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چکیده :شرکتها برای بقا و موفقیت در فعالیتهای صادراتی به شناسايی عوامل مؤثر بر عملكرد
صادراتی خود نیازمندند .شناسايی عوامل داخلی ،به اين سبب که تحت کنترل شرکتها هستند ،از
نظر اقدام به توسعة صادرات ،بسیار بااهمیت است .بهمنظور بررسی تأثیر اين عوامل بر عملكرد
صادراتی شرکتها ،پژوهشی کاربردی و توصیفی (همبستگی -تحلیل رگرسیون) در محدودۀ
شرکتهای صادرکنندۀ پسته در تهران ،انجام شده است .به اين منظور ،با توجه به مدل مفهومی
پژوهش ،که از تلفیق مجموعه مدلهای موجود در اين زمینه ارائه شده است ،اقدام به گردآوری
دادههای میدانی از  135شرکت فعال در زمینة صادرات محصول پسته در تهران با استفاده از
پرسشنامه شده است .با توجه به اينكه حجم جامعة آماری محدود و مشخص است ،برای محاسبة
تعداد نمونه از فرمول نمونه برای جامعة محدود ،استفاده شد ،که با توجه به محاسبة صورتگرفته،
حجم نمونة آماری در اين پژوهش برابر با  135شرکت صادرکنندۀ پسته در تهران است .نتايج تحلیل
اين دادهها نشان میدهد که عوامل داخلی شرکت ،مثل ويژگیهای مديريتی و دسترسی به منابع
داخلی ،بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد و از بین يازده فرضیة فرعی ،همة فرضیهها جز
دو فرضیه ،تأيید شد .بر اساس اين نتايج ،پیشنهادهايی برای بهبود عملكرد صادراتی شرکتهای
صادرکنندۀ پسته در تهران ارائه شده است.
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مقدمه
ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آنها ،از ويژگیهای بارز تمدن بشری است،
بهطوریکه با توجه به عوامل گوناگون مكانی و زمانی و ويژگیها و نیازهای خاص جوامع
مختلف ،همهروزه انواع مختلفی از سازمانهای اجتماعی ظهور و گسترش میيابند و بر تعدادشان
افزوده میشود .بديهی است ،هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود ،به مديريت متناسب
با ساختارش نیازمند است .بشر از ديرباز دريافته است که برای رسیدن به هدف ،بايد به بسیج
امكانات و رهبری آنها تا تحقق هدف اقدام کند (رضائیان .)7 :1384 ،مديريت ،فراگرد
بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای نظام ارزشی پذيرفته شده است که از
طريق برنامهريزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امكانات ،هدايت و کنترل عملیات برای دستیابی به
اهداف تعیینشده صورت میگیرد (همان .)8 :معیار يا استاندارد سنجش و ارزيابی عملكردها با
هدف سازمان تعیین میشود .بايد بتوان سطح عملكرد سازمان را -چه برحسب میزان سود ،آحاد
محصول تولیدشده ،يا حتی تعداد شكايات رسیده -سنجید و آن را اندازهگیری کرد که در اين
زمینه بايد به هدفهای سازمان مراجعه کرد (دفت.)90 :1998 ،
بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش و سود خود را از عملیات بازاريابی خود در
کشورهای ديگر بهدست میآورند .بازارهای خارجی عامل ظرفیت تولیدی بهتر ،منافع بیشتر و
بازدۀ سرمايهگذاری مناسبتر برای شرکتها به حساب میآيند .بازاريابی بینالمللی فرصتی برای
رشد و توسعه است (روستا و همكاران .)395 :1385 ،برای ورود به اين بازار جهانی شرکتها از
رويكردهای مختلفی بهره گرفتهاند که يكی از آنها رويكرد توسعة صادرات است (ناطق و نیاکان،
 .)1388در جامعة اقتصادی امروز ايران صادرات اصلی ضروری برای همه است و شايد ،طبق
برنامههای پیشبینیشده ،شرط ادامة تولید با ظرفیت کامل برای صنايع ،صدور قسمتی از
محصوالت به بازارهای خارجی باشد؛ به عبارتی ،يكی از داليل نفوذ در بازارهای خارجی تأمین
قسمتی از منابع ارزی الزم برای تهیة مواد مورد نیاز شرکتهاست (روستا و همكاران:1385 ،
 .)395از آنجاکه صادرات مستلزم بهکارگیری کمترين منابع است،کمترين ريسک و نیز کمترين
تعهد سازمانی را در پی دارد ،بنابراين اين رويكرد ،معروفترين و آسانترين رويكرد اتخاذشدۀ
شرکتها در تالش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی است .آنچه در اينجا از اهمیت ويژهای
برخوردار است ،توجه به اين نكتة اساسی است که صادرات و فروش کاال در بازارهای خارجی
ظرايف و حساسیتهای خاصی دارد که بیتوجهی به آنها ممكن است سرمايهگذاریهای انسانی
و مالی صورتگرفته را به هدر دهد (ناطق و نیاکان .)1388 ،در ادبیات معموالً موفقیت صادراتی
شرکتها را با واژۀ «عملكرد صادراتی» میسنجند (دهيادگاری .)1383 ،عملكرد صادراتی میزان
دستیابی شرکت به اهداف خود -چه اقتصادی و چه راهبردی -برای صادرات محصول به
بازارهای خارجی را نشان میدهد (ماوروجیانیس و همكاران.)2008 ،
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از آنجاکه منابع نفتی کشور محدود است و طبق اعالم وزارت نفت تا سال  1474شمسی منابع
نفتی به صفر خواهد رسید ،جهت رشد ،توسعة اقتصاد و اشتغال چارهای جز توسعه و بهبود عملكرد
صادرات غیر نفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد (کرمپور و همكاران .)1391 ،با بررسی و
تحلیل آرای انديشمندان و صاحبنظران اقتصادی میتوان نتیجه گرفت ،که صادرات غیر نفتی در
اقتصاد کشور دارای اهمیت بسیاری است و هر اقدامی در جهت رشد صادرات گامی در برطرفسازی
بیماری اقتصاد ايران تلقی میشود .کشور ايران يكی از کشورهای صادرکنندۀ کاال -خواه صادرات
نفتی و خواه غیر نفتی -است و میتواند با توجه به بهرهمندی از مواهب طبیعی و ظرفیتهای بالقوۀ
طبیعی ،بیش از اين در صحنة تجارت فعال باشد .محصول پسته با توجه به اينكه جايگاهی رفیع در
صادرات غیر نفتی کشور داشته است ،مورد مطالعة اين پژوهش درنظر گرفته شده است.
ضرورت وجود مديريت در هر سازمان بهمنظور بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و
همچنین منابع اطالعاتی از طريق برنامهريزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امكانات ،هدايت و کنترل
عملیات ،برای دستیابی به اهداف تعیینشده و نیز وجود مشكالت و چالشهای متعدد در زمینة صادرات
محصول پسته ،انگیزهای شد تا پژوهشی در بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملكرد صادراتی که
میزان موفقیت شرکت در امر صادرات را نشان میدهد ،در حوزۀ صنعت پسته تدوين کنیم.
بنابراين پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرسش است که آيا عوامل داخلی شرکت ،مانند
ويژگیهای مديريتی و دسترسی به منابع داخلی ،بر عملكرد صادراتی شرکتهای صادرکنندۀ
پسته در تهران مؤثر است يا خیر.
مطابق با توضیحات باال ،فرضیههای پژوهش در جدول  1خالصه شدهاند.
جدول  .1فرضیههای پژوهش
اصلی

