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ربوط به صدور اين بخش از فعاليتهاي م. مي كنند طيصادرات و خروج محصول از كشور را 
  .دبرصادرات نام » خدماتي -اداري«توان تحت عنوان عوامل كاال از كشور را  مي
بر  »بنگاه ةانداز«و » صادراتي ةتجرب«به تحليل اثر تغيير  حاضر در پژوهشدر اين راستا 

از نگاه صادركننده پرداخته خواهد شد؛ » خدماتي صادرات -اداري«موانع فعاليتهاي مختلف 
هر يك از فعاليتهاي  ربوط بههاي مت ديگر ارزيابي صادركننده از مجموع هزينهبه عبار
هاي مالي و اين هاي مربوط به نيروي كار، زمان و هزينهخدماتي صادرات اعم از هزينه -اداري

بنگاه تفاوت معناداري در موانع ادراك شده از هر يك از  ةله كه آيا با تغيير تجربه و اندازئمس
  .آزمون خواهد شدبررسي و شود يا خير، تها حاصل مياين فعالي

هاي تعاوني صادراتي مستقر در استانهاي خراسان بنگاه ةكلي آماري اين پژوهش ةجامع
پيمايشي  -روش پژوهش حاضر توصيفي و تحليلي .گيردرا در بر ميرضوي و خراسان شمالي 

داني جهت آزمون فرضيه و هاي مورد نياز به صورت ميگيري، دادهبه كمك نمونه. است
) بنگاه 350(آماري  ةبنگاه صادراتي از كل حجم جامع 54دستيابي به هدف پژوهش، از تعداد 

اي، سازمانهاي متولي امور اي با رجوع به منابع كتابخانهبدين منظور پرسشنامه. آوري شدجمع
دانشگاهي تدوين شد كه ضريب  انداخدماتي صادرات، صادركنندگان خبره و است -اداري

  .محاسبه گرديد 84/0آلفاي كرونباخ آن به ميزان 
، بـه منظـور آزمـون    )ناپارامتريـك (ابزارهاي مختلـف آمـار توصـيفي و آمـار اسـتنباطي      

بـراي بررسـي   »  كروسكال واليس«آزمون . كارگرفته شدبه SPSSفرضيات در نرم افزار آماري 
نيز براي » ويتني-من«و آزمون » خدماتي -اداري«عاليتهاي فرايند بر موانع ف» صادراتي ةسابق«اثر 

  .بر فرايند مذكور مورد استفاده قرار گرفت» بنگاه ةانداز«سنجش اثر 
انتقـال ارز بـه   «نتايج آزمونهاي مختلف نشان مي دهند موانع ادراك شـده از دو فعاليـت   

صـادراتي تغييـر    ةايش سـابق با افـز » حل و فصل دعاوي«و » كمك صرافيها و ارتباطات شخصي
در تغييـر موانـع ادراك شـده از    » بنگـاه  ةانـداز «از سـوي ديگـر   . كنـد كرده و كـاهش پيـدا مـي   

  .ثير استأتخدماتي صادرات بي -فعاليتهاي اداري
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  :هاهكليد واژ

موانع ادراك شده از فعاليتهاي  ،خدماتي ،فرايند اداري ،صادارتي ةسابق ،بنگاه ةانداز 
  خدماتي صادرات  -اداري

  
  مقدمه

داد و ستد كاال ميان افراد بشر و جوامع مختلف از دير باز تابع ضوابط و قواعد     
و اشندهر چند اين ضوابط يا مقررات ممكن است بسيار ساده و ابتدايي ب ،مشخصي بوده است

هر چه بيشتر  ةمان با رشد جوامع و رونق و توسعبه مرور ز. شكل مدون و مكتوب نداشته باشد
و دولتها با اهدافي  هداد و ستد، شرايط و مقررات تجارت از اهميت و اعتبار الزم برخوردار شد

حفظ «، »كسب درآمدهاي ارزي«، »ايجاد نظم و برقراري ضابطه در امر مبادالت خارجي«نظير 
جلوگيري از «، »شتيباني از صنايع نوپاپ«، »حمايت از حقوق مصرف كننده« ،»مصالح جامعه
، به تدوين و »مالحظات سياسي«اي موارد و در پاره» حفظ سطح اشتغال«و » رقابتهاي ناسالم

» مقررات صادرات و واردات«يا » اصول و قواعد تجارت«تصويب مقرراتي دست زدند كه 
  ). 79، 1385دعايي، ( ه استناميده شد

تنها بازرگانان را دچار سردرگمي ، نهدست و پاگير مقررات قوانين و ةروياما افزايش بي
كند، بلكه كارمندان و مديران آنها و حتي قانونگذاران را از درك صحيح قوانين س ميأو ي

البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه هميشه وجود مقررات موجب . سازدمختلف عاجز مي
ساز ايجاد و روشهاي روشن و مميز زمينه گاه فقدان مقررات و شودپيدايش تشريفات نمي

  .تشريفات خودساخته است
توانند در تسهيل و تسريع امر امر صادرات كه مي رانواع سازمانهاي دست اندركا

اتاق بازرگاني، سازمان بازرگاني، گمرك، : از دثر باشند عبارتنؤصادرات در كشورمان م
بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي حمل ونقل، شركتهاي بازرسي، سازمان استاندارد و تحقيقات 
صنعتي، سازمان صنايع و معادن، سازمان جهادكشاورزي، سازمان انرژي اتمي، شركت پست و 
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به منظور صدور محصول عاليتهايي ف) پس از توليد كاال(هاي مذكور دستگاه. شركت مخابرات
از . دنشوصادرات خوانده مي» خدماتي -اداري«در اين پژوهش فعاليتهاي كه دهند انجام مي

ها براي صدور محصول، با هر يك از فعاليتهاي صورت گرفته در اين دستگاه ،نگاه صادركننده
. مانع برخوردار است صورت گرفته، از يك ميزان ةتوجه به ميزان صرف زمان، انرژي و هزين

و » بنگاه ةانداز«اين پژوهش با بررسي ادبيات موضوع و با نظر سنجي از صادركنندگان اثر 
  .كندصادرات بررسي مي» خدماتي -اداري«را بر موانع هر يك از فعاليتهاي » صادراتي ةتجرب«

  
  اهداف و فرضيات پژوهش

  :عبارتند ازاهدف پژوهش 
صادرات » خدماتي -اداري«صادراتي بر موانع ادراك شده از فعاليتهاي  ةتحليل اثر تجرب.1

