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 چکیده
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بازار  پویایینقش  همچنین و( یمحور ینیو کارآفر ی)بازارمحور ناملموس منابع طریق از یصادرات های یتموفق اثرگذار بر
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 مقدمه
 مشتریان نگهداری و حفظ ری،مشت یافتن ها شرکت بازارمحوری های فعالیت تمام اساس

 است آنان برای آفرینی ارزش و مشتریان برای پسند مورد های ارزش ارائة و طراحی سودآور،

(Kohli & Jaworski, 1990 .)مشتریان پنهان نیازهای توانند می کارآفرینی از استفاده با ها سازمان 

 ,Narver & Slater) دکنن شناسایی موجود نیازهای به یدگیرس منظور به را نوآورانه های راه و

 از یکی که است کرده جدیدی عصر وارد را جهان ی،فناور و علم سریع تغییرات (.1990

 (.1399 همکاران، و نرگسی رمضانپور) است انهفناور کارآفرینی توسعة آن بارز یها مشخصه

 طور به تجاری عملکرد بر آن پیامدهای و نوآوری بازارمحوری، کارآفرینی، میان روابط

 بازار پویای ماهیت (.Chen et al., 2009) است شده بررسی بازاریابی نظری مبانی در  گسترده

 های شرکت ،اساساینبر. دنک می فراهم برداری بهره قابل و جدید های فرصت صادراتی

 از را بیشتری بازده توانند می ندنک می فعالیت توسعهحالدر اقتصادهای در که کارآفرین

 آورند دست به کشور خارج در جدید های فرصت از برداری بهره منظور به پذیری ریسک

(Bianchi,2010). آزاد، اقتصاد سمت به توسعه درحال کشورهای اقتصادی سیستم تغییر با 

 رقابتی توان افزایش موجب زیرا ،است افزایش به رو کشورها این در ها شرکت بازارمحوری

 سنجش نتایج (.1388 محمدی،سلطان و اعرابی) شود می تغییر درحال های محیط در ها آن

مذکور را  یعصنا یرو یشچالش پ ینتر عمده یشرفته،پ یفناوربا  یعصنا یمند رقابتعملکرد 

 یتشامل ظرف یمند رقابت ایجادکنندةعوامل  ینتر مهمنشان داده است.  یمند رقابتدر ضعف 

 وکار کسب یو فضا یو خارج یبه بازار داخل یو دسترس یخارج گذاری یهسرما ی،نوآور

 گذاری سرمایه برای پیشرفته یفناور های شرکت(. منابع محدود 1392 ،پور حسن) شود می

از موانع  بسیاری (.(Garvey & Brennan, 2006 نیست کافی بزرگ مقیاس در خارجی مستقیم

 ینا و است مربوطکوچک و متوسط  یها شرکتو منابع  ها یتقابل به یجهان یورود به بازارها

 & Ojalaهستند ) رو هو دانش بازار روب یریتزمان، مد ی،منابع مال های یتمحدودبا  ها شرکت

Tyrvainen, 2007.) اداره را ییها شرکت چنیندانشمندان، فناوران و مهندسان متخصص  اغلب 

 یافتهتوسعه ن یخوب به ینهزم یندر ا ها آنو دانش  وکار کسب های یتقابل یول ،ندکن یم یو رهبر

است و نسبت به  شدن المللی ینب یعمده برا یمانع یکمبود منابع دانش (.Jones, 2001است )
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 Xieدارد )کوچک و متوسط  یها تشرک شدنالمللی ینب ربرا  یرتأث یشترینب ،منابع دیگر کمبود

& Suh, 2014.) ازخاص )و منابع  ها ییداراکسب  طریق از توانند یم محورفناور یها شرکت 

ورود  یباال های ینههزبر  ،(یصادرات یو بازارمحور یصادرات محوری ینیکارآفر یقطر

 ,Frygesد )شو یم المللی ینب یاز بازارها اه آنمنابع، مانع خروج  اینو  ندنکغلبه  المللی ینب

 یبخش ها شرکت یناز ا یاریبس برای یمرز برون یقاتیو تحق یدیتول های یتفعال .(2009

 فراینددر  یدانشنقش منابع  ینهزم یندر ااست و  المللی ینب توسعة فراینداز  یجدانشدن

رد کعمل یابیدر ارز (.Jones, 2001د )شو یم یینتب محورفناور یها شرکت شدن المللی ینب

رد روابط کیمنابع، رو کردیرو :میا مواجهرد کو عمل راهبرد بر رگذاریتأث کردیرو سهبا  یصادرات

و  منابع شرکت ،منابع بریمبتن یتئور براساس(. Luo et al., 2005) ییاقتضارد کیو رو

 نی. ادرداناملموس  ایصورت ملموس  به ومتفاوت  تیسطوح و ماه با را یمختلف یها تیقابل

 .شود یماستفاده  یصادرات قاتیدر تحق ژهیو به ینظر از چارچوب تیحما یاغلب برا کردیرو

بر بازار هستند که یمبتنمنابع ناملموس  یصادرات یو بازارمحور یصادرات محوری ینیکارآفر

، یرپذ انعطاف یاب،منابع کم ینا یراز ،شوند یم یصادرات یتو موفق نسبی یتمز یجادموجب ا

 یها سال در(. Boso et al., 2012دارند ) یتماعجا یچیدةپند و ساختار یدتقل رقابلیغو  باارزش

