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تأثيرعواملمؤثربردرنقشميانجیكارآفرينیصادراتی

عملكردصادراتی


1**،عاطفهشعبانی*عباسعلیرستگار

 چكيده

تأکید  الملل بر آن متغیرهایی است که در متون بازاریابی بین ازجملهها  کارکرد صادراتی شرکت     
ارائه تعریف درستی از کارآفرینی صادراتی و ابعاد آن و بررسی تأثیر  پژوهش،شده است. هدف این 

محور و رودیكرد اقتضایی است. پژوهش  دیدگاه منبع بر اساسکارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی 
 1045ی از تای 285توصیفی است. به کمك جدول مورگان نمونه  ،هدف نظرکاربردی و از حاضر 

الكترونیكی  صورت بهپرسشنامه  301گیری ساده،  دست آمد و با نمونه به 1393برتر سال  ادرکنندهص
تأیید قرار  آوری شد. پایایی با بررسی سازگاری درونی و روایی از طریق روایی همگرا و واگرا مورد جمع

انجام  Smart PLS2افزار  نرمها نیز در قالب مدل معادالت ساختاری و به کمك گرفت. بررسی فرضیه
عوامل داخلی  بامثبتی  گیوابستنتایج نشان داد که کارآفرینی صادراتی  05/0شد. در سطح اطمینان 

شدت  مثلی محیطی یچون تعهد صادراتی مدیریت و منابع مرتبط با تجربه و ساختار و عوامل اقتضا
مثبت عملكرد طور  ارآفرینی صادراتی بههمچنین ک دارد؛رقابت و تفاوت بین بازارهای صادراتی شرکت 

 دهدتأثیر قرار می صادراتی را تحت





تعهدصادراتیمديريتی؛شدترقابت؛فاصلهبازار؛؛ ها:كارآفرينیصادراتیكليدواژه

عملكردصادراتی.







                                                 
 .07/06/1395: پذیرش مقالهتاریخ ، 23/10/1394تاریخ ارسال مقاله: 

 .مسئول( سندهیمنان )نودانشگاه س ار،یدانش* 
E-mail:a_rastegar@semnan.ac.ir 

 .دانشگاه سمنان ،یدکتر یدانشجو** 
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 .مقدمه1
ق از طریق خل ،کارآفرینی و صادرات دو عنصر ضروری در فرآیند رشد اقتصادی کشورها      

. کارآفرینی با ایجاد و انتقال دانش و افزایش شوند ،محسوب میجدید وکار کسبیا توسعه 
کند. صادرات نیز با گسترش و توسعه صنعت به رشد اقتصادی کمك می پذیری و تنوع رقابت

)هسل و وانستل،  داردی بر مقدار ذخایر و رفاه ملّ تأثیر مثبتیوری و اشتغال به  داخلی، بهره
انجامد. کارآفرینی و صادرات سرمایه انسانی و فناوری به یادگیری می نظرمچنین از ه ؛(2011

اند و  بوده موردتوجهبازاریابی، مدیریت و اقتصاد  مبانی نظریجداگانه، مكرراً در  صورت به
گذشته   الملل در دهه کارآفرینی بین  محور در حوزههای جدید صادرات گذاری سرمایه هرچند

معه دانشگاهی قرار گرفته است، مطالعات کمی درخصوص کارآفرینی صادراتی جا موردتوجه
(EE)1  ،( 2014پژوهشگرانی چون مینال و همكاران ) (.2011انجام شده است )هسل و وانستل

ساله صورت  20هایی که در این حوزه در یك برهه زمانی پژوهش ،(2009و کوپ و گاسمن )
موضوع  مبانی نظریسازی و  های موجود در حوزه مفهوم را بررسی کردند و شكاف است گرفته

چارچوبی اقتضایی از کارآفرینی صادراتی  ،(2003کوین ایبه ) ،مثال برایرا به تصویر کشیدند. 
سازی کرد. وی دریافت که گرایش کارآفرینانه و محیط خارجی در فرآیند را مفهوم

های وی نشان داد که  همچنین یافته ؛کنندگذاری صادراتی نقش تعدیلگر را ایفا می سرمایه
های المللی، ارتباطات و تجربه گیری بین گیران صادراتی )جهتهای شخصیتی تصمیم ویژگی

های صادراتی در ارتباط با گرایش کارآفرینانه  های سازمانی شرکت تجاری قبلی( و ویژگی
که تعهد  دریافتند یتد صادراتی مدیرتعه دربارهپژوهش  با (،2010) است. ناوارو و همكاران

. محور در راستای کارآفرینی صادراتی است صادراتی مدیریت، کلید اجرای اثربخش راهبرد منبع
خصوص در کشورهای تك صنعتی چون به ،یرنفتیغگرایش کارآفرینی برای رشد صادرات 

، فرش مثلتواند یك عامل محرک در توسعه صادرات سایر اقالم است و می مهمبسیار  ،ایران
های کارآفرینی صادرات فرش فرصت ،(1390در این راستا شیخ رضایی ) ؛باشد غیرهپسته و 

اثر متقاطع  ، نیز(1391. عقیلی )بندی کرد را شناسایی و الویتدستبافت ایران به کشور آلمان 
تجاری آن را  یشرکانفتی ایران و های کوچك و متوسط بر صادرات غیرکارآفرینی و بنگاه

پژوهشی که نقش متغیرهای درون و بیرون شرکت را تاکنون  نیا وجود با  قرار داد؛ موردبررسی
مقاله حاضر در درجه اول  رو نیازا ، انجام نشده است؛قرار دهد موردتوجههمزمان  طور به
دنبال توسعه ابعاد کارآفرینی صادراتی )سرعت، درجه و قلمرو( و سپس تحلیل تجربی اثر  به

محور و رویكرد  از دیدگاه منبع یریکارگ بهادراتی بر عملكرد صادراتی با ابعاد کارآفرینی ص
، 2(RBVمحور ) با پیروی از دیدگاه منبعنخست، اقتضایی است. مطالعه حاضر مدعی است که 

