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تاریخ دریافت 1400/01/31 :
تاریخ پذیرش 1400/07/14 :

چکیده
زمينه و هدف :بازار داخلي محصوالت دانشبنيان ،نسبتاً کوچک است بنابراين شرکتهاي دانشبنيان براي رشد

و توسعه بايد وارد بازارهاي بينالمللي شوند .اما هنگام ورود ،اين شرکتها با موانع و چالشهايي روبرو ميشوند .هدف
از اين مطالعه شناسايي موانعي است که شرکتهاي دانشبنيان حوزه سالمت هنگام ورود به بازارهاي بينالمللي با آن
مواجه ميشوند.

روش بررسي :در اين تحقيق از روش مطالعه مروري و پانل نخبگان استفاده شده است .براي تجزيهوتحليل

اطالعات از نرمافزار آماري (  SPSSنسخه  )25و آمار توصيفي و آزمون ناپارامتري کروسکال واليس استفاده شده است.

يافتهها :يافتهها نشان داد که اصليترين موانع داخلي شامل عدم سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه،

عدم همکاري تحقيقاتي بين صنعت و دانشگاه و عدم حضور در نمايشگاههاي بينالمللي بود و موانع اصلي خارجي مربوط

به عدم دسترسي به شبکه توزيع ،حضور رقباي خارجي با برندهاي مشهور و عدم آگاهي از قوانين و مقررات کشورهاي

خارجي بود.

نتيجهگيري :اين مطالعه توصيههايي عملي را به مديران شرکتهاي دانشبنيان که قصد ورود به بازارهاي بينالمللي

را دارند ارائه ميدهد از جمله :سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،همکاري تحقيقاتي بين صنعت و دانشگاه،
حضور در نمايشگاههاي معتبر داخلي و خارجي ،دسترسي به کانال توزيع مناسب ،شناسايي رقباي خارجي با برندهاي

مشهور و آگاهي از قوانين و مقررات کشورهاي خارجي.

کلمات كلیدی :موانع ورود ،محصوالت دانشبنيان ،بازارهاي بينالمللي ،حوزه سالمت

 	.1دانشجوي دکتراي تخصصي ،مرکز نوآوري و ايده پروري ،پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايرانsolmaz.naghavi@gmail.com .

  .*2نويسنده مسئول ،استاديار ،گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايرانnaserazad2050@yahoo.com ..
 .3استاديار ،مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران و گروه کارآفريني سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي مجازي،
تهران ،ايرانatapoura@gmail.com .

سلمازسادات نقوي الحسيني و همکاران

توسعه اقتصادي يک کشور ارتباط زيادي با توسعه فناوري دارد.

