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 چکیده
نجا که با از آ پردازد. یران میباال در ا يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثرعوامل  یمطالعه حاضر به معرف

ن برنامه توسعه صادرات خدمات با یاستگذاران کشور به تدویبرنامه پنجم توسعه، س یکل يهااستیابالغ س
عوامل  ییو شناسا باال يخدمات با فناور ین حوزه موضوعییتب آن فراخوانده شدند، 29باال در بند  يفناور
  ن مطالعه قرارگرفت.یا یبر توسعه صادرات آن در کشورمان هدف اصل مؤثر
 مورد مطالعه، يعضو 555 يان جامعه آماریاز م یات موضوعیجامع بر ادب ين اساس ضمن مروریبر ا     

سپس با جمع  ،شده و با انتساب متناسب انتخاب يگروه بند يرینمونه گ يق روشهاینفر از طر 255 تعداد
 یکانون يهال گروهیتشک مصاحبه، ،مراجعه به اسناد و مدارك ياز با استفاده از ابزارهایمورد ن يداده ها يآور

به استخراج عوامل و  ،یشیمایپ یشیرآزمایغ ی، در قالب روش پژوهشدرصد 79 ییایب پایو پرسشنامه با ضر
 Lisrelو از نرم افزار  )SEM( يالت ساختارشده پژوهش با استفاده از مدل معاد يهدفگذار يهاشاخص

  بهره گرفته شده است.
و الزامات  يریپذو رقابت کارآیی، الزامات ه و عوامل مربوطهیدهد که الزامات پا یج مطالعه نشان مینتا     

ران یا یاسالم يباال در جمهور يدر توسعه صادرات با فناور مؤثر یو عوامل مربوطه از عوامل اصل يماندگار
درصد ماندگاري توسط مدل  84درصد الزامات رقابت پذیري و  68 رات الزامات پایه،ییدرصد تغ 80بوده که 

 . ق قابل احصاء استین تحقیا
 پیشنهادات کاربردي و علمی ارائه گردیده است. یها برخافتهین مطالعه با توجه به ین در ایهمچن     

 

  انیبن، اقتصاد دانشي، ماندگاريریباال، صادرات خدمات، رقابت پذ يخدمات با فناور واژگان کلیدي:
 JEL:A12 ،D83،C80 يطبقه بند
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 مقدمه
سیر تحول اقتصادي به  تجارب اغلب کشورهاي توسعه یافته، بر اساس ادبیات توسعه اقتصادي و

ترتیب با توسعه بخشهاي کشاورزي، صنعت و خدمات محقق می گردد. براین اساس، ویژگی کنونی 
با  ایه ویافته و فرا صنعتی را می توان دارابودن اقتصاد خدمات دانش پتمامی کشورهاي توسعه

شرفته دانست. اتخاذ چنین راهبردي طی دهه گذشته توسط هند در راستاي تحقق یپ يفناور
این کشور صورت گرفته که در آن صادرات  بخش خدمات، بویژه خدمات  2020اهداف چشم انداز 

با  خدمات ،ین المللیف معتبر بیباال نقش محوري را ایفا می نماید. اغلب مطالعات و تعار يفناور با
ه خدمات قابل ارائه در یشامل کل خدمات با فناوري باال"کنند که:  یف مینگونه تعریرا ا باال يفناور

و به  يار حرفه ایاست که بس یعلم ياتوسعه ياطالعات و ارتباطات و پژوهش ها يفناور يحوزه ها
د یانش در جهت تولا از دیه اطالعات و دانش هستند و یا خود منابع اولیر بوده که یشدت رقابت پذ
 . "کنندیانشان استفاده میمشتر يدیتول يندهایفرا يبرا ياخدمات واسطه

دارد، در صورت  یالملل اذعان ممطالعات انجام شده مرکز توسعه و تجارت بین ،ن اساسیبرا     
طی  باال ي، توسعه اقتصادي در جهان با محوریت بخش خدمات دانش پایه و با فناوریفعل ادامه روند

 2050سال  در ن صورت، جایگاه اول اقتصاد منطقه سند چشم انداز،یکه در ا نده می باشد،یهاي آسال
و مقام سوم مربوط به  19جهان، مقام دوم مربوط به مصر با رتبه  17متعلق به ترکیه با جایگاه 

ن یا (O’Neill, Jim 2006) . جهان و چهارم منطقه خواهد بود 21و ایران در جایگاه  20پاکستان با رتبه 
ست یب سند چشم انداز اجرايسال از آغاز  6ش از حدود یاست که در کشورما با گذشت ب یدر حال

ف یبلکه تعر ،ن نشدهیین حوزه هنوز تعیا يراهبرد يهااستیو س یمل ينه تنها راهبردها ،ساله کشور
ا نهاد یسازمان  یت آن و حتدر توسعه صادرا مؤثرباال وعوامل  ياز خدمات با فناور یقیمشخص و دق

  نشده است. ارائهآن  یمتول
عوامل  ییباال و شناسا يف خدمات با فناوریتعار ین موضوع و بررسییاین تحقیق با هدف تب     
توان ین عوامل را میا انجام شده است. ا. ایران در توسعه صادرات خدمات با فناوري باال در ج. مؤثر

انسانی،  الزامات پایه که در برگیرنده سه عامل اصلی سرمایه گروه اول، کرد: يدر سه گروه دسته بند
که  کارآییو  يریالزامات رقابت پذ گروه دوم، ها می باشد؛ساختآمادگی تکنولوژیک و زیر

ط بازار یشرا ،یعوامل خارج نهادها، بان،یپشت يندهایع و فرایصنا ها،بنگاه یعامل اصل 6رنده یدربرگ
 یرنده سه عامل اصلیکه دربرگ يالزامات ماندگار گروه سوم، تاًیباشد و نها یزار مبه با یو دسترس
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ق بر یتحق يه نظریپا ،ن رویاز ا .باشدیدر بازار م يدر خدمات و توانمندساز يورآنو ،يماندگار
 توسعه صادرات بنا نهاده شده است. يه ها و الگوهایو نظر يریرقابت پذ ينظر یاساس مبان

صادرکنندگان و  و صاحب نظران، یات علمیه ياعضا مورد استفاده با استخراج نظرات ياداده ه     
بر حسب محاسبه  يرینمونه گ يکارشناسان آشنا به فناوري هاي باال در کل کشور بود که برا

ق از پرسشنامه استفاده یهاي تحقآوري دادهدر این پژوهش براي جمعانتخاب شدند.  فرمول کوکران
و ارسال  یهیجلسات توج ير و با برگزاریاز تکثین منظور پرسشنامه به تعداد مورد نیا يشد. برا

 يق پرسشنامه هاین طرید و از همیربط مورد مطالعه ارسال گرديه ها و مراکز ذیتوسط اتحاد
 دند. شافت یل شده دریتکم
ل یه و تحلیپس تجزساختار الگو و س ،ينظر یمبان ق،ینه تحقیشیپ در ادامه به دنبال مقدمه،     

 باشد. یشنهادها میو پ يریجه گیز شامل نتین بخش مقاله نیآخر ارائه شده است.
 

 قینه تحقیشیات و پیادب بر يمرور
باشد که یباال م يصادرات و خدمات فناور یرنده دو حوزه اصلیق، دربرگیموضوع مورد مطالعه تحق

باال، الجرم مورد توجه و دقت  يبا فناورصادرات خدمات  یعنی یرامون موضوع اصلیکنکاش پ يبرا
به دو با هم در  ها دون بخشیک از ایدهد، هر یمحقق نشان م يهایاند. در واقع بررسواقع شده

ن موضوع یا مؤید، یق اکتشافیدق يهایاند اما بررسده شدهید یها و مطالعات مورد بررسقیتحق
ا یا صادرات خدمات و یان و یبنخدمات دانش ایاست که اغلب مطالعات در کشورها موضوع خدمات 

در  ین اساس، مطالعات اکتشافیاند لذا بر اباال را مورد توجه قرار داده يصادرات در حوزه فناور
 ق است. ین تحقیا دو حوزه تحت مطالعه ایک و ین قرابت با یشتریب با یرنده مطالعاتیبرگ

ان صورت یبنشفاف از خدمات دانش یفیرائه تعرا يبرا ياریبس يهاتالش د اذعان داشت،یبا     
-یرا پوشش م یو سازمان ياقتصاد يهاتیاز فعال يادامنه گسترده "خدمات"عبارت رفته است. یپذ

دارند.  ینییسطح پا يکار بوده و فناور يرویبر ن یکوچک و مبتن یخدمات يهااز شرکت یدهد. برخ
-یاطالعات و ارتباطات م يهايفناور یکاربر اصل ان بوده ویبنه محور و دانشیگر سرماید یبرخ

ار یبس یمحل يدر بازارها یخدمات يهااز شرکت یار متفاوت است. برخیز بسیط بازار نیباشند. شرا
ها در ر شرکتیکه سایکنند، در حالیت میفعال یا بدون فشار رقابتیکم و  یبا فشار رقابت یتخصص
افته یتوسعه  يده در اقتصادهاینند. رشد در خدمات به ثبت رسکیت میفعال یداً رقابتیشد يبازارها

خود انجام  يهادکنندگان در شرکتیست که قبالً تولین ییهاتیفعال يسپارجهان به خاطر برون
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ان یبناز خدمات دانش يادیف زیات موضوع تعاریدر ادب ).Windrum and Tomlinson(دادند یم
ن ی)،. با اKautonen et al.1998, Løwendahl 1997, and Sheehan 2002ارائه شده است (

 ان هستند. یبندانش مرتبط با خدمات يهایژگیاز و یستیف عمدتاً لین تعاریا ،وجود
 اند:ان ذکر کردهیبنخدمات دانش ير را برایز يهایژگیو 2و متانن 1الیکمپ     

 باشد.یم مهم از خدمات يک ورودیدانش  �
 باشند.یو دانش م يات حرفهیصالحخدمات عمدتاً بر اساس  �
 يک ورودیا خدمات به عنوان یباشند و یم يک مشتری يخدمات خود منبع دانش برا �

 رند.یگیمورد استفاده قرار م يک مشتریتوسعه دانش  يبرا
ن تعامل امکان یو عرضه کننده خدمات وجود دارد. ا يک مشترین یماب يک تعامل قوی �

 سازد.یفراهم مد را یع و خلق دانش جدیتوز
  دهد.یمهم را نشان م يهايبندطبقه یاز برخ يار خالصهیجدول ز     

  

                                                                                                                   
1. Kemppilä 

2. Mettänen 
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 انیبنبخش خدمات دانش يهايبندطبقه. 1جدول 
 انیبندانش يخدمات تجارانیبنخدمات دانش 
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 � � � �  � � �  یخدمات فن
 � � �  � � � � � اطالعات يانه و فناوریخدمات را

