به عنوان 39( )1987)2(. الریش40آنها اشاره دارد )

توانایی اش جهت تیییر و پذیرش تحوالت مالی، فناورانه و راهباردی  
هاای بنگااه را کناار    ها و قابلیات کند. در صورتی که داراییتعریف می

(. 42آیااد )هااای بنگاااه بوجااود مااییکاادیگر قاارار دهاایم، صااالحیت
تواند های اصلی )مرکزی( عبارتند از اموری که یک بنگاه میصالحیت

هاا داناش صاادراتی اسات.     به خوبی انجام دهد. یکی ازاین صالحیت
زمانی که این داناش صاادراتی بهتار از داناش رقباا باشاند باه آنهاا         

گویناد. در مجماوع براسااس نظریاه منباع      می 3های متمایزصالحیت
هاایی  ها و توانمندیها، شایستگیی خود صالحیتمحور، هر بنگاه برا

ها باا تااثیر بار روی ابعااد معاروف      . این صالحیت(19) کندایجاد می
مزیت رقابتی )کیفیات، کاارایی، ناوآوری، پاساخگویی باه مشاتریان(       
موجب مزیت رقابتی برای بنگاه شده و در نتیجاه ساودآوری بنگااه را    

 (.40دهند )تحت تاثیر قرار می
 

 ر دانش صادراتی بر مزیت رقابتیتاثی

دانش صادراتی، دانشی است که توسط مدیر/ مالک در مورد نحوه 
فروش محصوالت و خدمات شرکت در یک بازار خارجی استفاده مای 
کند، است. دو نوع دانش صادارتی وجود دارد که تاثیر قابل توجهی در 

در  موفقیت صادراتی شرکت دارند: دانش روشاهای صاادرات و داناش   
های صادراتی شرکت را قاادر  (. آشنایی با روش41) مورد بازار خارجی

هاای  هایی مانند تامین مالی، تدارکات و ناهنجااری سازد تا با روشمی
پرداخت مواجه شود. داناش در ماورد باازار خاارجی نیاز شاامل درک       

ها و رفتار خریداران است. لیاو و  فرهنگی، زیرساخت -محیط اجتماعی

( جهت گیری صادرات را باه عناوان گارایش باه     21( )0920) 4تان 
صادرات )یعنی صادرات یا عدم صادرات( و وابسته به داناش صااحب/   

داند و حاصل تجارب بدست آمده در خارج و انتقا  مدیران شرکت می
کند. محققین دانش صاادراتی را منجار باه    دانش به داخل معرفی می

مهم در بهباود مزیات رقاابتی    گرایش صادراتی و از این طریق عاملی 
 (. لذا فرضیه ذیل ارائه شده است:12اند )معرفی نموده
: دانش صادرات تاثیر مثبت و معناداری بر ایجااد مزیات   3فرضیه 

                                                           
1- Dynamic capabilities view 

2- Ulrich 

3- Distinctive competencies 

4- Liou   & Tang 

 های صادراتی زعفران دارد.رقابتی در شرکت
 

 تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد

( معتقد است که رابطاه باین مزیات رقاابتی و     12( )2012گرگ )
ملکرد در زمینه صاردات به اندازه کاافی توضایح داده شاده اسات و     ع

تحقیقات زیادی در ادبیات بازاریابی و استراتژی به سوی آن حادس و  
اند. در صادرات اثرات مثبت عملکردی مختلفی )استراتژیک، گمان زده

سرمایه گذاری، محصو ( یافت شده است و مزیت رقابتی باه عناوان   
ی حصو  نتایش حاصال از جهات گیاری باازار و     مکانیسم میانجی برا

های بازاریابی شناسایی شده است. در واقع رابطاه باین مزیات    قابلیت
(. در نتیجه فرضیه زیار  10رقابتی و عملکرد صادراتی مشخص است )

 تدوین شده است: 
: مزیات رقاابتی تاأثیر مثبات و معنااداری بار عملکارد        4فرضیه 

 های صادراتی زعفران دارد.شرکت
 

 مدل مفهومی تحقیق

با توجه به پیشینه تحقیق، مد  مفهومی پاژوهش در شاکل زیار    
  گردد.ارائه می
 

 هامواد و روش

هاای  یران شرکتهدف کمک به مداز آنجایی که این پژوهش با 
بهبود عملکرد شرکتشان گام به عرصه تحقیق  صادراتی زعفران برای

تحقیاق از نظار    نهاده، از لحاظ هدف کاربردی اسات. همچناین ایان   
تحلیلی قرار دارد. ازسوی دیگار،   -ی تحقیقات توصیفیماهیت در رده

