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  چكيده
 پيشـبرد  در ديپلماسـي  نقش بررسي به كه است جديدي مفهوم مقاومتي، اقتصاد ديپلماسي رويكرد با خارجي تجارت
. اسـت  مقـاومتي  اقتصاد رويكرد با خارجي تجارت الگوي طراحي حاضر پژوهش هدف. پردازد مي خارجي تجارت

  دو مرحله اجرا شده است.  يكه ط رود مي شمار به اي توسعه هاي پژوهش  دسته از هدف، لحاظ از پژوهش اين
تجـارت   ينـه كه در زم يبا افراد ساختاريافته نيمه مصاحبه بر مبتني مضمون تحليل روش از استفاده با ابتدا
 مفهـومي  مـدل  و شناسـايي  اثرگذار مرتبط عوامل هستند، خبره مقاومتي و اقتصاد  ياقتصاد يپلماسيد ي،خارج
 كـارگيري  بـه  و پرسشنامه توزيع طريق از متخصصان، و خبرگان نظر از مندي بهره با سپس شد؛ استخراج اوليه
 نشـان  هـا  يافته. شد مشخص آنها بين ارتباط و بندي سطح تحقيق نهايي مدل هاي مؤلفه تفسيري، ساختاري روش
 بنيادين وتحول تغيير همچنين. است مؤثر خارجي تجارت الگوي بر مضمون 15 قالب در كد 180 كه دهد  مي
 يفيـت سـاخت داخـل و ك   يـق و تعم يـد توسعه تول ين،تأم يرهزنج يلعامل و عوامل تكم ترين زيربنايي عنوان به

  شدند.   ييعنوان عوامل وابسته شناسا به يب،از الگو به ترت ينهاد
 آن، مفهـوم  تبيـين  بـراي  را زمينه خارجي، تجارت در راهبردي و اثرگذار عوامل شناسايي ضمن پژوهش، نتايج
 بـه  مفهـومي  مـدل  ارائـه  همچنين و مقاومتي اقتصاد ديپلماسي رويكرد با ازجمله مشابه موارد از پديده اين تفكيك
  آن فراهم كرده است.  ياقتصاد هاي همكاري ساير و خارجي تجارت در مدل اين كارگيري به و درك منظور

 ويـژه  بـه  اي منطقـه  هـاي  همكـاري  نيـز  و عراق و ايران تجاري روابط گسترش و اهميت دليل به همچنين
 مختلـف،  صـنايع  در كشور اقتصادي رشد در آن نقش و كشورها با مدت بلند روابط حفظ و ايجاد براي عراق،

  مد نظر قرار بدهند.   خارجي بازارهاي در مسير شدن هموار بر را مدل اين تأثير بايد ها شركت
  . يريتفس يمضمون، مدل ساختار يلتحل ي،اقتصاد مقاومت ي،اقتصاد يپلماسيد ي،تجارت خارج :كليدي واژگان
 JEL :O24 ،O00 ،F13 ،F44 ،F49 بندي طبقه
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  . مقدمه ١

دولتی و غیردولتـی ای یافته است و بازیگران متعدد  تحوالت کنونی اقتصاد در جهان اهمیت فزاینده
المللـی  اند؛ در چنین فضـایی کوشـش بـازیگران بـین صه دیپلماسی اقتصادی ورود پیدا کرده به عر
گیـری  طورعمده معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره به

رجی، انتقـال هـای خـا هـا در زمینـه جـذب سـرمایه مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصـت
سی به بازارهای جهـانی و حفـظ منـافع  فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دستر

  های اقتصاد جهانی است.  خود در برابر چالش
آینده بلندمـدت تجـارت جهـانی بـا تغییـرات تکنیکـی و  1مکنزی ٢٠١٧بینی گزارش  در پیش

شد. جهان امروز به دنبال تعـادل جدیـد  المللی مواجه خواهد های تجارت بین تغییرات در سیاست
). جهان جستجوی یک پارادایمی نـوین جدیـد توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی Mau, 2016است (

تـرین بسـتر  عنوان مهم نیز معرفی شده است. تجارت خارجی به» واقعیت جدید«عنوان  است که به
هـای نظـری  ت، یکی از ایـدهتعامل اقتصادی کشور با دیگر کشورها نیازمند طراحی هوشمندانه اس

بیشتر در زمینه اقتصاد، استفاده از ظرفیـت تجـارت خـارجی بـرای ایجـاد رشـد اقتصـادی اسـت 
)Balaguer, Florica & Ripollés, 2015.(  

 یضـرور LDC(2( یافتـه کمترتوسعه یکشورها یچابک برا یو صنعت یتجار یها سیاست ینتدو
 یاصـالحات اقتصـاد یها سیاست اجرای با ینچ ی). تجارت خارجFlentø & Ponte, 2017است (

 ظهـور با مواجهه در ینچ ی). ساختار اقتصادMuhammad Adnan Hye, 2012( است یافته یشافزا
جهـت رشـد  ).Buckley, 2018( است داشته چشمگیری تغییر اقتصادی یدجد یها یهها و نظر پدیده

هـای شـدید  اقتصـادی خـارجی و تحـریمهـای  سازی اقتصاد در برابر خصـومت اقتصادی و مقاوم
پذیری اقتصادی نیازمند بـازنگری سـاختار  های اقتصادی جهانی و آسیب ظالمانه و همچنین شوک

  ). Gnangnon, 2017اقتصادی است (
تنها بر اقتصاد کشور، بلکه همسایگان  های اقتصادی و سیاسی نه به دلیل ظهور و پیدایش بحران

گـذارد؛ لـذا ضـرورت دارد کشـورها عملکـرد  ای دارند، تأثیر می ابطهو شرکای تجاری که هر نوع ر
عنوان  ها بـه هـای صـادراتی را بـرای شـرکت تجارت خارجی خود را تجزیه و تحلیل کنند و راهبـرد

  ). Demir, Özmen & Rashid, 2014موفقیت در محیط کسب و کار رقابتی توسعه بدهند (
سـازی  دنیا، که تمـامی آنهـا نیـز همـواره سـعی در مقـاومبا نگاهی به تجربه دیگر اقتصادهای 

                                                           
1. Mckinsey 
2. Least-Developed Countries  
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اند و این امـر بـا تکامـل دانـش همـواره در مسـیر خـود رو بـه  ها و ساختارهای خویش داشته بافت
های اقتصادی، نیل به ایـن هـدف، یعنـی  گیری تمام نظریه پیشرفت بوده است؛ بدین معنا که جهت

هـا و  ، لذا در جهت کـاهش اثـرات منفـی تحریم)١٣٩٣سازی است (سمیعی نسب،  قوام و مقاوم
های خارجی در اقتصاد کشورها تدوین الگوی باز اقتصـادی بـا رویکـرد متکـی بـر تقویـت  شوک
  پذیری و مقاوم بودن اقتصاد ضرورت دارد.  های درونی و انعطاف مؤلفه

. دیپلماسی ناپذیر است بنابراین الزام به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب یک ضرورت اجتناب
گیـری از  اقتصادی به معنای اهمیت یـافتن مناسـبات اقتصـادی در روابـط خـارجی بـا هـدف بهره

المللی برای کمـک بـه تحقـق اهـداف اقتصـادی  های بین ها و امکانات اقتصادی در صحنه فرصت
ترین ابزارهای وزارت امور خارجه در تحقق اهـداف اقتصـاد مقـاومتی  کشورهاست که یکی از مهم

سـازی اقتصـاد  ترین وظیفـه و کمـک دسـتگاه سیاسـت خـارجی ایـران بـه پیاده ت. درواقع مهماس
کننده از طریق یک سیاست خارجی  ساز و هماهنگ مقاومتی، برعهده گرفتن نقش بسترساز، فرصت

  است. » دیپلماسی اقتصادی«فعال و پویا در چارچوب 
مرز مشترک خشـکی را بـا کشـور عـراق  ترین کیلومتر طوالنی ١۴٠٠نظر به اینکه ایران بیش از 

باشـد و در شـرایط  بر این دارای قرابت نزدیک و مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی مـی دارد و افزون
تحریمی کشور و موقعیت راهبردی منطقه بهتـرین گزینـه مناسـب جهـت توسـعه روابـط تجـارت 

تجـاری اسـت و از طرفـی  خارجی دوجانبه، نیازمند مطالعه جهت توسعه عمیق روابط اقتصادی و
رشد مداوم حجم تولید و دورنمای مثبت رشد صادرات نفت خام، افزایش جمعیت، نیاز روزافـزون 

هـای دولتـی از  به مصالح ساختمانی و کاالهای مختلف، تالش عراق برای صنعتی شدن و حمایت
ای عـراق های داخلی و خارجی در این کشـور همگـی شـرایط بسـیار جـذابی را بـر گذاری سرمایه

رو بـا ایـن شـرایط عـراق  های مهم تقاضا در جهان ایجاد کـرده اسـت؛ ازایـن عنوان یکی از قطب به
عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شده است. موردکاوی روابط تجاری بین ایران و عـراق و  به

نوآوری این عنوان جزئی از  های تجاری دوجانبه به ای و اهمیت جریان تشریح الگوی تجارت منطقه
  رود.  پژوهش به شمار می

شود که الگوی مناسب توسعه تجارت خـارجی بـا رویکـرد اقتصـاد  حال این پرسش مطرح می
المللی باید چگونه باشد؟ سـازوکار  های بین های اقتصادی و تحریم مقاومتی با در نظر گرفتن شوک

پـذیری در حـوزه  و انعطـافهای اقتصادی نظیر تحـریم، پایـداری  های برخورد با چالش و سیاست
های خـارجی بایـد بـه چـه شـکل باشـد؟ خألهـای موجـود در  ای و جهانی در مقابل شوک منطقه

  ساختارهای (سیاسی، اقتصادی، قانونی) کشورها کدامند؟ 
با توجه ضرورت تحقیق با رویکرد اقتصـاد مقـاومتی و از طرفـی خألهـای تحقیقـاتی موجـود 
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های جامع جهت توسعه بخش تجارت خارجی بـا رویکـرد  مؤلفه عبارتی مشخص نبودن ابعاد و به
های جدیـد و نوظهـور در دنیـای اقتصـاد جهـانی  گیری پدیده دیپلماسی اقتصادی و همچنین شکل

  عنوان نیاز مطالعاتی تعیین شد.  به
گفته، این پژوهش در تالش است با ارائه الگـوی مطلـوب  این و با توجه به مطالب پیش براساس

خارجی کشور براساس رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی به این معنا که در داخل کشورها تجارت 
هایی باید اتخاد شود، مـورد توجـه اسـت کـه بـه افـزایش  چه اقداماتی صورت پذیرد و چه سیاست

