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تأثیر منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به
نقش میانجی قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
سیدرضا جاللزاده ،*1آمنه دورقی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی
قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی صورت گرفته است.
روش :روشهای گردآوری اطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .بعد از تنظیم اهداف و سواالت پژوهش از
پرسشنامه استاندارد با  23گویه استفاده گردید و میان جامعه آماری توزیع گردد .جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران شرکتهای
صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در شهر تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  178نفر محاسبه گردید.
یافتهها :به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری بهره
گرفته شده است .همچنین تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو  LISRELصورت گرفته است.
نتایج :نتایج نشان داد منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقششش میششانجی قابلیتهششای پویششا در
شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :منابع نامشهود ،جهتگیری کارآفرینی بینالمللی ،عملکرد صادراتی ،قابلیتهای پویا
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-1مقدمه

در شرایطی که دنیا پیوسته و مداوم جهانیتر میشود ،صادرات نقشی حیاتی در استراتژیهای شرکتها ایفا میکند.
شرکتهایی که دارای گرایش کارآفرینانه هستند بیشتر قادر به شناسایی فرصتهای صادرات بودهاند؛ در نتیجه به سطوح باالیی
از صادرات دست مییابند (جانسون .)2015 ،1صادرات یک اقدام سریع و مستقیم برای بینالمللی شدن است که بهطور گستردهای
توسط شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد و به آنها اجازه میدهد تا محصوالت خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانده و
درنتیجه ،از مزیتهای آن برخوردار شوند .عالوه بر این ،در مقایسه با دیگر روشهای ورود به بازارهای خارجی ،صادرات را
میتوان با رویکردی که کمتر متکی به منابع باشد ،انجام داد .در نتیجه ،توسعه صادرات تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد کلی
کسبوکارها میگذارد .در حقیقت ،از آن بهعنوان نشانی از عملکرد عمومی شرکتها استفاده کردهاند (فیضی .)1393 ،از طرفی
متغیرهای تأثیرگذار زیادی بر عملکرد صادرات وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند .ازجمله متغیرهای اثرگذار بر عملکرد
میتوان به قابلیتهای پویا ،منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی اشاره نمود .نهادهای موفق در قرن بیست و یکم،
لزوم توجه به سرمایههای نامشهود ،بهعنوان منبعی مهم برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار و ثبات حضور در بازارهای
بینالمللی را درك نمودهاند (چاتوگلو و همکاران.)2018 ،2
تعریف منابع نامشهود ،منوط به بازشناسی ویژگیها و شاخصههای منتهی به اهمیت استراتژیک منابع است .منابع نامشهود
سازمان ،درواقع ،زیرمجموعهای از سبد دارایی منابع استراتژیک آن است که امکان ایجاد ارزش پایدار را داشته باشد ،در دسترس
تمامی شرکتها و قابلجایگزینی و تقلید توسط رقبا نباشد (هافمن و همکاران .)2011 ،3از طرف دیگر ،امروزه سازمانها بهطور
فزایندهای در موقعیتهایی قرار میگیرند که گرایش داشتن به سمت فعالیتهای کارآفرینانه برای آنها امری ضروری است
(شپرد و همکاران .)2008 ،4سازمانها در محیط پویای رقابت جهانی امروز با وجود تغییرات سریع جهانی ،جهت بقاء و دستیابی به
موفقیتهای رقابتی بهطور فزایندهای به انجام فعالیتهای کارآفرینانه متعهد شدهاند (کوین و کوراتکو .)2008 ،5امروزه کارآفرینی
از طریق ایجاد فعالیتهای اشتغالزا ،خلق نوآوری ،گسترش خالقیت و ایجاد محیط رقابتی ،نقشی محوری در توسعه اقتصادی
ایفاء میکند (عربیون و همکاران.)1388 ،
ایدهی کارآفرینی بینالمللی در اقتصاد جهانی موضوعی است که رهبران و مدیران تنها نباید با مفهوم آن آشنا باشند ،بلکه
باید آن را بفهمند و در سازمان خود پیادهسازی نمایند .پدیدهی توسعه نیازمند نیروهای مبتکر و کارآفرین است که ترکیب مطلوبی
از عوامل مختلف را در شرایطی معین برای نیل به هدف خاصی به وجود آورد (دلیجیانی و همکاران .)2016 ،6همچنین عملکرد
صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهداف داخلی و خارجی شرکت میباشد .درواقع ،عملکرد صادراتی
بهعنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و در آن توسعه محصول و توسعه بازار که درنتیجه موجب کسب سودآوری برای
شرکت خواهد شد ،مورد توجه قرار میگیرد .میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را میتوان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی
نمود (ژانگ و همکاران .)2016 ،7منابع نامشهود سازمان با ایجاد توان رقابتپذیری ،بهعنوان مشوقی برای ورود به بازارهای
جهانی و بهمانند اهرمی برای توسعه فعالیتهای بینالمللی عمل میکنند؛ لذا شناخت و ارزیابی آنها در هر سازمان میتواند
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کمک شایان توجهی به شناخت و رفع نقاط ضعف موجود کند و با تسهیل دستیابی به مزایای رقابتی ،بقای آن را تضمین نماید.
همچنین جهانیشدن بازارها ،یکپارچگی اقتصاد جهانی ،رقابت شدید ،عدماطمینان ،ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان،
الزامات نوینی را برای کشورهایی که عالقهمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند ،پدید آوردهاند؛
در شرایط فعلی ،یکی از اصلیترین عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی را میتوان فاکتور وابستگی دائمی به ارز خارجی جهت
سرمایهگذاری و واردات در این صنعت عنوان کرد .همچنین ،توسعه نامتوازن بخشهای باالدستی و پاییندستی و صنایع تبدیلی
در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صنعت است .در سالهای اخیر چند عامل مهم را در بخشهای مختلف
صادرات شاهد بودیم؛ رشد بیرویه نقدینگی ،رکود باال در اغلب صنایع ،کاهش سطح تقاضای کل در جامعه ،افزایش شدید و
جهشی نرخ ارز در سال گذشته ،کمبود مواد اولیه ،دستورالعملهای محدودیت صادراتی ،افزایش سطح داللی و سفتهبازی و ایجاد
تقاضای کاذب و ،...همگی ازجمله مواردی هستند که در این سالها روی بازار داخلی و صادراتی محصوالت مختلف پتروشیمی
اثر گذاشتهاند که تمام این موارد به تغییر شرایط صادرات این محصوالت منتهی شده است .با توجه به مطالب فوق و ازآنجایی که
هدف پژوهش تأثیر منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای
پویا شرکتهای صادرکننده فراوردههای نفتی و پتروشیمی میباشد ،محقق در پی پاسخ به این سؤال است که به چه میزان منابع
نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای پویا در شرکتهای
صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تأثیرگذار است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 -1-2منابع نامشهود  :منابع نامشهود یکی از موضوعاتی اسششت کششه اهمیششت زیش ادی دارد .بششه گفتش سوانسششون ،)2018( 1در
سالهای اخیر داراییهای نامشهود به یکی از محركهای بااهمیت در ارزش اقتصادی شرکتها بدل شششده اسششت .تعریش ف منششابع
نامشهود ،منوط به بازشناسی ویژگیها و شاخصههای منتهی به اهمیت استراتژیک منابع است.
منابع نامشهود سازمان ،درواقع ،زیرمجموعهای از سبد دارایی منابع استراتژیک آن است که امکان ایجاد ارزش پایدار را داشته
باشد ،در دسترس تمامی شرکتها و قابلجایگزینی و تقلید توسط رقبا نباشد (هافمن و همکاران.)2011 ،2
منابع نامشهود شامل همه منابعی است که هرچند فاقد مواد فیزیکی هستند ،امششا مزایش ایی را در آینششده نصش یب صششاحبان خششود
میکنند .این منابع شامل مواردی از قبیل دانش ،نوآوری ،شهرت و غیره است (کاستیالپلو و گاالردووازکوز.)2017 ،3
منابع نامشهود یک دارایی غیرپولی قابلشناسایی ،بدون وجود فیزیکی است که برای استفاده در تولید یش ا عرضششهی کاالهششا و
خدمات یا سایر مقاصد ،نگهداری میشود .او در تحقیق خود بیان داشته است که امروزه سرمایهگذاری در منابع نامشهود نسبت به
منابع مشهود مهمتر شده و نحوهی نمایش و گزارش منابع نامشهود در صورتهای مالی اهمیت خاص خششود را پیش دا کششرده اسششت
(ناکامورا.)2010، 4
 -2-2عوامل مؤثر بر منابع نامشهود :عواملی که بر داراییهای نامشششهود تششأثیر میگذارنششد ،پششنج دسششته هسششتندا منششابع
نامشهود (سرمایه نامشهود بخشی از منابع نامشهود است که متغیرهایی از قبیش ل سششرمایهگذاری روی تحقیش ق و توسششعه و هزینششه
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تبلیغات را شامل میشود و تأثیر معنیداری روی جریان نقد آینده و ارزش بازار میگذارد) ،ساختار مالکیت ،شاخصششههای شششرکتی،
شاخصههای صنعتی و واکنش تحلیلگران و مشتریان (تسای و همکاران.)2016 ،1
 -3-2طبقهبندی منابع نامشهود

