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چكيده
کارکرد صادراتی شرکتها ازجمله متغیرهایی است که در متون بازاریابی بینالملل بر آن تأکید
شده است .هدف این پژوهش ،ارائه تعریف درستی از کارآفرینی صادراتی و ابعاد آن و بررسی تأثیر
کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی بر اساس دیدگاه منبعمحور و رودیكرد اقتضایی است .پژوهش
حاضر کاربردی و از نظر هدف ،توصیفی است .به کمك جدول مورگان نمونه 285تایی از 1045
صادرکننده برتر سال  1393بهدست آمد و با نمونهگیری ساده 301 ،پرسشنامه بهصورت الكترونیكی
جمعآوری شد .پایایی با بررسی سازگاری درونی و روایی از طریق روایی همگرا و واگرا موردتأیید قرار
گرفت .بررسی فرضیهها نیز در قالب مدل معادالت ساختاری و به کمك نرمافزار  Smart PLS2انجام
شد .در سطح اطمینان  0/05نتایج نشان داد که کارآفرینی صادراتی وابستگی مثبتی با عوامل داخلی
چون تعهد صادراتی مدیریت و منابع مرتبط با تجربه و ساختار و عوامل اقتضایی محیطی مثل شدت
رقابت و تفاوت بین بازارهای صادراتی شرکت دارد؛ همچنین کارآفرینی صادراتی بهطور مثبت عملكرد
صادراتی را تحتتأثیر قرار میدهد
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.1مقدمه

کارآفرینی و صادرات دو عنصر ضروری در فرآیند رشد اقتصادی کشورها ،از طریق خلق
یا توسعه کسبوکار جدید،محسوب میشوند .کارآفرینی با ایجاد و انتقال دانش و افزایش
رقابتپذیری و تنوع به رشد اقتصادی کمك میکند .صادرات نیز با گسترش و توسعه صنعت
داخلی ،بهرهوری و اشتغال به تأثیر مثبتی بر مقدار ذخایر و رفاه ملّی دارد (هسل و وانستل،
)2011؛ همچنین از نظر سرمایه انسانی و فناوری به یادگیری میانجامد .کارآفرینی و صادرات
بهصورت جداگانه ،مكرراً در مبانی نظری بازاریابی ،مدیریت و اقتصاد موردتوجه بودهاند و
هرچند سرمایهگذاریهای جدید صادراتمحور در حوزه کارآفرینی بینالملل در دهه گذشته
موردتوجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است ،مطالعات کمی درخصوص کارآفرینی صادراتی
( 1)EEانجام شده است (هسل و وانستل .)2011 ،پژوهشگرانی چون مینال و همكاران ()2014
و کوپ و گاسمن ( ،)2009پژوهشهایی که در این حوزه در یك برهه زمانی 20ساله صورت
گرفته است را بررسی کردند و شكافهای موجود در حوزه مفهومسازی و مبانی نظری موضوع
را به تصویر کشیدند .برای مثال ،کوین ایبه ( ،)2003چارچوبی اقتضایی از کارآفرینی صادراتی
را مفهومسازی کرد .وی دریافت که گرایش کارآفرینانه و محیط خارجی در فرآیند
سرمایهگذاری صادراتی نقش تعدیلگر را ایفا میکنند؛ همچنین یافتههای وی نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی تصمیمگیران صادراتی (جهتگیری بینالمللی ،ارتباطات و تجربههای
تجاری قبلی) و ویژگیهای سازمانی شرکتهای صادراتی در ارتباط با گرایش کارآفرینانه
است .ناوارو و همكاران ( ،)2010با پژوهش درباره تعهد صادراتی مدیریت دریافتند که تعهد
صادراتی مدیریت ،کلید اجرای اثربخش راهبرد منبعمحور در راستای کارآفرینی صادراتی است.
گرایش کارآفرینی برای رشد صادرات غیرنفتی ،بهخصوص در کشورهای تك صنعتی چون
ایران ،بسیار مهم است و میتواند یك عامل محرک در توسعه صادرات سایر اقالم مثل فرش،
پسته و غیره باشد؛ در این راستا شیخ رضایی ( ،)1390فرصتهای کارآفرینی صادرات فرش
دستبافت ایران به کشور آلمان را شناسایی و الویتبندی کرد .عقیلی ( ،)1391نیز اثر متقاطع
کارآفرینی و بنگاههای کوچك و متوسط بر صادرات غیرنفتی ایران و شرکای تجاری آن را
موردبررسی قرار داد؛ باوجوداین تاکنون پژوهشی که نقش متغیرهای درون و بیرون شرکت را
بهطور همزمان موردتوجه قرار دهد ،انجام نشده است؛ ازاینرو مقاله حاضر در درجه اول
به دنبال توسعه ابعاد کارآفرینی صادراتی (سرعت ،درجه و قلمرو) و سپس تحلیل تجربی اثر
ابعاد کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی با بهکارگیری از دیدگاه منبعمحور و رویكرد
اقتضایی است .مطالعه حاضر مدعی است که نخست ،با پیروی از دیدگاه منبعمحور (،2)RBV
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عامل داخلی شخصی (تعهد صادراتی مدیریت) و عوامل داخلی شرکت (تجربه و ساختار) سطح
کارآفرینی صادراتی را تحتتأثیر قرار میدهند؛ دوم ،با استفاده از رویكرد اقتضایی ،عوامل
محیط خارجی (شدت رقابت و تفاوت بازار بین کشورهایی که صادرکنندگان در آنها فعالیت
میکنند) نیز بر کارآفرینی صادراتی تأثیرگذار هستند و سوم ،کارآفرینی صادراتی بهطور مثبتی
عملكرد صادراتی ( 1)EPرا از جنبه کمّی (رشد فروش) و کیفی (رضایت مدیر) تحتتأثیر قرار
میدهد.
.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 

