
 

 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.314231.2607 
 

 

 

Abstract:  

The main purpose of this study is to identify the dimensions and components and 

design a pathological model for the implementation of the general commercial policy 

of the country with the approach of resistance economics. The research method is 

mixed (qualitative and quantitative) that the theme analysis method and Delphi 

method have been used to extract qualitative data. The statistical population of the 

qualitative sector includes professors and experts of the commercial sector, which 

has been used by purposeful sampling method to 12 experts to extract the initial data 

(interview) and 7 experts to apply opinions in the Delphi method. The statistical 

population of the quantitative section includes 1200 experts and managers of the 

country's commercial sector, which is determined using Cochran's formula of 300 

sample size, the results of theme analysis by Astrid Sterling method and the use of 

NVIVO software including 129 open source There were 50 basic codes, 15 

organizing codes and 3 universal codes. Also, the test results of the structural 

equation model showed that all the relationships between the main variables in the 

research model are significant and the factors related to each section have a 

significant effect on the dependent variable and the fit and validation of the model 

have been confirmed. There is a significant difference between the priority of the 

pathological components of the implementation of the general commercial policies 

of the country with the approach of resistance economy and the factor of inhibiting 

the space of implementation has the highest priority and the factor of inhibiting the 

space of resistance economy has the lowest priority. 

Keyword: PATHOLOGY OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION, 

RESISTANCE ECONOMY, CONTENT ANALYSIS. 
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 طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی
 1محمدطهوری

 2سیدعلی اکبر احمدی

 3کامبیز حمیدی

 :چکیده

صلی این   سایی ابعاد وم پژوهشهدف ا شی عمومی ؤشنا سی اجرای خط م شنا سیب  لفه ها و طراحی الگوی آ

صاد مقا شور با رویکرد اقت صورت آمیخته )کیفی و کمی( بوده که برای وبازرگانی ک شد. روش تحقیق ب متی می با

ستخراج داده های  شامل ا ست. جامعه آماری بخش کیفی  شده ا ستفاده  کیفی از روش تحلیل تم و روش دلفی ا

نفر خبره جهت استخراج داده  12اساتید و صاحبنظران بخش بازرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 

معه آماری بخش نفر خبره جهت اعمال نظر در روش دلفی استفاده شده است. جا 7های اولیه )مصاحبه( و تعداد 

نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  1200شامل کارشناسان و مدیران بخش بازرگانی کشور به تعداد   کمی

نفر حجم نمونه تعیین گردیده استتتن نتایت تحلیل تم به روش آستتترید استتترلینت و استتتفاده از نر  اف ار  300

NVIVO  کد فراگیر بوده  3کد ستتتازماندهنده و تعداد  15هن تعداد کد پای 50کد بازن تعداد  129شتتتامل تعداد

اصلی در مدل پژوهش  تمامی روابط بین متغیرهایهمچنین نتایت آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد است. 

سته دارندأو عوامل مرتبط با هر بخش ت معنادار بوده سنجی مدل تأیید  ثیر معناداری بر متغیر واب و برازش و اعتبار

های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مشیشناسی اجرای خطهای آسیببین اولویت مؤلفهیده است. گرد

ضای اجرا باالترین اولویت و عامل بازدارندمقاومتی تفاوت معنی شته و عامل بازدارندۀ ف ضای  ۀداری وجود دا ف

 خود اختصاص داده است. به پاسخ دهندگانترین اولویت را از دیدگاه اقتصاد مقاومتی پایین

 : آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانین اقتصاد مقاومتین تحلیل مضمون.کلید واژه
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 مقدمه :-1

ۀ عمومین تجلّی ادار پردازد. در واقع خط مشتتتی گیاریها میطالعه و تحلیل عمل دولتممشتتتی عمومی به خط

هایی ستتتاختاری و مرتبط متشتتتکل از مقاصتتتدن توان به عنوان مجموعهها را میحکومت در عمل استتتته که آن

سطوح محلین ملّی و بین سبت به اقتدار عمومی در  صمیمات و اعمالی که قابل ن ستندن درت نظر گرفت  المللی ه

 (.1394فرد و همکارانن )دانایی

فرد و های عمومی هستتتند )داناییمشتتیبا مستتا ل و مشتتکمت عمومین ناگ یر به تنظیم خطها در مواجهه دولت

سلومیو و چوکومیکا1389همکارانن  ست ( اذعان نمودند خط2013) 1(. بار سیری برای اقدامات مشخص ا شی م م

طور کند. بهگیری برای نیل به اهداف معین کلی و ج  ی مدنظر دولت را فراهم میکه هدایتن رهنمود و جهت

ست که در رابتوان گفت خطساده می صمیمی ا شی عمومی ت شکل عمومی اتخاذ میم شود و باید در طه با یک م

شت خط ساس نظر دا شامل تما  اقدامات که از زمان اح ست  سته بلکه فرآیندی ا صمیم نی صرفاً اتخاذ ت شی  م

 (.1396گردد )الوانی و شریف زادهن م میمشی ختشود و به ارزیابی نتایت حاصل از اجرای خطمشکل شروع می

ستتتعه این نگرانی که چرا ستتتیاستتتت های مبهم وبرنامه های ب رگی همچون مبارزه با فقرنکاهش بیکاری و تو

شهروندان را ب ست گیاران و  سیا شوندن همواره ذهن  شکل می  ه خود اجتماعی در عمل به هنگا  اجرا دچار م

ست. پرسمن و ویلداوسکی شته ا شغول دا ای چگونه آرزوه"( این دغدغه را در کتاب خود تحت عنوان1973) م

یامد فرایندهای پبه روشنی بیان کرده اند. این مشکل نتیجه و  "ب رگ در دولت مرک ی ندر استان ها ابتر می شوند

 اداری میان مرحله تدوین خط مشی و بروز نتایت آن می باشد. 

ستاوردهای علمی در زمینه خط شبا مطالعه د سم  و یم سمانی مکتب کمال بخش ا گیاری عمومی و نی  تعالیم آ

گیاری و اجرای آن در ایران و بخصوص در نهادهای دولتی مشیرسیم که نظا  خطدخالت عقل به این نتیجه می

ما با تحریم  ( این معضل در شرایط اکنون که کشور ع ی 1390از کمبودهایی برخوردار است )الوانی و همکارانن 

ها باألخص بخش صادی زیادی روبرو استن نمود بیشتری پیداکرده است و برای رهایی از این معضلن سازماناقت

های متناسب با این شرایط و با رویکرد اقتصاد مقاومتی اجرا نمایند تا بتواند بر بسیاری از این مشیبازرگانی خط

شگر در پژو ست تا پژوه شده ا شکمت فا ق آیندن این مهم باعث  سیبم سئله آ سی م ضر به برر سی هش حا شنا

 های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارا ه مدل در این خصوص بپردازد.مشیاجرای خط

 چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق:-2

رستتمیت یافت. از  1303گیاری نظا  بازرگانی با درج موادی در قانون تجارت در ستتال مشتتیآغاز توجه به خط

اهداف مندرج در قانون تجارت حفظ مالکیت و حقوق افراد و درنتیجه امنیت خاطر معاممت ذینفعان در عرصتته 

صادی می شد. هرچند در مرحله تدوین خطاقت صویب جامع مقررات و گهای بازرگانی قانونمشیبا یار به دنبال ت

باشد ولی عممً در مرحله اجرا شاهد شکست و عد  اجرا رفع خطرات احتمالی ناشی از دادوستدهای تجاری می

