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مورد نیاز از طریق پرسشنامه انتخاب شدهاند .برای سنجش روايي پرسشنامه از روش روایی

تشخیصی ( )DVبا استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEو برای تعیین
پایایی از روش پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شده و از بسته نرمافزاری  Lisrelنسخه  8/54برای

مدلیابی معادالت ساختاری )SEM( 1بهره گرفته شده است .براساس یافتههای تحقیق ،الزامات
پايه ،الزامات رقابتپذیری و الزامات ماندگاري اركان اصلي توسعه صادرات خدمات با

فناوري باال در جمهوری اسالمی ايران شناسايي شدند .به نظر كارشناسان در اين بين ،الزامات
ماندگاري اهميت بیشتری دارد .در انتهاي مقاله نيز پيشنهادهایی ارائه شده است.

طبقهبندی M51 :JEL

1. Structural Equation Modeling
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مقدمه
اولین نشانههای فراگیری تب جهانیشدن اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم ظهور کرد .این

تب ــ که عامل اصلیاش افزایش حجم تجارت خارجی بود ــ روز به روز گسترش بیشتری

یافت و در دهه  1990به اوج خود رسید و بسیاری از کشورها ،جهش قابلمالحظهای را در
صادرات خود تجربه کردند .در دو دهه اخیر ،رشد فناوری و ارتباطات عامل محرک دیگری

برای تکرار تجربیات موفق توسعه صادرات میان کشورهای جهان شده است؛ بهگونهای که

ادغام و همگرایی فناوریهای ارتباطی و رایانهای عم ً
ال عالوه بر کاال ،تجارت کلیه خدمات
در سراسر جهان را نیز مقدور ساخته و حیطه صادرات را بهطرز بیسابقهای وسعت بخشیده

است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از متخصصان ،در عصر توسعه فناوری ،تجدید ساختار

دیگری در اقتصاد بینالملل حادث شده است .1در این محیط ،از تفاوتهای پیشین میان
بازارهای داخلی و خارجی کاسته شده و بنگاههای اقتصادی با بهرهگیری از فرصتهای
ایجادشده توسط مناطق تجاری فراملی ،میکوشند با ارائه متفاوتی از خدمات مورد نیاز
بازارهای هدف ،سهم عمدهای در سطح جهانی و منطقهای از آن خود سازند .2براین اساس،

صادرات بهعنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقاي كشورها در بازارهاي جهاني ،نقش
مهمي در عرصه اقتصاد جهاني ايفا ميكند .در این بین ،ارائه خدمات با فناوری باال یکی از
گونههای نوظهور ارائه خدمات در دنیا است که موجب انقالبی در بخش تجارت خدمات

و توسعه صادرات خواهد شد .هماکنون ،خرید و فروش بسیاری از خدماتی که در گذشته
ناممکن بود ،رایج شده است؛ برای مثال ،در برخی کشورها پزشکان بیمارانی را معاینه
و معالجه میکنند که هرگز رو در رو آنها را ندیدهاند و نتایج آزمایشهای پزشکی و
پرتونگاری آنها بهصورت آنالین برایشان ارسال شده است .با بهرهگیری از فناوریهای

باال حتی جراحیهای بسیار حساس نیز از راه دور و با یاری روباتها و توسعه خدمات
ارتباطی میسر شده است .3از اینرو ،تقويت توان ارائه و صادرات خدمات با فناوري باال در
ایران كه از يكسو پاسخگوي نياز داخلي كشور است و از سوي ديگر در عرصه رقابت

 .1سرکیسیان ()1384؛ ص.44
 .2کمالی اردکانی ()1383؛ ص.4
 .3علمی ()1386؛ ص.86
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شديد بينالمللي بر قابليتها و امكانات نفوذ در بازارهاي جهاني ــ بهويژه بازارهاي منطقه

ــ میافزاید ،مستلزم شناخت مؤلفهها و شاخصهای توسعه صادرات خدمات با فناوري
باال است که در چارچوب بررسي شناخت فضاي ملي و تحوالت گذشته و وضع موجود
خدمات با فناوري باالي كشور و بررسي روند و دگرگونيهاي فضاي تجارت بينالمللي،

تحوالت و گرايشها و چشماندازهاي اقتصاد بينالمللي و اقتصاد منطقه در امر تجارت
خدمات با فناوري باال برای تدوین برنامههای کالن ملی انجام شده است .همچنین ،اهتمام به
توسعه و تکمیل زیرساختهای مناسب به منظور افزایش تولید کاالها و خدمات دانش پایه
(و با فناوری باال) برای دستیابی به اعتماد به نفس ملی در افق چشمانداز 1ضروری است.

اين تحقیق در نظر دارد با استفاده از آخرين نظريات مربوط به الگوهای رقابتپذیری ملی و
بررسی شاخصها و متغیرهای توسعه صادرات خدمات با فناوری باال و تجزيه و تحليل مسير

تحوالت صادرات این خدمات ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در توسعه صادرات اینگونه
خدمات در ایران را ارائه دهد.

ويژگي كنوني تمام كشورهاي توسعهيافته و فراصنعتي ،داشتن اقتصاد خدمات دانش پايه و

فناوری است .2این راهبرد در دهه گذشته توسط هند در راستاي تحقق اهداف چشمانداز سال

 2020اين كشور اتخاذ شد و در آن ،صادرات بخش خدمات ــ بهويژه خدمات با فناوری باال ــ
نقش محوري دارد .براساس مطالعات انجامشده توسط مرکز توسعه و تجارت ملل متحد ،3در

صورت ادامه این روند ،در سالهای آتی توسعه اقتصادي در جهان با محوريت بخش خدمات

ی تحقیقها و گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان
ش پايه و فناوری باال خواهد بود .4بررس 
دان 

همکاریهای اقتصادی و توسعه 5در سال  2010بیانگر آن است که روند رشد و توسعه فعالیت
و تولید ثروت در ده سال اخیر ،در میان بنگاههای تولیدکننده خدمات با فناوری باال نسبت

به بنگاههای تولیدکننده کاالهای با فناوری باال ،بسیار چشمگیرتر است .بانک جهانی 6نیز در
گزارش مبسوطی از تجارت در حوزه خدمات با فناوری باال بهعنوان پدیده نوین رشد تجارت

 .1مبینی دهکردی (1389؛ ص.49
 .2حقیقی ()1384؛ ص.26
 .4گزارش آنکتاد ()2010؛ ص .14

3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
5. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).
6. World Bank.
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جهانی نام میبرد .بانک جهانی با اعالم پیشیگرفتن صادرات خدمات با فناوری باال در  15سال
گذشته نسبت به تجارت کاالهای با فناوری باال ،میانگین رشد صادرات خدمات با فناوری باال

در طول سالهای  2000-2008را  9درصد و میانگین رشد صادرات کاالهای با فناوری باال را

 8/2درصد اعالم کرده است .1در ایران نیز ،بهدلیل عدم تببین دقیق و تعریف خدمات با فناوری
باال در نماگرهای اقتصادی و آماری کشور ،سرفصل مشخصی برای خدمات با فناوری باال در

گزارش حسابهای ملی پیشبینی نشده است؛ با اینحال ،در گزارشهای موازنه پرداختهای
بانک مرکزی دو زیربخش از حوزه خدمات با فناوری باال درج شده اما در مورد صادرات و

واردات خدمات توسعه و تحقیقات و پژوهشهای علمی ،آماری محاسبه و درج نمیشود .برای

محاسبه وضعیت تجارت در این بخش به آمارهای منتشرشده توسط مراجع معتبر بینالمللی که
بر اساس گزارش کشورهای صادرکننده یا واردکننده خدمات تنظیم و منتشر میشود ــ نظیر

گزارشهای ساالنه سازمان ملل متحد و بانک جهانی ــ مراجعه شد .بر این اساس ،کل صادرات
خدمات با فناوری باالی ایران در پایان سال گذشته حدود  162میلیون دالر و میزان واردات در