قدرت اقتصادی کشور در منطقه، توسعه تجارت خارجی و پایداری اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد 
  شود.  های ظالمانه منجر می ها و تحریم متدر برابر خصو

برای بررسی این اهداف از دو روش کیفی استفاده شده است: در گـام نخسـت، بـا اسـتفاده از 
روش تحلیل مضمون   عوامل مؤثر برای تدوین الگوی تجارت خارجی شناسایی و در مرحله بعـد 

ای تجـارت خـارجی بـا رویکـرد هـ سنجی مؤلفه با روش مدل ساختاری تفسیری، ساختار و ارتباط
ها را ساختاربندی و در نتیجـه  دیپلماسی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است و ارتباط میان این مؤلفه

  سازی این سیاست کالن را هموار کرده است.  مسیر پیاده
  

  . پیشینه نظری پژوهش ٢

  تجارت خارجی

 بـین تجـاری وابسـتگی ی،اقتصـاد یا منطقـه یهـا یو همکار یبا توجه به روند روزافزون اقتصاد جهان
منجـر  یو تجـارت خـارج یا منطقـه اقتصـاد مشترک حرکت به  که است شده گذشته از بیشتر کشورها

 یهـا یـتواقع یانـداز راه«در گـزارش  1ینـزی). مؤسسه مک کZhang, & Cheng, 2015خواهد شد (
 بزرگ جهانی تغییرات واسطه به تجارت درازمدت یندهکند آ یم بینی یشپ 2»٢٠١٧جهانی تجارت یدجد

 یهـا پیچیـدگی نوظهـور، اقتصـادهای در کننده مصرف متوسط طبقه افزایش سریع، شهرنشینی ازجمله
 پیامـدهای جهـانی تجـارت سیاست. یردگ یشکل م یالملل ینب یمال یها یانو تحول جر 3یتیکیژئوپول
 درآمد جهانی، تجارت رشد جهانی، اقتصاد در مختلف مناطق اهمیت: دارد جهانی اقتصاد برای مهمی
 ابـزار تا کنند تالش یدبا یتجار یها مدل. جهانی ارزش زنجیره سازماندهی و مختلف مناطق در واقعی
  ). Bekkers, 2019مربوط تجارت شوند ( یها یدهپد یساز مدل به قادر تا دهند گسترش را خود

                                                           
1. McKinsey & Company 
2. https://www. mckinsey. com/industries/public-sector/our-insights/navigating-the-new-realities-of-global 

-trade 
3. Geopolitical 
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 دیپلماسی اقتصادی

 تسریع سرد جنگ پایان به واکنش در ٢٠٠٠ دهه اوایل و ١٩٩٠ دهه در اقتصادی یپلماسیروند تحول د
 خصوصی بخش کار و کسب مانند غیردولتی بازیگران ورود  رشد به رو و شدن جهانی فرآیند با گردید،

توانـد  مـی اقتصـادی یپلماسـی). دwoolcock & Bayne, 2013الملـل شـتاب گرفـت. (بین عرصه در
 یالمللـ ینبـ یگـذار سـرمایه و تجـارت یکو نفوذ دولت به منظور تحر یدولتعنوان استفاده از روابط  به
هـا،  (سـفارتخانه یالمللـ بـین دائمـی یمـهن یهـا نماینـدگی از وسیعی طیف فعالیت این و شود یفتعر

دوجانبه  یها یتو صادرات) و فعال یگذار سرمایه یابی(ادارات بازار یداخل یها ها)، مؤسسه یکنسولگر
  ). Moons & van Bergeijk, 2013شود ( می شامل را) دولت یدارو د ی(بازرگان یپلماتیکد

عنوان یک جعبه ابزار برای مقابله بـا شـیوه خـاص شکسـت  دیپلماسی اقتصادی ممکن است به
عنوان یکـی از  اقتصادی بـه شود. از دیپلماسی المللی می بازار عمل کند که مانع انجام معامالت بین

). بـین Moons & van Bergeijk, 2013کننـد( الملـل اسـتفاده مـی کننده تجارت بین تعیینعوامل 
ملی و دیپلماسی اقتصـادی ارتبـاط وجـود دارد. هـدف اصـلی ایـن اسـت کـه نشـان دهـد   امنیت

عنوان یک عامل ثانویه در سیاست امنیـت ملـی نقـش داشـته باشـد  تواند به دیپلماسی اقتصادی می
)Papadimitriou & Pistikou, 2014 .(  

المللـی)  گیـری بـین های (فرایندهای تصـمیم ای از فعالیت دیپلماسی اقتصادی جدید مجموعه
گذاری، وام، کمک، مهـاجرت)  های اقتصادی مرزی (صادرات، واردات، سرمایه مربوط به فعالیت

اقتصادی ابزار شود. دیپلماسی  دولتی در دنیای واقعی دنبال می است که توسط بازیگران دولتی و غیر
هاست تا بتواند منافع اقتصادی را در رابطه بـا ارتقـاء تجـارت و  مهمی برای سیاست خارجی دولت

  ). Tlhabanello, 2014های دیپلماسی افزایش دهد ( گذاری را از طریق کانال سرمایه
  

  اقتصاد مقاومتی 

 سـوی از) ٢٠١٠( ١٣٨٩ سـال در. است جدید مفهومی مقاومتی اقتصاد جهان، اقتصادی یاتدر ادب
 ٢۴ در) ٢٠١۴( ١٣٩٢ سـال در و مطـرح ایـران کشور اقتصادی نظام اصالح برای رهبری معظم مقام
 انقـالب رهبـر). ١٣٩۵ ی،بـه دولـت ابـالغ شـد (اصـغر یاقتصاد مقاومت یها سیاست قالب در بند،

 باشـد؛ مقاومتی اقتصاد یداقتصاد با یها یاستس«کند:  می تشریح گونه این را مقاومتی اقتصاد اسالمی
گونـاگون در  یها تغییر با کند، ایستادگی بتواند و باشد مقاوم خود درونی ساخت در که اقتصادی یعنی

  1).٧/٢/١٣٩٢ تولید، بخش فعاالن دیدار در رهبری یانات(ب» نشود متالطم دنیا گوشه آن و ینا
                                                           
1. http://farsi. khamenei. ir/ 
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در مقابـل تغییـرات،  توانمندسـازی اقتصـاد ملـی«وجه اشتراک اقتصـاد مقـاومتی بـه مفهـوم 
انداز کشـور  مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم

 1آوری) با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد قدرت بازدارندگی (تـاب» های آنها و استفاده از فرصت
  ). ١٣٩۴است (غیاثوند و عبدالشاه، 

پذیری  هـای سـاختاری آسـیب )، در کنـار بررسـی ویژگـی٢٠٠٣( 2در مطالعه بریگولیو وگاله
اقتصادی، مفهومی مهم با عنوان مقاومـت اقتصـادی معرفـی شـده اسـت. مقاومـت اقتصـادی بـه 

شود که نتیجه  های ذاتی تعریف می پذیری توانایی یک کشور در ایستادگی و غلبه بر آسیب«صورت 
کند کـه توانـایی  قت اقتصادی را ترسیم میهاست. اقتصاد مقاومتی در حقی اتخاذ برخی از سیاست

تواند ناشی از عوامل درونی  های اقتصادی می های وارده بر اقتصاد را دارد؛ این شوک مقابله با شوک
  ). ١٣٩٣و یا بیرونی اقتصاد باشد(کریم و دیگران، 

  
  . پیشینه تجربی پژوهش ٣

  منابع داخلی

در اقتصـاد  یمطلـوب تجـارت خـارج یالگـو«با عنوان  یا مقاله در) ١٣٩٣( یحسن و زاده فیشر
 براسـاس که هستند نیا دنبال به »رانیا در آن یساز ادهیپ یبرا ینهاد اصالحات نیتر و مهم یاسالم
 یاسـالم اقتصـاد یعیداشته باشد. اصول تشـر ییها یژگیو چه دیبا یخارج تجارت یاسالم یمبان
 یهـا و باورهـا ارزش به بودن بندیپا و جامعه مختلف اقشار نیب ثروت عادالنه عیتوز و عدالت رینظ

 نیتـدو رینظ ینهاد اصالحات نیتر باشد و مهم یم یخارج تجارت به ورود اتیاز ضرور یاسالم
 ارزش یدارا عیصـنا یانداز راه و تیحما محصوالت، از کیهر افزوده ارزش شیافزا یبرا یراهبرد
 انجـام مطالعـه نیـا در. اسـت قاچـاق یریگ شـکل یاقتصـاد یهـا تیـمز بـا مبارزه و باال افزوده

 یاسالم اقتصاد کردیرو با یخارج تجارت مطلوب یالگو ارائه منظور به یمتنوع ینهاد اصالحات
  شود.  یم هیتوص نیا در

الملل اقتصـاد مقـاومتی جمهـوری  راهبردهای تجارت بین«) در مقاله ٢٠١۴سیف و حافظیه (
الملل بـرای ایـران هسـتند تـا بـا حفـظ  راهبردهایی مناسب در تجارت بینبه دنبال » اسالمی ایران

ها و اهداف کشور بتواند بـا تهدیـدات اقتصـادی ناشـی از تحـریم مقابلـه کنـد. بـا بررسـی  آرمان
های تأثیرگـذار (داخلـی و خـارجی) بـا الگـوی قـوت  های اقتصادی ایران و شناسایی مؤلفه قابلیت

                                                           
1. Resiliency 
2. Briguglio & Galea 
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  راهبردهـای چهارگانـه اسـتخراج شـده اسـت. 1تهدیـد مـاتریس (سـوات) −ضعف و فرصـت  −
نتایج نشان از آن است که ایران باید از منـابع عظـیم طبیعـی، منـابع انسـانی مـؤمن و کارآمـد،       

هـا اسـتفاده  ها و اصالح بهبود مسـتمر در برنامـه های علمی در جهت ایجاد تغییر در روش ظرفیت
ای و جهانی،  دار دیپلماسی در معاهدات منطقه وقفه و جهت مدی، تحرک بینماید و نیز ارتقای کارآ

الملـل در چـارچوب اصـول  شناسایی بازارهای جدید (کاالیی و مکـانی)، تعامـل بـا اقتصـاد بـین
 حکمت و عزت و مصلحت باشد. 

