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 چکیده

 نياز مهمتأر  یکأ ي ،يیو كاهن منأابع غأآا   تيروز افزون جامعه به غآا و رشد جمع ازيبه توسعه روستاها و ن ازيتوجه به ن با
 یلأ يو تکم یليتبأد  عيلأزوم گسأترش صأنا    ،و محققان را به خود معطوف داشته اسأت  شمندانيكه توجه دولتمردان، اند یمسائل
توسأعه روسأتاها و    یبأرا  یتواند عأامل یم هيبه عنوان مواد اول یمحصوالت كشاورز یريبا به كارگ یليتبد عيصنا .ستا يیروستا

 یمحصوالت پأس از بررسأ   ينعوامل مؤیر بر صادرات ا يلپاوهن با تحل ينلآا در ا .گردد یمحصوالت تلق نياستفاده بهتر از ا
عوامأل مأؤیر بأر صأادرات      ی،امأر در اسأتان خراسأان رضأو     يأن خبرگان ااز  ربا شصت نف یو مصاحبه حضور يشينمطالعات پ
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 یهگأونگ  یبررسأ  یبرا يرمس حليلت تکني از  .قرار گرفت يلو تحل يهو مورد تجز یبندمبادله دسته يندو عوامل فرآ یو اعتبار
ه بأ  یو اعتبأار  یو بازار و عوامل مال یعوامل تجار ی،نشان داد كه عوامل كالن اقتصاد نتايج. شد استفاده هاگروه ينا یایرگآار
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 مقدمه

 اشأتغال  ايجاد گآاری،سرمايه روند در كه آيدمی شمار به جهان مختلف كشورهای در اقتصاد محركه موتور تجارت
 بازرگانی .انجامدمی مختلف جوامع در مردم زندگی باالتر استاندارد و بيشتر رفاه به و داشته مستقيم تثیير زدائی تورم و
 سأير  و صنايع فنون، و علوم پيشرفت و پيداين و بوده جهان اقتصادی توسعه در مثبت نقن دارای ديرباز از المللبين
 متوسألی، ) است نموده مضاعف را آن اهميت خارجی، گآاریسرمايه به بخشی شتات و تجارت انگيزش با تمدن سريع
ی بأرا ی مناسأب  بسأتر  كشور، آن بهی ارز منابع كردن وارد با كشور ي  صادرات حجم نيافزا از سوی ديگر، (.0075
 .(0035 ،یلياسماع و ميپورابراه) كندیم فراهم ديتولی هایگآار هيسرما

سهم عمده صادرات متعلق به صادرات نفتی است و صادرات غيرنفتأی سأهم كمتأری در كأل صأادرات      يران ادر 
تواند قيمت نفت را  شود و ي  كشور به تنهايی نمی المللی تعيين می از آنجايی كه قيمت نفت در سطح بين. كشور دارد
افزون بر اين، به دليل افأزاين  . آشکار است قرار دهد، لآا ضرورت توجه هر هه بيشتر به صادرات غيرنفتی تثیيرتحت 

نفتی و عدم اطمينان به آينده بازارجهانی نفت و نوسانات شديد قيمأت آن، ضأرورت توجأه بأه      جمعيت، كاهن ذخاير
 جأود و بأه  تيأ عنا بأا  رونيأ ا زا (.0031 مظهأری، ) هأای اخيأر درک گرديأده اسأت    توسعه صادرات غير نفتی در سال

 قيأ طر از ،یكشأاورز  محصأوالت  اهيبوی رنفتيغی كاالها و محصوالت ازی برخ صادرات و ديتول مناسنی استعدادها
 ،يیبأا يز و زاده محمأود ) رسأد یمأ  نظأر  بأه ی ضرور استعدادها گونه نيا ازی جد تيحما وی امنطقه استعداد شناخت
0030.) 

 جأاد يا ،یمحصأوالت كشأاورز   عاتياز ضأا  یريدر جلوگ یبخن كشاورز یليو تکم یليبدت عيصنااز سوی ديگر  
 نيو افأزا  یبخأن كشأاورز   یباال بردن بهأره ور  ان،ييسطح درآمد روستا نيافزا ،یارزش افزوده در بخن كشاورز

 نيأ ا. كنأد ینقأن مأ   یفأا يا يیتوسعه روسأتا  ندياز فرآ یبه عنوان جزئ زيو ن يیدر مناطق روستا یسهم اشتغال صنعت
 یو اقتصأاد  یدر رشد و توسعه كشاورز عيبه آن، تسر شتريداشته و توجه ب یديكل نتوسعه كشور نق نديدر فرآ عيصنا

 (.0031نوری و نيلی پور، ) خواهد داشت یكشور را در پ

ر كشورهاست كأه بأا امنيأت غأآايی د     در تمام صنعت هایبخن ترين مهم از يکینيز صنايع تبديلی مواد غآايی 
تنأوا توليأد،    و در ميأان صأنايع مختلأف بأه لحأاظ ضأرورت       اين صأنعت  (.0079آدم،  كالنتری و خادم) ارتباط است
-كاهن ضايعات بخن كشاورزی، اشأتغال  بخن كشاورزی،در وری  گآاری پايين، بازدهی سريع، افزاين بهره سرمايه

از اهميأت  م در درآمد ملی، ارزآوری، كاهن فقر و نيز توجه به مسأائل بهداشأتی   زايی، مشاركت مستقيم يا غيرمستقي
- خود اختصاص دادهه ارزش افزوده بخن صنعت را ب%  5در ايران صنايع غآايی حدود به وياه . بااليی برخوردار است

سأتيکی و  هأا همچأون صأنايع الکتريکأی، محصأوالت ال     ارزش افزوده اين بخن در مقايسه بأا سأاير بخأن   ست، ا
به همين دليل صنايع غآايی يکی از صنايع دارای مزيت نسأبی در اقتصأاد    .باشدبيشتر می غيرهپالستيکی، نساجی و 

هأا  رقابت پآيری آن ظحمايت از صنايع غآايی و حف WTO ايران می باشد و با توجه به تالش ايران برای پيوستن به
-ای خود همواره توجه وياههای توسعهاست و دولت نيز در برنامهودهدر بازارهای هدف صادراتی دارای اهميت بااليی ب

  (. 0037سازمان بازرگانی خراسان رضوی، ) ای به آن معطوف داشته است
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بنابراين و با توجه به اهميت صادرات در توسعه و رشد اقتصادی كشور و نقن مؤیری كه صنعت غآا در اين زمينه 
لأآا  . ای برخوردار استمل مؤیر بر صادرات محصوالت صنايع غآايی كشور از جايگاه وياهتواند ايفا كند، تحليل عوامی
در قالأن   يیغآا عيصنا محصوالت صادرات بر مؤیر عواملبندی و دسته خبرگان از پرسشنامه تکميل با مطالعه نيا در

