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چکیدُ
ّذف اص ايي تحقيق اسائِ الگَی بييالوللی ضذى صٌايغ کَچک ٍ هتَسط با ًَآٍسی باصاسيابی  :با تاکيذ بش ًقص هياًجی گشايص بِ باصاس دس جْت
سًٍق باصاس صٌايغ چشم با هحَسيت هٌطقِ آرسبايجاى ضشقی هيباضذ .جاهؼِ آهاسی دس بخص کيفی ضاهل خبشگاى ،هذيشاى ػاهل ٍ هذيشاى اسضذ ّSMEا
دس صٌؼت کيف ٍ کفص استاى آرسبايجاىضشقی هیباضذ کِ تؼذاد حجن ًوًَِ بِ سٍش اضباع ًظشی ٍ گلَلِ بشفی ً 04فش دس ًظش گشفتِ ضذ .جاهؼِ
آهاسی دس بخص کوی بشابشٍ 0264احذ فؼال دس استاى آرسبايجاى ضشقی بَدُ کِ ًوًَِ آهاسی بش اساس جذٍل هَسگاى-کشجسی تؼذاد ً 004فش دس ًظش
بَدُ کِ ايي افشاد با سٍش ًوًَِگيشی تصادفی سادُ اًتخاب ضذًذ .اص تؼذاد هزکَسٍ 003 ،احذ هشبَطِ بِ هٌطقِ ضوال استاى آرسبايجاى ضشقی ،تؼذاد
ٍ 346احذ هشبَطِ بِ هٌطقِ غشبی استاى  ،تؼذاد ٍ 602احذ هشبَطِ بِ هٌطقِ جٌَبی استاى ٍ تؼذاد ٍ 332احذ هشبَط بِ هٌطقِ ضشقی استاى هیباضٌذ .ابضاس
جوغ آٍسی اطالػات دس هشحلِ کيفی ،هصاحبِ ًين ساختاس يافتِ ٍ بحث گشٍّی بَدُ است ٍ گشدآٍسی دادُ ّا دس هشحلِ کوی اص طشيق پشسطٌاهِ
هحقق ساختِ بِ سٍش هيذاًی اًجام گشفت .جْت تحليل دادُ ّای کيفی اص سٍش تحليل هحتَا ٍ ًشم افضاس  maxqdaاستفادُ ضذ ٍ جْت تحليل دادُ
ّای کوی ضوي استفادُ اص سٍش ّای تَصيفی اص سٍش هذليابی هؼادالت ساختاسی با استفادُ اص ًشم افضاس  smart pls ٍ spssاستفادُ ضذ .دس ايي
پژٍّص ابتذا هَلفِّای اصلی ٍ ضاخصّا ضٌاسايی ضذُ ٍ سپس الگَ با استفادُ اص سٍش تحليل هسيش ٍ هذلساصی هؼادالت ساختاسی دس هيذاى پژٍّص
اجشا ،پيادُساصی ٍ اػتباسسٌجی گشديذً .تايج پژٍّص دس هشحلِ کيفی ًطاى داد کِ هذل داسای ّفت هَلفِ ٍ  26ضاخص هی باضذ .دس بخص کوی ،بش
اساس هذل استخشاجی اص ًشمافضاس  04 ،maxqdaفشضيِ بش اساس هذل هؼادالت ساختاسی آصهَى ضذ کِ ّفت فشضيِ هَسد تاييذ ٍ سِ فشضيِ سد ضذُ
است.

کلیدٍاشگاى :بیي الوللی شدى ،صٌایع کَچک ٍ هتَسطًَ ،آٍری بازاریابی ،گرایش بِ بازار ،قابلیتّای بازاریابی.
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مقذمٍ
زض وكٛضٞبی تٛؾقٝیبفت ٝاوثط فقبِیتٟبی التهبزی ایٗ وكٛضٞب اظ عطیك قطوتٟبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ا٘دبْ ٔیٌیطز ٚ
ٞSMEب ثٔ ٝثبث ٝؾت ٖٛفمطات التهبز پٛیبی ایٗ وكٛضٞب فُٕ ٔیوٙٙس .أطٚظ ٜایدبز  ٚحٕبیت اظ ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٚ
ٔتٛؾظ یىی اظ اِٛٚیتٞبی اؾبؾی زض ثط٘بٔٞٝبی تٛؾق ٝالتهبزی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی پیكطفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾقٝ
اؾت .قطوتٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثٚ ٝاؾغ ٝؾبذتبض ا٘قغبفپصیط ث ٝذٛثی ٔیتٛا٘ٙس ٘یبظ خٛأـ زض حبَ تغییط
أطٚظی ضا ثطآٚضز ٜؾبظ٘س (ٔیطقفیقی .)1384 ،زض ذهٛل إٞیت ایٗ قطوتٞب ٕٞیٗ ثؽ و ٝزض ؾبَ  2018حسالُ
ٔ 2/3یّیٛٔ ٖٛؾؿ ٝوٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض إِٓبٖ ٚخٛز زاضز و ٝتقساز وبضوٙبٖ آٟ٘ب ٔ 20یّی٘ ٖٛفط اؾت  70 ٚزضنس وُ
قبغالٖ ایٗ وكٛض ضا زض ذٛز خبی زازٜا٘س .زض ایبالت ٔتحس٘ ٜیع حسٚز ٔ 25یّی ٖٛثٍٙب ٜوٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٚخٛز زاضز
و ٝثیف اظ  50زضنس ٘یطٚی وبض ثرف ذهٛنی ضا زض اذتیبض زاضز .ایٗ ثٍٙبٜٞب ث ٝتٟٙبیی ٘یٕی اظ تِٛیس ٘بذبِم
زاذّی ایبالت ٔتحس ٜضا تبٔیٗ وطز 96 ٚ ٜزضنس اظ وُ نبزضات ایٗ وكٛض ٘یع تٛؾظ ایٗ قطوتٞب تِٛیس ٔیقٛز
(& and Moen, 2017