اقتصـاد و سیاسـت «) در پـژوهش ١٣٩۴هـای سیاسـی و حقـوقی مجلـس ( معاونت پژوهش
کیـد بـر تبیـین جایگـاه سیاسـت  اسالمی ایران؛ هم خارجی در جمهوری افزایی یـا تعـارض (بـا تأ

بـه دنبـال تشـریح و اهمیـت » خارجی در استراتژی تجاری و اقتصادی جمهوری اسـالمی ایـران)
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی و ضرورت توجه در جهت توسعه روابط اقتصـادی 

های موفق و کارکردهای دیپلماسی  ها و شاخصه است تا مؤلفه المللی است و در تالش و تجاری بین
ای بررسی شـده اسـت و  اقتصادی را تبیین کند. در این پژوهش مبانی تئوریک و مطالعات کتابخانه

  فاقد تجربیات و تحقیقات میدانی است. 
وری الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمه«ای با عنوان  ) در مقاله١٣٩۶باقری و دیگران (

دار نقـش ابعـاد حـوزه  رابطـه معنـا» بخشی خارجی انقالب اسالمی اسالمی ایران در راستای عمق
کننده بر دیپلماسی اقتصادی ایران را بررسـی  های عمل اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان

مبتنی اقتصادی  دهد الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اند. نتایج نشان می کرده
  بخشی خارجی دارد. بر عمق

یابی چـین در عرصـه  دیپلماسی اقتصادی و قدرت«  ) در مقاله١٣٩۵موسوی شفایی و دیگران (
اند و یافتن بازارهای بکر و متنـوع از به اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی در چین پرداخته» جهانی
  رهای جهان سوم است.ویژه در کشو ترین کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چین به مهم

  

  منابع خارجی

در پیشینه تجربی منابع خارجی در مورد نقش دیپلماسی اقتصادی مبنی بر توسعه تجارت خـارجی 
گیری شـده  های تجاری به اشکال مختلف بحث و نتیجـه بین کشورها، الگوها، راهبردها و سیاست

اد مقاومتی با رویکرد تجارت های اقتص است. این پژوهش به دنبال لحاظ نمودن معیارها و شاخص
  دوجانبه بین کشورهای همسایه است. 

                                                           
1. SWOT matrix 
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طور  الملـل مـدل گرانشـی تجـارت اسـت کـه بـه های تجـارت بـین ترین مدل یکی از محبوب
شود. ایـن مـدل از  های تجاری دو جانبه بین کشورها استفاده می گیری جریان ای برای شکل گسترده

) اسـت کـه ایجـاد و گسـترش روابـط تجـارت خـارجی ١٩۶٢( 1فرد تین بـرگن کارهای منحصربه
ــایی«و » درآمــد ملــی«دوجانبــه کشــورها بــه دو مؤلفــه  بــین آنهــا بســتگی دارد » فاصــله جغرافی

)Rasoulinezhad, 2017 .(  
دهـد دیپلماسـی اقتصـادی تـأثیر مثبـت و  ) نشـان مـی٢٠١٣( 2های مـونز و وان برژیـک یافته

طور گسترده متفاوت  و معیارهای دیپلماسی اقتصادی در کشورها بهمعناداری بر جریان تجارت دارد 
دهد الگوهای تجارت خـارجی دوجانبـه براسـاس  )، نشان می٢٠١٧( 3های رسول نژاد است. یافته

عنوان یک  )، مدل گرانش، به٢٠١٩(4های کرام وزکی  شیوه مدل گرانشی استوار است. در نتایج یافته
های تجارت دوجانبه بـه شـمار  بینی جریان المللی برای پیش ت بینابزار ضروری در تجربیات تجار

)، جریان تجارت دوجانبه مدل گرانوی استاندارد، ٢٠١٨( 5رود و همچنین دیویداسون و دیگران می
  دهد. طور مثبت نسبت می روابط تجاری بین دو کشور را به

  های پـژوهش شده است. یافتهتر منجر  های نظری جدیدی برای مدل جاذبه به ارزیابی دقیق پایه
های خاص  دهد که الگوی جدید تجارت خارجی چین، به وضوح مشخصه ) نشان می٢٠١٢( 6لی

 8)٢٠١٨)، مـورا  (٢٠١٧( 7ای را دربرگرفته است. دیگر محققان اخیر نظیر پتـری و دیگـران منطقه
کید دارند. ٢٠١٨دیویداسون و دیگران (   ) نیز بر جریان تجارت دوجانبه مدل گرانوی تأ

 جـامعی پـژوهش هنـوز کـه اسـت ینکننده ابیان اخیر، دهه در داخلی منابع تجربی یشینهپ یبررس
انجـام نشـده اسـت؛  یمقـاومت  اقتصـاد یهـا مؤلفـه گـرفتن نظـر در با خارجی تجارت توسعه بر مبنی
 یتجـار گسترش روابط  یزو ن یالملل ینب یدر روابط تجار یمقاومت اقتصاد  یپلماسینقش د یگرسخند به
 مـورد را »اقتصـادی دیپلماسی« و »یمقاومت اقتصاد «ها واژه  مقاله یشتربا عراق انجام نشده است. ب یرانا

بـر  بنـا. انـد کرده بررسـی را آن الزامـات و یاتو کل یعموم یها اند. ابعاد و شاخصه داده قرار خود بحث
 یـزعـراق و ن یوارداتـ یازهـایبـه ن یا ویـژه توجـه دارد ضـرورت تجـارت، نقشه یگاهپا یآمار یها داده

                                                           
1. Tinbergen  
2. Moons & van Bergeijk 
3. Rasoulinezhad 
4. Karam & Zaki 
5. Devadason, Govindaraju & Mubarik 
6. Li 
7. Petri, Plummer, Urata, & Zhai 
8. Moura, Garcia-Alonso& del Rosal 
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 یسـاز بسـتر سـرانجام و شـود عـراق به یرانیا یها یمناسب صادرات کاال یخال یها  یتظرف ییشناسا
  .  یردصورت گ یرانیا یرنفتیغ یو ارتقاء صادرات کاالها یمناسب جهت توانمندساز

ای  دهد تغییـرات چشـمگیری در الگـوی منطقـه بررسی پیشینه تجربی منابع خارجی نشان می
گیری است که ناشی از تغییرات قابل توجهی در توازن تجارت دوجانبـه بـین  تجارت در حال شکل

د و موقعیـت راهبـردی، ضـرورت دار 1های ژئوپلیتیکی ست. بنابراین، ایران با وجود مزیت کشورها
کشـور ١۵نگاه راهبردی و دائمی با هدف گسترش روابط تجاری و اقتصادی بـا کشـورهای منطقـه (

ویژه عراق داشته باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرابـت فرهنگـی و اعتقـادی در  همسایه) به
  جایگاه ممتازی قراردارد

مـورد مطالعـه روابـط تجـاری ای بـا  رو، این پژوهش به دنبال ارائه الگوی تجارت منطقـه ازاین
های اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی است و نیـز  جانبه ایران و عراق با در نظر گرفتن مؤلفه دو

ای  های نوظهور تجـاری و اقتصـادی منطقـه به دنبال شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در زمینه پدیده
  باشد.  جهت توسعه تجارت خارجی می

  

  مدل مفهومی

                            
                                                                                    

         
   

                        
                                                   

                     
                                    

  
  

  : مدل مفهومی برگرفته از ادبیات موضوع١نمودار 

  
                                                           
1. Geopolitics 

مقاومتیاقتصاد

عراقوایرانتجاریروابطایمنطقهالگویتدوین

 اقتصادی دیپلماسی 

نیتــــــــــدو
 یهااســـتیس
 اقتصـاد اجرایی 
ـــــــاومت  یمق

 هامؤلفه یبندمیتقس
 افزارسخت :الف
 افزارنرم:ب

 تجارتخارجی

آیینه زمان و مکان
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هـای  گانه است: بعد زیربنـایی و الزامـات سیاسـت دارای ابعاد سه ١مدل مفهومی طبق نمودار 
شود؛ این بعد بـه مثابـه آیینـه عمـل  مقاومتی تنظیم می های اقتصاد   اجرایی اقتصادی براساس مؤلفه

هـای ابالغـی اقتصـاد  کند و انعکاسی از زمان و مکان شـرایط کنـونی اقتصـاد اسـت. سیاسـت می
المللی باید دستخوش تغییرات قرار بگیرد تا  مقاومتی براساس فضای اقتصاد کنونی کشور و بعد بین 

هـای  هـای خـارجی اقتصـادی، خصـومت های اقتصادی نوظهور، شـوک ها و نظریه بتواند با پدیده
  ای را دربربگیرد.  المللی مقابله کند و الزامات ویژه های بین ی نظیر تحریماقتصاد

بندی عمـده  در دو دسـته» مقـاومتی  اقتصـاد» «خارجی تجارت«های دو بعد دیگر مدل،  مؤلفه
شـود.  افزار (قوانین، هنجار، فرایندها) تقسـیم مـی افزار (ساختار، سازمان و...) و نرم شامل، سخت
افـزاری لحـاظ  افزاری و نرم عنوان یک چارچوب کلی برای طراحی ابعـاد سـخت به اقتصاد مقاومتی

های اساسی اقتصـاد مقـاومتی  های اقتصاد مقاومتی انعکاس بازتاب مؤلفه شود. تدوین سیاست می
های اقتصادی متناسب شرایط کنونی و فضای اقتصادی  های راهبردی و سیاست است. باید شاخص

سـوزی  های به موقع و مؤثر بـر مبنـای عـدم فرصت باشد. تدوین سیاست (شرایط زمانی و مکانی)
هـای اقتصـادی اهمیـت بسـزایی دارد.  گیری از پتانسیل های تجاری و عدم بهره اقتصادی و ظرفیت

ای از ضـروریات  هـای منطقـه تقویت و گسترش شرایط کنونی ارتباطـات بـا کشـورها و همکـاری
ای تجـارت بـرای کشـورهای  براین، تـدوین الگوهـای منطقـههای اقتصاد مقاومتی است. بنا مؤلفه

کشـور همسـایه)  ١۵منطقه و توسعه روابط تجاری متفاوت است و هر کدام از کشـورهای منطقـه (
  نیازمند یک نسخه تجاری و اقتصادی هستند. 