را بررسي کند ،همچنين بايد مطمئن باشد که ميتواند بازار

اخيرا ً فن آوري بهعنوان مؤلفه اصلي قدرت ملي و نيروي محرکه

خارجي را کنترل و محصول يا خدماتي را توليد کند که نيازها

تغييرات جهاني شناخته شده است ( .)1محصوالت دانشبنيان

و خواستههاي مشتري را برآورده کند (.)8

که توسط شرکتهاي دانشبنيان توليد ميشوند داراي فن

بازار حوزه سالمت با تغييرات متعددي نظير جهاني شدن و

آوري هاي پيچيده با سرمايهگذاريهاي باالي تحقيق و توسعه

افزايش رقابت بين ارائهکنندگان خدمات سالمت ،افزايش

هستند و به زيرساختهاي فن آوري پيشرفته و سطح بااليي

جمعيت و رشد طبقه متوسط مواجه است .بنابراين ارائه

از مهارتهاي فني تخصصي نياز دارند ( .)2بازار داخلي اين

دهندگان کاال و خدمات با توجه به ويژگيهاي بازار بايد

محصوالت ،نسبتاً محدود و کوچک است بنابراين هر شرکت

فعاليتهاي خود را در راستاي توليد ارزش بيشتر براي مصرف

دانشبنياني براي رشد و توسعه بايد وارد بازارهاي بينالمللي

کنندگان متمرکز کنند و با استفاده از اصول و ابزارهاي

شود (.)3

بازاريابي سعي در جذب مشتريان نمايند (.)9

ورود به بازارهاي بينالمللي براي شرکتهاي دانش بنيان يا فن

براساس آمار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،حدود

آوري محور ميتواند مزايايي از جمله کاهش هزينه ،دستيابي

 450شرکت دانش بنيان درحوزه تجهيزات پزشکي ،دارو و

به تکنولوژي برتر ،توسعه بازار ،گسترش همکاريهاي مشترک

محصوالت بيولوژيکي ،داروهاي گياهي ،کيتهاي آزمايش

بين الملي و کسب مزيت رقابتي را در برداشته باشد ( )4اما

تشخيصي و محصوالت ژن درماني در حال فعاليت هستند که

موانع متعددي در اين خصوص در برابر شرکتهاي دانشبنيان

بيش از  2500محصول را به بازار داخلي عرضه ميکنند (.)10

وجود دارد .بنابراين هدف از اين تحقيق ،مطالعه موانعي است

از اين تعداد ،فقط  52شرکت توانسته اند محصول خود را با

که شرکتهاي دانش بنيان حوزه سالمت هنگام ورود به

ارزش بيش از  70ميليون دالر صادر کنند (.)11

بازارهاي بينالمللي با آن مواجه ميشوند.

هنگام ورود شرکتهاي دانش بنيان به بازارهاي جديد ،موانعي

ورود به بازارهاي بينالمللي براي همه کسبوکارها مهم است

وجود دارد .موانع ورود به بازار از يک سو ميتواند بر انتخاب

اما اين موضوع براي شرکتهاي کوچک و متوسط که منابع

استراتژيهاي شرکت تأثير بگذارد و از سوي ديگر برنامه شرکت

و تجربه کمتري براي رقابت در بازارهاي بينالمللي دارند

براي ورود به بازار را مختل کند ( .)12بنابراين شناسايي موانعي

اهميت بيشتري يافته است ( .)5ورود به بازارهاي بينالمللي

که پيش روي اين شرکتها براي ورود به بازارهاي بينالمللي

يک تصميم مهم مديريتي و راهي براي گسترش کسبوکارها

وجود دارد ضروري به نظر ميرسد .در مورد موانع ورود به

است ( .)6ميتوان آن را به عنوان يک توافق ساختاري تعريف

بازارهاي بينالمللي تحقيقات گسترده اي انجام شده است ،اما

کرد که به شرکت اجازه ميدهد استراتژي بازار محصول خود را

در مورد موانع ورود محصوالت فناوري محور حوزه سالمت به

از طرق مختلفي از جمله صادرات ،صدور مجوز ،سرمايهگذاري

بازارهاي بينالمللي تحقيقات کمتري انجام شده است.

مشترک ،توافقهاي قراردادي در کشور هدف اجرا کند.

مالمستروم و هيد با انجام يک مطالعه ،در مورد بينالمللي

بنابراين شرکتها بايد باتوجه به منابع و دارايي خود تالش

سازي شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري محور حوزه

کنند حالت صحيح ورود به بازار را انتخاب کنند ( .)7قبل از

سالمت دريافتند که قوانين و مقررات بازار خارجي و همچنين
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مقدمه

ورود به بازار جديد يک شرکت بايد پتانسيل فعلي و آينده بازار
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تفاوتهاي فرهنگي بين بازار داخلي و بازار خارجي ،اصليترين

و توسعه يافته بر صادرات محصوالت دانشبنيان با فناوري باال

موانع بينالمللي شدن شرکتهاي فناوري محور است (.)13

تاثير مثبت و معناداري دارند (.)20
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پيتراسينسکي و ا ِسلوسارزيک موانع ورود به بازارهاي خارجي

