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ايرانی به کشورهای آسيای ميانه است .روش تحقيق از نوع توصيفی ـ همبستگی و جامعه آماری شامل 1071
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شد .نتايج تحليل عاملی اکتشافی نشان میدهد هفت عامل (درونی ،بيرونی ،روابط بين کشورها ،نوسانات در
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بيش از يک توانستهاند در حدود  99درصد تغييرات واريانس کل را تبيين نمايند .از طرفی تحليل عاملی
تأييدی مدل مفهومی تحقيق نشان میدهد بهبود توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط میتواند بر عملکرد
صادراتی آنها به کشورهای آسيای ميانه تأثير مثبت و معناداری داشته باشد.
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 .1مقدمه

دو دهه اخير تغييرات محتوايی و کيفی بسيار زيادی در بازارهای جهانی رخ داده است .حرکت
بهسوی منطقهایشدن و جهانیشدن بازارها سرعت گرفته است .به موازات آن دوره توليد محوری به
انتهای حيات خود رسيده و دوره مشتری محوری در حال شکلگيری است [ .]1با تغيير ساختار
تقاضای جهانی و افزايش تنوعطلبی مصرفکنندگان ،صنايع بزرگ از آنجا که انعطاف الزم را در
پاسخگويی به نيازهای جديد بازار جهانی نداشتند ،تمايل بااليی به برونسپاری فرآيندهای توليدی از
خود نشان دادند؛ بهويژه ،کاهش اطمينان از روند بازار و هزينههای باالی نگهداری بخشهای
مختلف ،بنگاههای بزرگ را برآن داشت تا به ادغام عمودی و جداکردن بخشهای غيرضروریتر
دست زنند .اين تغيير و تحوالت زمينه را برای رشد و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی
در سطح جهانی فراهم نمود [ .]0شرکتهای کوچک سهم بسياری در فعاليتهای صنعتی کشورهای
مختلف جهان دارند .اين صنايع با سرمايهگذاری نسبتاً کم ،اشتغال قابل مالحظهای را میآفرينند و
بهعلت انعطافپذيری جغرافيايی و اجرای برنامه عدم تمرکز ،فعاليتهای صنعتی را آسان میسازند.
البته بهصورت صنايع جانبی در خدمت صنايع بزرگ شناخته میشوند .هر چند که بنگاههای کوچک و
متوسط قابليتهای متنوعی دارند که ضرورت آنها را دوچندان میکند ليکن اين بنگاهها زمينه خوبی
برای آموزش بازاريابی شاغلين صنعتی قلمداد میشوند که آنها را از نظر دانش فنی در بازاريابی مهيا
میکند [.]9
برای مثال اين بنگاهها از لحاظ نوع فعاليت در بين کشورهای عضو همکاریهای اقتصادی و
توسعه 1تنوع ،تفاوت و پراکندگی وسيعی دارند و توانستهاند در افزايش سهم صادرات محصوالت
توليدی کشورهای شرق آسيا (تايوان  ،%16چين بيش از  %37و هند بيش از  )%91موفق عمل
نمايند [.]3
برای ايران هم که درصدد خروج از اتکای به نفت و افزايش صادرات غيرنفتی است ،اين بنگاهها
اهميت ويژهای دارند .در ايران نيز شرکت های کوچک و متوسط سهم قابل مالحظهای از توليدات
صنعتی را بهخود اختصاص دادهاند و لذا بايد مورد توجه ويژه دولت واقع شوند .شرکتهای کوچک و
متوسط ايران در حال حاضر با مشکالت ساختاری ،قانونی ،تکنولوژيکی ،مالی ،بازاريابی مواجهاند و
قادر به توليد محصوالت قابل رقابت و صادرات در بازارهای جهانی نيستند [ .]1آنچه اهميت ويژهای
دارد صادرات و فروش کاال در بازارهای خارجی است که از ظرايف و حساسيتهای خاصی برخوردار
1. OECD
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است بههر حال ،مجموعه گستردهای از عوامل نظير تجربه ،رشد ،نوع شرکت و رفتارهای صادراتی بر
عملکرد صادراتی تأثير دارند [ .]0عالوه بر آن پديدههای خارجی مانند تغييرات محيطی نيز میتوانند
بهصورت غيرمستقيم بر صادرات اثرگذار باشند [ .]9لذا هدف اين مقاله شناسايی عوامل دخيل در
عملکرد صادراتی بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط ايرانی برای طراحی مدلی جهت توانمندسازی
اين بنگاهها در صادرات به کشورهای آسيای ميانه است.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسياری هستند .اما با
اين وجود نمیتوان تعريف واحد و يکسانی از آنها بهدست داد و هر کشور باتوجه به شرايط خاص
خود ،تعريفی از اين بنگاهها ارائه کرده است .معيارهايی که بهطور معمول در تعريف صنايع و
بنگاههای کوچک و متوسط بهکار میروند شامل تعداد کارکنان ،ميزان سرمايه ،حجم دارايی ،کل
حجم فروش و ظرفيت توليد میباشد .در ايران ،بنگاههای کوچک و متوسط ،واحدهای صنعتی و
خدماتی (شهری و روستايی) هستند که کمتر از  17نفر کارگر دارند .مرکز آمار ايران کسبوکارها را به
چهار گروه طبقهبندی کرده است .کسبوکارهای دارای  1-3کارگر 17-33 ،کارگر 17-33 ،کارگر و
بيش از  177کارگر .هرچه اين طبقهبندی ظاهرا شباهتی با تعاريف اتحاديه اروپا دارد اما مرکز آمار
ايران فقط کسبوکارهای کمتر از  177نفر نيروی کار را بنگاههای کوچک و متوسط محسوب و ساير
کسبوکارها را بزرگ قلمداد میکند .در اين تحقيق شرکتهای کوچک و متوسط به شرکتهايی اطالق
میشود که دارای  133نفر نيرو و کمتر میباشند [.]3
محیط درونی .به مجموعهای از عوامل فرآيندی دخيل در تحقق هدف شرکت اطالق میگردد که
مربوط به درون شرکت بوده ،و بسترساز و تسهيلکننده رشد صادراتی شرکتها میباشند .اين
توانايیها امکان واکنش سريع به تغييرات بازار و ساختار انعطافپذير مديريت را بهوجود
میآورند [.]17
محیط بیرونی .به مجموعهای از عوامل گفته میشود که در حدود مرزهای کشور ميزبان بوده،
بسترساز و تسهيلکننده رشد صادراتی شرکتها میباشند .از قبيل نيروی کار ارزان ،منابع طبيعی
فراوان [.]11
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کشورهای آسیای میانه .منظور از کشورهای آسيای ميانه،کشورهای آسيای مرکزی است که شامل
ترکمنستان ،تاجيکستان ،قزاقستان ،قرقيزستان و ازبکستان بوده و کشورهای منطقه قفقاز جنوبی
شامل ارمنستان ،گرجستان و آذربايجان ،میباشد [.]10
پیشینه تحقیق .برای تبيين توانمندی بنگاههای صادراتی ،پيشينه در دو حوزه محيط درونی و بيرونی
مورد مطالعه قرار میگيرد.
عوامل داخلی .اين عوامل مشتمل بر نيروی انسانی متخصص ،مهارتهای بازاريابی و فروش ،تاثير
سرمايه در گردش ،ميزان بودجه تحقيق و توسعه ،ميزان سرمايهگذاری محيط ملی ،زيرساختهای
تجارت الکترونيک نظام ملی نوآوری .حمايتهای صندوق سرمايهگذاری به شرح زير است:
نیروی انسانی متخصص .در يک دهه اخير مديريت سازمانها تشخيص دادهاند که در دستيابی به
مزيت رقابتی پايدار و اثربخش ،منابع انسانی از باالترين اهميت برخوردار است.
فورکی )0770( 1بااستفاده از نمونهای بزرگ متشکل از  017شرکت تجاری بزرگ به اين نتيجه
رسيد که فعاليتهای بيشتر سرمايه انسانی يکی از شاخصهای مهم عملکرد سازمان است و
سازمانهايی که از سرمايه انسانی بهتر برخوردارند در مقايسه با سازمانهای دارای سرمايه انسانی
ضعيف بيشتر به ذینفعان خود نفع میرسانند [ .]19افزايش در سرمايه فيزيکی و سرمايه انسانی
(نيروی کار متخصص) و نيروی کار غيرمتخصص به ترتيب منجر به  7/11 ،7/03 ،7/93درصد
افزايش در ارزش افزوده بخش صنعت میشود [.]13
آگيميرگيان و آستريو تحقيقی با عنوان"سرمايه انسانی و رشد اقتصادی" انجام دادند .در اين
تحقيق اثر سرمايه انسانی بر روی رشد اقتصادی در  39کشور بااستفاده از دادههای ترکيبی مورد
مطالعه قرار گرفته ونتايج نشاندهنده آن است که دادههای ترکيبی نسبت به دادههای مقطعی
اثرمثبت و معنیداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد .همچنين اثر مقاطع تحصيلی باالتر بر بهره