مأالی و   عوامأل تخصصأی،   فنأی و  عوامأل تجاری و بأازار،   عواملكالن اقتصادی،  عوامل پنج گروه اصلی و همگن؛
بأر صأادرات    عوامأل  نيأ ای ایرگأآار ی هگأونگ  برای بررسی 0ريمستحليل  فرآيند مبادله، از تکني  عواملو  اعتباری

 .شد استفادهمحصوالت صنايع غآايی 

پوشاک در ايران بر تأثیير   غآايی ونسبی در اقالم توليدی در گروه صنايعبا مطالعه و تحليل مزيت( 0030)منجآت 
همچنأين فأرح بخأن و    . كنأد مطلوت و مثبت افزاين صادرات اقالم دارای مزيت نسبی بر اشتغال كشور اشأاره مأی  

های نسأبی  غآايی در اقتصاد كشور، به معرفی مزيتای با تاكيد بر اهميت و جايگاه صنايعنيز در مقاله( 0030)نوروزی 
 .صنايع غآايی پرداختند

غآايی استان خراسان به بررسی آیار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی بر صنايع( 0030)پور و فياضی لطفعلی
غآايی پرداختند كه نتايج ايأن پأاوهن در دو گأروه آیأار     های مديران واحدهای بزرگ صنايعمبتنی بر سنجن ديدگاه

هأای  غآايی استان و آیار منفی به دليل گشأودن دروازه های جديد برای محصوالت صنايع، با توجه به ايجاد بازارمثبت
 .كشور به روی محصوالت متنوا خارجی و در نتيجه افزاين واردات، ارائه شد

 تيريمأد  در ديشد ضعف ،یگآارهيسرما تيمنا فقدانمثل ی عوامل كه داد نشان (0039) یگيبیولی مطالعه جينتا
ی بازارهأا  بأه  ورود جهأت ی زيأ ربرنامأه  فقدان ارز، نرخ یبات ،یتورم طيشرا وجود نامناسن،ی بندبسته كشور،ی صنعت
 موانأع  وی صأادرات  هدفی بازارها یبندتياولو نيای رو بريی بسزا تثیير محصوالت شدهتمام متيق باالبودن ،یخارج
گآاری در صنايع تبديلی غآايی، شاخص قيمت صادراتی، توليد ناخأالص ملأی،   سرمايههمچنين،  .دارند هادر آن حضور

دارای رابطأه  ( 0031)پور نرخ ارز واقعی و متغير مجازی جنگ، متغيرهايی هستند كه براساس مطالعه تركمانی و ذوقی
ای ديگأر در راسأتای كمأ  بأه توسأعه      در مطالعه. ندباشصنايع غآايی میهای ی صادرات فرآوردهبلندمدت با عرضه

ارتباط ده عامل؛ اندازه شركت، تجربه صادراتی، ( 0037)صادرات و بازاريابی صادراتی صنعت غآايی حقيقی و همکاران 
تی، اسأتراتای انطبأاق محصأول، اسأتراتای     های رقابتی، تعهد صادراهای صادراتی، مشکالت صادراتی، مزيتمحرک

هأای توليدكننأده   های صادرات مستقيم و هزينه تبليغات خارجی را بأا عملکأرد صأادراتی شأركت    انطباق قيمت، كانال
 .صادراتی مورد بررسی قرار دادند

كريمأی و پيأراين   حاجتوان به مطالعه اند، میاز جمله مطالعاتی كه تکني  تحليل مسير را مورد استفاده قرار داده
های دولتی و تعيين ایأرات مسأتقيم و   وری منابع انسانی در سازمانبا هدف تحليل عوامل مؤیر بر ارتقای بهره( 0039)

به منظأور  ( 0039)قدم و كرمی مرضايی، های مورد نظروری در سازمانغيرمستقيم عوامل مآكور در ارتقا و بهبود بهره
با هأدف واكأاوی   ( 0031)جردی و همکاران م های ترويج كشاورزی،يافتن رابطه علّی كشاورزی پايدار با فقر و تالش

                                                                                                                                                         
1  - Path Analysis 
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برای بررسی عوامأل  ( 0037) منصوری و همکاران، گزاران نسبت به كارگزاری خصوصیهای مؤیر بر نگرش بيمههساز
به منظور شناخت عوامل  (0037)پناه و همکاران يزدان، مؤیر بر رضايت شغلی كاركنان گمرک جمهوری اسالمی ايران
-با هدف تبيأين سأازه  ( 0035)ی عزيزی و زمانی مطالعهو  مؤیر بر رضامندی روستاييان از بيمه محصوالت كشاورزی

 .، اشاره نمودهای مؤیر بر مشاركت كشاورزان در مديريت آبياری

بررسی مطالعات انجام شده گويای اين مطلن است كه از ي  سو مطالعات زيادی بأه بررسأی اهميأت گسأترش     
ر بأرای بررسأی هگأونگی    با استفاده از تکني  تحليل مسأي  اند و از سوی ديگر،صادرات و عوامل مؤیر بر آن پرداخته

ي  از مطالعات از اما در هيچ ؛ های بسياری استفاده شده استایرگآاری عوامل مختلف و كشف روابط علّی در پاوهن
 .گرفته نشده استاين روش برای بررسی هگونگی ایرگآاری عوامل مؤیر برصادرات محصوالت صنايع غآايی بهره 

 از تجأارت  و كاال مبادله در ابريشم جاده مسير در داشتن قرار لحاظ به دور گآشته از خراسان استاناز سوی ديگر، 
 بأه  روی صأادرات ی هأا ليپتانس و استعدادها كه استی مناطق جمله از و هست و بوده برخوردار ایوياه و خاص اهميت
ی رضوخراسان استانی بازرگان مبادالت ارزش و داردی رنفتيغی كاالها و محصوالت صادرات جهت رای مناسب و رشد
 به مربوط درصد 0/70 و واردات به مربوط درصد 7/01 مآكور ارزش از كه بوده الير ارديليم هزار11/07 ،0035سال در

ی نشان دهنده زين( 0030) یمظهرمطالعه ج ينتا (.0035 ،یرضوخراسان استانی آمار سالنامه) استی نفتريغ صادرات
 الير ونيليم 07/1131119 حدود ازعالوه بر اين . استی صادرات محصوالت ديتول نهيزم در استانی باالی هاليپتانس

