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 در الگوی اقتصاد مقاومتي نقش و جایگاه رشد اقتصادیمقاله پژوهشي: 

 جمهوری اسالمي ایران 
 2 نژاد یموسومصطفی ، 8مجید یوسفی

 17/11/79پذیرش مقاله:                                                                                      11/11/79دریافت مقاله: 

  چكيده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه رشدد اتصصدادی در اوگدوی اتصصداد مقداومصی ج  دوری       

تحلیلی اسصفاده گردید. در بخدش   -اسالمی ایران بود. بدین منظور در این مطاوعه از روش پژوهش توصیفی

نظری و  یریگ ن ونهو خبرگان منصخب و با اسصفاده از روش  نظران صاحبکیفی اطالعات با انجام مصاحبه با 

اطالعدات ک دی از جامعده آمداری      یآور ج عتکنیک گلووه برفی تا حد اشباع نظری گردآوری شد و برای 

، اندیش ندان و خبرگان ک ک گرفصه شد. با توجده بده وجدود طبقدات گونداگون در      نظران صاحبمصشکل از 

ک دی از   یها دادهتعیین حجم ن ونه  ساخصاری و ع لکردی، برای ازنظرها  جامعه آماری و تفاوت میان گروه

پرسشدنامه محاسدبه گردیدد. بدرای      81ازیموردناسصفاده شد و تعداد ن ونه  تصادفی طبقاتی یریگ ن ونهروش 

ها این پژوهش نشدان   آمد. یافصه به دست 18/0پایایی پرسشنامه ازاوفای کرونباخ اسصفاده گردید که مقدار آن 

فندی و   یمانددگ  عقب، وکار کسباتصصادی مشص ل بر شرایط نامطلوب  های مربوط به رشدکه آسیب دهد یم

وری عوامل ، عدم ب رهانیبن دانشتووید، فقدان ساخصار اتصصاد  یریپذ رتابتتکنوووژیکی تووید، عدم تحرک و 

بخش خصوصدی و ن داد دوودت و بخدش ع دومی و شدرایط نابسدامان         و تووید، شرایط نامطلوب ن اد بازار

رشدد اتصصداد مقداومصی اسدصخرا       یهدا  شاخصو  ها مؤوفهابعاد،  تیدرن ا. و باشد یمو ماوی  بازارهای پووی

 گردید.

اتصصادی یها تیظرفاتصصادی،  یها بیآسرشد اتصصادی، اتصصاد مقاومصی، : ها دواژهيکل
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 مقدمه
مسصقیم بر رفاه اجص اعی، یکی از اهدداف م دم    ریتأثدسصیابی به رشد و توسعه اتصصادی به دویل 

. افداایش توویدد و رشدد اتصصدادی منجدر بده ایجداد        گردد یمکالن اتصصادی هر کشور محسوب 

 .گردد یمتازه و نو  یها عرصهبیشصر و ب صر برای شکوفایی اتصصادی و ورود به  یها فرصت

اساسدی   مسائلهایی است که ریشه در محیط داخلی اتصصاد کشور حاکی از وجود آسیببررسی 

های ع دومی، اجص داعی، تجداری و خدانوار تدادر اسدت در       در حوزه ها آناتصصاد داشصه و تأثیر 

های ورود چاوش به فضای اتصصادی کشوروکاهش رشد اتصصدادی  ج تِ خواسصه دش نان، زمینه

ی توسعه و پیشدرفت کشدور باشدد خدود بده      تیب اتصصادی که باید پایهرا فراهم ن اید. بدین تر

اتصصادی، وابسصگی  پر نوسانکه باید ابصدا به درمان آن پرداخت. رشد اندک و  شده لیتبدبی اری 

اتصصاد به درآمد نفت، توزیع نابرابر ث رات رشد اتصصادی، شکاف تکنوووژیک با دنیای پیشرفصه، 

 مسدائل  ازج لده و بیکداری گسدصرده    سدت یز طیمحد د، تخریب منابع و پذیری اندک اتصصارتابت

 باشند. اساسی اتصصاد ایران می

در برابدر   تن دا  نده گذشصه کشور سبب گردیده است که اتصصاد ایران  یها دورانع لکرد اتصصادی 

پذیر ها بسیار آسیبمشکالت رایج و مع ول اتصصادی، بلکه در برابر عوامل خارجی مانند تحریم

اتصصاد است.  ی حوزهدر  ردد. چنین وضعیصی نشانگر ک بود یک نظام جامع و اوگویی یکپارچهگ

های اتصصادی اسصکبار را مدیریت و کم اثدر  هایی مانند تحریمچاوش تن ا نهاوگویی که تادر باشد 

فرصدصی بدرای سدرعت بخشدیدن بده روندد پیشدرفت         عندوان  بهها چاوش گونه نیازان اید، بلکه 

عدم توجه کافی  "ی اصلی این پژوهش: مسئله نیبنابرابرداری ن اید. ورشداتصصادی کشور ب ره

به جایگاه رشدد اتصصدادی، در اوگدوی اتصصداد مقداومصی ج  دوری در شدرایط وجدود چداوش          

 ."اتصصادی است یها میتحر

 تن دا  نهاتصصادی در اوگوی اتصصاد مقاومصی ج  وری  اه یت این تحقیق در بررسی جایگاه رشد

، بلکده بدر اندای ادبیدات اتصصدادی      خواهد کردادبیات اتصصادی جدیدی را در سطح ملی تووید 

ه چنین به تبیین راهبرد اتصصادی جدید کشور کده   خواهد افاودنیا  یاو لل نیبموجود در سطح 

کرد. امکان بررسی دتیق ع لکرد و شناسدایی  سازد ک ک خواهد تابلیت رشد اتصصادی را فراهم 

یدابی بده خطدوط راهن دا بدرای اتددام و       نقاط توت و ضعف حوزه اتصصادی کشور، زمینه دست

شاخصی از اتصصاد اسدالمی در   ارائهتادر به  شده اسصخرا کند. مدل اوگو را فراهم می یده شکل
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پا خاسصه را نیدا  های بهتصصادی ملتباشد که تادر خواهد بود داداه اادبیات اتصصادی ج ان می

ی یدک اتصصداد توان ندد، پویدا و ایدر      یابی به اهداف اساسی انقالب در سدایه پاسخ دهد.. دست

های اتصصادی کشور، اشصغال کامل مندابع در بدارترین   ظرفیت یریکارگ به؛ با سازد یموابسصه م یا 

 .سازد یمسطح را م کن 

ی یک مرجع کده ه ده جواندب را در حدوزه     عنوان بهعل ی فقدان یک اوگوی مدون، رس ی و -

ای است که انجام این تحقیق را ضروری ساخصه است. اتصصاد مقاومصی در نظر گرفصه باشد مسئله

-تواندد زمینده  است که فقدان اوگوی اتصصاد مقاومصی می ج ت ازآنضرورت بررسی این موضوع 

 هدا  آنتشددید تدأثیر    تید درن اها و  ساز واگرایی در تدوین راهبردهای اتصصادی مقابله با تحریم

