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 چکيده
از اهمیت اقتصااد در دنیاای اماروز و در     حکایتتوجه به اقتصاد و موضوعات اقتصادی انجام پذیرفته 

ای کاربردی است که  پذیری نظام جمهوری اسالمی از این رهگذر دارد. این پژوهش توسعه عین حال آسیب

. این پژوهش تالش کرده تا با واکاوی ادبیاات  است یفیتوصروش، تحلیلی  لحاظ ازرویکرد کیفی و  ازنظر

ی و نیز از خالل مصاحبه با خبرگان  به ارائه نقشه راهی ا کتابخانهو تحلیل محتوای اسنادی به روش وب و 

های کلی اقتصاد مقاومتی بپردازد. سوال اصالی آن ییساتی الگاویی اسات کاه       سیاست سازی  منظور پیاده به

های مذکور را مورد مداقه و تاکید  سیاست های عملی تحقق  ایی و اقدامات اجرای بایستهارتباط نهادهای اجر

نمایی از وضعیت  قرار دهد. بدیهی است هدف اصلی پژوهش نیز ارائه الگوی مذکور باشد. نگاشت نهادی، 

یی و نمایش همراه روابط بین آنها و ابزاری است دیداری برای شناسا به هادهای فعال در یک حوزه خاص، ن

هاای مختلاف    نهادهای کلیدی )رسمی و غیررسمی( و افراد درون و بیارون یاک جامعاه و اهمیات گاروه     

هاای   نظام و پویایی آنها و وابساتگی  اجتماعی؛ بنابراین، نگاشت نهادی، فرایند بررسی و طراحی اجزای یک 
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مقدمه

از جاناب   «یدر دوران بازسااز  ینظام اساالم  یکل یاستس »با عنوان  یکل یاستس اولین

. بعد ازحضرت شدابالغ  یدوران بازساز یپس از اتمام جنگ و برا )ره(ینیحضرت امام خم

 یموضاوع  یکلا  یهاا  سیاست  یزدوم تا پنجم و ن هایبرنامه یکل یها سیاست تاکنون  )ره(امام

از  یات حما گاذاری، یهسارما  یات امن ی،مانند صنعت، کشاورز  مختلف هایینهدر زم یمتنوع

. از جانب رهبر معظم انقاالب   . و. ینسرزم یشآما ی،مصرف، انرژ یاصالح الگو  ، یمل یدتول

 یاقتصااد  هاای  حل مشکالت و رفع ضعف ،ها سیاست  یندرصد ا 04از  یشکه ب شدهابالغ 

 یاه الغازل کل  یات تاوان ب  مای  را  قااومتی اقتصااد م  یکلا  یهاا  سیاسات  را هدف گرفته است. 

گذشاته و براساا     یاات تجرب یاع تاکنون دانست کاه باا تجم   یاقتصاد یابالغ یها سیاست 

 است. شده ینتدو یندهآ هایینیب یشپ

جانباه غارب باه     های تهاجم هماه  ن پردهشرایط کنونی نبرد اقتصادی شاید یکی از آخری

 تواند با هوشیاری و آمادگی، ایران را از این پیچ تاریخی عبور دهد. می ج.ا.ایران است که 

در رفاع   یاادی ز یاق مختلاف، توف  هاای در برهاه  یاقتصااد  یهاا  سیاست ابالغ  با وجود

 یاا )مثبات  ی ابا هار تکاناه  که  شودیو مشاهده م شده استحاصل ن یاقتصاد هاییینارسا

 یکاه طا   رسدینظر م به ینچنینو ا گرددیکشور به شدت متالطم م یاقتصاد یت( وضعیمنف

در  یکلا  یهاا  سیاسات  به موازات اباالغ   سالمی،سنگ انقالب ا گران سال عمر حدود یهل

 ینمتناساب و همچنا   یاجارا  ساازی، یااده بار پ  یمبن ایشده ریزیبرنامه ةحوزه اقتصاد، اراد

 شاود یم یدهآنچه در عمل د یتشده وجود نداشته و در نها یاد یها سیاست  ایمرحله یشپا

از  یاریدر بسا  لای، ک یهاا  سیاسات  مورد نظر در  یاست که مسائل و مشکالت اقتصاد ینا

 ینباا عنااو   تنااوب به  یزن یو موضوع یا برنامه یها سیاست موارد پابرجا مانده و به تبع آن 

هار   ینکاه ا یتوان گفت که به جا می  ین ینینا یبه عبارت ؛است شدهو ابالغ  یممتفاوت تنظ

هاا باه    سیاسات   یباشد، محتاوا  یشینپ یها سیاست دنباله و مکمل  ی،اقتصاد یدجد یاستس

 تکرار شده است. یزمان یراتدفعات با لحاظ تاث

ترامپ )رییس جمهور جنجالی ایاالت متحده( و تصمیم وی بارای باه   قبلی های  تحریم

. ا. ایاران و مشاکالتی کاه در اداماه اقتصااد ایاران را دیاار         روش نفات ج صفر رساندن فا 



 نقل بر توسعه پایدار و ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد تاثیرات سامانه حملمقالة پژوهشی:                                         33





دنبال افازایش   های نسبتا شدیدی کرد و تداوم آنها در دوره کنونی و البته مسائلی که به تکانه

های انرژی اتفاق افتاد بار دیگر ثابت کرد اقتصاد ایاران نیازمناد یاک     مالیات و قیمت حامل

ج از یک اقتصاد رانتی نفتی است. در اختیار داشتن و اجرای یک خانه تکانی اساسی و خرو

های کلای اقتصااد مقااومتی     سیاست برنامه اقتصادی مبتنی بر مبانی اسالمی که تجلی آن در 

شود برای تداوم حیات نظامی جمهوری اسالمی امری ضروریست که کمتار باه آن    دیده می

هایی از آن مورد توجه قارار گیارد.    وشهتوجه شده است که در این پژوهش تالش شده تا گ

تواناد واجاد    مای  توجهی به موضوع بسایار مهام اقتصااد در دنیاای اماروز       بی بدیهی است 

های سیاسی باشد و تداوم حیات آنها را دیار مشکل اساسای   تهدیدات ساختاری برای نظام

 کند.

