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  چکیده
وراهکارهاي اقتصادي وگسـترش صـادرات    ها سیاستاجراي 

هم بوده به ویژه صادرات غیرنفتی از جمله مسایل و رویدادهاي م
. انـد  هکه اکثر اقتصاددانان براي بهبود اقتصادي جهان مطرح نمود

گري دولـت بـه منظـور     ي کاهش تصديها بنابراین اجراي روش
ــت ــق سیاس ــا تحق ــعه ــی   اي هي توس ــرویج بخــش خصوص و ت

ي مختلـف  هـا  بخـش سـازي   نیاز به فعال ،  درامرصادرات غیرنفتی
 کشـور  این زمینـه در ي گسترده درها فعالیتانجام . اقتصادي دارد

ایران به ویژه دراستان خوزستان نیاز بـه گسـترش رقابـت سـالم،     
اکثر کشـورهاي   در. ي تولید وعوامل دیگري داردها هزینهکاهش 

اي بین گسترش بخش خصوصـی بـا    فشرده پیشرفته تعامل نسبتاً
منظور توسعه وگسـترش  ه ب. توسعه صادرات غیرنفتی  وجود دارد

ي هـا  سیاسـت درات غیرنفتی نیازبه اجـراي  راهکارهاي توسعه صا
هاي تئوریک و  اقتصادي موفق وبررسی دقیق وعلمی تمامی جنبه

ي اقتصـادي مـوثر در توسـعه صـادرات      هـا  بنگاهارزیابی عملکرد 
  . باشد هاي اقتصادي می وبرخورد با چالش

این پژوهش با توجـه بـه شـرایط حسـاس اقتصـادي اسـتان        
 ي توسعه صادرات غیرنفتـی در ها تخوزستان و لزوم اجراي سیاس

،  نظرگـرفتن بازارهـاي مصـرف خـارجی     این استان، باتوجه به در
کیفیت کاالي صـادراتی،   ، )تجارت الکترونیک(شیوه نوین تجاري 

مشـکالت   بندي کـاال، موانـع داخلـی نظیـر     وضعیت صنعت بسته
سـعی گردیـده    انجـام شـده و   نیز عوامل دیگر حمل ونقل کاال و

هـاي اقتصـادي    گذاري هربخش بر شـاخص  زان تاثیراست که می
کشور وبسط و توسعه آن بمنظور بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی 
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  . استان خوزستان بررسی شود

   مقدمه
با توجه به تحـوالت عظـیم اقتصـادي وگسـترش صـادرات،      

مشـارکت   هـا و  يگیـر  تصـمیم  جایگاه ویژه صادرات غیرنفتـی در 
نهایــت درآمــد ســرانه در ملــی و   فعاالنــه آن در افــزایش تولیــد

 به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی مـوثر، . شود می تر محسوس
صادرات استان خوزستان نتوانسته است جایگاه واقعی خـود   هنوز

ي سـایر کشـورها   ها بنابراین شناخت دالیل موفقیت. را پیدا نماید
د بـراي رفـع موانـع رشـ    ها  آن درامرصادرات واستفاده از تجربیات

اکثــر  .وتوســعه بازرگــانی خــارجی کشــور یــک ضــرورت اســت 
ي وسیعی ها فعالیتکشورهاي صنعتی،  ویژه بهکشورهاي پیشرفته 

عملـی   بـه راهکارهـاي علمـی و    و اند هدر این زمینه راصورت داد
ي هـا  فرصـت درایـن خصـوص شـناخت    . انـد  همثبتی دست یافتـ 

وزه کشـورهاي حـ   ویـژه  بهبازرگانی و تجاري کشورهاي همسایه 
کمک شایانی دراین امـور بنمایـد و نیـز بـا      تواند میخلیج فارس 

اي  هتـوان تهدیـدهاي منطقـ    مـی اطالع رسانی دقیق و به موقـع  
. ي تجـاري مطلـوب تبـدیل نمـود    ها فرصتازقبیل تحریم  را به 

دائمی در امرصادرات غیرنفتی  فراهم آوردن شرایط حضور فعال و
فـارس نیازمنـد معرفـی    درکشورهاي همسایه نظیر حـوزه خلـیج   

ي اقتصادي و بازرگانی موجود درآن کشـورها  ها فرصت، ها مزیت
. باشـد  مـی خـدمات   سعی درحل مشکالت صادرکنندگان کاال و و

تـر کـردن امـر صـادرات      و روان تـر  سـاده تصویب قوانین جهـت  
همچنـین اهمیـت وتـأثیر    .نقش بسیارمفیدي داشته باشد تواند می
 -ي اقتصـادي  هـا  فعالیـت بـر رونـد   ي بازرگانی مشـترك  ها اتاق

تجاري و توسعه بخش خصوصی بمنظور افزایش میزان صـادرات  
کاالها وخدمات برکسی پوشیده نیست و امید است در این تحقیق 

ي هـا  وسیاسـت  ها با عنایت به موارد بیان شده وتدوین خط مشی
 اقتصادي مناسـب بتـوان گـامی مفیـد درزمینـه بهبـود و رشـد و       

ي اقتصادي، به ویژه صادرات غیرنفتی دراستان ها فعالیتگسترش 
  . خوزستان برداشت

  پیشینه تحقیق  . 1
درخصوص بحث صادرات غیرنفتی و اهمیـت موضـوع مـورد    

تاکنون تحقیقات داخلی وخارجی فراوانی شده است کـه   ،تحقیق
  :شود  می  اشارهها  آن مختصر به برخی از طور به

  ) الف 
ارزش اقتصادي  ی نوع،کیفیت وبررس" ،1378 شهرام، عارفی،

پایان نامـه   ،  "کاالهاي صادراتی غیرنفتی استان آذربایجان شرقی
درایـن  . دباشـ  مـی کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم وفنون مازندران 

مـورد  1377الـی   1368تحقیق روند صادرات طی ده سال ازسـال 
مطالعه و بررسی قرارگرفته و این نتایج حاصـل گردیدکـه اسـتان    

 رابطه باصادرات غیرنفتی بامشکالت عدم ثبـات در  یجان درآذربا
بخش  این زمینه و امکانات پژوهشی در ي صادرات، نبودها برنامه

صنعت، عدم فعـال بـودن اداره خـدمات علمـی صـنعتی اسـتان،       
اهمیت ندادن به مشکالت فرش دسـتباف بـه عنـوان مهمتـرین     

  .باشد میاستان،  موانع بخش اقتصاد

   )ب 
هاي صـادرات   بررسی موانع ومحدودیت"،1383 را،سا مهري،

 علـوم و  پایان نامه کارشناسی ارشـد،  ،"غیرنفتی استان خوزستان
این تحقیق به این نتایج دست یافته کـه   .باشد می تحقیقات اهواز

هـاي   مهمترین مشکالت درامرصادرات غیرنفتی نارسـایی  یکی از
ي هـا  بنـدي  بسـته . باشـد  مـی بنـدي   کیفیت بسته نوع و در موجود

، بنـدي  بسـته غیربهداشتی درصنعت  مواد غیراستاندارد، استفاده از
از اهـم موضـوعات    هـا  درج نکردن مشخصـات کـاالروي بسـته   

 .باشد میتاثیرگذار 

  )ج 
ي صـنایع  هـا  دانشکده کشاورزي دانشگاه کلرادو براي شرکت

رسد کـه   می دهد و به این نتیجه می غذایی کلرادو تحقیقی انجام
موانع صادرات به دیگرکشورهاي جهان، عـدم برقـراري    بیشترین

ارتبـــاط مناســـب بـــا واردکننـــدگان وخریـــداران بـــه میـــزان 
 و درصد 16 حدود در درصدوکمبود زمان براي توسعه بازارها1/17

 درصد5/10همچنین فقدان شناخت بازارهاي اختصاصی به میزان 
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  .باشد می

  )د 
وانـع صـادرات   مدانشگاه کانادا در یـک بررسـی، بیـان کـرد     

ي کوچـک ومتوسـط ازجملـه موانـع مـدیریتی، موانـع       هـا  شرکت
بازاریابی، موانع عملیاتی، فقدان کمک دولت وموانع مالی بررسـی  

 شرکت بـا 1000نمونه تصادفی  از و ال مطرح شدؤس 53شده که 
بـراي  "7"براي عدم توافـق الـی  "1"( نفر یکصد از پرسنل کمتر

ه مهم براساس ادبیات موضـوعی  گرو پنجبه  را متغیر 53 ،)توافق
 بدلیل فقدان همبسـتگی بـا   متغیر پنج ینداتقسیم نمودطی این فر

 مــورد همچنــین در و. حــذف شــدند،  هــاي تحــت مطالعــه گــروه
 ،نـواحی موانـع مـدیریتی    در بیشتر توسعه یافته، کشورهاي کمتر

  .ي دولتی مشاهده گردیده استها عملیاتی وفقدان کمک

  بیان مسئله. 2
هاي  ي خصوصی در زمینهها بخشهاي گسترده  فعالیت انجام

کشور نیاز به گسترش رقابت سـالم، کـاهش    مختلف اقتصادي در
قیمت تمـام شـده محصـول، افـزایش کیفـی       ي تولید وها هزینه

اقتصاد  تحرك بیشتر افزایش میزان صادرات و خدمات و کاالها و
و رونـق   اسـاس توسـعه، تـرویج    نهایت اینکه پایه ودر . ملی دارد

سازي اقتصادي ي مناسب آزادها سیاستبخش بازرگانی با اجراي 
 ،شـود  گسـترش بخـش خصوصـی مهیـا نمـی      که جز با توسعه و

ابتـدا بـه    براي تحرك بیشـتر اقتصـادي الزم اسـت در   . باشد می
تحـرك   سپس بـه رونـق و   توسعه بخش خصوصی و گسترش و

ي هـا  اسـت ازسوي دیگر اجراي سی. ي بازرگانی توجه شودها اتاق
ي هـا  اقتصادي موفق نیاز به بررسی جـامع ودقیـق تمـامی جنبـه    

رونـق و   در ي اقتصـادي مـؤثر  ها بنگاهتئوریک وارزیابی عملکرد 
از . پیشرفت اقتصادي و بررسـی نتـایج علمـی بدسـت آمـده دارد     

منطقـه   در جنـوب غربـی کشـور و    که استان خوزستان در ییآنجا
حـاظ دارا بـودن سـواحل    استراتژیک خلیج فارس واقع است بـه ل 

 ــ ی دریایی و سه بندر مهم خرمشـهر  الملل بینهاي  راه طوالنی و
ـ    دلیـل ظرفیـت بـاالي سـاالنه     ه آبادان وامام خمینـی  همـواره ب

وارداتی ازدیرباز مهمتـرین   تخلیه کاالهاي صادراتی و بارگیري و
  این استان داراي منـاطق ویـژه   . قطب ترانزیتی کاال راداشته است

ــاد ــهر و اقتص ــدرامام و ماهش ــد  ي بن ــه آزاد ارون ــازمان منطق    س
  اتـاق  ،  خانـه صـنعت   ،  هاي بازرگانی فعال اتاق ،  )خرمشهر ـآبادان  (

 اي همرز جـاد  نشین و دوي مرزها تعاونی اتحادیه و ،  تعاون، بازارچه
چزابه جهت صادرات کاال به کشور عراق است و درصد  شلمچه و

