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چکیده
تأمین و تخصیییم مبع ال م ا

ف م مرا ب ف العتی هعی صییعات تک ک ق بع ت تهی ک

سهاآوتی ت از اش ا اه مبج ف بها
ات م تهسییلف صییعات
ع تهعی یرار

تهیف یری کییها.

سیعف اارگعه مبتبک

آمعتی تحییق مشت ت

 341ک ک

ی یعملف ف تمغعب مکآوتا .بع ان م ا س

ه ین سییعف میز هرم ان میعتف تروان مرل مسییی ی
مبع ال هاه سی  .ان تحییق

هوتی صییعات تک

تع ف مبع ال ا خلک و محیطک
ف اق سییت ت یهعی وتوا ف

سیعف هرم کعت ای و

سیعف توا مجعا کعت تهصییبک هاه س  .م همف

تلیین گ ااره س  .ف مبظهت ی الآوتی ا اههع ات ان تحییق

هع ستبعاه کره

سی  .پ سیشیبعمفهعی تروان کره لر
ان تحییق

ه وتی گ ااره و میبف کتغعل ت

ی معمفتازیهعی صییعات تک کیی ک هع مککبر .صییعات

ف یبعب

پ سشبعمف و سبعا و مر تک ک ک

تو اک و پعاعاک آب ات ین یعملف آمعتی ته اال گ ااره س  .ف مبظهت تجزاف و تحلیت ا اههع میز ات

تحلیت ععملک تأایری ع چ خش و تا عکس ،ض ی اه ه بس یتگک و تحلیت مسییی سییتبعاه کییره س ی  .متعان تحییق مشییعب مکاهر کف متخعب

سیت ت ی وتوای

هوتی صیعات تک کی ک هع تأثی مثب

و ملبکا تی ا کییتف سی  .ه نبین متعان تحییق مشیعب مکاهر کف وا گکهعی کی ک

محصهل ،وا گکهعی ع ت صعاتکببره و وا گکهعی ع ت میز عب مکته مر
و ژههعی کلیری:

هوتی صعات تک ،ست ت ی مبهذ ،اارگعه مبتبک

و

ست ت ی مبهذ تأثی گذ ت عکر.

مبع ال

 .1مقدمه

توسعه اعرات،

تأثیر مثبتی بر تشع ،قتصعرا شوعوت ر ا،تاص اعرات،

سوا آوت ت، ،فز،یش ا،اه منجر ب بهبوا بهره وت

گرای ه و زمین ،شعتار ت ،بر ،جرمه ب ،تمارن میآوتاص ،قتصعرا تو ب تشع شووت ر و جهر ی ش ن و نینیگ گرترن یریرتی ات
ت،بط بر منرفع حراععا ،ز توسععه اععرات،
)9002ص شععرش

مراارن ت ،توععویت نواه تر ات ،یگ زمین ترایارتی ت ، ،جر ا ن (جولیگ و

ر اععرات،تی ب ا بر شرععا مز،یر

میبرشع (لیگ و نکرت،ن)9012 9ص ،مروزه شرش

رشععی ،ز زین ر پرییگ تولی شر ش تیرععو و جرععتجو برز،ت ر ج ی

ر ب ،بز،ت و شر ر ر ارات،تی خوا و،برت بواه و شرشرء و ،عضر شبک ،طالعر

مفی و غنیتر ت ،ات ت،بط بر روه عنا برز،ت ر ،ت،ئ میا ن (موتگرن و ر
بیوعتر مهیرت ر ،قتصعرا (سعواآوت
ف ات مطرلهر
اعوت

فرون ارات ،دتش ش

3

1222؛ ،لت)9002 2ص ات برث بهره وت اعععرات،تی

ارات ) ،وحتی مالک ر ذ نی نیون تضری

مته ا موتا برتسعی قر،ت گرفت ،س ص نینیگ مطرلهر

گرفت وعرن ا ن ه ،یگ موضوا ،س

نکرت،ن1

ش بهره وت ارات،تی شرش

و استیربی ب

مته ا ش ب منیوت ،تزیربی بهره وت ارات،تی شرش
ر ب تو ،ریی ر سرزمر ی مهرت

ر

ر م یریتی و شر،یط
1

Julian et al.
Lin et al
3
Morgan & Hant
4
Elg
2
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و ،لگو ر مصعرف برتگی ا،تا (مراسگ 1و مهگ )9012ص ات برتسی عنلکرا ارات،تی شرش

مریطی نیون تقرب
گر،یش اعرات،تی شعرش

ر ب برز،ت ب عنو،ن عرما شلی

ات بهره وت ارات،تی مرروب میشواص گر،یش ب برز،ت ارات،تی مرتلز

توج ب موعتریرن تقبر و مریط ب منیوت توسععه و فرون شر ر و خ مرتی ،سع
یرت

بریرعتی ،ز طرف شعرش

و شنتر مرتنر اوت

ب تاییر،تی ش ات مریط برز،ت ت میا

رعععب

اسعععتر  ،ت، ،ز خوا ب نریش میگذ،ت ص علی ،لخصعععوه ش شعععرش
اعرات،

ا،تاص ،ز جنل
مورتش

ش ،ز سعو موععتریرن ،تزشععنن تلای میشعوا و

گیرا (شراوگرن و نکرت،ن)9002 9ص سرمی و و،لتر )1220( 3پیونهرا شرا

ش اعععرات شنن گرن موفت بر ،حفا جریگره خوا ات اعععرات،
ات حیط فهرلی

ر بیگ ،لنللی

عن ترب ب

خوا ا،ت ص بهره وت اعرات،

و،شنش ر پیش

ر یرز ب اتک عنیای ،ز عو،ما مؤثر بر ،فز،یش بهره وت

نکرت و اش آفرینی تنرمی عو،ما اتگیر ات ارات،
خ مر

اش آفرینرن شعرما ،ت،ئ ا ن گرن خ مرتی ییر لجرتیو بر ک ،ت

برتگی

مرتبط بر مرصو و غیره میبرش ص سریر

شنن گرن عبرتتن ،ز و،سط ر ش شرما و،تا شنن گرن توزیع شنن گرن و خراه فروشرن میبرش ص
بهره وت اععرات،

