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چکیده
هدف مقاله حاضر ،تعیین مهارتهای صادراتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی صادراتی در مراحل مختلف بینالمللی
شدن شرکت است .بدین منظور ،بر اساس ادبیات موضوع ،مهارتهای صادراتی شرکتهای تولیدی صادراتی در
شش بُعد تحت مدیریت مالی و ریسک تجارت بینالمللی ،بازاریابی بین المللی ،مدیریت استراتژیک تجارت بین-
المللی ،تدارکات تجارت بینالمللی ،تحقیقات تجارت بینالمللی و رویهها و مقررات تجارت بینالمللی طبقهبندی شد.
سپس میزان اهمیت هر یک از این مهارتهای صادراتی در مراحل پنجگانه بینالمللی شدن شرکتها مورد مقایسه
قرار گرفت .شرکتهای تولیدی صادراتی منطقه شمال و شمال غرب کشور بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و
تعداد  292شرکت با تکمیل پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند .برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده شد و فرضیههای تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان
داد که اهمیت همه مهارتهای صادراتی به جزء مهارتهای تدارکات تجارت بینالمللی در مراحل پنجگانه بینالمللی
شدن شرکت ،متفاوت است.
کلمات کلیدی :مهارتهای صادراتی ،مراحل بینالمللی شدن ،شرکتهای تولیدی صادراتی
طبقه بندی M16 :JEL
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مقدمه
مهارتهای عملی صادرات به همراه منابع رقابتی ،با عملکرد صادراتی شرکتها رابطه مثبت دارد
(پیرسی و همکاران9117 ،9؛ کوکسال و اوزگول .)2191 ،2مطالعه رز و والن ( )9111تأیید کرد که
دانستن اینکه چه مهارتهای عملی برای صادرات موفق محصوالت کشاورزی کانادا اهمیت دارد،
میتواند منجر به بهبود عملکرد صادرات شود .برخی از مربیان (استیر9111 ،3؛ بال و مک کاللوچ،2
9113؛ بمیش و کالوف )9171 ،9خواستار تغییر در آموزش تجارت بینالملل شدهاند تا دانش تجربی و
عملی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهند.
7
7
اگر چه برخی محققان (کدیا و چاکار9176 ،6؛ کایناک 9112 ،؛ راس و همکاران 9111 ،؛ کاراجز
و گوبیک2192 ،1؛ لی و همکاران2119 ،91؛ لی2112 ،99؛ کوکسال2116 ،92؛ تینگ و همکاران،93
 )2191تائید کردند که برای صادرات موفقیتآمیز ،داشتن مهارتهای عملی صادرات ضروری است
ولی در بسیاری از کشورها ،عدم برخورداری شرکتها از دانش صادراتی و اطالعات بازار گزارش شده
است (فیتزجرالد9119 ،92؛ رید9112 ،99؛ هندریچ9112 ،96؛ گنسل9119 ،97؛ والوس و بیکر.)9116 ،97
کوتاب و زینکوتا )9112( 91در مطالعه خود در مورد سطح تخصص صادراتی شرکتهای تولیدی
صادراتی در ایاالتمتحده ،دریافتند که این شرکتها به اندازه کافی در مورد تخصص حرفهای خودشان
اعتمادبهنفس ندارند.
نگرانی در مورد عدم مهارتها باعث شده است که مربیان تجارت بینالمللی به دنبال مجموعهای
از مهارتهای عملی مورد نیاز برای صادرات موفقیتآمیز باشند .تحقیقات گذشته مهارتهای صادراتی
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مهم را در شرایط عمومی تعریف و رتبهبندی کرده است (کدیا و چوکار9176 ،؛ کیناک9112 ،؛ راس و
والن9111 ،9؛ لی و اوگونموکون2119 ،2؛ لی2112 ،؛ کوکسال.)2116 ،
کوتابه و زینکوتا ( )9112در مدل پنج مرحلهای خود مهارتهای صادراتی مهم را در مراحل مختلف
بین المللیشدن 3شرکتهای آمریکایی مورد مطالعه قرار دادند .همچنین تینگ و همکاران ()2191
مهارتهای عملی مورد نیاز شرکتهای صادراتی چینی را در مراحل مختلف بین المللیشدن شرکتها
شناسایی کردند.
علیرغم اهمیت باالی مهارتهای صادرات در عملکرد صادراتی شرکتها ،متأسفانه تاکنون تالش
زیادی در خصوص شناخت مهارتهای صادراتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی صادراتی ایران انجام
نشده است .از معدود مطالعات میتوان به کار سمیعی نصر و همکاران ( )2199اشاره کرد که به
طبقهبندی مهارتهای صادراتی مورد نیاز شرکتهای تولیدی صادراتی پرداخته و این مهارتها را به
 6دسته طبقهبندی کردهاند؛ اما مسئلهای که مورد غفلت قرار گرفته است تفاوت این مهارتها در
مراحل مختلف بینالمللیشدن شرکتهاست .شرکتها در مسیر بینالمللی شدن نیاز به مهارتهای
صادراتی متفاوتی را احساس میکنند .برای مثال مهارتهای صادراتی شرکتی که تاکنون هیچ تجربهی
صادراتی نداشته و بخشی به نام صادرات در آن وجود ندارد با شرکتی که سالهاست در حال صادرات
به مناطق مختلف دنیاست متفاوت خواهد بود .بیتوجهی به این تفاوت ممکن است به اتالف هزینههای
آموزشی و یا منجر به ایجاد تغییرات عمدهای شود که هیچ تأثیری بر بهبود موقعیت بینالمللی شرکت
نداشته باشد.
بنابراین این مطالعه در وهله اول میتواند یک چارچوب نظری و عملی در جهت شناخت مهارتهای
مهم در هر مرحله از بینالمللی شدن شرکتها ارائه نماید .دوم اینکه این مطالعه میتواند به شرکتهای
تولیدی صادراتی و سازمانهای دولتی دخیل در تجارت بینالملل در خصوص بهبود برنامههای آموزشی
مهارتهای موجود اطالعات مفیدی ارائه دهد و در مورد تخصیص منابع به مهارتهای مهم صادراتی
کمک نماید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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تصاحب و استفاده از مهارتهای صادرات ،قابلیت اصلی صادرکنندگان برای دستیابی به موفقیت در
درازمدت محسوب میشود (سامی و والترز9111 ،9؛ راس و همکاران .)9111 ،آن همچنین منبع مهمی
از مزیت رقابتی پایدار به شمار میرود (پیرسی و همکاران9117 ،؛ کوبیکوا و همکاران.)2192 ،2
عالوه بر این ،پیرسی و همکاران ( )9117در مطالعه خود از صادرکنندگان بریتانیا دریافتند که
شکاف بزرگ بین عملکرد صادراتی باال و پایین در تصاحب این مهارتهای رقابتی در صادرات است.
برخی محققان بر اهمیت آموزش تجربی و عملی در مورد دانش و مهارتهای صادرات تمرکز
کردند (ماتاندا2192 ،3؛ بمیش و کالوف؛ 9171؛ کسیالس و همکاران2199 ،2؛ شویزر و همکاران،9
2191؛ بال و مک کاللوچ9113 ،؛ والنه و ایوارسون .)2192 ،6حتی مشهورترین مدلهای رفتاری فرایند
بینالمللی شدن ،ازجمله مدل بینالمللی شدن آپساال( 7همچنین بهعنوان  U-Modelشناخته شده
است) ،مدل نوآوری 7و "مدل جهانی زاده شده ،"1همه بر اهمیت کسب دانش و مهارت تأکید دارند.
این مدلها نشان میدهد که فرآیند بینالمللی شدن شرکتها نیز یک فرآیند همراه با یادگیری دانش
تجربی است (واچ و ورمن2192 ،91؛ ینر و همکاران2192 ،99؛ جانسون و والنه9177 ،92؛ لوستارینن،93
9171؛ کسیالس و همکاران2199 ،؛ الو و همکاران .)2196 ،92این توانایی یادگیری که بهعنوان یک
مهارت صادرات توسط پیرسی و همکاران ( )9117تعریف شده است ،نقش کلیدی در افزایش شایستگی
شرکتها در ورود و توسعه بازار در خارج از کشور بازی میکند .برخی از کارها به صورت مستقیم تالش
کردهاند تا مجموعه مهارتهای خاص مورد نیاز برای اجرای استراتژیهای صادرات را شناسایی کنند.
کدیا و چاکار ( )9176از  16شرکت کوچک و متوسط خواسته تا  21مهارت مرتبط با صادرات را
رتبهبندی نمایند.
انجمن آموزش تجارت بینالمللی کانادا به این نکته اشاره میکند که افزایش دانش و مهارت در
جنبههای مختلف صادرات یک عامل کلیدی موفقیت محسوب میشود؛ بهویژه وجود افراد باتجربه
صادراتی در تیم مدیریتی شرکتها یک دارایی ارزشمند به شمار میآید .آشنایی با فرهنگ خارجی،
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آدابورسوم تجارت ،توانایی صبحت به زبان خارجی ،آگاهی از نحوه بستن قرارداد ،نحوه پرداخت و
مذاکرات بینالمللی عوامل حیاتی موفقیت در تجارت محسوب میشوند .این انجمن ،مهارتهای
صادرات را در  91گروه به شرح زیر طبقهبندی کرده است :مدیریت صادرات شامل برنامهریزی و کنترل
فرآیند صادرات ،مدیریت پروژه ،بازاریابی بینالمللی ،تحقیقات بازار و سیستم هوشمند اطالعات بازار،
تأمین مالی تجاری ،قیمتگذاری کاالهای صادراتی ،انتخاب شریک و نحوه شراکت در صورتی که
مشارکت روش انتخابی شرکت برای ورود به بازارهای خارجی باشد ،تسلط به زبان خارجی شامل تسلط
به زبان تجاری ،مکاتبات تجاری و مذاکره تجاری ،آشنایی با فرهنگ و آداب تجاری بازارهای صادراتی
و آشنایی با الزامات و قوانین مربوط به تجارت بینالملل.
راس و والن ( )9111با بررسی مهارتهای صادراتی شرکتهای صادراتی کشاورزی به این نتیجه
رسیده که این مهارتها بسته به ماهیت و توانایی شرکتها و نوع بازارهای صادراتی آنها میتواند
متغیر باشد .برای انجام صادرات موفقیتآمیز محصوالت کشاورزی ،مهارت بازاریابی ،مدیریت مالی و
مهارت حملونقل از مهارتهای مهم محسوب میشود.
سمعیی نصر و همکاران ( )2199با استفاده از ادبیات موجود  72مهارت برای موفقیت در صادرات
انتخاب کردند و با انجام تحلیل عاملی در نهایت  21مهارت صادراتی مهم را برای شرکتهای تولیدی
صادراتی ایران در قالب  6گروه مهارت شناسایی کردند .این مهارتهای صادراتی شامل مدیریت مالی
و ریسک تجارت بینالمللی ،بازاریابی بینالمللی ،مدیریت استراتژیک تجارت بینالمللی ،تدارکات
تجارت بینالمللی ،تحقیقات تجارت بینالمللی و رویهها و مقررات تجارت بینالمللی است .در کل نتایج
نشان داد که سه مهارت مدیریت مالی و ریسک بینالمللی ،مقررات تجارت بینالمللی و تحقیقات
تجارت بینالمللی برای شرکتهای تولیدی صادراتی ایران از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
کوتاب و زینکوتا ( )9112دریافتند که تخصص و مهارتهای مربوط به مقررات و رویههای
صادرات ،بهطور معنیداری با ارتقای بینالمللی شدن شرکت افزایش مییابد .حتی باتجربهترین
صادرکنندگان ،درباره این مهارتهای رویهای صادرات مطمئن نیستند .البته ،شرکتها در مراحل اولیه
بینالمللی شدن ،به دلیل منابع ناکافی برای دستیابی به اطالعات بازار خارجی و تجربیات کمتر درباره
اجرای مبادالت صادراتی ،عالقه بیشتری به مهارتهای تأمین مالی و اطالعات بازار نشان دادند .با
مشارکت عمیقتر در صادرات و گذر به مراحل باالتر بینالمللی شدن ،اهمیت توانایی مدیریتی نسبت
به دسترسی به مهارتهای مالی و اطالعات بازار بیشتر میشود.
تینگ و همکاران ( )2191مهارتهای صادراتی مهم را در مراحل مختلف بینالمللی شدن در شرکت-
های چینی مورد بررسی قرار دادند .آنها از این شرکتها خواستند که  77مهارت مرتبط با صادرات را
رتبهبندی نمایند .با انجام تحلیل عاملی به  96مهارت صادراتی در قالب  7گروه مهارتی دست یافتند.
نتایج آنها نشان داد که سیاست و مقررات تجارت بینالمللی ،شرایط پرداخت بینالمللی و تحقیقات
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تجارت بینالملل مهمترین مهارتهای مورد نیاز برای صادرکنندگان چینی بود .همچنان ،آنها دریافتند
که در مراحل باالتر بینالمللی شدن ،مهارتهای بازاریابی بینالمللی و تدارکات تجارت بینالمللی
بهعنوان مهمترین مهارت دیده میشود .بااینحال ،یک شرکت در مراحل اولیه بینالمللی شدن،
نگرانیهای بیشتری در مورد سیاست و مقررات بینالمللی تجارت ،امور مالی بینالملل و تحقیقات
تجارت بینالمللی را دارند .شرکتهایی با تجربه صادرات غنی در مقایسه با شرکتهای کمتجربه،
مهارت مدیریت استراتژیک در تجارت بینالمللی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند .مهارت پرداخت
بینالمللی در تمام مراحل بینالمللی شدن توسط شرکتها بسیار مهم ارزیابی شده است.
مدلهای نظری مراحل بینالمللی شدن