ایبه و یانگ ( ،)2001کارآفرینی صادراتی را اینگونه تعریف میکنند« :فرآیندی که
بهوسیله آن افراد ،خودشان یا در سازمان آنها ،از فرصتهای بازار خارجی بهعنوان منابع
دردسترس و عوامل محیطی تأثیرگذار بر آنها ،مزیت کسب میکنند» .این تعریف ،وابستگی
کارآفرینی صادراتی را به عوامل داخلی (مثل منابع) و عوامل خارجی (مثل محیط) برجسته
میسازد .درهرحال ،تعریف باال این موضوع را در نظر میگیرد که صادرکنندگان کارآفرین،
افراد یا شرکتهای شروعکننده صادرات هستند .سؤال این است که آیا سطوح متفاوتی از
کارآفرینی بین شرکتهایی که هماکنون به صادرات مشغول هستند ،وجود دارد؟ ایبه (،)2003
مفهوم جدیدی را به تعریف قبلی اضافه میکند؛ با این مضمون که صادرکنندگان کارآفرین،
شرکتهایی هستند که در جستوجوی فرصتهای صادراتی مرتبط با نوآوریهای بازار -
محصول ،پیشگام و مهاجم باشند .این تعریف باعث بروز مناظراتی در حوزه کارآفرینی
صادراتی ،تعریف پیشگامی صادراتی و افزودن سه عنصر جدید (سرعت ،درجه و قلمرو) به
مبانی نظری کارآفرینی صادراتی شد .سرعت به زمانی اشاره دارد که شرکتها شروع به
صادرات میکنند (اسیدو و جونز)2007 ،؛ بنابراین شرکتهایی که زودتر شروع به صادرات
کنند ،کارآفرینتر هستند و جهتگیری بینالمللی بارزتری را از خود نشان میدهند (گالگو و
کاسیالس .)2014 ،سرعت ورود به بازارهای خارجی کلید تعیین جهتگیری کارآفرینی
صادرکنندگان است .اسیدو و جونز ( ،)2007شش سال را بهعنوان یك نقطه شروع خوب برای
2
شروع صادرات در نظر گرفتهاند .این عامل وجه تمایز سرمایهگذاران جدید بینالمللی ()INVs
یا شرکتهای جهانی متولدشده (( 3)BGsشرکتهایی که در  5سال اول فعالیت خود شروع به
صادرات میکنند) از صادرکنندگان سنتی (شرکتهایی که پس از  5سال شروع به صادرات
میکنند) است .صادرکنندگان سنتی جهتگیری کارآفرینی کمتری نسبت به سرمایهگذاران
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جدید بینالمللی یا شرکتهای جهانی متولدشده دارند .این موضوع در رفتار کارآفرینی صادراتی
شرکتها بارز و قابلتوجه است .قلمرو یا گستره کارآفرینی صادراتی تعداد بازارهای خارجی
است که شرکتهای صادراتی از آنها درآمد کسب میکنند .این مفهوم در مبانی نظری،
باعنوان «تنوع صادراتی» تجلی یافته است (روزو و همكاران .)2011 ،روزو و همكاران
( 10 ،)2011کشور را بهعنوان نقطه تمایز بین شرکتی که به بازار متمرکز ( 10کشور>
صادرات به) یا به بازار متنوع ( 10کشور < صادرات به) تمایل دارد ،در نظر گرفتهاند .تنوع بازار
نشاندهنده رفتار کارآفرینانه بیشتری است .توان یا شدت صادراتی تعیینکننده درجه
جهتگیری شرکت صادراتی به سمت بازارهای خارجی در مقابل بازار داخلی است (کوالونن و
همكاران )2007 ،که بهطورمعمول از طریق نسبت فروش صادراتی به کل فروش شرکت
تعیین میشود .در مبانی نظری پیشین به اجماع درخصوص نسبت تعیینکننده جهتگیری
کارآفرینی صادراتی دست یافته نشده است؛ اگرچه بعضی از پژوهشگران نسبتی حدود 20
درصد را نقطه تمایز و تعیینکننده در نظر گرفتهاند (پال-باربر و الگر)2007 ،؛ بنابراین
کارآفرینی صادراتی به فرآیندی اطالق میشود که در آن یك شرکت از صادرات برای
بهرهبرداری از فرصتهای بازار خارجی ،تقریباً بالفاصله پس از شروع کار ـ در  6سال اول
فعالیت -استفاده میکند .بدون توجه به اندازه کسبوکار ،شرکتهای کارآفرین تمایل دارند
محصوالت و خدمات خود را از طریق راهبرد تنوع بازار تجاری کنند .آنها معموالً بهصورت
همزمان در بیش از  10کشور فعالیت میکنند و درجه صادراتی باالیی دارند (بهطور معمول
باالی  20درصد).
مرور مبانی نظری نشان میدهد دو گروه از عوامل تعیینکننده (داخلی و خارجی) مؤثر بر
عملكرد صادراتی وجود دارند .تعیینکنندههای داخلی در ارتباط با ویژگیهای شخصی
تصمیمگیران (مدیران صادرات) ،منابع و تواناییهای سازمانی هستند و عوامل خارجی شامل
عوامل اقتضایی مرتبط با محیط سازمان (داخلی و خارجی) یا صنعتی هستند که شرکت
صادراتی در آن فعالیت میکند .در این مطالعه ،عوامل داخلی شامل نگرش مدیران صادراتی
نسبت به صادرات است؛ درحقیقت نگرش مدیران تعهد صادراتی آنها را نشان میدهد؛
بهعالوه با پیروی از دیدگاه منبعمحور ،منابع ساختاری (بخش صادرات و منابع یادگیری) و
تجربه عمومی و بینالمللی شرکتها بهعنوان عوامل داخل سازمانی انتخاب شدهاند .بر اساس
رویكرد اقتضایی این پژوهش از دو گروه عامل خارجی استفاده میکند .نخستین گروه شامل
عوامل خارجی کشور مقصد (تفاوت بازارها) و دومین مورد شامل عوامل صنعتی (شدت رقابت)
است.
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عملكرد صادراتی برای تصمیمگیری در حوزه بینالملل الزامی است .کاوسجیل و زو
( )1994عملكرد صادراتی را به صورت حدی که شرکت به اهداف خود از صادرات یك
محصول یا خدمت به یك بازار خارجی دست مییابد ،تعریف کردند .این اهداف میتواند اعم از
اهداف اقتصادی (سود ،فروش ،هزینه و غیره) و اهداف راهبردی (توسعه بازار ،افزایش سهم
بازار خارجی و غیره) باشد که از طریق برنامهریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی بینالملل
بهدست میآیند .مرور مبانی نظری سه جنبه اساسی عملكرد صادراتی را نشان میدهد که در
این مطالعه بررسی میشوند .نخست ،عملكرد صادراتی یك مفهوم چندبُعدی است که ارزیابی
آن باید از طریق سنجههای کمّی (فروش ،سودآوری ،رشد و غیره) و سنجههای کیفی
(موفقیت ادراکشده ،رضایت ،دستیابی به اهداف و غیره) صورت گیرد .دوم ،ارزشیابی عملكرد
صادراتی نباید در یك نقطه زمانی (زمان کوتاه) ،بلكه باید در طول زمان انجام شود .سوم،
سنجههای ارزیابی باید منعكسکننده ادراک مدیریت از عملكرد باشند (برای مثال رضایت
مدیریت از عملكرد صادراتی) (الگس و همكاران .)2008 ،خالصهای از پژوهشهای انجامشده
در حوزه صادرات ،کارآفرینی و عملكرد صادراتی در جدول  ،1مشاهده میشود.
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.2توسعهفرضيههاوالگويمفهومی 

