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چكیده
هدف از تحقیق حاضر ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل برمبنای نظریه داده بنیان و مدل
معادالت ساختاری است .رویکرد پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی میباشد .بنابراین رویکرد این پژوهش ترکیبی از
رویکردهای کیفی و کمی (آمیخته) است که در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله مصاحبه اکتشافی جهت طراحی
الگوی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل استفاده شد و از روشهای کمی برای آزمون مدل مفهومی پژوهش استفاده
میشود .جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان حوزه تجارت بین الملل بودند و جامعه آماری در بخش کمی
مدیران ،معاونین و کارشناسان شرکت های صاداراتی و وارداتی شهر تهران بودند .با توجه به تعداد جامعه آماری و جهت
اطمینان از پوشش کامل حجم نمونه 400 ،پرسشنامه در بین کارکنان شرکتهای تجاری توزیع شد و از این تعداد 384
پرسشنامه به دلیل دقت و صحت داده ها مورد تحلیل قرار گرفت .بر مبنای الگوی داده بنیان درحیطه دیپلماسی تجاری
عوامل فرهنگی  ،عو امل مالی ،عوامل بازار و عوامل سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته و الگوی پژوهش ترسیم شده است.
یافته ها نشان می دهد که عوامل مالی تأثیر مثبت و معناداری بر عوامل سیاسی و فرهنگی دارد .همچنین عوامل سیاسی
و فرهنگی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عوامل بازار دارند .عالوه براین تاثیر عوامل بازار و عوامل فرهنگی نیز بر دیپلماسی
تجاری در تجارت بین الملل معنادار است.
واژههاي کلیدي :دیپلماسی تجاری ،تجارت بین الملل ،نظریه داده بنیاد.

93

 / 94ارائه و اعتبار يابي مدل ديپلماسي تجاری در تجارت بين الملل برمبنای نظريه داده بنيان و مدل معادالت ساختاری

 -1مقدمه
تحوووالت جهووانی در دهووه هووای گوشووته رونوودهای
جدیدی را بر روابط بین الملل تحمیول کورده اسوت .ایون
روندها که در شکل تغییر قواعد بازی در نظام بین الملول،
ظهور بازیگران جدید ،تغییور اولویوت هوا در منوافع ملوی
کشورها ،گسترش ارتباطوات و تنووع اطالعوات و افوزایش
پیوندها و وابستگی های فراملی نمایوان گردیوده ،عمودتا
نشات گرفته از فرایند رو به تکامل جهانی شودن تجوارت
می ).(Stoddard, 2016اتخاذ دیپلماسی تجاری فعوال و
مناسب یکی از اهداف دولوت هوا اسوت .در برناموه هوای
دولت ها اهداف راهبردی تنش زدایی ،تعامول سوازنده بوا
اقتصاد جهانی ... ،و کمك به توسعه پایدار به عنوان یکوی
اصول موورد توجوه قورار موی گیورد)(Macdonald, 2016
روندهای تجارت بین الملل مانند جهانی شدن ،گسوترش
منطقه گرایی و فراگیری سازمان جهوانی تجوارت موجوب
پیوند مسائل داخلی و خارجی ،افزایش بازیگران و مجاری
تعامل بین المللی ،پیوند سطوح تحلیول و عمول مختلو ،
پیوند حوزه های موضوعی مختل و اولویت یافتن مسوائل
کووارکردی و اقتصووادی در سووطي جهووانی شووده اسووت .از
سویی ،تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی تجاری افزایش
یافته و از سوی دیگر دسوتور کوار یوا حووزه هوای تحوت
پوشش دیپلماسی تجاری هوم از اقودامات مورزی سونتی
مثل تعرفه ها و سهمیه های وارداتی فراتور رفتوه و طیو
بسیار وسیعتری از مقررات و اقدامات مؤثر بر تجارت بوین
الملل از جمله این موارد را در برگرفتوه اسوت (یحیووی و
همکاران.)1394 ،دیپلماسی تجاری اساساً مقوله ای است
که از یك سوو نیازمنود فضوای همکواری هوای سیاسوی،
اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی با سوایر طرفهوای تجواری و از
سوی دیگر مستلزم آمادگی طرفهای تجواری بورای قبوول
تعهدات و الزمات خاص مربوط به آن است .در دیپلماسوی
تجاری ،کشورها بوا توجوه بوه توانوایی هوا و منوافع ملوی
اقتصادی خود می کوشند تا در قالب استراتژیهای خاصوی
(مثل جایگزینی واردات یوا توسوعه صوادرات) بوه تعقیوب
اهداف خاص و عملیاتی (مانند توسعه صوادرات یوا جوو
سرمایه گواری خارجی) بوا اسوتفاده از ابزارهوای خاصوی
(نظیوور ابزارهووای تعرفووه ای و ریوور تعرفووه ای) بپردازنوود
).(Berridge, 2015خالء رویکرد اسوتراتژیك در بازاریوابی

محصوالت صادراتی به خوبی نمایان است .مشکالت اصلی
در صادرات به ویژه مشوکالت اصولی در زمینوه بازاریوابی،
نحوه بسته بندی و عدم شناخت بازارهای مناسب و عودم
تمایل بوه گسوترش بازاریوابی و تکامول دانششوناختی ،از
مواردی هستند که برای حول آنهوا نیواز بوه اسوتراتژی و
موودیریتی هدفمنوود احسووا مووی شووود و تووا اندیشووه و
تحقیقووات اسووتراتژیك بوورای اصوالح ایوون مسووایل وجووود
نداشته باشد ،توسعه دیپلماسی تجواری نیوز امکوان پوویر
نخواهد بوود (Naray & Bezençon, 2017; Chi & Sun,
)2015ایران از جمله کشورهای در حال توسعه ای اسوت
که با وجود ظرفیتهای قابل توجه از جایگاهی قابول قبوول
در عرصه اقتصاد جهانی برخوردار نیسوت و ایون وضوعیت
جدای از شرایط تاریخی کشوور ،معلوول نابسوامانی وضوع
ساختارهای دیپلماسی تجاری ایران است .در ایجاد چنین
شرایطی عوامل و متغیرهای مختلفی دخیل می باشد کوه
از جملووه ایوون متغیرهووا ،ماهیووت روابووط دیپلماتیووك و
مناسبات خارجی کشور است .در حال حاضر به نظور موی
رسد بار سیاسی و امنیتوی بور مناسوبات خوارجی کشوور
رالب است .بعبوارت دیگور مناسوبات خوارجی عموموا در
چارچو های سیاسی و امنیتی ،تعری  ،طراحوی و اجورا
می گردد .بنابراین با توجه به تحوالت بین المللی در حال
انجام و اهمیت متغیرهای اقتصادی و فنی ،این سووال هوا
مطرح می شود که عوامل موثر بور دیپلماسوی تجواری در
تجارت بوین الملول کدامنوداعوامل مووثر بور دیپلماسوی
تجووواری در تجوووارت بوووین الملووول از چوووه اولوووویتی
برخوردارنوداالگوی مناسووب بوورای دیپلماسووی تجوواری در
تجارت بین الملل کدام استا
 -2مبانی نظري
دیپلماسی از واژه دیپلما به معنای یك دوره مطالعاتی
که با مدرک همراه است گرفتوه مویشوود و در لغوت بوه
معنای مدیریت روابط بینالملل بوا تکیوه بور فون موواکره
است ) .(Barston, 2006کنشگران مختلو بوینالمللوی ز
طریق دیپلماسی بوا یوكدیگور ارتبواط برقورار کورده وارد
فرایند چانهزنی میشوند وظیفه اصلی دیپلماسی برقوراری
ارتباط ،مواکره ،بحث ،اقناع ،تحبیب و تهدیود بور اسوا
شناخت منافع مشترک و حووزههوای اخوتالف و تعوار
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میان طرفهای ذینفع است .بور ایون اسوا دیپلماسوی
وسیلهای است که از طریق آن ،یك دولوت خواسوتههوای
خود را تبیین نموده ،نگرانیهای خود را نسبت بوه جهوان
ابراز می کند و در ضمن ابزاری است برای مصوالحه میوان
منووافع ملووی رقیووب .بنووابراین در چووارچو دیپلماسووی،
پیوسووته بایوود موازنووهای میووان حمایووت از منووافع ملووی و
اجتنا از تعار با دیگران برقورار نموود & (Alammar
.)Pauleen, 2016; Hartley & Claycomb, 2013
دیپلماسی عالوه بر اینکه نمایندگی منافع یك دولوت
را داراست ،اقدام به تنظیم ،شناسوایی هودفهوا و مقاصود
ملی نیز نموده ،مبادرت بوه ابوداع و ارائوه پیشونهادها بوه
مسوالن وزارت امور خارجه میکند .یکی از وظای عمود
دیپلماسی جمع آوری اطالعات دربار کشورهای گونواگون
در مورد شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتمواعی ،وضوعیت
رهبری و مدیریت سیاسی ،بسترهای موجوود ،تهدیودها و
فرصت ها و درجه نیازمندی ها و تواناییهای آنها است .بوه
طور کلی دیپلماسی فرایندی است که به موجب آن یوك
کنشگر تالش میکند تا با بهرهگیری از تواناییهوا ،جهوت
تووامین منووافع خووود ،از آن بهووره ببوورد & (Hartley
).Claycomb, 2013ایوون مفهوووم بووه سووطي خوورد روابووط
پرداخته و موضوع اصلی میزان و نحوه صوادرات و واردات،
سهم کشور از تجارت بین الملل و جو سورمایه گوواران
خارجی است و دیپلماتهای تجاری ضمن توجوه بوه سوایر
موضوعهای مطرح در دیپلماسی اقتصادی ،فعالیتهای خود
را عمدتاً بر مسائل تجواری متمرکوز موی کننود نخسوتین
وظیفۀ دیپلماسی تجاری «تنظیم سیاستهای تجاری» کوه
بتوانووود ضوووامن اهوووداف دیپلماسوووی باشووود (Founti,
).2012نتایج تعدادی از پژوهشهای گوشته در مورد رفتار
بینالمللی شدن بنگاه ها حاکی از آن است که این فرایند؛
شامل تعودادی مراحول بنیوادی (ماننود صوادرات و سوایر
اشکال بینالمللی شدن) میباشد که بنگاهها به تودریج در
آن درگیر میشوند( .)Knobel & Ruël, 2017بوه عبوارت
بهتردرگیر شدن شرکتهای صنعتی که دارای تکنولووژی
باالیی میباشوند ،در همکواری بوا شورکتهوای دیگر،بوه
صورت فزایندهای بوه داشوتن منوابع بیشوترمی انجامود و
همچنین منجر به تالش برای افزایش سهم بازار خوارجی
از طریق صادرات و دیگور طورب بوینالمللوی شودن موی-

