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چکیده
در عصر حاضر، بخش عمده ای از قدرت اقتصادي کشورها، به  منظور کسب مزیت رقابتی 
در بازارهای داخلی و خارجی، در گروی کسب دانش و به کارگیری آن در خلق محصوالتي 
نوآورانه است. یکی از عناصر مؤثر در تحقق این هدف، کارگران دانشی است. هدف از این 
تعدیل گری  با  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  دانشی  کارگران  تأثیر  بررسی  پژوهش 
 2011-2016 زمانی  بازه ی  در  درحال توسعه  کشورهای  و  توسعه یافته  کشورهای  در  رقابت 
است. اطالعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش شاخص نوآوری جهانی استخراج شده 
است. روش برازش مدل ها در مطالعه ی حاضر، روش داده های تابلویی است که برای اجرای 
آن از نرم افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان داد که کارگران دانشی تأثیر مثبت 
و معنی داری بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه کشورها به جای می گذارد. همچنین نتایج 
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در  رقابت  توسعه یافته،  و  درحال توسعه  از کشورهای  طبقه  هردو  در  که  است  آن  از  حاکی 
رابطه بین کارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات نوآورانه نقش تعدیل کننده ایفا می کند.
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مقدمه

توسعه  و  رشد  در  مؤثر  راهبردی  به عنوان  صادرات1  توسعه  راهبرد  نقش  اخیر،  دهه   4 در 
دیوید  و  اسمیت2  آدام  نظریه های  طریق  از  درحال توسعه  کشورهای  در  به ویژه  اقتصادی 
فعالیت  یک  صادرات،  است.4  قرارگرفته  زیادی  موردتوجه  میالدی   18 قرن  در  ریکاردو3 
محسوب  موفقیت  کلیدی  نقطه  به عنوان  کشورها  از  بسیاری  در  که  است  اقتصادی  مهم 
در  اساسی  تغییرات  فناوری،  روزافزون  پیشرفت  و  فرآیند جهانی شدن  با گسترش  می شود. 
الگوی مصرف و تقاضا ایجادشده است که این امر دنیای تجارت را وارد عرصه جدیدی از 
فعالیت ها نموده و مفهوم رقابت پذیری5 را به عنوان عامل مهم تمایز بین کشورهای مختلف 
مطرح ساخته است.6 پورتر معتقد است که عملکرد رقابتی یک کشور صادرکننده در یک 
رقابت  که  می کند  بیان  او  می شود7.  تعریف  کشور  آن  صادرات  در  تغییر  به صورت  بازار 
داخلي، موجب افزایش کارایي بنگاه ها و درنتیجه ارتقای توانایي آن ها براي رقابت در سطح 
بین المللی و بنگاه های خارجي خواهد شد. لیکن مفهوم رقابت در مکاتب مختلف، ازجمله 
طرفداران تئوری منبع محور، متفاوت است. با توجه به این که رابطه بین این عناصر از دیدگاه  
الماس  مدل  عوامل  رابطه  می توانند  عوامل  از  برخی  و  نیست  خطی  مختلف  صاحب نظران 
پورتر را تعدیل کنند.8 در دیدگاه مکتب نئوکالسیک بیان شده است که رقابت به عنوان نظریه 
ایستاي رقابت، موقعیت تعادلي را نشان می دهد که در آن تالش های بنگاه معطوف به ایجاد 
رقابت در بازار است. در این مکتب، میزان رقابت بر اساس تعداد کسب وکار مشابه سنجیده 
می شود و نه به رفتار رقابتی. درحالی که مخالفان مکتب نئوکالسیک معتقد است که در این 
به  وابسته  را  میزان رقابت  این راستا ژرژسکو روزن9  ندارد. در  وضعیت هیچ رقابتي وجود 
رفتارهای رقابتی دانسته و بیان می کند که رقابت زماني تحقق می یابد که منجر به رفتارهاي 

1. Export Promotion.
2. Adam Smith.
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4. Wu, J., Wu, Z., Zhuo, S, (2015).
5. Competitiveness.
6. Shan, J. Jolly, D, (2010).

7. کریمی و حسن پور، )1390(.
8. Grant, R. M, (1998).
9. Georgesko-Roegen.
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مي دانند که طی  پویا  فرایندی  را  رقابت  هایک1  و  بنگاه ها شود. همچنین شومپیتر  متفاوت 
آن، روش های تولید و محصوالت برتر معرفي می شود. شومپیتر در این خصوص، اصطالح« 
تخریب آفریننده» را به فرایند رقابت نسبت می دهد و معتقد است که رقابت در درون خود 
از نیروي محرکی به نام ابداع و نوآوري برخوردار است. از طریق نوآوري و ابداع می توان 
هزینه ها را کنترل کرد و به کیفیت بهتري دست یافت و به تضمین بقا در بازار پرداخت.2 و 3

مزیت  برای کسب  حیاتی  منبعی  به مثابه  نوآوری،  علم  به  مختلف  ازاین رو کشورهای   
از  و  می نگرند  مردم  زندگی  سطح  بخشیدن  بهبود  برای  اساسی  ابزاری  همچنین  و  رقابتی 
تمامی ظرفیت های تولیدی خود برای ارتقای مؤلفه های نوآورانه در محصوالت و خدمات 
فعالیت  اساسی ترین  نوآوری  و  علم  سیاست  حاضر  حال  در  به طوری که  می کنند4.  استفاده 
و  رقابت  در عرصه  تغییرات  می شود5.  قلمداد  اقتصادی  پیشرفت های  با  ارتباط  در  دولت ها 
محیط رقابتی جهانی موجب شده است تا بسیاری از پژوهشگران و فعاالن حوزه کسب وکار 
فناوری های  در  سریع  رشد  کنند.  یاد  کشورها  روی  پیش  چالش  به عنوان  موضوع  این  از 
جدید، تقاضاهای رو به رشد مشتریان، تشدید رقابت در بازار و جهانی شدن، منجر به توسعه 

بیشتر تغییرات در بازار شده است6. 
 ازاین رو حفظ رقابت پذیری در صنایع با محصوالت و خدمات نوآورانه به منظور رشد 
و  محصوالت  با  صنایع  چراکه  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  کشور  ملی  درآمدهای 
خدمات برتر و متمایز، ارزش افزوده بیشتر و بسط فضای کسب وکار فراهم آورده و منجر 
و8  می شود.7  جدید  بازارهای  به  ورود  و  صادراتی  تولیدات  رقابتی  توان  توسعه  و  رشد  به 
بازارهای گسترده خارجی،  در  با حضور  که  بود  تر خواهد  مقرون به صرفه  زمانی  امر  این 
از  بسیاری  گیرد.9  صورت  گسترده تر  مقیاس  در  سودآوری  و  سرمایه گذاری  بازگشت 
پژوهشگران، ارائه محصوالت و خدمات جدید و عملکرد مناسب صادراتی آ ن ها را راهی 
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پژوهش  در   )1988( آلباچ  دانسته اند.1  امروزی  پویای  و  پیچیده  جهان  در  موفقیت  برای 
یا  فرایند، خدمات و  ایده جدید در  قالب توسعه یک  نوآوری در  نشان می دهد که  خود 
محصول جدید، سهم بازار کشور را افزایش داده و منجر به عملکرد بهتر کشور می شود.2

