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 مقدمه  
شان صادراتی اهان ن سا تار کاالهای  سی  صنایع مبتنی بر می برر سمت  دهد، تیارج اهانی به 

دستاورد توسعۀ صادراج کشورهای انوب شرق  ( و1980رود )مهر ان و همکاران، پیش می 1فناوری برتر
سیا را نیز به متنوع سبت دادهآ صادراج مبتنی بر فناوری برتر ن صادراج و  سعزیرا، اند. سازی  صادراج  ۀتو
توسط سو و تأثیر مثبت بر صنایع مبا اییاد درآمدهای مستقیم و ارزآوری باال از یک برترمبتنی بر فناوری 

شورها را به صادی ک شد اقت سوی دیگر، ر ستقیم افزایش و ارتقای کیهی آنها از  ستقیم و غیرم صورج م
صادراج در این بین (.2008، 2دهد ) انیمی سعۀ  شکی به، تو صنایع مبتنی برتیهیزاج پز  عنوان یکی از 

ست و  سی دارد، از مصادیق در سا سالمت اامعه نیز نقش ا فناوری برتر و راهبردی که در تأمین امنیت و 
 .مناس  اهت تحقق راهبرد توسعه صادراج مبتنی بر فناوری برتر و ارزش افزوده باال است

ای هکاربرد دانش و فناوری روز، استهاده از روشیزان متوسعه صادراج تیهیزاج پزشکی به از سویی، 
که در  دارد بستگیهای ادید بازریابی و ... های نوین مدیریتی، آشنایی با شیوهادید تولید، کس  مهارج

سعه کارآفرین پرتو شتری دارند امکان تحققمحور تو ستند که نیازهای ادید و بی . زیرا، این کارآفرینان ه
(. 1880، 9نمایند )نارور و اسالترهای نوآورانۀ ارائه میحاراه ،کنند و برای رفع آنهاکشف میپنهان بشر را 
صاٌ،  صو سعه که از م  شورهای درحال تو سرمایۀ فیزیکی رنج میدر ک نوان عکارآفرینان بهبرند، کمبود 

، استهو  لق اثر مهید و بر پذیری، ریسکشرایطکنترل ها، فرصتبهتر  درک باهای عظیم انسانی سرمایه
توانند به توستتعه صتتادراج تیهیزاج میهای تیاری حوزه تیهیزاج پزشتتکی بازده بیشتتتری از فرصتتت

در   ذاریستتترمایها بکارآفرینان ، اً(. مضتتتاف2010، 4بیانچی) پزشتتتکی کمک شتتتایان تواهی نمایند
 ،عت صتی  بهینه مناب پزشتکی موا مرتبط با صتنایع تیهیزاج آمیز و پربازده م اطرهوکارهای کست 

صوالج میو ارتقای رقابت وریافزایش بهره سهیا میپذیری مح صادراج آنها را ت سعه  . نندکشوند و تو
سنتی تولید و فناوری را تغییر  هایبا انیام نوآوریهمچنین،  سا تار  ستمر،  اغا در شو نیروی کار داده م

شکی  شویق می های نوینو فناوری هاروش را به تطبیق باب ش تیهیزاج پز ، 0 ان)ارکن و همکارکنند ت
2009.)  

ادراج از ص -م صوصاً کشورهای درحال توسعه-سهم بازار کشورهای منت  اهمیت افزایش ، بنابراین
اییاب  ،محور در توسعه صادراج از سوی دیگرسو و نقش توسعه کارآفریناز یک اهانی تیهیزاج پزشکی

ود. شسهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی بررسی بر  کارآفرینیتأثیر تا  نمود
ردی کارآفرینی سطوح فتأثیر بررسی  دادنشان موضوع مطالعاج تیربی مرتبط با پیشینه مرور  ویژه این کهبه
کشاورزی و  دماتی در مطالعاج دا لی و  ارای  های کوچک و متوسط صنعتی،بنگاهعملکرد صادراتی بر 

ی بر اهمچنین، بررسی اثر متغیرهای اقتصاد کالن نظیر نرخ ارز واقعی و اقداماج غیرتعرفه. داردسابقه 
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ی و نهادی فردابعاد تأثیر  محوریتای با ، مطالعهلیکن. مسبوق به سابقه استصادراج تیهیزاج پزشکی 
مطالعه  رو،از این .داردسابقه نکشوری( بین در سطح کالن ) یهیزاج پزشکیصادراج اهانی تبر کارآفرینی 

ر سهم بکارآفرینی های فردی و نهادی به بررسی تأثیر شا  ، مطالعاتی أل این با هدف ابران حاضر 
و سعی پردا ته  2019-2012دوره زمانی طی بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی 

زاج  ذاران و صاحبان صنایع تیهیبه سیاستهای سیاستی با ارائه نتایج حاصله در قال  توصیه نموده
با هدف افزایش های مناس  ات اذ سیاست را درآنها  -م صوصاً در کشورهای درحال توسعه-پزشکی
 صنایع تیهیزاج پزشکی کمک نماید. صادراج

 ادبیات موضوع 
صتتادی های اقتالمللی رشتتته فعالیتبندی استتتاندارد بینبراستتاط طبقهصتتنایع تیهیزاج پزشتتکی 

سیک صادیقاز یکی (، 1)ای ستمبتنی بر فناوری برتر صنایع  م شکی  .ا  اماشبنابر تعریف، تیهیزاج پز
شین سایا، ابزار، لوازم، ما شتنیهر ونه کاال، و شگاهی و ها، مواد، معرفآالج، کا ها، کالیبراتورهای آزمای

شگیری از تش ی ، درمان و پیافزارهایی است که به تنهایی یا تلهیقی با سایر اقالم مرتبط به منظور نرم
 یرد و رشد امعیت اهانی،  سترش شهرنشینی، ماشینی شدن زند ی و ها مورد استهاده قرار میبیماری

برای آنها افزایش و ... سب  شده تا تقاضا  شدن و آلود ی زیست محیطیها، صنعتیکاهش تحرک انسان
محستتتوب های مدرن ای که امروزه تیهیزاج پزشتتتکی یکی از اازای الینهک بیمارستتتتان ونهیابد. به

های بیمارستانی به  رید آنها ا تصاص دارد )بارونی و همکاران، و بین یک سوم تا نیمی از هزینه شودمی
صوالج و ب(. 1980 شکی از نظر تنوع مح صنعت تیهیزاج پز صر همچنین،  سالمت، منح ازارهای حوزه 

نداز اای است که چشملحاظ تنوع شاما دو  روه عمده محصوالج یکبار مصرف و سرمایهفرد است. بهبه
 ۀ. همچنین، واود دو بازار عمدنموده استتتروی کارآفرینان فعال در این صتتنعت ترستتیم وستتیعی را پیش

سازمانی برای تیهیزاج پزشکی،  رامصرف سرمایهکننده نهایی و  ن حوزه  ذاری در اییش کارآفرینان به 
ستتتت تأثیر نبوده انیز در تشتتتدید این  رایش بی این صتتتنایعالبته، ارزش افزوده باالی  ورا افزایش داده 

