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 مقدمه

 وجوود  آن رشد و صادرات بر رگذاریتأث عوامل نرامویپ یمختلف یها دگاهید اگرچه
 یبالنودگ  و رشود  در صوادرات  تیو اهم و نقو   خصوو   در یدیترد کنیدارد، ل
 ا، قودرت هکشوور  در یاقتصاد لیمسا نیتر مهم از یکی. ندارد وجود کشور اقتصاد
 از یا نوه یآ توانود  یمو  کشوور  هور  صادرات گرید عبارت باشد، به یم ها آن یصادرات
 بنگوواه، صووادرات سوو   در .(۱۳۸۴، یعلموو) دباشوو کشووور آن یداقتصووا قوودرت
 یدسترس س   گسترش با. کند یم جادیا ها شرکت یبرا توسعه و رشد یها فرصت

 امور  نیو ا. برسود  دیو تول از یبواتتر  س   به تواند یم ، شرکتیخارج یبازارها به
. دشوو  یمو  بواتتر  سوود  یهوا  نور   به یابیدست و واحد شده تمام یبها کاه  باعث

 عوووه  به کند یم جادیا ها شرکت یبرا را بازار در تنوع جادیا یها فرصت صادرات
 داده را متفواوت  یبازارها در متفاوت رشد یها نر  از یبردار بهره اجازه شرکت به
 فرصوت  صوادرات . دهود  یمو  کواه   را خوا   بوازار  کیو  به شرکت یوابستگ و
 شورکت  شود یم باعث و کرده فراهم شرکت یبرا را رقابت جو واس ه به یریادگی

 .Czinkota) آورد دسوت  بوه  کوم  کوم  را بهیغر و رآشنایغ یها طیمح در بقا ییتوانا

 ، منواب  یانسوان  منواب   ماننود  یادیو ز عوامل به یکشور هر یاقتصاد توسعه(. 1996
. اسوت  وابسوته  یاجتماع و یاسیس عوامل و یفناور ه، توسعهیسرما ، جذبیعیطب
 حاضور  عصر در عامل نیتر مهم جزو یفناور شده، توسعه م رح عوامل نیا نیب در

 دهیو چیپ یا نوده یفزا طوور  به یالملل نیب تجارت یالگو اکنون(. Usman. 2017) است
 شوده  لیتبود  جهوان   یصنا نیتر مهم از یکی به شرفتهیپ یفناور دیتول و است شده
 و کشوور  یاقتصواد  داریو پا رشود  نی، تضمیفعل طیشرا در(. Yumeg. 2019) است
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  یصنا سهم  یافزا مستلزم یجهان یبازارها در یمل اقتصاد یریپذ رقابت در بهبود
 (.Stakhova. 2019) است یداخل ناخالص دیتول ساختار در بات یفناور
 بوه  دنیرسو  لوزوم  و ۱۴۰۴ سوا   در رانیو ا انوداز  چشم سند ابوغ به توجه با

 رانیو ا یرنفتیغ یتجار ازتر بهبود عدم و سو کی از سند نیا در شده نییتع گاهیجا
باعوث شوده توجوه بوه صونای       گور،  ید یسوو  از یرنفتو یغ صادرات رشد رغم یعل

 تک بی  از گذشته مورد توجه قرار گیرد. های

 از یکو ی عنووان  بوه  صوادرات  توسوعه  یراهبردهوا  دهوه  نیچند نکهیا وجود با
 شوان ن هوا  یشود، بررسو  یم یریگیپ یاقتصاد کون یها استیس در یاصل یراهبردها

 را یجهوان  یبازارهوا  از یاندک ، سهمیدیتول یها لیپتانس به توجه با رانیا که دهد یم
 جواد یا بودون  یاقتصاد داریپا توسعه، رشد دیجد اتیادب در یطرف از. دارد اریاخت در

 یدگیو چیپ سمت به دهیچیپ  یصنا یا خوشه توسعه یبرا دولت توسط تزم یبسترها
با توجه به اهمیت صنای  با فنواوری   .(۱۳۹۷، انداز چشمسند ) یستن ریپذ امکان باتتر

بات و مزایای متعدد صادرات آن، پژوه  حاضر نیز در حوزه صنای  با فنواوری بوات   
هوای   های این صونای  بوه دیگور بخو      تعریف شده است. ضمن اینکه نتایج فعالیت

 انجامد. وری و گسترش کسب و کار می شود و به افزای  بهره اقتصادی منتقل می

 با محصوتت صادرات توسعه بر ثرؤم عوامل یبند دسته صدد در پژوه  این
 مورتبط  عوامل ییشناسا پژوه  نیا یاصل هدف گرید انیب به. باشد یم بات یفناور

 اریو مع دو اسوا   بور  هوا  آن یبنود  گوروه  و توک  های صنعت در صادرات توسعه با
 عملکرد و تیاهم لیتحل و هیزتج سیماتر اسا  نیا بر تا است عملکرد و تیاهم
(IPA) گردد نیتدو تک های صنعت صادرات توسعه یراهبردها نیتدو جهت. 

 :است ریز شرح به زین پژوه  یاصل یها ا ؤس

 کدامند؟ رانیا در بات یفناور با یکاتها صادرات توسعه بر ثرؤم عوامل -۱
پیشونهاد  توک در ایوران قابول     چه مدلی برای توسعه صادرات صنای  هوای  -۲
 است؟
 IPA سیمواتر  در بوات  یفناور با یکاتها صادرات بر ثرؤم عوامل تیموقع -۳

 کجاست؟ در
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شود،   خواهود  هپرداخت یپژوهش هینظر یمبان به کی بخ  در پژوه  نیا در
 جینتوا  و هوا  افتوه سه، ی بخ  در تینها در و پژوه  یشناس روش به دو بخ  در

 است. گرفته قرار بحث مورد پژوه 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 1

 .توسعه صادرات 1-1

 ارز یمتنوابه  مقودار  به خود متنوع واردات نیمأت و مبادتت انجام یبرا یکشور هر
 وجوود  خودمات  ایو  کات صادرات جز یراه یارز یدرآمدها کسب یبرا. دارد ازین

 صوادرات  گسوترش  به توسعه، توجه بلندمدت راهبرد هر در لیدل نیهم به و ندارد
 تووان  یمو  را صادرات عدم سمت به  یگرا (.۱۳۷۹، یمتوسل) است یضرور یامر
 ایو  ی، سواختار ینگرشو  موانو   شوامل  یصادرات موان . داد نسبت یصادرات موان  به

 در ها شرکت یها ییتوانا ییشکوفا عدم ای و ماندن پنهان موجب و هستند یاتیعمل
(. Morgan. 1997) دشوون  یمو  یصوادرات  یهوا  یوت فعال اداموه  و گسوترش  ایو  شروع
 اتیو عمل شوروع  از قبول  شودن  یالمللو  نیبو  نود یفرا مراحل از کی هر در ها شرکت
 مواجه یصادرات موان  با صادرات در یاساس یریدرگ و نیآغاز مراحل تا صادرات

 کنود  یمو  رییتغ شدن یالملل نیب ندیفرآ طو  در موان  نیا تیماه اغلب اما ،شوند یم
 بوده صادرات به نگرش و یتلق طرز به مربوط شتریب هیولا مراحل در که ای به گونه

 یاتیو عمل و یساختار تیماه شتریب ندیفرآ در شرفتیپ با یول دارند یادراک جنبه و
 (. Cavusgil. 1984) دارند یواقعی و تجرب جنبه که کند یم دایپ

 یطراحو  یعمووم  یهوا  برناموه  و ها استیس یتمام به صادرات توسعه یها برنامه
 یهوا  مشوو  ، مشواوره  از هوا  گاهبن عنوان به یصادرات یها تیفعال به کمک یراب شده
 توسوعه  بوه  کموک  و یتجوار  یهوا  شوگاه ینما تا گرفته صادرات یمال تأمین و یاتیمال

هور   صادرات توسعه یها برنامه .(Gençtürk & Kotabe. 2001) گردد یم اطو  فروش
 نیتودو  یملو  راهبورد  قالوب  در اه دولت توسط که یرسم اسناد در توان یم را کشور