  
  شناسی پژوهش . روش۴

اسـتفاده  2سازی ساختاری تفسیری مدل و 1برای تجزیه و تحلیل از دو روش کیفی، تحلیل مضمون
هـای بنیـادی اسـت و از لحـاظ ماهیـت، در گـروه  شده است. از لحاظ هـدف، از دسـته پـژوهش

گیرد. پژوهش طی دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول  های توصیفی تحلیلی قرار می پژوهش
سـاختاریافته،  وش مصاحبه نیمههای گردآوری شده و با استفاده از ر با تحلیل مضمون مبتنی بر داده

عوامل اثرگذار شناسایی شدند و در مرحه دوم با استفاده از روش مدل ساختاری تفسیری، به تعیـین 
بندی و شناسایی عوامل مهم مدل در مرحلۀ اول پرداخته شـد و سـرانجام  تعامالت بین اجزا، سطح

  مدل مفهومی نهایی تحقیق به دست آمد. 
                                                           
1. Thematic analysis 
2. Interpretive structural modeling 
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و اقتصاد  یاقتصاد یپلماسید ی،ه اول پژوهش، صاحبنظران تجارت خارجدر مرحل یجامعه آمار
مصـاحبه شـد؛ در مرحلـه دوم، جامعـه  یـزاز افراد فعال در بازار عـراق ن یانم ینهستند. در ا یمقاومت
 یو اقتصاد مقاومت یاقتصاد یپلماسیو د یتجارت خارج یمخبره و کارشناس آشنا به مفاه ٢٢ ی،آمار
 یهـا یـتهـا و فعال پـژوهش یشـترمدرک دکترا داشتند و ب یتجارت خارج یها افراد در حوزه ینبود. ا
  کشورها انجام داده بودند.  یگردر بازار عراق و د یرا در موضوعات تجارت خارج شان یتجرب

ــه ــد و ب ــق، از رویکــرد هدفمن ــه اول تحقی ــه در مرحل ــرای انتخــاب نمون ــژه از روش  ب طور وی
رو با جستجو در مقاالت علمی، افرادی شناسایی شدند که از ایـن  ه شد؛ ازاینطلبانه استفاد فرصت
ها برخوردار بودند و پس از هماهنگی، با آنها مصاحبه شد. در این مرحله پژوهشگر پـس از  ویژگی

  مصاحبه به کفایت داده و اشباع نظری رسید.  ٢٢برگزاری 
طورخاص، روش گلولـه  و بـه یمند و قضـاوتهدف یکردبر رو یمبتن یریگ نمونه یق،مرحله دوم تحق

 یاقتصـاد یپلماسیو د یخبره شامل استادان دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت خارج ١٠بود.  یبرف
 یها از رشته یکیدر  یدکتر یالتهمچون تحص یارهاییبراساس مع یو آشنا به موضوع تجارت خارج

 یپلماسـیو د یمرتبط با حـوزه تجـارت خـارج یو اقتصاد، دارا بودن سوابق پژوهش یبازرگان یریتمد
گانه روش  و عراق انتخاب شدند. مراحـل شـش یرانا یروابط تجار یبه فضا یکاف ییو آشنا یاقتصاد
،  ینمضـام یجسـتجو یه،اول یکدها یجادها، ا با داده ییاند از: آشنا مضمون به اختصار عبارت یلتحل
  ). Braun and Clarke, 2006گزارش ( یهته،  ینمضام یو نامگذار یفتعر ین،مضام ینیبازب

ــه اختصــار عبارت هــای روش مدل گــام ــز ب ــد از: شناســایی  ســازی ســاختاری تفســیری نی ان
های مرتبط با مسئله، تشکیل ماتریس خودتعاملی سـاختاری، تشـکیل مـاتریس دسـتیابی  شاخص

سـاختاری تفسـیری، ها، ترسـیم مـدل  اولیه، تشکیل ماتریس دستیابی نهایی، تعیین سطح شاخص
). ابزارهـای گـردآوری Pfohl, Gallus, Thomas, 2011وابسـتگی (−تجزیه و تحلیل قدرت نفـوذ

سـاختاریافته  ای برای بررسی مبانی نظـری، مصـاحبه نیمه های این پژوهش، مطالعات کتابخانه داده
سـاختاری  برای گردآوری نظرات جامعه آماری برای تحلیل مضمون و پرسشنامه برای طراحی مدل

  تفسیری بوده است. 
برای بررسی صحت و دقت علمی تحقیقات کیفی، باید چهار معیـار قابلیـت اعتبـار، قابلیـت 

). در ایـن پـژوهش بـرای Creswell, 2007پذیری در نظر گرفته شود ( اطمینان، تأییدپذیری و انتقال
نظری ادامه یافت. همچنـین،  افزایش سطح قابلیت اعتبار، فرایند انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع

توان گفت حداکثر اجماع نظری خبرگان  رو می برآورد شد؛ ازاین ٧۵/٠شاخص نسبت روایی محتوا 
حاصل شده است. برای سنجش پایایی یا قابلیت اطمینان، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. بـا 

)، فـرض توافـق بـین ٠۵/٠در سطح معناداری کمتـر از  ٧٢/٠توجه به معنادار بودن شاخص کاپا (
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هـای  پژوهشگر و کدگذار دوم به تأیید رسید. برای افزایش قابلیت تأییدپذیری تحقیق، تمام مصاحبه
پـذیر باشـد.  انجام شده ضبط شدند تا در مراجعـات بعـدی شـنیدن و بررسـی مجـدد آنهـا امکان

 ١شـد. جـدول های مجـزا ثبـت  شوندگان به صورت یادداشت ها با مصاحبه همچنین، تمامی بحث
  دهد. شوندگان را نشان می اختصار تخصص و تجربه مصاحبه  به

   
  شوندگان (خبرگان) : مشخصات مصاحبه١جدول 

  تخصص و تجربه سمت ردیف

 حوزه در پرداز نظریهمقاومتی، اقتصاد زمینهدرپردازنظریهاقتصاد،دکترای  صادق امام دانشگاه علمی هیئت  ١
 ای منطقه اقتصاد و اسالمیاقتصاد

 و معدن صنعت و بازرگانی اسبق وزیر)، تولید ریزی(برنامهصنایعمهندسیدکترای ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت  ٢
  تأمین زنجیره و راهبردی برنامه و اقتصادی حکمرانیتحقیقاتیزمینهتجارت،

 های همکاری و اقتصادی مطالعات کل مدیرواسبقمعاوناقتصاد،دکترای ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت  ٣
  اقتصادی رشد های مدل تحقیقاتیزمینهالمللی،بین

  دانشگاه راهبردی مطالعات و ریزی برنامهگروهرئیسصنایع،دکترای ایرانصنعتوعلمدانشگاهعلمی هیئت  ۴
  کیفی و کّمی تحقیق شناسی روش آموزشی،مدیریتدکترای تهراندانشگاهعلمیهیئت  ۵
  دانش مدیریت استراتژیک ریزی برنامه تحقیقاتیزمینهصنعتی،ریزیبرنامهدکترای ایرانصنعتوعلمدانشگاهعلمی هیئت  ۶
  عراقی اقتصادی تحلیلگر اقتصاد،دکترای عراقسلیمانیهدانشگاهاستاد  ٧
  فناوری و علمدیپلماسی تحقیقاتی زمینهتکنولوژی،مدیریتدکترای مشاوروپژوهشگر  ٨

 و دیپلماسی ارشدکارشناس اقتصادی، تحلیلگروعراقبازاردرپژوهشگر  پژوهشگر  ٩
  المللی بین های سازمان

  المللی بین و ای منطقه اقتصادپژوهشگر عراقرهامشرکتپژوهشگر  ١٠
  عراق در سنگین نیمهو سنگین های پروژه مدیریتسال۵ازبیشسابقهمهندسی، پروژهمدیرومهندس  ١١
  تکنولوِژی مدیریت دکترای پژوهشگر  ١٢
  الکترونیک تجارت کارو کسب های مدل تحقیقاتیزمینهصنایع،مهندسیدکترای ایرانصنعتوعلمدانشگاهعلمی هیئت  ١٣
  اسالمی اقتصادو مدیریت تحقیقاتی زمینهصنایع،مهندسیدکترای ایرانصنعتوعلمدانشگاهعلمی هیئت  ١۴
 الملل بین بازرگانی و بازاریابی زمینه در متعدد مطالعاتوتألیفبازرگانی،مدیریتدکترای مرکزیتهرانآزاددانشگاهعلمی هیئت  ١۵
  مسکو الملل ینبروابط دانشگاه از اروپایی حقوقوالمللبینحقوقدکترای المللیبینپژوهشگر  ١۶
  انرژی سرزمینتحقیقاتی زمینه الملل، بینروابطواقتصادیپژوهشگر اقتصادیتحلیلگرونگارروزنامه  ١٧
  اسالمی اقتصادو مقاومتی اقتصاد تحقیقاتیزمینهاقتصاد،دکترای حسینامامدانشگاهعلمی هیئت  ١٨
  بازاریابی مدیریت گرایش بازرگانیمدیریتدکترای پژوهشگر  ١٩
  بازاریابی مدیریت گرایش بازرگانیمدیریتدکترای پژوهشگر  ٢٠

  
  . موردکاوی ظرفیت تجارت خارجی عراق با ایران۵

گیـری تولیـد داخلـی و نیازهـای تجهیـزات صـنعتی و  با توجه به آغاز دوره بازسازی عـراق، شـکل
آالت صنعتی، تجهیزات برقی، مصالح ساختمانی و نیـز کاالهـای اساسـی مصـرفی ماننـد  ماشین

رویی و صنایع نساجی و دیگر کاالهای مورد نیاز، نیازمند ضرورت بازنگری محصوالت غذایی، دا
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(مرکـز تجـارت  1و توجه به صادرات کاالهای ایران به عراق است. براسـاس پایگـاه نقشـه تجـارت
دهد.  را نشان می ٢٠١٨ده گروه کاالیی عمده صادرات ایران به عراق در سال  ٢جدول  2الملل)، بین

گروه کاالیی عمـده  ١٠های تجاری در عراق،  های صادراتی و ظرفیت شناسایی و خألبرای مقایسه، 
قـرار گرفتـه  ٢های معدنی و پالسـتیک در صـدر جـدول  ترکیه به عراق نیز ارائه شده است. سوخت

هـای معـدنی و منـابع طبیعـی  درصد صادرات ایران بـه سـوخت۶٠است؛ به عبارتی دیگر بیش از 
گانه اقتصـاد مقـاومتی مغـایر اسـت. بـاالترین ٢۴های  عیت  با سیاستاختصاص دارد که این وض

هـای قیمتـی و محصـوالت صـنعت فـرز  هـای طبیعـی و سـنگ ارزش صادرات ترکیه بـه مرواریـد
به منابع غیرنفتی و دارای ارزش  ٢درصد صادرات ترکیه در اقالم جدول ٩٠اختصاص دارد. بیش از 

هـای  آالت و تجهیزات برقی از نمونـه ک، مبلمان، ماشینافزوده باال اختصاص دارد. صادرات پوشا
  رود.  صادرات ترکیه به عراق به شمار می

