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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر تعدیلگری انطباق با

جمعآوری دادههای اولیه پرسشنامه پنج گزینهای لیکرت بوده و برای

استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع درک شده صادراتی و

گردآوری دادههای ثانویه از روش کتابخانهای و از روش اعتبار محتوا و

عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه))

اعتبار صوری برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است .پایایی نیز با

است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-

استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با  0/91است .برای

پیمایشی است و جامعه آماری آن ،شامل کلیهی مدیران و افرادی است

آزمون فرضیات تحقیق از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار

که در عرصه صادرات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) ،که در بیش از

 Smartplsاستفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که تعهد

ده واحد صادرات فعال هستند ،تعداد جامعه آماری مورد نظر نامعلوم

صادرات و تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنیداری

و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعلوم کوکران

دارند ،تعهد صادرات ،تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده

 384نفر به روش غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شده است .در پژوهش

تأثیر مثبت معنیداری دارند ،موانع صادراتی درک شده و انطباق با

حاضر برای گردآوری دادههای اولیه از روش میدانی استفاده شده و ابزار

استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت
معنیداری دارند.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

آن در افزایش تولید ملی و در نهایت درآمد سرانه محسوستر

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور

میشود .بهدلیل وجود عوامل درونی و بیرونی مؤثر ،هنوز

داشته و از اینرو سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی متعددی

صادرات ایران نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا

در ایران با استفاده از انواع برنامههای تشویق صادرات اقدام

نماید .بنابراین شناخت دالیل موفقیتهای سایر کشورها در

به حمایت از فعالیتهای صادراتی شرکتها میکنند.

امر صادرات و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد

هدف این برنامهها بهبود عملکرد صادراتی شرکتها یا

و توسعه بازرگانی خارجی کشور یک ضرورت است [.]3

تحریک آنها برای شروع و ادامه فعالیتهای صادراتی

شرکتهای صادراتی ایرانی در صنایع مختلف از جمله

است .در دنیای سراسر رقابت امروز موفقیت هر ملت در گرو

صنعت موادغذایی در سطح بینالمللی توفیق چندانی

درک و شناخت از امکانات موجود و بهرهگیری بهینه از آنها

ندارند .زیرا از یک طرف با وجود اینکه محصوالت صنعت

بهمنظور رشد و توسعه بیشتر در همه ابعاد و زمینههاست و

موادغذایی در ایران از کیفیت قابل قبولی برخوردارند ولی

این امر مهم در کشور ما ایران نیز که سالیان دراز است تکیه بر

موفقیتهایی در سطح بینالمللی کسب نمیکنند .این

درآمدهای کشور داشته بسیار ضروری و حیاتی بهنظر میرسد

مسأله میتواند ناشی از دالیل عمدهای باشد .ازجمله

[ .]1جامعهای که میخواهد بر پای خویش بایستد و استقالل

عدم توجه به عامل نوآوری در تولید محصوالت صادراتی

خود را در جهان امروز حفظ کند ،نیاز به درآمد از منابع و

و همچنین عدم توجه به قابلیتهای کسب و کار مانند:

امکانات دیگری دارد که باید شناخته شوند و بهمنظور رشد

قابلیتهای یادگیری سازمانی ،قابلیتهای ارتباطی و

و توسعه آنها برنامهریزی و سرمایهگذاری و اقدامات مؤثری

قابلیتهای کیفیتی .نقاط ضعفی که در صادرات صنایع

را انجام دهند و از درآمد ناشی از این محصوالت که زاییده

غذایی ایران به چشم میخورد صادرات بیثبات و پرنوسان

خالقیتهای فردی و اجتماعی است استفاده نماید .این

میباشد و صادرات در حد مورد انتظار نمیباشد که از جمله

امر در درجه اول به تحقیق در مورد شناخت منابع ،موانع

دالیل آن فقدان امنیت سرمایهگذاری ،ضعف شدید در

درک شده و امکانات و در درجه دوم به برنامهریزی در به

مدیریت صنعتی کشور ،بستهبندی نامناسب ،وجود شرایط

انجام رساندن این برنامهها نیاز دارد .از طرفی در حالی که

تورمی ،ثبات نرخ ارز ،فقدان برنامهریزی جهت ورود به بازارهای

صادرات ،عملکرد شرکت از جمله حجم فروش ،سهام بازار،

خارجی ،باال بودن قیمت تمام شده صنایع غذایی به دلیل

سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود میبخشد روی سطوحی

افزایش قیمت محصوالت کشاورزی است و همچنین عدم

از استخدام ،درآمدهای ارزی ،توسعه صنعتی و رفاه ملی

شناخت صادرکنندگان از سالیق مشتریان و کاهش کیفیت

هم بهطور مثبت تأثیر میگذارد .با توسعه جهانی شدن و

محمولههای صادراتی نیز میتواند از دیگر علل از دست دادن

ادغام اقتصادی در میان کشورها ،صادرات یکی از مهمترین

برخی بازارهای هدف یا کاهش سهم در آنها باشد .همچنین با

استراتژیهای بینالمللی کردن شرکتها و اقتصادها

وجود اینکه موادغذایی تولیدی در ایران در گروههای مختلف

میباشد .مدیران شرکتها برای رقابت در بازارهای داخلی

(میوه و سبزیجات ،لبنیات ،شیرینی و شکالت ،نوشیدنیها،

و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و

قند و شکر ،کمپوت و کنسرو و )....از استانداردهای

نتیجه آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند [.]2

قابل قبول برخوردار میباشد ولی صادرات در حد انتظار

با توجه به تحوالت عظیم اقتصادی و گسترش صادرات،

نیست .با توجه به اهمیت انطباق با استانداردهای وارداتی

جایگاه ویژه صادرات در تصمیمگیریها و مشارکت فعاالنه

کشورهای دیگر عملکرد صادراتی شرکتها را بهبود داده و
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در نهایت احتمال موفقیت شرکتها در بازارهای خارجی

محصول ،افزایش کیفی کاالها و خدمات و افزایش میزان

را بهبود میدهند .شناخت کارخانه از سودمندی برنامهها

صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی دارد .در نهایت اینکه

نیز بهعنوان ابزاری برای سنجش تأثیر این برنامهها استفاده

پایه و اساس توسعه ،ترویج و رونق بخش بازرگانی با اجرای

میشود .رویکرد به برنامههای دولتی ،شناخت و آ گاهی از

سیاستهای مناسب آزادسازی اقتصادی که جز با توسعه

سودمندی و کمککنندگی این برنامهها اطالعات ارزشمندی

و گسترش بخش خصوصی مهیا نمیشود ،میباشد .برای

فراهم میسازد ،اما نمیتواند بهعنوان مطالعه تأثیر تلقی شود.