فرعی

 .1ويژگیهای مديريت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .2دسترسی به منابع داخلی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .1سن مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .2تحصیالت مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .3میزان دانش زبان خارجی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .4ويژگیهای کارآفرينانة مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .5تعهد صادراتی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .6اندازۀ شرکت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .7مديريت حرفهای منابع انسانی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .8تعهد منابع بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .9تجربة بازاريابی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .10منابع اطالعاتی شرکت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .11سرمايهگذاری در بخش  R&Dبر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
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پیشینة نظری پژوهش
صاحبنظران بازاريابی صادراتی عقیده دارند که «شناسايی عوامل تعیینکنندۀ عملكرد صادراتی»
بهمنظور افزايش عملكرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن ،مقولهای مهم و حیاتی برای
شرکتها در بازار رقابتی امروز است .در ضمن ،عوامل مؤثر بر عملكرد صادراتی شرکتها ،بهعلت
جهانیشدن بازارها و رقابت روبهافزايش شرکتهای خارجی ،اغلب با چندين ديدگاه نظری مواجهند
و متغیرهای بسیار زياد و متفاوتی از سوی محققان مختلف در زمینة عوامل مؤثر بر عملكرد
صادراتی ،معرفی شدهاند .اگر اين ديدگاهها بهصورت مكمل درنظر گرفته شود ،مدير را برای درک
ساختار چندبعدی قادر میسازد (ماورل .)2009 ،برای مثال ،ماورل ( )2009در پژوهش خود
ديدگاههای نظری محققان مختلفی را درنظر گرفته است ،مانند آبی و اسالتر ( )1989که بیان
میدارند عملكرد صادرات با محیط و راهبرد تعیین میشود و تأثیرش با ويژگیها و صالحیتهای
شرکت مشخص میشود .طبق نظر استان و زوو ( ،)1998عملكرد صادرات با متغیرهای درونی قابل
کنترل ،تحت تأثیر قرار میگیرد ،مثل راهبرد بازاريابی صادرات ،ادراک و نگرش مديريت .همچنین
تحت تأثیر متغیرهای غیر قابل کنترل هم قرار میگیرد که ممكن است درونی (ويژگیهای
مديريت ،صالحیتها و ويژگیهای شرکت) يا بیرونی (ويژگیهای صنعت ،ويژگیهای بازار داخلی
و خارجی) باشد .کاتسیكیز ( ،)2000مدل سادهتری از عملكرد صادرات را نشان داده است و معتقد
است که متغیرهای زمینهای مثل عوامل محیطی ،سازمانی و مديريتی روی راهبرد بازاريابی تأثیر
دارند و از آن طريق ،بر عملكرد صادرات تأثیر میگذارند .مدل مفهومی ماورل ( )2009هر دو محیط
بیرونی و درونی را روی عملكرد صادرات مؤثر دانسته و سه ديدگاه؛ منابعمحور ( ،1)RBVسازمان
صنعتی و احتمالی و ديدگاه راهبرد صادرات برای ايجاد مزيت رقابتی را درنظر میگیرد .مطابق با
ديدگاه منابعمحور ،صادرات موفق از بهکارگیری منابع و توانايیهای شرکت ايجاد میشود .اين
مشخصه در چهار دسته ،شامل ويژگیهای شرکت ،مديريت صادراتمحور ،مدير پويا و مدير کمیتة
صادرات ،منابع تكنولوژيكالی ،طبقهبندی میشود .ديدگاه سازمان صنعتی و احتمالی شامل محیط و
صنعت میشود و ديدگاه راهبرد صادرات ،در دو دستة محصوالت صادراتی و شرکای صادرات،
طبقهبندی میشود .به بیان ماوروجیانیس و همكاران ( ،)2008عملكرد صادراتی با عوامل درونی و
بیرونی مشخص میشود .عوامل درونی؛ محصول ،ويژگیهای مديريتی و سازمانی مثل توانايی
برنامهريزی ،تكنولوژی ،اندازه و ...است و عوامل بیرونی شامل ويژگیهای بازار خانگی و بازار هدف
میشود .آنها هر دو ساختار ذهنی و عینی که بر عملكرد صادرات مؤثرند را درنظر میگیرند.