 � �  �  � � � � ق و توسعهیخدمات تحق
    �      دفاتر ثبت اختراع

 �  � � � � � �  يو اقتصاد یشاوره حقوقم
 � �  �  � � � � )یآموزش (شامل خصوص

   �       خدمات آموزش و پرورش و استخدام
 �   � �   � � مهیو ب یخدمات مال

 �        � خدمات پست و مخابرات
 � � � � � �    غاتیو تبل یابیخدمات بازار

 � � � �  �    یتیریمشاوره مد
    �  �    یات پرسنلخدم

     �     خدمات آژانس امالك
        � � انیبنحمل و نقل دانش

         � ییو هوا یحمل و نقل آب
         � بدون اپراتور ينکاریاجاره ماش

  �      �  اطالعات يان فناوریبنخدمات دانش
        � � انیبندانش یخدمات اساس

         �یو ورزش یفرهنگ، انهخالق يهاتیفعال
    �      یطراح يهاشرکت

        �  محورسسات دانشمؤ
     �    � ير خدمات تجاریسا
     �     يار خدمات حرفهیسا

    �      يخدمات معمار
    �      یاجتماع يزیرخدمات برنامه

-، لولهیحرارت يهاستمیخدمات س

 ه مطبوع ی، تهویکش
     �    

    �      ن و آبیزم یخدمات فن
    �      یدفاتر مهندس

    �      لیه و تحلیو تجز یتست فن
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 ورواستات:ی تأکیدژه یبو ها، يم بندیبا مالحظه همه تقس
اطالعات و ارتباطات  يفناور يه خدمات قابل ارائه در حوزه هایشامل کل خدمات با فناوري باال"

ا خود یر بوده که یو به شدت رقابت پذ يار حرفه ایاست که بس یعلم يتوسعه ا يو پژوهش ها
 يندهایفرا يبرا ياد خدمات واسطهیا از دانش در جهت تولیه اطالعات و دانش هستند و یمنابع اول

 ."کنندیانشان استفاده میمشتر يدیتول
 است:ل آمده یباال در جدول ذ يان با فناوریدامنه شمول خدمات دانش بن ،فین تعریبا ا

 
 باال يبا فناور ان)یخدمات (دانش بن يبخشها. 2جدول 

 خدمات ارتباطات

 شرفتهیپ یخدمات پست

 یخدمات مخابرات

 یصوت یخدمات تلفن
خدمات انتقال داده ها 

چ یبه صورت بسته سوئ
 شده

خدمات انتقال داده ها
چ یبه صورت مدار سوئ

 شده

 م مقررات ویخدمات تنظ
 لیآداب تبد

و  خدمات تلکس
يخدمات مدار اجاره ا خدمات دورنگار تلگراف

 کیخدمات پست الکترون یخصوص

 یخدمات پست صوت
-هافت اطالعات بیباز

م و از یطور مستق
 یگاه اطالعاتیپا

 يمبادله داده ها
 یکیالکترون

خدمات دورنگار با ارزش افزوده 
ت شده از جمله یصورت تقوها بی

ره یذخ ره کردن و ارسال،یذخ
 افتیباز کردن و

ا یپردازش اطالعات 
به صورت  داده

 میمستق

و  ییویراد یخدمات فن
 یونیزیتلو

خدمات مربوط به 
و  ییویپخش راد

 یونیزیتلو

عیتوز د ویخدمات مربوط به تول
 ر متحرك و صدایتصاو

 یخدمات ارتباطات ب نگیجیخدمات پ
 يماهواره ا م ویس

خدمات ارزش افزوده 
 اریه ارتباطات سخدمات شبک تلفن همراه

 يهاتیاطالعات و فعال يانه، فناوریخدمات را
 مربوطه

 انهینصب سخت افزار را یخدمات مشاوره فن
 نرم افزار يخدمات اجرا

 يخدمات داده پرداز
 یاطالعات يهاگاهیخدمات پا

 و توسعه پژوهشخدمات 
 یعینه علوم طبیق و توسعه در زمیخدمات تحق

 یو انسان ینه علوم اجتماعیعه در زمق و توسیخدمات تحق
 يان رشته ایق و توسعه میخدمات تحق

 
و صادرات  یجهان يآید که چگونه یک کشور براي حضور در بازارهاپیش می سؤالدر اینجا این 

را مایکل پورتر با بحث مزیت  سؤالاین است؟  يترت مناسبیموقع ير کشورها داراینسبت به سا
کند که چهار گروه خصوصیات ملی در ایجاد مزیت رقابتی دهد. وي بیان میرقابتی ملی پاسخ می

نامند. می» الماس ملی«هاي یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار ویژگی ملی را، براي شرکت
 هاي موجود در یکتوانند موفقیت شرکتصورتی مؤثر با هم ترکیب شوند، میاگر این چهار عامل به

نگاه سلسله مراتبی پورتر به  .)272 :1380(ابراهیمی،  کنندالمللی تضمین اي بینبازاره کشور را در
بیان  پورتر )1388(داریوش،  شود.عوامل مدل الماس شامل منابع، صنایع، تقاضا، رقابت و دولت می
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هاي ملل کند که یک برابري در عصر حاضر وجود دارد و ملل مشابه هم هستند و آن ظرفیتمی
هاي چندملیتی را بر مدل پیشنهاد نمود که عامل شرکت 1991ن راستا دانینگ در سال است. در ای

پذیري جهت ارائه مدلی جامع و فراگیر بیان کرد قدرت رقابت 1991اضافه کنند. راگمن در سال 
تواند باشد بلکه هاي چندملیتی نمیهاي شرکتکشورها تنها متأثر از محیط داخلی و فعالیت

د، کسب و حفظ مزیت ي هم از جمله همسایگان و یا شرکاي تجاري عمده در ایجاکشورهاي دیگر
 .)Bob,2011(رقابتی نقش بسزایی دارند

کند. در هاي فیزیکی متمایز نمیاز شاخصهاي انسانی را چو معتقد است مدل الماس شاخص 
 Cho)باشدمیت میهاي مردمی براي تشریح اختالفات انواع توسعه اقتصادي با اهواقعیت نقش گروه

D. a., 2004) ل نیروي انسانی را در کسب مزیت ئهاي انسانی بر مدل پورتر مساگروه تأثیر. او با
عامل انسانی را نیز به آن  4 ،عامل الماس 4عاملی عالوه بر  9رقابتی با اهمیت دانست. چو در مدل 

، کارآفرینان و دانشمندان. لتمرداناضافه نموده، این عوامل عبارتند از: کارگران، سیاستمداران و دو
بنابراین الماس از ساختاري کامل و پیشرفته برخوردار گردید. چو در ادامه تحقیقاتش به همراه مون 

پذیري آوري کلیه نظرات یک الگوي جامع از رقابتبا جمع 2007و کیم با رویکردي نوین در سال 
پذیري ملی معرفی کرد. هدف درك و بهبود رقابت بین کشورها را با نام مدل الماس مضاعف ثانویه با

هاي پیش از خود را در یک چارچوب واحد ادغام نموده، تا حد زیادي نقاط مدل ،این مدل جدید
المللی را مورد بررسی قرار هاي قبلی را پوشش داده بودند و عوامل انسانی در سطح بینضعف مدل

 . )Cho, 2009داد (
، آن چیزي نگر بودنپیشهاي کالن اقتصادي و ابتمندي با ویژگیرقاي از یک شاخص نمونه
اش، رشد رقابت در مطالعه پیشنهاد کرده است. وي (Fagerberg, 1988)»فاگربرگ«است که 

در عرصه  ،کند که در وراي توانایی کشورهاتکنولوژیک را به صورت عامل مهمی تعریف می
 را المللیاخص، یعنی سطح فناوري و رشد رقابتمندي بینالمللی قرار دارد. لذا دو شرقابتمندي بین

شوند: ورودي فناوري و خروجی فناوري، تعریف می ها براساس دو منبعکند. این شاخصمعرفی می
هاي مربوط داده روند، در حالی که ازهاي تحقیق و توسعه براي ورودي فناوري به کار میهزینهکه 

 شود. ناوري استفاده میاختراع براي خروجی ف به ثبت حق
) مبتنی بر شاخص تحقیق و توسعه جهت نشان دادن 1996( فاگربرگمطالعات دیگر توسط 

به دو گروه  (R&D)هاي مرتبط با تحقیق و توسعه است. شاخصمیزان رقابتمندي انجام گرفته
لید ناخالص هاي تحقیق و توسعه (درصدي از توهزینه .محورمحور و خروجیشوند: وروديتقسیم می

محور و انتشارات یا تعداد حق هاي وروديداخلی) و کارکنان واحدهاي علمی را به صورت شاخص
بسیاري از مطالعات،  .دهندمحور نشان میهاي خروجیاختراعات ثبت شده را به صورت شاخص
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د و آنها کننهاي مرتبط با تحقیق و توسعه را ارزیابی میهاي تحقیق و توسعه و دیگر شاخصهزینه
  (Fagerberg J., 1996) .دهندنشان میرا به صورت شاخص رقابتمندي 

که ابداع کنندگان آن، » شوراي رقابتمندي ایاالت متحده« 1، شاخص نوآوري1999در سال 
از » اسکات استرن«از مدرسه کسب و کار دانشگاه هاروارد و پروفسور » مایکل اي. پورتر«پروفسور 
هاي ها و نظامروشی را براي بررسی و ارزیابی توانمندي ،گاه ام آي تی هستنددانش» اسلون« مدرسه 

هاي ایاالت ، توانمندينها در مطالعات خود. آ(Porter & Stern, 1999)کنندملی نوآوري ارائه می
بینی هاي کمی پیشاي از شاخصاساس مجموعهکشور دیگر در زمینه نوآوري را بر 24متحده و 

. 3نیز مطرح است 2ه شاخص مذکور توسعه یافته و تحت عنوان شاخص نوآوري جهانینمودند. امروز
ورودي نوآوري  بوده که ورودي و خروجی نوآوري مشتمل بر چندین شاخص شاخص نوآوري جهانی

این و نوآوري محیط زیست است.  سیاست هاي آموزش و پرورش، سیاست مالیشامل دولت و 
  .)Speak, 2009(هاي نوآورانه استاي تولید خروجیدهنده قابلیت نسبی اقتصاد برعوامل، نشان
عملکرد کسب و  آن،نتایج  و تحقیق و توسعهو   انتقال فن آوري، اختراعاتها شامل خروجی 

رشد مهاجرت و  نوآوري در کسب و کار تأثیرو بازده سهام در کل و  بهره وري نیروي کارکار، مانند 
 گیرد. شاخصکشور همه ساله انجام می 110بندي براي تعداد رتبه . در حال حاضر آناقتصادي
 اقتصاد جهانی مجمع به استرن اسکات و پورتر مایکل توسط 2002 سال در 4ملی نوآوري ظرفیت

 خصوصی ناشی بخش عمل ابتکار از نوآوري آنها، عقیده به .(Porter & Stern, 2009)شد پیشنهاد
و  کشوري هاي سیاست از ناشی کشور یک در ها بنگاه توسعه و تحقیق بودن مولد اما شود، می