 است،داده اختصاص خود به را استانی رنفتيغ صادرات ارزش كل از درصد 11 حدود كهی كشاورز محصوالت صادرات
 صادرات تياهم حائز اريبس گاهيجا دهنده نشان كه .باشدیميی غآاعيصنا محصوالت صادرات به متعلق سهم نيرشتيب

 باشأد یم استان نيای رنفتيغ صادرات وی كشاورز بخن در افزوده ارزش جاديا وی ارزآور دريی غآاعيصنا محصوالت
  (.0035 ،یرضوخراسان استانی آمار سالنامه)

ی صادرات مواد فرآوری شده غأآايی از كشأورهای درحأال    الگوها و عوامل تعيين كننده( 0111) 0آتوكوراال و سن
داری بر نأرخ رشأد صأادرات    توسعه را بررسی كرده و نشان دادند كه بازبودن نظام سياسی ي  كشور، ایر مثبت معنی

های تجاری به آن دسته از دهند كه اصالحات سياستنشان می( 0110) 0ری و جاسلينگهمچنين  .غآای تبديلی دارد
نسبی در توليد موادغآايی، اجازه گسأترش صأادرات و افأزاين دسترسأی بأه بأازار       توسعه، با مزيتحال كشورهای در 

به ايأن نتيجأه رسأيدن كأه در كشأورهای      ( 0111) 0هنسنجفی و از سوی ديگر  دهدكشورهای درحال توسعه را می
تواند بأه عنأوان مأوانعی بأرای صأادرات كاالهأای غأآايی و        درحال توسعه، استانداردهای كيفيت و امنيت غآايی می

در . های تکنيکی و اداری در بيشتر اين كشورهاستدليل اين امر بيشتر مربوط به فقدان ظرفيت. كشاورزی عمل نمايد
يافته نشان داد كه استانداردهای امنيت غآايی توسط كشورهای توسعه( 0115) 1جانگوانيچی استا نتايج مطالعههمين ر
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تواند بر صادرات موادغآايی فرآوری شده ایرگآار باشد و ظرفيت طرف عرضه كشورهای در حال توسعه، خصوصا در می
 .كندبخن كشاورزی بايد بهبود پيدا 

لآا باتوجه به مطالن گفته شده و اهميت موضوا، در اين مطالعأه سأعی شأد تمأامی عوامأل مأؤیر بأر صأادرات         
محصوالت صنايع غآايی استان خراسان رضوی باتوجه به نظر خبرگان و با بکارگيری روش تحليل مسير، در هارهوت 

 .نمودار مسير ترسيم و مورد بررسی قرار گيرد

 هامواد و روش

، 0استفنسأون )هايی نيز بأا هأم دارنأد    مدل تحليل مسير و رگرسيون معمولی تقريبا شبيه هم هستند؛ ليکن تفاوت
كأه  كه هند متغيأر وابسأته يأا زمأانی    دهد، برای مثال زمانیرا می های پيچيدهتحليل مسير اجازه تحليل مدل(. 0110
 از اسأت  قأادر  كأه  اسأت ی معمأول  ونيرگرس ازی ميتعم روش نيا  (.0119، 0استرينر)ايی از تثیيرات وجود دارد زنجيره
ی بأرا  را مسأتقل ی رهأا يمتغ از  يأ هر كأل  ایأر  و ميرمسأتق يغ م،يمستق آیار انيب بر عالوه انس،يكووار هيتجز قيطر
  .(0030آذر، ) كند ريتفس را هاآن نيب شده مشاهدهی همبستگ و روابط و داده نشان وابستهی رهايمتغ

ای از متغيرهاسأت  ای سودمند برای به نماين درآوردن الگوی روابط علّی در ميأان مجموعأه  دياگرام مسير وسيله
ای رتباطات مفهومی علّی در ميان مجموعهداری اهدف از تحليل مسير آن است كه برآوردی از معنی(. 0011سرايی، )

 (.0111، 0استيج و همکاران)اند، بدست آيد از متغيرها كه در دياگرام مسير نشان داده شده

 (: 0551ميولر، )ههار رابطه اساسی قابل تصور است  ،Yو   Xر نمودار مسير برای هر دو متغير موجود در مدل مثالد

9-X       Y به اين معناست كه متغير X ممکن است به صورت ساختاری متغير Y   را تحت تثیير قرار دهد، امأا

 .عکس آن صادق نيست

3- X       Y  با اين معنا كه متغيرX  ريمتغممکن است به صورت ساختاری Y  ريأ متغرا تحت تثیير قرار دهد و 

Y تواند متقابال به صورت ساختاری نيز میX را تحت تثیير قرار دهد. 

0- X      Y گونه ارتباط ساختاری ميأان به اين معنا كه هيچ X  وY   امأا دو متغيأر ممکأن اسأت     ؛ وجأود نأدارد
 .تغييرات همزمان داشته باشند

شأوند كأه نشأان    هايی از خارج از نمودار مسير به متغيرهای درونزا وصل میعالوه بر موارد گفته شده، پيکان -1
 .باشدگيری نشده يا جمالت خطا میثیير عواملی اندازهدهنده ت

                                                                                                                                                         
1  - Stephanson  
2- Streiner 

3  - Stage et al 
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كسری از انحراف استاندارد متغير وابسته است كه عامل معين شده مستقيما مسئول آن است، يعنی  0ضرين مسير
هأا و  از جملأه باقيمانأده  ای و یبات عوامل ديگأر  های مشاهدهكسری است كه با تغيير عامل تعيين شده به نسبت داده

بعبارت ديگر ضرين مسير به تثیير مستقيم ي  متغير، كه علت فرض شده، در متغير ديگأر، كأه   . شودغيره حاصل می
 (.0011سرايی، )كند معلول فرض شده، داللت می

ضأراين مسأير   . دارد و غيأر اسأتاندارد  ضراين مسير اسأتان : توان به دو نوا ضرين مسير اشاره كرددر مجموا می
توان بأا  اهميت ضراين استاندارد از آن جهت است كه می. باشنداستاندارد، معادل ضراين رگرسيونی استاندارد شده می

در عين حأال ضأراين غيراسأتاندارد از آن    . استفاده از اين ضراين به مقايسه اهميت نسبی متغيرها در مطالعه پرداخت
هأای مختلأف اسأتخراج    هايی كه از نمونهتوان با استفاده از اين ضراين به مقايسه مدلهستند كه میجهت با اهميت 

 (.0111استيج و همکاران، )اند پرداخت شده

تأوان  در ي  مدل علّی معين، مأی . کی از موارد مهم استفاده از تحليل مسير تجزيه همبستگی به اجزاء آن استي
-تثیيرات غيرمستقيم به هند صورت ظاهر می. آن جدا كرد 0علّت در معلول را از تثیيرات غيرمستقيم 0تثیيرات مستقيم

تواند عالوه بر تثیير مستقيم در متغير وابسته از طريأق همبسأتگی بأا    شوند؛ مثال اگر علل همبسته باشند هر علت می
يه همبستگی به تثیير مستقيم و مجموا تثیيرات غيرمستقيم سودمند برخی مواقع، تجز. گآاردعلل ديگر در آن تثیير می

. توانأد هريأ  را در دسأتگاه مجسأم كنأد     با مطالعه تثیير مستقيم و مجموا تثیيرات غير مستقيم، شأخص مأی  . است
رايی، س)دست آورد كردن تثیير مستقيم از ضراين همبستگی بهتوان به سادگی با كممجموا تثیيرات غيرمستقيم را می

0011.) 