)1. Resource-based view (RBV
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ساختارهای ذهنی ،شامل آمیختة بازاريابی صادرات ،منابع اطالعاتی ،محرکهای صادراتی،
مشكالت صادرات و مرزهای تجاری میشود و ساختارهای عینی ،شامل اندازۀ شرکت ،نرخ فروش
کلی صادرات ،و تجربة صادراتی میشود .رز و شوهام ( )2002هر دو اثر مستقیم و غیر مستقیم
ويژگیهای سازمانی را بررسی کردهاند .فرهنگ سازمانی پويا ،و تمايل مديريت ارشد به بازاريابی
بینالمللی ،تعهد برای صادرات ،ريسکپذيری ،درک رشد بالقوۀ صادرات و فرصتهای سودآوری،
همگی با عملكرد صادرات ارتباط مستقیم دارند .بنابراين ،تحقیقات اخیر چندين عامل ،مانند توانايی
بازاريابی ،برنامهريزی صادرات ،پژوهش و توسعه و ...را که به عملكرد صادرات کمک میکند،
معرفی کردهاند.
در اين مطالعات افراد بسیاری مانند اکاس و جولیان ( ،)2003ماوروجیانیس و همكاران
( ،)2008ماورل ( ،)2009ناطق و نیاکان ( )1388و بسیاری ديگر بر تأثیر عوامل درونی و بیرونی
بر عملكرد صادراتی شرکتها تأکید کردهاند .ايبه ( ،)2003اشاره میکند که تحقیقات قبلی ،رفتار
صادراتی را در سه دسته ،شامل عوامل مرتبط با محیط بیرونی ،عوامل ويژۀ شرکت و عوامل
تصمیمگیرنده -که بر عملكرد صادراتی در سطح شرکت مؤثرند -طبقهبندی کردهاند .وی در
پژوهش خود به تأثیر عوامل درونی بر رفتار صادراتی میپردازد که اين عوامل شامل عوامل
سازمانی و عوامل تصمیمگیرنده میشود.
پیشینة تجربی پژوهش

