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Abstract
The main purpose of this dissertation is to investigate the
impact of market orientation and entrepreneurial orientation
on export performance (Case study: small and medium
companies active in the field of export. In this study, using
written sources and expert opinions and also reviewing the
research background) And articles in reputable journals, the
conceptual model of extraction research and the independent
variable (tendency to entrepreneurship and market
orientation) and the dependent variable (export performance)
in the conceptual model of the research The sampling method
in the present study is stratified random method. Fifteen times
the number of questionnaire questions was determined and
distributed among 138 senior managers and experts of the
business unit and experts of the research and development
unit of ten small and medium Iranian companies active in the
field of export. Using descriptive statistics techniques and
SPSS22 software and inferential statistics techniques with the
help of AMOS statistical software using structural equation
modeling method, the findings indicate that all research
hypotheses in which a significant effect between the
dimensions of the independent variable and The dependent
variable is the case It was evaluated and all research
hypotheses were confirmed.
Keywords

Tendency to entrepreneurship, innovation, market
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چکیده
هدف اصل ی از انجلم ایلن رسلمه رررسلی تلم یر رلمزارررایی و
شلرک: ررایش ر کمرآفرینی رر عم کرد صمدرات (مورد مطمهع
همی کوچک و متوسط فعمل در عرص صمدرات رلین ملی رمشلد
در این تحقیلق رلم اسلتدمدا از منلمرک مکتلون و نبلر ن ررلم و
همچنین رررسی پیشین پژوهش هم و مقمه همی مجلات معت لر
مدل مدهومی پلژوهش اسلتاراو و مت یلر مسلتق (رلرایش رل
کمرآفرینی و رمزارررایی) و مت یر وارست (عم کلرد صلمدرت) در
مدل مدهومی تحقیق قرار روش نمون ریلری در تحقیلق حمضلر
روش تصمدفی ط ق ای رودا هذا حجم نمون تحقیق رین پلن تلم
 ندر831 پمنزدا ررارر تعداد سواالت پرسشنمم تعیین رردید و رین
از مدیرا ارشد و کمرشنمسم واحد رمزررمنی و کمرشنمسم واحد
تحقیق و توسع دا شرک کوچلک و متوسلط ایرانلی فعلمل در
عرص صمدرات توزیک رردیلد پل از تکمیل و جملک آوری
دادا هلمی ملورد نیلمز تحقیلق رلردآوری و رللم اسلتدمدا از فنللو
 و فنلو آملمر اسلتن مطی رلSPSS22 آممرتوصیدی و نر افلزار
 رم روش مدهیمری معلمدالتAMOS کمک نر افزارهمی آممری
سمنتمری استدمدا رردید یمفت هم حلمکی از آ اسل کل تملممی
فرضی همی تحقیق ک در آنهم تلم یر معنلمداری رلین ارعلمد مت یلر
مستق و مت یر وارست را مورد رررسی قرار می داد مورد سنجش
.قرار ررفت و تمممی فرضی هم پژوهش تمیید رردید
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مقدمه
امروزه منابع اقتصادی ،تکنولوژی و سطح زندگی افراد یك کشور ،بستتيی
نسبی به اقتصاد کشورهای دیير دارد که بته وستیله يریتان پیهیتدهای از
کاالها ،خدمات ،سرمایه و تکنولوژی ،به هم مربوط میشتوند کشتورها از
طریق مبادالت بینالمللی ،سطح تولید خود را بتاال بترده و ستود بیشتتری
کسب میکنند آنها از طریق واردات ،کاالهایی را که قادر به تولیتد آنهتا
نیستند ،به دست آورده و از طریق صتادرات ،کاالهتای تولیتدی متازاد بتر
مصرف خود را به کشورهای دیير میفرستند گرچته یتك کشتور ممکتن
است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتوانتد انتواك کتاال را تولیتد
کند ،اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود علت اولیه مبادالت
بینالمللی ،در ظاهر اختالف قیمت کاال و خدمات کشتورها استت تفتاوت
قیمتها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در
شرایط تقاضا یا اليوی مصرف و یا ترکیبی از آنها است تفاوت در شترایط
عرضه ،ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی ،کارایی ،مهتارت کتار،
سطوح تکنولوژی تولید ،فراوانی عوامل تولید و غیره باشتد بتا ایتن ،تا ،
تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه ،به تنهایی عامل اختالف قیمتت نیستت
بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمتدتا توستط ستطح درامتدها و اليتوی
مصرف متفاوت کشورها شکل میگیرد ،در ایجاد اختالف قیمتها به اندازه
تفاوت عرضه تأثیر دارد هر کشوری با شتروك مبادلته بینالمللتی میتوانتد
عوامل تولید خود را در تولید محصوالتی به کار برد که بازده بیشتری دارند
و آنها را با محصوالت دیيتر کشتورها مبادلته کنتد مبتادالت بینالملتل،
زمینهساز ایجاد تخصص بینالملل میشود مؤسسات اقتصادی با دسترسی
به بازارهای خاريی از طریق صادرات ،رشد بیشتری پیدا کترده و بته ایتن
وسیله محصوالت خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خاريی عرضته
میکنند و سود بیشتری به دست میآورند (بیونيو يین وهمکاران)1112 ،
بازارهای هر کشوری در مرا،لی مختلفی از توسعه قرار دارد که ورود به آن
بازارها به مر،له ای از توسعه که آن کشوردر آن قترار دارد ،بستتيی دارد
بنابراین شیوه ورود به هر بازار متفاوت است بتا تويته بته دريته توستعه
یافتيی بازار هدف ،شرکت ها متی بایستت ،استترات ی ورود ختود بته آن
بازارها را تدوین کنند يهانی شدن اقتصاد و محیط کسب وکتار ،چالشتها و
فرصتتتتهایی را در پتتتیش روی کشتتتورها قتتترار متتتی دهتتتد (ابراهیم
زاده)1911،بازارهای هر کشوری در مرا،لی مختلفی از توسعه قرار دارد که
ورود به آن بازارها به مر،له ای از توستعه کته آن کشتوردر آن قترار دارد،
بستيی دارد بنابراین شیوه ورود به هر بازار متفاوت است با تويه به دريه
توسعه یافتيی بازار هدف ،شرکت ها می بایست ،استرات ی ورود ختود بته
