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 چکیده:

نرپیوسرنراغلبرکشووهاربهرسازمانرجهادیرتجاوترنرتلا رجهادیردورواسرایرکاهشرریسازیجهادگسترش روند ر

اسیراسرازرمشکلاتیکیرراستت  شت  رالمللبینافزایشرونزافزننروقابتردورستح ررمنجشربهموادعرتجاویربینرکشتووها ر

ه فراینرپژنهشرر.دوآم رآدهاربهرص نوریکریارته ادرمح ندیرازرکالاهاسترازح شیب راتکایرتوستههدوحالکشتووهایر

بهرکوچکربودنرجامههرکلرپشسنلرششکترربارتوجه.رباشت میردولت بر عملکرد صادرات هایسیاستاثربخشی بشوستیر

یراست.رجهترمرسرگپیمایشیرازردوعره-.راینرتحقیقرتوصیفیاد گشفرهواستریرکاورالرشزرقحهاتروودونرموودرتحلیلرقشاور

آلفایرکشندراخ(رپشسشنامهرحاکیرازر)رییایپامحروا(رنر)رییونا رازرپشستشتنامهراستراد اودراسرفاد رگشدی  .رهاداد رآنویجمع

حاصتتلرازرآزمونرفشاتتیاترتوس ررجیدراازروناییرنرپایاییرووبیربشوووداورهسترن .ررگیشیاد از آنرهسترن رکهرابزاوهایر

ریشگذاوتأثردنلتربشرعملکشدرصادواترهایسیاستریاثشبخشرنرباراسترفاد رازرتحلیلرمستیشردشانردادرکهرAMOSرافزاودشم

ر.اد گشفرهقشاوررتأیی موودررش  محشحتمامیرفشایاتررنر.است

 سیاستردنلتر رعملکشدرصادواتر راوتقارصادواترکلمات کلیدی: 
  



ABSTRACT: 

Expanding the globalization process and joining most countries to the World Trade Organization 

and the global effort to reduce trade barriers between countries have led to increased competition 

at the international level, one of the major problems of developing countries, with their excessive 

reliance on exporting Or a limited number of goods. The purpose of this study is to investigate the 

effectiveness of government policies on export performance. Due to the small size of the entire 

community of Rosti Alborz personnel, auto parts have been analyzed. This is a descriptive-

correlational research. A standard questionnaire was used to collect data. The validity (content) 

and reliability (Cronbach's alpha) of the questionnaire indicate that the measuring tools have good 

validity and reliability. The results of testing the hypotheses by AMOS software using path 

analysis showed that the effectiveness of government policies is effective on export performance. 
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