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تاريخ پذيرش69/21/19 :

چکیده
امروزه ،ورود و حضور کسبوکارها به بازار بینالمللی نقش بسیار مهميی را در توسيهه اقصايادك کريورها اي يا
نموده است .يکپارچه شدن بازارهاك محاوالت مارفی ،کاالهاك صنهصی ،بازارهاك سرمايه و فنّياورك ،شيک گیيرك
موافقتنامههاك تجارك مصنوع و اسصقرار سیاستهاك باز تجارك میان کرورها و رفع موانيع تجيارك ازلمليه ميواردك
است که باعث شده تا در عم تقريباً تمامی شرکتها به اين نصیجه برسند که مريارکت نکيردن در بازارهياك لهيانی
يک انصخاب طوالنیمدت نخواهد بود .در ادبیات علم کارآفرينی ،از عام نهادك بهعنوان يک عام مهم يياد ميیگيردد
که میتواند بر عملکرد صادراتی کسبوکارها تأثیرگذار باشد .هدف از ايين تحقیيق بررسيی تيأثیر عوامي نهيادك بير
عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه محاوالت پروتئینی بوده است .پژوهش حاضر ازنظر هيدف کياربردك و
از نظرگاه ماهیت توصی ی-پیمايری است .لامهه آمارك اين پژوهش عبارت از صادرکنندگان محاوالت پروتئینيی در
اسصان تهران هست .لمعآورك دادهها از طريق پرسشنامههاك اسصاندارد صورت پذيرفت و براك تحلی دادههيا از فين
مدلسازك مهادالت ساخصارك و نرمافزار  Smart PlS 3اسص اده گردييد .نصيايج تحقیيق نريان داد کيه عوامي نهيادك
مداخله محدود دولت ،سیسصم دادرسی عادالنه ،فقدان مقررات طاقتفرسا و مروقهاك صادراتی در کرور مبيد تيأثیر
مثبت و مهنادارك بر عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه محاوالت پروتئینی دارد .اما بر اساس نصايج حاصيله
تأثیر بازارهاك مالی قوك بر عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه محاوالت پروتئینی مورد تائید قيرار نررفيت.
همچنین بر اساس نصايج بهدستآمده نقش تهدي گيرك اسيصراتژكهياك شيرکت در ارتبيا میيان مصغیرهياك تحقیيق
موردپذيرش قرار نررفت.
کلیدواژهها :عوام نهادك ،عملکرد صادرات ،کسبوکارهاك کارآفرينانه.
 -1اسصاديار-عضو هیئتعلمی دانرکده کارآفرينی دانرراه تهران،
نويسنده مسئولEmail: hosadeghi@ut.ac.ir:
 -2اسصاديار-عضو هیئتعلمی دانرکده کارآفرينی دانرراه تهران
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مقدمه
با آغاز هزاره سوم میالدك ،حوزه عم کسبوکارهاك تولیدك در بسیارك از صنايع در مقیاس لهانی
گسصرشيافصه است و بازارهاك ملی و محلی در حال تغییر و ادغام در قالب يک بازار فراگیر لهانی میباشند
(سینرر وزينروتا .)19: 2212 ،1در دهههاك اخیر به دلی حضور اقصاادهاك نوظهور مانند چین و رقابت
شديد در کسبوکارها ،ورود به بازارهاك خارلی نقش بسیار مهمی در توسهه اقصاادك کرورها اي ا کرده
است (لیپاما وهمکاران .)232: 2213 ،2يکپارچه شدن بازارهاك محاوالت مارفی ،کاالهاك صنهصی،
بازارهاك سرمايه و فنّاورك ،شک گیرك موافقتنامههاك تجارك مصنوع و اسصقرار سیاستهاك باز تجارك
میان کرورها ازلمله مواردك تلقی میگردند که مولب میشوند تقريباً تمامی کسبوکارها ،بدون توله
به اندازه و نوع صنهت به اين نصیجه برسند که مرارکت نکردن در بازارهاك لهانی يک انصخاب
طوالنیمدت نخواهد بود (باالبنیس و همکاران .)392: 2212 ،3در اين بین صادرات ازلمله مصغیرهاك بین-
المللی تلقی میگردد که در بازاريابی بینالمل ازاهمیت بااليی برخوردار میباشد .صادرات راه ارتبا
اقصاادك کرور با بازار لهانی را شک میدهد ،بنابراين عملکرد صادراتی کسبوکارها ازلمله
مول ههاك مهم بخش خارلی اقصااد محسوب گرديده و به صورت مبنايی بهعنوان يکی از ابزارهاك
سیاسصی در بهد خارلی اقصااد در غالب راهبردها و برنامههاك توسهه قرار دارد (ايونی .)2211،4از
اين رو شناخت عواملی که بر عملکرد صادراتی اثرگذار هسصند ،ضرورك هست .در ادبیات علم
کارآفرينی ،عوام مخصل ی ذکر شده که میتوانند بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار باشند که عوام
نهادك ،از اين لمله اين عوام میباشند (لیپاما و همکاران .)231: 2213 ،عوام نهادك ،عواملی
هسصند که از خارج از کسبوکار میتوانند بر سازمان تأثیر گذاشصه و مولب موفقیت و يا شکست
کسبوکار گردند (هنسلر و همکاران .)12: 2219،5محققین مخصلف ،عوام مص اوتی را بهعنوان
عوام نهادك برشمردهاند؛ که از لملهك آنها میتوان کی یت بوروکراسی ،اثربخری دولت ،دخالت
محدود دولت ،بازارهاك مالی قوك و فقدان مقررات طاقتفرسا اشاره نمود (عیسی زاده و
احمدزاده .)112 :1322 ،اين عوام میتوانند تأثیرات قاب تولهی بر عملکرد يک کسب وکار در
زمینههاك مخصلف مانند عملکرد صادراتی آن داشصه باشد (ايونی.)6: 2211 ،
در سالهاك اخیر ،با عنايت به اهمیت صنهت پروتئینی کرور ،صادرات محاوالت پروتئینی
1-Singer & Czinkota
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ارسال به موقع برخوردار باشد .با اتخاذ اسصراتژكهاك صحیح در نحوه و زمان اطالعرسانی به
مارفکنندگان ،برندسازك ،ايجاد ارتبا منطقی با شبکههاك مويرگی توزيع و مرصريان واسطه،
محاوالت پروتئینی کرور در صورت خلق نوآورك و يا ايجاد نقا

