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Article Type 
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 Purpose: The purpose of this study is to identify the factors 

affecting the foreign trade policy of basic goods in the context of 

economic sanctions with an Islamic approach. 

Materials and Methods: The present study is applied in terms of 

purpose and based on qualitative method and based on the data 

method. The statistical population included all policy makers, 

professors of the Center for Scientific Policy, university professors, 

researchers and experts active in the field of foreign trade policy and 

prominent economists. Sampling began with the available method 

and then continued with the snowball method in 15 interviews. Data 

saturation was obtained. To determine the validity of the findings, 

three techniques of data collection from multiple sources, negative 

case analysis and flexibility of the method were used. Mexico Dia 

software was used to analyze the data. In total, the model obtained 

in the present study consists of 6 dimensions, 77 components and 

223 codes, respectively. 

Findings: The final finding and achievement of the present study is 

a relatively comprehensive and complete model based on the 

implications and characteristics of foreign trade and is more 

appropriate than other models provided by experts in that they have 

been developed for non-commercial communities. 

Conclusion: According to the obtained results, strengthening the 

foundations of economic independence by emphasizing product 

self-sufficiency and curbing inflation and reducing weakness in 

resource productivity and preventing the waste of resources and its 

optimal use to counter economic threats is the way. 
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                  و همکارانهمت افزا  دیام 305
 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

تجارت  گذارییعوامل موثر بر خط مش ییشناسا

ا ب یاقتصاد میتحر طیاساسی در شرا یخارجی كاالها

 یاسالم کردیرو
 
 1همت افزا  دیام

 یو خط مش یریگ میتصم یدولت تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
   رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،یعموم یگذار

 
  *2 یاحمد مسعود

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار

 
 3 یغفار رحمان

 یگذار یو خط مش یریگ میتصم یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،یعموم

 
 چکیده

یعوامل موثر بر خط مش ییشناساهدف: هدف از پژوهش حاضر 
 یاقتصاد میتحر طیاساسی در شرا یتجارت خارجی کاالها گذاری

 .باشد یمبا رویکرد اسالمی 
و از نظر  یو روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد مواد

امل ش یباشد. جامعه آمار یم نادیبر روش داده ب یو مبتن یفیروش ک
 دیکشور، اسات یعلم استیمرکز س دیاسات گذاران،استیس یتمام

 یاستگذاریس ۀدانشگاه، پژوهشگران و خبرگان فعال در عرص
وش با ر یریگو اقتصاددانان برجسته  بوده که نمونه یتجارت خارج

 افتیادامه  یاز آن به روش گلوله برفدر دسترس، آغاز شد و پس 
هافتیروایی  نیی. جهت تعدیها حاصل گردمصاحبه اشباع داده 15در 
موارد  لتحلی متعدد، منابع از هاداده یآورجمع کِیاز سه تکن زین ها
ا داده ه لیو تحل هی. جهت تجزدیو انعطاف روش استفاده گرد یمنف

 الگوی مجموع در. شد استفاده « اِیدی کیومکس»از نرم افزار 
بعد،  ۶مشتمل بر  تیاولو بیآمده در پژوهش حاضر به ترتدستبه

 .کد است 223مؤلفه و  77
امع نسبتاً ج ییپژوهش حاضر، الگو ییو دستاورد نها افتهیها:  افتهی

است و  یتجارت خارج یهایژگیو کامل بر اساس استلزامات و و
 هکنینظران با توجه به اشده توسط صاحبارائه یالگوها ریاز سا

 .است ترمناسب اند،شدهنیتدو یرتجاریغ یجوامع یبرا
ستقالل ا یهاهیپا میآمده تحکدستبه جی: با توجه به نتایریگ جهینت

با تأکید بر خودکفایی محصوالت و مهار تورم و کاهش  یاقتصاد
از اتالف منابع و استفاده  یریاز منابع و جلوگ یورضعف در بهره

 .شود یم ریمس یاقتصاد داتیتقابل با تهد یاز آن برا نهیبه
اساسی،  یتجارت خارجی، کاالها ،گذاریی: خط مشیدیكل كلمات

 .نادیروش داده ب ،یاقتصاد میتحر
 

 11/05/1399: افتیدر خیتار
 1۶/0۶/1399:  رشیپذ خیتار
 m.ahmadi4502@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 مقدمه
 کی یهاخواسته لیتحم یبرا یاسیو س یاقتصاد یاز ابزارها یکی

 ستفادها گریکشور د لهیبه وس منافع آن نیتأمی به عبارت ایکشور و 
 یایصاحب نفوذ در دن و بزرگ حالت کشور نیا هاست، درمیاز تحر

ی بر رو تیبا اعمال محدود قادر خواهد بود و اقتصاد استیس
 یها نهیکوچک تر و صاحب نفوذ کم تر از خود، هز یاقتصاد
 تیعوض نیکند و ا لیتر تحم کوچک  بر کشور یاسیو س یاقتصاد

در جهان  یاسیس و یمهم اقتصاد گرانیباز ریسا یدر صورت همراه
 د،ریگی به خود م یتر یابعاد جد، کننده میبا کشور بزرگ تحر

متصور  رانیاعمال شده بر اقتصاد ا یهامیدر مورد تحر کهی تیوضع
 .(1)است

رو گسترده روب راتییتغ نیاز ا یکیبا  ریاخ یهادر سال ایرانکشور 
 یاست. برا یاقتصاد یهامیرتح طیمدن شراآن به وجود آشده و 

و چه در دوران  مینامطلوب چه در دوران تحر طیشرا نیمبارزه با ا
 ییخوداتکا یبه جز مقاومت و تالش برا یاچاره میپسا تحر

  (.2داشت) مینخواه یاقتصاد

از سوی دیگر ثبات بازار داخلی به ویژه در حوزه بازار کاال و 
ریزان بوده این برنامهگذاران و خدمات، همواره مورد توجه سیاست

های تنظیمی طبقه بندی شده و زیر ها که در حوزه سیاستسیاست
های بخش عمومی قلمداد می شوند، در حوزه تامین مجموعه سیاست

و تنظیم بازار کاالهای اساسی اهمیت بسیاری در اقتصاد ایران داشته 
.. . و تامین و دسترسی به کاالهای اساسی، ثبات قیمت این کاالها و

