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 بدا  همگدا   توانندد می كه است كشورهایی آن از جهانی بازارهاي و بوده تكنولوژیك – علمی پرشتاب تحوال 

 (9 ،1831 شمشيري،. )بپردازند بازار مدیریت به تكنولوژیكی دستاوردهاي و علمی هايیافته

 و بدازار  مطالعده  و تحقيد   شدده،  جهانی بازارهاي در خارجی بازرگانی مدیریت حياتی و اساسی مبانی از یكی

 در حضدور  و شددن  المللدی  بين روشهاي از یكی عنوان به صادرا . است هوشمندانه استراتژي اتخاذ همچنين

 بيشدتر  كپدارگگی ی سدوي  بده  كدار  و كسب محيط روندحركت به توجه با و باشد می مطرح جهانی هاي صحنه

. باشدد  مدی  حيداتی  اي منطقده  و جهدانی   بازارهداي  در حضدور  ، شددن  جهانی و قوانين سازي آزاد و كشورها

 و تنهدا  صادرا  هرگند. دارد وجود اقتصادي رشد و صادرا  بين مستقيمی رابطه كه است داده نشان تحقيقا 

 در و باشدد  می نياز مورد منابع دید از ها روش ترین ساده و ترین ریسك كم از كیی ولی باشد نمی راه بهترین

 صدادرا    تقویدت  بده  كشدور  گيري سمت باشدو می بازار توسعه استراتژي سازي پياده روشهاي از یكی واقع

.  بدرد  مدی  بداال  را موضوع این اهميت پرداختها تراز كردن متعادل و سياسی-اقتصادي توانمندي بردن باال جهت

 و مناسدب   سياسدتگذاري  آنها از یكی كه دارد زیرساختهایی به نياز مدیریتی دیگر فرایندهاي همچون صادرا 

 .باشد می هدفمند

 متوسط و كوگك شركتهاي صادراتی قصد بر كه بودیم عواملی بندي اولویت و شناسایی دنبال به تحقي  این در

 .دارند اثر

 ریسك سازمانی، آمادگی ، رقابتی مزیتمتغيرهاي مستقل اصلی را مبتنی بر تحقيقا  انجا  شده مطرح كردیم :  

 .شده درک

 بدراي  و دیدم  دا قدرار  بررسی مورد متوسط و كوگك شركتهاي صادراتی قصد بر را عوامل این كنندگی تعيين و

 تنهدا  ، پرسشدنامه  طری  از عا  اطال آوري جمع و گيري نمونه از پس و نمودیم تعریف را خاصی جامعه اجرا
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 بدازار  در فعاليدت  شدده  ادارک ریسدك  متغيدر  آن و داشت همبستگی صادراتی قصد متغير با واملع این از یكی

 .بود خارجی

 

 . متوسط و کوچک ،سازمانهای رقابتی مزیت ، صادراتی قصد ، صادرات: کلیدی های واژه

 

 :مقدمه

 شكل نفت قيمت نوسانا  مبناي بر مرد  زندگی سال، ساليان و بوده نفت به وابسته دهه گند براي ایران اقتصاد

 نتيجده  در و طبيعدی  مندابع  هزینده  كداهش  و عرضده  افزایش باعث جدید فناوري درازمد ، در اما است، گرفته

 فدروش  بدر  صرف تكيه از اقتصادي ساختار تغيير بنابراین،. شد خواهد نفت نظير اوليه محصوال  قيمت كاهش

 كشورهایی براي خدما  صادرا  و شده ساخته كاالهاي صادرا  افزایش و شده ساخته كاالهاي به اوليه مواد

 قابليدت  بایدد  توسدعه  حدال  در كشورهاي اوليه، مواد غير صادرا  تحق  براي. است ضروري بسيار ایران مانند

 خدود  ملدی  رقابدت  قددر   ارتقداي  روي و بياورندد  وجود به خود داخلی صنایع در را جهانی صحنه در رقابت

 (36 – 38: 1833 رهنورد،) كنند ریزيبرنامه

   هرگندد .هسدتند  ایران اقتصاد براي زیادي اهميت داراي هم متوسط و كوگك شركتهاي صادرا  مبحث جداي 

 و كوگدك  شدركتهاي    كده  گفدت  تدوان  نمی رو این از باشند می اقتضائی نوعی به واقع در اقتصاد ساختارهاي

 سهم متوسط و كوگك شركتهاي  ا  داده انجا  كه مطالعاتی اساس بر و هستند كار و كسب مدل بهترین متوسط