                                                 
1. Export Entrepreneurship 
2. Resource-Based View 
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 75 ... نقش میانجي كارآفريني صادراتي بر تأثیر عوامل

عامل داخلی شخصی )تعهد صادراتی مدیریت( و عوامل داخلی شرکت )تجربه و ساختار( سطح 
با استفاده از رویكرد اقتضایی، عوامل  ،دوم ؛دندهقرار می تأثیر کارآفرینی صادراتی را تحت

ها فعالیت  محیط خارجی )شدت رقابت و تفاوت بازار بین کشورهایی که صادرکنندگان در آن
مثبتی  طور کارآفرینی صادراتی به ،و سوم هستند کنند( نیز بر کارآفرینی صادراتی تأثیرگذارمی

تأثیر قرار  ی )رشد فروش( و کیفی )رضایت مدیر( تحتکمّرا از جنبه  1(EPعملكرد صادراتی )
 دهد.می
 
.مبانینظريوپيشينهپژوهش2

فرآیندی که »کنند: گونه تعریف می کارآفرینی صادراتی را این ،(2001ایبه و یانگ )     
منابع  عنوان بههای بازار خارجی  ، از فرصتها آن آن افراد، خودشان یا در سازمان لهیوس به
وابستگی  ،این تعریف«. کنندها، مزیت کسب می دسترس و عوامل محیطی تأثیرگذار بر آن در

کارآفرینی صادراتی را به عوامل داخلی )مثل منابع( و عوامل خارجی )مثل محیط( برجسته 
گیرد که صادرکنندگان کارآفرین، این موضوع را در نظر می باالسازد. درهرحال، تعریف می

آیا سطوح متفاوتی از  که صادرات هستند. سؤال این است  کننده های شروع افراد یا شرکت
 ،(2003به صادرات مشغول هستند، وجود دارد؟ ایبه ) اکنون همهایی که  کارآفرینی بین شرکت

با این مضمون که صادرکنندگان کارآفرین،  ؛کندمفهوم جدیدی را به تعریف قبلی اضافه می
- های بازار های صادراتی مرتبط با نوآوری جوی فرصتو هایی هستند که در جست شرکت

محصول، پیشگام و مهاجم باشند. این تعریف باعث بروز مناظراتی در حوزه کارآفرینی 
به  (صادراتی، تعریف پیشگامی صادراتی و افزودن سه عنصر جدید )سرعت، درجه و قلمرو

ها شروع به  دارد که شرکتاشاره کارآفرینی صادراتی شد. سرعت به زمانی  مبانی نظری
هایی که زودتر شروع به صادرات  بنابراین شرکت؛ (2007کنند )اسیدو و جونز، صادرات می

دهند )گالگو و المللی بارزتری را از خود نشان می گیری بین تر هستند و جهت کنند، کارآفرین
رآفرینی گیری کا (. سرعت ورود به بازارهای خارجی کلید تعیین جهت2014کاسیالس، 

یك نقطه شروع خوب برای  عنوان بهشش سال را  ،(2007کنندگان است. اسیدو و جونز ) صادر
 2(INVsالمللی ) گذاران جدید بین . این عامل وجه تمایز سرمایهاند گرفتهشروع صادرات در نظر 

شروع به  خود سال اول فعالیت 5هایی که در  شرکت) 3(BGs) متولدشدههای جهانی  یا شرکت
سال شروع به صادرات  5یی که پس از ها سنتی )شرکت صادرکنندگانکنند( از ادرات میص

گذاران  گیری کارآفرینی کمتری نسبت به سرمایه کنند( است. صادرکنندگان سنتی جهتمی

                                                 
1.Export Performance 

2.International New Ventures 
3.Born Global 
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دارند. این موضوع در رفتار کارآفرینی صادراتی  متولدشدههای جهانی  المللی یا شرکت جدید بین
توجه است. قلمرو یا گستره کارآفرینی صادراتی تعداد بازارهای خارجی قابلها بارز و  شرکت

، مبانی نظریکنند. این مفهوم در ها درآمد کسب می های صادراتی از آن است که شرکت
 (. روزو و همكاران2011تجلی یافته است )روزو و همكاران،  «تنوع صادراتی»عنوان با
 <کشور 10تمایز بین شرکتی که به بازار متمرکز )نقطه  عنوان بهکشور را  10 (،2011)

اند. تنوع بازار  صادرات به( تمایل دارد، در نظر گرفته >کشور  10صادرات به( یا به بازار متنوع )
درجه   کننده رفتار کارآفرینانه بیشتری است. توان یا شدت صادراتی تعیین  دهنده نشان
ارجی در مقابل بازار داخلی است )کوالونن و گیری شرکت صادراتی به سمت بازارهای خ جهت

ی به کل فروش شرکت از طریق نسبت فروش صادرات طورمعمول به( که 2007همكاران، 
گیری  کننده جهت خصوص نسبت تعیین به اجماع در پیشین در مبانی نظری شود.تعیین می

 20ی حدود اگرچه بعضی از پژوهشگران نسبت ؛است یافته نشدهکارآفرینی صادراتی دست 
بنابراین ؛ (2007باربر و الگر، -اند )پال کننده در نظر گرفته را نقطه تمایز و تعیین درصد

شود که در آن یك شرکت از صادرات برای کارآفرینی صادراتی به فرآیندی اطالق می
سال اول  6در  ـ های بازار خارجی، تقریباً بالفاصله پس از شروع کار برداری از فرصت بهره
های کارآفرین تمایل دارند  ، شرکتوکار کسبکند. بدون توجه به اندازه استفاده می -لیتفعا

 صورت بهها معموالً  را از طریق راهبرد تنوع بازار تجاری کنند. آن خود و خدمات محصوالت
معمول  طور بهکنند و درجه صادراتی باالیی دارند ) کشور فعالیت می 10همزمان در بیش از 

