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 چکیده
، رونیازااست.  یک کشور یافتگیتوسعهرشد و  یهاشاخصصادرات کاالهای صنعتی یکی از  ژهیوبهتوسعه صادرات 

ه به صادراتی صنایع غذایی با توج یهابنگاهبر صادرات کارآفرینانه  مؤثرهدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل 
پویا  یهاتیقابلبر این مفهوم از دیدگاه  مؤثر یهامؤلفهصادرکنندگان نمونه و درک چیستی و چگونگی  یهایژگیو

تحلیل محتوا( برای ارائه مدل در مرحله اول تحقیق استفاده ) یفیکپژوهش  و یااست. بدین منظور از روش کتابخانه
عه . جامی تنظیم شدامدل پرسشنامه اساس بر به روش کمی قرار گرفت و موردبررسی آمدهدستبهمدل  .گردید

ی قضاوت گیرینمونهکوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی است و روش  هایشرکتآماری در این تحقیق نیز 
پرسشنامه جهت تحلیل  913نفری تعداد  290برای نمونه آماری  شدهارسال هایپرسشنامهاز کل  .هستهدفمند 

مناسب تشخیص داده شد. محقق با این تعداد پرسشنامه کار تحلیل را آغاز نمود و مدل معادالت ساختاری را اجرا 
بعد قابلیت شناسایی و  5بعد از  4. نتایج نشان داد که استفاده شد Smart Pls افزارنرمکرد و برای این منظور از 

است. همچنین  منفی بر قابلیت پیکربندی تأثیراست و محیط کالن دارای  مؤثر پیکربندیر قابلیت ب هافرصتتصرف 
گری در رابطه بین دو متغیر است. از طرف دیگر قابلیت پیکربندی بر صادرات محیط خرد دارای ویژگی تعدیل

 است. مؤثرکارآفرینانه 
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 مقدمه
لی این و وردهآ به دستصادرات غیرنفتی  ینهیدرزم ییهاتیموفق اخیر هایسالدر  نکهیباوجودا ایران

ارج از سویی دیگر ارزش اقالمی که از کشور خ مربوط به کاالها و مشتقات نفتی است. بیشتر موفقیت
 صادراتی یهابنگاهدر ایران به تقویت  دیبایم، رونیازابسیار کمتر از ارزش اقالم وارداتی است.  شودیم

توجه شود. یکی از صنایعی که  المللنیبدر عرصه  هاآن یریپذرقابتو توان  یرنفتیغ ینهیدرزم
 یهالیانسپت باوجوداما ؛ استصنایع غذایی  هستبه آن توجه کرد و کشور دارای پتانسیل الزم  توانیم

باالیی که کشور در حوزه صنایع غذایی دارد. در حال حاضر تراز بازرگانی کشور در این حوزه منفی 
 یاندهیآبنابراین کشور در ؛ (9311 )اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران،است 

افزایش  ازنظرو الزم است که  شودیم روروبهصنعت مواد غذایی با بحران  ینهیدرزمدور  چنداننه
 .توان رقابتی در سطح جهانی خود را تقویت کند

صنایع کوچک و متوسط در ساختار  توجهقابلحضور کمی  رغمیعلاز طرف دیگر، در کشور ما 
 یاهبنگاهصنایع غذایی، این واحدها با مشکالتی روبرو هستند و  ژهیوبهدرصد(  15حدود ) یصنعت

ادی بزرگ در توسعه صنعتی و اقتص یهابنگاهدارای مزیت نسبی نسبت به  اندنبودهکوچک ایران قادر 
برای فروش محصوالت خود به علت عدم اطالع  هابنگاهکشور باشند. همچنین قدرت بازاریابی این 

 ستار در اقصی نقاط کشور و همچنین بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف کافی از نیازهای بازا
 بیان اتاق تهران ییغذا عیو صنا یکشاورز ونیسیکمکه ی اگونهبه. (9310)امین بیدختی و زرگر،

رشد چندانی نداشته و روبه کاهش  ییغذادر بخش صنایع محصوالت  یتجارت خارجکه میزان  کندیم
در این تحقیق بر روی  روینازا (.9311بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران،اتاق است )

 شده است.تمرکز  هاآنصنایع غذایی و توان صادراتی 
کوچک و  یهابنگاهو  المللنیببازاریابی در ادبیات موضوع  شکاف بعد بررسیسویی دیگر از از 

 به دنبالاست که  این هاحوزه این در موجود یهادگاهیدانتقاد وارده به گفت که  توانیممتوسط، 
 .(9،2001ستی) و دیدی ایستا دارند موجود سازمان هستند یهایتوانمندمنابع و  یریکارگبهشناسایی و 

جهت صادرات کارآفرینانه از دیدی پویا یعنی  هابنگاهبر توان  مؤثراین تحقیق عوامل در  ،رونیازا
لگوهایی که ا نیز اشاره شد، در تحقیقات گذشته قبالً کهدرحالی شودمیپویا بررسی  هایقابلیتدیدگاه 

-ناوارو) محورایستا و درون محور مانند دیدگاه منبع  هایدیدگاهاز  شدهارائهدر مورد صادرات کارآفرینانه 
( بیان 2007) تیسچنانکه  است. ( بوده4،2099و وردیر پرانگ ؛3،2093تیلور ؛2091 ،2و همکاران گارسیا

                                                           
1. Teece 

2. Navarro-Garcia et al. 

3. Taylor 
4. Prang & Verdier 



 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه  
 

دد مج دهیشکلو  هافرصت حس کردن، تصرف کردن هایقابلیتپویا شامل  هایقابلیت کندمی
 ویژهبهسازمان  پذیریرقابتکه باعث حفظ  هاستفرصتملموس و ناملموس با توجه به  هایدارایی

 .شودمی المللبین هایمحیطدر 
موده تا تالش ن خوبیبهپویا این است که این رویکرد  هایقابلیتنکته دیگر در خصوص ماهیت 

نده، یادگیر هایسازماناز مفاهیم و مبانی سایر رویکردهای مبتنی بر منابع نظیر مدیریت دانش، 
 هایقابلیت دیگرعبارتبهو ... جهت بسط خود استفاده نماید.  وکارکسبفرآیندهای  مجدد مهندسی