آن بازارها را تدوین کنند يهانی شدن اقتصاد و محیط کسب وکار ،چالشها
و فرصتهایی را در پیش روی کشورها قرار می دهد (ابراهیم زاده)1911،
در این میان ،بازار گرایی و گرایش به کار آفرینی در راستای همستویی بتا
نیاز بازار یکی از مهمترین عوامل موفقیت آن سازمان ها محسوب میشود
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و این نکته مورد قبو بسیاری از محققان بوده و در مطالعات زیادی نشان
داده شده است علیرغم میزان تحقیقاتی که یك ارتباط مثبتی میان بتازار-
گرایی ،نوآوریهای بازار محور ،گرایش به کتارآفرینی و متغیرهتای دیيتر
تحقیق همهون عملکرد را نشان می دهند؛ در متورد اینکته چيونته ایتن
رابطه ها برقرار شده اند؛ دانش ،داقلی ويود دارد لذا در ایتن پت وهش متا
تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صتادرات را در شترکت
های کوچك و متوسط فعا در عرصه صادرات بینالمللی بررسی ختواهیم
کرد در این راستا مساله اصلی تحقیق این است که بهبود عملکرد شترکت
با تاثیر يهتگیری کارآفرینی و بازارگرایی به چه میزان خواهد بود؟ يامعه
آماری این پ وهش کلیه خبرگان و کارشناستان شترکت هتای کوچتك و
متوسط فعا در عرصه صادرات بین المللی خواهند بود که ضمن آشنایی با
مبا،ث ،وزه پ وهش ،توانایی پاسخيویی بته ستواالت تحقیتق را خواهتد
داشت به همین منظور در تالش خواهیم بود تا با یتك تحقیتق نظامنتد و
علمی و با استفاده ازیك مد مفهومی يدید مربوط بته مقالته (استمایل و
همکتتاران  )1111،در ایتن راستتتا مستتاله اصتتلی تحقیتق ایتن استتت کتته
بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد این شترکت هتا چته میتزان
تاثیر گذار خواهد بود؟
مبانی نظري پژوهش
عملکرد بازار بین المللی
صا،بنظران و محققین معتقدند که عملکرد موضتوعی اصتلی در تمتامی
تجزیه وتحلیل های سازمانی است وتصور ،سازمانی کته شتامل ارزیتابی و
اندازه گیری عملکرد نباشتد مشتکل استت(فیورر )1111،مستیر توستعه و
تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ،نیازها ،عالیق و آمتا بشتر همتراه
است اگرچه سازمانها درطو زمان ایفا کنندهی نقشها و ماموریتتهتای
مختلفی بودهانتد ولتی در دوره معاصتر کتارکرد آنهتا بسیارگستترده شتد و
انتظارات از آنها بطورمداوم رو به تزاید است توفیق در پاسخيویی به ایتن
انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنياتنگ  ،مستمر ،متوثر بتین فراینتدهای
سازمانی و انتظارات گفته شده است ازسوی دیيردر دنیای رقابتی امتروزه
سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند ،دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده
و باید مقام تالش خود را يهت دستیابی به تعالی عملکترد بته کارگیرنتد
مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی استرات یك و يامع است کته موفقیتت
پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم مینماید ایتن مفهتوم کته
امروزه يایيزین ارزیابی عملکرد شده است ضمن داشتن بار مثبت نستبت
به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران بوی ه در يامعهی متا و
سازمانهای ما روبروست ،نشان دهنتدهی اهمیتت پترداختن بته عملکترد
سازمان ازسوی مدیریت بعنوان یك وظیفه ی اساسی است امروزه نقتش
سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی ،ايتماعی ،سیاستی و فرهنيتی
آن چنان بريسته شده است که سازمانهتای هتر يامعته را گردونتههتای
تحقق اهداف آن میدانند واقعیت آن است که سازمانها به چنتد دلیتل از
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ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب میشوند ،آنها بته يامعته ختدمت
میکنند  ،ما را قادر میسازند تا کارهایی انجام دهیم که بدون ويود آنها از
عهده ی انجام آن بر نمیآمدیم ،يریانی از دانش وآگاهی ارائه میکنند که
می تواند زمینه ساز در توسعه فتردی و رشتد و ستعادت بشترگردد  ،بتا در
نظرگر فتن این اهمیت و نقش تاثیرهای گوناگونی که ستازمانهتا دارنتد،
امروزه تويه فزایندهای به ابعاد مختلف آنها از يمله فرایند  ،سیستمهتا و
بوی ه آن چه سازمان بدان دست مییابد (عملکرد) میشود از طرف دیيتر
هیچ سازمانی نمیتواند چندان اثربخش باشد دستیابی به عملکترد برتتر و
کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامهای که درقالب یك نظام منستجم
و یکپارچه تدوین شده و به ايرا دربیاید ،بسیار دشوار خواهد بود (داریتانی
و دیيران )1931،مقصود از عملکرد سازمانی ،شیوهای است کته ستازمان
بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد.
معیارهایی براي سنجش عملکرد
برای تعیین معیارهای عملکرد بایتد خرويتی عملکترد در ستطوح فتردی،
فرایندی و سازمانی مشتخص شتود و ستپا وا،تد انتدازه گیتری بترای
خرويی مشخص شود مثال زمان ،کمیت یتا کیفیتت و در نهایتت تناستب
وا،دها باید تایید شود
همانطور که آرمسترانگ عنوان کرده است معیارهای عملکرد باید:
 با معیارها و اهداف استرات یك که از نظر سازمانی مهم بتوده وعملکرد کسب و کار را پیش می برند ،مرتبط باشد
 با اهداف و پاسخيویی گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند دستاوردها و رفتارهایی که می توانند به وضوح تعریتف شتده وبرای آنها دلیل ارائه نمود و خرويی هتای قابتل انتدازه گیتری
تمرکز داشته باشند
 داده ها یا مدارکی که به عنوان مبنای اندازه گیری در دسترسهستند را نشان دهد
 قابل اثبات باشند ،اطالعاتی ارائه دهند که ،د انتظارات برآوردهشده را تایید نماید
 تا ،د امکان در انطباق با هدف ارزیابی و دسترسی بته داده هتادقیق باشند
 مبنای معتبر برای بازخور و اقدام ارائه دهند يامع باشند و تمام ابعاد کلیتدی عملکترد را بته گونته ای کتهمجموعهای از معیارها در دسترس قرار گیرنتد ،تحتت پوشتش
قرار دهند و همانيونه که والترز بیتان داشتته " عملکترد متوثر
صرفا با ارائه نتایج( بريسته) در یك ،وزه انتدازه گیتری نمتی
شود ،بلکه با ارائه عملکرد رضایت بخش در تمام معیارها ،مورد
اندازه گیری قرار میگیرد"