 .)Aspelundثیٗإِّّی قسٖ یىی اظ اؾتطاتػیٞبی ضقس اؾت و ٝقطوتٞب اظ عطیك آٖ ثٝ

خؿتدٛی فطنتٞبی ثبظاض زض ذبضج اظ وكٛض ٔیپطزاظ٘س ( .)yamin and sinkovich, 2006نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ
ثطای زؾتیبثی ثٔ ٝعیتٞبی ضلبثتی ،ثبیس ث ٝفٛأُ ثؿیبضی تٛخ ٝوٙٙس و ٝلبثّیتٞبی ٘ٛآٚضی یىی اظ آٖٞبؾت.
٘ٛآٚضیٞبی ثبظاضیبثی  ٚیب ثبظاضیبثی ٘ٛآٚضا٘ ٝقبُٔ ٔدٕٛف ٝضٚقٟب  ٚاثعاضٞبیی ثطای تِٛیس  ٚفطٚـ ثٟتط ٔیق٘ٛس
(زا٘بیی فطز  ٚزیٍطاٖ .)1392 ،لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی فطایٙس یىپبضچٝای اؾت و ٝزض آٖ قطوتٞب ٔٙبثـ ٔحؿٛؼ ٚ
٘بٔحؿٛؼ ضا ثطای زضن پیچیسٌی ٘یبظٞبی ذبل ٔكتطیبٖ ،زؾتیبثی ث ٝیه تٕبیع ٘ؿجی ٔحهٛالت ثطای ثطتطی
ضلبثتی  ٚزض ٟ٘بیت زؾتیبثی ث ٝیه ویفیت ثط٘س ٔٙبؾت ث ٝوبض ٔیثط٘س ( .)tan and sousa, 2015زض پػٞٚف حبضط ؾقی
قس ٜاؾت تب اظ ٔٙؾطی ٘ ،ٛضاٞىبضٞبی ٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی زض قطوت وٛچه ٔ ٚتٛؾظ نٙبیـ چطْ ٔٙغم ٝآشضثبیدبٖ-
قطلی ث ٝفٛٙاٖ لغت تِٛیس  ٚنبزضات چطْ ٔ ٚحهٛالت چطْ وٙٔ ٝدط ث ٝثیٗ إِّّی قسٖ ٔی قٛز ،ثطضؾی قٛز.
و ٝایٗ قبُٔ  ٕٝٞنٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ تِٛیسوٙٙسٞ ٜبی چطْ عجیقی ٔ ٚحهٛالت چطٔی ٔٙغم ٝآشضثبیدبٖقطلی
ٔیثبقس و ٝث ٝز٘جبَ ٚضٚز ث ٝثبظاضٞبی ثیٗ إِّّی ٔیثبقٙس .عجك آٔبض ٔٛخٛز زض اتحبزیٞٝبی تِٛیس وٙٙسٌبٖ وفف
اؾتبٖ افضبی زاضای پطٚا٘ ٝوؿت  2580فضٔ ٛیثبقس و ٝاظ آٖ حسٚز ٚ 1400احس تِٛیسی فقبِیت زاض٘س و ٝاظ ایٗ
تقساز  28فض ٛزض زاضای فضٛیت زض ازاض ٜثبظضٌب٘ی ٘ 5 ٚفط وبضت ثبظضٌب٘ی ٔیثبقس  ٚثٙب ث ٝاعالفبت ٔٙسضج زض
قٟطنٞبی نٙقتی اؾتبٖ آشضثبیدبٖقطلی ،قٟط تجطیع زاضای ٚ 365احس تِٛیسی چطْ عجیقی زاضز وٚ 220 ٝاحس زاضای
پطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضی ٚ 165 ٚاحس ٘یع ثس ٖٚپطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضی زض ظٔی ٝٙتِٛیس ا٘ٛاؿ چطْ عجیقی فقبِیت ٔیوٙٙس و ٝاظ
ایٗ تقساز ٚ110احس زاضای وبضت ثبظضٌب٘ی ٔیثبقٙس ٚ 12 ٚاحس ث ٝنٛضت فقبَ زاضای نبزضات ث ٝوكٛض ٞبی آؾیبی
ٔیب٘ ٚ ٝاضٚپبی قطلی ٔیثبقٙس.
ادتیات وظری پژيَش
مفًُم وًآيری
زض ثرف نٙبیـ تِٛیسیٛ٘ ،آٚضی اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .پػٞٚف زض ظٔیٛ٘ ٝٙآٚضی زض نٙبیـ تِٛیسی
ثؿیبض ضطٚضی اؾت ٘ ٚمف ٕٟٔی زض افعایف ضلبثت  ٚثمب ایٗ نٙبیـ زاضز .فّیضغٓ ایٙىٛ٘ ٝآٚضی ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجقی

ارائِ الگَی بیي الوللی شدى300 ...

ثطای ثمبی ؾبظٔبٖٞبی أطٚظی ضطٚضی  ٚحیبتی اؾت؛ أب ثبظ  ٓٞثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوتٞب ث ٝا٘ٛاؿ ٘ٛآٚضی
ث ٝعٛض خسی تٛخ٘ ٝىطزٜا٘س  ٚثب ٚخٛز ایٙى ٝزض پػٞٚفٞبی ظیبزی ضاثغٛ٘ ٝآٚضی ثط فّٕىطز قطوت ثطضؾی قسٜ
اؾت أب پػٞٚكبت وٕی ا٘ٛاؿ ِٔٛفةٞبی ٘ٛآٚضی  ٚتبثیط آٟ٘ب ثط خٙجٞٝبی ٔرتّف فّٕىطز قطوت ضا یهخب  ٚثب ٓٞ
ؾٙدیسٜا٘س ٍ٘بٞی ث٘ ٝؾبْٞبی التهبزی  ٚاختٕبفی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی پیكطفت ٚ ٝتٛؾقٝیبفت ٝخٟبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس
و ٝایدبز  ٚحٕبیت اظ ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ یىی اظ اِٛٚیتٞبی اؾبؾی ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض ضلبثتی تدبضت خٟب٘ی
اؾت ( .)rajabalipour, 2015ثیٗإِّّی قسٖ ٘بقی اظ فطا ٓٞقسٖ ظٔیٝٙای ثطای تغییط اؾت .زض ٚالـ ضقس قطوتٞب
ظٔیٝٙای ضا فطأ ٓٞیوٙس تب آٖٞب ث ٝؾٕت ثیٗإِّّی قسٖ حطوت وٙٙس .ثغٛض وّی ثیٗإِّّی قسٖ ث ٝفٛٙاٖ فطایٙس
ؾبظٌبضی قطوت (اؾتطاتػی ،ؾبذتبضٙٔ ،بثـ) ثب ٔحیظ ثیٗإُِّ یبز ٔیوٙٙس (ٛ٘ .)Narver & Slater, 2017آٚضی زض
ثبظاضیبثی تٟٙب ث ٝتِٛیس ٔحه َٛخسیس ٕ٘یا٘سیكس ،ثّى ٝتٕـبْ فطایٙـسٞبی ثبظاضیـبثی (اظ خعئیتطیٗ تغییطات تب
ثٙیبزیتطیٗ آٟ٘ب) ضا زض ثطٔـی ٌیـطز ٞ ٚسف آٖ ضؾیسٖ ث ٝؾٛز ثیكتط اؾتٛ٘ .آٚضی ثبظاضیبثی ثٔ ٝقٙبی اخطای ضٚـ
ثبظاضیبثی اؾت و ٝقبُٔ تغییطات چكـٌٓیطی زض عطاحی ٔحه ،َٛثؿتٝثٙسی ٔحهٛٔ ،َٛلقیت ٔحه َٛزض ثبظاض،
تطفیـ ٔحه ٚ َٛلیٕتٌـصاضی ٔحهٔ َٛیقٛزٞ .سف ٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی قٙبؾبیی ثٟتط ٘یبظ ٔكتطیبٖ ،ثبظوطزٖ
ثبظاضٞبی خسیس یـب ٔٛلقیتیبثی خسیس ٔحه َٛقطوت زض ثبظاض ثب تٛخـ ٝثـ ٝافـعایف فـطٚـ قـطوت اؾـت
(.)Kotler, 2017
مفًُم قاتلیتَای تازاریاتی
ٌطایف ث ٝثبظاض یه ٔٙجـ لٛی ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾت ،چطاو ٝثطای تمّیس وطزٖ زقٛاض ثٛز ٚ ٜؾبظٔبٖ ضا ٔتٕطوع
ٔی وٙس تب فطنتٟب ضا ثطای ضقس ثیبثس  ٚتبذیط ظٔب٘ی زض پبؾد ث ٝفطنتٞب ضا وبٞف زٞس ٌ ٚطایف ث ٝثبظاض خٙجٝ
ثٙیبزیٗ اظ یه فط ًٙٞؾبظٔبٖ اؾت و ٝاضظـٞبی ضلبثتیٙٞ ،دبضٞبٔ ،هٛٙفبت  ٚضفتبضٞبیی ضا ذّك ٔیوٙس وٝ
فطنتی ضا ثطای ٔعیت ضلبثتی ثطای ؾبظٔبٖ فطأ ٓٞی آٚضزٔ .ف ْٟٛثبظاضیبثی ٔطثٛط ث ٝایٗ اؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛؾبظٔبٖ
ضاخـ ثٔ ٝحهٛالت ٔ ٚكتطیب٘ف ٔیا٘سیكس ،زض حبِیوٌ ٝطایف ث ٝثبظاض ٔطثٛط ث ٝثطفٟسٌ ٜطفتٗ فقبِیتٞبی
ضطٚضی ثطای اخطای ٔف ْٟٛثبظاضیبثی اؾت ( .)Ford & Schellenberg, 2017لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی فطایٙس یىپبضچٝای
اؾت و ٝزض آٖ قطوتٞب ٔٙبثـ ٔحؿٛؼ ٘ ٚبٔحؿٛؼ ضا ثطای زضن پیچیسٌی ٘یبظٞبی ذبل ٔكتطیبٖ ،زؾتیبثی ث ٝیه
تٕبیع ٘ؿجی ٔحهٛالت ثطای ثطتطی ضلبثتی  ٚزض ٟ٘بیت زؾتیبثی ث ٝیه ویفیت ثط٘س ٔٙبؾت ث ٝوبض ٔیثط٘س .لبثّیتٞبی
ثبظاضیبثی ،فطآیٙسٞبی یىپبضچٙٔ ٚ ٝؿدٕی ٞؿتٙس و ٝثطای افٕبَ ٟٔبضتٞبی خٕقی ،زا٘ف ٙٔ ٚبثـ قطوت عطاحی ٔی-
ق٘ٛس  ٚثبفث قٙبؾبیی ٘یبظٞبی ثبظاض ٔیق٘ٛس  ٚاضظـ وبال  ٚذسٔبت قطوت ضا ثٟجٛز ٔیثركٙس  ٚقطوت ث ٝوٕه
ایٗ لبثّیتٞب لبزض اؾت تب ذٛز ضا ثب قطایظ ٔتغیط ثبظاض تغجیك زٞس  ٚاظ فطنتٞبی ثبظاض زض خٟت ٔمبثّ ٝثب تٟسیسٞبی
ضلبثتی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس (.)mourghan et al, 2009
جذيل  .1خالصٍای از پژيَشَای مرتثط
٘ٛیؿٙسٌبٖ