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار و ضروری در ایجاد نوآوری، دانش می باشند. دانش 
نوآوری  و  آورده  وجود  به  جهان  در  تغییرات شگرفی  می تواند  که  است  قدرتمندی  ابزار 
را ممکن سازد. در سال های آتی، تنها کشورهایی که دانش جدید خلق می نمایند و آن را 
بود3.  ایجاد مزیت رقابتی موفق خواهند  قرار می دهند، در  به طور مؤثر و کارا مورداستفاده 
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه 
آمار  بر  بنا  می کند4.  ایفا  فناوری  و  دانش  را  نقش  این  بلکه  ندارد،  اساسی  نقش  کشورها 
دانش بنیان  کاالهای  ارزش صادرات  بین الملل،  تجارت  مرکز  نرم افزاری  بانک  در  موجود 
ایران نسبت به کشورهای آسیای جنوب غربی ساالنه 41/4 درصد رشد داشته، درحالی که 
درصد   17/2 غربی  جنوب  آسیای  کشورهای  بازار  به  جهانی  صادرات  ساالنه  رشد  نرخ 
به طور  دانش بنیان  کاالهای  صادرات  تغییرات   2008 تا   2000 سال  طی  است.  افزایش یافته 
ایران  رقابت پذیری  افزایش  از  متأثر  تغییرات  از  بخشی  که  بوده  دالر  میلیون   18/5 متوسط 
این  داشت  نظر  در  همواره  باید  که  نکته ای  است5.  بوده  دانش بنیان  کاالهای  صادرات  در 
پرداختن  و  اطالعات  توزیع  و  تولید  فقط  دانش بنیان،  اقتصاد  به  دستیابی  برای  که  است 
منابع  از  استفاده  در  آن ها  به کارگیری  مهم  نکته  بلکه  نیست،  کافی  پژوهش  و  آموزش  به 
مؤثرتر  استفاده  و  دانش  کردن  کاربردی  به عبارت دیگر،  است؛  پایدار  به صورت  اقتصادی 
یک  تحقق  که  است  منابع  از  بهره برداری  درجه  ارتقای  و  ظرفیت ها  گسترش  در  آن  از 
اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد. درنتیجه، محققان و متصدیان حوزه های مربوطه توجه 
دانش  جمع آوری  و  تسهیم  ایجاد،  اخذ،  شناسایي،  براي  سازماني  قابلیت های  به  فزاینده ای 

معطوف داشته اند6.
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کشورهای  رقابتی  مزیت  و  موفقیت  بر  مختلفی  عوامل  شد،  بحث  قباًل  که  همان گونه   
ازجمله  که  تأثیرگذارند  خاص  محصول  هر  خصوص  در  بین المللی  بازار  در  مختلف 
این  است1.  محصول  آن  عرضه  و  تولید  برای  موردنیاز  عوامل  به  دسترسی  آن ها  مهم ترین 
عوامل شامل نیروی کار، سرمایه و ماشین آالت است. ازآنجاکه عصر حاضر را عصر دانایی 
نامیده اند، ازجمله عناصر کلیدی در دستیابی به این هدف، کارگران دانشی2 هستند. تعاریف 
اعتقاددارند که  گوناگونی از کارگران دانشی در پژوهش ها مطرح شده است. پژوهشگران 
تعریف از کارگران دانشی به حوزه ای که در آن کار می کنند، بستگی دارد3. به طورکلی در 
انجام  به  ادبیات موضوعی از کارگران دانشی به عنوان فردی یادشده است که بسیار متعهد 
و  بوده  افراد خودکنترل  این  می پردازند.  دانش  به کارگیری  و  توزیع  خلق،  به  و  است  کار 
در برخی حرفه ها بیشتر ظاهر می شوند. همچنین جایگاه آن ها مستلزم خالقیت، نوآوری و 
مهارت های حل مسئله است.4 برآوردهای اخیر نشان می دهد که کارگران دانشی، همچون 
کشور  در  کلیدی  اقتصادی  کار  نیروی  به عنوان  دیگر،  متخصصان  و  مهندسان  دانشمندان، 
موفقیت،  برای  را  دانشی  کارگران  انسانی  سرمایه  مؤلفان،  از  بسیاری  می شوند.  محسوب 
رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته ضروری دانسته اند.5 نیز بیان کرد که کارگران دانشی، 
به عنوان یک عامل مؤثر در سطح عملکرد صنایع با محصوالت و خدمات نوآورانه به شمار 
توسعه یافته، می توانند  بینش های  از  برخورداری  دلیل  به  دانشی  ازاین رو کارگران  می روند. 
به عنوان یک عامل بسیار مهم در خلق و ایده های نو در محصوالت و خدمات مطرح شوند6.

اهمیت عوامل فوق، و اجتناب ناپذیری مبادالت بازرگانی  میان کشورهای توسعه یافته و 
درحال توسعه، اهمیت این مباحث و مطالعات تجربی و موردی وسیع تر را دوچندان می سازد. 
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که مطالعات انجام شده در ایران بیشتر به بررسی اثرات 
اقتصاد دانش بنیان بر صادرات کل به صورت مجزا بر رشد اقتصادی پرداخته اند، درحالی که 
با کارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات نوآورانه وجود دارد.  پیشینه کمی در رابطه 
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با توجه به تئوری های مختلف و گاهاً متضادی که در خصوص عوامل تأثیرگذار  ازاین رو 
بر مزیت رقابتی کشورها مطرح شده است، در حال این سؤال مطرح می شود که آیا رقابت 

می تواند در رابطه کارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات نوآورانه تأثیرگذار باشد؟  
تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه1  به بررسی  در این پژوهش 
زمانی  دوره  طی  توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشورهای  دوطبقه  در  رقابت  تعدیل گری  با 
2016-2011 پرداخته شده است. به این منظور در بخش  دوم و سوم مقاله، به مرور اجمالی 
ادبیات نظری و تجربی پژوهش پرداخته می شود. در بخش چهارم به معرفی روش پژوهش 
و معرفی متغیرها اختصاص دارد و در بخش پنجم به ارائه و بررسی نتایج حاصل از برآورد 
الگو می پردازد. درنهایت، بخش انتهایی مقاله به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته 

است.

