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چکیده
توسعه صادرات بهویژه صادرات کاالهای صنعتی یکی از شاخصهای رشد و توسعهیافتگی یک کشور است .ازاینرو،
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه بنگاههای صادراتی صنایع غذایی با توجه به
ویژگیهای صادرکنندگان نمونه و درک چیستی و چگونگی مؤلفههای مؤثر بر این مفهوم از دیدگاه قابلیتهای پویا
است .بدین منظور از روش کتابخانهای و پژوهش کیفی (تحلیل محتوا) برای ارائه مدل در مرحله اول تحقیق استفاده
گردید .مدل بهدستآمده موردبررسی به روش کمی قرار گرفت و بر اساس مدل پرسشنامهای تنظیم شد .جامعه
آماری در این تحقیق نیز شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی است و روش نمونهگیری قضاوتی
هدفمند هست .از کل پرسشنامههای ارسالشده برای نمونه آماری  260نفری تعداد  633پرسشنامه جهت تحلیل
مناسب تشخیص داده شد .محقق با این تعداد پرسشنامه کار تحلیل را آغاز نمود و مدل معادالت ساختاری را اجرا
کرد و برای این منظور از نرمافزار  Smart Plsاستفاده شد .نتایج نشان داد که  4بعد از  5بعد قابلیت شناسایی و
تصرف فرصتها بر قابلیت پیکربندی مؤثر است و محیط کالن دارای تأثیر منفی بر قابلیت پیکربندی است .همچنین
محیط خرد دارای ویژگی تعدیل گری در رابطه بین دو متغیر است .از طرف دیگر قابلیت پیکربندی بر صادرات
کارآفرینانه مؤثر است.
کلمات کلیدی :کارآفرینی بینالملل ،صادرات کارآفرینانه ،صادرات غیرنفتی ،صنایع غذایی ،قابلیتهای پویا.
طبقهبندی .M29 ،M16 ،M1 :JEL
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مقدمه
ایران باوجوداینکه در سالهای اخیر موفقیتهایی درزمینهی صادرات غیرنفتی به دست آورده ولی این
موفقیت بیشتر مربوط به کاالها و مشتقات نفتی است .از سویی دیگر ارزش اقالمی که از کشور خارج
میشود بسیار کمتر از ارزش اقالم وارداتی است .ازاینرو ،میباید در ایران به تقویت بنگاههای صادراتی
درزمینهی غیرنفتی و توان رقابتپذیری آنها در عرصه بینالملل توجه شود .یکی از صنایعی که
میتوان به آن توجه کرد و کشور دارای پتانسیل الزم هست صنایع غذایی است؛ اما باوجود پتانسیلهای
باالیی که کشور در حوزه صنایع غذایی دارد .در حال حاضر تراز بازرگانی کشور در این حوزه منفی
است (اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران)6331 ،؛ بنابراین کشور در آیندهای
نهچندان دور درزمینهی صنعت مواد غذایی با بحران روبهرو میشود و الزم است که ازنظر افزایش
توان رقابتی در سطح جهانی خود را تقویت کند.
از طرف دیگر ،در کشور ما علیرغم حضور کمی قابلتوجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار
صنعتی (حدود  35درصد) بهویژه صنایع غذایی ،این واحدها با مشکالتی روبرو هستند و بنگاههای
کوچک ایران قادر نبودهاند دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاههای بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی
کشور باشند .همچنین قدرت بازاریابی این بنگاهها برای فروش محصوالت خود به علت عدم اطالع
کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و همچنین بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف است
(امین بیدختی و زرگر .)6330،بهگونهای که کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران بیان
میکند که میزان تجارت خارجی محصوالت در بخش صنایع غذایی رشد چندانی نداشته و روبه کاهش
است (اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران .)6331،ازاینرو در این تحقیق بر روی
صنایع غذایی و توان صادراتی آنها تمرکز شده است.
از سویی دیگر از بعد بررسی شکاف ادبیات موضوع در بازاریابی بینالملل و بنگاههای کوچک و
متوسط ،میتوان گفت که انتقاد وارده به دیدگاههای موجود در این حوزهها این است که به دنبال
شناسایی و بهکارگیری منابع و توانمندیهای موجود سازمان هستند و دیدی ایستا دارند (تیس.)2003،6
ازاینرو ،در این تحقیق عوامل مؤثر بر توان بنگاهها جهت صادرات کارآفرینانه از دیدی پویا یعنی
دیدگاه قابلیتهای پویا بررسی میشود درحالیکه قبالً نیز اشاره شد ،در تحقیقات گذشته الگوهایی که
در مورد صادرات کارآفرینانه ارائهشده از دیدگاههای ایستا و درون محور مانند دیدگاه منبع محور (ناوارو-
گارسیا و همکاران2061 ،2؛ تیلور2063،3؛ پرانگ و وردیر )2066،4بوده است .چنانکه تیس ( )2007بیان
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میکند قابلیتهای پویا شامل قابلیتهای حس کردن ،تصرف کردن فرصتها و شکلدهی مجدد
داراییهای ملموس و ناملموس با توجه به فرصتهاست که باعث حفظ رقابتپذیری سازمان بهویژه
در محیطهای بینالملل میشود.
نکته دیگر در خصوص ماهیت قابلیتهای پویا این است که این رویکرد بهخوبی تالش نموده تا
از مفاهیم و مبانی سایر رویکردهای مبتنی بر منابع نظیر مدیریت دانش ،سازمانهای یادگیرنده،
مهندسی مجدد فرآیندهای کسبوکار و  ...جهت بسط خود استفاده نماید .بهعبارتدیگر قابلیتهای
پویا ناشی از مکانیسمهای یادگیری و منابع ناملموس سازمان است که امروزه میتوانند در ایجاد مزیت
رقابتی پایدار و تداوم فعالیتهای سازمان در بازار بسیار مؤثر باشند و توجه به این قابلیتها میتواند
نقش اهرمی در افزایش سوددهی سازمان در بازارهای بینالملل که عرصه رقابت سختتر و ناشناختهتر
است داشته باشند بهویژه در مورد شرکتهای کوچک و متوسط (راملی2067،6؛ افرات و
همکاران .)2062،2عالوه بر این ،باید توجه داشت که در هر صنعتی انواع مختلف قابلیتهای پویا را
میتوان شناسایی کرد که باهم متفاوت هستند؛ بنابراین میتوان گفت قابلیتهای پویا بهطور مبهم
شناساییشدهاند .چنانکه هلفات و همکاران )2007( 3در صنعت نفت آمریکا بیان میکند که تحقیق و
توسعه در این صنعت قابلیت پویاست .رودریگز و همکاران )2063( 4قابلیت یادگیری ،انطباق-توسعه
بازار و انعطافپذیری را قابلیت پویا میداند .مالیک و کتابه )2003( 5به یادگیری سازمانی ،مهندسی
معکوس و انعطافپذیری تولید اشاره میکنند؛ بنابراین شکاف تحقیقاتی دیگر ،مبهم بودن مفهوم
قابلیتهای پویا در صنایع غذایی است که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن هستیم.
از طرف دیگر اکنون یکی از دغدغههای متخصصین حوزه کسبوکار مستندسازی و مدلسازی
رویههای کارآفرینان در بخشهای مختلف عملکردی ازجمله حوزه بازاریابی و بینالملل است؛ اما
صادرات کارآفرینانه که بخشی از کارآفرینی بینالمللی است چندان موردتوجه قرار نگرفته است (هلس
و وان استل2066،1؛ ناوارو-گارسیا و همکاران .)2061،درواقع میتوان گفت ،یک خأل تحقیقاتی در
حوزه کارآفرینی بینالمللی است (مینال و همکاران .)2064 ،7همچنین الگوهایی که در بحث کارآفرینی
بینالمللی ارائهشده بیشتر در مورد شرکتهای بزرگ و جهانی بوده و کمتر به شرکتهای کوچک و
متوسط بهویژه در کشورهای درحالیکه توسعه توجه شده است (تیلور .)2063 ،ازاینرو با توجه به
شکافهای موجود در ادبیات موضوع و مسئله صادرات غیرنفتی در کشور ،در این تحقیق به دنبال
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شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینانه بنگاههای تولیدی صنایع غذایی ایران از دیدگاه
قابلیتهای پویا هستیم.
مبانی نظری تحقیق
دیدگاه قابلیتهای پویا