 (.    1980)شیاعی و سیاهپوش، 
ز اهمیت ا این محصوالجسب  شده تا صادراج تیهیزاج پزشکی  برای  هتهپیش هایویژ یمیموع 

ه سایر کمتری نسبت بنوساناج بازار فروش این صنایع به مرات   م صوصاً این کهباالیی بر وردار شود. 
عالوه، صادراج . بهکمک نماید یری صادراج پایدار شکا بهتواند دارد و می -مواد  ام  اصه-صنایع 

دآوری و توان سو دیگر،صنایع از  صادراج بسیاریبه دلیا اتکای به علم و فناوری از تیهیزاج پزشکی 
. ضمن این که صادراج تیهیزاج پزشکی به اییاد وابستگی در کشور مقصد صادراج داردارزآوری باالتری 

فزایش انیز انیامد و نهوذ سیاسی، ااتماعی و فرهنگی کشور صادرکننده در کشور مقصد صادراج را می
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تد. افوابستگی در کشور مقصد صادراج به ندرج اتهاق میدهد. حال آن که در صادراج مواد  ام، اییاد می
ی هاشود و برای آنها اایگزینمواد  ام و طبیعی در مناطق زیادی از اهان یافت، تولید و صادر می زیرا،

افتد و کشور مقصد به دریافت  دماج پس زیادی واود دارد. همچنین، صادراج مواد  ام یک بار اتهاق می
 یاین محصوالج نیاز ندارد. اما، در صادراج تیهیزاج پزشکی و  اصه تیهیزاج سرمایهاز فروش برای ا

، کشور مقصد نیازمند انواع  دماج پس از فروش شاما آموزش، مشاوره فنی، تعمیر، مونتاژ و ... پزشکی
آوری زشود. از طرفی، اربر اییاد وابستگی، باعث صادراج مضاعف و بازده بیشتر نیز میاست که عالوه

باالی صادراج صنایع تیهیزاج پزشکی سب  کاهش اتکا به منابع ارزی حاصا از صادراج مواد  ام شده 
های میلس )مرکز پژوهش دهدهای  ارای را کاهش میپذیری اقتصاد در برابر شوکو دراه آسی 

 .(1989شورای اسالمی، 
موارد  اهت تقویت در ذاری سیاستتیهیزاج پزشکی و صادراج  بر مؤثر بنابراین، شناسایی عواما

 . ستبسیار ضروریآن و رفع موارد بازدارنده آن دهنده بسط
سویی شکی صادراج  بر مؤثر ، عوامااز  سته درونی و بیرونی بهتیهیزاج پز سیم دو د ندی بقابا تق

ست ا تیهیزاج پزشکیصنایع ای از متغیرهای فرآیندی د یا در صادراج میموعه درونی،عواما  .هستند
شرایط درونی شرکت ست.  ردد و توسط آنها قابا کنترل اهای تولیدکننده تیهیزاج پزشکی برمیکه به 

ص ، مهارج این عواما سانی مت  سرمایه در  ردش و بوداه شاما نیروی ان های بازاریابی و فروش، 
بسترساز  ای از عوامادسته بهعواما بیرونی  .(1980اسدی، )است و مواذدی از این قبیا تحقیق و توسعه 

های تولیدکننده که  ارج از اراده و کنترل شتترکت اشتتاره دارد ر صتتادراج تیهیزاج پزشتتکی و تستتهیا
 وقوانین و مقرراج تیاری  ،ها، توسعه مالینرخ ارز، تورم، زیرسا ت شاماو  قرار دارندتیهیزاج پزشکی 

حاضر تحقیق بین، در این  (.1989اسالمی، های میلس شورای )مرکز پژوهش مواردی از این قبیا است
ه ک تمرکز نمودهکارآفرینی بر صتتادراج تیهیزاج پزشتتکی های فردی و نهادی به بررستتی تأثیر شتتا  

 . شودشاما میترین عواما بیرونی موثر بر صادراج تیهیزاج پزشکی را ای از مهمپاره
به مههوم تعهد به انیام کاری  Entreprenderاز ریشه فرانسوی در لغت کارآفرینی با این توضیح که 

دوره  .که به پنج دوره قبا تقسیم است داشتهتاری ی  تحول سیراست. اما، در اصطالح یک  مشتق شده
ان و از پیمانکارشد که واژه کارآفرینی در فرانسه ابداع است اول شاما قرون پانزدهم و شانزدهم میالدی 

قرن  شاما دوره دوم .شدعنوان کارآفرین یاد بهها، بنادر و تأسیساج ها، پاااده سا تِ میریِ دولتیِ
پذیرش م اطره به تعاریف کارآفرینی که است  مصادف با شروع انقالب صنعتی در اروپاو ههدهم میالدی 

دوره  .دش یادبازر انان، صنعتگران و مالکان ب ش  صوصی به عنوان مصادیق کارآفرینی از و  یافتراه 
به  وره ذار تهکیک شد. در این دمایهاز سرکه کارآفرین است قرون هیدهم و نوزدهم میالدی  سوم شاما
 س  سودکمالکیت سرمایه  که ازآن  بهو کارآفرین  ،درکمدیریتی کس  سود می از توانمندیکسی که 

رمایه مورد س ستتوانمی که بودپذیر م اطره یفردبر این اساط، کارآفرین  .شد  ذار  هتهسرمایهکند، می
که نوآوری به معنای است بیستم  های میانی قرندوره چهارم شاما دهه .کندرا با وام تأمین  ود نیاز 
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سا ت یک محصول ادید، طراحی یک سیستم توزیع ادید و اییاد یک سا تار سازمانی ادید به تعاریف 
با موج  یرد. این دوره امروز را دربر می تا 1820پنیم از اوا ر دهه دورهدر نهایت، . یافتکارآفرینی راه 

 صادفمآنها در افزایش رشد اقتصادی کشورها  اساسینقش متوسط و ایهای ارهای کوچک و کواییاد کس 
 شناسان و دانشمندان علوم مدیریتتواه روانشناسان، اامعهمورد  کارآفرینیعالوه بر اقتصاددانان، و  شد

 (.2009، 1)المیرنیز قرار  رفت 
یگر نیز د تهاوج عمدهیک از آن از کارآفرینی با تعاریف متأ ر  تعاریف اولیهبین ، بر موارد باالعالوه

ی یک کارآفرین که در تعاریف اولیه،؛ و آن اینا یر مورد تواه قرار  رفته است ۀکه طی چند سال دارد واود
شواهد عدها ب، اماحدود بود. متوسعه کارآفرینی نیز به سطح فردی  هایسیاست و شدمی تلقیرفتار فردی 

. شودمینتوسعه کارآفرینی  موا تیربی نشان داد بر ورداری از روحیه و انگیزه کارآفرینی به تنهایی 
ر دکند )شاما ااتماع، محیط نهادی و محیط فیزیکی( نیز ای که کارآفرین در آن فعالیت میبلکه، زمینه
طبق  و اشاره داردهمین موضوع به نیز 2اصطالح اکوسیستم کارآفرینیابداع . رآفرینی موثر استتوسعه کا