تمايز با ديرر کرورها

میتواند سهم قاب تولهی را در بازار لهانی به دست آورد .با توله به اهمیت موضوع فوق الذکر
و عملکرد صادراتی کسبوکارها در لايی که کاهش وابسصری دولت به درآمدهاك ن صی بسیار

ضرورت يافصه و نیز خال تحقیقات کافی و شکاف نظرك درزمینه عوام نهادك ،اين پژوهش به
بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه پرداخصه و به دنبال پاسخ
گويی به اين سوال هست که عوام

نهادك چه تاثیرك بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان

محاوالت پروتئینی در اسصان تهران دارد؟
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

بايسصی به گونهاك صورت پذيرد که از رقابتپذيرك بااليی از لهات مخصلف کی یت ،قیمت و

نهاد

نهاد ،به سازمانها ،قوانین پايهاك که بر روابط بین افراد حکمفرماست ،به يک فرد يا يک موقهیت و
حصی گاهی به يک چیز لزئی مث يک پروندهك قرارداد اطالق میگردد (مهرآرا و رضايی1322 ،
 .)22:تهاريف مخصلف نهادها برداشتهاك کم و بیش مص اوتی را از ماهیت واقهیت الصماعی و نظم
الصماعی يادآور میشوند (گالسروهمکاران .)221: 2212،1نهادها قوانین بازك در يک لامهه
و يا به طور رسمیتر قواعد و اصولی هسصند که تهام و تقاب انسانها و لوامع انسانی را شک
میدهند (نورث .)222:2222: ،2ناواز 3در سال  2211چارچوب نهادك لامهه شام قواعد اساسی
قانونی ،الصماعی و سیاسی را پیرنهاد کرد که پايهاك براك تولید و توزيع ايجاد کرده و حیطهك
انصخابهاك راهبردك افراد و سازمانها را محدود مینمايد (ايونی .)11: 2211،نهادها میتوانند به
صورت رسمی ،مانند قوانین سیاسی ،اقصاادك ،قوانین ،قراردادها و يا به صورت غیررسمی ،مانند
رفصار ،نررشها ،ارزشها ،هنجارهاك رفصارك و قراردادها و به طور خالصه ،فرهنگ يک لامهه را
تهیین نمايند (ناواز .)131 :2211 ،بر اساس نظريهك نورث ( ،)2222نهادهاك رسمی وابسصه به
نهادهاك غیررسمی هسصند ،به اين مهنا که آنها به صورت پیشبینی شده از ساخصار تهامالت
لامهه همراسصا با ارزشها و دسصورالهم هاك فرهنری نهادهاك رسمی را ترکی میدهد ،اسص اده
1-Glaeser et al.
2-North
3-Nawaz

161

فالنامه علمی پژوهری مطالهات بینرشصهاك دانش راهبردك ،شماره  22پايیز

میشوند .عوام نهادك رسمی عواملی هسصند که به صورت رسمی تدوين میشوند و نظام الراك
ماوب از قوانین در يک انجمن و لامهه هسصند و شام نهادهاك تنظیمی مانند قوانین اقصاادك و
سیاسی میباشند (ناواز .)132 :2211 ،بر اساس ديدگاه اقصااددانان نهادگرا ،نهادها از آن حیث مهم
میباشند که سبب ساخصارمند شدن انریزههاك نه صه در مبادالت بررك میشوند (گالسر وهمکاران،
 .)321: 2212نهادها با حمايت از حقوق مالکیت ،تضمین الراك قراردادها ،ارتقا انریزههاك
کارآفرينان ،ح ظ ثبات در سطح کالن اقصاادك ،مديريت ريسک مالی ،تقلی هزينه مهامالت ،ارائه
شبکههاك تأمین الصماعی و ارتقاء پاسخرويی و انصقادپذيرك ،مجموعهاك از شرايط و بسصرهاك
سیاسی ،فرهنری و اقصاادك را فراهم میکنند که در درون آن ،افراد لامهه به کسب و انباشت
مهارت و کسبوکارها به انباشت سرمايه و تولید محاول میپردازند .براساس ديدگاه نهادگرايی
لديد ،نوع مقررات و نهادهاك يک کرور از لمله عوام اولیه و اصلی تهیینکننده انریزهها و
تمايالت افراد براك سرمايهگذارك فیزيکی و کسب مهارت و فنآورك در آن لامهه هسصند که همه
اين عوام منجر به موفقیت اقصاادك در تولید بیرصر و درآمد باالتر و رفاه اقصاادك بهصر در
بلندمدت میشوند (نورث .)212 :2222 ،در چنین حالصی قیمت تمام شده کاالها و خدمات تولیدك
کاهش و توان رقابت در بازارهاك داخلی و بینالمللی افزايش میيابد (پرراوهمکاران.)62 :2213 ،1
ازنظر رودريک و همکاران )2212(2علم کارآفرينی بر نقش نهادها در عملکرد کسبوکارها تاکید
فراوان داشصه و آن را در طول زمان مصاثر از تحوالت نهادك میداند که قاب اندازهگیرك نیسصند و
انهکاسی از ولود قراردادهايی در روابط اقصاادك ،الصماعی ،فرهنری و سیاسی افراد و لوامع با
يکديرر هسصند .نهادها به طور قاب تولهی منجر به کاهش هزينهها در فرايند مبادالت و همچنین
افزايش کارايی در اقصااد میشوند (ويلیامسون .)921: 2211 ،3نهادها با ايجاد يک ساخصار باثبات
براك کنش مصقاب عدم اطمینان را در بازار کاهش و مولب افزايش رقابت در بازار میشوند (گالسر
و همکاران )222 :2212 ،کرورهايی با نهادهاك بهصر و کرورهايی که کسبوکارهاك کارآفرينانه و
تجارت بیرصر دارند ،سريهصر به رشد اقصاادك میرسند (پررا وهمکاران.)61: 2213،
لی 2در سال  2213به بررسی موضوع تأثیرگذارك نهادها بر الروهاك تجارك در چه کرور لهان
که  26درصد تجارت دنیا را دارند طی دوره زمانی بین سالهاك  2221تا  2222پرداخت .نصايج اين
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بینالمللی بیرصرك نسبت به ساير کرورها برخودارند.
عوامل نهادی

