
 
25/02/1392: مقاله دريافت تاريخ    بازرگاني، مديريت كاوشهاي پژوهشي  ـ علمي فصلنامة دو  

13/11/1394: مقاله پذيرش تاريخ    .165- 184 صص ،15 شماره ،)1395بهار و تابستان ( هشتم سال  
 

 اي از خصايص صادركنندگان ثيرپذيري ادراك موانع توسعه صادرات منطقهأت
 

 2زاده شيخ محمد ،*1مفردي ساناز
 اسالمي آزاد دانشگاه نيشابور، الملل، بين بازرگاني گرايش بازرگاني مديريت ارشد، كارشناسي1

 بجنورد دانشگاه علمي تهيأ مديريت، دكتري استاديار،2
 

 چكيده
آن جهت داراي ضرورت است كه صادرات در هر كشور امروزه يكي از  تحقيق حاضر از

هاي استان خراسان شمالي داراي پتانسيل. شودترين منابع درآمد ارزي محسوب مي مهم
بندي موانع صادراتي و شناسايي و رتبهين تحقيق به دنبال ا. باالي صادراتي در كشور است

ي دستيابي به برا پژوهش حاضر،در  .باشدراهكارهاي توسعه صادرات در اين استان مي
بندي همچنين براي رتبه. بهره گرفتيم اهداف تحقيق از روش پيمايش با استفاده از پرسشنامه

با ( ها و فرضيات تحقيقو براي تجزيه و تحليل دادهموانع و راهكارها از آزمون فريدمن 
تجزيه و تحليل  .شده است تفادهاسكروسكال واليس  از آزمون) spssافزار استفاده از نرم
ترين موانع توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان به ترتيب  دهد كه عمدهنتايج نشان مي

ريزي وجود نداشتن برنامه) 2نوسانات و تغييرات مداوم نرخ بهره و نرخ ارز، ) 1: شامل
شدن بين مديران نداشتن تفكر جهاني ) 3راهبردي براي نفوذ و ورود به بازارهاي جهاني، 

: ترين راهكارهاي توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان به ترتيب شامل ها و عمدهشركت
و نقل مناسب و مجهز زميني و دريايي و غيره جهت صدور  برخورداري از امكانات حمل) 1

برخورداري از مهارت و دانش فني در زمينه توليد محصوالت مرغوب و با كيفيت ) 2كاال، 
هاي پيشرفته نظام بانكي و نظام ارتباطات در برخورداري از زيرساخت) 3صادرات،  جهت

  .باشندداخل كشور جهت صادرات مي
  
  
  
  
  

  .راهكارهاي توسعه صادرات، موانع توسعه صادرات خراسان شمالي، :كليدي كلمات
  jel:P33,O24,F43,F13 بندي طبقه

                                                            
 Email: mofradis@ymail.com  :نويسنده مسئول -*
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  مقدمه 
خداداد ( ورود به بازارهاي جهاني استترين شيوه  ترين و ساده صادرات سنتي

اي است كه در طول تاريخ تجارت صادرات غير نفتي مقوله). 1389 حسيني و خدامي،
خارجي ايران اهميت آن با افت و خيزهاي زيادي مواجه بوده است، در دوران بعد از 

هاي پيروزي انقالب اسالمي چه از ناحيه تنگناهاي ارزي ناشي از جنگ تحميلي تحريم
هاي اصولي كشور در خصوص استقالل  گيري اقتصادي و چه از ناحيه جهت

اقتصادي و رهايي از درآمدهاي تك محصولي نفت اهميت خاصي يافته و به همين 
بنابراين . هاي علمي تحقيقاتي انجام شده استدليل كتب و نشريات و ديگر فعاليت

ايجاد اشتغال، افزايش  صادرات در هر كشوري همواره يكي از عوامل اساسي در
به منظور  فناوريدرآمد ملي، قدرت نفوذ در بازارهاي جهاني و با آخرين تغييرات 

  .)1377كالنتري،( عه ملي بوده استشتاب بخشيدن به رشد و توس
بودن زيرا متكيتوسعه صادرات يكي از اهداف اساسي اقتصاد بدون نفت است 

پذيري اين درآمدها از مسايل سياسي، اقتصاد ايران بر درآمدهاي نفتي و تأثير
 پذيري و شكنندگي اقتصاد كشور را به دنبال داردالمللي، آسيباقتصادي و بين

پس بايد سعي شود صادرات غير نفتي توسعه يابد تا ). 1389 مشبكي و همكاران،(
اردكاني و صيادي  سعيدا( نهايت جانشين درآمدهاي نفتي شود بتواند مكمل و در

پژوهش حاضر در خصوص صادرات استان خراسان شمالي يكي از  ).1391 تورانلو،
هاي نهفته اقتصادي و ي شمال شرقي كشور است كه با دارا بودن پتانسيلها Ĥناست

ها و وجود معادن و منابع غني، اين آمادگي را گذاريتجاري روند رو به رشد سرمايه
ميانه، عالوه بر رشد و تحول در  دارد كه به عنوان دروازه ورود به بازارهاي آسياي

اشد لذا برآن شديم كه در ساز رونق اقتصادي و تجاري در منطقه بخود استان زمينه
راهكارهايي را براي روي صادركنندگان، ابتدا ضمن شناسايي موانع و مشكالت پيش

توسعه صادرات اين استان ارائه دهيم تا صادركنندگان و مديران و مسئولين ذيربط 
هاي موثري انند در جهت توسعه صادرات و رونق اقتصادي اين استان گامبتو

  .بردارند
بنابراين سوال اساسي آن است كه چه موانع و مشكالتي بر سر راه توسعه صادرات 

  استان خراسان شمالي قرار دارد؟
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موانع توسعه صادرات از ديدگاه  بنديو رتبه شناسايي) 1هدف اصلي در اين پژوهش 
راهكارهاي بندي و رتبهشناسايي ) 2صادراتي مختلف  هايخوشهصادركنندگان 

شناسايي ) 3صادراتي مختلف هاي خوشهصادركنندگان توسعه صادرات از ديدگاه 
فعاليت سابقه  تحصيالت و(اي ه به متغيرهاي زمينهموانع توسعه صادرات با توج

ادرات با توجه به شناسايي راهكارهاي توسعه ص) 4) صادركنندگان تجاري
  )صادركنندگان سابقه فعاليت تجاريتحصيالت و (اي غيرهاي زمينهمت
  

  مباحث نظري
دن ميزان صادرات است و كشورها هايي براي باال برراهكارهاي صادراتي روش

در زمينه صادرات  ها آني توانند با كشف اين راهكارهاي صادراتي و توسعه مي
روي صادركنندگان موانع صادراتي نيز مشكالتي است كه پيش. موفق عمل نمايند

