 وصول مقاله92/5/72 :
 اصالح نهايي92/8/2 :
 پذيرش نهايي92/8/13 :

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی با استفاده از
رویکرد تئوری دادهبنیاد

چکیده

قاسم زارعی /9بنفشه پارسامهر2

مقدمه :امروزه صادرات نقشی اساسی در توسعه کشورها دارد و صنعت تجهیزات پزشکی یکی از صنایع مستعد ایران در این زمینه
است .هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی بود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش ،اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش
کیفی است .در این پژوهش دادههای حاصل از مصاحبه با  21نفر از متخصصان و مدیران شرکتهای فعال در عرصه تجهیزات
پزشکی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل گردید.
یافتهها :در نتیجه تحلیل دادهها تعداد  73مفهوم از کل مصاحبهها استخراج شد و نهایتا در کدگذاری انتخابی در پنج مولفه
ساختاری ،اقتصادی ،سازمانی ،سیاسی  -قانونی و بازاریابی دستهبندی شد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش ،شرکتهای فعال در صنعت تجهیزات پزشکی ،برای توسعه صادرات بایستی شاخصهای
معرفی شده در عوامل ساختاری ،اقتصادی ،سازمانی ،سیاسی قانونی ،و بازاریابی را در برنامهریزیهای خود مورد توجه قرار دهند.
کلیدواژهها :توسعه صادرات ،تجهیزات پزشکی ،تئوری دادهبنیاد.

 -2استادیار گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکinfo@drgz.ir :
 -1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
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شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات

مقدمه
صنعت تجهیزات پزشکی امروزه یکی از بزرگترین
صنایع جهان بوده و با صنایعی همچون فوالد،
پالستیک ،پزشکی و  ...ارتباطی تنگاتنگ دارد.
همچنین به جرأت میتوان گفت که صنعت تجهیزات
پزشکی به یکی از قدرتمندترین صنایع جهان مبدل
شده است .صنعت تجهیزات پزشکی ،مخصوصاً صنعت
لوازم تجهیزات پزشکی مصرفی در قرن بیستم میالدی
ظهور و در حال حاضر به یکی از با ارزشترین صنایع
جهان تبدیل شده است .به گونهای که نقش چند صد
میلیارد دالری در تجارت بینالملل دارد] .[2این صنعت
زمینههای اشتغال بسیاری از مهندسین تجهیزات
پزشکی ،تکنسینهای فنی ،کارشناسان بخش بازاریابی،
تبلیغات و فروش را ایجاد کرده است و تقریباً در تمامی
شاخههای علوم ،از پزشکی گرفته تا هواشناسی،
فعالیتهای گستردهای را انجام میدهد .در ابتدا
تجهیزات و ابزارهای تجهیزات پزشکی و ارتباطی
ساختاری آنالوگ داشتند درحالی که امروزه تقریباً تمامی
دستگاههای تجهیزات پزشکی دیجیتالی و هوشمند
میباشند .رشد سریع دستگاههای تجهیزات پزشکی و
گسترش حوزههای اثرگذاری آن از مسائل اساسی است.
تاثیرات این فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد،
شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعامالت شرکتها
و معامالت مالی جهانی بخشیده است].[1
سالمت به عنوان ارزش فردی و اجتماعی بر طبق
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاست و از
دیدگاه ملتها و نزد همه مکاتب یکی از مهمترین و
ابتداییترین حقوق و نیازهای حیات بشری تلقی شده
است .از اینرو دست یافتن به باالترین سطح سالمت،
جزیی از اهداف اجتماعی تمام دولتها به حساب
میآید .تمامی کشورها در راستای دستیابی به
سالمت ،به موضوعات مختلف و مرتبطی توجه دارند
که مقوله تجهیزات پزشکی یکی از موضوعاتی است
که نقش مهمی در یاری رساندن به پزشکان و
پیراپزشکان جهت تشخیص درست و کمک به درمان
بیماریها ایفا میکند .صنعت تجهیزات پزشکی ،امروزه
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یک محیط رقابتی برای توسعه و گسترش محصوالت
پزشکی ایجاد نموده است] .[7موج گرایش به تقویت
تولید و جایگزینی منابع ارزی در سالهای اخیر و از
طرفی پیادهسازی شرایط پیوستن به سازمان تجارت
جهانی ( )WHOصنعت نوپای تجهیزات پزشکی
ایران را درگیر مسائلی چون انتقال تکنولوژی ،افزایش
ظرفیتهای تولیدی ،باال بردن کیفیت ،صادرات ،اخذ
مجوزهای ورود به بازارهای بینالمللی و  ...نموده است.
با در نظر گرفتن اهمیت ارزآوری برای کشور و با توجه
به توانمندیها و امکانات موجود در این زمینه میتوان
با تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی در
زمینههای مختلف گام موثری در این راستا
برداشت].[4
امروزه وسایل پزشکی از بعد اقتصادی و مالی برای
کشورها و دولتها اهمیت زیادی پیدا کردهاند .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور
برنامهریزی و اقدام در جهت حمایت از صادرات در این
حوزه در فروردین سال  2731اقدام به تشکیل کارگروه
توسعه صادرات کاال و خدمات سالمت در مرکز
مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده است.
در راستای اقدامات این کار گروه بایستی تسهیل فرآیند
بازاریابی کاال و خدمات سالمت و حمایت و ارائه
مشاوره به شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی و
نیز فراهم آوردن سیستمی جهت ارائه اطالعات پایه و
طبقهبندی شده و گزارشات تحلیلی در خصوص
بازارهای جهانی و در نهایت ایجاد بسترهای الزم در
جهت توسعه صادرات کاال و خدمات سالمت حاصل
شود].[3
ارزش افزوده باالی تجهیزات پزشکی ،وجود دانش
فراوان و تعداد زیاد متخصصین تحصیل کرده در این
زمینه در کشور ،در نظر گرفتن سیاست ایران در
جایگزینی واردات با تولید داخل ،و نیز سیاست افزایش
صادرات دولت در این زمینه از مزیتهای صنعت
تجهیزات پزشکی است .با لحاظ کردن این موضوع که
اگر کشور به خصوص در حوزه بهداشت و درمان اقدام