. اندهای مختلفی طبقه بندی شدههای متعددی ارائه شده است كه به شيوهبرای سنجن برازش كل مدل، شاخص
انأد  ها را در سه گروه ذيل تقسيم بندی كردهاست كه آن( 0517)ها متعلق به مارش و همکاران ترين آنيکی از عمده

 ؛(0051يزدانبخن، )شود ح مختصری در رابطه با هر گروه ارائه میكه در ادامه توضي

هأای مشأاهده شأده و    هأا و كوواريأانس  ها بأر مبنأای تفأاوت واريأانس    اين شاخص: 1های برازش مطلقشاخص
هأای  افزودن هر عامل به مأدل باعأث بهبأود شأاخص    . بينی شده در مدل قرار دارندهای پينها و كواريانسواريانس
 .كه اگر حداكثر عواملی ممکن تعريف شده و مدل اشباا شود، برازش كامل دست خواهد دادشده تا جايیطلق برازش م

های برازش مطلق هستند كه بأا مبنأا قأرار    ها در جهت تکميل شاخصاين شاخص: 9های برازش تطبيقیشاخص
 .كنددادن ي  يا هند مدل، مدل نظری تدوين شده را با آن مقايسه می

                                                                                                                                                         
1 -  Path ceofficient 

2- Direct effects 

3- Indirec effects 

4  - Absolute fit Indices 

5  - Comparative fit Indices 
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های برازش مطلق، يعنی بهبأود  ترين نقطه ضعف شاخصها مهمدر واقع اين شاخص: 0ای برازش مقصدهشاخص
كننأد و بأه ازای افأزودن هأر عامأل بأه مأدل ايأن         های برازش با افزودن عوامل به مدل، را جبران میمقدار شاخص
  .شوندها جريمه میشاخص

در ايأن  . پأردازد ات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابسته مأی یيرتثتحليل مسير به بررسی 
شود و از طريق انجام رگرسيون هندگانه ضراين اسأتاندارد  ای از عوامل بر يکديگر سنجيده میتحليل، ایرات مجموعه

دهنده ایرات ضعيف، مقادير نشان 01/1ين با مقدار كمتر از اين ضرا (.0111استيج و همکاران، )آيد دست می مسير به
آيأو و  )باشأند  و باالتر مبين ایرات قوی يأ  عامأل بأر عامأل ديگأر مأی       91/1نشانگر ایرات متوسط و مقادير  01/1

 (. 0110، 0همکاران

وامل مؤیر بر صادرات باتوجه به اينکه يکی از اهداف مطالعه حاضر، تعيين ميزان ایرگآاری مستقيم و غيرمستقيم ع
هأای اقتصأادی و بررسأی مطالعأات     رضوی است، با استفاده از تئوری، نظريهمحصوالت صنايع غآايی استان خراسان 

، مهمترين عوامل تثیيرگآار شناسأايی  (پيماين ميدانی)و همچنين مصاحبه حضوری با خبرگان ( روش اسنادی)گآشته 
به طور مختصر به شأرح هريأ  از    0در اينجا برای درک بهتر شکل . شودتدوين و پيشنهاد می( 0شکل )و مدل ذيل 

 :شودمی عوامل موجود پرداخته

 عوامل کالن اقتصادی

هأای ارزی،  از جمله عوامل كالن اقتصادی مؤیر بر صادرات محصوالت منتخن؛ یبات نرخ ارز، نرخ ارز و سياسأت 
( بنأدی تبديلی و بستهگآاری در صنايعسرمايه)گآاری سرمايههای نسبی، تقاضای داخلی محصوالت، نرخ تورم و قيمت

 است( های توليدی داخلیظرفيت)و توليد ناخالص داخلی 

 عوامل تجاری و بازار
تجاری و بحران مالی سطح توليد و اطالعات بازار جهانی، درآمد شركای)اين عوامل شامل بازارجهانی محصوالت 

نسبی كمتأر بأرای توليأد محصأول در داخأل نسأبت بأه         هزينه)داخلی درجهان ، جايگاه محصوالت صادراتی (جهانی
شأدن،  ، آزادسازی تجاری و جهأانی (محصوالت مشابه در جهان و قدرت انحصاری محصول داخلی صادراتی در جهان

، فاصله (های اقتصادی و مناسبات سياسی بر صادراتهای تجاری و ایرات تحريمنامهموافقت)المللی روابط تجاری بين
 .باشدها میها و داللبا بازار صادراتی محصوالت و در نهايت حضور واسطه

 عوامل فنی و تخصصی

، تجارت الکترونيأ  و نقأن فنأاوری اطالعأات     (ایبرند ملی و منطقه)اين عوامل به بررسی نقن نشان تجاری 
، بازاريأابی و تحقيأق   (عأالی آموزش)كار وی، دانن فنی نير(گمرک، خريد و فروش و بانکداری الکترونيکی و اينترنتی)

                                                                                                                                                         
1 - Parsimonious fit Indices 

2- Au et al 
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بهنگأام محصأوالت فسأادپآير،    انتقأال  سأازی مطلأوت و   امکانات ذخيره)های تخصصی زيرساخت، (R&D)وتوسعه 

آالت و تکنولأوژی مأدرن بأر صأادرات     و ماشأين ( هأای صأادراتی  و نقل از قبيل پايانه های تخصصی حملزيرساخت

 .زدپردامحصوالت مورد مطالعه می

 عوامل مالی واعتباری

هأای اعتبأاری   و سياست( جوايز و يارانه ها)های صادراتی های صادراتی، مشوقاين عوامل شامل ایرات انواا بيمه
 .است( تسهيالت بانکی و دسترسی به اعتبارات)