کارآفرینی(ایجاد کسب و کار)
گرایش به کارآفرینی ،یك يهتگیری راهبردی است که منعکا مینماید
چيونه یك شرکت صورت سازمان یافته تالش می کنتد تتا فرصتتهتای
بازار را کشف و مورد بهرهبرداری قرار دهد آن ،ينبه از فرآینتد کتارآفرینی
را نشان میدهد برای اینکته آن بته روشهتا ،عملکردهتا ،و ستبكهتای
تصمیم گیری مرتبط است کته متدیران متورد بهترهبترداری قترار داده تتا
کارآفرینانه عمل نمایند(.راش و همکاران)1111،
تعاریفی که از کتارآفرینی ارائهشتد ،مبتین آن استت کته ،کتارآفرینمنتظر
سرمایهگذاری و ایجاد شغل ازطرف دولت نیست او خود با شناخت صحیح
از فرصتها و استفاده از سرمایههای راکتد امکانتاتی را فتراهم نمتوده و بتا
سازماندهی و مدیریتمناسب منابع ،ایدة خویش را عملیمینمایتد او تنهتا
خودش شاغلنمیشود ،بلکه بدون اتکاء بته دولتت ،در بختش غیردولتتی
برای تعداد دیيری نیز شغل میآفریند و عالوه برآن نقش مهمی در تولیتد
و«اشتغا مولد» دارد این امر سبب کاهش نتر بیکتاری بتدون نیتاز بته
سرمایهگذاری دولت برای ایجاد اشتغا میگتردد البتته دولتمیتوانتد بتا
ارائه تسهیالت و پیيیری سیاستهای مناسب، ،رکت کارآفرینان را شدت و
شتاب بخشد(کواالینن و آرنیوس)1111،
شش عامل کلیدی در مورد کارآفرینی ويود دارد که عبارتند از:
1
1
9
4
1
6

