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صاد دانش: چکیده  صر اقت ضر که آن را ع صادی حا صر اقت صادی ایفا نامند، مجموعهیمبنیان در ع شکوفایی اقت های مبتنی بر دانش نقش مهمی در 

های روند. با این وجود، این مجموعهیمی در حال توسعه نظیر ایران به شمار کشورهادر  یژهوبهعنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کنند و بهمی
شروع فعالیت و  ست این مجموعه؛ چالشاندمواجهی های جدی حیات با چالشادامهکوچک برای  شک سال یژهوبهها را هایی که نرخ  ست در  های نخ

شدت افزایش  صهدهد. پژوهشیمفعالیت به  ضور در عر صوی تجارت بینهای مختلف ح صادرات مح عنوان راهکاری بنیان را  بهالت دانشالمللی و 
ور در برای حضدد یانبندانشمحصددوالت  یکنندهعرضدده یهاجموعهم . با این وجود اندکردهبنیان معرفی های دانشجهت موفقیت و پایداری مجموعه

 یهاسالسهم کمی در سبد صادرات کشور در  یانبندانشموجب شده است تا صادرات  هاچالشمواجه هستند که این  ییهاچالشالمللی با ینبی عرصه
المللی، ی بینرهای داخلی و عرصهبنیان برای فعالیت در بازاهای دانشهای مجموعهلشاخیر داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر ضمن بررسی چا

 دهد.یمها ارائه یی را برای بهبود عملکرد صادراتی این مجموعهراهکارها

 

 المللي.بنیان، صادرات، عملکرد بینپایداري كسب و كار، دانشواژگان كلیدي: 

                                                           
  نویسنده مسئول 
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 مقدمه 

(. 2013سیوم،) گرددیمسال قبل از میالد باز  2500ی کاال در میان نوع بشر به آزادانهی مبادلهالمللی مبتنی بر ینبقدمت تجارت 
ی مختلف اطالق کشددورهای سددرمایه، کاال و خدمات بین حریم و قلمرو مبادلهالمللی به ینبدر یک تعریف کالسددیک، تجارت 

صادرات و واردات در ینبدر نتیجه تجارت (. 1961جونز،شود )یم صادرات و واردات.  ست:  ضر دورهالمللی دارای دو وجه ا ی حا
سترش  شمگ شته فعالیت تجاریِ گچ ست. در گذ شته پیدا کرده ا سبیری در قیاس با گذ ی مرزهای کوچک محدود به وکارهاک

ی بازارهای بزرگ چند ملیتی بود. اما امروزه هاشرکتالمللی مختص تعداد محدودی از ینبکشور خودشان  بود و تجارت در ابعاد 
ی کوچک و نوپا فراهم آورده اسددت . اینترنت، تغییرات در تکنولوژی و افزایش هاشددرکتی مختلفی را برای هافرصددتجهانی 

شرکتی با هر اندکردهامکان دسترسی به اطالعات این امکان را ایجاد  شانس حضور در  که هر  المللی ینبی بازارهاابعادی بتواند 
صادی که در هاشاخص(. یکی از 2011کاپال، را پیدا کند ) ستدولتی تجارت همواره مورد توجه ینهزمی اقت شاخص ها تراز "، 

یر صنعت، های مختلف نظینهزمی عملکرد مناسب دولت در هانشانهبه طوری که مثبت بودن این شاخص یکی از  است  "تجاری
الملل و حتی آموزش است. در نتیجه یکی از مواردی که نشانگر پویایی اقتصاد یک کشور است، فزونی صادرات ینباقتصاد، روابط 

تا از طریق وضع قوانین رسمی و  اندتالشی مختلف همواره در کشورهای زمانی معین است. بر این اساس بازهبر واردات در یک 
ین دلیل اهمیت ترمهمصددادرات را توسددعه دهند و  در عین حال تا حد امکان واردات را محدود سددازند. ی الزم، بسددترهاایجاد 
ی بین رشد رابطهی گذشته ، هادههیر آن بر رشد اقتصادی جستجو کرد. در طول تأثتوان در یمرا  هادولتی صادرات برای مقوله

ست که از صادی از جمله مباحثی بوده ا شد اقت ست. توافق جامعی  صادرات و ر سیار مورد توجه قرار گرفته ا صاددانان ب جانب اقت
(. البته میزان 2002لی و هوانگ، تواند محرك رشد اقتصادی باشد )نظران وجود دارد مبنی بر اینکه رشد صادرات میمیان صاحب

سعه شورهای تو صادی در میان ک شد اقت صادرات بر ر سعه بتأثیر  شورهای در حال تو ست )یافته و ک امین و تاپکیو، ا هم متفاوت ا
2012 .) 

سعه یافتگی، در  شور ایران در زمینه میزان تو سعه قرار زمرهک شورهای در حال تو سی تراز تجاری ایران یمی ک گیرد. با برر
شکار  شته این واقعیت آ شور ایران با وجود برخورداری از منابع غنی معدنی و طبیعی هموارهیمدر یک دهه گذ ترازی  شود که ک

یی همراه بوده اما به طور روندهای مختلف با تغییر هادولتی تجارت از خود بر جای گذاشته است. این شاخص در ینهزممنفی در 
یباً زیادی بیشتر از صادرات قرار داشته است و تقرهمواره واردات کشور با فاصله  93تا سال  84کلی طبق آمارهای گمرك از سال 

سال  ساب میعانات گازی( به میزان برای اول 94در  صادرات )با احت شدن  910ین بار  سبقت گرفت. مثبت  میلیون دالر از واردات 
صادرات میعانات گازی از  37تراز تجاری ایران، برای اولین بار بعد از  صورتی که آمار  ستثنا نیز در  ست که همین ا سال رخ داده ا

سال  صادرات در  شود، باز هم ماز 94مجموع کل  شان خواهد داد  )کم  صاد، اد واردات را ن (. این آمار منفی در 1395دنیای اقت
سو و  ینهزم صادرات نفت و گاز در جهان از یک  صادرات با وجود نقش پر رنگ ایران در  پذیر بودن منابع طبیعی و تغییر یانپای 

المللی از سوی دیگر، به موضوع صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری بخشیده است. صادرات غیرنفتی ینبساختار صنعت در جوامع 
شامل اگستردهطیف  صادرات هاگونهی معدنی. یکی از هاسنگی تا کشاورزشود از محصوالت یمی از اقالم را  یرنفتی که غی 

ضر مورد توجه  صوالت با فناوری بایمدر پژوهش حا صادرات مح شد،  صوالت با صطالحاً مح صادرات بندانشال یا ا ست.  یان ا
ی تدریج و با رشددد و توسددعهی جهان دارد. در ایران بهیشددرفتهپی طوالنی میان کشددورهای اسددابقهمحصددوالت مبتنی بر دانش 

ین های ای خروجیسدددازی و عرضدددهی تجاریینهدرزمبنیان، رویکردی جدید های دانشهای علم و فناوری و مجموعهپارك
نامند. بنا بر تعریف سددازمان بنیان میها شددکل گرفت ؛ چیزی که در ادبیات این حوزه آن را صددادرات محصددوالت دانشمجموعه

ست از صادرات محصوالت و فعالیتتوسعه تجارت، صادرات محصوالت و خدمات دانش های های منتج از فناوریبنیان عبارت ا
صادرات آن ضه و  شور ایجاد میرزش افزودهها انوین که تولید، عر سبت به کاال و خدمات معمول برای ک شتری ن نماید و در ی بی