نگرانیها درباره اهمیت کسب مهارتهای صادرات در طول فرایند بینالمللی شدن شرکت ،برخی
محققان را بر آن داشت تا شرکتها را بر اساس مراحل درگیرشدن در صادرات ،دستهبندی نمایند .کار
کوتاب و زینکوتا ( )9112و کارامالی ،)9117( 9نشان دهنده تالشی نظاممند برای تعریف و ارزیابی
مراحل بینالمللی شدن شرکتهاست.
کوتاب و زینکوتا ( ،)9112یک مدل پنج مرحلهای را برای ارزیابی بینالمللی شدن شرکتهای
ایاالتمتحده بکار گرفتهاند .طبق این مدل پنج مرحلهای ،شرکت در مرحله اولیه بینالمللی شدن ،فقط
توجه کمی به صادرات داشته و فقط سفارشهای ناخواسته را انجام میدهد؛ اما هیچ تالشی برای
بررسی امکانپذیری صادرات انجام نمیدهد .سپس در مرحله بعدی با توسعه فعالیت صادراتی ،شرکت
شروع به بررسی فعاالنه امکانپذیری صادرات میکند .البته در این مرحله ،فروش صادراتی جاری این
شرکتها کمتر از  9درصد مجموع فروش است .برخی شرکتها (در مرحله سوم)" ،بر یک مبنای
تجربی "2سعی در صادرات به کشورهایی دارند که به لحاظ جغرافیایی نزدیک یا دارای فرهنگی مشابه
به فرهنگ ایاالتمتحده است .درعینحال ،فروشهای صادراتی آنها نشاندهنده حجمی بیشتر از 9
درصد از مجموع فروش است .بر همین مبنای باال ،برخی شرکتهای دیگر (در مرحله چهارم) باتجربهتر
بوده و سفارش صادرات را بهطور بهینه با تغییراتی در محیط خارجی (مثالً نرخهای بهره ،تعرفهها و
 )...اصالح میکنند .شرکتها در مرحله پنجم "صادرکنندگان باتجربه "3خوانده میشوند که حوزه
صادرات خود را به کشورهایی بسیار دورتر و دارای فرهنگ بسیار متفاوت توسعه میدهند .درمجموع،
فروش صادراتی ،کشورهایی که به آنها صادرات انجام میشود و تجربیات صادرات ،معیارهای اساسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

