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 ةمحاسب یبرا است، مشخص و محدود یآمار ةجامع حجم نكهيا به توجه با.است شده پرسشنامه
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  مقدمه
 است، یبشر تمدن بارز یها یژگيو از آنها، روزافزون گسترش و یاجتماع یها نسازما ظهور

 جوامع خاص یازهاین و ها یژگيو و یزمان و یمكان گوناگون عوامل به توجه با که یطور به
 تعدادشان بر و ابندي یم گسترش و ظهور یاجتماع یها نسازما از یمختلف انواع روزههمه مختلف،

 متناسب تيريمد به خود، اهداف به لین یبرا یاجتماع سازمان هر است، یهيبد. شودیم افزوده
 جیبس به ديبا ،هدف به دنیرس یبرا که است افتهيدر ربازيد از بشر. است ازمندین ساختارش با

 فراگرد ،تيريمد .(7: 1384 ان،یرضائ) کند اقدام هدف تحقق تا آنها یرهبر و امكانات
 از که است شده رفتهيپذ یارزش نظام یبرمبنا یانسان و یماد منابع کارآمد و مؤثر یریگکار به

 به یابیدست یبرا اتیعمل کنترل و تيهدا امكانات، و منابع جیبس ،یسازمانده ،یزيربرنامه قيطر
 با عملكردها یابيارز و سنجش استاندارد اي اریمع .(8 :همان) ردیگ یم صورت شدهنییتع اهداف
 آحاد سود، زانیم برحسب چه -را سازمان عملكرد سطح بتوان ديبا .دشو یم نییتع سازمان هدف

 نيا در که کرد یریگ ازهاند را آن و دیسنج -دهیرس اتيشكا تعداد یحت اي دشده،یتول محصول
 . (90 :1998 ،دفت) کرد مراجعه سازمان یها هدف به ديبا نهیزم

 در خود یابيبازار اتیعمل از را خود سود و فروش سهم از یقسمت ها تشرک از یاریبس
 و شتریب منافع بهتر، یدیتول تیظرف عامل یخارج یبازارها. آورند یم دست به گريد یکشورها

 یبرا یفرصت یالمللنیب یابيبازار. نديآ یم حساب به ها تشرک یبرا ترمناسب یگذارهيسرما ۀبازد
 از ها تشرک یجهان بازار نيا به ورود یبرا .(395 :1385 همكاران، و اروست) است توسعه و رشد

 اکان،ین و ناطق) است صادرات توسعة كرديرو آنها از یكي که اندگرفته بهره یمختلف یكردهايرو
 طبق ،ديشا و است همه یبرا یضرور یاصل صادرات رانيا امروز یاقتصاد جامعة در .(1388
 از یقسمت صدور ع،يصنا یبرا کامل تیظرف با دیتول ادامة شرط ،شدهینیبشیپ یها هبرنام

 نیتأم یخارج یبازارها در نفوذ ليدال از یكي ،یعبارت به ؛باشد یخارج یبازارها به محصوالت
 :1385 ،همكاران و روستا) هاستشرکت ازین مورد مواد ةیته یبرا الزم یارز منابع از یقسمت
 نيکمتر زین و سکير ني،کمتراست منابع نيکمتر یریگکار به مستلزم صادرات آنجاکه از .(395
 ۀشداتخاذ كرديرو نيترآسان و نيترمعروف كرد،يرو نيا نيبنابرا دارد، یپ در را یسازمان تعهد
 یا هژيو تیاهم از نجايا در آنچه .است یخارج یبازارها به نفوذ و ورود یبرا تالش در ها تشرک

 یخارج یبازارها در کاال فروش و صادرات که است یاساس ةنكت نيا به توجه ،است برخوردار
 یانسان یها یگذارهيسرما است ممكن آنها به یتوجه یب که دارد یخاص یها تیحساس و فيظرا

 یصادرات تیموفق معموالً اتیادب در .(1388 اکان،ین و ناطق) دهد هدر به را گرفته صورت یمال و
 زانیم یصادرات عملكرد .(1383 ،یادگاريده) سنجند یم «یصادرات عملكرد» واژۀ با را ها تشرک
 به محصول صادرات یابر -یراهبرد چه و یاقتصاد چه- خود اهداف به شرکت یابیدست

 (.2008 ،همكاران و سیانیماوروج) دهد یم نشان را یخارج یبازارها
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 منابع یشمس 1474 سال تا نفت وزارت اعالم طبق و است محدود کشور ینفت منابع آنجاکه از
 عملكرد بهبود و توسعه جز یا هچار اشتغال و اقتصاد توسعة ،رشد جهت ،دیرس خواهد صفر به ینفت

 و یبررس با .(1391 همكاران، و کرمپور) ندارد وجود یجهان یبازارها با تعامل با ینفت ریغ صادرات
 در ینفت ریغ صادرات که گرفت، جهینت توان یم یاقتصاد نظرانصاحب و شمندانياند یآرا لیتحل

 یسازبرطرف در یگام صادرات رشد جهت در یاقدام هر و است یاریبس تیاهم یدارا کشور اقتصاد
 صادرات خواه -کاال صادرکنندۀ یکشورها از یكي رانيا کشور. دشو یم یتلق رانيا اقتصاد یماریب

 بالقوۀ یها تیظرف و یعیطب مواهب از یمندبهره به توجه با تواند یم و است -ینفت ریغ خواه و ینفت
 در عیرف یگاهيجا نكهيا به توجه با پسته محصول .باشد فعال تجارت صحنة در نيا از شیب ،یعیطب

 .است شده گرفته درنظر پژوهش نيا ةمطالع مورد ،است داشته کشور ینفت ریغ صادرات
 و یانسان و یماد منابع کارآمد و مؤثر یریگکار به منظور به سازمان هر در تيريمد وجود ضرورت

 کنترل و تيهدا امكانات، و منابع جیبس ،یسازمانده ،یزير برنامه قيطر از یاطالعات منابع نیهمچن
 اتدرصا ةنیزم در متعدد یها شچال و مشكالت وجود زین و شده نییتع اهداف به یابیدست یبرا ات،یعمل

 که یصادرات عملكرد بر شرکت یداخل عوامل ریتأث یبررس در یپژوهش تا شد یا هزیانگ ،پسته محصول
 .میکن نيتدو پسته صنعت حوزۀ در دهد، یم نشان را صادرات امر در شرکت تیموفق زانیم