و اقادامات   سوال اصلی این پژوهش ییستی الگویی است که ارتباط نهادهاای اجرایای  

های کلی اقتصاد مقاومتی را ماورد اشااره قارار دهاد و در کناار آن       سیاست ناظر بر اجرای 

نفعان، ماتریس نهاادی و مااتریس توزیاع     ذی تالش شده تا به سواالتی نظیر ییستی تحلیل 

 مسئولیت پاسخ داده شود.

 

 پيشينه تحقيق

بار نقشاه راه    ایماه مقد»عناوان:  ای باا   طی مقالاه  14/12/1332اهلل مراد سیف در تاریخ 

یج باا طارح   بس یفصلنامه مطالعات راهبرددر  «یاقتصاد مقاومت یهای کل سیاست  یسازیادهپ

و کاالن   یمشتمل بر یه اهداف موضوع ، ابالغ شده یاقتصاد مقاومت یهای کل سیاست  سوال

 یفی،توصا ی باا روشا   یگونه است؟ ینقشه راه علم یکاهداف در قالب  نای  بوده و ارتباط

ی، اقتصاد مقااومت  یهای کل سیاست  یسازیادهپ یها سه سطح از گام ، محتوا یلتحل یل،فراتحل

و  «یذاتا  یدارساازی پا»، «یدرونا  یتوانمندسااز » راساوره فاتح،    23 یماه کر هیا آ با الهام از 

 سااز نیااز و زمیناه  پایش  ی، هار ساطح   و توضیح داده  استبر شمرده   «یجهان یبخش الهام»

 سطح باالتر خواهد بود.  تحقق

  و نقاش »باا عناوان:    یا طی مقاله 1331اهلل مراد  سیف و محسن نوروزی در سال 

نقاش   یبررسا باه   «مقااومتی  اقتصااد  کلای  های سیاست  سازی پیاده بر نهادها تاثیر

https://issk.sndu.ac.ir/article_893_4e167e98017d001d5a4c88079992fe78.pdf
https://issk.sndu.ac.ir/article_893_4e167e98017d001d5a4c88079992fe78.pdf
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 هادنشا یپرداختاه و ضامن پ   یاقتصاد مقاومت یکل یها سیاست  یساز ادهینهادها در پ

 اند. ها ارائه کرده سیاست ه کارهایی را برای تحقق این را ،یراه نهاد نقشه

 های اقتصاد مقااومتی  بایسته»ای با عنوان:  حسین عربی نیز در همان سال طی مقاله» 

از نگااه مقاام معظام     یمفهاوم اقتصااد مقااومت    یاین تببه  کالن یاستفصلنامه س  در

مختلاف   یهاا جنبه یفی کرده است و ضمن اشاره بهتوصیلی، تحل ی با روشرهبر

و  یات امن جااد ای یار  نظ یهاای  شااخ   ی، در کالم مقام معظم رهبر یاقتصاد مقاومت

ی را مورد توجه قارار داده  خارج هایثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک

 دانسته است. نفتبه  یوابستگ را رانای  اقتصاد های اساسیضعفو یکی از 

مقام معظام   یشهاند در رانای یاسالم یجمهور یاقتصاد مقاومت یهالفهؤم ابعاد و یررسب»

و  یهساجاد  رضاا یدعلیسا  ، زادهمحمدصاادق تاراب  مقاله دیگری است که توساط   «یرهبر

 1332 ی در ساال مطالعات انقالب اسالم یهشپژو یفصلنامه علم در نسب،  یعیسم یمصطف

 یشاه اماام  اند  در رانایا  یاساالم  یجمهور یاقتصاد مقاومت یهالفهؤابعاد و م یبررسبا هدف 

، یاا   اقتصاد مقااومتی  (ها و الزاماتویژگی ابعاد، )مدل مفهومی  ئهو ارا العالی( ظله)مدایخامنه

 شده است.

 

 روش تحقيق

روش، تحلیلای   لحااظ  ازرویکرد کیفای و   ازنظرربردی، این پژوهش به لحاظ هدف، کا

ده تا با واکاوی ادبیات، تحلیل محتوای اسانادی کاه باه    کر. این تحقیق تالش است یفیتوص

ی و نیز از خالل مصاحبه با خبرگان اجرایی، نمایندگان محترم وقات  ا کتابخانهروش وب و 

 بارای  نگاشت نهاادی و نقشاه راهای    مجلس در حوزه اقتصاد و نیز اساتید دانشگاه به ارائه 

 های کلی اقتصاد مقاومتی بپردازد. سیاست سازی  پیاده

در خالل این پژوهش نیز تالش شد تا با تحلیل محتوای اسناد و مرور ادبیات و نیاز باه   

روش کیفی  و مصاحبه با تعداد دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی به واکاوی علال  

های ابالغی و نقاط ضعف موجود بپاردازد و در   سیاست ها و  ای برنامهعدم موفقیت در اجر

انتها الگوی تدوین شده به قضااوت ایشاان گذاشاته شاد. الزم باه تاکیاد اسات در خاالل         
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جلسات خبرگی روایی الگو به بحث و قضاوت خبرگان گذاشته شد و ماورد تاییاد ایشاان    

ثلث سازی و با تکیه بر تعادد مناابع و   های م قرار گرفت. روایی و پایایی آن به کمک روش

   خبرگان آزموده شده است.

