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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی در ساا
 6939صورت گرفت .جامعه آماری شامل همه صاحبنظران ،مدیران شرکتها و کارآفرینان فعاا در حاوزه صاادرات در
بازارهای بینالمللی به تعداد  611نفر بوده که از این جامعه آماری تعداد  71نفر به روش تصادفی ساده و با کما

جادو

اعداد تصادفی به عنوان حجم نمونه به روش تمام شماری انتخاب شدهاند .روش جمع آوری دادهها در این پژوهش باه دو
صورت کیفی و کمی بوده که بر این اساس از گفتههای ثبات شاده از مصااحبه شاوندگان ،بحا هاا و گفتگوهاا ،اصاو
مربوط به مشاهدات ،اسناد و ...و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است .اعتبار پرسشنامههاا باا اساتفاده از روش
آلفای کرانباخ برابر  0/13بوده که ضرایب بدست آمده در روش تعیین اعتبار ،قابل قبو و مناساب باوده اسات و بناابراین
اعتبار پرسشنامه قابل تأیید بوده است .جهت توصیف دادهها از روشهای آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیال و آزماون
از روشهای آمار استنباطی (آزمونهای  -tاستودنت ی
که بدین منظور به کم

طرفه برای مقایسه میانگین با ی

مقدار ثابت و…) استفادهشاده

نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .در نهایت نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویات تبلیغاات،

منابع مالی ،مواد اولیه ،پژوهشهای بازاریابی ،تکنولوژی و دانش فنی ،زیرساختها مورد نیاز ،کیفیت محصوالت ،شادت
رقابت بین المللی ،نگرش راهبردی ،حمایت و نقش دولت ،وجود صنایع مرتبط بعنوان عوامال ماؤثر بار توساعه صاادرات
کارآفرینان در بازارهای بین المللی از نظر جامعه مور مطالعه شناخته شدهاند.
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واژههای کلیدی :توسعه صادرات ،کارآفرینان ،بازارهای بین المللی ،کیفیت محصو .
مقدمه

باید سریعاً اقتصاد خود را با تحوالت جهانی هماهنگ و

در دهااههااای  6390و  ،6310ایاان اعتقاااد در سااط

منطبق نماید (نامداری.)6930 ،

گسترده ای وجود داشت که کشورهای در حاا توساعه

کارآفرینان در کشور ماا ساالیانه ضاررهای ماادی و

باید پایه های صنعتی خود را تنها توسط جایگزین کردن

غیرمادی زیادی از نادیده گرفتن اهمیت و نقش عوامال

کاالهای صنعتی داخلی به جای واردات ایجاد نمایند .از

مؤثر بر توسعه صادرات در بازارهای بین المللی متحمال

اواسط دهه  6310به بعد این عقیده بیش از پیش آشاکار

شدهاند و به همین دلیل با این مسأله به چشام یا

نقطاه

شد که مسیر مناسب دیگری برای صانعتی شادن وجاود

ضعف اساسی و چالشی برخورد شده و تصمیم به انجاام

دارد و این مسیر ،صاادرات کااال باه کشاورهاای دیگار

ی

پاژوهش علمای و پژوهشای بارای آسایب شناسای

است .عالوه بر این ،کشورهایی که از این طریاق توساعه

موضوع فوق و ارایه راهکارهای علمی جهات حال ایان

یافتااهانااد ،بااه رشاادهااای اقتصااادی بساایار باااالیی دساات

چالش با استفاده از ابعاد مختلف گرفتاه شاده اسات .باه

یافتهاند (کراگمن و اوسفلد.)2001 ،

این منظور الزم است شناسائی و رتبه بندی عوامل ماؤثر

از طرفی تقویت کارآفریناان و ایجااد بساتر مناساب

بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی با

برای توسعه آن از ابزار پیشارفت اقتصاادی کشاورها باه

توجه به موقیعت جامعه مورد بررسی قرار گیرد چرا کاه

ویژه کشورهای در حا توساعه اسات .بار اسااس بیانیاه

با توجه به شرایط جامعه میتوان سط اهمیت هر عامل،

جهااانی کااارآفرینی ،یا

همبسااتگی قااوی میااان رشااد

مؤلفه و شاخ

تعیین کرد و الگوی مناسب ارایه داد.