بنابراين انواع مختلفي از موانع ورود به بازارهاي بينالمللي

در شرکتهاي کوچک و متوسط را محيط کسبوکارها،

وجود دارند .برخي از محققان اين عوامل را تحت عنوان هزينه،

دسترسي به بازارهاي خارجي ،تواناييهاي شرکت و ابزارهاي

اقتصاد مقياس ،نياز به سرمايه ،تمايز محصول ،سياست دولت

مالي اعالم کردند (.)14

و دسترسي به توزيع طبقه بندي ميکنند ( .)21در اين

مقسوم و همکاران موانع خارجي و داخلي ورود به بازارهاي

تحقيق موانع ورود به بازارهاي بينالمللي به دو دسته داخلي

خارجي را اطالعات غيرقابل دسترسي بازار ،اختالفات فرهنگي،

و خارجي تقسيم شدند .موانع داخلي؛ موانعي هستند که

محدوديتهاي دولت خارجي ،رويههاي اداري طوالني ،رقابت

تحت تاثير شرکت قرار دارند و مربوط به تواناييهاي شرکت،

شديد در بازار ،منابع مالي محدود و عدم مهارت مديريت اعالم

منابع موجود و استراتژيهاي بازاريابي شرکت است .موانع

کردند ( .)15رحمان و همکاران موانع ورود به بازار خارجي را

خارجي که به محيط ميزبان مرتبط است و نميتواند تحت

اختالف زبان ،سرمايهگذاري ناکافي در تحقيق و توسعه ،بي

کنترل شرکت قرار گيرد .اين عوامل شامل عوامل بازار ،عوامل

ثباتي سياسي در کشور ،پيچيدگي رويههاي قانوني ،فساد در

توليد در بازار هدف ،عوامل محيطي (اقتصادي ،فرهنگي،

اقتصاد داخلي عنوان کردند (.)16

اجتماعي و سياسي) است.

ويجاياراتن و پررا ناکافي بودن مشوق هاي دولت ،کمبود
تکنولوژي جديد ،کمبود منابع مالي ،نوسانات جاري ،عدم وجود
قيمت رقابتي براي مشتريان خارجي ،عدم کيفيت محصوالت
صادراتي را موانعي براي ورود به بازارهاي بينالمللي معرفي
کردند (.)17
موختي موانع صادراتي شرکتهاي کوچک و متوسط را کمبود
منابع مالي براي تحقيقات بازار ،کمبود منابع مالي براي فروش
و کمبود ظرفيت الزم براي صادرات ذکر کرد ( .)18گودلوسکا
و همکاران طي مطالعه اي ،ناکافي بودن منابع مالي و رقابت
شديد در بازار خارجي را بيشترين مانع و اختالفات فرهنگي را
کمترين مانع بينالمللي در شرکتهاي کوچک و متوسط اعالم
کردند (.)19
ميرجليلي و همکاران با بررسي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات
محصوالت دانشبنيان نشان دادند که متغيرهاي سرمايهگذاري
مستقيم خارجي ،نرخ ارز موثر واقعي ،درجه باز بودن اقتصاد
و شاخص حکمراني در هر دو گروه کشورهاي درحال توسعه

روش بررسي
در اين تحقيق از روش مطالعه مروري و پانل نخبگان استفاده شده
است .هدف از مطالعه مروري بررسي موانعي است که شرکتهاي
دانشبنيان و فناوري محور در ورود به بازارهاي بينالمللي با آن
مواجهه هستند .منابع اينترنتي و پايگاههاي علمي مورد استفاده
براي مقاالت عبارت است از ,Google Scholar, Scopus,
 SID Elsevierبر اساس مرور مقاالت ،چکليستي از موانع
تدوين شد .اين چکليست براي  10نفر از متخصصين و
صاحبنظراني که دانش و تخصص کافي در زمينه موضوع
پژوهش داشتند ارسال شد تا ايده و نظرات خود را در خصوص
هريک از عوامل ،با انتخاب يکي از گزينههاي موجود در مقابل
آنها اعالم کنند .اين گزينهها در قالب طيف ليکرت (اهميت
بسيار کم 1 :و اهميت بسيار زياد )5 :مشخص شده بود.
همچنين در انتهاي چکليست ،يک سؤال باز اختصاص داده
شد مبني بر اينکه چنانچه عوامل ديگري را در اين زمينه مؤثر
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قبل از ارسال با هريک از افراد مذکور تماس گرفته شد و در