 به بستگی نوآوري خروجی پس. باشد می اقتصادي) و سیاسی (نهادهاي داخلی اتمؤسس ماهیت
 محیط (دولت)دارد یا عمومی بخش هاي سیاست و خصوصی بخش هاي استراتژي تعامل بین

را  عوامل این مجموعه کند. می ایجاد وريافن جهان مرزهاي در نوآوري براي کشور هر که مناسبی
 . )Tang, 2009( اند نموده ملی نامگذاري نوآوري ظرفیت

جهانی  سطح کالن، شاخص مجمع شاخص رقابتمندي در ترینشده شناختهشاید بهترین و 
به این  1995وف است که از سال شاخص رقابتمندي جهانی معر باشد که به (WEF, 2009)اقتصاد 

 12، شود. از نظر مجمع جهانی اقتصادمحاسبه و منتشر می »جمع جهانی اقتصادم« توسط سو،
ثبات در ، هازیرساخت ،نهادها گردند که عبارت است از:کشورها می به رقابتمندي عامل منجر

                                                                                                                   
1. Innovation Index 

2. Global Innovation Index (GII) 

3. http://www.insead.edu/elab 

4. National Innovative Capacity Index 



 1393 زمستانـ  چهارمرشد و توسعه پایدار) ـ سال چهاردهم ـ شماره ( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 
31

بازار  کارآیی، بازار کاال کارآیی، ايآموزش عالی و حرفه، بهداشت و آموزش ابتدایی، اقتصاد کالن
 تجاري. هايپیشرفته بودن بنگاه ،بازار اندازه، تکنولوژیک آمادگی، مالی بودن بازار پیشرفته، نیروي کار

گردد شاخص مذکور از سه حوزه اصلی فناوري، نهادهاي عمومی و که مشاهده میطوریهمان 
به عنوان  توانهاي کلیدي در  مطالعه مذکور میمؤلفهمحیط اقتصاد کالن تشکیل شده است. از 

گیرند میدر آن تمام کشورهاي دنیا مورد بررسی قرار  که اشاره کرد » آمادگی از لحاظ تکنولوژي«
هاي دولتی سازگار با تکنولوژي و سیاست هاي برترکشورهاي برتر دنیا در زمینه استفاده از فناوريو 

نها را در این هایی که مجمع جهانی اقتصاد آشاخص AP, 2009).( شوندمیبندي بندي و رتبهدسته
شاخص تکنولوژي نشان  بندي مدنظر قرار داده، شامل شاخص تکنولوژي و نوآوري هستند.رتبه
کنند و در شاخص نوآوري وري بیشتر استفاده میبهرهدهد که کدام کشورها از تکنولوژي براي می

 د. شوهاي ابداعی به صورت مکمل ارزیابی میهم مهارت

 1ه فناوري نوینمؤسسهمکارانش در دانشگاه سازمان ملل متحد و  و )Mani, 2000(سونیل مانی
(UNU/INTECH) هاي زمانی مربوط به صدورکاالهاي داراي فناوري باال از مبدأ هاي سرياز داده

هاي گوناگون مربوط به قدرت رقابت در کشورهاي در حال توسعه منتخب استفاده کردند تا شاخص
. آنها ترکیب (Roessner et al, 2002)تجزیه و تحلیل قرار دهند هاي باال را موردفناوري بخش

ترتیب از دانند. بدینهاي توسعه تکنولوژیک میصادرات یک کشور را یکی از بهترین شاخص
اي در حال توسعه استفاده کشوره بنديهاي طبقهتخصص کاالیی در صادرات، به عنوان یکی از راه

در دانشگاه » 2هاي باالمرکز سیاستگذاري و ارزیابی فناوري« پژوهشگران .),D.A 2009( کنندمی
اند. هاي باال را در سطح ملی زیر نظر داشتههمواره رقابتمندي صنایع داراي فناوري» 3جورجیاتک«

هاي رقابتمندي شاخص«به این سو، سرگرم کار و مطالعه در مورد  1987از » جورجیاتک«دانشگاه 
  )orter A. L., et al, 2008P(.اندبوده» 4محورفناوري

المللی کنونی و هاي رقابتمندي بیناي از شاخصپذیري مجموعهاین پژوهشگران امکان
اند. این نگرانه در زمینه فناوري باال را در سطح کشوري را مورد بررسی و تحقیق قرار دادهآینده

 -» ورودي«هستند، چهار  عناصر آماري و مبتنی بر مطالعات هاي چند وجهی که متشکل ازشاخص
را  -عنصر جایگاه یک کشور در بازار جهانی -بسیار مهم» خروجی«و یک  -عناصر زیرساختی 

هاي برگرفته داده ،هاي آماري قابل دسترس و همهم داده ،کنند. هر شاخص، متشکل ازبررسی می
یاتک، یک مدل نظرات کارشناسان و خبرگان است. در هسته شاخص هاي فناوري باالي جورجاز 
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و توسعه وجود دارد. این مدل، رقابتمندي اقتصادي در سطح  مفهومی زیر بنایی براي رقابتمندي
هاي گیرد: از سیاستداند. رقابتمندي، همه چیز را در بر میالمللی را موضوعی چند بعدي میبین

ا و ایجاد هساختگذاري در زیررمایههاي شهروندان گرفته تا سهاي ملی و دیدگاهدولت
 آینده نگرانه است. مدلی این مدل،  که هاي تولیدي،توانمندي
ر بوده است. مطالعات یاخ يهاموضوع قابل توجه در سال ،برتر يتجارت فناور گر،ید ياز سو

ان ین میاند. در ابرتر کرده يها با فناورکردن بنگاه یالمللنیند بیفرا يبر رو یفراوان تأکید يمتعدد
 يکوچک با فناور يهابنگاه"با عنوان   (Crick & Jones, 2000) ک و جانزیمطالعه کر توان بهیم

کردن در حوزه  یالمللنیگوناگون از ب يهامدل ياشاره نمود. و 1"آن یالمللنیبرتر و بازار ب
ن یسک باال و همچنیم و با ریسمت صادرات مستق سک کم بهیم با ریمستقریصادرات غ يهاتیفعال

 داده است. باال ارائه  تعهدات
 "برتر يگذار بر صادرات فناورتأثیرعوامل "با عنوان  یمطالعه تجرب )Seyoum, 2004( ومیس

-2002 يهاسال یجهان را ط High Techدرصد صادرات  95کشور از نقاط مختلف که  60 يبرا
)، امکانات SEن (اش تعداد دانشمندان و مهندسیدهند، انجام داده است. افزایل میتشک 1997

را  High Techش صادرات یافزا ،)RCن دانشگاه و صنعت (یب یقاتیتحق ي) و همکارPI( ییربنایز
که  ییهاتیدر فعال يگذارهیرقابت، سرما یت نسبیات مربوط به مزینکه ادب؛ چنابه همراه دارد

ت رقابت جه يدی، را به عنوان نقش کلR&Dدر  يگذارهیخصوص سرمادهد، بیش میرا افزا یآگاه
 کند. یان میآنها ب ینسبت یمز يکشورها بر رو

 يمحتوا"با عنوان  يادر مطالعه (Galina An and Murat F. Lyigan, 2004)گونیآن و ل
ن یدر آزمون ا یسع ،"یق عمل و تخصص در تجارت خارجی، آموختن از طریصادرات يتکنولوژ

با  يد و صادرات، در کاالهایق تولیا کشورها با تجارب کسب شده از طریموضوع دارند که آ
د یشود که کشورها به سمت تولین تجارب باعث مینکه ایا ایشوند و ین متخصص مییپا يتکنولوژ

 شوند. متخصص  ،دا کنند و در آنیل پیشرفته تمایع پیو صادرات صنا
 (Benarroch and Gaisford, 2001)فرد سی، بناروچ و گا(Arrow, 1962)رو ال یاز قب یاقتصاددانان

 اندن موضوع بحث کردهیا يجداگانه بر رو یدر مطالعات ،(Goh and Oliver, 2002)ور یو گو و ال
)2009 (Apen, که  یعیصنا يبرا 2ق عملیاز آموختن از طر یسود ناش کهR&D يو شدت تکنولوژ 

ق عمل و یختن از طردهد که آموین مطالعه نشان میج اینتا یکلطورشتر است. بهیب ،دارند يباالتر
 ین سود ناشیهمچنگذار است. تأثیر يورد و بهرهینه تولیهز يد بر رویاز صادرات و تول یتجارب ناش
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بزرگتر است. ع یر صناینسبت به سا High Techع یصنا يد برایاز تول یق عمل و تجارب ناشیاز طر
 High Techع ید صنایتول از ینه ناشید، هزیاز تجارت و تول یش تجارب ناشیبا افزا یبه عبارت
گردد، بر یمنجر م High Techش صادرات ینکه به افزاین موضوع عالوه بر ایابد که اییکاهش م

 د. یافزایز میع در کل صادرات نین صنایسهم صادرات ا
ر ساختار ییو تغ ياثر تکنولوژ"تحت عنوان  یتجرب يامقاله (Fabio montobio, 2005)ویمونتوب

دارد سطح یان میب کهارائه داد  2005در سال  2"در حال توسعه 1کشور 9ادرات عملکرد ص يرو
، يله رشد امکانات تکنولوژیوسهن، بییباال و پا يبا تکنولوژ ياقتصاد يهاشصادرات در بخ

است و صادرات  متأثر یکیتکنولوژ يهاه مهارتیو مقدار اول يور، بهرهیم خارجیمستق يگذارهیسرما
  باشد.یم یم خارجیمستق يگذارهیمتوسط تابع نرخ رشد سرما يبا تکنولوژ ياداقتص يهابخش
و عملکرد  يابداع، نوآور"تحت عنوان  يادر مقاله(Dipietro and Anoruo, 2005) ترو و آنورویپید

توسعه  ،ن مطالعهید. در اندهیصادرات مورد توجه قرار م يرا رو ينوآور يهاتیاثر فعال ،3"صادرات
واردات دهد ینشان م همطالعن یا. ردیگیقرار متوجه مورد مؤثر بر رشد  يرات به عنوان استراتژصاد

  است. و توسعه صادرات  يا، نوآورهن ملتیانتقال دانش ب يبرا یه ابزار مهمیسرما
ارائه داد.  2002، در سال 4"ز دانشید و سرریصادرات، تنوع تول"عنوان با  یتجرب مطالعه لدسما

نقش ت ی، به اهم1970-90ه دور یط OECDکشور  21صادرات  يهااز داده با استفادهمطالعه ن یا
دات در کشورها یتول يریپذد و رقابتیکننده تنوع در تول جادیبه عنوان عامل مهم ا يابداع و نوآور

مثبت تواند اثر یم یخارج يدانش و نوآور ،باشد ز دانش وجود داشتهیکند اگر سرریان میو باشاره 
دات را از عوامل مؤثر در یت و تنوع تولیفیز کیعملکرد صادرات کشورها داشته باشد و ن يرو

