
 

 

 

 

 

 مردمي ومشاركت منابع مديريت  با مقاومتي اقتصاد رابطه بررسي
  محمدی مهیار ،سراقی اصغر علی

 
 
 

 

 چکيده
 داده قرار خاص شرايط در را كشور اقتصادي تحريم از ناشي فشارهاي رسيدن اوج به كه درسالي

 مغروضانه يها ازسياست عبور براي خود مقاومتي گيري جهت با مقاومتي اقتصاد مفهوم اين

 مشاركت اصل و منابع مديريت روي تاكيد و ها وابستگي كاهش مقاومتي اقتصاد.شد مطرح دشمنان

 منابع از صحيح درك بايستي ابتدا مقاومتي اقتصاد درباره .است اتكائي خود براي وتالش ميمرد

 بين ارتباط بررسي به مقاله اين امتداد در باشيم داشته داخلي بلقوه نيروهاي همچنين و داخلي

 نامه پرسش منظور اين براي است شده پرداخته مردمي مشاركت و منايع مديريت مقاومتي اقتصاد

 تهران تحقيقات علوم دانشگاه اساتيد و دانشجويان از نفر100ميان در اطالعات گردآوري براي اي

 تحليل يخروج نهايت در است شده استفاده همبستگي روش از ها ه داد تحليل براي شد توزيع

 وجود داري معنا و مثبت رابطه داري مردمي مشاركت منابع مديريت مقاومتي اقتصاد بين داد نشان

 .ددار
 
 .اقتصاد مقاومتي، مشاركت مردمي، مديريت منابع: هاليدواژهک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16/8/1399:مقاله پذیرش                                                               02/06/1399: مقاله دریافت

 فصلنامه محیط راهبردی

 1399 ، پائیز12سال چهارم، شماره 

 166 تا 139 صفحهمقالة پژوهشي، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 پائيز، 12 شماره ،چهارمسال  راهبردي، يطمح فصلنامة / 140

 

 همقدم

ـبا  ـسازگاري  ـكه  باظهور انقالب اسالمي شكل جديدي از حكومت در دنيا پديدار شد 

نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت ظهور چنين حكومتي آن هم  استكبار را قطب قدرت

ي و ژئوپلتيكي داراي اهميت بسيار زياد است باعث اقتصاددر منطقه خاورميانه كه از لحاظ 

ـنو و  ـيافتن ج شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقالب برخيزد . با پايان 

ـكي بار در زمينعدم پيروزي استك ه هاي نظامي تهاجمات به عرصه هاي ديگر كشيده شد، ي

ـنوآوري و از اين عرصه ها عرصه اقتصادي است بنابرين خود ان ـبه  ـلب  ـسالمي مك قالب ا

ـفاهيم  ـين م ـكي از ا ـست و ي ـصادي ا نظريه پردازي و الگو سازي در عرصه هاي جديد اقت

اقتصاد مقاومتي اين نوع اقتصاد د دانان از اقتصاد مقاومتي است . بنابرتعريب برخي از اقتصا

ـكه معموال در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قر ار مي گيرد 

ـصادي  در تقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي در تغييرات ساختارهاي اقت

ـيموجود و بومي سازي آن بر اساس جهان بيني و اهداف دارد. بر ـصاد اي تداوم ا ـنوع اقت ن 

ـستفاده را از  ـحداكثر ا بايد هرچه بيشتر به سمت استفاده از منابع و امكانات داخل كشور و 

ـشاركت ا ـست وم ـصادي ا ين منابع كرد. مشاركت مردمي نيروي محركه اصلي در توسعه اقت

 مردمي يكي از مشخصه هاي يك اقتصاد سالم است.

ـضرورت ب درباره اآنچه تاكنون ازسوي رهبر معظم انقال ـشده ، ـيان  ـقاومتي ب قتصاد م

ـشان  توجه به منابع ـمي را ن ـشاركت مرد ـخل و م ـهد ـميدا ـمديريت م د ـنابراين  ـنابع و ،ب

ـصاد  ـستر اقت ـنون در ب ـتا ك ـكه  ـثروت  ـيد  مشاركت مردمي متغيرات مهم  و موثري در تول

ـقاودر اين پژوهش با هدف رابطه بين مقاومتي مورد مطالعه قرار نگرفته است.) متي اقتصاد م

ـبين و مشاركت مردمي و مديريت منابع در پي پ ـيا  ـكه آ ـستيم  ـسوال ه ـين  اسخگويي به ا

ـنين اقتصاد مقاومتي و مش ـجود دارد.. همچ اركت مردمي ومديريت منابع رابطه معنا داري و

ـنابع و  -1فرضيات فرعي پژوهش عبارت است از: ـمديريت م بين اصالح الگوي مصرف و 

ـنابع و  -2ي وجود دارد.طه معنا دارمشاركت مردمي راب ـمديريت م ـنه و  ـهاد گو بين كار ج

ـنابع و بين نوآ -3طه معنا دار وجود دارد.مشاركت مردم راب ـمديريت م ـشكوفايي و  وري و 
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بين حمايت از توليد داخل و مديريت منابع  -4مشاركت مردمي ارتباط معنا دار وجود دارد 

 ارد.(و مشاركت مردم ارتباط معنا دار وجود د

 پژوهش و پيشينه اني نظریبم

 ادبيات پژوهش

 كميابي و انتخاب

ـهاي  كميابي واقعيتي است كه انسان در طول زندگي خود با آن مواجه بوده است. نياز 

ـكه  انسان نا محدود است و لذا وي نمي ـندازه اي  تواند در هر زمان از تمام چيز ها به هر ا

ـميسان را بخواهد، داشته باشد. كميابي منابع، ان ـخاب  ـبه انت ـبور  ـنده  مج ـصرف كن ـند. م ك

ـشاك، م ـپذا، پو ـني  ـخود يع ـهاي  ـياز  ـبين ن ـسكن، مجبور است درآمد خود را به نحوي 

  بهداشت، آموزش و ساير موارد تقسيم كند و اين چيزي نيست جز »اجبار به انتخاب«.

 كريم  قرآن در اقتصاد

 ـشيوه يافتن كه است تيقحق اين گوياي تاريخ، گوناگون ادوار در بشر زندگي مطالعه

ـمامي ـخاطر هاي دپدپه ترين مهم از )سعادت(. تر بيش و بقاي بهتر براي مناسب هاي  ت

ـته ـصورت فراواني هاي هدف، تالش اين به نيل براي همواره و هاست انانس ـن  و گرف  ر

 گوناگون شئون تنيدگي هم در و ظرافت گستردگي، .است شده تحمل فرسايي طاقت هاي

 و پيچيده چنان آن ديگر، از سوي كاينات ديگر با او پيوندهاي و سو، يك از نانسا ديوجو

 در شناخت را از عجز اظهار به را فراست با جوگرانو جست تمامي كه است انگيز اعجاب

ـجود انسان « در .است پراكنده زمان و زمين ـشناخته مو ـمه » نا ـبه ه ـي  و جان ـسان دق  ان

ـظران صاحب سوي از نظريات از عظيمي انبوه ميان، فرياد اين طنين و واداشته، ـنه در ن  زمي

ـيد، ـبه يابي دست هايراه ائهار آن كه در( اقتصاد جمله از انساني، علوم گوناگون هاي  تول

ـته قرار بوته نقد در و ابراز ،)است توجه مورد خدمات و كاالها بهينه مصرف و توزيع  گرف

 .است

ـمت، ـبا عالم انساني، دوجو لعهمطا خور در و بزرگ دنياي كنار در ـبل و ژرف عظ  قا

 ـعالم ـكه تيراس به و انگيزند؛ برمي سخت را انديشمندي اعجاب هر كريم، قرآن مالحظه
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ـقي داراي و ـتر گسترده بسي كريم قرآن ـتر اف ـماقي فرا ـستره از ـتر ژرف و اع ـم  و گ  ع

 .است طبيعي مظاهر ديگر و انسان وجودي

ـمراه مكري آنرق آيات متفكرانه بررسي اهميت ـهره ـبا ه ـيري ب ـصل از گ  ـتدبرات حا

 بر خصوص، اين در مالسال عليهم بيت اهل افادات از ويژه استفاده به و آن، در انديشمندان

