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 چکیده
 منظورهباند. بندی شدهساختاری تفسيری رتله رویکردو با استفاده از  در این مقاله موانع صـادرات مللمان از ایران شـناسایی شده  

از موانع استخراج شد. سپس با تعدادی از خلرگان در حوزه توليد و  یفهرستابتدا پيشينه پژوهش بررسی و  ،شـناسایی موانع صادرات 
 ینرمهمت شد. از ادغامِ ليست حاصل از مطالعاتِ نظری و بررسیِ ميدانی، برگزار یافتهساخت يمهنهایِ عميق و مصـاحله فروش مللمان 

 یررسموردبتوسطِ خلرگان  دودوبهانع با یکدیگر . در مرحله بعد، رابطه موگردیدبه كشورهایِ خارجی تعيين مللمان موانع در عرضـه  
طح س شدهدادهسـازی ساختاری تفسيری و مدل مفهومی توسعه  به پشـتوانه مدل قرار گرفت و ماتریسِ مقایسـات زوجی تکميل شـد.   

در  ها پيشران اصلیدهنده آن است كه روابطِ ضعيفِ سياسی ایران با سایرِ كشورسازی نشان. نتایجِ مدلگردیدهریک از موانع مشخص 
كننده مواد اوليه و روابط نرخِ ارز، دور بودن از ملادیِ تأمين هاینوسانصـادراتِ ضـعيف این نوا از محصـوات اسـت. در سطحِ دوم     

 ای هستند.ها نيز جزوِ موانعِ ریشهخانهضعيف با سفارت

 
 .ساختاری تفسيری سازی، مدلموانع صادرات، مللمان: كليدی یهاواژه

 

 مقدمه
 ،نفت صـــادراتِ ایران بيشـــتر به در اقتصـــادآوری رزا
 این موضوا كهاست  وابسـته و مواد معدنی  ینفت یهاوردهافر

نخســت  .كندایجاد می خطراز دو منظر برایِ اقتصــاد كشــور 
منـابع نفتی و معدنی دارایِ محدودیت بوده و در طلقه  آنکـه  

يمت تغييراتِ ق دوّم مخاطره ؛گيرندمنابعِ تجدیدناپذیر قرار می
ــورتِ   ــت. در ص كاهش قيمت جهانیِ مواد نفتی و معدنی اس

خواهد  جهانی این مواد، درآمدهایِ ارزی كشــور كاهش پيدا
كرد كه پيامدِ این مهم نيز كاهش سطح رفاه در جامعه خواهد 

                                                 
1- Interpretive Structural Modeling 

ــرایطی  ــی بهتنوابود. در چنين ش ــلد بخش ــواتِ س  محص
ی در دارتأثير معنی تواندبازارها می توسعه ی كشور وصادرات

تجربه  اشــد.كاهشِ مخاطرات ارزی برای كشــور داشــته ب 
 مالیِمنابع  بدون اتکا بهجهان كه  یاز كشـــورها یاريبســـ

 یجزء كشــورهااند توانســته حاصــل از صــادراتِ مواد خام
ــعه ــوات تول بگيرندقرار یافته توس ر د خود را یديو محص
 دهندهنشانباا عرضـه كنند   افزودهارزشبا  یجهان یبازارها

ــت كه این مهم در ایران به دليلِ وجود مواد خام كامال   آن اس
عوامل  یضرورت بررس این موضوا رو،ازاینشـدنی اسـت.   
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كند یم مشخص ازپيشيشبرا  یرنفتيتأثيرگذار بر صادرات غ
(., 2010et alDaneshnia ). 

ــنعت مللمان  ــورها  ص ــياری از كش یک  عنوانبه در بس
اا افزوده بو با ارزش زودبازده، صـنعت رشد یابنده، پرشتاب 

آمار مركز مطالعات  سِبر اسا. است شده یفتعرزا و اشـتغال 
درصد از  2این صنعت در حال حاضر حـدود صنعتی ایتاليا، 

ملادات تجاری جهان را به خود اختصـــاا داده اســـت و 
در این ميان سهم ایران از  .ابدییهرساله ميزان آن افـزایش م

دیگر علارتدرصد است، به 1012للمان فقط تجارت جهانی م
 مللمــــــانی كــــــه در ســـطح دنيا  21111بـه ازای هر  
  ملــــل ایرانــــی وجــــود دارد 2، فقــــط شودیصـادر م 

(., 2013et alMaleki Golandouz  .)دهنده آن آمارها نشان
ایران دهه اخير وضـــعيت تجاری مللمان در  دراســـت كـه  
 ،سـير نزولـی صـادرات كه عالوه بر یاگونهبه ،نامناسب بوده

. نيز در آن وجود داشـته است صـعودی واردات مللمان   روند
بررســی وضــعيت صــنعت  ينهدر زمشــده انجام هایِپژوهش

واردات آن بـــه ســـایر  و مللمان ایران و روند صــادرات 
بـا  ایرانكه این صنعت در  دارداز آن  حکایتكشـــــورها   

بسياری روبرو است  همچنين محيطیِ درون صنعت ومسـائل 
 تواند بستر مناسب را برایبندیِ آنها میشـناسایی و طلقه  كه

نماید توســـعـه بازارهای داخل و خارج فراهم   بعـد بهلود و 
(., 2016et alGhofrani ). 