 ؛تعاونيها
هاي صادراتي بنگاه» خدماتي -اداري«ر موانع ادراكي از فعاليتهاي دبنگاه  ةثير اندازأبررسي ت.2

 .تعاوني
  :عبارتند از هاي پژوهشفرضيهو 

 -اداري«هر يك از فعاليتهاي  هاي تعاوني در موانع ادراك شده ازصادراتي بنگاه ةتجرب.1
 .ثر استؤپيش روي آنها م» خدماتي

بنگاه  ةهاي تعاوني با تغييراندازبنگاه» خدماتي -اداري«موانع ادراك شده از فعاليتهاي .2
  .  كندصادراتي تفاوت مي

  
  لهئمس طرح

 اي كهبه گونهها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده از ديرباز انگيزه
حتي با توجه به قدمت ابراز آنها، هنوز هم تازگي خود را حفظ  هاي آنهاديدگاهبعضي از 
مثال نظريات انديشمند بزرگ علم اقتصاد، جان استوارت ميل، كه با نقل قول  رايب. نموده است
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باشد مي زيربه طور خالصه شامل موارد  ،در قرن نوزدهم ارائه شد» ديويد ريكاردو«و الهام از 
  ):38 -37، 1384هاشميان اصفهاني، (

صادرات، يك كشور قادر به وارد كردن كاالهايي خواهد شد كه خود  ةبه وسيل .1
  .تواند  توليد كندنمي

شوند كار گرفته ميصادرات، نيروهاي مولد جهاني در مكانها و بخشهايي به ةبا توسع .2
و در نتيجه توليد جهاني به حداكثر ميزان د ونوري بيشتري برخوردار شكه از كارايي و بهره

  .برسدخود 
كنندگان مصرفو در نهايت شودميقيمتهاكاهشموجبطور طبيعيبهصادراتةتوسع .3

  .دنگردمياز آن منتفع 
دهي توليد براي بازارهاي گسترش و تشويق صادرات عاملي است كه موجب سازمان .4
دليل فشردگي رقابت در تر بههزينهدي مناسبتر و كمو در نتيجه روشهاي تولي گرددميبزرگتر 

  .شودكار گرفته ميآن بازارها، به
حقيقت اين است كه توليد بيشتر در يك مكان به هر روشي كه باشد، در افزايش  .5

  .شودثر واقع ميؤموجودي نيروهاي مولد جهان م
هاي جوييصرفهعلتبهد و وشميافزايش درآمد و اشتغالموجبصادرات ةتوسعبنابراين

در  .دهدميارتقا را وري عوامل توليد ناشي از مقياس يا بهبود روشهاي توليدي، كارايي و بهره
توليد و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه وجود  ةچنانچه ظرفيتهاي استفاده نشداين راستا 

متهاي داخلي را افزايش افزايش توليد و صادرات نه تنها قي) وجود دارد كه عمالً(داشته باشد 
هاي مقياس و بهبود تكنيكهاي توليد، ميزان توليد دهد، بلكه افزايش كارايي، صرفه جويينمي

د و قيمتهاي كاالهاي توليد شده در داخل هدميگسترش ) هاي ثابتحتي با داده(داخلي را 
  ).38، 1384هاشميان اصفهاني، (دهد كشور را كاهش مي
  :توان به دو بخش عمده تقسيم نمودمي فرايند صدور كاال را

  ؛بندي كاالبازاريابي، عقد قرارداد و تهيه و بسته.1
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 .)70، 1382مولوي خراساني،) (به مشتريارسال كاال (بازرگاني .2
سازي محصول، در فرايند خروج يك بنگاه صادراتي پس از بازاريابي و توليد و آماده 

را   توان آنشود كه   ميامور بازرگاني مختلفي مواجه مي، با )بازرگاني محصول(كاال از كشور 
شود كه ال اساسي مطرح ميؤحال اين س .ثر بر موفقيت صادراتي بنگاه ناميدؤعوامل خارجي م

به » بنگاه ةانداز«و » صادراتي ةتجرب«صدور است، آيا  ةكه محصول، توليد شده و آماددر حالي
د در ميزان موانع ادراك شده براي هر يك از فعاليتهاي نتوانگر، ميعنوان دو متغير تعديل

  د؟نگذار باشثيرأخدماتي صادرات ت -اداري
ثير متغيرهاي اندازه و سابقه أمرتبط با ادبيات موضوع تحقيق، ت ةدر مطالعات انجام شد

. در موانع فعاليتهاي اداري و خدماتي صادرات به اشكال مختلف مورد بررسي قرار گرفته است
در پژوهشي كه در خصوص مشكالت  )Crick & Chaundhry,1997,11(ك و چادري كري

بنگاه بر مقدار مشكل احساس شده  ةثير اندازأ، تدادند انجامصادراتي صادركنندگان انگليسي 
تهيه و تنظيم اسناد صادراتي مورد «يك از مشكالت دند كه در هيچكربررسي  رااز نظر مديران 

فعاليتهاي  ةكه از دست(» انتقال ارز«و » بيمه«، »انجام فعاليتهاي مربوط به حمل ونقل«، »نياز
) نفر كاركن 10-1(تفاوت معناداري ميان شركتهاي بسياركوچك  )اندخدماتي -اداري

مشاهده ) نفر كاركن 250-12(، و شركتهاي متوسط )نفر كاركن 50-11(شركتهاي كوچك 
و » آوري اطالعات بازارجمع«مشكالت مربوط به فعاليتهايي نظير در زمينه بلكه  كردند،ن
كه در (» مين ماليأت«، و »برقراري ارتباط«، »كسب اطالعات تجاري الزم«، »فعاليت فروش«

  .مشاهده كردنداوت بنگاه تف ةبا تغيير انداز )خدماتي صادرات نيستند -فعاليتهاي اداري ةزمر
ة بررسي اثر سابق ةدر زمين )Leonidou, 2000,140( اي كه توسط لئونيدودرمطالعه
 زيرقبرس انجام شد، نتايج  ةصادراتي بر موانع صادرات كشور در حال توسع صادرات و تجربة

  ):1جدول ( حاصل گرديد
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بنگاه بر موانع  ةو انداز ثير عوامل تجربهأثير يا عدم تأنتايج بررسي آماري ت. 1جدول 

  صادراتي

  شرح

  موانع صادراتي

محدوديتهاي 
 منابع شركت

تفاوتهاي 
 محيطي

قوانين و 
 ديوانساالري
 صادرات

عالقگي و  بي
 دولتتوجهيبي

مشكالت اجرايي 
و ورود به 

 بازارهاي خارجي

فشارهاي 
 رقابتي

  صادراتي ةتجرب
 )سال 10باالي / سال 10زير (

 
  