 

 ادبيات و مباني نظری

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي سياست 

رهبر  یاز سو 1332روز بهمن ماه سال  ینکه در آخر یاقتصاد مقاومت یکل های سیاست 

اباالغ شاد، در    )ص(یاسالم ناب محمد یارزش یبا الهام از مبانالعالی(  )مدظلهمعظم انقالب 

 اجازاء  و هانشانه یتوان تمام می گفتمان است که  یکو  یاسیاقتصاد س یندکتر یک یقتحق

 یکلا  یهاا  سیاسات   یاه در ابالغ یگفتمان جامع را در آن مشاهده کرد. مقام معظم رهبر یک

 و یاا گارا، پو  زا و برون درون یان،عدالت بن ی،به دانش و فناور یاقتصاد متک ی،اقتصاد مقاومت

محور باه   یدکه با نگاه تول یاند. اقتصاد دانسته یشاخصه اقتصاد مقاومت ترینیرا اصل یشروپ

 .  انجامد یو حفظ دستاوردها م یاهداف مل یشبردپ
 



 (10: 1331)سیف، .هاي اقتصاد مقاومتي ؛ محورها ومولفه3شکل شماره
 



            1041پاییز ، 23، شمارة ششم، سال مه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملیفصلنا  


 

 رويکرد نهادي دراقتصاد:ها و  نهاد

قیاد  ن نهااد  فعلمصدر مرخم و اسم مصدر و ریشه دهخدا ( در فرهنگ  ن ِ / ن َ )نهاد

اداره، بنیاد، سازمان، موسسه، اساا ، پایاه، آفارینش، خلقات، فطارت،       آنمترادف شده و 

آمده است.  طینت، جبلت، جوهره، خمیره، باطن، درون، ذات، ضمیر، سرشت، طبع، طبیعت

 در فرهنگ معین نیز

 .1و روش معنی شده است رسم، د، نسبنژا ، طبیعت، سرشت، ذات(  ن ِ / ن َ ) 

شوند که هر اقدام علمی، متضمن سیر مراحلای   می نهادها از این رو در اقتصاد مهم تلقی 

هاا باه آن تعلاق دارناد آغااز و تاا       بینی و پارادایم فکری که تئوری جهان است که از فلسفه 

پاارادایم فکاری اسات کاه     کند؛ بناابراین، هماان    ها و اقدامات اجرایی ادامه پیدا می سیاست 

بینی که مجری و محقاق   جهان ها و  اندازهای متأثر از ارزش اقدامات فرد را تحت تأثیر یشم

  . دهد به آن تعلق خاطر دارند شکل می
 



؛ تاثير مباني پارادايمي بر عملکرد افراد، برگرفته از مصاحبه علمي با محمود متوسلي؛  1شکل شماره 

 1232ومتي، کنگره ملي اقتصاد مقا
 

فکاری   هاای شود که از یک سو تاابع پاارادایم   هایی اعمال می سیاست این در عمل،  بنابر

 زماانی  باشاند؛  اثار  منشأ دو شکل به توانند می  دیگر، سوی از و دارند تعلق آنبه  که هستند

 نگااهی موضاوع )  در ماؤثر  یرهاای و با لحااظ تماام متغ   گرایانهکل نگاهی با و طور مؤثر به

 نخواهناد  موفاق  حالات  ایان   در طبیعتاً که متغیرها برخی به نگاه با تنها زمانی( ومند منظا

 بود.

گذاری بوده که پس از  های مهم علم اقتصاد و دانش سیاست رویکرد نهادی، یکی از شاخه

هاا   سیاسات  ایان    ساازی  های کلی اقتصاد مقاومتی، توجه به آن در اجرا و پیاده سیاست تدوین 

اعفی یافته است. به نظر خبرگان، تمرکز بر نهادها، بخشی ضاروری بارای اجارای    اهمیت مض



1. http://dictionary.abadis.ir/ 



 نقل بر توسعه پایدار و ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد تاثیرات سامانه حملمقالة پژوهشی:                                         04





ای را با مشکالت اساسی و انحراف مواجه  یقین، اجرای هر برنامهها بوده و فقدان آنها بهبرنامه

ریزان به واقعیات، بر اساا  سااختارهای ذهنای و ساازمانی،     سازد؛ یرا که نوع نگاه برنامهمی

 گیرد.  رات و در نهایت، قضاوت آنها تحت تأثیر همین نهادها شکل میقوانین و مقر

میالدی پایه ریزی کرد، بار   1344روش شناسی مکتب نهادی که تورستن وبلن در سال 

شناسی نامتعارف مارکسسیم بنا نهاده شاده و ریشاه پیادایش آن بار گرفتاه از       اسا  روش

 کا در پایان قرن نوزدهم میالدیست.داری آمری انتقادات طبقه کارگر و جامعه سرمایه

گروهی از نهاد گرایان اعتقاد دارناد مکتاب اقتصاادی نهاادی مکمال مکتاب اقتصاادی        

نئوکالسیک است. از دید اینها مکتب نئوکالسیک یک مکتب موفق است کاه در نهایات باه    

گاال   . باه بااور دا  (024:1314)دهقان و محنات فار،   شود  افزایش رشد اقتصادی جامعه منتهی می

رو دراقتصاد نیز  اند و ازین نهادها قواعد بازی در جامعه 1333نورث برنده نوبل اقتصاد سال 

واسطه تداوم نهادهاای یاک    دارد حال و آینده به کنند. وی اذعان می نقش بی بدیلی بازی می

 .(24: 1314)نورث،جامعه با گذشته پیوند دارد 

گذارند یندان محل مناقشاه نیسات.    تاثیر میاینکه نهادها بر اقتصاد »نورث معتقد است: 

این نکته نیز یندان جدال برانگیز نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسااً   

متاثر از تغییر و تحول نهادهاست. با وجود ایان، ناه نظریاه اقتصاادی معاصار و ناه تااریخ        

رد اقتصاادی را باه حسااب    نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کادام نقاش نهادهاا در عملکا    

های نهاادی در علام    های تحلیلی الزم برای وارد کردن تحلیل آورند؛ یرا که یاریوب نمی

 . (13:1314)نورث،اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است 

 هاای  نظاام  دولت، های سیاست  اقتصادی، قوانین نظیر: نهادی بنابر آنچه گفته شد، عوامل

 یاک  ساختار اگر.  هستند تجارت و تولید برای اقتصادی های محیط دهنده لشک....  و حقوقی

فراهم  را اقتصادی پیشرفت و توسعه موجبات کند، تشویق را تولید و گذاری سرمایه،  اقتصاد

تسااهیل  آناارا تخریااب و یااا ماناادگی عقااب موجبااات اینصااورت غیاار و در کنااد ماای