باایی برایِ توسعه  قابليتدهنده آن است كه آمارها نشان
 ۰1حدود  آمارها بر اساسِ این صـنعت در ایران وجود دارد. 

درصد از  8/1و  در این حوزه وجود داشته هزار واحد صنفی
ــتكــل اشـــتغــال كشـــور    مربوط بــه این صـــنعــت اسـ

(., 2016et alGhofrani ) . نيروی كار فنی، ایران از عالوه بر
كشـــورهایِ حوزه  مانندهـای نزدیکی بـه بازارهایِی   مزیـت 
زی ریا برنامهب و آسيایِ ميانه برخوردار است كه فارسيجخل

 دستبهداری از بازارهای فوق را تواند سهم معنیمی صـحيح 
  .( 2011et alTajdini ,.) آورد

ــلی  ،در ادامه ــکاین مقاله از چهار بخش اص ــدهيلتش  ش
پيشــينه پژوهش ارائه شــده اســت. در پایان اســت. نخســت 

ــایر پژوهش گران پيشــينه موانع صــادرات مللمان از منظرِ س

است. پس از بررسی پيشينه، متدولوژی تليين شده ارائه شده 
( ISMاسـت. در این پژوهش از روش ســاختاری تفسيری ) 

شده  بندی آنها استفادهبرای شناسایی رابطه بين موانع و طلقه
خروجی  آنکهاســت. در بخش ســوم مدل مفهومی و تفســير 

ــت.   ،بوده ISMروش  ــده اس گيری و نتيجه یتدرنهاارائه ش
 جدید پژوهشی آمده است.تعریف مسائل 

 
 مروری بر ادبیات پژوهش

دســت دایل عمده عدم توفيق در صــادرات مللمان و از 
به نفع كشـــورهایی از قليل چين و  یابـازارهای منطقه  دادن

ریشــــه در عواملی غير از كملود مواد اوليــه و  ،تـركيــه 
توجه بيشتر به استفاده از مدیران  وسـاختارهای توليد داشته  

های كاربردی، حمایت جدی دولت ه آموزشئور، ارامحدانش
از صـادركنندگان و توليدكنندگان داخلی و ضرورت نوآوری  

بوده و دارای اهميت مختلف، بســيار ضــروری  هایينهدر زم
بــا توجــه بــه  (. 2011et alTajdini ,.بــاایی اســــت )

مواد  یهادولــــت در حوزه یهاميها و تصمگذاریسـياست 
ی و بازاریاب یهارساختینظام پولی و بانکی و ز ،یچوب هياول

همراهی كامل دولت با صنعت مللمــــان بــــرای حف  توان 
ه در گام اول و دستيابی ب رانیو رقابت صنعت مللمان ا ديتول

ــادرات  قابليت ــای صـ ــرور در بازارهـ ــام دوم،  یحـ در گـ
صــنعت در بازارهای جهانی  نیشــروط ازم برای حرــور ا

های بررسی (. 2014et alAlizadeh ,.) دشـون یمحسـوب م 
ای همعياركه  دهدمیمختلف در زمينه صادرات مللمان نشان 

نيروی كـار، حمـایــت دولـت از توليــد محصـــول،     شآموز
كار  بـازاریابی، نوآوری در محصـــول و نيروی  یراهلردهـا 
 et Ghofrani)هستند  اهميتترین باا دارای ترتيبارزان، به

., 2016al). Farshchi  وGhofrani (212۰)  مهمترین موانع
كيفيت پایين محصوات، قيمت  يبترتبه صـادرات مللمان را 

باا، بازاریابی ضـعيف و طراحی نامناســب شــناسایی كردند  
(Farshchi & Ghofrani, 2015 بر اساس نتایج حاصل از .)

ــاخص، (2122و همکــاران ) Mohebbiپژوهش   هــایشـ
در سطح اول، بيشترین ارزش وزنی  زیستیاقتصادی و محيط
. عالوه بر این در ســـطح دوم نيز، انــدكـرده را كســــب 
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 یهاخوشههای افزایش ثلات اقتصـادی، توسعه  زیرشـاخص 
صنعتی مللمان، كاهش مواد فرار آلی در پروسه توليد، ارتلاط 
مسـتمر و منسجم دانشگاه و صنعت مللمان، بازیافت مللمان،  

ی داخلی و جذب منافع حاصل از سـپار برون راهلردتوسـعه  
ــپاری خارجی بهبرون ود را به خ هاتیاولوترتيب بااترین س

بر اســاس (.  2016et alMohebbi ,.) انددادهاختصــاا 
ــط   ــی كه توس انجام  (2123) و همکاران Alizadehپژوهش

های مواد و محصول، اقتصاد و بازار در شاخصشـده اسـت،   
وزنی هستند. همچنين از  سـطح اصلی دارای بااترین ارزش 

ــاخص ــعه  بين زیـــــر ش ــه پایدار مواد اوليه، توس ها، عرض
بهره و كم متيقبـازاریابی راهلردی و تأمين منابع پولی ارزان 

ر صـــادرات مللمان دارند ترتيـب بيشـــترین اهميت را د بـه 
(., 2014et alAlizadeh .) های ســطح در ميان شــاخص