 لیو دل بوه  صوادرات  توسوعه  یمل یراهبردها نیتدو و یطراح. نمود شود، مشاهده یم
 یجهان طیمح ریثأت زین و یخصوص یها بنگاه ینیآفر صادرات، نق  یفرابخش تیماه
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 و یمقرراتو  و یقوانون  و یاسو ی، سیفرهنگ و ی، اجتماعیاقتصاد عوامل نظر از یمل و
 بوه . اسوت  برخووردار  یخاصو  یدگیچیپ از فناورانه ر، عواملیاخ یها دهه در ژهیو به

 بور  ژهیو و به و شده انجام م العات کم، م ابقی و ستیب قرن آغاز در یحت که ینحو
 از متشوکل  الملل نیب تجارت مرکز توسط شده برگزار متعدد یها نشست جینتا اسا 

 واحد روش افتهی وسعهت کم اریبس و توسعه حا  گذر، در حا  ، دریصنعت یکشورها
 یکشوورها  و نودارد  وجوود  صوادرات  یمل یراهبردها نیتدو یبرا یا شده رفتهیپذ و

 در کوه  انود  کورده  یریو گ بهوره  مهم نیا یبرا یمتفاوت یالگوها و ها روش از، مختلف
 انود  گرفته قرار یبررس و م العه مورد ریاخ یها سا  یط رانیا تجارت توسعه سازمان

 (.۱۳۸۹، یرنفتیغ صادرات وسعهت یمل راهبرد سند)
هوای مناسوب بورای شوروع مجودد       حل امروزه وقتی هر کشوری که به دنبا  راه

محوور بوه دلیول ایجواد ارزش      رشد پایدار اقتصادی است، موضوع تولیودات فنواوری  
افزوده بات در آن بسیار پراهمیت است. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از طریوق  

اند، سیاست و استراتژی تحریک صوادرات بیشوتر    رکود غلبه کرده افزی  صادرات بر
 (.Sandu. 2014در پویاترین مؤلفه آن یعنی صادرات با فناوری بات متمرکز است )

ها و صنایعی به کوار   عبارت فناوری بات به طور گسترده برای اشاره به شرکت
وآورانوه و پیشورفته   هوای ن  هوا در بردارنوده فنواوری    رود که کاتها و خدمات آن می

گونه صنای  عبارت است از: افراد و نیروهای با تحصیوت  های این است. از ویژگی
بات در فرایند تولید محصو  مشارکت دارند کوه بافوت اصولی آن را دانشومندان و     

دهند، نر  تغییر فناوری مورد استفاده درتولید محصو  نسبت  مهندسین تشکیل می
ی بیشتر باشد، سوح رقابتی، نوآوری فنواوری و اسوتفاده از   به دیگر کاتهای تولید

نیروی کار ماهر باشد و مخارج زیوادی صورف تحقیوق و توسوعه محصوو  شوود       
(Keeble & Wilkinson. 2000.) 

در این پژوه ، مرور ادبیات بیشتر با تمرکوز بور شناسوایی عوامول موؤثر بور       
، بیست عامل ۱است. جدو   توسعه صادرات کاتهای با فناوری بات صورت گرفته

مهم را به همراه پژوهشگرانی که از این عوامل برای انجام پوژوه  خوود اسوتفاده    
 دهد. اند، نشان می کرده
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 های محقق( تک)منبع: یافته عوامل توسعه صادرات صنعت های .1جدول 

 ردیف عامل ها شاخص منبع
قانون  22( ماده 1390(، مهرگان )1393(، ولی بیگی )2014(، سندو و همکاران )1388ولی بیگی )

بنیان؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران  ها و مؤسسات دانش حمایت از شرکت
(، سند تحول 1393(، سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )1396)

 (1397سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران )

 تک حقیق و توسعه در صادرات کاالهای هایهزینه ت
حمایت از تحقیق و 

 توسعه
1 

( کریمی 1390( مهرگان /دهقان پور )1393(، ولی بیگی/رضایی )2009(، زیموالگ )2005هاسمن )
(؛ چارچوب 2019(، عثمان )2005(، انست )2006(، دونر و همکاران )1389دستجردی و همکاران )

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج 1396یرنفتی ج. ا. ایران )راهبردی ملی توسعه صادرات غ
 (1393صادرات محصوالت با فناوری باال )

جذب  بنیان های دانش جذب سرمایه برای طرح
گذاری  سرمایه

 گرا صادرات

2 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )
 (1393ادرات محصوالت با فناوری باال )ترویج ص

 FDIتدوین استراتژی 

(؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر 2012(، وموسوگلو و همکاران )2011لئونید و همکاران )
(، سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال 1396نفتی ج. ا. ایران )
 (1397تجارت خارجی ج. ا. ایران )(، سند تحول سیاست 1393)

 های  های بازاریابی بنگاه پوشش بخشی از هزینه
 تک های صادراتی

 های اجاره غرفه در  پوشش بخشی از هزینه
 های خارجی نمایشگاه

 های تجاری های اعزام هیأت پوشش بخشی از هزینه 

پرداخت 
های  مشوق

 صادراتی

3 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396ر نفتی ج. ا. ایران )چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غی
(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران 1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

(1397) 

ی ها شرکتی صادراتی و ها ومیکنسرسحمایت از 
 (EMCمدیریت صادرات )

حمایت از 
های  کنسرسیوم

صادراتی و 
های  شرکت

 اتمدیریت صادر

4 

(، سند تحول سیاست تجارت 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )
(، سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال 1397خارجی ج. ا. ایران )

 ITC (2011)(، الگوی اصلی 1393)

 سرمایه انسانی کارآمد در تولید
مهارت و 
 کارآفرینی

5 
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 محقق
گرای  ی صادراتی در شرکت )تفکر صادراتها نگرش

 مدیران(
 (1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )

 (1393سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )
 متخصصین حوزه بازرگانی

 حکمرانی دولت در نگهداشت سرمایه انسانی محقق

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران 1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 (1392(، ضیائی بیگدلی )1397)

های خارجی )نقل و انتقاالت مالی( بر صادرات  اثر تحریم
 تک الت هایمحصو

 6 بانکی )تحریم(

(، سند 1396قانون چهارم توسعه؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران ) 45ماده 
 (1393چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

ی فنی و حقوقی دولت در زمینه ثبت پتنت و ها کمک
 عالیم تجاری

 7 مالکیت فکری
(، سند تحول سیاست تجارت 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )

 (1397خارجی ج. ا. ایران )
 نامه حقوق مالکیت فکری الحاق به موافقت

 (،1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )
 (1393با فناوری باال ) سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت

تأمین سرمایه در گردش توسط صندوق نوآوری و 
 شکوفایی

تأمین مالی 
 صادرات

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران ) 8
ایران (، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. 1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

(1397) 

 سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی 
  هزینه باالی دسترسی به اعتبارات بانکی )نرخ

 تسهیالت(
(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )

جی ج. ا. ایران (، سند تحول سیاست تجارت خار1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )
 (2006(، دونر و همکاران )1391(، سازمان توسعه تجارت )1397)

 ارایه تسهیالت ویژه توسط صندوق ضمانت صادرات 

 ای برای صادرات به کشورهای پر ریسک پوشش بیمه 
 9 بیمه صادراتی

توسعه و  (، سند چارچوب راهبرد1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
(، مجمع تشخیص 1391(، نصرالهی )1384(، ثاقب )1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

-1394(، قانون برنامه پنجم توسعه )2005(، انست )2006(، دونر و همکاران )1391مصلحت نظام )
1390) 

 (PTAو  FTAهای دوجانبه ) نامه موافقت
های  نامه موافقت

 دوجانبه
10 
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(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396اهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )چارچوب ر
(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران 1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 (.2005(، هاسمن )1397)

 المللی اخذ استانداردهای بین
اخذ استانداردهای 

 المللی بین
11 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396دی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )چارچوب راهبر
 (.2005(، هاسمن )1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 ای بازارهای هدف موانع غیرتعرفه 
های  سیاست
 ای تعرفه

12 
وب راهبرد توسعه و (، سند چارچ1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )

 (2011(، تیچا کنونت )2005(، هاسمن )1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )
 نرخ تعرفه بازارهای هدف 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )
 (1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 یها زنیرااکز تجاری پشتیبان در خارج کشور )مر 
 اقتصادی و فناوری(