هدای ادرب در مقطدع    برای عبور از دام تحریم تن ا نهیابی به اوگوی اتصصاد مقاومصی گردد. دست

فعلی امری ضروری است، بلکه با برخدورداری از ایدن اتصصداد کده حصدی در شدرایط فشدار بده         

اندیشد در صورت کاهش فشارها، شدصاب پیشدرفت   و تأمین اهداف اساسی انقالب میپیشرفت 

 ی وجود یک اتصصاد مقاوم و توی چندین برابر خواهد گردید.اتصصادی کشور در سایه

وذا سؤال اساسی که در این پژوهش مطرح است این است که جایگاه رشد اتصصادی در اتصصداد  

 های اسصکبار کدام است؟برابر تحریممقاومصی ج  وری اسالمی ایران در 

هدف اصلی این پژوهش نیا شناخت جایگاه و ارائه اوگوی رشد اتصصدادی در اتصصداد مقداومصی    

هدای یدک اوگدوی    که ض ن شناخت ابعاد و مؤوفده  اسصکبار بودههای  . ا. ایران در برابر تحریم

ی بدا در نظدر گدرفصن    هدای ع دومی، اجص داعی و تجداری اتصصداد ملد      اتصصاد مقاومصی در بخش

هدای اسدصکبار ج دانی و حدوزه اتصصداد ملدی در       مالحظات امنیت ملی بصواند رابطه بین تحدریم 

 شرایطی که اوگوی اتصصاد مقاومصی حاکم باشد، تبیین ن اید.

 مباني نظری
 پيشينه تحقيق

 یهدا  میتحدر  بلندد مدد ت  و  مددت  کوتداه به تحلیل اثدرات   یا مقاوه( در 8393فدایی و درخشان)

 یهدا  میتحدر که اع دال   اند افصهی دستاند و به این نصایج  اتصصادی بر رشد اتصصادی ایران پرداخصه

مصوسدط وتدوی    یها میتحربر رشد اتصصادی نداشصه ووی  یدار یمعن ریتأث مدت کوتاهضعیف در 

دور زدن  یهدا  روشبدا   یسدادگ  بهضعیف  یها میتحراند زیرا  اتصصادی داشصه بر رشدمنفی  ریتأث

 رگدذار یتأثمصوسط وتدوی برتوویدد ناخداوص ملدی      یها میتحر، اما شوند یمتحریم، پوشش داده 
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اتصصدادی ضدعیف    یهدا  میتحدر که اع ال  دهد یمها نشان  تحریم بلند مد تهسصند. نصایج اثرات 

بلندد  مصوسدط در   یهدا  میتحدر معناداری بر رشد اتصصادی نداشصه ووی  ریتأث بلند مد توتوی در 

 (.883: 8393منفی بر رشد اتصصادی داشصه است.)فدایی، درخشان،  ریتأث مد ت

( در رساوه دکصری خود به بررسی و شناخت ت دیدات اتصصاد ملی پرداخصده اسدت   8318خادمی)

عوامل باوقوه)مانند -که عوامل ت دیدزای اتصصاد ملی را به دو گروه ع ده تقسیم کرده است: اوف

گدردد  عوامل تحقق ت دید ظاهر می فراهم شدنبر اتصصاد ملی به هنگام  ها آنها( که تأثیر تحریم

های اتصصاد ملی که به دویل تدأثیر  عوامل باوفعل ت دیدات اتصصادی شامل مشکالت و آسیب-ب

توانند به یک موضوع امنیصی در سدطح  می سرعت بهبر سطح زندگی مردم  ها آنزیاد و با فوریت 

 28های سیاسی حاکم را با مشکل مواجه ن ایند. این پژوهش با شناسدایی  و نظام شده لیتبدملی 

داندد: ندرخ رشدد    ترین ت دیدات میت دید را اصلی 6ت دید اصلی علیه اتصصاد ملی  . ا. ایران، 

گدذاری ضدعیف   گذاری فیایکدی؛ ندرخ رشدد اتصصدادی کدم؛ مددیریت و سیاسدت       پایین سرمایه

ای؛ هر یدک  آمدهای ناشی از صادرات نفت و نابرابری منطقهاتصصادی؛ تورم بار؛ وابسصگی به در

ت دیدد   80 کده  ینحو بهگذارند گانه بر بخشی از اهداف اتصصاد ملی تأثیر می 28از این ت دیدات 

ت دیدد بدر هددف     8ت دید بدر هددف توزیدع عادرنده و      5بر هدف رشد و پیشرفت اتصصادی؛ 

 است. اثرگذاراسصقالل اتصصادی 

ایران با تأکید بدر تجدارت    بر اتصصادبه بررسی آثار تحریم  یا مقاوه( در 8319ورایی)، ننژاد ایعا

هدا  های اتصصادی علیه ایران، این تحریمرام اع ال تحریماند و معصقدند که علی خارجی پرداخصه

هدای  نیداورده اسدت. در بخدش کدار، تشددید تحدریم       به دستدر بخش انرژی چندان موفقیصی 

دی از سوی اروپا موجب کاهش وزن و در مقابدل افداایش ارزش واردات شدده    روزافاون اتصصا

هدا  تحدریم  جده یدرنصهای واردات کار گردیدده اسدت و   است. این موضوع نشانگر افاایش هاینه

-های اع اوی از نظام بانکی بیناند. در بخش نظام بانکی علیرام افاایش محدودیتاثرگذار بوده

هدا را پشدت سدر    ریای و مدیریت ب ینه این تحریمهای ایرانی با برنامهبانک مرورزمان بهاو للی، 

دچدار آسدیب    هدا  آناو للدی  اند وج ه بیناند و اجازه ندادهگذاشصه و به تع دات خود ع ل کرده

هدا و  تجار و بازرگانان ایرانی به دویل وجود محدودیت در اعصبارات اسنادی، حواوه هرچندشود؛ 

اند، امدا تجدارت ایدران هرگدا از فعاویدت خدود بداز        مشکالت فراوانی شده ها دچارنامهض انت

 (82: 8319، نورایی نژاد ایعانایسصاده است.)
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اند. ایشان عدم  بانکی پرداخصه سصمیو سها بر اتصصاد  وصاوی وترابی به بررسی اثرات تحریم بانک

را  هدا  آنگذشدصه و ه کداری    هدای  تحریمبودن  ریتأث یبرا دویل  درگذشصهه کاری اتحادیه اروپا 

 (22: 8319)وصاوی و ترابی، دانند یماخیر  یها سالآن در  یرگذاریتأثدویل 

به مفاهیم  "ارهایو معاتصصاد، مفاهیم  یآور تاب"تحت عنوان یا مقاوهطی  8بریگوگلیووکوردینا

اند.  پرداخصه باشد یمازج له رشد اتصصاد کالن  که آنشاخصه اصلی  و چ اراتصصاد  یآور تاب

