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 چکیده

 

رتباطات بر نقش میانجی تعهد رفتاری و ا دیتأکبررسی تأثیر بازار محوری بر عملکرد صادراتی با  تحقیق حاضر با هدف

ونباخ ا و آلفای کرو پایایی پرسشنامه به ترتیب با روایی محتو ییروا شهر تهران انجام شده است. ییمواد غذادر شرکتهای 

میان مدیران و کارشناسان  پرسشنامه 193سپس روایی و پایایی پرسشنامه گردید،  تأیید دهندهنشاننتایج محاسبه گردید، 

ساختاری  ها با معادالتداده لیوتحلهیتجزبه این منظور صادراتی صنایع غذایی به روش تصادفی ساده توزیع گردید،  یهاشرکت

بر  یبازارمحور .دارد یمعنادار ریتأث یرفتار تعهد بری بازارمحورها نشان داد که گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده انجام

 یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تأث یرفتار تعهد .دارد یمعنادار ریتأث یرفتار بر تعهد ارتباطات .دارد یمعنادار ریتأث ارتباطات

 ریتأث یتعهدرفتار یانجیبا نقش م صادراتبر عملکرد  یبازارمحور .دارد یمعنادار ریعملکرد صادرات تأث بر ارتباطات .دارد

 دارد. ریارتباطات تأث یانجیبر عملکرد صادرات با نقش م یبازارمحور .دارد

 

 ، تعهد رفتاری، ارتباطات، عملکرد صادراتبازارمحوری :کلمات کلیدی

 

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the impact of market orientation on export 

performance with an emphasis on the mediator role of behavioral commitment and 

communication in food companies. Validity and reliability of the questionnaire were calculated 

with content validity and Cronbach's alpha, respectively. The results showed validity and 

reliability of the questionnaire, then 193 questionnaires were distributed among managers and 

experts of export companies of food industry by simple random method. The results of data 

analysis showed that market orientation has a significant effect on behavioral commitment. The 

relationship between marketing and marketing has a significant effect. Communication has a 

significant effect on behavioral commitment. Behavioral commitment has a significant effect 

on export performance.Communication has a significant effect on export performance. The 

market orientation on export performance has an impact on the role of intermediary affilia- 

tion. Market orientation on export performance has an impact on the role of communication 

mediator.. 
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