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 )مطالعه موردی: شرکت صادرات و درجه بین المللی شدن بر عملکرد اندازه شرکتتاثیر 

 ایرانیان( فناوری صادرات مدیریت
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 چکیده

 یهاتبر عملکرد سازمان داشته باشد. شرک ییبسزایر نوبه خود تأثبه تواندیکه م باشدیسازمان م کی یاصل رکن یساختار سازمان

به اهداف  . دستیابیکنندیم المللیینانتخاب استراتژی ب المللی پس از مطالعات محیطی و ارزیابی سازمان اقدام به طراحی وبین

یجاد ا طراحی و یالمللینمستلزم ساختار سازمانی مناسب است. لذا یک جنبه مهم در بازاریابی ب شدهو اجرای استراتژی انتخاب

 یریتت مددر شرک یبر عملکرد صادرات المللییندرجه بباشد.این تحقیق با این برونداد که یساختار سازمانی مناسب در شرکت م

منتج به نتیجه خواهد شد. این پژوهش سعی دارد تعیین تاثیر اندازه شرکت و درجه بین دارد. یرتأث یرانیانا یصادرات فناور

 هدف، لحاظ ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از فناوری صادرات مدیریت عملکرد صادرات شرکتالمللی شدن بر 

 ایهروش میان از. شودمی بندی طبقه( غیرآزمایشی) توصیفی هایپژوهش زمره در گردد ومی محسوب کاربردی تحقیقات نوع از

است. اندازه شرکت و درجه بین المللی  همبستگی هایپژوهش نوع از تحقیق، این انجام روش توصیفی، هایپژوهش گوناگون

 شدن بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

 عملکرد صادراتی، درجه بین المللی، اندازه شرکت، حجم کسب وکار، بهره برداری اقتصادی کلید واژه:
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 مقدمه

)زو و  باشدی، ساختار سازمانی شرکت مصادراتعملکرد  کنندهییناساسی تع یکی از عوامل اصلی ودهند یتحقیقات نشان م

 عملیاتی هایروش و بیشتر منابع که دارند تمایل تربزرگ هایشرکت (.58:1339 ،،کاووس جیل و همکاران89:1335 ،استن

 انطباق برای کافی پذیریانعطاف تربزرگ هایشرکت(. 89:1338لئونیدو،) بندند بکار صادرات هایفعالیت از حمایت برای بهتری

 بین مثبت ارتباط یک لذا(. 58:1358اسالتر، آابیو) هستند دارا را باشدمی عملکرد بهبود موجب که هاییفعالیت در شرکت و

 المللیینبدرجه (. 66:8999همکاران، و آرتور ؛38:8991واگنر، ؛89:1336کالوف،) دارد وجود صادرات عملکرد و شرکت اندازه

که  دبه همراه داشته باشی اقتصاد ادیممکن است منافع ز المللیینبکند. درجه یمبهتری فراهم  یاقتصاد یبرداربهره ییتوانا

بازار  نیفروش به چند شیو افزا یشترب دیاز تول( 68:1358و همکاران، هوت ؛119:1358)کت، اقتصاد دامنه افزایشبه منجر 

به عملکرد بهتر منجر شود  دیوکار، بااز کسب یشتریحجم ب لیعمدتًا به دل ،هاینههز نیبازده ا باشد.آمده دستبه

کیم و در قدرت بازار منجر شود ) شیبه افزا تواندیم المللیینبازار ب نیحضور در چند .(38:8995پانگارکار،)

 شود که برمحسوب می المللیینفعال در بازارهای ب یهالذا ساختار سازمانی یکی از منابع اصلی شرکت .(19:1339همکاران،

منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است )گریفیت ها بهامروزه رشد صادرات برای دولت .گذاردیها تأثیر مآن صادراتیعملکرد 

 ندمان بسیاری عوامل.  است شدهبررسی نیز منابع بر مبتنی دیدگاه در صادرات عملکرد نظری، ازلحاظ (.189:8918و رینکوتا،