شناخت هدف
داشتن افق
بکارگیری خالقیتهای ذهنی
يامعهگرا و يامعهپذیر بودن
شهامت ،ابتکار ،امیدوار و ریسكپذیر بودن
واقعبینانتتته برختتتورد کتتتردن بتتتا تفتتتاوت بتتتین خالقیتهتتتا و
فرصتها(عالءفر)1911،

بطور کلی کارآفرینی می تواند بعنوان مشخصه مدیران و مالکان کستب و
کارهای فردی تعریف شود که در آن کارآفرین با توسعه واکنش های نوآور
به مصاف عدم اطمینان محیطی می رود یکی از دیدگاه های مهمتی کته
فرایند کارآفرینی را به استرات ی های سازمان پیوند می دهد ،يهتگیتری
کارآفرینی است بر اساس این دیدگاه ،هر سازمان می تواند در طیفتی ،از
منفعل یتا محافظته کتار تتا فعتا یتا کتارآفرین قترار گیرد(عبتاس زاده و
همکارانش )1911،زمانی کته ستازمان فعتا استت ،در استترات ی هتای
سازمانی اش ،نوآوری ،ابتکار عمل و پیشتازی و نیز ریستك پتذیری را در
نظر می گیرد و در مقایسه با ستازمان هتای منفعتل ،تأکیتد بیشتتری بتر
شناسایی ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها می کند

