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  چكيده
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مـؤثر بـر    گيري از مـدل جـامع بررسـي عوامـل             در اين پژوهش، با بهره    . ايران است 
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افـزار، بـه ترتيـب        گذاري در صـنعت نـرم       دولت، پرورش نيروي انساني و نيز سرمايه      
    .اندافزار شناخته شده ن عوامل مؤثر بر صادرات نرممهمتري

  افزار، ارتباطات، زيرساخت، صنعت، تسهيالت  صادرات نرم: واژگان كليدي
  

  مقدمه
هـاي    يكي از مهمترين وقايع عصر حاضر، رشد سريع تجارت جهاني و حضور كشورها در عرصـه               

هاي متنوع    اي اخير، كشورها را با چالش     ه  ويژه در سال  اين موضوع به  . المللي است   مختلف تجارت بين  
ها، اغلب با هدف دستيابي به توسـعه اقتـصادي و             و جديدي مواجه كرده است كه مديريت اين چالش        

از آنجايي كه  . است  الملل و نفوذ در بازارهاي جهاني بوده          هاي اقتصاد بين    بسط و نفوذ بيشتر در عرصه     
شـود، بـسياري از     ز تجـارت جهـاني محـسوب مـي        امروزه تجارت خدمات، به عنوان بخـش مهمـي ا         

در عين حال، هر جـا از تجـارت         . اند و تفحص در اين باره رو آورده       پژوهشمحققان و اقتصاددانان به     
اكنـون بـسياري از   . گيردشود، نقش بسيار مهم فناوري اطالعات مورد توجه قرار مي   خدمات بحث مي  

 به منظور رشـد فنـاوري اطالعـات در كـشور خـود      هاي الزم كشورها در حال فراهم كردن زيرساخت     
اند با سرعت بسيار زياد خـود را بـه ايـن ابـزار مجهـز كننـد و انـواع                       هستند و تعدادي از آنها توانسته     

بديهي است كه موقعيـت و شـرايط كـشورهاي          . محصوالت خود را به بازارهاي جهاني عرضه نمايند       
درجـه پـايين    . يافته متفاوت اسـت   كشورهاي توسعه توسعه در خصوص تكنولوژي اطالعات، با       درحال

هـاي  نفوذ تكنولوژي اطالعات در اين جوامـع و هزينـه بـاالي دسترسـي بـه آن، فقـدان زيرسـاخت                    
سـوادي، مـشكالت فرهنگـي و       سـوادي و بـي    ارتباطاتي، كم بودن مهارت كاربران، نـرخ بـاالي كـم          

اعتمـادي بـه    المللي، بي هاي بين ايي به زبان  كمبود سرمايه انساني، عدم آشن    ) فقر(تنگناهاي اقتصادي   
 و توسـعه و غيـره       پـژوهش گـذاري كـم در      ها به منظور انجام كسب و كار و تجـارت، سـرمايه             شبكه

مواردي هستند كه دو دسته از كشورهاي مذكور را از نظـر تكنولـوژي اطالعـات از يكـديگر متمـايز                     
هاي جديدي را براي ورود به دنياي تجارت پـيش          قها، اف   هاي دو دهه اخير در رايانه       پيشرفت. كند  مي

مندي از اسـتراتژي  دهند كه بسياري از كشورها با بهره آمارها نشان مي. است ها قرار داده    روي شركت 
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هـا و مزايـاي رقـابتي     اند در بازارهاي جهاني حضور يابند و بـا برخـورداري از ويژگـي          مناسب، توانسته 
هـاي توسـعه صـادرات         انـساني متخـصص و كـارآزموده، اسـتراتژي         فرد خود، مانند نيـروي    منحصربه

از آنجايي كه يكي از وجوه بسيار مهم در فناوري اطالعات، بحث            . تكنولوژي اطالعات را تعقيب كنند    
بنـدي عوامـل مـؤثر بـر        افزاري است، در مطالعه حاضر، بر شناسايي و رتبـه           افزار و محصوالت نرم     نرم

  . شودمركز ميافزار ت توسعه صادرات نرم
اي از صـادرات خـدمات مـورد بررسـي قـرار              افزار به عنوان شـاخه      در مطالعه حاضر، صادرات نرم    

در اين مطالعه، مدل اوال به عنوان مدل مفهومي انتخاب شده اسـت كـه طبـق آن، هـشت                    . گيرد مي
قـش يـا وزن     ، بررسـي ن   پـژوهش هدف از انجام ايـن      . اندافزار مؤثر دانسته شده   عامل در صادرات نرم   

مطالعه . هاي برتر صادركننده نرم افزار است     افزار در ايران، از ديد شركت     عوامل مذكور در صادرات نرم    
افزار در    بندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرم      حاضر، اولين پژوهش دانشگاهي درباره بررسي و رتبه       

افزار در ايـران،      ل مؤثر بر صادرات نرم    بندي عوام   در اين مطالعه، عالوه بر شناسايي و رتبه       . ايران است 
  .افزار نيز بيان شود هاي توسعه صادرات نرم تالش شده است استراتژي

 مباني نظري

امروزه تنوع و گستردگي بخش خدمات موجب شده است صـادرات خـدمات از اهميـت بـسياري                  
بحث صـادرات   . ارديافتگي بخش خدمات بستگي د    رفاه فردي و اجتماعي نيز به توسعه      . برخوردار شود 

به عنوان يك رشته علمي مطـرح شـد و در سـال     DSI 1به وسيله) 1987(خدمات در سمينار بوستن 
در سمينار مذكور، از تكنولوژي اطالعات به عنوان كليد اصلي بهبـود مـستمر،              . ، عموميت يافت  1989
توسعه اقتـصاد جهـاني     ). 2001،  2فيتزسيمونز و فيتزسيمونز  ( است    وري و كيفيت خدمات ياد شده       بهره