  
 ٢٠١٨گروه کاالیی صادراتی ایران و ترکیه به بازار عراق در سال  ١٠: مقایسه ٢جدول 

 صادرات ارزش  عراق به ایران صادراتی کاالیی گروه ردیف
   صادرات ارزش  عراق به ترکیه صادراتی کاالیی گروه دالرمیلیون

  دالر میلیون
  ١٣٠,١ قیمتی های سنگ و طبیعیهایمروارید ۵۶١,١ معدنیهایروغنمعدنی،های سوخت  ١
  ۶٠٠ ...و نشاسته فرز، صنعت محصوالت ٢٠٠,١ پالستیک  ٢
  ۴۶٠  آن محصوالت و پالستیک ۶۶۶ ...وخوراکیسبزیجات  ٣
  ۴۵٨  چوبی وسایل مالفه، مبلمان، ۶١٩ فوالد  ۴
  ۴٢١  پوشاک ۴۴۴ لبنیمحصوالت  ۵
  ٣٨۴  غالت سازی آماده ۴٢۴ خوراکیآجیلومیوه  ۶
  ٣٧٨  لبنی محصوالت ٣٨۶ فوالدییاآهنیمواد  ٧
  ٣۵٢  آن قطعات و برقی تجهیزاتوآالتماشین ٣٢۴ سرامیکیمحصوالت  ٨
  ٣٢۴  گوشت ٢٨۴ مکانیکیوسایلوآالتماشین  ٩
  ٣١۴  آن قطعات و مکانیکی وسایلآالت،ماشین ٢٧٧ سایرومیوهسبزیجات،تهیه  ١٠
  ۴٨٢١  کاالییگروه ١٠ صادراتارزش ۶١٨۵ کاالییگروه١٠صادراتارزش  

  
صادراتی ترکیه به عـراق مطابقـت دارد و نشـان  نیز با گروه کاالیی  ٣و ٢های آماری جدول  داده

ایران به عـراق خـالی اسـت. فقـدان الگـوی های قابل صدور از  درصد ظرفیت۵٠دهد بیش از   می
سـوزی تجـاری و  ویژه عراق  بـه فرصت المللی جهت نفوذ در بازارهای منطقه به عملی تجارت بین

گرا در  موضوع صادرات کاال  اقتصادی منجر شده است. با این شرایط، ایجاد حرکتی فراگیر و توسعه
                                                           
1. https://www. trademap. org/ 
2. International Trade Centre 
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بـه ترتیـب  ٢٠١٨وارداتـی عـراق در سـال  ریزی خاص است. عمده شـرکای به عراق نیازمند برنامه
گـزارش  شامل امارت متحده عربی، ایران، ترکیه، چین، کره جنـوبی، هنـد و آمریکاسـت. براسـاس

میلیارد دالر کاال وارد کشور خـود کـرده اسـت. از ایـن  ۵٣الملل، عراق به ارزش  مرکز تجارت بین
  ه ترکیه اختصاص دارد. میلیارد دالر ب ٣,٨میلیارد دالر به ایران و  ٩,٨میزان 
  

  (میلیارد دالر) ٢٠١٨گروه کاالیی عمده عراق از دیگر کشورها در سال  ١٠: واردات ٣جدول 
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برقی و قطعات آن  آالت و تجهیزات  باالترین گروه کاالیی وارداتی عراق به ماشین ٣طبق جدول 

میلیارد دالر است که  ٩,٢٨به ارزش  ٣در جدول اختصاص دارد. ده گروه کاالیی نمایش داده شده 
میلیارد دالر واردات  ٨,١١دهد. بیش از  را شکل می ٢٠١٨درصد واردات عراق در سال ۵۴بیش از 

برقـی و مکـانیکی اختصـاص دارد کـه ایـران در  آالت و تجهیـزات  عراق به دو گروه کاالیی ماشین
  درصد) دارد. ٢میلیون دالر (حدود  ٢٨۴صادرات آن سهم ناچیزی به میزان 

میلیارد دالر از کشورهای مختلف وارد کرده است. در  ۴,١در بخش مواد غذایی، عراق به میزان 
درصد ٣١حدود  ٢٠١٨ال این گروه کاالیی ظرفیت باالی صادرات ایران به عراق وجود دارد که در س

آالت، ادوات  هـای دو گـروه کـاالیی نظیـر انـواع ماشـین آن از ایران تأمین شده است. باید ظرفیت
های صنعتی و تجهیزات برقی برای تأمین از ایـران مـورد توجـه قـرار  ه زراعی، قطعات یدکی، دستگا

هـای تجـاری و  وان از ظرفیـتتـ گیرد. با این شرایط این گزاره مورد توجه است که با چه الگویی می
  های اقتصادی در عراق اسنفاده کرد.  فرصت
  

  های پژوهش . یافته۶

کد شناسایی شـد. بـا توجـه بـه شـباهت و  ٣٠٧پس از طی مراحل مختلف تحلیل مضمون، ابتدا 
قرابت معنایی برخی کدهای استخراج شده، کدهایی که از نظر کالمـی و مفهـومی شـبیه یکـدیگر 
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کـد  ١٨٠هـای مختلـف تکـرار شـده بودنـد بـا هـم تلفیـق شـدند و سـرانجام  احبهبوده یا در مصـ
عنوان کدهای مرتبه اول شناسایی شدند. به منظور دسـتیابی بـه مضـامین، کـدهای  فرد به منحصربه

زمــان بــا جســتجوی مضــامین،  بنــدی شــدند و هــم هــای مختلــف طبقه شناســایی شــده در دســته
تـری شـکل گیـرد؛  هـای جدیـد و پذیرفتـه بندی ند تـا دسـتهها چندین بـار بـازبینی شـد بندی دسته
مضمون کاهش یافت و مضامین فرعی  ١۵مضمون ایجاد شده در مرحله نخست به  ۴۴که  طوری به
مضمون کاهش یافت. خالصـه نتـایج تحلیـل مضـمون در زمینـه  ۴٢مضمون ایجاد شده به  ٨٠از

  ارائه شده است.  ۴عوامل مرتبط در جدول 
  

  صه نتایج تحلیل مضمون عوامل اثرگذار در روابط تجاری ایران و عراق: خال۴جدول 

 مضمون کدها
 )ی(فرع

  مضمون
 )ی(اصل

  واکنشیسیاست و منطقه در اقتصادیدیپلماسیضعف
  صادراتی رایزن

 دیپلماسی
  هوشمندانه

  اقتصادی دیپلماسی حوزه در تخصصیرایزننبود
  اقتصادی دیپلماسی دانشفقدان

  نظامی و سیاسی رویکرد منطقه،درایرانرویکرد

  هستند کشور های بازاریاب اقتصادیهایرایزن  اقتصادی دیپلماسی
  اقتصادی دیپلماسیرویکرد
  خارجی مستقیم گذاریسرمایه

  اقتصادی بخش در سیاسی مناسباتازگیریعدم بهره

 در نفوذ توسعه
  منطقه

  اقتصادیدیپلماسی شدن فعال با هازیرساختشدنهموار
  همسایهکشور ١۵ با ارتقاء در اقتصادیدیپلماسیمؤثرنقش
  اقتصادی مناسبات بهبود در خارجی سیاستتأثیرگذاریضریبافزایش

  خصوصیبخش برای کنسولی هایحمایتومنافعازصیانت
  ها خارجی با اقتصادی همکاریامنیتیشائبهکاستن

  اقتصادینفوذ توسعه برنامه جهت خارجهامورکافیظرفیتعدم
 کشوردو بین تجاری و اقتصادیویژهمنطقهایجاد
  کشورها در اقتصادی تخصص رویکردباسفیرانتخاب

  هاعراقی با داخلی تجار مستقیمارتباطاتضرورت
  مالی و اقتصادی فسادبامبارزه

  مافیایی باند

  اقتصادی فساد

  بنیاندانش های شرکت رشد مانعمافیاییباندهای
  کشوراقتصاد کننده مختل مافیاییباندهایشناسایی

 نفوذ با افراد خلوت حیاتعراقشمال
  فساد گیریشکل به منجر سفارش ثبتوگمرگدرفیزیکیحضور

  اطالعاتیبانک به توجهی بی دلیل بهاطالعاتیرانتگیریشکل  رانتی  فسادجهت افزاری نرم های سامانهعمدیشدنمختل
 شده غیرسازماندهی و فردیصادراترشد  زیرزمینی اقتصاد  خارجی تجارت مهم چالش رانتیوزیرزمینیاقتصاد
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 مضمون کدها
 )ی(فرع

  مضمون
 )ی(اصل

  خارجی بازارهای در حضور برای ایرانیهایشرکتناامنیاحساس
  خوب  حکمرانی

 های حمایت
  راهبردی

  

  شده سازماندهی حمایت و خوب گذاریقانونوحکمرانی
  کشورمعرفی جهت المللی بین رسانهبسترازاستفاده

  تجارت هایزیرساخت برای ملی توسعهصندوقمنابعازاستفاده

 نوین های  روش
  مالی تأمین

  شوند می برندهالمللی بین های مناقصهدرکههاییشرکتازحمایت
  صادرکنندهتولیدی های کت شر گردشدرسرمایهارزیتأمین

  صادرکنندههای شرکت به شده سازماندهیتسهیالتپرداخت
  آوری ارز و خالص افزوده ارزش تناسب بهخدماتوکاالهاازحمایت
  ملی توسعه صندوق ظرفیت از خارجی خریداراعتباربرایریزیبرنامه
 صادرات مدیریت شرکت توسط صادراتیخدماتکاملپوششعدم

  خارجیبازارهای در ها شرکت رقابتیتوانوقدرتعدم  دولتی های  حمایت
  صادراتی بازارهای در زودبازده صنایع شدنمحدودودولتحمایتعدم

بروزتکنولوِژیانتقال نوین تکنولوژی جذب
  منطقهکشورهای برای خارجی تجارتگذاریسیاستنبود

 گذاری سیاست
  تجارت توسعه

 کشور اقتصاد ثباتی بی و قیمتنوسانات
  ها شرکتتقویت برای دولت حمایتیهایسیاستضعفونبود

  خارجیبازارهای در آنها پشتیبانیموفقتولیدکنندهالزمه
 کشور کردن المللی بین برای حاکمیتعملیاراده

  ایرانی خدمات و کاالها بازاریابی نظامازدولتحمایتعدم
 ندارد بازار مطالعهدولت  توسعه و تحقیق

  گذاردنمی وقت کشورها با تجارتتوسعهبرایدولت
 وارداتجایگزینی  واردات به وابستگی شدیدافزایش

