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 چکیده
های متعدد همین منظور در حربهدهد. بهايران را شکل می تولید ناخالص داخلیصادرات، بخش قابل توجهی از 
پذيرد. بنابراين الزم است صادرات شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر میاقتصادی که بر ايران روانه می

های اقتصادی، مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ های خارجی و تحريمطوری مديريت شود که در برابر شوک
گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی پرداخته شده است. در اين پژوهش پژوهش به مسأله شکل کند. در اين

ها ها، پايان نامهمنبع شامل کتاب 106گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی، از های تاثیرگذار در شکلمولفه
خصصان علمی حوزه اقتصاد و نفر از مت 13آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات و مقاالت جمع

نیز از مديران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. اين امر تا زمانی که کفايت نظری حاصل 
گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی مورد از عوامل شکل 422آيد، ادامه پیدا کرده است. در اين فرايند 

( بهره گرفته و در نهايت بعد از چهار GTروش تحلیل مضمون )ها از بندی آنشناسايی شدند. برای دسته
منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذير و نیز الگوی مدنظر عامل مؤثر شناسايی شدند. به 10بندی، مرحله دسته

آيد، استفاده شده است. در ( به حساب میSSIMدهی مسأله )های ساختکه از روش ISMپژوهش از روش 
 مورد تحلیل قرار گرفته است. MICMACدر قالب ماتريس  ISMاثرگذار و اثرپذير مدل  نهايت عوامل

 های اقتصادی.صادرات باثبات، صنايع راهبردی، تحريمواژگان کلیدی:  
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 . مقدمه1
گیری ه است، شکلبا توجه به اينکه جمهوری اسالمی ايران همواره با انواع تهديدات اقتصادی روبرو بود

ای ماند، از اهمیت عمدهاقتصادی که بتواند در برابر اين نوع تهديدها، باثبات و بدون تغییرات اساسی باقی ب
های اقتصادی قرار حت تاثیر تحريمهای مهمی که در اقتصاد کشور، به شدت تبرخودار است. يکی از حوزه

نايع را در بر ص(. مفهوم صادرات خیلی کلی بوده و بسیاری از 1399گیرد، صادرات است )رسولی نژاد، می
ز صنايع راهبردی است. طور مستقیم در زندگی مردم تاثیر دارد، عبارت اگیرد؛ اما برخی از محصوالتی که بهمی

يی برخوردار است؛ ه در ارتباط با زندگی مردم، از اهمیت و اولويت باالصنايع راهبردی، صنايعی هستند ک
قص و پسرفت های اقتصادی دچار نهای اقتصادی مربوط به اين صنايع در تکانهعبارت ديگر اگر شاخصبه

 .(1394)احمديان و همکاران، شوند، زندگی عادی مردم، دچار آسیب مستقیم خواهد بود 

توان صادرات را از هر گونه تغییرات مختلف مصون اند که بر اساس آنها میراحی شدهها و راهکارهايی طروش
و  2و االريف 2019و همکاران،  1شوند )فروکاساز صادرات را شامل میسازد. اين راهکارها، راهکارهای مصون

ت. از جمله اين راه (. امروزه برای ايجاد صادرات باثبات، راه کارهای مختلفی پیشنهاد شده اس2021همکاران، 
(. اين حوزه به قدری مورد توجه قرار گرفته 2018، 3کارها ايجاد زنجیره ارزش صادرات است )کاستیک و کجزار

است که برای بررسی زنجیره ارزش در هر حوزه، زنجیره ارزش مربوط با همان صنعت مورد تجزيه و تحلیل 
 (.2020، 4ت )تنراتانافونگ و گانهای کلی پرهیز شده اسقرار گرفته و از ارائه نسخه

نه دشمنان های قدرت آفرين اقتصاد يک کشور است؛ اما متاسفاشک، صادرات يکی از مهمترين مولفهبی
اند ثبات کردهوار و بیهای متعدد، تحقق اين مهم را برای کشور بسیار دشجمهوری اسالمی ايران، با وضع تحريم

بوده و نقش  یاداقتص پیشرفتمهم و اثرگذار  یتهارساخياز ز باثباتتوسعه صادرات (. 1399)رسولی نژاد، 
. گذاردمی یبر جا یعرفاه اجتما تياشتغال و در نها ،یگذار هيسرما د،یتوسعه تول نهیدر زم یانکار رقابلیغ
 طيشرا جاديا نهیمزمناسب در  یبا انتخاب راهبردها توانندحوزه صادرات می یتيحما یو نهادها استگذارانیس

 یملکرد صادراتع یو ارتقا یصادرات یدر جهت گسترش بازارها یمهم اریصادرکنندگان، نقش بس یمساعد برا
های اقتصادی مرتبط با با توجه به اينکه بخش قابل توجهی از تحريم .(1394ی و همکاران، نيتاجد) کنند فايا

رفته است. برای حل ب و تهديد قرار گصنايع راهبردی است، صادرات اين صنايع بیش از صنايع ديگر مورد آسی
ای ساماندهی شود که در گونهاين مشکل الزم است صادرات صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی به

های به ايجاد رويه کارهای مربوطعبارت ديگر الزم است که راهها دچار تغییر و تاثر نگردد. بهسايه تحريم
 وم شود. ات صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی مشخص و معلثبگیری صادرات پايدار و باشکل
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ام معظم رهبری های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقحدی زياد است که در چند بند از سیاستاهمیت صادرات به
توسعه حوزه عمل »های اقتصاد مقاومتی آمده است: از سیاست 11طور مثال در بند مورد توجه بوده است. به

ل تولید، صادرات های پیشرفته، گسترش و تسهیزاد و ويژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریمناطق آ
 .(1392متی، های اقتصاد مقاو)سیاست« کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

در شرايط  راهبردیهای صادرات پايدار صنايع گیری زنجیرهشکل»اين تحقیق دارای يک هدف اصلی شامل 
 و چند هدف فرعی است که عبارتند از:« تحريم اقتصادی

 يم اقتصادی.گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی در شرايط تحرکارهای اثرگذار شکلتدوين راه .1

 يم اقتصادی.گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی در شرايط تحرکارهای اثرپذير شکلتدوين راه .2

 کارها بر يکديگر.به منظور شناخت میزان اثرگذاری و اثرپذيری راه MICMACل ماتريس طراحی و تحلی .3

ثبات در صنايع های صادرات باگیری زنجیرهطراحی الگوی تعاملی راهکارهای اثرگذار و اثرپذير شکل .4
 راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی.

پیشینه پژوهش و  ساختار کلی مقاله به اين صورت است که در ابتدا به مبانی نظری تحقیق و در ادامه به
هش توضیح داده مطالعات انجام گرفته مرتبط پرداخته خواهد شد. در بخش روش تحقیق نیز روش انجام پژو

که بر اساس روش  گام پژوهش های مستخرج از منابع، به مسیر گام بهخواهد شد. در ادامه ضمن تبیین مولفه
ISM ها در قالب ماتريس انجام شده است تمرکز يافته و تقسیم بندی مولفهMICMAC خواهد شد.  انجام

 در انتها نیز ضمن تبیین نتايج تحقیق، به بیان پیشنهادات پژوهش پرداخته خواهد شد.