 .)Lall, 2011(داندیصادرات م
تجاري کشورهاي  -ضمن تشریح وضعیت اقتصادي زین )1388( ینیجواد عابددر مطالعه 

ا استفاده از مدل اسالمی (به طور کل) و کشورهاي اسالمی آسیاي جنوب غربی (به طور خاص)، ب
هاي صادراتی این کشورها در دو زیر مجموعه متفاوت برآورد و بررسی شده جاذبه تجارت پتانسیل

هاي مثبت بین کشورهاي اسالمی آسیاي جنوب غربی در صادرات است. نتایج معرف وجود پتانسیل
نی شدید کشورهاي باشند. در عین حال، به دلیل ناهمگآوري باال میدرون گروهی کاالهاي با فن

 هاي برآورد شده باال نیست. اقتصادي ـ تجاري، سطح پتانسیل مؤثرمزبور در پارامترهاي 
                                                                                                                   

  . است لندیتا و ک، سنگاپوری، مکزيا، هند، مالزین، کلمبیل، چین، برزیآرژانت در اینجا در حال توسعه هايکشور .1

2. The Impact of Technology and Structural Change on Export Performance in Nine 

Developing Countries 

3. Creativity, Innovation, and export performance 

Export, Product Differentiahan And Knowledge Spilloers 
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 عناصر تریناساسی و مهمترین از فضاي رقابتی دارد که ایجادیان مین بی) چن1386( یمیکر
 حذف و صادرات به توجه رقابتی، بستر ایجاد دیگر، عبارتی به شدن است. فرایند جهانی به ورود براي

 بستر سازي هاي آمادهشاخص مهمترین از پذیريرقابت افزایش قدرت آن دنبال به و موانع موجود
 برونگرایی سیاست به باید خارجی تجارت سیاستگذاران تحقیق این نتایج است. مطابق شدن جهانی

 باشند. داشته بیشتري توجه صادرات توسعه و
 در توسعه حال در و افتهی توسعه کشورهاي رفتار یه بررس) ب1389( نادر مهرگان و همکاران

 رهايیمتغ که دهدیم نشان ن مطالعهیبرتر پرداخته است. ا فناوري بر یصادرات مبتن مورد
 صادرات، از یناش ، تجاربیخارج میمستق گذاريهیسرما ورودي انیجر توسعه، و قیتحق هاينهیهز

  .دارد داریمعنتأثیربرتر  فناوري بر یمبتن عیصادرات صنا روي رب اقتصاد بازبودن و یخارج مؤثر ارز نرخ
ن پژوهش با یا کشور دارد. یمهندس -یگر به صادرات  خدمات فنید ی) نگاه1385( یفروشان

ر یسا يه هاین نظریکشور و همچن یو مهندس یات خبرگان صادرات خدمات فنیاستفاده از نظر
افته یم یتعم یمؤثر اما ناشناخته در مدل پورتر و ارائه مدل عوامل یو بررس ییاقتصاددانان به شناسا

کشور پرداخته  یو مهندس یصادرات خدمات فن یت رقابتیمز يدر جهت ارتقا یاز مدل الماس مل
 .است

 نیا باال پرداخته است. در يع با فناوریصنا یل و بررسی) به تحل1386محمد واعظ و همکاران (
 ،ییتابلو هايداده یسنج روش اقتصاد به و رانیا در یقاتیتحق هاينهیهز آمار از استفاده با قیتحق

 جیاساس نتا بر ده وش یبررس باال فناوري با عیصنا ارزش افزوده در توسعه و قیتحق هاينهینقش هز
 است. به داشته عیصنا نیا ش ارزش افزودهیافزا در یمهم ارینقش بس هانهیهز نوع نیا ق،یتحق

 دادن قرار محور کشور، هر در شرفتهیپ عیصنا توسعه و یبازارهاي جهان به ورود زمهال گر،ید یعبارت
  .است یقات علمیتحق

 اتینظر و مدلها سۀیمقا و لید به تحلیبا ،یمل ريیپذ رقابت و عوامل میمفاه بر یکل بامروري
 ارائه توان بایران میا ا. در ج. یم چارچوب بومیهو مفا یاسناد باالدست یبا بررس تینها در و پرداخته
 و اصالح را یقبل اتینظر باال، يتوسعه صادرات خدمات با فناور يبرا یبوم يرهایها و متغشاخص

با توجه به مطالب فوق و همچنین با توجه به اینکه امروزه محیط، بازار،  گر،ید ياز سو. داد ارتقاء
یکی از  بر وند، تأکید صرف فقطش صنعت و عوامل آنها با تغییرات و تحوالت بسیاري مواجه می

ها را با مشکل مواجه  کشور، ممکن است رویکردها جهت کسب مزیت رقابتی و طراحی استراتژي
عملکرد، رویکرد مبتنی بر منابع، رویکرد مبتنی بر  -یندافر -دارایی يهر کدام از رویکردها سازد.

متفاوت در  هایی تقریباً ه و با دیدگاهصورت رویکردهایی جداگانهبر دانش، ب یکرد مبتنیبازار و رو
گر یکردها همدین رویا یصورت ضمنهتوان گفت که بین میروند. بنابرا تدوین استراتژي به شمار می
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-ینظر مهداشته اند، ب يشتریب تأکیدک عامل خاص یل کرده اند. اما چون بر یرا در گذر زمان تکم
 الجمع هستند.رسد که مانعه

در  متعدد، يالگوها، مبرهن شده است که هر چند که تاکنون ارائه شده یاتحیبا توجه به توض
 جهان یکنند، اما در رقابت کنونیعمل م يرینسبت به رقابت پذ يصورت تک بعدهاکثر موارد ب

توسعه صادرات  يبرا یبوم یمل يریرقابت پذ يارائه الگو يبرا يد چندبعدیک دیاز  يریگلزوم بهره
است.  يکامالً ضرور بر آن مؤثرط و عوامل یباال با درك همه شرا يبا فناورک حوزه یآنهم در 

اقتصاد دانش  يه هایدهد، دستیابی به سطح رشد اقتصادي توجه به پا یق نشان میمطالعات تحق
ثبات کالن ن و مقررات، یم قوانیو تنظ يها، نهادسازالزام با مالحظه بالقوه يهاتیان و ظرفیبن

آوري باال توسعه صادرات خدمات با فن یبوم ین مفهوم و الگوي ملییتب ،ن رویا از است. ياقتصاد
 یمل يریل کننده رقابت پذیبهبود دهنده و تسه جاد کننده،یمستلزم توجه به عوامل سه گانه ا

 .)Yarmohamian, 2009(خواهد بود باال  يخدمات با فناور

 
 قیتحق یمدل مفهوم

ارائه شد، مشخص شده است که هر چند کشورها در اکثر موارد  که تاکنون یحاتیبا توجه به توض
کنند، اما یعمل م یا خدماتی یمختلف صنعت يبخشها يرینسبت به رقابت پذ يصورت تک بعدهب

 است.  يکامالً ضرور يد چندبعدیک دیاز  يریگلزوم بهره یدر رقابت کنون
) و 2002)، آمباشتا و مومایا (2002( ) و پاول، کاندسن، درجر2001لد (یقات هکس و وایتحق     

الزامات و فرضیات ن رو یاز ا .)Micheal, 2010( کندیم تأییدن امر را یزای) ن2000آکیموا (
 ق عبارتند از:یپیشنهادي تحق يبنیادین الگو


 -یندافر -توجه به رویکرد داراییو  یتوجه به رویکرد سیستمی و جامع در گستره مل 
ات و یتوجه به نظر توجه به رویکرد مبتنی بر بازار، رد مبتنی بر قابلیت،توجه به رویک عملکرد،

ات موفق توسعه صادرات حوزه یات و تجربیتوجه به نظر ات موفق توسعه صادرات خدمات،یتجرب
 یه انسانیالخصوص سرمایژه به سرمایه علیتوجه و تمرکز بر استخراج رویکرد ترکیبی، ان،یدانش بن

 ؛باال در الگو يت با فناورت خدمایل ماهیبه دل

 ؛نهادهادر کنار توجه به بخش  هاتوجه پررنگ به نقش بنگاه 

 ؛دولت و نه صرفاً یتیث حاکمیبر نقش نهادها از ح تأکید 

  .و نظرات خبرگان یذکر شده در اسناد باالدست یلحاظ نمودن همه عوامل اساس 
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ک ی، در باال يدمات با فناورتوسعه صادرات خ یبوم يتحت عنوان الگوق، یتحق یمدل مفهوم
 ،دست آمده استه، بیل عاملیج تحلیک رابطه متعامل از نتایده عوامل که در قالب یهم تنهنمودار ب

 باشد: یر میدر قالب شکل ز

 
 قیتحق یمدل مفهوم. 1شکل 

 
، هیق، سه دسته الزامات پایتحق یگردد، در مدل بوم یمشاهده م یطور که در مدل مفهومهمان

 .هستند گذارتأثیرباال  يدر توسعه صادرات خدمات با فناور يو الزامات نوآور يریامات رقابت پذالز
افت روابط یدنده ها و درمحقق و با استفاده از قانون چرخ يبا نوآور یمدل مفهوم يرهایروابط متغ

اگر است.  یاتیح اریبس در مکانیک، سرعت و تناسب چرخش ر است.یقابل تفس یتجرب ياز مدلها
 نخواهند داشت و دو حالت عمالً رخ می دهد.  دنده ها درگیري کاملیافتد، چرخیچنین اتفاقی ن

دنده ها دورتر از فاصله بهینه از هم عنی چرخیسطح درگیري کمتر از حد بهینه آن است:  •
قرار دارند که در این حالت سطح تماس درگیري کمتر از سطح بهینه درگیري خواهد بود و قدرت 

 بل انتقال کاهش می یابد.قا
دنده ها نزدیکتر از فاصله بهینه از عنی چرخیسطح درگیري بیشتر از حد بهینه آن است:  •

هم قرار دارند که در این حالت سطح تماس درگیري بیشتر از سطح بهینه درگیري خواهد بود و در 
رخ می دهد. لذا بود و خوردگی دندانه ها  این حالت سایش بیش از حد قابل قبول آن خواهد
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سایش بیشتر و  ،کند. هر اندازه این فاصله کمتر شودخستگی دندانه هاي درگیر زودتر بروز می
توان می) The Former, The Sooner(ن از دیدگاه یبنابر ا شکست دندانه زودتر رخ می دهد.