قاسم زارعی و همکار

به صادرات در حد کالن نماید ضمن اینکه تاثیر
سیاستهای کشورهای توسعه یافته بر روی آن کاهش
پیدا خواهد کرد ،به هدف تبدیل شدن به قطب پزشکی
و سالمت منطقه نیز دست خواهد یافت؛ لذا توسعه
تکنولوژی با تاکید بر استراتژی صادرات در حوزه
بهداشت و درمان باید جزو اولویتهای برنامهریزی و
اجرایی کشور قرار گیرد].[6
توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت
بینالملل بوده و مورد حمایت اقتصاددانان نئوکالسیک
است .افرادی همچون باالسا ،کران کالس و ...
ازمدافعان توسعه صادرات میباشند .استراتژی توسعه
صادرات باعث افزایش کارایی در تولید ،دسترسی به
بازارهای انبوه بینالمللی ،رقابت بین تولیدکنندگان
داخلی ،حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود ترازهای
خارجی شده است ،که این خود به نوعی مستلزم
آزادسازی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد
است].[6
تحقیقات زیادی در زمینه توسعه صادرات و رشد
اقتصادی انجام شده است .مطالعات باگواتی در سال
 2993و کروئگر در سال  1113نشاندهنده این است
که کشورهایی که توجه بیشتری به توسعه صادرات
داشتهاند ،نرخ رشد سریع تر  GDPرا به ثبت
رساندهاند .افرادی همچون مارشال ،جانگ و چاو بین
توسعه صادرات و رشد اقتصادی رابطه علت و معلولی
برقرار میکنند ،در حالی که برخی دیگر بر این عقیدهاند
که رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات شده است].[3
نظر به اهمیت مقوله تجهیزات پزشکی و هزینه باالیی
که این تجهیزات به خود اختصاص میدهند (بیش از
یک سوم کل سرمایه مراکز مختلف آموزشی ،درمانی ،و
بهداشتی) و رشد روزافزون صنعت تجهیزات پزشکی
ایران و قابلیتهای تولیدی کشور و از آن جا که این
تجهیزات نقش اساسی در روند تشخیص و درمان
بیماران و به عبارتی سالمت جامعه دارند و نیز با توجه
به ضرورت توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی و
لحاظ کردن این موضوع که همه ساله مبالغ کالنی ارز
بابت واردات تجهیزات پزشکی از کشور خارج میشود و
/9

