نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
سال یازدهم ،شماره بیست و یکم ،بهار و تابستان 9318
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با استفاده از تکنیک مدليابی معادالت ساختاری (مورد مطالعه :شرکتهای فعال
در حوزه خشکبار)
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9استادیار گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه
تاریخ دریافت9311/99/21 :

تاریخ پذیرش9311/99/91 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی است .بدین
منظور ابتدا با توجه به بررسی ادبیات موضوع انواع استراتژی ورود در دودسته کلی
استراتژیهای صادراتی و غیر صادراتی قرار گرفتند و در مرحله بعدی عوامل مؤثر بر
استراتژی شناسایی و در دو عامل عوامل خاص شرکت و عوامل موانع ورود جمعبندی
گردیدند .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل ،مدیران و یا کارشناسان فروش و
بازاریابی شرکتهای فعال در حوزه خشکبار استان آذربایجان غربی میباشند که با توجه به
آمارهای بهدستآمده از اتاق بازرگانی  32شرکت در این حوزه در استان فعال میباشند .با
توجه به حجم محدود جمعیت ،تمام جمعیت (مدیران ،مدیران و یا کارشناسان فروش و
بازاریابی) برای اندازه نمونه بر اساس روش نمونهگیری سرشماری انتخاب شدند .دادههای
موردنیاز از طریق پرسشنامه استاندارد بهدستآمدهاند که در بین جامعه آماری توزیع گردیده
است .از بین پرسشنامههای توزیعشده  19پرسشنامه دریافت شد .دادههای جمعآوریشده با
استفاده از معادالت ساختاری (رویکرد حداقل مربعات جزئی) از طریق نرمافزار Smart PLS2

تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که عوامل اندازه شرکت ،تجربه بینالمللی ،ویژگیهای
مدیریتی ،موانع تعرفهای ،فاصله جغرافیایی ،فاصله فرهنگی بر انتخاب استراتژیهای صادراتی
ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد .همچنین تأثیر متغیر نوع محصول و موانع غیر تعرفهای
بر انتخاب استراتژی صادراتی تأیید نشد؛ اما تأثیر متغیر نوع محصول و موانع غیرتعرفهای بر
انتخاب استراتژی غیر صادراتی ثابت شد.
کلمات کلیدی :استراتژی ورود ،بازار بینالمللی ،مدلیابی معادالت ساختاری
* -نویسنده مسئولEmail: ypashazadeh@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مساله
ازآنجاییکه جهانیشدن موجب کوچکترشدن جهان و به اشتراکگذاری مشترکات
بیشتری شده ،یک رقابت بسیار شدیدی را ایجاد کرده است .در این بازارهای بهشدت
رقابتی ،شرکتها باید به ورود در کشورهای جدید برای بدستآوردن مزیت از رقبای
خود ،کاهش هزینه و یا یک استراتژی جهت افزایش تقاضا توجه کنند .یکی از نشانههای
عمده محیط کسبوکار قرن بیستویک رشد فوقالعاده جهانیشدن است .جهانیشدن
محیطهای صنعتی و بازارها بهطورکلی رقابت و صادرات را افزایش داده است.
بینالمللی شدن بهعنوان فعالیتهای تجاری خارج از مرزهای ملی تعریفشده که برای
ایجاد ارزش در سازمانها در نظر گرفته میشود .امروزه ،تمام شرکتها اعم از بزرگ
و کوچک از بینالمللی شدن تأثیر میپذیرند .بینالمللی شدن بهعنوان جنبه مهمی از به
حداکثر رساندن فرصتهای تجاری شناختهشده و در طول چند دهه گذشته ،بسیاری
از شرکتهای کوچک و متوسط حضور در عرصه بینالمللی را بهعنوان یک ضرورت
برای موفقیت کسبوکار آغاز کردهاند .رشد یک شرکت در خارج از کشور ،نسبت به
رشد در داخل کشور بسیار مهمتر است .شرکتهایی که در یک دهه پیش در داخل
مرزهای ملی خود احساس امنیت میکردند ،امروزه با رقابتهای بینالمللی روزافزونی
روبرو هستند .عالوه بر این ،محیط کسبوکار داخلی بهطور فزایندهای توسط عوامل
اقتصادی بینالمللی تحت تأثیر قرارگرفته است .فعالیت در بازارهای خارج از کشور
بهرهمند شدن یک شرکت از رقابت بینالمللی را فراهم میکند و همچنین با افزایش
مشارکت در بازارهای خارجی ،یک شرکت میتواند بهعنوان بازیکنی قویتر در
بازارهای داخلی تبدیل شود (چن و مسنر .)2199 ،9بینالمللی شدن فرایند افزایش
مشارکت و حضور در بازارهای بینالمللی است (تجوسویک .)2192 ،2شرکتها با توجه
به انگیزههایى از قبیل کسب شهرت بینالمللى ،قطعیت رشد بلندمدت ،افزایش سودآورى،
بهرهگیرى از مزایاى صرفهجویى به مقیاس و یا به دالیلى از قبیل اشباع بازار داخلى،
شدت رقابت در بازار داخلى و مقررات دولتى وارد رقابت در عرصه بینالمللى میشوند.
پیاده ساختن استراتژی بینالمللی شامل انتخاب شیوه ورود به بازار خارجی میباشد
(ماسو و فرانسیونی .)2192 ،3انتخاب روش ورود به بازار ،یک تصمیمسازمانی است
1- Chen & Messner
2- Tjosevik
3- Musso & Francioni
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که به شرکتها کمک میکند محصوالت و خدمات خود را وارد بازارهای بینالمللی کنند
(پرسون2118 ،9؛ ماستین و همکاران .)2111 ،2اتخاذ تصمیم در زمینه انتخاب کشور
هدف و انتخاب یک استراتژی مناسب برای ورود به این کشور بسیار مهم است و
اشتباه در انتخاب پیامدهای بلندمدتی را به همراه دارد و منابع و موفقیت آتی شرکت
را به خطر خواهد انداخت .انتخاب بهترین استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی بستگی
به عوامل متفاوتی دارد که شرکت قبل از ورود به بازارها باید آنها را بررسی کند .لذا
با توجه به مجموعه مطالب گفتهشده ،مسئله اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این
سؤال است که آیا عوامل خاص شرکت و موانع ورودی در کشور مبدأ انتخاب
استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر؟ این مطالعه
در شرکتهای فعال در حوزه محصوالت خشکبار استان آذربایجان غربی انجامشده
است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل خاص شرکت (نوع محصول ،اندازه
شرکت ،تجربه بینالمللی ،ویژگیهای مدیریتی) و موانع ورودی (موانع تعرفهای ،موانع
غیرتعرفهای ،فاصله جغرافیایی ،فاصله فرهنگی) بر انتخاب استراتژی ورود به بازارهای
بینالمللی شرکتهای فعال در حوزه خشکبار است .در پژوهش حاضر بامطالعه
پژوهشهای قبلی در ارتباط با موضوع پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش طراحیشده
است و سپس با جمعآوری دادهها مدل مفهومی طراحیشده مورد آزمون قرار گرفت.