از منظر مالک های معیشت، تغذیه ای، فقر و ... همواره مورد توجه 
یم های تنظدولت بوده است. بر این اساس ارزیابی اثرگذاری سیاست

بازار کاالهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی ، موضوع بسیار 
 (. 3باشد. )مهمی می

که شب و دارایدر کشورهایی نظیر ایران که دارای اقتصادی ساده بوده 
 هاآن یصادرات یسبد کاالها بیترک هستند واز تعامالت  یکوچکتر

االها به ک یبر اساس طبقه بندآمده که بدست  یعیاز منابع طبعمدتا 
یم یکاالها جا نیتردر شمار ساده ، عموماًیدگیچیپ زانیلحاظ م

 میتحر طیدر شرارند، دا یاز دانش مولد یفیپشتوانه ضعد و رنیگ
 . حال سوال ایند بودنخواه ریپذ بیو آس دیمورد تهد اریبس یاقتصاد

گذاری تجارت خارجی کاالهای مشیاست چه عواملی بر خط
اساسی در شرایط تحریم اقتصادی کشور موثر هستند؟ چه راهبردها 
و استراتژی هایی در این رابطه وجود دارد؟ و چه نتایج و پیامدهایی 

به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر  به دنبال دارد؟ با توجه
 کاالهای خارجی تجارت گذاریمشیخط شناسایی عوامل موثر بر

 باشد.تحریم اقتصادی می شرایط در اساسی کشور
 

  نظری مبانی
 که اهدافی و دولت هایفعالیت به عمومی گذاریمشیخط

 صرف مشی،خط(. 4) کندمی اشاره هاستفعالیت این برانگیزنده
 که است اعمالی تمام شامل ایپروسه بلکه نیست، تصمیم یک اتخاذ

 ارزیابی به نهایت در و شروع مشکل بروز امکان احساس زمان از
 کلی، مفهوم در. گردد می ختم مشی،خط اجرای از حاصل نتایج
 گاهی و مختلف انتظارات که است پایداری الگوی مشی،خط
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 306 ... تجارت یگذاریعوامل موثر بر خط مش ییشناسا  

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی -فصلنامه علمی

 انگیزه مسائل، حل در همکاری جلب برای و دهدمی پاسخ را متناقض
 الگویی مشی، خط( الف: دارد ویژگی دو مشی خط. کندمی ایجاد
 عملی مشی، خط( ب انتزاعی؛ و مجرد رویداد یک نه است، عملی

 ایجاد با را ناسازگار عوامل باید زیرا. شود می محسوب اجتماعی
 را دارند، مشترک اهداف که افرادی در جمعی اقدام برای انگیزه

 حکومتی فعالیتهای مجموعه عمومی سیاستگذاری(. 5) کند شناسایی
 (.۶) اردد شهروندان زندگی بر غیرمستقیم یا مستقیم تاثیر که است

 اقتصادی توسعه و رشد در دیرباز از الملل بین و خارجی تجارت
 سیر و فنون و علوم پیشرفت صنایع، پیدایش و داشته نقش کشورها

 یگذار سرمایه به بخشی شتاب و تجارت انگیزش با تمدن سریع
 جهان در بنابراین است، نموده چندان دو را آن اهمیت خارجی

 می یاد توسعه و رشد مهم محرکه نیروی عنوان به تجارت از امروز
 دیگر ای توسعه راهبردهای با ترکیب در تجاری راهبردهای و شود

 نظر در مذکور اهداف به نیل برای روش ترین مهم عنوان به
 خارجی تجارت هایسیاست اگر. اند گرفته قرار سیاستگذاران

 به رود پیش صحیح بازرگانی راهبرد یک چارچوب در کشور
 داخلی تولید کمبود یا مازاد برای مفری عنوان به صرفاً تجارت

 نندهک تعیین عامل عنوان به خارجی تجارت بلکه شود، نمی نگریسته
 واملع کل وریبهره و کارایی فناوری، ارتقای وسیله و اقتصادی رشد

 (.7. )شد خواهد شناخته
 ایشده انجام قهری اقتصادی عموما اقدامات اقتصادی های تحریم 

 یگر،د کشوری علیه کشورها از تعدادی یا یک وسیله به که باشندمی
 تاررف در تغییری ایجاد منظور به کشور آن داخل افراد یا و دولت، یا
 و اسالمی انقالب پیروزی از پس. پذیرندمی صورت سیاست یا

 برخورد چگونگی همواره ایران، در اسالمی جمهوری نظام استقرار
 متن در ایویژه جایگاه از جدید حکومتی نظام این با مقابله و

 دهبو برخوردار آمریکا دولت استراتژیک مباحث و خارجی سیاست
( کنون تا. ش.ه 1357 با مطابق. م 1979) زمانی مقطع این در. است

 و شیوه اندکوشیده کشور این جمهور روسای های دولت  از هریک
 دولت رفتاری الگوی ساختن مندنظام برای را خاصی چارچوب

 اسالمی انقالب از ناشی خطرات ساختن محدود جهت در آمریکا
 وضع اقتصادی هایتحریم ادامه در راستا همین در. آورند فراهم ایران
. م 2010 سال ژوئن ماه در ایران، علیه بر آمریکا کشور توسط شده

 و نکیبا سیستم علیه آمریکا کنگره در جانبه یک هایتحریم قانون
 هایشرکت قانون این موجب به و رسید تصویب به ایران انرژی

 نهمچنی و کنند کمک ایران نفت صنعت پیشرفت به که خارجی
 لمللیا بین مالی سیستم به ایران دسترسی زمینه که خارجی هایبانک

 همچنین و متحده ایاالت در گسترده فعالیت از کنند، فراهم را
 آخرین از یکی در و( 8. )شد خواهند منع مالی امتیازهای دریافت
 تعهدات خالف بر( 2017 آگوست 2)  139۶ مرداد 11 در اقدامات
 یهعل آمریکا جانبه همه تحریم برجام به موسوم توافقنامه در مندرج

 رئیس ترامپ توسط  است، شده معروف «کاتسا» به که ایران
 .شد ابالغ و امضاء آمریکا جمهور

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و مبتنی 

 یتمام ی شاملجامعه آماربر روش داده بنیاد می باشد. 