.Karamally
2.on an experimental basis
3.experienced exporter
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برای شناسایی مراحل صادرات یا مراحل بینالمللی شدن شرکت در مدل پنج مرحلهای کوتاب و زینکوتا
هستند.
محقق دیگری بنام کارامالی ( )9117نیز یک مدل خاصتر متشکل از نه مرحله را برای توصیف
میزان بینالمللی شدن یک شرکت ایجاد نمود .بر اساس این مدل ،شرکت در شروع ،عالقه کمی به
صادرات دارد و فروشهای پراکندهای بر اساس درخواستهای ناخواسته انجام میدهد .سپس ،شرکت
شروع به یک برنامه رسمی اما محدود صادرات از طریق برخی واسطهها مانند شرکتهای مدیریت
بینالمللی تخصصی ،مشاوران ،عامالن و توزیعکنندگان میکند .با کسب تجربیات بیشتر در صادرات،
شرکتها حوزههای صادرات خود را (که قبالً محدود به شرکتهای نزدیکتر به لحاظ فیزیکی یا
کشورهایی با فرهنگهای مشابه بود) توسعه داده و تأثیرات خارجی بیشتری مانند ویژگیهای فرهنگی،
اقتصادی و زیستمحیطی را در صادرات لحاظ میکنند .با آشنایی با روند صادرات ،شرکتها این
واسطهها را کنار گذاشته و بهطور تهاجمی به دنبال فرصتهای صادرات بیشتر میگردند .در مراحل
باالتر ،صادرات تبدیل به جزء جداییناپذیری از عملیات شرکت میشود و سود شرکت عمدتاً حاصل از
بازارهای خارجی است؛ بنابراین ،تصمیمات از دیدگاه مشتریان بینالمللی شرکت اتخاذ میشود و
بخشهای صادرات ،نقش مهمی در ساختار سازمانی ایفا میکنند .در مرحله نهم ،شرکت یکپارچگی
تولید ،ساخت ،بازاریابی و عملیات جهانی را تحقق میبخشد .برای اتخاذ تصمیمات بهتر ،هزینههای
نیروی کار لحاظ میشود و اجزا ،تجهیزات ،کمکهای فناورآنه برای حمایت از فعالیتهای خارجی
انتقال مییابند .درنهایت ،شرکت فرایند بینالمللی شدن را خاتمه میدهد .کارامالی ( )9117نیز بیان
میکند که گذار از خدمتدهی صرف به بازار داخلی و تبدیل شدن به شرکت چندملیتی ،به احتمال
زیاد ،یک فرایند آموختنی است و وابسته به تجربیات مثبت است .گردآوری تجربه ،به شرکت در ارتقا
به مراحل باالتر بینالمللی شدن کمک خواهد کرد.
ویژگیهای مراحل بینالمللی شدن

