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  چكيده

اقتصاد هزينـه مبادلـه،   . تصميم ساختن يا خريدن يكي از مهمترين تصميمات مديران است
كند چـارچوبي نظـري   رويكردهاي تأثيرگذار اقتصادي به نظريه بنگاه، تالش ميبه عنوان يكي از 
 از منظر اقتصاد هزينه مبادله هر چه دارايي به كـاربري خـاص  . گيري ارائه كندبراي اين تصميم

محدودتر شود، عدم اطمينان رفتاري بيشتر باشد و تكرار مبادالت زيـادتر شـود، احتمـال اينكـه     
البته در صورتي اين . يابدصميم به خريد، تصميم به ساخت بگيرند، افزايش ميها به جاي تبنگاه
هـدف از  . هاي تجربي از آن حمايت كننـد بيني نظري به مديران قابل توصيه است كه دادهپيش

هـايي اسـت كـه در    هاي اقتصاد هزينه مبادله با اسـتفاده از داده اين مقاله ارزيابي تجربي فرضيه
نتـايج  . صادركنندگان فرش دستباف به روش پيمايش گـردآوري شـده اسـت    گيريمورد تصميم

كنـد، ولـي   هاي بنگاه تأييد ميهاي نظريه را در مورد اختصاصي بودن داراييبينياين مقاله پيش
  .كنداثر مورد انتظارِ عدم اطمينان رفتاري و تكرار مبادالت بر صادرات را تأييد نمي
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  مقدمه - 1
هـا در   گيـري آن  ي تصـميم  شـيوه  ،ترين عوامل مؤثر بر عملكـرد مـديران   مهميكي از 

يعني از يك سـو آنهـا بايـد در مـورد مقيـاس       و عمودي بنگاه استتعيين مرزهاي افقي 
بهينه فعاليت خود در يك سطح واحد از زنجيره تأمين تصميم گيـري كننـد و از سـوي    

ي تـأمين يـك    مراحـل مختلـف زنجيـره    در مورد تركيب يا عدم تركيـب ها بايد  آن ديگر
اي ناشي از مقيـاس و  ه در مورد اول، به طور مشخص صرفه. گيري كنند محصول تصميم

هاي خـود را   كند يك بنگاه تا چه حد فعاليت هاي ناشي از تنوع است كه تعيين مي صرفه
هـا بـه    اي آن براي مثال، محصوالتي كه ساختار هزينه. دهددر يك سطح واحد گسترش 

ي وسيعي از محصـول   ها در دامنه ي متوسط آن شكلي است كه با گسترش توليد، هزينه
مـثالً  . كننـد  هـاي ديگـر انتخـاب مـي     د سطح توليد را جايي فراتر از بنگـاه ياب كاهش مي

مقياس اقتصادي توليد فوالد بسيار فراتر از مقياس توليـد كفـش اسـت و حتـي مقيـاس      
ي ديگـر و از يـك مـدل بـه مـدل ديگـر        ي توليد كفش از يك كارخانه به كارخانه بهينه

توليـد را دشـوار    ي سـطح بهينـه   ]بـه [ در موردگيري  كند و همين امر تصميم تفاوت مي
  . كند مي

اساسي تصميم ساختن يا خريدن و يا به زبان مـديريتي درون  ي  در مورد دوم، مسأله
مـثالً يـك   . هـا، خـدمات و محصـوالت مـورد نيـاز اسـت       سپاري يا برون سپاري فعاليـت 

پيمانكـار  توليد ساالد در درون مغازه يـا خريـد آن از يـك     در موردساندويچ فروشي بايد 
خواهـد   همين تصميم براي يك خودرو ساز مصداق دارد كـه مـي  . بيروني تصميم بگيرد

آيا بايـد خـود در درون شـركت يـك      ،كننده برساند خودروي توليدي را به دست مصرف
كنـد و واحـدهاي فروشـي را در سـطح شـهر راه انـدازي كنـد كـه          تأسيسواحد توزيع 

، يا بايد )توزيع در درون بنگاهي  هيا ادغام مرحلتصميم به ساخت (محصوالت را بفروشند 
خود بدانند كه چگونه محصـول  ها  آن دارهاي بزرگ بفروشد و جا خودروها را به بنك يك

و يـا بايـد بـا پرداخـت     ) توزيـع ي  هتصميم به خريد و برون سپاري مرحل(را توزيع كنند 
خودروهـا اسـتفاده    هاي موجود براي فـروش  العملي مشخص از خدمات توزيع كننده حق
مـرز   قبيـل، مسـايلي از ايـن    در مـورد گيـري   تصـميم ). تركيبي از ساخت و خريـد (كند 

  .در عملكرد بنگاه و مديران آن دارد ي مهمتأثيركند و  عمودي بنگاه را مشخص مي
چنـين بـا    با توجه به سهم معنادار تصميم ساختن يا خريدن در عملكرد بنگـاه و هـم  

بنگـاه،  ي  هبتاً وسيع ايـن نـوع تصـميمات در تصـميمات روزمـر     شمول نسي  هداير وجود
در اين ها  آن مند به داشتن مشاوراني اقتصادي هستند كه بتوانند به عالقه ، بسيارمديران



  

اي،  مبادله بـا اتخـاذ رويكـردي بـين رشـته     ي  هاقتصاد هزين. ها كمك كنند گيري تصميم
معيارهـاي   كنـد  مـي و تـالش  مـديران اقتصـادي بنگـاه دارد    ي  مسأله بهنگاهي اقتصادي 

تـري    تصـميمات درسـت  هـا   آن كه مديران بتوانند بـا توجـه بـه    دهداي به دست ب عملي
  .بگيرند

وسـيع و  ي  ههـاي اخيـر بـه دامنـ     خاصي ايجاد كرده و در سـال ي  هاين رويكرد جاذب
اي اقتصـاد و   بـين رشـته  بـا نگـاهي بـه نشـريات     . اي از مطالعات دامن زده اسـت  فزاينده

 ,Journal of Law, Economicsو  Journal of Strategic Managementمديريت مثـل  

and Organization، شود كه چـه طيـف وسـيعي از محققـان بـه       به راحتي مشاهده مي
خواهند بدانند كه آيـا   دنبال اعتبار سنجي اين رويكرد نظري هستند و به طور خاص مي

، چـه  باشـند  مـي مبادلـه  ي  ههاي اقتصاد هزينـ  بيني پيش ي يد كنندهيأتهاي تجربي  داده
هـايي   در چـه حـوزه   و تـر  د و چه بخشي كـم نشو مي تأييد تر بيش ها بيني بخشي از پيش

  .تر هايي كم د و در چه حوزهني دارتر بيش كاربرد
در  ي مبادلـه  هاي اقتصاد هزينـه  ي مشابه به دنبال آزمون فرضيههدفاين مقاله نيز با 

صادركنندگان فرش دسـتباف بـراي   . مورد تصميمات صادركنندگان فرش دستباف است
يكـي از  . كننـد  هاي مختلفي اسـتفاده مـي   صادرات فرش توليدي يا تأميني خود از كانال

فروشـد و ارتبـاط خـارجي چنـداني      محل فعاليت خود محصول را به خريدار خارجي مي
كنـد و محصـول را بـه يكـي از      منتقـل مـي  بـه خـارج از كشـور    ندارد، ديگري فـرش را  

ي توزيـع در مقصـد را هـم خـود بـر عهـده        فروشـد و ديگـري وظيفـه   ها مي كننده توزيع
. كننـد  ي بنگاه و عملكرد اقتصادي آن را تعيين مي اندازه واقعاين تصميمات در . گيرد مي

مـديران  هاي صادراتي انتخاب شده توسـط   ي تحقيق حاضر اين است كه آيا كانال مسأله
بـه   ،ي مبادله هسـت يـا نـه    هاي اقتصاد هزينه بيني هاي فرش دستباف مطابق پيش بنگاه

 تأييـد اي نظريه را ه بيني تجار فرش دستباف پيش ي عبارت ديگر، آيا رفتار مشاهده شده
  كند يا خير؟ مي

كنند تا درك بهتري نسبت به عوامل مؤثر بـر تصـميمات    چنين تحقيقاتي كمك مي
 ياهـ  بينـي  تر در حمايـت از پـيش   نتايج تحقيقات تجربي هر چه بيش. شود بنگاه حاصل
شـود تـا بـه عنـوان خـط راهنمـاي        تري براي نظريه فراهم مـي  اعتبار بيش ،نظري باشد

كنند كه چه نكات  مديران به كار گرفته شود و در غير اين صورت به محققان گوشزد مي
   .از لحاظ نظري نياز به اصالح دارد قابل اعتمادي در نظريه وجود دارد و چه نكاتي



  

بعـد  . شده است دهي سازمانبه اين ترتيب  ي حاضر مقالههدف،  اين براي رسيدن به
عمليـاتي كـردن مفهـوم    ي  شـيوه مبادلـه و  ي  هزينـه از مقدمه در مورد چيستي اقتصـاد  

 ي همطالعـ هـاي ايـن رويكـرد بـراي      سـپس داللـت  . شـده اسـت  بحـث  مبادلـه  ي  هزينه
هـاي ابطـال پـذير آن     ي و فرضـيه بررسـ  ي صـادراتي هـا  كانـال گيري در خصوص  تصميم

آماري معرفـي شـده و در قسـمت پـنجم      ي در قسمت چهارم نمونه ،استخراج شده است
مـدل  نتـايج   ي ارايـه  قسمت ششـم بـه   . ها گزارش شده استنتايج آزمون آماري فرضيه

بنـدي شـده    مطالـب مقالـه جمـع    م،هفتدر قسمت . تحقيق اختصاص يافته استمبنايي 
  .است
  

  مبادله ي  هزينهاقتصاد  -2
ايـاالت   روانـه به منظور استفاده از يك فرصـت مطالعـاتي    ،1931رونالد كوز در سال 

هـاي الزم   همـاهنگي  ي هاي درسي اقتصاد آموخته بود كه همـه  او در كالس. متحده شد
امـا در عـالم    ،شـود  انجام ميتخصيص كاراي منابع توسط ساز و كار خودكار قيمت  براي

عاملي به نام مـدير وجـود دارد كـه     ،واقع شاهد آن بود كه عالوه بر عوامل مرسوم توليد
لذا اين سئوال را مطرح كرد كه بـا  . منتها در درون بنگاه ،اش تخصيص منابع است وظيفه

ظـر  آيـد و برخـي مبـادالت زيـر ن     وجود ساز و كار قيمت چرا اساساً بنگاه به وجـود مـي  
او پس از انجام مطالعات مختلف و . شود هي ميد سازمانمديران اقتصادي در درون بنگاه 

گيري بنگاه ايـن اسـت    بازديد از صنايع آمريكا به اين نتيجه رسيد كه دليل شكل هه ويژب
  .»باشد ميبر  استفاده از ساز و كار قيمت هزينه«كه 

ي مبادله را به عنوان عامـل مـؤثر    هزينهي خود مفهوم  با اين كار به ظاهر ساده ،كوز
اي از  ي تخصيص منابع به ادبيات علم اقتصاد معرفي كرد، اما ايـن نكتـه در هالـه    بر شيوه

ي مبادلـه چيسـت و چگونـه بـر      ي هزينـه  هاي تشـكيل دهنـده   ابهام باقي ماند كه مؤلفه
سـپاري   تصميم مديران در مورد تشكيل بنگـاه، بـرون سـپاري برخـي مبـادالت و درون     

  .كند گذارد و در مجموع مرزهاي عمودي بنگاه را تعيين مي مي تأثيربرخي ديگر 
كـه در صـدد بـه كـارگيري     ) 1937(اوليـه و مهـم كـوز     ي به راستي، پـس از مقالـه  

ورومـن،  ( سـياه بنگـاه بـود    ي جعبـه  ي همطالعـ اقتصادي در  ي هفايد –ي هزينه ها تحليل
 مقالـه  كه در آنجا  آن ند به موضوع نپرداخت و ازمها كسي به طور نظام تا مدت) 1995

ولي تعريف روشني از  ،مبادله را بيان كردي  هزينههايي روشن مفهوم مثال ي كوز با ارايه
مبادلـه را بـه نـوعي    ي  هزينـه اخالف او هر يك بسته به فهم خود مفهـوم   ،آن ارايه نداد

همـين امـر سـبب     ،)1999آلـن،  (تعريف كردند و در مطالعـات خـود بـه كـار گرفتنـد      



  

مختص خـود را   ي آن داعيه ي ي ادبياتي بسيار پراكنده شد كه هر زير مجموعهگير شكل
كردنـد و البتـه هـم     به صورت موردي از اين مفهوم استفاده مـي  تنهاًداشت و برخي نيز 

مبادلـه در صـدد عمليـاتي كـردن     ي  هزينـه امـا اقتصـاد    .اكنون نيز اين كارها ادامه دارد
 ي ويليامسن بـا اخـذ ايـده   . اقتصادي است ي هنظريمبادله و الحاق آن به ي  هزينه مفهوم

محصـولي ميـان    ،هاي حقـوقي  هايي از مطالعات سازمان و يافتهكوز و تلفيق آن با جريان
جهـت   مبادلـه ي  هزينـه منـد مفهـوم    اي توليد كرد كه محور آن به كارگيري نظام رشته

سـت   هـا  ان بـرون سـپاري و درون سـپاري فعاليـت    تبيين مرزهاي عمودي بنگـاه و ميـز  
  ).2000و  1998، 1991، 1985، 1979، 1975(

ويليامسن معتقد است كه اگر مفـاهيم را نتـوان در چـارچوبي قـرار داد كـه قابليـت       
ارزش علمي و حتي  ،هاي ابطال پذير را ايجاد كند، مطالعات بيني و استخراج فرضيهپيش

تـوان مفهـوم    اين است كه چگونه مـي  سئوالحال  )1997پراتن، ( .نظري چنداني ندارد
مند از آن  هايي نظام اقتصادي فرضيه ي هنظريو در قالب  نمود مبادله را عملياتيي  هزينه