مروری بر مبانی نظری پژوهش
مفهوم بینالمللی شدن :فعالیتهای تجاری که در جهت رساندن کاالها و خدمات یک
کشور به مشتریان در کشوری دیگر که بهمنظور کسب سود صورت میگیرد (بابایی
زکیلیکی.)9319 ،
استراتژی ورود به بازار بینالمللی :یکی از تصمیمات مهم در فرایند بینالمللی شدن
انتخاب یک استراتژی ورود است .انتخاب مناسبترین روش ورود به بازارهای جهانی،
شکلدهنده راهبردهای ورود یک بنگاه به این بازارها تلقی میشود .تنوع روشها ،همراه
با مزایا و معایبی که هریک از آنها دارند ،شرکتهای بزرگ را بر آن داشته تا در این
خصوص تدابیر خاصی را بیندیشند (فالحی و همکاران .)9311 ،پس از تصمیم یک
1- Person
2- Musteen
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شرکت به فروش محصوالت خود به یک کشور خاص ،باید بهترین راه برای ورود به
بازار آن کشور را در نظر بگیرد (فاضلی و طاهری کیا .)2191 ،شرکتهایی که یک
استراتژی بینالمللی را دنبال میکنند ،میکوشند تا با روش انتقال کاال و مهارتهای
ارزشمند به کشورهایی که در آنجا رقبای داخلی از این کاالها و مهارتها برخوردار
نیستند ،برای خود درآمد و ارزش ایجاد کنند (حقیقی .)9313 ،دستهبندیهای مختلفی
از استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی توسط پژوهشگران و محققان این حوزه
انجام شده است .این دستهبندیها مبانی مختلفی ازجمله میزان مالکیت ،محل تولید،
میزان صرف منابع و ...را شامل میشوند .درمجموع دستهبندیهای زیر در ادبیات به
چشم میخورد که عبارتاند از :استراتژیهای سهمی (سرمایهگذاری مستقیم خارجی)،
غیر سهمی (صادرات و قراردادها) ،استراتژیهای صادراتی ،قراردادی ،سرمایهگذاری
مستقیم ،استراتژیهای سلسله مراتبی ،مشارکتی ،استراتژیهای صادراتی ،اینترنت،
توافقنامههای قراردادی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،استراتژیهای مبادالت
تجاری (صادرات) ،توافقنامههای قراردادی (مانند اعطای امتیاز و فرانشیز)،
سرمایهگذاری مشترک ،مالکیت کامل (رضوانی و گلعلیزاد .)9311 ،استراتژیهای
سرمایهگذاری مشترک ،اتحادهای استراتژیک ،ادغام و خرید ،قرارداد همکاری (لی و
همکاران .)2199 ،9در این پژوهش استراتژیها در دودسته کلی صادراتی و غیر
صادراتی قرار گرفتند.
 )9استراتژی صادراتی
صادرات ساده و کم ریسکترین روش برای ورود به بازارهای خارجی است .این
روش نیازمند حداقل تخصیص تسهیالت و کمترین تغییرات در برنامههای بازاریابی
کشور است .صادرات میتواند بهعنوان یک تجربه یادگیری برای حضور در عرصه
بینالمللی باشد .شرکتهای متعددی هستند که صادرات را برای حضور اولیه در
بازارهای بینالمللی انتخاب میکنند .استراتژیهای صادرات به دودسته استراتژی
صادرات مستقیم و استراتژی صادرات غیرمستقیم تقسیم میشوند (امپافیو و چیگوند،2
 .)2193عدم توجه شرکتهای صادراتی به عواملی مانند :عالیق ،معیارهای فرهنگی
تأثیر بسزایی در عملکرد صادراتی دارد (کیگان.)9313 ،
1- Lee
2- Mpofu & Chigwende
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الف -صادرات مستقیم