 (.رصدد 20باالی 
کننده )داخلی و خارجی( مؤثر بر  دهد دو گروه از عوامل تعیین نشان می مبانی نظریمرور      

های شخصی  های داخلی در ارتباط با ویژگی کننده عملكرد صادراتی وجود دارند. تعیین
های سازمانی هستند و عوامل خارجی شامل  گیران )مدیران صادرات(، منابع و توانایی تصمیم
که شرکت  هستند اقتضایی مرتبط با محیط سازمان )داخلی و خارجی( یا صنعتی عوامل

کند. در این مطالعه، عوامل داخلی شامل نگرش مدیران صادراتی صادراتی در آن فعالیت می
 دهد؛ را نشان می هانگرش مدیران تعهد صادراتی آن ؛ درحقیقتنسبت به صادرات است

محور، منابع ساختاری )بخش صادرات و منابع یادگیری( و عبا پیروی از دیدگاه منب عالوه به
اند. بر اساس  عوامل داخل سازمانی انتخاب شده عنوان بهها  المللی شرکت تجربه عمومی و بین

گروه شامل  نخستینکند. رویكرد اقتضایی این پژوهش از دو گروه عامل خارجی استفاده می
و دومین مورد شامل عوامل صنعتی )شدت رقابت( عوامل خارجی کشور مقصد )تفاوت بازارها( 

 است.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 77 ... نقش میانجي كارآفريني صادراتي بر تأثیر عوامل

 و زو کاوسجیلالملل الزامی است.  گیری در حوزه بین عملكرد صادراتی برای تصمیم     

از صادرات یك  خود حدی که شرکت به اهدافبه صورت عملكرد صادراتی را  (1994)
تواند اعم از  این اهداف می. ، تعریف کردندیابدمحصول یا خدمت به یك بازار خارجی دست می

( و اهداف راهبردی )توسعه بازار، افزایش سهم غیرهاهداف اقتصادی )سود، فروش، هزینه و 
الملل  های بازاریابی بین ریزی و اجرای راهبرد که از طریق برنامه باشد( غیرهبازار خارجی و 

دهد که در ا نشان میسه جنبه اساسی عملكرد صادراتی ر مبانی نظری. مرور آیند میدست  به
است که ارزیابی  یعدچندبُ، عملكرد صادراتی یك مفهوم نخست. شوند بررسی میاین مطالعه 

های کیفی  ( و سنجهغیرهی )فروش، سودآوری، رشد و های کمّ آن باید از طریق سنجه
 ( صورت گیرد. دوم، ارزشیابی عملكردغیره، رضایت، دستیابی به اهداف و شده ادراک)موفقیت 

 ،در طول زمان انجام شود. سوم باید زمانی )زمان کوتاه(، بلكه  صادراتی نباید در یك نقطه
ادراک مدیریت از عملكرد باشند )برای مثال رضایت   کننده های ارزیابی باید منعكس سنجه

 شده انجامهای ای از پژوهش(. خالصه2008مدیریت از عملكرد صادراتی( )الگس و همكاران، 
 شود.مشاهده می ،1صادرات، کارآفرینی و عملكرد صادراتی در جدول در حوزه 

 
 شده انجامهای ای از پژوهش. خالصه1 جدول

یموردبررسمتغيرهاي  پژوهشگر 

(2011) ،هسل و وانستل کارآفرینی، صادرات و رشد اقتصادی  

 صادرات و کارآفرینی صادراتی و عملكرد صادراتی
 ،و گاسمن (؛ کوپ2004، 2003 ،2001ایبه )

و اچمبارن و  (2013) ،(؛ امبیسو و همكاران2009)
(2010) ،همكاران  

آوریدشدن و نقش آن بر عملكرد و سو المللی ینبسرعت  (2014) ،( و پاول2007) ،اسیدو و جونز   

(2014) ،گالگو و کاسیالس معیارهای انتخاب بازارهای صادراتی  

 منابع مؤثر بر عملكرد صادراتی
 ،(؛ بلسكا و همكاران2011) گ،رانروزو و همكا

(2012)  

شدنالمللیهای بینفرآیند و گام (2012) ،کوالیان و همكاران   

 نقش اندازه سازمان بر توان صادراتی
 ،( و ماجوچی و همكاران2007) ،پالباربر و الگر

(2005)  

تأثیر عوامل خارجی و داخلی بر  -کارآفرینی صادراتی
تیکارآفرینی و عملكرد صادرا  

(2015و  2014، 2013، 2010) ،ناوارو و همكاران  

 تأثیر فاصله بر عملكرد صادراتی
 ،(؛ پرایم و همكاران2011، 2009) ،سوسا و همكاران

(2006) ،( و میتلستدت و همكاران2009)  

 عملكرد صادراتی
(؛ کادوگان و همكاران 2004مورگان و همكاران )

فضلی و (؛ ابوال2008(؛ الگس و همكاران )2012)
1394؛ حاجی پور و همكاران، 1394همكاران   

(2012) ،جلیلی عوامل محیطی، کارآفرینی صادراتی، عملكرد صادراتی  
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هاوالگويمفهومی.توسعهفرضيه2

های مدیران صادرات یك عنصر  ویژگی صادراتی.مديريتیوكارآفرينی تعهدصادراتی
تواند درجه کارآفرینی صادراتی را جی است و میاساسی برای پیشرفت سازمان در بازارهای خار

دهد که (. بررسی کار پژوهشگران مختلف نشان می2011تأثیر قرار دهد )اسیدو و گاالن،  تحت
و یك عامل  توجه و تأثیرگذار بر کارآفرینی صادراتیهای قابل تعهد صادراتی یكی از ویژگی

(. 2010المللی است )ناوارو و همكاران،  ی بینتعدیلگر در رابطه بین عملكرد صادراتی و بازاریاب
، به وجود رابطه سازی کارآفرینی صادراتی ای مفهومای در راست در مطالعه (2015) ناوارو