چارچوب تنظیمی، شرایط بازار، دسترسی به منابع مالی، تحقیق و توسعه، فناوری،  عبارتست از ،تعریف
 ارآفرینیکوفایی شکموا  توسعه و  در همنوایی با همکه اامعه در سطح های کارآفرینانه فرهنگ و قابلیت

هانی شا   اکه شده  تدوین متعددیهای شا   نیزبرای سنیش اکوسیستم کارآفرینی . شوندمی
ت دارای ماهیا ر چه کارآفرینی  شده کهفرض چنین  این شا  در تهیه . ستآنها ترینمهماز  9کارآفرینی

شا   اهانی ، عبارتیبهبدهد. به فرد یابد که محیط ااازه آن را اما زمانی میال بروز می ،رفتاری است
را  (کارآفرینانه 6و اشتیاق 0، توانایی4 رایش)کارآفرینی   انهابعاد سهبین  تعامالج پویا و نهادینهکارآفرینی 

شاما سه  مزبوربه این صورج که شا   کند. می  یریاندازهدر سطح فردی و نهادی طور همزمان به
رایش کارآفرینی   .استکارآفرینی و اشتیاق کارآفرینی ، توانایی کارآفرینی  رایشبا عناوین  فرعیشا   

و  10سازیشبکه ،8پذیرش ریسک، 9وکارهای نوپامهارج کس  ،2درک فرصت) ود شاما پنج رکن 
اذب ، 12وکار نوپا مبتنی بر فرصتکس )شاما چهار رکن کارآفرینی ، توانایی (11پشتیبانی فرهنگی

نوآوری  ،16نوآوری محصول)و اشتیاق کارآفرینی نیز دارای پنج رکن  (10رقابت و 14انسانیسرمایه  ،19فناوری
متغیر  یکهر یک از ارکان نیز از  و است( 20پذیرسرمایه ریسک و 18سازیالمللیبین ،19رشد باال ،12فرآیند

بتدا ابرای محاسبه شا   کارآفرینی یک کشور،  در نهایت،نهادی تشکیا شده است. یک متغیر فردی و 
امع حاصاسپس، . دسازمی ن راارکانمره  آنهاامع حاصا و متغیرهای فردی و نهادی هر رکن محاسبه
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د و امع نمراج سه شا   سازمی رافرعی  هاینمره شا   فرعی، هر شا   ۀزیرمیموع نمراج ارکان
 100بزر تر و به  هرقدرو  است 100و  0د که عددی بین سازمی راکا فرعی نیز نمره شا   کارآفرینی 

 سطح توسعهمتغیر فردی  14، امع نمراج همچنین. شودتلقی میتر به منزله عملکرد مطلوب نزدیکتر
 ددهمیرا نشان کشور  هرنهادی کارآفرینی سطح توسعه متغیر نهادی  14فردی کارآفرینی و امع نمراج 

موثر بر صادراج تیهیزاج پزشکی عاما عنوان متغیر مستقا و بهاز این دو شا   در تحقیق حاضر که 
 شده است.   استهاده تحقیق در مدل

 پیشینه پژوهش
( تأثیر صالحیت کارآفرینانه و سیاست حمایتی دولت بر عملکرد صادراج 2018) 1آدبایو و الحیتی

عاد اصلی نشان داد ابنتایج اند. هرا بررسی کردانوب غرب نییریه  درهای کوچک و متوسط غیرنهتی شرکت
های حمایتی دولت )به عنوان مثال کنترل مالیاج چند انه و نرخ صالحیت کارآفرینی و همچنین سیاست

بهره باال؛ فساد، ناامنی و مسائا نظارتی؛ امکاناج زیربنایی و وظایف وارداج مواد  ام( بر عملکرد صادراج 
 های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و قابا تواهی دارد. غیرنهتی شرکت

های ی در بنگاهرقابت تیمز و انهنیکارآفر یری اهت نیب رابطه( 2012) 2زیباری و ستتیرونیاستتین 
ستان عراق را با تواه به نقش  سط کرد سی کردهم تیحمامیانیی کوچک و متو شان جینتا اند..الی برر  ن

 در مالیحمایت  ،نیهمچن. دارد ریتأثمزیت رقابتی  بر یتواه قابا طوربه نانهیکارآفر یری اهت داد
 دارد. کنندهایتعد قشانه و مزیت رقابتی ننیکارآفر یری اهت نیب رابطه

شاما نیکارآفر یری اهت نیب رابطه( 2016) 9آاایی  و کهشب هایقابلیت ی،ریپذسکی، رینوآوری 
بررستتی  هییرین یکشتتاورزب ش  های کوچک و متوستتطی در بنگاهصتتادرات عملکرد را با نهادی عواما
و  کهشتتب یهاو قابلیت یریپذستتکیر ی ونوآور یری کارآفرینانه شتتاما نتایج نشتتان داد اهت اند.کرده

سطبنگاه یصادرات عملکرد برعواما نهادی  شاورزب ش  های کوچک و متو . دنردای در نییریه تأثیر ک
  شبکه یهاتیقابل و ینیکارآفر شی را ریثأت یدولت مقرراج و هاهیرو ها،استیس مانند البته، عواما نهادی

 . نداادهد کاهشرا  هییرین یکشاورز محصوالج یصادرات عملکرد بر
 بر ژهیو دیتأک با ی راصتتادراتعملکرد  بر یالمللنیب ینیکارآفر ابعاد( تأثیر 2016و کالیراان ) 4نصتتیر

سطبنگاه شور  های کوچک و متو سی کرده اردنک شان جینتااند. برر  بر یمللالنیب ینیکارآفر ابعاد داد ن
 . تأثیر مثبت و قابا تواهی دارد یصادراتعملکرد 
 . شودمطالعاج دا لی مرتبط با موضوع تحقیق در ادامه به اامال مرور میترین مهمای از پاره

 ملکردع بر ینانهکارآفر یاریهوش تأثیر ی،سا تار معادالج مدل از استهاده با (9198) همکاران و حسینی
 جینتا .اندکرده بررسی کرمان شهر یانبن دانش شرکت 168 عدادت در را یانبندانش یوکارهاکس  یصادرات

                                                                                                                             
1. Adebayo & Alheety 2. Yaseen Zeebaree & 
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 یصادرات دعملکر و ینانهکارآفر یاریهوش ینب ارتباط در یانییم نقش یراهبرد یاد یری داد نشان یقتحق
 یصادرات ردعملک بر یراهبرد یاد یری و ینیکارآفر یاریهوش ،ینهمچن کند.یم یهاا یانبندانش یهاشرکت
 .دهستن  ذاریرثأت یانبن دانش یوکارهاکس 

 را ییغذا یعصنا یصادرات یهابنگاه ینانهکارآفر صادراج بر مؤثر عواما (1982) همکاران و فرناصحی
 هافرصت تصرف و ییشناسا یتقابل بعد 0 از بعد 4 داد نشان یجنتا .اندکرده بررسی یاپو هاییتقابل ید اهد از
 یطمح ینهمچن ست.ا یکربندیپ یتقابل بر یمنه یرتأث یدارا کالن یطمح و است مؤثر یکربندیپ یتقابل بر

