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 چکیده 

 ترکیه مثل همسایه کشورهای به نسبت محصول این دراتصا زیتون، تولید برای کشور هایزمین بودن مناسبرغم علی

 فروش اصلی کانال به را بزرگ پخش هایشرکت که است توزیع در سر راه صادرات، کانال مشکل بزرگ .است ناچیز خیلی

 یهاحل هرا از یکی. دارد هاشرکت این با کمی بسیار مذاکره قدرت کننده تولید کهطوریبه ،کندیم تبدیل زیتون و روغن آن

 پایین صادراتکرد.  جستجو( ICT) ارتباطات و اطلاعات هایفناوری از استفاده در توانمی را رفع این مشکل برای ممکن

 برکارایی موثر عوامل بررسی به که داشت آن بر را تحقیق محصول، این بازار روزافزون آشفتگی و کارایی عدم زیتون،

 توصیفی استراتژی و کاربردی هدف با و کمی یهاپژوهش نوع از تحقیق این.پردازدب زیتون صادرکننده هایکترش اقتصادی

 جدول به توجه با. باشندیم زیتون صادرکننده هایشرکت کارکنان و مدیران تحقیق، آماری جامعه. است پیمایشی نوع از

 و کرونباخ آلفای ضریب طریق از آن اییپای و پرسشنامه روایی. صورت نمونه تصادفی انتخاب شدندبه نفر 212 تعداد مورگان

 آزمون نتایج .شد برآورد زیتون کارایی بر موثر عوامل ،ساختاری معادلات از استفاده با سپس. شد بررسی ترکیبی ضریب

فناوری اطلاعات و  از استفاده به تعهد سازمان، اندازه مدیران، آکادمیک آموزش کلی طوربه که داد نشان مسیر تحلیل

 این در. دارد معنادار و مثبت تاثیر زیتون صادرات در اقتصادی کارایی بر اینترنتی فروش و صادرات عملکرد ،(ICT) اتارتباط

 ترینکم 101/0 مسیر ضریب با اینترنتی فروش و تاثیر ترینبیش824/0 مسیر ضریب با صادرات عملکرد تاثیر میزان میان

 امکان بهره و ICT یهاتیقابل ارتقا صادرات،جهت شود یتون پیشنهاد میز به صادرکنندگان .دارد کارایی بر را تاثیر

صادرات اموزش دهند و برای داشتن منابع کافی و  تیرینو از مد یتیدر جهت کسب ذهنرا آن  یایاز مزا برداری

 .ریزی استراتژیک نمایندتر برنامهاندازه بزرگ

 .ICTو کرد، عملفروش اینترنتیاندازه سازمان،  :هاکلید واژه
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 مقدمه

 ترتیب، همینبه. است کرده کمک فراملی تجاری یهاوهیش توسعه و ارزان و آسان سریع، ارتباط برقراری به اینترنت امروزه،

 را خارجی بازارهای به فوری و مستقیم ورود نتیجه در و کندیم جلوگیری جغرافیایی فاصله مشکل از حدی تا تجارت نوع این

 یابزارها از استفاده با تضمین و مذاکره اطلاعات، یهانهیهز واقع در. شودیم کارایی و صادرات افزایش عثبا و کندیم آسان

ICT ارائه کنندگان مصرف به را پذیرتری انعطاف و شخصی اقتصادی، خدمات تا دهدیم اجازه شرکت به و است یافته کاهش 

 (.Karoui et al., 2015 ؛Stephen & Toubia, 2010) دهد

 & Roig) اندشده محیطیزیست هاینوآوری و اصلاحات انجام به مجبور جامعه فشار نتیجه در هاشرکت اخیر هایسال در

Ribeiro, 2008) .اساسی رقابتی مزیت به دستیابی برای همچنین و شرکت رشد و توسعه برای تجارت در نوآوری پذیرش 

