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  چکیده
براي به عنوان منبعی مهم  ،هاي نامشهود لزوم توجه به سرمایه ،موفق در قرن بیست و یکمنهادهاي      

اند. بر این اساس،  را درك نموده ،المللی ثبات حضور در بازارهاي بیندار و دستیابی به مزایاي رقابتی پای
نوع منابع نامشهود با  بررسی رابطه ،و در نهایت ها آنبندي  ی وضعیت این منابع، رتبهمقاله حاضر به ارزیاب

ن د بررسی در این تحقیق، کلیه صادرکنندگاپردازد. جامعه مور صادرات در جامعه مورد مطالعه میو شدت 
اساس نتایج پژوهش، منابع نامشهود در  گیرد. بر را در بر می 1388تا  1380هاي  در سال-استان یزد

در  -اي، شهرت و تکنولوژیک ی، رابطهسازمانهاي انسانی،  جامعه صادراتی استان یزد شامل سرمایه
تاپسیس، سرمایه  یکهاي نامشهود با استفاده از تکن بندي سرمایه عیت مطلوب قرار ندارند. در رتبهوض

ا پنجم اهمیت قرار در رتبه اول ت ،به ترتیب ،یسازماناي، تکنولوژیک، شهرت و سرمایه  انسانی، رابطه
لمللی و سطح ا هاي بین بین حضور دائمی و موردي در بازاردهد که  هاي پژوهش نشان می گرفتند. یافته

در ه طوري که میانگین منابع نامشهود گردد، ب تفاوت معناداري مشاهده می ها آندر  منابع نامشهود
هاي داراي صادرات موردي  نابع نامشهود شرکتبیش از میانگین م ،صادرات دائمی دارايهاي  شرکت

  و شدت صادرات نیز تفاوت معناداري مشاهده نشد. سازماناست. ضمناً بین منابع نامشهود 
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  مقدمه. 1
وژي منجر به تغییر در قرن بیست و یکم، رقابت ناشی از جهانی شدن و توسعه سریع تکنول     

المللی را  پذیري بین شرفت در بازار گردیده است. رقابتها به منظور بقا و پی استراتژي شرکت
رضه کاالها و خدمات با قیمت بالقوه رقابتی توانایی بنگاه براي ع :گونه تعریف کرد این توان می

) مزیت رقابتی را 1985پورتر (]. 26[ ه فرصت منابع مورد استفاده باشدکه حداقل در بردارنده هزین
ر قابل تولید توسط رقبا تولید محصولی غی برايدر قالب استراتژي رقابتی و به عنوان عاملی 

هاي رقابتی شامل رهبري هزینه، تمایز  واع استراتژيرقابتی در چارچوب اننماید. مزیت  معرفی می
در صورتی ]. 39[ گردد بلند مدت نمایان می در و حفظ آن مزیت رقابتی بهدستیابی  برايو تمرکز 

و توسط رقباي فعلی و آتی شرکت به کار گرفته  اشدارزش افزا ب ،که استراتژي فعلی شرکت
  ]. 11[ ستپذیر اامکان ،د، دستیابی به مزیت رقابتینشو
هاي  بعد اول عمدتاً در نظریه کرد.توان از دو بعد محصول و منبع بررسی  بنگاه را می     

ولی بعد دوم به برخی دستاوردهاي رقابتی ناشی از منابع استراتژیک  ،گردد اقتصادي مطرح می
 یي مدتشود که برا مشهودي می هاي مشهود و غیر دارایی ، شاملمنابع بنگاه ].11[ اشاره دارد

کاالها و خدمات با ارزش براي مشتریان تولید  ،ها آنو با به کارگیري  تعلق داردمحدود به بنگاه 
با این  .تواند به مزیت رقابتی در بازار تبدیل شود وجود مزیت رقابتی در منابع می ].44[شود  می

محور، برخی از  - منبعرویکرد  ].11[ شوند تمامی منابع بنگاه موجب مزیت رقابتی پایدار نمی ،حال
رقابتی به منظور کسب سود باالتر بررسی  یهاي استراتژیک منابع را به عنوان مزیت ویژگی

باید کمیاب، ارزشمند، غیر قابل  ها آنباشند. این منابع باید داراي چهار ویژگی اصلی . کند می
  ].11[ باشند 1تقلید، و غیر قابل جایگزینی

 هاي مشهود ها نه تنها ناشی از دارایی محور، موفقیت شرکت-منبع تئوري رویکرداساس  بر     
ی به که موجب دستیاب استهاي نامشهود آنان  داراییبه کارگیري مناسب محصول  بلکه است،

نامشهود و منابع رابطه مستقیم بین  وجود]. 42، 11[ شود میمدت  سطوح رقابتی پایدار در بلند
ارزش اقتصادي  توان نمی واضح است اما از آنجا که ،براي بسیاري ،مزایاي اقتصادي آن

 ،دستیابی به مزایاي رقابتی براي، مشخص نمودن میزان آن نمودبررسی  راهاي نامشهود  سرمایه
بازشناسی ، منوط به هاي نامشهود ه است. تعریف سرمایهترین دغدغه محققین بدل گشت به مهم
در  ،سازمانمنابع نامشهود . استتژیک منابع هاي منتهی به اهمیت استرا ها و شاخصه ویژگی

که امکان ایجاد ارزش پایدار ] 42[ است آنمنابع استراتژیک سبد دارایی اي از  زیر مجموعه ،واقع
 .باشدها و قابل جایگزینی و تقلید توسط رقبا ن ، در دسترس تمامی شرکتباشد را داشته

 
1. Rare, Valuable, Inimitable, Non-substitutable 



  
  

۱۱۹  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

که منابع نامشهود  نکته را متذکر شد این بایدبراي پی بردن به اهمیت پژوهش حاضر،      
 به مانند ورود به بازارهاي جهانی و برايبا ایجاد توان رقابت پذیري، به عنوان مشوقی  سازمان
در هر  ها آنشناخت و ارزیابی  . لذاکنند المللی عمل می هاي بین فعالیتتوسعه  براياهرمی 
و با تسهیل  کنداط ضعف موجود تواند کمک شایان توجهی به شناخت و رفع نق می سازمان

که در  - کننده ي صادرها سازماندر امر این  نماید. را تضمین   دستیابی به مزایاي رقابتی، بقاي آن
ي ها سازمانبیش از  -برند از ابهام و عدم اطمینان به سر میتر و آکنده  یک فضاي رقابتی گسترده
  فعال در داخل اهمیت دارد.

هاي فکري، سرمایه شهرت و  با هدف ارزیابی این منابع در قالب سرمایه لذا پژوهش پیش رو     
 پردازد و ها می از این سرمایهفی و بررسی نحوه ارزیابی هریک سرمایه تکنولوژیک، نخست به معر

سطح هر یک از این منابع نامشهود در جامعه صادراتی استان یزد در قالب معیارهاي  ،در ادامه
،ها با رفتار پرداختن به معیارهاي غیر مالی و بررسی ارتباط آن. شود میبررسی قرار غیرمالی 

ی بارز از ویژگ ،رهاي شدت صادرات و نوع صادراتهاي صادر کننده در قالب متغی صادراتی شرکت
  باشد.  و نوآورانه پژوهش حاضر می

محور  - کرد منبعثر از رویتحقیقات انجام شده در داخل که متأعمده  در الزم به ذکر است که     
کید شده است که به عنوان ها تأ سرمایه فکري با عملکرد مالی شرکت، صرفاً بر رابطه هستند

سرمایه کارایی عناصر  تأثیرعباسی و گلدي صدقی در بررسی  ها اشاره کرد: اینتوان به  مثال می
ارتباط  همتی و همکاران در بررسی]، 5[ ها در بورس تهران فکري بر عملکرد مالی شرکت

ملکان و زارع بهنمیري در  ]،9[ هاي غیرمالی و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتسرمایه فکري 
و  ]8[هاي داروسازي با رویکرد فازي  عملکرد مالی شرکتسرمایه فکري بر تبیین اثرات 

  .]7[ها  رسی رابطه آن با بازده مالی شرکتمدهوشی و اصغرنژاد در سنجش سرمایه فکري و بر
 هاي فکري محور، اغلب به سرمایه - هاي انجام شده با رویکرد منبع ، در پژوهشاز طرفی     

، اما در این پژوهش عالوه بر سرمایه است توجه شده )اي ل سرمایه انسانی، فکري و رابطهشام(
فکري و ابعاد سه گانه آن، سرمایه شهرت و سرمایه تکنولوژیک نیز بررسی شده است که این 

  نماید. ها متمایز می ر را از دیگر پژوهشش اخیامر، پژوه
  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2

ابزاري ارزشمند براي ، امروزه سرمایه فکري. یسازمان، انسانی و 1سرمایه فکري
هاي اقتصادي منابع نامشهود  هاي اقتصاد کالن و ویژگی ناشی از رشد پدیدهکه ست ها سازمان

 
1. Intellectual Capital 
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بعد اصلی شامل سرمایه  3توان در  را می سازمانفکري  یق، سرمایهاست. با توجه به ادبیات تحق
  ]: 14، 10[ مورد بررسی قرار داد 3اي رابطهسرمایه و  2یسازمانسرمایه ، 1انسانی