ی گذشته صادرات (. با توجه به اینکه در یک دههtpo.irها نوآوری و خالقیت سهم بیشتری نسبت به مواد اولیه دارد )تولید آن
سبد اقالم صادراتی کشور دامحصوالت دانش سیار ناچیز در  ست ، آمار و اطالعات مدونی از ارزش صادرات بنیان سهمی ب شته ا
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های مختلف در طول یک دهه اخیر در دسترس نیست. بررسی آمارهای مندرج در منابع غیررسمی نشان این محصوالت در سال
ه است. از های اخیر داشتی محصوالت با فناوری باال و البته روند رو به رشد این حوزه در سالی عرضهاز ضعف کشور در زمینه

ی بهبود آن تاکنون مورد توجه نبوده راهکارهابنیان و بررسی سوی دیگر در میان ادبیات پژوهشی داخلی، موضوع صادرات دانش
ست و مطالعات انجام گرفته در زمینه شرکتا صادرات غیرنفتی در ایران متمرکز بر انواع دیگر  شرکتی  های کوچک و ها نظیر 

ستند. های دانشها لزوماً با مجموعهها  از نظر ماهیت فعالیت و خروجیرکتاند که این شمتوسط بوده بنیان هماهنگ و همسو نی
طور و به 1404انداز با توجه به اینکه توسعه صادرات محصوالت با فناوری باال از موارد مؤکد در برنامه ششم توسعه، سند چشم

شور در بخش علم و فناوری  ضعیت موجود، کلی  یکی از الویت های ک صیف و ضمن تو ست،  این پژوهش  و تجارت خارجی ا
سه منظر:   شرکت( جهت1راهکارهایی را از  ستراتژیک  شتاب ( قابلیت3( رویکرد مبتنی بر منبع و 2ها ؛ گیری ا های پویا جهت 

 دهد.بنیان ارائه میطور خاص صادرات محصوالت دانشبخشیدن به روند توسعه صادرات و به

 

 بنیاندانش هایشرکت

شتر هاسالگذاری در یاستسدستیابی به رشد اقتصادی باال یکی از الویت های مهم    کشورهای پس از جنگ جهانی دوم، در بی
ست ) سعه بوده ا شورهای در حال تو سال اخیر، 1393میرانی و همکاران، به ویژه در ک صادها(.در طی پنجاه  سعه اقت ی در حال تو

شفیع زاده، ) اندشدهدچار نوعی تغییر تدریجی  شدن نقش و اهمیت  هاسال(. در این 1391اکبرزاده و  شاهد کمرنگ  به تدریج 
ی اخیر صرفًا هاسالی ساخت و تولید در سلطهیم. فاصله گرفتن از عصر ابودهمنابع فیزیکی در تولید محصوالت و ارائه خدمات 

ی که بسددیاری از محققان آن را دوره پسددا صددنعتی ادورهر نیسددت. د کشددورهاشدددن نقش خدمات در اقتصدداد  پررنگبه معنای 
تر از هر زمان دیگری شده است. به یتاهمی ارائه خدمت پر ینهزمی تولید محصول و چه در عرصهنامند، نقش دانش چه در یم

ابل شددداهد ظهور توان کاربرد فلزات را مشددداهده کرد و در مقیمهای امروزی کمتر از هر زمان دیگری ینماشدددطور مثال در 
پاول ) اندشدهبه کمک فناوری کامپیوتر، امنیت، جذابیت و عملکرد باال در هم آمیخته  هاآنهای هوشمندی هستیم که در ینماش

سنلمن،  صاد گشکل(. این تحوالت منجر به 2004و ا صری جدید در اقت شورهایری ع صادی آن را  ک شد که امروزه در ادبیات اقت
یان را بندانش، اقتصدداد  )OECD251(نامند. در یک تعریف سدداده، سددازمان اقتصددادی همکاری و توسددعه یمیان بندانشاقتصدداد 

در اقتصاد (. OECD  ،1996 ) ی تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته استیهپاکند که بر یماقتصادی توصیف 
در مناطقی که  خصددوصبه هاشددرکتکنند. این یمیان نقش مهمی در رشددد اقتصددادی ایفا بندانشی هاشددرکتمبتنی بر دانش، 

 (.1394آقاجانی و همکاران، باشند، نقش حیاتی برای توسعه اقتصادی خواهند داشت )یمصنایع به شکل سنتی مشغول 

شرکت ساس قانون حمایت از  سات دانشبر ا س شرکتها و اختسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤ سات راعات،  س ها و مؤ
ست که بهدانش صی یا تعاونی ا صو سه خ س شرکت یا مؤ صاد دانشمنظور همبنیان  سعه اقت محور، تحقق افزایی علم و ثروت، تو

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری
یکی از  .شددودافزارهای مربوط تشددکیل میویژه در تولید نرمهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به( در حوزه فناوریکاال و خدمات

های خالقانه و نوآورانه حلها در حل مسائل پیچیده از طریق راههای مبتنی بر دانش، قابلیت آنهای مجموعهترین ویژگیکلیدی
یارهای مختلفی وجود دارد که از مع هاآنیان از غیر بندانشی هامجموعهی شناخت صنایع و (. برا2005نومال و همکاران، است )
 (:1388و مشیری،  استیریتوان به موارد زیر اشاره کرد )یم هاآنین ترمهمجمله 

 .. نسبت نیروهای متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادی با دیگر صنایع دارد1

                                                           
1. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 .کل کارکنان زیاد است . درصد رشد نیروهای متخصص به2

 .اهبری بنگاه مشارکت دارندعلمی دانشگاه در مدیریت و ریئته. اعضای 3

یه طوالنی و پس از مرحله رشد، کوتاه است و در هر صورت نرخ تغییر فناوری نسبت به دیگر اول. چرخه عمر فناوری در مراحل 4
 .ه تغییر استبر پای هاآنی که زیربنای فناوری طوربهصنایع بیشتر است؛ 

 .یابدیم. بودجه بسیار زیادتری نسبت به دیگر صنایع برای تحقیق و توسعه تخصیص 5

 .ای در استفاده از فناوری برای رشد سریع بنگاه وجود داردیژهو. توانمندی 6

 .افزارسختتوسعه صنعت متکی بر توسعه فناوری است، نه بر سرمایه یا  . 7

 .در فناوری است نوآوری هاآن. مزیت رقابتی 8

 .کندیمهای جدید تسخیر یفناور. بازارهای جدید را از طریق ارائه محصوالت با 9

 خودکار تکیه ندارد.یمهنی دستی یا هاروش. به 10

سازی، های نظیر وضعیت محصول یا محصوالت در فرآیند توسعه و تجاریبنیان برحسب شاخصدر ایران واحدهای دانش
ها، وضعیت ثبت شرکت،  شرایط کاری و قانونی مرتبط با نیروی بنیان بودن آنت و خدمات و درصد دانشمیزان فروش محصوال

های فناور، واحدهای فناور، شددوند. هسددتههای مختلفی تقسددیم میهای فعالیت و غیره به گونهانسددانی فعال در مجموعه، سددال
شرکتهای دانششرکت شرکتبنیان از گونههای دانشبنیان نوپا و  ستند. از حیث بلوغ،  بنیان های دانشهای موجود در ایران ه

شرکتسرآمد دیگر گونه ستند.  شرکتبنیان در ایران بههای دانشها در این میان ه شامل میطور کلی دو نوع از  شوند؛ ها را 
نیز آنجا به فعالیت  اکنونهمده و های علم و فناوری رشد و نمو پیدا کربنیانی که در فضای مراکز رشد و پاركهای دانششرکت

بنیان ی خدمات دانشها و مراکز رشد به تولید محصوالت و یا ارائههای صنعتی که خارج از فضای پاركدهند و شرکتادامه می
 اند. مشغول

سات دانش س ستعد مبتال بنیان کوچک اگرچه میمؤ شدیداً م صادی ایفا کنند اما  شد اقت شکالت توانند نقش مهمی در ر به م
های تواند به عبور این مجموعهترین عواملی که می(. یکی از مهم1392فخاری و همکاران، متعدد و نرخ باالی شکست هستند )