     -  

  تعداد كاركنان
  -    -  - -  -            )نقر 50باالي / نفر 50زير (

  140، 2000لئونيدو، : منبع* 

ر پنج طبقه از موانع، بيشترين نقش را در دثير أصادراتي با ت ة، تجرب1با توجه به جدول 
. صادرات است ديوانساالريگانه، قوانين و يكي از اين موانع پنج. تغيير موانع صادراتي دارد

 ديوانساالريتعداد كاركنان در مشكالت مربوط به قوانين و عامل همچنين مطابق اين جدول، 
  .ثير استأتصادراتي بي

در ) Majocchi & et al,. 2005,734(شتوسط مجوچي و همكاران ديگري كهپژوهش
صادراتي بر كارايي صادرات در شركتهاي توليدي  ةبنگاه و تجرب ةثير اندازأآزمون ت ةزمين

 ةمثبت ميان افزايش انداز ةصورت گرفت، نشان داد كه رابط 2001-1997ايتاليا طي سالهاي 
با مرتبط  ةمطابق اين تحقيق، تجرب. صادراتي با كارايي صادارت وجود دارد ةبنگاه و تجرب

  .نگاهنه سن ب استعملكردمثبت صادراتيافزايشصادرات موجب
 ةبنگاه و تجرب ةگر اندازهاي تعديلثير متغيرأبا توجه به بررسيهاي صورت گرفته، ت

  .نشده است بررسيها تا كنون در ايران صادراتي در مسائل صادراتي بنگاه
له ئله بررسي موانع صادراتي، مسئتوان گفت مسكند ميييد ميأهمچنان كه مطالعات ت

كاري  ةنظير كمبود تجرب  ضمن اينكه تابعي است از ويژگيهاي سطح بنگاه ،چند بعدي است
  ). Crick & Chaudhry, 5, 1997(كاركنان 
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   تحقيق مباني نظري
  فرايند صادرات

گمرك (صادرات عبارت است از عمل خارج كردن كاال از قلمرو گمركي كشور 
قلمرو گمركي كشور، مناطقي ). 2 پاراگراف، بخش صادرات، 1379جمهوري اسالمي ايران، 

اگر . شودمقررات گمركي آن كشور به طور كامل اجرا مي هااز قلمرو كشور است كه در آن
صنعتي نباشد، تمام قلمرو سياسي آن كشور، قلمرو  -كشوري داراي مناطق آزاد تجاري

  ).1385 ،زينال زاده(گمركي آن نيز خواهد بود 
بازاريابي و عقد قرارداد با « :بندي كلي به دو بخشتوان صادرات را در يك تقسيممي

 1شكل. تفكيك نمود» )ارسال محصول به مشتري(امور بازرگاني «و » محصول ةو تهي مشتري
  .دهدشمايي كلي از اين فرايند را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )1385؛ زينال زاده، 1379گوهريان،(كاال  ةكلي از فرايند مبادلشماي   .1 شكل

ترخيص كاال
  وحمل به انبار

 

 صادركننده
 

  واردكننده

 بانك كشور
 واردكننده

اسناد حمل و  ةتهي
 گمرك

  بانك كشور
 صادركننده 

 حمل  گمرك

  

 كاال ةتهي

 

 مدارك تهية

٧  ٩

۶ ٨

۴

١

٢

٣

۵ 

١١ 

١٠
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اندركار ترتيب عمومي تعامالت ميان بخشهاي مختلف دست 1شكلارقام درج شده در 
هاي طرف ماهيت محصول مبادله شده، سياست بنگاه .دهدمحصول را نشان مي ةدر فرايند مبادل
و شرايط خاص زماني و  هاي تجاري دو كشور، امكانات موجود در فرايند مبادلهتمعامله، سياس
  .دند ترتيبات مذكور را با تغيير مواجه سازنتوانمكاني مي

نشان داده شده است، پس از تعامل ميان خريدار محصول در  1 شكلمطابق آنچه در 
فعاليتهايي نظير ارسال مشخصات محصول و ( أمحصول در كشور مبد ةكشور مقصد با فروشند

 پذيرد، سفارش خريد و عقد قرارداد فروش صورت مي)كاال ةبهاي آن، پروفورما و نمون
  .)1385؛ زينال زاده، 1379گوهريان،(

اين فرايند، به منظور تبادل ارز حاصل از صادرات، درخواست گشايش اعتبار  ةدر ادام
د و به دنبال ارسال اعتبار اسنادي به بانك وشميتوسط واردكننده به بانك كشور خود ارسال 

محصول با اطالع از وصول  ةاز سوي بانك كشور واردكننده، صادركنند كشور صادركننده
مدارك  ةحمل و تهي) هاي(كاال، انعقاد قرارداد  ةاقدام به تهي أاعتبار اسنادي توسط بانك مبد

تجارتي،  ةصادراتي، سياه ةمجوز صادركننده، اظهارنام: شامل(الزم جهت صدور محصول 
ند و با كمي...) ، گواهي بازرسي، رسيد بندرگاه و أهي مبدكنسولي، گوا ةكاال، سياه ةبارنام

اسناد مورد نياز جهت  ةحمل و نقل، تهي) هاي(ارسال كاال به سمت مقصد توسط شركت 
و اخذ وجه مطابق قرارداد، از سوي صادركننده ) نظير اسناد حمل و نقل(دريافت وجه كاال 

  ).همان منبع(گيردانجام مي
  

  خدماتي صادرات -موانع اداري

موانع پيش روي  عات صورت گرفته توسط محقق در زمينةبر اساس مباني نظري و مطال
كميت «ثر بر ؤتوان عوامل مهاي صورت گرفته از موانع صادراتي، ميبنديكننده و تقسيمصادر

و » موانع صادراتي در داخل كشور«كلي  ةرا در دو طبق» و كيفيت صدور محصوالت غيرنفتي
  .جاي داد» الملليع بينموان«
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كه » موانع درون بنگاه«موانع صادرات در داخل كشور خود به سه دسته تحت عناوين 
موانع اقتصادي، سياسي، فرهنگي، «پردازد، به مسائلي نظير كيفيت عوامل توليدي بنگاه مي