اقتصاااد مل ای و سااط فعالیااتهااای کارآفرینانااه مل ای و

در دنیای سراسر رقابت امروز ،موفقیت هار ملات در

سااازمانی وجااود دارد در هاار کشااوری کارآفرینااان بااه

گرو درک و شناخت از امکانات موجود و بهاره گیاری

صورت بالقوه وجاود دارناد و بایساتی تاالش شاود کاه

بهینه از آنها به منظور رشد و توسعه بیشتر در همه ابعااد

تواناااییهااای آنااان بیشااتر شااده و مهاامتاار از همااه،

و زمینههاست و این امر مهم در کشور ماا ایاران نیاز کاه

ساختارهای موجود اجاازه دهناد کاه کارآفریناان اباراز

سالیان دراز است تکیه بر درآمدهای نفتی داشاته ،بسایار

وجود کنند (موسی خانی و همکاران.)6973،

ضااروری و حیاااتی بااه نظاار ماایرسااد .جامعااهای کااه
هااای مهاام

میخواهد بر پای خویش بایساتد و اساتقال خاود را در

اماروزه صااادرات کاااال یکای از شاااخ

توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته است .ایران بعناوان

جهان امروز حفظ کند نیاز به درآمد از منابع و امکاناات

ی

کشور در حا توسعه نمیتواند با تکیاه بار اقتصااد

دیگری دارد که باید شناخته شاوند و باه منظاور رشاد و

ت

محصولی و آسیب پذیر نفت در اقتصااد و تجاارت

توسعه آنها برنامه ریزی و سارمایه گاذاری و اقادامات

جهانی نقاش مهمای را ایفاا نمایاد ،لاذا بارای توفیاق در

ماااوثری را انجاااام دهناااد و از درآماااد ناشااای از ایااان

ارتباااط منطقاای و

محصوالت که زاییده خالقیاتهاای فاردی و اجتمااعی

با تجارت خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی

است اساتفاده نمایاد (رحماانی یوشاانلوئی و همکااران،

توسااعه اقتصااادی و برقااراری یاا
ارگانی

.)6932

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی 669 /

در مد های مازاد محاور و مبتنای بار طارف عرضاه
نئوکالسی

ها با این فرض ضامنی کاه واردات ،معااد

آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند .ایان
مساله برای سیاستگذاران هام باه منظاور اتخااخ برخای

استفاده از مازادهای خارجی برای تشکیل سرمایه اسات،

اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنهاا دارای

بر رشد صادرات در مراحل اولیه رشاد و توساعه تاکیاد

اهمیت است (رحمانی یوشانلوئی و همکاران.)6932 ،

ندارد و در مقابال ،روی واردات باه معناای فاوق تاکیاد

تغییااار و تحاااوالت دنیاااای پااار شاااتاب کناااونی در

دارد ،اما در مد رشد مبتنی بر رهبری صادرات فاالسی

عرصههای علمی و فنی و چاالشهاای پای در پای نظاام

به دلیل فرض تابعیت سرمایه گذاری از صادرات و تأثیر

اقتصادی اجتماعی ،کاهش خخاائر زیار زمینای ،افازایش

سرمایه گذاری بر رشد ،بار نقاش متبات صاادرات روی

فقر و بیکاری ،موجبات توجه عمیاقتار سیاساتگذاران و

رشد تاکید میشاود .جایگااه ایان نظریاه بعاد از مرحلاه

اندیشمندان معاصر را به مفهوم کارآفرینی فراهم نماوده

تأمین نیازهای مبنایی رشد است .در مد رشد مبتنای بار

است تا آنجا که الگاوی توساعه را در توساعه مبتنای بار

رهبری صادرات بکرمن نیز صادرات تابعی از بهره وری

کارآفرینی قلمداد نمودهاند (بابایی اربوسرا و همکااران،

توصیف شده است؛ اما در ماد کینازی باه دلیال تاوان

.)6930

باااالی طاارف عرضااه اقتصاااد و کمبااود تقاضااای کاال،

انسان بدون خیا و رویا میمیرد و اقتصاد بدون کار

صادرات از طریق ضاریب فزایناده مخاارر ،رشاد را باه

آفریناای (وینااتن و آلکااوک .)2001 ،از طرفاای ایجاااد

طااور قاباال مالحظااه متااأثر م ایسااازد ،امااا امااروزه طبااق

کسب وکار و خود اشتغالی یکای از موضاوعهاای مهام

نظریااات جدیااد تجااارت بااین الملاال کااه باار اسااتفاده از

در کشااور اساات .توجااه بااه کارآفرینااان بااا نگرش ای بااه

صرفههای مقیاس تاکید میکند ،حتی اگار دو کشاور از

مشااکالت موجااود از اهمیاات بس ایار زیااادی برخااوردار

نظر مزیت نسبی یکسان باشند ،برای هر دوی آنها بهتار

است .در جهان پیچیده و متحو امروز تحوالت اساسای

شاوند .بار اسااس

وقوع یافته در قالب انقالب کاارآفرینی ،تاأثیر عمادهای

است که در تولید ی

کاال متخص

ایاان نگاارش صااادرات جاازن جاادایی ناپااذیر مااد هااای

در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حا

اقتصادی جدید است و باید برای آن حساب ویژهای باز

حاضر توسعه کارآفرینی هسته برناماه توساعه بسایاری از

کرد (توکلی و دهقانی سانیج.)6973 ،

کشورها است .در ایران نیز توسعه و تارویج کاارآفرینی

با این شرایط صادرات در حالی که عملکرد شرکت

بااه یکاای از نیازهااای جاادی جامعااه بااوده و بااه اعتقاااد

از جملااه سااهم بااازار ،سااودآوری و موقعیاات رقااابتی را

کارشناسااان و متخصصااان ،در شاارایط فعلاای کشااور،

بهبااود م ایبخشااد روی سااطوحی از درآماادهای ارزی،

بهترین روش ایجاد اشتغا و حل مسأله بیکاری ،توساعه

توسااعص صاانعتی و رفاااه مل ای هاام بااه طااور متباات تااأثیر

فرهنااگ کااار و کااارآفرینی در جامعااه اساات (حیاادری

میگذارد .با توسعص جهاانی شادن و ادغاام اقتصاادی در

مکرر و محبی.)6936 ،

میان کشورها ،صادرات یکی از مهمترین استراتژیهاای

به دلیل اعجااب انگیازی پدیاده کاار آفرینای ،کاار

بین المللی کردن شرکتها و اقتصادها ملی شد .مادیران

آفریناان موفاق را قهرماناان اقتصااد ناوین یاا سااازندگان

شرکتها برای رقابات در بازارهاای داخلای و همچناین

دنیاهای جدیاد (مااال  ،پیناز و دیگاران )2009 ،و کاار

خارجی بایاد مساائل و مواناع متعادد صاادراتی و نتاایج

آفریناای سااازمانی را موتااوری خواناادهانااد کااه اقتصاااد
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کشورها را باه جلاو مایراناد (پرتوناوس و همکااران2،

