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  كسب و كار مبتني بر رويكرد اقتصادي در توسعه پايدار صادرات درموانع 

  3لتيان شهريارياجمشيد عد ،،*2 جالل حقيقت منفرد، 1مريم ميرزايي
 مديريت صنعتي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران، ، گروهدانشجوي دكتري1 

  ) دار مكاتباتعهده( گروه مديريت صنعتي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران ،استاديار2
  گروه مديريت صنعتي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران، استاديار3

 1401مرداد : پذيرش ،1401خرداد : اصالحيه ،1401فروردين : دريافت تاريخ
 

 چكيده:

هاي اخير افزايش صادرات در سالقتصادي مي شود. در داخل كشور نيز بوده كه منتج به رشد ا يالملل نيب يورود به بازارها يهاراه نيترصادرات از مهم
تحليل موضوع صادرات و موانع  عدمو يكي از مكانيزم هاي اساسي توسعه محسوب مي شود. تقريبا در دستوركار تمام اصناف و مشاغل كشور قرار گرفته 

تحليل موانع صادراتي كسب و كارها از هدف اين پژوهش،   .شود مي رقبا برابر در شكست و صنعتي و توليدي واحدهاي	وجب آسيب ديدنممرتبط با آن، 
  10ي نيمه ساختار يافته با انجام مصاحبه هاي  ررسي ادبيات تحقيق و پيشينه پژوهش،باشد. به اين منظور در ابتدا با ب حوزه خشكبارمنظر اقتصادي در 

چارچوب، مدل مفهومي پژوهش ارائه و فرضيات تحقيق نيز تدوين  چارچوب نظري تحقيق تدوين گرديد. بر اساس اين صادرات،فرد متخصص در حوزه 
  و كشاورزي ايران عه آماري شامل مديران ، كارشناسان و فعاالن اقتصادي عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادنشدند. به منظور آزمون فرضيات تحقيق، جام

نفر از نمونه آماري توزيع شده و با  100يي كه روايي و پايايي آنها تاييد شد بين در دسترس پرسشنامه ها غير احتمالي . به صورت نمونه گيريمي باشند
براي تحليل هاي آماري استفاده شد. بر اساس  2، از روش حداقل مربعات جزيي و نرم افزار اسمارت پي ال اس ه عدم نرمال بودن توزيع داده هاتوجه ب

 رويه و مقررات و قوانين ها، سياست ثباتي بي «با توجه به تحليل هاي انجام شده، سه عامل  شدند. تاييد همگي مقادير معني داري مربوط به فرضيات، 
، مهمترين »عدم وجود ارتباطي مناسب بين توليد كننده و مشتري - محصوالت  و اوليه مواد قيمت تغييرات و بودن بيني پيش قابل غير -اجرايي هاي

  صادرات موفق بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. موانع صادرات بوده كه جهت پياده سازي
  

  موانع صادرات، رويكرد اقتصادي، توسعه پايدار :اصلي واژه هاي
  مقدمه - 1

صنايع خرد و كوچك به عنوان يك راهكار كليدي در دهه اخير، توسعه 
وكار، مورد توجه جهت افزايش رشد اقتصادي و بهبود فضاي كسب

 ].21[ هاي مختلف كشاورزي، اقتصادي و صنعتي استمديران بخش
هاي توسعه صنايع خرد و هاي مختلفي به منظور اجراي برنامهسياست

هاي صنعتي مفهوم خوشهكوچك ارائه شده كه در اين بين استفاده از 
. بطور كلي، ]14[ها داشته استتري نسبت به ساير سياستنتايج مناسب

 هايافقي، عمودي و جانبي فعاليت هايپيوندخوشه صنعتي دربرگيرنده 
بر روي گروه محصوالت با استفاده از  ارزش افزوده مرتبط با ايجاد

 ]20[عي استاي از عوامل اقتصادي، سياسي، محيطي و اجتمامجموعه
مرزهاي فعاليت يك خوشه براساس تعامالت مستقيم و غيرمستقيم بين 

شود كه پيوندهاي ضعيف، متوسط و قوي معيارهاي مذكور مشخص مي
  ]19[ آوردهاي عضو خوشه را به وجود ميبين بنگاه

  
  