 یهانهیهز توانندیها مآن ،(ICT پس این از) ارتباطات و اطلاعات یهایفناور از استفاده با. (Rover et al., 2016) است

 زیادی تحقیقات راستا، این بخشند. در بهبود ارزش زنجیره سراسر در را تجاری یهاتیفعال کارایی و دهند کاهش را مبادله

 بخشدمی بهبود را شرکت وریبهره طات،ارتبا و اطلاعات فناوری به تعهد همچنین و نوآوری میزان دهدمی نشان که دارد وجود

 کاربران پذیرش محل عنوانبه سایت وب وجود بنابراین. (Hashi et al., 2013کند) عمل کارآمدتر تا سازدمی قادر را آن و

 و تباطیار کانال عنوانبه مجازی اجتماعی یهاشبکه از استفاده و آنلاین فروش کانال عنوانبه مجازی فروشگاه وجود اینترنتی،

 به منابع کارایی نتیجه در و بخش این در پذیری رقابت افزایش امکان که هستند هزینه کم عناصر از تماسی، بازاریابی استراتژی

 . کندیم فراهم را شده گرفته کار

شاهد افزایش  ،آنو افزایش تقاضای مصرف  )فرسایش خاک( دلایل زیست محیطیاز جمله محصولاتی است که به زیتون

با افزایش زمین زیر کشت این  تولید زیتون در کشور .باشدیمت به نمونه سنتی ومعمولی نسب ارگانیکصورت به آنتولید 

 مهم فراورده دو از تولید ایران سهم ،وجود این با .)وزارت جهادکشاورزی( داشته است 1266درصدی در سال  22رشد محصول، 

 خیلی زیتون روغن تولید از ایران سهم است مشخص کهطورهمان .باشدمی اندک دنیا در زیتون کنسرو و روغن یعنی زیتون

  (Haji Gholam & Sariyazdi, 2021) باشدمی درصد 2 حدود در تنها زیتون تولید کنسرو در و درصد یک از کمتر و ناچیز

 فواید و خواص از که است کنندهمصرف نادرست اطلاعات ،مورد اولین راستا وجود دارد. نیدر ا یاریمشکلات بس متاسفانه

 خرید سمت به را کننده مصرف که است زیتون روغن کیفیت و مزایا از ناآگاهی قیمت، دوم مورد. ندارد اطلاعی محصول این

 نزدیکی عدم آن موجب به که است توزیع کانال بزرگ مشکل سومین و دهدیم سوق تریاقتصاد جایگزین محصولات سایر

 تولید که طوری به ،کندیم تبدیل زیتون روغن فروش اصلی کانال به را بزرگ پخش یهاشرکت ننده،ک مصرف به پیشنهاد

 یک ICT که دهندمی نشان مطالعات از سیاریب.(Buder et al., 2014)دارد هاشرکت این با کمی بسیار مذاکره قدرت کننده

 .(Elfkih, 2013) است هاشرکت در وریبهره بهبود برای کافی نه اما ضروری، عامل
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 ارتباطات و اطلاعات فناوری وری بهره دستاوردهای تواندینم تنهایی به ارتباطات و اطلاعات فناوری در گذاری سرمایه واقع، در

 عوامل سایر و آموزش در گذاری سرمایه مانند اضافی اقدامات سری یک با باید بلکه دهد، توضیح را هاشرکت از استفاده با

 دهندهشانن یاقتصاد ییکه کارا ییاز آنجا .(Bernal et al., 2018)کارایی اقتصادی شرکت را بالا برد ستراتژیکا یا سازمانی

 دیتول یاقتصاد ییبا ارتقا و بهبود کارا توانیمممکن است،  نهیهز نیمحصول با کمتر عیو توز دیتول یبرا ستمیس کی ییتوانا

 یمنابع مال یریبه کار گ ییتوانا ،یاقتصاد ییکارا یتوجه داشت که ارتقا دی. باتافیمطلوب و مورد نظر دست  جیبه نتا تونیز

