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چکیده
که  متغیرهایی  و  شرکت ها  صادراتی  عملکرد  مورد  در  تحقیقات 

و  مدیران  محققین،  توجه  مورد  دیرباز  از  می گذارند،  تأثیر  آن  بر 

تأثیر  تبیین  تحقیق،  این  از  هدف  است.  گرفته  قرار  سیاست گذاران 

و  صادراتی  استراتژی های  بازارگرایی،  صادرات،  تعهد  متغیر  چهار 

فراتحلیل  رویکرد  از  استفاده  با  صادرات  عملکرد  بر  رقابتی  مزیت 

جامعه  و  بوده  اسنادی  پژوهش های  نوع  از  پژوهش  این  است.  بوده 

بر  مذکور  متغیرهای  تأثیر  با  مرتبط  پژوهش های  تمامی  آن  آماری 

پایگاه های  در  جستجو  اساس  بر  که  است  صادرات  عملکرد 

و  شده  یافت  زمینه  این  در  مطالعه   41 خارجی،  و  داخلی  مختلف 

است.  شده  فراتحلیل  فرایند  وارد  مقاله   26 مقاالت  پاالیش  از  پس 

CMA2 اندازه اثر هر تحقیق برآورده شده  در نهایت توسط نرم افزار 

که تعهد صادرات با اندازه  کی از آن است  است. نتایج تحقیق حا

صادراتی  استراتژی های   ،0/421 اثر  اندازه  با  بازارگرایی   ،0/260 اثر 

با اندازه اثر 0/328 و مزیت رقابتی با اندازه اثر 0/295، بر عملکرد 

صادرات تأثیر دارند.
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1. مقدمه: طرح مسأله
توسعه  کشور،  اقتصاد  توسعه  در  مهم  استراتژی های  از  یکی 

راستای  در  همواره  کشورها  و  است؛  غیرنفتی  صادرات 

و  مالی  منابع  و  درآمد  کسب  و  فرصت ها  از  بهره مندی 

که  به طوری  هستند،  صادرات  توسعه  به دنبال  مزایا  سایر 

جهش  ایران،  نظیر  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در 

کشور تعیین شده است  صادراتی به عنوان استراتژی بازرگانی 

کنونی توسعه ی صادرات تنها به افزایش درآمد  ]1[. در دنیای 

نمی شود  محدود  خدمات  و  کاال  صادرت  طریق  از  ارزی 

حتی  و  رشد  استراتژی  یک  به عنوان  را  مهم تری  نقش  بلکه 

توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد]2[.

اقتصادی_ وضعیت  به  توجه  با  اخیر،  سال های  در 

تجارت  و  نفت  حوزه  در  کشور  تحریم  و  کشور  سیاسی 

بین الملل، نیاز به توسعه صادرات و ورود بیشتر به بازارهای 

جهانی بیش ازپیش اهمیت یافته و توسعه صادرات غیرنفتی 

کرده است؛ زیرا، متکی بودن اقتصاد به  ضرورت جدی پیدا 

درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری این درآمدها از مسائل سیاسی 

و اقتصادی، به آسیب پذیری اقتصاد منجر می شود ]3[.

شرکت ها  که  است  آن  میان،  این  در  مهم  نکته  اما 

که  هستند  این  نیازمند  بین المللی  بازارهای  در  بقا  برای 

عملکرد  زیرا،  باشند؛  داشته  قابل قبولی  صادراتی  عملکرد 

منجر  بازار  سهم  دست دادن  از  به  نه تنها  ضعیف  صادراتی 

سازمان  منابع  هدررفت  باعث  بلندمدت  در  بلکه  می شود، 

شد؛  خواهد  حوزه  این  در  انجام شده  سرمایه گذاری های  و 

بر  مؤثر  عوامل  سازمان  هر  که  است  ضروری  بسیار  بنابراین، 

توجه  آن ها  به  و  کرده  شناسایی  را  خود  صادراتی  عملکرد 

ویژه ای داشته باشد ]4[.

در این رستا، اندیشمندان عوامل مختلفی را برشمرده اند 

به  توجه  که  باشند؛  مؤثر  صادرات  عملکرد  بر  می توانند  که 

مقوله بازارگرایی یکی از مهم ترین عوامل می باشد]5و6و7[. 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

)به خصوص  بازار  نیاز  به  پاسخ گویی  می توان  را  بازارگرایی 

سازمان   .]8[ کرد  تعریف  مشتریان(  آینده  و  فعلی  نیازهای 

مفهوم  جهت  در  فعالیت هایش  که  است  سازمانی  بازارگرا 

یعنی  دارد  بیرونی  یکرد  رو سازمانی  چنین  باشد.  یابی  بازار

توجه بیشتری به مشتریان و رقبا نشان می دهد ]9[. به بیان 

فرهنگ در سازمان،  و  تغییر نگرش  به  بازارگرایی منجر  دیگر 

برای  شرکت  پتانسیل  افزایش  و  سازمان  شدن  مشتری مدار 

موفقیت در ارائه محصوالت جدید می شود ]10[. 

به وسیله  که  می باشد  کسب وکار  فرهنگ  یک  بازارگرایی 

دارد.  باالیی  بسیار  کارایی  مشتریان  برای  واالتر  ارزش  ایجاد 

شرکت  تا  می شوند  سبب  طرفی  از  باورها  و  ارزش ها  این 

پنهان  و  آشکار  نیازهای  درباره  یادگیری  به دنبال  همواره 

طرف  از  و  بوده  رقبا  ظرفیت های  و  استراتژی ها  و  مشتریان 

و  خلق  هماهنگ سازی،  برای  عملی  جستجوی  در  دیگر 

به کار انداختن این یادگیری باشد]11[.

از دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات می توان به مزیت 

رقابتی ]12 و 13[، استراتژی های صادرات ]14 و 15[ و تعهد 

کرد. صادراتی ]16 و 17[ اشاره 

عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  به عنوان  رقابتی  مزیت 

صادرات موجب تضمین بقای سازمان می شود. به طوری که 

تضمین  رقابتی  مزیت  بر  تکیه  با  را  خود  بقای  سازمان  وقتی 

را  بالندگی می رسد و می تواند مسیر موفقیت  نمود، آن گاه به 

بپیماید ]18[.