اتصصادی( برای اشاره به توان سیاست ساخصه  تاب آوری( از اصطالحی به نام)2006بریگاگلیو)

برون زای مخاوف اسصفاده کرده است. این  یها شوکیک اتصصاد برای ب بود)یا انطباق با( آثار 

ت رایج کشور مف وم به)اتصصاد مقاومصی( در ادبیا نیتر کیناداصالح با تعریفی که از آن شده، 

 یها شوککه فنریت اتصصاد عبارتست از آنکه اتصصاد در برابر  دین ا یمماست. وی عنوان 

آن مقاومت کند.)بریگوگلیو،  راتیتأثخارجی و خطرناک خود را بازیابی ن اید و در برابر 

 (2، 2006پیچینو، 

ه بده یدک اتصصداد    مبصندی بدر وارد   یهدا  بدر شدوک  اندیش ندان بیگانه در مقارت خود ع دتاً بده  

نباید این موضوع را نادیده گرفت که  اوبصهباشد. زمانی آن مقطعی مفروض می و دورهاند  پرداخصه

اندیش ندان بوده با مواردی کده   موردنظرهای بیگانه هایی که در پژوهشبسیاری از ابعاد و مؤوفه

توان این دو مف وم را می در اتصصاد مقاومصی باید وحاظ گردد مطابقت دارد اما وجه اصلی تفاوت

های ارزشی یافت. در پژوهش مسائلویژه در بعد در رویکردهای مالحظات امنیت اتصصادی و به

گرا بر نگرش نویسنده حاکم بوده و این در حاوی است کده  رویکرد مادی ع دتاًبیگانه  شده انجام

ای اسدالمی و او دی و   هد یکی از ابعاد اصلی و مالحظات مؤثر بر اتصصاد مقداومصی حفدا ارزش  

توجه به اهداف اصلی انقالب)پیشرفت اتصصادی و عداوت اجص اعی( است، موردی که در نگداه  

 حاکم بر اتصصاد ج انی موضوعیت ندارد. یگرا یماد

« میخدودترم اتصصداد  »یدا  « انعطداف  تابدل اتصصداد  »ترین مف وم به اتصصاد مقاومصی، اوگدوی  نادیک

بدرای حفدا   « تواندایی یدک اتصصداد   »اتصصادی عبارت است از:  اتیدر ادبباشد و تعریف آن  می

وضعیت خود در شرایطی است که شوکی بر منابع آن وارد گردد. اساسداً اتصصداد مقداومصی یدک     

مد ت سلبی و اتدامی صرفاً پدافندی نیست؛ برخالف دیگر رویکردهدا کده اتصصداد     رویکرد کوتاه

اندازی کالن به اتصصاد ج  وری  انند، این رویکرد چشمد مدت می مقاومصی را یا پدافندی یا کوتاه

                                                                 
1. Briguglio and Cordina 
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 شود. اسالمی ایران دارد و یک اتدام بلندمدت را شامل می

، تعاریف مصفاوتی از سدوی  از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی« اتصصاد مقاومصی»با طرح مف وم 

تدرین  رسد که جدامع یاست. اما به نظر م شده ارائهی اتصصاد ملی در این مورد اندیش ندان حوزه

گردیدده و مبندای کدار ایدن پدژوهش      تعریف ه ان است که توسط مقام معظدم رهبدری مطدرح    

 باشد: می

اتصصاد مقاومصی معنایش این است که ما یک اتصصادى داشصه باشیم کده هدم روندد روبده رشدد      "

دى کاهش پیدا کندد. یعندی وضدع اتصصدا     اش یریپذ بیآساتصصادى در کشور محفوظ ب اند، هم 

 یها شکلکشور و نظام اتصصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دش نان که ه یشگی و به 

 ."مخصلف خواهد بود، ک صر آسیب ببیند و اخصالل پیدا کند

 ی هفصده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ریاست محصرم ج  وری و اعضای دووت به مناسبت 

 2/6/8398 –دووت 

تر و منطبق با شدرایط و مالحظدات   توسط مقام معظم رهبری یک تعریف جامع شده ارائهتعریف 

در ادبیدات ج دانی    شدده  مطدرح تر از تعداریف  تر و جامعکامل مراتب بهاتصصادی کشور است و 

توان گفت که اتصصاد مقاومصی یک اوگدوی کدالن بدرای مددیریت     می گرید انیب بهباشد. اتصصاد می

های کشور برای مقابله با ت دیدات خارجی و بر اساس آن ظرفیت امور اتصصادی کشور است که

 چندان  آنشدده و اتصصداد    یریکدارگ  بده کامدل   طور بهی اتصصاد های داخلی در حوزهترمیم آسیب

 فدائق هدا و ت دیددات   های اتصصادی ناشی از آسیبراحصی بر چاوشبه تن ا نهگردد که توان ند می

گردد تا اهداف کالن انقالب در ، کشور تادر میآمده به وجودهای تتابلی بر تکیهآید، بلکه با می

 .اتصصاد را پیگیری ن اید ی حوزه

هدای ریاضدی   مف وم اوگوی اتصصادی نیا، بیان روابط میان مصغیرهای اتصصادی بده ک دک فرمدول   

 بینی را میسر سازد.تانون ندی معینی را نشان بدهد و پیش که ینحو به

از تأثیرات تعریف  یا محدودهتحت تأثیر بودن نسبت به یک  عنوان بهاالب  یریپذ بیآسمف وم 

خدارجی، حساسدیت بده     یهدا  اسدصرس شامل ترارگیری در معدرض ااصشاشدات،    ها نیا. شود یم

( و کندد  یمیا بر طبق ااصشاش تغییر  ردیگ یمکه در آن سیسصم تحت تأثیر ترار  یا درجهااصشاش)

 .باشند یمسیسصم  یده پاسخظرفیت 

تدوان  مدی  هدا  آنای است که بدا باوفعدل کدردن    ظرفیت اتصصادی نیا شامل منابع و امکانات باوقوه
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کده تحقدق اهدداف     یا گونده  بهسازی ن ود ها مقاوماتصصاد ملی را تقویت و آن را در برابر چاوش

پصانسدیل   اساسی اتصصاد ملی را تض ین ن اید. این منابع شامل پصانسیل مندابع و سدرمایه انسدانی،   

منابع طبیعی، پصانسیل منابع ماوی، پصانسیل مندابع دانشدی، پصانسدیل سدرمایه اجص داعی و سدرمایه       

 باشد.معنوی، پصانسیل تجربیات مدیریصی و پصانسیل موتعیت جغرافیایی و ژئوپلیصیک کشور می

 راتیأثتد اتصصاد عبارتست از توانایی اتصصاد ملی برای کداهش اثدرات بحدران، انصقدال      یآور تاب

( فنریت اتصصادی تواندایی یدک   380، 2009بحران و بازیابی سریع بعد از بحران است.)آیگینگر، 

شددن بحدران یدا حدداتل کداهش اثدرات اع داوی بحدران          اتصصاد بدرای کداهش احص داوی واتدع    

هاست  حفا خروجی اتصصاد در برابر عواتب ناشی از شوک ییو توانا( 3، 2009است.)آیگینگر، 

، 2)دوالدین ا یماخصار اتصصادی که آن را در بازیابی سریع از بحران اتصصادی ک ک و انعطاف س

، سدی ه  2005( آن ه چنین در ارتباط با بازیابی فرآیندهای اتصصادی است.)بریگوگلیو، 3، 2001

توان توانایی اتصصاد ملی بدرای کداهش اثدرات     اتصصادی می یآور تاب(. در بیان 2080و مارتین، 

فنریدت اتصصدادی    درواتدع بحران و بازیابی سریع بعد از بحدران دانسدت.    راتیتأثقال بحران، انص

شدن بحران یا حداتل کاهش اثرات اع اوی بحدران   توانایی یک اتصصاد برای کاهش احص اوی واتع

 است.