چپ به عنوان  -دنده پاییندنده محرك و چرخراست به عنوان چرخ -دنده باالنتیجه گرفت که چرخ
ن صورت یرها به این متغیمند اروابط نظام ،ن اساسیدنده خروجی این جعبه دنده است. بر اچرخ

 يو الزامات ماندگار يریو رقابت پذ کارآییالزامات )، Border in Issues(ه یاست که الزامات پا
)Border out Issues خواهد را در بر اتفاقات ذکر شده در شکلو  ن قواعد بودهیا تأثیر) تحت

 انسانی،را (فنی، نیروي  باال يتوسعه صادرات خدمات با فناور يهاداشت. یعنی اگر ما ظرفیت
 راست)، با کمک نهادها، کاهش هزینه و تسهیل تجارت  -دنده باال ) توسعه دهیم (چرخیرساختیز
به موضوعات  و با توجه و رسیدگیدنده متقابل) وچرخ(د يریرقابت پذ يط ارتقایر شرایسا و

چپ)، می توان انتظار داشت که به بازارها  -دنده پاییناجتماعی و محیطی منطقه اي (چرخ
ن سه یا .ردار گردیمو از حمایت در بازار خارجی برخو دسترسی پیدا کرده، سطح ملی ارتقاء یافته

 عبارتند از: ،ن منطق ارائه شده استیدسته عوامل که با ا
ساختارهاي نرم که منجر به فراهم آوردن زیر استدسته از عواملی شامل آن ه:یالزامات پا

در  وشود. میبا فناوري باال  و منجر به امکان ارائه خدمات ،شده یتیو ظرف يسخت افزار افزاري،
 .باشدمی برگیرنده سه عامل سرمایه انسانی، آمادگی تکنولوژیک و زیر ساخت ها

تولید کاالها  از یسهم سبب ارائه یمل يریت رقابت پذالزاما :کارآییو  يریالزامات رقابت پذ
ع و یصنا ها،بنگاه یعامل اصل 6رنده یدربرگ و بودهالمللی  و خدمات از سوي یک کشور به بازارهاي بین

 .)2010(هیت،است به بازار یدسترسط بازار و یشرا، یعوامل خارج نهادها، بان،یپشت يندهایفرا
 یجهان يایجاد قابلیت حضور مستمر در بازارها ی است که منجر بهشامل عوامل: يالزامات ماندگار
ق یدر ارائه خدمات از طر هاي جدید جهانیباال و نوآوري يهامندي از فناوريو استفاده و بهره

فراهم آوردن  و -آنو نه خلق  -انتقال فناوري ک،یژتکنولو یآمادگ معطوف به زیط تقاضا و نیشرا
ان و خلق مزیت یبن هاي دانش، سازنده و کارآمد در بنگاهمؤثرهاي ایده زمینه هاي نوآوري و خلق

 یرنده سه عامل اصلیدربرگ که (WEF, 2009)شود باال می يدر ارائه خدمات با فناور نسبی پویا
 .باشدمی بازار در يدر خدمات و توانمندساز يورآنو ،يماندگار
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 مواد و روشها 
 یت شناختیجمع يآمار يداده هاالف) 
نظران و کارشناسان آشنا به فناوري و صاحب یات علمیه ينفر از اعضا 555آماري شامل  جامعه

بر حسب محاسبه  يریگنمونه يدر کل کشور بود که برا ن حوزهیا یو فعاالن صادرات هاي باال
 255 یت شناختیجمع یفیتوص يمارآ ير داده هایجدول زنفر انتخاب شدند.  255فرمول کوکران 
 دهد: یق را براساس آنچه که در پرسشنامه بوده است را نشان میتحق ينفره نمونه آمار

 
 ينمونه آمار ياعضا یت شناختیجمع یفیتوص يآمار يداده ها. 3جدول 

 تیجنس
 جمع    مرد زن تیکم

 255    221 34 یفراوان
 %100    87 13 درصد

 (سال) سن
 يباال 50-60 40-50 30-40 30ر یز تیکم

 جمع 60

 255 1 111 105 34 4 یفراوان
 %100 0,4 43,5 41,2 13,3 1,6 درصد

 (سال) سابقه
 يباال 15-20 10-15 5-10 سال 5ر یز تیکم

 جمع 20

 255 22 114 88 26 5 یفراوان
 %100 8,6 44,7 34,5 10,2 2 درصد

 التیتحص
 یکارشناس یکارشناس تیکم

 جمع   يدکتر ارشد

 255   115 105 35 یفراوان
 %100   45,1 41,9 13,7 درصد

 شغل
محقق و  یات علمیه تیکم

 پژوهشگر
ران یمد

 ییاجرا
بخش  يفعال اقتصاد

 جمع  ی/تعاونیخصوص

 255  34 45 146 30 یفراوان
 %100  13,3 17,7 57,3 11,7 درصد

رشته 
 یلیتحص

اقتصاد و  تیکم
 وابسته لومع

ت و یریمد
 یمهندس

 عیصنا

برق  ،مخابرات
 ،کیو الکترون

 ITمخابرات و 

علوم  ت دانش،یریمد
 جمع  یه و علوم اسالمیپا

 255  37 102 69 47 یفراوان
 %100  14,5 40 27,1 18,4 درصد

 یافته هاي تحقیق مأخذ:
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 يبرا وانس یوار -انس یس کوواریل ماتریو از نوع تحل یل همبستگیش تحلرو ازق ین تحقیادر 
 ییسنجش روایی پرسشنامه از روش روا يبرا ونامه از از پرسشیاطالعات مورد ن يگردآور

ن ییتع ي) و براAVE( انس استخراج شدهین واریانگیاز شاخص م گیريبهره) با DV(یصیتشخ
جهت  54/8نسخه  Lisrel ي) استفاده شد. از بسته نرم افزارCR( یبیترک ییایاز روش پا ییایپا

ها داده يکارگرفته شده گردآورهب يابزارها) بهره گرفته شد. SEM( 1يمعادالت ساختار یابیمدل
و پرسشنامه خودساخته محقق بوده  2یکانون يهال گروهی، تشکياهق روش کتابخانین تحقیدر ا

ن ییبه روش تع یصیتشخ ییو سپس روا يصور یین روایی پرسشنامه از روش رواییتع يبرااست. 
ز ین ییاید. جهت تعیین پامل آمبه ح) استفاده AVE( انس استخراج شدهین واریانگیشاخص م

  يکرونباخ برا يب آلفایو ضرپرسشنامه از محققان خارج از نمونه مورد مطالعه تکمیل  30تعداد 
ق از ینشان داد که ابزار تحق ر آن،ی)، و با توجه به مقاد4(جدول مذکور محاسبه شد يهابخش

  .اطالعات برخوردار است يآورجمع يبرا یت قابل قبولیقابل
ک سازه ارزش یت سؤاالتمام  ينکه برایکرونباخ از جمله ا يا توجه به اشکاالت روش آلفاب

ب آن در یمرکب استفاده شد که ضرا ییایق از روش پاین تحقیشود، لذا در ا یرا قائل م یکسانی
بل قا ییایباشند، پا 6/0مرکب آنها باالتر از مقدار  ییایکه مقدار پا یی) آمده است. سازه ها4( جدول

 ین معنییجهت تع .شتر استیآن ب ییایتر باشد، پاکیک نزدین مقدار به یرا دارند و هر چه ا یقبول
ک سو و یاز  يریهر صفت مکنون در مدل اندازه گ يریاندازه گ ين شده براییتع ينشانگر ها يدار

 يدیتأی یل عاملیالزامات پایه از تحل يریک از ابعاد در شکل گین سهم، هر ییگر تعید ياز سو
 (همان). مرتبه دوم استفاده شد

 
 قیمورد مطالعه تحق يسازه ها ییایو پا ییل روایج تحلینتا .4 جدول

 مکنون مورد مطالعه يصفت ها
انس ین واریانگیب میضر

 )AVEاستخراج شده(

 مرکب ییایب پایضر
)CR( 

>0.6 cp 

 ییایب پایضر
 کرونباخ يآلفا

 755/0 793/0 685/0 الزامات پایه
 754/0 816/0 704/0 امات رقابت پذیريالز

 792/0 832/0 714/0 الزامات ماندگاري
  یافته هاي تحقیق مأخذ:

                                                                                                                   
1. Structural Equation Modeling  

2. Focus Groups 
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 هاداده تحلیل )ب
باال، مهمترین متغیرها شناسایی  يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثرپس از استخراج مفاهیم 

ت. ابتدا پرسشنامه و سپس میزان ارتباط این متغیرها با هریک از مفاهیم، مورد نظر سنجی قرار گرف
 تأییدده و ارتباط بین مفاهیم و متغیرها از نظر روایی مورد ینفر از خبرگان رس 15ه شده به نظر یته

زان یمربوط به هر مفهوم استخراج و م يرهایایشان قرار گرفت. در مرحله بعد در این پرسشنامه متغ
 253و  مؤلفه 34 عامل، 13 مجموع درم مربوطه به نظر خبرگان رسانده شد. یبا مفاه ارتباط آنها

خبرگان گذاشته شد، موارد  یبه نظرسنج یپرسشنامه متوال 3 یشاخص موجود در پرسشنامه که ط
که بر توسعه صادرات خدمات  ییهاو شاخص متغیر ها ،خبرگان رسید و به این ترتیب تأییدزیر به 
 شدند. ییشناسا ،دارند تأثیرران یا یاسالم يباال در جمهور يبا فناور

 
 هارها و شاخصیمتغ يگرخالصه مراحل غربال .5جدول 

تعداد  نوع و تعداد داده فیرد
 ابعاد

تعداد 
 عوامل

تعداد  رهایتعداد متغ
 هاشاخص

 قیتحق یو مطالعات اکتشاف يات نظریادب 1 210 10 9 2 منبع
 28 12 2 1 (مصاحبه ها) خبرگان يشنهادیپ 2
 15 12 1 - ینونکا يهاگروه يشنهادیپ 3
 253 34 13 3 )یکانون يها(خبرگان/گروه یمورد بررس 4
 86 28 10 3 یینها يهاها و شاخصمؤلفه 5

 یافته هاي تحقیق مأخذ:

 
بر توسعه  مؤثر يرهایعوامل و متغ یینها تأییداستخراج و  يخبرگان برا يج پرسشنامه هاینتا

 ریشاخص شد. شکل ز 86 ر ویمتغ 28 عامل،10باال منجر به استخراج  يصادرات خدمات با فناور
 دهد: یق را نشان میتحق یینها يهارها و شاخصیمتغ يخالصه روند غربالگر
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 باال يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثرمراحل مختلف غربال نمودن عوامل  .2شکل 

 
ت سه الزاما يریگابعاد مورد مطالعه در مدل اندازه ،شود یمشاهده م )1( طور که در مدلهمان

مربوط به خود را با توجه به ساختار مورد  يگر نشانگرهایکدیدر کنار  یگانه در قالب مدل مفهوم
به  يتأیید یل عاملیرا که مدل حاضر با استفاده از روش تحلیاند زنموده تأیید ینظر محقق به درست

 شود. یمشاهده نم یاجرا شده است و تداخل قابل توجه یدرست
 1/0ه باالتر از یمدل اول يبرا 1تقریب خطاي واریانس برآورد دوم مقدار ریشهنکه یبا توجه به ا