 یباورناد کاه الزاماات نهااد     نینظران بر ا احبص الزم به ذکر است  .(121:1314آذرمناد، )کند می

 یکیو  ستیا و برنامه ییاز الزامات اجرا تر مهم یاقتصاد مقاومت یکل یها سیاست سازی  پیاده 

است که در زماره الزاماات    تیشده، ساختار مالک ادی یها سیاست موانع تحقق  نیاز بزرگتر
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 .(1333)نادران،  دیآ یشمار م به ینهاد

 ها حقيق و تجزیه و تحليل دادههای ت یافته

 نفعان ذي تحليل 

با مطالعه ادبیات و مصاحبه با خبرگان اجرایی و دانشگاهی، پنج گام زیار بارای تادوین    

های کلای اقتصااد    سیاست های اساسی اجرای  نقشه راه نهادی با توجه به مشکالت و آسیب

 مقاومتی، استخراج شد:

 
 مقاومتي اقتصاد کلي هاي سياست  نهادي راه هنقش تدوين هاي گام -2شکل شماره

 
 حوزه نفعان ذی گام اول: تحليل

فرد یا گروهیست که از یک برنامه منتفع شاده و یاا    ،در ادبیات موضوع منظور از ذینفع

 آن، وجوهی واسطه به که شود می شناخته یفرایند عنوان به نفعان ذی پذیرد. تحلیل تاثیر می

شاوند،   مای   واقع تأثیر تصمیم، تحت یا یک عمل توسط که جتماعیا و طبیعیهای  پدیده از

 قارار  شاده  یااد  وجاوه  تاأثیر  تحت که ییها و سازمانها  گروه افراد،  همچنین و شده تعیین 

 .شوند می شناسایی نیز دهند، می قرار تأثیر تحت را وجوه نای یا  داشته

 است:این بخش، طی کردن مراحل زیر ضروری  رسد در  نظر می به

 

مشارکتوگفتمان

سازی



تقویتفرهنگ

جهادی

تبیینابعاداقتصاد

مقاومتیوتبدیل

آنبهمطالبه

عمومی
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 نفعان شناسايي و تحليل ذي

طور طبیعی، شامل تمام افرادی هستند که بر یک برنامه تأثیر گذاشته یا از آن  نفعان به ذی

پذیرند. ینانچه در بررسی ادبیات و در خالل مصاحبه خبرگان نیز به آن پارداختیم،   تأثیر می

بندی کرد. این کاار را   آنها را دستهها، باید ابتدا  سیاست نفعان در  برای تحلیل میزان تأثیر ذی

نفعان کلیادی   نفعان ثانویه و ذی نفعان اولیه، ذی نفعان به ذی بندی ذی توان با کمک خوشه می 

 -یاا قادرت    2عالقاه  -های قادرت   و تهیه ماتریس 1نفعان و یا با کمک تهیه نقشه نفوذ ذی

 داد:ی که معموال شامل مراحل زیر است، انجام فرایند، طی 3پویایی

هااای  انگیاازی، مصاااحبه هااایی همچااون ذهاان نفعااان باار اسااا  روش . تشااخی  ذی1

برداری گلولاه   های خبرگی و کانونی و بر اسا  روش نمونه تشکیل گروه یافته،  ساختار نیمه

 برفی و مطالعه ادبیات؛ 

 طرحمیزان نفوذ در جریان انجام  نفعان بر اسا  عالئق،  بندی ذی  . متمایزسازی و طبقه2

 و قدرت تأثیر بر آن؛ 

 نفعان؛  . کشف ارتباطات بین ذی3

 نفعان و اتخاذ تدابیر الزم برای مدیریت آنها؛    . تشخی  فضاهای درگیری احتمالی ذی0

 نفعان.   های مربوط به ذی . تعیین اولویت در برنامه4

 نفعاان  های کلی اقتصااد مقااومتی و باا توجاه باه ذی      سیاست بر اسا  تحلیل محتوای 

هاای   ریازی  منظاور برناماه   به« یک»های محققین، جدول شماره  مستخرج از ادبیات و تالش

 0گیرد. اجرایی، مورد تأکید قرار می

های مساتخرجه   نفعان بر اسا  ادبیات و مؤلفه ای از تحلیل ذی ، نمونه(1)جدول شماره 

 های کلی اقتصاد مقاومتی است. سیاست از تحلیل محتوای 


1
. Stakeholder Influence Map 

2
. Power / Interest Grid 

3
. The Power / Dynamism Matrix 

کاه در ساال   « هاای اقتصااد مقااومتی    ها و برنامه مجموعه اهداف، سیاست»دبیرخانه شورای اقتصاد، در کتابی به نام . 0 

های متناظر با  نفعان و برنامه یده است، بخشی از ذیجمهور به یا  رس ، توسط انتشارات معاونت راهبردی رئیس1333

 های ابالغی را مورد بحث قرار داده است. سیاست
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 هاي کلي اقتصاد مقاومتي سياست نفعان با تکيه بر تحليل محتواي  ذي تحليل نمونه؛  1جدول شماره 

 مؤلفه 
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1 

سازي  فعال
کليه امکانات 
 و منابع مالي

* * * * 
 

* * * 
 

* 
      

* 
    

* * 
 

* 

توليدکنندگان، 
کنندگان  مصرف

و نهادهاي 
 غيردولتي

1 

سازي  فعال
هاي  سرمايه

انساني و 
 علمي کشور

    
* 

       
* * 

    
* * 

 
* * 

 
* 

توليدکنندگان، 
کنندگان  مصرف

و نهادهاي 
 غيردولتي

1 
توسعه 

 * * * * * * * * * * * کارآفريني
 

* * 
  

* 
 

* * 
 

* * * * 

توليدکنندگان، 
کنندگان  مصرف

و نهادهاي 
 غيردولتي

1 

هيل و تس
تشويق 

هاي  همکاري
 جمعي

* * 
   

* * 
    

* * 
     

* 
  

* * 
  

توليدکنندگان، 
کنندگان  مصرف

و نهادهاي 
 غيردولتي

1 

به حداکثر 
رساندن 
مشارکت 

آحاد جامعه 
در 
هاي  فعاليت

 اقتصادي

* * * * 
 

* * 
     

* 
     

* 
  

* * * * 

هاي  بانک
خصوصي، 

کنندگان،  توليد 
کنندگان  مصرف

هاي و نهاد
 غيردولتي

1 

ارتقاي درآمد 
و نقش 
طبقات 

درآمد و  کم
 متوسط

* * 
 

* 
 

* * 
           

* 
  

* * 
  

توليدکنندگان و 
نهادهاي 
 غيردولتي

2 

پيشتازي 
اقتصاد 

بنيان دانش  
* * * 

  
* * 

  
* * 

 
* * 

   
* * * 

 
* * 

  