یو شععرش

وععرن ا ن ه تفترت خره شععرش

،لنللی ات یو اط مهینی ،ز زمرن ،س ص بهره وت ارات،تی یو شرش
ب اعرات،

شعرش

ر مرروب میشواص ات ،یگ ت،بط مطرلهر

ات ،سععتفراه ،ز منربع و تو ،ریی ر خوا ات زمین ر بیگ

ب عنو،ن یکی ،ز شرخص ر شلی

مته ا بر ،اتک بهتر عو،ما (سرزمر ی یر مریطی خره) و تفترت ر

(ب عنو،ن مثر ،ستر،تژ ارات ، ) ،جر گرفت ش منجر ب سرمری گذ،ت موفای
بهره وت اعرات،
تهریف شعع ه ،سعع

یو سعرخترت دن به

،سع

موفای

عنلیر

مربوط

آمیز ات ارات،

ش ،ز لرری میز،ن موفای

(شراوگرن و نکرت،ن )9002ص ات و،قع بهره وت اععرات،

گرای ه ،س

(برلرکر)9012 2ص

،قتصعرا و غیر ،قتصرا ات برز،ت ر ارات،تی

یو مفهو دن به

،سعع

ش یرزمن ،سععتفراه ،ز

متایر ر شنی و شیفی ،سعع ص عالوه برآن ،یگ مهیرت ر بریرععتی  ،هکرسععی ،ز اتک م یر،ن ،ز بهره وت برشعع ( رو،تو -گرتسععیر و
نکرت،ن)9012 5ص بهره وت ارات،

ب عنو،ن اتج  ،ش ات آن شرش

ف ارات،

بر

جنب ر ،قتصرا یر عنلیرتی (سوا فرون و غیره) و جنب ر ،ستر،تژیو (موقهی
استیربی ب ، ،ف و غیره) ،ز طریت بر رم تیز و ،جر، ،ستر،تژ
بر بهره وت ارات،

ش بر تو فرا

پرییگ ات ،تزند وزن میتو ،ن بر ،اععرات،

ر ارات،تی شرش

ر تهریف میشواص دنر ی گفت ش ات ت،بط

شر ر و خ مر

ر ارات،تی شرشتهر ،ثر میگذ،تاص بنربر،یگ بخش ر انهتی بر مارایر
منرسععاتر برشعع ص و ب ،حتنر ا،ت ،ویژگی ریی نیون سععرخترت

 ،رصعرت و شر،یط ض تقربتی ات برز،ت برخوتا،ت برشن ص اومرب خصوایر

شرش

ب لرری سربا یر ، ،زه آن میتو ،عرملی مهم ات

تلای گراا (بر رتا و نکرت،ن)9011 2ص

برخی ،ز مراارن مهتا
میا ن بیگ سطح ش

تقرب

ات عرا فهرلی

ر ارات،تی ش

ر یو ،ز سرزمرن ر بر ،ب س

آوتان سهم بیوتر برز،ت  ،جر

ات یو برز،ت و نینیگ اتج  ،طبرق پذیر یو سرزمرن بر بر رم ر برز،تیربی ت،بط مثب

ا،ت وجوا ا،تا (شراوگرن و نکرت،ن )9019ص آشفتگی و ش
،ستر،تژ

بیگ ،لنللی ،فز،یش سهم برز،ت رشی ،ز ارات،

عو،ملی ش موتا برتسی قر،ت گرفت  ،بریرت گرتراه میبرش ص عرما ،و ش میتو ،بر بهره وت ارات،تی تأثیر

ا،شعت برشع شعر،یط تقربتی ات برز،ت ،س

،مر ارات،

مرصو

ب برز،ت ر خرتجی ش شرما

تقرب

و مهنی

برز،ت ر مختلف مرتلز ،االح و برز گر ات بر رم ر و

ر برز،تیربی ،ز طرف سرزمرن ر بر ،و،شنش منرسا و بهنگر ب ،عنر و تفترت ر موتریرن ا،خلی و خرتجی میبرش ص عالوه

بر آن مریط ر آشفت ات برز،ت ر سرزمرن ر ت ،متارع میسرزا بر، ،ا،م تقرب

و فهرلی

ات بر،بر تقبر ملی و بیگ ،لنللی پیونهرا،تی

1

Madsen and Moen
Cadogan et al.
3
Samiee & Walters
4
Beleska-Spasova
5
Navarro-García et al
6
Bernard et al
2
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ت ،بر، ،االح و تطبیت بر رم ر سرزمرن بر مریط آشفت ،ز خوا ،ت،ئ نواه و بکرت گیر ش ،یگ ،مر برعث تضریتنن
خو،