مطابق نظر نورث ( )2222عوام نهادك شام چهار عام مداخله محدود دولت ،سیسصم دادرسی
عادالنه ،فقدان مقررات طاقتفرسا و مروقهاك صادراتی میگردد .عام مداخله محدود دولت

نران دهنده تهیین حدود دخالت دولت در حوزه فهالیتهاك اقصاادك مهمترين مسئلهاك است که
از بدو شک گیرك انديره اقصاادك مدرن پیش روك نظريهپردازان اقصاادك قرار داشصه است
(ويلیامسون .)2211 ،دو نکصه بسیار مهم در تبیین چرونری دخالتهاك دولت در فرايند توسهه
صنهصی ولود دارد که کرورهاك در حال توسهه در تدوين اسصراتژك صنهصی خود میبايست بدان
توله داشصه باشد .نکصه اول آن است که امکان دخالتهاك موفق دولتها بسصری به شرايط زمانی
از نظر فضاك اقصااد لهانی و اصول و قواعد بینالمللی دارد(رودريک و همکاران .)2212 ،1تجربه

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

مطالهه حاکی از آن بود که کرورهاك قانونمدار و داراك عوام نهادك موثر ،از میزان تجارت

اقصاادهاك صنهصی و کرورهاك آسیاك شرقی نران داده است که اين شرايط براك آنها فراهم بوده
است (لی ،)21: 2213 ،2به طورك که توانسصند با انجام دخالتهاك گزينری ،کاسصی بازار را رفع
نمايند .طبیهی است که در فضاك آتی لهانی شدن اقصااد ،نوع و شدت دخالتها بايد با شرايط
لديد همسو گردد .نکصه بهدك اين است که چرونری و حوزه دخالتهاك دولت بسصری به
ظرفیت و توانمندك دولت دارد .در اين حالت دولت با ايجاد فضا و شرايط محیطی مناسب ،الازه
میدهد تا تامیمات و انصخابهاك اولیه و شناسايی امکانات بالقوه رشد صنهصی توسط خود بازار
انجام گیرد (رودريک و همکاران:2212 ،

.)121

عام ديرر نهادك يا سیسصم دادرسی عادالنه به ولود قوانین تجارت داخلی منطبق با حقوق و
مقررات بینالمللی اشاره دارد که زمینهساز و عام تسريع و تسهی کننده سرمايهگذارك مسصقیم
خارلی و افزايش تحرک سرمايه باشد به نحوك که حرکت سرمايه را به ويژه از صنايع رو به
تحلی  ،به ن ع بازسازك صنهصی و تخایص کاراك منابع ،فهال میسازد (لی .)22 :2213 ،دولت با
تاويب قوانین مناسب از طريق ش افت ساخصن ساخصارهاك مولود ،برابرسازك فرصتها و
همچنین از طريق بهنرامسازك نظام حقوقی میتواند نقش قاب تولهی در بسصرسازك الزم براك
کارکرد بازار در اقصااد داشصه باشد .عام سیسصم دادرسی عادالنه نران دهنده میزان اعصبار قوانین

- Rodrik et al.
- Lee

1
2
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لامهه و رعايت آنها و به خاوص کی یت الراك قرادادها و حقوق مالکیت هست (گالسر و
همکاران .)2212:266 ،1قانون و نهادهاك خوب ،بازارها را تقويت مینمايند؛ چرا که مبادالت در
بازار مصضمن به رسمیت شناخصن حقوق مالکیت خريداران و فروشندگان و الراك آن هست .طبق
نظر نورث )2222( 2قیمت و شرايط تضمین تههدات قرارداد ،يهنی احصمال اينکه خريدار بهد از
امضاك قرارداد نیز به آن وفادار بماند بر مطلوبیت فروشنده تأثیر میگذارند.
عام نهادك سوم يا عام فقدان مقررات طاقتفرسا به بهبود محیط کسبوکار و توسهه سرمايه-
گذارك در بخش خاوصی و صادرات اشاره دارد .فقدان مقررات طاقتفرسا از طريق فراهم کردن
شرايط رقابتپذيرك و بسصرسازك مناسب براك ورود موثر بخش خاوصی در صادرات ،نقش
تهیین کنندهاك در رشد و توسهه اقصاادك اي ا مینمايد (گالسر و همکاران .)211: 2212 ،مقررات
طاقتفرسا شام ايجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات ،بار مالیاتی باال ،محدوديت-
هاك زايد در بازار سهام ،محدوديتهاك تاسیس يک بنراه اقصاادك لديد ،مقررات دست و پاگیر
براك تبدي ارز و موارد مرابه که هر يک به عنوان مانهی براك توسهه تجارت مطرح هسصند،
میباشند (لی .)22: 2213،دولت میتواند با ايجاد و الراك سیاستهاك تسهی گر مقررات ديوان-
ساالرانه ،مولب توسههك کسبوکار و سرمايهگذارك شود .فقدان مقررات طاقتفرسا ،از لمله
يکی از مهمترين عوام نهادك تلقی میگردد که میتواند بر عملکرد اقصاادك لوامع تأثیر گذارد
(رودريک و همکاران.)29 :2212 ،
عام نهادك چهارم به مروقهاك صادراتی اشاره دارد .امروزه ،صادرات نقش مهمی در توسهه
اقصاادك کرورها اي ا میکند .کسبوکارها به دلی فرار رقابصی و عالقهمندك به رشد و توسهه،
تالشهاك فراوانی را لهت افزايش مهارت صادرات و بینالمللیسازك انجام میدهند (نورث،
 .)166: 2222دولتها با عرضه يارانه و حمايتهاك غیرمسصقیم ،صادرات را ترويق میکنند.
حمايت غیرمسصقیم صادراتی شام