مستقیم بین تعهد صادرات و کارآفرینی صادراتی اشاره کرد. تعهد صادراتی مدیریتی به تمایل 
های  ، انسانی و مالی به فعالیتگیران صادرات به اختصاص منابع مناسب مدیریتی تصمیم

موانع پیش ها و  (. این تمایل ریسك2010شود )ناوارو و همكاران، صادراتی شرکت اطالق می
دهد. تر از توزیع خارجی افزایش می روی شرکت را کاهش و آمادگی آن را برای حمایت قوی

تواند فرآیند میی با گرایش صادراتی است و وکار کسبفرهنگ   کننده تمایل بیشتر تقویت
(. با 2013تأثیر قرار دهد )ناوارو و همكاران،  شدن و سرعت، درجه و قلمرو آن را تحتالمللی بین

 شود:زیر مطرح می صورت بهنخستین فرضیه پژوهش  شده یانبتوجه به موارد 
H1.تعهد صادراتی مدیریتی بر کارآفرینی صادراتی تأثیر مثبت دارد : 
 

 وکار در کسب یبروندادهامحور، منابع را اساس  دیدگاه منبع ادراتی.كارآفرينیصمنابعو
؛ های صادرات جذاب است فعالیت نتایج برای پژوهشگران حوزه –گیرد. رابطه منابعنظر می

قرار نگرفته است. این مطالعه دو  موردتوجهحال، رابطه کارآفرینی صادراتی و منابع چندان  بااین
وکار )منابع تجربی( و منابع مرتبط با : منابع مرتبط با کسبکند بررسی مینوع از منابع را 

المللی تفاوت  های عمومی و بینساختار )منابع ساختاری(. با توجه به منابع تجربی، بین تجربه
  ثمره -تجربه عمومی در ارتباط با دانش فعالیت تجاری در یك صنعت رقابتی .وجود دارد

شدن المللی و اساس فرآیند بین -گیری اد مدیریتی در تصمیمیادگیری سازمانی و افزایش اعتم
کند، ریزی را تقویت می های برنامه (. تجربه عمومی گام2005است )ماجوچی و همكاران، 

دهد و اشتباه را در بازار خارجی کاهش میهای  سازی و احتمال اتخاذ تصمیم سطوح بدیهه
المللی  (. تجربه بین2012مكوا و همكاران، محرک درجه و قلمرو کارآفرینی صادراتی است )ن

دانشی در ارتباط با بازارهای خارجی است. این نوع تجربه به یادگیری خاصی درباره 
شود، اطالعاتی را برای تسهیل سازگاری شرکت با نیازهای بازار میمنجر های صادراتی  فعالیت

(. داشتن 2004گان و همكاران، کند )مورالمللی را تسهیل می بینیابی خارجی فراهم و موضع
گیری شرکت  ها و موانع صادرات پیش روی سازمان را کاهش و جهت المللی ریسك تجربه بین
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 از سوی دیگر ؛دهد و محرک روح کارآفرینی استبه سمت بازارهای خارجی را افزایش می
صادراتی و های  های خاص فعالیت ها و زیرساخت بین ایجاد و انطباق دستگاه یوابستگی مثبت

بنابراین ایجاد ؛ (2002المللی شدن وجود دارد )ورمولن و برکما،  پیشرفت شرکت در فرآیند بین
آوری  های صادراتی کمك کرده، جمع ریزی فعالیت و برنامه یده سازمانیك واحد صادرات به 

برداری از  جو و بهرهو کند و جستخصوص بازارهای خارجی را تسهیل می اطالعات در
المللی  پذیری بین بخشد. این امر موجب افزایش رقابتهای جدید صادراتی را سرعت می فرصت

تأثیر قرار  تر که سطوح تمایز بازار را تحتگیری صادراتی قویو در جهت شود میشرکت 
؛ (2011شود )روزو و همكاران، ، منعكس میکند را تسریع میو توسعه داخل سازمانی  دهد می
:صورت زیر است بهحاضر  پژوهشم فرضیه دورو  این از

H2 : منابع مرتبط با تجربه و وجود یك واحد صادراتی مسئول فعالیت صادرات بر کارآفرینی
 صادراتی تأثیر مثبت دارد.

 
سطح   کننده از عناصر اصلی تعیین محیط خارجی یكی كارآفرينیصادراتی.شدترقابتو

کننده در الی تأثیرگذار بر پیشگامی صادرکارآفرینی شرکت صادراتی و یكی از عوامل احتم
(. بر اساس 2003های بازارهای خارجی است )ایبه،  برداری از فرصت جو و بهرهو جست
عوامل محیط خارجی که سطح کارآفرینی در  ،(2009های کوپ و گاسمن ) یافته

رتبط با عوامل م. 1: هستند دهند دو دستهتأثیر قرار می المللی را تحت وکارهای بین کسب
عوامل مرتبط، شدت  ینتر مهمصنعت یكی از   عوامل مرتبط با کشور. در حوزه. 2صنعت و 

رقابت است. شدت رقابت، سطح رقابت رقبا در بازارهای خارجی و گواهی بر میزان خصومت 
(. در یك زمینه صادراتی، شدت رقابت یعنی سازگاری بیشتر 2005محیطی است )اوه و منگو، 

  دهنده و نشان کننده خارجیمیخته بازاریابی برای برآوردن نیازها و تمایالت مصرفهای آ برنامه
جو و و بنابراین نیاز به جست؛ (2014مداری است )ناوارو و همكاران، توسعه بیشتر رفتار مشتری

تا شدت رقابت به  است های تجاری در بازارهای خارجی، باعث شده برداری از فرصت بهره
المللی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد )میتلستیدت  گیری بین و درجه جهت شكل مثبتی وسعت

 زیر مطرح خواهد شد: صورت بهسوم پژوهش   (. فرضیه2006و همكاران، 

H3 :.شدت رقابت بر کارآفرینی صادراتی تأثیر مثبت دارد 
 

كارآفرينیصادراتی و بازار های قطعی از نوسان در کشورهاها بین بازارها  تفاوت. فاصله
های  تفاوت ،(2006المللی است. در این مطالعه به کمك الگوی سوسا و بردلی ) بازارهای بین