در كشور هاي طبيعي، عمكلرد رقبا و مقررات اداري مسائلي نظير پديدهبه كه » جمعيتي، طبيعي
خدماتي  -موانع اداري. قابل تقسيم است» خدماتي -موانع اداري«كند و مقصد اشاره مي

هاي بنگاه در فرايند صادرات محصول پس از توليد اشاره و هزينه ديوانساالريصادرات به 
  :گيردمورد پژوهش قرار مي زيركند كه در بخشهاي مي

كه توسط اتاق تعاون و سازمان بازرگاني  أگواهي مبدو تهيه و تمديد كارت بازرگاني-
  ).1371نادري و ديگران، (پذيرد انجام مي

كل استاندارد، جهاد  ةهاي صدور محصول از سازمانهاي متولي نظير اداردريافت مجوز-
؛ سازمان برنامه و 1371نادري و ديگران،(  ...كشاورزي، دامپزشكي، سازمان انرژي اتمي و 

  .)1378بودجه، 
 شناسايي و عقد قرارداد با شركتهاي حمل، تحويل محموله، صدور بارنامه و بيمه نامه-

  ). 1386راشدي اشرفي، (
؛ سازمان برنامه و 1381فتحي،( و گمرك مرز أانجام تشريفات الزم در گمرك مبد-
  ).1378بودجه، 

  ).1389اسماعيلي، ( سائل مربوط به دعاوي تجاريم-
  ، 1388ترابي و وصالي، ( ت محصول به داخل كشورانتقال ارز حاصل از صادرا-
  ).1 پاراگرافبخش ب، 
 ).1371نادري و ديگران، ( و پست استفاده از امكانات ارتباطي نظير ايميل، تلفن-

  
  چارچوب نظري

كلي تقسيم بندي  ةتوان در چهار دستموانع صادراتي را ميبا توجه به مطالب پيشگفته 
  .نمود
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صادراتي بر موانع موجود  ةشناسايي اثر دو عامل اندازه و سابق هدف اصلي اين تحقيق، 
ثر در فرايند ؤم ةاست كه يكي از عوامل چهارگان» خدماتي صادرات -اداري«در فرايند 

و » گوييخير در پاسخأت«، »هادوباره كاري«اين دسته از موانع با . باشدصادرات غيرنفتي مي
ديدگي كاال، ركود سرمايه و سلب نظير آسيب اييپيامدهموجب » هاي مكرررفت و برگشت«

كميت و «گردد و با صرف انرژي، هزينه و زمان بر كاهش اعتبار صادركننده نزد مشتري مي
  .گذاردثير ميأت» كيفيت فرايند صادرات و محصول صادراتي

ي مالي، مديريتي و سازمان ةمهمي در زمين اما صادرات نيازمند منابع و ابزارهاي نسبتاً
اگرچه صادرات . تواند تغيير كندمنابع ميآنموجوديبهصادراتي با توجهنتايج فعاليتهايكهاست

 ةانداز«و » كارايي صادراتي«هاست، اما ارتباط ميان مناسبي براي رشد و ترقي انواع بنگاهفرصت
در اين راستا ). Majocchi & et al., 2005,720(است بودهمورد بحثطوالنيمدتبه» بنگاه

ر اثر باال رفتن ابزارهاي مالي، مديريتي و سازماني، بررسي اين ارتباط را ببنگاه  ةافزايش انداز
  .سازدپذير ميتوجيه

داخلي نيز در  ديوانساالريهاي برخورد مناسب با آشنايي با قوانين بومي كشور و شيوه

  ها نيز افزودهي در اين زمينهآگاهبر » بنگاه ةتجرب«آگاهيهايي است كه با افزايش  ةزمر

مسائلي كه بنگاه در  فرايند نوع نيز و » صادراتي ةتجرب«گردد؛ بنابراين بررسي ارتباط ميان مي

از اين رو در . رسدصادراتي در داخل كشور با آن مواجه است، مناسب به نظر مي ديوانساالري

خدماتي صادرات  -اداري ثير اين دو متغير در موانعأبخش دوم اين پژوهش به بررسي ت

  .پرداخته خواهد شد
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  مدل مفهومي تحقيق. 2شكل 

  شناسي پژوهشروش
  جامعه و نمونه مورد مطالعه

هاي تعاوني صادراتي مستقر در استانهاي خراسان بنگاه ةآماري اين پژوهش، كلي جامعة
شوندگان هاي صادراتي، به عنوان پرسشمديران صادرات بنگاه. و خراسان شمالي استرضوي

  .مد نظر قرار گرفتند
 350(منظور برآورد حجم نمونه در اين پژوهش، با توجه به محدود بودن حجم جامعه به

  جامعه، منظور برآورد واريانس شد و به استفادهزير ، از فرمول )صادراتي تعاوني بنگاه
  :بنگاه صادراتي انجام گرفت 20گيري از تعداد نمونهپيش

     
 

                                                                                 
گيري تصادفي انتخاب و در بنگاه تعاوني صادراتي به كمك نمونه  65تعداد  ،بنابراين

بنگاه صادراتي به طور كامل  54هاي شدند كه از اين تعداد، پرسشنامهپژوهش شركت داده 
  .و در تحليلها مورد استفاده قرار گرفتشد دريافت 
بنگاه پاسخ دهنده از استان خراسان شمالي و مابقي از استان خراسان رضوي %) 35( 19
 ةسابق%) 25(بنگاه  14 صادراتي كمتر از پنج سال، ةها نيز سابقاز نمونه%) 35(بنگاه  19. بودند

 ةعوامل بازدارند
 خدماتي -اداري

كميت و كيفيت فرايند صادرات غيرنفتي 
 هاتعاوني

صادراتيبةتجر

اندازة سازمان

82/11×2)96/1(×350

82/11×2)96/1+ (2)85/0(×)1-350( 
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حداقل . ي صادراتي داشتندنيز بيش از ده سال سابقه%) 40(بنگاه  21صادراتي پنج تا ده سال و 
به افغانستان %  35كم از پاسخگويان محصول خود را به تركمنستان صادر نموده و دست%  48

  .اندصادرات داشته
  

  هاآوري دادهابزار جمع

» پرسشنامه«و » مراجعه به اسناد و مدارك« ةپژوهش از دو شيواطالعات الزم در اين 
اي، از آمارهاي رسمي، نتايج پژوهشهاي صورت گرفته در بخش كتابخانه .گرديد جمع آوري
خدماتي صادرات، با رجوع به منابع معتبر  -ي صادرات و آخرين تحوالت اداريدر زمينه

