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چکیده
و  بنگاه های کوچک  در  و صادرات  نوآوری  متقابل  رابطه  بررسی  تحقیق  این  اصلی  هدف 
آذربایجان  استان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  پژوهش،  این  آماری  جامعۀ  است.  متوسط 
تحت   IDEIS پروژه  از  برگرفته  پرسشنامه  مبنای  بر  پژوهش  این  تحلیل های  است.  غربی 
تغییراتی  با لحاظ  فرانسوی است که  بنگاه های کوچک و متوسط  نوآوری در  فرایند  عنوان 
صادراتی  موانع  لحاظ  و  ایران  شرایط  با  متناسب  آن  بومی سازی  و  مذکور  پرسشنامه  در 
مراجعه  با   1396 ماه  فروردین  پایان  تا   1395 ماه  شهریور  از  و  شده  نهایی  ایران  در  موجود 
این  به  است.  شده  تکمیل  غربی  آذربایجان  استان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مدیران  به 
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از روش  استفاده  با  نوآوری  و شدت خروجی  نوآوری  ورودی  منظور، شاخص های شدت 
تحلیل تناظر چندگانه  محاسبه و سپس مدل اقتصادسنجی موردنظر با استفاده از مدل معادالت 
ساختاری تعمیم یافته  برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر صادرات بر نوآوری 
مثبت و معنی دار است اما در مقابل، اثر نوآوری بر صادرات منفی می باشد که بیانگر کوچک 
صادرات  بر  صادرات  موانع  شاخص  همچنین  است.  ایرانی  بنگاه های  نوآوری  سطح  بودن 
بنگاه ها اثر منفی دارد. با توجه به نتایج، اثر یادگیری از صادرات برای بنگاه های کوچک و 
متوسط مشهود بوده و در این زمینه مناسب است دولت با اقدامات حمایتی از صادرات از قبیل 
بازاریابی برای محصوالت جدید و همچنین یافتن بازارهای جدید صادراتی و اعطای یارانه 

صادرات موجبات افزایش صادرات را فراهم کند.

F12، F14، L1  :JEL طبقه بندی

 



ریبطه م  ابک ن  ورص و کااریا ار بنناه هاص د  ص و م   طببب 79

مقدمه 

شواهد تئوریک و تجربی نشان می دهد که بنگاه های ارائه دهنده ی فعالیت های نوآوری، با 
احتمال باالیی صادرات موفقیت آمیزی خواهند داشت و در مقایسه با بنگاه های غیرنوآور، 
والنتینی1،  و  )گولووکو  کنند  ایجاد  رشد  صادرات  طریق  از  می توانند  بیشتری  احتمال  با 
فراهم  را  امکان  این  نوآوری   .)2015 همکاران،  و  جکیپالی3  2015؛  راپر2،  و  الو  2011؛ 
افزایش  با  هزینه  کاهش  این  و  دهند  کاهش  را  تولید خود  هزینه های  بنگاه ها  که  می سازد 
بنگاه  افزایش صادرات  یافت. همچنین،  افزایش خواهد  نوآوری،  مقدار سرمایه گذاری در 
اثر  و  بازار  اندازه  مستقیم  اثر  داشت:  خواهد  بنگاه ها  نوآوری  انگیزه های  بر  اصلی  اثر  دو 
رقابت. گسترش انداره بازار صادرات، میزان رانت نوآوری را افزایش داده و انگیزه بنگاه ها 
اندازه  از طرف دیگر، گسترش  افزایش می دهد.  نوآوری  بیشتر در  برای سرمایه گذاری  را 
بین  بازار هدف جذب کرده و رقابت  به  بنگاه های جدیدی را  بازار صادرات ممکن است 

صادرکنندگان را افزایش دهد4.
ادبیات مربوط به رابطه نوآوری و صادرات به دو فرضیه متمایز خودانتخابی5 و یادگیری 
و  نوآوری  بین  را  متناقضی  علیت  جهت  فرضیه ها  این  می شود.  تقسیم  صادرات6  طریق  از 
فعالیت های صادراتی در نظر می گیرند. به طور خاص، فرضیه خودانتخابی از این استدالل 
عملکردی  ویژگی های  صادرکنندگان  غیر  به  نسبت  صادرکنندگان  که  می کند  حمایت 
ورود  که  می کند  استدالل  طریق صادرات  از  یادگیری  فرضیه  که  حالی  در  دارند،  بهتری 
بنگاه های صادرکننده به بازارهای خارجی، فرصتی را برای آنها فراهم می کند که عملکرد 
خود را با توجه به جریان های دانش از منابع بین المللی بهبود ببخشند7 و8. برای مثال، کرپسی9 
و همکاران )2008( شواهد تجربی کیفی و کّمی را ارائه می دهند که بنگاه های صادر کننده 

1.  Golovko and Valentini.
2.  Love and Roper.
3.  Gkypali.
4.  Aghion.
5.  Self Selection.
6.  Learning by Exporting.
7.  Filipescu.
8.  Arvanitis.
9.  Crespi.
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آنها  بهره وری  از  حاصل  نفع  در  خود  نوبه  به  که  می گیرند  یاد  خود  خارجی  مشتریان  از 
با  اما جهت معکوس برقرار نیست. همچنین، الو و گانوتاکیس1 )2013(  منعکس می شود، 
استفاده از نمونه ای از بنگاه های کوچک و متوسط انگلیس شواهدی را از اثرات یادگیری 
از طریق صادرات ارائه می کنند. از این رو، جهت علیت بین عملکرد صادرات و نوآوری 
خیلی ساده نبوده و ممکن است دوطرفه نباشد. بنابراین، بررسی این موضوع علی الخصوص 

در مورد  بنگاه های ایرانی ضرورت بیشتری دارد. 
با توجه به مطالب فوق و طبق بررسی های انجام شده، ارتباط متقابل نوآوری و صادرات 
در ایران بررسی نشده است. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تجربی رابطه متقابل 
این رابطه در سطح خرد )بنگاه( است. پرسش  بر  نوآوری و صادرات و سایر عوامل مؤثر 
اصلی تحقیق حاضر این است که جهت علیت ارتباط بین نوآوری و صادرات در بنگاه های 
بین عملکرد  این است که  این راستا، فرضیه اصلی تحقیق  به چه صورت است؟ در  ایرانی 

نوآوری و صادرات بنگاه ها یک ارتباط مثبت متقابل وجود دارد.  
ساختار ادامه این مقاله بدین صورت است: در بخش دوم به مروری بر ادبیات موضوع 
و پیشینه ی پژوهش پرداخته می شود. در بخش سوم روش تحقیق و در بخش چهارم تحلیل 

نتایج بیان می گردد. در بخش پنجم نیز نتایج و پیشنهادات ارائه می شود. 

1. ادبیات موضوع 

با رفتار صادراتی بنگاه ها  در ادبیات مربوط به تجارت بین الملل، مدل های متنوعی در رابطه 
طراحی شده  و از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مطالعات به تحلیل مهمترین 
بر  صادرات  اثرات  دیگر  مطالعات  مقابل،  جهت  در  پرداخته اند.  صادرات  بر  مؤثر  عوامل 
عملکرد بنگاه را مورد بحث قرار داده اند. از مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات، نوآوری در 
محصول و فرایند تولید است که عامل تعیین کننده آن تحقیق و توسعه می باشد. از سوی دیگر، 
صادرات نیز تأثیر تعیین کننده ای بر نوآوری دارد. در مطالعه حاضر، ضمن بررسی تأثیر نوآوری 
بر صادرات، اثرگذاری صادرات بر نوآوری نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این 

بخش ابتدا مبانی نظری و سپس مطالعات تجربی انجام گرفته در این حوزه ارائه می شود. 

1.  Love and Ganotakis.
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1-1. مبانی نظری
به پیروی از باسیل1 )2001( فرض می شود ساختار بازار به صورت رقابت انحصاری است. 
هر بنگاه می تواند محصول خود را در بازار داخلی و بازار خارجی به فروش برساند. در بازار 

داخلی تقاضای کل از طریق عرضه n بنگاه تأمین می شود: 

 

qd میزان فروش بنگاه i در بازار داخلی می باشد. تقاضای کل بازار خارجی به ترتیبی 
i که

مشابه مدل سازی می شود: 

 

که  فروش بنگاه i در بازار خارجی و m تعداد کل بنگاه های فعال در بازار خارجی 
می باشد. 