گاه، دانش دیکشور، اسات یعلم استیمرکز س دیاسات گذاران،استیس
تجارت  یاستگذاریس ۀپژوهشگران و خبرگان فعال در عرص

و اقتصاددانان برجسته و صاحبنظران مرتبط با عنوان  خارجی
هستند  یجامعه کسان نیمشارکت کنندگان ا پژوهش خواهند بود.

باشد.  تحقیقها مرتبط با عنوان کار آن ییاجرا ای یحوزه علم که
تنظیم ،عمومی یگذاراستیس نهیکه در زم یانیدانشگاه بیترت نیبد

، هستند یمقاله پژوهشی دارای اقتصاد مقاومت بازار کاالهای اساسی،
 ،نمایندگان مجلسحوزه مانند  نیا استگذارانیس نیو همچن

زمره  مربوطه دری و نهادها دولتیکارگزاران شرکت بازرگانی
 قرار دارند.  تحقیقکنندگان جامعه مشارکت

بر اساس تجارب پیشین و مطالعات متداول انجام شده با استفاده از  
راهبرد نظریه داده بنیاد، پیشنهاد شده است که برای رسیدن به اشباع 

هرچند . استفاده قرار گیرد نمونه مورد 30تا  15نظری معموال بین 
که تعداد مشخصی نمی توان تعیین نمود و بر اساس عوامل مختلفی 

انجام مصاحبه های کمتر و یا بیشتری نیز به اشباع ممکن است با 
نظری دست یافت. بر این اساس، جهت شناسایی مشارکت کنندگان 
متناسب با هدف پژوهش و از درون جامعه انتخاب شده، از روش 
نمونه گیری گلوله برفی که یک روش هدفمند محسوب می شود، 

امکان را می استفاده شد. این روش نمونه گیری به پژوهشگر این 
دهد تا با استفاده از قضاوت شخصی و یا معرفی توسط خبرگان اولیه 
مورد مراجعه، سایر نمونه ها انتخاب شوند. در روش گلوله برفی 
ابتدا چند نمونه مناسب که از اشراف مناسبی در موضوع مورد 
مصاحبه برخوردارند، با بررسی های عمیق پژوهشگر مشخص می 

ام مصاحبه با آنها، سایر نمونه های مناسب، با شوند و سپس با انج
مشارکت مصاحبه شدگان اولیه، شناسایی می شوند. در این رابطه، 
نکته مهم، گردآوری اطالعات کافی برای اشباع جهت دستیابی به 

 .نظریه برخاسته از دل داده ها است
ابتدا سه نمونه و مصاحبه اولیه بر اساس شناخت اولیه بنابراین 

ی مذکور از خبرگی صپژوهشگر مبنی بر معیارهای عمومی و اختصا
آن ها درباره پدیده مورد مطالعه انجام شد و ضمن گردآوری و 
تحلیل داده های آنها، با کمک آنها چندین خبره دیگر مشخص شد 
و این شناسایی خبرگان بعدی به همین ترتیب در مصاحبه های بعدی 

فته ای )گلوله برفی شده( را فراهم تکرار گردید و نمونه تجمیع یا
نفر به عنوان نمونه اولیه  80نمود. بر این اساس، در مجموع حدود 

انتخاب شدند و از طریق مراجعه حضوری، تلفن و یا پست 
الکترونیکی درخواست مشارکت در پژوهش همراه با سؤاالت و 
هدف تحقیق خدمتشان ارائه شد. با این وجود، به دالیل مختلفی 

شیوع بیماری کرونا چون عدم تمایل به مشارکت، کمبود وقت، هم
هماهنگ نشدن وقت مناسب و تعویق چند مرتبه ای جلسه و 

در مجموع تعداد اعضای مشارکت ، مصاحبه، پیشامدهای ناخواسته 
فر رسید. با این حال، با تحلیل های ن 25کننده در مصاحبه ها به 

دست آمده، در مجموع و در اولیه انجام شده بر روی داده های به 
نفر از مشارکت کنندگان به دلیل تکرار مطالب  10انتهای مصاحبه 

)رسیدن به اشباع نظری(، غنای اندک محتوای تجارب ابراز شده و 
صرف زمان و دغدغه( اندک جهت مشارکت در پژوهش )کمتر از 
یک ساعت مصاحبه( حذف گردید و از این رو تعداد نمونه های 
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به و تحلیل نهایی شده که حد اشباع نظری پژوهش را مورد مصاح
مشارکت کننده رسید. مدت زمان انجام  15مشخص کرد، به 

مصاحبه ها از یک ساعت تا چهار ساعت )با متوسط دو ساعت در 
مجموع برای هر مشارکت کننده در طی یک تا دو جلسه برای هر 

نیمه مصاحبه به طول انجامید که نسبت به مصاحبه های عمیق 
 .ساختاریافته متداول، زمان و تعداد قابل قبولی است

ها نیز از سه تکنیِک جهت تعیین روایی )تأییدپذیری( یافته 
ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش داده یآورجمع

 ها متنوع بوده و همسوسازی به کار گرفتههاستفاده گردید. منابع داد
 اِیید کیومکس»برای تحلیل داده  استفاده مورد افزار نرم .شده است

 می باشد. «
 

 هایافته
 گذاریخط مشی هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر

 تحریم اقتصادی می باشد. شرایط در اساسی کاالهای خارجی تجارت
های پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظامدار داده

 ( تحلیل شدند.1998های استراوس و کوربین)دادهنظریه برخاسته از 
ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام مراحل تحلیل داده

 .شده است
 Maxqdaها در نرم افزار به منظور کدگذاری باز، تمامی مصاحبه

های الزم انجام و کدهای مورد نظر استخراج وارد شده و بررسی
ها انجام شده، شدند. برچسب گذاری کدها با استناد به مصاحبه

 ها در جدول نشان داده است:ای از کدگذارینمونه
 

 . نمونه کدهای شناسایی شده1جدول 
 کد شناسایی شده متن مصاحبه

 های وضع شده و محدودیتبه دلیل تحریم
در فروش نفت و کاهش منابع درامد ارزی 
در صورت لزوم مجبور به تهاتر خواهیم 
بود که در این صورت برای قدرت بیشتر در 

زنی می بایست حوزه صادرات کاال در چانه
کشور تقویت و کاالهای های صادراتی 

 متنوع داشته باشیم.