هاا را باا   از آنجا که نحوه و میزان تااثیرات متییرهاا و همبساتگی آن   
دهد، تحقیق همبستگی نیز شامرده مای  یکدیگر مورد مطالعه قرار می

هاای  این پژوهش بر حسب نحوه انجاام، در زماره پاژوهش    (.9) شود
گیرد. این تحقیق از نظر افق زمانی از نوع مقطعای و در  قرار میکمی 
اسات. جامعاه آمااری واحادهای بازرگاانی فعاا  در زمیناه         98ساا   

باشند. در ایان تحقیاق از روش   صادرات زعفران در استان خراسان می
گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تعیین حجم نموناه  نمونه

ه شده است که با توجه باه جادو  مورگاان و    از جدو  مورگان استفاد
نفار از مادیران    120تعداد جامعه آماری حداقل حجم نموناه برابار باا    

واحدهای بازرگانی است. در مورد گاردآوری اطالعاات بارای بررسای     
ای پیشینه تحقیق و مبانی نظری و ادبیات موضاوع از روش کتابخاناه  

ه به عناوان ابازار جماع   استفاده شده است. در این تحقیق از پرسشنام
ایان پرسشانامه شاامل دو بخاش     آوری اطالعات استفاده شده است. 
های جمعیات شاناختی و بخاش دوم    است. بخش او  درمورد ویژگی

سوا   26پرسشنامه به بررسی متییرهای تحقیق پرداخته و مشتمل بر 
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در هاای پاژوهش   (. داده1)جدو   بسته با طیف پنجگانه لیکرت است
 آوری گردید.جمع 1398سا  

هاای آمااری   یکی از روش 1(SEM)یابی معادالت ساختاری مد 
است که بررسی ارتباط میان چنادین متییار در یاک ماد  را فاراهم      

در آن تحلیل عاملی و رگرسیون با هم به صورت ترکیبی باه  ساخته و 
به طور کلی دو رویکرد برای تخمین پارامترها در معادالت . رودکار می
ی وجود دارد: رویکرد مبتنی بر کواریانس و رویکرد مبتنای بار   ساختار

های معادالت سااختاری مبتنای بار واریاانس،     واریانس. یکی از روش
 2در ابتادا توساط ولاد    کاه  اسات  (PLS)روش حداقل مربعات جزئی 

( تحت عنوان حداقل مربعات جزئی تکراری غیرخطای معرفای   1975)
ای اسات  نس متییرهای وابستهشد که هدف از آن حداکثر کردن واریا
شوند. همانناد ساایر معاادالت    که توسط متییرهای مستقل تعریف می

ساختاری مد  حداقل مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری اسات.  
شود. مرحله ها طی دو مرحله انجام میدر تحلیل داده PLSاستفاده از 

آن و او  به بررسی بارازش ماد  پیشانهادی و ایجااد اصاالحات در      
 پردازد.های پژوهش میمرحله دوم بررسی فرضیه

گیاری بوسایله   هماهنگی درونی یا میزان پایاایی در ماد  انادازه   
محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد. پایاایی، ثباات و   

دهاد و باه   ها در ابزار اندازه گیری را نشان میهماهنگی منطقی پاسه
کناد، یعنای   بزار اندازه گیری کمک مای ارزیابی درستی و خوب بودن ا

شاود، بایاد در   هایی که از آنها برای انجام پژوهش استفاده مای آزمون
هربار استفاده نتایش یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. برای سنجش 

ها در روش حداقل مربعات جزئی، از آزمون بار عاملی نیز پایایی معرف
 6/0ها باید بااالتر از  ر عاملی معرفاستفاده گردید که در این آزمون با

 2شاکل  ضرایب بارهای عاملی ساواالت پرسشانامه تحقیاق در     باشد
. برای بررسی روایی ابزار پژوهش نیز عالوه بار  باشدقابل مشاهده می

روایی محتوا، روایی همگرا نیز با کماک شااخص میاانگین واریاانس     
ابازار   اسات کاه  نشانگراین روایی  ( ارزیابی شد.AVEاستخراج شده )

در ماد   اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد.
باارخالف روش  PLSسااازی معااادالت ساااختاری بااه کمااک روش  

شاخصی برای سنجش کل مد  وجود  (3SEM-CBکواریانس محور )
( توسط تننهااوس و  4GOFندارد ولی شاخصی به نام نیکویی برازش )