  در ابعاد مختلف در حال گسترش است و اقتصادهاي صنعتي موفق مبتني بـر بخـش خـدمات، قـوي                   
تجارت خدمات براي بسياري از     . هستند و هر روز بيش از پيش شاهد رقابت در بخش خدمات هستيم            

 هـستند و    اكنون صنايع خدماتي، منبع خلق مشاغل جديد      . شودكشورها هنوز يك چالش محسوب مي     
  .شود اين نكته براي كشورهايي كه با پديده بيكاري مواجه هستند، موضوع بسيار مهمي تلقي مي

                                                           
1. Decision Science Institute 
2. Fitzsimmons 
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كنـد،  موضوع بسيار مهمي كه ارزش بخش خدمات را در اقتصاد از اهميت بسياري برخـوردار مـي   
 زيرا تقاضـا    شوند،اين است كه اگر اقتصاد رو به افول و ركود باشد، بسياري از خدمات دچار ركود نمي                

رشـد موفـق بخـش      . تر اسـت    بنابراين، تقاضا در بخش خدمات باثبات     . براي آنها همچنان تداوم دارد    
خدمات، به خالقيت و مهارت مديري بستگي دارد كـه بـه دنبـال بهبـود مـستمر كيفيـت خـدمات و                       

ت را ارائـه    در خدما  1هاي متعددي از نظريه رانش خالقيت       تكنولوژي اطالعات، نمونه  . وري است   بهره
رشد شبكه جهاني وب و استفاده از آن به عنوان فضايي براي تجارت، نحوه تحويـل خـدمات      . كند  مي

بنابراين، امروزه تكنولوژي اطالعات به دنبال تغيير شكل دادن اقتصاد صـنعتي بـه           . را تغيير داده است   
ري از دانـشمندان و     پـذير اسـت، بـسيا       يك اقتصاد خدماتي است، اما اينكه چگونـه ايـن كـار امكـان             

ريـزي اسـتراتژيك بخـش خـدمات و نيـز اسـتراتژي ورود آن بـه                   اقتصاددانان را به طراحي و برنامـه      
 درباره استراتژي توسـعه      بنابراين، به همين دليل، اكنون ادبيات غني      . بازارهاي جهاني سوق داده است    

  .گيري است خدمات و نيز توسعه صادرات خدمات، در حال شكل
اي از صـادرات خـدمات مـورد بررسـي            افزار به عنوان زيرمجموعه     ش حاضر، صادرات نرم   در پژوه 

افـزار، بـه عنـوان موتـور          توسعه، توسعه صنعت نـرم    براي بسياري از كشورهاي درحال    «. گيردقرار مي 
گـذاران در بـسياري از       شـود، از ايـن رو، سياسـتگذاران و سـرمايه            محركه رشد اقتصادي محسوب مي    

نيكلـسون  (» اند ويژه صادرات آن عالقمند شده   افزار، به   ميزان بسياري به توسعه صنعت نرم     كشورها به   
) 1: توان به دو دسته تقسيم كـرد        افزار را مي    نظريات موجود درباره صادرات نرم    ). 4: 2009،  2و ساهاي 

بي بـه  نظريـات مربـوط بـه چگـونگي دسـتيا       ) 2افزار بر توسعه و       نظريات مربوط به تأثير صادرات نرم     
ايـن نظريـات بـه    . گيرند افزار كه در مطالعه حاضر، نظريات دسته دوم مورد توجه قرار مي      صادرات نرم 

 .نظريات نسل اول، دوم و سوم: اند از شوند كه عبارت سه دسته تقسيم مي

تـوان    اند، در مجموع مي      بيان شده  2000 تا   1997هاي    درباره نظريات نسل اول كه در طول سال       
ن نظريات كه تعدادشان نيز معدود است، اتكا به تجارب ضـعيف و توجـه بـيش از حـد بـه                  گفت در اي  

تـوان بـه هـيكس        مهمترين نظريه در اين نسل را مي      . شود  كشور هند به عنوان يك الگو مشاهده مي       
افزار   هيكس در مدل خود، از موارد زير به عنوان عوامل مؤثر بر موفقيت در صادرات نرم               . منسوب كرد 

                                                           
1. Push Theory of Innovation 
2. Nicholson & Sahay 
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 -سـازي بـا همتايـان؛ ب        شـبكه ) 2سـازي داخلـي،       شبكه) 1: هاي سازماني    تاكتيك -الف: كند  يياد م 
حقـوق مربـوط بـه    ) 4 و توسـعه،   پژوهش) 3تحصيالت و آموزش،    ) 2تأمين مالي،   ) 1: استراتژي ملي 

هـيكس،  (انـداز ملـي        چشم -استفاده از قدرت خريد دولت؛ ج     ) 6ها،    زيرساخت) 5هاي فكري،     مالكيت
1999.( 

، كـه سـرمايه انـساني، پـول،         )1997( 1باالسبرامانيام) 1: اند از   ساير انديشمندان اين نسل عبارت    
) 2000( 2هانـگ ) 2دانـد،     هاي دولت را از عوامل موفقيـت مـي          ارتباطات خارجي، مهاجرت و سياست    

يرين و سـا   3كريـشنا ) 3دهـد و      ها را مورد توجه قرار مي       هاي دولت و توزيع جغرافيايي شركت       سياست
ها، تبادل اطالعات و دانـش را بـه    ، افراد ماهر، دسترسي به فناوري، ساختار و مديريت شركت  )2000(