جاد مزیت در ای توانندمییری و منابع ناملموس سازمان است که امروزه یادگ هایمکانیسمپویا ناشی از 
 تواندمی هاقابلیتباشند و توجه به این  مؤثرسازمان در بازار بسیار  هایفعالیترقابتی پایدار و تداوم 

 ترختهناشناتر و تکه عرصه رقابت سخ المللبیننقش اهرمی در افزایش سوددهی سازمان در بازارهای 
و  ؛ افرات9،2097راملی) متوسطکوچک و  هایشرکتدر مورد  ویژهبه دناست داشته باش

یا را پو یهاتیقابلعالوه بر این، باید توجه داشت که در هر صنعتی انواع مختلف (. 2،2092همکاران
مبهم  طورهبپویا  یهاتیقابلگفت  توانیمبنابراین ؛ متفاوت هستند باهمشناسایی کرد که  توانیم

که تحقیق و  کندیم( در صنعت نفت آمریکا بیان 2007) 3و همکاران. چنانکه هلفات اندشدهییشناسا
توسعه -( قابلیت یادگیری، انطباق2093) 4و همکاران توسعه در این صنعت قابلیت پویاست. رودریگز

( به یادگیری سازمانی، مهندسی 2001) 5. مالیک و کتابهداندیمرا قابلیت پویا  یریپذانعطافبازار و 
بنابراین شکاف تحقیقاتی دیگر، مبهم بودن مفهوم ؛ کنندیمتولید اشاره  یریپذانعطافمعکوس و 

 پویا در صنایع غذایی است که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. یهاتیقابل

 یسازمدلمستندسازی و  وکارکسبمتخصصین حوزه  یهادغدغهیکی از  اکنون از طرف دیگر
ا ام؛ است المللنیبحوزه بازاریابی و  ازجملهمختلف عملکردی  یابخشهکارآفرینان در  یهاهیرو

ست )هلس قرار نگرفته ا موردتوجهاست چندان  یالمللنیبصادرات کارآفرینانه که بخشی از کارآفرینی 
تحقیقاتی در  خألگفت، یک  توانیم درواقع (.1209،و همکاران گارسیا-؛ ناوارو1،2099و وان استل

الگوهایی که در بحث کارآفرینی  نیهمچن .(2094 ،7 و همکاراناست )مینال یالمللنیبحوزه کارآفرینی 
وچک و ک یهاشرکتبزرگ و جهانی بوده و کمتر به  یهاشرکتبیشتر در مورد  شدهارائه یالمللنیب

با توجه به  رونیازا(. 2093 توسعه توجه شده است )تیلور، کهیدرحالدر کشورهای  ژهیوبهمتوسط 
در این تحقیق به دنبال  صادرات غیرنفتی در کشور، مسئلهموجود در ادبیات موضوع و  یهاشکاف

                                                           
1. Ramlee 

2. Efrat et al. 

3. Helfalt et al. 
4. Rodriguez et al. 

5. Malik & Kotabe 

6. Hessels & Vanstel 
7. Mainela et al. 
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اه تولیدی صنایع غذایی ایران از دیدگ یهابنگاه بر توسعه صادرات کارآفرینانه مؤثرشناسایی عوامل 
 پویا هستیم. یهاتیقابل
 

 تحقیقمبانی نظری 

 پویا یهاتیقابلدیدگاه 

 نوآوری در سازمان جهت: الف( یهاتیقابلپویا بیانگر  یهاتیقابلکه  کندیم( بیان 2001تیس )
ترکیب و پیکربندی  واسطهبهکردن تهدیدها  ( اداره. جهاآنکردن  ( تصرف. بهافرصتشناسایی 

 .در داخل و خارج مرزهای سازمان هاییدارامجدد 
 

 1هافرصتقابلیت شناسایی و تصرف 

 عنوانبه هاقابلیتپویا مبهم است و در هر صنعتی یک سری  هایقابلیتکه بیان شد مفهوم  گونههمان
در این تحقیق جهت شناسایی قابلیت شناسایی و تصرف  روازایناست  شدهبیانپویا  هایقابلیت
با کارآفرینان و صادرکنندگان نمونه  هامصاحبهبه بررسی ادبیات موضوع و تحلیل محتوا  هافرصت

 هایژگیویو  هاقابلیتشامل گرایش کارآفرینی،  در این مرحله آمدهدستبه هایقابلیت. پرداخته شد
 است.بازاریابی و تدوین سیستم  سازیشبکهخارجی و قابلیت  گرایی بازارمدیر، 

 

 2کارآفرینی گرایش

کوچک و متوسط: ارگانیک و  هایشرکترشد  هایاستراتژی»با عنوان  ایمقاله( در 2007) 3پسانن

های فعالیت و توسعه بازار هافعالیتکه تفکر کارآفرینانه در سازمان با رشد  کندمیبیان  «ارگانیک غیر
گرایش به  تأثیرات»با عنوان  پژوهشی( نیز در 2007) 4و همکارانآن بسیار مرتبط است. لیانگ تان 

گرایش  تأثیربه بررسی « کوچک و متوسط هایشرکترشد کارآفرینانه در تغییرات سازمانی و رشد 
نشان  هانآ. نتایج تحقیق پردازدمیکارآفرینانه بر توان سازمان برای افزایش سهم بازار و سودآوری آن 

عنصر اساسی در تغییرات و رشد سازمانی است و بستر الزم  عنوانبهکه گرایش به کارآفرینی  دهدمی
رینی گرایش به کارآفگفت  توانمی درواقع. کندمیرا برای موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن فراهم 

 المللبیندر بازارهای  ویژهبه هافرصتکوچک و متوسط نقش مهمی در شناسایی  هایشرکتدر بین 
( این نتیجه 2093( و ذوالفقاری و همکاران )2093نکه محققینی مانند تیلور )داشته باشد. چنا تواندمی

                                                           
1. Identifying & seizing capability 

2. Entrepreneurial orientation 

3. Pesanen 
4. Liang Tan et al. 
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ه باعث داخلی شرکت است ک هایقابلیتگفت گرایش کارآفرینانه از  توانمی درواقع. کنندمی تائیدرا 
تمایل شرکت به قبول ریسک، نوآوری، پیشگامی در  افزایش از طریق شودمیبهبود عملکرد شرکت 

بر اساس  نیز در این تحقیق (.9311،و همکاران ، رقابت تهاجمی و استقالل )کرمیهاصتفرشناسایی 
و  نواری، پذیریریسکدر صنایع غذایی سه بعد  هاشرکتبرای  نظرانصاحبو نظر  هامصاحبه

 پیشگامی در نظر گرفته شد.