تهاتر واردات و 
 صادرات

حرکت  یبستر روان برا جادیضرورت ا
  یصادفعاالن اقت یعنیاقتصاد،  یاصل گرانیازب

 ماتیسخت، تصم طیشرا نیالزم است. در ا
عمدتا معطوف به رفع مسائل  دیدولت با

چه در سطح  د،یتول یمشکل ساز برا
و چه در مناطق آزاد باشد.  یاصل نیسرزم

واردات  یبرا ماتشیدولت تصم دیبا

مناطق آزاد  جادیا
 ایبا اوراس یتجار

 یهایژگیو
مناطق آزاد 

 رانیدر ا یتجار

 یاهیدر هر منطقه،  سهم یفمصر یکاالها
 .جداگانه اختصاص دهد

انتخاب  یبرا یبا بانک مرکز یهمکار
با مدنظر  نیگزیجا یبانک یهایکارگزار

 بانک، تیقرار گرفتن تبع

انتخاب 
 یهایکارگزار

 نیگزیجا یبانک
 یارتقا یهااستیاثر س یهادوره یابیارز

 انواع یرگذاریتاث زانیدولت و م یصادرات
بهبود صادرات  یبرا یقیتشو یهابرنامه

 یبخش خصوص

 یابیارز
 یهااستیس

 یصادرات یارتقا
 دولت 

 یاز منابع اتاق بازرگان یاختصاص بخش
در جهت  یبخش خصوص ندهیعنوان نمابه

در  یبازرگان یها زنیتعداد را شیافزا
 ایسراسر دن

تعداد  شیافزا
 یهازنیرا

در  یبازرگان
 ایسراسر دن

 زنیرا یمشخص برا یلحاظ کردن مکان
 هازنیرا یکشور. در وضع فعل یتجار یها

مستقر هستند و  رانیا یهادر سفارتخانه
موضوع باعث شده است تا آنها با  نیهم
نتوانند از  یاسیس لیشدن با مسا نیعج

الزم  جهت توسعه بخش  یهالیپتانس
 تجارت استفاده کنند.

لحاظ کردن 
مشخص  یمکان

 یهازنیرا یبرا
 کشور یتجار

در ادامه به بررسی کدگذاری باز برای عوامل تشکیل دهنده مدل 
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و داده بنیاد پرداخته شد. 

است. هدف ای در این پژوهش پردازی زمینهها در نظریهتحلیل داده
های تولید شده در مرحله این مرحله برقراری رابطه بین مقوله

بعد از استخراج کدهای اولیه به دسته بندی و  کدگذاری باز است.
سازی پس از هر مصاحبه پرداخته شده است و مفاهیم به مفهوم

صورت پیوسته و با مقایسه مستمر بازنگری شدند و مفاهیم نهایی و 
 د.مقوالت تشکیل شدن

های مستخرج از کدگذاری باز و طی کدگذاری محوری، مقوله 
دسته شامل مقوله محوری، شرایط علی،  ۶کدگذاری ثانویه تحت 

ای، راهبردها و پیامدها قرار گر، شرایط زمینهشرایط مداخله
خط اند. بر اساس هدف پژوهش مقوله محوری عوامل موثر برگرفته

 میتحر طیدر شرا یاساس یکاالها یتجارت خارج یگذاریمش
گیری شرایط علی، است.  در ادامه چگونگی شکل یاقتصاد

ای، راهبردها و پیامدها براساس جدول و نمودار گر، زمینهمداخله
 بیان شده است.

های کنندگان مقولهدر پژوهش حاضر براساس دیدگاه مشارکت
تر دیگری به نام شناسایی شده بشرح جدول زیر به مقوله وسیع

 شرایط علی ارتباط داده شده است.
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 . کدگذاری باز داده های کیفی )شرایط علی(2جدول 
 کد باز مقوله مضمون

 
 
 
 
 
 
 

 شرایط علی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیرساخت ها و عوامل فنی

 فناوری اطالعات
 دانش فنی

 های تکنولوژیکی همگامی با تجارت جهانیزیرساخت
 های بین المللیهای تکنولوژیهمگامی با پیشرفت

 آموزش
 
 

 آموزش کارشناسان
 تبادل اطالعاتی با کشورهای موفق )روسیه(

 یبا موسسات معتبر جهان رانیا یمشارکت موسسات آموزش
 گیرندگان و مدیران در دانش تجارتافزایش آگاهی و تخصص تصمیم

 
 فرهنگ سازی

 

 گذاری براساس مولفه های اقتصاد مقاوتیمشیفرهنگ خط
 فرهنگ اعتماد به بازیگران سیاسی

 ینگرها، اجتناب از بخشی ستمیانسانی متناسب با س یروینگرش ن رییتغ نیاز به
 نقدپذیری

 فرهنگ سازی همکاری بین سازمانی

 قوانین و مقررات

 روز رسانی قوانیننیاز به به
 نیاز به همگام سازی قوانین داخلی با قوانین بین المللی

 یفعل ریوپاگو دست رانهیگسخت نیقوان
 موجود یو مقررات و نهادها نیقوان نیب یسازگار جادیانیاز به 

 سازی قوانیننیاز به ساده
 المللیای و بینتوجه به قراردادهای منطقه

 لزوم تجمیع عوارض

 عوامل درون سازمانی

ها در مرتبط با سازمان مشکالترفع  ن،یتأم رهیها درطول زنجسازمان یهمکار
 جلسات مشترک

 های مرتبط با گمرکات مرزیسازماننیاز به تعامل صحیح و کارآمد 
 جلوگیری از موازی کاری

 نیاز به رفع فرآیندهای اداری

 
 المللیعوامل بین

 

 الملی تجاریهای بیننیاز به همگانی با سازمان
 تعامل با کشورهای همجوار

 المللیپروتکل و کنوانسیون های بین
 المللیارتباطات و همکاری تجاری بین

 المللیتبادل اطالعات با سازمان های بین

 عوامل گمرکی

 

