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  چکیده 
و   هـای دولتـی   رو سـازمان  د اقتصادی کشور داشته و از اینصادرات نقش مستقیمی در توسعه و رش

هـای تشـویق صـادرات اقـدام بـه حمایـت از        غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامـه 
یـا   هـا  شـرکت بهبود عملکرد صادراتی  ها برنامههدف این . کنند می ها شرکتی صادراتی ها فعالیت
هـای   منظور بررسی تأثیر این برنامه به. ی صادراتی استها فعالیته برای شروع و ادامها  آن تحریک

ی در محدوده صنعت برق ایران پیمایشی و علّپژوهش یک  ها شرکتحمایتی بر عملکرد صادراتی 
هـای میـدانی از    به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده. انجام شده است

صنعت برق و عضو سندیکای صـنعت بـرق ایـران بـا اسـتفاده از       أمینتشرکت فعال در زنجیره  260
هـای   دهـد کـه آگـاهی و اسـتفاده از برنامـه      نشـان مـی   ها دادهنتایج تحلیل این . پرسشنامه شده است

غیرمسـقیم و از   طور بهمستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما  طور بهتشویق صادرات در ایران 
. دار دارد ابر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنـ  ها شرکتستراتژی صادراتی طریق تأثیرگذاری بر ا

 ارایـه های تشویق صادرات  ی برای افزایش اثربخشی برنامهیاهها و پیشنهاد اساس این نتایج توصیه بر
  .گذاران این حوزه قرار گیرد توان مورد استفاده سیاست شده است که می

یق صادرات، عملکرد صادراتی، اسـتراتژی صـادرات، موانـع صـادارت،     های تشو برنامه :های کلیدی واژه
  های صادرات انگیزاننده
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  مقدمه

تحلیـل وضـعیت چهـل و    . کنـد  صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی مـی 
عملکـرد اقتصـادی    ،دتوسط بانک جهـانی نشـان دا   1985تا  1963های  یک کشور بین سال

گرا بوده  ر از اقتصادهای درونها بهتر و برت در همه جنبه گرا تقریباً کشورهای با اقتصاد برون
ایجـاد   هـا  شـرکت هـای رشـد و توسـعه بـرای      در سطح بنگاه، صـادرات فرصـت  ] 41[است 
تواند به سـطح بـاالتری    با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت می. کند می
های سود بـاالتر   این امر باعث کاهش بهای تمام شده واحد و دستیابی به نرخ. تولید برسداز 
عالوه  هب. کند ایجاد می ها شرکتهای ایجاد تنوع در بازار را برای  صادرات فرصت. شود می

هـای رشـد متفـاوت در بازارهـای متفـاوت را داده و       بـرداری از نـرخ   به شرکت اجازه بهـره 
صـادرات فرصـت یـادگیری بـه     . دهـد  یک بازار خـاص را کـاهش مـی    وابستگی شرکت به

شـود شـرکت توانـایی بقـا در      واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث مـی 
  ]. 13[دست آورد به کم های غیرآشنا و غریبه را کم محیط

ی صـادراتی  هـا  فعالیـت اقـدام بـه حمایـت از     معمـوالً هـا   دولـت  ،دلیـل اهمیـت صـادرات    به
/ ترفیـع  هـای   کننـد کـه بـه برنامـه     های حمایتی می ها و برنامه کارگیری مشوق هبا ب ها رکتش

ی فعـال  ها شرکتها کمک به  هدف این خدمات و تالش. معروف هستند 1صادرات تشویق
یـک  . است) صادرات(المللی  ی بینها فعالیتادامه  یا در یک قلمرو اقتصادی برای شروع و

برخـی   ،کننـد  اطالعات تجاری و صادراتی فـراهم مـی   ها شرکتبرای ها  گروه از این برنامه
بخش مهمی  شوند و می ارایهبرای صادرات  ها شرکتانگیزه با هدف ایجاد یا افزایش دیگر 

مالی صادرات، بیمه صـادرات، آمـوزش    تأمینمانند (های مالی و عملیاتی  نیز شامل حمایت
هـای تجـاری خـارجی، ایجـاد      ی ماموریـت حمل و نقل صادرات، بازاریابی صادرات، اجرا

  ]. 16[شود می) روابط تجاری با تجار خارجی
. شـود  هـای تشـویق صـادرات مـی     در کشور ایران نیز سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف برنامه

درضمن چارچوب نهادی مشخصی نیز در کشور بـرای حمایـت از صـادرات شـکل گرفتـه      
هـای بازرگـانی، صـندوق     لعـات و پـژوهش  سسـه مطا ؤاست که سـازمان توسـعه تجـارت، م   

المللـی در ایــن   هـای بــین  ضـمانت صـادرات، بانــک توسـعه صـادرات و شــرکت نمایشـگاه     
که راهبرد تشویق صـادرات  چند دهه است که  این بابا این وجود،  .گیرند چارچوب قرار می
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کـار  عنوان یکی از راهبردهای اصلی در راستای سیاست کالن رشد اقتصـادی در دسـتور    هب

نیز در ایـن راسـتا انجـام شـده      های متعددی ها و فعالیت ایرانی قرار داشته و برنامه های دولت
هـای بـاالی    برخـورداری از پتانسـیل   بـاوجود دهد که کشور ایران  ها نشان می بررسی است،

المللـی را در اختیـار دارد و اگرچـه از زمـان تـدوین       صادراتی، سهم کمی از بازارهای بـین 
اما هنوز فاصله زیادی  ،وم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خود گرفته استبرنامه س

ترکیب کاالهای صادراتی کشور نیز نیازمند اصـالح   عالوه به. با شرایط مطلوب وجود دارد
یافته و کشورهای همتراز بـه میـزان    صادرات ایران نسبت به کشورهای توسعه. و بهبود است

البته بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان صـنایع مختلـف تولیـدی و        . تر است ملی پایینأت قابل
بنـابراین  . ای مورد نیاز برای موفقیـت در صـادرات را دارنـد    های پایه خدماتی کشور قابلیت

فـوق   سـؤال کلیدی قابل طرح است که چرا حجم صادرات کشور پـایین اسـت؟    سؤالاین 
از . تلزم بررسـی عوامـل مختلفـی اسـت    ی پیچیده و چند بعدی است که پاسخ به آن مسسؤال

گذار بـر عملکـرد صـادراتی کشـور، ممکـن اسـت یکـی از عوامـل         تأثیربین تمامی عوامل 
قابـل طـرح اسـت کـه میـزان و نحـوه        سـؤال بنابراین این . های تشویق صادرات باشند برنامه
ی ایرانـی چقـدر   هـا  شـرکت های تشویق صادرات بر عملکـرد صـادراتی    گذاری برنامهتأثیر

گـذاری  تأثیریزان و چگـونگی  که با هدف بررسی م پژوهشمقاله نتیجه یک این  در است؟
در صنعت برق انجام شده های ایرانی  های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی بنگاه برنامه

هایی هسـتند کـه    منظور از بنگاهای صنعت برق در این مقاله شرکت. شده است ارایهاست، 
ی تولیـد  هـا  شـرکت . نمایند عت اقدام به تولید کاالها و خدمات میاین صن تأمیندر زنجیره 