 ،اتیق و آزمون فرضیتحق يمدل ساختار ین سازه ها در طراحیگزارش شده بود، جهت استفاده از ا
در این مرحله به منظور بررسی اثرات الزامات سه انجام شد. در واقع  يریگدر مدل اندازه یاصالحات

وسعه صادرات خدمات با فناوري باال از مدل مسیر سلسله مراتبی در سطح سوم استفاده گانه در ت
و لذا  08/0کمتر از  RMSEAدهد مدل اولیه داراي مقدار که نتایج نشان میطور شد. همان

                                                                                                                   
1. RMSEA 
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ر نسبت به یاسکو يمقدار تفاوت آماره کا يدارید با استفاده از معنیمحقق بانیازمند اصالح است. 
 د. یشبرد مراحل اقدام نمایل و پاصالح مد

 

 
 

 زرل توسعه خدمات با فناوري باال قبل از اصالحیل یمدل عموم .1مدل 
 

مدل از  کارآییها بر واریانس هاي موجود در بین نشانگربه منظور بررسی اثر بخشی تحلیل کو
ا بر اساس هرایانس مشاهده شده در بین نشانگراستفاده شد. با توجه به ساختار کوو 2Dآزمون 

جهت آزاد کردن  ییهاری(خی دو) که از اضافه نمودن مس جدول فوق و کاهش مقدار کاي اسکویر
انس مدل در نه مرحله استفاده شد، می توان معنی داري آن را مالحظه یکووار يخطا يهاپارامتر

یج آن نتا ،نتایج نشان می دهد بدون اعمال کوواریانس بین داده ها در مدل ،نمود. به عبارت دیگر
براي نزدیک شدن  ،ها روابط را مشاهده نمود. به عبارت دیگرقابل اتکاء نیست و باید بین این متغیر

وري شده و مدل ترسیمی روابط کوواریانس، ضروري آمدل از جهت کاهش فاصله بین داده هاي گرد
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ستگی بین هاي عاملی که همبلی در مدل وارد شده تا نتایج باراست انعکاس این ساختار عام
با داده هاي تحقیق تطابق  داراي اعتبار الزم بوده و کامالً ،ها با سازه هاي پنهان خود هستندنشانگر

 ماري داشته باشد.آالزم را به لحاظ 
 

 قیتحق ياصالح مدل ساختار ین اثر بخشیر در تخمیاسکو ير کایتفاوت مقاد .6جدول
مقدار  �Δ df� �� افتهیبرازش  يمدل ها

RMSEA 

 يکاهش کا يدار یمعن
 ریاسکو

 مدل اول
 ---- 154/0 51 ---- 12/357 (قبل از اصالح)

 ک درصدی 104/0 48 75/2 يباال 49/286 مدل دوم
 ک درصدی 097/0 47 75/2 يباال 02/263 مدل سوم

 ک درصدی 095/0 46 75/2 يباال 98/241 مدل چهارم
 ک درصدی 094/0 45 75/2 يباال 32/229 مدل پنجم

 ک درصدی 092/0 44 75/2 يباال 36/197 ششم مدل
 ک درصدی 091/0 43 75/2 يباال 09/179 مدل هفتم
 ک درصدی 090/0 42 75/2 يباال 19/158 مدل هشتم
 ک درصدی 089/0 41 75/2 يباال 65/131 مدل نهم
 ک درصدی 088/0 40 75/2 يباال 45/118 مدل دهم

 یمعن یب 088/0 39 75/2ر یز 03/116 مدل یازدهم
 قیج تحقی: نتاأخذم
 

باعث بهبود مدل و  يریاندازه گ يخطا يانس هایطبق جدول فوق تا نه مرحله آزاد کردن کووار
را نسبت را مدل  يدو با مرحله قبل شده است. از آنجا که در مدل یازدهم بهبودیدار خیتفاوت معن

 ی(خ ریاسکو يقدار اختالف کال کوچکتر بودن میر به دلیاسکو يم و کاهش کایستیشاهد ن یقبل
افته مورد یو برازش  ییاست، لذا مدل دهم به عنوان مدل نها یمعن ی، ب75/2ن دو مدل از یدو) ب

 ییبرآورد شده در مدل اصالح شده نها يتوان پارامتر ها ینجا میدر ا ،رونیشود. از ا یقبول واقع م
ب در ین ضرایرا که ایق استفاده نمود. زیقات تحیآزمون فرض يرا قابل اتکاء دانست و از آنها برا

 ینیش بیها پریتمام مس ،اًینمانده و ثان یباق یانسیکووار يچ خطایه ،محاسبه شده اند که اوالً  یمدل
 خطاي واریانس برآورد دوم ر ریشهین حالت خود را دارد. مقادیمدل اشباع تر شده اند که اصطالحاً

ات اصالح به اتمام یده است و لذا عملیرس یمناسب ز در مدل دهم به مقداری، نRMSEAتقریب
صد در صد قابل اتکا  يبرآورد شده در مدل دهم را به لحاظ آمار يهاتوان پارامتریده و میرس
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و  یق در رابطه با اثرات علّیتحق يات استفاده نمود. لذا مدل نظریجهت آزمون فرض ،آن دانست و از
 ل قرار گرفت.یمورد تحل یارتباط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر) توسعه صادرات خدمات با فناوري باالیل مسی(مدل تحل زرلیل یمدل عموم .2مدل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر برآورد شده توسعه صادرات خدمات یب مسیضرا يدار یمعن یبررس يبراt مقدار .3مدل
 با فناوري باال
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 يدار یو معن يت مشتریرضام سازه ها بر یر اثرات مستقیب مسیضرا .7جدول
 برآورد شده يهاترپارام

 جهینت t-value 2R ریب مسیضر ر مورد مطالعه در مدلیمس

 02/10 66/0 توسعه صادرات خدمات با فناوري باال ← الزامات پایه
74/0 

supported 
 supported 55/9 60/0 توسعه صادرات خدمات با فناوري باال ←الزامات رقابت پذیري

 supported 59/11 75/0 ات با فناوري باالتوسعه صادرات خدم ←الزامات ماندگاري

 درصد 99نان یا اطمیک درصد خطاء یدر سطح  يدار یمعن** 
 

باال در  يدر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثرهر سه دسته عوامل  يب براین ترتیبه هم
 لیج تحلینتا ،ن اساسیبر ا ک صورت گرفت.یبه تفک يو معادالت ساختار یل عاملیتحل ،رانیا

ه مدنظر قرارداده یالزامات پا يریاندازه گ يکه محقق برا يرینشان داد که هفت متغ یاکتشاف یعامل
ل یک را تشکیژه باالتر از یمذکور مقدار و يرهایل داده و متغین ساختار را تشکیا یبه درست بود،

ل عامل یب تحله در قالیالزامات پا يریگق به منظور اندازهیتحق يشنهادیلذا ساختار پ داده اند.
ها ساختار شود که تمام نشانگر یمشخص م ،هیلاساس مدل اوبر مورد مطالعه قرارگرفت. يتأیید
  ل داده اند.یرا تشک یمناسب یعامل

  

 (پس از اصالحات) ق اشباع شدهیالزامات پایه تحق يریمدل اندازه گ .4مدل 
ر آشکار یمتغ 2پنهان و  ریمتغ 13از  يریو رقابت پذ کارآییالزامات  يریاندازه گ يبران یهمچن

ا یب وجود دارند یر پنهان در داده ها به همان ترتیمتغ 13ا ینکه آیبه منظور مطالعه ا استفاده شد.



 بابک افقهی دکتر و د نهاوندیانثر در توسعه صادرات خدمات با فناوري باال در..../ دکتر محمؤعوامل م 
 

46

ر پنهان در یمتغ 14انگر وجود یج بیکه نتا انجام شد یاکتشاف یل عاملیند تحلیک فرایابتدا  ر؟یخ
عامل  ،ن رویاز ا باشد. یم 1 يباال آنها تماماًژه یر ویشده بود که مقاد يگردآور ين داده هایب

 به بازار یدسترستحت عنوان  ده نشده بود،یمحقق د يشنهادیپ یچهاردهم که در مدل مفهوم
 پنهان قرارگرفتند. رین متغیخود جدا و در ا يهااز عامل  56و  51 ،49 يشد و نشانگرها ينامگذار
 

 
 

 پذیري پس از اصالح و رقابت کارآیی يریمدل اندازه گ .5مدل 
 

 یر اساسیمتغ 6شامل  يالزامات ماندگار ،قیه تحقیاول يشنهادیپ یمفهوم يبراساس الگو تاًینها
صورت هر بیمتغ 7ن داده ها یمشخص شد در ب ،یاکتشاف یل عاملیج تحلیبا استفاده از نتابود. 

 يل تحت عنوان توانمند سازن عامیا، يتأیید یل عاملیتحل يلذا در اجرا برقرار است. یساختار عامل
ک محاسبه شد یشتر از ین هفت عامل بیژه ایشاخص مقدار و ،ن اساسی. بر اشد ينامگذار در بازار،
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 ، 70و  75، 78 يده نشده بود با نشانگرهایه دیعامل هفتم که در مدل اول ،1ار کتلیکه بر اساس مع
 ل داد.یت در بازار تشکیرا تحت عنوان حما يگریک عامل دی

 

 
 

 اصالح شده الزامات ماندگاري يریمدل اندازه گ. 6مدل
 

 مجذور ، میانگینير بر درجه آزادیاسکو يکا يمدل از شاخص ها یابیارز ين پژوهش برایدر ا
 شدهنرم ، شاخص)AGFI( برازندگی تعدیل ، شاخص)GFI( برازندگی ، شاخص)RMR( ماندهاپس

 ، شاخص)IFI( فزاینده برازندگی ، شاخص)NNFI( برازندگی نشدهنرم ، شاخص)NFI( برازندگی
) RMSEA( تقریب خطاي واریانس برآورد دوم ار مهم ریشهیو شاخص بس )CFI( تطبیقیبرازندگی

آورده شده  یل عاملیهر دو مدل تحل يبرازش برا يج شاخص های)، نتا4( در جدول واستفاده شده 
ن شاخص به حجم نمونه حساس یا که اکن از آنجیدار است ل یهر دو مدل معن ي، برا2xشاخص و 

 يق حاضر به معنایآن در تحق يدار یدار است، لذا معن یهمواره معن 200باالتر از  يو در نمونه ها
 ين شاخص از مقدار کایا يتواند باشد. به جایانس قابل توجه در مدل نمیانس و واریکووار یباق

                                                                                                                   
1. Ktell 
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با درجه  73/362ي، مقدار تأییدلیل عاملی مدل تح ياستفاده شده که برا ير بر درجه آزادیاسکو
کمتر و لذا برازش مدل مناسب است.  3 یعنیآن  یاست که از حد بحران 64/2برابر با 137  يآزاد
  ، RMRها که شامل انس در بافت دادهیانس و واریمانده کوواریباق یبررس ير شاخص هایسا