کاووسگیل و نائور ( ،)1987در مدل مفهومی خود چهار مجموعه از عوامل مرتبط با شرکت ،يعنی
مزايای واحد شرکت ،تعهد منابع برای تقبل فعالیت صادرات ،ويژگیهای تصمیمگیرنده و درک
جذابیتهای بازاريابی صادرات را بر فعالیت صادرات مؤثر میدانند .مزايای واحد شرکت ،مربوط به
محصول شرکت (مثل قیمت رقابتی محصول ،محصوالت انحصاری) ،موقعیت تكنولوژيكی
شرکت ،بازارها يا منابع میشود .تعهد منابع مانند ،آموزش بیشتر کارکنان ،يادگیری وظايف
صادراتی ،ايجاد سند و مالیة صادرات ،ديدن بازار خارجی .ويژگیهای تصمیمگیرنده شامل ،میزان
و نوع تحصیالت ،ريسکپذيری ،میزان دانش زبان خارجی بر عملكرد صادراتی مؤثرند.
مدل مفهومی لینگ يی و اگانموکان ( )2001بیان میدارد که اگرچه شراکت با فعالیتهای
بیرونی برای بعضی از سازمانها ،راهبردی مرکزی را در میزان وسیعی از زمینههای صنعتی
بهوجود آورده است ،ولی اعتماد به روابط درونشرکتی بهطور قابل مالحظهای در سالهای اخیر،
رشد کرده است .روابط بهويژه در محیط کانال صادرات ،که به شراکت شرکای تجاری برای
انجام توامان فعالیتها نیاز دارند ،مهم بهنظر میرسد .در اين پژوهش مزايای رقابتی صادرات و
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عملكرد صادرات ،با گروهی از عوامل مشخص میشود که به شرکت و روابط کانال مربوط
میشوند و نمونة اين پژوهش متشكل از  111شرکت صادرکننده در چین است.
شوهام و رز ( )2002بیان داشتهاند که در گذشته ،اکثر تحقیقات بر میل و اشتیاق شرکتها به
صادرات متمرکز میشد ،ولی تحقیقات اخیر بهطور مستقیم بر ارزيابی عملكرد صادراتی متمرکز
شدهاند و در بسیاری از آنها ،هر دو اثر مستقیم و غیر مستقیم ويژگیهای سازمانی بررسی شده
است .ويژگیهای سازمانی ،شامل فرهنگ سازمانی پويا ،درک رشد بالقوۀ صادرات ،فرصت
سودآوری ،ريسکپذيری ،توانايی پاسخ به فرصتهای محیطی است .چارچوب نظری شوهام و رز
( )2002بر اهمیت ادراکات مديريتی در رفتار صادراتی متمرکز شده است .ايشان اين پژوهش را
در  124شرکت که بهطور تصادفی از مجموع صنايع غذا ،چوب و مبلمان ،تجهیزات ايمنی و
محصوالت دندانپزشكی و ...انتخاب شده بودند ،انجام دادهاند.
مدل مفهومی آيبه ( ،)2003تأثیر عوامل درونی را بر رفتار صادراتی (عوامل سازمانی و عوامل
تصمیمگیرنده) درنظر گرفته است .يافتههای تجربی نشان میدهد که ويژگیهای خاص
تصمیمگیرنده ،بهويژه سن و سطح تحصیالت ،بر رفتار صادراتی اثر مثبتی دارد .در وضعیت
بینالمللی ،سطح تحصیالت خارجی ،تجربة کار خارجی ،سفرهای خارجی از ويژگیهای خاص
تصمیمگیرنده هستند .در مدل مفهومی آيبه ( ،)2003صالحیتها و ويژگیهای شرکت شامل
اندازۀ شرکت ،تجربة بسط و گسترش فوق منطقهای ،تجربة واردکردن يا بینالمللیشدن ،و
بهطور خاص شدت تكنولوژی ،R&D ،کیفیت و توسعة محصول ،تبلیغات و ارتقای فروش ،توزيع
و تحويل و کیفیت خدمات و روابط کانالها ،همكاری و شبكههای کاری صادرات است که در
اين میان ،شبكههای کاری بهصورت هماهنگی صادرات ،مشتریمداری ،مالزمات بینالمللی
اهمیت بیشتری دارد.
مدل مفهومی يوزبیو و همكاران ( ،)2007عوامل کلیدی درونی مؤثر بر عملكرد صادرات را
اندازۀ شرکت ،سرمايهگذاری در بخش  ،R&Dراهبرد خارجی ،میزان پراکندگی جغرافیايی فروش
و تجربة صادراتی میداند .ارزيابی در دو شرکت ايتالیايی و اسپانیايی در بخش مشابه نشان داد
که تجربة صادراتی عامل اصلی در عملكرد صادرات است ،اما سرمايهگذاری در بخش R&Dو
تجربة صادراتی در عملكرد صادرات شرکت ايتالیايی تأثیر بیشتری داشته است .نتايج اين
تخمینها ثابت کرد که مجموعهای از شاخصهای درونی ،بدون توجه به محیط رقابتی ،عملكرد
صادرات را قوی نگهمیدارد.
در مدل ماوروجیانیس و همكاران ( )2008نیز عملكرد صادراتی با عوامل درونی و بیرونی
مشخص میشود .عوامل درونی شامل ،محصول ،ويژگیهای مديريتی و سازمانی مثل توانايی
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برنامهريزی ،تكنولوژی ،اندازه و ...میشود و عوامل بیرونی ،شامل ويژگیهای بازار داخلی و بازار
هدف است .ايشان ساختارهای ذهنی و عینی را بر عملكرد صادراتی مؤثر دانسته است.
ساختارهای ذهنی ،شامل آمیختة بازاريابی صادرات ،منابع اطالعاتی ،جهتگیری کارآفرينی،
محرکهای صادرات ،مشكالت صادرات ،و مرزهای تجاری است و ساختارهای عینی شامل،
اندازۀ شرکت ،نرخ فروش کلی صادرات ،و تجربة صادراتی میشود .همچنین ،نمايشگر شمارۀ
 9-2بیان میدارد که مديريت ،صالحیتهای صادراتی ،جذابیتهای بازار صادرات و تشابه
صادرات و بازار داخلی از عوامل مؤثر بر آمیختة بازاريابی صادراتند که بهطور غیر مستقیم بر
عملكرد صادرات تأثیر میگذارند.
طبق مدل مفهومی ماورل ( )2009درمورد عملكرد صادراتی اغلب چندين ديدگاه نظری وجود
دارد .نگرش مكمل به نظريههای متعدد ،مدير را برای درک ساختار چندبعدی قادر میسازد .اين
مدل از دو ديدگاه مختلف تشكیل شده است .مطابق با نظر ابی و اسالتر ( )1989در اين مدل،
عملكرد صادراتی با محیط و راهبرد تعیین و تأثیرش با ويژگیها و صالحیتهای شرکت مشخص
میشود؛ و مطابق با استان و زو ( ،)1998عملكرد صادراتی با متغیرهای درونی قابل کنترل ،مانند