بیوتر موتریرن

بوا (شوآتشی و میگ)9010 1ص
مهمتریگ درلش اراتشنن گرن ات برز،ت ر ج ی  ،تخرب حرل
ش ع ه ،س ع

،سععت

ش بهتریگ ،سععتر،تژ وتوا ب برز،ت ر ج ی

و نکرت،ن)9010 2ص ب طوت خره بر ،سعر

نر نگسععرز

اوگر گی مریط و ،ستر،تژ

برز،ت میزبرن و ویژگی ر برز،ت مب أ میتو ،تأثیر قربا توجهی بر  ،تخرب حرل
)9009ص بر ،یگ حر
میگیرا (،وشر
منکگ ،سععع

یری هرا عنومرب ویژگی ر ا،خلی خره شععرش

و نکرت،ن )9019 2و ،یگ ر نگو ی ت ،ات  ،تخرب حرل
تر

ب عل

و ضععهف اععراتشنن گرن بر

ر ارات،تی میبرش (بر،ون و نکرت،ن9003 9؛ شر ربر و و،ی

ویژگی ر مریطی ر او برز،ت ماص و مب أ و ویژگی ر شرش
9002؛ مرتشع

وتوا سرزمرن ب برز،ت ر ج ی و موفای
ارط قو

ات آن ،س ص

یری هرا

ورن میا

ش ویژگی ر

وتوا تصعنیم گیر،ن ا،شت برش (بر،تیرز و
ر ت ،ب عنو،ن شلی

وتوا شععرش

تأثیر قر،ت گرفتگ ات مریطی یکرعععرن ات نرن اعععنه

بر ، ،تخرب حرل

ر توضععیح نیا

3

نکرت،ن5

رای ه

وتوا

ر

ردن ش شععرش

یر برز،ت خرتجی موعععرب عنا شنن (،شیل و و

سععیو،شومرت)9002 2ص ب ،یگ مهنر ،ضععرف شران ای گره مبتنی بر منربع شنو میشن تر ارط ضععهف یری هرا ت ،حا شرا (میر و
نکرت،ن)9002 2ص ای گره مبتنی بر منربع پیوعنهرا میشن ش شرش
،تخرذ میشنن ص ب طوت خره ویژگی ر ا،خلی شعرش
مررک ر ،سعرسعی ات تفترت ،سعتر،تژیو شعرش

ر ،ستر،تژ

(ب عنو،ن مثر ویژگی ر شعرش

ر مرروب میگرا (،وشر

،اغرمی بیگ ای گره مبتنی بر منربع و یری هرا ات  ،تخرب حرل
م ب اوت
حرل

موتا موتا توج بواه ،س

)9002ص ،ابیر

وتوا ب تنرمی ،ستر،تژ

موجوا ،ستر،تژ

ویژگی ر مرصو و ، ،زه شرش )

و نکرت،ن )9019ص بر نیگ ،سر

وتوا ب برز،ت ر ج ی پیوعععنهرا میگراا ش ات ترایار

ر شرش

ش یو شرش

ات آن برز،ت تأثیر میگذ،تا (بر،ون و نکرت،ن 9003؛ جر رون و

ر وتوا ب برز،ت ت ،ب او وا متضرا تب یا میشن  :یهنی م

سرمری گذ،ت موترک و خری بخوی ،ز شرش )ص ر او وا حرل
متفرو

ر غیر سهرمی (مر ن ارات،

نکرت،ن )9002ص نر طوت ش ات شکا ( )1ورن ا،اه ش ه ،س
و نکرت،ن ( )9019ب آن ،شرته ش ه ،س
(ویژگی ر شرش

تلیس10

تو،فت

ر سهرمی (ب عنو،ن مثر

وتوا ب طوت دونگیر بر توج ب اتج استرسی و شنتر منربع

(جر رون و تلیس )9002ص سطح بهین شنتر برعث میشوا شرش

مبتنی بر منربع بر ت ،برا ر وتوا شرش

قبلی

ات نگر و،تا ش ن ب یو برز،ت ج ی بری ات پیش

رم ر مجوز د قر،تا،ا و قر،تا،ا ر ترایت و توسه خری حت ،متیرز ،تررا ر ت ،برا ) و حرل
،س

یز ات ،یگ مارل

(مرلهوتر ،و نکرت،ن)9009 2ص

وتوا ب برز،ت ارات،تی یو تصنیم ،سرسی ،س

بگیرا زیر ، ،تخرب حرل

ر وتوا ت ،ش توسط منربع خوا پوتیبر ی میشو

ات م

ر ب ت،حتی ب تریج مطلوب اس

مفهومی ترایت ،ثر اوگر ، ،ز تأثیر،

یربن (میر و

مریطی و تأثیر،

ر ارات،تی موتا توج قر،ت گرفت ،س ص اوگر ،ستر،تژ منبع-مریط ش ات ترایت ،شر
فرض میشن ش یو شرش

،ستر،تژ

ر وتوا ب برز،ت خوا ت ،بر توج ب منربع خوا

ویژگی ر مرصو و ، ،زه شرش )  ،تخرب میشن و ،یگ  ،تخرب یز برتگی ب اتک آن ،ز ویژگی ر مریطی

