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 یصادرات یها محرک یبند و سطح ییصادرات؛ شناسا ةتوسع تیریمد

 (صنعت ساخت قطعات خودرو :یمورد مطالعه)

 3این یفروغ دیخورش ،2ليباو خباز، صمد 1مندیم یمحمود محمد

 با کوشند یم صادرات، توسعة تيريمد یراستا در رانيا یاسالم یجمهور در ها دولت: دهیچک

 صادرات شيافزا یها نهیزم متنوع، و مختلف یها شكل و ها قالب در یصادرات یها محرک ارائه
در امر صادرات قطعات خودرو،  رانيتوان بالقوۀ مناسب ا سبب به .آورند فراهم را ینفت ریغ

در صنعت قطعات خودرو، اقدام  رگذاریتأث یصادرات یها محرک يیپژوهش حاضر، ضمن شناسا
 جامعةکرده است.  (ISM) یریتفس -یساختار یمدل قالب درآنها  روابط نییو تع یبند به سطح

صادرکنندۀ قطعات خودرو در سطح  یها ارشد شرکت رانيپژوهش شامل مد نيا یآمار
 یها محرک كپارچةي مدل رندۀیدربرگ پژوهش یاصل و يینها جةینتاست.  زيشهرستان تبر

 نيا. است دوطرفه اي طرفهکي روابط با مراتبسلسله کي در خودرو قطعات صنعت در یصادرات
 قطعات صادرات در رگذاریتأث یها محرک یبند سطح و روابط لیتحل و یبررس از كپارچهي مدل

حوزۀ تجارت و صادرات کشور کمک  رانیگ میو تصم رانيآمده است و به مد دستبه خودرو
اثرگذار بر حوزۀ صادرات قطعات  یها محرک نیب دۀیچیجامع از ارتباطات پ یديتا د کند یم

 یریگ کنند و نظم و جهت يیرا شناسا ها تيخود اولو یها یگذار استیخودرو دارا باشند و در س
 داشته باشند.  یمناسب

 یساز مدل ،یصادرات یها محرک خودرو، قطعات ،ینفت ریغ صادرات ،یبند سطح: یدیکل یها واژه
 . یریتفس یساختار
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 مقدمه
 رفاه یارتقا ،کشور توسعة نظر از ای گسترده و بزرگ پیامدهای بلكه ،نیست واژه يک      صرفا  صادرات

 و ملی قدرت یارتقا کشور، ۀکردتحصیل انسانی نیروی اشتغال ژهيو به و اشتغال اجتماعی،

 امنیت پايداری و حفظ به مؤثر کمک رهگذر، اين از و ؛دارد جهانی اقتصاد با ملی اقتصاد پیوندهای

 درآمدهای چشمگیر افزايش و نفت اسمی های قیمت ةسابق بی باالرفتن دورۀ در حتی .کندمی ملی

 گیرد، می قرار اختیار در کشور ةتوسع برای عظیمی منابع نكهيا با شود می مالحظه کشور، ارزی

 و است بر سرمايه که نفت صنعت یفناور ماهیت بهآن  لیدل ؛يابد نمی تحقق آن با متناسب اشتغال

 باز ،جامعه دارد اقتصادی های زيربخش گريد با ضعیف و مستقیم ریغ پیشین و پسین پیوندهای

 که است ینفت ریغ صادراتی تولیدات ةتوسع تنها .(1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  گردد می

 .(1388 دهقان، و)شهسوار  دکن می ايجاد درونی استحكام با اقتصادی و برقرار را پیوندها اين

 برخی شرقی، اروپای کشورهای آسیا، شرق و جنوب کشورهای جمله از و کشورها ساير ةتجرب

 اين ۀکنند اثبات امارات، و ترکیه نظیر ايران پیرامونی کشورهای و التین آمريكای کشورهای

  (2010 ماه، ؛2005 ،انست ؛2008          ا وزتورک، ازاري و        ا ناران زيلديی)آ مدعاست

 یاقتصاد ارانگذ استیس و مسئوالن توجه مورد یاساس سائلم از همواره ینفت ریغ صادرات

کشور  توسعةسوم تا پنجم  یها برنامه یبوده است؛ چنانكه با بررس رانيا یاسالم یجمهور

 شود یم مشخص( 1394-1384 ران،يا یاسالم یجمهور ةسوم و چهارم و پنجم توسع نی)قوان

 ةسالپنج یها برنامه اسناد در توجه مورد یاقتصاد مسائل نيترمهم از ینفت ریغ صادرات که

ستیبانداز  )چشم کشور ةسالستیانداز ب سند چشم ،گريد ی. از سوشود یکشور محسوب م ةتوسع

 باعث که ابدي شيافزا یا گونهبه ديبا ینفت ریدارد که صادرات غ دیتأک (1404 کشور، ةتوسع ةسال

 رانيا یاسالم یها در جمهور دولت ،اساسنيبرا. شود ینفت صادرات به کشور یاتكا کاهش

حذف مقررات زائد،  الت،یو تسه ها تیدر قالب معاف یصادرات یها محرک ارائة با کوشند یم

 با یاقتصاد روابط گسترش ،یخارج یگذار هيسرما جذب ،یصادرات یها تشكل و ها بنگاه توسعة

انتخاب  ،یاقتصاد ۀژيمناطق آزاد و و ةتوسع ،یتجار یها رساختيز ةتوسع مختلف، یکشورها

 کشور در را ینفت ریصادرات غ شيافزا یها نهیزم ...و ژهيو زيجوا یصادرکنندگان نمونه و اعطا

 (.1391ران،يا تجارت ةتوسع سازمان ؛1383 ،ینی)ام آورند فراهم
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 لهئمس انیب

 که آنجا از. برسند خود یاقتصاد رشد و رونق اهداف به تا کشورهاست یبرا یاتیح ابزار صادرات
 ها دولت کند، یم کمک یزندگ استاندارد و اشتغال نرخ کشور، یها پرداخت تراز بهبود به صادرات

 نيا در متأسفانه. هستند خود  یصادرات کشورها شيصادرات به دنبال افزا ةتوسع تيريمد با
اتكا  ني                                صادرات نفت است که غالبا  عوارض ا رب یکشور ما متك یدرآمد ارز ۀعمد بخش انیم
 خطوط هموضوع است ک نيا تیاهم سبب به .(1389 ،ینیو حس ی)دعائ استاز منافع آن  شتریب
 .است معطوف ینفت ریصادرات غ ةتوسع سمت به کشور یاقتصاد یگذار استیس یکل

 یقطعات خودروها ،یباال در تجارت جهان ۀافزود ارزش یدارا یصادرات محصوالت عمده از یكي
 دروخو قطعات ساخت صنعت ،گريد یسو از .(1391 همكاران،و  اني)رنجبر است نیسبک و سنگ

و  ینی)ام و اشتغال در کشور است ینيکارآفر یبرا یمناسب ساز نهیخاص خود، زم یها یژگيو سبب به
 کشور میبدان که شود یم آشكار شتریب پژوهش موضوع تیاهم یزمان اساس، نيبرا. (1388 ،ليباو خباز
در امر صادرات قطعات  تواند یالزم در صنعت ساخت قطعات خودرو، م یها لیداشتن پتانس سبب به ما

از  .(1388 ،یو پاسبان ی)حج دينائل آ یبزرگ یها تیبه موفق ح،یصح تيريو مد یزير خودرو با برنامه
 یتیدر صنعت ساخت قطعات خودرو اهم یصادرات یها محرک یو بررس يیضرورت شناسا ،جهت نيا