 .كنند افزار بيان مي عنوان مهمترين عوامل موفقيت در صادرات نرم

همچنـين  . را مهمتـرين مـدل دانـست       4توان مدل هيكس و نيكلسون      هاي نسل دوم، مي     در مدل 
هـاي ايـن نـسل محـسوب      بيان كرده است، از مدل    6كه اران كارمل   5والمدل بسيار مهم و معروف ا     

در نظريـات نـسل سـوم نيـز اكثـر      . شـود  در ادامه درباره هر دو مـدل مـذكور، صـحبت مـي      . شود  مي
توان از طـارق ابـوعلي و دكتـر           هاي تحليل ديناميكي رو آوردند كه از بين آنها مي           دانشمندان به مدل  
  .خالد و احبا ياد كرد

  )هيكس و نيكلسون(افزار  مدل بررسي عوامل موفقيت در صادرات نرم -1
اين دو دانشمند   . افزار، پژوهش هيكس و نيكلسون است       يكي از مطالعات مهم درباره صادرات نرم      

ويـژه در     افـزار، بـه     اكنون در دانشگاه منچستر انگلستان درباره عوامل مؤثر بر موفقيـت صـادرات نـرم              
دهد كـه دو عامـل        مطالعات دو دانشمند مذكور نشان مي     . كنند   مي پژوهشكشورهاي در حال توسعه     

افزاري يـا     فروش محصوالت نرم  (و نوع محصول خروجي     ) بازارهاي داخلي و خارجي   (مهم مكان بازار    
. افـزار بـا آن روبـرو اسـت          از مهمترين موضوعاتي هستند كه صنعت صادرات نرم       ) افزاري  خدمات نرم 

 درباره سه گروه عمـده از  پژوهشافزار، كه با   مل مؤثر بر موفقيت صادرات نرم     طبق تحقيقات آنها، عوا   
                                                           

1  . Balasubramanyam 
2. Hung 
3. Krishna 
4. Heeks & Nicholson 
5. Oval 
6. Carmel 
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گروه اول، كشورهاي سطح اول نام دارنـد        . شوند  كشورها به دست آمده است، به پنج دسته تقسيم مي         
كشورهايي مانند آمريكاي شمالي، ژاپن،     . افزار هستند   كه همگي از كشورهاي تراز اول در صادرات نرم        

گـروه دوم،  . شـوند  از جملـه ايـن كـشورها محـسوب مـي     ) اسـرائيل ( هند و فلـسطين اشـغالي     ايرلند،
شـود كـه نـسبت بـه گـروه اول از       كنگ را شامل مـي  كشورهايي مانند مالزي، سنگاپور، چين و هنگ  

گيـرد كـه    ميزان صادرات كمتري برخوردار هستند و گروه سوم نيز كشورهايي مانند ايران را در برمـي        
با توجه به   ). 2002هيكس و نيكلسون،    (اند    افزار را به خود اختصاص داده       ي از صادرات نرم   سهم ناچيز 

 كـه پژوهـشي     "افـزار   عوامل موفقيت در صادرات نـرم     "با عنوان   ) 2002(مطالعه هيكس و نيكلسون     
توان موارد زير را به عنـوان عوامـل مـؤثر بـر موفقيـت در                  تطبيقي درباره كشورهاي مذكور است، مي     

  : افزار دانست رات نرمصاد
  هاي دولت ها و استراتژي انداز ملي، سياست داشتن چشم) 1
، ارتبـاط بـا متخصـصين خـارج از كـشور، چگـونگي              )هزينـه نيـروي انـساني     (سرمايه انساني   ) 2

 پراكندگي متخصصين داخلي در داخل و خارج از كشور

 هايي در سطح بنگاه دسترسي به منابع اطالعات، داشتن ارتباطات و نيز استراتژي) 3

افزاري و مديريت آنها و پراكنـدگي جغرافيـايي           هاي نرم   دسترسي به تكنولوژي، ساختار شركت    ) 4
 ).2002هيكس و نيكلسون،  ( ها شركت

تـوان    شود، موارد باال با يكديگر همپوشاني دارند و در عوامل مـذكور، مـي                كه ديده مي   طور  همان
هـا    انداز ملي و اسـتراتژي      چشم) 2تقاضا در سطح محلي و جهاني،       ) 1: پنج عامل زير را استخراج كرد     
المللـي كـه    ارتباطات بـين ) 3شود،  افزار را شامل مي ريزي صادرات نرم كه هدف و مداخالت براي پايه 

افـزار ماننـد انـدازه، رقابـت، رشـد و             هاي صنعت نرم    ويژگي) 4شود،    آثار شهرت و اعتماد را شامل مي      
هـيكس و نيكلـسون،     ( و ماليه    فناوريها و عوامل داخلي مانند سرمايه انساني،          زيرساخت) 5همكاري  

  ).272: 2004 و 2002
   مدل عوامل مؤثر بر موفقيت صادرات نرم افزار اوال -2

افزار در كشورها تـدوين شـده اسـت،           مدل ديگري كه درباره عوامل مؤثر بر موفقيت صادارت نرم         
از . يافتـه مـدل هـيكس و نيكلـسون دانـست            توان شكل بسط    ميباشد كه آن را       مدل اران كارمل مي   
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مـدل مـذكور، هـشت عامـل        . باشد، به اوال مشهور است      آنجايي كه اين مدل به شكل تخم مرغ مي        
. شوند دهد كه هر يك از اين عوامل، خود يك يا چند متغير را شامل مي                اصلي را مورد بررسي قرار مي     

. افزار، مـدل مـوفقي بـوده اسـت          جديد صادركننده نرم  هاي  اين مدل در بررسي وضعيت موجود كشور      
) 4صـنعت،  ) 3زيرسـاخت تكنولـوژي،   ) 2هـاي دولـت،     سياسـت ) 1: اند از  هشت عامل مذكور، عبارت   