گردد) .(Hollensen, 2015در اوایل دهه  1990نیز نظریه
ای در قلمرو بازرگانی بینالملل توسط مایکل پوورتر بنوام
تئوری مزیت رقابت ملی ارائه گردید .از دیدگاه این نظریه
توان رقابتی یك کشور در عرصوه تجوارت بوینالملول بوه
چهار عامل اصلی بسوتگی دارد کوه شوامل برخوورداری از
عوامل یا منابع اولیه تولید ،شرایط تقاضا در داخل کشوور،
وجود صونایع مورتبط و شناسوایی کننوده و اسوتراتژی و
ساختار شرکتها و رقوابتی بوودن محویط فعالیوت آنهوا
است( .سالمی.)1385 ،
 -3پیشینه تحقیق
وینبرنر ( )2007در پژوهشی با عنوان رویکردهای
مبتنی بر دیپلماسی در سیاست خارجی ایاالت متحده؛
مورد پژوهی حوزه امریکای التین به این نتیجه رسیده اند
که راهبردهای نرم در مقایسه با راهبردهای سخت ایاالت
متحده در منطقه امریکای التین تاثیر گوار است و در این
تحقیق تاکید شده است که ایاالت متحده در سالهای
اخیر با رقبایی جدی در عرصه قدرت نرم در منطقه
امریکای التین مواجه است که برای رویارویی با آنها
راهبردهای سخت پیشین مؤثر نیست و از دیپلماسی
تجاری و فرهنگی در این حوزه بهره می برد.کلونا
( )2012در پژوهشی با عنوان رسانههای اجتماعی و
پیشبرد قدرت نرم ایاالت متحده از طریق دیپلماسی
تجاری به این نتیجه رسیده است که مختل بکارگیری
فناوریهای نوین ارتباطی در1تدوین راهبردهای نرم تاثیر
دارد و همچنین عرصه ارتباطات جدید ،امکانات زیادی را
برای إعمال قدرت نرم در فضای بینالمللی و بویژه در
کشورهای متخاصم در اختیار قرار میدهد .جورا2
( )2013در پژوهشی با عنوان شیوه های جدید و روند آن
در دیپلماسی فرهنگی به این نتیجه رسیده است که
روشهای حاضر دیپلماسی فرهنگی با مشکالت زیادی
مواجه است .نتایج این تحقیق نشان داده است که رویکرد
ما در دیپلماسی فرهنگی باید به از دوجانبه نگری به چند
جانبه نگری ،از گفتن به گوش دادن و از ارتقای خود به
ارتقای ارزشها تغییر پیدا کند.ژانگ )2013( 3در پژوهشی
به بررسی «رابطه دیپلماسی اقتصادی چین و تاثیر نفوذ
سازمانهای چندجانبه» پرداخت .در این تحقیق به بررسی
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جمهوری اسالمی ایران» پرداخته است .یافته های تحقیق
حاکی از آن است که همواره از ترکیب دیپلماسی و سایر
مولفه های تأثیرگوار ،رویکردهای تخصصی ،همچون
دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی رسانه ای ،دیپلماسی
انرژی و موارد دیگری در کالبد دیپلماسی پدید آمده است
که از الزامات و اقتضائات مخصوص خود برخوردار می
باشند .بر اسا جدول شماره  1در مبانی به مؤلفهها و
عناصر تشکیلدهنده دیپلماسی تجاری اشاره شده است و
عواملی مانند استراتژیهای بازرگانی ،ارتقای حجم
صادرات ،تجربه بینالمللی ،شناخت بازار ،استراتژی رقابت
و نوآوری در صادرات مورد توجه قرار گرفته است .با توجه
به اینکه در زمینه دیپلماسی تجاری در تجارت بینالملل
پیشینه مسبوب به سابقه نیست و با توجه به خأل نظری
در این حوزه در راستای ارائه مدل دیپلماسی تجاری در
تجارت بینالملل با خبرگان حوزه تجارت مصاحبه عمیق
به عمل آمد .درروش گرندد تئوری ،برخالف روشهای
مرسوم برای جلوگیری از بروز هرگونه سوءگیری و
نتیجهگیری زودهنگام ،درباره موضوع پژوهش ،از ادبیات و
نظریههای موجود در گامهای آرازین پژوهش استفاده
نمیشود (سوسا ،2006 ،4ص .)324

رابطه دیپلماسی اقتصادی و رویکردهای مواکره چین و
تاثیر نفوذ سازمانهای چند گانه در شکل گیری اقتصاد
داخلی چین پرداخته است .یافته های تحقیق حاکی از
آن است که دیپلماسی اقتصادی و نفوذ سازمانهای چند
گانه با هم رابطه معنی داری دارند.میرزایی و همکاران
( )1393در پژوهشی به بررسی «ابعاد و دستاوردهای
دیپلماسی اقتصادی ترکیه » پرداختند .به قدرت رسیدن
سیاست مداران توسعه گرا موجب تغییر شاخصهای
توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه در ده سوال اخیر شده
است .بررسی روند تحوالت این کشور نشان میدهد که
دولت اسالم گرا با رهبری حز عدالت و توسعه در این
کشور توانسته است برخی موانع توسعه و رشد اقتصادی
را از پیش رو بردارد و در یك دورهی گوار حرکت خود را
به سمت توسعه یافتگی ادامه دهد .عامل مهم در این
زمینه برنامهریزی برای رشد تولیود داخلوی بور اسوا
صادرات به خارج از کشور بوده است .در این زمینه دولت
به عنوان عامل بازاریا برای صنایع تولیدی عمل کورده
است و بر طبق هدف خود توانسته است دیپلماسی
اقتصادی فعالی را در سطي جهان و منطقه بوه پویش
ببورد .احمدی ( )1391در پژوهشی به بررسی «نقش و
جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در حوزه سیاست خارجی

جدول شماره -1مؤلفههاي دیپلماسی تجاري
عوامل استراتژيها ارتقاي حجم
پژوهشگران
بالدوف و همکاران ()2000