 كوگدك  شركتهاي  سهم مثال طور به. اند كرده ایفا متفاو  اقتصادي ساختارهاي با كشورها توسعه در متفاوتی

 توسدط  آمریكدا  در توليددي  كاالهداي  صدادرا   كل %31)باشد می متفاو  آمریكا و آلمان اقتصاد در متوسط و

 شدركتهاي  مددیون  را خود اقتصادي رشد آلمان كه صورتی در.( است شده انجا  بزرگ و  مليتی گند شركتهاي
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  ایدران  در ولدی . (pasternak,17)(اسدت  كدرده  پيروي آمریكا عكس بر مدلی از و داند می متوسط و كوگك

 و اشدتغال  از توجهی قابل سهم متوسط و كوگك شركتهاي  كه است شده طراحی اي گونه به اقتصادي ساختار

 و كوگدك  شدركتهاي   بدراي  سياستگذاري گند هر بنابراین. اند داده اختصاص خود به را اقتصادي گذاري تاثير

 اقتصاد در  كارها و كسب این توجه قابل سهم علت به ایران مورد در ولی دارد اهميت اقتصادها تما  در متوسط

 .ابدی می افزایش طرح این اهميت

 وجدود  صادرا  روش خصوصيا  و شركتها این هاي ویژگی بين تناسب  نوعی به ابعاد این گرقتن نظر در با  

 نيازمندد  و دارد زیدادي  اهميدت  متوسدط  و كوگدك  شركتهاي  مناسب روش عنوان به صادرا  واقع در و دارد

 ایدن  و باشدد  مدی  شدن المللی بين روشهاي ترین هزینه كم جزئ صادرا  مثال طور به ،باشد می دقي  مطالعه

 ایدن  بده  تحقيد   ایدن  در كده . دارد زیادي همخوانی متوسط و كوگك شركتهاي كم مالی هاي توانایی با ویژگی

 .است شده توجه مسئله

 

 

 

 

 :موضوع ادبیات خالصه

  است شده استفاده مدل دو از تحقي  این در

 یدك  بدين  ارتباط كه دهد می نشان مدل این  واقع در.  باشد می آجزن رفتاري ،مدل استناد مورد مدل اولين(  1

  هایشدان  نگرش و باورها و افراد ادراكا  دیگر طرفی از و دارد وجود طرف یك از رفتار آن انجا  قصد با رفتار
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 افراد ادراكا  و رفتار قصد مفهو  مدل این وافع در. باشند می خاص رفتاري انجا  براي افراد قصد كننده تعيين

 :باشد می زیر صور  به مدل این كه. مينماید توجيه را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. كندد  مدی  كمدك  اول مدل بر مبتنی و خاص صور  به صادراتی رفتار بررسی در ما به واقع در مدل دومين( 6

 ادراک ریسدك  و سدازمانی  آمادگی ، رقابتی مزیت عوامل واقع در باشد می پاسترناک مقاله بر مبتنی كه مدل این

 :باشد می زیر صور  به مدل این خالصه صور  به و.  ميداند صادراتی قصد كننده تعيين را شده

 

 به نسبت نگرش

 رفتار

Attitude toward the 

behavior 

 

 رفتاري باورهاي

Behavioral beliefs 

 

  كنرتيل باورهاي

Beliefs 

 رفتاري كنرتل

  شده ادراك

Perceived behavioral 

Control 

 ( نيت) قصد

Intention 

   دانش

Knowledge 

 رفتار

Behavior 

 

  واقعي رفتاري كنرتل

Actual behavioral 

  Control 

 

  ذهين هنجارهاي

Subjective norms 

 

 باورهاي

  هنجاري

normative beliefs 

 

صادراتي قصد  
  سازماني آمادگي

 توسط شده ادارك رقابيت مزيت

   مديران
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 اسداس  بدر  دانسدتيم  الز  صدادراتی  قصدد  روي بدر  تحقيد   اهميدت  آن تبع به و صادرا  جایگاه درک از پس 

 .نمایم بنديدسته را حيطه این ادبيا  آمد بدست مقامال  روي بر كه ايكتابخانه مطالعاتی

 از گندد  هدر  كده  شدوند  می تقسيم كلی دسته 4 به داد تشخيص توان می صادراتی رفتار مورد در كه هاي دسته

 دارندد  تفاتهدائی  ماهيتاً اهداف و تحقيقاتی گهارگوب لحاظ از ولی هستند ارتباط در یكدیگر با محتوائی لحاظ

 .  دهم می  توضيح ا یافته كه مرتبط مقاال  با همراه را كدا  هر ادامه در كه

 . اند كرده تحقي  آنها موفقيت و صادراتی عملكرد دهنده توضيح عوامل روي بر كه تحقيقاتی (1