 و پیشینه پژوهش نظری. مبانی 2
المللی انجام شده است. آنچه که توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه مطالعات متعددی پیرامون تجارت بین

باشد؛ بر همین اساس برخی الملل به خود جلب کرده است، تاثیر عوامل مختلف بر توسعه تجارت میتجارت بین
نیازهای ضروری حضور در بازار جهانی و از مطالعات به بررسی عوامل مؤثر بر تجارت به عنوان يکی از پیش

و چیت و  2008، چیت و همکاران، 2004، 1اند )لئونیدوتوسعه صادرات، تقويت و گسترش تجارت پرداخته
 (. 2011، 2جودج

 رود عبارتند از:ترين مبانی نظری که اين پژوهش مبتنی بر آنها پیش میمهم
زندگی عموم مردم منظور از صنايع راهبردی، صنايعی هستند که با تغییر وضعیت در آنها،  :3صنایع راهبردی

اند که عبارتند از: خودرو، هفت صنعت به عنوان صنعت راهبردی معرفی شده شود.طور مستقیم دچار تغییر میبه
 (.1394فوالد، نساجی و پوشاک، سیمان، تاير و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک )احمديان و همکاران، 
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ها و تهاجمات اقتصادی مصون مانده صادراتی است که در تکانهمنظور از صادرات باثبات،  :1صادرات باثبات
 (.1398و دچار آسیب نباشد )خورشیدی و همکاران، 

گیرند، يک نقطه هايی که در زمینه ارائه راهکار انجام میمعموال پژوهش :2راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر

از استقالل برخوردار نیستند. بدين معنا که شده مشترک دارند و آن عبارت است از اينکه راهکارهای شناسايی
حل، کند و يا با عمل به يک راهاقدام در جهت انجام يک راهکار در عمل، تحقق راهکار ديگر را آسان می

دهی که از متدهای ساخت ISMها در متد حلگیرد. اين گونه راهحل ديگر نیز خود به خود انجام میبخشی از راه
ها به منظور حذف حلشوند. طبیعتا اين راهحل اثرگذار نامگذاری میشود، به عنوان راهبه مسأله محسوب می

گیرند. راهکارهای اثرپذير هم همیشه تحت تاثیر های اضافه در اولويت قرار میها و هزينهدوباره کاری
 (.1988، 3راهکارهای اثرگذار خواهند بود و از آنها تاثیر خواهند پذيرفت )جینز

تاکنون تعاريف متعددی از تحريم اقتصادی توسط کارشناسان و پژوهشگران مختلف ارائه : 4اقتصادیتحریم 
شده است. تعاريف ارائه شده معموال يک فصل مشترک دارند. اعمال هرگونه مشکل اقتصادی مستقیم يا 

 (. 2015، 5غیرمستقیم که حداقل بخشی از فرايندهای اقتصادی کشور را بتواند دچار مشکل کند )هايدر

 . دستاوردهای صادرات برای اقتصاد کشورها1-2
های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است و مطالعات کند، از جنبهتاثیراتی که صادرات بر اقتصاد کشورها وارد می

(، تنوع در صادرات محصوالت را عاملی برای رشد 2019) 6مختلفی در اين حوزه انجام شده است. مونیا و ريبر
(. در پژوهش ديگری، به بررسی 2019اند )مونیا و ريبر، دی پايدار در کشورهای در حال توسعه معرفی کردهاقتصا

کند تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. اين پژوهش که در بنگالدش انجام شده است، بیان می
(. در پژوهشی 2020، 7ريا و حسینکه بین دو عنصر صادرات و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد )کب

ديگر، رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادی با روش تجزيه و تحلیل همگرايی مورد بررسی قرار گرفته 
(. با انجام يک 2021و همکاران،  8و بین صادرات و رشد اقتصادی همبستگی بااليی ثابت شده است )علی

کار صادراتی در کشورهای بالکان غربی، تاثیرات زيادی در پژوهش ديگر، مشخص شده است که ارتقای سازو
(. تحقیق ديگری در حوزه تاثیرات 2019و همکاران،  9رشد اقتصادی آن کشورها داشته است )شیمبوی

گذاری خارجی بر روی صادرات کشور ويتنام انجام گرفته است که مدت و بلندمدت صادرات و سرمايهکوتاه
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(، 2019) 2(. تمیزدينس و گوکمن2017، 1االی اقتصاد از اين دو عنصر است. )انگويندهنده تاثیرپذيری بنشان
اند با مطالعه تجربی در اقتصاد برزيل، رابطه به شدت بااليی را بین صادرات و پیشرفت اقتصادی کشف کرده

تمیزدينس و يابد )دهی شده و ارتقا میاند که اقتصاد توسط صادرات رهبری و جهتکه بیان کردهطوریبه
ای ديگر تنوع افقی و تنوع عمودی صادرات و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی مورد (. در مطالعه2019گوکمن، 

مدت و بلندمدت سنجش قرار گرفت و اين نتیجه حاصل شد که تنوع عمودی صادرات تاثیرات مثبتی در کوتاه
(. 2018و همکاران،  3دمدت تاثیرگذار است )مونیرمدت اثر نداشته و صرفا در بلندارد؛ ولی تنوع افقی در کوتاه

در پژوهشی با بررسی رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادی، يک استراتژی برای رشد صادراتی کشور 
و همکاران،  5شود )کیسیارائه کرده است که باعث رشد اقتصادی می 4گامبیا از طريق آزمون عِلّی گرنجر

ع تاثیر بهبود صادرات بر رشد اقتصادی اين نتیجه حاصل شده است که ارتقای (. در پژوهشی با موضو2019
شود؛ اما در کشورهای با درآمد صادرات در کشورهای با درآمد متوسط و باال باعث ارتقای شرايط اقتصادی می

همکاران،  و 6مدت و هم در بلندمدت برقرار است )کريدپايین اين ارتباط وجود ندارد و اين اصل هم در کوتاه
(. در پژوهشی نیز يک تحلیل علی پیرامون رابطه رشد اقتصادی و رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته 2020

دو است. اين مطالعه در کشور غنا انجام گرفته است )منساه و دهنده مثبت بودن رابطه بین اينو نتايج، نشان
ورهای در حال توسعه انجام گرفته است، نقش (. در پژوهش ديگری که با مطالعه موردی کش2020، 7اوکری

ترکیب صادرات، ترکیب واردات و تنوع صادرات را بر ارتقای وضعیت صادرات بررسی کرده و اين نتیجه حاصل 
(. 2020، 8گارشا-شود )کاراسکو و توارشده است که ترکیب و تنوع در صادرات باعث ارتقای شرايط اقتصادی می

عه موردی کشورهای آسیايی انجام گرفته و تاثیرات رشد صادرات بر رشد اقتصاد پژوهش ديگری نیز با مطال
مورد سنجش قرار گرفته است و اين نتیجه حاصل شده است که صادرات در حوزه خدمات بیش از صادرات در 

 (.2019، 9گذارد )سرمشیپحوزه محصوالت تولیدی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می

به صادرات توجه  زین رانيموجب شده است که در ا ،صادراتحوزه  یايدر مورد مزا یمختلف اقتصادهای هينظر
حصول  ،یمحصوالت صادرات دیدر تول ینسب تيمزها، فراهم آوردن تراز پرداخت یشود. مقابله با کسرای ژهيو