 

 1مدیر هایشایستگی

در  هاآنو شایستگی و توانایی  دمالک اهمیت فراوانی دار-کوچک و متوسط مدیر هایبنگاهدر 
 توانمی درواقع(. 2094 ،2و همکاران )ویکرامارانته است مؤثربه سازمان و موفقیت آن بسیار  دهیجهت

را  از یک مدیر تریوسیعحوزه  ،مالک(-برای یک کارآفرین )مدیر موردنیاز هایشایستگیگفت 

مدیر بودن، مالک بودن و در بعضی از موارد  چندگانه هاینقشایفای  ازجمله شودمیشامل 

( 2002) 3مان و همکاران(. 8102 افرات و همکاران،) شودمیبودن در یک بنگاه را شامل  ایحرفه

 هایشایستگیبا تمرکز بر  سازیمفهومکوچک و متوسط؛  هایشرکتمزیت  "با عنوان  پژوهشیدر 
 ه برک کوچک و متوسط هایشرکتشخصیتی مالک  هایمؤلفهبه بررسی ترکیبی از  "کارآفرینانه

نوع شایستگی شامل شایستگی  1در تحقیق خود  هاآنپرداختند.  است مؤثرعملکرد شرکت 
ک ارتباطی، شایستگی مفهومی، شایستگی ساختاری، شایستگی استراتژی هایشایستگی، طلبیفرصت

ا توجه به . در این تحقیق نیز بکنندمیشایستگی کارآفرینانه بیان  عنوانبهدی را و شایستگی تعه
 هایستگیشای و ادبیات موضوع به این نتیجه رسیدیم که در صنایع غذایی نظرانصاحببا  هامصاحبه

تولیدی مواد غذایی برای موفقیت در عرصه صادرات بسیار مهم است.  هایبنگاهمالک در -یک مدیر
 5، شایستگی ادراکی4دهیسازمانشامل سه بعد شایستگی  شدهشناخته هایشایستگیکه  ایونهگبه

 است. 2( و شایستگی تعهد و دید جهانی7و استراتژیک 1)شایستگی تحلیلگری
 

 9خارجی گراییبازار

                                                           
1. Managerial competencies 

2. Wickramaran et al. 
3. Man et al 

4. Organizing competency 

5. Conceptual competency 
6. Analytical competency 

7. Strategic competency 

8. commitment & international orientation competency 
9. External market orientation 
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را  شاگرایی بازارکه  وکاریکسبقلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و  بازارگرایی
و  که نوروزی گونههمان (.2099 ،9و همکاران سمیرنوا) کندمیعمل  ترموفقدر بازار  دهدمیافزایش 
یعنی ایجاد هوشمندی در بازار در سراسر سازمان در  گرایی بازارکه  کنندمی( بیان 9311) همکاران

ی در بازار داخلی و خارج وکارکسبارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری که باعث افزایش عملکرد 
استخراج  المللبین بادید هامصاحبهبررسی  درنتیجهخارجی  گرایی بازارقیق نیز مقوله در این تح. شودمی

رگرایی خارجی از دید ابازاست.  3و تحقیق بازار 2فروشیخردهشد که شامل دو بعد ممیزی محیط 
ممیزی (. 2097 راملی،) استاست که دارای ابعاد متفاوتی  شدهبررسیفرهنگی، رفتاری، استراتژیک 

ست شرکت در یک بازار ا فروشیخردهتالش  سامانمندارزیابی منظم و  کنندهبیان فروشیخردهمحیط 
 بازار بسیار مناسب باشد و به شرکت کمک در برای شناسایی روند بازار و تحلیل فروش تواندمیکه 

یص و تشخ سریعاًرا در محیط فعلی  هافرصتدرک کند و  ترسریعار را کند روند حرکتی رقبا در باز
اطالعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف  آوریجمعزودتر تصرف کند. تحقیقات بازار نیز اشاره به 

به مطالعه  تواندمیقبل از ورود به یک بازار انجام شود زیرا شرکت بر اساس آن  بایدمیدارد که 
آیا وارد  که ورود بپردازد و بر اساس آن تصمیم بگیرد هایهزینهبرای موفقیت در بازار و  سنجیامکان

 .یک بازار شود یا نه
 

 4تدوین سیستم بازاریابی

و نفوذ  دهششناخته هایفرصتمشخص شد که برای تصرف  هامصاحبهدر این تحقیق با تحلیل محتوا 
که شامل دو بعد برندسازی و ایجاد ارزش در  بازاریابیبه تدوین سیستم  هاشرکتدر بازار الزم است 
اخیر شاهد  هایمهرومومدر  ویژهبهدر جهان  وکارکسبامروزه فضای  زیرا ؛بازار است بپردازند

 هارکتشبه تغییر نگرش  توانمیاین تغییرات  ازجملهتغییرات و تحوالت بسیار زیادی بوده است 

و توجه  گذاریارزشفرآیند  روازایننامشهود اشاره کرد.  هایداراییمشهود به سمت  هایداراییاز 

برخوردار است  المللبیندر سطح  ویژهبه هاشرکتنامشهود از اهمیت زیادی برای  هایداراییبه 

فرآیند خلق ارتباط  به .(8102 ،5کوآر و مهتا) شودباعث بهبود عملکرد صادراتی شرکت  تواندمیو 
انسیل پت بندسازی .گویندمی بندسازیو تفاوت  وفاداریایجاد  باهدفبین احساس / ادراک و محصول 