تخ یفهاك مالیاتی و برنامههاك پرصیبانی وسیع دولصی در

لهت آموزش و توسهه صادرات میباشد (گالسر و همکاران .)222: 2212 ،صادرات فرصت
يادگیرك به واسطه ولود رقابت را براك شرکت فراهم کرده و باعث میشود شرکت توانايی بقا در
محیطهاك غیرآشنا و غريبه را به صورت مداوم ودر طی يک پیوسصارزمانی با ترخیص صحیح
درست پنجره فرصت به دست آورد (اسصرلی .)22: 2219 ،3به دلی اهمیت صادرات ،دولتها
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حمايصی مینمايند که به برنامههاك ترفیهی و ترويقی صادرات مهروف هسصند .هدف اين خدمات

و تالشها کمک به شرکتهاك فهال در يک قلمرو اقصاادك براك شروع و يا ادامه فهالیتهاك
بینالمللی هست .يک گروه از اين برنامهها براك شرکتها اطالعات تجارك و صادراتی فراهم
میکنند ،برخی ديرر با هدف ايجاد يا افزايش انریزه شرکتها براك صادرات ارائه میشوند و
بخش مهمی نیز شام حمايتهاك مالی و عملیاتی مانند تامین مالی صادرات ،بیمه صادرات،

آموزش حم ونق صادرات ،بازاريابی صادرات ،الراك ماموريتهاك تجارك خارلی و ايجاد
روابط تجارك با کارآفرينان بینالمللی میشود (رودريک و همکاران.)222: 2212 ،
کسب وکارکارآفرینانه

امروزه علم کارآفرينی به نقش کسبوکارهاك کوچک در بهبود وضيهیت اقصايادك و اشيصغالزاييی
اهمیت شايان تولهی مبذول میدارد .با اين حال با گذر زمان تهداد کسبوکارهاك کوچکی کيه از

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

مهموالً اقدام به حمايت از فهالیتهاك صادراتی شرکتها با بکارگیرك مروقها و برنامههاك

صحنه رقابت خارج می شوند روند صهودك دارد .حال براك اينکه اين نيوع کسيبوکارهيا بصواننيد
درمحیطی که دائماً در حال تغییر و دگرگونی است پايدار باقی مانده و مرکالتی که با آنهيا مواليه
هسصند را پرت سر گذاشصه و به رشد مناسبی دست يابنيد ،نیازمنيد انجيام فهالیيتهياك کارآفرينانيه
میباشند .توسهه روز افزون کسبوکارهاك کارآفرينانه به طور اعم باعث افزايش بهيرهورك عوامي
تولید شده و در بلندمدت با ورود آنها به حوزه صادرات زمینه ايجاد ثروت و مزييت رقيابصی بيراك
ک اقصااد و در نهايت توسهه پايدار فراهم میگردد (اسصرلی.)22: 2219 ،
رودريک و همکارن ( )2212رويکرد کارآفرينانه را تماي کسبوکيار بيراك تخايیص منيابع الزم
لهت توانمند شدن براك خلق محاوالت لديد ،نيوآورك در محايوالت فهليی و ارتقياك سيطح
تولیدات نسبت به رقبا در لهت فرصتهاك مولود در بازار تهريف نميوده اسيت .از دييدگاه ايصنير
وهمکاران )2213( 1کسبوکارهايی شرايط کارآفرينانه دارند که نوآور ،ريسکپذير ،بیباک و پیررو
باشند و در حمايت از شرايط فوق ،براك راهبرك فناورك و تحقیق و توسيهه اهمیيت خاصيی قائي
شوند .همچنین به باورالمپکین ودس)119: 2212 ( 1آنچه يک کسبوکار را کارآفرينانه ميیسيازد،
تههد قوك نسبت به نوآورك محاول ،نوآورك فناورك ،ريسکپيذيرك و پیريصاز بيودن اسيت .ايين
کسبوکارها بايد به طور مسصمر فرصتهاك لديد را شناخصه و اين فرصتهيا را بيه درآميد تبيدي
1-Inter et al.
2-Lumpkin & Dess
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نمايند و به عبارت بهصر ،آنها بايد کارآفرينانه رفصار کنند.
عملکرد صادراتی