از  رقابتی  مزیت های  رقابتی،  مزیت  نظریه  اساس  بر 

با  به طوری که  هستند.  صادرات  عملکرد  در  مؤثر  عوامل 

است  برنده  شرکتی  رقابت،  فشرده شدن  و  تجارت  گسترش 

کیفیت برتر و قیمت پایین تری  که پیش از رقبا محصوالتی با 

و  راهبردهای رهبری هزینه  پذیرش  با  کند. شرکت ها  عرضه 

و  شوند  برخوردار  رقابتی  مزایای  از  می توانند  محصول  تمایز 

بقا  قاعده مثلث  بر اساس  کنند.  کسب  موفقیت  رقابت  در 
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کارکرد(، شرکت ها تالش  کیفیت و قابلیت  )بهای تمام شده، 

قیمت  و  باال  کارکرد  کیفیت،  با را  خود  محصول  می کنند 

کنند ]13[. پایین عرضه 

بر  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یکی  به عنوان  صادراتی  تعهد 

تخصیص  که  است  راهبردی  عاملی  صادرات  عملکرد 

تعهد  نگرشی،  دیدگاه  از  می کند.  هدایت  را  سازمانی  منابع 

مالی،  منابع  تخصیص  به  مدیر  تمایل  می توان  را  صادراتی 

از دیدگاه  مدیریتی و انسانی به فعالیت صادراتی دانست و 

مدیریتی  )مالی،  منابع  تخصیص  صادراتی،  تعهد  رفتاری 

خارجی  تجارت  عملیات  به  شرکت  موجود  انسانی(  و 

بازارهای  به  بیشتری  تعهد  که  شرکت هایی   .]19[ است 

عناصر  تطبیق  به  بیشتری  تمایل  دارند  خارجی شان  هدف 

یابی شان با بازار خارجی دارند ]20[ و هرچه تعهد شرکت  بازار

به کسب و کار صادراتی افزایش یابد، شرکت توانایی بیشتری 

برای اجرای راهبردهای تطبیقی مرتبط با قیمت، محصول، 

یع و ترفیع خواهد داشت ]21[.  توز

که  است  عواملی  دیگر  از  نیز  صادراتی  استراتژی های 

تأثیرگذار  شرکت ها  صادراتی  عملکرد  بهبود  بر  می تواند 

تصمیم  به عنوان  صادراتی  استراتژی های   .]15 و  باشد]14 

بازار  گستردگی  میزان  به  راجع  شرکت  بلندمدت  و  راهبردی 

یابی  بازار تالش های  تخصیص  و  زمان  طول  در  صادراتی 

که  است؛  شده  تعریف  مختلف  صادراتی  بازارهای  میان 

یابی  بازار آمیخته  بر  تأثیرگذاری  طریق  از  استراتژی ها  این 

شرکت ها  صادراتی  عملکرد  بهبود  به  منجر  صادراتی، 

می شود]22[.

شده  باعث  صادرات  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  اهمیت 

این  درخصوص  یادی  ز مطالعات  مختلف  پژوهشگران  تا 

به  می توان  میان  این  از  که  دهند؛  انجام  تأثیرگذاری ها 

»چگونه  عنوان  با   ]16[ همکاران  و  حسب اله  مطالعات 

می گذارند؟  تأثیر  صادرات  عملکرد  بر  رابطه ای  متغیرهای 

و همکاران ]5[،  اوالبود  مالزیایی«،  از صادرکنندگان  شواهد 

عملکرد  بر  صادراتی  بازارمحوری  فرهنگ  »تأثیر  عنوان  با 

صادرات: شواهدی از اقتصاد صحرای جنوب آفریقا«، ناوارا 

عملکرد  جهانی  »مدل  عنوان  با   ،]17[ همکاران  و  گارسیا 

صادرات: نقش تعدیلگر دپارتمان صادرات«، آلترن و تادوران 

مشتری گرایی،  صادرات:  عملکرد  »ارتقاء  عنوان  با   ،]23[

تعهد رفتاری و ارتباطات«، نوروزی و معصوم ]13[، با عنوان 

در عملکرد صادرات شرکت های  مؤثر  »طراحی مدل عوامل 

عنوان  با   ،]24[ رضایی  ورزشی«،  تجهیزات  تولیدکننده 

یابی  بازار استراتژی های  از  صادراتی  عملکرد  »تأثیرپذیری 

نقش  »بررسی  عنوان  با   ،]25[ علیپور  و  فیاض  بین الملل«، 

عملکرد  توسعه  بر  انسانی  منابع  به  منبع محور  دیدگاه 

صادرات )اثر میانجی گر تعهد صادرات(« و ... اشاره نمود.

که مشاهده شد اهمیت عوامل مؤثر بر عملکرد  همان طور 

مهمی  موضوع  به عنوان  امروزه  که  شده  باعث  صادرات 

توسط پژوهشگران در سازمان های مختلف مورد بررسی قرار 

یادی  ز هزینه های  و  نیرو  وقت،  کنون  تا اساس،  این  بر  گیرد. 

صادرات  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  و  پژوهش  صرف 

با  موارد  از  بسیاری  در  پژوهش ها  این  نتایج  اما  است.  شده 

یکدیگر هماهنگ نبوده و رابطه این متغیرها در برخی مواقع 

گرایی قابل  گزارش شده است. به عبارت دیگر، وا ناهمخوان 

مالحظه ای در نظریات علمی در این حوزه دیده می شود.

عملکرد  بر  صادراتی  تعهد  تأثیر  درخصوص  مثال  به طور 

اردیل   ،]16[ همکاران  و  حسب اله  مطالعات  صادرات 

و  فیاض   ،]27[ اولسون  و  سولبرگ  آرتور   ،]26[ اوزدمیر  و 

علیپور ]25[ و ... این تأثیرگذاری را مورد تأیید قرار داده اند؛ 

و   ]23[ تادوران  و  آلترن   ،]28[ پینهو  مطالعات  حالی که  در 

رد  را  صادرات  عملکرد  بر  صادراتی  تعهد  تأثیرگذاری   ...

نموده اند.