به مطالعه ،داشتن محصول /خدمت دانشبنيان بود .جامعه

خصوص هدف تحقيق ،معرفي چکليست ،زمان موردنياز براي

پژوهش شامل مديران شرکتهاي دانش بنياني بودند

تکميل آن توضيحاتي ارائه گرديد .چنانچه ايشان تمايل خود

که جهت همکاري مشترک ،به مرکز رشد فناوري سالمت

را براي حضور در پژوهش اعالم ميکردند چکليست براي آنها

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران

ارسال ميشد .پس از دريافت و سازماندهي نظرات ،عناوين و

مراجعه ميکردند.

تمهاي اصلي مشخص شدند و بدين ترتيب پرسشنامه داراي

براي اعتبارسنجي پرسشنامه ،از روش بازبيني توسط متخصصين

ساختار طراحي گرديد.

و صاحبنظران که در تدوين چکليست همکاري کرده بودند و

پرسشنامه مشتمل بر  12سؤال بسته بود .بخش اول مربوط به

همچنين از مرور متخصصان غير شرکتکننده در پژوهش (5

ويژگيهاي جمعيتشناختي ،بخش دوم مربوط به اطالعات کلي

نفر از اعضاي هيئتعلمي مستقر در پژوهشگاه علوم غدد و

درباره شرکت و بخش سوم مربوط به موانع و چالشهايي بود

متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران) استفاده شد.

که شرکتهاي دانشبنيان هنگام ورود به بازارهاي بينالمللي

براي تجزيهوتحليل اطالعات از نرمافزار آماري  SPSSنسخه

با آن مواجهه هستند .در اين مطالعه موانع و چالشها در 2

 25و آمار توصيفي و آزمون ناپارامتري کروسکال واليس

دسته داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفت.

استفاده شده است.

1

موانع داخلي شامل :بوروکراسي بيش از حد و رويههاي اداري
طوالني ،ناتواني در اخذ استانداردهاي جهاني (صنعتي ،فني

يافتهها

و مديريتي) ،عدم وجود برنامه و استراتژي مشخص در توليد

تعداد  20پرسشنامه براي مديران شرکتهاي دانشبنيان

محصوالت ،عدم سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه ،کمبود

ارسال و  17پرسشنامه تکميل شده دريافت گرديد( .نرخ

کمک و مشوقهاي دولتي ،عدم بهرهگيري از توان فني

پاسخدهي  85درصد)  

و تخصصي تيمهاي مشاور ،عدم حضور در نمايشگاههاي

بخش اول پرسشنامه مربوط به ويژگيهاي جمعيت شناختي

بينالمللي و هزينههاي باالي آن ،منابع مالي محدود براي

بود 76/47 .درصد از پاسخ دهندگان مرد و  23/52درصد از

سرمايهگذاري ،عدم تطابق محصول /خدمت با استانداردها

آنها زن بودند 17/64 .درصد آنها بين  25تا  35سال58/82 ،

و الزامات بازار هدف ،عدم همکاري تحقيقاتي بين دانشگاه

درصد بين  36تا  45سال و  23/52نفر بين  46تا  55سال سن

و صنعت ،فقدان بسترهاي فناوري اطالعات و عدم ارزيابي و

داشتند و همه داراي تحصيالت دکترا و باالتر بودند.