راق ازکل صادرات کشور به عـراق  صادرات استان خوزستان به ع
این تحقیق به بررسـی موانـع صـادرات     در .است درصد 25حدود 

ــه و  ــز تجزی ــتان خوزســتان ونی ــی اس ــا   غیرنفت ــع ب ــل موان تحلی
، میــزان تاثیرگــذاري عملکــرد  آنهــا تــاخر درنظرداشــتن تقــدم و

، اســتخراج نظــرات بهینــه  رفــع موانــع موجــود صــادرکنندگان در
سازمان  ،  ازجمله اتاق بازرگانی صنایع ومعادني مسئول ها سازمان
 موانـع و  تـر  صادرکنندگان به منظور شناسـایی مناسـب   ،  بازرگانی
هاي استخراجی موانع پرداخته  ترتیب الویت ها به آنرفع  اقدام در

ازروش بررســی تحلیــل  ایــن تحقیــق در همچنــین. شــده اســت
 تحلیـل االت ونیز روش تحلیل عـاملی در تجزیـه و   ؤتوصیفی س

  .استفاده فراوان شده استها  آن

  بررسی روندکمی صادرات غیرنفتی. 3
 خصـوص  بـه اقتصادي و ریزي  برنامهدر کشورمان هرساله در 

ي پنج ساله توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،     ها در برنامه
هاي تولیدي  و مزیت ها قابلیتغیرنفتی با توجه به  میزان صادرات

ــورمان  ــادراتی کش ــیشو ص ــی پ ــی بین ــود م ــالش   ش ــا ت ــا ب ت
 بینـی  پیشي ذیربط به ارقام ها سازماناندرکاران اقتصادي و  دست

ي اخیـر توانسـتیم تـا    هـا  سـال یابیم، همانگونه که در  شده دست
سـال اخیـر   پنج یابیم و در   شده دست بینی پیشحدودي به ارقام 

درصد رشـد داشـته   50میزان صادرات غیرنفتی در مجموع بیش از
انـدرکاران اقتصـادي    موضوع بیـانگر تـالش دسـت    ناست که ای

و در نتیجـه   کشور در راستاي افـزایش حجـم مبـادالت تجـاري    
  .افزایش میزان صادرات کشور است

درصد  4/94ي مرزي ها صادرات چمدانی و بازارچه با احتساب 
در برنامـه سـوم توسـعه     شده صادرات غیرنفتی بینی پیشاز ارقام 
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هـزار  70میلیـون و  817میلیارد و2دت در این م. محقق شده است
در حالی کـه میـزان ارقـام     شدهکاال به خارج از کشور صادر  دالر
میلیـون دالر بـوده   985میلیـارد و 2سوم  شده در برنامه بینی پیش
 تـالش این مدت  شده در بینی پیشبنابراین با بررسی ارقام . است

درصد  شده و براي توسعه و رونق صادرات غیرنفتی مثمرثمر واقع
شـده برنامـه سـوم     بینی پیشزیادي از میزان صادرات در اهداف 

انـدرکاران اقتصـادي در    چنانچه تالش دسـت  محقق شده است و
شود، مسـلما   راستاي افزایش حجم مبادالت تجاري بیش از پیش

افـزایش خواهـد   اي  هقابـل مالحظـ   طور بهرقم صادرات غیرنفتی 
میـزان صـادرات در طـول    درنظر داشت هرچند که  یافت، اما باید

درصـد زیـادي از    ي اخیر افزایش چشمگیري یافته است وها سال
اما  .شود میشده در اهداف برنامه هر سال محقق  بینی پیشارقام 
ي کشورمان در تولید و صادرات بسیاري از ها قابلیتقدري به  اگر

که این میزان حتـی از ارقـام    شود می مشاهده،  کاالها آگاه باشیم
توسعه کـالن   جهت در شده نیز باالتر خواهد رفت تا ما بینی پیش

فراوانـی در   در ایـن مـدت اقـدامات    .اقتصادي کشور گام برداریم
راستاي توسعه و رونق صادرات غیرنفتی از سوي دست اندرکاران 

ي ذیـربط هرکـدام   هـا  دسـتگاه و  صورت گرفتـه  اقتصادي کشور
در جهـت   یهـاي مثبتـ   قـدم  انـد  هبرحسب وظایفشان سـعی کـرد  

دراین  .شود می برداشتهتسهیل و تسریع در امر صادرات غیرنفتی 
میان گمرك نیز با اقداماتی چون انجام تشریفات گمرکی درانبـار  

کاالو ارائه امکانات و تسهیالت الزم بـه صـادرکنندگان    صاحبان
، توانسـته   کاالهایشان به بازارهاي هـدف  کاال جهت انتقال سریع

در بازارهـاي   را براي حضور فعـال و مسـتمر  است صادرکنندگان 
جهانی یاري کند تا تجار و صنعتگران بتوانند با صادرات آسـان و  

کشورمان را در بازارهـاي   یتولیدات و محصوالت صادرات مطمئن
زمینه همچنین انتخاب صادرکنندگان  در این. هدف افزایش دهند

جـوایز   سـاالنه و اعطـاي   طـور  بـه نمونه در سالروز ملی صادرات 
انگیـزه صـادرکنندگان را در     صادراتی به صادرکنندگان نمونه نیز،

ي کـه تمـام   طـور  بهبیشتر، دو چندان کرده است،  صادرات بهتر و
شاهد افـزایش میـزان    این اقدامات صورت گرفته سبب شد که ما

علی رغم ایـن مباحـث و افـزایش متوسـط     .تجارت خارجی باشیم
سال نسـبت بـه سـال قبـل،      صادرات غیرنفتی در هر درصدي10

حجم تجارت جهانی را به  هنوز نتوانسته ایم سهم قابل توجهی از
حتی قادر نبودیم تولیدات کشورمان را . کشورمان اختصاص دهیم

میزان قابل توجهی به کشورهاي همسایه و کشـورهاي عضـو    به
به کشورهاي همسایه ایران که  اکو صادر کنیم، درحالیکه با توجه

بیش  میلیون نفر را در خود جاي داده است، 500حدود در مجموع 
توانیم به همسایگان ایران کاال صادر کنیم و اگـر بـه    میاز پیش 

کشورهاي همسایه بیش از گذشته توجه کنیم،  بازارهاي هدف در
اي  هقابـل مالحظـ   طـور  بـه یقین میزان صادرات کشورمان  طور به

ارهاي هدف کشـورهاي  بنابراین توجه به باز .افزایش خواهد یافت
ایران، تشویق بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت  همسایه

ــه  ــد و صــادرات بیشــتر و ارائ ــه  تولی ــانکی ب تســهیالت و وام ب
 تولیدکنندگان با بهره پایین، مسلما نقش مهمی درجهت رونـق و 

توسعه صادرات غیرنفتـی و در نهایـت توسـعه اقتصـادي کشـور      
همچنین نباید از همکاري و هماهنگی  ندر این میا. خواهد داشت

ایـن   امـر صـادرات و نقشـی کـه     ي ذیـربط در هـا  سازمانبیشتر 
در افزایش صـادرات غیرنفتـی    ها هماهنگی و یکسان سازي رویه

  .صرفنظرکردخواهد داشت، 
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   چهارم توسعه  صادرات در برنامه سوم و -  1جدول 
  میلیارد دالر

  اهداف  سال
  عملکرد

  درصد تحقق

با احتساب 
میعانات 
  گازي

احتساب  بدون

  میعانات گازي
با احتساب 
  معیانات گازي

بدون احتساب 
  میعانات گازي

1379  8/3 - 7/3 - 97 

1380  3/4  - 2/4 - 98 

1381  4/5 - 6/4 - 85 

1382  9/6 - 9/5 - 85 

1383  7/7 - 6/7 - 99 

جمع کل طی برنامه 
 5/92 - 26 - 1/28  سوم

1384 5/8 - 11 - 129 

1385 5/9 7/16 13 176 137 

1386 5/10 21 3/15 200 145 

 169 220 13 17 7/7 87هشت ماهه 

    جمع کل طی
 *برنامه چهارم

2/36 7/54 3/52 151 5/144 

 .محاسبه گردیده است 87لغایت هشت ماهه  84ي ها سالآمارهاي مربوط به برنامه چهارم توسعه طی  •

  ایران.ا.آمار گمرك ج: ماخذ

  چهارم توسعه  در برنامه سوم و  واردات -2جدول 
  میلیارد دالر

  درصد تحقق  عملکرد  اهداف  سال

1379  4/18  3/14  78  
1380  5/16  6/17  107  
1381  8/23  3/22  94  
1382  3/24  6/26  109  
1383  7/30  4/35  115  

  102  2/116  7/113  جمع کل طی برنامه سوم
1384  32  7/39  124  
1385  34  4/41  122  
1386  5/36  3/48  132  

  2/96  3/38  5/26  87هشت ماهه 
  130  7/167  129  *جمع کل طی برنامه چهارم

  ایران.ا.آمار گمرك ج: ماخذ                                    
  . ردیده استمحاسبه گ 87لغایت هشت ماهه  84ي ها سالآمارهاي مربوط به برنامه چهارم توسعه طی *                       
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 تحلیل توصیفی . 4

رفته دراین پژوهش شـامل دومرحلـه    کاره تحلیل توصیفی ب
درمرحله اول به تحلیل توصـیفی سـواالت    .اساسی است عمده و
در مرحله دوم بـه تحلیـل    مشخصات عمومی پرسشنامه و کلی و

  :شود اصلی پرسشنامه پرداخته می سؤاالتتوصیفی 

مشخصات  کلی و التسؤاتحلیل توصیفی  :مرحله اول
  عمومی پرسشنامه 

ــه،    ــا درصــدهاي مربوط ــا ب ــی متغیره ــه فراوان ــن مرحل درای
 پارامترهاي مرکزي مانند میانگین، میانه، مد، مینیمم، مـاکزیمم و 

براسـاس درجـه    عرضه این متغیرهـا . واریانس ارائه گردیده است
اسـت کـه    اي هبه گونها  آن بندي رتبه و باشد میاهمیت انتظاري 

تـر بـه    ي پـایین هـا  ي بـاالتر و رتبـه  هـا  ي باالتر به گزینهها بهرت
نتایج بدست آمده  از. تر اختصاص داده شده است ي پایینها گزینه

ــادرکنندگان   ــیالت ص ــزان تحص ــوص می ــد 9/14درخص  ازدرص
فـوق دیـپلم،     درصد9دیپلم،  درصد 2/52صادرکنندگان زیردیپلم، 

یعنی بیش . اند هفوق لیسانس بود درصد5/1لیسانس، درصد 4/22
   ًباشـند و حـدودا   مـی  صادرکنندگان داراي مدرك دیپلم نیمی از از

درمطالعه قبلی . اند هبود داراي مدرك لیسانس به باالدرصد  9/23
صـورت پذیرفتـه اسـت درصـد     1382کـه درایـن زمینـه درسـال     

درصـد بـوده    1/20 صادرکنندگان داراي مدرك لیسانس بـه بـاال  
 داشته اسـت و  رشد درصد18ل گذشته سا پنجطی  است یعنی در

را داشته که نشـان   درصد 3میانگین ساالنه رشدي بیش ازطور  به
  . مهارت صادرکنندگان است رفتن سطح دانش و باال از