 دارد.  رانيدر ا ینفت ریصادرات غ شيتوسعه و افزا یمضاعف برا
در صنعت ساخت قطعات  یصادرات یها از محرک یبرخ یبرقرار وجود با ریاخ یها سال در

کشور  ۀتوان بالقو ةستيو شا است صادرات قطعات خودرو مناسب نبوده زانیدر م شيخودرو، افزا
به روابط متقابل  یتوجه یبو  یپندار سطح موضوع هم نيا یاصل لياز دال یكي. ستین

 یمتفاوت ریتأث یصادرات یها از محرک کياست که هر نيمهم ا ةنكت. است یصادرات یها محرک
 یها محرک یمبنا و هيپا ها، محرک نيا از ی. بعضدگذار یم خودرو قطعات صادرات لكردمبر ع
 یدارند. از سو گريد یصادرات یها از محرک یاديز یريرپذیتأث زانیم گريد یعضب و گرند،يد
 گريد یها داشته باشند و برخ محرک گريبا د یارتباط اندک ها از محرک یممكن است بعض ،گريد
 و مسئوالن است الزم اساس، نيبرا. باشند یصادرات یها محرک نیممكن است واسط ب زین

و  يیاصادرات، ضمن شناس ةتوسع و شيافزا یبرا خودرو قطعات ساخت صنعت در رانیگ میتصم
را  گريكديها بر  از محرک کيهر رینوع تأث یمدل اي الگو ارائةبا  ،یصادرات یها محرک یبند سطح

 شيدر جهت افزا نمسئوال یها یریگ میتصم و ها یزير برنامه در بهبود باعث کار نيا. کنند نییتع
 ارانذگ استیس اریاخت در یمناسب ديد و نگرش نیهمچن و د؛شو یصادرات قطعات خودرو م

 . دهد یقرار م ینفت ریغ صادرات شيافزا و توسعه یاستار در کشور یاقتصاد
 ،یصادرات یها محرک یرگذاریتأث یالگو ارائةو  یبند سطح یبرا كردهايرو نياز بهتر یكي
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 ،همكارانو  شارما ؛1389 زرو،یت ؛1387 ات،یب و)آذر  است( ISM) یریتفس -یساختار یساز مدل
کشور را قادر  یصنعت ساخت قطعات خودرو زانير و برنامه رانیگ میتصم كرديرو نيا .(2013

 مثابة به آن ازکنند و  میرا ترس یصادرات یها از محرک یاديتعداد ز نیب دۀیچیپکه روابط  سازد یم
استفاده  یصادرات یها محرک نیروابط ب یدگیچیبه پ دادنجهت و دنیبخشنظم یبرا یابزار
 :است ريز یها پرسشبه  يیپژوهش به دنبال پاسخگو نيا با توجه به آنچه گفته شد، .کنند
 کدامند؟ خودرو قطعات ساخت صنعت در مهم یصادرات یها محرک .1
 است؟ چگونه یصادرات یها محرک روابط مدل اي الگو .2

 ست؟یصادرات قطعات خودرو چ شيتوسعه و افزا یبرا مؤثر یها میو تصم ها استیس .3

 

 پژوهش ینظر نةیشیپ

 صادرات ةتوسع تیریمد

ها با  شرکت یصادرات یها تیاز فعال تي                      ها معموال  اقدام به حما صادرات، دولت تیاهم سبب به
صادرات  ةتوسع تيريمد یها برنامه به که کنند یم یتيحما یها برنامه و ها مشوق یریکارگ به

 یبراآنها  کيتحر ايها  شرکت یصادرات، بهبود عملكرد صادرات ةتوسع تيريمعروفند. هدف از مد
 یها برنامه تیاهم .(1389 همكاران،و  پور ی)حسنقل است یصادرات یها تیفعال ةادام و شروع
کوچک و  یها در شرکت میکه بدان شود یآشكار م شتریب یصادرات زمان ةتوسع تيريمد با مرتبط
در مورد صادرات و عدم صادرات  یریگ میتصم یراه با دو یشرکت که یهنگام( SMEs) متوسط
در  یقبل قاتیتحق ةنیشیپ یبررس با. استبه سمت عدم صادرات  یعموم شيگرا شود، یمواجه م

 ؛2011 ا،يما و)بلوک  شده است ديیموضوع تأ نياروپا و خاور دور، ا ،یشمال یكايآمر
 یها کشور جزو شرکت یساز قطعهفعال در صنعت  یها اغلب شرکت جاکهناز آ .(1997مورگان،

صادرات در عملكرد  ةتوسع تيريمد یها برنامه ،(1388 ،ليباو خبازو  ینیام) کوچک و متوسطند
 .دارد دوچندان یریتأثآنها  یصادرات

 یاسالم یجمهور یتجار یگذار یمش خط ستمیس شدن،یجهان گذشته، یها پژوهش براساس
 یاز سو .(1390 همكاران،)پورعزت و  دهد یم قرار خود ریتأث تحت روزافزون صورتبه را رانيا
اما  ،اردند ریتأث یبر عملكرد صادرات میمستق طور بهصادرات  ةتوسع تيريمد یها برنامه ،گريد
 ریتأث یها، بر عملكرد صادرات شرکت یصادرات راهبردبر  یرگذاریتأث قيو از طر میمستق ریغ طور به

 مناسب یزير برنامه و نيتدو با اساس، نيبرا .(1389 ،همكاران و پور یحسنقل) دارد مثبت و معنادار
با توجه به  ،را یمناسب راهبرد توانند یم یساز قطعه یها صادرات کشور، شرکت ةتوسع تيريمد در
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 ةها در عرص شرکت نيتا به بقا و رشد ا کنندانتخاب  ،خود ۀنديآ و یکنون تیموقع و طيشرا
 ةشيبدون توجه به ر .(1388 ،ليباو خبازو  ینیام) جهان، کمک کند یساز پررقابت صنعت قطعه

که مشارکت اند دهیرس تیواقع نيها به ا شرکت ةهم    با يسازمان و نوع صنعت تقر ۀانداز ،یمل
 ،همكارانو  یقیحق) بود نخواهدآنها  یبرا مدتیطوالن یانتخاب یجهان یبازارها در نكردن
1387). 
 يیها پژوهش به توان یم رانيصادرات ا ةتوسع ةطیحدر  یقبل قاتیتحق ةنیشیپ یبررس با
صادرات در  ةتوسع تيريمد ةنیدر زم یاساس یموضوع به اغلبآنها  از کيهر که افتي دست

را  یخارج یها با شرکت یالملل نیمشترک ب یهمكار محققاناز  یپرداخته است. برخ رانيا
 ،همكارانو  سرشت رحمان) دانند یم یرانيا یها شرکت یعملكرد صادرات یارتقادر  یاساس یعامل

تا نسبت به  دهد یها فرصت م به شرکت یالملل نیمشترک ب یآنان همكار دگاهياز د .(1388
خود اقدام  یسازمان یها تیمنابع و قابل شيجهت افزا یو انتقال تكنولوژ یرقابت تيمز یارتقا
بازار  ۀدربار قیمربوط و دق ،یبه اطالعات واقع یدسترس یگريد محققان .(1388 همان،) کنند

مهم و  یرا امر یحضور در بازار خارج یاطالعات برا نيا براساس یریگ میو تصم یصادرات
 به منجر یصادرات بازار اطالعات به یابیدست درواقع، .(1389 ،یعطائ و یقیحق) دانند یم یضرور
 نشان یالملل نیب یابيبازار نةیشیپ ةمطالع. شود یم یصادرات عملكرد در سکير و نانیاطم کاهش