این حوزه در همان سال 748 ،میلیون دالر بوده است .2بهعبارت دیگر ،همانگونه که مشاهده

میشود رشد واردات خدمات با فناوری باال با ارقامی بهمراتب بزرگتر از صادرات ،روند

پرشتابتری به خود گرفته است .براساس مطالعات انجامشده مرکز توسعه و تجارت ملل متحد
درباره روند توسعه اقتصادي جهان با محوريت بخش خدمات دانشپايه و با فناوری باال در

سالهای  ،1990-2005جايگاه اول اقتصاد منطقه سند چشمانداز سال  2050به ترکيه با جايگاه
هفدهم جهان ،مقام دوم به مصر با رتبه نوزدهم و مقام سوم به پاکستان با رتبه بیستم تعلق
میگیرد و ايران در جايگاه بیستویکم جهان و چهارم منطقه خواهد بود .3بدینترتیب ،با
توجه به ابالغ سند چشمانداز ایران در سال  1404و لزوم رسیدن به جایگاه تعیینشده در
این سند از یک سو ،و واقعیت تلخ عدم بهبودی تراز تجاری غیرنفتی ایران و حتی منفی

ی 4از سوی دیگر ،توجه سیاستگذاران
شدن آن در ده سال اخیر علیرغم رشد صادرات غیرنفت 

اقتصادی را بر تمرکز روی صادرات حوزههایی که رقابتمندی بیشتری دارند ،جلب میکند.
 .1گزارش بانک جهانی ()2010؛ ص.11
 .2بانک مرکزی ()1389؛ ص.25
 .3گزارش آنکتاد ()2010؛ ص .24
 .4نهاوندیان (.)1390
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پاسخ به این سوال که «واقعاً چه میتوانیم صادر کنیم» بهصورت هوشمندانهای در سیاستهای
کلی برنامه پنجم ،ابالغی مقام معظم رهبری و در قالب تأکید بر توسعه صادرات خدمات

با فناوری باال داده شده است .حوزهای که ایران بهدلیل مغزافزاری بودن و داشتن سرمایه

انسانی با کیفیت ،نهتنها در منطقه و بلکه جهان ،زمینههای خوبی در آن دارد .اما چه عواملی بر

شکوفایی و جهش صادراتی این بخش تأثیر میگذارند موضوعی است که این مقاله میکوشد
با شناسايي مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه صادرات خدمات با فناوری باال در ایران
به آن بپردازد .نتایج این مطالعه میتواند به سياستگذاران و مديران ارشد كشور براي بررسي و
پایش اوضاع اقتصادي و اتخاذ راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف پیشبینیشده در سند

چشمانداز ایران  1404کمک کند.

 .1مروری اجمالی بر ادبیات تحقیق
موضوع این تحقیق ،دربرگیرنده سه حوزه اصلی صادرات ،خدمات و فناوری باال است که

برای کنکاش پیرامون موضوع اصلی یعنی صادرات خدمات با فناوری باال ،الجرم مورد توجه

و دقت واقع شد ه است .درواقع ،براساس بررسیهای محقق ،هریک از این بخشها دو به دو در

تحقیقها و مطالعات انجامشده دیده شدهاند اما بررسیهای دقیق اکتشافی نشانگر این موضوع
است که موضوع اغلب مطالعات در کشورهای مختلف ،خدمات یا خدمات دانشبنیان و یا

صادرات خدمات و یا صادرات در حوزه فناوری باال بوده است؛ بنابراین ،مطالعات اکتشافی

دربرگیرنده مطالعاتی است که بیشترین قرابت را با یک و یا دو حوزه این تحقیق داشته

باشند .در این تحقیق نظریات مبیین عوامل مؤثر در توسعه صادرات و نقشآفرینی کشورها
در رقابتپذیری ،بهطور مفصل بررسی شده است .در حوزه رقابتپذیری ملی ،از نظر تاریخی
رویکردهاي مختلفی در ارتباط با مزیتهاي رقابتپذیری ملی مطرح شده است .در سال 1990

نگاه دانشمندان نسبت به مزیت رقابتی ملل با ارائه مدل الماس تغییر کرد .سپس ،نظریهپردازان

مختلفی کوشیدند این مدل را اصالح کنند .در حوزة نظري عالوه بر مجمع جهانی اقتصاد،
افرادي چون دانینگ ،راگمن ،وربک ،بوش ،چو و مون با نقد مدل پورتر به اصالح و ارائه

مدل الماس پرداختند .بیشتر انتقادات در ارتباط با محیط رقابتی ،عوامل انسانی ،شرکتهاي

چندملیتی و نقش فرهنگ بوده است .با مرور کلی مفاهیم رقابتپذیري ملی ،باید به تحلیل و
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مقایسه مدلها و نظریات پرداخته و در نهایت ،با ارائه شاخصها و متغیرهای بومی برای ارائه
الگویی بومی ،نظریات قبلی را اصالح کرده و ارتقاء داد .در تمام مدلها و الگوهای ارائهشده،

بهوضوح و مجزا از مجموعه عواملی که به پایداری در بازارهای جهانی و استمرار تجارت منجر
میشوند ،سخنی به میان نیامده است؛ موضوعی که برای بالندگی و توسعه تجارت کشورهای

درحالتوسعه در این فضای بینالمللی پر از رقابت بسیار کلیدی است .بنابراین ،به نظر میرسد
باید در الگوی بومی جایگاه مناسبی برای این دسته عوامل درنظر گرفت .در تقسیمبندی عوامل

مؤثر در الگوهای مطرحشده ،جایگاه برخی عوامل بسیار مؤثر و کلیدی در درون یک عامل

دیگر هضم شده است .بهطور مثال ،عامل نهادها صرفاً مترادف نهاد دولت یا حاکمیت آنهم
با سازوکارهای حکمرانی است اما در عمل ،نهادهای مکمل و یا تقسیمبندیهای نهادی توسط

صاحبنظران علوم اجتماعی مبیین چیز دیگری است .از اینرو ،در ارائه الگوهای بومی باید
توجه ویژهتری به اینگونه نقشهای نهادی داشت .براساس نتایج ،فرهنگ ملی از رقابت جدا
نبوده و در عینحال بر کل مدل الماس نیز تأثی ر میگذارد .براساس نتایج تحقیقات واندن بوش
و وان پروژن ،عوامل فرهنگی ،پایداري مزیت رقابتی را مدیریت و هدایت میکنند .پس بهنظر

ی ـ اجتماعی در الگوهای بومی ،جایگاه
میرسد باید برای فرهنگ و زیرساختهای فرهنگ 

مناسبی در نظر گرفته شود .خالصه بررسی سایر مطالعات این تحقیق در جدول ( )1آمده است:
جدول 1ـ مطالعات انجام شده در این تحقیق
ردیف نویسنده/پژوهشگر

1
1

زیموالگ

عنوان مطالعه/
پژوهش/رساله

عوامل مؤثر بر
صادرات با فناوری
باال

متغیرهای استفادهشده

تأثیر

سرمایهگذاری مستقیم
خارجی

مثبت و
معنیدار

تعداد دانشمندان و
تکنسینها

مثبت و
معنیدار

امکانات زیرساختی

مثبت و
معنیدار

نرخ ارز

بی معنی

سال
مطالعه

2009

1. Martin Zimolag.
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عنوان مطالعه/
پژوهش/رساله

تأثیر

سال
مطالعه

آیا کشورها در
تجارت مزیت رقابتی تجارب ناشی از صادرات
کسب میکنند؟

مثبت و
معنیدار

2001

2

تجارب ناشی از
صادرات کاالهاي با
فناوری باال

تجارب ناشی از صادرات

مثبت و
معنیدار

2002

تحقیق و توسعه و
صادرات

R&D

مثبت و
معنیدار

2000

5

تحقیق و توسعه،
سرمایهگذاري مستقیم
خارجی ،نرخ ارز مؤثر
صادرات صنایع
مثبت و
واقعی ،درجه باز بودن
مهرگان و دهقانپور مبتنی بر فناوري برتر
اقتصاد ،رشد تولید ناخالص معنیدار
و عوامل مؤثر بر آن
داخلی ،آموزش در حین
صادرات (تجارب ناشی از
صادرات)