اي، رويهبراي امر صادرات وجود دارد و همچنين بسياري از عوامل ساختاري، 
ها از اقدام به امر صادرات، توليدكننده شوندهستند كه باعث ميعملياتي، رفتاري 

  . صادراتي خود ناتوان بمانندتوسعه آن و نيز حفظ توان 
ي موضوع، در خصوص موانع صادراتي و هاي صورت گرفته در پيشينهبا بررسي

  :توان به تحقيقات زير اشاره نمودراهكارهاي پيشنهادي توسعه صادرات مي
هاي انجام گرفته در پيشينه موضوع در خصوص موانع صادراتي و با بررسي

صادرات تحقيقات زيادي صورت گرفته كه از آن راهكارهاي پيشنهادي جهت توسعه 
انجام شد،  1393توان به تحقيقي كه توسط ياسان اهللا پوراشرف در سال جمله مي

در اين تحقيق موانع صادراتي را شامل نداشتن تفكر جهاني شدن، . اشاره كرد
پيچيدگي آالت، ثبات نداشتن نرخ تبديل ارز، حمايت نكردن دولت و فرسودگي ماشين

اردكاني و  در پژوهشي ديگر، سعيدا .)1393پوراشرف، ( دانندقوانين صادراتي مي
هاي الملل، ديدگاهصيادي تورانلو به راهكارهاي رعايت نكردن استانداردهاي بين

 سعيدا( المللي اشاره دارندهاي بينشگاهراهبردي مديريت شركت، شركت در نماي
پور و ديگران نيز در تحقيق ديگري به حسنقلي .)1391 اردكاني و صيادي تورانلو ،
ها به بانك كردنگري دولت، كنترل نرخ تورم، مكلف راهكارهاي كاهش تصدي

هاي دولتي از اي، اعمال حمايتگذاري در بخش خصوصي، كاهش موانع تعرفهسرمايه
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ك مل .)1387 ،همكاران و پورحسنقلي( وام و بخشودگي بهره اشاره دارند قبيل دادن
فروش هاي اخالق و همكاران نيز در تحقيق خود به تنوع محصوالت و تعداد نمايندگي

هاي فروش و خدمات پس از فروش اشاره فعال، كيفيت محصوالت، عملكرد نمايندگي
در تحقيقي ديگر ناطق و نياكان به موانع  ).1392 ،الق و همكارانملك اخ( كردند

صادراتي آموزش نديده، عدم توانايي  كاركنانهاي دولتي، صادراتي چون فقدان كمك
ناطق و ( هاي توزيع خارجي اشاره كردندنالهاي رقابتي و فقدان كادر ارائه قيمت

بيگي در تحقيق خود به موانع صادراتي دشواري تهيه مواد اوليه، ولي .)1388 ،نياكان
 كردبندي مناسب اشاره صنعت بستهونقل، فقدان نامناسب بودن سيستم حمل

موانع صادراتي را مشكالت  2014شارما و همكاران در سال  .)1385بيگي،  ولي(
نقل، ماليات بر صادرات، افزايش قيمت صادرات كاال، عدم شفافيت  و مربوط به حمل
فريوند و پيروال  .)2014 شارما وهمكاران،( 1ي دولتي برشمردندها Ĥنمسئوليت سازم

ها  در تحقيق خود موانع صادراتي را مشكالت مربوط به پرداخت و تأخيرات، حمايت
ونقل اشاره  هاي فني و خدمات پس از فروش و مشكالت لجستيكي حملو پشتيباني

در تحقيق ديگري گويتوم تسفوم موانع صادراتي را  .)2012 فريوند و پيروال،( 2كردند
هاي كيفي، اطالعات ناكافي در مورد بازارهاي خارجي، نداردمسائل مربوط به استا

در  .)2006 تسفوم،( 3توان نام برداي را ميكمبود كاركنان شايسته و موانع تعرفه
تحقيق ديگري كه لئونيداس لئونيدو در خصوص موانع صادراتي انجام داد موانع را 

هاي رقبا، ناكارآمدي از قيمتاطالعي موانع اقتصادي و سياسي، بي: گونه بيان كرداين
و ميلنر ) 2004لئونيدو،( 4كفايتي مديران، عادات مصرف مشتريان خارجياطالعات، بي

هاي تجاري، و زگوو موانع صادراتي را ماليات بر صادرات، عدم اصالح سياست
 ميلنر و زگوو،( 5توان اشاره كردنقل را ميوهاي حملالملل و هزينهكاهش تجارت بين

2006(.  
  
  

                                                            
1 - Sharma  
2 - Freund and pierola 
3 - Goitom tesfom 
4 - Leonidas c. leonidou 
5 - Milner and zgovu 
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  روش تحقيق
براي . استتعريف گرديده پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقيقات كاربردي 

  .استفاده شده استي و ميداني ا هانكتابخ هر دو روشاز ها گردآوري داده
 ها، نامهپژوهشي، كتب، پايان-استفاده از مقاالت علمي يها Ĥنهاي كتابخاز ميان روش

هاي ميداني، جهت بحث و ميان روشاز و رنت مورد استفاده بوده اينت مجالت و
از روش مصاحبه ساختارمند و جهت راهكارهاي  بررسي پيرامون موانع صادرات

 .هاي استاندارد استفاده شده استرفع موانع مربوط به صادرات از روش پرسشنامه
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از صادركنندگان استان خراسان شمالي 

هاي صنعت، كشاورزي و پتروشيمي و همچنين كه شامل صادركنندگان بخش
. خبرگان استان و جمعي از مسئوالن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و گمرك است

گيرد كه در صورت ميگيري هدفمند براساس مفاهيمي گونه تحقيقات،نمونهدر اين
گيرد كه در زمينه در اين روش محقق با افرادي تماس مي. يابندخالل تحليل ظهور مي

  .موضوع مورد بررسي اطالعات و شناخت مناسب و كافي را دارند
  سواالت تحقيق 

چه موانع و مشكالتي بر سر راه توسعه صادرات استان خراسان شمالي وجود ) 1
  دارد؟

  راهكارهايي براي توسعه صادرات در خراسان شمالي وجود دارد؟چه  )2
هاي مختلف در زمينه موانع صادرات تفاوت آيا بين ديدگاه صادركنندگان خوشه) 3

  وجود دارد؟
هاي مختلف در زمينه راهكارهاي توسعه آيا بين ديدگاه صادركنندگان خوشه) 4

  صادرات تفاوت وجود دارد؟
ديدگاه صادركنندگان با توجه به سطح تحصيالت متفاوت  موانع صادرات ازآيا ) 5