 نیاز به شناسه یکتای فعاالن اقتصادی
 نیاز به شناسه یکتای کاال

 تعامالت میان ذینفعان و کارکنان گمرک
 تعرفه های گمرکی

 همکاری با سازمان جهانی گمرک

 کیفیت آمار و اطالعات

 المللیدقیق تجارت بیننیاز به آمار و اطالعات 
 روزنیاز به بانک اطالعاتی به

 بازنگری آمار و اطالعات تولیدات داخلی

 کسب و کارهای داخلی
 شکاف دیجیتالی در نهادهای دخیل در صادرات

 گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات
 

 شفاف سازی
 صادراتیهای شفاف و روشن از تصمیمات ارائه داده

 گذاری صادارتیمشیپایش مستمر شفافیت در خط
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 شرایط علی
 
 
 
 
 

 
 شفاف سازی

 های سیاسیکاریسازی پنهانایبررسی نقش رسانه
 شفاف سازی اصول حکومتی اقتصاد مقاومتی با اهداف صادرات

 ذی نفعان کلیدی
 

 گیریصادرکنندگان مدعی مشارکت در تصمیم
 نفعانتضاد منافع ذی

 نفعان ناراضیذی

 عوامل سیاسی و اقتصادی

 رویکرد اسالمی حاکم بر کشور
 المللیعدم حضور ایران در تجارت بین

 گیریهای کلیدی تصمیمتعامالت حوزه
 نیاز به تغییر تمرکز حاکمیت از کنترل های فرعی به فرآیندهای اصلی

هایی برای کنترل، اداره و راهبردها مبتنی بر کنش ها و واکنش
بازخورد پدیده مورد بررسی هستند. راهبردها هدفمند هستند به 

گری نیز حضور گیرند. همواره شرایط مداخلهدلیلی صورت می
 دارند که راهبردها را سهولت می بخشند و یا آن را محدود می کنند

 
 (راهبردی طی)شرا یفیک یباز داده ها یکدگذار.3جدول

 کدباز مقوله مضمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهبردها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ریتقویت رقابت پذی
 
 
 
 
 

 سازی آمار و اطالعاتشفاف
 سازی تسهیالتشفاف
 کارآفرینی و نوآوریحمایت از 

 حمایت از تحقیق و توسعه
 یکاالها یبرخ یواردات یمباد ینیگزیجا یمشخص برا یراهبرد نییتع

به  نیو اوکرا لیهمچون برز ییذرت از کشورهاگندم و ازجمله  یاساس
 هیکشور روس

 رانیا یتجار طیمتناسب با شرا یواردات یوضع عوارض به کاالها
 یالمللنیب یتخصص یهاشگاهینما جادیاز ا تیحما

 توسعه اقتصاد دانش بنیان

 ترویج مدیریت دانش
 حمایت از نوآوری دانشی، اقتصادی و فنی

 حمایت از نخبگان
 ارتباط صنعت و دانشگاه

 های نوینسازی فناوریتجاری

 
 خارجی روابط بهبود

 
 

 تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی
 های تجاریرایزنی های دیپلماتیک در راستای موافقتنامه

ریزی استراتژیکی جهت تنظیم دیپلماسی با همسایگان با استفاده برنامه
 از الگوهای نوین

 های تجاری بخش خصوصیهای هیاتاستفاده از پتانسیل
با کمک  شمیجاده ابر یایمقامات کشور در اح یجد تیتالش و حما

 رانیا ریبه اروپا از مس نیاتصال چ یبرا نیکشور چ

 مدیریت واردات

و  یسراسر یهاتیموثر در امر تجارت و حما یدولت یانسجام نهادها
 ینیگزیجا کردیدر کنار اتخاذ رو یاقتصاد یهااز بنگاه رهدفمندیغ

 واردات
 تهاتر واردات و صادرات

 ریزی صحیح برای ترخیص کاالهای وارداتیبرنامه

 حمایت از تولید ملی

 بستر سازی کارآفرینی
 توسعه خودکفایی در کاالهای مصرفی

 گراییحمایت از کیفیت
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 راهبردها
 
 
 
 
 
 
 

 کنترل قاچاق کاال

 بازنگری قوانین و مقررات

در  توسعه  یفعل ریوپاگو دست رانهیگسخت نیو اصالح قوان یبازنگر
 تیترانز

 یکشورها هیبا کل یتجار یگذاراستیدر س یجد یو بازنگر یبررس
 رانیطرف قرارداد ا

 پاگیر گمرکیوحذف قوانین دست
 
 

 تقویت نهاد بازار

 

 

عاالن ف شتریهرچه ب قیو تشو بیترغ یبرا یقیتشو یاستفاده از ابزارها
 اطالعات یحوزه فناور یصادرات

 رانت زدایی
 نظام جامع اطالعات بازار

 اصالح نظام ارزی

 
 تسهیلی تجاری موارد

 

 شرویپ یکشورها یتجارت خارج نیاستفاده از تجارب مثبت قوان
 یتجارت خارج لیتسه یکارگروه مل لیتشک

 یتجار یبا واحد پول شرکا یانجام مبادالت تجار
 نیگزیجا یبانک یهایانتخاب کارگزار

 زانیدولت و م یصادرات یارتقا یهااستیاثر س یهادوره یابیارز
بهبود صادرات بخش  یبرا یقیتشو یهاانواع برنامه یرگذاریتاث

 یخصوص
 یبخش خصوص ندهیعنوان نمابه یاز منابع اتاق بازرگان یاختصاص بخش

 ایدر سراسر دن یبازرگان یهازنیتعداد را شیدر جهت افزا
 کشور یتجار یهازنیرا یمشخص برا یلحاظ کردن مکان

پیامدها نتایجی است که در اثر راهبردها پدیدار می شوند. پیامدها 
نتایج و حاصل کنش ها و واکنش ها هستند. پیامدها را همواره 

توان پیش بینی کرد و الزاما همان هایی نیستند که افراد قصد آن نمی
 را داشته اند.