،  آن علت نيتر اند که عمده بوده رو هروب یفراوان یها شكست با یالملل نیب ابانيبازار که دهد یم
 با که شود یم حادث جهت آن از شتریب اشتباه نيابوده است.  یخارج یبازارها فیانتخاب ضع

 ،همكارانو  انيروزیف) شود یم اقدام یخارج یبازارها انتخاب به نامناسب اي یناکاف یابيارز
مرتبط با امر  یها زماندر سا ديشد یها یحاصل از بروکراس یها بیآس گريد یدر پژوهش .(1389

 کنند یممطرح  یرانيا یها شرکت یکاهش عملكرد صادرات اي        در ا فت  یاصل یعاملصادرات، 
آنها  که هاست، سازمان گونه نيا در هدف يیجا هجاب آن یاصل علت( 1388 ،همكاران و كوکارین)
 .سازد یم دور خود یاصل تيمأمور و رسالت از را

 

 یصادرات یها محرک

 یریگیپ یصادرات یها صادرات خود را در قالب محرک ةتوسع تيريمد یها برنامه       معموال  ها دولت

 یاز عملكرد صادرات یصادرات یها مناسب محرک یریگکار بهو  یتا با طراح کنند، یو دنبال م

 یرا به عوامل درون یعملكرد صادرات ۀکنند نییتع عوامل ،ینظر لحاظاز. کنند تيها حما شرکت

 یبند سازمان( طبقه یکنترل برا قابل ریغ و یطی)مح یرونیب عوامل و( سازمان کنترل)تحت 

 ،یصادرات یها            غالبا  محرک یقبل قاتیتحق براساس(. 1387 ،همكارانو  یقیحق) اند دهکر
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ها  صادرات شرکت راهبرد ايکه ممكن است بر عملكرد  ندتصادرا یواکنش و یرونیب یها محرک

 و یصادرات یها محرک نیب ها پژوهش یبرخ(. 1389 ،همكارانو  پور یحسنقل) داشته باشند ریتأث

 زین ها مطالعه از یبرخ اما (،2008 ازار،ي و زيلديیآ) اند مثبت گزارش کرده ةرابط یصادرات عملكرد

 و ستنسنيکر ؛2005 ،انست) اند خورده شكست اهداف تحقق در ها محرک نيا اند، داده نشان

 بر معكوس ریتأث یصادرات یها محرک که اند داده  نشان زین ها پژوهش از یبرخ(. 1987 ،همكاران

 .(1985 ،همكارانو  تیباشم) اند داشته یصادرات عملكرد

 ،یخارج یبازارها یها از فرصت گرفتن و بهره يیشناسا یصادرات برا ۀزحو محققان

اثرگذار  یها محرک .اند کرده یبند میرا در دو گروه اثرگذار و منفعل تقس یصادرات یها محرک

 است صادرات یها فرصت یبرا پژوهشانجام  بهآنها  ها و تعهد شرکت ةجسوران رفتار درمورد

 و طيشرا راتییتغ به ها شرکت عمل بازتاب درمورد یانفعال یها ( محرکیکشش عوامل)

و  یقی)حق (یفشار عوامل) است یصادرات یها فرصت یجوو منفعل در جست شيگرا ۀدهند نشان

از رفتار  یمتفاوت یالگوها یصادرات یها محرک ،یبند مینوع تقس نيا براساس(. 1387 ،همكاران

 یها جهت در راآنها  یکه عملكرد صادرات کنند یم جاديها ا در شرکت یصادرات یها شيو گرا

 یصادرات یها محرک با همزمان یصادرات یریگ میتصم لذا دهند؛ یم قرار ریتأث تحت متفاوت

 (. 1387 همان،) است ریدرگ یانفعال و اثرگذار

قانون  138 صلابر  هیاز صادرات با تك تيحما موضوع ران،يا یاسالم یکشور جمهور در

 10/4/1380 ةمورخ در رانيوز ئتیه ةمصوب با و د،شطرح  1380بار در سال  نیاول یبرا یاساس

ها و  و در طول دوره جيتدر به(. 1391 ران،يا تجارت ةتوسع سازمان) گرفت خود به يیاجرا روند

 تیفیو ک زانینوع، م ،صادرات ۀدر حوز یراهبرد یها یزير برنامه براساسبعد و  یها سال

 ،جهیو به تنوع آنها افزوده شد؛ درنت شد یریگچشم راتییتغ و تحوالتدچار  یصادرات یها محرک

و  التیتسه ةو ارائ یصادرات زيتنها محدود به جوا 1380که در سال  یصادرات یها آن محرک

 عيو در صنا 1392محرک در سال  30از  شیبود، به ب داتیو تول عياز صنا یدر بعض ها تیمعاف

 و یا کتابخانه مطالعات قيطر از(. 1392 واردات، و صادرات مقررات دفتر) افتي شيگوناگون افزا

در صادرات قطعات  رگذاریتأث یاصل ةمحرک 14مقاله  نيدر ا ،یآمار ةجامع خبرگان از ینظرسنج

 .آورده شده است 1 جدول در بیترت بهشده، که  احصاآنها  یها شاخص وخودرو 

 
 
 

 



 895 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... یبند سطح و ییشناسا صادرات؛ توسعة تیریمد

 آن یها شاخص و خودرو قطعات ساخت صنعت در یصادرات یها محرک. 1 جدول

 ها شاخص ها محرک

و حذف  نیقوان تیشفاف .1
 نديفرامقررات زائد در 
 صادرات

  (2011 چاکنونت،ی)ت صادرات یبرا یمورد یمجوزها و یا تعرفه ریغ موانع حذف* 
 منطقه و هيهمسا یکشورها با یاسیس و یاقتصاد روابط یها نامه نيیآ بيتصو* 
 (2006 ،همكاران و دونر ؛2008 ازار،ي و زيلديیآ ؛1404 کشور، ةتوسع ةسالستیب انداز چشم ؛1383،ینی)ام 

  واردات و صادرات امر در یساز روان و تیشفاف و ديجد نیقوان نيتدو* 
  (2007 زو،یپ و کنلر ؛1392 ران،يا گمرک ؛1387 ،همكارانو  پور ی)حسنقل

و  التیو تسه ها تیمعاف .2
 یبرا ژهيو زيجوا

 صادرکنندگان

 ازار،ي و زيلديیآ ؛1389 ،همكارانو  پور ی)حسنقل قطعات صادرکنندگان یعوارض و یاتیمال یها تیمعاف تیجامع و شمول* 
 (2011 ا،يو ما      ب لوک ؛2008

 ( 1392 ران،ي)گمرک ا یمجوز و سپردن تعهدات ارز افتيدر یادار نديفرا کاهش* 
تجارت  ةتوسع سازمان ؛1392 ران،يا گمرک ؛1389 ،همكارانو  پور ی)حسنقل یصادرات یها ارانهي و ها مهیب تیفیک و تیکم* 
  ( 1392 ران،يا
 (1391 تجارت، ةتوسع)سازمان  یصادرات زيجوا تنوع و زانیم شيافزا ع،يسر پرداخت* 
 و زيلديیآ ؛1391 نظام، مصلحت صیتشخ)مجمع  صادرکنندگان نیب یا منطقه رقابت جاديا و یصادرات ةنمون ةمنطق انتخاب* 
 (2011 ا،يو ما      ب لوک ؛2008 ازار،ي