توليدکنندگان و 
نهادهاي 
 غيردولتي

2 

سازي و  پياده
اجراي نقشه 

لمي جامع ع
 کشور

* 
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* 
  

* 
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نهادهاي  و 

 غيردولتي

2 

ساماندهي 
نظام ملي 
 نوآوري

* 
        

* 
  

* * 
   

* * * 
 

* * 
  

توليد کنندگان 
نهادهاي  و 

 غيردولتي

2 

ارتقاي 
جايگاه 

 جهاني کشور
* * * * * * * * 

 
* 

  
* * * * * * * * 

 
* * 

  

دگان، توليد کنن
کنندگان  مصرف

و نهادهاي 
 غيردولتي

2 

افزايش سهم 
توليد و 
صادرات 

محصوالت و 
خدمات 

بنيان دانش  

* * * * 
 

* * 
  

* 
   

* * * * * * * 
 

* * 
  

توليدکنندگان و 
نهادهاي 
 غيردولتي

2 

به  دستيابي
رتبه اول 
اقتصاد 

بنيان در  دانش
 منطقه

* * * * 
 

* * 
  

* 
  

* 
  

* * * * * 
 

* * 
  

توليدکنندگان و 
نهادهاي  

 غيردولتي
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 نفعان، عبارتند از: های بعدی تحلیل ذی گام

 (همراه نفعان ذي)اول  گروه نفعان ذي تقويت

نفعاان   شود، انجاام تحلیال ذی   ینانچه از مطالعه ادبیات و مصاحبه خبرگان برداشت می

متصاور اسات و نیاز باه     ایشان  ها از ناحیه  سیاست منظور تشخی  تأثیراتی که در اجرای  به

 دالیل زیر ضروری و مورد تأکید است:

هاای   نفعاان در اجارای موفاق برناماه     . ارزیابی یگونگی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری ذی1

 های کلی اقتصاد مقاومتی؛   سیاست مرتبط با 

 های یاد شده؛   سیاست ها، پس از اجرای  های سازمان بینی نتایج تغییر در فعالیت . پیش2

 ؛ 1نفعان تشخی  معیار موفقیت ذی. 3

نفعاان و   شاده، از طریاق توساعه همکااری باا ذی      های تدوین . تضمین موفقیت برنامه0

 گر.     های مداخله مدیریت فعالیت

هاای اقتصااد    هاا و برناماه   نفعان گروه اول برای مشارکت در طرح حضور و اقدامات ذی

(، 3جدول شمارهت که طی ماتریس نهادی )ایجاد و یا اصالح نهادهایی اس مقاومتی، نیازمند 

مورد اشاره قرار گرفته و جزئیات آن از پرسشنامه توزیع شده در میان خبرگان، اساتخراج و  

های اجرایی نیاز   ریزی این امر، مستلزم برنامه این بخش به آن اشاره شده است. البته  در آغاز 

 فت.  است که در جای خود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گر

 

 . ( . . و فشار هاي جويان، گروه رانت)دوم  گروه نفعان ذي مديريت

نفعاان دساته اول و    این پژوهش ذینفعان را به دو گروه ذی بنابر مالحظات مدیریتی، در 

هایی هستند که به هار   نفعان گروه دوم، افراد و گروه ایم. منظور از ذی بندی کرده دوم خوشه

های کلی اقتصاد مقاومتی خواهناد شاد. بادیهی اسات کاه بارای        سیاست دلیل، مانع اجرای 

 سازی، الزم و ضروری است.   ریزی و نهاد نفعان، برنامه این دسته از ذی  مدیریت

هاای   ایجاد ساختارهای نظاارتی و یاا تقویات نظاارت     ای،  های برنامه و ارزیابی واپایش

  ...، از اقاداماتی  و و مقاررات  تادوین قاوانین    ای تخصصی،  کنونی در صورت نیاز و به شیوه


1
. Identify stakeholders’ ‘success criteria’  



            1041پاییز ، 23، شمارة ششم، سال مه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملیفصلنا  


 

 رسند.   نظر می نفعان ضروری به این دسته از ذی هستند که در مسیر مدیریت 
 سازی گام دوم: فرهنگ

 و مشاارکت  تقویات  هادف  ن بخش از برنامه، باا ای اقدامات : سازيمشارکت و گفتمان

اجتمااعی،   رمایهسا  قبیال  از مهمی مسائل به دادن نخبگان،  توجه و نفعان ذی سازی گفتمان

 ... انجاام  پاذیری و  جامعاه  فرایناد  ، ماذهبی  کار، سرمایه اجتماعی، فرهنگ مشارکت، انسجام

 پذیرد.   می

 ثاروت، افازایش   تولیاد  راساتای  در جهاادی  فرهناگ  تقویات  :جهادي فرهنگ تقويت

اقادامی ضاروری اسات. مقاام معظام رهباری،        فرهنگ متولیان سوی ...، از و ملی وری بهره

مضااعف،   همت مقاومت،  مداومت،  ، کار مضاعف»های مدیریت جهادی را  ژگیبرخی وی

خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به  را آنعامل مهم عنوان و « بيني واقع و گرايي آرمان 

 .1اند دانسته کمک الهی

گياري و  تصاميم  ساازي،  تصاميم  »ایاران را   ایشان در جای دیگری، مشاکل اقتصااد   

 اند.   عنوان کرده« ي نيرومند و پرانگيزه و جهاديمديريت اجراي

مطالباه عماومی، دارای    عماومي:  مطالباه  باه  آن تبديل و مقاومتي اقتصاد ابعاد تبيين