تعهدصادراتی مديريتیوكارآفرينیصادراتی .ویژگیهای مدیران صادرات یك عنصر
اساسی برای پیشرفت سازمان در بازارهای خارجی است و میتواند درجه کارآفرینی صادراتی را
تحتتأثیر قرار دهد (اسیدو و گاالن .)2011 ،بررسی کار پژوهشگران مختلف نشان میدهد که
تعهد صادراتی یكی از ویژگیهای قابلتوجه و تأثیرگذار بر کارآفرینی صادراتی و یك عامل
تعدیلگر در رابطه بین عملكرد صادراتی و بازاریابی بینالمللی است (ناوارو و همكاران.)2010 ،
ناوارو ( )2015در مطالعهای در راستای مفهومسازی کارآفرینی صادراتی ،به وجود رابطه
مستقیم بین تعهد صادرات و کارآفرینی صادراتی اشاره کرد .تعهد صادراتی مدیریتی به تمایل
تصمیمگیران صادرات به اختصاص منابع مناسب مدیریتی ،انسانی و مالی به فعالیتهای
صادراتی شرکت اطالق میشود (ناوارو و همكاران .)2010 ،این تمایل ریسكها و موانع پیش
روی شرکت را کاهش و آمادگی آن را برای حمایت قویتر از توزیع خارجی افزایش میدهد.
تمایل بیشتر تقویتکننده فرهنگ کسبوکاری با گرایش صادراتی است و میتواند فرآیند
بینالمللیشدن و سرعت ،درجه و قلمرو آن را تحتتأثیر قرار دهد (ناوارو و همكاران .)2013 ،با
توجه به موارد بیانشده نخستین فرضیه پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:
 :H1تعهد صادراتی مدیریتی بر کارآفرینی صادراتی تأثیر مثبت دارد.
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منابع و كارآفرينی صادراتی .دیدگاه منبعمحور ،منابع را اساس بروندادهای کسبوکار در
نظر میگیرد .رابطه منابع– نتایج برای پژوهشگران حوزه فعالیتهای صادرات جذاب است؛
بااینحال ،رابطه کارآفرینی صادراتی و منابع چندان موردتوجه قرار نگرفته است .این مطالعه دو
نوع از منابع را بررسی میکند :منابع مرتبط با کسبوکار (منابع تجربی) و منابع مرتبط با
ساختار (منابع ساختاری) .با توجه به منابع تجربی ،بین تجربههای عمومی و بینالمللی تفاوت
وجود دارد .تجربه عمومی در ارتباط با دانش فعالیت تجاری در یك صنعت رقابتی -ثمره
یادگیری سازمانی و افزایش اعتماد مدیریتی در تصمیمگیری -و اساس فرآیند بینالمللیشدن
است (ماجوچی و همكاران .)2005 ،تجربه عمومی گامهای برنامهریزی را تقویت میکند،
سطوح بدیههسازی و احتمال اتخاذ تصمیمهای اشتباه را در بازار خارجی کاهش میدهد و
محرک درجه و قلمرو کارآفرینی صادراتی است (نمكوا و همكاران .)2012 ،تجربه بینالمللی
دانشی در ارتباط با بازارهای خارجی است .این نوع تجربه به یادگیری خاصی درباره
فعالیتهای صادراتی منجر میشود ،اطالعاتی را برای تسهیل سازگاری شرکت با نیازهای بازار
خارجی فراهم و موضعیابی بینالمللی را تسهیل میکند (مورگان و همكاران .)2004 ،داشتن
تجربه بینالمللی ریسكها و موانع صادرات پیش روی سازمان را کاهش و جهتگیری شرکت
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به سمت بازارهای خارجی را افزایش میدهد و محرک روح کارآفرینی است؛ از سوی دیگر
وابستگی مثبتی بین ایجاد و انطباق دستگاهها و زیرساختهای خاص فعالیتهای صادراتی و
پیشرفت شرکت در فرآیند بینالمللی شدن وجود دارد (ورمولن و برکما)2002 ،؛ بنابراین ایجاد
یك واحد صادرات به سازماندهی و برنامهریزی فعالیتهای صادراتی کمك کرده ،جمعآوری
اطالعات درخصوص بازارهای خارجی را تسهیل میکند و جستوجو و بهرهبرداری از
فرصتهای جدید صادراتی را سرعت میبخشد .این امر موجب افزایش رقابتپذیری بینالمللی
شرکت میشود و در جهتگیری صادراتی قویتر که سطوح تمایز بازار را تحتتأثیر قرار
میدهد و توسعه داخل سازمانی را تسریع میکند ،منعكس میشود (روزو و همكاران)2011 ،؛
ازاینرو فرضیه دوم پژوهش حاضر بهصورت زیر است :
 :H2منابع مرتبط با تجربه و وجود یك واحد صادراتی مسئول فعالیت صادرات بر کارآفرینی
صادراتی تأثیر مثبت دارد.
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شدترقابتوكارآفرينیصادراتی .محیط خارجی یكی از عناصر اصلی تعیینکننده سطح
کارآفرینی شرکت صادراتی و یكی از عوامل احتمالی تأثیرگذار بر پیشگامی صادرکننده در
جستوجو و بهرهبرداری از فرصتهای بازارهای خارجی است (ایبه .)2003 ،بر اساس
یافتههای کوپ و گاسمن ( ،)2009عوامل محیط خارجی که سطح کارآفرینی در
کسبوکارهای بینالمللی را تحتتأثیر قرار میدهند دو دسته هستند .1 :عوامل مرتبط با
صنعت و  .2عوامل مرتبط با کشور .در حوزه صنعت یكی از مهمترین عوامل مرتبط ،شدت
رقابت است .شدت رقابت ،سطح رقابت رقبا در بازارهای خارجی و گواهی بر میزان خصومت
محیطی است (اوه و منگو .)2005 ،در یك زمینه صادراتی ،شدت رقابت یعنی سازگاری بیشتر
برنامههای آمیخته بازاریابی برای برآوردن نیازها و تمایالت مصرفکننده خارجی و نشاندهنده