  
اي به صنايع خرد و كوچك اقتصاد غيرنفتي و اشتغال در كشور ايران بطور ويژه

توانند وكارها، مياست كه در صورت حمايت مناسب دولت از اين كسبوابسته 
در دهه اخير، ] 16[ به عنوان نيروي محركه اقتصاد و اشتغال ايفاي نقش كنند

هاي حمايتي از صنايع خرد و كوچك در بخش معاونت صنايع كوچك برنامه
گرفته و مورد توجه قرار شركت شهركهاي صنعتي ايران بطور جدي 

ريزي شده است. ها طرحهاي بلند مدتي براي حمايت از آنريزيبرنامه
هاي صنعتي است كه بخش ها، توسعه خوشهيكي از مهمترين اين برنامه

هاي حمايتي را شامل قابل توجهي از كل بودجه تخصيص يافته به برنامه
هاي عمل تعيين در حقيقت ممكن است برخي از برنامه ]12[ دشومي

هاي صنعتي كشور تحت الشعاع قرار گيرد و براي توسعه خوشهشده 
ساختار توسعه مورد نظر مديران به صورت مناسب اجرا نشود. بنابراين 
نياز است كه برحسب اهميت هر برنامه عملياتي، سطح بهينه بودجه 

  هاي تعيين شود. الزم با توجه به نياز مالي ساير برنامه
*Jhm1847@gmail.com 
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هاي صنعتي كشور، تاكيد راهكارهاي عملياتي موجود در خوشهتاكنون 
هاي ابتدايي فعاليت آن بر توسعه صادرات محصوالت خوشه در سال

داشته تا بتوان به صورت مناسب درآمدزايي پايدار ايجاد كرده و 
مشكالت اقتصادي احتمالي را تا حدي پوشش داد. به عبارت ديگر، 

توسعه صنايع خرد و كوچك شركت بخش  مطابق با نظر مديران
وكارهاي خرد و كوچك شهركهاي صنعتي ايران، توسعه صادرات كسب

بخش كشاورزي در  تواند كليد موفقيت توسعه خوشه در كشور باشدمي
استان خراسان جنوبي از ديدگاه توسعه صادراتي همواره تحت الشعاع 

الح ساير صنايع مانند توليدات بخش كاشي، سيمان و ساير مص
هايي براي رفع مشكالت موجود در ساختماني بوده است. البته تالش

صادرات بخش كشاورزي انجام شده، اما برآيند اين تالش نتيجه مطلوب 
را تا به امروز نداشته و همچنان صادركنندگان به بايد با مشكالت 

 پژوهش حاضربنا بر مطالب فوق، پرسش اصلي متعددي روبرو شوند. 
موانع صادرات در كسب و كار مبتني بر رويكرد اقتصادي اين است كه 

  ؟ در توسعه پايدار چه مواردي بوده و چه ميزان سهم دارند

  و پيشينه پژوهش مباني نظريمرور  - 2

 يبرا شتريب يفرصت ها آوردنبا فراهم ، هيصادرات محصوالت اول
) مازاداي براي دريچه( ينشده قبل اياستفاده از منابع به كار گرفته شده 

محصوالت، منجر به عرضه  نيصدور ا يبالقوه برا يو انبساط بازارها
 يرويكار و ن يروين ،يداخل ذخيره ،يخارج يگذار هيگسترده سرما

گردد. مي يديثابت تول يهابخش  ريسا ليمتخصص به منظور تكم
مثبت بر اقتصاد  تاثير جانبي جاديبا ا هيصادرات محصوالت اول ن،يبنابرا
صادرات  با تهييج و تحريك صنعتي شدن منجر به افزايشي و داخل

  ]26[ شودمياقتصاد  يتوسعه تيو درنها يصنعت يكاالها
در سال  سازمان تجارت جهانيبندي ده سال اخير كه توسط در رتبه
باالترين حجم صورت پذيرفت؛ كشورهاي ويتنام و فيليپين  2019

ند. ويتنام با شانزده كشور اول در اين سال داشت 50در ميان تجارت 
 رسيد. 2019 سال در 23به جايگاه  2009سال در  39از رده رتبه ارتقا 

ترين علت اين پيشرفت و از نظر خبرگان و صاحبنظران اين حوزه؛ مهم
خصوص هاي عرضه جهاني بهمشاركت فعال در زنجيرهارتقاي چشمگير؛ 