علمی  نوشته های  یاد  ز بسیار  حجم  امروزه  طرفی،  از 

آنها،  مستمر  شدن  به روز  و  ویژه  تخصصی  زمینه های  در 

این  به  است.  ساخته  دشوار  پژوهشگران  برای  را  آن  کاربرد 

تا به امروز تالش های مختلفی برای جمع بندی و مرور  دلیل 

گرچه  ا  .]29[ است  گرفته  صورت  قبلی  محققان  یافته های 
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نقش  به  متناقض  یافته های  این  تبیین  در  محققان  بیشتر 

کاری و سن جامعه مورد بررسی  جنسیت، نوع شغل، سابقه 

این  روش شناختی  ویژگی های  در  تفاوت  اما  کرده اند؛  اشاره 

پژوهش ها، مقایسه داده های این مطالعات را برای محققین 

این مطلب بسیار  دشوار می سازد. در چنین شرایطی تعیین 

ناشی  مطالعات  نتایج  بین  تفاوت های  آیا  که  است  دشوار 

نظری  تفاوت های  به دلیل  یا  و  است  تصادف  و  شانس  از 

چنین  در  دارد.  وجود  مطالعات  ویژگی های  در  که  است 

کدام یک  نتایج  به  می شود:  مطرح  زیر  سؤاالت  وضعیتی 

آنها  نتایج  بین  چرا  کرد؟  اعتماد  می توان  پژوهش ها  این  از 

تعارض و تفاوت وجود دارد؟ آیا علت تفاوت و یا تضاد نتایج 

پژوهش های انجام شده، وجود متغیرهای مداخله گری بوده 

که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است؟ و باالخره  است 

نتیجه  مجموع،  در  که  بشود  مطرح  می تواند  سؤال  این 

پژوهش های انجام شده چیست؟]30[.

در  و  تحقیق  روش های  در  بحرانی  چنین  از  رهایی  برای 

به عنوان  فراتحلیل  امروزه  آن،  در  نظر  تجدید  و  بازنگری  مسیر 

مجموعه فنون نظام مند، به حل تناقض ها و تضادهای آشکار 

یافته های  تبدیل  بر  عالوه  و  می پردازد  پژوهشی  یافته های 

مطالعات مختلف به یک مقیاس مشترک، روابط بین ویژگی ها 

کشف می کند]31[. و یافته های پژوهشی را از لحاظ آماری 

زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  مرور  اساس،  این  بر 

نیاز  که  می دهد  نشان  صادرات  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل 

جمع بندی  و  خالصه  برای  ترکیبی  پژوهش های  انجام  به 

تا  می شود  احساس  پیشین  شده  انجام  پژوهش های  نتایج 

گردد تأثیر چهار متغیر تعهد صادرات، بازارگرایی،  مشخص 

استراتژی های صادراتی و مزیت رقابتی )به عنوان متغیرهایی 

ساخته اند(  معطوف  خود  به  را  محققین  توجه  بیشترین  که 

ترکیبی  اثر  شدت  نیز  و  بوده  چگونه  صادرات  عملکرد  بر 

صادرات  عملکرد  بر  مذکور  متغیرهای  ترکیبی(  اثر  )اندازه 

حاضر  مطالعه  اصلی  هدف  بنابراین،  است.  میزان  چه  به 

بازارگرایی،  صادرات،  تعهد  متغیرهای  تأثیر  میزان  تعیین 

استراتژی های صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات 

بر اساس مطالعات داخلی و خارجی پیشین است.

ب: پیشینه تحقیق

قبل از تجزیه استنباطی داده ها، ابتدا به توصیف ویژگی های 

مطالعات به کار رفته در تحقیق پرداخته شده است. به این 

منظور نام نویسنده/ نویسندگان، عنوان مطالعه، سال اجرا، 

از مطالعات مورد  استفاده هر یک  آزمون مورد  و  نمونه  تعداد 

گرفته و نتایج آن در جدول )1( ارائه شده است. بررسی قرار 

گی های مطالعات جدول 1- ویژ

سال اجراعنوان مطالعهنویسنده/ نویسندگانشماره منبع
تعداد 
نمونه

روش تحلیل

16Hasaballah et al.
How do relational variables affect export performance? Evidence from 

Malaysian exporters
2019106

مدلسازی معادالت 
ساختاری

5Olabode et al.
The effect of export market-oriented culture on export performance: 

Evidence from a Sub-Saharan African economy
2018249

مدلسازی معادالت 
ساختاری

28Pinho
Social capital and export performance within exporter-intermediary 
relationships: The mediated effect of cooperation and commitment

201691
مدلسازی معادالت 

ساختاری

26ERDİL & ÖZDEMİR
The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and 
Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on 

Turkish Clothing Industry
تحلیل رگرسیون2016118
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سال اجراعنوان مطالعهنویسنده/ نویسندگانشماره منبع
تعداد 
نمونه

روش تحلیل

6Kayabasi & Mtetwa
Impact of marketing effectiveness and capabilities, and export market 

orientation on export performance: Evidence from Turkey
2016443

مدلسازی معادالت 
ساختاری

17Navarro-García et al.
Global model of export performance: Moderator role of export depart-

ment
2016196

مدلسازی معادالت 
ساختاری

23Alteren & Tudoran
Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behav-

ioral commitment, and communication
2016105

مدلسازی معادالت 
ساختاری

33
Lin et al.

Impact of export market orientation on export performance: A relational 
perspective

2014244
مدلسازی معادالت 

ساختاری

34ERDİL
The role of foreign intermediary relationship quality on export perfor-

mance: A survey on Turkish firms
تحلیل رگرسیون2014104

35Bloemer et al.
Trust and affective commitment as energizing forces for export perfor-

mance
2013134

مدلسازی معادالت 
ساختاری

15Grandinetti & Mason
Internationalization modes other than exporting: The missing determi-

nant of export performance
2012147

مدلسازی معادالت 
ساختاری

12Navarro et al.
Implications of perceived competitive advantages, adaptation of mar-

keting tactics and export commitment on export performance
2010150

مدلسازی معادالت 
ساختاری

27Arthur solberg & Olsson
Management orientation and export performance: the case of Norwegian 

ICT companies
تحلیل رگرسیون201080

36Matanda & Freeman
 Effect of perceived environmental uncertainty on exporter-importer

inter-organisational relationships and export performance improvement
2009262

مدلسازی معادالت 
ساختاری

37.Shamsuddoha et al
 Mediated effects of export promotion programs on firm export

performance
2006203

مدلسازی معادالت 
ساختاری

13
طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت های تولیدکننده نوروزی و معصوم

تجهیزات ورزشی
139760

مدلسازی معادالت 
ساختاری

تحلیل رگرسیون1396120تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی های بازاریابی بین المللرضایی24

139693تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبارنوروزی و همکاران38
مدلسازی معادالت 

ساختاری

بررسی نقش دیدگاه منبع محور به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادرات )اثر فیاض و علیپور25
میانجی گر تعهد صادرات(

1396248
مدلسازی معادالت 

ساختاری

139585الگوی تأثیر سبک بازاریابی و نظام های محیطی بازاریابی بر عملکرد صادراتیکرمپور و مقدم39
مدلسازی معادالت 

ساختاری

کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقاء عملکرد صادراتی بنگاه ها با زارعی و همکاران40 نقش رفتار 
تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی

1395144
مدلسازی معادالت 

ساختاری

محترم و همکاران41
تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار 

مصالح ساختمانی عراق
آزمون t تک نمونه ای1394104

بحرینی زاد42
تحقیقی درباره تأثیر بازار محوری بر عملکرد صادرات: مطالعه شرکت های 

تولیدکننده و صادرکننده از گمرکات استان بوشهر
تحلیل رگرسیون139491
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3. روش شناسی پژوهش
از  آن  در  و  اسنادی است  پژوهش های  نوع  از  پژوهش حاضر 

جمع آوری،  جهت  آماری  تکنیک  یک  به عنوان  فراتحلیل 

ترکیب و خالصه نمودن یافته های پژوهشی با موضوع عوامل 

مؤثر بر عملکرد صادرات استفاده شده است. جامعه آماری 

پژوهش حاضر شامل تمامی پژوهش های مرتبط با تأثیر چهار 

صادراتی  استراتژی های  بازارگرایی،  صادرات،  تعهد  متغیر 

راستا  این  بر عملکرد صادرات می باشد. در  رقابتی  و مزیت 

کلید واژه عملکرد صادرات در پایگاه های  ابتدا با استفاده از 

اشپرینگر،  )الزویر،  مانند  مختلف  خارجی  اطالعاتی 

نیز بانک های اطالعات نشریات  و  و ...(  امرالد  اسکوپوس، 

 Noormags، گوگل،  جستجوی  )موتور  شامل  زبان  فارسی 

شده  منتشر  مقاله های  تمامی   )Sid،Magiran، Irandoc

صادرات  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  به نحوی  که 

یا  مقاله   41 از  مجموع  در  شدند.  گردآوری  پرداخته اند، 

شده  انجام   2019 تا   2006 سال های  فاصله  در  که  پژوهشی 

سبد  در  استاندارد  پروتکل  یک  اساس  بر  مطالعه   26 بودند، 

فراتحلیل  نرم افزار  توسط  نهایت  در  گرفتند.  قرار  فراتحلیل 

CMA2 به محاسبه اندازه اثر هر تحقیق پرداخته و در قالب 

گردید. اندازه  مدل های اثرات ثابت و تصادفی نتایج ترکیب 

که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطه بین  اثر آماره ای است 

اثر  اندازه  ابتدا،  اساس  این  بر  می کند.  منعکس  را  متغیر  دو 

مطالعات  اثر  اندازه  سپس،  و  می شود  محاسبه  مطالعه  هر 

کلی  اثر  اندازه  درنهایت،  و  می شود  مقایسه  هم  با  مختلف 

آزمایشی در چند مطالعه محاسبه  اثر  یا  بین دو متغیر  رابطه 

دو  بین  رابطه  یا  آزمایشی  اثر  آن  تأثیرگذاری  درباره  تا  می شود 

متغیر نتیجه گیری شود ]32[. در ادامه آزمون های ناهمگونی 

سوگیری  آزمون های  نیز  و  مدل ها  از  یکی  انتخاب  جهت 

کیفیت نتایج پژوهش انجام داده شده است.  یابی  جهت ارز

برای تحلیل همگنی مطالعات از آزمون های )I square )I2 و 

Q value استفاده شده است. جهت بررسی سوگیری انتشار 

توئیدی  و  دوال  برازش  و  اصالح  آزمون  و  قیفی  نمودار  از  نیز 

استفاده شده است.

4. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
تحقیق  هر  برای  ابتدا  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  بخش  در 

مناسب  اثر  اندازه  می باشند،  مشترک  فرضیه ای  دارای  که 

محاسبه می شود.

محاسبه اندازه اثر

به صورت  تحقیقات  نتایج  حاضر  پژوهش  در  که  آنجا  از 

پیوسته،  و  ارزشی  دو  اثرهای  اندازه  بین  از  است،  پیوسته 

گردیده و از شاخص اندازه اثر  اندازه اثرهای پیوسته انتخاب 

نتایج  ترکیب  آوردن معیاری مشترک جهت  به دست  برای   r

استفاده شده است. در این راستا برای هر یک از مطالعات 

محاسبه  نمونه  در  نقطه ای  اثر  اندازه  یک  شده  انتخاب 

گردیده و بر اساس اصول آمار استنباطی، این مقدار نقطه ای 

در نمونه، به جامعه تعمیم داده شده و حدود باال و پایین آن 

در  و  شده  محاسبه   )P value( محقق  خطای  تعیین  جهت 

گردیده است. جدول )2( ارائه 

سال اجراعنوان مطالعهنویسنده/ نویسندگانشماره منبع
تعداد 
نمونه

روش تحلیل

بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات )مورد محمدیان و همکاران43
مطالعه: صادرکنندگان نمونه ایران در سال 1390(

139248
مدلسازی معادالت 

ساختاری

ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی کرمپور و همکاران44
کانی غیرفلزی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت 

1391285
مدلسازی معادالت 

ساختاری

حقیقی و همکاران45
شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

در صنعت مواد غذایی
138741

مدلسازی معادالت 
ساختاری
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جدول 2- اندازه اثرهای محاسبه شده برای هر پژوهش

