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چکیده
توسعة صادرات کاالهای فناورمحور و فرآوردههایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها باالست ،یکی از اهداف مهم
راهبرد بلندمدت توسعة صادرات کشور است .در این پژوهش ،با درنظرگرفتن رویکرد مبتنیبر منابع ،سازههای اصلی
اثرگذار بر موفقیتهای صادراتی از طریق منابع ناملموس (بازارمحوری و کارآفرینی محوری) و همچنین نقش پویایی بازار
هدف صادراتی بررسی میشود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات از نوع توصیفی-
پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش شرکتهای صادرکنندة کاالهای فناورمحور در پارک فناوری پردیس است و با
توجه به تعداد آنها ( 15شرکت) ،کل جامعه نمونة آماری محسوب میشود .درنتیجه ،عوامل مربوط به سازههای
کارآفرینی و بازارمحوری با استفاده از ادبیات موجود شناسایی شد .سپس از طریق مصاحبه با مدیران ،نقش عوامل یادشده
در موفقیتهای صادراتی کاالهای فناورمحور تأیید شد و بهمنظور شناسایی روابط و تعیین مدل ،در دو روش مدلسازی
ساختاری تفسیری و روش دیمتل استفاده شد .درنتیجه ،روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطحبندیشدة
ساختاری تفسیری آنها استخراج شد .درنهایت ،نقش مؤثر رویکرد هوشمندی بازارمحوری از طریق ایجاد و انتشار
اطالعات و همچنین نقش مؤثر نوآوری از سازة کارآفرینیمحوری بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای فناورمحور تأیید
شده است.
واژههای کلیدی :بازارمحوری صادراتی ،فناورمحور ،کارآفرینیمحوری صادراتی ،مدلسازی ساختاری تفسیری.
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مقدمه
اساس تمام فعالیتهای بازارمحوری شرکتها یافتن مشتری ،حفظ و نگهداری مشتریان
سودآور ،طراحی و ارائة ارزشهای مورد پسند برای مشتریان و ارزشآفرینی برای آنان است
( .)Kohli & Jaworski, 1990سازمانها با استفاده از کارآفرینی میتوانند نیازهای پنهان مشتریان
و راههای نوآورانه را بهمنظور رسیدگی به نیازهای موجود شناسایی کنند (

Narver & Slater,

 .)1990تغییرات سریع علم و فناوری ،جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از
مشخصههای بارز آن توسعة کارآفرینی فناورانه است (رمضانپور نرگسی و همکاران.)1399 ،
روابط میان کارآفرینی ،بازارمحوری ،نوآوری و پیامدهای آن بر عملکرد تجاری بهطور
گسترده در مبانی نظری بازاریابی بررسی شده است ( .)Chen et al., 2009ماهیت پویای بازار
صادراتی فرصتهای جدید و قابل بهرهبرداری فراهم میکند .برایناساس ،شرکتهای
کارآفرین که در اقتصادهای درحالتوسعه فعالیت میکنند میتوانند بازده بیشتری را از
ریسکپذیری بهمنظور بهرهبرداری از فرصتهای جدید در خارج کشور به دست آورند
( .)Bianchi,2010با تغییر سیستم اقتصادی کشورهای درحالتوسعه به سمت اقتصاد آزاد،
بازارمحوری شرکتها در این کشورها رو به افزایش است ،زیرا موجب افزایش توان رقابتی
آنها در محیطهای درحال تغییر میشود (اعرابی و سلطانمحمدی .)1388 ،نتایج سنجش
عملکرد رقابتمندی صنایع با فناوری پیشرفته ،عمدهترین چالش پیش روی صنایع مذکور را
در ضعف رقابتمندی نشان داده است .مهمترین عوامل ایجادکنندة رقابتمندی شامل ظرفیت
نوآوری ،سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به بازار داخلی و خارجی و فضای کسبوکار
میشود (حسنپور .)1392 ،منابع محدود شرکتهای فناوری پیشرفته برای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در مقیاس بزرگ کافی نیست ) .)Garvey & Brennan, 2006بسیاری از موانع
ورود به بازارهای جهانی به قابلیتها و منابع شرکتهای کوچک و متوسط مربوط است و این
شرکتها با محدودیتهای منابع مالی ،زمان ،مدیریت و دانش بازار روبهرو هستند

( & Ojala

 .)Tyrvainen, 2007اغلب دانشمندان ،فناوران و مهندسان متخصص چنین شرکتهایی را اداره
و رهبری میکنند ،ولی قابلیتهای کسبوکار و دانش آنها در این زمینه بهخوبی توسعه نیافته
است

(2001

 .)Jones,کمبود منابع دانشی مانعی عمده برای بینالمللیشدن است و نسبت به
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کمبود دیگر منابع ،بیشترین تأثیر را بر بینالمللیشدن شرکتهای کوچک و متوسط دارد (Xie

 .)& Suh, 2014شرکتهای فناورمحور میتوانند از طریق کسب داراییها و منابع خاص (از
طریق کارآفرینیمحوری صادراتی و بازارمحوری صادراتی) ،بر هزینههای باالی ورود
بینالمللی غلبه کنند و این منابع ،مانع خروج آنها از بازارهای بینالمللی میشود (