بنابراین، کل محصول بنگاه i برابر است با2: 

 

تعیین  باید در مورد  بازار،  میزان فروش در دو  بر تصمیم گیری در مورد  بنگاه ها عالوه 
)تعیین  متفاوت  تصمیم  سه  این  می شود  فرض  بگیرند.  تصمیم  نیز  نوآورانه  فعالیت  سطح 
سطح فعالیت نوآورانه، تعیین سطح محصول و انتخاب بازار هدف( به صورت همزمان اتخاذ 
نمی شوند: بنگاه ها سطح محصول و ایجاد محصوالت جدید را بدون توجه به مقصد فروش 
مورد سطح محصول  و در  یافتند  توسعه  زمانی که محصوالت جدید  تنها  انتخاب می کنند. 
تصمیم گیری شد، بنگاه ها براساس میزان سودآوری، اقدام به انتخاب بازار داخلی یا خارجی 
می کنند. فرض می شود محصوالت جدیداً معرفی شده )Ii( منجر به کسب درآمد )R( بیشتر 

در هردو بازار می گردند: 

 

1.  Basile.
i نیز درنظر  qi را به صورت تنوع کاالیی ارائه شده توسط بنگاه  بازار، می توان  با توجه به ساختار رقابت انحصاری   .2

گرفت.
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که در آن، Rd و Rf به ترتیب بیانگر درآمد در بازار داخلی و خارجی می باشند. 
انتورف و پالمیر1 )1990( فرض می کنند که درآمدها به دو دسته تفکیک می شوند: 

1. درآمدهای مربوط به فروش محصوالت قدیمی و 2. درآمدهای مربوط به محصوالت 
جدید )حاصل از نوآوری در محصول(.

لذا می توان نوشت: 

 

و  بازارهای داخلی  ترتیب در  به  را  af درآمدزایی محصول جدید  و   ad پارامترهای  که 
خارجی نشان می دهند و yi سهم محصوالت صادراتی می باشد: 

 

هزینه های تولید به صورت  تعریف می شوند که Zi بردار عوامل بنگاه از قبیل 
همراه  به  عوامل  این  می باشد.  مالکیت  و ساختار  بنگاه  اندازه  بهره وری،  نیروی کار،  هزینه 
می گذارند.  تأثیر  نیز  صادراتی  محصوالت  هزینه های  بر   )X( ارز  نرخ  مانند  برونزا  عوامل 
بازارهای  به  نفوذ  با  مرتبط  خاص  هزینه های  باید  صادراتی  محصوالت  مورد  در  همچنین 
خارجی )Pi( را درنظر گرفت. این هزینه شامل موارد زیر می شوند )هی و همکاران2، 1998(: 
مورد  در  اطالعات  کسب  و  مناسب  تجاری  شرکای  شناسایی  تبلیغات،  هزینه های   .1

شرایط بازارهای صادراتی.
2. هزینه های تشکیل و حفظ شبکه های بازاریابی.
3. هزینه های توسعه تکنیک های جدید بازاریابی. 

4. هزینه های مذاکره عقد و پایبندی به قراردادهای بین طرفین.
سایر  و  دولتی  مقررات  و  قوانین  مورد  در  اطالعات  کسب  به  مربوط  هزینه های   .5

سیاست های دولت در بازارهای داخلی و خارجی.
ماهیت این هزینه ها برگشت ناپذیر است، یعنی اگر بنگاه در هر زمانی از بازار صادراتی 

1.  Enthorf & Pohlmeier.
2.  Yhee et al. 
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خارج شود و بخواهد مجدداً به آن بازگردد، دوباره باید این هزینه ها را متقبل شود1. 
طریق  از  که  را   ) ( صادراتی  بهینه  مقدار  می تواند  همواره  بنگاه  که  می شود  فرض 
شرط حداکثرسازی سود به دست می آید، تولید نماید. این مقدار بهینه می تواند برابر صفر 

نیز باشد. به این ترتیب، سود بنگاه در کوتاه مدت عبارت است از: 

 

اگر محصول جدید بازدهی باالتری در بازار خارجی نسبت به بازار داخلی داشته باشد 
(، آنگاه انتظار می رود بنگاه های نوآور تبدیل به صادرکننده شده و سهم باالیی  (

از محصوالت خود را صادر کنند. 
عوامل تولید بنگاه که بر صادرات اثر می گذارند عبارتند از هزینه نیروی کار به ازای هر 
(، نوآوری در فرایند تولید )T(، اندازه بنگاه )S(، ساختار مالکیت )O( و  واحد محصول2 )

موقعیت جغرافیایی بنگاه )L( )باسیل3، 2001(. لذا می توان نوشت: 

 

قیمتی  هزینه ای/  رقابت  برای  معیاری  محصول  واحد  هر  ازای  به  کار  نیروی  هزینه 
فرایند  در  نوآوری  دارد.  منفی  اثر  بین المللی  بازارهای  در  صادرات  بر  احتماالً  لذا  و  بوده 
محصول باعث کاهش هزینه های تولید شده و بنابراین رقابت پذیری بنگاه ها را در بازارهای 
باشد  با صادرات داشته  بنگاه رابطه ای مثبت  اندازه  انتظار می رود  افزایش می دهد.  خارجی 
از صرفه های  بهره برداری  امکان  و  بازار  توسعه  برای  راهی  می تواند  بین الملل  تجارت  زیرا 
تمایل بیشتری  مقیاس را فراهم آورد4. بنگاه های متعلق به یک گروه کسب و کار احتماالً 
به صادرات دارند، زیرا مالکیت گروهی به بنگاه ها اجازه می دهد تا بر مشکالت نبود منابع 
الزم برای صادرات از قبیل تأمین مالی، بازاریابی و سرمایه های فیزیکی و انسانی فائق آیند. 
در نهایت، موقعیت جغرافیایی می تواند اثری قوی بر کارایی و میل به صادرات بنگاه ها داشته 
باشد. به ویژه، بنگاه های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته یک کشور، از سرریزهای دانش 

1.  Bernard & Wagner, (1998).
2. فرض می شود نیروی کار تنها عامل متغیر در کوتاه مدت است. 

3.  Basile.
4.  Krugman, (1979).
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بازاری و تکنولوژیکی کمتر بهره می برند. 
تغییرات  با  بر صادرات در طول زمان  تولید مؤثر  نسبی عوامل  اهمیت  بدیهی است که 
نرخ ارز تغییر یابد. به عنوان مثال، اگر  باشد )نوآوری در محصول بازدهی باالتری 
همواره  نوآور  بنگاه های  تمام  آنگاه  باشد(،  داشته  داخلی  بازار  به  نسبت  خارجی  بازار  در 
بنگاه های غیرنوآور و  برخی  ارزی ممکن است  بزرگ  صادر می کنند. وجود یک شوک 
غیرصادراتی را تشویق به ورود به بازارهای صادراتی نماید. به عبارت دیگر، نقش قابلیت های 

نوآوری در مزیت های غیرقیمتی با ایجاد یک شوک بزرگ ارزی کمرنگ تر می شود. 
بنگاه ها  شد،  اشاره  قباًل  که  همانطور  نیست.  صادق  لزوماً  موضوع  این  بهرحال، عکس 
هزینه ها  این  چون  شوند.  متقبل  را  ورود  هزینه های  صادراتی  بازارهای  به  ورود  برای  باید 
بنگاه های  تمام  برمی گردد،  خود  اولیه  سطح  به  ارز  نرخ  وقتی  هستند،  برگشت ناپذیر 
بین الملل  تجارت  در  پدیده  این  نمی شوند.   خارج  بازار  از  )غیرنوآور(  جدید  واردشونده 
بنگاه های غیرنوآور به علت شوک  با عنوان برگشت ناپذیری1 شناخته می شود. لذا زمانیکه 
کرده اند  سرمایه گذاری  بازار  بر  نفوذ  در  همچنین  و  شده  صادراتی  بازارهای  وارد  ارزی 
)هزینه P را متحمل شده اند(، با برگشت نرخ ارز به سطح قبلی، ماندن در بازار خارجی را 

حداقل در کوتاه مدت سودمند می یابند2.

1-2. مطالعات تجربی

مطالعه ارتباط بین نوآوری و صادرات در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بخش بزرگی 
زمان طوالنی یک  نوآوری مدت  است3.  داده  اختصاص  به خود  را  فعلی  علمی  ادبیات  از 
عامل مهمی برای ایجاد و حفظ توان رقابتی کشور ها و بنگاه ها محسوب می شد و مطالعات 
موجود حاکی از این بود که نوآوری باعث افزایش صادرات می شود. با این حال، شواهد 

تجربی حاکی از جهت علیت از صادرات به نوآوری است4.
در ایران شاه آبادی و ثمری )1393( به بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات با فناوری برتر 