توسعه بیشتر رفتار مشتریمداری است (ناوارو و همكاران)2014 ،؛ بنابراین نیاز به جستوجو و
بهرهبرداری از فرصتهای تجاری در بازارهای خارجی ،باعث شده است تا شدت رقابت به
شكل مثبتی وسعت و درجه جهتگیری بینالمللی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد (میتلستیدت
و همكاران .)2006 ،فرضیه سوم پژوهش بهصورت زیر مطرح خواهد شد:
 :H3شدت رقابت بر کارآفرینی صادراتی تأثیر مثبت دارد.
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فاصله بازار و كارآفرينی صادراتی .تفاوتها بین بازارها در کشورها از نوسانهای قطعی
بازارهای بینالمللی است .در این مطالعه به کمك الگوی سوسا و بردلی ( ،)2006تفاوتهای
بازار بهعنوان تفاوتهای اقتصادی ،قانونی ،اجتماعی و فرهنگی ادراکشده توسط مدیر
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صادرات بین بازارهای مختلفی که سازمان در آنها کار میکند ،در نظر گرفته شده است.
فاصله بازار یكی از موانع شناختی فرآیند بینالمللیشدن سازمان است و بهشدت چگونگی و
زمان ورود به بازارهای خارجی را تحتتأثیر قرار میدهد (داو و الریمو)2009 ،؛ بنابراین فاصله
بازار باعث میشود شرکتهای صادراتی در برنامههای آمیخته بازاریابی خود محافظهکارتر
شوند (سوسا و بردلی .)2009 ،این محافظهکاری جهتگیری کارآفرینانه را محدود میکند و
باعث میشود صادرکنندگان بهتدریج سرعت فرآیند بینالمللیشدن خود را کاهش دهند (پرایم
و همكاران .)2009 ،فرضیه چهارم پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:
 :H4فاصله بازار بین کشورهایی که شرکت در آنها فعالیت میکند بر کارآفرینی صادراتی اثر
منفی دارد.
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كارآفرينیصادراتیوعملكردصادراتی .پژوهشها پیرامون عملكرد صادراتی بنگاههای
تجاری از دهه  ،1960بهمنظور معرفی عوامل مربوط به صادرات موفق ،آغاز شد .ازآنجاکه
عملكرد صادراتی با ستادهها و نهادههای سازمانی درگیر بوده و از ابعاد و جوانب مختلف
قابلبحث است ،سازهای چندبُعدی محسوب میشود (ابوالفضلی و همكاران1394 ،؛ حاجیپور
و همكاران .)1394 ،پژوهشهای قبلی نشان میدهند ،قلمرو فعالیت بینالمللی شرکت
صادراتی که با توجه به تعداد کشورهایی تعیین میشود که شرکت در آنها فعالیت میکند،
عملكرد صادراتی آن را تحتتأثیر قرار میدهد (روزو و همكاران)2011 ،؛ بنابراین آن دسته از
شرکتهای صادراتی که بازار ،محصوالت و خدمات تجاری خود را متنوع کرده و همزمان در
کشورهای مختلفی فعالیت میکنند ،معموالً نسبت به آنهایی که قلمرو محدودتری دارند ،به
نتایج بهتری دست مییابند .سایر پژوهشها نشان میدهد که روند شتابنده جهانیشدن ،گواه
رشد دیدگاه کارآفرینانه نسبت به کسبوکارهای بینالمللی است؛ دیدگاهی که عملكرد شرکت
در بازارهای خارجی را تحتتأثیر قرار میدهد (کوالنین و همكاران2012 ،؛ پاول)2014 ،؛
بنابراین سازمانهایی که مدیران آنها فعاالنه بهدنبال فرصتهای تجاری در بازارهای خارجی
هستند و جهتگیری صادراتی بیشتری از خود نشان میدهند ،معموالً فروش بیشتر و سود و
باالتری کسب میکنند و نسبت به آنهایی که جهتگیری بینالمللی کمتری از خود نشان
دادند ،رضایت بیشتری از عملكرد صادراتی خود دارند (ایبه2004 ،؛ نمكوا و همكاران.)2012 ،
خالصه مباحث باال از وجود یك رابطه مثبت بین سطح کارآفرینی صادراتی و عملكرد
شرکتها در بازارهای خارجی حكایت دارد .با توجه به این ایده ،آخرین فرضیه پژوهش
بهصورت زیر مطرح میشود:
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 :H5کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد و بهطور مثبتی بر سطح عملكرد
صادراتی تأثیرگذار است.
در رابطه با دو متغیر مكنون ترکیبی :الگوهای اندازهگیری تكبُعدی باید اصل استقالل را
برآورده سازند؛ یعنی اگر متغیر مكنون زمینه تعدادی از متغیرهای مشاهدهشده بهحساب آید،
مشروطکردن آن متغیر مكنون به ایجاد متغیرهای مشاهدهشده و مستقل منجر خواهد شد .این
شرط به این معنا است که معرفهای یك متغیر مكنون با پایایی برابر را میتوان با یكدیگر
تعویض کرد .اگر هدف ،برآورد متغیر مكنون ترکیبی باشد ،پیشفرض تمایز مقدار متوسط هر
معرف از سایر معرفها بهطور ناگهانی جایگاه خود را از دست خواهد داد (آذر و همكاران،
)1391؛ بهعبارتدیگر معرفهای مربوط به کارآفرینی و عملكرد صادراتی ،غیرقابلتعویض و
الزاماً غیرهمبسته است؛ البته همه معرفها برای تبیین معنای سازه ضروری هستند؛ زیرا سازه
مكنون را تشكیل میدهند .حتی باید مقدار وزنی هر سازه مشخص شود.
شكل  ،1الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد.
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صادراتی

