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چکیده
صادرات با فناوری باال هرچند سهم اندکی از صادرات غیرنفتی دارد، لیکن سهم آن از 1.6 درصد 

کاالهای باارزش افزوده باال  کاالها در زمره  کاهش یافت. این  در سال 1390 به 0.6 در سال 1396 

بررسی دالیل افت و سطح  کمک شایانی نمایند. لذا  کشور  اقتصادی  به رشد  که می توانند  بوده 

از  این مقاله می باشد. پژوهش حاضر  آنها، هدف  افزایش  راه کارهای  و  اقالم  این  پایین صادرات 

و  کمی  ترکیبی ) از دید روش،  و  گردآوری داده ها پیمایشی،  از منظر روش  و  کاربردی  نظر هدف 

کارگیری روش تحلیل مضمون، معیارهای  کیفی با به  گرفته است. در فاز  کیفی( و در دو فاز صورت 

که با  کاالهای با فناوری باال، شناسایی و دسته بندی شد. به این ترتیب  زیربنایی موثر بر صادرات 

گرفت  چهارده نفر از خبرگان در حوزه توسعه صادرات در صنعت هایتک، مصاحبه هایی صورت 

گردید. برای شناسایی و غربال زیر معیارهای موثر بر توسعه صادرات  و مهم ترین معیارها استخراج 

در  پرسشنامه  توزیع  با  پژوهش  دوم  فاز  در  شد.  استفاده  فازی  دلفی  تکنیک  از  هایتک  کاالهای 
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تحلیل  شد.  آزمون  ساختاری  معادالت  مدل  با  آمده  به دست  مدل  دانش بنیان،  شرکت های  بین 

کمی با نرم افزار SMART PLS انجام  کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش  داده ها در بخش 

که "سیاست های تشویق و توسعه صادرات" و "تسهیل  شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد 

کمترین تاثیر بر توسعه صادرات محصوالت  " دارای  تجاری" دارای باالترین تاثیر و "دسترسی بازار

با فناوری باال است. بنابرین عوامل طرف عرضه از عوامل طرف تقاضا از اهمیت باالتری برخوردار 

است.

O24, M51, R11, R58 :JEL :طبقه بندی
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مقدمه

می شود.  محسوب  مهم  تصمیم  یک  شرکت ها  از  بسیاری  برای  بین المللی  بازارهای  به  ورود 
تغییراتی  به  پاسخ  یا  شرکت  استراتژیک  اهداف  از  ناشی  است  ممکن  شدن  بین المللی  انگیزه 
کشور و پایان پذیری منابع نفتی،  کار شرکت رخ می دهد.1 افزایش جمعیت  کسب و  که در  باشد 
که توسعه صادرات  کشور را به این باور رسانده اند  که سیاست گذاران و برنامه ریزان  مدتها است 
دنیای  در  است.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  نفت،  محصولی  تک  اقتصاد  از  رهایی  و  نفتی  غیر 
کاالها و خدمات محدود  کنونی نقش صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات 
نمی شود، بلکه نقش مهم تری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان 
ارزش  ایجاد  صنعتی،ضمن  کاالهای  صادرات  خصوص  به  غیرنفتی  صادرات  دارد.  عهده  به 
کسب در آمدهای  افزوده باال، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده و سبب 
از  کشور  تاثیرپذیری  ضریب  همچنین  و  می شود  کشور  در  وارداتی  نیازهای  تامین  برای  ارزی 
را  می آید  وجود  به  نفتی  اقتصاد  بر  تکیه  واسطه  به  که  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت 

کاهش می دهد2. 
فناوری  تولید  و  است  شده  پیچیده  فزاینده ای  به طور  بین المللی  تجارت  الگوی  کنون  ا
رشد  فعلی، تضمین  در شرایط  تبدیل شده است3.  مهم ترین صنایع جهان  از  به یکی  پیشرفته 
مستلزم  جهانی  بازارهای  در  ملی  اقتصاد  رقابت پذیری  در  بهبود  و  کشور  اقتصادی  پایدار 
و  بیست  قرن  در  است4.  داخلی  ناخالص  تولید  ساختار  در  باال  فناوری  صنایع  سهم  افزایش 
کشوری  یک، تولید محصوالت هایتک سریع ترین رشد را در سراسر جهان داشته است. زیرا هر 

تالش خود را برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی انجام می دهد.5 
یافته، متفاوت باشد.  کمتر توسعه  و  یافته  کشورهای توسعه  تنوع صادرات ممکن است در 
اقتصادهای پیشرفته، صادرات خود را از طریق نوآوری و سرمایه گذاری جدید فناوری، متنوع 
کار  نیروی  و  کشاورزی  طبیعی،  منابع  به  معموال  یافته  توسعه  کمتر  اقتصادهای  اما  می سازند6. 

1. Ahmed, (2002).

2. علمی، )1384(.
3. Yumeng, (2018).
4. Stakhova, (2019).
5. Usman, (2019).
6. Hummels, (2005).
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کاالهای با فناوری باال  که سهم ایران در صادرات  کم هزینه بستگی دارد1. این در حالی است 
سال  در  که  بوده  درصد   32 معادل    2011 سال  در  کارخانه ای  محصوالت  به  نسبت  متوسط  و 
کمتر از 2 درصد است(2. پیوسته  کاالهای هایتک  2018 به 26 درصد تقلیل یافته است ) سهم 
چه  نمی شود؟  محقق  ایران  در  صادراتی  گذاری های  هدف  چرا  که  است  مطرح  پرسش  این 
عوامل  است؟  گذار  تاثیر  پیشرفته  فناوری های  حوزه  در  صادرات  تحریک پذیری  بر  عواملی 
به  توجه  با  هستند؟  کدام  ایران  در  باال  فناوری  با  کاالهای  صادرات  توسعه  بر  تاثیر گذار  مهم 
اهمیت صنایع با فناوری باال و مزایای متعدد صادرات آن، پژوهش حاضر نیز در حوزه صنایع 
زیر  شرح  به  پژوهش  فرضیه های  سواالت  این  به  توجه  با  است.  شده  تعریف  باال  فناوری  با 

می باشد:
پشتیبانی 	   ، بازار زیرساختی،دسترسی  امکانات  صادرات،  توسعه  و  تشویق  سیاست های 

بازار و لجستیک تجاری بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
پشتیبانی 	   ، بازار دسترسی  زیرساختی،  امکانات  صادرات،  توسعه  و  تشویق  سیاست های 

تاثیر  هایتک  محصوالت  صادرات  توسعه  بر  تجاری  تسهیل  و  تجاری  لجستیک   ، بازار
مثبت و معنی داری دارد.

، چارچوب مقاله به شرح ذیل می باشد: با این توضیحات مختصر
کاالهای با فناوری باال بررسی شده و سپس ادبیات  کوتاه، وضعیت صادرات  بعد از مقدمه ای 
نظری و پیشینه تحقیق بیان شده است. سپس روش شناسی تحقیق و یافته های تحقیق در دو 

کمی ارائه شده است. در نهایت جمع بندی و پیشنهادات بیان شده است.  کیفی و  فاز 

کاالهای با فناوری باال و تجربه سیاست گذاری ایران جایگاه ایران در صادرات جهانی 

کاالهای با فناوری باال در طی سال های  کشورهای صادر کننده  جدول )1( فهرست عمده ترین 
کل صادرات  از  85 درصد   ، کشور  20 تعداد  این جدول  اساس  بر  ارائه می نماید.   2007-2018
کشور چین 23  که  کاالهای با فناوری باال را به خود اختصاص داده اند قابل توجه است  جهانی 
کشورهای  درصد از سهم صادرات جهانی را به خود اختصاص داده و فاصله بسیار زیادی با 

1. Hesse, (2006).
2. Stat.unido.org
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با متوسط صادرات 465 میلیون دالر و سهمی در حدود  رتبه بندی،  این  ایران در  دیگر دارد. 
تولیدی،  پتانسیل های  به  توجه  با  که  به خود اختصاص داده است.  را   60 رتبه  0/015 درصد، 
افزایش  عدم  علل  و  موانع  دنبال  به  نویسندگان  تحقیق،  این  در  لذا  است.  پایینی  بسیار  سهم 

صادرات با فناوری باال و راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت جاری هستند.

کاالهای با فناوری باال کننده  کشورهای صادر  جدول 1- فهرست عمده ترین 

( کشورها متوسط ارزش صادرات )میلیون دالر
2007-2018

سهم از صادرات جهانی 2018-
رتبه2007

153748423/111- چین

21947298/372- آلمان

31813327/803- آمریکا

کره جنوبی  -41376765/924

51334075/745- سنگاپور

61159774/996- ژاپن

71081134/657- فرانسه

8799193/448- هلند

9716983/089- انگلستان

10684632/9410- مالزی

11577832/4811- مکزیک

12456771/9612- سویس

13368441/5813- بلژیک

14367421/5714- تایلند

15337031/4515- فیلیپین

16315511/3616- ایتالیا

17297781/2817- ایرلند

کانادا  -18294331/2718

19291651/2519- ویتنام

20244421/0520- جمهوری چک

3650/01560ایران

World Development Indicator مأخذ: اطالعات خام مستخرج از بانک نرم افزار
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میزان صادرات محصوالت با فناوری باال یکی از شاخص های مهم میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان 
است و به عنوان یکی از زیرشاخه های »شاخص جهانی نوآوری )GII( 1« و »شاخص دستیابی 
سیاست ها،  در  می دهد،  نشان   )1( جدول   که  طور  همان  است.  مطرح   »2)TAI( فناوری  به 
کید شده است. کشور ایران نیز بر تولید و صادرات محصوالت با فناوری باال تأ اسنادو قوانین 

شرحماده/بندعنوان سند/قانون

کلی اقتصاد  سیاست های 
مقاومتی

_افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی بند»2«
به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

کلی علم و  سیاست های 
فناوری

توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت از بند»6«
تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی به ویژه 
. کشور در حوزه های دارای مزیت وظرفیت،با اصالح امر واردات و صادرات 

کشور کمیت های نقشه جامع علمی 
مطلوب اهم 
شاخص های 

کالن علم 
وفناوری

کل ارزش افزوده  سهم ارزش افزوده تولیدی صنایع با فناوری باالو متوسط از 
کشور تا1404، 50درصد عنوان شده است. تولیدی 

کشور به  کل صادرات غیرنفتی  سهم صادرات مبتنی بر فناوری های باال از 
کالن علم وفناوری مطرح شده است. درصد جزء شاخص های 

کلی برنامه  سیاست های 
پنجم توسعه

کید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال به بند»29« تأ
کاهش یافته و توازن  در تجارت  کسری تراز بازرگانی بدون نفت  که  نحوی 

خدمات ایجادگردد.