و تحول  تغییر
  بنیادین

  طبیعی منابع بر مبتنیاقتصاد
  کشور صادرات رویکردهایوراهبردهاییرتغ  غیرنفتی صادرات

  غیرنفتی صادرات کاهش و معدنی هایسوختدرصادراتافزایش
  تجارت توسعهبرای مقررات و قوانین و دستورالعملها،سیاستاصالح

  مؤثر ساختاری تغییر

  اقتصاد در دولت مستقیممداخله
  المللیبین قوانین با تناسب عدم وپاگیرودستقوانین

 محدودکننده دولتی مقرراتوقوانین
  تجاری های فعالیت بودن فردی و خصوصیبخشرقیبدولت

  سنتیصورت به کامالً  ایران خارجیتجارترویکرد
 است ساختاری ایران اقتصادمشکل

 تجاری و اقتصادی امور در خصوصی بخشتحرکمسیرگشایش
  اقتصادی تحرک پیشرو عنوان به خصوصیبخششناختنرسمیتبه

  ها گیری تصمیم در خصوصی بخش مشارکتوسازیتصمیمروند
  خارجی سیاستامر در دولتی نهادهای تمامبرایاقتصادنبودناولویت

  کشور گمرگی نظاماصالح
 کشور مالی تأمین ساختارتغییراصالح

  افزوده ارزش و وری بهرهافزایش
  اقتصادی و قانونی ساختار درموجودهایخأل

  بانکی نظام و مالیاتی نظام در ساختاریاصالحات
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 مضمون کدها
 )ی(فرع

  مضمون
 )ی(اصل

 صادراتی جغرافیای توسعه پرچمداربرترتجارینشان

  تجاری نشان

  صنایع توانمندسازی
  

  خارجیمستقیم گذاری سرمایه با خوببرندهایازحمایت
 المللی بین ای خوشه تجارینشانایجاد
  نیستند تجاری نشان تحت تولیدیهایشرکت

  تکنولوژی فاصله کاهش و تکنولوژیبروزرسانی
 سازی تجاری نشان گروه درهاشرکتتعهد

  هاشرکت در کیفیت تضمین وکیفیتکنترلنبود

  کیفیت

  ها شرکت در انرژی مدیریت و وریبهرهبهتوجهییب
 عراق بازار به کیفیت بی کاالهایصادرات

  ایرانی محصوالت از عراق مردمرضایتعدم
  خارجی بازارهای در فروش از پس خدماتدرهاشرکتچالش
  ایران المللی بین تجاری نشان اعتباربههاشرکتتوجهیبی

 بندیبسته  نیستالمللی بین بازارهای متناسببندیبستهصنعت
  المللی بین تبلیغات عرصه دررقابتیتوانعدم

  کشورها بازاریابی و تجاری قواعدباآشناییعدم  بازاریابی
  ایرانی کاالهای از خارجی مشتریان شناختعدموتبلیغاتضعف
 بازارها در خصوصی بخش حذف و اقتصاددردولتحضورافزایش

 و قوانین وضع
  حمایتی مقررات

  مستمر پایش

 اقتصادی مختلف ابعاد درشفافیتنبود
  مقاومتی اقتصاد راهبردهای با همسوقوانینتصویب

  مقررات در حوزه صادرات  ریزی برنامهبدونودفعیکامالً اعمال
  کشور اقتصاد بخش در درونیاستراتژینبود

 و جامع نگاه
  سیستماتیک

 مختلف صنایع تولید مازادبالتکلیفی
  مدون صورت به تعرفه بندیزمانوریزیبرنامه

  تولیدکنندگان مشکالت شناسایی مستمرودائمیپیگیریعدم
  قدیمیابزار عنوان به المللی بین هاینمایشگاهبرگزاری

سازماندهیحمایت  صادراتیهای شرکت از دولت شدهسازماندهیحمایتعدم
  برنامه بدونهای حمایت و صادرات توسعهدرغلطگذاریسیاست شده

  پویا هایمؤلفه به توجهی بی و قبلی هایراهبردبهشدنمتکی

  پژوهشی آینده

  منطقه در هدف بازارهای کافیشناختعدم
  بصره تاخرمشهر مرزی کوتاه فاصلهازبهینهاستفادهعدم
  کشورهابه کاال صادرات پیرامون کشورپژوهیآیندهبهنیاز

 منطقه کشورهای با نسنجیدهتعامالت
 صادرات توسعه برای جامعبرنامهتدوین

  واقعیت مبنای بر گذاری هدف و مدوناقتصادیریزیبرنامهنبود
 شفاف راهبرد

 اقتصادی
  پایدار ثبات

  

 صادرات حوزه در پایدار و شفافراهبردنبود
  مقطعی و ای سلیقه صورت به مقرراتوقوانیناعمال
  صادرات از پایدار و منسجم حمایتیهایسیاستنبود

  شوند نمی خارجی بازارهای وارد شده سازماندهیصورتبههاشرکت

 ریزی برنامه
  استراتژیک

  داشتیم صادراتی جهش یک ارز افزایشوکاالهاپایینقیمتدلیلبه
  صادراتیگذاری هدف نبود و عراق به صادراتروندبودننوسانی

  منطقه در اقتصادی و تجاری های ظرفیتازاستفادهعدموتوجهیبی
  خارجی تجارت در مستمر های گذاریسیاستوریزیبرنامهعدم
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 مضمون کدها
 )ی(فرع

  مضمون
 )ی(اصل

  عراق به صادرات در نقل و حملمشکالتوجود

  سخت  زیرساخت

  ها زیرساخت
  

  عراقداخل و مرزی های حاشیهدرمهمانبارهاینبود
 عراق به کاال انتقال جهتهاشرکتنبود
  عراق بازار در تولیدکنندگان انجمندفاتراستقرار

 بازاریابی المللی بین مشاورهمراکزایجاد
 عراق بازار در توزیع شبکهزیرساختنبود
  عراق و ایران بین ریلی نقلوحملدرضعف

 هدف کشور مالی و پولی اطالعات وافزارینرمپشتیبانیعدم

  نرم زیرساخت

  زیرساختی خدمات به نیازمند صادراتیکوچکصنایع
  کشورها در تجاری های کنوانسیونایجادنیازمند

 کشور دو بین بانکی روابطتوسعهوتسهیل
  خارجی های بانک با ملی توسعهصندوقتعامل
  المللیبین های مناقصه در الزمهایزیرساختایجاد

  یخارج یدر بازارها EMC(1( صادراتمدیریتهایشرکتکمبود
  اجرایی های نامه ضمانت صدور جهتهازیرساختنبودنهموار
  خارجی اقتصادی فعاالن جذب جهتالزمهایزیرساختنبود

  بنیان دانش اقتصاد  نفت به وابستگی کاهش و اقتصادسازیمتنوع

  نوین های فناوری

  بنیان دانش های شرکتازحمایت
  باالتکنولوژی با محصوالت تولیداقتصادی،پیچیدگی

  اقتصادی پیچیدگی
  محصولی تک صادرات از شدن خارجوصادراتتنوع

  زیاد افزوده ارزش با محصوالتتولید
  داخلی های ظرفیت و خام محصوالتازاستفادهعدم

  خام نیمه و خام موادصادرات
  خارجهامور وزارت در اقتصادی معاونتضعیفعملکرد

  یپلماسیوزارت امورخارجه، صمت و دستگاه دینهادهایناهماهنگ  2نهادی کیفیت  نهادها ناهماهنگی
  تجارت  المللی بین استانداردهای مطابقعمومینهادهایاقدامعدم

 ای زنجیره های شرکت ازدولتحمایت

 زنجیره مدیریت
 زنجیره تکمیل  تأمین

  تأمین

  صادرات حوزه در تأمین زنجیرهمدیریتنیازمند
  خارجیبازارهای در المللی بین ای زنجیرههایفروشگاهایجاد
  خارجیبازارهای در خدمات و کاالهامستمرتضمیننبود

  تأمین زنجیره مدیریتعدم
 های فروشگاه  ایرانی کاالهای از عراق بازار هایقفسهناچیزسهم

  عراق در ها ترک ای زنجیره هایفروشگاهساخت  ای زنجیره
 ایرانی کاالهای از خالی عراقهایفروشگاه
  منطقه کشورهای بین اقتصادیهایهمکاری

 و تجاری نامه توافق
  اقتصادی

 مناسبات توسعه
  اقتصادی و تجاری

  

  منطقه کشورهای در جانبه دو تجارتانعقادگسترش
  کشورها بین مبادالتتسهیل
 دوجانبه پولی نامه پیمان انعقاد

                                                           
1. Export Management Company 

  است.  یخلق رشد اقتصاد درباره، طرز عمل نهادها یت نهادیفی. منظور از ک٢
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 مضمون کدها
 )ی(فرع

  مضمون
 )ی(اصل

  آسان دسترسی  ها سفارتخانه در پیام مرکزایجاد

  تجارت تسهیل

  خارجی بازارهای به دسترسیتسهیل
  گمرک کاربران شدنتخصصی  اطالعاتی بانک  نرم های زیرساختتسهیل

  ها فرایند شدن الکترونیکی

  گمرکات مدیریتضعف  فرایندها
  اطالعات فناوری بر مبتنی خارجیتجارتحوزهدرفرایندها

  و کنترل یندهاسهولت و دقت در فراIT1ایجاد
  همسایهکشورهای در صادراتی هایفرصتبهتوجهعدم

 های فرصت
  صادراتی

  هوشمندانه تجارت

  همسایهکشورهای در صادراتی خألهایونیازهابهتوجهعدم
  منطقه اقتصادی های فرصت در ایران ازهمسایهرقبایگرفتنپیشی
  کشور آبیوخشکی مرزهای در بالقوه هایظرفیتازاستفادهعدم
گذاریسرمایهجذب  خارجی گذاری سرمایه جذب برای ریزیبرنامهوبندیاولویتعدم

  منطقه کشورهای در ایران نفوذ گسترش زیاد پتانسیل خارجی
  ایرانی کاالهای برای عراق بازارپذیرشوظرفیت

 خارجی تجارت حوزه در بندیاولویتعدم  بندی اولویت
 پویا های مؤلفه و جدید سناریوهایشناسایی

  فراسرزمینی های کشتبهتوجه
  مختلف های بخش در عراق بازار در صادراتیوتولیدیهایظرفیتشناسایی

 های ظرفیت
  اقتصادی

  تجاری و اقتصادی های همکاری و عراقبازسازیدرسوزیفرصت
  عراقبازاریان با بازرگانی رایزن مستقیمارتباطوتعامل

  مشترک راهبردیمنابع و نفتی سرشار درآمد کننده،مصرفهمسایهکشور١۵اکثریت
  همسایهکشور ١۵ با تجارت سهولتتحریمیشرایطدر

