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ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی ایران
سعید عبدالمنافی ،1رضا رضایی رحیمی ،2محسن مستاجران3

چکیده
اهمیت توجه به ریسک و به خصوص ریسک های سیاسی برای ورود به بازار های بین المللی بر کسی پوشیده نیست
ولی از همان ابتدا که توجه به این نوع ریسک با بروز مشکل برای سرمایه گذارای مستقیم( )4FDIشرکت های بزرگ
آمریکایی شروع شد ،تاثیر این ریسک بر سایر شیوه های ورود ،مورد بی توجهی قرار گرفته است .از آنجا که ریسک
سیاسی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد ،جنبه های مختلف ریسک سیاسی نیازمند ارزیابی اند ،که بسته به
نوع مشارکت و مرحله بین المللی شدن شرکت متفاوت است .بنابر این پرسش اصلی در این تحقیق شناسایی ریسک
های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی ایران می باشد.ما در این پایان نامه تالش کردهایم تا به یکی از رایج ترین
روشهای ورود به بازارهای بین المللی یعنی صادرات ،با تمرکز بر صادرات غیر نفتی ایران بپردازیم ،و عوامل سیاسی
تاثیر گذار را با توجه به اهمیت و اولویت آنها ،رتبه بندی کنیم ،زیرا تمرکز بر روی عوامل بیاهمیت ریسک سیاسی
نیکار استفاده شده است که خود فرضیه اصلی تحقیق را شامل می شود .مطالعات میدانی از طریق پرسشنامه در جامعه
مدیران و کارشناسان حوزه صادرات و بین الملل در شرکت های نمونه صادراتی  5سال اخیر مشتمل بر  161شرکت
انجام شد که با استفاده از روش های تخمین حجم نمونه ،نمونه  44نفری انتخاب گردید .برای تحلیل داده ها از روش-
های آماری نظیر :آزمون فریدمن ،رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد ،مدل
طراحی شده برای نشان دادن تاثیر ریسک های سیاسی بر صادرات غیر نفتی تایید می شود و از برازش مناسبی برخوردار
است و نیز از بین  11مولفه ریسک های سیاسی ،محدودیت خروج سرمایه ،بی ثباتی نرخ ارز ،سطح حمایت از تولیدات
داخلی و سطح بروکراسی به ترتیب ،بیشترین تاثیر را بر صادرات غیر نفتی ایران دارند و نیز از بین  41ریز متغیر پرسشنامه،
بهترتیب تعرفه های سنگین بر واردات ،تحریم های بانکی کشور میزبان توسط سیستم بانکی بین الملل و بروز جنگ یا
حالت جنگ باالترین رتبه و انقالب در کشور همسایه ،تصفیه احزاب و ملی کردن پایین ترین رتبه را کسب نمودند.

واژگان کلیدی :ریسک ،ریسک سیاسی ،عوامل سیاسی ،عوامل اقتصادی ،صادرات

 1استادیار،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی دانشگاه پیام نور خوانسار
 3فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی
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ممکن است منجر به تصمیمگیریهای ضعیف شود .در این تحقیق برای بیان ریسک های سیاسی از مدل دل ال توره و