تیس ( )2003بیان میکند که قابلیتهای پویا بیانگر قابلیتهای نوآوری در سازمان جهت :الف)
شناسایی فرصتها .ب) تصرف کردن آنها .ج) اداره کردن تهدیدها بهواسطه ترکیب و پیکربندی
مجدد داراییها در داخل و خارج مرزهای سازمان.
قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها

1

همانگونه که بیان شد مفهوم قابلیتهای پویا مبهم است و در هر صنعتی یک سری قابلیتها بهعنوان
قابلیتهای پویا بیانشده است ازاینرو در این تحقیق جهت شناسایی قابلیت شناسایی و تصرف
فرصتها به بررسی ادبیات موضوع و تحلیل محتوا مصاحبهها با کارآفرینان و صادرکنندگان نمونه
پرداخته شد .قابلیتهای بهدستآمده در این مرحله شامل گرایش کارآفرینی ،قابلیتها و ویژگیهای
مدیر ،بازار گرایی خارجی و قابلیت شبکهسازی و تدوین سیستم بازاریابی است.
گرایش کارآفرینی

2

پسانن )2007( 3در مقالهای با عنوان «استراتژیهای رشد شرکتهای کوچک و متوسط :ارگانیک و
غیر ارگانیک» بیان میکند که تفکر کارآفرینانه در سازمان با رشد فعالیتها و توسعه بازارهای فعالیت
آن بسیار مرتبط است .لیانگ تان و همکاران )2007( 4نیز در پژوهشی با عنوان «تأثیرات گرایش به
رشد کارآفرینانه در تغییرات سازمانی و رشد شرکتهای کوچک و متوسط» به بررسی تأثیر گرایش
کارآفرینانه بر توان سازمان برای افزایش سهم بازار و سودآوری آن میپردازد .نتایج تحقیق آنها نشان
میدهد که گرایش به کارآفرینی بهعنوان عنصر اساسی در تغییرات و رشد سازمانی است و بستر الزم
را برای موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن فراهم میکند .درواقع میتوان گفت گرایش به کارآفرینی
در بین شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در شناسایی فرصتها بهویژه در بازارهای بینالملل
میتواند داشته باشد .چنانکه محققینی مانند تیلور ( )2063و ذوالفقاری و همکاران ( )2063این نتیجه
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را تائید میکنند .درواقع میتوان گفت گرایش کارآفرینانه از قابلیتهای داخلی شرکت است که باعث
بهبود عملکرد شرکت میشود از طریق افزایش تمایل شرکت به قبول ریسک ،نوآوری ،پیشگامی در
شناسایی فرصتها ،رقابت تهاجمی و استقالل (کرمی و همکاران .)6331،در این تحقیق نیز بر اساس
مصاحبهها و نظر صاحبنظران برای شرکتها در صنایع غذایی سه بعد ریسکپذیری ،نواری و
پیشگامی در نظر گرفته شد.
شایستگیهای مدیر