 های تحریم گرید عبارت به دانند یمدیپل اتیک  یها م ارتاتصصادی را جایی از  های تحریمبرخی 

کار، خدمات ویاسرمایه بده یدک کشدور     بر انصقالاست که  یرنظامیااتصصادی به معنی اتدامات 

و هدف از برتراری آن تنبیه یدا مجدازات ویدا وادار سداخصن ان      گذارد یمنامطلوبی  ریتأثخاص، 

کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دووت تحریم کننده ویا بیدان ناخرسدندی کشدور تحدریم     

 اتدامات و رفصارهای آن کشور است.کننده از 

شود)مصوسدلی،   رشد اتصصادی، به تغییر ک ی هر مصغی ر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفصه مدی 

منظدور افداایش عرضده کدل ج دت تدأمین        (. رشد، افاایش بلندمدت ظرفیت تووید به88: 8312

گدر رشدد    ر، بیدان رشد اتصصادی هر کشدو  درواتع( 888: 8381، تو دارونیازهای ج عیت است.)

با تغییرات زیربنایی ه راه  مع ورًمداوم تووید است؛ که در االب موارد، با افاایش ج عی ت و یا 

توان اظ ار داشت که هیچ نظام اتصصادی در طدول تداریخ    یقین می (. به88: 8312است)کوزنصس، 

آن بدرای توویددات   هدای اتصصدادی    که رشد اتصصادی و آبادانی ت ام بخدش  سامان نیافصه، مگر آن

عنوان سدرآااز   (. مور خان، دوران مرکانصاویسم را به309: 8316بیشصر، از اهداف آن باشد)یوسفی، 
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کنند. این ارتبداط، باعدش شدد     دوران نوین ارتباط کشورهای اروپای اربی با دنیای جدید یاد می

ات اوویده اتصصداد،   ای رشد کند. در این زمان، هدف اصدلی مطاوعد  طور گسصرده تا دانش بشری به

گونده   در ایدن دوران هدیچ   ه ده  نیبداا تووید رو به افاایش ثروت ملّی بوده اسدت.   یمعن یبرشد، 

 (85: 8316پردازی صورت نگرفت)کرگل،  نظریه

 تحقيقمدل مفهومي 

هدای   در طول حیات نظام ج  وری اسالمی ایران از بدو ظ ور تا حدال حاضدر، اع دال تحدریم    

هوش ند اخیدر، یکدی از اباارهدای مصندوع و مصکظدر نظدام سدلطه         یها میرو تحگسصرده و فراگیر 

تغییر رفصار تا فروپاشی کامل انقالب، محسوب شده و در کندار سدایر اباارهدا ه چدون      منظور به

جنگ روانی در ج ت ایجاد نارضایصی ع ومی و ن ایصاً بر هم زدن انسدجام داخلدی و مخددوش    

در یدک   اکندون  هدم ومی توان چنین برداشت کرد که ما  شده یایر برنامهن ودن امنیت ملی کشور 

و بدین وحاظ، محیط اتصصدادی کشدور صدحنه آزمدون      میا ترارگرفصه "اریع ت امجنگ اتصصادی "

گردیده اسدت.   "جنگ نظامی "با "جنگ اتصصادی"سیاست نوین نظام سلطه مبنی بر جایگاینی 

است. بافت و ساخصار  یا دهیعداط ضعف و نق یریپذ بیآساز سویی محیط اتصصاد ملی مصض ن 

اتصصادی ایران از دیرباز مبصنی بر ت رکا منابع بوده است. اشکال اوویه این رویه در تاوب تصدرف  

منابع اصلی تووید و عامل حیدات و   عنوان بهبر بخش اعظم اراضی زارعی و تقسیم منابع آبی آن 

صصادی، ساخصار دووت رانصدی در کشدور   م ات جامعه بوده و سپس با ظ ور نفت در معادرت ات

را طدی بدیش یدک تدرن      هدا  آنها و فرایند تعامالت خاص بین  ای از ن اد و مج وعه گرفصه شکل

ایجاد ن وده است. محیط اتصصاد داخلی کشور بشدت مصأثر از ایدن سداخصار و فرایندد تعدامالت     

 های ساخصاری مواجه بوده های اتصصادی این مج وعه با آسیب باشد. االب حوزه حاکم بر آن می

مشکالت تبعی دیگری  بعضاًو مدیران اتصصادی تشدید و  گذاران استیسکه با ضعف ع لکردی 

اتصصدادی کشدور مصداثراز ت دیددات      در نظدام موجدود   یهدا  بیآسد آورده است.  به وجودرا نیا 

 جده یدرنصو  گردندد  یمد به چداوش تبددیل    ع وماًو  ترارگرفصهها( در معرض دید  خارجی)تحریم

 طدور  بده ترار داده، بلکده   اوشعاع تحترا  یاتصصاد ملفعارن محیط اتصصاد ملی وروند رشد  تن ا نه

گذاشصه و تحقق اهدداف   یریناپذ جبرانملی تأثیرات سوء و بعضاً  تیبر امنمسصقیم و ایرمسصقیم 

دوره ششدم  .)مطاوعات گروهدی  سازد یمپیشرفت و عداوت را با خلل مواجه  ژهیو بهاساسی نظام 

 (360-ظ318، 8393مدیریت راهبردی نظامی، 

ها بدا فعدال    ت دیدات به فرصت لیبر تبدطراحی اوگوی اتصصاد مقاومصی پاسخی کنش گرایانه مبنی 
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بدر  اتصصادی با رویکردی مبصندی   یها بیآسباوقوه در ج ت رفع یا کاهش  یها تیظرفکردن ت امی 

روند رو به رشد اتصصادی بلکه حرکت مسص ر  تن ا ادامه نهامنیصی کشوراست که پیامد آن  مالحظات

پیشرفت و عداوت خواهد بدود. توضدیح اینکده     ازج لهدر مسیر تحقق اهداف اساسی نظام  عیو سر

هدای اتصصدادی   بدر آسدیب   ریتدأث اونفسه مؤثر نخواهند بود مگر آنکه بدا  ها فی فرایند، تحریم نیدر ا