 مانند ،شرکت یداخل عوامل ايآ که است پرسش نيا به پاسخ یپ در حاضر پژوهش نيبنابرا 
 صادرکنندۀ یها تشرک یصادرات عملكرد بر ،یداخل منابع به یدسترس و یتيريمد یها یژگيو

  .ریخ اي است مؤثر تهران در پسته
 .اندشده خالصه 1 جدول در پژوهش یها هیفرض ،باال حاتیتوض با مطابق 

 

 پژوهش یها هیفرض .1 جدول

 اصلی
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مديريت یها یويژگ. 1
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر داخلی منابع به دسترسی. 2

 فرعی

 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير سن. 1
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير تحصیالت. 2
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر خارجی زبان دانش میزان. 3
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير ةکارآفرينان یها یويژگ. 4
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر صادراتی تعهد. 5

 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر شرکت اندازۀ. 6
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر انسانی منابع ای هحرف مديريت. 7
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر منابع تعهد. 8
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر بازاريابی تجربة. 9

 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر شرکت اطالعاتی منابع. 10
 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر R&D بخش در یگذار سرمايه. 11
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 پژوهش ینظر ةنیشیپ
 «صادراتی عملكرد ۀکنندتعیین عوامل شناسايی» که دارند عقیده صادراتی بازاريابی نظرانصاحب

 برای حیاتی و مهم یا مقوله آن، از مطلوبی سطح به دستیابی و صادراتی عملكرد افزايش منظور به
 علتبه ،ها شرکت یصادرات عملكرد بر مؤثر عوامل ضمن، در. است امروز رقابتی بازار در ها تشرک
 ندمواجه ینظر دگاهيد نيچند با اغلب ،یخارج یها تشرک شيافزاروبه  رقابت و بازارها شدنیجهان

 عملكرد بر مؤثر عوامل نةیزم در مختلف محققان یسو از یمتفاوت و اديز اریبس یرهایمتغ و
 درک یبرا را ريمد شود، گرفته درنظر مكمل صورتبه ها هدگايد نيا اگر. اندشده یمعرف ،یصادرات
 خود پژوهش در( 2009) ماورل مثال، یبرا(. 2009 ماورل،) سازد یم قادر یچندبعد ساختار

 انیب که (1989) اسالتر و یآب مانند ،است گرفته درنظر را یمختلف محققان ینظر یها هدگايد
 یها تیصالح و ها یژگيو با شریتأث و دشو یم نییتع راهبرد و طیمح با صادرات عملكرد دارند یم

 قابل یدرون یرهایمتغ با صادرات عملكرد ،(1998) زوو و استان نظر طبق. دشو یم مشخص شرکت
 نیهمچن. تيريمد نگرش و ادراک ،صادرات یابيبازار راهبرد مثل رد،یگ یم قرار ریتأث تحت ،کنترل
 یها یژگيو) یدرون است ممكن که ردیگ یم قرار هم کنترل قابل ریغ یرهایمتغ ریتأث تحت

 یداخل بازار یها یژگيو صنعت، یها یژگيو) یرونیب اي( شرکت یها یژگيو و هاتیصالح ت،يريمد
 معتقد و است داده نشان را صادرات عملكرد از یترساده مدل ،(2000) زیكیکاتس. باشد( یخارج و

 ریتأث یابيبازار راهبرد یرو یتيريمد و یسازمان ،یطیمح عوامل مثل یا هنیزم یرهایمتغ که است
 طیمح دو هر( 2009) ماورل یمفهوم مدل .گذارند یم ریتأث صادرات عملكرد بر ،قيطر آن از و دارند

 سازمان ،1(RBV) محورمنابع دگاه؛يد سه و دانسته مؤثر صادرات عملكرد یرو را یدرون و یرونیب
 با مطابق. ردیگ یم درنظر را یرقابت تيمز جاديا یبرا صادرات راهبرد دگاهيد و یاحتمال و یصنعت

 نيا .دشو یم جاديا شرکت یها یيتوانا و منابع یریگکار به از موفق صادرات محور،منابع دگاهيد
 تةیکم ريمد و ايپو ريمد ،محورصادرات تيريمد ،شرکت یها یژگيو شامل ،دسته چهار در مشخصه
 و طیمح شامل یاحتمال و یصنعت سازمان دگاهيد. دشو یم یبندطبقه ،یكاليتكنولوژ منابع صادرات،

 صادرات، یشرکا و یصادرات محصوالت ةدست دو در صادرات، راهبرد دگاهيد و دشو یم صنعت
 و یدرون عوامل با یصادرات عملكرد ،(2008) همكاران و سیانیماوروج انیب به. دشو یم یبند طبقه

 يیتوانا مثل یسازمان و یتيريمد یها یژگيو محصول، ؛یدرون عوامل .دشو یم مشخص یرونیب
 هدف بازار و یخانگ بازار یها یژگيو شامل یرونیب عوامل و است.. .و اندازه ،یتكنولوژ ،یزيربرنامه

 .رندیگ یم درنظر را ندمؤثر صادرات عملكرد بر که ینیع و یذهن ساختار دو هر آنها. دشو یم

                                                           
1. Resource-based view (RBV) 
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 ،یصادرات یها محرک ،یاطالعات منابع صادرات، یابيبازار ختةیآم شامل ،یذهن یساختارها
 فروش نرخ شرکت، اندازۀ شامل ،ینیع یساختارها و دشو یم یتجار یمرزها و صادرات مشكالت

 میمستق ریغ و میمستق اثر دو هر( 2002) شوهام و رز .دشو یم یصادرات تجربة و صادرات، یکل
 یابيبازار به ارشد تيريمد ليتما و ا،يپو یسازمان فرهنگ. اند هکرد یبررس را یسازمان یها یژگيو
 ،یسودآور یهافرصت و صادرات ۀبالقو رشد درک ،یريپذسکير صادرات، یبرا تعهد ،یللالم نیب

 يیتوانا مانند عامل، نيچند ریاخ قاتیتحق ،نيبنابرا .دارند میمستق ارتباط صادرات عملكرد با یهمگ
 د،کن یم کمک صادرات عملكرد به که را ...و توسعه و پژوهش صادرات، یزيربرنامه ،یابيبازار
 .اند هکرد یمعرف
 همكاران و سیانیماوروج ،(2003) انیجول و اکاس مانند یاریبس افراد مطالعات نيا در 

