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 چکیده
وزه در ح کشور یخیتار یها توجه به ضعف باج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و پدیده تحریم برای 

دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا  ،یاقتصاد
ی به ارائه راهکارهایپژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسالمی ایران را بررسی نموده و 

برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب 
و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر 
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شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه 
داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است  انجام گردید و برای تحلیل

 که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است.
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 . مقدمه1

چند  ای کی هیعل (،میتحر ی)مجر یالمللنیب رگیچند باز ای کی لهیاست که به وس یتیفعال میحربه طور کلی ت
ت مبادال یاهداف محروم ساختن آنها از انجام برخ کشورها، با نی، به منظور مجازات ا(می)هدف تحر گریکشور د

 یاقتصـاد یهـا مینجا کـه تحرآاز  .شودیو مهم، اعمال م نیمع ییهنجارها رشیوادار ساختن آنها به پذ ای
تـا حد امکان بـا اسـتفاده از کشورها دارنـد، بـه صرفه اسـت که  ها جنـگ ینـدازا راه زا یکمتر یاه نـهیهز

و  85از سال  رانیا هسته ایبرنامه (. 2011)کردسمن،  کننـد ـدایدسـت پ خـود به هدف یاقتصـاد یها اهرم
 د مرحله جدیدی گردید.وار ت،یامن یبه شورا یاتم یانرژ یالمللنیبه دنبال ارجاع پرونده کشور از آژانس ب

کشورهای غربی به بهانه توقف فعالیت های هسته ای ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به صالح هسته ای 
م تمرکز عمده این تحری ، اقدام به تحریم کشور و ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل کردند.

پس  رانیاجمهوری اسالمی  هیعل هامتحری عمدهمی توان گفت ( و 1392، زمانیها بر مسایل اقتصادی بوده )
ش چال یدر پو  گستردگی یافت تحمیلی شکل گرفت و در دوران جنگ 1357اسالمی در سال  از وقوع انقالب

 (.1393)بهروزی فر، گرفتشدت  رانیا ایصلح آمیز هسته بر سر برنامه

 اقتصادی شدر مقتضیات از توجهی قابل کشورمان، بخشاز طرفی با عنایت به شرایط تحریمی تحمیلی به نظام 
 تیبر اساس قانون کسب وکار، به هر نوع فعالاست.  کار و کسب بهبود و مناسب سازی فضای گروی در کشور

کسب  طیحمبحث شود.  یکسب و کار گفته م ،یبه قصد کسب منافع اقتصاد یتکرار شونده و مشروع اقتصاد
 تحوالت این حوزه در سالیان .دیآ یبه شمار م ینسبتا  نو در محافل اقتصاد یموضوعو شرایط ان نیز  رو کا

 و مدل ها استیس یپس از نافرجام(. این مفهوم 1389، اخیر سرعت فزاینده ای به خود گرفته است )یاوری
 ارانذاستگیمورد توجه س 1990از اواخر دهه  ،یساز یو خصوص یاقتصاد لیتعد رینظ یتوسعه اقتصاد یها
 رانیخارج از کنترل مد اما ؛ها مؤثرند بنگاه تیریاست که در مد یعواملشامل  این مفهوم قرار گرفت. یقتصادا

. صاحبان شرکت ها و کسب و کارها برای حفظ و یا حصول به موقعیتی پایدار و مشتریان ها قرار دارند بنگاه
ی، نوران سیددگی های مورد نیاز هستند )نیازمند آگاهی از این تغییرات به منظور کسب آما دایمی و بیشتر،

1388.) 
در نتیجه، با توجه به شدت فشارهای خارجی و تحریم های یکجانبه از یک طرف و اهمیت شناخت و بررسی 

گذاری صحیح اقتصادی در شرایط تحریمی برای مقابله با این دقیق و علمی فضای کسب و کار جهت سیاست
د مطالعه جامع در این زمینه، ضرورت بررسی اثر تحریم ها بر محیط کسب و تأثیرات از طرف دیگر و نیز کمبو

ها یا عوامل مؤثر کار ج.ا.ایران و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش تأثیر آنها  و همچنین احصاء شاخص
وانی تنماید. هدف از این تحقیق نه صرفا بزرگ جلوه دادن توانایی دشمن و یا اظهار نابیش از پیش آشکار می

بر مـا واجـب خود، بلکه شناخت و ارایه ی راهکارهای مناسب برای مقابله با دسیسه های دشمن است. لذا 
یط کسب ، تأثیر آنها را بر محها  میتحر تینسبت به وضعو به دور از افراط و تفریط  نانهیواقع ب ینگاه بااسـت 

 ـذار باشـدتواند اثرگ یهـا م میتحر نکـهیقاد بـه ااسـت کـه اعت ینگاه ،یطـینـگاه تفر و کار بررسی نماییم.
رخـوت و حسـاس نبودن نسـبت بـه  ینوع یرینـگاه سـبب شـکل گ ـنیو هم داند یم بی اثرو آن را  ندارد
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به . نـدیب یم میرا در برداشـتن تحر زیحل همه چ ینگاه افراطـدر  ،گـری. از طـرف دمی گردد ـمیتحر دهیپد
 ها منوط میدهد بـه تحر یبخواهـد رو یهر تحـول اقتصاد ایافتـد و یبخواهـد ب یاتفاقـهـر  این معنی که

در نتیجه، با توجه به مشکالتی اقتصادی کشور و آگاهی دشمنان نظام از این موضوع و پاشنه آشیل  .شـود یم
 ضروری می نماید.قرار دادن آن در وضع تحریم های هدفمند، ضرورت توجه همه جانبه و جامع به این مقوله 

بررسی اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار ج.ا.ایران و   با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی در این تحقیق
ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش تأثیر آنها می باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی انواع و ابعاد 

بررسی ابعاد و مولفه های محیط کسب و کار  تحریم های اعمال شده بر علیه جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری اسالمی ایران که از تحریم ها تأثیر می پذیرند پرداخته می گردد. سپس رتبه بندی اثر تحریم ها بر 
ابعاد و مولفه های محیط کسب و کار جمهوری اسالمی ایران انجام پذیرفته و پس از آن به ارایه راهکارهای 

 پذیری محیط کسب و کار جمهوری اسالمی ایران از تحریم ها می پردازد.مناسب جهت کاهش تأثیر 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . مبانی نظری پژوهش2-1

 . تحریم و انواع آن2-1-1
 سیاسی افهدا به ستیابید رمنظو به دیقتصاا بطروادر  تحریم را دستکاری «ینـگلیپ ترـبرا»و  «ینـبن یهنر»

از  ییکخود می کند. امروزه، تحریم ها  حکومت یا سیاست تغییر بهرا مجبور  ه جامعهـک دـکنن می توصیف
ه وسیله ب تأمین منافع آن ییک کشور و یا به عبارت یتحمیل خواسته ها یبرا یو سیاس یاقتصاد یابزارها

با اعمال  ودسیاست و اقتصاد قادر خواهد ب یبزرگ و صاحب نفوذ در دنیا این حالت کشور در .است کشور دیگر
کشور  تحمیل کند و این  آن بر یو سیاس یاقتصاد یاقتصاد کوچک تر از خود، هزینه ها یمحدودیت بر رو

در جهان با کشور بزرگ تحریم کننده ابعاد  یو سیاس یسایر بازیگران مهم اقتصاد یوضعیت در صورت همراه
 فهد به ستیابیدر د شکستو  موفقیت از ها صرف نظر (. تحریم1389د )زهرانی، گیر یبه خود م یتریجد

، محیط دیاـقتصا دـشر ،لتغاـشا ،رتاـتج، رمایهـس نوـهمچ دیاـقتصا مختلف یاـه شـبخ رـب ،غایی
 ایبر ییراکا با مانیز ها تحریم(. در بحث تحریم، اصوالً 1382هستند )احمدی،  ارذـتاثیرگ کسب و کار و ...