وری سازمانها تأثير مثبت گذاشته و بر رشد اقتصادی بيشتر موثرتر است [.]11
بيسی معتقد است در هر سازمانی افراد از توان عظيمی برخوردار هستند .هيچ رهبری به تنهايی
نمیتواند باعث اثربخشی سازمان شود .نيروی انسانی سازمان است که موفقيت و توانمندی سازمان را
1. Forkey
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تضمين میکند و يا باعث شکست آن میشود .کيفيت يک کاال و محصول يا خدمتی که سازمان ارائه
و عرضه میدارد به اندازه کيفيت نيروی انسانی آن است [.]16
مهارتهای بازاریابی و فروش .افزايش شدت رقابت جهانی ،کسبوکارهای کوچک و متوسط را
مجبور ساخت تا به مفهوم فلسفه بازاريابی و کاربرد اين مفاهيم از طريق گرايش به بازارگرايی در
اين شرکتها توجه نمايند .فقدان توجه به مفاهيم بازاريابی و تاکيد بر بازگشت کوتاهمدت سرمايه به
خاطر از دستدادن بازارهای محلی و نيز سهم بازارهای جهانی بهوسيله توليدکنندگان ،مورد سرزنش
بسيار قرارگرفته است [ .]10کاتلر معتقد است بازاريابی فعاليتی انسانی در جهت ارضاء نيازها و
خواستهها از طريق فرآيند مبادله و از شاخصهايی چون بهکارگيری تبليغات مناسب ،بهکارگيری
سيستم موثر بازخورد از کاال و خدمات ،بهکارگيری تجارت الکترونيک ،برخورداری از نام تجاری برتر،
فروش و خدمات بعد از فروش ،شناخت فرصتها و ويژگیهای بازار [ .]19بخشبندی بازار و تعيين
بازار هدف درست ،داشتن سهم بازار مناسب [ ]13تدوين برنامه بازاريابی مستمر [ ]07داشتن سرعت
مناسب در تحويل کاال ،بهکارگيری روش قيمتگذاری مناسب ،توزيع مناسب محصوالت و خدمات،
داشتن مزايای رقابتی [ ]01قيمت محصوالت ،سرعت الزم در ارائه محصوالت جديد به بازار،
مشتریگرايی و کانون توجهبودن مشتری تشکيل شده است.
تأثیر سرمایه در گردش .از مهمترين مسائل پيشروی مديران واحد تجاری ،مديريت سرمايه در
گردش است که در رشد و بقای واحد تجاری نقش مهمی دارد .اين بخش شامل مديريت دارايیهای
جاری واحد تجاری است .ايجاد تعادل بين دارايیهای جاری و بدهیهای جاری از اهميت بااليی
برخوردار است چون تصميمگيری در مورد هر کدام روی ديگری هم اثرگذار است.
شين و سوينين 1در تحقيق خود کارائی مديريت سرمايه در گردش را مورد بررسی قرار دادند .در اين
تحقيق تعداد  19391شرکت را طی سالهای  1301تا  1333مورد بررسی قرار گرفتند .در اين
تحقيق خالص دوره فعاليت تجاری بهعنوان معيار کارايی مديريت سرمايه در گردش در نظر گرفته
شده بود .نتايج اين تحقيق که بر اساس آلفای جنس و شاخصتری نر و تحليل رگرسيون انجام شده
بود ،حاکی از اين بود که بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوری شرکتها رابطه معکوس معناداری
وجود دارد [.]00
1. Shine and Soenen
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آناند و پراکاش گوپتا ( )0770در تحقيق خود عملکرد مديريت سرمايه در گردش شرکتها را بين
سالهای  1331تا  0771مورد بررسی قرار دادند .در اين تحقيق تعداد  300شرکت بهعنوان نمونه
انتخاب شده بود .در اين تحقيق برای ارزيابی عملکرد مديريت سرمايه در گردش شرکتها از
معيارهای کارائی چرخه تبديل وجه نقد ،گردش چرخه عملياتی و گردش سرمايه در گردش استفاده
شده بود .نتايج تحقيق حاکی از اين بود که معيارهای انتخابشده برای ارزيابی عملکرد مديريت
سرمايه در گردش عالوه بر اينکه برای ارزيابی مديريت سرمايه در گردش مفيد میباشند ،به تجزيه
وتحليل ريسک و بازده شرکتها نيز کمک میکنند [.]09
تحقيقی ديگر توسط الزاريدس و تريفونديس ( )0776در راستای تحقيق مارك دالف در يونان
انجام شد .در اين تحقيق  191شرکت بين سالهای  0771تا  0773مورد بررسی قرار گرفتند .نتايج
اين تحقيق حاکی از اين بود که رابطه معکوس معناداری بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوری
شرکتها وجود دارد و مديران میتوانند با نگهداری سطح مطلوبی از چرخه تبديل وجه نقد و اجزاء
آن شامل :دوره وصول مطالبات ،دوره گردش موجودی و دوره واريز بستانکاران سودآوری شرکت را
افزايش دهند [.]03
رحمن و ناصر ( )0770در تحقيق خود رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و نقدينگی شرکتها
را با سودآوری شرکتها مورد بررسی قرار دادند .در اين تحقيق  33شرکت بين سالهای  1333تا
 0773مورد بررسی قرار گرفتند .در اين تحقيق از چرخه تبديل وجه نقد ،دوره گردش موجودیها،
دوره واريز بستانکاران ،دوره وصول مطالبات ،نسبت جاری ،سود خالص عملياتی ،اندازه شرکت،
نسبت بدهی و نسبت دارائیهای مالی ،استفاده شده بود .نتايج اين تحقيق که بر اساس ضريب
همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شده بود ،حاکی از اين بود که بين چرخه تبديل وجه
نقد و اجزاء آن شامل ،دوره گردش موجودیها ،دوره واريز بستانکاران و دوره وصول مطالبات با
سودآوری شرکتها رابطه معکوس معناداری وجود دارد .همچنين نتايج تحقيق نشان داد که بين
نقدينگی شرکتها و بدهی با سودآوری آنها رابطه معکوس معنیداری وجود دارد .عالوه بر اين
نتايج تحقيق حاکی از اين بود که بين اندازه شرکت و سودآوری آن رابطه مستقيم معناداری وجود
دارد [.]01
میزان بودجه تحقیق و توسعه .امروزه تحقيق و توسعه ،کليد رقابت و دستيابی به فناوریهای
مدرن دنيا محسوب میشود .فناوری و پيشرفت فناوری میتواند ماهيت فرايند توليد و کيفيت
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محصوالت آنه ا را در کشورهای مختلف تغيير داده و سبب بهبود توان رقابتی کاالها و افزايش
صادرات آنها شود.
منسفيلد ( )1396بااستفاده از روش تابع توليد ،نرخ بازدهی بودجههای تحقيقاتی برای بنگاههای
نفتی و صنعتی امريکا را برآورد کرد .بر اساس نتايج اين تحقيق نرخ بازدهی داخلی سرمايهگذاری
تحقيقاتی برای بنگاههای نفتی با تغيير در در دامنهی  1تا  33درصد بهطور عمده بيش از  97درصد
بوده است .تخمين بازدهی در سطح بنگاههای صنعتی نيز در دامنه  0تا  99/9درصد نوسان داشته
است که بهطور عمده بيش از 97درصد و در صنايعی نظير لوازم خانگی ،کاغذ ،مواد غذايی و پوشاك
بيش از177درصد بوده است .منسفيلد در سال  1397نيز يک مدل توليد را برای  113بنگاه صنعتی
امريکا مورد آزمون قرار داد که در آن مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتايج اين تحقيق
سرمايهگذاری در بخش تحقيق و توسعه عالوه بر ارتباط مثبت و معناداری ميان سرمايهگذاریهای
تحقيقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت ،ميزان تاثيرگذاری تحقيقات کاربردی و توسعهای بيش از
تحقيقات پايهای بوده است [.]06
دالرز ( )0779اهميت سرمايهگذاری در بخش تحقيق و توسعه را بر بهبود بهرهوری صنايع
انگلستان طی دوره  1330-1307در مورد هشت صنعت را بررسی کرد .براساس نتايج رابطه مثبت و
معناداری بين ميزان سرمايهگذاری در اين بخش و افزايش بهرهوری سازمان وجود دارد [.]00
همچنين ليو و زو ( )0779اثرات سرمايهگذاری خارجی ،فراگيری ،ادغام شرکتها و تجارت بر
نوآوری در صنايع با فناوری باال در چين را بااستفاده از تحليل را بااستفاده از تحليل دادههای تابلويی
بررسی کردند .براساس نتايج اين تحقيق فعاليتهای تحقيق و توسعهی خارجی از طريق شرکتهای
چندمليتی بر عملکرد نوآوری بنگاههای داخلی اثر قابل مالحظهای داشته است [.]09
میزان سرمایهگذاری محیط ملّی .در خصوص اثر سرمايهگذاری دولت بر سرمايهگذاری خصوصی
سه ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول ،مطرح میکند که سرمايهگذاری دولت با فراهم کردن