 یرونیب و یدرون عوامل ریتأث بر گريد یاریبس و( 1388) اکانین و ناطق ،(2009) ماورل ،(2008)
 رفتار ،یقبل قاتیتحق که دکن یم اشاره ،(2003) بهيا. اند هدکر دیتأک هاشرکت یصادرات دعملكر بر

 عوامل و شرکت ۀژيو عوامل ،یرونیب طیمح با مرتبط عوامل شامل ،دسته سه در را یصادرات
 در یو. اند هکرد یبندطبقه -ندمؤثر شرکت سطح در یصادرات عملكرد بر که -رندهیگمیتصم

 عوامل شامل عوامل نيا که پردازد یم یصادرات رفتار بر یدرون عوامل ریتأث به خود پژوهش
 .دشو یم رندهیگمیتصم عوامل و یسازمان

 

 پژوهش یتجرب ةنیشیپ

 يعنی شرکت، با مرتبط عوامل از مجموعه چهار خود مفهومی مدل در ،(1987) نائور و کاووسگیل
 درک و ندهگیر تصمیم یها یويژگ صادرات، فعالیت تقبل برای منابع تعهد ،شرکت واحد مزايای
 به مربوط شرکت، واحد مزايای .دانند می مؤثر صادرات فعالیت بر را صادرات بازاريابی هایجذابیت

 تكنولوژيكی موقعیت ،(انحصاری محصوالت محصول، رقابتی قیمت مثل) شرکت محصول
 وظايف يادگیری کارکنان، بیشتر آموزش مانند، منابع تعهد. دشو می منابع يا بازارها شرکت،

 میزان شامل، ندهگیر تصمیم یها یويژگ. خارجی بازار ديدن صادرات، مالیة و سند ايجاد صادراتی،
 .ندمؤثر صادراتی عملكرد بر خارجی زبان دانش میزان پذيری،ريسک تحصیالت، نوع و

 یها تفعالی با شراکت اگرچه که داردمی بیان (2001) اگانموکان و يی لینگ مفهومی مدل
 صنعتی یها هزمین از وسیعی میزان در را مرکزی یراهبرد ،ها نسازما از بعضی برای بیرونی

 ،اخیر یها سال در ای همالحظ قابل طوربه شرکتیدرون روابط به اعتماد ولی است، آورده وجود هب
 برای تجاری شرکای شراکت به که صادرات، کانال محیط در ويژه هب روابط .است کرده رشد

 و صادرات رقابتی مزايای پژوهش اين در. رسد می نظربه مهم دارند، نیاز ها تفعالی نتواما انجام
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 مربوط کانال روابط و شرکت به که دشو می مشخص عوامل از گروهی با صادرات، عملكرد
 .است چین در کننده صادر شرکت 111 از متشكل پژوهش اين نمونة و ندشو می

 به ها تشرک اشتیاق و میل بر تحقیقات اکثر گذشته، در که اند هداشت بیان( 2002) رز و شوهام
 متمرکز صادراتی عملكرد ارزيابی بر مستقیم طوربه اخیر تحقیقات ولی ،شد می متمرکز صادرات

 شده بررسی سازمانی یها یويژگ مستقیم غیر و مستقیم اثر دو هر آنها، از بسیاری در و اندهشد
 فرصت صادرات، بالقوۀ رشد درک ،پويا سازمانی فرهنگ شامل ،سازمانی یها یويژگ. است

 رز و شوهام نظری چارچوب. است محیطی یها تفرص به پاسخ توانايی پذيری،ريسک سودآوری،
 را پژوهش اين ايشان .است شده متمرکز صادراتی رفتار در مديريتی ادراکات اهمیت بر( 2002)

 و ايمنی تجهیزات ،مبلمان و چوب غذا، صنايع مجموع از تصادفی طور به که شرکت 124 در
 .اند هداد انجام بودند، دهش انتخاب.. .و دندانپزشكی محصوالت

 عوامل و سازمانی عوامل) صادراتی رفتار بر را درونی عوامل تأثیر ،(2003) آيبه مفهومی مدل
 خاص یها یويژگ که دهد می نشان تجربی یها هيافت. است گرفته درنظر( ندهگیرتصمیم
 وضعیت در. دارد مثبتی اثر صادراتی رفتار بر ،تحصیالت سطح و سن ويژه به ،ندهگیر تصمیم

 خاص یها یويژگ از خارجی سفرهای خارجی، کار ةتجرب خارجی، تحصیالت سطح للی،الم بین
 شامل شرکت یها یويژگ و ها تصالحی ،(2003) آيبه مفهومی مدل در. هستند ندهگیر تصمیم

 و ،شدنللیالم بین يا واردکردن ةتجرب ای،منطقه فوق گسترش و بسط تجربة شرکت، اندازۀ
 توزيع فروش، ارتقای و تبلیغات محصول، ةتوسع و کیفیت ،R&D تكنولوژی، شدت خاص طور به
 در که است صادرات کاری یها هشبك و همكاری ،ها کانال روابط و خدمات کیفیت و تحويل و

 للیالم بین مالزمات مداری،مشتری صادرات، هماهنگی صورت به کاری یها هشبك ،میان اين
 .دارد بیشتری اهمیت

 را صادرات عملكرد بر مؤثر درونی کلیدی عوامل ،(2007) همكاران و يوزبیو مفهومی مدل
 فروش جغرافیايی پراکندگی میزان خارجی، راهبرد ،R&D بخش در یگذار سرمايه شرکت، اندازۀ

 داد نشان مشابه بخش در اسپانیايی و ايتالیايی شرکت دو در ارزيابی .داندمی صادراتی ةتجرب و
 و R&Dبخش در یگذار سرمايه اما ،است صادرات عملكرد در اصلی عامل صادراتی ةتجرب که

 اين نتايج. است داشته بیشتری تأثیر ايتالیايی شرکت صادرات عملكرد در صادراتی تجربة
 عملكرد رقابتی، محیط به توجه بدون درونی، یها شاخص از ای همجموع که کرد ثابت ها نتخمی

 .داردمینگه قوی را صادرات
 بیرونی و درونی عوامل با صادراتی عملكرد نیز( 2008) همكاران و ماوروجیانیس مدل در