  است؟
آيا راهكارهاي توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان با توجه به سطح ) 6

  تحصيالت متفاوت است؟
نسبت به موانع تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  آيا بين سابقه فعاليت تجاري) 7

  وجود دارد؟
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نسبت به راهكارها  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  تجاريآيا بين سابقه فعاليت ) 8
  تفاوت وجود دارد؟

  هاي تحقيق  فرضيه
نسبت به موانع تفاوت وجود  ها آنهاي مختلف و ديدگاه بين صادركنندگان خوشه) 1

  .دارد
نسبت به راهكارها تفاوت  ها آنهاي مختلف و ديدگاه بين صادركنندگان خوشه) 2

  .وجود دارد
نسبت به موانع تفاوت وجود  ها آنتحصيالت  صادركنندگان و ديدگاه  سطح بين) 3

 .دارد
نسبت به راهكارها تفاوت وجود  ها آنتحصيالت صادركنندگان و ديدگاه سطح بين ) 4

  .دارد
نسبت به موانع تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  بين سابقه فعاليت تجاري) 5

  .وجود دارد
نسبت به راهكارها تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  تجاريبين سابقه فعاليت ) 6

  .وجود دارد
  

  ها تجزيه و تحليل داده
آوري شده توسط پرسشنامه پس از ورود به رايانه و هاي جمعدر اين پژوهش داده

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  spssافزارها توسط نرمبا استفاده از بررسي داده
  .است

  .گيرد تحقيق مورد بررسي و آزمون قرار مي فرضيات و سواالتدر اين بخش 
  :هايي مربوط به فرضيات اصلي تحقيق استنباط◄

شود، پرداخته مي ها آندر اين بخش به بررسي فرضيات پژوهش و آزمون هر يك از 
ها از آزمون ناپارامتريك و مستقل بودن دادهاي كه به دليل غير نرمال بودن و رتبه

آزمون، فرضيه  با توجه به مقدار معني داري. شودواليس بهره گرفته ميكروسكال 
% 5تر از  بزرگ )sig(شود، اگر مقدار معني داري آزمون رد يا پذيرفته ميآزمون 

  .شودباشد فرض صفر تأييد و فرض مقابل آن رد مي
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  :بررسي فرضيه اول) 1
H0: نسبت به موانع تفاوت  ها آنهاي مختلف و ديدگاه بين صادركنندگان خوشه

  .وجود ندارد
H1: نسبت به موانع تفاوت  ها آنهاي مختلف و ديدگاه  بين صادركنندگان خوشه

  .وجود دارد
و دليل استفاده از  گيريممون كروسكال واليس بهره ميبراي بررسي اين فرضيه از آز

  .هاستاي و مستقل بودن دادهاين آزمون رتبه
  

  صادركنندگان خوشه هاي مختلف نسبت به موانع توسعه صادراتمقايسه ديدگاه  - 1جدول 
 .Chi-Square df Asymp. Sig ساير كاالها صنايع غذايي و كشاورزي صنعت مانع

Eb1 31/19 15/17 68/15 98/0 2 613/0 

Eb2 38/13 8/25 82/14 486/11 2 003/0 

Eb3 46/16 1/14 82/21 63/3 2 163/0 

Eb4 23/16 95/17 59/18 402/0 2 818/0 

Eb5 42/20 05/17 45/14 343/2 2 31/0 

Eb6 31/19 8/17 09/15 231/1 2 541/0 

Eb7 04/22 4/17 23/12 545/6 2 038/0 

Eb8 15/17 75/19 86/15 956/0 2 62/0 

Eb9 96/15 65/20 45/16 549/1 2 461/0 

Eb10 27/20 2/17 5/14 409/2 2 3/0 

Eb11 04/23 05/13 15 407/7 2 025/0 

Eb12 19/19 5/19 68/13 965/2 2 227/0 

Eb13 04/17 5/22 5/13 226/5 2 073/0 

Eb14 35/17 5/22 14/13 737/5 2 057/0 

Eb15 73/13 5/24 59/15 102/9 2 011/0 

Eb16 85/15 85/22 59/14 71/4 2 095/0 

Eb17 27/18 7/21 77/12 813/4 2 09/0 

Eb18 46/16 55/19 86/16 671/0 2 715/0 

Eb19 35/17 7/19 68/15 184/1 2 553/0 

Eb20 65/18 8/19 05/14 173/2 2 337/0 

Eb21 73/18 55/20 27/13 442/3 2 179/0 

Eb22 73/18 1/19 59/14 784/1 2 41/0 

Eb23 54/14 8/20 18 54/2 2 281/0 

Eb24 81/17 45/15 19 72/0 2 698/0 

Eb25 12/16 6/19 23/17 776/0 2 678/0 

Eb26 38/16 22 73/14 682/3 2 159/0 



  
 1395 تابستان و بهار ،پانزدهم شماره ،هشتم سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

172 

 .Chi-Square df Asymp. Sig ساير كاالها صنايع غذايي و كشاورزي صنعت مانع

Eb27 35/19 5/17 32/15 266/1 2 531/0 

Eb28 35/20 35/17 27/14 061/3 2 216/0 

Eb29 42/17 16 95/18 5/0 2 779/0 

  
مشكالت ، )2eb( هاعدم همكاري بانك ،)1( با توجه به اطالعات مندرج در جدول

عدم آشنايي صادركنندگان ، )7eb(هاي صادراتي و ماليات صادركنندگان در تعرفه
 )15eb(هاي رقابتي عدم توانايي در ارائه قيمت و) 11eb( هاي تجارت خارجيبارويه
. شودفرضيه آزمون تأييد مي 05/0باشند كه در سطح خطاي مي sig>05/0داراي 

 2ebكشاورزي موانع طبق نتايج آزمون آماري، صادركنندگان خوشه صنايع غذايي و 
و تأثير اين موانع را در  را با اهميت 11ebو  7ebو خوشه صنعت موانع  15ebو 

پس مي توان نتيجه گرفت بين صادركنندگان . دانندكاهش ميزان صادرات بيشتر مي
  .نسبت به موانع تفاوت وجود دارد ها آنهاي مختلف و ديدگاه خوشه

  :بررسي فرضيه دوم) 2
H2 :نسبت به راهكارها تفاوت  ها آنهاي مختلف و ديدگاه كنندگان خوشهبين صادر

  .وجود دارد
گيريم  و دليل استفاده براي بررسي اين فرضيه از آزمون كروسكال واليس بهره مي