  
هاي  محور، قابلیت -هاي انسان دارایی مانندسرمایه انسانی که با عناوینی ی. سرمایه انسان

به فردي از دانش نهفته و  ذخیره منحصر ،در واقع شود، شناخته می یادگیري و توسعه ،فردي
ها و دانش ضمنی  توانایی ، تجارب،ها مهارت در قالب ]15[ استهاي جمعی در شرکت  قابلیت

آفرینی در  رمایه براي ارزشتوان مهمترین س این سرمایه را می .]24کند [ کارکنان ظهور پیدا می
 ترین از محوري شک، ، بیآن توسعه و است ازمانس هر رقابتی مزیت که] 6[ها تلقی نمود  شرکت

  ]. 3[است  انسانی منابع مدیریت در فرآیندها
ان به کارگرفته شده منابع و تالش و زم هاي نامشهود توان شامل قابلیت میسرمایه انسانی را      

ترکیبی از ذخیره شغلی و دانش عمومی  ،در واقع ،این سرمایه ].22[ دانست توسط کارکنان
  باشد. ک پذیري و قابلیت حل مسئله مینظیر توانایی رهبري، میزان ریس سازمانارکنان ک

 لذا سنجش و رسد سخت و غیرممکن به نظر میچارچوبی خاص،  یف سرمایه انسانی درتوص     
که  کنند می، چندین بعد را در توصیف سرمایه انسانی بررسی آن نیز بسیار دشوار است. محققین

اي، سطح تحصیالت، دانش  عهد کارکنان به شرکت، تجربه حرفه، نرخ غیبت، ترضایت کارکنان
، هاي موازي، حفظ کارکنان کلیدي عات آموزش، انگیزش کارکنان، ارزشفنی، هزینه و سا

ارکنان و تسهیم دانش را یندها، خلق دانش، نوآوري به نسبت کاتوانایی رهبري، اجراي مناسب فر
دسته کمی،  3توان در  را می سازمانسنجش سرمایه انسانی یارهاي مع ].35، 16[ گیرد در بر می

هاي انسانی در  برخی از معیارهاي ارزیابی سرمایهبندي نمود.  انسانی تقسیم هاي و استراتژي کیفی
 ]. 17[ارائه گردیده است  1جدول 
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۱۲۱  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

معیارهاي مرتبط با سرمایه انسانی. 1جدول   
 

فیکیمعیارهاي   یکم معیارهاي ها استراتژي   
 ساعات و هزینه آموزش  
 نرخ تحصیالت تکمیلی  
 جایی و گردش نرخ جابه  
 تجربه مدیران  

 مهارت و سطح توانایی  
 توانایی رهبري  
  میزان موفقیت در نتایج  
 تعیین اهداف فردي  
 خالقیت و هوشمندي  
 بهترین بودن در هر زمینه  
 سطح رضایت  
 توانایی شغلی  
 نجام بهتر کارهاا 
 ار دانشتسهیم و انتش  
 هاي استراتژیک مستحکم پایه  
 ریسک پذیري  
 تمایل به تسهیم منابع  
 بیان آزادانه عقاید  
  خلق نتایج برايبه کارگیري دانش  
  کارکنانتوسعه اثربخش  
 تمایل به تسهیم دانش  

 تشویق به همکاري  
 هاي نو حمایت از ایده  
 استراتژي آموزش کارکنان  
 استراتژي منابع انسانی  
 سیستم دستمزد کارا  
 ریزي توالی برنامه  

 
ی است که با عناوینی نظیر دارایی سازمانفکري، ساختار  دوم از سرمایهبعد . یسازمانسرمایه 

ی، تمامی سازمانشود. سرمایه ساختاري یا  یا سرمایه فرآیندي از آن یاد می یسازمانفکري، دارایی 
یند، اهاي اجراي فر دستورالعمل ی،سازمانها، نمودار  انش غیر انسانی نظیر پایگاه دادهاندوخته د
سرمایه را باید به مثابه خالقیت و نوآوري، این  ].39[ گیرد ها را در بر می ها و برنامه استراتژي

 در نظر گرفت هاي آموزشی نگی، نوسازي، حق امتیاز و فعالیتفرآیندهاي اجرایی، سرمایه فره
 یند فعلی کسب و کار متمرکز استافرسازي سیستم، ساختار و  ر پیادهب یسازمان سرمایه ].39[
یندهاي عملیات و ای، فرسازمانی، یادگیري سازماننگ توان آن را در قالب فره و می ]21[

  بندي نمود. هاي اطالعات طبقه سیستم
، سازمانلی هاي اطالعاتی تعام ی و با به کارگیري سیستمسازمانه ها به واسطه سرمای شرکت     

یکی از اصول بنیادین  ،یسازمانسرمایه  ].32، 36[ باشند اي مشتریان میه قادر به شناخت اولویت
هاي کافی و مناسب برخوردار  کارکنان از قابلیت اگري یادگیرنده است. حتی ها سازمان ایجاد براي

 مسیرمانعی در  ندارد،ها را  ه امکان خلق ارزش از این تواناییی ضعیف کسازمانباشند، ساختار 
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ی سازمانهاي  تحکمی از سرمایهدر حالی که ساختار مس ،باشد کرد مطلوب میدستیابی به عمل
  در قبال خطرپذیري کارکنان ایجاد نماید. را تواند محیطی حمایتی می

یندهاي کاري اکاري و فر ها ها، سیستم هاي اساسی، استراتژي موریت، نگرش، ارزشأم     
ي هر یک از کارکنان، درآمد حاصل از ی نظیر تعداد حق امتیازها به ازایها شرکت و شاخص

 و تعداد محصوالت ي مجازافزارها ها، نرم عه، توزیع دسترسی به پایگاه دادهمخارج تحقیق و توس
، برخی از 2در جدول  ].35[ شوند می بررسیی سازمانهاي  جدید ارائه شده، در زمره سرمایه

  ].17[ت ی ارائه شده اسسازمانمعیارهاي ارزیابی سرمایه 
  

یسازمانمعیارهاي مرتبط با سرمایه . 2 ولجد  
یسازمانسرمایه   

  ها فعالیت انجامهزینه  
  ها فعالیت انجامزمان  
 درآمد ههزینه بسبت ن  
 افزایش درآمد به ازاي هر یک از کارکنان  
  کارکنان اقداماتدرآمد به ازاي بهترین  
 هاي جدید پیاده سازي ایده  
 ها حمایت از توسعه ایده  
 ها و محصوالت جدید سعه ایدهپیشتازي در تو  
 وري بهبود بهره  
 دستیابی سریع به اطالعات  
 یندهاي حمایت از نوآوريافر  

 (اداري) وجود سیستم بوروکراتیک  
 یسازمان نقش حمایتی فرهنگ  
 ها میزان دستیابی به پایگاه داده  
 دستیابی بدون محدودیت به اطالعات  
 تعیین اهداف کیفی  
 سیستم اطالعات مدیریت  
 ستراتژیکتوصیف ا  
 تعداد حق امتیازها  
 تحقیق و توسعه در زمینه گذاري سرمایه  
 تکنولوژي در زمینهگذاري  سرمایه  
 ها به روز رسانی پایگاه داده  

 
یف ارتباط شرکت با جهان بیرون آخرین بعد از سرمایه فکري به توص. اي سرمایه رابطه

به غیر از  ،، برخی عناصر دیگرپردازد. زمانی که تعامل شرکت و محیط بیرون مشاهده گردد می
ل ارتباط با مشتریان، ذینفعان، اي شام سرمایه رابطه ].23[ در نتایج مؤثرند ،مشتریان

هاي  سسات رسمی و جامعه است. گرچه یکی از مهمترین ویژگیؤکنندگان، رقبا، دولت، م تأمین
. شود ل بررسی قرار نمیاما به عنوان تنها عام ،باشد اي، ارتباط با مشتریان می سرمایه رابطه

هاي شرکت است که نام یا عالمت تجاري، میزان  انعکاسی از فعالیت ،در واقع ،اي رابطه  سرمایه
کنندگان را در  تأمینوفاداري مشتریان، تصویر شرکت در جامعه و سیستم بازخور مشتریان و 

  گیرد. میبر
جز این  . بهدارندارتباط  ن و بازارکه مهمترین معیارهاي این سرمایه با مشتریا واضح است     

گیرند. نرخ فروش به  قرار می کنندگان و جامعه نیز در این مجموعه تأمینمعیارها، ذینفعان، 
شکایات مشتریان و سهم میزان مشتریان، نرخ خرید مجدد، وفاداري مشتریان، رضایت مشتریان، 
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گروه  3توان در  میاي را  رابطه هاي سرمایه]. 35[ هستنداین بخش  در مهمترین عوامل، بازار
بندي نمود. برخی از معیارهاي مرتبط با  ، بازار و سایر عوامل محیطی طبقهاصلی شامل مشتریان
  ]. 17[ ارائه گردیده است 3هر بخش در جدول 