 عوامل فرآیند مبادله

هأای  ، هزينأه (مراحأل صأادرات  هأای  بروكراسی و پيچيأدگی )اين عوامل مؤیر بر صادرات شامل تشريفات اداری 
بهداشأتی و   -بنأدی مناسأن محصأوالت و اعمأال مقأررات فنأی      درجأه )مبادله، مقأررات و اسأتانداردهای صأادراتی    

 .باشدمی( بعنوان واسطه صادرات)های مديريت صادرات و شركت( استانداردهای كيفی صادراتی

 
 مدل پيشنهادی پاوهن .1شکل 

 

و در مرحلأه   0(اعتبأار ) روايیگيرد در مرحله نخست بايد از ها مورد استفاده قرار میآوری دادهابزاری كه برای جمع
اسأت و از آنجأا   برای سنجن متغيرهای اين پاوهن از پرسشنامه استفاده شده. برخوردار باشد 0(اعتماد)پايايی دوم از 

                                                                                                                                                         
1- Validity 

2- Reliability 
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آميأزی  سنجن نگرش، بسيار مورد استفاده قرار گرفته و نتايج موفقيأت های كه مقياس ليکرت به عنوان يکی از شيوه
تدوين شد و برای  0ای ليکرت، پرسشنامه در قالن طيف پنج گزينه(0031سركيسيان و همکاران، )است نيز به بار آورده

تأوان بأه   گيری نمیاز وضعيت اعتبار ابزار اندازهبدون آگاهی  .صحت سؤاالت پرسشنامه، روايی و پايايی بررسی گرديد
جهت سنجن روايی پرسشنامه، از روايی منطقی يا روايأی صأوری و   . های حاصل از تحقيق اطمينان داشتدقت داده

به منظور روايأی منطقأی پرسشأنامه و بررسأی صأحت و سأقم       (. 0039مهرگان و زالی، )محتوايی استفاده شده است 
ها اعمال گرديد بين شن نفر از خبرگان توزيع و پس از دريافت نظرات، اصالحات و پيشنهادات آنسواالت، پرسشنامه 

 .و سپس پرسشنامه ميان جامعه آماری پاوهن توزيع شد

 هاداده
-رضوی میيابی برای حل مشکالت صادرات صنايع غآايی استان خراسانپاوهن حاضر به اين دليل كه به زمينه

های اسنادی و از نظر روش گردآوری اطالعات در حيطه پاوهن. گيردهای كاربردی قرار میوهنپردازد، در حيطه پا
نظری از روش اسنادی و  باشد؛ بدين صورت كه به منظور دستيابی به ادبيات پاوهن و همچنين هارهوتپيمايشی می
هأا نيأز از روش پيمايشأی    حليأل آن ها، طبقه بنأدی، توصأيف و ت  آوری دادهبرای جمع. استای استفاده شدهكتابخانه

در اين پاوهن جامعه آماری مورد مطالعه به دو گأروه صأادركنندگان محصأوالت صأنايع غأآايی      . استفاده شده است
 .باشدرضوی و خبرگان مرتبط میاستان خراسان

های صورت گرفته مشاهده شد كه در حال حاضر بخأن عظيمأی از صأادرات محصأوالت صأنايع      پس از بررسی
های بازرگانی كأه  پآيرد و تعداد شركتآايی استان به طور مستقيم توسط كارخانجات توليدی اين صنايع صورت میغ

پوشی است، لآا جامعه آمأاری مأورد   پردازند كم و قابل هشمبه صورت مستقل تنها به امر صادرات اين محصوالت می
 .نظرگرفته شدرضوی در غآايی استان خراسانمطالعه كارخانجات فعال صنايع

غأآايی و تبأديلی بأا سأرمايه گأآاری      واحأد صأنايع   390وزارت صنايع و معأادن كشأور،    0035طابق آمار سال م
سازمان صنعت، معدن و )باشند نفر در استان خراسان رضوی داير می 03.013ميليون ريال و اشتغال  0.131.111.511

واحد صنايع توليد محصوالت پرارزش صادراتی در حيطه  097به موضوا مطالعه از اين تعداد، با توجه  (.0035تجارت، 
 .واحد درحال حاضر فعال و به صادرات محصوالت توليدی اشتغال دارند 001بررسی قرار گرفتند كه از اين تعداد حدود 

رات محصأوالت صأنايع اسأتان    نظأر در صأاد  گروه دوم جامعه آماری مورد مطالعه شامل خبرگان و اساتيد صاحن
های مرتبط و دانشگاه، كل كه پس از بررسی صورت گرفته از طريق مراجعه حضوری به سازمان خراسان رضوی است
 .نظر و آگاه در زمينه تحقيق، شناسايی شدندنفر افراد صاحن 03جامعه آماری شامل 

كه آمأاری مبنأی بأر تعأداد     ، با توجه به اينانصادركنندگ نظرات ازی مندبهره منظور بهآوری اطالعات برای جمع
به تفکي  محصول صادراتی ( واحدهای توليدی فعال صادركننده)دقيق صادركنندگان محصوالت صنايع غآايی استان 

                                                                                                                                                         
1  - Likert scale of five point 
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رجسأی  ) محاسبه شدحجم نمونه با استفاده از فرمول زير . استفاده شد 0گيری تصادفی سادهنمونه روشاز  موجود نبود،
 (.0571، 0و مورگان

)1()1(

)1(
22

2

PPXNd

PNPX
s




 (0                      )                                                              

 :كه در آن

s :،حجم نمونه 

2X :مقدار آماره جدول
2  (719/0% )51مطلوت برای درجه آزادی ي  در سطح اطمينان، 

N :،حجم جامعه 

P : و( دهدباشد هون حداكثر اندازه نمونه را می 91/1شود فرض می)نسبت جامعه 

d : (.0/1)درجه دقت 

تعأداد   ؛ كأه بدست آمد 11نفر كل اعضای جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با  001الآكر از با استفاده از فرمول فوق
ها زيع شد اما به دليل تعطيلی بسياری از كارخانهغآايی توپرسشنامه در ميان واحدهای صادراتی محصوالت صنايع 11

 .پرسشنامه تکميل شد 10و امتناا از پاسخ گويی برخی ديگر تعداد 

نفأر   03بأا مراجعأه بأه     در مورد گروه دوم؛ با توجه به در دسترس بودن كل اعضأای جامعأه آمأاری پرسشأنامه     
 11جموا از دو گروه جامعه آماری مأورد بررسأی تعأداد    های مرتبط و اساتيد دانشگاه تکميل و در مكارشناس سازمان
 .آوری شدپرسشنامه جمع