ها و  بنگاه تيتوسعه و تقو .3
 یصادرات یها تشكل

 خودرو قطعات صادرات یها تشكل و ها خوشه عملكرد و تعداد* 
 (2007 آلدابا، ؛1394-1390 توسعه، پنجم ةبرنام قانون ؛1388 ،یو پاسبان ی)حج 

 ماه، ؛1388 ،یو پاسبان ی)حج صادرات به مربوط ماتیتصم در مشارکت قيطر از ها تشكل و ها خوشه اراتیاخت گسترش* 
 (2013 هند، مهارت ةتوسع یمل سازمان ؛2010

 ؛1389 ،همكارانو  یدستجرد یمي)کر یگذار هيسرما و یتجار یها تئیو اعزام ه یالملل نیب یها شگاهيدر نما مشارکت* 
 (2008 شت،یوش و انانينارا

توسعه و جذب  .4
 یخارج یگذار هيسرما

 ؛2006 ،همكارانو  دونر ؛1389 ،همكارانو  یدستجرد یمي)کر یخارج یگذار هيسرما جذب مشترک یها کارگروه لیتشك* 
 (2005 ،انست

 (2007 زو،یپ و       )ک نلر  هدف یکشورها در رانيا یبازرگان یها اتاق یندگينما دفاتر یانداز راه* 
 ؛2008 ازار،ي و زيلديیآ ؛1383 ،ینی)امدر کشور و مناطق آزاد  یخارج یا مهیب یها شرکت  تیفعال ةجهت توسع ی* بسترساز
 (2005 ،انست

 نديفرااصالح  .5
محصوالت  یگذار متیق

 یصادرات

 ؛2010 ماه، ؛1392 ران،يتجارت ا ة)سازمان توسع یصادرات یکاالها یگذار متیق نديفراو اصالح  یساز و روان یساز * ساده
 (1388 دهقان، و شهسوار

 (2006 ،همكارانو  دونر) یصادرات یکاالها یابي ارزش در هيرو وحدت جاديا* 
 (2010)ماه،  یاطالعات بانک جاديا و یصادرات یها متیق یةکل در نظر ديتجد* 

 یزهایم لیتشك . 6
صادرات کاالها و  یتخصص

 خدمات

 (1404 کشور، ةتوسع ةسالستیب انداز چشم) خودرو قطعات صادرات یکارشناس امور در صادرکنندگان مشارکت* 
 زو،یپ و        ()ک نلر 1387 ،همكاران و پور ی)حسنقل خودرو قطعات صادرات به مربوط یساز میتصم در صادرکنندگان اریاخت زانیم* 

2007) 
 هدف  یصادرات مرتبط با کشورها یتخصص یزهایم يیبرپا تیفیو ک تی* کم

  (2008 شت،یوش و انانينارا؛ 1394-1390 ران،يا یاسالم یجمهور ةپنجم توسع ة)قانون برنام

 یابيبازار و بازار قاتیتحق .7
 یهدف برا یدر کشورها

 صادرات

 کشور، ةتوسع ةسالستیب انداز چشم)و منطقه  هيهمسا یطرح جامع صادرات قطعات خودرو به کشورها نيو تدو یزير * برنامه
 (2013 هند، مهارت ةتوسع یمل سازمان ؛1391 نظام، مصلحت صیتشخ مجمع ؛1404

 (1391 تجارت، ةتوسع)سازمان  یصادرات یبازارها یةاول اطالعات بانک میتنظ و هیته* 
 ( 1388)شهسوار و دهقان،  صادرات قاتیتحق یها سازمان تيتقو و جاديا از تيحما* 

 درالزم  یها آموزش ارائة .8
 صادرات نةیزم

 مهارت ةتوسع یمل سازمان ؛1391 ،همكارانو  اني)رنجبر خودرو قطعات صادرات ةنیزم در نارهایسم و ها يیگردهما یبرگزار* 
 (2013 هند،

 ( 2008)آلدابا،  خودرو قطعات صادرات یتخصص یآموزش یها دوره و ها کارگاه یبرگزار* 
  ( 2008)آلدابا،  خودرو قطعات ساخت صنعت در صادرات یبرا مناسب فرهنگ جاديا* 

 یساز آگاه و یرساناطالع .9
 صادرات ةنیزم در

  (2007 زو،یپ و       )ک نلر  خودرو قطعات صادرکنندگان ازین مورد یا مشاوره خدمات ارائة* 
  (1391 تجارت، ةتوسع)سازمان  شدهیبند طبقه یتجار اطالعات و دانش یها گاهيپا جاديا* 
 (2008 شت،یش و اناني)نارا ها گزارش و مقاالت کتب، انتشار و یكیالكترون یرسان اطالع* 

 قانون ؛1391 ،همكارانو  اني)رنجبرصادرات قطعات خودرو  ةنیدر زم یتجار یدادهايبه موقع و مناسب رو یرسان * اطالع
 ( 1380سوم توسعه،  ةبرنام
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 آن یها شاخص و خودرو قطعات ساخت صنعت در یصادرات یها محرک. 1 جدولادامة 

 ها شاخص ها محرک

 یاقتصاد روابط گسترش. 10
 یکشورها با یبازرگان و

 و گانيهمسا       خصوصا  جهان
 منطقه و یاسالم یکشورها

 یاسالم یکشورها و گانيهمسا       خصوصا  صادرات، هدف کشورهای با یاقتصاد و یتجار یها موافقتنامه و قراردادها یامضا* 
 (2005 انست،؛ 2006 همكاران، و دونر ؛1391 نظام، مصلحت صیتشخ مجمع؛ 1394-1390 توسعه، پنجم ةبرنام)قانون 
؛ 1391 نظام، مصلحت صیتشخ)مجمع هدف صادرات  یبه کشورها یگذار هيو سرما یابيبازار ،یتجار یها ئتی* اعزام ه
 ( 2011 چاکنونت،یت ؛2007 آلدابا،

 ا،يما و      ب لوک؛ 1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  کشور از خارج و یداخل یالملل نیب یها شگاهينما در شرکت و یبرگزار* 
 (2005 انست،؛ 2011

 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  صادرات هدف یکشورها با یگذار هيسرما و یتجار یها فرصت یها شيهما یبرگزار* 
 (2008 ازار،ي و زيلديی()آ1392

 جيترو و توسعه. 11
 محصوالت یبند بسته

 پنجم ةبرنام قانون؛ 1392 ران،يتجارت ا ةقطعات خودرو )سازمان توسع یبند بسته یها استانداردها و دستورالعمل ةی* ته
 (1391 نظام، مصلحت صیتشخ مجمع؛ 1394-1390 توسعه،

؛ 1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  نهيهز کاهش و يیکارا و یاثربخش شيافزا هدف با یبند بسته با مرتبط قاتیتحق انجام* 
 (2011 چاکنونت،یت
 صیتشخ مجمع ؛1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  خودرو قطعات یبند بسته یتخصص یها کنفرانس و ها کارگاه یبرگزار* 

 (1391 نظام، مصلحت

 یها رساختيز ةتوسع. 12
 یصادرات و یتجار

 توسعه، پنجم ةبرنام قانون ؛1404 کشور، توسعة سالة ستیبانداز  )چشم صادرات ةتوسع جهت یصادرات یها انهيپا جاديا* 
 (2011 ا،يما و      ب لوک ؛1390-1394

 (2007 زو،یپ و       ؛ک نلر 1383 ،ینی)ام گمرکات در یانباردار و یریبارگ خدمات شيافزا* 
 (2011 چاکنونت،یت؛ 1383 ،ینی)ام خدمات و کاال صادرات ونقل حمل ناوگان زیتجه* 