 
اي همعیارهاي مرتبط با سرمایه رابط. 3جدول   

 مشتریان بازار سایر عوامل محیطی
 اعیهاي اجتم شرکت در فعالیت  
 هاي اجتماعی حمایت از فعالیت  
 تحلیل رقبا  
  کنندگان تأمینارتباط با  
 هوشیاري محیطی  
 ارتباط با سهامداران 

 سهم بازار افزایش  
 رهبري سهم بازار  
 محور- یندهاي بازارافر  
 شناخت بازار و مشتریان  
  تصویري مناسب در ایجاد

  بازار
 عالمت تجاري برتر  

 

  رضایت مشتریانجلب  
 زمان حل مسائل  
 وابطسعت رو  
 ارزش افزوده ایجاد  
 وفاداري مشتریان  
 برتري در رقابت  
 بازخورد مشتریان استفاده از  
 نیاز مشتریان شناخت 

  
که حسن  دهاي نامشهود بستگی دار به میزان دارایی هاي رقابتی ابتکار در کسب مزیت. 1شهرت
مردم   تجربه  قهشهرت شرکت را ساب فمبران]. 33[ ستها شرکت، سرآمد این نوع سرمایه شهرت

گر ارزیابی کلی ذینفعان از شرکت در شهرت نمایان لذا ].25[ کند خدمات تعریف می  از ارائه دهنده
 گذرد می تأثیرخریدهاي مکرر  طول زمان است که در افزایش قیمت محصوالت یا سود ناشی از

ي حاصل از دهد که ترکیب منافع اجتماعی و اقتصاد نتایج تحقیقات گذشته نشان می]. 37[
از  ].25[ شود محسوب می سازمانهاي  ترین دارایی مزیتی رقابتی و یکی از مهم، شرکتشهرت 
 به اعتقاد بادورث منطقی است که حسن شهرت را یک دارایی نامشهود به حساب آوریم ،این رو

و چون یک دارایی  ]30[ گذاري محسوب شود تواند به عنوان سرمایه ن شهرت میحس ].19[
 لذاد. دابازاري مورد خرید و فروش قرار با عوامل به سهولت  را  توان آن نمیود است، لذا نامشه

در  ].13[ وري مالی برتري نسبت به رقبا ایجاد کند تواند مزیت رقابتی بهره منبعی است که می
ناشی از درك و نگرش افراد است و از تصمیمات و  ،ات مثبت حسن شهرتتأثیرتمام  ،واقع

  ]. 18[ گیرد بعدي ذینفعان نشأت می رفتارهاي
گردد. رقابت  کنندگان مناسب می تأمینو حفظ کارکنان، مشتریان و  شهرت قوي سبب جذب     

نسبت به رقبایش داراي  حسن شهرت قرار گیرد. اگر شرکتی تأثیرتواند تحت  در بازار نیز می
شتر در مرکز توجه حمالت رقابتی باشد، احتمال این خطر که بی تر تر یا غیر رقابتی شهرت ضعیف

 درك تثبیت و دهی جهت دهی، شکل براي باید ها سازمانو  ها لذا شرکت بیشتر است. ،باشد
 

1. Reputation 
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 عواملی از دسته آن باید راستا این در. کنند تالش مشتري ذهن در خود تجاري عالیم از مناسبی
 آن تضعیف سبب که یعوامل از و بخشند بهبود مؤثرند مشتریان وفاداري تقویت در کهرا 
  ]. 4[ کنند اجتناب شوند می

د نهاي عمومی وجود دار روش د. برخیکرهاي مختلفی ارزیابی  به روش توان را میشهرت      
 1ها، روش مجله فورچون ترین این روش دهش ها متمرکز هستند. شناخته دي شرکتبن که بر رتبه

ی و تحلیلگران، این ارزیابی را براي است که به صورت منظم با نظرخواهی از مدیران اجرای
  دهد: معیار زیر انجام می 8هاي برتر در هر صنعت و با در نظر گرفتن  شرکت
 ینداکیفیت فر   مدت گذاري بلند ارزش سرمایه  
 مدیریت   وضعیت مالی  
 کیفیت محصوالت/ خدمات   کارمندان نخبه  
 نوآوري   استفاده از منابع شرکت و مسئولیت پذیري اجتماعی  

  
بر شهرت  ،که داراي قدرت برتر در شرکت هستندنیز هاي شخصیتی افرادي  ویژگی ،از سویی     

شناخته شده هستند.   عامل انداراي مدیر ،هاي مشهور به طوري که شرکت] 34[ گذارد می تأثیر
زنند (مانند تبلیغات، حمایت مالی و ...) تا شهرت  هایی شهرت ساز دست می این مدیران به فعالیت

و  کنند میتکیه  گذشتهدر  وري مالی شرکت همچنین به بهره ها آن ].25[ افزایش دهندشرکت را 
  .دانند میي از اعتبار کلی شرکت ها نانشآن را 

  
شهود با وابستگی شدید به دانش منابع تکنولوژیک، جزء منابع نام. 2سرمایه تکنولوژیک

خاصی همراه  يگذاري آن با دشوار دانش ضمنی است و کد ،باشند که بخش اعظمی از آن می
ب ارزشمند شدن هر دارنده آن موج سازماناست. درجه باالي اختصاصی بودن این منابع براي 

کند. پیچیدگی باالي این  جلوگیري می سازمانشود و از انتقال آن به خارج از  چه بیشتر آن می
امی این موارد موجب ارزشمند تم ].29[ نماید اخت دالیل و منشأ آن را دشوار میمنابع نیز شن

 الزم تمامی شرایط ،منابع تکنولوژیک لذاشود.  ودن و دشواري تقلید توسط رقبا میبودن، کمیاب ب
گسترش و  برايو منبع کلیدي هستند را دارا  و ثبات در این زمینه براي خلق و مزایاي رقابتی

بهبود و توسعه  از رهگذرها  ینهین منابع از یک سو با کاهش هزباشند. ا می سازماندن شجهانی 
نوآوري در محصوالت و توجه به نیاز مشتریان از رهگذر فرآیندها و از سوي دیگر با خلق تمایز 

ند. کیفیت و تمایز کن خلق مزایاي رقابتی ایفاي نقش می زمینه در ،یا بهبود کیفیت محصوالت
  ].20[ دانستتوان عناصر کلیدي در موفقیت صادرات  محصوالت را می

 
1. Fortune 
2. Technological Capital 
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هاي تکنولوژیک  خلق تکنولوژي و بروز پیشرفت  در لفهؤترین م اساسی ،تحقیق و توسعه     
تري به  مهم  لفهؤم ،سازي تکنولوژي کارگیري یا تجاري به ،باشد، ولی در مسیر تولید ثروت می

آن به دست   یابد که نتیجه ک هنگامی تحقق میرود. به بیان دیگر، مزایاي تکنولوژی شمار می
و  رددا دیجدتر از معرفی محصوالت تکنولوژیکی  مشتري رسیده باشد. نوآوري نیز مفهومی وسیع

ي ها سازمان]. 28[ ، بازار یا فناوري در زنجیره ارزش استسازمانشامل هر نوع تازگی مبتنی بر 
  کسب درآمد بیشتر را دارند. را براينوآوري باال امکان گسترش بازار خود  داراي
از صنایع ضرورت حفظ موقعیت رقابتی در بسیاري  برايهاي تکنولوژیک  ی که مزیتدر حال     

طلبد. در  ابتی نیز پیش نیازهاي خاصی را میهاي رق هاي تکنولوژیک به مزیت دارد، تبدیل مزیت
دهی انتقال تکنولوژي به سازمانزا، مدیریت و ژي از طریق پژوهش و توسعه درونکنار خلق تکنولو

ناپذیر در راه به ضرورتی انکار ،دستیابی به تکنولوژي مورد نیاز براي هاي موثر روش ابه یکی ازمث
کید دارند که توانایی أتحقیقات گوناگونی بر این نکته ت ].2[ توسعه تکنولوژي تبدیل شده است

مان ورود به بازارهاي صادراتی در ز ،بر حسب نیاز مشتریان ،در تعدیل محصوالت سازمان
با جهانی  که عالوه بر این، در شرایط کنونی ].15[ لی بسیار مهم محسوب گرددتواند عام می

عاملی  ،، تقسیم بازار و ساخت سفارشی محصوالت با توجه به نیاز مشتریانروبرو هستیم سازي
ولوژیک پیشرو، امکان رقابت منابع تکن دارايي ها سازمان لذارقابت در قالب تمایز است. براي 
  دارند. ، راالمللی ازار داخلی بلکه در بازارهاي بینر بنه تنها د ،بیشتر
خلق مزایاي رقابتی و از  برايمهمترین عامل  ها سازماناستراتژیک، منابع نامشهود از دیدگاه      

 اینکه از گذشته شرکت، یک استراتژیک منابع . ظرفیتهستندعوامل موفقیت در کسب و کار 
 بازارهاي به ورود براي نیز را هایی انگیزه کند، می فراهم را للیالم بین سطح در باالتر پذیري رقابت