 توانايی مثل سازمانی و مديريتی یها یويژگ محصول، شامل، درونی عوامل .دشو می مشخص
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 راباز و داخلی بازار یها یويژگ شامل ،بیرونی عوامل و دشو می.. .و اندازه تكنولوژی، ريزی،برنامه
. است دانسته مؤثر صادراتی عملكرد بر را عینی و ذهنی ساختارهای ايشان. است هدف

 کارآفرينی، گیری تهج ،اطالعاتی منابع صادرات، بازاريابی آمیختة شامل ،ذهنی ساختارهای
 شامل، عینی ساختارهای و است تجاری مرزهای و صادرات، مشكالت صادرات، یها محرک

 شمارۀ نمايشگر همچنین،. دشو می صادراتی تجربة و ،صادرات کلی فروش نرخ شرکت، اندازۀ
 تشابه و صادرات راباز یها تجذابی صادراتی، یها تصالحی مديريت، که دارد می بیان 2-9

 بر مستقیم غیر طور به که صادراتند بازاريابی آمیختة بر مؤثر عوامل از داخلی بازار و صادرات
 .گذارند می تأثیر صادرات عملكرد

 وجود نظری ديدگاه چندين اغلب صادراتی عملكرد درمورد( 2009) ماورل مفهومی مدل طبق
 اين. سازد می قادر چندبعدی ساختار درک برای را مدير متعدد، یها هنظري به مكمل نگرش. دارد
 ،مدل اين در( 1989) اسالتر و ابی نظر با مطابق. است شده تشكیل مختلف ديدگاه دو از مدل

 مشخص شرکت یها تصالحی و ها یويژگ با شتأثیر و تعیین راهبرد و محیط با صادراتی عملكرد
 مانند ،کنترل قابل درونی متغیرهای با صادراتی عملكرد ،(1998) زو و استان با مطابق و ؛د شو می

 متغیرهای تأثیر تحت ،همچنین .گیرد می قرار تأثیر تحت ،مديريت نگرش و ادراک بازاريابی، راهبرد
 يا( شرکت یها یويژگ و ها تصالحی ،مديريت یها یويژگ) درونی است ممكن که کنترل قابل غیر

  .گیردمی قرار ،باشد( خارجی و داخلی بازار یها یويژگ صنعت، یها یويژگ) بیرونی
 ،صادراتی تجربة شرکت، اندازۀ اصلی عامل ده ،(1386) همكاران و مجد نجفی مدل
 تبلیغات قیمت، محصول، صادراتی، تعهد رقابتی، مزيت صادراتی، مشكالت صادراتی، یها محرک

 عملكرد ۀکنندتعیین عوامل مثابة به متغیرها اين تمامی. است کرده بررسی را توزيع یها کانال و
 ةهم و شوند می تأيید لیزرل، يا ساختاری معادالت سازیمدل آماری روش از استفاده با صادراتی

 .دارند صادراتی عملكرد با معنادار و مستقیم مثبت، ةرابط آنها
 را صادرات توسعة بسترسازی جهت در جامع چارچوب( 1388) نیاکان و ناطق مفهومی مدل

 صورت به صادرات توسعة بر گذارتأثیر خارجی و داخلی عوامل چارچوب اين در. کند می مطرح
 دستیابی جهت در بايد که است مهم نكتة اين بیانگر چارچوب اين .دشو می گرفته درنظر جداگانه

 به شروع مراحل شامل که شود داده یزیتم هم از مهم مرحلة دو صادرات توسعة اهداف به
 ةدست دو شامل صادرات شروع ةمرحل به مربوط یها محرک. است صادرات فرايند و صادرات
 و کنترل قابل داخلی متغیرهای ،کلی طور به .دشو می خارجی یها محرک و داخلی یها محرک

 نگرش و ادراک ،صادرات بازاريابی راهبرد شامل صادراتی عملكرد بر مؤثر کنترل قابل غیر
 .هستند شرکت یها یويژگ و مديريت یها یويژگ و مديريت
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 از صادرات تشويق یها هبرنام که داردمی بیان( 1389) همكاران و پورحسنقلی مفهومی مدل
 تولید، در مزيت ،بازاريابی اهداف) درونی عوامل همان که صادرات یها هانگیزانند بر تأثیر طريق

 .ندمؤثر صادرات عملكرد بر صادراتند، بر مؤثر...( و دولتی یها مشوق) بیرونی و (محصول طراحی
 . اند هکرد استفاده ساختاری معادالت سازیمدل تحلیل روش از خود پژوهش در ايشان

 و داخلی عوامل کلیة بین از که داردمی بیان (1390) میرا ،انصاری و شیرازی محمد مفهومی مدل
 صادرات امر به سازمان تعهد عامل مطالعه، مورد صنعت در صادرات توسعة بر مؤثر یها شاخص
 سازمان یها شبخ و عوامل کلیة تعهد صادرات، به سازمان تعهد عامل چراکه ؛دارد را اهمیت بیشترين

 صادرات، توسعة بر مؤثر داخلی عوامل از غیر  به. دشو می شامل را ...و بودجه کارکنان، ت،يمدير قبیل از
 به موفق سختیبه شرکت يا نیستند شرکت کنترل در مستقیم طور به که دارند وجود نیز ديگری عوامل
 توسعة در را نقش ترينمهم بازار، خارجی و داخلی محیط عامل عوامل، اين گروه در. دشو می آنها تغییر

 ديگر، عوامل از معنادار ةفاصل و باال بسیار ضريب با نیز را دولت عامل مدل اين .دکن می ايفا صادرات
 .است فتهگر درنظر صادرات توسعة بر مؤثر

 از حاصل جينتا ینییتب عوامل يیشناسا درمورد یمختلف قاتیتحق شد، مشاهده که طورهمان
 به توجه با قاتیتحق نيا از کيهر. است گرفته صورت ،(یصادرات عملكرد) شرکت صادرات
 توجه با و است گرفته انجام مختلف، یها نمكا در صادرات ۀديپد درمورد محققان ازین و ها تيمحدود