 مواددسترس بودن در های اقتصادی، فنی، اصـلی، شـاخص  
ترتيب دارای بااترین به متخصـــص انســـانی نيرویو  اوليه

اند. اهميت در امر صـادرات مللمان در ایران شـناسـایی شده   
ــایر  ــاخص طراحی موفق نســـلــت بــه سـ همچنين زیر شـ

زیر  بعدازآنهـا دارای بااترین اولویت بوده و  زیرشـــاخص
ســـانی هـای مواد اوليه، مدیریت پایدار، نيروی ان شـــاخص

متخصــص، توســعه اســتاندارد، عرضــه پایدار و برندســازی 
 دانرا به خود اختصـــاا داده هاتیترتيـب بااترین اولو بـه 
(Goudarzi & Tajdini, 2015 .)Gokay و هــمــکــاران 
ــشپژوهش  یک در (2111)  دیخر باای نهیهز ای،نامهپرس

ـ مواد اول  هاینهی، هزمواد اوليه یموجودی ناكاف ت،يفيكبـا  هي
ــوات و  ديتول باای ــل يجهدرنتمحص  نيچن یابیبازار معر

 انمكنندگان مللديتول مشکالت ازجملهرا  یمحصـوات گران 
فاكتورهای (.  et alGokay.2007 ,) دانستند هيكشور ترك در

ــادی،  ــازی اقتص ــای رقابت آزادس  هایتيفعال شیافزا ،یفر
 شیكار متخصـــص و افزا رویين نيمأت ،و توســـعـه  قيتحق

 ،یو طراح یابیــبــازار قیمحصـــوات از طر افزودهارزش
ــعه  یعوامل ازجمله ــتند كه باعت توس هر چه  دارییپا و هس

ـ    شــــد خواهنــد نــدهیدر آمللمــان صـــنعــت  شـــتـر يب
(, 2005Ratnasingam & Loras .)Han و هــمــکــاران 
ـ  (2119)  نيچ یمللمان چوب عیصنا یبر روخود  یدر بررس

ـ  جهينت نیا به یهانجدر ســطح   اگرچه در دو دهه ،دنديرسـ
را  نيچ رشد را داشته و زانيم نیصـنعت بااتر  نیا گذشـته 

اما با  ،نموده اســت صــادركننده عمده مللمان کیبه  لیتلد
و  یفعل تيوضـــع قيدق شـــناخت ،یرقابت جهان دیتشـــد
ــنعت رییپذرقابت ــرويهای پو چالش نيچ مللمان ص  در ش
و  ياتیح ياربس نهيزم نیكشـورهای مهم در ا  گریبا د رقابت
 یبه بررســ Porto (2113) (. et alHan.2009 ,اســت )مهم 

 یهانهیمانند هز یررســميموانع صــادرات غ و تأثيرات فقر
فساد اداری مقررات و  ر،يگ وپادستورسوم ونقل، آدابحمل

 اســاس بر (.orto, 2004P) ه اســتپرداخت بر صــادرات
در  نگيضد دامپ نيقوان است، شدهانجام نيچ در كه یپژوهش
بر  یمنف هایاثرو ژاپن  ايانگلستان، استرال کا،یآمر یِكشورها

گذاشــته  نيچ أملداز  یچوب یِهاخوابتختصــادراتِ  یِرو
ــت  ــ جینتا (. et alXinijan.2015 ,)اس  هيترك در یپژوهش
 صادراتِ در كشور نیا یناتوان یاصـل  ليدل كه دهدیم نشـان 
 و هســتند كوچک شــتريب كه اســت هاشــركت اندازهمللمان 
ــركت نیا در معموا   مدتكوتاه معموا  یزیربرنامه افق هاش
ــت ــت یحــال در نیا. اسـ ــادرات كـه  اسـ   ازمنــديــن صـ
ــق ــدت   اف ــدم ــن ــل ــه   در ب ــام ــرن ــرب ــت  یزی  اســ
(, 2015.et alColak .) كه در ژاپن،  ییهااســاس پژوهش بر

 یهااست، نلود واسطه انجام شده نيو چ متحدهیااتاسوئد، 
ــده بالقوه صــادرات توقفســلب  یتجار  را صــادرات و ش

ــت ســـركوب  Akerman .( et alXue.2016 ,) كرده اسـ
 ندیفرا نلودكه  ديرســـ جهينت نیبه ا یپژوهشـــ یط (2121)
 كاهش ســلب ،مللمان دكنندگانيتول و دارانیخر انيم یقيتطل

ا ر دكنندگانيتول نيو همچن محصوات شده نیدر صادرات ا
 .(Akerman, 2010) داردیبازم شتريب داتياز تول

 
 پژوهش شناسیروش

شناسایی موانع صادرات و روابط  منظوربهدر این پژوهش 
ت. اس شدهاستفاده توأمان طوربهكيفی كمی و های آنها از روش

ــادرات مللمانِ   ــوا، موانع ص ــیِ ادبياتِ موض  در ابتدا با بررس
از منظرِ پژوهشگران شناسایی شد. سپس با مراجعه به  خانگی

خلره در این  8و مصاحله با  خلرگان در صـنعتِ مللمانِ ایران 
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 31 كه شامل ليست مربوطه نهایی شد. ليست مربوطه صـنعت، 
ریلی ض) بر اساسِ ضریب اوشه بود، شدهییشناسامانع اصلی 