راهبرد بازاريابی ،ادراک و نگرش مديريت ،تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،تحت تأثیر متغیرهای
غیر قابل کنترل که ممكن است درونی (ويژگیهای مديريت ،صالحیتها و ويژگیهای شرکت) يا
بیرونی (ويژگیهای صنعت ،ويژگیهای بازار داخلی و خارجی) باشد ،قرار میگیرد.
مدل نجفی مجد و همكاران ( ،)1386ده عامل اصلی اندازۀ شرکت ،تجربة صادراتی،
محرکهای صادراتی ،مشكالت صادراتی ،مزيت رقابتی ،تعهد صادراتی ،محصول ،قیمت ،تبلیغات
و کانالهای توزيع را بررسی کرده است .تمامی اين متغیرها بهمثابة عوامل تعیینکنندۀ عملكرد
صادراتی با استفاده از روش آماری مدلسازی معادالت ساختاری يا لیزرل ،تأيید میشوند و همة
آنها رابطة مثبت ،مستقیم و معنادار با عملكرد صادراتی دارند.
مدل مفهومی ناطق و نیاکان ( )1388چارچوب جامع در جهت بسترسازی توسعة صادرات را
مطرح میکند .در اين چارچوب عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر توسعة صادرات بهصورت
جداگانه درنظر گرفته میشود .اين چارچوب بیانگر اين نكتة مهم است که بايد در جهت دستیابی
به اهداف توسعة صادرات دو مرحلة مهم از هم تمییز داده شود که شامل مراحل شروع به
صادرات و فرايند صادرات است .محرکهای مربوط به مرحلة شروع صادرات شامل دو دستة
محرکهای داخلی و محرکهای خارجی میشود .بهطور کلی ،متغیرهای داخلی قابل کنترل و
غیر قابل کنترل مؤثر بر عملكرد صادراتی شامل راهبرد بازاريابی صادرات ،ادراک و نگرش
مديريت و ويژگیهای مديريت و ويژگیهای شرکت هستند.
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مدل مفهومی حسنقلیپور و همكاران ( )1389بیان میدارد که برنامههای تشويق صادرات از
طريق تأثیر بر انگیزانندههای صادرات که همان عوامل درونی (اهداف بازاريابی ،مزيت در تولید،
طراحی محصول) و بیرونی (مشوقهای دولتی و )...مؤثر بر صادراتند ،بر عملكرد صادرات مؤثرند.
ايشان در پژوهش خود از روش تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کردهاند.
مدل مفهومی محمد شیرازی و انصاری ،میرا ( )1390بیان میدارد که از بین کلیة عوامل داخلی و
شاخصهای مؤثر بر توسعة صادرات در صنعت مورد مطالعه ،عامل تعهد سازمان به امر صادرات
بیشترين اهمیت را دارد؛ چراکه عامل تعهد سازمان به صادرات ،تعهد کلیة عوامل و بخشهای سازمان
از قبیل مديريت ،کارکنان ،بودجه و ...را شامل میشود .به غیر از عوامل داخلی مؤثر بر توسعة صادرات،
عوامل ديگری نیز وجود دارند که بهطور مستقیم در کنترل شرکت نیستند يا شرکت بهسختی موفق به
تغییر آنها میشود .در گروه اين عوامل ،عامل محیط داخلی و خارجی بازار ،مهمترين نقش را در توسعة
صادرات ايفا میکند .اين مدل عامل دولت را نیز با ضريب بسیار باال و فاصلة معنادار از عوامل ديگر،
مؤثر بر توسعة صادرات درنظر گرفته است.
همانطور که مشاهده شد ،تحقیقات مختلفی درمورد شناسايی عوامل تبیینی نتايج حاصل از
صادرات شرکت (عملكرد صادراتی) ،صورت گرفته است .هريک از اين تحقیقات با توجه به
محدوديتها و نیاز محققان درمورد پديدۀ صادرات در مكانهای مختلف ،انجام گرفته است و با توجه
به اين که عملكرد صادراتی تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل و همچنین عوامل غیر قابل کنترل
داخلی و خارجی قرار میگیرد و با مقايسة نتايجی که از ديدگاههای فوق وجود دارد ،پژوهش حاضر،
بررسی مدلی مفهومی از تلفیق مجموع تحقیقات مختلفی است که در اين راستا صورت گرفته است و
اين عوامل را از بعد داخلی (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) تحلیل و بررسی کرده است.
متغیرهای مستقل اين پژوهش شامل ،ويژگیهای مديريتی و دسترسی به منابع داخلی و متغیر
وابسته ،عملكرد صادراتی است که برگرفته از مدل مفهومی آيبه ( )2003است .با توجه به نمودار ،1
متغیر مستقل اول اين مدل ،نشاندهندۀ مجموعهای از متغیرهايی است که منعكسکنندۀ ادراکات،
نگرشها و ويژگیهای مديريت است که در روند توسعة صادرات مؤثرند و شامل ،سن مدير ،میزان
تحصیالت ،میزان دانش زبان خارجی ،ويژگیهای کارآفرينانة مديريت و تعهد صادراتی است؛ و متغیر
مستقل دوم (دسترسی به منابع داخلی) ،شامل اندازۀ شرکت ،مديريت حرفهای منابع انسانی ،تجربة
بازاريابی ،تعهد منابع ،منابع اطالعاتی صادرات و سرمايهگذاری در بخش  R&Dمیشود .عملكرد
صادراتی در پژوهش حاضر ،با معیارهای مالی حجم فروش مربوط به صادرات ،نسبت صادراتی،
سودآوری صادراتی و میزان صادرات اندازهگیری شده است .اين عوامل ،از تلفیق مجموعه مدلهای
مفهومی در راستای موضوع پژوهش ،انتخاب شدهاند.
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نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به نحوۀ گردآوری داده
ها جزو تحقیقات توصیفی (غیر آزمايشی) از نوع همبستگی و بهطور خاص ،تحلیل رگرسیون
است .جامعة آماری در اين پژوهش مشتمل بر واحدهای صادراتی فعال در زمینة محصول پسته
در سطح استان تهران است .طبق استعالم از سايت سازمان توسعة تجارت ايران ،تعداد  206واحد
فعال در زمینة صادرات محصول پسته در سطح استان تهران وجود دارد که جامعة آماری اين
پژوهش را تشكیل میدهند .حجم نمونة آماری در اين پژوهش برابر با  135شرکت صادرکنندۀ