تحليل  الگوي خريد مصرف کنندگان در بازار هدف بود و موانع

تقريباً  11/76درصد از پاسخ دهندگان ،تجربه فعاليت در

خارجي شامل :نوسانات ارزي ،حضور رقباي خارجي با برندهاي

بازارهاي بينالمللي را داشتند و  88/23درصد پاسخ دادند که

مشهور ،شرايط اقتصادي نامناسب در خارج از کشور ،بي ثباتي

چنين تجربه اي ندارند.

سياسي در بازارهاي خارجي ،عدم آگاهي از قوانين و مقررات

بخش دوم پرسشنامه مربوط به اطالعات کلي درباره شرکت بود.

کشور خارجي ،عدم تحقيق کافي در مورد بازارهاي خارج از
کشور ،عدم دسترسي به شبکههاي توزيع محصوالت بود.

1

Kruskal-Wallis
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ميدانند ذکر نمايند.

روش نمونهگيري غيراحتمالي و هدفمند بود و معيار ورود

94

موانع ورود محصوالت دانشبنيان حوزه سالمت به بازارهاي بينالمللي

جدول  .1حوزه فعاليت شرکتهاي دانش بنيان
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

12

70/58

1

5/8

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

3

ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدي

1

ﮐﻞ

17

دارو
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ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

17/64
5/8

100

جدول  .2داليل ورود به بازارهاي جديد
دﻻﯾﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﺳﻮد

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

3

17/64

2

11/76

6

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

3

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ

3

اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﮐﻞ

35/29
17/64
17/64
100

17

الف) در پاسخ به سؤال زمينه فعاليت شرکت؛ 17/64درصد

 11/76درصد اشباع بازار داخلي و  17/64درصد دستيابي

از شرکتها در حوزه تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي/58 ،

به فناوريهاي جديد را اعالم کردند.

 70درصد در حوزه دارو 5/8 ،درصد در زمينه سلولهاي

ج) در پاسخ به سؤال ديگر با عنوان هنگام ورود به بازارهاي

بنيادي و  5/8درصد ديگر در حوزه فناوري اطالعات فعاليت

جديد به چه شاخصهايي توجه ميکنيد؛  52/94درصد

داشتند.

پاسخ دهندگان پتانسيل فعلي و آينده بازار را مدنظر قرار

ب) در پاسخ به سؤال داليل ورود به بازارهاي بين المللي؛

دادند 23/52 .درصد از پاسخ دهندگان ،قدرت خريد در يک

 52/93درصد پاسخ دهندگان توسعه کسبوکارها و کسب

کشور و 17/64درصد نرخ رشد بازار را شاخصهاي مرتبط

سود را عنوان کردند 17/64 .درصد دستيابي به بازار جديد،

ميدانند 5/8 .درصد از افراد گزينه ساير را انتخاب کردند.

جدول  .3شاخصهاي ورود به بازار جديد
`
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎزار

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

4

23/52

9
3

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

-

ﮐﻞ

17

ﺳﺎﯾﺮ

1

52/94
17/64
-

5/8

100
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جدول  .4استراتژيهاي قبل از ورود به بازار
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻧﻮآوري ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﺗﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
1

اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﻫﺪف

2

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت

4

آﻣﺎره آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

17

آﻣﺎره ﮐﺎي ﻣﺮﺑﻊ

71/021

ﻣﻌﻨﯽ داري آزﻣﻮن

0/000

درﺟﻪ آزادي
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ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎزار ﻫﺪف

3

3

جدول  .5موانع داخلي و خارجي ورود به بازار
ﻋﻮاﻣﻞ

زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ

ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ

2

ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي آن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

5

4

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(

6

ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺼﻮل /ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎزار ﻫﺪف

8

ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﺸﺎور

10

ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و روﯾﻪ ﻫﺎي اداري ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﻓﻘﺪان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

7
9

ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ﻫﺪف

11

ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت

1

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺧﺎرﺟﯽ

1
3

ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

داﺧﻠﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ

12

ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر

2

ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ

3

ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

4

ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

5

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

6

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزي

7
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آﻣﺎره آزﻣﻮن
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ

ﺗﻌﺪاد

آﻣﺎره ﮐﺎي ﻣﺮﺑﻊ

69/54

ﻣﻌﻨﯽ داري آزﻣﻮن

0/025

آﻣﺎره ﮐﺎي ﻣﺮﺑﻊ

58/7

ﻣﻌﻨﯽ داري آزﻣﻮن

0/015

درﺟﻪ آزادي
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ

17

ﺗﻌﺪاد

درﺟﻪ آزادي

11
17
6

د) در بررسي عوامل موثر در استراتژيهاي قبل از ورود

موانع ورود محصوالت دانشبنيان حوزه سالمت به بازارهاي

به بازار با استفاده از آزمون ناپارامتري کروسکال واليس،

بينالمللي انجام شده است.

مقدار آماره کاي مربع  71/021بدست آمد و باتوجه به

نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد اکثر مديران

مقدار معني داري  0/0ميتوان گفت استراتژيهاي قبل

( 35/29درصد) داليل ورود به بازارهاي جديد را توسعه

از ورود به بازار به ترتيب اهميت عبارتند از نوآوري فني

کسبوکارها اعالم کردند .اولويت بعدي مديران در ورود به

محصوالت يا خدمات و برتري آنها نسبت به رقبا ،انجام

بازارهاي جديد؛ کسب سود ،دستيابي به بازارهاي جديد و

تحقيقات گسترده براي پذيرش محصول توسط بازار هدف،

دستيابي به فناوريهاي جديد بود .به نظر ميرسد شرکتها

مطابقت با استانداردها و الزامات بازار هدف و قيمت گذاري

با توجه به منابع ،فرصتها ،اهداف و جايگاه خود الزم است

محصوالت.

خط مشي مناسبي را جهت حضور و رقابت در بازار اتخاذ

بخش سوم پرسشنامه مربوط به موانع و چالشها بود.

کنند.

براساس نتيجه آزمون ناپارامتري کروسکال واليس ،مقدار

يافته ديگر پژوهش نشان داد که بيش از نيمي از مديران،

معني داري براي عوامل داخلي  0/025و عوامل خارجي

پتانسيل فعلي و آينده بازار را به عنوان مهمترين شاخص

 0/015بدست آمد که در هر دو مورد از  0/05کمتر است و

ورود به بازار جديد در نظر ميگيرند .همچنين حدود

به معناي وجود اولويت بين عوامل داخلي و عوامل خارجي

( 23/52درصد) از مديران ،قدرت خريد در يک کشور را به

است.

عنوان اولويت بعدي برگزيدند .نتايج تحقيقات پيشين نيز

بحث و نتيجه گيري
امروزه فعاليت شرکتهاي دانشبنيان و توليد و عرضه
محصوالت با فناوري باال ،رشد قابلتوجهي يافته است.
يکي از ابعاد مهم فعاليت اين شرکتها ،حضور در بازارهاي
بينالمللي است اما اين شرکتها در اين راه با موانع و
چالشهايي روبرو هستند .اين پژوهش با هدف بررسي

نشان داد شرکتها براي ورود به بازار جديد ،بايد اندازه بازار
و پتانسيل آن ،رشد بازار ،تناسب محصول با تقاضاي بازار،
قدرت خريد مشتري ،نوسانات بازار را در نظر بگيرند چرا
که اين عوامل به ايجاد جذابيت بازار و ميزان مناسب بودن
محصول يا خدمات شرکت با آن بازار کمک ميکند (.)22
نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آن است که بيشتر
مديران در پاسخ به استراتژيهاي قبل از ورود به بازار ،بر

سلمازسادات نقوي الحسيني و همکاران

کرده اند که محصوالت ارائه شده نسبت به محصوالت موجود

هزينههاي تمام شده و همچنين افزايش قدرت رقابت

مزيت رقابتي دارند .شرکتهاي با فناوري باال ،نوآوري

پذيري در بازارهاي بينالمللي و ثبات بيشتر در آن را فراهم

بيشتري دارند ،بازارهاي جديدي کسب ميکنند و از منابع

ميکند .بنابراين به نظر ميرسد شرکتهاي دانشبنيان

موجود با بهره وري بيشتري استفاده ميکنند .همچنين آنها

براي ورود به بازارهاي بينالمللي بايد روي فعاليتهاي

تحقيقات گسترده اي را انجام داده تا اطمينان حاصل کنند

تحقيق و توسعه سرمايهگذاري کنند.