  ایرانی های شرکت متناسب وبازحوزهیکعراق
  عراقو ایران میان متعدد دینیوفرهنگیمشترکات

داخلی های توانمندی تمامیازاستفاده

 تعمیق و توسعه  اقتصاد زایی درون
  داخل تولید

  

ها صنف تمامی برای تولیدیگذاریسیاست
 کار و کسب فضایبهبود

کشور اقتصادی های ظرفیتازشناختعدم
  ها مزیت شناسایی

  داخلیمختلف صنایع در صارداتی هایظرفیتبهتوجهعدم اقتصاد گرایی برون
 همسایهکشور ١۵ با اقتصادیظرفیتوجود

  

  سازی ساختاری تفسیری . مراحل اجرایی مدل٧

  شناسایی عوامل 

مضمون نهایی شناسایی شـد. جزئیـات  ١۵با توجه به تجمیع نظر خبرگان با روش تحلیل مضمون، 
ارائه شده است. براساس مراحـل هفتگانـه روش مـدل سـاختاری تفسـیری  ۴این عوامل درجدول 

  تشکیل شده است.  ۵ماتریس خودتعاملی عوامل اثرگذار تجارت خارجی مطابق با جدول 
                                                           
1. Information Technology 
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)(SSIMاختاری تشکیل ماتریس تعاملی س
1

 

های پژوهش به صورت دو بـه دو و زوجی،بـا بـه کـارگیری مـدل در این مرحله روابط بین شاخص
سازی ساختاری تفسیری و استفاده از رابطه مفهومی مورد تحلیل قرار گرفـت. ایـن مـاتریس بـرای 

چهار عالمت ذیل تجزیه و تحلیل ارتباط بین عناصر تشکیل و برای نشان دادن ارتباطات بین آنها از 
بـرای نشـان دادن  Aشـود؛  اسـتفاده مـی jبـه  iبرای نشان دادن جهت ارتباط از  Vشود:  استفاده می

شود و  استفاده می jو  iبرای نشان دادن رابطه دو طرفه بین  Xشود؛  استفاده می iبه  jجهت ارتباط از 
O شود که هیچ ارتباطی بین دو عامل  هنگامی استفاده میi  وj ود نداشـته باشـد. هنگـامی کـه وجـ

) و با متخصصان بیشـتر ۵تهیه شده است (جدول  SSIMشود،  روابط متقابل بین متغیرها ایجاد می
  شود.  برای به دست آوردن اجماع با آنها بحث می

آید. پس از آن باید  دست می در مرحله بعدی، از ماتریس خودتعاملی، ماتریس دستیابی اولیه به
با هـم  (j, k) با هم در ارتباط باشند و نیز (i, j) آن برقرار شود. بدین صورت که اگرسازگاری درونی 

  ). Talib, & Rahman, 2017با هم در ارتباط هستند (  (i, k) رابطه داشته باشند، آنگاه
  

  های شناسایی شده تحلیل مضمون) . ماتریس خودتعاملی ساختاری (مؤلفه۵جدول 

  متغیرها  ١  ٢  ٣  ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣  ١۴  ١۵
A O OAOVVXAAVV A V    هوشمندانه تجارت  
A O XXAVOVAAAA A     تجارت تسهیل  
V O VXAVAVAAAA       ها ساخت زیر  
X X AAAVVXXAA       تجاری مناسبات توسعه 
X X AAAVVXXA        اقتصادی دیپلماسی  
V V XVVVVVX         راهبردی های حمایت 
V V VVVVVV          بنیادین تحول و تغییر 
X V VXAVA           صنایع توانمندسازی  
V V VOVO            ینهاد  کیفیت  
O A AAA             تأمین زنجیره تکمیل 
O V VA              پایدار ثبات  
X X V               مستمر پایش  
V V                  اقتصادی فساد  

V                             تعمق و تولید توسعه 
  داخل ساخت

  نوین های فناوری                     

                                                           
1. Structural selfinteraction matrix 
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  تعیین سطح متغیرها و تشکیل ماتریس

در این مرحله با استفاده از ماتریس دستیابی نهایی، مجموعه دسـتیابی و مجموعـه مقـدماتی بـرای 
). برای تعیین نوع روابط و سـطح عناصـر Farris & Sage, 1975آید ( هریک از عوامل به دست می
ها را برای هر عنصر مشـخص و سـپس مجموعـه  ها و مجموعه ورودی مدل باید مجموعه خروجی

). سـطوح Mandal & Deshmukh, 1994روابط دوطرفه هریک از عناصر ماتریس را تعیین کـرد (
  ارائه شده است.  ۶مختلف در جدول 

  

  رسم نمودار

حـذف روابـط  یـقو از طر یینهـا یدسترسـ یسحله با توجه به سـطوح شـاخص هـا و مـاترمر یندر ا
 یمـ یـدهنام 1یری،دیاگرافتفسـ یساختار یشکل در مدل ساز ینکه ا یدآیبدست م یینها یه،مدلثانو

دوطرفه  یا iبه  j یااشاره کند  jبه  iنشان داده شده توسط فلش ممکن است از  یها ییتوانا ینشود. روابط ب
 یی،نهـا یابیدسـت یسعوامل مختلـف در مـاتر ینشده و براساس روابط ب یینباشد. با توجه به سطوح تع

  شود.  یارائه م ٢و عراق به صورت نمودار  یرانا یتجارت خارج یعوامل راهبرد یریتفس یمدل ساختار
  

 بندی متغیرها: سطح۶جدول 

                                                           
1. Diagraph 

 F  ورودی متغیرهای خروجیمتغیرهای مشترک فراوانی سطح  نفوذ  وابستگی
١  ١٠۵  ١،٣ ٢٠ ١٠،۶،٧،٨،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١٠،١١،١٣،١۴،١۵ ١،٣،۶،٧،٨،١٢،١۵  ١  
٩  ١١  ۶ ١۶ ٢،٧،١١،١٢،١٣،١۵ ٢،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،١١،١٢،١٣،١۵  ٢  
١،٢،٣،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١ ١،٣،٧،٩،١١،١٢ ١٨ ٨  ١١  ٩۴،١۵ ١،٣،۴،۵،۶،٣  ٧،٩،١١،١٢  

،۴،٧،٨،١١،١٣،١۴  ١٨ پ٨  ١١  ١١
١۵ ٢،٣،۴،٧،٨،٩،١٠،١١،١٣،١۴،١۵  ١،۴،۵،۶،٧،٨،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ۴  

١٩  ٩  ١٢  ١٠  ۵،٧،٨،١١،١٣،١۴،
١۵ ٢،٣،۴،۵،٧،٨،٩،١٠،١١،١٣،١۴،١۵  ١،۵،۶،٧،٨،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ۵  

۴  ١۵  ١ ١٩ ٩،۶،١،٢،٣ ٧،١٣،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ١،۶،٧،١٣  ۶  
١  ٧۵  ١،٢،٣ ٢٢ ١١،۴،۵،۶،١،٢،٣ ٧،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧  ٧  

١  ١٧  ٧  ٩  ١٢،۴،۵،٨،١١،١٢،١
۵ ١،۴،۵،٨،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١١،١٢،١۵  ٨  

٣،٨،٩،١١،١٣،١ ٣،٩ ٩ ٢  ٩  ٨۴١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،٩  ٧،٩  
١۴  ۴  ١٠،١٣،١ ٧ ١۴ ١٠،١٣،١۴،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،٨،١٠،١١،١٢،١٣،١۴  ١٠ 
١٠  ١١  ۶ ١۶ ٢،٣،۴،۵،٢،٣ ٨،١١،۴،۵،٨،١٠،١١،١٣،١۴،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،١١  ٧،٨،٩،١١،١٢ 
۴  ١٢  ۶ ١۶ ٢،٣،٨،١۴،١۵ ٢،٣،۴،۵،٨،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵ ٢،٣،۶،٧،٨،١٢،١۴،١۵  ١٢ 
٩  ١٣  ۵١۴ ٢،۴،۵،۶،٢ ١٠،١٣،۴،۵،۶،١٠،١٣،١۴،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،١٣  ٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣ 
١۴  ۶  ١١ ٣ ۴،۵،١٠،١٢،١۴ ۴،۵،١٠،١٢،١۴،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١۴  ١۴ 
١۵  ۶  ۴ ١۴ ١،٢،۴،۵،٨،١٢،١۵ ١،٢،۴،۵،٨،١٢،١۵ ١،٢،٣،۴،۵،۶،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١۴،١۵  ١۵ 
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  : مدل ساختاری تفسیری عوامل راهبردی الگوی روابط خارجی ایران و عراق٢نمودار 

 

  MICMAC(1بندی و تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی ( طبقه

جـــدول مـــاتریس  ســـاختاری تفســـیری الگـــوی تجـــارت خـــارجی−پـــس از ترســـیم مـــدل
عامل شناسایی شده از بعد قدرت نفوذپذیری  ١۵وابستگی ایجاد شد و براساس نتایج، −نفوذپذیری

و میزان وابستگی، به چهار طبقه عوامل مستقل، پیوندی، وابسته و خودگردان تقسـیم شـدند. نتـایج 
  ارائه شده است.  ٣بندی در نمودار  کامل تقسیم

                                                           
1. Cross-impact matrix multiplication applied to classification 

نوینهایفناوری

بنیادینوتحولتغییر

 راهبردیهایحمایت

 مستمر پایش

هوشمندانهدیپلماسی

تجاریمناسبات توسعه

اقتصادیفساد

 هازیرساخت

هوشمندانهتجارت

صنایعسازیتوانمند

پایدارثبات تجارت تسهیل

تأمینزنجیرهتکمیل

نهادیکیفیت

داخلساختتعمیقوتولیدتوسعه

 ١ سطح

 ٣ سطح

 ۴ سطح

 ۵ سطح

 ۶ سطح

 ٢ سطح

 ٨ سطح

 ٧ سطح

 ٩ سطح

 ١١ سطح

 ١٠ سطح
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  های شناسایی شده تحلیل مضمون) وابستگی (مؤلفه−: قدرت رانندگی٣نمودار

گذاری بیشتری بر دیگر عوامـل دارنـد و  این عوامل قدرت نفوذ و تأثیر ):یدی(کلعوامل مستقل 
اند. در بـین عوامـل، تغییـر و تحـول بنیـادین، تجـارت  حال بـه عوامـل دیگـر کمتـر وابسـتهدرعین

دهـد کـه  های راهبردی، عوامل مستقل شناسایی شدند. این موضوع نشان می هوشمندانه و حمایت
  گیرد. دیگر عوامل تأثیرگذار هستند و به میزان کم تحت تأثیر قرار میعوامل یادشده بر 