مدیریت بهداشت و درمان 9317؛ )3( 1

از طرف دیگر میزان ارزش افزوده زیادی که در صنعت
تجهیزات پزشکی کشور مشاهده میشود و در نهایت با
توجه به سیاستهای دولت مبنی بر حمایت از تولید
داخل و تمایلی که به افزایش صادرات نشان داده است،
بررسی حوزه صدور تجهیزات پزشکی به خارج از کشور،
ضروری به نظر میرسد .با توجه به ظرفیتهای
پزشکی موجود در کشور در صورت تاکید بر صادرات در
حوزه سالمت و حوزههای مرتبط میتوان گام موثری
در زمینه شناخت بازارهای هدف ،توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،حمایت از تولیدکنندگان داخلی،
تسهیل شرایط صادرات ،گرفتن بازار منطقه ،کاهش
واردات بیرویه و غیرضروری دارو و تجهیزات پزشکی
و نیز تسهیل فرآیند بازاریابی و صادرات کاال و خدمات
سالمت و در نهایت تبدیل ایران به قطب پزشکی و
سالمت منطقه و استقالل هر چه بیشتر کشور ایران
برداشت .تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل موثر بر
صادرات پرداختهاند که در ادامه به برخی از این
پژوهشها اشاره شده است.
هاشمی و همکاران در مطالعه ای به بررسی و تحلیل
وضعیت عواملی که بر توسعه صادرات بنگاههای
کوچک و متوسط در بخش شیرینی و شکالت نقش
دارند ،پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که متغیر
کیفیت بیشترین و متغیر امکانات علمی و تحقیقاتی
کمترین اثر را در توسعه صادرات بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی ایران دارند].[8
خداکرم و همکاران در پژوهشی به شناسایی و بررسی
عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در زمینه توسعه
صادرات موز پرداختند .نتایج نشان داد که
زیرساختهای فنی و زیرساختهای مالی در توسعه
صادرات این محصول نقش دارند].[9
فرجی در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر فرآیند
توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت تجهیزات
پزشکی پرداختند .نتایج این پژوهش از طریق مقایسه
وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و ترکیه
با استفاده از تکنیک  SWOTحاصل شده است .در
این بررسیها ایران در زمینه تجهیزات پزشکی از لحاظ