 توان از آن می که هاست شرکت کلیدي هاي اهرم از یکی در نهایت و آورد می وجود  به خارجی
 براي ، عوامل بالقوهدر مجموع، این منابع .دکر استفاده مرزها از خارج در فعالیت توسعه براي

یندهاي ، نقش کلیدي چنین منابعی در فرابدین سبب .باشند یپذیري م کسب حداکثر رقابت
  ]. 38[شود  ینمایان مرفتارهاي صادراتی آن به طور خاص به طور عام و  سازمانسازي  جهانی

 يها در سال گذار بر رفتار صادراتی، موضوع بحث بسیاري از پژوهشگرانتأثیررهاي بررسی متغی
) به 2005( 1مینه صورت پذیرفته است. رودریگز و رودریگزبوده و تحقیقات مفیدي در این ز ریاخ

هاي اسپانیایی در قالب دو متغیر تصمیم  تکنولوژیک بر رفتار صادراتی شرکتسرمایه  تأثیربررسی 
الت، اساس پژوهش این محققین، نوآوري در محصو به صادرات و شدت صادرات پرداختند. بر
هاي  اي مثبت و معنادار بر این دو متغیر داشته و هزینه حق امتیازها و نوآوري در فرایندها رابطه

  ]. 38[ندارند  ها آناي معنادار با  رابطه ،تحقیق و توسعه

 
1. Rodriguez & Rodriguez 
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  مثبت و معناداري بر  تأثیر ،)، اندازه شرکت1999( 1اساس پژوهش استرالچین بر     
دامات نوآورانه، همچنین اق دارد. ،آن پیمانکاريتأثیر منفی بر امور احتمال صادرکننده شدن و 

ي مثبت و معنادار تأثیرمهندسی و توسعه محصول قبل از تولید، و هاي طراحی محصول،  هزینه
پیشرفته  هاياستفاده از ابزار ) نیز2004( 2لل ].40[گذارد  صادرات به کل فروش میبر نسبت 

بر عملکرد ساسی و مؤثر را عاملی ا سازماننیروي کار فعال در  کسب و کار الکترونیک و براي
  ]. 31[داند  صادرات می

رقابتی  هاي نوآوري بر موقعیت بسیار باالي قابلیت تأثیربیانگر ) 2001( 3پژوهش باسیله     
 ].12[باشد  می ها آن ها و به طور خاص بر احتمال صادرکننده شدن و شدت صادرات شرکت
 هاي انگلیسی پرداخت. بر کتشرنوآوري بر رفتار صادراتی  تاثیر) نیز به بررسی 1998( 4واکلین

نوآوري داراي هاي  ، در مقایسه با شرکتهاي غیر نوآور س نتایج تحقیق این پژوهشگر، شرکتاسا
مثبتی بر  تأثیر، هاي قبلی و اینکه تعداد نوآوريدهند.  نشان میتمایل بیشتري به صادرات  ،باال

  ]. 43[احتمال صادر کننده شدن دارد 
  
  تحقیقشناسی  روش. 3
کاربردي و به لحاظ گردآوري  هاي پژوهشی، تحقیق حاضر از نوع گیري اساس انواع جهت بر     

مطالعه  ها با به کارگیري سه پرسشنامه مبتنی بر باشد. گردآوري داده ها، از نوع پیمایشی می داده
منابع معتبر علمی صورت پذیرفت. سؤاالت پرسشنامه نخست با توجه به متغیرهاي مورد نظر 

هاي صورت گرفته با نظر  آمده در بررسی  دست هاي به روي سنجه قیق و با انجام اصالحاتی برتح
هاي مورد  شامل اطالعات و مشخصات شرکت ،. بخش اولگردیدبخش تدوین  هفتدر  ،خبرگان
 ) اختصاص داده شد.سؤال 30در قالب (بررسی وضعیت منابع نامشهود  بهپنج بخش  بود. مطالعه

گیري از  ها با بهره گیري رقابتی شرکت سؤال به منظور بررسی جهت 7شامل  زنی بخش نهایی
. به منظور ارزیابی روایی محتوا، پرسشنامه با توضیحاتی در مورد بوداي لیکرت  گزینه 5طیف 

و اصالحات  گرفت مدیریت قرار  و اساتید رشته صنعت شیوه پژوهش در اختیار تعدادي از خبرگان
اساس مبانی نظري  با توجه به تدوین سؤاالت بر ات ارائه شده اعمال گردید.اساس نظر نهایی بر

توان اینگونه  اساس نظر کارشناسان، می ها بر سنجه تأییدشینه تحقیق و اصالح و موجود در پی
بررسی پایایی پرسشنامه  براي گیرد. قرار می تأییدواي پرسشنامه مورد اظهار داشت که روایی محت

 گونه همآنده است. گردیارائه  4در جدول  آنفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج نیز از ضریب آل
براي شود، پایایی ابعاد پرسشنامه در سطح قابل قبولی قرار دارد.  که در این جدول مشاهده می
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با استفاده از  ، پرسشنامه دومدستیابی به وزن هر یک از منابع نامشهود در قالب مقایسات زوجی
بندي هر یک از  ل سلسله مراتبی طراحی گردید. پرسشنامه سوم نیز در راستاي رتبهتکنیک تحلی

نفر از کارشناسان  4این دو پرسشنامه بین  ،و در نهایتگردید ابعاد توسط تکنیک تاپسیس تدوین 
نفر از اساتید  4هاي مورد مطالعه و  نفر از مدیران و کارشناسان شرکت 3بازرگانی،  سازمان

  یع شد.دانشگاه توز
 

ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تحقیق .4جدول   
 ضریب آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه

66/0 سرمایه انسانی  
یسازمانسرمایه   846/0  

737/0  اي سرمایه رابطه  
812/0 سرمایه شهرت  

838/0 سرمایه تکنولوژیک  
گیري رقابتی جهت  725/0  

 
شامل کلیه واحدهاي صنعتی صادرکننده استان  ،شجامعه آماري مورد بررسی در این پژوه     
هاي فعال در  فهرست کلیه شرکت ،باشد. بدین منظور می 1388 تا 1380هاي  سال دریزد 

گیري و گردآوري  به نمونه اقدام و سپس دریافت شدبازرگانی استان یزد  سازمانصادرات از 
 در ،مطالعه مورد سال 9 طی رد صادرکننده هاي شرکت تعداداطالعات از جامعه هدف گردید. 

 از. اند نموده صادر کاال 1389 تا 1380 هاي سال بین در بار یک حداقل که باشد می 500 حدود
 دشواري دلیل به. اند شده تعطیل دالیلی به بقیه و هستند فعال شرکت 300 حدود ،تعداد این

 به. گردید اقدام فعال یصادرات جامعه بیندر  گیري نمونه به ،آماري جامعه تمام به دسترسی
 تا شد توزیع فعال صادراتی جامعه بین اولیه پرسشنامه 30 ابتدا نمونه، حجم به دستیابی منظور

 43 آمده، بدست اولیه اطالعات به توجه با. آید دست به تحقیق جامعه پارامترهاي از برآوردي
 به و محاسبه حدودم جامعه از گیري نمونه فرمول وسیله به درصد 5 خطاي سطح در نمونه
   نمونه 43 به توجه با. گردید اقدام ها شرکت بین از جایگذاري بدون ساده تصادفی گیري نمونه

ها  پرسشنامه و شدند انتخاب شرکت 60 بیشتر، بازگشت نرخ به دستیابی براي و به دست آمده
   شد داده شتبازگ پرسشنامه 33 ،تعداد این از. گردید توزیع آنان کارشناسان و مدیران بین
 ،SPSSي هاافزار از نرم نیز ها تحلیل داده براي. باشد می درصدي 55 بازگشت نرخ بیانگر که

Expert Choice و Excel استفاده گردیده است.  
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هاي تصمیم گیري چند  یکی از کارآمدترین تکنیک. گیري چند معیاره تصمیمهاي  تکنیک
در دهه  2یال. ساعت وماسکه اولین بار توسط ت است 1"یند تحلیل سلسله مراتبیافر" ،معیاره
و امکان بررسی است هاي زوجی بنا نهاده شده  مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه 1970

گیرنده با فراهم آوردن درخت  تصمیم ،دهد. در این روش سناریوهاي مختلف را به مدیران می
گیري  هاي تصمیم ها و گزینه خت، شاخصنماید. این در کار خود را آغاز می ،سلسله مراتب تصمیم

که وزن هر یک از فاکتورها را  گیرد میانجام  3دهد. سپس یک سري مقایسات زوجی را نشان می
از  ،بر اساس درخت سلسله مراتب ،اي سازد. جداول مقایسه ها مشخص می در راستاي سایر گزینه
ید به واسطه هر یک از فاکتورها در سطوح ها با شوند. به عبارت دیگر، گزینه پایین به باال تهیه می

  مختلف مورد مقایسه دو به دو قرار گیرند.
با یکدیگر تلفیق اي  به گونههاي حاصل از مقایسات زوجی را  ماتریس، در نهایت، این منطق     
توان بر  یند تحلیل سلسله مراتبی را میافر ،بدین ترتیب]. 1[ گرفته شودد که تصمیم بهینه کن می
و  ،ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم، محاسبه وزن، محاسبه نرخ سازگاري _اي چهار گام مبن