کلی برنامه  سیاست های 
کشور ششم توسعه 

...وتوسعه تجارت و صادرات محصول دانش بنیان.»بند79«

ماده )66(قانون برنامه ششم توسعه

)جدول 13(

...توسعه و نشرعلم و فناوری و... در طول برنامه  دولت موظف است به منظور
جداول شماره...و)13( را اجرایی نماید.

کل صادرات در منطقه در سال  رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از 
1396 برابر با6 و در سال1400 به رتبه 3 برسد.

منبع : مرکز پژوهش های مجلس، 1396

1. مبانی نظری 

کشوری برای انجام مبادالت و تأمین واردات متنوع خود به مقدار متنابهی ارز نیاز دارد. برای  هر 

1.  Global Innovation Index
2.  Technology Achievement Index
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کاال یا خدمات وجود ندارد و به همین دلیل در هر  کسب درآمدهای ارزی راهی جز صادرات 
امری ضروری است1. صادرات یک  گسترش صادرات  به  بلند مدت توسعه، توجه  راهبردهای 
که بنگاه ها هنگام حرکت به سمت بین المللی شدن از آن استفاده می کنند  استراتژی رشد است 
مقیاس  در  اقتصادی  عملکرد  به  و  می دهد2  افزایش  را  آنها  دانش  و  تخصص  صالحیت،  که 
تحریک  خارجی  و  داخلی  عوامل  طریق  از  بنگاه ها  صادراتی  مشارکت  می کند3.  کمک  ملی 
در حالی  آمده است،  پدید  قابلیت ها(  و  منابع  داشتن  )مانند  درون سازمان  از  اولی  می شود4. 
که توسط دولت ها سازمان دهی  که دومی به نیروهای خارجی مانند برنامه های ارتقای صادرات 
که مشارکت صادراتی در میان شرکت های  کی از آن است  شده اند، اشاره دارد5. مطالعات حا
است6. خارجی  محرک های  تاثیر  تحت  داخلی،  محرک های  از  بیش  متوسط،  و  کوچک 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  دالیل  از  یکی  که  می دهد  نشان  پژوهش ها   
وضعیت  یک  در  کشورها   ،21 قرن  انداز  چشم  در  است.  بوده  صادرات  رشد  یافته،  توسعه  و 
فزاینده  سرعت  و  فناورانه  توسعه  شدن،  جهانی  نظیر  متعدد  عوامل  از  متاثر  پیچیده  و  رقابتی 
جدید  انداز  چشم  این  چارچوب  گرفته اند.در  قرار  جدید  خدمات  و  محصوالت  پیچیده  و 
را  کشورها  این موارد  کنند. همه  از قبل عمل  باید متفاوت تر  برای بقاء و پیشرفت خود  کشورها 
گزیر به تجدید نظر و بازبینی در عرضه محصوالت و خدمات به بازارهای جهانی می نماید.  نا
ترغیب  در  را  کلیدی  نقش  می توانند  پشتیبان  به عنوان  دولت ها   )1396( آسیابان،  و  رضازاده 
بازی  صادرات  توسعه  برنامه های  طریق  از  داخلی  بنگاه های  خارجی  تجارت  فعالیت های 
قالب  در  چه  صادرات  برای  را  محرک هایی  دولت ها  تاریخی  به طور   ، خاطر به این  کنند.7 
صادرات  توسعه  بانک های  مانند  موسساتی  قالب  در  چه  و  صادرات8  از  حمایت  برنامه های 

ارائه نموده اند.9 گزیم بانک ها(  )ا

1. متوسلی، )1379(
2. Kotabc, (1992).
3. Morgan, (1997).
4. Rosson, (1994), Bilkey, (1997).
5. Wilkinson & Brouthers, (2006).
6. Leonidou, (2007).

7. مشبکی و خادمی، )1390(.
کوتابه، 2001 . لئونیدو و همکاران، )2011( کنگترک و  8. زینکوتا، 1994 . 

9. Griffith & Czinkota. (2012).
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برای  شده  طراحی  عمومی  برنامه های  و  سیاست ها  تمامی  به  صادرات  توسعه  برنامه های 
مالی  تامین  و  مالیاتی  از مشاوره، مشوق های  بنگاه ها  به عنوان  فعالیت های صادراتی  به  کمک 

کمک به توسعه فروش اطالق می گردد.1 گرفته تا نمایشگاه های تجاری و  صادرات 
که توسط دولت ها در قالب  کشور را می توان در اسناد رسمی   برنامه های توسعه صادرات هر 
صادرات  توسعه  ملی  راهبردهای  تدوین  و  طراحی  نمود.  مشاهده  می شود،  تدوین  ملی  راهبرد 
محیط  تأثیر  نیز  و  و  خصوصی  بنگاه های  آفرینی  نقش  صادرات،  فرابخشی  ماهیت  به دلیل 
و به  و قانونی و مقرراتی  از نظر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی  جهانی و ملی 
که حتی  ، عوامل فناورانه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. به نحوی  ویژه در دهه های اخیر
در آغاز قرن بیست و یکم، مطابق مطالعات انجام شده و به ویژه بر اساس نتایج نشست های 
 ، گذر حال  در  صنعتی،  کشورهای  از  متشکل  بین الملل  تجارت  مرکز  توسط  شده  برگزار  متعدد 
کم توسعه یافته روش واحد و پذیرفته شده ای برای تدوین راهبردهای  در حال توسعه  و بسیار 
کشورهای مختلف، از روش ها و الگوهای متفاوتی برای این مهم  ملی صادرات وجود ندارد و 
که در سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر مورد مطالعه و بررسی  کرده اند  بهره گیری 

گرفته اند.2 قرار 
کشورهای  تجاری  الگوهای  در  ویژه ای  نقش  مهم،  عامل  یک  به عنوان  فناوری  امروزه 

بازی می کند.3  پیشرفته صنعتی 
کشورها مطرح می باشد  فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی 
کشورها بسیار موثر است و در سبقت  که در رشد و ترقی صنعت آن  و به خصوص فناوری برتر 
گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. 4در میان تقسیم بندی 
فناوری  گرا،  منبع  کارخانه ای مدنظر است)  و صادرات محصوالت  تولید  در  که  فناوری هایی 
از  بعضی  در  خاصی  جایگاه  از  برتر  فناوری  با  صنایع   ،) برتر فناوری  و  متوسط  فناوری  ساده، 

کشورها برخوردار است.5
کشورها پیشرفت های اقتصادی خود  که بسیاری از  آمارها در چند دهه اخیر نشان می دهد 

1. Gençtürk, & Kotabe, )2001).

2. سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی، )1389(.
3. ولی بیگی، )1393(.
4.  شاه آبادی، )1396( 

5. Lall.(2000)
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آن صادرات در حوزه محصوالت  را با سرمایه گذاری و افزایش نوآوری در زمینه تولید و بعد از 
آورده اند.1 و خدمات نوآورانه به دست 

پایدار  رشد  مجدد  شروع  برای  مناسب  راه حل های  دنبال  به  که  کشوری  هر  وقتی  امروزه 
بسیار  آن  در  باال  افزوده  ارزش  ایجاد  به دلیل  محور  فناوری  تولیدات  موضوع  است،  اقتصادی 
غلبه  رکود  بر  صادرات  افزیش  طریق  از  کشورها  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  است.  پراهمیت 
صادرات  یعنی  آن  مولفه  پویاترین  در  عمومًا  صادرات  تحریک  استراتژی  و  سیاست  کرده اند، 
مراتب  به  تاثیر  دارای  باال  فناوری  با  کاالهای  صادرات  افزایش  است2.  متمرکز  باال  فناوری  با 
بر  می کند.  تسریع  کاالها،  سایر  صادرات  به  نسبت  را  رکود  از  خروج  و  بوده  رشد  روی  بیشتری 
رویکردهای  ایجاد  و  فناوری  نوآوری های  با  یافته  توسعه  کشورهای  جهانی،  آمارهای  اساس 
درصد  هشتاد  افزایش   ،) باال فناوری  یا  باال  ارزش  با  خدمات)عمدتا  و  کاالها  تولید  در  جدید 

تولید ناخالص داخلی را تضمین می کنند3. 
که  می رود  کار  به  صنایعی  و  شرکت ها  به  اشاره  برای  گسترده  به طور  باال  فناوری  عبارت 
آنها در بردارنده فناوری های نوآورانه و پیشرفته است. از ویژگی های اینگونه  کاالها و خدمات 
مشارکت  محصول  تولید  فرایند  در  باال  تحصیالت  با  نیروهای  و  افراد   : از است  عبارت  صنایع 
مورد  فناوری  تغییر  نرخ  و مهندسین تشکیل می دهند،  دانشمندان  را  آن  بافت اصلی  که  دارند 
کاالهای تولیدی بیشتر باشد، سالح رقابتی، نوآوری  استفاده درتولید محصول نسبت به دیگر 
محصول  توسعه  و  تحقیق  صرف  زیادی  مخارج  و  باشد  ماهر  کار  نیروی  از  استفاده  و  فناوری 