 کنترل قابل ریغ عوامل نیهمچن و کنترل قابل یداخل عوامل ریتأث تحت یصادرات عملكرد که نيا به
 حاضر، پژوهش ،دارد وجود فوق یها هدگايد از که یجينتا سةيمقا با و ردیگ یم قرار یخارج و یداخل
 و است گرفته صورت راستا نيا در که است یمختلف قاتیتحق مجموع قیتلف از یمفهوم یمدل یبررس

 .است کرده یبررس و لیتحل( کنترل قابل ریغ و کنترل قابل) یداخل بعد از را عوامل نيا
 ریمتغ و یداخل منابع به یدسترس و یتيريمد یها یژگيو شامل، پژوهش نيا مستقل یرهایمتغ
 ،1 نمودار به توجه با. است( 2003) بهيآ یمفهوم مدل از برگرفته که است یصادرات عملكرد وابسته،

 ،ادراکات کنندۀمنعكس که است يیرهایمتغ از یا همجموع ۀدهندنشان مدل، نيا اول مستقل ریمتغ
 زانیم ر،يمد سن شامل، و ندمؤثر صادرات توسعة روند در که است تيريمد یها یژگيو و ها شنگر

 ریمتغ و ؛است یصادرات تعهد و تيريمد ةنانيکارآفر یها یژگيو ،یخارج زبان دانش زانیم الت،یتحص
 تجربة ،یانسان منابع یا هحرف تيريمد شرکت، ۀانداز شامل ،(یداخل منابع به یدسترس) دوم مستقل

 عملكرد. دشو یم R&D بخش در یگذار هيسرما و صادرات یاطالعات منابع ،منابع تعهد ،یابيبازار
 ،یصادرات نسبت صادرات، به مربوط فروش حجم یمال یارهایمع با حاضر، پژوهش در یصادرات
 یها لمد مجموعه قیتلف از ،عوامل نيا .است شده یریگ ازهاند صادرات زانیم و یصادرات یسودآور
  .اند هدش انتخاب ،پژوهش موضوع یراستا در یمفهوم
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 مدير سن

 تحصیالت میزان
 خارجی زبان دانش میزان

 مديريت کارآفرينانة های ويژگی
 صادراتی تعهد

 
 
 

 شرکت اندازۀ
 انسانی منابع ای حرفه مديريت

 بازاريابی تجربه
 منابع تعهد

 صادرات اطالعاتی منابع
 R&Dدر بخش  گذاری سرمايه

 

 پژوهش مفهومی مدل. 1 نمودار
 

 پژوهش یشناس وشر

هداد یگردآور نحوۀ به توجه با و است یکاربرد قاتیتحق نوع از هدف به توجه با حاضر پژوهش
 ونیرگرس لیتحل خاص، طور به و یهمبستگ نوع از( یشيآزما ریغ) یفیتوص قاتیتحق وجز ها

 پسته محصول ةنیزم در فعال یصادرات یواحدها بر مشتمل پژوهش نيا در یآمار جامعة.است
 واحد 206 تعداد ،رانيا تجارت توسعة سازمان تيسا از استعالم طبق. است تهران استان سطح در

 نيا یآمار جامعة که دارد وجود تهران استان سطح در پسته محصول صادرات ةنیزم در فعال
 ۀصادرکنند شرکت 135 با برابر پژوهش نيا در یآمار نمونة حجم.دهند یم لیتشك را پژوهش

 حجم محاسبة یبرااست ساده یتصادف پژوهش نيا در یریگ نمونه روش. است تهران در پسته

  :است شده استفاده ريز فرمول از نمونه
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 یآورجمع روش از پژوهش ینظر یمبان درمورد ،پژوهش نيا یها هداد یگردآور یبرا
 استفاده پرسشنامه از ،یدانیم یها هداد یورآگرد یبرا و است، شده استفاده یا هکتابخان اطالعات

. است یریگ ازهاند ابزار یفن یها یژگيو از یكي پرسشنامه، اعتماد تیقابل اي يیايپا.است شده
 جينتا اندازه چه تا كساني طيشرا در یریگ ازهاند ابزار که دارد کار و سر امر نيا با ادشدهي مفهوم

 يیايپا نییتع منظور به پژوهش نيا در(.166 :1385 ،همكاران و سرمد) دهد یم دست به یكساني
 ريز کرونباخ یآلفا بيضر و شد عيتوز پرسشنامه 30 ،ها هپرسشنام عيتوز از قبل ،پرسشنامه

 .است آمده 2 جدول در آن جينتا که دش محاسبه پرسشنامه یهااسیمق کل و ها اسیمق
 

 پرسشنامه یها اسیمق کل و ها اسیمق ریز ییایپا بیضرا .2 جدول

 حاتیتوض ییایپا شاخص تعداد ها شاخص یاتیعمل فیتعر ها  شاخص

 یها یژگيو
 یتيريمد

 آن صادرات عملكرد که شرکت روشو راه
 مانند ،دهدیم قرار ریتأث تحت را

 تعهد و تيريمد نانهيکارآفر یها یژگيو
 ...و تيريمد یصادرات

5 730/0 
 از تربزرگ اينكه به توجه با

 است پايا است 7/0

 منابع به یدسترس
 یداخل

 منابع یا هحرف تيريمد شرکت، اندازۀ
 منابع منابع، تعهد ،یابيبازار تجربة ،یانسان

 در یگذار هيسرما و صادرات، یاطالعات
 یداخل منابع جمله از ،R&D بخش

 نشان را منابع صیتخص در تعادل و هستند
 .دهدیم

6 723/0 
 از تربزرگ اينكه به توجه با

 است پايا است 7/0

 یصادرات عملكرد

 زانیم و ها تشرک یصادرات تیموفق زانیم
 چه) خود اهداف به شرکت یابیدست
 صادرات قيطر از( یراهبرد چه و یاقتصاد

 یخارج یبازارها به محصول

4 856/0 
 از تربزرگ اينكه به توجه با

 است پايا است 7/0

 709/0   پرسشنامه کل
 از تربزرگ اينكه به توجه با

 است پايا است 7/0

 یبرا آزمون که یصفت یریگ ازهاند در نظر مورد ابزار يیتوانا از، است عبارت آزمون يیروا
 ،پرسشنامه در مندرج یها پرسش اي ابزار یمحتوا ايآ نكهيا و است شده ساخته آن یریگ ازهاند
 نيا در .(206 :1387 ،یمنؤم) ؟ریخ اي سنجد یم را مطالعه مورد موضوع و رهایمتغ قیدق طور به