عملکرد صادراتی عبارت است از حدك که اهداف کسبوکيار شيام اهيداف راهبيردك و اهيداف
اقصاادك براك صادرات يک محاول از طريق طرحريزك و الراك راهبردهاك بازارييابی صيادراتی
محقق میشود (مریريان .)222: 2222،1عملکرد صيادرات داراك ابهياد گونياگونی اسيت کيه ييک
شاخص يا يک عام نمیتواند آن را توضیح دهد .محققین بر سه بهد اصيلی از عملکيرد صيادراتی
اشاره خاص نموده اند .بهد اول اثربخری در زمینه محاول و برنامههاك کسبوکيار در قبيال رقبيا
است .نرانررهايی از قبی رشد فروش میتواند اثربخری را نران دهد .دومین بهد عملکرد صادرات
کارايی است که بر خرولیهاك کسبوکار نسبت به ورودكهاك آن مصمرکز است (المپکین و دس،2
 .)192: 2212سودآورك شاخص اصلی است که اين بهد را نران ميیدهيد .سيومین بهيد عملکيرد
صادرات قابلیت انطباق است ،به اين مهنی که کسبوکار با چه راهبردهايی بيه تغییيرات شيرايط و
فرصتهاك محیط پاسخ میدهد (اسصرلی.)16: 2219،
بر اساس نظريه کاتسیراس و همکاران ( )31: 2219به طور کلی مهیارهياك انيدازهگیيرك عملکيرد
صادرات به سه گروه کلی تقسیم میشوند که عبارتاند از :مهیارهاك مالی ،مهیارهياك غیيرميالی و
مهیارهاك ترکیبی .مهیارهاك مالی شام فروش ،سود و رشد میباشند .فروش شام حجيم فيروش
حاص از صادرات يا شدت صادرات است (کايناک .)91: 2219 ،3سود با شاخصهياك سيود کي
ادارات و مهیارهاك نسبی از قبی سود صادراتی تقسیم بر سود ک يا سود صادراتی تقسیم بير سيود
بازار داخلی اندازه گیرك میشوند (اسصرلی .)11: 2219،زمانی که مهیارهاك سيود ييا فيروش ايسيصا
هسصند ،مهیار رشد که به تغییرات فيروش ييا سيود صيادراتی در ييک دوره از زميان بير ميیگيردد
اندازهگیرك میشوند (مدسن .)2212،2مهیارهاك غیر ميالی بير خيالف مهیارهياك ميالی کيه عینيی
میباشند ،ذهنی هسصند .اين مهیار از سه شاخص موفقیت ،رضايت و تحقق اهداف ترکی میشود.
موفقیت شام مهیارهايی همچون اعصقاد مديران درباره سهم صادرات در سيودآورك کي شيرکت و
مقبولیت و شهرت شرکت است.
سرانجام «مهیارهاك هاك ترکیبی» شام مهیارهايی است که مبصنی بر لمع امصیازات کليی بيه دسيت
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و مقیياسهياك ترکیبيی بیريصرين مهیارهياك انيدازهگیيرك عملکيرد هسيصند کيه ميورد اسيص اده

طبقهبندك عوام تهیینکننده عملکرد صادراتی به عوامي درونيی و بیرونيی از لهيت نظيرك،
تولیهپذير است ،زيرا عوام تهیینکننده درونی ،بر اساس نظريه مبصنيی بير منيابع موليه و عوامي
تهیینکننده خارلی بر اساس نظريه ساخصار صنهت بنیان نهاده شده اسيت .نظرييه مبصنيی بير منيابع
کسبوکار را مرصم از يک بسصه ويژه از منابع قاب لمس مانند فناورك ،دارايیها و منيابع غیرقابي

لمس از قبی شايسصریها ،فرايندها ،ويژگیهاك مديريصی ،اطالعات و دانش تايور ميیکنيد کيه بيه
وسیله کسبوکار قاب کنصرل هسصند و شرکت را قادر ميیسيازند کيه راهبردهيا را بيه منظيور بهبيود
بخریدن به کارايی و اثربخری خود پیادهسازك کنند(بارنی .)22: 1661 ،3بر اساس نظريه مبصنی بير
منابع کسبوکار ،عوام تهیینکننده عملکرد صادرات و راهبرد شرکت ليزء منيابع داخليی سيازمان

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

آمده از مهیارهاك مالی و غیرمالی عملکرد است(هولزمولر .)2211، 1فروش صادراتی ،سود صادراتی

تلقی میگردند .در مقاب  ،نظريه ساخصار صنهت اين گونه بیان میدارد کيه عوامي نهيادك و بیيرون
سازمانی هسصند که راهبردها و عملکرد يک کسبوکار را تهیین میکنند .اين نظريه بیان میکنيد کيه
محیط خارلی فرارهايی را برکسبوکار تحمی میکند که شرکت براك باقی ماندن و پیررفت باييد
پاسخ مناسبی به اين فرارها بدهد .بر طبق نظريه ساخصار صنهت ،عوام نهادك و راهبيرد صيادراتی
شرکت عوام تهیین کننده عملکرد صادراتی هسصند (مادسن .)31: 2212 ،مطالهاتی که اکثرا بر روك
عوام قاب کنصرل به عنوان عوام تهیینکننده عملکرد صادراتی تمرکز کردهاند ،فرضريان بير ايين
است که کارآفرينان میتوانند عملکرد صيادراتی شيرکت را لهيت دهنيد .در مقابي مطالهياتی کيه
منحارا بر روك عوام غیرقاب کنصرل تمرکز دارند اساسا يک ديد لبرگرايانه درباره صادرات دارنيد
(زو و اِسصان.)322: 2219،
مروری بر پیشینه تحقیق

در سال  2212تحقیقی با عنوان «تأثیر کی یت نهادك بر عملکرد صادراتی کسبوکارها در
اقصاادهاك نوظهور :يک مدل اقصضايی» توسط لیپاما و همکارانش انجام شد .آنها در اين پژوهش
به بررسی تأثیر چهار مصغیر مداخله محدود دولت ،سیسصم دادرسی عادالنه ،بازارهاك مالی قوك و
1- Holzmuller
2-Zou & Stan
3-Barney
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فقدان مقررات طاقتفرسا بر عملکرد صادراتی اقصاادهاك نوظهور پرداخصهاند .نصايج اين تحقیق
نران داد که عوام

مذکور میتوانند منجربه بهبود عملکرد صادراتی شرکتها در اقصاادهاك

نوظهور گردند.
در پژوهری ديرر که توسط کیانک در سال  2219با عنوان «تأثیر نهادهاك رسمی بر عملکرد بخش
گردشررك در فیلیپین با در نظر گرفصن نقش میانجی گرايش به کارآفرينی» صورت پذيرفت ،عوام
نهادك شام حاکمیت قانون ،کی یت مقررات ،سیاستهاك دولت و پرصیبانی کسبوکار در نظر
گرفصه شدند و تأثیر اين مول هها بر عملکرد بخش گردشررك در کرور فیلیپین مورد بررسی قرار
گرفت .نصايج نران داد که عناصر محیط نهادك ،به طور محدودك بر عملکرد کسبوکاهاك
گردشررك تاثیرگذار است.
در سال  2211پژوهری با عنوان «تجارت ،نهادها و تخاای کردن صادرات» توسط اسصرلی
صورت پذيرفت .محققین در اين پژوهش به بررسی نقش اصالحات نهادك بر صادرات سیزده
کرور اروپاك مرکزك طی دوره سالهاك 1662تا  2213پرداخصند .نصايج اين پژوهش بیانرر تأثیر
مثبت و مهنادار عوام