(ویژگی ر برز،ت اراتشنن ه و ویژگی ر برز،ت میزبرن) ا،تاص
1

Qureshi & Mian
Brown et al
3
Canabal & White
4
Morschett
5
Brouthers
6
O’Cass
7
Ekeledo and Sivakumar
8
Meyer et al
9
Malhotra et al
10
Johnson and Tellis
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ویژگی ر شرش  :ویژگی ر شرش
مزی

مجنوع ، ،ز ا،ت،یی ر و مهرت

خوا متنریز شنن ص ترایار

ر ،الی یو شرش

ر ش مجنوع ، ،ز ویژگی ر خره یو شرش

قبلی ورن میا

منربع خوا و تجرب بیگ ،لنللی م یری

ش شرش

تهریف میشوا ش ،یگ منربع برعث

وتوا خره ات برز،ت ج ی میبرش (شروو گیا و ژو)1222 1ص ،یگ

تقربتی ات برز،ت میزبرن میشوا و مبنریی بر ،حرل

مجنوع خره ،ز منربع و مهرت

مجتبی رمضانی و رضا نصرالهی سعیدلو

ر مهنو ب ،ستر،تژ

مرروب میگرا

ر ت ،میتو ،ن ،ز تقبر

شرش

ر وتوا ب برز،ت خوا ت ،بر ات یر گرفتگ آگر ر ،ز تهه

ت ویگ و فرمول میشنن (آلبرئو و ت

9

)9001ص

ویژگی ر مرصو  :ب عنو،ن یو ویژگی ذ،تی ،ز مرصو تهریف میشوا ش بر ،موتریرن ا،ت، ،تزن ،س
)1222ص ات ،یگ زمین ویژگی ر مرصو شرما میز،ن ،ستار،ت مرصو
،ز منرصر ب فرا بوان مرصو

اتج ،

قبلی بر تو برز،ت ر بیگ،لنللی ب ،یگ تیج تسی ه ،ش خصوایر
، ،زه شرش ، :ابیر
قر،ت ،س

ر ،جرزه  ،تخرب یو حرل

،غلا ورن میا

او شرش

یو ویژگی مبتنی بر منربع مهم ،س

فهرلی

ر ات فهرلی

شرش

ش  ،تخرب حرل

ر بزتگتر ب یر میتس قرات ب تولی قربلی

ر خوا ت ،بر ،سر

تاییر ترجیرر

ش حتی شرش

و نکرت،ن )9019ص

ر دن ملیتی ش ات برز،ت ر مختلف جار،فیریی

مریط ملی فرمول و ت ویگ شراه ،ص ات ،ابیر

موتر و شیوه ر جرتجو مرصو ج ی توسط موتریرن تفرو

ج ی و موجوا تاییر مارت،

اول

(ویر،و،تا ر و نکرت،ن)9002 2ص ،ست
و مزی

تقربتی ات فرون مرصو

ویژگی ر

و نکرت،ن )9019ص ویژگی ر برز،ت ا،خلی شرما سرع
ات ،ستر ،تا ر

مرصو

بر ،یگ ،س

ش شرش

خوا بهره میبر

اوس

قین گذ،ت

بیگ ،لنللی موجوا او ت،ه بر،

و توزیع مرصو

د خ مر

میبرش

،ستابر ،ز مرصو

و یر ته ی

بر ،بهضعی شرش

ر نریرن میشوا (شروو گیا و

وتوا بیوعتریگ و،برتگی ت ،ب ویژگی ر برز،ت میزبرن ا،تاص

وتوا ات ت،بط بر دگو گی نر نگ ش ن یو شرش

بر ارط قو

و

ر برز،ت و خنثی شران ارط ضهف و غلب بر ته ی ر برز،ت خوا ت ،ورن میا ص ات ،یگ زمین ویژگی ر برز،ت

میزبرن شعرما تارضعر برلاوه برز،ت میزبرن پییی گی زیرسعرخ
آشنریی بر بر

ات یرز ر مربوط ب مرصو بیگ موتریرن

ا،ت تر آن ت ،ب ایگر شووت ر منتاا شنن (،ت،میلی)1222 5ص

ژو )1222ص یری پرا،ز،ن هرا عای ه ا،ت ش  ،تخرب ،سعتر،تژ حرل
،سعتفراه ،ز فرا

تبلیار

ش تفترت شرش

ر ،ز یو

تاییر تکنولوژ و توسه فگآوت

ریی ش ات برز،ت ا،خلی خوا ،ز میز،ن تضری

برز،ت میزبرن :ویژگی ر برز،ت میزبرن ب عنو،ن فراع

،یگ و،برتگی خوا ت ،ات فرمول شران و ت ویگ ،ستر،تژ حرل

وتوا ت ،تر

ر بزتگتر بیوتر ات حفا

شنرسریی ویژگی ر برز،تا،خلی ،ستفراه میشوا (مریر وفر)9002 3ص یکی عرما تو ،ی و یکی فر نگی ،س
میلی