  ]27[ اي استهاي عرضه كاالهاي كارخانهزنجيره
قطر و كشورهاي بخش خدمات، در همين بازه زماني هفت ساله؛ در 

ترين تاجران خدمات جهان بندي بزرگامارات باالترين صعود را در رتبه
 ايرشد گردشگري درون منطقه وداشتند. موقعيت جغرافيايي مركزي 

  ]18[.شودعنوان ميجايگاه تجارت خدمات دو عامل مهم اين ارتقاي 

يكا كشور پيشگام در حوزه تجارت خدمات است. پس حاضر آمردر حال
كنگ، كشورهاي چين، آلمان، انگليس، ژاپن، فرانسه، هلند، هنگ آناز 
اين  هاي دوم تا دهمجنوبي، ايتاليا، سنگاپور و هند به ترتيب در ردهكره

  ]22[د ،حوزه قرار دارن
 افزايشي در دنياي امروز؛ بواسطه رنفتيتوسعه صادرات غجا كه از آن

كه  يتوسعه اقتصاد يبرنامه ها ياجرا جه،يو در نت يارز يدرآمدها
روابط  ، لذا توسعهضرورت استيك  است يارز يها نهيمتضمن هز

 انيپا يكه بر منابع نفت رانيا يبرا يرنفتيصادرات غ شيو افزا يتجار
 بخش ]11[است  ريضرورت اجتناب ناپذ كياست،  يمتك ريپذ

كشور، با توجه به  يمهم اقتصاد ياز بخش ها يكيبه عنوان  يكشاورز
 ييغذا تيكه در امن ينقش نيدر آن و همچن يعيبالقوه طب يها تيمز

 به توجه دارد ازينظر ن نيبخش ها از ا رياز سا شيكند، ب يم فايجامعه ا
درصد  23 ،يناخالص مل ديدرصد تول 33 رانيدر ا يبخش كشاورز ]6[

درصد  20 نيو همچن ييغذا يازهايدرصد ن 75فعال و  تيجمع
  ]11[. را به خود اختصاص داده است ينفت ريصادرات غ

  موانع صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط - 3

 يها تيبه صورت محدودهاي خرد و كوچك موانع توسعه صادرات بنگاه
شوند كه مي فيتعر ييها تيمحدود ريو سا ياتيعمل ،يساختار ،ينگرش
به  يالملل نيب اتياجرا، توسعه با تداوم عمل يشركت را برا كي ييتوانا
از  يمسائل صادرات يرو يمطالعات متعدد ]23[ اندازند يم قيتعو

را به كار برده اند   يمتفاوت ياه يجوانب مختلف تمركز كرده و متدلوژ
]24[.  

توانند به مي يموانع صادرات دهد كهاين حوزه نشان مي اتيادب مرور
صادرات  يشوند. موانع داخل يطبقه بند يو داخل يصورت خارج

 يها تيفعال ؛ شامل كمبود منابع جهتشركت داخليعبارتند از مسائل 
و اطالعات  عدم شناخت ،يمثال: منابع ناقص مال يبرا هستند. يصادرات

 نياي. ناكاف يباال و منابع انسان متيق ،پايين تيفيك بابازار، محصوالت 
 ياطالعات در مورد بازارها ست آوردننشان دادند مشكل به د قاتيتحق

 ريو غ يصادرات يشركت ها يبرا ياز موانع مهم صادرات يكيصادرات، 
 ،يدر جمع آور ييعدم توانا چنينو هم ]22[رود  يبه شمار م يصادرات

 ادراتبر عملكرد ص ياشاعه و استفاده از اطالعات صادرات بازار، اثر سوئ
از مطالعات انجام گرفته در  خالصه اي، 1 در جدول.  ]24[شركت دارد

  .آورده شده است زه صادرات حو
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  ها در حوزه صادرات برخي پژوهش ):1(جدول 
  نتيجه گيري  عنوان  منبع  رديف

1  ]9[  
شناسايي مدل هاي ذهني مديران شركت هاي صنايع غذايي از 

  موانع توسعه صادرات

نداشتن مزيت رقابتي و جايگاه ضعيف بازاريابي در شركت هاي ايراني از موانع 
معافيت هم توسعه صادرات محصوالت لبني است. تامين منابع مالي، وضع م

هاي گمركي و اعطاي جوايز صادراتي مي تواند به بهبود و توسعه صادرات در 
  اين حوزه كمك نمايد.