به حجم نمونه اضافه  مورد 01در مدل حداقل عامل د به ازای هر شوتوصيه میدر بکارگيری روش تحليل مسير ، 
سشنامه است كه بأرای بکأارگيری ايأن روش    پر 11آوری شده برابر در مجموا حجم نمونه جمع (.0553، 0كلين)شود 

بکارگرفتأه   AMOSو  SPSS افزارنرم برآورد مدل های آماری وتحليلبه منظور انجام  در مطالعه حاضر. مناسن است
 . شد

 

                                                                                                                                                         
1- Simpel Random Sampling Method 

2- Krejcie and Morgan 

3  - Kline 
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 نتایج و بحث

بی درسأتی  دهد و به ارزياگيری را نشان میها در ابزار اندازه، یبات و هماهنگی منطقی پاسخ(پايايی) قابليت اعتماد
-با نأرم  0جهت سنجن پايايی پرسشنامه، از روش ضرين آلفای كرونباخ. كندگيری كم  میو خوت بودن ابزار اندازه

تا مثبت ي  به  به معنای عدم اعتماد پايداری( 1)دامنه ضرين اعتماد آلفای كرونباخ از صفر . استفاده شد SPSSافزار 
 09يايی هر ي  از عوامل تثیيرگآار بر صادرات محصأوالت منتخأن بأرای    در مرحله اول پا. معنای پايايی كامل است

ضأراين  . ها، پرسشنامه بين نمونه مأورد بررسأی توزيأع گرديأد    محاسبه شد و پس از تثييد شدن پايايی آن پرسشنامه
اد مطلأوت و  شد كه گويای قابليت اعتم داده نشان 0پايايی هر گروه از عوامل مورد بررسی و كل پرسشنامه در جدول 

 .گيری استخوت بودن ابزار اندازه

 ضرين پايايی برای عوامل تثیيرگآار بر صادرات محصوالت صنايع غآايی. 1جدول 

 پايايی عامل

 71/1 عوامل كالن اقتصادی

 71/1 عوامل تجاری و بازار
 77/1 عوامل فنی و تخصصی
 11/1 عوامل مالی و اعتباری

 17/1 عوامل فرايند مبادله
 51/1 ايايی كل پرسشنامهپ

 های تحقيقيافته: مثخآ                                       
 

 نتایج مربوط به نمودار مدل مسیر 

در اين پاوهن به منظور آزمون عوامل مؤیر بر صادرات و هگونگی ایرگأآاری عوامأل بأر روی يکأديگر از روش     
ای برای نماين اين مطلن در نظر گرفت كأه كأدام   ن به عنوان وسيلهتوانمودار مسير را می. تحليل مسير استفاده شد

های گردد توسط شاخصاگر مدلی كه به شکل نمودار مسير ترسيم می. شودعوامل موجن تغييراتی در عوامل ديگر می
ابطه علی بين عوامل موجأود در نمأودار   توان برای آزمون فرضيات در مورد وجود ربرازندگی مدل تثييد شود، از آن می

-دار مشأخص مأی  های جهتدار شده به وسيله فلندر دياگرام نهايی روابط معنی (.0033هومن، )مسير استفاده كرد 

رضايی )گردد است از دياگرام حآف میدار نشدهها از نظر آماری معنیهای مربوط به عواملی كه روابط آنگردد و فلن
با توجه به ايأن توضأيحات روابأط علّأی مربأوط بأه عوامأل         (.0030، كالنتری، 0033، هومن، 0039مقدم و كرمی، 

هأای حاصأل از   نشان داده شد تا امکان مقايسه تصويری بأا يافتأه   0شکل پاوهن، با درج مقادير ضراين مربوطه در 
 .را فراهم كند 0جدول پاوهن در 

 

                                                                                                                                                         
1- Cronbach alpha coefficients 
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 عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذاییواکاوی مدل علی  

به منظور دستيابی به مدل صادرات محصوالت صنايع غآايی با توجه به هارهوت نظری پاوهن تالش گرديد تأا  
-عوامل مؤیر شناسايی شده در قالن پنج گروه كلی و اصلی انتخات شده و وارد مدل مسير صادرات محصوالت صنايع

نج گروه؛ عوامل كالن اقتصادی، تجاری و بازار، فنأی و تخصصأی، مأالی و اعتبأاری و فراينأد      بنابراين پ. غآايی شوند
-می 0نتايج تحليل مسير، مدل علی عوامل مؤیر بر صادرات محصوالت صنايع غآايی درشکل . مبادله وارد مدل شدند

 .  باشد

 
 مدل صادرات محصوالت صنايع غآايی .2شکل 

 های تحقيقيافته: مثخآ .معنی دار است 19/1در سطح *  ./معنی دار است 10/1در سطح ** 

 

های بأرازش مأدل كأه در    های گردآوری شده، از شاخصبه منظور تثييد مدل نظری تدوين شده با استفاده از داده
 (:0035زاده، منتی)باشد مدل شرايط زير بايد برقرار  -برای برازش داده. فصل سوم به آن اشاره شد، استفاده شد

 .باشد 9بايد كمتر از ( df)به درجه آزادی ( chi square) نسبت كای اسکوير-

 .باشد 59/1بايد بيشتر از  GFI و  CFIمقدار -

-های برازش، نشانگر سازگاری مناسن دادهشده است، مقادير متناسن شاخصنشان داده 0مطابق آنچه در جدول 

 .است های بدست آمده تثييد شدهار كلی روابط مورد بررسی از طريق دادهها با مدل بوده و ساخت
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 های برازششاخص .2جدول 

 ميتان شاخص نام شاخص      
 (GFI)شاخص برازش مطلق 

 (CFI) یقيتطبشاخص برازش  
59/1 
579/1 

 X2=11.6 ,  df =3 (X2/df)شاخص برازش مقصد  

 های تحقيقيافته: مثخآ                                                    
 

 تفکیک اثرات علّی عوامل بر صادرات محصوالت صنایع غذایی 

نشأان داده   0كأه در جأدول    0تفکي  ایرات علٌی عوامل بر صادرات محصوالت صنايع غآايی بر اسأاس شأکل   
 100/1ایأر كلأی اسأتاندارد شأده     عوامل مأالی و اعتبأاری بأا    است، حاكی از آن است كه در بين عوامل ایرگآار، شده

هأای  های صادراتی و مشوقدر واقع تسهيالت بانکی، بيمه. بيشترين ایر مثبت را بر صادرات محصوالت منتخن دارند

  (.P =0/0 8 ß , 7 /0= )داری دارند صادراتی بر صادرات محصوالت صنايع غآايی ایر مستقيم، مثبت و معنی