1. مبانی نظری پژوهش

1-2. کارگران دانشی
در دنیای پر تحول امروز، دانش و نوآوری به عنوان مهم ترین و اساسی ترین عامل پیشرفت در  
 )APEC( 2 پایدارترین اقتصادهای مطرح در سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه
بسیار  نیروهای  از  به عنوان یکی  بر اساس مطالعات صورت گرفته دانش  محسوب می شود. 
محسوب  عمومی  کاالی  یک  و  می آید  شمار  به  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  در  مؤثر 
می شود، زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهالك، با دیگران به اشتراك گذاشت.3 
بر اساس نگرش منبع محور، نگرش جدیدي مبتني بر دانش ارائه شده است که در آن دانش 
منابع  چراکه  است  گرفته شده  نظر  در  پایدار  رقابتي  مزیت  ایجاد  در  کلیدي  منبع  به عنوان 
دانشي حالت منحصربه فرد داشته و قابل نسخه برداری و جایگزیني نمی باشند.4 یکی از این 
منابع و محرك های دانشی، کارگران دانشی هستند. اصطالح کارگران دانشی برای اولین بار 
در سال 1973 توسط پیتر دراکر مطرح گردید. با این حال هنوز تعریف واضح و روشنی در 

1. Innovative Goods and Services Exports.
2. Asia-Pacific Economic Cooperation.

3. محمد زاده و یحیوی دیزج، )1394(.
4. کریمی و حصاری، )1395(.
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مورد آن ارائه نشده است. دراکر1 این افراد را این گونه تعریف کرد »شخصی است که نسبت 
به سایرین، از علم و تخصص بیشتری از شغلش برخوردار است.« اما به نظر می رسد تعریف 
درستی از این مفهوم نباشد زیرا این ادعا مطرح می شود که در هر جایگاه شغلی در سازمان، 
حداقل یک فرد وجود دارد که بهترین مهارت را نسبت به سایرین در آن حرفه داشته باشد. 
داونپورت2 کارگران دانشی را به عنوان »فردی با باالترین درجه تخصص، تحصیل و تجربه 
دانش  به کارگیری  یا  توزیع  خلق،  شغلش،  در  او  اصلی  هدف  که  طوری  و  کرد  تعریف 
است.« در این تعریف مفهوم کارگردانشی بهتر ارائه گردید اما هنوز هم ابهام وجود دارد. 
ابهام در حرف »یا« بین کلمه توزیع و بکار گیری مطرح می شود که باید حرف »و« گذاشته 
شد، چراکه تمام شغل ها به سطح مناسبی از دانش نیاز دارند؛ بنابراین برای کارگران دانشی 

باید توزیع و به کارگیری دانش در درجه خاصی مطرح گردد.3
دیدگاه های مختلفی در مورد مفهوم کارگران دانشی وجود دارد که به طورکلی می توان 
آن ها را به سه رویکرد مفهومی، محتوای شغلی و رویکرد نشات گرفته از داده های صنعت 
تجربه،  ازجمله،  مختلفی  ابعاد  از  دانشی  کارگران  مفهومی،  رویکرد  در  کرد.  طبقه بندی 
رویکرد  قرارگرفته اند.  تجزیه وتحلیل  مورد  زمینه  یک  در  خاص  تخصص  تحصیالت، 
نشات گرفته از داده های صنعت، کارگران دانشی را به عنوان افرادی تعریف می کند که در 
بر اساس رویکرد  سازمان های خاص در سمت های مخصوص فعالیت می کنند و درنهایت 
از  معینی  نوع  دارای  تعریف می شوند که  افرادی  به عنوان  دانشی  محتوای شغلی، کارگران 
شغل هستند. ربودل4 بیان کرد که این سه رویکرد نمی تواند به عنوان یک طبقه بندی درست 
و کامل در نظر گرفته شود چراکه در شرایط یکسان ممکن است که کارگران دانشی، هر 
بنابراین می توان گفت که تعاریف گوناگونی  سه رویکرد را به طور هم زمان شامل شوند؛5 
از کارگران دانشی در پژوهش ها مطرح شده است؛ که اغلب بر این نظر هستند که تعریف 
دقیق از کارگران دانشی به حوزه کاری آن ها بستگی دارد. در یک تعریف کلی می توان 
این بیان کرد که کارگران دانشی از تعهد کاری باالیی برخوردار بوده و به خلق، توزیع و 

1. Drucker, P.F.
2. Davenport. T.H.

3. ماروتا، )2012(.
4. Reboul, C, (2006).

5. ملدکوا، )2015(.
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مستقل  رهبری  ساختار  در  افراد  این  می پردازد.  در حرفه خود  نوآورانه  دانش  به کارگیری 
عمل کرده تا جایی که ممکن است نسبت به مدیران خود از علم، تخصص و تبحر بیشتری 

برخوردار باشند.1 
با تغییر جایگاه، مفهوم و ساختار دانش، نه تنها در اقتصاد، بلکه در کل جامعه دانش به 
مؤلفه ای حیاتی تبدیل شده و کاردانشی و کارگران دانشی نیز اهمیت زیادی در کسب وکار 
ازجمله  دانشی  کارگران  از   بهره گیری  که  است  کرده  بیان  دراکر  کردند.  پیدا  جهانی 
بزرگ ترین چالش های کشورهای پیشرفته و نخستین شرط بقا در رقابت های جهانی است. 
می تواند  دانشی  کارگران  توسط  آن  از  مؤثرتر  استفاده  و  دانش  کردن  کاربردی  2ازاین رو 

اقتصاد  و تحقق یک  منابع شده  از  بهره برداری  ارتقای درجه  و  موجب گسترش ظرفیت ها 
بهره وری  با  دانش بنیان  اقتصاد  دانشی در  را ممکن سازد.3 در حقیقت کارگران  دانش بنیان 
بهینه اقتصادی ازنظر تخصیص منابع، می توانند نقش مؤثری در  بیشتر عوامل تولید و رفتار 

بخش صادرات کاال و خدمات نوآورانه داشته باشند. 

1-2. صادرات کاال و خدمات نوآورانه
پژوهش ها نشان می دهد که یکی از دالیل رشد سریع اقتصادی در کشورهای درحال توسعه 
و توسعه یافته، رشد صادرات بوده است؛ در چشم انداز قرن 21، کشورها در یک وضعیت 
فزاینده  فنّاورانه و سرعت  توسعه  نظیر جهانی شدن،  متعدد  از عوامل  متأثر  پیچیده  و  رقابتی 
و پیچیده محصوالت و خدمات جدید  قرارگرفته اند. در چارچوب این چشم انداز جدید، 
کشورها برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند. همه این موارد کشورها را 
ناگزیر به تجدیدنظر و بازبینی در عرضه محصوالت و خدمات به بازارهای جهانی می نمایند.4 
ازاین رو پایگاه اصلی رشد و توسعه یافتگی بخش صادرات، استفاده از محصوالت و خدمات 
به طور مداوم  تولیدات داخلی است چراکه  برتر روز دنیا در  فناوری های  نوآورانه همچون 
سرمایه گذاری  محرك  خود  تقاضاها  این  می کند،  فراهم  جدید  تقاضاهاي  براي  را  زمینه 

1. ماروتا، )2012(.
2. قربانی زاده و همکاران، )1396(.