 تک  های دایمی محصوالت های ایجاد نمایشگاه
 منتخب در بازارهای پیرامونی

اندازی مراکز  راه
تجاری محصوالت 

 تک های

13 

 (، سند چارچوب راهبرد توسعه و1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
(، سازمان توسعه 2012(، وموسوگلو و همکاران )1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 (1397(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران )2011(، بلوک و مایا )1391تجارت )

 های تخصصی صادراتی  برگزاری نمایشگاه
 تک ج.ا. ایران در خارج از کشور محصوالت های

 بنیان در داخل  های تخصصی دانش ایشگاهبرگزاری نم
 و تهران( ها نااستکشور )مراکز 

های  نمایشگاه
 تجاری

14 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
مکاران (، وموسوگلو و ه2011(، لئونید و همکاران )1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

(، تاجیک و 1397(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران )2008(، نارایانان و شیشت )2012)
 (1389همکاران ) 

  تک صادراتی ی محصوالت هایبند بستهارتقای 

 تک صادراتی ارتقای طراحی محصوالت های 

  تک  ی تجاری محصوالت هایرسان اطالعارتقای
 صادراتی

  تک بانک اطالعات محصوالت هایتهیه و اجرای 

  یالملل نیبی معتبر تخصصی ها تیساتبلیغات در 

  تک ایران  و نشان محصوالت های نام ثبتحمایت از
 در بازارهای هدف

 15 بازاریابی صادراتی
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(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
 (2005(، هاسمن )1393محصوالت با فناوری باال ) ترویج صادرات

  هوایی ونقل حملکیفیت شبکه 
 ونقل ریلی کیفیت شبکه حمل 
 ونقل دریایی کیفیت شبکه حمل 
 ای ونقل جاده کیفیت شبکه حمل 

زیرساخت حمل 
ونقل )دریایی، 
 زمینی، هوایی(

16 

(، سند چارچوب راهبرد توسعه و 1396چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )
(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. ایران، بری 1393ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 (1395(، صالحی )2013(، مورتی و همکاران )2015و همکاران )

 ارایه خدمات الکترونیکی در فرایند صادرات کاال 
 الکترونیک های تجارت توسعه و بهبود زیرساخت 

 17 تجارت الکترونیک

 محقق

 زبان با معرفی کاال و  3سایت به  دارا بودن وب
 E- Catalogueخدمات و 

 ( وجود بازارهای مجازیmarketplace برای )
 (ZOODELصادرات )مانند زودل 

(، 1396(، چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )2005بانک جهانی، هاسمن )
(، سند تحول سیاست 1393سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

 (1397تجارت خارجی ج. ا. ایران )

 18 های صادرات هزینه های صادرات هزینه

(، کنلر و پیزو 1392(، گمرک ایران )1387پور و همکاران ) (، حسنقلی2005بانک جهانی. هاسمن )
(، سند چارچوب راهبرد 1396وب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج. ا. ایران )(، چارچ2007)

(، سند تحول سیاست تجارت خارجی ج. ا. 1393توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )
 (1397ایران )

 بوروکراسی اداری گمرک
بوروکراسی اداری 

 گمرک
19 

(، 1396ردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج. ا. ایران )(، چارچوب راهب2005بانک جهانی. هاسمن )
(، سند تحول سیاست 1393سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال )

  (1397تجارت خارجی ج. ا. ایران )

 20 های واردات هزینه های واردات هزینه
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 باال در جهان و جایگاه ایرانترین كشورهای صادركننده كاالهای با فناوری  . عمده1-2

ترین کشورهای صادر کننده کاتهای با فناوری بات در طوی   فهرست عمده ۱جدو  
 ۸5کشوور،   ۲۰نماید. بر اسا  این جودو  تعوداد    ارایه می ۲۰۰۷-۲۰۱۸های  سا 

انود.   درصد از کل صادرات جهانی کاتهای با فناوری بات را به خود اختصا  داده
درصد از سوهم صوادرات جهوانی را بوه خوود       ۲۳که کشور چین قابل توجه است 

اختصا  داده و فاصله بسیار زیادی با کشورهای دیگر دارد. ایوران در ایون رتبوه    
درصد، رتبه  ۰۱5/۰میلیون دتر و سهمی در حدود  ۴65بندی، با متوسط صادرات 

هم بسویار  های تولیدی، س را به خود اختصا  داده است که با توجه به پتانسیل 6۰
افوزای    پایینی است. لذا در این تحقیق، نویسندگان بوه دنبوا  موانو  و علول عودم     

 صادرات با فناوری بات و راهبردهای مناسب جهت بهبود وضعیت جاری هستند.

 ترین کشورهای صادرکننده کاالهای با فناوری باال فهرست عمده .2 جدول

 رتبه 2007-2018سهم از صادرات جهانی  2007-2018متوسط ارزش صادرات )میلیون دالر(  کشورها
 1 11/23 537484 چین -1
 2 37/8 194729 آلمان -2
 3 80/7 181332 آمریکا -3

 4 92/5 137676 جنوبی کره -4
 5 74/5 133407 سنگاپور -5

 6 99/4 115977 ژاپن -6
 7 65/4 108113 فرانسه -7

 8 44/3 79919 هلند -8
 9 08/3 71698 انگلستان -9

 10 94/2 68463 مالزی -10
 11 48/2 57783 مکزیک -11
 12 96/1 45677 سویس -12
 13 58/1 36844 بلژیک -13
 14 57/1 36742 تایلند -14
 15 45/1 33703 فیلیپین -15

 16 36/1 31551 ایتالیا -16
 17 28/1 29778 ایرلند -17
 18 27/1 29433 کانادا -18
 19 25/1 29165 ویتنام -19

 20 05/1 24442 جمهوری چک -20
 60 015/0 365 ایران

 World Development Indicatorمأخذ: اطوعات خام مستخرج از بانک نرم افزار 
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 شناسی پژوهش )مراحل انجام پژوهش( . روش2

 صونعت  در صوادرات  توسوعه  بور  ثرؤمو  عوامل یبند پژوه ، دسته انجام از هدف
 آن انجوام  ، روشیکواربرد  هودف  نظور  از حاضر ژوه پ. باشد یم کشور تک های
 است.( یشیمایپ یفیتوص و یاکتشاف) یبیترک

 یا نهاکتابخ صورت به ها روش جم  آوری داده :ها داده یآور جمع روش .2-1
 نهیشیپ م العه با او  مرحله در. است گرفته صورت مرحله دو در و است یدانیم و

 توک  های صنعت صادرات توسعه بر ثرؤم خبرگان، عوامل از ینظرخواه و پژوه 
، طبقوه  هوم  و مشترک و یتکرار عوامل سپس. شد استخراج تم لیتحل از استفاده با

 .  شدند نییتع یفرع عامل ۲۰ و یاصل عامل 6 سرانجام و شده ییشناسا

در پژوه  کیفی، کد معموتً کلمه یا عبارتی کوتاه است که به شکلی نمادین 
و فشرده، در برگیرنده ذات یک چیز و یوادآور بخشوی از    حاکی از ویژگی برجسته

کوه نقو  آن    3ساخته ای است محقق است. کد سازه 2یا دیداری 1های زبان بنیاد یافته
هوا نسوبت    نمادپردازی است. این نمادها معنایی تفسیر شده را بوه هریوک از یافتوه   

ه و دیگور  بنودی، سواخت نظریو    دهند تا به این ترتیب، بوه کشوف الگوو، مقولوه     می
 (۱۳۹5فرآیندهای تحلیلی منتهی شد. )گیویان، 

آمووزش،   نوه یزم در کوه  بودنود  یخبرگان شامل مرحله نیا در پژوه  جامعه
 بوات، سوابقه   یفنواور  بوا  کاتها صادرات توسعه حوزه در یگذار استیس و مشاوره
 افوراد  از نفور  ۱۴ و بود محدود اریبس خبرگان انتخاب رهیدا نیبنابرا داشتند ییاجرا
 .شدند انتخاب یبررس مورد نمونه عنوان به

 ییشناسا یفرع عامل ستیب از کی هر یبرا پژوه  پیشینه م العه با ادامه در
 بوا  و گوزاره  ۴5 ای شوامل  پرسشنامه سپس .است شده استخراج ییها شده، شاخص

 پرسشونامه  .شود  یم العه، طراحو  مورد یها شرکت موجود تیوضع شناخت هدف
 و تیو اهم زانیو م اسا  بر ریمتغ هر و بود لیکرت فیط اسا  بر یدوبعد مذکور
 و و شود  داده برگشت پرسشنامه ۲6۰ تعداد. گرفت قرار سنج  مورد آن عملکرد

                                                                                                                                 

1. Language-based 

2. visual 

3. Researcher-Generated 
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 گردید. یآور جم  ها آن از اتیفرض آزمون یبرا تزم اطوعات

در بخ  کموی بورای آزموون بوین روابوط       ها: . روش تجزیه و تحلیل داده2-2
زموان توأثیرات کلیوه متغیرهوا از روش      به دلیل در نظر گورفتن هوم   متغیرهای مد 

سازی معادتت ساختاری استفاده شده است. باید گفت در بخ  کیفوی بورای    مد 
اسوتفاده   PLSافوزار   و در بخ  کمی از نرم MAQDAافزار  ها از نرم تحلیل مصاحبه
 کارشناسوان  و رانی، مود یکمو  روش انجوام  مرحلوه  در را یآمار جامعهشده است. 