 نیرقابت ب شيو بالقوه، افزا موجوداز امکانات  نهیاستفاده به د،یوری عوامل تولبهره شيافزا و يیکارا
گذاری جذب سرمايه ،یارزآور شرفته،یپ یفناور یمحصوالت، استفاده از سطوح باال یفیکبهبود  دکنندگان،یتول
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ی به آن اشاره رانياز اقتصاددانان ا یاریصادرات است که بس یاياز مزا یداخل یو گسترش بازارها یخارج
 . (1393عمران، و آل عمران و آل  1384اند )محنت فر و خاکپور، کرده

 . بازارهای صادرات2-2
دست آوردن اطالعات در مورد بازارهای صادرات، يکی از موانع مهم مشکل به دهند کهتحقیقات نشان می

، تسفوم و 2004، 2؛ لئونیدو2001، 1)داسیلوا و دارچااست  های صادراتی و غیرصادراتیصادراتی برای شرکت
آوری، اشاعه و استفاده از اطالعات صادرات بازار، اثر سوئی بر عملکرد (. عدم توانايی در جمع2006، 3التز

 (.2010)کوکسال و کتانه،  صادرات شرکت دارد

هايی از شوند چون دارای تخصص و مهارتها محسوب میپرسنل صادرات يکی از مزايای رقابتی مهم شرکت
های بازاريابی و یک، بررسی و تحلیل فرصتقبیل شناخت مشتريان خارجی، طراحی مؤثر در بازاريابی سیستمات

کاتسیکئاس و  ( تحقیقات انجام شده توسط2000، 4همکاران)هالت و  های صادرات هستنداستفاده از شیوه
عدم وجود پرسنل صادراتی شايسته، توسعه صادراتی شرکت را تضعیف  دهد که( نشان می1994) 5مورگان

 نمايد.می

بازارهای صادراتی انجام گرفته است، به موضوع بقای شرکت در بازارهای صادراتی  يکی از مطالعاتی که در حوزه
(. در پژوهش 2017، 6های تولیدی ژاپنی هستند )اينويی و همکارانپردازد. مورد مطالعه اين پژوهش، بنگاهمی

صادرات  یشرکت کاهش عمده درآمد در مقصد اصل کيکه  یهنگاماند که ديگری، پژوهشگران نتیجه گرفته
(. به 2021و همکاران،  7)ارانگورن ندارد یتعداد مقصد صادرات شيافزا یبرا یشتریخود را تجربه کند، احتمال ب

 ریتأث یصادرات یبازارها ريها در ساآن ماتیها بر تصمشوک در بازار برتر صادرات شرکت کي طوری که
بر ورود به بازارهای صادرات مورد بررسی قرار  های تجاریدر پژوهش ديگری، اثر ماموريت .)همان( گذاردینم

(. پژوهشگران ديگری نیز از منظرهای مختلف به بحث بازارهای صادراتی 2019، 8اند )پاالنگارايا و وبسترگرفته
، ، 2018و همکاران،  9اند که ايجاد بازار صادراتی در توسعه اقتصادی مؤثر است )میناند و تاکید کردهپرداخته

 (.2020، 12و کیبريا و حسین 2020، 11راسال و تومرونگروج 9201، 10لی
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 های بهبود صادرات. چالش3-2
پذيری و ساختار وری، رقابتبهره همچون یشدن موارد نهيالزم و نهاد یهارساختيز جاديبدون ااز آنجايی که 

های تجاری سبب ارتقاء صادرات گردد، برخی از محققان نقش اين توان انتظار داشت که تدوين برنامهبازار نمی
(. در اين 2012، 2و فروند و پیروال 2006، 1عوامل را در توسعه صادرات مورد بررسی قرار دادند )تسفوم و کلمنز

های تولیدی و عواملی مانند: تعرفه، کیفیت نیروی کار يا ايط اقتصادی حاکم بر فعالیتراستا ظرفیت تولید و شر
ها و های حمل و نقل، مالیات بر صادرات، حمايتهای علمی و فناوری، هزينهانسانی، زيرساختسرمايه

مل مؤثر بر های فنی و خدمات پس از فروش، مسائل مربوط به استانداردهای کیفی از مهمترين عواپشتیبانی
 (.2014و همکاران،  3و شارما 2012باشد )فروند و پیروال، توسعه صادرات می

بندی شوند. وجود تواند تحت عنوان مسائل کیفی و فنی يا تطبیق گروهمسائل صادراتی مرتبط به محصول می
صادراتی دارد. های محصولی از لحاظ کیفیت، قیمت، کارآمدی و شهرت مارک تاثیر بسزايی روی توسعه مزيت

طور مستقیم روی بازدهی طور منفی روی تقاضای صادرات محصوالت و بههای محصولی بهنبود مزيت ،بالعکس
 .(1991، 4)بروک گذاردصادرات تاثیر می

دارد.  با شرايط صادراتو رقابت تأثیر مهمی بر چگونگی مقابله  هاهای ناظر بر راهبردحیطه قوانین و مشوق
، 5سطوح باالی رقابت ايجاد شده در بازارهای بومی به خصوص برای عملکرد باال مهم است )پرتر و ساکاکیبارار

های فعال و سطوح عملکرد های جديد، خروج شرکتورود شرکت تواندعنصری است که می (. رقابت2004
دلیل محوری بودن رقابت، تأثیر دولت از هدهد. بموجود را تحت تأثیر قرار می بازار صادراتیمتفاوت در تمام 

های وابسته به های مالیاتی و شرايط حاکم بر مالکیت دولتی يا شرکتها و مشوقطريق قوانین رقابت، سهمیه
ها )خصوصی، دولتی، يا مختلط( عامل ديگری حیاتی است. ساختار مالکیت شرکت بهبود صادراتدولت برای 

 (.2001، 6ی مهم است )مگینسون و نتراست که برای نوع تعامل رقابت

يکی از مطالعات انجام گرفته در حوزه بهبود صادرات، عوامل داخلی و خارجی مؤثر را بر افزايش عملکرد صادرات 
تواند از توسعه و بهبود عملکرد صادرات پشتیبانی کند را بررسی کرده و بیان کرده است که شرايط محیطی می

های صادرات را در شبکه کسب و کار اروپا بررسی کرده و يگری، بهبود فرصت(. پژوهش د2019، 7)ماوپا
(. در يک پژوهش ديگر، بهبود 2019، 8داند )الست تامسونشناخت ظرفیت فعلی را بهترين راه برای آن می
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رات ترين موارد مؤثر بر بهبود صادصادرات صنعت خودرو در چین مورد مطالعه قرار گرفته و نوآوری را از مهم
 (.2018و همکاران،  1کند )زومعرفی می

 . درجه باز بودن اقتصاد کشور4-2
از تقسیم که  گذاری خارجی استکشور برای تجارت و سرمايه 2درجه بازبودن، مباحث مهم در صادراتيکی از 

که اين ترتیب ه . بآيددست میمجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی يک کشور در يک سال به
اين شود. وری کل اقتصاد، میبهره وپیشرفت مستقیم و ايجاد  های نسبی خودکشورها قادر به استفاده از مزيت

های بومی را در معرض سازد، و شرکتتر از خارج را ممکن میها و فناوری پیشرفتهانديشه دسترسی بهموضوع 
وری در بلندمدت در رشد و بهره بازبودنبطه با تأثیر دهد. ادبیات تجربی در رافشارهای رقابتی بیشتری قرار می