علیرغم چارچوب نظری مراحل بینالمللی شدن شرکت که توسط کاتوب و زینکوتا ( )9112و کارامالی
( )9117ارائه شد ،برخی محققان به شناسایی برخی ویژگیهای قابل اندازهگیری برای تمایز مراحل
بینالمللی شدن کمک کردهاند.
در کل ،اغلب محققان برخی عوامل را برای توصیف ویژگیهای عمومی بینالمللی شدن شرکتها
انتخاب نمودهاند .سامی و والترز ( ،)9111برای اولین بار هفت عامل فروش ،تعداد کارکنان ،تجربه
صادرات ،نسبت صادرات از کل فروش ،کارکنان مرتبط با صادرات ،حجم مبادالت صادرات و داشتن
بخش تجاری را برای ارائه تصویر کلی از بینالمللی شدن شرکتها بکار گرفتند .در مطالعه رز و والن
( ،)9111فروش ،درصد فروش و سابقه صادرات برای تحلیل وضعیت بینالمللی شدن شرکتها استفاده
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شد .عالوه بر عوامل باال ،کوکسال ( )2116مراحل بینالمللی شدن را برای شناخت مشارکت صادراتی
صادرکنندگان ترکیهای اضافه کرد .در ادبیات محدود درباره اهمیت مهارتها و دانش برای
صادرکنندگان چینی ،لی ( )2112بیشتر بر هفت عامل برای توضیح ویژگیهای شرکتهای چینی در
مطالعات خود تمرکز نمودند که شامل نوع صنعت ،طبقه محصول ،ایجاد واحد صادرات ،رسمیت دادن
به فعالیتهای صادرات ،نقش صادرات ،تعداد سالهای تجربه بینالمللی و نوع ساختار مالکیت است.
کوتاب و زینکوتا ( )9112چهار عامل را برای تحلیل ویژگیهای شرکتها در مدل پنج مرحلهای انتخاب
نمودند که شامل تعداد اشتغال ،تجربه صادرات ،فروش ،مدیران امر صادرات (سطح تحصیالت ،درصد
سفرهای خارجی ،درصد عالقه به فرهنگ خارجی) ،بود .تحلیل واریانس برای بررسی وجود اختالفات
عمده میان پنج مرحله در هر کدام از پنج ویژگی جمعیتشناسی انجام شد .آنها دریافتند که اندازه
شرکت (که بر اساس مجموع اشتغال اندازهگیری میشود) شرط الزم برای بینالمللی شدن و مشارکت
صادراتی باالست .همراه با توسعه بینالمللی شدن ،شرکت محصوالت خود را به کشورهای خارجی
بیشتری صادر کرده و سهم صادرات در مجموع فروش افزایش خواهد یافت .همچنین ،وضعیت تعداد
مدیران شاغل در زمینه صادرات نشاندهنده روند مشابهی است .با باالتر رفتن سطح تحصیلی آنها
به میزان کم ،سطح مرحله بینالمللی شدن افزایش مییابد .این موضوع نیز تائید شد که آگاهی فرهنگی
برای مدیرانی که عالقه و تعهد به صادرات دارند ،تأثیر مهمی بر بینالمللی شدن شرکت دارد.
بنابراین با جمعبندی مطالب ارائه شده در مبانی و پیشینه ،میتوان فرضیههای تحقیق را به شرح زیر
بیان کرد:
 -9در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مدیریت مالی و ریسک تجارت بین-
المللی در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است.
 -2در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات بینالمللی
در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است.
 -3در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای تحقیقات تجارت بینالمللی در موفقیت
صادرات شرکتها متفاوت است.
 -2در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مدیریت استراتژیک تجارت بینالمللی
در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است.
 -9در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای بازاریابی بینالمللی در موفقیت صادرات
شرکتها متفاوت است.
 -6در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت لجستیک تجارت بینالمللی در موفقیت صادرات
شرکتها متفاوت است.

بررسی مهارتهای صادراتی شرکت ها در فرایند  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67

روششناسی تحقیق
جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی صادراتی منطقه شمال و شمال غرب کشور (استانهای
گلستان ،مازندران ،گیالن ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل) است که طی سه سال اخیر
صادرات داشتند .بر اساس گزارشهای سازمانهای صنعت ،معدن و بازرگانی استانهای مذکور ،تعداد
 273شرکت تولیدی صادراتی در این منطقه مشغول به فعالیت هستند.
حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از رابطه کوکران محاسبه شد و برای نمونهگیری از روش تصادفی
ساده استفاده گردید .اگرچه در عمل به دلیل عدم همکاری برخی از شرکتها و یا نداشتن صادرات در
مهرومومهای اخیر ،تعدادی از نمونهها جایگزین شدند.

Nz  . p.q
)483(1 / 96) 2  (0 / 5)(0 / 5
n

 214
)Ne   z  . p.q 483(0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5
نسبت متغیر مورد مطالعه در جامعه ( )Pبا توجه به عدم دسترسی به آن ،حداکثر مقدار ممکن یعنی

 1/9در نظر گرفته شده است که با قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان ( 19 ) درصد و

خطای مجاز ( ،1/19 )eحجم نمونه  292به دست میآید.
دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .در کل از  22گویه برای اندازهگیری مهارت-
های صادراتی استفاده گردید .در این خصوص با اعمال تغییرات جزئی بر اساس نظرات خبرگان موضوع،
از مهارتهای صادراتی به دست آمده در تحقیقات سمیعی نصر و همکاران ( )2199که برای ایران
انجام شده ،استفاده شد .جدول  9تعداد گویههای مورد استفاده برای اندازهگیری مهارتهای صادراتی
را نشان میدهد .متغیر مهارتهای صادراتی با استفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت از (کامالً
مخالف= )9تا (کامالً موافق= )9مورد اندازهگیری قرار گرفتند.
جدول  :9متغیرها و گویههای تحقیق
متغیر