1.  Hysteresis.
2.  Baldwin & Krugman, (1989).
3.  Enjolras, (2016).
4.  Nguyen, (2008).
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بازه زمانی 12-2007 پرداخته اند.  با کشورهای منتخب سند چشم انداز در  ایران در مقایسه 
نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت بین نوآوری و صادرات با فناوری برتر در کشورهای مورد 
مطالعه است. بر این اساس، در بین کشورهای مورد مطالعه، بهترین عملکرد صادرات مبتنی 
می باشد.  قطر  کشور  به  مربوط  عملکرد  بدترین  و  ترکیه  کشور  به  مربوط  برتر  فناوری  بر 
چندان  وضعیت  مقاله،  توسط  شده  تعریف  شاخص های  از  زیادی  تعداد  با  رابطه  در  ایران 
مطلوبی ندارد و تنها در دو شاخص نوآوری )تعداد حق اختراع و تعداد مقاالت علمی چاپ 
شده( دارای رتبه دوم در منطقه است. این مقاله یکی از دالیل نامطلوب بودن جایگاه ایران 
پژوهشی  سیاست های  با  اقتصادی  سیاست های کالن  بین  ناهماهنگی  را  نوآوری  در حوزه 
به  توجه  با  ثمری  و  شاه آبادی  می کند.  عنوان  نوآوری  تقاضامحوری  خالء  و  نوآوری  و 
داده های در دسترس بیان می کنند که شاخص جهانی نوآوری، شاخص کارایی نوآوری و 
تعداد مقاالت علمی و فنی تأثیر مثبت بر صادرات متکی بر فناوری برتر دارند و لذا بر این 
اساس سیاست گذاران را به اتخاذ سیاست هایی مناسب در جهت بهبود این شاخص ها تشویق 
می کنند  ارائه  مذکور  تقویت شاخص های  منظور  به  آنها  پیشنهاداتی که  از جمله  می کنند. 
می توان به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، استفاده از تجربیات کشورهای موفق به منظور 
اصالح ساختار اقتصادی، تثبیت امنیت فضای اقتصادی کشور، کاهش تأکید بر برنامه های 

کنترل جمعیتی و... اشاره نمود.  
در خارج از کشور، مطالعات زیادی در مورد اثر نوآوری بر صادرات وجود دارد. برنارد 
آلمانی،  بنگاه های  برای  اگر2 )2013(  و  بکر  بنگاه های آمریکایی،  برای  و جنسن1 )1999( 
بنگاه های  برای  اسپانیایی، روپر و الو4 )2002(  بنگاه های  برای  مارتینز3 )2007(  کاسیمن و 
مطالعات  این  شامل  آلمانی  بنگاه های  برای   )1999( جانز5  و  ابلینگ  و  آلمانی  و  بریتانیایی 
می باشند. تمامی این مقاالت بر اثر مثبت و قابل توجه نوآوری بر صادرات تأکید کرده اند. 
این مقاالت، نوآوری را به صورت یک فرایند برونزا درنظر گرفته اند. اما الچنمایر و وبمن6 

1.  Bernard & Jensen
2.  Becker & Egger
3.  Cassiman & Martinez
4.  Roper & Love
5.  Ebling & Janz
6.  Lachenmaier & Wobmann
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)2006( نوآوری را به عنوان یک فرایند درونزا معرفی می کنند. آنها دریافتند که نوآوری، 
به  به تورش  نوآوری منجر  با  برونزا  نشان می دهند که برخورد  افزایش داده و  را  صادرات 
با  آنها  بنگاه می شود. همچنین  بر صادرات  نوآوری  اثر  به  مربوط  برآوردهای  پایین  سمت 
متوسط  به طور  نوآور  بنگاه های  که  دریافته اند  آلمانی  صنعتی  بنگاه   981 داده های  بررسی 
12/6 درصد سهم بیشتری از صادرات را نسبت به بنگاه های غیرنوآور داشته و بیش از نیمی 

از این اختالف به اثر نوآوری روی صادرات مربوط می شود.
صنایع  و  صادراتی  صنایع  میان  آشکاری  تفاوت های  می دهند  نشان  موجود  مطالعات 
اهمیت  از  صادرات  روی  نوآوری  تأثیر  و  نقش  میان  این  در  و  داشته  وجود  غیرصادراتی 
قابل مالحظه ای برخوردار است. گورلی1 و همکاران )2005( عوامل مؤثر بر رفتار صادراتی 
از عوامل مهم  نموده و یکی  بررسی  بریتانیایی در دوره 1988-2000  بنگاه  برای 1000  را 
تأثیرگذار بر این رفتار را نوآوری قلمداد کرده اند. الو و منصوری2 )2009( نیز به اثر مثبت 

نوآوری روی صادرات در بنگاه های آمریکا رسیده اند. 
گانوتاکیس و الو3 )2011( عنوان می کنند که بنگاه های نوآور بیشتر اقدام به صادرات 
نموده، لیکن بسته به ورود به بازارهای صادراتی، لزوماً نوآوری موفق موجب افزایش حجم 
متوالی صادرات نمی شود. منظور از حجم متوالی صادرات، حجم صادرات یک سال نسبت 
رابطه  انتظار وجود  آنها،  اساس  بر  دارد که  زیادی وجود  البته دالیل  می باشد.  قبل  به سال 
که  است  معتقد   )1966( ورنون4  باشیم.  داشته  را  صادراتی  عملکرد  و  نوآوری  میان  مثبت 
نوآوری موتور محرکه صادرات است. گراسمن و هلپمن5 )1991( نیز چنین اعتقادی دارند. 
وجود  به   )2009( لی8  و  هاریس  و   )2008( همکاران7  و  گیرما   ،)2007( همکاران  و  آو6 

ارتباط مثبت میان تحقیق و توسعه، نوآوری و صادرات رسیده اند. 
مونرئال-پرز9 و همکاران )2012(  ارتباط بین نوآوری و صادرات را در بنگاه های اسپانیا 

1.  Gourlay.
2.  Love & Mansury.
3.  Ganotakis & Love.
4.  Vernon.
5.  Grossman & Helpman.
6.  Aw.
7.  Girma et al.
8.  Harris & Li.
9.  Monreal- Pérez.
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بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که صادرکنندگان بیشتر از غیرصادرکنندگان نوآوری های 
بیشتری انجام می دهند و  نوآوری نیز بنگاه ها را به صادرات بیشتر تحریک می کند. 

لین و تانگ1 )2013( تأثیر صادرات بر نوآوری را در بنگاه های چین بررسی کرده است. نتایج 
 حاکی از این است که صادرکنندگان نسبت به غیرصادرکنندگان فعالیت های نوآوری بیشتری

را انجام می دهند.
جکیپالی2 و همکاران )2015( ارتباط بین نوآوری و صادرات را در نمونه ای از بنگاه های 
صنعتی یونان بررسی نموده و به این نتیجه رسیده اند که رابطه علیت دو طرفه بین نوآوری و 

صادرات تأیید نمی شود و جهت علیت در بنگاه های جوان و بالغ نیز متفاوت است. 
رودیل3 و همکاران )2016( ارتباط بین نوآوری و صادرات را در منطقه گالیسیا )شمال 
غرب اسپانیا( بررسی نموده و به شواهد جدیدی مبنی بر ارتباط مثبت بین نوآوری و صادرات 

دست یافته اند.
آغیون4 و همکاران )2017( اثر شوک های صادرات را بر نوآوری در بنگاه های فرانسه 
بررسی نموده و به این نتیجه رسیده اند که شوک های صادرات، نوآوری را در بنگاه های با 
بهره وری باال افزایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج آنها، افزایش رقابت ناشی از تقاضا، 

تمایل به نوآوری را در بنگاه های با بهره وری پایین کاهش می دهد.
صادرات  بر  را  تولید  فرایند  و  محصول  نوآوری های  اثر   )2017( موتلون5  و  لوپز-بازو 
تأثیر  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  نموده  بررسی  اسپانیا  مختلف  مناطق  در  فعال  بنگاه های 

نوآوری بر صادرات از نظر منطقه ای یکنواخت نیست. 
برانکاتی6 و همکاران )2018( با بررسی عوامل مؤثر بر فرایند بین المللی سازی بنگاه ها به 
این نتیجه رسیده اند که فعالیت نوآوری و فرایند یادگیری نقش مهمی در تقویت  بنگاه ها 
در  شرکت  توانایی  همچنین،  دارند.  کشور  از  خارج  در  خود  محصوالت  فروش  برای 
یادگیری از تجارب صادرات گذشته، موانع غیررسمی تجارت بین المللی را کاهش می دهد.

1.  Lin and Tang.
2.  Gkypali.
3.  Rodil.
4.  Aghion.
5.  López-Bazo & Motellón.
6.  Brancati.
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فاسیو1 )2018( تأثیر فعالیت های صادراتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه های فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا و انگلیس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که تأثیر مثبت صادرات بر 
اثر یادگیری تکنولوژیک عمدتاً  بر اساس اهداف خاص صادرات متفاوت است.  نوآوری 
باعث ایجاد انگیزه برای معرفی نوآوری های محصول جدید می شود و اثر تقاضای خارجی، 

ارائه نوآوری های فرایند تولید را تقویت می کند.