Fryges,

 .)2009فعالیتهای تولیدی و تحقیقاتی برونمرزی برای بسیاری از این شرکتها بخشی
جدانشدنی از فرایند توسعة بینالمللی است و در این زمینه نقش منابع دانشی در فرایند
بینالمللیشدن شرکتهای فناورمحور تبیین میشود

(2001

 .)Jones,در ارزیابی عملکرد

صادراتی با سه رویکرد تأثیرگذار بر راهبرد و عملکرد مواجهایم :رویکرد منابع ،رویکرد روابط
و رویکرد اقتضایی

(et al., 2005

 .)Luoبراساس تئوری مبتنیبر منابع ،شرکت منابع و

قابلیتهای مختلفی را با سطوح و ماهیت متفاوت و بهصورت ملموس یا ناملموس دارد .این
رویکرد اغلب برای حمایت از چارچوب نظری بهویژه در تحقیقات صادراتی استفاده میشود.
کارآفرینیمحوری صادراتی و بازارمحوری صادراتی منابع ناملموس مبتنیبر بازار هستند که
موجب ایجاد مزیت نسبی و موفقیت صادراتی میشوند ،زیرا این منابع کمیاب ،انعطافپذیر،
باارزش و غیرقابل تقلیدند و ساختار پیچیدة اجتماعی دارند ( .)Boso et al., 2012در سالهای
 2010تا  ،2012بیش از پنجاه مقالة بازاریابی در زمینة نقش مؤثر دیدگاه مبتنیبر منابع بر
عملکرد شرکت منتشر شده است که نشاندهندة اهمیت رو به رشد استفاده از این دیدگاه در
بازاریابی است

(et al., 2014

 .)Kozlenkovaبا درنظرگرفتن نقش کارآفرینیمحوری و

بازارمحوری در صادرات ،رویکرد منابع پوشش داده میشود و با درنظرگرفتن نقش پویایی
بازار صادراتی ،رویکرد اقتضایی پوشش داده میشود که درنهایت ،این مطالعه دیدگاه
جامعتری در ارزیابی عملکرد صادراتی دارد .همچنین ،مشخص نیست روند روبهرشد صادرات
در سطوح پایین بازارمحوری صادراتی و خالقیت -که به نظر میرسد بیشتر شرکتهای
صادرکننده در کشورهای درحالتوسعه چنین خصوصیاتی دارند -ادامه داشته باشد
al., 2013

( Godwin

 .)etاهمیت تحقیق حاضر به این دلیل است که در بسیاری از بررسیهای

صورتگرفته به اهمیت این عوامل در صنایع فناوری پیشرفته اشاره نشده است .این تحقیق با
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هدف کاربردی و از طریق روش توصیفی -پیمایشی با استفاده از بررسی ادبیات موجود و
مصاحبه با مدیران شرکتهای فناورمحور صادرکنندة پارک فناوری پردیس ،بهدنبال شناسایی
مدل روابط بین عوامل مربوطه از طریق روش مدلسازی ساختاری تفسیری است .در روش
یادشده ،مدل سطحبندیشدة نهایی با استفاده از نظرهای خبرگان استخراج میشود و سطوح
اهمیت عوامل و اولویتهای سرمایهگذاری شرکتهای فناورمحور بهمنظور توسعة صادرات
مشخص میشود .برایناساس ،تحقیق حاضر در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد :با توجه به
رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری در صادرات و نقش پویایی بازار صادراتی ،چه عواملی در
موفقیتهای صادرات کاالهای فناورمحور تأثیر دارند؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
الف) بازارمحوری صادراتی

بازارمحوری صادراتی تالشهای شرکت در ادغام مفهوم بازاریابی خود به عملکرد صادراتی
است و به فعالیت مداوم و منظم شرکت در نظارت بر مشتریان ،رقبا و دیگر عوامل محیطی در
محیط بازار بینالمللی اشاره دارد که بهمنظور توسعه و ارائة محصوالتی مطابق با نیازهای
مصرفکنندگان در بازار صادراتی انجام میگیرد ( .)Cadogan et al., 2002رشد بازارمحوری در
فلسفة مدیریتی «فلسفة بازاریابی» قرار دارد .نظریة فلسفة بازاریابی به ایجاد رویکردی جدید نیاز
داشت که محققانی مانند  (1990) Kohli & Jaworski,و  (1990) Narver & Slaterدرمورد آن
تحقیق کردند و بازارمحوری را ابزار شرکتها برای اجرای فلسفة بازاریابی دانستند .بازارمحوری
صادراتی و قابلیتهای مدیریتی موجب تسهیل فرایند بینالمللیشدن شرکت میشوند و ورود آن
را به بازارهای خارجی تسریع میکنند ( .)Monferer et al., 2012شرکتهای بازارمحور موقعیت
راهبردی بازار صادراتی خود را با پیشدستی بر اقدامات رقبا بهبود میبخشند (.)Kwon, 2010
دانش بازار به کسب اطالعات عینی و صریح درمورد بازارهای خارجی اشاره دارد .این اطالعات
شامل اندازة بازار ،رقبا ،قوانین و مقررات و ...میشود ( .)Mejri & Umemoto, 2010یافتهها بیانگر
اهمیت آگاهی و دانش بازار خارجی دربارة آگاهی و دانش تولیدی است و این عامل یک
محدودیت کلیدی برای دستیابی به صادرات پایدار به کشورهای توسعهیافته است ( Artopoulos
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 .)et al., 2013بازارمحوری صادراتی و دسترسی به منابع از اجزای تأثیرگذار برای بینالمللیشدن
و فعالیت در بازار خارجی هستند