2

شرکتهای صادرکننده ،مستقیم با مشتریان و بازارهای خارجی خود در ارتباطاند،
بااینحال صادرات بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم نتایج مشابه ای دارد .شرکتهایی،
که خواهان صادرات بهواسطه مشتریان خارجی هستند ،معموالً از این استراتژی
استفاده میکنند .در این استراتژی ،یک شرکت به یک یا چند عامل فروش در کشور
متصل میشود .شرکتهایی که تمام تعهدات الزم برای فروش محصوالت خود در
کشور هدف را قبول میکنند ،میتوانند از استراتژی صادرات مستقیم استفاده کنند.
(همان منبع).
ب) صادرات غیرمستقیم

1

شرکتهای صادرکننده غیرمستقیم برای مشارکت در کسبوکار بینالمللی از طریق یک
واسطه و نه معامله مستقیم با مشتریان خارجی و یا شرکتها اقدام میکنند .در این
استراتژی شرکت محصوالت خود را از طریق واسطهها در کشور خارجی برای
مشتریان خارجی خود ارسال میکند (همان منبع).
به دو روش اتفاق بیافتد -9 :خرید یک شرکت فعال -2 ،ایجاد یک شرکت جدید

عوامل مؤثر بر استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی
مسئله انتخاب استراتژی ورود به بازار بینالمللی برای شرکتهایی که مایل به بینالمللی
شدن هستند ،اهمیت حیاتی دارد ،زیرا موفقیت آینده آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تصمیمگیری در خصوص انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی ،به دلیل
ماهیت پویا و پیچیده بودن شیوههای ورود و از سوی دیگر به علت تأثیرپذیری از
متغیرهای مختلف ،کاری پیچیده و دشوار است (رضوانی و گل علیزاد .)9311،تحقیقات
در حیطه استراتژیهای ورود به بازار ،از سال  9181افزایش پیدا کرده است .تحقیق
در این زمینه با توجه به اینکه انتخاب استراتژی ورود عامل اصلی است که عملکرد
آینده شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد اهمیت زیادی دارد (تیگسارا و گراند.)2192 ،3
شرکتها بهمنظور ورود به بازارهای خارجی از استراتژیهای مختلفی استفاده میکنند
و بسیاری از عوامل تا حد زیادی در این تصمیم تأثیر دارد .شناخت این عوامل برای
1- Direct Export
2- Indirect Export
3- Teixeira & Grande
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شرکت بسیار مهم است (حقیقی کفاش و همکاران .)2192 ،نویسندگان و محققان مختلفی
در حوزه بازاریابی بینالمللی دراینباره مطالعاتی انجام دادهاند که درنتیجه این
بررسیها تعدادی از عوامل مؤثر بر فرایند تصمیمگیری معرفی شدهاند .وجه مشترک
بیشتر این مطالعات ،تقسیمبندی این عوامل به دودسته داخلی و خارجی است و محققان
مختلف ،مدلهای مفهومی گوناگونی برای تبیین و تشریح این عوامل معرفی کردهاند
(کریمی علویجه و همکاران .)9311 ،در ادامه توضیح مختصر عوامل موردبررسی در
پژوهش حاضر بر انتخاب استراتژیها ارائه شده است.

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب گفتهشده در بخش مبانی نظری پژوهش و تحقیقات قبلی صورت
گرفته ،ابتدا از انواع دستهبندی استراتژیهای ورود در این پژوهش استراتژیهای
ورود به بازار بینالمللی دودسته کلی روشهای صادراتی و غیر صادراتی انتخاب شد
و سپس عوامل مؤثر بر آنها شناسایی و در دو گروه عوامل خاص شرکت و عوامل
مربوط به موانع ورودی قرار گرفتند.