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

Online ISSN: 2717-2473
https://science-journals.ir

 .1مقدمه
در دهه  1661جهان تازه با موضوع ریسکهای سیاسی آشنا شد و نظریه پردازان و محققین شروع به تحقیق
و ارائهی راهکارهای مفید برای رویارویی با این ریسک کردند .اما بخاطر اینکه این مشکل برای شرکتهای
چند ملیتی آمریکایی و سرمایه گذاران در کشورهای دیگر شروع شده بود ،کمتر کسی به تاثیر این ریسک
بر صادرکنندگان توجه کرده است ،و بیمهنامه ها و تحقیقات تنها برای شرکتهایی که دارایی ثابت زیادی
در کشورهای دیگر دارند طراحی شد .اما کم کم شاهد تغییر دیدگاهها در مورد این ریسک در سطح بین
المللی هستیم و اینکه نباید تنها نگران دارایی و درآمد فعلی باشیم و درآمد و دارایی آتی ما نیز با ارزش است
و از طرف ریسکهای سیاسی می تواند مورد تهدید قرار گیرد که این عامل بسیار برای صادرکنندگان حائز
اهمیت است و بقای صادرکننده به استمرار رابطه تجاری آتی او است و نجات محصول صادراتی فعلی وی
تنها مرهمی بر زخم میتواند باشد .ما در این فصل خالصه ای از اهداف  ،فرضیات و سواالت مربوط به
موضوع را بیان می کنیم.
 .2بیان مسئله
در دهه های گذشته شاهد تحوالت بسیاری از جمله جنگ ،شورش ،کودتا ،تحریم ،ملی کردن ،بحران های
اقتصادی در سطح بین المللی بوده ایم که هر کدام از این رویدادها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تمام
کشورهای دنیا داشته و یکی از مواردی را که تحت تاثیر قرار می دهد مبادالت تجاری بین کشورهای مختلف
است .از این رو این نیاز احساس می شود که باید ابتدا شرایط فعلی جهانی را درک کرد و سپس راه حل های
مناسب و به موقع برای آنها مهیا کرد .در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی و دستهبندی ریسک های
سیاسی مـﺆثر بـر صاردات غیر نفتی ایران ،بـه تعیـین و اولویـت بنـدی میزان تاثیر هر کدام از این عوامل بر
صادرات غیر نفتی با استفاده از نظرات صادرکنندگان پرداخته شـود کـه این کـار بـه شرکت های بیمه
گرکمک میکند تا جهت افزایش رضایت مشتریان ،عوامل مهم تر را مورد توجـه قـرار دهند و متناسب با
رتبه هر ریسک ،حق بیمه متناسب با ریسک سیاسی که با آن مواجه اند تعیین و دریافت کنند و نیز
صادرکنندگان نیز توجه خود را به عواملی که بیش از دیگران بر میزان صادراتشان تاثیر دارد را شناسایی و
خود را برای مقابله با آنها آماده کند و نیز برای مسئولین کشوری که سیاست های کالن را تدوین میکنند و
نیز تاثیر بسزایی بر میزان ریسک سیاسی کشور مبدا و مقصد میتوانند داشته باشند ،می تواند مفید واقع شود.
مسﺄله اساسی در تحقیق حاضر این است که با توجه به وضعیت سیاسی در کـشورهای هدف و حتی کشور
ایران و روابط بین الملل کدام یک از ریسکهای سیاسی بـر صاردات غیر نفتی ایران مـﺆثرترند؟ صادر
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کنندگان با اطالع از اولویت بندی ریسک ها موثر بر صادرات غیر نفتی ایران می توانند برنامه ریزی
استراتژیک برای صادرات آتی خود داشته باشند و قبل از وقوع حادثه خود را برای آن آماده کنند.
 .3اهمیت و ضرورت موضوع
ایران دارای امکانات بالقوه فراوان ،ازجمله داشتن زمین فراوان و آبوهوای متنوع ،نیروی انسانی فراوان ،منابع
معدنی بسیار وبسیاری دیگر از موهبت های الهی است که همگی شرایط مطلوبی برای تولید داخلی باال و
صادرات متنوع برای یک کشور بهشمار میروند؛ بعالوه موقعیت خاص ایران از نظر جغرافیایی و دسترسی به
آب های آزاد نیز شرایط بالقوه مناسبی را برای صادرات فراهم می کند؛ بااینحال ،صادرات ما به نفت وابسته
بوده و ایران از عمدهترین کشورهای صادرکننده این ماده به شمار میرود .لزوم افزایش صادرات غیرنفتی
کشور امروزه بر هیچکس پوشیده نبوده و امری بدیهی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دانسته میشود
و این امر بدون توجه به محیط بین الملل و خطراتی که صادر کنندگان را تهدید می کند امکان پذیر نمی
باشد ،مخصوصا در شرایط کنونی بین المللی که به علت بحران اقتصادی قدرت های بزرگ جهانی و تحریم
های بین المللی پیش بینی آینده دشوار شده است نمی توان با چشمانی بسته وارد این دنیای پر تالطم که هر
کشوری به دنبال منافع خود است وارد شد و خود را برای شرایط پیش رو آماده نکرد.
ما سعی کردیم در این تحقیق بخشی از ریسک هایی که صادر کنندگان محصوالت غیر نفتی ایران با آن
مواجه اند را بررسی و رتبه بندی کنیم تا صادر کنندگان با آمادگی کامل با این خطرات روبرو شوند و این
کار با افزایش اطالعات از محیط بین الملل صورت می گیرد .امیدوارم این تحقیق گامی در جهت کنترل بهتر
صادر کنندگان بر تالطمات محیط کسب و کارشان برداشته باشد.
از آنجا که ریسک سیاسی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد ،جنبه های مختلف ریسک سیاسی
نیازمند ارزیابی اند ،که بسته به نوع مشارکت و مرحله بین المللی شدن شرکت متفاوت است .ریسک سیاسی
یک عامل بسیار مهم در طی فرآیند مدلسازی شیوه های بین المللی شدن قبل از ورود ،هنگام ورود ،و بعد از
ورود است ( .)Yip, Biscarri, & Monti, 2000ارزیابی ریسک ،فعالیت هایی مانند برنامه ریزی
استراتژیک ،تحقیقات بازار  ،انتخاب بازار ،بررسی انگیزه های بالقوه بازار بخشی از فرایند پیش از ورود است،
در حالی که برنامه ریزی احتماالت و تعهدات استراتژیک پس از ورود در تغییر روش استراتژیک از صادرات
به توافقات قراردادی و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بالعکس ،به عنوان بخشی از روند ورود است.
تمرکز بر روی عوامل بی اهمیت ریسک سیاسی ممکن است منجر به تصمیم گیری های ضعیف شود .عموما
اینگونه تصور می شود که برای صادرات ،سرمایه کمتری در معرض خطراست ،در نتیجه ریسک سیاسی برای
صادرکنندگان از اهمیت کمتری بر خوردار است( .)Stapenhurst, 1992با این حال ،از دست دادن
درآمدهای مورد انتظار در آینده ،در اغلب موارد بیش از ارزش دارایی های مصادره شده اهمیت دارد
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( .)Gillespie, 1989در حالی که صادرکنندگان ممکن است هیچ گونه امکاناتی از دست ندهند ولی آنها
با پرداخت های غیر کاالیی در حمل و نقل و از دست دادن فروش مورد انتظار در آینده مواجه هستند .صادر
کننده گان در تیررس افزایش ریسک سیاسی که در طول زمان با توجه به ظهور سازمان تجارت جهانی  ،که
کشورهای عضو را ملزم به کاهش قابل توجهی در موانع تعرفه ای کرده قرار دارند .در حالی که موانع تعرفه
ای از بین رفته ولی بسیاری از موانع غیر تعرفه ای افزایش یافته است .اگرچه مصارده آشکار امروزه از چهار
دهه پیش کمتر رایج است( ،)Minor, 2003شرکت ها در حال حاضر بیشتر نگران جنبه های دیگر ریسک
سیاسی مانند کنترل ارز ،تغییرات مالیات ،ناآرامی های سیاسی و اجتماعی  ،و نقض قرارداد هستند( Hashmi
& Guvenli, 1992; Pahud de Mortanges & Allers, 1996; Rice &Mahmoud,
.)1990
 .4پیشینه تحقیق
در این فصل با تعاریف ریسک ،ریسک سیاسی و تحقیقات و نظرات محققان مختلف آشنا می شویم و
همانطور که خواهید دید تعاریف متفاوتی چه از ریسک و چه از ریسک سیاسی ارائه شده است که این بر
پیچیدگی موضوع مورد مطالعه افزوده است ،البته این شرایط در علوم انسانی امری عادی است .متاسفانه
مطالعات بسیار کمی در ایران در زمینه عوامل موثر بر صادرات ایران صورت گرفته است و کمتر کسی به
موضوع ریسک و به خصوص ریسک سیاسی پرداخته است و همین امر جمع آوری اطالعات را بسیار
مشکل ساخت.
 )4-1تعریف ریسک
ریسک ،انحراف منفی از انتظارات ما است) .) Am. J. Agr. Econ,1978ریسک را می توان به عنوان
نماد شک و تردید در خصوص فراوانی و پیامدهای ناشی از حوادث نامطلوب تعریف کرد( Brink
 .),2004:17ریسک معنای منفی دارد البته می تواند که فقط منفی نباشد ) .(Hough et al.,2008:6در
بسیاری از موارد تفاوت عدم اطمینان با ریسک مورد بحث است ،جاکوبسن ابراز می دارد :در ریسک احتمال
وقوع حوادث قابل محاسبه است ،ولی در عدم اطمینان نه ) .(Jakobsen, 2007: 21ازنظر تئوری ،ریسک
به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب در مدت زمان مشخص است و معموالً با اصطالحاتی ازجمله
نامعلومی ،عدم اطمینان از آینده ،نامشخصبودن وضعیت و امثال آن در اقتصاد و بازرگانی تعریف
میشود(ایثاری .بهزاد .)43 :1335 ،
درضمن در تعریفی مشابه  ،بیشتر وارد جزئیات می شود و دو تعریف متمایز ارائه می دهد .ابتدا ،ریسک را
به عنوان شانس انحراف در نتایج ممکن یک واقعه تعریف می کند .به عبارت دیگر ،اختالف بزرگتر از
متوسط یک خسارت قابل انتظار ،برابر با ریسک بزرگتر است .دومین تعریف از ریسک ،وجود عدم اطمینان
در مورد یک خسارت ممکن الوقوع است .تعریف ریسک به عنوان تغییر پذیری در نتایج ممکن ،از آن جهت
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مفید است که باعث متمرکز ساختن توجه روی درجه ریسک در موقعیت های مختلف می شود .پس درجه
ریسک ،اندازه گیری درجه قابلیت پیش بینی شانس وقوع هر کدام از نتایج یک واقعه است( Dorfman,
.)2005: 7
ما در موقعیت هایی با ریسک مواجه می شویم که اوال  ،عمل یا اقداممان بیش از یک نتیجه به بار می آورد.
ثانیا ،حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامد های نامطلوبی را برای ما به همراه بیاورد .ثالثا ،تا زمان
حصول و ملموس شدن نتیجه نهایی نمی دانیم( به درجات مختلف) کدام یک از این نتایج حاصل خواهد شد.
با این مقدمه ،می توانیم نا معلومی ها و به تبع آن ریسک ها را به دو گروه تقسیم کنیم :نوع اول آنها که ناشی
از تغییرات محتملی است که فقط در جهت زیان و ضرر می تواند رخ دهد .به عبارت دیگر ،در این موقعیت
ها شرایط قبلی و خواسته ما واقع می شود یا اگر نشد ،زیان و ضرری متوجه ما خواهد شد .در نوع دیگر،
تغیرات محتمل در دو جهت می توانند حرکت کنند .یعنی یا شرایط و خواست فعلی تکرار می شود و یا
تغییری در آن رخ می دهد و این تغییرمی تواند حامل زیان و ضرر یا سود و منفعت باشد .اگر بخواهیم این
دو حالت را بر حسب نتایج حاصل ممکن الوقوع نامگذاری کنیم ،در آن صورت موقعیت های نوع اول را
ریسک های خالص یا واقعی 5و موقعیت های نوع دوم را ریسک های شرطی یا سوداگرانه 6می نامیم (
).Stephen Nairne, 1997: 29
 )4-1-2ریسک های بازرگانی
این دسته از ریسکها ،خطراتی هستند که ناظر به رابطه خاص بین خریدار و صادرکننده بوده و مربوط به عدم
اطمینان صادرکننده از این موضوع هستند که آیا خریدار نسبت به کلیه تعهدات قراردادی خود عمل
خواهدکرد یا خیر.
الف) ریسکهای سیاسی:
 .1جنگ یا حالت جنگ بین کشور صادرکننده و خریدار،
 .2آشوب ،بلوا ،شورش یا جنگهای داخلی در کشور خریدار،
 .3وضع هرگونه قانون و دستورالعمل توسط دولت کشور خریدار مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت انتقال ارز
به کشور صادرکننده،
 .4وضع هرگونه تحریم بین المللی برعلیه کشور صادرکننده یا خریدار که انجام عملیات انتقال ارز به کشور
صادرکننده را غیرممکن کند،

