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  چکیده

المللی  بین بازارهاي از کمی سهم باالي صادراتی، هاي ظرفیتاز  برخورداري با وجود ایران

توسعه، همچنان  سوم تدوین برنامه زمان از با وجود روند صعودي آن و دارد در اختیار را

، توسعه صادرات غیرنفتیبا توجه به اهمیت نقش . دارد مطلوب فاصله زیادي با شرایط

 اصلی راهبردهاي از یکی عنوان به تر کردن آن هاي اثربخش و راه صادرات تشویقسیاست 

 در این. کشور همواره مورد توجه بوده است اقتصادي رشد کالن سیاست راستاي در

، صادراتی عملکرد برایران  صادرات توسعه هاي برنامهاثر  با هدف بررسینیز  مطالعه

هاي تشویقی صادرات مورد  عملکرد صادرکنندگان مصالح ساختمانی با تأکید بر اثر برنامه

در زمینه  1393شرکت نمونه برگزیده در سال  38به همین منظور، . ارزیابی قرار گرفت

هاي مورد نیاز به  داده. انتخاب شدند ،معه آماريجا ه عنوانمصالح ساختمانی بصادرات 

افزار از طریق معادالت ساختاري با استفاده از دو نرم آوري و  اي، جمع پرسشنامهروش 

SPSS  وLISREL  ادراك مدیر از بازار «متغیرهاي  نتایج نشان داد که. نددشتجزیه و تحلیل

 »هاي صادراتی ارگیري مشوقبک«و  »استراتژي صادراتی«، »دانش صادراتی«، »صادرات

کنند که با توجه به  را تبیین میها  شرکتاین  »عملکرد صادراتی« درصد از متغیر 71حدود 

بیشتر از سایر  »عملکرد صادراتی«بر افزایش  »استراتژي صادراتی«آمده اثر  ضرایب بدست

ضمن  تواند می »هاي تشویقی دولت برنامه«همچنین افزایش یک درصدي . ستا متغیرها

از بازار صادارات و دانش ها  درك مدیران شرکت درصدي 51/0و  33/0افزایش به ترتیب 

عملکرد «و بر  22/0 ،»استراتژي صادرات«، بر 29/0، »تعهد صادراتی«ها، بر  صادراتی آن

 . ثر باشدؤم درصد 29/0 »صادراتی

  لح ساختمانیاي تشویقی دولت، صادرات مصاه عملکرد صادراتی، برنامه :کلمات کلیدي
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  مقدمه

 آگاهی که ان طورهمو  است اقتصاد بازآفرینی لفهؤترین م مهم صادرات رشد مروزها

 در تقریباً ،دارد وجود یافته توسعه کشورهاي در صادرات موضوع اهمیت به توجه و

 اولویـت  در صـادرات  توسـعه  موضـوع نیـز   توسـعه  حـال  در کشـورهاي  تمـام 

  .)2012، همکارانو  1گریفت( دارد قرار دولت هاي گذاري سیاست

 بازارهـاي  در رقابـت  براي حیاتی عواملاز  تجربه و دانشدر مباحث توسعه تجارت، 

 عـدم  ،المللـی  بـین  تجـارت  و کـار  و کسـب  پیچیـدگی  بـا توجـه بـه    و هسـتند  خـارجی 

 قـرار  پـذیري  رقابـت  عـدم  موقعیت در را بنگاه تواند می کافی فنی دانش برخورداري از

 تحقـق  مـانع  کـه  دارد وجـود  صـادرات  راه سر بر زیادي مشکالت گردی سوي از .دهد

 بـراي  منـابع  و تجربه اطالعات، آگاهی، وجودبنابراین د شو می بنگاه صادراتی فروش

 رفع ضمن صادرات توسعه هاي برنامه .است ضروري بنگاه براي مشکالت این بر غلبه

 فضاي ، هدایتالمللی بین قابتر محیط در یادگیري فرایند به کمک ، به منظورنیازها این

 تسـهیل  بـراي  الزم هـاي  زیرسـاخت  ایجـاد  و صـادراتی  اهـداف  سـوي  به کار و کسب

  .شوند می تعریف صادرات

هاي حمایتی بـر توسـعه صـادرات در مطالعـات متعـدد       لفه دانش و سیاستؤاثر دو م

 و الگـس از جملـه   ینتـایج مطالعـات  . برون مـرزي مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت      

 و سوسـا  ،)2006( 4علـی  الدوحـه و یـونس   ، شمس)2005( 3، تافتن)2005( 2مونتگمري

 همکـاران  و 7دوموسـوگلو و ) 2011و  2007(و همکـاران   6لئونیـدو و  )2009( 5برادلى

 بـر  بنگـاه  بودن مبتنى میزان و بنگاه تجربه مستقیم غیر و مستقیمتأثیر  یدؤم، )2012(

رك مــدیران از بــازار صــادرات، حمایــت از ، اطالعــات و دانــش صــادراتی، دفنــاورى

  .صادراتی است عملکرد برهاي صادراتی  مشوق و ها برنامهصادرات، 

 المللـی  بین پذیري رقابت ءارتقا براي صادرات توسعه هاي برنامه ارائه دولت، دیدگاه از

 بـه  صـادرات  توسـعه  هاي برنامه ،داخلی هاي بنگاه دیدگاه از و است داخلی هاي بنگاه

 بنـابراین . اسـت  صـادرات  بـراي  بنگـاه  هاي انگیزه افزایش و ترغیب و تشویق ورمنظ

                                                           
1- Griffith 
2- Lages and Montgomery 
3- Toften 
4- Shamsuddoha and Yunus Ali 
5- Sousa and Bradley 
6- Leonidou 
7- Durmuşoğlu 
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 رشـد  بـه  دسـتیابی  بـراي  مهمی گام صادرات توسعه هاي برنامه بودن ثرؤم ارزیابی

  .است کشور یک در پایدار اقتصادي

 الملـل در  بـین  براي تقویت و توسعه تجـارت  بسیاري در ایجاد انگیزه زیربنایی عوامل

 هـاي  تحقیـق در زمینـه انگیـزه   بررسـی ادبیـات   . وجـود دارنـد   هـا  شـرکت  و کشورها

هـا   ایـن فعالیـت   تـداوم  و حفـظ  یـا  و صادرات شروع ها در تصمیم شرکت و صادراتی

 عملکـرد صـادراتی   بـا دار  روابـط معنـی  ، کننده متعـددي  دهد که عوامل تعیین نشان می

هـاي   ه صـادراتی، محـرك  اندازه شرکت، تجربـ آنها شامل ترین  مهمها دارند که  شرکت

انطبـاق   رقابتی، تعهـد صـادراتی، اسـتراتژي    هاي صادراتی، مشکالت صادراتی، مزیت

هـاي تبلیغـات    هزینـه  ،هاي صـادرات مسـتقیم   محصول، استراتژي انطباق قیمت، کانال