 شود(كه برای شـناسـایی عوامل با اثرگذاری بيشتر استفاده می  
ملنایِ مقایسات زوجی قرار  مانع تقليل یافت و 21به  تعدیل و

سازیِ ساختاری تِ روش مدلگرفت. مقایساتِ زوجی از الزاما
اســـت. در ادامـه مراحـل پژوهش در قـالب یک     تفســـيری

است. شدهدادهفلوچارت نشان 

 

 
 مراحل انجام پژوهش کیشمات -1نمودار 

 
مدلی ساختاری تفسيری است كه اولين بار  ISMرویکرد 

بـا تجزیه   ISM روشدر دهـه هفتـاد ميالدی ارائـه شـــد.    
ها شاخصها در چند سطح به تحليل روابط بين زیرشـاخص 

صـــورت تکی یــا بـه كـه  را پردازد و روابط بين عواملی می
 ســازیمدل كند.میمشــخص  ،اندگروهی به یکدیگر وابســته

 .تفسيری شامل مراحل زیر است ساختاری
 در: (SSIM) یساختار یخود تعامل سیماتر ليتشک -2

د مور گریکدیبا  یزوج صـورت بهرا  عواملگام خلرگان  نیا
از حروف  ،اريدو مع ســـهیدهند. در هر مقایم مقایســـه قرار

V,A,X,O كنندیماستفاده  ریز فیبر اساس تعار. 
V عامل سطر :i  باعت محقق شدن عامل ستونj شودیم. 
A عامل ستون :j  باعت محقق شدن عامل سطرi شودیم. 
X گریکدیسطر و ستون باعت محقق شدن  دو عامل: هر 

 رابطه دوطرفه دارند(. jو  i)عامل  شوندیم
Oوجود ندارد. یارتلاط چيعامل سطر و ستون ه ني: ب 
ــتبه -2 ــی سیآوردن ماتر دس ــترس  لیتلد با: هياول دس
 ریبر اساس ز کیبه اعداد صـفر و   SSIM سیماتر ینمادها
 .آیدیم دستبه هياول دسترسی سیماتر
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و در  2باشـد در آن خانه عدد   Vحرف  ijنماد خانه  اگر
 .شودیمعدد صفر گذاشته  نهیخانه قر
باشـد در آن خانه عدد صفر و   Aحرف  ijنماد خانه  اگر

 .شودیمگذاشته  2عدد  نهیدر خانه قر
و در  2باشـد در آن خانه عدد   Xحرف  ijنماد خانه  اگر
 .شودمیگذاشته  2عدد  زين نهیخانه قر
باشـد در آن خانه عدد صفر و   Oحرف  ijنماد خانه  اگر

 .شودمیعدد صفر گذاشته  زين نهیدر خانه قر
 سیماتر: در دســـترســـی سیدن ماترســـازگار كر -4

با  A مانعشود كه اگر  یقانون بررس نیا دیبا هياول دسـترسی 
رابطه داشته  Cمانع با  زين Bمانع رابطه داشته باشد و  B مانع
 رابطه داشته باشد. Cبا  دیبا زين Aمانع  آنگاهباشد 
 موانعگـام مجموعه   نیا در: رهـا يســـطح متغ نييتع -3
را  مانعهر  ی( برایابي)دســـت یخروج ( ونيازپيش) یورود

 ،گام نیدر ا شوند.مشخص میعوامل مشترک  بعدمحاسله و 
 یاست كه مجموعه خروج ISMسطح  نیبااتر یدارا مانعی
 ( با مجموعه مشترک برابر باشد.یابي)دست آن

 گام با توجه به سطوح نیا در: شلکه تعامالت ميترس -۰
 شود.مدل اوليه ترسيم می ارهايمع

بر  MICMAC يلوتحلتجزیه: MICMACتحليل  - 2
( يرپذیریتأث) یوابستگ زاني( و متأثيرگذاریقدرت نفوذ ) هیپا

 کیمحدوده هر شتريب یو امکان بررس گرفتهشـکل  ريهر متغ
 به چهار رهايمتغ ليتحل نی. در اسازدمیرا فراهم  رهاياز متغ

 مي)رابط( و مســتقل تقســ یونديگروه خودمختار، وابســته، پ
 .(andal, 1994M) شوندمی

 
 شدهشناساییموانع 

موانع در صـــنعـت مللمـان بر اســـاسِ ادبيات    ینمهمتر
ه شدموضـوا و همچنين مصاحله با خلرگان در ادامه تشریح  

 .است
 تعرفه باای مواد اوليه وارداتی ـ 2

تعرفه باای مواد اوليه وارداتی شــامل تعرفه گمركی مواد 
ــب، مواد فوم واوليه مثل چوب خام،  ...  پارچه رومللی، چس

ن تعرفه باای ای معتقدندشــود كه خلرگان صــنعت مللمان می

  مواد یکی از موانع توليــد و صـــادرات مللمــان اســــت 
(., 2011et alTajdini ). 