H5

سرعت
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صادراتی

منابع :تجربی و ساختاری

H3

شدت رقابت
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شكل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی

.3

تعهد صادراتی مدیریت

H4

فاصله بازار :کشور و مردم
عوامل خارجی صادراتی
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پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی -همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی و
بهطور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری شامل  1045شرکتی
است که توسط «سازمان توسعه تجارت» در سال  1393بهعنوان صادرکننده برتر معرفی
شدند .با توجه به جامعه آماری به کمك جدول مورگان حجم نمونه  285بهدست آمد و
درنهایت با نمونهگیری ساده 301 ،پرسشنامه جمعآوری شد .گردآوری دادهها از طریق
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پرسشنامه و بهصورت ارسال به پست الكترونیك مدیران شرکتهای یادشده بود .اطالعات
مربوط به پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش در جدول  ،2ارائه شده است.
جدول  .2اطالعات پرسشنامه پژوهش
متغيرها

تعدادگويهها

کارآفرینی صادراتی
تعهد صادراتی مدیریتی
منابع
فاصله بازار
شدت رقابت
عملكرد صادراتی

3
4
5
11
3
6

منبع

اسیدو و جونز2007 ،؛ کوالنین و همكاران 2012؛ بلسكا و همكاران2012 ،
ناوارو و همكاران2010 ،
روزو و همكاران2011 ،
سوسا و الگس2011 ،
کادوگان و همكاران2012 ،
ناوارو و همكاران2012 ،؛ کادوگان و همكاران2012 ،
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يافتهها 
دادههاو 
.4تحليل 

در جدول  ،3خالصهای از اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان مشاهده میشود.