 مناطق تيتقو و توسعه. 13
 کشور یاقتصاد ۀژيو و آزاد

؛ 1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  یا مهیب و یبانك ،یپول اتیعمل یآزادساز و یخارج یها بانک سیتأس روند در لیتسه* 
 (2006 همكاران، و دونر

؛ 1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  آزاد مناطق به صادرات و تجارت به مربوط امور انجام و یریگ میتصم اریاخت ضيتفو* 
 (2010 ماه،؛ 2005 انست،

 ( 2005تجارت و صادرات )انست،  ةتوسع یمناسب در مناطق آزاد برا یها رساختي* ز

 به اریاخت ضيتفو. 14
 در يیتمرکززدا و ها استان
 صادرات ةتوسع و یزير برنامه

 توسعة سالة ستیب انداز چشم؛ 1391 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  یاستان صادرات ةتوسع یراهبرد ةبرنام یاجرا و نيتدو* 
 ( 2007؛ آلدابا، 1394-1390پنجم توسعه،  ةقانون برنام ؛1404 کشور،

 تجارت ةتوسع سازمان؛ 1392 ران،يا تجارت ةتوسع)سازمان  استان در صادرات یتخصص یزهایم و ها ونیسیکم لیتشك* 
 (2011 چاکنونت،یت؛ 1391 ران،يا
 ران،يا تجارت ةتوسع( )سازمان دولت  ئتیه یسفرها مصوبات تياولو)با  صادرات ةتوسع یاستان یها پروژه و طرح از تيحما* 

 (1394-1390 توسعه، پنجم ةبرنام قانون ؛1391

 

 پژوهش یشناس روش
انجام  یدانیم صورت به یشناس است که از لحاظ روش یکاربرد-یفیتوص یپژوهش حاضر پژوهش

 در. است شده استفاده پژوهش نيمكمل در ا روش صورت به یا گرفته است؛ و از روش کتابخانه
نظران، ابتدا  و مصاحبه با صاحب یا با استفاده از مطالعات کتابخانه گامبهگام یكرديرو

نوع  .شد نییتعصادرات قطعات خودرو  ةتوسعدر  آنها یاصل یها شاخصمهم و  یها محرک
 صورت بهکه  است یفیک یها پژوهش یها پژوهش جزو مصاحبه نيمصاحبه در بخش اول ا

 یمستمر برا ةسيمقا کیتكن از و است گرفته انجام باز، پاسخ یدارا ساختارمندمهین ةمصاحب
 شيرايو یها مستمر از روش ةسيمقا کیحاصل از آن استفاده شده است. تكن یها داده لیتحل

از اشباع  یا به نقطه یابیحاصل از مصاحبه است، و هدف از آن دست یها داده لیکردن در تحل
 کيدر مورد  یديدر کشف دانش جد ینقش گونه چیه یاضاف لیاست که در آنجا تحل ینظر

 یبرا یا مصاحبه کارت ،سپس(. 200: 1392 ،همكارانو  فرد يیدانا) نداردمقوله  ايمسئله 
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شد.  نيتدودر صنعت ساخت قطعات خودرو،  شدهيیشناسا یصادرات یها محرک یبند سطح
قطعات خودرو در سطح  ۀدکنندیتول یها از شرکت یدانیم قاتیتحق صورت بهاطالعات مورد نظر 

 روش قالب در محورخبره یكرديرو از اطالعات لیتحل یبرا. شد یآور جمع ،زيشهرستان تبر
و برداشت خبرگان  دگاهيد براساس آن یها افتهي که شد استفاده یریتفس -یساختار یساز مدل
روابط  ۀشدیبند سطح مدل تينها درمختلف و  یها سيدر قالب ماتر ،قیتحق یآمار ةجامع

 آورده شده است. در صنعت ساخت قطعات خودرو یصادرات یها محرک
قطعات خودرو در سطح  ۀسازند یها ارشد شرکت رانيپژوهش شامل مد یآمار ةجامع

شرکت  81تعداد  ،اساسنيبرا که در امر صادرات قطعات خودرو فعالند. است زيشهرستان تبر
 خبرگان -هستند هاشرکت آن صاحبان موارد اغلب درکه -آنها  ارشد رانيمد که شد يیشناسا

  قطعات خودرو درنظر گرفته شدند. صادرات ةطیح
 25 یال 12 نیتعداد خبرگان ب ديبا یریتفس -یساختار یساز در مدل لدیوارف یتئور براساس
 ؛2013 ،همكارانو  شارما ؛1389 زرو،یت ؛1392 ،همكارانو  آذر) (25 X  12) دشونفر انتخاب 

 ق،یتحق یآمار ةاز جامع یپژوهش ةنمون نییتع یبرا اساس، نيبرا(. 2008 کانت، و نگیس
شرکت در امر صادرات قطعات  ةتجرب زانیدو شاخص م براساسرا  یپژوهشگران مالک خبرگ

 یارشد رانيمد ،منظور نيا یدادند. برا شيها، افزا ارشد شرکت رانيمد التیو سطح تحص خودرو
 ةسابقآنها  شرکت و بوده نسسایل فوق یلیمدرک تحص یاند که حداقل دارا درنظر گرفته شده

نفر  19تعداد  ،2خودرو داشته باشد. مطابق جدول  قطعاتو صادرات  دیدر امر تول سالهدهحداقل 
 اند.  گرفته شده درنظراند، نمونه  فوق بوده یگدو مالک خبر یخبره که دارا

 

 یخبرگ یها شاخص براساسپژوهش  ةنمون .2جدول

 یخبرگ شاخص نماد شرط شرط حائز خبرگان تعداد

33 10  صادرات امر در شرکت ةتجرب زانیم 
 ارشد تيريمد التیتحص سطح  سانسیل فوق 35

(19) 
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 پژوهش ةنمون  سانسیل فوق

 

 پژوهش یها افتهی
در  یصادرات یها محرک نيترمهم خبرگان، ینظرها افتيو در یا انجام مطالعات کتابخانه با

 .است شده نییتع 1جدول  مطابقمرتبط با آن  یها و شاخص صنعت ساخت قطعات خودرو
 -یساختار یساز در مدل گامبهگام كرديشده و با توجه به رو نییتع یصادرات یها محرک براساس

 :است ريپژوهش به شرح ز یها افتهي ،یریتفس
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 (SSIM) یساختار یخودتعامل سیماتر .3 جدول

 
 

)سطر(  i: اگر محرک ردیگ یصورت شكل م نيبه ا سيماتر نيا یها هيدرا 3با جدول  مطابق
)سطر(  i)ستون( بر محرک  j(؛ اگر محرک V) يةآنگاه درا ،باشد رگذاری)ستون( تأث jبر محرک 

 نبود(؛ و در صورت X) ةيآنگاه درا jو  i یها متقابل محرک ری(؛ تأثA) ةيآنگاه درا ،باشد رگذاریتأث
 .(1391 ،یریام و یمحمد) است( O) سيماتر ةيدرا jو  i یها محرک نیارتباط ب

 

 (R سیماتر) هیاول یدسترس سیماتر .4 جدول
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 (*R سی)ماتر یینها یدسترس سیماتر .5 جدول

 
 

. شود ینوشته م SSIM براساساست که  یبول سيماتر کي R سيماتر 4جدول  مطابق
باشد، آنگاه  A صورت بهاگر نماد  ؛0=(j,i)و  1=(i,j)باشد، آنگاه  V صورت به: اگر نماد کهیطور به