ها بر رشددد و شددکوفایی های سددخت اولیه کمک کند، دولت و نهادهای مرتبط با آن هسددتند که چگونگی تأثیر آننوآور از سددال
ست. )ر پژوهشهای مبتنی بر دانش دمجموعه سی قرار گرفته ا ضی نوری، های مختلفی مورد برر ، باباخانیان، 1387احمدی و قا

های ی اخیر در  زمینه حمایت از مجموعهکلی، با وجود اینکه دولت در طول یک دهه طوربه(. 2006، گرمن و مک کارتی، 1393
سترش فراوانی و پراکندگی پارك شور و همچنین فراهم  های علم ونوپای فناور از  طریق گ سر ک سرا شد در  فناوری و مراکز ر

سترهای حمایتی مالی و قانونی، گام ست اما کماکان این مجموعهکردن ب شته ا ها برای ادامه فعالیت خود در حال های مثبتی بردا
شده ترین چالشاند. از جمله مهمهای جدی مواجهو آینده با چالش سایی  شنا صنعت و یمهایی که در این زمینه  توان به رکود 

ای ها، نبود مرکز خدمات مشدداورههای ناموزون حمایت دولتی، ناکافی بودن حمایت مالی از شددرکتبازارهای داخلی، سددیاسددت
ای و ارتباطات  ضعیف ها، وجود رقابت پیچیده و متالطم در بازارهای داخلی و خارجی، نبود تیم مدیریت حرفهوکار در پاركکسب

ست بازار بازار و تحق ضعیف )تخمین نادر شاره کرد )قلی پور و همکاران، یقات بازاریابی  شتریان( ا (. عالوه بر 1394هدف و نیاز م
های روز جهان، ایجاد نشدن کشش بازار برای شرکتهای به( آشنایی نداشتن بعضی از صنایع با فناوری1394این موارد، شکریه )

شدن واردات کاالهای دانش بنیان از طریق کارفرمایان دولتی،دانش شکالت کنترل ن شور و همچنین م بنیان خارجی در داخل ک
بنیان ایرانی های دانشهای پیش روی شددرکتعنوان برخی از چالشبنیان به خارج از کشددور را بهصددادرات کاال و خدمات دانش

 کند. معرفی می
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شده در مطالعات پیرامون چالش سایی  شنا شترك  ضوع بازار و چالشهای دانششرکت هاییکی از وجوه م های بنیان ، مو
کنند افراد نخبه جامعه هستند اما نگاهشان به بازار بنیان را اداره میهای دانشطور معمول افرادی که شرکتمرتبط با آن است. به

ست ) شرکت1395زارعی، یک نگاه انتزاعی ا شده چالشی اکثر بنیان در زمینههای دانش(. اگرچه انواع مختلف  شمرده  های بر
ی فناور و هایی که تحت عنوان هسددتهها وجود دارد. مجموعههایی بین آنی بازار تفاوتوضددعیت مشددابه ای دارند، اما در زمینه

سترده  درگیر واحد فناور در پارك سائل مرتبط با رقابت در بازاری گ ستند، بیش از آنکه با م شغول به فعالیت ه شد م ها و مراکز ر
ش شتن گامبا شرکتسازی نمونهی تجاریهای اولیه در زمینهند، در حال بردا ستند. در حالی که  شده ه ساخته  های های محدود 

هایی ها تجارب و موفقیتی محصددوالت و خدمات خود و فروش آنی عرضددهبنیان که عمدتاً در زمینهتولیدی و صددنعتی دانش
سب کرده سهک سترش  صهاند، عالوه بر تالش برای گ ضور در عر صوالت و ی بینم بازارهای داخلی، به ح صادرات مح المللی و 

شفافخدمات خود توجه دارند. ارائه صویری  شور در زمینهی ت صادرات دانشتر از عملکرد ک شکالت و ارائهی  ی بنیان و تبیین م
بنیان در کشور محصوالت دانش راهکارهای بهبود، اهداف اصلی پژوهش حاضر هستند. توصیف وضعیت گذشته و حال صادرات

 ها در راستای تحقق این اهداف هستند.و بررسی عوامل مؤثر و موانع موجود در این زمینه، اولین گام

 

 بنیانصادرات دانش

دهد.اما های درونی و منابع انسانی متخصص و جوان کشور تشکیل میبنیان را تکیه بر ظرفیتشالوده و محور اصلی اقتصاد دانش
صاد دانش سئله برونبنیان، عالوه بر تکیه بر دروناقت شور مورد گرایی را نیز برای حفظ رقابتزایی، م سعه ک پذیری، پویایی و تو
بنیان های دانشدهد. توسددعه بازارهای صددادراتی محصددوالت نوآورانه و فناورانه با ارزش افزوده ی باال که شددرکتتوجه قرار می

(. عالوه بر اهمیت صددادرات 1394پاك پرور، بنیان اسددت )گرایی اقتصدداد دانشادیق مسددئله برونکنند، یکی از مصددتولید می
صوالت دانش صهمح ضور در عر سطح ملی، تالش برای ح ضههای بینبنیان در  صوالت کنونی در بازارهای المللی و  عر ی مح

ستراتژیجدید، یکی از متداول شرکتها در زمینهترین ا شد  ست )ی ر های کوچک و شرکت(. فعالیت 2005 و همکاران، نومالها
شرکت سط نظیر  صههای دانشمتو شرکتبنیان در عر صادرات برای این  شرایط ی  ها مزایایی همچون امکان پایداری و  بقا در 

صه شد و باقی ماندن در عر صادرات ی رقابت برای مدتی طوالنی را فراهم میکنونی و امکان ر سبت به آورد؛ به این دلیل که  ن
شرکت نظیر انعقاد پیمانهای معمول در زمینهدیگر مدل سعه  شرکای ی ورود به بازارهای خارجی و تو شترك با  های همکاری م

اسددتوین و همکاران، اندازی عملیات تولید در دیگر کشددورها، کمتر وابسددته به برخورداری از منابع عظیم اسددت )خارجی و یا راه
ی محصوالت با فناوری باال، چیزی کنندههای تولیدکننده و عرضهی صادرات برای شرکتدر عرصهبا این وجود، حضور (. 2011

شتر از یک گزینه ست. کوتاه بودن چرخهبی سعه ا شد و تو صرف برای ر صوالت و خدمات دانشی  سیاری از مح بنیان، ی عمر ب
شرکت ست که  ضهشرایطی را ایجاد کرده ا صکنندههای عر سب حداکثر منافع ممکن، ی این نوع از مح والت و خدمت برای ک

نظران، به همین دلیل اسددت که صدداحب (.2016لوفسددتن، حضددور در بازارهای خارجی را نه یک انتخاب، که یک الزام بدانند )
سانصادرات را اولین، رایج شرکتترین راه بینترین و آ سیاری از  شدن برای ب ستوین و همکدانند )های کوچک میالمللی  اران، ا

های اخیر نیز مؤید المللی در سددالهای کوچک در تجارت بینی شددرکت(. حضددور فزاینده2009، فیالتتچف و همکاران،  2011
 (.2012دی انجلو، همین دیدگاه است )

ی ارزش صدادرات محصدوالت با فناوری صدورت پراکنده و گاهاً متناقض اطالعاتی  در زمینهآمارهای غیررسدمی موجود به
شرکت صادرات  صوالت دانشهای دانشباال، میزان  صادرات مح شرکتبنیان، ارزش  سط  های تحت عنوانِ بنیان )که لزوماً تو

سالبنیان تولید نمیدانش صادرات های مختلف  ارائه میشوند( در  ضی از منابع از  شکلی  که بع میلیون دالری  120دهند. به 
میلیون دالری یک نوع  150( و برخی منابع از صددادرات 1395دنیای اقتصدداد، ) 1394بنیان ایرانی در سددال محصددوالت دانش