 اریابیباز آمیزه متغیرهای و بندیبخش بازار، انتخاب صادرات استراتژی محیطی، نیروهای سازمانی، عوامل مدیریتی، هایویژگی

 بالقوه درش از درک پذیر،ریسک به تمایل صادرات، به تعهد الملل،بین تجارت برای ارشد مدیریت اولویت پویا، سازمانیفرهنگ)

 اثر تصادرا عملکرد بر توسعه و تحقیق و صادرات ریزیبرنامه بازاریابی، هایقابلیت سودآوری، هایفرصت صادرات، بر مبتنی

عوامل مؤثر بر آن  ایها مطالعه در خصوص نقش صادرات در اقتصاد با آنکه ده (. 98:8999، کاکوس و دیامانتوپولوس) گذاردمی

 رشد برای سازمانرابطه با ساختار مناسب  نگاشته شده است، اما در ارتباطیندرا زیمقاله ن یتوجهقابل صورت گرفته و تعداد

وجود ابهام  گرفته است.انجام یعمدتاً توسط محققان خارج زیکه آن ن خوردیکمتری از مطالعات به چشم م یفراوان صادرات

ر اظهارنظ آن به شواهد در مورد تا با رجوع کندیم جابیو عملکرد صادرات ا باره تاثیر تعهد منبع و درجه بین المللی شدندر

 نمود.

 مبانی نظری تحقیق

(. اینک به بررسی 93: 1339کند: پیچیدگی، رسمیت و تمرکز )رابینز،رابینز ابعاد ساختار سازمانی را به سه جزء تقسیم می

 پردازیم:این سه عنصر می

 الف( پیچیدگی:

 پیچیدگی سه شکل کلی در سازمان دارد :های فرعی در سازمان است. منظور از پیچیدگی تعدد سیستم

 پیچیدگی عمودی: یعنی تعداد سطوح موجود در سلسله مراتب اختیار.  -الف

 پیچیدگی افقی: یعنی وجود تعداد زیاد عناوین شغلی و دوایر مختلف سازمان.  -ب

 (.95: 1951دارد )اخوان،های جغرافیایی که سازمان در آنها فعالیت پیچیدگی فضایی: یعنی وجود مناطق و مکان -ج 
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 ب( رسمیت:

 ستپرسمی بودن یعنی کاربرد مقررات در سازمان. شرح وظایف معیاری است که بدان وسیله مقرراتی که شخص باید در  

شود. ولی نظارت بر اجرای مقررات معیاری است مبنی بر این که چه مقرراتی را باید مورد نظر رعایت نماید مشخص می

ند ککند که شخص چه پستی را احراز مییان دیگر وجود متغیری به نام شرح وظایف این امر را روشن میرعایت کرد. به ب

نماید که فرد به هنگام تصدی مشخص می« نظارت بر اجرای مقررات» و چه کارهایی را باید انجام دهد. ولی شاخصی به نام 

مشخصی را رعایت نماید . شرح وظایف نمایانگر رفتار فرد  گیرد و باید استانداردهاییک مقام تحت نوعی نظارت قرار می

 (.186: 1،8991گیرد ) ایک و وایکناست )که با توجه به استانداردها( مورد سرپرستی و نظارت قرار می

 ج( تمرکز:

 ر موردگیری در نقطه خاصی از سازمان متمرکز است. این اصل تنها دای است که تصمیممقصود از تمرکز، میزان یا درجه

کند، یعنی حقوق و اختیاراتی که در محتوا و بطن پست سازمانی قرار دارد. اصوالً گفته ها صدق میاختیارات رسمی سازمان

توانند همه تصمیمات را بگیرند، در آن صورت سازمان متمرکز ای است که مدیران رده باال میشود اگر سازمان به گونهمی

گیری دخالت کنند و اختیاراتی در این زمینه تر بتوانند در امور تصمیمکارکنان رده پایین آید. برعکس هر قدربه حساب می