 
 : کدگذاری باز داده های کیفی )پیامدها(4جدول

 کدباز مقوله مضمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیامدها
 
 
 
 
 
 
 
 

 المللیای و بینهوشند سازی اقتصاد منطقه

 های خارجیجذب سرمایه
 پایدار صادراترشد 

 المللیبهبود مقاومت اقتصادی کشور در جایگاه بین
 بهبود پیوندهای راهبردی تجارتی

 ارتقای کارایی و پیشرفت بازارهای مالی

 افزایش دسترسی به خدمات مالی
 بهبود قیمت خدمات مالی
 بهبود سالمت سیستم بانکی
 بهبود وضعیت مقرراتی مالی

 های صنعتیتوانمندسازی قابلیت

 سازی سالم در محیط صنعترقابت
 افزایش کارآیی راهبردی صنعتی به صورت عام و خاص

 بهبود توان تولید کاالهای پیشرفته
 پویایی محیط صنعت

 ایجاد مزیت رقابتی

 رقابت سازی سالم در بازار
 های رقابتیسیاست

 تسهیل تجارت

 آمادگی فناوریارتقای 
 های فناوری به طور عام و خاصبهبود ظرفیت

 بهبود شاخص استفاده از فناوری
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 پیامدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 شاخص اثربخشی فناوری

 کارایی محیط کسب و کار

 بهبود شاخص های کمی و کیفی تولید داخلی
 میزان توسعه خوشه ها
 بهبود مدیریت حرفه ای

 جدیدتسهیل صنایع کوچک و کسب و کارهای 

 
 بهبود بازار نیروی کار

 

 شایسته گزینی
 های نیروی انسانیبهبود توانمندی
 وری نیروی کارافزایش بهره

 قانون کار عدالت محور
 قانون کار تولید محور

 افزایش بهره وری کمی و کیفی بازار داخلی

 بینی پذیریپیش
 اندازه و تنوع تقاضا
 خریداران پیشرفته

 بهبود بازار نیروهای تخصصی

 دسترسی به متخصصین
 های علمیکیفیت تحقیقات و پژوهش

 کیفیت همکاری دانشگاه و صنعت
 کیفیت آموزش

 مشروعیت نهادی
 مشروعیت حکومت

 مشروعیت سیاسی

 رضایت ذی نفعان
 نشاط اجتماعی

 مشارکت عمومی

 کیفیت خط مشی
 پایداری خط مشی

 منافع عمومی تامین

 اعتماد ذی نفعان
 گذارانمشیاعتماد به خط

 اعتماد به حکومت

 سرمایه گذاری در تولید
 امنیت اقتصادی
 تحرک اقتصادی

 کیفیت گرایی
 برنامه ریزی کیفیت

 تضمین کیفیت
 تداوم و بهبود کیفیت

 جذب سرمایه گذاری خارجی
 انتقال آزادانه اصل و فرع سرمایه

 گذاری خارجیامنیت سرمایه

 بهره وری منابع انسانی
 امکان پیشرفت شغلی

 اعطای اختیارات کافی به کارکنان

 کنترل نقدینگی و هماهنگی آن با تولید
 حداقل سازی سرمایه مورد نیاز

 انضباط بازار

 کنترل تورم
 رشد حجم نقدینگی
 مصرفی شدن بیشتر

 کنترل نوسانات نرخ ارز
 تقاضا و عرضه کل اقتصاد

 ارزش پول ملی

 ساختار نظام مالیاتی
 رابطه تعاملی برون سازمانی

 رابطه مبتنی بر اعتماد
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 پیامدها

 

 بالقوه ظرفیت سازی فعال
 شناسایی ظرفیت های پنهان

 های بلوکه شدهشناسایی ظرفیت

 ثبات تولید
 های موثراعمال تعرفه

 افزایش سرمایه در گردش

 
 ای(های کیفی )شرایط زمینه: کدگذاری باز داده5جدول 

 کدباز مقوله مضمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایشرایط زمینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت اقتصادی

 منابع نفت و گاز
 نفتیصادرات تجهیزات 

 های اقتصادیتجربه مقابله با تحریم
 های آزاددسترسی مستقیم به آب

 های علمیپتانسیل

 صادرات فناوری برتر
 های برتر جهانپتانسیل علمی با فناوری

 رشد مستمر تولیدات علمی
 هزینه تحقیق و توسعه
 توان تحقیق و توسعه

 های نظامیپتانسیل

 تولید تسلیحات فناوری قوی در
 قدرت سایبری باال

 قدرت نظامی دریایی، هوایی و زمینی قوی

 موقعیت سیاسی

 استقالل سیاسی
 های مطرح جهانیعضویت در سازمان اکو ، شانگهای و سازمان

 استقالل و قدرت ملی
 

 موقعیت ژئوپلتیکی
 
 

 موقعیت ایران به صورت مرکز و کانون پانزده کشور
 کیلومتر ساحل مناسب عملیاتی منطقه خلیج فارس و دریای عمان 200بیش از 

 نقش محوری در تأمین امنیت منطقه
 المللینقش در استقرار صلح و ثبات بین

 
 
 
 

 حکومت اسالمی
 
 
 

 رهبری قوی
 حکومت دینی مردمی

 های اسالمیاعتقاد راسخ به ارزش
 اخالقیهای معنوی و تحکیم ارزش

 عدالت محوری
 استکبار ستیزی و پرهیز از ظلم

 گیری اقتصادی برای منافع محرومانجهت
 زدایی در کشورحاکمیت معنویت و مقاومت

 های بازار ارزپتانسیل
 بازار ارز تیریمد

 یبهبود مدل مداخله بانک مرکز

 
 آزاد مناطق های پتانسیل

 اوراسیا ایجاد مناطق آزاد تجاری با
 توافقنامه تجارت آزاد

 ویژگی های مناطق آزاد تجاری در ایران

 های ارز دیجیتالپتانسیل

 یالمللنیدر پرداخت و دسترسی ب یآزاد
 یو فرامرز المللینیباال در انتقاالت ب سرعت

 رانیا مییتحر طیدر شرا یمجاز استفاده از ارز
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 ایشرایط زمینه

 ایران اقتصاد علیه آمریکا دالری تحریم قدرت کاهش
پولی دو و  یهامانیدر پ لیو تسه ایمنطقه یمجاز یارزها جادیامکان ا

 چندجانبه
 غیرنفتی صادرات بهبود و داخلی وکارهایکسب شدنجهانی در تسهیل

 های تولید داخلیپتانسیل

 خودکفایی در تولید داخلی کاالهای مصرفی
 کشاوری تولید عظیم داخلی محصوالت

 تجربه تحریم و افزایش تولیدات داخلی
 یداخل دیبر تول هیبا تک ییغذا تیامن نیتام

 
 
 المللیروابط بین

 

 

 ایران با همسایگان اسالمیافزایش روابط دوستانه جمهوری 
ایران در مسیر کریدورهای جهانی ترانزیتی  اسالمیقرار داشتن جمهوری 