(et al., 2015

 .)Woodمطالعات متعددی بر بازارمحوری

صادراتی تمرکز کردهاند و نقش آن را در موفقیت صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط
تأیید کردهاند

(& Rosli, 2013

 .)Harcharanjitبازارمحوری عبارت است از اجرای فلسفة

بازاریابی از طریق ایجاد اطالعات بازار ،توزیع اطالعات بازار و پاسخگویی به اطالعات بازار
( .)Kohli & Jaworski, 1990نارور و اسالتر ( )1990در تعریف خود از بازارمحوری آن را شامل
 .1مشتریمحوری .2 ،رقیبمحوری و  .3هماهنگی عملکرد داخلی دانستهاند .ساختار
بازارمحوری شامل دو بعد رفتارهای بازارمحور (سطح رفتاری) و ارزشهای بازارمحور (سطح
فرهنگی) میشود ( .)Crittenden et al,2011درنتیجه ،دو رویکرد اصلی در بازارمحوری ایجاد
شده است :رویکرد مبتنیبر رفتار کوهلی و جاورسکی ( )1990و رویکرد مبتنیبر فرهنگ نارور
و اسالتر ( )1990که در این تحقیق رویکردهای اصلی در حوزة مفهوم بازارمحوری محسوب
میشوند.
ب) کارآفرینی محوری صادراتی

کارآفرینیمحوری صادراتی یک رفتار محرک بازار است که توانایی متمایزبودن از دیگر
رقبای صادراتی را برای صادرکنندگان فراهم میکند و از طریق پذیرفتن ریسکهای
محاسبهشده برای تولید فعاالنة محصوالت خالقانه و جدید از طریق فناوری و دانش
منحصربهفرد ایجاد میشود ( .)Lumpkin & Dess, 1996گرایش کارآفرینی صادرکننده یعنی
اینکه مدیران از چه شیوهها ،روشها و سبکهای تصمیمگیری استفاده میکنند تا بهصورت
کارآفرین در بازارهای خارجی رقابت کنند ( .)Balabanis & Katsikea, 2003دانش کارآفرینی
به آگاهی شرکت از وجود فرصتها و چگونگی بهرهبرداری از آنها مربوط است که موجب
دستیابی شرکت به اولین مزیت فوقالعاده قبل از دیگران میشود (.)Mejri & Umemoto, 2010
نتایج وجود رابطهای قوی را بین فعالیتهای تحقیق و توسعه و موفقیت صادرات تأیید میکند.
همچنین ،فعالیتهای نوآورانه مانند نوآوری محصول و نوآوری فرایند موجب افزایش
موفقیتهای صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط میشود (

Esteve-prez & Rudriguez,
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 )2013و داراییهایی را در شرکت ایجاد میکند که رقبای شرکت بهسختی میتوانند از آن
تقلید کنند و نوآوریهای ایجادشده ،فرایند بینالمللیشدن شرکتهای فناورمحور را تسهیل
میکند

(2009

 .)Fryges,قابلیت کارآفرینی صادراتی اثر مثبت چشمگیری بر عملکرد بازار

خارجی شرکت دارد و رابطهای بسیار قوی بین فعالیتهای نوآورانة شرکت و عملکرد
صادراتی وجود دارد ( .)Freeman et al., 2012شاخصهای گرایش کارآفرینانه شامل نوآوری،
ریسکپذیری و پیشتازی از طریق مقیاس

(1991) Covin & Slevin

توسعه یافته است.

 (1996) Lumpkin & Dessیک مدل جایگزین برای گرایش کارآفرینی ارائه دادند گرایش
کارآفرینی را در پنج بعد (رفتار صادراتی مستقل ،نوآوری ،ریسکپذیری ،فعالیت بازار
صادراتی و پیشتازی) توصیف کردند و هر دو عوامل محیطی و سازمانی را درنظر گرفتند که
در این تحقیق از آن استفاده شده است و در مطالعات اخیر نیز بهکار گرفته شده است.
رابطة بازارمحوری و کارآفرینیمحوری
بازارمحوری و کارآفرینی ،پایهای فرهنگی را بهمنظور یادگیری سازمانی ارائه میدهند،
بهگونهایکه موجب میشوند سازمان به میزان باالتری از عملکرد و ارزش برتر مشتری دست
یابد