 

  
  

،  همچنین درخصـوص سـابقه عضـویت درسـازمان بازرگـانی     
 6سـابقه   درصـد  4/22  ،  سـال  5تا 1سابقه عضویت درصد  7/56 

 16 سـابقه   درصد 6سال،  15 تا 11سابقه درصد  5/7،  سال 10تا
بقیـه بـه    درصد  6و  سال به باال 21سابقه  درصد5/1سال،  20تا

  افـزایش    ،  و با توجـه بـه تحقیـق قبلـی     اند هاین سئوال پاسخ نداد

 پـنج  تا یکمیزان سابقه  سال گذشته در پنجرا درطول  درصد 68
ــانی مشــاهده ســال عضــویت در ــه  شــود مــی ســازمان بازرگ ک

افـزایش میـزان صـادرکنندگان     نشانگراستقبال به امرصـادرات و 
    . باشد می

  
  
  
  

Education

10 14.9 14.9 14.9
35 52.2 52.2 67.2

6 9.0 9.0 76.1
15 22.4 22.4 98.5

1 1.5 1.5 100.0
67 100.0 100.0

zire diplom
diplom
foghe diplom
lisans
foghe lisans
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 یالتفراوانی میزان تحص - 3 جدول
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Sabeghe

38 56.7 60.3 60.3
15 22.4 23.8 84.1

5 7.5 7.9 92.1
4 6.0 6.3 98.4
1 1.5 1.6 100.0

63 94.0 100.0
4 6.0

67 100.0

1-5 age
6-10 age
11-15 age
16-20 age
 az 21 age be bala
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

  
  
  
  
  
  

 
  درصـد  4/13درخصوص زمینه فعالیت اصـلی صـادرکنندگان   

 درصـد 4/10 خدماتی و درصد4/16 ،  تجاري درصد 7/59،  تولیدي
که درخصوص فعالیت غیـر تولیـدي    اند هبه این سئوال پاسخ نداد

درحـال   درصد 1/76پنج سال گذشته به رقم  درصد1/70ن ازمیزا

  کـاهش   ًسال گذشـته حـدودا  پنج و در  توان اشاره نمود می حاضر
ي تولیــدي صــادرکنندگان بــه نســبت هــا فعالیــت در را درصــد 8

  .توان اشاره نمود می خدماتی ي تجاري وها فعالیت

  

 

 
  

تجـارت   از درخصوص مشـاغل دیگرصـادرکنندگان بـه غیـر    
  تجـارت وصـادرات داشـته و    از شـغل دیگـري غیـر    درصد 9/26
ــا شــغل درصــد  7/68  ــا  آن تنه   و باشــد مــیصــادرات  ًصــرفاه
البته به دلیل اینکـه ایـن    .اند ال پاسخ ندادهؤبه این س درصد 5/4 
سـوي   یی ازهـا  و ممانعـت  باشـد  مـی االت حساس ؤال جزء سؤس

ودن اتــاق بازرگــانی درخصــوص دوشــغله بــ سـازمان بازرگــانی و 

 هـا  آوري پرسشـنامه  جمـع  توزیـع و  در دارد و صادرکنندگان وجود
برخـی   رسـد  مـی  ایم به نظـر  به کمک این دوسازمان شده ناگزیر

ازصــادرکنندگان علیــرغم اطمینــان خــاطر بــه آنــان درخصــوص 
اند  نظر بدرستی پاسخ نداده ال موردؤ، به س االتؤمحرمانه بودن س

صادرکنندگان رقم  ل دیگررسد درخصوص شغ بنابراین به نظر می
    . باشد بیشتر درصد 9/26مورد نظر از 

FaaliyatAsly

9 13.4 15.0 15.0
40 59.7 66.7 81.7
11 16.4 18.3 100.0
60 89.6 100.0
7 10.4

67 100.0

tolidy
tejary
khadamati
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 فراوانی زمینه اصلی فعالیت صادرکنندگان  -5 جدول

 فراوانی سابقه عضویت درسازمان بازرگانی  -4 جدول           
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 فراوانی مشاغل دیگرصادرکنندگان -6جدول 

  
  

  اصلی پرسشنامه سؤاالتتحلیل توصیفی  : مرحله دوم
ــه،    ــا درصــدهاي مربوط ــا ب ــی متغیره ــه فراوان ــن مرحل درای

 .مد ارائه گردیده اسـت  میانگین، میانه و پارامترهاي مرکزي مانند
عرضه این متغیرها بر اساس درجه اهمیت منعکس شـده توسـط   

پنج گزینه جهت ارزشیابی اهمیت موانـع   .باشد میپاسخ دهندگان 
االت ؤدر روبـروي هرکـدام ازسـ    "خیلی زیـاد "تا  "خیلی کم"از 

اي کـه   بـه گونـه   ، نزولی بـوده  بندي رتبهکه  دارد پرسشنامه وجود
 "نـاچیز "بـه گزینـه    یکبه رت و "خیلی زیاد"به گزینه  پنجرتبه 

اختصاص داده شده است اکنون به ترتیـب، نتـایج بدسـت آمـده     
  :کنیم میدرمورد هرفرضیه را بیان 

درخصوص فرضیه تاثیر عدم شـناخت بازارهـاي مصـرف     -1
االت مربوطه پاسخ ؤنفربه س 58خارجی برصادرات غیرنفتی تعداد 

ي هـا  انسـازم ضـعف ارتبـاط با   )7( که درخصوص سئوالاند  هداد
 ضـعف ارتبـاط بـا    درصد 6/58 نفر با 34المللی تعداد بازرگانی بین

ی رامانع مهمی درصادرات غیرنفتی الملل بیني بازرگانی ها سازمان
مانعی نـاچیزي   آن را درصد 4/41نفر با 9 و تعداد اند هعنوان نمود

 گزینه متوسط را درصد 9/25نفر با 15درصادرات غیرنفتی و تعداد 
شناخت ناکافی ضوابط قـانونی  ) 8(درخصوص سئوال  .دان هبرگزید

  بـا  نفـر  35 ، نفـر  58مجمـوع   طـرف تجـارت، از   حقوقی کشور و
ــوان   آندرصــد  3/60  ــی عن را عامــل مهــم درصــادرات غیرنفت

صـادرات   عامل ناچیز در آن را درصد3/10 نفر با شش و اند هنمود
 .انـد  هعامل متوسط معرفی نمود درصد 3/29نفر با  17 غیرنفتی و

کشـورهاي   شناخت ناکافی فرهنـگ بـازار   )9( درخصوص سئوال
آن راعامل مهـم   درصد 8/44نفر با  26نفر، 58مجموع   هدف از

 آندرصـد   4/22نفر با  13 و اند هصادرات غیرنفتی عنوان نمود در
 درصـد  8/32نفـر بـا    19 صـادرات غیرنفتـی و   در را عامل ناچیز

  .اند هانتخاب نمود گزینه متوسط را
  

  12الی 7االت ؤفراوانی س - 7جدول 

 

Shoghl

18 26.9 28.1 28.1
46 68.7 71.9 100.0
64 95.5 100.0

3 4.5
67 100.0

yes
no
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Statistics

58 58 58 58 58 58
0 0 0 0 0 0

3.78 3.67 3.38 3.79 3.90 3.66
4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00

5 4 3 5 5 3
1.093 .886 1.197 1.022 1.119 1.001
1.194 .786 1.433 1.044 1.252 1.002

3 3 4 3 4 3
2 2 1 2 1 2
5 5 5 5 5 5

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Question7 Question8 Question9 Question10 Question11 Question12
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ي نوین تجارت ها شیوه درخصوص فرضیه عدم آشنایی با -2
کـه   انـد  هاالت پاسـخ داد ؤس  به نفر 58صادرات غیرنفتی تعداد  بر

آشنایی نامناسب باشبکه اینترنت وتجارت  )10(درخصوص سئوال
صـادرات   آن راعامـل مهـم در  درصـد   3/60نفر با 35الکترونیک 

عامـل   آن رادرصـد   1/12نفر با  هفت و اند رنفتی عنوان نمودهغی
 درصـد   6/27نفـر بـا    16 انـد و  غیرنفتی دانسته ناچیز در صادرات
بازاریـابی  ) 11(درخصوص سئوال  .اند هاختیارکرد گزینه متوسط را

 آن را درصـد  7/70نفر با  41نفر، 58تبلیغات نامناسب ازمجموع  و
نفـر بـا   هشـت   و انـد  ی عنوان نمودهعامل مهم درصادرات غیرنفت

ــاچیز آن رادرصــد  7/13 صــادرات غیرنفتــی عنــوان  در عامــل ن
انتخــاب  گزینــه متوســط را درصــد 5/15نفــر بــا  9انــد و  نمــوده
  .اند نموده
درخصوص فرضیه ضعف کیفیت کاال برصادرات غیرنفتی  -3
) 12( الؤکه درخصوص سـ  اند پاسخ داده سؤاالتنفر به  58تعداد 
 وري تعـداد  یند تولید و بهـره افر ي قدیمی درها وريافن ده ازاستفا

آن راعامـل مهـم درصـادرات غیرنفتـی      درصـد  3/48نفر  با  28
 آن راعامـل نـاچیز  درصـد  3/10 نفـر بـا     شش اند و عنوان نموده

درصد  4/41 با نفر 24و تعداداند  هدرصادرات غیرنفتی عنوان نمود
 )13( الؤدرخصــوص ســ .انــد انتخــاب نمــوده گزینــه متوســط را

  تعـداد  کشـور  اولیـه مرغـوب در   زمینـه تهیـه مـواد    مشکالت در
صـادرات غیرنفتـی    عامـل مهـم در   آن رادرصـد   9/56نفر با 33 

 آن راعامل ناچیزدرصد 8/13نفر با  هشتتعداد  واند  هعنوان نمود
درصد 3/29 با نفر 17 و تعداد اند صادرات غیرنفتی عنوان نموده در

آشنایی  )14( درخصوص سئوال. اند هانتخاب نمود اگزینه متوسط ر
  خریـدار تعـداد    اسـتانداردهاي کیفیـت کشـور    ضوابط و ناکافی با

عامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان  آن رادرصد 4/41 نفر با 24
نـاچیز در  عامـل   آن را درصـد  27/ 6بـا  نفـر  16 تعداد و اند نموده

 درصـد  31 بـا  نفـر  18تعـداد   و اند غیرنفتی عنوان نموده صادرات
                                      .اند انتخاب نموده گزینه متوسط را

  

  18الی 13 سؤاالتفراوانی  -  8جدول

  
 

 

بندي برصادرات غیرنفتـی   درخصوص فرضیه ضعف بسته -4
 )15( که درخصوص سـوال  اند پاسخ داده سؤاالتبه  فرن 58تعداد 

 تعـداد  پسـند  مشـتري  ي لوکس وها يبند بسته آشنایی نامناسب با
آن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان  درصد 7/70 نفر با  41

 نـاچیز در صـادرات  عامل  آن را درصد 9/6 با نفر چهار و اند نموده

 گزینه متوسط را درصد 4/22 با نفر 13 و اند غیرنفتی عنوان نموده
سب جنس مرغوبیت نامنا) 16(الؤدرخصوص س. اند نمودهانتخاب 
  نفــر بــا 43انتخــاب شــده تعــداد  بنــدي بســتهنــوع  وهــا  کــارتن