  .هاستاي و مستقل بودن دادهاز اين آزمون رتبه
  

  راهكارهاي توسعه صادراتمقايسه ديدگاه صادركنندگان خوشه هاي مختلف نسبت به  - 2جدول 
 .Chi-Square df Asymp. Sig ساير كاالها صنايع غذايي و كشاورزي صنعت راهكار

Ed1 42/16 10/23 68/13 678/5 2 058/0 

Ed2 92/18 5/18 91/14 429/1 2 490/0 

Ed3 35/17 21 5/14 768/2 2 251/0 

Ed4 96/14 90/19 32/18 213/2 2 331/0 

Ed5 16 35/22 86/14 245/4 2 12/0 

Ed6 58/17 35/21 91/13 632/3 2 163/0 

Ed7 69/18 85/20 05/13 584/5 2 061/0 

Ed8 77/14 90/24 14 920/9 2 007/0 

Ed9 16 30/19 64/17 981/0 2 612/0 

Ed10 46/20 7/19 12 503/7 2 023/0 

Ed11 42/20 20 77/11 362/6 2 042/0 
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 .Chi-Square df Asymp. Sig ساير كاالها صنايع غذايي و كشاورزي صنعت راهكار

Ed12 04/15 40/19 68/18 546/1 2 462/0 

Ed13 58/15 05/22 64/15 859/3 2 145/0 

Ed14 85/14 90/21 64/16 783/3 2 151/0 

Ed15 96/17 50/21 32/13 261/5 2 072/0 

Ed16 81/15 20/20 05/17 472/1 2 479/0 

Ed17 12/17 95/16 45/18 19/0 2 909/0 

Ed18 12/16 05/20 82/16 267/1 2 531/0 

Ed19 85/14 35/23 32/15 482/6 2 039/0 

Ed20 23/17 40/23 45/12 207/7 2 027/0 

Ed21 31/18 20/19 15 698/1 2 428/0 

Ed22 27/16 5/21 32/15 331/4 2 115/0 

Ed23 23/19 1/21 18/12 110/6 2 047/0 

Ed24 88/17 55/20 27/14 757/2 2 252/0 

Ed25 81/17 50/20 41/14 395/2 2 302/0 

Ed26 69/17 50/17 27/17 014/0 2 993/0 

Ed27 42/14 50/22 59/16 777/4 2 092/0 

Ed28 85/16 20/19 73/16 551/0 2 759/0 

 
هاي مربوط به آگاهي مديريت ، راهكار)2(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

، استفاده از تحقيقات ) 8ed(شركت در مورد مديريت صادرات و بازاريابي جهاني 
، ارائه خدمات قبل و پس )10ed(بازاريابي براي شناخت مشتريان و رقباي خارجي 

هاي ترفيعي ايجاد تصويري ، توسعه برنامه)11ed(ازفروش به مشتريان خارجي 
هاي گذاريجذب سرمايه ،)19ed(مطلوب از محصوالت ايراني در كشورهاي هدف 

ن و مقررات در راستاي حمايت و اصالح قواني) 20ed(خارجي در امر توليد و توزيع 
باشند كه در سطح خطاي مي sig>05/0داراي )  23ed(گذاري خارجي از سرمايه

هاي كه با بررسي وضعيت خوشه شود، به طوريفرضيه آزمون تأييد مي 05/0
رسيم كه صادركنندگان خوشه صنايع غذايي و كشاورزي مختلف به اين نتيجه مي

 11edو  10edو خوشه صنعت راهكارهاي  23edو  20edو  19edو  8edراهكارهاي 
به . دانند را با اهميت و تأثير اين راهكارها را در توسعه ميزان صادرات بيشتر مي

نسبت به راهكارها  ها آنهاي مختلف و ديدگاه عبارت ديگر بين صادركنندگان خوشه
  .تفاوت وجود دارد
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 :بررسي فرضيه سوم) 3
H3 : نسبت به موانع تفاوت وجود  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  تحصيالتسطح بين
  .دارد

و دليل استفاده از  گيريممون كروسكال واليس بهره ميبراي بررسي اين فرضيه از آز
 .هاستاي و مستقل بودن دادهاين آزمون رتبه

  
  صادراتتحصيالت مختلف نسبت به موانع توسعه سطح مقايسه ديدگاه صادركنندگان با  - 3جدول 

 .Chi-Square df Asymp. Sig دكتري ارشد ليسانس ديپلم مانع

Eb1 43/17 47/17 88/17 5/15 063/0 3 996/0 

Eb2 43/15 44/18 5/17 15 608/0 3 895/0 

Eb3 24 28/15 12/16 23 663/4 3 198/0 

Eb4 5/19 16 31/20 8 474/2 3 480/0 

Eb5 21/11 25/17 06/22 5/29 406/6 3 093/0 

Eb6 13 92/17 88/18 5/30 776/3 3 287/0 

Eb7 13 92/17 62/18 5/32 335/4 3 227/0 

Eb8 43/17 31/15 06/21 29 752/3 3 289/0 

Eb9 86/19 89/17 44/14 5/18 283/1 3 733/0 

Eb10 15 5/18 69/18 5/7 089/2 3 554/0 

Eb11 21/15 53/16 56/21 5/18 077/2 3 557/0 

Eb12 21/12 06/18 75/21 5/10 925/4 3 177/0 

Eb13 71/15 11/15 12/25 12 562/7 3 056/0 

Eb14 57/12 64/18 88/17 5/28 937/3 3 268/0 

Eb15 64/18 31/18 12/15 14 996/0 3 802/0 

Eb16 57/15 86/15 44/21 29 754/3 3 289/0 

Eb17 14 94/17 44/20 5/10 321/2 3 508/0 

Eb18 93/19 61/16 88/18 5/5 38/2 3 497/0 

Eb19 36/10 53/17 56/23 5/18 075/9 3 028/0 

Eb20 07/21 44/16 25/15 5/29 169/3 3 366/0 

Eb21 50/16 03/17 62/18 24 705/0 3 872/0 

Eb22 93/12 06/17 5/21 5/25 407/4 3 221/0 

Eb23 19 31/18 06/16 4 546/2 3 467/0 

Eb24 71/16 22/17 06/20 5/7 676/1 3 642/0 

Eb25 57/22 31/17 06/15 5 273/4 3 233/0 

Eb26 64/16 75/18 12/17 4 63/2 3 452/0 
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 .Chi-Square df Asymp. Sig دكتري ارشد ليسانس ديپلم مانع