 (. 585:  8998داشته باشند سازمان بیشتر غیر متمرکز است )رابینز ،

، صادراتیهای های صادراتی، رشد فروششود و فروشعملکرد صادراتی معموالً با استفاده از رویکرد شاخص واحد اندازه گیری می

(. با وجود این، 66:1335، 8زو و استانهستند )های معمول مورد استفاده سودهای صادراتی و شدت صادرات بیشترین شاخص

مدارک و دالیل زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی به عنوان یک ساختار چند وجهی مورد توجه قرارگرفته است و نباید توسط 

 (.9،89:1336د. )کاوسگیل و زوگیری شویک شاخص واحد اندازه

، 6شوهام) میکنهای بین المللی تعریف میدر کل ما عملکرد صادراتی را به عنوان نتایج حاصل شده برای شرکت از فروش

شوند و همچنین باید یک افق زمانی برای دربرگیری تغییرات (. نتایج شامل جنبه های استراتژیک و مالی عملکرد می59:1335

 هایکنند که بیشتر تحقیقات گذشته برای سنجش عملکرد صادراتی از فروش( اشاره می1336شود. کاوسگیل و زو )را شامل 

اند که به جنبه مالی مرتبط است. عالوه بر این مشکل که به محتوا مرتبط است مشکالت دیگر مرتبط صادراتی استفاده کرده

(. معیارهای اندازه گیری عینی و 968:1338، 8کاتسیکس و دیگرانشد )است به اینکه چگونه عملکرد صادراتی سنجیده خواهد 

هایی دارند ولی مدارک و شواهد نشان گیری ضعفهای ممکن هستند. جالب اینکه، اگر چه هر دو رویکردهای اندازهذهنی گزینه

اثر بخشی  -1راتی منظور شده است: داری ندارند. سه بعد از عملکرد صاددهد که یافته ها در دو رویکرد با هم تفاوت معنیمی

گیری مورد استفاده برای اثر بخشی صادراتی ترکیبی است تا بر های صادراتی. معیار اندازهفروش -9شدت صادرات  -8صادراتی 

 تهای تک موردی غلبه کند و ادراکات مدیران دربارۀ تغییرات در نتایج استراتژیک و مالی را به دسانتقادات وارده بر شاخص

گیری عینی مورد استفاده گردند و به عنوان معیارهای اندازههای صادراتی به ابعاد مالی برمیآوریم. شدت صادراتی و فروش

 هستند. هدف در استفاده از ابعاد سه گانه غلبه بر جنبه های متفاوت عملکرد است.

 ب( محیط

                                                           
1 Aike and Vayken 

2 Zou and Stan 
3 Cavusgil and Zou 
4 Shoham 
5 Katsikeas et al  
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ها هستند و برای مدیریت ها و تهدیداتی برای شرکتفرصتشودکه این عوامل موجب دانیم که محیط شامل عوامل خارجی میمی

تواند به عنوان صفات )مخالف، غیرمطمئن، پویا( یا به عنوان ( محیط می1359) 1باشند. به عقیده بورگویسغیر قابل کنترل می

ر گذار بر بازرگانی را سازی گردد. در هر دو مورد، مدیریت باید عوامل مهم اثفعالیت )مثل محیط کار یا محیط کلی( مفهوم

 شناسایی کند.

فرهنگی ابعاد اصلی محیط  -در بازرگانی بین الملل برای مدیریت مالحظه محیط کلی مهم است و محیط سیاسی، اجتماعی

باشد در حالی که محیط ها و مذاهب کشورهای خارجی میاجتماعی متشکل از مشتریان خاص، زبان -هستند. محیط فرهنگی

 باشد.های واردات( میعاد اقتصادی )مثل نرخ مبادله( و قانونی )مثل محدودیتسیاسی شامل اب

فرهنگی و سیاسی قسمتی از ساختار صنعت هستند و ممکن است موانع ورود را  -از چشم انداز اقتصاد صنعتی عوامل اجتماعی

د. توان بر آنها غلبه کرهای باال مینها با هزینهکنند و به طور معمول تارائه دهند. که این موانع از ورود رقبای جدید جلوگیری می