در بخش . برداري گرديدو خارج كشور بهره هاي مجالت معتبر داخلاينترنتي و كتب و مقاله
اي، سازمانهاي كه با رجوع به منابع كتابخانهاستفاده گرديد اي ساختهمحقق ةميداني، از پرسشنام
  . خدماتي صادرات، صادركنندگان خبره و دانشگاهي تدوين شد -متولي امور اداري
ايي از بنگاه در بخش اول ويژگيه :تحقيق حاضر شامل دو بخش است ةپرسشنام

، »استان محل فعاليت«و  » صادرات ةسابق«مخاطب و فعاليت صادراتي آن، از جمله  ةصادركنند
 - گرفته است و در بخش دوم، فعاليتهايي كه يك صادركننده در بخش اداريال قرار ؤمورد س

ان مقابل هر فعاليت، طيفي يازده قسمتي كه امك. اندخدماتي با آن درگير است، فهرست شده
انتخاب . دهد، قرار داده شده استانتخاب موانع فعاليت متناظر را از صفر تا ده به مخاطب مي

  .دهنده استنظر پاسخ ازموانع بيشتر براي آن عمل  ةعدد باالتر براي هر فعاليت، نشاندهند
) عدد 20تعداد (نمونه به منظور سنجش پايايي، ميزان ضريب آلفاي كرونباخ در پيش

  .دست آمددرصد به 84ها و در كل نمونهدرصد  87
  

  نتايج و بحث
ها، از آنجا كه تعداد گيري از آمار استنباطي به منظور اثبات فرضيهدر خصوص بهره

گرفته  عدد كمتر است، از آزمون ناپارامتريك مناسب بهره 30هاي مقايسه از ها در گروهنمونه



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        72

است با توجه به  گفتني). 126، 1387 ،واليمن؛ 109، 1386ميرزايي و مديرشهال، (شده است 
حسيني، (د داتوان مورد استفاده قرارفرضي ميبدون هيچ پيشرا اينكه آزمونهاي ناپارامتريك 

هاي اين ي فرضيه، بنابراين امكان استفاده از آزمونهاي ناپارامتريك براي كليه)33، 1382
  ).9 همان منبع،(پژوهش وجود دارد 

  هاي پژوهشهآزمون فرضي .1
متغيرهاي موانع ادراك شده از «متغيرهاي مورد استفاده در آزمونها در سه بخش كلي 

» بنگاه ةمتغير گروه انداز«و » صادراتي ةمتغير گروه سابق«، »خدماتي صادرات -فعاليتهاي اداري
  .اندبه تفصيل بيان شده 2در جدول 

  سنجش هر متغيرمتغيرهاي مورد استفاده در پژوهش و شيوه . 2جدول
  خدماتي صادرات - متغيرهاي موانع ادراك شده از فعاليتهاي اداري

) تمديد( يةته
 كارت بازرگاني

أگواهي مبدتهية 
انتقال ارز توسط 

 بانك

انتقال ارز به 
كمك صرافيها و 
 ارتباطات شخصي

شناسايي و عقد 
قرارداد با شركت 

 حمل

)أگمرك مبد(  

تقاضاي  ةارائ 
... ارزيابي كاال و  

) أگمرك مبد(
ارزيابي كاال ، 
 ةپلمپ وسيل

...حامل كاال و   

)گمرك مرز(  
تطبيق  محموله  

با پروانه صادر 
 شده

  )گمرك مرز(

خروج كاال از  

 كشور

) هاي(شركت 

...پستي  
 شركت مخابرات

صدور گواهي و 

 استاندارد اجباري

صدور ساير گواهيها 

هاي و استاندارد

مورد درخواست 

 مشتري

شناسايي و عقد قرار 

با  …داد، و 

 شركت بازرسي

   حل و فصل دعاوي

  :شيوه سنجش
  .دهدطيفي يازده قسمتي براي هر متغير امكان انتخاب ميزان موانع هر فعاليت متناظر را از صفر تا ده به مخاطب مي

  »صادراتيةسابق«متغير گروه
  :شيوه سنجش

 5كمتـر از  «نمونه در يكي از سـه گـروه    ةپرسشنامه، هر عضو صادركننده از جامعبا توجه به اطالعات دريافتي از بخش اول 
 .صادراتي جاي گرفتةسابق»سال10بيشتر از«، و»سال 10تا  5«، »سال

 »بنگاهةانداز«متغير گروه
  :شيوه سنجش

 50كمتـر از  «نمونه در يكي از دو گروه  ةامه، هر عضو صادركننده از جامعنبا توجه به اطالعات دريافتي از بخش اول پرسش
 .جاي گرفت» نفر50بيشتر از«، و »نفر
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  اول ةبررسي فرضي .1.1

  :شوندصورت زير مطرح ميهاي آزمون بهفرضيه

ام در هر يك از سه   iخدماتي صادراتي  -تفاوت معناداري در  ميانگين موانع فعاليت اداري

  . )H0 (وجود ندارد»  صادراتي ةسابق«گروه 

ام در حداقل دو گروه از سه گروه   iخدماتي صادراتي  -ميانگين ميزان موانع فعاليت اداري 

  . H1)( ، با يكديگر متفاوت است»ي صادراتيسابقه«

 10تا  5«، »سال 5كمتر از «صادراتي در سه گروه  ةبراي بررسي اين فرضيه، اثر تجرب

خدماتي  -ادراك شده از هر يك از فعاليتهاي اداريبر ميزان موانع » سال 10بيشتر از «و  »سال

  .)3جدول ( صادراتي بررسي شده است

از آزمون ناپارامتريك  دباي 30كمتر از  ةبا توجه به آنچه بيان شد، براي تعداد نمون

ميزان «بر مبناي متغير ) سابقه صادراتي(سه گروه مستقل ارزيابي با توجه به اينكه . ردكاستفاده 

از آنجا  و گيردانجام مي) استكه داراي مقوالت زيادي (» اك شده براي هر فعاليتموانع ادر

آزمون از منظور بررسي اين فرضيه، بنابراين به و شوندموانع در مقياسي پيوسته امتيازدهي مي كه

  ).112، 1382حسيني، ( )4جدول ( استفاده شد» واليس -كروسكال«
   



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        74

  دهندگانصادراتي پاسخ ةبر حسب سابق هاي توصيفيفراواني آماره. 3جدول 

 - فعاليت اداري
خدماتي 
 صادرات

       ةسابق
 (x)صادراتي 

ميانگين 
 رتبه

فعاليت 
 - اداري

خدماتي 
 صادرات

 ةسابق
صادراتي 

(x) 