فٛٙاٖ پػٞٚف

٘تبیح پػٞٚف

نـــٛٙثط ،ؾـــطٚضی ٚ

ثیٗإِّّی قسٖ قطوتٞبی زا٘ـفثٙیـبٖ ثـب

آٟ٘ب پیكٟٙبز ٔیوٙٙس و ٝثطای وٕه ث٘ ٝكط آثبض ٔثجت قطوتٞبی زا٘فثٙیـبٖ ثـط

خجبضظاز)1397( ٜ

تبویــس ثــط ٘مــف زا٘ــف ثــبظاض ذــبضخی ثــط

التهبز وكٛض ،تٛؾق ٝلبثّیتٞبی زا٘ف ثبظاض  ٚتكریم فطنتٞبی وـبضآفطیٙی

تكریم فطنت وبضآفطیٙب٘ ٝثیٗإِّّی

ثیٗإِّّی ٔسیطاٖ  ٚزؾتا٘سضوبضاٖ ث ٝفٛٙاٖ اِٛٚیتٞبی ضاٞجطزی ِحبػ قٛز.
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أیٙــــی  ٚفتــــبحی

عطاحی اٍِٛی ثیٗإِّّیؾـبظی ثٍٙـبٜٞـبی

ایٗ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس لبثّیت آغبظ فطایٙـس ثـیٗإِّّـیؾـبظی وؿـتٚوبضٞـبی

()1397

وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض قطوتٞبی زا٘فثٙیبٖ

وٛچه ٔ ٚتٛؾظٚ ،خٛز ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض والؼ خٟب٘ی ثـب پیكـطاٖٞـبی

ٔجتٙی ثط ٘ب٘ٛ

ٔٛخٛز زض ٟ٘بز فطز وبضآفطیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ زض ثغٗ وؿتٚوـبض اؾـت  ٚثؿـت ٝثـٝ
ٚضقیت ثبظاضٔ ،یعاٖ ضلبثت زاذّی ٕٞ ٚچٙـیٗ ا٘ـساظ ٜثٍٙـب ٚ ٜؾـٛاثك تدطثـی
ٔٛخٛز قطوت تكسیس ذٛاٞس قس.

ضحیٓ٘یـب ٕٞ ٚىـبضاٖ

ثطضؾــی تـ ثیط اؾــتطاتػیٞــبی ٘ــٛآٚضی ثــط

ثب تٛخ ٝث ٝآظٔ ٖٛتقسیٌُطی چٙیٗ حبنُ قس و ٝزض قطایظ قست ضلبثت ثـبال

()1397

فّٕىطز وؿتٚوبضٞبی نبزضاتی

اؾتفبز ٜاظ اؾتطاتػی ٘ٛآٚضی فطایٙـس ٘ؿـجت ثـ ٝاؾـتفبز ٜاظ اؾـتطاتػی ٘ـٛآٚضی

ٔبیـــــه آالیـــــٚ ٛ

ثیٗإِّّی قسٖ ٌ ٚطایف وبضآفطیٙی وؿت-

٘تبیح زض ایٗ پػٞٚف ٕ٘بیبٖ وطز و ٝاؾتفبز٘ ٜؿُٞبی ٔتقسز اظ افطاز ذب٘ٛاز ٜزض

ٕٞىبضاٖ ()2019

ٚوــبضٞــبی وٛچــه ذــب٘ٛازٌی  ٚتــبثیط

ؾغٛح تهٕیٌٓیطی ثبفث ایدبز ٔب٘ـ زض ض٘ٚس ثـیٗإِّّـی قـسٖ وـبضآفطیٙی ٚ

وبضیعٔبی ذب٘ٛازٌی

ایدبز ٔكىُ زض وٙتطَ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیقٛز

٘ٚجـــیٗ ٕٞ ٚىـــبضاٖ

تبثیط عِٛی ثـیٗإِّّـی قـسٖ ثـط فّٕىـطز

زاقتٗ لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثطای ثـیٗ إِّّـی قـسٖ وٕـه ٔـیوٙـس  ٚآٖ ٘یـع

()2018

قطوت ثب ٘مف ٔیب٘دی لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی

ٔٛخت تٛؾقٔ ٝحهٛالت ٔیقٛز ِٚی فسْ زاقتٗ لبثّیتٞـبی ثبظاضیـبثی  ٚیـب

ٔحه َٛوبضاتط  ٚاثطثرفتط اؾت.

(

al,

Wenbin

وٕجٛز آٖ چٙیٗ ٘تبیح ٔثجتی ضا زض ثط ٘رٛاٞس زاقت.

)2018

ريش پژيَش
پػٞٚف حبضط ،اظ ٘ٛؿ آٔیرت( ٝویفی-وٕی) ٔیثبقس .زض ٔطحّ ٝویفی پػٞٚفٔ ،ؤِفٞٝبی پیكٟٙبزی خٟت ثیٗإِّّی
قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب ٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی  :ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٌطایف ث ٝثبظاض  ٚض٘ٚك ثبظاض نٙبیـ
چطْ ثب ٔحٛضیت آشضثبیدبٖقطلی اؾترطاج ٔیقٛز .خبٔق ٝآٔبضی زض ثرف ویفی قبُٔ ذجطٌبٖٔ ،سیطاٖ فبُٔ ٚ
ٔسیطاٖ اضقس وؿتٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض نٙقت ویف  ٚوفف اؾتبٖ آشضثبیدبٖقطلی ٔیثبقس و ٝتقساز
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝضٚـ اقجبؿ ٘ؾطی  ٌِّٝٛ ٚثطفی ٘ 15فط ا٘تربة قس .خبٔق ٝآٔبضی زض ثرف وٕی ثطاثط ٚ1620احس
فقبَ زض اؾتبٖ آشضثبیدبٖقطلی ثٛز ٜو ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٔبضی ثط اؾبؼ خسٛٔ َٚضٌبٖ-وطخؿی تقساز ٘ 310فط زض ٘ؾط ثٛزٜ
و ٝایٗ افطاز ثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜا٘تربة قس٘س .الظْ ث ٝشوط اؾت اظ تقساز ٔصوٛضٚ 345 ،احس ٔطثٛعٝ
ثٙٔ ٝغم ٝقٕبَ اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی ،تقساز ٚ 502احس ٔطثٛع ٝثٙٔ ٝغم ٝغطثی اؾتبٖ  ،تقساز ٚ 217احس ٔطثٛع ٝثٝ
ٔٙغم ٝخٛٙثی اؾتبٖ  ٚتقساز ٚ 556احس ٔطثٛط ثٙٔ ٝغم ٝقطلی اؾتبٖ ٔیثبقٙس .اثعاض خٕـ آٚضی اعالفبت زض ٔطحّٝ
ویفیٔ ،هبحج٘ ٝیٕٝؾبذتبضیبفت ٝثٛز ٜاؾت ٌ ٚطزآٚضی زازٜٞب زض ٔطحّ ٝوٕی اظ عطیك پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝثٝ
ضٚـ ٔیسا٘ی ا٘دبْ ٌطفت .خٟت تحّیُ زازٜٞبی ویفی اظ ضٚـ تحّیُ ٔحتٛا ٘ ٚطْ افعاض