 ؛دـنمای لـتحمی تحریم تحت رکشو بر سنگین هزینه ،الًاو هـک دوـب دـهناخو اهرـهم هدـکنن ریمـتح رکشو
 یمرژ ماهیت یاو  رفتارا در ر نظر ردمو اتتغییرو  کنند تبدیل مؤثر سیاسی راـفش هـبرا  دیاـقتصا راـفش اًـثانی
 بـتامر هـب دـکن می تحمیل تحریم تحت رکشو دقتصاا بر کهای  هزینه ،ثالثاًد؛ نآور دبوجو ریمـتح تـتح

 ایرـس اـب هـمقایسدر این روش  . (1390،اشرفیباشد ) هکنند تحریم رکشو دقتصاا ایبرآن  هزینهاز  بیشتر
 تأثیر شتندا معنی به ئلهـمس ینا تحریم در .باشدمی رداربرخو بیشتر مطلوبیتاز  ممکن یها سیاستو  هااربزا
(.2000، )دورانست ـسا دیگرـیک راـکندر  یـسیاس رعتباا دیجاو ا دیقتصاا

تحریم ها را از جنبه های متفاوتی می توان تقسیم بندی نمود. از یک منظر می توان انواع تحریم ها را نسبت 
به اندازه و حدود تحریم، کشورهای اعمال کننده و ابعاد اقتصادی و غیر اقتصادی تحریم ها بررسی کرد. البته 
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سلیقه خود می تواند اقدام به طبقه بندی انواع تحریم ها باید توجه کرد که هر پژوهشگر با توجه به دیدگاه و 
 نماید.

 ها را می توان به سه دسته: میتحر ،حدود ایلحاظ اندازه  از  
مالی و  مانند کاهش و یا لغو مساعدت: که بخش خاصی از اقتصاد را هدف قرار می دهند )محدودهای تحریم 

 (.های حساسی ناورفهایی بر فروش سالح و برخی  اعمال محدودیت
 را شامل می شود.تر از حالت قبل  تر و گسترده های مالی و تجاری کلی تحریم: که تحریم میانه

قسیم ت های گسترده مالی و تجاری است )مثالً محاصره علیه عراق و صربستان( تحریمکه شامل  تحریم جامع
 بندی نمود.

 :کردبندی  تقسیم دستهسه به می توان را ها ، تحریم اعمال کنندهاز لحاظ کشورهای 
اریخی، از دیدگاه ت گردد. تحریم یکجانبه: تحریمی است که فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف وضع می

است خارجی ای سیه ای ضعیف در دستیابی به اهداف امنیت ملی و دیگر خواسته این نوع تحریم دارای پیشینه

  .باشد می

آن بیشتر از یک کشور سهیم است. در مقایسه با تحریم یک جانبه،  تحریم چندجانبه: تحریمی که در اعمال
 سازد. یم سیاست مورد اعتراض وارد هدف برای تغییر به کشور تجاری شدیدی را بار مالی و تحریم چندجانبه،

 ردن زیان اقتصادی را ندارد. همچنین بخش بزرگی ازک چراکه کشور هدف امکان یافتن جانشین برای کمک
یر تحریم المللی تحت تأث گذاری بین نیاز به مراودات تجاری و سرمایه خالص ملی این کشور به واسطهتولید نا

 .واقع خواهد شد
تمام کشورهای عضو سازمان  وتحریمی است که شورای امنیت آن را تصویب می کند  تحریم سازمان ملل:

 .ملل باید از آن پیروی کنند

ر مبنای ب تحریم غیراقتصادیغیر اقتصادی نیز می توان طبقه بندی نمود. تحریم ها را از جنبه های اقتصادی و 
. تحریم های غیر اقتصادی می تواند باشد المللی می در صحنه بینهدف توجهی به اعتبار و حق کشور  بی

 شامل موارد زیر باشد:

 ؛زایخودداری از اعطای و 

 ی؛اسیهای س یندگیکاهش سطح نما 

 ی؛الملل نیدر سازمانهای ب کشور هدف تیاز عضو رییجلوگ 

 ی؛الملل نیکشور هدف در برگزاری اجالسهای ب یزبانیمخالفت با م 

 .ایجاد محدودیت برای افرادی که به کشور تحریم شده سفر می کنند 

 بر تجارت و سرمایه گذاری بین اعمال کنندههر قیدی که به وسیله کشور را می توان به  تحریم اقتصادی
ادی تحریم های اقتص، تخصیص داد. ر راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شودالمللی کشور هدف، د

تجاری که با محدود های  تحریم. مالی های تجاری و تحریمهای د. تحریم ناز دو طریق اعمال می شو عمدتاً
 رهایی بتحریم مالی محدودیت و فشاردر کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می شود. 
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به طور کلی تحریم ها در حوزه اقتصادی را می توان به صورت زیر  روابط مالی کشور هدف اعمال می شود. 
 برشمرد:

 قطع کلی یا محدود صادرات و واردات و سیاست های تعرفه ای تبعیض آمیز؛ 

 در لیست سیاه قراردادن شرکت های درگیر در تجارت با کشور تحریم شده؛ 

  لغو موافقت نامه های تجاری و تسهیالت اعتباری؛کاهش، تعلیق یا 

 عدم اجازه سرمایه گذاری خارجی و تعلیق یا لغو پروژه های مشترک؛ 

  رای مخالف در سازمان های جهانی در مورد اعطای وام، کمک هزینه، سوبسید و سایر کمک
 های بین المللی؛

 عدم اجازه انتقال دانش و فناوری های پیشرفته؛ 

 ل نقل دریایی یا هوایی از کشور تحریم شده و عدم صدور بیمه برای شرکت های عدم اجازه حم
 کشور تحریم شده؛

 ایجاد مشکل در دسترسی به شبکه جهانی بانکی؛ 

 .بلوکه کردن یا مصادره دارایی های بانکی یا مردمی 

 . محیط کسب و کار2-1-2
ت، به گونه اس یمحرک رشد اقتصاد جهینت و در دیتول یبهبود و رونق فضا یکسب و کار به معنا محیطبهبود 

ال در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغ یمشارکت بخش خصوص نهیزم رکسب و کا محیطکه اصالح و بهبود  یا
و از  یرشد بخش خصوص یکسب و کار مناسب، شرط الزم برا طیمح یسازد. به عبارت یرا فراهم م دیو تول

گاه ها و به بهبود عملکرد بن ابد،یکسب و کار بهبود ن طیکه مح یا زمانت. باشد مل موثر بر رقابت پذیری میاعو
محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سالمت  نخواهد بود. ریامکان پذ یرشد بخش خصوص یطور کل

منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی است، اقتصاد و سیاست درست کشورها 
های اقتصادی دولت ها قرار  باید در فهرست سیاست از مواردی است که اکیداً و  شود عه صنعتی میو توس
برخی از رقبای منطقه ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در  در این میان شاهد این هستیم که بگیرد.