 مربدوط  تحقيقا  این از اي دسته و دهند می قرار مطالعه مورد را شدن المللی بين فرآیند كه تحقيقاتی (2

 . گردند می صادراتی رفتار انجا  هاي انگيزاننده دنبال به و باشند می صادرا  از قبل رفتارهاي به

 مختلدف  هداي  پدیدده  اثدرا   و دارند اعتقاد صادرا  بودن اي مرحله و بودن تدریجی به كه تحقيقاتی (3

 بين در سازمان هاي دهنده حركت عنوان به را دولت نقش و مدیریتی عوامل ، یادگيري منحنی همچون

 (است شده نوشته رابطه این در مقاله 6. )كنند می بررسی مراحل این
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 را مواندع  و هستند صادرا  به تصميم براي اصلی هاي محدودیت یافتن دنبال به واقع در كه تحقيقاتی (4

 . كنند می بندي دسته و شناسائی

 

 از سپس.   شد مشخص پرسشنامه طراحی جهت متغير هر هاي ،شاخصه موضوع ادبيا  تحقيقا  انجا  از پس

 تحليدل  مدورد  زیدر  فرضديه  سه و.آمد بدست نمونه از نياز مورد اطالعا  ، حضوري مراجعه و پرسشنامه طری 

 :گرفت قرار

 

 .دارد وجود صادراتی قصد و سازمانی آمادگی ميان داري معنی ارتباط(1

 .دارد وجود صادراتی قصد و شده ادراک ریسك ميان داري معنی ارتباط( 6

 .دارد وجود صادراتی قصد و رقابتی مزیت ميان داري معنی ارتباط( 8

 بدين  دار معندی  رابطده  وجدود  مدا  هاي داده  و گرفت قرار گيري اندازه مورد متغيرها همبستگی افزار نر  توسط

 .بنمایند تایيد توانستند را صادراتی قصد و شده ادراک ریسك

 صدادراتی  قصد تعيين در شده ادراک ریسك متغير وزن بررسی به گندگانه رگرسيون روش توسط آن از پس و 

 صدادراتی  قصد یعنی وابسته متغير با شده ادراک ریسك متغير ميان دار معنی ارتباط تنها كه آنجا از شد پرداخته

 وابسدته  متغيدر  و( شدده  ادراک ریسدك ) مستقل متغير یك با را رگرسيون تحليل و تجزیه بنابراین داشت، وجود

 : است آمده ذیل در آن از حاصل نتایج كه دادیم انجا ( صادراتی قصد)
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 ضرایب این به مربوط آزمونهاي و رگرسيونی ضرایب شامل رگرسيون تحليل از حاصل نتایج جدول

 متغير مستقل

ضدددددددددددرایب 

 رگرسيونی

 عدد معنی داري آماره تی

 001/0 313/8 331/1 مقدار ثابت

ریسدددددك ادراک 

 شده

401/0 113/8 008/0 

 

 ریسدك  بده  مربدوط  رگرسيونی ضریب همراه به رگرسيون معادله در ثابت عدد به مربوط مقدار فوق جدول در

 بدا  ثابدت  مقدار و رگرسيون ضریب تساوي فرض اینكه عالوه به. است آمده مستقل متغير عنوان به شده ادراک

 شده ادراک ریسك و ثابت مقدار به مربوط داري معنی عدد كه آنجا از. است گرفته قرار آزمون مورد صفر مقدار

 مدی  رد صدفر  مقددار  با آنها از یك هر تساوي بر مبنی صفر فرض بنابراین باشد می كمتر 01/0 خطاي سطح از

 معادلده  نهایدت  در. گردندد  خدارج  رگرسيون معادله از مقادیر این كه نيست نيازي كه معناست بدان این و شود

 :آمد بدست ذیل صور  به آمده دست به رگرسيون

401/0 صادراتی قصد=  331/1+ شده ادراک ریسك  
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 : گیری نتیجه

 :شودمی پيشنهاد زیر موارد مبحث، این نظري مبانی بر تكيه با همچنين و تحقي  این هايیافته به توجه با

 شدركتهاي  بنددي  دسدته  جهدت  تحقي  این نتایج از خاص صنایعی در نوعی به ایران تجار  توسعه سازمان( 1

 به و. دهد انجا  را حمایتی و تشویقی منابع تخصيص معيارها این اساس بر سپس و كند استفاده خاص صنایعی