ایم. در سایر قوانین مرتبط با بخش بازرگانی کشور اعم از قانون تجارت الکترونیکن قانون حمایت از حقوق بوده

المللین قانون معافیت صادرات کاال و خدمات های تجاری بینگمرکی و قانون داوریکنندگانن قانون امور مصرف

                                                           
1. Bartholomew & Chukwuemeka 
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صنایع و معادن و قانون  شکیمت اتاق بازرگانی و  از پرداخت عوارضن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزن قانون ت

و نهایتاً تکالیف گیاری خارجین قوانین مقررات صتتادرات و واردات نظا  صتتنفی کشتتورن قانون تشتتویق ستترمایه

های کلی نظا  در افق سال انداز سیاستساله برنامه ششم توسعه اقتصادین سند چشمبخشی مندرج در قانون پنت

ن تعداد 94شده هستیم. در مورد قاچاق کاال در سال های تدوینمشیو سایر قوانین نی  شاهد عد  اجرا خط 1404

میلیون دالر و در ستتال  13پرونده به ارزش  16428ن تعداد 95ستتال میلیون دالرن در  15پرونده به ارزش  7736

میلیارد دالر گ ارش شدند که این نشان دهنده این مطلب است که قوانین  57پرونده به ارزش  98000ن تعداد 98

ستاد مرک ی مبار سته قاچاق کاال را کنترل کند ) زه با و مقررات در این زمینه قدرت بازدارندگی کمی دارد و نتوان

 (.1399قاچاق کاالن 

سال  صنفی در  شت چهار دهه هنوز پر از ابها  و خمء عملیاتی در 1358کتاب قانون نظا   صمحیه آن با گی و ا

صفحه و ویرایش ساالنه هنوز نتوانسته نیاز تجاری و  700اجرا استن کتاب قانون صادرات و واردات با بیش از 

اسخگو باشده کتاب قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تجار را در صحنه های داخلی و خارجی پ

شدنقوانین امور گمرکی و امور تجارت بین المل مملو از  سبی بین این دو گروه با سخگو منا سته میانجی و پا نتوان

ی و کاستتتی ها و لحان نکردن شتترایط و اقتضتتا ات زمانی و فاصتتله از اقتصتتاد مقاومتی داردن قانون اتاق بازرگان

ست نمغایرت  صنایع و معادن و کشاورزی بنوعی دولتی و بدور از میدان داری تجار در عرصه تجارت خارجی ا

روح فلسفه وجودی نمایشگاههای بین المللی با عملکرد واقعی توسط مجریانن قوانین بازرسی و نظارت برکاال و 

استتتن استتتفاده از روشتتهای منستتو  وغیر  خدمات غلبه بر تور  زایی و کندی فعالیت بازرگانان در اجرا شتتده

ستند  صادین منعطف نبودن قوانین بخش بازرگانی در اجرا دالیلی ه بازدارنده و تکرار تخلف در تعیین جرایم اقت

شور محسوب  صادی و اجتماعی ک سعه اقت سب برای تو شاخص منا شور که یکی از   که امروزه نظا  بازرگانی ک

ز تولید ناخالص داخلی میتواند برخوردار باشد اما عمم نتوانسته جایگاه مناسب میشود و علیرغم سهم باالیی که ا

 خود را ارتقاء دهد.

های عمومی بازرگانی در کشور وجود دارد آن است برخی از مسا ل و مشکمتی که درزمینه اجرای خط و مشی

مدت در بخش بازرگانی دت و کوتاهمهای بلندمدتن میانری ی دقیق و صتتحیحی در زمینه اجرای برنامهکه برنامه

شوند که بعضاً برخی رو میای روبهها با مشکمت عدیدهری یوجود ندارد و با تغییرات سیستم دولت این برنامه

بر شتتده را زیر ستتؤال های قبلی و ه ینههای عمومی بازرگانی برنامههای موجود در اجرای خط و مشتتیاز برنامه

شیتبرند و این امر میمی سرعت اجرای خط و م های عمومی بازرگانی را کندتر نموده و یا آن را از حرکت واند 

پییری در اجرای اقتصتتتاد مقاومتی در حوزه اداره عمومی بازرگانی با توجه به تنوع وادارد. بنابراین ابعاد آستتتیب

و سیاسی و روزاف ون آن  های اقتصادی اجتماعین فرهنگیقوانین و ماهیت چندوجهی آن به دلیل پیچیدگی پدیده

صاً در حوزه صو صحیح مقررات خ سایی و عد  اجرا  صی تنظیم بازارن اتاق بازرگانین اتاق باعث نار ص های تخ

رستتانی تجارین ثبت های اطمعاصتتنافن مراحل بازاریابی و فروشتتندگین قاچاق کاالن مناطق آزاد تجارین شتتبکه

های مصرف در ثباتی تقاضای بازارن نوسانات ه ینهارآمد در بیسفارش واردات کاال و همچنین وجود قوانین ناک

ضای بی ساکرونا در ایرانن ف سبدوران بیماری کرونا و پ ساختار ثباتی ک سته به واردات کاالن  ساختار واب وکارن 

یدن تکانهغیررقابتین بهره رت ها و عد  موفقیت رویکردهای وزاهای نفتی و اثرات تحریموری پا ین عوامل تول
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اند. همچنین نباید از دانش حل تعارضتتات و دانش پیاده ستتازی و صتتنعتن معدن و تجارت در تأمین مالی شتتده

شی ستای اجرای خط م سی توانمندسازی در را شنا سیب  های عمومی بازرگانی کشور غفلت نمود. لیا توجه به آ

سمشیخط شد. ایر موارد( الز  و ضروری میهای عمومی بازرگانی کشور به تفکیک )نهادین فرایندن قانونی و  با

مشتتی عمومی بازرگانی یک مدل ها و موانع خطلیا این پژوهش در پی تدوین مدلی استتتن که با بررستتی چالش

سیب سی اجرای خطجامع برای آ شیشنا صاد مقاومتی ارا ه دهدن تا م شور با رویکرد اقت های عمومی بازرگانی ک

 عمومی را فراهم نماید. زمینه اجرای موفق و کار آمد خط مشی

 پیشینۀ پژوهش:2-1

 نتایت برخی از پژوهش های مشابه در جدول زیر ارا ه گردیده است:

گر    پژوهشتتتت

 پژوهشگران

 شرح حوزه پژوهش سال

قه 1399 دلشاد و اسدی  ندی و ناستتتایین طب ب

موانع اجرای خط مشتتی 

عمومی در حوزه پولی و 

 مالی

حوزه پولی و مالی ها و موانع اجرای خط مشتتی در چالش

شامل چالش شاوری  های مربون به مجریانن ستاد بانک ک

های مربون به های ستتتاختاری و محتوایین چالشچالش

های ناشتتی از محیط و ذی مالی و چالش –منابع انستتانی

 باشدنفعان می

کتتایمی رهبر و 

 همکاران

مدل  1399 بررستتتی و ارا ه 

آسیب شناسی خط مشی 

 گیاری در حوزه تعاون

های اجراکننده مجریان خط مشین ساختار قوانین و سازمان

خط مشتتتین منابع و امکاناتن عوامل محیطین ارزیابی و 

ستمی گروه سی ساد  ستهن کنترلن ف شارن ذینفعان واب های ف

سیبمهم شیترین عوامل آ سی خط م گیاری در حوزه شنا

 تعاون هستند

های شتتتناستتتایی دوگان 1399 اصلی پور

عمومی گیاری مشی خط

در حوزه محیط زیستتت 

 ایران

ها استخراج شد که مضامین اصلی و فرعی در قالب دوگان

گان ها میاز مهمترین آن گان دانش کنشن دو به دو توان 

نشانه ریشهن دوگان حفایت توسعهن دوگان تعامل تحفظ و 

ساختار کارکرد در خط شیدوگان  ستم محیطی گیاری زی

 اشاره کرد.
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ضتتتتابط پور و 

 همکاران

شتتتناستتتایی و اولویت  1398

بتتتنتتتدی متتتوانتتتع و 

های اجرای خط ¬چالش

موزش ¬مشتتتی هتتای آ

 عالی در ایران

شی شامل ده مفهو  موانع اجرای خط م های آموزش عالی 

صلی در قالب  صلی به ترتیب  53ا ست که مفاهیم ا مقوله ا

سله مراتبی عبارتند از: موانع مدیریتی  سل ساس تحلیل  برا

سازمانین موانع فردین موانع کمن ساختارین موانع در ون 

شین موانع مربون  شورین موانع مربون به تدوین خط م ک

ستین موانع  سناد باال د شین موانع مربون به ا به نظا  آموز

 محیطی و اب اری و موانع مربون به اجتماع و فرهنت.

 

بندی شناسایی و اولویت 1397 ممحسینی

مشتتتی موانع اجرای خط

واحتتدهتتای عمومی در 

منابع انستتانی در وزارت 

 نفت

موانع مدیریتین موانع ستتتاختارین موانع استتتتراتژیکی و 

مشتتی عمومی در واحدهای ستتازمانی از موانع اجرای خط

 منابع انسانی در وزارت نفت هستند.

عتتبتتاستتتتتی و 

 همکاران

متتتتوانتتتتع اجتتتترای  1395

های عمومی مشتتتیخط

 های دولتیدر سازمان

مشتتین مجریان و کنندگان خطتدوینمشتتکمت مربون به 

مشتین ستازمان مجرین انواع کنندگانن ماهیت خطاستتفاده

شار و محیط با اجرای خطها و گروهکنش شی در های ف م

وزارت تعتتاونن کتتار و رفتتاه اجتمتتاعی رابطتته دارنتتدن 

های پژوهش مورد تأیید قرار دیگرن همه فرضتتتیهعبارتبه

 گرفتند.

آلتتوستتتتتتتا  و 

 لیندبرگ

هتتای بررستتتی چتتالش 2020

مشتتتتی تتجتتارت ختط

یک  پا در  یه ارو حاد ات

ظم جهتتانی در حتتال  ن

 تغییر

مشی تجارت اتحادیه اروپا در برابر سایر نقان چگونه خط

جهان باید متناستتب با تغییرات خارجی اصتتمح و تجدید 

ها نظم در حال تغییر جهان را در قالب شتتتود. به ویژهن آن

دهن خروج انگلیس از ستتیاستتت جدید تجاری ایاالت متح

اتحادیه اروپا و جایگاه برجسته چین در صحنه بین المللی 

 کنندتج یه و تحلیل می

متتک نتتیتتل  و 

 همکاران

بتتررستتتتتی متتوانتتع  2019

گتتیاری در مشتتتیخط

 بخش سممت

باشتتتند که ایجاد یک محیط گیاری میمشتتتیموانع خط

نظارتی و ستتیاستتی پاستتخگو باعث تشتتویق و حمایت از 

 گرددها میمشیاجرای خطنوآوری و 

گو  و  ی ت متتک 

 همکاران

شارکت کارکنان و کاهش نظارت  مشیموانع اجرای خط 2018 کمبود منابع مالین عد  م

یت مل مؤثر بر اجرای موفق له عوا هداف ازجم آمی  بر ا

 باشندسیاست می
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 شناسی پژوهش:روش  -3

پژوهش حاضر ازنظر هدف و جهت گیری از نوع توسعه ای کاربردی است. با توجه به موضوع تحقیق و ماهیت 

بنابراین این  دادهان روش تحقیق حاضر ترکیبی است که در آن روش های کمی و کیفی توامان استفاده شده است.

به عنوان راهبرد پژوهشی استفاده کرده  -مدل ایجاد گونه شناسی-پژوهش از روش های آمیختۀ متوالی اکتشافی 

 است. 

صاحبه از خبرگانن  ستفاده از م ستن با ا شافی ا ضمون که روشی اکت سیله روش تحلیل م در بخش کیفی ابتدا به و

یایی و اعتبار آن توستتط روش دلفی تعیین گردید و در ادامه چهارچوب نظری و مدل مفهومی تدوین گردید و پا

در بخش کمی به منظور اعتباریابی بخش کیفی و تعیین الگوی اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی با رویکرد 

شنامه در نمونه  س شی مدل نظری در قالب پر ستفاده از روش پیمای ست آمده با ا صاد مقاومتین مدل نهایی به د اقت

ساختاری انتخابی شد و الگوی  سنجش و اعتباریابی قرار داده  صادفی مورد سیب های ت شی های  آ اجرای خط م

 .عمومی بازرگانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی تعیین گردید

ضر خبرگانی که  شارکت کنندگان پژوهش حا سان دارای تخصص بازرگانی و م شنا شگاهن خبرگانن کار ساتید دان ا

در انتخاب این تعداد نمونه مشارکت کنندگانن مسا لیه چون زمانن بوده است نندن نی  فعاالن عرصه تجارت هست

شوندگان و می ان همکاری آنها موردتوجه قرار گرفت صاحبه  سترس بودن م ستدر د . در این مطالعه با تعدادی ه ا

مطرح گردیدن  مصتتتاحبه با توجه به 12از خبرگانی که مدنظر بوده اند مصتتتاحبه انجا  گردیدن که پس از انجا  

صول  صاحبه ها قابل ح سایر م سید که داده های جدید و متفاوت از نظرات  موارد تکرارین محقق به این نتیجه ر

  گردید. نیست. بر این اساس اشباع مصاحبه ها اعم 

جامعه آماری بخش کمّی تحقیق شتتامل کارکنان و مدیران اتاق بازرگانین صتتنایعن معادن و کشتتاورزی و اتاق 

 نفر را شامل می شود. 1200باشد که حجمی برابر با اصنافن وزارت صنعتن معدن و تجارت کشور می

کاف ذهنی از  2017 وو  و همکارانش یک شتتت

های موانع و محدودیت

اجتتتتتتتتتتتتتتتتتترای 

های گیاریمشتتتیخط

یاس محلی  انرژی در مق

 در مناطق روستایی چین

های مشتتتیمقامات محلی خود مانع مهمی در اجرای خط

اند و نهایتاً این موانع محلین عملکرد کلی مصتتترف انرژی

هداف  به ا یابی  لت مرک ی را در دستتتت ظا  و دو کلی ن

نامطلوبی را در  قب  تأثیر قرارداده و عوا حت  ندمدت ت بل

 کند.ر ترسیم میانداز این کشوچشم

کوستا باربوسا  و 

 همکاران

بررستتتی موانع اجرای  2016

 مشی عمومیخط

عد  ارتقاء یرفیت فناورین عد  آموزش فناوری جدیدن 

مشتتتی عمومی از طرف مقامات باالی عد  تضتتتمین خط

مشتتتین عد  اف ایش تعهد نمایندگان دولت از موانع خط

 باشند.مشی عمومی میاجرای خط
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مورد تعیین گردیده و به جهت پرستتشتتنامه هایی که ممکن استتت  291که حجم نمونه بر استتاس فرمول کوکران 