کارآفرینانه است .از این رو الزمه دساتیابی باه توساعه و

 )009به طوری که برتاری اقتصاادی کشاورهایی چاون

پیشارفت اقتصااادی کشااورها ،توساعه کااارآفرینی اساات

چین ،ژاپن و آمریکا مدیون آن است.

(زالی و رضوی.)6971 ،

در واقااع ،کارآفرینااان کسااانی هسااتند کااه نااوآوری

یکی از روشهای مهم حمایت از کارآفرینان بهباود

میکنند ،فرصتهای محیطی را شناسایی مایکنناد و باا

شاارایط کسااب و کااار اساات؛ یعناای قااوانین و مقااررات

ترکیبی نو از مناابع و فرصاتهاا باا پاذیرش مخااطرات

کسب و کار شامل قوانین نیروی کار ،مالیاات ،تجاارت

محصو  ،روش و خدماتی ارایه میکنند تا ضمن بقاا در

و وام را بایستی شفاف تر ،ساده تر و با ثبات تار سااخت

محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود بدسات

تا بستر الزم برای ظهور کارآفرینان باالقوه فاراهم شاود،

آورند (حسن مرادی.)6979 ،

در واقع محیط کسب و کاار مجموعاهای از سیاساتهاا

با بررسی مبانی نظری کارآفرینی میتوان مهارتهاا

شرایط حقوقی ،نهادی و قانونی حااکم بار فعالیاتهاای

و ویژگیهای کارآفریناان را در ساه بخاش زیار تقسایم

کسااب و کااار بیااان شااده اساات (حیاادری مکاارر و

کرد:

محبی.)6936،

 )6مهارت های شخصی :که در بردارنده ماواردی از

ماارور مطالعااات و پژوهشااات ماارتبط بااا موضااوع از

پاذیری ،ناوآوری،

منابع مختلف نظیر دانشگاه هاا و مراکاز تهیاه و تادارک

توانایی اداره تغییر ،تغییر محاوری ،پافشااری ،مقاومات،

کننده منابع علمی و پژوهشی ،مؤید این نکته هستند کاه

پشتکار و رهبری دوراندیشی دانست.

بدلیل تازگی و جدید بودن توسعه صادرات کارآفرینان

قبیل کنتر و نظام درونای ،ریسا

 )2مهارتهای مدیریتی :که عبارتند از برنامه ریازی

داخل ایران پژوهشهای انجام شده درباره این موضاوع

و تعیاااین اهاااداف ،تصااامیم گیاااری ،رواباااط انساااانی،

اندک است ،ولی پژوهشهای نسبتاً مشاابه خصوصااً در

بازاریابی ،مهارتهاای ماالی و حساابداری و مادیریت،

حوزه توسعه صادرات یافت میشود که میتاوان گفات

کنتر  ،مذاکره و مدیریت.

که چون بحا هاای مرباوط باه شناساایی و رتباه بنادی

 )9مهااارتهااای فن ای :کااه عبارتنااد از مهااارتهااای

عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهاای

نوشتاری ،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کالمی ،نظاارت

بین المللی مانند بسیاری از مباح

دیگر در حیطه کاری

یااا ارزیااابی ،مح ایط ،ماادیریت کسااب وکااار ،فناااوری،

علوم انسانی و اجتماعی قرار دارناد لاذا در هار کادام از

مهارت شنیداری ،توانایی سازماندهی ،ایجاد شابکههاای

آنها با تفاوتها و شباهتهایی ،بررسیهاایی در ماورد

مدیریت (موسی خانی و همکاران.)6973 ،

موضوع صورت گرفتاه و نتاایج مرباوط نیاز در زماان و

توسعه صادرات کارآفرینان فرآینادی پیچیاده ،بلناد
مدت و فراگیر است که البته نقش به سازایی در رشاد و

مکان مشخ

در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتاه

است.

توسعه اقتصاادی کشاورها دارد ،باه طاوری کاه اماروزه

نتیجااه پااژوهش تااوکلی و دهقااانی سااانیج ()6973

کارآفرینان به راهبردیترین و مهمترین ابازار اقتصاادی

حاااکی از آن اساات کااه کیفیاات محصااوالت و نگاارش

جوامع پیشرفته تبدیل شده است .در واقع رشد و توساعه

راهبردی شرکت ها جهت حضور در بازارهای جهانی از

اقتصااادی کشااورها مرهااون کارآفرینااان و فعالیااتهااای

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه صادرات است.
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رامانماچاناات و راکااارن ( )2069در پااژوهش خااود

روش پژوهش

بیااان مهاامتاارین عاماال مااؤثر در افاازایش صااادرات بااه

روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هادف

بازارهااای باااین المللااای کیفیااات اسااات زیااار کیفیااات

از نااوع کاااربردی و از نظاار روش پااژوهش و ماهیاات و

محصوالت و خدمات موجب توساعه مساتمر صاادرات

شیوه نگرش پرداختن به مساله ،توصیفی از نوع پیمایشی

است.