 عنـوان یـک   بـه  دولـت  نقش اما از این میان، .)1387حقیقی و همکاران، (است  خارجی

وارد (شـرکت   شدن المللی بین از مدیر ایجاد دیدگاه مناسبو  تشویق در کلیدي عنصر

 بـه  از اهمیت باالیی برخوردار بـوده و اغلـب   )نشدن وارد یا صادراتی یندافر به شدن

  دهشـ  هـا مطـرح   شـرکت  صـادراتی  رفتار تعیین در صرعن پویاترین و ترین عنوان مهم

 صـادرات توسعه هاي  نامهبر اي واسطه اثرات) 1387(نگار  دوست و زرین ظیفهو .است

)EPP( هـا  عملکرد صادرات شرکت بر )FEP( حاصـل از ایـن   نتـایج  . کردنـد بررسـی   را

، اسـتراتژي  پژوهش نشان داد که بین دانش صادرات و ادراك مدیر از بازار صـادرات 

دار  تعهد و اسـتراتژي صـادراتی بـا ادراك مـدیر رابطـه معنـی      و عملکرد، همچنین بین 

مستقیم  صورت به صادرات عملکرد و صادرات مشوق هاي ن برنامهوجود دارد اما بی

رابطـه  ) 1387(باینـدري   بامـداد و بیکـه   .وجـود نـدارد   ارتبـاطی  هـیچ  غیرمسـتقیم  و

را مـورد   هـاي سـنگ ایـران    صـادراتی شـرکت   عملکـرد و  صـادرات  ءهاي ارتقا برنامه

درك مـدیر از محـیط   بین داري  یدادند که رابطه مثبت و معن مطالعه قرار داده و نشان

بازار صادرات، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استراتژي صادراتی و عملکرد وجـود  

هـاي   درخصـوص تـأثیر برنامـه   ) 1389(مطالعه حسنقلی پـور و همکـاران   نتایج  .دارد

 عضـو  و برق صنعت تأمین زنجیره هاي فعال در شرکت صادراتی عملکرد بر حمایتی

 هاي تشـویق  برنامه از استفاده و آگاهی که ید آن استؤایران م برق صنعت سندیکاي

 طـور  بـه  امـا  تـأثیر نداشـته   صـادراتی  عملکرد بر مستقیم طور به ایران در صادرات

 عملکـرد  بـر  هـا  شـرکت  صـادراتی  اسـتراتژي  بـر  تأثیرگذاري از طریق و غیرمستقیم

تأییـد  ز در نیـ ) 1391( دمىو خا مشبکى مطالعه. دار دارد یو معن مثبت تأثیر صادراتی
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 هـاي  برنامـه  چنـد  هـر  که کند بیان می ،)1389(حسنقلی پور و همکاران نتایج پژوهش 

 هـا  شـرکت  صـادراتی  عملکـرد  داري بـر  معنـی  ثیرأت مستقیم طور به صادرات توسعه

  .دارد صادراتی عملکرد بر غیرمستقیم ثیرأت درونی محیطی عوامل به واسطه اما ندارد،

بسترسازي توسعه صادرات بـا  « در پژوهشی با عنوان) 1388( الهیجی اکانناطق و نی

 شناسـایی  دادنـد کـه   نشـان  »عملکـرد صـادراتی   هـا و  محـرك  هـا،  کید بر محدودیتأت

جامعـه   در هـاي میـدانی   بررسـی  به نیاز صادرات فرایند مراحل در مشکالت صادرات

 جهت در ریزي مناسب برنامه با بایستی بنابراین. دارد نظر مورد خاص صادرکنندگان

 صـادرات،  اولیـه  مشـکالت  و حـل مسـائل   صـادراتی،  هـاي  تقویت محرك و شناسایی

 رفـع  نهایـت  و در هـا  آن تقویـت  و توسـعه  و عملکـرد صـادراتی   متغیرهاي شناسایی

 مسـیر توسـعه   در صـادرات،  بعـدي  مراحـل  در آمـده  پیش هاي و محدودیت مشکالت

 یکی عنوان صادرات همواره به تشویق راستا، راهبرد در همین .برداشت گام صادرات

کـار   در دسـتور  کشور اقتصادي رشد کالن سیاست راستاي در اصلی راهبردهاي از

. هاي متعددي نیز در این راستا انجام شده است ها و فعالیت دولت قرار داشته و برنامه

بـاالي   هـاي  ظرفیـت دهد که کشور ایران با وجـود برخـورداري از    می ها نشان بررسی

تدوین  زمان از دارد و اگرچه اختیار در را المللی از بازارهاي بین کمی سهم صادراتی،

 همچنـان  امـا  است، گرفته خود به صعودي روند ایران صادرات توسعه، سوم برنامه

 کشور صادراتی کاالهاي ترکیب عالوه به .دارد وجود مطلوب زیادي با شرایط فاصله

   .کرده استهایی در توسعه صادرات ایجاد  محدودیت نیز

بنــدي موانــع بــه دنبــال شناســایی و رتبــه ، در تحقیقــی)1395(زاده  مفــردي و شــیخ

نشـان  هـا   آنتجزیه و تحلیل نتایج . دنباشصادراتی و راهکارهاي توسعه صادرات می

: ترین موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شـامل  دهد که عمدهمی

ریـزي  وجـود نداشـتن برنامـه   ) 2م نرخ بهـره و نـرخ ارز،   نوسانات و تغییرات مداو) 1

نداشـتن تفکـر جهـانی شـدن بـین      ) 3راهبردي براي نفوذ و ورود به بازارهاي جهانی، 

ترین راهکارهاي توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به  ها و عمدهمدیران شرکت

زمینی و دریـایی   و نقل مناسب و مجهزبرخورداري از امکانات حمل ) 1: ترتیب شامل

برخـورداري از مهـارت و دانـش فنـی در زمینـه تولیـد       ) 2و غیره جهت صـدور کـاال،   

هـاي  برخـورداري از زیرسـاخت  ) 3محصوالت مرغوب و با کیفیـت جهـت صـادرات،    

  .باشندپیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات می
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الملـل بـر عملکـرد     هـاي بازاریـابی بـین    يبررسـی تـأثیر اسـتراتژ    ، به)1396(رضایی 

دهـد   نشان می مطالعه وينتایج . پرداختهاي تولیدي و صادراتی  صادراتی در شرکت

. الملـل بـر عملکـرد صـادراتی تـأثیر معنـاداري دارد       هاي بازاریـابی بـین   که استراتژي

نـدارد  داري همچنین استراتژي کامالً استانداردسازي بر عملکرد صادراتی تأثیر معنـی 

داري نـدارد امـا   و استراتژي نسبتاً استانداردسازي بر عملکرد صـادراتی تـأثیر معنـی   