Z valueP valueحد باالحد پاییناندازه اثرنام مطالعهفرضیه

فرضیه 1:
تأثیر تعهد صادرات بر 

عملکرد صادرات

Pinho )2016(0/182-0/0240/3741/730/084

Bloemer et al. )2013(0/2220/0550/3782/5880/010

Erdil & Özdemir)2016(0/3960/2320/5384/4920/000

Shamsuddoha et al. )2006(0/1930/0570/3222/7680/006

Arthur Solberg & Olsson )2010(0/2660/0490/4592/3940/017

Hasaballah et al. )2019(0/380/2040/5324/0600/000

Erdil )2014(0/4270/2550/5734/5850/000

Navarro et al. )2010(0/2310/0740/3772/8530/004

Navarro-García et al. )2016(0/3710/2440/4865/4120/000

Alteren & Tudoran )2016(0/135-0/0590/3181/3670/172

Matanda & Freeman)2009(0/057-0/0640/1770/9220/357

0/1950/0720/3123/0860/002فیاض و علیپور )1396(

0/2430/1990/28610/5300/000حقیقی و همکاران )1387(

فرضیه 2:
تأثیر بازارگرایی بر عملکرد 

صادرات

Olabode et al. )2018(0/0620/063-0/1850/9670/333

Lin et al. )2014(0/3700/2560/4746/0300/000

Kayabasi & Mtetwa )2016(0/0920/002-0/1831/9250/054

0/5690/4050/6985/8550/000کرمپور و مقدم )1395(

0/4910/2400/6803/6030/000محمدیان و همکاران )1392(

0/8480/7780/89711/7170/000بحرینی زاد )1394(

0/2210/0180/4062/1290/033نوروزی و همکاران )1396(

فرضیه 3:
تأثیر استراتژی های صادراتی 

بر عملکرد صادرات

Shamsuddoha et al. )2006(0/1720/0350/3032/4560/014

Grandinetti & Mason )2012(0/4300/2880/5535/5190/000

0/3000/1140/4663/1110/002محترم و همکاران )1394(

0/4120/2510/5514/7380/000رضایی )1396(

فرضیه 4:
تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد 

صادرات

Navarro et al. )2010(0/1970/0380/3462/4220/015

0/2580/0040/4801/9890/047نوروزی و معصوم )1397(

0/4200/1540/6293/0000/003محمدیان و همکاران )1392(

0/3470/1950/4834/3000/000زارعی و همکاران )1395(

0/1450/4541/0580/290-0/170حقیقی و همکاران )1387(

0/3200/2120/4215/5690/000کرمپور و همکاران )1391(
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در  است،  مشاهده  قابل   )2( جدول  در  که  همان گونه 

فرضیه اول از میان مطالعات مورد بررسی، تمامی مطالعات 

به جز سه مطالعه آلترن و تادوران ]23[، پینهو ]28[ و ماتاندا 

دو  به جز  مطالعات  تمامی  دوم  فرضیه  در  ]26[؛  فریمن  و 

در  ]6[؛  مِتتوا  و  کیاباسی  و   ]5[ همکاران  و  اوالبود  مطالعه 

نهایت در فرضیه چهارم  و در  فرضیه سوم تمامی مطالعات 

 ،]45[ همکاران  و  حقیقی  مطالعه  به جز  مطالعات  تمامی 

و  بوده  از 0/05  کمتر   )P value( دارای خطای محاسبه شده

است.   )-1/96 و   1/96( بازه  از  خارج  آن ها   Z value مقدار 

فرضیات  تمامی  در  درصد   95 اطمینان  سطح  در  بنابراین 

که خبر از معنی داری اندازه   H1 رد و فرض H0 تحقیق، فرض

اثر در جامعه تحقیقات می دهد، تأیید می شود.

مدل های ترکیب اندازه اثر

در فرایند فراتحلیل بر اساس همگونی یا ناهمگونی مطالعات 

دو مدل متفاوت برای ترکیب نتایج اندازه اثرهای هر پژوهش 

مطالعات  بودن  همگون  فرض  با  که  اول  مدل  دارد.  وجود 

فرض  با  که  دوم  مدل  و  ثابت  اثرات  مدل  شده،  طراحی 

ناهمگون بودن مطالعات طراحی شده، مدل اثرات تصادفی 

و  ثابت  اثرات  مدل  دو  هر  بخش  این  در  می شود.  نامیده 

اساس  بر  ادامه  در  و  شده  گزارش  آن  نتایج  و  اجرا  تصادفی 

کدام مدل نتایج  که  آزمون های ناهمگونی بررسی شده است 

واقعی تری را ارائه می کند.

اندازه  همه  متوسط  یا  برآیند  مقدار  ثابت  اثرات  مدل  در 

در   ،0/282 دوم  فرضیه  در   ،0/243 اول  فرضیه  در  اثرها 

که  فرضیه سوم 0/315 و در فرضیه چهارم 0/295 می باشد؛ 

الگویی  و  بوده  پژوهش  نمونه  به  مربوط  نقطه ای  مقدار  این 

کشف شده است. حال بر اساس اصول  که در نمونه  است 

 )P value( شده  محاسبه  خطای  که  آنجا  از  استنباطی  آمار 

کمتر از 0/01 بوده و مقدار Z value آن ها  در تمامی فرضیات 

خارج از بازه )1/96 و 1/96-( است، در سطح احتمال %99 

که تعهد صادرات، بازارگرایی، استراتژی های  گفت  می توان 

صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات تأثیر معنی داری 

گرفته  کل تحقیقات انجام  دارد و این نتیجه قابل تعمیم به 

در این حوزه است.

جدول 3- مدل های ترکیب آماری نتایج تحقیقات

Z valueP valueحد باالحد پاییناندازه اثرمدل ترکیب نتایجفرضیه

فرضیه 1
0/2430/1990/28610/5300/000مدل اثرات ثابت

مدل اثرات 
تصادفی

0/2600/1900/3277/0840/000

فرضیه 2
0/2820/2290/33210/1560/000مدل اثرات ثابت

مدل اثرات 
تصادفی

0/4210/1740/6183/2250/001

فرضیه 3
0/3150/2390/3887/7390/000مدل اثرات ثابت

مدل اثرات 
تصادفی

0/3280/1950/4494/6580/000

فرضیه 4
0/2950/2260/3608/0920/000مدل اثرات ثابت

مدل اثرات 
تصادفی

0/2950/2260/3608/0920/000

همه  متوسط  یا  برایند  مقدار  نیز  تصادفی  اثرات  مدل  در 

اندازه اثرها در فرضیه اول 0/260، در فرضیه دوم 0/421، در 

که  فرضیه سوم 0/328 و در فرضیه چهارم 0/295 می باشد 

الگویی  و  بوده  پژوهش  نمونه  به  مربوط  نقطه ای  مقدار  این 

کشف شده است. حال بر اساس اصول  که در نمونه  است 

 )P value( شده  محاسبه  خطای  که  آنجا  از  استنباطی  آمار 

کمتر از 0/01 بوده و مقدار Z value آن ها  در تمامی فرضیات 

احتمال  سطح  در  است،   )-1/96 و   1/96( بازه  از  خارج 

بازارگرایی،  صادرات،  تعهد  که  گفت  می توان  درصد   99

استراتژی های صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات 

کل  به  تعمیم  قابل  نتیجه  این  و  دارد  معنی داری  تأثیر 

گرفته در این حوزه است. تحقیقات انجام 

از طرفی در نمودار درختی مقدار متوسط به دست آمده و 

کاماًل مشخص می باشد. این نمودار نشان  حدود باال و پایین 

فرضیات  از  یک  هر  در  بررسی  مورد  تحقیقات  که  می دهد 
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نزدیک تر  آن  به  چقدر  و  دورتر  متوسط  مقدار  این  از  چقدر 