نهادك (شام

اصالح ساخنصر سازمانها و اصالح سیاست رقابت) بر

عملکرد صادرات بوده است .همچنین نصايج اين تحقیق حاکی از آن بوده است که کاهش تهرفه بین
اتحاديه اروپا و اروپاك مرکزك منجر به افزايش میزان صادرات در اروپاك مرکزك گرديده است.
در پژوهری ديرر کاتیسکاس 1و همکاران ()2219در مطالهه خود با عنوان«نهادها ،زيرساختها و
بازرگانی» به بررسی تأثیر عوام نهادك و زيرساختها بر توسهه صادرات پرداخصند و در بیان
نصايج حاص از پژوهش عنوان داشصند که کی یت نهادها و دسصرسی به سیسصم حم و نق توسهه
يافصه و زيرساختهاك ارتباطی نقش تهیینکنندهاك بر توسهه صادرات خواهد داشت.
در سال  2212تحقیقی با عنوان «گرايش کارآفرينانه و شدت صادرات :بررسی اثر مصقاب يادگیرك
سازمانی و نوآورك» توسط مئون و سکات 1صورت پذيرفصه و در آن به بررسی ارتبا

میان

مصغیرهاك گرايش به کارآفرينی و شدت صادرات با نقش میانجی مصغیر عملکرد نوآورك و قابلیت
يادگیرك سازمانی پرداخصه شده است .نصايج اين تحقیق که در میان شرکتهاك کوچک و مصوسط
ايصالیايی و اسپانیايی انجام شده ،نران داده است که گرايش به کارآفرينی منجر به افزايش میزان
صادرات میشود ،اما در صورتی که شرکت قادر به يادگیرك و نوآورك نباشد نمیتواند به تنهايی
161

1-Katsikeas et al.
2-Meon & Sekkat

در تحقیق حاضربه منظور بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صيادراتی از ميدل پيژوهش نياواز

(موردمطالهه :صادرکنندگان محاوالت پروتئینی)

مدل مفهومی تحقیق

( )2211اسص اده شده که عملکرد صادراتی را به عنوان مصغیر وابسصه و عوام نهيادك شيام مداخليه
محدود دولت ،سیسصم دادرسی عادالنه ،بازارهاك مالی قوك ،فقدان مقررات طاقتفرساو مروقهاك
صادراتی در کرور مبد را به عنوان مصغیرهاك مسصق در نظر گرفصه است .با توله به پیرینة ادبیيات
تحقیق ذکرشده ،چارچوب م هومی تحقیق در قالب شک شماره ( )1بیان شده است.
اسصراتژيهاك
مداخله محدود دولت

کسبوکار

سیسصم دادرسی عادالنه

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

بر بهبود عملکرد صادراتی موثر باشد.

عملکرد صادراتی
کسبوکار

بازارهاك مالی قوك
فقدان مقررات طاقت فرسا

مروقهاك صادراتی در کرور
شکل شماره  :6مدل مفهومی تحقیق

مبدا

روششناسی تحقیق
اين تحقیق از نظر هدف کاربردك و از نظر نحوه گردآورك دادهها توصيی ی-همبسيصری اسيت.
همچنین لامهه آمارك اين پيژوهش شيام صيادرکنندگان محايوالت پروتئینيی در اسيصان تهيران
هست .با اسص اده از روش نمونهگیيرك کيوکران ،در سيطح خطياك  2/21و بيه روش نمونيهگیيرك
تاادفی ساده ،تهداد نمونه مناسب  92ن ر از کارآفرينان حوزه صنهت محاوالت پروتئینی محاسبه
گرديد (فرمول شماره .)1
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N  Z  2 2  P1  P 
465  1/96 2 0/5 0/5
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 2 N  1  Z  2 2  P1  P  0/052  465 - 1  1/96 2 0/5 0/5

n

فرمول شماره :6نحوه محاسبه حجم نمونه

در مرحله تجزيه و تحلی و ت سیر دادهها از فرآيند مدلسازك مهادالت ساخصارك با رويکرد
حداق مربهات زولی به کمک نرمافزار  Smart PLS 3اسص اده شد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافته های تحقیق

آمار توصی ی پاسخدهندگان در لدول شماره  3همراه با فراوانی هر کدام از طبقات نران داده شده
است.
جدول شماره :9آمار توصیفی پاسخ دهندگان
لنسیت

زن

فراوانی

مرد
12

2

تحایالت

ديپلم

فوق ديپلم

کارشناسی

فراوانی

22

21

12

کارشناسی
ارشد

دکصرك
1

2

سابقه کار

کمصر از  3سال

 3تا کمصر از 1سال

 1تا کمصراز  12سال

 12سال به باال

فراوانی

-

12

22

32

سن

 22تا  32سال

 31تا  22سال

 21سال به باال

فراوانی

12

12

32

ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

در اين پژوهش ،براك سنجش پايائی و ارزيابی پايدارك درونی از مهیارهاك آل ياك کرونبياو و
پايايی ترکیبی اسص اده گرديد .همان گونه که در لدول شماره ( )1مراهده میشيود مقيادير ميذکور
براك سازههاك مدل ،همری باالتر از مقدار اسصاندارد  2/2بوده لذا مدل اندازهگیيرك از پاييايی الزم
برخورداراست (کرونباو .)331: 1621،1عالوه بر اين ،مراهده گرديد که میانرین واريانس اسصخراج
111
1-Cronbach

(موردمطالهه :صادرکنندگان محاوالت پروتئینی)

سازهها مورد تائید است.
جدول شماره  :6پارامتر های آماری خروجی نرمافزار PLS
آلفای

پایایی

میانگین

معیار

کرونباخ

ترکیبی

واریانس

سنگریزه

مداخله محدود دولت

2/222

2/221

2/933

2/169

سیسصم دادرسی عادالنه
بازارهاك مالی قوك
فقدان مقررات طاقتفرسا
مروقهاك صادراتی در کرور مبد