صول دانش سال مح صرفاً در  سیه  شور رو سب و کارآفرینی، ) 94بنیان )داروی بیوتکنولوژی( به ک صت امروز برای ک ( و 1395فر
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شددمسددی(  خبر  1391-92دی )میال 2013بنیان در سددال میلیون دالری محصددوالت دانش 220بعضددی دیگر نیز  از صددادرات 
سان نیوز، دهند )می سال(. آمارهای غیررسمی موجود در مورد ارزش صادرات محصوالت دانش1393خرا  89و  87های بنیان در 

سال میلیون دالری را گزارش می 612میلیون دالری  و  423مقادیر  صادرات این محصوالت در  ست ارزش  کنند. این در حالی ا
ست) 2.3، به میزان 75 شده ا سانی دولت، میلیون دالر گزارش  (. عالوه بر منابع 1392، منطقی و همکاران، 1390پایگاه اطالع ر

صادرات ITCالمللی )داخلی، مرکز تجارت بین شاره به  سال  40.4( با ا صادرات  2015میلیارد دالری ایران در  میالدی، ارزش 
میلیون دالر  56.8لیون دالر و ارزش صددادرات محصددوالت دارویی را می 67.8اقالمی نظیر تجهیزات پزشددکی در این سددال را 

ی توصدیف (. با وجود اینکه فقدان آمارهای منظم و مدون در این زمینه ارائه2016مرکز تجارت بین المللی، گزارش کرده اسدت )
توان سی آمارهای موجود هم  میبنیان را دشوار کرده است، با این وجود با برردقیق از وضعیت و روند صادرات محصوالت دانش

های دیگر نیز با به سهم اندك صادرات این محصوالت در مقایسه با ارزش کلی صادرات کشور در ادوار مختلف پی برد. پژوهش
(. 1392، فخاری،  1393کالهی، بنیان اشدداره داشددتند )ی صددادرات دانشتأیید این دیدگاه، به جایگاه نامناسددب ایران در زمینه

سیبپیش ضعیت، آ ستای بهبود این و شی در را ش سی موانع موجود برای عملکرد نیاز هر کو شرایط موجود از طریق برر سی  شنا
 صادرات محصوالت مبتنی بر دانش است.

بنیان ی صادرات دانشطور خاص و جامع موانع و مشکالت موجود در زمینهای که بهدر میان ادبیات پژوهشی داخلی، مطالعه
توان یافت. با این وجود، در میان منابع موجود، نکاتی در این زمینه قابل استخراج هستند. کالهی جه قرار داده باشد نمیرا مورد تو

( قادر نبودن به 1ترین علل آن را بنیان در خارج از کشور، مهم( ضمن اشاره به مشکل بازاریابی و فروش محصوالت دانش1393)
( عدم دسترسی به آمار و 2صادرات از یک سو و مجوز واردات در کشور هدف از سوی دیگر؛  تأمین مدارك الزم برای اخذ مجوز

شور هدف؛  صول در ک شکالت انتقال ارز 4ها و کاالهای نوین؛ ( عدم تمایل تجار به تجارت فناوری3اطالعات مربوط به مح ( م
ود راهکارهای عملی برای اسدددتفاده از اعتبارات ( عدم وج5ها و عدم امکان مبادالت تجاری به همان دلیل؛ ناشدددی از تحریم

( فقدان کمک یا 6بنیان ایرانی بجای کمک ارزی مستقیم و جمهوری اسالمی ایران به کشورهای دوست و ارسال کاالهای دانش
شرکت صوالت  سهیالت بازاریابی مح سفارتخانههای دانشناچیز بودن ت سط  سعه بنیان ایرانی تو سازمان تو تجارت، های ایران و 

صادراتی دانش1392کند.  منطقی و همکاران )معرفی می ضوع محدود بودن تنوع اقالم  شرکت( به مو های ایرانی بنیان در میان 
ضعف در تنوع شاره کرده و  صادرات کاالهای دانشا شی به رقابتمندی در  سیببخ شمرند. بنیان از جمله آ ها در این زمینه برمی 

های اخیر علیه ایران اشاره کرده آن را عاملی مهمی در زمینه تضعیف ها موجود در سالش تحریمهمچنین پژوهش دیگری به نق
(. عالوه بر موارد ذکر 1394محمدزاده و یحیوی دیزج، داند )بنیان ایرانی در بازارهای خارجی میارزش و جایگاه محصوالت دانش

اند . بنیان نوعی از آن اسددت( پرداختهفتی )که صددادرات دانشهای دیگر نیز به موانع و مشددکالت صددادرات غیرنشددده، پژوهش
( به مشددکالت زیر سدداختاری و مالی نظیر مشددکالت مرتبط با گمرك و قوانین اداری مربوط به 1392پور و فخرایی )اسددماعیل

های تحریمهای تجاری نظیر های رقابتی، محدودیتصددادرات، عدم اطمینان تجاری، سددرعت کند جذب مشددتری، کمبود مزیت
های اداری و مالی دولت بر صادرات غیرنفتی های ترفیع محصول، تأثیر منفی سیاستسیاسی اقتصادی، نامناسب بودن سیاست
ساوی و همکاران ) شاره دارند. دری سطح1389ایران ا صرف خارجی، عدم ( نیز با  شناخت بازارهای م صادرات، عدم  بندی موانع 

 کنند. عنوان موانع سطح اول برای صادرات غیرنفتی معرفی میو ضعف کیفیت کاال را به های نوین تجارتآشنایی با شیوه

ضمن توجه به 2009توان به پژوهش فیالتتچف و همکاران )المللی نیز میهای بیندر میان پژوهش شاره کرد که در آن  ( ا
سط فعال در حوزه فناوریشرکت صادهای دهای کوچک و متو سطح باال در اقت ستقیم این ر حال گذار، کم بودن تجربههای  ی م
صادی در بازارهای بینهای کارآفرین در زمینهشرکت سازوکارهای اقت صادراتی عنوان یکی از چالشالمللی را بهی  ها در فعالیت 

ی ینههای کوچک و متوسددط )بدون توجه به زمی شددرکتها، از دریچهها مورد توجه قرار داده اسددت. دیگر پژوهشاین شددرکت
ی این اند. از جملهها را مورد بررسددی قرار دادهی صددادرات برای این شددرکتها( موانع و مشددکالت موجود در زمینهفعالیت آن

ستهپژوهش شاره کرد که در آن موانع 2004توان به  پژوهش لئنیدو )بندی جامعی از موانع در این زمینه ارائه داده  میها که د ( ا
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شدهموجود به دو گروه ک سیم  های مختلف اند. مانع اطالعاتی )ناکافی بودن اطالعات در زمینهلی موانع داخلی و موانع خارجی تق
ای درون سددازمان که در فرآیند صددادرات اثرگذارند( و مانع های وظیفهمربوط به بازارهای هدف(، مانع عملکردی )ضددعف بخش

های های جاری )در گامی موانع داخلی و مانع رویهیج و پشتیبانی( در دستهگذاری، توزیع، تروبازاریابی )متناظر برمحصول، قیمت
صادرات(، مانع دولتی )حمایت کم دولت شور مبدأ(، مانع حرفهمختلفِ فرآیند  ای )مرتبط ها و محدودیت های قانونی موجود در ک

شدت رقابت( و مانع محیط صد و  شتریان در بازارهای مق سیبا چگونگی رفتار و نگرش م سیا صادی،  شرایط اقت قانونی و -ی )
سته صد( در د شورهای مق ست. پژوهشاجتماعی در ک شده ا های دیگر نیز تا حدی از همین چارچوب ی موانع خارجی قرار داده 