SRMR  وGFI در مورد  وهر دو مدل فراهم  يرادهد که حد مطلوب آنها ب ینشان م ،باشد یم
دهد  یج نشان میز نتای، نCFIو  NFI ،NNFI ،IFIن شامل یگزیجا يمدل ها یبررس يشاخص ها

 بوده و  یمقدار قابل توجه و شده محاسبه 9/0هر دو مدل باالتر از  ين شاخص ها برایر ایکه مقاد
 دل کنترل شده است.در م يریاندازه گ يدهد که خطا ینشان م RMSEAشاخص  ،تیدر نها

 
 مرتبه دوم یل عاملیبرازش مدل تحل يشاخص ها .8جدول 

 نانهیق و توسعه کارآفریمدل تحق حد مطلوب شاخص
 11/0 ک صفرینزد )  RMR( ماندهامیانگین مجذور پس

 068/0 08/0ر یز )SRMR(استاندارد شده  يماندهاپسمجذورمیانگین
 GFI(  9/0 89/0( شاخص برازندگی

 NFI( 9/0 92/0شده برازندگی (خص نرمشا
 9/0 92/0 (NNFI)نشده برازندگی شاخص نرم

 IFI( 9/0 93/0شاخص برازندگی فزاینده (
 9/0 93/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 RMSEA( 08/0 081/0( ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب
 

ز در یباال ن يت خدمات با فناوربر توسعه صادرا مؤثر يهاها در سطح شاخصل دادهیتحل
 ان شده است.یب 3جدول 
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 باال يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثر يهاشاخص. 9جدول 
 هاشاخص رهایمتغ عامل فیرد

1  

رما
س

ی
سان

ه ان
 ی

 تیفیت وکیکم

 باال يمرتبط با خدمات با فناور يدر بخشها یدار در منابع انسانیپا يگذارهیسرما

خدمات  يده و با تجربه در بخش هایآموزش د یانسان يرویبه مجموعه ن یدسترس سهولت  2
 انیبن دانش

 باال يبزرگ خدمات با فناور يهاطرح ينخبگان در اجرا يریکارگهامکان ب  3
ه یسرما يوربهره  4

 یانسان
 مانکاریساعات کار و روابط کارفرما و پ ن دستمزد،ییوجود انعطاف در تع

 کار يروین ين دستمزد و بهره وریتباط بوجود ار  5
6  

گاه
بن

 ها

و ساختار ياستراتژ
 هاباال در شرکت يبر توسعه فناور یک مبتنیت و برنامه استراتژیریوجود مد

 هاوجود ساختار و  فرهنگ صادرات محور در شرکت  7
 یصادرات يهات دانش در بنگاهیریمد  8
 شرفتهیپ یابیبازار يهاها از ابزارها و مهارت بنگاه يبرخوردار شرفتهیپ یابیبازار  9
10  

 هاينه ورودیهز
 ياو منطقه ییایجغراف يهاتیاستفاده از مز

، ينه انرژیر هزیباال نظ يارائه خدمات با فناور ياز برایمورد ن ين ارزان نهاده هایمامکان تأ  11
 ... دستمزد و

 هاتوسط بنگاه یداخل يت هایامکان استفاده از ظرفتیظرف يریکارگهب  12
 هدف يت بهبود عملکرد در بازارهایبودن ظرف دارا  13
14  

یز
خت

رسا
و ز

ها 
ی

اها
ربن

 

 ارتباطات يربنایز
 یارتباط يهارساختیت زیکم

 ... و یت و سرعت در تبادالت اطالعاتیازجمله امن یارتباط يهارساختیت زیفیک  15
16  

و  يفناور يربنایز
 ق و توسعهیتحق

 دانش در کشور يو حرکت به سمت مرزها یعلم ت توسعهیوضع
 ق و توسعهیتحق يت هایر کشورها در فعالیبا سا یکپارچگی يوجود استاندارد برا  17
 یو فن یعلم ین المللیو ب یمل یاطالعات يبه بانکها یدسترس  18
 باال يقات با فناوریتحق ير برایسک پذیر يها يه گذاریت از سرمایوجود حما  19
20  

 يهاخترسایز
یو اجتماع یفرهنگ

 یباال با  اهداف توسعه مل يوجود تطابق هدف توسعه صادرات خدمات با فناور
 باال يبا فناور يدر بازارها ین المللیرقابت ب يبرا یوجود عزم مل  21

خدمات با  يرشاخه هایدر ز يو وجدان کار یاسالم يتوجه به اخالق کسب و کار و ارزشها  22
 باال يفناور

23  

یناص
 فرا

ع و
ی

دها
ن

 ي
شت

 و پ
بط

مرت
ی

 بان

ع و خدمات یصنا
و  یعلم یبانیپشت

 یفن

 ین المللیقدرت رقابت ب يدارا يباال يع و خدمات  وابسته به خدمات با فناوریوجود صنا
 مقرون به صرفه یمحل یتیریو مد يتجار يهاوجود مشاوره  24
 يغز افزاردات میان و تولیبنمحصوالت دانش يگذاروجود نظام ارزش  25
 یاسالم يمحتوا يه برایعلم ينهادها و حوزه هاات، مؤسساز کمک  يبرخوردار  26
 باال يد و صادرات خدمات با فناوریل تولیه و تحلیو تجز يوجود نظام جامع ثبت و جمع آور  27
28  

ع و خدمات یصنا
 یبان صادراتیپشت

 یان صادراتبیپشت یات و نظام مالیمال بانک، مه،یوجود ساختار متناسب  ب

 يه گذاریتوسعه صادرات و سرما يبرا  ین المللیب يهاوجود شرکت  29

 ي(ارائه خدمات اطالعات مربوط به بازارها يو انتشار اطالعات تجار يارائه خدمات مشاوره ا  30
 ...) ارائه دهندگان خدمات و هدف،
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31  

دها
نها

 

 یتیحاکم ينهادها

ت یباال و تقو يبا فناور ژه خدماتیدرات بودولت از توسعه صا يهات ها و مشوقیحما
 هارساختیز

 به داخل یخارج يهاجذب شرکت يبرا يت فکریت از مالکیحما یحقوق يوجود فضا  32

نه یق و زمیتشو يمدون و روشن دولت برا يهااستی(وجود س ينوآور یوجود نظام مل  33
 در کشور) ينوآور يساز

 کسب و کار يبهبود فضا ينامه هاو بر 1یرقابت مل يهااستیوجود س  34

باال در  يدر حوزه خدمات با فناور يریم گیو تصم یت واحد هماهنگیریو مد یوجود متول  35
 کشور

 2اسیمق يها از صرفه هابنگاه يریبهره گ يبرا ينه سازیزم  36
37  

ق و یتحق ينهادها
 پژوهش

 ق و توسعه در کشوریمتناسب تحق اعتبارات

 شرویپ يسه با کشورهایق و توسعه در مقایت مراکز تحقیکم  38
یتین و مقررات خاص حمایآنها از قوان يو مراکز رشد و برخوردار يفناور يهاوجود پارك  39
 باال يارائه دهنده خدمات با فناور يهاهاي فناوري اختصاصی براي بنگاهوجود پارك  40
41  

بخش  ينهادها
 یو تعاون یخصوص

 باال يفعال در حوزه صادرات خدمات با فناور یصادرات يهاه یها و اتحادوجود تشکل

در حوزه خدمات با  یو تعاون یکپارچه در بخش خصوصیهماهنگ و  یوجود نظام تشکل  42
 باال يفناور

-اتاق ،یبازرگان يهااز جمله اتاق یو تعاون یت بخش خصوصیریت و توان مجموعه مدیقابل  43

 باال يوربا فنا يت هایت از فعالی... در حما تعاون و يها
44  

رج
 خا

مل
عوا

 ی

ط بازار یاندازه و مح
 هدف

 باال در کشور يخدمات با فناور یت صادراتیوجود ظرف

 یاسالم يمنطقه/کشورها يت بازار کشورهایامکان استفاده از ظرف  45
 م هایدور زدن تحر يبرا یداخل یصادرات يهابنگاه يتوانمند یالمللنیب يفضا  46
3یرمنتظره در اقتصاد جهانیحوادث غ برخورد با يبرا یداخل یصادرات يبنگاه ها يتوانمند  47

 باال يخدمات با فناور در یخارج يگذارهیق سرمایتشو جذب وم یه مستقیسرما  48

                                                                                                                   
هاي همراه، با ثیر مهم بر انتشار فناوري دارند. براي مثال، گسترش اینترنت و تلفنأهاي رقابت ملی، تسیاست. 1

داخلی نیرومند،  رقابت گرید ياز سو رابطه مستقیم دارد. ،رقابت بودند هاي تنظیم مقررات ملی که مشوقرژیم
هاي جهانی داشته به بازار نوآوري داشته باشند و نیز نگاهی کند تاداخلی فشار وارد می هايسرانجام به شرکت

باشند. بدین ترتیب هرچه میزان رقابت داخلی در یک کشور بیشتر باشد، رقابتمندي آن در صادرات فناوري باال 
 بیشتر خواهد بود.

اقتصاد  اس است.یواسطه داشتن اقتصاد مقهبا یبزرگ صادرکننده خدمات در دن يهااز شرکت ياریبس يبرتر. 2
 شود. ینه ها میل هزید باعث تقلیتول يبرا يورود يدر مقدار داده ها یاد نسبیاست که ازد ییاس در جایمق
ثر بر مزیت رقابتی است که تجربه تاریخی نشان ؤهاي محوادث غیرمنتظره در اقتصاد جهانی یکی از جنبه. 3

ثیر نبوده است و تأثیر فوري روي محیط کسب و أکشورها بی ت يیجاد مزیت رقابتی برادهد که این حوادث در امی
-هاي شدید در عوامل تولیدي مثل قیمت نفت، نوسانهاي جدید، نوسانکار دارند مثل: اختراعات جدید، فناوري

 .... هاي مالی و نرخ بهره، موج سریع تقاضا، جنگ، حوادث طبیعی وهاي مهم در بازار
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 یخارج

49  

تجارت  يوندهایپ
 خدمات

 باال يشرو صادرکننده خدمات با فناوریپ يتعامل با کشورها
 )WTO( تجارت یجهان ت کشورمان در سازمانیعضو  50
 باال يبزرگ ارائه دهنده خدمات با فناور ین المللیب يهابا شرکت يراهبرد ياتحادها  51

خدمات با  ییکاال يهاو تجارت آزاد در بخش یحیتجارت ترج يانعقاد موافقت نامه ها  52
 باال يفناور

و  یپژوهش ور با مراکزکش يباال يورحوزه خدمات با فنا يهاو مستمر بنگاه مؤثرارتباط   53
 یجهان یقاتیتحق

54  

یشرا
ازار

ط ب
 

 يط تقاضایشرا
 یداخل

 یداخل يشرفت تقاضایو سطح پ 1یدگیچیپ
 باال يدر خدمات با فناور 2یاندازه بازار داخل  55
56  