هستند. مطابق با نظر محققین هر چقدر مقدار اندازه اثر یک 

ثابت  حالت  در  چه  تحقیقات  متوسط  اثر  اندازه  به  تحقیق 

این  یعنی  باشد،  نزدیک تر  تصادفی  اثرات  حالت  در  چه  و 

بنابراین  دارند.  متوسط  مقدار  از  کمتری  انحراف  تحقیقات 

نتایج  کلیت  با  همسو  تحقیقات  و  دارند  کمتری  خطای 

کنون منتشر شده است. که تا  علمی است 

نمودار 1- نمودار درختی اندازه اثرهای تحقیقات مربوط به 
فرضیه 1

نمودار 2- نمودار درختی اندازه اثرهای تحقیقات مربوط به 
فرضیه 2

نمودار 3- نمودار درختی اندازه اثرهای تحقیقات مربوط به 
فرضیه 3

نمودار 4- نمودار درختی اندازه اثرهای تحقیقات مربوط به 
فرضیه 4

آزمون های ناهمگونی مطالعات

ناهمگونی  شرط  با  تصادفی  اثرات  مدل های  اینکه  از  پس 

که  گردید تا آزمون هایی پدید آیند  مطالعات ارائه شد، تالش 

یک  از  فراتحلیل  سبد  درون  مطالعات  آیا  دهند  تشخیص 

مورد  ادامه  در  که  هستند؛  همگون  نا  یا  و  می باشند  جنس 

بررسی قرار می گیرد.

Q value آزمون

آزمون های  تمامی  بین  در  آزمون  معتبرترین  آزمون  این 

 Q ضریب  یک  آزمون  این  در  است.  ناهمگونی  تشخیص 

کای  یع  توز یک  به  شبیه  که  می گردد  ارائه  محقق  به   value

که: اسکوئر است. این آزمون بیان می کند 

H0 مطالعات همگن هستند  

H1 مطالعات همگن نیستند  

 sig شاخص  اساس  بر  سوم  و  دوم  و  اول  فرضیات  در 

بنابراین  از 0/05 است.  کمتر  آن  که مقدار  مشاهده می شود 

که مقدار آن   Q value در سطح اطمینان 99 درصد ضریب

در فرضیه اول 28/502؛ در فضیه دوم 126/941 و در فرضیه 

رد   H0 فرض  یعنی  می شود.  معنی دار  است،   8/716 سوم 

تأیید  می دهد،  مطالعات  ناهمگونی  از  خبر  که   H1 فرض  و 

می شود. در فرضیه چهارم نیز بر اساس شاخص sig مشاهده 

که مقدار آن بیشتر از 0/05 است. بنابراین در سطح  می شود 

که مقدار آن در 3/971   Q value اطمینان 99 درصد ضریب

 H0 H1 رد و فرض  است غیر معنی دار می شود. یعنی فرض 

که خبر از همگونی مطالعات می دهد، تأیید می شود.
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I square (I2( آزمون

یا  یک  با  باید  که  می باشد  مقداری  آزمون  یک  آزمون  این 

گردد. )I square )I2 با سه مقدار 25  چند نقطه برش مقایسه 

 75 و  متوسط(  )ناهمگونی   50 کم(،  یا  ضعیف  )ناهمگونی 

 I square یاد( مقایسه می شود. با توجه به مقدار )ناهمگونی ز

که در فرضیه اول 57/898؛ در فرضیه دوم 95/273؛   )I2(

است،   0/000 چهارم  فرضیه  در  و   65/582 سوم  فرضیه  در 

بین  ناهمگونی  سوم  و  اول  فرضیه  در  که  گفت  می توان 

مطالعات متوسط، در فرضیه دوم ناهمگونی بین مطالعات 

کم  یاد و در فرضیه چهارم ناهمگونی بین مطالعات بسیار  ز

است.

تا سوم  اول  در فرضیات  که  گفت  این اساس می توان  بر 

مطالعات  چهارم  فرضیه  در  و  بوده  ناهمگون  مطالعات 

اثرات  مدل  اول  فرضیه  سه  بنابراین  هستند.  همگون 

تصادفی و در فرضیه چهارم مدل اثرات ثابت جواب دقیق تر 

و واقعی تری به محقق می دهد.

آزمون های سوگیری

سوگیری ]46[ به معنای جهت گیری محقق نسبت به جامعه 

است.  مشترک  فرضیه  یک  پیرامون  گرفته  انجام  تحقیقات 

سوگیری عمدتًا در چهار بخش زیر صورت می پذیرد:

1. سوگیری زبانی

کاهش سوگیری زبانی عالوه بر زبان  پژوهش حاضر به جهت 

انگلیسی، از منابع فارسی نیز استفاده نموده است.

2. سوگیری انتخاب

انتخاب  سوگیری  از  جلوگیری  به منظور  حاضر  مطالعه  در 

و  مشخص  بندهای  با  و  استاندارد  پروتکل  یک  از  محقق 

غیر قابل تفسیر استفاده نموده تا قضاوت شخصی خود را به 

حداقل ممکن برساند.

3. سوگیری استناد

در پژوهش حاضر با استفاده از پایگاه های اطالعات خارجی 

 )... و  امرالد  اسکوپوس،  اشپرینگر،  الزویر،  )شامل  مختلف 

و نیز بانک های اطالعات نشریات فارسی زبان )شامل موتور 

 )Noormags، Sid، Magiran، Irandoc گوگل،  جستجوی 

سوگیری استناد را به حداقل ممکن رسانده است.

4. سوگیری انتشار

پی  موضوع  این  به   ]47[ قیفی  نمودار  رسم  با  بخش  این  در 

که چه تعداد تحقیق منتشر نشده در این زمینه وجود  می بریم 

گر این تحقیقات و مطالعات منتشر می شدند نتایج  دارد؛ و ا

برای  ابزار  معتبرترین  قیفی  نمودار  می دادند.  تغییر  چقدر  را 

و  چیدن  آزمون  هرچند  است.  انتشار  سوگیری  تشخیص 

کمک این نمودار  تکمیل نمودن دوال و توییدی ]48[ نیز به 

کامل تر می کند. این فرایند تشخیص را 

نمودار قیفی

این نمودار با توجه به تقارن تحقیقات نسبت به خط متوسط 

گمشده  که تحقیقات  اندازه اثر تحقیقات منتشر نشده را 

خوانده می شود، نمایش می دهد.