تحرک بیشتر اقتصادی الزم است در ابتدا به گسترش و

کارخانجات ممکن است ردهبندی باالیی از برنامهها را

توسعه بخش خصوصی و سپس به رونق و تحرک اتاقهای

داشته باشند که در حقیقت بر موقعیت صادراتیشان تأثیر

بازرگانی توجه شود .از سوی دیگر اجرای سیاستهای

چندانی ندارد .برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی

اقتصادی موفق نیاز به بررسی جامع و دقیق تمامیجنبههای

کشورهای دیگر بر سابقه عملکرد نیز تأثیرگذار است .عالوه بر

تئوریک و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی مؤثر در

این ،برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای

ی بهدست
رونق و پیشرفت اقتصادی و بررسی نتایج علم 

دیگر که آموزش اطالعات و هدایت صادرات را در بر دارند بر

آمده دارد .از دیدگاه اقتصادی ،صادرات عبارت است از

قابلیتهای بازاریابی یا صادراتی خاص نیز مؤثرند .برنامههای

بخشی از تولیدات داخلی که به سایر کشورها صادر میشود

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر میتواند

و از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است که نسبت

گسترش صادرات را تقویت کرده و شرکتها را در انتخاب

به تغییرات بهرهوری حساسیت زیادی نشان میدهد.

استراتژیهای مناسب راهنمایی کرده و طرحهای صادراتی

بهعبارت دیگر ،صادرات ،ارتباط و کار کردن با بازارهای

ایجاد نماید .عالوه بر این ،گسترش بازار خاص بایستی با

حرفهای و حرفههای بازار در آن سوی مرز و نقطه آغاز ارتباط

سطوح خاص مشارکت متناسب باشد .کارخانههای کوچک

برقرار کردن با دیگران است [.]4
چنانچه صادرات در اقتصاد کشوری شکل بگیرد نتایج

ممکن است برای ورود به بازار پر سود ترغیب شوند در حالیکه

زیر را در پی دارد:

کارخانههایی با صادرات بزرگتر ممکن است .برای دستیابی

طبیعی است که میتوان ظرفیتهای بدون استفاده را

بازارهای جدید ترغیب شوند .با توجه به مطالب بیان شده

بهکار گرفت.

در این پژوهش ،محقق بهدنبال یافتن پاسخ این سؤال است

دسترسی مصرفکنندگان به محصوالت ارزانتر بیشتر

که آیا انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع

میشود و به تبع آن رفاه آنها افزایش مییابد.

درک شده صادراتی و عملکرد صادرات شرکت صنایع شیر

این استراتژی موجب هدایت اقتصاد در جهت تولید

ایران (پگاه) تأثیر معنیداری دارد؟

و فروش محصوالتی میشود که کشور در تولید آنها دارای

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مزیت نسبی است [.]5

الف :مبانی نظری

برای اینکه تولیدات ملی هر کشور ،بتواند در عرصههای

صادرات

بینالمللی با کاالهای سایر کشورها رقابت کند ،الزم است

انجام فعالیتهای گسترده بخشهای خصوصی در

در زمینه ارتقای کیفیت کاالها ،بستهبندی مناسب ،کاهش

زمینههای مختلف اقتصادی در کشور نیاز به گسترش

قیمت تمام شده در مقایسه با کاالهای مشابه در بازارهای

رقابت سالم ،کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده

جهانی و بازاریابی بینالمللی اقدامات مهمیصورت گیرد.
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حذف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و

صادراتی جلوگیری بهعمل میآورد انجام شده است.

واسطهای وارداتی مورد استفاده در تولید کاالهای صادراتی،

بهمنظور درک اینکه چرا و چگونه شرکتها در صادرات

معافیت پرداخت عوارض و مالیات برای کاالهای صادراتی

درگیر میشوند ،درک اینکه چگونه موانع یا مشکالت از

و معافیت از اخذ گواهیهای مختلف برای صادرات،

فرایند صادرات ممانعت میکنند الزم است [.]7

اقداماتی در جهت کاهش قیمت تمام شده ،خلق مزیت

بسیاری از عوامل ساختاری ،رویهای ،عملیاتی ،رفتاری

نسبی ،کاهش تشریفات اداری و تقویت انگیزهها برای

و ...هستند که باعث میگردد تولیدکنندهها در اقدام به امر

جهش صادرات غیرنفتی از جمله فعالیتهایی است که

صادرات ،توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان

عالوه بر افزایش سهم ایران در تجارت جهانی ،زمینههای

بمانند .برخی موانع صادراتی شرکتها ریشه داخلی داشته

رقابت در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد .افزایش

در حالی که برخی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط

توان رقابت کاالهای صادراتی در بازارهای بینالمللی و

خارجی شرکت هستند .از طرف دیگر میتوان موانع را از

استفاده از مزیتهای نسبی جدید در جهش صادرات

نظر ذهنی ،عینی بودن نیز تقسیم کرد .در این صورت چهار

غیرنفتی ضروری است .تقویت بنیه رقابت تولید داخلی در

دسته موانع داخلی عینی ،داخلی ذهنی ،خارجی عینی،

بازارهای جهانی مستلزم توجه به چند نکته است .ارتقای

خارجی ذهنی وجود خواهد داشت .اما نه تنها ماهیت

کیفیت کاالها متناسب و مطابق با استانداردهای قابل

این موانع بلکه فراوانی ،اهمیت و شدت و ضعف آنها در

قبول جهانی ،بستهبندی مناسب ،شکیل و مشتریپسند،

هر کدام از مراحل مربوط به فعالیتهای صادراتی شرکت

کاهش قیمت تمام شده و همسانی با قیمت کاالهای مشابه

میتواند متفاوت باشد .حل موانع صادراتی برای شرکتها

در بازارهای بینالمللی و مدیریت بازار (بازاریابی) از نکات

در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است،

مهم است که برای بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و

زیرا اگر شرکتها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع

ایجاد مزیتهای نسبی جدید جهت رقابتپذیری کاالهای

بهصورت مناسب واکنش نشان دهند ،برای همیشه

تولیدی ضرورت دارد .با این حال فقدان یک استراتژی

فعالیتهای صادراتی را کنار خواهند گذاشت .البته

صنعتی که بتوان با توجه به امکانات موجود برنامههای

شرکتهای مختلف در یک مرحله واحد ممکن است موانع

توسعه را بر آن اساس استوار ساخت موجبات انحراف از

متفاوتی را مقابل خود متصور شوند .میتوان گفت دانش

اهداف کلی رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود

اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیتهای صادراتی

سطح زندگی مردم را فراهم میآورد [.]6

و نیز فقدان منابع مالی الزم برای بررسی بازارهای خارجی از
مهمترین عوامل بازدارنده صادرات است [.]8
مورگان و کاتسیکیز ( ،)2014اظهار داشتند که تمایز