تأثیر

بیوتر ات برز،ت و ارف جویی ،قتصرا بیوتر ا،ت ص

تو ،ریی بیوتر ا،ت تر بتو ،ن ب یو برز،ت خرجی و،تا شو (،وشر

موخص ت ،تهییگ میشن (،وشر

ر بیگ ،لنللی

ر تقربتی قو تر ،ز تقبر شودکتر ،ز

بیوتر ،ز ا ،ش خره مرصو و برز،تیربی رتن ص سو شرش

ویژگی ر برز،ت اراتشنن ه، :ابیر برز،تیربی بیگ ،لنللی ورن میا
میشنن ،ستر،تژ شرش

مرصو بر تون م یری

ر بزتگتر استرسی بیوتر ب منربع ق ت

ر بزتگ ،غلا ا،ت ،ثرو

اوته ریی ش عنلکرا منفی ا،ت

میتو ،شرش

ر ت، ،ز تقبر خوا متنریز نری ص ترایار

وتوا ویژه ت ،میا ن (،شیل و و سیو،شومرت )1222ص

ش ، ،زه شرش

(،شیل و و سیو،شومرت )9002ص شرش

خوا رتن ص ب س الیا، :و شرش

حت ثب

یرز ر آموزشی یرو فرون

اتج ،ز ویژگی ر فر نگی و اتج تهنیر و گه ،ت موتا یرز بر ،مرصو ،س

(شروو گیا و ژو )1222ص ،یگ مجنوع خره ،ز ویژگی ر مرصو
تأثیر گذ،ت بواه و ب شرش

،ختر،ا مرصو

(،شیل و و سیو،شومرت

ر برز،ت شبر

برز،ت میز،ن مو ،ع حاوقی و قر و ی ش

تقرب

و

ر تجرت ات برز،ت میزبرن میبرش (بر،تیرز و نکرت،ن )9009ص
1

Cavusgil and Zou
Albaum and Tse
3
Mayrhofer
4
Weerawardena
5
Erramilli
2
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مبع ال

اارگعه مبتبک
وا گکهعی ک ک

وا گکهعی محصهل
متخعب ست ت ی وتوای

هوتی صعات تک

مر ه ک ک

س عمک/غی س عمک

اارگعه مبتبک

محیط

وا گکهعی ع ت صعاتکببره
وا گکهعی ع ت میز عب

شکل  :8مدل مسیری (مفهومی) تحقیق

بر توج ب مبرحث مطرح شع ه ات ،یگ ترایت
برز،ت ر ج ی بر ،سعر

ف ت ویگ م

ای گره مبتنی بر منربع میبرشع ص بر ،سعر

مرعیر بهرهوت اعرات،تی ،ز طریت ،ستر،تژ
ف ترایت یز فرضی ر ترایت بر ،سر

م

ر وتوا ب
مریر ت ویگ

گرای ه ،س ص
 .2روش شناسی پژوهش

،یگ ترایت بر ،سعر
ترایار

ف ،ز وا ترایار

شرتبرا مرروب میشواص نینیگ ،یگ ترایت بر ،سر

تواعیفی میبرش ص جرمه آمرت ،یگ ترایت بر ،سر

تون  ،جر شرت ،ز وا

موضوا ترایت ، ،ف ترایت و قلنرو مکر ی ترایت شلی شرش

ارات،تی ات س ،سترن آذتبریجرنشرقی آذتبریجرن غربی و ،تابیا میبرش ص ب منیوت شنرسریی شرش

ر ارات،تی ات ،یگ س ،سترن بر

مر،جهع ب ،ترق ر برزتگر ی لیرعععتی ،ولی ،ز اعععراتشن گرن تهی شععع ه و ات ،ا،م بر برتسعععی ر جزئیتر بنربر
اعراتشنن گرن خرا و شرش

ر بزتگ ارات،تی ش ح ،قا یو برت ،ق  ،ب ارات،

بر ،سعتفراه ،ز مر،جه حضعوت و یر ،ینیا بر شعرش
اععراتشنن گرن موتا توج بواه ،سعع

نواه ،

ات لیر

ف ترایت شلی

قر،ت گرفت ،س ص ات هری

ر ،تتبرط برقر،ت شع ه ،س ص بر توج ب ،ینک ات ،یگ ترایت نکرت شرش

بر نیگ ،سععر

یز  123شععرش

بر ،سععر

تنریا ب

ر

رو

نکرت موتا پینریش قر،ت گرفت و

نو گیر ایگر  ،جر و ه ،س ص
ب منیوت جنعآوت ا،اه ر ترایت ،ز پرسعونرم ،ستفراه ش ه ،س ص پرسونرم ،و ب منیوت برتسی ویژگی ر شرش
،سع

بواه

ش ات آن ،ز گوی ر پرسعوعنرم شروو گیا و ژو (، )1222سعتفراه شع ه ،سع ص ،یگ پرسعونرم حرو پنج سؤ ،بواه ،س ص

پرسونرم او ب منیوت برتسی ویژگی ر مرصو بواه ،س

ش ،یگ پرسونرم حرو شش سؤ ،بواه و برگرفت ،ز شرت شروو گیا

و ژو ( )1222بواه ،س ص پرسونرم سو ب منیوت برتسی ویژگی ر برز،ت اراتشنن ه بواه ،س
و نکرت،ن ( )9019شعرما

سعؤ، ،ستفراه ش ه ،س ص ات هری

ات ،یگ بخش یز ،ز پرسعوعنرم ،وشر

ش ات ،یگ بخش ،ز پرسونرم ،وشر

پرسونرم دهرت پرسونرم برتسی ویژگی ر برز،ت میزبرن بواه ش

و نکرت،ن ( )9019شعرما ف
63

سعؤ، ،سعتفراه شع ه ،س ص ات ،یگ ترایت نینیگ ب منیوت

مدل مسیری بهرهوری صادراتی از طریق استراتژیهای ورود به بازارهای جدید بر اساس ...

