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تاريخ پذيرش1396/12/17:

چكیده:
در عرصه جهانی و روابط بینالملل ،اقتصاد بهعنوان مهمترين عرصه رقابت ،همكاری و تنازع بین ملتها و
دولتها مطرح است .اقتصاد يكی از عواملی است كه در سازماندهی امنیت و قدرت ملی دارای جايگااه و
نقش تعیینكننده است .اگرچه محور اصلی اقتدار جمهوری اسالمی ايران بر اسا

مشروعیت نظام الهی ا

مردمی استوار است؛ تحقق اين امر در شرايطی حاصل میشود كه بهموازات مشروعیت از كارآمدی در ابعاد
مختلف ازجمله اقتصاد برخوردار باشد .نگاهی به نامگذاری سالهای اخیر نشاندهنده حساسیت مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) به مسائل اقتصادی كشور است .حساسیتی كه رنگ هشدار به خود گرفته است.
در اين تحقیق اين سثال اصلی مطرح است كه الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی با تأكید بر اقتصااد مقااومتی
چیست؟ هدف اين مقاله ارائه الگوی راهباردی اقتادار اقتصاادی جمهاوری اساالمی اياران در چاارچوب
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است .برای پاسخ به اين سثال و دستیابی به اين هدف با استفاده از اساناد
باالدستی و منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و بر اسا

ياک

تحقیق میدانی مبتنی بر روش داده بنیاد (نظريه مبنايی) ،با شش نفر از خبرگان اقتصادی تا رسیدن باه اشاباع
نظری مصاحبه نیمهباز صورت گرفت و بعد از كدگذاری باز ،محوری و انتخاابی الگاوی راهباردی اقتادار
اقتصادی در چارچوب سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی تولید گرديد .عوامل اقتدار اقتصادی شامل عوامال
راهبردی ،عامل علی ،عوامل زمینهای ،عامل واسطهای و عامل پیامدی استخراج گرديد .نتیجه اين تحقیق اين
است كه میبايستی ابتدا در جهت رفع نقا ضعف اقدام به اصالح اقتصادی نمود .سپس با محور قرار دادن
اقتصاد مقاومتی با استفاده از عوامل واسطهای و زمینهای ،عوامل راهبردی را به مرحله اجرا درآورد .در ايان
صورت اقتصاد میتواند وارد مرحله شكوفايی و توانمندی رسیده ،درنهايت اقتدار اقتصادی را منجر شود.

کلیدواژهها :اقتدار ،اقتدار اقتصادی ،الگوی راهبردی ،اقتصاد مقاومتی

 -1مدر

دانشگاه و پژوهشگر ارشد حوزه رسانه

 -2دانشجوی دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول) seydi1394@gmail.com
 -3دانشآموخته دوره دكتری امنیت ملی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امینes.karam.p@gmail.com -
 -4دانشجوی دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه:

در مناسبات منطقهای و بینالمللی جهان امروز ،اقتصاد يكی از ابزارهای راهبردی و كلیادی ايجااد
قدرت و امنیت ملی كشورها بهويژه كشورهای در حال توسعه است .در جمهوری اسالمی ايران در
قانون اساسی ،سند چشمانداز  21ساله و قوانین برنامههای توسعه پنجسااله اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی كشور توجه ويژهای به اقتصاد شده است.
اهمیت و نقش بارز قدرت اقتصادی در بناگذاری جامعهای توانمند و آرمانی ،بر كسی پوشایده
نیست تا آنجا كه میتوان آن را از اولويتهای دنیاای اماروز دانسات؛ اولاويتی كاه بار اساا

آن

بسیاری از محاسبهها و معادلههای جهانی شاكل مایگیارد .شاكل نظااممناد اساتفاده از ابزارهاای
اقتصادی بهمنظور رسیدن به هدفهای سیاسی را میتوان در برهههاای مختلاف تااريخی ازجملاه
جنگ سرد و در تقابل بین دو بلوک شرق و غرب مشاهده نمود.
اقتصاد و عوامل اصلی مرتبط با آن از اركان تعیینكننده اقتدار ملی است .باه هرانادازه سااختار
سیاسی كشورها از توسعهيافتگی برخوردار باشند؛ نقش مثلفههای اقتصادی افزايش مشهودتری پیدا
خواهد كرد .امنیت ملی در كشورهای توسعهيافته تابعی از وضعیت اقتصادی است؛ به هماین دلیال
است كه نقش مثلفههای اقتصادی در امنیات ملای باهصاورت مرحلاهای در حاال افازايش اسات.
كشورهايی كه بتوانند به اقتدار اقتصادی دست يابند؛ طبعااً جايگااه ماثثرتر و تعیاینكننادهتاری در
حوزه كشورهای پیرامون خود به دست میآورند (امیری مقدم.)126 :1389 ،
در اسالم با توجه به نقشی كه قدرت اقتصادی در افازايش اقتادار و افازايش تاوان اقتصاادی
جامعه مسلمین دارد به اقتدار اقتصادی توجه ويژه كرده است؛ بهگونهای كه خداوند تادبیر خاود را
بر عدم حاكمیت كافران بر مثمنان قرار داده است« :و خدا هرگز هیچ راه سلطهای به سود كافران بر
ضد مثمنان قرار نداده است» (سوره نساء.)141 :
رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی) توجه ويژهای به ساماندهی اوضااع اقتصاادی كشاور
بهويژه رفع نقا ضعف حاكم بر اقتصاد ايران و مواجهه هوشمندانه با فشارهای اقتصاادی دشامنان
نظام بهويژه مقابله با تحريمهای اقتصادی دول غربی داشتهاند ،بهطوریكه دهاه چهاارم انقاالب را
دهه پیشرفت و عدالت نامیدهاند و مهمترين محورها و اركاان ايان دهاه را ،موضاوعات اقتصاادی
اعالم فرمودند .نگاهی به نامگذاری سالهاای اخیار نشااندهناده حساسایت مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) به مسائل اقتصادی كشور است .حساسیتی كه رنگ هشدار به خاود گرفتاه اسات .از
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اينرو موضوع اقتصاد در نامگذاری ساالهاا ،اساتمرار اهمیات و نقاش برجساته اقتصااد در رفاع
مشكالت كشور است كه باا عنااوينی همچاون اصاالح الگاوی مصارف ،همات مضااعف و كاار
مضاعف ،جهاد اقتصادی ،تولید ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی ،حماسه اقتصادی ،اقتصااد و
فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی ،اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در سال  96اقتصاد مقااومتی
تولید و اشتغال در مسیر رفع دغدغههای اقتصادی كشور و ناكامی دشامن در عرصاه تحاريمهاای
اقتصادی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی قلمداد میگردد  .از ايان حقیقات نمایتاوان سااده
گذشت كه ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ايران هرگز نتوانسته آنطور كه شايسته كشور است ،بهصورت
بالفعل درآمده و دغدغههای اقتصادی را

رفع كند.

يكی از جنبههای مهم پايداری انقالب اسالمی وجه اقتصادی آن است كه در بیانات مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) ،تحلیلی خاص دارد .اقتصاد ،مقوم و بسترساز بوده و دستیابی به سااير ابعااد
اقتدار ملی را فراهم میسازد .دفاع در برابر تهاجم اقتصادی دشمنان ،مستلزم سامانه اقتصادی قاوی
و منعطف با توان دفاع در مقابل تهديدهای اقتصادی است كه رهبر معظم انقالب از آن باه اقتصااد
مقاومتی ياد كردهاند .وجود نارسايیهای موجود در عرصه مديريت اقتصادی كشاور و مثلفاههاای
اقتدار اقتصادی ،زمینه استفاده دشمن از اين نقا ضعف و عملی شادن جناگ اقتصاادی را فاراهم
ساخته است .نبود درک يكسان و كمتوجهی به سند اقتصاد مقاومتی در برابر تهديدهای اقتصادی و
عدم توجه به تأثیر مثلفههای اقتدار اقتصادی در اقتدار ملی در چارچوب اقتصاد مقااومتی ،موجاب
ضعف در بازدارندگی و توان مقابله با تهديد و توانمندساازی اقتصاادی گردياده و باهتباع ،اقتادار
اقتصادی را دچار چالش نموده است.
فقدان يک الگوی راهبردی برای كسب اقتدار اقتصادی نقص و مسئلهای است كه بدون بررسی
دقیق و طراحی و تمهید آن ،نیل به اين هدف كه به تعبیر مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) اگار
اقتدار اقتصادی فراهم نشود ،تحقق هیچ آرمان و هدفی امكاانپاذير نخواهاد باود را باا نقصاان و
اختالفات گوناگونی مواجه میسازد .بر اين مبنا فقدان يا ضعف مثلفههای اقتدار اقتصادی در حوزه
ملی و فراملی و همچنین فقدان الگوی راهبردی مناسب و مدون جهت رسیدن به اقتادار اقتصاادی
جمهوری اسالمی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی ،مسئله اصالی ايان پاژوهش اسات ...در ايان
تحقیق ،عالوه بر كااوش در مفااهیم ،مقاوالت و مضاامین اقتادار اقتصاادی ،بررسای و چگاونگی
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دستیابی به الگوی راهبردی كارآمد در عرصاه اقتادار اقتصاادی نیاز از ابعااد مسائله شاناختی ايان
پژوهش به شمار میرود.
اهمیت و ضرورت تحقیق :چنانچه اهمیت به فوايد و بعد ايجابی انجام تحقیق و ضرورت ضررها
و بعد سلبی ناشی از عدم اجرای تحقیق اطالق شود ،میتوان در قالب زير باه اهمیات و ضارورت
انجام اين تحقیق اشاره نمود:
اهمیت:
 .1كمک به تبیین و دستیابی به مثلفههای اقتدار اقتصادی جهت مقابله با تهديدات اقتصاادی
دشمن
 .2تبیین تأثیر مثلفههای مختلف اقتدار اقتصادی بر اقتدار ملی متناسب با شرايط بومی كشور
 .9كمک به شكلگیری الگويی در جهت تدوين راهبردهای اقتدار اقتصادی
ضرورت:
 -1افزايش احتمال نرسیدن به درک يكسان و كمتوجهی به ساند اقتصااد مقااومتی در برابار
تهديدهای اقتصادی
 -۹احتمال عدم توجه به تاأثیر مثلفاه هاای اقتادار اقتصاادی در اقتادار ملای و غاافلگیری
راهبردی
پیشینه تحقیق :مقالهای با عنوان بررسای نقاش مثلفاههاای اقتصاادی در تحكایم و توساعه اقتادار
اقتصادی جمهوری اسالمی ايران با هدف ارائه مدل مطلوب تحكیم و توسعه اقتدار ملی جمهاوری
اسالمی ايران از طريق تبیین عوامل و مثلفههای اقتصادی با استفاده از نظريات وابساتگی متقابال و
از روش ساختار -كارگزار برای تبیین اقتدار اقتصادی ايران انجام شده و بر اين اسا