شود.4
تقسیم بندی  یک  در  است.  شده  ارائه  باال  فناوری  با  محصوالت  برای  متعددی  تعاریف 
کلی می توان این تعاریف را در دو دسته تعریف مبتنی بر ورودی5 و تعریف مبتنی برخروجی6 

قرارداد7:
برمبنای  باال  فناوری  با  ورودی،صنایع  بر  مبتنی  تعریف  در  برورودی:  مبتنی  تعریف   .1-2

1. Wang.Z.X.andwang.y.y.(2014)
2. Sandu, (2014).
3. Yevegon, (2016).
4. Keeble & Wilkinson, (2000).
5.  Input-based
6.  Output-based

7. قاضی نوری و همکاران؛ )1388(
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رویکرد  این   ، دیگر عبارت  به  می شود.  تعریف  تولید  فرآیند  به  انسانی  یا  فیزیکی  ورودی های 
شورای  تعریف  به  می توان  نمونه  برای  است)همان(.  عینی  و  دسترس  قابل  داده های  براساس 
که محصوالت و خدمات با فناوری باال را بخشی معرفی  کرد  کار آمریکا اشاره  اطالعات نیروی 
کم باالیی از نیروی انسانی متخصص در علوم،فناوری،مهندسی و ریاضی  که شامل ترا می کند 

)STEM(1 است.
میزان  یا  صنایع  درمحصوالت  نهفته  پیچیدگی  تعریف،میزان  این  خروجی:  بر  مبتنی  2_2.تعریف 

تغییرات سریع رخ داده در این محصوالت را مبنا قرار می دهد.بنا به تعریف هکر2، بنگاه های 
و  تحقیق  به  را  خود  مخارج  از  عمدی  بخش  یکسو  از  که  هستند  بنگاه هایی  باال،  فناوری  با 
به  را  فنی مهندسی  و  پرسنل علمی  از  زیادی  از سوی دیگر سهم  و  توسعه اختصاص می دهند 

خود اختصاص داده اند3.
با وجود اینکه چندین دهه راهبردهای توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای اصلی 
که ایران با توجه به  کالن اقتصادی پیگیری می شود، بررسی ها نشان می دهد  در سیاست های 
از طرفی در ادبیات  را در اختیار دارد.  بازارهای جهانی  از  پتانسیل های تولیدی، سهم اندکی 
توسعه  برای  دولت  توسط  الزم  بسترهای  ایجاد  بدون  اقتصادی  پایدار  رشد  توسعه،  جدید 

تر امکان پذیر نیست4. خوشه ای صنایع پیچیده به سمت پیچیدگی باال

2. پیشینه پژوهش 

کمی در این زمینه و مرتبط با موضوع تحقیق  با توجه به جدید بودن موضوع، تحقیقات بسیار 
و  نظری  پیشینه های  مهمترین  از  برخی  به  مقاالت  در  بررسی  و  جستجو  با  است  گرفته  انجام 

تحقیقات مرتبط اشاره می شود. 
ولی بیگی و رضایی )1393( طی پژوهشی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع فناوری باال را با 
 ،FDI ،کرده و متغیرهایی مانند مخارج تحقیق و توسعه استفاده از مدل اقتصاد سنجی بررسی 
کشور در حال  ، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص یادگیری، نرخ رشد اقتصادی را در 51  نرخ ارز

1.  Sciencd. Technology,Engineering,and Mathematics
2.  Hecker

3. همان
)1397(  ، 4. سند چشم انداز
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که متغیرهای مورد مطالعه،  کرده اند؛ نتایج این مطالعه نشان داد  توسعه و توسعه یافته وارد مدل 
تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات محصوالت با فناوری باال دارند. 

متانکی و بهروز )1394( طی پژوهشی مزیت نسبی صنایع با فناوری باال، متوسط رو به باال 
که ایران  کردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد  و پایین و و فناوری پایین را در ایران بررسی 
و  اسحاق  آل  و  نهاوندیان  نبوده است.  برخوردار  نسبی  مزیت  از  فناوری  انواع  از  در هیچ یک 
ارائه  ایران  در  باال  فناوری  با  خدمات  صادرات  توسعه  الگوی  پژوهشی  طی   )1392( همکاران 
که متغیرهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معناداری بر  نمودند. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
متغیرهایی  پژوهشی  طی   )1390( دهقان پور  و  مهرگان  دارند.  باال  فناوری  با  خدمات  صادرات 
تولید ناخالص داخلی،  باز بودن اقتصاد، رشد  ، درجه  ارز FDI، نرخ  مانند: تحقیق و توسعه، 
کردند نتایج این مطالعه نشان  کشورهای در حال توسعه بررسی  آموزش در حین صادرات را در 

که متغیرهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات این صنایع داشتند. داد 
ولی بیگـی )1388( طـی پژوهـش سیاسـت های تشـویقی توسـعه صـادرات صنایـع بـا فنـاوری 
کنتـرل واردات، انگیزه هـای مالیاتـی، بهبود   ،R&D کشـورهای منتخـب متغیرهایـی ماننـد بـاال در 
کره جنوبـی، تایـوان و تایلنـد بررسـی  کشـورهای مالـزی،  صـادرات و حمایت هـای آموزشـی را در 
کـه جهـت رسـیدن بـه اهـداف توسـعه ای نقـش دولـت بسـیار  کـرد. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد 
حائـز اهمیـت اسـت. محمـد عثمـان )2019( طـی پژوهـش ارتبـاط بیـن سـرمایه گذاری بـر تحقیـق 
خارجـی،  مسـتقیم  سـرمایه گذاری   ، ارز نـرخ  ماننـد:  متغیرهایـی  هایتـک  صـادرات  و  توسـعه  و 
 1995-2014 سـال های  طـی  را  سـازی«  جهانـی  صـادرات،  بـر  مالیـات  اقتصـاد،  بـودن  بـاز  در 
توسـعه،  و  تحقیـق  سـرمایه گذاری  کـه  داد  نشـان  مطالعـه  ایـن  نتایـج  کـرد.  بررسـی  کسـتان  پا در 
ایجـاد  و  خارجـی  مشـتری  جـذب  باعـث  می توانـد  کـه  می کنـد  ایجـاد  را  جدیـدی  محصـوالت 
کسـتان بـرای بقـاء در بازارهـای بین المللـی بـا فنـاوری پیشـرفته  فرصت هـای صادراتـی شـود و پا
بایـد سـرمایه گذاری چشـم گیری در فعالیت هـای تحقیـق و توسـعه و نـوآوری داشـته باشـد. یونگ 
و زینـگ )2018( طـی پژوهـش تجزیـه و تحلیـل صـادرات سـاختار پیچیـده فنـاوری در صنعـت 
سـال های  طـی   EXPY و   PRODY شـاخص  اسـاس  بـر  متحـده  ایالـت  و  چیـن  در  هایتـک 
کردنـد. نتایج این  کشـور را بررسـی  2016-2000 سـاختار صادراتـی تولیـد فنـاوری پیشـرفته بیـن دو 
کـه علیرغـم اینکـه صـادرات صنعـت هایتـک چین از آمریکا بیشـتر اسـت ولی  مطالعـه نشـان داد 