، و همکاران 3)بالدوين اندرفاه اقتصادی يافتهو ای میان گشودگی و رشد متفاوت است. تعدادی از تحقیقات رابطه
(. برخی ديگر اظهار 1995، 4)کو و هلپمن اند( يا نقش تجارت با اقتصادهای پیشرفته را بازبینی کرده2003
اثر  ،کنندو ديگر عوامل مانند نهادهای قوی، که تأثیرات مثبتی ايجاد می بازبودنند که ممکن است میان اکرده

يک تأثیر مثبت  ،تجارتکه اند که برخی ديگر مدعی(. درحالی2002، 5)دالر وکرای متقابل وجود داشته باشد
 (.2004، 6)آلکاال و سیکنه مستقل دارد

 اقتصاد ایران. جایگاه صادرات در 5-2
مهم  تيات، اولووارد ینيگزيجا استیس( 1346–1341)سوم  یدر برنامه عمران ،یکل طوربه رانيدر اقتصاد ا

 استیروند س 1372از سال  ،ی ايراناسالمبعد از انقالب  نیقرار گرفت و همچن یخارجتجارت های استیس
 یو فرهنگ یتماعاج ،یاقتصادبرنامه توسعه  نیتوسعه صادرات است در نخست یمعنا بهواردات که  ینيگزيجا

 26به رقم  راتصاددرصد کل  8از  یرنفتیبرنامه سهم صادرات غ نيا یط درمورد توجه قرار گرفت.  رانيا
 سالکه در  یه اقتصادرا به همراه آورد. در برنامه دوم توسع دالر اردیلیم 8/11معادل  یو ارزش دیدرصد رس

 ليتعدهای استیس دولت در یهمچون ناکام یمختلف داليلجددا دنبال شد. اما بهم استیس نيآغاز شد، ا 1374
ادرات در توسعه ص استیس. توجه به (1379 هسنیجه، کريمی و )اکبری حاصل نشد یریچشمگ تیموفق ارز

های به برنامه مربوطهای ميبرخوردار بود که با شروع تحرای ژهيو تیاز اهم زین گريد یتوسعه اقتصادهای برنامه
 .(1399)رسولی نژاد،  ديتر گردرنگپر رانيلزوم آن در اقتصاد ا ران،ياای هسته
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 . نقش تعرفه در صادرات6-2
وضع کنند را ها و موانع پولی ها، تحريمتوانند موانع تعرفه يا بدون تعرفه از قبیل سهمیههای خارجی میدولت

که ( دريافتند 2004)همکاران و  1مثال احمد به عنوانصنايع داخلی را حمايت يا تشويق کنند.  هتا توسع
ند. بايد انتظار داشت هست های باالی خارجی يکی از مسائلی است که صادرکنندگان مالزيايی با آن مواجهتعرفه

)احمد و  اتی شرکت تاثیر بگذاردبخشی روی توسعه صادرطور زيانباال يا بدون تعرفه به وضع موانع با تعرفه
 یبا استانداردها یاتیهماهنگ مال ستمیسدهد که نتايج يک پژوهش در سودان نشان می .(2004همکاران، 

تواند می شتریبا قدرت ب اتیاداره مال تيتقو تاثیرات فراوانی بر بهبود وضعیت تعرفه خواهد داشت و یالمللنیب
و  یواردات یکاالها اتیمال زانیدر م یکمک کند. هماهنگ صادراتبر  های مؤثرها در بهبود چالشبه آن
(. در پژوهش ديگری 2021، 2)متیو داشته باشد. بهبود اقتصادی سوداندر  یاديتواند نقش زمی ی نیزصادرات

وری تواند به بهرهکه در چین انجام شده است، اين نتیجه حاصل شده است که تخفیف مالیات در صادرات می
(. 2019، 3شود )ژانگتر بیشتر نمايان میهای کوچکخصوص در شرکتوری بهرات کمک کند. اين بهرهصاد

سازی برای بررسی تغییرات تعرفه و اثر آن بر صادرات طراحی شده است در پژوهش ديگری، يک مدل شبیه
حوه تغییر خواهد داشت توان متوجه شد که با هر تغییر کوچکی در تعرفه، صادرات به چه نکه بر اساس آن می

 (.2019، 4)رايکر و شريبر

 . پیشینه پژوهش7-2
اند کار بردههای متفاوتی را بهلوژیومطالعات متعددی روی مسائل صادراتی از جوانب مختلف تمرکز کرده و متد

 ارائه شده است. زيراين آثار در جدول  ز برخی از(. تحلیل مشروحی ا2011، 5)کوکسال و کتانه

 ( مطالعات انجام گرفته در آثار گذشته 1شماره ) جدول

 ارائه کننده کشور واحد تحلیل موضوعات مورد مطالعه رديف

1 
کمبود منابع مالی و اطالعات 
ناکافی بازار ارائه شده توسط 

 دولت

غیر 
 صادرکنندگان

 ترکیه
  6اراکايا و هارکار

(1999) 

2 
های ناکافی، رقابت انگیزه

سیاستهای  المللی وفشرده بین
 نرخ مبادالت ارزی

 برزيل صادرکنندگان
 7داسیلوا و داروشا

(2001) 
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 ارائه کننده کشور واحد تحلیل موضوعات مورد مطالعه رديف

3 
نبود منابع، رقابت خارجی 
سخت و عدم وجود دانش 

 صادرات

صادرکنندگان و 
غیر 

 صادرکنندگان
 (2003)  1اورتگا اسپانیا

4 

عدم همکاری دولت، رقابت 
ها در بازارهای خارجی، شرکت

سیاستهای تبلیغ و 
های گذاری، تعرفهقیمت

باالی خارجی و کمبود 
 سرمايه مالی

صادرکنندگان و 
غیر 

 صادرکنندگان
 لبنان

  2احمد و همکاران
(2004) 

5 
های مديريت پروژة ويژگی

صادرات و انطباق با نیازهای 
 بازار خارجی

 استرالیا صادرکنندگان
  3کرايگ و احمد

(2005) 

6 
ای و قدرت نامهموانع آيین

 رقابت
 ترکیه صادرکنندگان

 4آلتینتاس و همکاران
(2007) 

7 

، توسعه  یگذاری خارجسرمايه
 یها ، بدهو ثبات ، تعرفه یمال

 یبه انرژ یو وابستگ یخارج

صادرات ملی و 
سیاستگذاری 

 صنعتی

کشورهای 
جنوبی و 

جنوب شرق 
 آسیا

 (2018، )5چی

8 
تنوع صادرات ، برگشت 

داليل متوسط صادرات و 
 صادرات ثبات رشد

صادرکنندگان و 
 سیاستگذاران

 انگلستان
 و همکاران 6فروکا
(2019) 

9 
 یموانع همزمان رشد اقتصاد

)کاهش صادرات به عنوان 
 عامل اصلی(

سیاستگذاران و 
 صادرکنندگان

کشورهای 
 جنوب آفريقا

 و همکاران 7ادو
(2020) 

10 
صادرات و رشد  نیرابطه ب
در  تیعل کردي: رویاقتصاد

 یرپارامتریغ یپارامترها

صادرکنندگان و 
 سیاستگذاران

 ترکیه
 8بهرامیان و سلیم نژاد

(2020) 

 های محققمنبع: يافته
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بندی اخلی طبقهتوانند به صورت خارجی و دموانع صادراتی می ی که انجام گرفت مشخص شد کهمرور ادبیات
های نی را برای فعالیتشوند. موانع داخلی صادرات عبارتند از مسائل درون شرکت و معموالً منابع ناقص سازما

ال: منابع ناقص های محصول هستند. برای مثگیرند که معموالً مرتبط به شرکت و ويژگیصادراتی در بر می
 انی.کیفیت، قیمت باال و منابع ناکافی انس، نبود دانش و اطالعات بازار، محصوالت کممالی

نتیجه حاصل شد که  با بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز مفاهیم اساسی در اين زمینه، اين
ر مسیر تدوين د در حیطه صادرات باثبات مطالعات قابل توجهی در داخل کشور انجام نگرفته است. همچنین

ملکرد هر يک از اين عوامل کارهای اثرگذار و اثرپذير را ارائه کرده و همچنین اهمیت و عيک الگو که بتواند راه
 را تحلیل کرده باشد، پژوهشی يافت نشد. 