د محیط مناسب و جذاب ها به دست آورده اند و هم با ایجا کشورشان، هم جایگاه مطلوبی در این رتبه بندی
 برای سرمایه گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغالی و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده اند

 (.1390)مهرجردی، 
 قتصادیا مطالعات واحد و هریتیچ بنیاد اد،ی اقتصجهان مجمع جهانی، کالمللی مهمی همچون بان ت بیناموسس

 رتبه (ساله هر اًتقریب)وکار  کسب محیطهای مختلف  لفهؤختلف را از نظر مه اکونومیست، کشورهای ممجل
 به 2004کسب و کار را تأسیس نموده و از سال دادن  منجااگروه  ،2000لسااز  جهانی نکبا .کنند بندی می

حوزه از محیط کسب و  10می کند. در این چارچوب، منتشر  حیطه یندر ا هاییگزارش ساالنهو  مرتب رطو
و  سنجش نجها رکشو 183 ودحد ضعیتو مختلفشناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های  کار
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 یک رمذکو وهگر، بر این مبنا .ستا هیددگر معرفیو  یزمستند سا هشد تجربه یها رویهبهترین و  هشد مقایسه
مختلف از جمله ایران و وضع متغیر ها و اجزای آن را در میان کشورهای که  دهنمو تهیه سیعو طالعاتیا بانک

 دبهبو ،ها شاخص دبهبو با که ستا مرا ینا مدعی دخوو همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد 
 فقرو  یربیکا کاهش ،سمیر بخش به سمیر غیر بخشورود  توسعهو  ها هبنگا تشکیل خنردر  محسوسی

 (.2019 ،وکار سال ام کسبگزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انج ) دشومی   دیجاا

. مدل سهولت انجام کسب و کار2-1-3
ل   رات شامقیم مظاری و تنذقانون گ صوصنماگر درخ  10وکار بانک جهانی، سهولت انجام کسب صشاخ 
اران ذگ همایت از سرمایحاعتبار،  ذیت، اخلکبرق، ثبت ما همجوزهای ساخت، دسترسی ب ذوکار، اخ شروع کسب"

. می دهد هرا ارائ "ستگی و پرداخت دیون کیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشخرد، پرداخت مال
 (2019)گزارش وضعیت ایران در شاخص کسب و کار، 

 (  شاخص های سهولت انجام کسب و کار1جدول شماره )

 شروع کسب و کار
مراحل، زمان، هزینه، حداقل سرمایه پرداخت شده برای شروع کار یک شرکت با 

 سؤلیت محدودم

 اخذ مجوزهای ساخت
مراحل، زمان،هزینه تکمیل تمام فرایندهای ساخت یک انبار و سازکار کنترل کیفیت 

 و ایمنی در سیستم مجوز دهی ساخت و ساز

 دسترسی به برق
مراحل، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق،قابلیت اطمینان عرضه برق شفافیت تعرفه 

 ها

 ن، و هزینه انتقال مالکیت و کیفیت سیستم مدیریت زمینمراحل، زما ثبت مالکیت

 قوانین وثایق منقول و سیستم اطالعات اعتباری اخذ اعتبار

 حقوق سهامداران خرد در معامالت با اشخاص وابسته و در حاکمیت شرکتی حمایت از سرمایه گذاران خرد

 پرداخت مالیات
باری برای مطابقت شرکت با تمام پرداخت ها، زمان، نرخ مالیات کل و سهم های اج

 مقررات مالیاتی و فریندهای پس از مالیات

 زمان و هزینه صادرات محصول دارای مزیت نسبی و واردات قطعات خودرو تجارت فرامرزی

 زمان و هزینه برای حل اختالف تجاری و کیفیت فرایندهای قضایی اجرای قراردادها

 ورشکستگی و پرداخت دیون
ه، نتیجه و نرخ بازیابی ورشکستگی تجاری و قدرت چارچوب ق انونی زمان، هزین

 ورشکستگی

 

 منبع: یافته های پژوهش    
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 1. مدل تحلیلی پست2-1-4
اولین بار  پست اصطالح .استپست  های موجود برای ارزیابی عوامل خارجی )محیطی( شیوهیکی از الگوی

مورد  «ارزیابی محیط کسب و کار»در اثر  1967رد در سال توسط فرانسیس جی . آگوالر استاد دانشگاه هاروا
تشکیل شده است که با بررسی   T 5 و حرف  S 4 ، حرف E 3حرف ، P 2 حرف از چهار و استفاده قرار گرفت

 نظر دست یافت.  توان به خروجی مورداین پارامترها می

توان می پست با تحلیل .رود ژیک به کار میبه طور گسترده به عنوان یک ابزار برنامه ریزی استرات تحلیلاین 
 های راه و کرده شناسایی را شرکت استراتژی ثر برأفرصت ها و تهدیدات بالقوه مربوط به کسب و کار و مت

بنابراین ، تحلیل مذکور خالصه ای از نیروهای  .کرد کشف را تهدیدات این از اجتناب و ها مزیت این از استفاده
را به تصویر می کشد. این تحلیل محرک هایی که بیشترین اهمیت را در گذشته داشته  محرک در محیط کالن

اند شناسایی می نماید و مشخص می نماید در آینده تا چه اندازه ای ممکن است تغییر نمایند و این چگونه بر 
ه ی برای هرگونین خروجی معموالً به ایجاد یک تصویر بزرگ ذهنا سازمان یا کل صنعت اثرگذار خواهد بود.

ها شامل زیرمجموعه اطالعاتی کند. در این میان هرکدام از این واژهاندازی یا تغییر در کسب و کار کمک میراه 
الوقوع  های بکر و ناگهانی در کنار تهدیدات قریباستفاده از این روش تحلیل فرصت در  شود. در واقعخود می

 بینانه برنامه ا دیدگاهی واقعبکند کمک می پست در واقعر است. خود زمینه تغییرات فراوانی در کسب و کا

 (.2005شود )کامپل، سازی ای را پیاده  های توسعه
های حوزه حالاین گیرند. باکار میبه 6تی-او-دبلیو-اس را اغلب به صورت مکمل در کنار تحلیل پست تحلیل

کند که ممکن نگاه می« تریتر و بزرگکلی»به عوامل  پست تمرکز این دو ابزار با یکدیگر تفاوت دارند. تحلیل
، به تی-او-دبلیو-اس که تحلیلوکار جدید را تحت تأثیر قرار دهند. درحالیاست یک تصمیم، بازار و یا کسب
 ریدرک تصو یبرا تواندیمدل م نیا. پردازدوکار، خط تولید یا محصول میبررسی این عوامل در سطح کسب

، اکسفورداند از )اجزا این مدل عبارت .ردیو کشورها مورداستفاده قرار گ عیوکارها، صناکسب طیکالن از مح
2016:) 

                                                           
1 PEST 

2 Politics 
3 conomicsE 

4 Society 
5 Technology 

6 SWOT 
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 ( مدل پست1شکل شماره )

 2016، اکسفوردمنبع: 

 

د این موارد می تواناست.  مرتبط عوامل سیاسی به میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور:عوامل سیاسی

می باشد که بر محیط سازمان مؤثر می باشد. شاخص های مهم مربوط به عوامل شامل قوانین رسمی و غیر رس
 :عبارتند از سیاسی

 سیاسی؛ ثبات 

 سیاست های تعرفه و تجارت؛ 

 متحدان تجاری در سطح بین المللی؛ 

 سطح فساد در دولت. 