پرستتشتتنامه  300دادمورد پرستتشتتنامه در نمونه آماری توزیع گردیده که در نهایت تع 310ناقص پرشتتوند تعداد 

 تکمیل و برگشت داده شده است

 کد استخراج گردید. 346مصاحبه  12از تعداد  گرددمی مشاهده زیرطور که در جدول همان

 فضای اقتصاد مقاومتی فضای بازرگانی فضای اجرا مصاحبه کنندگان

 1 15 13 1مصاحبه شونده 

 8 11 11 2مصاحبه شونده 

 6 17 19 3مصاحبه شونده 

 5 16 16 4مصاحبه شونده 

 5 12 10 5مصاحبه شونده 

 5 13 9 5مصاحبه شونده 

 5 9 6 7مصاحبه شونده 

 7 17 15 8مصاحبه شونده 

 8 10 8 9مصاحبه شونده 

 7 4 9 10مصاحبه شونده 

 4 4 4 11مصاحبه شونده 

 3 9 8 12مصاحبه شونده 

 مورد مصاحبه 12کد باز استخراج شده از  346تعداد  1-3جدول 

 :روایی و پایایی 3-1

ستفاده شده است که درصد پایایی  محاسبه پایایی بازآزمونبرای بررسی پایایی کدهای استخراج شده از روش  ا

 .است قرار گرفته ییدأقابلیت اعتماد کدگیاری ها مورد تدرصد تعیین گردیده که  84بازآزمون برای این تحقیق 

 

از تکنیک دلفی در سه راند پیاپی و با فواصل زمانی یک ماهه استفاده  استخراج شدهبرای روایی و اعتبار کدهای 

 .ه است.گردید

 

 مضمون فراگیر ردیف

 راند سو  راند دو  راند اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 0 318 4 096 0 588 3 850 0 968 3 311 فضای اجرا 1

 0 301 3 980 0 601 3 450 0 943 3 331 فضای بازرگانی 2

 0 361 4 256 0 598 4 190 0 843 4 011 فضای اقتصاد مقاومتی 3
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 0 352 4 092 0 651 3 892 0 904 3 579 جمع  

 نتایت سه مرحله تکنیک دلفی  2-3جدول 

ماهنگی نظرات فاق نظر در روش دلفی و ه گان پژوهش از آزمون  در این پژوهش برای بررستتتی می ان ات خبر

 ضریب توافقی کندال استفاده گردید

 

 ردیف
عتتتنتتتوان 

 مصاحبه

Kendall's 

Wa 
 ضریب کندال

Chi-

square 

Df 
 درجه آزادی

Asymp. 

Sig. 

 سطح معناداری

 0 001 128 307 099 0 341 راند اول 1

 0 001 99 275 222 0 436 راند دو  2

 0 102 49 250 887 0 783 راند سو  3

 نتایت حاصل از آزمون کندال برای سه راند اصلی اجرایی در پژوهش 3-3جدول 

ست که  شده ا ستفاده  شاخص روایی محتوا ا شنامه ( از  س سی روایی اب ار جمع آوری اطمعات ) پر برای برر

شنامه  س سؤاالت پر شاخص میکور برای  صد  ست ن  82میانگین در صد تعیین گردیده ا سی پایایی در برای برر

شن س ساس آزمون آلفای کرونبا ن پایایی هر یک از عاملها در جدول  امۀپر ست.  زیرپژوهش بر ا شده ا گ ارش 

 بوده و در حد قابل قبولی است. 0 7نتایت نشان می دهد که مقدار آلفای به دست آمده برای تمامی عوامل باالی 

 

های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مشیشناسی اجرای خطآسیبهای پایایی کلی و مؤلفه 4-3جدول 

 مقاومتی

 

ستفاده  ساختاری ا ستنباطی و تکنیک هایی همچون معادالت  شده جهت تحلیل مولفه ها و برازش مدل از آمار ا

 است.

 

 یافنه های پژوهش: -4

 مضمون های مرتبط با مؤلفۀ بازدارندۀ اجرای خط مشی عمومی در جدول زیر نشان داده شده است4-1
 

با   فای کرون آل

 کلی
 آلفای کرونبا  تعداد سؤال هامؤلفه پرسشنامه

 کل 0 974

 0 928 19 فضای اجرا

 0 948 17 فضای بازرگانی

 0 942 14 فضای اقتصاد مقاومتی
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 پایهمضمون  کدها

ضمون های م

ستتتتازمتتان 

 دهنده

-مضتتمون

 های اصلی

 اجماع ها مبتنی بر یارگیری نه کارآیی
شتتتتترایتتتط 

 سیاسی

 ماهیت

فضتتتتتای 

 اجرا

 سیاسی شدن سازمان و رفتار مدیران در برخورد با مسا ل

 زد و بندهای سیاسی در حوزه تصمیم گیری بازرگانی

 داللی سیستمی در سازمان
شتتتتترایتتتط 

 اقتصادی
بدون حضورموثر نمایندگان تصمیمات کمیسون های اقتصادی بازرگانی 

 اتاق بازرگانی و اصناف

صفانه  ستفاده از عبارات دو وجهی ) من صفانه  –ا غیر  –موجه  –غیر من

 موانع حقوقی موجه ( در دعاویی حقوقی سیستم قضایی را به چالش میکشد.

 عد  تناسب برخی از احکا  قاچاق با اصول تجارت جهانی

 جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کنندهعد  ال امات قانونی 

 تقسیر متفاوت از اجرای قانون نظا  صنفی موانع قانونی

 ضعف قوانین اصناف در برخورد با دست فروشان

 فساد اداری مجریان

 عد  احساس مسولیت موانع انسانی

 پایین بودن انگی ه کارکنان

 نداشتن دیدگاه آینده نگر
متتتتوانتتتتع 

 مدیریتی
 بی ثباتی مدیریتی در بخش دولتی

 تعارض منافع مدیران با برنامه های اجرایی

متتتتوانتتتتع  فقدان نطا  مشارکت و استفاده از عقاید دیگران

 عد  میاکره موثر مدیران با حوزه های اجرایی میاکرانی

 بحران های منطقه ای

تحریم هتتای 

 بین المللی

 محیط

 و نظامهای سلطه در مدیریت بخش بازرگانیشرایط تحریم 

 عد  تنطیم قراردادهای تجاری بلحاظ شرایط تحریم

 مالی –بیمه ای  –اف ایش تحریم های کاالیی 

بتتازدارنتتدگی  میل به سود بیشتر و کاهش کمیت و کیفیت در محیط کسب و کار

 ریسک پایین تجار در محیط های رقابتی محیطی

یق  پاسخگویی نسبت به اتفاقات و کاستی های محیطعد   طب عتتد  ت

قررات بتتا   به توجهی به شرایط محیط های پیرامونی کسب وکارهای نوینم
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 پایهمضمون  کدها

ضمون های م

ستتتتازمتتان 

 دهنده

-مضتتمون

 های اصلی

شتتتتترایتتتط 

 محیطی

برخی از مدیران اجرایی فاقد دانش تخصصی تجارت خارجی و آشنایی 

 با قرار داد ها هستند

بتته روز نبود 

دانش و شبکه 

اطتتتمعتتتات 

 فناوری کارکنان
 در دولت مردد شیوه انتقال فناوری در مجریان کندتر است

 عد  استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادالت بازرگانی
روش هتتای 