 بر موثر عوامل و کشاورزی بخش مورد در زیادی کارآیی مطالعاتبه دنبال خواهد داشت.  زیرا ن تونیز تیفیک ودبهب یلازم برا

. (Medina et al., 2016) اندکرده تمرکز بخش این در کارایی و ICT بین رابطه بر کمی تعداد است. اما شده انجام آن

 .میپردازیم تونیدرصادرات ز یاقتصاد ییبر کاراICT از جمله عوامل مختلف  ریتاث یحاضر به بررس قیدر تحق نیبنابرا

 با افرادی توسط که هستند هاییسازمان ها،سازمان کارآمدترین که اندکرده مشخص مطالعات از بسیاری خاص، طوربه

 از مدیران یهامهارت و هاییتوانا بنابراین،. (Dios et al., 2011)شوندمی مدیریت ،هامهارتو  تحصیلات سطح رینبالات

 برخوردار بالایی آکادمیک تحصیلات سطح از اگر ویژه به ،(Levie, 2011) شودیم تلقی سازمان توسعه در مهم یهایژگیو

 چنین. (Mozas, 2016)شودیم کارآمدتر سازمانی یهاوهیش اجرای و نوآوری به آنها تعهد تحریک باعث زیرا باشد،

 .کندیم هدایت زیر فرضیه سمت به را ما ییهااستدلال

 .است شرکت اقتصادی بازده برای عامل موثرمدیریک  آکادمیک آموزش: 1فرضیه 

 برجسته خود عملیاتی وظایف مدترکارآ اجرای هنگام در را هاسازمان اندازه اهمیت دامنه یا مقیاس مانند ییهایتئور

 هدایت زیر فرضیه طرح به را ما اظهارات اینتواند نمایانگر برتری رقابتی باشد. اندازه سازمان می .(Schneider,2004)کندیم

 :کندیم

 .دارد اقتصادی کارایی بر مثبت و معناداری تأثیر سازمان : اندازه2فرضیه 

 & Martín) کندمی فراهم را سودآوری افزایش نتیجه در و شرکت نتایج بهبود امکان که است متغیری صادرات

Rodríguez, 2009 ).تطبیق برای استراتژیک تصمیمات اتخاذ هنگام در را بهتری کارآفرینی عملکرد صادرکننده یهاشرکت 

 .کندیم هدایت زیر یهفرض سمت به را ما مطالب این. آورندیمدست هب خارجی بازارهای نیازهای با بازاریابی آمیخته

 دارد سازمان یک اقتصادی کارایی بر مثبتی تأثیر : صادرات2فرضیه 

 یهاشبکه از استفاده یا مجازی فروشگاه سایت، وب مانند اینترنت، بر مبتنی ارتباطات و اطلاعات فناوری به تعهد:1فرضیه 

 .بخشدیم بهبود را شرکت اقتصادی کارایی مجازی، اجتماعی

Elfkih et al (2020 در )یل پوششی روش تحل اعات روی کارایی اقتصادی زیتون باتحت عنوان نقش فناوری اطل یامقاله 

  بودجه اقلام و هابرنامه وجود و سازمان سن اطلاعات، فناوری آموزش ارشد، مدیر آکادمیک تحصیلات که ندداد نشان هاداده
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 .کنندمی تبیین بیشتر رااقتصادی زیتون  کارایی که هستند ییمتغیرها ارتباطات و اطلاعات هایفناوری پذیرش برای

Bernal Jurado et al (2017)  انجام  کیارگان تونیز روغن در بخش یاقتصاد یورکننده بهره نییعوامل تعتحقیقی با عنوان

 و اقتصادی کارایی پایین سطوح دهنده نشان نتایج. کردنداستفاده  هادادهپوشش  لیو تحل هیتجزاز  در این مطالعه،دادند. 