که محصوالت آنها به آساني توسط بازار پذيرفته ميشوند.

همکاري ميان دانشگاه و صنعت يکي از موفقترين

اين حاکي از آن است که استراتژي سازگاري و انطباق براي

سازوکارهاي انتقال دانش ميان دانشگاهها ،صنايع و

شرکتهايي که محصول خود را به بازارهاي جديد خارجي

شرکتهاي تجاري است .دانشگاهها عهده دار نقش کليدي

ارسال ميکنند مناسب و ضروري به نظر ميرسد .شرکت

آموزش و توليد دانش جديد در جوامع هستند .بنابراين الزم

اطمينان حاصل کرده که محصوالت ارائه شده توسط آنها

است شرکتهاي دانشبنيان براي حل مشکالت اساسي خود

مطابق با استانداردها و الزامات بازار کشور هدف است .در

و دستيابي به فناوريهاي جديد ،همواره به دنبال ارتباط با

مورد استراتژي قيمت گذاري ،نيز مديران عقيده داشتند

دانشگاهها باشند.

که محصوالت ارائه شده توسط آنها ،مطابق با خواسته

يکي از ابزارهاي مهم براي توسعه بازار و فروش شرکتها

مشتري و در عين حال مناسب براي تأمين هزينههاي

در داخل و خارج از کشور ،نمايشگاههايي است که در

شرکت است .نتايج حاصل با مطالعه ان دويگا همخواني

کشورهاي مختلف در حوزههاي گوناگون صنعت و فناوري

داشت ( .)23بنابراين الزم است شرکتها قبل از ورود به

هر ساله برگزار ميشود و شرکتها اين فرصت را به دست

بازار جديد ،بر نوآوري فني محصول يا خدمت ،استراتژي

ميآورند که آخرين محصوالت و خدمات خود را در معرض

انطباق و سازگاري ،تطابق با استانداردها و الزامات بازار

نمايش بگذارند .بنابراين پيشنهاد ميشود بسترهاي الزم

هدف و قيمت گذاري محصول مطابق با خواسته مشتري

براي حمايت از شرکتهاي دانشبنيان جهت حضور در

تمرکز کنند.

نمايشگاههاي معتبر داخلي و خارجي براي بازاريابي و

يافته ديگر مطالعه نشان داد که مهمترين موانع داخلي براي

فروش و همچنين توسعه صادرات فراهم آيد.

شرکتهاي دانشبنيان عبارت است از :عدم سرمايهگذاري

سؤاالت مربوط به موانع خارجي موثر در ورود به بازارهاي

در فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،عدم همکاري تحقيقاتي بين

بينالمللي نشان داد مهمترين موانع خارجي شامل عدم

صنعت و دانشگاه ،عدم حضور در نمايشگاههاي بينالمللي.

دسترسي به کانال توزيع ،حضور رقباي خارجي با برندهاي

نتايج مطالعه با پژوهشهاي انجام شده توسط رحمان و

مشهور ،عدم آگاهي از قوانين و مقررات کشورهاي خارجي

همکاران ( )16و يعقوبي و همکاران ( )24همخواني داشت.

است .يافتههاي مطالعه با پژوهشهاي انجام شده توسط

سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه از جمله

الحياري و همکاران ( ،)25کاهيا ( ،)26مقسوم و همکاران

مهمترين عوامل مؤثر بر ايجاد نوآوري است .فعاليتهاي

( )15و مالمستروم و هيد ( )13مطابقت دارد.