 منسو 
کندی روند مراحل انجا  کار و عد  الکترونیکی شتتتدن برخی از این 

 فرایند ها

ینتتد خط  فقدان خط مشی ها و سیاست های جامع در حوزه بازرگانی فرآ

 مشی گیاری

 تدوین

 فاصله در تدوین و اجرا

ستتاختار خط  فقدان ساختار اجرایی مناسب برای خط مشی گیاری

 ساختار نامنظم در تعیین استراتژیها مشی گیاری

 واگیاری مدیریت های درآمد زا به وابستگان
عامل ذینفعان 

 وابسته
 پایین بودن ریسک اجرایی

 آرا در دعوای تجاری بعلت عد  تعریف واژه هاتشتت 

فتتتتقتتتتدان  بی تفاوتی نسبت به اتفاقات  شرایط کار

نتتهتتادهتتای 

 نظارتی

ارزیتتابتتی و 

 کنترل

 کاهش نظارت بر ضوابط قانونی

نتتاکتتارآمتتدی  بی تعهدی دولت در سال پایان عملکرد

 ناتوانی در پاسخگویی به حل مشکمت اصناف سیستم

 اداری مجریانفساد 

ندهای  زد و ب

 سیاسی

 عضویت در گروبندی های سیاسی

 ضعف سیستمی نهادهای کنترلی

 عضویت در حلقه های فساد

 غیر شفاف بودن
فستتتتتتتتتاد 

 سیستمی
 پر ه ینه بودن

 پیچیده بودن
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 پایهمضمون  کدها

ضمون های م

ستتتتازمتتان 

 دهنده

-مضتتمون

 های اصلی

 نااطمینانی

 Nvivoمضمون های مرتبط با مولفه فضای اجرای خط مشی عمومی در نر  اف ار  1-4جدول 

شان می ضمونهمان گونه که جدول باال ن شور دهدن م شی عمومی ک های مرتبط با مولفه بازدارنده اجرای خط م

تدوین خط مشی دارای پنت بُعد ماهیت خط مشی عمومی بازرگانین محیط خط مشی عمومی بازرگانین فناورین 

 باشد. گیاری عمومی بازرگانی  و ارزیابی و کنترل خط مشی عمومی بازرگانی می

 :مضمون های مرتبط با مؤلفه بازدارنده بازرگانی در جدول زیر نشان داده شده است4-2

 پایهمضمون  کدها
های مضتتمون

 سازمان دهنده

  مضتتتتمتتون

 اصلی

 سیکل طوالنی در انجا  خدمات بازرگانی
تتتعتتلتتل در 

 فرایند ها  

 عملکردی

فضتتتتتتتای 

 بازرگانی

ستتاختار فرستتوده در عملیات بخش بازرگانی و شتترکتهای دولتی 

 وابسته

 مقطعی بودن برنامه های عملکردی برای حل مشکمت
بی انضتتباطی 

 اقتصادی 
 مشکمت در فرایند تامین و تولید و توزیع بخش بازرگانی 

 ناپایداری قیمت ها 

 عد  رغبت در برنامه های تامین مالی و گشایش اعتبار اسنادی
 عد  مشارکت

 فقدان اعتماد عمومی به سرمایه گیاری در بخش تولید و بازرگانی

 وجود شبکه های مافیایی در تجارت و بازرگانی 
داللتتتتتتتتی 

 سیستمی
شرکت دولتی   سط  صدی گری بنگاه های تو صار دولتی و ت انح

 بازرگانی

یر  عد  انعطاف قوانین بازرگانی در شرایط اقتضایی خاص غ اهتتداف 

 واقعی

 هدف گیاری

 غیر عملیاتی شدن برنامه های بلند مدت با تغییر شرایط 

 راهبرد های غیر مشخص و اختصاص الویت های متعارض 
فقدان زنجیره 

 اطمعات

فتتتتقتتتتدان  عد  هم اف ایی درمدیریت عملکرد نظا  تجاری 

متتدیتتریتتت 

یتتکتتپتتارچتته 

 اقتصادی

 اقدامات پراکنده برای تحقق اهداف

 اب ار اجرایی اب ارهای وصول مطالبات حقوق بازرگانی به شیوه مستقیم 
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 پایهمضمون  کدها
های مضتتمون

 سازمان دهنده

  مضتتتتمتتون

 اصلی

عد  استتتفاده  قابل حصول تر میباشد

ب ارهتتای  از ا

 تشویقی

 لحاظ نکردن اب ارهای تشویقی در پرداخت های داوطلبانه

 اجراناهمسویی اب ار 

فستتتتتاد در  اعمال نظر و تشخیص کارشناس برآورد زمینه فساد را ایجاد میکند

مراحل حقوق 

 بازرگانی

 تفسیر متفاوت در اعمال بخشودگی ها

 بی انظباطی در اجرای سیاست های مالی بخش بازرگانی

طاف  ضعف قوانین حمایتی عد  انع

در قتتوانتتیتتن 

وصتتتتتتتول 

متتطتتالتتبتتات 

 بازرگانی

 نبودن ضوابط حمایت از تجار درشرایط کرونایی کافی

 راهبرد غیر مشخص و اولویت های متعارض

نتتاکتتارآمتتدی  بی تفاوتی نسبت به اتفاقات و انحرافات در محیط کسب و کار

نتتهتتادهتتای 

 نظارتی

 کنترل

 بی تعهدی دولت در سالهای پایان عملکرد

 های اجراییتعارض منافع مدیران بازرگانی در برنامه 

 فقدان اختیار الز  در مجریان

متتدیتتریتتت 

 عامرانه  

عد  وجود گفتمان مشترک با سایر دستگاه های اقتصادی و بخش 

 خصوصی

ستتوء رفتار شتتغلی مدیران در تشتتدید بدبینی در ستترمایه های 

 اجتماعی

جای ارزیابی عینی و  مدارک  ب به ارزیابی های  صتتتوری  توجه 

 واقعی
کار ستتتتازو 

ناستتتتب  نام

 ارزیابی
 سفارشی شدن برخی از ارزیابی ها ی تعیین قیمت نهادها

 ایجاد رعب و وحشت در بروکراسی نطارت 

تغییر مستتتمر  بی ثباتی مدیریتی و غیر تخصصی بودن انتصابها

متتدیتتریتتت 

بتتازرگتتانتتی 

 کشور

ته  شتتتتایستتت

 ساالری

 اعمال نفوذ در انتصابات

 کارآمد مدیرانفقدان بانک اطمعات 

 فقدان نظا  جانشین پروری و مدیریت استعداد در سازمان

فقتتدان نظتتا   بی تفاوتی از نتایت مثبت یا منفی انجا  کار

ته   عد  احساس مسولیتشتتتتایستتت
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 پایهمضمون  کدها

های مضتتمون

 سازمان دهنده

  مضتتتتمتتون

 اصلی

 بی تعهدی مدیران و کارکنان نسبت به کار و محیط پیرامون

پتتتروری و 

متتدیتتریتتت 

 استعداد

 صادرات توسط گروهای ویژه و ذی نفوذبی انضباطی در نحوه 

جتتابتتجتتایتتی 

حتتت بتتتی و 

 گروهی

 دخالت شبه نظامیان در اقتصاد

طب )بخش  خا به م بدون توجه  جارت  قانون ت تصتتتویب لوایح 

 خصوصی و اتاق بازرگانی (

 اعمال نفوذ در م ایده های خرید از شرکت های بازرگانی

 تغییرات پست های حساس بصورت اتوبوسی 
نتتداشتتتتتتتن 

نده  یدگاه آی د

 نگر

تغییر مدیریت شتتترکتهای وابستتتته بازرگانی بر استتتاس قرابت و 

 دوستی ها

 انجا   فعالیت های اقتصادی زود بازده و تبلیغاتی

 Nvivoمضمون های مرتبط با مؤلفه بازدارنده بازرگانی در نر  اف ار  2-4جدول 

مضتتتمون های مرتبط با مؤلفه بازدارنده بازرگانی دارای پنت بُعد  مشتتتاهده می گرددنهمان گونه که جدول باال 