 -1-3-2منابع انسانی :قابلیتهای کارکنان تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت دارد .ارزش شرکت بششا کیفیش ت کارکنششانش
همبستگی دارد؛ بر اساس رویهعملهای حسابداری ،سرمایهگذاری در استخدام نیروهای جدید و آمششوزش آنهششا ،بایششد در حسششاب
هزینه ثبت شود ،لذا هرگونه معیاری از ارزش منابع انسانی در صورتهای مالی منعکس نمیشود (کانیبانو و همکاران.)2000 ،2
 -2-3-2منابع سازمانی :بوزبرا )2007( 3پیشنهاد میدهد که منابع سازمانی مجموع همهی داراییهای است که قابلیت
سازندگی شرکت را ممکن میسازد.
 -3-3-2منابع اطالعاتی :طبق نظر اپنهایم و همکاران )2004( 4سرمایههای اطالعاتی ،منابعی هستند که میتششوان بششه
استناد آنها منفعت اقتصادی آینده را انتظار داشت.
 -4-2جهتگیری بینالمللی  :به دنبال جستجو فرصتهایی برای رشد و توسعه و مواجهه با تهدید فشارهای رقابتی در
داخل ،شرکتها در سراسر مرزها شروع به نگاهی گستردهتر برای توسعه فعالیتهای خود و اهرم مزیت رقابتی خود کردند.
جهتگیری بینالمللی ناشی از فراهم شدن زمینه برای تغییر است .در حقیقت رشد شرکتها ،زمینهای را فراهم میکند تا آنها به
سمت جهتگیری بینالمللی حرکت کنند ،تا جایی که رشد و بینالمللی به دو واژهی درهمتنیده تبدیلشدهاند (روزیر.)2006 ،5
کتابه و زینکوتا ،)1992( 6یک مدل پنج مرحلهای را برای مطالعه وضعیت صادراتی شرکتهای آمریکایی در پژوهش خود بهکار
بردند .مطابق این مدل پنج مرحلهای ،شرکتی که در مرحله اول صادراتی قرار دارد ،تمایل کمی به صادرات داشته و تنها به
سفارشهای ناخواسته پاسخ میدهد .اما هیچ تالشی برای بررسی امکان صادرات از خود نشان نمیدهد .سپس با توسعهی
فعالیتهای صادراتی ،شرکت ،فعاالنه اقدام به بررسی امکان صادرات میکند .بااینحال در این مرحله فروش صادراتی ،تنها پنج
درصد کل فروش را شامل میشود .برخی از شرکتها که تجربه صادراتی دارند تالش میکنند تا به کشورهایی که از نظر
جغرافیایی نزدیک بوده و یا اشتراکات فرهنگی بسیاری دارد ،صادرات داشته باشند .در عین حال حجم فروش صادراتی آنها نیز
بیش از پنج درصد کل فروش آنها است .برخی دیگر از شرکتها (در مرحله چهارم) باتجربه هستند و در مقابله با تغییرات محیط
بیرونی (نرخ ارز ،تعرفهها و )...واکنش بهینهای از خود نشان میدهند .شرکتهای مرحلهی پنجم ،شرکتهای باتجربه خوانده
میشوند که حوزه صادرات خود را به کشورهایی که در مسافت دورتر هستند یا فرهنگ متفاوتی دارند ،توسعه دادهاند.
-5-2گرایش (جهتگیری) کارآفرینانه :جهتگیری کارآفرینانه بهعنوان یک مفهوم اصلی هم در ادبیات مدیریت
استراتژیک و هم ادبیات کارآفرینی موردبحث قرارگرفته است (لومپیک و همکاران .)2009 ،7توسعه جهتگیری کارآفرینانه
بهعنوان یک سازه و ابزار اندازهگیری تا حد زیادی با رشد حوزه کارآفرینی بهعنوان یکرشته علمی و دانشگاهی که سرعت و
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حرکت قابلتوجهی را در پایان دهه  1970بهدست آورد و تا به امروز هم ادامه یافته است ،مصادف بوده است (موریس و
همکاران .)2011 ،1از همان آغاز ،پژوهشهای کارآفرینی و مفاهیم مرتبط با آن (چون جهتگیری کارآفرینانه) در زمینههای
مختلف چون حوزههای بینالمللی (مک دوگال و اوویات ،)2000 ،2عرصههای سیاسی (اسنیدر و تاسک ،)1992 ،3حوزههای
نهادی (مگواییر و همکاران ،)2004 ،4شرکتهای غیرانتفاعی (موریس و همکاران )2011 ،5مطرح بوده است.
 -6-2کارآفرینی بینالمللی :موضوعی است که امروزه موردعالقه دانشگاهیان ،کسبوکارها و دولت است؛ اما این واژه
اولین بار در یک مقاله توسط مارو بیانشده است (گیل پچانگ و همکاران .)2014 ،6کارآفرینی بینالمللی شامل ،کشف ،تصویب،
ارزیابی و بهرهبرداری از فرصت در سراسر مرزهای ملی برای ایجاد کاال و خدمات آینده است که گاهی اوقات از طریق تقاضا
برای محصوالت شرکت در مرزهای بینالمللی تحریک شده است (فرنهابر و همکاران .)2008 ،7کارآفرینی بینالمللی فرآیند
شناسایی ،تصویب ،ارزشیابی و بهرهبرداری از فرصتها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کاال و خدمات جدید است (اوویات و
مک دوگال.)1386 ،8
-7-2عملکرد صادراتی :عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستآوردها و اهداف داخلی و خارجی
شرکت میباشد .درواقع ،عملکرد صادراتی بهعنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و در آن توسعه محصول و توسعه بازار که
در نتیجه موجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد ،مورد توجه قرار میگیرد (زحمتکش.)1389 ،
-8-2بهبود عملکرد صادراتی :در دیدگاه مبتنی بر منابع ،سازمان مجموعه منحصربهفردی از منابع اسششت کششه عملکششرد
سازمانی را شکل میدهند .این منابع اگر درست استفاده شوند ،ابتدا عملکرد را بهبود بخشیده و سششپس بششه مزیش ت رقششابتی پایش دار
تبدیل میشوند .ایده اصلی این نگرش آن است که میتوان با استفاده دقیق و مناسب از منابع قدرتمند و منحصششربهفرد شششرکت و
ترکیب آنها شرایط مستعد و برتری پدید آورد و از رقبا متمایز شد (وارهیس و مورگان .)2005 ،9از لحاظ نظری ،عملکرد صادرات
در دیدگاه مبتنی بر منابع نیز بررسی شده است .عوامل بسیاری مانند ویژگیهای مدیریتی ،عوامل سششازمانی ،نیروهششای محیطششی،
استراتژی صادرات (انتخاب بازار ،بخشبندی و متغیرهای آمیزه بازاریابی) ،فرهنگ سششازمانی پویش ا ،اولویش ت مششدیریت ارشششد بششرای
تجارت بینالملل ،تعهد به صادرات ،تمایل به ریسششکپذیری ،درك از رشششد بششالقوه مبتنششی بششر صششادرات ،فرصششتهای سششودآوری،
قابلیتهای بازاریابی ،برنامهریزی صادرات و تحقیق و توسعه بر عملکرد صششادرات اثششر میگذارنش د (دیامنششت پلششوس و کششاکوس،10
.)2007
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 -9-2رابطهی عملکرد صادراتی شرکت و بینالمللی شدن :افششزایش رقابششت در مقیش اس جهششانی بششه افششزایش تعششداد
شرکتهایی منجر شده است که فرصتها را در بازارهای بینالمللی جستجو میکنند تا به اهدافشان نائششل آینششد و جایگششاه بششازار و
بقایشان را حفظ کنند .در یک اقتصاد دانشمحور ،داراییهای ناملموس سازمانها بهطرز فزایندهای به یک عامششل رقششابتی تبششدیل
شده است .چنین داراییهایی بششهعنوان جششوهره مزیش ت رقششابتی نگریسششته میشششوند (پهلششوانی و همکششاران .)1386 ،بششا اینوجششود
شرکتهایی که در بازارهای بینالمللی و محیطهای صادراتی ناشناخته فعالیت میکنند ،با عدم اطمینان محیطی بیشششتری مواجششه
میشوند .تحت شرایط متالطم ،احتمال بیشتری وجود دارد که محصوالت شرکت متناسب با نیازهای مشتریان و محصوالت رقبششا
نباشد و در نتیجه اثربخشی اقدامات شرکت کاهش مییابد؛ بنابراین در یک محیط صادرات متالطمتششر ،صششادرکنندگان بششه مقششدار
زیادی از اطالعات بهعنوان ابزاری که شناخت آنها را از شرایط متغیر صادرات افزایش میدهد ،احتیاج پیدا میکنند .بششازارمحوری
موجب میشود تا شرکتها بر جمعآوری مداوم اطالعات مرتبط با نیازهای مشتریان هششدف و توانمنششدیهای رقبششا و کششاربرد ایش ن
اطالعات در جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان ،تمرکز یابد (حسینی.)1388 ،
 -10-2قابلیتهای پویا :تسه و همکاران )2007( 1دیدگاه منبعمحور را در زمین محیط پویا گسترش دادند و نشان دادنششد
که شرکتها باید بهطور مداوم منابع و قابلیتهای خود را وفق دهند ،پیکربندی مجدد کنند و خود را برای تغییر محیطش ی تجدیش د
کنند ،چیزی که اکنون مفهوم جهانی قابلیتهای پویا است (پروتگرو و همکاران .)2012 ،2آیزنهارت بیان میکند که قابلیش ت پویش ا
فرآیندی است که برای تطابق و یا حتی ایجاد تغییرات بارز از منابع استفاده میکند ،بششهویژه فرآینششدهایی کششه منششابع را بششه وجششود
میآورند ،دوباره شکل میدهند ،به دست میآورند و آزاد میکنند؛ بنابراین قابلیتهای پویا ،امور روزمششرهای هسششتند کششه بهوسش یله
آنها شرکت به مجموعه جدید از منابع دست مییابد و انعکاسدهنده توانایی شششرکت در دسششتیابی بششه مزیتهششای بششدیع و نششوآور
میباشند.
جدول شماره  -1پیشینه پژوهش
نام محقق
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تحقیق
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(موردمطالعها شرکتهای صنایع غذایی فعال در
حوزه صادرات استان کرمانشاه)