عوامل خاص شرکت و انتخاب استراتژی ورود:
عوامل خاص شرکت به ظرفیت یک شرکت و ویژگیهایی که موقعیت رقابتی شرکت را
در بازار تحت تأثیر قرار میدهد مربوط میشود (لئو و همکاران .)2199 ،9عوامل خاص
شرکت در این پژوهش شامل تجربه بینالمللی ،اندازه شرکت ،ویژگیهای مدیریتی و
نوع محصول میباشد .در تحلیل این عوامل باید عنوان کرد که هرچه اندازه شرکت
بزرگتر باشد ،تجربیات بینالمللی شرکت و مدیریت بیشتر شود و محصوالت متمایزتر
باشند ،این مسئله تأثیر بیشتری بر استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی خواهد
داشت.
اندازه شرکت :اندازه یک شرکت در دسترس بودن منابع شرکت را نشان میدهد
(راولومنانا و همکاران .)2191 ،با توجه به ریسک و هزینههای ثابت ،شرکتهای بزرگ
عالقه بیشتری به سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند .شرکتهای کوچکتر ترجیح
میدهند ،کنترل شعب خارجی خود را با شرکای محلی به اشتراک بگذارند (رضوانی و
گل علیزاد.)9311 ،
1- Lu
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نوع محصول :نوع محصول نقش کلیدی را در انتخاب روش ورود به بازار خارجی بازی
میکند .بر اساس نظریههای موجود در زمان تصمیمگیری تولید توجه به ویژگیهای
فیزیکی یک محصول یا خدمت بسیار مهم هستند (راولومنانا و همکاران .)2191 ،9برخی
از محصوالت را میتوان تولید و صادر کرد (منظور کاالی متمایز است) .ولی بیشتر
محصوالت غیر متمایز را باید با روشهایی چون قرارداد تولید یا سرمایهگذاری در
سهام شرکتها (غیر صادراتی) در محل تولید کرد (کریمی علویجه و همکاران.)9311 ،
تجربه بینالمللی :یکی از عوامل ویژه تأثیرگذار بر انتخاب استراتژی ورود ،تجربهی
بینالمللی مدیران و درنتیجه شرکت است .تجربه تا حدی به این اشاره دارد که یک
شرکت درگیر عملیات بینالمللی ،میتواند هم از عملیات در یک کشور خاص و همچنین
در محیط کلی بینالمللی سود جوید (ماسو .)2192 ،2هرچه تجربه بینالمللی ،شرکت
زیاد باشد انواع استراتژیهای کنترل کامل (صادرات مستقیم و سرمایهگذاری مستقیم)
مناسبترند (رضوانی و گلعلیزاد.)9311 ،
ويژگیهای مديريتی :نگرشها ،ادراکات و ویژگیهای تصمیمگیرندگان عوامل مهمی
هستند .تحصیالت و تجربه مدیر دو خصوصیت قابلمالحظه به شمار میآیند (مورل،3
 .)2191در دیدگاه دی بورسا و همکاران ( )2112بهعنوان عاملی توانمند ساز و مؤثر
شناخته شده است .تجربیات قبلی مدیریت در زمینه بازارهای بینالمللی تأثیر بسزایی
در تصمیمات شرکت مبنی بر ورود به بازارهای خارجی دارد (کریمی علویجه و
همکاران.)9311 ،
با توجه به ادبیات بررسیشده فرضیات زیر در خصوص عوامل خاص شرکت و
استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی خشکبار قابل طرح و بررسی است.
 :H1عوامل خاص شرکت بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -9-9اندازه شرکت بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -2-9نوع محصول بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -3-9تجربه بینالمللی بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -2-9ویژگیهای مدیریتی بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.

1- Ravelomanana
2- Musso
3- Maurel
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موانع ورود و استراتژی ورود
روت بیان میکند که ویژگیهای محیطی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی تأثیر بسزایی
بر انتخاب روش ورود به بازارها را دارد .سیاستهای محدودکننده واردات ،تعرفههای
باال ،سهمیهبندیهای شدید صادرات را به گزینهای نامناسب بدل میکند .یکی از عامل
محیطی فاصله جغرافیایی است .زمانی که فاصله زیاد است ،هزینه باال ،صادرات کاال
با قیمتی رقابتی را غیرممکن میسازد (کریمی علویجه و همکاران.)9311 ،
موانع تعرفهای :متداولترین محدودیت وارداتی برای محصوالت خارجی در سیستم
بازرگانی بینالمللی است (روستا و همکاران .)9312 ،موانع تعرفهای برای
صادرکنندگان مهمتر میباشد ،چراکه صادرات را هم ازنظر قیمت و هم ریسک تحت
تأثیر قرار میدهد (پالمکوئست .)2192 ،9هرچه موانع تعرفهای بیشتر باشد تمایل
شرکتها به سمت اتخاذ روشهای غیر صادراتی بیشتر میباشد.
موانع غیر تعرفهای :برخی از محدودیتهای غیرتعرفهای که شرکتها ممکن است در
بازارهای بینالمللی با آن مواجه شوند ،عبارتاند از :ممنوعیت مشارکت در بعضی از
مناقصههای خارجی یا عدم قبول استانداردهای محصوالت کشور صادرکننده از طرف
بعضی از کشورها با توجه به مقررات خاص سازمانهای دولتی آنها (همان منبع).
سهمیهها بر واردات کاال موجب میگردند تا تولید محلی با عملیات مونتاژ کاالهای نیم
ساخته مقبولیت بیشتری داشته باشد .قوانین و رویههای حکومتی و تجاری و نیز
استانداردها بر روش ورود به بازار تأثیر میگذارند .برای مثال ترجیح کاالی ملی یا
ساخت داخل ممکن است شرکت را به همکاری مشترک و یا دیگر اشکال موافقتنامه-
های همکاری در زمینه تولید وادارد (کریمی علویجه و همکاران.)9311 ،
فاصله فرهنگی :به تفاوتهای اساسی در هنجارها و ارزش بین کشور اصلی شرکتها
و کشور میزبان خارجی اشاره دارد (کائو 2و همکاران .)2192 ،برخی تحقیقات این
فرضیه را ثابت کردهاند که هر چه اختالف فرهنگی کشورهای مبدأ و مقصد بیشتر
باشد ،احتمال انتخاب روشهای تأسیس بیشتر میشود (رضوانی و گلعلیزاد.)9311 ،
فاصله جغرافیايی :فاصله جغرافیایی به فاصله فیزیکی بین کشورها اشاره دارد
(کراوس و همکاران.)2191 ،3
1- Palmquist
2- Kao
3- Kraus
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با بررسی مجموعه موانع ورود به بازارهای بینالمللی موانع به دودسته تعرفهای و
غیر تعرفهای ،جغرافیایی و فرهنگی قابل طبقهبندی بوده که برخی از مهمترین این موانع
در تحقیقات گذشته با توجه به مطالب ذکرشده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .بدین شکل
در خصوص موانع فرضیات زیر قابلبررسی و ارزیابی است:
 :H2موانع ورودی بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -9-2فاصله جغرافیایی بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -2-2فاصله فرهنگی بر انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر
دارد.
 -3-2موانع تعرفهای بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
 -2-2موانع غیر تعرفهای بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.
-3