نمودار 5- نمودار قیفی بر اساس دقت مربوط به فرضیه 1

نمودار 6- نمودار قیفی بر اساس دقت مربوط به فرضیه 2
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نمودار 7- نمودار قیفی بر اساس دقت مربوط به فرضیه 3

نمودار 8- نمودار قیفی بر اساس دقت مربوط به فرضیه 4

که  می بینیم   ،)8( تا   )5( قیفی  نمودارهای  به  توجه  با 

تحقیقاتی که در باالی قیف قرار دارند از دقت باالتر یا خطای 

کمتری برخوردارند و همگی نزدیک به خط متوسط در نمودار 

دارند  قرار  قیف  پایین  در  که  تحقیقاتی  اما  شده اند.  چیده 

مشاهده  و  دارند  کمتری  دقت  به عبارتی  یا  و  بیشتر  خطای 

که همان  می شود انحراف بیشتری نسبت به مقدار متوسط 

وضعیت  می باشند.  دارا  است،  علم  متوسط  با  همسویی 

کی  نمودارهای مربوط به فرضیه اول و دوم بر اساس تقارن حا

که این عدم  از عدم قرینگی در تعدادی از مطالعات است. 

نشان  مذکور  فرضیات  مورد  در  را  انتشار  سوگیری  قرینگی 

که وضعیت نمودارهای مربوط  می دهد. این در حالی است 

کی از قرینگی در  به فرضیه سوم و چهارم بر اساس تقارن حا

را در  انتشار  قرینگی عدم سوگیری  این  که  مطالعات است. 

مورد فرضیات مذکور نشان می دهد.

کردن دوال و توییدی آزمون چینش و تکمیل 

برای  موجود  تقارن  عدم  و  قیفی  نمودار  اساس  بر  آزمون  این 

که دقیقًا تعداد  برخی از تحقیقات از روشی استفاده می کند 

تحقیقات منتشر نشده را نشان می دهد.

با توجه به نتایج جدول )4( مشخص است که در فرضیه اول 

وجود  گمشده  تحقیق  سه  دوم،  فرضیه  در  گمشده،  تحقیق  دو 

گردد، هم سوگیری انتشار را  گر به پژوهش حاضر اضافه  که ا دارد 

از بین می برد و هم نتایج پژوهش را در بخش مدل اثرات ثابت 

و تصادفی تغییر می دهد. همچنین بر اساس نتایج این جدول، 

گمشده می باشند. فرضیات )3( و )4( فاقد تحقیقات 

کردن دوال و توییدی جدول 4- آزمون چینش و تکمیل 

فرضیات
اثر تصادفیاثر ثابت

Q value
تعداد مطالعات

مورد نیاز حد باالحد پایینتخمین نقطه ایحد باالحد پایینتخمین نقطه ای

فرضیه 1
0/2430/1990/2860/2600/1900/32728/502ارزش مشاهدات

2
0/2260/1840/2680/2350/1630/30536/711ارزش تعدیل شده

فرضیه 2
0/2820/2290/3320/4210/1740/618126/94ارزش مشاهدات

3
0/1210/442273/71-0/1650/1140/2150/175ارزش تعدیل شده

فرضیه 3
0/3150/2390/3880/3280/1950/4498/716ارزش مشاهدات

0
0/3150/2390/3880/3280/1950/4498/716ارزش تعدیل شده

فرضیه 4
0/2950/2260/3600/2950/2260/3603/971ارزش مشاهدات

0
0/2950/2260/3600/2950/2260/3603/971ارزش تعدیل شده
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5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
سردرگمی  باعث  متنوع  نتایج  با  متعدد  پژوهش های  امروزه 

است.  شده  نتایج  کسب  در  مختلف  حوزه های  محققین 

در حوزه سازمان و مدیریت، عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات 

مورد  یادی  ز محققین  توسط  است  موضوعاتی  از  یکی 

نتایج  در  موجود  تفاوت های  اما  است.  گرفته  قرار  بررسی 

حوزه  در  جدیدی  یکرد  رو از  استفاده  لزوم  مطالعات،  این 

گون  گونا تحقیقات  جمع بندی  به  بتواند  که  را  رفتاری  علوم 

است  یکردی  رو فراتحلیل  است.  ساخته  ضروری  بپردازد 

جامع تر  نگرشی  شده،  انجام  مطالعات  نتایج  ترکیب  با  که 

و  شناسایی  را  نتایج  در  تفاوت  عوامل  و  داشته  موضوع  به 

فراتحلیل  با هدف  این ر  و تحقیق حاضر  از  توجیه می نماید. 

اجرا در  به مرحله  و  تدوین  بر عملکرد صادرات،  مؤثر  عوامل 

آمده است. در این راستا با جمع بندی و یکپارچه سازی 26 

فراتحلیل  نرم افزار  توسط  این حوزه  در  گرفته  مطالعه صورت 

که در  بوده ایم  کلیدی  به این پرسش  به دنبال پاسخ   CMA2

نهایت و فارغ از مالحظاتی نظیر جامعه آماری، حجم نمونه، 

چهار   ... و  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  روش  نمونه گیری،  روش 

و  استراتژی های صادراتی  بازارگرایی،  تعهد صادرات،  متغیر 

مزیت رقابتی چه تأثیری بر عملکرد صادرات خواهد داشت؟

که  آنجا  از   ،)3( جدول  نتایج  به  توجه  با  راستا  این  در 

 )P value( شده  محاسبه  خطای  مقدار  فرضیات  تمامی  در 

کمتر از 0/01 بوده و مقدار Z value آن ها خارج از بازه )1/96 و 

که  1/96-( است، در سطح احتمال 99 درصد می توان گفت 

و مزیت  بازارگرایی، استراتژی های صادراتی  تعهد صادرات، 

رقابتی بر عملکرد صادرات تأثیر معنی داری دارد و این نتیجه 

گرفته در این حوزه است. کل تحقیقات انجام  قابل تعمیم به 

کارها  و  کسب  چه  هر  گفت  می توان  اساس،  این  بر 

مزیت های رقابتی بیشتری داشته باشند، می توانند عملکرد 

بهتری در حوزه صادرات محصوالت خود داشته باشند. چرا 

برای  بیشتر  ارزش  خلق  باعث  رقابتی  مزیت های  وجود  که 

ترجیح  ایجاد  طریق  از  و  گردیده  رقبا  با  مقایسه  در  مشتریان 

در مشتریان برای خرید بیشتر از محصوالت شرکت، امکان 

افزایش سهم بازار و سودآوری را فراهم می سازد.

بین المللی  سطح  در  کارها  و  کسب  موفقیت  همچنین 

است.  آن ها  بازارگرایانه  رفتار  از  ناشی  چشمگیری  به طور 

بازارگرایی  از  باالتری  سطوح  در  که  شرکت هایی  به طوری که 

ارزشمند  اطالعات  به  دستیابی  طریق  از  می توانند  هستند، 

آنها،  خواسته های  و  نیازها  و  مشتریان  مورد  در  بیشتری 

عملکرد بهتری در سطوح بین المللی داشته باشند.