3. محمد زاده و یحیوی دیزج، )1394(.
4. رضازاده و آسیابان، )1396(.
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و  محصوالت  غنی سازی صادرات  است.  شده  و شکوفایی صادرات  رشد  تضمین کننده  و 
خدمات نوآورانه در کشورها بر اساس توانایی های موجود یکی از راه های رشد و ارتباط با 
اقتصادهای بزرگ جهان و دست یابی به فرصت هایی است که در بازارهای بین المللی وجود 
دارد. طوری که آمارها در چند دهه اخیر نشان می دهد که بسیاری از کشورها پیشرفت های 
اقتصادی خود را با سرمایه گذاری و افزایش نوآوری درزمینه ی تولید و بعدازآن صادرات 
دانش محور،  اقتصاد  در  لذا،  آورده اند.  به دست  نوآورانه  و خدمات  در حوزه محصوالت 
شکوفایی اقتصادي با فراهم شدن بستر الزم براي نوآوري و حضور در بازارهاي صادراتی 
و  محصوالت  توسعه  صادرات،  جهانی  بازارهاي  به  ورود  الزمه  می شود.  ایجاد  جهانی 
خدمات نوآورانه در صنایع است و دستیابی به قدرت رقابت پذیری، نیازمند توسعه فرهنگ 
افزایش توان  به  نوآوري است.1 دالیل متعددي وجود دارد که نشان می دهد چرا نوآوري 
اشاره کرد که  امر  این  به  این دالیل می توان  ازجمله  تولیدات صادراتی می انجامد،  رقابتی 
می آورند.  فراهم  را  بازارهاي جدید  در  امکان حضور  نوآورانه،  فرآیندهاي  و  محصوالت 
محصوالت  و  تولیدات  نوسازي  و  تغییر  بهبود،  به  منجر  نوآورانه،  فعالیت های  که  همچنان 
می گردند، مزیت رقابتی را براي حضور در بازارهاي خارجی نیز، مهیا می سازند. عالوه بر 
این، فعالیت های نوآورانه در اقتصادهاي کوچک، زمانی مقرون به صرفه خواهند بود که از 
مقیاس  این حوزه در  بازگشت سرمایه گذاری در  منطقه ای،  فرا  بازارهاي  طریق حضور در 
عملکرد  شد  انجام  همکاران3  و  دنیکوالی  توسط  که  پژوهشی  در  گیرد.2  صورت  وسیع 
مثبت  تأثیر  از  حاکی  نتایج  که  گرفت  قرار  موردبررسی  اروپایی  شرکت   250 بین المللی 
خود  دانشی  دارایی  که  شرکت هایی  و  بود  بین المللی  عملکرد  روی  بر  دانشی  دارایی های 
را به کار می گرفتند، بهتر می توانستند در سطح بین المللی حضور یابند. نوناکا و تاکئوچی4  
رقابتی  مزیت  و  نوآوری  اصلی  عنصر  دانشی  دارایی های  بیان کردند که  پژوهش خود  در 
نوآورانه صادرات  عملکرد  می تواند  دانشی  کارگران  پویای  قابلیت های  لذا  است.  شرکت 
شاخص  گزارش  در  موجود  آمارهای  بر  بنا  کند.  تسهیل  را  جدید  خدمات  و  محصوالت 
نوآوری جهانی،  همان طور که در شکل )1( آورده شده، نمره شاخص کارگران دانشی در  

1. Wang, Z. X. and Wang, Y. Y, (2014).
2. شاه آبادی و ثمری، )1395(.

3. Denicolai, S., Zucchella, A., & Strange, R, (2014).
4. Nonaka, I., & Takeuchi, H, (1995).



بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه 75

کشورهای درحال توسعه طی سال های 2011 تا 2012 با افزایش 11 درصد روبرو بوده و از 
میزان 35/94 به 40/15 رسیده است؛ اما این شاخص از سال 2013 تا 2016 با شیب مالیمی 
کشورهای  در  همچنین  است.  رسیده   33/48 مقدار  به  و  است  کرده  طی  را  نزولی  روند 
به    62/68 از    2012 تا   2011 سال  طی  که  طوری  است  بوده  مشابه  روند  این  توسعه یافته 
65/45 رسیده و از 2012 تا 2016 دارای روند کاهشی بوده و به مقدار 52/34 رسیده است. 
در  دانشی  کارگران  معیار  نمره  می دهد  نشان  نوآوری جهانی  به طورکلی گزارش شاخص 
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سال 2012 از بیشترین مقدار برخوردار بوده است. 
همچنین نمودار تغییرات میانگین شاخص صادرات کاال و خدمات نوآورانه طی سال 2011 
در کشورهای  سال 2012  در  دانشی،  کارگران  همانند شاخص  که  می دهد  نشان  تا 2016 
که  طوری  است  قرارگرفته  خود  اوج  در  درحال توسعه  کشورهای  در  هم  و  توسعه یافته 
میانگین نمره این معیار در سال 2012 در کشورهای درحال توسعه به 28/99 و در کشورهای 
توسعه یافته به 45/41 در باالترین حد خود قرار دارد و بعد از سال 2012 تا 2016 روند نزولی 

طی کرده است )گزارش نهایی GII در سال 2011-2016(.

شکل 1- روند تغییرات میانگین نمره کارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات 
نوآورانه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
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1-3. پیشینه ی تجربی
توسلی )2018( به بررسی تأثیر نوآوری محصول بر رفتار صادراتی پرداخت. او نشان داد که 
محصوالت نوآورانه شرکت های موردبررسی تأثیر مثبتی بر رفتارهای صادراتی آن ها دارد. 

وی تأکید کرد که این رابطه کاماًل مستقیم بوده است.
عملکرد  پیش بینی کننده های  از  تجربی  بررسی  یک  طی   ،)2017( همکاران  و  مکری 
نوآورانه در صادرات بین 168 صادرکننده کوچک و متوسط نشان دادند که عدم تمرکز 
در تصمیم گیری، تمایالت موجود در بازار، تبادل اطالعات و قابلیت های پویای موجود در 

بازار تأثیر ارزنده ای برشدت نوآوری در صادرات دارد.
ملدکوا و همکاران )2015( رابطه بین تأثیر انگیزش بر کارگران دانشی را مورد بررسی 
اما  هستند  مسئولیت پذیری  متخصصان  معموالً  دانشی  کارگران  که  یافتند  آن ها  قراردادند. 
داد  نشان  آن ها  نتایج  باشد.  داشته  آن ها  عملکرد  در  منفی  تأثیر  می تواند  نادرست  انگیزش 
اهمیت  اغلب  می کنند،  کار  کارکنان  این گروه  با  دانشی،  کارگران  مدیران  که  زمانی  که 