  .استخراج كرد
طلبي به جاي فـرض   ويليامسن با جايگزين كردن دو فرض عقالنيت محدود و فرصت

رسد كه اوالً به دليل عقالنيت محدود كنشگران  ميمتداول عقالنيت ابزاري به اين نتيجه 
قراردادها نـاقص هسـتند و    ي امكان تصريح كامل قراردادها وجود ندارد و در نتيجه همه

ثانياً چون ناقص هستند براي طرفين قرارداد امكـان فرصـت طلبـي و سـوء اسـتفاده بـه       
لذا  يابد،ت افزايش ميبر شدن مبادال هآيد و امكان نقض شدن قراردادها و هزينوجود مي

) ex post(بايد تدابيري انديشيد تـا پـس از اجـراي آن    ) ex ante(پيش از انعقاد قرارداد 
امـا چگونـه    )1998و  1991ويليامسن، . (ترين هزينه را متحمل شوند طرفين مبادله كم

ت كه پس از انعقاد قرارداد در صورت وقـوع فرصـ   كردقراردادها را طوري تنظيم توان  مي
؟ پيشـنهاد  طلبي يكي از طرفين قرارداد، حداقل هزينه متوجه طرف ديگر قـرارداد شـود  

ي مبــادالت و عوامــل هــا ويژگــي ي همطالعــ .1: ويليامســن شــامل چهــار مرحلــه اســت
مبـادالت و عوامـل    دهي سازمانساختارهاي  ي همطالع. 2، ها تمايز ميان آن ي كنندهايجاد

تراز سازي تبعيض آميز ميان مبـادالت و سـاختارهاي   . 3، ها تمايز ميان آن ي ايجادكننده
شود  دهي سازمان ،ترين ساختار ي كه هر مبادله از طريق ارزانطور، به ها آن دهي سازمان

از نظـر تطبيقـي كـدام سـاختار بـراي      كه  اين ي پذير درباره هايي ابطال استخراج فرضيه(
 .هاي اسـتخراج شـده   ن تجربي فرضيهآزمو. 4 و ،)كدام مبادالت كاراتر است دهي سازمان

  )همان(



  

ميزان محدود شدن دارايـي بـه   . 1. هر مبادله از سه جهت با ديگر مبادالت فرق دارد
هـا   هر يـك از ايـن ويژگـي   . اندازه و بسامد مبادالت. 3عدم اطمينان و . 2كاربري خاص، 

شود كه تعهد يك مبادله از طريق خاصي مقـرون   مي سبب) كه بعداً تشريح خواهد شد(
انجام مبادله از طريق بازار مقرون بـه   ،مثالً اگر تعداد مبادالت كم باشد ،تر باشد به صرفه

براي نمونـه فـرض كنيـد    . تر است و نيازي به ادغام عمودي و ورود مستقيم نيستصرفه
ماه تنها بخواهـد يـك گـزارش    اگر اين شركت در هر  ،شركتي نياز به خدمات تايپ دارد

مبـادالتش را   ،بهتر است به دفاتر خدمات فني مراجعه كنـد و از طريـق بـازار    ،تايپ كند
افـزايش  (اگر هر روز نياز به تايپ چند نامه يـا گـزارش داشـته باشـد     . هي كندد سازمان

تـر  مقرون بـه صـرفه  ) ادغام عمودي(گاه استخدام يك يا چند تايپيست  آن) حجم مبادله
هي د سازمانبنابراين ويژگي مبادله در كارايي نسبي قراردادها يا ساختارهاي  ،خواهد بود
  .مؤثر است

نيز از جهـات مختلفـي    )هاي ورود شيوه ،يا در مورد تجارت( دهي سازمانساختارهاي 
براي تعهـد  ) دهي سازمانساختار (در حالت كلي سه ترتيب نهادي . متفاوت از يكديگرند

و بنگاه و البته نقاط ميـاني متعـددي بـين    ) هيبريد(بازار، تركيب : د دارديك مبادله وجو
 :نـد ها از سه نظر كلي متفاوت از يكديگر اين شيوه. دو سر اين طيف قابل شناسايي است

تطبيق خودكـار و تطبيـق   (عملكرد . 2، )ها و كنترل اداري شامل شدت انگيزه(ابزارها . 1
 ،بـازار ). كالسيك، نئوكالسـيك و حكـم مـدير   (ردادها قانون قرا. 3و ) مبتني بر همكاري
براي مبادالتي مناسب است كـه   و كند ها را ايجاد مي ين انگيزهتر بيش ساختاري است كه

و در درون آن اختالفـات بـه صـورت     باشـد  مـي مستلزم انعطاف پذيري زيـاد  ها  آن تعهد
بنگاه قرار دارد كـه   ،در سر ديگر طيف. شود مي فصلحقوقي و با رجوع به دادگاه حل و 

و از ايـن   باشـد  پذير مي امكانولي كنترل اداري در آن  ،كند ي ايجاد ميتر كمهاي  انگيزه
ي تـر  بـيش  تر است كه نياز به تطبيق مبتني بر همكـاري  رو براي تعهد مبادالتي مناسب

  .شود مي فصلدر اين ساختار اختالفات دروني از طريق حكم مدير حل و . دارد
رده ارتباط برقـرار كـ  ها  آن كند ميان ها تالش ميپس از احصاي اين ويژگي ويليامسن

كدام كه  اين مبني بر ،پذيري استخراج كند هاي ابطال فرضيه ،و با تكيه بر فرض عقالنيت
اي كه در اين  هاي نوعي فرضيه. تر است ساختار براي انجام دادن كدام مبادالت كم هزينه

كه هر چه دارايي محدود شده به كاربري  هستندن شكل د به اينشو چارچوب تدوين مي
اسـتفاده از سـاز و    ،باشـد  تـر  بيش و اندازه و بسامد مبادالت رفتاري خاص، عدم اطمينان

  .متمركزتر كاراتر است و بالعكس دهي سازمانكارهاي 



  

هـاي   ي مبادلـه اسـت و تمـام فرضـيه     ي محوري اقتصاد هزينه ي اخير فرضيه فرضيه
كـه   بسته به اين. ي مبادله به نحوي مشتق شده از اين فرضيه هستند هزينه ديگر اقتصاد
هاي مختلفي  توان فرضيه هايي براي متغيرهاي كليدي نظريه تعريف شود ميچه شاخص
براي مثـال، در مـورد فـرش    . هاي تجربي قرار داد در معرض آزمون بندي كرد ورا صورت

هر چه اندازه يا تعداد دفعـات صـادرات   «كه  گونه فرضيه سازي كرد توان ايندستباف مي
تر باشد، احتمال ادغام بخـش توزيـع در درون    فرش دستباف براي يك بنگاه خاص بيش

هـاي بعـدي مقالـه    در بخـش . »تـر اسـت   بيش ،هاي موجودبنگاه و عدم اعتماد به واسطه
ي  ي محـوري اقتصـاد هزينـه    از فرضـيه  كـه  هاي مرتبط با صادرات فرش دستباففرضيه
  .گيردمشتق شده، مورد آزمون قرار مي ي مبادله

 1»ترازسازي تبعيض آميـز «ي مبادله را كه ذيل عنوان  ي كليدي اقتصاد هزينه فرضيه
كـه   يروطـ  بـه د كـر توان به شكل يـك مـدل رگرسـيوني فرمولـه      مي ،است مطرح شده

ــاي توضــيحي آن وي ــي متغيره ــا ژگ ــر وابســت ه ــادالت و متغي ــاختارهاي ي  هي مب آن س
بايـد از  براي بـرآورد   ،كه متغير وابسته كيفي و گسسته استجا  آن از. است دهي سازمان

ي الجيـت و  هـا  معمـوالً مـدل  (د نهـا باشـ   كه مناسـب ايـن داده   هايي كمك بگيريم مدل
در اين تحقيق تالش شده است مراحل فوق گام بـه گـام در   ). اي پروبيت معمولي و رتبه

  .شود اجرا صادراتي فرش دستبافهاي  كانالمورد 
  
ي ورود به  ي مبادله در خصوص انتخاب كانال صادراتي و شيوه هاي اقتصاد هزينه فرضيه -3

  2بازار جهاني
هاي مختلف ورود به بازار جهـاني فـرش مـورد بحـث قـرار       در اين قسمت ابتدا شيوه

مطـرح   اسـت  نامـه گنجانـده شـده    ي كه بـراي سـنجش آن در پرسـش   سئوالگيرد و  مي
متغيـر وابسـته اسـت كـه در آزمـون       ي هدهنـد تشـكيل   سئوال ايندر حقيقت . شود مي

تـر تقسـيم    سپس سه ويژگي اصـلي مبـادالت بـه مـوارد جزيـي     . آيد ها به كار مي فرضيه
. شـود  ورود استخراج ميي  شيوهپذيري در مورد  هاي ابطال شود و در هر مورد فرضيه مي

  

 

1- Discriminating alignment . 
 سـت ين  هـا  آن ليتفصـ  امكـان  و شود يم مطرح شده خالصه كامالً صورت به ها هيفرض جا كمبود ليدل به كه است ذكر به الزم -2

ل  ي نكتـه . اسـت  شده حيتشر  ها آن شدن مطرح ليدل و ها هيفرض نيا شده ذكر منابع در يول  كـه  اسـت  نيـ ا گـر يد توجـه  قاـب
 و كـرد  اسـتخراج  مبادلـه  ي نـه يهز اقتصـاد  يديـ كل ي هيفرضـ  از تـوان  يمـ  را يمختلف يها هيفرض ،يتجرب ي مطالعه با متناسب

 يـي دارا شدن محدود انواع از يكي مثال يبرا. شود ينم قيتحق نيا در شده ذكر يها هيفرض به محدود استخراج قابل يها هيفرض
 يا هيفرضـ  ندارد تيموضوع مسأله نيا دستباف فرش مورد در چون يول ،است يكيزيف محل به شدن محدود خاص، يكاربر به
   .است نشده مطرح باره نيا در هم



  

هايي كـه بـراي سـنجش ايـن متغيرهـاي توضـيحي        ها يا گويهدر همين قسمت پرسش
 هـاي  م فرضـيه پنجشويم تا در قسمت  به اين ترتيب آماده مي. شود تدوين شده طرح مي

  .را آزمون كنيم استخراج شده
 
  ساز و كارهاي صادرات فرش -3- 1

گـاهي  . ي مختلفي وجود داردها روش ،مثل ساير كاالها ،براي صادرات فرش دستباف
گـذارد و خريـدار    محصول خود را در مغازه يا حجـره مـي   1يا تاجر فرشيك توليدكننده 

كنـد و در صـورت توافـق آن را خريـداري      خارجي مانند خريدار داخلي از آن ديدن مـي 
ي  هزينـه اين روش هم يك روش صادرات است كه در چارچوب مفاهيم اقتصـاد  . كند مي

  .شود بازاري اطالق ميهي غير مستقيم يا روش د سازمانبه آن ساختار  ،مبادله
در اين حالت تاجر فـرش  . ي ورود، روش مستقيم قرار داردها در سر ديگر طيف روش

كند و در كشور مورد نظر دفتـر يـا واحـد     مستقيم اقدام به ورود به بازار مقصد ميطور  به
كنـد و   كند، براي محصـولش بازاريـابي مـي    كند، كارگزار استخدام مي مي تأسيسفروش 

. رسـاند  نهايي و يا خرده فروش مي ي هكنند به دست مصرف مستقيمطور  بهرا محصولش 
شود؛ چـرا كـه بنگـاه     گفته مي يبنگاهدرون هي د سازمانبه اين روش اصطالحاً ساختار 
عرضه ادغام كرده و بنگاه واحدي بـه   ي پيشين زنجيره ي تمام مراحل توزيع را در مرحله

تواند اطالعات مصرف كننده را به طور مستقيم  در اين حالت بنگاه مي. وجود آورده است
در چنـين   هـم . كسب كند و در صورت نياز در فرآيندهاي دروني خود تجديد نظـر كنـد  

ر را بـه كـار   را اخراج كند و افراد ديگها  آن تواند مي ، مدير بنگاهكارگزاران خطايصورت 
شـود و   بنگـاه دشـوار مـي    ي اما در اين حالت ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي و اداره ،گيرد

  .يابد امكان تطبيق خودكار هم كاهش مي
شـركت در  . ي ورود متعددي قابـل شناسـايي اسـت   ها بين اين دو حالت حدي روش

هاي داخلي كه در كار  المللي داخل و خارج از كشور، استفاده از واسطه ي بينها نمايشگاه
جي كـه در داخـل كشـور    هاي تخصصـي خـار   صادرات تخصص دارند، استفاده از واسطه

  

 در هـا  فـرش  نيـ ا معموالً و است محدود اريبس دستباف فرش يكارگاه ديتول رانيا در كه است ذكر قابل نكته نيا -1 
 يكسـان  بلكـه  ،سـتند ين بافنده قتيحق در دانند يم كننده ديتول را خود كه يكسان رو نيا از ند،شو يم بافته ها خانه

 بـازار  نيـ ا در يعنـ ي ،دهنـد  يمـ  سـفارش  يخـانگ  يهـا  بافنده به را فرش واسطه بدون حالت نيبهتر در كه هستند
 تـاجر  يهـا  واژه از قيتحق نيا در رو، نيا از. ندارد وجود ،است اطالق قابل بازارها ريسا در كه ييمعنا به دكنندهيتول
 . شود يم استفاده هم يجا به دكنندهيتول و



  

كنند و يـا   هايي كه در خارج كشور كاال را خريداري مي و استفاده از واسطه فعاليت دارند
هي ورود بـه  د سازماناين ساختارهاي  ي هجملفروشند، از  الزحمه آن را مي در مقابل حق