Eb27 21/13 17/18 12/20 5/14 628/2 3 453/0 

Eb28 50/14 92/15 56/23 5/18 606/5 3 132/0 

Eb29 50/18 50/17 25/17 5/12 355/0 3 949/0 

 
باشند كه در مي sig>05/0داراي  19eb، مانع )3(جدول با توجه به اطالعات مندرج در 

شود، به طوريكه صادركنندگان با ميزان فرضيه آزمون تأييد مي 05/0سطح خطاي 
به عبارت . دانندتحصيالت باالتر تأثير اين مانع را در كاهش ميزان صادرات بيشتر مي

موانع تفاوت وجود  نسبت به ها آنديگر بين سطح تحصيالت  صادركنندگان و ديدگاه 
  .دارد

  :بررسي فرضيه چهارم) 4
H4 : نسبت به راهكارها تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  تحصيالتسطح بين

  .وجود دارد
و دليل استفاده از  گيريممون كروسكال واليس بهره ميبراي بررسي اين فرضيه از آز

 .هاستاي و مستقل بودن دادهاين آزمون رتبه
  

  تحصيالت مختلف نسبت به راهكارهاي توسعه صادراتسطح مقايسه ديدگاه صادركنندگان با  - 4جدول 
 .Chi-Square df Asymp. Sig دكتري ارشد ليسانس ديپلم راهكار

Ed1 5/17 5/18 19/17 2 007/3 3 391/0 

Ed2 07/14 61/16 94/20 30 503/4 3 212/0 

Ed3 07/19 39/15 75/21 5/10 631/3 3 304/0 

Ed4 64/15 19/17 12/19 23 149/1 3 765/0 

Ed5 14/18 19/18 12/16 5/11 781/0 3 854/0 

Ed6 14/17 47/16 06/19 26 398/1 3 706/0 

Ed7 79/17 72/16 38/18 5/22 681/0 3 878/0 

Ed8 29/18 14/17 5/18 5/10 81/0 3 847/0 

Ed9 14/17 81/17 5/16 5/22 564/0 3 905/0 

Ed10 29/18 28/16 88/18 23 160/1 3 763/0 

Ed11 21/15 06/20 38/14 5/12 063/3 3 382/0 

Ed12 19 89/15 44/18 5/28 262/2 3 52/0 

Ed13 21/16 75/18 69/16 5/10 237/1 3 744/0 

Ed14 43/19 31/17 25/17 5/9 176/1 3 759/0 

Ed15 79/15 08/17 25/19 23 162/1 3 762/0 

Ed16 36/19 89/17 06/14 25 326/2 3 507/0 
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 .Chi-Square df Asymp. Sig دكتري ارشد ليسانس ديپلم راهكار
Ed17 07/21 14/15 69/18 5/25 357/3 3 34/0 

Ed18 29/20 5/14 88/20 25 849/4 3 183/0 

Ed19 29/20 33/16 75/16 25 861/1 3 602/0 

Ed20 71/17 89/16 38/17 28 345/1 3 718/0 

Ed21 79/17 17 81/19 6 882/2 3 41/0 

Ed22 64/16 72/17 25/17 5/21 421/0 3 936/0 

Ed23 43/14 11/17 12/20 25 295/2 3 514/0 

Ed24 79/20 81/16 19/15 5/25 514/2 3 473/0 

Ed25 07/15 11/18 19 5/11 245/1 3 742/0 

Ed26 43/15 06/18 19/16 5/32 536/3 3 316/0 

Ed27 36/18 06/17 38/16 5/28 748/1 3 626/0 

Ed28 14/21 61/15 5/17 26 081/3 3 379/0 

 
باشند كه در مي sig<05/0داراي  ، راهكارها)4(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

 ، به عبارت ديگر بين سطح تحصيالتشودفرضيه آزمون رد مي 05/0سطح خطاي 
  .نسبت به راهكارها تفاوت وجود ندارد ها آنصادركنندگان و ديدگاه 

  :بررسي فرضيه پنجم) 5
H5  : نسبت به موانع تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  فعاليت تجاريبين سابقه

  .وجود دارد
گيريم  و دليل استفاده براي بررسي اين فرضيه از آزمون كروسكال واليس بهره مي

  .هاستاي و مستقل بودن دادهاز اين آزمون رتبه
  
 

  مختلف نسبت به موانع توسعه صادرات ديدگاه صادركنندگان با سابقه فعاليت تجاريمقايسه  - 5جدول 
 .Chi-Square df Asymp سال15باالي  11-15سال  6-10سال  1-5سال   مانع

Sig. 
Eb1 56/17  04/18 79/13 21/20 857/1 3 603/0 

Eb2 31/17 92/18 21 79/11 937/3 3 268/0 

Eb3 62/16 20 79/20 93/10 977/4 3 173/0 

Eb4 06/14 54/17 93/16 93/21 608/2 3 456/0 

Eb5 62/11 92/18 07/16 21/23 915/5 3 116/0 

Eb6 17 04/18 43/14 21/20 413/1 3 702/0 

Eb7 31/12 46/19 18 57/19 344/3 3 342/0 

Eb8 62/12 38/19 36/19 18 023/3 3 388/0 



  
 اي از خصايص صادركنندگان تاثيرپذيري ادراك موانع توسعه صادرات منطقه ــــــــــــ زاده شيخ محمد و مفردي ساناز

177 

 .Chi-Square df Asymp سال15باالي  11-15سال  6-10سال  1-5سال   مانع
Sig. 

Eb9 81/18 33/18 86/16 21/15 671/0 3 88/0 

Eb10 5/11 21/18 5/18 14/22 455/5 3 141/0 

Eb11 38/11 29/20 64/16 57/20 173/5 3 16/0 

Eb12 16 18 79/17 07/18 298/0 3 96/0 

Eb13 19/20 46/17 93/14 07/17 284/1 3 733/0 

Eb14 25/14 75/19 64/20 21/14 618/3 3 306/0 

Eb15 19/16 12/18 5/16 93/18 506/0 3 918/0 

Eb16 88/16 83/18 43/18 15 843/0 3 839/0 

Eb17 56/14 71/17 14 24 05/5 3 168/0 

Eb18 31/16 96/15 93/17 07/21 446/1 3 695/0 

Eb19 5/16 75/20 14 57/16 152/3 3 369/0 

Eb20 88/12 83/15 64/25 5/17 21/7 3 065/0 

Eb21 69/14 58/17 71/17 36/20 345/1 3 719/0 

Eb22 5/17 17/18 21/15 64/18 658/0 3 883/0 

Eb23 5/16 54/18 29/17 07/17 255/0 3 968/0 

Eb24 56/16 58/16 64/16 21 144/1 3 767/0 

Eb25 94/19 5/14 79/17 57/19 069/2 3 558/0 

Eb26 75/20 62/13 43/17 5/20 979/3 3 264/0 

Eb27 12/17 25/18 21/19 93/14 979/0 3 806/0 

Eb28 06/16 92/20 64/14 14/16 152/3 3 369/0 

Eb29 38/18 25/16 79/19 36/16 77/0 3 857/0 

 
باشند كه در مي sig<05/0داراي  موانع) 5(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