این عوامل با قدرت تأثیرگذاری کم بر دیگر عوامل، به شدت تحت تأثیر عوامـل  عوامل وابسته:
دیگر هستند. در بین عوامل تجارت خارجی، تکمیل زنجیره تأمین، کیفیت نهادی، توسـعه تولیـد و 

دهد  عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند و این نشان می های نوین، به یتعمیق ساخت داخل، فناور
برنـدگی و نفـوذ  ویژه عوامل مستقل بوده و قدرت پـیش که عوامل یادشده تحت تأثیر دیگر عوامل به

  زیادی ندارند. در بین این عوامل، تکمیل زنجیره تأمین بیشترین درجه وابستگی را دارد. 
این عوامل قدرت نفوذ و درجه وابستگی شدیدی دارند. عوامل ارتباط  (ارتباط): یوندیعوامل پ

نظمـی  شوند و اگر به درستی مدیریت و کنترل نشوند، به منبع بی با عنوان عوامل ناپایدار شناخته می
شوند. در بین عوامل، فساد اقتصادی، دیپلماسی اقتصـادی، توسـعه مناسـبات  و آشفتگی تبدیل می

عنوان  ها، تسهیل تجارت، ثبات پایدار، توانمندسازی صـنایع، بـه زیرساخت تجاری، پایش مستمر،
بندی متغیرهای خودگردان  کدام از عوامل در طبقه عوامل پیوندی شناسایی شدند. گفتنی است هیچ

  اند.  قرار نگرفته

          ٧   ۶        ١۵    

          ١           ١۴  

رت
قد

 
فوذ

ن

                     ١٣  
      III ۵ ١٢            ١٢ ٣  
      ۴           IV   ١١  
    ١٠              ٢ ٨ ١١  
                     ٩  
    ٨                 ١٣  
١۵         ٧            ٩  
  ١۴                   ۶  
                     ۵  
    ١٠                 ۴  
    II             I   ٣  
                     ٢  
                     ١  
١۵  ١۴  ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ۶ ۵ ۴  ١  ٢  ٣    
 وابستگی  

پیوندی متغیرهای

خودگردان متغیرهایوابسته متغیرهای

مستقل متغیرهای



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/  ٣٢ش/ ١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٢۶٢

 

  گیری و پیشنهادها . نتیجه٨

هـای اقتصـاد  نمـودن مؤلفـهای با رویکرد نقش دیپلماسی اقتصادی و لحـاظ  الگوی تجارت منطقه
هـای آینـده ضـروری  بینی روند مقاومتی برای مواجهه با شرایط پیچیده کنونی و آینده به منظور پیش

های ژئوپلیتیکی و موقعیت راهبردی است، لذا توجه  که ایران در منطقه دارای مزیت است. ازآنجایی
بدیلی را برای گسترش روابط تجاری  های بی به آینده برای این منطقه اهمیت خاصی دارد که فرصت

کنـد. نکتـه بسـیار حـائز اهمیـت در ایـن  کشور منطقه (همسایه) فراهم می ١۵و صادرات بیشتر با 
عنوان کلید اصلی حل مشکالت اقتصادی و اهرمی برای مقابله با  زمینه، توجه به اقتصاد مقاومتی به

  رود.  های اقتصادی نظام سلطه به شمار می خصومت
این، هدف اصلی پژوهش، ارائه الگـوی تجـارت خـارجی بـا رویکـرد دیپلماسـی اقتصـاد بنابر

طورکلی دو سؤال اصلی مطرح و بررسی شد. برای پاسخ بـه سـؤال اول پـژوهش  مقاومتی است. به
مبنی بر شناسایی عوامل مرتبط با الگوی تجارت خارجی، از روش تحلیل مضـمون اسـتفاده شـد. 

شـوندگان، کـدهای اولیـه مـرتبط بـا  ساختاریافته با مصاحبه مصاحبه نیمهبدین منظور پس از انجام 
عوامل مؤثر در تجارت خارجی مورد مطالعه روابط تجـاری ایـران و عـراق شناسـایی شـده و طـی 

  های روش تحلیل مضمون، مضامین مرتبط با راهبردهای اثرگذار شناسایی شد.  گام
ی الگوی تجارت خارجی مبنی بـر توسـعه روابـط ها عنوان مؤلفه مضمون نهایی، به ١۵کدها و 

هـا، توسـعه  اند از: تجارت هوشمندانه، تسـهیل تجـارت، زیرسـاختتجاری ایران و عراق، عبارت
سـازی  های راهبردی، تغییر و تحول بنیادین، توانمند مناسبات تجاری، دیپلماسی اقتصادی، حمایت

پایدار، پایش مسـتمر، فسـاد اقتصـادی، توسـعه صنایع، کیفیت نهادی، تکمیل زنجیره تأمین، ثبات 
 های نوین.  تولید و تعمیق ساخت داخل، فناوری

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، در مرحله دوم با روش مدل سـاختاری تفسـیری پـس از تعیـین 
سازی سـاختاری تفسـیری نظـم و  روابط و سطح متغیرها، الگوی تجارت خارجی ترسیم شد. مدل

گیرندگان تصـویری واقعـی از  کند و به تصمیم را برای مسائل پیچیده فراهم میدار  چارچوبی جهت
 ١۵کننـده ایـن اسـت کـه  بیان ISMدهد که درگیرش هستند. نتایج  شان و متغیرهایی را می موقعیت

کننده عـاملی اسـت کـه  بیان ISM گیرند. سطح آخر درعامل شناسایی شده در یازده سطح قرار می
سـاز ایجـاد عوامـل سـطوح قبلـی اسـت. سـطح کند و زمینه نایی مدل عمل میعنوان سنگ زیرب به

دهنده نتیجه نهایی مـدل اسـت. بـه بیـانی دیگـر  کننده عواملی است که نشان بیان ISM نخست در
  ساز رسیدن به این عامل هستند. گیرند که عوامل دیگر زمینه عواملی در این سطح قرار می

ین در نخستین سطح قرار گرفته است و نیز در سطوح دوم، سـوم در این مدل، تکمیل زنجیره تأم
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هـای نـوین  های کیفیت نهادی، توسعه و تعمیق سـاخت داخـل و فنـاوری و چهارم به ترتیب عامل
) این چهار عامل ٣(نمودار  MICMACهای وابسته و تأثیرپذیر قرار دارند. در تحلیل  عنوان عامل به

اند که وابستگی بـاال و قـدرت نفـوذ کـم اسـت  ته) قرار گرفتهدر بخش دوم جدول (متغیرهای وابس
سـاز  توانند زمینه گیرند، نمی (میزان وابستگی زیاد)؛ به بیانی دیگر عواملی که در این قسمت قرار می

  ایجاد عوامل دیگر شوند. 
 سـنگ عامـل، بنیـادین تحـول و تغییـر. دارد قـرار بنیادین تحول و تغییر عامل مدل یازدهدر سطح 

 بـه نتـایج. شـود محقق عامل این بر تأکید با باید مدل شروع و است خارجی تجارت الگوی زیربنایی
گـذارد. اصـالحات  مـی تـأثیر مدل دیگر عامل ١۴ بر عامل یندهد که ا ینشان م  ISM از آمده دست
مـدل،  یآورد. در سـطوح بعـد مـی فـراهم را داخلـی تولید بدنه توانمندسازی ینهاقتصاد زم یساختار

هوشمندانه قرار گرفته اسـت.  یپلماسیو د یراهبرد یها یتسطح دهم و نهم، تجارت هوشمندانه، حما
سـه عامـل در بخـش  ینا MICMAC یلکنند. در تحل می بازی را پیشران نقش مدل، در عامل سه ینا

 عـواملی دیگـر بیـانی به. است زیاد یتکه قدرت هدا اند مستقل) قرار گرفته یرهایچهارم جدول (متغ
  مدل شوند (قدرت نفوذ باال).  یگرعوامل د یجادا ساز ینهتوانند زم می یرند،گ می قرار قسمت این در که

عوامل فساد اقتصادی، پایش مستمر، ثبـات پایـدار، تسـهیل تجـارت، توانمندسـازی صـنایع، 
تجاری در سطوح پنج، شش، هفت و هشت قرار گرفتـه اسـت کـه   ها و توسعه مناسبات زیرساخت
کـه پیشـتر گفتـه  گونه دهد این متغیرها، برای ایجاد، به متغیرهای دیگر وابسته است (همان نشان می

کننده این است که این هفـت نیز بیان MICMAC شد به نوعی نقش واسطه دارند). تجزیه و تحلیل
انـد کـه دارای قـدرت نفـوذ بـاال و میـزان  ونـدی) قـرار گرفتهعامل بخش سوم جدول (متغیرهای پی

انـد کـه  کـدام از عوامـل در طبقـه متغیرهـای خـودگردان قـرار نگرفته وابستگی زیـاد هسـتند. هیچ
  دهنده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالی عوامل الگوی تجارت خارجی است.  نشان

ن الگویی در گسترش روابط تجـاری عنوا شود از مدل تدوین شده تجارت خارجی به توصیه می
های الگوی تجارت خارجی امتیازی در نظـر  ایران و عراق استفاده شود؛ یعنی برای هریک از مؤلفه

های اداری ذیربط براساس این امتیازها، امتیـاز کلـی و  ها و دستگاه گرفته شود و به نهادها و سازمان
های راهبـردی و نگـاه  توان به تدوین برنامه یابی میگیری از نتایج این ارز رتبه تخصیص یابد. با بهره

ها و  جامع و پایش مستمر جهت توانمندسازی و افزایش کیفیت نهـادی و ارتقـاء عملکـرد سـازمان
  فعال کردن دیپلماسی هوشمندانه پرداخت. 

شود در تحقیقات آتی، جداگانه به بررسی هریک از عوامل مؤثر در الگوی تجـارت  پیشنهاد می
 یصـادرات یکـردبـا رو ینتـأم یرهزنج یلتکم یمنظور ضرورت دارد به بررس ینپرداخته شود. بد یخارج
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 عـراق، یژهو منطقـه بـه یبا کشـورها یموجود در توسعه روابط تجار یها محصوالت در کشورها و خأل
 یموجود در توسعه روابط تجـار یها در کشورها و خأل یالملل ینب یا خوشه تجاری نشان ایجاد بررسی

 و عمیق توسعه جهت هدف کشورهای در بازرگانی رایزن تخصصی فقدان بررسی ی،خارج یبا کشورها
 تسـهیل جهـت هـدف کشورهای در تجاری دیپلماسی نقش بررسی کشورها، با تجاری روابط گسترش
   پرداخته شود. یداخل یها شرکت جهت خارجی بازاریابی و صادرات
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