ـحث دليل، همين به .نيست انساني پوشيده علوم در بصير و شناس اسالم پردازان نظريه  مبا

 .گيرند مي قرار بررسي مورد كريم قرآن آيات ديدگاه از اقتصاد مبنايي

 نقش امامت )رهبری و دولت( در اقتصاد 

ـست.در ج ـعه ا ـبري در جام ـمت و ره ـسئله حكو ـبه م ـصل اصل »امامت« ناظر  ـهت ا

ـمانون  ـنب او  »توحيد«،  كه ح  حاكميت را از آن خداوند متعال مي داند، افرادي كه از جا

ـجبه عهده داري امر حكومت هستند، مسئوليت اجراي احكام ثابت الهي  ـتدبير را از  انبي و 

ـبا گذاريامور اجتماعي، از جمله سياست ـسب  ها و تنظيم امور اقتصادي در سطح كالن متنا

 گيرند.مقتضيات زمان و مكان را از جانبي ديگر به عهده ميشرايط و 

ـضه  ـبه عر ـحاف  ـعت از اج ـبازار آزاد، ممان ـكرد  ترميم كاستي ها و نارسايي هاي عمل

ـمد  ان كاالكنندگان و تقاضا كنندگ ها و خدمات، تامين اجتماعي، اتخان تدبير صحيح و كارآ

ـصادي  قبراي گردش سالم پول در بخش حقيقي اقتصاد و وضع م ـنه، م ـياتي عادال ررات مال

ـلووم  ـند.. مع ـمي آي ـشمار  ـبه  شاخصي براي اجراي عدالت در قلمرو اقتصاد توسط دولت 

ـضيات النهه ماست كه اجراي عدالت، هم نيازمند وضع مقررات عاد ـشرايط و مقت تناسب با 

 است و هم نيازمند اجراي صحيح قوانين مزبور.

 تجلي توحيد در اقتصاد 

ـلو  از ديدگاه قر ـيد مخ ـهاي تول آن كريم، تمامي كاينات از جمله انسان، منابع و ابزار 

ـيدي و  ـهاي تول ـيت  ـله فعال خداوند عليم و حكيم هستند. همچنين هر گونه فعاليتي از جم

ـميند شكل فرآي ـق   گيري آن نيز مخلو  خداوند مي باشد و مستقل از اراده او ن ـند تح توا

 يابد. 
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  نقش توجه به معاد در اقتصاد

ـبه  ـته،  ـقرار گرف بنا به تاكيد قرآن، اعمال انسان در روز قيامت مورد ارزيابي و محاسبه 

و خوف از قيامت  دهر كس متناسب با رفتاري كه در دنيا داشته است، جزا داده مي شود، يا

ـتار  ـله رف ـسان از جم ـهاي ان ـصحيحرفتار  سوء الحساب در يوم الحساب، نقش موثري در ت

ـق  هاي اقتصادب او دار ـبراي تح ـهم  ـعاملي م د. مسلما مراقبت دروني مداوم توسط افراد 

ـشد  ـسالمت و ر ـسزايي در  ـتاثير ب ـنر  ـين ا ـست، ا ـصادي ا رفتار هاي عادالنه و به ح  اقت

 ه و آرامش عمومي و حفظ كرامت انسان ها دارد.اري رفاراقتصادي و برق

از مرگ، اف  زماني  طبيعي است با ورود به عرصه زندگي و اعتقاد به ادامه زندگي پس

ـبه  ـقاد  تغيير مي كند و نه تنها از كوتاه مدت به بلند مدت، كه به ابديت تبديل مي شود. اعت

ـين نا مشخ تآن هم به صوراين كه انسان پس از مدتي كوتاه، ـبا ا ـشود،  صبه نيستي تبديل 

ـساخت،  ـفرآهم  ـخود  ـبراي  ـبدي  ـبه اعتقادكه فرصتي كوتاه در اختيار است و بايد توشه ا

ـيه  ـترين نظر ـگر به شدت در رفتار انساني تاثير متفاوت خواهد داشت. با نگرش به معاد، دي

ـسه  ـبه  ـمر را  ـبود. او دوران ع ـپيشدمصرف، نظريه» مصرف موديگلياني« نخواهد  از  وره 

ـسب  بلوغ، بلوغ و دوران باز نشستگي تقسيم مي كند، در دوران بلوغ است كه بايد درآمد ك

ـتامين كرده، عالوه برمخا رج ايام بلوغ قرض پيش از بلوغ و هزينه دوران بازنشستگي را نيز 

 كرد.

ـها ـنه تن ـند.  ـمي ك ـيدا  ـسي پ  با اعتقاد به معاد، متعل »لذت« و مفهوم »سود« تفاوت اسا

ـيل معتقد ب ـبه دل ـكه  ـند، بل ـمي ده ـقرا  ه معاد منافع جهان پس از مرگ  را نيز مورد عنايت 

انسان در آن جا، اهميت بيشتري به اخرت مي دهند. به  اخروي و مخلد بودنابديت حيات 

ـيب و  ـبي ع ـيد  ـگران و تول ـقو  دي ـيت ح ـفا ، رعا ـسان، ان ـحم، اح ـصله ر ـيل،  همين دل

كننده اي باشد يا نباشد، توجيه جدي پيدا مي كند،  م نظارتانقص»اتقان در توليد«، خواه نظ

اداش هاي اخروي، انگيزه را فعاليت هاي اقتصادي رنو و بوي عبادي به خود مي گيرد و پ

ـفرد را از  ـخروي  ـسنگين ا ـهاي  ـبت  ـكه عقو ـنان  براي فعاليت ها تشديد مي سازند. همچ

 ، باز مي دارند.اقتصادي تعرض به حقو  ديگران و ارتكاب جريم، از جمله جرايم
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 عدالت در عمليات اقتصادی

ـع ـيت  ـست و رعا ـكريم ا ـقرآن  ـعارف  ـترين ن ـياني  دالت و اصل» عدالت « يكي از بن

ـكي  برقرارب قسط در شوون فردي و اجتماعي انسان ها، از جمله فعاليت هاي اقتصادي، ي

 از اهداف بسيار بلند اقتصاد اسالمي محسوب مي شود.

ـهاي قرآن در صحنه زندگي، جلور حضور هقطعا يكي از مظا ـنه  ه گري عدالت در زمي

ـها  گوناگون آن است و همان گونه كه از آياتي كه نكر شدند بر ـعدالت تن ـجراي  مي آيند، ا

وظيفه منبع رهبري و دولت اسالمي نيست، بلكه مردم نيز به نوبه خود، موظب به انجام اين 

است، چرا كه با ابزار ها و قدرت هاي  نگين ترسمهم مي باشند، البته مسوليت دولت بسيار 

ـسو  دمنحصر به فردي كه در اختياردارد، ـنده اي در  ـيين كن ـبه نقش بسيار تع ـعه   ادن جام

ـقررات  ـضع م ـعدالت، و سوي انجام امور مبناي عدالت داردو مسلما در راس برنامه اجراي 

ـسياري ا ـپاز ب ـيد، آ ـبدون ترد ـعدا زعادالنه از سوي قوه مقننه است و  ـضع ـبي  ـها، و لتي 

مقررات نا بح  و تبعيض آلود است. همچنين نهاد ها، سازمان ها تشكل افراد صاحب نفون 

ـقش  در فرهنو و ـند، ن ـست دار ـساني را در د ـطالع ر ـهاي ا افكار مردم و كساني كه ابزار 

ـح   ـساس  حساس و تعيين كننده اي در شكل دهي نهنيات، تمايالت و مطالبات مردم بر ا

 ارند.دو عدل 

 اقتصاد در پرتو تزكيه

ـهاي  لزوم توجه عمي  به تزكيه شدن افراد جامعه براي بروز رفتار ها شايسته در زمينه 

ـخوبي گ ـبه  ـصادي،  ـهاي اقت ـيت  وناگون حيات فردي و اجتماعي، از جمله در عرصه فعال

ـمع نمايان مي شود و معلوم مي گردد كه نه نظر خوش بينانه داشتن به عملكرد انسان و ج وا