   ).2003كارمل، (ارتباطات ) 8درآمد، ) 7نيروي انساني، ) 6تسهيالت رفاهي زندگي، ) 5سرمايه، 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )اوال(افزار اران كارمل  مؤثر بر موفقيت صادرات نرممدل بررسي عوامل ): 1(شكل 

  
  :اند از شوند كه عبارت هر يك از هشت عامل فوق، چند متغير را شامل مي

هـاي اجرايـي دولـت،        ها و برنامه    انداز بلندمدت صنعت، سياست     چشم: (هاي دولت    سياست )1
  )الملل و قوانين حاكم روابط سياسي بين

يـافتگي    ريب نفوذ اينترنت، نرخ رشد استفاده از كامپيوتر، توسـعه         ض: (زيرساخت تكنولوژي ) 2
  ) دولت الكترونيك

 

هاي  سياست
 دولت

 زيرساخت

 سرمايه

يفيت ك
 زندگي

 حقوق
سرمايه 
 انساني

 صنعت

 اتصاالت

 صادرات
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افزار، تعداد نهادهـاي حمـايتي        هاي فعال در حوزه توليد و صادرات نرم         تعداد شركت (: صنعت) 3
ر المللـي د  هاي تخصصي بين    افزار، تعداد نمايشگاه    افزار، روند صادرات نرم     در حوزه توليد و صادرات نرم     

  )حوزه فناوري اطالعات
گذاري كل كـشور، ميـزان    سهم فناوري اطالعات از توليد ناخالص داخلي و سرمايه  : (سرمايه) 4

  )افزار گذاري خارجي در صنعت نرم افزار، ميزان سرمايه اعتبارات حمايتي از توليد و صادرات نرم
ـ         : (تسهيالت رفاهي زندگي  ) 5 ه رفـت و آمـد      امنيت اجتماعي و سياسي، دسترسـي راحـت ب
يـافتگي    المللي، دسترسي به منابع علمي و سمينارهاي تخصصي در سطح داخلي و خارجي، توسعه               بين

  )افزار شهر و محل زندگي متخصصين نرم
افـزار، تعـداد      هاي مرتبط با توليد و صادرات نرم        التحصيالن رشته   تعداد فارغ : (نيروي انساني ) 6

  )افراد مسلط به زبان انگليسي
افزار، سهم فناوري اطالعات از       درآمد سرانه، نرخ نيروي كارشناسي در حوزه توليد نرم        : (مد درآ )7

  )توليد ناخالص داخلي
هــاي داخلــي و خــارج از كــشور، تعــداد  هــا و دفــاتر شــركت تعــداد نماينــدگي: ( ارتباطــات)8

  )المللي در حوزه فناوري اطالعات هاي تخصصي بين نمايشگاه
  مطالعات تجربي) ب
رور مطالعاتي كه در ساير كشورهاي دنيا در اين باره انجام شده است، مشخص شد كه در اين                  با م 

هاي مالي و مالياتي؛ كاهش موانع        مطالعات، عواملي مانند هزينه كم ارتباطات از راه دور؛ تأمين مشوق          
ريزي و     طرح گر اطالعات؛   افزارها، تجهيزات ارتباطاتي و محصوالت پردازش       تجاري بر كامپيوترها، نرم   

 اطالعات؛ ايجاد تسهيالت پژوهـشي  فناوريگذاري در آموزش  هماهنگي اقدامات در اين باره؛ سرمايه    
در سطح جهان؛ وجود بازارهايي هماهنگ در سراسر جهان؛ تصويب و اجراي قوانين كپـي رايـت، بـه                   

در يكـي از    . )67-65: 1993،  1پـرس (انـد     افـزار شناسـايي شـده       عنوان عوامل مؤثر بر صـادرات نـرم       
افزار، وجود بهترين كارآفرينان در ايـن بخـش دانـسته             ها، عامل موفقيت هند در صادرات نرم        پژوهش

هـا،   ويژگـي سـري  دهد كه برخورداري كـارآفرين از يـك    هاي اين مطالعه نشان مي      يافته. شده است 

                                                           
1. Press  
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انـد از آمـوزش       عبـارت ها    اين ويژگي . افزار دارد   اي براي موفقيت در صادرات نرم       اهميت قابل مالحظه  
در . افزار هند در اين زمينه برتر بودند        هاي فني و تجربه خارجي كه كارآفرينان بخش نرم          فني، نوآوري 

شود و نيز نبود فساد و بوروكراسـي          ضمن، به دليل وجود محيط مساعد كه موجب رشد كارآفريني مي          
 در عرصـه جهـاني رقابـت كننـد          توانند در ايـن زمينـه برتـر باشـند و            هاي هندي مي    پيچيده، شركت 

اي ديگر، نقش فرايندهاي نهـادي و آثـار آنهـا بـر              در مطالعه ). 821-820: 2004،  1كانتركتور و كاندا  (
در اين مطالعه بر اهميت نهادها در اين        . صادرات نرم افزار در كاستاريكا مورد بررسي قرار گرفته است         

دهند كه نهادهاي   هاي مطالعه مذكور نشان مي      يافته. ويژه نهادهاي غيررسمي تأكيد شده است       باره، به 
افـزار تـأثير      محلي و در حال تكامل كه در شرايط تاريخي خاص پديد آمدند، بر سياست صادرات نـرم                

  ).16-14: 2009نيكلسون و ساهاي، (گذارند  مي
نـدي  ب  اي درباره شناسـايي و رتبـه        هاي انجام شده، مشخص گرديد كه در ايران مطالعه          در بررسي 