جهانی  یبندسازدارد، اما به دلیل مطالعات تجربی اندکی که در  المللبینبسیاری را برای بازاریابی 

                                                           
1. Smirnova et al. 
2  . Retail environment audit 

3. Market research 

4. Marketing system development 
5. Kaur & Mehta 
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ا حدی ت المللبیندر بافت  بندسازیات صورت گرفته است، دیدگاه محدودی درباره آن وجود دارد و ادبی
 .(8108حدجلی و سلیمی،) استپراکنده و نامتراکم 

ایجاد ارزش ویژه برند در بازار است.  بازاریابییکی دیگر از ابعاد قابلیت تدوین سیستم 
 هاینگاهب. در این تحقیق دهندمیدر یک بازار ارزش یک محصول را به برند آن نسبت  کنندگانمصرف

د و توجه دارن کنندگانتوزیعق به ایجاد ارزش ویژه برند در بازارهای صادراتی برای مشتریان و موف
اقتصادی نیز توجه  ازنظرعالوه بر ایجاد جایگاه خاص در ذهن مشتری و برندسازی  کنندمیسعی 
 .را به خود جلب کنند کنندگانتوزیع

 

 1سازیشبکهقابلیت 

تیابی به کارآفرین برای دس هایسازمان وسیلهبهاست که  هاییاستراتژی ترینمهمیکی از  سازیشبکه
و چنین  رودمیاجرای عملیات به کار  درراهمنابع و غلبه بر عدم اطمینان محیطی و موانع موجود 

نابراین، ب ؛است مؤثرجدید بسیار  هایفرصتدر موفقیت شرکت جهت شناسایی بازارها و  هاییشبکه
(. در این تحقیق نیز پس از بررسی 2،2092کارآفرینانه است )چانگ هایفعالیتمحرک  سازیشبکه

تجاری و اجتماعی یکی از  هایشبکهبا دو بعد  سازیشبکهو ادبیات موضوع قابلیت  هامصاحبه
کارآفرینان برای آغاز فعالیت در یک بازار زیرا  ؛شناخته شد سازیشبکهمهم در قابلیت  هایمقوله

 ارتباط با شرکا و یا مشتریان و درنتیجهکه  زمند اطالعات، سرمایه و منابع هستندناشناخته نیا

 (.3،8103و همکاران بوسو) آورندمی دست بهعوامل بازار 

 

 4قابلیت پیکربندی

 هایابلیتقپویا را به سه دسته تقسیم کرد و دیدی فرآیندی نسبت به  هایقابلیت( ابعاد 2001) تیس
ع است. و آخرین بعد قابلیت پیکربندی مناب هافرصتکه شامل قابلیت شناسایی و تصرف  پویا ارائه داد

 قابلیت پیکربندی مجدد عنوانبهبازار  پذیریانعطاف هاآنو کدگذاری  هامصاحبهبررسی  درنتیجه
انب ج قابلیتی است که در زمان ورود رقبا و احساس تهدید از کنندهبیانبازار  پذیریانعطافشناخته شد. 

 دست به. در این هنگام سازمان باید سعی کند با کاهش گردش مالی رقیب و رودمیبه کار  هاآن
مشتریان و تبلیغات متمرکز خود را در بازار حفظ کند.  هایخواستهآوردن شناخت بهتر نسبت به بازار و 

قابلیت  هاآن .دانختهپردابر آن  مؤثرتاکنون تحقیقات مختلفی به بررسی قابلیت پیکربندی و عوامل 

                                                           
1. Network capability 

2. Chang 

3. Boso et al. 
4. Configuration capability 
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فرآیندها و ساختارهای سازمانی برای دستیابی به یک ترکیب ارزشمند و جدید از  عنوانبهپیکربندی را 
 گو و) انددیدهدر حال تغییر  هایمحیطآوردن مزیت رقابتی پایدار در  دست بهمنابع سازمان جهت 

توانایی سازمان در ترکیب  کنندمی( بیان 2093رودریگز و همکاران ) چنانکه (.2،2094؛ کااو9،2094کااو
منابع دانشی و ناملموس سازمان نقش مهمی در بهبود عملکرد و سودآوری آن در مقایسه با رقبا در 

قابلیت پیکربندی برای مدیریت کردن منابع سازمان در بازارهای  نیز به بررسی در این تحقیق بازار دارد.
 .پردازیممیو بهبود توان صادراتی سازمان هت مقابله با تهدیدات صادراتی ج

 

 3گرمداخلهعوامل 

آن در  هایتفعالیو توسعه  المللبیننیز بر سر راه دستیابی یک شرکت به بازارهای  موانع مختلفی
توان سازمان را در جهت توسعه  توانندمیبازارهای خارجی وجود دارد که این موانع در کنار یکدیگر 

جهانی مانند صادرات کاهش دهند. حتی زمانی که سازمان دارای توان رقابتی خوبی است  هایفعالیت
باعث به خطر افتادن موقعیت استراتژیک شرکت شوند. در کل این موانع شامل نیروها و  توانندمی

 ویژهبه (.4،2094ی و همکارانت )زریتاس المللبینعوامل خرد و کالن موجود در محیط بازارهای 

 دلیل هب کنندمیفعالیت  یافتهتوسعهدر کشورهای  توسعهدرحالاز کشورهای  هاشرکتزمانی که 

محیط( عملکرد  فنّاورانهاقتصادی و  هایویژگیشامل شدت رقابت و ) محیطزیاد در  هایتفاوت

 (.5،8101سورز-دروته و یدال-لوپز) بایدمیکاهش  هاآنصادراتی 

 

 6صادرات کارآفرینانه

ل یا در داخ ییتنهابهفرآیندی که مردم خودشان،  عنوانبه( صادرات کارآفرینانه را 2009آبه و یانگ )
 یرتأث هاآنموجود در بازار خارجی را با توجه به منابع و عوامل محیطی که بر  یهافرصتسازمان 

. این تعریف به وابستگی صادرات کارآفرینانه به عوامل کنندیم، تعریف دهندیمتشخیص  گذاردیم
ارآفرینانه که صادرات ک کنندیمبیان  هاآناز سویی دیگر . کندیم یدتأکمنابع( و خارجی )محیط( ) یداخل