دستیابی به میزان اهمیت هر یک از  ، برايدر این پژوهش تشریح نمود.-انتخاب بهترین گزینه
  از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. ،ابعاد منابع نامشهود

بندي  رتبه ،با توجه به نظرات خبرگان ،بعاد مختلف منابع نامشهودحاضر، ا  در ادامه مطالعه     
هاي کاربردي در  که یکی از تکنیک 4از تکنیک تاپسیس ،گردید. براي تحقق چنین امري دخواه

توسط  ،نخستین بار ،شود. این تکنیک می گرفتهبهره است هاي چند معیاره  گیري زمینه تصمیم
هاي مثبت و  آل تعریف ایده ،ید. منطق اساسی این تکنیکگرد ارائه 1981در  5هوآنگ و یون

هاي  بیشینه و شاخص هاي مطلوب را راه حلی است که شاخص ،آل مثبت باشد. ایده منفی می
و هاي نامطلوب را بیشینه  شاخص، آل منفی ا کمینه کند. به همین صورت، ایدهنامطلوب ر

ت که نزدیکترین فاصله را به اهکاري اسکند. راهکار بهینه، ر هاي مطلوب را کمینه می شاخص
ها در  بندي راهکار باشد. رتبه دورترین فاصله را داشته در آل منفی آل مثبت داشته و از ایده ایده

مراحل روش ]. 1[ استآل صورت  حل ایده به راه ها آنشباهت نسبی بر مبناي  ،تکنیک تاپسیس
  مذکور عبارتند از:

 ،هاي آن و آلترناتیوهاي مختلف ها ستون نحوي که شاخصبه  ،گیري تشکیل ماتریس تصمیم .1
 دهند.را تشکیل می آنسطور 

 ؛(ND)مقیاس شده  گیري موجود به یک ماتریس بی صمیمتبدیل ماتریس ت .2

 
1. Analytic Hierarchy Process 
2. Thomas. L. Saaty 
3. Pairwise Comparisions 
4. Tecnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
5. Hwang & Yoon 



  
  

۱۲۹  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

 ،به عنوان ورودي به الگوریتم wبودن بردار با مفروض (V) مقیاس وزین ایجاد ماتریس بی .3
شود  که به صورت ذیل تعریف می (-A)منفی  آل و ایده(+A)  آل مثبت همشخص کردن اید  .4

 ؛باشد هاي نامطلوب می دهنده  شاخصنشان J' هاي مطلوب و شاخصبیانگر J به طوریکه 
                                    ؛آل مثبت و منفی با استفاده از روش اقلیدسی محاسبه فاصله هر آلترناتیو از ایده .5
 ؛ (CLi)آل راه حل ایده بهو محاسبه نزدیکی نسبی هر آلترناتی .6
 .آل بندي آلترناتیوها با توجه به نزدیکی نسبی به راه حل ایده رتبه .7
 
  هاي پژوهش ها و یافته تحلیل داده .4

مدیرعامل  33امی تم هاي به دست آمده مشخص گردید که داده و تحلیلآوري  پس از جمع     
مدارك  مدیرعامل، 22دهند.  یي مورد مطالعه را مردان تشکیل مها درصد) شرکت 100(

 )درصد 1/9 ( و مدرك کاردانی داشتنددرصد)  3/33کارشناسی و کارشناسی ارشد (هر یک با 
درصد)  6/63( نفر 21بررسی سن مدیران نیز بیانگر این مطلب است که . شتکمترین میزان را دا

 30تا  21 مدیریت داراي سابقه درصد) 4/36نفر ( 12، ضمن اینکه داشتندسال  60تا  46بین 
  .سال داشت 5رصد) سابقه کمتر از د 3نفر ( 1و تنها  بودندسال 
 8/81شرکت ( 27 ،است خصوصی )درصد 9/93شرکت ( 31شرکت مورد بررسی،  33از بین      

 10فعالیت بیش از   داراي سابقه )درصد 7/72شرکت ( 24، است درصد) فعال در زمینه صنعت
نسبت صادرات به کل  نفر پرسنل دارند. 50تا  11بین  )درصد 3/27( شرکت 9 و است، سال

 75تا  51درصد) بین  3شرکت ( 1و در درصد  10کمتر از  )درصد 5/45شرکت ( 15فروش در 
داراي درصد)  3/30شرکت ( 10، داراي صادرات مداوم )درصد 5/51( شرکت 17. باشد می درصد

  هستند. ات مورديدرصد) داراي صادر 2/18شرکت ( 6صادرات مقطعی و 
ررسی ها در ابعاد مورد ب توزیع دادهآیا بررسی شود که  دبراي آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا بای     

 5اسمیرنوف در جدول -لموگروفوآزمون ک جکه نتای گونه آند یا خیر. کن از توزیع نرمال تبعیت می
به این معنا که  ،باشد درصد می 5ز بیش ا ،در تمامی ابعاد (P-value)، معیار تصمیم دهد نشان می
  ها در ابعاد مورد بررسی وجود ندارد. رد فرضیه توزیع نرمال داده ايدلیلی بر

 
متغیرهاي مورد بررسی رويلموگروف ـ اسمیرنوف برونتایج آزمون ک .5جدول   

سرمایه  ابعاد مورد بررسی
 انسانی

سرمایه 
یسازمان  

سرمایه 
اي رابطه سرمایه  شهرت 

 تکنولوژیک
گیري  جهت

 رقابتی
K-S 533/0   آماره   531/0  88/0  749/0  221/1  979/0  

 مقدار معناداري
(P-value) 938/0  94/0  421/0  628/0  101/0  293/0  
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گیري رقابتی در  به منظور بررسی جهت. هاي مورد مطالعه بررسی وضعیت رقابتی شرکت
سشنامه طراحی شده، تجزیه و ها به وسیله پر آوري داده ورد مطالعه، پس از جمعهاي م شرکت

. در این انجام شددرصد  5اي در سطح خطاي  ها توسط آزمون میانگین یک نمونه تحلیل داده
بیانگر تمرکز شرکت بر دستاوردهاي ناشی از کاهش هزینه و فرض  )H0( آزمون، فرض صفر

این   اساس نتیجه باشد. بر بر دستاوردهاي ناشی از تمایز می بیانگر تمرکز شرکت )H1( یک
لذا تمرکز جامعه صادراتی استان یزد بر  .شود رد می 0Hدرصد،  95آزمون در سطح اطمینان 

  ).6دستاوردهاي ناشی از تمایز است (جدول 
 

وضعیت رقابتی جامعه صادراتی استان یزد. 6جدول   

 حد باال میانگین
(U) 

 حد پایین
(L) 

آزمون  آماره  
(t) 

ر معناداريمقدا  
(p- value) آزمون  نتیجه  

9048/2  0089/0  1994/0-  862/1-  072/0  رد فرضیه صفر 
 

 که مویداسمیرنوف -لموگروفوبا توجه به نتایج آزمون ک. بررسی وضعیت منابع نامشهود
بررسی وضعیت موجود منابع نامشهود در جامعه براي ، ستها توزیع داده بودن فرض نرمال

شود. در  درصد استفاده می 5اي در سطح خطاي  از آزمون میانگین یک نمونه ،زدصادراتی استان ی
خالف آن  ،بیانگر وضعیت مطلوب ابعاد مورد بررسی و فرض یک ،این آزمون، فرض صفر

مطلوب منابع نامشهود، مقدار تر در مورد وضعیت  به منظور دستیابی به نتایج دقیق. باشد می
هاي  و فرضیه روند کار می بهاستیودنت تی در آزمون  ،عیت مطلوببه عنوان میانگین وض ،4 عددي

  .شوند میزیر آزمون 
  دارد.  منابع نامشهود جامعه صادراتی استان یزد در وضعیت مطلوبی قرار: 1  فرضیه

 دارد.  : سرمایه انسانی جامعه صادراتی استان یزد در وضعیت مطلوبی قرار1-1  فرضیه -
 دارد.  ی جامعه صادراتی استان یزد در وضعیت مطلوبی قرارنسازما: سرمایه 1-2  فرضیه -
 دارد.  اي جامعه صادراتی استان یزد در وضعیت مطلوبی قرار : سرمایه رابطه1-3  فرضیه -
 دارد.  : سرمایه شهرت جامعه صادراتی استان یزد در وضعیت مطلوبی قرار1-4  فرضیه -
 دارد.  تان یزد در وضعیت مطلوبی قرار: سرمایه تکنولوژیک جامعه صادراتی اس1-5  فرضیه -

 
 
 
 
 



  
  

۱۳۱  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

وضعیت منابع نامشهود جامعه صادراتی استان یزد. 7جدول   

 حد باال میانگین فرضیه
 (U) 

 حد پایین
(L) 

آزمون  آماره  
(t) 

 مقدار معناداري
(P-value) 