، اندرسـن و  1979هاي ورود ويليامسـن،   در مورد تنوع شيوه( .هاني فرش استتجارت ج
  ).قابل استفاده است 1997، 2، و كيم و نوجنت1986، 1گتيگنن

البته اين نكته بدان معنا نيست كه هر فعال فرش تنها از يك روش براي صادر كردن 
ي مختلف بـراي  ها از تركيبي از روش ها بسياري از بنگاهحقيقت در . كند كاال استفاده مي

بـيش از  هـا   آن كنند كه به نحو قابـل پذيرشـي يكـي از    صادرات محصولشان استفاده مي
  .گيرد مورد استفاده قرار مي ها ساير روش

  

  هاي مبادالتژگي وي - 2-3
) الـف : مبادالت داراي سـه ويژگـي اساسـي هسـتند     ،تر گفته شد كه پيش طور همان

. تكـرار و بسـامد مبـادالت   ) عدم اطمينان و ج) به كاربري خاص، ب محدود شدن دارايي
 ،ي همطالعتوان شرح و بسط داد و متناسب با موضوع مورد ها را ميهر يك از اين ويژگي

بسـته بـه تعـداد    گـاه   آن .دكـر تعريـف  هـا   آن هـاي مختلفـي بـراي   ها و پراكسيشاخص
مبنـايي  ي  همختلـف فرضـي   هـاي  روشتوان بـه  هاي تعريف شده ميها و پراكسي شاخص
فـوق،   ي  هاي سه گانـه عالوه بر ويژگي. دكرآزمون باز تعريف و  مبادله راي  هزينهاقتصاد 

شود و بـه عنـوان متغيـر كنتـرل     توليد تعريف ميي  هزينههايي هم براي  معموالً شاخص
ب كانـال يـا   هاي توليد نيز در انتخاچرا كه باور بر اين است كه هزينه ،شودوارد مدل مي

فـوق مطـرح    ي در ادامه به ترتيب محورهاي چهارگانه .هي مؤثر هستندد سازمانساختار 
هـا در   هـايي كـه بـراي آزمـون آن    ها و گويهچنين پرسش هاي مرتبط و همشده، فرضيه

  .شود، تشريح ميآمده نامه پرسش
  محدود شدن دارايي به كاربري خاص) الف

ي ويليامسن محدود شـدن دارايـي بـه    ها در تحليل ترين متغير توضيحي كننده تعيين
هر چه ميزان اين محدود شدن دارايي بـه كـاربري خـاص    . كاربري خاص استكاربرد يا 

. شـود  تر استفاده مـي  ي مستقيمها المللي از روش براي ورود به بازارهاي بين ،افزايش يابد
محـدود شـدن    :شـود  مختلف به يك كـاربري خـاص محـدود مـي     هاي روشها به دارايي

  

 

1- Anderson and Gatignon. 
2- Kim and Nugent. 



  

ديـد  اني، محدوديت برخاسته از تعهد، تهمكاني، محدود شدن فيزيكي، محدود شدن انس
اي قابل  هاي جداگانهشاخصها  آن به هر كدام از .1زماني و محدوديت ناشي از نام تجاري

هـاي متنـوعي قابـل    هاي طراحـي شـده فرضـيه   و لذا بسته به تعداد شاخص اسناد است
در  معادليكه برخي از انواع تحديد دارايي الزم به ذكر است  .باشد مياستخراج و آزمون 

در . ها ساخته نشده اسـت  مورد صادرات فرش دستباف ندارند و لذا شاخصي هم براي آن
هاي مرتبط با تحديد دارايي كه در مورد صادرات فرش دستباف  ادامه اين قسمت فرضيه

  .شود نامه مطرح مي پرسش آن درد و سئوال مربوط به شومي معرفي ،مصداق دارد
فعاليت خود  ي دورهها در طول كه بنگاه دهد نشان ميدارايي انساني به محدود شدن 

و قابـل جـايگزين كـردن و     هاسـت  آن كنند كه مخـتص  به طور ضمني دانشي كسب مي
براي سـنجش ايـن نـوع دارايـي     در ادبيات بحث ين شاخصي كه تر مهم. اكتسابي نيست

استدالل اين است كه بنگاه به مرور زمان ياد . شاخص سن بنگاه است ،گرفتهنظر قرار مد
آيـد   و دانشي كـه از ايـن طريـق بـه دسـت مـي       دهدگيرد چه كاري را چگونه انجام  مي

براي مثال يك تيم ورزش را . يادگيري در طول زمان است ،بلكه موضوع ،اكتسابي نيست
شكل از مربي و بازيكناني است كه بهترين در نظر بگيريد كه تازه تشكيل شده است و مت

اين تيم ممكـن اسـت بـازي را بـه حريفـي واگـذار كنـد كـه از نظـر          . را دارند ها قابليت
زيرا بازي تيمي چيزي است كه در طـول  . ي فردي قابل قياس با اين تيم نيستها قابليت

ونه در كنار هم گيرند كه چگ ياد مي به مرور زمان كنانيگيرد و مربي و باز زمان شكل مي
  .بازي كنند
ر دانشي است كه در محصـول خـاص بنگـاه و    بيانگديگري از دارايي انساني ي  نمونه

. فرآيندهاي خاص صادرات يك محصول تبلور يافته است و قابل جايگزين كـردن نيسـت  
  و ،ميـزان تحقيـق و توسـعه   . 1 :سـنجند  دو شـاخص مـي   اين نوع دارايـي را معمـوالً بـا   

با محصوالت يا فرآيندهاي صـادراتي   توان اي كه مي فرآيندهاي صادراتي محصوالت يا. 2
كوگالن  ؛1984، 3؛ كالوت1981، 2؛ كوز1986اندرسن و گتيگنن، ( .دكرجايگزين  بنگاه

ابعاد مختلف ايـن فرضـيه    ي همطالعبراي  2000، 5؛ و مك ناتان و بل1983، 4و فالهرتي
  ).مناسب است
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فهـم  كـه   اين مطرح شده است مبني بر ي دوم فرضيهبحثي مشابه  ،ي سوم فرضيهدر 
يك كـاال چنـين    ي اگر مبادله. دارد ز به دانش خاص و غير قابل انتقالساختار مبادله نيا

كه فهم ساختار مبادلـه و  جا  آن از. است برترورود مستقيم گاه  آن ،داشته باشد اي ويژگي
هـا   از توانايي بنگاه ،محصول است مراحل فروشِين تر مهمشناسايي طرف قرارداد يكي از 

كـه آيـا بنگـاه از     دهـد تـا نشـان    شـود  مي براي مكالمه و مكاتبه به زبان خارجي سئوال
، 1ي تـيس  در ايـن رابطـه  ( .ي الزم براي برقراري ارتباط برخوردار اسـت يـا نـه   ها مهارت
  .)ه استقابل استفاد 1984 ،3فتريج ديويدسن و مك؛ و 1980، 2؛ ويلسن1983

آيا اين كاال داراي بازار عمومي اسـت يـا بـازار    . بر نوع كاال تكيه دارد ي چهارم فرضيه
شود، اطـالع از   هاي خاصي توليد ميكه محصوالت براي مشتري يا مشتري زمانيخاص؟ 

بنابراين، براي . ها و سطح درآمد مشتري يك شرط اساسيِ صادرات است ساليق، خواسته
بـراي   .فارشي، برخورداري از اطالعـات بـازار مقصـد الزامـي اسـت     صادرات يك كاالي س

شـود؛ زيـرا احتمـال     تكيـه نمـي   هـا  ها و ساير بنگاه كسب اين اطالعات معموالً بر واسطه
لـذا در ايـن حالـت     ،فرصت طلبي و خارج كردن تدريجي بنگاه مذكور از بازار وجود دارد

موضـوع از ميـزان توليـد محصـول      براي سنجش اين. استبرتر تر ورود  مستقيم ي شيوه
هاي خـاص، امكـان اسـتفاده از     براساس سفارش مشتري خارجي، برخورداري از مشتري

ديگـر   ي ها براي دريافت اطالعات مشـتريان و امكـان اسـتفاده از دانـش و تجربـه      واسطه
، 4اشتاين ؛ وين1981؛ كوز، 1986اندرسن و گتيگنن، . (صادركنندگان پرسش شده است

  ). 1983؛ و كوگالن و فالهرتي، 1974
اصـلي آن ايـن اسـت     ي ايده و است 5حيات فناوري ي هچرخ در مورد ي پنجم فرضيه

كه تا زماني كه فناوري توليد يك محصول جديـد اسـت ديگـران اطـالع چنـداني از آن      
ـ . هاي صاحب آن از نظر برخورداري از اين فناوري داراي مزيت هستندندارند و بنگاه ي ول

شـوند و ديگـر دانـش آن     مـي  آگـاه همگـان از آن   ،شود به تدريج كه فناوري قديمي مي
متناسـب بـا    هـيِ د سـازمان از اين رو ساختار . شود دارايي مخصوص مبادله محسوب نمي

ي هـا  فعـاالن از روش  تـر  بيشدر مورد فرش تقريباً . عدم ورود مستقيم است ،فناوريِ پير
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 .كننـد  هـاي جديـد توليـد آن فكـر مـي      ي به شيوهتر كم دافراكنند و  قديمي استفاده مي
  ).1976و تيس،  1974اشتاين،  وين(

تغييرات سريع ساليق و لـزوم شناسـايي و طراحـي مـدهاي      در مورد ي ششم فرضيه
هـا   آن اگر ساليق مشتريان دايم تغيير كند و يا امكـان تغييـر سـاليق   . جديد فرش است
از ايـن رو  . ادغام بخش بازاريـابي در درون بنگـاه كـاراتر اسـت    گاه  آن ،وجود داشته باشد

واكنش مصرف كنندگان به محصوالت بنگاه را مـورد پرسـش قـرار     ،طراحي شده سئوال
بـا سـاليق جديـد مواجـه      طـور دائـم   بهخواهد ببيند كه آيا توليدكنندگان  و مي دهد مي
 ،تغيير پـذيري سـاليق اسـت    ناظر بر عدم اطمينان و سئوالهر چند اين . شوند يا نه مي

هـاي مـرتبط   دارايي ي تواند بر درك بنگاه از شرايط بازار و لزوم يا عدم لزوم تهيه ولي مي
  .داللت كند
هـاي  گذارد كه ورود به يك بـازار مسـتلزم دارايـي    م فرض را بر اين ميي هفت فرضيه

را مطـرح   لسـئوا بعـد ايـن   . اي چون واحد بازاريابي و طراحي مد است مخصوص مبادله
هاي از پيش موجودي وجود داشـته باشـند كـه بـه     ها و كارگزاري كند كه اگر واسطه مي

آيا بـاز هـم ورود مسـتقيم توجيـه پـذير       ،شكل رقابتي اين كار را در آن بازار انجام دهند
هـا   توانـد از ايـن واسـطه    چرا كه بنگاه مـي  ،منفي است سئوالپاسخ فرضيه به اين . است

وقتـي  . استفاده كند و در صورت تخلف يكي با ديگري وارد معامله شود براي منظور خود
اي بـراي ادغـام آن بـازار در     سـود ويـژه   ،ير استپذ بازار رقابتي، و جايگزين سازي امكان
بـه طـور    ، بنـابراين از ساز و كار بازار اسـتفاده شـود  درون بنگاه وجود ندارد و بهتر است 

هايي كـه تخصـص در   ها و كارگزارياگر واسطهمشخص اين فرضيه مطرح شده است كه 
امر بازاريابي و طراحي مـد دارنـد از پـيش در بـازار وجـود داشـته باشـد، احتمـال ورود         

  .تر است مستقيم بنگاه به اين مرحله از توزيع كم
تم داللت بر اين نكته دارد كه وقتي نام تجاري براي مصـرف كننـدگان   شهي  فرضيه

گـذاري شـود و از ايـن نـام محافظـت شـود و        وي آن سـرمايه بايـد ر  ،حايز اهميت است
مثالً به جاي فـروش   ،تر استفاده شود ي مستقيمها روشكند از  محافظت از آن ايجاب مي

براي مثال، مك دونالد در سراسـر دنيـا    .نمايندگي انحصاري اقدام كند تأسيسمجوز به 
اي آن است كه آيـا هـر   يك پرسش مهم در مديريت اين فروشگاه زنجيره. رستوران دارد

بنگاهي در هر جاي دنيا بخواهد بـا ايـن نـام فعاليـت كنـد بايـد بـا مالكيـت و مـديريت          
توانـد در قبـال رعايـت برخـي از     اصلي مك دونالـد باشـد يـا ايـن شـركت مـي       ي هسته



  

 ؛1978، 1الل(. بفروشـد  ياستفاده از نام تجـاري خـود را بـه ديگـر     ي استانداردها اجازه
  .)1986؛ و اندرسن و گتيگنن، 1979، 2هالينر و لورج

گويد درست است كه در بعضي كاالهـا نـام تجـاري حـايز اهميـت       م ميي نه فرضيه
گـذاري در   سرمايه ،تها جا افتاده اس ولي در بازارهايي كه نام تجاري برخي واسطه ،است

. هـاي موجـود اسـتفاده شـود    ز همين نامنام تجاري مقرون به صرفه نيست و بهتر است ا
براي مثال، فرض كنيد نام تجاري فرش شفقي تبريز در بـازار آلمـان يـا ايـاالت متحـده      

آيا بهتر نيست براي ورود به اين بازار از كانال شفقي تبريز وارد بـازار  . شناخته شده است
احتمـاالً پاسـخ ايـن سـئوال بـراي      . يك نام تجاري جديـد نبـود   تأسيسو به دنبال  شد

  .صادركنندگان كوچك مثبت است
هم بر اين نكته داللت دارد كه اگر كااليي به طور سفارشي براي مشـتري  ي د فرضيه