صـــادرات  برایعـدم ارائه یارانه به توليدكنندگان   - 2
 مللمان

ی را غملل بایدكه دولت  معتقدندتوليـدكننـدگـان مللمـان     
ســوبســيد یا یارانه در اختيارشــان قرار دهد تا آنها  عنوانبه

بتوانند ميزان توليدات خود را افزایش دهند و مللمان توليدی 
  هــای خــارجــی صــــادر كــنــنــدخــود را بــه كشـــور 

(Farshchi & Ghofrani, 2015). 
 كاهش توليد داخلی مواد اوليه ـ 4

رویه چوب از سطح برداشت بی يلبه دلهای اخير در سال
های شـــمالی و غربی ایران، ها و قطع درختان جنگلجنگـل 

اســت. به  یافتهكاهشگيری چشــم طوربهها مســاحت جنگل
های و نهاد زیســـتيطمحهمين علت ســـازمان حفاات از 

 ند تا با اعمال قوانين جدید جلویاهمرتلط با آن تصميم گرفت
 ییزداجنگليرند و مانع از را بگرویـه درختان  برداشـــت بی

شوند. این عوامل سلب شد تا ميزان توليدات چوب در داخل 
ــور كاهش پيدا كند و توليدكنندگان مللمان برای توليدات  كش

ـ خـود بــه     بيــاورنــد روی خــارجی كـنـنــدگــان  يـن تــأم
(., 2016et alMohebbi ). 

 عدم توجه به كنترل كيفيت مواد اوليه داخلی ـ 3
ان به مواد اوليه مختلفی نياز است كه اگر برای توليد مللم
يه مواد اول بایدداشــته باشــيم   يفيتباكبخواهيم محصــولی 

 كــار بلریم. حــال برای اینکــه مواد اوليــه بــاكـيـفيتی بــه  
 مرغوب تهيــه شـــود بــایــد نکــاتی را در نظر  طـور بــه

ــامــل كنترل كيفيــت مواد اوليــه می   شـــودگرفــت كــه شـ
(Farshchi & Ghofrani, 2015). 

 توجه به كنترل كيفيت محصول عدم ـ ۰
تواند یکی از عـدم توجـه به كنترل كيفيت محصـــول می  

ــد  اصـــلی ــایــت مشـــتری بــاشـ   ترین عوامـل عــدم رضـ
(., 2011et alTajdini ). 

 ارز قيمت هاینوسان ـ 2
ــان ــان در قيمت مواد اوليه های قيمت نوس ــلب نوس ارز س
ــود. همين امر باعت میوارداتی می ــود تا تولش يدكنندگان ش
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منظم خریداری  صورتبهخود را  يازموردننتوانند مواد اوليه 
 .( 2014et alAlizadeh ,.) كنند و به توليد مللمان بپردازند

 سيستم بانکی ضعيف ـ 1
ســيســتم بانکی یکی از مهمترین عوامل در ســيســتم    

 ایهكننديينتعشود و نقش صـادراتی یک كشور محسوب می 
هایی است كه دارد اما در ایران سـيسـتم بانکی دچار ضـعف   

ســلب شــده توليدكنندگان مللمان با مشــکالت زیادی روبرو 
 .(Alizadeh et al., 2014) شوند
 نلود رقابت ميان توليدكنندگان یا ایجاد فرای رقابتی ـ 8

نلود فرـــای رقـابتی ميان توليدكنندگان مللمان ســـلب  
زیرا  ؛اشتياق توليد را از دست بدهندشود تا آنها انگيزه و می

 راهای خود دانند كه با هر سـطح از توليدات مشتری آنها می
 .(Goudarzi & Tajdini, 2015) دارند
 اطالعات محدود توليدكنندگان از دانش صادرات ـ 9

 های توليدیامروزه در ایران مدیریت و سرپرستی كارگاه
ــت یافرادمللمان اغلب در دســت  ــيالت كه فا اس قد تحص

ــده تا آنها با ملانی   ــلب ش ــتند. همين امر س ــگاهی هس دانش
صـادرات آشـنایی نداشته باشند و در حوزه صادرات ناتوان   

 .( 2011et alTajdini ,.) باشند
 ارتلاطات محدود توليدكنندگان داخلی با خارجی ـ 21

توليـدكنندگان داخلی و خارجی برای تلادل دانش و اطالعات  
 .( 2011et alTajdini ,.) یکدیگر در ارتلاط باشندبا باید 

 های جهانیعدم شناخت از بازارـ 22
های ها و كارگاهدرصـــد از محصـــوات كـارخـانه   2۰
های شود و هنوز بازارهای داخلی میسـازی روانه بازار ملل

داخلی برای توليدكنندگان جذابيت بيشــتری دارند. این عامل 
 های خارجی غافل بماننداز بازارسلب شده تا توليدكنندگان 

(2016 et al.,Ghofrani ). 
 توسعه صادرات راهلردی براینلود برنامه ـ 22

ــلب بیراهلردی نلود برنامه  مر برنامگی در انظمی و بیس
زیرا یک صادركننده باید بداند كه هدف از  ،شودصادرات می

، صادرات به چه سمت و سویی یتدرنهاصـادرات چيست و  
 .( et al.,Darisavi 2010) رفت خواهد
 وریعدم توجه به بهرهـ 24

یکی از مهمترین عوامـل عـدم موفقيـت در امر توليـد و     
وری است. عدم صادرات مللمان، توجه نکردن به مسئله بهره

دهد افزایش می شدتبههای توليد را وری هزینهتوجه به بهره
شود كه این موضوا نيز و سـلب كند شدن ميزان توليدات می 