 ادراجص بر یکربندیپ یتقابل یگرد طرف از است. یرمتغ دو ینب رابطه در  رییاتعد یژ یو یدارا  رد
 .است مؤثر ینانهکارآفر

 و سازمانی کارآفرینی )کرایش سازمان ناملموط منبع دو ثیرتأ (1982) ژاله زادهحسن و فرناصحی
 نوبر تان،) لس غذایی مواد صنایع متوسط و کوچک هایشرکت کارآفرینانه صادراج بر یاد یری( قابلیت
 معادالج روش از استهاده با را و...( چاشنی ایران مهراد، نشاط، دشت صبا، کماج کدبانو، شرکت سبز،

 از و دارد ثبتیم ثیرتأ کارآفرینانه صادراج بر یکارآفرین  رایش داد نشان نتایج .اندکرده بررسی سا تاری
 قابلیت اماع عالوه،به است. موثر کارآفرینانه صادراج بر پذیریریسک بعد تنها  رایش این بعد سه بین

 ارآفرینیک  رایش بین رابطه در کاما  ریواسطه نقش دارای و موثر کارآفرینانه صادراج بر بازار یاد یری
 .است نهکارآفرینا صادراج و

صادراتی ( 1986کرمی و همکاران ) ستقیم  رایش کارآفرینی بر عملکرد  ستقیم و غیرم  104تأثیر م
سی کرده ستان را برر سط ایران و انگل شان داد تأثیر  رایش کارآفرینیشرکت کوچک و متو  اند. نتایج ن

صادراتی به ستقیم )از طریق قابلیت یاد یری( بر عملکرد  ستقیم و غیرم سطور م ت. البته، مثبت و معنادار ا
 ند.کعنوان میانیی رابطه  رایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی را تقویت میقابلیت یاد یری به

نقش  قیاز طررا  یبر عملکرد صادرات یصادرات یی راینیرفتار کارآفر یرتأث( 1980زارعی و همکاران )
س  مز یانییم ص 96 ی دررقابت یتک صادرکننده برتر  ستهاده از مدلیران ا ییغذا یعناشرکت   یسازبا ا

سا تار  و مثبت  یرتأث یصادرات یی راینیرفتار کارآفر دادنشان  یج. نتااندداده قرار یمورد بررس یمعادالج 
  .دارد یانییدر رابطه فوق نقش م یرقابت یتاست که مز یدر حال یندارد، ا یبر عملکرد صادرات

های کوچک و تأثیر  رایش به کارآفرینی بر عملکرد صتتتادراتی شتتترکت (1980الهامی و صتتتادقی )
سان شمالی را بررسی کرده ستان  را اند. نتایج نشان داد کارآفرینی و ابعاد آن شاما نوآوری، متوسط در ا

الوه، عهای کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد. بهپذیری بر عملکرد صادراتی شرکتپیشگامی و ریسک
 کنند. ر را ایها مییطی نیز در این تأثیر ذاری نقش تعدیاعواما مح

با رویکرد محور را ( عواما مؤثر بر صتتتادراج کاالهای فناوری1980آقاموستتتی طهرانی و همکاران )
ویکرد ربازارمحوری و از سازه رویکرد هوشمندی  نتایج نشان داد. اندبررسی کردهبازارمحوری کارآفرینی و 

 تأثیر دارد. های فناورمحور محوری بر عملکرد صادراتی شرکتکارآفرینینوآوری از سازه 
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وچک های کشرکت یتاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات( 2198) کاله کج و درزیان عزیزی
مانی و پذیری، توسعه کارآفرینی سازرابطه بین نوآوری، رقابت نشان داداند. نتایج دهکربررسی را  و متوسط

 .دار استامعنمثبت و مهندسی محصول ادید با عملکرد صادراج 

 های فردی و نهادی کارآفرینی بر صادرات تجهیزات پزشکیسازوکار تأثیر شاخص
ضوع و نتایج مطالعاج تیربی ساط، ادبیاج مو شا  انتظار می ،بر ا های فردی و نهادی رود بهبود 

. دنمایکمک  تیهیزاج پزشتتکیاهانی صتتادراج  به افزایش ستتهم بازار کشتتورهای منت   ازکارآفرینی 
 های تیاریفرصت ،، کشورهای با درصد کارآفرینان بیشترفردیهای شا  در سطح طور مش  ، به

صتتادراج  و کنندتبدیا  فرصتتتنحو بهتری به به را تهدیداج د. مضتتافاً، قادرند کننمیرا بهتر شتتناستتایی 
 های فردیهمچنین، بهبود شتتتا  (. 2002، 1)لئونیدو و همکاران دهند افزایشتیهیزاج پزشتتتکی را 

ترادف م در آحاد اامعه اعتماد به نهسو  طلبی،  طرپذیری، تحما ابهامتوفیق تقویت روحیه بای کارآفرین
 لق با  وصنایع تیهیزاج پزشکی کمک نموده حوزه  درنوپا  یکارهاورشد کس   یری وشکابه است که

و صتتتادراج  کندمیکستتت  مزیت در بازارهای اهانی  ،ج ادیدتولید و ارائه محصتتتوال نوینهای روش
علت حضور در بازارهای اهانی بهضمناً، (. 2014، 2دهد )رول و آتسنرا افزایش میآنها  تیهیزاج پزشکی

مراه ذاتی باالیی ه یاطمینانناهای  ستتترده و فناورانه با چالشتمایزاج ااتماعی، ستتیاستتی، اقتصتتادی و 
ست کار واندازی کس راهاحتمال افراد، ی پذیرریسکبا افزایش کارآفرینی  فردی هایشا  بهبود  که ا

شکیتولید ادید در حوزه  سیر  داده افزایشرا  تیهیزاج پز سا و سازهموار میآنها را  صادراجو م سو د )
یرقابا غغیرقابا تقلید و  تیهیزاجکارآفرین، توانایی تولید  افرادافزایش تعداد  ،در نهایت (.2011، 9ال س

تیهیزاج به رشتتد صتتادراج منیر و با کستت  مزیت رقابتی در بازارهای اهانی داده  اایگزین را افزایش
 (. 2014، 4)ساندو و کیوکانا شودمی پزشکی

وکار، کار با بازار، آموزش عالی، ریسک کس  شاما تراکمکارآفرینی نهادی  های نهادیشا  
اینترنت، کنترل فساد، آزادی کس  و کار، اذب فناوری، آموزش کارکنان، تسلط بازار، انتقال فناوری، 

ز نیز هرچند  ارج ا سازی و عمق بازار سرمایهوکارها، اهانیهای تحقیق و توسعه، پیچید ی کس هزینه
به بازارهای  دسترسیفرایند  تواندمیآنها د، اما بهبود ناراده و کنترل صادرکنند ان تیهیزاج پزشکی قرار دار

طور مثال، افزایش تراکم بازار به معنای افزایش به. کند تسهیارا  و صادراج تیهیزاج پزشکی  ارای
به و  دهدمی افزایشنیز را آنها ولید تیهیزاج پزشکی است که توانایی ت هاظرفیت و بنیه اقتصادی کشور