1389

6

مرکز پژوهشهای
بررسی تجارب
مجلس شورای
کشورهای صنعتی در
اسالمی ـ قاسمیان،
توسعه بخش خدمات
سلیمان

مثبت و
معنیدار

1386

ردیف نویسنده/پژوهشگر

2

بناروچ و گایس
1
فرد

3

گو و الیور

4

3

لی و زاهو

مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای
7و8
بازرگانی ـ حسنپور
و یعقوبی

تدوين بستههای
حمايتي کاالهای
با فناوری باال و
صادرات خدمات
فناوري اطالعات

متغیرهای استفادهشده

سیاستگذاری کالن،
تجارب و دستاوردهای
کلیدی

تعداد شاغالن بخش فناوري
باال ،ارزش افزوده،
مثبت و
فناوري
مصرف سرانه
معنیدار 1389-90
اطالعات ،مخارج فناوري
اطالعات

همچنین ،تالشهای بسیاری برای ارائه تعریفی شفاف از خدمات دانشبنیان صورت گرفته

است .مشکل اساسی در ارائه این تعاریف آن است که محققان مختلف از عبارات و اصطالحات
1. Benarroch and Gaisford (2001).
2. Goh and Oliver (2002).
3. Li & Zaho (2000).
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مختلفی برای پرداختن به یک یا چند بخش استفاده کردهاند .بهعنوان مثال یورواستات)2010( 1

و ویتامو )2003( 2از عبارت «خدمات دانشبنیان »3استفاده میکنند.یورو استات بخشهای
خدمات دانشبنیان با فناوری باال ،خدمات دانشبنیان تجاری (بهغیر از فناوری باال و مالی)،

خدمات دانشبنیان مالی ،خدمات دانشبنیان سطح پایین تجاری و سایر خدمات دانشبنیان
سطح پایین را بهعنوان خدمات دانشبنیان تعریف میکند.همانگونه که مالحظه شد ،در
اینباره تعاریف و تقسیمبندیهای متعددی در جهان وجود دارد ،زیرا در اغلب موارد نمیتوان
بین کاالهای دارای فناوری باال و خدمات مبتنی بر آن ،خط تمایزی ترسیم کرد .در این میان،


استاتــ برای
تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار تجارت بینالمللی اتحادیه اروپایی ــ یورو

بخش خدمات دانشبنیان با فناوری باال ،به دلیل دربرگرفتن همه تعریفها ،مورد توجه و

استناد اکثر محققان و متخصصان قرار گرفته است .4هرچند این تعریف در بسیاری از کشورها

ــ بهویژه کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافتهــ فاقد معاد ل و تحلیلهای آماری دقیق است
اما ،به دلیل جامعیت و همپوشانی تعریف ارائهشده با سایر تعریفها و همچنین برای هماهنگی

و اعتبار بینالمللی تحقیق ،در این پژوهش همان تقسیمبندی بینالمللی یعنی شاخههای زیر
بهعنوان خدمات با فناوری باال مالک قرار داده شده است .در تعریف یورو استات ،بخشهای
زیر خدمات دانشبنیان با فناوری باال محسوب میشوند (کدهای مربوط به هریک 5در پرانتز

ذکر شد ه است):6

● ●خدمات پست و ارتباطات ()64؛
● ●خدمات رایانه ،فناوری اطالعات و فعالیتهای مربوطه ()72؛
● ● خدمات تحقیقات وپژوهشهای علمی (.)73

تعريف زیر ،بهعنوان کاملترین تعریف بهدستآمده از مطالعات اکتشافی تحقیق

بهصورت تعريف قراردادي پیشنهاد میشود:

1. Eurostat.
2. Viitamo.
3. Knowledge-Intensive Services (KIS).

 .4تقسیمبندی مرکز آمار اتحادیه اروپایی ،در نهایت با مکاتبه الکترونیکی محقق با پدر خدمات پیشرفته و نوین جهان
ــ پروفسور مایلز ــ به تأیید ایشان نیز رسید.
5. Nace Code.
6. Knowledge-Intensive High-Tech Services.
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«خدمات با فناوري باال شامل کلیه خدمات قابل ارائه در حوزههای فناوری اطالعات

و ارتباطات و پژوهشهای توسعهای علمی است که بسیار حرفهای و بهشدت رقابتپذیرند

بوده که یا خود منابع اولیه اطالعات و دانش هستند و یا از دانش در جهت تولید خدمات
واسطهای برای فرایندهای تولیدی مشتریانشان استفاده میکنند».

برای تبیین بهتر این حوزه ،میتوان به نمونه موردکاویشده هند در صادرات موفق

خدمات با فناوری باال اشاره کرد .ارائه خدمات پیمانسپاریشده که شامل ارائه خدمات
استفاده از نرمافزارهای کاربردی متنوع همچون امور مالی ،بیمه ،خطوط هوایی و ...است

و از جمله فرصتهای مهمی محسوب میشود که هندیها بهواسطه اختالف ساعت مناطق
مختلف جهان بسیار از آن بهره میبرند .و یا نمونهای دیگر ،خدماتی است که بهصورت

رایانش ابری به کشورهای دیگر صادر میشود .رایانش ابری مدلی است که برحسب تقاضای

شبکه ،دسترسی آسان و فراگیر به مجموعه عظیمی از منابع محاسباتی قابل تنظیم (همانند
شبکهها ،سرورها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرویسها) را بهسرعت و
بدون دخالت سرویسدهنده به راحتی ممکن میسازد.

● ●عوامل تأثیرگذار بر صادرات فناوری برتر ،سیوم .)2004( 1سیوم در این تحقیق یک
مطالعه تجربی برای  60کشور انجام داده است .براساس نتایج ،هریک از متغیرهای
مستقل بر روی صادرات فناوری باال تأثیرگذار است.

● ●محتوای فناوری صادراتی ،آموختن از طریق عمل و تخصص در تجارت خارجی،

آن و لیگون .)2004( 2با افزایش تجارب ناشی از تجارت و تولید ،هزینه ناشی از
تولید صنایع فناوری باال کاهش مییابد .این موضوع عالوه بر افزایش صادرات

فناوری باال ،بر سهم صادرات این صنایع در کل صادرات صنعتی نیز میافزاید.

● ●مونتوبیو  3در سال  2005مقالهای تجربی با عنوان «اثر تكنولوژی و تغییر ساختار بر
عملكرد صادرات  9كشور درحالتوسعه» ارائه داد .بر طبق این مقاله ،عواملی نظیر
رشد امكانات تكنولوژی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بهرهوری و مقدار اولیه
مهارتهای تكنولوژیكی ،بر سطح صادرات در بخشهای اقتصادی با تكنولوژی
1. Seyoum (2004).
2. Galina An and Murat F. Lyigan (2004).
3. Fabio Montobio (2005).

ريا  یمالسا یروهمج رد الاب يروانف اب تامدخ تارداص هعسوت یوگلا هئارا

11

باال و پایین تأثیر میگذارند .همچنین ،صادرات بخشهای اقتصادی با تكنولوژی
متوسط تابع نرخ رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.

● ●دیپیترو و آنورو )2005( 1در مقالهای با عنوان «ابداع ،نوآوری و عملكرد صادرات»
اثر فعالیتهای نوآوری بر صادرات را بررسی کردهاند .این مطالعه نشان میدهد
واردات سرمایه ،ابزار مهمی برای انتقال دانش بین ملتها ،نوآوری و توسعه صادرات
است .این تحقیق ،اثر نوآوری و اجزای آن را بر سهم صادرات با تكنولوژی باال از
صادرات صنعتی نشان میدهد.