توسط مدیر  شده ادراکهای اقتصادی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی  تفاوت عنوان بهبازار 
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کند، در نظر گرفته شده است. ها کار می صادرات بین بازارهای مختلفی که سازمان در آن
شدت چگونگی و  شدن سازمان است و به المللی بازار یكی از موانع شناختی فرآیند بین فاصله

بنابراین فاصله ؛ (2009دهد )داو و الریمو، تأثیر قرار می زمان ورود به بازارهای خارجی را تحت
کارتر  های آمیخته بازاریابی خود محافظه های صادراتی در برنامه شود شرکتبازار باعث می

و  کند میگیری کارآفرینانه را محدود  کاری جهت (. این محافظه2009)سوسا و بردلی، شوند 
شدن خود را کاهش دهند )پرایم  المللی سرعت فرآیند بین یجتدر بهشود صادرکنندگان باعث می

 شود:می ارائهزیر  صورت به(. فرضیه چهارم پژوهش 2009و همكاران، 
 H4 : کند بر کارآفرینی صادراتی اثر  ها فعالیت می شرکت در آنفاصله بازار بین کشورهایی که

 منفی دارد.
 

 هایبنگاه صادراتی عملكرد پیرامون هاپژوهش كارآفرينیصادراتیوعملكردصادراتی.

 که ازآنجاشد.  موفق، آغاز صادرات به مربوط عوامل معرفی منظور به، 1960 دهه از تجاری

 مختلف جوانب و ابعاد از و بوده درگیر سازمانی هایدهو نها هاستاده با صادراتی عملكرد

پور  ؛ حاجی1394شود )ابوالفضلی و همكاران، می محسوب عدیچندبُ ایسازه است، بحث قابل
المللی شرکت  قلمرو فعالیت بین ،دهندهای قبلی نشان می(. پژوهش1394و همكاران، 

کند، ها فعالیت می د که شرکت در آنشوصادراتی که با توجه به تعداد کشورهایی تعیین می
آن دسته از بنابراین ؛ (2011دهد )روزو و همكاران، تأثیر قرار می عملكرد صادراتی آن را تحت

را متنوع کرده و همزمان در  خود  های صادراتی که بازار، محصوالت و خدمات تجاری شرکت
که قلمرو محدودتری دارند، به هایی  کنند، معموالً نسبت به آنکشورهای مختلفی فعالیت می

شدن، گواه  دهد که روند شتابنده جهانیها نشان مییابند. سایر پژوهشنتایج بهتری دست می
دیدگاهی که عملكرد شرکت  ؛المللی است وکارهای بین رشد دیدگاه کارآفرینانه نسبت به کسب

 ؛(2014؛ پاول، 2012 دهد )کوالنین و همكاران،تأثیر قرار می در بازارهای خارجی را تحت
های تجاری در بازارهای خارجی  دنبال فرصت فعاالنه به ها آن هایی که مدیران سازمان بنابراین

و سود و بیشتر دهند، معموالً فروش  گیری صادراتی بیشتری از خود نشان می هستند و جهت
خود نشان  المللی کمتری از گیری بین هایی که جهت کنند و نسبت به آنباالتری کسب می

(. 2012؛ نمكوا و همكاران، 2004دادند، رضایت بیشتری از عملكرد صادراتی خود دارند )ایبه، 
از وجود یك رابطه مثبت بین سطح کارآفرینی صادراتی و عملكرد  باال مباحثخالصه 

ها در بازارهای خارجی حكایت دارد. با توجه به این ایده، آخرین فرضیه پژوهش  شرکت
 شود:مطرح می رزی صورت به
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H5مثبتی بر سطح عملكرد  طور به و : کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد
 صادراتی تأثیرگذار است.

عدی باید اصل استقالل را بُگیری تكدر رابطه با دو متغیر مكنون ترکیبی: الگوهای اندازه     
آید،  حساب به شده مشاهدهدادی از متغیرهای یعنی اگر متغیر مكنون زمینه تع ؛برآورده سازند

و مستقل منجر خواهد شد. این  شده مشاهدهکردن آن متغیر مكنون به ایجاد متغیرهای  مشروط
توان با یكدیگر های یك متغیر مكنون با پایایی برابر را میست که معرفا شرط به این معنا

تمایز مقدار متوسط هر  فرض یشپد، تعویض کرد. اگر هدف، برآورد متغیر مكنون ترکیبی باش
ناگهانی جایگاه خود را از دست خواهد داد )آذر و همكاران،  طور بهها معرف از سایر معرف

تعویض و های مربوط به کارآفرینی و عملكرد صادراتی، غیرقابلمعرف یگرد عبارت به ؛(1391
زیرا سازه  ؛سازه ضروری هستند ها برای تبیین معنایالبته همه معرف است؛ همبسته الزاماً غیر

 . حتی باید مقدار وزنی هر سازه مشخص شود.دهند یممكنون را تشكیل 
 دهد.الگوی مفهومی پژوهش را نشان می، 1شكل 

 

 
. الگوی مفهومی پژوهش1شكل   

 
 شناسیروش.3

هدف از نوع کاربردی و  به لحاظهمبستگی و  -پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی     
شرکتی  1045 شاملیابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری  مشخص مبتنی بر مدل طور به

برتر معرفی   صادرکننده عنوان به 1393در سال  «توسعه تجارت سازمان»که توسط  است
آمد و  دست به 285شدند. با توجه به جامعه آماری به کمك جدول مورگان حجم نمونه 