نتیجه گرفتاه

است كه اقتدار اقتصادی تابعی از ارتقاء نیازهای عمومی جامعه به همراه ايفاای نقاش محاوری در
اقتصاد و فناوری منطقهای است (امیری مقدم.)1389 :
پژوهشی با عنوان اقتصاد و دفاع ملی با اين پرسش اصلی كه پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملای
چگونه است؟ به روش اسنادی و كتابخانهای انجامشده و نتیجه گرفته دفااع ملای ،تحقاق نخواهاد
يافت مگر آنكه تمام بخشها و عناصر ساازنده اقتصااد ملای ازجملاه نیروهاای اجتمااعی ،تعامال
سازندهای باهدف بسیج و بهكارگیری توان كشور در حوزههای مختلف برای تأمین نیازهای جامعاه
شامل حفظ هويت بومی ،نظم ،افزايش سالمت ،مبارزه با فقر ،توسعه آماوزش ،گساترش فنااوری،
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افزايش رفاه و تولید اقتصادی و همزمان حضور مقتدر در اقتصاد سیاسی باینالملال داشاته باشاند.
مقالهای با عنوان تحلیل تطبیقی مثلفههای امنیت اقتصادی در ايران به بعاد اقتصاادی در دو مثلفاه
كمی كالن اقتصادی و محیطی فعالیتهای اقتصادی پرداخته است .اين مقاله به ارزيابی هار ياک از
مثلفههای كمی و محیطی ايران نسبت به ساير كشورها و ارائاه پیشانهادی مناساب همچاون ارائاه
تصوير مطلوب از جمهوری اسالمی به جهانیان و ايجاد نهاد فراملی نظارت راهبردی بر مثلفههاای
اقتصادی اشارهكرده است (گرجی و هاشمیان.)1386 :
بررسیهای انجامشده در حوزه اقتدار اقتصادی بر اين نكته تأكیددارند كاه شاكلگیاری اقتادار
اقتصادی در شرايطی حاصل میشود كه زيرساختهای سازمانی ،اجرايی و الگويی طراحای شاود؛
اما در اين مطالعات به الگويی كه بتوان باا آن راهبردهاايی بارای رسایدن باه اقتادار اقتصاادی در
چارچوب اقتصاد مقاومتی تبیین نمود توجه كافی نشده است.
هدف و سؤال اصلي تحقیق :در اين تحقیق كاربردی كه با روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه
عمیق با تعدادی از صاحبنظران حوزه اقتصادی انجام شده است ،بار آن باودهايام كاه بار اساا
مطالعه اسنادی و كتابخانهای و همچنین متن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ،عناصر اصلی اقتادار
اقتصادی را كه در شكلگیری اقتدار ملی نقشی اساسی دارد را مشاخص كنایم و الگاوی راهباردی
تحقق اقتدار اقتصادی را تبیین نمايیم.
هدف اصلی :تادوين الگاوی راهباردی اقتادار اقتصاادی جمهاوری اساالمی اياران در چاارچوب
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است.
سثال اصلی :الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی با تأكید بر اقتصاد مقاومتی كدام است؟
ادبیات و مبانی نظری تحقیق:

مفهوم اقتدار و قدرت :اقتدار در لغتنامه دهخدا به معنای قدرت ،توانايی و قوت است (دهخادا،
 .)213: 1377در اين پژوهش منظور از اقتدار ،همان قدرت است .قدرت وقتی در قالب يک جامعه
يا ملت نگريسته میشود و برآيند توانايی های آن جامعه يا ملت باشد ،از آن باه قادرت عماومی و
كلی تعبیر میشود .در اين چارچوب ،مجموعه انسانهايی كه ملتی را تشاكیل دادهاناد و در شاكل
يک كشور ،سازمان سیاسی پیدا كردهاند؛ قدرتی دارند كه از برآيند قوای تركیبشده آنها به دسات
می آيد و آن را قدرت ملی آن كشور يا ملت میتوان دانست .به عبارت دقیقتر ،قدرت ملی بهعنوان
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مفهومی ژئوپلیتیكی ،صفت جمعی افراد يک ملت يا ويژگی كلی يک كشور را منعكس میكناد كاه
برآيند توانايی ها و مقدورات آن ملت يا كشور محسوب مایشاود (حاافظ نیاا .)51 :1385 ،چناین
قدرتی حاصل تركیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیانهای قدرت آن كشور اسات
كه از پويايی برخوردار بوده و نسبت به ملتها و كشورهای ديگر قابلفهم و درک است.
تعاريف زيادی از قدرت ملی ارائه شده است« :توانايی ،قابلیت و ظرفیات ياک دولات و ياک
كشور برای استفاده از منابع مادی و معنوی خود باهدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع
ملاای» (حااافظ نیااا .)245 :1379 ،كااالینز استراتژيساات آمريكااايی ،قاادرت ملاای را مجموعااهای از
توانايی های بالقوه و بالفعل يک كشاور تعرياف مایكناد كاه از تواناايیهاای سیاسای ،اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،تكنولوژياک و نظاامی آن كشاور ناشای مایشاود (كاالینز.)24 :1371 ،
هانگشوفن دانشمند مشهور چینی بیان میكند كه قدرت ملی عبارت است از «قدرت كامال و نفاوذ
بین المللی يک ملت هم در عرصه قدرت مادی و هم معنوی كاه ملات از آن بارای بقااء و توساعه
استفاده میكند ».بهطوركلی میتوان قدرت ملی را چنین تعريف نمود :قادرت ملای مجموعاهای از
استعدادها ،توانايیها و قابلیتهای مادی و معنوی ياک كشاور بارای اعماال اراده ملای در جهات
پیگیری و پیشبرد اهداف ملی و بینالمللی است (سیف.)35 :1394 ،
مفهوم اقتصاد :اقتصاد ارتبا میان تولید ،تجارت و عرضه پول در يک كشور يا منطقه مشخص
است .در تعريفی ديگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهاای باه هام مارتبط تولیادی و مصارفی
دانسته شده كه به تعیین چگونگی تخصایص مناابع كمیااب كماک مایرساانند .اقتصااد همچناین
بهصورت «شبكهای از تولیدكنندگان ،توزيعكنندگان و مصرفكننادگان كاالهاا و خادمات در ياک
مكان ،منطقه و يا كشور» تعريف شده است .درمجموع اقتصاد را میتاوان ايانگوناه تعرياف كارد:
اقتصاااد بااه يااک نظااام اقتصااادی در يااک منطقااه جغرافیااايی مشااخص اطااالق ماایشااود و
دربرگیرنده تولید ،توزيع يا تجارت و مصرف كاالها و خدمات در آن منطقه ياا كشاور اسات .ياک
اقتصاد مجموع كل ارزش معامالت میان فعاالن اقتصادی نظیر افراد ،گاروههاا ،ساازمانهاا و حتای
ملتهاست .يک اقتصاد برآيند كلیاه فرآينادهايی اسات كاه فرهناگ ،ارزشهاا ،آماوزش ،تكامال
تكنولوژيكی ،تاريخ ،سازمان اجتماعی ،ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همینطور جغرافیاا و
مواهب طبیعی را در برمیگیرد .اين عوامل زمینه ،محتوا و شرايطی را كه ياک اقتصااد در آن عمال
میكند را تعیین مینمايند (منتظر ظهور.)28 :1369 ،
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اقتدار اقتصادی :اقتدار اقتصادی از يکسو به مفهوم افزايش عزت و اقتدار بینالمللی و كاهش
وابستگی (و نه كاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی ديگر به مفهاوم رشاد،
توسعه و شكوفايی اقتصادی است (حافظ نیا.)77: 1386 ،
يكی از مهمترين مثلفه های اقتدار هر كشوری ،اقتدار اقتصادی است .اقتصاد به سابب عوامال
متعددی ،ازجمله ارتبا تنگاتنگ با سیاست و اثرپذيری از آن و اثرگاذاری بار آن و همچناین اثار
مستقیم بر معیشت مردم كه جزء نیازهای اولیه محساوب مایگاردد ،هماواره نقاش بسازايی را در
مناسبات جهانی ايفاء كرده و از اين جهت اسات كاه هرگااه كشاورهای غربای ،باه دلیال قادرت
اقتصادی باال بخواهند بر كشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر ديگر كشورها تحمیل نمايناد،
از اهرم تحريم های اقتصادی استفاده می نمايند؛ زيرا نسبت به گزينه نظامی اوالً هزينه كمتری بارای
كشورهای تحريم كننده دارد و از طرف ديگر دارای اثرگاذاری بااالتری اسات ..عوامال اقتصاادی
قدرت ملی به شرح ذيل است:
الف :زيربناهای تولید نظیر پسانداز ملی ،سرمايهگذاری ملی ،درجه تحارک سارمايه ،عناصار و
ظرفیتهاای حمالونقال ،انارژی ،تولیاد آب ،جابجاايی فعالیاتهاای تولیادی ،ماديريت ،ساطح
تكنولوژی ،سازمان و سیستم اقتصادی ،نیروی انسانی تولید (مهندسین ،مديران ،تكنیسینها و كاادر
فنی).
ب :ظرفیت و ارزش تولید نظیر :تولید صنعتی ،تولید كشاورزی ،تولید دامی ،تولید خدمات فنی
و تخصصی؛
ج :سطح تولید نظیر :تولید ناخالص ملی ،تولید سرانه ،سطح خوداتكااءئی ،ماازاد تولیاد ملای،
موفقیت بینالمللی تولید ،تركیب بخشی تولید (صنعت ،كشاورزی ،خدمات ،انرژی و)...؛
د :مبادله تولید نظیر صادرات ،واردات و موازنه تجاری ،توريسم؛
ه :ثروت و منابع مالی نظیر :وامهای اعطاشده خارجی ،ذخاير ارزی بینالمللای ،سارمايهگاذاری
بینالمللی ،خدمات مالی (بانک و بیمه) ،ثروت اتباع مقیم در خارج از كشور (همان.)78 :
تهديدات اقتصادی قدرت ملی را میتوان به شرح ذيل بیان داشت:
 -1اقدامات سخت علیه اقتصاد يک كشور (تحريم اقتصاادی ،مصاادره ،توقیاف ياا مسادود
كردن دارايیها ،تغییرات در شرايط واردات و صادرات)؛
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 -2فساد اقتصادی و روشهای غیرقانونی (قاچاق ،پولشويی ،ارتشاء ،فرار مالیاتی)؛
 -3قدرتهای برتر اقتصادی (تأثیرات اقتصاد جهانی ،رشد اقتصادی دولتهای رقیب)؛
 -4كاهش شاخصهای ملی اقتصاد (كاهش سرمايهگذاری خصوصی (دولتی باودن اقتصااد)،
كاهش تولید ناخالص داخلی و ملی ،كاهش رشد اقتصادی)؛
 -5نرخ باالی شاخص های بازار پولی و مالی (تورم شديد ،ركود اقتصادی باال ،افزايش نارخ
بهره ،كاهش ارزش پول ملی)
 -6كاهش سطح رفاه عمومی (كاهش درآمد ملی كاهش درآمد دهکهاای پاايین نسابت باه
دهکهای باال ،افزايش فقر ،نرخ باالی بیكاری)
 -7كاهش شديد منابع (مصرف بیشازاندازه (اسراف) ،مصرف منابع بهصورت خاام و بادون
فراوری ،پرداخت مستقیم و فراگیر يارانهها)
 -8غیر مثثر و غیررقابتی بودن تولید (فقدان اقالم و محصوالت حیااتی و مهام در مجموعاه
تولیدات ،فرسودگی صنعت ،وابستگی شديد به مناابع تولیاد)( .گاروه مطالعااتی امنیات،
)94-96: 1387
اقتصاد مقاومتي :بیانات مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) در خصاوص اقتصااد مقااومتی و
تشديد تحريمها علیه جمهوری اساالمی ،توجاه انديشامندان و متفكاران داخلای را باه طراحای و
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی معطوف ساخته است .ازايانرو برخای صااحبنظاران نیاز تعااريفی از
اقتصاد مقاومتی ارائه كردهاند ،ازجمله اينكه« :اقتصاد مقاومتی مجموعاه تادابیر ماديريتی اقتصاادی
است كه آسیب پذيری كشور را در مقابل ريسک های متعددی كه اقتصاد را تهديد مایكناد كااهش
میدهد» (مرتضی نبوی« .)1393 :الگوی اقتصاد مقاومتی ،ياک الگاوی اساالمی اسات كاه كیفیات
تعامل و ارتبا اقتصادی با كشورهای خارجی را تعیین میكند .بهگوناهای كاه از ساويی نااظر باه
اوضاع داخلی اقتصاد كشور و پوشش نقا ضعف است و از سوی ديگر با اتكااء بار نقاا قاوت
اقتصاد داخلی ،حقوق پايمال شده ملت را از كشورهای متجاوز استیفاء كرده و زمیناهسااز هادايت
بشر است» (معلمی« .)1391 :اقتصاد مقاومتی يعنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تالش بارای
كنترل و بیاثر كردن و در شرايط آرمانی ،تباديل چناین فشاارهايی باه فرصات كاه قطعااً بااور و
مشاركت همگانی و اعمال مديريتهای عقاليی و مدبرانه ،پیششر و الزام چنین موضوعی است.
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اقتصاد مقاومتی كاهش وابستگیها و تأكید روی مزيتهای تولید داخل و تالش برای خوداتكااءيی
است» (خوشچهره .)1391 :اقتصاد مقاومتی را میتوان به معنی تدوين راهبردهای كلی نظام مبتنای
بر شاخصههای تقويت اقتصاد ملی ،آسیبپذيری اندک در مقابل تحريمها و امكان حضور مقتدرانه
در عرصه اقتصاد بینالملل دانست (منصور ملكی.)1391 :
اقتصاد مقاومتی طراحی و مدلسازی ويژهای از شرايط و سازوكارهای اقتصادی است كه مبتنی
بر آن ،فضای اقتصادی كشور بر اسا