 انـد  آن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان نموده درصد 1/74
غیرنفتـی   ناچیز در صادراتآن راعامل  درصد8/13 با نفر هشت و

Statistics

58 58 58 58 58 58
0 0 0 0 0 0

3.69 3.28 4.02 3.91 3.66 2.95
4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00

5 3 5 5 5 3
1.202 1.167 1.147 1.189 1.292 1.276
1.446 1.361 1.315 1.413 1.668 1.629

4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
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 گزینـه متوسـط را  درصـد  1/12 بـا  نفـر  هفـت  و انـد  عنوان نموده
  .اند انتخاب نموده

یه مشکالت حمل ونقـل کاالبرصـادرات   درخصوص فرض -5
کـه درخصـوص    پاسخ داده انـد  سؤاالتنفربه  58غیرنفتی تعداد 

  نفـر بـا   35نقـل تعـداد    ي بـاالي حمـل و  هـا  هزینـه  )17( الؤس
اند  نمودهعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان  درصد آن را 4/60

 نـاچیز در صـادرات  عامـل   آن را درصـد  4/22نفر بـا   13و تعداد 
را  گزینه متوسطدرصد  2/17نفر با  10اند و نمودهتی عنوان غیرنف

مبـادي   مسـافت تـا   بعـد  )18(الؤدرخصوص س. اند نمودهانتخاب 
صـادرات   آن راعامل مهم در درصد 8/32 نفر با 19صادراتی تعدا 

 آن را درصـد  5/34نفـر بـا    20اند و تعـداد   نمودهغیرنفتی عنوان 
  انـــد و  نمـــودهن غیرنفتـــی عنـــوا نـــاچیز در صـــادراتعامـــل 

. انـد  نمـوده را انتخاب  گزینه متوسط درصد 8/32نفر با   19تعداد 
نحــوه  ارتبــاط بــا در مشــکالت موجــود )19( الؤدرخصــوص ســ

آن  درصد 7/51 نفر با 30ي حمل ونقل صادراتی تعدادها سرویس
نفر با  9 اند و تعداد  نمودهراعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان 

اند  نمودهغیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتمل آن راعا درصد5/15
ــا   19 و تعــداد  ــه متوســطدرصــد  8/32نفــر ب را انتخــاب  گزین

  . اند نموده
درخصوص فرضیه مشکالت گمرکـی ومبـادي صـادراتی     -6

 انـد کـه   دادهپاسـخ   سـؤاالت نفربـه   58برصادرات غیرنفتی تعداد 
رضایت بخـش نبـودن امکانـات صـادراتی      )20(الؤدرخصوص س

 آن را درصد 8/44نفر با 26انتخابی دراستان خوزستان تعداد  نادرب
نفـر بـا    9 اند و تعداد  نمودهعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان 

اند  نمودهغیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتآن راعامل درصد 5/15
. اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسطدرصد  7/39نفر با   23و تعداد 

بـه   باال هاي تناژ کشتی عدم توانایی ورود) 21( الؤدرخصوص س
 درصد 4/72 نفر با 42 تعداد دلیل عدم الیروبی رودخانه بهمنشیر

   انـد و تعـداد    نمـوده صادرات غیرنفتـی عنـوان    آن راعامل مهم در
غیرنفتی عنـوان   ناچیز در صادراتعامل  آن رادرصد 8/13با نفر 8

انتخاب  ینه متوسط راگزدرصد 8/13 با نفرهشت تعداد اند و  نموده
اسـتفاده ناکـافی تولیدکننـدگان      )22( الؤدرخصوص س .اند نموده

  نفـر بـا   34گمرکـات اسـتان تعـداد     و بنـادر  از داخلی جهـت دور 
انـد   نمودهآن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان درصد  6/58

 نـاچیز در صـادرات  آن راعامـل  درصـد   5/17نفـر بـا    10و تعداد 
گزینـه   درصـد  4/22نفر بـا    13و تعداد  اند نمودهغیرنفتی عنوان 

 اي هیچ گزینه درصد 7/1نفر با  یک اند و نمودهرا انتخاب  متوسط
                             .ننموده استرا انتخاب 

  

 24الی 19سؤاالتفراوانی   - 9جدول 

  
تشـویق   درخصوص فرضیه مشکالت مربوط به آموزش و ـ7

  ي ذیـربط تعـداد   هـا  دسـتگاه تجارت توسـط   امر صادرکنندگان در
ــر 58 ــن ســ   نف ــه ای ــخ ؤب ــه  دادهاالت پاس ــد ک ــوص  ان   درخص
 ،هـا  سـخنرانی  سـمینارها،  ها، برپایی ناکافی نمایشگاه) 23(ؤال س

Statistics

58 58 58 57 58 58
0 0 0 1 0 0

3.47 3.43 3.93 3.65 3.95 3.53
4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3 3 5 5 5 3
1.188 1.171 1.255 1.343 1.176 1.127
1.411 1.372 1.574 1.803 1.383 1.271

4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5
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نفــر  41ارتبــاط بــاچگونگی رشدصــادرات، تعــداد     در جرایــد
 اند آن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان نمودهدرصد 7/70با
صــادرات  در عامــل نــاچیز آن را درصــد5/15 بــا نفــر 9 تعــداد و

گزینـه   درصـد 8/13نفر با  هشتتعداد  و اند غیرنفتی عنوان نموده
اطالع رسـانی  ) 24( الؤدرخصوص س .اند انتخاب نموده متوسط را
 نیازهاي بازارهاي هـدف و  وها  ارتباط باشناخت فرصت ناکافی در

نفـر   30نیکـی تعـداد   الکترو هاي اطالعـاتی چـاپی و   بولتن انتشار
صــادرات غیرنفتــی عنــوان  عامــل مهــم در آن را درصــد7/51بــا

صادرات  در آن راعامل ناچیز درصد8/13نفر با  8اند و تعداد  نموده
گزینـه   درصـد  5/34 بـا  نفـر  20 تعداد و اند نمودهغیرنفتی عنوان 

برقـراري   )25( الؤدرخصـوص سـ   .انـد  انتخاب نمـوده  متوسط را

 يارتقـا  در اي هآموزشـی وجلسـات مشـاور    يهـا  کالسنامناسب 
  المللـی تعـداد    هـاي بـین   نمایشگاه در امکان حضور و دانش تجار

آن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنـوان   درصد2/55نفر با 32
نـاچیز در  آن راعامـل   درصـد 1/24نفـر بـا    14 اند و تعـداد   نموده

 درصـد 7/20نفر بـا    12اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان  صادرات
ناکـافی   )26(الؤدرخصوص س. اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسط
ي کافی درامرصادرات تعـداد  ها تسهیالت وتشویق بودن امکانات،

صادرات غیرنفتی عنوان  آن راعامل مهم در درصد 6/58نفر با 34
نـاچیز در  عامـل   آن رادرصـد  3/10نفـر بـا    6انـد و تعـداد    نموده

 درصـد  31نفـر بـا     18اند و تعداد  دهنموغیرنفتی عنوان  صادرات
  . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسط

  

  30الی  25 سؤاالتفراوانی  - 10جدول

  

درخصوص فرضیه مشکالت مربوط بـه توسـعه صـادرات     -8
درخصـوص   انـد کـه   دادهپاسخ  سؤاالتبه  نفر 58غیرنفتی تعداد 

 نفـر بـا   23ي تولیدوتامین ناشی ازجنگ تعداد ها وقفه )27(ؤال س
انـد   نمودهآن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان درصد  7/39

 نــاچیز در صــادراتآن راعامــل  درصــد7/39نفــر بــا   23و تعــداد 
گزینـه   درصـد  7/20نفر بـا    12اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان 

پـائین بـودن    )28(ؤال درخصوص سـ . اند نمودهرا انتخاب  متوسط
   نفــر بــا  24الم صــادراتی تعــداد  ارزش افــزوده برخــی ازاقــ  

انـد   نمودهآن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان درصد  3/41
 نـاچیز در صـادرات  آن راعامـل  درصـد   8/36نفـر بـا    21  و تعداد

گزینـه  درصـد   7/20نفر بـا    12اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان 
بـه هـیچ    درصـد 7/1نفـر بـا    یـک   اند و نمودهرا انتخاب  متوسط

کـم بـودن    )29(ؤال درخصـوص سـ   .پاسخ نداده اسـت  اي هینگز
 نفــر بــا 20پــایین بــودن ســطح تولیــد تعــداد تقاضــاي داخلــی و

انـد   نمودهعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان  آن را درصد5/34
 نـاچیز در صـادرات  آن راعامـل   درصـد 9/25نفـر بـا    15 و تعداد 

Statistics

58 58 58 57 58 58
0 0 0 1 0 0

3.67 3.79 3.14 3.09 2.98 3.16
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5 5 2 4 3 4
1.205 1.196 1.277 1.154 1.116 1.254
1.452 1.430 1.630 1.331 1.245 1.572

3 4 4 4 4 4
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گزینـه   درصـد  7/39نفر بـا    23اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان 
مشـکالت   )30(الؤدرخصـوص سـ  . انـد  نمـوده را انتخاب  متوسط

آن راعامـل   درصد 6/46نفر با 27مربوط به صادرات قاچاق تعداد 
  نفـر بـا    16انـد و تعـداد    نمـوده مهم درصادرات غیرنفتـی عنـوان   

ــل  درصــد 6/27 ــاچیز در صــادراتآن راعام ــوان  ن ــی عن غیرنفت
را انتخـاب   گزینه متوسـط درصد 9/25نفر با  15 اند و تعداد  نموده
  . اند نموده
درخصوص فرضیه بوروکراسی دولتی برصادرات غیرنفتی  -9
) 31(سـؤال  درخصوص  اند که دادهپاسخ  سؤاالتبه  نفر 58تعداد 

  ي درامرصـادرات تعـداد  گیـر  تصـمیم مراجـع   و هـا  سازمانکثرت 
آن راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنـوان   درصد 69 نفر با 40 

 ناچیز در صادراتآن راعامل  درصد5/15نفر با  9اند و تعداد  نموده
گزینـه  درصـد   5/15نفـر بـا    تعـداد   و انـد  غیرنفتی عنوان نمـوده 

ي هـا  مسافرت) 32( الؤدرخصوص س. اند نمودهرا انتخاب  متوسط
براي انجام کارهـاي اداري   ها شهرستان سایر اجباري به تهران و

آن راعامل مهـم درصـادرات     درصد 1/55نفر با 32صادرات تعداد 
آن   درصـد  3/29نفـر بـا    17 انـد و تعـداد    نمـوده غیرنفتی عنوان 

نفر   9 اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتراعامل 
سؤال درخصوص . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسط  درصد 5/15با 
یفات تشـر  مجوزهـاي صـادراتی و   مشکالت مربوط به اخـذ  )33(

صـادرات   آن راعامل مهـم در   درصد 1/74نفر با 43گمرکی تعداد 
 آن را درصـد   3/10نفـر بـا    6انـد و تعـداد    نمودهغیرنفتی عنوان 

نفر با   9اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتعامل 
ؤال درخصوص سـ . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسطدرصد  5/15
  اقتصـادجهانی تعـداد    موثروکارا درتعامـل بـا  یپلماسی  نبودد )34(