بادیلی در   ویژگی بسیار مهمی است که در عین همراهی و همکاری آحاد مردم که نقش بای 

یازان و مجریاان را بارای    ر های کلی اقتصاد مقاومتی دارناد، برناماه   سیاست موفقیت اجرای 

 راند.   ریزی و اقدامات مؤثر به جلو می برنامه
 

 وظایف توزیع و نفعان ذی مشارکت گام سوم: جلب

گاناه   در تحقق اهداف پانج  : ها برنامه در حضور براي نفعان ذي هاي مشارکت  زمينه تعريف

زا و  درون محاور،   عادالت پایاه،   بنیاان، ماردم   های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دانش سیاست 

گاذاران خاارجی و    های حضور مردم و بخش خصوصی و حتی سرمایه شناسایی زمینه گرا،  برون

نظاماات   ایجاد نهادهایی از جمله حقوق مالکیت مادی و معنوی، قوانین و مقاررات،   اصالح و یا 

  گاذاری کشاور   سرمایههایی که اولویت  رسد. همچنین معرفی زمینهنظر می ...، ضروری به اداری و



 14/42/1333، بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا. 1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284
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 هستند، بخش دیگری است که باید به آن توجه شود.  

مطاابق   نفعان: نهادسازي براي فراهم آوردن زمينه حضور و جلب مشارکت مؤثر ذي

هاای   نفعاان در عرصاه   حضاور ذی  1عمال آماده،    های باه  نظر خبرگان و بر اسا  مصاحبه

هاای حضاور    م فاراهم آوردن زمیناه  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مساتلز  برایاقتصادی و 

شک، بخش عمده آن با ایجاد نهادهای ضاروری نظیار حقاوق مالکیات،      ایشان است که بی 

 ...، محقق خواهد شد. قوانین تولید، تدبیر و کنش جمعی، نظم و قواعد و

 (2)های مرتبط با اجرای آنها، در قالاب مااتریس شاماره     این نهادها و سازمان  بخشی از

 :آمده است
 هاي کلي اقتصاد مقاومتي سياست ماتريس نهادي  ؛3جدول شماره 

 هاسازمان نهادها 

 نهادهای

 رسمی

هاای اداری، عادم اطمیناان،     ها، کنش جمعی، نظام سیاست 

هاا،   هاا و دساتورالعمل   ریزی، قوانین بخشنامه قدرت برنامه

های رسمی، دولات متاولی خادمات     ها، محدودیت سازمان 

 ذارگ عمومی و قاعده

دولااات، رساااانه ملااای، قاااوه مقنناااه  

هاا و دیاوان    ها، مرکز پژوهش )کمیسیون

محاسبات( قوه قضاییه )سازمان بازرسی 

کاال کشااور و دیااوان عاادالت اداری(،   

 های خصوصی بانک

نهادهای 

 غیررسمی

 قواعد و عادات ، ها سنت و رسوم ، اخالقی و مذهبی قوانین

 ،غرایااز و هااا انگیاازه ، سااازندگی غریاازه ،عاارف ، اخالقاای

،  تکامال  و تغییر ، شده نهادینه ، ذهنیت جمعی کنش ، فرهنگ

،  معناوی  و ماادی  مالکیات  حقاوق  ، هاا  انجمان  وها  تشکل

 اصاولی  اهداف ، جمعی کنش و ، تدبیر اطمینان عدم ، مبادله

 انسان ، قواعد و ،  نظم نهادی تکامل  ، عرفی قوانین  ، جامعه

ی هاا  محادودیت   ، عاتاطال محدودیت  ،قرارداد به متعهد

 غیررسمی

نفاوذ،   هاای ذی  هاای فشاار، گاروه    گروه

هااا و مجااامع مااذهبی، نهادهااای  کااانون

هااا،  عمااومی غیردولتاای و شااهرداری  

هااا و  نهاااد، تشااکل هااای مااردم سااازمان 

 نهادهای کارگری و صنفی

 

 

گیاری و نیاز مبتنای بار نقشاه راه       توان بر اساا  ساطوح تصامیم    می ماتریس نهادی را 

   ( که به عنوان نمونه تنظیم شده، ارائه کرد:3وحه در جدول شماره )مطر
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 نهادي با توجه به نهادهايي که حداکثر تاثير را دارند. ؛ ماتريس 2جدول شماره 

 کارکرد  
 نهاد

قوه 
 مجریه

قوه 
 مقننه

قوه 
 هقضایي

 و صدا
 سيما

بخش 
 خصوصي

 ارهمک همکار همکار همکار مسئول نفعان گام اول؛ تحليل ذي
 * * - - * نفعان شناسایی و تحلیل ذی

 * * * * * نفعان گروه اول ی تقویت ذ

 * * * * * نفعان گروه دوم مدیریت ذی

 همکار همکار همکار همکار مسئول سازي گام دوم؛ فرهنگ
 * * * * * سازی مشارکت و گفتمان

 * * * * * تقویت فرهنگ جهادی

 * * * * * یل آن به مطالبه عمومیتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبد

 همکار همکار همکار همکار مسئول نفعان گام سوم؛ جلب مشارکت ذي
 * * _ * * نفعان های مشارکت ذی تعریف زمینه

 * * * * * نفعان فراهم آوردن زمینه حضور و جلب مشارکت مؤثر ذی
 * * * * * برداری از نظرات و توزیع وظایف بندی و بهره جمع

 مسئول همکار همکار همکار همکار م چهارم؛ اصالح ترتيبات نهاديگا
بینی قوانین مورد نیاز  )تادوین، اصاالح، تصاویب     بررسی و پیش

 * _ * * * زدایی( قانون

 _ _ _ _ * ابالغ قوانین متناسب با توسعه اقتصاد مقاومتی
ها، تجدياد  فرايندگام پنجم؛ اصالح ساختارهاي نهادي، بازبيني 

 سازي ساختارهاو نو
 همکار همکار همکار همکار مسئول

 * * * * * شناسایی موانع توسعه اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 _ _ _ * * ها ها، دستور العمل اصالح بخشنامه