كـه مشـتري    ايـن  احتمال ،توليد شود )مثالً يك خريدار عمده در آلمان يا ايتاليا( خاصي
تـري تقاضـا   كند و مثالً پس از توليد، كاال را نخرد يا آن را با قيمـت پـايين   طلبيفرصت 

بخـش توزيـع را در درون بنگـاه      هكننـد در اين حالت بهتر اسـت توليد  .رود باال مي كند،
  .مستقيم محصول را به خريدار نهايي بفروشدطور  بهادغام كند و 
فوق مختص محدود شدن دارايـي بـه كـاربري خـاص اسـت و       ي هاي دهگانهفرضيه

   .شودها در ادامه مطرح ميهاي مربوط به ساير ويژگيفرضيه
  
  عدم اطمينان) ب

: كلي نـا اطمينـاني تشـخيص داده شـده اسـت     ي  دستهدر بحث از عدم اطمينان دو 
كنـد   مـي  هاي بيروني ايجـاب  نااطميناني .)2003، 3ويلكينسن و گوين( .بيروني و دروني

بنگاه قدرت تطبيق خودكار داشته باشد و اين به معناي كارايي نسبي ورود غير مسـتقيم  
اما اين بحث تا زماني صادق است كه دارايي بنگاه محدود به كاربري خـاص نشـده    ،است
عدم اطمينان دروني كه معموالً . تر است كه در اين صورت ورود مستقيم كم هزينه ،باشد

داللت بر كارايي نسبي  ،نمايد دن دارايي به يك تخصص ويژه رخ ميدر صورت محدود ش
عـدم  (اسـتفاده از متغيـر ضـربدري     ي زمينـه حقيقـت  كه ايـن در  . تر دارد ورود مستقيم

جهـت سـنجش   . كنـد  را فـراهم مـي  ) محدود شدن دارايي به كـاربري خـاص  *اطمينان
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واكـنش   نـي بـودن  بي قابـل پـيش  از ميـزان تحقـق انتظـارات،    متغيرهاي عدم اطمينـان  
گيـري و سـنجش    و امكـان انـدازه   كنندگان و خريـداران خـارجي بـه محصـوالت     مصرف

  .عملكرد عوامل بنگاه پرسش شده است
تواند بـر   گفته شد كه چون بنگاه نمي در ذيل بحث از عدم اطمينان دروني اين نكته

كند تا با در اختيار  كنترل مستقيم استفاده ميي  شيوهعملكرد كارگزاران نظارت كند، از 
گرفتن مالكيت بنگاه و تحصيل ابزارهاي تشويقي بتواند بر اين عدم اطمينان دروني فايق 

كارامد بنگاه از مالكيت، براي نظارت بر كارگزاران، بستگي بـه   ي ، امكان استفادهولي. آيد
دو بعـد از مبـادالت دخيـل     نيـز  داللدر اين اسـت . المللي دارد اش در بازارهاي بين تجربه
صادراتي و  ي براي سنجش اين موضوع تجربه .عدم اطمينان و محدودشدن دارايي: است
 .ها مورد پرسش قرار گرفته است صادراتي بنگاه فعال ي تجربه

  

  تكرار مبادالت) ج
استفاده از  ،باشد تر بيش بيني نظريه اين است كه هر چه تعداد و حجم مبادالت پيش

براي ارزيابي اين موضوع به اين نكات توجه شده اسـت  . تر كاراتر است ي مستقيمها روش
چند بنگـاه بـزرگ اسـت و     ي كند، در زمره كه بنگاه چه سهمي از توليداتش را صادر مي

  .چند نفر كاركن دارد
در  دهـد  بنگاه است كـه بـه بنگـاه اجـازه مـي      ي اين است كه اين اندازه ي ديگر نكته

بنگـاه در   ي هانـداز نكنـد و توجيـه ورود متغيـر     ها تخصص كسب كنـد يـا   بعضي از حوزه
ديگـري قابـل    ي هنكتـ مبادالت  ي هاندازدر بحث از . همين اثر آن است ،هاي فوقپرسش

هاي محدود شده به كاربري خـاص ورود مسـتقيم   در صورتي با وجود دارايي. طرح است
لذا توجه به اثـر تركيبـي ايـن دو متغيـر حـايز       ، باشدكاراتر است كه حجم مبادالت باال

  .اهميت است
  

  هاي توليد هزينه) د
تحـت  ورود را  ي هاي توليد ارزش افزوده در فرآيند صدور محصـول نيـز شـيوه    هزينه

ي مختلـف،  هـا  هـاي توليـد در روش   ترين منشـأ تفـاوت هزينـه    بزرگ. دهد قرار مي تأثير
المللي يـك   بين ي بنگاه، تجربه ي هاندازهاي ناشي از مقياس است كه خود تابعي از  صرفه

هـا در يـك بنگـاه     هر چـه ايـن مؤلفـه   . بنگاه و ميزان فروشش در يك بازار خارجي است
اسـت و بـالعكس هـر چـه ايـن عوامـل در        تـر  بـيش  احتمال ورود مستقيم ،تر باشد قوي



  

براي بنگاه ورود غير مسـتقيم بـه طـور     ،باشد تر بيش هاي صادراتيها و كارگزاري واسطه
هـاي محلـي گـاهي بـه     ي واسـطه و كـارگزاري  هـا  بنگاه ،عالوه بر اين. نسبي كاراتر است

اند و لذا در توليد ايـن ارزش افـزوده    بهره يابند كه ديگران از آن بي هايي دست ميدارايي
به ايـن ترتيـب،   . است د مستقيمورو از تر كم هزينهها  آن مزيت نسبي دارند و استفاده از

نسبي صـادرات   ي هبنگاه، انداز ي هي در مورد اندازتسئواالهاي مرتبط  براي آزمون فرضيه
  .استها پرسيده شده  هاي آنها و دارايي واسطه ي هها، انداز آن
  
  ي تحقيق و نمونهمعرفي جامعه  -4

تــاجران فــرش دســتبافي اســت كــه در نمايشــگاه  ،ي ايــن تحقيــق ي نمونــه جامعــه
هـا در   نـد و اطالعـات آن  ا همشاركت داشت 1385المللي فرش دستباف تهران در سال  بين

در گيـري تصـادفي   بـا اسـتفاده از روش نمونـه   . استكتاب راهنماي نمايشگاه ثبت شده 
، اين ميـان  از. ندا هانتخاب شدتاجر فعال در توزيع و صادرات فرش دستباف  180 مجموع

تاجر خـود را   61 مشاهده، 143در بين . ميسر شده است نامه پرسش 143امكان تكميل 
بـه  هرصورت ان به شاعتقاد داشتند محصوالتكه  يعني، با اين ،دانستند فعال صادراتي نمي

اي جهـت  گذاري ويژه، اما اذعان داشتند كه سرمايهرسد دست مصرف كننده خارجي مي
فعال ديگر خود  82اما  .اندو بازاريابي براي محصوالتشان انجام نداده شناخت بازار جهاني
در اين معنا كـه نـه تنهـا محصوالتشـان بـه خـارج از كشـور         .دانستند را صادركننده مي

  .انداي بدين منظور انجام دادهگذاري ويژهها نيز سرمايه بلكه خود آن ،شودفروخته مي
مشغول به كار توزيع و صادرات فرش  ي هزنجيرز در بخشي ا از اعضاي نمونه هر كدام

دهنـد و محصـوالت را در بـازار     ها سفارش كار مـي  به بافنده تنهاها  آن بخشي از. ندا هبود
انـد و   اي ديگر اندك تالشي براي بازاريابي محصوالتشان كرده عده. كنند داخل عرضه مي
ترند و تـالش   اي ديگر فعال عده .كنند المللي داخلي شركت مي بينهاي مثالً در نمايشگاه

العملكـاران صـادر كننـد و يـا محصولشـان را بـه        كنند محصول خود را از طريق حـق  مي
هـايي هسـتند و تـالش     ديگر خـود چنـين واسـطه    برخي. هاي صادراتي بفروشند واسطه

ايـن  . كنند با خريد اين محصوالت و رساندن آن به بازارهاي هدف كسب سود كننـد  مي
شـود و يـا از طريـق     فروشـان فروختـه مـي    ها و عمده بازار هدف يا به واسطهمحصول در 
ديگـري  ي  دسـته . دسـ ر نهايي مي ي كننده هاي مستقل فروش به دست مصرفنمايندگي

ورهاي خـارجي دارنـد و محصولشـان را    شند كه خود واحدهاي فروش در كوجود دارهم 
انتخـاب شـده تركيـب     ي لذا نمونـه  ،رسانند كنندگان مي مستقيم به دست مصرفطور  به



  

به وجود آورده و ) صادرات مستقيم و غيرمستقيم(تنوع كانال صادراتي نظر مناسبي را از 
  .واريانس الزم را براي متغير وابسته مهيا كرده است

 مشـهد،  در تهـران، اصـفهان،  اعضـاي نمونـه   تـر   بيشي مهم ديگر اين است كه  نكته
ميـداني   ي همطالعـ كـه ايـن امـر منجـر بـه       نـد ا هشتليت دافعا شرقي و اردبيل آذربايجان
بـا  . كرده استهاي مذكور و اعضاي تيم تحقيق را وادار به سفر به استان هاي شد گسترده

ي مورد بررسـي ايجـاد    چرا كه تنوع الزم را در نمونه است،وجود دشواري، اين كار الزم 
  .دكنمي

  

  ورود و عوامل مؤثر بر آن هاي شيوه تحليل آماري -5
براي اين . شود تلخيص، تحليل و عرضه مي نامه پرسشدر اين قسمت نتايج حاصل از 

تحليـل و   ،الملـل  هاي ورود بـه تجـارت بـين    منظور، مشابه قسمت سوم مقاله، ابتدا شيوه
ورود بـه   ي تي كه براي سنجش متغيرهـاي توضـيح دهنـده   سئواالسپس نتايج حاصل از 

هـاي  متغير بسـتگي  هـم شود و در هر مورد  ي فرش طراحي شده تشريح ميتجارت جهان
ي مبادلـه در قسـمت    آزمون مدل اصلي اقتصاد هزينه. دشو توضيحي و وابسته آزمون مي

  .گيرد ششم مقاله انجام مي
  

  شوند؟ اي وارد مي تجار فرش به چه شيوه - 5- 1
در . انـد  پاسـخ نـداده   سـئوال نفر به ايـن   12تكميل شده  ي نامه پرسش 143از ميان 

اساساً كـاري بـا بحـث صـادرات فـرش      ها  آن معناست كه موضوع بدان موارد اين تر بيش
. فروشـند  اي خود را در مغازه يا بنگـاه خـود مـي    ندارند و فقط محصول توليدي يا واسطه

هـر  بنگاه ديگر ادعا دارنـد كـه محصولشـان بـه      131اما  ،يعني به بازاريابي كاري ندارند
  . رسد كنندگان خارجي مي به دست مصرفصورت 

يعنـي   ،هاي صادراتي داخلـي اسـت   ها استفاده از واسطهصادراتي بنگاه ي روش عمده
كنند كه دستي  اي را پيدا مي هايي كه به هر ترتيبي فرشي براي صدور دارند واسطهبنگاه

يـب يـا   ترك(كننـد   ايـن محصـول را صـادر مـي     اودر بازار جهاني فرش دارد و از طريـق  
هـايي  ين مورد استفاده را دارد فروش محصول بـه بنگـاه  تر بيش روش دومي كه .)هيبريد

پس از خريـد محصـول   ها  آن كنند و است كه به طور مستقل در كشور مقصد فعاليت مي
بعـدي متعلـق بـه    ي  رتبـه . فروشـند  هاي خرد يا مصرف كنندگان مـي  را به توزيع كننده

زيـر   ،هاي وابسته هستند و بنگـاه مسـتقر در خـارج   يندگيهايي است كه داراي نما بنگاه



  

روش صـادراتي مهـم بعـدي فـروش بـازاري      . شـود  ها محسوب مـي اين بنگاه ي همجموع
 .هاي خارجي استمحصول به بازديدكنندگان خارجي يا نمايندگي بنگاه

بنگـاه   مثالً تنها دو. گيرند قرار ميمورد استفاده  تر كمها هم  در اين ميان بعضي شيوه
العملكـاران اسـت و    استفاده از خدمات حقها  آن صادراتي ي اند كه روش عمده ادعا كرده

صادراتي  ي المللي خارج از كشور را روش عمده هاي بينبنگاه شركت در نمايشگاه 3تنها 
بنگـاه بـه    3و  2البته اين ادعا بدان معنا نيسـت كـه تنهـا همـين     . اند خود معرفي كرده

ي  بقيـه  اصلي صـادرات ي  شيوه ها روشكنند، بلكه اين  استفاده مي ها روش ترتيب از اين
  .نيست هابنگاه

 مشـاهده  ،بنـدي كنـيم   ي صادرات را بر حسب تالششان براي ورود دستهها اگر روش
بخش توزيـع و بازاريـابي   بنگاه  61ي است كه رتوصهاي ورود به  كه توزيع شيوه شود مي
تركيبـي و   هـاي بنگـاه از شـيوه   48 ،انـد  ادغـام كـرده  خـود   المللي را در درون بنگاهبين

بنگـاه از سـاختار    34 ،شوند كنند و با احتساب كساني كه وارد نمي قراردادي استفاده مي
  ) 1جدول . (كنند بازار استفاده مي دهي سازمان

  
 هاي اصلي ورود شيوه - 1جدول 

هاي ورود شيوه  
دفعات استفاده 

درصد از  درصد از كل از هر شيوه
 درصد تجمعي مشاهدات معتبر

 16.8  16.8 15.4 22  بازار  مشاهدات معتبر

 53.4 36.6 33.6 48  تركيب 

 100.0 46.6  42.7 61 بنگاه 

كل مشاهدات  
 معتبر

131 91.6 100.0  

   8.4 12 عدم ورود مشاهدات فقوده
   100.0 143  كل مشاهدات

  
  هاي مخصوص بنگاهدارايي -2-5

هـاي مخصـوص   اولين شاخص مهمـي كـه بـراي سـنجش دارايـي      .بنگاهسن ) الف
گيرد و در مطالعات تجربي به كرات مـورد اسـتفاده    بنگاه مورد استفاده قرار مي ي مبادله