داري بــر عملکــرد صــادراتی دارد و همچنــین  اســتراتژي کــامال ًانطبــاقی تــأثیر معنــی

  .داري بر عملکرد صادراتی ندارد استراتژي نسبتاً انطباقی تأثیر معنی

شـدن   و متنـوع   افـزایش  کشـور در  نفتـی توسعه صـادرات غیر با توجه به اهمیت نقش 

پـذیري   افزایش کیفیت و رقابـت  محصولی، خروج کشور از اقتصاد تک منابع کسب ارز،

اشـتغال و آمـادگی کشـور بـراي ورود بـه        توسعه محصوالت ایرانی در سطح جهان،

 در خصـوص  هـاي معـدودي   پـژوهش  تـاکنون  کـه  و همچنین از آنجـا  اقتصاد جهانی

شده اسـت،   انجام صادراتی عملکرد بر آنها ثیرأت وایران  صادرات توسعه هاي برنامه

تأکیـد بـر اثـر    ی صادرکنندگان مصـالح سـاختمانی بـا    در این مطالعه عملکرد صادرات

 .هاي تشویقی صادرات بررسی خواهد شد برنامه

  

  روش تحقیق

  هاي مورد نیاز داده

ر صـادرات مصـالح   هـا در امـ   هـاي صـادرکننده نمونـه اسـتان     در این مطالعه شـرکت 

مــورد  1393در ســال  شــرکت 38شــامل ) ســنگ، گــچ، ســیمان و کاشــی(ســاختمانی 

مـدیران و کارشناسـان بخـش    و  مـدیران ارشـد  با توجه به اینکه . بررسی قرار گرفتند

عملکـرد   به ویژه( تري نسبت به عملکرد اطالعات دقیقها  بازاریابی خارجی این شرکت

ــد، حجــم   )صــادراتی ــادل شــرکت خــود دارن ــه مع ــدیران ارشــدنمون ــدیران و  و م م

از  کـه  نظر گرفتـه شـد   نفر در 235برابر با  ها، این شرکت بخش بازاریابیکارشناسان 

بـا  (آوري و مـالك ارزیـابی    تکمیل، جمع  پرسشنامه 154پرسشنامه ارسالی تنها  235

  .تقرار گرف) کامالً مخالفم تا کامالً موافقماز ( 7-1 استفاده از مقیاس لیکرت

 3شـامل   ،)2006(  علـی  یونسالدوحه و  برگرفته از مطالعه شمس رنظپرسشنامه مورد 

درك «در خصـوص   پرسـش  6 ،»هـاي صـادراتی   بکارگیري مشـوق «در زمینه  پرسش

مـرتبط بـا    پرسـش  7، »دانـش صـادراتی  «دربـاره   پرسش 8، »مدیر از بازار صادرات
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و در نهایت  »اتژي صادراتاستر«پیرامون شاخص  پرسش 8، »تعهد صادراتی«متغیر 

تنظـیم  ) پرسـش  36در مجموع حاوي ( »عملکرد صادراتی شرکت«در زمینه  پرسش 4

روایـی  . گیري از شیوه محتوایی مورد سـنجش قـرار گرفـت    روایی آن با بهرهو سطح 

گیـري از   ضریب آلفاي کرونباخ نیز با بهره بر اساسشده،  محتواي پرسشنامه طراحی

  .آمده است) 1(جدول که نتایج آن در  به گردیدمحاس SPSSنرم افزار 

و  924/0شود که این ضـریب بـراي کـل پرسشـنامه      ، مالحظه می)1(بر اساس جدول 

 مطلـوب  مؤیـد پایـایی  بـرآورد شـده کـه     80/0براي هر یک از متغیرهـا نیـز بـیش از    

  .است پرسشنامه پژوهش

  

  پرسشنامه ضرایب آلفاي کرونباخ نتایج -1جدول 

 ها پرسش ادتعد ریمتغ
 بیضر

 آلفا

 846/0 3  هاي صادرات بکارگیري مشوق مستقل

 میانجی

 893/0  6  درك مدیر از بازار صادرات

  897/0  8  دانش صادراتی

  902/0  7  تعهد صادراتی

  887/0  8  استراتژي صادرات

  885/0  4  صادراتی کارکرد  وابسته

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

. رفتاري دو مسئله عمـده وجـود دارد  ورکلی در استنتاج علمی در علوم مدیریت و به ط

عتبـار و  تـوان ا  یعنی چگونه می. گیري و سنجش متغیرها است به اندازه مربوط نخست

ـ دوم . روایی مقیاس را بیان کرد ی میـان متغیرهـا و قـدرت تبیـین     مربوط به روابط علّ

ی پیچیده بین متغیرهـایی کـه   توان روابط علّ به عبارتی، چگونه می. چنین روابطی است

هـاي داراي احتمـال خطـا اسـتنتاج      به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با شاخص

. توان قوت روابط نهـانی بـین متغیرهـا را مـورد ارزیـابی قـرار داد؟       نمود؟ چگونه می

اد شـده و  ایجـ  ،دو مشکل عمـده این ترین شکل خود، براي رفع  در کلی لیزرل افزار نرم

  .است »ساختاري الگوي«و » گیري اندازه الگوي«داراي دو بخش 

یـا   پنهـان متغیرهـاي  ( 1مکنونمتغیرهاي کند که چگونه  گیري مشخص می اندازه الگوي

بـر   )مفـاهیم انتزاعـی   غیرقابـل مشـاهده و  هـاي نظـري    سازه شاملهاي فرضی  سازه

                                                           
1- Latent variables 
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گیـرد و   سـنجش قـرار مـی   مـورد   1)متغیرهاي آشـکار (حسب متغیرهاي قابل مشاهده 

گیـري مشـخص    هـاي انـدازه  الگو اسـاس  بـر . ها به چه میزان اسـت  اعتبار و روایی آن

گیرنـده کـدام متغیرهـاي     انـدازه  ،ها شود که کدام متغیرهاي مشاهده شده یا معرف می

ـ    الگويدیگر، سوي از . پنهان هستند ی بـین متغیرهـاي   معادالت سـاختاري، روابـط علّ

. دهـد  ی و میزان واریانس تبیین شـده را شـرح مـی   ه و اثرات علّنهانی را مشخص کرد

کنند که کدام متغیرهـاي مسـتقل بـر کـدام متغیرهـاي       هاي ساختاري مشخص میالگو

 تحقیـق  در کـه  آنجـا  از .انـد  ثیر دارند و یا کدام متغیرها با یکـدیگر همبسـته  أوابسته ت