 _ _ _ _ * اصالح ساختارها در صورت نیاز

 نفعان و توزيع وظايف: برداري از نظرات ذي بندي و بهره جمع

ایشاان و فاراهم آوردن مقادمات اجارای       بنادی نظارات   نفعان، جماع  نظر ذی تنگرفپس از 

تار   نفعان نیز، مطابق آنچاه کاه پایش    های قانونی آنها الزم است. برای توزیع وظایف ذی خواسته

شاود.   استفاده می 3«ریسی»و یا  2«مسئولیت »، 1«پذیرش مسئولیت»هایی با عناوین  آمد، از ماتریس

 (آمده است.0ی از ماتریس توزیع مسئولیت مطابق جدول شماره )ا در ادامه نمونه

تکمیال و  هاا   طارح  ریزی برنامه در ابتدای ها ماتریس این شود که باید  بار دیگر تأکید می

هاای تادوین    شود؛ پس، یکای از ورودی  ریزی، ابالغ برنامه فرایند و منابع تخصی  از قبل 

 ندها هست این ماتریس ای، نقشه راه برنامه



1. Compliance Responsibility Matrix  

2. Responsibility Matrix    

3. Responsible , Accountable, Consulted, Informed : RACY   
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 مقاومتي     اقتصاد رویکرد با قوانين ابالغ و اصالح نهادی، بازبيني،  ترتيبات چهارم: اصالح گام
طاور مشاخ  از پرسشانامه تاوزیعی در      آنچه به نياز: مورد قوانين بيني پيش و بررسي

هاای کلای    سیاسات  آید، ضرورت اصالحات نهاادی بارای تحقاق     دست می میان خبرگان به

و یاا حاذف    احتماالی  اصالح و نیاز مورد قوانین بینی پیش و تی است. بررسیاقتصاد مقاوم

 باا  و کشاور  اقتصاادی  فضای تحلیل دولت، با و نفعان ذی گسترده مشارکت فعلی، با قوانین

  های کلی اقتصاد مقاومتی، از اقدامات دیگری است که انجاام آن در  سیاست ابالغی  رویکرد

زدایی در  طور معمول، قانون نظران معتقدند که به صاحب د. رس نظر می این مرحله ضروری به

گاذاری را   گاذاری یاا مقاررات    مجلس و دولت، قانون»طلبد:  این شرایط، توجه بیشتری می 

قانون جدید نگذارناد و انارژی را    عنوان اولویت ثانویه قرار دهند؛ یعنی جز به ضرورت،  به

 1«.بر نظارت و اعاده حیثیت قانون متمرکز کنند

 هاای  فعالیت توسعه زمینه آمدن فراهم مقاومتي: اقتصاد توسعه با متناسب قوانين ابالغ

 خاارجی  گاذاری  سارمایه  اقتصادی، تشویق امنیت محور، ایجاد عدالت و بنیاد مردم اقتصادی

 ...، نیازمند قوانین مناسب است.   و

ست؛ ضمن اینکاه  این مرحله باید از خروجی مراحل گذشته نیز بهره ج بدیهی است در 

های کارشناسی در ارتباط با موانع توساعه اقتصااد مقااومتی در     نفعان و بررسی اخذ نظر ذی

تار بیاان شاد، ورودی مناسابی بارای دو       راستای دستیابی به اهداف کالن ترسیمی که پایش 

 رود.  این نقشه راه به شمار می مرحله آخر 
 

 ساختارها نوسازی و ها، تجدیدرایندف نهادی؛ بازبينيهای  ساختار اصالح: پنجم گام

یکای از اقادامات ضاروری در اصاالح      :نفعاان  ذي ساازي  فعاال  و بررسي، شناسايي

 و هاا  دساتورالعمل  اصاالح  و تطبیق و ، نفعان ذی سازی فعال و ساختارهای نهادی، شناسایی

های  ادنه سوی از جدید ابالغی قوانین دولت است. این تطبیق و اصالح که با درها  بخشنامه

گیارد، باا نگااه باه      مقاومتی صورت می اقتصاد کلی های سیاست  بر مبتنی گذاری و مقررات

 شود. ماتریس و نگاشت نهادی تهیه می


 1333قاومتی، بهمن . خاندوزی؛ گفتگوهای علمی کنگره ملی اقتصاد م1
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 توساعه  مواناع  شناساایی  هادف  هاا باا   ه این گرو تشکیل  :کارشناسي هاي گروه تشکيل

 باا   خصوصای  و دولتای  بخاش  ساازی  توانمند و همچنین مقاومتی اقتصاد رویکرد با اقتصاد

 و ماالی  مناابع  کارگیری کارآفرینی، به نهاد،  مردم اقتصادهای توسعه نظیر هایی اولویت لحاظ

و  کاار  و کساب  فضاای  حمایتی برای تولیاد داخلای، بهباود    و اقدامات انسانی، بسترسازی

 زدایی، از موضوعاتی است که به توجه ویژه نیاز دارد.  مقررات سالم، و اقتصادی رقابت

تواناد راهگشاا باشاد توجاه باه نخبگاان و        مای  از موضوعاتی که در ایان بخاش   یکی 

 های نو آیندی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری های دانش بنیان و البته فناوری شرکت

 نیز بوده است. العالی( )مدظله

 ایاان پااژوهش، اصااالح هااای مطااابق یافتااه هااا: بخشاانامه و هااا دسااتورالعمل اصااالح

 و تعادیل سااختارهای   جااد ای  ،در صاورت نیااز، اصاالح    وهاا   بخشانامه  و هاا  دستورالعمل

 مادیریت  پولی، مالی، معامالتی، مالیاتی، باانکی، نحاوه   قوانین برخی اصالح سازمانی، نظیر

از سایر اقداماتی است که شایسته اسات   ...،  و فسادزاهای  زمینه با اقتصادی، مقابله مخاطرات

 مورد عنایت قرار گیرد. با رویکرد اقتصاد مقاومتی،

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات

باه   ساالمی، سنگ انقاالب ا  گران عمر از سال حدود یهل یطپس از که  رسدینظر م به

بار   یمبنا  ایشاده  ریازی برناماه  ةدر حاوزه اقتصااد، اراد   یکلا  یهاا  سیاسات  موازات ابالغ 