بنگـاه   8 ،انـد  پرسش جواب داده  بنگاهي كه به اين 139از . سن بنگاه است ،قرار گرفته
ي  بقيـه . سـال  50بنگـاه بـاالي    9فعاليت در صنعت فرش دارنـد و   ي هسابقسال  10زير 
سـال   29هـا نيـز حـدود    ميانگين سن بنگـاه . سال دارند 50تا  10اي بين  ها سابقه بنگاه



  

 50مورد توجه قرار بگيرد اين است كـه ظـاهراً پـس از     جا ايناي كه بايد در  نكته. است
بنگاه با سـن   2سال و  70بنگاه با سن  2ي كه تنها روطبه  ،كنند ها ريزش ميسال بنگاه

الاقـل   ي هسـابق شـود كـه بـه     سال وجود دارد و اهميت اين نكته زماني نمايان مي 100
  .شودساله فرش دستباف ايران توجه  1000

رود بـا   انتظار مي ،سن بنگاه به عنوان يك دارايي مهم ي العاده با توجه به اهميت فوق
اما بايد ديد كـه   ،تر ورود استفاده شود هاي مستقيم از شيوه ،افزايش سن بنگاه براي ورود

ارتبـاط   2اطالعـات جـدول   . كنـد  مـي  تأييداين دو متغير را مثبت  بستگي همها  آيا داده
بعـد   هـا  اوالً كه تعداد كل بنگاه. كند نمي تأييدو روش ورود را  مثبت و معنادار سن بنگاه

ثانيـاً بـا افـزايش سـن     . يابد كه خود قابل بررسي است سالگي به شدت كاهش مي 50از 
تعـداد كـل   كـه   ايـن  بـراي مثـال بـا    ،شـود  استفاده مـي  تر بيش ي بازاريها روشبنگاه از 

ساله است، با حركـت بـه    39تا  30ي ها از بنگاه تر كمواحد  9  سال، 49تا  40ي ها بنگاه
ي بازاري براي صادرات استفاده ها يي كه از روشها سال، بنگاه 49 تا 40ي ها سمت بنگاه

در افـزايش اسـتفاده از   نيز ثالثاً نظم مشهودي . شود مي) دو برابر( تر بيش كنند بسيار مي
  . شود ي مستقيم با افزايش سن بنگاه مشاهده نميها روش
 

 ورود و سن بنگاه  ي شيوه -2 جدول

 ها كل بنگاه سن بنگاه 

روش    سال به باال 50 40-49 30-39 20-29 10-19 1-9 
  ورود

 22 3 8 4 4 3 0 بازار

  46 3 5  12  8 12 6  تركيب
 60 4 11 17 10 17 1 بنگاه

 128 10 24 33 22 32 7 ها كل بنگاه

  

رخالف كـه بـ   دهـد  نشـان مـي   بسـتگي  هـم ي هـا  آزمون. اما اين ادعا بايد آزمون شود
هـا  بنگاه. ورود و سن بنگاه وجود نداردي  شيوهداري بين معنا همبستگي انتظارات نظري

متفـاوتي بـراي    دهـي  سـازمان در سنين مختلف و با تجارب كاري متفاوت از ساختارهاي 
كـه   اين قابل مشاهده نيست،ها  آن كنند و نظم مشخصي بين ورود به تجارت استفاده مي

 ،اين دو متغيـر مهـم وجـود نـدارد    معناداري بين ي  رابطه  هنظريبينيِ  چرا بر خالف پيش
  .است قابل بحث

هـاي   فرضـيه  ،يابـد  چرا با افزايش سن بنگاه احتمال ورود افزايش نميكه  اين در مورد
جا به آزمـون   و در اين متفاوتي قابل طرح است كه البته خود نياز به بررسي مستقل دارد



  

قابل طرح اين است كه بنگاه هم مانند محصـول  ي  فرضيهاولين . شود ها پرداخته نمي آن
كنـد و   رسد، افول مي كند، به اوج مي آيد، رشد مي يعني به دنيا مي ،حيات دارد ي هچرخ

سـال از   50هاي بـيش از  بنابراين اين احتمال وجود دارد كه بنگاه ،شود از بازار خارج مي
  .افول خود باشندي  دورهدر سال نيز  50از  تر كمي ها بازار خارج شده باشند و بنگاه

سـالگي   500هـا  شود كه چرا در ساير كشورها بنگـاه  طرح ميم سئوالاين  جا ايناما 
. كوتـاه اسـت   هانـداز حيات به ايـن   ي هچرخولي در ايران طول  ،گيرند خود را جشن مي

هـا  حيـات بنگـاه   ي هچرخـ قابل طرح در برابر اين پرسش اين است كـه طـول   ي  فرضيه
در يك بستر اين چرخه ممكـن اسـت خيلـي    . بستگي به بستر اقتصادي و اجتماعي دارد

اوج مهيـا   ي دورهافول برسد، در بستر ديگر ممكن است امكان بازگشت به  ي دورهدير به 
 صورت ها نكرده و بهامسن وارد تحليلياي است كه ويل اين نكته ،باشد و در بستر ديگر نه
اجتماعي بـاز اسـت و    –هاي اقتصادي كه سيستمجا  آن از. است مقتضي به آن نپرداخته
لـذا  . توان ارتباطي ثابت و دايمي بين چنـد متغيـر برقـرار كـرد     دايم در حال تغيير، نمي

هـا متفـاوت اسـت و در    طـول عمـر بنگـاه    ،ادعاي منتقدان اين است كه بسته به شرايط
براي مثال كاتوزيان  .محدوديت وجود داردسن بنگاه و روش ورودش به بازار نيز ي  رابطه

اسـت و بـه همـين دليـل در آن      مـدت  ي كوتاه جامعهايران يك ي  جامعهبر آن است كه 
او . گيـرد  د، شكل نمـي شو هاي رشد موتور رشد تلقي مي انباشت سرمايه كه بنا بر نظريه

-30ني همان طور كه تـا سـاختما   ،كلنگي استي  جامعهايران ي  جامعه معتقد است كه
كننـد و سـريع بـه فكـر      شود افراد به جاي اصالح آن را كلنگـي تلقـي مـي    ساله مي 40

كاتوزيـان،  ( .گيـرد  كوبيدن و از نو ساختن هستند، در كل اقتصاد هم انباشت صورت نمي
هـا در  توان تفاوت طول عمر بنگاه مي ،اگر اين فرضيه پذيرفته شود )39-38، ص 1384

  . ر را تبيين كردايران و برخي كشورهاي ديگ
اي كـه   براي مثال در تاريخچه. ارتباط نيست بي در مورد فرش نيز اين فرضيه چندان

هـاي   دوره ،پايگاه اينترنتي مركز ملي فرش ايران در مورد تاريخ فرش ايـران ارايـه كـرده   
شود كه چگونه با  در اين مطلب مشاهده مي. بسيار مشهود استرونق و ركود فرش ايران 

رويكرد كشور نسبت به فرش تغييـر   ،ر پادشاه و سلسله و روي كار آمدن ديگرانتغيير ه
شـود و در   ي فـرش بـافي تشـويق مـي     كند و بسته به سياست حاكمان در يـك دوره  مي
   .ي ديگر تنبيه دوره
  دانش مختص بنگاه) ب

هـاي مختلفـي مطـرح     گـزاره ) دانش مختص بنگـاه (هاي انساني براي سنجش دارايي
ورود و دانـش  ي  شـيوه معناداري بـين   ي اين است كه آيا رابطه سئوال دوباره. شده است



  

هـاي   تك تـك شـاخص  ي  رابطههايي كه به بررسي آزمون. مختص بنگاه وجود دارد يا نه
ي  رابطهآزمون وجود  چنين همو  اند ورود پرداختهي  شيوهبا شاخص  دانش مختص بنگاه

عـدم  حكايت از  ،ورودي  شيوهمعنادار ميان شاخصِ سر جمع شده دانش مختص بنگاه با 
داننـد   مـي  ها بسياري از بنگاهكه  اين اما چرا با وجود ،معناداري داردي  رابطهوجود چنين 

اي معنـادار   ولـي رابطـه   ،در مورد فرش دانش مختص بنگاه بسيار حايز اهميت اسـت  كه
  شود؟ شاهده نميورود مي  شيوهميان آن و 
تـوان پـيش كشـيد ايـن اسـت كـه        مهمي كه در مواجهه با اين پرسش مي ي فرضيه

هاي فوق، قابليتي است كه بـراي ادامـه فعاليـت تمـام     دانش خاصِ مورد نظر در پرسش
نيـاز بـه   شـده  يعني فرش دسـتباف كـااليي اسـت كـه از ابعـاد ذكـر        ،ها الزم استبنگاه

ايـن  حقيقت در . هايي دارد كه فارغ از ورود يا عدم ورود به بازار جهاني الزم است قابليت
  .نيستها  آن ها است ولي مختص بهدانش قابليت ضروري بنگاه

كند كه انبوهي از مطالعات كه به بررسـي   اين نكته را نمودار ميفرضيه توجه به اين 
به چيـزي جـز ارزيـابي    حقيقت ر اند د هاي محدود شده به كاربري خاص پرداختهدارايي
. كننـد  مـي  تأييـد اين نكته را مطالعات ديگر نيز  .اند دروني بنگاه توجه نكرده 1هايقابليت
كـه اثـر آن در بسـياري از مطالعـات     (ي مخصوص مبادلـه  ها ند داراييگوي ها مي آن البته

 تأييـد  هاي درونـي بنگـاه نيسـت و از ايـن رو    چيزي جز قابليت) شده است تأييدتجربي 
محـور   -منـابع  ي هنظريـ هايي چـون   مبادله چيزي بيش از نظريهي  هزينهتجربي اقتصاد 

، 3براي مثال كارتر و هاجسـن . (كند مي تأكيدهاي دروني بنگاه نيست كه بر قابليت 2بنگاه
  .) را ببينيد 2006

  فهم ساختار مبادله) ج
اي است كـه بـراي ورود الزامـي     ژه توانايي مكالمه و مكاتبه به زبان خارجي دارايي وي

ورود و توانايي برقراري ارتبـاط بـا شـريك خـارجي     ي  شيوهاست و ارتباط معناداري بين 
تر ورود  مستقيمي  شيوههايي كه از هاي آماري مؤيد آن است كه بنگاهآزمون. وجود دارد
. احتي توانايي استفاده از زبان خارجي براي برقراري ارتباط را دارندكنند به ر استفاده مي

ممكـن اسـت   . دهـد  به عبارت ديگر برخورداري از اين قابليت احتمال ورود را افزايش مي
توانـد   به ذهن كسي خطور كند كه آيا هر كس زبان خـارجي بلـد باشـد مـي     سئوالاين 

  

 

1- Capabilities . 
2- Resource based theories of the firm. 
3- Carter and Hodgson. 



  

لط به زبان خارجي شرط الزم صـادرات  زيرا تس ،منفي است سئوالپاسخ اين  ،صادر كند
هـا  توانـد در كنـار سـاير قابليـت     يعني تسلط به زبـان مـي   ،ولي شرط كافي نيست ،است

  .ولي تنها علت آن نيست ،دهداحتمال ورود را افزايش 
  نوع كاال) د

شـود، اطـالع از    هاي خاصي توليـد مـي  كه محصوالت براي مشتري يا مشتري زماني
بنابراين براي  ،سطح درآمد مشتري يك شرط اساسيِ صادرات استها و  ساليق، خواسته

بـراي   .صادرات يك كاالي سفارشي، برخورداري از اطالعـات بـازار مقصـد الزامـي اسـت     
شـود؛ زيـرا احتمـال     هـا تكيـه نمـي   ها و ساير بنگاه كسب اين اطالعات معموالً بر واسطه

لـذا در ايـن حالـت     وجود دارد، زارفرصت طلبي و خارج كردن تدريجي بنگاه مذكور از با
 بسـتگي  هـم ضـريب   دهـد  ي آماري نشان ميها آزمون. است برترتر ورود  مستقيم ي شيوه
 تـر  بيش درصد معنادار است و هر چه 1مثبت و در سطح  ،ورود و توليد سفارشيي  شيوه

   .يابد احتمال ورود افزايش مي ،محصول بر اساس سفارش تهيه شود
  نو بودن محصول ) ه

كه تا وقتي محصول تـازه و ناشـناخته اسـت     كند مطرح ميبعدي اين بحث را فرضيه 
بسـتگي معنـاداري    كه هم دهد ها نشان ميآزمون. باشد مي تر بيش احتمال ورود مستقيم

البته اين نتيجه در بازار فرش خـالف  . ندارد وجود ورودي  ميان نو بودن محصول و شيوه
دانش آن در بـازار پراكنـده شـده     تر بيشكهن است و انتظار نيست، زيرا فرش محصولي 

  .ورود بگذاردي  شيوهي بر تأثيرتواند  است و از اين رو نمي
و  سازي لحاظ نشـده  كه در اين نوع فرضيه اشاره شود اي نكتهجا الزم است به  در اين

در . 1سـت ها ها و عدم انعطاف پذيري وابستگي به مسير طي شده، قفل شدن ي مسأله آن
طور  بهاي داشته باشد و براي محافظت از اين دارايي خود  اگر كسي محصول تازه حقيقت

بخشي از بنگاه خود  ،مستقيم وارد بازار شود بسيار دشوار است كه پس از كهنه شدن آن
اي را بـه اسـتخدام خـود     چـرا كـه در ايـن حالـت عـده      ،را به ساز و كار بازار واگذار كند

هايي كرده است كه به راحتي قابل تغييـر  گذاري داده و سرمايه درآورده، روابطي را شكل
هـاي  شوند البته ممكن است گفته شود كه بنگـاه  در آن قفل مي ها نيست و معموالً بنگاه

هـاي  حتي اگـر بنگـاه   ،شوند بعدي پس از كهنه شدن محصول به طور مستقيم وارد نمي
: آورد اما مشكل ديگري را به وجود مي .تواند درست باشد اين ادعا مي ،قديم چنين نكنند

  

 

1- Path dependence, Lock-in, and Rigidity . 