2. روش تحقیق

در تحقیق حاضر، شاخص های شدت ورودی نوآوری و شدت خروجی نوآوری با استفاده 
این روش دو علت  از  استفاده  )MCA( محاسبه می شوند.  تناظر چندگانه2  تحلیل  از روش 
دارد. اول، با توجه به تعداد زیاد داده های مربوط به ورودی ها و خروجی های نوآوری، لزوم 
استفاده از یک شاخص ترکیبی برای انجام تحلیل های متقن ضروری به نظر می رسد. دوم، 
بودن  مکمل  دلیل  به  که  را  توضیحی  متغیرهای  بین  همخطی  وجود  مشکل  مذکور  روش 

فعالیت های بنگاه ها به وجود می آید، رفع می کند. 
تحلیل تناظر یک نوع تکنیک اکتشافی داده هاست که برای تشخیص روابط نظام مند بین 
متغیرها، وقتی که هیچگونه انتظار پیش تجربی در مورد ماهیت آن روابط وجود ندارد، مورد 
استفاده قرار می گیرد. این تحلیل، داده های پیچیده را تا حد قابل توجهی ساده نموده و از اطالعات 
داده ها توصیف جامعی ارائه می کند و در عین حال یک تحلیل ساده و جامع به دست می دهد. 
MCA یک تعمیم از تحلیل تناظر است که الگوی روابط میان چند متغیر وابسته طبقه ای 

در  اصلی  مؤلفه های  تحلیل  از  عمومی  حالت  یک  همچنین  روش  این  می کند.  بررسی  را 
باشند، طبقه ای هستند. به طور تکنیکی، تحلیل  وضعیتی است که متغیرها بجای آنکه کّمی 
که  نشانگر3  ماتریس  یک  روی  استاندارد  تناظر  تحلیل  یک  از  استفاده  با  چندگانه  تناظر 
عناصر آن 0 و 1 است، به دست می آید. در این روش باید درصدهای واریانس توضیحی 
MCA به  تصحیح شده و تفسیر تحلیل تناظری در مورد فواصل بین نقطه ای تعدیل شوند. 
منظور تحلیل مجموعه ای از مشاهدات توصیف شده به وسیله مجموعه ای از متغیرهای اسمی 

1.  Fassio.
2.  Multiple Correspondence Analysis.
3.  Indicator Matrix.
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این  از  استفاده قرار می گیرد. هر متغیر اسمی شامل چندین سطح می باشد و هرکدام  مورد 
یک  جنسیت  مثال،  عنوان  به  می شوند1.  کدگذاری  دوتایی  متغیر  یک  صورت  به  سطح ها 
متغیر اسمی با دو سطح مؤنث در مقابل مذکر )F vs. M( است. الگو برای مخاطب مذکر 
به صورت یک و صفر و برای مخاطب مؤنث به صورت صفر و یک می باشد. جدول کامل 
داده از ستون های دوتایی تشکیل می شود که تنها یک ستون مقدار یک را به ازای هر متغیر 
ثبت  نیز  را  کمی  متغیرهای  می تواند  همچنین  چندگانه  تناظر  تحلیل  می کند.  اختیار  اسمی 
نماید. به عنوان مثال یک امتیاز با دامنه 5- تا 5+ می تواند به صورت یک متغیر اسمی با سه 
سطح بیشتر از صفر، صفر و کمتر از صفر ثبت شود. با این حساب، عدد چهار با الگوی 1  
0  0 بیان می شود. طرح کدگذاری MCA بیان می کند که هر سطر جمع یکسانی دارد؛ که 

برای CA به معنای آن است که هر سطر جرم یکسانی دارد. 
فرض کنید m متغیر اسمی وجود دارد که هرکدام دارای jk سطح بوده و مجموع سطوح 
برابر j است. همچنین n مشاهده وجود دارد. در این صورت ماتریس نشانگر X دارای ابعاد 
ایجاد  عاملی  امتیاز  مجموعه  دو  نشانگر  ماتریس  این  روی  تناظر  تحلیل  می باشد.   n×m

کلی  مقیاس  در  عاملی  امتیازهای  این  ستون ها.  برای  دیگری  و  برای سطرها  یکی  می کند: 
می باشد، به طوری که واریانس آنها با مقادیر ویژه متناظر آنها برابر است. مقدار کلی جدول 
بردار کل  اولین گام تحلیل، محاسبه ماتریس  Z=N-1 X است.  N نشان داده می شود، و  با 
سطرهای Z را با r و بردار کل ستون های آنرا با c نشان می دهیم، و داریم  
تجزیه  از  عاملی  امتیازهای  می باشد.  قطری  ماتریس  بیانگر   diag که   ، و 

ارزش های تکین رابطه )1( حاصل می شوند: 

 )1

که  ماتریس قطری ارزش های تکین و  ماتریش مقادیر ویژه است. امتیازهای 
عاملی سطر و ستون به صورت  رابطه )2( بدست می آیند: 

 )2

( سطرها و ستون ها از میانه متناظرشان به صورت رابطه )3( حاصل می شود:  مجذور فاصله )

1.  Greenacre, (2007).
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 )3

مجذور کسینوس سطر i و عامل  و ستون j و عامل  به ترتیب به صورت رابطه )4( 
بدست می آیند: 

 )4

که  و  به ترتیب i امین عنصر dr و j امین عنصر dc می باشند. مجذور کسینوس ها 
به قرارگیری عامل های مهم برای مشاهدات یا متغیرهای داده شده کمک می کنند. 

سهم سطر i نسبت به عامل و سهم ستون j نسبت به عامل به ترتیب در رابطه )5( بیان 
شده اند: 

 )5

کمک  شده  داده  عامل  یک  برای  مهم  متغیرهای  یا  مشاهدات  قرارگیری  به  سهم ها 
می کنند. 

انتقال طرح  از فرمول  با استفاده  یا توصیفی می توانند در داخل عامل ها  عناصر تکمیلی 
طرح  که  باشند  توصیفی  ستون  یک  و   توصیفی  سطر  یک  کنید   فرض  شوند. 

می شوند. مختصات آنها به صورت  و  به صورت رابطه  )6( می باشد: 

 )6

ستون ها  و  سطرها  برای  را  عامل ها  امتیازهای  نشانگر  ماتریس  روی  تناظر  تحلیل  انجام 
ارائه خواهد کرد. اما امتیازهای عامل داده شده توسط CA باید برای MCA مقیاس بندی 

مجدد شود.
جدول J×J به دست آمده به صورت  B=XTX ماتریس برت1 متناظر با ماتریس X نامیده 
روی   CA از  استفاده  زیرا  است،  مهم  بسیار  تناظر چندگانه  تحلیل  در  این جدول  می شود. 
دست  به  محاسباتی  لحاظ  از  ساده تر  اما   X تحلیل  مانند  مشابهی  عامل های  برت  ماتریس 
دست  به  ویژه  مقادیر  زیرا  می کند،  بازی  مهم  تئوریک  نقش  یک  برت  ماتریس  می دهد. 

1.  Burt Matrix.



ریبطه م  ابک ن  ورص و کااریا ار بنناه هاص د  ص و م   طببب 91

آمده از تحلیل آن، یک تقریب بهتر از اینرسی تبیین شده توسط عامل نسبت به مقادیر ویژه 
X به دست می دهد. 

پس از ساختن شاخص های شدت ورودی نوآوری و شدت خروجی نوآوری با استفاده 
از تحلیل تناظر چندگانه، مدل اقتصادسنجی موردنظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری 
یافتهGSEM( 1( برآورد شده است.  مدل مفهومی تحقیق در نمودار )1( نشان داده  تعمیم 
شده است. در این مدل، براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بیان شده در بخش 2، یک 
است.  گرفته شده  نظر  در  و صادرات  نوآوری  بین شاخص شدت خروجی  متقابل  ارتباط 
انتظار بر این است که تأثیر خروجی نوآوری، اندازه بنگاه، بهره وری و سطح تکنولوژی بر 
صادرات مثبت و تأثیر موانع صادرات بر صادرات منفی باشد. همچنین، براساس بررسی های 
تئوریک، اثر انتظاری اندازه بنگاه، شاخص ورودی نوآوری، ویژگی های فردی و سازمانی 

مدیر بنگاه و عمر بنگاه نیز بر نوآوری مثبت است.

نمودار 1ـ ساختار کلی مدل معادالت ساختاری 

1.  Generalized Structural Equation Model.
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3. تحلیل نتایج

3-1. جامعه و نمونه آماری
است.  غربی  آذربایجان  استان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  پژوهش،  این  آماری  جامعۀ 
ماه  شهریور  از  و  شده  نهایی  ایران  در  موجود  صادراتی  موانع  لحاظ  با  مربوطه  پرسشنامه 
و  بنگاه های کوچک  مدیران  به  مراجعه حضوری  با  ماه 1396  اردیبهشت  پایان  الی   1395
مبنای  بر  برآوردها  و  محاسبات  کلیه  و  است  شده  تکمیل  غربی  آذربایجان  استان  متوسط 
به  نظر  مورد  بنگاه های  نمونه  است.  پرسشنامه  همین  طریق  از  شده  جمع آوری  داده های 
صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین بنگاه های دارای 10 الی 300 نفر  نیروی کار و 
164  بنگاه کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی و با در نظر گرفتن فراوانی نسبی توزیع 
بنگاه های کوچک و متوسط در شهرهای مختلف،فراوانی نسبی بنگاه های صادرکننده و نوع 

فعالیت بنگاه های موجود به شرح جدول های )1( الی )3( انجام شده است. 