 .(Ghofrani et al., 2016) نوعی از افزایش هزینه است
 آات و تجهيزات سنتیماشينـ 23

های توليدی مللمان موجود در ایران از در اغلـب كارگاه 
ر شود كه این امابزار و تجهيزات قدیمی و سـنتی اسـتفاده می  

ــلب ــود. امروزه در كاهش ســرعت توليدات می س بيشــتر ش
آات پيشرفته برای آات و ابزارهای جهان از ماشـين كشـور 

 .( 2014et alAlizadeh ,.) شودتوليد مللمان استفاده می
 توليد سنتیوری فناـ 2۰

تر بيشـــتوليد مللمان نيز در فنـاوری  عالوه بر تجهيزات، 
سلب كاهش سرعت  ها سـنتی است. این موضوا نيز توليدی

 .( 2014et alAlizadeh ,.) شودوری میتوليد و كاهش بهره
 نلود نوآوری در طراحی ـ 22

نوآوری از خود  گونهيچهتوليـدكننـدگـان مللمان ایرانی    
 صـــورتبهاغلب  شـــانيدیتولدهند و مللمان نشـــان نمی

های خارجی های ســنتی و كالســيک بوده و یا از نمونهطرح
 .( 2011et alTajdini ,.) شده است بردارییكپ

 هاخانهنلود ارتلاط سازنده ميان سفارتـ 21
ــفارتخانه ــده تا نلود ارتلاط ســازنده ميان س ها ســلب ش

زیادی مراحل های خود صادركنندگان برای صادر كردن كاا
را طی كنند و صادرات برایشان مشکل شود. همين امر سلب 

 .(Alizadeh et al., 2014) شودانگيزگی صادركنندگان میبی
ای بر كشورهاروابط سياسی ضعيف ایران با سایر ــــ 28

 صادرات مللمان
ب ها سلروابط سـياسـی ضعيف ميان ایران و سایر كشور  

ميان آنها برقرار نلاشد و سـياسی و اقتصادی  شـده تا ارتلاط  
(،  et al.,Darisavi  (2010تجارت ميان آنها كاهش پيدا كند

(., 2011let aTajdini ). 
 مواد اوليه كنندهينتأمهای دور بودن ایران از كشورـ 29

توليــد مللمـان خود را از   يــازموردنایران اغلــب چوب 
كند و مســئله می ينتأمهای روســيه، اتریش و فنالند كشــور
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های تواند هزینهها با ایران میفاصــله زیاد ميان این كشــور 
 .( 2011alet Tajdini ,.) باشد برداشتهزیادی را در

 های هدف صادراتیدور بودن ایران از كشورـ 21
 در موقعيتی قرار دارد كــه جغرافيــایی بــه لحــا ایران 
ــادرات  ــایر  ص ــتان و س ــورهای عراق، افغانس مللمان به كش

  پــذیر اســــتراحـتـی امکــان  كشـــورهــای عـربـی بــه  
(., 2011et alTajdini ) .باای ایران توانمندیهای به  با توجه

 بلندمدترود كه بتوان در انتظار می ،مللماندر حوزه توليـد  
در بازار كشــورهای خارج از منطقه نيز ایفای نقش داشــته  

 ،سـازی سـاختاری تفسيری  باشـد. در ادامه به پشـتوانه مدل  

ای و چه خارج موانع پيشروی صادرات چه در فرای منطقه
 .اندقرارگرفتهاز آن مورد تحليل 

 
 تفسیری -ساختاری مدل

 ISMبا اســـتفاده از روشِ  3در بخش  شـــدهارائهموانع 
. در این مرحله ضــروری اســت در اندقرارگرفتهمورد تحليل 

ابتدا ماتریس خودتعاملی بر اساسِ نظر خلرگان تکميل شود. 
گيری تصميم صورتبهخلره  8 ماتریسِ مذكور بر اساس نظر

نشان  2ه در جدول اسـت. نتایج مربوط  شـده  يلتکمگروهی 
 است. شدهداده

 
 یساختار یخودتعامل سیماتر -1جدول 

 
 .است آمده ادامهمربوطه در  سیداده شد. ماتر ليتشک هياول یدسترس سیماتر 2 لجدو یملنا بر
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 هیاول یدسترس جدول -2جدول 

 
 

ــترســ  سیماتر ازآنکهپس ــتبه هياول یدس آمد، در  دس
به  ،شـــدهگفتهطلق قوانين  را سیماتر نیا بایدمرحلـه بعـد   

 .كرد لیتلد یینها یدسترس سیماتر
 یمجموعه ورود ،یبا توجه به قدرت نفوذ و وابســتگ یتدرنها
 یها«2»كـار مجموا   نیا ی. براشــودیمشــخص م یو خروج

موجود در  یها«2»موجود در هر ســطر قـدرت نفوذ و مجموا  
ــتون  ــتگ ميزانهر س ــان م یوابس . پس از دهدیهر عامل را نش

ــتگ  ــخص كردن قدرت نفوذ و وابس ــتراک مجم باید یمش  هوعاش
هر عامل مشــخص شــود تا بتوان ســطوح    یو خروج یورود

مشـخص شدن قدرت نفوذ و   پس از. نمود یبندمختلف را بخش
 .شودیسطوح پرداخته م یبندهر عامل، به بخش یوابستگ