 .(2095 ،2آبه و همکاراناست ) 7شامل سه بعد سرعت، شدت و حیطه

                                                           
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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صنایع  یاهشرکتنشان داد،  با توجه به سه بعد صادرات کارآفرینانه شدهانجام یهامصاحبهبررسی 
این  که در کنندیمبیان  هاآنصادراتی و ورود به  هاییتفعالکشور را برای توسعه  دودستهغذایی 
 هاییانوساقو  یرتخصصیغآبی یا بازارهای  هاییانوساقتحت عنوان  شدهیانبکشورهای  تحقیق

آبی کشورهایی هستند که برای ورود  هاییانوساققرمز یا بازارهای تخصصی نامیده شدند. منظور از 
ند قرمز کشورهایی هست هاییانوساقمناسب هستند و منظور از  هایتفعالاولیه به صادرات و توسعه 

ه کسب تجرب و دشوارتر است و بهتر است در مراحل بعدی و برترزمان، تریتخصص هاآنکه ورود به 
 بیشتر در امر صادرات توسط شرکت هدف قرار گیرد.

 از: اندعبارتبر اساس مدل مذکور  آمدهدستبهفرضیات 
بر قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای  هافرصتقابلیت شناسایی و تصرف فرضیه اول: 

 است. مؤثرصادراتی 
قابلیت  بین یرابطهمحیط خرد( در  هاییژگیو) یتفعالمحیط  هاییژگیو فرضیه دوم:

و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش  هافرصتشناسایی و تصرف 

 دارد. کنندگییلتعد

و  هاتفرصبین قابلیت شناسایی و تصرف  یرابطهمحیط کالن در  هاییژگیوفرضیه سوم: 

 دارد. کنندگییلتعدقابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش 

 است. مؤثرقابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات کارآفرینانه فرضیه چهارم: 

 

 پژوهش شناسیروش
انجام  نظری صورتبهدر این پژوهش  یریگنمونهو تحلیل محتوا،  هامصاحبهدر مرحله اول یعنی انجام 

در مرحله طراحی مدل عالوه بر بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان در حوزه قلمرو موضوعی شد. 
اد در صنعت مو نظرانصاحببودند.  موردنظرتحقیق یعنی خبرگان صنعت مواد غذایی و صادرات آن 

 یصادرات -تولیدی غذایی مواد هایشرکت در که است مختلف سازمانی سطوح از شامل افراد غذایی
 .هستند کار به مشغول کشور نمونه

 هانمونه گیرینمونه. در این نوع نظری است از نوع در مرحله اول در این تحقیق گیرینمونه

واحد  تواندمیاز افراد تشکیل نشده و ادبیات تخصصی و نظری مربوط به یک حوزه نیز  ضرورتاً

؛ 0،8108)آدولف و دیگران و هدف رسیدن به اشباع تئوریک است و تحلیل تلقی شود هاداده

 گیرینمونهتا رسیدن به اشباع تئوریک در  هامصاحبهجهت انجام  ،روازاین 1(. 8،8112کرسول

                                                           
1. Adolph et al. 
2. Creswell 
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تحقیق  . در ایناستفاده شداست،  احتمالی غیرقضاوتی که روشی  هدفمند گیرینمونه، از روش نظری
و ضمن  شدهشروعکار از افرادی که خبرگان این حوزه بوده و معیارهای الزم را برخوردار بودند، 

در این زمینه معرفی شوند که روش  نظرصاحبخواسته شد تا سایر افراد  هاآنتحقیق، از  هایپرسش
گاهی و صادرات صنعت مواد نفر از خبرگان دانش 20گلوله برفی نام دارد. در مرحله اول تحقیق با 

 45بین  اًتقریب هامصاحبههر یک از  تا به اشباع تئوریک رسیدیم. عمیق انجام شد هایمصاحبهغذایی 
ل مدل بررسی شد که شکل ذی MaxQDA 10 افزارنرمبا  هامصاحبهدقیقه طول کشید.  10تا 
ی ادبیات و بررس افزارنرماستفاده از  با هامصاحبهکه نتیجه تحلیل محتوای  دهدمیرا نشان  آمدهدستبه

 موضوع است.
 

 

 کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی است که هایشرکتکارکنان تحقیق  مرحله دومجامعه آماری 
سابقه  از سه سال وبشهستند  کار به مشغول صادرکننده در صنعت مواد غذایی عنوانبه هاشرکتاین 

در این  گیرینمونهشرکت در انجام تحقیق همکاری و مشارکت نمودند. روش  24 .صادرات دارند
در این مرحله پرسشنامه است که  مورداستفادهابزار  و هدفمند قضاوتی است گیرینمونه ،مرحله نیز

که  ایگونههب نوشته شد هامصاحبهبرخی متغیرها با توجه به ادبیات و برخی دیگر با توجه به  سؤاالت
کربندی و ، قابلیت پیبازاریابیخارجی، تدوین سیستم  ییبازار گرامرتبط با  یهاپرسشبرای طراحی 

اما برای بقیه متغیرها مانند گرایش کارآفرینی از ؛ استفاده شد هامصاحبهصادرات کارآفرینانه از 
از  یسازشبکه(، قابلیت 2002همکاران )و  مانپرسشنامه، شایستگی مدیر از (2093) یلورتپرسشنامه 

 ( استفاده شد.2001) 9ا(، محیط خرد و کالن از پرسشنامه فریم2093همکاران )پرسشنامه رودریگز و 

                                                           
1. Freema 

مدل بدست آمده از بخش کیفی تحقیق (9شکل  
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پرسشنامه پاسخ داده شد و  913نفری تعداد  290برای نمونه آماری  شدهارسال هایپرسشنامهاز کل 
جهت تحلیل تشخیص داده شد. محقق با این تعداد پرسشنامه کار تحلیل را آغاز نمود و  استفادهقابل

 استفاده شد. Smart Pls افزارنرممدل معادالت ساختاری را اجرا کرد و برای این منظور از 