 مؤیر بر صادرات محصوالت صنايع غآايیهای تجزيه ایرات سازه. 3جدول 

 متغير
 اثر مستقيم

 استاندارد شده

 اثر غيرمستقيم

 استاندارد شده

 اثر علٌی كلی

 استاندارد شده

 عوامل كالن اقتصادی
 عوامل تجاری و بازار جهانی
 عوامل فنی و تخصصی
 عوامل مالی و اعتباری
 عوامل فرآيند مبادله

799/1 
519/1- 
100/1 
100/1 
179/1 

101/1- 
- 
011/1- 
100/1 
011/1- 

000/1 
519/1- 
111/1 
109/1 
003/1- 

 های تحقيقيافته: مثخآ                            

 

با توجه به اينکه محصوالت صنايع غآايی از جمله محصوالت صنعتی است كه بأرای توليأد و صأادرات بأين از     
مند است و با در نظأر داشأتن اينکأه اغلأن صأادركنندگان بأه       گآاری نيازو سرمايه محصوالت خام به انباشت سرمايه

تنهايی توانايی تامين آن را ندارند، اهميت و ایرگآاری مثبت عوامل مالی و اعتباری كه افزاين امنيت و كاهن ريس  
عوامل بأه  از سوی ديگر با توجه به مدل ارائه شده، اين . گرددتوليد را به دنبال دارند بين از ساير عوامل مشخص می

راد مأازار و قاسأمی  عأرت اين نتايج با مطالعأات   ؛ كهبر صادرات دارند( 100/1)طور غيرمستقيم نيز ایر مثبت و ضعيفی 
الت كه به بررسأی ایرگأآاری اعطأای اعتبأارت بأانکی بأر صأادرات محصأو         (0051)محمدی و همکاران و  (0033)

كه ایر جوايز و يارانه بيمه صأادراتی   (0035)پورابراهيم و اسماعيلی و  (0037)استخر و همکاران كشاورزی پرداختند و 
 .بر صادرات مورد مطالعه قرار دادند مطابقت دارد

دار بأر روی  بزرگتأرين ایأر مسأتقيم، منفأی و معنأی      -519/1ل، بأا  عوامل تجاری و بازار در مقايسه با ساير عوام
در واقع اين عوامل كه به ترتين اهميأت شأامل    .(P = 0/003=ß ,8 0/0- )صادرات محصوالت صنايع غآايی را دارد 

زادسازی المللی، بازارجهانی محصوالت، فاصله با بازار صادراتی، جايگاه محصوالت صادراتی داخلی، آروابط تجاری بين
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با توجه به . ها است، بر صادرات محصوالت صنايع غآايی ایر منفی دارندشدن و حضور واسطه و داللتجاری و جهانی
هأای  الملل كه تحت تأثیير تحأريم  شرايط تجاری كنونی كشور، شايد بتوان اين طور تفسير نمود كه روابط تجاری بين

سطح توليأد و بازارجهأانی محصأوالت و بحأران     . ی بر صادرات دارنداقتصادی و مناسبات سياسی قرار دارند ایر مخرب
از سوی ديگأر فاصأله بأا بأازار     . نمايدمالی جهانی نيز شرايط دشواری برای رقابت و بازار محصوالت داخلی فراهم می

ايأن  باشأد كأه در   صادراتی به دليل افزاين هزينه حمل و نقل همواره به عنوان عامل منفی بر صأادرات مطأرح مأی   
در رابطه بأا جايگأاه محصأوالت صأادراتی     . مطالعه با توجه به ماهيت فسادپآيری محصوالت تثیير منفی بيشتری دارد

توان گفت در شرايط كنونی محصوالت داخلی قأدرت رقأابتی   شدن نيز میداخلی در جهان، آزادسازی تجاری و جهانی
ها نيز شايد بتوان گفت كأه دالالن در حأال حاضأر    دالل زيادی با محصوالت مشابه خارجی ندارد و در مورد واسطه و

نمايند كه موجن اخالل در فرايند معامالت تجاری و حتی افزاين قيمت تمام لجام گسيخته و بدون نظارت فعاليت می
محمأدی   و( 0035)راد فعلأی و پزشأکی  مطالعأه  . شوند كه اين نيز ایر منفأی بأر صأادرات دارد   ی محصوالت میشده
 .نيز در بررسی برخی از عوامل مآكور نتايج مشابهی را ارائه كردند( 0051)

، بر روی صادرات محصوالت منتخأن دارد،  799/1گآار كه ایر مستقيم و مثبت بزرگی، برابر با تثیيرسومين عامل 
اين عوامل به ترتين اهميت شامل یبات نرخ ارز، نأرخ ارز و   .(P = 0/037=ß ,0/06 )باشد عوامل كالن اقتصادی می

بنأدی، توليأد   گآاری داخلی و خارجی در صنايع تبديلی و بستههای نسبی، سرمايههای ارزی، نرخ تورم و قيمتسياست
درات دارند انتظار گآاری كه ایر مثبت و مستقيمی بر صابه جز نرخ ارز و سرمايه. ناخالص داخلی و تقاضای داخلی است

. رود توليد ناخالص داخلی، تورم و تقاضای داخلی محصأوالت بعنأوان عوامأل منفأی بأر صأادرات ایرگأآار باشأند        می
سابقه نرخ ارز در دوره مورد مطالعه، تأورم  تواند هنين تفسير شود كه با افزاين بیایرگآاری مثبت عوامل اين گروه می
طور همين. در خارج از مرزها مستقيما ایر منفی هندانی بر صادرات نداشته است داخلی به دليل كاهن ارزش پول ملی
كه نسبت به ساير عوامل از درجه اهميأت كمتأری از نظأر    داخلی عالوه بر آندر مورد تقاضای داخلی و توليد ناخالص

در اين دوره، ایر ناهيز و قابأل  صادركنندگان برخوردارند، به دليل افزاين شديد نرخ ارز و سودآوری بسيار زياد صادرات 
طور كأه پأين از   از سوی ديگر در رابطه با تقاضای داخلی همان. اندپوشی بر صادرات محصوالت منتخن داشتههشم

اين توضيح داده شد، با افزاين تقاضای داخلی از طريق باالبردن مقياس توليد، هزينه متوسط توليأد را كأاهن داده و   
كند و بأر  گردد و از اين طريق رقابت با محصوالت خارجی را تسهيل میو بهبود كارايی می منجر به پيشرفت تکنيکی

