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  ارهیچند مع يریگ میبا روش تصم ایران بازار واردات هايدیها و تهد فرصت یابیارز
 

 (ب) انیشوشتر هیزک )،(الف * ییموسا یمحمدعل
 
 زاد مرودشتآدانشگاه  تیریگروه مددکتري مدیریت بازاریابی، الف: 

 مرودشتزاد آدانشگاه  تیریگروه مددکتري مدیریت بازاریابی،  ب:
 

 چکیده
(مطالعه  ارهیچند مع يریگ میبازار واردات با روش تصم هايدیها و تهد فرصت یابیهدف پژوهش حاضر ارز

است.  )یو واردات ی(صادرات يتجار يشرکت ها رانی) است. جامعه پژوهش موردنظر مدرانی: بازار واردات ايمورد
و  اریمع 4شده است.  یپرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس عوامل مؤثر بر بازار واردات طراح قیزار تحقاب

جامعه آماري تحقیق، کارشناسان و   يفاز يشبکه ا لیو تحل یدلف يها شدند. در روش ییشناسا اریمع ریز 11
 تیوضع یبررس يعنوان نمونه انتخاب شدند. برا نفر به 10 ،یشرکت بودند. با استفاده از روش گلوله برف رانیمد

 يشرکت ها رانیمد یعنی يکارکنان شرکت، حجم جامعه آمار دگاهیاستفاده از د اشده ب يموجود عوامل غربالگر
زده شد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد افراد نمونه  نینفر تخم 340)، حدود  یو واردات ی(صادرات يتجار

انتخاب شدند؛  یطور تصادف به کیتکن نیعنوان نمونه در ا نفر به 181. با استفاده از فرمول کوکران دیبه گردمحاس
 يدسته بند یعامل اکتشاف لیتحل کیشدند و در تکن ییشناسا ارهایمع ،یدلف کیابتدا با استفاده از تکن نیبنابرا

است که در سطح  نیا انگریب قیتحق جیشدند. نتا يرتبه بند يفاز يشبکه ا لیشدند و با استفاده از روش تحل
و  رانیکشور ا طیاول قرار دارد. با توجه به شرا تیواردات در اولو ردر بازا يعوامل اقتصاد ،یاصل يارهایمع

 يها نهیهز يرضروریغ يگفت، واردات در کاالها توان یواردات، م یمال نیموجود و مشکالت متعدد تأم يها میتحر
و  یالمرهبر انقالب اس اناتیکه ازجمله کاهش نرخ اشتغال است.  با توجه به ب کند یم لیلت تحمبر دو ییباال

 يضرو يواردات در کاالها ،ياقتصاد ییو شکوفا ياقتصاد يها میدر جهت دور زدن تحر یملّ دیتول ي شعار توسعه
نمود، بهتر  نیگزیرا جا يبتوان انتقال فناور یصورت داخل که به یمقدار خود برسد.  تا زمان نیبه کمتر ستیبا یم

 .از واردات بهره گرفت یاساس يکاالها نیاست در تأم
 

 يشبکه ا لیواردات، تحل داتیواردات، تهد يها بازار واردات، فرصتواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
 ايتحقیقات گسترده اقتصادي، رشد و صادرات میان دوطرفه رابطه وجود مورد در اقتصادي، هاي نظریه در

؛ است موضوع پرداخته این بررسی به نیز زیادي تجربی کارهاي رو، ). ازاین2014دارد (گابریل و همکاران،  وجود
 رشد و واردات بین رابطه در مورد اندکی مطالعات صادرات، زمینه در شده انجام تجربیمطالعات  با مقایسه در اما

 رشد و واردات رابطه بین که دلیل این امر این است ).2018وجود دارد (هالیکانین و لوکانین،  اقتصادي

 و اقتصادي عوامل تابع کاالها، واردات براي تقاضا است. اقتصادي رشد و صادرات رابطه از تر پیچیده اقتصادي،
 اقتصادي شرایط اقتصادي، هاي فعالیت نسبی)، روابط سیاسی، هاي (یا قیمت ارز نرخ قبیل از غیراقتصادي

 تقاضا میزان کننده تعیین اصلی عوامل حال، بااین است. سیاسی و پیشامدهاي تولید هاي هزینه خارجی، و داخلی

 مطالعات ). همچنین،2016گرینلند و همکاران، است ( مددرآ و کاالها نسبی هاي واردات، قیمت براي گسترش

عزیرنژاد و هستند ( رشد بر مؤثر عوامل از دانش، و فناوري واردات رشد بیانگر این است که الگوهاي در اخیر
 ).1390همکاران، 

نمود بندي  اي و مصرفی طبقه اي، واسطه توان به کاالهاي سرمایه بر اساس تعاریف اقتصادي، کاالها را می
گیرد. معیار این  ریزان اقتصادي کشور قرار میبندي، بیشتر مورداستفاده کارشناسان و برنامه که این نوع طبقه

دار نقشی در تولید نباشد، آن  بندي بر اساس نقش کاال در تولید و مصرف بوده است. چنانچه کاال عهده طبقه
اي به آن دسته از  اي است. کاالهاي سرمایه یا واسطهاي و  کاال مصرفی تلقی شده و در غیر این صورت، سرمایه