انگیزش مناسب را درك نمی نمایند.
وو و همکاران )2015( بررسی تأثیر عامل نهادی و نوآوری بر عملکرد صادراتی بیش 
از 50 بنگاه از کشورهای مختلف در دوره زمانی 2001 تا2010 پرداختند. آن ها یافتند که 
بهبود حاکمیت و عامل نهادی، از طریق افزایش کارایی سیاست های انتخابی برای صادرات 
و بهبود نوآوری از طریق دسترسی به فناوری های جدید با افزایش سرمایه گذاری در بخش 

نوآوری به افزایش صادرات می انجامد.
انگلیمایر و همکاران )2014( محرك های بهینه کارگران دانشی را موردبررسی قراردادند. 
آن ها بیان کردند که حفظ کارکنان به عنوان یک چالش مهم برای سازمان های رو به رشد 
مطرح است چراکه آن ها آزاد هستند که کار را ترك کند و سازمان و کارفرمایان دچار 
زیان های هنگفتی شوند. همچنین ارزش یک کارگر به میزان تالش او در کار بستگی دارد. 
در  انعطاف  از  برخورداری  و  کارگران  برای حفظ  انگیزاننده  و  بهینه  قراردادهای  ازاین رو 

مقابل تغییرات نقش ارزنده ای در حفظ و بهره وری کارگران دانشی می شود.
قربانی زاده و همکاران )1396( به بررسی عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی باهدف 
توسعه برنامه کیفیت کاری پرداختند. جامعه پژوهش موسسه مطالعات بین  المللی انرژی شهر 
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تهران بود. یافته های آن ها نشان می دهد که میان توسعه عوامل شغلی کیفیت زندگی کاری 
و ماندگاری کارکنان دانشی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

عملکرد  و  دانش  مدیریت  فعالیت های  رابطه   ،)1395( حصاری  و  علویجه  کریمی 
صادراتی را مورد برسی قراردادند. جامعه آماري پژوهش شرکت های صادرکننده خدمات 
به صورت  شرکت   151 میان  این  از  که  شد  گرفته  نظر  در  تهران  شهر  در  مهندسي  و  فني 
نتایج پژوهش نشان داد که بین فعالیت های مدیریت دانش و  انتخاب شد.  طبقه بندی نسبي 
قابلیت های پویاي مدیریت دانش و عملکرد صادراتي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد، 
مهندسي  و  فني  خدمات  صادرکننده  شرکت های  در  انساني  سرمایه  دانش  کسب  و  حفظ 
مي آید که  به حساب  رقابتي  مزیت  نوعي  این شرکت ها  براي  آن ها،  اصلي  دارایي  به عنوان 

باعث تسهیل عملکرد صادراتي آن ها خواهد شد.
برتر  فناوری  بر  مبتنی  بر صادرات صنایع  نوآوری  تأثیر   )1394( همکاران  و  شاه آبادی 
کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره زمانی 2007 تا 2013 با رهیافت 
و  مثبت  تأثیر  نوآوری  که  است  آن  نشانگر  مطالعه  نتایج  قراردادند.  موردبررسی  تابلویی 
و  از کشورهای درحال توسعه  باال در هر دو گروه  فناوری  بر  متکی  بر صادرات  معناداری 
توسعه یافته موردمطالعه دارد. متغیر حکمرانی و سرمایه انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار 

بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر است.
را  برتر  فناوری  بر  مبتنی  و صادرات  نوآوری  بین  رابطه   )1393( و همکاران  شاه آبادی 
مورد تحلیل و بررسی قراردادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری 
بین نوآوری و صادرات با فناوری های برتر در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. در این 
بهترین و ضعیف ترین عملکرد  موردمطالعه،  بین کشورهای  در  داده شد که  نشان  پژوهش 
بیان کردند  تعلق دارد. آن ها  به ترکیه و قطر  ترتیب  به  برتر  فناوری های  بر  مبتنی  صادرات 
که جمهوری اسالمی ایران در خصوص صادرات با فناوری برتر و در دو شاخص نوآوری 
)تعداد حق اختراع و تعداد مقاالت علمی و فنی چاپ شده( در رتبه دوم منطقه قرار دارد ولی 

در سایر شاخص ها از وضعیت خوبی برخوردار نیست.
توسعه صادرات  بر  نوآوری  اثر  بررسی  به  پژوهش خود  در   )1393( همکاران  و  طیبی 
خدمات فنی و مهندسی کشورهای نوظهور طی 1998 تا 2010 پرداختند. نتایج نشان داد که 
فنی و مهندسی داشته  بر صادرات خدمات  معنادار  مثبت و  اثری  این کشورها  نوآوری در 
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است. به عالوه، نتایج نشان داده اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را 
بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

و  دانشی  کارگران  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  از  هدف  مطرح شده،  پیشینه  به  توجه  با 
رقابت  تعدیل گری  با  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
زیر  به صورت  پژوهش  فرضیه های  ترتیب  این  به  است.   2016 تا   2011 زمانی  دوره ی  طی 

مطرح شده اند:
در  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  دانشی  کارگران  تأثیر  رقابت،  اول(  فرضیه 

کشورهای درحال توسعه را تعدیل می کند.
در  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  دانشی  کارگران  تأثیر  رقابت،  دوم(  فرضیه 

کشورهای توسعه یافته را تعدیل می کند.

2. مدل پژوهش

با توجه اینکه هدف پژوهش بررسی تأثیر کارگران دانشی و فناوری اطالعات و ارتباطات 
و  توسعه یافته  کشورهای  در  رقابت  تعدیل گری  با  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر 

کشورهای درحال توسعه است؛ مدل رگرسیونی پژوهش به شرح زیر است:

نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات   :Innovative services and products export

.t در سال i کشور
.t در سال i شاخص کارگران دانشی کشور : Knowledge workers

.t در سال i شاخص رقابت کشور :Competition

Knowledge workers*competition: اثر مشترك کارگران دانش و رقابت.

.t در سال i شاخص پیچیدگی های بازار کشور :Market sophistication

ε: پسماند رگرسیون.
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3. متغیرهای پژوهش

3-1.-متغیر-وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش صادرات کاال و خدمات نوآورانه --
بهبود  یا  خلق  به منظور  و خدمات  محصول  در  نو  ایده  طرح  نوآوری  از  منظور  است. 
ایجاد ارزش کند. کاال و خدمات  به گونه ای که  یک محصول و خدمت جدید است 

نوآورانه به عنوان یک عامل کلیدی در موقعیت صادراتی کشورها تلقی می شود.1
نظر -- در  مستقل  متغیر  به عنوان  دانشی  پژوهش کارگران  این  در  مستقل:- متغیر- -.2-3

تخصص،  دارای  که  می شود  یاد  فردی  به عنوان  دانشی  کارگران  از  است.  گرفته شده 
دانش  بارگیری  به  و  توزیع  خلق،  به  و  بوده  خاص  زمینه  یک  در  مهارت  و  تجربه 

می پردازد. این افراد نسبت به سایرین از علم بیشتری در آن حوزه برخوردار هستند.2
رقابت پذیری -- است.  تعدیل کننده  متغیر  رقابت،  پژوهش  این  در  تعدیل--گر:- متغیر-