ذاری گشود که سرمایه گذاری غیر قابل برگشت باشند. چون که سرمایههایی با خود خطراتی را دارند و فرض میاین چنین هزینه

اجتماعی و  -گیکنیم که رابطه منفی بین ابعاد محیط سیاسی و فرهنباالتر احتمال دارد که سودها را کاهش دهد، فرض می

 (.113:1359عملکرد صادراتی وجود دارد )بورگویس،

 ج( ویژگی های شرکت

شان ها را نهای شرکتها و ضعفتر هستند و توانمندیهای شرکت برای مدیریت در مقایسه با عوامل محیطی قابل کنترلویژگی

اند شامل اندازه شرکت، تجربه صادراتی و رار گرفتههای متنوع شرکت که مورد تحقیق قدهند. در مطالعات بین المللی ویژگیمی

هند. با دها و عملکرد صادراتی را نشان میتوانایی بین المللی هستند. نتایج ارتباطات مثبت، منفی و عدم ارتباط بین این ویژگی

(، کیناک و کنگ 1358) 8رید مانند؛ اندتر عملکرد صادراتی باالتری را از خود نشان دادههای بزرگوجود این در مطالعات شرکت

( دلیل منطقی برای این یافته ها این است که اندازه شرکت بر تخصیص منابع اثر می گذارد و منابع مدیریتی و 1339) 9ین کان

وان تمالی، ظرفیت تولید و صرفه جویی های مقیاس باعث ارتباط مثبت بین اندازه شرکت و عملکرد صادراتی هستند. همچنین می

 کنند.های صادراتی درگیر میتر منابع کمکی بیشتری را برای فعالیتهای بزرگگفت که شرکت

وان های جهای کوتاه تر تجربه صادراتی مرتبط است. منطق حمایتی از این موضوع این است که شرکتعملکرد صادراتی با دوره

بروند بازارهای داخلی مجبورند که به خارج از کشور ای و محدودیت دسترسی به منابع در های هزینهتر به علت عدم مزیت

 (.89:1356، 6اورسیک و سزینکوتا)

های شود که انگیزهدهد. مخصوصاً فرض میهای ویژه مدیریت عملکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار میگیریهمچنین جهت

وند و شهای اثرگذار و انفعالی تمایز قائل مینگیزهالمللی شدن عملکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. محققین بین ابین

به  های شرکتهای انفعالی پاسخکند، انگیزههای بین الملی را تحریک میهای اثرگذار درگیری در فعالیتدر حالی که انگیزه

های هرقابتی انگیزای های سود، محصوالت خاص، مزایای مالیاتی و رسیدن به یک موقعیت هزینهتغییرات محیطی هستند. مزیت

های یزههای انگاثرگذار هستند. در مقابل فشارهای رقابتی، اضافه تولید همراه با ظرفیت اضافی یا تقاضای داخلی ضعیف شاخص

 (.69: 8،1338جین و توکرهستند )المللی شدن انفعالی بین

                                                           
1 Bourgeois 
2 Reid 
3 Kaynak and Kang- yen Kuan 
4 Ursic and Czinkota 
5 Jain and Tucker 
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مثبت با عملکرد صادراتی مرتبط باشد چون گیری اثرگذار به طور رسد که جهتدر یک محتوای بین المللی به نظر منطقی می

خته هایی که به طور اثرگذار برانگیشود. شرکتهای سازمان در بازارهای بین المللی میکه چنین گرایشی موجب نفوذ شایستگی

االتری ب های اطالعاتی ممکن است که به سطوحاند آگاهی بیشتری از شرایط داخلی و خارجی دارند، بنابراین به دلیل مزیتشده

 از عملکرد نائل گردند.