 کارشناس استادان ینظرها از ،پرسشنامه و پژوهش ابزار يیروا نیتأم و برآورد منظور به پژوهش
 . است شده استفاده آنها، اصالحات اعمال و خبرگان و
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 پژوهش یها هیافت

 از استفاده با و شد انهيرا وارد ها هداد ،ها هپرسشنام یآور جمع و لیتكم از پس ،حاضر پژوهش در
 یها شرو از پژوهش نيا در .شد لیتحل یاستنباط و یفیتوص سطح دو در SPSS 20 افزارنرم
 یها هیفرض آزمون یبرا يیجز یهمبستگ شامل یهمبستگ لیتحل کيپارامتر یاستنباط یآمار
 ،چندگانه یهمبستگ بيضر شامل( چندگانه ونیرگرس) نیبشیپ نوع از یهمبستگ لیتحل و یاصل
 آنجاکه از.است شده استفاده یفرع یها هیفرض آزمون یبرا یونیرگرس بيضرا و انسيوار لیتحل

 ونیرگرس روش از ،است بوده نظر مد وابسته ریمتغ کي بر مستقل ریمتغ چند یگذارریتأث یبررس
 یصادرات عملكرد نیب ايآ شود مشخص آنكه منظور به نیهمچن .است شده استفاده چندگانه

 سةيمقا آزمون از ر،یخ اي هست یداریمعن تفاوت یشناختتیجمع یها یژگيو مختلف یها هگرو
 .است شده استفاده( ANOVA انسيوار لیتحل) چندجامعه نیانگیم

 یها یژگيو یرهایمتغ نیب يیجز یهمبستگ بيضر ،پژوهش یاصل یها هیفرض آزمون در
 برابرم،یکن یم کنترل را یداخل منابع به یدسترس ریمتغ که یحالت در یصادرات عملكرد و یتيريمد

 .است 05/0 از کمتر یدار یمعن سطح مقدار و است مثبت ةرابط ۀدهندنشان و است 333/0
 مثبت رابطة یصادرات عملكرد و یتيريمد یها یژگيو نیب ،نيبنابرا .است دار یمعن هیفرض نيبنابرا

 .دارد وجود یدار یمعن و
 کهیدرحالت یصادرات عملكرد و یداخل منابع نیب يیجز یهمبستگ بيضر مقدار ن،یهمچن

 مقدار و است مثبت رابطة دهندۀ نشان و است 219/0 برابر میکن یم کنترل را یتيريمد یها یژگيو
 به یدسترس نیب ،نيبنابرا. است دار یمعن هیفرض نيبنابرا ،است 05/0 از کمتر یدار یمعن سطح
 .دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطة یصادرات عملكرد و یداخل منابع

 ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ یاثرگذار شدت نییتع منظور هب یفرع اتیفرض آزمون یبرا
 عملكرد وابسته، ریمتغ ون،یرگرس نيا در .است شده استفاده ،چندگانه یخط ونیرگرس از وابسته
 صورت به یداخل منابع به یدسترس و یتيريمد یها یژگيو به مربوط یرهایمتغ و است یصادرات

 از ،صفر با ثابت مقدار و ونیرگرس بيضر یتساو فرض آزمون جهت.اند هشد وارد مستقل ریمتغ
 یتساو آزمون باشد، 05/0 از ترکوچک مقدار نيا اگر. دشو یم استفاده( sig) یمعنادار سطح

 ریمتغ اثر یبررس جهت .است معنادار هیفرض و دشو یم رد صفر، با ثابت مقدار و ونیرگرس بيضر
 نيا مقدار اگر .دشو یم ستفادها( B) بتا یونیرگرس بيضر از وابسته ریمتغ بر پژوهش مستقل

 مقدار نيا اگر و دارد مثبت ریتأث وابسته ریمتغ بر پژوهش مستقل ریمتغ یعني ،باشد مثبت ب،يضر
 حیتوض به توجه با .ندارد مثبت ریتأث وابسته ریمتغ بر پژوهش مستقل ریمتغ یعني ،باشد یمنف

 .است شده خالصه 3 جدول در چندگانه، ونیرگرس آزمون جينتا فوق،
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 پژوهش یفرع یها هیفرض آزمون جینتا. 3 جدول
 نتیجه sig رگرسیونی ضریب فرعی یها هفرضی

 تأيید 0/050/004 > 0 < 0/552 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير سن. 1
 رد 0/05 < 0/904 0 > 0/091- .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير تحصیالت. 2
 تأثیر صادراتی عملكرد بر خارجی زبان دانش میزان. 3

 .دارد مثبت
 تأيید 0/05> 0/04 0 < 0/254

 تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير ةکارآفرينان یها یويژگ. 4
 .دارد مثبت

 تأيید 0/05 > 0/001 0 < 0/531

 تأيید 0/05 > 0/009 0 < 0/399 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر صادراتی تعهد. 5
 رد 0/05 > 0/017 0 > 0/378- .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر شرکت اندازۀ. 6
 تأثیر صادراتی عملكرد بر انسانی منابع ای هحرف مديريت. 7

 .دارد مثبت
 تأيید 0/05 > 0/013 0 < 0/438

 تأيید 0/05 > 0/033 0 < 0/169 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر منابع تعهد. 8
 تأيید 0/05 > 0/001 0 < 0/555 .دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر بازاريابی تجربة. 9

 مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر شرکت اطالعاتی منابع. 10
 .دارد

 تأيید 0/05 > 0/006 0 < 0/412

 صادراتی عملكرد بر R&D بخش در یگذار سرمايه. 11
 .دارد مثبت تأثیر

 تأيید 0/05 > 0/005 0 < 0/488

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 .دشو می تأيید پژوهش اول اصلی فرضیة ،درصد 5 خطای سطح در ،دهدمی نشان پژوهش اين نتايج

 ها،سازمان ديگر همچون پسته محصول صادراتی یها تشرک در مديريت وجود ،ديگر عبارت به
 تعهد طريق از اطالعاتی منابع همچنین و انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر گیریکار به منظور به

 خارجی هایزبان دانش از گیری بهره و صادرات، امر در تجربه میزان کارآفرينی، گرايش صادراتی،
 و صادراتی سودآوری رشد صادراتی، فروش رشد مثل صادراتی شده تعیین اهداف به دستیابی برای