جدول 1ـ جامعه و نمونه آماری بنگاه های آذربایجان غربی بر حسب مکان جغرافیایی

نمونهآماریجامعهآماریبنگاهكوچكومتوسط

درصدتعداددرصدتعدادشهر

30136/756036/59ارومیه

70/8510/61اشنویه

10913/312213/41خوی

495/98106/1مهاباد

506/11106/1سلماس

526/35106/1بوکان

293/5463/66پیرانشهر

131/5931/83تکاب

303/6663/66سردشت

374/5274/27ماکو

759/16159/15میاندوآب

202/4442/44شاهین دژ
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نمونهآماریجامعهآماریبنگاهكوچكومتوسط

درصدتعداددرصدتعدادشهر

323/9163/66نقده

151/8342/44قره ضیاء الدین

819100164100جمع کل

منبع داده های جامعه آماری: معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی  

 جدول 2ـ جامعه و نمونه آماری بنگاه های آذربایجان غربی 
بر حسب فراوانی کارکنان

جامعهآماریبنگاهكوچكو
نمونهآماریمتوسط

درصدتعداددرصدتعدادتعدادكاركنان

10-1948158/739658/54

20-4927833/945634/15

50-249607/33127/32

819100164100جمع کل

              منبع داده های جامعه آماری: معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی  

ISIC جدول 3ـ جامعه و نمونه آماری بنگاه های آذربایجان غربی بر حسب کد

جامعهآماریبنگاه
نمونهآماریكوچكومتوسط

درصدتعداددرصدتعدادعنوانكد

22627/594527/44محصوالت غذایی و آشامیدنی11

293/5463/66نساجی13

10/1200پوشاک14

 نجاری و ساخت انواع محصوالت16
293/4963/66چوبی و چوب پنبه

283/4263/66تولید کاغذ و مقوا17
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جامعهآماریبنگاه
نمونهآماریكوچكومتوسط

درصدتعداددرصدتعدادعنوانكد

20/2400چاپ و تکثیر18

پاالیش19

9511/601911/59صنایع شیمیایی20

485/86106/1تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی22

14317/462917/68تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی23

13216/122615/85ساخت محصوالت فلزی25

151/8331/83تولید تجهیزات الکتریکی27

28n.e.c 495/98106/1تولید ماشین آالت و تجهیزات

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 31
172/0831/83دیگر

50/6110/61بازیافت34

819100164100کل

منبع داده های جامعه آماری: معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی

3-2. روایی و پایایی پرسشنامه و توصیف داده ها
الف-روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه تحقیق حاضر برگرفته از پروژه IDEIS تحت عنوان فرایند نوآوری در بنگاه های 
پایایی آن  بوده و روایی و  استاندارد  فرانسوی است که یک پرسشنامه  کوچک و متوسط 
پرسشنامه مذکور و  انجام شده در  تغییرات  به  با توجه  این حال،  با  قباًل آزمون شده است. 
پایایی  و  روایی  موجود،  صادراتی  موانع  لحاظ  و  ایران  شرایط  با  متناسب  آن  بومی سازی 
پرسشنامه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی پرسشنامه اولیه از شاخص 
نسبت روایی محتواییCVR( 1( استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه اولیه در بین 10 
نفر از متخصصین توزیع گردید و براساس ارزیابی متخصصین، شاخص CVR برای تمامی 

1.  Content Validity Ratio.
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سواالت محاسبه گردید. اغلب سواالت شاخص CVR  باالیی داشتند و سؤاالتی که مقدار 
CVR  محاسبه شده برای آن ها کمتر از 0/62 بود از آزمون کنار گذاشته شدند.

 برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا 
از مقدار 0/7 بیشتر باشد آزمون پایایی قابل قبولی را دارد اما اگر این ضریب بین 0/5 و 0/7 
باشد اعتبار پرسشنامه در حد متوسط ارزیابی می شود و اگر این ضریب کمتر از 0/5 باشد 

پرسشنامه فاقد پایایی الزم است.
برای تعیین مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه، تعداد 27 پرسشنامه ابتدا به طور تصادفی 
پخش و پس از جمع آوری این پرسشنامه ها، مقدار آلفای کرونباخ به دست آمد که در حد 
پایایی آن پخش شد. مقدار  به روایی و  با توجه  بقیه پرسشنامه ها  باالیی بود و سپس  بسیار 
ضریب آلفا در این پرسشنامه 0/794 به دست آمده است که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی 

بسیار خوبی برخوردار است. 

ب- توصیف داده ها

است:  شده  گرفته  نظر  در  صادرات  متغیر  سه  نظر  مورد  مدل  برآورد  برای  مطالعه  این  در 
وسیله  به  صادرات  استمرار  صادرات.  استمرار  و  صادرات  برنامه  داشتن  صادرات،  شدت 
پیوستگی تالش صادرات در طول زمان اندازه گیری شده است. در اینجا فرض می کنیم که 
پایدار به طور پیوسته حداقل در پنج سال صادر می کند. شدت صادرات  یک صادر کننده 
سال.  پنج  طول  در  فروش  به  صادرات  از  حاصل  درآمد  متوسط  درصد  از  است  عبارت 
از صادرات  از فروش خود را  از درآمد حاصل  قابل توجهی  یک صادر کننده قوی نسبت 
تناظر چندگانه  از تحلیل  نوآوری  اندازه گیری ورودی و خروجی  برای  به دست می آورد. 
استفاده شده است. نتایج روش تحلیل تناظر چندگانه برای خروجی و ورودی نوآوری در 
جدول های )4( و )5( آورده شده است. نتایج تحلیل تناظر چندگانه نشان می دهد که کلیه 
گزینه های انجام نوآوری به طور مثبت و معنی داری در تشکیل محور )1( مشارکت می کنند. 

این مطلب در نمودارهای )2( و )3( نیز به وضوح قابل مشاهده است. 
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جدول  4ـ نتایج تحلیل تناظر چندگانه برای خروجی های نوآوری برای بنگاه های 
کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی

عالمت
محور1%فراوانیگزینهمتغیراختصاری

v24نوآوری محصول

03423/776-0/446

13927/2730/057

27048/9510/185

v25
درصد فروش مربوط 

به محصوالت نوآوری 
شده

03826/573-0/686

232/098-0/123

310/699-1/235

421/3991/132

51812/5870/240

610/699-1/387

710/6991/322

832/0980/405

932/0980/825

102416/7830/118

1310/6991/392

15128/3920/434

1610/6991/119

1832/0981/378

201510/490-0/152

2553/4971/287

3032/0980/061

4032/0980/231

5053/497-0/377

6010/699-0/350
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عالمت
محور1%فراوانیگزینهمتغیراختصاری

v26نوآوری فرایند تولید
07149/650-0/828

17250/3500/816

v27a
فرایندهای ساخت یا 

تولید کاالها
010472/727-0/278

13927/2730/741

v27b
روش های تدارکات، 
تامین و توزیع مواد 
اولیه و یا محصوالت

011681/119-0/194

12718/8810/835

v27c

فعالیت های حمایت 
یا پشتیبانی، مانند 

فعالیت های نگهداری، 
خرید، حسابداری

013594/406-0/016

185/5940/278

v28
معرفی نوآوری های 
فرایند تولید مقدم بر 

رقبا

08861/538-0/642

15538/4621/027

v29
هدف از انجام نوآوری 

فرایند تولید

06142/657-0/956

13222/3780/881

25034/9650/602

v30نوآوری تجاری سازی
7753/8460/701بله

0/817-6646/154خیر

v31a
تغییرات معنی دار در 
طراحی یا بسته بندی 

محصوالت

010774/825-0/222

13625/1750/661

v31b
استفاده از فناوری ها و 
رسانه های جدید برای 

ترویج محصوالت

011681/119-0/156

12718/8810/671

v31c

روش های جدید 
فروش یا توزیع و یا 

تغییر اساسی روش های 
موجود

011681/119-0/186

12718/8810/800
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عالمت
محور1%فراوانیگزینهمتغیراختصاری

v31d
استراتژی های 

جدید قیمت گذاری 
محصوالت

013594/406-0/075

185/5941/264

v32
معرفی نوآوری های 
فرایند تولید مقدم بر 

رقبا

08358/042-0/698

16041/9580/966

v33
هدف از انجام نوآوری 

تجاری سازی

05538/462-1/032

13323/0770/835

25538/4620/532

v34نوآوری سازماندهی
7451/7480/758بله

0/813-6948/252خیر

v35a
شیوه های جدید در 

روش تولید
012486/713-0/151

11913/2870/986

v35b

سیستم های مدیریت 
دانش جدید و یا به 

طور قابل توجهی بهبود 
یافته

011983/217-0/142

12416/7830/704

v35c
تغییرات عمده در 

سازمان دهی نیروی کار 
در داخل شرکت

012083/916-0/133

12316/0840/695

v35d
تغییرات عمده در 

0143100/0000/000روابط بیرونی شرکت

v36 هدف از انجام نوآوری
سازماندهی

06041/958-0/933

13423/7760/796

24934/2660/590

ستون آخر مشارکت گزینه »بلی« در تشکیل محور اول را نشان می دهد. مقادیر ویژه و درصد اینرسی و اینرسی تعدیل یافته متناظر 
برای این محور به ترتیب عبارتند از 0/325؛ 16/262  % و 71/551 %
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جدول  5( نتایج تحلیل تناظر چندگانه برای ورودی های نوآوری