درودی و جعفرلی

1397

بررسی پیوند منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با
رویکرد کارآفرینی و قابلیتهای پویا (مطالعه موردیا
شرکتهای صادرکنندگان نمونه سال )1397

صوف باف و
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بررسی تأثیر کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد
صادراتی با در نظر گرفتن متغیر میانجی برنامه
صادراتی (موردمطالعها شهرك صنعتی پرند)

نتایج تحقیق
روابط بین متغیرهای مستقل منابع نامشهود و استراتژی رقابتی بر
متغیر وابسته عملکرد صادرات پشتیبانی میشود ،رابطه بین
متغیرهای مستقل مالکیت فکری ،منابع مدیریتی ،منابع شبکه،
استراتژی رقابتی تمایز و استراتژی رقابتی رهبری هزینهبر متغیر
وابسته عملکرد صادرات نیز پشتیبانی میشود.
منابع ارتباطی بر منابع اطالعاتی تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
همچنین ،منابع اطالعاتی و منابع ارتباطی بر قابلیتهای پویا و
کارآفرینی محوری تأثیر مثبت و معنیدار دارد و قابلیتهای پویا نیز
بر عملکرد صادرات و کارآفرینی محوری تأثیر مثبت و معنیدار
دارد.
کارآفرینی بین المللی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن متغیر
میانجی برنامه صادراتی تأثیر معناداری دارد.
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 ،دوره  ،2شماره 1