  نتیجه
آزمون   

1  4763/3  3281/0-  7192/0-  455/5- ها پذیرش فرضیه 0   
1-1  4394/3  3802/0-  7410/0-  329/6- ها پذیرش فرضیه 0   
2-1  3687/3  3610/0-  9016/0-  757/4- ها پذیرش فرضیه 0   
3-1  5584/3  2523/0-  6308/0-  752/4- ها پذیرش فرضیه 0   
4-1  3889/3  3474/0-  8749/0-  72/4- ها پذیرش فرضیه 0   
5-1  6263/3  0670/0-  6805/0-  482/4-  019/0- ها پذیرش فرضیه   

      
درصد و با توجه به  95، در سطح اطمینان دهد نشان می 7که نتایج آزمون در جدول  گونه آن     

 .شود رد می0Hهاي مورد بررسی،  به دست آمده در تمامی فرضیه (P-value)مقدار معناداري 
اي، شهرت و تکنولوژیک جامعه صادراتی استان یزد در  ی، رابطهسازمانا سرمایه انسانی، لذ

  وبی قرار ندارد.وضعیت مطل
  

و دستیابی به اهمیت منابع  دهی وزن براي. بندي منابع نامشهود ارزیابی اهمیت و رتبه
بر  ،هاي مورد نظر . بدین منظور، دادهتحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید از تکنیک ،نامشهود

الب اساس میزان ارجحیت هر یک از عوامل و با توجه به مقایسات زوجی صورت گرفته در ق
به  ها ها و ورود داده آوري پرسشنامه . پس از جمعندپرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استخراج شد

 افزار صورت پذیرفت. بر ها در این نرم جزیه و تحلیل داده، تExpert Choice 2000افزار  نرم
شهرت و اي، تکنولوژیک،  دست آمده در این مرحله، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه هاساس نتایج ب

مقایسات زوجی در  1نرخ ناسازگاري .باشند داراي بیشترین اهمیت می ، به ترتیب،یسازمانسرمایه 
 بین )Incon ≤ 0.1( ياز ناسازگار بیانگر سطح قابل قبولی باشد که می 03/0، نظرات افراد

  .دده را نشان میضریب اهمیت هر یک از منابع نامشهود  ، 8دهندگان است. جدول  پاسخ نظرات
  
  
  

 
1. Inconstancy 
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  ضریب اهمیت منابع نامشهود .  8جدول 
 وزن منابع نامشهود ردیف

347/0 انسانی 1  
یسازمان 2  096/0  
اي رابطه 3  259/0  
117/0 شهرت 4  
181/0 تکنولوژیک 5  

 
به وسیله تکنیک  ها آنبندي  از منابع نامشهود، رتبه پس از دستیابی به اهمیت هر یک     

پس از  ن و کارشناسان واحدهاي صادراتی مورد مطالعه صورت پذیرفت.تاپسیس و با نظر مدیرا
. با توجه به نتایج شدتجزیه و تحلیل  Excelافزار  موجود در نرم ، اطالعاتها آوري داده جمع

سانی در رتبه نخست، سرمایه ها به راه حل ایدآل، سرمایه ان دست آمده و نزدیکی نسبی شاخص هب
دهنده نتایج نشان ،9گیرند. جدول  رتبه سوم قرار می در یسازمانسرمایه اي در رتبه دوم و  رابطه

  باشد. می سازمانندي منابع نامشهود ب ست آمده از تکنیک تاپسیس در رتبهد هب
  

  بندي منابع نامشهود نتایج حاصل از رتبه. 9جدول 
 +Di منابع نامشهود رتبه

آل مثبت) (فاصله از ایده  
Di- 

ی)آل منف (فاصله از ایده  
Cli 

آْل) (نزدیکی به ایده  

005613/0 انسانی 1  091/0  941853/0  
اي رابطه 2  043332/0  108/0  713349/0  
059641/0 تکنولوژیک 3  115/0  657727/0  
082349/0 شهرت 4  109/0  568934/0  
یسازمان 5  091137/0  091/0  49947/0  

 
لعات صورت گرفته و پس از اساس مطا بر. هاي مورد مطالعه بررسی رفتار صادراتی شرکت

در قالب دو متغیر  ها ی استان یزد، رفتار صادراتی شرکتبازرگان سازمانبررسی نظرات کارشناسان 
متغیر نوع حضور در بازار،  از حیثنوع حضور در بازار و نسبت صادرات به فروش بررسی گردید. 

. متغیر دوم مورد بررسی بندي شدند دسته دائمی، مقطعی و موردي دسته 3هاي فعال به  شرکت
هاي فعال  شرکت ،در بحث رفتار صادراتی، نسبت صادرات به کل فروش است که بر این اساس

 10هاي با صادرات کمتر از  شرکت ،. در دسته اولشدندبندي  دسته طبقه 4در این عرصه، در 
هاي با  کتشر ،دسته سوم ؛ دردرصد 25تا  11هاي با صادرات بین  شرکت ،دسته دوم ؛ دردرصد

درصد قرار  50درات بیش از هاي با صا شرکت ،و در دسته چهارم ؛درصد 50تا  26صادرات بین 
  .پردازیم مییک از متغیرهاي فوق با منابع نامشهود  در ادامه به بررسی رابطه هر. گرفتند



  
  

۱۳۳  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

  
بررسی رابطه  براي. المللی نوع حضور در بازارهاي بین بابررسی رابطه منابع نامشهود 

از نقطه نظر حضور در بازار، از آزمون تحلیل  ،و رفتار صادراتی سازمانطح منابع نامشهود س
کند که بین میانگین منابع نامشهود  این آزمون بیان می . فرض صفر دردواریانس استفاده ش

یک تفاوت معناداري وجود ندارد و فرض  ،المللی از نظر نوع حضور در بازارهاي بین ،ها سازمان
 ند.یستهاي مورد بررسی مساوي ن که حداقل یکی از زوج میانگین ستا این
  

المللی نتیجه آزمون تحلیل واریانس در بررسی منابع نامشهود و نوع حضور در بازارهاي بین . 10جدول   
F ( P-value آزمون  نتیجه  (يمقدار معنادار  
057/4  031/0  رد فرضیه 

 
لذا بین میانگین منابع  .شود رد می 0Hدرصد،  95مینان دست آمده، در سطح اط هطبق نتایج ب     

هاي فعال در  در شرکت يتفاوت معنادار ،المللی نوع حضور در بازارهاي بیناز نظر  ،نامشهود
به بررسی  ،1با استفاده از آزمون توکی ،). در تحلیل نهایی10صادرات استان یزد وجود دارد (جدول 

بیان کننده عدم  ،یک از انواع صادرات با پرداخته شده است. در این آزمون، فرض صفرمیانگین هر 
  باشد. خالف آن می ،هاي مورد بررسی و فرض یک د تفاوت معنادار بین میانگینوجو

  
  المللی نتایج مقایسه وضعیت منابع نامشهود با توجه به نوع حضور در بازارهاي بین .11 جدول

I J I-J 
ي مقدارمعنادار

)p-value(  
  نتیجه

آزمون   حد پایین حد باال 

346/0 مقطعی دائمی  156/0 799/0 رد فرضیه   106/0-  
592/0 موردي دائمی  044/0 فرضیه تأیید   171/1  139/0  
246/0 موردي مقطعی  593/0 871/0 رد فرضیه   379/0-  

 
ن حضور دائمی و موردي بیتفاوت معناداري دست آمده از این آزمون،  هبا توجه به اطالعات ب     

گردد. با توجه به اینکه  ها مشاهده می المللی و سطح منابع نامشهود در آن شرکت هاي بین در بازار
لذا میانگین منابع نامشهود  باشد، بزرگتر از صفر می ،حد باال و پایین بدست آمده در این مقایسه

یانگین منابع نامشهود ش از مصادرات دائمی در حوزه تحت بررسی بی دارايهاي  شرکت
با توجه به اطالعات موجود ، ). در ادامه11ت موردي است (جدول هاي داراي صادرا شرکت

را توسط  هر یکبندي  نواع صادرات، رتبهي میانگین منابع نامشهود هر یک از ا توان به وسیله می
  آزمون توکی انجام داد.