رگانی، شماره 101، زمستان  1400  وهشنامه باز پژ 204 

سـاختار صـادرات صنعـت تولیـد فنـاوری پیشـرفته در چیـن بـه اندازه ایـاالت متحده بالغ نیسـت 
از سـوی دیگـر  اسـت.  از چیـن  بهتـر  آمریـکا  در  فنـاوری صـادرات هایتـک  و سـاختار پیچیـده 
اینکـه ایـاالت متحـده تـالش می کنـد تـا توسـعه صنایـع پیشـرفته چیـن را از طریـق رویکـرد جنـگ 
کـه  کوتاه مـدت اثـر چندانـی نخواهـد داشت،درسـت اسـت  کنـد ایـن رویکـرد در  تجـاری مهـار 
پیشـرفته  صنعـت  امـا  اسـت  شـده  چیـن  در  نوسـاناتی  موجـب  ترامـپ  دولـت  تعرفـه ای  سیاسـت 
کـه قابلیـت ضـد ضربـه را تشـکیل داده اسـت. محمـد عثمـان )2017(  چیـن، چندیـن سـال اسـت 
کسـتان،متغیرهایی  پا اقتصـادی  رشـد  بـر  پیشـرفته  فنـاوری  صـادرات  تأثیـر  بررسـی  پژوهـش  طـی 
کـرد نتایـج  کسـتان بررسـی  ماننـد: GDP، مخـارج دولـت، بدهـی خارجـی، ثبـات سیاسـی را در پا
کـه تأثیـر مثبـت و معنـاداری بیـن فناوری پیشـرفته و رشـد اقتصادی وجود  ایـن مطالعـه نشـان داد 
نـوآوری در صـادرات هایتـک،  و   R&D اثـرات  پژوهـش  و همـکاران )2014( طـی  دارد. سـندو 
کـرد. نتایـج ایـن  متغیـر تحقیـق و توسـعه را در توسـعه صـادرات هایتـک در اتحادیـه اروپـا بررسـی 
کـه شـدت هزینه هـای تحقیـق و توسـعه تأثیـر مثبتـی بـر صـادرات محصـوالت  مطالعـه نشـان داد 
R&D( می توانـد منجـر بـه  بـاال دارد و رشـد اسـتراتژی نوآورانـه )رشـد سـرمایه گذاری  بـا فنـاوری 
بـا فنـاوری  بـر صـادرات  گ )2009( طـی پژوهـش عوامـل مؤثـر  رشـد رقابت پذیـری شـود. زیمـوال
FDI، تعـداد دانشـمندان و تکنسـین ها، امکانـات زیرسـاختی را بررسـی  بـاال، متغیرهایـی ماننـد 
و  متخصصیـن  تعـداد  خارجـی،  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  کـه  داد  نشـان  مطالعـه  ایـن  نتایـج  کـرد 
زیرسـاخت های مناسـب تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر صـادرات محصـوالت بـا فنـاوری بـاال دارد. 
کشـور توسـعه یافته و در حـال توسـعه انجـام دادنـد  کوارزمـا و همـکاران )2005( پژوهشـی را در 45 
کـه تأثیر  کردنـد. نتایج این مطالعه نشـان داد  وتأثیـر صـادرات فنـاوری بـاال بـر بهـره وری را بررسـی 
مثبـت و معنـاداری بیـن صـادرات فنـاوری بـاال و تأثیـر منفـی تکنولـوژی پاییـن بـا رشـد اقتصـادی 
1997-2002 زمانـی  بـازه  در  کشـور   54 دادن  قـرار  آزمـون  مـورد  بـا   )2004( سـیوم  دارد.   وجـود 
نقـش  بررسـی  بـه  داشـتند،  عهـده  بـر  را  برتـر   فنـاوری  بـا  صـادرات  از  درصـد   90 جمعـًا  کـه 
فنـاوری، تولیـد ناخالـص داخلـی و سـرمایه انسـانی بـر عملکـرد صادراتـی صنایـع بـا فنـاوری برتـر 
کـه هـر چهـار متغیـر یـاد شـده تاثیـر مثبتـی بـر  کـی از آن اسـت  می پـردازد. نتایـج ایـن پژوهـش حا
متغیـر سـرمایه  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  دارنـد،  بررسـی  مـورد  کشـورهای  برتـر در  فنـاوری  بـا  صـادرات 
انسـانی توانایـی باالیـی در پیش بینـی سـطح صـادرات مبتنـی بـر فنـاوری برتر در سـال های آینده 
بریتانیـا انجـام دادنـد  آمریـکا و ژاپـن و  را در  تـکاوی و همـکاران )2003( پژوهشـی  را دارد. نیال
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ایـن  نتایـج  کردنـد.  بررسـی  را  بین المللـی  مقایسـه  در  پیشـرفته  شـرکت های  اسـتراتژیک  منابـع  و 
و  فـروش  و  سـرمایه  هزینـه  توسـعه،  و  تحقیـق  اسـتراتژیک  مهـم  متغیـر  سـه  کـه  داد  نشـان  مطالعـه 
هزینـه اجرایـی در آمریـکا بیشـترین شـدت را نشـان می دهـد. لـی و زارا )1997( پژوهـش تحقیـق 
معنـی دار  و  قـوی  ارتبـاط  کـه  داد  نشـان  نتایـج  دادنـد.  انجـام  در چیـن  را  و صـادرات  توسـعه  و 
پیشـینه  بررسـی  بـا  دارد.  وجـود  توسـعه  و  تحقیـق  هزینه هـای  و  بـاال  فنـاوری  بـا  صـادرات  میـان 
گرچـه پژوهش هایـی در مـورد صـادرات در صنعت هایتک انجام شـده اسـت  کـه ا مشـخص شـد 
ولـی مـدل جامـع در زمینـه توسـعه صـادرات در صنعـت هایتـک ارائـه نشـده اسـت. بنابرایـن ایـن 

باشـد.  گشـا  راه  بـرای سیاسـت گذاران  ایـن حـوزه  نقطـه عطفـی در  به عنـوان  پژوهـش می توانـد 

3. روش شناسی پژوهش

از  ارزیابی ارزش یک تحقیق به شمار می رود.  از مهمترین شاخص ها برای  روش شناسی یکی 
است  شده  سعی  حاضر  تحقیق  در  روش شناسی  به  مربوط  مباحث  اهمیت  به  توجه  با  رو  این 
مورد  نمونه  و  جامعه  انتخاب  در  همچنین  و  تحقیق  ابزار  و  روش  انتخاب  در  دقت  نهایت 

آید1. بررسی به عمل 
می باشد.  ایران  هایتک  صنایع  صادرات  توسعه  الگوی  تدوین  پژوهش  این  کلی  هدف 
کتشافی و  ترکیبی )ا آن  انجام  کاربردی، روش  نوع  از  بر اساس اهداف پژوهش  پژوهش حاضر 
کتابخانه ای و میدانی است. در این  توصیفی پیمایشی( و روش جمع آوری داده ها به صورت 
کیفی استفاده شده است. در بخش نخست بر اساس مطالعات  کمی و  تحقیق از دو رویکرد 
صادرات  توسعه  شاخص های  شناسایی  به  تخصصی  مصاحبه های  و  مقاالت  و  کتابخانه ای 
کیفی از تکنیک دلفی فازی جهت غربال گری  صنایع هایتک پرداخته شد پس از مرحله تحلیل 
کسب  روش های  از  یکی  شد  استفاده  پژوهش  کیفی  مرحله  در  آمده  به دست  شاخص های 
که فرآیندی دارای ساختار برای پیش بینی و  گروهی مورد استفاده تکنیک دلفی است  دانش 
گروهی  اجماع  نهایت  در  و  اطالعات  پیمایشی جمع آوری  راندهای  در  به تصمیم گیری  کمک 

است2.

1. بلیکی، )1384(.
2. طهماسبی، )1397(.
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گرفتن همزمان  آزمون بین روابط متغیرهای مدل به دلیل در نظر  کمی برای  سپس در بخش 
گفت در  کلیه متغیرها از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. باید  تأثیرات 
 PLS از نرم افزار  کمی  MAQDA و در بخش  از نرم افزار  کیفی برای تحلیل مصاحبه ها  بخش 

استفاده شده است. 
کیفی  آماری در فازهای مختلف تحقیق متفاوت بوده است در مرحله انجام روش  جامعه 
مشاوره  آموزش،  زمینه  در  که  هستند  خبرگانی  شامل  آماری  جامعه  نظری،  الگوی  شناسایی  و 
داشتند  اجرایی  سابقه  باال،  فناوری  با  کاالهای  صادرات  توسعه  حوزه  در  سیاست گذاری  و 
به عنوان  شرایط  واجد  افراد  از  نفر   14 و  است  محدود  بسیار  خبرگان  انتخاب  دایره  بنابراین 
نیز  انتخابی  نمونه  آمار  به  رسیدن  روش  و  شده اند  انتخاب  مطالعه  این  در  بررسی  مورد  نمونه 
جزء  که  برفی  گلوله  نمونه گیری  روش  در  است.  گلوله برفی  روش  تحقیق،  موضوع  اقتضای  به 
از یک عضو شروع شده  یا مصاحبه  روش های نمونه گیری هدفمند قرار می گیرد. روند مشاهده 
ویژگی های  و  که می شناسد  را  افراد دیگری  یا  فرد  که  از مشارکت کننده خواسته می شود  و پس 
مورد نظر محقق را دارد، معرفی نماید و این روند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند.1 
جمع آوری  به  نیاز  که  می گیرد  تصمیم  آن  اساس  بر  پژوهشگر  که  است  قضاوتی  نظری  اشباع 
کمک  طبقات  خصوصیات  تعریف  به  که  جدیدی  اطالعات  و  ندارد  وجود  بیشتر  اطالعات 
کارشناسان  کمی جامعه آماری را مدیران و  کند به پژوهش وارد نمی شود. در مرحله انجام روش 
گزارش های سازمان توسعه  شرکت های دانش بنیان صادراتی ایران تشکیل داده اند طبق آخرین 
از  حاصل  پرسش نامه ای  دارد.  فعالیت  ایران  در  صادراتی  دانش بنیان  شرکت   320 تجارت، 
گردید و به دو صورت عادی و الکترونیکی  کیفی انجام شده از فاز اول تهیه  نتایج تحلیل های 
گردید. تعداد 260 پرسش نامه برگشت داده شد  در بین شرکت های دانش بنیان صادراتی توزیع 

آنها جمع آوری شد.  آزمون فرضیات از  و اطالعات الزم برای 
که از جمله مشهورترین  کیفی با نرم افزارهای متعددی روبرو هستیم  در حوزه تحلیل داده های 
آنها می توان به نرم افزار MAXQDA اشاره نمود. این نرم افزار به علت پیشرو بودن در پشتیبانی 
کارآمدی بیشتری برخوردار  کامل با زبان فارسی از محبوبیت و  از زبانهای مختلف و سازگاری 
تحلیل  و  تجزیه  جهت  استفاده  مورد  نرم افزارهای  برترین  از  یکی   MAXQDA نرم افزار  است. 