فر

وجود حداكثر تحريمها و فشارها ،بهصورت فعاال و

نه منفعل طراحی میشود (پیغامی .)1391 :اقتصاد مقاومتی «گفتمان و الگاوی اقتصاادی اسات كاه
ضمن مقاومسازی و تقويت اقتصاد ملی در برابر تهديدها ،توان تحريمشكنی با رويكرد عقب راندن
نظام سلطه را داشته باشد و درعینحال پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،درونزا و برونگرا باشد» (قوامی:
 .)1391اقتصاد مقاومتی بهنظام اقتصادی با خصوصیت ويژه مقاومتی بودن اطالق میشود .كاارويژه
اين نظام اقتصادی آن است كه در شرايط وجود چالش بتواند اهداف اساسی خود را محقاق ساازد.
لذا منظور از مقاومتی بودن ايستادگی در برابر طوفانهای بیرونای و ثمردهای در شارايط نامسااعد
است (سیف.)22 :1395،
اقتصاد مقاومتی از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) ،اقتصاادی اسات كاه دو ويژگای
اساسی دارد -1 :در برابر تهديدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و كمتر آسیب میبیند -2.تهدياد
را تبديل به فرصت كرده و در وضعیت تهديد رشد میكند (میر معزی.)52 :1391 ،
در يک تعريف جامع بنا به رهنمودهای مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) ،اقتصااد مقااومتی
عبارت است از اقتصاد آرمانی باز ( بادون محصاور كاردن كشاور) و مساتقلی كاه دارای خاصایت
مقاومت مدبرانه در مقابل كارشكنی و خباثت دشمن و آسیبپذير در برابر بحرانها و نوساانهاای
بینالمللی باشد و در شرايط فشار و دشمنیها بتواند افزون بر كاهش آسیبپذيری كشاور در برابار
ترفندهای دشمنان و نوسانهای جهاانی -كاه همیشاگی و باه شاكلهاای مختلاف خواهاد باود-
تضمینكننده روند رو به رشد و شكوفايی كشاور (متضامن افازايش ثاروت ملای) باشاد (دری و
همكاران.)164 : 1392 ،
در واقااع اقتصاااد مقاااومتی كاااهش آسایبپااذيری و تهدياادات اعمااالشااده در كنااار افاازايش
انعطافپذيری و كارآمدی اقتصاد ملی است كه هدف آن را میتوان اقتدار و قدرت اقتصاادی بیاان
نمود .در جمعبندی موارد مذكور ،اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر مديريتی اقتصادی است كه:
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 آسیبپذيری اقتصاد را در برابر خطرهای متعددی كه اقتصاد ايران را تهديد مایكناد ،كااهش
دهد.
 در شرايط فشار ،روند رو به رشد اقتصادی (و شكوفايی) در كشور را حفظ كند.
 حوزههای فشار را شناسايی نموده و به دنبال آن ،برای واپايش و بیاثر كاردن آنهاا و تباديل
تهديدات به فرصت ،قابلیت داشته باشد.
 با اتكاء بر قوتهای اقتصاد داخلی به مقابله با ضعفها پرداخته و اقتصاد كشور را باه سامت
اقتصادی قدرتمند كه منجر به اقتدار اقتصادی در منطقه خواهد شد هدايت نمايد.
الگوی راهبردی :مدل پیشرفتهای است كه با استفاده از آن و چیدمان منطقای و هنرمنداناه ،عوامال
اصلی و عرصههای راهبرد و روابط بین آنها به بهترين شكل ممكان ارائاه و ماورد بررسای قارار
میگیرد (پارسونز.)35 :1385 ،
ادبیات تحقیق در اسناد باالدستی و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی):

اقتصاد :مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ارتبا بااهمیت اقتصاد بیان داشتهاند« :امروز يكای از
مسائل اساسی كشور ،مسئله اقتصاد و معیشت مردم است» (امام خامنهای .)96/8/3 :تا ياک كشاور
اقتصاد خود را قوی نكند ،پايدار نكند ،متكیبهخود نكند ،مستقل نكند ،نمیتواند از لحااظ سیاسای
و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد .كشور ما به اقتصاد قوی و پايدار احتیااج دارد( ...اماام خامناهای:
.)91/2/11
مهمترين اهداف و اصول اقتصاد نظام جمهوری اسالمی ايران كه در قانون اساسی به آن اشاره
شده است به شرح ذيل است :ريشهكن نمودن فقر و تأمین نیازهای اساسای ،اساتقالل اقتصاادی و
عدم سلطه بیگانگان ،عدالت اجتماعی (با تأكید بر بعاد اقتصاادی) ،رشاد و توساعه اقتصاادی ،بار
اسا

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،جامعه اقتصادی آرمانی نهتنها دارای استقالل اقتصادی

است بلكه جامعهای است كه در آن:


نیازهای فردی و اجتماعی انسانها در جريان رشد و تكامل آنها تأمین گرديده است.