با توجه به ارتباط هر یک از متغیرها مدل مفهومی زیر ارائه گردید (شکل  .)9در مدل
ارائهشده ،استراتژی ورود بهعنوان متغیر وابسته و عوامل خاص شرکت و موانع
ورودی و مؤلفهای مربوط به هریک از این عوامل بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته
شدند.
عوامل خاص شرکت
اندازه شرکت
نوع محصول
تجربه بینالمللی
استراتژی ورود به بازار

ویژگیهای مدیریتی

استراتژی صادراتی

موانع ورود

استراتژی غیر صادراتی

موانع تعرفهای
فاصله فرهنگی
موانع غیرتعرفهای
فاصله جغرافیایی

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش
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معیارهای سنجش هر یک از متغیرهای موردبررسی پژوهش در جدول ( ،)9ارائه شده
است.
جدول  -2متغیرها و معیارهای سنجش
متغیرها

معیارهای سنجش

عوامل خاص شرکت
اندازه شرکت

منابع در دسترس شرکت ،تعداد کارکنان

تجربه بینالمللی

تجربیات قبلی شرکت ،تعداد سالهای فعالیت

ویژگیهای مدیریتی

تجربه قبلی مدیریت ،تحصیالت مدیریت

نوع محصول

نوع محصول

موانع ورود
فاصله جغرافیایی

مسافت بین کشور مبدأ و هدف

فاصله فرهنگی

تفاوت مذهب ،تفاوت زبان ،تفاوت در رسوم و سبک زندگی

موانع تعرفهای

مالیات و تعرفه گمرکی

موانع غیرتعرفهای

استانداردهای اجباری ،سهمیه اعمالشده بر واردات دولت کشور هدف

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تبیین فاکتورهای مؤثر بر انتخاب
استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی میباشد و از نتایج پژوهش آن ،سازمانها
بهره خواهند گرفت در زمره تحقیقات کاربردی است .ازآنجاییکه این پژوهش ،به
تشریح و تبیین دالیل چگونگی بودن و چرایی مسئله و ابعاد آن میپردازد و درصدد
شناسایی و تبیین فاکتورهای مؤثر بر استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی است،
از نوع توصیفی و به لحاظ روش پژوهش از نوع پیمایشی -مقطعی میباشد .جامعه
آماری این تحقیق کلیه مدیران عامل ،مدیران و یا کارشناسان فروش و بازاریابی
شرکتهای فعال درزمینة محصوالت خشکبار در استان آذربایجان غربی است که در
 32شرکت مشغول میباشند .با توجه به محدود بودن حجم جامعه بر تالش شد که به
کلیه افراد جامعه (مدیران عامل ،مدیران و یا کارشناسان فروش و بازاریابی) مراجعه
شود و در حجم نمونه انتخاب وارد شدند 11 .پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع
گردید که درنهایت پس از حذف پرسشنامههای مخدوش ،تعداد  19پرسشنامه
تکمیلشده جمعآوری شد و در تجزیهوتحلیلها مورد استفاده قرار گرفت .ابزار اصلی
جمعآوری دادههای این پژوهش پرسشنامه است .پرسشنامه تحقیق ترکیبی از مجموعه
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پرسشنامههای مورد استفاده در تحقیقات قبلی بوده که بعد از تنظیم مورد روایی سنجی
و پایایی سنجی دوباره قرار گرفته است.

تحلیل دادهها
در قسمت تحلیل دادهها از رو مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی و با استفاده از نرمافزار ،Smart PLSبرای بررسی همهجانبه مدل مفهومی
پژوهش بهره گرفتهشده است .این روش بهترین ابزار برای تحلیل مطالعاتی است که
در آنها روابط بین متغیرهای پیچیده ،حجم نمونههای اندک و توزیع دادههای غیر
نرمال است (دیلمانتوپلیس و همکاران .)2192،9مدلسازی معادالت ساختاری از دو
بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری تشکیلشده است و متغیرهای مدل در دودسته
متغیرهای پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند که متغیرهای پنهان نیز در سطوح
مختلف به کار میروند .بخش مدل اندازهگیری ،شامل سؤالهای (شاخصها) هر بعد،
همراه با آن بعد است و روابط میان سؤالها و ابعاد ،در این بخش مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرد .بخش مدل ساختاری نیز ،حاوی تمامی سازههای مطرح در مدل اصلی
پژوهش است و میزان همبستگی سازهها و روابط میان آنها ،در این مرحله ارزیابی
میشود (کالین .)2191 ،2در پژوهش حاضر دو متغیر پنهان در سطح اول ،هشت متغیر
پنهان در سطح دوم (که همان ابعاد متغیرهای سطح اول هستند) و همچنین  92متغیر
آشکار (سؤالهای پرسشنامه) وجود دارند .متغیرهای سطح اول یا ابعاد مدل ،بهطور
مستقیم با سؤالها در رابطه هستند .منظور از متغیرهای سطح دوم ،متغیرهایی هستند
که با ابعاد رابطه دارند و بهطور غیرمستقیم به سؤالها مربوط میروند .برای بررسی
میزان پایایی پرسشنامه از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفادهشده است .در
این روش پایایی با دو معیار موردسنجش قرار میگیرد .9 :آلفای کرونباخ .2 ،پایایی
ترکیبی ( .)CRضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی سؤالها در تبیین مناسب
ابعاد مربوط به خود است .همچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز ،میزان همبستگی
سؤالهای یک بعد را به یکدیگر ،برای برازش کافی مدلهای اندازهگیری مشخص
1- Dilmanto-Polis
2- Kline
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میکند .با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ ( 1/1کرونباخ )9119 ،9و
برای پایایی ترکیبی ( 1/1نانالی )9118 ،2میباشد ،نتایج مربوط به پایایی دو معیار در
جدول ( ،)2حاکی از پایایی قابلقبول معیارها برای پژوهش است.
جدول  -1معیارهای پايايی و مقادير  AVEمورد متغیرهای پژوهش
متغیرها