 ساني صحيح است و نه نظر بدبينانه داشتن.ان

ـخوش چنان كه به رپم ديدگاه برخي نظريه پردازان ساده انديش نمي توان ب ـين دل  ه ا

ـهي   ـبدون  ـعه  بود كه جهت گيري قوانين طبيعي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي افراد جام

ـمي خودكار معارضي به سمت خير و كمال است و لزوما اصالحات امور به صورت  محق  

ـعب و  ـطور طبي ـبه  ـتا  ـشد  شوند و بنابراين، الزم است جريان امور اقتصادي آزاد و رها با
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ـبه خودكار، توليد  ـنه  ـتوان بدبينا ـمي  ـسو، ن و توزيع بهينه عينيت يابند. گو اين كه از ديگر 

ـصادي  ـيث اقت ـنده از ح عملكرد متغير هاي اقتصادي نگريست و آينده اي مبهم و نگران كن

ـبا راي بشرب ـمد و  ـبر آ ـعه  ـفراد جان يت ترسيم كرد، بلكه بايد مجدانه درصدد تزكيه آحاد ا

ـشد مراقبتي مستمر، براي رشد صحيح  ـحاراف و ر ـبروز ان ـلوگيري از  ـساني و ج ـيت ان هو

ـفراد، از  ـماعي ا ناشايست تالش نمود، تا اسباب و زمينه هاي اصالحات شوون فردي و اجت

 م شوند.جمله اصالحات اقتصادي، فراه

 اقتصاد در نهج البالغه

ـضوع  ـين مو ـند. ا ـشته ا مسايل اقتصادي همواره پيش روي جامعه و دولتمردان قرار دا

ـناگون  رسيدن ـتب گو ـشد و مكا ـمي با ـطرح  به حداكثر سود در انواع نظام هاي اقتصادي م

ـئوري  سعي در پاسخگويي به آن و حل مشكالت ناشي از آن دارند. هر مكتب با توجه به ت

ـموال اي مقبوه ل، با اين سوال مواجه مي شود، اما مي توان گفت كه اين قبيل مواجهه ها مع

ـيا نوعي نگاه از درون را بر مسا ـفاهيم  ئل اقتصادي خود صورت مي دهند. در اين حالت م

 موضوعات بزرگ  يا اصلي مغفول نهاده شده و لذا مسايل همچنان باقي مي مانند.

 بالغهاصالحات اقتصادی در نهج ال

ـير رب ـشرح ز ـبه  ـصادي  ـصالحات اقت ـنه ا خي از مهمترين برنامه هاي علي )ع( در زمي

 است:

 عي:فقر زدایي و عدالت اجتما -1

اسالم دين آزادي است. آزاد كردن انسان از همه بندها و تنها بسته كمند ح  ساختنش، 

كه بر  ( آنگاهچگونه مي توان سخن از آزادي انسان گفت در حاليكه اسير فقر است. علي)ع

مصدر حكومت قرار گرفت مبارزه اي بنيادي عليه فقر سازمان داد و عليرپم همه مشكالت 

ـعدالت و موانع، موف  گر ـيي و  ـقر زدا ـمان ف ديد در حوزه حكومتي خود تا اندازه اي به آر

 اجتماعي دست يابد،چنانچه خود مي فرمايد:

فراد نان گندم مي خورند و ترين ا كسي در كوفه نيست كه در رفاه بسر نبرد.حتي پايين

 (327ص-40ج-آشامند.)بحار االنوار يسر پناه دارند و از آب فرات م
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 ه فقر را مي توان از سه زاميه مورد بحث قرار داد:مبارزه امام علي

 الب( همدردي مسئولين با فقرا:

فقرا از يك طرف امام از خود و كارگزاران خود شروع كرده، به مواسات و همدردي با 

 پردازند و معتقدند كه: مي

ـند  خداي تعالي بر پيشوايان ح  واجب فرموده است كه خود را با مردم ناتوان برابر نه

ـشان  ـسيله ثروت ـبه و ـندان  تا رن  فقير تنو دست را پريشان و نگران نسازد همچنين ثروتم

 سركشي و طغيان ننمايند.

 ب( برخورد با انگل هاي اقتصادي

ـيدن ومتي مبارزه اي سخت عليه يگاه حكاز طرف ديگر از جا ـبا مك ـكه  ـصفتاني  ـلو  زا

 خون مردم متورم شده اند آفاز مي نمايند.

ـنين امام صاد )ع( د ر حديث زيبايي در مورد كاهش فاصله طبقاتي و تعيين حد فقر چ

 مي فرمايند:

ـند ان خداوند در اموال ثروتمندان نگريست، آنگاه به فقرا نظر كرد، پس در اموال ثروتم

ـيد آنقد ـسد با ـحد نر ـبه آن  ر براي مستمندان قرار داد كه زندگي ايشان به رفاه باشد و اگر 

ـح  ش دهند تا جايي كه افزاي ـبه  بخورد و بياشامد و بپوشد و ازدواج كند و صدقه دهد و 

 برود.

ـبه  ـصادي  ـساد اقت برخي از اساسي ترين اقدامات حضرت در جهت ريشه كن كردن ف

 شرح نيل مي باشد:

ـشده را دن ثروت زگرداناب ـتاراج  ـمال  ـيت ال ها بادآورده و نا مشروع به خدا سوگند، ب

ـني  باز ميدرهر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن  ـيا كنيزا ـكرده  ـبا آن ازدواج  گردانم، گرچه 

خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آنكس كه عدالت بر او گران آيد، 

 .تر است تحمل ستم براي او سخت

 نقش امامت)رهبری و دولت( در اقتصاد 

ـصلاصل ـهت ا ـست. در ج ـعه ا ـبري در جام ـمت و ره ـسئله حكو ـبه م  »امامت« ناظر 
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ـمانون  ـنب او  »توحيد« ، كه ح  حاكميت را از آن خداوند متعال مي داند، افرادي كه از جا

ـتدبير  ـجانبي وبه عهده داري امر حكومت هستند، مسئوليت اجراي احكام ثابت الهي را از 

امور اجتماعي، از جمله سياست گذاري ها و تنظيم امور اقتصادي در سطح كالن متناسب با 

ـشيرازي و شرايط و مقتضيا ـكارم  ـيرد. )م ت زمان و مكان را از جانبي ديگر، به عهده مي گ

 (1364همكاران.

ـبه عر ـحاف  ـعت از اج ـبازار آزاد، ممان ـكرد  ـضه ترميم كاستي ها و نارسايي هاي عمل

ـمدكنند ـصحيح و كارآ  گان و تقاضا كنندگان كاال هاو خدمات، تامين اجتماعي، اتخان تدبير 

ـصادي  براي گردش سالم پول در بخ ـنه، م ـياتي عادال ش حقيقي اقتصاد و وضع مقررات مال

ـست  شاخصي براي اجراي عدالت در قلمرو اقتصاد توسط دولت به شمار مي آيند. معلوم ا

ـست و يازمند كه اجراي عدالت، هم ن وضع مقررات عادالنه متناسب با شرايط و مقتضيات ا

 هم نيازمند اجراي صحيح قوانين مزبور.