-9-1بازارگرایی
بازارگرایی را میتوان بته عنتوان يستتجوی پیوستته اطالعتات مرايعته-
کنندگان ،به منظور شناسایی تقاضای بازار و ارائه راهکار برای مشتریان در
یك تغییر و به طریقی رضایتبخش ،از طریق خلق و انتقا ارزش ختدمات
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و محصوالت ارائه شده يهت بهبود عملکرد سازمانی ،تعریف کرد
( يویلیو کسر و همکاران )1113،
اهداف و سواالت پژوهشی

 اهداف پ وهش:1

بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد صادرات

1

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات

9

بررسی تاثیر پیش کنشی بر عملکرد صادرات

4

بررسی تاثیر ریسكپذیری بر عملکترد صتادرات شترکت هتای
کوچك و متوسط

1

بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچك و

بایست بین پنج تا پانزده برابر تعداد سواالت پرسشنامه باشد که برابتر بتا
( 193 )6*19نفر می باشد يهتت انتدازه گیتری متغیرهتای تحقیتق از
پرسشنامه استفاده شد برای باال بردن صحت و دقت پرسشنامه روایتی و
پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت برای سنجش روایی از روایی
صوری و روایی سازه برای سنجش پایایی پرسشنامه هتا ضتریب آلفتای
کرونبا مورد محاسبه قرارگرفت نتایج بررسی پایتایی ابتزار پت وهش در
يدو ( )1قابل مشاهده می باشد
جدول .1پایایی
متغیر
گرایش به
کارآفرینی

متوسط
فرضیات پژوهش :
فرضیه  1بازارگرایی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد
فرضیه  1گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد
فرضیه  :9پیش کنشی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد
فرضیه  :4ریسكپتذیری بتر عملکترد صتادرات شترکت هتای کوچتك و
متوسط تاثیر معناداری دارد
فرضیه  :1نوآوری بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچك و متوسط تاثیر

بعد

گرایش بازاریابی
عملکرد صادرات

ضریب آلفاي

وضعیت

کرونباخ
1.224

پایایی
پایایی قابل
قبو
پایایی قابل
قبو
پایایی قابل
قبو
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال

پیش کنشی

1.231

ریسك پذیری

1.219

نوآوری
-

1.311
1.314
1.331

همان طور که از دادههای يدو باال مشخص است میزان ضرایب آلفای
کرونبا محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از  1/2استت کته از اعتبتار
باالی پرسشنامه ،کایت دارد

معناداری دارد

تحلیل داده ها و یافته ها

روش شناسی پژوهش
این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقتات از نظتر هتدف یتك تحقیتق
کاربردی و از نظر روش و متد نیز یك تحقیق همبستيی است
يامعه آماری این تحقیق مجموعه  131نفری مدیران ارشد و کارشناسان
وا،د بازرگانی و کارشناسان وا،د تحقیق و توسعه ده شترکت کوچتك و
متوسط ایرانی فعا در عرصه صادرات میباشتد روش نمونته گیتری در
تحقیق ،اضر روش تصادفی طبقه ای بوده و لذا ،جم نمونه تحقیق می

قبل از وارد شدن به مر،له آزمون فرضها الزم است تا از وضعیت نرمتا
بودن داده ها اطالك ،اصل شود تا براساس نرما بودن یا نبودن آنها نتوك
آزمون مورد استفاده مشخص شود
برای بررسی نرما بودن توزیتع داده هتا ،از آزمتون چتوليی و کشتیدگی
استفاده می شود چوليی معیاری از تقتارن یتا عتدم تقتارن تتابع توزیتع
میباشد برای یك توزیع کامال متقارن چوليی صفر و بترای یتك توزیتع
نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر چوليی مثبتت و بترای توزیتع
نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چوليی منفتی استت