عنوان در مدل

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی ()CR

AVE

عوامل خاص شرکت

CSF

1/12

1/11

1/12

نوع محصول

SPR

9/11

9/11

9/11

اندازه شرکت

SCO

1/11

1/11

1/19

تجربه بینالمللی

IEX

1/81

1/12

1/11

ویژگیهای مدیریتی

MFE

1/88

1/12

1/81

موانع ورودی

BEN

1/11

1/11

1/81

موانع تعرفهای

TBI

9/11

9/11

9/11

موانع غیر تعرفهای

NBI

1/12

1/11

1/12

فاصله جغرافیایی

GDI

9/11

9/11

9/11

فاصله فرهنگی

CDI

1/12

1/11

1/11

استراتژی صادراتی

SEIs

1/19

1/11

1/12

استراتژی غیر صاراتی

SEIg

1/82

1/12

1/81

روایی به کمک معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت ساختاری
است ،بررسی شد .روایی همگرا ،به میزان توانایی شاخصهای یک بعد در تبیین آن بعد
اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازههای مدل پژوهش بایستی
همبستگی بیشتری با سؤالهای خود داشته باشند تا با سازههای دیگر در این مرحله
بهطور مشخص برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس
استخراجشده) استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای پژوهش ،در جدول (،)2
نشان دادهشده است .مقدار مالک برای سطح پذیرش AVEرقم  1/1است (فورنل و
الرکر .)9189 ،3همانگونه که در جدول ( ،)2مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط
به سازهها ،مقداری بیش از  1/1را نشان میدهند و این مطلب گویای حد قابلقبول برای
روایی همگرای پرسشنامه پژوهش است .درنهایت روایی واگرا در  PLSاز دو طریق
سنجیده میشود :)9 :روشهای بار عاملی متقابل ( :)2 ،)cross Loadingsروش فورنل
1- Cronbach
2- Nunnally
3- Fornell & Larcker
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الرکر که میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر
سازهها است .در جدول ( ،)3نتایج روش بار عامل متقابل و در جدول ( ،)2نتایج روش
فورنل الرکر ارائه شده است .نتایج نشان میدهد مدل از روایی واگرا برخوردار است.
جدول  -9نتايج روايی واگرا با روش بار عامل متقابل
CDI