ي بازرگانی

تجربه

صادرات

بینالمللی









کادوگان و همکاران ()2006


و جولیان ()2003

کاالنتونه و همکارانش ()2006

رقابت

صادرات



لینگ یی ()2004
اکا

شناخت بازار

استراتژي

نوآوري در






سوسا و برادلی ()2008
پاپادوپولو



و مارتین ()2010




ناوارو و همکاران ()2011


چی و سان ()2012



نمکوا و همکارانش ()2012
ژانگ ()2013


بریدج ()2015
سوین و دانی ()2015
استودارد ()2016
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 -4روش تحقیق
از نظر هدف تحقیق ،با توجه به اینکه تحقیوق حاضور
به ارایه مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل می-
پردازد ،در حیطه تحقیق کاربردی طبقهبنودی مویشوود.
همچنووین ،تحقیووق حاضوور از نظوور چگووونگی گووردآوری
دادههای مورد نیاز ،در گروه «تحقیق آمیختوه اکتشوافی»
طبقهبندی میشود( .دالور .)1392،در تحقیق حاضر ابتدا
در بخش کیفوی عوامول مووثر بور دیپلماسوی تجواری در
تجارت بین الملل شناسایی موی شووند و در گوام دوم در
بخش کمی مدل استخراج شده از بخش کیفی آزمون می
شود .در ایون تحقیوق در بخوش کیفوی جهوت اسوتخراج
مولفهها و طراحی مدل از روش داده بنیواد اسوتفاده موی
شود .روش پژوهش داده بنیاد روشی است که فلسوفه آن
بر مبنای ساخت و ارائه نظریه قرار دارد .روش داده بنیواد
روشی برای طرح یك نظریوه مودون از طریوق گوردآوری
سووازمان یافتووه داده و تحلیوول اسووتقرایی داده هووا بوورای
پاسخگویی به پرسشوهای نووین آن دسوته از پژوهشوهای
کیفی که فاقد مبانی نظری کافی در زمینه موضوع موورد
مطالعه هستند .از این روش می توان برای طراحی الگو بر
اسا قالب الگوی پارادایمی اشوترا و کووربین()1990
نیز استفاده کرد .اما بررسی های صورت گرفته در موضوع
پژوهش نشان می دهد که الگوویی در زمینوه دیپلماسوی
تجاری در تجارت بین الملل وجود ندارد و از ایون رو موی
توانیم با استفاده از روش داده بنیاد و مصاحبه با خبرگوان

الگوی مناسب را ارائه دهیم .عالوه بور ایون از روش هوای
کمی برای تاییود مودلهای انودازه گیوری و آزموون مودل
مفهومی اسوتفاده موی گوردد .در طورح تحقیوق آمیختوه
اکتشافی در ایون تحقیوق ابتودا از طریوق روش تحقیوق
کیفی اطالعات مورد نیواز در موورد شورایط علوی ،مقولوه
محوریها ،زیرساختها ،کنشها و تعاملها و پیامدها گردآوری
می شود و روابط علی و همچنین شورایط زمینوهای آنوان
مشخص می شود .این شناخت اولیه امکان صورت بنودی
فرضیه هوا و چگوونگی تواثیر و تواثرات متغیرهوای مودل
دیپلماسی تجاری در روابط بین الملل را فراهم میکند.در
روش تحلیوول داده هووای کیف وی از روش کدگووواری بوواز،
تولید مفاهیم اولیه ،تولید مقولوه هوای عموده ،کدگوواری
محوری و ارتباط علی بین مقوله ها ،تعیوین مقولوه هوای
فرآینوودی ،زمینووه ای و فرآینوودی کدگووواری گزینش وی و
انتخا و تعیین مقوله هسته محوری استفاده موی شوود.
پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مودل تودوین
شده با استفاده از روشوهای تحقیوق کموی یعنوی تحلیول
مسیر ،دادههای حاصل از مرحلۀ کیفی را آزمون کورده و
اعتبار مدل مفهومی پژوهش را موورد سونجش قورار موی
دهد .در مرحله آزمون مدل ،صحت معیارهوای شناسوایی
شده ارزیابی میشود و چگونگی ارتباط میان آنها از طریق
طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل تحلیل مسویر موورد
بررسی قرار می گیرد .با توجوه بوه مووارد فووب ،مراحول
تحقیق حاضر به شکل شماره  1انجام می پویرد:

شكل شماره  -1طرح کلی پژوهش
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 -5جامعه آماري و روشهاي نمونه گیري
جامعه آماری در بخش کیفی شوامل خبرگوان حووزه
تجارت بین الملل میباشد و روش نمونهگیری به صوررت
هدفمند و گلوله برفی 5بوود .ایون خبرگوان دارای مودرک
دکتری و همچنوین دارای سوابقه پوژوهش و تودریس در
زمینه بازرگانی بین الملل و همچنین دارای تجربه کواری
باال در سمت های سازمانی مربوطه هستند .این مالکها به
عنوان انتخا اعضای نمونه نیز در نظر گرفته شده اسوت
تا بتوان داده های دقیق و عمیق تری برای طراحوی الگوو
استفاده کرد .اموا در بخوش کموی روش نمونوهگیوری در
پژوهش حاضر از نوع نمونهگیری تصادفی ساده میباشد و
از آنجاییکه جامعه این پژوهش ،از نظر تعداد افوراد ،جوزء
جامعههای نامحدود به حسوا مویآیود از فرموول نمونوه
گیری جامعه نامحدود کوکران استفاده شد .بوا توجوه بوه
جامعه آماری و تعداد نمونه حاصل شده و جهت اطمینان
از پوشش کامول حجوم نمونوه 400 ،پرسشونامه در بوین
مدیران ،معاونین و کارشناسان شورکت هوای صواداراتی و
وارداتی شهر تهران توزیع شد.
 -6ابزار گردآوري اطالعات
روشهای جمعآوری دادهها بر حسب سوالها و نمونه
مورد نظر میتواند متفاوت باشد .این روشها در تحقیقات
کمی و کیفی با یکدیگر متفاوت میباشند .اما از ان جهوت
که در تحقیق آمیخته نیاز به استفاده از هر دو روشهوای
کمی و کیفی میباشد ،باید نسبت به روشهای هر دو نوع
تحقیق شناخت کافی وجود داشته باشد
 -6-1ابزار گردآوري داده ها در بخش کیفی
درای ون پووژوهش براسووا محتوی وات مصوواحبههووای
اکتشافی دادهها به صورت گوام بوه گوام جموع آوری موی
شود .سواالت مصاحبه از قبل طراحی شده و مشخص می
شوند .با استفاده از روش نمونه گیری نظری ،با  22نفور از
خبرگان حوزه تجارت بوین الملول مصواحبه شود .در ایون
مطالعه تعداد  22نفر به مرور انتخوا شودند .در واقوع از
مصاحبه هجدهم به بعد ،محقق به کفایوت نظوری دسوت
پیدا کرد و هموه سوواالت موورد نظور محقوق پاسو داده
شدند ،جهت اطمینان تا مصاحبه بیست و دوم اداموه داده