2/221
2/211
2/222
2/222

2/231
2/291
2/221
2/226

2/196
2/963
2/122
2/112

2/222
2/111
2/222
2/229

اسصراتژكهاك شرکت
عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه

2/222
2/212

2/262
2/222

2/196
2/122

2/262
2/222

سازه ها

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

شده براك تمامی سازههاك تحقیق حاضر باالتر از  2/1است بنيابراين ،رواييی همريرا بيراك تميامی

همچنین همان گونه که در لدول شماره ( )2مراهده میشود ،لذر میانرین واريانس اسصخراج
شده براك تمامی سازههاك تحقیق در مقايسه با همبسصری سازهها با ساير سازههاك مولود در ميدل
تحقیق باالتر از حد اسصاندارد قاب قبول (2)/2است ،بنابراين روايی واگراك سازههاك تحقیق تائیيد
میشود.
جدول شماره  :8ماتریس سنجش روایی واگرا
عملکرد صادرات کسبوکارهای

شاخص

کیفیت نهادی

کی یت نهادك

2/299

2/221

عملکرد صادرات کسبوکارهاك

-

2/213

کارآفرینانه

کارآفرينانه

بررسی برازش مدل های ساختاری
معیار R2

 R2مهیارك است که براك مصا کيردن بخيش انيدازهگیيرك و بخيش سياخصارك ميدلسيازك
مهادالت ساخصارك به کار میرود و نران از تاثیرك دارد که يک مصغیر برونزا بر يک مصغیير درونزا
میگذارد .هر چه مقدار  R2مربو به سازههاك درونزاك يک مدل بیريصر باشيد ،نريان از بيرازش
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بهصر مدل است .هوالند )22: 1666( 1سه مقدار  2/33 ،2/16و  2/92را به عنوان مالک براك مقادير
ضهیف ،مصوسط و قوك  R2مهرفی میکند .لدول شماره ( )3مهیار  R2را براك هر يک از مصغیرهاك
درونزاك مدل نران میدهد.
جدول شماره  :9معیار  R2هر یک از متغیر های درونزای مدل
متغیر

معیار R2

نتیجه

عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه

2/31

مصوسط

با توله به مقادير بهدستآمده براك  R2براك مصغیرهاك درونزا و با توله به سه مقيدار ميالک،
برازش مدل ساخصارك به صورت مصوسط تائید میشود.
معیار Q2

اين مهیار قدرت پیشبینی مدل را مرخص میسازد .به اعصقاد آنها مدلهايی که داراك بيرازش
بخش ساخصارك قاب قبول باشند ،بايد قابلیت پیشبینی شاخصهاك مربو به سازههياك درونزاك
مدل را داشصه باشند .هنسلر 2و همکاران ( )2226در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در سازههاك
درونزا ،سه مقدار  2/11 ،2/22و  2/31را تهیین نمودهاند که به ترتیب نران از قيدرت پيیشبینيی
ضهیف ،مصوسط و قوك يک سازه درقبال شاخصهياك آن سيازه دارد .ليدول شيماره ( )2مقيادير
مهیار  Q2را براك هر يک از مصغیرهاك درونزاك مدل نران میدهد.
جدول شماره  :4معیار Q2
2

متغیر

معیار Q

نتیجه

عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه

2/322

قوك

با توله به مقدار  Q2به دستآمده براك مصغیرهاك درونزاك مدل ،قابلیت قوك پیشبینيی ميدل
تائید میشود.
ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها

ضرايب اسصاندارد شده شدت و لهت تأثیرات مصغیرهاك مسصق بر مصغیير وابسيصه را مريخص
مینمايد ،بهگونهاك که مقادير مثبت نرانه تاثیرگذارك مثبت مصغیرهاك مسيصق بير مصغیير وابسيصه و
مقادير باالتر از  2/1نران دهنده تأثیر قوك مصغیرهاك مسصق بر مصغیر وابسصهاند .لدول شيماره ()1
111

33. Hulland
33.Henseler et al.

(موردمطالهه :صادرکنندگان محاوالت پروتئینی)

ارائه میکند.
جدول شماره  :5نتیجه فرضیههای تحقیق بر اساس نتایج مدلهای ساختاری
فرضیات
مداخله محدود دولت تاثیرك مثبت بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه دارد.
سیسصم دادرسی عادالنه تاثیرك مثبت بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه دارد.
بازارهاك مالی قوك تاثیرك مثبت بر عملکرد صادرات کسبوکارهاك
کارآفرينانه دارد.
فقدان مقررات طاقتفرسا تاثیرك مثبت بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه دارد.
مروقهاك صادراتی درکرور مبد تاثیرك مثبت بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه دارد.
اسصراتژكهاك شرکت تأثیر مداخله محدود دولت بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه را تهدي می کند.
اسصراتژكهاك شرکت تأثیر سیسصم دادرسی عادالنه بر عملکرد
صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه را تهدي میکند.
اسصراتژكهاك شرکت تأثیر بازارهاك مالی قوك بر عملکرد صادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه را تهدي میکند.
اسصراتژكهاك شرکت تأثیر فقدان مقررات طاقتفرسا بر عملکرد
صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه را تهدي میکند.
اسصراتژكهاك شرکت تأثیر مروقهاك صادراتی در کرور مبد بر
عملکرد صادرات کسبوکارهاك کارآفرينانه را تهدي میکند.