 متغیـر وابسـته   روي بـر  ها آن اثر بایست می که وجود دارد مستقل متغیر چند حاضر

 از بـه عنـوان یکـی    معـادالت سـاختاري   الگـوي  از گیرد، اسـتفاده  قرار بررسی مورد

 علـوم  و رفتاري علوم تحقیقات در تحلیل و تجزیه هاي روش ترین مناسب و ترین قوي

  . دارد ضرورت اجتماعی

ي شـده، از  آور هاي جمع توصیفیِ داده تحلیل و تحقیق عالوه بر تجزیه این دربنابراین 

  .شده است استفاده آزمون معادالت ساختاري و تحلیل مسیر

  

تــرین و  يقویکــی از  )SEM( دالت ســاختاريامعــ يالگــو :معــادالت ســاختاري) الـف 

 روش،این  .ستمتغیره اچند ل یه و تحلیتجزي تجزیه و تحلیل در هاین روشمناسبتر

 2فنون دیگري مانند رگرسیون چندمتغیره، تجزیه و تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر

هاي  است که توسط شاخصمکنون گیرد و تمرکز اصلی آن بر متغیرهاي  را در بر می

تـوان   بـا اسـتفاده از ایـن روش مـی    . شـوند  پذیر و متغیرهاي آشکار تعریف مـی  اندازه

و معلولی میـان متغیرهـایی کـه بطـور مسـتقیم قابـل مشـاهده نیسـتند را          یعلّروابط 

استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثرگذاري هر یک را بر دیگري، مـورد تجزیـه   

تجزیه تحلیل «سازي معادالت ساختاري با عنوان الگوبه همین دلیل، . و تحلیل قرار داد

ـ  الگومتغیرهاي پنهان بـا   در ایـن روش ماننـد   . شـناخت شـده اسـت   نیـز   »یسـازي علّ

ـ   البتـه بـر   . شـود  مـی سـازي   یرگرسیون، روابط میان متغیرهاي مستقل و وابسـته کم

دهـد پارامترهـاي    هاي تجربی را نشان مـی  خالف پارامترهاي رگرسیون که همبستگی

ــ ســاختاري، همبســتگی  ســاختاريبنــابراین، معــادالت . کننــد ی را تبیــین مــیهــاي علّ

ـ  ر دهنده نشان بـه   اسـت کـه  هـا   ی میـان متغیرهـاي نهفتـه و قـدرت تبیـین آن     وابـط علّ

                                                           
1- Observed variables 
2- Path analysis 
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بـین متغیرهـاي   ) مستقیم، غیرمسـتقیم و کـل  (ی هاي مربوط به قدرت روابط علّ پرسش

  .دهد پاسخ می الگوشده در کل  نهفته و مقدار واریانس تبیین

ـ    معادالت ساختاري الگودر تحقیقاتی که از  طریـق   ی ازاستفاده شده اسـت، روابـط علّ

. گیـرد  داري با نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار مـی  یمعنسطح ضریب استاندارد و 

تحلیـل عـاملی   « ،»عاملی تاییـدي تحلیل « شامل سه کاربرد اساسیداراي افزار  نرماین 

تحلیـل سـاختاري ابتـدا تحلیـل عـاملی جهـت       کـه در   است »تحلیل مسیر«و  »اکتشافی

ـ   ، رابطـه مسیره سپس از طریق تحلیل انجام گرفت ها پرسش) روایی( صحت ی میـان  علّ

   .گیرد متغیر وابسته و مستقل مورد سنجش قرار می

در ادامـه  . اولین گام در برآورد معادالت ساختاري، سنجش نکویی برازش الگـو اسـت  

  .شوند هاي برازش الگو معرفی می ترین و پرکاربردترین شاخص برخی از مهم

هاي  ست که اختالف بین الگو مفروض و دادهشاخصی ادو  کاي :دو شاخص کاي

دهنده اختالف بین دو ماتریس  دو نشان کاي سطح. کند گیري می واقعی را اندازه

برابر  ،دو اگر مقدار کاي. است »کوواریانس نمونه«و ماتریس  »یکوواریانس تخمین«

و متأثر د با توجه به اینکه مقدار کاي. صفر باشد، الگو به طور کامل برازش شده است

گیرد، هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد مقدار آن افزایش  ها قرار می از تعداد نمونه

شود  دو بر درجه آزادي تقسیم می خواهد یافت از این رو به جهت رفع این مشکل، کاي

خرازیان،  فرد و اخوان سبحانی(شده آن، مستقل از تعداد نمونه باشد  تا مقدار برآورد

باشد  5تا  1و از نظر برخی دیگر  3تا  1صل این تقسیم عددي بین چنانچه حا). 1391

   .توان برازش الگو را پذیرفت می

این شاخص بر اساس پارامتر  :)RMSEA(شاخص میانگین مربعات خطا 

غیرمرکزي
2χ توان میانگین ریشه. دارد قرار نمونه حجم ثیرأت تحت کمتر و باشد می 

. بسنجد آزادي درجه هر براي را برازش عدم متوسط قادر است یبتقر خطاي دوم

آن مقداري بسیار  05/0این شاخص، مقدار مناسب و مقدار کمتر از  1/0مقدار کمتر از 

و کمتر از آن را  08/0بسیاري از صاحبنظران مقدار . مناسب براي برازش الگو است

 .دانند نشان دهنده میزان منطقی برازش معرفی می
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هاي سنجش نکویی  این شاخص به عنوان یکی دیگر از شاخص: GFI 1ص شاخ

برآورد  θکه توسط ماتریس تخمین یا  Sبرازرش الگو، درصدي از ماتریس نمونه یا 

  .باشد 9/0 ازبزرگتر  بهتر است GFIمقدار عددي شاخص . دهد شود را نشان می می

2 شاخص
AGFI : این شاخص در واقع شاخص تعدیل شدهGFI  که استGFI  را با

  .باشد می 9/0مقدار مطلوب این شاخص نیز مقادیر باالي . کند درجه آزادي تعدیل می

گیري  از آنجا که متغیرهاي پنهان به خودي خود قابل اندازه: ییديأتحلیل عاملی ت )ب

در . گیـرد  مـی کار بـراي آنهـا تعریـف عملیـاتی صـورت      به کمک متغیرهاي آش نیستند

بـه کمـک متغیرهـاي     و ییديأیک متغیر پنهان از طریق تحلیل عاملی ت ،تعریف عملیاتی

در تحلیـل   .شـوند  داده مـی گیـري هسـتند نشـان     قابل مشاهده یا آشکار که قابل اندازه

صـورت   متغیرهـاي آشـکار بـه   کـه در آن  تحلیـل اکتشـافی   بـرخالف  (ییـدي  أعاملی ت