2  ]7[  
بررسي عوامل موثر بر صادرات پسته ايران با تاكيد بر نقش 

  تحريم هاي تجاري
مهمترين موانع صادرات عبارتند از: تحريم هاي تجاري اتحاديه اروپا و افزايش 

  آمريكا. قدرت صادراتي

3  ]8[  
بررسي موانع و مشكالت صادرات زعفران و زرشك و 

  راهكارهاي افزايش آن

اهم موانع مربوطه عبارتند از: كانال هاي توزيع نامناسب، بسته بندي نامطلوب، 
كمبود تبليغات برون مرزي،  عدم معرفي صحيح اين محصوالت به بازار هدف 

  و وجود دالالن و واسطه ها

4  ]1[  
نقش صنايع كوچك و متوسط در صادرات غير نفتي  بررسي

  استان خوزستان
نرخ ارز، ارزش افزوده صنايع كوچك، قيمت كاالهاي صادراتي، اثر مثبت و 

  معناداري بر صادرات صنايع كوچك و متوسط استان خوزستان داشته است.

  بررسي موانع صادرات محصوالت كشاورزي استان همدان  ]2[  5
تخصصي نبودن توليد، كيفيت ضعيف كاال، ضعف در   قوانين و مقررات،

استانداردها و بروكراسي هاي دولتي مهمترين موانع در صادات محسوب مي 
  شوند.

6  ]6[  
ارزيابي كارايي تحريم هاي يك جانبه و چندجانبه بر تجارت 

  غير نفتي ايران
داشته تحريم هاي يك جانبه اثر مثبتي بر صادرات غير نفتي محصوالت ايران 

  ولي تحريم هاي چندجانبه اثر مثبتي نداشته است.

7  ]3[  
طراحي مدل توسعه بازار صنايع خرد و كوچك مورد مطالعه: 

  صنايع غذايي و آشاميدني استان تهران

توانند از آن مي مديران/مالكان واحدهاي صنعتي با مشاركت در اين طرح
و سود قابل قبولي را  ه نمايندعنوان ابزار توسعه بازار و كسب و كار استفادبه

  بدست آورند.

  نحليلي بر موانع صادات در مزارع كشور برزيل  ]17[  8
سه نوع مانع اصلي مالي، فرهنگي و منابع انساني وجود دارد كه در ميان آن ها 

  كميود منايع مالي جهت انجام صادرات از مابقي اهميت بيشتري دارد.

  صادركنندگان انبه در مصرموانع پيش روي   ]18[  9
موانع پيش روي صادرات به ترتيب عبارتند از: تامين مالي و بيمه، تجهيزات 

ضعف حمل و نقل جمع آوري محصوالت، همكاري هاي ضعيف دولت، 
  داخلي.

10  ]15[  
ارزيابي اثرات تحريم هاي تجاري اتحاديه اروپا بر تجارت دو 

  جا نبه ايران با شركاي تجاري
تجاري اتحاديه اروپا، موجب تغيير الگوي تجارت ايران از اروپا به  تحريم هاي

  آسيا شده است.

  محرك ها و موانع كشاورزي: مرور سيستماتيك  ]20[  11
توسعه شغلي جديد، منابع درآمدي جديد از محرك ها و موانع نيز عبارتند از: 

محدوديت كمبود منابع مالي، كاغذبازي هاي فراوان و  فقدان اطالعات كافي،
  هاي ذهني كشاورزان

12  ]26[  
ارزيابي اثرات تحريم هاي اقتصادي بر حجم تجارت ايران با 
  كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي شانگهاي

تحريم هاي تجاري از سوي غرب، اثر مثبتي بر حجم تجارت ايران با 
تحريم ها كشورهاي عضو اين سازمان داشته است. به بيان ديگر، پس از اعمال 

  سطح تجارت ايران با كشورهاي عضو سازمان شانگهاي افزايش يافته است.
  
  روش تحقيق - 3

ه جمع آوري داده ها كاربردي و از نظر نحوهدف اين پژوهش از نظر 
البته به منظور شناسايي توصيفي پيمايشي و از نوع همبستگي است. 