منابع بر  بر مبتنی یدگاهد مؤثر نقش زمینةدر  بازاریابی مقالة پنجاهاز  یش، ب2012تا  2010

در  یدگاهد ینرو به رشد استفاده از ا یتاهم ةدهند نشانعملکرد شرکت منتشر شده است که 

و  یمحور ینیکارآفرنقش  گرفتننظردر با .(Kozlenkova et al., 2014) است یابیبازار

 ییایو با درنظرگرفتن نقش پو شود یممنابع پوشش داده  کردیرو ،صادرات در یبازارمحور

 دگاهیدمطالعه  نیا ،تیدرنهاکه  شود یمپوشش داده  ییاقتضا کردیرو ،یبازار صادرات

 صادرات رشد روبهروند  یستن مشخص ،نیهمچن .دارد یعملکرد صادرات یابیارز در یتر جامع

 یها شرکت یشترب رسد یمکه به نظر  -یتو خالق یصادرات یبازارمحور ییندر سطوح پا

 Godwin)ادامه داشته باشد  -دارند یاتیخصوص ینچنتوسعه حالدر یدر کشورهاه صادرکنند

et al., 2013) .های یبررس از یاریکه در بس است دلیل این بهحاضر  تحقیق اهمیت 

با  یقتحق ین. ااست نشده اشاره هپیشرفت یفناور یععوامل در صنا ینا یتبه اهم گرفته صورت
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موجود و  یاتادب یبا استفاده از بررس پیمایشی -یفیروش توص یقو از طر یکاربرد هدف

 ییشناسا دنبال به یس،پرد یفناور پارک صادرکنندة محورفناور یها شرکت یرانمصاحبه با مد

 روشدر  .است یریتفس یساختار یساز مدلروش  یقعوامل مربوطه از طر ینمدل روابط ب

 سطوح و شود میاستخراج  خبرگان نظرهایبا استفاده از  یینها ةشد یبند سطحمدل  ،یادشده

 صادرات توسعة منظور به محورفناور یها شرکت گذاری یهسرما های یتاولو و عوامل اهمیت

توجه به  با :دهد پاسخ پرسش یننظر دارد به ا در حاضر یقتحق ،اساس براین .شود یمص مشخ

در  یچه عوامل ،یصادرات بازار ییایپونقش  و در صادرات یو بازارمحور کارآفرینی یکردرو

 دارند؟ یرتأث محورفناور یصادرات کاالها های یتموفق

 

 تحقیق پیشینة ومبانی نظری  بر مروری
 صادراتی بازارمحوری( الف

 یخود به عملکرد صادرات یابیشرکت در ادغام مفهوم بازار یها تالش یصادرات یبازارمحور

در  یطیمح عوامل گریرقبا و د ان،یمداوم و منظم شرکت در نظارت بر مشتر تیفعال به و است

 یازهایمطابق با ن یمحصوالت ارائةتوسعه و  منظور بهکه  دارد اشاره یالملل نیببازار  طیمح

در  یبازارمحور رشد .(Cadogan et al., 2002د )ریگ یمانجام  یدر بازار صادرات کنندگان مصرف

 نیاز دیجد یکردیرو جادیا به ابییبازار فلسفة نظریةقرار دارد.  «یابیبازار فلسفة» یتیریمد فلسفة

 آن مورددر Narver & Slater (1990)و  Kohli & Jaworski, (1990) مانند محققانی که داشت

 بازارمحوری. نستنددا ابییبازار ةفلسف اجرای برای ها شرکت ابزار را بازارمحوری و ندردک قیتحق

و ورود آن  ندشو یمشرکت  شدنالمللی ینب فرایند یلموجب تسه یریتیمد های یتقابلو  یصادرات

 یتبازارمحور موقع یها شرکت (.Monferer et al., 2012) کنند یم یعتسر یخارج یرا به بازارها

 (.Kwon, 2010بخشند ) یمبر اقدامات رقبا بهبود  یدست یشپخود را با  یبازار صادرات راهبردی

اطالعات  یناشاره دارد. ا یخارج یدرمورد بازارها یحو صر ینیبازار به کسب اطالعات ع دانش

 یانگرب ها یافته (.Mejri & Umemoto, 2010شود ) یم ...و مقررات و قوانین رقبا، بازار، اندازةشامل 

 یکعامل  یناست و ا یدیو دانش تول یآگاه دربارة خارجی بازار دانشو  یآگاه یتاهم

 Artopoulos) است یافته توسعه یبه کشورها یداربه صادرات پا یابیدست یبرا یدیکل یتمحدود
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et al., 2013.) شدنالمللی ینب یبرا یرگذارتأث یاجزا ازمنابع  به دسترسی و صادراتی یبازارمحور 

 بازارمحوری رب ددیمتع مطالعات (.Wood et al., 2015هستند ) یدر بازار خارج یتو فعال

کوچک و متوسط  یها شرکت اتیصادر موفقیت در را آن نقش و اند دهکر تمرکز صادراتی

 ةفلسف یاجرا از است عبارت بازارمحوری (.Harcharanjit & Rosli, 2013) اند کرده تأیید

 بازار عاتاطال به ییپاسخگو و بازار اطالعات عیتوز بازار، اطالعات جادیا قیطر از یابیبازار

(Kohli & Jaworski, 1990) .شامل را آن بازارمحوری از خود فیتعر در( 1990) اسالتر و نارور 

