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  موضوع

 طراحی الگوي توسعه صادرات کاالهاي فرهنگی

  :استاد راهنما

  دکتر سید رضا صالحی امیري

  دکتر رضا نجف بیگی

  

  :استادان مشاور

  دکتر اسماعیل کاوسی

  دکتر عباس معمار نژاد
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  حسین زادگانزهره 
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 فهرست مطالب

  صفحه  عنوان

  1  چکیده

  2  کلیات پژوهش:فصل اول

  3  مقدمه

  3  بیان مساله

  11  اهمیت و ضرورت تحقیق

  15  پژوهشاهداف 

  15  پژوهشؤاالت س

  16  پژوهشمتغیرهاي 

  17  )مفهومی و عملیاتی(ها  تعریف واژه

  21  مروري بر ادبیات پژوهش: فصل دوم

  22  مقدمه

  23  فرهنگ

  24  تقسیمات فرهنگ

  25  هاي فرهنگی ارزش

  26  ها هاي ارزش کارکردها و ویژگی

  26  هاي فرهنگی نگرش
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  27  ـ فرهنگی  هاي اجتماعی هاي نگرش ویژگی

  27  رفتارهاي فرهنگی

  28  درآمدي بر اقتصاد فرهنگ

  29  تاریخچه اقتصاد فرهنگ در جهان و ایران

  31  کاالهاي فرهنگی

  34  تعریف یونسکو از کاالهاي فرهنگی

  34  تعریف یونسکو از تجارت کاالهاي فرهنگی

  36  فرهنگی  سیاست

  36  فرهنگی  انواع سیاست

  38  صادرات و جایگاه آن درکشورها

  43  کاالهاي فرهنگیاهمیت صادرات 

  44  رشد اقتصادي

  45  فاصله تا بازار

  46  الملل بین مبانی نظري تجارت

  47  نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

  49  نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو

  50  هاي حمایتی دولت ها در مورد سیاست دیدگاه کالسیک

  51  )مارژینالیسم(ها  نظریات نئوکالسیک
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  51  هابرلر نظریه هزینه فرصت

  52  نظریه هکشر ـ اوهلین

  52  الملل بین هاي بعد از جنگ جهانی دوم در مورد تجارت دیدگاه

  54  گرا هاي صادرات سیاست

  55  توسعه

  55  دو نگرش در توسعه

  56  خصوصیات توسعه

  57  هاي تحقق توسعه صورت

  57  هاي عمدة توسعه نظریه

  58  اي در ایران رویکردهاي توسعه

  59  توسعۀ اقتصادي

  60  جایگاه و ارتباط عوامل فرهنگی و توسعه

  61  ها و خصوصیات فرهنگی مطرح در فرایند توسعه ویژگی

  63  هاي نظري در بارة تأثیر فرهنگ در توسعه دیدگاه

  63  ماکس وبر

  64  دیوید مکللند

  65  اورت هگن

  67  مایکل پورتر



 ح 
 

  68  رونالد اینگلهارت

  70  فرانسیس فوکویاما

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  
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71  

  73  1384هاي تشویقی و حمایتی صادرات غیرنفتی در سال  سیاست

  74  1385هاي حمایتی صادرات در سال  سیاست

  78  هاي صادرات کاالهاي غیرنفتی هاي کمک به تشکل ترین سرفصل مهم

  78  هاي تخصصی صادراتی برگزاري همایش )الف

  78  ـ بازاریابی به خارج از کشور اعزام تورهاي تجاري) ب

  80  هاي خارج از کشور هاي شرکت در نمایشگاه تأمین بخشی از هزینه) ج

  81  هاي ایجاد پایانۀ صادراتی تأمین بخشی از هزینه) د

  82  کاهش نرخ تسهیالت بانکی) هـ 

  82  اطالعات، تحقیقات و بازاریابیایجاد مرکز ) ط

  83  هاي آموزشی در بخش صادرات فعالیت) ي

  84  در کشور عملکرد صادرات کاالهاي غیرنفتی

  96  تجارب کشورهاي دیگر

  96  مالزي 
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  98  اندونزي 

  99  جنوبی  ةکر

  100  هندوستان 

  101  استرالیا 

  103  ایتالیا 

  104  ژاپن 

  105  کانادا 

  107  تحقیق ۀپیشین

  107  مطالعات خارجی 

  112  مطالعات داخلی 

  116  چارچوب نظري پژوهش

  117  هاي تشویقی دولت در زمینه توسعه صادرات بندي برنامه طبقه

  118  ها تسهیالت، مشوقها و یارانه

  120  شناخت بازارهاي خارجی

  121  انواع محیط در مدیریت بازاریابی

  128  مدل نهائی تحقیق

  130  روش پژوهش:  فصل سوم
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  131  مقدمه

  روش تحقیق
131  

  جامعه آماري
131  

  132  گیري نمونه و روش نمونه

  132  گیري ابزار اندازه

  134   روایی

  136  پایایی

  ها هاي آماري تحلیل داده روش
137  

  137  ها روش تحلیل داده

  137  مراحل اجراي پژوهش

  139  تجزیه و تحلیل آماري: فصل چهارم

  140  مقدمه

  140  آمار توصیفی) بخش الف

  145   توصیفی مربوط به بعد شناخت بازارهاي جهانی آمار:توصیفی سواالت تحقیقآمار 

  146   آمار توصیفی مربوط به بعد حمایت هاي دولتی

  147  یآمیخته بازاریاب آمار توصیفی مربوط به بعد ابزار

  151  آمار استنباطی) بخش ب



 ك 
 

  پژوهشتحلیل عاملی مولفه هاي 
153  

  158  رگرسیون خطی

  160  توسعه صادرات کاالهاي فرهنگیفلسفه و اهداف چارچوب اصالحی 

  161  بانی نظري م

  162  چارچوب ادراکی

  165  راحل اجرائی چارچوب پیشنهادي توسعه صادرات کاالهاي فرهنگی در کشورم

  167  نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد

  183  پیشنهاداتنتیجه گیري و : فصل پنجم 

  184  خالصه پژوهش

  188  یافته هاي پژوهش

  196  محدودیت ها و مشکل هاي پژوهش

  197  پیشنهادهاي پژوهش

  200  منابع و ماخذ

  207  منابع انگلیسی 

  210  منابع اینترنتی

  211  پیوست ها

 