و  نیروی کار مت ص همچنین، توسعه آموزش عالی با افزایش کند. میرشد صادراج این صنایع کمک 
 شود ومیمنیر  بهای تمام شده آنهاکاهش کمی و کیهی تیهیزاج پزشکی و افزایش  بهتحصیا کرده 

ا . همچنین، نیروی کار تحصیکندرا فراهم میکس  مزیت رقابتی در صادراج تیهیزاج پزشکی  اجمواب
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داده و  افزایشهای پیشرفته و نوین را در صنایع تیهیزاج پزشکی کرده قدرج اذب و استهاده از فناوری
 محیط اد. اییشودآنها میای برای رشد صادراج پایه وکند به تولید تیهیزاج با استاندارد اهانی کمک می

زاج صادرکنند ان تیهی دروکار عمومی و ریسک کس نااطمینانی  کاهش نیز باباثباج  اقتصاد کالن
را ش و صادراج این ب  مطمئن نمودهاییاد حهظ اصا و سود سرمایه )امنیت اقتصادی(  پزشکی نسبت به

انی سریع و رساطالع پزشکی را درصادرکنند ان تیهیزاج  استهاده بیشتر از اینترنت نیز. دهدمی افزایش
 ی صادراجرشد تقاضا موا رساند و مییاری بهتر  پس از فروش و ارائه  دماج مشتریانآسان به 

اد با کنترل فسنیز  وکارکس سازی و تسهیا قوانین شهاف (.2000، 1)لونبورگ دشومیتیهیزاج پزشکی 
در صنایع تیهیزاج پزشکی را تسریع و صادراج این  های تولید، فرایند اذب سرمایهادارای و کاهش هزینه

 هاینوآوری در روشافزایش افزایش کارایی نیروی کار،  با اذب فناوری نیز دهد.میب ش را افزایش 
صنایع  صادراج سب  افزایشی های مبادالتهای بازاریابی و توزیع و کاهش هزینهتولید، بهبود سیستم
وکارهای اییاد کس افزایش نهوذ اینترنت با  عالوه،به (.1998)علیدوستی، د شومیتیهیزاج پزشکی 

ازارهای به بتیهیزاج پزشکی صادرکنند ان دستیابی  ،مکانی و زمانی هایدیییتالی و حذف محدودیت
نیز های تحقیق و توسعه افزایش هزینه (.2000، 2)میگیرو و اوچاال کندمی را تسهیاادید صادراتی 

هیت بیشتر امکان تولید با کی را یاری رسانده وتأمین دانش مورد نیاز تولیدکنند ان تیهیزاج پزشکی را در 
ی در صادرکنند ان تیهیزاج پزشک با کس  مزیت رقابتی برایکند و میفراهم برای آنها و هزینه کمتر را 
فزایش به معنای اکه نیز وکارها بهبود پیچید ی کس  د.شوصادراج آنها میموا  افزایش بازارهای اهانی 

تولید  ،تسا توانایی تولید و صادراج کاالها و  دماج ادید، متنوع، با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده باال
توکسکی )اس دهدمیو صادراج تیهیزاج پزشکی را به عنوان یک صنعت  سترده، پیچیده و متنوع افزایش 

های دسترسی آسان و کم هزینه شرکت باافزایش عمق بازار سرمایه  ،در نهایت. (2016و همکاران، 
ذیری پهای تولید و افزایش رقابتکاهش هزینهمورد نیاز و تولیدکننده تیهیزاج پزشکی به منابع مالی 

 شود.میتیهیزاج پزشکی سب  رشد صادراج 

 پژوهش چارچوب مفهومی
ارچوب چ، مرور شده یتیربمطالعاج  یشینهپ بیان شده و ینظر یمبان، تحقیق با تواه به مسئله

های فردی و نهادی شا   بر این اساط،. استارائه قابا  1به شرح شکا پژوهش  هاییهو فرض یمههوم
 کنترل مستقاِ هایمتغیرو دراه باز بودن اقتصاد  نرخ ارز واقعی و کلیدیمستقاِ  هاییرمتغ کارآفرینی

  .است تحقیقوابسته  یرمتغنیز  اهانی تیهیزاج پزشکیسهم بازار صادراج  هستند.
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 چارچوب مههومی پژوهش: 1شکا 

 
کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج  فردیشا   : 1فرضیه 

 .دارد ریثتأ پزشکی

شا   نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج : 2فرضیه 
 .دارد ریتأث پزشکی

 بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی نرخ ارز واقعی: 9فرضیه 
 .دارد ریتأث

بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج  دراه باز بودن اقتصاد: 4فرضیه 
 .دارد ریتأث پزشکی

سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی در سال قبا بر سهم : 0فرضیه 
 .ثیر داردأتسال ااری بازار آنها در 

 پژوهششناسی روش
سهم بازار  به قصد کاربرد نتایج در اهت افزایش، این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. زیرا

ها شده است. از نظر نحوه  ردآوری داده انیام پزشکی از صادراج اهانی تیهیزاج کشورهای منت  
ررسی بارتباط متغیرها را  ،کاری در آنهابدون دستو است و با استهاده از آمارهای ثانویه  اسنادی-توصیهی

های ادهد ،(بدنه اصلی مطالعاج اقتصادسنیی) از تحلیا ر رسیون چند متغیره، کند. از نظر ااراییمی
برای  9و نرم افزار استاتا 2یافتهروش  شتاورهای تعمیم، 9201-2012 دورهکشور منت   طی  20 1تابلویی
 تهادهسا صادراج اهانی تیهیزاج پزشکیسهم بازار  بر کارآفرینیو نهادی  های فردیشا  تأثیر برآورد 

                                                                                                                             
1. Panel Data 

2. Stata 

3. Generalized Moment’s 

Method 

سهم بازار صادرات 

جهانی تجهیزات 

شاخص نهادی  پزشکی

 کارآفرینی

شاخص فردی 

 کارآفرینی

شاخص نهادی 

 کارآفرینی

شاخص نهادی 

 کارآفرینی

شاخص نهادی 

 کارآفرینی



 292ـــــــــــــــ  ... یسهم بازار کشورها برهای فردی و نهادی کارآفرینی شاخصتأثیر 

ا، آفریقای انوبی، آلمان، آمریککشورهای شاما یا همان نمونه آماری تحقیق کشورهای منت    شده است.
-اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، ایران، برزیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، کره

ه تیافو توسعه نوظهور ،هدرحال توسع هایکشورترکیبی از است که  انوبی، مالزی، مصر، هلند و هند
 از نظردرحال توسعه و نوظهور منت   کشورهای  علت انت اب این کشورها چنین بوده که .باشدمی

امعیتی، علمی، اقتصادی و تیاری از پتانسیا باالیی برای رشد صادراج تیهیزاج پزشکی بر وردارند. 
 اً،ضمن. دارند را در ا تیاریافته نیز بیشترین سهم از بازار اهانی تیهیزاج پزشکی کشورهای منت   توسعه