 هادادهتحلیل 
تحصیالت، پست سازمانی، سابقه صادرات و سابقه  ازنظر دهندهپاسخاطالعات جمعیت شناختی افراد 

 به پرسشنامه، دهندهپاسخنفر  913، از مجموع . بر اساس تحصیالتذیل است صورتبهصادرات سازمان 
نفر دانشجوی دکتری یا مدرک دکتری  99نفر مدرک کارشناس ارشد و  70نفر مدرک کارشناسی،  992

، یرعاملیمدنفر دارای پست  30به پرسشنامه،  دهندهپاسخنفر  913پست سازمانی، از مجموع  ازنظر دارند.
نفر کارشناس  991نفر مدیر و رئیس بازرگانی، مدیر فروش و بازاریابی و سرپرست فروش مناطق،  47

( دارای سابقه درصد 3552) انیپاسخگواکثر فروش، بازاریابی یا کارشناس بازرگانی بودند. عالوه بر این، 
 در گروهدرصد(  3551) هاسازماننیز اکثر  آمدهدستبهنتایج  بر اساس. باشندیمسال  1تا  3صادراتی بین 

 از ،نیز تحقیق یهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه .سال قرار دارند 90تا  1سابقه صادرات سازمان بین 

 است. شدهاستفاده جزئی مربعات حداقل به روش مدل یابی ی( برا9111) 9هاالند یادومرحله روش

 

 گیریتحلیل مدل اندازهمرحله اول: 

رایش های گو گویه هامؤلفهها در تحلیل عاملی تا انتهای تحلیل همه یهگوبا توجه به معناداری تمام 
، کارآفرینانهخارجی، قابلیت پیکربندی، صادرات  ییگرابازار، یسازشبکهبه یادگیری، کارآفرینی، قابلیت 

بعد برند سازی در حوزه سیستم  محیط خرد و کالن در مدل باقی ماندند. از بعد ارزش ویژه برند و
در متغیر  یدهسازمانترتیب دو گویه، از بعد شایستگی مدیر یک گویه در زیر بعد  به هرکدام بازاریابی

 حذف شد. هافرصتشناسایی و تصرف 

 

 بررسی سازگاری درونی مدل

یک  که ییهاشاخصتا سازگاری درونی  سازدیمسازگاری درونی یا پایایی سازه این امکان را فراهم 
 بررسی شود. سنجندیممفهوم را 
استفاده  2و پایایی ترکیبی کرون باخاز شاخص آلفای  PLSپایایی مدل در  یریگاندازهبرای 

از  باالترمدلکه در این  باشد 7/0بیشتر از . مقدار شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باید شودیم
 .است 7/0

                                                           
1. Hulland 
2  . Composite reliability 
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در این تحقیق، به غیر متغیرهای پنهان مرتبه اول، هفت متغیر مرتبه دوم وجود دارد که عالوه بر این 
آماره آزمون  عنوانبه tآماری توسط مقادیر  ازنظرمتغیر مرتبه دوم  رابطه این هفت یداریمعن دیبایم

است  هاتفرصمتغیر مدیر که یکی از ابعاد شناسایی  بررسی مشخص شد که درپس از  .شودبررسی 
عد ب نیز هافرصتبه دلیل عدم معناداری حذف شد و در متغیر شناسایی و تصرف  یدهسازمانبعد 

 شد.به دلیل عدم معناداری از مدل حذف  بازاریابیسیستم 
 

 تحلیل مدل ساختاریمرحله دوم: 

تنها شاخص برازش مدل در تکنیک  .شودمیقبل از بررسی مدل از شاخص نیکویی برازش استفاده 

 (.2007کرسول،) است GOFشاخص  یجزئحداقل مجذورات 

 مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:

678.0709.0649.0RyCommunalit 2 GOF 

 گفت که مدل از برازش قوی برخوردار است. توانیم، GOFبا توجه به مقدار شاخص 

 

 مرتبط با فرضیات تحقیق هایاستنباط

صرف است: قابلیت شناسایی و ت شدهبیانزیر  صورتبهکه مطرح شد، فرضیه اصلی تحقیق  طورهمان
 است. مؤثربر قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی  هافرصت

 tمقدار از  05/0 یداریمعن سطح درکه شده است  242/2برابر  tآماره  بر اساس مدل ساختاری
 .است داریمعن 0توان نتیجه گرفت که این مسیر میبنابراین ؛ استبیشتر  11/9 یعنی

ط خرد( محی هاییژگیو) یتفعالمحیط  هاییژگیواست:  شدهبیانزیر  صورتبهفرضیه دوم تحقیق 

و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای  هافرصتقابلیت شناسایی و تصرف  بین یرابطهدر 

 دارد. کنندگییلتعدصادراتی نقش 

ه گر مجدد آزمون شد کمتغیر محیط خرد، مدل با حضور متغیر تعدیل یگر لیتعددر بررسی اثر 
 است که 402/2 ریمتغبرای این  آمدهدستبه t. آماره استگر معناداری متغیر تعدیل دهندهنشاننتیجه 

 .استو مثبت  9511بیشتر از 
ین قابلیت ب یرابطهمحیط کالن در  هاییژگیو است: شدهبیانزیر  صورتبهفرضیه سوم تحقیق 

و قابلیت پیکربندی مجدد منابع در بازارهای صادراتی نقش  هافرصتشناسایی و تصرف 

 دارد. کنندگییلتعد
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شد که  آزمون مجدداًگر متغیر محیط کالن، مدل با حضور متغیر تعدیل یگر لیتعددر بررسی اثر 
 ریمتغبرای این  آمدهدستبه tمطلق آماره  قدر .استگر عدم معناداری متغیر تعدیل دهندهنشاننتیجه 

 یبندکرهیپمستقیم منفی بر متغیر  ریتأثاما باید توجه داشت که محیط کالن دارای  ؛هست 9511از  کمتر
 مجدد منابع است.

 قابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات زیر مطرح گردیده است: صورتبهتحقیق چهارم فرضیه 
 .است مؤثرکارآفرینانه 

 یداریمعنسطح  در شده است و 112/2که برابر  tآماره  ،، بر اساس مدلچهارم بررسی فرضیه منظوربه
.است داریمعنتوان نتیجه گرفت که این مسیر ؛ میاستبیشتر  11/9برابر  tمقدار از  05/0

 
 مدل نهایی تحقیق – 3 شکل

 

 گیرینتیجه
 هایابلیتقرویکرد  با استفاده از بر صادرات کارآفرینانه مؤثردر این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل 

کارآفرین و صادرکننده موفق در صنعت مواد  عنوانبهکوچک و متوسط که  هایبنگاهسطح  در پویا،
توای از تحلیل مح آمدهدستبهدر این تحقیق و بر اساس مدل ، روازاین. هستیم اندشدهشناختهغذایی 
که دربردارنده منابع ناملموس بودند برای قابلیت شناسایی و  بعد 5و بررسی ادبیات موضوع  هامصاحبه
مدیریت،  هایشایستگیبعد  4کمی مدل تنها  آزموناما پس از  ؛در نظر گرفته شد هافرصتتصرف 
بر قابلیت  رشانتأثیخارجی به ترتیب اهمیت و  گرایی بازار به کارآفرینی و گرایش ،سازیشبکهقابلیت 

 این متغیر شناخته شدند. دهندهتشکیلابعاد  عنوانبه، هافرصتو تصرف  بینیپیش
. دلیل این حذف شد بازاریابیتدوین سیستم  گفت بعد توانمیدر مقایسه مدل اولیه با مدل نهایی 

کوچک و متوسط به دلیل تعداد کم کارکنان و محدودیت منابع مالی  هایشرکتاین است که  مسئله



 9317، زمستان 3بین المللی، سال اول، شماره  هایمدیریت کسب و کار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31

 

 مدتاهکوتدر بازار توجهی ندارند و فقط دارای دید  یابیجایگاهبرای  ریزیبرنامهو غیرمالی چندان به 
نیز  توسعهدرحالکوچک و متوسط در کشورهای  هایشرکتدر مورد  شدهانجام تحقیقاتو بقا هستند. 

 با توجه به اینکه مدل اولیه بر اساس نظر (.2097و مهتا، کوآر ؛2097راملی،) کندمی تائیدرا  مسئلهاین 

ت گف توانمیاست.  آمدهدستبه کوچک و متوسط موفق در امر صادرات صنایع غذایی هایشرکت

 مؤلفهموفق، شاید در عدم توجه به این  هایشرکتبا  هاشرکتدلیل تفاوت توان صادرات این 

مدیر از مدل در مرحله بررسی معناداری  هایشایستگیدر  دهیسازمانعالوه بر این بعد است. 
 به الًمعموکوچک و متوسط  هایشرکتاین است که  مسئلهمتغیرهای مرتبه دوم حذف شد. علت این 

خارجی  هایشرکتخود مانند توزیع، تبلیغ و ... را به  هایفعالیتدلیل توان مالی و غیرمالی کم اکثر 
تا بتوانند با سرعت، دقت و اتالف منابع کمتری وارد بازارهای صادراتی شوند.  کنندمیدر بازار محول 

رحله اما در م آمدهدستبه نظرانصاحبدر مدل اولیه و بر اساس دیدگاه  مؤلفهاین  باوجوداینکه، روازاین
ضروری تشخیص  مؤلفهکوچک و متوسط صادراتی، این  هایشرکتمدل از دیدگاه  آزمونکمی و 

 .شودمیبررسی  آمدهدستبهداده نشد و از مدل حذف شد. در ادامه فرضیات مدل 
(، 2092انگ )ند چمدیر تحقیقات مختلفی مان هایشایستگیدر رابطه با در بررسی تفصیلی مدل و 

مدیریت  هایشایستگی( نیز به اهمیت نقش و 2094) 3(، کوملو2094) 2وئو و کا(، گ2092) 9سیدیدک
در تحقیقات  آمدهدستبهنتایج  تائید. در این تحقیق نیز با اندکردهاشاره المللبینبرای فعالیت در سطح 

 دهندهلتشکیابعاد  عنوانبهو تعهد و دید جهانی  استراتژی، تحلیلیگذشته سه بعد شایستگی 
کوچک  هایبنگاهبرای  المللبیندر بازارهای  هافرصتمدیر جهت شناسایی و تصرف  هایشایستگی

صرف بر قابلیت شناسایی و ت مؤثرین زیر بعد مهم و دوم سازیشبکهو متوسط شناخته شد. قابلیت 
 4(، دانگ و همکاران2092) چانگ(، 2094) کومولواست.  در این تحقیق شدهارائهدر مدل  هافرصت

و ایجاد پیوندهای تجاری و غیرتجاری  سازیشبکه( نیز بر اهمیت قابلیت 2094) وئکاو و (، گ2093)
 هایاهبنگو عملکرد صادراتی  پذیریرقابتعاملی مهم در بهبود  عنوانبه)اجتماعی( با عوامل محیطی 

عد گرایش در مدل ب هافرصتزیر بعد قابلیت شناسایی و تصرف  سومین .اندکردهاشارهکوچک و متوسط 
به کارآفرینی است که در تحقیقات مختلفی نیز به اهمیت این بعد بر عملکرد صادراتی بنگاه و 

 و ... . (2095) 5(، مودالینگ2099) همکاراناست مانند اسماعیلی و  شدهاشارهآن  پذیریرقابت
(، 2092) سیدیدک(، 2092خارجی است چنانکه چانگ ) گرایی بازار شدهشناساییزیر بعد  چهارمین

ادراتی بنگاه و عملکرد ص پذیریرقابتمثبت و مستقیمی بر  تأثیرکه بازار گرایی خارجی  کنندمیبیان 

                                                           
1. Sidik 
2  . Guo & Cao 

3. Kumlu 

4. Dong et al. 
5. Mudaling 
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منفی  رابطه بین این دو متغیر کنندمیاما باید توجه داشت که برخی تحقیقات هستند که بیان  ؛دارد
. در این نندکمی تائیدندارند ولی اکثر تحقیقات وجود رابطه مثبت را  باهم ایهیچ رابطه اصالًاست و یا 