ميانگين 
 رتبه

) تمديد( تهية
 كارت بازرگاني

(x<5) 03/26  
) هاي(شركت 
 ...پستي

(x<5) 81/17  
)10<x<5( 25/32  )10<x<5(  71/11  

<x)10( 68/25  <x)10(  50/11  

 أگواهي مبد ةتهي

(x<5) 41/26  

شركت مخابرات
(x<۵) 88/23 

)10<x<5( 38/27  )10<x<5(  46/25  
<x)10( 50/23  <x)10(  68/25  

انتقال ارز توسط 
 بانك

(x<5) 50/17 صدور گواهي و  
استاندارد 
 اجباري

(x<5) 29/18 

)10<x<5( 27/18  )10<x<5(  85/22  
<x)10( 23/24  <x)10(  25/23  

انتقال ارز به كمك 
صرافيها و 

  ارتباطات شخصي

(x<5) 70/16 صدور ساير  
ها و گواهي
هاي استاندارد

مورد درخواست 
 مشتري

(x<5) 69/16 

)10<x<5( 65/26  )10<x<5(  61/13  

<x)10( 83/23  <x)10(  56/10  

شناسايي و عقد 
قرارداد با شركت 

 حمل

(x<5) 74/25 شناسايي و عقد  
 …قرار داد و 

با شركت 
 بازرسي

(x<5) 17/12 

)10<x<5( 00/27  )10<x<5(  17/9  
<x)10( 75/22  <x)10(  86/8  

) أگمرك مبد(
تقاضاي  ةارائ

... ارزيابي كاال و  

(x<5) 97/25  
حل و فصل 
 دعاوي

(x<5) 00/7 

)10<x<5( 61/27  )10<x<5(  85/16  
<x)10( 41/27  <x)10(  96/13  

)دأگمرك مب(
ارزيابي كاال ، 

حامل  ةپلمپ وسيل
...كاال و  

(x<5) 53/30   
)10<x<5( 04/26  

<x)10( 89/24  

) گمرك مرز(
تطبيق  محموله با 
 پروانه صادر شده

(x<5) 64/30  

)10<x<5( 32/22  

<x)10( 25/24  

) گمرك مرز(
خروج كاال از 

 كشور

(x<5) 38/23  

)10<x<5(  04/21  

<x)10(  09/26  

  محاسبات تحقيق: منبع            
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هاي خدماتي صادرات به تفكيك مقوله - موانع ادراكي از فعاليتهاي اداري ةمقايس. 4جدول 

  )واليس - آزمون كروسكال(» صادراتي ةسابق«
 - فعاليت اداري

 خدماتي صادرات

 ةآمار
دوكاي

سطح پوشش 
(P)   آماره

 - فعاليت اداري
 خدماتي صادرات

 ةآمار
دوكاي  

سطح پوشش 
(P) آماره  

كارت ) تمديد( ةتهي
 بازرگاني

866/1  393/0 ...پستي) هاي(شركت    829/3  147/0  

705/0 أگواهي مبد ةتهي  703/0 166/0 شركت مخابرات   920/0  

865/2 انتقال ارز توسط بانك  239/0  
صدور گواهي و 
 استاندارد اجباري

487/1  475/0  

ارز به كمك انتقال 
ها و ارتباطات يصراف

 شخصي
528/4  104/0  

و  هاصدور ساير گواهي
هاي مورد استاندارد

درخواست مشتري
815/2  245/0  

شناسايي و عقد قرارداد 
 با شركت حمل

785/0  675/0  

شناسايي و عقد قرار 
با شركت  …داد، و 

 بازرسي
360/1  507/0  

 ارائة )أگمرك مبد(
.. تقاضاي ارزيابي كاال و

116/0  944/0 476/4 حل و فصل دعاوي   107/0  

ارزيابي ) أگمرك مبد(
 حامل ةكاال ، پلمپ وسيل

....كال و   

406/1  495/0  

 

تطبيق  ) گمرك مرز(
661/2محموله با پروانه صادر   264/0  

خروج ) گمرك مرز(
 كاال از كشور

175/1  556/0  

  محاسبات تحقيق: منبع
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توان گفت موانع ادراك شده مي% 10داري كمتر از سطح معني، در 4با توجه به جدول 
حل و «و » انتقال ارز به كمك صرافيها و ارتباطات شخصي«توسط صادركننده در دو فعاليت 

به بيان ديگر ميان ميزان موانع ادراكي از . كندصادراتي تغيير مي ةبا افزايش سابق» فصل دعاوي
تفاوت معناداري مشاهده  ،تعاونيهاي صادراتي با سوابق مختلفهر يك از اين دو فعاليت در 

صادراتي  ةدهد كه موانع هر دو فعاليت مذكور با افزايش سابقنشان مي 3جدول . شودمي
  .يابدافزايش مي

  
  دوم ةبررسي فرضي .2.1

  :شوندصورت زير مطرح ميهاي آزمون بهفرضيه
 ةانـداز «ادراك شده از هر يـك از دو گـروه   تفاوت معناداري ميان ميانگين ميزان موانع 

      .H0) (وجود ندارد امiخدماتي صادراتي   -فعاليت اداري در» بنگاه صادراتي

خـدماتي صـادراتي       -در فعاليـت اداري » بنگاه صـادراتي  ةانداز«هاي ميانگين ميزان موانع گروه
iام، با يكديگر متفاوت است(H1)                                                     . 

و » نفر 50كمتر از «بنگاه صادراتي در دو گروه  ةثير اندازأبراي بررسي اين فرضيه، ت
  خدماتي صادراتي بررسي -بر ميزان موانع هر يك از فعاليتهاي اداري» نفر 50بيشتر از «

  .گرددمي
از آزمون  دباي 30كمتر از  ة، براي تعداد نمونبا توجه به آنچه در فصل اول بيان شد

رتبه افراد در دو  ةبراي مقايس»  ويتني -من«از آنجا كه از آزمون . دكرناپارامتريك استفاده 
منظور بررسي اين فرضيه، اين بنابراين به ،)88، 1382حسيني، (شود گروه مستقل استفاده مي

  .)5جدول (رفت كار آزمون به
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هاي تفكيك گروهبهصادراتخدماتي -اداريموانع ادراك شده از فعاليتهاي ةسمقاي. 5جدول 