دهنـده   ارایـه ی هـا  شـرکت کننده سیم و کابل، المپ، مقره، انواع سـوییچ، انـواع کلیـدها و    
 ایـن . هسـتند  هـا  شرکتهایی از این  نمونه... خدمات فنی و مهندسی در حوزه این صنعت و 
 هـا  و حمایـت  ها های اثرگذاری این مشوق نیزمکار با هدف دستیابی به شناخت نسبت به مکا

دسـتیابی بـه ایـن شـناخت بـه      . شـده اسـت  ی ایرانـی انجـام   هـا  شرکتبر عملکرد صادراتی 
کنـد تـا در انتخـاب     الملل کشـور کمـک مـی    گذاران حوزه صادرات و تجارت بین سیاست

ی را بـه  تـر عمـل کـرده و منـابع محـدود عمـوم       های تشویق صادرات هوشمندانه انواع برنامه
 هـا  شرکتکه اثرگذاری بیشتری بر عملکرد صادراتی  تخصیص دهند ای حمایتی های برنامه

  . داشته باشند



 1389 پاییز، 5، شماره 2زرگانی، دوره مدیریت با    24

 
  نظری ی نهیپیش

المللـی اسـت    گذاری تجارت بین مشی سیاست ترفیع صادرات یک رویکرد برونگرا در خط
ایر که هدف آن کمک به توسعه و رفاه جامعه از طریق کمک بـه افـزایش صـادرات بـه سـ     

هـای تشـویق یـا ترفیـع      ها در چارچوب این سیاست انواع برنامـه  دولت اغلب.کشورها است
بـه نظـر سـینگر    . گیرند کار می هبه سمت صادرات ب ها شرکتصادرات را با هدف تحریک 

 ییها گروه اول برنامه. شوند کنند به دو گروه تقسیم می ها از نظر نقشی که ایفا می این برنامه
کننـد و گـروه دوم فرصـت یـادگیری عملـی       اطالعات فراهم می ها شرکتی هستند که برا

هـای   کومکـو، هارکـار و کومکـو برنامـه    ]. 38[سـازند  فراهم می ها شرکتصادرات را برای 
هـای   های مالیاتی، وام شامل معافیت(های تشویق مالی  تشویق صادرات را به سه گروه برنامه

هــای  ، برنامــه)وارد شــده و بیمــه صــادرات صــادراتی، مجــوز جانشــین کــردن مــواد اولیــه 
ترفیع بازاریابی در کشورهای هدف، کمک وارداتی به صادر کننـدگان و  (های فنی  کمک
) اصالح بروکراسی و جوایز صـادراتی (ها  و سایر مشوق) های حمل و نقل صادراتی حمایت
  ].24[اند بندی کرده دسته

دهـد   توسط کوتابه و زینکوتا نشان مـی  های تشویق صادرات بررسی شواهد اثربخشی برنامه
دالیلـی منطقـی و    هـا  پـژوهش ها،  های دولتی از اثربخشی این برنامه دفاع سازمان باوجودکه 

ها  آن اطالعات قابل توجهی در مورد محدود بودن و نامشخص بودن و مبهم بودن اثربخشی
ملکرد صادراتی رابطـه  های صادراتی و ع بین مشوق ها پژوهشبرخی از ]. 23[ دهند می ارایه

ها در تحقـق   این مشوق ،اند ا نیز نشان دادهه هاما برخی از مطالع]. 21[ اند مثبت گزارش کرده
های  اند که مشوق نیز نشان داده ها پژوهشبرخی از . ]37][11][8[اند  اهداف شکست خورده

ر نشـان  تـ  جدیـد  هـای  پـژوهش ]. 4[انـد  معکوس بر عملکرد صـادراتی داشـته   تأثیرصادراتی 
مستقیم بر عملکرد صادراتی شرکت، طـی   تأثیرجای  ههای تشویق صادرات ب برنامه ،دهد می

، عـالوه  بـه ]. 39][36[گـذارد  مـی  تـأثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی  طور بهو  فرآیندیک 
زینکوتـا  . کلیدی است سؤالیک  هنوزها بر عملکرد صادراتی  گذاری این برنامه تأثیرنحوه 

 طـور  بـه هـای تشـویق صـادرات فقـط      برنامـه  دهـد کـه   شرح میی فرآیندمدل یک در ] 13[
ها ابزارهایی برای افزایش منابع،  این برنامه. گذارند  می تأثیرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی 

سـرینگاهوس و روسـن نیـز اشـاره     . های سازمانی و مدیریتی هستند ها و توانمندی شایستگی
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را بهبـود داده و   هـا  شـرکت هـای صـادراتی    یق صـادرات قابلیـت  های تشو کنند که برنامه می
  ].35[دهند در بازارهای خارجی را بهبود می ها شرکتدرنهایت شانس موفقیت 

های تشویق صادرات با عملکرد صادراتی مستلزم بررسـی عوامـل تعیـین     درک رابطه برنامه
گـذار بـر عملکـرد    تأثیرمل عوا آبی و اسالتر. گذار بر عملکرد صادراتی است تأثیرکننده و 

بنـدی   صادراتی را به عوامل مربوط به محیط بیرونی و عوامل مربوط به محیط درونی بخـش 
 یعنـی سه گروه از متغیرهای درونـی   تأثیردر مدل این دو، عملکرد صادرات تحت . کنند می

، )ماننـد انـدازه شـرکت و طـرز تلقـی مـدیریت نسـبت بـه صـادرات         (شرکت های  همشخص
ماننـد  (المللی  و استراتژی بازاریابی بین) مانند دانش بازاریابی و فناوری(های شرکت  قابلیت

، عـالوه  بـه . اسـت ) بازارهای هدف، روش ورود و تطبیق آمیخته بازاریابی با بازارهای هدف
متغیرهای بیرونی  تأثیرکنند که عملکرد صادراتی شرکت تحت  کید میأت پژوهشگردو این 

عوامـل   ،تجربـی  پـژوهش سی و شش دو، کتسیکیاس و سمعیی با بررسی لئونی]. 3[ نیز است
این عوامل عبارتند ]. 28[اند بندی کرده بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دسته مؤثر
های مربوط بـه   شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصه(عوامل مدیریتی : از

ها، عملیات،  عناصر مرتبط با مشخصه(ازمانی ، عوامل س)ی صادراتیها شرکتگیران  تصمیم
ــابع و اهــداف ســازمان  ــاتی و کــالن   (، عوامــل محیطــی )من ــایی کــه محــیط عملی فاکتوره

شناسـایی و  ( گیـری بازارهـای صـادراتی    ، هدف)دهند ی صادر کننده را شکل میها شرکت
صول، قیمـت،  استراتژی مح(متغیرهای آمیخته بازاریابی ). المللی انتخاب بازارهای هدف بین

جدیدتر ویلکسون و برودرز با بررسی تجارب و عملکـرد   پژوهشدر یک ). توزیع و ترفیع
اسـتفاده از خـدمات ترفیـع صـادرات بـا       تـأثیر ی کوچـک و متوسـط،   هـا  شـرکت صادراتی 