از اين رو، مطالعـه حاضـر، اولـين پـژوهش           . افزار انجام نشده است     عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرم     
از آنجـايي كـه مـدل       . افزار در ايران است     دانشگاهي درباره بررسي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرم        

كـشورهاي  يافته مدل هيكس و نيكلسون است و در بررسي وضعيت موجود              اوال، شكل كامل و بسط    
 حاضر، از اين مدل به منظور مـشخص         پژوهشافزار، مدل موفقي بوده است، در         جديد صادركننده نرم  

  . افزار در ايران استفاده شده است كردن عوامل مؤثر بر موفقيت صادرات نرم

  پژوهشروش 

ز گيـري ا    آوري اطالعات نيز بـا بهـره        جمع. در مطالعه حاضر، از روش پيمايش استفاده شده است        
جامعه آماري در مطالعه حاضر، سه گروه زير را شـامل           . تكنيك پرسشنامه و مصاحبه انجام شده است      

افـزار ثنـاراي؛ كارشناسـان     مديران و كارشناسان ارشد شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم       : شود  مي
 تجـارت و    مجموعه وزارت بازرگاني از جمله سازمان توسعه      (هاي متولي امر صادرات در كشور         سازمان

هاي صادراتي    و مديران و كارشناسان و متخصصان شركت      ) هاي بازرگاني   مؤسسه مطالعات و پژوهش   
در اين مطالعه، ابتدا چهار پرسشنامه بـراي هـر          ). 1384 و   1383 شركت برتر صادركننده در سال       30(

                                                           
1. Contractor & Kundu  
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، مـشاهده شـد     ها  آوري و تجزيه و تحليل پاسخ       پس از جمع  . گانه فوق ارسال شد     هاي سه   يك از گروه  
از ايـن رو، گـروه سـوم    . هاي سه گـروه مـذكور وجـود نـدارد        گونه تفاوت معناداري بين پاسخ      كه هيچ 

افزار ايران را بر عهده داشتند و در          از صادرات نرم  % 90افزاري فوق، حدود       شركت نرم  30. انتخاب شد 
تكـس و سـبيت       ملـه جـي   المللـي از ج     هاي داخلي و خارجي بـين       چهار سال گذشته در اكثر نمايشگاه     

هـاي مـذكور    ها، براي همـه شـركت      در اين مطالعه، به دليل محدود بودن تعداد نمونه        . شركت داشتند 
و اعطـاي  ) 100وزن از (ي مدل اوال هدف تعيين نقش يا وزن هشت عامل اصل     . پرسشنامه ارسال شد  

با توجه به شرايط ايران، در مقايسه تطبيقي با كشور هند بـه عنـوان               ) 5 تا   1(امتياز به هر يك از آنها       
همچنين از آنجايي كه در مدل اوال، هر عامل يك يا چنـد متغيـر ديگـر را                . معيار مطالعه تطبيقي بود   

هـاي مـذكور      ه با پرسـشنامه ارسـال گرديـد و از شـركت            متغير نيز همرا   24شود، ليستي از      شامل مي 
در اين مطالعه، هند به عنوان الگويي       . خواسته شد تا وزن و امتياز هر يك از متغيرها را نيز تعيين كنند             

 است، دوم اينكه، كـشوري      I3اوالً، جزو سه كشور     : افزار به دو دليل انتخاب شد       موفق در صادرات نرم   
اي دست يافتـه      هاي قابل مالحظه    افزار به پيشرفت    ود كه در صادرات نرم    ش  توسعه محسوب مي    درحال
تعيين شد كه بيانگر اعتبـار پرسـشنامه        % 77اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفاي كرونباخ، برابر با         . است
 مورد كامل نبـود، بنـابراين       3 مورد بازگردانده شد كه از اين تعداد،         24 پرسشنامه ارسالي،    30از  . است
  .  پرسشنامه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت21عات اطال

   پژوهشهاي  يافته

بنـدي عوامـل مـؤثر بـر موفقيـت صـادرات              طور كه گفته شد، در مطالعه حاضر، هدف رتبه          همان
عوامل مورد نظر كه از مـدل اوال    . افزار است   هاي برتر صادركننده نرم     افزار در ايران، از ديد شركت       نرم

سـرمايه،  ) 4صـنعت،   ) 3زيرساخت تكنولوژي،    )2هاي دولت،     سياست) 1: اند از   شدند، عبارت استخراج  
در ادامـه، ميـانگين امتيـازات       . ارتباطـات ) 8درآمد،  ) 7نيروي انساني،   ) 6تسهيالت رفاهي زندگي،    ) 5

داده شده به عوامل اصلي مذكور و متغيرهـاي زيرمجموعـه آنهـا، در قالـب جـداول زيـر نـشان داده                       
  . شود يم
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  ميانگين امتيازات به متغيرهاي مدل اوال): 1(جدول 
  ميانگين امتيازات  متغيرها

  1,6  هاي دولت سياست
  1,4  چشم انداز بلندمدت صنعت

  2,3  ها و برنامه هاي اجرايي دولت سياست
  1,0  الملل و قوانين حاكم روابط سياسي بين

  2,6  فناوريزيرساخت 
  3,1  ضريب نفوذ اينترنت

  3,2  خ رشد استفاده از كامپيوترنر
  1,6  يافتگي تجارت الكترونيك توسعه
  2,3  صنعت

  2,5  افزار هاي فعال در حوزه توليد و صادرات نرم تعداد شركت
  2,4  افزار تعداد نهادهاي حمايتي در حوزه توليد و صادرات نرم

  1,4  افزار روند صادرات نرم
  2,8  ر حوزه فناوري اطالعاتالمللي د هاي تخصصي بين تعداد نمايشگاه