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات

ساختار سازمانی کمترین و در فرهنگ سازمانی
بیشترین حد را نسبت به دیگر عوامل به خود اختصاص
داده است].[21
ترابی منفرد و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل
اصلی تاثیرگذار بر عرضه صادرات خاویار پرداختند.
نتایج نشان میدهد که قیمت نسبی خاویار بر خالف
انتظار تاثیر منفی بر عرضه صادرات خاویار دارد ولی
تولید خاویار و سهمیهبندی صادرات خاویار تاثیر مثبت
بر عرضه صادرات خاویار دارد].[22
خلیلآبادی و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل
موثر بر توسعه صادرات گل و گیاه زینتی در استان
تهران پرداختند و نتایج با توجه به تجزیه و تحلیل
دادهها حاکی از آن بوده است که عوامل اقتصادی و
عوامل اجتماعی تاثیر مثبتی بر صادرات کل استان
تهران دارد].[21
رضاییزاده و مسیبی در پژوهشی با هدف رتبهبندی
عوامل تشریفات گمرکی موثر بر توسعه صادرات
پرداختند .یافتهها نشان داد که از میان سه عامل
تشریفات گمرکی ،عامل ابزارهای سیستم هوشمند در
جایگاه اول قرار دارد و بعد از آن استراتژی هایی برای
سیستم تجارت الکترونیک و در آخر نیز برنامهریزی
سیستم های اداری قرار دارد].[27
بر اساس آنچه مطرح شد ،تحقیقات مختلفی در حیطه
صادرات و توسعه صادرات انجام گرفته است ولی پژوهشی
که به صورت جامع عوامل موثر بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی ایران را شناسایی نماید ،مشاهده نشد .بر
این اساس پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر
بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی با استفاده از تئوری
دادهبنیاد میباشد .لذا سوال اصلی این پژوهش به این
صورت است :عوامل اصلی موثر بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی در ایران کدامند؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی ،اکتشافی و
کیفی بود و مطالعه میدانی با استفاده از تئوری دادهبنیاد
انجام شد .تئوری دادهبنیاد به جای آزمون فرضیهها خود
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در تولید معرفت وساخت نظریهای برخاسته از بستر
اجتماع و از نگاه سوژه ها به اکتشاف میپردازد .مقصود
از بکارگیری تئوری دادهبنیاد این است که نظریهای
داشته باشیم که پیوند عمیق با دادههای ما داشته
باشد].[3
جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و مدیران
شرکتهای فعال در صنعت تجهیزات پزشکی استان
تهران بودند .نمونهگیری به صورت نمونهگیری هدفمند
انجام شد؛ بدین صورت که شرکتها و افرادی مورد
بررسی قرار گرفتند که گزینههای بهتری در موضوع مد
نظر بودند .و تعداد نمونه تا رسیدن به اشباع نظری
ادامه یافت .اشباع نظری به این مفهوم است که با
تکرار مصاحبه موارد جدیدی به یافتههای پژوهش
اضافه نشود .با توجه به این موضوع حجم نمونه نهایتا
 21مورد شد.
دادهها با استفاده از مصاحبههای عمیق نیمه
ساختاریافته و بدون ساختار گرداوری شدند و با استفاده
از روش تئوری دادهبنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند .برای
اطمینان از روایی مصاحبهها ،اعتمادسازی در مصاحبهها
صورت گرفت ،نتایج مصاحبه مجددا با مصاحبهشوندگان
مرور گردید ،سعی بر رعایت تنوع در انتخاب
مصاحبهشوندگان گردید ،همچنین با تنظیم سواالت
مصاحبه بدون سوگیری و سعی در دخالت کمتر در
صحبتهای افراد ،سوگیری در مصاحبهها به حداقل
کاهش یافت .بنابراین از  8معیار مطرح شده توسط
کرسول برای روایی 4 ،معیار مورد استفاده قرار گرفت.
کرسول رعایت حداقل  1مورد را برای اطمینان از روایی
مصاحبه ضروری میداند] .[24برای افزایش پایایی نیز
از یادداشتبرداری مفصل و کدگذاری توسط چند نفر
استفاده گردید.
در فرایند تئوری دادهبنیاد با استفاده از گامهای تحلیل
دادهها ،مشتمل بر کدگذاری باز ،محوری و گزینشی و
تدوین یک الگوی منطقی یا یک توصیف بصری از
نظریه تولید شده تأکید شد.
کدگذاری باز :پیشامدها یا فعالیتهای واقعی بهعنوان
نشانههای بالقوه پدیده در نظر گرفته یا تحلیل میشوند
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و بدین سان برچسب مفهومی دریافت مینمایند.
مفاهیم واحدهای پایهای تحلیل هستند].[23
مقولهها :در مقایسه با مفاهیم انتزاعیتر بوده و سطح
باالتری را نشان میدهند و از طریق همان فرآیند
تحلیل انجام مقایسات تولید میشوند].[26
ویژگی و ابعاد :همه نظریهپردازان دادهبنیاد به ویژگی و
ابعاد نمیپردازند و یا گاهی بهتناسب موضوع ،عالوه بر
مقوله ،در یک سطح باالتر مقوله کالن را نیز تعریف
میکنند .اغلب نظریهپردازان در این رهیافت به تحلیل
جزئی میپردازند .به بیاندیگر متون را خط به خط یا
کلمه به کلمه تحلیل میکنند .ولی برخی به دلیل
زمانبر بودن و امکان توقف پژوهش ،تنها نکات و
مضامین کلیدی را کدگذاری میکنند].[23
کدگذاری محوری :به این دلیل محوری است که
کدگذاری حول یک محور یا مقوله تحقق مییابد .در
این مرحله مقولهها ،ویژگیها و ابعاد حاصل از
کدگذاری باز تدوین شده و سرجای خود قرار میگیرند
تا دانش فزایندهای در مورد روابط ایجاد شود] .[28در
این مرحله پژوهشگر یک مقوله مرحله کدگذاری باز را
انتخاب کرده و آن را در مرکز فرایندی که در حال
بررسی است ،بهعنوان پدیده مرکزی قرار میدهد و
سپس دیگر مقولهها را به آن ربط میدهد .این مرحله
مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که الگوی کدگذاری
نامیده میشود.
شاخصهای انتخاب الگوی محوری این است که:
 باید محوری باشد یعنی همه مقولهها به آن ربط دادهشود.
 باید بهکرات در دادهها ظاهر شود .بدین معنا که درتقریباً همه موارد نشانههایی وجود داشته باشد که به آن
استناد کند.
نام یا اصطالحی که به کار میرود بهاندازه
کافی انتزاعی باشد که بتواند در پژوهشهای دیگر
استفاده شود تا ما را به سمت یک نظریه عمومیتر
هدایت نماید.
 هنگامی که مفهوم به شیوه تحلیل از طریق تلفیق باسایر مفاهیم دیگر بهبود مییابد ،نظریه از نظر عمق و
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قوت اکتشافی رشد پیدا کند.
کدگذاری گزینشی :فرآیند یکپارچهسازی و بهبود
مقولههاست .فرآیند یکپارچهسازی از طریق
تکنیکهایی مانند خط داستان که مقولهها را به هم
پیوند میدهد انجام میشود .مقوله محوری بخش بسیار
مهمی از یکپارچهسازی و بهبود مقولههاست].[23
یک نظریه دادهبنیاد ممکن است با فرضیههایی که
استراوس و کربین آن را قضایا مینامند ،پایان یابد؛ که
این قضایا روابط بین مقولهها را در الگوی کدگذاری
محوری روشن میسازند] .[23قضیهها متضمن روابط
مفهومی هستند درحالیکه فرضیهها مستلزم روابط
سنجش پذیر .چون نظریه داده بنیاد روابط مفهومی
تولید میکنند و نه سنجش پذیر واژه قضیه مرجحتر
است.
در مرحله کدگذاری محوری ،توضیح و بیان منطقی
مقولهها امری حیاتی است .این کار از طریق خط
داستان صورت میگیرد .خط داستان عبارت است از
توضیح مفصل و جزءبهجزء مقولههای عمده با ارجاع به
یادداشتها ،خالصهها ،استناد به نقلقولهای افراد
موردمطالعه].[28
بررسی خط سیر داستانی تا همـین جـا بیـانگر آن است
که بین طبقات و خرده طبقات رابطة تنگاتنگی وجود
دارد و با توجه به اهـداف و محتـوای طرح بایستی
روشهای مناسب در نظر گرفته شـود .بـرای تحقـق
ایـن امـر بـه تشکیالت ویژهای نیاز است که بایـد بـه
نحـو مطلـوبی سـازماندهی گـردد .به طور خالصه در
این پژوهش گامهای زیر جهت تحلیل کیفی محتوای
مصاحبهها انجام گردید:
 -2استخراج شواهد گفتاری(نکات کلیدی)
 -1مفهوم پردازی
 -7مقوله پردازی
 -4ارائه الگوی پژوهش
یافتهها
در این بخش دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان ،با
استفاده از روش کدگذاری مورد تحلیل قرار میگیرد.