(i,j)=0 و (j,i)=1صورت بهاگر نماد  ؛ X  باشد، آنگاه(i,j)=1 (j,i)=صورت بهاگر نماد  ؛ O  ،باشد
 ۀقاعد نمودن وارد با ،R سيماتر لیاز تشك پس(. 1391)همان،  است =0 (j,i)=(i,j)آنگاه 
و  آذر) ديآ یم  دست به 5در جدول  *R سيماتر ،یصادرات یها در روابط محرک یريپذ انتقال

  .(2012و شانكار،  دبنات ؛260-261 :1392 ،همكاران
 یمشترک برا زیو ن یو خروج یمجموعة ورود *R سيمرحله با استفاده از ماتر نيا در

و به  *R سيام در ماتر iبراساس سطر  ی. مجموعة خروجديآ یم  دست ها به از محرک کيهر
ام در  jبراساس ستون  یمجموعة ورود نی. همچنشود یمشخص م 1با مقدار  يیها هيدرا یازا 

 یبند سطح یبرا ی. قواعد مختلفشود یمشخص م 1با مقدار  يیها هيدرا یازا و به  *R سيماتر
پژوهش از  نيدر ا ی(. ول2013؛ شارما و همكاران، 2012ها وجود دارد )پاتل و همكاران،  محرک

پژوهش در  یها افتهي. با توجه به ميا استفاده کرده 6مطابق با جدول  یفراوان نيقاعدۀ کمتر
در امر صادرات  شدهيیشناسا یصادرات یها از محرک کيسطوح هر 6جدول  يیستون انتها

در  کياز سطح  یصادرات یها محرک یبند قطعات خودرو مشخص شده است. هر چه در سطح
در مدل  تر يیو مبنا یا هيپا یصادرات یها محرک م،یکن یروابط به سطوح باالتر حرکت م یالگو
 . ديآ یم  دست پژوهش به یریتفس -یتارساخ
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 یصادرات یها سطوح محرک نییدر تع تا هفتم اولتکرار  .6 جدول

 
 

قطعات خودرو و با توجه به روابط  صنعت در یصادرات یها کاز محر کيهرسطوح  نییاز تع پس
 . ردیگ یم شكل 1نمودار  مطابقپژوهش  یریتفس -یمدل ساختار *R سيدر ماتر شدهفيتعر

 روابط با یمراتبسلسله در خودرو قطعات یصادرات یها محرک یریتفس -یساختار مدل
 دو نیب میمستق ارتباطات شود یم فرض کهیطور به است؛ مرتبط ریغ اي دوطرفه اي طرفه کي

 و است؛ برقرار( یافق)ارتباط  سطح کي یها محرک نیب و( یعمود)ارتباط  یمتوال سطح
 جاديا میمستق ریغ روابط قيطر از یمتوال ریغ سطوح یصادرات یها محرک میمستق ارتباطات

 (1389 زرو،یت؛ 1392 همكاران، و)آذر  شود یم
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 خودرو قطعات ساخت صنعت در یصادرات یها محرک یریتفس -یساختار مدل. 1 نمودار

 
در صنعت ساخت  یصادرات یها محرک ،MICMAC سياستفاده از ماتر با ،7 جدول در

 ؛1390 ،یبلوک لشكر ؛1387 ات،یب و)آذر  شوند یم یبند طبقه هیناح ارقطعات خودرو در چه
 .(2011 توماس، و فوهل و گالوس

 

 MICMAC سیماتر .7 جدول
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 شنهادهایو پ یریگ جهیتن
در صنعت قطعات  یصادرات یها محرک ةكپارچيمدل  ۀرندیدربرگ پژوهش یو اصل يینها ةجینت

از  كپارچهيمدل  نيا .(1 نمودار) است دوطرفه اي طرفهکيبا روابط  یمراتبخودرو در سلسله
 دستدر صادرات قطعات خودرو به رگذاریتأث یها محرک یبند روابط و سطح لیو تحل یبررس
و  ديتا د کند یتجارت و صادرات کشور کمک م ۀحوز رانیگ میتصم و رانيمد به و است آمده

صادرات قطعات خودرو داشته  ۀحوز بر اثرگذار یها محرک نیب دۀیچیپاز ارتباطات  ینگرش جامع
خود  یها یارذگ استیتا در س سازد یرا قادر م رانیگ میو تصم رانيمد نیموضوع همچن نيباشند. ا
 . کنند يیشناسا را ها تياولو و ندباش داشته یمناسب یریگ جهت و نظم

 و ها استان به اریاخت ضيفوت .1: محرک چهار دهد یم نشان پژوهشاز  آمده دست به مدل
 تیشفاف .3 ،یو صادرات یتجار یها رساختيز ةتوسع .2 ،صادرات ةتوسع و یزير برنامه در يیزداتمرکز
صادرات، جزو عوامل  یتخصص یزهایم لیتشك .4 و صادرات نديفراو حذف مقررات زائد در  نیقوان
 پژوهش یآمار ةخبرگان جامع دگاهيد براساسصادرات قطعات خودرو  ةدر توسع يیو مبنا یا هيپا

 به اریاخت ضيتفو که شود یم حاصل جهینت نيامدل  یا هيروابط در عوامل پا یبه الگو با توجه .است
 یزهایم و ها ونیسیکم لیصادرات کشور باعث تشك ةتوسع و یزير برنامه در يیتمرکززدا و ها استان
 ت،وق نقاط به توجه با یتخصص یزهایم و ها ونیسیکم نيا. شود یم ها استان در صادرات یتخصص

صادرات در آن  ةتوسع یراهبرد یها برنامه یاجرا و نيتدو به توانند یماستان  ديضعف، فرصت و تهد
البته  صادرات خواهد شد. ةتوسع یاستان یها پروژه و ها طرح از تيحما باعث امر نيا د؛نپردازباستان 

 یو صادرات یتجار یها رساختيز ةتوسع ،يیتمرکززداو  اریاخت ضيتفو نيا ةالزم که کردتوجه  ديبا
نقل  و ناوگان حمل زیو تجه یخدمات گمرک شيو افزا یصادرات یها انهيپا جاديها در قالب ا استان

 شده داده نشان پژوهشدو محرک در مدل  نيروابط متقابل ا صورت بهموضوع  نيا ؛ستصادرات کاال
( 1383) ینیام و( 2007) آلدابا(، 2011) چاکنونتیت یها پژوهش یها افتهي با قسمت نيا جينتا. است

و  در امر صادرات و واردات شفاف و ديجد نیقوان نيتدو با دتوانن یم ها دولت انیم نيا در. دارد مطابقت
و  هيهمسا یها با کشورها استان یو تجار یروابط اقتصاد لگریتسه ،یا کاهش موانع تعرفه ايحذف  زین

 ديؤم( 1387)و همكارانش  پور یحسنقل زین( و 1390)و همكارانش  پورعزت یها منطقه باشند. پژوهش
کشور را  یتجارت و بازرگان ۀحوز گذاران استیس ،يیو مبنا یا هيچهار محرک پا نيا .است مطلب نيا

صادرکنندگان  یبرا ژهيو زيو جوا التیتسه ها، تیو اثرگذار معاف نهیو نوع به یتا چگونگ سازند یقادر م
و  پور یحسنقل قاتیتحق جيانت به توجه با. کنند نیی                                     را خصوصا  در صنعت ساخت قطعات خودرو تع