ها از طریق  . گردآوری دادهشدآوری  پرسشنامه جمع 301 ،گیری ساده با نمونه یتادرنه

ابتشدت رق  

 فاصله بازار: کشور و مردم

 تعهد صادراتی مدیریت

 منابع: تجربی و ساختاری

 قلمرو درجه سرعت

کارآفرینی 
 صادراتی

عملكرد 
 صادراتی

 رشد فروش

 رضایت مدیر

 عوامل داخلی صادراتی

 عوامل خارجی صادراتی

H5 

H1 

H2 

H3 

H4 
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. اطالعات بود یادشدههای  ارسال به پست الكترونیك مدیران شرکت صورت بهپرسشنامه و 
 است. ارائه شده ،2در این پژوهش در جدول  مورداستفادهمربوط به پرسشنامه 

 
 . اطالعات پرسشنامه پژوهش2جدول 

عمنب هاتعدادگويه   متغيرها 

2012؛ بلسكا و همكاران، 2012؛ کوالنین و همكاران 2007اسیدو و جونز،   کارآفرینی صادراتی 3 

2010ناوارو و همكاران،   تعهد صادراتی مدیریتی 4 

2011روزو و همكاران،   منابع 5 

2011سوسا و الگس،   فاصله بازار 11 

2012کادوگان و همكاران،   شدت رقابت 3 

2012؛ کادوگان و همكاران، 2012ناوارو و همكاران،   عملكرد صادراتی 6 



هايافتهوهاداده.تحليل4

 .شود مشاهده میدهندگان شناختی پاسخ ای از اطالعات جمعیتخالصه ،3جدول در 
 

 شناختی نمونه . اطالعات جمعیت3جدول 

درصدابعادمتغير

 سابقه فعالیت
 %80 الس 15بیش از 

 %20 سال 15کمتر از 

 زمان شروع فعالیت خارجی
 %35 سال اول فعالیت 5قبل از 

 %65 سال اول فعالیت 5پس از 

 وجود واحد صادراتی
 %63 دارای واحد صادراتی

 %37 فاقد واحد صادراتی

 وسعت فعالیت خارجی
 %58 کشور خارجی 10در کمتر از 

 %42 کشور خارجی 10در بیشتر از 

 %50 پست مدیریت صادراتی 4تا  2وجود 

 %60 تخصیص بودجه مشخص صادراتی

ارزیابی توان صادراتی با رقبای 
 نزدیك

 %34 ضعیف

 %50 متوسط

 %16 قوی

 
سازی آن از روایی صوری یا  بومی برایپرسشنامه پژوهش  بودن استانداردبا توجه به      

نفر از پژوهشگران این حوزه در داخل  2خبرگان ) از تن 10تأیید  محتوایی استفاده شد و مورد
صادراتی( قرار گرفت.  یها شرکتنفر از مدیران ارشد  5دانشگاه و  استاداننفر از  3کشور، 
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نفر  40طی یك بررسی مقدماتی از  1(C.Rتأیید پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ) برای
ضرایب ، 4ی آماری( استفاده شد. در جدول های صادراتی )خارج از نمونهاز مدیران شرکت

  دهنده نشان 7/0آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر چهار متغیر مكنون انعكاسی باالتر از 
ها متفاوت است، پایایی هر  پایایی معرف ازآنجاکههمچنین  ؛ها است سازگاری درونی پرسش

لق بار عاملی برای هر معرف در قدر مط، 4طبق جدول ارزیابی شود.  ییتنها بهمعرف باید 
های ترکیبی ارزیابی سنتی  ست. در الگوا و پایا 7/0های انعكاسی الگوی پژوهش بیشتر از  سازه

ست که هرگونه سؤال در ا ها بودن این سنجه عاری از خطا ،زیرا فرض؛ پایایی معنایی ندارد
 کند.ربط می مورد پایایی این معرف را بی

 
 گیری وهای اندازه. ارزیابی الگ4جدول 

آلفايكرونباخC.R(AVE)بارعاملیابعادمتغيرها

کارآفرینی صادراتی 
 )ترکیبی(

 سرعت

 کاربرد ندارد کاربرد ندارد
کاربرد 
 ندارد

 درجه کاربرد ندارد

 وسعت

 تعهد مدیریتی )انعكاسی(

 79/0 زمان

679/0 894/0 842/0 
 79/0 تالش

 84/0 منابع مالی

 84/0 منابع انسانی

 منابع )انعكاسی(
 0≥/7 تجربی

597/0 880/0 829/0 
 ≥8/0 ساختاری

 شدت رقابت )انعكاسی(

 80/0 در صنعت

 89/0 بازار صادراتی 820/0 893/0 736/0

 87/0 رقبا

 فاصله بازار )انعكاسی(
 ≥7/0 کشور

585/0 911/0 894/0 
 ≥6/0 مردم

صادراتی عملكرد 
 )ترکیبی(

 کمی
 کاربرد ندارد کاربرد ندارد

کاربرد 
 ندارد

 کاربرد ندارد
 کیفی

 
و  2گیری انعكاسی توسط دو معیار روایی همگرا مكنون با الگوهای اندازهروایی متغیرهای      

شود. حداقل متوسط واریانس معادالت ساختاری است، بررسی می سازی مدلکه مختص  3واگرا
 ،5دول جطبق  .اعتبار همگرای کافی استدهنده  نشان ،5/0معادل  ،4(AVE) شده اجاستخر

                                                 
1. Composite Reliability 

2. Convergent Validity 

3. Discriminant Validity 
4. Average Variance Extracted
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 ؛بیشتر است 5/0ها از مقدار مربوط به سازه شده استخراجتمامی مقادیر متوسط واریانس 
 گیری انعكاسی مطلوب است. بنابراین روایی همگرای الگوهای اندازه

، 5طور که در جدول  همانالرکر استفاده شد.  -لمحاسبه روایی واگرا از معیار فورنبرای      
هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با  شده استخراججذر متوسط واریانس  شود مشاهده می

 ست.ا ها بودن روایی واگرای سازه قبول قابلهای دیگر بیشتر است. این مطلب حاکی از  سازه