موانع صادراتی

اگر چه عوامل مختلفی از جمله توسعه محصول رقابتی،

واضحی بین موانع و موانع صادراتی وجود دارد .موانع

مشوقهای ترفیع صادراتی و فرصتهای رشد جذاب

صادراتی به عواملی اشاره دارد که از درگیر شدن شرکتهای

شرکتها را به درگیر شدن در امر صادرات تشویق میکنند،

غیر صادراتی در امر صادرات جلوگیری میکنند ،در حالی

سایر عوامل ممکن است شرکتها را از انجام فعالیتهای

که موانع صادراتی به موانعی مربوط میشود که شرکتهای

صادراتی دلسرد کنند .تحقیقات تجربی گستردهای جهت

درگیر فعالیتهای صادراتی با آن مواجه میشوند .در ادامه

شناسایی عواملی که از شروع ،توسعه و حفظ فعالیتهای

به بررسی موانع صادراتی خواهیم پرداخت.
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موانع صادراتی شامل همه عواملی است که میتواند

است که این بعد را نشان میدهد .سومین بعد قابلیت

بهطور منفی در بینالمللی شدن یک شرکت اثرگذار باشند.

انطباق است ،به این معنی که چطور کسب و کار به

اینکه آیا این عوامل واقعی یا درک شدهاند میتوانند بهطور

تغییرات شرایط و فرصتهای محیط پاسخ میدهد [.]13

تجربی تعیین شوند [ .]9شرکتهایی که درباره ورود به

مطالعه عملکرد صادراتی به دهه  1960برمیگردد.

بازارهای خارجی تصمیم میگیرند ،باید عوامل بازدارنده

توکی( )1964برای اولین بار عواملی مرتبط با موفقیت در

خاص را بهمنظور برنامهریزی استراتژی ورودشان و برنامههای

صادرات را شناسایی نمود .از آن زمان مطالعات زیادی

بازاریابی بینالمللی در نظر بگیرند [ .]10هنگامیکه تصمیم

ارتباطات متقابل مؤلفههای عملکرد صادراتی بنگاه را مورد

مذکور بر اساس موقعیت درک شدهای که شرکت با آن مواجه

بررسی قرار دادهاند .مرور ادبیات بازاریابی صادراتی نشان

شده است گرفته میشود ،تفاوتی ندارد که آیا موانع صادراتی

میدهد که مطالعات عملکرد صادراتی بر دو قسم عمده قابل

واقعی هستند یا ذهنیاند [ .]9هر چند که ،انطباق رویکردی

تقسیماند :صادرکنندگان و غیرصادرکنندگان ،یک گروه از

منسجم و استراتژیکی در صادرات الزامآور است تا دانش

مطالعات به مطالعه رفتار صادرکنندگان و غیرصادرکنندگان

تجربی درباره موانع بازار صادراتی را بهطور کارا توسعه دهد.

میپردازند .بهطور کلی هدف این تحقیقات تعیین

کاتسیکیز و همکاران ( ،)2014اثر منفی موانع صادراتی را بر

متغیرهایی است که فعالیتهای صادراتی را شبیهسازی

عملکرد صادرتی نشان دادند و کمبود اطالعات و ارتباطات

میکنند .سنجههای متداول در این مطالعات ،دستهبندی

مربوط به بازارهای صادراتی را مورد تأ کید قرار دادند [.]11

صادرکنندگان و غیرصادرکنندگان بر اساس تمایل به
صادرات ،درگیر بودن در صادرات و شدت صادرات است.

عملکرد صادراتی

گروه دوم شامل مطالعاتی هستند که بر دستیابی صادرکنندگان

عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه

به اهداف مالی و راهبردی متمرکز هستند .متداولترین

(شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات

سنجههای مالی عملکرد عبارتند از :سطح فروش صادراتی،

یک محصول از طریق طرحریزی و اجرای راهبردهای

شدت صادرات و سودآوری صادرات .محققان در سالهای

بازاریابی صادراتی محقق میشود [ .]12همچنین ،عملکرد

اخیر بر دستیابی به اهداف راهبردی مانند سهم بازار ،جایگاه

صادراتى دارای ابعاد گوناگونی است که یک شاخص

رقابتی و  ...نیز تأ کید کردهاند [.]14

یا یک عامل نمیتواند آن را توضیح دهد .واکر و روکرت
( ،]13[ )2015بیان نمودند که ارتباط و اهمیت ابعاد عملکرد

استانداردهای صادراتی

در میان ذینفعان مختلف (سرمایهگذاران ،کارمندان،

بر حسب اینکه خریدار و فروشنده از یک ملیت یا از دو

مشتریان) متفاوت است و به اینکه تمرکز بر کوتاهمدت

ملیت مختلف باشند ،داد و ستد کاال بین آنها خرید و فروش

یا بلندمدت باشد بستگی دارد .محققین سه بعد اصلی

داخلی و یا صادرات و واردات تعریف میگردد که هر یک از

از عملکرد را برجسته نمودهاند .اول اثربخشی در زمینه

این دو معامله تابع استانداردهای خاص خود میباشند.

محصول و برنامههای بنگاه در قبال رقبا است .نشانگرهایی

این استانداردها به سه دسته استانداردهای ملی ،منطقهای

از قبیل رشد فروش میتواند اثربخشی را نشان دهد .دومین

و بینالمللی تقسیم میگردند.

بعد کارایی است که بر خروجیهای کسب و کار نسبت

استاندارد ملی ،استانداردی است که با بهره گرفتن از نتایج

به ورودیهای آن متمرکز است .سودآوری شاخص اصلی

حاصل از علوم و فنون و نظر کارشناسان ،دستاندرکاران و
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مسئوالن مربوطه در سطح یک کشور توسط مؤسسه استاندارد

صادرات و واردات بیرویه و بدون کنترل مشکالت

آن کشور تعیین ،تدوین و منتشر میگردد .برای مشخص شدن

زیادی را بههمراه دارد .اگر بر امر صادرات نظارت کافی صورت

استاندارد ملی یک کشور مواردی از قبیل شرایط اقتصادی،

نگیرد ،باعث خدشهدار شدن موقعیت کاالهای ایرانی در

جغرافیایی و امکانات موجود در نظر گرفته میشود .استاندارد

جهان شده و عدم نظارت بر واردات کاالها نیز موجب وارد

ملی حسب مورد در خصوص تولیدات ،آیینهای کار،

شدن کاالهای نامرغوب به کشور و متضرر شدن جامعه

خدمات و … مصداق مییابد .اهم اهداف مورد نظر در تهیه

(مردم) میگردد ،لذا وجود یک ارگان ناظر در زمینه صادرات و

و اجرای استانداردهای ملی عبارتند از :حفظ و ارتقاء سطح
ً
فناوری ،حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نهایتا تأمین

واردات امری اجتنابناپذیر بوده و این نظارت یکی از وظایف
مهم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

منافع ملی .شکی نیست که خریداران و فروشندگان مقیم

مطابق ماده  ۳فصل دوم قانون اصالح قوانین و مقررات

یک کشور باید از استانداردهای ملی آن کشور تبعیت نموده و

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال

مطابق آن عمل نمایند.