 یهوا  گوزارش  نیآخور  طبوق . اند داده لیتشک رانیا یصادرات بنیان دان  یها شرکت
 .دارنود  تیو فعال رانیو ا در یصادرات انیبن دان  شرکت ۳۲۰تجارت،  توسعه سازمان

ها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت و عملکورد بوه     نامه آوری پرس  پس از جم 
 تک پرداخته شده است. درات در صنعت هایبندی عوامل مؤثر بر توسعه صا دسته
روش تجزیوه تحلیول    1مارتیو و جیمز تجزیه و تحلیل اهمیت ـ عملکرد:  .2-3

، بورای تحلیول عملکورد صونعت     ۱۹۷۷را نخستین بار در سوا    2اهمیت و عملکرد 
خودرو به کار گرفتند. اما امروزه، تحلیل اهمیت و عملکرد به یوک ابوزار مودیریتی     

ای برای مشخص کردن نقاط ضعف  شده است و به صورت گستردهمعروف تبدیل 
هوا بهبوود    بندی فرصت تجاری، محصوتت، خدمات و اولویت 3های و قوت شناسه

 (.(Chu& Choi. 2000گیرد  در صنای  مختلف مورد استفاده قرار می
این مد  از دو جز اصلی اهمیت و عملکورد مشوخص تشوکیل شوده اسوت.      

بنودی   دهود کوه بوه طبقوه     یسی با چهار خانوه را شوکل موی   ترکیب این دو جز ماتر
 IPAساختار یک مواتریس   ۱کند. شکل  های مورد م العه کمک شایانی می مشخصه

 دهد. را نشان می
 
 
 

                                                                                                                                 

1. Martilla and James 

2. Importance-Performance Analysis (IPA) 

3. brand 
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 عملکرد -. ماتریس اهمیت 1شکل 

 
 (:Chu & Choi. 2000مفهوم هر یک از چهار ناحیه این ماتریس به شرح زیر است )

ها را از نظور اهمیوت    پاسخ دهندگان، شاخص وجه حیاتی:ناحیه اول ـ ناحیه ت 
ها به نسبت پایین است،  کنند، ولی س   عملکرد این شاخص بسیار بات ارزیابی می
 های بهبود توسعه را در این ناحیه متمرکز کرد. بنابراین باید توش

هوا را از نظور    دهندگان شواخص  پاسخ ناحیه دوم ـ ناحیه تداوم وضعیت عالی: 
هوا عملکورد    کنند و سازمان نیز در مورد این شواخص  یت بسیار بات ارزیابی میاهم

 ها مثل گذشته عمل کرد. بسیار خوبی دارد، بنابراین باید در مورد این شاخص
هوا از نظور اهمیوت و عملکورد در      شواخص  ناحیه سوم ـ ناحیه اولویت پایین: 

ناحیوه از طورف شورکت     گیرند و مناب  محدودی باید به ایون  س   پایینی قرار می
 اختصا  داده شود.

هوایی کوه در ایون ناحیوه قورار       شواخص  ناحیه چهارم ـ ناحیه قابـل اـاه :   
دهندگان اهمیوت چنودانی ندارنود، ولوی از عملکورد نسوبی        گیرند، از نظر پاسخ می

دهنوودگان از عملکوورد بوواتی سووازمان در مووورد ایوون   بوواتیی برخوردارنوود. پاسووخ
ها به  های فعلی خود را بر این ویژگی مدیران باید توشها خرسندند، ولی  شاخص

 شدت محدود کنند.

 های پژوهش . یافته3

 های بخش كیفی یافته .3-1

با توجه به نبود معیارهای مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بور توسوعه صوادرات    
تک، در گام نخست تزم بود برای رسیدن به مدلی قابول اعتمواد و    محصوتت های
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توک شناسوایی    های مؤثر بر توسعه صادرات کاتهای هوای  عوامل و شاخص اعتبار،
گردد و سپس مورد آزموون قورار گیورد. اسوتفاده از تحلیول تتوم جهوت شناسوایی         

های مؤثر از دید اسواتید و خبرگوان ایون صونعت، بهتورین روش در جهوت        گزاره
ماری بخ  رسیدن به این هدف بود. به این منظور پس از شناسایی اعضای نمونه آ

 ۱۴های نیمه ساختاریافته نمود. پوس از انجوام    کیفی، محقق اقدام به انجام مصاحبه
های زیور بنوایی، بوا اسوتفاده از نورم افوزار        مصاحبه با خبرگان و کد گذاری، مقوله

MAXQDA .استخراج گردید 

در مرحلوه کود    MAXQDAهای کیفوی پوژوه  در نورم افوزار      با تحلیل داده
کد مفهومی اولیه حاصل شد. پس از بررسی و م ابقت این کودها   ۲۳۸گذاری باز، 

و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک و هم طبقه شناسایی گردید. بنوابراین بوا   
شده نهایی در این بخ   های شناسایی نظر اساتید و کارشناسان این حوزه، شاخص

 شواخص بورای   ۴5از تحقیق، متشکل از ش  عامل اصلی، بیسوت عامول فرعوی،    
نتوایج حاصول از محتووای کیفوی را نشوان       ۲باشود. شوکل    سنج  این عوامل می

توک در ایون    های اصلی و فرعی توسعه صوادرات محصووتت هوای    دهد. مقوله می
 شکل ارایه شده است.

 های محقق( تک )منبع: یافته توسعه صادرات محصوالت های ۱نمودار استخوان ماهی .2شکل 

 
                                                                                                                                 

1. Fish Bone Diagram 
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 تک یمدل مفهومی توسعه صادرات ها

مد  مفهومی این پژوه  با توجه به سه مرحله به انجام رسیده اسوت. در مرحلوه   
او  پس از طرح دقیق و موشکافانه عنوان پژوه ، م العات مقدماتی مبانی نظوری  
و پیشینه پژوه  با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام پذیرفت. خروجوی ایون مرحلوه    

ها و تحلیل  که مبنایی برای مصاحبهاستخراج تعاریف و مفاهیم اولیه پژوه  است 
های توسوعه   های اکتشافی مؤلفه محتوی کیفی قرار گرفتند. در مرحله دوم، پژوه 

استفاده از تحلیول  گذاران این حوزه، با  تک از نظر سیاست صادرات در صنعت های
 تم استخراج شد.