 یاتیمال یها تیمعاف تیشمول و جامع (2011) ايبلوک و ما ،(2008) ازاريو  زيلديی(، آ1389) همكارانش
 تیفیو ک تیکم ،یمجوز و سپردن تعهدات ارز افتيدر یادار نديفراصادرکنندگان، کاهش  یو عوارض
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 نیب یا رقابت منطقه جاديو ا یصادرات ةنمون ةمنطق انتخاب ،یصادرات یها ارانهي و ها مهیب
آنها  رب زیپژوهش ن نيا یها افتهيکه در  استحوزه  نيمطرح در ا یها صادرکنندگان، جزو شاخص

 ۀحوز چهار در ژه،يو زيجوا و التیتسه و ها تیمعاف ارائة ۀنحو تیموفق و یاثربخش .است شده دیتأک
 تيتقو و توسعه صادرات، نةیزم درالزم  یها آموزش ارائةصادرات،  ةنیدر زم یساز و آگاه یرسان اطالع
 را خود کشورها، گريد با یو بازرگان یگسترش روابط اقتصاد زیو ن ،کشور یاقتصاد ۀژيو و آزاد مناطق
 صورت به یچهار محرک صادرات نيداده شده است، ا نشان پژوهشدر مدل  چنانچه. دده یم نشان

مشابه  یبه موارد توان یم ق،یتحق ةنیشیموضوع در پ نيا ی. در بررسگذارند یم ریتأث گريكديمتقابل بر 
 ةنیزم در یساز آگاه و یرسان اطالع نیب متقابل ارتباط ینوع به( 1389) يیعطاو  یقی. حقافتيدست 

 اشاره گر،يد یگسترش تجارت و صادرات به کشورها ،جهینتمرتبط و در یها صادرات و آموزش
 ۀژيو و آزاد مناطق تيتقو و توسعه متقابل و میمستق راتیتأث به( 2006) و همكاران دونر. اند کرده
 که است توجه انيشا .اند کردهکشورها اشاره  گريبه د یو بازرگان یگسترش روابط اقتصاد با یاقتصاد

و با فرض  1جدول  یها شاخص براساس ،گريد یبا کشورها یو بازرگان یگسترش روابط اقتصاد
و  گاني              خصوصا  با همسا رانيا یاسالم یجمهور یخارج استیس كرديمناسب است؛ رو یاسیروابط س
 یساز و مدل یبند سطح که است نيا یاساس ةفرض است. نكت نيا ۀدکننديیتأ ،یاسالم یکشورها
 . است 1در جدول  احصاشده یها شاخص براساس یصادرات یها محرک
 یابيبازار و بازار قاتیتحق .2 ،یصادرات یها ها و تشكل بنگاه تيتوسعه و تقو .1: محرک پنج

توسعه  .4 ،یمحصوالت صادرات یگذار متیق نديفرااصالح  .3 ،صادرات یهدف برا یدر کشورها
در صنعت ساخت قطعات  یخارج یگذار هيتوسعه و جذب سرما .5 و قطعات یبند بسته جيو ترو

در  یصادرات یها محرک یبند سطح ةكپارچيدر مدل  يینها یها خودرو کشور، جزو محرک
 ،یصادرات یها ها و تشكل بنگاه تيتوسعه و تقو یدر راستا .هستندصنعت ساخت قطعات خودرو 

مربوط به  یها میمشارکت در تصم قيطر ازآنها  اراتیو گسترش اخت یصنعت یها خوشه لیتشك
و  یتجار یها ئتیهو اعزام  یالملل نیب یها شگاهي. مشارکت در نماشود یم هیصادرات، توص

در  .شود یدر امر صادرات م یصنعت یها عملكرد خوشه تیفیک یارتقاباعث  ،یگذار هيسرما
 شيها و افزا بنگاه ةتوسع در یصنعت یها خوشه نقش به( 1388) یو پاسبان یحج ،یپژوهش

 و ها بنگاه تيتقو و توسعه نیب پژوهشمدل  براساس ،گريد یسو از .اند کردهصادرات اشاره 
 ارتباط صادرات، یبرا هدف یکشورها در یابيبازار و بازار قاتیتحق و یصادرات یها تشكل
 و یلعل مجد، ینجف ان،يروزیف پژوهشدر  هيارتباط متقابل و دوسو نيا به .دارد وجود هيدوسو

 ،یصادرات یها تشكل تيتقو و یابيبازار قاتیتحق یاجرا بااست.  شدهاشاره  زی( ن1389) رضاپور
امر مستلزم  نيا د؛يآ یم همافر( خودرو)قطعات  یصادرات یها متینظر در ق ديتجد ةنیزم
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 جيتوسعه و ترو است. یصادرات یکاالها یگذار متیق نديفراو اصالح  یساز و روان یساز ساده
 در توانند یم که ندا يیها محرک نيآخر ،یخارج یگذار هيقطعات و توسعه و جذب سرما یبند بسته
 نيا یوابستگ آن یاصل لیدل. رندیگ قرار توجه مورد خودرو قطعات صادرات یگذار استیس امر

 یموضوع در بررس ني. ااست خاص یزمان ۀمحدود در ها محرک ريسا عملكرد به ها محرک
  .شود یآشكار م شتریب MICMAC سيماتر
و  یا هيپا یها بر محرک یصادرات یها محرک ق،یدر مدل تحق یتوجه به روابط برگشت با
 یها محرک شتریب میابي یدرم ،MICMAC سيماتر ی. چنانچه با بررسرگذارندیتأث زیخود ن يیمبنا

آن است که اکثر  انگریموضوع ب نيا .به آن قرار دارند کينزد اي یوندیپ ةیناح در یصادرات
از  ريرپذیو تأث رگذاریروابط تأث یدر صنعت ساخت قطعات خودرو، دارا یصادرات یها محرک

نفوذ قرار دارند؛  ةیناح در( 7و  1اول، دوم و چهاردهم )با توجه به جدول  یها . محرکدنگريكدي
 یکمتر یريرپذیها، تأث محرک ريبر سا یرگذاریضمن تأث شدهاشاره یها که محرک یمعن نيبه ا
توجه  ديصادرات قطعات خودرو با ۀحوز زانير برنامه و ارانذگ استیس. ندا مستقل و دارند آنها از
خود را  یها و برنامه ها استیس تيداشته باشند و اولو یصادرات یها محرک نينسبت به ا یا ژهيو

وابسته  ةیناح در( 7و  1)با توجه به جدول  ازدهميچهارم و  یها نسبت به آن قرار دهند. محرک
 ريسا ارا ب یوابستگ نيشتریو ب رنديرپذیها تأث محرک رياز سا شتریها ب محرک نيا یعنيقرار دارند. 