ضرایب

ضرایب

نتیجه

معناداری

مسیر

آزمون

2/22

2/212

تائید

2/222

2/212

تائید

1/212

2/222

رد

3/262

2/212

تائید

1/136

2/222

تائید

2/162

2/116

رد

1/222

2/221

رد

1/221

2/122

رد

1/223

2/112

رد

2/123

2/292

رد

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

نصايج آزمون فرضیات را بر اساس دو مهیار ضرايب مهنادارك  tو ضرايب اسيصاندارد شيده مسيیرها

همچنین نمودار شماره ()1ضرايب اسصاندارد شده مسیرهاك مربو به هر ييک از فرضيیههيا را
نران میدهد.
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نصیجه گیرك وپیرنهاد

تغییرات مداوم محیطی ،بقاك سازمانها را به اشکال مخصلف تهديد می کند .فناورك هاك سريهاً در
حال تغییر و چرخه
حیات کوتاه محاوالت باعث شده است تا شرکصها نوآور شوند و ايده ها ،محاوالت و فرايندهاك
لديدك را توسهه
نموده و ريسکهايی را براك مقابله با تغییرات سريع اتخاذ نمايند .عالوه براين رقابت فزاينده لهانی و
بومی ،نیاز شرکت

نمودار شماره  :6ضرایب معناداری t
نتیجهگیری و پیشنهاد

در نظريههاك لديد رشد اقصاادك از نهادها به عنوان عوام اصلی و بنیادين تأثیرگذار بر رشد و
توسهه پايدار نام برده شيده اسيت .در ايين تحقیيق ،موضيوع تيأثیر نهادهيا بير عملکيرد صيادرات
کسبوکارهاك کارآفرينانه حوزه محاوالت پروتئینی مورد بررسی قرارگرفت .نصايج به دست آميده
از پژوهش حاضر حاکی از مهنادار بودن تأثیرگذارك عوام نهاد بر عملکرد صادرات کسبوکارهاك
کارآفرينانه حوزه محاوالت پروتئینی در تمامی مدلهاك آزمون شده بود .اين مسئله نران ميیدهيد
کرورهاك در حال توسهه مانند کرور ما در صورتی که خواسصارايجاد تغییرات لدك در روند رشد
114

اقصاادك خود باشند نیازاست که به تغییرات بنیادين نهادك در بخشهاك مخصلف بپردازند .بيا توليه

(موردمطالهه :صادرکنندگان محاوالت پروتئینی)

دولت ،سیسصم دادرسی عادالنه ،فقدان مقررات طاقتفرسا و مروقهاك صادراتی در کرور مبيد )،

بر مصغیرهاك صادرات از لمله عملکرد صادراتی کسبوکارهياك کوچيک و مصوسيط بسيیار تهیيین
کننده هست .زيرا نهادهاك مولود از کانال تدوين قوانین و مقررات اثربخش و پايبندك به قوانین نه
تنها با حمايت مک ی از حقوق مالکیت و ممانهت از تضهیف حق و حقوق کسبوکارهيا و نهادينيه
کردن اقصااد دانشبنیان بهبود فضاك اقصاادك و محیط کسبوکار را فيراهم خواهنيدآورد بلکيه بيا

تاويب قوانین کارا و بهینه ،زيربنايی اصولی و پايدار لهت تداوم فهالیيتهياك اقصايادك بيه وييژه
درحوزه بازارهاك لهانی به ولود میآورند .لذا در صورت بهبيود کی یيت عوامي نهيادك ،اقصاياد
کرور در مسیر مناسب قرار خواهد گرفت که باعث افزايش قدرت رقابتپذيرك محاوالت تولید و
همچنین افزايش سهم صادراتی از تجارت لهانی میشود.
از طرف ديرر ،يکی از ويژگیهاك کرورهاك در حال توسهه ،ولود شکاف فنياورك بيین ايين

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه

به حاول يافصههاك مهم در اين پژوهش ،مرخص میگردد که تأثیر عوام نهادك (مداخله محيدود

کرورها با کرورهاك توسهه يافصه است که واردات يکيی از راههياك پرکيردن ايين شيکاف اسيت.
بنابراين ايجاد محیطی با سطح عوام نهادك موثر از طريق وضع قوانین کارا و هدايتگر کيه باعيث
پرشدن اين شکاف فناورك گردد ،ضرورك هست .عوام نهادك اثربخش میتواننيد بسيصرهاك ييک
اقصااد با ساخصار مناسب را فراهم آورد و در حرکت به سمت اقصااد دانشبنیيان و افيزايش قيدرت
رقابتپذيرك و گسصرش عملکرد صادرات به ويژه براك کسبوکارهياك کوچيک و مصوسيط نقيش
مهمی را اي ا نمايند.
با توله به حاول يافصههاك مهم در اين پژوهش ،پیرنهادهايی ارايه میشيود کيه قسيمت اول
اين پیرنهادها ،با توله به ادبیات و فرضیات پژوهش کاربردك بوده و در مورد سازمان مطالهه شده
به شرح زير ارائه میشود:
پیرنهاد میگردد ،کسبوکارهاك حوزه محاوالت پروتئینی يک کريورك را بيه عنيوان هيدف
صادراتی خود انصخاب نمايند که درآن ،شرکتهاك تجارك به طور مسيصق در خايوص مناسيبات
تجارك خود با شرکاك خارلی تامیمگیرك نمايند .لذا میبايست در کريورهاك يادشيده الزاميات
تجارت خارلی توسط نهادهاك تجارك مسصق تهیین شده و قوانین تجارت در کريور مقايد بير
اساس الزامات روز ولود داشصه و الرايی گردد .ازطرفی ديرر پیرنهاد میشود تا دوليت اقيدام بيه
ارائه مروق هاك صادراتی مخصلف مانند لوايز صادراتی ،مهافیتهاك مالیاتی ،تخ ی يات بیميهاك و
غیره به شرکتهاك صادرکننده ارائيه نماييد .درزمینيه تحقیقيات علميی آينيده ،پیرينهاد ميیشيود
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تحقیقات آينده به بررسی نقش تهدي گرك هوش کسبوکار و هوش رقابصی در رابطه بيین عوامي
نهادك و عملکرد صادراتی کسبوکارها بپردازند .همچنین مطالهات تطبیقی با کرورهاك ديرر نیيز
میتواند ارائهکننده الروهاك نوآورك با اسص اده از نظريه تحلی شکاف باشد.

) صادرکنندگان محاوالت پروتئینی:(موردمطالهه

بررسی تأثیر عوام نهادك بر عملکرد صادرات کسب وکارهياك کارآفرينانيه
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