بـه  ]. 39[انـد  دهکـر متغیرهای موانع صادرات، منابع انسـانی و عملکـرد صـادراتی را بررسـی     
های آموزشی، عملیاتی و تشویقی خود  گذاران باید حمایت ، سیاستپژوهشگراناعتقاد این 

ی کوچـک و متوسـط در غلبـه بـر موانـع صـادرات       ها شرکترا به سمتی سوق دهند که به 
، هـا  فعالیـت ها وابسته بـه   کنند که مفید بودن این برنامه اشاره میها  آن درضمن. کمک کنند

. هـا اسـت   گیـری از مزایـای ایـن برنامـه     ی بهـره بـرا  هـا  شـرکت ها و یا تمایل استفاده  توانایی
هـای دولتـی مشـوق     خود نشان دادند که سیاسـت پژوهش الدوها و یونس علی نیز در  شمس
کسب دانش و ایجـاد  برای  ها شرکتاز طریق کمک به  وغیرمستقیم  طور بهالمللی شدن  بین

ایـن دو اسـتفاده از    مـدل  بـر اسـاس  ]. 36[دارند تأثیربر عملکرد صادرات تعهد در مدیران ـ  
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دهد، طرز تلقی  های تشویق صادرات دانش و اطالعات عملی صادرات را افزایش می برنامه

کند و تعهد به صادرات را نیز ارتقا  و ادراک مدیران از را محیط بازار صادراتی تحریک می
 رتـأثی غیرمستقیم بر اسـترتژی صـادرات و عملکـرد صـادرات      طور بهدهد و از این طریق  می
یـد  أیهای ترفیع صـادرات را ت  نتیجه این مطالعه رابطه مستقیم بین استفاده از برنامه. گذارد می

هـای تشـویق    اسـتفاده از برنامـه   نیـز مشـاهده کردنـد کـه    گنتـورک و کوتابـه   . نکرده اسـت 
 تــأثیر(گــذارد  مــی تــأثیرصــادرات بــر رابطــه درگیــری در صــادرات بــا عملکــرد صــادرات 

تجربی خود به این نتیجه  های پژوهشدر  پژوهشگراین دو ) صادرات غیرمستقیم بر عملکرد
ی تـأثیر های تشویق صادرات بر کـارایی و اثربخشـی صـادرات     رسیدند که استفاده از برنامه

]. 17[گـذارد  مـی  تـأثیر المللـی    اما بر موقعیت رقابتی شـرکت در بازارهـای بـین    است نداشته
از صادرات و عملکرد صادراتی نشـان دادنـد    الگس و مونتگمری در بررسی رابطه حمایت

معنـادار   تـأثیر مستقیم بر بهبود عملکرد صادراتی دارد، اما این  تأثیرکه حمایت از صادرات 
منفـی تطبیـق قیمـت بـا شـرایط بازارهـای خـارجی         تـأثیر دلیل  به مثبت تأثیرزیرا این  ؛نیست

های تشویق صادرات  اده از برنامهمیزان استف ندنشان داد داد فرانسیس و]. 25[شود تعدیل می
دارد و درضــمن موجــب ارتقــا  تــأثیربــر تحقــق اهــداف صــادراتی و اســتراتژی صــادراتی  

  ]. 16[ی کانادایی شده استها شرکتالمللی  های بازاریابی بین قابلیت
هـای تشـویق صـادرات و عملکـرد صـادراتی تئـوری        یک راه برای تحلیل رابطه بین برنامـه 

 هـا  شـرکت سـروکار دارد کـه    مسـئله تئوری رفتاری شرکت بـا ایـن   . تاس 1رفتاری شرکت
دهـی و   شـوند، چگونـه اطالعـات را سـازمان     گیـری مواجـه مـی    تصـمیم  فرآیندزمانی که با 
چـرا   هـا  شـرکت از قبیل  هایی سؤالتوان  در چارچوب این تئوری می]. 14[کنند پردازش می

شوند؟ و چرا بـه اهـداف صـادراتی     می کنند؟ چرا از ادامه آن منصرف اقدام به صادرات می
توان گفت که شروع  در چارچوب تئوری رفتاری می. رسند؟ مطرح و تحلیل کرد خود نمی

های صادراتی است و توقف یا عدم توسـعه آن ناشـی از    و ادامه صادرات ناشی از انگیزاننده
دراتی در هـر  هـای صـا   انگیزاننـده ]. 30[موانع واقعی یا موانـع ادراکـی صـادرات اسـت     تأثیر

تـر از نظـر    مرحله از توسعه صادرات در مراحل اولیـه مـا قبـل صـادرات تـا مراحـل پیشـرفته       
توانــد حضــور داشــته  مــی فرآینــددرگیــری و تعهــد در صــادرات یــا در گــامی مــابین ایــن 

هـای صـادراتی مختلـف را درک کـرده و      ، محـرک هـا  شـرکت اگر مدیران . ]12][6[باشند

                                                 
1. Behavioral Theory of the Firm 
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یک استراتژی پذیرفته و  عنوان بهرد کنند، ممکن است صادرات را را باال برآوها  آن قدرت
 بـر اسـاس  تـوان   های صـادرات را مـی   ها یا انگیزاننده محرک. رفتار صادراتی را شروع کنند

]. 22][9][7[کـرد های بیرونی تقسیم  های درونی و محرک منبع محرک، به دو دسته محرک
هـای   محـرک  مربوطنـد، امـا  خلی شرکت های درونی عواملی هستند که به محیط دا محرک

ماهیـت   بر اسـاس توان  ، میعالوه به. بیرونی ریشه در محیط کشور مادر یا کشور بیگانه دارد
] 26][20[ بنـدی کـرد   دسـته  واکنشی های های فعال و محرک را به محرکها  آن ،ها محرک

ها  از شایستگیهایی هستند که ناشی  محرک 1فعال پیشهای  بندی محرک در این دسته]. 33[
 2این فاکتورهـا، فاکتورهـای کششـی   . هستند ها شرکتفرد  بهها داخلی و منحصر و توانمندی
هایی هستند که موجـب   محرک 4یا فاکتورهای فشار 3های واکنشی محرک. شوند نامیده می

 .شـوند  فشار یا تحریک عوامل محیطـی مـی   برای پاسخ بهشرکت در صادرات  درگیر شدن
کـه   هسـتند هـای بیرونـی و واکنشـی صـادرات      های تشویق صادرات محرک مهبرنا بنابراین،

کـه یـک    زمـانی  .داشته باشـند  تأثیر ها شرکتممکن است بر عملکرد یا استراتژی صادرات 
شـود، گـرایش    گیری برای شروع یا ادامـه صـادرات مواجـه مـی     شرکت با دو راهی تصمیم
انجـام   هـای  پـژوهش ین موضـوع در  ا]. 30[به عدم صادرات است   عمومی به سمت تصمیم

. ]37[]19][18[]5[شده است تأییدشده در آمریکای شمالی آلمان و انگلستان، آلمان و ژاپن 
موانـع صـادراتی   . توان به موانـع صـادراتی نسـبت داد    گرایش به سمت عدم صادرات را می

کوفایی شامل موانع نگرشی، ساختاری یا عملیاتی هستند و موجب پنهان مانـدن یـا عـدم شـ    
]. 30[شـوند  ی صـادراتی مـی  هـا  فعالیـت در شروع یا گسترش و ادامـه   ها شرکتهای  توانایی
المللی شدن از قبل از شروع عملیات صادرات تا   بین فرآینددر هر یک از مراحل  ها شرکت