آن راعامـل مهـم درصـادرات غیرنفتـی      درصـد   1/62 نفر با 36
ناچیز در آن راعامل  درصد  5/15نفر با  9اند و تعداد  نمودهعنوان 
درصـد   4/22نفر بـا    13اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان  صادرات

 نبـود  )35(ؤال سـ درخصـوص  . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسط
 38 نفر با 22تعداد  ها بیمه تنوع در و اي هي مناسب بیمها پوشش
انـد و   نمـوده آن راعامل مهم درصـادرات غیرنفتـی عنـوان     درصد

ــا  17تعــداد   نــاچیز در صــادراتآن راعامــل  درصــد 3/29نفــر ب
گزینـه  درصـد   8/32نفـر بـا    19اند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان 

 مراکـز  نبـود  )36(سـؤال  درخصوص . اند ودهنمرا انتخاب  متوسط
ـ  بـین ي هـا  شبکه مناسب سفارش الکترونیکی و ی بانکـداري  الملل

ــداد  ــا 40الکترونیکــی تع ــر ب ــم  آن را درصــد  69 نف ــل مه عام
 درصـد   5/15نفر با  9اند و تعداد  نمودهدرصادرات غیرنفتی عنوان 

  تعـداد  انـد و   نمـوده غیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتعامل  آن را
  . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسطدرصد  5/15نفر با   9

36الی31 سؤاالتفراوانی  - 11جدول

   

Statistics

58 58 58 58 58 58
0 0 0 0 0 0

3.93 3.45 3.97 3.84 3.14 3.83
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00

5 5 5 5 3 4
1.269 1.404 1.108 1.152 1.290 1.028
1.609 1.971 1.227 1.326 1.665 1.057

4 4 4 4 4 3
1 1 1 1 1 2
5 5 5 5 5 5

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Question31 Question32 Question33 Question34 Question35 Question36
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 وارداتـی بـر   درخصوص فرضیه تغییرمقررات صادراتی و -10
 انـد کـه   دادهپاسـخ   سـؤاالت بـه   نفـر  58 صادرات غیرنفتی تعداد

انی مقررات بازرگ ثبات نسبی قوانین و نبود )37(ؤال درخصوص س
عامل مهـم درصـادرات    آن را درصد 7/58نفر با 34خارجی تعداد 

آن راعامـل    درصد 4/3نفر با  دواند و تعداد  نمودهغیرنفتی عنوان 
  نفـر بـا     22انـد و تعـداد    نمـوده غیرنفتی عنوان  ناچیز در صادرات

ؤال درخصوص سـ . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسطدرصد  9/37
ــدودیت )38( ــاي وار مح ــی از  ه ــارجی ناش ــورهاي خ ــی کش  دات

آن راعامـل   درصـد   5/53نفر بـا  31ی تعداد الملل بیني ها تحریم

  نفـر بـا    9انـد و تعـداد    نمـوده مهم درصـادرات غیرنفتـی عنـوان    
ــاچیز در صــادراتآن راعامــل  درصــد  5/15 غیرنفتــی عنــوان  ن

را انتخـاب   گزینـه متوسـط  درصـد   31نفر با   18اند و تعداد  نموده
کشـورهاي   اي هموانـع تعرفـ   )39(ؤال درخصـوص سـ   .نـد ا هنمود

آن   درصـد  5/46 نفر بـا  27غیرعضوسازمان تجارت جهانی تعداد 
هشـت  تعـداد   و اند راعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان نموده

غیرنفتی عنوان  ناچیز در صادراتعامل  آن را درصد  8/31نفر با 
را انتخـاب   نه متوسـط گزیدرصد   7/39نفر با  23اند و تعداد  نموده
  .اند هنمود

  44الی 37 سؤاالتفراوانی  -12جدول

  

درخصوص فرضیه مسائل قیمت گـذاري ومشـکالت    -١١ 
پاسـخ   سؤاالتبه  نفر 58صادرات غیرنفتی تعداد  ارزي بر مالی و

ي نامناسـب ارزي  هـا  سیاسـت  )40(ؤال که درخصوص ساند  هداد
م درصـادرات غیرنفتـی   آن راعامل مه  درصد 3/60نفر با 35تعداد 

نـاچیز در  آن راعامـل    درصد 19نفر با  11اند و تعداد  نمودهعنوان 
درصـد   7/20نفر بـا   12 تعداد و اند غیرنفتی عنوان نموده صادرات

) 41(ؤال درخصــوص ســ .انــد نمــودهرا انتخــاب  گزینــه متوســط
  نفـر بـا   42باالبودن قیمت تمـام شـده کـاالي صـادراتی تعـداد      

اند  نمودهعامل مهم درصادرات غیرنفتی عنوان  را آن  درصد 5/72
صـادرات   در آن راعامـل نـاچیز   درصـد  6/8نفـر بـا   پـنج   و تعداد

گزینـه  درصـد   19 نفـر بـا   11 تعـداد  و انـد  غیرنفتی عنوان نموده
مشـکالت  ) 42(ؤال درخصـوص سـ  . انـد  نمودهرا انتخاب  متوسط

 رات کـاال جهت صـاد ها  نقدینگی ازبانک و مربوط به تامین اعتبار
آن راعامل مهم درصـادرات غیرنفتـی   درصد  3/60نفر با 35تعداد 

ناچیز عامل  آن را درصد  3/10نفر با  ششاند و تعداد  نمودهعنوان 
ــادرات ــوان  در ص ــی عن ــودهغیرنفت ــداد  نم ــد و تع ــا   17ان ــر ب   نف

ؤال درخصوص سـ . اند نمودهرا انتخاب  گزینه متوسطدرصد   3/29
ــت ) 43( ــوان رقاب ــدم ت ــاي   ع ــدف دراعط ــورهاي ه کشورباکش

ــداد  ــالی تع ــا 38اعتبارم ــر ب ــد  5/65 نف ــم درص ــل مه آن راعام
  نفــر بــا  هشــت انــد و تعــداد نمــودهدرصــادرات غیرنفتــی عنــوان 

ــل   درصــد 8/13 ــاچیز در صــادراتآن راعام ــوان  ن ــی عن غیرنفت
را انتخـاب   گزینه متوسـط  درصد 7/20نفر با  12اند و تعداد  نموده
مشـکالت مربـوط بـه برگشـت      )44(ؤال صوص سدرخ. اند نموده
عامـل   آن راد رصـ د 9/44 نفر با 26به ایران تعداد  آمریکا از دالر

Statistics

58 58 58 58 58 58 58 58
0 0 0 0 0 0 0 0

3.81 3.59 3.50 3.59 4.03 3.97 3.91 3.31
4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.00

3 3 3 4 5 5 5 3
.868 1.140 1.096 1.140 .973 1.184 1.174 1.366
.753 1.299 1.202 1.299 .946 1.402 1.378 1.867

3 4 4 4 3 4 4 4
2 1 1 1 2 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

Question37 Question38 Question39 Question40 Question41 Question42 Question43 Question44
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  نفـر بـا    14انـد و تعـداد    نمـوده مهم درصادرات غیرنفتـی عنـوان   
ــل درصــد  1/24 ــاچیز در صــادراتآن راعام ــوان  ن ــی عن غیرنفت

انتخـاب  را  گزینـه متوسـط  درصـد   31نفر با   18  اند و تعداد نموده
  . اند نموده

  تحلیل عاملی. 5
ــدادي از    ــراي تع ــی ب ــاملی اصــطالحی اســت کل ــل ع تحلی

ي ریاضی و آماري مختلف اما مرتبط با هم بـه منظـور   ها تکنیک
. تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهاي یک مجموعـه معـین  

مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا یک مجموعه متغیـر  
کوچکتري » يها عامل«یا » ابعاد«تعدادي از  توان برحسب میرا 

)  ها عامل( نسبت به تعداد متغیرها توصیف نمود و هر یک از ابعاد 
تحلیل عاملی تکنیکی است کـه   .معرف چه صفت یا ویژگی است

کاهش تعداد زیادي از متغیرهاي وابسته به هم را به صورت تعداد 
هـدف  . سـازد  مـی  پـذیر  کوچکتري از ابعاد پنهان یا مکنون امکان

عمده آن رعایت اصل اقتصاد و صـرفه جـویی از طریـق کـاربرد     
کننده بـه منظـور تبیـین بیشـینه مقـدار       کوچکترین مفاهیم تبیین

مفروضـه اساسـی   . واریانس مشترك در ماتریس همبستگی است
ي زیربنـایی متغیرهـا را   هـا  عامـل تحلیل عاملی ایـن اسـت کـه    

ــی ــده   م ــین پدی ــراي تبی ــوان ب ــا ت ــاربرد و  ي پیچه ــه ک ــده ب ی
هـا   آن ي مشاهده شده بین متغیرها حاصل اشـتراك ها همبستگی

هــدف تحلیــل عــاملی تشــخیص ایــن . اســت هــا عامــلدر ایــن 
از متغیرهـاي  اي  هي مشـاهده ناپـذیر بـر پایـه مجموعـ     هـا  عامل

 .پذیر است مشاهده

هاي مربـوط بـه متغیرهـاي موانـع      براي تعیین ضرایب مؤلفه
هـاي   حلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفهصادرات غیرنفتی، از ت

عـاملی ازجملـه    تحلیل. اصلی در یک مفهوم زیربنایی استفاده شد
متغیره است که در آن متغیرهاي مستقل و وابسته  هاي چند روش

هـاي هـم وابسـته     مطرح نیست؛ زیـرا ایـن روش جـزء تکنیـک    
شود و کلیۀ متغیرها نسبت بهم وابسته لحاظ گردیده  محسوب می

 .شود تا تعداد زیادي متغیر در چند عامل خالصه شوند سعی میو 
تعـداد زیـادي از متغیرهـا در     لخیصهدف اصلی تحلیل عاملی، ت

 فراینـد کـه در ایـن    طـوري  هباشد، ب می ها عاملتعداد محدودي از 

یکـی از  . شدن اطالعـات وجـود داشـته باشـد     کمترین میزان گم
ـ    آماره ه تعیـین و تشـخیص   هایی که محقق از طریـق آن قـادر ب

بـراي تحلیـل عـاملی    ) کفایت نمونـه آمـاري  (ها بودن داده مناسب
 1و  0باشد که مقدار آن همـواره بـین    می KMOباشد، آزمون  می

باشـد،   5/0کمتـر از   KMOدرصـورتیکه مقـدار   . در نوسان است
در رابطه با حجـم  .ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود داده

مـورد   50ید کرد که تعداد نمونه نبایـد کمتـر از   تأک نمونه نیز باید
اولین تصمیم در بکارگیري تحلیل عاملی، محاسبۀ ماتریس . باشد

براي اینکار باید مشخص شـود کـه آیـا هـدف،     . همبستگی است
محاسبۀ همبستگی بین متغیرهاسـت یـا بـین پاسـخگویان، اگـر      

در ایـن  ). مطالعـۀ حاضـر  (هدف مطالعه، تلخیص متغیرهـا باشـد   
درمرحله بعدي . صورت باید همبستگی بین متغیرها محاسبه شود