1

در بنگاههای کوچک و متوسط مدیر-مالک اهمیت فراوانی دارد و شایستگی و توانایی آنها در
جهتدهی به سازمان و موفقیت آن بسیار مؤثر است (ویکرامارانته و همکاران .)2064 ،2درواقع میتوان
گفت شایستگیهای موردنیاز برای یک کارآفرین (مدیر-مالک) ،حوزه وسیعتری از یک مدیر را
شامل میشود ازجمله ایفای نقشهای چندگانه مدیر بودن ،مالک بودن و در بعضی از موارد
حرفهای بودن در یک بنگاه را شامل میشود (افرات و همکاران .)8102 ،مان و همکاران)2002( 3
در پژوهشی با عنوان " مزیت شرکتهای کوچک و متوسط؛ مفهومسازی با تمرکز بر شایستگیهای
کارآفرینانه" به بررسی ترکیبی از مؤلفههای شخصیتی مالک شرکتهای کوچک و متوسط که بر
عملکرد شرکت مؤثر است پرداختند .آنها در تحقیق خود  1نوع شایستگی شامل شایستگی
فرصتطلبی ،شایستگیهای ارتباطی ،شایستگی مفهومی ،شایستگی ساختاری ،شایستگی استراتژیک
و شایستگی تعهدی را بهعنوان شایستگی کارآفرینانه بیان میکنند .در این تحقیق نیز با توجه به
مصاحبهها با صاحبنظران در صنایع غذایی و ادبیات موضوع به این نتیجه رسیدیم که شایستگیهای
یک مدیر-مالک در بنگاههای تولیدی مواد غذایی برای موفقیت در عرصه صادرات بسیار مهم است.
بهگونهای که شایستگیهای شناختهشده شامل سه بعد شایستگی سازماندهی ،4شایستگی ادراکی5
(شایستگی تحلیلگری 1و استراتژیک )7و شایستگی تعهد و دید جهانی 2است.
بازارگرایی خارجی

9

1. Managerial competencies
2. Wickramaran et al.
3. Man et al
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6. Analytical competency
7. Strategic competency
8. commitment & international orientation competency
9. External market orientation
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بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسبوکاری که بازار گراییاش را
افزایش میدهد در بازار موفقتر عمل میکند (سمیرنوا و همکاران .)2066 ،6همانگونه که نوروزی و
همکاران ( )6331بیان میکنند که بازار گرایی یعنی ایجاد هوشمندی در بازار در سراسر سازمان در
ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری که باعث افزایش عملکرد کسبوکار در بازار داخلی و خارجی
میشود .در این تحقیق نیز مقوله بازار گرایی خارجی درنتیجه بررسی مصاحبهها بادید بینالملل استخراج
شد که شامل دو بعد ممیزی محیط خردهفروشی 2و تحقیق بازار 3است .بازارگرایی خارجی از دید
فرهنگی ،رفتاری ،استراتژیک بررسیشده است که دارای ابعاد متفاوتی است (راملی .)2067 ،ممیزی
محیط خردهفروشی بیانکننده ارزیابی منظم و سامانمند تالش خردهفروشی شرکت در یک بازار است
که میتواند برای شناسایی روند بازار و تحلیل فروش در بازار بسیار مناسب باشد و به شرکت کمک
کند روند حرکتی رقبا در بازار را سریعتر درک کند و فرصتها را در محیط فعلی سریعاً تشخیص و
زودتر تصرف کند .تحقیقات بازار نیز اشاره به جمعآوری اطالعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف
دارد که میباید قبل از ورود به یک بازار انجام شود زیرا شرکت بر اساس آن میتواند به مطالعه
امکانسنجی برای موفقیت در بازار و هزینههای ورود بپردازد و بر اساس آن تصمیم بگیرد که آیا وارد
یک بازار شود یا نه.
تدوین سیستم بازاریابی

4

در این تحقیق با تحلیل محتوا مصاحبهها مشخص شد که برای تصرف فرصتهای شناختهشده و نفوذ
در بازار الزم است شرکتها به تدوین سیستم بازاریابی که شامل دو بعد برندسازی و ایجاد ارزش در
بازار است بپردازند؛ زیرا امروزه فضای کسبوکار در جهان بهویژه در مهرومومهای اخیر شاهد
تغییرات و تحوالت بسیار زیادی بوده است ازجمله این تغییرات میتوان به تغییر نگرش شرکتها
از داراییهای مشهود به سمت داراییهای نامشهود اشاره کرد .ازاینرو فرآیند ارزشگذاری و توجه
به داراییهای نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکتها بهویژه در سطح بینالملل برخوردار است
و میتواند باعث بهبود عملکرد صادراتی شرکت شود (کوآر و مهتا .)8102 ،5به فرآیند خلق ارتباط
بین احساس  /ادراک و محصول باهدف ایجاد وفاداری و تفاوت بندسازی میگویند .بندسازی پتانسیل
بسیاری را برای بازاریابی بینالملل دارد ،اما به دلیل مطالعات تجربی اندکی که در بندسازی جهانی