 ییمدل نها توانیسطوح م یپس از مشــخص شدن تمام
موانع  یكار تمام نیا ینمود. برا ميرا ترس یريتفس یساختار
و  ميترس نیيها از باا به پاشـده براساس سطح آ  ییشـناسـا  

 شیبه نما زيآنها ن انيارتلاط م بعدو  شـــوندیم یبنـد طلقـه 
 .شودیگذاشته م
 

 نتایج

بندی پس از مشـخص شدن سطح هریک از موانع و طلقه 
ســازی ســاختاری شــود. در مدلآنها، مدل نهایی ترســيم می

تب مراقرار دارند، به ترنیيكه در ســطح پا  یموانعتفســيری 
 ییسامدل شنا یربنایعنوان زبوده و به شتريب یاثرگذار یدارا
 اريمدل در اخت نیا ،یی. پس از رســـم مـدل نها شـــونـد یم

 یینها یاعتلارســنج  خلرگان صــنعت مللمان قرار گرفت تا
بيان  نان. پس از مشـاهده مدل توسط خلرگان، آ انجام شـود 

 ،اندشــده انتخاب یدرســتبه شــدهییشــناســاكه موانع  كردند
ـ مورد  زيموانع در مـدل ن  نیا یريگنحوه قرار نيهمچن  أیيــدت
 آنها قرار گرفت. تیاكثر
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 یجدول قدرت نفوذ و وابستگ -3جدول 

 
 

ی است كه به پشتوانه آن فرایند ابزار MICMACنمودار 
 یمنظور تمام نیا یبرا تسـهيل خواهد شد.  2تفسـير شـکل   
. دسته اول شوندیم یبنددسته طلقه 3در  شدهییموانع شناسا

ــامل موانع  ــتند« خودمختار»ش قدرت نفوذ و  یكه دارا هس
 هياز بق یدســته از موانع تا حدود نیا ،كم هســتند یوابســتگ

موانع دارند. دسته  ریبا سا یو ارتلاط كم ندموانع مجزا هسـت 
 همانند زيموانع ن نیكه ا دنشویم« وابسته»دوم شـامل موانع  

 نیا یرند اما وابســـتگدا یموانع خودمختـار قدرت نفوذ كم 
 یبرخ اترييبوده و تغ شتريموانع نسلت به موانع خودمختار ب

 هتموانع وابسـته اثرگذار خواهد بود. دس  یبر رو ،رگیموانع د

ــوم مربوط به موانع  ــت، «یونديپ»س ــته از موانع  نیا اس دس
ارم دسته چه پایان در و دارند ییباا یقدرت نفوذ و وابستگ

ــامل موانع  ــران»ش ــتند« پيش قدرت نفوذ باا  یكه دارا هس
 ارينقش بس پيشــرانموانع  ؛دارند یكم یهسـتند اما وابسـتگ  

ردن ب نياز ب زیرا ،دارند یدر حل موانع صادرات ایكنندهيينتع
ــته از موانع م نیا ــطوح بااتر را  یبرخ تواندیدس از موانع س
 قــدرت نفوذ یكــه دارا یموانع یطوركلبــهبلرد.  نياز ب زين

م رســ یبرا .كنندیم یگذارنام یديهســتند موانع كل ییباا
كه مربوط به قدرت نفوذ و  نمودار زیراز  MICMACنمودار 
 .شده استاستفاده ،شودیموانع م یوابستگ
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 یریتفس یساختار ییمدل نها -1شکل 

 
 MICMAC یوابستگنمودار قدرت نفوذ و  -2نمودار 
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 بحث
توســـعه  ،یبهلود عملکرد اقتصـــاد یهااز راهکار یکی

كشور در  یباا توانبا توجه به  ،كشـور است  کیصـادرات  
 نیاز مهمتر یکیبه  تواندیم رانیتوســـعه صـــنعت مللمان، ا

 نیدر ا روینازاشـــود.  لیصـــادركنندگان مللمان منطقه تلد
ــع پژوهش ــتفاده از رو  یس ــد تا با اس ــازمدل کردیش  یس
اخته موضوا پرد نیا ريو تفس ليبه تحل یريتفسـ  یسـاختار 
 یهارشاخصیموانع و ز ،آمدهدستبهمدل نهایی طلق . شـود 
ح، سط نیترنیيشدند كه در پا یبندسـطح طلقه  ۰در  یاصـل 
رات صاد یبرا كشورها ریبا سا رانیا فيضع یاسيروابط سـ »

ــطح نیو در بااتر« مللمان  یداخل ديكاهش تول» مانعِ 3 ،س
عدم توجه به » ،«فيضـــع یبانک ســـتميســـ» ،«هيمواد اول
 اللتــهقرار گرفتنـد.   «یدر طراح ینلود نوآور» و« یوربهره

 تياهم زانياز م ميبه باا حركت كن نیيهرچـه از ســـطح پـا  
 ترنیيمعنا كه موانع ســطوح پا نیبه ا ،شــودیموانع كاســته م

 نسلت موانع سطوح بااتر دارند. تریكنندهيينتعنقش 
ــورها برای    ــایر كش ــعيف ایران با س ــی ض ــياس روابط س

 صادرات مللمان

Tajedini ( در 2122و همکاران )ای پرسشنامه پژوهشی
دریافتند كه عدم توجه  ،روی موانع صادرات مللمان چوبی بر