شد .مدت زمان هر مصواحبه از  45دقیقوه توا دو سواعت
(بسته به نظر مصاحبه شونده) بطول انجامید.
 -6-2ابزار گردآوري داده ها در بخش کمی
برای سنجش عوامل شناسایی شده مودل دیپلماسوی
تجوواری در تجووارت بووین الملوول در بخووش کمووی از ابووزار
پرسشنامه می شود .این پرسشنامه براسوا یافتوه هوای
بخش کیفی و ابزارهای موجود تهیه و تنظویم موی شوود.
بدین ترتیب ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که براسوا
عوامل شناسایی شده تهیه و تدوین می شود.
این بخش شامل سواالت تخصصی مربوط بوه عوامول
شناسایی شده از بخوش کیفوی در دیپلماسوی تجواری در
تجارت بین الملل است .نحوه نمره گواری این ابزارهوا بور
اسا طی پنج درجه ای لیکرت انجام می گیرد.
 -8ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
دراین تحقیق ،با توجه به بکوارگیری روش آمیختوه از
روشهای تجزیه و تحلیل کیفی و کموی داده هوا اسوتفاده
می شود .روش تحلیل داده ها در بخش کیفی اسوتفاده از
روش کدگواری نظری (برگرفتوه از روش نظریوه پوردازی
داده بنیووان) مووی باشوود .دادههووای کیفووی بووا اسووتفاده از
کدگواری باز ،محوری و گزینشی و ملزومات انجام هر یك
از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار موی گیورد توا در
نهایت به نظریهای برای تبیین مدل دیپلماسی تجواری در
تجارت بین الملل نائل آییم .در نهایت پرسشونامه اعتبوار
یافته پخش شده و داده های کمی جمع آوری موی شوود.
برای تحلیل دادههوای کموی در ایون پوژوهش از تحلیول
عاملی تاییدی برای تعیین روایی ابوزار و تحلیول مسویر و
مدل معادالت ساختاری برای آزموون مودل اسوتفاده موی
شود .در بخش کمی به منظور آزمون مدل و تحلیل داده-
های پرسشنامه حاصل از روشهای کمی ،با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSS 23و  Lisrel 8.50بهره گرفته شد.
 -9تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق
 -9-1بخش کیفی
در مرحله کیفی ارایوه الگووی دیپلماسوی تجواری در
تجارت بین الملل از روش داده بنیاد استفاده شوده اسوت.
(صبوری .)1391 ،در ایون بخوش ضومن بیوان چگوونگی
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انجام مصاحبه ها ،فرایند تجزیه و تحلیول اطالعوات را در
قالب مراحل کدگواری باز و کدگواری محووری هموراه بوا
جداول کدگواری مورد مداقوه قورار موی دهویم .در اداموه
عوامل موثر بر دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملول بوا
استفاده از کدگواری انتخابی و روایت تحقیق توضیي داده
می شوند ،در انتها الگوی مفهومی متغیرهای تحقیوق کوه
حاکی از عوامل موثر بر دیپلماسی تجاری در تجارت بوین
الملل اسوت ،از پوژوهش کیفوی ارائوه موی شوود .مراحول
کدگواری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
 )1کدگواری باز
 )2کدگواری محوری
 )3کدگواری گزینشی
در مرحله کدگواری بواز بور اسوا روش مرسووم در
نظریه داده بنیاد ،به هر یك از اجوزاء ،عنووان و برچسوبی
داده شوود .در ایوون مرحلووه دادههووا مفهووومپووردازی و
مقوله بندی شدند و خصوصیات و ابعاد آنها روشون شود.
روال کار به این صورت بود که متن مصاحبه پیوادهسوازی
شد و زیر جملههوای معنوی دار مصواحبه شووندههوا خوط
کشیده شود و مفهووم متناسوب بوا آن اسوتخراج گردیود،
جهت جلوگیری از اطاله مطالب بورای نمونوه بوه یکوی از
مصاحبهشووندههوا در موورد عوامول موؤثر بور دیپلماسوی
تجاری اشاره مویشوود« :یکوی از کانوالهوای دیپلماسوی
تجاری نفوذ در بازارهای خارجی میباشد این امر از طریق
تبلیغات و معرفی حرفهای محصول در کشورهای خوارجی
تحقق میپویرد» .این جمله بر اسا مضوموم و جموالت
معنادار بکار رفته در آن به عنوان کد معرفی محصوالت در
خارج در نظر گرفته شد .در مرحلوه کدودگوواری محووری
مقوله های استخراج شوده در بخوش کدگوواری بواز ذیول
محورهای شرایط علی ،پدیده محوری ،زیرساخت ،راهبورد
و پیامدها قرار گرفتند .در آخرین مرحله از کدگواری ،کوه
به کدگواری انتخابی معروف است ،پژوهشگر با توجه بوه
مراحل قبلی ،ارتباط بین مقولههای شناسایی شده برقورار
شد .با توجه به اینکه هدف در نظریهپوردازی داده بنیواد،
تولید نظریه است نه توصی صرف پدیده .بودین منظوور،
مفاهیم و مقولهها باید بهطور منظمی به یکودیگر مربووط
شوند و ارتباط نظاممند مقوله محوری با سایر مقولههوا در

چارچو یك روایت تحقیقی ارائوه شوود .در مرحلوه بعود
پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقولهها
و یافتن پیوندهای میان آنهوا بوه «کدگوواری محووری»
اقوودام کوورد .الزم بووه ذکوور اسووت کووه در جریووان ایوون
کدگواریها ،پژوهشگر با استفاده از « نمونهگیری نظری»
و با توجوه بوه مفواهیم پدیودار شوده از مصواحبههوا ،بوه
گردآوری دادهها در موورد دیپلماسوی تجواری در تجوارت
بین الملل پرداخته شد .سرانجام ،با «کدگوواری انتخوابی»
مقولهها پاالیش شده و بوا طوی ایون فرآینودها درنهایوت،
مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل صورتبنودی
شود .اطالعوات جموعآوریشووده ،بوا تکنیوكهوایی چووون
کدگووواری نظووری تجزیووه و تحلیوول شوود .در مرحلووه
مدل سازی با توجه به مؤلفههای کش شده در دل دادهها،
در مورد رخدادها و موفقیتها ،تصویر رنیتری از مفواهیم
و مؤلفووههووا ،فووراهم گردیوود .در کدگووواری گزینشووی ،بووه
پاالیش یافتههای قبلی پرداخته شد و با طی این فرآینود،
درنهایت ،چارچوبی نظری پدیدار شد .مدل طراحیشده بر
اسا روشهای کمی مورد آزمون قرار گرفت.
 -9-1-1کدگذاري باز داده ها
در گام اول از تحلیل اطالعات که کدگواری باز اسوت
ابتدا داده ها خط به خط خوانده و کدهای بواز اسوتخراج
گردید .کدهایی اشتراک مفهوومی داشوتند در ذیول یوك
مقوله جای گرفتند و بدین ترتیب مقوالت متعددی شکل
گرفتند .بر اسا مفاهیمی که در این گام حاصل گردیود
مقوله هوای اولیوه شوکل گرفتند.کدگوواری بواز و مقولوه
پردازی داده در جهت شناسوایی معیارهوا و زیرمعیارهوای
دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل صورت گرفوت .در
زیر به تمامی اظهوارات و کودهایی کوه از مصواحبه هوای
انجام شده اخو شده اشاره می شود.
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جدول شماره  -2مفاهیم استخراج شده
کد

مفاهیم استخراج شده
کد
تجربیات ناخوشایند شرکتهای خارجی
31
1
از عدم ایفا تعهدات از سوی شرکا ایرانی
2

توانایی مدیریت سفارشات خارجی

32

3

تعامل سیاسی و اقتصادی منعط

33

4

رعایت آدا و رفتارهای اخالب حرفه ای 34

مفاهیم استخراج شده
استفاده صحیي از آمیخته بازاریابی
عرضه محصوالت
بهره گیری حداکثری از نمایشگاههای
بین المللی
ورود و خروج کاال ها
قوانین گمرکی

رعایت آدا فرهنگی در تجارت و ریر
تجارت
وجود آگاهی در تجارت خارجی
شناخت از وضعیت صادراتی بازار هدف

36
37

8

روحیه صلي دوستی با دنیای خارج

38

رقابت با شرکت های چند ملیتی

9

وجود روحیه همکاری در سازمان

39

بازارسنجی صحیي

5
6
7

35

 10ایجاد وجهه مناسب در بازارهای خارجی 40
تشریك مساعی شرکتهای ایرانی با
11
شرکتهای معتبر خارجی
اطمینان خاطر از وضعیت محموله های
12
صادراتی در کشورهای هدف

کد

مفاهیم استخراج شده

61

ارتباط گیری و مدیریت ذینفعان

تحلیل هدفمند در زمینه های مرتبط به
62
فعالیت های تجاری
شناسایی شبکه های تجاری و دانشی
63
استفاده از روشهای حرفه ای توسعه و ترویج
64
در بازارهای هدف

رفع تجاری تحمیلی از سوی دیگر
کشور ها
اخبار مثبت از اقتصاد و فضای ایران
رقابت شرکت های داخلی در خارج

65

خدمات پس از فروش بهینه

66
67
68
69

جلب حمایت شرکتهای موفق
تحت تاثیر و کنترل قرار دادن ذی نفعان
مواکره های هدفمند جهت تسهیل فعالیت
ها ی صادراتی
همکاری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی
توانایی برآورده سازی سفارشات مطابق
تعهدات و اختالف با طرف های خارجی
توانایی شرکت های داخلی در برآورده سازی
دقیق تعهدات خود
داشتن تجربه کافی و عدم وجود سازمان
مناسب
ایفای مسوولیت صادراتی از سوی شرکت
های ایرانی