 تحريم اقتصادی

 اقتصادی  تحريم تعريف

ـناع متضمن كه گروهي وسيله به هماهنو عمل از است عبارت 1تحريم ـشتن از امت  دا

ـجازا فهد با ديگر گروه يا شخص با هرگونه رابطه اي يا تجاري روابط ـبران ـيا و تم  ج

 (1385سري. طارم و يارندي باشد. )صادقي ها زيان

ـلي هاي دولت كه دانست هايي محدوديت توان مي را تجاري مقررات ـجارت ـبر م  ت

ـصادي ـهاي تحريم تاثير همان به ظاهر كنند؛ مي اعمال بينالمللي ـند را اقت ـما دار ـهداف ا  ا

ـست ـشده تعريب اهداف يي تجاراه محدوديت گونه اين .كنند مي دنبال را ديگري  سيا

ـچون آن اقتصادي هاي تحريم تعريب در كه حالي در است دولت يك تجاري ـبزاري را   ا

 پيشبرد در آمريكا دولت دليل همين به .كنند مي مطرح خارجي سياست اهداف به نيل براي

 رسد مي نظر به .شود مي متوسل افزون روز اقتصادي هاي تحريم به اش سياست خارجي

 
1sanction  
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ـشود دنبال اقتصادي تحريمهاي اعمال از طري  كه خارجي سياست افاهد كه  از ـخارج مي

 (1990.باشد. )مالوي اقتصادي عمومي سياست

ـشورها از تعدادي كه هايي گيري موضع از است عبارت اقتصادي تحريم  ـهدف ـبا ك

 ـليالملبين  قوانين ها آن نظر از كه كشوري با رسمي رابطه تجارت و در محدوديت ايجاد

ـيه ها تحريم اين شود. اپلب مي اتخان گيرد مي ناديده را ـشور ـيك عل ـله ـبراي ك  ـبا مقاب

 سپس و شروع گيري موضع از تحريم واقع در .شود مي تفسير نآ هاي برنامه و ها سياست

 (1385سري، و طارم يارندي )صادقي .مي شود عملياتي

ـصادي قدرت كارگيري به با مستقيمي رابطه تحريم ـصادي ريمـحت .دارد اقت ـني اقت  يع

 (1990روابط اقتصادي به منظور اهداف سياسي)مرون، كاري دست

ـشتر برداشت اين .دانند مي ديپلماتيك هاي هارتم را جزئي اقتصادي تحريم برخي  بي

ـپا ـبراي استراتژي كنوني در اوضاع است. بوده پيشين مربوط هاي قرن به ـنو ـكردن بر  ج

ـهدافي داراي ر نوينصع جاري هاي خصومت جريان در اقتصادي ـسيار ا ـسترده ب  از ـتر گ

ـچا الگوي ميالدي 1990 دهه از است. مخصوصا بعد سنتي مفهوم ـحريم د ـير رت  ـشده تغي

ـبزار جايگزين يا برتر سياست عنوان به اقتصادي تحريم از كه طوري به است؛ ـظامي ا  ـبا ن

 (1388نوراني، سيد و نژاد شود.)عزيز مي ياد هزينه كمتر

ـشور، ـيك خارجي سياست منافع ارتقاء براي ابزاري نام به اديتصاق هاي تحريم  در ك

 توسل جمله از قهرآميز اقدامات سرسخت ترين آن سر يك در گيرد كه مي قرار طيفي ميانه

ـيروي به به توسل تهديد يا و سري اقدامات نظامي، نيروي به ـظامي ن ـست ن  ـسوي در و ا

ـيك اعتراض رسمي سفير، احضار ها،ديپلمات اخراج ديپلماتيك، تدابير طيب ديگر  و ديپلمات

ـفت توان مي تعبيري به .است فرهنگي مبادالت درآوردن تعلي  به ـقراري ـكه گ ـحريم بر  ت

 هاي

ـلب ـها تحريم نوع اين و گيرد مي قرار اقدامات از طيب اين ميانه در اقتصادي  ـبه اپ

 يا يك شده ريزي برنامه اقدام اقتصادي تحريم .رود مي به كار برشمرديم كه اقداماتي جاي

 ـبا ـهدف كشور به فشار اعمال اقتصادي براي مناسبات كردن محدود طري  از دولت چند
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ـساس ـبر آمريكا دولت حال، اين با .باشد مي سياسي مختلب دمقاص ـجارت ـقانون ا  ـبا ت

ـيار 3بين المللي اقتصادي اضطراري اختيارات قانون و 2صادرات اداره قانون ،1دشمن  اتاخت

ـصادي ـهاي تحريم تحميل براي الزم، نيقانو ـبه ـيك اقت ـشورهاي ـبر جان ـبه  و ـهدف ك

 .باشد مي دارا را ايران خصوص

 ایران  اسالمي جمهوری کشور بر اقتصادی حریمت آثار

ـقالب عليه متحدانش و آمريكا اقتصادي هاي تحريم آثار از يكي ـسالمي ان ـيران ا  در ا

 باعث خود دنبال به نيز ريال ارزش كاهش.است دهوب ريال كاهش ارزش گذشته، هاي سال

ـست ـشده ـخارجي و تكنولوژي سرمايه به ايران دسترسي و واردات كاهش ـلي .ا ـپم ع  ر

ـبوده ـپذير اثر ها تحريم اين از چندان انرژي بخش ايران، اقتصادي هاي تحريم ـست ن  و ا

ـير ـهاي ـسال ـطي ـكه طوري دهد. به مي ادامه خود توسعه و به رشد همچنان ـي اخ  نراا

ـشورهاي ـبه ـگاز ـصادرات و و گاز نفت ميدان 10 توسعه قرارداد توانسته ـلب ك  ـبه مخت

 .برساند امضا به را دالر ميليارد 61 از بيش ارزشي

 نظام پذيري اثر موجب كوتاه، زماني فاصله در و پي در پي هاي تحريم اعمال چند هر

 برنامه ريزي با ايراني هاي بانك زمان رمرو به اما است، شده هاي مالي تحريم اين از بانكي

ـمل ـخود تعهدات به و سر گذاشته پشت را ها تحريم اين بهينه مديريت و ـند ـكرده ع  و ا

 ايراني بازرگانان تجار و چند هر شود؛ آسيب دچار ها آن بين المللي وجهه اند نداده اجازه

 مشكالت دچار ها نامه ضمانت و ها حواله اسنادي، اعتبارات در محدوديت وجود دليل به

ـستاده ـباز خود فعاليت از هرگز ايران تجارت اما اند، فراواني شده ـست.)عزيز ناي  و ـنژاد ا

 ( 1388اني، سيدنور

 

 

 
1 Trading With the Enemy Act (TWEA) 

2 Export Administration Act (EAA) 

3 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 
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 اقتصاد مقاومتي

 مقاومتي اقتصاد و اسالمي انقالب

ـضع  ـبر اصرار از ايران آمريكا سلطه بساط شدن برچيده با و اسالمي ازانقالب پس موا

ـيد و دوباره بازگشت اي بر تالش ،جويانه برتري ـيري و تأك ـضوع پيگ ـقراري مو ـطه  بر راب

ـيري جهت و سلطه، بر مبتني د مجد پربي سياسي ونه شرقي نه مبتني بر ـفي گ ـضي ن  اعترا

ـلي،  ك اصطكا ر ديو ازسوي و ايران اسالمي جمهوري سياست در سلطه ـنافع م ـبلم  تقا

 و واشنگتن تهران روابط در را بحران رشگست و ديپلماتيك روابط به نبست ديني، ارزشهاي

 .است داشته درپي

ـسالمي،  ازانقالب رآمدهب نظامِ رفتارِ و مناسبات ، روابط چرخش ترين اصلي با آمريكا ا

ـبرده؛  ـكار به مي اسال ايران درقبال اش خارجي سياست در را اصلي اي چرخش آن تبع به

ـشكني، ـبه ، ـخود ـبه تهوابس هاي نفوني و داخلي عناصر كمك با رو، ازاين ـئه كار و  توط

ـخت ايران اسالمي انقالب با معارضه ـكايي .پردا ـمردان آمري ـكار دولت ـمي ان ـند ن از  ـكه كن

 در دستور استراتژيك هدفي را آن براندازي ايران، اسالمي جمهوري تأسيس روزه نخستين

ـل رييتغ با راهبردي هدف اين كه كرده اند تاكيد بارها آنها .اند دانسته خود كار  ـها در تدو

ـهد  دستوركار از كشور اين جي خار سياست هاي اولويت جايي جابه و آمريكا خارج نخوا

 در و سلطه نظام بنابراين، .دارد دولت دو ماهيت در ريشه و آمريكا، يرانا درگيري زيرا شد؛

ـسالمي ـبا مقابله اي بر آمريكا متحده اياالت آن رأس ـقالب ا ـيران ان ـنه ا ـقدام از هرگو  يا

ـصادي، ـقومي، هاي درگيري كودتا، .نكردند فروگذار ـحريم اقت ـهاجم ت ـظامي، ت ـهاجم ن  ت