منابع نامشهود و مزیت رقابتی بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری
دارد .همچنین ،استراتژیهای رقابتی صادرات بر عملکرد صادراتی
شرکتها تأثیر دارند.
رابطه بین نوآوری ،رقابتپذیری ،توسعه کارآفرینی سازمانی و
مهندسی محصول جدید با عملکرد صادرات معنیدار است.
قابلیتهای پویا و جهتگیری کارآفرینی بهطور مستقیم بر عملکرد
صادرات تأثیر میگذارد ،درحالیکه منابع مالی ،اطالعاتی و ارتباطی
تأثیر غیرمستقیمی در عملکرد صادرات از طریق قابلیتهای پویا
دارند.
نتایج آنالیز نشان داد که ارزیابی ذهنی مدیران در رابطه با عملکرد
صادرات در سطح شرکت ارتباط معنیداری با درصد فروش کل
شرکت دارد .این ارتباط برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و همچنین
عملکرد غیراقتصادی صحت دارد .بااینحال ،ارزیابیهای ذهنی
مرتبط با سطوح فروش واقعی صادرات و یا مرتبط با رشد صادرات
نیست.
مفاهیمی برای مدیریت سازمانهای فعال در شرایط عدم اطمینان
در مورد مسائلی که چگونه فرآیندهای تصمیمگیری خود را
میتوانید با بازاریابی کارآفرینانه بهینهسازی کنید را ارائه میدهد.
همچنین ،چگونگی ایجاد بازارهای جدید و چگونه کاهش
عدماطمینان در بازارهای صنعتی را نیز ارائه میدهد.
توانایی قوی در پاسخ به بازارهای صادراتی ضروری بوده و توانایی
باال در معرفی محصوالت جدید در بازارهای صادراتی همیشه برای
بازارهای جنوب صحرای آفریقا مفید نمیباشند ،چرا که
خروجیهای عملکرد صادراتی وابسته به میزان رقابتهای ناکارآمد
میباشد.
استانداردهای بینالمللی در مقایسه با استانداردهای آمریکا از ارتباط
ارزشی بیشتری برخوردار بوده و علت آن ،شناسایی داراییهای
نامشهود در ترازنامه شرکتها است.
ترکیب استراتژیهای رقابتی صادراتی سهم بیشتری نسبت به
راهبردهای فردی در عملکرد صادرات دارد .عالوه بر این ،مشخص
شده است که اثر منابع غیرمستقیم بنگاهها بیشتر از استراتژیهای
رقابتی صادراتی بر عملکرد صادراتی ادراكشده اثر میگذارد.

 -3توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
محققان پیشین در پژوهشهای خود به «بررسی تأثیر منابع نامشهود و استراتژیهای رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکتهای
کوچک و متوسط» و «تأثیر گرایشهای کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی منششابع سششازمانی و قابلیتهششای پویش ا» و
همچنین «بررسی پیوند منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیتهای پویا» پرداختند .ما سرانجام ،در ایش ن
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تحقیق به تأثیر منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میش انجی قابلیتهششای پویش ا
پرداختیم و بیان کردیم که تعریف منابع نامشهود ،منوط به بازشناسی ویژگیها و شاخصههای منتهی به اهمیت استراتژیک منششابع
است .منابع نامشهود سازمان ،درواقع ،زیرمجموعهای از سبد دارایی منابع استراتژیک آن است کششه امکششان ایجششاد ارزش پایش دار را
داشته باشد ،در دسترس تمامی شرکتها و قابلجایگزینی و تقلیش د توسششط رقبششا نباشششد (هششافمن و همکششاران .)2011 ،1همچنش ین
کارآفرینی بینالمللی شامل ،کشف ،تصویب ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصت در سراسر مرزهای ملی برای ایجششاد کششاال و خششدمات
آینده است .کارآفرینی بینالمللی گاهی اوقات از طریق تقاضا برای محصوالت شرکت در مرزهای بینالمللی تحریک شششده اسششت
(فرنهابر و همکاران .)2008 ،2عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دسششتآوردها و اهششداف داخلش ی و خششارجی
شرکت میباشد .درواقع ،عملکرد صادراتی بهعنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و در آن توسعه محصول و توسعه بششازار کششه
در نتیجه موجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد موردتوجه قرار میگیرد .با توجه به مطالب بیان شده برای پی بردن به
اهمیت پژوهش حاضر ،باید این نکته را متذکر شد که منابع نامشهود سازمان با ایجاد توان رقابتپذیری ،بهعنوان مشوقی برای
ورود به بازارهای جهانی و بهمانند اهرمی برای توسعه فعالیتهای بینالمللی عمل میکنند؛ لذا شششناخت و ارزیششابی آنهششا در هششر
سازمان ،میتواند کمک شایان توجهی به شناخت و رفع نقاط ضعف موجود کند و با تسهیل دستیابی به مزایای رقابتی ،بقای آن
را تضمین نماید .در شرایط فعلی یکی از اصلیترین عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی میتوان فاکتور وابستگی دائمی به ارز
خارجی جهت سرمایهگذاری و واردات در این صنعت عنوان کرد .همچنین ،توسعه نامتوازن بخشهای باالدسششتی و پاییندسششتی و
صنایع تبدیلی در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صششنعت اسششت .در سششالهای اخیششر چنششد عامششل مهششم را در
بخشهای مختلف صادرات شاهد بودیم؛ رشد بیرویه نقدینگی ،رکود باال در اغلب صنایع ،کاهش سطح تقاضای کششل در جامعششه،
افزایش شدید و جهشی نرخ ارز در سال گذشته ،کمبود مواد اولیه ،دستورالعملهای محدودیت صادراتی ،افششزایش سششطح داللششی و
سفتهبازی و ایجاد تقاضای کاذب و ...همگی ازجمله مواردی هستند که در این سالها روی بششازار داخلششی و صششادراتی محصششوالت
مختلف پتروشیمی اثر گذاشتهاند که تمام این موارد به تغییر شرایط صادرات این محصوالت منتهی شده است .از اینرو با توجه به
اهمیت مطالب بیانشده و تالش برای بهبود عملکرد صادرات در شرکتهای صادراتی و با توجه به نقش شرکتهای صششادرکننده
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در توسعه صادرات و اینکه عملکرد صادرات یکی از عواملی است که بیشترین تأثیر را بر موفقیششت
و رشد اقتصادی بنگاهها ،کشورها و دولتها داشته است ،در این تحقیق بررسی منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللششی
بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای پویا شرکتهای صششادرکننده فرآوردههششای نفتششی و پتروشششیمی میتوانششد
اهمیت ویژهای داشته باشد.
 -1-3فرضیه اصلی تحقیق

منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای پویا در
شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -2-3فرضیههای فرعی

-1منابع نامشهود بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
-2منابع نامشهود بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
-3قابلیتهای پویا بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
Hoffmann V.E, Molina-Morales F.X & Martinez-Fernandez M.T
Fernhaber et al

1.
2.
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-4جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت
و معناداری دارد.
-5منابع غیرمالی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
-6منابع اطالعاتی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
-7منابع ارتباطی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل  -1الگوی مفهومی پژوهش برگرفته از مونتیرو و همکاران)2019(1

-4روششناسی پژوهش
نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش تأثیر منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با
توجه به نقش میانجی قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی میباشد ،میتوان گفت پژوهش
حاضر از نظر هدف ،در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و
نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است ،میتوان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،یک
پژوهش توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق را  330نفر از کارشناسان و مدیران شرکتهای صادرکننده صنایع
پتروشیمی و نفتی تشکیل میدهند که این تعداد کل متخصصان این حوزه در شهر تهران می باشند .همچنین این آمار بر اساس
اطالعات اخذ شده از وزارت صنعت و معدن و با همکاری این وزارتخانه اخذ شده است .نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است
که با روشی که از پیش تعیینشده است ،انتخاب میشود .از طرفی همانگونه که بیان شد ،جامعه آماری در این تحقیق تعداد
 330نفر از کارشناسان و مدیران شرکتهای صادرکننده صنایع پتروشیمی و نفتی میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 178نمونه جهت توزیع پرسشنامه بدست میآید .همچنین روش نمونهگیری در این تحقیق روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده
است .در این نوع نمونهگیری هر یک از اعضای جامعه تعریف شده ،شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند.
منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیری ندارد .به منظور اندازهگیری پایایی،
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یک نمونه اولیه به تعداد  20پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و مقدار پایایی برای تمامی سواالت 0/816 ،به دست آمد ،و برای
هر بعد از پرسشنامه نیز همانند جدول  2باالتر از  0/7و در حد مطلوب به دست آمده است؛ به منظور سنجش روایی ،پرسشنامه را
بین  20نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه پخش نمودیم .مقادیر نسبت روایی محتوا برای تمامی سواالت باالتر از  0/79و
شاخص روایی محتوا برای تمامی سواالت باالتر از  0/42به دست آمده است؛ بنابراین میتوان بیان کرد که روایی و پایائی
پرسشنامه مطلوب ارزیابیشده است.
جدول شماره  -2اجزای پرسشنامه
سازه اصلی
منابع نامشهود
جهتگیری کارآفرینی بینالمللی

قابلیتهای پویا
عملکرد صادراتی

ضریب آلفای کرونباخ

ابعاد

شماره سواالت

منابع غیرمالی
منابع اطالعاتی
منابع ارتباطی
نوآوری

1-3
4-6
7-9
10-11

فعال بودن

12-13

0/755

ریسکپذیری
-

14-16
17-20
21-23

0/729
0/724

منبع سواالت

0/762
مونتیرو و همکاران
()2019

 -5تحلیل دادهها و یافتهها

-1-5توصیف متغیرهای جمعیت شناختی :در این پژوهش  73.6درصد دارای جنسیت مرد و  26.4درصد دارای جنسیت
زن بودند .از نظر سنی  18درصد آنها زیر  30سال 30.9 ،درصد آنها  30تا  40سال 25.8 ،درصد آنها  41تا  50سال و
سرانجام  25.3درصد آنها باالی  50سال بودند .در خصوص تحصیالت  11.2درصد کاردانی 52.8 ،درصد کارشناسی 36 ،درصد
دارای تحصیالت تکمیلی بودند .از نظر سابقهکاری  16.9درصد از افراد موجود دارای سابقهکاری کمتر از  5سال 25.8 ،درصد
بین  5تا  10سال 29.8 ،درصد بین  11تا  20سال و  27.5درصد دارای سابقه بیشتر از  20سال بودند.
جدول شماره  -3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف

واریانس

چولگی

کشیدگی

معیار
منابع غیرمالی

1.000

5.000

3.530

0.062

0.687

-0.367

-0.154

منابع اطالعاتی
منابع ارتباطی
نوآوری
فعال بودن
ریسکپذیری
منابع نامشهود
جهتگیری
کارآفرینی بینالمللی
قابلیتهای پویا
عملکرد صادراتی

1.333
1.333
1.500
1.500
2.000
1.889
2.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

3.511
3.459
3.612
3.601
3.740
3.500
3.664

0.053
0.057
0.064
0.062
0.053
0.048
0.048

0.499
0.580
0.725
0.687
0.496
0.413
0.413

-0.064
-0.179
-0.259
-0.176
-0.154
0.062
-0.128

0.020
-0.250
-0.403
-0.504
-0.392
-0.387
-0.406

1.500
1.000

5.000
5.000

3.407
3.616

0.058
0.054

0.589
0.519

-0.151
-0.474

-0.410
0.475
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یکی از پیشفرضهای اصلی مدل معادالت ساختاری بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای موردبررسی است .برای آزمون
نرمال بودن دادهها ،روشهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد ،در این پژوهش طبق بررسیهای صورت گرفته ضریب چولگی
و کشیدگی تمامی متغیرهای پژوهش در بازه ( +2و  )-2قرار دارد و همچنین مقدار خطای استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی در
بازه ( +2و  )-2قرار گرفته است .به عبارت دیگر توزیع دادههای تحقیق نرمال بوده و میتوان آزمونهای پارامتریک را اجرا کرد.
در ادامه آزمون کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص شده است اگر مقدار آماره  KMOدر این آزمون
بیشتر از  0/7باشد ،یعنی حجم نمونه پژوهش ما کافی است .در کنار این شاخص ،آزمونی به نام تقارن یا کرویت در روابط بین
سواالت و متغیرها انجام شده است که آن را آزمون بارتلت گویند .بارتلت خودش مقداری ندارد اما با توجه به معناداری کای
اسکوئر ،مورد تایید قرار میگیرد.
جدول شماره  -4آزمون  KMOو Bartletts
مقادیر

شاخص ها

0.863
مقدار آماره KMO

1539.897
253
0.000

مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

با توجه به مقادیر جدول  4چون مقدار آماره  KMOبرابر  0/863و بیشتر از  0/7بهدست آمده است و آزمون بارتلت هم
معنادار میباشد ،میتوان بیان نمود که کفایت حجم نمونه ما مورد تأیید است .در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری
دادهها استفاده شده است .بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ساختار کلی پرسشنامههای تحقیق مورد روائیسنجی
محتوائی قرار گرفته است .برای تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری بار عاملی استاندارد و آماره  tمحاسبه شده
است.
جدول  -5تحلیل عاملی تاییدی
سازه اصلی