pure risks
speculative risks
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 . 5وضع هرگونه محدودیت یا ممنوعیت وارداتی توسط کشور خریدار پس از انعقاد قرارداد یا صدور کاال
که منجر به ورود ضرر به صادرکننده شود.
 .6سلب مالکیت از خریدار براثر ملیشدن یا مصادره اموال بهنحوی که موفق به پرداخت بدهی خود نشود.
ب) ریسکهای اقتصادی:
این ریسکها نیز همانند ریسکهای سیاسی ،توسط خریدار یا صادرکننده قابل پیشگیری نیستند .چنین
ریسکهایی با ریسکهای سیاسی متفاوت بوده ،اما با این حال در بعضی موارد تقسیمبندی و تفکیک اینکه
بعضی خطرات را می توان صرفاً اقتصادی یا سیاسی دانست چندان دقیق نیست ،بهعنوان مثال ،تصویب قوانین
توسط دولت خریدار که مانع از انتقال ارز به کشور صادرکننده شود را درعینحال که در رده خطرات سیاسی
دانسته میشود ،میتوان یک خطر اقتصادی نیز قلمداد نمود .بهعنوان نمونههایی از خطرات اقتصادی میتوان
به نوسانات نرخ ارز و تورم اشاره کرد.
ج) خطرات طبیعی :بهعنوان مثال میتوان به خطرات نامترقبهای مثل زلزله ،سیل و خطراتی که عامل انسانی
در وقوع آن نقش داشته ،مثل انفجار ،غرق کشتی ،سرقت و  .....اشاره کرد(سعید صحت.)112-111 :1346 ،
مقاله های بسیار قدیمی گابریل و استوباف را که معتقد بودند "محیط سرمایه گذاری" در کشور خارجی با
"محیط سرمایه گذاری" داخلی متفاوت می باشد یادآور شده و نشانگر وجود ریسک های خاص ،در هنگام
انجام فعالیت اقتصادی در خارج از کشور و خارج از مرزهای رسمی کشور مبدأ می باشد( Gabriel, 1966.
.)Stobaugh, 1969
 )2-2ریسک سیاسی خرد و کالن
ریسک کالن :رویدادها یا سیاستهای غیر قابل پیش بینی که برای تمام شرکت ها به طور منصفانه به یک شکل
است.
ریسک خرد :به یک صنعت یا شرکت خاص مربوط می شود و شامل مالیات ،سابوتژ ،قاچاق انسان و موانع
صادراتی است) Robock and Simmonds 1989: 380-382).
ریسکهای تجاری
 استنکاف خریدار از قبول کاالی صادرشده یا خدمت انجام شده.
 عدم پرداخت بهای کاال یا خدمت در سررسید مقرر.
 عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
ریسکهای سیاسی


بروز جنگ یا حالت جنگ.
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تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن  ،صادرکننده
موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.



اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.



سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق بهدریافت مطالبات
خود نشود.



سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق
موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

 .5روش تحقیق

جان دیویی پژوهش را عبارت از فرآیند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می
داند .بنابراین ،پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جست و جو
پرداخت و نسبت به آنها شناخت الزم را کسب کرد .در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد
و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان "روش شناسی "3یاد می شود(مقیمی.)1341:13 ،
دست یابی به هدف های تحقیق تنها زمانی میسر می شود که جستجوی شناخت یا روش شناسایی به
شکلی درست انجام پذیرد .از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و
علمی خواهد بود(خاکی )163 :1344 ،در مورد روش شناسی تحقیق در کتاب های مختلف شیوه ها،
نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است(ظهوری.)23 :1334 ،
در کلی ترین تقسیم بندی ،روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی در نظر گرفته اند که تحقیق حاضر از
هر دو این روش ها استفاده شده است .بر این اساس ابتدا ریسک ،ریسک سیاسی و صادرات غیر نفتی
ایران ،تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در قالب مبانی نظری تحقیق مورد بررسی و تشریح
قرا ر گرفتند .در مرحله بعد نیز جهت شناسایی ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی
ایران یک پرسشنامه بر اساس سواالت تحقیق و متغیر های شناسایی شده طراحی و به صورت میدانی
مورد استفاده قرار گرفتند.

7

Methodology
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در تحقیقات مدیریتی با دو روش به سواالت تحقیق پاسخ می گویند که عبارتند از  -1 :استفاده از
فنون آماری  -2استفاده از فنون غیر آماری مانند تصمیم گیری چند معیاره .در گروه اول از فنون آمار
استنباطی استفاده خواهد شد ولی در روش دوم با استفاده از طریق بهینه سازی مساله تصمیم به سوال
ها پاسخ داده می شود(عادل آذر )26 :1333 ،بر اساس این تقسیم بندی ،تحقیق حاضر در گروه اول
قرار می گیرد.
 )5-2متغیر های پژوهش
در این تحقیق برای پاسخ دادن به سوال تحقیق و آزمون فرضیه ها ،تشخیص نوع متغیر ها ضروری
است .در تحقیق پیش رو ،متغیر وابسته صادرات غیر نفتی ایران و متغیر وابسته ریسک سیاسی است.
 )5-3جامعه آماری
نخستین گام در فرایند گردآوری داده ها ،تعریف جامعه آماری و تعیین حدود و دامنه آن می باشد.
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا
چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا .)1344 ،جامعه آماری مجموعه ای از افراد و یا چیزهایی که
دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها
بپردازد(مقیمی .) 36 :1341،چارچوب جامعه ،فهرستی است از همه اعضاء جامعه که نمونه از آن
استخراج میشود (دانایی فرد و همکاران .)1343 ،
در این پژوهش ،صادرکنندگان نمونه محصوالت غیر نفتی  5سال اخیر ایران جامعه آماری را تشکیل
داده اند که این صادر کنندگاه هر ساله توسط سازمان توسعه تجارت معرفی و جوایزی به آنها تقدیم
می شود .که با در نظر گرفتن وجود شرکت هایی که در چند سال به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب
شده بودند ،تعداد کل جامعه  161تعیین شد.
 )5-4نمونه آماری
نمونه ،زیرمجموعه ای از جامعه است که با بررسی و مطالعه آن می توان قادر به استخراج نتایجی شد،
که قابل تعمیم به جامعه است .نمونه گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است،
طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های نمونه ،قادر
به تعمیم خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های نمونه ،قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به
عناصر جامعه گردد(دانایی فر و همکاران .)316 :1343 ،نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری
است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند .به عبارتی نمونه یک مجموعه
18
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فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم
دهد .از جمله مزایای نمونه گیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 نمونه گیری کم هزینه تر از سرشماری است.
 مدت زمان موردنیاز برای جمع آوری داده ها کمتر از مدت زمان مورد نیاز در پوشش کامل
است.
 چون تعداد واحدها در نمونه کمتر است ،امکان جمع آوری و تحلیل داده ها در مقیاس
وسیعتر و با جزییات بیشتر فراهم است (دانایی فر و همکاران.)1343 ،
در اکثر موارد به دلیل اینکه پژوهش پیرامون تمامی اعضای جامعه زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون
به صرفه نیست ،پژوهشگر ناچار ،اقدام به نمونه گیری می نماید .روش نمونهگیری در این تحقیق از
نوع تصادفی ساده است .که در آن بطور تصادفی از بین جامعه آماری نمونه هایی انتخاب می گردد.در
این روش شانس انتخاب هر یک از اعضای جامعه یکسان می باشد.
 )5-4-1تعیین حجم نمونه
برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران استفاده شد :

n= (N×t2×p×q) ÷ (N×d2+

) t2×p×qدر فرمول فوق معموال حداکثر اشتباه مجاز ( )dمعادل  ،1/1ضریب اطمینان =1/66 ،1/65
 tو مقادیر  pو  qنیز هرکدام معادل  1/5و حجم جامعه = Nدر نظر گرفته میشود .مقدار  Pبرابر با
 1/5در نظر گرفته شد .زیرا اگر  P = 1/5باشد  nحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند و این امر
سبب میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد .با قرار دادن حجم جامعه( )161=Nدر این فرمول