GDI

IEX

MFE

NBI

SCO

SEIg

SEIs

SPR

TBI

CDI1

0/79

0/00

0/90

0/97

0/07

0/07

0/08

0/07

0/97

0/99

CDI2

0/78

0/07

0/90

0/90

0/07

0/97

0/97

0/00

0/56

0/96

CDI3

0/75

0/00

0/97

0/96

0/07

0/07

0/07

0/07

0/99

0/90

GDI1

0/05

8/00

0/06

0/97

0/77

0/07

0/00

0/07

0/96

0/00

IEX1

0/95

0/95

0/77

0/57

0/97

0/00

0/07

0/05

0/98

0/96

IEX2

0/00

0/05

0/76

0/59

0/06

0/07

0/06

0/77

0/07

0/90

MFE1

0/97

0/59

0/56

0/77

0/97

0/58

0/50

0/97

0/59

0/57

MFE2

0/97

0/57

0/56

0/77

0/97

0/50

0/98

0/98

0/98

0/50

NBI1

0/99

0/57

0/07

0/98

0/75

0/07

0/08

0/06

0/57

0/77

NBI2

0/90

0/97

0/07

0/57

0/77

0/96

0/05

0/07

0/96

0/00

SCO1

0/08

0/00

0/07

0/58

0/07

0/76

0/07

0/05

0/90

0/00

SCO2

0/97

0/08

0/07

0/50

0/97

0/76

0/99

0/06

0/97

0/97

SEIs1

0/00

0/00

0/07

0/99

0/07

0/08

0/77

0/77

0/97

0/57

SEIs2

0/07

0/00

0/07

0/57

0/00

0/07

0/77

0/77

0/97

0/50

SEIg1

0/06

0/07

0/07

0/97

0/05

0/06

/08

0/77

0/05

0/77

SEIg2

0/08

0/07

0/07

0/57

0/07

0/07

0/97

0/77

0/97

0/97

SPR1

0/95

0/96

0/08

0/97

0/99

0/96

0/97

0/07

8/00

0/97

TBI1

0/07

0/00

0/07

0/90

0/77

0/07

0/07

0/05

0/96

8/00

جدول  -4نتايج روايی واگرا با روش فورنل الرکر
TBI

9/11

SPR

SEIs

SEIg

SCO

NBI

MFE

IEX

GDI

CSF

CDI

BEN
9/11

BEN

9/11

1/11

CDI

9/11

1/81

1/12

CSF

9/11

1/81

1/82

1/12

GDI

9/11

1/83

1/12

1/82

1/81

IEX

9/11

1/18

1/11

1/82

1/11

1/11

MFE

9/11

1/11

1/81

1/12

1/11

1/81

1/11

NBI

9/11

1/81

1/13

1/81

1/83

1/19

1/82

1/81

SCO

9/11

1/83

1/81

1/13

1/81

1/81

1/12

1/83

1/81

SEIg

9/11

1/83

1/83

1/81

1/19

1/81

1/81

1/88

1/81

1/11

SEIs

9/11

1/13

1/81

1/11

1/11

1/12

1/89

/13

1/88

1/11

1/11

SPR

1/13

1/83

1/82

1/89

1/13

1/18

1/81

1888

1/81

1/89

1/12

TBI

 214نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و يکم ،بهار و تابستان 2931

بررسی برازش مدل ساختاری
جهت بررسی برازش مدل ساختاری ،از دو معیار  R2و معیار  Q2استفاده شد.

چین9

( )9118سه مقدار  1/33 ،1/91و  1/11را بهعنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی  R2معرفی میکند (داوری و رضازاده .)9311 ،نتایج مربوطه در جدول ( ،)1نشان
میدهد که مدل از برازش ساختاری قویای برخوردار

است.

جدول  -1مقادير  )R Squares( R2و )Stone-Geisser criterion( Q2
CDI

GDI

IEX

MFE

NBI

SCO

SEIg

SEIs

SPR

TBI

R2

1/19

1/81

1/88

1/11

1/11

1/82

1/81

1/82

1/11

1/81

Q2

1/82

1/81

1/11

1/12

1/81

1/11

1/12

1/11

1/18

1/81

تحلیل دادهها
رابطه علت و معلولی بین فرضیههای پژوهش ،در مدل ساختاری به کمک نرمافزار
 Smart PLSسنجیده شده است .ابتدا برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان
 Bootstrappingنرمافزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ،ضرایب  tیا
ضرایب معناداری را نشان میدهد .اگر مقادیر  ،tدر بازهای بیشتر از  9/11باشند ،بیانگر
معناداری متغیر مربوطه و متعاقب آن ،تأیید فرضیه پژوهش است (وینزی و همکاران،2
 )2191همانگونه که در شکل ( )2و ( ،)3مشخص است ،ضرایب  ،tبین دو سازة اصلی
پژوهش ،همگی رقمی بیش از  9/11را نشان میدهند که مبین پذیرش فرضیههای اصلی
پژوهش هستند.

1- Chin
2- Vinzi
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شکل  -1ضرايب معناداری فرضیه اصلی

شکل  -9ضرايب معناداری فرضیه اصلی

همچنین بر اساس خروجی حاصلشده ،ضرایب  tیا ضرایب معناداری فرضیههای
فرعی را نشان میدهد که با توجه به اینکه مقادیر  tمتغیر نوع محصول و موانع تعرفهای
که کمتر از  9/11است ،بیانگر رد فرضیه میباشد .پس از مشخص شدن رد و تأیید
فرضیههای پژوهش در مرحله بعد ،به بررسی میزان تأثیر سازههای متغیرهای مستقل
بر متغیر وابسته پرداخته شد .طبق ضرایب استاندارد خروجی نرمافزار  Smart PLSکه
در شکل ( )2و ( ،)1نیز نمایان است ،به ترتیب  1/88و  1/12درصد از انتخاب
استراتژیهای صادراتی و غیرصادراتی توسط عوامل خاص شرکت و  1/11و 1/81
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درصد از انتخاب استراتژیهای صادراتی و غیرصادراتی توسط عوامل موانع ورودی
پیشبینی میشود .ضرایب مسیر بین سازههای اصلی پژوهش ،نشان از تأثیر
متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته دارد .در جدول ( ،)1خالصه نتایج مربوط به
آزمون فرضیههای پژوهش را نشان دادهایم.

شکل  -4ضرايب مسیر فرضیه اصلی

شکل  -1ضرايب مسیر فرضیه اصلی
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جدول  -1آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش
متغیر وابسته

آماره
t

ضرایب مسیر
استانداردشده

H1

عوامل خاص
شرکت

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

0/00

متغیر مستقل

اثر

نتیجه

28/91
21/11

1/12

تأیید
اثر مثبت و معناداری

H2

موانع ورود

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

32/88
29/91

1/11
1/81

تأیید
اثر مثبت و معناداری

H3

اندازه شرکت

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

3/12
3/13

1/32
1/91

تأیید
اثر مثبت و معناداری

H4

نوع محصول

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

9/21
1/31

-1/11
1/38

رد
تأیید (اثر مثبت و
معناداری)

H5

تجربه
بینالمللی

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

1/91
1/13

1/21
1/31

تأیید (اثر منفی و
معناداری)
تأیید (اثر مثبت و
معناداری)