نتایش حاصل از بررسی روایی و پایاایی   ( پیشنهاد شد.2005همکاران )
ها ارائه شده است. در این پژوهش به منظاور تجزیاه و   در بخش یافته
 استفاده شده است. PLSو  SPSSافزارهای ها از نرمتحلیل داده

 

 نتایج و بحث 
                                                           
1- Structural Equation Modeling 

2- Wold 

3- Covariance based- structural equation modeling 

4- Goodness of Fit 

 آلفای متییرها در این تحقیق از هر دو ضریب پایایی بررسی برای
 آلفاای  صاورتیکه  در. اسات  شاده  هو ضریب ترکیبای اساتفاد   کرونباخ
 مناساب  پایایی از متییرها باشد بیشتر 7/0ضریب ترکیبی از و کرونباخ
مشخص است مقادیر آلفای  2طور که در جدو  همان .است برخوردار

است. همچنین مقادیر ضاریب ترکیبای    859/0و  712/0کرونباخ بین 
 ها است.  است که به معنی پایایی مناسب سازه 891/0و  813/0بین.

 دارای متییرهاا  اکثریت است، مشخص 2شکل در  که طور همان
هاا  معارف  یکی از فقط و هستند 6/0 حداقلی مقدار از باالتر عاملی بار

 و بایادو  قاعاده  باه  توجاه  باا  کاه  است 6/0 از کمتر عاملی بار دارای
مای ( اسات  5/0 از باالتر که) سازه آن شده استخراج واریانس متوسط
متییرهاا از   روایای رای بررسای  نماود. با   حفاظ  نیز را معرف این توان

( اسااتفاده شااد 5AVEشاااخص متوسااط واریااانس اسااتخراج شااده ) 
کنیاد مقادار متوساط واریاانس     مشاهده می 2همانگونه که در جدو  

بیشتر است  5/0 های این تحقیق از مقدار حداقلیاستخراج برای سازه
بارای بررسای روایای     هاا اسات.  که نشان دهنده روایی مناسب ساازه 

گردد که در آن بایاد باار   ها از آزمون بارهای عرضی استفاده میمعرف
ها برای سازه خودش بیشتر از باار عااملی آن   عاملی هر یک از معرف
ها باشد. نتایش بررسی ایان آزماون نیاز بیاانگر     معرف برای سایر سازه
ار عااملی  ها دارای بها است، چرا که تمامی معرفروایی مناسب معرف

 ها هستند. باالتری برای سازه خود در مقابل بار عاملی آنها برای سازه
بوت استارپ به محاسبه آماره  در این بخش با استفاده از الگوریتم

T  .آمااره  در صورتی کاه مقادار   پرداخته شده استT  بیشاتر   1.96از
ای ها ها و در نتیجه تایید فرضیهبین سازه ةشود، نشان از صحت رابط
 2. نتایش این الگوریتم در شاکل  است %95پژوهش در سطح اطمینان 

 نشان داده شده است.
ها باید از الگوریتم برای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین سازه

ضرایب استاندارد شده بین متییار مساتقل و   پی ا  اس استفاده نمود. 
ت متییار  از تیییارا  مقادار دهد که متییر مستقل ایان  وابسته نشان می

ضارایب اساتاندارد شاده مسایرهای      3 کند. شکلوابسته را تبیین می
 دهد.ها را نشان میمربوط به هر یک از فرضیه

آوری شاده،  های جماع با توجه به نتایش بدست آمده از تحلیل داده
 آمده است.  3نتایش بررسی فرضیات تحقیق بطور کلی در قالب جدو  

ر مستقیم )میانجی( این است که باید نکته مهم در ارتباط با اثر غی
های پویای صادراتی با دانش صادرات( و )داناش  هر دو ارتباط )قابلیت

صادرات با مزیت رقابتی( معنادار باشند تا بتاوان اثار غیار مساتقیم را     
محاسبه نمود. با توجه به اینکه ارتباط بین متییرها معنادار اسات، اثار   

نمود که نتاایش آن در ذیال مشااهده    توان محاسبه غیر مستقیم را می
شود. الزم به ذکر است که مقدار ضریب مسیر در اثر غیر مساتقیم  می

 شود.از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل می

                                                           
5- Average Varience Etracted 
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 پایایی و متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیق -2 جدول