  

اي بـه روش   شوند و عده اي به روش مستقيم وارد بازار مي عده ،هاي موجوددر سبد بنگاه
. كننـد  يك محصول شـناخته شـده را صـادر مـي    ها  آن ي غير مستقيم، در حالي كه همه

منطق عقالني  در موردتوان  نمي ها رفتار كنوني بنگاه ي شود كه از مشاهده نتيجه اين مي
تـوان   نمـي  ،مبادله تحقيق كرد و همان طـور كـه در بـاال مشـاهده شـد     ي  هزينهاقتصاد 

  .كرد تأييدورود و نوع محصول را  ي شيوه بستگي هم
  تغييرپذيري ساليق ) و

ها  براي آگاهي روزآمد از سليقهگاه  آن ،كنندگان سريع تغيير كند مصرف ي اگر سليقه
. مسـتقيم وارد بـازار شـوند   طـور   بـه و توليد مبتني بر سليقه الزم است عوامل اقتصـادي  

درصد از پرسش شوندگان قايل به تفاوت فاحش  80رفت حدود  همان طور كه انتظار مي
تغييرپـذيري   ي دربـاره امـا توزيـع آرا    ،كنندگان خارجي و داخلي هسـتند  ساليق مصرف

ميـان   بسـتگي  هـم هاي آماري وجـود  البته در اين مورد آزمون .شكل نرمال دارد ،اليقس
  . كند نمي تأييدورود و تغييرپذيري ساليق را ي  شيوه

  هاي كارآمد وجود واسطه) ز
هاي تثبيت شده و كارآمد در بازار به اين معناست كه براي ورود به بازار  وجود واسطه

توزيع در ي  مرحلهنهايي نياز به ادغام كردن  ي كننده مصرفو رساندن محصول به دست 
براي سنجش اين موضوع دو . تر است ها كم هزينه درون بنگاه نيست و استفاده از واسطه

ها در بازار خـارجي را   وجود واسطه در موردها گزاره تدوين شده است كه اولي نظر بنگاه
ها در بـازار داخلـي بـه پرسـش      ود واسطهوج در موردرا ها  آن شود و دومي نظر جويا مي

امـا   ،هـا يكسـان اسـت   ها فارغ از نظر بنگاه وجود يا عدم وجود واسطهكه  اين با. گذارد مي
ها توزيع تقريباً يكنـواختي دارد و در هـر دو    وجود واسطه در موردنظر پرسش شوندگان 

و ايـن نشـان    هسـتند توانمنـد   يهـا  اي مخالف وجـود واسـطه   و عده مؤافقاي  مورد عده
هاي متفاوتي كـه دارنـد آراي مختلفـي    ها بسته به شناخت و توانمنديكه بنگاه دهد مي

  .هايي دارند وجود چنين واسطه ي درباره
در اين جدول بـه صـورت تقـاطعي    . كند نكات ديگري را روشن مي 3توجه به جدول 

ارقـام نشـان    .هـاي داخلـي كارآمـد آمـده اسـت      ت با وجود واسـطه مؤافقورود و ي  شيوه
ي  شـيوه بيش از سـايرين از   ،هاي كارآمد هستند وجود واسطه مؤافقكساني كه  دهد مي

و كسـاني كـه   ) كننـد  هـا اسـتفاده مـي    يعنـي از واسـطه  (كنند  ورود تركيبي استفاده مي
هـاي داخلـي    شـوند و از واسـطه   مستقيم وارد بـازار جهـاني مـي    طور به تر بيش ،مخالفند

هـايي  بنگـاه . 1: دو فرضيه قابل طرح است ها در مورد دليل اين تفاوت. كنند استفاده نمي



  

شـوند و   دانند و خود مسـتقيم وارد مـي   ها را قابل نمي واسطه ،ي دارندتر بيش كه قابليت
دانند كه اين با  ها را كارآمد مي ارند واسطهكساني كه قابليت ورود مستقيم را ند ،بالعكس
اين امكـان وجـود دارد   . 2. مبادله سازگار استي  هزينهي ويليامسن در اقتصاد ها تحليل

ها براي صادرات ابتدا دنبال راهي براي صادرات بگردند و متناسب با راهـي كـه   كه بنگاه
ي مثال ممكن است كسي كـه  برا. يي را شكل دهندها كنند قابليت براي اين كار پيدا مي

كسي را در خارج كشور براي فروش محصـولش   ،هيچ قابليت خاصي براي صادرات ندارد
هـا را در درون بنگـاهش شـكل    پيدا كند و بعد براي استفاده از اين فرصت برخي قابليت

و محصـولش را از   باشـد اي آشنا شود كه حاضر به چنين كـاري   با واسطهكه  اين يا ،دهد
  .شواهد ناقض اين فرضيه نيست. صادر كند طريق او

  
 ورودي  شيوههاي كارآمد و  وجود واسطه -3جدول 

 كل وجود واسطه در داخل كشور 

ي  شيوه  كامالً مخالف مخالف تفاوت بي مؤافق مؤافقكامالً  
 ورود

 19 7 4 1 1 6 بازار

 45 8 10 4 8 15 تركيب

 57 19 13 12 9 4 بنگاه

 121 34 27 17 18 25 كل

  
هاي كارآمد خـارجي   معنادار ميان دسترسي به واسطه بستگي همآزمون آماري وجود 

ي  شـيوه معناداري ميان ي  رابطهولي مؤيد آن است كه  ،كند نمي تأييدورود را ي  شيوهو 
  .هاي داخلي وجود دارد ورود و وجود واسطه

  نام تجاري) ح
هـا   ي ورود آن شـيوه اي معنادار ميان نـام تجـاري بنگـاه و     رابطهوجود ها مؤيد آزمون

؟ بـراي توضـيح   شود چرا بر خالف چيش بيني نظريه، وجود اين رابطه تأييد نمي ،نيست
  :نتايج به دست آمده چند نكته قابل طرح است

توليدكنندگان مختلفـي   ، اماي ايران فرش نائين استها ترين فرش يكي از معروف -1
با نـام منـاطق شـناخته     تر بيش ي ايرانها فرشحقيقت در . حامل اين نام تجاري هستند

ها و به همين دليل، هم در داخل و هم در خارج از كشـور امكـان   د تا با نام بنگاهنشو مي
 گذاري جهت محافظت از اين براي سرمايه يدر نتيجه كس. استفاده از اين نام وجود دارد

  .ندارداي  انگيزهي عمومي است، ها ي كاالها كه به نوعي داراي ويژگي ها نام



  

از . دانند هايي كه حامل واقعي اين نشان هستند خود را فقط توليدكننده ميبنگاه -2
 سـتقيم مطـور   بهداراي مشتريان خاصي است كه آن را از محل بنگاه ها  آن فرش سو يك

طـور   بـه بيننـد كـه    نيـازي نمـي  ) يا مالكان بنگاه(ان كنند و در نتيجه مدير خريداري مي
ديگـر قـابليتي هـم بـراي ايـن كـار شـكل         سويالمللي شوند و از  وارد بازار بين ستقيمم

. انـد  خود را مشـغول دارهـاي قـالي كـرده     ،اند و متناسب با روش كنوني صادراتشان نداده
ادعـاي  ها  آن ،به عمل آمد اي كه با مسئوالن فرش حبيبيان نائين براي مثال، در مصاحبه

 .فوق را دليل اصلي اين امر ذكر كردند
تواند بسيار مهم باشد اين است كه يكي از داليل شهرت  ديگري كه ميي  فرضيه -3

و  كـه ريشـه در جغرافيـاي خـاص     هاست آن هايهها و نقشطرح ،مناطق قالي بافي ايران
چنـداني بـه ايـن     ي خريداران جهاني عالقـه اما هم اكنون . داردها  آن تاريخي ي پيشينه
ي ها بازار جهاني به سمت طرح ي ي پر ندارند و سليقهها هاي پر نقش و نگار و رنگ طرح

تـر   توان موضـعي منطقـي   به اين نكته مي توجهبا . ي افتاده گرايش داردها ساده و با رنگ
 حقوق مالكيـت بـر  ي نقض  و اثر بازدارندهي ايراني ها حمايت حقوقي از طرح در خصوص

  .دفرش دستباف اتخاذ كرصادرات 
  ي تجاري در بازارها وجود نام) ط

گويد درست است كه در بعضي كاالها نام تجـاري حـايز اهميـت     هشتم ميي  فرضيه
گـذاري در   سرمايه ،ها جا افتاده است ولي در بازارهايي كه نام تجاري برخي واسطه ،است

از . ي موجود استفاده شـود ها نام تجاري مقرون به صرفه نيست و بهتر است از همين نام
ي تجـاري تثبيـت شـده    هـا  ورود و وجـود نـام  ي  شيوهمعناداري بين ي  رابطهنظر آماري 
هـا  زيـرا اگـر بنگـاه    ،البته اين گزاره براي آزمون فرضيه مناسبت كامل ندارد. وجود ندارد

رود كه بـه جـاي    انتظار مي ،اي در بازار وجود دارد ي تجاري تثبيت شدهها د كه نامبگوين
ان، خـود  مؤافقـ در حالي كه ممكن اسـت برخـي از    كنند،استفاده ها  آن ورود مستقيم از
  . ورود مستقيم داشته باشند در نتيجهباشند و  ها صاحب اين نام

  توليد اختصاصي محصول) ي
ه داللت دارد كه اگر كااليي به طور سفارشي بـراي مشـتري   نهم بر اين نكتي  فرضيه

رود و لذا بهتـر اسـت يـا بنگـاه در بـازار       احتمال فرصت طلبي باال مي ،خاصي توليد شود
محصول به مشتريان ديگر كه  اين جهاني ادغام كند يا مشتري بنگاه را تصاحب كند، مگر

كه چيزي به طور خـاص بـراي    اصلي اين استي  حقيقت نكتهدر . نيز قابل فروش باشد
چنين چيزي در بازار . يك مشتري توليد شود كه به راحتي قابل فروش به ديگري نباشد

 ورودي  شيوهبستگي آن با  نادر و موردي است و شمول عام ندارد و عدم وجود هم ،فرش
  .ه استرد نشد نيز



  

  عدم اطمينان  -2-5
ي  شـيوه مبادله بر ي  هزينهعدم اطمينان متغير ديگري است كه در چارچوب اقتصاد 

ورود غيرمسـتقيم كـاراتر    ،باشـد  تـر  بـيش  هر چه عدم اطمينان بيرونـي . دارد تأثيرورود 
بـه عبـارت ديگـر، در هـر     . دارايي محدود به كاربري خاص شده باشـد كه  اين مگر ،است

احتمـال اسـتفاده از    ،باشـد  تـر  بيش مينان بيرونيسطح از عدم اطمينان، هر چه عدم اط
عـدم اطمينـان درونـي هـم ورود مسـتقيم را      . است و بـالعكس  تر بيش مستقيمورود غير
هـاي عـدم اطمينـان و     هاي آماري مؤيد ارتباط معنادار ميان سنجهآزمون. كند كاراتر مي

. اسـت  سـو  هـم قـات  اين نتيجه با نتايج به دست آمده از ساير تحقي .ورود نيستي  شيوه
ترين كارهاي تجربي انجام شده در  با مروري بر مهم ،)2006(براي مثال كارتر و هاجسن 

متوجه اين نتيجه شدند كه بسياري از تحقيقات تجربـي   ،ي مبادله ي اقتصاد هزينه زمينه
ولـي   ،انـد  هاي اختصاص يافته به كاربري خاص را بر كانال ورود معنـادار يافتـه   اثر دارايي

   1.نشده است تأييدنين اثري در مورد عدم اطمينان چ
 ،هـاي مخصـوص مبادلـه، عـدم اطمينـان     ديگر اين است كه با افزايش دارايي ي نكته

بسـتگي   لذا الزم اسـت هـم   ،كند مي متأثرطلبي  ورود را با افزايش احتمال فرصتي  شيوه
از مجمـوع متغيرهـاي   . دو متغير توضيحي فوق بررسي شـود  زمان همورود با اثر ي  شيوه

معنـاداري بـا    بستگي همتنها سه متغير  ،مربوط به محدود شدن دارايي به كاربري خاص
 9از تركيب ضربدري اين سه متغير بـا سـه متغيـر عـدم اطمينـان،      . ورود دارندي  شيوه

 بسـتگي  هـم  نتـايج . ق دارددو متغير فو زمان همآيد كه داللت بر اثر  شاخص به وجود مي
  .منعكس شده است 4ي ورود در جدول  شيوهشاخص با شاخص  9اين 

  

  عدم اطمينان و محدود شدن دارايي زمان همورود با اثر ي  شيوه بستگي هم *معناداري  -4جدول 
  كنندگان واكنش مصرف  عملكرد نيروهاي فروش  تحقق انتظارات  

  معنا بي  درصد 1معنادار،   درصد 8معنادار،   توليد سفارشي
  معنا بي  معنا بي  معنا بي  تسلط به زبان

  معنا بي  معنا بي  درصد 10معنادار،   ها وجود واسطه
  2.دو آزمون شده است -بر اساس آزمون چي بستگي هممعناداري روابط *  
  
  

 لـذا  ،باشد نانياطم عدم يبرا مناسب يها شاخص يطراح عدم تواند يم جهينت نيا ليدل كي كه است ذكر به الزم -1 
   .است نانياطم عدم يبرا بهتر يها شاخص يطراح ، مبادله ي نهيهز اقتصاد يتجرب دييتأ در مهم يكارها از يكي