 . روش شناسی پژوهش3
باثبات صنايع راهبردی گیری صادرات های تاثیرگذار در شکلروش تحقیق به اين صورت است که در ابتدا مولفه

 13منبع شامل کتاب، پايان نامه و مقاالت جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از مظرات  106از 
نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مديران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است. 

شهرهای مختلف بوده اما مديران و متخصصان علمی منتخب از صادرکنندگانی که انتخاب شدند، از استانها و 
استان تهران هستند. نحوه دسترسی به آنها، حضور بیش از شش سال پژوهشگر در عرصه صادرات و ارتباط با 

 422افراد متعدد بوده است. اين امر تا زمانی که کفايت نظری حاصل آيد، ادامه پیدا کرده است. در اين فرايند 
گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی شناسايی شدند. برای دسته بندی آنها از روش تحلیل عوامل شکل مورد از

عامل مؤثر شناسايی شدند. در رويکرد تحلیل  10بندی، بهره گرفته و در نهايت بعد از چهار سطح دسته 1مضمون
شود. در های مورد مطالعه از منابع مختلف استخراج شده و سپس اقدام به کدگذاری عوامل میمضمون، مولفه

که از  2ش از روش تحلیل ساختاریادامه به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذير و نیز الگوی مدنظر پژوه
آيد، استفاده شده است. اين روش برای تحلیل عمیق روابط شناسايی به حساب می 3دهی مسألههای ساختروش

 های مستقیم و غیر مستقیم را تشريح کند.ای که بتواند میزان اثرگذاریگونهپردازد؛ بهشده می
استفاده شده  4مکديگر و میزان نفوذپذيری آنها از ماتريس میکگانه بر يک 10به منظور شناسايی تاثیر عوامل 

شود و عوامل در چهار دسته کلی است. اين ماتريس مبتنی بر دو بعد اثرگذاری و اثرپذيری عوامل ترسیم می
 دهد.جای می

 ها و یافته های پژوهش. تجزیه و تحلیل داده4
گیری صادرات باثبات یم متعددی استخراج شد که در شکلبا استفاده از منابعی که به آنها مراجعه شد، مفاه

                                                           
1 GT 
2 ISM 
3 SSIM 
4 MICMAC 
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 صنايع راهبردی کمک خواهد کرد. 
 های استخراج شده: نمای کلی مقوله

 هايی که به دست آمد، شامل چند دسته است:مولفه

 انجامد.هايی که به بهبود صادرات میمولفه -1

ر نیستند و به بهبود جريان صادرات در کشور ها صرفا در صادرات صنايع راهبردی در شرايط اثرگذااين مولفه
 کنند.کمک می

 انجامد.هايی که به بهبود صادرات صنايع راهبردی میمولفه -2

طور انجامد. اين موارد بههايی که به بهبود صادرات صنايع راهبردی در شرايط تحريم میمولفه -3
 مستقیم در مقابله با تحريم و بی اثر کردن آن اثرگذار هستند.

عامل ادغام شدند.  10شده در عامل شناسايی 422بندی، بندی تمام موارد فوق و انجام مراحل مقولهدسته با
ای است در تحلیل ساختاری روش کار به گونهدهند. را شکل می اين ده عامل ورودی روش تحلیل ساختاری

گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم به لحاظ تأثیرشان بر يکديگر عامل شکل 10که تمام 
است که دهی به مسأله استفاده شده گیرند. در اين مقايسه از عالئم مربوط به مدل ساختمورد مقايسه قرار می

 ير است:ها به صورت زتعريف آن

Vدهنده عامل بودن عنصر : نشانi  به عنصرj باشد.می 

Aدهنده عامل بودن عنصر : نشانj به عنصر i باشد.می 

Xباشد.دهنده عاملیت دو طرفه می: نشان 

Oباشد.دهنده عدم ارتباط بین دو عنصر می: نشان 

گانه اين  10های گیرند. دادهمیگانه در سطر اول و ستون اول قرار  10در پرسشنامه طراحی شده عوامل 
عامل مؤثر در  422های استخراج شده از جدول مقوله بندی است که از نتیجه فشرده سازی پرسشنامه داده

گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم حاصل شده است. هويت اين پرسشنامه و نام آن شکل
گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط ر عوامل شکلپرسشنامه تعیین روابط اثرگذاری و اثرپذي»

 است.« تحريم

در فرايند اين پژوهش از متخصصان تقاضا شده است که به اين پرسشنامه با دقت پاسخ داده شود. متخصصان 
ع، از مورد مراجعه نیز بر اساس راهنمايی که در پرسسشنامه درج شده بود، اقدام به ارائه پاسخ کردند. در مجمو

 نفر از متخصصان تقاضا شد که به اين پرسشنامه پاسخ دهند. 20
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 ISM. تهیه ماتریس 1-4

کند. بدين صورت که به دلیل گسسته بودن پاسخ روش استخراج جدول نهايی از اصول حداکثر آرا تبعیت می
از پرسشنامه شد. در اين روش های هر خانه ها نبود، اقدام به شمارش تعداد پاسخها، امکان اخذ میانگین از داده
شد، همان عالمت به عنوان ها را شامل می( تعداد بیشتری از پاسخA-V-O-Xهر يک از عاليم چهارگانه )

 شد. جدول نهايی تجمیع شده و شمارش شده در ادامه قابل نمايش است.عالمت نهايی منظور می

 ISM( تکمیل شده 2جدول شماره )
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1 X A A O O A O O A A 

2 V X V V V V V V V X 
3 V A X O O X V X X A 

4 O A O X X A V V O A 

5 O A O X X A X X A A 
6 V A X V V X V V V A 
7 O A A A X A X O X A 
8 O A X A X A O X A X 
9 V A X O V A X V X X 
10 V X V V V V V X X X 

 منبع: نتايج پژوهش
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های استخراج شده، اعداد زير درج به منظور اختصار در جداول و نمودارها، به جای استفاده از عناوين مولفه
 اند.شده

 شده( کد شناسه هر يک از عوامل شناسايی3شماره ) جدول

 نام عامل
شماره عامل 

 مربوطه

 1 بازار ارز و مبارزه با قاچاقايجاد ثبات در 

 2 های صنعتیسیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشه

 3 طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

 4 های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنهاتوسعه بنگاه

 5 های بین المللیهای بلند مدت با بنگاهریبازاريابی نظام يافته و ايجاد همکا

 6 های اجرايی کشورهای مورد نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی در دستگاهتوسعه و تأمین زير ساخت