 ۱۳۷۱دو مأموریت مهم این مؤسسه عبارت است از  :الف)

استاندارد منطقهای ،استانداردی است که جهت تسهیل

کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و

مبادالت تجاری ،در منطقهای خاص ،متشکل از تعدادی

جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب بهمنظور فراهم نمودن

کشور همجوار یا گروهی از کشورهای دارای مبادالت بازرگانی

امکان رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای

مشترک تهیه ،منتشر و اعمال میشود ،مانند استانداردهای

بینالمللی؛ ب) کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول

اروپایی که برای کاالهای مورد مبادله در کشورهای عضو

استاندارد اجباری بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان و

اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد و عالمت اختصاری

تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوب

آن  CEاست CE .که مخفف Conformite Europeenne

خارجی .مؤسسه استاندارد ،اجرای این مأموریتها را به

به معنای انطباق با استانداردهای اروپایی است و نشان

ادارات کل استانها که گمرکات کشور در آنها واقع هستند

میدهد که کاالی مورد نظر با شرایط تعیین شده درباره

تفویض کرده است [.]14

ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و حمایت از مصرفکننده
انطباق دارد .اگر صادرکننده و واردکننده یک کاال مقیم دو

ب :پیشینه تحقیق

کشور در منطقهای خاص مثل اروپا باشند باید تابع همان

حسنقلیپور و همکاران ( ،)1396در پژوهشی با عنوان تأثیر

استاندارد منطقهای موردنظر باشند.

برنامههای تشویق صادرات بر عملکرد صادرات (مطالعه

استاندارد بینالمللی ،استانداردی است که با توجه به

موردی صنعت برق) پرداختند .نتایج تحلیل این دادهها نشان

شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت ،ایجاد آن توسط سازمانهای

میدهد که آ گاهی و استفاده از برنامههای تشویق صادرات

بینالمللی مربوطه از قبیل سازمان جهانی استاندارد ()ISO

در ایران بهطور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما

تهیه ،تصویب و منتشر میگردد .این نوع استانداردها همانگونه

بهطور غیرمسقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استراتژی صادراتی

که از نامشان پیداست در کلیه کشورهای جهان اعتبار دارند

شرکتها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنیدار دارد.

و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در

ناطق و نیا کان ( ،)1396در پژوهشی با عنوان بسترسازی

دو کشور مختلف میتوانند داد و ستد کاالی خود را به پشتوانه

توسعه صادرات با تأ کید بر محدودیتها ،محرکها و

استانداردهای بینالمللی انجام دهند [.]15

عملکرد صادراتی ،با کمک به برنامهریزی جامع توسعه
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صادرات ،کمکی هر چند اندک در زمینه دستیابی به

بیشترین اهمیت را از آن خود نمودهاند و بیشترین ضریب

اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در کشورمان نمودند.

رگرسیونی را بر سازه موانع توسعه صادرات داشتهاند .عامل

بافنده و عزیزی ( ،)1395در پژوهشی با عنوان بررسی موانع

بعدی فقدان برنامههای بازاریابی نسبت به مقوله صادرات

صادرات غیرنفتی در استان خوزستان به استفاده از تحلیل

بوده و سپس بهترتیب آموزشهای تخصصی و سطح فرهنگ

عاملی پرداختند .این پژوهش با توجه به شرایط حساس

جامعه نسبت به مقوله صادرات است .دو فرضیه سطح

اقتصادی استان خوزستان و لزوم اجرای سیاستهای

فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و فقدان آموزش

توسعه صادرات غیرنفتی در این استان ،با توجه به در نظر

تخصصی رد شدند .در حالی که برخی از آثار گذشته روی

گرفتن بازارهای مصرف خارجی ،شیوه نوین تجاری (تجارت

موانع صادرات شرکت تمرکز کردهاند ،کمبود مطالعاتی در
ً
مورد بررسی آثار این مسائل در عملکرد صادرات خصوصا

بستهبندی کاال ،موانع داخلی نظیر مشکالت حمل و نقل

در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .امید است نتایج

کاال و نیز عوامل دیگر انجام شده و سعی گردیده است که

این مقاله مدیران و سیاستگذاران را کمک کند تا عملکرد

میزان تأثیرگذاری هر بخش بر شاخصهای اقتصادی کشور

شرکت و در نتیجه کشور را بهبود ببخشند.

الکترونیک) ،کیفیت کاالی صادراتی ،وضعیت صنعت

رودلف و همکاران ( ،]16[ )2018در مقالهای به تأثیر

و بسط و توسعه آن بهمنظور بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی

تطبیق در موانع صادراتی ادراک شده و عملکرد در یک

استان خوزستان بررسی شود.
وظیفهدوست ( ،)1394در پژوهشی به بررسی موانع

دوران نارضایتی جهانی شدن پرداختند .نتایج نشان داد

و مشکالت صادرات صنایع دستی ایران و ارائه راهکار

تطبیق تأثیر منفی از موانع صادرات داخلی درگیر در عملکرد

مناسب پرداختند .بر اساس فرضیات تحقیق ،بین میزان

صادرات را کاهش میدهد .عالوه بر این ،نتایج تجربی

شناخت از بازارهای جهانی و میزان صادرات صنایع

نشان میدهد که صادرات تعهد تجارب و صادرات ،مانع از

دستی ،بین میزان برخورداری از سیاستهای حمایتی و

موانع صادرات داخلی و خارجی مدیران را کاهش میدهد.

تشویقی دولت با میزان صادرات صنایع دستی و بین میزان

مطالعه نشان میدهد که تطبیق ،بهعنوان یک ابزار شبکه

بهکارگیری ابزارهای آمیخته بازاریابی و میزان صادرات

در سطوح مختلف ،میتواند به این ترتیب ،برای غلبه بر

صنایع دستی ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و از نظر

موانع صادرات ،کمک کند و یک مکانیسم برای مقابله با

جامعه مورد تحقیق شامل اساتید ،متخصصان و مدیران

چالشهای ناشی از سیاستهای ملیگرا باشد.

دستاندرکار و صادرکنندگان صنایع دستی در مجموع،

یانگ و همکاران ( ،]17[ )2017در مقالهای به تأثیرپذیری

عدم شناخت کافی از عوامل مذکور ،دالیل عمده ضعف

ادراک موانع توسعه صادرات منطقهای از خصایص

صادرات صنایع دستی معرفی گردیده است.