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات

این دادهها که از مصاحبه عمیق با  21نفر استخراج
گردیدهاند در طی سه مرحله (کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل میشوند.
مصاحبهها ضبط شده و فایل صوتی کامالً پیاده سازی
شده است.
بدینترتیب در کدگذاری سطح یک ،به گفتارهای
کلیدی ،در کدگذاری سطح دو به عوامل موثر بر توسعه
صادرات تجهیزات پزشکی و در کدگذاری سطح  7به
مولفهها توجه شده است .جدول  2نتایج کدگذاری باز را
نشان میدهد( .جدول )2
با توجه به این که هدف این پژوهش ارائه الگو بوده
است و نه یک نظریه جهانشمول ،در این مرحله برای
دستهبندی مقوالت و ارائه الگو سعی شده است عوامل
موثر در پنج گروه دستهبندی شود که شامل مولفههای
ساختاری ،اقتصادی ،سازمانی ،سیاسی  -قانونی و
بازاریابی است .جدول  1جزئیات کدگذاری انتخابی را
نشان میدهد( .جدول )1
بر این اساس و با توجه به مراحل تئوری دادهبنیاد،
عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهزات پزشکی
شناسایی شدند .شکل  2نمایی شماتیک از مدل نهایی
پژوهش را در قالب یک نمودار نشان میدهد .بر این
اساس ،عوامل موثر بر توسعه تجهیزات پزشکی در 3
گروه دستهبندی شدند که شامل مولفههای ساختاری،
اقتصادی ،سازمانی ،سیاسی  -قانونی و بازاریابی بود.
(شکل )2
بحث و نتیجهگیری
توسعه صادرات بیانگر گسترش تجارت بینالملل بوده و
موجب بهبود ترازهای خارجی میگردد[ ]6و از جمله
ابزارهای توسعه اقتصادی کشورها است[ .]3توسعه
صادرات برای صنعت تجهیزات پزشکی به دالیلی
همچون ایجاد امکان تبدیل شدن به قطب پزشکی و
سالمت منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است .بر این
اساس در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد تئوری دادهبنیاد
مورد مطالعه قرار گرفت .مشارکت اصلی پژوهش حاضر
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شناسایی عوامل اصلی موثر بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی بود.
بر اساس مدل نهایی پژوهش ،عوامل بازاریابی بر
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی تاثیرگذارند .این
عوامل از عوامل مرتبط با مواد اولیه گرفته تا عوامل
مرتبط با خود کاال همچون کیفیت ،نوآوری ،تنوع
محصوالت و ثبات کیفی و نیز عوامل مربوط به
فعالیتهای بازاریابی در کشورهای خارجی همچون
تبلیغات ،دسترسی به بازارهای هدف و روشهای
بازاریابی متناسب با بازار هدف را شامل میشود .بر این
اساس به نظر میرسد توجه به عوامل بازاریابی از جمله
اقدامات ضروری برای توسعه صادرات تجهیزات
پزشکی است و شرکتهای فعال در این حوزه بایستی
توجهی اساسی به بحث بازاریابی و عوامل شناسایی
شده در این حوزه داشته باشند .سازمانها و شرکتهای
تجهیزات پزشکی بایستی سعی در ارائه محصوالتی با
کیفیت باال همراه با ثبات کیفی ارائه داشته باشند و
سعی در داشتن نوآوری و بهبود مستمر در محصوالت
خود داشته باشند و محصوالتی با تکنولوژی روز دنیا
ارائه نموده است .همچنین از تکنیکهای مناسب
بازاریابی در کشورهای مقصد استفاده نمایند و با
استفاده از بستهبندی مناسب و تبلیغات هدفمند ،و
طراحی سیستمهای آموزشی مناسب برای مشتریان
هدف سعی در توسعه صادرات و استمرار صادرات داشته
باشند.
مدل نهایی پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری بر
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی تاثیر دارد .برخی
تحقیقات قبلی تاثیر عواملی همچون زیرساختهای
مالی و فنی[ ]9و امکانان مالی[ ]8را بر توسعه صادرات
تائید کردهاند که از این لحاظ پژوهش حاضر با
تحقیقات قبلی همخوانی دارد .بر این اساس برای بهبود
وضعیت صادرات تجهیزات پزشکی صنایع پشتیبان
نقش پررنگی دارند .لذا گسترش و حمایت از این صنایع
نقش کلیدی در موفقیت صادرات تجهیزات پزشکی
خواهد داشت .همچنین ایجاد مراکز توسعه صادرات
توسط دولت در راستای ارائه مشاوره به شرکتهای