). کاالهاي 1392نیلی، ( شود طور مستقیم در تولید کاالها یا خدمات استفاده می شود که به کاالها گفته می
صورت کاالیی  شده و به شود که در فرآیند تولید، تغییر شکل یافته و یا تکمیل اي به کاالهایی گفته می واسطه

بندي ذکرشده، ازجمله ابزارهاي مهمی است که کارشناسان و برنامه ریزان  شوند. طبقه یل میجدید تبد
وتحلیل آن، جایگاه کشور را در مسیر رشد و توسعه  توانند بامطالعه و بررسی و تجزیه اقتصادي کشور می

ر را تعیین کرد، توان خصلت و چگونگی وابستگی اقتصادي کشو بندي می اقتصادي مشخص نمایند. با این طبقه
بندي نمود، آنگاه  گفته تقسیم طبقه پیش طور صحیح به سه بدان معنی که اگر بتوان واردات کشور را به

گیري و گرایش عمده  توان به جهت بامطالعه ترکیب واردات و سیر تغییرات زمانی و ترکیب ذکرشده، می
گذاران  هایی که سیاست ها و سیاست امهیافت و همچنین به این نکته پی برد که برن اقتصادي کشور دست

طور عمده به واردات چه گروهی از  اند، به اقتصادي به توصیه کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادي اتخاذ کرده
هاي صنعتی و تولیدي را شناسایی کرد و  گیري فعالیت توان جهت شود و درنهایت، می کاالها منجر می

 ).1392؛ تقوي و همکاران، 2012؛ میشرا، 1392نیلی، نمود ( ها را به خارج تعیین وابستگی آن
 به مصرفی دارند، کاالهاي واردات توجهی قابل میزان به ساختاري نوع دلیل به توسعه درحال کشورهاي

 اي دارد. ویژه اهمیت از کشورها این در مصرفی کاالهاي واردات اثرگذاري میزان بررسی دلیل همین

 آن از حاصل هاي یافته بوده که کشور یک زمانی سري اساس بر بررسی و ارزیابی هاي موجود به پژوهش

 تمامی بتواند که نیست کشوري امروز جهان در ).1392است (سیف و همکاران،  بوده تورش با همراه ها پژوهش

 هم وريکش در توان و شرایط این رفع کند. اگر کشورها سایر و خدمات تولیدات بدون را خود جامعه نیازهاي

 مقوله درنتیجه .)1398نیست (شاه آبادي و همکاران،  صرفه به مقرون اقتصادي به لحاظ باشد داشته وجود

شود (هریاس و همکاران،  می مطرح مطلق و نسبی هاي مزیت اساس کشورها بر میان خدمات و کاالها مبادله
 رکن دو واردات و صادرات که است آن تجاري تراز کشور، اقتصادي هر توان ارزیابی در معیارها از یکی ).2013

تابع  بررسی اقتصادي، هاي گذاري سیاست و کالن مسائل وتحلیل تجزیه در همچنین .هستند تراز این اصلی
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دارد  کشور بازرگانی هاي کارایی سیاست و کالن اقتصاد الگوي شناخت در خاصی اهمیت از واردات تقاضاي
 و رشد تولید، فرآیند در واردات صورت گیرد، در که تحولی و تغییر هر رو ازاین ).1394(فالحتی و همکاران، 

 انتخاب اما است، اهمیت حائز واردات براي هاي مناسب سیاست اتخاذ بنابراین؛ دارد مهمی تأثیر توسعه

 .)2012میشرا، است ( آن بر مؤثر عوامل گرفتن نظر در وابسته به واردات براي صحیح استراتژي
است (ژانگ،  آن بر مؤثر عوامل بررسی واردات، زمینه در طرح قابل و عمده مسائل از یکی توان گفت می
اساس  بر بررسی این که است مناسب کشور، واردات اصلی به اجزاي توجه با و منظور این براي ).2016

 و حساس موقعیت از ایران کشور اینکه به توجه با هاي موجود انجام شود. همچنین تهدیدات و فرصت

 دفاع مقدس هاي سال از پس و انقالب روند در که معیارهایی به توجه با و است منطقه برخوردار در استراتژیک

 و مطرح بیگانه کشورهاي وابستگی به عدم و خودکفایی و استقالل مانند کشور ارزشی و اساسی اصول عنوان به
است. همچنین با  برخوردار خاصی اهمیت واردات از تقاضاي بر مؤثر عوامل شناسایی است، پیگیري و اجراشده

شده، ضروري است که براي جلوگیري از  که از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی اعمال توجه به شرایط تحریم
هاي موجود، اولویت و اهمیت  ها، ضمن تشخیص به هنگام تهدیدات و فرصت بروز مشکالت ناشی از تحریم

 کارهاي و تجربی تحقیقات به توجه با و موضوع و نظري مبنایی مباحث بر تکیه با تحقیق نای ها تعیین شوند. آن

 هاي بازار تهدیدات و فرصت خارج کشور، به دنبال پاسخی براي این سؤال است که و داخل شده در انجام

 ایران چیست؟ واردات

 مدل مفهومی و چارچوب نظري تحقیق 
ی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماري از عواملی که در چارچوب نظري تحقیق یک الگوي مفهوم
شده اند، بنابراین چارچوب نظري چیزي نیست جز تعیین شبکه  مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده

 . روابط موجود میان متغیرهاي مرتبط با یک مسئله
ها و شرایط  به نوع داده طور توأمان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی با توجه در تحقیق حاضر به

شود و با تحلیل دلفی  . در بخش کیفی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازار واردات پرداخته میشده است استفاده
طورکلی  شوند. به عوامل ارزیابی و غربالگري شده و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه اي فازي رتبه بندي می

سو به درآمدهاي  توسعه به علت وابستگی شدید این کشورها از یک در فرآیند رشد اقتصادي کشورهاي درحال
مالیاتی و از سویی دیگر به واردات مواد اولیه موردنیاز جهت توسعه صنعتی، تجارت خارجی نقش مهم و 

کند. عدم توجه به این مسئله مهم در تحقیقات و بررسی هاي مربوط به رشد اقتصادي  انکارناپذیري را ایفا می
هاي موجود بیانگر این است  کند. بررسی پژوهش هاي مربوط به آینده را مبهم می بینی ق واردات، پیشاز طری

اي سبب افزایش نرخ رشد کشورهاي  اي و واسطه که تجارت بین الملل از طریق واردات کاالهاي سرمایه
نند نرخ اشتغال، نرخ ارز شود ولی واردات کاالهاي مصرفی بر رشد اقتصادي و دیگر عوامل (ما توسعه می درحال

ها و تهدیدهاي بازار واردات حائز اهیمت است. هدف اصلی این  بنابراین بررسی فرصت؛ و... )، تأثیر منفی دارد
ها و تهدیدهاي ناشی از گسترش بازار واردات در ایران  تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بازار واردات و فرصت

 از:است.  بنابراین اهداف تحقیق عبارتند 
 ترین عوامل مؤثر بر بازار واردات  مهمشناسایی -1
 مؤثر  بر بازار واردات عوامل  شناسایی درجه اهمیت-2
 ها و تهدیدات بازار واردات  ارزیابی فرصت-3
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 پژوهش مدل مفهومی -1شکل 

 روش پژوهش
 شامل و است پیمایشی – توصیفی ها داده گردآوري منظر از؛ و است کاربردي هدف ازنظر پژوهش این

 جهت در تالش بدون ی،موردبررس هاي پدیده شرایط کردن توصیف ها آن هدف که است هایی روش مجموعه
 بر پیش از که است اهداف تحقیق آزمون محقق هدفموردمطالعه است.  و موجود وضعیت در تأثیر یا و تغییر
 يبرا است. آماري جامعهکل  آمده به دست به نتایج تعمیم درنهایت و نموده ارائه خود اطالعات و شواهد اساس
 یعنی يکارکنان شرکت، حجم جامعه آمار دگاهیشده با استفاده از د يموجود عوامل غربالگر تیوضع یبررس

زده شد و با استفاده از فرمول  نینفر تخم 340)، حدود  یو واردات ی(صادرات يتجار يشرکت ها رانیمد

 هاي تحقیقشناسایی مولفه
 

 مرور ادبیات پژوهشی

 دسته بندي  مولفه هاي موثر بر واردات

 

 طراحی پرسشنامه

 
 جمع آوري نظرات کارشناسان

 

پاالیش داده ها و غربالگري با 
 تکنیک دلفی

 
به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از 

هاي و به دست آوردن رتبه FANPاستفاده از تکنیک 
 نهایی (جواب قطعی)

 

 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق با استفاده 
 مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق 

 
 

هاي مورد ها با استفاده از تکنیکبه دست آوردن رتبه
 

 ارایه مدل براساس نتایج بدست آمده 
 

 1مرحله 

 2مرحله 

 3مرحله 
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. ، با توجه به کوچک بودن تعداد افراد جامعه، از روش تمام دیمحاسبه گردنفر  181کوکران، تعداد افراد نمونه 
منظور  به .است شده یطراح شده یبررس يارهایپژوهش پرسشنامه بر اساس مع نیاستفاده شد. در ا يشمار

تحلیل شبکه از روش  ارهایمع يبند تیاولو ي. براشود یاستفاده م یدلف از روش ارهایمع يو غربالگر ییشناسا
 هست. MATLABو  EXCELمورداستفاده  يافزارها نرم شده است. استفاده FANP اي

 ها داده تجزیه و تحلیل

 شناسایی معیارهاي مؤثر بر بازار واردات 
اي از  مؤثر بر بازار واردات شناسایی شوند. مجموعه يها شاخصاست تا در گام نخست کوشش شده

است. براي شده یافته تعیین ساخت یافته و نیم هاي ساخت مؤثر بر اساس ادبیات پژوهش، مصاحبه يها شاخص
 10 دگاهدی. استشده استفاده F-Delphi يفاز یدلف کیاز تکن ینهائ يها شاخص یها و  شناسائ شاخصغربال 

 : استشده داده شینما 1شاخص در جدول  هر رامونیکارشناس پ
 اند از: شده عبارت ییشناسا يارهایمع