ها فارغ از اینکه در چه سددطحی از تجربه در ( که اشدداره دارند تمام شددرکت2013کنند. نظیر پژوهش اونر و همکاران )پیروی می
های اداری صادرات در کشورهای مقتصد، دشواری ارتباط با مشتریان ی عدم آشنایی با رویهی صادرات باشند، در سه حوزهنهزمی

شواری ستخارجی و د سیا شترك های مربوط به تنظیم  صد با هم م شان در بازارهای مقت صوالت سب برای ترویج مح های منا
ی صددادرات،نبود ثبات ون بازارهای بالقوه، فقدان نیروهای کارآزموده در زمینههسددتند. پژوهش دیگری نیز نبود دانش کافی پیرام

فنی،  شدددت رقابت در بازارهای هدف، فقدان حمایت مالی از جانب دولت و نهادهای مالی و عدم برخورداری از نیروی انسددانی 
ی اند که تجربهمتوسددطی معرفی کردههای کوچک و ترین موانع صددادرات برای آن دسددته از شددرکتعنوان اصددلیکارآمد را به

 اند. صادرات نداشته

ی صدددادرات های ذکر شدددده و دیگر مطالعات انجام گرفته در زمینههای مورد اشددداره در پژوهشیکی از موانع و چالش
کالت (، مش2006، تسفوم و لوتز، 2012ال هیاری و همکاران،  بنیان )نظیرهای دانشهای کوچک و متوسط نظیر شرکتشرکت

های مشتریان و توانمندی رقابتی دیگر مربوط به عدم شناخت نسبت به  بازارهای خارجی، عدم آگاهی نسبت به سالیق و گرایش
شخیص و بهرهشرکت شتن اطالعات های فعالیت در بازارهای بینگیری از فرصتها در بازارهای خارجی، ضعف در ت المللی و ندا

های یک شددرکت برای حضددور و ود به این بازارهاسددت. مواردی که همگی متناظر بر توانمندیی سددازوکارهای ورالزم در زمینه
ست. بهموفقیت در بازارهای بین شور در زمینهالمللی ا صادراتی ک صوالت دانشمنظور بهبود عملکرد  ضر ی مح بنیان، پژوهش حا

شرکتی مؤثر بر توانمندیسه زمینه صادراتی  ستگی دانش بازار و قابلیت بنیان ایرانهای دانشهای  شای شامل بازارگرایی،  ی 
 دهد. ی صادرات طرح و مورد بحث قرار میکارآفرینی را از منظر کارکردشان در زمینه

 

 بازارگرایی

گیری فضاهای رقابتی جدید منجر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، سازی و شکلروند جهانی
عنوان یکی از گیری اسددتراتژیک شددرکت بهها نیز امری حیاتی تلقی شددود. نوع جهتبقا و رشددد بسددیاری از شددرکت بلکه برای

گیری اسدتراتژیک بر چگونگی (. جهت1390رحیم نیا و صدادقیان، ترین عوامل اثرگذار بر موفقیت صدادرات مشدهود اسدت )مهم
ژو وکارشان تمرکز دارد. )منظور پیشبرد کسبریان، رقبا و فناوری بهها با عناصر موجود در محیط خارجی نظیر مشتتعامل شرکت

ستراتژیک در مطالعات مختلف معرفی و تأثیر آنهای مختلفی از جهت(. گونه2010و لی،  ها بر ابعاد مختلف عملکرد مورد گیری ا
(. 2014، چنگ و هویزینق، 1997زورب، ،گاتیگنان و 1994، سواجان و همکاران، 1990ناورو و اسالتر، بررسی قرار گرفته است )

 ترین این انواع، بازارگرایی است.  یکی از مهم

( بازارگرایی را فرهنگ سازمانی تعریف کردند که به مؤثرترین شکل ممکن، رفتارهای الزم برای خلق 1990نارور و اسالتر )
سب ستمر برای ک ساس آن ، عملکرد برترِ م شکل میارزش برتر برای خریداران و بر ا سه وکار را  دهد  . این دو برای بازارگرایی 

گرایی، تالش مسددتمر ای. منظور از مشددتریگرایی ، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفهشددتریجزء رفتاری را در نظر گرفتند : م
شکل سازمان برای  سوب مییک  شتریان ارزش مح ست که برای م شوند. رقیب گرایی به معنی دهی درك عمیق از آن چیزی ا

ضعف و قوت کنونی  رقبای کلیدی فعلی و بالقوه سازمان وآگاهی یافتن از نقاط  ستراتژیهمچنین قابلیت ی  های این رقبا ها و ا
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ای مختلف در یک های وظیفههایی اسدددت که بین بخشای، تمام همکاریدر بلندمدت اسدددت. منظور از هماهنگی بین وظیفه
شده از مشتریان و رقبا بخش مهمی از این منابع است(جهت خلق گیرد تا از منابع موجود )که اطالعات کسبسازمان صورت می

 ارزش برای مشتریان هدف استفاده شود. 

عنوان یک عامل کلیدی برای موفقیت در بازارهای بازارگرایی تنها مختص بازارهای داخلی نیسدددت. از بازارگرایی اغلب به 
از های مختلفی ها برای فعالیت در بازارهای خارجی با گونه(. شددرکت2015شددود )مدسددن و همکاران، لی یاد میالملداخلی و بین

ها و قوانین آوری اطالعات پیرامون مشدتریان، رقبا، فناوریها ناگزیر سداخته تا به جمعاند، چیزی که شدرکتعدم اطمینان مواجه
ها عمل کنند دولتی در بازار صدددادراتی مورد نظر پرداخته، این اطالعات در درون سدددازمان انتشدددار داده و بر اسددداس این یافته

ی صدددادرات برای هر شدددرکتی، ایجاد تطابق بین (.  یکی از اصدددول قطعی موفقیت در زمینه2013اهیمبیسدددیبوه و همکاران، )
(. چیزی که جز از طریق شناخت 1395حافظی، ی ویژه در بازارهای خارجی است )شده و یک خواستهمحصوالت و خدمات عرضه

 دد.گرارهای صادراتی هدف ممکن نمیهای موجود در  بازکامل نیازها و توانمندی

کادوگان و ، 1994دالگیک، گردد )ی تأثیر بازارگرایی در صدددادرات به بیش از دو دهه قبل بر میاولین مطالعات در زمینه 
را مطرح و بر اسدداس  "بازارگرایی در صددادرات"( اولین بار اصددطالح 1995(. کادوگان و دیامانتوپولوس ) 1995، دیامانتوپولوس

فتاری تعریف کردند: ایجاد هوشددمندی صددادرات، انتشددار هوشددمندی صددادرات و برای آن سدده جزء ر MARKORچارچوب 
سازی سه جز ذکر شده معرفی کردند. عنوان عاملی جهت یکپارچهپاسخگویی. عالوه بر این، بعُد مکانیزم های هماهنگی را نیز به

اکیول و ها انجام شددد )صددادراتی شددرکتهای مختلفی پیرامون بازارگرایی در صددادرات و تأثیر آن بر عملکرد از آن پس پژوهش
( به این نتیجه 2002(. برای مثال رُز و شددوهام )2013، چی و سددون، 2005، داد، 2003، کادوگان و همکاران، 2003اکحورس، 

شامل ایجاد هوشمندی و پاسخگویی با سه شاخص در زمینه سه بعد بازارگرایی  شامل رسیدند که دو بعد از  ی عملکرد صادرات 
صادرات رابطهسودآ سودآوری  شد  صادرات و ر شد فروش  صادرات، ر ( نیز به 2015ژانگ و ژو ) .ی مثبت و معنادار داردوری 