1. Smirnova et al.
2. Retail environment audit
3. Market research
4. Marketing system development
5. Kaur & Mehta
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صورت گرفته است ،دیدگاه محدودی درباره آن وجود دارد و ادبیات بندسازی در بافت بینالملل تا حدی
پراکنده و نامتراکم است (حدجلی و سلیمی.)8108،
یکی دیگر از ابعاد قابلیت تدوین سیستم بازاریابی ایجاد ارزش ویژه برند در بازار است.
مصرفکنندگان در یک بازار ارزش یک محصول را به برند آن نسبت میدهند .در این تحقیق بنگاههای
موفق به ایجاد ارزش ویژه برند در بازارهای صادراتی برای مشتریان و توزیعکنندگان توجه دارند و
سعی میکنند عالوه بر ایجاد جایگاه خاص در ذهن مشتری و برندسازی ازنظر اقتصادی نیز توجه
توزیعکنندگان را به خود جلب کنند.
قابلیت شبکهسازی

1

شبکهسازی یکی از مهمترین استراتژیهایی است که بهوسیله سازمانهای کارآفرین برای دستیابی به
منابع و غلبه بر عدم اطمینان محیطی و موانع موجود درراه اجرای عملیات به کار میرود و چنین
شبکههایی در موفقیت شرکت جهت شناسایی بازارها و فرصتهای جدید بسیار مؤثر است؛ بنابراین،
شبکهسازی محرک فعالیتهای کارآفرینانه است (چانگ .)2062،2در این تحقیق نیز پس از بررسی
مصاحبهها و ادبیات موضوع قابلیت شبکهسازی با دو بعد شبکههای تجاری و اجتماعی یکی از
مقولههای مهم در قابلیت شبکهسازی شناخته شد؛ زیرا کارآفرینان برای آغاز فعالیت در یک بازار
ناشناخته نیازمند اطالعات ،سرمایه و منابع هستند که درنتیجه ارتباط با شرکا و یا مشتریان و
عوامل بازار به دست میآورند (بوسو و همکاران.)8103،3
قابلیت پیکربندی

4

تیس ( )2003ابعاد قابلیتهای پویا را به سه دسته تقسیم کرد و دیدی فرآیندی نسبت به قابلیتهای
پویا ارائه داد که شامل قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها و آخرین بعد قابلیت پیکربندی منابع است.
درنتیجه بررسی مصاحبهها و کدگذاری آنها انعطافپذیری بازار بهعنوان قابلیت پیکربندی مجدد
شناخته شد .انعطافپذیری بازار بیانکننده قابلیتی است که در زمان ورود رقبا و احساس تهدید از جانب
آنها به کار میرود .در این هنگام سازمان باید سعی کند با کاهش گردش مالی رقیب و به دست
آوردن شناخت بهتر نسبت به بازار و خواستههای مشتریان و تبلیغات متمرکز خود را در بازار حفظ کند.
تاکنون تحقیقات مختلفی به بررسی قابلیت پیکربندی و عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .آنها قابلیت
1. Network capability
2. Chang
3. Boso et al.
4. Configuration capability
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پیکربندی را بهعنوان فرآیندها و ساختارهای سازمانی برای دستیابی به یک ترکیب ارزشمند و جدید از
منابع سازمان جهت به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار در محیطهای در حال تغییر دیدهاند (گو و
کااو2064،6؛ کااو .)2064،2چنانکه رودریگز و همکاران ( )2063بیان میکنند توانایی سازمان در ترکیب
منابع دانشی و ناملموس سازمان نقش مهمی در بهبود عملکرد و سودآوری آن در مقایسه با رقبا در
بازار دارد .در این تحقیق نیز به بررسی قابلیت پیکربندی برای مدیریت کردن منابع سازمان در بازارهای
صادراتی جهت مقابله با تهدیدات و بهبود توان صادراتی سازمان میپردازیم.
عوامل مداخلهگر

3

موانع مختلفی نیز بر سر راه دستیابی یک شرکت به بازارهای بینالملل و توسعه فعالیتهای آن در
بازارهای خارجی وجود دارد که این موانع در کنار یکدیگر میتوانند توان سازمان را در جهت توسعه
فعالیتهای جهانی مانند صادرات کاهش دهند .حتی زمانی که سازمان دارای توان رقابتی خوبی است
میتوانند باعث به خطر افتادن موقعیت استراتژیک شرکت شوند .در کل این موانع شامل نیروها و
عوامل خرد و کالن موجود در محیط بازارهای بینالملل است (زریتی و همکاران .)2064،4بهویژه
زمانی که شرکتها از کشورهای درحالتوسعه در کشورهای توسعهیافته فعالیت میکنند به دلیل
تفاوتهای زیاد در محیط (شامل شدت رقابت و ویژگیهای اقتصادی و فنّاورانه محیط) عملکرد
صادراتی آنها کاهش میباید (لوپز-دروته و یدال-سورز.)8101،5
صادرات کارآفرینانه

6

آبه و یانگ ( )2006صادرات کارآفرینانه را بهعنوان فرآیندی که مردم خودشان ،بهتنهایی یا در داخل
سازمان فرصتهای موجود در بازار خارجی را با توجه به منابع و عوامل محیطی که بر آنها تأثیر
میگذارد تشخیص میدهند ،تعریف میکنند .این تعریف به وابستگی صادرات کارآفرینانه به عوامل
داخلی (منابع) و خارجی (محیط) تأکید میکند .از سویی دیگر آنها بیان میکنند که صادرات کارآفرینانه
شامل سه بعد سرعت ،شدت و حیطه 7است (آبه و همکاران.)2065 ،2