ـلي اندازبر هاي جريان برخي از حمايت فرهنگي، ـتالش داخ ـفون اي ـبر و  ـستحاله ، ن  و ا

ـست ازجمله توان مي را درون از فروپاشي ـله سيا ـنه ـهاي مقاب ـندازي و جويا ـقالب برا  ان

ـي  و گوناگون، هاي سلطه در حوزه نظام يها شكست مجموعه برد. نام اسالمي  روح تعم

 به براي اقتصادي ازحربه آمريكا شد ، موجب جهان و منطقه در اسالمي انقالب الهام بخش

 ـبه و تكراري و گوناگون هاي بهانه به اساس نمايد؛ براين استفاده ايران كردن وادار تسليم

 به اقدام سياسي، اهداف با متحد ملل انزمسا امنيت در شوراي ايران اي هسته پرونده استناد
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ـصوبه، هاي تحريم دامنه و عم  به نگاهي با كه نمودند اي هاي زنجيره قطعنامه تصويب  م

 .ناميد اسالمي ايران عليه جنو اقتصادي را آن مي توان

دو  در ي، ـسياس و دي اقتصا محاصره و فراترازتحريم و اقتصادي معيار تما جنو اين

 :شد گذاري پايه اصلي محور

 نفت؛ به كشور بودجه اتكا دليل به ايران درآمد كاهش هدف با نفتي الب(حريم

ـجات تأمين و درآمد چرخش از يجلوگير هدف با مالي تحريم ب( ـياز ـمورد احتيا  ن

 .مردم

ـست ـمي ،در ادبيات علمي مفهوم اقتصاد مقاومتي تاكنون بكار گرفته نشده ا ـما  ـتوان  ا

ـبار در آالب ايران حضرت انق هبراه رمفهوم ان را از ديدگ ـلين  يت اله خامنه اي كه براي او

 كردند.صطالح مطرح فرينان كشور ايران اين اآبراي جمعي از كار 1389سال

در شرايط فشار و تحريم زمينه رشد  اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه براي يك ملت

يــت ا  خا ضــرت آ نــات ح شــود )بيا فــراهم  صــاد  شــكوفايي اقت نــه و  مــع اي در جم

 (17/05/1391دانشجويان

ـبي  ـترل و  ـبراي كن ـتالش  ـبا  اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و متعاق

ـصاد ارزش ك ـجه اقت ـصت:كه نتي ـبه فر ـشارهايي  ردن آن و در شرايط آرماني تبديل چنين ف

ـكايي ـخود ات ـبراي  ـتالش  ـخل و   مقاومتي ،كاهش وابستگي وتاكيد بر زمينه هاي توليد دا

 (.1391)قاسمياست

اقتصاد مقاومتي ،راهكارهاي اقتصادي يك كشور در شرايط خاص كه به توليد و توزيع 

ـصوص  كاالهاي خاص و سرمايه ـبه خ ـگر  گذاري براي كاهش وابستگي به كشور هاي دي

ـصوالت  كشور هاي متخاصم در شرايط بحراني مي پردازد. به گونه اي كه اگر نتوانست مح

ـكا الي آن و كااساسي زندگي مردم  را در بازار مبادله اي از كشور ديگر تهيه كند بتواند با ات

 (.1391ازد)ممبينيبه داخل به توليد انبوه محصول مورد نظر بپرد
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 (1391: انواع تعریف از اقتصاد مقاومتي )تاج آبادی.1-2جدول 
 تعرف نوع اقتصاد

ـسياقدام انقالب اسالمي با توجه به نياز هاي خود  اقتصاد موازي س ـبه تا
ـقالب  ـهداف ان ـتامين ا ـبراي  ـلذا  نهادهاي انقالبي نموده است 

 نيازمند ايجاد نهادهاي موازي براي اين كار است.
ـترميم  اقتصاد ترميمي ـيي و  ـسيب زدا ـسازي آ ـقاوم  ـبراي م اقتصادي كه 

 ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمدي موجود اقتصاداست .
 پدافند شناسي شناسي وآسيب  هجمه شناسي اقتصاد دفاعي
ـست  اقتصاد الگو ـمدت ني ـتاه  ـكرد كو اساسا اقتصاد مقاومتي يك روي

ـمي بلكه چشم انداز كالن به اقتصا ـيران  د جمهوري اسالمي ا
ـپي  ـما در  ـشود  ـمي  ـشامل  ـمدت را  ـند  دهد و يك اقدام بل
ـبراي  ـهم  ـشد و  ـسالمي با ـهم ا اقتصادي ايده آلي هستيم كه 

ـسالم  و زمينهباشد  جهان اسالم كار ساز ـبزرگ ا ـحول  ـساز ت
 باشد.

 

 ؟چرا اقتصاد مقاومتي يك ضرورت است

ـهاي  ـحدوديت  ـبه و م ـكي از اعمال تحريم هاي يك جان ـمواره ي ـجاري، ه ـمالي و ت

ـبا ـبين  ابزارهاي  فشار به كشور جمهوري اسالمي ايران بوده است.  ـهاي  ـحريم  ـشديد ت ت

ـيا و ايران ضسالمي المللي و فشار اقتصادي به كشور جمهوري ا ـصاد پو رورت توجه به اقت

ـتاث ـحت  ـسالمي ت ير فعال اهميت بيشتري براي  اين كشور پيدا كرده است. نظام جمهوري ا

ـهاي  ـندي  اين وضعيت بايد يك نظام اقتصادي مناسب با تحريم تبيين كند. باتوجه به توانم

ي است كه از اقتصاد اومتي،اقتصادي ايران اقتصاد مقاومتي بهترين گزينه مي باشد اقتصاد مق

 .آوردميتحريم ها فرصت سوزي كرده و رشد و شكوفايي را فراهم

 مقاومتي اقتصاد هدف اساسي

 .است خوداتكايي تالش براي و داخيل توليد مزيت هاي بر تأكيد ابستگي ها،و كاهش

 مي كنيم: مطرح مقاومتي ف اقتصاد اهدا قسمت، اين در

 دنيا اقتصادي نظام هاي بين وركش ادياقتص نظم كارآمدي اثبات -1
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 و پايدار قوي اقتصاد -2

 سياسي استقالل -3

 كشور بقاي و بين المللي اقتدار -4

 بين المللي عيتمرج -5

 تحق  و اعتالي عزت اسالمي  -6

 اجتماعي عدالت -7

ـهاي ايجاد و خام فروشي برون رفت از چرخه معيوب  -8 ـفزوده در چرخه   ارزش ا

 اقتصاد

 دارايي به ناييدا ديلتب -9

 نامشهود و مشهود سرمايه هاي تبديل چرخة ايجاد -10

 مزيت دوسويه وابستگي هاي و ارنمتق به مبادالت تهديد زا هاي وابستگي تبديل -11

 آفرين

 مستقيم نفون زير كه كشورهايي با پايدار هاي مبادالتي مزيت و پيوندي هم ايجاد -12

  . نيسيتند دشمن

و  اجتماعي نظام تأمين كارآمدسازي طري  از ناتوان اقشار و رومانايي محتوان افز -13

 مردمي خيريه مراكز مشاركت حداكثرسازي

 به نفت دولت عمومي بودجه وابستگي قطع كشور و مالياتي ظرفيت افزايش -14

 هم تكاملي صنايع راهبردي و اقتصاد سازي برنامه هاي توسعه فناوري  -15

 اومتيجنبه های اقتصاد مق

 ی و شکوفايينوآور-1

ـنو  ـبود  نوآوري و شكوفايي به عنوان محرك رشد پايدار شناخته مي شود. همچنين كم

ـسعه  ل اصلي پايين بودن سطح رشد اقتصاديآوري يكي از عوام ـحال تو در كشورهاي در 

ـفزايش  ـسبب ا ـنوآوري  ـكه  شناخته مي شود . ايده اصلي نوآوري مبتني بر اين نكته است 

 (.1388توان توليد افراد و نهايتا رشد اقتصادي مي گردد)ربيعيافزايش طري   توليد از
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 اصالح الگوی مصرف -2-1

ـبارت  يكي از ابتدايي ترين و ـبه ع ـست  ـنابع ا اصولي ترين مباني علم اقتصاد كمبود م