متغير 
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سابقه فعالیت

زمان شروع فعالیت خارجی
وجود واحد صادراتی
وسعت فعالیت خارجی

جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی نمونه
بیش از  15سال
کمتر از  15سال
قبل از  5سال اول فعالیت
پس از  5سال اول فعالیت
دارای واحد صادراتی
فاقد واحد صادراتی
در کمتر از  10کشور خارجی
در بیشتر از  10کشور خارجی

%80
%20
%35
%65
%63
%37
%58
%42
%50
%60
%34
%50
%16
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وجود  2تا  4پست مدیریت صادراتی
تخصیص بودجه مشخص صادراتی
ارزیابی توان صادراتی با رقبای
نزدیك

ابعاد 

درصد 
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با توجه به استانداردبودن پرسشنامه پژوهش برای بومیسازی آن از روایی صوری یا
محتوایی استفاده شد و موردتأیید  10تن از خبرگان ( 2نفر از پژوهشگران این حوزه در داخل
کشور 3 ،نفر از استادان دانشگاه و  5نفر از مدیران ارشد شرکتهای صادراتی) قرار گرفت.
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برای تأیید پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ( 1)C.Rطی یك بررسی مقدماتی از  40نفر
از مدیران شرکتهای صادراتی (خارج از نمونهی آماری) استفاده شد .در جدول  ،4ضرایب
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر چهار متغیر مكنون انعكاسی باالتر از  0/7نشاندهنده
سازگاری درونی پرسشها است؛ همچنین ازآنجاکه پایایی معرفها متفاوت است ،پایایی هر
معرف باید بهتنهایی ارزیابی شود .طبق جدول  ،4قدر مطلق بار عاملی برای هر معرف در
سازههای انعكاسی الگوی پژوهش بیشتر از  0/7و پایا است .در الگوهای ترکیبی ارزیابی سنتی
پایایی معنایی ندارد؛ زیرا فرض ،عاری از خطابودن این سنجهها است که هرگونه سؤال در
مورد پایایی این معرف را بیربط میکند.
جدول  .4ارزیابی الگوهای اندازهگیری
ابعادمتغيرها 
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کارآفرینی صادراتی
(ترکیبی)

بارعاملی 
سرعت
درجه
وسعت
زمان
تالش
منابع مالی
منابع انسانی
تجربی
ساختاری
در صنعت
بازار صادراتی
رقبا
کشور
مردم
کمی
کیفی
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f

تعهد مدیریتی (انعكاسی)

منابع (انعكاسی)

شدت رقابت (انعكاسی)

فاصله بازار (انعكاسی)
عملكرد صادراتی
(ترکیبی)

( )AVE

کاربرد ندارد
0/79
0/79
0/84
0/84
0≤/7
≤0/8
0/80
0/89
0/87
≤0/7
≤0/6

o
e

iv

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

 C.R
کاربرد
ندارد

آلفايكرونباخ 
کاربرد ندارد

0/679

0/894

0/842

0/597

0/880

0/829

0/736

0/893

0/820

0/585

0/911

0/894

کاربرد ندارد

کاربرد
ندارد

کاربرد ندارد

h
c

r
A

روایی متغیرهای مكنون با الگوهای اندازهگیری انعكاسی توسط دو معیار روایی همگرا 2و
واگرا 3که مختص مدلسازی معادالت ساختاری است ،بررسی میشود .حداقل متوسط واریانس
استخراجشده ( ،4)AVEمعادل  ،0/5نشاندهنده اعتبار همگرای کافی است .طبق جدول ،5
1. Composite Reliability
2. Convergent Validity
3. Discriminant Validity
4. Average Variance Extracted
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تمامی مقادیر متوسط واریانس استخراجشده مربوط به سازهها از مقدار  0/5بیشتر است؛
بنابراین روایی همگرای الگوهای اندازهگیری انعكاسی مطلوب است.
برای محاسبه روایی واگرا از معیار فورنل -الرکر استفاده شد .همانطور که در جدول ،5
مشاهده میشود جذر متوسط واریانس استخراجشده هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با
سازههای دیگر بیشتر است .این مطلب حاکی از قابلقبولبودن روایی واگرای سازهها است.
جدول  .5ماتریس مقایسه جذر متوسط واریانس استخراجشده و ضرایب همبستگی سازهها
ابعادمتغيرها
تعهد صادراتی
مدیریت
منابع
فاصله بازار
شدت رقابت
کارآفرینی
صادراتی
عملكرد صادراتی