برتسعی ، ،زه شعرش

شرخص ته ،ا فر،

م یر قر،ت گرفت ،س

مجتبی رمضانی و رضا نصرالهی سعیدلو

ش ،ز ،سنرا و م ،تک شرش

رب س

بهرهوت اععرات،تی یز ،ز شععرخص میز،ن اععرات،تی تیرلی ،سععتفراه ش ع ه ،سع ص ،یگ شععرخص بر ،سععر
جنعبن

آم ه ،س ص بر ،برتسی
خوا ،نهرت اععراتشنن گرن

و ت ویگ گرای ه ،س ص
بر ،برتسعی تو،یی پرسعوعنرم ر ،بت  ،تو،یی پرسعونرم ر طر،حی ش ه ب اوت

مرحل ب منیوت تفع ،بهرمر
برخی ،ز سؤ،

،حتنرلی پرسعوعنرم ر یز برخی ،ز پرسعوعنرم ر ب اعوت

یز ،االح ش ه ،س ص ات مرحل به

تو،یی سرزه پرسونرم ر بر ،سر

تو،یی اوت تهییگ ش ه ،س ص ات ،یگ
تواتتو بر مورتش

مراارن تکنیا ش ه و

ترلیا عرملی موتا توج قر،ت گرفت ،س ص

بر ،تهییگ پریریی پرسعونرم یز ،ز ضریا آلفر شرو بر ،ستفراه ش ه ،س ص ،یگ آزمون بر تو

نو ،الی و ب تفکیو سرزه ر ،جر،

شع ه ش تریج ات ج و ( )9آم ه ،س ص تریج بیر گر منرسا بوان پریریی پرسونرم بواه ،س ص ب منیوت تجزی و ترلیا ا،اه ر یز ات
،یگ ترایت ،ز ترلیا عرملی تأیی

بر درخش و،تینرشس ضریا نبرتگی و ترلیا مریر ،ستفراه ش ه ،س ص

 .3یافتهها

ب منیوت برتسی تو،یی سرزه پرسونرم ر و ،طنینرن ،ز منرسا بوان آن ر ات ،ت،ئ سرزه ترایت ،ز ترلیا عرملی تریی
شع ه ،سع ات  ،جر ترلیا عرملﻰ ،ز شرخص  KMOو آزمون برتتل
سعطح مهنیا،ت آزمون برتتل

،ستفراه

،ستفراه میشواص ما ،ت شرخص  KMOبریرتی ح ،قا بر،بر 5د0

شودوتر ،ز 05د 0و برت عرملی مربوط بر تر ،ز 5د 0برش ص تریج ترلیا عرملی تإیی

ب

نر،ه ضریا

آلفر شرو بر ات ج و ( )1ورن ا،اه ش ه ،س ص
جدول  :8نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ

سرزه ( نرا)

()FC

ویژگی ر شرش

سنج

برتعرملی

FC1
FC2

229د0

KMO

سطح مهنیا،ت

و،تیر س تبییگ

برتتل

ش ه

آلفر شرو بر

209د0

ویژگی ر مرصو ()PC
ویژگی ر برز،ت اراتشنن ()HMC

FC3

202د0

FC4

222د0

FC5

202د0

PC1

222د0

PC2

223د0

PC3

223د0

PC4

202د0

PC5

212د0

PC6

202د0

HMC1

233د0

HMC2

223د0

HMC3

222د0

HMC4

252د0

HMC5

295د0

HMC6

225د0

HMC7

221د0

HMC8

252د0

299د0

223د0

232د0

06

000د0

000د0

000د0

05د22

10د20

52د22

212د0

205د0

202د0
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ویژگی ر برز،ت میزبرن ()MC

HMC9

292د0

MC1

223د0

MC2

219د0

MC3

252د0

MC4

292د0

MC5

229د0

MC6

220د0

MC7

251د0

000د0

212د0

222د0

32د29

بر توج ب ما ،ت  KMOش بر ،تنرمی سعرزه ر (مولف ر ،اعلی) بر تر ،ز 5د 0مررسب ش ه ،س ص نینیگ سطح مهنیا،ت
آزمون برتتل

ش شودکتر ،ز 05د 0ب سع

عنو،ن نوا ش بیگ تریج ب سع
شرو بر مررسب ش ه بر تو

آم ه ،سع ص نینیگ برت عرملی مربوط ب

میتو،ن

ر سعنج ش بزتگتر ،ز 5د 0شع ه ،س

آم ه و سععرزه یر تو،فت وجوا ا،شععت و ن مولف ر ،اععلی ترایت تأیی میشععو ص ما ،ت آلفر
نو ترایت ب تفکیو مولف ر ،الی ورن ا ن ه منرسا بوان پریریی اتو ی سنج ر میبرش ص

ات ،ا،م ب منیوت برتسی متایر ر و آزمون فرضی ر ترایت ،بت  ،ضریا نبرتگی بیگ متایر ر برتسی ش ه ،س

ش تریج

ات ج و ( )9ورن ا،اه ش ه ،س ص
جدول  :2ضریب همبستگی مشاهده شده بین متغیرهای تحقیق
ویژگیهای شرکت