در  بقا  و  رشد  به منظور  سازمان ها  امروزه  دیگر  سوی  از 

امر  در  موفقیت  مشخص  به طور  و  بین المللی  بازارهای 

صادرات، نیازمند دارا بودن استراتژی های صادراتی مناسب 

بازارهای  سطح  در  رقابت  افزایش  با  که  چرا  می باشند. 

یسک و مخاطره  بین المللی، رشد سریع تکنولوژی، افزایش ر

در تجارت جهانی و تغییرات روز افزون در نیازهای مشتریان 

بازارهای  در  می توانند  شرکت هایی  تنها  جهان،  سطح  در 

اساس  بر  که  باشند  داشته  موفقیت آمیزی  عملکرد  خارجی 

اساس  بر  و  منسجم  و  تعیین شده  پیش  از  راهی  نقشه 

تحلیل نقاط قوت و ضعف شرکت و فرصت ها و تهدیدات 

محیطی، حرکتی رو به جلو داشته باشند.

مناسب  صادراتی  عملکرد  که  گفت  می توان  نهایت  در 

گرو تعهد مدیران آن ها به تخصیص منابع الزم  شرکت ها در 

ارائه  به  این طریق نسبت  از  به طوری که  این حوزه است.  در 

قابل  ارزش  دارای  مشتریان  برای  که  شود  اقدام  محصوالتی 

توجهی باشد. به بیان دیگر سازمان هایی با سطح تعهد باالتر 

یابی  بازار عناصر  تطبیق  طریق  از  بین المللی،  بازارهای  به 

موجبات  می توانند  خارجی  بازارهای  الزامات  با  خود 

فراهم  بین المللی  سطح  در  را  خود  مشتریان  رضایت مندی 

همچون  خود  عملکردی  شاخص های  آن  به دنبال  و  آورده 

سودآوری و سهم بازار را بهبود بخشند.

کاربردی پیشنهادهای 

صادراتی،  استراتژی های  صادرات،  تعهد  تأثیر  به  توجه  با 

بازارگرایی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات پیشنهاد می شود: 
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مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

درک  صادراتی،  مجزای  واحد  ایجاد  به  نسبت 

بازدیدهای  طریق  از  خارجی  خریداران  نگرش های 

تحقیقات  از  استفاده  و  صادراتی  بازارهای  از  منظم 

بازایابی صادراتی، حضور در نمایشگاه های بین المللی 

و همچنین برنامه ریزی و کنترل صادراتی اقدام نمایند.

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

کمیته هایی متشکل  به منظور ایجاد و تولید اطالعات، 

یکرد بازارگرایی تشکیل دهند تا بتوانند  از خبرگان با رو

برای شناخت مشتریان و رقبا برنامه ریزی کرده و شرایط 

بین المللی  بازارهای  فرصت های  از  بیشتر  استفاده 

گردد. فراهم 

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

بازارهای  به  ورود  خصوص  در  تصمیم گیری  از  پس 

به  نسبت  صادراتی،  بازارهای  انتخاب  و  صادراتی 

با  بیشتر  تطبیق  جهت  محلی  نمایندگان  انتخاب 

بازارهای هدف خارجی اقدام نمایند.

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

صادراتی  بازارهای  از  منظم  بازدیدهای  به  اقدام 

به منظور جمع آوری اطالعات در زمینه ابعاد مختلف 

و  فرهنگی  الزامات  رقبا،  مشتریان،  همچون  بازار 

کلیدی  محیطی و ... و نیز ایجاد روابط نزدیک با اعضا 

یع نمایند. شبکه توز

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

هزینه  کاهش  مزیت های  از  بهره گیری  به منظور 

نزدیک تر  کشورهای  ی  رو بر  فرهنگی  مجاورت  و 

)همسایه( تمرکز نمایند.

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

اقدام به استفاده از تکنولوژی روز و دانش فنی مناسب 

صادراتی  محصوالت  تولید  در  بهره وری  افزایش  برای 

نمایند.

مختلف -  صنایع  در  فعال  کسب و کارهای  و  شرکت ها 

مشتریان  نیازهای  به  شرکت،  راهبردهای  تدوین  در 

توجه داشته باشند و به صورت منظم رضایت مشتریان 

را بسنجند. سیستم رسیدگی به شکایت های مشتریان 

همچون  مواردی  به  راستا  این  در  و  دارند  نگاه  پویا  را 

یادی مبذول دارند. خدمات پس از فروش توجه ز

پیشنهادهای سیاست گذاری

صادراتی،  استراتژی های  صادرات،  تعهد  تأثیر  به  توجه  با 

بازارگرایی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات پیشنهاد می شود: 

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

درباره  مختلف  اطالعات  تدارک  و  تهیه  صادرات، 

بازارهای صادراتی )همچون وضعیت نهادی و قانونی 

الزامات فرهنگی  بالقوه،  بازار  کشورهای هدف، حجم 

و محیطی و ...( را مد نظر قرار دهند.

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

محصوالت  تطابق  بر  نظارت  به  نسبت  صادرات، 

اقدام  صادراتی  کشورهای  استاندارهای  با  صادراتی 

نمایند.

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

در  حمایتی  و  مشاوره ای  خدمات  ارائه  با  صادرات، 

گام بردارند. راستای توسعه صادرات 

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

صادرات، با ارائه بسته های حمایتی و تشویقی همچون 

مالیاتی،  مشوق های  همچون  صادراتی  مشوق های 

گام بردارند. بیمه ای و ... در راستای توسعه صادرات 

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

عملکرد  جامع  و  مستمر  سنجش  ضمن  صادرات، 

و  داخلی  موانع  رفع  راستای  در  شرکت ها  صادراتی 

گام بردارند. خارجی 

از -  حمایت کننده  سازمان های  و  دولتی  نهادهای 

و مقررات در جهت  قوانین  به اصالح  اقدام  صادرات، 
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کمک به صدور محصوالت تولیدی از جمله  تشویق و 

تسهیل  و  صادراتی  تشویق  مبالغ  مناسب  افزایش 

پرداخت به موقع آن، ارائه یارانه در حمل و نقل مواد اولیه 

گمرکی مناسب  ارائه معافیت های  کاالی صادراتی،  و 

ماشین آالت  و  یدکی  قطعات  اولیه،  مواد  ورود  جهت 

مورد نیاز جهت تولید صادراتی و ... نمایند.
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