برگزاری اجال

های تجاری

70

41

مشارکت در تصمیم گیریهای تجارتی

71

42

مشارکت در در تصمیم گیری ها
تجاری

72

13

عدم امنیت فعالیت های تجاری

43

ارتباط سازنده با ذینفعان

73

14

وجود نقدینگی

44

15

وجود زیرساختهای مالی

45

16
17

توانایی در بهره برداری در فرصت ها
افزایش سرمایه در گردش صادراتی

46
47

18

وجود کارگر ماهر

48

19
20
21
22
23
24
25
26
27

وجود مشوب مالیاتی در داخل کشور
مبدا
وجود تفاهم نامه های مالیاتی
تجربیات موفق گوشته از فعالیت در
بازارهای بین المللی
ترریب شرکتها به ورود به بازارهای
خارجی
توانایی برقراری حس اطمینان خاطر در
مشتریان
اطمینان خاطر از سرمایه گواری ها بر
روی بخش های صادراتی
احترام به ارزشهای کشور مقابل
استفاده از شرکت های حقوقی در
کشورهای خارجی برای مشاوره
اطمینان بخش
نرخ بهره باال

تهیه اطالعات فرهنگی مشتمل بر
الگوهای رفتاری و زبانی بازارهای هدف
ارائه گزارشهای تحلیلی از بخشهای
75
فرهنگی بازارهای هدف
استفاده از شبکه های توزیع خارجی 76
77
ریسك نوسانات نرخ ارز
74

وجود ساختار بانکداری بین المللی

78

رعایت الگوهای دوستی
تفاوت عادت ها
استانداردهای اخالقی
وجود دیپلماسی بازرگانی سازنده
وجود سابقه طوالنی شرکتهای ایرانی در
زمینه صادرات

آگاهی از دانش تبادالت مالی بین
الملل
نقل و انتقاالت پول

80

51

تامین عوامل تولید

81

کفایت پرسنل تعلیم دیده
تعامالت سیاسی کشوری در محیط بین
الملل

52

زیرساخت های مالیاتی

82

پتانسیلهای موجود در فضای بین الملل

53

وجود استراتژیهای ورود به بازارهای
خارجی

83

رقبا بومی خارجی

54

معرفی محصوالت در خارج

84

داشتن تکنولوژی

55

برند سازی کاال

85

حضور در جلسات و فروم های بین المللی

56

تعرفه ای مانند مالیات بر ورود کاال

86

ایجاد مشارکت ها و اتحادها

49
50

 79توجه کافی مدیران به اهمیت حوزه صادرات

 57امکان به کارگیری خدمات حمل ونقلی 87

تطبیق با فرهنگها
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کد

مفاهیم استخراج شده

کد

28

استمرار کیفیت

58

مفاهیم استخراج شده
جهانی
ثبات سیاسی

88

29

شناخت ویژگیهای بازار هدف

59

استفاده از جریانات ذی نفوذ

89

30

معرفی و دفاع از شهرت و برندهای
شرکتی و کشوری

استفاده از مواکره به عنوان پایه فعالیت
60
های دیپلماتیك

کد

مفاهیم استخراج شده
مواکره موثر فی مابین
سهیم شدن در فرایند تجاری با شرکتهای
معتبر

90

جمع آوری داده های مهم از مشتریان

مفاهیم

جدول شماره  -3مقوله ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها

مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم

مقوله  ،1تعهد صادراتی
توانایی برآورده سازی سفارشات مطابق تعهدات و اختالف با طرف های خارجی [مصاحبه شماره ]1
تعهد دو طرفه [مصاحبه شماره ]13
توانایی شرکت های داخلی در برآورده سازی دقیق تعهدات خود [مصاحبه شماره ]2
داشتن تجربه کافی و عدم وجود سازمان مناسب [مصاحبه شماره ]2
ایفای مسوولیت صادراتی از سوی شرکت های ایرانی [مصاحبه شماره ]5
تجربیات ناخوشایند شرکتهای خارجی از عدم ایفا تعهدات از سوی شرکا ایرانی [مصاحبه شماره ]7
توانایی مدیریت سفارشات خارجی [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،2توجه به تفاوتهاي فرهنگی
رعایت الگوهای دوستی [مصاحبه شماره ]6
احترام به ارزشهای کشور مقابل [مصاحبه شماره ]17
تفاوت عادت ها [مصاحبه شماره ]6
استانداردهای اخالقی [مصاحبه شماره ]1
رعایت آدا و رفتارهای اخالب حرفه ای [مصاحبه شماره ]2
رعایت آدا فرهنگی در تجارت و ریر تجارت [مصاحبه شماره ]5
مقوله  ،3تجربه صادراتی
وجود دیپلماسی بازرگانی سازنده [مصاحبه شماره ]1
وجود سابقه طوالنی شرکتهای ایرانی در زمینه صادرات [مصاحبه شماره ]2
وجود آگاهی در تجارت خارجی [مصاحبه شماره ]4
شناخت از وضعیت صادراتی بازار هدف [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،4تمایل به همكاري
توجه کافی مدیران به اهمیت حوزه صادرات [مصاحبه شماره ]2
کفایت پرسنل تعلیم دیده [مصاحبه شماره ]2
تجربیات موفق گوشته از فعالیت در بازارهای بین المللی [مصاحبه شماره ]2
روحیه صلي دوستی با دنیای خارج [مصاحبه شماره ]1
وجود روحیه همکاری در سازمان [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،5اعتماد سازي فرهنگی
ترریب شرکتها به ورود به بازارهای خارجی [مصاحبه شماره ]1
شفافیت در روابط تجاری با کشورهای خارجی [مصاحبه شماره ]22
توانایی برقراری حس اطمینان خاطر در مشتریان [مصاحبه شماره ]2
ایجاد وجهه مناسب در بازارهای خارجی [مصاحبه شماره ]2
تشریك مساعی شرکتهای ایرانی با شرکتهای معتبر خارجی [مصاحبه شماره ]4
مقوله  ،6امنیت سرمایه گذاري
اطمینان خاطر از سرمایه گواری ها بر روی بخش های صادراتی [مصاحبه شماره ]2
استفاده از شرکت های حقوقی در کشورهای خارجی برای مشاوره اطمینان بخش [مصاحبه شماره ]3
اطمینان خاطر از وضعیت محموله های صادراتی در کشورهای هدف [مصاحبه شماره ]4
عدم امنیت فعالیت های تجاری [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،7پولی و ریالی
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مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم

نرخ بهره باال [مصاحبه شماره ]6
وجود نقدینگی [مصاحبه شماره ]13
ریسك نوسانات نرخ ارز [مصاحبه شماره ]6
وجود ساختار بانکداری بین المللی [مصاحبه شماره ]6
آگاهی از دانش تبادالت مالی بین الملل [مصاحبه شماره ]2
نقل و انتقاالت پول [مصاحبه شماره ]3
وجود زیرساختهای مالی [مصاحبه شماره ]4
توانایی در بهره برداری در فرصت ها [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،8تخصیص منابع
تامین عوامل تولید [مصاحبه شماره ]1
افزایش سرمایه در گردش صادراتی [مصاحبه شماره ]6
وجود کارگر ماهر [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،9قوانین حمایتگر مالیاتی
زیرساخت های مالیاتی [مصاحبه شماره ]4 ،2 ،1
وجود مشوب مالیاتی در داخل کشور مبدا [مصاحبه شماره ]5
وجود تفاهم نامه های مالیاتی [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،10تكنیكهاي تبلیغاتی
وجود استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی [مصاحبه شماره ]2
بازارسنجی صحیي [مصاحبه شماره ]22
برند سازی کاال [مصاحبه شماره ]14
معرفی محصوالت در خارج [مصاحبه شماره ]6
استفاده صحیي از آمیخته بازاریابی عرضه محصوالت [مصاحبه شماره ]4
بهره گیری حداکثری از نمایشگاههای بین المللی [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،11قوانین صادراتی تسهیلگر
تعرفه ای مانند مالیات بر ورود کاال [مصاحبه شماره ]8
امکان به کارگیری خدمات حمل ونقلی جهانی [مصاحبه شماره ]2
ورود و خروج کاال ها [مصاحبه شماره ]2
قوانین گمرکی [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،12فرصتهاي سیاسی
ثبات سیاسی [مصاحبه شماره ]8 ،1
تعامالت سیاسی کشوری در محیط بین الملل [مصاحبه شماره ]2
پتانسیلهای موجود در فضای بین الملل [مصاحبه شماره ]4
رفع تجاری تحمیلی از سوی دیگر کشور ها [مصاحبه شماره ]4
اخبار مثبت از اقتصاد و فضای ایران [مصاحبه شماره ]5
مقوله ،13مزیت رقابتی
رقابت در داخل کشور [مصاحبه شماره ]2
رقابت شرکت های داخلی در خارج [مصاحبه شماره ]4
رقابت با شرکت های چند ملیتی [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،14مشارکت در نهاد هاي تجارتی بین المللی
حضور در جلسات و فروم های بین المللی [مصاحبه شماره ]2
تعامل سیاسی و اقتصادی منعط [مصاحبه شماره ]15
برگزاری اجال های تجاری [مصاحبه شماره ]4
مشارکت در تصمیم گیریهای تجارتی [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،15همكاري تجاري دوجانبه و چند جانبه
ایجاد مشارکت ها و اتحادها [مصاحبه شماره ]1
همکاری در پروژه های مشترک با کشورهای خارجی [مصاحبه شماره ]20
مشارکت در در تصمیم گیری ها تجاری [مصاحبه شماره ]8
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مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم
مفاهیم