مهارتهای مدیریت
استراتژیک بینالمللی

مهارتهای تحقیقات
تجارت بینالمللی

گویهها
آگاهی نسبت به مدیریت مزیتهای رقابتی شرکت
توانایی تدوین برنامههای استراتژیک صادراتی
توانایی تعریف اهداف بینالمللی برای شرکت
توانایی کار کردن بهطور اثربخش با فرهنگهای خارجی متفاوت
آگاهی از نحوه مدیریت ائتالفهای استراتژیک
توانایی دسترسی به فرصتهای صادراتی از طریق دولت ایران
توانایی انجام تحقیقات اولیه در بازارهای هدف صادراتی
توانایی یافتن نیازهای بازار خارجی برای محصوالت شرکت

 67ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی ،سال اول ،شماره  ،3زمستان 9317
توانایی تعیین مزیتهای رقابتی خود در بازار صادراتی
توانایی استفاده از اینترنت در صادرات

مهارتهای
لجستیک تجارت
بینالمللی

مهارتهای مربوط
به رویهها و مقررات
تجارت بینالمللی

مهارتهای مالی
بینالملل و مدیریت
ریسک

مهارتهای بازاریابی
بینالمللی

توانایی سازماندهی انبارداری برای صادرات
آگاهی از نحوه سازماندهی بیمه حملونقل برای صادرات
آشنایی با روشهای مختلف حمل محموله به بازارهای صادراتی
آشنایی با کاربرد فرم اظهارنامه صادرات و گواهی مبدأ
آگاهی از چگونگی بستهبندی محصوالت برای صادرات
آگاهی از چگونگی برچسبزنی محصوالت برای صادرات
آگاهی از قوانین و مقررات داخلی تأثیرگذار بر صادرات
آگاهی از تأثیر مناطق آزاد تجاری و اتحادیههای گمرکی بر صادرات
آگاهی از تأثیرات مقررات سازمان تجارت جهانی ( )WTOبر صادرات
آگاهی از اینکوترمز (بهعنوان مثال  CIFو )FAS
آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی در صادرات
آگاهی از قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی در صادرات
آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با تحریم کشور و اثرات آن بر تجارت بینالملل
توانایی تعیین ریسکهای مربوط به ارز خارجی (نوسانات ارز و )...در صادرات
توانایی جمعآوری و کاربرد اطالعات اعتباری خریداران خارجی (توانایی پرداخت و مورد اعتماد بودن و)...
توانایی مدیریت دریافتها و پرداختهای بینالمللی با توجه به شرایط خاص کشور
توانایی آماده کردن بودجه نقدی برای فروش صادراتی
توانایی استفاده از گزارشهای مربوط به ریسک کشورها
آگاهی از نحوه مدیریت داراییهای بینالمللی و ریسک آنها
توانایی مدیریت سرمایه و وجوه بلوکهشده در بازارهای صادراتی
توانایی تعیین بهترین شرایط پرداخت برای فروش صادراتی
آگاهی از روشهای سرعت بخشیدن به جریان نقدی بینالمللی
آگاهی از ریسک استفاده از شرکتهای تجاری برای ورود به بازارهای صادراتی
توانایی ارزیابی مناسب بودن محصول برای بازار صادرات
توانایی تدوین برنامه جامع بازاریابی صادراتی
توانایی تطبیق استراتژیهای ترویج و تبلیغ با نیازهای بازار خارجی
توانایی کسب اطالعات در مورد قوانین و مقررات بازارهای هدف
توانایی کسب اطالعات از ویژگیهای مشتریان بالقوه خارجی
توانایی تعیین هزینههای اضافی بازار صادراتی
توانایی کسب اطالعات الزم جهت تهیه طرح نفوذ در بازار
توانایی کسب اطالعات در مورد مشخصات کشورهای بازارهای صادراتی
توانایی انطباق محصوالت خود با نیازهای بازارهای صادراتی در مواقع ضروری
آگاهی از روشهای مختلف قیمتگذاری صادراتی
آگاهی از نحوه استفاده از نمایندگیهای خارجی برای ورود به بازارهای صادراتی

همچنین ارزیابی میزان بینالمللی شدن شرکتها بر اساس جدول شماره  2انجام شد.
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جدول  :2مراحل بینالمللی شدن شرکتها
مرحله

عنوان مرحله

9

تمایل کم به صادرات

2

در جستجوی فرصتهای
صادراتی

3

صادرکننده تجربی

2

صادرکننده باتجربه در
حوزه محدود

9

صادرکننده کامالً باتجربه

ویژگیها
به سفارشهای ناخواسته پاسخ میدهد اما هیچ تالشی برای بررسی امکان صادرات انجام
نمیدهد
فعاالنه امکان صادرات را بررسی میکنند ،اما صادرات آنها کمتر از  9درصد کل فروش
آنهاست
بر اساس تجربه فقط به کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی یا فرهنگی نزدیک هستند
صادرات دارند و مقدار صادرات آنها بیشتر از  9درصد کل فروش است
صادرکننده باتجربه که بیش از  9درصد فروش خود را صادر میکند و خود را با تغییرات
محیطی (نوسان نرخ ارز ،تعرفهها و  )...سازگار نموده است .بااینحال ،فقط به کشورهایی
که از لحاظ جغرافیایی یا فرهنگی نزدیک هستند صادرات دارند
صادرکننده باتجربه که بیش از  9درصد فروش خود را صادر میکند و به دنبال فرصتهای
صادراتی در کشورهایی است که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی فاصله زیادی با بازار داخل
دارند