عالمت
محور1%فراوانیگزینهVariableاختصاری

V38
آیا در داخل شرکت دانش جدیدی 

از طریق تحقیق و توسعه داخلی بسط 
می دهید؟

0/271-11479/720بله

2920/2801/064خیر

V39

در طول سه سال گذشته چند مورد 
ثبت اختراع، نشانه تجاری، مدل یا 

طرح داشته اید ؟

03020/9790/931

13323/0770/140

22316/0840/308

31510/490-0/206

474/895-0/923

5149/790-0/633

632/098-0/891

721/399-1/113

864/196-1/130

910/699-1/049

1042/797-0/794

1132/098-0/771

1210/699-1/637

1510/699-1/358

V40 در طول سه سال گذشته برای چه نوع
نوآوری ثبت اختراع داشته اید ؟

1913/2871/611نداشته ایم

نوآوری تجاری 
0/755-128/392سازی

نوآوری 
0/498-42/797سازماندهی

نوآوری فرایند 
0/085-2618/182تولید

0/211-8257/343نوآوری محصول
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عالمت
محور1%فراوانیگزینهVariableاختصاری

V41
در طول سه سال گذشته، آیا شما برای 
پروژه های نوآوری خود از کمک های 

دولت بهره برده اید؟

0/687-7753/846بله

6646/1540/802خیر

V42

آیا از منابع بیرونی نظیر دانشگاه ها، 
موسسات آموزش عالی و سایر 

موسسات پژوهشی دولتی برای برطرف 
کردن نیازهای علمی، دانش و مهارت 

خود استفاده می کنید؟

0/262-11278/322بله

3121/6780/945خیر

V43

آیا از سازمانها، نهادها و موسسات 
دولتی و غیر دولتی برای برطرف کردن 

نیازهای علمی، دانش و مهارت خود 
استفاده می کنید؟

0/374-10472/727بله

3927/2730/997خیر

V44 آیا هر سال یک برنامه آموزشی برای
سال بعد تدوین می کنید؟

0/387-10069/930بله

4330/0700/901خیر

V45 آیا به برخی از کارکنان آموزش
طوالنی پیشنهاد می دهید؟

0/252-11076/923بله

3323/0770/841خیر

V46
آیا برنامه مستمری برای رصد 

مشکالت و یافتن راه حل دارید؟
0/280-10774/825بله

3625/1750/833خیر

V47
در طول سه سال گذشته، شرکت شما 
سالیانه چند درصد درآمد فروش خود 

را صرف آموزش کارکنان می کند؟

بیش از پنج 
0/977-2718/881درصد

بین یک و پنج 
0/194-3625/175درصد

کمتر از یک 
8055/9440/417درصد

V48

آیا ترجیح می دهید از منابع مالی 
داخلی بنگاه به جای منابع مالی بیرونی 

برای تامین مالی طرح های خود استفاده 
کنید؟

0/082-9566/434بله

4833/5660/162خیر
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عالمت
محور1%فراوانیگزینهVariableاختصاری

V49
آیا شما از طریق یک سازمان 

سرمایه گذاری تامین مالی می شوید؟
0/248-5941/259بله

8458/7410/174خیر

V50 تالشهای خود مبنی بر ایجاد یا تولید
دانش را چگونه تامین مالی می کنید؟

منابع بیرون 
0/379-3725/874شرکت

منابع داخل 
10674/1260/132شرکت

V51

آیا برای تامین مالی فعالیت های 
نوآوری با مشکالت مالی داخلی 

مواجه هستید؟

13695/1050/033بله

0/637-74/895خیر

V52

آیا به دلیل مشوق های مالی، تالشهای 
خود مبنی بر ایجاد یا تولید دانش را 

افزایش می دهید؟

0/004-14198/601بله

21/3990/279خیر

ستون آخر مشارکت گزینه »بلی« در تشکیل محور اول را نشان می دهد. مقادیر ویژه و درصد اینرسی و اینرسی تعدیل یافته متناظر 
برای این محور به ترتیب عبارتند از 0/236؛ 11/419 % و 52/784 %.

نمودار 2ـ نتایج تحلیل تناظر چندگانه برای خروجی های نوآوری



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 88، پاییز 1397 102 

نمودار 3ـ نتایج تحلیل تناظر چندگانه برای ورودی های نوآوری

مالحظه می شود که محور )1( به روشنی انجام یا عدم انجام نوآوری ورودی یا خروجی 
نوآوری را به ترتیب در سمت راست و چپ جدا می سازد. به عبارت دیگر، در نمودار )2(

کلیه گزینه های مربوط به انجام نوآوری )بلی، 1 یا اعداد بزرگتر در مقابل متغیرها( در سمت 
راست محور افقی و کلیه گزینه های مربوط به عدم انجام نوآوری )خیر، 0 یا اعداد کوچکتر 
در مقابل متغیرها( در سمت چپ محور افقی قرار گرفته اند. برای مثال، متغیر V27a بیانگر 
انجام  را  نوآوری  نوع  این  بنگاه هایی که  و  بوده  تولید  یا  فرایندهای ساخت  نوآوری  انجام 
نوع  این  قرار گرفته اند و آنهایی که  افقی  V27a-1( در سمت راست محور  )یعنی  داده اند 
از  گرفته اند.  قرار  افقی  محور  چپ  سمت  در   )V27a-0 )یعنی  نداده اند  انجام  را  نوآوری 
مثال، معرفی  برای  باشند.  نوآوری می توانند مکمل هم  طرف دیگر، خروجی های مختلف 
تجاری  نوآوری های  به  و  بیانجامد  تولید  فرایند  تغییر  به  می تواند  محصول  نوآوری  یک 
که  است  این  بیانگر  و  می شود  مشاهده  وضوح  به   )2( نمودار  در  مطلب  این  شود.  منتهی 
این نوآوری ها می توانند در راستای هم صورت بگیرند )قرار گرفتن V24-1 و  V34-1 به 
صورت همزمان در سمت راست محور افقی و قرار گرفتن V24-0 و  V34-0 به صورت 
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به صورت  متغیرها  این  استفاده  بنابراین، در صورت  افقی1(.  همزمان در سمت چپ محور 
جداگانه مشکل همخطی بروز خواهد کرد.  در روش تحلیل تناظر چندگانه این مشکل نیز 
با ترکیب متغیرها برطرف می شود2. لذا به این ترتیب، محور اول که بخش بزرگی از اینرسی 
کل را شامل می شود )71/55 درصد و 52/78 درصد( ویژگی مکمل و تجمعی انجام انواع 
مختلف نوآوری را به ترتیب برای خروجی ها و ورودی های نوآوری آشکار می سازد. در 
نتیجه این محور می تواند به عنوان یک معیار منطقی شدت نوآوری برای متغیرهای خروجی 

نوآوری و ظرفیت نوآوری )ورودی نوآوری( در نظر گرفته شود. 
افقی  MCA، محور  بیان شده در روش شناسی  به مطالب فوق و مطالب  با توجه  نهایتاً، 
تحلیلها  این  از  و  بوده  نوآوری  خروجی  یا  ورودی  شاخص  بیانگر  فوق  نمودارهای  در 
شاخص های ظرفیت نوآوری و شدت نوآوری را برای هر بنگاه از طریق مختصات آنها در 

محور )1( استنباط می کنیم.
از متغیرهای ویژگی های فردی و سازمانی مدیر بنگاه، موانع صادرات و سطح تکنولوژی 
بخشی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در برآورد مدل استفاده شده است. محاسبه شاخص 
ویژگی های فردی و سازمانی مدیر بنگاه و شاخص موانع صادرات نیز مشابه شاخص ورودی 
یا خروجی نوآوری با استفاده از روش MCA محاسبه شده است. شاخص ویژگی های فردی 
تحصیالت  داشتن  تحصیالت،  سطح  مانند  متغیرهایی  از  استفاده  با  بنگاه  مدیر  سازمانی  و 
با  مبادله اطالعات  از کشور، توان مکالمه و  از یک سال در خارج  اقامت بیش  یا  خارجی 
زبان های خارجی به وسیله مدیر بنگاه، داشتن انواع گواهینامه های سیستم مدیریت و استقالل 
در تصمیم گیری محاسبه شده است. برای محاسبه شاخص موانع صادرات نیز ترکیبی از 20 
متغیر کیفی  بخشی یک  تکنولوژی  است. سطح  استفاده شده  شناسایی شده  مانع صادرات 
بوده و براساس طبقه بندی انجام شده به وسیله OECD )2011( از چهار طبقه بخش های با 
تکنولوژی باال، بخش های با تکنولوژی باالتر از متوسط بخش های با تکنولوژی پایین تر از 

متوسط و بخش های با تکنولوژی پایین تشکیل شده است3. 