جدول  .2نتایج آزمون چولگی و کشیدگی
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متغیر پنهان
گتتتتترایش بتتتتته
کارآفرینی

بازارگرایی

عملکرد صادرات

متغیر مشاهدهپذیر
V10
V11
V12
V13
V14
V6
V7
V8
V9
V1
V2
V3
V4
V5
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24

چولگی
.245
-.075
-.278
.157
.107
.270
.110
-.035
-.050
-.150
.022
.325
.221
.427
.130
.325
.176
.669
.287
.025
.713
.146
.456
.286

کشیدگی
-.560
-.323
-.731
-.499
-.870
-.238
-.184
-.694
-.853
-.377
-.981
-.719
-.607
-.710
-.598
-.604
-.822
-.531
-.672
-.949
-.800
-.819
-.618
-.853

شکل .2مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت تخم ین
استاندارد
جدول .4ضرایب رگرسیونی براي بررسی فرضیه هاي اول و دوم
متغی ر

متغی ر

ضریب

خط اي

ضریب

ض ر

مستقل

وابسته

ر

استاندا

استاندا

ی ب

رد
Esti
mate
1.211

رد
S.E.

رد
S.R.
W

بحرا

1.111

1.3

1.132

1.139

1.12

غی

استاندا

با تويه به مقادیر چوليی و کشیدگی ،توزیع داده ها برای تمتامی
متغیرها نرما متی باشتد به منظتور ستنجش روایتی روشهتای
گوناگونی ويتود دارد کته در ایتن پت وهش بتا تويته بته اینکته
متغیرهای پ وهش از چند بُعد(مؤلفه) تشکیل شتدهانتد ،از آزمتون
تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است در بررسی فرضیه ها،
با تويه به يدو اوزان رگرسیون ،چنانهه ضریب بحرانی (نسبت
بین ضریب غیر استتاندارد و خطتای استتاندارد) بزرگتتر از 1.16
باشد ،رابطه ی بین دو متغیر بتا  %11اطمینتان معنتی دار استت
همهنین برای چك کردن معنتی داری روابتط متی تتوان از p-
 valueاستفاده کرد اگر این مقدار کوچکتر از  1.11بود رابطه ی
بین دو متغیر معنی دار است در غیر ایتن صتورت نتوانستته ایتم
رابطه ی معنی داری با  %11اطمینان پیدا کنیم

بتتتازارگرا
یی
گتترایش
بتتتتتتته
کتتارآفرین
ی

عملکتترد
صادرات
عملکتترد
صادرات

Pval
ue

نی
C.R
6.92
1
1.11
9

نتیج
ه
آزم و
ن

1.11
1
1.11
1

بحث و نتیجهگیري

به منظور اولویت بندی میزان تاثیر ابعاد متغیر گرایش به کارآفرینی
بر عملکرد صادرات ،ابتدا معناداری آنها مورد بررسی قرار می گیترد
و ضریب مسیر هر یك از عوامل مريع اولویتبندی قرار میگیرد
فرضیه  1بازارگرایی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد
ضریب بحرانی روابط بین متغیرهای بازارگرایی بر عملکرد صادرات
( )6.921بزرگتر از  1.16متی باشتد ،همهنتین مقتادیر p- value
کوچکتر از  1.11است ،لذا بین این دو دسته از متغیر ها با اطمینان
 %11رابطه معناداری ويتود دارد بتدین ترتیتب فرضتیه اصتلی 1
پ وهش تائید میگردد نتایج نشان می دهد که یافته های ،اصتل