زيرساختهای الزم برای بخش خصوصی منجر به افزايش سرمايهگذاری خصوصی میشود .ديدگاه
دوم معتقد است بهدليل محدوديت منابع جامعه ،افزايش سرمايهگذاری دولت منجر به کاهش منابع
بخش خصوصیشده و سبب کاهش سرمايهگذاری بخش خصوصی میگردد .ديدگاه سوم نيز اثر
بلندمدت سرمايهگذاری دولت را حاصل برآيند دو نيروی مثبت و منفی عنوانشده میداند .ساندرا
جان و تاکور ( )1397در کشورهای کرهجنوبی و هندوستان بااستفاده از مدلی پويا ،ارتباط بين
سرمايهگذاری ،پس انداز و رشد را بهصورت همزمان بررسی کردهاند .نتايج اين مطالعه نشان میدهد
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که در کشور کره هر دو اثر کوتاهمدت و بلندمدت افزايش سرمايهگذاری دولتی بر سرمايهگذاری
بخش خصوصی ،توليد کل و پسانداز مثبت است ،اما در کشور هند تنها اثر کوتاهمدت مثبت است.
بليجر و خان ( )1393در  03کشور در حال توسعه طی دوره 1301ـ  1303بااستفاده از روش حداقل
مربعات ،تابع سرمايهگذاری بخش خصوصی را برآورد نمودند .نتايج حاکی از آن است که هرگونه
تالش دولت برای اختصاص اعتبارات به خود که موجب کاهش در مانده اعتبارات اعطايی از سوی
نظام بانکی به بخش خصوصی میشود ،جانشينی جبری بهوجود میآورد [.]03
هژبر کيانی ( ،)1991ارتباط ميان سرمايهگذاری دولتی و سرمايهگذاری خصوصی و مسأله
جانشينی جبری در ايران را بررسی کرده است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که؛ درآمدهای ارزی،
هزينه مصرفی بخش دولتی و هزينه سرمايهگذاری بخش دولتی متغيرهای مناسبی هستند که در
روش  ARDLمعنیدار بودن آنها در رابطه بلندمدت تقاضای ،سرمايهگذاری بخش خصوصی با
سرعت تعديل نسبتاً باال تأييد میشود [.]97
زیرساختهای تجارت الکترونیک .بهکارگيری نوآوریهای فنآوری در زمينههای تجاری تأثيرات
شگرفی داشته است .بهکارگيری نوآوریهای فنآوری ،نوعی تغيير است که بر فرآيندها و اجزاء
سيستم تجاری تأثير میگذارند و عموماً اثرات مثبتی برجای میگذارند.
کوپر با ارايه مدل ميکا ،سه مرحله برای بهکارگيری تجارت اينترنتی درشرکتهای کوچک و متوسط
معرفی نمودند (کوپر )0771،اين سه مرحله عبارتاند از :ترفيع ،تدارك و پردازش .کين اوانز نيز
مفهوم چرخه حيات الکترونيکی را مطرح نمود .چرخه مذکور نشاندهنده چگونگی پيشرفت
کسبوکار کار الکترونيکی در طی زمان میباشد .چرخه حيات الکترونيکی از ديد اوانز شامل مراحل
بروشور ،تجارت الکترونيکی ،کسبوکار الکترونيکی ،بنگاه الکترونيکی میباشد .لينگدر بيان میدارد
که بهطور کلی دو دسته عوامل محيط داخلی و عوامل محيط خارجی بهعنوان عواملی تاثيرگذار در
تصميمگيری بهکارگيری تجارت الکترونيکی بايد مورد توجه قرار گيرد [.]91
ورجی  0773عوامل موثر بر پذيرش تجارت الکترونيک در ميان بنگاههای کوچک و متوسط را به
گروههای زير طبقهبندی میکنند :الف) ويژگیهای تصميمگيرندگان ،شامل سن ،آموزش و
جهانشهریگرايی ب) ويژگیهای نوآوران ،شامل مزيت نسبی ،سازگاری ،پيچيدگی و اثربخشی ج)
ويژگیهای محيطی ،شامل انگيزه تهيهکنندگان ،شدت رقابتی ،فشار خريدار و مصرفکننده [.]90
ديرسون و همکاران ( )0776عوامل موثر بر کاربرد تجارت الکترونيک و مشاغل الکترونيکی وابسته به
فناوری اينترنتی از سوی بنگاههای کوچک و متوسط را به موارد زير طبقهبندی میکنند [ :]99عوامل
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محيطی :بازارها ،فشار رقابتی ،قواعد و قوانين دولت ،تأمينکنندگان ،فروشندگان ،شرکا و
مصرفکنندگان؛
عوامل دانشی :تجربه و دانش مديران اجرايی ،تخصص کارکنان ،شناسايی نيازها ،فرصتها و
تجربهها؛
عوامل سازمانی :ميزان در دسترسبودن و کاربرد منابع درونی (وسعت موسسه و تعداد کارکنان)
عوامل فنی :فناوری ،هزينه ،کسب منفعت ،تنوع کار ،امنيت.
نظام ملّی نوآوری .نظام ملّی نوآوری مفهومی است که دامنه تحليل آن از تعداد معدودی
نوآوریهای محصول و فرآيند در يک کشور خاص و در يک بازه زمانی مشخص ،وسيعتر و فراگيرتر
است .نظام ملّی نوآوری نه تنها مرحله نوآوری را دربر میگيرد ،بلکه تأکيد آن بر عوامل اصلی
تعيينکننده و سازماندهیکننده يک فعاليت نوآورانه است .از اينرو ،نظام ملّی نوآوری ،سراسر فرآيند
نوآوری در سطح ملّی را شامل میشود [.]93
از نظر تعدادی از نظريهپردازان مهمترين و اصلیترين کارکرد هر نظام نوآوری توليد ،انتشار و
بهکارگيری نوآوری است اما در يک نگاه دقيقتر بايد بر مواردی تأکيد کرد که توسعه ،انتشار و
استفاده از نوآوریها را تحتتأثير قرار میدهند .اين موارد را عوامل تعيينکنندة نوآوری مینامند؛
مواردی مانند :خلق دانش از طريق تحقيق و توسعه يا تأمين مالی توسعه نوآوريها .از سويی سازمان
همکاری و توسعة اقتصادی نيز کارکردهای هفتگانهای را برای نظام ملّی نوآوری به شرح زير معين
نمودهاند [.]91
ـ سياستگذاری (هدايت و تعيين چارچوبهای کلی ،تدوين سياستهای نوآوری و فنآوری،
هماهنگی ،نظارت و ارزيابی)؛
ـ تأمين منابع مالی و تسهيل نوآوری و تحقيقات (حمايت از سرمايهگذاری و تأمين منابع مالی در
سيستم نوآوری ،استانداردسازی ،حمايت از حقوق مالکيت معنوی)؛
ـ انجام تحقيقات (تحقيقات بنيادی ،تحقيقات کاربردی ،توسعة تجربی ،مهندسی معکوس)؛
ـ انتشار فنآوری (کمک به بهبود توان کسب و بومیکردن فنآوریهای خاص ،ارتقای ظرفيت کلی
جذب فنآوری در شرکتها ،ايجاد و افزايش ظرفيت نوآوری در شرکتها ،ارائه خدمات اطالعرسانی
فنآوری ،ارائه خدمات مشاوره در نيازسنجی ،منبعيابی و انتقال فنآوری)؛
ـ توسعة منابع انسانی (آموزش ،توسعه و ارتقای نيروی انسانی و تسهيل جابهجايی نيروی انسانی)؛
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ـ حمايت از کارآفرينی (ارائه حمايتهای مالی به شرکتهای مبتنی بر فنآوری ،ارائه حمايتهای
اداری و مديريتی به کارآفرينان و شرکتهای نوپا)؛
ـ توليد کاال و خدمات (توليد کاال و ارائه خدمات).
حمایتهای صندوق سرمایهگذاری .سرمايهگذاری از نيازهای اوليه برای گذار از يک اقتصاد
توسعهنيافته به اقتصاد توسعهيافته است .بدون شک ،برای هدايت سرمايههای افراد عالقهمند به
سرمايهگذاری ،نيازمند جلب اعتماد آنان هستيم .هماکنون ،در اکثر کشورهای توسعهيافته،
صندوقهای سرمايهگذاری ،بهعنوان هسته مرکزی بازار سرمايه محسوب میشوند [ .]96آرگاسالن و
همکاران ( )0770عملکرد تعديلشده بر اساس ريسک  07صندوق سرمايهگذاری مشترك اياالت
متحده را طی دوره زمانی 0773ـ 0777مورد بررسی قرار داد .در اين تحقيق معيار جديد ارزيابی
عملکرد تعديلشده بر اساس ريسک پيشنهادی موديليانی تدوين شده است برای ارزيابی عملکرد اين
دسته از صندوقهای سرمايهگذاری مشترك مورد استفاده قرار گرفته است .نتايج اين تحقيق نشان
میدهد صندوقهای سرمايهگذاری مشترك با بازده باال ممکن است جذابيت خود را در زمانی که
ميزان ريسک به تحليل پيوند خورده است از دست بدهند .برعکس صندوقهای سرمايهگذاری ممکن
است در زمانیکه ريسک پايين آنها به عملکردشان پيوند خورده است جذاب به نظر برسند [.]90
سوينکلس و رزينگ زاك ( )0773بهطور تجربی عملکرد صندوقهای سرمايهگذاری مشترکی را مورد
ارزيابی قرار دادهاند که در بازار لهستان به فعاليت میپردازند .تحقيق آنها سه طبقه از صندوقهای
سرمايهگذاری يعنی صندوقهای سهام ،صندوقهای متوازن و صندوقهای اوراق قرضه را در بر
گرفته است .نتايج اين تحقيق حاکی از آنست که برای هر يک از اين سه طبقه بين به گزينی
مديران و مهارتهای زمانبندی رابطة مثبت اما بیمعنی وجود دارد [.]99
 .3روششناسی تحقیق