ابعاد

منابع غیرمالی

منابع نامشهود

منابع اطالعاتی

منابع ارتباطی

جهتگیری کارآفرینی بینالمللی

نوآوری
فعال بودن

بارعاملی

آماره

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

استاندارد
0/86
0/84
0/49
0/54
0/61
0/52
0/55
0/42
0/72
0/53
0/61

تی
11/69
10/78
6/51
6/74
9/17
6/96
7/53
4/96
8/32
5/53
7/03

0/757

Q12

0/64

7/41

0/712

گویه

CR

AVE

0/726

0/558

0/704

0/524

0/792

0/675

0/541
0/550

>CR
AVE

تایید

تایید

تایید
تایید
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ریسکپذیری

قابلیتهای پویا

عملکرد صادراتی

Q13

0/52

6/42

Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

0/69
0/41
0/46
0/67
0/74
0/72
0/54
0/51
0/73
0/53

7/58
5/70
5/47
8/63
9/72
8/38
7/41
6/08
7/58
6/46

تایید

0/703

0/824

0/770

0/512

تایید

0/540

تایید

0/611

تایید

همانگونه که مشاهده میشود بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر
پنهان) ،با متغیرهای قابلمشاهده آن (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از  0/3بدست آمده است .بنابراین ساختار
عاملی پرسشنامه قابل تائید است؛ همچنین مقدار آماره تی شاخصهای سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان
 95%مقداری بزرگتر از  1/96میباشد و مورد تایید است .پایایی درونی و ترکیبی تمامی متغیرها نیز باالتر از  0/7و در حد
مطلوب است .همچنین تمامی متغیرها داراي میانگین واریانس استخراجی باالي  0/5میباشند .بنابراین درستی نتایج
روایی همگرا تایید میشود .در تمامی متغیرهاي پنهان هم  CR>AVEبوده است ،و با توجه به این که که سه مقدار
 0/33 ، 0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفته میشوند؛ ضریب
تعیین براي متغیر وابسته عملکرد صادراتی طبق محاسبات  0/517بهدست آمده است .هر چه این مقدار براي
سازههاي درونزاي یك مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .در ادامه پژوهش برای بیان مقبولیت مدل از
شاخصهای برازش هنجار شده بنتلر -بونت ،برازش نسبی ،برازش افزایشی ،توکر -لویس ،شاخصهای تطبیقی و مجذور کامل
استفاده شده است.
جدول شماره  -6شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق
نوع شاخص
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
GFI
RMSEA
CMIN/DF

معادل فارسی

شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش توکر-لویس
شاخص برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
نسبت کای دو به درجه آزادی

میزان

برازش

استاندارد

مدل

>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
<0/1
<3

0/96
0/96
0/97
0/97
0/95
0/97
0/038
1/815

نتیجه

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای برازش تطبیقی مدل تدوین شده باالی  0/9هستند و این
نشاندهنده مورد قبول بودن مدل است .شاخص  RMSEAنیز کمتر از  0/1و برابر  0/038میباشد که مناسب است .بنابراین،
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درکل با توجه به کلیه شاخصها مدل کلی از برازش مناسبی برخوردار میباشد .از آنجا که شاخص ریشه میانگین مجذورات
تقریب ( )RMSEAبرابر  0/025مدل از برازندگی خوبی برخوردار است .همچنین سایر شاخصهای نیکوئی برازش نیز در بازه
مورد قبول قرار گرفتهاند که در جدول شماره  7آمده است.
جدول -7شاخصهای نیکوئی برازش
شاخص برازندگی

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

<0. 1
0. 079

<0. 1
0.025

>0. 9
0. 96

>0. 9
0. 95

>0. 9
0. 93

>0. 9
0. 91

0- 1
0. 85

 -2-5تحلیل متغیر میانجی :برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی ،از آماره  VAFاستفاده شد که
مقداری بین  0و  1را اختیار می کند و هر چه این مقدار به  1نزدیک تر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .در
واقع این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم بر اثر کل را میسنجد ،این مقدار در این پژوهش طبق محاسبات  0/645میباشد و
بدینمعنی است که بیش از نیمی از اثر منابع نامشهود بر عملکرد صادراتی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی قابلیتهای
پویا تبیین میشود و این فرضیه تایید میگردد .همچنین جهت بررسی معناداری میانجیگری از آزمون سوبل استفاده میشود که
نتایج به دست آمده به شرح زیر استا
جدول شماره  _8نتایج حاصل از میزان معناداری متغیر میانجی قابلیتهای پویا
ta

tb

zvalue

8.11

7.04

5.32

 taآماره تی رابطه میان متغیر مستقل و میانجی tb ،آماره تی رابطه میان متغیر میانجی و وابسته میباشد اگر مقدار آماره
آزمون بدست آمده از مقدار  1.96بیشتر باشد ،نشاندهنده این است که تاثیر میانجی در این رابطه معنیدار است که در این
فرضیه  5.32بدست آمده است؛ بنابراین این فرضیه تایید میگردد .همچنین اثر مستقیم جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر
عملکرد صادراتی برابر  0/41میباشد و اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی قابلیتهای پویا برابر با  0.616میباشد که
بدین معنی است که بیش از نیمی از اثر جهت گیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی از طریق غیر مستقیم توسط متغیر
میانجی قابلیتهای پویا تبیین می شود و این فرضیه نیز تایید می گردد .همچنین جهت بررسی معناداری میانجیگری با استفاده
از آزمون سوبل استفاده میشودا
جدول شماره  _9نتایج حاصل از میزان معناداری متغیر میانجی قابلیتهای پویا
ta

tb

Zvalue

9.56

7.04

5.67

اگر مقدار آماره آزمون بدست آمده از مقدار  1.96بیشتر باشد نشاندهنده این است که تاثیر میانجی در این رابطه معنیدار است که در
این فرضیه  5.67بدست آمده است و بنابراین این فرضیه نیز تایید میگردد.
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 -3-5آزمون فرضیهها :مدل معادالت ساختاری نهایی برای سنجش رابطه  4عدد از سازههای اصلی تحقیق (منابع نامشهود،
جهت گیری کارآفرینی بینالمللی ،قابلیتهای پویا و عملکرد صادراتی) استفاده شده است .مدل نهایی در مدل شماره  1ارائه شده
است .این مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار لیزرل ترسیم شده است.