اد از ابع اهمیت در ارزیابی محیط، موضوع اقتصاد است. اقتصاد یک کشور عامل دیگر با :عوامل اقتصادی

ای . برخی از متغیر هرسی استبر قابل …مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم، اشتغال و 
اقتصادی عبارتند از :

 رشد اقتصادی؛ 

 سیاست های مالیاتی؛ 

 بودجه دولت؛ 

 ملی؛ ناخالص تولید  

 تورم؛ نرخ 

 بیکاری؛ نرخ 

پست

اقتصادی

سیاسی

اجتماعی

فناورانه
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 ؛ارز نرخ  

  .میزان مداخله ی دولت بر بازار 

 

عوامل اجتماعی  .توجه در تحلیل محیط کالن است عامل اجتماعی، موضوع دیگر مورد:ل اجتماعیعوام

ها را شامل های جمعیت شناسی، مذهب، فرهنگ، آداب، رسوم و ارزشفاکتورهای متعددی از جمله ویژگی
ارها تا کسب و کگیرد ای از متغیرها برای شناخت عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار میشود. طیف گستردهمی

 مخاطبانشان را بهتر بشناسند. فاکتورهای اجتماعی درگیر در این کار عبارتند از:

  ویژگی های جمعیت شناسی )اندازه جمعیت، رشد جمعیت، نرخ تولد، نرخ مرگ، تعداد
 ؛ازدواج/طالق ...(

 ؛فرهنگ 

 ؛نرخ اوقات فراغت 

 ؛روحیه کارافرینی 

 ؛نقش زنان و مردان در جامعه 

 مهاجرت. 

فناوری یک عامل حیاتی برای برتری رقابتی و محرک اصلی جهانی شدن می باشد. پیشرفت  فناورانه:عوامل 

. استهمراه همراه با نوآوری و افزایش ضریب نفوذ فناوری در صنایع یا زندگی روزمره مردم  فناوری معموالً
اده ق و توسعه، اتوماسیون، توانایی استفگذاری در تحقیها، سرمایهبنابراین در این حوزه عواملی مثل زیرساخت

 عبارتند از: عوامل فناورانهبرخی از قرار می گیرد.  بررسی مورد …از فناوری و 

  فناورانه؛پیشرفت های  

  ؛جدید فناوری هایدسترسی به 

 فعالیت های تحقیق و توسعه. 

 . پیشینه پژوهش2-2
آمریکا را بر اقتصاد ایران  یمال و یتجار یهااثر تحریم  ،یتاریخ یدر یک بررس( 1388) یو محسن ییاور

اثر تحریم های تجاری و مالی امریکا علیه ایران را تالش کرده اند   یآمار یکرده اند. ایشان با بررس یارزیاب
. ای و تسهیالت ارزی ارزیابی کنند سرمایه یایران و همچنین بر واردات کاالها ینفتبر صادرات نفتی و غیر 

ا کاهش ر سرمایه ای یو واردات کاالها یبه این نتیجه رسیده اند که تحریم ها صادرات غیر نفت یاین بررس در
اثر بیش  یلما یاثر نداشته است. همچنین به این نتیجه رسیده اند که تحریم ها یداده است، اما بر صادرات نفت

اثر  یبرده است. در این بررسوام دهندگان را باالتر  یسود انتظار یبر اقتصاد گذاشته است و نرخ ها یتر
 یدرصد تولید ناخالص داخل 1/1اضافه رفاه مصرف کننده ایران، برابر  ییاد شده را با اندازه گیر یتحریم ها

 ساالنه کشور برآورد کرده اند.
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 .ستا ختهداپر انیرا تحریمی افهدا بر تحریماز  ناشی یک هاشو سیربر ( به1391در مطالعه ای دیگر فرجی )
 کامل تحریم ضفرآن از  ابیـیارز ایبرو  هشد دهستفاا کنشوا بعاتو با ترکیبدر  پویا لمد یکاز  رمنظو بدین
 نـیا مطالعه ینا یکلید عموضو. ستا هشد دهتفاـسا اـمریکآ هدـمتح تیاالو ا پاارو یهدتحاا توسط انیرا خرید

 هـنتیجو  هـگرفت کلـش هـچگون مریـتح ثردر ا سیاسیو  دیاـقتصا یاـمتغیره لاـنفعو ا لـفع هـک تـسا
از  دـصدر 83حدود  مطالعه یندر ا سیربر ردمو مانیدوره ز سساابر. دـکن یـم ینـتعی هـچگونرا  اـه ریمـتح
 طاـتبدر ار انرـیدر ا دـتولی الصـناخ دـتولیاز  دـصدر 24و  تـلدو یدهاـماز درآ صدرد 34، انرـیا دراتاـص
 دهکر همدلیز یـنفت یـحقیق نهارـس مددرآ کشو انعنو بهرا  تحریم مطالعه یناد. دار ارقر تحریمی افهدا اـب
 فمصر قیمت شاخص نوـهمچ اییـمتغیره رـب اـه ریمـتح ثیرأـت ،دیاـقتصا ینمادور  به توجه ست. باا

 رد مصارف حقیقی دولت، تولید سرانه ناخالص ملی حقیقی، یـحقیق تـقیم بهواردات ، حقیقیارز  خنرکننده، 
 یاـمتغیره رـبداری  یـمعن اتثرا تحریم که هدد می ننشا نتایج( ارزیابی شده است. VAR) لدـم بـقال

از  لسا 4تا  2  رـمنحص اـتنهو  دهوـب ودمحد نماز لطودر  تحریم اتثرا هرچند .دارد انیرا دقتصاا یکلید
م تأثیرات اقتصادی و سیاسی تحری ، تنها به این دلیل که تعدیل ساختارهای اقتصادباشدمی تحریم عقوو نماز

 ها را کاهش می دهد.

های اقتصادی بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان کشور  بررسی اثر تحریم ( به1392) فخاری، سلمانی و دارایی
ر این محور است و د اند پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانایی بیان کردهپرداختند و 
جر ت فراروی این شرکتها، منالبنیان هستند. مشک شرکتهای کوچک دانش ،حرک این اقتصادهابین موتور م

شود. بدیهی است در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی،  های اولیه می ی شکست آنها در همان سالالبه نرخ با
م و با گماتیساین مؤسسات کانون اثرات مختلف محیطی خواهند بود. این بررسی بر اساس یک پارادایم پرا

رویکردی کیفی و کاربردی به بررسی اثرات تحریم بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان پرداخته است. هدف 
ر عملکرد ب های اقتصادی غرب چه آثار منفی و مثبتی پژوهش، یافتن پاسخ مناسب این پرسش است که تحریم

 ،یهای این بررس داده .گذارند ا میشرکتهای کوچک دانش بنیان کشور جهت تداوم و توسعه فعالیتهای آنه
د کیفی پس از نق های مرتبط است. در این پژوهش آمار مراکز معتبر داخلی و خارجی و نتایج همگرای پژوهش

دار و اجرای تکنیک دلفی در دو  نفر از خبرگان موضوع در کشور به روش هدف 20ها، با انتخاب  و تحلیل داده
عامل مؤثر و ارائه الگوی سه جانبه اثرات  13تیجه فرآیند منجر به استخراج حاصل شده و ن الزممرحله، اجماع 

 .بنیان شد منفی و مثبت تحریم بر عملکرد شرکتهای دانش
( اذبهمدل ج ر اساس)بای به بررسی تأثیر تحریم اقتصادی امریکا بر تجارت امریکا  در مطالعه( 2013) هافبائر