1. Legzianet, (2017).
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کدگذاری و  کیفی و نظریه پردازی است. با ورود داده های متنی، صوتی، عکس، به  داده های 
کیفی این امکان  برنامه های تحلیل داده های  کمک می کند.  مقوله بندی داده ها به متخصص 
اجرا  می دهید،  انجام  دستی  کدکذاری  با  که  را  کارهایی  همان  که  می کند  فراهم  شما  برای  را 
و  بتوانید نظام های متحول  تا  کمک می کند  انسانی« به شما  بر خالف »ذهن  برنامه  این  کنید. 
کنید تا بتوانید  کدگذاری را در قالب هایی مانند سلسله مراتب یا شبکه ها تنظیم  بالقوه پیچیده 

آورید.1 کارتان به دست  ، تصوری از  در یک نظر

4. یافته های پژوهش

کیفی 4-1. یافته های بخش 

ـ  ملی  رقابت پذیری  شالوده  بر  چیز  هر  از  بیش  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  توسعه  راهبرد 
گرفته  که مبنای عمل در این پژوهش قرار    )ITC( بنا می شود. در الگوی مرکز تجارت بخشی 
گروه تقسیم شده اند.  که بر سطح عمومی رقابت پذیری اثر می گذارند در سه  است، موضوعاتی 
1. مباحث برون مرزی )موضوعات طرف تقاضا( 2. مباحث مرزی )موضوعات تسهیل تجارت( 
تجارت  مرکز  کلی  دسته بندی  از  تحقیق  این  در  عرضه(.  )طرف  مرزی  درون  مباحث   .3
مرزی  و  مرزی  برون  مرزی،  درون  شامل  که  اصلی  عوامل  و  شده  استفاده    )ITC( بین الملل 
می باشد را از این مدل استخراج شده است. با الهام از الگوی ITC و مصاحبه با خبرگان حوزه 
در   MAXQDA نرم افزار  در  پژوهش  کیفی  داده های  تحلیل  و  هایتک  محصوالت  صادرات 
کدها و  کد مفهومی اولیه حاصل شد. پس از بررسی و مطابقت این   238 ، کد گذاری باز مرحله 
با نظر اساتید  بنابراین  گردید.  کدهای مشترک و هم طبقه شناسایی  کدهای تکراری،  حذف 
کارشناسان این حوزه، شاخص های شناسایی شده نهایی در این بخش از تحقیق، متشکل  و 
از سه عامل اصلی، شش عامل فرعی، بیست زیر عامل و 45 شاخص برای سنجش این عوامل 

کیفی را نشان می دهد.  می باشد. جدول )2( نتایج حاصل از محتوای 

گیویان، )1395(.  .1
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کیفی جدول 2- نتایج حاصل از محتوای 

عامل 
اصلی

زیر عاملعامل فرعی

ی
درون مرز

سیاست های تشویق و توسعه 
صادرات

کاالهای هایتک پرداخت مشوق های صادراتی به 

حمایت از تحقیق و توسعه

گرا جذب FDI صادرات 

کنسرسیوم صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات حمایت از 

تامین مالی صادراتامکانات زیرساختی

بیمه صادراتی

مالکیت فکری

 بانکی )تحریم(

کارآفرینی مهارت و 

ی
مرز

 حمل و نقللجستیک تجاری 

تجارت الکترونیک

هزینه های صادراتتسهیل تجاری

کمرک بوروکراسی اداری 

هزینه های واردات

ی
برون مرز

موافقت نامه های دو جانبهدسترسی بازار

اخذ استانداردهای بین المللی

سیاست های تعرفه ای

کز تجاری محصوالت صادراتی هایتکپشتیبانی بازار راه اندازی مرا

نمایشگا های تجاری 

بازاریابی صادراتی 

برای  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  معینی  شاخص های  نیز  عامل ها  زیر  از  یک  هر  سنجش  برای 
شده  استفاده  فازی  دلفی  رویکرد  از  نهایی  شاخص های  شناسایی  و  شاخص ها  این  غربال 
افراد  چه  گر  ا است.  شده  استفاده  خبرگان  دیدگاه  از  شاخص ها  اهمیت  سنجش  برای  است. 
اما  می نمایند،  استفاده  مقایسات  انجام  برای  خود  ذهنی  توانایی های  و  شایستگی ها  از  خبره 
کمی سازی دیدگاه افراد، امکان انعکاس سبک  که فرآیند سنتی  باید به این نکته توجه داشت 
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فازی، سازگاری  از مجموعه های  استفاده   ، بهتر به عبارت  ندارد.  کامل  به طور  را  انسانی  تفکر 
از  استفاده  با  که  است  بهتر  بنابراین  و  دارد  انسانی  مبهم  بعضًا  و  زبانی  توضیحات  با  بیشتری 
مجموعه های فازی )به کارگیری اعداد فازی( به پیش بینی بلندمدت و تصمیم گیری در دنیای 

واقعی پرداخت1.
که خبرگان بر روی  که پس از دو راند اجرای تکنیک دلفی، شاخص هایی  به این صورت 
خبره   14 از  اول  راند  در  شدند.  شناسایی  داشتند  کمتری  نظر  اختالف  یا  و  بیشتر  اجماع  آن 
کلیدی در توسعه صادرات  که از نظر آنها نقش  که از بین شاخص ها، آنهایی را  درخواست شد 
کردیم.  کنند نتایج حاصل از راند اول را در جدول )3( تجمیع  با فناوری باال دارند را انتخاب 
میانگین فازی و برونداد فازی زدایی شده مقادیر مربوط به شاخص ها در جدول آمده است. 
کمتر  که امتیاز  گر مقدار فازی زدایی شده بزرگتر از 0.7 باشد مورد قبول است و هر شاخصی  ا

داشته باشد رد می شود.2

جدول 3- نتایج حاصل از غربال گری شاخص ها )راند نخست(

کران شاخص ها
پایین

مقدار 
محتمل

کران 
باال

مقدار میانگین فازی
قطعی

نتیجه 
راند 1

پذیرش0.860)0.739,0.882,0.957(0.740.880.96گویه 01

پذیرش0.851)0.718,0.875,0.961(0.720.880.96گویه 02

پذیرش0.774)0.618,0.8,0.904(0.620.800.90گویه 03

رد0.687)0.514,0.704,0.843(0.510.700.84گویه 04

پذیرش0.857)0.725,0.879,0.968(0.730.880.97گویه 05

پذیرش0.857)0.729,0.882,0.961(0.730.880.96گویه 06

پذیرش0.860)0.721,0.886,0.971(0.720.890.97گویه 07

پذیرش0.770)0.6,0.796,0.914(0.600.800.91گویه 08

پذیرش0.818)0.675,0.843,0.936(0.680.840.94گویه 09

پذیرش0.845)0.711,0.871,0.954(0.710.870.95گویه 10

پذیرش0.839)0.7,0.864,0.954(0.700.860.95گویه 11

پذیرش0.865)0.732,0.893,0.971(0.730.890.97گویه 12

1. Kahraman, (2009).
2. Wu & Fang, (2011).
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کران شاخص ها
پایین

مقدار 
محتمل

کران 
باال

مقدار میانگین فازی
قطعی

نتیجه 
راند 1

پذیرش0.794)0.639,0.821,0.921(0.640.820.92گویه 13

پذیرش0.815)0.664,0.843,0.939(0.660.840.94گویه 14

پذیرش0.765)0.589,0.786,0.921(0.590.790.92گویه 15

پذیرش0.839)0.696,0.861,0.961(0.700.860.96گویه 16

پذیرش0.836)0.686,0.864,0.957(0.690.860.96گویه 17

پذیرش0.824)0.686,0.85,0.936(0.690.850.94گویه 18

پذیرش0.883)0.761,0.911,0.979(0.760.910.98گویه 19

پذیرش0.786)0.629,0.804,0.925(0.630.800.93گویه 20

پذیرش0.851)0.718,0.875,0.961(0.720.880.96گویه 21

پذیرش0.871)0.761,0.896,0.957(0.760.900.96گویه 22

پذیرش0.854)0.711,0.879,0.971(0.710.880.97گویه 23

پذیرش0.845)0.707,0.868,0.961(0.710.870.96گویه 24

پذیرش0.795)0.643,0.821,0.921(0.640.820.92گویه 25

رد0.593)0.414,0.6,0.764(0.410.600.76گویه 26

پذیرش0.848)0.704,0.875,0.964(0.700.880.96گویه 27

پذیرش0.782)0.618,0.807,0.921(0.620.810.92گویه 28

پذیرش0.881)0.768,0.907,0.968(0.770.910.97گویه 29

پذیرش0.871)0.739,0.896,0.979(0.740.900.98گویه 30

پذیرش0.776)0.629,0.8,0.9(0.630.800.90گویه 31

پذیرش0.819)0.675,0.839,0.943(0.680.840.94گویه 32

پذیرش0.754)0.589,0.771,0.9(0.590.770.90گویه 33

پذیرش0.786)0.618,0.814,0.925(0.620.810.93گویه 34

پذیرش0.883)0.764,0.914,0.971(0.760.910.97گویه 35

پذیرش0.827)0.679,0.85,0.954(0.680.850.95گویه 36

پذیرش0.833)0.689,0.857,0.954(0.690.860.95گویه 37

پذیرش0.824)0.686,0.85,0.936(0.690.850.94گویه 38

پذیرش0.756)0.604,0.775,0.889(0.600.780.89گویه 39

پذیرش0.854)0.714,0.882,0.964(0.710.880.96گویه 40
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کران شاخص ها
پایین

مقدار 
محتمل

کران 
باال

مقدار میانگین فازی
قطعی

نتیجه 
راند 1

پذیرش0.845)0.707,0.868,0.961(0.710.870.96گویه 41

پذیرش0.848)0.721,0.871,0.95(0.720.870.95گویه 42

پذیرش0.780)0.604,0.804,0.932(0.600.800.93گویه 43

پذیرش0.821)0.671,0.846,0.946(0.670.850.95گویه 44

پذیرش0.842)0.696,0.871,0.957(0.700.870.96گویه 45

پذیرش0.830)0.693,0.854,0.943(0.690.850.94گویه 46

رد0.601)0.425,0.611,0.768(0.430.610.77گویه 47

پذیرش0.860)0.721,0.886,0.971(0.720.890.97گویه 48

مرحله  این  در  است.  شده  حذف  کرده اند  کسب   0/7 از  کمتر  امتیازی  که  مواردی  تمامی 
کاالهای  FDI«، »باال بردن نرخ تعرفه  گنجاندن پیوست فناوری در قراردادهای  شاخص های »