، الگووی  ۳سپس با توجه به مرحله کیفی پوژوه  و نظورات اسواتید، شوکل     
ومی پژوه  که بیانگر چگونگی ارتباط میان متغیرهای پژوه  است را نشوان  مفه
دهد. برای اعتبار سنجی مد  اولیه و ارایه مد  نهایی پوژوه  از روش حوداقل    می

 ( استفاده شده است.  PLS-SEMمربعات جزیی )

 های محقق( تک )منبع: یافته مدل اولیه توسعه صادرات در صنعت های .3شکل 
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 های بخش كمی تهیاف .3-2

 گیری بررسی مدل بیرونی یا مدل اندازه .3-2-1

گیوری   یک مد  مفهومی در روش حداقل مربعات جزیی بور اسوا  بخو  انودازه    
گیوری   شود بخ  اندازه )مد  بیرونی( و بخ  ساختاری )مد  درونی( بررسی می

هوا   کند و در بخ  سواختاری روابوط سوازه    ها را بررسی می راب ه سؤاتت با سازه
گیری )مود  بیرونوی(    (. نخست مد  اندازه۱۳۹۸شود )آذر و غومرضا،  بررسی می

شوود و در   های روایی سازه و همگرا و پایایی ترکیبی بررسوی موی   از طریق تحلیل
مرحله بعد، مد  ساختاری )مد  درونی( بوا بورآورد مسویر بوین متغیرهوا بررسوی       

 پذیرد.   شود و سپس برازش مد  کلی صورت می می
روایی سازه راب ه سؤاتت هر سازه )متغیر پنهان( با سازه مورد نظر را بررسی 

افوزار لیوزر  و اموو      کند که این عملیات معاد  تحلیل عامل تأییودی در نورم   می
نشان دهنده این است که واریوانس بوین    ۴/۰است. بارهای عاملی برابر یا بیشتر از 

 گیری آن مغازه بیشتر بووده اسوت   زههای آن از واریانس خ ای اندا سازه و شاخص
(Hulland. 1999)دهود بور اسوا  نتوایج      ( نشان موی ۳طور که نتایج جدو  ) . همان

است کوه نشوان    ۴/۰روایی سازه، بار عاملی مشاهده شده در تمای موارد بزرگتر از 
ی پنهان مربوط بوه  دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرها می

 د دارد.خود وجو

 ضرایب بار عاملی .3جدول 

عنوان در 
 مدل

 بار عاملی
عنوان در 

 مدل
 بار عاملی

عنوان در 
 مدل

 بار عاملی
عنوان در 

 مدل
 بار عاملی

RD 0/784 SA 0/807 IS 0/612 TI 0/858 
FDI 0/777 IP 0/851 TP 0/518 EC 0/822 
EI 0/611 EF 0/852 BC 0/723 ECO 0/81 

EMC 0/78 EG 0/584 TS 0/701 CB 0/858 
SE 0/835 FTA 0/977 EM 0/968 IC 0/856 

راستا هسوتند.   دهد چقدر متغیرهای یک سازه با همدیگر هم روایی همگرا نشان می
( را بورای  AVE( شاخص میانگین واریانس استخراج شده )۱۹۸۱) 1فورنل و ترکر

                                                                                                                                 

1. Fornell &Larcker 
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باشود مود     5/۰بواتتر از   AVEاند. اگور شواخص    بررسی روایی همگرا ارایه کرده
 گیری دارای روایی همگرا است. اندازه

های ساختاری معیار بهتر و معتبرتری نسوبت بوه    ( در مد CRپایایی ترکیبی )
رود به دلیل اینکه در محاسبه آلفوای کرونبوا  در موورد     آلفای کرونبا  به شمار می
شووند، ولوی در    ها با اهمیت یکسوان وارد محاسوبات موی    هر سازه تمامی شاخص

ها با بوار عواملی بیشوتر اهمیوت زیوادتری داشوته و        حاسبه پایایی ترکیبی شاخصم
توری نسوبت بوه آلفوای      تور و دقیوق   ها معیار واقعوی  سازه CRشود مقادیر  باعث می

(. با توجه به اینکوه مقودار مناسوب بورای     ۱۳۹۲کرونبا  باشد )داوری و رضازاده، 
باشود و تموامی    می AVE ،5/۰رای و ب ۷/۰، برای پایایی ترکیبی ۷/۰آلفای کرونبا  

تووان   ( موی ۴معیارها در قسمت سنج  بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند )جدو  
 مناسب بودن وضعیت روایی و پایایی سؤاتت پرسشنامه را تأییدتأیید نمود.

 (AVEسنجش پایایی )آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( و روایی ) .4جدول 

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی AVE عنوان در مدل تک رات هایهای اصلی توسعه صاد سازه
 BF 0/709 0/879 0/794 تسهیل تجاری

 CL 0/706 0/828 0/784 لجستیک تجاری

 Epp 0/550 0/829 0/724 های تشویق و توسعه صادرات سیاست

 HPED 0/651 0/910 0/874 تک توسعه صادرات محصوالت های

 ISF 0/645 0/900 0/861 امکانات زیرساختی

 MP 0/566 0/788 0/797 پشتیبانی بازار

 MA 0/533 0/760 0/755 دسترسی بازار

آموده   5و  ۴ریب مسیر در شوکل  مربوط به بار عاملی و ض PLSخروجی نرم افزار 
 است.
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 مدل در حالت تخمین استاندارد .4شکل 

 

 T-Valueمدل در حالت  .5شکل 
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 سرمایه گوذاری جذب  ،RD:1یت از تحقیق و توسعهحماراهنمای عویم اختصاری: 
:  4حمایوت از کنسرسویوم  ، EI: 3هوای صوادراتی   پرداخت مشو ، FDI: 2اگر صادرات

EMC ،5مهارت و کارآفرینی :SE6، تحریم :SA ،  7مالکیوت فکوری :IP ، مین موالی  أتو
، FTA: 10هووای دوجانبووه  نامووه موافقووت، EG: 9بیمووه صووادراتی ، EF: 8صووادرات

انودازی مراکووز   راه، TP: 12ای هوای تعرفووه  سیاسووت، IS: 11المللوی  اسوتانداردهای بووین 
، EM: 15بازاریوووابی صوووادراتی، TS: 14هوووای تجووواری نمایشوووگاه، BC: 13تجووواری
: 18هوای صوادرات   هزینه، EC: 17تجارت الکترونیک، TI: 16ونقل های حمل زیرساخت

ECO ،19بوروکراسی ادرای گمرک :CB ،20های واردات هزینه :IC 

 . بررسی مدل درونی یا مدل ساختاری تحقیق3-2-2

ها را  پردازد و روابط آن این مد  به روابط بین متغیرهای مکنون یا پنهان تحقیق می
Rکند. برازش مد  ساختاری با استفاده از شواخص ضوریب تعیوین )    بررسی می

2 ،)
Qشاخص )

F( و )2
R( بررسی شده است. ضوریب تعیوین )  2

( معیواری اسوت کوه    2
ر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مد  است که به وسیله متغیرهای بیانگ

را بوه عنووان    6۷/۰و  ۳۳/۰و  ۱۹/۰( سه مقدار ۱۹۹۸شود. چین ) مستقل تعیین می
موک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بوودن بورازش بخو  سواختاری مود       

 .(Chin. 1998تعریف کرده است )

Qاخص )یوا شو   21معیار اسوتون و گیوزر   
بینوی مود  را مشوخص     (، قودرت پوی   2

                                                                                                                                 

1. Research and development  12. Tariff Policy 

2. Foreign Direct Investment  13. Business Center 

3. Export Incentives   14. Trade Show 

4. Export Management Company  15. Export Marketing 

5. Skills and Entrepreneurship  16. Transport Infrastructure 

6. Sanction    17. Electronic Commerce 

7. Intellectual Property   18. Export Cost 

8. Export Financing   19. Customs Bureaucracy 

9. Export Guarantee   20. Import Cost 

10. Trade Agreement   21. Stone – Geisser 
11. International Standard 
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هوای   بینوی مود  در موورد سوازه     سازد. هنسلر و همکاران درباره شدت قدرت پی  می
بینوی ضوعیف،    را به ترتیب برای قدرت پی  ۳5/۰و  ۱5/۰و  ۰۲/۰درون را، سه مقدار 

F. اندازه اثر )(Henseler. 2013اند ) متوسط و قوی تعیین نموده
زش ( دیگر شاخص بورا 2
زا مصودا  دارد. بور اسوا      بخ  ساختاری مد  است و برای متغیرهای مستقل بورون 

 ۳5/۰)متوسوط( و   ۱5/۰)ضوعیف(،   ۰۲/۰نظر کوهن، میزان این شواخص بوه ترتیوب    
 نشان از برازش متوسط تا قوی مد  درونی است. 5باشد. نتایج جدو   )قوی( می

 . برازش مدل كلی پژوهش3-2-3

های معاموت ساختاری اسوت کوه    سی مد  کلی در مد برای برر GOF 1شاخص 
کنود ایون شواخص بوا      گیری و سواختاری را ارزیوابی موی    هر دو بخ  مد  اندازه

Rمیووانگین شوواخص »اسووتفاده از جووذر حاصوول ضوورب  
میووانگین شوواخص »و « 2

 شود: و طبق راب ه زیر محاسبه می« 2افزونگی
 𝐺𝑂𝐹 = √(𝑅2̅̅̅̅ ) × (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
 