1. Guo & Cao
2. Cao
3. Intervening factors
4. Zeriti et al.
5. López-Duarter& Vidal-Suá Rez
6. Entrepreneurial export
7. Speed, degree & scope
8. Appiah et al.
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بررسی مصاحبههای انجامشده با توجه به سه بعد صادرات کارآفرینانه نشان داد ،شرکتهای صنایع
غذایی دودسته کشور را برای توسعه فعالیتهای صادراتی و ورود به آنها بیان میکنند که در این
تحقیق کشورهای بیانشده تحت عنوان اقیانوسهای آبی یا بازارهای غیرتخصصی و اقیانوسهای
قرمز یا بازارهای تخصصی نامیده شدند .منظور از اقیانوسهای آبی کشورهایی هستند که برای ورود
اولیه به صادرات و توسعه فعالیتها مناسب هستند و منظور از اقیانوسهای قرمز کشورهایی هستند
که ورود به آنها تخصصیتر ،زمانبرتر و دشوارتر است و بهتر است در مراحل بعدی و کسب تجربه
بیشتر در امر صادرات توسط شرکت هدف قرار گیرد.
فرضیات بهدستآمده بر اساس مدل مذکور عبارتاند از:
فرضیه اول :قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها بر قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای
صادراتی مؤثر است.
فرضیه دوم :ویژگیهای محیط فعالیت (ویژگیهای محیط خرد) در رابطهی بین قابلیت
شناسایی و تصرف فرصتها و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش
تعدیلکنندگی دارد.
فرضیه سوم :ویژگیهای محیط کالن در رابطهی بین قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها و
قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش تعدیلکنندگی دارد.
فرضیه چهارم :قابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات کارآفرینانه مؤثر است.
روششناسی پژوهش
در مرحله اول یعنی انجام مصاحبهها و تحلیل محتوا ،نمونهگیری در این پژوهش بهصورت نظری انجام
شد .در مرحله طراحی مدل عالوه بر بررسی ادبیات موضوع ،مصاحبه با خبرگان در حوزه قلمرو موضوعی
تحقیق یعنی خبرگان صنعت مواد غذایی و صادرات آن موردنظر بودند .صاحبنظران در صنعت مواد
غذایی شامل افراد از سطوح مختلف سازمانی است که در شرکتهای مواد غذایی تولیدی -صادراتی
نمونه کشور مشغول به کار هستند.
نمونهگیری در این تحقیق در مرحله اول از نوع نظری است .در این نوع نمونهگیری نمونهها
ضرورتاً از افراد تشکیل نشده و ادبیات تخصصی و نظری مربوط به یک حوزه نیز میتواند واحد
دادهها و تحلیل تلقی شود و هدف رسیدن به اشباع تئوریک است (آدولف و دیگران8108،0؛
کرسول 1 .)8112،8ازاینرو ،جهت انجام مصاحبهها تا رسیدن به اشباع تئوریک در نمونهگیری
1. Adolph et al.
2. Creswell
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نظری ،از روش نمونهگیری هدفمند قضاوتی که روشی غیر احتمالی است ،استفاده شد .در این تحقیق
کار از افرادی که خبرگان این حوزه بوده و معیارهای الزم را برخوردار بودند ،شروعشده و ضمن
پرسشهای تحقیق ،از آنها خواسته شد تا سایر افراد صاحبنظر در این زمینه معرفی شوند که روش
گلوله برفی نام دارد .در مرحله اول تحقیق با  20نفر از خبرگان دانشگاهی و صادرات صنعت مواد
غذایی مصاحبههای عمیق انجام شد تا به اشباع تئوریک رسیدیم .هر یک از مصاحبهها تقریباً بین 45
تا  10دقیقه طول کشید .مصاحبهها با نرمافزار  MaxQDA 10بررسی شد که شکل ذیل مدل
بهدستآمده را نشان میدهد که نتیجه تحلیل محتوای مصاحبهها با استفاده از نرمافزار و بررسی ادبیات
موضوع است.
شکل )6مدل بدست آمده از بخش کیفی تحقیق

جامعه آماری مرحله دوم تحقیق کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی است که
این شرکتها بهعنوان صادرکننده در صنعت مواد غذایی مشغول به کار هستند وبش از سه سال سابقه
صادرات دارند 24 .شرکت در انجام تحقیق همکاری و مشارکت نمودند .روش نمونهگیری در این
مرحله نیز ،نمونهگیری هدفمند قضاوتی است و ابزار مورداستفاده در این مرحله پرسشنامه است که
سؤاالت برخی متغیرها با توجه به ادبیات و برخی دیگر با توجه به مصاحبهها نوشته شد بهگونهای که
برای طراحی پرسشهای مرتبط با بازار گرایی خارجی ،تدوین سیستم بازاریابی ،قابلیت پیکربندی و
صادرات کارآفرینانه از مصاحبهها استفاده شد؛ اما برای بقیه متغیرها مانند گرایش کارآفرینی از
پرسشنامه تیلور ( ،)2063شایستگی مدیر از پرسشنامهمان و همکاران ( ،)2002قابلیت شبکهسازی از
پرسشنامه رودریگز و همکاران ( ،)2063محیط خرد و کالن از پرسشنامه فریما )2003( 6استفاده شد.
1. Freema
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از کل پرسشنامههای ارسالشده برای نمونه آماری  260نفری تعداد  633پرسشنامه پاسخ داده شد و
قابلاستفاده جهت تحلیل تشخیص داده شد .محقق با این تعداد پرسشنامه کار تحلیل را آغاز نمود و
مدل معادالت ساختاری را اجرا کرد و برای این منظور از نرمافزار  Smart Plsاستفاده شد.
تحلیل دادهها
اطالعات جمعیت شناختی افراد پاسخدهنده ازنظر تحصیالت ،پست سازمانی ،سابقه صادرات و سابقه
صادرات سازمان بهصورت ذیل است .بر اساس تحصیالت ،از مجموع  633نفر پاسخدهنده به پرسشنامه،
 662نفر مدرک کارشناسی 70 ،نفر مدرک کارشناس ارشد و  66نفر دانشجوی دکتری یا مدرک دکتری
دارند .ازنظر پست سازمانی ،از مجموع  633نفر پاسخدهنده به پرسشنامه 30 ،نفر دارای پست مدیرعاملی،
 47نفر مدیر و رئیس بازرگانی ،مدیر فروش و بازاریابی و سرپرست فروش مناطق 661 ،نفر کارشناس
فروش ،بازاریابی یا کارشناس بازرگانی بودند .عالوه بر این ،اکثر پاسخگویان ( 3552درصد) دارای سابقه
صادراتی بین  3تا  1سال میباشند .بر اساس نتایج بهدستآمده نیز اکثر سازمانها ( 3553درصد) در گروه
سابقه صادرات سازمان بین  1تا  60سال قرار دارند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق نیز ،از
روش دومرحلهای هاالند )6333( 6برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی استفادهشده است.
مرحله اول :تحلیل مدل اندازهگیری