 موثر بوده است. کشورها در انت اب ه آنها و امکان دسترسی بهای مورد نیاز واود داده

 اقتصادسنجی مدل
انی مشکا ناهمسعلت محدود نمودن بهاست که های تابلویی از نوع دادهاین تحقیق  ۀمورد استهادمدل 
 2و سری زمانی 1های مقطعینسبت به داده آزادی ۀدراافزایش ، هم طی بین متغیرهاکاهش ، واریانس

 0و پویا 4دو نوع ایستا  ود شاماهای تابلویی داده، (. البته2000، 9)بالتاای دهدمیانیام  یترآبرآورد کار
زیرا، وقهه متغیّر وابسته )سهم بازار صادراج  استا این تحقیق از نوع پویارائه شده در مدل  است که

ق از شده تا به درک بهتر محق تیهیزاج پزشکی( به صورج متغیّر توضیحی در طرف راست معادله ظاهر
طور مش  ، بهچون بسیاری از متغیرهای اقتصادی و  (.1881، 6کند )آرالنو و بوندروابط بین متغیرها کمک 

طور طبیعی پویا هستند و عملکرد آنها در هر دوره قابا سهم بازار صادراج تیهیزاج پزشکی یک کشور به
  است:شرح ذیا بهبیان ریاضی مدل  انتقال و  سترش به دوره بعد است.

 
LEMIit = β0 + β1LEMIit−1 + β2LINDIit + β3LINSTit + β4RERit

+ β5LOPENit + Uit 
 

، در این رابطه، همچنین است.کشورهای منت   معرف  iاندیس ، معرف زمان tاندیس ، در رابطه باال
، لگاریتمی رمف، زیرا به آسانی صورج پذیرد. ضرای  تهسیرتا  کلیه متغیرها به صورج لگاریمی لحاظ شده

  .دهدمی نشان توضیحی متغیّر در تغییر درصدبه صورج  را وابسته متغیر تغییر درصد
 2EMI ت. متغیر وابسته تحقیق اس و سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی

 به اای ارقام آن به این دلیا کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی سهم بازاراستهاده از 
اشی شود حاکم بر بازار نتغییر در اندازه بازار یا شرایط اقتصادی تواند از میصادراج  ارقاماست که تغییر در 

یک کشور نیست. اما، افزایش سهم بازار حاصا نهوذ  صادراتی عملکردمعیار مناسبی برای ارزیابی  لزوماًو 
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اقتصادی شد ربیشتر است که  آوریسودمنظور بیشتر در بازار و افزایش قدرج مذاکره با مشتریان و رقبا به
 کند.را م صوصاً در شرایط رکودی بیشتر تحریک می

1-it EMI  ک ی اهانی تیهیزاج پزشکیصادراج بازار کشورهای منت   از متغیر وابسته باوقهه )سهم
 اثراج ثابت کشوری )عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع( است.  β0(، دوره قبا

1INDI  2وINST حقیق کلیدی ت هایمتغیر هستند کهکارآفرینی های فردی و نهادی ترتی  شا  به
رود بر سهم بازار کشورهای منت   از انتظار می های پیشینب شدر بیان شده سازوکار بر اساط  و بوده

 صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی تأثیر مثبت داشته باشد. 
ثری را به نحو حداک تیهیزاج پزشکیصادراج سهم بازار  بتواند رفتاراما، تعریف یک مدل مناس  که 

یرهای از آنها تحت عنوان متغدر این تحقیق است که  آنغیرهای موثر بر توضیح دهد، مستلزم لحاظ سایر مت
. اما، پیش از معرفی متغیرهای کنترل یادآوری این نکته ضروریست که شا   نهادی شودکنترل یاد می

سعه، های تحقیق و توکارآفرینی بسیاری از عواما  ارای موثر بر صادراج تیهیزاج پزشکی مانند هزینه
وکار و ... را در  ود دارد. بنابراین، متغیرهای کنترل با لحاظ ی، نیروی کار ماهر، پیچید ی کس توسعه مال

 :انداین نکته به شرح زیر انت اب شده
9RER  0افحسن ،(2012) 4است که به پیروی از مطالعاج آکانبی و همکاران نرخ ارز واقعینماد 

تیهیزاج پزشکی تواند بر صادراج انت اب شده و می( 2002) 2و بالو ا (2011)6بو و همکارانالیانگ( 2019)
مت سب  تضعیف ارزش پول ملی، کاهش قی زیرا، افزایش نرخ ارز واقعیتأثیر مثبت یا منهی داشته باشد. 

برای تیهیزاج پزشکی صادراج افزایش تقاضای دا ا در بازارهای اهانی و  تیهیزاج پزشکی تولید
ارز در حاشیه سود اذب  نرخ ی رقابت ناق  و با فرض واود حاشیه سود، تغییراج، در بازارهاالبته د.شومی

تیهیزاج  تولیدمورد نیاز برای های مضافاً، ا ر ب ش عمده نهاده .شودمیتأثیر و بر حیم صادراج بیشده 
به  و تولیداج شدهاز طریق وارداج تأمین شود، افزایش نرخ ارز سب  افزایش بهای تمام شده  پزشکی

 (.2200، 9)بالو ا  رددمنیر میآنها کاهش صادراج 
8

OPEN  صورج حاصا امع وارداج و صادراج تقسیم بر تولید به باز بودن اقتصاد است کهدراه نماد
انتظار که  انت اب شده( 9201) 10آسانگا و نواچوکو هبه پیروی از مطالع شود ومینا ال  دا لی تعریف 

یند افزایش آن به معنای سهولت در فرازیرا، تأثیر مثبت داشته باشد.  تیهیزاج پزشکیصادراج بر  رودمی
های رقابتی در بازارهای کنند ان  ارای و آشنایی با استراتژیسالیق مصرف شنا تتیارج  ارای، 
 (.  1984 ردزاده و امشیدی، د )ش شومی تیهیزاج پزشکیرشد صادراج  در نهایت موا اهانی است که 
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 توسعهآماری  های سهم بازار کشورهای منت   از صادراج تیهیزاج پزشکی از پایگاهضمناً، داده

موسسه اهانی توسعه  های فردی و نهادی کارآفرینی از پایگاههای شا  داده، 1الملانیب تیارج

است راج  9 اهانیهای بانک های نرخ ارز واقعی و دراه باز بودن اقتصاد از پایگاه دادهو داده 2کارآفرینی
 شده است.

 برآورد مدل
و  ایستاهای نااستهاده از داده و متغیرها استوار است های معمول اقتصادسنیی بر فرض ایستاییروش

 و استنتاج t ،Fهای آزمون شود تاموا  می زمان از و کواریانس متغیرها واریانس، عدم استقالل میانگین

باید پیش از ت مین مدل ایستایی ، بنابراین .واود داردر رسیون کاذب  تشکیاو احتمال  نباشد معتبر آماری
 (0ها )( از تعداد سال20تعداد مقاطع )در تحقیق حاضر  به علت این که، از سویی متغیرها بررسی شود.