بهطور کلی ،اهداف اين تحقيق شامل موارد زير میباشد:
 .1ارائه مدل توانمندساز شرکتهای کوچک و متوسط ايرانی جهت بهبود عملکرد صادرات صنعتی به
کشورهای آسيای ميانه؛
 .0تعيين عوامل محيط درونی و بيرونی موثر بر توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط؛
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 .9بررسی ميزان وجود عوامل توانمندساز (محيط درونی و بيرونی) در بنگاههای کوچک و متوسط
کشور .پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردی و از حيث روش از نوع توصيفی ـ همبستگی است.
الگوی مفهومی تحقیق .در طرح اين تحقيق تأثير عوامل مختلف بر عملکرد صادرات صنعتی به
بنگاه های کوچک و متوسط مورد مطالعه قرار گرفته است .برای دستيابی به اين عوامل پس از بررسی
مبانی نظری و تحقيقات برخی از صاحبنظران از جمله (بيلکی( ،)1309 ،مدسن( ،)1390 ،ميزنبرك و
کرت ( ،)1399زو و استن( ،)1393 ،هلتمولر و ستوتينگر( ،)1330،ابی و اسليتر( ،)1339،لورنس،)0777،
(والتر( ،)0777،جميز( ،)0771،لئونيد( ،)0771،دسچمپ( ،)0770،استيلرز و آمبلر( ،)0773،لويسا،)0776،
(سونگ هانه( ،)0779،حسينی( ،)1990،حقيقی و همکاران( ،)1990،عميد و همکاران ،)1999،مدل
توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط ايرانی در رشد صادرات ،با نظر به پژوهشهای و
تئوریهای فوق ارائه شده و در نظر گرفتن نقايص موجود در آنها و کوشش جهت رفع آن در شکل
 1ارائه شد.
راهبردهای ملّی توسعه صادرات