 ساختار. اند دانسته داخلی عملکرد هماهنگی .3 و محوریرقیب .2 ،محوریمشتری .1

 سطحبازارمحور ) یها ارزش( و یرفتار سطحبازارمحور ) یشامل دو بعد رفتارها یبازارمحور

 جادیا محوریدر بازار یاصل ردیکدو رو ،یجهدرنت (.Crittenden et al,2011شود ) یم( یفرهنگ

 نارورفرهنگ  بریمبتن ردیکرو و (1990) جاورسکی و کوهلیرفتار  بریمبتن ردیکروشده است: 

 محسوب یبازارمحور مفهوم حوزةدر  یلاص ردهاییکرو قیتحق نیدر ا که( 1990) اسالتر و

 .دنشو یم

 
 صادراتی محوری کارآفرینی( ب

 دیگر از بودنمتمایز توانایی که است بازار محرک رفتار یک صادراتی محوری کارآفرینی

 های ریسک پذیرفتن طریق از و کند می فراهم صادرکنندگان برای را صادراتی رقبای

 دانش و فناوری طریق از جدید و خالقانه محصوالت ةفعاالن تولید برای شده سبهمحا

 یعنی صادرکننده کارآفرینی گرایش(. Lumpkin & Dess, 1996) شود می ایجاد فرد بهمنحصر

 صورت به تا کنند می استفاده گیری تصمیم های سبک و ها روش ،ها شیوه چه از مدیران کهاین

 ینیکارآفر دانش .(Balabanis & Katsikea, 2003) کنند رقابت خارجی بازارهای در کارآفرین

 که موجب است مربوط ها آناز  یبردار بهره یو چگونگ ها فرصتشرکت از وجود  یآگاه به

 (.Mejri & Umemoto, 2010) شود یم دیگران از قبل العاده فوق مزیت اولین به شرکت دستیابی

. کند یم ییدتأصادرات  یتو موفق و توسعه یقتحق های یتفعال بین را یقو ای رابطهوجود  نتایج

 یشموجب افزا فرایند یمحصول و نوآور ینوآورانه مانند نوآور های یتفعال همچنین،

 ,Esteve-prez & Rudriguezد )شو یممتوسط  کوچک و یها شرکت یصادرات های یتموفق
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 آن از توانند یم یسخت بهشرکت  یکه رقبا کند یم یجادرا در شرکت ا هایی ییدارا و (2013

 یلرا تسه محورفناور یها شرکت شدن المللی ینب فرایند یجادشده،ا های ینوآورو  کنند یدتقل

بر عملکرد بازار  چشمگیریاثر مثبت  صادراتی ینیکارآفر قابلیت(. Fryges, 2009) کند یم

و عملکرد  شرکت ةنوآوران های یتفعال ینب یقو یاربس ای رابطه و شرکت دارد یخارج

 ،ینوآور ملشا نانهیارآفرک شیگرا های شاخص .(Freeman et al., 2012دارد )وجود  یصادرات

. است یافته توسعه Covin & Slevin (1991) مقیاس طریق از پیشتازی و پذیری ریسک

Lumpkin & Dess (1996) شیگرا دادند ارائه کارآفرینی گرایش برای جایگزین مدل یک 

 بازار فعالیت ،پذیری یسکر ،یمستقل، نوآور یرا در پنج بعد )رفتار صادرات ینیارآفرک

 که گرفتند درنظر را یو سازمان یطیعوامل مح دو هر و کردند فیتوص( پیشتازی و صادراتی

 .شده است کار گرفته هب یزن اخیردر مطالعات  و استفاده شده است آناز  یقتحق نیدر ا

 

 محوری کارآفرینی و بازارمحوری رابطة
 ،دنده یمارائه  یسازمان یادگیری منظور به را یفرهنگ ای یهپا ینی،کارآفر و بازارمحوری

دست  یاز عملکرد و ارزش برتر مشتر یباالتر یزانم به سازمان دنشو می وجبم کهیا گونه به

 برای کلیدی عوامل از ینیو کارآفر یبازارمحور همچنین،. (Nasotion et al., 2011) یابد

 ,.Sciascia et al) شوند می گرفته نظردر دجدی رقابتی انداز چشم در شرکت عمر طول تضمین

است و  یارزش در بازارمحور یجادا یاساس های یتقابلاز  یکی ینوآور .(2006

وجود داشته  یقو بازارمحوری که دارد اثر محصول آورینو بر هنگامی محوری کارآفرینی

 یاریبس در عملکرد بر محوری کارآفرینیو  یبازارمحور مؤثر نقش(. Boso et al., 2012باشد )

 (.Merlo & Auh, 2009است ) شده ییدتأمطالعات  از

 
 صادراتی بازار پویایی( ج

 تغییرات شامل که دارد اشاره جهانی بازار محیط در تغییرات سرعت  به صادراتی ازارب پویایی واژة

 وکار کسب محیط نوسانات همچنین و شود می ها آن ترجیحات و جهانی مشتریان ترکیبات در

 فرایند در تغییرات و ها آن ةشد عرضه تولیدات و خدمات و رقبا های راهبرد در تغییر مثل جهانی
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 یها شرکتدر  یو خارج یداخل محیط .(Jaworski & Kohli, 1993) گیرد دربرمی را تولید

 یموارد کوچک هستند، در بازارها یاریدر بس ها شرکت ینا یراز ،است پیچیده پیشرفته، یفناور