(et al., 2011

 .)Nasotionهمچنین ،بازارمحوری و کارآفرینی از عوامل کلیدی برای

تضمین طول عمر شرکت در چشمانداز رقابتی جدید درنظر گرفته میشوند (

Sciascia et al.,

 .)2006نوآوری یکی از قابلیتهای اساسی ایجاد ارزش در بازارمحوری است و
کارآفرینیمحوری هنگامی بر نوآوری محصول اثر دارد که بازارمحوری قوی وجود داشته
باشد ( .)Boso et al., 2012نقش مؤثر بازارمحوری و کارآفرینیمحوری بر عملکرد در بسیاری
از مطالعات تأیید شده است (.)Merlo & Auh, 2009
ج) پویایی بازار صادراتی

واژة پویایی بازار صادراتی به سرعت تغییرات در محیط بازار جهانی اشاره دارد که شامل تغییرات
در ترکیبات مشتریان جهانی و ترجیحات آنها میشود و همچنین نوسانات محیط کسبوکار
جهانی مثل تغییر در راهبردهای رقبا و خدمات و تولیدات عرضهشدة آنها و تغییرات در فرایند
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 .)Jaworskiمحیط داخلی و خارجی در شرکتهای

فناوری پیشرفته ،پیچیده است ،زیرا این شرکتها در بسیاری موارد کوچک هستند ،در بازارهای
درحال رشد و درحال تحول فعالیت میکنند و فناوریهای نوظهوری را استفاده میکنند ( Sperry

 .)& Jetter, 2009با توجه به ماهیت پیچیدة محیط بازار فناوری پیشرفته ،شیوههای بازاریابی باید
بهطور مناسب با آن تطبیق داده شود ( .)Mohr & Shoshtari, 2003مفهوم بازاریابی بهسادگی در
صنایع فناوری پیشرفته قابلاجرا نیست .درجة باالی ریسک موجب میشود شرکتها منابع
بیشتری را در توسعة فناوری صرف کنند تا ریسک مربوطه را مدیریت کنند .براساس نتایج،
توسعة محصوالت جدید (NPD) 1از مهمترین روشهای بازاریابی صنایع فناوری پیشرفته است
( .)Haverila, 2013در این تحقیق ،براساس رویکرد کوهلی و جاورسکی ( )1990و جاورسکی و
کوهلی ( ،)1993پویایی محیط بازار هدف صادراتی بهصورت ترکیبی از سه متغیر پیچیدگی
بازار (درجة تغییر در ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها) ،قوانین و مقررات دولتی و شدت
رقابتی (درجة تغییر رقبا و رقابت در یک بازار صادراتی) درنظر گرفته شده است.
پیشینة تحقیق
گایه آسیکدیلی ( )2013نشان داد قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبتی بر بازارمحوری صادراتی
دارند و همچنین رابطهای قوی بین بازارمحوری صادراتی و عملکرد صادراتی وجود دارد.
گودوین و همکاران ( )2013نشان دادند روابط مثبتی بین نوآوری ،بازارمحوری صادراتی و
عملکرد صادراتی وجود دارد و نوآوری یک عامل مثبت پیشبینیکنندة عملکرد صادرات
است .بوسو و همکاران ( )2012نشان دادند دو منبع خاص مبتنیبر بازار ،کارآفرینیمحوری
صادراتی و بازارمحوری صادراتی بهعنوان محرک عملکرد برای نوآوریهای محصوالت
شرکت در بازارهای صادراتی آنها عمل میکند و رفتار کارآفرینیمحور ،هنگامیکه رفتار
بازارمحور قویتر باشد ،احتماالً تأثیر بیشتری بر نوآوری محصول دارد .آلفردو ( )2012نشان
داده است نوآوریهای محصول و فعالیتهای نوآورانه بهطور مثبت و معنیدار بر شدت

1. New product development
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صادرات تأثیر میگذارد .راجدیپ و همکاران ( )2013در مطالعهای تأثیر بازارمحوری را بر
عملکرد شرکتهای دارای فناوری پیشرفته بررسی کرده و نتایج مثبت و معنیدار بهدست
آورده است .کاظمی و پور ( )1391نشان دادهاند کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین
محرکهای معنادار بر نوآوری و ارزش مشتری هستند .همچنین ،بازارگرایی یکپارچه نیز
پیشبینیکنندة آنها درنظر گرفته میشود.
جدول  .1یافتههای تحقیقات پیشین در زمینة موضوع
) (Menguc & Auh, 2006اثر بازارمحوری بر عملکرد شرکت هنگامیکه همراه منابع مکمل داخلی مثل
نوآوری باشد ،تقویت میشود.
) (Sciascia et al., 2006بازارمحوری عامل تعیینکنندة اصلی کارآفرینیمحوری در شرکتهای کوچک و
متوسط است.
)(Chung, 2012
ایجاد اطالعات بازار صادراتی و انتشار آن (از عوامل رویکرد هوشمندی
)(Marisalvo, 2010
بازارمحوری) درمورد مشتریان ،رقبا و فناوری نقش بسیار مؤثری بر بهبود عملکرد
صادراتی شرکتها دارند.
) (Godwin et al., 2013بازارمحوری از طریق ایجاد و انتشار اطالعات و کارآفرینی از طریق نوآوری بر
عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر دارد.
(حسنپور )189 :1931 ،نوآوری بهعنوان یکی از ورودیها و نهادههای اصلی صنایع فناوری پیشرفته،
موجب پایداری و توسعة رقابتمندی صنایع مذکور میشود و ارتباط زیادی با
تحقیق و توسعه و همچنین توانمندیهای نیروی انسانی دارد.
) (Leonidou et al., 2002تأثیر کلی عناصر راهبرد بازاریابی بر عملکرد صادرات مثبت است.
یافتههای تحقیق حاضر بازارمحوری از طریق عوامل ایجاد اطالعات و انتشار اطالعات و کارآفرینیمحوری از طریق
عامل نوآوری بیشترین تأثیر را بر موفقیتهای صادرات کاالهای فناورمحور دارند.