شکل -2نتایج تائید مدل نهایی ارتباط بین سازه های اصلی تحقیق

شکل-3آماره  t-valueنتایج تائید مدل نهایی ارتباط بین سازه های اصلی تحقیق
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جدول  _10آزمون فرضیات پژوهش
ردیف

فرضیه

وضعیت

فرضیه
اصلی
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3

منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی -قابلیتهای پویا  -عملکرد صادراتی

تایید

منابع نامشهود  -عملکرد صادراتی
منابع نامشهود  -قابلیتهای پویا
قابلیتهای پویا  -عملکرد صادراتی

تایید
تایید
تایید

فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه 7

جهتگیری کارآفرینی بینالمللی  -عملکرد صادراتی
منابع غیرمالی بر قابلیتهای پویا
منابع اطالعاتی بر قابلیتهای پویا
منابع ارتباطی بر قابلیتهای پویا

تایید
تایید
تایید
تایید

 -6بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش
میانجی قابلیتهای پویا تاثیر مثبت و معناداری دارد و این نتایج با تحقیق (مونتیرو و همکاران )2019 ، 1که بهعنوان تحقیق
مرجع این پژوهش در نظر گرفته شده بود ،کامال همسو میباشد و قابلیتهای پویا که شامل نقش واسطهای مهمی در رابطه
میان منابع نامشهود و جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی دارد و با بهبود وضعیت قابلیتهای پویا ،ارتباط میان
این مولفهها بهبود مییابد .پیشنهاد میشود ،به مشوقهای غیرنقدی در حمایت از صادرات توجه شود .حمایتهایی نظیر کمک به
شرکت در نمایشگاههای خارجی ،برقراری خطوط منظم ریلی ،دریایی و پروازی ،کمک به تبلیغات و بازاریابی در کشورهای هدف
و همچنین کمک به دریافت ضمانتنامه و بیمهنامههای صادراتی به مراتب اثرگذارتر از پرداخت مشوق نقدی صادراتی هستند؛
چراکه احتمال انحراف در منابع آن کمتر است و منافع آن به طور مستقیم به صادرکنندگان محصوالت ایرانی میرسد.
از طرفی مشخص شد منابع نامشهود بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر
مثبت و معناداری دارد و این نتیجه با تحقیقات اکبری و همکاران ( ،)1398یوسفی و همکاران ( )1396و( اوزکان )2017 ،2همسو
میباشد و می توان گفت که اگر کارکنان شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند و همچنین
شرکت د سترسی مناسبی به اطالعات بازار صادرات داشته باشد و همچنین شرکت دسترسی مناسبی به قدرت روابط مشتری
موجود در بازار صادراتی داشته باشد ،منجر به بهبود عملکرد صادراتی می شود .پیشنهاد بعدی استفاده بهینه از منابع صندوق
توسعه ملی میباشد .بخش عمده منابع در نظر گرفته شده در بستههای حمایت از توسعه صادرات ،از محل صندوق توسعه ملی
است .در عین حال نحوه هزینه کرد این منابع ،به نحوی است که صرف مواردی همچون اعطای مشوقهای صادراتی و کاهش
نرخ بهره وامهای پرداختی میشود .در حالیکه الزم است منابع بهگونهای مورد استفاده قرار بگیرند که نخست ،در گذر زمان
مستهلک نشوند و هر سال بر این منابع افزوده شود؛ دوم ،تا حد ممکن از آنها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم
بانکی استفاده شود .به این ترتیب در مجموع منابع بیشتری برای طرحهای حمایت از صادرات تجهیز خواهد شد .در خصوص
تاثیر مثبت و معنادار منابع نامشهود بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی نتایج حاصل با
تحقیقات (کوملو )2014 ،3و (مونتیرو و همکاران )2019 ، 4همسو میباشد .در واقع با تایید این فرضیه ،میتوان گفت که اگر
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کارکنان شرکت این قابلیت را داشته باشند که اطالعات ،ایدهها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب کنند و
شرکت دسترسی مناسبی به دانش مشتری در بازار صادرات داشته باشد و همچنین شرکت دسترسی مناسبی به اطالعات مربوط
به مدت زمان روابط با توزیعکنندگان فعلی در بازار داشته باشند ،منجر به بهبود قابلیتهای پویا میشود .بنابراین پیشنهاد بعدی
استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی میباشد .بخش عمده منابع در نظر گرفته شده در بستههای حمایت از توسعه صادرات،
از محل صندوق توسعه ملی است .در عین حال نحوه هزینهکرد این منابع بهنحوی است که صرف مواردی همچون اعطای
مشوقهای صادراتی و کاهش نرخ بهره وامهای پرداختی میشود .در حالیکه الزم است منابع بهگونهای مورد استفاده قرار بگیرند
که نخست ،در گذر زمان مستهلک نشوند و هر سال بر این منابع افزوده شود؛ دوم ،تا حد ممکن از آنها برای اهرم کردن دیگر
منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود .به این ترتیب در مجموع منابع بیشتری برای طرحهای حمایت از صادرات تجهیز
خواهد شد .از طرفی قابلیتهای پویا بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و
معناداری دارد و این نتیجه با تحقیقات (مونتیرو و همکاران )2019 ، 1همسو میباشد و اطالعرسانى در مورد قابلیتهای پویا و
برنامههاى توسعه صادرات ،از مواردى است که غفلت از آن به منزله اتالف سرمایهگذارىهاى دولت در این زمینه است .آشنا
نمودن بنگاهها با برنامههاى تشویقى و حمایتى دولت و تشویق بنگاهها به استفاده از برنامههاى توسعه صادرات در ارتقاى عملکرد
صادراتى کشور بسیار مهم و موثر است .تقویت ارتباط بنگاهها با دولت و ایجاد ابزارهاى ارتباطى بیشتر و موثرتر و معرفى برنامهها
مىتواند نقش اساسى در تاثیرگذارى برنامههاى موجود بر عملکرد صادراتى داشته باشد .یکی از راههاى پیشنهادى مىتواند ارتباط
با مراکز دانشگاهى و علمى به منظور ارتقاى شناخت جامعه از برنامههاى حمایتى دولت باشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادهها نشان داد جهتگیری کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
تاثیر مثبت و معناداری دارد و نتایج حاصل با تحقیقات کاله کج و درزیان عزیزی ( ،)1392صوف باف و لطفی ( )1397و درودی و
جعفرلی ( )1397همسو میباشد و میتوان گفت که اگر شرکت خطوط تولیدی جدیدی از محصوالت یا خدمات را راهاندازی کند
و تغییرات شرکت در خطوط تولیدی محصول یا خدمات کامالً چشمگیر باشد و همچنین مدیران ارشد شرکت برای پروژههای
پرخطر (با احتمال بازده بسیار باال) از قدرت ریسک باالیی برخوردار باشند ،منجر به بهبود عملکرد صادراتی میشود .پس پیشنهاد
میگردد شرکتهای صادراتی با بکارگیری دانش کارآفرینی و تالش بیشتر برای شناخت فرآیند ایجاد و انتشار اطالعات در بین
بخشهای وظیفهای سازمان ،میزان شناخت خود را از محیط بازار خارجی ،عملیات بازرگانی و بطور کلی روابط با مشتریان خارجی
افزایش دهند و در برابر افزایش این شناختها ،واکنشهای الزم را انجام دهند .همچنین توسعه محصوالت نوآورانه یکی از
روشهای مدیریت صادرات آینده سازمان به جای واکنش در برابر فشار بازار یا محیطهای تجاری است .از این رو پیشنهاد
میگردد با نوآوری در تولید محصوالت جدید و خالقانه ،توانایی سازمان را برای بهبود موقعیت در بازارهای بهکار رفته با