وارداتی هایتک« و »هزینه های باالی واردات« حذف شدند. 
دور  در  کرد.  پیدا  ادامه  دوم  راند  در  مانده  باقی  شاخص های  برای  فازی  دلفی  تحلیل 
راندهای دلفی است. )جدول  پایان  برای  این خود نشانه ای  که  دوم هیچ سوالی حذف نشد 
که میانگین امتیازات سواالت راند اول  آن است  کلی یک رویکرد برای پایان دلفی  4( به طور 
کم  خیلی  آستانه  حد  از  مرحله  دو  بین  اختالف  صورتیکه  در  شوند.  مقایسه  باهم  دوم  راند  و 

کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می شود1.  )0/2(

جدول 4- فاصله مقدار قطعی راند نخست و راند دو

نتیجهاختالفنتیجه راند 2نتیجه راند 1شاخص ها

کاالهای هاتیک توافق0.8600.7710.088هزینه تحقیق و توسعه در صادرات 

توافق0.8510.8390.012جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان

FDI توافق0.7740.8690.095تدوین استراتژی

FDI حذف--0.687گنجاندن پیوست فناوری در قراردادهای

توافق0.8570.8210.036پوشش بخشی از هزینه های بازاریابی بنگاه های صادراتی هاتیک

.)2002( ,Cheng & Lin ؛)1. لطیفی و همکاران، )1397
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نتیجهاختالفنتیجه راند 2نتیجه راند 1شاخص ها

توافق0.8570.8600.002پوشش بخشی از هزینه های اجاره غرفه در نمایشگاه های خارجی

توافق0.8600.8210.038پوشش بخشی از هزینه های اعزام هیأت های تجاری

کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت  حمایت از 
صادرات... 

توافق0.7700.8150.045

کارآمد در تولید توافق0.8180.8010.017سرمایه انسانی 

گرای مدیران( توافق0.8450.8890.044نگرش های صادراتی در شرکت )تفکر صادرات 

توافق0.8390.8420.002متخصصین حوزه بازرگانی

توافق0.8650.8420.024حکمرانی دولت در نگهداشت سرمایه انسانی

اثر تحریم های خارجی )نقل و انتقاالت مالی( بر صادرات محصوالت 
هاتیک

توافق0.7940.7240.070

ئم تجاری توافق0.8150.9010.086کمک های فنی و حقوقی دولت در زمینه ثبت پتنت و عال

توافق0.7650.8600.094الحاق به موافقت نامه حقوق مالکیت فکری

گردش توسط صندوق نوآوری و شکوفایی توافق0.8390.8770.038تأمین سرمایه در 

توافق0.8360.8100.026سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی

توافق0.8240.8060.018هزینه باالی دسترسی به اعتبارات بانکی )نرخ تسهیالت(

توافق0.8830.8420.042ارائه تسهیالت ویژه توسط صندوق ضمانت صادرات

کشورهای پر ریسک توافق0.7860.8240.038پوشش بیمه ای برای صادرات به 

)PTA و FTA( توافق0.8510.8100.042موافقت نامه های دوجانبه

توافق0.8710.8270.044موانع غیرتعرفه ای بازارهای هدف

توافق0.8540.8390.014نرخ تعرفه بازارهای هدف

توافق0.8450.8450.000اخذ استانداردهای بین المللی

گمرکی توافق0.7950.7580.037اصالح تعرفه های 

کاالهای وارداتی هاتیک حذف--0.593باال بردن نرخ تعرفه 

کشور )رایزن های اقتصادی و  کز تجاری پشتیبان در خارج  مرا
فناوری(

توافق0.8480.8040.044

ایجاد نمایشگاه های دائمی محصوالت هاتیک منتخب در بازارهای 
پیرامونی

توافق0.7820.8480.065

توافق0.8810.7700.111برگزاری نمایشگاه های تخصصی صادراتی محصوالت هاتیک... 

 ... کشور توافق0.8710.8070.064برگزاری نمایشگاه های تخصصی دانش بنیان در داخل 

توافق0.7760.8300.054ارتقاء بسته بندی محصوالت هاتیک صادراتی
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نتیجهاختالفنتیجه راند 2نتیجه راند 1شاخص ها

توافق0.8190.8240.005ارتقاء طراحی محصوالت هاتیک صادراتی

توافق0.7540.8570.104ارتقاء اطالع رسانی تجاری محصوالت هاتیک صادراتی

توافق0.7860.8710.086تهیه و اجرای بانک اطالعات محصوالت هاتیک

توافق0.8830.8150.068تبلیغات در سایت های معتبر تخصصی بین المللی

حمایت از ثبت نام و نشان محصوالت هاتیک ایران در بازارهای 
هدف

توافق0.8270.8810.054

توافق0.8330.8120.021کیفیت شبکه حمل ونقل هوایی

توافق0.8240.8950.071کیفیت شبکه حمل ونقل ریلی

توافق0.7560.8120.056کیفیت شبکه حمل ونقل دریایی

توافق0.8540.7950.058کیفیت شبکه حمل ونقل جاده ای

کاال توافق0.8450.7680.077ارائه خدمات الکترونیکی در فرایند صادرات 

توافق0.8480.8240.024توسعه و بهبود زیرساخت های تجارت الکترونیک

کاتالوگ  کاال و خدمات و  دارا بودن وب سایت به 3 زبان با معرفی 
الکترونیک

توافق0.7800.8630.083

توافق0.8210.8150.006وجود بازارهای مجازی )marketplace( برای صادرات... 

توافق0.8420.7940.048هزینه های باالی صادرات

گمرک توافق0.8300.8770.048بوروکراسی اداری در 

حذف--0.601هزینه های باالی واردات

توافق0.8600.8360.024هزینه های باالی ترخیص مواد اولیه محصوالت هایتک

از  کوچکتر  اختالف  موارد  تمامی  در  که  گردید  مشخص   )4( درجدول  مندرج  نتایج  براساس 
0/2 است بنابراین می توان راندهای دلفی را به پایان برد. 

مدل اولیه توسعه صادرات هایتک

ارتباط میان  بیانگر چگونگی  که  کیفی، نمودار )1(،الگوی مفهومی پژوهش  با توجه به مرحله 
نهایی  مدل  ارائه  و  اولیه  مدل  سنجی  اعتبار  برای  می دهد.  نشان  را  است  پژوهش  متغیرهای 

پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی )PLS-SEM( استفاده شده است. 
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نمودار  1-  مدل اولیه توسعه صادرات در صنعت هایتک )منبع: یافته های محقق(

کمی 4-2. یافته های بخش 
گیری 4-2-1. بررسی مدل بیرونی یا مدل اندازه 

بیرونی(  اندازه گیری )مدل  بر اساس بخش  یک مدل مفهومی در روش حداقل مربعات جزئی 
و بخش ساختاری )مدل درونی( بررسی می شود بخش اندازه گیری رابطه سواالت با سازه ها را 
اندازه گیری  بررسی می شود.1 نخست مدل  روابط سازه ها  و در بخش ساختاری  بررسی می کند 
در  و  می شود  بررسی  ترکیبی  پایایی  و  همگرا  و  سازه  روایی  تحلیل های  طریق  از  بیرونی(  )مدل 
سپس  و  می شود  بررسی  متغیرها  بین  مسیر  برآورد  با  درونی(  )مدل  ساختاری  مدل  بعد،  مرحله 

کلی صورت می پذیرد.  برازش مدل 
این  می کند  بررسی  را  موردنظر  سازه  با  پنهان(  )متغیر  سازه  هر  سواالت  رابطه  سازه  روایی 
یا  برابر  عاملی  بارهای  است.  اموس  و  لیزرل  نرم افزار  در  تائیدی  عامل  تحلیل  معادل  عملیات 

1. آذر و غالمرضا، )1398(.
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که واریانس بین سازه و شاخص های آن از واریانس خطای  بیشتر از 0/4 نشان دهنده این است 
که نتایج جدول )5( نشان می دهد بر اساس  اندازه گیری آن مغازه بیشتر بوده است1. همان طور 
که نشان می دهد  نتایج روایی سازه، بار عاملی مشاهده شده در تمای موارد بزرگتر از 0/4 است 
دارد.  به خود وجود  مربوط  پنهان  متغیرهای  با  قابل مشاهده  متغیرهای  بین  مناسبی  همبستگی 

جدول 5- ضرایب بار عاملی

عنوان در 
عنوان در بار عاملیمدل

عنوان در بار عاملیمدل
عنوان در بار عاملیمدل

بار عاملیمدل

RD0/784SA0/807IS612/0TI0/858

FDI0/777IP0/851TP518/0EC0/822

EI0/611EF0/852BC723/0ECO0/81

EMC0/78EG0/584TS701/0CB0/858

SE0/835FTA0/977EM968/0IC0/856

سرمایه گذاری  جذب   ،2  RD:توسعه و  تحقیق  از  حمایت  اختصاری:  عالیم  راهنمای  نکته: 

 ،EMC5 کنسرسیوم :  از  حمایت   ،EI4:صادراتی مشوق های  پرداخت   ،FDI3 صادرات گرا: 
 ،EF9 صادرات:  مالی  تامین   ،IP8 فکری:  مالکیت   ،SA7 تحریم:   ،SE6:کارآفرینی و  مهارت 
 ،IS12 بین المللی:  استانداردهای   ،FTA11 دوجانبه:  موافقت نامه های   ،EG10 صادراتی:  بیمه 
 ،TS15 تجاری:  نمایشگاه های   ،BC14 تجاری:  کز  مرا راه اندازی   ،TP13 تعرفه ای:  سیاست های 