قسط و عدالت اقتصادی بر مناسبات تولید و توزيع كاال در خدمات حاكم است.



اشتغال كامل و مولّد حاصل شده است.



نظام اقتصادی بر برنامهريزی منظم و صحیح استوار است.



دولت وظیفه ارشاد عمومی در همه زمینهها را بر عهده دارد و ايان وظیفاه باا توسّال باه
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برنامهريزی اقتصادی انجام میشود.
بخش عمدهای از موضوعات مطرح در سند چشمانداز  21ساله جمهوری اسالمی ايران مربو
به حوزه اقتصادی است .بر اسا

سند چشمانداز ،جامعه ايران مایباياد در افاق  1414باه جايگااه

نخست اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست ياباد .در ايان هادفگاذاری ناه تنهاا
جايگاه مشخص و برتری برای اقتصاد ايران در سطح منطقه يادشده ،در نظر گرفته شده است بلكاه
از لحاظ محتوايی ،در اين جايگاه (از بعد كیفی) تولید بايد مبتنی بر علم و داناش هماراه باا بهباود
توزيع درآمد ،اشتغال كامل و عوامل تولید باشد .تأكید بر سهم عامل انسانی و سرمايه اجتمااعی در
تولید ملی ،برخورداری از سالمت ،رفاه ،امنیت غذايی و توزيع مناسب درآمد ،دوری از فقر و فساد
و تبعیض نیز از اهداف مهم چشمانداز اسات كاه ريشاه در حاوزه اقتصاادی دارناد .نماودار ذيال
مهمترين موارد اقتصادی مورد اشاره در سند چشمانداز را نشان میدهد (خادمی.)281 :1391 ،
شكل  -7اقتصاد در اسناد باالدستي

اقتدار اقتصادی :مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) صراحتاً از اقتدار اقتصاادی باهعناوان ركان
اقتدار ملی يادكرده و در تبیین آن میفرمايند« :يک ركن اقتدار ملی ،اقتادار اقتصاادی اسات؛ يعنای
كشور از لحاظ اقتصادی بتواند پول ملی خودش را تقويت كند؛ در بازارهای اقتصادی دنیاا حضاور
تأثیرگذار داشته باشد؛ در بهبود وضع اقتصادی كشور از امكانات خودش اساتفاده كناد؛ فقار را در
كشور ريشهكن و يا حداقل كم كند و بتواند بهعنوان يک كشور ثروتمناد و غنای ،در مقابال چشام
دنیا ،كارايی نظام خودش را نشان دهد .اين میشود اقتدار اقتصادی .اقتادار اقتصاادی همچناین باه
معنای اين است كه در كشور ،بیكاری وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولید صانعتی
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و كشاورزی در حدّ مطلوب باشد؛ از منابع و معادن كشور به نحو بهینه استفاده شود .اين هم اقتدار
اقتصادی است كه بخشهای گوناگون نسبت به آن مسئولیت دارند» (امام خامنهای.)1381/2/28 :
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اقتدار و استقالل اقتصادی را مبنا و الزماه اقتادار و اساتقالل
سیاسی عنوان میكنند؛ بهگونهای كه اگر اقتدار اقتصادی فراهم نشود ،تحقاق هایچ آرماان و هادفی
امكانپذير نخواهد بود« :ما تا به كار ايرانی و سارمايه ايرانای احتارام نگاذاريم ،تولیاد ملای شاكل
نمیگیرد و اگر تولید ملی شكل نگرفت ،استقالل اقتصادی اين كشور تحقق پیادا نمایكناد و اگار
استقالل اقتصادی يک جامعهای تحقق پیدا نكرد  -يعنی در مسئله اقتصاد نتوانست خودش تصامیم
بگیرد و روی پای خود بايستد  -استقالل سیاسی اين كشور تحقق پیادا نمایكناد و اگار اساتقالل
سیاسی يک جامعهای تحقق پیدا نكرد ،بقیه حرفها ،جز حرف ،چیز ديگری نیست .تا ياک كشاور
اقتصاد خود را قوی نكند ،پايدار نكند ،متكیبهخود نكند ،مستقل نكند ،نمیتواند از لحااظ سیاسای
و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد .كشور ما به اقتصاد قوی و پايدار احتیاج دارد .من از سه ساال ياا
چهار سال قبل ،در سخنرانی های عمومی و بزرگ ،باه ملتماان ،باه عزيزانماان ،باه جوانانماان ،باه
مسئوالنمان تذكر دادم و گفتم بدانید توطئه دشمن ،امروز متوجه به اقتصاد ماسات .حااال مالحظاه
میكنید؟ میبینید كه نشانههای اين توطئه بزرگی كه برايش برنامهريزی كردند ،يكی پس از ديگری
دارد ظاهر میشود» (امام خامنهای.)91/2/11 :
علم و فناوری يكی از پايه های اقتدار اقتصادی يک ملات اسات .ياک ملات باا داشاتن داناش
پیشرفته ،فناوری پیشرفته ،هم به ثروت میرسد ،هم باه اساتغنای سیاسای مایرساد ،هام آبرومناد
میشود ،همدستش قوی میشود .به خاطر كلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری ،من نسبت به
اين مسئله حساسم .از راههای مختلف ،كانالهای مختلف (امام خامنهای.)91/1/1 :
با توجه به موارد فوق شاخصهای اقتدار اقتصادی از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی)
را می توان به شرح زير بیان نمود :تقويت پول ملی ،حضور تأثیرگذار در بازارهاای اقتصاادی دنیاا،
بهكارگیری امكانات داخلی ،ريشه كن كردن فقر ،نمايش كارآيی نظام ،اشاتغالزايای و عادم وجاود
بیكاری ،تولید مطلوب محصوالت كشاورزی و صنعتی ،استفاده بهینه از منابع موجاود و جلاوگیری
از خام فروشی ،عدم وابساتگی هزيناه هاای دولات باه درآمادهای نفتای ،تولیاد ثاروت از طرياق
شركتهای دانشبنیان ،تقويت اقتصاد ،پايداری اقتصاد ،استقالل اقتصادی (سیف.)62 :1394 ،
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شكل – ۹شاخصهای اقتدار اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي)

اقتصاد مقاومتي :مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در شهريور سال  1389برای اولین باار واژه
اقتصاد مقاومتی را كه از آن بهعنوان راه برون رفت از مقطع حسا

و سرنوشتسااز كناونی و نیاز

برای تداوم رشد اقتصادی و نیل به اهداف ساند چشاماناداز ياادكردهاناد ،وارد ادبیاات سیاسای و
اقتصادی ما نمودند.
ايشان در تعريف اقتصاد مقاومتی ،بیانات متعددی ايراد فرموده اند كه به برخای از آنهاا اشااره
میشود« :اقتصاد مقاومتی معنايش اين است كه ما يک اقتصادی داشته باشیم كاه هام روناد رو باه
رشد اقتصادی در كشور محفوظ بماند ،هم آسیبپذيریاش كاهش پیدا كند ،يعنی وضاع اقتصاادی
در كشور و نظام اقتصادی طوری باشد كه در برابر ترفندهای دشمنان كه همیشگی و به شاكلهاای
گوناگون خواهد بود كمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا كند» (امام خامنهای.)91/6/2 :
«اقتصاد مقاومتی ،يعنی آن اقتصادی كه به يک ملت امكان میدهد و اجازه میدهد كه حتای در
شرايط فشار هم رشد و شكوفايی خودشان را داشته باشند» (امام خامناهای« .)91/5/16 :در اقتصااد
مقاومتی ،يک ركن اساسی و مهم ،مقاوم بودن اقتصاد است .اقتصاد بايد مقاوم باشد .بايد بتواناد در
مقابل آنچه ممكن است در معار

توطئاه دشامن قارار بگیارد ،مقاومات كناد» (اماام خامناهای:

« .)92/1/1اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی كه مقاوم است؛ با تحريكاات جهاانی ،باا تكاناههاای
جهانی ،باسیاستهای آمريكا و غیر آمريكا زيرورو نمیشود؛ اقتصادی است متّكی باه ماردم» (اماام
خامنهای.)93/1/1 :
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سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی :سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در  29بهمن  1392توساط مقاام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) به سران سه قوه ابال شد .سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی باا هادف
تأمین رشد پويا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصاادی و دساتیابی باه اهاداف ساند چشاماناداز
بیستساله ،با رويكردی جهادی ،انعطافپذير ،فرصتساز ،مولاد ،درونزا ،الگاويی الهاامبخاش از
نظام اقتصادی اسالم در بحرانهای رو به افزايش جهانی و ايجااد زمیناه و فرصات مناساب بارای
نقشآفرينی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی و همچنین بهعنوان عامل شكست و
عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ايران تأكید گرديد .اين منشاور كاه دارای
 24راهبرد محوری و اساسی است تمامی راههای متصور برای رسایدن باه قلاهای رفیاع و مكاانی
آبرومند و درخور ملت بزرگ ايران را در بردارد .از فرهنگسازی و كارهای علمی آموزشی تا رصد
فضای اقتصادی و جلوگیری از فسااد و بایقاانونی در عرصاه اقتصااد ،در ايان منشاور باه چشام
میخورد .اجرای اين منشور حیاتی ،نیازمند تشريک مساعی همگان اسات .مقدماه ساه پااراگرافی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابال شده از سوی رهبر معظم انقالب به سران قوا دارای نكاتی بسایار
مهم و اساسی است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با اشاره به نماای كلای ايان سیاساتهاا در
مقدمه ،نقشه راه را بهطور كامل ترسیم كرده و آن را تشريح میكنند.
 -1اولین موضوعی كه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قطعاً مدنظر كارگزاران
نظام قرار میگیرد ،تشخیص منابع موردنیاز برای تسهیل مسیر است .رهبر معظم انقاالب
اين منابع را شامل استعدادها و ذخاير مادی و معنوی ،منابع غنی و متنوع ،زيرساختهای
گسترده و نیروی انسانی مذهبی و انقالبای (متعهاد) ،كارآماد (متخصاص) و دارای عازم
راسخ (همت و اراده) دانستهاند .اين استعدادها بهطاور عینای در داخال كشاور ملماو
است و نیاز به شناسايی و بهرهبرداری از آنها وجود دارد.
 -2روند كار هم در ادامه مشخصشده و آن چیزی نیست جز الگوی اقتصاد مقاومتی كه هام
بومی باشد (هم ايرانی باشد و هم اساالمی) و هام علمای باشاد يعنای اينكاه منبعاث از
تالشهای حوزه و دانشگاه باشد.
 -3نتايجی كه از بهرهبرداری از منابع و طی نمودن اين روند حاصل میشود ،پیروزی بر همه
مشكالت داخلی و خارجی ،شكست دشمن در جناگ تماامعیاار اقتصاادی علیاه نظاام،
تحقق اقتصاد متكی به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا و عینیتبخشای
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به الگوی نظام اقتصاد اسالمی است.
 -4معیار كنترل نیز حفظ دستاوردهای كشور در زمینههاای تاداوم و پیشارفت ،تحقاق ساند
چشمانداز و اصول قانون اساسی است.
 -5مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با تأكید بر چند ويژگی مهم ،ضرورت فوقالعاده اقتصاد
مقاومتی را نشان میدهند .ايشان اجرای اين سیاستها را بیدرنگ ،با زمانبندی مشخص
و فراهم كردن زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرينی مردم و همه فعاالن اقتصادی كاه
از طريق تهیه قوانین الزم و تدوين نقشه راه ايجاد میشود ،مشخص كردهاند .در كنار اين
مباحث وجود روحیه جهادی نیز يكی از مهمترين خصیصههای پیمودن اين مسیر است.
با توجه به ماهیت و ويژگیهای بیانشده و رهنمودهای مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) و
همچنین سند چشمانداز ،مثلفههای اصلی در اقتصاد مقاومتی را میتوان بهصورت شكل زير ترسیم
نمود:
شكل  -9مؤلفههای اصلي اقتصاد مقاومتي بر اساس اسناد باالدستي ،منویات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالي) و خبرگان

روششناسی تحقیق

روش تحقیق اين مقاله روش پیمايشی خبرگی و از طريق روش نظريهپردازی داده بنیاد است.
روش داده بنیاد :نظريهپردازی داده بنیاد يک روششناسی استقرايی كشف نظريه است كه اين امكان
را برای پژوهشگر فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ويژگیهای عمومی موضوع پاژوهش بدهاد،
درحالیكه بهطور همزمان ،پايه اين گزارش را در مشاهدههای تجربی دادههاا محكام مایساازد .از

  56فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،تابستان 1397



جهتی ،نظريهپردازی داده بنیاد نشاندهنده همان عملی است كه بسیاری از پژوهشاگران ،در هنگاام
مرور گذشته انجام میدهند ،آنها برای سازگار شدن با دادهها ،فرضیههای جديدی شكل میدهناد.
بااينحال ،در نظريهپردازی داده بنیاد ،پژوهشگر وانمود نمیكند كه فرضایههاا را پیشااپیش تادوين
كرده است؛ زيرا پژوهشگران از فرضیههای از پیش شكلگرفته ،منع میشاوند (داناايیفارد:1386 ،
 .)76قابلیت تعمیم در اين روش مطرح نیست و هدف آن ادراک شرايط در يک محیط خاص و باه
همان شكل موجود است نه پیشبینی آنچه ممكن است در محیطهای مشابه اتفااق بیفتاد (خنیفار،
 .)211 :1396با توجه به ويژگیهای برشمرده شده ،روش تحلیل داده بنیاد ،روشای مناساب بارای
انجام تحقیق حاضر است.
روش تجزیه وتحلی ل اطالع ات :در روش داده بنیااد ،فرآيناد جماع آوری دادههاا ،نظام دادن و
تجزيهوتحلیل دادهها به هم وابستهاند و همزمان انجام میشوند .در ايان تحقیاق از ياکساو بارای
گردآوری اطالعات از روش كتابخانه ای و مطالعاه اساناد ،مادارک ،منوياات مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) و اسناد باالدستی و از سوی ديگر مصاحبه عمیق با تعدادی از صاحبنظاران حاوزه
اقتدار اقتصادی به روش پیمايشی و داده بنیاد بهصورت تشكیل پنل خبرگی و مصاحبه باا نخبگاان
استفاده شده است .ابتدا با استفاده از پنل خبرگی سثاالت مناساب بارای مصااحبه تعیاین و ساپس
اسامی افراد خبره كه دارای سوابق اجرايی و علمی در سطح كاالن كشاور هساتند ،بارای مصااحبه
مشخص شد .نتايج مصاحبهها با استفاده كدگذاری باز ،محوری و انتخاابی باه ترتیاب باه مفااهیم،
مقوالت و مضامین تبديل گرديد و برای رسیدن به يک الگاوی اقتادار اقتصاادی ،ارتباا مضاامین
بهدستآمده با يكديگر بهصورت گزارههايی تدوين شده است .اين دادهها با روش تحلیال منطقای
بر پايه دادهها (داده بنیاد) مورد تحلیل قرارگرفته است.
روش نمونهگیری و حجم آن :شیوه نمونهگیری در تحقیقات كیفی -میادانی ،نموناهگیاری كیفای
است كه بدان نمونهگیری هدفمند و يا نمونهگیری نظری گفته میشود .نمونهگیری نظری بر اسا
مفاهیمی صورت میگیرد كه در خالل تحلیل ظهور میيابند .اين نوع نمونهگیری دارای خصوصیتی
انباشتی بوده و مبتنی بر نمونههای قبلی است .تعداد افراد مورد مصاحبه ،يا باهعباارتديگار حجام
نمونه به اشباع نظری سثاالت موردبررسی بستگی دارد (حساینقلی زاده و همكااران.)266 :1389 ،
قاعده كلی در روش داده بنیاد اين است كه نمونهگیری را تا هر موقع كه هر مقوله به اشاباع نظاری
برسد ،ادامه دهیم .گلیزر و اشترا

نمونهگیری نظری را اينگونه تعريف میكنند :فرآيند گاردآوری
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دادهها برای خلق نظريه به شكلی كاه تحلیالگار باهطاور پیوساته دادههاای خاود را جماعآوری،
كدگذاری و تحلیل میكند و تصمیم میگیرد در مرحله بعدی ،چه دادههاايی را جماع كناد و كجاا
آنها را بیابد تا نظريه خود را همراه با پديد آمدنش بپردازد (همان.)267 :
کدگذاری محوری :هدف اين مرحله ،تعیین رابطه بین مقولههای ايجادشده در مرحله كدگذاری
باز است .در كدگذاری محوری پژوهشگر پديده مركزی يا محوری را شناساايی مایكناد ،شارايط
علی را تشريح میكند ،راهبردها را مشخص میكند ،شرايط مداخلهگر و بستر را شناسايی میكند و
درنهايت ،پیامدها و نتايج راهبردها را برای اين پديده معین مایكناد (منورياان و همكااران:1391 ،
.)133
اين مرحله مشتمل بر ترسایم نماودار اسات كاه الگاوی كدگاذاری نامیاده مایشاود .الگاوی
كدگذاری ،روابط فیمابین شرايط علی ،راهبردها ،شرايط زمینهای و مداخلهگر و پیامادها را نماياان
میكند با بررسی اين الگو ،شما مشاهده میكنید كه شش جعبه (مقوله) از اطالعات وجود دارد:
 .1شرايط علی :مقولههايی مربو به شرايطی كه بر مقوله محوری تأثیر میگذارند.
 .2شرايط زمینهای :شرايط خاصی كه بر راهبردها تأثیر میگذارند.
 .3مقوله محوری :يک صورت ذهنی از پديدهای كه اسا

فرآيند است.

 .4شرايط مداخلهگر :شرايط زمینهای عمومی كه بر راهبردها تأثیر میگذارند.
 .5راهبردها :كنشها يا برهمكنشهای خاصی كه از پديده محوری منتج میشود.
 .6پیامدها :خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها (دانايیفرد.)84: 1386،
شكل زير كدگذاری نظريهپردازی داده بنیاد ،از كدگذاری بااز تاا الگاوی كدگاذاری محاوری
رانشان میدهد (همان.)85 :
شكل  – ۸مراحل کدگذاری نظریهپردازی داده بنیاد
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مراحل و فرآیند تحقیق :در شكل زير مراحل و فرآيند تحقیق شامل ماوارد مطالعاه و فایشبارداری
اسناد ،كدگذاری دادهها (كدگذاری بااز و كدگاذاری بساته) ،مقولاهپاردازی و رسایدن باه الگاوی
راهبردی اقتدار اقتصادی نشان داده شده است.
شكل  -۶مراحل و فرآیند تحقیق

تحلیل دادههای نظری:

برای دستیابی به الگوی اقتدار اقتصادی با تأكید بر اقتصاد مقاومتی در اين تحقیق باا دو گاروه داده
روبرو هستیم .دستاول دادههايی است كه از ادبیاات تحقیاق باهدسات آماده اسات و دساته دوم
دادههايی است كه از مصاحبههای ششگانه با خبرگان انتزاع گرديده است .دادههای بهدسات آماده
از طريق مصاحبه جمعآوری و در فرآيند كدگذاری مفااهیم ،مقاوالت و مضاامین از آن اساتخراج
گرديد .فرآيند كدگذاری در سه مرحله انجام گرفت:
الف :کدگذاری باز :جهت دستیابی به نظريه مبناايی در مرحلاه اول ،كدگاذاری بااز صاورت
گرفت كه با مراجعه به مصاحبهها مفاهیم استخراج گرديد و در قالب مقوالت گروهبندی شادند در
كدگذاری باز با تطبیق مستمر دادههای خام به شباهتهاا و تفااوتهاای موجاود میاان آنهاا پای
میبريم كه درنهايت به گزارههای مفهومی منجر شد.
از مجموع شش مصاحبه انجامشده به ترتیب از مصاحبه اول تا ششم 81 ،جمله و  115مفهاوم
استخراج گرديد.
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پس از كدگذاری باز ،اولین گام در تجزيهوتحلیل دادهها ،مفهاومپاردازی آنهاسات .منظاور از
مفهومپردازی تجزيه (شكستن) جمالت به اجزا و برچسبگذاری (عنوان گذاری) هر ياک از ايان
اجزا و به اين طريق ،دستیابی به نشانههايی است كه میتوانند بیانگر مفاهیم باشند.