است .همچنین بر مبنای نوع دادههای گردآوری شده از

سااهرابی ( )2001در یافتااههااای پااژوهش خااود بیااان

نوع کمی و کیفی است که در این راستا گفتههای ثبات

داشت که متغیرهای همانند عوامال تولیاد (مناابع ماالی،

شده از مصااحبه شاوندگان ،بحا هاا و گفتگوهاا و.؛ و

امکانااااات علماااای و پژوهشاااای ،نیااااروی انسااااانی و

پرسشانامه بارای دریافاات نظارات کارآفریناان و فعاااالن

زیرساختها) ،صنایع مرتبط و پشتیبان و نقش دولت بار

حوزه صادرات توزیع شده و نتایج درر گردیاده اسات.

توسعه صادرات به بازارهای بینالمللی تأثیر دارد.

در این راستا برای اجرای پاژوهش حاضار ،باهطاورکلی

پاارنو و همکاااران ( )2001و فرهنااگ ( ،)6331در

مراحل زیر پیگیری شده است.

پااژوهشهااای خااود بیااان داشااتهانااد کااه کااه متغیرهااای

 -6تدوین چارچوب مفهومی با استفاده از اطالعاات

کمبودهااا و مشااکالت مااالی و پااولی ،فقاادان نماینااده

کتابخاناااهای و بررسااای اساااناد و مااادارک و مشااااهده

مناسب ،نیاز به افراد متخص

و باتجرباه و مسااعدتهای

سایتهای اینترنتی مرتبط.

دولاات ،ورود بااه بازارهااای جدیااد صااادراتی ،رقاباات

 -2تدوین اهداف با استفاده از مباانی نظاری ،پیشاینه

شدیدتر بین المللی ،سارمایه گاذاری مساتقیم خاارجی،

نظری پژوهش ،سوابق تجربی پژوهشگر و کسب نظار از

افاازایش هزینااههااا و کاااهش بهااره وری نیااروی انسااانی،

متخصصین و اندیشمندان.

میاازان نااوآوری در محصااوالت ،دسترساای بااه ساارمایه

 -9مصاحبه با کارآفرینان و فعاالن حاوزه صاادرات

انسانی ،نرخ باالی تسهیالت و رقابت داخلی شدیدتر در

در خصوص شمای کلی پرسشنامه و نحاوه طراحای آن؛

توسعه صادرات کارآفرینانه در بازارهاای جهاانی نقاش

(مصاااحبه ساااختارمند و در قالااب ساائواالت صااورت

دارد.

یافت).

در نهایت به طور کلی در پاژوهش حاضار باه دنباا

 -1طراحاای پرسشاانامه بااا راهنمااایی صاااحبنظران و

پاسخ باه ایان ساؤا اسات کاه :چاه عاواملی بار توساعه

جمااعآوری اطالعااات براساااس چااارچوب نظااری و

صااادرات کارآفرینااان در بازارهااای ب این الملل ای نقااش

فرضیههای پژوهش.

دارنااادو اولویااات و رتباااه عوامااال توساااعه صاااادرات

 -9اجرای مرحله میدانی و اخذ دیدگاه کارآفریناان

کارآفرینان در بازارهای باین المللای چگوناه اساتو در

و فعااااالن حاااوزه صاااادرات و صااااحبنظران براسااااس

این راه ابتدا عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفریناان

پرسشنامه نهایی.

با نظرخواهی از خبرگان این حوزه شناساایی شاده و در
مرحله بعاد ایان عوامال شناساایی شاده اولویات و رتباه
بندی خواهد شد.

 -1تجزیه و تحلیل و استخرار نتاایج بار پایاه بانا
اطالعاتی تشکیل یافته از عملیات میدانی.
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 -1جمعبندی نتایج با اساتفاده از داناش و راهنماایی

محترم این حوزه و سه تن از صااحبنظران قارار گرفتاه و

صااحبنظاران و نهایتااً ارایاه ماد بهیناه مبتنای بار ایاان

نظرخواهی شد و در نهایت با تأیید اساتید محترم ،روایی

یافتهها.

پرسشنامهها مورد تائید قرار گرفت .همچنین برای تعیاین

در پژوهش حاضر جامعه آمااری در مرحلاه او 90

اعتبار پرسشنامهها از روش آلفای کرانبااخ اساتفادهشاده

نفر از مدیران و صاحبنظران در دسترس کاه باه صاورت

اسات .در روش آلفاای کرانبااخ اعتباار پرسشانامه برابار

مبتنی بر هدف انتخاب شدهاناد و شارط اصالی انتخااب

 0/13است که ضرایب بدست آمده برای تعیاین اعتباار،

آنها حداقل  60سا سابقه مدیریت در این حوزه اسات

قابل قبو و مناساب هساتند و بناابراین اعتباار پرسشانامه

و در مرحله دوم شامل همه صااحبنظران ،کارآفریناان و

قابل تأیید قرار گرفت.