Table 2- Reliability and mean of extracted variance of research variables 

 هاسازه
Constructs 

 آلفای کرونباخ
Cronbach's alpha 

 ضریب ترکیبی
Composite reliability 

AVE 

 مزیت رقابتی
Competitive advantage 

0.712 0.813 0.527 

 سازگاری صادرات
Export compatibility 

0.779 0.871 0.693 

 انعطاف پذیری وظایف صادرات
Flexibility task export  

0.779 0.871 0.693 

 نوآوری صادرات

Export innovativeness 
0.754 0.859 0.670 

 دانش صادراتی

Export knowledge 
0.795 0.879 0.709 

 غیرقابل پیش بینی بودن صادرات

Export unpredictability 
0.762 0.863 0.678 

 عملکرد

Performance 
0.859 0.891 0.541 

 

 
 بین متغیرهای اصلی تحقیق tاره آم -2شکل 

Figure 2- t-statistic among the main research variables 
 

گیاری و سااختاری را مادنظر قارار     این شاخص هر دو مد  اندازه
دهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی ماد  باه کاار    می
دیر به ترتیاب باه عناوان مقاا     36/0و  25/0، 01/0رود. سه مقدار می

با توجه به حصو  اند. معرفی شده GOFضعیف، متوسط و قوی برای 
  شود.تایید می قویبرازش مد  کلی به صورت  380/0مقدار 

 رابطه 1                     

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 یصاادرات  یایپو یهاتیقابل در این مطالعه تالش شده است تأثیر
هاای فعاا  در ایان    ی و بهباود عملکارد شارکت   بترقا تیمز جادیبر ا

با توجه به این که هدف نهاایی بیشاتر   صنعت مورد بررسی قرار گیرد. 
و قابلیات باشاد  مای بهبود عملکرد و رضایت مشتریان خود ها سازمان

منجر به  های پویای صادراتی، دانش صادرات، مزیت رقابتی و عملکرد
-مدیران شارکت این تحقیق به  ، نتایششوددستیابی به این اهداف می

در های صادراتی فعا  در زمینه زعفران به طور اخص و سایر مادیران  
های گامی در جهت بهبود قابلیتکمک خواهد کرد تا  کشور بطور اعم

پویای صادراتی، و در نتیجه افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارند 
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 سازمان را بهبود بخشند. عملکرداز این طریق و 

 تیا مز جااد یا بار  یصادرات یایپو هایتیقابل یه او  تاثیرفرضر د
با اشااره باه یافتاه   . گردیدزعفران آزمون صادراتی  یهاشرکت یرقابت

باه   tآمااره   ینهمچنو  331/0یر مس یببا توجه به ضرهای پژوهش 
 یایا پو هاای تیا قابل تاوان گفات  یم( 96/1تر از )بزرگ 575/2مقدار 
 جااد یار ب یمعنادارتاثیر مثبت و  درصد 95 نینادر سطح اطم یصادرات

 یهفرضا این  ین،ارد. بنابراد زعفرانصادراتی  یهاشرکت یرقابت تیمز
ی حاصل از تحقیق افارات و  این نتیجه منطبق با نتیجه شود.یم تایید

باشااد. در واقااع، سااازگاری  ( ماای2012( و گاارگ )2018همکاااران )
بینای باودن صاادرات و     صادراتی، نوآوری صاادراتی، غیرقابال پایش   

هاای پویاای   انعطاف پاذیری وظاایف صاادراتی کاه از ابعااد قابلیات      
 تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی شود. صادراتی است می

 یدانش صادرات بر یصادرات یایپو هایتیقابل یه دوم تاثیرفرضدر 
یر مسا  یب. با توجه به ضربررسی گردیدزعفران صادراتی  یهاشرکت
 تاوان گفات  یما ( 96/1تر از )بزرگ t 208/2آماره  ینهمچنو  277/0
تاثیر مثبات و   درصد 95 یناندر سطح اطم یصادرات یایپو هایتیقابل

ارد. دزعفاران  صاادراتی   یهاا شارکت  یداناش صاادرات  ر با  یمعنادار
ی ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاه      شود.یم تایید یهفرضاین  ین،بنابرا

 باشد. ( می2018ن )حاصل از تحقیق افرات و همکارا
هاای  مزیات رقاابتی شارکت    دانش صادرات بار  یه سوم،فرضدر 

و  469/0یر مسا  یب. با توجاه باه ضار   گردیدآزمون صادراتی زعفران 
داناش   تاوان گفات  یما ( 96/1.تار از )بازرگ  t 298/4آماره  ینهمچن

ر مزیات  ب یمعنادارتاثیر مثبت و  درصد 95 یناندر سطح اطمصادرات 

معنادار  یهفرضاین  ین،ارد. بنابرای صادراتی زعفران دهارقابتی شرکت
ی حاصال از  ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاه      شود.یم تاییدباشد و یم