  »بنگاه صادراتي ةانداز«

  )ويتني - آزمون من(
 - فعاليت اداري

 خدماتي صادرات

  ةآمار
يتنيو- من

سطح پوشش 
(P) آماره  

 - فعاليت اداري
 خدماتي صادرات

ةآمار  
ويتني-من    

سطح پوشش 
(P) آماره  

كارت ) تمديد( ةتهي
000/268 بازرگاني  623/0 ...پستي) هاي(شركت    000/59  259/0  

أگواهي مبد ةتهي  000/244  858/0 500/218 شركت مخابرات   551/0  

000/144 انتقال ارز توسط بانك  574/0  
صدور گواهي و 
000/177 استاندارد اجباري  751/0  

انتقال ارز به كمك 
ا و ارتباطات هصرافي

 شخصي
000/180  869/0  

ا و هصدور ساير گواهي
هاي مورد استاندارد

  درخواست مشتري
000/54  164/0  

شناسايي و عقد قرارداد 
500/228 با شركت حمل  712/0  

شناسايي و عقد قرار داد 
000/33با شركت بازرسي …و   318/0  

 ارائة) أگمرك مبد(
 ..تقاضاي ارزيابي كاال و

500/264  862/0 000/69 حل و فصل دعاوي   708/0  

ارزيابي ) أگمرك مبد(
حامل  پلمپ وسيلة كاال ،

 ...كاال و 
500/246  586/0  

 

تطبيق  ) گمرك مرز(
محموله با پروانه صادر 

 شده
000/202  548/0  

خروج ) گمرك مرز(
 كاال از كشور

000/172  508/0  

  محاسبات تحقيق: منبع
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در ميزان موانع ادراك شده توسط تفاوتي % 5داري در سطح معني ،5 به جدول توجهبا 
خدماتي صادراتي مشاهده  -از هر يك از فعاليتهاي اداري» بنگاه ةانداز«هاي مختلف گروه
بنگاه، تفاوتي در موانع  ةاندازتغيير به بيان ديگر با . گرددييد ميأت H0 ةشود و فرضينمي

 .شودخدماتي صادراتي مالحظه نمي -فعاليتهاي فرايند اداري
  
  هاييد و رد فرضيهأمدل مفهومي تحقيق پس از ت .2

هاي مربوط به متغيرهاي ييد يا رد فرضيهأدر اين بخش مدل مفهومي تحقيق بر اساس ت
  چينييد فرضيه و پيكانهاي نقطهأت(                  ) پيكانهاي توپر  . شودگر تصوير ميتعديل

ارتباط مثبت معيار تعريف شده  ةنشاندهند+ عالمت . دهدرد فرضيه را نشان مي(                  )  
همين ترتيب، نيز به -عالمت  و ييد شده استأبا موانع فعاليتي است كه فرضيه بر اساس آن ت

ثر أنيز حاكي از تعداد فعاليتهاي مت  -و + رقم كنار عالمتهاي . دهدارتباط منفي را نشان مي
  .است
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  هاييد يا رد فرضيهأمدل مفهومي تحقيق بر اساس ت. 3شكل 

  محاسبات تحقيق: منبع

 )موانع داخلي( 

 تيخدما -اداري
كميت و كيفيت فرايند صادرات 

 غيرنفتي تعاونيها

صادراتيتجربة

سازماناندازة

 سابقة صادراتي )2(+ 
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 -فعاليت ادارييك از پانزده نشان داده شده است، هيچ 3 شكلطور كه در همان
 ةدر مقابل، موانع دو فعاليت با تغيير سابق. شوندثر نميأبنگاه مت ةخدماتي صادرات، از تغيير انداز

صادراتي، موانع ادراكي از هر دو فعاليت  ةكه با افزايش سابقطوريكند، بهصادراتي تغيير مي
  .يابدافزايش مي

  
  و پيشنهاد گيرينتيجه

خدماتي صادرات  -صادراتي بر ميزان و ماهيت موانع اداري ةثير تجربأاول ت ةدر فرضي
، مبناي بررسي »صادراتي ةتجرب«، به عنوان عامل سنجش »صادراتي ةسابق«معيار . بررسي شد

  .گرفتثير قرار أاين ت
، با تغيير %10داري ، موانع ادراك شده از دو فعاليت در سطح معني6بر اساس جدول 

ترتيب نمايش داده شده در ذيل هر فعاليت به -يا + عالمت . كندصادراتي تفاوت مي ةسابق
  .ارتباط مثبت يا منفي موانع ادراكي از فعاليت، با معيار مربوط است ةنشاندهند

 ةتواند تضمين كنندافزايش سالهاي صادرات نمي كه دهدنتايج حاصل نشان مي
صادراتي صادركننده  ةباشد و در شرايطي كه سابق» خدماتي صادرات -كاهش موانع اداري«

و با انجام  گرددميپذيري وي يابد، با ايجاد حسي كاذب، موجب باال رفتن ريسكافزايش مي
تجارت در حجم ارزي بيشتر، يا تجارت با افرادي كه به درستي صحت (معامالت خطرپذيرتر 

موجب درگيري با ) ايي نشده و ممكن است متعهد به قواعد بازرگاني نباشندسوابق آنان شناس
چون انتقال ارز از طريق . دشوميمسائل قضايي و مشكالت عديده در انتقال ارز به داخل كشور 

غيرممكن است، صادركننده مجبور به استفاده از صرافيها يا  تقريباً) در شرايط فعلي(بانك 
اين مطلب . شودد و در اين بخش نيز با مشكالتي مواجه ميگردميارتباطهاي شخصي 

ازقبيل اتاق بازرگاني، (لزوم اطالع رساني مناسب از جانب بخشهاي متولي صادرات  ةنشاندهند
كشورهاي مقصد صادراتي، چگونگي ارزيابي خريداران و  ةدر زمين) سازمان توسعه و تجارت

  . استانجام يك فروش مطمئن و با حداقل خطر  ةنحو
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  اول ةنتايج حاصل از آزمون فرضي ةخالص. 6جدول 

  معيار 

  (x) صادراتي سابقة

(x<۵) 

)١٠<x<۵( 

<x)١٠( 

  %10 داري آزمونسطح معني

  نتايج

 ةثر از سابقأفعاليتهاي مت(

  )صادراتي

  انتقال ارز به كمك صرافيها و ارتباطات شخصي

(+)  

  حل و فصل دعاوي

(+)  

  تحقيقمحاسبات : منبع

مشكالت صادراتي كه  ،كه بر اساس آن) 1994(با توجه به نظر كاتسيكيس و مورگان 
مشكالتي غيرواقعي و ادراكي خوانده  ،يابدصادراتي صادركننده كاهش مي ةبا افزايش تجرب