با توجه به معناداری تمام گویهها در تحلیل عاملی تا انتهای تحلیل همه مؤلفهها و گویههای گرایش
به یادگیری ،کارآفرینی ،قابلیت شبکهسازی ،بازارگرایی خارجی ،قابلیت پیکربندی ،صادرات کارآفرینانه،
محیط خرد و کالن در مدل باقی ماندند .از بعد ارزش ویژه برند و بعد برند سازی در حوزه سیستم
بازاریابی هرکدام به ترتیب دو گویه ،از بعد شایستگی مدیر یک گویه در زیر بعد سازماندهی در متغیر
شناسایی و تصرف فرصتها حذف شد.
بررسی سازگاری درونی مدل

سازگاری درونی یا پایایی سازه این امکان را فراهم میسازد تا سازگاری درونی شاخصهایی که یک
مفهوم را میسنجند بررسی شود.
2
برای اندازهگیری پایایی مدل در  PLSاز شاخص آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی استفاده
میشود .مقدار شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باید بیشتر از  0/7باشد که در این مدلباالتر از
 0/7است.
1. Hulland
2. Composite reliability
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عالوه بر این در این تحقیق ،به غیر متغیرهای پنهان مرتبه اول ،هفت متغیر مرتبه دوم وجود دارد که
میباید معنیداری رابطه این هفت متغیر مرتبه دوم ازنظر آماری توسط مقادیر  tبهعنوان آماره آزمون
بررسی شود .پس از بررسی مشخص شد که در متغیر مدیر که یکی از ابعاد شناسایی فرصتها است
بعد سازماندهی به دلیل عدم معناداری حذف شد و در متغیر شناسایی و تصرف فرصتها نیز بعد
سیستم بازاریابی به دلیل عدم معناداری از مدل حذف شد.
مرحله دوم :تحلیل مدل ساختاری

قبل از بررسی مدل از شاخص نیکویی برازش استفاده میشود .تنها شاخص برازش مدل در تکنیک
حداقل مجذورات جزئی شاخص  GOFاست (کرسول.)2007،
مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:
GOF  Communalit y  R 2  0.649  0.709  0.678

با توجه به مقدار شاخص  ،GOFمیتوان گفت که مدل از برازش قوی برخوردار است.
استنباطهای مرتبط با فرضیات تحقیق

همانطور که مطرح شد ،فرضیه اصلی تحقیق بهصورت زیر بیانشده است :قابلیت شناسایی و تصرف
فرصتها بر قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی مؤثر است.
بر اساس مدل ساختاری آماره  tبرابر  2/242شده است که در سطح معنیداری  0/05از مقدار t
یعنی  6/31بیشتر است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این مسیر  0معنیدار است.
فرضیه دوم تحقیق بهصورت زیر بیانشده است :ویژگیهای محیط فعالیت (ویژگیهای محیط خرد)
در رابطهی بین قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای
صادراتی نقش تعدیلکنندگی دارد.

در بررسی اثر تعدیل گری متغیر محیط خرد ،مدل با حضور متغیر تعدیلگر مجدد آزمون شد که
نتیجه نشاندهنده معناداری متغیر تعدیلگر است .آماره  tبهدستآمده برای این متغیر  2/402است که
بیشتر از  6531و مثبت است.
فرضیه سوم تحقیق بهصورت زیر بیانشده است :ویژگیهای محیط کالن در رابطهی بین قابلیت
شناسایی و تصرف فرصتها و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش
تعدیلکنندگی دارد.
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در بررسی اثر تعدیل گری متغیر محیط کالن ،مدل با حضور متغیر تعدیلگر مجدداً آزمون شد که
نتیجه نشاندهنده عدم معناداری متغیر تعدیلگر است .قدر مطلق آماره  tبهدستآمده برای این متغیر
کمتر از  6531هست؛ اما باید توجه داشت که محیط کالن دارای تأثیر مستقیم منفی بر متغیر پیکرهبندی
مجدد منابع است.
فرضیه چهارم تحقیق بهصورت زیر مطرح گردیده است :قابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات
کارآفرینانه مؤثر است.
بهمنظور بررسی فرضیه چهارم ،بر اساس مدل ،آماره  tکه برابر  2/312شده است و در سطح معنیداری
 0/05از مقدار  tبرابر  6/31بیشتر است؛ میتوان نتیجه گرفت که این مسیر معنیدار است.