A1- یمصرف يکاال نیتأم 
A2- یناخالص داخل دیتول 
A3- تورم 
A4- نرخ ارز 
A5- اشتغال 
A6_ يتکنولوژ 
A7- یهاي خارج سیاست 
A8- میتحر 
A9- رقابت 

A10- و توسعه قیتحق 
A11_ نحوه استفاده از منابع 

مورد  7تر از  بنابراین مقدار فازي زدائی شده بزرگ؛ استدر نظر گرفته شده 7مطالعه آستانه تحمل در این 
 .شود داشته باشد تائید می 7قبول است و هر شاخصی که امتیاز باالي 
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 هاي تحقیق میانگین فازي دیدگاه پنل خبرگان براي هریک از شاخص -1جدول 
 mean Crisp Result 

A1 )9,7.81,5( 7.27 پذیرش 
A2 )9,7.93,5( 7.31 پذیرش 
A3 )9,7.52,5( 7.17 پذیرش 
A4 )9,7.62,5( 7.21 پذیرش 
A5 )9,7.59,5( 7.20 پذیرش 
A6 )9,8.47,6( 7.82 پذیرش 
A7 )9,7.2,5( 7.07 پذیرش 
A8 )9,8.03,5( 7.34 پذیرش 
A9 )9,7.8,5( 7.27 پذیرش 
A10 )9,7.01,5( 7.00 پذیرش 
A11 )9,7.62,5( 7.21 پذیرش 

 
هایی که از اهمیت باالیی برخوردار بوده انتخاب شده و براي تعیین اولویت نهایی  براین اساس شاخص

 مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

 تحلیل عاملی اکتشافی
لی نشان شود. با تحلیل عام برده می با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به متغیرهاي پنهان یک مدل پی

هاي یک  هاي پرسشنامه با یکدیگر همبستگی بیشتري دارند و گویه شود کدام دسته از عناصر و گویه داده می
هاي هر متغیر پنهان با  دهند. در یک مدل خوب طراحی شده، مجموعه سنجه سازه پنهان را تشکیل می

اي فاقد  پائینی دارند. اگر سنجههاي پرسشنامه همبستگی  یکدیگر همبستگی باالئی داشته و با سایر سنجه
اي قرار نگیرد باید در مورداستفاده از آن سنجه بازنگري به خرج داد.  چنین مشخصاتی باشد و در هیچ دسته

 توان درباره صحت و پایائی یک مقیاس اظهارنظر کرد.  در بسیار موارد با تحلیل عاملی می
شده است. در این مطالعه  خش واریماکس استفادهو چر (PCA)هاي اصلی در اینجا روش استخراج مولفه

هاي تخصصی و  موردي ابتدا معیارهاي سنجش متغیرهاي پژوهش بر اساس مطالعات انجام گرفته و مصاحبه
معیار طراحی شده  11شده، شناسایی شده است. در مجموع مقیاسی مرکب از  استفاده از تکنیک دلفی انجام

هاي درستی این ادعا در  شده است. گام وش تحلیل عاملی اکتشافی استفادهاست. براي خوشه بندي عناصر از ر
 صورت زیر است. به SPSSافزار  نرم

 KMOمحاسبه 
 اطمینان یعامل لیجهت تحل از کافی بودن حجم نمونه دیعامل با لیاز اقدام به استفاده از روش تحل پیش
است که نمونه  تیمحاسبه شاخص کفا یعامل لیجهت تحل بررسی کفایت نمونه يها از روش یکی شود.حاصل 

 :است ریمانند ز KMOآماره  يبرا SPSSافزار  داد نرم برون . دهند نمایش می KMOآن را با نماد 
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 KMOبراي  SPSSافزار  برونداد نرم -2جدول 
 ضریب کی ام او براي تعیین بسندگی حجم نمونه 727/9

 آماره کاي اسکور 830/5977
 درجه آزادي 239 بارتلتآماره آزمون 

 سطح معناداري 000/0
 

نیز  KMOمقدار  مناسب است. یعامل لیتحل يبرا حجم نمونهباشد  7/0از  شیب KMO شاخصمقدار  اگر
 شود.  و در بازه مورد قبول بدست آمد، بنابراین مرحله دوم شروع می 72/0

 هااستخراج مولفه
این منظور باید بار عاملی محاسبه شود. همبستگی هر متغیر ها است. به مرحله بعدي استخراج مولفه

] است. -1+و1شود و مقدار آن بین [ ها) با هر عامل (متغیر پنهان)، بار عاملی نامیده می پذیر (سنجه مشاهده
واریانس تبیین شده توسط هر عامل برابر است با مجموع مجذور بارهاي عاملی آن. این واریانس مقدار ویژه 

شود. هر متغیر  هاي بعدي کوچکتر می تر از یک و براي عامل شود که اولین مقدار ویژه همیشه بزرگ می نامیده
براي قرار گرفتن در مقیاس باید حداقل یک بار عاملی غیر صفر داشته باشد و با چند متغیر همبستگی باال 

 داشته باشد.
است. بر طبق این  8-4مشابه جدول  SPSS افزار نتایج تحلیل مولفه اصلی قبل از چرخش در برونداد نرم

گیري شده را تبیین  % از واریانس متغیر اندازه59دارند و در حدود  1اي باالتر از  عامل مقدار ویژه4جدول 
افزار  ها در برونداد نرمشود. ماتریس مولفه ها استفاده میها از ماتریس مولفهکنند. براي استخراج مولفه می