. (Tenenhouse. 2004توسط تننهاو  و همکاران ابداع گردید ) GOFشاخص 
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قووی   ۳6/۰و  ۲5/۰و  ۰۱/۰تزلس سه مقدار 

بوه دسوت    ۳6۲/۰در این م العه برابور   GOFاند. شاخص  معرفی نموده GOFبرای 
 .(Wetzels. 2009) تآمده است. بنابراین مد  از برازش م لوبی برخوردار اس

 خالصه ارزیابی برازش مدل درونی )بخش ساختاری( و مدل کلی .5جدول 

 Q2 های اصلی سازه
F2 

R2 
GOF 

 512/0 - 396/0 تسهیل تجاری

362/0 

 - 241/0 167/0 لجستیک تجاری

 - 472/0 268/0 های تشویق و توسعه صادرات سیاست

 962/0 - 0/530 تک توسعه صادرات محصوالت های

 - 131/0 0/457 امکانات زیرساختی

 0 113/0 0/178 دسترسی بازار

 - 117 0/129 پشتیبانی بازار

 های پژوه منب : یافته

                                                                                                                                 

1. Doogness of fit 

2. Communalities 
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 های تحقیق . بررسی فرضیه3-2-4

انجوام شود. بوا     T-Valueآزمون فرضیات با توجه به مقدار ضریب مسیر و اهمیوت  
باشود،   ۹6/۱بیشوتر از   Tر آمواده  چنانچوه مقودا   6توجه به نتایج حاصل در جدو  

 شود. می فرضیه تأییدتأیید
مقودار   یتجوار  لیو توسعه صوادرات بور تسوه    قیتشو یها استیس ریثأت زانیم
دست آمده است که ه ب ۳۸6/۳ زین tمقدار آماره  نیدست آمده است. همچنه ب ۳۲۳/۰

و  قیتشوو  یاهو  استی% س۹5 نانیاطم با نیبزرگتر است. بنابرا ۹6/۱ یاز مقدار بحران
به همین ترتیب کلیوه  دارد.  یمثبت و معنادار ریثأت یتجار لیتوسعه صادرات بر تسه

فرضیات به جوز فرضویه دوم، تأییدتأییود شود. بنابرفرضویه دوم کوه رد شوده اسوت         
 ثیر معناداری دارد.توان ادعا کرد که امکانات زیرساختی بر تسهیل تجاری تأ نمی

 ی پژوهشها نتایج بررسی فرضیه .6جدول 

 نتیجه tآماره  عاملی بار های پژوهش فرضیه

تأثیر مثبت و معناداری  تسهیل تجاریبر  های تشویق و توسعه صادرات سیاست
 دارد 

 تأیید  386/3 323/0

 رد 356/0 024/0 تأثیر مثبت و معناداری دارد تسهیل تجاریبر  امکانات زیرساختی

 تأیید  102/3 305/0 و معناداری دارد تأثیر مثبت تسهیل تجاریبر  دسترسی بازار

 تأیید  135/2 320/0 تأثیر مثبت و معناداری دارد تسهیل تجاریبر  پشتیبانی بازار

 تأیید  332/8 637/0 بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد لجستیک تجاری

بر توسعه صادرات  تک توسعه صادرات محصوالت هایهای تشویق و  سیاست
 تک تأثیر مثبت و معناداری دارد ت هایمحصوال

 تأیید  789/7 634/0

تأثیر مثبت و  تک توسعه صادرات محصوالت هایبر  امکانات زیرساختی
 معناداری دارد

 تأیید  615/3 340/0

تأثیر مثبت و معناداری  تک توسعه صادرات محصوالت هایبر  دسترسی بازار
 دارد

 تأیید  211/3 318/0

تأثیر مثبت و معناداری  تک توسعه صادرات محصوالت هایبر  رپشتیبانی بازا
 دارد 

 تأیید  317/3 324/0

تأثیر مثبت و معناداری  تک توسعه صادرات محصوالت های بر لجستیک تجاری
 دارد

 تأیید  429/5 441/0

تأثیر مثبت و معناداری  تک توسعه صادرات محصوالت هایبر  تسهیل تجاری
 دارد

 أییدت  069/4 401/0

 های پژوه منب : یافته
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 (IPAتحلیل اهمیت ـ عملکرد ) .3-2-5

در تحقیق حاضر به منظور تحلیل شکاف بوین وضو  موجوود و م لووب از مود       
تحلیل اهمیت و عملکرد استفاده شده است. در این مد  هر شواخص از دو منظور    

شوود(   ده موی نموای  دا   P)که با  2شود( و عملکرد نمای  داده می  I)که با  1اهمیت
 گیرد. مورد بررسی قرار می

 های پژوهش وضعیت اهمیت ـ عملکرد سازه .7جدول 

 عملکرد اهمیت نماد های پژوهش سازه

 RD 3.82 1.20 حمایت از تحقیق و توسعه

 FDI 3.73 1.33 گرا صادرات FDIجذب 

 EI 3.18 2.51 تک های صادراتی به محصوالت های پرداخت مشوق

 EMC 3.25 1.73 ها ومحمایت از کنسرسی

 SE 3.83 2.03 مهارت و کارآفرینی

 SA 3.66 1.13 تحریم

 IP 3 .35 1.90 مالکیت فکری

 EF 3.45 2.20 مین مالی صادراتأت

 EG 3.29 1.83 بیمه صادراتی

 FTA 4.05 2.24 های دوجانبه نامه موافقت

 IS 4.50 2.07 المللی استانداردهای بین

 TP 4.28 2.00 ای های تعرفه سیاست

 BC 4.34 1.47 تک اندازی مراکز تجاری محصوالت صادراتی های راه

 TS 3.86 1.67 های تجاری نمایشگاه

 EM 3.74 2.02 بازاریابی صادراتی

 TI 3.11 2.12 ونقل های حمل زیرساخت

 EC 3.91 1.68 تجارت الکترونیک

 ECO 3.24 2.00 های صادرات هزینه

 CB 3.49 2.53 بوروکراسی ادرای گمرک 

 IC 3.70 2.47 های واردات هزینه

 های پژوه منب : یافته

 

 

 

                                                                                                                                 

1. Importance 

2. Performance 
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 نمودار رادار اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب .6شکل 

 
های تحقیق حاضر بوه صوورت زیور     نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد برای شاخص 

 باشد: می

 (IPAنتیجه ارزیابی اهمیت ـ عملکرد ) .7شکل 

 
های تحقیق با اهمیت است و میانگین اهمیت باتی حد وسط طیف  تمامی شاخص
های پوژوه    ( به دست آمده است. از سوی دیگر تمامی شاخص۳لیکرت )مقدار 
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ها کمتر از حد وسط طیوف لیکورت    از نظر عملکردی ضعیف هستند و میانگین آن
صور در  ( به دست آمده است. بنابراین تنها یک ناحیه وجود دارد هموه عنا ۳)مقدار 
 )اهمیت بات و عملکرد پایین( قرار دارند. Q1 ناحیه

 گیری و پیشنهادات نتیجه

هوای مهوم میوزان تحقوق      میزان صادرات محصوتت با فناوری بات یکی از شاخص
بنیان است. در این تحقیق، ش  عامل اصولی و بیسوت عامول فرعوی      اقتصاد دان 

هوا   بورای هور یوک از آن    برای توسعه صوادرات محصووتت فناورانوه شناسوایی و    
شوده بوا توجوه بوه رویکورد تجزیوه        هایی تدوین شد. این عوامل شناسایی شاخص

شورکت   ۲6۰عملکرد و با استفاده از مود  معوادتت سواختاری در    -تحلیل اهمیت
 بندی شد. بنیان صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و گروه دان 

ها از حیث میوزان عملکورد و    صشاختمامی های تحقیق،  یافتهبر اسا  نتایج 
)ناحیوه توجوه    Q1تک در محودوده   ها در توسعه صادرات کاتهای های اهمیت آن

بوا  هوا   اند که این موضوع بیانگر این اسوت کوه تموامی شواخص     حیاتی( واق  شده
اهمیت بوده و نق  باتیی در توسعه صادرات محصوتت با فناوری بات دارند. این 

 پایین بوده اسوت. بر اسا  نظر خبرگان، ها  شاخصرد این در حالی است که عملک
های تشویق و توسعه صوادرات، امکانوات    ها مربوط به عوامل سیاست این شاخص