ل رقابت و یپتانس
 بازار

 هدف يبه بازارها یسهولت در دسترس
 یخارج يتجار يرقابت با رقبا ي براباال يورحوزه خدمات با فنا يهابنگاه يتوانمند  57
 باال يهدف خدمات با فناور يروند رشد بازارها  58
59  

ادگ
آم

 ی
لوژ

کنو
ت

ی
 ک

استفاده از خدمات 
 باال يبا فناور

 باال در داخل ياستفاده و کاربرد خدمات با فناور

ش و تولید شده حاصل از پژوه محصوالت یا خدمات مبادله يدر کشور برا 3وجود فن بازار  60
 فناوري

 د در کشوریجد يها يفناور يساز یت انتقال و جذب و بومیقابل  61
 ک)ی(تسلط تکنولوژ باال در کشور يها يد خدمات با فناوریتول يتوانمند  62
-تیبا اولو یهماهنگ  63

 یمل يها

 1404ران در افق یا يها يفناور ينده نگاریباال در آ يگاه توسعه خدمات با فناوریجا

مبنی بر اینکه کشور در حال انجام اقدامات هدایت  ی(وجود شواهد کاف یمل يریجهت گ  64
 .باال است) يشده به منظور دستیابی به رقابتمندي خدمات با فناور

65  
گار

اند
م

 ي

شرفته یپ يخوشه ها
ارائه دهنده خدمات

 باال يدر خدمات با فناور يخوشه بند يمستعد برا یبوم يوجود شرکت ها
 باال يمرتبط با خدمات با فناور يهاشرکت يبندل خوشهیفعال از تشک تیوجود حما  66
 یصادرات يخوشه ها يت و توانمندیروند توسعه ظرف  67

خدمات با  ین المللیب يحضور منسجم در فن بازارها يبرا یداخل يهابنگاه يتوانمند  68
 باال يفناور

                                                                                                                   
کشورها ممکن  یان بعضیمشتر ،یخیا تاری یل فرهنگیآنکه به دال یعنی یداخل يدر تقاضا یدگیچیزان پیم. 1

 یمهم یت رقابتیتواند مز ین امر میها داشته باشند که ااز شرکت يشتریگر کشورها انتظارات بیاست نسبت به د
 داشته باشند. يشتریب ییگرايو مشتر يشوند نوآور یها مجبور مرا شرکتیز جاد کند،یا

 دهد.ها میهاي مقیاس را به بنگاهصرفهبزرگ امکان استفاده از  يت دارد که بازارهایاندازه بازار از آن جهت اهم. 2

مند، د و فروش نظامیان خریجر یو سامانده يمبادالت فناور يبرا یبه مفهوم محل يا بازار فناوریفن بازار  .3
ف یمشخص تعر يتجار يها با استفاده از ساز و کارهانهیاز زم ياا مجموعهیه نیک زمیدر  يدار فناوریمستمر و پا

، "کنندگانعرضه"رساندن اطالعات فناوري به  يبرا يابازارها نقش واسطهز فنین يدر بازار فناور .شودیم
حل انتقال فناوري ضمن به ارائه مشاوره در خصوص مرا را دارند. در "گذارانهیسرما"و  "نانیکارآفر"، "انیمتقاض"
 پردازند.یم
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69  

ت ارائه خدماتیفیک
 خدمات يکشور از نظر محتواباال در  يت خدمات با فناوریفیک

 هدف يجاد مراکز ارائه دهنده خدمات در بازارهایامکان ا  70
 يت ارتباط با مشتریریهوشمند مد يوجود سامانه ها  71
72  

 يساز برند
 باال يدر صدور خدمات با فناور يت سازیهو

 ز ارائه خدماتیبرتما یمبتن ین المللیمطلوب ب یر ذهنیخلق تصو  73
 ش و نظارت مستمر برندیظام پاجاد نیا  74

75  

آور
نو

 ي
ات

دم
ر خ

د
 

تیو قابل یتنوع بخش
ز در ارائه یتما

 خدمات

 باال يخدمات با فناور  یصادرات يجاد تنوع در بازارهایا
 باال يخدمات با فناور یز در تنوع بخشید و عرضه و نیند تولیدر فرا ينوآور  76
 یخارج يتوسط رقبا یخدمات يها يآورد از ابداعات و نویدر تقل يزان توانمندیم  77
 1یاسالم يژه کشورهایباال و يجاد و ارائه خدمات با فناوریامکان ا  78
79  

 يها ينفوذ نوآور
 د در خدماتیجد

 باال يخدمات با فناور يبرا یق و توسعه اختصاصیتحق يهاجاد شهركیا
 يها در نوآورنشگاهدا يت هایظرف يریکارگهموجود در ب یداخل يهابنگاه يتوانمند  80
 باال يد خدمات با فناوریت تولیمستمر ظرف یرسان روزهب  81
 یفعال صادرات يهادر عمل در بنگاه يریادگی ییجاد نظام مهارت افزایا  82
83  

در  يارتباطات نوآور
 يخدمات با فناور

 باال

 ها براي تبدیل نوآوري به محصوالت تجاريت متناسب دانشگاهیظرف

 باال يمرتبط با خدمات با فناور يتجار ينجمن هاوجود ا  84

 در کشور يفعال فناور يوجود شبکه ها  85
 باال يدر حوزه خدمات با فناور 2يجاد مراکز رشد مجازیا  86

  

                                                                                                                   
ن معناست که امکان ارائه خدمات یبه ا ي جهان اسالمهاتیباال با استفاده از ظرف يارائه خدمات با فناور. 1

-ط و شاخصیشرا، مقررات ضوابط، يکه دارا یق و توسعه خاص مسلمانان و جوامع اسالمیو تحق ياانهیرا ،یارتباط

ر یامن و نظا یخدمات ارتباط نترنت حالل،یر اینظ یطورمثال اطالق عباراتهب باشد.وجود داشته  ،است یاسالم يها
 ن حوزه قراردارد.یآن در ا

 به قیطر نیا از تا است يفناور عرصه در هاينوآور توسعه و بسط يبرا يمجاز یسازمان ،يمرکزرشدمجاز. 2

 هاسازمان ها،دانشگاه مرکز، نیا در .رساند ياری يانکوباتور خدمات ارائه با شان،یها دهیا پرورش در شهیاند صاحبان

 در فعال و عالقمند افراد هیکل و نوآوران ،یمهندس خدمات يهاسازمان و ها،شرکتیپژوهش و یقاتیتحق مؤسسات و

 در را خود ياعضا ،يمجاز رشد مرکز .ندینما مشارکت توانندیخدمات م و محصول ارائه در يفناور با مرتبط مباحث

 يهاشرکت نیرا ماب ارتباط از يدیجد نوع جادیا امکان و داد خواهد پرورش نوآورانه یآموزش ندیافر کی قالب
 .ساخت خواهد فراهم رندگانیآموزش گ و آموزش دهندگان و فناور متوسط و کوچک
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 يریگجهینت
باال، انجام  يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثر يهاها و شاخصمؤلفهن مقاله با هدف ارائه یا

و توسعه صادرات کشورها  یمل يریپذمعتبر رقابت يالگوها ین منظور مطالعه و بررسیشده است. بد
 يها یژگیو يدست آمده داراهب يهاد و از نظر خبرگان بهره گرفته شد. عوامل و شاخصیانجام گرد

 ر هستند:یز

 يدرصد 83ش از یبا توجه به موافقت ب يشنهادیپ يهارها و شاخصینه عوامل، متغیدر زم 

 اعتبار هستند. يها دارارها و شاخصین عوامل، متغیگان، اخبر


ها اقدام ن شاخصیکردن ا یتوان جهت کمیم يآمار يهابا استفاده از نظر خبرگان و روش 
سنجش هرکدام از  يار و برایهر مع يهاارها و شاخصیبه مع یدهنمود. در حال حاضر و بدون وزن

مختلف خواهد داد، نمرات آن محاسبه  ينه هایر خبره به گزکه ه يازیعوامل دهگانه با توجه به امت
 خواهد شد.


ه، یک از الزامات سه گانه پایسه هریت مقایدست آمده، قابلهب يهاعوامل و شاخص 
دست آمده قابل هب يهاله شاخصیوسهب مؤثرن عوامل یرا داراست. همچن يو نوآور يریپذرقابت

است با استفاده از  ین منظور کافیباشند. بدیگر میکدیت به در اجرا نسب یدهتیاولو يسه برایمقا
بر توسعه  مؤثرا عوامل یک از الزامات یهر یابیها، نسبت به ارزبه شاخص یدهنظر خبرگان و وزن

 ها اقدام نمود.، برحسب شاخصیسه آنها در سطح کلیباال و مقا يصادرات خدمات با فناور


 يکشور جمهور ينکه برایر خبرگان با توجه به ادست آمده از نظهب یینها يهاشاخص 
بوده  یطور خاص و بومهو اهداف آن استخراج شده است، ب یران و توجه به اسناد باالدستیا یاسالم
از  ياریز اضافه شدن بسیو ن یالمللنیب يا الگوهایگر و ید يدر کشورها مؤثر يهااز شاخص یو برخ

 شود.یم یابیکرد ارزین رویها با همشاخص

 
 شنهاداتیپ

 باال در ج. يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثر يهاها و شاخصمؤلفه ییرسد شناسایبه نظر م
ن بخش که از یا یمل ين راهبردهایز تدویتوسعه صادرات و ن یبوم ين الگویتدو يراه را برا یرانا ا.

ن رو ضمن ید. از اینمایموار مار هیباشد، بسیبرنامه پنجم توسعه هم م یکل يهااستیات ستأکید
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ه یز توصیل نیشنهادات ذیپ ،آن ين راهبردهایو تدو یمل ين الگوین ایو تدو یشنهاد طراحیپ
 شود:یم

باال جهت  يبر توسعه صادرات خدمات با فناور مؤثرسه عوامل یو مقا يبندمحاسبه و رتبه -1
 يبه منظور بهبود نقاط ضعف برا يزیربرنامه با تمرکز بر نقاط قابل بهبود و مؤثرارتقا و بهبود عوامل 

 ؛1404دن به اهداف سند چشم انداز یرس
گاه ین جایی، تعیازدهی، امتیف شاخص، وزن دهیت تعریافزار هوشمند با قابلک نرمیه یته -2

 ؛مربوط يل هایر و تحلیدرگ يو نهادها مؤثرعوامل 
در توسعه  مؤثرت عوامل یش وضعیپاو  يریگاندازه يبرا یمل یین دستورالعمل اجرایتدو -3

 يهاها، نهادها و دستگاهف سازمانیها و وظاتیباال متناسب با مامور يصادرات خدمات با فناور
 ؛یو تعاون یو بخش خصوص یدولت

ف ید وظایباال با ق يتوسعه صادرات خدمات با فناور یکل يهاو برنامه یمل ين راهبرهایتدو -4
 رتبط.م ينهادها يهاتیمورأو م
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