 ن مطرح حوزه تحریم اقتصادی است، برای بررسی این تأثیر، تحریموی که یکی از اندیشمندا .پرداخته است
 :رتند ازهای ضعیف عبا تحریم .کرده استبندی های ضعیف، متوسط و شدید تقسیم  ها را به سه طیف تحریم

 ،ت با کاربردهای دوگانهالممنوعیت صادرات قطعات نظامی و محصو، های اقتصادی تعلیق کمک محدودیت
 متحری؛ گذاری شرکتهای خصوصی در کشور هدف محدودیت سرمایه، دمات ضمانت بانکیمحدودیت ارائه خ

گذاری در کشور هدف،  نظیر ممنوعیت سرمایه) های مالی و تجاری های متوسط دربرگیرنده مجموعه تحریم
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م الوه بر اقالاست که ع( های کشور هدف، محدودیت صادرات به کشور هدف کردن اموال و دارایی بلوکه
سترده های گ های شدید شامل تحریم گیرد. در نهایت، تحریم می بر ها را نیز درالمی، لیستی از سایر کانظا

گذاری در کشور هدف،  های جدی در تجارت و سرمایه تجاری و مالی هستند که با هدف ایجاد محدودیت
زان تجارت گمشده و یا شوند. در این مقاله، هافبائر براساس مدل جاذبه به محاسبه و تخمین می اعمال می

دهد در بین شش کشور مورد مطالعه،  و نشان می مریکا پرداختهآزیانهای تجاری ناشی از تحریم بر اقتصاد 
مریکا تحمیل آآن بیشترین زیان یا تجارت گمشده را بر اقتصاد  یها که تحریم ایران دومین کشوری است

ثیر تحریم اقتصادی بر تجارت، اشتغال و دستمزدها کرده است. همچنین، وی در مطالعه دیگری به بررسی تأ
 .مریکا پرداخته و تأثیر معنادار آن را تأیید کرده استآدر 

ایر مغ یتالش کرده است اثرها گوناگون ینوشتارها یبر پایه داده ها یاسناد یدر یک بررس( 2014)  مورت
وناگون و گ یسندها یکند. او پس از بررس یبایران و سوریه را ارزیا یاقتصاد یرفتار انسان دوستانه تحریم ها

نسان ا یمنف یرسد که تحریم ها اثرها یها به این نتیجه م یبه دست آمده از این بررس ییاد کردن نکته ها
زمینه  اروپا در یاست. پس از این یافته، نوشتار به تحلیل سیاست جار تهبر این دو کشور داش یدوستانه بسیار

 ینفم یاز تحریم ها که اثرها یگیرد که بخش های یپردازد و نتیجه م یسان دوستانه متحریم ها و مقررات ان
 انسان دوستانه داشته است باید کنار گذاشته شود.

به تحلیل تأثیر تحریم اقتصادی بر بخش نفت و  «های ایران تحریم»در گزارشی با عنوان ( 2015) کاتزمن
 دهد تحریم در سه دهه گذشته، تأثیر زیادی بر تولید و سرمایه گذاری در ایران پرداخته و نشان می سرمایه

 .خصوص در بخش نفت در ایران داشته است گذاری به

 . روش شناسی پژوهش3

به طور کلی می توان انواع تحقیق را بر حسب هدف تحقیق در علوم رفتاری به صورت تحقیق بنیادی و 
ج این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و نهاد های با توجه به آنکه نتایکاربردی  تقسیم بندی نمود. 

اقتصادی، سیاسی، مالی و نهاد های برنامه ریزی کالن اقتصادی قرار بگیرد، این تحقیق از نوع تحقیقات 
روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد. در این تحقیق ابتدا شرایط موجود کاربردی می باشد. همچنین 

قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات توصیف می شوند و سپس با تحلیل آنها به ارائه راهکارهای اعم از نقاط 
مناسب پرداخته می شود. با توجه به آنکه از پرسشنامه جهت اندازه گیری میزان تأثیر تحریم بر محیط کسب و 

جهت که از مصاحبه های عمیق به منظور بررسی کار استفاده می شود، جزو تحقیقات کمی می باشد و از آن 
نظرات کارشناسان و خبرگان امر نیز استفاده گردیده است، می توان آن را در بخش کیفی نیز طبقه بندی نمود. 
در نتیجه با توجه به اینکه در این پژوهش، هم از روش های کمی و هم روش های کیفی استفاده شده است، 

 قرار می گیرد.در طبقه روش های آمیخته 
در این پژوهش برای تدوین ادبیات تحقیق از کتب، مقاالت، سایت ها و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق 
استفاده شده است. ابتدا با دو تن از صاحب نظران حوزه تحریم و کسب و کار مصاحبه عمیق صورت گرفته 

برای اعتبار سنجی و اولویت بندی تأثیر  است و از نظرات و راهکار های آنان استفاده گردیده است. سپس
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پذیری هر یک از شاخص های محیط کسب و کار، با توجه به نظر اساتید و متخصصین، از پرسشنامه استفاده 
مولفه اول مربوط با شاخص های  10مولفه محیط کسب و کار می باشد.  31شده است. این پرسشنامه شامل 

نفر از  38مل شاخص های تحلیل پست می باشد. این پرسشنامه بین مولفه بعدی شا 21انجام کسب و کار و 
خبرگان توزیع گردید و از آنها در خواست گردید که نسبت به تأثیر تحریم ها بر هر یک از این مولفه ها نظر 

 خود را اعالم نمایند. 
ی و کار و تحریم م جامعه اماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و اساتید حوزه های کسب

سال به باال می باشند و دارای مدرک کارشناسی بوده و دارای ده سال سابقه ی  30باشد که حداقل دارای سن 
فعالیت مرتبط داشته باشند.  همچنین حداقل دارای جایگاه خدمتی مدیریتی یا کارشناسی در سطح کارشناسی 

مچنین روش نمونه گیری، تصادفی طبقاتی بوده است. به این یا معادل آن و یا رتبه مربی در دانشگاه باشند. ه
پرسشنامه برگشت داده شد و سپس داده ها در نرم افزار  36پرسشنامه ارسال گردید و تعداد  38منظور، تعداد 

SPSS  .یصور ییاطالعات از روا یآورابزار جمع ییمشخص شدن روا یبرا قیتحق نیدر اتحلیل گردید 
ها انجام مهناانیها و پامقاله ها،مطالعه کتاب قیاز طر یادیابتدا مطالعات ز بیترت نیبدت. اس دهیاستفاده گرد

 وها روشن آن یریگاندازه یو چگونگ قیمهم مورد استفاده در تحق یهاریو متغ میشد تا به طور کامل مفاه
قرار  وزهخبرگان این ح اریتها در اخپرسشنامهسپس . مییها مشخص نماهیفرض یبررس یرا برا یسؤاالت مناسب

اظهار  ،ریخ ایکند یم یریگاندازهرا نظر است آنچه را که مد نکه سؤاالت مطرح شده،یگرفته، تا در رابطه با ا
به  .داعمال شالزم در سؤاالت  راتییو کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغ دی. سپس نظرات اساتندینظر نما

از رابطه  برای محاسبه الفای کرونباخروش آلفای کرونباخ استفاده شده است. منظور بررسی پایایی پرسشنامه از 

𝑆2تعداد سؤاالت ، Kزیر استفاده می شود که در ان 
𝑖  واریانس سؤالi  ام و𝑆𝑆𝑈𝑀

واریانس کل سؤاالت می  2
 باشد. 