 7 جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی

 8 ها در صادرات کاالهاهای مقابله با تحريماستفاه از روش

 9 های تامین )محصول تا مشتری( محصوالتزنجیرهايجاد 

 10 گیری صادرات باثباتتمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل

 منبع: نتايج پژوهش

 گیری صادرات باثبات. ماتریس دسترسی عوامل شکل2-4

که شامل جدول  1تر روابط و میزان اثرگذاری يک عنصر بر عناصر ديگر ماتريس دسترسیمنظور فهم عمیقبه

صورت است که در صورت اثرگذار بودن عناصر بر عنصر ديگر، شود. روش طراحی بدين باشد، تهیه میزير می
شود که نشانگر عدم اثرگذاری است. شود و در غیر اين صورت از عدد صفر استفاده میعدد يک لحاظ می

،  اقدام SSIMتوان با استفاده از ماتريس باشد و میمی SSIMنگارش از ماتريس ماتريس دسترسی قابل 
 به نگارش ماتريس دسترسی کرد. 

کنیم. چرا که را منظور می 1داشت، عبارت  Vيا  Xای که عالمت روش کار به اين صورت است که هر خانه
از جدول ماتريس  ایهاثرگذار بوده است. برعکس، هر خان jبر عنصر  iهر دوی آنها نشانگر اين است که عنصر 

کنیم؛ چراکه هیچگونه را داشته باشد، در اين صورت در آن خانه، عدد صفر را وارد می Aيا  Oدسترسی عالمت 
آمده  در صفحه بعد وجود ندارد. بر همین اساس، جدول مربوط به ماتريس دسترسی،  jبر iاثرگذاری از عنصر 

 است.

 

                                                           
1 Reachability matrix 
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 گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی( ماتريس دسترسی عوامل شکل4شماره ) جدول

j 
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مع
ج

 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 

4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 

8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 

9 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 - 4 6 8 8 4 8 5 6 2 6 جمع

 منبع: نتايج پژوهش

توانیم به راحتی تعداد اثرهايی که هر عنصر شود، میهمانطور که در جدول باال )ماتريس دسترسی( مشاهده می
هايی است که از 1را مشخص کنیم. اين کار با استفاده از شمارش تعداد  jبر عناصر ديگر در ستون  iدر ستون 

 در ماتريس دسترسی نوشته بوديم.  SSIMروی ماتريس 

هايی نیز انجام دهیم. به اين نحو که مانند قبل، تعداد يک jمیتوانیم برای هر يک از عناصر سطر  همین کار را
در ماتريس دسترسی نوشته بوديم، را شمارش کرده و در سطر انتهايی ماتريس  SSIMرا که از روی ماتريس 

 (.آوريم. با اين کار ماتريس دسترسی به صورت کامل آماده شده است )جدول باالمی

 

 بندی عناصر. ماتریس سطح3-4
برمی دارد. در اين ماتريس تعداد سطوحی  SSIMاين ماتريس گام مهمی را در طراحی مدل نهايی حاصل از 
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گیری صادرات شود. همچنین نحوه ارتباطات بین عوامل شکلکه مدل نهايی دارا خواهد بود، مشخص می
 سويه باشند. توانند دوسويه يا يکروابط می شود. اينباثبات در صنايع راهبردی نیز مشخص می

 ماتريس سطح بندی عناصر شکل دهنده صادرات باثبات در صنايع راهبردی به صورت زير طرحی شده است.

 بندی عناصر( ماتريس سطح5شماره ) جدول

j 

 
i 

Leads to Leads on 

مجموعه 
عناصر 
 مشترک

تعداد عناصر 
خروجی + 

 مشترک

سطح
 بندی

1 1 1،2،3،6،9،10 1 2 1 

2 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 2،10 2،10 12 6 

3 1،3،6،7،8،9 2،3،6،8،9،10 3،6،8،9 10 4 

4 4،5،7،8 2،4،5،6،10 4،5 6 2 

5 4،5،7،8 2،4،5،6،7،8،9،10 4،5،7،8 8 3 

6 1،3،4،5،6،7،8،9 2،3،6،10 3،6 10 4 

7 5،7،9 2،3،4،5،6،7،9،10 5،7،9 6 2 

8 3،5،8،10 2،3،4،5،6،7،8،9،10 3،5،8،10 8 3 

9 1،3،5،7،8،9،10 2،3،6،7،9،10 3،7،9،10 11 5 

10 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 2،8،9،10 2،8،9،10 14 7 

 منبع: نتايج پژوهش

صورت جدول باال طراحی ( استخراج شده و بهRبندی متغیرها از ماتريس دسترسی ) اين مرحله مربوط به سطر
دهنده مجموعه عناصر خروجی، مجموعه عناصر ورودی، مجموعه عناصر مشترک و نشانگردد. اين جدول می

 باشد. مجموع تعداد عناصر خروجی و مشترک می

 Leadsو مجموعه عناصر ورودی با عبارت  Leads toمجموعه عناصر خروجی در اين ماتريس با عبارت 

on شود:صورت زير مشخص میستون بهدر اين جدول از مجموع دو  5گردد. همچنین ستون مشخص می 

 ( = تعداد عناصر خروجی و مشترکLeads toمجموعه عناصر مشترک + مجموعه عناصر خروجی )

 باشد. بندی عناصر میهای مربوط به ستون سطحهدف از تشکیل اين جدول رسیدن به داده

 . ترسیم الگوی نهایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر4-4
سطح در مدل نهايی در کنار يکديگر قرار  7گانه در  10نون مشخص شده است، عناصر با توجه به آنچه تا ک

 گیرند. الگوی نهايی عوامل مؤثر بر صادرات باثبات صنايع راهبردی در صفحه بعد به نمايش درآمده است.می
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گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم ( الگوی نهايی عوامل اثرگذار و اثرپذير در شکل1شکل شماره )
 اقتصادی 

و  یصادرات یهای خصوصتوسعه بنگاه

به آنها التیتسه یاعطا  

 یبازارها یازهایبه سمت ن دیتول یجهت ده
یصادرات  

های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره
 مشتری( محصوالت

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای 
های صنعتیصادرات باثبات برای خوشه  

گیری تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل
 صادرات باثبات

های بلند یهمکار جاديو ا افتهينظام  یابيبازار

یالملل نیهای ببنگاهمدت با   

ها در صادرات ميهای مقابله با تحراستفاه از روش

 کاالها

ور و اصالح ام یمال انينظارت بر جر ستمیو س یطراح

یاعتبار بانک  

های مورد نیاز و تسهیل توسعه و تأمین زير ساخت

های اجرايی کشورفرايندهای صادراتی در دستگاه  

ا بثبات در بازار ارز و مبارزه  جاديا

 قاچاق
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 1مکیابی بر اساس ماتریس میک. موقعیت4-5
که محور افقی آن میزان وابستگی و طوریشود بهتهیه می 2مک بر اساس ماتريسی دسترسیماتريس میک