ـهاي  ـضاي نياز ديگر علم اقتصاد علم استفاده بهينه از امكانات و منابع محدود در راستاي ار

ـمي ر است. دود بشنا مح ـحدود  ـنابع م افزايش مصرف در جامعه باعث افزايش استفاده از م

 كند.گردد و در نتيجه سرمايه گذاري كاهش پيدا مي 

 كار جهاد گونه -3-1

ـشروي  ـبراي پي ـكار  ـيروي  افزايش مهارت و بهره وري نيروي كار و استفاده بهينه از ن

 مي گردد. ي تعريبمقاومتاهداف كشور به عنوان يك جنبه موثر در اقتصاد 

 حمايت از توليد داخل -4-1

ـجاد  ـني اي ـصادرات يع ـشتغال واردات يعني ايجاد اشتغال براي نيروي كار خارجي و  ا

ـفراهم  ـني  ـستقيم يع ـصورت م ـبه  براي نيروي كار داخل .در واقع حمايت از توليد داخلي 

 كند.مك مي نمودن زمينه رشد و شكوفايي براي اقتصاد ، به اقتصاد مقاومتي ك

 حمايت از عوامل توليد داخلي5-1

ـصادي  ـشكوفايي اقت حمايت از توليد داخلي به رشد بلند مدت اقتصادي مي انجامد و 

 را در پي دارد.

 مولفه های اقتصاد مقاومتي برای كشور

 كارآفريني-1

 كاهش اسراف و وابستگي به خارج -2

 مديريت  مصرف -3

 يتوليد داخلي حمايت از توليد مل -4

 ستگي به نفتاهش وابك -5

 اقتصاد بررسي كردن -6

 پرهيز از ديد كوتاه مدت و زود گذر -7

 مبارزه با مفاسد اقتصادي -8

 يريت منابع ارزيمد -9
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 شركت هاي دانش بنيان -10

 مشاركت مردمي

ـباال  ـبراي  ـير.  ـست والپ ـپذير ا تحق  اقتصاد مقاومتي صرفا با مشاركت مردمي امكان 

ـيد  د از دومي بايبردن مشاركت مرد ـضايي با ـكرد. ف ـستقبال  ـمي ا نوع فعاليت اقتصادي مرد

ـشان را  ـشريك در براي كشور و جامعه حاكم گردد كه همه مردم خود  ـصاد و ـلد در اقت مو

ـعادي  پيشرفت و مقاومت كشور حس كنند و برآن ببالند.بايد فضاي به وجود آيد كه مردم 

ـياط بيند ، مند ميهر فعاليت توليدي را كه خود را در ان توان ـسي در ح ـمثال ك ـند  انجام ده

ـند ـيد بدا ـجام  منزل خود يا زمين كنار منزل خود مي تواند كاشتي انجام دهد خود را مف و ان

ـيت  ـساير فعال دهد اگر كسي مي تواند منزل خود را به كارگاه توليدي تبديل كند و در كنار 

ـخانواده اي در  ام دهد.قه انجهاي خود به توليدات ديگري دست بزند اين كار را با عال اگر 

ـسبت  كنار فعاليت هاي عادي خود مي تواند با رعايت مسائل مختلب  نظير امور بهداشتي ن

ـمر و به  ـين ا پرورش مرغ و ماهي و گوسفند و و پيره احتمام ورزد ،جانانه و با اشتيا  به ا

ـف ـكايي و بدون وابستگي به دولت اقدام كند و اقدام خود را در راستاي خود ك ايي ـخود ات

ـند.  كشور بداند و حس كند كه اين عمل او مشكلي از مشكالت كشور و ملت را حل مي ك

ـهاي به عبارت ديگر توليد مر دمي مي گردد و مردم مستقيما با توليد درگير مي شوند .كارگا

 توليدي خانگي برپا شود مزارع كنار خانه و خانواده  سبز مي شوند.

 دمي:ركت مرمهمترين نقشها در مشا

 يريت مصرفمد

ـنه  ـلوگيري از هرگو ـند ج ـجدي بگير پرهيز از اسراف و استفاده از توليدات داخلي را 

 (1380ترين اصل در ارائه الگوي اسالمي مصرف است)اخوياسراف و تبذير،مهم

ـصاد قناعت)ساده زيستي و دوری از تجمالت(: امير المومنين )ع(بهترين اقتصاد را اقت

ـشخيص يكند مرعريب ممبتني بر قناعت ت ـصرف ت ـباره م ـخود را در  ـكر  دم جامعه بايد تف

 خود داري كنند. دهند و از مصرف گرايي و ريخت و پاش پير ضروري در همه موارد

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 پائيز، 12 شماره ،چهارمسال  راهبردي، يطمح فصلنامة / 156

 

 كسب ثروت حالل

ـكانب از  ـثروت  ـسب  ـنار آن ك كسب ثروت حالل بايد در جامعه نهادينه شود و در ك

 شود. عه مبدلطري  داللي به امري مذموم در ميان آحاد جام

 رجيح مصرف كاالی داخلي به كاالی خارجيت

ـست مردم بايد كاالي ساخت داخل را مصرف كنند. اين امر نياز به تحكيم نگ اه علمي ا

ـنافع  .زيرا صيانت از اعتبار توليد داخلي در عرصه جهاني ـست و م ـسالمي ا ـلي و ا وظيفه م

 (.91دمردا22رزود گذر نبايد منفعت ملي را به خطر بيندازد)زيدي،باق

 نابع سازمانم

ـخدمات 1991از ديدگاه گرات) ـئه  (منبع اصطالحي است كه به تمام آنچه در كاال يا ارا

ســتفاده  مــيمــورد ا طــال   يــرد ا مــي گ پــور قــرار  بــارني و 1388شــود)حاجي  يــدگاه  ( از د

ا ( منابع را مي توان به عنوان دارايي ها قابليت ها، شايستگي ها و توانمنديه1997)1سانتوس

زماني، نگرش هاي شركت،اطالعات، دانش و پيره كه توسط شركت كنترل مي ايند ساو، فر

ـشي را شود و آنهارا قادر به تدوين و اجراي اس ـثر بخ ـكارايي و ا تراتژي هايي مي سازد كه 

ـسرمايه  ـكي  بهبود مي بخشد، تعريب كرد. همچنين مقصود از منابع آورده هاي انساني فيزي

ـظور ، را گويند و مجموعه اي از منابعتوليد  در رونداي و ساختاري موثر  ـبه من هنگامي كه 

ـندي يك فعاليت خاص با يكديگر تركيب وتجميع مي شوند ،توانم ندي نام مي گيرند. توانم

ـنابع  نيز  به نوبه خود سبب ايجاد قابليت ها مي گردند كه در نهايت منبع مزيت وسيعي ازم

ـبع)ساس روييگر براو توانمندي ها مي شوند.به عبارت د ـبر من ـني  ـنابع RBUـكرد مبت ( ،م

ـست،اما  ـستراتژيك ا ـساس ابزاري براي خل  مزيت رقابتي از طري  انجام فعاليت هاي ا برا

ـل  ارزش  رويكرد منط  خدمات پالب منابع ابزاري در راستاي توانمندسازي فرآيندهاي خ

 (.and corte Mele.و2013)2.استفاده كاربرياز طري  

 

 
1 Bourne&Santos 

Mele&corte. 2  
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 ه تقسيم مي شوند:سه گرو ازمان بهمنابع س

 2فلو چارت شماره 

 

 

 

 

 

 
 

 

 منابع ملموس

اس را دارند و به طور كلي به  منابع ملموس، منابعي است كه قابليت درك به وسيله حو

 شوند؛ دو نوع مالي و فيزيكي تقسيم مي

 فيزيكي شامل: مواد اوليه لوازم؛ اثاثه ماشين آالت؛ تجهيزات؛ زمين  ❖

 سرمايه.ي:پول و منابع مال ❖

 تعريف منابع نا ملموس

ـبه  منابع ناملموس، منابعي هستند كه به وسيله حواس قابل درك نيستند و به طور كلي 

 : سته فرهنو، اعتبار و فناوري تقسيم مي شوند. نظيرسه د

 علم و دانش چگونگي انجام كار  ❖

 ارتباط با مشتريان ❖

ت و پايگاه اطالعا ا فناوريفرآيندهاي عملياتي با رويه ها و استراتژي ه  ❖

 داده ها 

 ظرفيت ها توانايي ها و نوآوري هاي كاركنان ❖

 