D
I

فاصله

شدت

كارآفرينی

عملكرد

تعهد

بازار

رقابت

صادراتی

صادراتی

0/82

-

-

-

-

-

0/70
0/64
0/46

0/77
0/60
0/49

0/76
0/70

0/85

-

-

0/64

0/70

0/61

-

-

0/68

0/70

0/68

0/71

-

مديريت

S
f
0/77
0/66

منابع

o
e

مدلیابی معادالت ساختاری بهوسیله نرمافزار ( PLSحداقل مربعات جزئی) با توجه به

ویژگیهای الگو ،برای ارزیابی رابطه بین سازهها و تحلیل آن بهکار رفت .این روش بهترین
ابزار برای تحلیل پژوهشهایی است که در آنها متغیرهای آشكار دارای خطای اندازهگیری
هستند و روابط بین متغیرها پیچیده است.
بعد از تأیید روایی و پایایی الگوهای اندازهگیری ،رابطه علتومعلولی بین متغیرهای مكنون
در قالب الگوی ساختاری و با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2بررسی شد .آزمون فرضیهها
با توجه به مقدار ضرایب و اهمیت  T-Valueدر هر رابطه صورت میگیرد .با توجه به شكل
 ،2رابطه بین سازههای اصلی پژوهش ،طبق ضرایب استاندارد خروجی فرمان PLS
 Algorithmنرمافزار معنادار است.
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i
h
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0/23

تعهد صادراتی
مدیریتی

عملكرد
صادراتی

کارآفرینی
صادراتی

0/71

0/45

منابع

0/12
0/22

شدت رقابت
فاصله بازار

شكل  .2ضرایب استاندارد

برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان  Bootstrappingنرمافزار Smart PLS2

D
I

استفاده شد که خروجی حاصل ،ضرایب معناداری را نشان داد (شكل  .)3وقتی مقادیر معناداری
بیشتر از  +1/96و کمتر از  -1/96باشند ،نشاندهنده معناداربودن پارامتر مربوطه در سطح
اطمینان  0/05و متعاقباً تأیید فرضیههای پژوهش است .در شكل  ،3مشخص است که تمامی
ضرایب معناداری بین سازههای پژوهش باالتر از  1/96هستند؛ بدین ترتیب از  5فرضیه
مطرحشده ،چهار فرضیه در مسیر پیشنهادی تأیید شدند و فرضیه چهارم (تأثیر منفی فاصله
بازار بر کارآفرینی صادراتی) نیز در خالف جهت پیشنهادی تأیید شد.

S
f

عملكرد
صادراتی

o
e

22/79

کارآفرینی
صادراتی

iv

2/21
5/46

h
c

منابع

2/93
2/96

شكل  .3ضرایب معناداری
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در مدلسازی مسیری عالوه بر ارزیابی مسیرهای مستقیم فرضیهسازی ،باید اثرهای میانی
و تعدیلی نیز تحلیل شود؛ بنابراین باید مجموع اثرهای مستقیم و غیرمستقیم یك متغیر مكنون
بر متغیر دیگر تفسیر و ارزیابی شود .در جدول  ،6این تحلیلها ارائه شده است.
جدول  .6اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل روابط میان متغیرها
فرضيهها

اثرمستقيم

اثرغيرمستقيم

اثركل

0/23
0/45
0/12
0/22
0/71

0/16
0/32
0/09
0/16
-

0/23
0/16
0/45
0/32
0/12
0/09
0/22
0/16
0/71

تعهد صادراتی مدیریت  کارآفرینی صادراتی
تعهد صادراتی مدیریت  عملكرد صادراتی
منابع  کارآفرینی صادراتی
منابع  عملكرد صادراتی
شدت رقابت  کارآفرینی صادراتی
شدت رقابت  عملكرد صادراتی
فاصله بازار کارآفرینی صادراتی
فاصله بازار عملكرد صادراتی
کارآفرینی صادراتی  عملكرد صادراتی

D
I

S
f

با توجه به جدول  ، ،6اثر مستقیم کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی (.)0/71
بیشترین اثری که مشاهده میشود .کمترین اثر را نیز شدت رقابت بر عملكرد صادراتی ()0/09
بهصورت غیرمستقیم اعمال میکند.
طبق ساختار مدلسازی مسیری  ،PLSالزم است هر قسمت از الگو (اندازهگیری،
ساختاری و کل الگو) بهینه شود؛ ازاینرو سه شاخص متفاوت برای تناسب الگو ارائه شده است:
شاخص اشتراک ،1افزونگی 2و شاخص نیكویی برازش .3در جدول  ،7مشاهده میشود که
شاخصهای یادشده در محدوده قابلقبول قرار دارند؛ بنابراین الگوی پژوهش بهینه است.

o
e

v
i
h

جدول  .7سنجش برازندگی الگو و معادله ساختاری
شاخص

حدمجاز

میانگین اشتراک Communility

بزرگتر از 0/5
بزرگتر از صفر
توصیفی

شاخص افزودنگی Redundancy

نیكویی برازش ()GOF



c
r

كارآفرينی

عملكرد

صادراتی
0/54
0/27

صادراتی
0/58
0/47

A

0/60

1. Communility
2. Redundancy
3. Goodness of Fit
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يجهگيريوپيشنهادها 
.5نت 