ارتباط سازنده با ذینفعان [مصاحبه شماره ]8
مقوله  ،16بهبود تعامل با فرهنگ هاي دیگر
تطبیق با فرهنگها [مصاحبه شماره ]6
تهیه اطالعات فرهنگی مشتمل بر الگوهای رفتاری و زبانی بازارهای هدف [مصاحبه شماره ]1
ارائه گزارشهای تحلیلی از بخشهای فرهنگی بازارهای هدف [مصاحبه شماره ]4
مقوله  ،17ارتباط با ذي نفعان
سهیم شدن در فرایند تجاری با شرکتهای معتبر [مصاحبه شماره ]1
استفاده از شبکه های توزیع خارجی [مصاحبه شماره ]1
ارتباط گیری و مدیریت ذینفعان [مصاحبه شماره ]2
مقوله  ،18جمع آوري و تحلیل اطالعات
جمع آوری داده های مهم از مشتریان [مصاحبه شماره ]1
شناخت ویژگیهای بازار هدف [مصاحبه شماره ]4
تحلیل هدفمند در زمینه های مرتبط به فعالیت های تجاری [مصاحبه شماره ]6
شناسایی شبکه های تجاری و دانشی [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،19رویكردهاي ترویجی و محافظت از برند
معرفی و دفاع از شهرت و برندهای شرکتی و کشوری [مصاحبه شماره ]6
استفاده از روشهای حرفه ای توسعه و ترویج در بازارهای هدف [مصاحبه شماره ]6
خدمات پس از فروش بهینه [مصاحبه شماره ]8
استمرار کیفیت [مصاحبه شماره ]16
مقوله  ،20البی گري
استفاده از جریانات ذی نفوذ [مصاحبه شماره ]1
جلب حمایت شرکتهای موفق [مصاحبه شماره ]2
مواکره موثر فی مابین [مصاحبه شماره ]13
تحت تاثیر و کنترل قرار دادن ذی نفعان [مصاحبه شماره ]6
مقوله  ،21مشارکت در مذاکره هاي چند جانبه
استفاده از مواکره به عنوان پایه فعالیت های دیپلماتیك [مصاحبه شماره ]6
مواکره های هدفمند جهت تسهیل فعالیت ها ی صادراتی[مصاحبه شماره ]6
همکاری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی [مصاحبه شماره ]8

در گام بعدی تالش گردید مقوله های مشابه و مقوارن
در تم های اصلی جای گیرند بر اسا اشوتراک مفهوومی
که مقوالت با یکدیگر داشتند ،تم هوا ،بوه شوکل مفواهیم
انتزاعی تری استخراج شدند .پس از تهیه و تنظیم جدول
مفاهیم و مقوالت اولیه به عنوان گام نخست تحلیل کیفی
اطالعات حاصل از انجام مصاحبه ،برای تکمیل این فرآیند،
مفاهیم حاصله در سطي باالتر و تجریدی تر جهت دسوت
یابی به تم های اصلی ،گروه بندی شدند .در ایون مرحلوه،
تم هایی را که برای تحلیل ارائه کرده ،تعری شدند و مورد
بازبینی مجدد قرار گرفتند ،سپس داده هوا داخول آنهوا را
تحلیل شدند .به وسیله تعری و بازبینی کردن ،ماهیت آن
چیزی که یك تِم در مورد آن بحث می کند ،مشخص شد

و تعیین شد که هر تِم کدام جنبه از اطالعوات را در خوود
جای داده است .در ذیل تم ها به طور مختصر و جامع ارائه
می شود.
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جدول شماره  -4تم هاي مشترک استخراج شده از مصاحبه ها

مقوالت

مقوالت

مقوالت

تم  ،1عوامل فرهنگی
مقوله  ،2توجه به تفاوتهای فرهنگی
مقوله  ،4تمایل به همکاری
مقوله  ،5اعتماد سازی
تم  ،2عوامل مالی
مقوله  ،6امنیت سرمایه گواری
مقوله  ،1تعهد صادراتی
مقوله  ،7پولی و ریالی
مقوله  ،8تخصیص منابع
مقوله  ،9قوانین مالیاتی
مقوله  ،17ارتباط با ذی نفعان
تم  ،3عوامل بازار
مقوله  ،3تجربه صادراتی
مقوله  ،10تکنیکهای تبلیغات
مقوله  ،11قوانین صادراتی تسهیلگر
مقوله  ،18جمع آوری و تحلیل اطالعات
تم  ،4عوامل سیاسی
مقوله  ،14مشارکت در نهاد های تجارتی بین المللی
مقوله  ،15همکاری تجاری دوجانبه و چند جانبه
مقوله  ،19رویکردهای ترویجی و محافظت از برند
مقوله  ،20البی گری
مقوله  ،21مشارکت در مواکره های چند جانبه

 -9-1-2کدگذاري محوري
در کدگواری محوری ،با مجموعه ای سازمان یافتوه از
کدها و مفاهیم اولیه مواجوه هسوتیم کوه نتیجوه بررسوی
دقیووق و تفصوویلی مقوواالت و مصوواحبه هووا در مرحلووه
کدگواری باز است .تمرکز این مرحله بیشوتر بور کودها و
مفاهیم ،و نه داده هوا ،اسوت .در ایون تحقیوق کدگوواری
محووووری بووور اسوووا اسوووتفاده از الگووووی پوووارادیم

(شکل)2صورت گرفته است .بنابراین دسوته بنودی هوای
فرعی با دسته بندی اصلی مطابق با الگوی پارادایم مرتبط
می شوند و هدف اصلی این است که محقق را قادر سوازد
تا به صورت نظام مند در موورد داده هوا و مورتبط کوردن
آنها تفکر کند .شکل  ،3ایجواد ارتبواط بوین مقولوه هوای
مختل شناسایی شده را در قالب الگوی پوارادایم نموایش
می دهد.

شكل شماره  -2الگوي پارادایم
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با توجه به اینکه مصاحبه هوای صوورت گرفتوه و نیوز
مرور ادبیات نظری مرتبط با تحقیق" ،عوامل سیاسوی" را
به عنوان مبنا و ستون اصلی تحقق دیپلماسی تجواری در
تجارت بین الملل قلمداد کرده اند ،پوس از جموع آوری و
تحلیل داده ها در مرحله کدگواری بواز و بررسوی ویژگوی
های ارائه شده" ،عوامل سیاسی" به عنوان مقوله محووری
انتخا شد.
شرایط علی :عوامل مالی
این شورایط باعوث ایجواد و توسوعه پدیوده یوا مقولوه
محوری می شوند .از میان عوامل موجود " ،عوامل موالی"
بووه عنوووان عللووی تلقووی مووی شوووند کووه نقووش فعووال در
دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل داشوته و توا ایون
عوامل مهیا نشوند دیپلماسی تجواری موفوق شوکل نموی
گیرد.
کنشها و تعامالت :عوامل بازار
کنش ها و تعامالت بیانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت
هدف داری هستند که در پاس به مقوله محوری و تحوت
تاثیر شرایط مداخله گر ،اتخاذ می شوند .به این مقوله هوا
راهبرد نیز گفته می شود .که در تحقیق حاضر عبارتند از:
تجربه صوادراتی ،تکنیکهوای تبلیغوات ،قووانین صوادراتی
تسهیلگر و جمع آوری و تحلیل اطالعات.
بستر زمینه :عوامل فرهنگی
به شرایط خاصی که برکنشوها و تعوامالت تواثیر موی
گوارند ،بستر گفته می شود .این شرایط را مجموعه ای از
مفاهیم ،مقوله ها یا متغیرهای زمینه ای تشکیل دهنود و
در الگوی معرفوی شوده عبارتنود از :توجوه بوه تفاوتهوای
فرهنگی ،تمایل به همکاری و اعتماد سازی فرهنگی.
پیامدها
برخی از مقوله ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که
در اثر اتخاذ راهبردهوا بوه وجوود موی آینود .در پوژوهش
حاضر ،رخداد نتایج موفقیت دیپلماسی تجاری در تجوارت
بین الملل تاثیر پویر از شرایط علی ،مقوله محوری و بستر
زمینه می باشد.
 -3-1-9کدگذاري انتخابی (مرحله نظریه پردازي)
کدگواری انتخابی عبارتست از فرآیند انتخوا دسوته
بندی اصلی ،مرتبط کردن نظام منود آن بوا دیگور دسوته