1. Hulland, (1999).
2. Research and development
3. Foreign Direct Investment
4. Export Incentives
5. Export Management Company
6. Skills and Entrepreneurship
7. Sanction
8. Intellectual Property
9. Export Financing
10. Export Guarantee
11. Trade Agreement
12. International Standard
13. Tariff Policy
14. Business Center
15. Trade Show
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 ،EC3 الکترونیک:  تجارت   ،TI2 حمل ونقل:  زیرساخت های   ،EM1 صادراتی:  بازاریابی 
IC6 :هزینه های واردات ،CB5 :گمرک هزینه های صادرات: ECO4، بوروکراسی ادرای 

فورنل  هستند  همراستا  همدیگر  با  سازه  یک  متغیرهای  چقدر  می دهد  نشان  همگرا  روایی 
و الرکر )1981( شاخص میانگین واریانس استخراج شده )AVE( را برای بررسی روایی همگرا 
تر از 0/5 باشد مدل اندازه گیری دارای روایی همگرا است. گر شاخص AVE باال کرده اند. ا ارائه 
کرونباخ  پایایی ترکیبی )CR( در مدل های ساختاری معیار بهتر و معتبرتری نسبت به آلمانی 
شاخص ها  تمامی  سازه  هر  مورد  در  کرونباخ  آلفای  محاسبه  در  اینکه  به دلیل  می رود  شمار  به 
بار  با  شاخص ها  ترکیبی  پایایی  محاسبه  در  ولی  می شوند،  محاسبات  وارد  یکسان  اهمیت  با 
و  واقعی تر  معیار  سازه ها   CR مقادیر  می شود  باعث  و  داشته  زیادتری  اهمیت  بیشتر  عاملی 
کرونباخ  کرونباخ باشد7. با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای  دقیق تری نسبت به آلمانی 
0/7، برای پایایی ترکیبی 0/7 و برای AVE، 0/5 می باشد و تمامی معیارها در قسمت سنجش 
بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند )جدول 6( می توان مناسب بودن وضعیت راویی و پایایی 

سواالت پرسشنامه را تایید نمود.

)AVE( و روایی )کرونباخ و پایایی ترکیبی جدول 6- سنجش پایایی )آلفای 

عنوان در سازه های اصلی توسعه صادرات هایتک
کرونباخپایایی ترکیبیAVEمدل لفای  آ

BF0/7090/8790/794تسهیل تجاری

CL0/7060/8280/784لجستیک تجاری

Epp0/5500/8290/724سیاست های تشویق و توسعه صادرات

HPED0/6510/9100/874توسعه صادرات محصوالت هایتک

ISF0/6450/9000/861امکانات زیرساختی

MP0/5660/7880/797پشتیبانی بازار

MA0/5330/7600/755دسترسی بازار

1. Export Marketing
2. Transport Infrastructure
3. Electronic Commerce
4. Export Cost
5. Customs Bureaucracy
6. Import Cost

7. داوری و رضازاده، )1392(.
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PLS مربوط به بار عاملی و ضریب مسیر در نمودار )2( و )3( آمده است.  خروجی نرم افزار 

نمودار 2- مدل در حالت تخمین استاندارد

T-Value نمودار 3- مدل در حالت
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زمون فرضیات با توجه به مقدار ضریب مسیر و اهمیت T-Value انجام شد. با توجه به نتایج 
T بیشتر از 1/96 باشد، فرضیه تایید می شود.  آماده  حاصل در جدول )7( چنانچه مقدار 

میزان تاثیر سیاست های تشویق و توسعه صادرات بر تسهیل تجاری مقدار 0/323 به دست 
از مقدار بحرانی 1/96  که  آمده است  نیز 3/386 به دست   t آماره  آمده است. همچنین مقدار 
بزرگتر است. بنابراین با اطمینان 95% سیاست های تشویق و توسعه صادرات بر تسهیل تجاری 
شد.  تایید  دوم،  فرضیه  جز  به  فرضیات  کلیه  ترتیب  همین  به  دارد.  معنی داری  و  مثبت  تاثیر 
که امکانات زیر ساختی بر تسهیل تجاری  کرد  که رد شده است نمی توان ادعا  بنابرفرضیه دوم 

تاثیر معنی داری دارد. 

جدول 7- نتایج بررسی فرضیه های پژوهش

بار فرضیه های پژوهش
عاملی

t نتیجهآماره

 تایید0/3233/386سیاست های تشویق و توسعه صادرات بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

رد0/0240/356امکانات زیرساختی بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/3053/102دسترسی بازار بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/3202/135پشتیبانی بازار بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/6378/332لجستیک تجاری بر تسهیل تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد

سیاست های تشویق و توسعه صادرات محصوالت هایتک بر توسعه صادرات 
محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/6347/789

 تایید0/3403/615امکانات زیرساختی بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/3183/211دسترسی بازار بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد

 تایید0/3243/317پشتیبانی بازار بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 تایید0/4415/429لجستیک تجاری بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد 

 تایید0/4014/069تسهیل تجاری بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تاثیر مثبت و معناداری دارد

4-2-2. بررسی مدل درونی یا مدل ساختاری تحقیق

بررسی  را  آنها  روابط  و  می پردازد  تحقیق  پنهان  یا  مکنون  متغیرهای  بین  روابط  به  مدل  این 
و   )Q2( شاخص   ،)R2( تعیین  ضریب  شاخص  از  استفاده  با  ساختاری  مدل  برازش  می کند. 
از  یک  هر  تغییرات  میزان  بیانگر  که  است  معیاری   )R2( تعیین  ضریب  ست.  شده  بررسی   F2
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سه   )1998( چین  می شود  تعیین  مستقل  متغیرهای  وسیله  به  که  است  مدل  وابسته  متغیرهای 
بودن  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  برای  ک  مال به عنوان  را   0/67 و   0/33 و   0/19 مقدار 

کرده است1. برازش بخش ساختاری مدل تعریف 
هنسلر  می سازد.  مشخص  را  مدل  پیش بینی  قدرت   ،Q2 شاخص  یا  گیزر2  ـ  استون  معیار 
 0/02 مقدار  سه  را،  درون  سازه های  مورد  در  مدل  پیش بینی  قدرت  شدت  درباره  همکاران  و 
نموده اند3.  تعیین  قوی  متوسط  ضعیق،  پیش بینی  قدرت  برای  ترتیب  به  را   0/35 و   0/15 و 
مستقل  متغیرهای  برای  و  است  مدل  ساختاری  بخش  برازش  شاخص  دیگر   )F2( اثر  اندازه 
کوهن، میزان این شاخص به ترتیب 0/02 )ضعیف( 0/15  برون زا مصداق دارد. بر اساس نظر 
مدل  قوی  تا  متوسط  برازش  از  نشان   )8( جدول  نتایج  می باشد.  )قوی(   0/35 و  )متوسط( 

درونی است.

کلی پژوهش 4-2-3. برازش مدل 

دو  هر  که  است  ساختاری  معادالت  مدل های  در  کلی  مدل  بررسی  برای   GOF4 شاخص 
بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را ارزیابی می کند این شاخص با استفاده از جذر حاصل 
محاسبه  زیر  رابطه  طبق  و  افزونگی5«  شاخص  »میانگین  و   »R2 شاخص  »میانگین  ضرب 

می شود: 

28 

 و طبق رابطه زیر محاسبه« 6افزونگی میانگین شاخص»و « 2Rمیانگین شاخص »ضرب 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 :شودمی = √(𝑅𝑅2̅̅̅̅ ) × (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 

 25/1و  16/1تزلس سه مقدار . 2توسط تننهاوس و همکاران ابداع گردید GOFشاخص 
شاخص . اندمعرفی نموده GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  91/1و 

GOF  بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی  912/1در این مطالعه برابر
 .9برخوردار است

  

                                                           
6. Comunalities 
2. Tenenhouse, (2004). 
9. Tezless, (2009). 

گردید6. تزلس سه مقدار 0/01 و 0/25 و 0/36  شاخص GOF توسط تننهاوس و همکاران ابداع 
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی نموده اند. شاخص GOF در این 

آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است7. مطالعه برابر 0/362 به دست 

1. Chin, (1998).
2. Stone - Geisser
3. Henseler, (2013)
4. Doogness of fit
5. Comunalities
6. Tenenhouse, (2004).
7. Tezless, (2009).
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کلی جدول 8- خالصه ارزیابی برازش مدل درونی )بخش ساختاری( و مدل 

Q2F2R2GOFسازه های اصلی

512/0-396/0تسهیل تجاری

362/0

-167/0241/0لجستیک تجاری

-268/0472/0سیاست های تشویق و توسعه صادرات

962/0-0/530توسعه صادرات محصوالت هاتیک

-0/457131/0امکانات زیرساختی

0/178113/00دسترسی بازار

-0/129117پشتیبانی بازار

مدل نهایی توسعه صادرات هایتک

آزمون شد و تمام فرضیات به جز تأثیر زیرساخت های تجاری بر   PLS مدل اولیه با استفاده از 
تأیید شدند. تسهیل تجاری، 

نمودار 4- مدل نهایی توسعه صادرات در صنعت هایتک )منبع: یافته های محقق(
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نتیجه گیری و پیشنهادها