ویژگیهای محصول

اندازه شرکت

ویژگی ر شرش

1

52د0

29د0

22د0

ویژگی ر مرصو

-

1

32د0

52د0

29د0

، ،زه شرش

-

-

1

20د0

21د0

52د0

ویژگی ر برز،ت اراتشنن ه

-

-

-

1

22د0

29د0

ویژگی ر برز،ت میزبرن

-

-

-

-

1

21د0

بهرهوت ارات،تی

-

-

-

-

-

1

متغیرها

ویژگیهای بازار

ویژگیهای بازار

بهرهوری

صادرکننده

میزبان

صادراتی

25د0

22د0
22د0

تریج ج و ( )9میز،ن نبرتگی بیگ متایر ر ترایت ت ،ورن میا ص ات ج و ( )9شلی ضر،یا نبرتگی ب س
متایر ر ترایت ات سطح ،طنینرن  25اتا مهنیا،ت بواه ،س ص بنربر،یگ ات سطح ،طنینرن  25اتا میتو،ن تیج گرف

آم ه بیگ
ش بیگ

متایر ر ترایت ،تتبرط مهنیا،ت وجوا ا،تاص
ات ،ا،م و پس ،ز ،طنینرن ،ز وجوا ت،بط بیگ متایر ر ترایت فرضی ر ترایت آزمون ش ه ،س ص ب منیوت آزمون فرضی ر
ترایت ،ز تون مهرا

سرخترت ات قرلا ر ،فز،ت لیزت ،ستفراه ش ه ،س ص تریج مربوط ب ضر،یا ،ستر ،تا ش ه مرر ات شکا ()9

ورن ا،اه ش ه ،س ص

65

مجتبی رمضانی و رضا نصرالهی سعیدلو

مدل مسیری بهرهوری صادراتی از طریق استراتژیهای ورود به بازارهای جدید بر اساس ...

شکل  :2ضرایب استاندارد شده مدل مسیر برای آزمون فرضیههای تحقیق

مریر ب منیوت برتسی مهنیا،ت بوان ضر،یا مریر مهنو ب ،ز ما ،ت  tمتنرنر ر ضریا مریر ،ستفراه میگرااص ات سطح

ات ر م

،طنینرن  25اتا

،گر ما ،ت  tبیگ 22د +1و 22د -1برش

ضریا مریر ب س

منیوت ،اعر مهنیا،ت بوان ما ،ت ر ضریا مریر بریرتی ما ،ت  tب س

آم ه مهنیا،ت بواه و بر،بر افر قلن ،ا میگرااص ب

آم ه بر ،ضر،یا مثب

بزتگتر ،ز 22د +1و بر ،ضر،یا

منفی شودکتر ،ز 22د -1برش ص تریج برتسی مهنیا،ت ضر،یا مریر ات شکا ( )3ورن ا،اه ش ه ،س ص
15/43
13/77
هوتی صعات تک

11/39

متخعب ست ت ی وتوای

س عمک/غی س عمک

1/19

9/14
10/82

وا گکهعی ک ک
وا گکهعی محصهل
مر ه ک ک

وا گکهعی ع ت صعاتکببره
وا گکهعی ع ت میز عب

شکل  :9مقادیر  tمتناظر ضرایب استاندارد شده مدل مسیر

تریج شعکا ( )3وعرن میا
وتوا

بزتگتر ،ز 22د +1ب سع

، ،زه شرش

ش ما ،ت  tتنرمی ضعر،یا مرعیر ب س

آم ه ب جزء مریر ، ،زه شرش

ب  ،تخرب ،ستر،تژ

آم ه ،سع ص ات سعطح ،طنینرن  25اتاع میتو،ن ،اعر نوا ش تنرمی ضر،یا مریر ب جزء مریر

ب  ،تخرب ،ستر،تژ وتوا ش ا،ت ،ما ،ت  tشودوتر ،ز 22د +1میبرش مهنیا،ت بواه و فرضی ر ترایت ب اوت

زیر تأیی میگرااص


ویژگی ر شعرش

بر  ،تخرب ،سعتر،تژ وتوا بر ضعریا ،ستر ،تا ش ه 22د 0و ما ،ت 23 tد 15اش مثب

ا،تاص
00

و مهنیا،ت
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و مهنیا،ت

ویژگی ر مرصعو بر  ،تخرب ،ستر،تژ وتوا بر ضریا ،ستر ،تا ش ه 23د 0و ما ،ت 22 tد 13اش مثب
ا،تاص



، ،زه شرش



ویژگی ر برز،ت اععراتشنن ه بر  ،تخرب ،سععتر،تژ وتوا بر ضععریا ،سععتر ،تا ش ع ه 52د 0و ما ،ت 12 tد 2اش مثب

بر  ،تخرب ،ستر،تژ وتوا بر ضریا ،ستر ،تا ش ه 13د 0و ما ،ت 12 tد 1اش مثب

،تاص

و مهنیا،ت

و

مهنیا،ت ا،تاص


و

ویژگی ر برز،ت میزبرن بر  ،تخرب ،سعععتر،تژ وتوا بر ضعععریا ،سعععتر ،تا شععع ه 22د 0و ما ،ت 29 tد 10اش مثب
مهنیا،ت ا،تاص



و مهنیا،ت

 ،تخرب ،سعتر،تژ وتوا بر بهرهوت اعرات،تی بر ضعریا ،ستر ،تا ش ه 22د 0و ما ،ت 32 tد 11اش مثب
ا،تاص