SPSS فاکتور است. شناسائی 4یعنی مسئله موردبررسی داراي ؛ خوشه را شناسائی کرده است 4هدر این مطالع
 گیرد. ها قبل از چرخش صورت میمولفه

 تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی عوامل ارزیابی بازار واردات با -3جدول 
 واریانس تبیین شدهدرصد کل  درصد واریانس تببین شده توسط عامل مقدار ویژه عامل عوامل استخراج شده

 339/19 339/19 234/7 1عامل 
 363/36 025/17 5/6 2عامل 
 722/48 359/12 341/5 3عامل 
 892/58 17/10 36/3 4عامل

 هااستخراج آیتم
ها پس از چرخش از جدول گیرد. براي استخراج آیتم ها پس از چرخش واریانس صورت میاستخراج آیتم

Rotated Component Matrix هایی که  گویه 4هاي مندرج در جدول  شود. با توجه به داده استفاده می
 شود. نظر می هاي صرف اند انتخاب شده و از سایر گویه با عامل موردنظر را داشته 3/0تر از  بارعاملی بزرگ
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 ماتریس چرخشی آیتم ها-4جدول 
 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  معیارها

A1- 215/0 232/0 112/0 615/0 یمصرف يکاال نیتأم 
A2- 240/0 117/0 215/0 722/0 یناخالص داخل دیتول 

A3- 109/0 280/0 245/0 681/0 تورم 
A4- 213/0 240/0 331/0 622/0 نرخ ارز 
A5- 154/0 230/0 779/0 339/0 اشتغال 

A6_ 123/0 180/0 688/0 142/0 يتکنولوژ 
A7- 217/0 542/0 177/0 201/0 یهاي خارج سیاست 

A8- 175/0 594/0 062/0 363/0 میتحر 
A9- 658/0 019/0 265/0 057/0 رقابت 

A10- 691/0 477/0 278/0 233/0 و توسعه قیتحق 
A11_ 627/0 118/0 258/0 087/0 نحوه استفاده از منابع 

 
عامل به دست آمده داشته اند،  4معیار بر اساس ضریب همبستگی که با هریک از  11، 4بر اساس جدول 

در عامل هاي مختلف قرارگرفته اند. هرکدام از معیار ها که با عامل یاد شده همبستگی باال و مثبت تري 
 گیرد.  داشته باشد، در دسته بندي ان عامل قرار می

 حلیل عاملی اکتشافینتایج حاصل از ت -5جدول 
 معیار شده درصد واریانس تعیین عامل

 
 1عامل 

 عوامل اقتصادي

339/19 A1- یمصرف يکاال نیتأم 
A2- یناخالص داخل دیتول 

A3- تورم 
A4- نرخ ارز 

 2عامل 
 عوامل اجتماعی

025/17 A5- اشتغال 
A6_ يتکنولوژ 

 3عامل 
 عوامل سیاسی

359/12 A7- یهاي خارج سیاست 
A8- میتحر 

 
 4عامل 

 عوامل عملکردي

17/10 A9- رقابت 
A10- و توسعه قیتحق 

A11_ نحوه استفاده از منابع 

 
 سازمانی مؤثر بر بازار واردات بندي عوامل  رتبه

معیارهاي شناسایی   SuperDecisionدر این مرحله با استفاده از روش تحلیل شبکه اي فازي در نرم افزار 
 شده مورد ارزیابی و رتبه بندي قرار گرفتند. 
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 ANPتعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک 
اند  عبارت اصلی مطالعه در گام نخست معیارها و زیر معیارهاي مطالعه شناسائی و انتخاب شد. معیارهاي

عملکردي. براي هریک از معیارهاي اصلی  عواملسیاسی و  عواملاجتماعی،  عواملاقتصادي، عوامل از: 
زیرمعیار شناسائی شده است. در گام نخست براي شناسائی  11زیرمعیارهائی شناسائی شده است. درمجموع 

شده است. همچنین معیارها و زیرمعیارهاي  هاي تخصصی استفاده زیرمعیارها از ادبیات پژوهش و مصاحبه
سادگی قابل ردیابی و  اند تا در جریان پژوهش به نامگذاري شده 6صورت  جدول  پژوهش با اندیس عددي به

 مطالعه باشد.

معیارها و زیرمعیارهاي پژوهش -6جدول   

 نماد زیرمعیارها معیارها نماد

C1 عوامل اقتصادي 

 S11 یمصرف يکاال نیتأم
 S12 یناخالص داخل دیتول

 S13 تورم
 S14 نرخ ارز

C2 عوامل اجتماعی 
 S21 اشتغال
 S22 يتکنولوژ

C3 عوامل سیاسی 
 S31 یهاي خارج سیاست

 S32 میتحر

C4 عوامل عملکردي 

 S41 رقابت
 S42 و توسعه قیتحق

 S43 نحوه استفاده از منابع
 

 شده است.  استفاده (ANP)اي  هاي مدل از تکنیک تحلیل شبکه در این پژوهش براي تعیین وزن شاخص
 صورت زیر است: بهمراحل انجام تحلیل 