پسته در تهران است .روش نمونهگیری در اين پژوهش تصادفی ساده است برای محاسبة حجم
نمونه از فرمول زير استفاده شده است:
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برای گردآوری دادههای اين پژوهش ،درمورد مبانی نظری پژوهش از روش جمعآوری
اطالعات کتابخانهای استفاده شده است ،و برای گردآوری دادههای میدانی ،از پرسشنامه استفاده
شده است .پايايی يا قابلیت اعتماد پرسشنامه ،يكی از ويژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است.
مفهوم يادشده با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج
يكسانی بهدست میدهد (سرمد و همكاران .)166 :1385 ،در اين پژوهش بهمنظور تعیین پايايی
پرسشنامه ،قبل از توزيع پرسشنامهها 30 ،پرسشنامه توزيع شد و ضريب آلفای کرونباخ زير
مقیاسها و کل مقیاسهای پرسشنامه محاسبه شد که نتايج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2ضرایب پایایی زیر مقیاسها و کل مقیاسهای پرسشنامه
شاخصها

تعریف عملیاتی شاخصها

تعداد شاخص

ويژگیهای
مديريتی

راهوروش شرکت که عملكرد صادرات آن
را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند
ويژگیهای کارآفرينانه مديريت و تعهد
صادراتی مديريت و...

5

اندازۀ شرکت ،مديريت حرفهای منابع
انسانی ،تجربة بازاريابی ،تعهد منابع ،منابع
دسترسی به منابع اطالعاتی صادرات ،و سرمايهگذاری در
بخش  ،R&Dاز جمله منابع داخلی
داخلی
هستند و تعادل در تخصیص منابع را نشان
میدهد.