زیرساختی، لجستیک تجواری، تسوهیل تجواری، دسترسوی بوازار، پشوتیبانی بوازار        
 باشند. می

د دهو  عملکرد نشان موی و   کنکاش در میزان عملکرد بر اسا  ماتریس اهمیت
که تحریم دارای بیشترین تأثیر منفی بر صادرات محصووتت فناورانوه در ایوران و    

 اباشد که این نتیجه بو  می تک هایترین موان  توسعه صادرات محصوتت  جزو مهم
سند تحوو  سیاسوت تجوارت خوارجی جمهووری اسوومی ایوران         پژوهشی طرح

المللوی نیواز    ری بوین بنیان به همکا تولید و صادرات محصوتت دان م ابقت دارد.
 گردد. المللی می دارد و شرایط تحریم باعث کاه  همکاری بین

با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری مشکوت ناشوی از تحوریم از جملوه نقول و     
انتقا  مالی و با توجه به تشدید آن در این دوران بایود تودبیری اندیشوید. در ایون     
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در جهت فائق آمودن بور    های خا  کمک به بخ  خصوصی شرایط تدوین بسته
هوای   های موالی ضوروری اسوت. خوودداری از توسول بوه سیاسوت        چال  تحریم

 دستوری )سامانه نیما و اعما  نر  واحد( از پی  نیازهای این شرایط است.
گذاری خارجی و ایجواد   و توسعه و جذب سرمایه تحقیقاز طرفی حمایت از 

بندی موان  توسوعه صوادرات    یتمراکز تجاری در بازار هدف در مراتب بعدی اولو
 محصوتت فناورانه قرار دارند.

 جواد یا بدون یاقتصاد داریپا رشد توسعه، دیجد اتیادب در که نیا به توجه با
لوذا   باشود،  ینمو  ریپذ امکانتوسعه تزم  یبرا دولت توسط تزم و مناسب یبسترها

 تتمحصوو  صوادرات  توسوعه  یهوا  شاخص تیوضع یارتقا یبرا ریز یراهبردها
 صوورت  بوه  سوت یبا یمو کوه   شوود  یمو  شنهادیپ رانیا Q1واق  در محدوده  فناورانه

 جداو در  یشنهادیپ یراهبردها یساز ادهیپ اتییجز شرح: )گردد یریگیپ زمان هم
 (است شده آورده ،۸ -۱۱شماره  وستیپ

 بوورای صووادراتی مشوو   هووای بسووته مجودد  طراحووی بوازنگری متنوواوب و ( ۱
 بنیان دان  های شرکت
 بوازار  )تحقیقوات  کشوور  در توسوعه  و تحقیق فعالیت گسترش از حمایت( ۲
 محور(
 هدف بازارهای نیازهای اسا  بر توسعه و تحقیق از حمایت( ۳
 بنیان دان  گرای صادرات خارجی گذاری سرمایه جذب( ۴
 .  گذاران سرمایه جذب برای استراتژی تدوین( 5
 صوادرات  مدیریت های شرکت و بنیان دان  صادراتی های  ایجاد کنسرسیوم( 6
 جهانی الگوهای اسا  بر فناوری
 مدیریت، های حوزه در خو  و متخصص، کارآفرین انسانی نیروی تربیت( ۷
 گذار و اجرایی دولت  سیاست بدنه در خدمات صنعت،
 کشور از خارج غیرایرانی و ایرانی نخبگان جذب( ۸
 ( شرکت در اتیصادر نگرش )ایجاد مدیران ذهنی کیفیت ارتقای( ۹
 هوا  مؤسسوه  و تجواری  شورکای  مرکوزی  های بانک با مرکزی بانک تعامل( ۱۰



 65     عملکردبا استفاده از تحلیل اهمیت  ایران تک های صادرات صنایعراهبردهای توسعه 

 تحریم شرایط در انتقاتت و نقل جهت ها(، )صرافی
   جهانی بازارهای الزامات راستای در مالکیت معنوی نظام ان با ( ۱۱
 فناوری و علم های حوزه در فکری مالکیت دهی نظام سامان( ۱۲
   مجریه قوه در فناوری و علم حوزه در فکری مالکیت ثبت( ۱۳
 صادراتی بیمه و مالی تأمین های بازطراحی زیرساخت( ۱۴
 هوای  موافقتناموه  جدیود  نسول  انعقواد  طریوق  از تجاری پیوندهای توسعه( ۱5
   چندجانبه و دوجانبه صورت به هدف کشورهای با تجاری
 بنیان دان  محصوتت گمرکی های تعرفه تنظیم( ۱6
   بنیان دان  محصوتت ای واس ه و اولیه مواد داتوار( ۱۷
  المللی بین استانداردهای اخذ زمینه در تزم های تقویت زیرساخت( ۱۸
 و داخل در بنیان دان  محصوتت تجاری مراکز و ها راه اندازی نمایشگاه( ۱۹
  کشور از خارج

   بنیان دان  صادراتی محصوتت بندی بسته و طراحی ارتقا( ۲۰
   ملی برند قویتت( ۲۱
 فناوری های بخ  زیر در تجارت لجستیک تدوین برنامه( ۲۲
  نقل و حمل های زیرساخت در دولت گذاری سرمایه( ۲۳
 کشور الکترونیک تجارت های زیرساخت تقویت( ۲۴
   تجاری تسهیل ملی کمیته تشکیل( ۲5
 گمرکی های زیرساخت بهبود( ۲6
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  1پیوست شماره 
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سیاست تشویق و 
 توسعه صادرات

 مجری اقدامات پیشنهادی ساختار پیشنهادی راهبردهای پیشنهادی

 مجدد طراحی بازنگری متناوب و
 های صادراتی مشوقهای  بسته

 بنیان دانشهای  شرکت برای

و  TPOتشکیل کارگروه متشکل از اعضای 
و اتاق  ICTمعاونت علمی و فناوری و 

های تخصصی و  ایران وانجمنبازرگانی 
 معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه

 های صادراتی مشوق عتباراتاموقع  به و تخصیص سریع -
 اندازه و رشد باها  مشوق وها  کمک متناسب سازی -

  صادرات

معاونت علمی و 
فناوری و سازمان 

 توسعه تجارت

 فعالیت گسترش از حمایت -
 کشور در توسعه و تحقیق

 بر توسعه و تحقیق از یتحما -
 هدف بازارهای نیازهای اساس

و  TPOتشکیل کارگروه متشکل از اعضای 
 معاونت علمی و فناوری

 بنیان دانش های شرکت توسعه و تحقیقهای  هزینه پوشش -
 توسعه و تحقیق برایها  بنگاه در انگیزه ایجاد -

 R&Dمراکز  ایجاد برای الزمهای  مشوق دادن اختصاص -

 و دانشگاه، صنعت میان سیستماتیک ارتباط و پیوند ادایج -
 &Rمراکز  و بازار

معاونت علمی و 
 فناوری

 خارجی گذاری سرمایه جذب -
 بنیان دانش گرای صادرات

 جذب برای استراتژی تدوین -
 . گذاران سرمایه

تشکیل کارگروه متشکل از اعضای مرکز 
گذاری خارجی و معاونت  خدمات سرمایه

 اوریعلمی و فن

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه تدوین بسته تشویقی -
 کشور در باال فناوری گرای صادرات

  (IPAخارجی ) گذاری سرمایه تشویقهای  اندازی آژانس راه -

معاونت علمی و 
 فناوری

)غنی سازی در 
 (IPAبخش 

 های صادراتی ایجاد کنسرسیوم -
 مدیریت های شرکت و بنیان دانش

 الگوهای اساس رب فناوری صادرات
 جهانی

سازمان  تشکیل کارگروه متشکل از اعضای
توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری و 

 (ICTوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )

، ها کنسرسیوم تشکیل به مالی و های فنی کمک - -
 EMCهای  شرکت و ها ها، کریدورها، خوشه تشکل

، ها سرسیومکن به صادراتی جوایز بیشتر سهم تخصیص -
EMC  ها وETC ها 

های  معاونت کمک
تجاری سازمان 
 توسعه تجارت
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امکانات 
 زیرساختی

 در - خالق و متخصص، کارآفرین انسانی نیروی تربیت -
گذار و  سیاست بدنه در خدمات صنعت، مدیریت،های  حوزه