 
 ها و ضرایب همبستگی سازه شده استخراج. ماتریس مقایسه جذر متوسط واریانس 5جدول 

عملكرد

 صادراتی

كارآفرينی

 صادراتی

شدت

 رقابت

فاصله

 بازار
 منابع

تعهد

 مديريت
 ابعادمتغيرها

- - - - - 82/0  
تعهد صادراتی 

 مدیریت

- - - - 77/0  70/0  منابع 

- - - 76/0  60/0  64/0  فاصله بازار 

- - 85/0  70/0  49/0  46/0  شدت رقابت 

- - 61/0  70/0  64/0  77/0  
کارآفرینی 
 صادراتی

- 71/0  68/0  70/0  68/0  66/0  عملكرد صادراتی 

 
 بهتوجه )حداقل مربعات جزئی( با  PLSافزار  نرم  یلهوس بهیابی معادالت ساختاری مدل     

. این روش بهترین رفتکار  ها و تحلیل آن به های الگو، برای ارزیابی رابطه بین سازه ویژگی
گیری  ها متغیرهای آشكار دارای خطای اندازه است که در آن ییها پژوهشی تحلیل ابزار برا
 و روابط بین متغیرها پیچیده است. هستند

معلولی بین متغیرهای مكنون  و گیری، رابطه علت بعد از تأیید روایی و پایایی الگوهای اندازه     
ها . آزمون فرضیهشد یبررسSmart PLS 2  افزار در قالب الگوی ساختاری و با استفاده از نرم

با توجه به شكل گیرد.  در هر رابطه صورت می T-Valueو اهمیت  با توجه به مقدار ضرایب 
 PLSاستاندارد خروجی فرمان های اصلی پژوهش، طبق ضرایب  ، رابطه بین سازه2

Algorithm دار است. امعنافزار  نرم 
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 ضرایب استاندارد .2شكل 

 

 Smart PLS2افزار  نرم Bootstrappingهای پژوهش از فرمان  برای تأیید فرضیه     
 داری امعن(. وقتی مقادیر 3)شكل  دادرا نشان  داری امعنضرایب  ،استفاده شد که خروجی حاصل

متر مربوطه در سطح بودن پارا معنادار دهنده نشانباشند،  -96/1+ و کمتر از 96/1بیشتر از 
تمامی مشخص است که  ،3های پژوهش است. در شكل و متعاقباً تأیید فرضیه 05/0اطمینان 
فرضیه  5بدین ترتیب از  ؛هستند 96/1 باالتر از های پژوهش بین سازه داری امعنضرایب 

 ، چهار فرضیه در مسیر پیشنهادی تأیید شدند و فرضیه چهارم )تأثیر منفی فاصلهشده مطرح
 بازار بر کارآفرینی صادراتی( نیز در خالف جهت پیشنهادی تأیید شد.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 داریامعن. ضرایب 3شكل 

 

تعهد صادراتی 
 مدیریتی

 منابع

 

 شدت رقابت

اصله بازارف  

کارآفرینی 
 صادراتی

عملكرد 
 صادراتی

23/0  

45/0  

12/0  

22/0  

71/0  

تعهد صادراتی 
 مدیریتی

 منابع

 

 شدت رقابت

 فاصله بازار

کارآفرینی 
 صادراتی

عملكرد 
 صادراتی

21/2  

46/5  

93/2  

96/2  

79/22  
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میانی  هایسازی، باید اثرمسیری عالوه بر ارزیابی مسیرهای مستقیم فرضیه سازی مدلدر      
متغیر مكنون مستقیم و غیرمستقیم یك  هایبنابراین باید مجموع اثر؛ و تعدیلی نیز تحلیل شود

 ها ارائه شده است.این تحلیل ،6. در جدول تفسیر و ارزیابی شودبر متغیر دیگر 

 
 . اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل روابط میان متغیرها6جدول 

هافرضيه اثرمستقيم اثرغيرمستقيم اثركل  

23/0  - 23/0  کارآفرینی صادراتی  تعهد صادراتی مدیریت  

16/0  16/0  عملكرد صادراتی  دراتی مدیریت تعهد صا - 

45/0  - 45/0  کارآفرینی صادراتی  منابع  

32/0  32/0  عملكرد صادراتی  منابع  - 

12/0  - 12/0  کارآفرینی صادراتی  شدت رقابت  

09/0  09/0  عملكرد صادراتی  شدت رقابت  - 

22/0  - 22/0  کارآفرینی صادراتی  فاصله بازار 

16/0  16/0  عملكرد صادراتی  بازار فاصله - 

71/0  - 71/0  عملكرد صادراتی  کارآفرینی صادراتی  

 

(. 71/0، اثر مستقیم کارآفرینی صادراتی بر عملكرد صادراتی ) ،6با توجه به جدول      
( 09/0کمترین اثر را نیز شدت رقابت بر عملكرد صادراتی ). شودمی مشاهدهبیشترین اثری که 

 کند.م اعمال میغیرمستقی صورت به
گیری،  ، الزم است هر قسمت از الگو )اندازهPLSمسیری  سازی مدلطبق ساختار      

سه شاخص متفاوت برای تناسب الگو ارائه شده است:  رو ازاین ؛ساختاری و کل الگو( بهینه شود
شود که  مشاهده می ،7. در جدول 3و شاخص نیكویی برازش 2، افزونگی1شاخص اشتراک

 بنابراین الگوی پژوهش بهینه است.؛ قرار دارند قبول قابلدر محدوده  یادشدهی هاشاخص
 

 . سنجش برازندگی الگو و معادله ساختاری7جدول 
كارآفرينی

 صادراتی

عملكرد

 صادراتی
 شاخص حدمجاز

58/0  54/0 5/0از  تر بزرگ   Communility میانگین اشتراک 

47/0  27/0 از صفر تر بزرگ   Redundancy شاخص افزودنگی 

60/0  (GOFنیكویی برازش ) توصیفی 



                                                 
1. Communility 

2. Redundancy 
3. Goodness of Fit 
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وپيشنهادهاگيرييجهنت.5

 شود:پنج مفهوم کلی برداشت می پژوهشاز نتایج  
(، الگس 2011(، اسیدو و گاال )1393تأیید فرضیه اول هماهنگ با نظر حسینی و همكاران ) .1