نوســانات در سياســتهــای
توسعه صادرات

توانمندی بنگاههـای
کوچک و متوسط

عملکـــرد صـــادرات
صنعتی به کشورهای
آسيای ميانه

عوامل درونی
 نيروی انسانی متخصص
 مهارتهای بازاريابی و فروش
 سرمايه در گردش
 سهم بخـش تحقيـق و توسـعه از
بودجه

عامل بیرونی
 نرخ سرمايهگذاری محيط ملّی
 زيرساختهای تجارت الکترونيک
 نظام ملّی نوآوری
 حمايـــــتهـــــای صـــــندوق
سرمايهگذاری

روابط بين کشورها

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق
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فرضیات .فرضيات تحقيق که در چارچوب الگوی تحقيق تدوين شده است به شرح زير میباشد:
 .1متغيرهای بهکار گرفتهشده در مدل از وضعيت مطلوبی برخوردار هستند؛
 .0بين عوامل درونی و توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .9بين عوامل بيرونی و توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .3بين نوسانات در سياستهای توسعه صادرات و توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط رابطـه وجـود
دارد؛
 .1بين نوسانات در سياستهای توسعه صادرات و عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه
وجود دارد؛
 .6بين راهبرد ملّی توسعه صادرات و توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .0بين راهبرد ملّی توسعه صادرات و عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .9بين متغير روابط بين کشورها و توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .3بين متغير روابط بين کشورها و عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد؛
 .17بين توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط و عملکرد صادراتی آنها رابطه وجود دارد.
جامعه آماری .جامعه آماری در اين پژوهش شامل  1071بنگاه کوچک و متوسط صنعتی که در سال
 93-37به آسيای ميانه صادرات داشتهاند میباشد.
حجم نمونه و روش نمونهگیری .اين جامعه با حجم نمونه  030شرکت است که به روش تصادفی
ساده انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن .برای جمعآوری دادهها نيز از پرسشنامهای بر اساس
ابعاد مدل طراحی تحقيق استفاده شد .ابزار سنجش روايی محتوا با خبرگان صورت گرفت ،البته جهت
بررسی روايی سازه 1از تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد .پايايی ابزار سنجش نيز بهوسيله روش
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و هر يک از ابعاد آن محاسبه ،همچنين ميانگين نمره کسبشده در
1. Structural equation modeling
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هر يک از ابعاد مدل و انحراف معيار حاصله مشخص و در جدول 1ارائه شده است .همانگونه که
مالحظه میشود ضرايب پايايی محاسبهشده در تمامی موارد از حد تعريفشده  7/0بيشتر بوده و
رضايتبخش میباشد.
جدول  .1ضرايب پايايی ابعاد و کل پرسشنامه
عوامل

شمار گویهها

کل مقياس
نيروی انسانی متخصص
مهارتهای بازاريابی و فروش
سرمايه در گردش
سهم بخش تحقيقات و توسعه از بودجه
نرخ سرمايهگذاری محيط ملّی
وجود زيرساختهای تجارت الکترونيک
نظام ملّی نوآوری
حمايتهای صندوق سرمايهگذری
روابط بين کشورها
راهبردهای ملّی توسعه صادرات
نوسانات در سياستهای توسعه صادرات
عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط
توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط

07
1
1
3
3
0
3
3
3
0
1
0
0
6

ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ
7/039
7/971
7/019
7/991
7/971
7/001
7/931
7/063
7/970
7/061
7/036
7/939
7/003
7/009

 .4یافتههای پژوهش

در مرحله اوّل  07متغير شناسايی شده و بر اساس نظر اساتيد و خبرگان رتبهبندی میشوند .برای
دستيابی به اين منظور از تحليل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد .امّا قبل از تحليل عاملی اکتشافی از
آزمون کفايت نمونهگيری کايزر ـ مايرـ اولکين )KMO( 1و آزمون کرويت بارتلت 0برای بررسی کفايت
اندازه نمونه استفاده گرديد ،ضريب  KMOبرای هر يک از ابعاد مدل در جدول  0نشانگر مناسب بودن
همبستگی موجود ميان گويهها میباشد .آزمون بارتلت نيز از نظر آماری معنادار گزارش شده است.

1. Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy
2. Bartlett test of sphericity
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جدول  .0ضريب  KMOو  Bartlettابعاد مدل طراحیشده
ابعاد مدل

sig
7/777

Bartlett
09/791

KMO
7/903

عامل درونی

7/713

01/071

7/031

عامل بيرونی

7/701

01/130

7/970

عوامل تعديلکننده و وابسته

بر اين اساس باتوجه به مقادير جدول  0استفاده از تحليل عاملی اکتشافی بالمانع است .برای
اجرای تحليل عاملی ،چهار گام اصلی به ترتيب زير ضرورت دارد:
ـ تهيه ماتريس همبستگی از تمام متغيرهای مورد استفاده در تحليل و برآورد اشتراك؛
ـ استخراج عاملها؛
ـ استخراج و چرخش عوامل؛
ـ تفسير.
برای تحليل عوامل متغيرها ،روش تحليل مولفههای اصلی 1و چرخش واريماکس 0استفاده شد؛
جدول اشتراکات نشانگر مناسب بودن سواالت اين حوزه در فرآيند تحليل عاملی است .اگر عدد
اشتراکات حداقل برابر با  7/1باشد عوامل مورد پذيرش است ،در پژوهش تمامی سئواالت مقدار الزم
را کسب نمودند .جدول  ،9نشان میدهد که متغيرهای موجود میتوانند به چند عامل تبديل شوند و
اين عاملها چند درصد از واريانس حوزه مورد نظر را تبيين و پوشش میدهند .در اين راستا نتايج در
جدول  9نشان میدهد هفت عامل با اکتساب ارزش ويژه بيش از  1توانستهاند  90/309درصد
واريانس کل متغيرها را تحت پوشش قرار دهند.