شکل  – 3مدل نهایی تحقیق

نتیجهگیری
در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه با استفاده از رویکرد قابلیتهای
پویا ،در سطح بنگاههای کوچک و متوسط که بهعنوان کارآفرین و صادرکننده موفق در صنعت مواد
غذایی شناختهشدهاند هستیم .ازاینرو ،در این تحقیق و بر اساس مدل بهدستآمده از تحلیل محتوای
مصاحبهها و بررسی ادبیات موضوع  5بعد که دربردارنده منابع ناملموس بودند برای قابلیت شناسایی و
تصرف فرصتها در نظر گرفته شد؛ اما پس از آزمون کمی مدل تنها  4بعد شایستگیهای مدیریت،
قابلیت شبکهسازی ،گرایش به کارآفرینی و بازار گرایی خارجی به ترتیب اهمیت و تأثیرشان بر قابلیت
پیشبینی و تصرف فرصتها ،بهعنوان ابعاد تشکیلدهنده این متغیر شناخته شدند.
در مقایسه مدل اولیه با مدل نهایی میتوان گفت بعد تدوین سیستم بازاریابی حذف شد .دلیل این
مسئله این است که شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل تعداد کم کارکنان و محدودیت منابع مالی
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و غیرمالی چندان به برنامهریزی برای جایگاهیابی در بازار توجهی ندارند و فقط دارای دید کوتاهمدت
و بقا هستند .تحقیقات انجامشده در مورد شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای درحالتوسعه نیز
این مسئله را تائید میکند (راملی2067،؛ کوآر و مهتا .)2067،با توجه به اینکه مدل اولیه بر اساس نظر
شرکتهای کوچک و متوسط موفق در امر صادرات صنایع غذایی بهدستآمده است .میتوان گفت
دلیل تفاوت توان صادرات این شرکتها با شرکتهای موفق ،شاید در عدم توجه به این مؤلفه
است .عالوه بر این بعد سازماندهی در شایستگیهای مدیر از مدل در مرحله بررسی معناداری
متغیرهای مرتبه دوم حذف شد .علت این مسئله این است که شرکتهای کوچک و متوسط معموالً به
دلیل توان مالی و غیرمالی کم اکثر فعالیتهای خود مانند توزیع ،تبلیغ و  ...را به شرکتهای خارجی
در بازار محول میکنند تا بتوانند با سرعت ،دقت و اتالف منابع کمتری وارد بازارهای صادراتی شوند.
ازاینرو ،باوجوداینکه این مؤلفه در مدل اولیه و بر اساس دیدگاه صاحبنظران بهدستآمده اما در مرحله
کمی و آزمون مدل از دیدگاه شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی ،این مؤلفه ضروری تشخیص
داده نشد و از مدل حذف شد .در ادامه فرضیات مدل بهدستآمده بررسی میشود.
در بررسی تفصیلی مدل و در رابطه با شایستگیهای مدیر تحقیقات مختلفی مانند چانگ (،)2062
سیدیدک ،)2062( 6گو و کائو ،)2064( 2کوملو )2064( 3نیز به اهمیت نقش و شایستگیهای مدیریت
برای فعالیت در سطح بینالملل اشارهکردهاند .در این تحقیق نیز با تائید نتایج بهدستآمده در تحقیقات
گذشته سه بعد شایستگی استراتژی ،تحلیلی و تعهد و دید جهانی بهعنوان ابعاد تشکیلدهنده
شایستگیهای مدیر جهت شناسایی و تصرف فرصتها در بازارهای بینالملل برای بنگاههای کوچک
و متوسط شناخته شد .قابلیت شبکهسازی دومین زیر بعد مهم و مؤثر بر قابلیت شناسایی و تصرف
فرصتها در مدل ارائهشده در این تحقیق است .کومولو ( ،)2064چانگ ( ،)2062دانگ و همکاران4
( ،)2063گو و کائو ( )2064نیز بر اهمیت قابلیت شبکهسازی و ایجاد پیوندهای تجاری و غیرتجاری
(اجتماعی) با عوامل محیطی بهعنوان عاملی مهم در بهبود رقابتپذیری و عملکرد صادراتی بنگاههای
کوچک و متوسط اشارهکردهاند .سومین زیر بعد قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها در مدل بعد گرایش
به کارآفرینی است که در تحقیقات مختلفی نیز به اهمیت این بعد بر عملکرد صادراتی بنگاه و
رقابتپذیری آن اشارهشده است مانند اسماعیلی و همکاران ( ،)2066مودالینگ )2065( 5و . ...
چهارمین زیر بعد شناساییشده بازار گرایی خارجی است چنانکه چانگ ( ،)2062سیدیدک (،)2062
بیان میکنند که بازار گرایی خارجی تأثیر مثبت و مستقیمی بر رقابتپذیری و عملکرد صادراتی بنگاه
1. Sidik
2. Guo & Cao
3. Kumlu
4. Dong et al.
5. Mudaling
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دارد؛ اما باید توجه داشت که برخی تحقیقات هستند که بیان میکنند رابطه بین این دو متغیر منفی
است و یا اصالً هیچ رابطهای باهم ندارند ولی اکثر تحقیقات وجود رابطه مثبت را تائید میکنند .در این
تحقیق نیز با توجه به اینکه از دید قابلیتهای پویا و کارآفرینی بینالملل یعنی شناسایی و تصرف
فرصتها در بازارهای صادراتی انجام میشود ،تالش شده است که مؤلفههایی با توجه به محتوای