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات از نوع توصیفی ـ پیمایشی است؛
بنابراین ،با بررسی ادبیات موضوع ،ابعاد و عوامل مربوط به سازههای کارآفرینی و بازارمحوری
صادراتی شناسایی شده است .در این پژوهش ،جامعة آماری پارک فناوری پردیس درنظر گرفته
شده است و جامعة هدف ،شرکتهای فناورمحور صادرکنندة پارک فناوری پردیس است .با توجه
به اینکه در این جامعه پانزده شرکت قرار دارد ،کل جامعه درنظر گرفته شده است و نمونه و جامعه
برابرند .سپس از طریق مصاحبه با ده نفر از مدیران شرکتها در حوزههای تجهیزات پزشکی،
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شیمی و مواد پیشرفته ،الکترونیک و میکروالکترونیک ،مخابرات ،مهندسی مخازن نفت و گاز،
داروهای پیشرفته ،فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای کامپیوتری ،عوامل یادشده ارزیابی
شده و نقش آنها در موفقیتهای صادراتی کاالهای فناورمحور تأیید شده است .در این تحقیق،
برای آزمون پایایی پرسشنامة مدلسازی ساختاری تفسیری ،از روش موازی (همتا) استفاده شده
است و بهاینمنظور ،تکنیک دیمتل بهکار گرفته شده است .درادامه ،با استفاده از مطابقت نتایج هر
دو روش ،پیشنهادهای تحقیق ارائه میشود .در این پژوهش ،برای سنجش روایی بخش کیفی از
پیشینة تحقیق ،از نظریههای مشابه و نظر خبرگان استفاده شده و با بهرهگیری از روش روایی
محتوایی ،روایی پرسشنامه بررسی شده است و چهار نفر از خبرگان آن را تأیید کردهاند .سپس
بهمنظور شناسایی روابط و تعیین مدل در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( 1)ISMو
تصمیمگیری آزمایش و ارزیابی ( -2)DEMATELکه از رویکردهای مدلسازی نرم هستند-
پیادهسازی شده است .مدلسازی ساختاری تفسیری یکی از روشهای طراحی سیستمها ،بهویژه
سیستمهای اقتصادی و اجتماعی است و رویکردی است که با بهرهگیری از ریاضیات ،رایانه و
مشارکت متخصصان ،به طراحی سیستمهای بزرگ و پیچیده میپردازد (آذر .)1392 ،درنتیجه ،از
روش یادشده با تأکید بر ایجاد روابط بین ابعاد و طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیتهای صادرات
کاالهای فناورمحور ،مبتنیبر نظرخواهی از خبرگان استفاده میشود .در پژوهشهایی که روش
مدلسازی ساختاری تفسیری برای تحلیل نتایج آن بهکار رفته است ،پیشنهاد شده است از پنج تا
پانزده نفر از خبرگان برای نظرخواهی استفاده شود (محمدی1391 ،؛ رحمانسرشت1393 ،؛ Soti et

 .)al., 2010برایناساس ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحقیق کمی استفاده شده و با
استفاده از روش سیستمهای نرم ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل بهکار گرفته
شده است تا یک مدل جامع و سطحبندیشده از عوامل و روابط بین آنها ارائه شود.
یافتهها
طبق مصاحبههای انجامگرفته با ده نفر از مدیران شرکتهای فناورمحور صادرکنندة پارک
1. Interpretive Structural Modeling
2. Decision Making Trial And Evaluation
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فناوری پردیس که از نخبگان دانشگاهی و از فعاالن و پیشتازان حوزة فناورمحور هستند ،نقش
عوامل بیانشده در جدول  2در بهبود عملکرد صادراتی شرکتها تأیید شده است.
جدول  .1ابعاد و عوامل سازههای کارآفرینی و بازارمحوری صادراتی
بازارمحوری صادراتی
رویکرد هوشمندی
ایجاد اطالعات بازار انتشار اطالعات پاسخگویی
)(ID
اطالعات )(IR
صادراتی )(IG

مشتریمحوری
)(CU

رویکرد رفتاری
هماهنگی عملکرد
رقیبمحوری
)(CO
داخلی )(IC

))Narver & Slater, 1990; Boso et al., 2012; Cadogan et al., 2002; Kohli & Jaworski,1990
(تأیید مدیران در مصاحبهها)
کارآفرینی محوری صادراتی
نوآوری محصول
صادراتی )(IN