max-qda

اؾتفبز ٜقس.

خٟت تحّیُ زازٜٞبی وٕی اظ ضٚـ ٔسَ ٔقبزالت ؾبذتبضی ٘ ٚطْ افعاض  smart plsاؾتفبز ٜقس.

محذيدٌ مًردمطالعٍ
آشضثبیدبٖ قطلی یىی اظ اؾتبٖٞبی ایطاٖ اؾت و ٝزض ٔٙغم ٝآشضثبیدبٖ ایطاٖ ٚالـ قس ٚ ٜظٔبٖ حىٔٛت پّٟٛی
آشضثبیدبٖ ذبٚضی ٘بٔیسٔ ٜی قس .ایٗ اؾتبٖ ثعضيتطیٗ  ٚپطخٕقیتتطیٗ اؾتبٖ ٘بحی ٝقٕبَ غطثی ایطاٖ ٔحؿٛة
ٔیقٛز .اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی اظ ؾٕت قٕبَ ث ٝخٕٟٛضیٞبی آشضثبیدبٖ ،اضٔٙؿتبٖ ٘ ٚردٛاٖ ،اظ ؾٕت غطة ٚ
خٛٙة غطة ث ٝاؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ،اظ ؾٕت قطق ث ٝاؾتبٖ اضزثیُ  ٚاظ ؾٕت خٛٙة قطق ث ٝاؾتبٖ ظ٘دبٖ
ٔحسٚز قس ٜاؾت .ایٗ اؾتبٖ زاضای آة ٛٞ ٚای ؾطز وٞٛؿتب٘ی ثٛز ٚ ٜوُ ٔحسٚز ٜاؾتبٖ ضا وٜٞٛب  ٚاضتفبفبت
تكىیُ زازٜا٘سٔ .ؿبحت اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی  45٬491ویّٔٛتط ٔطثـ اؾت ،ایٗ اؾتبٖ ،یٍب٘ ٝاؾتبٖ ایطاٖ اؾت و ٝثب

ارائِ الگَی بیي الوللی شدى303 ...

اضٔٙؿتبٖ ٔٓٞطظ اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ تٟٙب اؾتبٖ وكٛض اؾت و ٓٞ ٝثب ذبن انّی خٕٟٛضی آشضثبیدبٖ  ٓٞ ٚثب خٕٟٛضی
ذٛزٔرتبض ٘ردٛاٖ و ٝثط ٖٚثٔٛی ٔتقّك ث ٝخٕٟٛضی آشضثبیدبٖ اؾتٔ ،طظ ٔكتطن زاضز .اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی
ٔحُ اتهبَ ز ٚضقت ٝو ٚ ٟٓٔ ٜٛانّی وٜٞٛبی ایطاٖ ،یقٙی اِجطظ  ٚظاٌطؼ اؾت  ٚثّٙستطیٗ ٘مغ ٝآٖ ،لّ ٝو ٜٛؾٟٙس
اؾتٔ .طوع اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی ،والٖقٟط تجطیع اؾت .قٟطٞبی ٔ ٚ ٟٓالٕبضی ایٗ اؾتبٖ زاضای فطٔب٘ساضی ٚیػٜ
قبُٔ ٔطاغٔ ،ٝط٘س ٔ ٚیب٘ ٝاؾت .آشضثبیدبٖ قطلی ضتج ٝا َٚنبزضات غیط٘فتی زض وكٛض ضا زاضاؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ اؾتبٖ
أٗتطیٗ  ٚوٓخطْتطیٗ اؾتبٖ ایطاٖ ثٝقٕبض ٔیضٚزٙٔ .غم ٝآشضثبیدبٖ قطلی  ٚتجطیع ثعضٌتطیٗ لغت تِٛیس چطْ زض
ایطاٖ ثٛز ٚ ٜثیف اظ ٚ 360احس تِٛیس چطْ زض قٟطن چطٔكٟط تجطیع ٔكغ َٛث ٝتِٛیس  ٚفقبِیت التهبزی

ٞؿتٙس.

یىی اظ اؾتفبزٜٞبی انّی اظ چطْ تجطیع زض تِٛیس وفف اؾت ث ٝعٛضی و ٝثیف اظ  60زضنس وفف ایطاٖ زض تجطیع
تِٛیس ٔیقٛزٕٞ ،چٙیٗ ثیف اظ  90زضنس وفف چطٔی زؾتزٚظ حبنُ ٙٞطٕ٘بیی ٔطزٔبٖ ایٗ ٔٙغم ٝاؾت .ثب تٛخٝ
ث ٝای ٙى ٝنٙبیـ فقبَ زض نٙقت چطْ  ٚوفف ،خع ٚنٙبیـ وٛچه ٞؿتٙس  ٚأىبٖ ؾطٔبیٌٝصاضی زض حٛظ ٜپػٞٚف ٚ
تٛؾق ٝضا ٘ساض٘س ،ایدبز یه ؾیؿتٓ ٘ٛآٚضی ثطای ایٗ نٙقت زض اؾتبٖ ضطٚضی اؾت .ثٝضغٓ وبضٞبی ذٛثی و ٝزض
نٙبیـ اؾتبٖ ا٘دبْ قس ،ٜأب ض٘ٚس وبض ٕٞچٙبٖ ث ٝقىُ ؾٙتی اؾت ،نٙبیـ تِٛیسی اظ ٘ؾط ویفیت ٔٛاز اِٚی ،ٝتِٛیس،
ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ ،زض حسی ٘یؿتٙس و ٝثب ضلجبی لسضتٕٙس خٟب٘ی ضلبثت وٙٙس .ثبیس وٕه قٛز تب نٙقت چطْ  ٚوفف
ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛی ٔٛفك اظ اضتجبط نٙقت  ٚزا٘كٍبٔ ٜقطفی قٛز  ٚثتٛا٘یٓ ایٗ اٍِ ٛضا زض نٙبیـ زیٍط ٘یع پیبزٜ

وٙیٓ.

٘مكٛٔ ٝلقیت خغطافیبیی ٔٙغم ٝآشضثبیدبٖ قطلی ٔیتٛا٘س زالیّی ثط تٛؾق ٝضاٞجطزی نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض ایٗ
ٔٙغم ٝثبقس.