حجم نمونه( )nبرابر با  61به دست آمد .با توجه به نتایج نمونه گیری اولیه نرخ بی پاسخی در جامعه
آماری مذکور  41درصد برآورد شد ،بر این اساس تعداد نمونه  44تعیین شد که از این تعداد 33
پرسشنامه قابل قبول بود.
 )5-5روش نمونه گیری
بدلیل همگن بودن جامعه آماری و عدم وجود هر گونه طبقه بندی در این جامعه در این تحقیق از
روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است بطوری که با استفاده از لیست تعداد  44شرکت
بطور تصادفی ساده انتخاب و در مجموع در هر شرکت بین  1تا  2پرسشنامه بین مدیران ارشد بازرگانی
و کارشناسان شرکت توزیع گردید که در نهایت  33پرسشنامه جمع آوری شد.
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)5-6ابزار جمع آوری داده ها
برای گردآوری داده ها در قدم نخست باید به سه پرسش پاسخ داد:
 .1چه داده ها و اطالعاتی باید جمع آوری شوند؟(تعیین نیازهای اطالعاتی)
 .2داده ها از کجا و از چه منابعی جمع آوری خواهد شد؟(طرح نمونه گیری)
 .3داده ها چگونه بایستی جمع آوری شود؟(تعیین روش و طراحی ابزار گردآوری
داده)(سرمد.)63 :1345 ،
برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع
کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب ،مقاالت و مطالعات موردی استفاده شده است.
 )5-6-1پرسشنامه
در اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنی ها وقت فراوان می گیرد یا گران تمام می شود و گاهی
غیر ممکن است .به همین لحاظ در اینگونه موارد محققان علوم انسانی ،برای دستیابی به حقایق مربوط
گذشته ،حال و آینده ،از پرسشنامه استفاده می کنند .در مقایسه با مصاحبه ،پرسشنامه در اغلب شرایط
علمی تر است و به محقق امکان می دهد تا نمونه های بزرگتری را مطالعه و بررسی نماید.
این روش شامل مطرح کردن یک سری پرسش برای مجموعه ای از پاسخگویان است که غالبا معرف
یک جمعیت وسیع ترند .در مجموع پاسخ های داده شده ،تشکیل دهنده داده مورد نیاز پژوهشگر می
باشند .زیاد بودن تعداد پاسخگویان در بیش تر بررسی های پرسشنامه ای و بررسی کمی اطالعات که
ا ز پرسشنامه ها استخراج شده اند ،ایجاب می کند که پاسخ بیشتر پرسش ها از قبل پیش بینی شود و
پاسخگویان ،پاسخ هایشان را اجبارا از میان پاسخ هایی که به آن ها پیشنهاد شده است انتخاب
کنند(کیوی و همکاران.)1342 ،
 )5-6-1-2روایی 8پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن
است .روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می
سنجد(سرمد و همکاران.)131 :1345 ،
پژوهشگر قبل از توزیع پرسشنامه الزم است روایی داده های پرسشنامه را بداند ،در غیر این صورت
نمی توان از طریق یافته های پژوهش نتیجه های صحیحی به دست آورد .مقصود از روایی آن است
Reliability
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که وسیله اندازه گیری ،واقعا بتواند خصیصه مورد نظر و نه خصصیصه دیگری را اندازه بگیرد(حافظ-
نیا .)131 :1344،چگونگی انتخاب شاخص های مورد مطالعه گواهی از روایی داده های جمع آوری
شده این تحقیق می باشد .در ادامه به چگونگی انتخاب این شاخص ها که در نهایت منجر به طراحی
و استفاده پرسشنامه شد پرداخته می شود.
روایی محتوا نشان دهنده آن است که آیا پرسشنامه هایی که برای سنجش سازه ها به کار برده شده
اند ،معرف خصیصه هایی که قصد اندازه گیری آنها را داریم هستند یا نه .روایی محتوا به تحلیل
منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی صورت می
گیرد و انواع آن به شرح زیر است:
 ظاهری ،صوری یا ذهنی

6

 منطقی یا نمونه گیری
اعتبار صوری این مطلب را مد نظر داردکه سواالت آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی
هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند .در بعضی از آزمون ها ،اگر آزمون فاقد روایی صوری
باشد ،آزمون شونده ممکن است عالقه ای به جواب دادن سوال های آزمون از خود نشان ندهد ،زیرا
ممکن است چنین تصور شود که آزمون به تصمیم های مربوط به او ربطی ندارد(بیابانگرد:1344 ،
 .) 333روایی ظاهری هنگامی در یک پرسشنامه یا آزمون برقرار است که فردی آزموده یا متخصص
آن را بررسی نماید و نتیجه بگیرد که این آزمون صفت یا موضوع مورد نظر را اندازه می گیرد(دالور،
.)144 :1344
اعتبار عاملی نیز نوعی دیگر از روشش های تعیین اعتبار میباشد که صورتی از اعتبار سازه است که
از طریق تحلیل عاملی بدست می آید .تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد
فراوان دارد .در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه هایی که در آن ها آزمون و پرسشنامه
استفاده می شود ،الزم و ضروری است.
در این پژوهشش ،پرسشنامه تهیه شده ابتدا در اختیار کارشناسان و سپس استادان محترم قرار گرفت
که با توجه به شاخص های اولیه پژوهش ،سوال های نا مناسب حذف و بعضا با اضافه کردن شاخص
ها و انجام اصالحاتی ،پرسشنامه مورد نظر ،مناسب تشخیص داده شد ،و نیز نتایج تحلیل عاملی مرتبه

Face Validity
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دوم(در فصل  )4نشان داد مدل ریسکهای سیاسی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران مناسسب و
پارامترها معنادار است.
 )5-5-1-3پایایی 10داده های جمع آوری شده
پژوهشگر قبل از توزیع پرسشنامه الزم است پایایی داده ای پرسشنامه را بداند ،در غیر این صورت
نمی توان از طریق یافته های پژوهش نتیجه های صحیحی به دست آورد.پایایی نیز بیانگر ثبات و
هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار است و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجه کمک می
کند(دانایی فر و همکاران .)251 :1343 ،پایایی یک ابزار اندازه گیری به میزان ثبات و دقت آن در
به دست آوردن نمره واقعی اشاره دارد .مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری
در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد .معموال دامنه ضریب اعتماد از
صفر(عدم ارتباط) تا ( +1ارتباط کامل) است .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری،
شیوه های مختلفی به کار برده می شود .از جمله روش های محاسبه پایایی می توان به روش های زیر
اشاره نمود:
 آزمون دوباره یا روش باز آزمایی