 باشد. عملکردین هدف گیارین اب ار اجرایین کنترل و شایسته ساالری می

 های مرتبط با مؤلفه بازدارنده اقتصاد مقاومتی در جدول زیر نشان داده شده استمضمون 4-3

 پایهمضمون  کدها
مون هتتای مضتتت

 سازمان دهنده

هتتای مضتتتمون

 اصلی

عد  درک مشتتترک مفهو  اقتصتتاد مقاومتی در بخشتتهای 

اقتتتتصتتتتتاد  بازرگانی

تی و  م مقتتاو

 شعار زدگی

 شرایط اقتصادی
فضتتای اقتصتتاد 

 مقاومتی

 اهداف مبهم و شعاری در واحدهای بازرگانی 

قدرت  پایین بخشتتهای بازرگانی در تحلیل مباحث اقتصتتاد 

 مقاومتی 

 عد  شفافیت قوانین اقتصادی 

تتتختتلتتفتتات 

 اقتصادی

با  عد  وجود نقشتتته راه اجرایی در شتتتیوه های برخورد 

 متخلفان

 عد  شفافیت در عملکرد بنگاههای شبه دولتی

شفافیت  فقدان مدیریت یکپارچه در اقتصاد مقاومتی                   عد  

 بنگاه داری دولت در اقتصاد                                  اقتصادی
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 پایهمضمون  کدها
مون هتتای مضتتت

 سازمان دهنده

هتتای مضتتتمون

 اصلی

 هدف گیاری مبهم و غیر واقعی در شرایط اقتصادی

تبدیل نگرش  عد  تامین پیش نیاز اقتصاد مقاومتی 

اقتتتصتتتتادی 

متتدیتتران بتته 

کتتارکردهتتای 

 سیاسی

 شرایط سیاسی

 ناکارآمدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

صاد مدیران  ست های اقت سیا سازی  صادی قدرت پیاده  اقت

 مقاومتی را ندارند

قدرت پایین حل مستتله در صتتورت عد  اجرای ستتیاستتت 

 های اقتصاد مقاومتی 
عتتد  دانتتش 

عارض  حل ت

 بین مدیران
اختمف نظر در ادارک فستتتاد در جامعه از منظر اقتصتتتاد 

 مقاومتی

به عد  جیب عد  روابط با دنیای خارج از کشتتتور منجر 

 سرمایه گیارین تکنولوزی شده است

ضتتتتتعتتتف 

دیپلماستتی با 

های  کشتتتور

 هدف

 بدبینی در روند میاکرات 

 تعاممت شبکه ای بجای ارتبان موثر و مستقیم است.

بتحترانتهتتای  تنش های غیر قابل پیش بینی منطقه ای 

منطقتته ای و 

بر  یر آن  ث تتتا

متتتبتتتادالت 

 بازرگانی

 شرایط تحریم

عد  استتتتفاده مناستتتب از یرفیت ها در کاهش آثار منفی 

 بمنظور کاهش آثار تکانه های اقتصادی 

عد  تعریف واکنش های هوشتتتمند در برابر اختمل های 

 داخلی و خارجی

کتتتتاهتتتتش 

تاثر  جارت م ت

 عد  ثبیت نر  ارز  از نظا  سلطه

نده و  ید کن یت از تول ما هت ح قانونی ج مات  قدان ال ا ف

 کننده مصرف

یرفیت خالی 

تولید ناشی از 

شتتتوک های 

 اقتصادی

عد  بستتتتر ستتتازی برای صتتتادرات و تولید توستتتط اتاق 

 بازرگانی و دولت در شرایط بحران

انحصتتاری و  محیط کسب و کار بازدارنده و غیر کار آفرین

 ساختاری غیر انعطافبروکراسی و تراکم قوانین با تصتتدی گری 
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 پایهمضمون  کدها

مون هتتای مضتتت

 سازمان دهنده

هتتای مضتتتمون

 اصلی

دولتتتت در 

 تجارت

ستتتتتاختتتتتتتار 

نهتتای  ستتتتازمتتا

 مجری

هدف گیاری ها تا حدودی اسمی بوده و خبری از عملیاتی 

 شدن نیست 

هدف گیاری 

متتبتتهتتم و 

ساختار بیمار 

گونه اقتصتتاد 

 مقاومتی  

صاد مقاومتی دارای ابها  و فاقد هدف گیاری  محورهای اقت

 در مقاطع زمانی خاص میباشد

 نگرش یکباره و جهادی برای حل مشکمت اقتصادی 
اقتتتتصتتتتتاد 

تی و  م مقتتاو

شدن  سو  هم

آن با اقتصتتاد 

 جنگی

 موانع ارتباطی

هداف  هدف تحقق ا با  های جنگی  یک  تاکت حاظ کردن  ل

 جهادی

عد  ارتبان مستتتتمر تجار وبازرگانان با ستتتفارتخانه ها و 

 کارگ ان اقتصادی 

ضتتتتتعتتتف 

دیپلمتتاستتتی 

 انعقاد پیمانهای همکاری با کشورهای منطقهعد   ارتباطی

عد  ال ا  به اجرای تصتتتمیمات ستتتتاد هماهنگی اقتصتتتاد 

 مقامتی

ارتتتتتبتتتتان 

نتتاهمتتاهنتتت 

بین اعضتتتتا 

ستتتتتتتتتتتاد 

هی  فرمتتانتتد

اقتتتتصتتتتتاد 

 مقاومتی

عد  وجود روابط مناستتب و هناهنگی در اجرای مصتتوبات 

 ستاد اقتصاد مقاومتی 

 Nvivoهای مرتبط با مؤلفه بازدارنده اقتصاد مقاومتی در نر  اف ار مضمون 3-4جدول 

دهدن مضتتمون های مرتبط با مؤلفه بازدارنده اقتصتتاد مقاومتی دارای پنت بُعد همان گونه که جدول باال نشتتان می

 باشد. شرایط اقتصادین شرایط سیاسین شرایط تحریمن ساختار سازمان های مجری و موانع ارتباطی می

 بررسی مدل مفهومی تحقیق 4-4

استتتفاده شتتده استتت. ضتترایب مستتیر در حالت  PLS-SEM برای بررستتی مدل مفهومی تحقیق از مدل ستتازی

 تغییر می کنند.+ 1تا  -1 استاندارد هستند و مقدار آن ها بین
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 ضرایب مسیر در مدل مفهومی پژوهش 1-4شکل 

هرچه مقدار ضتتریب مستتیر به یک و یا منفی یک ن دیک تر باشتتد تأثیرگیاری آن مستتیر بیشتتتر استتت. ضتترایب 

سیر مدل های  ضرایب م ست.  سازه ا شان دهنده اعتبار  ستاندارد مدل های بیرونی )بارهای عاملی( به نوعی ن ا