فعاالن حوزه صادرات در سا  6939است .الزم به خکر
است که تعداد جامعاه آمااری در ایان مرحلاه  611نفار

یافتههای پژوهش

است که از جامعه آماری تعداد  71نفر به روش تصادفی

در مرحله او با مصااحبه باا مادیران و صااحبنظران

جادو اعاداد تصاادفی بعناوان حجام

توسعه صادرات و کارآفرینی عاواملی همچاون کیفیات

نمونه به روش تماام شاماری انتخااب شادند .در مرحلاه

محصوالت ،تبلیغاات ،ماواد اولیاه ،تکنولاوژی و داناش

از

فنی ،منابع مالی ،زیرساختها مورد نیااز ،شادت رقابات

عوامال توساعه صاادرات کارآفریناان در بازارهاای باین

باین المللای ،نگاارش راهبااردی ،وجااود صاانایع ماارتبط،

المللاای از مصاااحبه ساااختارمند اسااتفاده گردیااد و در

حمایت و نقش دولت و پژوهشهای بازاریابی به عناوان

از

عواماال مااؤثر باار صااادرات کارآفرینااان در بازارهااای

عوامال توساعه صاادرات کارآفریناان در بازارهاای باین

بینالمللی از نظر جامعه مورد مطالعه مطار گردیاد .در

المللی از پرسشنامه محقق ساخته بارای سانجش نظارات

ادامه به منظور شناسائی و رتباه بنادی عوامال بار اسااس

صاحبنظران ،مادیران شارکتهاا ،کارآفریناان و فعااالن

تفاوت معناداری اولویت بنادی شاوند تاا کارآفریناان و

حااوزه صااادرات اسااتفادهشااده اساات .جهاات طراحاای

فعاالن حوزه صادرات بتوانند بارای بهیناه کاردن و رفاع

پرسشنامه ابتدا مقاالت و کتب مختلف بررسای گردیاده

مواناااع توساااعه صاااادرات کارآفریناااان در بازارهاااای

و باارای متغیرهااای مااورد بررساای در ایاان پااژوهش،

بینالمللی بر بعضی مؤلفهها و عوامل بیشتر تاکیاد کنناد.

ساده و با کما

او باارای جمااع آوری دادههااای کیفاای و هاار ی ا

مرحله دوم برای تعیین میزان اهمیت و نقش هار یا

شاخ

هاای سانجش از مناابع مختلاف اساتخرار شاده

در این بخاش بارای تجزیاه و تحلیال دادههاا و حصاو

است .در ایان پرسشانامه باه صاورت مقیااس لیکارت از

ی

کامالً مخالف تا کامالً موافق در  9سط درجه گاذاری

توصیفی امتیازات این متغیرها گزارش میشوند.

شدهاند .جهت تعیین روایی ،پرسشنامه در اختیاار اسااتید

شناخت نسبی جداو توزیع فراوانی و شاخ

های
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جدول  -1شاخصهای توصیفی عوامل توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی
متغیر

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

حداقل نمرات

حداکثر نمرات

کیفیت محصوالت

71

93/6

67/91

1/9

600

تبلیغات

71

10/1

22/99

1/9

600

مواد اولیه

71

19/7

67/71

1/9

600

تکنولوژی و دانش فنی

71

13/26

63/31

1/9

600

منابع مالی

71

10/1

20/99

1/9

600

زیرساختها مورد نیاز

71

91/3

22/11

0

600

شدت رقابت بین المللی

71

99/7

61/02

1/9

600

نگرش راهبردی

71

13/6

61/31

1/9

600

وجود صنایع مرتبط

71

11/03

29/91

0

600

حمایت و نقش دولت

71

99/17

67/99

1/9

600

پژوهشهای بازاریابی

71

93/66

67/11

1/9

600

در ادامه با فاار شادن از بخاش توصایفی تجزیاه و
تحلیل مشااهدات و گازارش جاداو توزیاع فراوانای و

نمودارهاای مربوطااه ،در ایان قساامت باه بررساای سااؤا
پژوهش پرداخته میشود:

جدول  -2نتایج آزمون آماری مقایسه میانگین با یک مقدار ثابت مرتبط با متغییر اصلی پژوهش
انحراف

آماره آزمون (-t

معیار

استودنت)
60/96

71
71

0/000
0/000

درجه آزادی

P-value

نام متغیر

میانگین

0/000

کیفیت محصوالت

93/6

67/91

تبلیغات

10/1

22/99

9/61

مواد اولیه

11/3

21/11

3/12

71

تکنولوژی و دانش فنی

19/7

67/71

1/92

71

0/000

منابع مالی

13/26

63/31

1/26

71

0/000

زیرساختها مورد نیاز

10/1

20/99

9/67

71

0/000

شدت رقابت بین المللی

91/3

22/11

3/12

71

0/000

نگرش راهبردی

99/7

61/02

1/02

71

0/000

وجود صنایع مرتبط

13/6

61/31

60/06

71

0/000

حمایت و نقش دولت

90/11

20/09

7/61

71

0/000

پژوهشهای بازاریابی

11/03

29/91

3/02

71

0/000
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بین مؤلفههای ماذکور تشاخی

حاا پااو از تبیااین میازان عواماال توسااعه صااادرات

دادو بناابراین باا انجاام

کارآفرینااان در بازارهااای باین المللای ایاان سااؤا پاایش

محاسبات مورد نیاز برای آزمودن فرضیه آنالیز واریانو

از مؤلفههای مختلاف

طرفه فوق ،نتایج در جدو خیل جمعبنادی و ارایاه

می آید که آیا میزان تأثیر هر ی

ی

شده است.