1. مقدار کمی »بلی« برابر با 1 و مقدار کمی »خیر« برابر با 0 است.
2. برای شاخص ورودی نوآوری بیان شده در شکل 3 نیز می توان تحلیل های مشابهی را انجام داد.

3. با توجه به هدف اصلی تحقیق و به منظور جلوگیری از افزایش حجم مقاله از بیان محاسبات مربوط به این شاخص ها 
درخواست  صورت  در  و  بوده  موجود  نویسندگان  نزد  شاخص ها  این  به  مربوط  محاسبات  است.  شده  خودداری 

خواننده قابل ارائه است.
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3-3. تصریح و برآورد مدل
یافته  تعمیم  ساختاری  معادالت  مدل  قالب  در  همدیگر  بر  نوآوری  و  صادرات  متقابل  اثر 
برآورد می شود. مدل مورد استفاده در این بخش از مدل کرپون1 و همکاران )1998( و بوم2 
و همکاران )2017( الهام گرفته است و از دو معادله تشکیل شده است. معادله اول، معادله 
به  نظر  مورد  مدل  بنابراین،  می باشد.  صادرات  معادله  دوم  معادله  و  نوآوری  خروجی های 

صورت زیر است:

 

صادرات  متغیرهای   Expi  ،i بنگاه  نوآوری  خروجی  شدت  شاخص   IOIi آن،  در  که 
ورودی  IIIi شاخص شدت  استمرار صادرات(،  برنامه صادرات،  داشتن  )شدت صادرات، 
نوآوری، Enterpi ویژگی های فردی و سازمانی مدیر بنگاه، Sizei شاخص اندازه، Agei عمر 
 STLi موانع صادرات،  Expbari شاخص  )بهره وری کار(،  بهره وری  Prodi شاخص  بنگاه، 

سطح تکنولوژی بخشی می باشد. 
نتایج برآورد مدل فوق در نمودارهای )4( الی )6( آورده شده است.

IOI

Gaussian

identity
-.23

1 .61TExp
382 450

Size III

enterp age

prodtExpbar

STL

.018

3.1e-07 .52

.36
-.33

-20

-1.1e-06-2.9-7.6

4.4

نمودار 4ـ برآورد مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته با متغیر شدت صادرات

1.  Crépon.
2.  Baum.
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IOI

Gaussian

identity
-.89

1 .57ProjExp
-.0472 .16

Size III

enterp age

prodtExpbar

STL

1.2

2.6e-07 .62

.42
-.29

-.34

1.9e-08.096-.12

.15

نمودار 5ـ برآورد مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته با متغیر پروژه صادرات

IOI

Gaussian

identity
-.4

1 .61Exp
1.72 .4

Size III

enterp age

prodtExpbar

STL

.59

3.8e-07 .48

.38
-.41

-.61

-2.7e-08-.13-.038

.29

نمودار 6ـ برآورد مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته با متغیر استمرار صادرات
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در معادله اول )سمت راست نمودارهای )4( الی )6(، اثر صادرات بر نوآوری برآورد 
شده است. تأثیر هر سه متغیر صادرات بر خروجی نوآوری مثبت و به ترتیب برابر با 0/018، 
تحقیق  استحکام مدل  از  است که حاکی  معنی دار  و در سطح 5 درصد  بوده  و 0/59   1/2
منجر می شود و فرضیه  بیشتر  نوآوری  به  این است که صادرات  بیانگر  نتیجه  این  می باشد. 
یادگیری از طریق صادرات در بنگاه های مورد مطالعه تایید می شود. لذا، حضور بنگاه های 
آنها  نوآوری  یادگیری  در  بازارهای جهانی  در  استان آذربایجان غربی  متوسط  و  کوچک 
موثر بوده و فرصتی را برای آنها فراهم می کند که عملکرد خود را با توجه به جریان های 
دانش از منابع بین المللی بهبود بخشند. در حقیقت، ورود بنگاه های مورد مطالعه به بازارهای 
جهانی و حمایت )شدید و دائمی( از آنها در بازارهای صادراتی می تواند این امکان را برای 
بنگاه ها فراهم سازد که از اثر یادگیری از صادرات بهره مند شوند. با توجه به یک ظرفیت 

نوآوری یکسان، وجود اثر یادگیری می تواند کارایی فرایند نوآوری را افزایش دهد.
و  مثبت  تأثیر  نوآوری  خروجی  شاخص  بر  نوآوری  ورودی  شدت  شاخص  همچنین، 
معنی داری دارد و ضریب آن در سه مدل فوق به ترتیب برابر با 0/52، 0/62 و  0/48 بوده 
و در سطح یک درصد معنی دار می باشند. با توجه به اینکه هدف ورودی های نوآوری نظیر 
انجام پژوهش و توسعه انجام فعالیت های نوآورانه می باشد، بنابراین این یافته نیز مطابق انتظار 
تئوریک است و با مطالعات قبلی در این زمینه سازگار است. همچنین، ویژگی های فردی و 
سازمانی مدیر بر شاخص خروجی نوآوری تأثیر مثبت و معنی داری دارد و ضریب آن در 
با 0/36، 0/42 و 0/38 می باشد که در سطح یک درصد معنی دار  برابر  به ترتیب  سه مدل 
این  است.  زمینه سازگار  این  در  قبلی  مطالعات  با  و  می باشد  تئوریک  انتظار  مطابق  و  بوده 
از  بیش  اقامت  سابقه  یا  خارجی  تحصیالت  داشتن  باال،  تحصیالت  که  می کند  بیان  یافته 
با زبان های خارجی، داشتن  مبادله اطالعات  توان مکالمه و  از کشور،  یک سال در خارج 
گواهینامه های سیستم مدیریت برای بنگاه و استقالل در تصمیم گیری مدیر بنگاه انجام انواع 
نوآوری محصول، فرایند تولید، تجاری سازی و سازماندهی را شدت خواهد بخشید. عالوه 
بر این، ضریب اندازه بنگاه در هر سه مدل مثبت و در سطح پنج درصد معنی دار می باشد. 
یک اندازه بزرگتر، غلبه بر هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را ممکن 
می سازد و استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را تشویق می کند. ضریب 
متغیر عمر بنگاه در سه مدل به ترتیب برابر با 0/33-، 0/29- و 0/41- می باشد که در مدل 
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می باشد  معنی دار  درصد  پنج  سطح  در  دوم  مدل  در  و  درصد  یک  سطح  در  سوم  و  اول 
بیانگر این است که هر چه بنگاه ها عمر بیشتری داشته باشند، خروجی نوآوری کاهش  و  

می یابد. به عبارت دیگر، قدمت بنگاه در جهت کاهش سطح نوآوری عمل نموده است. 
نتایج برآورد معادله صادرات در سمت راست نمودارهای )4( الی )6( نشان داده شده 
است. تأثیر شاخص شدت خروجی نوآوری بر صادرات در هر سه مدل منفی و به ترتیب 
معنی دار  درصد  یک  سطح  در  ضریب  سه  هر  و  می باشد   -0/61 و    -0/34  ،-20 با  برابر 
هستند. این نتایج بیانگر این است که اوالً، نوآوری صورت گرفته توسط بنگاه های کوچک 
و متوسط نتوانسته است قدرت رقابتی آنها را در بازارهای جهانی بهبود ببخشد و اساساً این 
نوآوری ها نوآوری های کوچک بوده است. ثانیاً، نوآوری های این بنگاه ها تقاضامحور نبوده 

و با نیازها و شرایط مصرف کنندگان بازارهای صادراتی سازگار نبوده است. 
ضریب شاخص موانع صادرات در سه مدل به ترتیب برابر با 7/6-، 0/12- و  0/038- 
با  ایران  در  که  می دهد  نشان  نتایج  لذا،  می باشند.  معنی دار  درصد  پنج  سطح  در  که  است 
افزایش موانع صادراتی نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و تحریم ها و... صادرات بنگاه های 

کوچک و متوسط کاهش پیدا می کند که این نتیجه مطابق با انتظار نیز هست.
ترتیب  به  بر صادرات مثبت است و ضریب آن در سه مدل  فناوری بخشی  تاثیر سطح 
برابر با 4/4، 0/15 و 0/29 می باشد که در مدل اول در سطح پنج درصد و در مدل های دوم 
این  بیانگر  بخشی  فناوری  سطح  مثبت  ضریب  هستند.  معنی دار  درصد   1 سطح  در  سوم  و 
است که هر چه بنگاه ها متعلق به سطح تکنولوژیکی بخشی باالتر باشند، در بازارهای جهانی 