● ●برانرجلم و تولین )2008( 2مطالعهای با عنوان «آیا کشورها در هزینههای تحقیق و
توسعه و صادرات صنایع با فناوری پیشرفته مزیت رقابتی بهدست میآورند؟» انجام
دادهاند .براساس این تحقیق ،ارتباط میان سرمایهگذاری برای تحقیق و توسعه و
صادرات صنایع با فناوری برتر ،مثبت است.

● ●لیو و باک )2008( 3مطالعهای با عنوان «عملکرد نوآوری و کانالهای انتقال سرریز
فناوری بینالمللی ،شواهدی از صنایع با فناوری برتر چین» انجام دادند .در این
مطالعه ،راههای مختلف سرریز دانش و تأثیر آن بر نوآوری صنایع با فناوری باال

بررسی شده است.

● ●مطالعات دانشگاه جورجیاتک .)2008( 4آخرین نتایج منتشرشده از تحقیقات محققان
مرکز سیاستگذاری و ارزیابی فناوری باال 5در دانشگاه جورجیاتک امریکا بیانگر
شاخصهای چندوجهیای است که چهار ورودی «عناصر زیرساختی» و یک
خروجی بسیار مهم ــ عنصر جایگاه یک کشور در بازار جهانی ــ را بررسی میکنند.

● ●مدل پيشنهادي مركز تجارت بينالملل .)2010( 6این مدل پيشنهادي شامل  13گام
اصلي است كه هريك شامل چند زیربخش هستند .پايه مفهومي اول ،بخش خدمات
را به چهار حوزه مجزا ،یعنی چرخدنده درونمرزي ،چرخدنده مرزي ،چرخدنده
1. Dipietro and Anoruo (2005).
2. Braunerhjelm and Thulin (2008).
3. Liu and Buck (2008).
4. Georgia Tech University.
5. Technology Policy and Assessment Center.
6. ITC.
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برونمرزي و چرخدنده توسعه تقسيم میکند .پايه مفهومي دوم به شبكههای

ِ
ارتباطي داخل بخش خدمات و كشور اشاره دارد.

حال به بررسی مطالعات قبلی در داخل کشور میپردازیم .جواد عابدینی ( )1388ضمن

تشريح وضعيت اقتصادي ـ تجاري كشورهاي اسالمي (بهطور كل) و كشورهاي اسالمي
آسياي جنوب غربي (بهطور خاص) ،با استفاده از مدل جاذبه تجارت ،وجود پتانسيلهاي مثبت

میان كشورهاي اسالمي آسياي جنوب غربي در صادرات درونگروهي كاالهاي با فناوری باال
را بررسی کرده و نتیجه گرفته استکه بهدليل ناهمگني شديد كشورهاي مزبور در پارامترهاي

مؤثر اقتصادي ـ تجاري ،سطح پتانسيلهاي برآوردشده باال نيست .کریمی ( )1386نیز چنین
بیان میدارد که ايجاد فضاي رقابتي از مهمترين و اساسيترين عناص ِر ورود به فرايند جهاني
شدن است .بهعبارت ديگر ،ايجاد بستر رقابتي ،توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به
دنبال آن افزايش قدرت رقابتپذيري از مهمترين شاخصهاي آمادهسازي بستر جهاني شدن

است .مطابق نتايج اين تحقيق ،سياستگذاران تجارت خارجي بايد به سياست برونگرايي و

توسع ه صادرات توجه بيشتري داشته باشند .نادر مهرگان و همکاران ( )1389رفتار کشورهاي
توسعهیافته و درحالتوسعه درمورد صادرات مبتنی بر فناوري برتر را بررسی کردهاند .فروشانی

ی ـ مهندسی کشور دارد .مطالعات تحقیق نشان
( )1385نگاهی دیگر به صادرات خدمات فن 
میدهد برای دستيابي به سطح رشد اقتصادي باید به پایههای اقتصاد دانشبنیان و ظرفیتهای

بالقوه ،مالحظه الزامها ،نهادسازی و تنظیم قوانین و مقررات و ثبات کالن اقتصادی توجه کرد.
از اینرو ،تبیین مفهوم و الگوي ملی و بومی توسعه صادرات خدمات با فناوری باال ،مستلزم

توجه به عوامل سهگانه ایجادکننده ،بهبوددهنده و تسهیلکننده رقابتپذیری ملی خدمات با

فناوری باال خواهد بود.

1ـ .1مدل مفهومی تحقیق
با توجه به توضیحات ارائهشده ،مشخص است که هرچند کشورها در بیشتر موارد

نسبت به رقابتپذیری بخشهای مختلف صنعتی یا خدماتی بهصورت تکبُعدی عمل
میکنند ،اما در رقابت کنونی لزوم بهرهگیری از یک دید چندبُعدی کام ً
ال ضروری است.
تحقیقات هکس و وایلد ( )2001و پاول ،کاندسن و درجر ( ،)2002آمباشتا و مومايا ()2002
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و آکيموا ( )2000نیز این امر را تأیید میکند .از اینرو ،الزامات و فرضيات بنيادين الگوی
پيشنهادي تحقیق به شرح زیر است:

● ●توجه به رويکرد سيستمي و جامع در گستره ملی ،توجه به رويکرد دارايي ـ فرایند ـ
عملکرد ،توجه به رويکرد مبتني بر قابليت ،توجه به رويکرد مبتني بر بازار ،توجه به
نظریات و تجربیات موفق توسعه صادرات خدمات ،توجه به نظریات و تجربیات موفق

توسعه صادرات حوزه دانشبنیان ،تمرکز بر استخراج رويکرد ترکيبي ،توجه خاص به

سرمايه ــ بهویژه سرمایه انسانی ــ به دلیل ماهیت خدمات با فناوری باال در الگو.

● ●توجه پررنگ به نقش بنگاهها در کنار توجه به بخش نهادها.
● ●تأکید بر نقش نهادها از حیث حاکمیت و نه صرفاً دولت.

● ●لحاظ همه عوامل اساسی ذکرشده در اسناد باالدستی و نظرات خبرگان.
نمودار ( )1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد که با عنوان «الگوی بومی توسعه

صادرات خدمات با فناوری باال» در یک نمودار بههمتنیده عوامل که در قالب رابطه متعاملی
از نتایج تحلیل عاملی بهدست آمده است.
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همانطور که در مدل مفهومی مشاهده میشود ،سه دسته الزامات در مدل بومی

تحقیق برای توسعه صادرات خدمات با فناوری باال تأثیرگذار هستند :الزامات پایه ،الزامات

رقابتپذیری و الزامات ماندگاری.
1ـ1ـ .1الزامات پایه

الزامات پایه ،شامل دستهای از عوامل است كه به فراهم آوردن زيرساختارهاي نرمافزاري،

سختافزاری و ظرفیتی منجر شده و ارائه خدمات با فناوري باال را ممکن میسازند .برای

تبیین بیشتر الزامات پایه باید عوامل تشکیلدهنده این بُعد را بررسی کنیم.

الف ـ سرمایه انسانی :عامل سرمایه انسانی نقش بسيار مهمي در خلق و توسعه مزيت

رقابتي در صنايع فناوري باال و توسعه صادرات این بخش دارد .1از آنجا که روزافزونی مزيت

رقابتي در حوزه فناوري باال ،بر مالكيت و ارتقاي منابع خلقشده و تخصصي مبتني است2؛
بنابراین ،توانايي يك كشور براي رقابت در اقتصاد جهاني ،به برآوردن نياز روزافزون به

حضور دانشمندان و مهندسان و متخصصان حوزه ذیربط بستگي دارد .3نکته بسیار مهم و
تعیینکننده در اینمورد این است که دنیای آینده مبتنی بر خدمات بوده و خدمات با فناوری

باال نیز بر نیروی کاردانشی مبتنی است .4از اینرو ،یکی از کلیدیترین عوامل احصاشده
دراین تحقیق سرمایه انسانی است.