 .صادرات ایر مثبت داشته باشد

ایأر مسأتقيم،    179/1برخالف سه عامل تثیيرگأآار قبلأی بأا     ؛ كهههارمين عامل مؤیر، عوامل فرايند مبادله است 
البتأه ایأر   (. p = 0/723=ß ,0/01)غأآايی اسأتان دارد   معنأی بأر صأادرات محصأوالت صأنايع      مثبت، ضعيف اما بأی 

عوامل فرايند مبادله از طريق عوامل تجاری و بازار بر صأادرات  (. -011/1)غيرمستقيم اين گروه منفی و ضعيف است 
شايد بتوان ایر مثبت اين گروه بر گروه تجأاری و بأازار را بأا    . محصوالت منتخن به صورت غير مستقيم ایرگآار است

-طور تفسير كرد؛ اين عوامل علیترين عامل اين مجموعه، مقررات و استانداردهای صادراتی اينرسی ایرگآاری مهمبر

رغم ایر اوليه منفی بر صادرات منجر به ارتقاء كيفی و قأدرت رقأابتی محصأوالت صأادراتی داخلأی در بازارجهأانی و       
لآا از ايأن طريأق بأر    . شودهانی و آزادسازی تجاری مینزدي  شدن به استانداردهای الزم برای پيوستن به تجارت ج
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بازار محصوالت ایر مثبت داشته اما با توجه به ایر منفی بازار بر صادرات ایر غيرمستقيی كه از اين كانأال بأر صأادرات    
 .شودگآارد منفی میمی

د گروه فرايند مبادله عوامل فنی و تخصصی آخرين عامل تثیيرگآار بر صادرات محصوالت منتخن است كه همانن 
 ,0/04 )باشد معنی می، اين عامل بر صادرات محصوالت صنايع غآايی بی100/1ایر مستقيم، مثبت و متوسط، برابر با 

P = 0/211=ß). توان اينگونه تفسأير كأرد كأه بأا     غيرمستقيم، منفی و متوسط اين عامل بر روی صادرات را می تثیير
فنی و تخصصی از دو طريق گروه فرايند مبادله و عوامل تجأاری و بأازار بأر صأادرات     توجه به مدل ارائه شده عوامل 

مطابق نتأايج مربأوط بأه تخمأين مأدل ایأر       (. -011/1)گآارد محصوالت صنايع غآايی به صورت غيرمستقيم ایر می
ر بأر صأادرات ایرگأآار    دار نيست و بصورت غيرمستقيم از كانال عوامل تجاری و بازامستقيم عوامل فرايند مبادله معنی

در توضيح ايأن تثیيرگأآاری بايأد    . گرددلآا ایر غيرمستقيم عوامل فنی و تخصصی از طريق گروه بازار ايجاد می. است
آالت كأار، بکأارگيری ماشأين   گفت كه عوامل فنی و تخصصی شامل بازاريابی و تحقيق و توسعه، دانن فنأی نيأروی  

های حمل و نقل مطابق انتظار بر بازار محصوالت صادراتی داخلأی  زيرساخت مدرن، تجارت الکتروني ، برند تجاری و
طور كه پين از اين توضيح داده شد به دليل ایرگآاری منفی مجموعه عوامل تجاری و بازار بر باشد اما همانمثبت می

 .شودصادرات محصوالت منتخن، ایر غيرمستقيم اين گروه بر صادرات منفی می

 شنهادهاگیری و پینتیجه

شأد بأر   در اين پاوهن تثیير پنج عامل مختلف كه بر اساس ادبيات پاوهن و نظرسنجی از خبرگأان تصأور مأی   
نتايج پاوهن حاكی از . صادرات محصوالت صنايع غآايی مؤیر باشد با استفاده از تحليل مسير مورد بررسی قرار گرفت

ان، تنها عوامل كالن اقتصادی، عوامأل تجأاری و بأازار،    آن است كه از ميان عوامل مورد بررسی، بر اساس نظر خبرگ
عوامل مالی و اعتباری ایر مستقيم بر صادرات محصوالت صنايع غأآايی مسأتقيم دارد و عوامأل فنأی و تخصصأی و      

 . باشندفرايند صادرات بصورت غيرمستقيم و از طريق عوامل تجاری و بازار بر صادرات تثیيرگآار می

كه صنايع غآايی از تن سهم باالی صنايع غآايی در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و توجه به اينلآا با در نظر داش  
به عنوان مواد  یمحصوالت كشاورز یريبا به كارگجمله صنايعی است كه مستقيما وابسته به بخن كشاورزی است و 

هأای رشأد ايأن    ، با ايجاد زمينهگردد یتلقمحصوالت  نيتوسعه روستاها و استفاده بهتر از ا یبرا یعامل تواندیم هياول
-صنعت، توجه به مشکالت توليد و صادرات اين محصوالت و تالش برای گسترش زمينه حضأور در بازارهأای بأرون   

بنأابراين و باتوجأه بأه    . توان موجن ايجاد اشتغال مولد در بخن كشاورزی و روستايی شدمرزی عالوه بر ارزآوری می
باشند لآا لزوم حمايت بيشتر و اعطای تسهيالت جهت تنهايی قادر به تامين اعتبارات كافی نمیاينکه صادركنندگان به 

 یروابط تجار نکهيبا توجه به ا .شودمیگآاری در اين صنعت خصوصا در استان خراسان رضوی احساس تقويت سرمايه
 يأی هرگونأه همگرا  جأاد يا از سأوی ديگأر  دارد،  یبر تجارت و بازار محصوالت كشأاورز  یاديز اريبس ريتای یالملل نيب

محصأوالت   نيأ صادرات و تجارت ا نيشود، بر افزا ی بين المللیكه موجن بهبود و گسترش روابط اقتصاد یاقتصاد
 .مثبت دارد ريیثت
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Abstract 
Rural development is necessary due to the growth in population and the 

reduction of food resources. Thus, development of rural agro industries is one of 

the most important issues for politicians and researchers. The agro industry can 

play an important role in the use of agricultural products as raw materials and the 

ensuing development of rural areas. Therefore, this study was carried out aimed at 

the analysis of factors affecting the export of food industry products in the 

Khorasan Razavi province. For this purpose, the factors were classified into five 

main groups based on a review of previous studies and viewpoints of that were 

obtained after interviewing with  sixty experts in this field, These five groups are: 

macroeconomic, business and market, technical, financial and credit and the 

exchange process factors for analysis. Then Path Analysis Models were used for 

analyzing the impact of these factors. The results showed that macro economic, 

business and market and financial and credit factors have direct effects on the 

export of the products of the food industry. Furthermore, technical and exchange 

process factors have an indirect effect on the export of products of the food 

industry. 

Keywords: Food Industry Products, Path Analysis Model, Khorasan Razavi 

province. 
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