 مدیر آکادمیک آموزش وب، ابزارهای به تعهد آنلاین، فروش به تعهد راستا این در .است مذکور کارایی کنندهتعیین متغیرهای

 . هستند مرتبط ها کارآیی سازمان با مجموع در که هستند متغیرهایی سازمان اندازه و صادرات پیشرو،

  یوند دهنده عوامل موثر بر کارایی یه صورت نمودار زیر طراحی شده است.پمدل  ،مطالب بالابا توجه به 

 

 مدل مفهومی تحقیق -2 نمودار

 روش تحقیق

-نوع پژوهش از نیاز، مورد یهاداده آوردن دست به چگونگی اساس همچنین بر و کاربردی تحقیق هدف اساس بر حاضر پژوهش

 به توجه با. باشندمی زیتون صادرکننده شرکتهای کارکنان و مدیران ،تحقیق آماری جامعه .است همبستگی و توصیفی های

از آنجایی که در پژوهش حاضر چند متغیر مستقل وجود . به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند نفر 210 تعداد مورگان جدول

ادلات ساختاری به کمک نرم افزار دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد با استفاده از مع

  .لیزرل به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازیم

 بحث و نتایج

 ضری طریق از آن پایایی و پرسشنامه رواییابتدا به بررسی 

  ( آمده است.1نتایج مورد بررسی در جدول).می پردازیم ترکیبی ضریب و کرونباخ آلفای ب

باشد. با توجه به اینکه بودن مقادیر آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی مناسب مدل می 0/0بالاتر از  ،1با توجه به جدول شماره 

یابیم که مدل از پایایی مناسبی درمی باشد،0/0لازم است میزان استاندارد پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش نیز بیش از 

یافته( برای هر یک از متغیرها بیشتر از )متوسط واریانس توسعه AVEه در این پژوهش مقدار برخوردار است. با توجه به اینک

تحقیق، هر سه معیار مقدار  یهاافتهیباشد. مقایسه نتایج حاصل از بررسی است، روایی همگرای تحقیق مناسب می 5/0
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 آزمون برایرای پژوهش حاضر را تائید ساخت. توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگاند، میمناسبی اتخاذ نموده

مدل تحقیق را به همراه  2 نمودار .گردید استفادهLISREL بهره گیری از نرم افزار با ساختاری معادلات مدلسازی از فرضیات

 دهد.ضرایب بارهای عاملی نشان می

 پرسشنامه و روایی پایایی -1جدول 

 CR AVE))ترکیبی پایایی آلفای کرونباخ تغیرهام

 0.67 0.89 08.1 آموزش آکادمیک مدیران

 0.55 0.90 08.9 اندازه سازمان

 ICT 08.1 0.90 0.68تعهد به استفاده از 

 0.61 0.90 08.0 عملکرد صادرات

 0.83 0.79 0809 فروش اینترنتی

 0.60 0.82 0801 کارایی اقتصادی در صادرات زیتون

 

 ضرایب تاثیر مدل ساختاری -3نمودار
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 هاهیفرضنتایج مدل ساختاری برای آزمون : 2جدول 

می باشد پس همه فرضیات  2بالاتر از پژوهش  یهاهیفرضکلیه  معناداری دعد، 2 جه به نتایج منعکس شده در جدولبا تو

کارایی بر آموزش آکادمیک مدیران نشاندهندۀ تاثیر مستقیم  نتایج .باشند می مورد تاییددرصد  5در سطح معناداری پژوهش 

بر  ICTتعهد به استفاده از تاثیر مستقیم  تحقیق حاکی از یهاافتهی باشد.می %10با ضریب تاثیر اقتصادی در صادرات زیتون 

فروش اینترنتی بر کارایی  شیافزاتاثیر مستقیم چنین مه باشد.می %.1با ضریب تاثیر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون

 .باشدمی معنادار1/0با ضریب مسیر  اقتصادی در صادرات زیتون

 انتیجه گیری و پیشنهاده

 یهاپژوهش نوع از تحقیق این.پرداخته شد  زیتون صادرکننده شرکتهای اقتصادی برکارایی موثر عوامل بررسیدر این مطالعه به  