باشاد. در واقاع، کساب اطالعاات الزم در     ( مای 2012تحقیق گرگ )
ارتباط با رقبا، مشتریان صادراتی و همچنین اطالعات مهم مربوط باه  

ولوژی( به مدیران قبل از اتخاذ هر گونه روند بازار )شامل قوانین و تکن
تواناد بار افازایش مزیات     تصمیم در ارتباط با بازارهای صادارتی مای 

 رقابتی تاثیرگذار باشد.
هاای  عملکارد شارکت   مزیت رقاابتی بار   یه چهارم، تاثیرفرضدر 

و  458/0یر مسا  یب. باا توجاه باه ضار    شاد  صادراتی زعفران بررسی
در ساطح  مزیت رقابتی  توان گفتیم 238/5به مقدار tآماره  ینهمچن
هاای  ر عملکارد شارکت  با  یمعناادار تاثیر مثبت و  درصد 95 یناناطم

 تاییاد باشاد و  یمعنادار ما  یهفرضاین  ین،ارد. بنابراصادراتی زعفران د
توانند با ارائه های صادراتی زعفران میبه عبارت دیگر شرکت شود.یم

ازارهای صادراتی و همچنین محصوالت نوآور و پیشرو و با کیفیت در ب
ارائه محصوالت با مشخصات خاص و با قیمتی کمتر از رقبا از طریاق  
ایجاد مزیت رقاابتی، عملکارد خاود را در بازارهاای صاادراتی بهباود       
بخشند. با توجه به محیط کسب و کار کنونی مدیران به دنباا  یاافتن   

های این تحقیق به هایی برای بهبود عملکرد خود هستند. یافتهحلراه
هاایی از  دهد برای بهبود عملکرد خود به چاه مولفاه  مدیران نشان می

 های پویای صادراتی، دانش صادرات، مزیت رقاابتی و عملکارد  قابلیت
 باید توجه کنند.

 

 

 
 ضریب مسیر بین متغیرهای اصلی تحقیق -3شکل 

Figure 3- Route coefficient between the main research variables 
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 های پژوهشنتایج بررسی فرضیه -3جدول 
Table 3- Results of the study of research hypotheses 

 های تحقیقفرضیه

Research hypotheses 

ضریب 

 مسیر

Path 

coefficien

t 

 معناداری

Signific

ance 

  رد/تأئید

Accept/ 

reject 

H1 :های های پویای صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتبلیتقا
 صادراتی زعفران دارند.

Dynamic export capabilities have a significant impact on 

creating a competitive advantage for saffron export 

companies. 

 تأئید 2.575 0.331

H1-1 :های معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکت سازگاری صادراتی تاثیر
 صادراتی زعفران دارند.

Export compatibility has a significant effect on creating a 

competitive advantage for saffron export companies. 

 تأئید 2.550 0.330

H1-2 :ای هنوآوری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکت
 صادراتی زعفران دارند.

Export innovation has a significant impact on creating a 

competitive advantage for saffron export companies. 

 تأئید 2.452 0.322

H1-3 :های پذیری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتانعطاف
 صادراتی زعفران دارند.

Export flexibility has a significant effect on creating a 

competitive advantage for saffron export companies. 

 تأئید 2.412 0.312

H1-4 :بینی بودن صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی غیرقابل پیش
 های صادراتی زعفران دارند.شرکت

The unpredictability of exports has a significant effect on 

creating a competitive advantage for saffron export 

companies. 

 تأئید 2.085 0.305

H2 :های های پویای صادراتی تاثیر معناداری بر بر دانش صادراتی شرکتقابلیت
 صادراتی زعفران دارند.

Dynamic capabilities export  have a significant impact on the 

export knowledge of companies operating in the saffron 

industry. 

 تأئید 2.208 0.277

H3 :های صادراتی زعفران دانش صادرات تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت
 دارند.

Export knowledge has a significant impact on the competitive 

advantage of companies operating in the saffron industry. 

 تأئید 4.298 0.469

H4 :های صادراتی زعفران دارند.مزیت رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت 

Competitive advantage has a significant impact on the 

performance of companies operating in the saffron industry. 