  1,7  سرمايه
  1,0  گذاري كل كشور سهم فناوري اطالعات از توليد ناخالص داخلي و سرمايه

  2,3  افزار ميزان اعتبار حمايتي از توليد و صادرات نرم
  1,7  افزار گذاري خارجي در صنعت نرم ميزان سرمايه

  2,5  تسهيالت رفاهي زندگي
  1,8  امنيت اجتماعي و سياسي
  3,5  المللي وآمد در سطح بين دسترسي راحت به رفت

  3,3  دسترسي به منابع علمي در سطح داخلي و خارجي
  1,3  )كيفيت زندگي(افزار  يافتگي شهر و محل زندگي متخصصين نرم توسعه

  1,7  نيروي انساني
  2,0  افزار هاي مرتبط با توليد و صادرات نرم التحصيالن رشته تعداد فارغ

  1,3  د افراد مسلط به زبان انگليسيتعدا
  2,2  درآمد

  2,6  درآمد سرانه
  3,0  افزار نرخ نيروي كارشناسي در حوزه توليد نرم

  1,1  سهم فناوري اطالعات از توليد ناخالص داخلي
  2,5  ارتباطات

  2,8  هاي داخلي در خارج از كشور ها و دفاتر شركت تعداد نمايندگي
  2,3  المللي در حوزه فناوري اطالعات  بينهاي تخصصي تعداد نمايشگاه
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  خالصه نتايج بررسي هشت عامل مدل اوال): 2(جدول 

ميانگين امتياز   ميانگين وزن  عوامل
  وضعيت فعلي

 21ميانگين امتياز موزون 
  شركت

  22,8  1,6  14,4  هاي دولت سياست
  33,1  2,6  12,7  فناوريزيرساخت 

  25,4  2,3  11,2  صنعت
  19,9  1,7  12,0  سرمايه

  25,7  2,5  10,4  تسهيالت رفاهي زندگي
  21,2  1,7  12,8  نيروي انساني

  26,4  2,2  11,9  درآمد
  36,8  2,5  14,7  ارتباطات

 

هاي برتر صادركننده نرم افـزار، عوامـل موفقيـت در صـادرات               سرانجام با توجه به نظرات شركت     
) 3(بندي شدند كه نتايج آن در جـدول   به ترتيب رتبه) هشت عامل اصلي مدل اوال    (افزار در ايران      نرم

 . نشان داده شده است
  افزار  عوامل موفقيت در صادرات نرم): 3(جدول 

  36,8  ارتباطات
  33,1  فناوريزيرساخت 
  26,4  درآمد

  25,7  تسهيالت رفاهي زندگي
  25,4  صنعت

  22,8  هاي دولت سياست
  21,2  نيروي انساني

  19,9  سرمايه
 

افزار، از نظر     هاي فعال در حوزه صادرات نرم       دهند كه وضعيت شركت     ان مي  نش پژوهشهاي    يافته
امكـان ايجـاد    . هـا كمتـرين مـشكل را دارد         ويژه تأسيس دفاتر و نمايندگي      ايجاد ارتباط با بازارها و به     

افزار و بازارهـاي جهـاني در حـد مناسـبي وجـود دارد و                 ارتباط بين توليدكنندگان و صادركنندگان نرم     
اما در عين حال، عمومـاً      . شود   دال بر وجود محدوديت در ايجاد ارتباط فيزيكي مشاهده نمي          شواهدي

شايان ذكر است كه به     . برداري از اين بستر به منظور شناخت و گسترش بازار وجود ندارد             فرصت بهره 
ر هاي اخيـر، موانـع و مـشكالت بـسياري د            دليل وجود تحريم اقتصادي و سياسي عليه ايران در سال         
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بـدين ترتيـب، داشـتن دفـاتر و         . افزار وجود داشته اسـت      انتقال تكنولوژي و نيز واردات و صادرات نرم       
افـزار   هـاي صـادركننده نـرم    توان تنها مسير جدي ارتباطات شركت نمايندگي در بازارهاي هدف را مي 

  .داخلي دانست
هـا در     يرسـاخت طـور نـسبي، وضـعيت ز        دهد كه بـه      حاضر نشان مي   پژوهشهاي    همچنين يافته 

دهد كـه ايـن موضـوع         افزار، پس از عامل ارتباطات باالترين نمره را به خود اختصاص مي             صنعت نرم 
هاي تعريف شده در اين صنعت، در مقايسه با بسياري از             هاي موجود در حوزه     دهد زيرساخت   نشان مي 

ضـعيت ايـران از لحـاظ    براين، و عالوه. كشورهاي در حال توسعه، از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند    
اندركاران داخلي و نيز در مقايسه با كشوري مانند هنـد،             نيروي كارشناسي و درآمد سرانه در بين دست       

از وضعيت بدي برخوردار نيست، گرچه بديهي است با رشد درآمد سرانه و رفـاه اقتـصادي و افـزايش                    
  .ميزان نيروي كارشناس، وضعيت بهتر خواهد شد

افزاري صادركننده بـه هـر يـك از           هاي نرم   ، ميانگين امتيازي كه شركت    هشپژوهاي    طبق يافته 
المللي، دسترسـي بـه    وآمد در سطح بين چهار متغير امنيت اجتماعي و سياسي، دسترسي راحت به رفت        

 است  3/1 و   3/3،  5/3،  8/1اند، به ترتيب      منابع علمي داخلي و خارجي و كيفيت زندگي در شهرها داده          
د وضعيت ايران از نظر امنيت اجتماعي و سياسـي و كيفيـت زنـدگي در شـهرها، بـه                    ده  كه نشان مي  