جدول  -7بخشي از کدهای مستخرج از متن مصاحبهها
شناسه

دادهها

Ea1

دولت میبايست در حوزه اقتصاد دارای مشروعیت و حقانیت و مقبولیت و الزامآوری باشد.

Ea2

مردم خود را ملزم به اجرای تعهدات و همكاری و همراهی با دولت در پیشبرد برنامههای اقتصادی بدانند.

Ea3

Ea4
Ea5

مفاهیم
دارای مشروعیت ،حقانیت،
مقبولیت و الزامآوری
جامعهپذیری و قانون پذیری

اقتدار اقتصادی يعنی ايجاد رفاه يعنی دولت بتواند برای مردم رفاه ايجاد كند و توزيع درآمد را بهبود

تأمین رفاه

ببخشد.
هر چیزی كه با رفاه مردم ارتبا داشته باشد .مردم هرچه را مرتبط با رفاهشان باشد و دارای سیگنالهای

اعتماد اجتماعي

مثبت باشد میپذيرند و به دولت اعتماد میكنند.
سیگنالهای منفی مانند پولشويی و اختال

و ...موجب سلب اعتماد مردم میشود.

Ea6

اقتصاد بايد مثل بادكنک همهجايش يكسان رشد يابد.

Ea7

اولويتهای اقتدار اقتصادی سه مثلفه بسیار مهم كاهش بیكاری ،رشد اقتصادی و مهار تورم كه برآيند

فساد و کاهش اعتماد
رشد متوازن اقتصاد
شاخصهای کين اقتصادی

رفتارهای اقتصادی كشور هستند.
بیاعتمادی مردم به دولت به دلیل كارهای نادرست دولتهای مختلف ،فساد دولتی ،دولتی بودن اقتصاد،

Ea8

پاسخگو نبودن و عدم

ضعف در اجرای قانون ،عدم پاسخگويی مجری برای اجرای قانون ،عدم برخورد مناسب با فساد به دلیل
اغرا

شفافیت

سیاسی ،عدم شفافیت مالی در بانک مركزی و ساير مراكز عمده اقتصاد دولت.

EG11

نظام بانكی بايد تولید محور باشد يعنی قواعد و قوانین بايد طوری باشد كه تولید محوری را در همه

ایجاد بانكداری تولید محور

EG12

عرصهها گسترش دهد.

قواعد و قوانین تولید محور

EG13

موانع تولید محوری (اقتدار اقتصادی)

کاهش داللي در اقتصاد

EG14

گسترش فرهنگ داللی بهجای فرهنگ تولید میتواند اقتدار اقتصادی را نابود كند.

فرهنگسازی در زمینه تولید
محوری

ب  -کدگذاری محوری :بعد از كدگذاری باز وارد كدگذاری محاوری شاديم .در كدگاذاری
محوری از كنار يكديگر قرار دادن مفاهیم مرتبط ،مقوالت يا مثلفهها استخراج گرديد.
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جدول  -۹بخشي از کدگذاری محوری و مقوالت استخراجشده از مفاهیم
شناسه
EA3،EA1, EA2

مفاهیم
اقتصاد دارای مشروعیت ،حقانیت ،مقبولیت و الزامآور -
جامعهپذيری و قانون پذيری ،تأمین رفاه ،اعتماد مردمی

EA6,EA7

رشد متوازن اقتصادی ،كاهش بیكاری ،رشد اقتصادی و مهار تورم

EA5,EA8,EA9,E
A10

فساد اقتصادی ،بیبرنامگی ،اجرای نادرست برنامهها

EA11,EA12,EA1
3,EA14,EA20

نصب مديران اقتصادی باشهامت ،پیشگیری و مبارزه با فساد،
تشويق مديران درستكار ،لزوم ايجاد ساختار جدی مبارزه با فساد،
شفافیت آمارها

مقوله
مشاركت مردمی
رشد مستمر اقتصادی
رفع موانع كارآمدی
اقتصاد
پیشگیری و مبارزه با
فساد اقتصادی

EG3,EG2

تولید محوری ،اقتصاد مقاوم

مقاومسازی اقتصاد

EG1,EG13

حفظ حاكمیت ،كاهش داللی در اقتصاد تأمین معیشت،

سالمسازی اقتصادی

EG5,EG11,EG12
EG3,eG10,eG16,e
G17

ايجاد اشتغال و ارزآوری ،ايجاد بانكداری تولید محور ،افزايش
درآمد كاالی دارای قدرت رقابت قواعد و قوانین تولید محور
فرهنگسازی در زمینه تولید محوری بهجای دالل محوری

رفع موانع كارآمدی
ارتقای فرهنگ
تولیدمحوری در اقتصاد

كفايت نظری ،مبین ظهور نظريه يا مفهوم و درنتیجه ،نشاندهنده انتهاای نموناهبارداری نظاری
درباره آن مفهوم يا نظريه است .درواقع ،در نظريهپردازی دادهبنیاد ،نمونهگیری با ظهور كادهای ناو
پیش میرود و باكفايت نظری محدود میشود (دانايیفرد و همكاران.)1386 :
پس از مصاحبه ،كدها در قالب مفاهیم دستهبندی شد .در مصااحبه اول تاا ساوم ،بعضااً منجار
بهاضافه شدن چندين مفهوم و كدهای متعدد میشد ،اما به ترتیب افزايش مصااحبههاا ،ايان سایر،
روند نزولی طی كرد تا جايی كه از مصاحبه مورد چهارم به بعد مفهوم جديادی شاكل نگرفات و
تولید كدهای جديد نیز از  24كد در مصاحبه اولیه به  13كد در مصااحبه پاياانی رساید .لاذا ايان
تعداد مفهوم برای استخراج مدل كافی به نظر رسیده و كفايت نظری اعالم میشود.
از مقوالت ،مضامینی كه ما را به اقتدار اقتصادی میرساند استخراج گرديد:
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جدول  .9مضامین استخراجي از مقوالت

مقوالت

مضامین

قطع وابستگی بودجه به نفت ،افزايش تولید داخلی ،اقتصاد تولید محور ،مقاومسازی اقتصاد ،رشد پرشتاب

درونزا بودن اقتصاد و

و مستمر اقتصادی

عدم وابستگي به نفت

پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی ،امنیت اقتصادی ،افزايش شفافیت اقتصاد ،سالمسازی اقتصاد

شفافیت و سالمسازی
اقتصاد

فرهنگسازی مصرف بهینه ،افزايش بهرهوری ،الگوی صحیح مصرف

اصيح الگوی مصرف

افزايش نوع آوری ،افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان

اقتصاد دانشبنیان

وابستگی اقتصادی ،عوامل اختاللزای اقتصادی ،ضعف قوانین ،مديريت اجرايی نامناسب ،تكانههای
اقتصادی ،رفع موانع كارآمدی ،توسعه اقتصادی ،اصالح ساختار بانكی و پولی ،ساختار مالیاتی ،تقويت و
توانمندسازی عوامل تولید ،رقابتپذير ،ضعف قوانین ،رشد بهرهوری عوامل تولید ،تقويت و

اصيح ساختار اقتصادی

توانمندسازی عوامل تولید
اعتماد مردمی ،حداكثرسازی مشاركت مردمی ،رضايت مردمی ،توسعه كارآفرينی

اقتصاد مردمي بودن

پويايی اقتصادی ،رونق بانكداری

اقتصادی برونگرا

ارتقای عدالت اجتماعی ،اتخاذ سیاستهای فقرزدايی ،برابرسازی فرصتهای اقتصادی و آموزشی ،ايجاد
رفاه

عدالت بنیان

ج  -کدگذاری انتخابي دادهها :در مرحله كدگذاری باز ،دادههای تحقیق در كادهای مختلاف
احصاء شدند ،سپس از طريق محورهای مشترک كدها ،مفاهیم و باا كدگاذاری محاوری از طرياق
مقايسه مفاهیم با يكديگر ،مقولهها شناسايی شدند .در كدگذاری انتخابی هماان دادههاا ،دوبااره باا
ايجاد روابط بین مقولهها بهگونهای جديد به يكديگر مرتبط و بنا به جنس مقولههاا ،در دساتههاای
خاصی به نام مضامین تقسیمبندی میشوند .در اين كدگذاری پنج عمل تحلیلی مجزا شاامل ايجااد
ارتبا فرضی بین مقولهها و مضامین بهوسیله شرايط علی ،واسطهای ،زمینهای ،راهبردی و پیامادی
مشخص گرديد .در اين تحقیق اقتصاد مقاومتی بهعنوان عامل محوری در نظر گرفتاه شاد و سااير
مضامین ،در قالب عوامل ديگر قرار گرفت .آنچه در ادبیاات تحقیاق تولیاد گردياد باا مضاامین و
مقوالت تولیدشده در مصاحبهها تركیب و تجمیع گرديد .بعضی از مقوالت در مصااحبه و ادبیاات
تحقیق مشترک بود .تعدادی از مقوالت كه از ادبیات تحقیق ،اسناد باالدستی و منويات مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) استخراج گرديد در جدول بهصورت برجستهتر مشخصشده است.
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جدول  - ۸مقوالت ،مضامین و عوامل اقتدار اقتصادی
عوامل