ب ـ زیرساختها 5و زیربناها :زیرساختها و زیربناها عبارتاند از نهادها و منابعي كه

مستقيماً به توانمندي يك كشور در زمينه توسعه ،توليد و بازاريابي فناوريهاي جديد كمك

ميكنند .مواردي كه در اين مفهوم نقش محوري دارند عبارتاند از :زیرساختهای بخشی،
توجه به زیرساختهای اجتماعی و ارزشهای حاکم بر هر کشور.6

جـ آمادگی تکنولوژیک :عامل آمادگی تکنولوژیک بیانگر میزان آمادگی اقتصاد

 .1براي مثال ،برخورداري ژاپن از مهندسان برق خبره ،به گونهاي آشكار ،موجب شده اين كشور در مجموعهاي از
صنايع نظير روبوتيك و لوازم الكترونيكي مصرفي از مزيت رقابتي بهرهمند شود .در مقابل ،عملكرد ضعيف اين كشور
در حوزههاي نرمافزاري و هواپيماسازي را ميتوان ناشي از كمبود نيروي انساني متخصص دانست.
2. Dunning J. (1992).
3. Seyoum (2004).

 .4پاکروان ()1388؛ ص.114
 .6پورتر و نیومن (.)2008
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ملی یک کشور برای ورود به عرصه رقابت جهانی در حوزه فناوری باال است .1ذکر این
نکته مهم است که باید سطح فناوری قابل دسترس را از توان آن کشور برای نوآوری

و گسترش مرزهای دانش متمایز کرد؛ بههمین دلیل ،در شاخص رقابتپذیری جهانی،

آمادگی تکنولوژیک از نوآوری تفکیک شده است .2همچنین ،مهمترين عوامل اثرگذار بر
تفاوتهاي موجود در رقابت بينالمللي ،رقابتمندي تكنولوژيك و توانايي رقابت بر سر

قابلیت و ظرفیت تحويل كاالها و خدمات (با فناوری باال) است.3
2ـ1ـ .1الزامات رقابتپذیری و کارایی

الزامات رقابتپذیری ملی سبب ارائه سهمی از توليد كاالها و خدمات از سوي يك

كشور به بازارهاي بينالمللي است .4عوامل تشکیلدهنده این بُعد عبارتاند از:

الف ـ بنگاهها :بنگاهها واحدهای اقتصادیای هستند که در تولید کاال یا خدمات

فعالیت میکنند .این بنگاهها و سازمانها چه شخصیت حقوقی داشته باشند چه حقیقی ،5راه

و روش تأسیس ،سازماندهی و مدیریتشان بر رقابتپذیری و حضور یک کشور در رقابت

جهانی تأثیر بسزایی میگذارد .بنابراین ،ساختار و استراتژیهایی که برای مدیریت و راهبری
یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا میشود ،تأثیر مستقیمی بر عملکرد و رقابتپذیری آن

دارد.6

ب ـ عوامل خارجی :عوامل خارجی مجموعهای از عوامل محيط خارجي كشورها

(نظير روابط سياسي ،اقتصادي و نزديكي جغرافيايي و )...است که بهطور مستقیم بر

رقابتپذیری ملی و توسعه صادرات کشورها تأثیر دارد .7باید اضافه کرد که توافقهای
رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی ،برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط

اقتصادی ـ تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل مؤثر بر رقابتپذیری بنگاهها،

 .1شوآب (.)2010
 .2جنتی فرد ()1389؛ ص.67
 .4هیت (.)2010
 .5زیبایی (.)1391
 .6پورتر (.)1998

3. Porter & Stern (1999).

7. Rugman (1991).
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صنایع و کشورها است .1با افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،2انتظار میرود صادرات
خدمات با فناوری باال افزایش یابد.

3

ج ـ شرایط بازار :شرایط بازار مجموعهای است از شرایط عرضه و تقاضای داخلی و

همچنین رقابت داخلی و خارجی که میتواند مزیت رقابتی مهمی ایجاد کند.4

دـ نهادها :5نهادها تعریفهای وسیعی دارند .آنها قواعد بازیای هستند که از درون

قوانین رسمی ،هنجارها و رویههای غیررسمی و ساختارهای سازمانی در محیط ملی ظاهر
میشوند .6محیط نهادی عبارت است از چارچوب حقوقی ،اجرایی ،اقتصادی و مدیریتی که

در آن افراد ،شرکتها و مراکز دولتی و خصوصی تعامل دارند.کیفیت نهادها تأثیر شگرفی

بر رقابتپذیری و توسعه صادرات کشورها دارد .اگرچه ادبیات اقتصادی بیشتر بر نهادهای

دولتیای متمرکز است که شواهد زیادی دارند ،اما نهادهای بخش خصوصی و مرتبط
با هر حوزه اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی نیز مؤلفه مهمی در فرایند رقابتپذیری

ملی محسوب میشوند 7.همچنین ،نهادهاي پژوهشي تأمين مالي شده توسط بخش دولتي

در صنايع فناوري باال ،جريانهاي ارتباطات بينمنطقهاي ،تحرك نيروي كار و يادگيري
نوآورانه بسیار مهم است.

8

هـ ـ صنایع و فرایندهای پشتیبان :صنایع و فرایندهای پشتیبان عبارتاند از صنایع ،مراکز

و خدماتی که در توسعه سطح محصوالت و خدمات و بهبود آنها و درنهایت ،ارتقای

رقابتپذیری و توسعه صادرات مؤثرند.9
3ـ1ـ .1الزامات ماندگاری

شامل عواملي است كه به ايجاد قابليت حضور مستمر در بازارهای جهانی ،استفاده و

بهرهمندي از فناوريهای باال و نوآوريهاي جديد جهاني در ارائه خدمات از طریق شرایط
 .1پورتر (.)1998
 .3سیوم (.)2004
( .4شوآب (.)2010
 .6مالجو ()1390؛ ص.421
 .7شوآب (.)2010
 .8فريمن ()1991؛ ساكسنين (.)1990 ،1994
 .9پورتر (.)1998

2. FDI.

5. Institutions.
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تقاضا و نیز معطوف به آمادگی تکنولوزیک ،انتقال فناوري (و نه خلق آن) و آمادهسازی
زمينههای نوآوري و خلق ايدههاي مؤثر ،سازنده و كارآمد در بنگاههاي دانشبنیان و خلق

مزيت نسبي پويا در ارائه خدمات با فناوری باال منجر ميشود.

1

الف ـ ماندگاری :عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که به ايجاد قابليت حضور مستمر
ِ
درازمدت فناوريهای باال در بازارهای
در بازارهای جهانی و توسعه استفاده و بهرهمندي
هدف منجر میشود .2برندسازی ،بازاریابی و وجود یک زنجیره ارزش و تولید در حوزه

فناوری باال به فرایند نوآوری کمک شایانی میکند.3

ب ـ نوآوری در خدمات :نوآوری در خدمات عبارت است از کلیه فعالیتهای طراحی و

ارائه خدمات که به ارائه خدمات و فرایندهای نوین بهمنظور حفظ مزیت رقابتی در بازارهای

هدف منجر میشود .این امر به معنای تنوع در ارائه خدمات ،توسعه فعالیتهای تحقیق ،توسعه

و همکاری گسترده دانشگاه و صنعت در زمینه تحقیقات است .4بدون ارتباطات مستحکم،

پيشرفتهای باالدستي علمي و فني ممکن است در مقايسه با ساير کشورها سريعتر از آنچه
که در کشور مبدأ بهرهبرداري میشود ،انتشار يابد .بهعنوان مثال ،اگرچه فناوری دستگاه نمابر

در بريتانيا و اياالت متحده بسط يافت اما اين بنگاههای الکترونيکي ـ نوري و ارتباطات از راه
دور ژاپني بودند که در اواخر دهه  ١٩٧٠اين ابداع را با موفقيت و در مقياس جهاني ،تجاري

کردند .بهویژه ،مؤسسات ايجادکننده ارتباط ،دانشگاههای يک کشور هستند که میتوانند پل
ارتباطي بين محققان و شرکتها ايجاد كنند .در بسياري کشورها انواع مختلفي از سازمانهای
رسمي و غيررسمي شامل انجمنهای تجاري ،آژانسهای استاندارد و شبکههای فناوری وجود

دارند که رابط میان مراکز تحقيقاتي و بنگاهها محسوب میشوند.