تحقيق و توسعه از طريق به کارگيري سرمايههاي دانشي،

شيوه انتقال کاالهاي توليدي به بازارهاي هدف يکي از

بهار  -1400دوره  - 30شماره 1

استراتژيهاي نوآوري فني تمرکز کرده و اطمينان حاصل

بستر را براي بهبود کيفيت و تنوع محصوالت ،کاهش
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مهمترين تصميماتي است که پيش روي شرکتها قرار

است .اين شرکتها بايد بتوانند راهي براي ورود به بازار

دارد .بنابراين مديران شرکتها الزم است در انتخاب کانال

جديد و همچنين فروش محصوالت و خدمات خود بيابند.

توزيع ،نهايت دقت را به عمل آورده و با توجه به اوضاع

شرکتهايي که نتوانند موقعيت مناسبي در بازار براي خود

فعلي شرکت و محيط و نيز شرايط آينده نسبت به طراحي

ايجاد کنند ،شکست خواهند خورد.

يک سيستم توزيع مناسب اقدام نمايند.

اين مطالعه توصيههايي عملي را به مديران شرکتهاي

شرکتهاي دانشبنيان ،رقباي خارجي بسياري براي ورود

دانشبنيان که قصد ورود به بازارهاي بينالمللي را دارند

به بازارهاي داخلي و بازارهاي بينالمللي دارند بنابراين الزم

ارائه ميدهد از جمله :سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق

است شرکتهاي دانشبنيان در راستاي کسب موفقيت،

و توسعه ،همکاري تحقيقاتي بين صنعت و دانشگاه ،حضور

رقباي اصلي خود را شناسايي و از نقاط ضعف و قوت آنها

در نمايشگاههاي معتبر داخلي و خارجي ،دسترسي به کانال

آگاهي پيدا کنند.

توزيع مناسب ،شناسايي رقباي خارجي با برندهاي مشهور و

هنگامي که شرکتها قصد ورود به بازارهاي بينالمللي را

آگاهي از قوانين و مقررات کشورهاي خارجي.

دارند بايد آمادگي سازگاري با قوانين و مقررات بازار هدف
را داشته باشند زيرا در برخي از بازارهاي بينالمللي ،قوانين
و مقررات در کشور هدف ممکن است معامالت با بازار هدف
را متوقف يا محدود کند.
در نهايت ميتوان گفت :توسعه بازار يکي از الزامات
رشد و توسعه شرکتهاي دانشبنيان و فناوري محور

تقدير و تشکر
نويسندگان اين مقاله بر خود الزم ميدانند تا از تمامي
مديران شرکتهاي دانشبنيان که به عنوان مشارکت کننده
با اين پژوهش همکاري کرده اند قدرداني و تشکر نمايند.
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Abstract
Background and objective: The domestic market is relatively small for Knowledge-based products, therefore,
every knowledge-based company for growth and development must enter international markets. While, the entry
process is full of obstacles and challenges. The purpose of this study is to identify the barriers that health-related
knowledge-based companies face when entering international markets.
Methods and Materials: In this research, the review study method and the expert panel have been used. Data
were analyzed using SPSS software (version 25), descriptive statistics, and non-parametric testing of Kruskal Wallis.
Results: The findings showed the main internal barriers were lack of investment in research and development
activities, lack of research cooperation between industry and academia, lack of participation in international
exhibitions, the main external obstacles were the lack of access to the distribution channel, the existence of other
competitors with famous brands and lack of knowledge of the laws and regulations of foreign countries.
Conclusion: This study provides practical advice to managers of knowledge-based companies intending to enter
international markets, including: investing in research and development activities, Research cooperation between
industry and academia, attending prestigious domestic and foreign exhibitions, access to a suitable distribution
channel, identifying foreign competitors with famous brands and being aware of the laws and regulations of foreign
countries.
Keywords: Barriers to entry, Knowledge-based products, International markets, Health-related
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