از نتایج پژوهش پنج مفهوم کلی برداشت میشود:
 .1تأیید فرضیه اول هماهنگ با نظر حسینی و همكاران ( ،)1393اسیدو و گاال ( ،)2011الگس
و همكاران ( )2008و ناوارو و همكاران ( )2010و مؤید تأثیر مثبت تعهد صادراتی بر کارکرد
صادراتی است .تعهد صادراتی مثل یك میانجی در رابطه بین منابع و قابلیتهای مختلف
سازمانی و مزیتهای حاصل از موضعیابی در بازارهای خارجی عمل میکند .تعهد صادراتی
مدیریت در تصمیمگیری در حوزههای مختلفی چون توسعه ساختاری مشخص برای
فعالیتهای صادراتی ،تخصیص منابع مالی خاص برای صادرات ،انتخاب مدیران باتجربه در
زمینه تجارت بینالمللی یا توسعه سیستم اطالعات بازارهای صادراتی ،متجلی میشود؛
 :2تأیید فرضیه دوم هماهنگ با یافتههای ماجوچی و همكاران ( ،)2005مورگان و همكاران
( )2004و ایبه ( ،)2003نشان میدهد حضور یك واحد صادراتی به اتخاذ تصمیمهای درست و
افزایش سطح برنامهریزی کمك میکند ،موانع ادراکی صادرات را کاهش و استعداد تنوع بازار
را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر ،تجربه محرک یادگیری است .تجربه عمومی اساس شروع
حرکت بینالمللی است .تجربه بینالمللی به تولید آموزههای خاصی در ارتباط با فعالیت
صادراتی منجر میشود و اطالعات ارزشمندی برای تسهیل موضعیابی بینالمللی فراهم
میکند .این امر موجب کاهش ریسكها و موانع صادراتی ادراکشده و افزایش جهتگیری
شرکت به سمت بازارهای خارجی و محرک روح کارآفرینی است؛
 .3فرضیه سوم هماهنگ با نتایج پژوهشهای ناوارو و همكاران ( )2014و پاورز و لویكا
( ،)2010تأیید میکندکه شدت رقابت موجب افزایش پویایی بازار و چابكی راهبرد سازمانی
برای سازگاری با چنین تغییراتی میشود؛ درنتیجه موجب سازگاری در برنامه آمیخته بازاریابی
بینالمللی هماهنگ با نیازها و تمایالت مصرفکننده خارجی و توسعه بیشتر رفتار بازارگرایی
شرکت خواهد شد و بر وسعت و درجه جهتگیری بینالمللی سازمانی تأثیر میگذارد و
شرکتها را ملزم میکند بهدنبال یافتن و بهرهبرداری از فرصتهای کسبوکار ،خارج از بازار
یا محیط داخلی باشند؛
 .4تأییدنشدن فرضیه چهارم برخالف نظر پژوهشگرانی چون پاول ( )2014و هماهنگ با
یافتههای پژوهشگرانی چون کادوگان و همكاران ( ،)2014ناوارو و همكاران ( ،)2013سوسا و
بردلی ( )2009و سوسا و لنگلر ( )2009است .دو دلیل تأیید این یافته ،عبارت است از.1 :
فاصله بازار ادراک مدیریتی است که در حالت ایزوله ایجاد نشده ،بلكه با بقیه عوامل داخل
سازمانی مرتبط است؛ بنابراین دسترسی به منابع و ظرفیتهای بیشتر برای فعالیت صادراتی،
موانع صادراتی ادراکشده به شكل فاصله بازار را کاهش میدهد؛  .2در شرکتهایی که واقعاً
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جهتگیری صادراتی دارند ،فاصله بازار محرک توسعه فرهنگ بازارگرایی ،توسعه سیستم
اطالعات سازمانی و راهبرد بازاری است که با نیازها و عالیق مصرفکننده خارجی منطبق و
سازگار است؛
 .5تأیید فرضیه پنجم با نتایج پژوهش اچمبارن و همكاران ( ،)2010جاللی ( ،)2012کواالنین
( ،)2012روزو و همكاران ( )2011و تقوی شاوزی و همكاران ( )2014مطابقت دارد .کارآفرینی
صادراتی به شرکتها کمك میکند که در فعالیتهای خود کاراتر عمل کنند و با توجه به
نیازهای مشتریان جلوتر از سایر رقبا قرار گیرند .برای شرکتها ضروری است تا فرهنگی را
خلق کنند که نوآوری ،ریسكپذیری و پیشگامی را در میان کارکنان ،فرآیندها و عملیات آنها
تشویق کند .چنین فرهنگی موفقیت بلندمدت شرکت را در سرمایهگذاریهای خارجی تضمین
میکند.
باوجود اینكه این مطالعه مفهوم جدیدی را در مبانی بازاریابی صادراتی معرفی کرده است،
همچنان با محدودیتهایی همراه است .محدودیتهایی که میتوانند راهنمایی برای
پژوهشهای آتی باشند .نخستین محدودیت ،جمعآوری اطالعات در یك مقطع زمانی است.
پژوهشگران در آینده میتوانند با انجام یك مطالعه طولی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی و
کارآفرینی صادراتی را مطالعه کنند .دوم ،نمونهها تنها از شرکتهای صادراتی ایران جمعآوری
شدند .جمعآوری نمونهها از یك منطقهی جغرافیایی گستردهتر میتواند به بهبود تعمیمپذیری
نتایج و احتماالً کشف عوامل تأثیرگذار دیگر بیانجامد؛ درنهایت سایر عواملی چون ویژگیهای
محصول صادراتی ،کیفیت رابطه با توزیعکنندگان بینالمللی ،قابلیتهای پویای سازمانی و
بازارگرایی صادراتی که در الگوی این پژوهش لحاظ نشدند میتوانند بهعنوان عوامل تأثیرگذار
در پژوهشهای آتی در نظر گرفته شوند.
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