 تأئید 5.238 0.458

 
 نتیجه فرضیه میانجی )غیر مستقیم( -4جدول 

Table 4- The result of the mediation hypothesis (indirect) 

 فرضیه

 Hypothesis 

 ضریب مسیر

Path 

coefficient 

نتیجه 

 آزمون

H5 :دارند. تی زعفرانصادراهای های پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتقابلیت دانش صادرات نقش میانجی در ارتباط بین 

Export knowledge plays a mediating role in the relationship between dynamic export capabilities and 

competitive advantage in companies operating in the saffron industry. 
 تایید  0.130
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داناش صاادرات در رابطاه باین     نقش میاانجی   یه پنجم،فرضدر 

صاادراتی   یهاا در شرکت یرقابت تیو مز یصادرات یایپو هایتیقابل
دهاد،  مای  های پاژوهش نشاان  یافته که همانطور شد.زعفران آزمون 
نقش میانجی را در ارتباط باین   130/0ضریب مسیر  بادانش صادرات 

صاادراتی   یهاا در شرکت یرقابت تیو مز یصادرات یایپو هایتیقابل
ی حاصل از تحقیاق  ن نتیجه منطبق با نتیجهکند. ایبازی میزعفران 

توجه به نتاایش   باباشد. ( می2012( و گرگ )2018افرات و همکاران )
هاای  و باه منظاور رفاع کاساتی     قیتحق هایهیحاصل از آزمون فرض

هاای پویاای   بهبود قابلیت یموجود و ایجاد بسترهای مناسب در راستا
هاای  در شارکت  کارد صادراتی، دانش صادرات، مزیات رقاابتی و عمل  

 : گرددموارد زیر پیشنهادی میصادراتی فعا  در زمینه زعفران 
های توسعه اقتصادی و صادرات یکی از منابع تامین مالی و برنامه

اجتماعی کشاورها محساوب شاده و توساعه صاادرات غیار نفتای در        
گذاری بیش از هار  کشورهای در حا  توسعه به منظور افزایش سرمایه

از (. 3ناد شناساایی امکاناات و مناابع باالقوه کشاور اسات)       زمان نیازم
تارین  ترین منابع بوده، کام کارگیری کمآنجایی که صادرات مستلزم به

ترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا معاروف ریسک را دارد و نیز کم
ها در تالش بارای  ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکتو آسان رینت

محمدیان و همکااران   (.26) باشدمیارهای خارجی ورود و نفوذ به باز
 توساعة  در شااخص  تارین  مهام  صادرات ( بیان کردند امروزه،1392)

 باه  توجاه  شاود. مای  کشاورها محساوب   همچناین  ها،شرکت جهانی

صاادرات   عملکارد  افازایش  بارای  رقاابتی  مزیت و صادرات بازارگرایی
ی قابلیات ر رابطاه دارد. مدیران و مسئوالن سازمانی با تاکید ب اهمیت

در  های پویای صادراتی، داناش صاادرات، مزیات رقاابتی و عملکارد     
های صادراتی فعا  در زمینه زعفران باید از از طریق شناساایی  شرکت

-های مشتریان و ارباب رجوع در جهت بهباود قابلیات  نیازها و خواسته

 های پویای صادراتی و ایجاد مزیت رقابتی گاام بردارناد. زعفاران باه    
ریازی  عنوان یک محصو  استراتژیک نیازمند یک مادیریت و برناماه  

استراتژیک است و هر برنامه ریزی استراتژیک باا بررسای ناواقص و    
ایاران باه   (، 32شاود ) مشکالت و تدوین راهبرد برای حل آن آغاز می

درصاد از ساهم تولیاد     95عنوان تولیدکننده اصلی با داشتن بایش از  
درصاد از زعفاران    80ور اسپانیا که بیش از مصرف جهانی در کنار کش

بندی و با نام خاود باه بازارهاای    ایران را به صورت فله وارد و با بسته
توان به ضعف سیستم بازاریابی، کند، قرار دارد که میجهانی صادر می

بسته بندی و صنایع فرآوری، حمال ونقال و عادم شاناخت کاافی از      
 ات ایان محصاو  اساتراتژیک   رعایت استانداردهای جهاانی در صاادر  

ش افزوده ایران در زکه موجب کاهش بخش شایان توجهی از ار رسید
(. در ایان راساتا، الزم   30) شودحلقه تجارت خارجی این محصو  می

باه سارعت باه     شارکت  ی،صاادرات  یساازگار است به منظور افزایش 
اگار  دهاد. همچناین،   پاسه  یصادرات یرقبا در بازارها یمتیق راتییتی

ارائاه   یخارج انیمشتر یبرا یدیهدفمند جد یابیبازار یهابا برنامهرق
بعاالوه   دهاد. ارائاه   یانطباق یهابرنامهباید بالفاصله  شرکت ،نمودند

دهیا هاا و ا روشاز استفاده  شرکت از طریق افزایش توانمندی خود در
تطاابق  و افزایش  یمحصوالت صادرات دیتول یندهایدر فرا دیجد یها