 باشد.محور عمودی آن مقدار نفوذ می

بندی ساس طبقهاناحیه معنادار شکل خواهد گرفت. بر  4که طوریشود بهربع مساوی تقسیم می 4ماتريس به 
 گیرد. های چهارگانه به شرح زير انجام میبارفید ناحیه

اند و دارای میزان نفوذ پايین و مقدار معروف 3اين ناحیه هستند به عناصر خودمختار : عناصری که در1ناحیه
 باشند. اثرپذيری کم می

 باشد.معروف است. دارای وابستگی زياد و میزان نفوذ پايین می 4: اين ناحیه به ناحیه وابستگی2ناحیه

ترين عناصر در اين حوزه قرار د. مهمانمعروف 5: عناصری که در اين ناحیه هستند به عناصر محرک3ناحیه
 باشد.گیرند که دارای نفوذ باال و میزان اثرپذيری پايینی میمی

اند که دارای میزان اثرگذاری و اثرپذيری معروف 6: عناصری که در اين ناحیه هستند به عناصر هسته4ناحیه
 باشند.بااليی می

ک از عوامل را با ه ذکر شده، اطالعات مربوط به هر يبرای ترسیم و مشکل کردن عناصر در قالب چهار ناحی
ر مورد هر يک از دهای جدول بعد استفاده از جداول قبل در اختیار داريم. بر اساس ماتريس دسترسی، داده

 شوند.مک در نظر گرفته میهای ماتريس میکعوامل به عنوان ورودی

 گیری صادرات باثبات( میزان اثرگذاری و اثرپذيری عوامل شکل6شماره ) جدول

 اثرپذيری اثرگذاری عوامل رديف

 6 1 ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق 1

2 
رای بسیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات 

 های صنعتیخوشه
10 2 

3 
تبار طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور اع

 بانکی
6 6 

                                                           
1 MICMAC 
2 Reachability Matrix 
3 Autonomous 
4 Dependency 
5 Driver 
6 Linkage 
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 اثرپذيری اثرگذاری عوامل رديف

 5 4 نهاهای خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آبنگاهتوسعه  4

5 
های ا بنگاههای بلند مدت ببازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری
 بین المللی

4 8 

6 
دهای های مورد نیاز و تسهیل فراينتوسعه و تأمین زير ساخت

 های اجرايی کشورصادراتی در دستگاه
8 4 

 8 3 نیازهای بازارهای صادراتیجهت دهی تولید به سمت  7

 8 4 ها در صادرات کاالهاهای مقابله با تحريماستفاه از روش 8

 6 7 های تامین )محصول تا مشتری( محصوالتايجاد زنجیره 9

 4 10 گیری صادرات باثباتتمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل 10

 منبع: نتايج پژوهش

 MICMAC. تهیه و ترسیم ماتریس 6-4
دهنده را طراحی کرد. شکل زير نشان MICMACتوان به راحتی ماتريس بر اساس جدول فوق، می

 باشد.های موجود هر عنصر در ماتريس دسترسی میگانه بر اساس شماره10های مربوط به عناصر موقعیت

 

شکل دهنده صادرات باثبات صنايع راهبردی های چهارگانه عوامل ( و ربعMICMAC( ماتريس )1نمودار شماره )

 منبع: نتايج تحقیق

 اثرگذاری

ی
ر
ذی
رپ
 اث
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 شود که:، يادآوری میMICMACبا توجه به مختصات ماتريس 

های بلند بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری»شود، دو عنصر همانطور که ماتريس باال مشاهده می -
کامال « ها در صادرات کاالهاه با تحريمهای مقابلاستفاده از روش»و « های بین المللیمدت با بنگاه

 بر هم منطبق هستند.

قرار  2و  1در مرز دو ناحیه « های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنهاتوسعه بنگاه»عامل  -
های حساب کرده و سیاست الزم گرفته است. بنابراين تحلیلگر مردد است که آن را جزء کدام ناحیه

، عناصر مرزی را به عنوان عنصری در ناحیه با MICMACدر ماتريس را پیشنهاد دهد. معموال 
های خصوصی توسعه بنگاه»کنند. بنابراين در اين ماتريس نیز عامل وضعیت بد محسوب می

که يک عامل مرزی است به ناحیه با وضعیت بد منتقل شده « صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها
 آيد. و جزء ناحیه يک به شمار می

 MICMAC. تحلیل ماتریس 7-4
 ذکر شده است: MICMACها و عناصر مربوط به هر ربع از ماتريس (  ويژگی6در جدول شماره )

های عوامل تشکیل دهنده صادرات باثبات صنايع راهبردی در ماتريس ( جايگاه و ويژگی6جدول شماره )
MICMAC 

 ويژگی ها عوامل تعداد عوامل ربع

ناحیه 
1 

1 
های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به بنگاهتوسعه 

 آنها

عناصری که در اين ناحیه هستند به 
يا خودمختار  Autonomousعناصر 
اند و دارای میزان نفوذ پايین و معروف

 باشند.مقدار اثرپذيری کم می

ناحیه 
2 

4 

 ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق -

 بازارهای صادراتیجهت دهی تولید به سمت نیازهای  -

های بلند مدت با بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری -
 های بین المللیبنگاه

 ها در صادرات کاالهاهای مقابله با تحريماستفاه از روش -

يا  Dependencyاين ناحیه به ناحیه 
وابستگی معروف است. دارای وابستگی 

 باشد.زياد و میزان نفوذ پايین می

ناحیه 
3 

 
3 

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات  -
 های صنعتیباثبات برای خوشه

های مورد نیاز و تسهیل توسعه و تأمین زير ساخت -
 های اجرايی کشورفرايندهای صادراتی در دستگاه

 گیری صادرات باثباتتمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل -

عناصری که در اين ناحیه هستند به 
اند. معروف Driverعناصر محرک يا 

ترين عناصر در اين حوزه قرار مهم
گیرند که دارای نفوذ باال و میزان می

 باشند.اثرپذيری پايینی می

 2 4ناحیه

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور  -
 اعتبار بانکی

های تامین )محصول تا مشتری( ايجاد زنجیره -
 محصوالت

عناصری که در اين ناحیه هستند به 
اند معروف Linkageعناصر هسته يا 

که دارای میزان اثرگذاری و اثرپذيری 
 باشند.بااليی می
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 . نتیجه گیری5
اين است که عوامل اثرگذار و اثرپذير حوزه صادرات باثبات صنايع راهبردی  ISMهدف ما از به کارگیری روش 

نمودن اين عوامل، خواهیم دانست که با اصالح و بهبود يکی از عوامل ده گانه را شناسايی کنیم. با مشخص 
شود گیرند. اهمیت دانستن اين مطلب از آنجا معلوم میشناسايی شده، چه عوامل ديگری تحت تاثیر قرار می

تقیما که بدانیم عوامل زيرساختی کدام عوامل هستند و اگر خواستیم يکی از عوامل را بهبود ببخشیم و مس
نتوانیم آن را انجام دهیم، با اصالح و بهبود کدام عامل، به بهبود آن منجر خواهیم شد. همچنین عالوه بر آن 

شوند. اين عوامل کدامند؟ ما توانستیم در پژوهش با اصالح برخی از عوامل، اصالح عوامل ديگر نیز تسهیل می
 حاضر به اين سوال پاسخ دهیم.