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صادرکننده تجهیزات پزشکی در این امر موثر است .بر
اساس شاخصهای عوامل زیرساختی ،شرکتهای
صادرکننده تجهیزات پزشکی بایستی حضور فعالی در
تجارت الکترونیک داشته باشند .بر اساس نتایج
پژوهش ،موانع تعرفه ای ،فناوری اطالعات،
زیرساختهای مالی و زیرساختهای گمرکی از دیگر
عوامل ساختاری موثر بر توسعه صادرات تجهیزات
پزشکی هستند.
عوامل اقتصادی از دیگر عوامل شناسایی شده موثر بر
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی بودند .برخی
تحقیقات قبلی تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه صادرات
را تائید نمودهاند[ .]21بر این اساس پژوهش حاضر از
این بعد با تحقیقات قبلی همراستا میباشد .بر این
اساس نرخ ارز ،هزینههای تولید ،ثبات اقتصادی ،تولید
ناخالص ملی و تحریمهای بینالمللی بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی تاثیرگذارند .همچنین بر اساس نتایج
پژوهش عوامل سیاسی  -قانونی بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی موثرند .یکی از این عوامل تسهیل
انتقال ارز است .تسهیل جابجایی ارز از اقدامات مفید
دولت در افزایش صادرات تجهیزات پزشکی خواهد بود.
بدین ترتیب دولت باید زیرساختهای مالی مناسب
برای این امر ایجاد نماید .حمایت دولت از صادرات و
تصویب قوانین تشویقی همچون معافیت مالیاتی قطعا
میتواند در توسعه صادرات تجهیزات پزشکی نقشی
کلیدی ایفا نماید .همچنین در روابط سیاسی با سایر
کشورها تالش در ایجاد روابط تجاری نموده و هیات
تجاری از صادرکنندگان تجهیزات پزشکی به همراه
هیاتهای سیاسی در مذاکرات دولت با سایر کشورها
حضور داشته باشند.
عوامل سازمانی بر اساس مدل نهایی پژوهش بر توسعه
صادرات تجهیزات پزشکی تاثیرگذارند .استفاده از
روشهای مدیریت مناسب و علمی در سازمانهای
فعال در این حوزه و افزایش بهرهوری تولید از جمله
اقدامات ضروری در این حوزه است .این سازمانها
همچنین باید ضمن توجه به سرمایه انسانی ،استفاده از
نیروهای انسانی توانمند را در برنامههای خود قرار
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دهند .در این زمینه این شرکتها ضمن بهرهگیری از
تجارب صادراتی خود میتوانند با ایجاد واحدهای
همکاری با سایر سازمانها ،تجارب صادراتی را باهم به
اشتراک بگذارند.
این پژوهش ،همچون اکثر پژوهشهای کیفی با
محدودیتهایی مواجه بود که از جمله این محدودیتها
میتوان به پراکندگی نمونه آماری و سختی دسترسی
به نمونههای مد نظر اشاره کرد .همچنین به دلیل
طوالنی بودن مصاحبهها برخی از برخی از نمونهها
حاضر به مصاحبه نمیشدند که این مساله مشکل پیدا
نمودن نمونههای جایگزین را ایجاد و مشکالت ناشی
از نمونه پژوهش را دوچندان میکرد .از دیگر
محدودیتهای این پژوهش ،نبود پیشینه کافی در زمینه
صادرات تجهیزات پزشکی بود.
این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات
تجهیزات پزشکی با استفاده از تئوری دادهبنیاد پرداخت.
عوامل ساختاری ،بازاریابی ،سازمانی ،اقتصادی و
سیاسی  -قانونی به عنوان عوامل موثر بر توسعه
صادرات تجهیزات پزشکی شناخته شدند .این عوامل
می توانند کمک حال شرکتهای فعال در زمینه
تجهیزات پزشکی برای توسعه صادرات باشند و استفاده
از نتایج برای سایر شرکتها بایستی با احتیاط صورت
پذیرد .بر همین اساس پیشنهاد میشود که
پژوهشگران بعدی مدل حاصل از این پژوهش را در
صنایع دیگر نیز مورد آزمون قرار دهند .همچنین
پیشنهاد میشود محققین بعدی عوامل موثر بر توسعه
صادرات خدمات پزشکی را مورد مطالعه قرار دهند.
تشکر و قدردانی

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از تمامی کسانی که
در شکلگیری این پژوهش یاری رساندند از جمله
مصاحبه شوندگان پژوهش که بدون هیچ چشمداشتی،
وقت گرانبهای خود را در اختیار پژوهش گران قرار
دادند تشکر و قدردانی نمایند.