تائید
تائید
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از این پت وهش بتا ستورمی و همکتاران( )1111و مت ده مطلتق و
همکاران ( )1911در مطالعات خود بیان داشتهانتد ،همختوانی دارد
نهایتا با تويه به ضریب غیر استتاندارد ( )1.211در صتورت ثابتت
بودن سایر عوامل؛ اینهنین نتیجهگیری میگردد که با یتك وا،تد
افزایش در بازارگرایی ،عملکرد صادرات نیز  1.211وا،تد افتزایش
می یابد
فرضیه 1گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات تاثیر معنتاداری
دارد
ضریب بحرانی روابط بتین متغیرهتای گترایش بته کتارآفرینی بتر
عملکرد صتادرات ( )1.119بزرگتتر از  1.16متی باشتد ،همهنتین
مقادیر  p- valueکوچکتر از  1.11است ،لذا بین این دو دستته از
متغیر ها با اطمینان  %11رابطه معناداری ويود دارد بتدین ترتیتب
فرضیه اصلی  1پ وهش تائید میگردد نتایج نشان متی دهتد کته
یافته های ،اصل از این پ وهش بتا ستورمی و همکتاران(،)1111
بیونيو يین و همکاران( )1112و فشارکی و همکتاران ( )1916در
مطالعات خود بیان داشته اند ،همختوانی دارد نهایتتا بتا تويته بته
ضریب غیر استاندارد ( )1.132در صورت ثابت بودن سایر عوامتل؛
اینهنین نتیجه گیری می گردد که با یك وا،د افزایش در گرایش
به کارآفرینی ،عملکرد صادرات  1.132وا،د افزایش می یابد
فرضیه  :9پیش کنشی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد
مقدار معناداری آزمتون ( )1.141کمتتر از  1.11استت و همهنتین
آماره  )1.119( tبزرگتر از  1.16می باشد پا بین پتیش کنشتی و
عملکرد صادرات رابطه معناداری ويود دارد بدین ترتیتب فرضتیه
فرعی  1تائید می شود نتایج نشان می دهد که یافته های ،اصتل
از این پ وهش با سورمی و همکاران( )1111و ا،مدی هاچته ستو
( )1913در مطالعات خود بیان داشته اند ،همخوانی دارد نهایتتا بتا
تويه به آنکه ضریب بتا  1.121می باشد ،اینهنتین نتیجته گیتری
می گردد که با یك وا،د افزایش در پیش کنشی ،عملکرد صادرات
 1.121وا،د ارتقا مییابد.
فرضیه  :4ریسكپذیری بر عملکرد صادرات شرکت های کوچك و
متوسط تاثیر معناداری دارد
مقدار معناداری آزمتون ( )1.111کمتتر از  1.11استت و همهنتین
آماره  )1.136( tبزرگتر از  1.16می باشد پا بین ریسكپذیری و
عملکرد صادرات رابطه معناداری ويود دارد بدین ترتیتب فرضتیه
فرعی  1تائید می شود نتایج نشان می دهد که یافته های ،اصتل
از ایتتن پتت وهش بتتا ستتورمی و همکتتاران( ،)1111استتمایل و

همکاران( )1111و خدابخشی ( )1913در مطالعات خود بیان داشته
اند ،همخوانی دارد نهایتا با تويه به آنکه ضریب بتتا  1.114متی-
باشد ،اینهنین نتیجه گیری می گردد که با یك وا،تد افتزایش در
ریسك پذیری ،عملکرد صادرات  1.114وا،د ارتقا می یابد
فرضیه  :1نوآوری بر عملکترد صتادراتی شترکت هتای کوچتك و
متوسط تاثیر معناداری دارد
مقدار معناداری آزمتون ( )1.111کمتتر از  1.11استت و همهنتین
آماره  )1.342( tبزرگتتر از  1.16متی باشتد پتا بتین نتوآوری و
عملکرد صادرات رابطه معناداری ويود دارد بدین ترتیتب فرضتیه
فرعی  9تائید می شود نتایج نشان می دهد که یافته های ،اصتل
از این پ وهش با سورمی و همکاران( ،)1111استمایل و همکتاران
( )1111و م ده مطلق و همکاران( )1911در مطالعتات ختود بیتان
داشته اند ،همخوانی دارد نهایتا با تويه به آنکه ضریب بتتا 1.141
می باشد ،اینهنین نتیجه گیری میگردد که با یك وا،تد افتزایش
در نوآوری ،عملکرد صادرات  1.141وا،د ارتقا می یابد
جدول.6اولویت بندي میزان تاثیر متغیرها بر یکدیگر
ردیف
1
1
9