 .برسد تر هوشمندانه هایی الگو به نوعی

 شدركتهاي  روي بر صادرا  درگير اداري و اي بيمه و بانكی و مالياتی نهادهاي بين هماهنگی نوعی ایجاد با( 6

 .دهند قرار بررسی مورد شده كنترل صورتی به را آن نتایج و نمایند تمركز  باال پتانسيل داراي

 طور به.  شود انجا  رقابتی مزیت وجود در ادراک جهت در تالش رقابتی مزیت شاخصهاي گرفتن نظر در با( 8

  مثال

 هداي  سدازي  توانمندد  جهت در را محيط نوعی به تجاري شده كنترل هاي سازي آزاد و رقابتی محيط تقویت-

 .كند می آماده الز 

 .دارد ادراكی رقابتی مزیت ایجاد به زیادي كمك فنی و تكنولوژیكی هاي كمك-
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 رقدابتی  مزیدت  كسب براي صنعت هدایت در  كيفيت به آگاه و حساس مشتریان ایجاد و مشتریان كردن آگاه -

 .است گذار اثر

 تحقيد   ایدن  بدر  مبتنی سياستهاي كردن بخش اثر در نوعی به صنایع از كردن حمایت اي شبكه و اي زنجيره -

 .است موثر

 انجدا   سازمانی آمادگی وجود در ادراک ایجاد جهت در تالش سازمانی آمادگی شاخصهاي گرفتن نظر در با( 4

 .شود

 .شود تقویت صادراتی مختلف هاي انگيزه  - 

 مدی  كدار  این كه.ببرند باال را سازمانها مدیریت دانش و ادراكا  خاص هایی برنامه با گر حمایت سازمانهاي- 

 .شود انجا  كارشناسان دادن قرار اختيار در و سمينارها و آموزشی هاي دوره توسط تواند

 .شود  هدف بازارهاي ورود مانع حذف و سازي آماده در سعی خارجی هاي نامه تفاهم عقد با - 

 .شود صادرا  داخلی موانع حذف در سعی صادرا  در درگير مختلف نهادهاي با هماهنگی با  - 

 را صدادرا   ریسدك  از ادراک مختلدف  حمایتهداي  و دادن آگاهی و سازي فرهنگ با گر حمایت سازمانهاي( 1

 .دهند كاهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 نتدایج  و موضدوع  ادبيدا   هداي  یافتده  بدين  كه بود تعارضی شد حاصل تحقي  این از كه اي نتيجه مهمترین( 3

 كه تحقيقاتی و موضوع ادبيا  مطالعه از پس  ، نمایم ارایه بيشتري توضيح دانم می الز  كه آمد دست به تحقي 

 شددیدي  همبسدتگی  وجدود  انتظار خودمان منطقی ادراكا  و بود شده انجا  صنعتی غرب كشورهاي در عمدتا

 رابطده  فقط و نشد اینگونه تعجب كمال با ولی داشتيم، صادراتی قصد با را سازمانی امائگی و رقابتی مزیت بين

 متفداو   هداي  بسدتر  بده  اشاره واقع در مسئله این. شد تایيد صادراتی قصد و شده ادراک ریسك بين دار معنی

 كه داد نشان تحقي  این نتيجه واقع در دارد، نياز را شده بومی دانش همانا كه دارد ما جامعه اقتصادي و فرهنگی

 بداز  ، دارندد  رقابتی مزیت حتی یا و دارند سازمانی آمادگی كه مواقعی در حتی غلط سياستهاي علت به شركتها

 كدافی  خود توليد براي صحيح نا هاي حمایت علت به را داخلی بازار واقع در و ندارند، صادرا  به تمایلی هم

 نده  ولدی  دارد حمایت به نياز توليد واقع در ، دارد صنایع از دولت حمایت نوع ههميت از نشان این و دانند می

 .حمایتی هر

 در حضدور  از تدرس  و ثبداتی  بدی  ندوعی  وجدود  ، نمایيم ارائه دانيم می الز  زمينه همين در كه دیگر اي نكته  

 به شركتها وقتی و باشد می صادرا  توجيه كننده تعيين ارز نرخ مثال طور به ، باشد می المللی بين هاي صحنه

 واقدع  در اینجا در كه.  كنند می اجتناب صادراتی بازار از ، رسند می اقتصادي سياستهاي از  اطمينان عد  نوعی

 دولت است الز  بنابراین است كرده ایجاد گریذي صادرا  فرهنگ نوعی ، تجاري و اقتصادي اشتباه سياستهاي

 .بردارد گا  هم سازي فرهنگ راستاي در خود هاي حمایت نوع اصالح كنهر در
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