 به بررسـی وتجزیـه و   باشد میکه اصلی ترین مرحله این تحقیق 
 ي انتخابی صادرکنندگان دربخش دوم پرسشـنامه ها تحلیل گزینه

هـدف ایـن    .می پردازیم)فاکتورآنالیز(ازطریق روش تحلیل عاملی
م درامرصـادرات  روش دراین مرحله ایـن اسـت کـه عوامـل مهـ     

 در .بیـابیم  راهـا   آن همبستگی و ارتباط معنی دار شناسایی شده و
 ی که همبستگی پـائینی را سؤاالتبررسی این روش طی هرمرحله 

تحلیـل   مـورد  را مدل جدیـد  مجددا مدل حذف و از باشند می دارا
همبسـتگی   سؤاالت ی که هیچ یک ازیدهیم، تاجا می عاملی قرار
بـه ترتیـب اولویـت     را ها عامل و نداشته باشند اراختی در پائینی را

 سـؤاالت اینکـه   توجـه داشـت پـس از    بایـد  .کنیم بندي می دسته
توجـه بـه جـدول     بـا  هـا  عامـل همگی همبستگی باالیی داشتند، 

عنوان استخراج هیچ مقداري  ستون با در هاي مرحله آخر اشتراك
ال ایـن  استحصـ  پـس از  .جاي نداده باشد خود در را 5/0 از کمتر
کلیـه انجـام    در .شود پرداخته می ها ، به بررسی دیگر جدول نتایج

 MSA کـل یـا   KMOتوجه داشت که  مراحل تحلیل عاملی باید
باشد و واریانس کل بیان شده 5/0 از کل هرمرحله نبایستی کمتر

کـل   KMOهرچـه میـزان    .باشد 6/0 از کمتر نباید مرحله نیز هر
مناسب تروکیفیت نمونـه آمـاري    نشان دهنده تناسب باشد بیشتر
تاثیرگـذاري عوامـل    افزایش واریانس کل ارائه شده، با و باشد می

بـه معنـاي ایـن     و یابنـد  مقبولیت بیشتري می شناسایی گردیده و
. باشـند  می موانع صادرات غیرنفتی دارا است که نقش بیشتري در
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هاي عمـومی و پرکـاربرد در مطالعـات     این روش یکی از تکنیک
ایـن تفـاوت    شبیه رگرسیون است بـا  ،ها عاملتجزیه به  . باشد می

متغیـردوم   38(، متغیرهاي مشاهده شـده  ها عاملکه درتجزیه به 
) ي نهاییها عامل( ي غیرقابل مشاهدهها عاملبرروي  ) پرسشنامه

 .رگرسیون شوند

مسـئله   بـا  برخـی متغیرهـا   شـود  مـی  همانگونه که مشـاهده 
ــادرات و ــتگی  ص ــع آن همبس ــته و  موان ــتري داش ــد از بیش  دی

ولــی برخــی  باشــند مــیصــادرکنندگان داراي اهمیــت مضــاعفی 
فقـط درحـد ارائـه     نبوده و نیز از اهمیت چندانی برخوردار متغیرها

بنابراین ضروري است که براي بررسـی   .نظرات مطرح شده است
بندي متغیرهـاي مهـم وحـذف متغیرهـاي کـم       تر و اولویت دقیق

وتحلیل عاملی اسـتفاده شـود، ایـن روش    روش تجزیه  اهمیت از
ي هـا  هها براي رفع مشکل استفاده ازمولفـ  ترین روش رایج یکی از 

نکـاتی کـه    .ندباش میاصلی است که به عنوان متغیرهاي پیشگو 
  :دراستفاده ازاین روش باید درنظرگرفت عبارتند از

  .باشد 50بیش از بزرگی جامعه آماري باید -1
 بیشتر، حاوي دوهمبستگی یا باید غیرها،ماتریس همبستگی مت -2

  باشد 3/0از بزرگتر
داشـته   5/0 از کمتـر  KMOمتغیري که آزمون کـایزر یـا    هر -3

  .حذف گردد جمع متغیرها از باید باشد،
4-KMO بیشترباشد5/0کل نیزبایداز.  

ــاملی،   ــل ع ــات تحلی ــه عملی ــین مرحل ــب  اول ــی تناس بررس
ه درصـورت عـدم   کارگیري این روش براي عملیـات اسـت کـ    هب

مناسـب  هـا   هاین روش بـراي تحلیـل داد   ، موفقیت درشرایط فوق
مرحله دوم روش تحلیل عاملی، برروي اسـتخراج یـک   . دباش مین

شـود   می متمرکز هاي بین متغیرها الگوي وابستگی مدل عاملی یا
  :بایست نیازهاي ذیل برآورده شود میکه 
 از بیشـتر  یـا  ددرصـ  50ي استخراج شده بایدحداقل ها عامل-الف

بــه عنــوان مثـــال    .باشـــد دارا هرمتغییــر  در واریــانس را 
  .باشد 5/0 از پذیري بزرگتر اشتراك

 4/0مساوي  یا همبستگی بزرگتر بار یا متغیرها، هیچ کدام از -ب
 از به عبارتی دیگـر  .یک عامل نداشته باشند از روي بیشتر بر

  .نباشند برخوردار )دوقطبی (پیچیده  ساختار

  .چ کدام ازعوامل نبایدیک متغیره باشندهی -ج
 متغیرهاي مشـکل آفـرین از   باید جهت رسیدن به این نیازها،

ي اصلی ها عاملدوباره عملیات تجزیه به  تحلیل حذف گردیده و
 بیشتر مجموعه متغیرها، همچنین باید .تکرارگردد )تحلیل عاملی(
 ، KMOزمـان ارزیـابی    در .توجیه نماینـد  واریانس را درصد 60از

ــذیري وضــرائب همبســتگی، ازعالمــت مقدارعــددي   اشــتراك پ
همــواره جهــت  عالمــت عــدد .شــود همبســتگی صــرف نظرمــی

- 732/0 به عبـارتی دیگر،یـک بـار    .دهد نشان می همبستگی را
عالمت منفی نشانگر یک  .باشد می 732/0به همان بزرگی  دقیقاً

ـ    نبود .همبستگی معکوس یامنفی است ت عالمت بـه معنـی دالل
 .یک همبستگی مثبت یامستقیم است نشانگر و،  برعالمت مثبت

الگوي پخـش  ،  اگردومولفه یابیشترداشته باشیم،  درماتریس مولفه
براساس ماتریس مولفه چرخش یافته انجـام   SPSS باردرنرم افزار

ــدگرفت و ــورتی خواه ــه در  درص ــک مولف ــط ی ــه فق ــل  ک تحلی
 محاسـبه نشـده و   ماتریس مولفه چرخش یافته وجودداشته باشد،

 هـدف از  .بود الگوي پخش بارفقط براساس ماتریس مولفه خواهد
یک الگوي پخش بارمناسب است کـه   ایجاد ها انجام این چرخش

 براي برخی متغیرهـا  به روشنی توسط بارهاي زیادها  هآن مولف در
 در .شـوند  مشـخص مـی   بارهاي ضعیف بـراي دیگـر متغیرهـا    و

 مشـاهده تعـداد   داده شده، )عامل( بهترین حالت براي یک مولفه
بـا بارهـاي   هـا   آن باقی مانـده  و بارهاي زیاد وجود با کمی متغیر

شـبیه   هـا  عامـل عمل تجزیه بـه   و شود کم ترجیح داده می بسیار
متغیرهـاي   ،ها عاملاین تفاوت که درتجزیه به  رگرسیون است با

ي هـا  عامـل ( ي غیرقابـل مشـاهده  هـا  عاملمشاهده شده برروي 
  .شوند رگرسیون می )یینها

  متدولوژي و روش تحقیق . 6
گیري آماري استفاده شـده   هاي نمونه در این پژوهش از روش

ــنادي      و ــات، روش اس ــردآوري اطالع ــورو گ ــن منظ ــراي ای ب
استفاده  با بکار گرفته شده و) اي میدانی و پرسشنامه ، اي هکتابخان(
 تـا  شود تفاده میبراي استنباط اس spssنرم افزار تحلیل عاملی و از
امکـان   تاحـد  اي، گونـه  هب جسته و بر شکلی بتوان موانع مهم را هب

به اقتضاي مسـئله تحقیـق و سـؤاالت مطـرح     . مرتفع کرد را آنها
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. هــاي توصــیفی اســت شــده، روش عمــده مــورد اســتفاده روش
توصـیف  هـا   آن هـایی کـه هـدف   روش  هاي توصیفی یعنی روش

هـا بـه   این توصیف. بررسی استي مورد ها هکردن شرایط یا پدید
ــا کمــک بــه    فراینــدمنظــور شــناخت بیشــتر شــرایط موجــود ی

 . هـاي توصـیفی انـواع مختلفـی دارد     روش. باشدي میگیر تصمیم
هـاي کلـی و   ابتدا از روش تحقیق بنیادي به منظور بررسی نظریه

 هـا  سیستمسازي انتزاعی و دانش اصولی موجود در مورد یکپارچه
ــی ــتفاده م ــاس ــه. یمکن ــا یکپارچ ــتفاده از  در اینج ــا اس ــازي ب س

بـر   ي اطالعات مورد توجه است و تاکیدها سیستمسازي  یکپارچه
پـذیري بیشـتري بـا تغییـرات داشـته      هایی است که تطبیق روش
هـاي اصـلی موجـود در    به منظور استخراج عوامل و مؤلفه. باشند

 سازي از روش تحقیق همبستگی و تحلیـل عـاملی  سازه یکپارچه
  . گردداستفاده می

 متغیـر  38 دراین تحقیق براي شروع عملیات تحلیل عـاملی، 
پرسشــنامه در بانـک اطالعــاتی بـه عنــوان متغیرهــاي    سـؤاالت 

ــا  انتخــاب شــده انــد کــه در مرحلــه اول، مــاتریس همبســتگی ب
. باشد می حاکی ازمهم بودن این متغیرها3/0هاي باالي همبستگی

همبستگی پائین و برخـی   ؤاالتسبررسی انجام شده بعضی از  در
میـزان   . دهنـد  دیگر همبستگی باال با دیگرمتغیرهـا را نشـان مـی   

 503/0) : آزمون کـایزن مرحلـه اول  ( KMOتناسب نمونه کل یا 
 در که قابل قبـول اسـت ولـی چنـدان مناسـب نیسـت و      باشد می

. باشـد  ترین حالت تناسب مـی  جزء پائین KMO بندي مقادیر طبقه
شـود و بـدین    پرداختـه مـی   نه اختصاصی هرمتغیـر به تناسب نمو

اعدادي که با بـاالنویس   ، قطراصلی ماتریس همبستگی منظور در
)a (کـه   اطمینـان حاصـل شـود    بررسی کرده تا اند مشخص شده

 5/0 از کـوچکتر  اعداد متغیرهاي با و باشند 5/0مساوي  یا بزرگتر
 .شـوند  یاستفاده درتحلیل عاملی حذف مـ  جمع متغیرهاي مورد از

ازمجمـوع    کـم اهمیـت   يي از متغیرهادبنابراین با این عمل تعدا
 عامل کـه مقـادیر   13پایان مرحله اول  در. شوند می متغیرهاحذف
 806/79 یک داشته ارائه گردیده اسـت کـه جمعـاً    از ویژه بزرگتر