هدا را   را ن ایان ساخصه و حسب مورد با شدت و ضعف، آسیب ها آنموجود در محیط اتصصاد ملی، 

 بدر اتصصداد  مشدص ل   چ ارگانده سدازند. محدیط اتصصداد ملدی دارای ابعدادی      به چداوش تبددیل مدی   

( اتصصداد  او نفعه عاممبصنی بر امور  یها جنبهسودا گرانه اتصصاد(، اتصصاد اجص اعی) یها جنبهتجاری)

منافع اتصصادی جامعه( و اتصصاد خانوار که خدود مصشدکل    حاوی یرتجاریا یها جنبهع ومی)کلیه 

با فعال کدردن ت دامی    کننده لصریفدسصگاهی  عنوان به. این اوگو باشد یمهاست،  ها و آسیب از ظرفیت

رویکردی مبصنی بدر مالحظدات امنیدت ملدی، محدیط       و بااتصصادی  یها بیآسبر  مؤثر یها تیظرف

، منعطدف و مقداوم   هدا  بیآسد اتصصاد ملی)کلیه ابعاد ع ومی، تجاری و اجص اعی( را مصناسب با نوع 

ساخصه و پیامد طبیعی این فرایند، حرکت مسص ر و بددون وتفده در مسدیر رشدد و تحقدق اهدداف       

اویه انقالب یعنی رفداه ع دومی و سدعادت    هدف ع صاًین اپیشرفت و عداوت و  ازج لهاساسی نظام 

  .گردد یمشکل ذیل ارائه  صورت به(. وذا مدل مف ومی تحقیق 368-369بود)ه ان،  بشر خواهد

 

 پژوهش مف ومی مدل : 8شکل 
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  يشناس روش
توسعه ای است. کاربردی است چون هدف اصدلی آن طراحدی   -پژوهش حاضر از نوع کاربردی

رشدد اتصصدادی در آن مشدخص     گداه یو جاکه در آن نقش  باشد یمیک اوگوی اتصصاد مقاومصی 

اتصصادی  یآور تاباست چون نگرش جدیدی به اتصصاد ملی از دیدگاه  یا و توسعه خواهد شد

روش  و از یفد یک کدرد یروموجود دارد. روش تحقیق ایدن پدژوهش از    یها هینظر یساز یو بوم

کیفدی   یرهدا یو مصغبسصه و بداز   یها دادهاز  یا مج وعهتوصیفی تحلیلی ب ره گرفصه و از ترکیب 

 و مددارک و بررسی اسدناد   یا کصابخانهاست. در بخش گردآوری اطالعات از روش  شده اسصفاده

بدرای شدناخت مبدانی     و بسدصه برای تعیین مف وم شناسی رشد اتصصادی و از روش مصاحبه باز 

اسدت ودذا بده ه دین دویدل تدا        دهش اسصفادهآن با رشد اتصصادی  و ارتباطنظری اتصصاد مقاومصی 

 بده دنبدال  ج ت رشد اتصصادی است. با توجه به اینکه این پدژوهش   و در دار ج تحدودی نیا 

تعیین جایگاه رشد اتصصادی در اوگوی اتصصاد مقاومصی  . ا. ا است و ادبیات ک ی در این زمینده  

بداز   یها مصاحبهطریق  و ازاسصفاده از تکنیک گلووه برفی  و باکیفی  از روشوجود دارد بایسصی 

اتدام ن ود. ودذا روش   موردنظراشباع نظری و تعیین اوگوی  منظور بهبا خبرگان اتصصادی  و بسصه

است. جامعده آمداری در پدژوهش حاضدر      شده اسصفادهنظری  حد اشباع و تاهدف ند  یریگ ن ونه

رشصه اتصصاد در مقطدع  عبارتند از خبرگان حوزه اتصصاد کالن که دارای تحصیالت دانشگاهی در 

کدالن،   یها یگذار استیس یها حوزهدکصری بوده و از سوابق مدیریصی در سطوح راهبردی و در 

نفر از خبرگان  85سال برخوردار باشند. بدین ترتیب تعداد  85به مدت  کم دستمشاوره و اجرا 

ه تدرار گرفصندد.   حوزه اتصصاد در روایی، پایایی و اشباع نظری محققین این پژوهش مورد مراجعد 

فکر نکرده  ها آناز تحقیق بود که اعضاء محققین به  ییها جنبهها آشکار ن ودن  هدف از مصاحبه

در تشخیص نداده بودند و یا اینکه ادبیات مناسبی از آن  یخوب بهبودندویا ارتباط میان مفاهیم را 

 کدامالً باز ونده   کامالً نبوده است. روش مصاحبه نیا نی ه ساخت یافصه بود وسئوارت نه دسصرس

هدا   است. از طرفی چون از معیار اشباع نظری اسصفاده گردیده وذا روند مصاحبه شده یطراحبسصه 

 بده دسدت  هدا   تا زمانی که اعضاء محققین به اشباع کامل برسند و دیگر چیا جدیدی از مصاحبه

اشباع محققین وجود  نیاید ادامه پیدا ن وده است. ض ن آنکه در این روش هیچ محدودیصی برای

در  نیاعضداء محققد  پدژوهش نیدا    نید در ااز منابع وفنون گوناگون ب ره برد که  توان یمندارد و 
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کلدی نظدام را نیدا     یهدا  اسدت یس خصدوص  بده  یباردسدص اسدناد   دائ اًها  مصاحبه لیوتحل هیتجا

تحقیقدات   برخالفترارمی دادند تا باسرعت ودتت بیشصری به اشباع نظری برسند.  یموردبررس

ک ی، در میان تحقیقات کیفی هیچ آزمون اسصانداردی برای روایی وجود نددارد و ااوبداً ماهیدت    

ترارمدی گیدرد بندابراین، ماهیدت مف دوم       لیوتعدد  جرح و موردتحقیق توسط خود محقق تعیین 

 و مناسدب ، اهداف تحقیدق  شوندگان و مصاحبه نیاعضاء محققتحقیق به بازن ایی  نیدر اروایی 

پس از طی فراینددهای مدذکور ج دت روایدی پرسدش       حال نیباا. شود یمن فرایندها مربوط بود

ها آن را از طریق سه تن از خبرگان اتصصادی کشدور مدورد بررسدی تدرار داده وتائیدیده       مصاحبه

از هدا   گردید. ه چنین در این پژوهش برای افاایش روایی پرسشدنامه  افتیدرها  روایی مصاحبه

اسدصفاده   اده شد وبرای برای بار بردن پایایی پرسشنامه از شیوه آوفای کرونباخترسصون اسصف فیط

 حاصل گردید. 18/0گردید که ضریب آوفای کرونباخ آن 

 تحقيقهای  ها و یافته داده ليوتحل هیتجز
در فصل دوم بعد از مطاوعه ع یق مبدانی نظدری، ادبیدات رشدد اتصصدادی، فنریدت اتصصدادی و        