6

میزان موفقیت صادراتی شرکتها و میزان
دستیابی شرکت به اهداف خود (چه
عملكرد صادراتی
اقتصادی و چه راهبردی) از طريق صادرات
محصول به بازارهای خارجی

4

کل پرسشنامه

پایایی

0/730

0/723

توضیحات

با توجه به اينكه بزرگتر از
 0/7است پايا است

با توجه به اينكه بزرگتر از
 0/7است پايا است

0/856

با توجه به اينكه بزرگتر از
 0/7است پايا است

0/709

با توجه به اينكه بزرگتر از
 0/7است پايا است

روايی آزمون عبارت است از ،توانايی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی که آزمون برای
اندازهگیری آن ساخته شده است و اينكه آيا محتوای ابزار يا پرسشهای مندرج در پرسشنامه،
بهطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را میسنجد يا خیر؟ (مؤمنی .)206 :1387 ،در اين
پژوهش بهمنظور برآورد و تأمین روايی ابزار پژوهش و پرسشنامه ،از نظرهای استادان کارشناس
و خبرگان و اعمال اصالحات آنها ،استفاده شده است.
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یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر ،پس از تكمیل و جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها وارد رايانه شد و با استفاده از
نرمافزار  SPSS 20در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد .در اين پژوهش از روشهای
آماری استنباطی پارامتريک تحلیل همبستگی شامل همبستگی جزيی برای آزمون فرضیههای
اصلی و تحلیل همبستگی از نوع پیشبین (رگرسیون چندگانه) شامل ضريب همبستگی چندگانه،
تحلیل واريانس و ضرايب رگرسیونی برای آزمون فرضیههای فرعی استفاده شده است .از آنجاکه
بررسی تأثیرگذاری چند متغیر مستقل بر يک متغیر وابسته مد نظر بوده است ،از روش رگرسیون
چندگانه استفاده شده است .همچنین بهمنظور آنكه مشخص شود آيا بین عملكرد صادراتی
گروههای مختلف ويژگیهای جمعیتشناختی تفاوت معنیداری هست يا خیر ،از آزمون مقايسة
میانگین چندجامعه (تحلیل واريانس  )ANOVAاستفاده شده است.
در آزمون فرضیههای اصلی پژوهش ،ضريب همبستگی جزيی بین متغیرهای ويژگیهای
مديريتی و عملكرد صادراتی در حالتی که متغیر دسترسی به منابع داخلی را کنترل میکنیم ،برابر
 0/333است و نشاندهندۀ رابطة مثبت است و مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/05است.
بنابراين فرضیه معنیدار است .بنابراين ،بین ويژگیهای مديريتی و عملكرد صادراتی رابطة مثبت
و معنیداری وجود دارد.
همچنین ،مقدار ضريب همبستگی جزيی بین منابع داخلی و عملكرد صادراتی درحالتیکه
ويژگیهای مديريتی را کنترل میکنیم برابر  0/219است و نشاندهندۀ رابطة مثبت است و مقدار
سطح معنیداری کمتر از  0/05است ،بنابراين فرضیه معنیدار است .بنابراين ،بین دسترسی به
منابع داخلی و عملكرد صادراتی رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیات فرعی بهمنظور تعیین شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته از رگرسیون خطی چندگانه ،استفاده شده است .در اين رگرسیون ،متغیر وابسته ،عملكرد
صادراتی است و متغیرهای مربوط به ويژگیهای مديريتی و دسترسی به منابع داخلی بهصورت
متغیر مستقل وارد شدهاند .جهت آزمون فرض تساوی ضريب رگرسیون و مقدار ثابت با صفر ،از
سطح معناداری ( )sigاستفاده میشود .اگر اين مقدار کوچکتر از  0/05باشد ،آزمون تساوی
ضريب رگرسیون و مقدار ثابت با صفر ،رد میشود و فرضیه معنادار است .جهت بررسی اثر متغیر
مستقل پژوهش بر متغیر وابسته از ضريب رگرسیونی بتا ( )Bاستفاده میشود .اگر مقدار اين
ضريب ،مثبت باشد ،يعنی متغیر مستقل پژوهش بر متغیر وابسته تأثیر مثبت دارد و اگر اين مقدار
منفی باشد ،يعنی متغیر مستقل پژوهش بر متغیر وابسته تأثیر مثبت ندارد .با توجه به توضیح
فوق ،نتايج آزمون رگرسیون چندگانه ،در جدول  3خالصه شده است.
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای فرعی پژوهش
فرضیههای فرعی

 .1سن مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .2تحصیالت مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .3میزان دانش زبان خارجی بر عملكرد صادراتی تأثیر
مثبت دارد.
 .4ويژگیهای کارآفرينانة مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر
مثبت دارد.
 .5تعهد صادراتی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .6اندازۀ شرکت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .7مديريت حرفهای منابع انسانی بر عملكرد صادراتی تأثیر
مثبت دارد.
 .8تعهد منابع بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .9تجربة بازاريابی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد.
 .10منابع اطالعاتی شرکت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت
دارد.
 .11سرمايهگذاری در بخش  R&Dبر عملكرد صادراتی
تأثیر مثبت دارد.