 بندي معیارهاي اصلی بر اساس هدف از طریق مقایسه زوجی اولویت -1
 شناسایی روابط درونی میان معیارهاي اصلی با تکنیک دیمتل -2
 بندي هریک از زیرمعیارها در خوشه مربوط به خود از طریق مقایسه زوجی اولویت -3
 سوپرماتریس حد محاسبه سوپرماتریس اولیه، سوپرماتریس موزون و -4

شده است. مقیاس نه درجه ساعتی توسط  براي مقایسه زوجی عناصر از مقیاس نه درجه ساعتی استفاده
اي ارائه شده است. همچنین در این مطالعه براي کمی کردن مقادیر توماس ساعتی واضع تئوري تحلیل شبکه

 .مورداستفاده قرارگرفته استبنابراین طیف فازي ساعتی ؛ شده است از رویکرد فازي استفاده
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 اي عوامل موثر بر واردات مدل شبکه -2شکل 

 تعیین اولویت معیارهاي اصلی بر اساس هدف
اند. مقایسه  صورت زوجی مقایسه شده براي انجام تحلیل شبکه نخست معیارهاي اصلی بر اساس هدف به

بنابراین اگر در یک ؛ صورت دو به دو مقایسه شوند خوشه باید بهزوجی بسیار ساده است و تمامی عناصر هر 
محاسبه خواهد شد. چون چهار معیار  1رابطه هاي زوجی از  عنصر وجود داشته باشد تعداد مقایسه nخوشه 

 شده برابر است با: هاي انجام وجود دارد بنابراین تعداد مقایسه
 1رابطه 

𝑛(𝑛 − 1)
2

 

𝑛(𝑛 − 1)
2

=
4(4 − 1)

2
= 6 

شده است. دیدگاه خبرگان با استفاده از  گروهی از خبرگان انجاممقایسه زوجی از دیدگاه  6بنابراین 
فصل سوم ارائه  در فازي تحلیل شبکه فرآیند روش در مورداستفاده فازي شده است. مقیاس مقیاس فازي کمی

شده است. ابتدا دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوري شده است. سپس دیدگاه خبرگان فازي 
 است. سازي شده شده 

فازي زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهاي اصلی مطالعه -:8جدول   

X𝑚𝑎𝑥1 عوامل  X𝑚𝑎𝑥2  X𝑚𝑎𝑥3  مقدار نرمال زدایی شده مقدار فازي 
 0.349 0.364 0.356 0.360 0.364 عوامل اقتصادي
 0.241 0.251 0.247 0.249 0.251 عوامل اجتماعی
 0.266 0.278 0.271 0.275 0.278 عوامل سیاسی

 0.144 0.151 0.148 0.150 0.151 عوامل عملکردي
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 خواهد بود. 𝑊21صورت  بردار ویژه اولویت معیارهاي اصلی به 8بر اساس جدول 

𝑊21 = �
0.349
0.241
0.266
0.144

� 

 بر اساس بردار ویژه به دست آمده: 
 از بیشترین اولویت برخوردار است. 349/0عوامل اقتصادي با وزن نرمال 
 در اولویت دوم قرار دارد. 266/0عوامل سیاسی با وزن نرمال 

 در اولویت سوم قرار دارد. 241/0عوامل اجتماعی با وزن نرمال 
 از کمترین اولویت برخوردار است. 144/0عوامل عملکردي با وزن نرمال 

است و بنابراین  1/0به دست آمده است که کوچکتر از  019/0شده  هاي انجام نرخ ناسازگاري مقایسه
 شده اعتماد کرد.  هاي انجام توان به مقایسه می

 

 عوامل شناسایی شده مؤثر بر بازار واردات -3شکل 
 

عوامل موثر بر بازار 
 واردات

عوامل 
 اجتماعی 

 عوامل اقتصادي

 عوامل سیاسی

عوامل 
 لک

 تکنولوژي

 اشتغال

کاالي  تأمین

تولید ناخالص 

 تورم

 نرخ ارز

سیاست هاي 
 

 تحریم

 رقابت

تحقیق و 

 نحوه استفاده از منابع
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 گیري بحث و نتیجه

 ترین عوامل مؤثر بر بازار واردات چیست؟  مهم -1
در این پژوهش بر اساس با بررسی وضعیت موجود بازار واردات در گام اول و همچنین بررسی کتابخانه اي 

صورت به چهار دسته  طورکلی عوامل شناسایی شده به در گام دوم، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرارگرفته اند. به
 اصلی عوامل در مدل مفهومی مشخص شده اند. 