 اغلـب  اما. شوند مراحل آغازین و درگیری اساسی در صادرات با موانع صادراتی مواجه می
ای کـه در مراحـل    گونـه  بـه  .کنـد  المللی شدن تغییر می بین فرآیندانع در طول ماهیت این مو

اولیه بیشتر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صـادرات بـوده و جنبـه ادراکـی دارنـد ولـی بـا        
کنند که جنبه تجربی و واقعـی   بیشتر ماهیت ساختاری و عملیاتی پیدا می فرآیندپیشرفت در 

در . ]8[ بنـدی کـرده اسـت    دسـته هـا   آن اساس ریشـه  اتی را برکاوسگیل موانع صادر. دارند

                                                 
1. Proactive 
2. Pull Factors 
3. Reactive 
4. Push Factors 



 1389 پاییز، 5، شماره 2زرگانی، دوره مدیریت با    28

 
بندی وی این موانع ممکن است ریشه در محیط داخلـی شـرکت داشـته یـا مربـوط بـه        دسته

بـه موانـع انگیزشـی،     را سرینگهاوس و روسن موانع صادرات. محیط خارجی شرکت باشند
لئونیـدو بـا ترکیـب    . ]35[اند  ردهکبندی  موانع عملیاتی، موانع اطالعاتی و موانع دانشی دسته

ه داد ارایـه شناسـی از موانـع صـادراتی     دو شاخص ریشه یا منبع مانع و محل مـانع یـک نـوع   
بندی موانع صادراتی درونی شرکت و مربوط به کشور مـادر، موانـع    در این دسته]. 27[است

یرونی مربـوط  درونی و مربوط به کشور هدف، موانع بیرونی مربوط به کشور مادر و موانع ب
هـای تشـویق صـادرات ابزارهـایی      برنامه. به کشور هدف چهار گروه موانع صادرات هستند

شده درنتیجه بـر اسـتراتژی    ها شرکتهستند که ممکن است موجب کاهش موانع صادراتی 
  . مثبت داشته باشند تأثیرو عملکرد صادراتی 

  پژوهشهای  مدل مفهومی و فرضیه
های تشـویق صـادرات بـر     برای بررسی نحوه اثرگذاری برنامه )1 نمودار ( مدل مفهومی زیر

 در مـدل عملکرد صادراتی متغیـر وابسـته   . قرار گرفته است مورد استفادهعملکرد صادراتی 
، فـروش  یسود صادرات توان از معیارهای کمی مانند فروش و برای سنجش آن می که است

بسـیاری از  کـه   ایـن دلیـل   بـه  .ه کـرد مشابه اسـتفاد  کمی های سنجهو صادراتی به کل فروش 
بـرای   ،ممانعـت مـی  اطالعات دقیـق در مـورد عملکـرد کمـی صـادرات       ارایهاز  ها شرکت

 میـزان از معیارهای کیفی میزان رضایت از عملکـرد صـادراتی و    یسنجش عملکرد صادرات
 جیمیـان  یـک متغیـر  های صادراتی  انگیزاننده. است  شدهتحقق اهداف صادراتی نیز استفاده 

را بـه سـمت شـروع یـا ادامـه       هـا  شـرکت هایی هسـتند کـه    محرکها  آن از منظور که است
هـا ممکـن از ناشـی از اهـداف و منـابع       این محرک. کنند ی صادراتی تحریک میها فعالیت

درون سازمانی مانند اهداف بازاریابی، مزیت در بازاریابی، استفاده از ظرفیت خالی، مزیـت  
هـای محـیط بیرونـی ماننـد      و یا ناشی از فشار یـا کشـش محـرک    هادر تولید یا طراحی کاال

دومـین متغیـر میـانجی،    . باشـند  های دولتی، فشار رقابتی، جذابیت بازارهـای خـارجی   مشوق
اسـت کـه شـروع یـا ادامـه فعالیـت صـادراتی         فاکتورهـایی و شـامل  اسـت  موانع صـادراتی  

کن است مربوط به اهـداف، منـابع   این موانع مم. کنند را مختل کرده یا مشکل می ها شرکت
. های درونی شرکت بود یا ناشی از شـرایط کشـور مـادر یـا کشـور هـدف باشـند        یا مهارت

استراتژی صـادراتی، روشـی اسـت کـه     . متغیر میانجی مدل است ناستراتژی صادراتی سومی
اسـتراتژی صـادرات   . کنـد  ی صادراتی را هدایت و اجـرا مـی  ها فعالیتاساس آن  شرکت بر
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ل تعیین بازارهای هدف خارجی، تطبیق عناصر آمیختـه بازاریـابی بـا شـرایط بازارهـای      شام
پـژوهش  متغیـر مسـتقل   . ی صادراتی اسـت ها فعالیتخارجی و تخصیص منابع برای اجرای 

کـه از طـرف    شـود  مـی هـایی   خدمات و حمایت که شامل های تشویق صادرات است برنامه
ی هـا  فعالیـت منظور شروع یا ادامـه   به ها شرکتبه دولت یا نهادهای غیرانتفاعی برای کمک 

میزان اطـالع و میـزان اسـتفاده از چهـارده برنامـه       پژوهشدر این . شوند صادرات عرضه می
شاخصـی بـرای سـنجش    قرار گرفته و با ترکیب امتیـازات،   سؤالمورد  حمایت از صادرات

ه خیلـی کـم شـروع و بـه     ایجاد شده است که از اطالع و استفادهای تشویق صادرات  برنامه
  .شود اطالع و استفاده خیلی زیاد منتهی می

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهشهای  مدل مفهومی و فرضیه: 1 نمودار
  

  .اند شدهخالصه  1 نگارهدر  پژوهش های هفوق، فرضی یاه با توجه به توضیح

  

  

  

 

های  برنامهاز  اطالع و استفاده
 تشویق صادرات

عملکرد صادرات
 شرکت

صادرات استراتژی

های صادراتانگیزاننده

 موانع صادرات

H2 

H7  

H4 H5 

H8

H6 

H3 

H1 

H9 
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  فرضیات تحقیق: 1 نگاره

 ضیهفر  نماد
H1 ها در صنعت برق تأثیر معنادار دارد های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی شرکتاطالع و استفاده از برنامه.  
H2 ها در صنعت برق تأثیر معنادار دارد های تشویق صادرات بر استراتژی صادراتی شرکتاطالع و استفاده از برنامه.  
H3 ها در صنعت برق تأثیر معنادار دارددراتی شرکتها بر عملکرد صااستراتژی صادرات شرکت.  
H4 ها در صنعت برق تأثیر معنادار دارد های تشویق صادرات بر موانع صادراتی شرکتاطالع و استفاده از برنامه.  
H5 ها در صنعت برق تأثیر معنادار داردموانع صادراتی بر استراتژی صادراتی شرکت.  
H6 های صادرات در صنعت برق تأثیر معنادار داردهای تشویق صادرات بر انگیزانندههاطالع و استفاده از برنام.  
H7 ها در صنعت برق تأثیر معنادار داردانگیزانندهای صادرات بر استراتژی صادرات شرکت. 
H8 ها در صنعت برق تأثیر معنادار داردهای صادرات بر موانع صادراتی شرکتانگیزاننده.  
H9 ها در صنعت برق تأثیر معنادار داردهای صادرات بر عملکرد صادراتی شرکتانگیزاننده. 