ضریب رگرسیونی

sig

نتیجه

0/552 > 0
-0/091 < 0
0/254 > 0

0/004< 0/05
0/904 > 0/05
0/04 <0/05

تأيید
رد
تأيید

0/531 > 0

0/001 < 0/05

تأيید

0/399 > 0
-0/378 < 0
0/438 > 0

0/009 < 0/05
0/017 < 0/05
0/013 < 0/05

تأيید
رد
تأيید

0/169 > 0
0/555 > 0
0/412 > 0

0/033 < 0/05
0/001 < 0/05
0/006 < 0/05

تأيید
تأيید
تأيید

0/488 > 0

0/005 < 0/05

تأيید

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج اين پژوهش نشان میدهد ،در سطح خطای  5درصد ،فرضیة اصلی اول پژوهش تأيید میشود.
به عبارت ديگر ،وجود مديريت در شرکتهای صادراتی محصول پسته همچون ديگر سازمانها،
بهمنظور بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و همچنین منابع اطالعاتی از طريق تعهد
صادراتی ،گرايش کارآفرينی ،میزان تجربه در امر صادرات ،و بهرهگیری از دانش زبانهای خارجی
برای دستیابی به اهداف تعیینشده صادراتی مثل رشد فروش صادراتی ،رشد سودآوری صادراتی و
افزايش میزان صادرات ،ضروری است و بهصورت مستقیم و مثبت مؤثر واقع میشود .محققانی
همچون ماورل ( ،)2009میزنباک ( ،)1988آيبه ( ،)2003ماوروجیانیس و همكاران ( ،)2008کاووسگیل
و نائور ( ،)1987باالبانیس و کاتسیكیا ( ،)2003ايمانخان و همكاران ( )1390و ...نیز در تحقیقاتشان
به همین نتیجهگیری در زمینة تأثیر ويژگیهای مديريتی بر عملكرد صادراتی ،دست يافتهاند.
همچنین ،در سطح خطای  5درصد ،فرضیة اصلی دوم تحقیق ،تأيید میشود .به عبارت ديگر،
شرکتها برای اينكه به عملكرد صادراتی باال دست يابند ،بايد بهطور متعادل منابعشان را تخصیص
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دهند؛ چون تعادل در منابع ،اجازه میدهد که شرکتها از فرصتها بهره ببرند و تهديدها را در محیط
رقابتی ،خنثی کنند .بهطور کلی ،صادرات موفق در شرکتهای صادرکنندۀ پسته ،با تعداد کم نیروی
انسانی ،مديريت حرفهای منابع انسانی ،داشتن تجربة بازاريابی ،تعهد منابع ،بهکارگیری اطالعات
صادراتی و سرمايهگذاریکردن در بخش  R&Dصورت میگیرد .با آزمون فرضیههای فرعی پژوهش،
اين نتايج حاصل میشود که در سطح خطای  5درصد ،اين فرضیه که سن مدير بر عملكرد صادراتی
تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود ،میانگین گروه سنی ( )40-31از بین گروههای سنی 30( ،و پايینتر)،
( )50-41و ( 51و باالتر) تنها با گروه ( 30و پايینتر) متفاوت است و عملكرد صادرات گروه ()40-31
از گروه ( 30و پايینتر) بیشتر است .يعنی ،مديری که تجربة بیشتری دارد ،شبكهای کاری را اطراف
خود ايجاد میکند و بنابراين ،با موانعی که در بازارهای بینالمللی وجود دارد بهتر مواجه میشود .اين
نتیجه ،با نتیجة پژوهش ماورل ( )2009نیز همخوانی دارد .فرضیة میزان دانش زبان خارجی بر
عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود .اين نتیجه با نظر کاووسگیل و نائور ( )1987نیز
همخوانی دارد .فرضیة ويژگیهای کارآفرينانة مدير بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود.
به عبارت ديگر ،با توجه به اينكه بازارهای صادراتی ،پیچیدهتر و برای شرکتهای خارجی ،احتمالیتر و
غیر منتظرهتر از شرايط شرکتهای داخلیاند ،هرچه میزان ريسکپذيری ،رقابتپذيری ،فرصتگرايی،
بهکارگیری اطالعات،گرايش کارآفرينانه و برنامهريزی بلندمدت مديريت افزايش يابد ،عملكرد
صادراتی بهبود میيابد .اين نتیجه با نتايج پژوهش باالبانیس و کاتسیكیا ( )2003همخوانی دارد.
فرضیة تعهد صادراتی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود .هرچه اختصاص منابع در
دسترس بهطور کافی و مناسب ،فعالبودن واحد برنامهريزی صادراتی و کنترل فعالیتها بهوسیلة
مديريت بهصورت متعهدانه و مؤثر صورت گیرد ،عملكرد صادراتی افزايش میيابد .اين نتیجه با نتايج
محققانی چون ماورل ( ،)2009اکاس و جولیان ( ،)2003کاووسگیل و نائور ( )1987همخوانی دارد.
فرضیة اندازۀ شرکت بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،در پژوهش حاضر ،رد میشود .به عبارت
ديگر هرچه در شرکتهای صادرکنندۀ پسته ،تعداد نیروی انسانی کمتر باشد ،عملكرد صادراتی بهتر
است .اين نتیجه ،با نظرهای محققانی چون ايبه ( ،)2003اکاس و جولیان ( ،)2003يوزبیو و همكاران
( ،)2007همخوانی ندارد و از اين بین ،ماوروجیانیس ( )2008به اين نتیجه رسیده است که میزان
صادرات با افزايش اندازۀ شرکت ،در طول اندازهای ويژه ،افزايش میيابد و بنابراين ،وجود رابطة
ضعیفی را بین اين دو ثابت میکند و کاووسگیل و نائور ( )1987نیز به اين نتیجه رسیدهاند که میزان
بیشتری از «راکدشدن» در منابع ،ممكن است در شرکت بزرگتر يافت شود .فرضیة مديريت حرفهای
منابع انسانی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود ،شرکتها بايد منابع انسانی را تقويت
کنند و با آموزشدادن افراد ،به صادرات موفق دست يابند .بهرهگیری صادرکنندهها از مشاوران برای
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کسب تجربه و از کارشناسان برای استفاده از فرصتهای بازار و همچنین ،بهکارگیری رويكردهای
غیر متمرکز برای مديريت صادرات ،برای درک بازارهای صادراتی ،عملكرد صادرات را بهبود
میبخشد .اين نتیجه با نظر ماوروجیانیس و همكاران ( ،)2008مطابق است .فرضیة تعهد منابع بر
عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود .هرچه جمعآوری اطالعات از بازارهای خارجی،
يادگیری وظايف مربوط به صادرات ،فراهمکردن مالقاتها و سفرهای بینالمللی ،تأمین مالی صادرات
بهصورت مناسب و کافی ،افزايش يابد ،عملكرد صادراتی بهتر میشود .اين نتیجه با نظر کاووسگیل و
نائور ( )1987مطابقت دارد .فرضیة تجربة بازاريابی بر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود،
هرچه سابقة صادرات محصول پسته ،میزان پراکندگی جغرافیايی (تعداد کشورهای هدف) و تماس
مستقیم با بازارهای خارجی (میزان حضور) بیشتر باشد عملكرد صادراتی بهتر است .اين نتیجه با نظر
محققانی چون ماورل ( ،)2009يوزبیو و همكاران ( ،)2007ايبه ( ،)2003اکاس و جولیان ( )2003و
ماوروجیانیس و همكاران ( )2008مطابقت دارد .فرضیة منابع اطالعاتی شرکت بر عملكرد صادراتی
تأثیر مثبت دارد ،تأيید میشود .هرچه جستوجوی اطالعات از طريق نشريات تجاری ،اتاق بازرگانی و
نمايندگان صادراتی و نیز سفرهای ساالنة خارجی افزايش يابد ،عملكرد صادراتی بهبود میيابد .اين
نتیجه نیز با نظر ماوروجیانیس و همكاران ( )2008تطابق دارد .فرضیة آخر پژوهش ،يعنی،
سرمايهگذاری در بخش  R&Dبر عملكرد صادراتی تأثیر مثبت دارد ،نیز تأيید میشود .سرمايهگذاری
در بخش  ،R&Dو بهکارگیری اين بخش بهصورت کارا و مؤثر ،منجر به ايجاد مزيت رقابتی در
بازارهای خارجی میشود که درنتیجه ،عملكرد صادراتی را بهبود میبخشد .اين نتیجه نیز با نظر يوزبیو
و همكاران ( )2007مطابق است.
بنابراين ،تمامی متغیرهای مستقل داخلی شامل سن مدير ،میزان دانش زبان خارجی مدير،
ويژگیهای کارآفرينانة مدير ،تعهد صادراتی ،اندازۀ شرکت ،مديريت حرفهای منابع انسانی ،تعهد
منابع ،تجربة بازاريابی ،منابع اطالعاتی شرکت و سرمايهگذاری در بخش  R&Dجز متغیر میزان
تحصیالت مدير ،بر متغیر وابسته عملكرد صادراتی مؤثرند .همة اين عوامل جز اندازۀ شرکت ،بر
متغیر وابسته عملكرد صادراتی تأثیر مثبت میگذارند ،يعنی همراه با افزايش و بهبود هريک از
اين عوامل داخلی شرکت ،عملكرد صادراتی بهبود میيابد ،ولی با افزايش اندازۀ شرکت ،عملكرد
صادراتی در شرکتهای صادرکنندۀ پسته ،کاهش میيابد .بنابراين ،پیشنهادهای کاربردی
پژوهش حاضر بهطور خالصه عبارتند از:
 بهرهگیری شرکتها از مديران باتجربهتر
 بهرهگیری مديران جوانتر از دانش تجارت مديران باسابقه در امر صادرات
 بررسی میزان تسلط مديران به زبانهای خارجی در آزمون جذب و گزينش
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 برگزاری دورههای آموزشی زبانهای خارجی
 آموزش مهارتهای کارآفرينی و مد نظر قرار دادن ويژگیهای يادشده کارآفرينی در
آزمونهای استخدامی و شرايط ارتقا
 تخصیص بهینه و مناسب منابع در دسترس برای امر صادرات
 تمرکز بر کشورهايی که از لحاظ فاصلة فیزيكی به آنها نزديک باشند ،تا بتوانند تعهدات خود
را به موقع انجام دهند
 ايجاد واحد برنامهريزی صادراتی و کنترل مؤثر فعالیتها بهوسیلة مديريت
 تعديل تعداد نیروی انسانی و افزايش اثربخشی نیروی انسانی موجود
 مديران به دنبال تقويت و آموزش افراد از طريق برگزاری دورههای آموزشی مرتبط و همراستا
با برنامة صادراتی تنظیمشده باشند و از نمايندگان صادراتی برای کسب اطالعات از بازارهای
خارجی ،و رويكردهای غیر متمرکز برای مديريت صادرات ،بهره گیرند.
 مديريت و کارشناسان واحد بازرگانی خارجی ،میزان حضور و تماس خود را با بازارهای خارجی
افزايش دهند ،سفرهای ساالنة خارجی بهطور دائمی صورت پذيرد ،و از بخش پژوهش و
توسعة ( )R&Dشرکت ،ابزار تولید و فرايند کنترل کیفیت ،بهطور مؤثر و کارا بهره گیرند.
بهمنظور تكمیل نتايج اين پژوهش میتوان ،به عوامل خارجی مؤثر بر عملكرد صادراتی
شرکتهای مورد بررسی پرداخت و همچنین ،مطالعة عمیقتر روی ادراکات ،انتظارات و
نگرشهای مديران مشغول در بازارهای خارجی و تأثیر آنها در موفقیت شرکتها را بررسی کرد.
همچنین میتوان پژوهش حاضر را در صنايع متنوع ديگر و در ساير مناطق کشور اجرا کرد.
پژوهشگران در تحقیقات خود همواره با محدوديتهايی مواجهند که پژوهش حاضر نیز از
اين امر مستثنا نبوده است .از جمله محدوديتهای اين پژوهش عبارتند از:
 .1در اين پژوهش بهعلت پراکندگی شرکتها و در دسترس نبودن آنها ،مديران و کارشناسان
واحد بازرگانی شرکتهايی که در دسترس بودند ،بررسی شدند.
 .2تعدادی از پاسخدهندگان به بعضی از پرسشها پاسخ ندادند و از آنجاکه محقق مجبور به
استفاده از پرسشنامههايی که بهطور ناقص تكمیل شدهاند ،بود ،از نتیجة آن فرضیه با احتیاط
بیشتری استفاده شود.
 .3فقط به تعدادی از عوامل داخلی مؤثر بر عملكرد صادرات پرداخته شده است و اثر ساير
عوامل بررسی نشده است.
 .4محدوديتهای مربوط به تحقیقات علوم انسانی که نتايج تحقیقات را بهصورت احتمالی (نه
قطعی) مبدل میسازد .بهخصوص شرايط سیاسی و اقتصادی کشور که خارج از کنترل محقق
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 افراد پاسخدهنده را تحت تأثیر قرار داده و اين امر در مواردی بر نتايج پژوهش اثر،بوده است
.نهاده است؛ بنابراين توصیه میشود از نتايج پژوهش با احتیاط استفاده شود
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