 
1. Tukey 
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  نابع نامشهودبندي نوع صادرات از لحاظ میانگین م رتبه. 12جدول 

 گروه بندي از لحاظ میانگین نوع صادرات
1 2 

707/3 دائمی   
361/3 مقطعی  361/3  
115/3  موردي  

  (P-value) 284/0  يمعنادار مقدار   520/0  
      
با (آزمون، حضور دائمی در بازارهاي صادراتی  این دست آمده از هبا توجه به اطالعات ب     

در گروه نخست و حضور مقطعی به همراه  )361/3با میانگین (مقطعی  و حضور) 707/3میانگین 
رغم اینکه  ). علی12گیرند (جدول  وم قرار میدر گروه د) 115/3با میانگین (حضور موردي 

موردي  داراي صادرات هاي مقطعی شرکت راتهاي داراي صاد میانگین منابع نامشهود شرکت
ائمی و هاي داراي صادرات د  تبین گروه شرکدر نظر  ه میانگین موردکبیشتر است اما از آنجا

  دو گروه نسبت داده شده است. به هر ،بندي مذکور موردي قرار دارد، در دسته
  

سطح منابع  به منظور بررسی رابطه. و شدت صادرات سازمانمطالعه رابطه منابع نامشهود 
آزمون تحلیل واریانس استفاده از  ،صادراتی از نقطه نظر شدت صادرات و رفتار سازماننامشهود 

بین میانگین منابع نامشهود  تفاوت معناداري کند که فرض صفر بیان می ،این آزمون شد. در
که حداقل یکی از زوج  است اینفرض یک از نظر شدت صادرات وجود ندارد و  ها سازمان
  باشند. مساوي نمی ،هاي مورد بررسی میانگین

  
اریانس در بررسی منابع نامشهود و شدت صادراتنتیجه آزمون تحلیل و .13جدول   

F  ) مقدار معناداريP-value(  ي آزمون نتیجه  
673/0  577/0 فرضیه تأیید   

 
. به عبارت دیگر، گردد رد نمی 0Hدرصد، 95دست آمده، در سطح اطمینان  هطبق نتایج ب     

هاي فعال در صادرات  دت صادرات در شرکتو ش سازمانهود بین منابع نامش يتفاوت معنادار
  ).13استان یزد وجود ندارد (جدول 

  
  و پیشنهادها گیري نتیجه. 5

 ها سازمانها و  وجود رقابت شدید بین شرکت ،ی بازارهاي خارجی با بازار داخلیتفاوت اصل     
نعکاس یافته است. ا المللی و رقباي محلی و بین ،کیفیت باالتر، قیمت کمترباشد. این تفاوت در می



  
  

۱۳۵  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

تواند عاملی مهم براي بقا در بازارهاي جهانی باشد. دستیابی به  هاي رقابتی می توجه به مزیت
منابع  ،ها آنپذیر است که در میان طریق منابع استراتژیک شرکت امکانمزیت رقابتی نیز از 

که هوفمن و  گونه آن .اي برخوردارند خلق مزیت رقابتی، از جایگاه ویژهبه دلیل  ،سازماننامشهود 
به دستیابی به سطوح ) نشان دادند، دسترسی بیشتر به منابع استراتژیک منجر 2011( 1همکاران

هاي خارج از  شود و این در حالی است که شرکت محور می-از طریق رویکرد منبع باالتر رقابت
 ]. 27[این حوزه به چنین منابعی دسترسی ندارند 

به دلیل ایجاد ظرفیت نوآوري و کسب مزیت رقابتی از  ،منابع نامشهودنظیر  ، برخی منابع     
 تأثیرمدت  در دراز ها آنبر رفتار صادراتی  ها دارند و اي براي شرکت اهمیت ویژه ،طریق تمایز

 ،ها قرار داد این منابع در اختیار مدیران شرکت. لذا چنانچه بتوان درك درستی از گذارند می
با دید روشن و آگاهانه به بهبود اوضاع شرکت، حفظ جایگاه  ها آنکه  توان انتظار داشت می

ه بر درگیر عالو ،برجسته شدن نقش این منابع رقابتی و توسعه سهم بازار صادراتی بپردازند.
و  سازمانگیري، ضرورت سنجش وضعیت موجود آن در  تصمیم ساختن مدیران ارشد در

 2که توستیگا و تولوگرووا گونه آن می ساخته است.سیاستگذاري براي ارتقاي سطح آن را الزا
 از، درك مدیران اند بیان داشتهها  ملکرد شرکتسرمایه فکري بر ع تأثیر) در خصوص 2007(

، ناشی به طور خاص ،تأثیرگذارد. این  می ها آني مثبت و معنادار بر عملکرد تأثیر ،سرمایه فکري
محور -مهمترین عوامل در قالب رویکرد منبع به عنوان ،هاي ساختاري و انسانی از سرمایه

  ].41[باشد  می
در این پژوهش که به منظور ارزیابی وضعیت منابع نامشهود در جامعه صادراتی استان یزد      

هاي مورد مطالعه، وضعیت هر یک از  گیري رقابتی شرکت رفت، پس از بررسی جهتگصورت 
هاي  به وسیله تکنیک ها آنبندي  ت هر یک و رتبهیزان اهمیمنابع ارزیابی گردید. در ادامه، م

شد و در نهایت، رابطه منابع نامشهود با نوع و شدت صادرات  تعیینتصمیم گیري چند معیاره 
  بررسی گردید.

با  یزد هاي فعال در صادرات استان گیري رقابتی شرکت بررسی جهت ازنتایج به دست آمده      
ها بر   بیانگر تمرکز این شرکت ،هش هزینه و ایجاد تمایزتوجه به دو رویکرد تمرکز بر کا

، وضعیت نشان دادکه در نتایج پژوهش  گونه آن .استدستاوردهاي ناشی از تمایز محصوالت 
ضمن اینکه در ابعاد  ،منابع نامشهود در جامعه صادراتی استان یزد در سطح مطلوبی قرار ندارد

نیز وضعیت مناسبی  -ژیکاي، شهرت و تکنولو بطهی، راسازمانسرمایه انسانی، -مورد بررسی
شرکت مورد بررسی، میانگین  33 روي برهاي انجام شده  شود. پس از بررسی مشاهده نمی

، 56/3 ها آندر اي  ، سرمایه رابطه37/3 ها آندر، سرمایه انسانی 44/3 ها آنی در سازمانسرمایه 
 

1. Hoffmann et al 
2. Tovstiga & Tulugurova 



  1390پاییز  - 7شماره  -مطالعات مدیریت راهبردي                                                                                        
 

136

که  گونه همآنباشد.  می 63/3 ها آن درو سرمایه تکنولوژیک  39/3 ها آندر سرمایه شهرت 
بیشترین سطح منابع نامشهود به سرمایه تکنولوژیک و کمترین سطح آن به  ،شود مشاهده می

کند که  این موضوع را گوشزد می ،به طور ضمنی ،. این امراختصاص داردسرمایه انسانی 
برخوردارند  یک مناسبترهاي تکنولوژ از دانش فنی و رویه ،در حال حاضر ،کننده هاي صادر شرکت

با توجه به اینکه  ضمندر را از سایر فعاالن صنعتی غیر صادرکننده ممتاز ساخته است.  ها آنکه 
الملل  تمر واحدها در عرصه بازرگانی بینتواند زمینه ساز حضور مس هاي انسانی می تقویت سرمایه

بهبود  برايادرات تغییر یابد. هاي فعال در ص ست که نگاه به منابع انسانی شرکتضروري ا ،گردد
شود مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جامعه  و ارتقاي این منبع راهبردي، پیشنهاد می

منوط به داشتن  ،صادرکننده استان استقرار یابد. با توجه به اینکه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار
بسته  ،راهکارهاي تقویت این منابعشود  سطح قابل قبولی از این منابع نامشهود است، توصیه می

اران ذمورد توجه مدیران و سیاستگ ،هاي مختلف صنعت و بازرگانی در حوزهبه میزان اهمیت آن 
هاي رقابتی  مزیت توانند در حوزه منابع نامشهود است به تقلید بزنند، از آنجا که رقبا نمی قرارگیرد.

  ی توسعه صادرات را در پی خواهد داشت.پایدار خواهد بود و ثبات و حت ها آنکسب شده از 
نامشهود در واحدهاي صادراتی نیز با به کارگیري تحلیل سلسله مراتبی  منابعارزیابی اهمیت      

با ( سرمایه انسانی براي نمایانگر رتبه نخست ،صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده در این بخش
بـا  ( سرمایه تکنولوژیکبراي ، رتبه سوم )259/0با وزن (اي  ، رتبه دوم سرمایه رابطه)347/0وزن 
سـرمایه  براي و در نهایت، رتبه پنجم  )117/0با وزن ( ، رتبه چهارم سرمایه شهرت )181/0وزن 
، اسـت  باشد. همان گونه که در این رتبه بنـدي مشـخص گردیـده    می) 096/0با وزن ( ی سازمان

، بـه عنـوان   نامشـهود و بـه طـور خـاص     انسانی به عنوان مهمترین عامل در بین منابع  سرمایه
به منظور دستیابی به اولویت منابع نامشهود،  ،سرمایه فکري شناخته شده است. در ادامه مهمترین

به وسیله تکنیک تاپسیس صـورت پـذیرفت. بـا     ها آنبندي  پس از ارزیابی اهمیت هر یک، رتبه
آل، سرمایه انسانی در رتبه  هحل ایدها به راه  دست آمده و نزدیکی نسبی شاخص هیج بتوجه به نتا

، سرمایه تکنولوژیک در رتبـه  )=cli 713/0( اي در رتبه دوم ، سرمایه رابطه)=cli 941/0(نخست 
 در رتبه پنجم یسازمانو سرمایه  )=cli 568/0( شهرت در رتبه چهارم سرمایه،)=cli 657/0( سوم

)499/0 cli=( .نسبت به سایر ابعـاد   ،عف بر منابع انسانیکیدي مضاأنتایج فوق نیز ت قرار گرفتند
  باشد. می ،منابع نامشهود