  پژوهشروش 

هـا از نـوع    و تحلیـل داده  آوری ای و از نظـر روش جمـع   از نظـر هـدف توسـعه    پژوهشاین 
از پرسشنامه استفاده  پژوهشی میدانی در این ها دادهبرای گردآوری . است یو علّ پیمایشی

مصـاحبه بـا دوازده نفـر از مـدیران     پس از امه با بررسی مبانی نظری و این پرسشن. شده است
هـای دولتـی متـولی     ی فعال در صنعت برق و مدیران و کارشناسـان سـازمان  ها شرکتارشد 

ابـزار   ایـن  برای بررسی کیفیـت . توسعه داده شده است صادراتتشویق و حمایت از توسعه 
مفهـوم  . فتـه اسـت  رگمـورد ارزیـابی قـرار    ) روایی(و اعتبار ) پایایی(دو معیار قابلیت اعتماد 

گیری در شـرایط یکسـان تـا چـه      قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار به این معناست که ابزار اندازه
بـه ثبـات،    یاساسـ طـور   بـه  بـه بیـان دیگـر پایـایی    ] 1[دهـد  دسـت مـی   به اندازه نتایج یکسان

پژوهش در این ]. 2[شود مربوط می پژوهشهای  پذیر بودن یافته بینی هماهنگی، دقت و پیش
نانـالی  . برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه از معیار آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت     

کنـد   را توصـیه مـی   0.7ضریب آلفای کرونباخ بـاالتر از   و توصیفی برای مطالعات اکتشافی
کـه همبسـتگی کمتـری بـا      هایی موضوعباید  ،اگر ضریب آلفای کرونباخ پایین باشد]. 32[

منظور بررسی این معیار بیسـت مـورد پرسشـنامه     به .از مقیاس حذف شونددارند کل مقیاس 
هـای ایـن بیسـت مـورد      داده بر اسـاس های پرسشنامه  و میزان آلفای کرونباخ بخش، تکمیل
خالصـه   2 نگـاره هـای مختلـف پرسشـنامه در     میزان این شاخص در بخش. گیری شد اندازه
  .تشده اس
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  های مختلف پرسشنامه بخش شاخص آلفای کرونباخ در: 2 نگاره

آلفای  سازه مورد سنجش
  توضیح  کرونباخ

  .سازه پایایی الزم را دارد 0.82 های صادرات انگیزاننده
  .سازه پایایی الزم را دارد 0.72 عملکرد صادراتی
  .ا داردسازه پایایی الزم ر 0.81 استراتژی صادرات

  .سازه پایایی الزم را دارد 0.91 موانع صادرات
  .رسیده است 0.7، میزان آلفای کرونباخ به بیش از سؤالبا حذف دو 0.66 نگرش به صادرات
  .سازه پایایی الزم را دارد 0.866 های تشویق صادراتآگاهی از برنامه
  .زم را داردسازه پایایی ال 0.863 های تشویق صادراتاستفاده از برنامه
  .سازه پایایی الزم را دارد 0.776 کل پرسشنامه

در  .]1[سـنجد  نظر را می حد خصیصه موردگیری تا چه  اعتبار به این معناست که ابزار اندازه
آن توســط پــنج نفــر از   منظــور تضــمین اعتبــار پرسشــنامه، نســخه اولیــه  بــه وپــژوهش ایــن 

. آن مشخص و رفع شـد  های لاگرفت و اشک صادرات مورد بررسی قرار مسایلکارشناسان 
در ایـن  . گیری اعتبار پرسشنامه استفاده شد برای اندازه 1سپس از شاخص نرخ اعتبار محتوی

طـرح   هـای  سـؤال  ،2برای تعیین اعتبار محتوی یک گروه از خبرگان مطلع از موضوعروش 
 بـودن وجـود   رویغیرضرویا ضرورت، مفید بودن و کرده و ارزیابی  شده برای هر سازه را

ارزش . گیـرد  قرار مـی  -1تا  +1شاخص بین میزان این . کنند میتعیین را  در پرسشنامهها  آن
بـرای اعتبـار محتـوی ضـروری      سـؤال تقدنـد کـه   عخبرگـان م  ،دهـد  نشان می +1نزدیکتر به

  :شود شاخص از فرمول زیر استفاده میاین برای محاسبه  .]29[است
CVR = (Ne - N/2) / (N-1) 

نماینـده   N انـد و  نماینده کل خبرگانی که گزینه ضـروری را انتخـاب کـرده    Neدر آن  که
صـورت حضـوری در اختیـار     هپرسشنامه سنجش اعتبار محتـوی بـ  . تعداد کل خبرگان است

قـرار گرفـت و پـس از تکمیـل      و حمایت از آن صادرات مسایلچهارده نفر از کارشناسان 
نتـایج ایـن   . ت محاسـبه شـد  سـؤاال تک  برای تک پرسشنامه توسط این افراد ضریب مذکور

و در بخش نگـرش بـه صـادرات دو     سؤالدر بخش موانع صادرات یک  ،ارزیابی نشان داد

                                                 
1.Content Validity Ratio - CVR  
2. Subject matter experts 
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کمتر از صفر داشـته   CVRضریب  سؤالهای صادرات نیز یک  و در بخش انگیزاننده سؤال

  .از پرسشنامه حذف شدند ها سؤالو بنابراین این 
ی فعال در صنعت برق و عضو سـندیکای صـنعت   ها شرکتل شام پژوهشآماری  ی جامعه

پـژوهش  اسـت کـه پرسشـنامه     شرکت 262 ی عضو این سندیکاها شرکتتعداد . برق است
ــن   ــامی ای ــرای تم ــا شــرکتب ــد از ارســال. ارســال شــد ه ــی از   ،بع ــری تلفن ــه پیگی ــدام ب اق

نشـان  پرسشـنامه تکمیـل شـده، بازگشـت داده شـد کـه        114درمجموع . دهندگان شد پاسخ
هـای مـورد نیـاز در ایـن      این تعداد نمونه برای تحلیـل  .درصد است 43دهنده نرخ بازگشت 

  .پژوهش کفایت الزم را دارد

  ها تجزیه و تحلیل و تفسیر داده
استفاده شـده   1سازی معادالت ساختاری از روش مدل ها ها و آزمون فرضیه برای تحلیل داده

د بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی     دارنـ بعـاد مکنـون   هـایی کـه ا   در این روش ابتدا سـازه . است
سپس . شود محاسبه میی شناسایی شده ها اساس عامل شناسایی شده و ارزش سازه نهایی بر

وابسـته   بر متغیرهایمتغیرهای مستقل، میانجی  تأثیربا استفاده از تحلیل مسیر اقدام به بررسی 
ه سـه سـازه میـانجی بـ     پژوهشاین  در مدل مفهومی .شود مدل مفهومی میساختار  بر اساس