 تغییر می کنند. 1تا  0بیرونی بین 

 بررسی روابط متغیرهای پژوهش 4-5

 رابطه ردیف
ضریب 

 مسیر

t-

Value 

P-

Value 
 نتیجه

  فضای اجرا 1
آستتیب شتتناستتی خط مشتتی 

 بازرگانی
 معنادار 0.000 37.278 0.353

  فضای اقتصاد مقاومتی 2
آستتیب شتتناستتی خط مشتتی 

 بازرگانی
 معنادار 0.000 7.067 0.401
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 رابطه ردیف

ضریب 

 مسیر

t-

Value 

P-

Value 
 نتیجه

  فضای بازرگانی 3
آستتیب شتتناستتی خط مشتتی 

 بازرگانی
 معنادار 0.000 30.230 0.384

 نتایت آزمون روابط 4-4جدول 

 

مشتتاهده می شتتود تمامی روابط بین متغیرهای اصتتلی در مدل پژوهش معنادار بوده  باالهمانگونه که در جدول 

(0.05>P.و بنابراین عوامل مرتبط با هر بخش تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند ) 

سه اولویت  4-6 سیبمولفهنتایت آزمون فریدمن برای مقای سی اجرای خطهای آ شیشنا های عمومی بازرگانی م

 کشور:

صفر )      سیببین اولویت مؤلفه (:H0فرض  سی اجرای خطهای آ شیشنا شور با م های عمومی بازرگانی ک

 داری وجود ندارد.تفاوت معنیها از دیدگاه کلیه آزمودنیرویکرد اقتصاد مقاومتین 

سیببا توجه به غیر طبیعی بودن توز سی اجرای خطیع آ صاد مشیشنا های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقت

 مقاومتی برای بررسی فرضیه از آزمون فریدمن استفاده شده است 

 

سی اجرای خط  شنا سیب  عوامل آ

 مشی عمومی بازرگانی
 sig درجه آزادی (2χ)خی دو میانگین رتبه

 2.59 فضای اجرایی

 2.25 بازرگانیفضای  0.001* 2 158.447

 1.70 فضای اقتصاد مقاومتی

 ≥ 0p 05تفاوت معنی دار در سطح 

 شناسیهای آسیبنتایت آزمون فریدمن برای مقایسه اولویت مولفه 5-4جدول 

شتتتناستتتی اجرای های آستتتیبمؤلفهنتایت آزمون فریدمن نشتتتان داد که بین اولویت ن باال با توجه به جدول 

شیخط صاد مقاومتیهای عمومی م شور با رویکرد اقت ضیه تفاوت معنی بازرگانی ک داری وجود داردن در نتیجه فر

سیبصفر مبنی بر عد  تفاوت بین اولویت مؤلفه سی اجرای خطهای آ شیشنا شور با م های عمومی بازرگانی ک

دهد که دمن نشتتان می. همچنین نتایت آزمون فریشتتودها رد میرویکرد اقتصتتاد مقاومتی از دیدگاه کلیه آزمودنی

باالترین اولویت و عامل بازدارنده فضتتای اقتصتتاد مقاومتی با  2.59فضتتای اجرا با میانگین رتبه  بازدارندۀ عامل

 ها به خود اختصاص داده استمودنیترین اولویت را از دیدگاه کلیه آزپایین 1 70میانگین رتبه 
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 بحث و نتیجه گیری :-5

مرحله نا  گیاری  3براستتتاس مبانی نظری و مصتتتاحبه های صتتتورت گرفته با خبرگان پژوهشن کدگیاری طی 

مضامین) فراگیر ن سازمان دهنده ن پایه ( طبقه بندی شده استن ابعادفراگیر پژوهش عبارتند از بعد فضای اجرای 

اجرای خط مشی عمومی شامل  خط مشی عمومینبعد فضای بازرگانی و بعد فضای اقتصاد مقاومتی. بعد فضای

کد پایه . بعد  19پنت مضتتتمون ستتتازمان دهنده که عبارتند از ماهیت نتدوین نمحیطن ارزیابی ن فنموری جمعا با 

سازمان دهنده که عبارتند از عملکرد نهدف گیاری ناب ار اجرایی ن کنترل ن  ضمون  شامل پنت م ضای بازرگانی   ف

بعد اقتصاد مقاومتی شامل پنت مضمون سازمان دهنده که عبارتند از شرایط  کد پایه. 17شایسته ساالری جمعا با 

کد پایه استخراج  14اقتصادی ن شرایط سیاسی ن شرایط تحریم نساختار سازمانهای مجرین موانع ارتباطی جمعا با 

 شد 

شناسی اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی کشور با  5-1 سیب  رویکرد وضعیت اولویت بندی مولفه های آ

 اقتصاد مقاومتی 

شان داد که بین اولویت مؤلفه سیبنتایت آزمون فریدمن ن سی اجرای خطهای آ شیشنا های عمومی بازرگانی م

صاد مقاومتی تفاوت معنی شور با رویکرد اقت صفر مبنی بر عد  تفاوت بین ک ضیه  داری وجود داردن در نتیجه فر

های عمومی بازرگانی کشتتور با رویکرد اقتصتتاد مقاومتی از مشتتیشتتناستتی اجرای خطهای آستتیباولویت مؤلفه

شان میها رد میدیدگاه کلیه آزمودنی ضای اجرا با میانگین شود. همچنین نتایت آزمون فریدمن ن دهد که عامل ف

اه ترین اولویت را از دیدگپایین 1 70باالترین اولویت و عامل فضتتای اقتصتتاد مقاومتی با میانگین رتبه  2 59رتبه 

 ها به خود اختصاص داده است. کلیه آزمودنی

شناسی اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد  5-2 سیب  وضعیت برازش مدل اندازه گیری آ

 اقتصاد مقاومتی بر مبنای الگوی طراحی شده

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی و تعیین عوامل آسیب رسان در اجرای خط مشی گیاری  

ست که در ابتدا برای اطمینان از کفایت نمونه از معیار  شده ا ستفاده  صاد مقاومتی ا عمومی بازرگانی با رویکرد اقت

kmo س ستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت ا ست  0 947تفاده گردید. کفایت نمونه برابر با و برای تعیین همب بد

آمد که نشتتان دهنده این مورد استتت که تعداد نمونه ها برای تحلیل عاملی مناستتب بوده اند. نتایت آزمون بارتلت 

نی  نشتتتان داد که استتتتفاده از تحلیل عاملی مناستتتب بوده و عامل های ایجاد شتتتده از متغیرها از اعتبار الز  

 دین ترتیب هم عامل های هریک از متغیرها اعتبار الز  را دارند و هم نمونه آماری کافی بوده است. برخوردارند. ب

مولفه اصلی پژوهش که شامل مولفه های  3سوال در راستای  50براساس پرسشنامه ای که تدوین گردیده است 

ند طراحی گردیدندن حداقل فضتتای اجران مولفه های فضتتای بازرگانی و مولفه های فضتتای اقتصتتاد مقاومتی بود

را بدستتت  0 5باشتتد که تما  ستتواالت پژوهش بارعاملی باالتر از  0 5بارعاملی هریک از ستتواالت پژوهش باید 

آوردند. هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشدن آن شاخص سهم بیشتری 

بودن بارعاملی شاخص های پژوهش حاکی از سهم باالی شاخص ها  در تبیین آن سازه ایفا می کند. بنابراین باال

در تبیین ستتازه های تحقیق می باشتتد. همچنین می ان ثبات یا پایایی هر یک از عوامل بازدارنده را با استتتفاده از 
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ضای و ف 0 786ن فضای بازرگانی 0 724آلفای کرونبا  به دست آورده که بازدارنده اجرایی دارای آلفای کرونبا  

صاد مقاومتی دارای  شده برای هر یک از  0 705اقت شنامه تدوین  س شانگر پایایی و ثبات درونی پر شد که ن می با

سه متغیر پژوهش و کل  سطح معناداری هر  سمیرنوفن  شد. طبق آزمون کلموگروف ا مولفه های پژوهش می با

 ش می باشد. بوده که نشانگر طبیعی بودن توزیع داده های پژوه 0 05متغیرها باالی 

صاد مقاومتی به  شی های بازرگانی با رویکرد اقت سی اجرای خط م شنا سیب  شاخص کیفیت مدل اندازه گیری آ

سی  شتراک با روایی متقاطع مورد اندازه گیری قرار گرفت که به برر شاخص اف ونگی با روایی متقاطع و ا سیله  و

اف ونگی با روایی متقاطع و اشتراک با روایی متقاطع به توانایی مدل در پیش بینی متغیرهای وابسته پرداخته است. 