ولي در مجموع، در بين هـشت عامـل اصـلي مـدل اوال، عامـل                . ترتيب ضعيف و خيلي ضعيف است     
تسهيالت رفاهي زندگي، رتبه چهارم يعني متوسط را در مقايسه با ساير عوامل اصلي مدل به منظـور                  

  .خود اختصاص داده استافزار به  صادرات نرم
: اند از افزار، از چند جنبه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه عبارت              در مدل اوال، صنعت نرم    

كننـده از صـادرات       افزاري فعال در صنعت، تعـداد نهادهـاي حمـايتي پـشتيباني             هاي نرم   تعداد شركت 
المللـي كـه    هاي تخصصي بـين  داد نمايشگاههاي اخير و نيز تع افزار در سال  افزار، روند صادرات نرم     نرم

ميانگين امتيازاتي كه به هر يـك       . اند  ويژه صادركنندگان در آن شركت داشته         افزار و به    هاي نرم   شركت
صـنعت از نظـر درجـه       . باشـد    مـي  8/2،  4/1،  4/2،  2/5است، به ترتيب      از متغيرهاي مذكور داده شده      

دهد وضعيت متغيرهاي مربوط به ايـن         ن امر نشان مي   اهميت، پنجمين عامل معرفي شده است كه اي       
افـزار در     هاي مورد بررسي، همگي روند صادرات نرم        در ضمن، شركت  . عامل، در مجموع ضعيف است    
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  .اند ايران را تقريباً بسيار كند اعالم كرده
امـا از نظـر     . باشـد  هاي دولت است كه يكي از عوامل محوري مدل اوال مي            عامل ديگر، سياست  

ش مؤثر در صادرات نرم افزار، در مرتبـه شـشم قـرار گرفتـه اسـت و ميـانگين امتيـازاتي كـه بـه                          نق
هـاي اجرايـي و روابـط سياسـي      انداز دولت، سياست اين عامل، يعني چشممتغيرهاي زيرمجموعـه    

باشـد كـه همگـي از ميـانگين امتيـازات              مي 0/1، و   3/2،  4/1است، به ترتيب،      خارجي داده شده    
  .وردار هستندپاييني برخ
طور كه گفته شد، يكي از عوامـل مهـم مـدل اوال، نيـروي انـساني اسـت كـه متغيرهـاي               همان
افـزار و     هاي مرتبط با بحـث صـادرات نـرم          التحصيالن رشته   تعداد فارغ : اند از   دهنده آن عبارت    تشكيل

انـد و     تـصاص داده   را بـه خـود اخ      3/1 و   2تعداد افراد مسلط به زبان انگليسي كه به ترتيب امتيازهاي           
ارقـام  . عامل نيروي انساني نيز در بين هشت عامل مذكور، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده اسـت                 

افزار بسيار اهميت دارد، ولـي از رتبـه           دهند با اينكه نقش نيروي انساني در صادرات نرم          فوق نشان مي  
ز متغيرهاي زيرمجموعه اين فـاكتور      بااليي برخوردار نيست و متأسفانه امتيازي كه ايران در هر يك ا           

 .دارد، ضعيف و گاهي بسيار ضعيف گزارش شده است

گــذاري كــل كــشور، ميــزان اعتبــارات حمــايتي و ميــزان   ســهم فنــاوري اطالعــات از ســرمايه
هـاي    طبق يافتـه  . گذاري خارجي، از متغيرهاي تعريف شده عامل سرمايه در مدل اوال هستند             سرمايه
 است كه عمدتاً بـسيار ضـعيف يـا    7/1، 3/2، 0/1ازات اين سه متغير، به ترتيب ، ميانگين امتي پژوهش

عامل سرمايه، آخرين رتبه را در بين ساير عوامل مدل اوال به خود تخـصيص     . اند  ضعيف گزارش شده  
 است كه اين موضوع بدين معناست كه از ديد خبرگان صنعت، عوامل ديگر در ايـن بـاره بيـشتر                      داده

  .دان مؤثر بوده

 گيري نتيجه

بنـدي    ، رتبـه  )طبق مدل اوال  (افزار    در مطالعه حاضر، پس از شناسايي عوامل مؤثر بر صادرات نرم          
، پـژوهش هـاي   طبـق يافتـه  . افـزار انجـام شـد       هاي برتر صادركننده نـرم      عوامل مذكور از ديد شركت    

اي مناسـب، ميـزان     هـ   ها و دفاتر خارجي، وجود زيرسـاخت        برقراري ارتباطات مؤثر از طريق نمايندگي     
افزار، تسهيالت الزم براي زندگي شخصي        درآمد سرانه، وجود نيروي كارشناس مناسب در صنعت نرم        
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هاي دقيق دولت، پـرورش نيـروي انـساني و نيـز      يافتگي صنعت، سياست    و كاري، گستردگي و توسعه    
ـ               گذاري در صنعت نرم     سرمايه افـزار شـناخته      رمافزار، به ترتيب مهمترين عوامـل مـؤثر بـر صـادرات ن
افـزار در ايـران، دسـتيابي بـه جايگـاه             انداز مطلوب توسعه صادرات نرم      با توجه به اينكه چشم    . اند  شده

افزاري است و تسهيل فراينـد صـادرات بـه منظـور افـزايش              مطلوب در صادرات كاالها و خدمات نرم      
 ارتباطـات و تعامـل      افـزاري و كمـك بـه برقـراري و توسـعه             سهم ايران از صادرات محصوالت نـرم      

هـاي خـارجي بـه منظـور انجـام تعـامالت مناسـب در                 ها و مؤسسات تجاري كشور با شركت        شركت
بازارهاي جهاني اهميت دارد، پيشنهاداتي به منظور بهبود عملكرد در اين باره، در وجوه مختلف بيـان                 