دارند  کشور  و  منطقه  صنعت،  کسب وکار،  یک  که  است  توانمندی هایی  و  قابلیت ها 
فراواني  بازگشت  نرخ  بین المللی  رقابت  عرصه  در  تا  کنند  را حفظ  آن ها  می توانند  و 
وضعیت  در  را  خود  انساني  نیروي  و  کنند  ایجاد  تولید  خرید  خریدهای  برگ  در  را 
نسبتاً خوبي قرار دهند. درواقع رقابت پذیری توانایي افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد 
ارزش افزوده و ماندن درصحنه رقابت عادالنه و بین المللی براي دوره ای طوالني است.3

کنترل -- متغیر  به عنوان  پژوهش  این  در  بازار4  پیچیدگی  کنترلی:  متغیرهای- -.3-3
بار توسط یوجین شوارتز در کتاب  در نظر گرفته شده است. این اصطالح برای اولین 
»موفقیت در تبلیغات« مطرح شد. پیچیدگی بازار یک اصطالح است که به عنوان سطوح 
و  کاال  خریدوفروش  به  افراد  آن  بر  بنا  که  می شود  تعریف  بازار  از  آگاهی  مختلف 

خدمات می پردازند.5

1. وو و همکاران، )2015(
2. انگلیمایر و همکاران، )2014(
3. قاراخانی و همکاران، )1395(

4. Market sophistication
5. Schwartz, E., Edelston, M.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 91، تابستان 1398 80 

4. روش شناسی پژوهش

است.  علّی  نوع  از  ازلحاظ هدف،  و  پژوهش، کاربردی  ازلحاظ جهت گیری   پژوهش  این 
به منظور انجام مراحل پژوهش، از منابع کتابخانه ای )سایت ها، کتب، مقاالت و پایان نامه های 
معتبر داخلی و بین المللی( استفاده شد. ضمن آنکه برای داده های مورداستفاده در پژوهش 
حاضر از گزارش منابع بین المللی )گزارش نهایی GII در سال 2011 تا 2016( استفاده گردید. 
توسعه یافته ای  و  درحال توسعه   کشورهای  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  ازآنجایی که 
موجود   )GII( جهانی  نوآوری  شاخص  گزارش ها  در  آن ها  به  مربوط  اطالعات  که  است 
گزارش  به  توجه  )با  درحال توسعه  کشورهای  از  مناسبی  تعداد  انتخاب  به منظور  لذا  است؛ 
این  بر  استفاده شده است.  بانک جهانی  استاندارد  تقسیم بندی  از  GII(، در پژوهش حاضر، 

اساس بانک جهانی، کشورها را ازلحاظ سطح GDP )تولید ناخالص ملی( به دودسته ی 1( 
کشورهای توسعه یافته با درآمد باالی 12736 دالر و 2( کشورهای درحال توسعه با درآمد 
نمونه  اساس  این  بر  نیز  پژوهش  این  در  که  است  نموده  تقسیم بندی  دالر  از 12735  کمتر 
به دودسته کشور های درحال توسعه و کشور های توسعه یافته تقسیم گردید. بدین  موردنظر 
ترتیب با توجه به موجود بودن داده ها در گزارش جهانی نوآوری، تعداد 43 کشور در طبقه 

کشورهای توسعه یافته و 58 کشور در طبقه کشورهای درحال توسعه قرار گرفتند.

5. روش تجزیه وتحلیل داده ها

روش برازش مدل ها در مطالعه ی حاضر، روش داده های تابلویی است که برای اجرای آن 
از نرم افزار Eviews بهره برده شده است. به منظور تشخیص به کارگیری روش اثرهای ثابت 
یا اثرهای تصادفی برای برآورد مناسب تر، ابتدا آزمون F لیمر انجام شده )در صورت تأیید 
فرضیه مبنی بر مدل اثرات ثابت(، در مرحله بعد آزمون هاسمن اجرا می شود. برای بررسی 
F به کار می رود و معناداری ضریب متغیرهای مستقل در  معناداری مدل رگرسیون، آماره 
مفروضات  به  مختص  آزمون های  پس ازآن،  می شود.  بررسی   t آماره  کمک  به  مدل،  هر 
همسانی  و  باقی مانده ها1  بودن  نرمال  فرض های  شامل  خطی،  رگرسیون  مدل  کالسیک 

1. Jarque-Bera
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به دست آمده  نتایج  درنهایت  و  می شوند  اجرا  پاگان1(  بروش  )آزمون  باقی مانده  واریانس 
پذیرش یا رد فرضیه ها را نشان می دهد.

6. یافته های پژوهش

6-1. آمار توصیفی
میانگین  است.  شده  آورده   )1( شماره  جدول  در  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  آمار  نتایج 
صادرات کاال و خدمات نوآورانه در کشور های درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب، 18/91 
و 35/97 است. مقایسه دو رقم اخیر نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته از سهم بیشتری 
است.  برخوردار  درحال توسعه  کشورهای  به  نسبت  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  در 
همچنین نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص کارگران دانشی در کشورهای توسعه یافته 

)58/65( بیشتر از شاخص کارگران دانشی کشورهای درحال توسعه )35/68( است.

جدول 1- نتایج آمار توصیفی متغیرها

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیرطبقه

عه
وس

ل ت
حا

در
ی 

ها
ور

ش
18/9118/2012/720/703/35صادرات کاال و خدمات نوآورانهک

64/0567/1014/380/823/84رقابت

35/6836/3013/380/424/08کارگران دانشی

43/1043/0016/400/203/54پیچیدگی بازار

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
ها

ور
ش

35/9735/9014/060/093/77صادرات کاال و خدمات نوآورانهک

73/0275/8012/250/933/63رقابت

58/6559/9014/600/303/15کارگران دانشی

54/5653/4512/050/1283/014پیچیدگی بازار

منبع: گزارش نوآوری جهانی

1. breusch pagan test
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نتایج آزمون فرضیه اول
در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش داده های تابلویی در برآورد مدل، آزمون چاو1 
اجرا شد. آزمون هاسمن نیز برای تعیین روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی به اجرا درآمد 

که نتایج این آزمون ها در جدول )2( آمده است.
با توجه به جدول )2(، ازآنجاکه مقدار احتمال آزمون چاو در مدل کمتر از 0/05 است، 
ناهمسانی عرض از مبدأها پذیرفته می شود. ازاین رو برای برآورد مدل، باید روش داده های 
تابلویی اجرا شود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن، مقدار احتمال در مدل )کمتر از 

0/05( نشان می دهد که مدل باید به کمک روش اثرهای ثابت برآورد شود.