اقتصاادی متناساب باا     یهاا  سیاست  ایمرحله یشپا ینمتناسب و همچن یاجرا سازی، یادهپ

آنچاه   سارانجام و ویا به عرصه اجرا در نیامده است وجود نداشته  شرایط جمهوری اسالمی

 یهاا  سیاسات  مورد نظر در  یاست که مسائل و مشکالت اقتصاد ینا شودیم یدهدر عمل د

ه با  یزن یو موضوع یا برنامه یها سیاست از موارد پابرجا مانده و به تبع آن  یاریدر بس لی،ک

هم مشکل تکرار شاده اسات و    در نتیجه ؛است شدهو ابالغ  یممتفاوت تنظ ینتکرار با عناو

شود. بنابراین در اختیاار داشاتن    یعوض م ،موضوع یطحسب زمان و شرا یکل یاستهم س

 ها امری ضروریست. سیاست الگویی برای طی کردن مسیر تا وصول اطمینان از اجرای 
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 24/12/1332در تااریخ   مقاومتی اقتصاد های سیاست  تبیین جلسه در مقام معظم رهبری

اقتصاد مقاومتی درواقع یک الگوی بومی  یها سیاست ی  مجموعه» اند: تاکید داشته باره نیدرا

متناسب با وضعیت اماروز   ی از فرهنگ انقالبی و اسالمی ما است؛ و علمی است که برآمده

که اين مربوط به وضع کناوني و شارايط کناوني    و فردای ما است. من شرح خواهم داد 

اهاداف نظاام    دتوانا  مای   تدبير بلندمدت براي اقتصاد کشور است؛ کي نيکشور نيست، ا

مشکالت را برطرف  دتوان می کند؛ مسائل اقتصادی برآورده  ی نهیزم جمهوری اسالمی را در

 .«حال پویا هم هست درعین کند؛

رسد در گام نخست بااور باه ضارورت تغییار الگاوی عمال در        نظر می آنچه که مهم به

عرصه اقتصاد برای همگان است؛ یرا که باورها هستند که اعمال ما را شکل می دهند. ایان  

 توجهی بیکند و  هادی در عرصه اقتصاد خودنمایی میایست که در قالب مکتب ن همان نکته

های اقتصادی است که باا الگوهاا و عنااوین متفااوت      ه آن دلیل شکست بسیاری از برنامهب

دلیل عدم تطبیق با ترتیباات و سااختارهای نهاادی باه      شوند و در عمل به می عرضه و اجرا 

 شکست می انجامند.

نهادها با در اختیار گذاشتن ساختارهایی برای زندگی روزمره، عادم اطمیناان را کااهش    

طاور نتیجاه    توان این می ها هستند. بنابراین  ند؛ ضمن آنکه راهنمای کنش متقابل انسانده می

هاا  درون آنهاا تحقاق     هاایی هساتند کاه کانش متقابال انساان       گرفت که نهادها یاریوب

 .(24:1310)نورث،پذیرد می

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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 مرحله هر مسئول نهادهاي و پيشنهادي راه نقشه اجرايي هاي ؛ گام1؛ نگاشت نهادي 0شکل شماره 

 

در عین حال انجام هر اقدامی مستلزم در اختیار داشتن نقشه راهای بارای طای مراحال     

ریزان است که در این پژوهش تالش شد باا تکیاه بار تحلیال محتاوای اساناد        مدنظر برنامه

یال ذینفعاان   مستخرج از ادبیات و مصاحبه خبرگان تهیه شود. این مسیر طی پنج گام با تحل

رساد و در انتهاا نیاز نگاشات نهاادی کاه نااظر باه          آغاز و با اصالحات نهادی به پایان می

 نهادهای فعال و موثر در این حوزه هستند، پیشنهاد شده است.

 

 

 

 


همراه روابط بین آنها و ابزاری است دیداری  به نمایی از وضعیت نهادهای فعال در یک حوزه خاص،  نگاشت نهادی،  .1

هاای   برای شناسایی و نمایش نهادهای کلیدی )رسمی و غیررسمی( و افراد درون و بیرون یک جامعه و اهمیات گاروه  

هاای   هادی، فرایند بررسی و طراحی اجزای یک نظاام و پویاایی آنهاا و وابساتگی    مختلف اجتماعی؛ بنابراین، نگاشت ن

  .گذارد ها را به نمایش می متقابل و تعامالت و روابط اجزاء و یگونگی گردش فعالیت



            1041پاییز ، 23، شمارة ششم، سال مه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملیفصلنا  


 

 فهرست منابع و مآخذ
 فصلنامه توساعه اقتصاادي و   (، نقش نهادهای سیاسی درتوسعه اقتصادی، 1314حمید ) ،آذرمند

هران، تسياسي

 ،فصالنامه   ی،اقتصااد مقااومت   یهاای کلا   سیاسات   یسااز یادهنقشه راه پ (، 1332اهلل مراد ) سیف

 ، تهرانيجبس يمطالعات راهبرد

 های تحقیق ترکیبای باه عناوان     روش ،(1313) رضایی مهدی ؛رسول ،صادقی ؛احمد  ،محمد پور

 ، تهران. ي کاربرديمجله جامعه شناس، سومین جنبش روش شناختی مبانی نظری و اصول عملی

  (، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محماد رضاا   1300داگال  سی )  ،نورث

معینی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

 یکلا  یا استهیسازی س پیاده نهادها در  ری( نقش و تاث1331) اهلل مراد  ،فیس  و محسن  ،ینوروز 

، 11سال ساوم، شاماره    ،يدفاع مل يراهبرد تيريالعات مدمط يفصلنامه علم ،یاقتصاد مقاومت

تهران

 توسعه بومی مدل عنوان به مقاومتی اقتصاد الگوی ( معرفی1330محمد ) ، فدایی  سید کمال واعظی 

دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران. ، علمي پژوهشي مطالعات دفاعي استراتژيکصلنامه ف ،پایدار