11

 روش موازی یا همتا

12

 روش دو نیم کردن یا تصنیف

13

 روش کودر -ریچارد

14

 روش آلفای کرونباخ(15سرمد و همکاران.)163 :1345 ،
مقصود از پایایی این است که یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش صفتی ساخته شده ،در شرایط
یکسان نتایج مشابهی ارائه نماید(حافظ نیا .)131 :1344 ،در تحقیق حاظر برای سنجش پایایی از آلفای
کرونباخ استفاده شد .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه
ها یا آزمون هایی که ویژگی هایی مختلف را اندازه می گیرند ،به کار می رود .در این روش ،پاسخ

10

Validity
Test Retest
12
Equivalence
13
Split half
14
Kuder- Richardson
15
Cronbach's Alpha
11
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هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند .نتایج مربوط به این آزمون در فصل چهارم
آمده است.
 )5-3روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل داده ها به معنی طبقه بندی ،تنظیم ،پردازش ،دستکاری و خالصه کردن داده ها برای یافتن
پاسخ نسبت به پرسش های تحقیق است .هدف از تحلیل ،تقلیل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر
است ،به نحوی که بتوان روابط متغیر های گوناگون مرتبط با مسئله مورد بررسی را مورد مطالعه قرار
داد(خاکی.)325 :1344 ،
)5-3-1آمار توصیفی
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطالعات جمعیت شناختی و توصیفات شاخصهای
ساخته شده استفاده شده است .بدین منظور اطالعات جمعیت شناختی با استفاده از جدول فراوانی و
نمودار های میله ای نشان داده شده اند.
)5-3-2آمار استنباطی
در این تحقیق از آمار استنباطی برای فرضیاتی که در تحقیق مطرح شده است استفاده شده است.
آزمون هایی که مورد استفاده قرار گرفته است به این ترتیب می باشد:
جهت آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها از روش های زیر استفاده گردیده است:
 آزمون کولوموگروف -اسمیرنف( )16KSجهت سنجش نرمال بودن توزیع داده ها
 آزمون میانگین برای سنجش جهت پاسخ ها
 آزمون فریدمن جهت سنجش اولویت بندی عوامل ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر
صادرات غیر نفتی ایران
 روش تحلیل عامل تاییدی برای سنجش اعتبار مدل مدل دل ال توره و نیکار( )1644در
شناسایی ریسک های سیاسی مـﺆثر بـر صاردات غیر نفتی ایران
 .6بافته های تحقیق
 )6-1آمار استنباطی و بررسی فرضیات
در این بخش به بررسی سواالت و فرضیات با استفاده از روش های آمار استنباطی نظیر :آزمون مقایسه میانگین
برای تعیین جهت پاسخ ها ،آزمون فریدمن برای اولویت بندی ریسک های سیاسی ،ضریب همبستگی پیرسون
Kolmogorov- Smirnov
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برای بررسی رابطه بین ریسک های سیاسی مختلف استفاده می شود .در ادامه به کمک روش های تحلیل
عاملی تاییدی از صحت مدل های اندازه گیری متغیر برونزا(صادرات غیر نفتی ایران) اطمینان حاصل می شود.
مدل اندازه گیری متغیر مذکور با استفاده از نرم افزار  Lisrel 8.5و با به کار بردن تحلیل عاملی تاییدی مرتبه
دوم بررسی خواهد شد.
)6-1-1آزمون مقایسه میانگین برای تعیین جهت پاسخ ها
با توجه به انتخاب طیف هفت گزینه ای برای سواالت تخصصی(مولفه های تشکیل دهنده ریسک ساسی)
می بایست مقادیر حاصل از نظرات پاسخگویان را مورد بررسی قرار داد تا این موضوع روشن شود که آیا
میانگین پاسخ های ایشان به مولفه های تشکیل دهنده ریسک سیاسی به طور متوسط با مقدار ( 4عدد وسط
طیف هفت تایی) تفاوت معناداری دارد یا خیر؟ زیرا در صورتی که میانگین مولفه های مذکور از نظر آماری
با  4تفاوت معناداری نداشته باشند ،پاسخ های ثبت شده نشان دهنده این است که مولفه های مورد بررسی از
نظر پاسخگویان تاثیر متوسطی داشته است .بدین منظور از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای استفاده شده
است که نتایج آن در ذیل آمده است.
برای بررسی فرضیه برابری میانگین مولفه های تشکیل دهنده ریسک بین المللی با عدد  4در طیف هفت تایی،
ابتدا به بررسی فرض نرمال بودن توزیع ها برای هر مولفه می پردازیم .برای بررسی فرض نرمال بودن استفاده
می شود .از آنجا که به کار گیری آزمون  tمستلزم برقراری شرایطی است از جمله اینکه توزیع جامعه مورد
بررسی می بایست نرمال باشد ،به بررسی این فرضیه به کمک آزمون کلموگروف-اسمیرونف پرداخته می
شود.
برای اجر ای روش های آماری و محاسبه آماری آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش
مهمترین عمل قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است .براین منظور آگاهی از
توزیع داده ها از اولویت اساسی برخوردار است .برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر
کلموگروف اسمیرونف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است.
آزمون کلموگروف اسمیرونف که به افتخار دو آماردارن روسی به نام های ا.ن .کلوموگروف و ن.و
اسمیرونف به این نام خوانده می شود ،روش ناپارامتری ساده ای برای تعین همگونی اطالعاتی تجربی با توزیع
های آماری منتخب است ،بنابراین آزمون کلموگروف اسمیرونوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع
فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.
این آزمون برای گرفتن مجوز الزم برای استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون بر
مولفه های ریسک های سیاسی اعمال می گردد تا نرمال بودن اطالعات اثبات گردد .در این آزمون با توجه
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به فرضیات زیرگام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده است .فرضیه مورد آزمون برای بررسی نرمال
بودن برای کلیه مولفه های ریسک های سیاسی عبارتست از:
فرضیه صفر( :)H0نمونه حاصل در مولفه مورد بررسی از یک جامعه نرمال حاصل شده است.
فرض مقابل( :)H1نمونه حاصل در مولفه مورد بررسی از یک جامعه نرمال نمی باشد.
نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای آزمون فرض باال به شرح جدول  4-3است که در
مورد مولفه هایی که  P-valueبرای آنها کوچکتر از سطح معناداری آلفا (برابر با  )1015باشد .فرض صفر
مبنی بر نرمال بودن توزیع جامعه رد می شود .بنابر این با توجه به اینکه مقادیر سطح معناداری کلیه مولفه های

ریسک های سیاسی از سطح معنی داری آزمون یعنی    0.05بزرگتر است ،دلیلی بر رد فرض نرمال
بودن توزیع جامعه وجود ندارد و استفاده از آزمون های پارامتریک مقایسه میانگین تی-تک نمونه ای و
آزمون همبستگی پیرسون بال مانع است.
جدول شماره  4-7خروجی آزمون نرمال بودن(کولموگروف -اسمیرنف)
آماره آزمون

تعداد نمونه

Sig.(p)value

نتیجه آزمون

شرح
ثبات سیاسی

8/81

37

0/821

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

سطح دموکراسی

0/252

37

0/723

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

سطح بروکراسی

8/782

37

0/032

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

تعارضات بین المللی

0/212

37

0/773

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

نگرش میزبان به کسب و
کار خارجی

8/075

37

0/275

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

سطح حمایت از تولیدات
داخلی

0/372

37

0/315

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

بدهی کالن

0/225

37

0/235

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

محدودیت خروج سرمایه

0/232

37

0/227

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.
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بی ثباتی نرخ ارز

8/032

37

0/200

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

سطح توسعه اقتصادی

0/323

37

0/558

دلیلی بر رد فرض صفر
وجود ندارد.