فعالیت بازار
صادراتی )(AG

ریسکپذیری
صادراتی )(RI

پیشتازی صادراتی
)(PR

رفتارهای صادراتی مستقل
)(AU

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

(تأیید مدیران در مصاحبهها)
پویایی بازار صادراتی
پیچیدگی بازار

)(MC

قوانین و مقررات دولتی

شدت رقابتی

)(GR

)(CI

((Kohli & Jaworski, 1990; Boso et al., 2012; Jaworski & Kohli, 1993

(تأیید مدیران در مصاحبهها)
موفقیتهای صادرات کاالهای فناورمحور
اهداف راهبردی

اهداف عینی

)(SG

)(OG

)(Leonidou, Katskeas & Samiee, 2002; Cavusgil & Zou, 1994

(تأیید مدیران در مصاحبهها)

مدلسازی ساختاری تفسیری ابعاد سازههای کارآفرینی و بازارمحوری
در بخش کمی پژوهش برای ایجاد ماتریس خودتعاملی ساختاریافته ابتدا ده پرسشنامه بین
مدیران شرکتهای فناورمحور پارک فناوری پردیس توزیع شد.
گام اول :شناسایی متغیرهای مربوط به مسئله؛ در این مطالعه متغیرها از طریق جستوجو در ادبیات
و همچنین انجامدادن مصاحبه بهمنظور تأیید عوامل شناساییشده ،طبق جدول  2بهدست آمد.
گام دوم :تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری؛ مدیران با استفاده از نمادهای زیر روابط
متغیرها را تعیین کردهاند و محقق در این مرحله برای ارائة توضیحات حضور داشته است: V.

شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کاالهای فناورمحور با رویکرد...

141

متغیر  Iبر تحقق متغیر  jکمک میکند؛  :Aمتغیر  jبر تحقق متغیر  Iکمک میکند؛  :Xمتغیر  Iو
 jهر دو به تحقق هم کمک میکنند؛  :Oمتغیر  Iو  jبا یکدیگر ارتباط ندارند.
گام سوم :ایجاد ماتریس دسترسی اولیه؛ از طریق تبدیل نمادهای  V ،X ،Oو  Aبه صفر و
یک برای هر متغیر طبق قوانین موجود ،هر ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس
دودویی تبدیل شد که به اصطالح ماتریس دسترسی اولیه خوانده میشود.
گام چهارم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی؛ در تحقیق حاضر ،از عملیات به توان رساندن
طبق قاعدة بولن برای سازگارکردن ماتریس استفاده شد .بهدلیل محدودیت در صفحات
پژوهش ،بخشی از جدولهای اصلی ارائه شده است.
جدول  .9ماتریس دسترسی نهایی ابعاد سازههای کارآفرینی و بازارمحوری صادراتی
قدرت
اثرپذیری

انتشار
اطالعات

هماهنگی
نوآوری شدت رقابتی .......
عملکرد داخلی

رقیبمحوری مشتریمحوری

11
11

1
1

1
1

1
1

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

1
1

1
1

1
1

رقیبمحوری

........

........

........

........

.......

........

........

........

.........

مشتریمحوری

1

1

1

1

.......

1

1

1

نوآوری

1

1

1

1

.......

1

1

1

11

11

1

.......

7

11

11

انتشار
اطالعات
قدرت
اثرگذاری

گام پنجم :بخشبندی سطح؛ هرچه مجموعههای مشترک و خروجی یک عامل ،نقاط
اشتراک بیشتری داشته باشد ،آن متغیر در سطح باالتری قرار میگیرد .رتبة بخشی از عوامل
مورد بررسی در این تحقیق با استفاده از این دستورالعمل در جدول  9آمده است.
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جدول  .1سطحبندی ابعاد سازههای کارآفرینی و بازارمحوری صادراتی
ابعاد سازهها

مجموعة خروجی

.......

.......

.......

مشتریمحوری 1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11,
11, 19, 11
رقیبمحوری 1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11,
11, 19, 11
نوآوری
محصول
انتشار
اطالعات

1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11,
11, 19, 11, 15, 11
1, 1, 9, 1, 5, 1, 7, 8, 3, 11, 11,
11, 19, 11, 15, 11

1, 1, 1, 7, 8, 3, 11,
11, 15, 11
1, 1, 9, 1, 7, 8, 3,
11, 11, 15, 11

9 1 ،1 ،1 ،7 ،8 ،3 ،11 ،11
1, 1, 1, 7, 8, 3, 11, 11
1 1, 1, 9, 1, 7, 8, 3, 11,
11
.......

مجموعة ورودی

مجموعة مشترک

سطح

15, 11

1 15, 11

15, 11

1 15, 11

گام ششم :ترسیم مدل؛ پس از تعیین سطح عوامل میتوان مدل را ترسیم کرد .این نمودار
از سمت پایین به باال خوانده میشود .ابعادی که در سطوح پایین نمودار قرار دارند ،تأثیرات
شایانتوجهی بر ابعاد باالتر خود دارند .افزون بر این ،قرارگرفتن همزمان دو یا چند بعد در یک
سطح نشاندهندة وجود ارتباطات تعاملی و دوطرفه بین آنهاست ،درحالیکه سایر ارتباطات
که از پایین به باال خوانده میشود فقط یکطرفه است.
اهداف عینی