مثبت تعهد صادراتی بر کارکرد ( و مؤید تأثیر 2010( و ناوارو و همكاران )2008و همكاران )
های مختلف  یك میانجی در رابطه بین منابع و قابلیت مثلصادراتی است. تعهد صادراتی 

کند. تعهد صادراتی یابی در بازارهای خارجی عمل می های حاصل از موضع سازمانی و مزیت
های مختلفی چون توسعه ساختاری مشخص برای گیری در حوزه مدیریت در تصمیم

تجربه در های صادراتی، تخصیص منابع مالی خاص برای صادرات، انتخاب مدیران با الیتفع
 ؛شودالمللی یا توسعه سیستم اطالعات بازارهای صادراتی، متجلی می زمینه تجارت بین

(، مورگان و همكاران 2005های ماجوچی و همكاران ) : تأیید فرضیه دوم هماهنگ با یافته2
درست و  های دهد حضور یك واحد صادراتی به اتخاذ تصمیمنشان می ،(2003( و ایبه )2004)

، موانع ادراکی صادرات را کاهش و استعداد تنوع بازار کند میریزی کمك  افزایش سطح برنامه
از سوی دیگر، تجربه محرک یادگیری است. تجربه عمومی اساس شروع  ؛دهدرا افزایش می

های خاصی در ارتباط با فعالیت  مللی به تولید آموزهال المللی است. تجربه بین حرکت بین
المللی فراهم  یابی بینو اطالعات ارزشمندی برای تسهیل موضع شود میمنجر صادراتی 

گیری  و افزایش جهت شده ادراکها و موانع صادراتی  کند. این امر موجب کاهش ریسك می
 ؛شرکت به سمت بازارهای خارجی و محرک روح کارآفرینی است

( و پاورز و لویكا 2014های ناوارو و همكاران )فرضیه سوم هماهنگ با نتایج پژوهش .3
شدت رقابت موجب افزایش پویایی بازار و چابكی راهبرد سازمانی که کندتأیید می ،(2010)

موجب سازگاری در برنامه آمیخته بازاریابی  یجهدرنت ؛شود برای سازگاری با چنین تغییراتی می
خارجی و توسعه بیشتر رفتار بازارگرایی  کننده مصرفی هماهنگ با نیازها و تمایالت الملل بین

و  گذارد میالمللی سازمانی تأثیر  گیری بین شرکت خواهد شد و بر وسعت و درجه جهت
وکار، خارج از بازار های کسب برداری از فرصت دنبال یافتن و بهره کند بهها را ملزم می شرکت

 ؛اشندیا محیط داخلی ب
( و هماهنگ با 2014فرضیه چهارم برخالف نظر پژوهشگرانی چون پاول ) نشدن . تأیید4

(، سوسا و 2013(، ناوارو و همكاران )2014های پژوهشگرانی چون کادوگان و همكاران ) یافته
 .1( است. دو دلیل تأیید این یافته، عبارت است از: 2009( و سوسا و لنگلر )2009بردلی )

ار ادراک مدیریتی است که در حالت ایزوله ایجاد نشده، بلكه با بقیه عوامل داخل فاصله باز
های بیشتر برای فعالیت صادراتی،  بنابراین دسترسی به منابع و ظرفیت؛ سازمانی مرتبط است

هایی که واقعاً  در شرکت .2 ؛دهدبه شكل فاصله بازار را کاهش می شده ادراکموانع صادراتی 
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اتی دارند، فاصله بازار محرک توسعه فرهنگ بازارگرایی، توسعه سیستم گیری صادر جهت
کننده خارجی منطبق و اطالعات سازمانی و راهبرد بازاری است که با نیازها و عالیق مصرف

 ؛سازگار است
(، کواالنین 2012(، جاللی )2010تأیید فرضیه پنجم با نتایج پژوهش اچمبارن و همكاران ) .5
مطابقت دارد. کارآفرینی  (2014( و تقوی شاوزی و همكاران )2011همكاران ) (، روزو و2012)

کاراتر عمل کنند و با توجه به  خود های کند که در فعالیتها کمك می صادراتی به شرکت
ها ضروری است تا فرهنگی را  قرار گیرند. برای شرکت سایر رقبانیازهای مشتریان جلوتر از 
ها  آن کارکنان، فرآیندها و عملیات در میانپذیری و پیشگامی را  كخلق کنند که نوآوری، ریس

های خارجی تضمین  گذاری تشویق کند. چنین فرهنگی موفقیت بلندمدت شرکت را در سرمایه
 کند.می
 ،بازاریابی صادراتی معرفی کرده است مبانیكه این مطالعه مفهوم جدیدی را در اینباوجود      

 برایراهنمایی  توانند یمهایی که ی همراه است. محدودیتهایهمچنان با محدودیت
آوری اطالعات در یك مقطع زمانی است. جمع ،محدودیت نخستینهای آتی باشند.  پژوهش

با انجام یك مطالعه طولی رابطه بین عوامل داخلی و خارجی و  توانند یمپژوهشگران در آینده 
آوری های صادراتی ایران جمعها تنها از شرکتنه. دوم، نمومطالعه کنندکارآفرینی صادراتی را 

پذیری به بهبود تعمیم تواند یمتر ی جغرافیایی گستردهها از یك منطقهآوری نمونهشدند. جمع
های ویژگی چون سایر عواملی درنهایت ؛نتایج و احتماالً کشف عوامل تأثیرگذار دیگر بیانجامد

های پویای سازمانی و المللی، قابلیتبین کنندگان یعتوزمحصول صادراتی، کیفیت رابطه با 
عوامل تأثیرگذار  عنوان بهتوانند لحاظ نشدند می پژوهشکه در الگوی این بازارگرایی صادراتی 

 آتی در نظر گرفته شوند.  های پژوهشدر 
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