 60بزرگتـر از  چون این مقدار و نماید می بیان درصد از واریانس را
  . تحقیق قابل توجیه است یین کارادرصد است بنابرای

  

  کل مرحله اول KMOمیزان  - 13جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .503 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.353E3 

df 703 

Sig. .000 

  

 اختصاصی کمتـر  KMOا مرحله دوم پس ازحذف متغیرهاي ب
ــی 5/0 از ــه م ــد ادام ــه   یاب ــن مرحل ــه درای ــر KMOک ــل براب   ک

بـوده   503/0گردیده که نسبت بـه مرحلـه اول کـه برابـر     634/0
قرار گرفتـه اسـت    6/0دهک  در شده و ازجهش باالیی برخوردار

  .گردیده است تر که تناسب مجموعه آماري مطلوب
ــتگی   ــاتریس همبس ــه م ــه ب ــه دوم، مشــ  باتوج خص مرحل

 اصلی ماتریس همبستگی بعضی متغیرهاي بـا  قطر شودکه در می
نظـر   جمع متغیرهاي مورد از باید 5/0 از کمتر   ضریب همبستگی

  بـاالي  اصـلی تمـامی اعـداد    قطر درصورتی که در( .حذف شوند
 و بایـد  باشد میاین جدول ن از نیازي به حذف متغیرها شوند  5/0 

 ها مقـادیر  راج درجدول اشتراكمراجعه به ستونی باعنوان استخ با
کـه   اي باشـد  گونـه  بـه  باید حذف متغیرها .حذف شود5/0 از کمتر
مرحله بعـدي تحلیـل    در انتخاب نموده تا را کوچکتر باعدد متغیر

بـه   بایـد  5/0 از متغیرکمتر و هر تعداد حذف گردد ازجمع متغیرها
حـذف   زیـرا  مرحله حذف گـردد  هر کوچک به بزرگ در ترتیب از

 میزان اسـتخراج شـده دیگرمتغیرهـا    بر تواند می ک ازمتغیرهاهری
ي شناسـایی  هـا  عامـل  درپایان مرحله دوم تعداد .داشته باشد تاثیر

این  . عامل تقلیل یافته است 7مرحله اول به  عامل در 13 شده از
 کــل واریــانس راتوجیــه از درصــد 555/71 عامــل جمعــاًهفــت 

اسـت ایـن    درصد  60از  ترچون این واریانس هم باال و نمایند می
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    .عامل تاپایان این مرحله قابل قبول هستندهفت 

  کل مرحله دوم KMOمیزان  - 14جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .634 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 
518.29

0 

df 210 

Sig. .000 
  

مرحله سوم پس ازحـذف سـه متغیرقبـل ازجمـع متغیرهـاي      
کـه نسـبت    باشد می 69/0کل برابر  KMOموردنظردراین مرحله 

قرارگرفتـه   6/0به مرحله قبل افزایش پیداکرده اسـت ودردهـک   
دراین مرحله ماتریس همبسـتگی کلیـه    .باشد بنابراین مطلوب می

ـ  .شـوند   مشـاهده مـی   5/0 از بـاالتر  متغیرها توجـه بـه جـدول     اب
 هاي مرحله سوم درستون باعنوان اسـتخراج هـیچ مقـدار    اشتراك
جاي نداده است بنابراین به بررسی دیگـر   خود در را 5/0 از کمتر

این مرحله  عوامل شناخته شده در تعداد .شود پرداخته می ها جدول
 که یک عامل نسبت به مرحله قبـل تقلیـل پیـدا    عامل بود شش

 باشـد  می درصد 387/69دبیان واریانس کل کرده است ولی درص
پایـان مرحلـه سـوم براسـاس      در .باشـد  میقابل قبولی  که مقدار

بندي متغیرهاي باقی مانـده   ماتریس مولفه چرخش یافته به دسته
  .شود پرداخته می

  هاي کل مرحله سوم KMOمیزان  - 15 جدول

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .690 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 
385.54

2 

df 153 

Sig. .000 

  

 
  پایان مرحله سوم عملیات تحلیل عاملی -1نمودار
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  بندي و مالحظات  جمع
عامل بـه عنـوان مهمتـرین موانـع صـادرات غیرنفتـی        شش

واریـانس کـل رابیـان     از ددرص 373/69 که جمعاً اند شناخته شده
 در متغیرهـاي مـذکور   از متغیر 18 ، چون این شش عامل .کند می

هـایی ازایـن    بنـابراین فرضـیه   گیرد می دربر پرسشنامه تحقیق را
کـه   باشـند  قابـل قبـول مـی    باشند متغیر 18تحقیق که جزء این 

             : عبارتند از

  خالصه کلیه عملیات تحلیل عاملی -16جدول

  

  

  

  

  

  :گردند می فرضیاتی که به عنوان عامل اول تائید)الف
عدم شناخت بازارهاي مصـرف خـارجی برصـادرات    "فرضیه  .1

  .گردد می تائید "غیرنفتی موثراست
ي نـوین تجـارت برصـادرات    ها هشیو عدم آشنایی با"فرضیه  .2

 .گردد می تائید "غیرنفتی موثراست

 صـادرات غیرنفتـی مـوثر    بـر  ضـعف کیفیـت کـاال   "فرضیه  .3
 .گردد می تائید"است

  :گردند می تائید فرضیاتی که به عنوان عامل دوم) ب 
بـر صـادرات غیرنفتـی     مشکالت حمـل ونقـل کـاال    "فرضیه  .1

  .گردد یم تائید"  موثراست
ــذاري و"فرضــیه  .2 ــالی وارزي  مســائل قیمــت گ مشــکالت م

  .گردد می تائید" برصادرات غیرنفتی موثراست

  :گردند می تائید فرضیاتی که به عنوان عامل سوم) ج 
" برصـادرات غیرنفتـی موثراسـت    بنـدي  بستهضعف " فرضیه  .1

  .گردد می تائید
" ثراسـت بوروکراسی دولتـی برصـادرات غیرنفتـی مو   "فرضیه  .2

  .گردد می تائید

 تائید فرضیاتی که به عنوان عامل چهارم) د 
  :گردند می

مشکالت مربوط به آموزش وتشـویق صـادرکنندگان    "فرضیه  .1
ي ذیـربط برصـادرات غیرنفتـی    ها دستگاهدرامرتجارت توسط 

  .گردد می تائید " است موثر
مبــادي صــادراتی برصــادرات  مشــکالت گمرکــی و "فرضــیه  .2

  .گردد می تائید " ی موثراستغیرنفت

  :فرضیاتی که به عنوان عامل پنجم تائیدمی گردند) ه 
ــه توســعه صــادرات غیرنفتــی   "فرضــیه  .1 ــوط ب   مشــکالت مرب

  .گردد می تائید "است صادرات غیرنفتی موثر بر

 فرضیاتی که به عنوان عامل ششم تائید) و 
  :گردند می

ی برصـادرات غیرنفتـی   تغییرمقررات صادراتی وواردات "فرضیه  .1 
  .تائیدمی گردد "موثراست

اگربخواهیم تحلیل جامع تري ازفرضیات فوق داشته باشـیم    
  :گیریم  میسه مانع کلی براي این تحقیق درنظر 

کـاهش ومـدیریت آن نقـش قابـل      موانعی که صـادرکننده در  .1
  :اي داشته که فرضیه الف تحت این عنوان آمده است توجه

یانس کل وار
 مرحله تعدادعامل تعدادمتغیرها  کل KMO  بیان شده

806/79  503/0  38  13 1  

555/71 634/0 21 7  2  

373/69 69/0  18 6 3  
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کـه یـک شـرکت    (موانـع صـادرکنندگان    فرضیات مربوط به
دربررسـی هـاي    ):کنتـرل مسـتقیمی بـرآن دارنـد    ،  یامدیریت آن
 ، توان عدم شـناخت بازارهـاي مصـرف خـارجی     می فرضیات فوق

ضـعف کیفیـت کـاال رابـه      ي نوین تجارت،ها هعدم آشنایی باشیو
ضـعف   و ي اول مانع صادرات غیرنفتی بیان نمـود ها عاملعنوان 
هاي سوم مانع صادرات غیرنفتی بیـان   عنوان عامل به بندي بسته
مستقیمی دربرطـرف کـردن    گردد که صادرکننده نقش کامالً می

  .این موانع دارد
کنتــرل صــادرکننده  مــوانعی کــه خــارج ازحیطــه مــدیریت و . 2

قابـل ذکـر    .تحت این عنوان آمده است )ب(فرضیه  :باشد می
فرضیه نیـز بـه   این  )ب(فرضیه  تر است به دلیل بررسی دقیق

 مشکالتی کـه دردرون اسـتان وجـود   (دوبخش درون استانی 
بـرون اسـتانی    و )برطـرف نمـود   را هـا  تـوان آن  مـی  و دارند

اسـتان بـوده کـه مشـکالت      مشکالتی که درحیطه خارج از(
و از  باشند میی الملل بینقوانین  هاي دولت و سیاست کشوري،
کـه   باشـند  مـی  )برطـرف نمـود   را هـا  تـوان آن  می آن طریق
  : عبارتنداز

  مشکالت درون استانی 
توان به مشکالت حمـل ونقـل    ي فوق میها هدربررسی فرضی

مبـادي صـادراتی    مشـکالت گمرکـی و  ،  کاالبه عنوان عامل دوم
تشویق صادرکنندگان درامرتجارت  ومشکالت مربوط به آموزش و

مشـکالت   ي ذیربط به عنـوان عامـل چهـارم و   ها دستگاهتوسط 
توسعه صادرات غیرنفتـی بـه عنـوان عامـل پـنجم بـه        مربوط به

 کـه مسـئوالن اسـتان    عنوان موانع صادرات غیرنفتی بیان نمـود 
داشته  را اي هبرطرف کردن این موانع نقش قابل توج در توانند می

  .باشند

  مشکالت برون استانی  
توان به مسائل قیمت گـذاري   می ي فوقها هبررسی فرضی در

بوروکراسی دولتـی   ي به عنوان عامل دوم،ارز مشکالت مالی و و
مقررات صادراتی ووارداتی به عنـوان   تغییر به عنوان عامل سوم و

که رفـع   عامل ششم به عنوان موانع صادرات غیرنفتی بیان نمود

  .باشند می عهده مدیریت کالن کشور این موانع در

  پیشنهادات
ات فرضـی : قسـمت الـف    -پیشنهادات براي فرضیه گروه اول -1

مربوط به موانع داخلـی صـادرکنندگان کـه یـک شـرکت یـا       
  .کنترل مستقیمی برآن دارد،  مدیریت آن

توان به  میدرخصوص عدم شناخت بازارهاي مصرف خارجی 
تعیین و تعریف استراتژي ورود به بازارهاي جهانی بـراي توسـعه   

ایجاد ارزش افزوده باالبـه ویـژه در زمینـه محصـوالت      ، صادرات
یت نسبی باالو جلوگیري از صادرات خام ایـن محصـول   داراي مز

درخصـوص  . اشاره کـرد  با رویکرد استراتژیک جایگزینی صادرات
اسـتفاده از  تـوان بـه    مـی ي نـوین تجـارت   ها هعدم آشنایی باشیو