ی عملکرد نوآوری محصول اشاره دارند.  در میان اثرگذاری بازارگرایی بر عملکرد صادرات چه به صورت مستقیم و چه به واسطه
گرایی و رقیب ( اشاره کرد که در آن تأثیر مثبت دو بعد مشتری1390همکاران )توان به پژوهش عزیزی و های داخلی میپژوهش

صادراتی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج پژوهش قره چه و همکاران ) شان داد که بازارگرایی از 1392گرایی بر عملکرد  ( ن
محمدیان و همکاران  صددادراتی تأثیر مثبت دارد.طریق افزایش همکاری با خریداران و کاهش فاصددله ارتباطی با آنان بر عملکرد 

 اند. ( نیز تأثیر مثبت بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات را مورد تأیید قرار داده1392)

کنند که ماهیت بازارگرایی زمانی که به جای اسدددتفاده در بازارهای داخلی، در سدددطح ( بیان می1999کادوگان و همکاران )
شود دچار تغییر نمیالمللی به کار بین سه با های بازارگرایانه در بازارهای بینشود. با این وجود اجرای فعالیتبرده  المللی، در مقای

ست به این دلیل که محیطبازارهای داخلی با چالش شتری همراه ا شتری دارند. عالوه بر این های بینهای بی المللی پیچیدگی بی
های بیشددتری همراه اسددت. بر دسددترسددی و درك اطالعات بازار دشددوارتر بوده و با هزینههای نهادی و فرهنگی، به دلیل تفاوت

وکار و ی های مختلف کسددبی بین بازارگرایی و عملکرد صددادرات در زمینههای بیشددتر پیرامون رابطههمین اسدداس، بررسددی
تاکنون در داخل کشور پژوهشی مبتنی بر (. این ضرورت با توجه به اینکه 2005داد، رسد)کشورهای مختلف، ضروری به نظر می

شرکتشواهد تجربی در زمینه صادرات  صوالت بنیان یا بههای دانشی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد  صادرکنندگان مح طور کلی 
 شود.بنیان انجام نگرفته است، بیشتر احساس میدانش

 شایستگی دانش بازار

تدریج و با طرح شددند. اما بهترین عوامل تولید برشدمرده میزمین و سدرمایه مهمدر تئوری اقتصدادی نئوکالسدیک، نیروی کار، 
شد ) سوخ  صنعتی من صاد  سیک ها به اقت ای ( در مقاله1984(. ورنرفلت )1998لی و کالنتون، رویکرد مبتنی بر منبع، نگاه نئوکال

ی یک سکه خواند و بیان کرد اکثر محصوالت برای منابع و محصوالت را دو رو« رویکرد مبتنی بر منبع در بنگاه » تحت عنوان 
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اند. در این دیدگاه، عامل مزیت رقابتی، تولید نیازمند چندین نوع منبع هسدتند و اکثر منابع در چندین نوع محصدول قابل اسدتفاده
سازمان به مثابه مجموعهمنابع و دارایی ست و هر  سازمان ا صربههای درونی هر  شود که برخی از می فرد فرضای از منابع منح

ساس مزیت رقابتی پایدار می شند )این منابع، ا سدنژاد و حجازی، با ضمنی (. دانش، به1393ا صوص زمانی که دارای ماهیت  خ
شد به سازمان که در زمینه مزیت رقابتی میبا شناخته میعنوان یکی از منابع  شد،  شته با سس و شود )تواند نقش مهمی دا روک

ها ، چگونگی مدیریت این منابع است. مدیریت دانش ی منابع دانشی سازمانکی از موضوعات مهم در زمینه(. ی2012همکاران، 
ستای مدیریت فرآیندهای خلق، ذخیره ست که در را شتراك دانش و دیگر فرآیندهای مرتبط با این مجموعه اقداماتی ا سازی و ا

بنیان مدیریت دانش از های دانشهای کوچک و متوسط نظیر شرکتت(. در شرک2015جیرارد و جیرارد، شود )سه حوزه انجام می
طور سددنتی برای پیشددبرد امور تا حد خیلی زیادی به دانش و ها بهای برخوردار اسددت  به این دلیل که این شددرکتاهمیت ویژه

را با آسددیب جدی همراه کند. با ها تواند این شددرکتاند و خروج این افراد میی خود وابسددتهی  افراد خاص درون مجموعهتجربه
سددازی اصددول مدیریت دانش در تفکر اسددتراتژیک و های کوچک و متوسددط تمایل چندانی به پیادهاین وجود، در عمل شددرکت

شان نمیهای کاری روزمرهرویه ستا نونز و همکاران،دهند )ی خود ن ( که این عدم تمایل 1390، میرکمالی و همکاران، 2006باپتی
سازمانی، نوع نگرش و میزان آگاهی مدیر/مالک درباره فرآیندهای مدیریت  و کمبود منابع مالی در این عمدتاً ری ساختار  شه در 
 (.2012دورست و رانر ادواردزسون، ها دارد )مجموعه

نوعی نیاز ها بهتوان یافت که هر یک از آنهای مختلفی از دانش را میهای کاری متفاوت، گونهها با ابعاد و زمینهدر سازمان
ست. به سازمانی، یعنی دانش بازار متمرکز ا ضر بر نوعی خاص از دانش  سازماندهی دارند. پژوهش حا صه، به مدیریت و  طور خال

شتریان و رقبایش داللت دارد ) سازمان پیرامون م شی پیرامون (. دارایی2008ژانگ و همکاران، دانش بازار بر دانش یک  های دان
هایی در زمینه نیازهای آشکار و پنهان مشتری، فرآیندهای هماهنگ کردن محصوالت و خدمات ارائه شده یمشتری شامل آگاه

های دانشی مرتبط با این نیازها و دالیل رضایت یا عدم رضایت مشتریان از محصوالت یا خدمات شرکت ماست. همچنین دارایی
ها، هاست. در راستای اهمیت دانش بازار برای سازمانهای آنقابلیت های وبا رقبا شامل داشتن درکی عمیق از اهداف، استراتژی

طور رسمی به ارائه تعریف ( اولین بار  به1998مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. لی و کالنتون ) "شایستگی دانش بازار"اصالح 
های نش بازار و شایستگی دانش بازار تفاوتسازی شایستگی دانش بازار پرداختند. این دو ضمن ایجاد تمایز بین دادقیق و مفهوم

یافته و سدداختاریافته پیرامون بازار اسددت که در آن ی اطالعات سددازمانکنند : دانش بازار مجموعهها را چنین تشددریح میبین آن
ست که این دانش در نتیجه ی پردازش "یافتهسازمان"منظور از  صادف( حاین ا شده های منظم روی اطالعات )و نه به ت صل  ا

صود از  ست و مق ستگی دانش بازار، فرآیندهای ایجاد و  "ساختارمند"ا شای ست. در مقابل،  صله ا بودن، معنادار بودن دانش حا
ای( داللت دارد. دانش بازار ها )و نه تفکرات لحظهای از فعالیتبر مجموعه "فرآیندها"سازی دانش بازار است که  در آن یکپارچه

ه اسددت در حالی که شددایسددتگی دانش بازار، فرآیندهایی اسددت که این منبع را ایجاد کرده اسددت. این دو یک منبع انباشددته شددد
سه فرآیند می ستگی دانش بازار در توسعه محصول جدید را مشتمل بر  شای دانند : فرآیند دانش مشتری، فرآیند دانش پژوهشگر 

های رفتاری است که ای از فعالیتآیند دانش مشتری بر مجموعهرقیب و همکاری )تعامل( بخش بازاریابی و تحقیق و توسعه. فر
ها ایجاد دانش پیرامون نیازهای کنونی و بالقوه مشتریان پیرامون محصوالت جدید است. همچنین فرآیند دانش رقیب هدف از آن

گیرند، های رقبا انجام مییهای رفتاری که با هدف ایجاد دانش پیرامون محصدددوالت و اسدددتراتژای از فعالیتعنوان مجموعهبه
ست. و نهایتاً تعامل بخش شده ا سعه بر فرآیندی داللت دارد که در آن این دو بخش با هدف تعریف  های بازاریابی و تحقیق و تو

کنند.عالوه بر این، اسالتر و همکاران کارگیری دانش حاصله برای توسعه محصولی جدید به یکدیگر مرتبط شده و همکاری میبه
گیرند: ایجاد هوشددمندی مشددتری، ایجاد هوشددمندی رقیب، ایجاد بعد در نظر می 4( نیز برای شددایسددتگی دانش بازار 2012)

 هوشمندی فناوری و انتشار هوشمندی. 