شین  ضای اجرای خط م ضای بازرگانی  0 250ترتیب در مولفه های ف صاد  0 345و در مولفه ف ضای اقت و در ف

می باشتتد که با توجه به مقادیر مثبت هر کدا  از آنها مدل مورد نظر را تایید می کند که نشتتانگر  0 229مقاومتی 

 دل در پیش بینی متغیرهای وابسته می باشد. توانایی م

پس از اینکه مدل پژوهش برازش گردیدن فرضتتتیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و به برازش ج  ی مدل 

شان می دهد که مؤلفه ضیه ها ن صل از آزمون فر شد. نتایت حا سیبپرداخته  سی اجرای خطهای آ شیشنا های م

د اقتصتتاد مقاومتی اثر مثبت و معنی داری در مدل داشتتته استتت. همچنین نتایت عمومی بازرگانی کشتتور با رویکر

ن مقدار واریانس تبین شده و سطح tآزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که مقادیر ضرایب اثرن مقادیر ارزش 

صاد مقاومتی های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتمشیشناسی اجرای خطگیری آسیبداری مدل اندازهمعنی

ضرایب اثرگیاری هر مولفه و معناداری ( در این مدل میP<0 01دارای اثر معناداری ) سیر یا  ضرایب م شند.  با

بر  37 278به مقدار  Tو آماره  0 353این ضرایب مورد بررسی قرارگرفتند که مولفه فضای اجرا با ضریب مسیر 

دارد. بنابراین این رابطه معناداربوده و تایید می شود. مولفه اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی تاثیر معناداری 

سیر  ضریب م ضای بازرگانی با  شی های عمومی بازرگانی  30 230به مقدار  Tو آماره  0 384ف بر اجرای خط م

ا کشتتور تاثیر معناداری دارد. بنابراین این رابطه نی  مورد تایید قرار گرفته استتت. مولفه فضتتای اقتصتتاد مقاومتی ب

بر اجرای خط مشی های عمومی بازرگانی کشور تاثیر معناداری  37 067به مقدار  Tو آماره  0 401ضریب مسیر 

استتت که این ضتتریب توانایی پیش بینی متغیر  0 993( برابر R2دارد. همچنین مقدار ضتتریب تعیین چندگانه )

 99 3فه های موردنظر توانستته اند وابستته توستط متغیر مستتقل را بررستی می کند و حاکی از آن استت که مول

ضای اجران  سه مولفه ف شی های عمومی بازرگانی را پیش بینی کند. بنابراین هر  صد از تغییرات اجرای خط م در

سطح  شی عمومی بازرگانی در  صاد مقاومتی بر متغیر پنهان پژوهش یعنی اجرای خط م  >P 0 01بازرگانی و اقت

 شده مورد تایید قرار گرفتند.اثر معناداری دارند و روابط بیان 

نیکویی برازش برای ستتنجش شتتباهت میان منحنی های تجربی و منحنی های نظری استتت که نتایت مربون به 

شاخص سیببررسی  سی اجرای خطهای نیکویی برازش مدل آ های عمومی بازرگانی کشور با رویکرد مشیشنا

می باشتتد که توانایی پیش بینی مدل را  0 40یق برابر برای مدل این تحق  GOFاقتصتتاد مقاومتی نشتتان داد که  

مورد بررسی قرار داده بعبارتی این که آیا مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای پنهان درون زا موفق بوده است 

سنجی مدل به  ست و درنتیجه برازش و اعتبار سبی برخوردار ا ضر از برازش منا ساختاری پژوهش حا و لیا مدل 

 ر روش کیفی تأیید می شود. دست آمده د
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 منابع 

سین ) صلی پورن ح سایی دوگان(. 1399ا شیهای خطشنا ست ایرانم شریه گیاری عمومی در حوزه محیط زی . ن

 .1سیاستگیاری عمومین 

های خط مشی گیاری در (. مروری بر مدل1390سید به اده هادی پیکانین مهربان )الوانین سید مهدیه پورسعیدن 

 .73-102(ن 59)11نظا  آموزش عالی. فصلنامه مجلس و راهبردن 

(. فرآیند خط مشی گیاری عمومی. تهرانن انتشارات دانشگاه عممه 1396الوانین سید مهدیه شریف زادهن فتاح )

 طباطبایی.

(. اجرای خطمشی عمومی: بررسی عقمنیت 1389فین عمادالدین و مشبکی اصفهانین اصغر )دانایی فردن حسنه ثق

 .79-105(ن 4)14های مدیریت در ایرانن در مرحله تدوین خطمشی. پژوهش

فهم خاتمه خط مشتتی های (. 1394ن رحمت اهلل )قلی پور ن عادله آذرن محمدمهدیه حیدرین حستتنه دانایی فرد

 (.1)9اندیشه مدیریت راهبردین . عمومی در ایرانه پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد

سماعیل ) سدین ا شادن بابکه ا سایین طبقه(. 1399دل شنا شی عمومی در حوزه تبیینن  بندی و موانع اجرای خط م

سال  شاورزی  ستاد مرک ی بانک ک ستاوردهای . (1399پولی و مالی )مطالعه مورد  هفتمین کنفرانس بین المللی د

 ن اصفهان. نوین پژوهشی در مدیریتن علو  انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

صالحین ابراهیم ) ضایین علی محمده  سینه امینن علی اکبره ر سایی و اولویت بندی (. 1398ضابط پورن ح شنا

 .13. نشریه جامعه شناسی نهاد های اجتماعین های آموزش عالی در ایرانهای اجرای خط مشیموانع و چالش

(. بررسی موانع اجرای خط مشی های عمومی در 1395عباسین عباسه معتضدیانن رسوله میرزایین محمدقاسم. )

 .69-49(ن 2)6سازمانین سازمان های دولتی. پژوهش های مدیریت منابع 

سان ) سادهن اح سابقن زین العابدینه  ضاه امینی  شارنژادن علیر سیب (. 1399کایمی رهبرن مجتبیه اف ارا ه مدل آ

ستان تهران( شی گیاری در حوزه تعاون )مورد مطالعه: اداره کل تعاون ا سی خط م سب و شنا شریه مدیریت ک . ن

 .46کارن 

(. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای 1397سابقن زین العابدین ) ممحسینین لیمه طاهری هشین علی و امینی

خط مشتتتی عمومی در واحدهای منابع انستتتانی در وزارت نفت. چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در 

 علو  انسانی و مدیریتن تهرانن انجمن افق نوین علم و فناوری. 
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