، 4)ولدریج نداردانیام آزمون ایستایی الزامی ، سال است 10کمتر از  مورد مطالعه نیزطول دوره است و بیشتر 
 نشان 1شرح ادول نتایج به و بررسی شد 0لین و چو، لوینروش  بهایستایی متغیرها ، . با این حال(2008

کار درصد برای کلیه متغیرهای به 80در سطح اطمینان )سری زمانی دارای ریشه واحد(  0Hداد فرضیه 
بودن  بوده و احتمال کاذب یستااکلیه متغیرها در سطح نا، عبارتی. بهاسترفته در مدل تحقیق پذیرفته 
بررسی ایستایی تهاضا مرتبه اول متغیرها نشان داد کلیه متغیرها ایستا ، اما ر رسیون برآوردی واود دارد.

 . کاذب منتهی استتشکیا ر رسیون احتمال  هستند و
 

 آزمون ایستایی متغیرها :2جدول 

ن
 تییه

 سطح تهاضا مرتبه اول

احتمال  متغیر
 پذیرش صهر

بحرانی  مقدار
(00/0) 

احتمال 
 پذیرش صهر

مقدار بحرانی 
(00/0) 

I

(1) 
00/0 44/9- 24/0 00/9- 

LE

MI 
I

(1) 
00/0 01/0- 96/0 29/10- LIN

ST 
I

(1) 
00/0 62/0- 92/0 44/10- 

LIN

DI 
I

(1) 
00/0 08/2- 21/0 12/2- LRE

R 

I

(1) 
00/0 99/4- 49/0 62/11- LOP

EN 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
باید واود رابطه تعادلی بلندمدج بین متغیرهای  هستتتتند، I(1)از نوع متغیرها  کهاین  بهبا تواه 
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های تابلویی در صتتورج واود همیمعی زیرا، در دادهتوضتتیحی و متغیر وابستتته مورد آزمون قرار بگیرد. 
ستا کردن داده ست. بهمیان متغیّرها نیازی به ای شرایطی میها نی ماد کرد که ج اعتتوان به نتایعبارتی، در 

، 1هایی نظیر کائوهای تابلویی از آزمونمتغیّرها همیمع باشتتتند. برای بررستتتی واود همیمعی در داده
شر 2پدرونی ستهاده می 9و فی شد و نتایج ا ستهاده  شود که در این پژوهش از آزمون کائو برای این منظور ا
سته همیمع  2شرح ادول آن به ضیحی با متغیّر واب واود همیمعی را تائید نمود. بنابراین، متغیّرهای تو

 بوده و رابطه بلندمدج تعادلی بین کارآفرینی و متغیّرهای کلیدی و کنترل واود دارد. 
 

 جمعی کائو: نتایج آزمون هم1دول ج

Cointegration Kao 
12/4-  
[00/0] 

t_Statistic 

Value_p 

 های پژوهشنبع: یافتهم

 

های مقاطع م تلف )کشورهای منت  ( در طول های تابلویی حاصا ترکی  دادهدادهحال از آنیا که 
شود. به این لیمر بررسی می Fها با انیام آزمون در بر ی از تحقیقاج قابلیت ترکی  داده .زمان است

)متهاوج بودن عرض از مبدأها(  1H)یکسان بودن عرض از مبدأها( در مقابا فرضیه  0Hصورج که فرضیه 
در این تحقیق محاسبه شده  F دارنشان داد مق 9شرح ادول  یرد. نتایج آزمون فوق بهقرار می آزمونمورد 

، ت مین عبارتیبه. شدبیشتر از مقدار ادول است. بنابراین، فرضیه صهر رد شده و اثراج  روه پذیرفته 
 د. ی ردهای تابلویی تأیید صورج دادهبه مدل

 
 

 های تابلویی: آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده9 جدول
 Fآماره  احتمال  نتییه

 40/16 0000 های تابلوییداده

 های پژوهشمنبع: یافته

 
ورهای کش سهم بازار برکارآفرینی  های فردی و نهادیشا  مدل تحقیق مبنی بر تأثیر در نهایت، 

رهای های تابلویی پویا و به روش  شتاوبا استهاده از الگوی داده منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی
است. در این ادول، آماره سار ان حاصا بررسی ارائه شده  4ادول  درنتایج   ردید کهیافته برآورد تعمیم

درصد احتمال آماره سار ان نشان  0مقدار بزر تر از  که س ابزارها توسط آزمون سار ان استاعتبار ماتری
توان رد کرد. بنابراین، ابزارهای مورد استهاده در ت مین داد عدم همبستگی ابزارها با اازای ا الل را نمی

 مدل از اعتبار الزم بر وردارند.
                                                                                                                             
1. Kao 2. Perdoni 3. Fisher 
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 : نتایج برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته4 جدول

 ضری  tآماره 
 سهم بازار صادراج تیهیزاج پزشکی  :وابسته متغیر

 ▼متغیرهای توضیحی

04/6 *99/0 LEMI (-1) 

21/9 **22/0 itLINDI 

84/4 **20/0 itLINST 

21/2 **02/0 itLRER 

28/9 **12/0 itLOPEN 

61/0 11/6 Sargan Test 

100 Number of obs 

20 Number of groups 

0 Obs per group 

 است(. %10و  %0، %1های *، ** و *** به ترتی  سطوح معناداری های پژوهش )نشانهیافتهمآ ذ: 

 

 گیرینتیجه
تأثیر  ه بررسیب یافتههای تابلویی پویا و استهاده از روش  شتاورهای تعمیماین تحقیق با رویکرد داده

از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی منت    هایکشور های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازارِشا  
 . یردقرار می و بررسی بحثمورد  0شرح ادول به نتایج پردا ت که 2019-2012طی دوره 

 های تحقیق: نتایج فرضیه1 جدول

 فرضیه شرح
ضری  

 تأثیر

ارز
ش 

 احتمال

سطح 
 احتمال  طا

 نتییه

های فردی کارآفرینی بر سهم بازار شا  : 1فرضیه 
 داردثیر أت از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکیکشورهای منت   

22/0 21/9 022/0 
در  تأیید
 %80سطح 

های نهادی کارآفرینی بر سهم بازار شا  : 2فرضیه 
 داردثیر أت کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی

20/0 84/4 010/0 
در  تأیید
 %80سطح 

منت   از نرخ ارز واقعی بر سهم بازار کشورهای : 9فرضیه 
 داردثیر أت صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی

02/0 21/2 049/0 
در  تأیید
 %80سطح 

دراه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار کشورهای : 4فرضیه 
 ثیر داردأت منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی

12/0 28/9 280/0 
در  تأیید
 %80سطح 

کشورهای منت   از صادراج سال قبا سهم بازار : 0فرضیه 
 .دثیر دارأتسال ااری اهانی تیهیزاج پزشکی بر سهم بازار آنها در 

99/0 04/6 000/0 
در  تأیید
 %80سطح 

 های پژوهشمأخذ: یافته

های فردی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج شا  تأثیر . 1
 22/0 های فردی کارآفرینی سب شا  درصد بهبود در  1، بر این اساط .استمثبت و معنادار  پزشکی
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، نبنابرای شده است. سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی افزایش دردرصد 
 هایشا  تقویت های رسمی و غیررسمی نسبت به ارائه آموزشبا کشورهای منت   شود پیشنهاد می

-س اندازی کراه ،های صادراتیدرک هرچه بهتر فرصتمناس  برای زمینۀ اقدام کنند تا فردی کارآفرینی 