 مؤثر  بر بازار واردات چگونه است؟عوامل  بندي اولویت-2
، در سطح معیارهاي اصلی، عوامل اقتصادي در بازار واردات در اولویت اول نتایج به دست آمده بر اساس

 يوندیو هم پ یباورند که گسترش تجارت خارج نیعموم اقتصاددانان بر اقرار دارد. همان طور که بیان شد 
محکمی  یعلم یاست و البته مبان ياز عوامل رشد و توسعه اقتصاد یکیکشورها،  ریهر کشور با سا ياقتصاد

مقوله  کیعنوان  تواند به می رانیواردات در ا شیمنطق، افزا نیا يادعا وجود دارد. بر مبنا نیاثبات ا يبرا
از صادرات  یناش يبه درآمدها یکه واردات، متک نجاستیمشکل ا رانیگردد؛ اما در اقتصاد ا یابیمثبت ارز

گسترش واردات، گسترشد ابعاد  .گرددیم نیتأم ینفت يدرآمدها قیو بخش عمده آن از طر ستین یرنفتیغ
هاي داخلی و خارجی  بازار را به همراه دارد که سبب افزایش تولید جهانی و همچنین سبب افزایش صرفه

هاي داخلی حاصل از افزایش مقیاس تولید به دلیل بهبود بازدهی تولید و تخصیص بهینه عوامل  شود. صرفه می
دهد تجارت بین  ک بنگاه اقتصادي است. شواهد تجربی نشان میتولید (زیرمعیارهاي عوامل عملکردي)، در ی

توسعه  اي سبب افزایش نرخ رشد در کشورهاي درحال اي و واسطه الملل از طریق واردات کاالهاي سرمایه
یافته و با درآمد باال به نسبت  اي در کشورهاي توسعه شود. همچنین قیمت نسبی کاالهاي سرمایه می

توان با واردات  توسعه می بنابراین کشورهاي درحال؛ و بادر آمد پایین ارزان تر است توسعه کشورهاي درحال
 یافته موجب رشد اقتصادي شوند.  اي ارزانتر از کشورهاي توسعه اي و واسطه کاالهاي سرمایه

اما در مورد دلیل استفاده از واردات در مدل رشد اقتصادي این است که وقتی مبناي رشد و توسعه 
هاي تولیدي دنبال شود، الزم است در  اکثر کشورهاي جهان سوم از طریق صنعتی کردن فعالیت همچون

بنابراین باید واردات کاالها به داخل کشور خالء موجود را پر ؛ درجه اول چارچوب و پایگاه صنعتی الزم بنا شود
ردات)، پیوندي ناگسستنی نماید. در این سیر تحول اقتصادي، بدیهی است بین الگوي تولید (صادرات و وا

عنوان مواد  به یواردات ياگر کاال)، نشان دادند که 1394از طرفی دیگر اصغرپور و همکاران ( شود.  ایجاد می
 یهاي داخل قیمت شیواردات موجب افزا متیشاخص ق شیاي در نظر گرفته شوند با افزا سرمایه يو کاال هیاول

 . شود و تورم کشور می
اي نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را  کند که کاهش واردات کاالهاي سرمایه ان می)، بی1983کروگر (
اي و مواد خام بر تولید و اشتغال اثر معکوس دارد. خان و  دهد و کاهش واردات کاالهاي واسطه کاهش می
ري دارد. اي بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت و معنادا )، نشان دادند که واردات کاالهاي سرمایه1990رینهارت (

)، در بررسی رابطه واردات و رشد اقتصادي کشور ترکیه نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و 2008یغور (
)، نشات دادند که واردات بر رشد 2012اي و واردات موادخام وجود دارد. چن و وانگ ( واردات کاالهاي سرمایه

اي در  اي و سرمایه دادند که واردات واسطه )، نشان1388اقتصادي تأثیر مثبت دارد. هادیان و مقدم (
مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداري دارد و سهم واردات مصرفی بر تولید  کوتاه

)، نشان دادند که نرخ رشد واردات کاالهاي مصرفی اثر 1392ناخالص داخلی اندك است. تقوي و همکاران (
 منفی بر رشد اقتصادي دارد.
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عوامل سیاسی در اولویت دوم تأثیرگذاري بر بازار واردات قرار دارند.  با بررسی وضعیت کنونی کشور، 
یکی از ابزارهاي نظام سلطه  عنوآن هاي اقتصادي به ترین عامل مؤثر بر واردات تحریم است. اعمال تحریم مهم

هاي سنگینی همراه  اسی خود، با هزینهبراي واردکردن فشار بر سایر کشورها در راستاي دستیابی به اهداف سی
اي به  اي و سرمایه هاي اقتصادي، واردات کاالهاي واسطه است که ازجمله تهدید بازار واردات است. تحریم

کشور را مشکل ساز نموده و به دلیل مشکالت تأمین مواد اولیه، انتقال فناوري و تهیه تکنولوژي و تجهیزان 
مدت، برخی صنایع به طو کامل  ها شده است. در کوتاه و ورشکستگی آن مدرن سبب توقف برخی از صنایع

شوند. در بلندمدت در صورت تأمین نیازهاي واراداتی از داخل و جایگزینی تولید نیازهاي وارداتی،  متوقف می
کاتزمن  هاي خارجی و تحریم تأثیر به سزایی بر واردات دارند. بنابراین سیاست؛ امکان افزایش تولید وجود دارد

هاي اقتصادي بر بخش نفت و  هاي ایران، به تحلیل تأثیر تحریم ) در گزارشی تحت عنوان تحریم2015(
گذاري  گذاري در ایران پرداخته و نشان داده تحریم در سه دهه گذشته تأثیر باالیی بر تولید و سرمایه سرمایه