ســلب كاهش ميزان صــادرات مللمان به روابط ســياســی در 
 رشــاخصیز. اســتهای اخير شــدهصـادرات ایران در ســال 

ـ  ـ يروابط س ات صادر یها براكشور ریبا سا رانیا فيضع یاس
پژوهش  نیدر ا شدهشـناخته  یمانع صـادرات  نیمللمان مهمتر

كند. در این پژوهش، ســنگ زیربنا عمل می عنوانبهو  اســت
عـامـل روابط ســـيـاســـی ضـــعيف بر روی تمــامی موانع    

مستقيم دارد و از ميان برداشتن این عامل  يرتأث شدهییشناسا
موانع دیگر نقش بســـزایی  يرتأثتواند در كمرنگ شـــدن می

 .داشته باشد
 ارزهای قيمت نوسان

Alizadeh ( نوســـان2123و همکاران ) ارز را های قيمت
یکی از عوامــل عــدم موفقيـت ایران در صـــادرات مللمــان  

ـ دانند. می ها دچار تنش شود، كشور انيم یاسياگر ارتلاط س
 ينو هماســـتفاده خواهند كرد  میمانند تحر ییهاآنها از ابزار

 نشدهانجامها كشور انيم یتا ملادات ارز شودیامر سـلب م 
 دكنندگانيصورت تول نیارز دچار نوسـان شود. در ا  قيمتو 

ـ مللمـان تول  را  دوخ داتيو تول ننديبینم صـــرفهبهملل را  دي
 هيبه علت عدم واردات مواد اول اصـــال  ایو  دهندیكاهش م
صـــادرات  زانيم روینازارا نخواهند داشـــت.  ديتول ییتوانا

فت نکته را نظر گر نیا دی. اللته باابدییكـاهش م  زيمللمـان ن 
 بانفوذعامل  کی عنوانبهارز  نوسـانهای قيمت كه خود عامل 

باشـــد.  اثرگذار اترموانع ســـطوح با یبر رو تواندیباا، م
در واردات مواد  یباعت ناتوان تواندیارز م نوســانهای قيمت 

 یتن فرارف نيمللمان، از ب ديتول شرفتهيپ آاتنيو ماش هياول
 انيم طمحدود شــدن ارتلا ،یداخل دكنندگانيتول انيم یرقابت
ـ تول  یهاعدم ورود به بازار ،یو خـارج  یداخل دكننـدگـان  ي

 تمسيس فيترــع نيو همچن هياول ادمو ديكاهش تول ،یخارج
 شود. یبانک

 هانلود ارتلاط سازنده ميان سفارتخانه

Alizadeh  ( در پژوهشـــی با عنوان 2123و همکـاران )
 ،بر توســعه صادرات مللمان چوبیمؤثر های تعيين شـاخص 

ها را یکی دیگر از عامل نلود ارتلاط سازنده ميان سفارتخانه
 یكشـور  كهیهنگاماند. موانع صـادرات مللمان ایران دانسـته  

ــ ــتيس ــا ییهااس ــتمداران ندیرا اتخاذ كند كه خوش ــياس  س
 انينلـاشـــد، آنگـاه ارتلاطات موجود م   گرید یهـا كشـــور
 موجبامر  نی. اشــودیم فيترــع زين شــانیهاخانهســفارت

 یو خارج یداخل دكنندگانيتول انيكـه ارتلـاط م   شـــودیم
 هب یمناســل یدســترســ یداخل دكنندگانيمحدود شــود و تول

ــ ــند و نتوانند از   زاتيو تجه آاتنيماش ــته باش مدرن نداش
 .بهره بلرند یخارج دكنندگانيتول یو نوآور هادهیا

 فيضع یاسيروابط س» یعامل اصل 3كه  نشان داد جینتا
نوسانهای »، «صـادرات مللمان  یبرا كشـورها  ریبا سـا  رانیا

ــور رانیدور بودن ا»، «ارز قيمت مواد  كنندهينتأم یهااز كش
 نیرشتيب« هاخانهسفارت انينلود ارتلاط سازنده م»و  «هياول
 یدارند و برا انرا در امر صادرات مللم تأثيرگذاریو  تياهم
 نیابتدا ا بایدبردن و كاهش موانع صـــادرات مللمان  نياز ب

 رفته نيبرداشته شوند تا موانع سطوح بااتر از ب انيموانع از م
 .تر شودنقششان كمرنگ ای
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Abstract 

In this paper, barriers to the export of furniture from Iran have been identified and ranked using 

interpretative structural modeling (ISM). In order to identify the barriers to export, first the 

research background was investigated and a list of barriers was extracted. Then, with a number 

of experts in the field of furniture production and sales, in-depth interviews and semi-structured 

interviews took place. The integration of barriers from theoretical studies and field studies was 

considered as the final list. In the next step, the relationship between the barriers was investigated 

pairwise, and the matrix of paired comparisons was completed. Based on interpretive structural 

modeling and final conceptual model, the level of each of the barriers are recognized. Modeling 

results indicate that Iran's weak political relations with other countries are the main driver of poor 

export. Secondly, exchange rate fluctuations, lack of supply of raw materials and poor relations 

with embassies are also among the root causes. 
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