 تولید تیهیزاج پزشکی ادید، پیشرفته وابدعاج و نوآوری انیام  ،وکارهای نوپا در حوزه تیهیزاج پزشکی
هموار  ار آنو افزایش سهم بازمسیر رشد صادراج این صنایع  شود وفراهم و مطابق با استانداردهای اهانی 

  ردد.
های نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج شا  تأثیر . 2

 20/0سب  های نهادی کارآفرینی شا  درصد بهبود در  1، بر این اساطمثبت و معنادار است.  پزشکی
، نبنابرای شده است. پزشکیسهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج در افزایش  درصد

معنوی  قوقحبا  سترش نهوذ اینترنت و افزایش شهافیت، تأمین امنیت کشورهای منت    شودپیشنهاد می
های نهادی کارآفرینی  ام بردارند شا  و .. در اهت تقویت  های تحقیق و توسعه، افزایش هزینهافراد
مک با کشود و  کارآفرینی در حوزه تیهیزاج پزشکی فراهمهای فردی بستر مناس  برای بروز مهارجتا 

ی تیهیزاج پزشکاهانی صادراج به افزایش سهم بازار آنها از  بازارهای اهانیبه کس  مزیت رقابتی در 
 .منیر  ردد

و  تمثب نرخ ارز واقعی بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکیتأثیر . 9
 بو و همکارانالیانگ ،(2019اف )حسن ،(2012آکانبی و همکاران ) معنادار است که با نتییه مطالعاج

درصد  02/0 نرخ ارز واقعی سب در  افزایشدرصد  1، بر این اساطمطابقت دارد. ( 2002و بالو ا ) (2011)
یشنهاد پ، بنابراین شده است. سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکیدر   افزایش

 قیمت تیهیزاج ،کاهش ارز پول ملییا همان واقعی  نرخ ارزهدفمند افزایش  ابکشورهای منت   شود می
در ت، بدیهی اس .آنها افزایش یابدتقاضا برای  تر نمایند تاارزاندر بازارهای اهانی را   ود پزشکی تولید

  شود.تقویت میز نیاین صورج سود صادرکنند ان تیهیزاج پزشکی نیز افزایش یافته و انگیزه صادراتی آنها 
 دراه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی تأثیر. 4

درصد  1، این اساطبر  دارد.مطابقت ( 2019آسانگا و نواچوکو ) هثبت و معنادار است که با نتییه مطالعم
سهم بازار کشورهای منت   از صادراج در  افزایشدرصد  12/0 سب دراه باز بودن اقتصاد در  افزایش

 با انیام اصالحاجکشورهای منت   شود پیشنهاد می، بنابرایناست. شده  اهانی تیهیزاج پزشکی
 اهم کنند تارا فراهانی  اقتصاد در ادغام بیشتر ، زمینه مناس  برایو افزایش ثباج اقتصاد کالن سا تاری
با یشتر بهای وارداتی و آشنایی به نهادهتولیدکنند ان تیهیزاج پزشکی  آسان و کم هزینۀدسترسی امکان 
  و مطابق مناس، قیمت ت باالکیهیباتیهیزاج تولید  و با شودفراهم   ارایدر بازارهای مشتریان  نیازهای

 .یابد افزایشتیهیزاج پزشکی اهانی صادراج  سهم بازار آنها از ،بازارهای هدف درمشتریان  نیازبا 
سهم بازار سال قبا کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی بر سهم بازار آنها تأثیر . 0

درصد  1، بر این اساطهم وانی دارد.  مبانی نظری صادراجمثبت و معنادار است که با  سال ااریدر 
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 ی سهمدرصد 99/0 افزایش بهسهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی  افزایش
 است.  شدهمنیر سال بعد در  هاآن

بر  ینیهای فردی و نهادی کارآفرمثبت و معنادار شا   با تواه نتایج تحقیق مبنی بر تأثیر ،در پایان
ه تحقیقاج آینددر شود تیهیزاج پزشکی، پیشنهاد میسهم بازار کشورهای منت   از صادراج اهانی 

ار کشورهای نظیر  رایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینی بر سهم بازابعاد کارآفرینی  به بررسی تأثیر سایرنسبت 
کارآفرینی بر صادراج اهانی تیهیزاج  تأثیرتا   ردداقدام منت   از صادراج اهانی تیهیزاج پزشکی 

باید ، البته. ابدیافزایش  سیاستگذاری با هدفنتایج پذیری تعمیمو تعیین شود  و اامعطور کاما به پزشکی
 رد ابعاد م تلف کارآفرینیمربوط به های نبود داده مانند-مقاله این نگارند ان  پیش روی هایمحدودیت

 وریزی مبانی نظری پیاهت  مشابهفقدان مطالعاج و برای انیام یک برآورد کارآتر  2019قبا از سال 
 .نماینداندیشی برای رفع آنها چارهو  را مدنظر قرار دهند مقایسه نتایج تیربی

 

 منابع
(. شناسایی عواما مؤثر بر صادراج کاالهای 1980آقاموسی طهرانی، مریم.، سرداری، احمد و کرمپور، عبدالحسین. )

 .198-109(: 1)8، کارآفرینیتوسعه . محور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوریفناور

 .شناسایی و بررسی موانع اصلی توسعه صادرات تجهیزات پزشکی در ایران(. 1980اسدی، مریم. )

م و  رایش استراتژیک، دانشگاه غیردولتی غیرانتهاعی عل -مدیریت بازر انی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 
 فرهنگ.

 و وچکک هایشرکت یصادرات عملکرد بر ینیکارآفر به شی را تأثیر(. بررسی 1980الهامی، اسما و صادقی، تورج. )

های جدید در مدیریت پژوهشی(. شمال  راسان استاندر  یبازر ان های)مطالعه موردی شرکت متوسط

 .122-184(: 2)9، و حسابداری

(. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر وارداج محصوالج 1980اعهری، شهال . )بارونی، محسن.، االئی، سیدعبدالمیید و 

 .19-29(: 1)0، بهداشت و توسعه. پزشکی و دارویی ایران

(. عملکرد 1989. ) اوری، سحر میتبی و، اشرفی سلطان احمدی.، سیدمحمداواد، حسینی، میرزا حسن.، موسوی
. یاهبردر یاد یریو  ینانهکارآفر یارینقش هوش ییناهت تب ییالگو یان،بندانش یوکارهاکس  یصادرات

 .221-242 (:1)2، المللیوکار بینمدیریت کسب

-ینینقش رفتار کارآفر(. 1980. )حسینزاده، فارسی و  اسداله، کردنائیچ.، داود، فیض.، علیرضا، زارعی، عظیم.، مؤتمنی

های پژوهش. یرقابت یتکس  مز یانیینقش م یینها با تببنگاه یعملکرد صادرات یدر ارتقا یصادرات یی را

 .168-189 (:94)8، عمومیمدیریت 

(. بررسی آثار دراه باز بودن اقتصاد بر صادراج غیرنهتی در 1984 ردزاده، فاطمه و امشیدی، سیده معصومه. )ش 
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