موانع صادرات در حوزه مورد مطالعه از مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته 
مديران ، جامعه آماري اين تحقيق، استفاده شد.  اكتشافيبه صورت 

در كارشناسان و فعاالن اقتصادي عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن  
كه خبرگان نظر گرفته شدند. در بخش كيفي، مشاركت كنندگان 

پژوهش بوده اند به صورت غير احتمالي هدفمند بر اساس شروط 
ساله در حوزه صادرات،  10حداقل كارشناسي ارشد، فعاليت حداقل 
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و تمايل به  آشنا با مسايل صادرات در حوزه محصوالت كشاورزي
نفر بوده اند. در بخش   7مصاحبه انتخاب شده كه در مجموع بالغ بر 

نفر از جامعه آماري  100انجام تحليل هاي آماري از كمي و به منظور 
به منظور تامين اعتبار در بخش  به صورت در دسترس كمك گرفته شد.

كيفي، اين موارد مد نظر قرار گرفت:  همانظور كه اشاره شد،  مشاركت 
كنندگان به صورت هدفمند و بر اساس شروطي انتخاب شدند. مصاحبه 

گر نيز قرار گرفت و همگرايي مشاهده شد. ديها دراختيار يك پژوهشگر 
ابزار مورد  و روايي و پايايي آن در بخش كمي ابزار گردآوري داده

  3از پرسشنامه مقاله   اقتباس و سپس با  استفاده پرسشنامه بوده كه 
نفر خبره  مشورت شده و پس از انجام اصالحاتي، بومي سازي شده و 

ادامه در مورد شاخص روايي همگرا  ميان نمونه آماري توزيع گرديد. در
) و براي بررسي  پايايي AVEو شاخص ميانگين واريانس استخراجي (

استفاده شده كه مورد اشاره قرار مي ) CR(از شاخص پايايي تركيبي 
  گيرند.

  تحليل داده هاي پژوهش  - 4

در ابتدا به منظور شناسايي موانع مرتبط با صادرات در حوزه خشكبار 
متخصص انجام و  10كشور، مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته با 

ادامه يافت كه بعد  هشتمكدگذاري ها انجام شد. فرايند مصاحبه تا نفر 
  كراري بوده و اشباع نظري حاصل شد.از آن مفاهيم ت

  مفاهيم استخراج شده از مصاحبه ها ):2(جدول 

  مفاهيم سازمان دهنده  مفاهيم پايه  رديف

1  

  صادرات حوزهابهام در برخي قوانين موجود در  - 
  وجود چند قانون گاها متناقض در خصوص يك موضوع - 
  عدم ثبات در مديريت و ارائه دستورالعمل هاي مختلف - 
  ضعف هماهنگي سازمان هاي مرتبط با حوزه صادرات - 

  اجرايي هاي رويه و مقررات و قوانين ها، سياست ثباتي بي

2  
  طرفين قرارداها، در خصوص مسئوليت پذيري جدي نيستند. - 
  قدرت برخي از حاضر در قرارداد، به آن ها اجاره مي دهد كه خارج از روال عمل كنند. - 

  وعده ها اجراي به معامله و قرارداد هاي طرف تعهدي بي

3  
  تغييرات سريع قيمت ها در خصوص مواد اولبه - 
  ضعف در نظارت دواير مرتبط با قيمت گذاري ها - 

  محصوالت و اوليه مواد قيمت تغييرات و بودن بيني پيش قابل غير

4  
  ضعف در نظارت دستگاه هاي ناظر - 
  نامرغوباستفاده از مواد اوليه و تجهيزات  - 

  بازار در تقلبي و استاندار غير كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد

5  
  نياز به وثيقه هاي سنگين براي تامين مالي - 
  كاغذبازي هاي فراوان براي اخذ وام - 
  برخي مقررات نابجا  و خسته كننده در بانك هاي حمايتي صادرات - 

 ها بانك از مالي تامين دشواري

  

6  
  آمار و ارقام براي تصميم گيري هاي صحيحعدم وجود  - 
  عدم همخواني آمار و ارقام منتشر شده از جانب دستگاه هاي مختلف  - 

  اقتصادي فعاليت براي نياز مورد اطالعات و آمار نبودن شفاف

7  
  آسيب ديدن محصوالت ارسالي قبل از رسيدن به متقاضي و مشتري - 
  هزين هاي بسيار باالي حمل و نقل  - 