متغیرهـاي   ، ي صـادراتی هـا  بنگـاه ي نـوین تجـاري در   ها فناوري
حجم سـرمایه  ، ها بنگاهنیروي انسانی  رفتاري نظیر میزان مهارت

کـه در   اشاره کردگذاري در تحقیق و توسعه و نرخهاي دستمزد، 
  .موثرند ها بنگاهپذیرش کسب و کار الکترونیک توسط 
  درون  عوامــلتــوان بــه  میدرخصــوص ضــعف کیفیــت کــاال

  سـازمان، ضـعف    رأس  در مـدیریت   بیـنش   ضـعف   مانند  سازمانی
 و  مـالی   و بنیـه   اطالعـات   سیستمی، ضـعف   انسانی، ضعف  منابع

و   مالیـاتی   هـاي  تعرفه  مانند( فشارها  شامل  سازمانی  برون  عوامل 
 ) بانکی  نظام  و گمرکی، ضعف  بازرگانی  گوناگون، مقررات  عوارض
 بنـدي  بسـته درخصـوص ضـعف   .اشـاره کـرد    تحرکی بی  و عوامل

بـازار،   در رقیـب  مشـابه  يها بندي بسته به توجه توان گفت که می
 مصـرف  الگـوي  و فرهنگ و جامعه رسوم و آداب و عرف به جهتو

 محیطـی  زیسـت  يهـا  محـدودیت  و قـوانین  مشـتریان، رعایـت  

  .اشاره نمود تغییرات آینده بینی هدف و پیش کشورهاي
فرضیات مربوط : قسمت ب  -پیشنهادبراي فرضیه گروه دوم - 2

یعنـی مـوانعی کـه     باشـد  مـی به موانع خارجی صادرکنندگان 
ـ  بـین  هاي دولت یا قوانین داخلـی یـا   ستازسیا ی نشـات  الملل

  .گرفته است

  موانع درون استانی - 1-ب
رفـع  درخصوص مشـکالت حمـل ونقـل کـاالمی تـوان بـه       
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مشکالت سخت افزاري که به عنوان مهمتـرین چـالش سـازمان    
ـ  مـی  بـه شـمار   هـا  هحمل ونقل در اجراي برنامـ  ي هـا  هرود، پایان

ترافیـک، مراکـز معاینـه فنـی      هاي پارك ، اختصاصی حمل و نقل
درخصوص مشکالت گمرکی ومبـادي   .اشاره نمود مکانیزه خودرو
به دو بخش  می توانمشکالت گمرك را: توان گفت صادراتی می

افزاري و سخت افزاري و نحوه ارائه خدمات به کسانی کـه در   نرم
، تقسـیم   مبادي ورودي و خروجی کشور با گمرك سر و کار دارند

، حـذف   هـاي درون سـازمانی   رویـه  اصـالح برخـی از  بـا  که کرد 
رونـد   هاي تخصصی ي زائد کاري و صدور دستورالعملها هایستگا

  .یابد می امور بهبود
 امر تشویق صادرکنندگان در درخصوص مشکالت آموزشی و

هـاي   توان به پرپایی کالس میي ذیربط ها دستگاهتجارت توسط 
ره اي، برگـزاري  جلسـات مشـاو   آموزشی بـراي صـادرکنندگان و  

المللـی   هاي بین نمایشگاه در امکان حضور سمینارهاي تخصصی،
ي کـافی  ها تشویق تسهیالت و همچنین ناکافی بودن امکانات، و
درخصوص مشکالت مربوط به توسعه  .صادرات اشاره کرد امر در

وري پـایین و   مسائلی چون بهره :توان گفت میصادرات غیرنفتی 
هـاي رقـابتی، الزامـات     چـالش  لی تولیـد، هاي مـا  باالبودن هزینه

در رونـد صـادرات تـاثیر منفـی بـر جـاي        هـا  محدودیت وقانونی 
   .گذارد می

  موانع برون استانی -2-ب 
درخصوص مسـائل قیمـت گـذاري ومشـکالت مـالی وارزي      

هاي  تعامل هرچه بیشتر با اتاق بازرگانی و سایر تشکلتوان به  می
موثر و مستمر  ادامه حضور، لتیي دوها سازماناقتصادي استان و 

و جلسـات تخصصـی مـرتبط بـا صـادرات در       ها سازي در تصمیم
درخصوص بوروکراسی دولتـی   . اشاره کرد دراستان ، سطح استانی

موانـع   ،ي اداريهـا  دسـتگاه موانع مربوط به نهادها و  توان به می
مربـوط بـه    موانـع  ،  بستر نامساعد سیاسـی و اقتصـادي   مربوط به

مربوط به موانـع   موانع و گذاري اجتماعی سرمایه -فرهنگیموانع 
درخصوص تغییرمقررات صادراتی ووارداتی  .اشاره کرد نظام بانکی

  مطالعـات داخلـی و   گیـري از  بهره با باید راهکارى :توان گفت می
صـادراتی   قـوانین تجـاري و   ،الملـل  بیناصول تجارت  خارجی در

 و ها ریزي اساس برنامه بر و ساله تدوین گردد ي چندها طی برنامه
  .شود قوانین اتخاذ ي کلی کشوري،ها سیاست

 از پیشنهادات براي موانع یافت شده غیر -3
  )مربوط به استان وکشور موارد( فرضیات

ن استراتژي تجارت خـارجی کشـور یـا سـند راهبـردي      تدوی 
توسعه صادرات غیرنفتـی بـدون توجـه بـه اهـداف کلـی توسـعه        

 .ی کشور در بلند مدت نتیجه بخش نخواهد بوداقتصادي یا صنعت
ــین  ــه همچنـ ــی از مقولـ ــا برخـ ــادرات  هـ ــا صـ ــرتبط بـ ي مـ

ي هـا  یی انگیـزه افـزایش کـار  ایـا   هـا  نـه کردن یارا هدفمند :مانند
یی مناطق آزاد در بخش تجـارت واجـد آن   اافزایش کار ،صادراتی

جداگانه سـند  ها  آن چنان اهمیتی هستند که باید براي هر یک از
توان در البـالي یـک    میرا ن ها ردي تدوین شود و این مقولهراهب

تأکیـد   .مـورد بررسـی قـرار داد    -اي به صورت حاشیه -سند کلی
دولت بر کاهش نرخ سود بانکی به خودي خود نقطه قوت بـراي  

 چنانچه دولت با اتخاذ تـدابیر خـاص  . شود میصادرات محسوب ن
ازار سرمایه، مهـار  افزایش کارآیی شبکه بانکی، فعال کردن بنظیر

موجبات کاهش نرخ  ...افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی، و
بهره در کل اقتصاد کشور را فراهم نماید بـراي توسـعه صـادرات    

  . نقطه قوت خواهد بود
 

  منابع
شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر صادرات فنی و  ،.اسدي، س

مدیریت مهندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 
  . 1382 ،دانشگاه تهران
بررسی نرخ ارزوتولیدناخالص داخلی درتوسعه  ،.اله وردي زاده،س

  . 1380دراقتصادایران، صادرات غیرنفتی 
 يها سال نامه، تراز و اقتصادي گزارش ایران، مرکزي بانک

  .مختلف
روزنامه  کشور، اقتصاد اي کاال در بررسی جایگاه حمل ونقل جاده

 . 1381، 659اره شم کارگزاران،

توسعه  نقش اعتبارات صادراتی در ،.ك وپیکانی، .ص ،  جعفري
ص  ،24شماره  فصلنامه بازرگانی، صادرات غیرنفتی درایران،

Archive of SID

www.SID.ir



 

  هاي بازرگانی بررسی   1389 خرداد و تیر   ـ 41شماره                   87

  . 1381، 82تا  59
معادن  صنایع و اتاق بازرگانی و تاثیر بررسی جایگاه و ،.ر حسنی،
 ددانشگاه آزا پایان نامه کارشناسی ارشد، کشور، اقتصاد در

  . 1382، تهران مرکزي اسالمی واحد
 و 78شماره  ،بندي بستهماهنامه صنعت  درایران، بندي بستهدرباره 
79 ،1385 .  
مجله سیاسی  صادرات ایران، بررسی ثبات در ،.ا ، رازینی

  . 1376 ،150-161، صفحات 137-138شماره  اقتصادي،
 و انقالب از پس ایران ارزي سیاست تحوالت ، 1376،.ف رهبر،

 ارشد، کارشناسی دوره نامه پایان ایران؛ اقتصاد بر آن آثار
  .تهران دانشگاه :تهران

سازمان توسعه تجارت، خالصه مدیریتی سند راهبردي توسعه 
صادرات غیرنفتی جمهوري اسالمی ایران، پیش نویس 

  . 1386، فروردین ) غیرمصوب(
،  80 هشمار بندي، ماهنامه صنعت بسته بندي، سازمان نظام بسته

   .1385سال
 ، واردات برابر در شناور نظام ارز ارزیابی تاثیر،  .ب ضرغامی،

 دانشگاه تربیت مدرس، ها، سطح قیمت صادرات غیرنفتی و
  . 1375دانشکده علوم انسانی، 

پیامدهاي بازرگانی و برقراري ترتیبات ترجیحی میان  ،.عابدین، م
هشهاي موسسه مطالعات و پژو ایران و کشورهاي عربی،

 . 1384، 295-296ص  ،بازرگانی

بانک توسعه صادرات ایران  عملکرد بررسی نقش و ،.ر عباس پور،
 ،)1371-1375( يها سال در صادرات غیرنفتی کشور در

  .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد، پایان
نقش تبلیغات و تحقیقات  ،1383مهرد ،.منصیري، ،.ح علیزاده،

در توسعه صادرات، مجموعه مقاالت دهمین همایش بازار 
    .ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور

 تهران، ایران، در ارزي سیاست ارزیابی ،1368،.ع فرهندي،
  .تهران دانشگاه

بررسی وطراحی الگوي  ،.ونیک نامی،ف.فالح سلوکالیی،ا
ش پژوه ارزشیابی براي مراکز آموزشی وزارت جهادکشاورزي،

 . 1385، 73اره وسازندگی،شم

کاهش ارزش ریالی صادرات  بررسی عملکرد ج، قربانی مادوانی،
چمران  دانشگاه شهید پایان نامه کارشناسی ارشد،،  غیرنفتی

  . 1380 علوم اجتماعی، و دانشکده اقتصاد اهواز،
 ایران بررسی تابع صادرات کاالهاي غیرنفتی در ،.سپیده ، کاوه
موسسه عالی  ناسی ارشد،پایان نامه کارش ،)1378-1338(

  . 1380 توسعه، ریزي و برنامه پژوهشی در
موسسه مطالعات  تهران، ، مدیریت صادرات غیرنفتی ،.م گوهریان،

  . 1379پژوهشهاي بازرگانی،  و
هاي صادرات غیرنفتی  محدودیت بررسی موانع و س، ، مهري

 علوم و واحد نامه کارشناسی ارشد، پایان استان خوزستان،
  . 1383 ،ت اهوازتحقیقا

موسسه  ،  تهران ،  ، مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران.، ا نادري
  . 1371، 12-32ص  ،  هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش

توسعه   صنعتی در - تجاري نقش مناطق آزاد ،.،ك وفاداري
دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد، پایان صادرات غیرنفتی ایران،

  . 1379 ،اقتصاد عارف اسالمی ودانشکده م ، امام صادق
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