1. principle component analysis
2. Varimax rotation

10
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جدول  .9توزيع واريانس کل تحت پوشش هفت عامل مدل تحقيق
مولفه

مقادیر ویژه ابتدایی

%واریانس

%واریانس تجمعی

1
0
9
3
1
6
0

0/101
0/960
0/070
1/369
1/190
1/091
1/3091

13/963
10/096
10/901
17/690
3/060
0/036
6/910

13/963
96/671
39/309
13/119
69/901
10106
90/309

برای تفسير بهتر مولفهها روابط ميان دادهها ،چرخش واريماکس مورد استفاده قرار گرفت .نمودار
 1نشانگر توزيع شيب هفت عامل اصلی است که مقادير ويژه بيش از يک دارد.

نمودار  .1توزيع شيب عوامل شناسايیشده

با توجه به نمودار  1و درنظرگرفتن مبانی نظری و پيشينه موجود تحقيق عوامل از تحليل اکتشافی
دادهها را میتوان مطابق جدول  3نامگذاری نمود:
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جدول  .3عوامل و گويههای مرتبط با هر عامل
متغیرها

گویه ها مرتبط

عامل ها

نيروی انسانی متخصص
مهارتهای بازاريابی و فروش
سرمايه در گردش
سهم بخش تحقيق و توسعه از بودجه
نرخ سرمايهگذاری محيط ملّی
وجود زيرساخت تجارت الکترونيک
نظام ملی نوآوری
حمايتهای صندوقهای سرمايهگذاری

1-1
6-17
11-13
11-19
13-01
06-97
91-93
91-99

روابط بين کشورها

---

93-31

راهبرد ملی توسعه صادرات

---

36-17

نوسانات در سياستهای
توسعه صادرات

---

11-10

توانمندی بنگاهها

---

19-63

عملکرد صادراتی بنگاهها

---

61-07

عامل درونی

عامل بيرونی

براساس نتايج تحليل عاملی اکتشافی عامل درونی خود بر چهار متغير ديگر استوار شده است.
همچنين چهار متغير نرخ سرمايهگذاری محيط ملّی ،وجود زيرساختهای تجارت الکترونيک ،نظام
ملّی نوآوری و حمايتهای صندوق نوآوری سنگبنای عامل بيرونی است .همچنين تحليل آماری
نشانگز  1متغير ديگر نيز در مدل ارائهشده میباشد که نقش متغيرهای تعديلکننده و وابسته را در
الگوی ارائهشده بر عهده دارند.
حال ،پس از شناسايی ابعاد و عوامل مدل مفهومی به بررسی وضعيت هر يک از متغيرهای
تحقيق پرداخته میشود .برای نيل به اين منظور از آزمون  tکمک گرفته میشود .که بر اين اساس
نتايج در جدول  1بهصورت خالصه ارائه شده است.
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جدول  .1وضعيت متغيرها در نمونه مورد مطالعه

مطابق جدول  1وضعيت نيروی انسانی متخصص ،مهارتهای بازاريابی و فروش ،سهم بخش
تحقيق و توسعه از بودجه ،وضعيت نظام ملّی نوآوری ،راهبرد ملّی توسعه صادرات و نهايتاً عملکرد
صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط در حد مطلوبی قرار ندارد.
در مرحله دوم برای تأييد عوامل بااستفاده از نرمافزار  lisrel 8.7تحليل عاملی تأييدی اجرا شد .با
استفاده از اين روش میتوان روابط علتومعلولی ميان متغيرهايی که بهطور مستقيم قابل مشاهده
نيستند ،باتوجه به خطاها استنتاج نموده و ميزان همبستگی و شدت اثرگذاری هر يک را بر ديگری
مورد تجزيهوتحليل قرار داد.
محاسبه شاخصهای برازندگی ،شامل مجذور کای (  ،)  2شاخص خوبی برازندگی ،)GFI(1

شاخص خوبی برازندگی تعديليافته ،)AGFI(0شاخص برازش تطبيقی ،)CFI( 9شاخص برازش
هنجارشده )NFI( 3و جذر برآورد واريانس خطای تقريب )RMSEA( 1برای تمامی مدلهای
اندازهگيری مشخص و در جدول  6ارائه گرديد.

1. Goodness of Fit Index
2. Adjustment Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  .6نتايج شاخصهای خوبی برازش مدلهای اندازهگيری
عامل

2

2
df

RSMEA

GFI

AGFI

CFI

عامل درونی
عامل بيرونی
روابط بين کشورها
راهبر ملّی توسعه صادرات
نوسانات در سياستهای توسعه صادرات
توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط
عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و
متوسط

903/01
371/19
9/613
1/637
3/137
11/637

1/39
0/71
1/09
1/96
1/37
1/69

7/731
7/713
7/730
7/710
7/773
7/733

7/31
7/31
7/39
7/30
7/30
7/30

7/31
7/30
7/31
7/33
7/30
7/39

7/30
7/39
7/31
7/31
7/36
7/36

19/907

0/00

7/760

7/33

7/36

7/39

بر اساس جدول  6نتايج شاخصهای خوبی برازش برای تمامی مدلهای اندازهگيری بيشتر از
 7/3محاسبه و مقادير  tمدلهای اندازهگيری ،نشان از برازش خوب و معنادار بودن ضرايب مدل
است .مشاهده شد که نتايج مدل اندازهگيری ،تئوری ساختهشده در قسمت تحليل اکتشافی را کامالً
تأييد میکند .همچنين تحليل عاملی مرحله دوّم مدلهای اندازهگيری نشان داد از بين متغيرهای
عامل درونی سرمايه در گردش بيشترين ارتباط را با اين عامل دارد ،همچنين نرخ سرمايهگذاری
محيط ملّی در بين متغيرهای عامل بيرونی بيشترين تأثير را بر اين عامل دارا میباشد .مرحلهی بعد،
تخمين مدل ساختاری 1است .منظور از مدل ساختاری ،روابط علّی بين متغيرهای مکنون است .هدف
اين مدل کشف اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مکنون برونزا بر متغيرهای مکنون درونزا و
يا به عبارت ديگر ارائهی تحليل مسير مدل تحقيق است.

6. starchier model

61

تبيين مدل توانمندسازی راهبردی صادرات شرکتهای ...