 غرب –جنوب و شرق  -شمال
 یجمهور انیمشترک م یفرهنگ یهانهیزم

 منطقه یو کشورها رانیا اسالمی

 نیاز بازار جهانی
 نیاز کشورها به گاز جمهوری اسالمی ایران

نیازهای اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه به جمهوری 
 اسالمی ایران

 
 گر(: کدگذاری باز داده های کیفی )شرایط مداخله۶جدول 

 کدباز مقوله مضمون

 
 
 
 
 

 شرایط
گر مداخله  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنگ اقتصادی

های مراکز تجاری های جهانی و عدم همکاریدشمنی
 جهانی

 تحریم اقتصادی
نفتی، تجاری و مالی غرب علیه ایران هایتحریم  

 حضور گسترده غرب در بازار نفت و انرژی

های بیگانه بر کنترل بیشتر انرژی و تاثیرگذاری قدرت
 کاهش قیمت نفت و گاز در جهان

حضور گسترده آمریکا در منطقه نفوذ جمهوری اسالمی 
 ایران

 جنگ نرم عیله جمهوری اسالمی ایران

 

رادیوییهای شبکه  

های جاسوسیشبکه  

های نسلیایجاد شکاف  

اسالمی و -القای روحیه یأس نسبت به الگوی توسعه ایرانی
 آینده

ای جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیتوجود پرونده هسته  
های هسته ای ایرانفعالیت  

 اختالف نظرهای پرونده هسته ای ایران
کشورهای منطقه با ایران های سیاسیاختالف دیدگاه های سیاسی کشورهای منطقه با ایراناختالف دیدگاه   

 فرار مغزها
های کشورهای غربیفرار مغزها به دلیل جاذبه  

 اعطای بورس تحصیلی به نخبگان

پذیری پایینقدرت رقابت  

پذیری پایینقدرت رقابت  

 عدم تمرکز بر حل مسائل اقتصادی
منابع در اقتصاد جمهوری اسالمی ایرانوری ضعف بهره  

های جهانی در اقتصادانحرافات قیمتی نسبت به قیمت  
های جهانی در اقتصاد انحرافات قیمتی نسبت به قیمت

 جمهوری اسالمی
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شرایط 
گرمداخله  

 
 
 
 
 
 

 نوسانات نرخ ارز
 ناکارایی سیستم کنترل اقتصاد غیررسمی و قاچاق ناکارایی سیستم کنترل اقتصاد غیررسمی و قاچاق

 نرخ بیکاری در ایران
رویه نرخ بیکاریافزایش بی  

های تولیدضعف ارتباط متقابل دانشگاه با بخش  
 مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران

 ضعف مدیریت واردات در ایران ضعف مدیریت واردات در ایران

 مدیریت ضعیف درآمدهای نفتی مدیریت ضعیف درآمدهای نفتی

شده پارادایم، کدگذاری محوری انجام شد و  میان عوامل شناسایی
های پژوهش شامل شرایط علی، براساس آن ارتباط خطی میان مقوله

گر، راهبردها و ای، شرایط مداخلهمحوری، شرایط زمینه مقوله
 پیامدها مشخص شد. 

 دهد: ( مدل پژوهش را نشان می1شکل)

 
 MAXQDAخروجی گرافیکی نرم افزار 
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 گذاری تجارت خارجی کاالهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادیمشی: الگوی خط1شکل 

 
 گیرینتیجه

 گذاریمشیخط هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر

تحریم اقتصادی می باشد.  شرایط در اساسی کاالهای خارجی تجارت
 مدلی تدوین به بنیاد استفاده گردید و داده یهدر این پژوهش از نظر

 ،یانهیزم عوامل گر،مداخله عوامل علی، عوامل شامل که جامع

 یتجارت خارج یمشی گذارخط یپیامدهای ارائه الگو و راهبردها
شد.  پرداخته است،ی اقتصاد میتحر طیدر شرا یاساس یکاالها

این  در هاداده آوریجمع ابزار نیتریاصل عنوانبه عمیق مصاحبه
گیری با روش در دسترس، نمونه . استفاده قرار گرفت مرحله مورد

 مصاحبه 15آن به روش گلوله برفی ادامه یافت در  ازآغاز شد و پس

 شرایط علی:
 فنی عوامل و ها زیرساخت -

 آموزش -

 سازی فرهنگ -

 مقررات و قوانین -

 سازمانی درون عوامل -

 المللیبین عوامل -

 گمركی عوامل -

 اطالعات و آمار كیفیت -

 داخلی كارهای و كسب -

 سازی شفاف -

 كلیدی نفعان ذی -

 اقتصادی و سیاسی عوامل -

 گر:شرایط مداخله
 اقتصادی جنگ -

 انرژی و نفت بازار در غرب گسترده حضور -

 ایران اسالمی جمهوری عیله نرم جنگ -

 ایران اسالمی جمهوری ایهسته پرونده وجود -

 امنیت شورای در

 با منطقه كشورهای سیاسی هایدیدگاه اختالف -

 ایران

 مغزها فرار -

 پایین پذیریرقابت قدرت -

 در جهانی هایقیمت به نسبت قیمتی انحرافات -

  اقتصاد

 و غیررسمی اقتصاد كنترل سیستم ناكارایی -

 قاچاق

 ایران در بیکاری نرخ -

 ایران در واردات مدیریت ضعف -

 نفتی درآمدهای ضعیف مدیریت -

 

 مقوله اصلی:
مشی گذاری تجارت خارجی كاالهای اساسی در خط

 شرایط تحریم اقتصادی

 ای:شرایط زمینه
 اقتصادی موقعیت -

 علمی هایپتانسیل -

 نظامی هایپتانسیل -

 سیاسی موقعیت -

 ژئوپلتیکی موقعیت -

 اسالمی حکومت -

 ارز بازار هایپتانسیل -

 آزاد مناطق های پتانسیل -

 دیجیتال ارز هایپتانسیل -

 داخلی تولید هایپتانسیل -

 المللیبین روابط -

 جهانی بازار نیاز -

 
 راهبردها:

 پذیری رقابت تقویت -

 بنیان دانش اقتصاد توسعه -

 خارجی روابط بهبود -

 واردات مدیریت -

 ملی تولید از حمایت -

 مقررات و قوانین بازنگری -

 بازار نهاد تقویت -

 تجاری تسهیلی موارد -

 

 

 

 

 

 پیامدها:
 تورم كنترل -تخصصی          نیروهای بازار بهبود -المللی                      بین و ایمنطقه اقتصاد سازی هوشند -

 ارز نرخ نوسانات كنترل -                نهادی           مشروعیت -مالی                           بازارهای پیشرفت و كارایی ارتقای -

 مالیاتی نظام ساختار -نفعان                          ذی رضایت -صنعتی                                      هایقابلیت توانمندسازی -

 بالقوه ظرفیت سازی فعال -مشی                            خط كیفیت -رقابتی                                                         مزیت ایجاد -

 تولید ثبات -نفعان                           ذی اعتماد -فناوری                                                     آمادگی ارتقای -

 انسانی منابع وریبهره -تولید                 در گذاری سرمایه -كار                                                 و كسب محیط كارایی -

   خارجی گذاری سرمایه جذب -گرایی                               كیفیت -كار                                                        نیروی بازار بهبود -

 تولید با آن هماهنگی و نقدینگی كنترل -                   داخلی      بازار كیفی و كمی وری بهره افزایش -
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 آمده از سهدستهای بهبرای تحلیل داده ها حاصل گردید.اشباع داده
 باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نوع کدگذاری

مشی خط یالگو شناسایی عوامل موثر در»در این پژوهش مقوله 
 «یاقتصاد میتحر طیدر شرا یاساس یکاالها یتجارت خارج یگذار

علت که رد پای این  این عنوان مقوله محوری انتخاب گردید بهبه
ها و در تمامی مصاحبه مشاهده استها قابلمقوله در سراسر داده

 کند.شده است و نقش محوری ایفا میها اشارهبه آن باًیتقر
ها نیز از سه تکنیِک جهت تعیین روایی )تأییدپذیری( یافته

ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش داده یآورجمع
استفاده گردید. منابع دادها متنوع بوده و همسوسازی به کار 

ها، شده است. پژوهشگر در تحلیل موارد منفیِ مصاحبههگرفت
ها حل کرده است. همچنین تبیینات متناقضِ تفسیر شده را در داده

برنامه مصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شده و محتوا و فرآیندهای آن 

ا کامالً همورد بازبینی قرارگرفته و در تفسیرها، پیشنهادها و یافته
 منعطف عمل شده است.

 طبق جداول باال آمده در پژوهش حاضردستمجموع الگوی به در
 هیافت است. کد 223مؤلفه و  77بعد،  ۶به ترتیب اولویت مشتمل بر 

و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی نسبتاً جامع و کامل بر اساس 
است و از سایر الگوهای تجارت خارجی های استلزامات و ویژگی

که برای جوامعی نظران با توجه به اینصاحبشده توسط ارائه
شده تر است. سایر الگوهای ارائهاند، مناسبشدهتدوین غیرتجاری

برای جوامعی مثل دانشجویان، کارکنان، پرستاران، یا سایر نهادها و 
واحدهای  ها برایهای آموزشی بوده است و اگر برخی از آنسازمان
پذیری اند و جامعیت و تعمیمبوده است خیلی مختصر بوده صنعتی

تجارت توانند الگوی مناسبی برای ها بسیار کم است و نمیآن
 باشند.خارجی در دوران تحریم اقتصادی 

 
 هاهای پژوهش با سایر پژوهشمقایسه یافته: ۶جدول 

 
 هامؤلفه

تحقیق 
 حاضر

سیف 
(9) 

هزاوئی و 
زیرکی حیدری 

(10) 

میر معزی 
(11) 

پوپوا و 
همکاران 

(12) 

کارسو 
(13) 

زهابی 
(14) 

 (1عزتی )

  *    * * * و عوامل فنی هارساختیز
    *   * * آموزش

        * سازیفرهنگ
    *    * قوانین و مقررات

   *     * سازمانیعوامل درون
 * * * *  *  * المللیعوامل بین

  *   *  * * عوامل گمرکی
        * کیفیت آمار و اطالعات

       * * دولت الکترونیکی
        * شفاف سازی

        * نفعان کلیدیذی
  *      * عوامل سیاسی و اقتصادی

 *       * موقعیت اقتصادی

آمده در مقایسه با سایر دستبه نتایج شود که مالحظه میچنان
شده و مرتبط تر است. تحقیقات بررسیتر و جامعکامل هاپژوهش

ده مند نبوصورت داده بنیاد نظامشده بهنشان داد اوالً تحقیقات انجام
-، عوامل مداخلهایزمینهاست. به این معنی که عوامل علی، شرایط 

 یتجارت خارج یمشی گذارخط یگر، راهبردها و پیامدهای الگو
ذکر نشده است؛ ثانیًا از  یاقتصاد میتحر طیشرا در یاساس یکاالها

، فرهنگی، فیزیکی و .. سیاسی، اقتصادی، اجتماعیهمه جوانب نظیر 
 یاساس یکاالها یتجارت خارج یمشی گذارخط یبه موضوع الگو

 .اندنگاه نکرده یاقتصاد میتحر طیدر شرا
 یهاهیتحکیم پا آمده در پژوهش حاضردستا توجه به نتایج بهب

درونی قدرت جمهوری  اراقتصادی از طریق تقویت ساخت استقالل

در جهت تعامل اقتصادی  اسالمیهای ایران متکی بر ارزش اسالمی
دار از طریق وقفه و جهترتقای کارآمدی، تحرک بی، ابا جهان

 یهاها و هستهدیپلماسی و حضور فعال در معاهدات و مجموعه
حفظ منافع ، های موجودظرفیت و جهانی برای استفاده از یامنطقه

 یبرا نیگزیوی جاجمنابع و جست تیریمد قیتجدید ناپذیر از طر
یجاد ا، نظام سلطهبه یو عدم وابستگ استقاللتحقق  یها در راستاآن

رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش 
دی راهبر محصوالتوابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی 

وری از منابع و کاهش ضعف در بهرهو  کشاورزی و مهار تورم
منابع و استفاده بهینه از آن برای تقابل با  اتالفجلوگیری از 

 پیشنهاد می شود. تهدیدات اقتصادی
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