مصغیدر محدیط    نیتدر  ع دده چارچوب و مدل مف ومی تحقیق مشخص گردید. در این چارچوب 
ها و چگونگی کارکرد آن بر محیط اتصصداد ملدی شناسدایی و سدپس      یعنی انواع تحریم او لل نیب

تجاری، اجص اعی، خانوار و ع ومی مورد تحلیدل ترارگرفصده    یها شبخمحیط اتصصاد ملی شامل 
محدیط اتصصداد ملدی در برابدر      یریپدذ  انعطداف اتصصادی یعندی   یآور تابوبا باز تعریف مف وم 

اسدناد  هدای ع لی)مسدصخر  از    سیاسدت  از ابداار راه این اوگدو یعندی اسدصفاده     و نقشهها  چاوش
 طیو محد  او لدل  نیبد  طیدر محد باوفعل وبداوقوه)  یها تیظرف و مطابقت یبند تیاووو( و یفرادسص

 ها( ترسیم گردید. های مصاثرازتحریم ها)آسیب چاوش در برابر( یاتصصاد مل
( به تبیین ایدن اوگدو   و عداوتتحقق اهداف اساسی نظام ج  وری اسالمی)رشد  منظور بهسپس  

 یبندد  دسدصه و  لید وتحل هیتجامراحل  2است. شکل  شده پرداخصهرشد اتصصادی در آن  گاهیو جا
 دهد.های تحقیق را نشان میداده
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 ها داده لیوتحل هیتجا: مراحل 2شکل

 ها و ابعاد آن نوع تحریم

علیده ج  دوری    یاسصکبار ج انهای مصعدد نوع و ابعاد احص اوی تحریم یها لیوتعد جرحپس از 

 :دهد یمرا نشان  ها آنها و ابعاد نوع تحریم  8اسالمی ایران جدول
  

 طراحی مدل مفهومی تدوین چارچوب مفهومی )نظری(

 اقتصاد مقاومتی یدر الگورشد اقتصادی   گاهیو جاتبیین نقش 

 مرحله میدانی

 گام دوم :
 تعیین

ف رست اوویه 
ه پذیریآسیب

اتصصاد  ای
ملی )ادبیات 

 پژوهش(
 روایی

سنجی 
 )خبرگی(

  تنظیم
ف رست 

ن ایی 
ه پذیریآسیب

اتصصاد   ای
ملی )اشباع 

 نظری( 

 گام سوم :
 تعیین

ف رست اوویه 
های چاوش

اتصصادی مرتبط 
با رشد 

اتصصادی)با 
اسصفاده از نصایج 

 دو گام تبلی(
 روایی

 سنجی )خبرگی(
 تنظیم

ف رست ن ایی 
های چاوش

اتصصادی و 
تعیین اووویت 
زمانی مقابله با 

ها )اشباع آن
 نظری( 

 
 :گام چ ارم

 تعیین
ف رست اوویه 

 های ظرفیتاز 
باوفعل و باوقوه 

اتصصاد ملی 
مرتبط با رشد 

اتصصادی 
)ادبیات 
 پژوهش(

 روایی
سنجی 

 )خبرگی(
 تنظیم

ف رست ن ایی 
 های ظرفیت

اتصصاد ملی 
 اع نظری( )اشب

 گام پنجم:
 تعیین

ف رست اوویه 
از اهداف 

اتصصاد 
مقاومصی  

مرتبط با رشد 
اتصصادی 
)ادبیات 
 پژوهش(

 روایی
سنجی 

 )خبرگی(
 تعیین

ف رست ن ایی 
اهداف اساسی 

اتصصاد 
مقاومصی 

 شده( )اشباع

 
 گام ششم :

 احصاء
های نظام در سیاست

حوزه اتصصاد مرتبط با 
ها ها ، ظرفیتچاوش

آمده  دستاهداف به و
به تفکیک نوع اتدام 

ظرفیت  -)ترمیم ساز
 ساز(مقاوم -ساز
 روایی سنجی

 )خبرگی(
 تعیین ف رست

های ن ایی سیاست
 ع لی )اشباع نظری( 

بندی و دسصه
های گذاری سیاستنام

ع لی مرتبط با انواع 
اتدام )ترمیم سازد 

 (سازسازید مقاومظرفیت

 
 گام اول :

 تعیین
ف رست 

انواع و ابعاد 
 هایتحریم

اتصصادی 
)ادبیات 
 پژوهش(

 تنظیم
جدول 
 هایمؤوفه

تحریم 
اثرگذار بر 
 اتصصاد ملی
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 تحریم و ابعادنوع  : 8جدول

 ابعاد تحریم نوع تحریم

های ماوی تحریم

 یو پوو

پدول بدا    یاو للد  نیبمانند بانک ج انی یا صندوق  یاو لل نیب یو پوومخاوفت ن ادهای ماوی  -

 های بانکی دادن وام

 ایرانی یها بانکضبط حساب ماوی  -

 ایرانی یها بانکجلوگیری از تداوم فعاویت  -

و وابسصه به سپاه پاسداران، وزارت دفداع   یها و شرکتبانکی اشخاص  یها حسابانسداد  -

 اترزی ات ی سازمان

هددددای تحددددریم

 بازرگانی-تجاری

 جلوگیری از عضویت ج  وری اسالمی ایران در سازمان ج انی تجارت -

 تعیین محدودیت ک ی وماوی حجم صادرات مجاز ایران -

هدددای تحدددریم

 ارتباطی

 ج  وری اسالمی ایران از آس ان سایر کشورها ی اهایهواپجلوگیری از عبور  -

  . ا. ا در بنادر خارجی یران یکشصناوگان  پ لو گرفصنجلوگیری از  -

هدددای تحدددریم

 ایرسانه

 اهویو ها توسط دو شرکت گوگل  ایران مانند اع ال برخی محدودیت یها لی یاتحریم  -

 یا ماهواره یها شبکهحذف ایران از  -

 به ایران یا ماهواره یها برنامه و فروشوغو پخش  -

 نصرنتیاتطع ارتباط ایران با  -

  ایصداوس یمرز برون یها شبکه یا ماهوارهم نوعیت پخش  -

هدددای تحدددریم

 سیاسی

 یاو لل نیب یها سازمانوغو عضویت ایران در  -

 نظام کارگاارانم نوعیت صدور روادید برای برخی از  -

فراخدوان   قیاز طراسالمی ایران  یبا ج  ورکنسووی –روابط سیاسی  یمحدودسازتطع یا  -

 هیئت سیاسی یاز اعضابرخی 

 تحریم انرژی

 ایران و گازفراملیصی در صنایع نفت  یها شرکت یگذار هیسرمام نوعیت  -

 ایران و گازتطع صادرات نفت  -

 تطع واردات ایران -

 3232، 302منبع: مطالعات گروهی دوره ششم مدیریت راهبردی نظامی،   

 ملي های اقتصادتحليل آسيب

هدا و   ای از ن اد بافت و ساخصار اتصصادی ایران با ظ ور نفت دارای ساخصار رانصی بوده و مج وعه

را طی بیش از یک ترن ایجاد ن وده است. محیط اتصصاد داخلی  ها آنفرایند تعامالت خاص بین 

هدای   باشدد. االدب حدوزه    کشور بشدت مصأثر از این ساخصار و فرایند تعامالت حاکم بدر آن مدی  

هددای سدداخصاری مواجدده بددوده کدده بددا ضددعف ع لکددردی   اتصصددادی ایددن مج وعدده بددا آسددیب

آورده  به وجدود تبعی دیگری را نیا مشکالت  بعضاًو مدیران اتصصادی تشدید و  گذاران استیس
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ذیدل   بده شدرح  به چ دار دسدصه کلدی     توان یمموجود در محیط اتصصاد ملی را  یها بیآساست. 