فر

 هنو 

تك

 ينولوژ

اعت

 بار

مال

 ي

في

 زيكي

 منابع سازمان

نيرو

 ي انساني

پيرمل

 موس

ملمو

 س
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 مدل مفهومي پژوهش

 مي باشد. 3لوچارت شماره مدل مفهومي پژوهش به شرح ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت 
 منابع

 

مشارکت 
 مردمي

 

کار 
 جهاد گونه

 نوآوری

 و شکوفايي

 

اقتصاد 
 مقاومتي
 

اصالح 

 الگوی مصرف

 

حمايت 

 داخل از تولید
 

بع منا
 ملموس

نابع م
 املموسن

مديريت 
 رفمص

 قناعت

سببببب   ک
 ثروت حالل

حمايت 

 از عوامل تولید

 
ترجیح مصرف 

کاالی داخلي به کاالی 

 خارجي
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 مطالعات پيشين

ـقاو (1393سيد مرتضي هزاوئي و علي زيركي حيدري) ـصاد م ـله اقت ـبدر مقا اره متي در

 ديريت جهادي در اقتصاد سياسي ايران م

ـضعيت "مي نويسند  با وقوع انقالب اسالمي تالش هاي بسياري در جهت تحول در و

ـيل در  توسعه نيافتگي ـمين دل ـبه ه ـست  ـشده ا ـمراه  ايران صورت گرفت كه با موفقيت ه

ـهاد مديريت شرايط كنوني طرح ايده و نظريه اقتصاد مقاومتي به مثابه الگويي الزامي ي از ج

ـشده  ـئه  ـيران ارا ـصاد ا ـبه اقت سوي رهبر انقالب اسالمي و يا در پاسخ به فشار وارد كردن 

ـجاد نويسندگان معتقد هستند كه اقت "است ـبراي اي ـموثري  ـمل  ـند عا ـمي توا صاد مقاومتي 

 تحول اساسي در اقتصاد سياسي ايران باشد.

ـسي رهياف"عنوان ( در مقاله اي تحت 1393دكتر رهبر و همكارانش ) ـستي شنا تي بر ه

ـظر و  "اقتصاد مقاومتي ـند از من ـتالش دار ـقرار داد و  ـظر  ـمد ن موضوع اقتصاد مقاومتي را 

ـجازه ديدگاه اسالمي آن را بر ـكه ا ـند  ـمي دان رسي نمايند، آنها اقتصاد مقاومتي را اقتصادي 

 رشد را در شرايط تحريم و فشار مي دهد.

ـني) ـب ( در1393محمد حسين حسين زاده بحري ـقاومتي مطل ـصاد م ـنوان اقت ـحت ع ي ت

راهكاري براي توسعه اقتصاد مقاومتي را يك اصطالح ابداعي و نوع آورانه مي داند كه مثل 

ـسازي در يك موجود  ـمان  ـله گفت ـبه مرح زنده مراحل رشد را طي مي كند به ويژه ايشان 

ـيين و بهتريقادانه اقتصاد مقاومتي اشاره مي كنند كه از رهگذر گفت گو هاي علمي و ن ن تب

 معني پيدا مي كند و حدود و ثغور آن مشخص مي شود. 

جمهوري اسالمي ( در مقاله اي الگوي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي 1391مرادي و سيب)

ـعابير  ـقاومتي ت ايران مبتني بر ديدگاه مقام معظم رهبري را مي نويسد.. در موضوع اقتصاد م

ـصادي ي  شدصادي رامتنوع و متفاوتي در ادبيات اقت ـيت اقت ه است اين مقاله به ادبيات ظرف

ـسك  ـمه ري پرداخته و الگوي مربوط را)ظرفيت اقتصادي( مورد بحث نظري قرار داده در ادا

ـقرار  ـحث  ـمورد ب ـستا  ـين را تخريب اقتصاد مالك و نيز سناريو هاي رفتاري كشورها در ا

 ت.گرفته و محورهاي چهارگانه ظرفيت اقتصادي بيان شده اس
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ـيدگاه 1391مير معزي)حسين سيد  (در مقاله اقتصاد مقاومتي و ملزمات آن با تاكيد به د

ـتا آن را رهبري در صدد ارائه تفسيري روشن از اقتصاد مقاومتي  ـست  است و به دنبال آن ا

ـصي از  درقالب نظريه هاي منسجم توضيح دهد و معتقد است كه اقتصاد مقاومتي شكل خا

ـبه  حمله ر وضعيتنظام اصالحي است كه د همه جانبه اقتصادي دشمن كه نظام اسالمي را 

ـبا خطر مي اندازد، پديد مي آيد و تاكيد مي كند كه نظام اقتصادي اسالمي در اين و ضعيت 

ـيت  ـكالن و حاكم ـهاي  ـست  ـبردي و سيا تغيير الويت هدف ها و به تبع آن در اصول راه

ـكه  كالن اهبردي روحيه جهادي بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم ر ـشود  طراح آن مي 

 تهديد تبديل به فرصت كرده و باعث رشد و جهش مي شود.

ـجام ( مقاله اي را با عنوان مقاومت اقتصادي د1391خليلي) ر پرتو اقتصاد مقاومتي به ان

ـكار و  ـلي  ـيد م ـيت از تول ـنام حما رسانده است در اين مطالعه آمده است كه در سالي كه ب

ـبين  ست بهن شده اسرمايه ايراني مزي ـصادي  اوج رسيدن فشارهاي ناشي از تحريم هاي اقت

ـب ـقاومتي المللي، اقتصاد كشور را در شرايط خاص قرار داده است و در اين شرايط راه رد م

ـست.  كاهش وابستگي ها و تاكيد روي مزيت هاي توليد داخل و تالش براي خود اتكايي ا

ـصاديح از ادرباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درك صح ـصادي  قت ـضاي اقت ـنين ف ـلي وهمچ م

 جهان و متعاقبا شدت فشاري كه نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم.
ـسي 2006)1نينو بريگاگيلو و پيچي ـبراي برر ـصادي(  ـضريب اقت ( از اصطالحي به نام )

ـس توان سياست ساخته اقتصاد براي بهبود آثار شوك ـكرده ا ـستفاده  ـخالب ا ـين هاي م ت. ا
ـي  اصطال ـيات را ـقاومتي در ادب ـصاد م ح با تعريفي كه از آن شده نزديك ترين مفهوم به اقت

ـمي كشور است، بريگاگيلو بيان مي دارد كه اصطالح  ـكار  ضريب اقتصادي به دو مفهوم به 
رود اول، توانايي اقتصادي براي بهبود سريع از شوك هاي اقتصادي تخريب كننده خارجي، 

  شوك در برابر آثار اين ي براي ايستادگيقتصادي هاي او دوم تواناي

 
 

 
1 Briguglio&Piccinino 
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 روش شناسي تحقيق 
ـگردآوري داده ـصيفي  نوع تحقي  حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش  ـها تو

ـبين مي باشد . ارتباط بين متغيرهاي تحقي  از نوع همبستگي است. به منظور بررسي ارتباط 
ـياز، ي مورد متغير هاي تحقي  اطالعات و يافته ها ـيري ازان ـهره گ ـي  ب ـمه  ز طر ـسش نا پر

ـشگاه آزاد  ـساتيد دان ـشجويان و ا ـضر دان ـپژوهش حا ـماري  صورت پذيرفته است. جامعه آ
 باشد.  حقيقات تهران( واقع در شمال پرب تهران مياسالمي)علوم ت

ـيري 100حجم نمونه تحقي  ـندازه گ ـبزار ا ـست ا نفر از اين دانشجويان و اساتيد بوده ا
ـيع ركه دا اساتيد ميان ـند توز ـتري بود اي مدرك تحصيلي كارشناسي كارشناسي ارشد و دك