 Sperry) کنند یمرا استفاده  ینوظهور های یفناورو  ندکن یم یتدرحال رشد و درحال تحول فعال

& Jetter, 2009.) یدبا یابیبازار های یوهش یشرفته،پ یفناوربازار  محیط پیچیدة یتبه ماه با توجه 

در  یسادگ به یابیبازار مفهوم (.Mohr & Shoshtari, 2003شود )داده  یقبا آن تطب مناسب طور به

منابع  ها شرکت شود یم موجب یسکر باالی درجة. یستن اجرا قابل یشرفتهپ یفناور یعصنا

 ،نتایج براساس. کنند یریتمربوطه را مد یسکتا ر کنندصرف  یفناور توسعةرا در  یشتریب

 است یشرفتهپ یفناور یعصنا یابیبازار یها روش ینتر مهم از (NPD) 1جدید التمحصو ةتوسع

(Haverila, 2013.) و جاورسکی و( 1990) جاورسکی و کوهلی کردیرو براساس ،قیتحق نیا در 

 یدگیچیپ ریمتغ سه از یبیترک صورت به صادراتی هدف بازار طیمح پویایی ،(1993) کوهلی

 شدت و دولتی مقررات و قوانین ،(ها آن حاتیترج و انیمشتر بکیتر در رییتغ درجة) بازار

 .است شده گرفته درنظر( یصادرات بازار کی در رقابت و رقبا رییتغ ةدرج) رقابتی

 

 قیتحق ةنیشیپ
 یصادرات یبر بازارمحور یمثبت ریتأث یابیبازار یها تیقابلداد  نشان (2013) یلیکدیآس هیگا

 وجود دارد. یو عملکرد صادرات یصادرات یبازارمحور نیب یقو یا رابطه نیدارند و همچن

و  یصادرات یبازارمحور ،ینوآور نیب یروابط مثبت دادند نشان( 2013کاران )همو  نیگودو

عملکرد صادرات  ةکنندینیب شیپعامل مثبت  کی یوجود دارد و نوآور یعملکرد صادرات

 یمحور ینیکارآفر ،بازار بریمبتنمنبع خاص  دو ددادن نشان( 2012همکاران )و  بوسو .است

محصوالت  یها ینوآور یمحرک عملکرد برا عنوان به یصادرات یمحوربازار و یصادرات

رفتار  که یهنگام ،محور ینیکارآفرو رفتار  کند یمعمل  ها آن یصادرات یشرکت در بازارها

 نشان( 2012) وآلفرد .داردمحصول  ینوآور رب یشتریب ریتأث احتماالً ،باشد تر یقو بازارمحور

 شدت بر دار معنی و مثبت طور به نوآورانه های فعالیت و محصول های نوآوری است داده

                                                           
1. New product development 
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 بر را بازارمحوری تأثیر ای مطالعه در (2013) همکاران و راجدیپ .گذارد می تأثیر صادرات

 دستبه دار نیمع و مثبت نتایج و کرده بررسی پیشرفته یفناور دارای های شرکت عملکرد

 نیتر مهم یمنابع انسان تیریو مد ینیکارآفر اند داده( نشان 1391پور )و  یکاظم .است آورده

 زین کپارچهی ییبازارگرا ن،ی. همچنهستند یو ارزش مشتر یمعنادار بر نوآور یها محرک

 شود. یمنظر گرفته در ها آن ةکنندینیب شیپ

 
 موضوع زمینة در پیشین تحقیقات های یافته .1 دولج

(Menguc & Auh, 2006) مثل داخلی مکمل منابع همراه که هنگامی شرکت عملکرد بر بازارمحوری اثر 
 .دشو می تقویت باشد، نوآوری

(Sciascia et al., 2006) کوچک و  یها شرکتدر  محوری کارآفرینی یاصل ةکنند یینتععامل  بازارمحوری
 .متوسط است

(Chung, 2012) 
(Marisalvo, 2010) 

 یهوشمند یکرد)از عوامل رو آن انتشار و صادراتی بازار اطالعات ایجاد
د بهبود عملکر بر یمؤثر یارنقش بس یفناوررقبا و  یان،( درمورد مشتریبازارمحور

 .نددار ها شرکت یصادرات
(Godwin et al., 2013) بر  نوآوری یقاز طر ینیو کارآفر اطالعات انتشار و ایجاد یقاز طر بازارمحوری

 .دارد تأثیرکوچک و متوسط  یها شرکت یعملکرد صادرات
(189 :1931 ،پور حسن)  یشرفته،پ یفناور یعصنا یاصل یها نهادهو  ها یوروداز  یکی عنوان به نوآوری 

با  یادیو ارتباط ز دشو یممذکور  یعصنا یمند رقابت توسعةو  یداریموجب پا
 .دارد یانسان یروین های یتوانمند ینو توسعه و همچن یقتحق

(Leonidou et al., 2002) است مثبت صادرات ردکعمل بر یبایبازار راهبرد عناصر یلک ریتأث. 