کند کدام یـک از   محقق مشخص می، )دگیرن اکتشافی تحت متغیر پنهان مربوطه قرار می

متغیرهاي آشکار تحـت کـدامیک از متغیرهـاي پنهـان قـرار گرفتـه و موجـب تعریـف         

ی بـراي  روشـ  ي،ییدأتحلیل عاملی تبه این ترتیب . شود ها می گیري آن عملیاتی و اندازه

 متغیرهـاي پنهـان  یا  انتزاعی گیري مفاهیم و اندازه ها براي سنجش نامه ساختن پرسش

داري  با متغیرها از طریق بارهـاي عـاملی و معنـی    ها پرسشهمبستگی است که در آن 

کـه   هایی پرسش. گیرد مورد بررسی قرار می tشده از طریق آماره  طراحی هاي پرسش

داراي بارهـاي  ( اه پرسششده و سایر  باشد از الگو حذف 5/0ها کمتر از  بار عاملی آن

   ).1388 کالنتري،( مانند در الگو باقی می) 5/0بیشتر از 

 در تـدوین  همتغیـر  چنـد  رگرسـیون  کـاربرد  در واقـع  مسـیر  تحلیل: تحلیل مسیر) ج

ـ  برآوردهـاي  آوردن دسـت  بـه  آن هـدف . اسـت  علّـی  الگوهاي علّـی بـین   روابـط  یکم 

مسـیرهاي  بـد و بـه عنـوان    یا جهت جریان مـی  یک در که ستا متغیرها از اي مجموعه

طریـق   از صـورت  بهتـرین  در مسـیر  تحلیـل  مفـاهیم . شـود  متمایزي در نظر گرفته می

 تبیـین  ،سـازد  مـی  آشـکار  را متغیرهـا  بـین  احتمـالی  علّـی  پیوندهاي که مسیر نمودار

 همـه  کـه  اسـت اولیه  ساختاري الگویک  تعیین ،مسیر تحلیل در گام نخستین. شود می

 مراتب سلسله یک ابتدا یندافر در این. گیرد میبر در را پژوهشگر نظر مورد متغیرهاي

                                                           
1- Goodness of Fit Index 
2- Adjusted Goodness of Fit Index 
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 متغیرهـاي  احتمـالی  است علـت  ممکن متغیرها از برخی آن در که شود می مطرح علّی

 است اي گونه متغیرها به ترتیب دیگر بیان به .باشد آن معلول تواند نمی اما باشند دیگر

 علـت متغیـر   اسـت  ممکـن  دارد قـرار  بمرات سلسله این باالي مرتبه در که متغیري که

 باشـد  آن از بـاالتر  متغیـر  علـت  تر پایین متغیر است بعید اما باشد آن از تر پایین مرتبه

  .)1390پاکدل و دهنوي، (

از  الگـو مقایسـه اثـرات اجـزاي    ، بـراي  لیـزرل افـزار   تحلیل مسیر با استفاده از نرمدر 

عـدد  کـه   شـود  اسـتفاده مـی  ) متغیـر مقادیر همبستگی بین دو یعنی (ضریب استاندارد 

 آمـاره ه هـر چـ  داري ضریب اسـت و   یید معنؤم -96/1یا کوچکتر از  96/1بزرگتر از 

ـ        بزرگتر باشد نشـان  96/1داري از  یمعن ی دهنـده آن اسـت کـه متغیـر مسـتقل اثـر علّ

  .تري متغیر وابسته دارد قوي

  

  نتایج تحقیق

از آوري شـده   هـاي جمـع   نامهبر اساس اطالعات پرسشـ : شناختی متغیرهاي جمعیت

مــرد ) درصــد 7/85( نفــر 132و  زن) درصــد3/14( نفــر 22شــده  نمونــه انتخــاب 154

 50تـا   41بین ) درصد72/ 1( نفر111 ،سال 40 تا 31بین  )درصد6/2(نفر  4 که اند بوده

از ایـن افـراد دیـپلم     درصـد 5/4. دارنـد  سـال  50بـیش از  ) درصد3/25(نفر  39 سال و

 3/27و  )نفـر  44( کارشناسـی  درصـد  6/28، )نفـر 61( درصد فوق دیـپلم  6/39، )نفر7(

اند که آمار سوابق شـغلی   دهبو )نفر 42(و باالتر  ارشد کارشناسیداراي مدرك  درصد

سـال   10تـا   6نفـر بـین    22، )درصـد 4/10( سـال 5 سابقه کمتـر از  نفر  16آنها شامل 

سـال   20تـا   16نفـر بـین    53، )درصـد 3/40(سال  15تا  11نفر بین  62 ،)درصد3/14(

سـال در امـر صـادرات     20سابقه خـدمتی بـیش از   ) درصد6/0( نفر1و ) درصد4/34(

 .ارائه شده است )2( در جدولاین اطالعات به طور کامل . داشتند
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 نتایج آماري متغیرهاي جمعیت شناختی -2جدول

 متغیر فراوانی  درصد  درصد مقادیر معتبر درصد تجمعی

 زن  22 3/14 3/14 3/14
 جنسیت

 مرد 132 7/85 7/85 100

  سال 30تا  20 -  -  -  - 

 سن
  سال 40تا  31 4 6/2 6/2 6/2

 سال 50تا  41 111 1/72 1/72 7/74

  سال 50بیشتر از   39  25.3  3/25 100

  دیپلم   7  5/4  5/4  5/4

 تحصیالت
  فوق دیپلم  61  6/39  6/39  2/44

  کارشناسی  44  6/28  6/28 7/72

 ارشد و باالتر کارشناسی  42  3/27  3/27  100

  سال 5کمتر از  16 4/10 4/10 4/10

 سابقه فعالیت

  10تا  6  22  3/14  3/14  7/24

  15تا  11  62  3/40  3/40  9/64

  20تا  16  53  4/34  4/34 4/99

  20بیش از    1  6/0  6/0  100

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

هـاي آمـاري    اي از شـاخص  ، خالصـه )3(ول جـد : ي تحقیـق توصیف آماري متغیرها

درك مدیر از بازار صادرات، مرتبط با شش متغیر مورد بررسی در این مطالعه شامل 

تعهد صادراتی، استراتژي صادرات، عملکرد صادراتی، دانـش صـادراتی و بکـارگیري    

  .دهد را نشان می هاي صادراتی مشوق

  

  توصیف آماري متغیرهاي تحقیق -3جدول 

  واریانس  انحراف معیار استاندارد  میانگین حداکثر حداقل  نام متغیر

  MPEME(  2 7 3942/5 99459/0 989/0( درك مدیر از بازار صادرات

  EC(  43/2 7 2173/5 97113/0 943/0( تعهد صادراتی

  ES(  2 7 3138/5 90151/0 813/0(استراتژي صادرات 

  EP(  2 7 5195/5 03553/1 072/1( عملکرد صادراتی

  EK(  88/2 7 5240/5 88407/0 782/0( صادراتی دانش

  UEPP(  3 7 7836/5  96839/0 938/0( هاي صادراتی بکارگیري مشوق

  