یکسان استو و یا آیا میتوان اولویتبنادی معنایداری

جدول  -3نتایج آزمون آماری در مقایسه میانگین یازده متغیر مستقل مرتبط
آمار توصیفی
محرکها

میانگین

مقایسه بین گروهی

انحراف

آماره آزمون

درجه

معیار

()F

آزادی

نتیجه آزمون
P-value

دانکن (رتبه)

کیفیت محصوالت

93/6

67/91

هفت

تبلیغات

10/1

22/99

ی

مواد اولیه

11/3

21/11

سه

تکنولوژی و دانش فنی

19/7

67/71

پنچ

منابع مالی

13/26

63/31

دو

زیرساختها مورد نیاز

10/1

20/99

شدت رقابت بین المللی

91/3

22/11

هشت

نگرش راهبردی

99/7

61/02

نه

وجود صنایع مرتبط

13/6

61/31

یازده

حمایت و نقش دولت

90/11

20/09

ده

پژوهشهای بازاریابی

11/03

29/91

چهار

از مقادیر محاسبه شده در جادو فاوق و باا مقایساه

 P  value  0/000بااا سااط معناایداری آزمااون
یعنی    0/05مایتاوان نتیجاه باه رد  H گرفات،

چرا که  P  value  0/000 0/05  باوده و
لذا فرض صفر آماری در سط معنیداری  9درصد قویاً
رد مااایگاااردد؛ یعنااای حاااداقل باااین یا ا

جفااات از

میانگینهای نمرات مؤلفاههاای ماورد مطالعاه ،اخاتالف
معنیداری وجود دارد؛ بناابراین در یا

جماعبنادی از

یافته اصلی آزمون بعنوان روش استنباط آمااری مارتبط،
میتوان با ضریب اطمینان  %39اینگونه ادعاا نماود کاه
میاازان تااأثیر هاار ی ا

از عواماال در توسااعه صااادرات

60

1/71

0/000

شش

کارآفرینان در بازارهای باین المللای یکساان نیسات .در
نتیجااه اکنااون پااو از آگاااهی از وجااود حااداقل ی ا
اختالف معنیدار باین میاانگین نمارات متغیرهاای ماورد
مطالعه ،برای تشاخی

ایان اخاتالف یاا اختالفاات نیااز

است تا از آزمون مقایسهای جفت میانگینهاای تیمااری
دانکن بهره گیری شود ،آزمون دانکان میاانگین بارآورد
شااده از نماارات مکتساابه مربااوط بااه همااه مؤلفااههااا را
رتبهبندی مینماید که در جادو شاماره  9نماایش داده
شده است.
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بحث و نتیجه گیری
در این پاژوهش مشاخ

مرتبط ،حمایت و نقش دولت و پژوهشهاای بازاریاابی
گردیاد عاواملی همچاون

بر صادرات کارآفرینان در بازارهاای باین المللای ماؤثر

کیفیت محصوالت ،تبلیغاات ،ماواد اولیاه ،تکنولاوژی و

است .در ادامه اولویت بندی و رتبه این عوامل باه شار

دانش فنی ،منابع مالی ،زیرساختهاا ماورد نیااز ،شادت

زیر رقم خورد:

رقاباات ب این الملل ای ،نگاارش راهبااردی ،وجااود صاانایع
جدول  -4اولویت بندی و رتبه عوامل
عوامل

اولویت و رتبه

تبلیغات

6

منابع مالی

2

مواد اولیه

9

پژوهشهای بازاریابی

1

تکنولوژی و دانش فنی

9

زیرساختها مورد نیاز

1

کیفیت محصوالت

1

شدت رقابت بین المللی

7

نگرش راهبردی

3

حمایت و نقش دولت

60

وجود صنایع مرتبط

66

همانطور که مالحظه مای گاردد ،مؤلفاه تبلیغاات باه

خالق و نوآور اما بدون سرمایه و پشتوانه مالی میباشاند

عنااوان بااا اهمیااتتاارین عاماال در توسااعه صااادرات

و از طرفاای صااادرات بااه بازارهااای بااین المللاای نیازمنااد

کارآفریناان از نظاار جامعااه ماورد مطالعااه انتخاااب شااده

ساارمایه گااذاری گسااتردهای اساات منااابع مااالی بعنااوان

است در این خصوص به نظر مایرساد باه دلیال ضاعف

دومین رتبه و دغدغه آنها برای صاادرات باه بازارهاای

روابط و ارتباطات بینالمللی در کشور ما محصاوالت و

بینالمللی است که ایان یافتاههاا باا نتاایج پاژوهشهاای

خدمات کارآفرینان بخوبی در جهان شناخته شده نیست

پژوهشاااگرانی همچاااون ساااهرابی ( ،)2001پااارنو و

و در این جهت باید تبلیغات گستردهای صاورت پاذیرد

همکاران ( )2001و فرهنگ ( )6331سازگاری دارد.

و این موضوع چالشی برای صادرات کارآفرینان بوجود

مواد اولیه در سومین اولویت از نظار جامعاه آمااری

آورده اسااات و موجاااب شاااده در اولویااات نخسااات

مااورد مطالعااه انتخاااب شااده اساات باادون ش ا

باارای

تاثیرگذاری قرار گیرد.

صادرات مستمر کارآفرینان به بازارهای بین المللی مواد

در رتبه دوم مناابع ماالی ماورد نیااز بارای صاادرات
کارآفرینان است از آنجا که کار آفرینان معموالً افرادی

اولیه فراوان و در دسترسی نیاز است که باید براحتای در
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اختیار کارآفریناان قارار داده شاود کاه ایان یافتاههاا در

زمینه شکست کارآفرینان را فراهم میسازد که این یافته

راستای نتایج پژوهشهای سهرابی ( )2001است.