فرضیه برابری میانگین های تشکیل دهنده ریسک بین المللی با عدد  4در طیف هفت تایی به صورت
ذیل تعریف می شوند:
فرض صفر(  :)H0میانگین پاسخ های داده شده در مورد هر یک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک
سیاسی برابر با  4می باشد.
فرض مقابل( :)H1میانگین پاسخ های داده شده در مورد هر یک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک
سیاسی با  4اختالف دارد.همانطور که از جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی مشخص است،
میانگین ها با اعداد  4اختالف دارند اما باید معنی داری این اختالف بررسی شود .خروجی آزمون
tبرای نمونه های مستقل این تفاوت را با ارایه مقدار  tو احتمال دو دنباله ای و فاصله اطمینان %65
برای اختالف بررسی می کند که در جدول 4-4برای آزمون مقایسه میانگین آورده شده است.
نتیجه آزمون نشان می دهد که در مورد همه مولفه ها به غیر از سطح دموکراسی و بدهی کالن فرض
صفر مبنی بر برابری میانگین مولفه با  4رد می شود و پاسخ ها به طور معنی داری با عدد ( 4عدد
متوسط) و به صورت دو دامنه تفاوت معناداری دارند .به طور کلی پاسخ های اعالم شده از سوی
پاسخگویان به طور معنی داری با عدد متوسط فاصله داشته است.
جدول شماره  )4-8خروجی آزمون مقایسه میانگین
شرح

آماره
آزمون t

درجه
آزادی

Sig.

فاصله اطمینان %25

نتیجه آزمون

حد پایین

حد باال

ثبات سیاسی

2/66

72

0/01

4/10

4/72

رد فرض صفر

سطح دموکراسی

-0/18

72

0/85

3/62

4/31

دلیلی بر رد فرض صفر
وجودندارد

سطح بروکراسی

9/04

72

0/00

4/75

5/18

رد فرض صفر

تعارضات بین
المللی

6/40

72

0/00

4/56

5/07

نگرش میزبان به
کسب و کار
خارجی

4/64

72

0/00

4/37

4/93

رد فرض صفر
رد فرض صفر
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سطح حمایت از
تولیدات داخلی

8/67

72

0/00

4/79

5/27

بدهی کالن

1/51

72

0/14

3/92

4/56

محدودیت خروج
سرمایه

10/81

72

0/00

5/15

5/68

بی ثباتی نرخ ارز

9/24

72

0/00

4/95

5/47

سطح توسعه
اقتصادی

4/72

72

0/00

4/36

4/88

رد فرض صفر
دلیلی بر رد فرض صفر
وجودندارد
رد فرض صفر
رد فرض صفر
رد فرض صفر

عالوه بر این موارد از این بخش می توان نتیجه گرفت .مواردی که اختالف آنها با عدد 4معنادار شده است و
میانگین باالتر از عدد  4داشته اند ،عواملی می باشند که صادرکنندگان نمونه بیشترین توجه را بدان ها معطوف
داشته است .به طور مثال ،محدودیت خروج سرمایه با میانگین  ،5/4بی ثباتی نرخ ارز با میانگین  5/52و سطح
حمایت از تولیدات داخلی سه جایگاه نخست بیشترین توجه از سوی صادرکنندگان را به خود اختصاص داده
اند.
 )6-6-2بررسی اهمیت شاخص های هر یک از مولفه های ریسک سیاسی
ریسک سیاسی به عنوان مفهوم مورد بررسی از ده مولفه تشکیل شده است .این مولفه ها از سواالت یا همان
شاخص ها حاصل می شوند .در این بخش به بررسی سواالت و اهمیت هر کدام در مولفه مربوطه پرداخته می
شوند.
 )6-6-2-1شاخص های ایجاد کننده ثبات سیاسی
سواالت  1تا  6مولفه ثبات سیاسی را بررسی می نمایند .از میان 33پاسخگو حدود  %41تاثیر سواالت
مذکور(ثبات سیاسی) را بر صادرات غیر نفتی ایران بیش از حد متوسط ارزیابی نموده اند.
جدول شماره  )4-9میانگین رتبه ها در

شرح

میانگین رتبه ای

میانگین حسابی

3.31

4.22

 )8سلب مالکیت
 )2ملی کردن
2.84

3.95

3.09

4.18

 )7مصادره
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 )1آشوب و اعتصاب داخلی
4.21

4.85

 )5وجود سابقه خشونت سیاسی و کودتا
3.91

4.70

3.64

4.58

 )3تروریسم
برای بررسی این موضوع که کدام یک از سواالت از نظر پاسخگویان اهمیت و تاثیر باالتری داشته است از
آزمون فریدمن استفاده شده است.
فرض صفر(:) H0بین نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده ثبات سیاسی تفاوت
وجود ندارد.
فرض مقابل( :)H1نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده ثبات سیاسی تفاوت دارد.
با توجه به عدد معنی داری حاصله که از سطح معنی داری استاندارد( )ALPhA=0.05کوچکتر است ،می
توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر برابری رتبه های سواالت  1تا  6رد می شود و سواالت از اهمیت
یکسانی برخوردار نیستند .در بین شاخص ها ،شاخص آشوب و اعتصاب داخلی و وجود سابقه
خشونت سیاسی و کودتا بیشترین اهمیت را از نظر پاسخگویان به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره  )4-10خروجی آزمون فریدمن برای ثبات سیاسی
شرح

مقادیر محاسبه شده

تعداد

73

آماره کی دو (

)

35.56

درجه آزادی

5

عدد معنی داری()Sig.

0

 )6-6-2-2شاخص های ایجاد کننده دموکراسی
سواالت  3تا  6مولفه سطح دموکراسی را ایجاد می نمایند .از میان  33پاسخگو حدود  %31تاثیر
سواالت مذکور را بر صادرات غیر نفتی بیش از حد متوسط ارزیابی نموده اند.
فرض صفر(:)H0بین نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده سطح
دموکراسی وجود تفاوت ندارد.
فرض مقابل( :)H1نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده سطح دموکراسی
تفاوت دارد .با توجه به عدد معنی داری حاصله که از سطح معنی داری استاندارد( )a=0.05کوچکتر
است ،می توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر برابری رتبه های سواالت  3تا  6رد می شود و
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سواالت از اهمیت یکسانی برخوردارنیستند و سوال  3و  4با میانگین رتبه ای  2014و  2016اهمیت
باالتری برخوردارند.
جدول شماره  )4-11میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برای سطح دموکراسی
شرح

میانگین رتبه ای

میانگین حسابی

2.08

4.00

 )3سابقه کم نظام نمایندگی و انتخابات آزاد
 )1تاثیر کم اراده مردم در انتخاب مقامات درقوای مجریه ومقننه
حکومت
2.06

4.04

1.86

3.86

 )2تصفیه احزاب

جدول شماره  )4-12خروجی آزمون فریدمن برای سطح دموکراسی
شرح

مقادیر محاسبه شده

تعداد

73

آماره کی دو (

)

3.46

درجه آزادی

2

عدد معنی داری()Sig.