و کمتـرین مقـدار آنهـا    بـوده   7بیشترین مقدار تمام متغیرها  3با توجه به نتایج جدول 

و  »اسـتراتژي صـادرات  «، »درك مـدیر از بـازار صـادرات   «، متعلق به متغیـر  2 معادل

بیشـترین میـانگین   » هاي صادراتی بکارگیري مشوق«متغیر . است »لکرد صادراتیعم«

را ) 2173/5معــادل (کمتــرین میــانگین  »تعهــد صــادراتی«و متغیــر ) 7836/5معــادل (
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ــته ــد داش ــب در      . ان ــه ترتی ــز ب ــانس نی ــار و واری ــراف معی ــرین انح ــترین و کمت بیش

  .شود مشاهده می»  دانش صادراتی«و   عملکرد صادراتی«متغیر

صـحت  ، مطـرح شـد  در بخـش روش تحقیـق    آنچـه بـر اسـاس   : أییديتحلیل عاملی ت

 مـورد  یـدي یـق بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی تأی     مربوط به متغیرهاي تحق هاي پرسش

 5/0کـه داراي بارهـاي بیشـتر از     هـاي  پرسـش که بر اساس آن،  گیرد قرار میآزمون 

باشـد بایـد از الگـو     5/0هـا کمتـر از   باشند، مناسب هستند و سواالتی که بار عاملی آن

نتایج تحلیل عـاملی پـژوهش حاضـر بـراي تمـامی سـواالت بـار عـاملی         . حذف شوند

شده از همبستگی مناسـب   طراحی هاي پرسشدهد بنابراین  را نشان می 5/0بزرگتر از 

  .با متغیرهاي مربوطه برخوردارند

هـا و   داري آن قدار معنـی یب مسیرها و منتایج برآورد ضردر این بخش : تحلیل مسیر

  .شود می ارائهاثر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرها بر یکدیگر  همچنین

  ]-1.96و + 1.96[در بازه  t، هرگاه نتیجه آماره مسیر تحلیل آزمون درطور کلی به 

 قبول مورد رابطه ،باشد آن از خارج اگر و ردقرار گیرد، رابطه بین دو متغیر در مسیر 

براي مسیرهاي مورد نظر این مطالعه در جدول  tنتایج محاسبه آماره . شود می واقع

  .آمده است 4

  

  داري آنها و مقادیر معنی  tآماره نتایج برآورد  -4جدول 

 نتیجه t-value  مسیر

  تائید  38/3  درك مدیر از بازار صادرات  -هاي صادرات بکارگیري مشوق

 تائید  12/5  دراتیدانش صا –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

 تائید 94/2  تعهد صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

 تائید 05/2  استراتژي صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

 تائید 63/3  عملکرد صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

 رد 77/0  استراتژي صادراتی - درك مدیر از بازار صادرات 

 تائید 97/1  عملکرد صادراتی - ت درك مدیر از بازار صادرا

  تائید  35/3  درك مدیر از بازار صادرات - دانش صادراتی 

  تائید  54/3  تعهد صادراتی - دانش صادراتی 

 تائید  16/2  استراتژي صادراتی -دانش صادراتی

 تائید  17/2  عملکرد صادراتی -دانش صادراتی

  رد  56/1  استراتژي صادراتی - تعهد صادراتی

 تائید  52/4  عملکرد صادراتی - صادراتیاستراتژي 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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و  »درك مدیر از بازار صادرات«براي مسیر دو متغیر t  آمارهشود که  مالحظه می

و  77/0معادل هاي صادرکننده مصالح ساختمانی  شرکتدر  »استراتژي صادراتی«

 56/1معادل  »یاستراتژي صادرات« و »تعهد صادراتی«همچنین براي متغیرهاي 

به . ور در مسیر قابل قبول نخواهد بودمحاسبه شده و در نتیجه رابطه متغیرهاي مذک

درك «بین  هاي صادرکننده مصالح ساختمانی مورد بررسی، شرکتدر  بیان دیگر

اثر و  »استراتژي صادرات«با متغیر  »تعهد صادراتی«و  »مدیر از بازار صادارات

. گیرد اما سایر مسیرها مورد تأیید قرار میشود  یداري مشاهده نم یرابطه معن

 .خواهد بود 1 شکلداري به صورت  الگوي ساختاري پژوهش در حالت معنیبنابراین 

  

  
 )هاي تحقیق یافته: مأخذ( داري الگو ساختاري در حالت معنی -1شکل 

  

ر دیامقـ . سـنجد  داري مـی  معنـی  از نظرروابط بین متغیرهاي مکنون را  ،1شکل مقادیر 

بـه   .بین دو متغیـر اسـت   داري هستند مؤید عدم معنی -96/1تا + 96/1بین که  tآماره 

منظور ارزیابی میزان اثرگذاري و اثرپذیري متغیرها از یکـدیگر، ضـرایب اسـتاندارد و    

  .ارائه شده است 5در جدول  آننتایج غیراستاندارد مسیرها محاسبه و 
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  حالت استاندارد و غیر استاندارد  ضرایب مسیرها درنتایج برآورد  -5جدول 

  ضریب استاندارد  ضریب غیراستاندارد  مسیر

  33/0  32/0  درك مدیر از بازار صادرات  -هاي صادرات بکارگیري مشوق

  51/0  54/0  دانش صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

  29/0  36/0  تعهد صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

  22/0  19/0  استراتژي صادراتی –صادرات هاي  بکارگیري مشوق

  29/0  30/0  عملکرد صادراتی –هاي صادرات  بکارگیري مشوق

  15/0  15/0  عملکرد صادراتی - درك مدیر از بازار صادرات 

  34/0  31/0  درك مدیر از بازار صادرات - دانش صادراتی 

  39/0  45/0  تعهد صادراتی - دانش صادراتی 

  25/0  19/0  صادراتیاستراتژي  -دانش صادراتی

  17/0  17/0  عملکرد صادراتی -دانش صادراتی

  45/0  55/0  عملکرد صادراتی - استراتژي صادراتی

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

 »دانـش صـادراتی  « متغیـر توان چنین بیـان کـرد کـه     می 5با توجه به اطالعات جدول 

درك مدیر از بازار «رابطه مثبت و مستقیم با متغیرهاي  هاي مصالح ساختمانی شرکت

، )درصــد 39/0بــه میــزان ( »تعهــد صــادراتی«، )درصــد 34/0بــه میــزان ( »صــادارات