 های بازرگانید( استراتژی

گیرد استراتژیهای بازرگانی یا رقابتی سطح مناسبی برای تجزیه و تحلیل هستند. ها مورد ارزیابی قرار میزمانی که رفتار شرکت

وان در تکند که این رفتارها را مییکند که رفتارهای استراتژیک رقابتی متفاوتی وجود دارد اما تاکید م( بحث می1359) 1پورتر

های ( استراتژی تمرکز. استراتژی9( استراتژی هزینه پایین 8( استراتژی تمایز 1بندی کرد: های کلی طبقهسه نوع از استراتژی

ز را دنبال یها در یک یا بیشتر ابعاد بازرگانی خود تک باشند. برای مثال هنگامی که استراتژی تماکند که شرکتتمایز ملزم می

ود. شهای بازاریابی داده میکنیم تاکید بیشتر بر توسعه محصوالت جدید، تبلیغات، تصویر ذهنی نشان تجاری یا نوآوریمی

ود توانند با بهبود کارایی عملیاتی یا بهبها را پایین نگه دارند که میها هزینهکند که شرکتهای هزینه پایین ملزم میاستراتژی

ی های تمایز یا هزینه پایین در حیطه کوچکبه این مهم دست یابند. استراتژی تمرکز شامل استفاده از استراتژی کیفیت محصول

شود. بحث اصلی، رویکرد یکسان سازی در مقابل مطابقت دهی در بازاریابی بین المللی است. این بحث ریشه در فرق از بازار می

های یکسان در همه جا و دیگری با تطابق دهی محصوالتش در دارد اولی با فروشهای جهانی و چند ملیتی گذاری بین شرکت

کند که استراتژی هزینه پایین )که شبیه ( بیان می1359کند. از نظر عملکرد سازمانی پورتر )بازارهای مورد خدمتش عمل می

اما سهم به دست آمده با ؛ یری شوند)که شبیه به تطابق است( ممکن است پیگ 8به یکسان سازی است( یا استراتژی تمایز

استراتژی تمایز در مقابل استراتژی هزینه پایین کمتر است ولی توانایی ذاتی در هر دو استراتژی برای رسیدن به سطوح سود 

 های صادراتی پایین خواهد شد.های تمایز منجر به شدت صادراتی و فروشیکسان وجود دارد. دنبال کردن استراتژی

 حدودم کمی تعداد یک به اگرچه کند:بیان می "مبتکرانه عملکرد در شرکت یاندازه تأثیر"در تحقیقی با عنوان ( 8993گومز )

 وژیکیتکنول اطالعات از بیرونی منابع انواع و تکنولوژی به دسترسی به مربوط های جنبه در بسیاری بارز هایتفاوت هستند،

 ذاریتأثیرگ چگونگی مورد در تر بزرگ و کوچک هایشرکت بین بارز تفاوت چندین. دارند وجود هاشرکت توسط شده استفاده

 .اندشده داده تشخیص نیز مبتکرانه عملکرد بر مدیریتی تمارین این

 ند:کنبیان می "سازمانی عملکرد و کارآفرینی با شرکت اندازه رابطه"در تحقیقی با عنوان ( 8993) ریشا جانگ و ها بروک

 نکهیا زیگذارد و نیم ریهای کوچک و متوسط تاثو عملکرد و طول عمر شرکت ینیکارآفر نیارتباط ب روی براندازه شرکت 

 .آوری و عملکرد شرکت وجود ندارد سود و ینیاندازه شرکت و ارتباط کارآفر نیداری ب یمعن آماری رابطه

 "صادراتى  عملکرد بر توزیع از حمایت و صادرات از حمایت هاىبرنامه تاثیر "در تحقیقی با عنوان  (8993سوسا و برادلی )

 و بنگاه تجربه و است موثر آن صادراتى عملکرد بر مستقیم بطور صادرات از حمایت هاىبرنامه و بنگاه تجربه کنند:بیان می

 عملکرد رب تحقیق کنترل متغیرهاى سایه در توزیع از حمایت عامل بر تاثیر طریق از فناورى بر بنگاه بودن مبتنى میزان

 .دارند مستقیم غیر تاثیر صادراتى

 

 روش تحقیق

                                                           
1 Porter 
2 Differentiation strategy 
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گیری مسئله ناشی از ضرورت دستیابی به گردد. هر گاه شکلتحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می