سعی در افزایش ناوآوری صاادراتی    انیمشتر دیجد یازهایخدمات با ن
های صادراتی شرکت باید برای داشته باشد. همچنین اقدامات و برنامه

رقبا غیرقابل پیش بینی باشد. به طوری که بسیاری از رقبای صادراتی 
ای در باازار  شرکت به سختی پیش بینی کنند که در آینده چاه برناماه  

 صادراتی دارد. 
های صادراتی فعا  در زمیناه زعفاران   ن به مدیران شرکتهمچنی
شود به دنبا  افزایش دانش صادراتی خود باشاند. در ایان   پیشنهاد می

 انیمشاتر ، در ارتبااط باا رقباا    ماورد نیااز  اطالعاات  راستا الزم است 
قبال از   رانیماد  بارای ( یو تکنولوژ نیروند بازار )شامل قوان یاترصاد

فراهم شاود. باه    یصادارت یر ارتباط با بازارهاد میاتخاذ هر گونه تصم
این منظور انجام تحقیقاات میادانی و اساتفاده از تحقیقاات بازاریاابی      

گردد. همچنین مدیران باید باا تمرکاز بار مشاتری و درک     توصیه می
نیازهای حا  و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان باه  

ت باا کیفیات بااال و در نتیجاه     های بازار و نیز تولید محصاوال فرصت
افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان شوند که در این صاورت  
رضایت مشاتریان باا افازایش اثربخشای بکاارگیری مناابع ساازمان،        
افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث مانادگاری در  

 . یابدها بهبود میگردد و عملکرد صادراتی شرکتتجارت می
گردد تا با بررسی قاوانین کشاورهای مبادا    همچنین، پیشنهاد می

بندی نوآوراناه و یاا   هماهنگی با محیط صورت پذیرد. استفاده از بسته
تولید محصوالت فراوری شاده از زعفاران و صاادرات آنهاا باه جاای       
زعفران خام به منظور کسب مزیات رقاابتی و ارزش افازوده پیشانهاد     

است با ارائه شرایط متناوع فاروش انعطااف    مگردد. همچنین، الزمی
پذیری خود را نسبت به تیییرات بازار خارجی بهبود بخشاند. پیشانهاد   

هاای صاادر کنناده بایاد بار      کاربردی دیگار ایان اسات کاه شارکت     
هاا نزدیاک   کشورهایی تمرکز کنند که از نظر فاصاله فیزیکای باه آن   

ع انجاام دهناد و   باشند تا بتوانند تعهادات صاادراتی خاود را باه موقا     
های حمل و نقل توان رقابات قیمتای   همچنین به دلیل کاهش هزینه

با محصوالت سایر کشورها را داشته باشند. عالوه بر موارد ذکار شاده   
تواند از طریق تعهد به انجام توان گفت عملکرد باالتر صادراتی میمی

هاای  های بازاریابی انطباقی حاصل گردد. انطبااق اساتراتژی  استراتژی
بازاریابی صادراتی همچون انطباق محصوالت صادراتی باا ترجیحاات   

دهد یاک صاادر کنناده ناه تنهاا نیازهاای       مشتریان خارجی اجازه می
شود تاا صاادر کنناده    مشتریان خارجی را برآورده نماید بلکه باعث می

شاود  یک موقعیت رقابتی در بازار ایجاد نماید. بناابراین پیشانهاد مای   
به جاای تمرکاز بار اساتراتژی هزیناه پاایین بایاد باه          صادرکنندگان
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استراتژی انطباق متمایل گردند. چون تعداد زیادی از تولید کنندگان در 
های ایرانای در  ( شرکت2) اندجهان شروع به کاهش قیمت خود کرده

پاسه به این رقبا باید از استراتژی بازاریابی انطباقی استفاده نمایند تاا  
خود را در بازارجهانی تثبیت نمایند و بتوانند سهم بازار بتوانند موقعیت 

 خود را افزایش دهند.
 یتا باازه زماان   شودیم شنهادیابتدا پ یآت هایانجام پژوهش یبرا

 نیا چند سا  در نظار گرفتاه شاود تاا از ا     یحداقل برا قیانجام تحق
 ردیقرار گ یبهتر مورد بررس گریپژوهش بر همد یرهایمتی ریتأث قیطر
محقق قادر  ضمنا ، از آنجایی که داشته باشند. یشتریب یداریپا شینتاو 