شود، به عبارت ديگر بين سابقه فعاليت فرضيه آزمون رد مي 05/0سطح خطاي 
  .نسبت به موانع تفاوت وجود ندارد ها آنتجاري صادركنندگان و ديدگاه 

  :بررسي فرضيه ششم) 6
H6 :نسبت به راهكارها تفاوت  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  بين سابقه فعاليت تجاري

  .وجود دارد
و دليل استفاده از گيريم ون كروسكال واليس بهره ميبراي بررسي اين فرضيه از آزم

  .هاستاي و مستقل بودن دادهاين آزمون رتبه
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  مختلف نسبت به راهكارهاي توسعه صادرات صادركنندگان با سابقه فعاليت تجاريديدگاه مقايسه  - 6جدول 

 1-5سال  راهكار
 سال

10-6 
 سال

15-11 
باالي

 سال15
Chi-Square df Asymp. Sig. 

Ed1 69/12 83/16 79/20 86/20 006/4 3 261/0 

Ed2 69/14 18 64/19 71/17 28/1 3 734/0 

Ed3 88/17 08/16 93/16 07/20 921/0 3 82/0 

Ed4 12/19 83/17 14/17 43/15 794/0 3 851/0 

Ed5 31/17 38/16 14/18 19 425/0 3 935/0 

Ed6 25/18 17/18 93/14 07/18 731/0 3 866/0 

Ed7 75/17 17 07/13 5/22 053/5 3 168/0 

Ed8 5/14 12/19 29/18 36/17 377/1 3 711/0 

Ed9 5/16 5/18 93/11 5/22 539/6 3 088/0 

Ed10 06/14 88/18 57/13 23 621/6 3 085/0 

Ed11 38/14 67/15 21/19 5/22 738/3 3 291/0 

Ed12 44/15 42/17 5/18 19 675/0 3 879/0 

Ed13 69/16 38/17 86/13 29/22 404/3 3 333/0 

Ed14 44/16 25/17 86/13 79/22 846/3 3 279/0 

Ed15 69/16 5/20 93/9 86/20 792/8 3 032/0 

Ed16 06/18 71/17 86/15 14/18 325/0 3 955/0 

Ed17 75/16 38/18 29/13 07/21 88/2 3 41/0 

Ed18 75/13 88/20 93/17 57/15 687/3 3 297/0 

Ed19 69/11 5/19 29/20 93/17 985/4 3 173/0 

Ed20 12/11 92/20 71/17 71/18 452/5 3 142/0 

Ed21 31/16 58/16 14/20 79/17 133/1 3 769/0 

Ed22 38/19 25/17 64/16 64/16 731/0 3 866/0 

Ed23 75/14 42/19 14/14 71/20 259/3 3 353/0 

Ed24 19/14 25/17 07/16 14/23 286/4 3 232/0 

Ed25 69/16 75/17 29/13 21/22 489/3 3 322/0 

Ed26 5/18 20 71/15 86/13 555/2 3 466/0 

Ed27 62/19 83/18 64/15 64/14 734/1 3 629/0 

Ed28 62/19 5/17 29/16 29/16 763/0 3 858/0 

 
راهكار كنترل نرخ تورم جهت جلوگيري از ) 6(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

باشد كه در سطح خطاي مي sig>05/0داراي ) 15ed(هاي عوامل توليد افزايش هزينه
تا  6صادركنندگان با سابقه فعاليت كه  شود، به طوريفرضيه آزمون تأييد مي 05/0
در توسعه ميزان صادرات بيشتر  سال تأثير اين راهكار را 15سال و باالي  10
 ها آنبه عبارت ديگر  بين سابقه فعاليت تجاري صادركنندگان و ديدگاه . دانند مي

  .نسبت به راهكارها تفاوت وجود دارد
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از طريق اداره صنعت و معدن و  در اين تحقيق با استفاده از اسناد و مداركي كه
تجارت استان خراسان شمالي و اتاق بازرگاني استان وهمچنين از طريق مشاهدات 

هاي مختلف صادراتي و هاي صادركنندگان در خوشهميداني و بررسي ديدگاه
هاي صورت گرفته در رابطه با اين موضوع، از طريق پرسشنامه يكسري پژوهش

شد البته با توجه به اينكه بعضي موانع و راهكارها در  موانع و راهكارها شناخته
ي ديگر برخوردار بودند ها Ĥناستان خراسان شمالي از اهميت بيشتري نسبت به است

شناسايي گرديد و با استفاده از آزمون فريدمن، اين  مانع 29راهكار و  28در نتيجه 
ن راهكارها و موانع صادراتي بندي ايبندي شدند، كه نتايج رتبهرتبه راهكارها و موانع

  .ارائه شده است) 8(و ) 7(با استفاده از آزمون فريدمن در جدول 
 

  رتبه بندي راهكارهاي توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان - 7جدول 
 اولويت عنوان راهكار رتبه شماره

Ed22 41/18 
و غيره  و نقل مناسب و مجهز زميني و درياييبرخورداري از امكانات حمل) 22

 جهت صدور كاال

1 

Ed7 62/17 
برخورداري از مهارت و دانش فني در زمينه توليد محصوالت مرغوب و با ) 7

 كيفيت جهت صادرات

Ed21 51/17 
هاي پيشرفته نظام بانكي و نظام ارتباطات در داخل برخورداري از زيرساخت) 21

 كشور جهت صادرات

Ed10 12/17 10 ( بازاريابي براي شناخت مشتريان و رقباي خارجياستفاده از تحقيقات 

Ed9 01/17 9 (گذاران از ضرورت صادرات غيرنفتيمردان و قانونآگاه نمودن دولت 

Ed4 60/16 4 (اي و ايجاد امنيت سياسي و اقتصادي از سوي دولتكاهش موانع تعرفه 

Ed15 40/16 15 (هاي عوامل توليدكنترل نرخ تورم جهت جلوگيري از افزايش هزينه 

Ed19 75/15 
هاي ترفيعي ايجاد تصويري مطلوب از محصوالت ايراني در توسعه برنامه) 19

 كشورهاي هدف

2 

Ed18 65/15 18 (آگاهي از نوع و روش تبليغات در كشور مقصد 

Ed24 38/15 24 (هاي توليدي و صادراتيدسترسي به منابع مالي و سرمايه كافي براي فعاليت 