بهکارگیری روشهای جدید باال برده و همچنین فرصتهایی را برای تقویت محیط تجاری در یک محیط مطلوب ارائه نمایند .در
ادامه نیز مشخص شد که منابع غیرمالی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت
و معناداری دارد و نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات اکبری و همکاران ( )1398و (مونتیرو و همکاران )2019 ، 2همسو
میباشد و می توان گفت که اگر کارکنان شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند و همچنین
کارکنان بتوانند اطالعات ،ایدهها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب کنند و شرکت بیشتر از هر شرکتی در
صنعت در ایجاد خدمات ارزش افزوده تالش و کوشش کرده باشد ،منجر به بهبود قابلیتهای پویا در شرکت میشود.
پس پیشنهاد میشود ،مدیران ارشد سازمانها جهت ارتقاء منابع غیرمالی و سطح پژوهش در زمینه سرمایهگذاریهای جدید در
سازمان ها تدابیری را اتخاذ نموده و کارکنان را به پژوهش و گفتگو تشویق نمایند ،از جمله اقدامات و برنامههایی که میتوان از
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طریق آن موجبات ارتقاء سطح پژوهش در سازمان فراهم ساخت ،عبارتند ازا موجود بودن امکاناتی مانند کتابخانه ،آرشیو مجالت
تخصصی و  ،...به عنوان ابزارهای سیستم اطالعرسانی و ترغیب کارکنان به کارهای پژوهشی ،برگزاری همایشهای مشترك،
دعوت از پژوهشگران و اساتید  ،برگزاری سخنرانیها و قرار دادن نتایج عملکرد این موسسات پژوهشی در اختیار کارکنان.
همچنین مشخص شد منابع اطالعاتی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و
معناداری دارد و این نتیجه با تحقیق یوسفی و همکاران ( )1396همسو میباشد و میتوان گفت که اگر شرکت دسترسی مناسبی
به اطالعات بازار صادرات و دانش مشتری در بازار صادرات و همچنین دانش رقبا در بازار صادراتی داشته باشد ،منجر به بهبود
قابلیتهای پویا در شرکت میشود .بنابراین ،پیشنهاد میشود تمهیداتی در نظر گرفته شود تا شرکت جهت ارتقا منابع اطالعاتی
بتواند از ابزارهای بازاریابی (طراحی محصول ،قیمت گذاری ،تبلیغات) برای تفکیک محصوالت استفاده کند و همچنین روشهای
جدید قیمتگذاری را برای صادرات کاالها و خدمات راهاندازی کند و از کانالهای فروش جدید در خارج از کشور استفاده نماید.
همچنین ،پیشنهاد میشود در شرکت ،از ترکیبی از فنآوریهای داخلی و خارجی (از جمله فنآوریهای توسعهیافته توسط
شرکای تجاری) جهت ارتقاء منابع اطالعاتی استفاده شود و شرکت جریان مداوم منابع اطالعاتی برای معرفی محصوالت جدید
در بازار را حفظ کند .در نهایت نیز مشخص شد منابع ارتباطی بر قابلیتهای پویا در شرکتهای صادرکننده فرآوردههای نفتی و
پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد که با تحقیق (مونتیرو و همکاران ،)2019 ، 1همسو میباشد و اگر شرکت دسترسی مناسبی
به قدرت روابط مشتری موجود در بازار صادراتی و اطالعات مربوط به مدت زمان روابط با توزیع کنندگان فعلی در بازار داشته
باشد و همچنین شرکت دارای روابط نزدیک و مناسبی با مشتریان موجود باشد ،منجر به بهبود قابلیتهای پویا در شرکت میشود
به همین علت پیشنهاد میگردد مسؤوالن شرکتهای صادراتی همواره پیشرفت تکنولوژی در صنعت را مورد بررسی قرار دهند و
از تکنولوژیهای بهروز جهت تسهیل نوآوری در تولید محصوالت بهره بگیرند .بدین منظور میتوانند از تیمهای تخصصی
تحقیقات بازار استفاده نمایند؛ همچنین با برنامهریزی دقیقتر ،خطوط تولید و زنجیره تامین به گونهای طراحی و مورد استفاده قرار
گیرد که سازمان بتواند انعطافپذیری مناسبی برای تولید محصوالتی با ویژگیهای جدیدتر داشته باشد.
 -7منابع و مآخذ
 .1اکبری ،غالمرضا؛ فاطمه رحمتی و سمیه محمدی فرزامی .)1398( ،بررسی تأثیر منابع نامشهود و استراتژیهای رقابتی بر عملکرد
صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط (موردمطالعها شرکتهای صنایع غذایی فعال در حوزه صادرات استان کرمانشاه) ،چهارمین
کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و توسعه ،تفلیس -کشور گرجستان ،دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 .2پهلوانی ،م ،دهمرده ،ن و حسینی ،م ( .)1386تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش
همگرایی .فصلنامه بررسیهای اقتصادی ،شماره  .4صص .120-101
 .3حسینی ،ز ( .)1388تعیین میزان تأثیر بازار محوری صادرات بر عملکرد صادرات در شرکتهای تولیدی صادراتی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری ،گروه مدیریت.
 .4حسینی ،ز ( .)1388تعیین میزان تأثیر بازار محوری صادرات بر عملکرد صادرات در شرکتهای تولیدی صادراتی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری ،گروه مدیریت.
 .5درودی ،هما و فریماه جعفرلی .)1397( ،بررسی پیوند منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیتهای پویا
(مطالعه موردیا شرکتهای صادرکنندگان نمونه سال  ،)1397چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت ،اقتصاد
و حسابداری ایران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی.
 .6زحمتکش ،سمیه" ،)1389( .تبیین مدلی جهت ارزیابی عملکرد صادراتی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران".
at.Al
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 بررسی تأثیر کارآفرینی بینالمللی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن متغیر.)1397( ، مهدیه و محمدرضا لطفی، صوف باف.7
 دومین کنفرانس بینالمللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و،)میانجی برنامه صادراتی (موردمطالعها شهرك صنعتی پرند
. دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریها، کرج،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
، تبیین عوامل مؤثر بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان،)1388(  ابوالقاسم، شریفزاده، غالمحسین، عبدالل زاده، ابوالقاسم، عربیون.8
.157-138 ،5  شماره،فصلنامه اقتصاد و تجارب نوین
 بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردیا شرکتهای صادرکننده کاالی استان.)1393( ، زلیخا، فیضی.9
.)اردبیل
 بررسی تأثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و.)1392( ، کبری و عبدالهادی درزیان عزیزی، کالهکج.10
. دانشگاه پیام نور، قم، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت،متوسط
 بررسی تأثیر منابع نامشهود و مزیت.)1396( ، مرتضی؛ حبیبالل دانایی؛ یزدان شیرمحمدی و نازنین نوذری آدرانی، یوسفی طهارم.11
 دانشگاه، تهران، دومین همایش بینالمللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه،رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط
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