شکل  .0مدل ساختاری تحقيق در حالت تخمين استاندارد

بررسی مدل ساختاری نشانگر برازش مناسب مدل میباشد .از طرفی تمام روابط علّی بين متغيرها
محاسبه شده در جدول  0معنادار بوده است.
جدول  .0ضريب مسيرها و مقدار  tمدل مفهومی
ردیف

ضریب

مسیر(فرضیات تحقیق)

t

فرضیه

1

عامل درونی

توانمندی بنگاهها

7/31

3/16

تأييد

0

عامل بيرونی

توانمندی بنگاهها

7/13

0/31

تأييد

9

روابط بين کشورها

توانمندی بنگاهها

7/03

17/6

تأييد

3

روابط بين کشورها

عملکرد صادراتی

7/13

3/10

تأييد

1

راهبردهای ملّی توسعه صادرات

توانمندی بنگاهها

7/16

11/70

تأييد

6

راهبردهای ملّی توسعه صادرات

عملکرد صادراتی

7/31

17/06

تأييد

0

نوسانات در سياستهای توسعه صادرات

توانمندی بنگاهها

-7/13

-0/31

تأييد

9

نوسانات در سياستهای توسعه صادرات

عملکرد صادراتی

-7/30

-6/10

تأييد

3

توانمندی شرکتهای

عملکرد صادراتی

7/01

17/91

تأييد
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با سرمايهگذاری برای ايجاد و توسعه مشوقها و محركهای صادراتی ،تالش در رفع مشکالت و
محدوديتهای صادرات و در نهايت تأکيد بر متغيرهای عملکرد صادراتی میتوان به اهداف توسعه
صادرات در کشور دست يافت .در اين راستا چارچوب جامع بسترسازی توسعه صادرات پيشنهادی
تحقيق به شرح زير است .جدا کردن عوامل داخلی و خارجی تأثيرگذار در توسعه صادارت بنگاههای
کوچک و متوسط توجه خاصی را در سياستگذاریهای دولتی میطلبد .در مطالعه حاضر الگويی
جهت تعيين نقش عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادرات صنعتی بنگاههای کوچک و متوسط به
کشورهای آسيای ميانه تدوين شد .نتايج نشان میدهد متغيرهای مستقلی مانند عوامل درونی و
بيرونی با تأثير بر توانمندی شرکت نقش اساسی بر عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط
دارند .بررسی پيشينه تحقيق نشان داد يافتههای محققان ديگری چون مدسن ( ،)1390زو و استان
( ،)1336لئونيداز ( ،)0771کوچ ( ،)0771برنو و شيلت ( ،)0770صديق سهيل ( )0773نيز همراستا با
يافتههای پژوهش میباشد .همچنين از نتايج گويای اين مطلب است که نوسانات در سياستهای
توسعه صادرات میتواند بهصورت مستقيم و همچنين از طريق تأثير معکوسی که بر توانمندیهای
بنگاههای کوچک و متوسط میگذارد بر عملکرد صادراتی خدشه وارد نمايد .از طرفی روابط مستحکم
ما بين کشور با ديگر کشورها و تدوين راهبردهای ملّی توسعه صادرات میتواند نقش موثری در بهبود
عملکرد صادراتی داشته باشد.
در ادامه جهت غنای بيشتر ،نتايج کاربردی تحقيق بيانشده و به موازات آن پيشنهادهای برخاسته
از نتايج و مدل تحقيق ارائه خواهد شد.
ـ نتايج گويای اين مطلب است که توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط میتواند تا حدود بااليی بر
عملکرد صادراتی اين بنگاهها اثر داشته باشد .بر اين اساس توصيه میگردد با تأکيد بر دو عامل درونی
و بيرونی شناسايی شده و کاستیهای موجود در هر بعد به برنامهای جامع در خصوص رفع کمبودهای
موجود در هر عامل پرداخته شود تا زمينه جهت بهبود توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط و به تبع
آن افزايش عملکرد صادراتی اين بنگاهها به کشورهای آسيای ميانه فراهم شود.
ـ به دليل تاثير مثبت عوامل درونی بر توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط و عملکرد صادراتی اين
بنگاهها ،به مديران صنعت و مسئولين پيشنهاد میشود جهت شناسايی تمامی کاستیهای موجود در
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بعد درونی اهتمام و حساسيت بيشتری داشته باشند .تا بتوان با همکاری ميان صنعت و برنامهريزان در
اين عرصه بر حل مشکالت موجود در عوامل درونی فائق آمد.
ـ به دليل ارتباط موثر و مستقيم عوامل بيرونی عالوه با توانمندی بنگاههای کوچک و متوسط و نهايتا
افزايش عملکرد صادراتی آنها به مسئولين پيشنهاد میگردد به فکر سازوکارهايی برای تضمين
اثرگذاری اقدامات انجامشده خود در اين زمينه باشند .به نظر میرسد استفاده از تجارب ديگر کشورها
و تلفيق آن با شرايط داخلی کشور بتواند در اين زمينه موثر باشد.
ـ نوسان در سياستهای توسعه صادرات میتواند تا حدود بسياری بر عملکرد صادراتی بنگاههای
کوچک و متوسط تأثير سو داشته باشد .لذا اجرای سياستها و برنامهريزیهای بلندمدت با ثبات جهت
جلوگيری از اين نقيصه جهت بهبود عملکرد صادراتی بنگاههای مذکور الزاميست.
ـ بهبود روابط بين کشور با ديگر کشورها میتواند اثرات مطلوبی بر عملکرد صادراتی بنگاههای
کوچک و زودبازه کشور داشته باشد .لذا ايجاد زمينههای اعتمادسازی بين کشورها ،برگزاری
نمايشگاهها و تبليغات ،ايجاد زمينههای سرمايهگذاری خارجيان در کشور موثر به نظر میرسد.
ـ باتوجه به اثر مثبت راهبردهای توسعه صادرات بر عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط
پيشنهاد میشود شفافيت فرآيند صادرات و حذف مقررات زائد ،تدوين بستههای حمايتی دولت در
راستای رشد صادرات ،نشستها و گردهمايیهای تخصصی توسعه صادرات مدنظر مسئولين قرار
گيرد.
ـ سرمايهگذاری در سرمايه انسانی سازمان و در اختيار قراردادن پستهای سازمانی دامنهای از
مهارتهای فردی تا نتايج و بروندادهای سازمانی مانند افزايش ميزان ارائه خدمات ،بهرهوری
درخورتوجه ،سودآوری ،عملکرد سازمان در جامعه ،و بهبود کيفيت خدمات و توليدات را در بر دارد .بر
اين اساس به مديران پيشنهاد میشود پستهای سازمانی شرکت را در اختيار افراد متخصص قرار
دهند .در اين راستا بايد با برنامهريزی صحيح شرايط را جهت جذب و حفظ نيروی انسانی فراهم
نموده تا از توانايی اين افراد در پستهای سازمانی بهره گرفته شود .همچنين توصيه میشود از
تکنيکهای موثر بر خلق خالقيت بين کارکنان مانند تکنيک تحرك مغزی ،تهييج ذهنی ،گردش
تخيلی ،ارتباط اجباری ،تفکر موازی استفاده کنند.
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ـ توجه ويژه برای افزايش تمايز محصول شرکت جهت کسب مزيت رقابتی ،به خدمات پس از فروش