دادههای گردآوریشده ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .قبل
از اجرای آزمون تحلیل واریانس ،پیشنیازهای آن یعنی نرمال بودن توزیع دادهها و همگن بودن
واریانس گروهها مورد آزمون قرار گرفت .برای آزمون روایی متغیرهای پژوهش از نظرات صاحبنظران
موضوع و اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه موضوع تحقیق استفاده شد و برای سنجش اعتبار
متغیرهای پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ ،استفاده شد .همانطور که جدول  3نشان میدهد مقدار
آلفای کرونباخ همه متغیرها برای کل نمونه ،بیشتر از  1/7است لذا میتوان بیان کرد که متغیرهای
تحقیق دارای اعتبار مناسبی هستند.
جدول  :3قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری تحقیق
متغیر
مهارتهای مالی بینالملل و مدیریت ریسک
مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات تجارت بینالمللی
مهارتهای تحقیقات تجارت بینالمللی
مهارتهای مدیریت استراتژیک بینالمللی
مهارتهای بازاریابی بینالمللی
مهارتهای لجستیک تجارت بینالمللی

آلفای کرونباخ
1/792
1/722
1/777
1/193
1/197
1/772
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یافتههای پژوهش
توصیف ویژگیهای نمونه آماری
جدول  2مشخصات نمونه آماری تحقیق را از لحاظ نوع فعالیت ،اندازه شرکت ،سابقه فعالیت ،تجربه
صادرات ،تعداد کشورهای هدف صادراتی و وضعیت بینالمللی شدن شرکتها نشان میدهد.
بر اساس اطالعات جدول  2اغلب شرکتهای موردمطالعه با حدود  99درصد ،تجربه صادرات کمتر از
 9سال دارند و تنها  9/2درصد شرکتها بیش از  21سال تجربه صادرات دارند .بیشترین فراوانی سابقه
فعالیت مربوط به گروه  6تا  91سال با  39/3درصد اختصاص دارد .حدود  36درصد شرکتهای
موردمطالعه در گروه مواد غذایی و آشامیدنی فعالیت میکنند که بیشترین تعداد را شامل میشود.
شرکتهای کوچک با اندازه  91نفر کارکن و کمتر دارای بیشترین فراوانی ( 27/9درصد) هستند و
اغلب شرکتهای موردمطالعه از لحاظ بینالمللی شدن در مرحله دوم و سوم به ترتیب با  33/2و 27/1
درصد شرکتها قرار دارند.
جدول  :2مشخصات نمونه آماری تحقیق
نوع فعالیت شرکت
محصوالت غذایی و آشامیدنی
منسوجات ،چرم و محصوالت چرمی
تجهیزات ،ماشینآالت و مصنوعات فلزی
مواد شیمیایی ،پالستیکی و نفتی
سایر صنایع
سابقه فعالیت شرکت
 9سال و کمتر
 6تا  91سال
 99تا  99سال
 96تا  21سال
بیشتر از  21سال
تعداد کشورهایی که شرکت صادرات دارد
 9کشور و کمتر
 6تا  91کشور
 99تا  99کشور
 96تا  21کشور
بیشتر از  21کشور

فراوانی

درصد

77
97
92
91
29

36/2
7/2
29/2
7/1
29

97
67
99
39
22

7/1
39/3
29/7
92/9
21/9

997
33
97
9
2

73/2
99/2
7/1
2/3
1/1

فراوانی
اندازه شرکت (تعداد کارکنان)
 91کارکن و کمتر
 99تا  911کارکن
 919تا  211کارکن
 219تا  911کارکن
بیشتر از  911کارکن
تجربه صادرات
 9سال و کمتر
 6تا  91سال
 99تا  99سال
 96تا  21سال
بیشتر از  21سال
وضعیت بینالمللی شدن شرکت
مرحله 9
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 2
مرحله 9

درصد

97
31
91
26
29

27/9
97/2
23/2
29/9
1/7

911
69
27
1
3

91/1
31/2
93/9
2/2
9/2

32
79
62
39
92

99
33/2
27/1
96/2
6/9
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آزمون فرضیههای تحقیق

قبل از اجرای تحلیل واریانس برای آزمون فرضیههای تحقیق ،بایستی نرمال بودن توزیع دادهها و
همگن بودن واریانس گروهها مورد آزمون قرار گیرد .با توجه به اینکه توزیع همه متغیرهای تحقیق از
توزیع نرمال تبعیت میکند (جدول  )9و واریانس گروهها همگن هست لذا میتوان از تحلیل واریانس
برای آزمون فرضیهها استفاده کرد.
جدول  :9نتایج نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
تعداد

چولگی

کشیدگی

Z
کولموگروف
اسمیرنوف

سطح
معنیداری

مهارتهای مالی بینالملل و مدیریت ریسک

292

1/963

-1/69

9/196

1/293

مهارتهای ویهها و مقررات تجارت بینالمللی

292

-1/972

1/222

1/729

1/112

مهارتهای تحقیقات تجارت بینالمللی

292

-1/77

9/293

9/239

1/173

مهارتهای مدیریت استراتژیک بینالمللی

292

-1/369

1/19

9/173

1/2

مهارتهای بازاریابی بینالمللی

292

-1/726

1/939

9/277

1/313

مهارتهای لجستیک تجارت بینالمللی

292

-1/227

-1/126

9/179

1/179

گویهها

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود قدر مطلق چولگی و کشیدگی همه متغیرها در بازه (2
و  )-2و قدر مطلق  zکولموگروف اسمیرنوف از  9/16کمتر است ،بنابراین میتوان ادعای نرمال بودن
متغیرهای تحقیق را تأیید کرد.
جدول شماره  6اهمیت هر یک از مهارتهای صادراتی را در مراحل مختلف بینالمللی شدن و
جدول  7آزمون تحلیل واریانس را نشان میدهد .بر اساس نتایج میتوان بیان کرد که بهطورکلی از
دیدگاه شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی مهارتهای مالی بینالمللی و مهارتهای مربوط به
پرویهها و مقررات تجارت بینالمللی در کلیه مراحل بینالمللی شدن از مهمترین مهارتهای صادراتی
محسوب میشود .همانگونه در جدول  9نشان داده شده است در همه مراحل بینالمللی شدن ،باالی
 91درصد شرکتها ،مهارتهای مالی بینالمللی و مدیریت ریسک را در موفقیت صادراتی مهم تلقی
میکنند .بااینحال ،در مراحل ابتدایی بینالمللی شدن ،این مهارت از اهمیت باالیی برخوردار است.
آزمون آنالیز واریانس حاکی از تفاوت در دیدگاه شرکتهای صادراتی نسبت به اهمیت مهارتهای
مالی بینالمللی و مدیریت ریسک در مراحل مختلف بینالمللی شدن هستند.
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جدول  :6اهمیت هریک از مهارتهای صادراتی در مراحل مختلف بینالمللی شدن
مهارتهای صادراتی
مهارتهای مالی بینالملل و مدیریت ریسک
مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات تجارت بینالمللی
مهارتهای تحقیقات تجارت بینالمللی
مهارتهای مدیریت استراتژیک بینالمللی
مهارتهای بازاریابی بینالمللی
مهارتهای لجستیک تجارت بینالمللی