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات

جدول  - 9تعیین کدهای سطح یک از گفتارهای کلیدی با کدگذاری باز
نشانگر
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PA16
PA17
PA18
PA19
PA20
PA21
PA22
PA23
PA24
PA25
PA26
PA27
PA28
PA29
PA30
PA31
PA32
PA33
PA34
PA35
PA36
PA37
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گفتارهای کلیدی
برای اینکه بتونیم خوب صادر کنیم باید ارتقا بدیم کیفیت را
در این میان چیزی که خیلی نقش داره نرخ ارزه
کشورهای توسعه یافته در زمینه نیروی کار مهارت زیادی دارن
به نظر من تحقیق و فکر پیشرفت یه راهکار بی نظیره برای توسعه
سعی بشه هزینه ها کم بشه تا تولید با قیمت کمتری باشه
دولت بایستی در حد توان از صادرات حمایت کنه
ما خیلی از افراد برای آموزش به کشورهای خارجی بردیم و جواب گرفتیم تا تکنولوژی
جدید را یاد بگیره
زیرساختهای گمرکی نقش بنیادی در صادرات و توسعه دارن
اعمال برخی تعرفه ها می تواند کاهش را نتیجه دهد.
شکل و شمایل مناسب ظاهر عالوه بر کیفیت مهمه
بحث مدیریت اساسی ترین معیاره
بازاریابی از رکن اساسی نفوذ در دنیاست
تبلیغات را نبایستی دست کم گرفت......
دولت سعی کند راههای نفوذ را گسترش بدهد
با تنوع تولید میشه نیازهای جدیدی ایجاد کرد
تولیدکنندگان سعی میکنند کاالهای با سود باال را تولید کنند
تحریم یک مانع اساسی در کمبود نفوذ هست
طبیعتا تولید ناخالص ملی بر صادرات هر محصولی اثر دارد
تجارت الکترونیک یکی از روشهای مناسب برای صادرات است
باید برای حمایت از صادرات از نظر زیرساختها فناوری اطالعات ملی در سطح مناسبی
باشد
شرکتهایی که تجربه قبلی دارند در صادرات بهتر عمل میکنند
باید بخشهایی دولتی برای توسعه صادرات وجود داشته باشد
زیرساختهای مالی خیلی مهمه
شرکتهایی که بهرهوری بیشتری در تولید دارند طبیعتا بهتر عمل میکنند
کاالهای صادراتی باید از نظر کیفیتی همیشه خوب باشند نه گاهگاهی
باید نوآوری داشته باشیم
از مواد اولیه باکیفیت استفاده بشود
اینکه کشور از نظر اقتصاد دچار نوسان نباشد
متاسفانه برخی صادرکنندگان با صادرات کاالی بیکیفیت نام کاالی ایرانی را در برخی
کشورها خراب کردهاند
اینکه به بازارهای مناسب دسترسی داشته باشیم
آموزش مناسب هم به خریداران ارائه شود
محصوالت خود را با قیمت مناسبی داشته باشیم
توسعه برخی صنایع دیگر میتواند بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی کمک کند
باید جابه جایی ارز راحت تر بشود
بعضی قوانین محدود کننده باید حذف بشود
وجود معافیت مالیاتی هم میتواند در صادرات موثر باشد
ارائه تسهیالت مالی قطعا در این راه کمک کننده است

مدیریت بهداشت و درمان 9317؛ )3( 1

کدهای سطح یک
کیفیت کاال
نرخ ارز
سرمایه انسانی
تحقیق و توسعه
هزینه های پایین تولید
حمایت دولت از صادرات
انتقال تکنولوژی
زیرساختهای گمرکی
موانع تعرفهای
بسته بندی مناسب
مدیریت مناسب
بازاریابی مناسب در کشور مقصد
تبلیغات
ارتباطات دولت با سایر کشورها
تنوع محصوالت
سودآوری مناسب
تحریمهای اقتصادی بینالمللی
تولید ناخالص ملی
کاربرد تجارت الکترونیک
فناوری اطالعات
تجارب ناشی از صادرات
مراکز رسمی توسعه صادرات
زیرساختهای مالی
بهرهوری تولید
ثبات کیفیت
نوآوری در محصوالت تولیدی
مواد اولیه باکیفیت
ثبات اقتصادی
تصویر کاالی ایرانی در کشورهای
هدف
دسترسی به بازارهای هدف
آموزش
قیمت مناسب
صنایع پشتیبان
تسهیل انتقال ارز
عدم وجود قوانین محدودکننده
معافیتهای مالیاتی
تسهیالت مالی