تعیین  هدف  با  و  ایران   هاتیک  صادرات  توسعه  برای  مدلی  طراحی  به منظور  حاضر  پژوهش 
دیدگاهی  و  است  شده  انجام  ایران  هایتک  صنعت  صادرات  توسعه  بر   تاثیر گذار  مولفه های 
که  نموده  ارائه  صنعت  این  در  صادرات  توسعه  بر  گذار  تاثیر  عوامل  از  جانبه  همه  و  جامع 
در  مدیریتی  اقدامات  سرلوحه  و  بوده  راه گشا  حوزه  این  در  سیاست گذاران  برای  می تواند 
)ITC( حوزه های توسعه صادرات ایران باشد. در این تحقیق از الگوی مرکز تجارت بین الملل

شده  استفاده  شده  شکسته  مرزی  و  مرزی  برون  مرزی،  درون  به  صادرات  بر  موثر  عوامل  که 
و  هایتک  محصوالت  صادرات  حوزه  خبرگان  با  مصاحبه  و   ITC الگوی  از  الهام  با  است. 
کیفی پژوهش در نرم افزار MAXQDA و غربال گری با روش دلفی فازی، مدل  تحلیل داده های 
مرزی  برون  مرزی،  )درون  اصلی  عامل  سه  از  متشکل  تحقیق،  از  بخش  این  در  شده  حاصل 
ساختی،  زیر  امکانات  صادرات،  توسعه  و  تشویق  )سیاست های  فرعی  عامل  شش  مرزی(،  و 
، لجستیک تجاری، تسهیل تجاری( و بیست زیر عامل و چهل  ، پشتیبانی بازار دسترسی بازار

و پنج شاخص برای سنجش این عوامل می باشد.
صادرات  توسعه  بر  صادرات  توسعه  و  تشویق  سیاست های  پژوهش،  نتایج  اساس  بر 
توسط  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  با  یافته ها  این  تاثیرگذارند.  باال  فناوری  با  محصوالت 
بیگی  ولی  همکاران)2011(،  و  لئونید   ،)2004( الدوحه  شمس   ،)2011( کوتابه  و  گنکترک 
و همکاران )1389(،  کریمی دستجردی  و همکاران )2014(، هاسمن )2005(،  )1388(، سندو 

دونر و همکاران )2006( هم خوانی دارد.
که سیاست های تشویق و توسعه صادرات همچون حمایت  کی از آن است  این یافته ها حا
از تحقیق و توسعه،  جذب  سرمایه گذاری خارجی صادرات گرا، پرداخت مشوق های صادراتی 
صادرات  مدیریت  شرکت های  و  صادراتی  کنسرسیوم های  از  حمایت  هایتک،  محصوالت  به 
از  حمایت  مولفه  که  آنجا  از  و  بوده  تاثیرگذار  باال  فناوری  با  محصوالت  صادرات  توسعه  بر 
کشور پیشنهاد می شود برنامه های  ترین تاثیر است به سیاست گذاران  تحقیق و توسعه دارای باال
عملیاتی پوشش بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان صادراتی، ایجاد 
انگیزه در بنگاه ها برای تحقیق و توسعه)معافیت هزینه های R&D از مالیات نظیرخرید ماشین 
کز تحقیق  مرا ایجاد  برای  انسانی(، اختصاص دادن مشوق های الزم  نیروی  و هزینه های  آالت 
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کار  دستور  در  بازار  و  صنعت  دانشگاه،  میان  سیستماتیک  ارتباط  و  پیوند  ایجاد  و  توسعه  و 
گیرد. قرار 

محصوالت  صادرات  توسعه  بر  ساختی  زیر  امکانات  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
و  لئونید  توسط  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  است.  تاثیرگذار  باال  فناوری  با 
همکاران)2011(، دموسوگلو و همکاران )2012(، سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات 
ایران )1397(  ا.  ج.  باال )1393(، سند تحول سیاست تجارت خارجی  فناوری  با  محصوالت 
امکانات  با  مرتبط  عوامل  بین  در  صادرات  مالی  تامین  مولفه  ارتباط  این  در  دارد.  هم خوانی 
ترین رتبه بوده است و در این خصوص توصیه می شود، راهبرد بازطراحی  زیرساختی دارای باال
جهانی،  معیارهای  با  گزیم بانک  ا یک  ایجاد  صادراتی،  بیمه  و  مالی  تامین  زیرساخت های 
و  صادرات  ضمانت  صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک  کارمزد  و  تسهیالت  سود  نرخ  کردن  کم 
کارمزد یک رقمی(، افزایش سطح پوشش بیمه ای صندوق  صندوق نوآوری و شکوفایی )با نرخ 
کنندگان محصوالت دانش بنیان به روش  ضمانت صادرات، اعطای تسهیالت بانکی به صادر 
صادراتی  بیمه های  خدمات  از  اطالع رسانی  و  گاه سازی  آ و  بین المللی  نرخ  با  فروشنده  اعتبار 
کاربردی  و سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان و خریداران خارجی می تواند از اقدامات 

مفید در این راستا باشد.
صادرات  توسعه  بر  بازار  دسترسی  که  است  آن  از  کی  حا پژوهش  یافته های  همچنین 
ثاقب  توسط  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  گذارند.  تاثیر  هایتک  محصوالت 
آنجایی  از  دارد.  هم خوانی   )2005( هاسمن   ،)2011( کنونت  تیچا   ،)1391( نصرالهی   ،)1384(
ترین رتبه در بین عوامل دسترسی بازار است، پیشنهاد  که موافقت نامه های دو جانبه دارای باال
انعقاد  طریق  از  اصلی  شرکای  با  تجاری  ترجیحی  و  آزاد  موافقت نامه های  توسعه  می شود، 
گیرد. در این ارتباط الزم است فهرست  کار قرار  نسل جدید موافقتنامه های تجاری در دستور 

گردد. آسیب پذیر جهت مبادله موافقتنامه احصاء  محصوالت دانش بنیان رقابتی و 
که پشتیبانی بازار بر توسعه صادرات محصوالت با فناوری باال  نتایج پژوهش نشان می دهد 
با نتایج پژوهش های انجام شده توسط دموسوگلو و همکاران )2012(؛  تاثیرگذارند. . این یافته 
سیاست  تحول  سند  )2011(؛  مایا  و  بلوک   ،)1389( تاجیک   ،)1391( تجارت  توسعه  سازمان 
تجارت خارجی ج. ا. ایران )1397( و الگوی اصلی ITC)2011( هم خوانی دارد. از آن جایی 
ارتباط  این  بازار است. در  بین عوامل پشتیبانی  رتبه در  ترین  باال بازاریابی صادراتی دارای  که 
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ترویج  از  حمایت  فناوری،  اساس  بر  ایران  ملی  نشان  و  نام  طراحی  مانند  کاربردی  اقدمات 
هدف  با  ایران  برند  توسعه  کز  مرا ایجاد  بازارها،  در  دانش بنیان  محصوالت  نشان های   و  نام 
تقویت برند های دانش بنیان، ارتقا طراحی و بسته بندی محصوالت صادراتی دانش بنیان، راه 
صادرات  الکترونیکی  نشریات  افزایش  دانش بنیان،  محصوالت  اطالع رسانی  سایت  اندازی 
دانش بنیان، اطالع رسانی رویدادهای تجاری بازارهای هدف محصوالت دانش بنیان به صورت 
می شود. پیشنهاد  دانش بنیان  محصوالت  صادراتی  بسته بندی  و  طراحی  کز  مرا ایجاد  و  منظم 
هایتک  محصوالت  صادرات  توسعه  بر  تجاری  تسهیل  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
هاسمن  جهانی،  بانک  توسط  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  است.  تاثیرگذار 
اداری  بوروکراسی  که  آنجایی  از  دارد.  خوانی  هم   )1387( همکاران  و  پور  حسنقلی  )2005(؛ 
می شود  پیشنهاد  است،  تجاری  تسهیل  با  مرتبط  عوامل  بین  در  رتبه  ترین  باال دارای  گمرک  
برای  گمرک  تخصصی  میز  شکل گیری  گمرکی،  زیرساخت های  بهبود  نظیر  کاربردی  اقدامات 
باند  پهنای  گسترش  دانش بنیان، محصوالت  برای  کد   HS دانش بنیان،تعریف  شرکت های 
زائد  تشریفات  و  مقررات  حذف  و  روان سازی  اسکنرها،  تعداد  افزایش  و  گمرکی  سامانه های 

گیرد. کار قرار  کاهش زمان واردات و صادرات در دستور  گمرکی برای 
که لجستیک تجاری یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر  بررسی های انجام شده نشان می دهد 
توسط  شده  انجام  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  است.  هایتک  محصوالت  صادرات  توسعه 
راهبرد  برلی و همکاران )2015(، مورتی و همکاران )2013(، صالحی )1395(، سند چارچوب 
توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )1393(؛ هاسمن )2005( هم خوانی دارد. از 
ترین رتبه در بین عوامل لجستیک تجاری  که زیر ساخت های حمل و نقل دارای باال آنجایی 
و  تدوین  فناوری  بخش های  زیر  در  تجاری  لجستیک  برنامه  راهبرد  می شود  پیشنهاد  است، 
اعطای  و  نقل  و  حمل  زیرساخت های  در  دولت  سرمایه گذاری  هدف،  این  به  رسیدن  برای 

کنندگان دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است. یارانه حمل و نقل به صادر 
تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان به همکاری بین المللی نیاز دارد و شرایط تحریم 
ناشی  مشکالت  تأثیر گذاری  و  اهمیت  به  توجه  می گردد.با  بین المللی  همکاری  کاهش  باعث 
بانک  می شود  پیشنهاد  دوران  این  در  آن  تشدید  و  مالی  انتقال  و  نقل  جمله  از  تحریم  از 
کل ارز حاصل از  مرکزی، تسوبه بازگشت ارز صادرکنندگان را با نرخ سنایی مد نظر قرار دهد تا 

کشور برگردد.  صادرات، در فرصت مناسب به 
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