  . است دو -چي آزمون همبستگي براي مناسب آزمون ،باشد اي رتبه دو هر توضيحي و وابسته متغير وقتي -2



  

هاي عدم اطمينـان  دو شاخص از شاخص ،شود مشاهده مي 4طور كه از جدول  همان
كـه بـه تنهـايي بـه عنـوان       )انتظارات و امكان سنجش عملكرد نيروهاي فـروش تحقق (

ورود ندارد، وقتي با متغير محـدود  ي  شيوهمعناداري با  بستگي همعدم اطمينان  ي سنجه
يعنـي هـر چـه     ،شـود  معنـادار مـي   ،شدن دارايي به كاربري خاص تركيـب شـده اسـت   

ورود ي  شـيوه افـزايش احتمـال اسـتفاده از     سـبب در صورتي  ،باشد تر بيش اطمينان عدم
باشد، اما بدون لحاظ اثر محدود  تر بيش شود كه دارايي محدود شده به كاربري خاص مي

  .ورود نداردي  شيوههاي عدم اطمينان اثري بر  شدن دارايي به كاربري خاص اين سنجه
  
  تكرار مبادالت - 3-5

از  ،باشـد  تـر  بـيش  م مبـادالت بيني نظريه اين است كه هـر چـه تعـداد و حجـ    پيش
براي ارزيابي اين موضوع به اين نكات توجـه شـده   . شود تر استفاده مي ي مستقيمها روش
چند بنگاه بزرگ اسـت و   ي كند، در زمره بنگاه چه سهمي از توليداتش را صادر مي :است

  .چند نفر كاركن دارد
كه بـراي ايـن منظـور     اي سنجه چهاركدام از  بسيار جالب اين است كه هيچ ي نتيجه

سئوال مربـوط  اما چرا؟ در مورد . ورود نداردي  شيوهمعناداري با  بستگي هم طراحي شده
معمـوالً در  . گيري حجم بنگاه نمود يافته اسـت  اشكال متداول در اندازه ،بنگاه ي هبه انداز

 ي هآوري آمار، از تعداد كاركنان بنگاه بـه عنـوان سـنج    جمع چنين هممطالعات تجربي و 
نفـر كـاركن    10از  تر كمهاي در اين مطالعات گاهي بنگاه. شود بنگاه استفاده مي ي هانداز

شـود كـه ايـن در     نفر كاركن كوچك در نظـر گرفتـه مـي    50از  تر كمهاي و گاهي بنگاه
كمـي توليـد    ي مـثالً گـاهي انبـوهي از كاركنـان ارزش افـزوده      ،مواردي مشكل زا است

زيادي خلـق   ي كنند و سهمي از بازار ندارند و گاهي تعداد كمي كاركن ارزش افزوده مي
هـا اعـالم   درصد از بنگاه 70حدود . در مورد فرش هم اين موضوع مصداق دارد. كنند مي

زيـرا عمـوم    ،ناصـحيحي نيسـت   ي نفر كـاركن دارنـد كـه البتـه داده     5از  تر كماند  كرده
دهنـد و كـار اصـلي را بافنـدگان در      كار مستقيمي روي فرش انجام نميهاي فرش  بنگاه

هاي فرش تنها در فصولي از سال نياز به نيروي كار دارند كـه  بنگاه. دهند منازل انجام مي
بزرگي داشته باشند كه در اين موارد كارگر روزمزد و ي  نمايشگاهي برگزار شود يا معامله

نفـر كـاركن دارنـد     50اند بـيش از   هايي هم كه گفتهاهعموم بنگ. گيرند موقت به كار مي
كساني هستند كه با بافنـدگان ارتبـاط دارنـد و    حقيقت در ) هادرصد از بنگاه 10حدود (

ولـي ايـن طـور     ،كننـد  تهيه و محصولشان را خريـداري مـي   ،دار قالي و خامهها  آن براي



  

ن اطـالع بـروز و ظهـور    ايـ حقيقت در . نفر مستخدم داشته باشند 50نيست كه بيش از 
  .فرش در ايران است توليد كارگاهيعدم 

ولـي   ،تدوين شده اسـت  ها نسبي بنگاه ي هاندازگزاره براي سنجش يك و  يك سئوال
ود بزرگ شدن بنگـاه محـرك ور   شودبا هر يك از دو سنجه كه كار  دهد نتايج نشان مي

  .نظريه است بيني پيشخالف تر نشده است كه اين بر مستقيم
فوق است و داللت بر  ي نيز به طرز عجيبي مؤيد نتيجه نتايج سئوال ديگر اين بخش

ورود و  ،هـا  آن ها به ساير محصـوالت آن دارد كه با افزايش نسبت محصول صادراتي بنگاه
هـا برقـرار   گيرد و اين فارغ از كـوچكي و بزرگـي بنگـاه    قرار نمي تأثيرخروج بنگاه تحت 

ها كـه هـم حجـم    بعضي از بنگاه دهد موردي هم نشان مي ها و مشاهدات مصاحبه. است
اصـالً ورود مسـتقيم    ،شان نزديك به يك است محصولشان باالست و هم نسبت صادراتي

اين نكته محل بحـث اسـت كـه    . فروشند محصول خود را از در بنگاه مي ي ندارند و همه
  .شوند ي، مستقيم وارد بازار جهاني نمتر بيش براي كسب سود ها چرا اين
  

  هاي توليد هزينه -4-5
هـاي ناشـي از    ي مختلـف، صـرفه  ها روشهاي توليد در  ترين منشأ تفاوت هزينه  بزرگ

المللـي يـك بنگـاه و ميـزان      بـين  ي بنگاه، تجربـه  ي هاندازمقياس است كه خود تابعي از 
احتمال  ،تر باشد ها در يك بنگاه قوي هر چه اين مؤلفه ،فروش در يك بازار خارجي است

هـاي   هـا و كـارگزاري   هر چه اين عوامل در واسطه ،است و بالعكس تر بيش ورود مستقيم
عـالوه بـر   . باشد براي بنگاه ورود غير مستقيم به طور نسبي كاراتر است تر بيش صادراتي
يابنـد كـه    هايي دسـت مـي  هاي محلي گاهي به دارايي هاي واسطه و كارگزاري اين بنگاه

 اند و لذا در توليد اين ارزش افزوده مزيت نسبي دارنـد و اسـتفاده از   بهره ديگران از آن بي
  . تر از ورود است كم هزينهها  آن

خـارجي برسـد    ي محصول بنگاهي به دست مصرف كنندهكه  اين از نظر آماري صرف
ارتبـاط معنـاداري بـا ورود يـا عـدم ورود بـه تجـارت دارد        چـه   آن حايز اهميت نيست و

ي تـالش  تـر  بـيش  يهـا  يي كـه تعـداد سـال   هـا  يعني بنگاه ،صادراتي است فعال ي تجربه
انـد   مستقيم وارد بازار شده هاي راهاز  تر بيش اند خودشان محصولشان را صادر كنند كرده
ممكـن اسـت   . انـد  ها اسـتفاده كـرده   اند يا از واسطه شان يا وارد نشده بنا به تجربه هو بقي

. كند و تالشي براي ورود به تجارت جهـاني نكنـد  بنگاهي صد در صد محصولش را صادر 



  

يتش در اين امر ناشي از عوامـل  مؤفقكند و  صادراتچي نميبه اصطالح  اين صادرات او را
  .ديگر است
كمي يا زيادي نسبت صادراتي  ي ديگري كه مؤيد نتايج قبلي است اين است كه نكته

هم صـادراتي بنگـاه نسـبت بـه     سچنين،  هم. ندارد ورودي  شيوهمحصول بنگاه تأثيري در 
  .كند نمي متأثرورود را ي  شيوهرقبا هم 

ي دهاي مربوط به محدود شدن دارايي به كـابر  همان طور كه در تحليل نتايج سنجه
. ورود داردي  شـيوه معناداري با ي  رابطهها  خاص مالحظه شد وجود يا عدم وجود واسطه

اي كـه در ايـن قسـمت     فرضـيه . شود مي تأييدي تر بيش هم اين نتيجه با قوت جا ايندر 
شـود   مـي  سـبب  ها هاي آنها و دارايي حجم فعاليت واسطهاين است كه  باشد مينظر مد

ي آمـاري  هـا  آزمـون . تر و ورود غير مستقيم كاراتر باشد كم هزينهها  آن استفاده كردن از
ي  شـيوه ي با معناداري  رابطهدرصد  5از  تر كمكه اين دو متغير در سطوح  دهد نشان مي
  .ورود دارد

  
  بستگي همي آماري ها بندي آزمون جمع -5-5

هـاي متعـددي كـه بـراي سـنجش       در اين قسمت روشـن شـد كـه از ميـان سـنجه     
ورود ي  شـيوه معنـاداري بـا    بسـتگي  همسنجه  10متغيرهاي توضيحي تدوين شده است 

سفارشي، تسلط بـه  به كاربري خاص توليد هاي محدود شدن دارايي  از ميان سنجه. دارد
اي معنـادار   رابطـه  هاي صـادراتي  و امكان استفاده از واسطه ها واسطهوجود ، زبان خارجي

ورود ي  شـيوه هاي عدم اطمينان و تكرار مبـادالت اثـري بـر     سنجه. ورود داردي  شيوهبا 
هاي حاصل از تركيب عدم اطمينان و محدود شدن دارايي بـه كـاربري    ولي سنجه ،ندارد

ديگـر مربـوط بـه عوامـل مـؤثر بـر        ي سـه سـنجه  . شـود  سه مورد معنادار مـي خاص در 
هـا و ميـزان    فعـال صـادراتي، حجـم فعاليـت واسـطه      ي تجربـه . هاي توليـد اسـت   هزينه
  . ورود داردي  شيوه امعناداري ب بستگي همها  آن ي صادراتيها دارايي
  

  ورودي  شيوهعوامل مؤثر بر : آزمون مدل اصلي - 6
كانـال  مبادلـه در مـورد   ي  هزينـه با اطالعات فوق در اين قسمت مدل اصلي اقتصـاد  

 شـود كـه در آن متغيـر وابسـته     به بازار جهاني آزمون مـي براي ورود تجار فرش انتخابي 
، كـه از نظـر آمـاري    هـاي فـوق   ي مختلفـي از سـنجه  هـا  است و تركيب »ورودي  شيوه«

مـدل را تشـكيل    توضـيحيِ  هـاي متغير نـد، معنـاداري بـا متغيـر وابسـته دار     بسـتگي  هم



  

امكـان   ،اي اسـت  اين متغيرها گسسته و رتبـه  ي هاي همه كه دادهجا  آن از ولي. دهند مي
هـاي   كـه مبتنـي بـر داده   هايي  و ساير مدلي حداقل مربعات معمولي ها استفاده از مدل

: شـود  مـي  سبب بـروز مشـكالتي  ي خطي ها زيرا استفاده از مدل ،وجود ندارد اند پيوسته
نرمال بودن توزيع جمالت پسماند كه اين موضوع در آزمـون فرضـيه ايجـاد مشـكل     غير
ي وزني استفاده شود، غير قابـل  ها كند از روش كند، ناهمساني واريانس كه ايجاب مي مي

استفاده شدن ضريب تعيين به عنوان معيار خوبي برازش و فراتـر رفـتن مقـدار احتمـال     
اما مشكل اصلي اين است كـه در   ،صفر و يك ي از محدوده X به شرط Y ي وقوع حادثه

نامناسب ها  ي آن رابطهي خطي براي برآورد ها غير خطي و روش Yو  Xي  حقيقت رابطه
خطـي مـذكور را   غيري  رابطـه لذا بايد توابع توزيعي مبناي تخمين قرار گيـرد كـه    ،است

از توابـع توزيـع انباشـتي     سـنجي اسـتفاده  ، متخصصـان اقتصاد بنا به تجربـه . تأمين كند
به ترتيب الجيـت  ها  آن اند كه روش برآورد متناظر با الجستيك و نرمال را پيشنهاد كرده

  .و پروبيت نام دارد
ي  شـيوه  8در ايـن مـدل   . الجيت استفاده شده اسـت  ي در اين مطالعه از مدل ساده

ي محصـولش را  هايي كه در آن عامل اقتصـاد  شيوه. ورود به دو حالت تلخيص شده است
اي بـراي صـدور محصـول     رسـاند ولـي تـالش ويـژه     خارجي مي ي كننده به دست مصرف

عامـل  هـا   آن هـا كـه در   بندي شده است و ساير شـيوه  دسته »عدم ورود«ذيل  ،كند نمي
ي  شـيوه ذيـل   ،دساندن محصول به خـارج از كشـور دار  ي براي رتر بيش اقتصادي تالش

لذا متغير وابسته دو حالت كلي ورود يـا عـدم ورود بـه     ،بندي شده است  دستهكلي ورود 
  .گيرد خود مي

ي آمـاري  هـا  كـه در آزمـون   انـد  براي متغيرهاي توضيحي متغيرهايي وارد مدل شده
توليد بر اساس سفارش، وجـود  . اند ورود نشان دادهي  شيوهآماري معناداري با  بستگي هم

قـراري ارتبـاط و امكـان اسـتفاده از     هاي كارآمد، تسلط به زبان خارجي جهـت بر  واسطه
 بسـتگي  هـم هاي مخصوص مبادلـه اسـت كـه    هايي از دارايي هاي صادراتي، سنجه واسطه

ي مختص مبادله و عـدم  ها سه متغير هم از تركيب دارايي. ورود داردي  شيوهمعناداري با 
. ورود نشـان داده اسـت  ي  شـيوه  معنـاداري بـا   بستگي هماطمينان حاصل شده است كه 