با نتایج یافتههای پاژوهشهاای رامانماچانات و راکاارن

پااژوهشهااای بازاریااابی در جایگاااه بعاادی اولویاات
بندی قرار گرفته است بدیهی است کاه بارای صاادرات

( ،)2069توکلی و دهقاانی ساانیج ( )6973همخاوانی و
مطابقت دارد.

موفق در هر صانعتی ابتادا بایاد پاژوهشهاای بازاریاابی

شدت رقابت بینالمللی در رتبه بنادی عوامال ماؤثر

مناسب صورت گیرد و بازارهای هدف بخوبی شناسایی

در توسعه صادرات قرار گرفته اسات کارآفریناان بارای

گردد تا سرمایهگذاری موفق انجام شود که ایان امار در

موفقیت در توسعه صادرات باید در حوزههاا و صانایعی

خصوص صادرات کارآفرینان به بازارهاای باین المللای

وارد شوند که توان رقابات را داشاته باشاند و یاا شادت

نیز صدق میکند.

رقاباات بااین المللاای در حااوزه مااورد نظاار کاام باشااد تااا

در رتبه بعدی تکنولوژی و داناش فنای قارار گرفتاه

موفقیت تضمین شود بادیهی در صاورت وجاود شادت

است که در واقاع پایاه و اسااس کاارآفرینی اسات و در

رقاباات بااین المللاای کارآفرینااان باارای موفقیاات بااا

صورت نبود این ابزار عمالً فعالیاتهاای کارآفریناناه باا

چالشهای فراوانی درگیر خواهند شد کاه ایان یافتاههاا

عدم موفقیت همراه خواهد بود ،لاذا بایاد داناش فنای و

با نتاایج پاژوهش هاای پژوهشاگرانی همچاون پارنو و

تکنولوژی های مورد نیاز و باروز در اختیاار کارآفریناان

همکاران ( )2001و فرهنگ ( )6331سازگاری دارد.

وجااود داشااته باشااد تااا در نهایاات زمینااه ساااز توسااعه

داشتن نگرش راهبردی و بلند مدت یکای از عوامال

صادرات برای آنها فراهم شود که این یافتهها باا نتاایج

مااؤثر در توسااعه صااادرات کارآفرینانااه بااه بازارهااای

پااژوهشهااای پژوهشااگرانی همچااون سااهرابی (،)2001

بااینالمللاای خواهااد بااود نداشااتن ایاان نگاارش ساابب

پرنو و همکاران ( )2001و فرهنگ ( )6331سازگاری

سااردرگمی کارآفرینااان و در نهایاات شکساات آنهااا

دارد.

خواهد شد کاه ایان یافتاه باا نتاایج یافتاههاای پاژوهش

زیرساختها مورد نیاز در جایگاه ششم قارار گرفتاه
است که در این خصوص اینگونه به نظر میرساد بارای

تااوکلی و دهقااانی سااانیج ( )6973در ی ا

راسااتا قاارار

دارد.

موفقیت در توسعه صادرات کارآفرینانه در داخل کشور

رتبه دهم حمایت و نقش دولت جاای تعجاب دارد،

باید زیرساختها و بسترهای مناسب وجود داشاته باشاد

زیرا به نظر میرسد حمایت دولت از کارآفریناان خیلای

تااا در صااادرات بااه بازارهااای بااین المللاای بااه موفقیاات

از موانع و مسکالت موجود در حوزه توسعه صادرات به

امیدوار بود که این یافتهها با نتایج پژوهشهای ساهرابی

بازارهای بین المللی را از بین میبرد ،ولی از نظر جامعاه

( )2001همخوانی و سازگاری دارد.

مورد مطالعه که اکتراً مدیران شرکتهای دولتی هساتند

کیفیت محصوالت در اولویات بعادی عوامال ماؤثر

این مورد در اولویت پایینی قرار گرفته ،زیرا آنها نقاش

باارای جلااب رضااایت

خود را در توسعه صادرات کارآفرینانه کم رناگ دیاده

مشتریان بین المللی و موفقیات مساتمر کارآفریناان بایاد

و بیشااتر بااار مساائولیت را باار گااردن خااود کارآفرینااان

کیفیت را در محصاوالت و خادمات تولیادی خاود ماد

م ایگذارنااد کااه ایاان یافتااههااا بااا نتااایج پااژوهشهااای

قاارار گرفتااه اساات باادون ش ا

نظر قرار دهناد زیارا صاادرات محصاوالت بای کیفیات

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی 626 /

پژوهشاااگرانی همچاااون ساااهرابی ( ،)2001پااارنو و
همکاران ( )2001و فرهنگ ( )6331سازگاری دارد.

 پژوهشهای بازاریابی و شناسایی بازارهای هادفتوسط خبرگان بازاریابی در بازارهای بین المللای انجاام

وجود صنایع مرتبط نیز به عنوان آخرین عامال تاأثیر

شود و در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا بر اسااس نیااز

گذار بر توسعه صاادرات کارآفریناان باه بازارهاای باین

کشااورهای هاادف و میاازان شاادت رقاباات ب این الملل ای

المللی شناخته شده است که هر چند اولویات آن پاایین

صادرات صورت پذیرد.