 است.  گريد یها ها وابسته به عملكرد محرک محرک نيا تيتقو اساس، نيبراها دارند؛  محرک
 نیمثبت ب ةرابط به( 2008) ازاري و زيلديیآ ،پژوهش ةنیشیپ یبررس در و یکل ینگاه در
و  ستنسنيکر و( 2005) انست کهیدرحال کنند؛ یاشاره م یو عملكرد صادرات یصادرات یها محرک

 عملكرد اهداف تحقق در ها محرک نيا که اند داده  نشان خود قاتیتحق در( 1987)همكاران 
 نیمعكوس ب یا هرابط به( 1985)و همكاران  تیباشم یحت اند؛ خورده شكست یصادرات
 دهد ینشان م قاتیتحق نيا. اند دهیرس خود پژوهشدر  یو عملكرد صادرات یصادرات یها محرک

 ديشا. ندارند یكساني               الزاما  عملكرد  صادرات ةتوسع تيريدر مد یصادرات یها که همواره محرک
 یکشورها در یقانون و یاقتصاد ،یفرهنگ یها تفاوت گوناگون، عيصنا نیب یتیماه یها تفاوت
پژوهش نشان  نيا یها افتهي یعملكرد متفاوت باشد؛ ول نيباعث ا گريد یعوامل اي مختلف

به روابط متقابل  یتوجه یبو  یصادرات یها محرک یپندار سطح هم یاز علل اصل یكيکه  دهد یم
 یهمبستگ روابط هموارهگذشته  قاتیدر اغلب تحق درواقع،. است ی     و عل  یآنها از لحاظ تقدم زمان

به  کهیدرحال گرفت، یم قرار توجه مورد یصادرات عملكرد و یصادرات یها محرک انیم ی   عل  و
مرتبط  يیافزا پژوهش از دانش ني. سهم اشد یکمتر توجه م یصادرات یها خود محرک نیروابط ب

در صنعت ساخت قطعات خودرو  یصادرات یها محرک نیروابط ب یموضوع، توجه به الگو نيبا ا
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 آمده دست بهصادرات با توجه به مدل  ۀحوز زانير و برنامه ارانگذ استیستا  کند یکمک م و است
در صنعت ساخت قطعات خودرو داشته  یصادرات یها نگر نسبت به محرک جامع یدياز پژوهش، د

 . اورندین شماربه ازهم مستقل و سطح هم عوامل راآنها  باشند و
و  ها استیس ق،یاز تحق آمده دست بهمدل  یبررس زیپژوهش و ن یها افتهيو  جيتوجه به نتا با
 واقع شود: مؤثرصادرات قطعات خودرو،  شيتوسعه و افزا یبرا تواند یم ريز یها میتصم
 یصادرات یها انهيدر قالب پا یو فراهم کردن امكانات یو صادرات یتجار یها رساختيز جاديبا ا .1

 یطي                          و عموما  متوسط و کوچک، شرا یساز خصوص قطعه یها شرکت یونقل برا و خدمات حمل
 انجام شود. یشتریشود تا صادرات قطعات خودرو با سهولت ب ایمه

 ةتوسع یها نهیصادرات، زم ةتوسع و یزير برنامه در يیتمرکززداها و  به استان اریاخت ضيبا تفو .2
 جاديبا ا زیو ن د؛يآ یهر استان فراهم م یها تيکشور با توجه به مز یها صادرات در استان

 . شود یصادرات فراهم م ةتوسع یالزم برا ۀزیانگ ها، استان نیدر ب یرقابت صادرات
 از یریگ بهره با کار نيا. ندشو یاصالح و بازنگر یتجار یها هيو مقررات بازدارنده و رو نیقوان .3

 در یارگذ استیس و یگذار قانون یها تیفعال نیب یهماهنگ یبرا الزم یها سمیمكان
 یتجارت و...( با بخش خصوص ةتوسع سازمان و گمرک)همچون  یدولت و یعموم یها بخش

 است.  ريپذ امكان ،یصادرات -یدیتول یها و شرکت
 با مرتبط یها تیفعال یثربخشو ا یکارآمد زانیصادرات، م یتخصص یزهایم یساز با فعال .4

 ی                 عمدتا  در بازارها ها تیفعال نيو ا ابد؛ي یم شيقطعات خودرو افزا یابيصادرات و بازار ةتوسع
 دارند متمرکز شود. یشتریب یصادرات لیکه پتانس یقطعات یهدف و بر رو

 یا گونه به ديبا ژهيو زيو جوا التیتسه ها، تیدر قالب معاف یقيو تشو یتيحما یها سمیمكان .5
در     حا یترج -ساز قطعه یها شرکت یصادرات عملكرد یارتقا موجبات که شود اجرا و یطراح

 .ديآ همافر -کوچک و متوسط یها قالب شرکت
ساز نسبت به  قطعه یها شرکت یآگاه زانیصادرات، م خصوصالزم در یها آموزش قياز طر .6

 نيشود و ا تیبخش صادرات ترب یبرا یکاف یانسان یرویو ن ابد؛ي شيصادرات افزا تیاهم
 کسب کند.  یکارآموز قيالزم را از طر یها مهارت روین
روزآمد، قابل استفاده و  رد،یگ یصادرکنندگان قرار م اریکه در اخت یحاصل شود اطالعات نانیاطم ديبا .7

ساز  قطعه یها صادرات شرکت لیپتانس شيکار باعث افزا نيا ؛است یجهان یمنطبق با استانداردها
 :داد انجام را ريز اقدامات توان یمهدف  نيابه  دنیرس ی. براشود یم یرانيا
 بازار اطالعات به یدسترس گاهيپا کردنفعال 
 خودرو قطعات صادرات بخش در یكیالكترون تجارت از استفاده 
 خودرو قطعات صادرکنندگان یبرا یاطالعات مراکز جاديا 
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 یبرا يیها سمیمكان ،یو اسالم هيهمسا یبا کشورها یو بازرگان یگسترش روابط اقتصاد یبرا .8
کمک  یجبران یها نامه و موافقت یحیشروع از تجارت ترج یو برا یتجارت متقابل طراح

 گرفته شود. 
خاص  یها تيو محدود یکاهش موانع معمول گمرک ايبا حذف  یاقتصاد ۀژيمناطق آزاد و و .9

هدف  یکشورها یصادرات قطعات خودرو به بازارها یتوانمند یارتقاهر کشور، موجبات 
 يیایجغراف ینواح طيو شرا ها تیمناطق با توجه به موقع نيا شود یم هیتوص ني. بنابراشود یم

 شود.  تيو تقو ابنديتوسعه  یفیو ک یکشور از لحاظ کم
 اراتیاخت که شود اتخاذ يیها یمش خط ،یصادرات یها ها و تشكل بنگاه تيتوسعه و تقو یبرا .10

و اعزام  یالملل نیب یها شگاهيمشارکت فعال در نما یبرا یصنعت یها خوشه ازیمورد ن ةبودج و
 . شود نیتأم ،یگذار هيو سرما یتجار یها ئتیه
 ةبه مرحل ،یهدف صادرات یدر کشورها یابيبازار و بازار قاتیگسترش تحق یبرا يیها برنامه .11

امر  نيا ةمناسب برخوردار باشد و الزم یو اثربخش تیفیاز ک ديبا قاتیتحق ني. ادياجرا درآ
 است.  یابيبازار و بازار قاتیدولت از تحق تيحما

قطعات  کنندگان دیکه تول یاصالح شود، به نحو ديبا یقطعات صادرات یگذار متیق نديفرا .12
عرضه کنند.  یالملل نیب یرقابت یها متیخود را با ق یدیبتوانند قطعات تول یصادرات

و حذف  يیشناسا ديبا شوند یم یصادرات یها نهيهز شيکه سبب افزا یعوامل اساس، نيبرا
 شوند. 

 دارانيدر ذهن خر یمثبت ريتصو رانيقطعات خودرو ساخت ا یبند بسته جيبا توسعه و ترو .13
 شود.  جاديا یالملل نیب
در قالب  یساز قطعه یها شرکت شود یم هیتوص یخارج یگذار هيتوسعه و جذب سرما یبرا .14

با  و کننددولت، با خودروسازان بزرگ جهان ارتباط برقرار  تيو با حما یصنعت یها خوشه
 کشور به ارمغان آورند.  یصنعت را برا نيا يیرشد و شكوفا ایروز دن یها یانتقال تكنولوژ
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