مضامین

مقوله
رفع موانع كارآمدی ،رشد پرشتا و مستمر اقتصادی ،نمای

کار آیی نظام

توسعه اقتصادی ،رشد و توسعهی اقتصادی ،تقویت اقتصاد
رفع وابستگی اقتصادی ،استقالل اقتصادی و عدم سلطه بیگانگان

عوامل علي

اصيح ساختار
اقتصادی

اصالح ساختار بانكی و پولی ،تقویت پول ملی

اصالح مديريت اقتصادی
اصالح ساختار مالیاتی
تقويت و توانمندسازی عوامل تولید ،بهکارگیری امکانات داخلی ،اشتغالزایی و عدم وجود بیکاری
اصالح عوامل اختاللزای اقتصادی ،پایداری اقتصاد

اصالح قوانین اقتصادی
پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی ،مبارزه فساد و تبعیض

شفافیت و

امنیت اقتصادی

سالمسازی اقتصادی

افزايش شفافیت اقتصاد
سالمسازی اقتصاد
عدالت اجتماعی ،دوری از فقر و فساد و تبعیض ،عدالت اجتماعی (با تأکید بر بعد اقتصادی)،
ریشهکن کردن فقر

عوامل
زمینهای

عدالت اقتصادی ،ریشهکن نمودن فقر و تأمین نیازهای اساسی

اقتصاد عدالت بنیان

اتخاذ سیاستهای فقرزدايی
برابر سازی فرصتهای اقتصادی
ايجاد رفاه ،سالمت و رفاه ،ارتقاد درآمد سرانه
باز توزيع درآمد ،توزیع مناسب درآمد

فرهنگسازی مصرف بهینه
صرفهجويی

واسطهای

اصيح الگوی

افزايش بهرهوری

مصرف

عدم مصرفگرايی
عدم اسراف
داشتن الگوی صحیح مصرف
افزايش تولید داخلی ،تولید مطلو محصوالت کشاورزی و نعتی
اقتصاد تولید محور ،عدم وابستگی هزینههای دولت به درآمدهای نفتی

اقتصاد درونزا

مقاومسازی اقتصاد ،استقالل اقتصادی

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
قطع وابستگی بودجه به نفت ،استفاده بهینه از منابع موجود و جلوگیری از خام فروشی

راهبردی

اقتصاد دانشبنیان

افزايش نوع آوری
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افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان
دانشبنیان كردن اقتصاد ،تولید ثروت از طریق شرکتهای دان

بنیان

اعتماد مردمی
اشتغالزايی ،اشتغال کامل ،اشتغالزایی و عدم وجود بیکاری

كاهش تصدیگری دولت
اقتصاد مردم بنیان

مشاركت عمومی ،سهم برتر منابع انسانی

حداكثر سازی مشاركت مردمی
رضايت مردمی
توسعه كارآفرينی
ديپلماسی اقتصادی
رقابتپذيری
راهبردی

اقتصاد برونگرا

داشتن ارتبا با اقتصاد جهانی ،حضور تأثیرگذار در بازارهای اقتصادی دنیا

صادرات
صادرات غیرنفتی

هشت عامل مهم موجب اقتدار اقتصادی میگردد:
 -1درونزا بودن اقتصاد :درونزايی به اين معناست كه ما به توان ،ظرفیتها و پتانسیلهای
داخلی خود اتكاء كرده و بتوانیم با بهرهمندی از اين ظرفیتها به خودكفايی دساتياابیم.
امروزه دولتی بودن و نفتی بودن از عمده مشكالت اقتصاد كشورمان محسوب مایگاردد.
دولتی بودن اقتصاد ايران از نتايج نفتی بودن بودجه است .باا اصاالح سااختار اقتصاادی،
زمینه استفاده از ظرفیتهای داخلی ،سرمايهگذاری داخلی بیشازپیش فاراهم مایشاود و
درونزايی اقتصاد و تكیه بر توان داخلی عملی میگردد.
 -2اقتصاد مردم بنیان :مردمی بودن اقتصاد يكی از علل مهم در كااهش تصادیگاریهاای
دولت است .دولتی بودن اقتصاد و سهم باالی دولت در امور اقتصادی در كنار بروكراسی
پیچیده دستگاههای دولتی از عارضههای اصلی اقتصاد به شمار میرود از ايانرو اصاالح
ساختار اقتصادی به مشاركت مردم و مردمی شدن اقتصااد كماک نماوده و تحقاق آن را
تسهیل میكند بهعبارتی ديگر با اصالح ساختار اقتصادی بخش خصوصی نقش ويژهتری
در امور اقتصادی كشور پیدا میكند و اداره امور نیز به مردم واگذار شود.
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 -3اصيح ساختار اقتصادی :اصالح سااختار اقتصاادی كشاور زمیناه شافافیت و ساالمت
اقتصادی را فراهم مینمايد و به تحقق آن كماک شاايانی مایكناد كاه نتیجاه آن روناق
كسبوكار در جامعه ،روناق تولیاد ،جاذب سارمايههاای داخلای و خاارجی ،اعتمااد و
امیدآفرينی در بین آحاد مردم ،به فعلیت رسیدن ظرفیتهای موجود ،تقويات تولیاد و در
نهايت رشد اقتصادی كشور است .پیشگیری و مبارزه قااطع باا فسااد اقتصاادی موجاب
افزايش امنیت اقتصادی میشود كه اين امر نیازمند اصالح ساختار اقتصادی و رفع مواناع
كارآماادی اساات .بااهعبااارت ديگاار يكاای از سیاسااتهااای شاافافیت اقتصااادی ،اصااالح
سیاستهای پولی و ارزی است كه منجر به اصالح ساختار اقتصادی كشور میشود.
 -4اقتصاد عدالت بنیان :عدالت به معنای تقسیم فقر نیست بلكه به معنای افزايش تولیاد و
سرمايه ملی است .عدالت بنیان بودن اقتصاد و مردمنهاد بودن آن وقتی با اصاالح منطقای
ساختار اقتصادی همراه میشود ،راهحل مشكالت اقتصادی را فاراهم مایساازد .اقتصااد
عدالت بنیان اين است كه فعالیت اقتصادی برای همه ممكن و قابلدستر

باشاد .الزماه

اين وضع ،سهولت در تولید و رشد بنگاههای خارد اسات .بارای تحقاق ايان وضاعیت،
بسیاری از قوانین و مقررات و در يک كالم نظام اقتصادی كشاور باياد اصاالح شاود .از
شاخصهای عملیاتی رسیدن به اقتصادی عدالت بنیان میتوان به دسترسی به فرصتهای
برابر در استفاده از منابع و امكانات ،دسترسی برابر به اطالعات اقتصادی (فضای شفاف و
سالم) ،دسترسی برابر به مناصب و موقعیتهای اقتصادی ،امكاان فرصاتهاای برابار در
فعالیتهای اقتصادی ،توزيع عادالنه ثروت و درآمد.
 -5اقتصاد برونگرا :برونگرايای بادون درونزايای سابب وابساتگی باه خاارج مایشاود.
برونگرايی موجب میشود با تعامل سازنده با اقتصادهای جهانی از بازارهای باینالمللای
جهت عرضه محصوالت ايرانی اساتفاده حاداكثری نماوده و درآمادهای ارزی كشاور را
ارتقاء بخشید .اقتصاد قوی بايد برونگرا همراه باا درونزايای باشاد تاا تواناايی رشاد و
توسعه پايدار وجود داشته باشد بهبیان ديگر برونگرايی يعنی اينكه بادانیم در ارتباا باا
خارج از كشور به دنبال چه چیزی هستیم و از ارتبا باا ديگار كشاورها چاه چیازی را
میخواهیم .بهطور قطع دستیابی به دانش و سرمايه خارجی در اين بخش بايد مورد تأكید
جدی قرار گیرد .اين مهم در سايه اصالح ساختار اقتصادی به وجود میآيد.
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 -6اصيح الگوی مصرف :هدف اصلی در اقتصاد ،دستیابی به رشد اقتصاادی باالسات كاه
بتواند شرايط بهتری را برای مردم ايجاد كرده و استانداردها و شیوه زندگی مردم را بهبود
بخشد .اين مهم وقتی میتواند تحقق پیدا نمايد كاه در كناار اصاالح سااختار اقتصاادی،
الگوی مصرف نیز اصالح شود .چراكه مصرف انرژی در كشور بسیار باالتر از اساتاندارد
جهانی است .اين مسئله نهتنها ما را از رسیدن به خودكفايی دور میسازد ،بلكه باا داعیاه
اسالمی بودن سیره زندگیمان هم منافات دارد .بهبیانديگر اصاالح سااختار اقتصاادی باا
اصالح الگوی مصرف مكمل يكديگر هستند.
 -7اقتصاد دانشبنیان :به روشی از تولیاد گفتاه مایشاود كاه در آن از داناش بارای ايجااد
ارزشافزوده استفاده میشود .فناوری و بهخصوص فناوریهای دانشبنیان ابازاری بارای
تبديل بخشی از دانش به ماشینآالت محسوب میشوند .محاور و زيرسااخت تولیاد در
اقتصادهای مختلف ،بهخوبی میتواند وجه تمايز و مزيتهای اقتصاد دانشبنیان را نسبت
به انواع ديگر مشخص كند .زمانی میتوان به اصالح ساختار اقتصاادی امیادوار باود كاه
پايههای اقتصاد كشور ،دانشبنیان باوده و اماور اقتصاادی آن بار اساا