ها، دو متغیر نوع حضـور در بـازار و نسـبت صـادرات بـه       بررسی رفتار صادراتی شرکتبراي      
دسـته دائمـی،    3هـاي فعـال بـه     س متغیر نوع حضور در بازار، شـرکت اسا شد. بر ارزیابیفروش 

بـین منـابع نامشـهود    تفاوت معنـاداري  دست آمده،  هنتایج ب شدند. طبق تقسیممقطعی و موردي 
بین حضور دائمی و ها نشان داد که  وجود دارد. یافتهالمللی  و نوع حضور در بازارهاي بین سازمان



  
  

۱۳۷  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

، گردد تفاوت معناداري مشاهده می ها آنلمللی و سطح منابع نامشهود در ا بینهاي  موردي در بازار
 مـورد مشـابه در  بـیش از  صادرات دائمی  دارايهاي  ع نامشهود شرکتي که میانگین مناببه طور
با میانگین (هاي داراي صادرات موردي است. همچنین حضور دائمی در بازارهاي صادراتی  شرکت

در گروه نخست و حضور مقطعی به همـراه حضـور    )361/3با میانگین (و حضور مقطعی  )707/3
تـوان اظهـار    گیرند. با توجه به ایـن نتـایج مـی    م قرار میدر گروه دو )115/3با میانگین (موردي 

در صورت تقویت منـابع  و هاي داراي صادرات مقطعی در مرحله گذار قرار دارند  داشت که شرکت
 ممکن است به ،در غیر این صورت .گردند می لیتبد  به یک صادرکننده دائمی ها آن در نامشهود

  المللی خارج گردند. و از بازار بین نندک صادرات موردي نزول دارايهاي  شرکت سطح
 ،متغیر دوم در بحث رفتار صادراتی، نسبت صادرات به کل فروش است کـه بـر ایـن اسـاس         

، درصد 25تا  11درصد، بین  10کمتر از  قرار گرفتند: دسته 4هاي فعال در این عرصه، در  شرکت
توان اینگونه اظهار داشت  دست آمده می هدرصد. طبق نتایج ب 50و بیش از  ،درصد 50تا  26بین 

هاي فعال در صادرات  و شدت صادرات در شرکت سازمانهود بین منابع نامش تفاوت معناداري که
نظیر نـوع   احتماالً عواملی دیگر سازمانهود عالوه بر منابع نامش ،استان یزد وجود ندارد. بنابراین

ارنـد  گذ تأثیرصادرات نیز بر شدت صادرات  يصنعت، کاالي صادراتی و بازارهاي انتخاب شده برا
شود کـه رابطـه    توصیه می لذاباشد.  نیازمند تحقیقات بیشتر می ،لهأو اظهار نظر دقیق در این مس

اعـم از مـواد   ( با توجه به نوع صنعت و نوع کاالي صادراتی ،بین منابع نامشهود و شدت صادرات
شود در صورت تفکیک جامعه  چرا که احساس می ،مورد بررسی قرار گیرد )،اولیه یا کاالي نهایی

  نتایج متفاوت و جالبی حاصل گردد. ،آماري
  گردد:  پیشنهادهاي کاربردي ذیل ارائه میبا توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش،      

کننده، بسط دانـش تکنولوژیـک    هاي صادر در شرکت با توجه به باال بودن سرمایه تکنولوژیک .1
 .تواند زمینه توسعه صـادرات را فـراهم آورد   هاي صنعتی مرتبط می ها و خوشه ر بین گروهد ها آن
تواند از  آوري، نگاهداشت، انتقال و توسعه دانش موجود می تقرار نظام مدیریت دانش براي جمعاس

 اقدامات عملی در این راستا باشد.
ود در جامعـه مـورد بررسـی از    ي نامشهها مایه انسانی در بین انواع سرمایهبا توجه به اینکه سر .2

به منابع انسانی فعـال در   مدیران بلند پایهترین سطح برخوردار است، ضرورت دارد که نگاه  پایین
شـود مـدیریت    اي این منبع راهبـردي، پیشـنهاد مـی   بخش صادرات تغییرکند. براي بهبود و ارتق

 ار یابد.استراتژیک منابع انسانی در جامعه صادرکننده استان استقر
ـ    ،با توجه به اینکه ارزیابی کلی از وضعیت منابع نامشـهود  .3 باشـد،   وب نمـی نشـانگر سـطح مطل

ارزیـابی  شود پایش مستمر این منابع در بازه زمانی یکساله صورت گیرد و بر اسـاس   پیشنهاد می
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تـی  هاي اجرایی آ ها و برنامه وضعیت موجود شناسایی شده و مبتنی بر بینش کسب شده، سیاست
 تدوین گردد.

صـادرات دائمـی در بـیش از     داراي هـاي  در شـرکت  با توجه به اینکه میانگین منابع نامشهود .4
استنباط کرد توان اینگونه  میهاي داراي صادرات موردي است،  در شرکت میانگین منابع نامشهود
تر سـ هـاي توانمنـد از ب   ضعیف در حوزه صادرات بـه سـمت شـرکت   هاي  که مسیر ارتقاي شرکت

ه نخسـت بـه   شـود کـ   هاد مـی ها پیشـن  گونه شرکت کند. به این مدیریت منابع ناملموس عبور می
ي نمایند. سپس با توجـه بـه   گیر را اندازهالذکر بپردازند و وضعیت موجود  ارزیابی سطح منابع فوق

ـ     ، برنامهبراي بهبود سطح منابع ناملموس خودها و توان  اولویت را یهـاي عملیـاتی و اهـداف کم 
 تدوین نمایند.

توسعه صادرات بر منابع مشهود  براينظر به اینکه اغلب اقدامات علمی و عملی صورت گرفته  .5
هـا   شـرکت  اي معمول و شناخته شده در رویه ،سنجش و ارتقاي منابع مشهود ،تمرکز داشته است

ـ هاي تحقیق، متغیرهاي منابع نامشهود بر توسـعه صـادرات    مطابق یافتهباشد.  می مسـتقیم   أثیرت
 در دستورکار مدیران ارشد قرار داشته باشد. باید دارند و لذا بررسی، پایش و بهبود این متغیرها

  شود:  در این حوزه ارائه میمندان  هاي زیر به محققین و عالقهدر ادامه، پیشنهادا     
بر حسب نـوع   ،تیهاي صنع هاي توسعه منابع نامشهود در بنگاه انجام مطالعاتی در زمینه شیوه .1

در این  هاي بیشتري تواند روشنگري می ،صنعت و قیاس نتایج آن دسته تحقیقات با تحقیق حاضر
. لذا به پژوهشگران آتـی توصـیه   ارائه دهدرا تري  هاي عملیاتی مناسب زمینه ایجاد کند و توصیه

 متمرکز کنند. اي بین صنایع یقات آینده را بر تحقیقات مقایسههاي تحق گیري شود که جهت می
هـاي   شدت صادرات در شرکت و سازمانمنابع نامشهود  ینبتفاوت معناداري  کهبا توجه به این .2

تـر در   ایـن رابطـه بـه صـورت دقیـق     شود  ، پیشنهاد میصادرات استان یزد مشاهده نشدفعال در 
دت گردد کـه رابطـه منـابع نامشـهود و شـ      بررسی شود. بدین منظور توصیه می هاي آتی تحقیق

مـورد   )،اعم از مواد اولیه یا کاالي نهایی( با توجه به نوع صنعت و نوع کاالي صادراتی ،صادرات
نتایج متفاوت و جـالبی   ،رود در صورت تفکیک جامعه آماري ، چرا که انتظار میبررسی قرار گیرد

 حاصل گردد.
هـا،   تـر نمـودن ارزیـابی    براي دقیـق و  سازمانبا توجه به ابهام ذاتی موجود در منابع نامشهود  .3

، هاي فازي بهبود بخشند. در این راستا هاي خود را با استفاده از روش شود که تحلیل پیشنهاد می
 تواند مفید واقع شود. فازي می TOPSISو  AHPهاي  استفاده از تکنیک

 ت. با بسط جامعه تحقیق بهمطالعه بر جامعه صادرکنندگان متمرکز شده اس ،در پژوهش حاضر .4
هایی را از منظر منابع  کننده شدن چنین شرکت توان احتمال صادر صادرکننده می هاي غیر شرکت

  .کردمحور ارزیابی و مطالعه -نامشهود و رویکرد منبع



  
  

۱۳۹  ...تحليل منابع نامشهود و رفتار صادراتي 

هـاي   تـوان بـه دشـواري دسترسـی بـه شـرکت       مـی هاي تحقیق حاضـر   از جمله محدودیت     
، عـدم تمایـل مـدیران برخـی از     هـا  ز نشدن اطالعات تماس و آدرس شـرکت صادرکننده، به رو

هـاي   )، و تعطیلـی برخـی بنگـاه   به ویـژه در حـوزه فـروش و صـادرات    (ها به پاسخگویی  شرکت
  .کردصادرکننده در بازه زمانی مورد مطالعه اشاره 
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