0

 )6-6-2-3شاخص های ایجاد کننده بروکراسی
سواالت  11تا  13متغیر سطح بروکراسی را ایجاد می نمایند .حدود  %41پاسخگویان تاثیر سواالت مذکور را
بر صادرات غیر نفتی ایران زیاد ارزیابی نموده اند.
فرض صفر( :)H0بین نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده سطح بروکراسی تفاوت
وجود ندارد.
فرض مقابل( :)H1نظرات پاسخگویان درباره اهمیت و رتبه سواالت تشکیل دهنده سطح بروکراسی تفاوت
دارد.با توجه به عدد معنی داری حاصله که از سطح معنی داری استاندارد( )a=0.05کوچکتر است ،می توان
نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر برابری رتبه های سواالت  11تا  13رد می شود و سواالت از اهمیت
یکسانی برخوردارنیستند و سوال 13با میانگین رتبه ای  2016از اهمیت باالتری نسبت به بقیه برخورداراست.
 .7نتایح پژوهش
یافته های پژوهش را می توان در دو طبقه یافته های تئوریک یا نظری و یافته های علمی و کاربردی تقسیم
بندی نمود .با توجه به اهمیت این زمینه مطالعاتی کمتر منبع فارسی اعم از مقاله ،پایان نامه و یا کتاب در رابطه
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با ریسک های سیاسی تاثیرگذار بر صادرات به رشته تحریر درآمده است و کمبود بسیار شدید در این حوزه
و حتی مبحث صادرات احساس می شود .فصل دوم این پایان نامه با مرور مدل های مطرح ،محتوی ریسک
های سیاسی و صادرات ،می تواند از دستاورد های نظری این پژوهش باشد.
یافته های کاربردی این تحقیق نشان می دهد ریسک های سیاسی ارائه شده در مدل دل ال توره و نیکار بر
صادرات غیر نفتی ایران تاثیر گذار است و تمام متغیر ها(به جز ثبات سیاسی و نرخ ارز) با هم همبستگی مثبت
و تمام متغیر ها با ریسک سیاسی رابطه مستقیم خطی دارند .از بین  11متغیر شناسایی شده ریسک سیاسی
تعرفه های سنگین بر واردات بیشترین تاثیر و پس از آن تحریم های بانکی کشور میزبان توسط سیستم بانکی
بین الملل و بروز جنگ یا حالت جنگ قرار دارند که این نتایج دور از ذهن نیست و در سالهای اخیر
کشورهایی که مقصد عمده محصوالت صادراتی ایران هستند با چنین ریسکهایی مواجه شدهاند و
درآمدهای فعلی و آتی آنها تحت الشعاع خود قرار داده است .از نظر صادرکنندگان مواردی مانند ملی کردن
و سلب مالکیت و همچنین ریسک های مربوط به سطح دموکراسی تاثیر چندانی بر صادرات غیر نفتی ایران
نداشته که میتوان دلیل این دو را به پایین بودن تاثیر ملی کردن و سلب مالکیت بر صادرات مستقیم در مقایسه
با روشهای دیگر ورود مانند  FDIدانست زیرا صادرکننده دارایی غیر منقول کمتری در آن کشورها داراست
و تاثیر کم دموکراسی خود نیازمند تحقیقی جداگانه است .جالب توجه اینکه عمده روابط تجاری ما با
کشورهایی است که از نظر دموکراسی امتیاز پایینی کسب میکنند.
همانگونه که در فصل اول اشاره شد مقاله ای توسط آقایان اگاروال و فیلز در سال  2113در کشور کاندا که
با استفاده از مدل دل ال توره و نیکار به رتبه بندی ریسک های سیاسی از نظر صادر کنندگان و سرمایه گذاران
مستقیم خارجی کانادایی پرداخته و به بررسی اختالف دیدگاه این دو گروه در مورد اهمیت ریسک های
سیاسی پر داخته که در جدول زیر تفاوت نتایج آن پژوهش با پژوهش حاضر را نشان می دهیم.
جدول شماره  5-1مقایسه یافته های دو پژوهش
نتایج پایان نامه حاضر

نتایج تحقیق در کانادا
صادرکنندگان

 .8محدودیت خروج سرمایه

 .2سطح حمایت از تولیدات داخلی

 .7بی ثباتی نرخ ارز

FDI

 .8سطح بروکراسی

 .8محدودیت خروج سرمایه

 .2سطح حمایت از تولیدات داخلی

 .2نگرش میزبان به کسب و
کار خارجی

 .7بی ثباتی نرخ ارز

 .7سطح بروکراسی
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 .1سطح بروکراسی