)، نشان دادند رابطه منفی بین 1393خصوصا در بخش نفت در ایران گذاشته است. بقالیان و همکاران (
توان گفت باوجود روابط سیاسی  هاي اقتصادي و بازار واردات و سطح اشتغال وجود دارد. درنهایت می تحریم

بایست  هاي سیاسی و اقتصادي، مشکالت زیادي براي بازار وارادت ایجاد شده است که می متشنج و تحریم
هاي مبادله زیادي را به واحدهاي  ها را دور زد که این شرایط، هزینه براي جایگزینی کاالهاي وارداتی تحریم

تولیدي تحمیل نموده است که سبب کاهش سودآوري، نیمه فعال شدن و تعطیلی صنایع را به همراه داشته 
 مدت شده است.   است. وضعیت موجود سبب کاهش نرخ اشتغال در کوتاه

اي سوم و چهارم مؤثر بر بازار واردات قرار دارند. بررسی ها عوامل اجتماعی و عوامل عملکردي در رتبه ه
اما در بلندمدت با سیاست گذاري صحیح واردات ؛ شود حاکی از این است که واردات سبب کاهش اشتغال می

توان نرخ اشتغال را افزایش داد. همان طور که بیان شد، انتقال فناوري (وارات  المللی می و ورود به تجارت بین
شود و از طرفی محدود کردن واردات به دلیل جلوگیري از  زات و تکنولوژي) سبب بهبود صنایع میتجهی

شود. اسکویی  انتقال فناوري سبب کاهش تولیدات داخلی و گاهی توقف صنایع و کاهش نرخ اشتغال می
اشتغال  سطحزیسطح اشتغال کل و ن ،یواردات ينرخ تعرفه کاالها یکاهش عموم)، نشان داده است که 1394(
 جیشود. نتا می ییروستا يدرآمد به نفع خانوارها عیداده و منجر به بهبود توز شیماهر را افزا ریکارغ يروین

 نیا کهدهد  نشان می زین یپوشاك و نساج ،ییغذا عیمربوط به صنا يحاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کاالها
درآمد  عیداده و منجر به بهبود توز شیرا افزا رماهریکار غ يرویسطح اشتغال ن زیکاهش سطح اشتغال کل و ن

سطح اشتغال کل و  ،يکشاورز يبا کاهش نرخ تعرفه کاالها نیشود. همچن می ییروستا يبه نفع خانوارها
 .دینمایم رییتغ يشهر يخانوارها فعدرآمد به ن عییابد و توز ماهر کاهش می ریکار غ يرویسطح اشتغال ن

شد، عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و عملکردي بر بازار واردات تأثیرگذار  همان طور که نشان داده
ها مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس  ها و تهدیدات آن هستند. از زوایاي مختلف این عوامل بررسی و فرصت

د، سودآوري تواند در بلندمدت سبب افزایش تولی اقتصاد جهانی، ورود به تجارت جهانی و آزاد شدن تجارت می
هاي موجود و مشکالت متعدد تأمین مالی واردات،  و اشتغال شود. با توجه به شرایط کشور ایران و تحریم

کند که ازجمله کاهش  هاي باالیی بر دولت تحمیل می توان گفت، واردات در کاالهاي غیرضروري هزینه می
ی در جهت دور زدن ملّ دیتول ي توسعهار نرخ اشتغال است.  با توجه به بیانات رهبر انقالب اسالمی و شع

بایست به کمترین مقدار خود برسد.   هاي اقتصادي و شکوفایی اقتصادي، واردات در کاالهاي ضروي می تحریم
صورت داخلی بتوان انتقال فناوري را جایگزین نمود، بهتر است در تأمین کاالهاي اساسی از  تا زمانی که به
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که متضمن  ییآن است که واردات کاال يموفق بودن تجارت در انتقال فناور يها هاز نشانواردات بهره گرفت. 
لزوماً  شتریممکن است صادرات آن آغاز شود. لذا تجارت ب یو حت ابدی یم  کاهش جیتدر است، به يفناور نیا

و  ابدیمگر آنکه با انتشار آن در سراسر اقتصاد، واردات آن کاال کاهش  شود،  ینم يمنجر به انتقال فناور
 در نهایت براساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهاي زیر ارائه می شود: صادرات آن آغاز شود.

هاي پولی و مالی مناسب تورم را کنترل  با اتخاذ سیاستگذاران اقتصادي  شود سیاست پیشنهاد می -1
وارداتی شده و به  يکاالها متیق شیواردات مانع افزا متیشاخص ق کاهش قیهش تورم از طرتا با کا ندینما

 .ندیداخلی کمک نما ها قیمت ثبات سطح
وارد  یصنعت آالت نیماش ی همراه بادون انتقال دانش فنبا توجه به نیاز کشور به رونق تولید، بهتر است -2

در سطح جهان،  يتحول فناور لیدل به زیهاي بعد ن سال ارد،شوند، چرا که کاال بدون دانش فایده چندانی ند
 باالتر در دستورکار قرارگرفته است.  يبا فناور آالت نیواردات ماش

 تیو ظرف يو فناور یصنعت ي کشور، الزم است متناسب با سطح توسعه یصنعت ي توجه سطح توسعه با-3
 کشور منجر شود. يبه قوام اقتصاد تاًیانجام شود تا نها يجذب، انتقال فناور
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