اهداف راهبردی
رقیبمحوری
مشتریمحوری

فعالیت بازار صادراتی

ریسکپذیری صادراتی

رفتار صادراتی مستقل

پاسخگویی اطالعات
هماهنگی عملکرد داخلی

پیشتازی صادراتی

نوآوری محصول صادراتی

انتشار اطالعات برای تصمیمگیرندگان مربوطه

ایجاد اطالعات

پیچیدگی بازار

قوانین و مقررات دولتی

شدت رقابتی

نمودار ( )1مدل  ISMابعاد سازههای کارآفرینی و بازارمحوری

با توجه به نمودار  ،1در مدلسازی ساختاری تفسیری ،ابعاد پیچیدگی بازار ،قوانین و
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مقررات دولتی و شدت رقابتی از ابعاد پویایی بازار صادراتی و همچنین بعد ایجاد اطالعات در
سازة بازارمحوری در سطح اول از پایین مدل قرار گرفتهاند که نشاندهندة قدرت نفوذ و تأثیر
این عوامل بر دیگر ابعاد است .همچنین ،ابعاد نوآوری در سازة کارآفرینیمحوری و انتشار
اطالعات در سازة بازارمحوری در سطح دوم قرار گرفتهاند که وجود دو عامل از سازة
بازارمحوری در سطح اول و دوم مدل بیان میکند سازة بازارمحوری قدرت نفوذ بیشتری دارد
و در اولویت بیشتری از نظر قدرت نفوذ بر سایر عوامل قرار دارد و از طریق سازة
کارآفرینیمحوری و بعد نوآوری بر موفقیتهای صادراتی اثر میگذارد.
تجزیه و تحلیل دیمتل (علی و معلولی) بین ابعاد سازهها
پرسشنامة این مرحله در قالب یک ماتریس علی و معلولی طراحی شده است که ابعاد سازهها در آن
قرار گرفته است و درمورد وجود رابطه میان آنها طبق یک طیف ( 0تا  )9از مدیران سؤال میشود.
 .1تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم :پس از توزیع پرسشنامه بهصورت حضوری بین ده نفر از
مدیران شرکتهای صادرکنندة کاالهای فناورمحور در پارک فناوری پردیس ،میانگین سادة نظرهای
آنها در زمینة هر زوج از عوامل ،محاسبه شده و ماتریس  Mتشکیل شده است.
 .2نرمالکردن ماتریس ارتباط مستقیم .N = K*M
 .3محاسبة ماتریس ارتباط کاملT  N  (1  N)1 :

اهداف عینی

اهداف
راهبردی

شدت رقابتی

قوانین و
مقررات دولتی

..........

ایجاد اطالعات

هماهنگی
عملکرد داخلی

رقیبمحوری

مشتریمحوری

1/18
1/11

1/15
1/17

1/11
1/11

1/19
1/11

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

1/11
1/11

1/11
1/11

1/13
0/14

1/18
0/14

.....

......

......

.....

......

......

......

......

......

جدول  .5ماتریس ارتباط کامل ابعاد سازهها

1/11
11

1/11
1/11

1/11
1/11

1/11
1/11

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

1/11
1/11

1/11
1/11

1/11
1/13

1/13
1/11

مشتریمحوری
رقیبمحوری
اهداف راهبردی
اهداف عینی
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 .9ایجاد نمودار علی
بردار افقی ) (R + Jمیزان تعامل هر عامل در سیستم است .بردار عمودی

)(R - J

قدرت

تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد که اگر مثبت باشد ،متغیر یک متغیر علی محسوب
میشود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب میشود .موقعیت هر عامل با نقطهای به مختصات ( R

 )+ J, R - Jدر دستگاه معین میشود.
3.00
2.00

IG
ID

1.00

IC
GR
IN

PR
MC
IR AG

4.00

5.00
CU

CI
RI

AU

3.00

0.00
2.00

CO
OG
SG

1.00

0.00

Series1

-1.00
-2.00
-3.00

نمودار  .1نمودار گرافیکی ابعاد سازههای کارآفرینی و بازارمحوری و پویایی بازار صادراتی

با توجه به نمودار  2در تحلیل دیمتل ،سازة بازارمحوری از طریق سه بعد ایجاد اطالعات
) ،(IGانتشار اطالعات ) (IDو هماهنگی عملکرد داخلی ) (ICبهترتیب در جایگاههای اول تا
سوم از نظر تأثیرگذاری بر بقیه ابعاد قرار دارند .سازة کارآفرینیمحوری از طریق بعد نوآوری
) (INو پیشتازی صادراتی ) (PRبهترتیب در سطح پایینتری از سازة بازارمحوری بر ابعاد دیگر
تأثیرگذار است .همچنین ،بعد نوآوری
مقررات دولتی