متغیرهای فرعی  شاملهای صادرات و استراتژی صادرات  های موانع صادرات، انگیزاننده نام
گیری این سه سازه در ابتدا با استفاده از تحلیـل عـاملی اکتشـافی عوامـل      برای اندازه. هستند

 تأییـد هـا   آن ی صـحت یدتأیها شناسایی و سپس با استفاده از تحلیل عاملی  مکنون این سازه
   .است شده

قـرار   سـؤال متغیـر مـورد    24گیری سـازه موانـع صـادرات     برای اندازه پژوهشدر پرسشنامه 
ایـن متغیرهـا پـنج عامـل را شـکل       ،دهـد  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان مـی . گرفته است

مربـوط   ، موانع%22.25موانع محیطی مربوط به کشور مادر و کشور هدف با سهم . دهند می
ارزش   ، موانعی که باعـث ایجـاد مشـکل در خلـق    %16.83های سازمانی با  به منابع و مهارت

هـای صـادرات بـا سـهم      و رویـه  فرآینـد ، %13.11بـا سـهم    ،شـوند  برای مشتری خارجی می
هـای اصـلی در سـازه موانـع      عامـل % 8.94و ریسک و کمبود منـابع مـالی بـا سـهم     % 11.76

صحت تحلیل عاملی اکتشافی ایـن سـازه بـا تحلیـل عـاملی      . اند شده  صادرات تشخیص داده

                                                 
1. Structural Equation Modeling 
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گیـری ایـن سـازه     دهد که مدل اندازه ی مرتبه اول و دوم بررسی شده و نتایج نشان میتأیید
 2.9بـا   برابـر نسبت کای مربع بر درجه آزادی برای این مـدل  مناسب است درضمن شاخص 

. ا بـرازش مـدل قابـل دفـاع باشـد     باشـد تـ   3این شاخص باید زیـر عـدد   . دست آمده است هب
درصـد   90فاصـله اطمینـان   . آمـده اسـت   دست به 0.106مدل نیز برابر با  RMSEAشاخص 

تـوان گفـت مـدل     بنـابراین مـی  . آمـده اسـت   دسـت  بـه  0.13الـی   0.085برای این شـاخص  
  . گیری این سازه برازش خوبی دارد اندازه

های صادراتی مـورد اسـتفاده قـرار     هبرای سنجش انگیزانند پرسش 10 پژوهشدر پرسشنامه 
چهار عامل را ها  آن ،دهد نشان می ها پرسشتحلیل عاملی اکتشافی بر روی این . گرفته است
، اهـداف بازاریـابی بـا سـهم     %24.26هـای محـیط بیرونـی بـا سـهم       محـرک . دهند شکل می

با سـهم  و اهداف کسب و کاری راهبردی % 17.19های سازمانی با سهم  ، توانمندی23.63%
صـحت ایـن مـدل    . هـای صـادراتی هسـتند    های تبیین کننده سـازه انگیزاننـده   عامل% 17.02
شـاخص  . شـده اسـت   تأییـد مرتبه اول و دوم بررسی و  تأییدگیری نیز با تحلیل عاملی  اندازه

بـا فاصـله    RMSEAو شـاخص   1.76در این مدل برابر بـا   نسبت کای مربع به درجه آزادی
آمده است که نشان دهنده برازش مناسب این  دست به 0.098برابر با  0.14تا  0.059اطمینان 

  .گیری است مدل اندازه
تحلیـل  . مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     پرسشبرای سنجش استراتژی صادرات نیز هفت 

بازار هدف خارجی با . دهند این متغیرها سه عامل را شکل می ،دهد عاملی اکتشافی نشان می
و % 20.3بیق عناصر آمیخته بازاریابی با شرایط بازار هدف خارجی با سهم ، تط%34.95سهم 

های تشکیل دهنده ایـن سـازه    عامل% 18.5ی صادراتی با سهم ها فعالیتتخصیص بودجه به 
و شـاخص   1.42برابـر بـا    گیـری  اندازه نسبت کای مربع به درجه آزادی در این مدل. هستند

RMSEA  ت کـه نشـان   آمـده اسـ   دسـت  بـه  0.96برابر بـا   0.14الی  0.049با فاصله اطمینان
  . دهد مدل از برازش خوبی برخوردار است می

سـاختاری    سازی معادالت ساختاری آزمون روابط مفروض در مدل مدلروش قدم آخر در 
برای این کار از مدل تخمین استاندارد و مدل آزمون اعداد معناداری . است) مدل مفهومی(

 )8.5نسـخه   lisrelافـزار  خروجـی نـرم  ( مدل تخمین اسـتاندارد  2 نمودار در. شود استفاده می
و شـاخص   1.48در این مـدل نسـبت کـای مربـع بـر درجـه آزادی       . نمایش داده شده است

RMSEA  مـدل تخمـین    .که نشانگر برازش خوب مـدل اسـت  ،آمده دست به 0.078برابر با
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دهد بین متغیرها رابطه وجـود دارد   و نشان می دهنده روایی درونی مدل است استاندارد نشان

از آزمـون اعـداد معنـاداری    ) روابـط پـذیری   تعمیم(برای بررسی روایی بیرونی مدل  .یا خیر
نمـایش داده شـده    3نمـودار  مدل اعداد معناداری بـرای مـدل مفهـومی در     .شود استفاده می

  .است

  
  ررسی اعتبار درونیمدل تخمین استاندارد برای ب: 2 نمودار

باشـد،   1.96آمـده بـاالتر از    دسـت  بـه درصد اگـر اعـداد معنـاداری     95برای سطح اطمینان 
  .شود می تأییدمعناداری رابطه مفروض از نظر آماری 

  
  

  مدل تخمین اعداد معناداری برای بررسی اعتبار بیرونی مدل: 3 نمودار
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نمایش داده شده است، نتیجه  3 نمودارون اعداد معناداری که در و نتایج آزمفوق با توضیح 
  . در جدول زیر خالصه شده است پژوهش های هآزمون فرضی

  پژوهش های هنتایج آزمون فرضی: 3 نگاره

 عدد  فرضیه
  محاسبه شده

  عدد
  نتیجه  شاخص

در صـنعت  هاشرکترد صادراتیهای تشویق صادرات بر عملکاطالع و استفاده از برنامه
  رد  1.96  0.11 .برق تأثیر معنادار دارد

در  هـا  شـرکت هـای تشـویق صـادرات بـر اسـتراتژی صـادراتیاطالع و استفاده از برنامـه
  تأیید  1.96  3.05 .صنعت برق تأثیر معنادار دارد

ادار در صنعت برق تأثیر معنهاشرکتبر عملکرد صادراتیهاشرکتاستراتژی صادرات
  تأیید  1.96  2.87  .دارد

در صـنعت  هـاشـرکتهای تشویق صادرات بر موانـع صـادراتیاطالع و استفاده از برنامه
  رد  1.96  -1.01 .برق تأثیر معنادار دارد

  رد  1.96 -1.75  .در صنعت برق تأثیر معنادار داردهاشرکتموانع صادراتی بر استراتژی صادراتی
های صادرات در صنعت بـرق  های تشویق صادرات بر انگیزانندههاطالع و استفاده از برنام