  نقل و حمل هاي زيرساخت ضعف

  بازار در رقبا برخي مورد در رانت نوع هر يا امتياز انحصار، وجود  يرخي امتيازها و حمايت هايي كه از گروه ها خاص صورت مي گيرد. -   8

9  
  مشكالت موجود در انتقال پول - 
  اعتماد ضعيف بين طرفين قرارداد - 
  تاخير در ارسال اسناد و مدارك - 

  ارتباطي مناسب بين توليد كننده و مشتريعدم وجود 

الزم به ذكر است كه به منظور تعيين مفاهيم سازنده و مفهوم بودن آن 
 و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق ماهنامهمطالب موجود در ها، از  
  ، بهره گرفته شد.1398 ايران، پاييز كشاورزي

ارائه  1شكل، مدل مفهومي پژوهش به صورت 3جدول شماره  بر مبناي
  مي شود.



 129-136) 1401(تابستان  49مجله مديريت توسعه و تحول 

133 

  
  مفاهيم استخراج شده از مصاحبه): 1( شكل

 
گانه مبتني بر مدل  9 به منظور تحليل داده ها انجام آزمون فرضيات

، ابتدا مي بايست مشخص شود كه آيا توزيع داده ها نرمال مي باشد فوق
اسميرنوف استفاده شده و  –يا خير. به اين منظور از آزمون كولوگروف 

 0,05با توجه به اينكه سطوح معني داري براي همه متغيرها كمتر از 

حاصل گرديده بنابراين توزيع داده ها نرمال نبوده و براي آزمون 
يد از روش حداقل مربعات جزيي در مدل سازي معادالت فرضيات با

 2ساختاري استفاده نمود، نرم افزار مربوطه، اسمارت پي ال اس نسخه 
  . )2(جدول  مي باشد

  آزمون نرمال بودن توزيع داده ها): 3(جدول 

  نوع توزيع  سطح معني داري  متغير
  غير نرمال 0,000  اجرايي هاي رويه و مقررات و قوانين ها، سياست ثباتي بي
  غير نرمال 0,000  وعده ها اجراي به معامله و قرارداد هاي طرف تعهدي بي

  غير نرمال 0,000  محصوالت و اوليه مواد قيمت تغييرات و بودن بيني پيش قابل غير
  غير نرمال 0,000  بازار در تقلبي و استاندار غير كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد

  غير نرمال 0,000  ها بانك از مالي تامين دشواري
  غير نرمال 0,000  اقتصادي فعاليت براي نياز مورد اطالعات و آمار نبودن شفاف

  غير نرمال 0,000  نقل و حمل هاي زيرساخت ضعف
  نرمالغير  0,000  بازار در رقبا برخي مورد در رانت نوع هر يا امتياز انحصار، وجود

  غير نرمال 0,000  عدم وجود ارتباطي مناسب بين توليد كننده و مشتري

  
شاخص هاي برازش مدل ذكر شده اند كه همگي در حدود در جدول 

مناسبي قراردارند. همچنين مقادير ميانگبن واريانس استخراجي بيشتر 
بوده كه باز هم در حد مناسبي  0,7و پايايي تركيبي بيشتر از  0,5از 

، نشان داده شد كه تناسب برازش مدل بسيار 10از جدول  هستند.
ها نزديك خوب است. برازش مدل بسيار خوب است، زيرا همة شاخص

. ]13[گيرد در محدودة پيشنهادي قرار مي RMSEAهستند و  1به 
 000/0در دهند كه معناداري از اين جدول نشان مي pبه عالوه، مقادير 

  بوده و در حدود مناسب قرار داد. 001/0كوچكتر از 
  

  
  

صادرات 
ناموفق

 بي ثباتي
سياست ها  بي يتعهدي

طرف هاي  
قرارداد

غير قابل  
ي پيش بين

 بودن قيمت
ها

توليد و 
عرضه 

كاالي غير 
دشواري استاندارد

تامين مالي
دن شفاف نبو
آمار

ضعف 
زيرساخت 

هاي حمل و 
نقل

وجود 
انحصار، 
امتياز و 
رانت

عدم وجود 
ارتباط 

مناسب در  
طرف ها
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  مقادير مرتبط با برازش و روايي و پايايي ):4(جدول 