 طریق از محوری کارآفرینی و اطالعات انتشار و اطالعات ایجاد عوامل طریق از بازارمحوری حاضر یقتحق های یافته
 .دارند محورفناور کاالهای صادرات های موفقیت بر را تأثیر بیشترین نوآوری عامل

 

 تحقیق  روش
 ؛است پیمایشی ـ توصیفی نوع از اطالعات گردآوری نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 بازارمحوری و کارآفرینی های سازه به مربوط عوامل و ابعاد موضوع، ادبیات بررسی با بنابراین،

 گرفته نظردر پردیس یفناور پارک آماری ةجامع پژوهش، این در. است شده شناسایی صادراتی

 توجه با. است پردیس یفناور پارک صادرکنندة محورفناور های شرکت هدف، جامعة و است شده

 جامعه و نمونه و است شده گرفته نظردر جامعه کل ،دارد قرار شرکت پانزده جامعه این در اینکه به

 ،یپزشک زاتیتجه یها حوزه در ها شرکت مدیران از نفر ده با مصاحبه طریق از سپس .ندبرابر
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 ،و گازمخازن نفت  یمخابرات، مهندس ،کیکروالکترونیمو  کیالکترون شرفته،یو مواد پ یمیش

 یابیارز ادشدهیعوامل  ،یوتریکامپ یافزارها نرماطالعات و ارتباطات و  یفناور شرفته،یپ یداروها

 ،قیتحق نیا در. است هشد دییتأ محورفناور یکاالها یصادرات یها تیموفقدر  ها آننقش  و شده

)همتا( استفاده شده  یاز روش مواز ،یریتفس یساختار یساز مدل ةپرسشنام ییایآزمون پا یبرا

 هر یجاستفاده از مطابقت نتا با درادامه، .است شده گرفته کاربه متلید کیتکن ،منظورنیابه و است

از  یفیبخش ک ییسنجش روا یبرا ،پژوهش نیا در .شود میارائه  یقتحق های یشنهادپدو روش، 

 ییاز روش روا یریگ بهرهبا  وشده  استفاده خبرگان نظر و مشابه یها هینظر از ق،یتحق ةنیشیپ

 سپس .اند کرده دییتأنفر از خبرگان آن را  چهار و است شده یبررسپرسشنامه  ییروا ،ییمحتوا

 و 1(ISM) یریتفس یساختار یساز مدل روش دو درمدل  یینروابط و تع ییشناسا منظور به

 -هستند نرم سازی مدل رویکردهای از که -2(DEMATEL) ارزیابی و آزمایش گیری تصمیم

 ویژه به ،ها سیستم طراحی های روش از یکی تفسیری ساختاری سازی مدل .است شده سازی پیاده

 و رایانه ریاضیات، از گیری بهره با که است رویکردی و است اجتماعی و اقتصادی های سیستم

 از درنتیجه، (.1392 آذر،) پردازد می پیچیده و بزرگ های سیستم طراحی به متخصصان، مشارکت

صادرات  یها تیموفقبر  مؤثرمدل عوامل  یابعاد و طراح نیروابط ب جادیبر ا دیتأک با ادشدهی روش

 روش که هایی پژوهش در .شود یماز خبرگان استفاده  ینظرخواه بریمبتن محور،فناور یکاالها

 تا پنج از است شده پیشنهاد ،است رفته کار به آن نتایج تحلیل برای تفسیری ساختاری سازی مدل

 Soti et؛1393 سرشت،رحمان ؛1391 محمدی،) شود استفاده نظرخواهی برای خبرگان از نفر پانزده

al., 2010 .) استفاده شده و با  یکم قیاز روش تحق اطالعات تحلیل و تجزیه برای اساس، براین

ته گرف کاربه یمتلو روش د یریتفس یساختار یساز مدلروش  ،نرم های یستمس روشاز  تفادهاس

 .شودارائه  ها آن یناز عوامل و روابط ب شده یبند سطحمدل جامع و  یکشده است تا 
 

 ها یافته
 پارک صادرکنندة محورفناور یها شرکت رانیمدنفر از  ده با گرفته انجام های مصاحبه طبق

                                                           
1. Interpretive Structural Modeling 
2. Decision Making Trial And Evaluation 
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 نقش ،هستند محورفناور حوزة شتازانیپ وو از فعاالن  یاز نخبگان دانشگاه که سیپرد یفناور

 .است شده تأیید ها شرکت صادراتی عملکرد بهبود در 2 جدول در شده بیان عوامل
 

 صادراتی بازارمحوری و کارآفرینی های سازه عوامل و ابعاد .1 جدول
 یصادرات یمحوربازار

 رفتاری رویکرد هوشمندی رویکرد
اطالعات بازار  جادیا

 (IG) یصادرات

اطالعات  انتشار
(ID) 

 پاسخگویی
 (IR) اطالعات

 محوری مشتری
(CU) 

 محوری رقیب
(CO) 

عملکرد  یهماهنگ
 (IC) یداخل

Kohli & Jaworski,1990) Cadogan et al., 2002; Boso et al., 2012; Narver & Slater, 1990;) 
 (ها مصاحبهدر  یرانمد دییتأ)

 یصادرات یمحور ینیکارآفر
محصول  ینوآور

 (IN) یصادرات
 یریپذ سکیر

 (RI) یصادرات
بازار  تیفعال

 (AG) یصادرات
 یصادرات یشتازیپ

(PR) 
مستقل  یصادرات یرفتارها

(AU) 
 (Lumpkin & Dess, 1996; Boso et al., 2012)  

 (ها مصاحبهدر  یرانمد ییدتأ)
 یبازار صادرات ییایپو

 (CI) یرقابت شدت (GR) یدولتو مقررات  نیقوان (MC)بازار  یدگیچیپ
(Jaworski & Kohli, 1993 (Kohli & Jaworski, 1990; Boso et al., 2012; 