Ed16 34/15 16 (الملليهاي تخصصي و بينشركت در نمايشگاه 

Ed23 99/14 23 (گذاري خارجياصالح قوانين و مقررات در راستاي حمايت از سرمايه 

Ed14 93/14 14 (داشتن روابط عمومي فعال 

Ed28 87/14 
هاي راهبردي و استراتژيك مديريت شركت براي حضور در بازارهاي ديدگاه) 28

 جهاني

Ed3 56/14 
هاي مختلف صنعت  جهت هاي خارجي در بخشحمايت دولت از سرمايه گذاري) 3

 توسعه صادرات
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 اولويت عنوان راهكار رتبه شماره

Ed17 56/14 17 (المللي نظير اينترنت براي معرفي محصوالتاستفاده از شبكه اطالع رساني بين 

Ed6 49/14 
توليد محصول جهت مندي از تكنولوژي پيشرفته و ماشين آالت جديد در بهره) 6

 صادرات

Ed8 13/14 8 (آگاهي مديريت شركت در مورد مديريت صادرات و بازاريابي جهاني 

Ed13 07/14 13 (آموزش نيروي فروش و استخدام فروشندگان مجرب و زبده 

3 

Ed5 85/13 5 (المللي و كنترلهاي كيفي دقيقهاي معمول بينرعايت نمودن استاندارد 

Ed25 60/13 25 (همكاري مراكز و نهادهاي رسمي توسعه صادرات جهت تامين مالي صادرات 

Ed11 38/13 11 (ارائه خدمات قبل و پس ازفروش به مشتريان خارجي 

Ed27 13/12 27 (بخشودگي بهره و غيرههاي مالي از قبيل واماعمال حمايت، 

Ed20 76/11 20 (و توزيع هاي خارجي در امر توليدگذاريجذب سرمايه 

Ed12 66/11 12 (انتخاب واسطه مناسب و موثر در كانال توزيع 

Ed1 40/11 1(كاهش تصدي گري  دولت در فعاليت هاي اجرايي 

Ed2 04/11 
ها به سرمايه گذاري در ها و مكلف نمودن بانكخصوصي سازي شركت) 2

 هاي خصوصيشركت

Ed26 78/7 26 (4 خريداران در نظر گرفتن انواع تخفيف براي 

  
  رتبه بندي موانع توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان - 8جدول 

 اولويت عنوان مانع رتبه شماره

Eb22 59/20 22( نوسانات و تغييرات مداوم نرخ بهره و نرخ ارز 

1 

Eb12 53/20 12( ريزي راهبردي براي نفوذ و ورود به بازارهاي جهانيوجود نداشتن برنامه 
Eb13 01/19 13( هانداشتن تفكر جهاني شدن بين مديران شركت 

Eb26 19 
بندي مناسب از جهت كمي و كيفي و ناكافي بودن سرمايه فقدان صنعت بسته )26

 گذاري در اين بخش
Eb14 47/18 14( رقابت شديد در بازارهاي خارجي 
Eb15 07/18 15( هاي رقابتيعدم توانايي در ارائه قيمت 

Eb2 16/17 2( هاعدم همكاري بانك 

2 

Eb27 93/16 27( فقدان نيروي انساني مجرب و آموزش ديده در زمينه بازاريابي صادراتي 
Eb8 91/16 8( و نقل ريليعدم وجود حمل 
Eb1 53/16 1( كمبود نقدينگي 
Eb25 51/16 25( عدم رعايت استانداردهاي جهاني توسط توليد كنندگان 

Eb6 78/15 6( نبود بازارچه مرزي 
Eb11 71/15 11( هاي تجارت خارجيعدم آشنايي صادركنندگان بارويه 
Eb16 62/15 16( هاي مدون تشويقي براي صادراتها و طرحعدم وجود برنامه 
Eb23 31/15 23( و نقل و ترانزيت در فصول مختلف سالهاي حملنوسانات زياد نرخ تعرفه 



  
 اي از خصايص صادركنندگان تاثيرپذيري ادراك موانع توسعه صادرات منطقه ــــــــــــ زاده شيخ محمد و مفردي ساناز

181 

 اولويت عنوان مانع رتبه شماره

Eb5 28/15 5(  مرز ترانزيت و عبور كاالنبود 

Eb19 24/15 
ريزي منسجم و هماهنگ براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري عدم برنامه )19

 در منطقه

Eb28 78/14 
هاي نوين فرسودگي ماشين آالت و تجهيزات و دسترسي نداشتن به فناوري )28

 توليد

3 

Eb10 54/13 
هاي اتخاذ به امر صادرات و سياستمردان و قانون گذاران نسبت ديدگاه دولت)10

 شده آن
Eb20 43/13 20( نماينده مناسب در كشور مقصد/ مشكل دريافتن توزيع كننده 
Eb18 72/12 18( عدم توانايي و عدم امكان ارائه خدمات فني و پس از فروش در كشور مقصد 
Eb24 46/12 24(  بازارهاي خارجيعدم تشابه تقاضاي داخلي با تقاضاي موجود در 

Eb3 32/12 3( دشواري تهيه مواد اوليه 
Eb7 29/12 7( هاي صادراتي و مالياتمشكالت صادركنندگان در تعرفه 
Eb21 62/11 21( كيفيت نامناسب روابط بين اعضا در زنجيره عرضه توليد و صادرات 

4 

Eb4 6/10 4( صادرات محصوالت استان از ساير گمركات كشور 
Eb9 37/10 9( هاي خارجيمشكل صدور ويزا براي شركت در نمايشگاه 
Eb17 53/9 17( وجود مشكالت زباني و ارتباطي 
Eb29 69/8 29( وجود نداشتن تقاضاي كافي در بازار خارجي 
 

  ري و پيشنهادات براي تحقيقات آتيگي نتيجه
صادرات و رسيدن به بندي موانع كليدي نقش مهمي را در پيشبرد بررسي و اولويت

كند به همين جهت ارائه راهكارهاي بيني شده و كسب مزيت رقابتي ايفا مياهداف پيش
بنابراين . مناسب در بهبود عملكرد صادركنندگان از اهميت خاصي برخوردار است

نوسانات و ) 1: ترين موانع از ديدگاه صادركنندگان به ترتيب اولويت شاملعمده
ريزي راهبردي براي  وجود نداشتن برنامه) 2بهره و نرخ ارز،  تغييرات مداوم نرخ

ترين راهكارها از ديدگاه نفوذ و ورود به بازارهاي جهاني، همچنين عمده
و نقل مناسب برخورداري از امكانات حمل) 1: صادركنندگان به ترتيب اولويت شامل