5

 .2موارد و روشها
اين تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش علّي ـ ارتباطي
1. WEF (2009).

 .2پورتر و همکاران (.)2007
 .3جورجیاتک (.)2008
 .4مجمع جهانی اقتصاد (.)2011

5. Porter & Stern (2009).
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انجام شده است و از انواع تحلیل ماتریس کوواریانس ـ واریانس محسوب میشود .درواقع،

اين تحقيق در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطی از روشهای آماری استفاده کرده
است .از آمار توصيفي كه بیشتر به مشخص کردن دادهها ،تنظیم و ارائه بهصورت جدول

يا ترسیمی ،محاسب ه آمارهها و تعيين ارتباط بين اطالعات ميپردازد ،در راستای توصیف
ویژگیهای پاسخگویان و وضعیت پراکنش متغیرهای تحقیق استفاده شد است .در تحقيق

حاضر ،از روشهاي تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در قالب
مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .همچنین برای دادهپردازی از نرمافزارهای SPSS

نسخه  18و نرمافزار  LSRELنسخه  8.54استفاده شده و  255نفر جامعه آماری تحقیق را

تشکیل میدهند .براساس پیشآزمون ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران و با بیشترین
انحرافمعیار موجود در بین گویهها 255 ،نفر مطالعه شدهاند .گویهها در قالب طیف لیکرت

پنج قسمتی ارائه شدهاند .ابزار طراحیشده ابتدا در جمعیت خارج از نمونه آماری پیش

آزمون و پس از بر طرف کردن ایرادهای آن به دو شکل حضوری و ارسال با پست ،توزیع
و جمعآوری شده است .روش روایی صوری و سپس روایی تشخیصی به روش تعیین

شاخص میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبرای تعیین روايي پرسشنامه بهکار برده شده
است .این ضریب نشان میدهد که چه درصدی از واریانس سازه مورد مطالعه تحتتأثیر
متغیرهای (نشانگر) آن بوده است .محققان مختلف مقدار  0/5به باال را برای مناسب بودن

این شاخص تعیین کردهاند .برای رسیدن به این سطح ،سؤالها با بار عاملی کمتر از 0/5

در هر سازه حذف میشود تا مقدار این شاخص به باالی  0/5برسد .1تعداد  30پرسشنامه
نیز از محققان خارج از نمونه مورد مطالعه برای تعيين پایایی تكميل شده و ضریب آلفای

کرونباخ برای بخشهای مذکور محاسبه شد (جدول  .)2با توجه به مقادیر جدول (،)2
ابزار تحقیق قابلیت قابل قبولی برای جمعآوری اطالعات دارد .با توجه به ایرادهای روش

آلفای کرونباخ از جمله اینکه برای تمام سؤالها یک سازه ارزش یکسانی قائل میشود،
در این تحقیق از روش پایایی مرکب استفاده شده و ضرایب آن در جدول ( )2نمایش داده

شده است .سازههایی که مقدار پایایی مرکب آنها باالتر از  0/6باشند ،پایایی قابل قبولی
دارند و هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد ،پایایی آن بیشتر است .برای تعیین معنیداری
1. Adcock and Collier (2001).
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نشانگرهای تعیینشده برای اندازهگیری هر صفت مکنون در مدل اندازهگیری از یکسو
و از سوی دیگر تعیین سهم هریک از ابعاد در شکلگیری الزامات پايه ،از تحلیل عاملی

تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است.1

جدول 2ـ نتایج تحلیل روایی و پایایی سازههای مورد مطالعه تحقیق
صفتهای مکنون مورد
مطالعه

ضریب میانگین واریانس
استخراج شده ()AVE

ضریب پایایی
مرکب ()CR
pc >0.6

ضریب پایایی
آلفای کرونباخ

الزامات پايه

0/685

0/793

0/755

الزامات رقابتپذيري

0/704

0/816

0/754

الزامات ماندگاري

0/714

0/832

0/792

 .3نتایج و بحث
براساس بررسیهای انجامشده 146 ،نفر (معادل  57/3درصد) از افراد نمونه را

محققان ،پژوهشگران و خبرگان تشکیل میدهند 11/7 .درصد نمونه را اعضاي هیأت

علمي دانشگاهها 17/7 ،درصد را کارشناسان و مدیران اجرایی و  13/3درصد را فعاالن
بخش خصوصی و تعاونی تشكيل دادهاند 221 .نفر از افراد مورد مطالعه را مردان (86/7

درصد از نمونه) به خود اختصاص داده و  34نفر نیز به گروه زنان با  13/3درصد اختصاص
دارد .بيشترين فراواني مربوط به رشتههای مرتبط با مخابرات ،برق و الکترونیک ،فناوری
اطالعات و رشتههای وابسته است كه  40درصد فراواني را دربرمیگیرد .رشتههای اقتصاد

و علوم وابسته با  18/4درصد ،مدیریت و مهندسی صنایع و رشتههای وابسته با  27/1درصد

و مدیریت دانش ،فناوری ،علوم پایه و علوم اسالمی با  14/5درصد ،تخصص پاسخگويان

و خبرگان مشاركتکننده در اين تحقيق بوده است .به منظور ارائه الگوي توسعه صادرات
خدمات با فناوري باال از مدل مسير سلسله مراتبي استفاده شده و همانطور كه نتايج نشان

میدهد مدل اوليه داراي مقدار  RMSEAبیشتر از  0/08است و لذا به اصالح نیاز دارد.
.1همان
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نمودار 2ـ مدل  :1مدل اوليه عمومی لیزرل توسعه خدمات با فناوري باال

به منظور بررسي اثربخشي ديده شدن كوواريانسهای موجود در بين نشانگرها بر كارايي

مدل از آزمون  D2استفاده شده است .بهعبارت ديگر ،نتايج نشان میدهد بدون ديده شدن
كوواريانس بين دادهها در مدل ،نتايج آن قابل اتكا نيست و بايد روابط میان اين متغيرها را
مشاهده کرد.

21

ريا  یمالسا یروهمج رد الاب يروانف اب تامدخ تارداص هعسوت یوگلا هئارا

جدول 3ـ تفاوت مقادیر کای اسکویر در تخمین اثربخشی اصالح
مدل ساختاری تحقیق
مدلهای برازش یافته

χ2

Δ χ2

df

مقدار

مدل اول (قبل از اصالح)

357/12

----

51

0/154

----

مدل دوم

286/49

باالی 2/75

48

0/104

یک درصد

مدل سوم

263/02

باالی 2/75

47

0/097

یک درصد

مدل چهارم

241/98

باالی 2/75

46

0/095

یک درصد

مدل پنجم

229/32

باالی 2/75

45

0/094

یک درصد

مدل ششم

197/36

باالی 2/75

44

0/092

یک درصد

مدل هفتم

179/09

باالی 2/75

43

0/091

یک درصد

مدل هشتم

158/19

باالی 2/75

42

0/090

یک درصد

مدل نهم

131/65

باالی 2/75

41

0/089

یک درصد

مدل دهم

118/45

باالی 2/75

40

0/088

یک درصد

مدل يازدهم

116/03

زیر 2/75

39

0/088

بی معنی

RMSEA

Sig.