ا علمی جدید، از ابتد حل مشکل خاصی باشد، تحقیق کاربردی است. تحقیق کاربردی عالوه بر به دست آوردن دانش فنی وراه

ها شود و نتایج آن جهت افزایش کارایی یک محصول یا عملیات، روشبرای رسیدن به یک هدف عملی مشخص، جهت داده می

های توصیفی شود. از سوی دیگر، با توجه به نحوه گردآوری داده، این تحقیق در زمره پژوهشها به کار گرفته میو نظام

ای ههای توصیفی، روش انجام این تحقیق، از نوع پژوهشهای گوناگون پژوهششود. از میان روشمی )غیرآزمایشی( طبقه بندی

 (. 39-199: 1953همبستگی است )سرمد و همکاران، 

 
 هاتجزیه و تحلیل داده

 های توصیفییافته

درصد، 9/83نفر و  85با  متأهلی را افراد فراوان یشتریننشان داد که ب تأهلوضعیت مربوط به دهندگان پاسخ یفیتوص یبررس یجنتا

 یالتتحص یزانمربوط به م یفیتوص یبررس یج. نتاباشدیم درصد 9/99نفر و  99سال با  61-89در سن  اکثراًمربوط به سن 

 یبررس یج. نتاباشدیدرصد، م 5/95نفر با  95با تعداد  سانسیلفوق یلیمربوط به مقطع تحص یفراوان یشترینکه ب دهدینشان م

درصد را شامل  9/93نفر و  93با تعداد  سال 88تا  18سابقه  یافراد دارا یشترکه ب دهدیمربوط به سابقه خدمت نشان م یفیتوص

 شود.یم

 
 های استنباطییافته

 باشد:از آزمون رگرسیون استفاده گردید. فرضیه به شرح ذیل میبر عملکرد صادرات  برای بررسی تاثیر اندازه سازمان

   یر دارد.تأثاندازه سازمان بر عملکرد صادراتی در شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان 

 

 :باشدمی1 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 

 

 

 عملکرد صادرات و تحلیل رگرسیون اندازه سازمان . نتایج1جدول

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

 اندازه سازمان
عملکرد 

 صادرات
9/88 9/93 

F= 99 / 56  

p=9/ 99  

𝜷=9/89 

t= 6/9  

p=9/ 99  
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کوچکتر است معنادار می باشد. بنابراین فرض برقراری  98/9که از  99/9و سطح معناداری  =65/99Fمعادله رگرسیون با 

 رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

و مقدار آماره  β= 89/9دهد ضریب رگرسیون برای اندازه سازمان تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان مینتایج 

کمتر و معنادار است. در این مدل مقدار ثابت  98/9که از 99/9و سطح معناداری آن  t=6/9آزمون معناداری ضریب رگرسیون 

به صورت  هان ضریب رگرسیون اندازه سازمان  و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکتبدست آمد. بنابراین با در نظر گرفت 83/1

 آید:زیر بدست می

 

 

 'y=95/1+  06/6)اندازه سازمان(                               :                                                1رابطه 

 

 

 

 اندازه سازمان و عملکرد صادرات: تاثیر 1شکل

 

 اشد:باز آزمون رگرسیون استفاده گردید. فرضیه به شرح ذیل میبر عملکرد صادرات  برای بررسی تاثیر درجه بین المللی

  یر دارد.تأثالمللی بر عملکرد صادراتی در شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان ینبدرجه 

 :باشدمی8 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 

 

 بر عملکرد صادرات تحلیل رگرسیون درجه بین المللی . نتایج8جدول 

 متغیر مالک

متغیر 

 پیش بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

درجه بین 

 المللی

عملکرد 

 صادرات
9/89 9/98 

F= 19 /96 

p=9/99 

𝜷=9/86 

t= 6/6  

p=9/99 

 

باشد. بنابراین فرض برقراری رابطه کوچکتر است معنادار می 98/9که از  99/9و سطح معناداری  =96/91Fمعادله رگرسیون با 

 خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

و  β= 86/9دهد ضریب رگرسیون برای درجه بین المللی شدن نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می

کمتر و معنادار است. در این مدل  98/9که از 99/9و سطح معناداری آن  t=6/6مقدار آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون 

 66/6 اندازه سازمان عملکرد صادرات
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بدست آمد. بنابراین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون درجه بین المللی شدن و مقدار ثابت معادله رگرسیون  33/1مقدار ثابت 

 آید:ها به صورت زیر بدست میدر شرکت

 

 'y=55/1+  06/6)درجه بین المللی شدن(      :                                                               8رابطه  

 

 

 

 درجه بین المللی شدن و عملکرد صادرات: تاثیر 8شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

ه تحقیق نتیج دارد. یرتأث یرانیانا یصادرات فناور یریتدر شرکت مد یاندازه سازمان بر عملکرد صادراتنتایج تحقیق نشان داد 

لذا به  سنجش قرار گرفت. اندازه براساس مقایسه با رقبای آن مورد( مطابقت دارد.  8995با تحقیقات محققانی چون پانگارکار )

 توسطم کوچک، شرکتهاى تفکیک به آنها سازى سفارشى و صادرات توسعه هاىبرنامه بندى سطح  به شود:سازمان پیشنهاد می

 .ورزد مبادرت بزرگ و

 دارد. یرأثت یرانیانا یصادرات فناور یریتدر شرکت مد یبر عملکرد صادرات المللییندرجه باز دیگر نتایج تحقیق این است که 

کننده در  یلعنوان تعدبه المللییندرجه بباشد. ( مطابقت و همراستا می8998نتایج تحقیق با محققانی چون تسفوم وکلمنس )

 یلتکام یرهمراه با س یها به آرامها بر اساس مفهوم توسعه مستمر است. سازمانکردن سازمان المللیین. بکندیصادرات عمل م

 . شوندیم لمللیاینمحصوالتشان، ب یاتچرخه ح

ها معموال شروع به صادرات سازمان ینان،عدم اطم یطو اجتناب از شرا یخارج یبا توجه به نداشتن اطالعات در مورد کشورها

 میصادرکننده قرار گرفته است. سپس به صادرات مستق یکه واسطه در بازار داخل ییجا کنند،یکم م یسکبا ر یرمستقیمغ

صادرات گرا  هایکردن سازمان المللیینقرار دارد. درجه ب یواسطه در بازار هدف خارج باریناول یکه در آن برا آورندیروم

عملکرد صادرات، نسبت حجم  یاسصادرات باشد. مق هاییتعملکرد صادرات و دامنه فعال یاسشامل مق ید)صادرات محور( با

است که شرکت  ییو کشورها یاییجغراف یهات، دامنه مکانصادرا هاییتدامنه فعال کهیصادرات به کل عملکردها است، درحال

 . کندیدر آن کار م

 یندفرآ یقر. از طگیردیمنشا م یزن هایطمح یچیدگیبلکه از پ ی،داخل هاییاستراتژ ییرتنها از تغسازمان نه یککردن  یمللالینب

 هاییتمنجر به مز یجهو در نت بخشندیرا بهبود م بییاو بازار یریتمد هاییتها و صالحها، مهارتکردن، سازمان المللیینب

زمان . لذا به ساکندیم یدرا در عملکرد صادراتش تشد ساختار سازمانی یرکردن سازمان، تاث یللالمین. درجه بشودیم یرقابت

 شرایط اساس رب هابنگاه از گروه هر براى بطوریکه بپردازد سازىالمللى بین مختلف مراحل در شرکتها تفکیک به شود:پیشنهاد می

 .شود اجرا و تدوین گروه همان مقتضیات با متناسب و دقیق هاى برنامه آنها
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 سمت بازاریابی بین الملل. چاپ اول. تهران: انتشارات، 1951 ،بابایی زکیلیکی، محمد علی .1

 64/6 درجه بین المللی شدن عملکرد صادرات
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