شکل  .1دالیل تًسعٍ راَثردی در مىطقٍ آررتایجان شرقی
یافتٍَای پژيَش
اثتسا زض ٔطحّ ٝویفی ،پؽ اظ وسٌصاضی ثبظ ٔ ٚحٛضی ،خٟت ؾٙدف ضٚایی ایٗ قبذمٞب ٔ ٚؤِفٞٝب اظ ضٚـ زِفی
تٛؾظ ذجطٌبٖ اؾتفبز ٜقس .ثسیٗ ٔٙؾٛض ٘ؾطات  10ذجط ٜعی ؾٔ ٝطحّ ٝثب تٛظیـ پطؾكٙبٔ ٝزضیبفت ٌطزیس  ٚؾپؽ
ثب اذتهبل أتیبظ  1تب  5ثٔ ٝیعاٖ إٞیت ٞط قبذم ث ٝنٛضت ذیّی وٓ (أتیبظ  )1تب ذیّی ظیبز (أتیبظ  ٚ )5ثب زض
٘ؾط ٌطفتٗ ٔجٙبی ٔیبٍ٘یٗ ≥  3ث ٝزِیُ زاقتٗ عیف ِیىطت  5تبیی ثطای پصیطـ ٞط قبذم 3 ،قبذم زض ٔطحّٝ
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ا َٚزِفی  2 ٚقبذم زض ٔطحّٝی ز ْٚزِفی ث ٝزِیُ زاقتٗ ٔیبٍ٘یٗ ظیط  3حصف قس٘س  ٚزض ٟ٘بیت زض ٔطحّٝی
آذط  62قبذم ث ٝت ییس ٟ٘بیی ذجطٌبٖ ضؾیس٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٔطاحُ ؾٌٝب٘ٝی زِفی  ٚقبذمٞبی ثطضؾی
قس ٜتٛؾظ ذجطٌبٖ زض خس 2 َٚث ٝنٛضت خٕـثٙسی آٚضز ٜقس ٜاؾت 67 .قبذم اِٚی ٝو ٝزض ٔطحّٝی وسٌصاضی
ثبظ یب اِٚی ٝث ٝزؾت آٔس ث ٝقطح خس 2 َٚاؾت.
خس .2 َٚقبذمٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔطحّ ٝوسٌصاضی  ٚخٕـثٙسی ازٚاض ؾٌ ٝب٘ ٝپػٞٚف زِفی
ِٔٛفٝ

ثیٗ إِّّی قسٖ

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

ٌطایف ث ٝثبظاض

ضزیف

ٚظٖ

قبذم
ٔعیت ضلبثتی  ٚضلبثتی ثٛزٖ لیٕت

1

5

ظیط ؾبذت ٞبی ٔٛخٛز زض تطاظ خٟب٘ی

2

4

ضٞجطی اؾتطاتػیه  ٚتفىط خٟب٘ی قسٖ

3

2

تِٛیس ٔتٙبؾت ثب ٘یبظ ٔكتطیبٖ ٔرتّف

4

4

ویفیت ٔحهَٛ

5

3

ثبظاض زا٘ی  ٚثبظاضیبثی ٔسضٖ

6

2

قطوت زض ٕ٘بیكٍبٞ ٜب

7

3

اضؾبَ ثٛٔ ٝلـ ٔحهَٛ

8

1

اؾتب٘ساضز ٞب  ٚلٛا٘یٗ  ٚتقٟس ث ٝلٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی

9

2

تمٛیت ضایعٖ ٞبی ثبظضٌب٘ی -ثبظاضیبثی

10

1

ؾیؿتٓ ٔغّٛة تجبزالت ثب٘ىی

11

1

اضتجبعبت ٔغّٛة ثب ؾبیط وكٛضٞب  ٚثجبت ؾیبؾی

12

6

ثبظاضیبثی ٔتٙبؾت ٔ ٚسضٖ

13

1

ثىبضٌیطی ٔترههیٗ ٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

14

1

اؾتفبز ٜاظ خبشثٞ ٝبی ٘ٛآٚضی

15

1

ٔسیطیت آٔیرت ٝثبظاضیبثی

16

1

ضٞجطی ثبظاض زاذّی

17

1

ایدبز ؾِٟٛت زض ضٚاثظ ثبظاضیبثی

18

3

قٙبذت ثبظاض ٞبی ٘بقٙبذتٝ

19

1

اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی خسیس ثبظاضیبثی

20

1

اٍِ ٛثطزاضی اض تدطثٞ ٝبی ٔٛفك ٘ٛآٚض

21

1

ایدبز تٕبیع اظ عطیك اضائٔ ٝحهٛالت خسیس

22

2

قٙبؾبیی ثبظاض ٞسف  ٚتقمیت ٘یبظٞبی ٔكتطیبٖ ثیٗإِّّی ٚ

23

2

آقٙبیی ثب ذٛاؾتٞ ٝبی ٞط ّٔت ثط اؾبؼ ؾّیم ٚ ٝفطًٙٞ

24

1

ایدبز خبیٍب ٜلبثُ لجِٛی زض ثبظاضزاذّی  ٚذبضخی

25

2

اؾتٕطاض زض تِٛیس  ٚویفیت

26

1

ٟٔٙسؾی ٔقىٛؼ ٔحهٛالت چطٔی

27

1

ضفـ ٘یبظ ٔ ٚغبِجبت ثبظاضٞبی زاذّی

28

1

پی ضیعی ظیطؾبذت ٞب زض ضاؾتبی قٙبؾبیی ٘یبظ پٟٙبٖ ٔكتطی

29

1

ایدبز اقتیبق  ٚاٍ٘یعـ زض وبضوٙبٖ

30

1

تِٛیس ٍ٘طـ خٟب٘ی

31

1

حفؼ ٔحیظ ظیؿت

32

1

ذٛال ٚیػٔ ٜحهَٛ

33

1

ارائِ الگَی بیي الوللی شدى302 ...