  رد  1.96  0.55 .تأثیر معنادار دارد

  رد  1.96 0.54  .در صنعت برق تأثیر معنادار داردهاشرکتانگیزانندهای صادرات بر استراتژی صادرات
  رد  1.96  55  .دارددر صنعت برق تأثیر معنادارهاشرکتهای صادرات بر موانع صادراتی انگیزاننده
  رد  1.96 0.55  .در صنعت برق تأثیر معنادار داردهاشرکتهای صادرات بر عملکرد صادراتی انگیزاننده

  بندی و تفسیر نتایج جمع
مسـتقیم بـر عملکـرد     طـور  بـه های تشـویق صـادرات    برنامه ،دهد نشان می پژوهشنتایج این 
گـذاری بـر اسـتراتژی    تأثیرستقیم و از طریق مغیر طور بهاما  ،تأثیر ندارد ها شرکتصادراتی 

سـرینگهاوس   های پژوهشاین نتیجه با نتایج . گذارد می تأثیرصادرات بر عملکرد صادراتی 
، گنتـورک و  ]28[کیـاس و سـمیعی    ، لئونیـدو، کتسـی  ]31[، نایـدو و پراسـاد   ]35[و روسن 

الدوها و یـونس علـی    و شمس] 25[، الگاس و مونتگری ]16[، فرانسیس و داد ] 17[کوتابه 
ــرودرز  ] 36[ ــون و ب ــوانی دارد] 39[و ویلکس ــدم    . همخ ــه ع ــرای توجی ــی ب ــل مختلف دالی

اگـر   ،کنـد  پوینتـون اشـاره مـی   . شـده اسـت   ارایـه های تشـویق صـادرات    گذاری برنامه تأثیر
ها به خوبی در دسترس قرار نگیرند، حتی اگر خـوب طراحـی شـده باشـند، شکسـت       برنامه

سـازی موفـق    سازی و پیاده ریزی، یکپارچه برنامهکند  بایکلی نیز بیان می .]34[خواهند خورد
های صـادراتی   گذاران دولتی پویایی یک بسته مشوق صادراتی نیازمند این است که سیاست
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دلیـل   بـه  یک برنامـه ممکـن اسـت    تأثیر ،کند عشقی عنوان می]. 6[را درک کنند  ها شرکت

ها و یا معرفی  محتوی نامناسب برنامه دلیل به یع هدفدر دسترسی به صنا عدم توانایی دولت
کنند کفایت  کوموکو و هارکار نیز اشاره می]. 15[ اشتباه برنامه به گروه هدف محدود شود

 هـا  شرکتو تناسب خود برنامه مشوق صادرات در موفقیت آن در تحریک رفتار صادراتی 
از کفایـت ایـن   هـا   آن و ادراکعالوه بـر مـوارد فـوق، میـزان آگـاهی مـدیران       . نقش دارد

رد رابطـه مسـتقیم بـین     بـاوجود ]. 24[ دانند مهم میها  آن ها را در موفقیت و اثربخشی برنامه
هـای تشـویق صـادرات و عملکـرد صـادراتی، نتـایج ایـن         گاهی و استفاده از برنامـه آمیزان 

ــژوهش  ــیپ ــه  ،دهــد نشــان م ــق هــای تشــویق صــادرات از طر  آگــاهی و اســتفاده از برنام ی
ــر اســتراتژی تأثیر ــر عملکــرد صــادراتی   صــادرات گــذاری ب ــأثیرب یکــی از . گــذارد مــی ت

توانـد بـا طراحـی و اجـرای      های کلیدی از نتیجـه فـوق ایـن اسـت کـه دولـت مـی        برداشت
و درنتیجـه بـر عملکـرد     ها شرکتهای تشویق صادرات بر استراتژی یا رفتار صادراتی  برنامه

هـای تشـویق    بنـابراین قبـل از طراحـی و اجـرای برنامـه     . گذار باشدتأثیر ها شرکت صادرات
و  کـرد  اقـدام  برای موفقیت در صـادرات  مؤثرهای  توان به شناسایی استراتژی صادرات، می
 هـای  را به سـمت انتخـاب اسـتراتژی    ها شرکتهایی را انتخاب و اجرا نمود که  سپس برنامه

رابطـه   بـاوجود . کنندکمک ها  اتژیدر اجرای این نوع استرها  آن مذکور هدایت کرده و به
های صادراتی، میزان و شـدت   های تشویق صادرات با موانع صادراتی و انگیزاننده بین برنامه

یکی از دالیل احتمالی این نتیجـه  . شود معنادار تشخیص داده نمیپژوهش این رابطه در این 
ه در ایـران بـا نیازهـای    شـد  ارایـه های تشویق صـادرات   توان پایین بودن تناسب برنامه را می

 هـا  شـرکت خوبی در دسترس ه ها ب ممکن است این برنامه عالوه به .دانست ها شرکتواقعی 
هـای   ی هـدف برنامـه  ها شرکتتواند اقدام به شناسایی  بنابراین دولت می. باشند  قرار نگرفته

شناسـایی کـرده و تشـخیص دهـد سـپس       بـه خـوبی  را هـا   آن خود نموده، نیازهای حمـایتی 
ی هـدف برنامـه تطبیـق بیشـتری     ها شرکتای انتخاب نماید که با نیازهای  گونه به ها را برنامه

بـه   ای اصالح شوند کـه اوالً  گونه هها باید ب ، سازوکارهای عرضه برنامهعالوه به. داشته باشند
ثـانی  دراطـالع رسـانی شـود و   هـا   آن و نحـوه اسـتفاده از   هـا  برنامهمیزان کافی در مورد این 

 یاهبنـابراین پیشـنهاد  . ی هدف قرار بگیردها شرکتدر دسترس درعمل ی حمایتی ها امهبرن
  :خالصه عبارتند از طور به پژوهشکاربردی این 
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بـا توجـه    ها برنامهی حمایتی صنایع هدف را تعیین و ها برنامهقبل از انتخاب و عرضه  
عـات کـافی از   بـه ایـن منظـور الزم اسـت اطال    . تنظیم شودها  آن به نیازهای حمایتی

 .اطالع کسب نمود ها شرکتهای این  نیازها و انگیزه
بـرای انتخـاب و    هـا  شـرکت ای اصالح شود کـه بـه    گونه به ها کیفیت و نوع حمایت 

 .اجرای استراتژی صادراتی در عمل کمک نماید
ای اصالح شوند که ضمن ایجـاد   گونه به ها عرضه حمایت) های کانال(سازوکارهای  

در عمـل تسـهیل    ها شرکترا برای ها  آن ها، استفاده از ر مورد برنامهآگاهی کافی د
  .نمایند

هـای   گـذاری برنامـه   تـأثیر دالیـل عـدم   توان در مورد  می پژوهشبه منظور تکمیل نتایج این 
پـژوهش  را  هـای صـادراتی   تشویق صادرات در ایران بر موانع صادرات و نیز بـر انگیزاننـده  

بنـدی   شناسـایی متغیرهـای مناسـب بخـش     دتوانـ  جالـب مـی   پـژوهش عـالوه، یـک    هب. نمود
پـژوهش   تـوان  همچنـین، مـی  . های تشویق صادرات در ایران باشـد  ی هدف برنامهها شرکت
و از ایـن   حاضر مقایسه نمود پژوهشرا در سایر صنایع کشور اجرا نمود و نتایج را با حاضر 

  .مک نمودگذاری تشویق صادرات در کشور ک طریق به توسعه دانش سیاست

   منابع
هـای تحقیـق در علـوم رفتـاری، نشـر آگـه،        روش .)1383(ن ابازرگان عبـاس و همکـار   -1

 .تهران
ترجمـه حسـن پاشـا شـریفی و      ،مبانی پژوهش در علوم رفتـاری  ،)1986( کرلینجر فردن -2

  .1376جعفر نجفی زند، آوای نور، 
3- Aaby, N-E. , Slater, S.F. (1989), Management influences on export 

performance: a review of empirical literature 1978-88, International 
Marketing Review, Vol. 6 No.4. 