∝=
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖−1

𝑆𝑆𝑈𝑀
2 ) 

بدست آمدند که به صورت جدول  7/0های بدست آمده بیشتر از اساس آلفای کرونباخ دادهپایایی پرسشنامه بر 
 گردد:زیر ارائه می

 پایایی پرسشنامه ها (2جدول )
 ردیف متغیر ضریب آلفای کرونباخ

 1 اثر تحریم ها بر کسب و کار 887/0

 2 محیط سیاسی 796/0

 3 محیط اقتصادی 770/0

 4 محیط اجتماعی 887/0

 5 محیط فناورانه 742/0

 منبع: یافته های پژوهش
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 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و . تجزیه4

در مرحله کیفی با تحلیل مصاحبه های انجام شده با متخصصین امر، با  ،ترکیبی بودن مطالعه با توجه به
تحلیل داده های کمّی به استخراج مفاهیم، اقدام به طبقه بندی و نتیجه گیری و ارایه راهکار می گردد. در 

های آماری توصیفی و های جمع آوری شده از روشمنظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه
بخش تحلیل توصیفی با استناد به شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استنباطی استفاده شده است. 

 .شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
صیف آماری داده ها، از روش های توصیفی مانند فراوانی، نسبت ها و میانگین، مد و الف( برای تو

تر، از توصیفات هندسی )مثل انواع نمودارها و انحراف معیار استفاده، و برای توصیف واضح و شفاف
 جداول( استفاده شده است.

 و نظر به اینکه تمامی اسمیرنف انجام پذیرفت -ب( برای تحلیل داده ها، ابتدا آزمون کولموگورف
توزیع متغیرها حالت نرمال داشته، لذا شرط آمار پارامتریک وجود و در نتیجه برای بررسی ارتباط بین 

 ای استفاده شده است.تک نمونه Tمتغیر ها از آزمون 

 . توصیف آماری و مقایسه میانگین سؤاالت پرسشنامه4-1
 باشد:ی شده، به صورت جداول ذیل میپاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آور

 های نمونه آماری به سؤاالت( فراوانی و درصد فراوانی پاسخ3جدول شماره )

سؤاالت شناخت اثر تحریم 
ها بر محیط کسب و کار 
جمهوری اسالمی ایران و 
 راهکارهای کاهش تأثیر آن

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 

نی
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

در
صد

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

. تحریم ها به چه میزان بر 1
 شروع کسب و کار اثر دارد.

           

. تحریم  ها به چه میزان بر 2
اخذ مجوزهای ساختمانی اثر 

 دارد.

           

. تحریم ها به چه میزان بر 3
دسترسی به برق در  شرایط 

 شروع کسب و کار اثر دارد.
 

           

. تحریم ها به چه میزان بر 4
ثبت دارایی ها در شروع 

 کسب و کار اثر دارد.
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سؤاالت شناخت اثر تحریم 
ها بر محیط کسب و کار 
جمهوری اسالمی ایران و 
 راهکارهای کاهش تأثیر آن

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 

نی
اوا

فر
 

صد
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صد

نی 
اوا

فر
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نی 
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فر
 

صد
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. تحریم ها به چه میزان بر 5
اخذ اعتبارات در شروع کسب 

 و کار اثر دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان بر 6
حمایت از سرمایه گذاران 

 خرد اثر دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان بر 7
 پرداخت مالیات اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان بر 8
 اثر تجارت فرامرزی دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان بر 9
الزام اور بودن اجرای قرارداد 

 ها اثر دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 10
بر ورشکستگی و پرداخت 

 دیون اثر دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 11
 ثبات سیاسی اثر دارد.بر 

 

. تحریم  ها به چه میزان 12
بر سیاست های تعرفه و 

 تجارت اثر دارد.
 

 

. تحریم  ها به چه میزان 13
بر متحدان تجاری در سطح 

 بین الملل اثر دارد.
 

ریم  ها به چه میزان . تح14
بر سطح فساد در دولت اثر 

 دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 15
 بر رشد اقتصادی اثر دارد.
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سؤاالت شناخت اثر تحریم 
ها بر محیط کسب و کار 
جمهوری اسالمی ایران و 
 راهکارهای کاهش تأثیر آن

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
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. تحریم  ها به چه میزان 16
بر سیاست های مالیاتی اثر 

 دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 17
 بر بودجه دولت اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان 18
بر تولید ناخالص ملی اثر 

 دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 19
 بر نرخ تورم اثر دارد.

 

ریم  ها به چه میزان . تح20
 بر نرخ بیکاری اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان 21
 بر نرخ ارز اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان 22
بر میزان مداخله دولت بر 

 بازار اثر دارد.
 

 

ها  به چه میزان   . تحریم23
بر ویژگی های جمعیت 
شناسی  اثر دارد )اندازه 

نرخ  -رشد جمعیت -جمعیت
نرخ  -تولد/مرگ

 ازدواج/طالق(.

 

. تحریم  ها به چه میزان 24
 بر فرهنگ اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان 25
 رخ اوقات فراغت اثر دارد.بر ن

 

. تحریم  ها به چه میزان 26
 بر روحیه کارافرینی اثر دارد.
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سؤاالت شناخت اثر تحریم 
ها بر محیط کسب و کار 
جمهوری اسالمی ایران و 
 راهکارهای کاهش تأثیر آن

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 

نی
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

در
صد

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

. تحریم  ها به چه میزان 27
بر نقش زنان و مردان در 

 جامعه اثر دارد.
 

به چه میزان . تحریم  ها 28
 بر مهاجرت اثر دارد.

 

. تحریم  ها به چه میزان 29
بر پیشرفت های فناورانه اثر 

 دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 30
بر دسترسی به فناوری های 

 جدید اثر دارد.
 

. تحریم  ها به چه میزان 31
بر فعالیت های تحقیق و 

 توسعه اثر دارد.

 منبع: یافته های پژوهش

 یرها( آماره های توصیفی مربوط به متغ4جدول شماره ) 

 منبع: یافته های پژوهش

  شروع کسب و کار محیط سیاسی محیط اقتصادی محیط اجتماعی محیط فناورانه

36 36 36 36 36 Valid 

0 0 0 0 0 Missing 

 انگینمی 85/3 35/4 48/4 27/3 44/4

 میانه 85/3 5/4 44/4 2/3 33/4

 مد 8/3 5/4 33/4 2/3 33/4

 انحراف معیار 120/0 210/0 176/0 198/0 338/0

 واریانس 015/0 044/0 031/0 039/0 114/0

 کمترین مقدار 6/3 4 33/4 8/2 4

5 8/3 89/4 5/4 1/4 
بیشترین 

 مقدار
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 . تعین نرمال بودن متغیرها4-2

توان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون را ها را میبا استفاده از آزمون چولگی و کشیدگی نرمال بودن داده

 .( نشان داده شده است5ایم که نتایج آن در جدول شماره )برای تک تک متغیرها انجام داده
 رهایبودن متغنرمال ( 5جدول)

 کشیدگی چولگی متغیر

 اثر تحریم ها بر کسب و کار

 محیط سیاسی

 محیط اقتصادی

 محیط اجتماعی

 محیط فناورانه

 منبع: یافته های پژوهش        

بنابراین داده هایمان از توزیع ( قرار دارد. -2،  2در بازه )ه ریمتغ یمشاهده شده برا ی و کشیدگیمقدار چولگ
 تک نمونه ای برای تحلیل داده هایمان استفاده نماییم. Tنرمالی برخوردار هستند و لذا می توان از آزمون 