ز مهارت و دانش برخورداري ا) 2و مجهز زميني و دريايي و غيره جهت صدور كاال، 
  .باشندفني در زمينه توليد محصوالت مرغوب و با كيفيت جهت صادرات مي

نسبت به موانع و  ها آنهاي مختلف و ديدگاه بين صادركنندگان خوشههمچنين  
اي كه خوشه صنايع غذايي و  ي توسعه صادرات تفاوت وجود دارد به گونهراهكارها

و هاي رقابتي عدم توانايي در ارائه قيمت و هاعدم همكاري بانككشاورزي موانع 
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عدم  و هاي صادراتي و مالياتمشكالت صادركنندگان در تعرفهخوشه صنعت 
را با اهميت و تأثير اين موانع را در  هاي تجارت خارجيآشنايي صادركنندگان بارويه

دانند و در زمينه راهكارهاي توسعه صادرات خوشه كاهش ميزان صادرات بيشتر مي
آگاهي مديريت شركت در مورد صنايع غذايي و كشاورزي راهكارهاي مربوط به 

هاي ترفيعي ايجاد تصويري توسعه برنامه، مديريت صادرات و بازاريابي جهاني
اصالح قوانين و مقررات در و مطلوب از محصوالت ايراني در كشورهاي هدف 

هاي خارجي در امر گذاري،  جذب سرمايهگذاري خارجيمايت از سرمايهراستاي ح
استفاده از تحقيقات بازاريابي براي شناخت مشتريان و خوشه صنعت توليد و توزيع 

را در ارائه خدمات قبل و پس ازفروش به مشتريان خارجي  وو رقباي خارجي 
تحصيالت صادركنندگان و سطح همچنين بين . دانندتوسعه ميزان صادرات موثر مي

ميزان يعني افراد با  نع توسعه صادرات تفاوت وجود داردنسبت به موا ها آنديدگاه 
ريزي منسجم و هماهنگ براي توسعه روابط عدم برنامهتأثير ، تحصيالت باالتر

را در كاهش ميزان صادرات نسبت به سايرين بيشتر  اقتصادي و تجاري در منطقه
نسبت به  ها آنصادركنندگان و ديدگاه  ن سابقه فعاليت تجاريبي و نيز  دانندمي

دهد صادركنندگان با ميسعه صادرات نيز تفاوت وجود دارد كه نشان راهكارهاي تو
ورم جهت جلوگيري از افزايش بيشتر تأثير راهكار كنترل نرخ ت سابقه فعاليت

در نهايت با  دانند،ايش ميزان صادرات بيشتر ميهاي عوامل توليد در افز هزينه
مقايسه ديدگاه صادركنندگان با سطح تحصيالت متفاوت نسبت به راهكارهاي توسعه 
صادرات و سابقه فعاليت تجاري صادركنندگان نسبت به موانع صادرات تفاوتي 

  .مشاهده نشد
شود  حوزه صادرات در كشور پيشنهاد مي گذارانبا توجه به نتايج تحقيق به سياست

اي كاهش و هاي مختلف صنعت حمايت كنند، موانع تعرفهذاري در بخشگاز سرمايه
هاي مالي مثل امنيت سياسي و اقتصادي از سوي دولت ايجاد شود، اعمال حمايت

نقل مناسب و مجهز زميني و دريايي ره و وام و همچنين امكانات حمل و بخشودگي به
  .جهت صدور كاال فراهم شود

هاي راهبردي و استراتژيك مديريت گردد ديدگاه مي به صادركنندگان نيز پيشنهاد
المللي و شركت براي حضور در بازارهاي جهاني را تقويت نمايند، استانداردهاي بين
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هاي كيفي دقيق را رعايت نموده و از تكنولوژي پيشرفته و ماشين آالت جديد كنترل
زمينه توليد در توليد محصول بهره گيرند و همچنين از مهارت و دانش فني در 

  .محصوالت مرغوب و با كيفيت برخوردار شوند
شود به بررسي تأثير موانع و راهكارها برروي هر به ساير پژوهشگران توصيه مي

ها و تأثيرات  يك از كاالهاي صادراتي بپردازند، همچنين نقش اداره گمرك و ظرفيت
به اينكه مشكل بيشتر آن نيز بر روند صادرات را مورد بررسي قرار دهند، و با توجه 

ها و صادركنندگان مسائل مالي و اقتصادي است، به بررسي نقش و وظيفه بانك
 .موسسات مالي در خصوص توسعه صادرات بپردازند

  
  منابع و مĤخذ

. "تبيين مشكالت و موانع فراروي صادرات استان ايالم" ،)1393( پوراشرف، ياسان اهللا - 1
 .1- 20): 1( 6مديريت بازرگاني، 

بندي شناسايي و رتبه" ،)1387(پور، طهمورث و اصانلو، بهاره و سالمي، عليرضا حسنقلي - 2
  .21-40ص : )23( 15مجله دانش و توسعه، . "مشكالت و موانع صادرات خودرو در كشور

هاي دهي كانالاثر اينترنت بر جهت"،)1389( خداداد حسيني، حميد و خدامي، سهيال - 3
  .1-31ص  ):3( 2هاي مديريت بازرگاني،كاوش ."كوچك و متوسط هايصادراتي در شركت

ها و راهكارهاي تحليل چالش" ،)1391(سعيد و صيادي تورانلو،حسيناردكاني،  سعيدا - 4
مديريت فرهنگ . "صنايع نساجي استان يزد: توسعه صادرات غيرنفتي مطالعه موردي

  .109- 128ص ): 2(10سازماني، 
گذار،  دار گوشتي و تخممرغ نطفهبررسي توسعه صادرات تخم ،)1377(كالنتري، مختار - 5

  .كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تهران
تبيين "،)1392( اصيل، محمد و جمالي عباسعلي، خديجه پسند اخالق، اسماعيل و نوعملك - 6

 ."ايران در ورود به بازارهاي خارجيهاي صنعت خودروسازي و تحليل ارزيابي استراتژي
  .85- 104ص): 9(5 هاي مديريت بازرگاني،كاوش

، )1389( اصغر و سرفراز، اميرهمايون و زارع، حبيب و شهريان، محمدعلي مشبكي، - 7
صنايع : كارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع غذايي ايران مطالعه مورديتحليل موانع به"

  .74- 91ص): 4( 2 ،اي مديريت بازرگانيهكاوش ."غذايي استان يزد
وسعه صادرات با تأكيد بر بسترسازي ت" ،)1388(ناطق، محمد و نياكان، نازيال  - 8
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