  صادراتي تغيير ةجربـلف تـطوح مختـه در سـك تـاسه دـشداد ـاي قلمهـكالتي ريشـو مشده ـش
دهد ، نتايج حاصل از اين فرضيه نشان مي)5و  4، 1997نقل از كريك و چادري، به (كند نمي

خدماتي  -كه باالترين مانع را در ميان فعاليتهاي اداري(» انتقال ارز توسط بانك«نه تنها مشكل 
مشكالت  .يك مشكل زيرساختي استبلكه ثر نيست، أصادراتي مت ةاز تجرب) صادرات داراست

نيز كه با باال رفتن » انتقال ارز به كمك صرافيها و ارتباطات شخصي« و» حل و فصل دعاوي«
در پژوهش ديگري كه توسط . انداي و واقعيد، مشكالت ريشهنيابصادراتي، افزايش مي ةتجرب

در كاهش ميزان » صادراتي ةتجرب«ثير افزايش أانجام شده است، ت) 4000، ص  2000(لئونيدو 
  .باشدييد قرار گرفت كه با نتايج فرضيه همسو نميأصادرات مورد ت ديوانساالريموانع قوانين و 
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و بررسي ساير مربوط به تغيير اندازه بنگاه نتايج حاصل از فرضيه  ةدر خصوص مقايس
در انگليس نشان ) 11، ص1997(پژوهشها، نتايج پژوهش انجام شده توسط كريك و چادري 

خدماتي  -، موانع ادارك شده در امور اداري) با معيار تعداد كاركنان( بنگاه  ةداد با تغيير انداز
، و »بيمه«، »انجام فعاليتهاي مربوط به حمل ونقل«، »تهيه و تنظيم اسناد صادراتي مورد نياز«
در پژوهش انجام  .كند كه با نتايج اين فرضيه همراستاستتفاوت معناداري نمي» انتقال ارز«

كه با معيار تعداد كاركنان سنجيده (» بنگاه ةانداز«ثير أت )1370، ص 2000( نيدوشده توسط لئو
ييد قرار نگرفت أصادرات مورد ت ديوانساالريگري قوانين و ، در كاهش ميزان مانع)شده بود

    .ستكه با نتايج فرضيه همسو
 تغييربنگاه  ةاندازيك از فعاليتها با تغيير  دهد كه ميزان موانع هيچنشان ميهمچنين نتايج 

درك مديران از تحوالت محيطي و فرصتهاي فراروي  ةبنگاه نتيج ةتغيير در انداز. كندنمي
موريتها و أكه بنگاه را در انجام م ييهادراهبرمتناسب با اين فرصتها، اهداف و  .بنگاه است

 راهبرهااز آنجا كه اهداف و . تدوين گردد دكند بايحركت به سمت چشم انداز خود ياري مي
 ةمطلوب موجب توسع هايدراهبربه  يتوجهبياند، ثر در ساختار سازمانيؤاز عوامل محتوايي م

 ةعنوان يكي از اركان پنجگانبه» نيروهاي ستادي«نامتوازن ساختار سازماني و غفلت از ركن 
 ةپژوهش، تغييرات انداز ةصادراتي حوزهاي به عبارت ديگر در بنگاه. ساختار سازماني است

كه بنگاه بدون لحاظ طوريدهد بهبنگاه، به طور متناسب تمام ساختار سازماني را پوشش نمي
هاي پيشتر عنوان شد كه بنگاه(عملياتي  ةهست ةخود، تمركز بيشتر بر توسعاستراتژيكاولويتهاي

غير از بخش (اير اركان سازماني يا س.) هاي توليدي هستندصادراتي مورد پژوهش، بنگاه
خدماتي صادرات را مديريت  -كه فرايند اداري( داشته و به پشتيباني صادرات) ستادي سازمان

عواملي كه موجب بهبود عملكرد بخش ستادي سازمان  هاز  جمل. شودتوجه كافي نمي) كندمي
  :را برشمرد زيرتوان موارد شود ميمي

بنگاه، آشنايي با  ةمتخصص در امر صادرات محصول ويژگيري از نيروهاي بهره  
منابع انساني بخش صادرات در برقراري تعامل  سازيتوانمند ،ويژگيهاي صادراتي كشور مقصد
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استفاده از سيستمهاي  ،سازمانيدوستانه و منطبق بر اصول تجارت با بخشهاي مختلف برون
 - امور اداري ةتوانمنديها در ارائروز با هدف دسترسي به آخرين تحوالت و اطالعاتي بِ

 ةشركتهاي اعطا كنند و شركتهاي بازرسي و خدماتي محيط بنگاه اعم از شركتهاي حمل و نقل
رات ـغييـاهي از تـآگ جام ـرانـو س يـادراتـات صـدمـخ ةدـه دهنـاي ارائهـركتـو ش داردـانـاست

ر مقررات گمركي، قوانين خدماتي در بخشهاي مختلف نظي -صورت گرفته در مقررات اداري
  .هاي قضاييصدور مدارك و گواهيهاي الزم و فرايند

ها و پيشنهادهاي سيستم سازماني و مديريت انعكاس دفرايند دريافت و پااليش بازخور 
بهتر، يكي ديگر از عواملي است كه در اين گونه  ةمنظور دريافت نتيجنتايج به درون سيستم به

عدم انتقال مناسب عملكرد صادراتي به مديريت ارشد و تحليل . شودميها ناديده گرفته بنگاه
خدماتي صادرات نيز به عنوان بخشي از  -شود مسائل اداريناقص و نادرست نتايج موجب مي

هاي خود، هرز منابع بنگاه را گريماند و با مانعبفرايند صادرات در سيستم بنگاه همچنان باقي 
  .دنبال داشته باشدبه

توان مداري در بنگاه را مياهميت بازاريابي و مشتري ازآگاهي سطوح ارشد مديريت  نا
خدماتي  -اختالل در فرايند اداري. دانستنامتوازن ساختار اين سازمانها  ةمهمترين عامل توسع

خير در وصول محموله به خريدار، بروز نقصان در محصول ارسالي و احتمال أصادرات، با ت
با مشخصات مورد نظر مشتري، موجب نارضايتي خريدار و كاهش ارتباط عدم ارسال كاال 

هايي كه بنگاه صادراتي در دراز مدت متحمل خواهد هزينه. تجاري با صادركننده خواهد شد
  .شد نيز در اين ميان غيرقابل اغماض است
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