منبع :نتایج تحقیق.

در مدل يازدهم نسبت به مدل قبلی شاهد بهبودی نیستیم و کاهش کای اسکویر به دلیل

کوچکتر بودن مقدار اختالف کای اسکویر (خی دو) بین دو مدل از  ،2/75معنيدار
نيست؛ بنابراین ،مدل دهم بهعنوان مدل نهایی و برازشیافته قبول میشود؛ زیرا این ضرایب

در مدلی محاسبه شدهاند که اوالً هیچ خطای کوواریانسی باقی نمانده و ثانیاً تمام مسیرها
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پیشبینی شدهاند و اصطالحاً مدل اشباعترین حالت خود را دارد .از آنجا که مقادیر ريشه
دوم برآورد واريانس خطاي تقريب  ،RMSEAنیز در مدل دهم به مقدار مناسبی رسیده
است ،بنابراین مدل نظری تحقیق در رابطه با اثرات علّی و ارتباطی تحلیل شده است.

نمودار 3ـ مدل  :2مدل عمومی لیزرل (مدل تحلیل مسیر) توسعه خدمات
با فناوري باال
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نمودار 4ـ مدل :3مقدار  tبرای بررسی معنیداری ضرایب مسیر برآوردشده
توسعه خدمات با فناوري باال

جدول4ـ نتايج تحليل عاملي مرتبه اول الزامات پايه توسعه صادرات
خدمات با فناوري باال

سازه تحقیق

الزامات پايه

متغيرهای سطح دوم

بار عاملی

t-Value

p-value

سرمايه انساني

0/67

---

0/01

زيرساختها و زيربناها

0/79

13/20

0/01

آمادگي تكنولوژيك

0/71

9/49

0/01
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سازه تحقیق

الزامات
رقابتپذيري

الزامات ماندگاري

متغيرهای سطح دوم

بار عاملی

t-Value

p-value

بنگاهها

0/77

---

0/01

صنايع و فرایندهای پشتيبان

0/80

13/38

0/01

نهادها

0/72

11/91

0/01

عوامل خارجي

0/64

10/21

0/01

شرايط بازار

0/60

9/66

0/01

دسترسي به بازار

0/64

10/48

0/01

ماندگاري

0/89

---

0/01

نوآوري در خدمات

0/79

16/8

0/01

حمايت بازار

0/60

11/7

0/01

در این پژوهش برای ارزیابی مدل از شاخصهای کای اسکویر بر درجه آزادی،

ميانگين مجذور پسماندها  ،RMRشاخص برازندگي  ،GFIشاخص تعديل برازندگي
 ،AGFIشاخص نرمشده برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگي ( ،)NNFIشاخص
برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي ( )CFIو شاخص بسیار مهم ريشه دوم

برآورد واريانس خطاي تقريب  RMSEAاستفاده شده است .نتایج شاخصهای برازش
برای هر دو مدل تحلیل عاملی در جدول ( )5آورده شده است .شاخص  ،χ2برای هر دو مدل

معنیدار است اما از آنجا که این شاخص به حجم نمونه حساس بوده و در نمونههای باالتر
از  200همواره معنیدار است ،لذا معنیداری آن در تحقیق حاضر نمیتواند بهمعنای باقی

کوواریانس و واریانس قابلتوجه در مدل باشد .به جای این شاخص از مقدار کای اسکویر

بر درجه آزادی استفاده شده که برای مدل تحليل عاملي تأییدي ،مقدار  118/45با درجه

آزادی  40برابر با  2/96بوده و از حد بحرانی آن یعنی سه کمتر است؛ بنابراین ،برازش مدل
مناسب است .سایر شاخصهای بررسی باقیمانده کوواریانس و واریانس در بافت دادهها

که شامل  RMR،SRMRو  GFIاست ،نشان میدهد حد مطلوب آنها برای هر دو مدل

فراهم شده است .درمورد شاخصهای بررسی مدلهای جایگزین شامل NFI،NNFI،IFI
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و  CFIنیز نتایج نشان میدهد مقادیر این شاخصها برای هر دو مدل باالتر از  0/9محاسبه
شده است که مقدار قابلتوجهی محسوب میشود .درنهایت ،شاخص  RMSEAحکایت از
کنترل خطای اندازهگیری در مدل دارد.

جدول 5ـ شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم
شاخص

حد مطلوب

مدل

ميانگين مجذور پسماندها ()RMR

نزدیک صفر

0/21

ميانگين مجذور پسماندها استانداردشده ()SRMR

زیر 0/08

0/12

شاخص برازندگي ()GFI

0/9

0/90

شاخص نرمشده برازندگي ()NFI

0/9

0/94

شاخص نرمنشده برازندگي ()NNFI

0/9

0/93

شاخص برازندگي فزاينده ()IFI

0/9

0/94

شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI

0/9

0/93

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA

0/08

0/088

جدول 6ـ ضرایب مسیر اثرات مستقیم سازهها بر رضایت مشتری و
معنیداری پارامترهای برآوردشده
مسیر مورد مطالعه در مدل

ضریب مسیر
(تخمین
استاندارد)

t-value

R2

نتیجه

الزامات پايه
سرمايه انساني ← الزامات پايه

0/92

29/44

زيرساختها و زيربناها ← الزامات پايه

0/89

29/62

آمادگي تكنولوژيك ← الزامات پايه

0/89

30/12

supported

0/80

supported
supported
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ضریب مسیر
(تخمین
استاندارد)

مسیر مورد مطالعه در مدل

t-value

R2

نتیجه

الزامات رقابتپذیری و کارایی
بنگاهها ← الزامات رقابتپذیری و کارایی

1/00

42/27

supported

صنايع و فرایندهای پشتيبان ← الزامات
رقابتپذیری و کارایی

0/88

36/49

supported

نهادها ← الزامات رقابتپذیری و کارایی

0/91

36/12

supported

عوامل خارجي ← الزامات رقابتپذیری و
کارایی

0/82

38/26

شرايط بازار ← الزامات رقابتپذیری و کارایی

0/93

35/36

supported

دسترسي به بازار ← الزامات رقابتپذیری و
کارایی

0/97

33/53

supported

0/68

supported

الزامات ماندگاري
ماندگاري ← الزامات ماندگاري

1/03

29/80

نوآوری در خدمات ← الزامات ماندگاري

0/98

27/15

توانمندسازی در بازار ← الزامات ماندگاري

1/01

30/08

supported

0/84

supported
supported

** معنیداری در سطح یک درصد خطاء یا اطمینان  99درصد.

نتایج نشان میدهد با رعايت شاخصهای تحقيق حاضر  80درصد الزامات پايه 68 ،درصد

الزامات رقابتپذیری و  84درصد الزامات ماندگاري مورد نياز برای صادرات خدمات با

فناوري باال و ایجاد بسترهای مناسب آن مهیا خواهد شد .با داشتن اطالعات مربوط به سطح
روابط بين نشانگرها و سازهها ،روابط بين الزامات سهگانه با توسعه صادرات خدمات با فناوري
باال مورد توجه قرار گرفت كه بر اساس آن میتوان سه فرضيه اصلي تحقيق را آزمود.

فرضيه اصلي اول :الزامات پايه اثر معنيداري بر توسعه صادرات خدمات با فناوري باال دارد.

براساس نتايج مدل اشباعشده تحقيق ،مشخص میشود اثر الزامات پايه كه دربرگيرنده

سه شاخص اصلي سرمايه انساني ،آمادگي تكنولوژيك و زيرساختها است؛ بر توسعه
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خدمات با فناوري باال  0/66تخمين زده شده است .مقدار  tباالي  1/96بوده و طبق قانون،

معنيداري پارامترهایی که میزان  tآنها از  1/96بیشتر است ،فرض صفر رد میشود و

مشخص میشود الزامات پايه در توسعه صادرات خدمات با فناوري باال نقش اساسي دارد.
فرضيه اصلي دوم :الزامات رقابتپذیری اثر معنيداري بر توسعه صادرات خدمات با فناوري

باال دارد.