 17/0بـه میـزان   ( »عملکرد صادراتی«و ) درصد 25/0به میزان ( »استراتژي صادرات«

درك مـدیر از بـازار   «و  »استراتژي صادرات«دارد و افزایش یک درصدي در ) درصد

عملکــرد «درصــد  15/0درصــد و  45/0بــه میــزان  توانــد بــه ترتیــب مــی »صــادارات

درك مـدیر از  «بـر متغیرهـاي    »هاي تشویقی دولت برنامه« .را افزایش دهد »صادراتی

و  »اســتراتژي صــادرات«، »تعهــد صــادراتی«، »دانــش صــادراتی«، »بــازار صــادارات

تـأثیر مثبـت   هاي صـادرکننده مصـالح سـاختمانی کشـور      شرکت »عملکرد صادراتی«

درصـدي   33/0ضمن افزایش به ترتیـب  تواند  فزایش یک درصدي این متغیر میا. دارد

از بـازار   هـاي صـادرکننده مصـالح سـاختمانی     ان شرکتدرك مدیردرصدي  51/0و 

اسـتراتژي  «درصـد، بـر    29/0 »تعهد صادراتی«بر  ها، آن صادارات و دانش صادراتی

بـه  . ثر باشـد ؤرصد مد 29/0 ،شرکت »یعملکرد صادرات«درصد و بر  22/0 »صادرات

ررسی الگوي ساختاري پژوهش در حالت استاندارد و تحلیل بارهـاي عـاملی   منظور ب

  . شود استفاده می 2از شکل 
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  )هاي تحقیق یافته: مأخذ( ساختاري در حالت استاندارد يالگو -2 شکل

  

میـزان همبسـتگی بـین     تـوان  اسـتاندارد مـی   حالـت الگوي سـاختاري در   از استفاده با

را  مکنـون  متغیـر  دو ارتبـاط بـین   شـدت  و میـزان  را ارزیابییرهاي مکنون تحقیق متغ

براي مثال . کند را ارائه میدیگر یک بر هامتغیر ثیرأت تحلیل مناسبی از این نتایج. سنجید

درصـد   29توانند به میـزان   می »هاي صادراتی مشوق«دهد که متغیر  نشان می 2 شکل

بـه   .باشـند رگـذار  اث درکننده مصـالح سـاختمانی  هاي صـا  شرکت بر عملکرد صادراتی

اي ضـرورت دارد تـا اثـر مسـتقیم متغیـر       گـري یـا واسـطه    منظور بررسی اثر میانجی

میـانجی و اثـر مسـتقیم     بـر متغیـر  وابسته، اثر مستقیم متغیر مستقل متغیر مستقل بر 

 ).1986 ،بـارون و کنـی  (متغیر میانجی بر متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار گیـرد       

تـوان اثـر    دار باشد آنگاه می چنانچه مسیر مستقیم بین متغیرهاي مذکور مثبت و معنی

گري متغیر میانجی در رابطه بین دو متغیر را از طریق محاسبه اثر غیرمستقیم  میانجی

نتایج بررسی اثرمستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي این مطالعـه در جـدول   . محاسبه کرد

  .ارائه شده است 6

 



  1397 بهار و تابستان ،نوزدهم شماره ،دهم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهاي نشریه 34

  متغیرها بر عملکرد صادراتی غیرمستقیم اثر مستقیم و  بررسی -6جدول 

 اثر کل  اثر مستقیم   اثر غیرمستقیم  متغیرها

  هاي اثر بکارگیري مشوق

  صادراتی بر عملکرد صادرات 

 3767/0  29/0  51/0×17/0=0867/0  از طریق دانش صادراتی

  389/0  29/0  22/0×45/0=099/0  از طریق استراتژي صادرات

 3395/0  29/0  33/0×15/0=0495/0  ریق درك مدیر از بازار صادراتاز ط

  اثر دانش صادراتی بر 

  عملکرد صادرات

  2825/0  17/0  25/0×45/0=1125/0  از طریق استراتژي صادراتی

  221/0  17/0  34/0×15/0=051/0  از طریق درك مدیر از بازار صادرات

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

بـرآورد   هـاي نکـویی بـرازش    شاخصابتدا  ت ساختاري الگوبررسی معادالبه منظور 

هاي بـرازش الگـو    نتایج محاسبه شاخص .آمده است 7که نتایج آن در جدول شود  می

قـرار دارنـد، بنـابراین    » وضعیت بسیار مطلوب«ها در  دهد که تمامی شاخص نشان می

 . الگوي تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است

  

هاي نکویی برازش د شاخصنتایج برآور -7جدول  

 RMSEA  GFI AGFI دو کاي  شاخص

  90/0  92/0  069/0  69/1  مقدار بدست آمده

1≥ وضعیت بسیار مطلوب &≤3 ≤0 &≤ 1/0  ≤9/0 &≤1 ≤9/0 &≤1 

هاي تحقیق یافته: مأخذ      

  

در  ها آن ضریب تعیینشده شامل ضرایب متغیرها و  نتایج معادالت ساختاري برآورد

  آمده است 8جدول

 

ها شده شامل ضرایب متغیرها و ضریب تعیین آن نتایج معادالت ساختاري برآورد -8جدول   

 ضریب تعیین برآورد الگوي ساختاري  الگو

 )1( MPEME = 31/0 ×EK + 32/0 ×UEPP R2 34/0=  

 )2( EC = 45/0 ×EK + 36/0 ×UEPP R2 34/0=  

 )3( EK = 54/0 ×UEPP R2 26/0=  

 )4( ES = 064/0 ×MPEME + 19/0 ×EK + 10/0 ×EC + 19/0 ×UEPP R
2
 31/0=  

 )5( EP = 15/0 ×MPEME + 17/0 ×EK + 55/0 ×ES + 30/0 ×UEPP R
2
 71/0=  

هاي تحقیق یافته: مأخذ  

  

، درك مدیر از بـازار صـادرات بـا    UEPPهاي صادرات با  در این الگوها، متغیر مشوق

MPEME دانش صادراتی با ،EK تعهد صادراتی با ،ECبـا   صـادرات  ، استراتژيES  و
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ه گرفـت کـه   توان نتیج بنابراین می .مشخص شده است EP با عملکرد صادراتی شرکت

 34تواننـد حـدود    مـی  »هاي صادراتی بکارگیري مشوق«و  »انش صادراتی«متغیرهاي 

هاي  شرکت »تعهد صادراتی«و متغیر  »ادراك مدیر از بازار صادرات«درصد از متغیر 

در با توجه بـه ضـرایب بدسـت آمـده     که تبیین کنند  رای صادرکننده مصالح ساختمان

از بــازار  هــاي صــادرکننده مصــالح ســاختمانی ان شــرکتادراك مــدیر«گیــري  شــکل