صادرکنندگان پرداختند .تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد

رحمانی و همکاران ( ،)1393در پژوهشی به شناسایی

که عمدهترین موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان

و اولویتبندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه

بهترتیب شامل )1 :نوسانات و تغییرات مداوم نرخ بهره و نرخ

صادرات صنایع کوچک و متوسط در صنایع غذایی

ارز )2 ،وجود نداشتن برنامهریزی راهبردی برای نفوذ و ورود به

اذربایجان غربی پرداختند .نتایج بهدست آمده از تحقیق

بازارهای جهانی )3 ،نداشتن تفکر جهانی شدن بین مدیران

نشان داد از میان شش عامل شناسایی شده عامل قوانین و

شرکتها و عمدهترین راهکارهای توسعه صادرات از دیدگاه

مقرارت ،سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی بهترتیب

صادرکنندگان بهترتیب شامل )1 :برخورداری از امکانات
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حمل و نقل مناسب و مجهز زمینی و دریایی و غیره جهت

از برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

صدور کاال )2 ،برخورداری از مهارت و دانش فنی در زمینه

دانش و اطالعات عملی صادرات را افزایش میدهد ،طرز

تولید محصوالت مرغوب و با کیفیت جهت صادرات)3 ،

تلقی و ادراک مدیران از راه محیط بازار صادراتی را تحریک

برخورداری از زیرساختهای پیشرفته نظام بانکی و نظام

میکند و تعهد به صادرات را نیز ارتقا میدهد و از این طریق

ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات میباشند.

بهطور غیرمستقیم بر استراتژی صادرات و عملکرد صادرات
تأثیر میگذارد .نتیجه این مطالب رابطه مستقیم بین استفاده

ال گس و مونتگمری ( ،]18[ )2016در پژوهشی به بررسی

از برنامههای ترفیع صادرات را تأیید نکرده است.

رابطه حمایت از صادرات و عملکرد صادراتی پرداختند.
نتایج در رابطهی حمایت از صادرات و عملکرد صادراتی

میلر ( ،]21[ )2013در مطالعهای به بررسی استراتژ یهای

نشان دادند که حمایت از صادرات تأثیر مستقیم بر بهبود

بازاریابی صادرات بر عملکرد صادراتی پرداخت .در این

عملکرد صادراتی دارد ،اما این تأثیر معنیدار نیست ،زیرا

مطالعه تأثیر عوامل ویژگیهای شرکت (اندازه شرکت،

این تأثیر مثبت بهدلیل تأثیر منفی تطبیق قیمت با شرایط

میزان موانع ورود و سالهای اشتغال شرکت در کسب و

بازارهای خارجی تعدیل میشود.

کار) ،صالحیت شرکت (تجربه صادراتی) و استراتژ یهای

فرانسیس و داد ( ،]19[ )2016در پژوهشی تحت عنوان

بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن

تأثیر استفاده از برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی

و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر

کشورهای دیگر بر تحقق اهداف صادراتی و استراتژی

عملکرد صادراتی شرکت در نظر گرفته شده است .نتایج

صادراتی پرداختند .نتایج نشان دادند میزان استفاده از

نشان از تأثیر عملکرد صادراتی بر مؤلفهها داشته است.

برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر
بر تحقق اهداف صادراتی و استراتژی صادراتی تأثیر دارد و

فرضیههای تحقیق

در ضمن موجب ارتقاء قابلیتهای بازاریابی بینالمللی

تعهد صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد.
تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری

شرکتهای کانادایی شده است.

دارد.

اسلتر و نارور ( ،]20[ )2015تأثیر بازارگرایی بر عملکرد

تعهد صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر

صادرات و سودآوری کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دادند

معنیداری دارد.

و پس از انجام تحقیق خود متوجه شدند که رابطه مثبتی

تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر

بین این دو وجود دارد .آنها در این تحقیق نیز به اندازهگیری

معنیداری دارد.

بازارگرایی از سه بعد مشتریگرایی ،رقیبگرایی و هماهنگی

موانع صادراتی درک شده بر عملکرد صادرات تأثیر

بین وظیفهای پرداختند.

معنیداری دارد.

شمسالدوها و یونس علی ( ،)2014در پژوهشی به

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر

بررسی تأثیر کسب دانش و ایجاد تعهد در مدیران بر عملکرد

عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد.

صادرات پرداختند .نتایج نشان داد که سیاستهای دولتی
مشوق بینالمللی شدن بهطور غیرمستقیم و از طریق کمک
به شرکتها برای کسب دانش و ایجاد تعهد در مدیران بر

مدل مفهومی پژوهش

عملکرد صادرات تأثیر دارند .بر اساس مدل این دو ،استفاده

مدل مفهومیپژوهش حاضر در ذیل نمایش داده شده است.

شماره  ،103مهر و آبان 1399

54

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومیپژوهش حاضر در ذیل نمایش داده شده است.
تعهد صادرات

عملکرد

موانع درک شده صادراتی

صادرات
تجربه صادرات

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

نمودار  -1مدل مفهومیپژوهش رودلف و همکاران (]16[ )2018

شکل - 1مدل مفهومیپژوهش رودلف و همکاران)8112( 1

 .3روش تحقیق
روش شناسی پژوهش
جامعهها زن
درصد آن
ها-مرد و
تحقیقآزمودنی
درصد از
میزان 65/9
هدف نظر
کاربردی و از
پژوهشهدف
پژوهش حاضر از نظر
آماری پژوهش
34/1است.
پیمایشی
توصیفی
اطالعات
گردآوری شیوه گردآوری
شیوه و از نظر
کاربردی
حاضر از نظر
فعال هستند
صادرات
نشاندهمیواحد
بیش از
سن) که
فراوانی(پگاه
شیر ایران
عرصه
است.که در
توصیفی-پیمایشیافرادی
شامل کلیهی مدیران و
میزان
دهد که
آزمودندریها
صنایعتوزیع
شرکتهاند.
صادرات بود
آماری
جامعه
اطالعات تحقیق
قضاوتی انتخاب
داراینفر با
تعداد 384
درصدکوکران
17/7فرمول
عرصهباشد و از طریق
نامشخص می
که تعداد
یمیدهند
تشکیل
غیراحتمالی36/5
شیوه  30سال،
سن -20
آزمودنیها
آن که در
افرادی
مدیران و
پژوهش شاملرا کلیه
 15/6گزینه ای
پرسشنامه پنج
درصدهای
آوری داده
درصد شد و
ده میدانی استفاده
روش
اولیه از
(پگاه)های
گردآوری داده
شدند.
اولیه 50سال،
 41تا
جمع 30/2
40-31ابزارسال،
بیش از
که در
برای شیر ایران
صنایع
صادرات شرکت
لیکرت بوده و برای گرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است .اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و
درصد نیز دارای سن  51سال و باالتر بودهاند .توزیع فراوانی
واحد صادرات فعال هستند را تشکیل میدهند که تعداد آن
اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 9/09می
وضعیت تأهل آزمودنیها نشان داد میزان  56/3درصد
نامشخص میباشد و از طریق فرمول کوکران تعداد  384نفر
باشد .برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار  Smartplsآزمون گردید.
از آزمودنیها متأهل و  43/8درصد آنها مجرد بودهاند.
با شیوه غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند .برای گردآوری
دادههای اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمعآوری

توزیع فراوانی تحصیالت آزمودنیها نشان میدهد که میزان

دادههای اولیه پرسشنامه پنج گزینهای لیکرت بوده و برای

 3/9درصد از آزمودنیها دارای تحصیالت دیپلم12/2 ،

گردآوری دادههای ثانویه از روش کتابخانهای استفاده شده

درصد فوقدیپلم 49/5 ،درصد لیسانس 34/4 ،درصد

داده ها
است .اعتبارتجزیه و
اعتبار محتوا و اعتبار
تحلیلروش
پرسشنامه از

فوقلیسانس و باالتر بودهاند .توزیع فراوانی سابقه آزمودنیها

میباشد .برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدلسازی

سال 15/4 ،درصد  16سال و بیشتر دارای سابقه بودهاند.