ایی و تصرف یعنی شناس المللبین کارآفرینیپویا و  هایقابلیتبا توجه به اینکه از دید  تحقیق نیز
با توجه به محتوای  هاییمؤلفه، تالش شده است که شودمیدر بازارهای صادراتی انجام  هافرصت

و تحقیق بازار است.  فروشیخردهارائه شود و این ابعاد شامل ممیزی محیط  موردنظرتحقیقاتی 
که تحقیق بازار و شناسایی تغییرات محیطی دو عامل مهم در  کندمی( بیان 2099که کاو ) ایگونهبه

 هستند. المللبین در بازارهای هافرصتپویای شناسایی و تصرف  هایقابلیت
( عوامل موجود در محیط خارجی که بر توان سازمان جهت شناسایی و 2001) 9کوآپ و گاسمن

عوامل مرتبط با بازار و عوامل مرتبط با کشور تقسیم  دودستهرا به  گذاردمی تأثیر هافرصتتصرف 
ند شامل مواردی مان تواندمیمحیط یعنی محیط خرد که  هایویژگی. در این فرضیه بر روی کنندمی

 ایجبر اساس بررسی مدل و نتعدم قطعیت بازار محصول و عدم قطعیت رقابتی باشد تمرکز شده است. 
ناسایی و قابلیت ش تأثیرمحیط خرد شامل عدم قطعیت بازار و رقابت بیشتر باشد،  هایویژگی هرچقدر
ارای عدم که در بازارهایی د هاییبنگاهمجدد منابع بیشتر است یعنی  بندیپیکرهبر  هافرصتتصرف 

یکربندی مجدد قابلیت پ درنتیجهو  هافرصت، قابلیت شناسایی و تصرف کنندمیقطعیت باال فعالیت 
ین رابطه ب برشدتمنابع جهت مواجه با تهدیدات را بیشتر دارند یعنی عوامل محیطی در سطح خرد 

ارآفرینی پویا و توان ک هایقابلیت هاییمحیطدر چنین  فعال هایبنگاهو  گذارندمی تأثیراین دو متغیر 
 باالیی دارند.

هت فعالیت ج المللبینتفاوت یا فاصله بین بازارها یا کشورها عامل مهمی در بیان نوسانات محیط 
تجاری است. در این تحقیق منظور از فواصل بازار شامل تفاوت در بعد توسعه اقتصادی، بعد قانونی، 

ل بازار بر توسعه منفی فواص تأثیر. تحقیقات دیگر نیز به هاستزیرساختو بعد جغرافیایی و بعد فرهنگی 
لبته باید توجه ا .(2091) همکارانو  گارسیا-مانند ناوارو کنندمیبنگاه اشاره  المللیبین هایفعالیت

ع بیشتر از بر پیکربندی مجدد مناب هافرصتقابلیت شناسایی و تصرف  تأثیرداشت که در این تحقیق 
 چهارا توجه به ب هافرصت، با تقویت قابلیت شناسایی و تصرف روازاینمنفی محیط کالن است.  تأثیر

منفی محیط کالن بر قابلیت پیکربندی منابع جهت مواجه با تهدیدات بازار را  تأثیر توانمیزیر بعد آن 
درصد از تغییرات قابلیت پیکربندی با توجه به  55از طرف دیگر باید توجه داشت حدود  کاهش داد.

 است بینیپیشمحیط و فواصل بازار قابل  هایویژگی، هافرصتمتغیرهای قابلیت شناسایی و تصرف 
 تند که برهس مؤثریعوامل  شدهشناختهبنابراین عوامل  شدمیکه بیشتر از نیمی از تغییرات را شامل 

 هستند. مؤثرقابلیت پیکربندی و صادرات کارآفرینانه 

                                                           
1. Keupp & Gassmann 
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 معناداری أثیرتقابلیت پیکربندی مجدد منابع بر صادرات کارآفرینانه در فرضیه چهارم بیان شد که 
بنگاه بر عملکرد صادراتی و  9قابلیت پاسخگویی رقابتی کنندمینیز بیان  شدهانجامتحقیقات  دارد.

 کنندهبیانی زیرا قابلیت پاسخگویی رقابت ؛باشد مؤثر المللیبین هایفعالیتافزایش توان آن برای توسعه 
 در محیط دهشانجامتوانایی بنگاه جهت خلق تغییرات در بازارهای محل فعالیت و یا پاسخ به تغییرات 

قابلیت پاسخگویی  کنندمینیز بیان  (2007) مکارانهپروتگرو و . (2007،همکاران)هلفات و  است
و بهبود  هاشایستگیمحیطی در توانمند کردن بنگاه جهت پیکربندی مجدد  هایچالشاستراتژیک به 

 یک قابلیت پویا بسیار مهم و حیاتی است. عنوانبهعملکرد صادراتی 
 :شودیماز تحقیق حاضر موارد ذیل نیز پیشنهاد  آمدهدستبهبا توجه به مدل 

الزم  المللنیبکه مدیران برای انجام وظایف خود در یک بنگاه کارآفرین در سطح  ییهایستگیشا -
ر دزیرا  ؛است یپژوهندهیآو توجه به و جهانی  بلندمدتاست در خود تقویت کنند شامل دید 

تسلط و  هانآزیاد و تغییرات شتابان  کنترلرقابلیغبا توجه به وجود متغیرهای  المللنیبسطح 
 ینیبشیپتغییر را  یموجهکه  شودیمباعث  یپژوهندهیآو مدیران نسبت به علم  هابنگاهآگاهی 

 باشند و قابلیت پیکربندی خود را بهبود دهند. ییجوچارهکنند و به فکر 
و افزایش توان خود جهت پاسخگویی  المللنیبخود در سطح  یریپذانعطافجهت افزایش  هابنگاه -

غات بازاریابی مانند تبلی یهاکیتکنمحیطی الزم است ابتدا از  یهانانیاطمبه تغییرات و عدم 
BTL ،و گسترش پوشش توزیعی برای کاهش گردش مالی رقیب استفاده کنند و  یبندبسته

 روی بیاورند.جوابگو نبود به تولید و ایجاد تغییر در محصول  کهیدرصورت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Competitive responsive capability 
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