 یموجود برا تیوضع نییو تع یمعنادار یمستقل برا Tهر شاخص، از آزمون  یاستنباط لیو تحل هیتجز یبرا
 ادزییلی( تا خ1) سطح از کم 5مشاهده شده در  نیانگیمنظور م نیا ی. براه استاحصاء شده استفاده شدمقوالت 

 .گردید رائها جیو نتا هشد سهیمقا (5)
 ها بر شروع کسب و کار  میاثر تحر( 6جدول )

 حد باال حد پایین نمیانگیتفاوت درجه معناداری t درجه ازادی سؤاالت

 85/4 53/4 69/4 000/0 291/60 35 1سؤال

 79/2 42/2 61/2 000/0 528/28 35 2سؤال

 13/2 69/1 91/1 000/0 715/17 35 3سؤال

 39/3 10/3 25/3 000/0 403/44 35 4سؤال

 72/4 38/4 55/4 000/0 238/54 35 5سؤال

 17/4 98/3 08/4 000/0 404/87 35 6سؤال

 60/3 22/3 41/3 000/0 990/36 35 7سؤال

 96/4 70/4 83/4 000/0 727/76 35 8سؤال

 46/4 14/4 30/4 000/0 297/55 35 9سؤال

 99/4 78/4 88/4 000/0 033/92 35 10سؤال

 13/4 69/3 91/3 000/0 200/36 35 11سؤال

 92/4 63/4 77/4 000/0 989/67 35 12سؤال

 02/5 86/4 94/4 000/0 703/127 35 13سؤال

 92/3 63/3 77/3 000/0 759/53 35 14سؤال

 1/5 9/4 5 000/0 152/136 35 15سؤال
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 حد باال حد پایین نمیانگیتفاوت درجه معناداری t درجه ازادی سؤاالت

 07/4 64/3 86/3 000/0 236/36 35 16سؤال

 85/4 53/4 69/4 000/0 291/60 35 17سؤال

 69/4 35/4 35/4 000/0 656/53 35 18سؤال

 99/4 78/4 88/4 000/0 033/92 35 19سؤال

 39/4 10/4 25/4 000/0 066/58 35 20سؤال

 1/5 9/4 5 000/0 656/137 35 21سؤال

 55/4 22/4 38/4 000/0 262/53 35 22سؤال

 99/3 50/3 75/3 000/0 741/30 35 23سؤال

 12/3 64/2 88/2 000/0 474/24 35 24سؤال

 03/2 46/1 75/1 000/0 486/12 35 25سؤال

 97/4 74/4 86/4 000/0 158/83 35 26سؤال

 13/3 53/2 83/2 000/0 355/19 35 27سؤال

 28/4 76/3 02/4 000/0 220/31 35 28سؤال

 55/4 22/4 38/4 000/0 262/53 35 29سؤال

 01/5 82/4 91/4 000/0 242/105 35 30سؤال

 26/4 79/3 02/4 000/0 704/34 35 31سؤال

 منبع: یافته های پژوهش

حریم ها ؤثر بر تبا توجه  به جدول زیر که نتایج حاصل از محاسبه میانگین بعد از محاسبه معنی داری عوامل م
مشخص شدند، اکنون بر اساس نظر نمونه آماری که در طیف بندی لیکرت به سؤاالت پاسخ داده اند به رتبه 

 بندی این عوامل می پردازیم:
 T ( جدول رتبه بندی بر اساس ازمون 7جدول)

 رتبه میانگین سؤاالت رتبه میانگین سؤاالت

 هشتم 69/4 17سؤال هشتم 69/4 1سؤال

 دوازده 35/4 18سؤال نهم 61/2 2سؤال

 چهارم 88/4 19سؤال بیست و پنج 91/1 3سؤال

 چهارده 25/4 20سؤال بیست و دو 25/3 4سؤال

 اول 5 21سؤال دهم 55/4 5سؤال

 یازده 38/4 22سؤال پانزده 08/4 6سؤال

 بیست 75/3 23سؤال بیست و یک 41/3 7سؤال

 بیست و سه 88/2 24سؤال ششم 83/4 8سؤال

 بیست و شش 75/1 25سؤال سیزده 30/4 9سؤال

 پنجم 86/4 26سؤال چهارم 88/4 10سؤال
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 بیست و چهار 83/2 27سؤال هفده 91/3 11سؤال

 شانزده 02/4 28سؤال هفتم 77/4 12سؤال

 یازده 38/4 29سؤال دوم 94/4 13سؤال

 سوم 91/4 30سؤال نوزده 77/3 14سؤال

 شانزده 02/4 31سؤال اول 5 15سؤال

    هجده 86/3 16سؤال

 منبع: یافته های پژوهش

با توجه به اطالعات به دست امده از پرسشنامه ها و داده های آماری، تأثیر تحریم ها به ترتیب اولویت عبارتند 
 از:

 -ورشکستگی و پرداخت دیون  -متحدان تجاری در سطح بین الملل  -رشد اقتصادی  -نرخ ارز 
 سیاست های -تجارت فرامرزی  -نرخ تورم  -ی به فناوری های جدید دسترس -روحیه کارافرینی 

رفت پیش -اخذ اعتبارات در شروع کسب و کار  -شروع کسب و کار  -بودجه دولت  -تعرفه و تجارت 
نرخ  -الزام اور بودن اجرای قراردادها  -تولید ناخالص ملی  -مداخله دولت بر بازار  -های فناورانه 

سی ثبات سیا -فعالیت های تحقیق و توسعه  -مهاجرت  –ز سزمایه گذاران خرد حمایت ا -بیکاری 
 -پرداخت مالیات  -ویژگی های جمعیت شناسی  -سطح فساد در دولت  -سیاست های مالیاتی  -

اخذ مجوزهای  -نقش زنان و مردان در جامعه  -شرایط دسترسی به برق  -فرهنگ  –ثبت دارایی ها 
 فراغت. نرخ اوقات -ساختمانی 

( 69/3در جدول زیر میانگین شاخص ها ارائه شده است. مقایسه میانگین نشان می دهد که باالترین میانگین )
 ( متعلق به محیط اجتماعی است. 1متعلق به محیط اقتصادی و پایین ترین میانگین )

 ( جدول رتبه بندی شاخص ها8جدول) 

 میانگین رتبه مؤلفه ها

 15/2 شروع کسب و کار

 32/2 محیط سیاسی

 89/3 محیط اقتصادی

 32/1 محیط اجتماعی

 69/3 محیط فناورانه

 منبع: یافته های پژوهش                                     

 نتیجه گیری و پیشنهادها .5
 ،در انتها با توجه به مطالعات انجام شده در طی این پژوهش و بررسی های انجام گرفته در پژوهش های مشابه

می توان بیان کرد که محیط کسب و کار کشور در وضعیت مناسبی قرار  ندارد. تحمیل سنگین ترین تحریم 
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های آمریکا علیه کشور از یک طرف و نارسایی ها و مشکالت ساختاری موجود از گذشته در اقتصاد، فشار 
به دست آمده از پرسشنامه و مضاعفی را بر پایه های اقتصادی کشور وارد نموده است. با توجه به اطالعات 

مصاحبه با متخصصین، راهکارهای مناسب جهت کاهش تأثیرپذیری محیط کسب و کار ج.ا.ایران از تحریم ها  
 به تفکیک شاخص ها و اولویت انها به صورت زیر ارائه می گردد:

  محیط اقتصادی:

 تقویت خود باوری و خود اتکایی.  