سابقهاست .نتایج
سابقه کار
21/4میزان
جنسیت،
شاملی رده
آلفای این تحقیق
دهندگان در
شناختیبا پاسخ
جمعیت
شدههای
ویژگی
تحصیالتهاودارای
درصد آزمودنی
سنی،میزان
دهد که
نشان م
استفاده از
پایایی آن
است و
صوری استفاده
توزیع فراوانی
 46/9زن
درصد آنها
درصد و 1
16/4ها مرد
سال،آزمودنی
درصد از
کلهاآننشان
آزمودنی
بوده11اند.تا 15
درصد
34سال،
6تا10/
میزان  65/0تا 5
برابر باداد0/90
جنسیتپایایی
فراوانیاست که
توزیعگردیده
کرونباخ محاسبه
)Rudolf et al (2018

معادالت ساختاری و نرمافزار  Smartplsآزمون گردید.
ضرایب بارهای عاملی

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها

مقدار مناسب بودن برای ضرایب بارهای عاملی0/4،

ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان در این تحقیق

میباشد و با توجه به جدول ( ،)1تمامیسازههای مدل

شامل رده سنی ،جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه کار

بارهای عاملی دارای مقادیر بیشتر از  0/4میباشند ،بنابراین

است .نتایج توزیع فراوانی جنسیت آزمودنیها نشان داد

پایایی مدلهای اندازهگیری قابل قبول میباشد.
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1

جدول  -1ضرایب بارهای عاملی
انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

عملکرد صادرات

موانع صادرات درک شده

تجزیه صادرات

تعهد صادرات
0/937

EC1

0/940

EC2

0/932

EC3

0/911

EE1

0/917

EE2

0/913

EE3

0/871

PE1

0/896

PE2

0/891

PE3

0/892

PE4

0/894

PE5

0/887

PE6

0/926

EP1

0/952

EP2

0/955

EP3

0/935

EP4

0/927

EP5

0/901

MA1

0/921

MA2

0/923

MA3

0/943

MA4

آلفای کرونباخ  -پایایی ترکیبی

مدلهای اندازهگیری دارد .با توجه به جدول ( ،)2مقادیر

در صورتی که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای هر

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهدستآمده باالتر از 0/7

سازه باالی  0/7شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای

است ،درمجموع پایایی پژوهش قابلقبول است.
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جدول  -2ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی فرضیههای
تحقیق
متغیر

قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین
خود بیشتر باشند و اما در صورت بیشتر بودن مقدار سازه

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

0/941

0/958

تجربه صادرات

0/901

0/938

تعهد صادرات

0/930

0/955

عملکرد صادراتی

0/966

0/974

موانع صادرات درک شده

0/947

0/957

با کمی اغماض میتوان این قاعده را مورد قبول دانست
متغیرهای از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که
این امر روایی واگرای مناسب مدلهای اندازهگیری را نشان
میدهد.
جدول  -3روایی همگرا( )AVEفرضیههای تحقیق

روایی همگرا ()AVE

متغیر

AVE

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

0/850

تجربه صادرات

0/835

تعهد صادرات

0/877

عملکرد صادراتی

0/882

مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابل قبولی را نشان
میدهند .با توجه به جدول ( )3الگوی مفهومی تحقیق
روایی همگرای قابل قبولی دارد.
روایی واگرا

موانع صادرات درک شده

در این تحقیق از روش فورنل و ال کر برای سنجش روایی واگرا

0/789

استفادهشده است .این مدل در صورتی روایی واگرای قابل
جدول  -4ماتریس سنجش روایی وا گرا به روش فورنل و الرکر
تجربه صادرات

تعهد صادرات عملکرد صادراتی موانع صادرات درک شده

متغیر

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

انطباق با استانداردهای وارداتی
کشورهای دیگر

0/922

تجربه صادرات

0/849

0/914

تعهد صادرات

0/865

0/839

0/936

عملکرد صادراتی

0/887

0/894

0/883

0/939

موانع صادرات درک شده

0/821

0/856

0/906

0/883

0/888

معیار ضریب تعیین (]22[ )R2

جدول  -5معیار R2

مقادیر  0/67 ،0/33 ،0/19بهعنوان مقدار مال ک برای مقادیر

متغیر

R2

ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته شده است و با

عملکرد صادرات

0/885

توجه به جدول ( )5متغیرها از مقادیر  R2برخوردار میباشند.

موانع صادرات درک شده

0/852
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معیار قدرت پیشبینی Q2

ضریب مسیر مدل تحقیق

این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و

همانطور که در نمودار  )2دیده میشود ،ضرایب بارهای

درصورتیکه مقدار  Q2در مورد یک سازه درو نزا سه مقدار

عاملی سؤاالت تحقیق از  0/4بیشتر میباشد که نشان از

 0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،بهترتیب نشان از قدرت

مناسب بودن این معیار میباشد.

پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه برو نزای مربوط به

جدول  -6معیار Q2

آن است .با توجه به جدول ( )6مقدار  Q2نشان از قدرت

متغیر
تعهد صادرات
تجزیه صادرات
موانع صادراتی درک شده
عملکرد صادرات
انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

پیشبینی قوی مدل در خصوص این سازه دارد و برازش
مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید میسازد.

نمودار  -2ضریب مسیر فرضیههای تحقیق

نمودار  -3ضریب معنیداری فرضیههای تحقیق
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Q
0/84
0/86
0/89
0/87
0/82
2

ضریب معنیداری ()t-values

فرضیه سوم :تعهد صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر

برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معنیداری

معنیداری دارد

به این صورت است که این ضرایب باید از  1/96بیشتر باشد

مسیر

تا بتوان در سطح اطمینان  95درصد معنیدار بودن آنها را

تعهد صادرات ← موانع صادراتی درک شده

تأیید کرد .اگر مقدار  tبیشتر از  1/96باشد؛ یعنی اثر مثبت

ضریب مسیر  t-valueنتیجه
0/88

8/84

تأیید

وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/96و  -1/96باشد؛

با توجه به ضریب مسیر  0/88و همچنین ضریب

اثر معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشد؛

معنیداری  8/84میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

یعنی اثر منفی دارد ولی معنیدار است و همانطور که در

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،تعهد

نمودار ( )3مشاهده میشود ،تمامی فرضیهها مثبت و

صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر معنیداری دارد؛

معنیدار میباشند و تأیید شدهاند.

بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید میشود.

نتایج فرضیات تحقیق

فرضیه چهارم  :تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر

فرضیه اول  :تعهد صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری

معنیداری دارد.

دارد.
مسیر

ضریب مسیر t-value

تعهد صادرات ← عملکرد صادرات

0/89

7/30

مسیر

نتیجه

تجربه صادرات ← موانع صادراتی درک شده

ضریب مسیر  t-valueنتیجه
0/91

4/180

تأیید

تأیید

با توجه به ضریب مسیر  0/91و همچنین ضریب
با توجه به ضریب مسیر  0/89و همچنین ضریب

معنیداری  4/18میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

معنیداری  7/30میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،تجربه

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،تعهد

صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر معنیداری دارد.؛

صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد؛ بنابراین

بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تأیید میشود.

فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید میشود.
فرضیه پنجم  :موانع صادراتی درک شده بر عملکرد صادرات تأثیر
فرضیه دوم  :تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد.
مسیر

ضریب مسیر t-value

تجربه صادرات ← عملکرد صادرات

0/92

3/72

معنیداری دارد.

نتیجه

مسیر

تأیید

موانع صادراتی درک شده ← عملکرد صادرات

ضریب مسیر  t-valueنتیجه
0/63

6/07

تأیید

با توجه به ضریب مسیر  0/92و همچنین ضریب

با توجه به ضریب مسیر  0/63و همچنین ضریب

معنیداری  3/72میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

معنیداری  6/07میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،تجربه

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،موانع

صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد؛ بنابراین

صادراتی درک شده بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری

فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود.

دارد؛ بنابراین فرضیه پنجم تحقیق تأیید میشود.
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با توجه به ضریب مسیر  0/87و همچنین ضریب

فرضیه ششم :انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر

معنیداری  2/22میتوان گفت ،ضریب معنیداری بیشتر

عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد.
ضریب مسیر t-value

مسیر
انطباق با استانداردهای وارداتی
کشورهای دیگر ← عملکرد صادرات

0/87

2/22

از  1/96میباشد ،در سطح اطمینان  95درصد ،انطباق با

نتیجه

استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر

تأیید

معنیداری دارد؛ بنابراین فرضیه ششم تحقیق تأیید میشود.

جدول  -7نتایج فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

t- Value

نتیجه آزمون

تأثیر

فرضیه
1

تعهد صادرات

←

عملکرد صادرات

0/891

7/30

تأیید

2

تجربه صادرات

←

عملکرد صادرات

0/927

3/72

تأیید

3

تعهد صادرات

←

موانع صادراتی درک شده

0/887

8/84

تأیید

4

تجربه صادرات

←

موانع صادراتی درک شده

0/911

4/18

تأیید

5

موانع صادراتی درک شده

←

عملکرد صادرات

0/636

6/07

تأیید

6

انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر

←

عملکرد صادرات

0/871

2/22

تأیید

خالصه نتایج فرضیههای تحقیق

در بازارهای مختلف میباشد .از سوی دیگر تردیدی نیست

هدف اصلی مدل ،بررسی رابطهی بین متغیرهای اصلی

که یکی از ضروریات ورود به بازارهای جهانی و عضویت

تحقیق است که در این مدل رابطه بین متغیرهای پژوهش

در سازمانهایی نظیر سازمان جهانی تجارت ،داشتن

مدنظر است .همانگونه که در مدل معنیداری نشان داده

نظام اقتصادی کارآمد است که بتواند با دقت ،سرعت و با

شده است ،نتایج فرضیات پژوهش بهصورت جدول ()7

تکنولوژی همسطح با کشورهای پیشرفته دنیا به این بازارها

میباشد.

وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فراهم سازد.

 .5نتیجه و توصیههای سیاستی

بررسی آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد ،تجربه

بررسی آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد ،تعهد صادرات

صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد .این

بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری دارد .این نتیجه

نتیجه با یافتههای پژوهش ناطق و نیا کان ( ،)1396ال گس

با یافتههای پژوهش حسنقلیپور و همکاران (،)1396

و مونتگمری ( )2016و اسلتر و نارور ( )2015همخوانی داشته

فرانسیس و داد ( )2016و میلر ( )2013همخوانی داشته و

و در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان بیان کرد آ گاهی و

در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان بیان کرد رسیدن به

استفاده از برنامههای تجربه صادرات از طریق تأثیرگذاری

بازارهای گسترده و موفقیت تجاری مستلزم حرکت به سوی

بر استراتژی صادرات بر عملکرد صادراتی تأثیر میگذارد.

اقتصاد بازار ،بهکارگیری استراتژیهای بازاریابی و نگاه

یکی از برداشتهای کلیدی از نتیجه فوق این است که

مدبرانه به نیازها و خواستههای تعهد در صادرات گوناگون

دولت میتواند با طراحی و اجرای برنامههای مربوط به تجربه
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صادرات بر استراتژی یا رفتار صادراتی شرکتها و در نتیجه

صادرات به عوامل تقویتکننده در این حوزه ایجاد کرده

بر عملکرد صادرات شرکتها تأثیرگذار باشد .بنابراین قبل

است .شرکتها بهعنوان یکی از بازیگران عرصه اقتصادی

از طراحی و اجرای تجربه صادرات ،میتوان به شناسایی

با توجه به ماهیت محصوالت و خدماتی که ارائه میدهند

استراتژیهای مؤثر برای موفقیت در صادرات اقدام کرد و

میتوانند نقش چشمگیرری در رشد عملکرد صادرات داشته

سپس برنامههایی را انتخاب و اجرا نمود که شرکتها را به

باشند .عملکرد صادرات چه از جنبه ارزش کمیصادرات

سمت انتخاب استراتژیهای مذکور هدایت کرده و به آنها

و چه از حیث راهبردی اهمیت ویژهای برای کشور دارد در

در اجرای این نوع استراتژیها کمک کنند.

نتیجه تجربه صادرات برموانع صادراتی درک شده تأثیر دارد.