از هـا   آن ي صـادراتي هـا  ها و ميـزان دارايـي   فعال صادراتي، حجم فعاليت واسطه ي تجربه
  .ورود داردي  شيوهمعناداري با  بستگي هم هاي توليد است كه هاي مرتبط با هزينه سنجه

تركيب مختلف متغيرهاي توضيحي برآورد شده است كه نتـايج آن   36به اين ترتيب 
ي هـا  ايج مـدل الجيـت نيـز نتـايج حاصـل از آزمـون      نت. منعكس شده است 5در جدول 

هـا و   هر چـه حجـم فعاليـت واسـطه     دهد كند و نشان مي مي تأييدرا  بستگي هم ي ساده



  

احتمـال ورود   ،باشـد  تـر  كمفعال صادراتي بنگاه  ي و تجربه تر بيش ها آن دارايي صادراتي
هاي مختص مبادلـه  دارايي، چنين هم. است و بالعكس تر كمبه بازار جهاني  بنگاه مستقيم

. اثـر معنـاداري بـر ورود مسـتقيم دارد    ) نظير توليد سفارشي و تسلط به زبـان خـارجي  (
متغيرهاي ضربدري نيز زماني اثر معناداري دارند كه در خود اثر يكي ديگر از متغيرهـاي  

يعني از حاصل ضرب متغير توضيحي ديگـري كـه در همـين     ،دنتوضيحي را نداشته باش
  .هاي عدم اطمينان به وجود نيامده باشد وجود دارد و يكي از سنجهمعادله 
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  گيري بندي و نتيجه جمع -7

ي  هـايي در خصـوص انـدازه    هـا و مشـورت   مديران بنگاه معموالً به دنبـال راهنمـايي  
هـا هســتند و   ي بنگـاه و تركيـب مناسـب بـرون سـپاري و درون سـپاري فعاليـت        بهينـه 

تأمين مواد اوليـه، تـأمين قطعـات،    مثل (خواهند بدانند كه يك كار خاص  حقيقت ميدر
تـرين   اي بايد انجام دهند تـا بـيش   را به چه شيوه) تعمير و نگهداري يا توزيع محصوالت

ها شـوند و يـا از    ي اين مأموريت ار همهدهدآيا بايد خودشان عه. منفعت عايد بنگاه شود
بهتري حاصـل  ي  توانند نتيجه ي بنگاه مي طريق برون سپاري و بدون بزرگ كردن اندازه

شـود كـه كـارايي     ها يك روش يا كانال انجام كـار تلقـي مـي     هر كدام از اين روش. كنند
ي اساسـي بنگـاه ايـن     كنـد و مسـأله   ها از يك فعاليت به فعاليت ديگر فرق مـي  نسبي آن

هاي موجـود   است كه در هر فعاليت چه كانالي كاراتر است و در كل چه تركيبي از كانال
  .كند را نصيب بنگاه مي ترين عايدي بيش

با عدم تمكين نسبت به مفهـوم كـارايي تخصيصـي،    مبادله ي  هزينهاقتصاد  ي نظريه
براي انجـام دادن  هاي مختلفي  شيوهپذيرد  كند و مي مفهوم كارايي تطبيقي را مطرح مي

و  هـا  قابليـت ) ترتيبـات نهـادي  (هـا   هـر كـدام از ايـن شـيوه     يك كار واحد وجود دارد و
تـر و   براي تعهد برخي مبادالت كـم هزينـه  ها  ، هر يك از آند و از اين رونهايي دار هزينه

دن مبادله مرتبط كـر ي  هزينهاقتصاد  ي وظيفه. تر است براي تعهد ساير مبادالت پرهزينه
تعهـد   ي ي كـه هزينـه  طـور بـه   ،بديل است دهي سازمانمبادالت مختلف با ساختارهاي 

ي مبادله به دنبال طراحي يك چارچوب  در حقيقت، اقتصاد هزينه .مبادالت حداقل شود
هـا عمـل    نظري است كه بتواند ضمن تبيين رفتار مديران، به عنوان راهنماي عملـي آن 

  .در چه شرايطي كاراتر استچه كانالي كند و بگويد 
در داللت بر آن دارد كه بنگاه  يصادراتانتخاب كانال به كارگيري اين نظريه در مورد 

ايـن كـار را    ي ژه ي ويهـا  شود كه اوالً قابليت صورتي به طور مستقيم وارد بازار جهاني مي
ي موجـود در بـازار و درون بنگـاه، ورود    هـا  ثانياً با توجه بـه عـدم اطمينـان   . داشته باشد

بـازار بـه    ي هانـداز ثالثاً حجم مبادالت و . ي عايد بنگاه كندتر بيش مستقيم بتواند منفعت
هدف از اين مقاله ارزيـابي تجربـي   . اشد كه ورود مستقيم را مقرون به صرفه كندقدري ب

  .ه استهاي فرش دستباف ايران بود در مورد صادركننده ها اين داللت
هـاي نظريـه توسـط     بيني اهميت چنين آزموني در اين نكته نهفته است كه اگر پيش

كننـد   تأييـد را  هـا  بينـي  پـيش  شود و محققان ديگر نيز بتوانند اين تأييدشواهد تجربي 
توان از اين نظريه به عنوان راهنماي عملـي بـراي تصـميمات مـديريتي درون بنگـاه       مي



  

در مـواردي هـم كـه    . اي پاسـخ گفـت   ها به شكل شايسـته  و به يك نياز آن استفاده كرد
هاي اصـالح نظريـه و    هاي تجربي آن است كه زمينهاهميت آزمون شود نمي تأييدنظريه 

  . كنند بهبود آن را روشن مي
 ،نظـري  ي همطالعـ هـاي حاصـل از    متناسـب بـا فرضـيه    ،براي رسيدن به هدف مقاله

نتـايج  . فعال بازار فـرش دريافـت شـد    143هاي مختلفي تدوين و پاسخ  و گزاره ها سئوال
  :حاصل از اين مطالعه به اين شرح است

تـوان در بـازار    قابليتي است كه بـدون آن نمـي  هاي فرش نش مربوط به ويژگيدا -1
هـاي   فرش حضور داشت و لذا از لحاظ نظري اين نكته حايز اهميت است كه اين قابليت

  .مشترك نبايد دارايي مختص بنگاه و موجب ورود تلقي شود
ند توانايي مكالمه ا هايي كه ورود مستقيم به تجارت جهاني پيدا كردهبنگاه تر بيش -2

ي از ايـن دارايـي   تـر  كـم و مكاتبه به زبان خارجي را دارند و سـايرين بـه ميـزان بسـيار     
شرط  ،تسلط به زبان خارجي و امكان برقراري ارتباط ا بايد توجه داشت كهام .مندند بهره

حقيقت در. وان آن را شرط كافي تلقي كردت است ولي نمي) در سطح بنگاه(الزم صادرات 
توانـد وارد تجـارت    ه اين است كه آيا بنگاهي كه مسلط به زبـان خـارجي اسـت مـي    نكت

  .خارجي شود يا بنگاهي كه ورود مستقيم به تجارت دارد به زبان هم مسلط است
تـوان آن را مشـاركتي مهـم در     ين دستاوردهاي اين تحقيق كه ميتر مهميكي از  -3

ورود ي  شـيوه متغير سن بنگـاه و  ي  رابطهادبيات بحث تلقي كرد نتايج حاصل از بررسي 
مبادلـه و حتـي ادبيـات موجـود در سـاير      ي  هزينـه برخالف قاطبه ادبيات اقتصاد . است
ورود ارتباط مثبت و معناداري را به لحاظ نظـري و  ي  شيوهها كه ميان سن بنگاه و  حوزه

. كند نمي تأييداي را به لحاظ آماري  اين تحقيق وجود چنين رابطه ،دهد تجربي نشان مي
هـايي   ايراني از جملـه فرضـيه  ي  جامعهبودن  مدت كوتاهحيات بنگاه و  ي هي چرخ فرضيه

در صورت تأييد . ه استلعه پيش كشيده شددر اين مطا براي توضيح اين نتيجه است كه
ها بسته به شـرايط تـاريخي متفـاوت اسـت، ايـن      شدن اين فرضيه كه طول حيات بنگاه

روابـط مختلفـي ميـان متغيرهـاي      ،بـه شـرايط مختلـف    كه بسـته  آيدداللت حاصل مي
توضيحي و وابسته وجود دارد و به كارگيري متغيرهاي توضيحي، بايد بـا لحـاظ شـرايط    

  .مورد مطالعه باشد وضوعخاص م
بحث مهم ديگري كه در صادرات فرش دستباف حايز اهميت اسـت نـام تجـاري     -4
ي ايرانـي يكـي از   هـا  مايت از نام تجـاري فـرش  بسياري از فعاالن معتقدند عدم ح. است

 ،اين بحث به جاي خود بسيار مهم اسـت . عوامل اصلي كاهش سهم صادراتي ايران است



  

كـه برخـورداري از نـام     دهـد  مـي و نشان ن كند نمي تأييدآن را هاي اين تحقيق  اما يافته
هاي متنوعي  فرضيه هپديدبراي توضيح اين . ورود داشته باشدي  شيوهتجاري اهميتي در 

هاي كاالهاي عمـومي   هاي تجاري مربوط به مناطق است و ويژگي نام. 1 :قابل طرح است
اي ندارند تا با ورود مستقيم از نـام خـود حمايـت     هاي نامدار بعضاً انگيزه بنگاه. 2. را دارد
كنندگان خارجي و ايرانـي سـبب شـده اسـت حمايـت از       تفاوت ساليق مصرف. 3. كنند
  .هاي كهن ايراني در كل تأثيري در بهبود عملكرد نداشته باشد و نقش ها طرح
هايي كه بر اساس سفارش مشتري محصولشان را كه بنگاه دهد نشان مي ها آزمون -5

اند چنـدان بـر اسـاس     كنند ورود مستقيم دارند و بالعكس كساني كه وارد نشده تهيه مي
قابل طرح است  جا ايني كه در سئوالبته ال. پردازند سفارش مشتري به تهيه محصول نمي

كنند مسـتقيم وارد   هايي كه بر اساس سفارش محصولشان را تهيه مياين است كه بنگاه
محصـول   ي اند بر اسـاس سـفارش بـه تهيـه     هايي كه مستقيم وارد شدهشوند يا بنگاه مي
ايز اهميـت  پاسخ اين نكته هم به لحاظ تجربي و هم به لحاظ نظري بسيار ح. پردازند مي

  .است
هـاي داخلـي كارآمـد     ت با وجـود واسـطه  مؤافقورود و ي  شيوهتقاطعي  ي مطالعه -6

هـاي كارآمـد هسـتند بـيش از سـايرين از       وجود واسطه مؤافقكساني كه  دهد نشان مي
و كساني كه ) كنند ها استفاده مي يعني از واسطه(كنند  ورود تركيبي استفاده ميي  شيوه

هـاي داخلـي اسـتفاده     شـوند و از واسـطه   مستقيم وارد بازار جهاني مـي  تر بيش ،مخالفند
يي كـه  هـا  بنگـاه . 1: دو فرضـيه قابـل طـرح اسـت     ها در مورد دليل اين تفاوت. كنند نمي

شـوند و   داننـد و خـود مسـتقيم وارد مـي     ها را قابـل نمـي   ي دارند واسطهتر بيش قابليت
دانند كه اين با  ها را كارآمد مي رند واسطهكساني كه قابليت ورود مستقيم را ندا ،بالعكس
اين امكـان وجـود دارد   . 2. مبادله سازگار استي  هزينهي ويليامسن در اقتصاد ها تحليل

براي صادرات ابتدا دنبال راهي براي صادرات بگردند و متناسب با راهـي كـه    ها كه بنگاه
مثال ممكن است كسي كـه   براي. يي را شكل دهندها كنند قابليت براي اين كار پيدا مي

هيچ قابليت خاصي براي صادرات ندارد كسي را در خارج كشور براي فـروش محصـولش   
را در درون بنگـاهش شـكل    هـا  پيدا كند و بعد براي استفاده از اين فرصت برخي قابليت

و محصـولش را از  شود  مياي آشنا شود كه حاضر به چنين كاري  با واسطهكه  اين يا دهد
  . شواهد اين مطالعه ناقض اين فرضيه نيست. كند ميصادر طريق او 

هـاي عـدم اطمينـان بـه تنهـايي       ديگر اين تحقيق اين است كـه سـنجه   ي يافته -7
اما زماني كه با محدود شدن دارايـي   دهد ورود نشان نميي  شيوهمعناداري با  بستگي هم



  

ي بر يكي تأييدشود و اين  شود در مواردي اثرش معنادار مي به كاربري خاص تركيب مي
  .باشد مي مبادلهي  هزينههاي اقتصاد  از فرضيه

بنگـاه و سـهم    ي هانـداز كـه اوالً   دهـد  هاي توليد نشان مـي  هزينه نتايج مربوط به -8
اً صـرف رسـيدن   ثانيـ . ورود نـدارد ي  شـيوه ي در تأثيرمحصول صادراتي به كل محصول 

كنـد و   كنندگان خارجي او را به صادركننده تبـديل نمـي   محصول بنگاه به دست مصرف
كنـد يـا    موضوع حايز اهميت اين است كه آيا فرد به طور فعال تالشي براي صادرات مـي 

 تـأثير و حجـم فعاليتشـان   ها  آن هاي ها، ميزان دارايي ثالثاً وجود يا عدم وجود واسطه. نه
نشـان   هـا  پاسـخ . داردهـا   آن ورود يـا عـدم ورود   چنـين  هـم ورود و ي  شيوه معناداري در

شـوند و   هـا دسترسـي دارنـد از روش تركيـب وارد مـي      هايي كه به واسطهبنگاه دهد مي
هايي نيستند صادراتشان را به طور مسـتقيم انجـام    به چنين واسطه معتقدهايي كه  بنگاه
  .ه استكه اين نكته پشتيبان بحثي است كه در بندهاي پيشين مطرح شد. دهند مي
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