 زیتون صادرکننده شرکتهای کارکنان و مدیران تحقیق، آماری جامعه. است پیمایشی نوع از توصیفی استراتژی و کاربردی هدف با و کمی

 عوامل ساختاری، معادلات از استفاده با سپس .نفر به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند 210 تعداد مورگان جدول هب توجه با. باشندیم

 به تعهد سازمان، اندازه مدیران، آکادمیک آموزش کلی طوربه که داد نشان مسیر تحلیل آزمون نتایج .شد برآورد زیتون کارایی بر موثر

 و مثبت تاثیر زیتون صادرات در اقتصادی کارایی بر اینترنتی فروش و صادرات عملکرد (،ICTتباطات )فناوری اطلاعات و ار از استفاده

 106/0 مسیر ضریب با اینترنتی فروش و تاثیر بیشترین0/.12 مسیر ضریب با  صادرات عملکرد تاثیر میزان میان این در. دارد معنادار

  .دارد کارایی بر را تاثیر کمترین

 ؛شودیمبرنامه ریزان پیشنهاد به مدیران و 

 شودیمبا انان تحولات سریع جوامع و نیاز سازمانها به انطباق فرد  موجبهای ضمن خدمت آموزشنکه آبا توجه به -

اموزش ضمن خدمت در میان کارکنان خود بپردازند.  یهادورهبه برگزاری  گذاردیمتاثیر در میزان کارایی و عملکرد  همچنین

 . با موسسات اموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تفاهم نامه امضا نموده و از انان کمک گیرند توانندیما در این راست

به  باشدمی  دارد اندازه سازمان ریآنها تاث یها که بر بازده و سود آورسازمان یو درون یاز عوامل ساختار یکبا توجه به اینکه ی-

 خود را افزایش دهند.  )روغن زیتون و...(تنوع فعالیتهای صادراتی شودیم مدیران و صادر کنندگان زیتون پیشنهاد

 سازمانهای صادرکننده  شودیمتواند نمایانگر برتری رقابتی باشد پیشنهاد از سوی دیگر با توجه به اینکه اندازه سازمان می

 نتیجه فرضیه اعداد معناداری ضریب استاندارد هاهیفرض

 عدم رد 282.1 08102 تعیین تاثیر آموزش آکادمیک مدیران بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون

 عدم رد 28129 081.0 تعیین تاثیر اندازه سازمان بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون

 عدم رد 28091 081.5 بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون ICTتعیین تاثیر تعهد به استفاده از 

 عدم رد 28261 .0812 تعیین تاثیر  عملکرد صادرات بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون

 عدم رد 28505 08106 تعیین تاثیر فروش اینترنتی بر کارایی اقتصادی در صادرات زیتون
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توانند سازمان خود را در د چراکه در اینصورت میبزرگتر برنامه ریزی استراتژیک نماین زیتون برای داشتن منابع کافی و اندازه

های رقابتی در بازارهای های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کنند که در نهایت منجر به کسب مزیتتولید بیشتر و صرف هزینه

 ملی و بین المللی تجارت زیتون شوند.

 ؛شودیم شنهادیپ رانیقتصادی در صادرات زیتون به مدبر کارایی ا ICTتعهد به استفاده از  ریشدن تاث دییا توجه به تاب

در جهت کسب را آن  یایاز مزا برداری امکان بهره و هایفناور نیا یهاتیقابل یستیبا ایل مربوط به صادراتجهت حل مس

 یاطلاعات یهاستمیسبا  دیجد یهایفناور قیحال، درک نحوه ارتباط دق نی. در عصادرات اموزش دهند تیرینو از مد یتیذهن

  .های توجیهی برگزار شودحتما کلاس ،ییهایفناور نیچن تیو کار با توجه به امن بتداوم کس نیتضم یچگونگ زیو ن
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