یک
72درصد
()2/29
97درصد
()3/72
29درصد
()3/22
99درصد
()2/33
39درصد
()3/92
31درصد
()3/13

مرحله بینالمللی شدن
چهار
سه
دو
92درصد
99درصد
69درصد
()3/63
()3/29
()3/19
92درصد
26درصد
69درصد
()3/69
()3/39
()3/16
22درصد
32درصد
37درصد
()2/73
()3/97
()3/31
22درصد
97درصد
1درصد
()2/76
()2/92
()9/19
99درصد
27درصد
22درصد
()3/67
()3/62
()3/99
32درصد
27درصد
33درصد
()3/11
()2/71
()3/91

پنج
61درصد
()3/76
91درصد
()3/99
39درصد
()3/17
27درصد
()3/19
93درصد
()3/79
32درصد
()3/92

* اعداد داخل پرانتز ،نشاندهنده امتیاز میانگین است .عدد یک حداقل و عدد  5حداکثر امتیاز را نشان میدهد.

مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات تجارت بینالمللی نیز یکی از مهمترین مهارتهای
صادراتی از دیدگاه شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی محسوب میشود بهطوریکه در همه مراحل
به جزء مرحله سوم ،باالی  91درصد شرکتها اعتقاد دارند که مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات
تجارت بینالمللی در موفقیت صادرات مهم هستند .اگرچه این مهارت در همه مراحل بینالمللی شدن
مهم است ولی شرکتهایی که در مراحل ابتدایی بینالمللی شدن قرار دارند ،اهمیت باالیی به این
مهارت قائل شدند .آزمون آنالیز واریانس این فرضیه تحقیق را که اهمیت مهارتهای مربوط به رویهها
و مقررات تجارت بینالمللی در مراحل مختلف بینالمللی شدن متفاوت است را تائید میکند.
از دیدگاه شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی ،اهمیت مهارتهای تحقیقات تجارت بینالمللی در
مراحل ابتدایی بیشتر از سایر مراحل است .شرکتها در مراحل ابتدایی به اطالعات بازار دسترسی کامل
ندارند و این اطالعات برای موفقیت آن ضروری است .ولی با توسعه فرایند بینالمللی شدن و تکامل
ساختار صادراتی ،شرکتها میتوانند اطالعات بازار را به دست آورده و از آنها در جهت پیشبرد صادرات
استفاده نمایند؛ بنابراین با ضریب اطمینان  19درصد میتوان ادعا کرد که اهمیت مهارتهای تحقیقات
تجارت بینالمللی در مراحل مختلف بینالمللی شدن متفاوت است و اهمیت آن در مراحل ابتدایی
بیشتر است .شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی به نقش مهارتهای مدیریت استراتژیک در موفقیت
صادرات اهمیت زیادی نمیدهند بهویژه این مهارت در مراحل ابتدایی زیاد مهم تلقی نشده است .در
مرحله اول  99درصد و در مرحله دوم  1درصد شرکتها مهارتهای مدیریت استراتژیک را بااهمیت
تلقی کردند .البته در مراحل چهارم و پنجم به ترتیب  22درصد و  27درصد شرکتها ،مهارتهای
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مدیریت استراتژیک را بهعنوان مهارت مهم در امر صادرات دانستند .آزمون انالیز واریانس تفاوت در
اهمیت این مهارت را در مراحل مختلف بینالمللی شدن تائید میکند.
همانطور که جدول  6نشان میدهد با توسعه فرایند بینالمللی شدن شرکت بر اهمیت مهارتهای
بازاریابی بینالمللی افزوده میشود .در مرحله اول تنها  39درصد شرکتها مهارتهای بازاریابی بین-
المللی را در موفقیت صادرات مهم میدانند .درحالیکه این درصد در مرحله سوم به  27درصد و در
مرحله پنجم به  93درصد افزایش یافته است .شرکتهایی که در مراحل باالتر بینالمللی شدن قرار
دارند نقش مهارتهای بازاریابی بینالمللی در موفقیت صادرات باالتر ارزیابی میکنند .البته از دیدگاه
تولیدکنندگان صادراتی در مراحل مختلف بینالمللی شدن تا حدودی این مهارت بهعنوان یک مهارت
مهم ارزیابی شده است .نتایج آزمون انالیز واریانس نشان میدهد که در مراحل مختلف بینالمللی
شدن ،اهمیت مهارتهای بازاریابی بینالمللی در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است.
به اعتقاد شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی ،مهارتهای لجستیک تجارت بینالمللی در همه
مراحل بینالمللی شدن شرکت از اهمیت یکسانی برخوردار هستند .آزمون آنالیز واریانس ،تفاوت معنی-
داری را برای مهارتهای لجستیک تجارت بینالمللی در مراحل مختلف بینالمللی شدن شرکت نشان
نمیدهد؛ بنابراین این فرضیه تائید نمیگردد.
جدول  :7آزمون فرضیهها با استفاده از آنالیز واریانس
فرضیههای پژوهش
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مالی بینالمللی و
مدیریت ریسک در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مربوط به رویهها و
مقررات بینالمللی در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای تحقیقات تجارت بین-
المللی در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای مدیریت استراتژیک
بینالمللی در موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت مهارتهای بازاریابی بینالمللی در
موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است
در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،اهمیت لجستیک تجارت بینالمللی در
موفقیت صادرات شرکتها متفاوت است.

F-value

Sig.