 .مقاومتی در بخشهای تولیدی و تجاریاجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد  

 .تقویت شرکت های دانش بنیان به عنوان پیشران و موثر در خودکفایی کشور 

حمایت قانونی و مالی از تأسیس شرکت های نو پا و کوچک در حوزه های مختلف تولیدی و  
 تجاری.

به دست اهتمام هر چه بیشتر به خصوصی سازی واقعی و کوچک سازی دولت و سپردن کارها  
 مردم.

 اصالح محیط کسب و کار کشور با زدودن فرایندهای پر پیچ و خم اداری. 

 اجرایی کردن هر چه بهتر و بیشتر دولت الکترونیک. 

جلوگیری از خام فروشی سرمایه های کشور اعم از نفت، مواد معدنی، محصوالت کشاورزی و ...  
 و ایجاد ارزش افزوده برای انها.

ان نفت و دیگر محصوالت نفتی به منظور افزایش صادرات و کاهش امکان تنوع بخشی به مشتری 
 نها توسط دشمنان.آرهگیری 

استفاده از ظرفیت جهت حذف دالر و  انعقاد قراردادهای تعرفه ای ترجیحی با کشورهای دوست 
  تهاتر کاال با کاال.

زایش افت صادرات محور و واگذاری اعتبارات ارزان قیمت به فعالیت های تولیدی و تولیدا وحمایت  
 .مشوق های صادراتی

 .مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت 

تخصیص بهینه ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی و ممانعت از واردات کاالهای  
 .لوکس

 .جلوگیری از قاچاق کاالهای از داخل به خارج کشور و بالعکس 

ادی کشور و  اصالح قوانین و مقررات مالیاتی به نفع تولیدات رصد فعالیت های تجاری و اقتص 
 و فرار مالیاتی. کاال و خدمات و به ضرر فعالیت های سفته بازی

 جلوگیری از فرار سرمایه های کشور و ارز به خارج از کشور. 
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 محیط فناورانه: 

ای راهگش ،فعال کردن هسته های پژوهشی بین نخبگان و اتصال این پژوهشگاه ها به صنعت 
 رونق اقتصادی و کم اثر کردن اثر تحریم ها است.

فراهم سازی زمینه و امکانات شرکت های مشابه و راهکار خوشه سازی جهت رفع نیازمندی  
 های یکدیگر و استفاده از تجربیات. 

تعریف مشکالت و کمبود های کشور به عنوان پروژه و ارائه آن به مراکز علمی جهت استفاده  
 های داخلی برای حل مشکالت. از ظرفیت

 میحط سیاسی:

 .و به خصوص همسایگانه ـمنطقی هارکشوتجاری با  سیاسی و تقویت روابط 

نگاه به شرق و انعقاد توافق راهبردی با کشورهایی که مخالف تحریم ها می چند جانبه گرایی و  
 باشند.

 و ثبات سیاسی کشور وبهره گیری از ابزارهای رسانه ای جهت حفظ هر چه بیشتر یکپارچگی  
 دار دشمنان و ایجاد اتحاد و همدلی بین گروه های مختلف جامعه.مقابله با تبلیغات جهت 

باید از تنش های داخلی و خارجی کاست تا به سرمایه گذاران نشان داد که کشور محل امنی  
 برای سرمایه های انان می باشد.

به منظور تشویق دولت ها و بخش خصوصی استفاده از ظرفیت نمایندگی های کشور در خارج   
 .آنها جهت انجام مراودات تجاری

در شرایط تحریم مبارزه با فساد از اهمیت ویژه تری برخوردار است. اصالح قوانین و نظارت بر  
هزینه کرد منابع بسیار با اهمیت است. این کار عالوه بر آثار پر خیر و برکت اقتصادی، موجب 

  شمنان نیز می شود.شکست عملیات روانی د

 محیط کسب و کار:
 و گسترشو بوروکراسی اداری  اصالح محیط کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی 

 هر چه بیشتر دولت الکترونیک.

اصالح قانون های مرتبط با ورشکستگی به منظور حمایت هر چه بیشتر از کسب و کار ها  جهت  
راهکار، تسریع فرایندهای ورشکستگی، جهت ازاد  جلوگیری از ورشکستگی و در صورت نبود

سازی هر چه سریعتر سرمایه ها و نیرو های انسانی جهت استفاده در سایر حوزه های مولد نیاز 
 است. 

 .سرمایه گذاری در امور زیربنایی آب و برق به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای کسب و کار 

تباری جهت پرداخت اعتبارات به کسب و کار های تقویت قدرت بانک ها و موسسات مالی و اع 
 .خرد و کالن
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ذاران گ اصالح نرخ و مساعدت در نحوه پرداخت مالیات به نفع مودیان به منظور تشویق سرمایه 
 .به سرمایه گذاری

ایجاد هماهنگی های الزم بین دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی به منظور کاهش زمان و  
یکپارچه سازی و اتصال بر خط سامانه های و  اردات کاال و خدماتهزینه های صادرات و و

 مرتبط با تمامی دستگاه های اقتصادی.

 محیط اجتماعی:
تسهیل و ترویج ازدواج آسان و ارایه مشوق های مالی )وام های کم بهره، مسکن ارزان قیمت  

 .فرزند آوریو ...( و غیر مالی )کاهش مدت خدمت سربازی، ...( برای ترویج ازدواج و 

بسترسازی مناسب جهت استفاده از نخبگان و استعدادهای درخشان در کشور از طریق حمایت  
 های ویژه مادی و معنوی از آنها.

 مهیا کردن زمینه بازگشت نخبگان و سرمایه گذاران از خارج کشور. 

اوقات  از سرمایه گذاری در امور تفریحی و گردشگری به منظور ترغیب مردم به استفاده بهینه 
 .فراغت خود

آگاه سازی عامه مردم نسبت به تبعات و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت به  
 خارج از کشور.
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Abstract 
The imposition of sanctions is not a new phenomenon for the Islamic Republic 

of Iran. In fact, due to the historical weaknesses of the Iranian national 

economy, the country’s adversaries have utilized the best course of action to 

disrupt its economy and business environment. In this study, we have 

examined the effect of sanctions on the business environment of Iran and have 

provided solutions to reduce their impacts. After categorizing sanctions, “ten 

indicators of ease of doing business” and “PEST Analysis” were utilized to 

survey the business environment. Subsequently, the mechanism by which 

sanctions impact the business environment were investigated. Thereafter, by 

drawing on the obtained information, appropriate solutions for reducing the 

impacts of sanctions on business environment were proposed. The modus 

operandi of this research was as follows: after designing the questionnaire, it 

was presented to the experts _ more specifically, two experts in with the 

relevant knowledge were interviewed. Then, the T-Test and Friedman tests 

were deployed to analyze the data. Results of the survey show that sanctions 

have a greater impact that any other factors in affecting exchange rates, 

economic growth, and relations with international trading partners. 

Furthermore, the most effective strategies to reduce the impact of sanctions 

were found to be those that can help lay the ground for the implementation of 

“General Policies of the Resistance Economy”, strengthening knowledge-

based companies, reforming the country's business environment, and reducing 

the number and categories of permits and licenses issued by the government. 

Keywords: Sanctions, Business Environment, Ease of doing business, PEST 

analysis. 
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