لبثّیت ٘ٛآٚضی

فّٕىطز ٘ٛآٚضی

٘ٛآٚضی فطایٙس

٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

انُ تٛٙؿ  ٚا٘قغبف پصیطی

34

1

٘ٛآٚضی زض  ٕٝٞاضوبٖ نٙقت

35

1

لبثّیت ٘ٛآٚضی زض ثبظاضیبثی

36

1

ٚخٛز عطح ٞبی تٛخیٟی زض لٛافس ثیٗإِّّی

37

1

لبثّیت زض تٕبٔی ظٔیٞ ٝٙبی ثبظاضیبثی  ٚفطایٙس تِٛیس

38

1

ٔغبثك ثب ٔس  ٚفكٗ

39

1

فىط  ٚایس ٜخسیس  ٚذّك ٔحه َٛخسیس

40

1

ؾطفت  ٚضٚقٟبی ا٘تمبَ تٛا٘بیی  ٚویفیت

41

1

ثب٘هٞبی اعالفبتی تِٛیسوٙٙسٌبٖ

42

1

چطذ ٝتبٔیٗ ٔبِی ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی

43

1

قطاوت ثب ثط٘س ٔقتجط خٟب٘ی

44

1

فّٕىطز ٔغّٛة زض فطآیٙس ثط٘سؾبظی  ٚتجّیغبت

45

1

اؾتفبز ٜنحیح اظ تىِٛٛٙغی

46

1

ٚخٛز حٕبیتٞبی زِٚت زض لٛا٘یٗ ٔبِیبتی

47

1

عطاحی ضٚـ خسیس ثطای تِٛیس

48

1

اؾتفبز ٜاظ اؾتطاتػی ٘ٛآٚضی فطآیٙس

49

1

ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیىی زض فضبی ٔدبظی

50

1

ٚخٛز ظ٘دیط ٜاضظـ ضلبثت زض فطایٙس

51

1

٘ٛآٚضی زض فطآیٙس ثبظاضیبثی

52

3

حفؼ حمٛق وبضٌطاٖ زض فطایٙس تِٛیس

53

1

وبٞف آِٛزٌی زضفطایٙس تِٛیس

54

1

ٔسیطیت پؿٕب٘س زض فطایٙس تِٛیس

55

1

خصاثیت ٔحهَٛ

56

1

ٕٞطاؾتبیی ٘ٛآٚضی ٔحه َٛثب ٘ٛآٚضی زض ثبظاضیبثی

57

1

تِٛیس ٔحهٔ َٛغبثك ثب فطٞ ًٙٞبی ٔرتّف

58

1

اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی خٟت تجّیغبت

59

1

اضائ ٝیه ٔحه َٛذبل

60

1

ٚخٛز ٔبقیٗ آالت ث ٝضٚظ

61

1

اؾتفبز ٜاظ اؾتطاتػی ٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

62

1

شکل  .1مذل مفًُمی پژيَش استخراجی از ورمافسار مکس کیًدی
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ٛ٘ -1آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٌطایف ث ٝثبظاض ٔٛثط اؾت.
ٛ٘ -2آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٘ٛآٚضی فطایٙس ٔٛثط اؾت.
ٛ٘ -3آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی لبثّیت ٘ٛآٚضی ٔٛثط اؾت.
ٛ٘ -4آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٘ٛآٚضی ٔحهٛٔ َٛثط
اؾت.
ٛ٘ -5آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
ٛ٘ -6آٚضی ثبظاضیبثی ثط فّٕىطز ٘ٛآٚضی زض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
 -7فّٕىطز ٘ٛآٚضی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
 -8لبثّیت ٘ٛآٚضی ثط ٘ٛآٚضی ٔحه َٛزض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
 -9لبثّیت ٘ٛآٚضی ثط ٘ٛآٚضی فطایٙس زض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
ٌ -10طایف ث ٝثبظاض ثط ٘ٛآٚضی فطایٙس زض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت.
زض ایٗ ثرف ،خٟت افتجبضؾٙدی ٔسَ ٘یع اظ ٔسَ ؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .خٟت اخطای
ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ضٚـٞبی ٔتٛٙفی ٚخٛز زاض٘س و ٝیىی اظ خسیستطیٗ ضٚیىطزٞب زض ٔسَؾبظی
ٔقبزالت ؾبذتبضی ضٚـ حسالُ ٔطثقبت خعیی اؾت و ٝثطای ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٓ اؾتفبزٔ ٜیٌطزز .خٟت تحّیُ زازٜٞبی
وٕی ضٕٗ اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی تٛنیفی اظ ضٚـ ٔسَیبثی ٔقبزالت ؾبذتبضی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٚ spss

smart

 plsاؾتفبز ٜقس.
ٔقٕٛالً اِٚیٗ ٔقیبضی و ٝزض ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ا٘قىبؾی ثطضؾی ٔیقٛز ،پبیبیی ؾبظٌبضی زض٘ٚی اؾتٔ .قیبض ؾٙتی
ثطای وٙتطَ آٖ آِفبی وط٘ٚجبخ اؾت و ٝثطآٚضزی ضا خٟت پبیبیی ثطاؾبؼ ٕٞجؿتٍی زض٘ٚی ٔقطفٞب ٔحبؾجٔ ٝی-
ٕ٘بیس .اٌط آِفبی وط٘ٚجبخ ثیكتط اظ  0/70ثبقس ،ؾبظٌبضی زض٘ٚی  ٚته ثقسی ثٛزٖ ثّٛن تبییس ٔیٌطزز .فال ٜٚثط
آِفبی وط٘ٚجبخ ،زض ٔسَٞبی ٔؿیطی

PLS

اظ پبیبیی ٔطوت یب تطویجی ٘یع ثطای ثطضؾی پبیبیی ؾبظٌبضی زض٘ٚی اؾتفبزٜ

P

زیٌّّ -ٖٛسقتبیٗ ٔقطٚف اؾت ،ثیكتط اظ  0/70ثبقس ،پبیبیی ٔطوت یب

ٔیقٛز .اٌط ٔیعاٖ ایٗ قبذم و ٝثٝ

تطویجی ٔسَ ٘یع ت ییس ٔیقٛز .ثطای ثطضؾی ضٚایی ٍٕٞطا ،ث ٝایٗ ٔقٙبؾت ؤ ٝدٕٛفٝی ٔقطفٞب ،ؾبظٜی انّی ضا تجییٗ
ٔیوٙٙس .فٛضُ٘  ٚالضوط ( )1981اؾتفبز ٜاظ ٔتٛؾظ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاج قس )AVE( ٜضا ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبضی ثطای افتجبض ٍٕٞطا،
پیكٟٙبز ٔیوٙٙس .حسالُ ٔ AVEقبزَ  0/5ثیبٍ٘ط افتجبض ٍٕٞطای وبفی اؾت ،ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝیه ٔتغیط ٔىٔ ٖٛٙیتٛا٘س ث ٝعٛض
ٔیبٍ٘یٗ ثیف اظ ٘یٕی اظ پطاوٙسٌی ٔقطفٞبیف ضا تجییٗ وٙس (آشض ٕٞ ٚىبضاٖ.)1391 ،

جذيل  .3جذيل پایایی مرکة ي آلفای کريوثاخ
ٔتغیط ٞبی پػٞٚف

پبیبیی ٔطوت

آِفبی وط٘ٚجبخ

ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘ؽ اؾترطاجقسٜ

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.840

0.878

0.858

فّٕىطز ٘ ٛآٚضی

0.910

0.899

0.942

لبثّیت ٘ٛآٚضی

0.918

0.901

0.930

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

0.882

0.886

0.947

٘ٛآٚضی فطایٙس

0.908

0.877

0.926

٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

0.844

0.883

0.944

ارائِ الگَی بیي الوللی شدى305 ...
0.910

ٌطایف ث ٝثبظاض

0.865

0.886

ٕٞب٘غٛض ؤ ٝیثیٙیس ٔمبزیط ث ٝزؾت آٔس ٜثطای آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی ٔطوت ٍٕٞی ثیكتط اظ  0/70اؾت وٝ
٘كبٖزٙٞس ٜپبیبیی ٔغّٛة ٔتغیطٞبی تحمیكاؾت .ثٙبثطایٗ ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی اظ پبیبیی ٔغّٛثی ثطذٛضزاض٘س.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ٔمساض  AVEثطای تٕبْ ٔتغیطٞبی ٔى ٖٛٙثبالتط اظ  0.5اؾت .ثٙبثطایٗ ٔی-
تٛاٖ ٌفت و ٝضٚایی ٍٕٞطای ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ٔغّٛة ٔیثبقس .زض ضٚایی فٛضُ٘  ٚالضوط ٔمساض خصض

AVE

ٞطیه اظ ؾبظٜٞب ثب ٔمبزیط ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ ؾبظٜٞبی زیٍط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جذيل  . 4ماتریس سىجش ريایی ياگر تٍ ريش فًرول ي الکر
()1

()2

()3

()4

()5

() 6

ثیٗ إِّّی قسٖ ()1

9109.0

فّٕىطز ٘ ٛآٚضی ()2

0.770

910900

لبثّیت ٘ٛآٚضی ()3

0.806

0.878

9109.0

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی ()4

0.821

0.851

0.751

910900

٘ٛآٚضی فطایٙس ()5

0.773

0.852

0.877

0.811

910999

٘ٛآٚضی ٔحه)6( َٛ

0.687

0.838

0.777

0.775

0.716

910900

ٌطایف ث ٝثبظاض ()7

0.860

0.860

0.853

0.869

0.839

0.809

()7

9109.0

زض پػٞٚف حبضط ،ؾبظٜٞب (ٔتغیطٞبی ٔى )ٖٛٙزض ٔسَ ،ث ٝعٛض ٔتٛؾغی ثب قبذمٞبی ذٛز تقبُٔ زاض٘س تب ثب ؾبظٜٞبی زیٍط،
ث ٝفجبضت زیٍط ضٚایی ٚاٌطای ٔسَ اظ ٘ؾط ضٚایی فٛضُ٘ زض حس ٔتٛؾظ اؾت٘ .تبیح فطضیٞٝبی پػٞٚف زض قىُ ٘ 4 ٚ 3كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت.