  :شود مي
گذاري خارجي به منظور     تالش براي رفع موانع سرمايه    ) 1:  بعد سياسي، دولتي و قانوني     -1

هاي تجاري    هاي اثربخش با اتحاديه     توسعه و گسترش همكاري   ) 2افزار؛    تأمين منابع مالي صنعت نرم    
المللي كشور به منظور توسـعه صـادرات          استفاده از ابزارها و نفوذ سياسي بين      ) 3اي و جهاني؛ و       منطقه

 توجـه بـه     -ها، ب   هاي تجاري بين دولت      عضويت و فعاليت جدي در اتحاديه      -الف: افزار از طريق    نرم
هـاي سياسـي و        فعال شدن نماينـدگي    -ها، پ   هاي ايران با ساير دولت      نامه  افزار در تفاهم    موضوع نرم 

 تالش براي حل يا كـاهش مـشكل تحـريم           -افزار، ت   تجاري ايران در ساير كشورها در ارتباط با نرم        
  .مين بازار در كشورهاي دوست ايران تالش براي تض-اقتصادي آمريكا بر عليه ايران، ث

هـا؛ ارتقـاي كمـي و     بهبود توان مالي و بازاريابي خارجي شركت) 1:  ماليـ بعد اقتصادي  -2
) افزار، ب   افزايش نرخ متوسط سوددهي صنعت نرم     ) الف: افزاري ايراني از طريق     هاي نرم   كيفي شركت 

فـراهم  ) افـزار، ت     مديريت در صنعت نـرم     ارتقاي نحوه ) افزار، پ   گذاري در صنعت نرم     تشويق سرمايه 
ارتقاي توان بازاريابي و بازارسـازي      ) افزاري، ث   هاي نرم   كردن تسهيالت اعتباري مناسب براي شركت     

تسهيل فرايند ) افزاري به سمت بازار سرمايه، چ    هاي نرم   سوق دادن شركت  ) افزاري، ج   هاي نرم   شركت
حمايت جـدي و  ) 2). در بازار داخلي(رايت در كشور   كپياعمال قانون ) ها، ح ادغام و فروپاشي شركت

بهـره بـه منظـور حمايـت از         اعطاي وام كـم    -الف: افزار از طريق    هاي صادركننده نرم    عملي از شركت  
هـاي صـادركننده بـه منظـور           ارائه يارانه به شركت    -هاي صادركننده، ب    هاي بازاريابي شركت    فعاليت

نامه ارزي به منظور تسهيل فرايند صدور          صدور ضمانت  -المللي، پ   نها و وقايع بي     حضور در نمايشگاه  
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 تـسهيل مقـررات گمركـي بـه منظـور ارسـال محـصوالت               -افزار به خـارج از كـشور، ت         خدمات نرم 
  .هاي آنها از طرق مختلف افزاري و نمونه نرم

ـ  بعد بازار-3  تـدوين  )2المللـي؛   ها بـه فعاليـت در بازارهـاي بـين     تشويق شركت) 1:  رقابت 
توسـعه  ) 3افزار در بازارهاي هدف؛      اي جامع به منظور دستيابي به سهم بيشتري از مشتريان نرم            برنامه
  .گيري از ارتقاي روابط سياسي و اقتصادي ايران هاي بازاريابي و تبليغاتي به منظور بهره توانايي
 -الف: فزار از طريق  ا  ارتقاي كمي و كيفي نيروي انساني صنعت نرم       ) 1: بعد نيروي انساني   -4

 ارائه آموزش زبان    -افزار، پ   هاي تخصصي در زمينه نرم       ارائه آموزش  -هاي مديريتي، ب    ارائه آموزش 
  .هاي مربوط به بازاريابي  ارائه آموزش در حوزه مهارت-خارجي، ت

افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهـاني بـا بهبـود كيفيـت و محـصوالت و                 ) 1:  بعد توليد  -5
 تــدوين -الــف: افــزاري ايرانــي از طريــق ارتقــاي كيفيــت محــصوالت نــرم) 2 مــشتريان؛  رضــايت

 اعطاي تسهيالت مالي مناسب بـه       -المللي در داخل، ب     استانداردهاي ملي و ترويج استانداردهاي بين     
 فراهم كردن زمينه مناسب بـراي       -افزاري و ايجاد محصوالت جديد، پ       منظور ارتقاي محصوالت نرم   

افزاري در زمينه استاندارد كردن توليـد و پـشتيباني            هاي نرم    ارتقاي شركت  -ازار داخلي، ت  رقابت در ب  
  .افزار نرم

بهبود و توسعه خدمات تسهيالتي به منظـور تمركـز         ) 1: گر  تسهيل/ كننده   بعد پشتيباني  -6
 هـاي   هـا و سـازمان      ايجاد همـاهنگي و انـسجام در بخـش        ) 2هاي موجود در صادرات؛       تمامي فعاليت 

) 3هـاي ايرانـي در مقايـسه بـا رقبـا؛       كننده صادرات به منظور افزايش توان رقـابتي شـركت         پشتيباني
ارتقـاي سـطح    ) 4افـزاري؛     گيرنـده در صـنعت نـرم        هاي تـصميم    افزايش هماهنگي و انسجام سازمان    

 بهـره، اعمـال قـانون حمايـت از حقـوق            ها، اعطاي وام كم     ها از طريق پرورش ايده      نوآوري در شركت  
المللـي    هـاي بـين     افزار، ايجاد زيرساخت مالكيت فكـري و عـضويت در كنوانـسيون             پديدآورندگان نرم 

  .مرتبط با مالكيت فكري
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