بندی ها ،تأیید اعتبار این روابط ،و تکمیول دسوته بنودی
هایی که نیاز به اصوالح و توسوعه بیشوتری دارنود .وقتوی
هدف مطالعه شناخت کنش متقابل باشد اولین قدم ،بیان
روابط کنش-کنش متقابل با نزدیك ترین شرایط موثر بوه
آنهوا اسووت .سوپس محقووق بووه دنبوال وارد کووردن طیو
وسیعتری از شرایط و تحلیل ها است .این کار کمك موی
کند که ماهیت پدیده و اینکه چوه چیوز باعوث توداوم یوا
توق آن شود روشن شده و نحوه شکل گیری آن توضیي
داده می شود .در مرحله کدگوواری انتخوابی نیوز ارتبواط
میان معیارهای الگوی دیپلماسی تجاری در تجوارت بوین
الملل در قالب تحلیل روایت تحقیق تعیین شدند .بر ایون
اسا "عوامل سیاسی" به عنوان مقولوه محووری فراینود
دیپلماسی تجاری در تجارت بیت الملل بر مبنای شورایط
علوی "عوامول موالی" از طریوق کنشوها و تعاملهوا شوامل
"عواموول بووازار" بووا در نظوور گوورفتن "عواموول فرهنگووی"
کشورها (به عنوان زمینه الگو) و منجر به تحقوق پیامودها
یا "موفقیت دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل" موی
شوند.
 -9-1-4ارائه الگوي دیپلماسی تجااري در تجاارت
بین الملل
نوووع روابووط میووان معیارهووا و زیرمعیارهووای فراینوود
دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل نیوز بوا توجوه بوه
کدگواری انتخابی صوورت گرفتوه در قالوب پوارادایم داده
بنیواد ارائوه گردیود .بنوابراین الگووی تحقیوق کوه بیووانگر
چگونگی ارتباط معیارهای الگووی دیپلماسوی تجواری در
تجووارت بووین الملوول اسووت ارائووه شوودند .شووکل 4الگوووی
دیپلماسی تجاری در تجوارت بوین الملول را نموایش موی
دهد .توضیي اینکه بر مبنای الگوی دیپلماسی تجواری در
تجارت بین الملل توانمندسازهای د دیپلماسی تجواری در
تجارت بین الملل شوامل عوامول موالی ،عوامول سیاسوی،
عوامل بازار و عوامل فرهنگی می شود که منجر به تحقوق
دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل می شوند.
بنابراین با توجه به مرحله کیفی ،الگوی مفهوومی تحقیوق
که بیانگر چگونگی ارتباط میان متغیرهای تحقیوق اسوت،
ارائه شدند.
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در این بخش داده های گرد آوری شده در راستای فرضیه
های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

مدل اندازه گیری به کار می رود .یافته های تحلیل عاملی
تاییدی نشان داد که همه بارهای عواملی معنوادار بووده و
دارای شاخص های برازش مناسبی می باشند.

 -9-2-1تحلیل عاملی تأییدي دادها

 -9-2-2آزمون مدل تحقیق

ابتدا برای ورود به تحلیل مسیر باید ابزارهای پژوهش
جهت تعیین اعتبار سازه مورد تحلیل تاییدی قورار گیورد.
برای تأیید هریك از متغیرها همچنین گویه های مربووط
به هریك از آنها از تحلیل عاملی تأییودی اسوتفاده شوده
است .در واقع تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین تناسوب

در شووکل  5موودل آزمووون شووده همووراه بووا مقووادیر
استاندارد شده روی هر کدام از مسیرها درج شوده اسوت.
یافتهها نشان می دهد که از ضرایب مسویر عنووان شوده
تأثیر همه عوامل بر موفقیت دیپلماسوی تجواری معنوادار
است و همه ضرایب مثبت و معنادار هستند.

 -9-2بخش کمی

شكل شماره  -4الگوي دیپلماسی تجاري در تجارت بین الملل

شكل شماره  -5ضرایب استاندارد شده مدل آزمون شده پژوهش()* p < 0.05 ** p < 0.01
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شكل شماره  -6ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش()* p < 0.05 ** p < 0.01

شکل  6ضرایب تی برای بررسی معنادار بودن ضرایب
مسیر را نشوان مویدهود .ضورایب توی بواالی  ±1/96توا
 ±2/58در سطي  0/05معنی دار می باشند و ضرایب توی
باالتر از  ±2/58در سطي  0/01معنی دار هسوتند .عوالوه
بر این جهت بارهای عاملی و ضرایب تی در تمام عامل ها
مثبت است که نشانگر تأثیر مثبت و معنادار این عامولهوا
موویباشوود .در جوودول  5ضوورایب اثوور مسووتقیم ،سووطي
معناداری و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش آورده
شده است.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود اثر مستقیم
عوامل موالی (  )β= 0/33بور عوامول سیاسوی در سوطي
( )P>0/01مثبووت و معنووادار اسووت و میووزان ( )r:0/11از
واریانس عوامل سیاسی توسوط عوامول موالی تبیوین موی
شود .همچنین اثر مستقیم عوامول موالی (  )β= 0/33بور
عوامل فرهنگی در سطي ( )P>0/01مثبت و معنادار است
و میزان ( )0/23از واریانس عوامل فرهنگی توسط عوامول
مالی تبیین می شود.
همچنین اثر مسوتقیم عوامول سیاسوی (  )β= 0/39و
عوامل فرهنگی(  )β= 0/44در سطي ( )P>0/01مثبوت و
معنادار است .اثر مستقیم تحریم(  )β= -0/38و بی ثباتی
بووازار(  )β= -0/41بوور عواموول بووازار در سووطي ()P>0/01
منفی و معنادار اسوت .همچنوین براسوا مودل تحقیوق

میزان ( )0/66از واریانس عوامل بوازار توسوط متغیرهوای
عوامل سیاسی ،عوامل فرهنگی ،بی ثبواتی بوازار و تحوریم
تبیین می شود .همچنین نتایج نشان داد که اثر مسوتقیم
عوامل بازار(  )β= 0/63و عوامل فرهنگوی (  )β= 0/36در
سطي ( )P>0/01مثبت و معنوادار اسوت .براسوا مودل
آزمون شده تحقیق میزان ( )0/52از واریانس تبیین شوده
موفقیت دیپلماسی تجاری در تجارت بوین الملول توسوط
مدل تحقیق تبیین می شود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر ریر مسوتقیم
عوامل مالی بر عوامل بازار در سوطي ( )P>0/01مثبوت و
معنادار است .همچنین اثور ریور مسوتقیم عوامول موالیبر
موفقیت دیپلماسی تجاری در تجارت بوین الملول نیوز در
سطي ( )P>0/01مثبت و معنادار است .همچنوین اثورات
ریر مستقیم متغیرهای تحریم و بی ثباتی بازار بر عوامول
بازار و موفقیت دیپلماسوی تجواری در سوطي ()P>0/01
منفی و معنادار است.
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جدول شماره  -5برآورد ضرایب استاندارد شده اثر مستقیم واریانس تبیین شده
اثر غیرمستقیم

اثرکل

واریانس تبیین شده

اثر مستقیم

مسیر

**0/33

-

**0/33

11%

**0/48

-

**0/48

23%

**0/39
**0/44
**-0/38
**-0/41
-

**0/33

**0/39
**0/44
**-0/38
**-0/41
**0/33

بر روي عوامل سیاسی از:
عوامل مالی
بر روي عوامل فرهنگی از:
عوامل مالی
بر روي عوامل بازار از:
عوامل سیاسی
عوامل فرهنگی
تحریم
بی ثباتی بازار
عوامل مالی

66%

بر روي موفقیت دیپلماسی تجاري از:
عوامل بازار
عوامل فرهنگی
عوامل مالی
تحریم
بی ثباتی بازار