4- Bauershmidt, A., Sulivan, D. and Gillespie, k. (1985). Common factors 
underlying barriers to export: studies in the US paper industry, Journal 
of International Business Studies, 111-123. 

5- Boltho, A. (1975). Japan: An Economic Survey, 1953-1973, the 
University Press, Oxford. 

6- Bilkey Warren J, Tesar George (1977). the export behavior of smaller-
sized Wisconsin manufacturing firms Journal of International Business 
Studies (pre-1986), spring 1977. 



 1389 پاییز، 5، شماره 2زرگانی، دوره مدیریت با    38

 
7- Brooks, M. R., Rosson, P.J. (1982). A study of export behavior of small 

and medium-sized manufacturing firms in three Canadian provinces, in 
Czinkota, M. R. and Tesar, G., (Eds.), Export Management: An 
International Context, Praeger Publishers, New York, 39-54. 

8- Cavusgil, T. S. (1984), Differences among exporting firms based on 
their degree of internationalization, Journal of Business Research, Vol. 
12, No, 2. 

9- Cavusgil, T. S., Nevin, J.R. (1981). internal determinants of export 
marketing behavior: an empirical investigation, Journal of Marketing 
Research, Vol. 18, February. 

10- Crick Dave, Chaudhry Shiv (1997). Small business motives for 
exporting: the effect of internationalization Journal of Marketing 
Practice, Vol. 3, No. 3. 

11- Christensen, C.H., Da Rocha, A., Gartner, R.G. (1987). An empirical 
investigation of the factors influencing exporting success of Brazilian 
firms, Journal of International Business Studies, Vol. 3. 

12- Czinkota Michael (1982). Export development strategies: US promotion 
policies Praeger Publishers, New York. 

13- Czinkota Michael (1996). Why export promotion International Trade 
Foroum, Iss, 2 - 10. 

14- Cyert, R. M., March, J. G (1963). A behavioral theory of the firm, 
Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ. 

15- Eshghi, A. (1992). Attitude-behavior inconsistency in exporting. 
International Marketing Review, 9(3). 

16- Farncis June, Collins-Dodd, Colleen (2004). Impact of export promotion 
programs on firm competencies, strategies and performance: The case of 
Canadian high-technology SMEs, International Marketing Review, 
21(4/5). 

17- Gencturk Esra F. and Kotabe Maseaki (2004). The effect of export 
assistance program usage on export performance: a contingency 
explanation Journal of International Marketing, 9(2). 

18- Industrial Market Research limited (1978a). How German industry 
exports, Industrial market research limited, London. 

19- Industrial Market Research limited (1978b). How British industry 
exports, Industrial market research limited, London. 

 



  39  (...) های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی تأثیر برنامه
 

20- Johanson, W. J.,Czinkota, M. R. (1982). Managerial motivations as 
determinants industrial export behavior, in Czinkota, M.R. and Tesar, G. 
(Eds.), Export Management: an International context, Praeger 
Publishers, New York. 

21- Karafakioglu, M. (1986). Export activities of Turkish manufacturers, 
International Marketing Review, 3(4). 

22- Kaynak E., Stevenson, L. (1982). Export orientation of Nova Scotia 
manufacturers, in Czinkota, M.R. and Tesar, G. (Eds.), Export 
Management: an International context, Praeger Publishers, New York.  

23- Kotabe, M., & Czinkota, M. R. (1992). State government promotion of 
manufacturing exports: A gap analysis. Journal of International Business 
Studies, 23(4). 

24- Kumcu, E., Harcar, T., Kumcu, M.E. (1995). Managerial perceptions of 
the adequacy of export incentive programmers: implications for export-
led economic development policy Journal of Business Research, Vol. 32. 

25- Lages Luis Fillip, Montgomery David B. (2005). The relationship 
between export assistance and performance improvement in Portuguese 
export ventures European Journal of Marketing, 39(7/80). 

26- Leonidou L. C., (1994b). Empirical research of export barriers: review 
and synthesis in Bloemer, J., Lemminck, J and Kasper, H. (eds.), 
Marketing: its Dynamics and Challenges, European Marketing Academy 
conference, University of Limburg, Maastricht. 

27- Leonidou, L.C., (1995). Empirical research on export barriers: review, 
assessment and synthesis, Journal of international Marketing, Vol.3.  

28- Leonidou, L. C., Katsikeas, C.S. and Samiee, S. (2002) Marketing 
strategy determinants of export performance: A Meta analysis, Journal 
of Business Research, Vol. 55. 

29- Lawshe, C. H. (1975), a quantitative approach to content validity. 
Personnel Psychology, 28, 563-575. 

30- Morgan Robert E. (1997). Export stimuli and export barriers: evidence 
from empirical research studies European Business Review, Vol. 97, 
No. 2. 

31- Naidu G. M., Prasad V. Kanti (1994). Predictors of export strategy and 
performance of small and medium-sized firms, Journal of Business 
Research, Vol. 31. 

32- Nunnally, J (1967). Psychometric Theory, McGraw – Hill, 245. 



 1389 پاییز، 5، شماره 2زرگانی، دوره مدیریت با    40

 
33- Piercy, N. (1981). Company internationalization: active and reactive 

exporting, European Journal of Marketing, 10(3). 
34- Pointon, T. (1978). Measuring the gains from government export 

promotion, European Journal of Marketing, 12(6). 
35- Seringhaus, F.H.R., Rosson, P.J. (1990). Government export promotion: 

a global perspective, Rutledge Publishing Ltd, London.  
36- Shamsuddoha A. K., Ali Yunes M. (2006). Mediated effects of export 

promotion programs on firm export performance Asia Pacific Journal of 
Marketing and logistics, 18(2). 

37- Simpson, C. and Kujawa, D. (1974). the export decision process: an 
empirical inquiry, Journal of International Business Studies, Vol. 5. 

38- Singer, T.O. (1990). The Role of Export Promotion in Export 
Management: The Case of the Minnesota Trade Office, Unpublished 
Doctoral Dissertation, George Washington University. 

39- Wilkson Thimothy and Brouthers lance Eliot (2006). Trade promotion 
and SME export performance, International Business Review, Vol. 15. 

40- Wiedersheim-Paul, F., Olson, H, C. and Welch, L. s., (1978). Pre-export 
activity: the first step in internationalization, Journal of International 
Business Studies, Vol. 9. 

41- World, Bank, (1987), World development report: barriers to adjustment 
and growth in the world economy, World Bank. 

 
 