 ارايه گرديده است(. 2شد.)نحوه توزيع نمونه پژوهش در جدول 

 جدول توزيع نمونه پژوهش:2 ولجد

 درصد فراواني مورد شاخص

 
 جنسيت

 76 76 مرد
 24 24 زن

 100 100 كل

 
 
 
 سن

 12 12 30تا20
 50 50 40تا30

 25 25 50ات40
 13 13 60تا50

 0 0 60بیش از 

 
 
 

صببیال تح
 ت

 20 20 فوق ديپلم

 30 30 لیسانس

سبببي  کارشنا
 ارشد

35 35 

 15 15 دکتری

ـكه د ر اين تحقي  از روش همبستگي براي تحليل داده ها استفاده شده است به طوري 
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ـمالك مه عنوان مردمي بمنابع و مشاركت  اقتصاد مقاومتي متغير وابسته و مديريت ـير  تغ

 صورت پذيرفته است. spssدر نظر گرفته شده است. همچنين كليه محاسبات با نرم افزار

ـشاركت  :زمتغير هاي تحقي  عبارت اند ا ـپيش بيني،م ـير  ـبه متغ ـبه مثا اقتصاد مقاومتي 

 مالك. منابع به مثابه متغير مردمي و مديريت

ـنداز ـهاي ا ـمدل  ـفه گيري)بعد از اطمينان از صحت  ـيل م ـقاومتي، اتحل ـصاد م هيم اقت

ـبارت  مديريت منابع و مشاركت مردمي( فرضيه هاي تحقي  مورد آزمون قرار گرفته يا به ع

اقتصاد مقاومتي با مديريت منابع و مشاركت مردمي سنجيده شده، كه نتاي   ديگر رابطه ميان

 آن به صورت زير مي باشد.

 تحقيقتجزيه و تحليل داده ها و يافته های 

ـصاد 3ي  بدست آمده در جدول زير)جدول شمارهاراساس نتب ( رابطه معنا داري بين اقت

ـشو ـمي  ـصاد مقاومتي و مديريت منابع و مشاركت مردمي تاييد  ـبين اقت ـساس  ـين ا ـبر ا د. 

ـصاد  ـيان اقت ـنين در م ـشود همچ ـمي  ـشاهده  مقاومتي و مديريت منابع همبستگي باالتري م

ـباالاز توليد دا مقاومتي حمايت ـلي  ـستگي بترين همخ ـشكوفايي همب ـنوآوري و  ـستگي و 

ـيد  ـيت از تول ـقاومتي حما كمتري با گرايش مديريت منابع دارد از ميان جنبه هاي اقتصاد م

ـگرايش دا ـبا  ـستگي را  ـترين همب ـپايين  ـصرف  خل باالترين همبستگي و اصالح الگوي م

 مشاركت مردمي دارد.
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 بع و مشارکت مردمياو مديريت من مقاومتي: ضراي  همبستگي بین اقتصاد 3جدول 
 

 

 هادای و پيشنهگيريجهنت

 الف( نتيجه گيری 
ـشاركت  ـنابع و م ـمديريت م در اين پژوهش به دنبال بيان رابطه بين اقتصاد مقاومتي و 

ـقاومتي، مردمي بوده، از  ـصاد م ـبين اقت ـنادار  سوي ديگر فرض اين پژوهش وجود رابطه مع
ـقرار گ ـيد  ـمورد تاي ـبرمديريت منابع و مشاركت مردمي بود كه پس از آزمون  ـفت.  ـين  ر ا

ـنين  اساس ـشد و همچ ـشاهده  ـباالتري م ـستگي  بين اقتصاد مقاومتي و مديريت منابع همب
ـجود دارد .و  هاي اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد دربين جنبه داخلي باالترين همبستگي و

ـگرايش  ـبا  ـستگي را  ـباالترين همب ـخل  بين جنبه هاي اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد دا
  ي دارد.مشاركت مردم

 

 

 متغیر

 جنبه های اقتصاد مقاومتي

صـــــــاد  شاخص اقت

 مقاومتي

اصالح الگوي 

 مصرف

هـــــاد  كارج

 گونه

و  نـــــو آوري

 شكوفايي

يـــت از  حما

 توليد داخل

يـــــت از  حما

يــد  مــل تول عوا

 داخل

مــديريت  گــرايش 

 منابع

ضـــــريب 

ســـتگي  همب

 پيرسون

736/0 500/0 792/0 380/0 800/0 745/0 

 001/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0  يسطح معنادار

 

 مشاركت مردمي

ضـــــريب 

ســـتگي  همب

 پيرسون

525/0 350/0 603/0 540/0 615/0 459/0 

 000/0 001/0 05/0 000/0 05/0 000/0  سطح معناداري

 100تعداد نمونه  :                                                       
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ـقان  مدر انجا ـطالع محق پژوهش حاضر برخي از محدوديت ها وجود داشت كه براي ا
 به آن اشاره مي شود:

ـماري  براي بدست آوردن نتيجه بهتر و -1 ـنه آ ـعه و نمو با اطمينان بيشتر، نيازمند جام
 وسيع تر خواهيم بود.

 هاب( پيشنهاد
 مي گردد: پيشنهادبا بررسي نتاب  تحقي  موارد زير در سطح سازمان 

ـشد،  -1 ـمي با ـتي  ـصاد نف حمايت از توليد داخل يكي از مهمترين اركان خروج از اقت
 ده و اقتصاد با سودآوري مواجه مي شود.حمايت از توليد داخل باعث رون  در توليد ش

 الزم است. تروي  توسعه كار جهاد گونه براي تقويت اقتصاد ملي -2
ـين دو در رف، توليد گوي مصرسياست گذاري براي اصالح ال -3 ا جهت مي دهد  و ا

 كنار هم جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كند.
ـبر نوآوري و شكوفايي به عنوان محرك رشد پايدار ش -4 ـيژه اي  ناخته شده و تاكيد و

 استمرار آن در سازمان هاي دولتي گردد.
ـب -5 ـشاركتاكيد ويژه بر مشاركت مردمي، كه تحق  اقتصاد مقاومتي صرفا  ـمردم ا م ت 

 ان پذير است.كام
 تاكيد بر استفاده مفيد و سازنده از منابع داخل. -6

ـقاومتي همچنين براي پژوهش هاي آتي پيشنهاد مي گردد هر يك از  اين ابعاد اقتصاد م
 در ارتباط با متغير هاي ديگر سنجيده شود.
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 فهرست منابع
 منابع فارسي

 رات سمت.اسالم. انتشا قتصادا پردازي نظريه(. 1385حسن ) نظري، آقا -

بازشناسي رويكرد منبع محورنسبت به منابع سازمان حاجي پور،بهمن و مومني،مصطفي، -
 .1يريت. سال سوم.شمارهو مزيترقابتي پايدار.انديشه مد

 توسعه. براي راهكاري مقاومتي اقتصاد(.1392)حسين محمد بحريني، زاده حسين -

  .118شماره بهار، مشكوه،
اقتصاد مقاومتي راهكاري براي توسعه.بهار. (.1392محمد حسين)حريني، حسين زاده ب -

 .118شماره 
 انديشه كانون مي. تهران،اسال انقالب از بعد و قبل ايران اقتصاد(. 1385) حسن دادگر، -

 .جوان
اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران.مجله (.1388ربيعي، مهناز ) -

 26ارهزدهم.شمدانش و توسعه.سال شان
رهيافتي بر هستي (. 1393فرهاد و سيب الدين، امير علي و رهبر، امير حسين)،رهبر -

-مي به گذار سياست هاي اقتصاديشناسي اقتصاد مقاومتي،تالشي در جهت نگاه اسال
 .78.شماره 1393اجتماعي.سال 

 . 1379االسالميه. . دارالكتب2ج.تفسيرنمونه (.1364همكاران) ناصر و شيراز، مكارم -

تاكيد برديدگاه مقام  آن با اقتصاد مقاومتي و ملزومات(.1391د حسن)يمعزي،س مير  -
 .47رهبري.پاييز.شماره  معظم

 .السالم فيض انتشارات االسالم، فيض خشي :ترجمه البالپه، نه  -
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