قدرت رقابتی باالتری خواهند داشت و صادراتشان افزایش خواهد یافت.
ضریب اندازه بنگاه و بهره وری در مدل های اول و سوم منفی بوده ولی در سطح پنج درصد 
معنی دار نمی باشند و در مدل دوم مثبت و در سطح 5 درصد معنی دار است. دلیل منفی بودن اثر 
این دو متغیر بر صادرات به این خاطر است که بنگاه های بزرگ از مزیت صرفه های مقیاس و 
سایر جنبه های سازمانی و بهره وری باال به عنوان ابزاری در جهت افزایش قدرت رقابتی و سهم 
فروش خود در بازارهای داخلی استفاده می کنند و به این خاطر از شدت و استمرار صادرات 
آنها کاسته می شود. از طرف دیگر، مثبت بودن این ضرایب در مدل دوم به این خاطر است که 
متغیر وابسته صادرات در این مدل داشتن پروژه صادراتی می باشد و طبیعی است که بنگاه های 

بزرگتر و دارای بهره وری باالتر میل بیشتری به انجام صادرات داشته باشند.  
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در نهایت، نتایج آزمون های تشخیصی مدل معادالت ساختاری مرتبط با سه مدل تحقیق 
شده  برآورد  مدل های  صحت  بیانگر  آزمونها  این  تمامی  است.  شده  بیان   )6( جدول  در 
مقادیر  تمامی  که  می دهد  نشان   )6( جدول  اول  ردیف  در  مدل  ثبات  شاخص  می باشند. 
ویژه در داخل دایره ای به قطر یک قرار دارند و  مدل  معادالت ساختاری برآورد شده با 
ثبات است. همچنین، آماره chi2 آزمون والد برای هر دو معادله در ردیف های دوم و سوم 
جدول )6( نشان داده شده است. فرضیه صفر این آزمون که نشان دهنده صفر بودن ضرایب 

معادالت نوآوری و صادرات است، در سطح یک درصد پذیرفته نمی شود. 

جدول 6ـ نتایج آزمون های تشخیصی

مدلسوم مدلدوم مدلاول

0/599 0/645 0/594 شاخص ثبات

31/86* 26/60* 19/71* آماره chi2 آزمون والد برای معادله صادرات

36/19* 44/49* 35/66* آماره chi2 آزمون والد برای معادله نوآوری

            *- معنی دار در سطح یک درصد

جمع بندی و مالحظات

مدل های متنوعی در ادبیات مربوط به تجارت بین الملل در رابطه با رفتار صادراتی بنگاه ها 
طراحی شده اند. این مدل ها رفتار صادراتی را از دو جهت مورد بررسی قرار داده اند. برخی 
اثرات  دیگر  برخی  و  پرداخته اند  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین  تحلیل  به  مطالعات  از 
صادرات بر عملکرد بنگاه را مورد بحث قرار داده اند. از مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات، 
نوآوری در محصول و فرایند تولید است که عامل تعیین کننده آن تحقیق و توسعه می باشد. 
ادبیات  در  این موضوع  دارد.  نوآوری  بر  تعیین کننده ای  تأثیر  نیز  دیگر، صادرات  از سوی 
اگرچه عمده  البته،  می شود.  برده  نام  از طریق صادرات  یادگیری  عنوان  با  اقتصادی جهان 
بر  نوآوری  مثبت  تأثیر  بر  نوآوری  و  صادرات  میان  ارتباط  مورد  در  انجام شده  مطالعات 
صادرات تأکید می کنند، لیکن شواهد مربوط به اثر صادرات بر نوآوری نشان می دهند که 

این رابطه هنوز کامل نیست.
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هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی رابطه متقابل نوآوری و صادرات در سطح بنگاه های 
کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی و پاسخ به این سوال بود که جهت علیت ارتباط 
بین نوآوری و صادرات در بنگاه های ایرانی به چه صورت است؟ بدین منظور و برای پاسخ 
به سوال اصلی تحقیق، نمونه ای شامل 164  بنگاه کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی با 
در نظر گرفتن فراوانی نسبی توزیع بنگاه های کوچک و متوسط در شهرهای مختلف، فراوانی 
تصادفی  نمونه گیری  روش  به  موجود  بنگاه های  فعالیت  نوع  و  صادرکننده  بنگاه های  نسبی 
خوشه ای از بین بنگاه های دارای 10 الی 300 نفر نیروی کار انتخاب شد. پرسشنامه مربوطه از 
شهریور ماه 1395 الی پایان اردیبهشت ماه 1396 با مراجعه به مدیران بنگاه های نمونه انتخابی 
تکمیل گردید. در ادامه، شاخص های شدت ورودی و خروجی نوآوری، موانع صادرات و 
ویژگی های فردی و سازمانی مدیر بنگاه با استفاده از روش تحلیل تناظر چندگانه  محاسبه و 
سپس مدل اقتصادسنجی موردنظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته برآورد شد. 
نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از این است که تأثیر متغیرهای صادرات بر خروجی نوآوری 
مثبت و معنی دار است و حضور در بازارهای جهانی در یادگیری نوآوری بنگاه های کوچک 
نتایج مطالعات شاه آبادی و  با  نتیجه گیری  این  استان آذربایجان غربی موثر است.  و متوسط 
ثمری )1393(، نگویین1 و همکاران )2008(، مونرئال-پرز و همکاران )2012(،  لین و تانگ 
معادله  برآورد  نتایج  دارد.  فاسیو2 )2018( سازگاری  و  )2013(، آغیون و همکاران )2017( 
صادرات نیز بیانگر تأثیر منفی شاخص شدت خروجی نوآوری بر صادرات می باشد. این نتیجه 
با نتایج مطالعات گانوتاکیس و الو )2011( همخوانی داشته و با سایر مطالعات فوق الذکر و 
اغلب مطالعات ذکر شده در بخش مطالعات تجربی همخوانی ندارد. دلیل این نتیجه متفاوت 
این است که اوالً، نوآوری صورت گرفته توسط بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته است 
این نوآوری ها نوآوری های  قدرت رقابتی آنها را در بازارهای جهانی بهبود ببخشد و اساساً 
شرایط  و  نیازها  با  و  نبوده  تقاضامحور  بنگاه ها  این  نوآوری های  ثانیاً،  است.  بوده  کوچک 

مصرف کنندگان بازارهای صادراتی سازگار نبوده است. 
می توان گفت که صادرات  تحقیق  اصلی  به سوال  پاسخ  در  و  فوق  مطالب  به  توجه  با 
ولی  دارد،  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  مطالعه  مورد  متوسط  و  بنگاه های کوچک  نوآوری  بر 

1.  Nguyen.
2.  Fassio.
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تأثیر نوآوری بر صادرات این بنگاه ها به علیت ماهیت نوآوری های انجام شده به وسیله آنها 
معکوس است.

عالوه بر این، یک اندازه بزرگتر، غلبه بر هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در تحقیق 
را  انسانی  در سرمایه  و سرمایه گذاری  مالی  منابع  از  استفاده  و  می سازد  ممکن  را  توسعه  و 
تشویق می کند. همچنین، شاخص شدت ورودی نوآوری و ویژگی های فردی و سازمانی 
مدیر بر شاخص خروجی نوآوری تأثیر مثبت و معنی داری دارد که مطابق انتظار تئوریک 
است و با مطالعات قبلی در این زمینه سازگار است. نتایج بیانگر این است که هر چه بنگاه ها 
عمر بیشتری داشته باشند خروجی نوآوری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، قدمت بنگاه در 
جهت کاهش سطح نوآوری عمل نموده است. شاخص موانع صادرات بر صادرات بنگاه ها 
تأثیر منفی دارد و نشان می دهد که در ایران با افزایش موانع صادراتی نظیر موانع تعرفه ای 
و غیرتعرفه ای و تحریم ها و غیره صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کاهش پیدا می کند 
که این نتیجه مطابق با انتظار نیز هست. همچنین تأثیر سطح فناوری بخشی بر صادرات مثبت 

است و بنگاه های متعلق به سطح تکنولوژیکی بخشی باالتر صادرات بیشتری دارند.
و  کوچک  بنگاه های  نوآوری  بر  صادرات  پژوهش،  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
فرایند  که  شود  فراهم  شرایطی  باید  این رو،  از  دارد.  معناداری  و  مثبت  اثر  ایرانی  متوسط 
صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد و بنگاه ها نیز به بازاریابی برای محصوالت جدید و 
یافتن بازارهای جدید صادراتی اقدام نمایند تا اینکه ضمن یادگیری از  بازارهای صادراتی 
بر  نوآوری  منفی  تأثیر  به  توجه  با  ببخشند. همچنین  بهبود  را  بین المللی خود  رقابتی  قدرت 
صادرات، پیشنهاد می شود بنگاه ها تغییراتی در ترکیب نوآوری های خود انجام دهند و در 
نیازها و شرایط مصرف کنندگان بازارهای صادراتی را در  انجام نوآوری محصوالت خود 
نیز  بنگاه ها، دولت  بر صادرات  موانع صادرات  منفی  تأثیر  به  با توجه  بگیرند. همچنین  نظر 

مناسب است اقداماتی را در زمینه کاهش این موانع انجام دهد. 
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