 NFI RFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  AVE CR  متغيرها

1  957/0  936/0  974/0  961/0  974/0  071/0  652/0  884/0  

2  945/0  835/0  951/0  850/0  945/0  000/0  539/0  832/0  
3  853/0  589/0  909/0  785/0  859/0  004/0  613/0  850/0  
4  848/0  848/0  758/0  869/0  792/0  003/0  588/0  869/0  
5  942/0  952/0  863/0  736/0  899/0  000/0  574/0  874/0  
6  764/0  866/0  984/0  811/0  787/0  001/0  519/0  884/0  
7  933/0  726/0  853/0  802/0  880/  008/0  606/0  753/0  
8  854/0  764/0  794/0  796/0  981/0  000/0  540/0  816/0  
9  897/0  883/0  913/0  951/0  902/0  000/0  629/0  795/0  

0باشند و  1بايد نزديك به  CFIو  NFI ،RFI ،IFI ،TLIمقادير توصيه شده:  ≤ ≤ 0.1. ]13.[  

)، در 3 شكل) و ضرايب تخمين استاندارد (2 شكلمدل معني داري (دو 
محدوده مناسب براي مقادير معني داري باالتر از ادامه اشاره شده اند. 

  ]13[.مي باشد 4/0و براي تخمين استاندارد باالتر از 96/1

  
  نمودار معني داري ):2( شكل

  

  
  مودار تخمين استاندارد): ن3( شكل
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با توجه به اينكه مقادير معني داري و تخمين استاندارد در محدوده 
عامل بر صادرات ناموفق از  9مناسب قرار گرفته اند، اثرگذاري تمام 

لحاظ آماري تاييد مي شود. بر اساس مقادير ضريب استاندارد مي توان 

نمايش داده شده   4 اولويت نمود كه اين موضوع در جدولمتغيرها را 
  است.

  اولويت بندي متغيرها بر اساس ضرايب استاندارد): 5(جدول 

  اولويت  ضريب مسير متغير  رديف
  1  751/0  اجرايي هاي رويه و مقررات و قوانين ها، سياست ثباتي بي  1
  2  489/0  وعده ها اجراي به معامله و قرارداد هاي طرف تعهدي بي  2
  2  709/0  محصوالت و اوليه مواد قيمت تغييرات و بودن بيني پيش قابل غير  3
  9  421/0  بازار در تقلبي و استاندار غير كاالهاي آزاد نسبتا عرضه و توليد  4
  4  612/0  ها بانك از مالي تامين دشواري  5
  6  527/0  اقتصادي فعاليت براي نياز مورد اطالعات و آمار نبودن شفاف  6
  8  451/0  نقل و حمل هاي زيرساخت ضعف  7
  5  554/0  بازار در رقبا برخي مورد در رانت نوع هر يا امتياز انحصار، وجود  8
  3  682/0  عدم وجود ارتباطي مناسب بين توليد كننده و مشتري  9

  
 نتيجه گيري  - 5

در  يرينقش چشمگ يتجارت خارجاز آن روي كه در دنياي امروز 
سهم نيز  شرفتهيو پ افتهيتوسعه  يكشورها، و دارد يتوسعه اقتصاد

و  يزيدر جهان دارند. با برنامه ر ينفت ريغ يدر صادرات كاالها ييبسزا
توان مي ياقتصاد داريبا هدف توسعه پا ينفت ريغ يكاالها يبررس
منابع  يها تيمحدود. با توجه به در جهان ارتقا داد ياقتصاد گاهيجا

در نفت  يعني اول صادرات يمتعدد كه به عنوان كاال ريناپذ ديتجد
و در حال توسعه به دنبال  شرفتهيپ يكشور ها ،وجود دارد كشورمان

باشند كه  ينفت گاز و... م رينظ ياز صادر كردن كاال ريبه غ يراه
 ي. وجود كاالهاستين يموضوع مستثن نيااز  زين رانيا ياقتصاد طيشرا
تواند در جهت رشد نرخ با ارزش افزوده مناسب و ارز آور مي يفتن ريغ

 هيو سرما ينفت ريغ يگذار باشد. با شناخت كاالها ريكشور تاث ياقتصاد
 افتنيامر كمك كند. تحقق  نيتواند در تحقق اآنان مي يبر رو يگذار