 (ها مصاحبهدر  یرانمد ییدتأ)
 محورفناور یصادرات کاالها یها تیموفق

 (OG) ینیع اهداف (SG) یراهبرد اهداف
(Leonidou, Katskeas & Samiee, 2002; Cavusgil & Zou, 1994) 

(ها مصاحبهدر  یرانمد ییدتأ)   

 

 یبازارمحور و ینیکارآفر یها سازه ابعاد یریتفس یساختار یساز مدل
 بین پرسشنامه ده ابتدا تهساختاریاف خودتعاملی ماتریس ایجاد برایپژوهش  یبخش کم در

 .شد توزیع پردیس یفناور پارک محورفناور های شرکت مدیران

 اتیادب در جووجست قیاز طر رهایمتغ مطالعه نیا در ؛مربوط به مسئله یرهایمتغ ییشناسا :اول گام

 آمد. دستبه 2جدول طبق  شده،ییشناساعوامل  دییتأ منظور بهمصاحبه  دادن انجام نیهمچنو 

 روابط ریز یاستفاده از نمادها با رانیمد ؛یساختار یخودتعامل سیماتر لیتشک: دوم گام

: V .است داشته حضور حاتیتوض ارائة یبرامرحله  نیو محقق در ا اند هردک نییتع را رهایمتغ
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و  I ری: متغX ؛کند یم کمک I ریبر تحقق متغ  j ری: متغA ؛کند یمک مک j ریتحقق متغ بر  Iریمتغ

j ؛کنند یهر دو به تحقق هم کمک م Oری: متغ I و j ارتباط ندارند. گریکدی با 

 و صفر به A و O، X، V ینمادها لیتبد قیطر از ؛هیاول یدسترس سیماتر جادیا: سوم گام

 سیماتر کیبه  یساختار یخودتعامل سیهر ماتر ،موجود نیطبق قوان ریمتغ هر یبرا کی

 .شود یخوانده م هیاول یدسترس سیکه به اصطالح ماتر شد لیتبد ییدودو

 رساندن توان به عملیات از حاضر، تحقیق در ؛یینها یدسترس سیماتر جادیا: چهارم گام

 صفحات در محدودیت دلیل به. شد استفاده ماتریس سازگارکردن برای بولن قاعدة طبق

 .است شده ارائه اصلی های ولجد از بخشی پژوهش،

 
 صادراتی بازارمحوری و کارآفرینی های سازه ابعاد نهایی دسترسی ماتریس .9 جدول

 قدرت
 یریاثرپذ

 انتشار
 اطالعات

 ....... یرقابت شدت ینوآور
 یهماهنگ

 یداخل ملکردع
  یمحوریمشتر یمحوربیرق

 محوری مشتری 1 1 1 ..... 1 1 1 11

 محوری رقیب 1 1 1 ....... 1 1 1 11

........ 

........ 

........ 

........ 

....... 

........ 

........ 

........ 

.........
 

 نوآوری 1 1 1 ....... 1 1 1 1

1 1 1 1 .......  1 1 1 
 تشاران

 اطالعات

 
11 11 1 .......  7 11 11 

 قدرت
 یاثرگذار

 

 نقاط عامل، یک خروجی و مشترک های مجموعه چههر ؛سطح یبند بخش: پنجم گام

 عوامل از بخشی رتبة. گیرد می قرار باالتری سطح در رمتغی آن د،باش داشته بیشتری اشتراک

 .است آمده 9 جدول در دستورالعمل این از استفاده با یقتحق این در بررسی مورد
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 صادراتی بازارمحوری و کارآفرینی های سازه ابعاد بندی سطح .1جدول 
 سطح مشترک مجموعة یخروج مجموعة یورود مجموعة ها سازه ابعاد

 ,11 ,11 ,3 ,8 ,7 ,1 ,5 ,1 ,9 ,1 ,1 محوری مشتری

11, 19, 11 

1, 1, 1, 7, 8, 3, 11, 

11, 15, 11 

11 ،11 ،3 ،8 ،7 ،1 ،1 ،1  
1, 1, 1, 7, 8, 3, 11, 11 

9 

 ,11 ,11 ,3 ,8 ,7 ,1 ,5 ,1 ,9 ,1 ,1 محوری رقیب

11, 19, 11 

1, 1, 9, 1, 7, 8, 3, 

11, 11, 15, 11 

1, 1, 9, 1, 7, 8, 3, 11, 

11 

1 

.......
 ....... 

....... 

....... 

 

 نوآوری
 محصول

1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11, 

11, 19, 11, 15, 11 

15, 11 15, 11 1 

 انتشار
 اطالعات

1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11, 

11, 19, 11, 15, 11 
15, 11 15, 11 1 

 

 دارنمو این. کرد ترسیم را مدل توان می عوامل سطح تعیین از پس ؛مدل میترس: ششم گام

 تأثیرات دارند، قرار نمودار پایین سطوح در هک ابعادی .شود می خوانده باال به پایین سمت از

 یک در بعد چند یا دو زمانهم گرفتنقرار این، بر افزون .دارند خود باالتر ابعاد بر توجهی شایان

 ارتباطات سایر که درحالی ،ستها آن بین فهدوطر و تعاملی ارتباطات وجود دهندة نشان سطح

 .است طرفه یک فقط شود می خوانده البا به پایین از که

 

 
 بازارمحوری و کارآفرینی های سازه ابعاد ISM مدل( 1) نمودار

 