ابعاد متغیر مستقل
نوآوری
ریسكپذیری
پیشکنشی

متغیر وابسته
عملکرد صادرات

میزان تاثیر
1.141
1.134
1.121

پیشنهادات
مدیران ارشتد شترکت هتای کوچتك و متوستط فعتا در عرصته
صادرات بین المللی ،مورد مطالعه پ وهش ،می بایست تويته ویت ه
ای به موارد زیر داشته باشند:
 تالش گردد تا به فرهنگ غالتب در کستب و کتار کتهتمایل به تامین مداوم ارزش های باالتر برای مشتریان را دارد
تويه شود
 همتتواره تتتالش گتتردد تتتا اقتتدامات اساس تی در يهتتتپاسخيویی به تقاضای بازار صورت گیرد
 همواره تالش گردد تتا شترکت پتروژه هتا و اقتداماتیيهت پاسخيویی به داده های بازاریابی را به عنتوان اولویتت
مد نظر قرار دهد
 تويه شود تا دپارتمان یا کارکنتانی يهتت گتردآوری وپرداختن به اطالعات بازار گماشته شوند
 مدیریت ارشد می بایست به صورت فعاالنته بته دنبتاارتباط با تامین کنندگان در بازارهای بین المللی باشد

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی
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 مدیریت ارشد می بایست به صورت فعاالنته بته دنبتاارتباط با مشتریان در بازارهای بین المللی باشد
 مدیران ارشد همواره بایتد زمتانی را يهتت بازدیتد دربیرون از شرکت صرف نمایند و همهنین بهتر است به صورت
مرتبروند بازارهای صادراتی را کنتر نمایند
 سعی شود تا همواره خدمات يدیدی به مرايعان و بازارعرضه شود
 تويه گردد تا شرکت منابع مالی يهت انجام تحقیتق وپروژه های يدید در اختیار کارکنان قرار دهد
 همواره اقدامات شرکت برای ورود بته بتازار هتای بتینالمللی مورد تويه قرار گیرد
 همواره تويه شود تا تعتداد شتعبات و نماینتدگی هتایشرکت افزایش پیدا کند
 تويه شود تا میزان سهم بازار شرکت در داخل و ختارافزایش یافته پیدا کند
 تويه شود تتا میتزان فتروش شترکت بته دلیتل رشتدصادرات افزایش پیدا کند
 تويه شود تا میزان سود شرکت افزایش پیدا کند مدیران ارشتد بایتد ،مرتبتا در نمایشتياه هتای تجتارتمحلی /خاريی شرکت نمایند و همهنین تويه داشته باشند تتا
چشم انداز مشترکی در يهت بهره برداری از ریسك بازارهتای
خاريی داشته باشند
 مدیریت ارشد باید برای فرصت های ریسك پذیری درخار  ،ارزش قائل باشند
 مدیریت ارشد باید نسبت به فرصتهای خاريی بیشتتر ازریسك های خاريی متمرکز باشند
 مدیریت ارشد باید در هنيام تصمیم¬گیری در خصوصصادرات یا سایر عملیات های بین المللی ،همواره ریسك های
بالقوه را تحمل نمایند
 سعی شود تا شترکت همتواره در فراینتد ارائته ختدماتتغییراتی را بويود آورد
 سعی شود تا شرکت همواره روشهای يدید ايرای امتورشرکتی شرکت های رقیب را متورد مطالعته قترارداده و ستعی
نماید تا روشهای بهتری را در مقایسه با آنها ارائه دهد
 سعی شود تا همواره برای اداره بهتتر شترکت ،سیستتمهای نوین مدیریتی(مانند سیستم های يذب،استخدام وسیستم
های يدید ارزیابی) استفاده گردد

 تالش گردد تا نوآوری در محصتو  /ختدمت و فرآینتدمنطبق بر اطالعات هوشمندی بازار باشد
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