اساات ،امااا نادیااده گاارفتن آن تبعااات منفاای در توسااعه

 -کیفیت به عنوان یا

عامال مهام در نظار گرفتاه

صادرات به بازارهای بین المللی خواهد داشات کاه ایان

شود و نهادهای مسئو داخلی قبال از توساعه صاادرات

یافتهها با نتایج پژوهشهای ساهرابی ( )2001ساازگاری

کارآفرینان کیفیات محصاوالت و خادمات آنهاا را باا

دارد.

معیارهای استانداردهای بین المللی مقایسه نمایند.

در پایااان بایااد در نظاار داشاات بااا احتاارام بااه همااه

 -برناماه ریاازی اسااتراتژی

توساط برنامااه ریاازان و

ظرفیااتهااا ،کارشناسااان و بدنااه توسااعه صااادرات بااه

تصاامیم گیرناادگان توسااعه صااادرات بااه بازارهااای باین

بازارهای باین المللای ،بایاد گفات تحقاق عینای توساعه

المللاای باارای کارآفرینااان نیااز انجااام گیاارد و نگاارش

صادرات کارآفرینان نیازمند موتور محرکه ای است کاه

راهبااردی اتحاااخ گااردد در ایاان خصااوص برگاازاری

بتواند تحرک الزم را در این حوزه ایجاد کارده و آن را

کارگاههای آموزشی و هماایشهاا نیاز مفیاد مایتواناد

به دنبا خود بکشاند.

راهگشا باشد.

پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش
در ادامه بر اساس یافتههای پژوهش پیشانهادات زیار
ارایه میشود:
 تبلیغات گسترده و مساتمری از طریاق رساانههاایارتباااطی بااین المللاای ،شاابکههااای اجتماااعی و ...باارای
محصوالت کارآفرینان و معرفی افراد کاارآفرین انجاام
شااود و در کنااار آن ارتباطااات بااین المللاای از طریااق
برگزاری نمایشگاه بین المللی تقویت شود.
 منابع مالی مورد نیااز کاارآفرین در مرحلاه او ازطریق جذب سرمایه گاذاران انجاام شاود و در صاورت
نبودن حمایت کننده دولت مستقیماً وارد عمل شده و از
صادرات کارآفرینانه با دادن یارانه حمایت کند.
 زیر ساختها و مواد اولیه مورد نیاز توسط دولاتدر اختیااار کارآفرینااان قاارار گیاارد و بعااد از صااادرات
هزینهها از کارافرینان گرفته شود.

منابع
 -6بابایی اربوسرا ،ایارر؛ رساتم ناژاد ،بهازاد؛ محماود
نیکخواه بهرامی .)6930( .کارآفرینی .چاا هفاتم.
تهران :انتشارات کتاب آوا.
 -2تااوکلی ،احمااد؛ دهقااانی سااانیج ،جااال .)6973( .
بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت
نساجی ،مجله دانش و توسعه.96 ،67 ،
 -9حساااان ماااارادی ،ناااارگو ( .)6979ماااادیریت
کااارآفرینی ،کاارر :انتشااارات مؤسسااه تحقیقااات و
آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو).
 -1حیاادری مکاارر ،حمیااد؛ محباای ،زهاارا.)6936( .
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در منااطق
روسااتایی ،کنفاارانو ملاای کااارآفرینی و ماادیریت
کسب و کارهای دانش بنیان ،دانشگاه مازندران.
 -9زالی ،محمدرضا؛ رضوی ،ساید مصاطفی.)6971( .

6931  اردیبهشت61  و61 ، خوانسار، ویژهنامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی/ 622
Journal of Educational Management. 19. 5:
413 – 427.
10- Prince Y. M; Hessels S. J. A; Verhoeven
W. H. J . (2004). Factors Influencing
Export
Development
of
Dutch
Manufactured Products; Business & Policy
Research; Zoetermeer; January.
11- Ratanamaneichat,
Chiratus,
Sakchai
Rakkarn, (2013). Quality Assurance
Development of Halal Food Products for
Export to Indonesia, Social and Behavioral
Sciences, 88, 10 2013, 134–141
12- Sohrabi A, (2007), considering the
impeders of export development in Iranian
sweet and chocolate industry based on
Porter's national diamond model; MS
Dissertation in University of Tehran (in
Persian).
13- Vinten.G,
Alcock.
S.
(2004).
Entrepreneuring in education, The
International Journal of Educational
Management. 18: 3'. 188-195.

 موانااع توسااعه کااارآفرینی در:پژوهشاای در زمینااه
، تهاران، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،ایران
. چا او
، مهارزاد؛ محماد، مرتضی؛ سارفرازی، موسی خانی-1
 پااااارادایم توسااااعه.)6973( .رضاااااخرم دبیااااری
 ضاااارورتی اساساا ای در،کااااارآفرینی سااااازمانی
.سازمانهای هزاره سوم
7- Farhang
M.
(1997).
International
Marketing;
Industrial
Management
organization (in Persian).
8- Malach-Pines
A.
et
al.
(2005)
"Entrepreneurs as cultural heroes A crosscultural' interdisciplinary perspective",
Journal of Managerial Psychology. 20. 6'. .541-555
9- Pretorius.
M.et
al. (2005)"Critical
evaluation
of
tow
models
for
Entrepreneurial education An improved
model through integration", International