 تقسیم ن ود:

فندی و   یماندگ عقب، وکار کسبمربوط به رشد اتصصادی مشص ل برشرائط نامطلوب  یها بیآس-

، عددم  انید بن داندش ساخصار اتصصداد  تووید، فقدان  یریپذ و رتابتتکنوووژیکی تووید، عدم تحرک 

نامطلوب ن اد بازار و بخدش خصوصدی و ن داد دوودت و بخدش       طیشراعوامل تووید،  یور ب ره

 ع ومی وشرائط نابسامان بازارهای پووی و ماوی

مربوط به ثبات و امنیت اتصصادی مشص ل برعدم کنصرل نقدینگی ورشدتورم، رشدد   یها بیآس -

بیکاری و معضل اشصغال، نامطلوب بودن تراز بازرگدانی خدارجی، نابسدامانی بازرگدانی داخلدی،      

وبدی   یگدذار  هیسدرما ماوی دووت، فقددان امنیدت    یانضباط یبنامطلوب بودجه ع ومی و  طیشرا

 اتصصادی یها یگذار استیسثباتی در 

، و تاچداق اتصصاد ایررس ی  هیرو یب بر گسصرشمربوط به عداوت اتصصادی مشص ل  یها بیآس -

اجص اعی، رشدد مفاسددماوی و    نیتأمرشد رانت ورانت جویی، فقدان پوشش کامل وجامع نظام 

و منابع طبیعی، اجدرای   ستیز طیمحنابسامان عداوت ماویاتی، گسصرش تخریب  طیشرااتصصادی، 

 درآمدی یها دهکوب هدف ندی یارانه هاوشکاف روزافاون نامطل

 و مشدص ل ها خدود را ن ایدان سداخصه     اتصصادی که درتحریم یآور تابمربوط به  یریپذ بیآس -

، وابسصگی اتصصاد به نفت، وابسدصگی بودجده ع دومی    و مجلسبرناه اهنگی سیاسی بین دووت 

 یسداز  تیظرفدووت به نفت، وابسصگی اوگوی تووید و مصرف به خار ، عدم مدیریت واردات، 

 بدر اسداس  است.  یو تجارهای نفصی فقدان دیپل اسی اتصصادی ناکافی در بخش نفت و فرآورده

هدای مخصلدف اتصصدادی    لی در بخدش های رشد اتصصاد مآسیب شده ارائهادبیات و مدل مف ومی 

 .باشد یمطبق جدول زیر 
 رشد اتصصاد ملی یها بیآس : 2جدول

 های رشد اقتصاد مليآسيب ياقتصاد ملهای بخش

 تجاری اقتصاد

 وکار کسب نامناسبفضای 

 اندک تووید یریپذ رتابت

 نامطلوب عوامل تووید یور ب ره

 ناکارآمدی ن اد بازار

 ماوی یبازارهاناکارآمدی 

 ناکارآمدی ن اد دووت و بخش ع ومی عمومی اقتصاد
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 ضعف توانین و اواامات ن ادی تووید

 های ح ایصیهای تخصیصی به تووید و سیاستیارانه یناکارآمد

 اتصصادی های گذاری یاستسناکارآمدی 

 اجتماعی اقتصاد
 پایین بودن س م بخش تعاون از تووید ملی

 بازنشسصگی یها صندوقضعف ع لکرد 

 اقتصاد خانوار
 انداز پسنرخ پایین 

 ضعف در وجدان کار

 

 رشد اقتصاد مقاومتي یها چالشرشد اقتصاد ملي و تبدیل آن به  یها بيآسها بر  تحریم ريتأثتعيين 

ها( در معدرض دیدد    اتصصادی کشور مصاثراز ت دیدات خارجی)تحریم در نظامموجود  یها بیآس

فعارن محیط اتصصداد ملدی وروندد     تن ا نه جهیدرنص، گردند یمبه چاوش تبدیل  ع وماًو  ترارگرفصه

ملدی   تید بدر امن مسدصقیم و ایرمسدصقیم    طدور  بهترار داده، بلکه  اوشعاع تحترا  یاتصصاد ملرشد 

پیشدرفت و   ژهید و بده گذاشصه و تحقق اهداف اساسدی نظدام    یریناپذ جبرانتأثیرات سوء و بعضاً 

اتصصادی اسدصکبار علیده نظدام ج  دوری اسدالمی       های تحریمسازد. عداوت را با خلل مواجه می

اسدت. در ایدن مرحلده     شدده  ارائه یطورکل بهبار  2و8اتصصاد ملی در جداول  یها بیآسایران و 

اتصصداد ملدی ایدران     یهدا  و چداوش اتصصاد ملی تعیدین   یها بیآس یبر روفوق  های تحریم ریتأث

آن بدا   و ارتبداط هدای فدوق   چداوش  وسدقم  صدحت مشخص گردیده است. برای آنکه بده میداان   

های اتصصاد ملی)تجاری، اجص اعی، خانوار، ع ومی( و رشدد اتصصداد مقداومصی ج  دوری      بخش

، بلندمدت( پی ببریم نیاز مدت انیم، مدت کوتاه)یرگذاریتأث یبند زمان طور نیه اسالمی ایران و 

هدا   روایدی مصداحبه   منظور بهبه مصاحبه باز و بسصه با تعدادی از خبرگان اتصصادی کشور بود که 

 دیید تأاز طریق سه نفر از خبرگان اتصصادی کشور بررسی و در یک مسیر رفت و برگشصی  آن را

 میافصید  دستاشباع نظری  از طریق مصاحبه باز و بسصه با پنج نفر از خبرگان اتصصادی به و سپس

 دهندده  نشدان آمدد،  ن دی  بده دسدت  ها  ض ن آنکه با توجه به اینکه چیا جدیدی از ادامه مصاحبه

است که  شده ارائه 3جدول صورت به شده اشباعای از مصاحبه پایایی مناسب بود. در زیر خالصه

شدده اسدت.    چداوش بدرای ن ونده آورده    89چاوش احصاء شدده تعدداد    30از  نصایج حاصل از 

هدای  های احصداء شدده و بخدش   ارتباط میان چاوش دییفرما یمکه در جدول مالحظه  طور ه ان