های آنچه این پژوهش به دنبال اسددت، تبیین نقش شددایسددتگی دانش بازار خارجی در بهبود عملکرد صددادراتی شددرکت
ست. پیشانشی محصوالت دکنندهعرضه نیاز این بنیان به عنوان راهی جهت کمک به پایداری کسب و کار های دانش بنیان  ا
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وکار و ی انجام کسبتوان دانش مرتبط با آداب و شیوهی تعریفی از دانش بازار خارجی است. دانش بازار خارجی را میبحث، ارائه
صت ستین و داتا، ف کرد )های بالقوه در بازارهای خارجی تعریدانش پیرامون فر سب دانش بازار خارجی برای 2011مو (. منابع ک

های کوچک و متوسطی که (. شرکت2003اریکسون و چتی، کنندگان، مشتریان و دولت هستند )یک سازمان شامل رقبا، تأمین
رامون این بازارها، روندهای ی صددادرات دارند، فعالیت در بازارهای خارجی را به دلیل فقدان دانش پیتمایل به فعالیت در عرصدده

های کوچک و کنند. کسددب دانش بازار برای این شددرکتبرانگیز ارزیابی میها،  چالشرفتاری مشددتریان و ماهیت رقابت در آن
ی منابع مالی دارند، اغلب پرهزینه خواهد بود. برای غلبه بر این مانع، گاهی این هایی که در زمینهمتوسدددط با توجه به محدودیت

کنند تا به دهی شبکه های ارتباطی رسمی و غیررسمی با بازیگران کلیدی صنعت، این شانس را پیدا میها از طریق شکلرکتش
برداری کنند آمیزی بهرههای موجود در بازارهای صددادراتی به شددکل موفقیتیافته و از فرصددتدانش صددادراتی مورد نیاز دسددت 

 (.2012رکسس و همکاران، )

صادرات در پژوهشدانش بازار خارجی )یا به تأثیر مثبت  صادرات( بر عملکرد  سی و مورد طور کلی دانش  های مختلفی برر
(. لی و 2012رکسددس و همکاران، ، 2005، زهرا، 2003، تافتن و اوتار اولسددن، 1994اویت و مک دوگال،تأیید قرار گرفته اسددت )

ستگی دانش بازار،1998کاوسگیل ) شای سازمان در زمینه ( با توسعه مفهوم  ی صادرات محصوالت جدید رو نقش آن در عملکرد 
دانند که این های یادگیری میها شایستگی دانش بازار در صادرات محصول جدید را متشکل از فعالیتمورد تحلیل قرار دادند. آن

سازمان را دارد. در پژوهش آنفعالیت صادرات  سیل اثرگذاری بر عملکرد  ستگی دانش بازار،  ها،ها دارای پتان شای برای این نوع از 
سه بعد در نظر گرفته شده است : فرآیند یادگیری از مشتری، فرآیند یادگیری از رقیب و تعامل بخش بازاریابی و تحقیق و توسعه. 

شکیل می سه بعد ت شتری از  سیر و یکپارچهفرآیند یادگیری از م شتری، تف سب اطالعات م گیری از سازی آن. فرآیند یادشود: ک
دهد، بلکه مشدددتری نه تنها اطالعات خوبی پیرامون سدددالیق و ترجیحات کنونی مشدددتریان در یک بازار خارجی به دسدددت می

کند تا محصولی طراحی ها کمک میکند؛ چیزی که به شرکتی نیازهای بالقوه و روندهای آتی باز نیز فراهم میاطالعاتی درباره
شد. فرآیند یادگیری از رقیب نیز از بهو ارزشهای آن با منافع کنند که ویژگی شته با شابه های واقعی مشتری  همخوانی دا طور م

ی کارگیری این فرآیند، دانش بیشتری دربارهسازی اطالعات رقیب است. شرکتی که با بهدارای سه بعد اکتساب، تفسیر و یکپارچه
شد می شته با صهرقبا دا ستفاده کند، توانمندی ی رقابت، از نقاط قوتتواند در عر ضعف رقبا ا های رقبا را از خود در مقابل نقاط 

های متمایز در محصددوالت ها، درونی سددازی کند و نهایتاً نقاط قوت رقبا را از طریق ایجاد ویژگیطریق تقلید و سددپس بهبود آن
محصددول جدید در بازار خارجی را اثر سددازد. همکاری و تعامل بخش بازاریابی و تحقیق و توسددعه شددانس پذیرش یک خود، بی

شرکت کمک میافزایش می سه با رقبا، از قابلیتدهد و به  شکل اثربخشهای فنیکند تا در مقای ستفاده کرده و با اش به  تری ا
صوالت موفقی را روانهدرآمیختن این قابلیت ست تا در این پژوهشها با دانش بازار، مح شده ا سبب  ، ی بازار کند. چنین منافعی 

 بنیان در کشور پیشنهاد شود.عنوان یک راهکار کارآمد جهت بهبود عملکرد صادرات دانششایستگی دانش بازار به

 قابلیت کارآفرینی

ها در سرتاسر جهان، میزان رقابت در بازارهای جهانی شدت گرفت. با باز شدن در های اقتصاد کشورهای مختلف به روی شرکت
های مبتنی ای به این نتیجه رسیدند که برای موفقیت نیاز است به جای تمرکز صرف  بر استراتژیهدر این رقابت فشرده، شرکت

ها تنها به دنبال این نبودند که های مبتنی بر فرصددت را مورد توجه قرار دهند. بر این اسدداس دیگر شددرکتبر قیمت، اسددتراتژی
طور همزمان در جستجو بازارهای جدیدی بودند تا محصوالتی جدید ی بازارها کنند، بلکه بهمحصوالتشان را با قیمت کمتر روانه

صوالت موجود را در آنیا گونه شرکتهای جدید از مح ضه کنند. به بیان دیگر این  صتها عر شف فر صدد ک های جدیدی ها در 
تاردیو، شود ) کارآفرینی نایده میوکار، اصطالحاًها کسب سود بیشتر را به ارمغان بیاورد. این مدل از توسعه کسببرآمدند که بر آن

یا تیم2003 که در آن  افراد  ندی اسدددت  کارآفرینی فرآی به(.  کاری از طریق  نابع مختلف برای های  عه از م کارگیری مجمو
ست که آیا می(. 2005گروئن، کنند )های بازار، خلق ثروت میبرداری از فرصتبهره توان بروز رفتارهای کارآفرینانه پرسش اینجا
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های پویا توان به نظریه قابلیتها  به شمار آورد؟ برای پاسخ به این پرسش میعنوان یک قابلیت برای آنها را بهاز سوی سازمان
های پویا را ( قابلیت1997مکاران )تیس و ه. های سددازمانی رجوع کردی قابلیتعنوان یکی از رویکردهای مورد توجه در حوزهبه
های داخلی و خارجی جهت مواجه با  دهی  مجدد شددایسددتگیسددازی ، ایجاد و شددکلعنوان توانایی سددازمان برای یکپارچهبه