)(GR

)(IN

در سازة کارآفرینیمحوری و بعد قوانین و

در سازة پویایی بازار صادراتی و بعد مشتریمحوری

)(CU

در سازة

بازارمحوری نسبت به سایر ابعاد بیشترین اهمیت را از نظر درجة تعاملی دارند .با توجه به اینکه
سطح تأثیرگذاری ابعاد (ایجاد و انتشار اطالعات) از رویکرد هوشمندی بازارمحوری بسیار
بیشتر از سطح تأثیرگذاری ابعاد سازههای دیگر است ،سازة بازارمحوری از طریق رویکرد
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هوشمندی نقش مؤثرتری در بهبود عملکرد صادراتی دارد و از طریق بعد نوآوری ،سازة
کارآفرینیمحوری موجب بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای فناورمحور میشود.
 .5محاسبة آستانة روابط :میزان آستانة بهدستآمده از ماتریس ارتباط کامل  0/099است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،عوامل مربوطه پس از شناسایی در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و
روش دیمتل پیادهسازی شدند که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطحبندیشدة
ساختاری تفسیری آنها استخراج شد و درنهایت ،اولویتهای سرمایهگذاری شرکتهای
فناورمحور بهمنظور توسعة صادرات با توجه به رویکردهای یادشده بهدست آمد .در این زمینه،
بهترتیب عوامل ایجاد اطالعات و انتشار اطالعات از سازة بازارمحوری و عامل نوآوری از سازة
کارآفرینیمحوری ،مهمترین نقش را در بهبود عملکرد صادراتی دارند .درنتیجه ،باید
تمهیدات مناسب برای اجرای موارد یادشده صورت گیرد .همچنین ،برخالف سایر صنایع که
رقیبمحوری و مشتریمحوری از مهمترین عوامل آن هستند ،در صنایع فناوری پیشرفته این
عوامل در سطوح تأثیرگذار قرار نگرفتند .پژوهشهای زیر نیز نتایج تحقیق را تأیید میکنند:
اثر بازارمحوری بر عملکرد شرکت هنگامی تقویت میشود که به همراه منابع مکمل
داخلی مثل نوآوری باشد

(& Auh, 2006

 .)Mengucبازارمحوری عامل تعیینکنندة اصلی

کارآفرینیمحوری در شرکتهای کوچک و متوسط است

(et al., 2006

 .)Sciasciaایجاد

اطالعات بازار صادراتی و انتشار آن درمورد مشتریان ،رقبا و فناوری نقش بسیار مؤثری در
بهبود عملکرد صادراتی شرکتها دارد ( .)Chung, 2012بازارمحوری از طریق ایجاد و انتشار
اطالعات و کارآفرینی از طریق نوآوری ،بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط
تأثیر میگذارد (.)Godwin et al., 2013

پیشنهادهای کاربردی
 با توجه به نقش مهم بازارمحوری در بهبود عملکرد صادراتی و با توجه به مهمترین ابعاد آن(شامل ایجاد اطالعات و انتشار اطالعات) ،نقش مهم رویکرد هوشمندی سازمانی تبیین
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میشود که در این زمینه ،شرکتهای فناور باید از بعد سخت (فرایند هوشمندکردن سازمان
از جنبة ساختاری) و بعد نرم (فرایندهای هوشمندی منابع انسانی) شرکت را هوشمند کنند.
 در سازمانهای دانشبنیان ،دانش مهمترین سرمایة سازمان است و موفقیت سازمانها بهتوانایی آنها در ایجاد ،کسب و بهرهگیری و انتقال دانش و سرمایههای دانشی بستگی
دارد .از اینرو ،سازمانها باید منابع دانشی و تواناییهای ذهنی خود را بهصورت
اثربخش مدیریت کنند.
 با توجه به نقش مؤثر کارآفرینیمحوری در بهبود عملکرد صادراتی از طریق بعد نوآوری،شرکتهای فناور باید در این زمینه واحد تحقیق و توسعة خود را تقویت کنند تا به
فعالیتهای نوآورانة بیشتری منجر شود .در این زمینه نیز نقش مؤثر هوشمندی تبیین میشود
که با تقویت ابعاد اطالعاتی شرکتهای فناور ،فعالیتهای نوآورانه را تقویت میکند.
 با توجه به رابطة تنگاتنگ نوآوری با واحد تحقیق و توسعة شرکت و همچنین وابستهبودن آن به افراد متخصص ،شرکتهای فناور باید به مدیریت منابع انسانی توجه بیشتری
داشته باشند.
 با توجه به تأثیر پویاییهای بازار در عملکرد صادراتی ،شرکتهای فناور با استفاده ازرویکرد هوشمندی بازارمحوری و هوشمندکردن شرکت میتوانند نقش تأثیرات
محیطی را بر فعالیتهای شرکت تعدیل کنند.
 براساس پژوهش ،حوزة فناورمحور تفاوتی اساسی با بقیة حوزهها دارد که به بعدرقیبمحوری مربوط میشود و در حوزة فناوری نقش کمرنگتری دارد ،زیرا در زمینة
فناوری پیشرفته ،رقبا بسیار خاص هستند و کاالها از نظر فناوری بهکاررفته یکسان
نیستند .همچنین ،در زمینة مشتریمحوری -که در سطح اهمیت کمتری نسبت به ابعاد
اطالعاتی قرار دارد -نقش هوشمندی سازمان و همچنین نقش نوآوری در کاالهای
فناوری پیشرفته دوباره تبیین میشود که موجب میشود کاال با توجه به نوآورانهبودن
آن ،فراتر از سطح نیازهای مشتری باشد.
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