 اجرایی دولت 
 کشور از خارج غیرایرانی و ایرانی نخبگان جذب -

 در صادراتی نگرش ایجاد) مدیران ذهنی کیفیت ارتقای -
 شرکت(

تشکیل کارگروه متشکل از 
اعضای وزارت صنعت معدن 

 تجارت و معاونت علمی و فناوری

  علمیهای  انجمن از گرا حمایت مالی نتیجه -
 تخصصی توانمندسازی های برگزاری دوره -

 ها آموزش هزینه بابت یارانه رداختپ -
 کار نیروی مهاجرت اصالح

معاونت علمی و 
 فناوری

 بازارهای الزامات راستای در مالکیت معنوی نظام انطباق -
  جهانی

 فناوری و علم های حوزه در فکری مالکیت ساماندهی نظام -
 مجریه قوه در فناوری و علم حوزه در فکری مالکیت ثبت -

وه متشکل از تشکیل کارگر
اعضای مجلس شورای اسالمی و 

قوه قضاییه و معاونت علمی و 
فناوری و معاونت اقتصادی 

 وزارت امورخارجه

ثبت  در زمینه دولت حقوقی و فنی های کمک -
  تجاری عالیم و اختراع پتنت، ثبت

 قوه در فکری مالکیت ثبت نهادی ایجاد ساختار -
 مجریه

معاونت علمی و 
 فناوری

 صادراتی بیمه و مالی تأمین های حی زیرساختبازطرا

تشکیل کارگروه متشکل از 
صندوق ضمانت صادرات و بانک 
توسعه صادرات و صندوق نوآوری 

 TPOو شکوفایی و 

  جهانی معیارهای بانک با یک اگزیم ایجاد -
 توسعه بانک کارمزد و سود نرخ کردن کم -

 صندوق و صادرات ضمانت صندوق و صادرات
 کارمزد یک رقمی( نرخ شکوفایی )با و نوآوری

 ضمانت صندوق ای بیمه پوشش سطح افزایش -
  صادرات

صادر کنندگان  به بانکی تسهیالت اعطای -
 و خریدار اعتبار بنیان به روش محصوالت دانش

  المللی بین نرخ با فروشنده
 های بیمه خدمات از رسانی اطالع و سازی آگاه -

 بنیان دانش های شرکت به گذاری سرمایه و صادراتی
 خارجی خریداران و

وزارت صنعت معدن 
 تجارت
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دسترسی 
 بازار

 انعقاد طریق از تجاری پیوندهای توسعه
 با تجاری های موافقتنامه جدید نسل

 و دوجانبه صورت به هدف کشورهای
 .چندجانبه

روه متشکل از اعضای تشکیل کارگ
و وزارت امور خارجه و  ICTو 

 های مشترک رؤسای کمیسیون

 FTAهای  موافقتنامه مبادله برای بنیان دانش محصوالت لیست تهیه -

,PTA 
 تجارت های موافقتنامه انعقاد جهت مناسب تعیین بازارهای هدف -

 ترجیحی و آزاد

سازمان توسعه 
 تجارت 

 صوالتمح گمرکی های تعرفه تنظیم
 بنیان دانش

 محصوالت ای واسطه و اولیه مواد واردات
 بنیان دانش

تشکیل کارگروه متشکل از گمرک 
 TPOو 

 ای غیرتعرفه و ای تعرفه های سیاست در ثبات و شفافیت ایجاد -
 سال پنج مدت به تعرفه های نرخ کلیه تثبیت -

 پس هما سه ای، غیرتعرفه موانع سایر و دستوری های ممنوعیت کلیه -
 شود اجرا عمومی ابالغ از

دفتر مقررات واردات 
و صادرات سازمان 

 توسعه تجارت

 اخذ زمینه در الزم یها تقویت زیرساخت
 . المللی بین استانداردهای

سازمان  تشکیل کارگروه متشکل از
ملی استاندارد و معاونت علمی و 

 فناوری

 قابلغیر موارد خصوص )به آزمایشگاهی های زیرساخت تقویت -
 کشور( در آزمون

 مبنای عنوان به المللی بین موجود استانداردهای کارگیری به -
 ملی استانداردهای

 کیفیت کنترل های زمان کاهش و فرآیندها بهبود -

سازمان ملی استاندارد 
و وزارت صنعت معدن 

 تجارت

پشتیبانی 
 بازار

 تجاری مراکز و ها اندازی نمایشگاه راه
 از خارج و داخل در بنیان دانش محصوالت

 کشور

و  TPO تشکیل کارگروه متشکل از
معاونت علمی و فناوری و شرکت 

 ها سهامی نمایشگاه

  ایران در تک های محصوالت دایمی یها نمایشگاه ایجاد -
 هدف بازار در بنیان دانش تخصصی یها نمایشگاه برگزاری -

شرکت سهامی 
 ها نمایشگاه

 والتمحص بندی بسته و طراحی ارتقا
 بنیان دانش صادراتی

تشکیل کارگروه متشکل از 
های تخصصی و معاونت  انجمن

 علمی و فناوری

 . بنیان دانش محصوالت صادراتی بندی بسته و طراحی مراکز ایجاد -
 . جهان بندی بسته های نمایشگاه مشارکت در -

معاونت بازاریابی 
سازمان توسعه 

 تجارت
 حصوالتم رسانی اطالع سایت اندازی راه

 بنیان دانش
 معاونت علمی و فناوری 

 بنیان دانش صادرات افزایش نشریات الکترونیکی -
 منظم صورت به بنیان دانش تجاری رویدادهای رسانی اطالع -

معاونت علمی و 
 فناوری

 سازمان توسعه تجارت تقویت برند ملی

 اساس بر ( ایران National Brand) ملی نشان و نام طراحی -
  یفناور

 بازارها در بنیان دانش های محصوالت حمایت از ترویج نام و نشان -
 بنیان دانش یها برند تقویت هدف با ایران برند توسعه مراکز ایجاد -

سازمان توسعه 
 تجارت
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لجستیک 
 تجاری

 تجارت لجستیک تدوین برنامه
 فناوری های بخش زیر در

 در دولت گذاری سرمایه
  نقل و حمل های زیرساخت

و  TPOتشکیل کارگروه متشکل 
 وزارت راه و شهرسازی

  هوایی نقل و حمل هزینه کاهش -
 بنیان اعطای یارانه حمل و نقل به صادر کنندگان دانش -

وزارت راه و 
 شهرسازی ایران

های تجارت  تقویت زیرساخت
 الکترونیکی کشور 

تشکیل کارگروه متشکل معاونت علمی 
و بانک  TPOو  ICTو فناوری و 

 مرکزی

 های الکترونیکی ـ استفاده از رمز ارزها استفاده از کیف -
 بنیان دانش محصوالت صادرات حوزه در ها استارتاپ گسترش به کمک -
  کشور بنیان دانش محصوالت معرفی برای زبان سه به سایت وب اندازی راه -
 های شرکت به مشاوره جهت الکترونیک تجارت تخصصی های شرکت هتوسع -

 بنیان دانش
محصوالت  برای (Market Place) تخصصی مجازی بازارهای ایجاد -

 جهانی مجازی بازارهای به اتصال و تک های

معاونت علمی و 
 فناوری

تسهیل 
 تجاری

 تسهیل ملی کمیته تشکیل
 تجاری 

با تشکیل کارگروه متشکل از گمرک و 
 همکاری وزارت صنعت معدن تجارت

 فایل قالب در تجاری اطالعات کلیه دادن قرار اختیار در انتشار به موقع و -
 اکسل

 . واردات و صادرات فرآیندهای یها گلوگاه شناسایی -
 کاهش اسناد  -

 گمرک

 گمرکی یها زیرساخت بهبود
تشکیل کارگروه متشکل از گمرک و با 

 ن تجارتهمکاری وزارت صنعت معد

 بنیان دانش های شرکت برای گمرک تخصصی میز گیری شکل -
 بنیان دانش محصوالت برای Hs Codeتعریف  -

 مورد اولیه قطعات واردات برای بنیان دانش های شرکت گمرکی های معافیت -
 صادرات برای نیاز

  اسکنرها تعداد افزایش و گمرکی های سامانه باند پهنای گسترش -
 واردات زمان کاهش برای گمرکی زاید تشریفات و مقررات حذف و سازی روان -

 صادرات و

 گمرک

 