 ار و اثرپذیر صادرات باثبات صنایع راهبردی. بررسی عوامل اثرگذ1-5
به منظور نگاه منظم، عوامل اثرگذار و اثرپذير صادرات باثبات صنايع راهبردی در قالب جدول زير ذکر شده 

 است.
 ( عوامل اثرگذار و اثرپذير صادرات باثبات صنايع راهبردی7شماره ) جدول

 پذيردعواملی که از آنها اثر می گذاردمیعواملی که بر آنها اثر  عامل مورد بررسی رديف

1 
ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با 

 قاچاق
- - 

2 
سیاستگذاری صنعتی و تدوين 

راهبردهای صادرات باثبات برای 
 های صنعتیخوشه

های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره
 مشتری( محصوالت

تمرکز بر تحقیق و توسعه در 
 باثباتگیری صادرات شکل

تمرکز بر تحقیق و توسعه در 
 گیری صادرات باثباتشکل

3 
طراحی و سیستم نظارت بر 

جريان مالی و اصالح امور اعتبار 
 بانکی

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

های مورد توسعه و تأمین زير ساخت
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی 

 کشور های اجرايیدر دستگاه
های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره

 مشتری( محصوالت

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

های مورد توسعه و تأمین زير ساخت
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی 

 های اجرايی کشوردر دستگاه
های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره

 مشتری( محصوالت

4 
های خصوصی گاهتوسعه بن

صادراتی و اعطای تسهیالت به 
 آنها

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 بین المللی
جهت دهی تولید به سمت نیازهای 

 بازارهای صادراتی

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 بین المللی
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 پذيردعواملی که از آنها اثر می گذاردمیعواملی که بر آنها اثر  عامل مورد بررسی رديف

5 
بازاريابی نظام يافته و ايجاد 

های بلند مدت با همکاری
 های بین المللیبنگاه

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

جهت دهی تولید به سمت نیازهای 
 بازارهای صادراتی

های خصوصی صادراتی توسعه بنگاه
 اعطای تسهیالت به آنهاو 

جهت دهی تولید به سمت نیازهای 
 بازارهای صادراتی

های خصوصی صادراتی توسعه بنگاه
 و اعطای تسهیالت به آنها

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

های مورد توسعه و تأمین زير ساخت
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی 

 ايی کشورهای اجردر دستگاه

6 

های توسعه و تأمین زير ساخت
مورد نیاز و تسهیل فرايندهای 

های اجرايی صادراتی در دستگاه
 کشور

های مقابله با استفاه از روش
 ها در صادرات کاالهاتحريم

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 بین المللی
 طراحی و سیستم نظارت بر جريان
 مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره
 مشتری( محصوالت

طراحی و سیستم نظارت بر جريان 
 مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

 

7 
جهت دهی تولید به سمت 
 نیازهای بازارهای صادراتی

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 المللیبین 

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 بین المللی
های خصوصی صادراتی توسعه بنگاه

 و اعطای تسهیالت به آنها

8 
های مقابله با استفاه از روش

 ها در صادرات کاالهاتحريم

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 المللی بین
 

های خصوصی صادراتی توسعه بنگاه
 و اعطای تسهیالت به آنها

بازاريابی نظام يافته و ايجاد 
های های بلند مدت با بنگاههمکاری

 بین المللی
طراحی و سیستم نظارت بر جريان 

 مالی و اصالح امور اعتبار بانکی
های مورد توسعه و تأمین زير ساخت

تی نیاز و تسهیل فرايندهای صادرا
 های اجرايی کشوردر دستگاه

9 
های تامین ايجاد زنجیره

 )محصول تا مشتری( محصوالت
طراحی و سیستم نظارت بر جريان 

 مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

های مورد توسعه و تأمین زير ساخت
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی 

 های اجرايی کشوردر دستگاه
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 پذيردعواملی که از آنها اثر می گذاردمیعواملی که بر آنها اثر  عامل مورد بررسی رديف

سیاستگذاری صنعتی و تدوين 
راهبردهای صادرات باثبات برای 

 های صنعتیخوشه

10 
تمرکز بر تحقیق و توسعه در 

 گیری صادرات باثباتشکل

سیاستگذاری صنعتی و تدوين 
راهبردهای صادرات باثبات برای 

 های صنعتیخوشه
های تامین )محصول تا ايجاد زنجیره

 مشتری( محصوالت

سیاستگذاری صنعتی و تدوين 
باثبات برای راهبردهای صادرات 

 های صنعتیخوشه

 منبع: نتايج پژوهش

است، نکات زير مورد توجه قرار  ISMدر استفاده از جدول فوق که در نتیجه تحلیل به دست آمده از مدل 
 گیرد:می

پذيرد گذارد يا از آنها اثر میاهمیت هر يک از عوامل هیچ ارتباطی با تعداد عواملی که بر آنها اثر می -
 ندارد.

( به عنوان عوامل اثرگذار و اثرپذير آن عامل شناخته 7هر عامل صرفا با عواملی که در جدول شماره ) -
شده است، ارتباط ندارد بلکه شايد تاثیر مستقیمی بر ساير عوامل نیز داشته باشد. بلکه در اين مدل 

 نمايان شده است. ISMگذارد توسط بیشترين اثراتی که می

 آيد.اطی با ساير عوامل ندارد لزوما عامل کم اهمیتی به حساب نمیعنصر اول که هیچ ارتب -

 پیشنهادها -2-5
 شود:با بررسی نتايج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادات زير ارائه می

 گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی.اصالح قوانین حوزه صادرات به منظور شکل -

 ت باثبات صنايع راهبردی.حمايت مسئولین از تحقیق و توسعه در حوزه صادرا -

های ها در حوزه صادرات و واردات کشور و داشتن رويه واحد با راهبری سیاستگريز از پراکنده کاری -
 اقتصاد مقاومتی.

 های صادراتی و اقتصاد مقاومتی در کشور.بررسی علل تاخیر در اصالح زيرساخت -

 ظور حذف ال سی از مبادالت تجاری.های ايجاد تعامالت دو طرفه بین بانکی به منبررسی قابلیت -

بررسی و طراحی الگوی بانکداری مؤثر بر بهبود فرايندهای مالی در تجارت بین کشور ايران و ساير  -
 کشورها.
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Environment 
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Abstract 

Exports are vital for the growth and prosperity of any national economy. 

Iran is no exception and exports account for a significant part of the 

country’s GDP. Therefore, in order to neutralize the enemy's policies 

regarding Iran’s exports, it is necessary to manage the exports in such a 

way that it is resistant to external shocks and sanctions of the enemies, and 

maintains its stability. In this research, the issue of laying the foundation 

of a stable exports environment for the domestic strategic industries has 

been addressed.  

Research Methodology: At first, effective components in the formation of 

stable exports of strategic industries’ products were identified from 106 

sources including books, dissertations and articles. And then, in order to 

collect comprehensive and real data, 13 scientific experts in the field of 

economics, business managers and exporters were also interviewed. This 

process continued until theoretical and data adequacy was reasonably 

achieved. In this process, 422 factors effective in the formation of stable 

exports of strategic industries’ products were identified. To classify them, 

Content Analysis (GT) method was used and finally, after four levels of 

classification, 10 effective factors were identified. In order to determine 

the effective and influential factors as well as the model of the research, 

the ISM method, which is considered as a problem building method 

(SSIM), was used. 

Keywords: stable export, Strategic industries, Economic sanctions. 
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