توانمند شامل كارشناسان امور  يروهايبخش از صادرات مستلزم ن نيا
گزاران درجه اول است،  استيمجرب و س رانيمد زان،ير برنامهاقتصاد، 

در جهت  ي، فراهم كردن بستريگزاران بخش خصوص هياز سرما تيحما
كه  ييباشد. از آنجاعرصه مي نيورود به ا يگزاران برا هيسرما بيترغ
 نييفت است و با باال و پاكشور وابسته به ن يوضع اقتصاد ميدان يم

و چه بسا  رديگ يقرار م رياقتصاد كشور تحت تاث فتت يآمدن نرخ جهان
بهبود عملكرد  ]9[ وارد شود انيم نيدر ا يها انيممكن است ضرر و ز

در  يموثر بر درآمد مل ياصل ياز مولفه ها يكيبخش صادرات به عنوان 
و عدالت  يكاريكاهش ب ،ياقتصاد داريبه رشد پا يابيدست يراستا

 استگذارانياست كه مورد توجه س يياز جمله پارامترها ياجتماع
را در توازن تراز  يكشورها قرار داشته و نقش عمده ا يتمام ياقتصاد

توسعه صادرات  يكند. اگر در پ يم فايآنها ا ريذخا شيها و افزا داختپر
افزون بر مسائل و مشكالت  ديبا يم م،يهست داريو پا ايپو يبا ساختار

مقررات  كردن سبك ،يابيصادرات، بازار تيريمانند مد يداخل طيمح
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به  يبرا داتيو تمه ريدست و پاگ

 يها استينگر در سندهيو آ داريپا يفضا جاديا رينظ يعوامل مهم تر
صادر  ديدباالتر بردن افق  نيو همچن ديكالن حوزه صادرات و تول

 بهنكنند،  يمنافع آن يكنندگان پرداخته شود، تا منافع بلندمدت را فدا
به عوامل  ژهيآورند و به و يو درازمدت رو ياصول يها يگذار هيسرما

  ]4[.موثر بر توسعه صادرات بها دهند يدرون بنگاه
 10در اين پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با 

عامل كه سبب عدم موفقيت  9افراد متخصص در حوزه صادرات، نفر از 
در صادرات مي شوند تعيين شد. بر اساس اين چارچوب، مدل مفهومي 

گانه مورد آزمون قرار گرفت. در نهايت بر  9پژوهش تدوين و فرضيات 
اساس تحليل هاي آماري، هر نه متغير بر عدم موفقيت صادرات موثر 

ساس ضرايب مسير اولويت بندي شدند. با تشخصي داده شدند و بر ا
 و قوانين ها، سياست ثباتي بي« توجه به اولويت بندي ها، سه عامل 

 تغييرات و بودن بيني پيش قابل غير - اجرايي هاي رويه و مقررات
عدم وجود ارتباطي مناسب بين توليد  - محصوالت  و اوليه مواد قيمت

 بوده كه با پژوهش هاي، مهمترين موانع صادرات »كننده و مشتري
  ]16و[ ]5[همگراست. چند پژوهشگر ايراني

با توجه به عوامل اولويت بنده شده برخي پيشنهادها جهت، رفع موانع و 
  انجام صادرات موفق به اين شرح است: 

تلخيص و ساده سازي قوانين و مقررات صادراتي و حذف قوانين  - 
  موازي، منسوخ يا ناكارآمد
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گروه هاي  دور از حمايت ازو به  ، مبتني بر قانوننظارت هاي دقيق - 
  هر گونه انحصار، امتياز و رانت خاص به منظور رفع

مورد و غير الزم در فرايند هاي مرتبط با حذف كاغذبازي هاي بي  - 
  اخذ وام از بانك

اعطاي تسهيالت ارزي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي  - 
  صحيحصادرات گرا همراه با نظارت 

جذب سرمايه، منابع مالي و فناوري پيشرفته خارجي براي توليد  - 
  محصوالت صادراتي

  هاردهاي توليدات صادراتي سختگيرانتدوين و وضع استاند - 
با توجه به اينكه اين پژوهش در حوزه مواد غذايي خشكبار انجام شده 
است، به ساير پژوهشگران پيشنهاد مي شود در ساير حوزه ساير 

الت صادراتي نيز انجام شده و نتايج مربوطه با نتايج اين پژوهش محصو
  مقايسه گردد.
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