**0/63
**0/36
-

**0/27
**0/21
**0/23
**0/25

**0/63
**0/63
**0/21
**0/23
**0/25

52%

* p < 0.05 ** p < 0.01

شاخصهای برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده
در جدول  6نشان میدهد که شاخص  RMSEAدر مودل
برآورد شده با میزان  0/021از سطي قابل قبولی برخوردار
بوووده و دیگوور شوواخص بوورازش ماننوود  ،NFI ،GFI ،CFIو
 AGFIبووه ترتیووب برابوور بووا  0/92 ،0/95 ،0/96و 0/94
همگی در سطي مناسبی هسوتند و ایون مشخصوه هوای
نکویی برازش نشان مویدهود دادههوای ایون پوژوهش بوا
ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.
جدول شماره  -6مشخصههاي برازندگی مدل برازش
شده
AGFI

NFI

GFI

CFI

RMSEA

/df2X

0/94

0/92

0/95

0/96

0/021

1/50

 -10نتیجه گیري
در تحقیق حاضر جهت ارائه الگوی دیپلماسی تجواری
در تجارت بین الملل مدلی زمینه ای طراحی شد .عناصور
تشکیل دهنده الگوی دیپلماسی تجواری در تجوارت بوین
الملل شامل معیارهوا و زیرمعیارهوا موی باشود کوه در آن
چگونگی ارتباط میان معیارها و زیر معیارها تبیوین شوده
است .الگووی دیپلماسوی تجواری در تجوارت بوین الملول
دارای دو بخش مولفه های اصلی و مولفه های فرعی موی
باشد .این دسته از مدلها از شواخص هوایی تشوکیل شوده
است که هسته و قلوب ایون مودلها موی باشوند و مبنوای
ارزیابی دیپلماسی تجواری قورار موی گیرنود کوه بوه آنهوا
معیارهای مدل می گویند .الگووی دیپلماسوی تجواری در
تجارت بین الملل دارای  21مقولوه اسوت کوه شوامل 81
مفاهیم تشکیل دهنده آنها می باشد.
برای بسط و توسوعه هریوك از مولفوه هوا تعودادی از
مفاهیم آنها را پشتیبانی می کنند .مفاهیم در واقع تبیوین

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،111زمستان 109 / 1396

کننده معنا و مفهوم هر مولفه بوده که میبایست در طول
ارزیابی دیپلماسی تجواری در تجوارت بوین الملول موورد
توجه قرار گیرند .جهوت بررسوی روایوی سوازه عناصور و
عوامل موثر بر موفقیت دیپلماسی تجاری در تجارت بوین
الملل از تحلیل تاییدی عاملی استفاده شود .نتوایج نشوان
داد که بارهای عاملی نشانگرهای (سواالت) مربوط به هور
یوك از مولفووه در پوویش بینووی دیپلماسووی تجوواری و نیووز
مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشوانگر مولفوه
های دیپلماسی تجاری در پیش بینی این متغیر دارد ،کوه
ضرایب تی تمام عاملها باالتر از  2/58است که بیانگر این
است تمام عاملها در سطي  0/01بور دیپلماسوی تجواری
تأثیر گوار هستند.
پس از تعیین روایی ابزارهای اندازه گیوری شناسوایی
رابطه بین متغیرها قدم بعدی برای ورود به بحث معادالت
ساختاری می باشد .برای شناسایی رابطه بوین متغیرهوای
حاضر در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شود.
براسا نتوایج همبسوتگی پیرسوون رابطوه بوین عوامول
فرهنگی ،عوامل مالی ،عوامول بوازار و عوامول سیاسوی بوا
موفقیت دیپلماسی تجاری مثبت و معنادار است.در مرحله
بعوود در موودل آزمووون شووده عواموول موووثر بوور موفقیووت
دیپلماسی تجاری با مقادیر استاندارد شده روی هور کودام
از مسیرها درج شد .یافته ها نشان می دهد کوه عوامول
مالی تأثیر مثبت و معناداری بر عوامل سیاسی و فرهنگوی
دارد .همچنین عوامل سیاسی و فرهنگی نیز تأثیر مثبت و
معناداری بر عوامل بازار دارند .همچنین تاثیر عوامل بوازار
و عوامل فرهنگی نیز بور موفقیوت دیپلماسوی تجواری در
تجارت بین الملول معنوادار اسوت .جهوت اولویوت بنودی
عوامل موثر بر موفقیت دیپلماشی تجاری واریانس تبیوین
شده مدل نشان داد که به ترتیب عوامول بوازار (**،)0/68
عواموول فرهنگووی(** )0/47و عواموول سیاسووی (**)0/40
بیشترین تاثیر را بر موفقیت دیپلماسی تجاری در تجوارت
بین الملل دارند.
براسا یافته های تحقیق و تاثیر تعهود صوادراتی بور
موفقیووت دیپلماسووی تجوواری پیشوونهاد مووی شووود کووه
سفارشووات مطووابق تعهوودات بووا طوورف هووای خووارجی در
شرکتهای تجاری داخل انجام پویردبراسوا یافتوه هوای
تحقیق و تاثیر توجه بوه تفاوتهوای فرهنگوی بور موفقیوت

دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود که الگوهای دوسوتی،
استانداردهای اخالقی و آدا و رفتارهای اخالب حرفه ای
در تعامل با شرکتهای خارجی در نظر گرفته شود؛براسا
یافته های تحقیق و تواثیر تجربوه صوادراتی بور موفقیوت
دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود که آگاهی در تجوارت
خارجی و شوناخت از وضوعیت صوادراتی بوازار هودف در
شرکتهای داخلی تقویت شود؛براسا یافته های تحقیوق
و توواثیر اعتمادسووازی بوور موفقیووت دیپلماسووی تجوواری
پیشنهاد می شود که شرکتها به ورود به بازارهای خارجی
ترریووب شوووند و شوورکتهای داخلووی وجهووه مناسووب در
بازارهای خارجی از خود ایجاد کنند؛براسا یافتوه هوای
تحقیووق و توواثیر امنیووت سوورمایه گووواری بوور موفقیووت
دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود کوه از شورکت هوای
حقوووقی در کشووورهای خووارجی بوورای مشوواوره اطمینووان
بخش استفاده شود و از وضعیت محموله های صادراتی در
کشورهای هدف اطمینان خاطر حاصل شود؛براسا یافته
هووای تحقیووق و توواثیر تکنیکهووای بازاریووابی بوور موفقیووت
دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود که استراتژیهای ورود
بووه بازارهووای خووارجی بووه درسووتی بکووار گرفتووه شووود و
محصوالت در خوارج بوا اسوتفاده از تکنیکهوای بازاریوابی
آمیخته معرفی شوند؛براسا یافته هوای تحقیوق و تواثیر
عوامل سیاسوی و مشوارکت در نهواد هوای تجوارتی بوین
المللی بر موفقیت دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود که
شرکتهای تجاری داخلی در در جلسات و فروم هوای بوین
المللی و برگزاری اجال های تجاری حضور بهم رسانند.
براسا یافته های تحقیق و تاثیر بهبود تعامل با فرهنوگ
های دیگر بر موفقیت دیپلماسی تجاری پیشنهاد می شود
که اطالعات فرهنگی مشتمل بر الگوهای رفتاری و زبوانی
بازارهای هدف تهیه شود و در اختیوار پرسونل شورکتهای
داخلی گواشته شود.
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Abstract
The present study is aimed to present and validate the commercial diplomacy model in
international trade based on grounded theory and structural equations modeling. The present
study is mixed and explorative design. The approach of this study is a combination of
qualitative and quantitative (mixed) approaches in which the required qualitative methods
including explorative interview are used to design the commercial diplomacy model in
international trade and quantitative methods are used to test the conceptual model of study. The
study population in qualitative sector of study is managers and experts of commercial
companies of Tehran city. The study population in quantitative sector is the employees of
commercial companies. Based on the number of study population and to be sure of the full
coverage of study sample, 400 questionnaires were distributed among the employees of
commercial companies, of which 384 questionnaires were analyzed due to the accuracy and
validity of data. Based on the grounded theory in commercial diplomacy field, the cultural,
financial, market and political factors were identified and the study model was considered. The
results showed that the financial factors had positive and significant impact on political and
cultural factors. Also, political and cultural factors had positive and significant impact on
market factors. In addition, the impact of market factors and cultural factors on the success of
commercial diplomacy in international trade was significant.
Keywords: Business Diplomacy, International business, Grounded Theory