 .4نتیجهگیری و پیشنهادات
ر حرل

یرفت ر ،یگ مطرله ترثیر فوذ مبتنی بر منربع و مبتنی بر مریط ت ،ات ،ستر،تژ

وتوا شرش

ارات،تی ت ،موتا توج قر،ت ا،اص ،یگ یرفت ر ورن میا ش ات ،ختیرتا،شتگ ویژگی ر خره شرش
بر ،وتوا ب برز،ت ر سریر شووت ر ،زطریت یو ،ستر،تژ منرسا وجوا خو،

ر و تیج آن بر بهرهوت

شرما سطح بر یی ،ز منربع و

مهرت

ات شرش

اوت

وتوا سهرمی و غیر سهرمی برش ص ،یگ یرفت ر ات ت،ستر بریرت ،ز پژو ش ر قبلی قر،ت میگیرا ش ورن میا ش تویکرا

،ستر،تژیو یو شرش

بری بر ویژگی ر شرش

،ز جنل م یری

ا ،ش و منربع ( نا و پر ،ر ا )1222 1و موقهی

خرتجی (،تیکرون و نکرت،ن )1222 9تجرب برز،ت و تهه ب سرمری گذ،ت مطربا
ویژگی ر مرصو شرش
ر متفرو

رتن

( )1222بر  ،نی

تأثیر قربا توجهی تو  ،تخرب حرل

ب ،حتنر زیرا ات  ،تخرب ،ستر،تژ حرل

تریج ترایت ،وشر
ترایت ورن ا،اه ،س

ش ش ،ختالف منربع بر ،سر

ر ا،تاص شرش

ریی ش ا،ت ،مرصو

ش شرش

بر اش  ،تخرب منرسا حرل

وتوا موفتتر عنا خو ،ن نواص یرفت ر قبلی شروو گیا و ژو
، ،زه شرش

ر ات  ،تخرب حرل

ترشی نواه ،س ص کت مهم ات

وتوا مهم یر ص ،یگ یرفت ترایت بر

ر بزتگترش نرفی

بیوتر بر ،جذب زین ر و نرفی

ر وتوا بر،

بیوتر بر ،سرمری گذ،ت ات حرل

فوذ ات برز،ت ر مختلف بهرهمن گرا ص یرفت ایگر ،یگ ترایت ات ،تتبرط

وتوا ات بهرهوت ارات،تی بواه ،س

ش تریج ترایت گویر

اش و تأثیر گذ،ت مثب

وتا بر بهره وت ارات،تی ات نو موتا مطرله بواه ،س ص ات ت،بط بر ،یگ فرضی ترایت شو،

بواه ،س

بر ویژگی-

و نکرت،ن ( )9019نخو ،ی ا،تاو ات حرلی ش اتتضرا بر یرفت ر شرت (،شیل و و سیو،شومرت ، )9002س ص ،یگ

وتوا ا،ت ف بهتر میتو ،ن ،ز ،ستر،تژ

حرل

وتوا شرش

شرش

ات برز،ت

ا،شت برش ص نینیگ ،یگ یرفت ر ورن میا ش

منرصر ب فرا مرصو و ویژگی ر مرصو اتتصنیمگیر ،ستر،تژیو شرش

یرفت ر ،یگ ترایت ورن میا

حرل

ا،ش ص ،یگ ،ستر،تژ میتو ،ب

ولی میتو،ن عنو،ن نوا ش بریرت ،ز ترایار

وتوا بر عنلکرا تأشی ویژه،

نواه ،ص ات هری

پیویگ مر ن ترایت ،وشر
یرفت ر ترایت اش مثب

تجربی شرفی ات استر

و نکرت،ن ( )9019بر اش مثب

،ستر،تژ

ویژگی ر برز،ت اراتشنن ه و ویژگی ر برز،ت

میزبرن ت ،بر ، ،تخرب ،ستر،تژ منرسا وتوا ات برز،ت ر مختلف موتا تأیی قر،ت ا،اه ،س ص بر نیگ ،سر
اراتشنن ه پیونهرا میگراا تر ات جه

،ستر،تژ

یز ب م یر،ن شرش

ر

،فز،یش بهرهوت ارات،تی ترشیبی ،ز ای گره ،ت،ئ ش ه ات ،یگ ترایت ت ،موتا توج قر،ت ا ن ص

،یگ ای گره ش ترشیبی ،ز ای گره بتنی بر منبع و مریط بواه ،س

میتو ،ب شرش

ر ات جه

،فز،یش بهرهوت ارات،تی شنو نری ص

Hamel & Prahalad
Eriksson
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Abstract
Providing and allocating the necessary resources from the managers to the export activities will provide
significant assistance for the export program of the companies. The increase in profitability leads to improved
productivity and brings about employment for the community. Therefore, it is necessary to pay close attention
to domestic and environmental resources in the development of exports. Accordingly, the purpose of this paper
is to develop a model of export-efficiency pathway through the strategies of entering new markets based on a
resource-based view. This research was based on the purpose of the applied and based on the method of doing
the descriptive work. The research sample consisted of 143 companies. In order to collect data in this research,
a questionnaire and documents of companies have been used. The completed questionnaires were distributed
among the statistical community after ensuring its validity and reliability. In order to analyze the data in this
study, confirmatory factor analysis with varimax rotation, correlation coefficient and path analysis have been
used. The results of the research show that the choice of input strategy on the export efficiency of the companies
has had a positive and significant effect. Also, the results of the research show that the characteristics of the
company and the product, the characteristics of the exporter market and the characteristics of the host market
can affect the influence strategy.
Keywords: Export Efficiency, Influence Strategy, Resource-Based view
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