جدول 2- نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه اول پژوهش

مقدار احتمالدرجه آزادیمقدار آماره آزمونآماره آزموننوع آزمون

F3/74)57،286(0/0000آزمون چاو

2l2/4040/0000آزمون هاسمن

منبع: یافته های محقق

مدل،  برازش  از  پس  می دهد.  نشان  مدل  برآورد  و  کالسیک  رگرسیون  نتایج   )3( جدول 
بنابراین  آمد؛  دست  به   )0/0000(  0/05 از  کمتر  حالت  دو  هر  در   F آماره  احتمال  مقدار 
رگرسیون قدرت تبیین دارد. نتایج نشان می دهد که  کارگران دانشی تأثیر مثبت و معناداری 
بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه در کشورهای توسعه یافته دارد )0/0001(. بین رقابت 
نیز رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شد. همچنین  با صادرات کاال و خدمات نوآورانه  
 0/.05 از  کمتر  معناداری  سطح  از  برخورداری  با  دانشی  کارگران  و  رقابت  مشترك  اثر 
نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  دانشی  کارگران  بین  رابطه  رقابت  که  می دهد  نشان 
بر  دانشی  کارگران  تأثیر  درشدت  رقابت  بنابراین   .)0/0000( می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
صادرات کاال و خدمات نوآورانه نقش تعدیل کننده ایفا می کند. همچنین با مقایسه ضریب 
کارگران دانشی )0/104( و ضریب اثر مشترك کارگران دانشی و رقابت )0/006( می توان 
کارگران  تأثیر  درحال توسعه  کشورهای  در  خارجی  و  داخلی  رقابت  افزایش  با  که  گفت 

1. Chow test
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دانشی بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه کاهش خواهد یافت. همچنین رابطه بین متغیر 
اینکه  به  توجه  با  شد؛  تائید  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  با  بازار(  )پیچیدگی  کنترل 
مشکل  متغیرها  بین  که  گرفت  نتیجه  می توان  است،   1/5-2/5 بین  دوربین-واتسون  آماره 
خودهمبستگی وجود ندارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که 65 درصد 

از تغییرات متغیر وابسته توسط تغییرات متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می شود.

جدول 3- نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش

احتمال آمارهآماره tضرایبنمادمتغیرها

0β7/821/980/0496عدد ثابت

Knowledge workers0/1042/3990/0170کارگران دانشی

Competition0/2182/0490/0412رقابت

اثر مشترک رقابت و
Knowledge workers*competition0/0062/4050/0167کارگران دانشی

Market sophistication0/3133/5490/0004پیچیدگی بازار

0/71ضریب تعیین

0/65ضریب تعیین تعدیل شده

1/66آماره دوربین-واتسون

)0/0000( 17/10آماره F )احتمال(

)0/0000( 21/409آماره بروش پاگان )احتمال(

منبع: یافته های محقق

نتایج آزمون فرضیه دوم
در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش داده های تابلویی در برآورد مدل، آزمون چاو 
اجرا شد. آزمون هاسمن نیز برای تعیین روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی به اجرا درآمد 

که نتایج این آزمون ها در جدول )4( آمده است.
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از 0/05 است،  احتمال آزمون چاو در مدل کمتر  ازآنجاکه مقدار  به جدول )4(،  با توجه 
ناهمسانی عرض از مبدأها پذیرفته می شود. ازاین رو برای برآورد مدل، باید روش داده های 
تابلویی اجرا شود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن، مقدار احتمال در مدل )کمتر از 

0/05( نشان می دهد که مدل باید به کمک روش اثرهای ثابت برآورد شود.

جدول 4- نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش

مقدار احتمالدرجه آزادیمقدار آماره آزمونآماره آزموننوع آزمون

F4/671)42،211(0/0000آزمون چاو

2l18/3640/0010آزمون هاسمن

منبع: یافته های محقق

جدول )5( نتایج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل را نشان می دهد. پس از برازش مدل، 
قدرت  رگرسیون  بنابراین  آمد؛  دست  به   )0/0000(  0/05 از  کمتر   F آماره  احتمال  مقدار 
صادرات  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  دانشی  کارگران  که   می دهد  نشان  نتایج  دارد.  تبیین 
کاال و خدمات نوآورانه در کشورهای توسعه یافته دارد )0/0001(. بین رقابت با صادرات 
کاال و خدمات نوآورانه  نیز رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شد. همچنین اثر مشترك 
می دهد  نشان   0/.05 از  کمتر  معناداری  سطح  از  برخورداری  با  دانشی  کارگران  و  رقابت 
تأثیر  تحت  را  نوآورانه  و خدمات  کاال  بر صادرات  دانشی  کارگران  بین  رابطه  رقابت  که 
تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کاال و  بنابراین رقابت درشدت  قرار می دهد )0/0000(. 
خدمات نوآورانه نقش تعدیل کننده ایفا می کند. همچنین با مقایسه ضریب کارگران دانشی 
)0/0470( و ضریب اثر مشترك کارگران دانشی و رقابت )0/0130( می توان گفت که با 
افزایش رقابت داخلی و خارجی در کشورهای توسعه یافته تأثیر کارگران دانشی بر صادرات 
)پیچیدگی  متغیر کنترل  بین  رابطه  یافت. همچنین  نوآورانه کاهش خواهد  کاال و خدمات 
آماره  اینکه  به  توجه  با  درنهایت  شد؛  تائید  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  با  بازار( 
متغیرها خودهمبستگی  بین  که  نتیجه گرفت  می توان  است،   1/5-2/5 بین  دوربین-واتسون 
وجود ندارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که 63 درصد از تغییرات متغیر 

وابسته توسط تغییرات متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می شود.
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جدول 5- نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش

احتمال آمارهآماره tضرایبنمادمتغیرها

0β31/7629/270/0000عدد ثابت

Knowledge workers0/04704/1220/0001کارگران دانشی

Competition0/40542/1430/0000رقابت

اثر مشترک رقابت و
Knowledge workers*competition0/0130101/280/0000کارگران دانشی

Market sophistication0/07003/4990/0000پیچیدگی بازار

0/71ضریب تعیین

0/63ضریب تعیین تعدیل شده

1/51آماره دوربین-واتسون

)0/0000( 22/10آماره F )احتمال(

)0/0000( 18/86آماره بروش پاگان )احتمال(

منبع: یافته های محقق

جمع بندی و مالحظات

با تغییر در تجارت جهاني و روند رو به رشد تبادالت بین کشورها، مفهوم رقابت پذیری اهمیت 
ویژه ای دارد. با توجه به اینکه جهان امروز، جهان نوآوری هاست و افزایش رقابت پذیری و 
انگیزه براي بقا، کشورها را بر آن داشته است تا سیاست ها و برنامه های خود را بر محوري 
متمرکز کنند که به ایجاد محصوالت و خدمات نوآورانه منجر شود. از طرفي ابتکارات و 
وابسته است. درنتیجه دانش  به دانش و تخصص کارکنان  به طور زیادي  نوآوري  اقدامات 
یک دارایي باارزش براي سازمان ها محسوب می شود و اقدامات درزمینه گسترش آن مهم 
است. کارگران دانشی به عنوان یکی از عامالن کلیدی در خلق، توزیع و به کارگیری دانش 
در حوزه های گوناگون مطرح هستند. ازاین رو در این مطالعه، هدف بررسی تأثیر کارگران 
دانشی بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه با تعدیل گری رقابت همراه با مقایسه تطبیقی بین 
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کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در نظر گرفته شد. به این منظور اطالعات 43 کشور 
شاخص  گزارش  از   2011-2016 زمانی  دوره  طی  درحال توسعه  کشور   58 و  توسعه یافته 
جهانی نوآوری استخراج گردید. نتایج نشان داد که هم در کشورهای درحال توسعه و هم 
در کشورهای توسعه یافته رقابت، رابطه ی بین کارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات 
درحال توسعه  کشورهای  در  دانشی  کارگران  معیار  ضرایب  می کند؛  تعدیل  را  نوآورانه 
مثبت  تأثیر   ،)0/04( ضریب  با  توسعه یافته  کشورهای  به  نسبت   )0/104( ضریب  داشتن  با 
رقابت  متغیر  خود  که  داد  نشان  نتایج  دارد.  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  بیشتری 
به تنهایی در هر دو گروه کشورها بر صادرات کاال و خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته 
است اما در میزان این تأثیر بر صادرات کاال و خدمات نوآورانه در کشورهای توسعه یافته 
با داشتن ضریب )0/405( نسبت به کشورهای درحال توسعه با ضریب )0/218( بیشتر بوده 
تبالدی )2011(  و  ماروتا )2012(  یافته های مکری و همکاران )2017(،  با  نتایج  این  است. 
آن  از  حاکی  نتایج  دانشی،  کارگران  و  رقابت  مشترك  اثر  تبیین  در  اما  دارد؛  همخوانی 
تأثیرگذاری  میزان  کشورها  گروه  دو  هر  در  رقابت  تعدیل کننده  متغیر  ورود  با  که  است 
علت  بیان  در  می کند.  پیدا  کاهش  نوآورانه  خدمات  و  کاال  صادرات  بر  دانشی  کارگران 
نوآورانه  و خدمات  کاال  بر صادرات  دانشی  کارگران  تأثیر  رقابت،  افزایش  با  که  امر  این 
در  چراکه  کرد.  اشاره  بازاریابی  برآمیخته  کافی  تمرکز  فقدان  به  می توان  می یابد،  کاهش 
پژوهش های مختلفی همچون قاضی زاده و همکاران )1382( بر اهمیت نقش عناصر آمیخته 
رفع  راستای  در  است.  اشاره شده  بین المللی  بازارهای  در  موفقیت آمیز  حضور  بر  بازاریابی 
نوآوری  و  تمایز  ایجاد  برای  تالش  حداکثر  با  باید  بین المللی  کسب وکارهای  مسئله  این 
از  مدیران  دانش  افزایش  مناسب،  قیمت گذاری  سیستم  اتخاذ  خدمات،  و  محصوالت  بین 
اصول علمی بازاریابی، کسب تجربه درزمینه بازاریابی داخلی و بین المللی در جهت کسب 
روابط  مسئله  این  این که  دالیل  از  دیگر  یکی  بپردازند.  جهانی  بازارهای  در  رقابتی  مزیت 
سیاسی میان کشورهای مبدأ و مقصد است که در پژوهش صادقی و همکاران )1391( نیز 
بین المللی  بر محیط ملی و  اینکه سیاست گذاران کشور  به  با توجه  به آن اشاره  شده است. 
نسبت به محیط بازار هدف کنترل بیشتری دارند و از توان باالتری برای بسترسازی الزم در 
اختصاص  و  منعطف  قوانین  اتخاذ  دولت ها  می شود که  پیشنهاد  برخوردارند،  امر صادرات 
بودجه به بخش صادرات و صرف زمان بیشتر به امر تحقیق و توسعه کاربردی و همکاری 
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یادگیری و  از کشور شرایط  با مراجع و محافل علمی در داخل و خارج  نزدیک  تعامل  و 
تقویت را برای کارگران دانشی در یک فضای رقابتی رو به رشد فراهم کنند. به این  وسیله 
می توانند کسب  وکارهای صادرکننده با سرمایه گذاری در کارگران دانشی و فراهم آوردن 
پیشرفته  آموزشی  دوره های  و  علمی  نشست های  و  اجالس ها  در  افراد  این  شرکت  امکان 
برای  موردنیاز  منابع  تأمین  با  و  آورده  وجود  به  را  آن ها  رشد  زمینه  کشور،  از  خارج  در 
تولید محصوالت و خدمات نوآورانه در راستای کسب مزیت رقابتی، زمینه مناسب را برای 
بیان  در  که  عواملی  از  دیگر  یکی  آورد.  فراهم  جهانی  اقتصاد  در  جایگاه  کسب  و  ورود 
نقش تعدیل کننده و کاهنده رقابت درشدت رابطه بین کارگران دانشی و صادرات کاال و 
خدمات نوآورانه می توان به عواملی همچون عدم مدیریت صحیح شرکت های صادرکننده 
اشاره  آ ن ها  برای  ترغیبی  و  تشویقی  فعالیت های  به  توجه  عدم  دانشی،  کارگران  میان  در 
بیان کردند که کارگران  این راستا ملدکوا و همکاران )2015( در پژوهش خود  کرد. در 
تأثیر منفی  نادرست می تواند  انگیزش  اما  متخصصان مسئولیت پذیری هستند  دانشی معموالً 
سازوکارهاي  اجراي  و  طراحي  با  می شود  پیشنهاد  ازاین رو  باشد.  داشته  آن ها  عملکرد  در 
استفاده  و  فعالیت ها  انجام  طول  در  دانشی  کارگران  تجربه های  و  یافته ها  از  مستندسازي 
این  توسط  دانش  به کارگیری  و  دانش  تسهیم  خلق،  جهت  مناسب  انگیزشي  ابزارهاي  از 
یک  در  جدید  خدمات  و  محصوالت  بهبود  و  نو  ایده های  خلق  برای  مناسب  زمینه  افراد 
فضای رقابتی سالم فراهم آورده و با گسترش صادرات این محصوالت و خدمات متمایز و 
نوآورانه، درآمد ملی در کشور را افزایش دهند. در سطح خرد نیز، سازمان ها باید فضایي 
آرام، سالم، پویا و ایمن ایجاد کنند که کارگران دانشی بتوانند دانش ضمني خود را با دانش 
صریح سازمان هماهنگ و همسو کنند و بتوانند به ایده های نوآورانه در فاصله زماني کوتاه  
دست پیدا کنند و کشور را به رسیدن به اهداف داخلی و تبادالت بین المللی یاری رسانند. 
محققان می توانند در پژوهش های بعدی به بررسی تأثیر آموزش )در سه سطح پایه، متوسطه 
و آموزش عالی( و هزینه پژوهش و توسعه بر صادرات محصوالت و خدمات نوآورانه در 

کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بپردازند.
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