بررسی آزمون فرضیه سوم تحقیق نشان داد ،تعهد

بررسی آزمون فرضیه پنجم تحقیق نشان داد ،موانع

صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر معنیداری

صادراتی درک شده بر عملکرد صادرات تأثیر معنیداری

دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش بافنده و عزیزی

دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش رحمانی و همکاران

( ،)1395فرانسیس و داد ( )2016و یانگ و همکاران ()2017

( ،)1393اسلتر و نارور ( )2015همخوانی داشته و در تبیین

همخوانی داشته و در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان

یافته پژوهش حاضر میتوان بیان کرد اقتصاد ایران با موانع

بیان کرد تدوین استراتژی تجارت خارجی کشور یا سند

و مشکالت متعددی روبرو است که بررسی آنها مجال

راهبردی تعهد صادرات بدون توجه به اهداف کلی توسعه

مفصلی را میطلبد .از مشکالت اقتصادی بهطور اخص

اقتصادی یا صنعتی کشور در بلندمدت نتیجهبخش

میتوان از نوسانات نرخ ارز ،موانع سرمایهگذاری و نبود

نخواهد بود .همچنین برخی از مقولههای مرتبط با صادرات

امنیت اقتصادی نام برد .از آن جا که تولیدات داخلی به

مانند :هدفمند کردن یارانهها یا افزایش کارایی انگیزههای

میزان قابل توجهی نیاز به واردات دارد ،نوسانات نرخ ارز

صادراتی ،افزایش کارایی مناطق آزاد در بخش تجارت

مانعی برای تولیدات داخلی و در نتیجه صادرات به حساب

واجد آن چنان اهمیتی هستند که باید برای هر یک از آنها

میآید و جو مساعد و موانعی همچون نبود دانش و اطالعات

جداگانه سند راهبردی تدوین شود و این مقولهها را نمیتوان

کافی درباره صادرات و بازاریابی ،پیچیدگیها ،موانع قانونی

در البهالی یک سند کلی بهصورت حاشیهای مورد بررسی

و بوروکراسی مربوط به صادرات و عدم همکاری دولت

قرار داد .تأ کید دولت بر کاهش نرخ سود به خودی خود نقطه

بهعنوان مهمترین موانع صادرات نام میبرند.

قوت برای صادرات محسوب نمیشود .چنانچه دولت با

بررسی آزمون فرضیه ششم تحقیق نشان داد ،انطباق با

اتخاذ تدابیر خاص نظیر افزایش کارآیی شبکه بانکی ،فعال

استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

کردن بازار سرمایه ،مهار افزایش قیمت کاالها و خدمات

تأثیر معنیداری دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش

مصرفی ،و ...موجبات کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد کشور

حسنقلیپور و همکاران ( ،)1396رودلف و همکاران ()2018

را فراهم نماید برای تعهد صادرات نقطه قوت خواهد بود.

همخوانی داشته و در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان

بررسی آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان داد ،تجربه

بیان کرد یکی از دالیل احتمالی این نتیجه را میتوان پایین

صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر معنیداری دارد.

بودن تناسب برنامههای انطباق با استانداردهای وارداتی

این نتیجه با یافتههای پژوهش وظیفهدوست (،)1394

کشورهای دیگر دانست .بهعالوه ممکن است این برنامهها

رودلف و همکاران ( )2018و میلر ( )2013همخوانی داشته

بهخوبی در دسترس شرکتها قرار نگرفته باشند .بنابراین

و در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان بیان کرد لزوم تجربه

دولت میتواند اقدام به شناسایی شرکتهای هدف
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برنامههای خود نموده ،نیازهای حمایتی آنها را بهخوبی

 -بهکارگیری نیروهای زبدهای که شناخت خوبی نسبت

شناسایی کرده و تشخیص دهد سپس برنامهها را بهگونهای

به بازارهای صادراتی دارند ،تواناییهای خود را در

انتخاب نماید که با نیازهای شرکتهای هدف برنامه

زمینه شناسایی فرصتهای قابل بهرهبرداری در

تطبیق بیشتری داشته باشند .بهعالوه ،ساز و کارهای عرضه

خارج از مرزهای کشور افزایش داده و در عین حال

برنامهها باید بهگونهای اصالح شوند که اوال به میزان کافی در

انعطاف الزم جهت بهرهگیری از این فرصتها را در

مورد این برنامهها و نحوه استفاده از آنها اطالع رسانی شود

خود ایجاد کنند.
 -ساز و کارهای عرضه حمایتها بهگونهای اصالح

و درثانی برنامههای حمایتی درعمل در دسترس شرکتهای

شوند که ضمن ایجاد آ گاهی کافی در مورد برنامهها،

هدف قرار بگیرد.

استفاده از آنها را برای شرکتها در عمل تسهیل

پیشنهاد بر اساس یافتهها

نمایند.

از آنجایی که بر اساس یافتههای تحقیق مدل مفهومیتحقیق

ً
 -قبل از ارسال کاالها به خارج از کشور ،حتما کاالها با

تأیید شده است بر اساس متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران مطابقت

ارائه میگردد:

داده شوند.
 -متخصصینی در خصوص تأمین استانداردهای

 -قبل از انتخاب و عرضه برنامههای حمایتی صنایع

مربوطه ،تربیت و استخدام شوند.

هدف را تعیین و برنامهها با توجه به نیازهای
حمایتی آنها تنظیم شود .به این منظور الزم است
اطالعات کافی از نیازها و انگیزههای این شرکتها

پینوشت

اطالع کسب نمود.

1.1اسالمی.1396 ،
2.2حسینی.1394 ،

 -ارائه حفظ روابط بلندمدت با واردکنندگان محصوالت

3.3رسولی.1393 ،

صادراتی داشته باشند.

4.4نوری و نعمتی.1393 ،

 -کیفیت و نوع حمایتها بهگونهای اصالح شود که به

5.5بخشی و همکاران.1394 ،

شرکتها برای انتخاب و اجرای استراتژی صادراتی

6.6ناطق و نیاکان.1396 ،

در عمل کمک نماید.

7.7لئونیدو و همکاران.2016 ،

 -به شرکت منابع قابل توجهی برای سرمایهگذاری

8.8صادقی و همکاران.1394 ،

صادرات اختصاص داده شود.

9.9آلبوم و همکاران.2013 ،

 -برای موفقیت در بازارهای بینالمللی باید رویکرد

1010دین و همکاران.2014،

تعهد صادرات در زمینه کسب و کار را کنار بگذارند

11. Mavrogiannis, 2017.

و فرایندهایی را در مجموعه خود توسعه دهند که

12. Cavusgil & Zou, 2014.
13. Walker & Ruekert, 2015.

مبنای آنها دستیابی به اطالعات بیشتر و دقیقتر

1414رحمانی و همکاران.1393 ،

درباره رفتار مشتریان هدف و نیازهای آشکار و پنهان

1515بافنده و همکاران.1395 ،

آنها از یک سو و منابع ،قابلیتها و نقاط ضعف و

16. Rudolf et al, 2018.

قوت رقبای بالقوه و کنونی آنها از سوی دیگر باشد.
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17. Young et al, 2018.
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