و افزايش کيفيت محصول ضروری است .همچنين برای اصالح نظام توزيع در اين بنگاهها به سه
موضوع اساسی بايد توجه جدی شود :نگرش سيستمی به موضوع و پرهيز از انجام کارهای مقطعی،
نياز به نوآوری و استفاده از تجارب موفق جهانی و توسعه زيرساختها از جمله زيرساختهای قانونی و
زيرساختهای سيستمی بااستفاده کارآمد از فناوری اطالعات و ارتباطات .همچنين جهت حفظ ارتباط
با مشتری توصيه میشود :اطالعات محصول ،اطالعات مصرف محصول و پشتيبانی فنی از طريق
وبسايت ارائه نمايند ،فراهم آوردن مکانيسمی کاربرپسند برای ثبت مشکالت ،فراهم آوردن مکانيسم
سريعی برای رفع مشکالت خدمترسانی ،بهرهگيری از cookieهای اينترنتی برای رديابی عالئق و
سالئق مشتری ،فراهم آوردن مکانيسمی برای رديابی قراردادهای مشتری با شرکت و انجام آن به
شيوهای يکپارچه بهگونهای که تمام بخشهای قراردادها ازديدگاه مشتری شفاف باشد.
ـ با توجه به نامطلوب بودن شاخص دوره وصول مطالبات و اهميت آن در تعيين سرمايه در گردش
ضروری است تا حدامکان فروش بهصورت نقد انجام پذيرد .همچنين درصورت فروش کاال بهصورت
نسيه بررسی و کارشناسی دقيق فنی ،مالی و اقتصادی و اعتبارسنجی کامل مشتری ،آموزش کارکنان
بهويژه نيروهای مرتبط با اعطای تسهيالت ،ايجاد نرمافزاری جامع و بهروز از سوابق اعتباری مشتريان
توصيه میگردد.
ـ کمبود دانش اقتصادی ـ مالی بهويژه در زمان تاسيس اين بنگاهها باعث بروز مشکالتی برای
اينگونه شرکتها میشود بهگونهای که گاهی بهعلت نبود مراجع حمايتکننده و اثرگذار ،صنايع
کوچک نمیتوانند بر روی تغييرات محيطی تاثير بگذارند و همين مسئله آسيبپذيری اين دسته از
صنايع را افزايش میدهد .بر اين اساس باتوجه به ضعف ديدهشده در يافتههای تحقيق در خصوص
شاخص ارائه مشاورههای مالی و ايجاد آژانسهای مشارکتی برای شرکتهای کوچک و متوسط و
حمايتهای مالی دولت برای افتتاح و راهاندازی واحدها به مسئولين پيشنهاد میشود با اطالعرسانی و
ارائه خدمات مشاورهای توسط پيشکسوتان صنعت و اساتيد دانشگاهی به ارائه مشاوره به اين نوع
بنگاهها بپردازند .همچنين ارائه سيستمی حمايتی چارچوبمند جهت اعطای وام به افراد و بنگاههای
شايسته و توانمند میتواند کمک بهسزايی به اين بنگاهها باشد.
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ـ نظر به اهميت زيرساختهای فرهنگی جامعه ضروری است آموزش نحوه استفاده از تجارت
الکترونيکی و توسعه دانش مربوط به آن ،تبيين مزايای استفاده از تجارت الکترونيکی ،آموزش نيروی
متخصص در زمينه تجارت الکترونيکی و  ،ITپيوند مراکز آموزشی و تحقيقاتی با سازمانها و
مؤسسات ،توسعه دانش تکنولوژیهای عام (ميکرو الکترونيک و مهندسی نرمافزار و  )...در دستور کار
قرار گيرد .همچنين بهدليل عدم ميزان مطلوب زيرساختهای ارتباطی جامعه ،جهت استفاده از تجارت
الکترونيک توصيه میشود شبکههای ارتباطی و اطالعاتی استاندارد و پرسرعت ،امکان دسترسی سريع
و آسان به شبکههای ارتباطی ،شبکههای کارآمد پستی و توزيع متناسب با تجارت الکترونيکی برای
اين نوع بنگاهها توسط مسئولين فراهم شود.
ـ همچنين ارائه برنامههای بلندمدت مدون جهت شکلگيری يک نظام ملّی نوآوری موفق در کشور
الزم بهنظر میرسد .در اين راستا بهدليل ضعف ديدهشده در ارتباط بنگاهها با مراکز دانشگاهی و
پژوهشی ضروری است پروژههای تحقيقاتی جهت رفع اين نقيصه از سوی دولت به اساتيد و محققان
عالقهمند در اين خصوص ارائه گردد تا بااستفاده از يافتههای آن راهحل عملياتی برای رفع اين مشکل
حاصل شود.
ـ نظر به يافتههای تحقيق و تأکيد بر نقش روابط تجاری کشور در راستای رشد صادرات و حضور
رايزنهای بازرگانی درکشورهای آسيای ميانه بهعنوان عوامل پراهميت در روابط بين کشورها پيشنهاد
میشود ،در مرحله انتخاب رايزنهای بازرگانی از افراد واجد شرايط استفاده گردد .پس از انتخاب نيز
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مبتنی بر کشور هدف برای افراد منتخب قبل از انتصاب و اعزام
ضروری است .همچنين بهدليل نامناسب ارزيابیشدن توازن در فعاليتهای سياسی با کشورهای
آسيای ميانه بر اساس نظر صنعتگران به مسئولين توصيه میگردد بهکارگيری سياستهای فعال
سياسی جهت کاهش تنشهای احتمالی و جايگزينی کشورهای رقيب در الويت سياستهای کاری
خود قرار دهند.
ـ نظر به يافتههای تحقيق و تأکيد بر نقش شاخص ميزان نوسانات در تعرفههای گمرکی و سود
بازرگانی کاالها بهعنوان عوامل پراهميت در عامل نوسانات در سياستهای توسعه صادرات پيشنهاد
میگردد سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادی با اختيار کردن افقهای وسيعتر و بلندمدتتر متکی بر
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اطالعات کاملتر و متقنتر بر ثبات هرچه بيشتر سياستهای بازرگانی از جمله تعرفههای گمرکی
بيفزايند .البته سعی و تالش بر توانمندی هرچه بيشتر در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی نيز
ضروری به نظر میرسد.
ـ شاخص برگزاری نشستهای مشترك تجاری با اتاق بازرگانی و تجار کشورهای آسيای ميانه از
اهميت خاص در راهبردهای ملی توسعه صادرات دارد لذا الزم است ،نسبت به توجيه ،فعالکردن و
حمايت اتاقهای بازرگانی اقدامات موثری بهعمل آيد .همچنين به لحاظ وجود ضعف در شاخص
شفافيت فرآيند صادرات و حذف مقررات زائد در کشور الزم است ،ضمن ترسيم گردش کاری با تعيين
زمان اجرای اقدامات و تصريح مسئولين و مجريان امور مربوطه در اختيار توليدکنندگان و
صادرکنندگان قرار دهند.
ـ نظر به اينکه شاخص موفقيت در افزايش سهم بازار فعلی در بازارهای خارجی و روند صادراتی
شرکت در چند سال گذشته بهطور مشترك از اهميت خاص در عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و
متوسط دارد لذا به مسئولين امر الزم است ،با اتخاذ و اعمال سياستهای بازرگانی ،اقتصادی و
ديپلماتيک صادرکنندگان را در حفظ موقعيت و تثبيت آن در کشورهای هدف ياری رسانند.
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