طبق نتايج مدل اشباعشده تحقيق ،مشخص میشود كه اثر الزامات رقابتپذیری كه

دربرگيرنده شش شاخص اصلي بنگاهها ،صنايع و فرايندهای پشتيبان ،نهادها ،عوامل

خارجي ،شرايط بازار و دسترسي به بازار است بر توسعه خدمات با فناوري باال0/60 ،

تخمين زده شده است .از آنجا که مقدار  tباالي  1/96است ( ،)9/55طبق قانون معنيداري
پارامترهای داراي مقدار  tباالي  ،1/96فرض صفر رد میشود؛ بنابراین ،مشخص میشود که
الزامات رقابتپذیری در توسعه صادرات خدمات با فناوري باال نقشی اساسي دارد.

فرضيه اصلي سوم :الزامات ماندگاري اثر معنيداري بر توسعه صادرات خدمات با فناوري

باال دارد.

طبق نتايج مدل اشباع شده تحقيق ،مشخص میشود كه اثر الزامات ماندگاري كه

دربرگيرنده سه شاخص اصلي نوآوري در خدمات ،ماندگاري و حمايت در بازار است؛
بر توسعه خدمات با فناوري باال  0/75تخمين زده شده است .مقدار  tباالي  1/96بوده

( )11/59و طبق قانون معنيداري پارامترهای داراي مقدار  tباالي  ،1/96فرض صفر رد

شده و مشخص میشود الزامات ماندگاري مهمترين نقش را در توسعه صادرات خدمات
با فناوري باال دارد .اين نتايج گواه اين مدعا است كه طبق نظر خبرگان ،وجود الزامات
ماندگاري كه اندازهگیری و پااليش ابعاد اندازهگیریشان محقق شده است ،اثر معنيداري

در توسعه صادرات خدمات با فناوري باال دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به بررسي نظر خبرگان و ساختار عاملي موجود كه بسيار دقيق نظر خبرگان

را منعكس کرده است ،مشخص میشود كه رسيدن به سطح مطلوبي از توسعه صادرات
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خدمات با فناوري باال نيازمند تمركز بر الگوي سه عاملي تحقيق حاضر است .براساس نتايج،
بيشترين نقش براي توسعه صادرات خدمات با فناوري باال مربوط به برقراري الزامات يا
پيشنياز ماندگاري در کشور است .بهعبارت ديگر ،با توجه به شرايط كنوني ،تمركز بر

الزام ماندگاري مهمترين متغير پيشبيني وضعيت توسعه صادرات محسوب شده و نوآوري

در خدمات ،ماندگاري و حمايت بازار از اصول اساسي دستیابی به آن است .بنابراین،
عمدهترین يافته تحقيق این است که دستیابی به سطح مطلوبي از توسعه صادرات خدمات با

فناوري باال به ماندگاري وابسته است .لذا ،وجود شرکتهای بومی مستعد برای خوشهبندی
در خدمات با فناوری باال ،حمایت فعال از تشکیل خوشهبندی شرکتهای مرتبط با خدمات
با فناوری باال ،روند توسعه ظرفیت و توانمندی خوشههای صادراتی ،توانمندی بنگاههای

داخلی برای حضور منسجم در بازارهای بینالمللی خدمات با فناوری باال ،کیفیت خدمات
با فناوری باال در کشور از نظر محتوای خدمات ،امکان ایجاد مراکز ارائهدهنده خدمات
در بازارهای هدف ،وجود سامانههای هوشمند مدیریت ارتباط با مشتری ،هویتسازی در
صدور خدمات با فناوری باال ،خلق تصویر ذهنی مطلوب بینالمللی مبتنی بر تمایز ارائه

خدمات ،ایجاد نظام پایش و نظارت مستمر برند ،ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی خدمات
با فناوری باال ،نوآوری در فرایند تولید و عرضه و همچنین تنوع بخشی خدمات با فناوری

باال ،میزان توانمندی در تقلید از ابداعات و نوآوریهای خدماتی توسط رقبای خارجی،
امکان ایجاد و ارائه خدمات با فناوری باالی ویژه کشورهای اسالمی ،ایجاد شهرکهای

تحقیق و توسعه اختصاصی برای خدمات با فناوری باال ،توانمندی بنگاههای داخلی موجود

در بهکارگیری ظرفیت دانشگاهها در نوآوری ،بهروزرسانی مستمر ظرفیت تولید خدمات
با فناوری باال ،ایجاد نظام مهارتافزایی و یادگیری در عمل در بنگاههای فعال صادراتی،

ظرفیت متناسب دانشگاهها براي تبديل نوآوري به محصوالت تجاري ،وجود انجمنهای
تجاری مرتبط با خدمات با فناوری باال ،وجود شبکههای فعال فناوری در کشور و ایجاد

مراکز رشد مجازی در حوزه خدمات با فناوری باال در اين بين از اولویتدارترین عواملي
هستند كه بايد بهشدت مورد توجه قرار گيرند.
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علمی کشور ،چاپ اول.

مسعود کمالی اردکانی ،میترا نصیری ()1383؛ تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت،
چاپ و نشر بازرگانی.

گاندولفو ،ژيان کارلو ()۱۳۸۰؛ تجارت بينالمللي ،ترجمه مهدی تقوي ،تيمور محمدي،
پژوهشکده اقتصادي.

لطفی ،محمد ()1380؛ صادرات موفقآمیز خدمات ،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی.

مجیدی ،جهانگیر ()1384؛ استراتژي رقابتي ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

موسوی ،آرش ()1389؛ اقتصاد علم :مبانی نظری ،چاپ اول ،تهران ،مرکز تحقیقات سیاست
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علمی کشور.

نمازی ،حسین ()1384؛ نظامهای اقتصادی ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ سوم.

هومن ،حیدرعلی ()1388؛ مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل ،چاپ سوم،
تهران ،انتشارات سمت.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ()1389؛ فصلنامه نماگرهای اقتصادی ،شماره چهارم.

محمد جنتیفرد ،حامد نیکرفتار ،فرناز صفدری ()1389؛ گزارش رقابتپذیری ایران ،اتاق
بازرگانی ایران ،تهران.

حسنپور ،یوسف ()1389؛ «بسته سياستي وزارت بازرگاني در راستاي ارتقای رقابتمندي
صادرات كاالهاي با فناوري باال» ،طرح پژوهشی ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،

تهران.

شوآب ،کالوس ()1389؛گزارش رقابتپذیری جهانی ،ترجمه صفدری ،اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران ،تهران.

صادقیفروشانی ،محمدرضا ()1385؛ شناسایی عوامل مؤثر در مزیت رقابتی صادرات خدمات
فنی و مهندسی کشور ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

عابدینی ،جواد ()1388؛ «پتانسيلها و ظرفيتهاي تجاري كشورهاي اسالمي آسياي جنوب
غربي در بخش فناوری باال :با تأكيد بر سياستهاي راهبردي براي ايران» ،طرح پژوهشی،
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران.

قاسمیان ،سلیمان ()1386؛ «بررسی تجارب کشورهای صنعتی در بخش خدمات» ،دفتر مطالعات
اقتصادی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،تهران.

نادر مهرگان و محمدرضا دهقانپور ()1389؛ «صادرات صنایع مبتنی بر فناوري برتر و عوامل
مؤثر بر آن ،کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران ،تهران.

یعقوبی ،پریسا ()1390؛ «تدوين بسته حمايتي صادرات خدمات با فناوري باال» ،طرح پژوهشی،
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران.
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