قاسم زارعی و همکار
جدول  - 2تعیین مفاهیم و مقولهها از کدهای سطح یک طی مرحله کدگذاری انتخابی
مفاهیم
مولفه های ساختاری
مولفه های اقتصادی
مولفه های سازمانی
مولفه های سیاسی  -قانونی

عوامل بازاریابی

مقوله ها
صنایع پشتیبان ،موانع تعرفه ای ،کاربرد تجارت الکترونیک ،فناوری اطالعات،
زیرساختهای مالی ،مراکز رسمی توسعه صادرات ،زیرساختهای گمرکی.
تولید ناخالص ملی ،تحریمهای اقتصادی بینالمللی ،نرخ ارز ،هزینههای تولید،
ثبات اقتصادی.
مدیریت مناسب ،بهرهوری تولید ،سرمایه انسانی ،تحقیق و توسعه ،تجارب
ناشی از صادرات.
تسهیل انتقال ارز ،حمایت دولت از صادرات ،تسهیالت مالی ،عدم وجود
قوانین محدودکننده ،معافیتهای مالیاتی ،ارتباطات دولت با سایر کشورها.
کیفیت کاال ،روشهای بازاریابی مناسب در کشور مقصد ،سودآوری مناسب،
نوآوری در محصوالت تولیدی ،ثبات کیفیت ،انتقال تکنولوژی ،تنوع
محصوالت ،مواد اولیه با کیفیت ،تبلیغات ،تصویر کاالی ایرانی در کشورهای
هدف ،دسترسی به بازارهای هدف ،آموزش.

کدها
PA33, PA9, PA19, PA20,
PA23, PA22, PA8.
PA18, PA17, PA2, PA5,
PA28.
PA11, PA24, PA3, PA4,
PA21.
PA34, PA6, PA37, PA35,
PA36, PA14.
PA1, PA12, PA16, PA26,
PA25, PA7, PA15, PA27,
PA13, PA29, PA30, PA31,
PA10, PA32.

عوامل بازاریابی

کیفیت کاالروشهای بازاریابی مناسب در کشور مقصدسودآوری مناسبنوآوری در محصوالت تولیدیثبات کیفیت ،انتقال تکنولوژیتنوع محصوالتمواد اولیه با کیفیتتبلیغاتتصویر کاالی ایرانی در کشورهای هدفدسترسی به بازارهای هدف-آموزش

عوامل سازمانی

مدیریت مناسببهرهوری تولیدسرمایه انسانیتحقیق و توسعه-تجارب ناشی از صادرات

عوامل ساختاری

صنایع پشتیبانموانع تعرفه ایکاربرد تجارت الکترونیکفناوری اطالعاتزیرساختهای مالیمراکز رسمی توسعه صادرات-زیرساختهای گمرکی

عوامل اقتصادی

تولید ناخالص ملیتحریمهای اقتصادی بینالمللینرخ ارزهزینههای تولید-ثبات اقتصادی

توسعه صادرات تجهیزات پزشکی

عوامل سیاسی-قانونی

تسهیل انتقال ارزحمایت دولت از صادراتتسهیالت مالیعدم وجود قوانین محدودکنندهمعافیتهای مالیاتی-ارتباطات دولت با سایر کشورها

شکل  - 9مدل نهایی عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی
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شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات
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Identification of Effective Factors on the Development of Export of Medical
Equipment Using Grounded Theory

1

Abstract

2

Zarei GH A , Parsamehr B

Introduction: Today, exports play a major role in the development of countries, and in
this regard, the medical equipment industry is one of the most prestigious industries in
Iran. The purpose of this study was to identify the factors affecting the export of
medical equipment.
Methods: The present research is an applied research, in terms of nature of research is
exploration and in terms of approach, is a qualitative research type. Data from
interviews with 12 specialists and managers of medical equipment companies were
analyzed using Grounded Theory Methodology. The results of the interview were
analyzed in three stages (open coding, axial coding and selective coding).
Results: 37 concepts were extracted from the interviews and ultimately in selective
coding in five structural, economic, organizational, political-legal and marketing
components was accepted.
Conclusion: According to the results of the research, the active companies in the
medical equipment industry should consider the indicators introduced in structural,
economic, organizational, legal, political, and marketing components in their planning
for export development.
Keywords: Export Development, Medical Equipment, Grounded Theory.
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