 .1محدودیت خروج سرمایه

 .1ثبات سیاسی

 .5تعارضات بین المللی

 .5نگرش میزبان به کسب و کار
خارجی

 .5بی ثباتی نرخ ارز

 .3نگرش میزبان به کسب و کار
خارجی

 .3ثبات سیاسی

 .3سطح حمایت از تولیدات
داخلی

 .3سطح توسعه اقتصادی

 .3سطح توسعه اقتصادی

 .3سطح دموکراسی

 .1ثبات سیاسی

 .1تعارضات بین المللی

 .1سطح توسعه اقتصادی

 .2بدهی کالن

 .2سطح دموکراسی

 .2تعارضات بین المللی

 .80سطح دموکراسی

 .80بدهی کالن

 .80بدهی کالن

همانطور که در جدول باال مشاهده فرمودید بین نظرات صادرکنندگان کانادایی با صادرکنندگان ایرانی
شباهت های زیادی میتوان مشاهده کرد اما اختالف هر دو صادرکنندگان با سرمایه گذاران مستقیم خارجی
محسوس است و این بیان کننده این موضوع است که باید پوشش بیمهای خاصی برای هر گروه طراحی شود
چرا که نیازها و اولویتهای هر گروه متفاوت است.
 )7-2نتایج پژوهش
نتایج بسیاری از تکتک نتایج این تحقیق میتوان استنباط کرد که این خود هدف اصلی هر پژوهشی است
که بتواند به یافته های بیشتری دست یابد .از دادههای دموگرافیک میتوان دریافت که در بخش بازرگانی
بینالملل تجربه بسیار نقش اساسی را ایفا میکند ،چرا که درصد باالیی از پاسخ دهندگان که از شرکتهای
برتر صادراتی کشور هستند از تجربه نسبتا باالیی برخوردارند ،از نظر جنسیت بسیار جالب توجه است که زنان
در این بخش پابهپای مردان حضوری پررنگ دارند چه در سطح کارشناس و چه در سطح مدیریت ،بنابر این
در استخدام نیروی جدید نباید محدودیتی برای بانوان قائل شد .در مورد رشته تحصیلی فعاالن در این بخش
باید گفت که این یک امر واضح است که توانایی ارتباط با مشتریان جزء مهمترین و اولین شروط است و به
علت ضعف دانشجویان رشته مدیریت در زبان های خارجی که از سطوح راهنمایی شروع و تا پایان تحصیالت
عالی دانشگاهی همچنان ادامه داشته است ،شرکتهای بازرگانی تمایل به استفاده از فارق التحصیالن رشته
زبان های خارجی دارند تا الاقل این افراد اولین شرط یک معامله که توانایی برقراری ارتباط است داشته باشند
و سپس توانایی های مذاکره ،اقتصادی و بازرگانی را در حین کار بیاموزند و این تلنگری به مسئولین آموزشی
است که برای رشته مدیریت توجه بیشتری به یادگیری زبان های بین المللی صورت گیرد.
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نکته ای که اکثر پاسخ دهندگان در جواب به سوال باز پایان پرسشنامه داشتند این بود که بسیاری از ریسک-
های سیاسی بیان شده ،از کشور ما ناشی شده و باید توجه خاصی به ریسک های سیاسی کشور ایران صورت
گیرد که این نیازمند پژوهشی جداگانه است ولی اینجانب معتقد هستم کار بر روی این موضوع می تواند
بسیار مشکل باشد ،بدلیل ترس اکثر مردم از صحبت در مورد مسائل سیاسی کشور است و بسیاری از پاسخ
دهندگان این پرسشنامه نیز تا هنگامی که این اطمینان را کسب نمیکردند که هدف ریسکهای سیاسی کشور
مقصد است و نه ایران ،حاضر به پاسخگویی نبودند .همانطور که در فصل  2نیز اشاره شد ،ریسک های سیاسی
کشور مبدا نیز بر صادرات موثر است و به این علت است که در قراردادهای بیمه ای ریسک سیاسی ،تمامی
ریسک های سیاسی تحت پوشش قرار میگیرد و ریسکهای سیاسی مبدا و مقصد جدا از هم نیستند.
تعرفه های سنگین بر واردات باالترین رتبه را در بین  41ریز متغیر بدست آورد که خود یکی از بزرگترین
مشکالت صادرکنندگان به ایران نیز می باشد .بسیاری از صادرکنندگان کشورهای آسیای میانه را نمونه بارز
این مورد بیان کردند که نکته جالب توجه در این مورد اعمال تعرفههای ورودی خاص هر کشور است ،برای
مثال تعرفه ورودی برای محصوالت اروپایی بسیار کمتر از محصوالت ایرانی است و این موضوع توان رقابت
را از صادرکنندگان ایرانی ربوده است .گسترش روابط با کشور ها و توافقنامه های تجاری با این کشورها
نیازمند توجه و تالش سیاستمداران ایران میباشد.
تحریم های بانکی کشور میزبان توسط سیستم بانکی بین الملل رتبه دوم را از نظر اهمیت کسب نمود که
متاسفانه در چند سال اخیر این تحریمات مانع بزرگی بر سر راه بازرگانان ایرانی قرار گرفته است و هنگامی
که صحبت از تحریم بانکی است ،و حتی اگر یکی از دو کشور مورد این تحریم باشد به معنای توقف
صادرات در هر دو کشور است و هر دو کشور از این امر صدمه میبینند .آنگونه که اکثر سیاسیتمداران و
اقتصاددانان ایرانی و خارجی معتقدند این وضعیت برای کشور ما نمی تواند مدت زیادی به درازا کشد پس
این امر نباید برنامه های بلند مدت بنگاه های صادراتی را تحت الشعال قرار دهد ،به این دلیل بود که در
توضیحات پرسشنامه از پاسخ دهندگان درخواست شد به سواالت با توجه به شرایط قبل از تحریمات اخیر
ایران جواب بدهند تا نتایج به واقعیت نزدیکتر شود ،ولی نمی توان این انتظار را داشت که این شرایط تاثیر
خود را بر نتایج تحقیق نگذارد .و راه حل این مشکل فقط در دستان سیاسیون ایران و کشورهای تحریم کننده
است.
سومین عامل مهم شناسایی شده ،جنگ یا حالت جنگی است .به طور طبیعی در هنگام بروز ناآرامی در کشور
و بروز جنگهای داخلی بین المللی سطح تبادالت بین دیگر کشورها با آن کشور کاهش پیدا میکند همانند
بسیاری از کشورهای هم مرز ما در سال های اخیر ولی بعد از پایان ناآرامی ها به علت خرابیهای ناشی از
جنگ نیاز کشور به محصوالت وارداتی به شدت افزایش مییابد و فرصت مناسبی برای کشورهای همسایه
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فراهم می کند ولی این نکته از دید بازرگانان نیز پنهان نمانده که در کشورهایی که اخیرا انقالب و یا جنگی
رخ داده احتمال شروع دوباره درگیری و از دست رفتن سرمایه آنها بسیار زیاد است و باید خود را برای این
موضوع آماده کرد.
همانطور که انتظار میرفت عواملی مانند سلب مالکیت ،ملی کردن و مصادره تاثیر کمی بر صادرات غیر
نفتی ایران دارند و این بدان علت است که این عوامل تاثیر خود را بیشتر بر شرکتهایی میگذارند که دارایی
غیر منقول و یا منقول فراوانی در کشورهای هدف دارند مانند سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت ولی
صادرات مستقیم به علت اینکه دارایی کمی در کشور هدف دارد ریسک کمتری را از این ناحیه احساس
میکند و به علت اینکه تعداد اندکی از شرکتهای صادراتی ایران به سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای
دیگر می پردازند تاثیر رای های آنها در این پایان نامه کمتر از دیگران است و این تفاوت بین صادرکنندگان
مستقیم و سرمایه گذاری مستقیم نیازمند تحقیقی جامع و جداگانه است.
نکته ای جالب که از جدول همبستگی ها استخراج شد رابطه منفی ثبات سیاسی با بی ثباتی نرخ ارز است،
یعنی با افزایش ثبات سیاسی بی ثباتی نرخ ارز کاهش می یابد و بلعکس که می توان این این را به وضوح در
کشورمان درک کرد و راه ثبات نرخ ارز که در پی آن آرامش بازار و ثبات قیمت ها و کاهش داللبازی و
افزایش تولید را مشاهده کرد معلول افزایش ثبات سیاسی کشور است که در دست سیاسیون کشور قرار دارد.
کم ترین تاثیر را سطح دموکراسی بر صادرات غیر نفتی ایران داشته که ناشی از روابط سیاسی و اقتصادی
عمیق کشورمان با کشورهایی است که از نظر شاخصهای دموکراتیک نمره پایینی میگیرند همانند :چین،
کره شمالی ،امارات متحده ،هند ،عراق و افغانستان .این موضوع میتواند دالیل مختلفی داشته باشد ولی جدای
از دالیل آن شرایطی است که کشورهای غیر دموکراتیک دارا هستند که شامل قدرت متمرکز دولتی و
معموال دیکتاتور که تقاضا در صورتی باعث واردات از خارج میشود که حکومت مرکزی با آن موافقت
کند و بخش خصو صی از قدرت کمی برخوردار است و تغییر قوانین به سرعت و بدون توجه به نفع کلی
جامعه صورت میگیرد .به نظر میرسد افزایش روابط سیاسی با کشورهای دموکراتیک ضامن رابطهی
اقتصادی پایدار و کم ریسک برای کشور و تجار باشد.
بدهی کالن خارجی کشور مقصد نیز نمره پایینی در تاثیر گذاری بر صادرات غیر نفتی ایران داشته که ممکن
است بدین علت باشد که صادرکنندگان این مسائل را مربوط به روابط اقتصادی دو دولت دانسته و در سطح
بنگاه ها تاثیر چندانی بر دریافت مطالبات نداشته باشد .اما این نکته نباید نادیده گرفته شود که بدهی کشور
نشانگر اوضاع بد اقتصادی و رکود در آن کشور است این زنگ خطری برای افزایش تعداد بنگاه های
ورشکسته و کاهش تقاضا برای محصوالت وارداتی به آن کشور باشد.
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این موضوع در طی مصاحبه با صادرکنندگان بیان شد که تعدادی از این ریسکهای بیان شده در پرسشنامه
در یک کشور ممکن است باعث افزایش صادرات و در دیگری باعث کاهش صادرات شود و این موضوع
نیاز به تحقیقات جداگانه در مورد ریسک های سیاسی هر کشور را متذکر میشود.
برای مقابله با ریسک های سیاسی خود صادرکنندگان و دولت باید نقش خود را به خوبی انجام دهند ،دولت
باید با افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای کم ریسک و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با کشورهای
مختلف و نیز با افزایش قدرت خود در منطقه و جهان از نظر اقتصادی و سیاسی میتواند پشتوانه محکمی برای
صادرکنندگان باشد و در زمینه ریسکهای سیاسی داخلی نیز باید شناسایی ،کنترل و کاهش یابد .درست
است ک ه عمده صادرات ایران به کشورهای پر ریسک است ولی صادرکنندگان می توانند با انتخاب
کشورهای کم ریسک روابط بلند مدت خود را تضمین کنند و اگر همچنان بر این موضوع تاکید دارند که
با توجه به شرایط کنونی روابط بین المللی ایران نمیتوان بازارهایی به غیر از این کشورها انتخاب کرد پس
میتوانند ابتدا از تمامی ریسکهای سیاسی موجود آگاهی یافته و خود را برای مقابله با آن آماده کرد که
یکی از بهترین راه های آن بیمه ریسک های سیاسی است که توسط صندوق ضمانت صادرات در ایران و
شرکتهای بیمهگر بینالمللی مانند میگا ارائه میشود.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که صادرات کاال و خدمات باعث رونق اقتصادی و موتور محرک صنعت
کشور است و اگر دغدغه مسولین کشور مشکالت اقتصادی و بیکاری است ،باید به حمایت از این بخش در
تمامی سطوح بپردازند و اعطای جوایز صادراتی هنگامی که کل درآمد آنها در خطر است و دلیلش روابط
نامناسب سیاسی اقتصادی کشور با کشورهای هدف است ،هیچ دردی از صادرکنندگان را دوا نمیکند.
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