و  موثر بر مزیات رقاابتی و عملکارد نباوده     عوامل یتمام ییبه شناسا
انااد کااه دور از چشاام محقااق وجااود داشااته یعااواملممکاان اساات 

نشده  ییعوامل شناسا نهیدر زم کیفی قاتیتحقلذا انجام اند. قرارگرفته
 یآت قاتیدر تحق باشد. عملکرد در این زمینه بهبود یراهگشا تواندیم

هاای بازاریاابی و   قابیلات همچاون   ییرهایمتی ریتأث توانیم نیهمچن
 ناه یزم نیا در ا تاری به مد  جاامع  قیطر نیتا از ا د،یرا سنجنوآوری 
یآمده ما دستبه شیاز صحت نتا نانیاطم یبراهمچنین،  .یافتدست 
 مورد آزمون قرار داد. زین ایعصن ریروابط را در سا نیا توان

بهبود عملکارد و  ها با توجه به این که هدف نهایی بیشتر سازمان
های پویاای صاادراتی، داناش    و قابلیتباشد میرضایت مشتریان خود 

منجر به دستیابی به این اهداف مای  صادرات، مزیت رقابتی و عملکرد
فعا  در زمینه های صادراتی مدیران شرکت، نتایش این تحقیق به شود

کمک خواهد  کشور بطور اعمدر زعفران به طور اخص و سایر مدیران 
های پویای صاادراتی، و در نتیجاه   گامی در جهت بهبود قابلیتکرد تا 

 عملکارد از ایان طریاق   افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارناد و  
 سازمان را بهبود بخشند.
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Introduction: In the current dynamic export market environment, understanding the market and its 

developments and trying to meet customer needs in the face of changing it, is another key factor in strengthening 
the performance of export firms. Therefore, the proper use of dynamic export capabilities is one of the most 
widely used strategies for the internationalization of companies. Saffron is one of the strategic products and the 
most important agricultural product in Iran, which has a special importance in terms of non-oil exports. Iran has 
the highest potential for saffron exports in the world, but statistics show that the export of Iranian saffron in bulk 
and lack of saffron processing in the country has caused the low added value of this product. Therefore in spite 
of having a comparative advantage and even in some cases an absolute advantage for saffron production, 
because of not paying attention to export capabilities and using its advantages as a competitive advantage in 
exports, the share of exporters has reduced. Moreover, in this article, we have tried to investigate the effect of 
dynamic export capabilities of companies active in the field of saffron exports on creating a competitive 
advantage and improving performance. 

Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In 

terms of time horizon, it is cross-sectional and in year 2019. The statistical population is the commercial units 
active in the field of saffron export in Khorasan province. Morgan table has been used to determine the sample 
size, which according to Morgan table and the number of statistical population, the minimum sample size is 
equal to 120 managers of business units. The questionnaire was used as a data collection tool. In this study, the 
conceptual model was tested using the partial least squares method and SPSS and PLS software were used to 
analyze the data. 

Results and Discussion: The findings indicate a significant positive effect of export potential capabilities on 

competitive advantage directly and indirectly through export knowledge. Competitive advantage also has a 
significant effect on performance. The findings of this study show managers what components of dynamic 
export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve 
their performance. This study explains to managers the fact that by investing in export dynamic capabilities, not 
only they do not lose, but they also gain a competitive advantage through improved performance. Given that the 
ultimate goal of most organizations is to improve the performance and satisfaction of their customers, and 
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance lead to achieving these 
goals. The results of this research to the company's managers Export saffron exporters in particular and other 
managers in the country in general will help to take a step towards improving the dynamic export capabilities, 
and thus increase the competitive advantage of their organization and thus improve the performance of the 
organization. The findings of this study show managers what components of dynamic export capabilities, export 
knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve their performance. 

Conclusion: Today, growth of export is key for governments to recreate the economy. In almost all 

developing countries, the issue of export development is at the forefront of government priorities and policies. 
Saffron is one of the most strategic and important agricultural products in Iran, which is of special importance in 
terms of non-oil exports. Exports are the most important indicator in the global development of companies, as 
well as countries. Therefore, export market orientation and competitive advantage are important to increase 
export performance. So, managers and organizational officials with an emphasis on the relationship between 
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance in export companies 
active in the field of saffron should be identified by recognizing customer needs to improve dynamic export 
capabilities. Managers must take steps to improve dynamic export capabilities and create a competitive 
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advantage by identifying customer needs and requirements. In this regard, it is recommended to the active 
managers of export companies in the field of saffron, along with conducting research and identifying dynamic 
export capabilities, to strengthen them. 
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