شکل  .3اوذازٌ گیری مذل کلی در حالت استاوذارد
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شکل  .4اوذازٌ گیری مذل کلی در حالت معىی داری
ذالن٘ ٝتبیح فطضیٞٝبی پػٞٚف زض خس 5 َٚثطضؾی قس ٜاؾت .اظ  10فطضی ٝپػٞٚفٞ ،فت فطضیٛٔ ٝضز ت ییس  ٚؾ ٝفطضیٝ
ضز قس ٜاؾت.
جذيل  .5وتایج فرضیٍَای پژيَش تا استفادٌ از مذل معادالت ساختاری
فطضیٝ

ٔتغیط ٔؿتمُ

ٔیب٘دی

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

ضطیت

ٔقٙبزاضی

٘تیدٝ

1

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

ٌطایف ث ٝثبظاض

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.564-0.869

3.28-27.88

تبییس فطضیٝ

2

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

٘ٛآٚضی فطایٙس

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.119-0.313

1.05-3.40

ضز فطضیٝ

3

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

لبثّیت ٘ٛآٚضی

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.444-0.751

6.21-18.49

تبییس فطضیٝ

4

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.229-0.439

2.34-4.75

تبییس فطضیٝ

5

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

-----

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.287

0.023

تبییس فطضیٝ

6

٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

-----

فّٕىطز ٘ٛآٚضی

0.340

4.499

تبییس فطضیٝ

7

فّٕىطز ٘ٛآٚضی

-----

ثیٗ إِّّی قسٖ

-0.062

0.342

ضز فطضیٝ

8

لبثّیت ٘ٛآٚضی

-----

٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

0.448

4.83

تبییس فطضیٝ

9

لبثّیت ٘ٛآٚضی

-----

٘ٛآٚضی فطایٙس

0.583

8.42

تبییس فطضیٝ

10

ٌطایف ث ٝثبظاض

-----

٘ٛآٚضی فطایٙس

0.070

0.612

ضز فطضیٝ

قبذم ثطاظـ وّی ٔسَ  GOFثهٛضت ٔیبٍ٘یٗ ٙٞسؾی ٔ ٚ R2تٛؾظ اقتطان ٔحبؾجٔ ٝیقٛز:
̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

زض ایٗ فطٔ َٛقبذم ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قس ٚ ، R2ٜویفیت ٔسَ ا٘ساظٌ ٜیطی  COMMUNALITYث ٝقطح خس َٚشیُ ٔیجبقس:
الظْ ث ٝشوط اؾت قبذم ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قس ٜخٟت ؾبظٞ ٜبی زض ٖٚظای ٔسَ ثطضؾی ٔی ٌطزز ٘ ٚكبٖ ٔیسٞس ؤ ٝتغیط
ٚاثؿت ٝث ٝچٔ ٝیعاٖ تٛا٘ؿت ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا پیكٍٛیی یب تجییٗ ٕ٘بیس.

جذيل  .6شاخص تررسی اعتثار GOF
ٔتغیط ٞبی پػٞٚف

R2

communality

GOF

ثیٗ إِّّی قسٖ

0.766

0.858

0.818

فّٕىطز ٘ ٛآٚضی

0.872

0.942

لبثّیت ٘ٛآٚضی

0.564

0.930
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٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی

-------

0.947

٘ٛآٚضی فطایٙس

0.823

0.926

٘ٛآٚضی ٔحهَٛ

0.689

0.944

ٌطایف ث ٝثبظاض

0.755

0.865

ٔثجت ثٛزٖ قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ () GOFو ٝزاضای ٔمساض  0.818اؾت ،ثطاظـ وّی ٔسَ ضا ٔغّٛة ٘كبٖ ٔیزٞس.
چ ٖٛایٗ ٔمساض ثیكتط اظ  0.35اؾت ،ثٙبثطایٗ ٘تیدٔ ٝیكٛز و ٝاظ ٔمساض ٔغّٛثی ثطذٛضزاض اؾت .زض ٘تید ٝثطاظـ وّی
ٔسَ ت ییس ٔیٌطزز.
وتیجٍگیری ي دستايرد علمی پژيَشی
اثط ٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٌطایف ث ٝثبظاض ث ٝفٛٙاٖ
فطضی ٝا َٚثٛزٜ؛ ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.564 ٚ 0.869و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  3.281 ٚ 27.883ثطذٛضزاض ثٛزٜ
ؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٔیٌطزز .زض فطضی ٝز،ْٚ
٘ٛآٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٘ٛآٚضی فطایٙس ٔٛثط اؾت.
ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.119 ٚ 0.313و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  1.052ٚ 3.408ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٕ٘ی-
ثبقس ،ظیطا وٕتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٕ٘یٌطزز.
زض فطضی ٝؾٛ٘ ،ْٛآٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی لبثّیت
٘ٛآٚضی ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.444 ٚ 0.751و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  6.219 ٚ 18.490ثطذٛضزاض
ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٔیٌطزز .زض فطضیٝ
چٟبضْٛ٘ ،آٚضی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ثب تبویس ثط ٘مف ٔیب٘دی ٘ٛآٚضی ٔحهٛٔ َٛثط
اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.229 ٚ 0.439و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  2.341 ٚ 4.753ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة
ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٔیٌطزز .زض فطضی ٝپٙدٓٛ٘ ،آٚضی
ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.287و ٝاظ ؾغح
ٔقٙبزاضی  2.022ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس
ٔیٌطزز .زض فطضی ٝقكٓٛ٘ ،آٚضی ثبظاضیبثی ثط فّٕىطز ٘ٛآٚضی زض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت
ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.340و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  4.499ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت.
زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٔیٌطزز .زض فطضیٞ ٝفتٓ ،فّٕىطز ٘ٛآٚضی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه
ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  -0.062و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  0.342ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة
ٕ٘یثبقس ،ظیطا وٕتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٕ٘یٌطزز .زض فطضیٞ ٝكتٓ ،لبثّیت
٘ٛآٚضی ثط ٘ٛآٚضی ٔحه َٛزض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.448و ٝاظ ؾغح
ٔقٙبزاضی  4.83ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس
ٔیٌطزز .زض فطضی ،ٟٓ٘ ٝلبثّیت ٘ٛآٚضی ثط ٘ٛآٚضی فطایٙس زض نٙبیـ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ
زٔ ٚتغیط  0.583و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  8.425ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٔیثبقس ،ظیطا ثیكتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ
حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٔیٌطزز .زض فطضی ٝزٌ ،ٓٞطایف ث ٝثبظاض ثط ٘ٛآٚضی فطایٙس زض نٙبیـ وٛچه ٚ
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ٔتٛؾظ ٔٛثط اؾت .ضطیت ٔؿیط ثیٗ زٔ ٚتغیط  0.070و ٝاظ ؾغح ٔقٙبزاضی  0.612ثطذٛضزاض ثٛز ٜؤ ٝغّٛة ٕ٘ی-
ثبقس ،ظیطا وٕتط اظ  1.96اؾت .زض ایٗ حبِت ٚخٛز تبثیط ٔقٙبزاض تبئیس ٕ٘یٌطزز.
زض ٔٛضز ٔمبیؿ٘ ٝتبیح پػٞٚف ثب پػٞٚفٞبی زیٍطاٖ ،ا٘سضٚافطز ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ ،)1396غبِق ٝثطضؾی تبثیط لبثّیتٞبی
ثبظاضیبثی ثط فّٕىطز ثبظاضیبثی قطوتٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ نٙبیـ غصایی
اؾتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی ا٘دبْ زاز ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط اثقبز لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی (٘ٛآٚضی ٔحه،َٛ
لبثّیت ٘ٛآٚضی ٛ٘ ٚآٚضی فطایٙس) ثط فّٕىطز زض فطضیٞٝبی  6ٚ4ٚ3ثب پػٞٚف حبضط ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی
زاضزٛ٘ .ؿپؿٙس ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )1395غبِق ٝای ثب فٛٙاٖ تبثیط لبثّیت ثبظاضیبثیٛ٘ ،آٚضی  ٚیبزٌیطی ثط فّٕىطز ؾبظٔبٖ
(ٔغبِقٛٔ ٝضزی :پتطٚقیٕی تجطیع) ا٘دبْ زاز٘س .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط اثقبز لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ( ٘ٛآٚضی ٔحه،َٛ
لبثّیت ٘ٛآٚضی ٛ٘ ٚآٚضی فطایٙس) ثط فّٕىطز زض فطضیٞ ٝبی  6ٚ4ٚ3ثب پػٞٚف حبضط ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی زاضزٞٚ .بة-
ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( )1391زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ " ثطضؾی ٘مف ثبظاضٌطایی ثط فّٕىطز ثرف ثیٗإُِّ ثب٘ه ّٔت" ٘كبٖ زاز٘س وٝ
ثیٗ اثقبز ثبظاضٌطایی زض ثرف ثیٗإُِّ ثب٘ه ّٔت ٔكتطیٔحٛضی ثیكتط اظ ضلیتٔحٛضی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیبٖ ٚؽیفٝای ٔٛضز تٛخٝ
ثٛز ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط تٛإ٘ٙسیٞبی ثبظاضیبثی ثط فّٕىطز ثرف ثیٗإُِّ زض فطضیٞ ٝبی  7ٚ2ثب پػٞٚف حبضط
ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی زاضز .اثطٌٙ ٚچ ٔٛٔ ٚیٗ زایب٘ب ٚفٕط فبضٚق ()2019زض ٔمبِ ٝای وٞ ٝسف آٖ ٔغبِق ٝثطضؾی ت ثیط
ثیٗ إِّّی قسٖ نٙبیـ وٛچه ٔٚتٛؾظ ثط ٘ٛآٚضی ٔحهٛالت اظ عطیك فٛأُ ٔیب٘دی ٌطایف ث ٝثبظاض ٚوبضآفطیٙی ثٛز .ایٗ
پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط ٘ٛآٚضی ثط ثیٗإِّّی قسٖ نٙبیـ ثب ٘مف ٔیب٘دی ٌطایف ث ٝثبظاض زض فطضی 5ٚ1 ٝثب پػٞٚف حبضط -ٓٞ
ضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی زاضز٘ٚ .جیٗ ؾبٖ  ٚخٛظف پطایؽ ٕٞٚىبضاٖ ( )2018زض ٔمبِٝای ث ٝفٛٙاٖ تبثیط عِٛی ثیٗإِّّی قسٖ
ثط فّٕىطز قطوت ثب ٘مف ٔیب٘دی لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی پطزاذت ٚ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘مف ٔیب٘دی لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی وٛٔ ٝخت
زؾتیبثی ثٔ ٝعایبی ثبظاض ٔیقٛز؛ ٘كبٖ ٔیزٞس .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ثیٗإِّّی قسٖ زض فطضیٝ
ٞبی  4ٚ3ٚ2ثب پػٞٚف حبضط ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی زاضز.
وبؾیٛالتی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2016زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ ضاثغ ٝثیٗ لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی  ٚفّٕىطز قطوت٘ :مف ٔیب٘دی ٌطایف
ثبظاض ثب ضٚـ ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ث ٝثطضؾی تبثیط لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثب ٘مف ٔیب٘دی ٌطایف ثبظاض پطزاذتٙس .ایٗ
پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط فّٕىطز زض فطضیٞ ٝبی  4ٚ3ثب پػٞٚف حبضط ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی زاضز.
قبئٗ ٔتیٛؼ ٕٞ ٚىبضا٘ف (ٔ ،)2014مبِٝای تحت فٛٙاٖ "لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی  ٚضقس ثبظاض ثیٗ إِّّی" ا٘دبْ زاز٘س .ایٗ
پػٞٚف اظ ٘ؾط تبثیط لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ضقس ثبظاض ثیٗإِّّی زض فطضی 2 ٝثب پػٞٚف حبضط ٓٞضاؾتب ثٛزٕٞ ٚ ٜرٛا٘ی
زاضز.
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ٚ  ٘مف زا٘ف ثبظاض ذبضخی:ٖیبٙبی زا٘فثٞ «ثیٗإِّّی قسٖ قطوت،)1397(٘ؽ؛ٛی،ٜضحیٓ؛خجبضظاز،ضیٚ٘بنط؛ؾط،ثطٛٙ ن،1397  پبییع،41  پیبپیٜ قٕبض- 3 ٜ قٕبض،11 ٜضٚز، یٙ وبضآفطیٝ٘كطی،ٖطاٟ تٜزا٘كٍب.» ثیٗإِّّیٝ٘بٙتكریم فطنت وبضآفطی
.461-497 ٝنفح
، ٘فت پبضؼٝٔبٙٞ ٔب،»ٖبیـ ایطاٙؾبظی نٛ٘ ٚ یبثی ؾبظٔبٖ ٌؿتطـٝ عطح فبضضٝی ثٞ «ثب ٍ٘ب.)1384( . فّی، ٔیطقفیقی.44-32،62
ضی ثبظاضیبثیٚآٛ٘  فّٕىطز ثب ٔتغیط ٔیب٘دیٚ ضی ؾبظٔب٘یٚآٛ٘  ثطضؾی ضاثغة.1394 . ؾقیسی ف، عبِجی ن، ٘یه ضفتبض عی نم،2 ٜ قٕبض،7 ٜضٚ ز، ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی، )ٖقت ٘ؿبخی وبقبٙؾظ زض نٛ ٔتٚ چهٛبی وٞوبضٚ  وؿت:ضزیٛٔ (ٔغبِقة
.5000-485
- Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper & Row, New York.
-Farrell, M. (2000)."Developing a Market-Oriented Learning Organazation "Australian Journal of Management,
25(2):201-222
-Ford, J. D., &Schellenberg, D. A. (2017). Conceptual issues of linkage in the assessmentof organizational
performance. Academy of Management Review, 7, 49.
-Hamali, H. (2015). "The effect of entrepreneurial marketing on business performance: Small garment industry
in Bandung city, Indonesia". Developing Country Studies, 5 (1), 24-30.
-Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1996). Market orientation: Review, refinement, androadmap. Journal of Market
- Focused Management, 1, 119-135
-Kotler, P., (2017). Principles of Marketing. Prentice Hall, NJ.
-Tan, Q., Sousa, C. M.P. (2015), Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export
performance, International Marketing Review, Vol. 32, I. 1, pp. 78
-Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H . ( 2009 ) . ,Market orientation, marketing capabilities and firm
performance, Strategic Management Journal, 30(8), 909–920.
-Narver J. C. and Slater S. F., (2017), The effect of a market orientation on business profitability, Journal of
Marketing, 54, October: 20– 35.
-Wenbin Sun, Juseph price, Yuan Ding. (2018). The longitudinal effects of internationalization on firm
performance: the modaratinf role of marketing capability .Journal of ScienenceDirect, Accepted
2018.08.03.Volum 0148-2963.
-Yamin, M., & Sinkovics, R. R. (2006). Online internationalisation, psychic distance reduction and the virtuality
trap. International Business Review, 15(4), 339–360.
-Slater, S. F., Hult, G. T. M., & Olson, E. M. (2010). Factorsinfluencing the relative importance of marketing
strategycreativity and marketing strategy implementationeffectiveness. Industrial Marketing Management,
39(4), 551–559.