نتیجه

7/993

1/111

تائید

2/961

1/131

تائید

7/313

1/111

تائید

2/977

1/119

تائید

6/999

1/111

تائید

9/937

1/321

عدم تائید

نتیجهگیری و پیشنهادها
مهمترین هدف این مطالعه ،شناسایی مهارتهای مهم صادرات در مراحل مختلف بینالمللی شدن در
جهت کمک به توسعه صادرات شرکتهای ایرانی است .این شناخت به شرکتهای تولیدی صادراتی
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و سازمانهای مرتبط با توسعه صادرات این فرصت را میدهد تا با بهبود برنامههای آموزش مهارتهای
صادراتی و تقویت مزیت رقابتی خود در بازارهای خارجی موفق ظاهر شوند .بر اساس یافتههای این
مطالعه و با در نظر گرفتن وضعیت بینالمللی شدن شرکتها و نقش سازمانهای دولتی دخیل در
توسعه صادرات میتوان به برخی جمعبندیها به شرح زیر دست یافت.
درمجموع ،این موضوع مشخص شد که مهارتهای مربوط به رویهها و مقررات تجارت بینالمللی،
مدیریت مالی و ریسک بینالمللی و مهارتهای بازاریابی بینالمللی ،مهمترین مهارتها برای
صادرکنندگان ایرانی هستند.
البته ،شرکتهای ایرانی در مراحل مختلف بینالمللی شدن ،نگرش متفاوتی را به اهمیت هر گروه
از مهارتهای صادراتی نشان دادند .صادرکنندگان ایرانی در مراحل باالتر بینالمللی شدن ،اهمیت
بیشتری برای مهارتهای بازاریابی بینالمللی و مهارتهای مدیریت استراتژیک تجارت بینالمللی قائل
هستند .جالب توجه اینکه ،این نتیجه در خصوص مهارتهای بازاریابی بینالمللی کامالً متفاوت از
تحقیق کوتاب و زینکوتا ( )9112است که نشان میدهد که صادرکنندگان کوچک آمریکایی در مراحل
اولیه بینالمللی شدن ،عالقه بیشتری به مهارتهای بازاریابی بینالمللی نشان میدهند .البته
صادرکنندگان چینی (تینگ و همکاران )2191 ،همسو با این نتیجه ،در مراحل باالتر بینالمللی شدن،
اهمیت بیشتری به مهارتهای بازاریابی بینالمللی و مدیریت استراتژیک تجارت بینالمللی قائل هستند.
برعکس ،در مراحل باالتر بینالمللی شدن ،شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی ،توجه کمتری به
مهارتهای مرتبط با رویهها و مقررات تجارت بینالمللی و تحقیقات تجاری بینالمللی مبذول نمودند.
درواقع ،این دو مهارت صادراتی ،مورد توجه صادرکنندگان در مراحل اولیه بینالمللی شدن است .این
نتیجه تقریباً با نتایج صادرکنندگان شرکتهای چینی و آمریکایی مشابه است.
همچنین اغلب شرکتهای تولیدی صادراتی ایرانی در تمامی مراحل بینالمللی شدن ،مهارتهای
مالی و مدیریت ریسک تجارت بینالمللی را بهعنوان مهمترین مهارتها برای موفقیت صادرات می-
دانند؛ بهخصوص شرکتهایی که در مراحل آغازین صادرات قرار دارند .این نتیجه کامالً با نتایج
صادرکنندگان چینی و آمریکایی همسو است .اگرچه صادرکنندگان ایرانی عالوه بر این مهارت ،به
مهارتهای مرتبط با رویهها و مقررات بینالمللی در همه مراحل بینالمللی شدن اهمیت باالتری قائل
هستند ولی این مهارت برای صادرکنندگان آمریکایی و چینی تنها در مراحل ابتدایی بینالمللی شدن
مهم است .احتماالً دلیل این موضوع به نوع کشورهای هدف صادراتی شرکتهای ایرانی و متغیر بودن
مقررات آنها در طول زمان برمیگردد.
این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات با محدودیتهایی به شرح زیر مواجه بود که محققان دیگر
میتوانند با رفع محدودیتهای این تحقیق و انجام تحقیقات تکمیلی ،در هرچه غنیتر شدن ادبیات
بازرگانی بینالملل نقش مؤثری ایفا نمایند .نمونه آماری تحقیق محدود به شرکتهای فعال در شمال
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و شمال غرب است و شرکتهای تولیدی صادراتی بزرگتری در سایر مناطق کشور و بهویژه پایتخت
وجود دارد که میتواند در نتایج تأثیرگذار باشد .بنابراین در تعمیم نتایج به کل کشور بایستی جانب
احتیاط رعایت گردد .در این خصوص توصیه میشود تحقیق مشابهی با جامعه آماری وسیعتر که شامل
کلیه کسبوکارهای صادراتی از مناطق مختلف کشور باشد ،انجام گیرد تا نتایج با اطمینان بیشتری به
کل کسبوکارهای صادراتی کشور قابل تعمیم باشد .همچنین ،در تحقیق حاضر مهارتهای صادراتی
به شش گروه مهارت استخراج شده از تحقیق سمیعی نصر و همکاران ( )2199که در ایران انجام
گرفته شده بود ،محدود شد .بدیهی است با توسعه مهارتها و یا انتخاب گروهای مهارتی دیگر که در
پیشینه موجود است ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد .در این مطالعه تنها اهمیت مهارتهای
صادراتی در موفقیت شرکتها در مراحل مختلف بینالمللی شدن مورد بررسی قرار گرفت و اثربخش
بودن این مهارتها برای شرکتها مشخص نشد؛ بنابراین پژوهشگران آتی میتوانند تأثیر مهارتهای
صادراتی را بر عملکرد مالی شرکتها در مراحل مختلف بینالمللی شدن مطالعه نمایند و میزان
اثربخشی مهارتهای صادراتی را مشخص نمایند .همچنین در این تحقیق تفاوت شرکتهای فعال در
صنایع مختلف نادیده گرفته شد .این در حالی است که ویژگی هر صنعت و محصول میتواند بر اهمیت
مهارتهای صادراتی تأثیرگذار بوده و یا در صنایع مختلف مهارتهای صادراتی متفاوتی مورد نیاز باشد؛
بنابراین مطالعه مهارتهای صادراتی در مراحل مختلف بینالمللی شدن شرکتها به تفکیک صنایع
میتواند در دستور کار محققان آتی قرار گیرد.
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