 »تعهـد صـادراتی  «در افـزایش  و  »هـاي صـادراتی   بکارگیري مشوق«متغیر  »صادرات

 .د داشـت نـ را خواهبیشـترین نقـش    »دانـش صـادراتی  «متغیـر   هاي مورد نظـر  شرکت

درصـد از دانـش    26تواند حـدود   می »هاي صادراتی بکارگیري مشوق«متغیر ن همچنی

ادراك «متغیرهـاي  . را تبیین کنـد  هاي صادرکننده مصالح ساختمانی شرکت صادراتی

ــادرات  ــازار ص ــدیر از ب ــادراتی «، »م ــش ص ــادراتی «، »دان ــد ص ــارگیري «و  »تعه بک

را تبیـین   »صـادراتی  اسـتراتژي «درصد از متغیر  31در حدود  »هاي صادراتی مشوق

 »هـاي صـادراتی   بکـارگیري مشـوق  «و  »دانـش صـادراتی  « کـه از ایـن میـان   کننـد   می

هــاي صــادرکننده مصــالح  شــرکت بیشــترین اثــر را بــر بهبــود اســتراتژي صــادراتی

ــاختمانی ــور  س ــدکش ــاي  .دارن ــادرات  «متغیره ــازار ص ــدیر از ب ــش «، »ادراك م دان

 71در حـدود   »هـاي صـادراتی   یري مشوقبکارگ«و  »استراتژي صادراتی«، »صادراتی

را تبیین  هاي صادرکننده مصالح ساختمانی شرکت عملکرد صادراتی«درصد از متغیر 

بـر افـزایش    »اسـتراتژي صـادراتی  «با توجه به ضرایب بدسـت آمـده اثـر     که کنند می

 .ستا بیشتر از سایر متغیرها ها شرکت عملکرد صادراتی

 

  پیشنهادها

  . توان راهکارهاي زیر مطرح نمود عه میبر اساس نتایج مطال

  هـاي تشـویق صـادرات اثرگـذاري مسـتقیم و       با توجه به اینکه استفاده از برنامـه

 و طراحـی  توان با بر عملکرد دارد، می) از طریق استراتژي صادراتی(غیرمستقیم 

 رفتـار  یـا  اسـتراتژي  صـادرات ضـمن اثرگـذاري بـر     تشـویق  هـاي  اجراي برنامه

 شناسـایی  بنـابراین . نیـز بهبـود داد   هـا را  شـرکت  رد صـادراتی صادراتی، عملکـ 

 اجـراي  طراحـی و  از صـادرات، پـیش   در موفقیـت  بـراي  مـؤثر  هـاي  اسـتراتژي 

  .ضرورت دارد تشویق صادرات، هاي برنامه

 بـا عملکـرد    صـادرات  بـازار  محـیط  از مـدیریت  د رابطه بین ادراكأییبا توجه به ت

 المللـی از طریـق   ر در بازارهـاي بـین  شـود ریسـک حضـو    صادراتی، پیشنهاد می
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هـا و   پوشش داده شود تا ضمن افزایش اعتماد شرکت اي بیمه و بانکی هاي حمایت

هـاي   هـا و ایجـاد نماینـدگی    مدیران از محیط بازار صادرات، حضور در نمایشگاه

صـادرات بـا انگیـزه و     ،بـازار  محیط از مدیر ادراك المللی در راستاي افزایش بین

 .تري همراه باشدسهولت بیش

 ادراك مـدیر، تعهـد و عملکـرد    اثر دانش صادراتی بر اسـتراتژي،  نتایج نشان داد 

 کسـب  بـه  منجـر  هایی کـه  فعالیتتا  بنابراین ضرورت دارد صادراتی مثبت است

 قرار مدنظر تجاري هاي تیأه و تجاري هاي نظیر نمایشگاه شوند می تجربی دانش

 صادراتی تجربه که هایی براي شرکت طالعاتا سریع کسب در همین راستا. گیرند

 و داخلـی  هـاي  نمایشگاه تقویم لذا با اعالم .باشد سودمند می تواند دارند، می اندك

 .ها را افزایش داد المللی شرکت توان امکان حضور بین می خارجی

 اسـتفاده  گردش، در سرمایه بندي، بسته خطوط به منظور تأمین شود پیشنهاد می 

 و صـادرکننده  به واحدهاي استانی مالی اعتبار از بخشیدید و غیره ج فناوري از

 .دارند، اختصاص یابد صادرات امکان که واحدهایی

 هزینـه  کـه  کاالهاي صادراتی از آن گروه حمل ونقل هاي هزینه از بخشی پوشش 

 هـاي  هزینه پوششدارد،  اي قابل مالحظه تأثیر آنها شده تمام قیمت در ونقل حمل

 از بخشـی  پرداخـت  ،از کشـور  خـارج  در صـادراتی  محصـوالت  عـام  تبلیغـاتی 

و  صـادرات  هـدف  بـا  خـارجی  در بازارهـاي  یـا شـرکت   ثبت محصول هاي هزینه

 در پرداخت جـایزه صـادراتی   از هدف چون(صادراتی  جوایز اصالح و تغییر در

 سال 3 از پس صادراتی جایزه و پرداخت باشد می صادرکننده ضرر جبران ایران

توانـد بـه    مـی اسـت کـه    از مـواردي ) بود نخواهد راي صادرکننده مثمرثمرب دیگر

بـراي صـادرکنندگان لحـاظ     عنوان ابزارهاي حمایتی و تشـویقی از سـوي دولـت   

 .شود

  رابطه بین تعهد صادراتی و استراتژي صـادراتی و   تأییدهمچنین با توجه به عدم

گـردد بـا هـدف     د میادراك مدیر از محیط صادرات و استراتژي صادراتی پیشنها

هـاي   همسویی تعهـد صـادراتی و مسـئولیت پـذیري افـراد شـرکت بـا اسـتراتژي        

منـابع  تخصـیص  هـاي رقـابتی و    اسـتراتژي ریـزي   و پایهتدوین صادراتی، ضمن 

یـادگیري و متعهـد سـاختن تمـام افـراد       ،تدابیري نیز جهـت آمـوزش  به آن، کافی 

  . سازمان اندیشیده شود
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 بیشـتر  مطالعـات  عدم دسترسی بـه   جملهي این تحقیق از ها با توجه به محدودیت

ها،  نتایج و عدم همکاري برخی مدیران در تکمیل پرسشنامه و مقایسه تعمیم براي

آوري  هاي جمـع  روشگیري از دیگر  ت آتی ضمن بهرهشود در مطالعا پیشنهاد می

 ،انگیزش شرکت شرکت، اندازه متغیرها شامل ، سایر)همچون مصاحبه(اطالعات 

 .نیز مورد بررسی قرار گیرند قیمت تولید و فناوري محصول، هايمزیت
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