 هایی پیروزند که بتوانندکنند که در بازار جهانی آن شرکتها بیان میهایی که به سرعت در حال تغییرند، مطرح کردند. آنمحیط
سخگو بوده در زمینه سریع و منعطف عمل کنند و عالوه بر این ها از قابلیت در مقابل تغییرات ، به هنگام پا صول،  ی نوآوری مح

سب جهت هماهنگی و به ستگیمدیریتی منا شای شند. یکی از نقاط های داخلی و خارجی بهکارگیری مجدد  طور مؤثر، برخوردار با
هاست. تغییرات در محیط پیرامون سازمان، اعم از درون یا خارج تغییرات و چگونگی مواجه با آن برجسته در این تعریف، تأکید بر

برداری شود. از سوی دیگر درك و بهرههایی که به همراه دارد، نوعی فرصت تلقی میاز مرزهای محل فعالیت آن، در کنار چالش
صت شد،  نقطهکه پیشها، چناناز فر شاره  ست.  ی عطف مفهومتر ا سازمانی ا سطح  سطح فردی و چه در  کارآفرینی چه در 

بنابراین می توان به کارآفرینی از منظر یک قابلیت سازمانی نگریست. قابلیت کارآفرینی اصطالحی است که در مورد به کار برده 
ته و آن را توانایی درك، انتخاب، های پویا در نظر گرف( قابلیت کارآفرینی را یکی از انواع قابلیت2011شددود. زهرا و همکاران )می

کنند. ها تعریف میبرداری از فرصتدهی و انطباق شرایط داخلی و خارجی جهت اکتشاف )شناسایی، کشف و خلق( و بهرهشکل
های تجاری و فناورانه در داخل یا خارج از قلمرو جغرافیایی فعالیت در این تعریف، رصدددد کردن فرصدددت "درك"منظور از بعد 

بر توانایی شددناسددایی و انتخاب بهترین فرصددت داللت دارد که این انتخاب از طریق بررسددی کلیه  "انتخاب"ن اسددت. سددازما
صت ضاوت میان آنفر صورت میهای بالقوه و ق های داخلی و کارگیری تمامی منابع و قابلیتبه معنی به "دهیشکل"پذیرد. ها 

به این معنی است که سازمان از یک  "سازیهماهنگ"ده است و نهایتاً گیری از فرصت انتخاب شخارجی ممکن در جهت بهره
برداری تعادل برقرار کند و از سددوی دیگر عملکرد خود را با سددرعت تغییرات در سددو در داخل، بین فعالیت های اکتشدداف و بهره

 محیط پیرامون هماهنگ سازد. 
هایی که برای یک سازمان توجه قرار گیرد این است که توانمندیی قابلیت های سازمانی باید مورد موضوعی که در مطالعه

(. 2000زهرا و گارویس، کنند)المللی را تضمین نمیآیند، لزوماً موفقیت در بازارهای بیندر بازارهای داخلی برگ برنده به شمار می
سازمانی نیز قاعنوان یکی از قابلیتای به  قابلیت کارآفرینی بهچنین گزاره ساس طی دو دهه اخیر بلهای  ست. بر همین ا تعمیم ا

(. اصدددطالح کارآفرینی 2015ناوارو گارسدددیا، اند )المللی پرداختهی کارآفرینی در سدددطح بینمطالعات مختلفی به بررسدددی مقوله
سال بین سط مورو در  سیار مورد توجه قرار گرفت. ک 1988المللی اولین بار تو سط دیگر محققان ب سپس تو شد و  ارآفرینی مطرح 
های موجود در بازارهای خارجی با هدف کسب مزیت رقابتی برداری خالقانه از فرصتالمللی را می توان فرآیند کشف و بهرهبین

ی رقابت یک سددازمان را از نو تواند شددیوهالمللی می(. کارآفرینی سددازمانی در سددطح  بین2007پیسددانو و همکاران، تعریف کرد )
المللی شدن، ی آغاز فرآیند بین(. نقطه2000زهرا و گارویس، های جدیدی سوق دهد )فعالیت آن را به بخشتعریف کند یا قلمرو 

( دسترسی به 2ی کارآفرینی؛ ( هشیاری در زمینه1های بین الملی است که این شناخت به سه چیز وابسته است: شناخت فرصت
شرکت( دانش قبلی در مورد بازارها. به3های اجتماعی و شبکه سه با  طور خاص  سط با توجه به اینکه در مقای های کوچک و متو

سله مراتبی برخوردارند، فرآیند بینشرکت سل سمی و  سازمانی ر ساختار  شدن در آنهای بزرگ، به میزان کمتری از  ها  تا المللی 
شرکت شد این  ست )حد زیادی به دانش و تجربه مدیران ار سته ا ی های انجام گرفته در زمینهپژوهش (. نتایج2016ماری، ها واب

شرکتکارآفرینی بین شرکتالمللی در  سط نیز مؤید تأثیر مثبت این متغیر بر عملکرد  ست )های کوچک و متو رودینی و ها بوده ا
عه2016، نیوزیر، 2012اوسدددمان،  یات پژوهشدددی داخلی، مطال با این وجود در ادب یافت که در آن کارآفرینای را نمی(.  ی توان 

شرکتبین شرکتبنیان و نقش آن بر عملکرد بههای دانشالمللی  صادرات این  شواهد تجربی مورد ویژه عملکرد  ساس  ها را بر ا
بنیان چه به کننده محصوالت دانشهای عرضهالمللی شرکتبررسی قرار گرفته باشد. از این حیث، موضوع قابلیت کارآفرینی بین

تواند مورد توجه ی پژوهشی جدید میعنوان یک حوزهها و چه بهبود عملکرد صادرات این شرکتبنیان یک راهکار عملی برای به
 مدیران و پژوهشگران قرار گیرد.
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 گیرینتیجه

کننده در این حوزه را ایجاد کرده است. های اخیر، ضرورت توجه به عوامل تقویتلزوم  گسترش صادرات غیرنفتی کشور در سال
صهبنیان بههای دانششرکت صوالت و خدماتی که ارائه میعنوان یکی از بازیگران عر صادی، با توجه به ماهیت مح دهند ی اقت

ی ارزش کمی صادرات و چه از بنیان چه از جنبهرات غیرنفتی داشته باشند. صادرات دانشتوانند نقش چشمگیری در رشد صادمی
ستراتژیک اهمیت ویژه سناد و برنامهای برای کشور دارد چنانحیث ا توان های اخیر میای کشور در سالهای توسعهکه در تمام ا

صادرات دانش شد  شاهده کرد. بر اینردی از تأکید بر ر صادرات دانش بنیان را  م ضر با هدف بهبود  ساس، در پژوهش حا بنیان ا
ها در چارچوبی نظری مبتنی بر سدده مفهوم بازارگرایی، شددایسددتگی دانش بازار و قابلیت کارآفرینی ارائه  و کارکرد هر یک از آن

نیازهای موجود و بالقوه و بنیان تشریح شد. توجه به شرایط بازار، ی محصوالت دانشهای صادرکنندهمسیر بهبود عملکرد شرکت
ها بتوانند به بهترین نحو از اطالعات بنیان از طریق آنهای دانشهایی که شدددرکتهمچنین میزان توانمندی رقبا و ایجاد قابلیت

سب ساییشده پیرامون چگونگی فعالیت در بازارهای خارجی و فرصتک شنا ستفاده کنند از جمله رهاوردهای شده در آنهای  ها ا
ست. عالوه بر جنبه این صه ا ضر زمینهپژوهش برای مدیران و فعاالن این عر سبی برای مطالعات ی کاربردی، پژوهش حا ی منا

 دهد. المللی ارائه میهای بینها در داخل کشور و عرصهبنیان ایرانی و چگونه ارتقا عملکرد آنهای دانشی شرکتبیشتر در زمینه
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