 و قوانین بازار، پیچیدگی ابعاد تفسیری، ساختاری سازی مدل در ،1 نمودار به توجه با

 یمحوریمشتر

 راهبردی اهداف

 صادراتی پذیریریسک یصادرات بازار تیفعال

اطالعات ییپاسخگو  

 مستقل یصادرات رفتار

صادراتی پیشتازی یداخل عملکرد یهماهنگ   

صادراتی محصول نوآوری  مربوطه رندگانگیتصمیم یاطالعات برا انتشار 

یرقابت شدت یدولت مقررات و نیقوان بازار یدگیچیپ اطالعات دایجا  

 ینیع اهداف

 یمحوربیرق
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 در اطالعات ایجاد بعد همچنین و صادراتی بازار پویایی ابعاد از رقابتی شدت و دولتی مقررات

 رتأثی و نفوذ قدرت ةدهند نشان که اند گرفته قرار مدل پایین از اول سطح در بازارمحوری ةساز

 انتشارو  یمحور ینیکارآفر ةدر ساز نوآوری ابعاد همچنین،. است ابعاد دیگر بر عوامل این

 سازة از وجود دو عامل اند که گرفتهدر سطح دوم قرار  یبازارمحور سازةدر  اطالعات

دارد  یشتریقدرت نفوذ ب یبازارمحور ةساز کند یم انیب در سطح اول و دوم مدل بازارمحوری

 سازة قیعوامل قرار دارد و از طر ریاز نظر قدرت نفوذ بر سا یشتریب تیو در اولو

 .گذارد یماثر  یصادرات یها تیموفقبر  یو بعد نوآور یمحور ینیکارآفر

 

 ها سازه ابعاد نیب( یمعلول و یعل) متلید لیتحل و هیتجز
آن  در ها سازهابعاد  که استشده  یطراح یو معلول یعل سیماتر کیمرحله در قالب  نیا پرسشنامة

 .شود یم ؤالس رانیمد( از 9 تا 0) فیط کی طبق ها آن انیوجود رابطه م مورددر و استقرار گرفته 

 از نفر ده بین یحضور صورت به پرسشنامه توزیع از پس :مستقیم ارتباط ماتریس تشکیل. 1

 نظرهای ةساد میانگین پردیس، یفناور پارک در محورفناور کاالهای صادرکنندة های شرکت مدیران

 .است شده تشکیل M ماتریس و شده محاسبه عوامل، از زوج هر زمینة در ها آن

  .N = K*M میارتباط مستق سیماتر کردننرمال. 2

T  :س ارتباط کاملیماتر ةمحاسب. 3 N ( N)   11 

 
 ها سازهارتباط کامل ابعاد  ماتریس .5جدول 
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 یمحوریمشتر 18/1 13/1 11/1 11/1 ........ 19/1 11/1 15/1 18/1

 یمحوربیرق 0/14 0/14 11/1 11/1 ........ 11/1 11/1 17/1 11/1

.....
 ......
 ......
 .....
 ......
 ......
 

.....
. ......

 ......
 

 

 یراهبرد اهداف 13/1 11/1 11/1 11/1 ........ 11/1 11/1 11/1 11/1

 ینیع اهداف 11/1 13/1 11/1 11/1 ....... 11/1 11/1 11/1 11
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 یجاد نمودار علیا. 9

قدرت  (R - J)  یبردار عمود. ستم استیعامل در س هر تعامل نزایم (R + J) یبردار افق

محسوب  یر علیک متغیر یباشد، متغ اگر مثبت که دده یهر عامل را نشان م یرگذاریتأث

 R) مختصات به یا نقطه با عامل هر تیموقع. شود یباشد، معلول محسوب م یشود و اگر منف یم

+ J, R - J )شود یم نیعم دستگاه در. 

 

 
 

 یصادرات بازار ییایپو و یو بازارمحور ینیکارآفر یها سازهابعاد  یکیگراف نمودار .1 نمودار

 

اطالعات  جادیابعد سه  قیاز طر یبازارمحور ةساز متل،ید لیدر تحل 2نمودار به  با توجه

(IG)، اطالعات  انتشار(ID)  یداخلعملکرد  یهماهنگو (IC) اول تا  یها گاهیجادر  بیترتبه

 ینوآوربعد  قیاز طر یمحور ینیکارآفر ةساز .دنابعاد قرار دار هیبر بق یرگذاریتأثسوم از نظر 

(IN)  یصادرات یشتازیپو (PR) گریبر ابعاد د یبازارمحور سازةاز  یتر نییپادر سطح  بیترتبه 

و  نیقوانو بعد  یمحور ینیکارآفر سازةدر  (IN) ینوآوربعد  ،نیهمچن. است رگذاریتأث

 سازةدر  (CU) یمحوریمشترو بعد  یبازار صادرات ییایپو سازةدر  (GR) یدولتمقررات 

 نکهی. با توجه به انددار یتعامل درجةاز نظر  را تیاهم نیشتریبابعاد  ریبه سا نسبت یبازارمحور

 اریبس یبازارمحور یهوشمند کردیو انتشار اطالعات( از رو جادیاابعاد ) یرگذاریتأثسطح 

 کردیرو قیاز طر یبازارمحور ةساز ،است گرید یها سازهابعاد  یرگذاریتأثاز سطح  شتریب
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 سازة ،ینوآوربعد  قیو از طر ددار یدر بهبود عملکرد صادرات یمؤثرترنقش  یشمندهو