 یمحققان. دشو می واقع مؤثر مثبت و مستقیم صورت به و است ضروری صادرات، میزان افزايش
 کاووسگیل ،(2008) همكاران و ماوروجیانیس ،(2003) آيبه ،(1988) میزنباک ،(2009) ماورل همچون

 تحقیقاتشان در نیز.. .و( 1390) همكاران و خانايمان ،(2003) کاتسیكیا و باالبانیس ،(1987) نائور و
 .اند هيافت دست ،صادراتی عملكرد بر مديريتی یها یويژگ تأثیر زمینة در گیرینتیجه همین به

 ،ديگر عبارت به .دشو می تأيید تحقیق، دوم اصلی ةفرضی ،درصد 5 خطای سطح درهمچنین،
 تخصیص را منابعشان متعادل طور به بايد يابند، دست باال صادراتی عملكرد به اينكه برای ها شرکت
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 محیط در را تهديدها و ببرند بهره هافرصت از هاشرکت که دهدمی اجازه منابع، در تعادل چون ؛دهند
 نیروی کم تعداد با پسته، ۀکنند صادر یها تشرک در موفق صادرات ،کلی طور به. ندکن خنثی رقابتی،
 اطالعات کارگیریبه منابع، تعهد ،بازاريابی تجربة داشتن انسانی، منابع ای هحرف مديريت ،انسانی

 ،پژوهش فرعی یها هفرضی آزمون با .گیرد می صورت R&D بخش در کردنیگذار سرمايه و صادراتی
 صادراتی عملكرد بر مدير سن که فرضیه ايندرصد، 5 خطای سطح در که دشو می حاصل نتايج اين

 ،(ترپايین و 30) سنی، یها هگرو بین از( 40-31) سنی گروه میانگین،دشو می تأيید ،دارد مثبت تأثیر
( 40-31) گروه صادرات عملكرد و است متفاوت( ترپايین و 30) گروه با تنها( باالتر و 51) و( 41-50)
 اطراف را کاری ای شبكه دارد، بیشتری تجربة که مديری ،يعنی. است بیشتر( ترپايین و 30) گروه از

 اين. دشو می مواجه بهتر دارد وجود للیالم بین بازارهای در که موانعی با ،بنابراين و کند می ايجاد خود
 بر خارجی زبان دانش میزان فرضیة .دارد همخوانی نیز( 2009) ماورل پژوهش ةنتیج با نتیجه،

 نیز( 1987) نائور و کاووسگیل نظر با نتیجه اين .دشو می تأيید دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد
.دشو می تأيید ،دارد مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر مدير ةکارآفرينان یها یويژگ فرضیة. دارد همخوانی

 و تراحتمالی خارجی، یها تشرک برای و ترپیچیده صادراتی، بازارهای اينكه به توجه با ،ديگر عبارت به
 ،يیگرافرصت ،پذيریرقابت پذيری،ريسک میزان هرچه ند،ا داخلی یها تشرک شرايط از ترمنتظره غیر

 عملكرد يابد، افزايش مديريت بلندمدت یريز برنامه و کارآفرينانه اطالعات،گرايش کارگیری هب
.دارد وانیخهم( 2003) کاتسیكیا و باالبانیس پژوهش نتايج با نتیجه اين .يابد یم بهبود صادراتی

 در منابع اختصاص هرچه .دشو می تأيید دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر صادراتی تعهد فرضیة
 ةوسیلبه ها تفعالی کنترل و صادراتی یريز برنامه واحد بودنفعال مناسب، و کافی طور به دسترس
 نتايج با نتیجه اين .يابد یم افزايش صادراتی عملكرد گیرد، صورت مؤثر و متعهدانه صورت به مديريت
 .دارد همخوانی( 1987) نائور و کاووسگیل ،(2003) جولیان و اکاس ،(2009) ماورل چون یمحققان
 عبارت به .دشو می رد حاضر، پژوهش در دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر شرکت ۀانداز ةفرضی
 بهتر صادراتی عملكرد باشد، کمتر انسانی نیروی تعداد پسته، ۀکنند صادر یها تشرک در هرچه ديگر
 همكاران و يوزبیو ،(2003) جولیان و اکاس ،(2003) ايبه چون یمحققان نظرهای با نتیجه، اين .است

 میزان که است رسیده نتیجه اين به( 2008) ماوروجیانیس بین، اين از و ندارد همخوانی ،(2007)
 ةابطر وجود ،بنابراين و يابد یم افزايش ويژه، ای هانداز طول در شرکت، اندازۀ افزايش با صادرات
 میزان که اند هرسید نتیجه اين به نیز( 1987) نائور و کاووسگیل و کند می ثابت دو اين بین را ضعیفی
 ای هحرف مديريت فرضیة.شود يافت تربزرگ شرکت در است ممكن ،منابع در «راکدشدن» از بیشتری

 تقويت را انسانی منابع بايد ها تشرک د،شو می تأيید دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر انسانی منابع
 برای مشاوران از ها هصادرکنند گیریبهره .يابند دست موفق صادرات به افراد، دادنآموزش با و نندک
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 رويكردهای یکارگیر به ،همچنین و بازار یها تفرص از استفاده برای کارشناسان از و تجربه کسب
 بهبود را صادرات عملكرد صادراتی، بازارهای درک برای ،صادرات مديريت برای متمرکز غیر
 بر منابع تعهد فرضیة. است مطابق ،(2008) همكاران و ماوروجیانیس نظر با نتیجه اين. بخشد می

 خارجی، بازارهای از اطالعات آوریجمع هرچه. دشو می تأيید دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد
 صادرات مالی تأمین للی،الم بین سفرهای و ها تمالقا کردن فراهم صادرات، به مربوط وظايف يادگیری

 و کاووسگیل نظر با نتیجه اين .شودمی بهتر صادراتی عملكرد يابد، افزايش کافی، و مناسب صورت به
 ،دشو می تأيید دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر بازاريابی تجربة فرضیة. دارد مطابقت( 1987) نائور

 تماس و( هدف کشورهای تعداد) جغرافیايی پراکندگی میزان پسته، محصول صادرات سابقة هرچه
 نظر با نتیجه اين .است بهتر صادراتی عملكرد باشد بیشتر( حضور میزان) خارجی بازارهای با مستقیم
 و( 2003) جولیان و اکاس ،(2003) ايبه ،(2007) همكاران و يوزبیو ،(2009) ماورل چون یمحققان