تحقیقاتی موردنظر ارائه شود و این ابعاد شامل ممیزی محیط خردهفروشی و تحقیق بازار است.
بهگونهای که کاو ( )2066بیان میکند که تحقیق بازار و شناسایی تغییرات محیطی دو عامل مهم در
قابلیتهای پویای شناسایی و تصرف فرصتها در بازارهای بینالملل هستند.
کوآپ و گاسمن )2003( 6عوامل موجود در محیط خارجی که بر توان سازمان جهت شناسایی و
تصرف فرصتها تأثیر میگذارد را به دودسته عوامل مرتبط با بازار و عوامل مرتبط با کشور تقسیم
میکنند .در این فرضیه بر روی ویژگیهای محیط یعنی محیط خرد که میتواند شامل مواردی مانند
عدم قطعیت بازار محصول و عدم قطعیت رقابتی باشد تمرکز شده است .بر اساس بررسی مدل و نتایج
هرچقدر ویژگیهای محیط خرد شامل عدم قطعیت بازار و رقابت بیشتر باشد ،تأثیر قابلیت شناسایی و
تصرف فرصتها بر پیکرهبندی مجدد منابع بیشتر است یعنی بنگاههایی که در بازارهایی دارای عدم
قطعیت باال فعالیت میکنند ،قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها و درنتیجه قابلیت پیکربندی مجدد
منابع جهت مواجه با تهدیدات را بیشتر دارند یعنی عوامل محیطی در سطح خرد برشدت رابطه بین
این دو متغیر تأثیر میگذارند و بنگاههای فعال در چنین محیطهایی قابلیتهای پویا و توان کارآفرینی
باالیی دارند.
تفاوت یا فاصله بین بازارها یا کشورها عامل مهمی در بیان نوسانات محیط بینالملل جهت فعالیت
تجاری است .در این تحقیق منظور از فواصل بازار شامل تفاوت در بعد توسعه اقتصادی ،بعد قانونی،
بعد فرهنگی و بعد جغرافیایی و زیرساختهاست .تحقیقات دیگر نیز به تأثیر منفی فواصل بازار بر توسعه
فعالیتهای بینالمللی بنگاه اشاره میکنند مانند ناوارو-گارسیا و همکاران ( .)2061البته باید توجه
داشت که در این تحقیق تأثیر قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها بر پیکربندی مجدد منابع بیشتر از
تأثیر منفی محیط کالن است .ازاینرو ،با تقویت قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها با توجه به چهار
زیر بعد آن میتوان تأثیر منفی محیط کالن بر قابلیت پیکربندی منابع جهت مواجه با تهدیدات بازار را
کاهش داد .از طرف دیگر باید توجه داشت حدود  55درصد از تغییرات قابلیت پیکربندی با توجه به
متغیرهای قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها ،ویژگیهای محیط و فواصل بازار قابل پیشبینی است
که بیشتر از نیمی از تغییرات را شامل میشد بنابراین عوامل شناختهشده عوامل مؤثری هستند که بر
قابلیت پیکربندی و صادرات کارآفرینانه مؤثر هستند.
1. Keupp & Gassmann
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در فرضیه چهارم بیان شد که قابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات کارآفرینانه تأثیر معناداری
دارد .تحقیقات انجامشده نیز بیان میکنند قابلیت پاسخگویی رقابتی 6بنگاه بر عملکرد صادراتی و
افزایش توان آن برای توسعه فعالیتهای بینالمللی مؤثر باشد؛ زیرا قابلیت پاسخگویی رقابتی بیانکننده
توانایی بنگاه جهت خلق تغییرات در بازارهای محل فعالیت و یا پاسخ به تغییرات انجامشده در محیط
است (هلفات و همکاران .)2007،پروتگرو و همکاران ( )2007نیز بیان میکنند قابلیت پاسخگویی
استراتژیک به چالشهای محیطی در توانمند کردن بنگاه جهت پیکربندی مجدد شایستگیها و بهبود
عملکرد صادراتی بهعنوان یک قابلیت پویا بسیار مهم و حیاتی است.
با توجه به مدل بهدستآمده از تحقیق حاضر موارد ذیل نیز پیشنهاد میشود:
 شایستگیهایی که مدیران برای انجام وظایف خود در یک بنگاه کارآفرین در سطح بینالملل الزماست در خود تقویت کنند شامل دید بلندمدت و جهانی و توجه به آیندهپژوهی است؛ زیرا در
سطح بینالملل با توجه به وجود متغیرهای غیرقابلکنترل زیاد و تغییرات شتابان آنها تسلط و
آگاهی بنگاهها و مدیران نسبت به علم آیندهپژوهی باعث میشود که موجهی تغییر را پیشبینی
کنند و به فکر چارهجویی باشند و قابلیت پیکربندی خود را بهبود دهند.
 بنگاهها جهت افزایش انعطافپذیری خود در سطح بینالملل و افزایش توان خود جهت پاسخگوییبه تغییرات و عدم اطمینانهای محیطی الزم است ابتدا از تکنیکهای بازاریابی مانند تبلیغات
 ،BTLبستهبندی و گسترش پوشش توزیعی برای کاهش گردش مالی رقیب استفاده کنند و
درصورتیکه جوابگو نبود به تولید و ایجاد تغییر در محصول روی بیاورند.

1. Competitive responsive capability
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