 .شود یم محورفناور یها شرکت یبهبود عملکرد صادرات موجب یمحورینیکارآفر

 .است 099/0 ارتباط کامل سیاز ماتر آمده دست به آستانة زانیم: روابط ةآستان ةمحاسب .5

 

 یریگ جهینتو  بحث
 و تفسیری ساختاری سازی مدل روش دو در شناسایی از پس مربوطه عوامل ،پژوهش این در

 ةشدبندی سطح مدل همچنین و عوامل معلولی و علی روابط که ندشد سازی پیاده دیمتل روش

 های شرکت گذاری سرمایه های اولویت ،درنهایت و دش استخراج ها آن تفسیری ساختاری

 ،زمینه این در. مدآ دستبه یادشده رویکردهای به توجه با صادرات توسعة منظور به محورفناور

 ةساز از نوآوری عامل و بازارمحوری ةساز از اطالعات شارانت و اطالعات ایجاد عوامل ترتیب به

 باید ،درنتیجه. دارند صادراتی عملکرد بهبود در را نقش ترین مهم محوری،کارآفرینی

 که صنایع سایر برخالف ،همچنین. گیرد صورت یادشده موارد اجرای برای مناسب تمهیدات

 این پیشرفته یفناور صنایع در ،ندهست آن عوامل ترین مهم از محوریمشتری و محوریرقیب

 :کنند می تأیید را تحقیق نتایج نیز زیر های پژوهش .نگرفتند قرار تأثیرگذار سطوح در عوامل

 مکمل منابع همراه به که  شود می تقویت هنگامی شرکت عملکرد بر بازارمحوری اثر

 یاصل ةکنند یینتع عامل بازارمحوری(. Menguc & Auh, 2006) باشد نوآوری مثل داخلی

 یجادا .(Sciascia et al., 2006است )کوچک و متوسط  یها شرکتدر  محوری کارآفرینی

 در یمؤثر یارنقش بس یفناوررقبا و  یان،و انتشار آن درمورد مشتر یتاطالعات بازار صادرا

 انتشار و ایجاد یقاز طر یبازارمحور .(Chung, 2012) دارد ها شرکت یبهبود عملکرد صادرات

کوچک و متوسط  یها شرکت یبر عملکرد صادرات ،نوآوری یقطراز  ینیو کارآفر اطالعات

 .(Godwin et al., 2013) گذارد می تأثیر

 

 یکاربرد های یشنهادپ
 آن ابعاد ترین مهم به توجه با و صادراتی عملکرد بهبود در بازارمحوری مهم نقش به توجه با -

 تبیین سازمانی هوشمندی رویکرد مهم نقش ،(اطالعات انتشار و اطالعات جادای شامل)
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 سازمان دنکرهوشمند فرایند) سخت بعد از باید فناور های شرکت ،زمینه این در که شود می

 .کنند هوشمند را شرکت (انسانی منابع هوشمندی هایفرایند) نرم( و بعد یساختار ةجنب از

به  ها سازمان یتو موفق است سازمان سرمایة ینتر مهم دانش ،یانبن دانش یها سازمان در -

 یبستگ یدانش های یهو سرماو انتقال دانش  یریگ بهرهکسب و  یجاد،در ا ها آن ییتوانا

 صورت بهخود را  یذهن های ییتواناو  یمنابع دانش یدبا ها سازمان ،رو ینادارد. از 

 کنند. یریتاثربخش مد

 نوآوری، بعد طریق از صادراتی عملکرد بهبود در محوری نیکارآفری مؤثر نقش به توجه با -

 به تا کنند تقویت را خود توسعة و تحقیق واحد زمینه این در باید فناور های شرکت

 دوش می تبیین هوشمندی مؤثر نقش نیز هزمین این در .شود منجر بیشتری نوآورانة های فعالیت

 .کند می تقویت را نوآورانه های فعالیت ،فناور های شرکت اطالعاتی ابعاد تقویت با که

وابسته همچنین و شرکت توسعة و تحقیق واحد با نوآوری تنگاتنگ رابطة به توجه با -

 بیشتری توجه انسانی منابع مدیریت به باید فناور های شرکت متخصص، افراد به آن بودن

 .باشند داشته

 از استفاده با فناور های شرکت ،صادراتی عملکرد در بازار های پویایی تأثیر به توجه با -

 تأثیرات نقش توانند می شرکت دنکرهوشمند و بازارمحوری هوشمندی رویکرد

 .کنند تعدیل شرکت های فعالیت بر را محیطی

 بعد به که دارد ها حوزه ةبقی با اساسی یتفاوت محورفناور ةحوز ،پژوهش براساس -

 زمینة در زیرا ،دارد تری کمرنگ نقش یفناور حوزة در و شود می مربوط محوری رقیب

 یکسان رفتهکار هب فناوری نظر از کاالها و هستند خاص بسیار رقبا فته،پیشر یفناور

 ابعاد به نسبت کمتری اهمیت سطح در که -محوری مشتری زمینة در ،همچنین .نیستند

 کاالهای در نوآوری نقش همچنین و سازمان هوشمندی نقش -دارد قرار اطالعاتی

 بودن نوآورانه به توجه با کاال شود می موجب که دشو می تبیین دوباره پیشرفته یفناور

 .باشد مشتری نیازهای سطح از فراتر آن،
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