اصاول منطقای

پذيرفته شده باشد .دانشبنیانی اقتصاد در كنار اصالح ساختار اقتصادی باعث میشود كاه
كشور نسبت به تهديدات ،تغییرات و تكانههای آن مقاوم باشد.
 -8شفافیت و سالمسازی اقتصادی :بودجهبندی و تهیه برناماه شافاف و تعیاین كساری ياا
مااازاد بودجااه ،ايجاااد اقتصاااد غیردولتاای و رهاسااازی اقتصاااد از حیطااه دولاات بااه
خصوصیسازی (مديريت و نظارت بهجای تصدیگری) ،ساماندهی شركتهای دولتای،
اجرای سیاستهاای اصاالح اقتصاادی در زمیناه اشاتغال ،واردات و صاادرات ،اصاالح
سیاستهای پولی و ارزی ،بهبود و توسعه اقتصادی كشور به همراه اصالح قوانین مربو
به اقتصاد ،توسعه امنیت و ثبات اقتصادی ،مباارزه باا فسااد اقتصاادی و نظاام طبقااتی و
رانتخواری از طريق شفافسازی و اطالعرسانی در راستای توساعه عادالت اجتمااعی،
شفافسازی در معامالت دولتی (اعم از داخلی و خارجی) ،امكان دسترسی عماوم ماردم
به اطالعات و تصمیمات اقتصادی دولت ،حذف يارانهها و رانتها در ساختار اقتصادی
نتیجهگیری :همانطور كه در طرح مسئله در ابتدای مقاله اشاره شد هدف اصلی اين تحقیاق ارائاه
الگوی اقتدار اقتصادی است .از مجموع دادههای بهدست آمده در ادبیات تحقیق ،اساناد باالدساتی،
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منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مصاحبههاای انجاامشاده باه الگاوی راهباردی اقتادار
اقتصادی رسیديم .الگوی راهبردی اقتدار اقتصاادی مادلی اسات كاه باا اساتفاده از آن و چیادمان
منطقی ،عوامل اصلی و عرصههای راهبرد و روابط بین آنها ارائه و مورد بررسی قرار گرفته اسات.
در اين الگو میبايستی ابتدا در جهت رفع نقا ضعف اقدام به اصاالح اقتصاادی نماود .ساپس باا
محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی با استفاده از عوامل واسطهای و زمیناهای ،عوامال راهباردی را باه
مرحله اجرا درآورد .در اين صورت اقتصاد میتواند وارد مرحلاه شاكوفايی شاده و باه توانمنادی
اقتصادی رسیده و در نهايت منجر به اقتدار اقتصادی شود.
الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتي

مقوله علّي :با توجه به اينكه مقولههای علّی علت و سابب ايجااد وضاعیت اقتصاادی موجاود
محسوب میگردند در اين تحقیق پس از بررسی انجامشده شش مقوله شامل :وابساتگی اقتصاادی،
عوامل اختاللزای داخلی اقتصادی ،ضعف در ساختار اقتصادی ،ضعف قوانین ،ضعف در ماديريت
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اجرايی اقتصادی و تكانههای اقتصادی بهعنوان عوامل علّی تشخیص داده شدند كاه الزم اسات در
جهت اصالح آنها تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی كشور ايجاد شود.
مقوله محوری :مقوله اصلی يا محوری كه ما را به اقتدار اقتصادی میرسااند ،اقتصااد مقااومتی
است.
مقولههای راهبردی :اين مقولهها راهبردهايی برای رسیدن به مقوله محوری كاه هماان اقتصااد
مقاومتی است را ارائه میدهد .هدف از ارائه مقولههای راهباردی اداره كاردن ،مواجهاه ،باه انجاام
رساندن ،حساسیت نشان دادن به پديده محوری است .درواقع اين مقولهها راهبردهايی در پاسخ باه
عوامل علی و جهت گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب (پیامدی) میباشند .ايان
مقولهها عبارتاند از :تقويت اقتصاد درونزا و برونگرا ،مردمی كردن و داناشبنیاان كاردن اقتصااد
است.
مقولههای زمینهای :اين مقولهها كه به مقولههای محیطی نیز معروفاناد نشاانگر ياک سلساله
شرايط خاصی است كه راهبردهای اقتصاد مقاومتی دررسیدن به اقتدار اقتصادی را تحت تأثیر قارار
میدهند .مفاهیم تشكیلدهنده مقولههای زمینهای هرچند خود علت و دلیلی برای به وجود آمادن و
شكلگیری مقوله محوری نیستند اما زمینهها و شرايط محیطی هستند كه باعاث توجاه باه اقتصااد
مقاومتی میشوند و بدون توجه به آنها مقولههای راهبردی نمیتواند بهدرستی به كار گرفته شوند.
مقوله واسطهای :اين مقولهها كه به مقولههای میانجی هم معروفاند ،نشانگر يک سلساله خاصای
هستند كه راهبردهای اقتصاد مقاومتی در اقتدار اقتصادی را تحت تاأثیر قارار مایدهناد و درواقاع
شرايط میانجی (واسطهای) بهگونهای دخیل هساتند كاه راهبردهاا را درون زمیناه خااص ساهولت
بخشیده و يا محدود و مقیّدشان میكنند كاه اصاالح الگاوی مصارف مقولاه واساطهای محساوب
میشود.
مقوله پیامدی :مقوله پیامدی نتیجه و اهداف مورد انتظار از راهبردهای اقتصاد مقااومتی اسات
كه در يک مفهوم میتوان آن را اقتدار اقتصادی نامگذاری كرد.
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امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی درwww.khamenei.ir :
افتخاری ،اصغر ( ،)1384کالبدشكافي اقتدار ملي ،مركز تحقیقات امام صادق (ع).

______ ،)1381( _____ ،اقتدار ملي ،چاپ اول ،تهران :انتشارات ناجا.

امیری مقدم ،رضا (مهر  ،)1389بررسي نقش مؤلفههای اقتصادی در تحكیم و توساعه اقتادار
اقتصادی جمهوری اسيمي ایران با ارائه مدل مطلوب ،ماهنامه علمی تحقیقاتی راهبارد باومی،
شماره  ،118انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.



پارسونز ،واين ( ،)1385مباني سیاستگذاری عمومي و تحلیل سیاستهاا ،جلاد اول ،ترجماه
حمیدرضا ملک محمدی ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردی.



پژويان ،جمشید ( ،)1389اصيح ساختاری در نظام مالیاتي ایران ،فصلنامه پژوهشنامه مالیاات،
شماره .8





پیغامی ،عادل ( ،)1391مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتي ،سايت .khamenei.ir

حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1386قدرت و منافع ملي ،تهران :نشر جمالی ،چاپ اول.
حافظ نیا ،محمدرضا و ديگران ( ،)1385طراحي مدل سنجش قدرت ملاي کشاورها ،فصالنامه
ژئوپلیتیک سال دوم ،شماره دوم.




حیدری ،محمد ،انعامی علمداری ،سهراب ( ،)1391دیپلماسي اقتصادی در سیاسات خاارجي
جمهوری اسيمي ایران ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره بیستم.
خان دوزی ،احسان ( ،)1391نگاه پدافندی غایت اقتصااد مقااومتي نیسات ،هماايش اقتصااد
مقاومتی ،تهران.






خان دوزی ،احسان ( ،)1392تجربیات جهاني مقاومسازی اقتصاد ،سايت . khamenei.ir

خادمی ،سید موسی ( ،)1391تهدیدات اقتصاد ملي ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
خنیفر ،حسین ( ،)1396روشهای پژوهش کیفي ،تهران :انتشارات نگاه دانش.

سمیعی نسب ،مصطفی و همكاران (بهار  ،)1392بررسي ابعاد و مؤلفههاای اقتصااد مقااومتي
جمهوری اسيمي ایران در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای (مدظله العالي) ،فصالنامه علمای
پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،شماره .32



سیف ،اهلل مراد ( ،)1394رهیافتهای اقتصادی تحكیم ساخت دروني قدرت ملاي جمهاوری
اسيمي ایران ،تهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.
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وزارت امور خارجه ،چاپ دوم ،تهران.
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معمار نژاد ،عبا

(تابستان  ،)1384اقتصاد دانشبنیاان :الزاماات ،نماگرهاا ،موقعیات ایاران،

چالشها و راهكارها ،اقتصاد و تجارت نوین.
ماهنامه امنیت اقتصادی (خرداد  ،)1393رهیافت اقتصاد مقاومتي در بهبود فضای کسبوکار.
ماهنامه امنیت اقتصادی (فروردين و ارديبهشات  ،)1393ضارورت اتخاار رویكارد جدیاد در
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،شماره 1و.2
منتظر ظهور ،محمود (دیماه  ،)1369اقتصاد خرد و کين ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

میر معزی ،سید حسین ( ،)1391اقتصاد مقاومتي و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم
رهبری) فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره .47
نبوی ،مرتضی (شهريور  ،)1393سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي ،پاورپوينت.
واجا (تابستان  ،)1381اقتدار ملي (شاخص ها و متغیرهای مقاوم یاا تحدیدکنناده)[ ،باولتن]،
تهران :مثلف.




هوشمند ،محمود و همكاران (ارديبهشت  ،)1387ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعي و
اقتصادی از منظر اسيم ،همايش اقتصاد اسالمی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد.
ياراحمدی خراسانی ،مهدی (27دی  ،)1392ابعاد و مؤلفههای مدیریت جهادی ،سايت الف.
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