H6

ویژگیهای
مدیریتی

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

1/12
2/22

1/22
1/91

تأیید
اثر مثبت و معناداری

H7

موانع تعرفهای

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

2/82
2/11

1/92
131

H8

موانع غیر
تعرفهای

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

1/91
1/18

1/19
1/31

H9

فاصله فرهنگی

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

91/91
92/39

1/31
138

H10

فاصله
جغرافیایی

استراتژی صادراتی
استراتژی غیر
صادراتی

1/23
2/93

1/23
-1/93

تأیید
اثر مثبت و معناداری
رد
تأیید (اثر مثبت و
معناداری)
تأیید
اثر مثبت و معناداری
تأیید
اثر مثبت و معناداری

نتیجهگیری و پیشنهادات
روند سریع جهانیشدن کسبوکارها در سالهای اخیر ،تعداد فزایندهای از شرکتها را
بر آن داشته است تا استراتژیهای خود را بهمنظور ورود به بازارهای خارجی
گسترش دهند .ازآنجاکه انتخاب یک شیوه مناسب ،شرکت را قادر میسازد تا به مزیت
رقابتی دست یابد ،شرکتها باید تمام توان و توجه خود را در انتخاب استراتژی ورود
مناسب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بهکار گیرند .در این پژوهش تالش شد عواملی
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که در تحقیقات گذشته موردبررسی قرار نگرفته بودند ،انتخاب و اثر هر یک از این
عوامل بر انتخاب استراتژیهای صادراتی و غیرصادراتی شرکتهای فعال در حوزه
محصوالت خشکبار استان آذربایجان غربی موردبررسی قرار گرفت .با بررسی
فرضیه های پژوهش مشخص شد که عوامل خاص شرکت و موانع ورودی بر انتخاب
استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأثیر مثبت دارند .همچنین ضریب مسیر
 1/88و  1/12نشان میدهد که عوامل خاص شرکت به میزان  88درصد استراتژیهای
صادراتی و  12درصد از انتخاب استراتژیهای غیرصادراتی جهت ورود به بازارهای
بینالمللی را تبیین مینماید .این مطلب با پژوهش انجامشده توسط ماسو و فرانسیونی
( ،)2192سازگار است .ضریب مسیر  1/11و  1/81نشان میدهد که موانع ورودی به
میزان  11درصد از انتخاب استراتژیهای صادراتی و  81درصد از انتخاب استراتژی-
های غیرصادراتی را تبیین مینماید که با کار پژوهشی ماسو و فرانسیونی (،)2192
همراستاست .در این تحقیق فاصله فرهنگی عاملی مؤثر بر انتخاب استراتژیهای ورود
به بازارهای بینالمللی بوده است .این مطلب با پژوهش انجامشده توسط میلت و
همکاران ( )2193سازگار است .همچنین فاصله جغرافیایی نیز عاملی مؤثر بر انتخاب
استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی است .این مطلب با پژوهش انجامشده توسط
ماسو و فرانسیونی ( ،)2192سازگار است .نتایج نشان داد که موانع غیر تعرفهای بر
انتخاب استراتژیهای صادراتی عامل مؤثری نیست .این مطلب با پژوهش انجامشده
توسط ماسو و فرانسیونی ( ،)2192سازگار است .همچنین تجربه بینالمللی بر انتخاب
استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی مؤثر بود .این مطلب با پژوهش انجامشده
توسط اندریو و همکاران ()2191؛ ماسو و فرانسیونی ( ،)2192سازگار است .تأثیر
ویژگی مدیریتی بر انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی تأیید شد که با
کار پژوهشی ماسو و فرانسیونی ( ،)2192همراستاست .این تحقیق اهمیت بررسی
عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای بینالملل را آشکار نمود .لذا
مدیران باید توجه بیشتری بهاندازه شرکت ،ویژگیهای مدیریتی ،تجربه بینالمللی
داشته باشند .ازاینرو میتوانند از طریق بازدید از شرکتهای همکار در خارج از ایران
و کارگاههای آموزشی بینالمللی تجربه بینالمللیشان را افزایش دهند همچنین از طریق
استفاده بهینه از منابع در دسترس شرکت و استخدام کارکنان ماهر و باتجربه اندازه
شرکت را افرایش و از طریق کارگاههای آموزشی داخلی و خارج از کشور ،برنامههای
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آموزشی و آموزشهای خصوصی در کنار مهارتهای تخصصی ازجمله مدیریت
 مدیران شرکتها.پروژه و مدیریت فرایند منجر به افزایش تجربیات و دانش مدیر شوند
میتوانند از طریق لزوم توجه به استانداردهای اجباری (مانند استانداردهای مربوط به
بستهبندی کاال و ایمنی محیطی) و توجه به قوانین وارداتی و سهمیههای اعمالشده از
.سوی دولت کشور هدف استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی را بهبود ببخشند
شرکتها میتوانند از طریق توجه به ویژگیهای مشابه فرهنگ و آدابورسوم و
)استفاده مناسب از تفاوتهای فرهنگی و مذهبی و توجه به زبان بینالمللی (انگلیسی
به عنوان زبان تجاری جهان فاصله فرهنگی بین دو کشور مبدأ و مقصد را کاهش داده
.و درنهایت منجر به بهبود تصمیمگیری استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی شد
شرکتها میتوانند با انتخاب کشورهای نزدیک ازنظر مسافت میزان هزینه حملونقل
.خود را کاهش دهند
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