 صادراتی عملكرد بر شرکت اطالعاتی منابع ةفرضی .دارد مطابقت( 2008) همكاران و ماوروجیانیس
 و بازرگانی اتاق تجاری، نشريات طريق از اطالعات جویو جست هرچه.دشو می تأيید دارد، مثبت تأثیر

 اين .ابدي می بهبود صادراتی عملكرد يابد، افزايش خارجی ةساالن سفرهای نیز و صادراتی نمايندگان
 يعنی، ،پژوهش آخر فرضیة.دارد تطابق( 2008) همكاران و ماوروجیانیس نظر با نیز نتیجه

 یگذار سرمايه.دشو می تأيید نیز دارد، مثبت تأثیر صادراتی عملكرد بر R&D بخش در یگذار سرمايه
 در رقابتی مزيت ايجاد به منجر ،مؤثر و کارا صورت به بخش اين کارگیری هب و ،R&D بخش در

 يوزبیو نظر با نیز نتیجه اين .بخشد می بهبود را صادراتی عملكرد درنتیجه، که دشو می خارجی بازارهای
 .است مطابق( 2007) همكاران و

 ،مدير خارجی زبان دانش میزان ،مدير سن شامل داخلی مستقل متغیرهای تمامی ،بنابراين
 تعهد انسانی، منابع ای هحرف مديريت شرکت، اندازۀ صادراتی، تعهد ،مدير کارآفرينانة یها یويژگ

 میزان متغیر جز R&D بخش در یگذار سرمايه و شرکت اطالعاتی منابع بازاريابی، ةتجرب منابع،
 بر شرکت، اندازۀ جز عوامل اين همة. ندمؤثر صادراتی عملكرد وابسته متغیر بر مدير، تحصیالت

 از هريک بهبود و افزايش با همراه يعنی ،گذارندمی مثبت تأثیر صادراتی عملكرد وابسته متغیر
 عملكرد شرکت، اندازۀ افزايش با ولی ابد،ي می بهبود صادراتی عملكرد شرکت، داخلی عوامل اين

 کاربردی پیشنهادهای ،بنابراين .ابدي می کاهش ،پسته کنندۀ صادر یها تشرک در صادراتی
 :از عبارتند خالصه طور به حاضر پژوهش

 ترباتجربه مديران از ها تشرک گیری بهره  
 صادرات امر در باسابقه مديران تجارت دانش از ترجوان مديران گیری بهره 
 گزينش و جذب آزمون در خارجی یها نزبا به مديران تسلط میزان بررسی  
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 خارجی یها نزبا آموزشی یها هدور برگزاری  
 در کارآفرينی يادشده یها یويژگ دادن قرار نظر مد و کارآفرينی یها تمهار آموزش 

  ارتقا شرايط و استخدامی های آزمون
 صادرات امر برای دسترس در منابع مناسب و بهینه تخصیص 
 خود تعهدات بتوانند تا ،باشند نزديک نهاآ به فیزيكی فاصلة لحاظ از که کشورهايی بر تمرکز 

 دهند امانج موقع به را
 مديريت ةوسیلبه ها تفعالی مؤثر کنترل و صادراتی یريز برنامه واحد ايجاد  

 موجود انسانی نیروی اثربخشی افزايش و انسانی نیروی تعداد تعديل 
 همراستا و مرتبط آموزشی یها هدور برگزاری طريق از افراد آموزش و تقويت دنبال به ديرانم 

 بازارهای از اطالعات کسب برای صادراتی نمايندگان از و باشند شده تنظیم صادراتی برنامة با
 .گیرند بهره صادرات، مديريت برای متمرکز غیر رويكردهای و خارجی،

 خارجی بازارهای با را خود تماس و حضور میزان ،خارجی بازرگانی واحد کارشناسان و مديريت 
 و پژوهش بخش از و پذيرد، صورت دائمی طور به خارجی ساالنة سفرهای دهند، افزايش
  .گیرند بهره کارا و مؤثر طور به ،کیفیت کنترل فرايند و تولید بزارا ،شرکت( R&D) توسعة

 صادراتی عملكرد بر مؤثر خارجی عوامل به توان، می پژوهش اين نتايج تكمیل منظور به
 و انتظارات ادراکات، روی ترعمیق ةمطالع ،همچنین و پرداخت بررسی مورد یها تشرک
 .کرد بررسی را ها تشرک موفقیت در آنها تأثیر و خارجی بازارهای در مشغول مديران یها شنگر

 .کرد اجرا کشور مناطق ساير در و ديگر متنوع صنايع در را حاضر پژوهش توان می همچنین
 از زین حاضر پژوهش که مواجهند يیها تيمحدود با همواره خود قاتیتحق در پژوهشگران

  :از عبارتند پژوهش نيا یها تيمحدود جمله از. نبوده است امستثن امر نيا
و کارشناسان  رانيو در دسترس نبودن آنها، مد ها تشرک یپراکندگ علت به پژوهش نيا در .1

 .شدند یبررس ،بودندکه در دسترس  يیها تشرک یواحد بازرگان
 به مجبور محققآنجاکه  از و ندپاسخ نداد ها پرسشاز  یبه بعض دهندگانپاسخ از یتعداد .2

 اطیبا احت هیآن فرض ةجینت از بود، ،اند هشد لیناقص تكم طور بهکه  يیها هپرسشنام از استفاده
  .استفاده شود یشتریب

 ريو اثر سا است شده پرداختهبر عملكرد صادرات  مؤثر یاز عوامل داخل یتعدادبه  فقط .3
 نشده است. یعوامل بررس

 نه) یاحتمال صورت به را قاتیتحق جينتا که یانسان علوم قاتیتحق به مربوط یها تيمحدود .4
 محقق کنترل از خارج که کشور یاقتصاد و یاسیس طيشرا خصوص به. سازد یم مبدل( یقطع
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 اثر پژوهش جينتا بر یموارد در امر نيا و داده قرار ریتأث تحت را دهندهپاسخ افراد است، بوده
 .شود استفاده اطیاحت با پژوهش جينتا از دشو  یم هیتوص نيبنابرا ؛است نهاده
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