توسدط خبرگدان    یرگدذار یتأث زمدان  مددت  طدور  نیو ه د اتصصاد ملی و رشدد اتصصداد مقداومصی    
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در جددول   یبند ج عاست که از مج وع نظرات پس از اشباع محققین پژوهش و  شده مشخص

 .اند شدهزیر آورده 
رشد اتصصاد مقاومصی  یها چاوش شده اشباعی ها مصاحبهمحصوای کیفی  لیو تحلی بند از ج عی ا خالصه  :3جدول

 ج  وری اسالمی ایران

 دوره زماني
های اقتصادی ناشي از چالش

 تحریم

از  کی کدامهر یک از عوامل چالش را با 

 دانيد؟ی زیر در اقتصاد ملي مرتبط ميها بخش

از  کی کدامهر یک از عوامل چالش را با 

ی اقتصاد مقاومتي زیر مرتبط ها مؤلفه

 ؟ديدان يم

بخش 

 تجاری

بخش 

 عمومي

بخش 

 اجتماعي

بخش 

 خانوار
 فنریت عدالت ثبات رشد

ی تجاری ها نهیهاافاایش  مدت کوتاه

بدرای ت یده    دکنندگانیتوو

مددواد اوویدده و کارهددای   

 یا واسطه

        

کدداهش منددابع ن ادهددای   مدت کوتاه

خیریده مصکدی بده بودجده     

 ع ومی

        

ایجددددداد اخدددددصالل در   مدت انیم

بازپرداخدددت اعصبدددارات  

ی هدا  بنگداه بانکی توسدط  

 توویدی

        

کددداهش مندددابع بودجددده  مدت انیم

ع ومی بدرای ح ایدت از   

 تووید

        

ی بودجده  ها نهیهاافاایش  مدت انیم

 ع ومی
        

گدذاری در  کاهش سرمایه مدت انیم

 ها رساختیز
        

افاایش طول دوره اجرای  مدت انیم

ی ع ددومی و هددا پددروژه

 ت ام  هینی ها پروژهتعداد 
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 دوره زماني
های اقتصادی ناشي از چالش

 تحریم

از  کی کدامهر یک از عوامل چالش را با 

 دانيد؟ی زیر در اقتصاد ملي مرتبط ميها بخش

از  کی کدامهر یک از عوامل چالش را با 

ی اقتصاد مقاومتي زیر مرتبط ها مؤلفه

 ؟ديدان يم

بخش 

 تجاری

بخش 

 عمومي

بخش 

 اجتماعي

بخش 

 خانوار
 فنریت عدالت ثبات رشد

کدداهش ظرفیددت توویددد    مدت میان

 ها بنگاه
        

کدداهش تدددرت خریددد    مدت میان

 خانوار
        

در  ینددانینددا اط ایجدداد  مدت انیم

اتصصددادی  یریددگ میتصدد 

 خانوارها

        

تشددددددید مشدددددکالت   مدت انیم

 بازنشسصگی یها صندوق
        

نیدروی   یور ب دره کاهش  بلند مد ت

 کار
        

         انداز پسکاهش نرخ  بلند مد ت

 یهدددا تیدددظرفکددداهش  بلند مد ت

 ماویاتی
        

ایجددددداد اخدددددصالل در   بلند مد ت

 جهیدرنصتخصیص منابع و 

 اتصصادی ییکاراکاهش 

        

از دسددت رفددصن فرصددت   بلند مد ت

دسصیابی بده فندروری روز   

 دنیا

        

کدداهش کیفیددت و ایجدداد   بلند مد ت

 اخصالل در سیسصم تووید
        

تضددعیف مایددت تی صددی   بلند مد ت

 صادرات
        

از دسددت رفددصن پوشددش   بلند مد ت

 تجاری یها  هیب
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 های اقتصاد ملي آن با بخش و ارتباطهای رشد اقتصاد مقاومتي تحليل نهایي چالش

انددر نظر  شده دادههایی که توسط خبرگان با رشد اتصصادی تشخیص در این مرحله فقط چاوش

رشدد   یها چاوش عنوان بهجدول زیر  صورت به آن راو برای اسصفاده در مراحل بعدی  شده گرفصه

 است شده ارائهاتصصاد ملی  یها بخشآن با  و ارتباطاتصصاد مقاومصی 
 یاتصصاد ملهای آن با بخش و ارتباطرشد اتصصاد مقاومصی ج  وری اسالمی ایران  یها چاوش  :2جدول

 اقتصاد مقاومتي جمهوری اسالمي ایران و رشد ياقتصاد مل یها با بخشها اقتصاد ملي  تعيين ارتباط ظرفيت

پدژوهش در مطاوعدات گروهدی     نید ازا شیپد اتصصدادی ج  دوری اسدالمی ایدران      یهدا  تیظرف
اسدت. ودذا    شدده  نیدی تعج اد اتصصدادی   با عنواندانشجویان دوره دکصرا دانشگاه عاوی دفاع ملی 

)تجداری، اجص داعی، خدانوار،    یاتصصداد مل  یهدا  بخدش هدا بدا    تعیین ارتباط این ظرفیت منظور به
بدا   و بسدصه رشد اتصصاد مقاومصی ج  وری اسالمی ایدران نیداز بده مصداحبه بداز       و بعدع ومی( 

طریدق سده تدن از     را ازآن  ها روایی مصاحبه منظور بهتعدادی از خبرگان اتصصادی کشور بود که 

 یرشد اقتصاد یها چالش

 اقتصادی یها بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد تجاری اقتصاد عمومی

  کاهش منابع

بودجه ع ومی برای 

 ح ایت از تووید

  کاهش

 ماویاتی های ظرفیت

  های هاینهافاایش 

 بودجه ع ومی

 کاهش سرمایه-

گذاری در 

 ها زیرساخت

  افاایش طول دوره

 های پروژهاجرای 

ع ومی و تعداد 

 ت ام نی ه های پروژه

 

  ایجاد اخصالل در تخصیص منابع و

 اتصصادی کاراییکاهش  درنصیجه

  ایجاد اخصالل در بازپرداخت

 های بنگاهاعصبارات بانکی توسط 

 توویدی

  از دست رفصن فرصت دسصیابی به

 فنروری روز دنیا

  کاهش کیفیت و ایجاد اخصالل در

 سیسصم تووید

  تجاری  های هاینهافاایش

برای ت یه مواد اوویه و  توویدکنندگان

 ای واسطهکارهای 

 تضعیف مایت تی صی صادرات 

  های بی هاز دست رفصن پوشش 

 تجاری

  ها بنگاهکاهش ظرفیت تووید 

  منابع کاهش

ن ادهای خیریه 

مصکی به بودجه 

 ع ومی

تشدید مشکالت 

 یها صندوق

 بازنشسصگی

 

  کاهش تدرت

 خرید خانوار

  اط ینانی ناایجاد 

 گیری تص یمدر 

 اتصصادی خانوارها

  وری ب رهکاهش 

 نیروی کار

 انداز پسکاهش نرخ 
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از طریدق مصداحبه    و سدپس تائید  یوبرگشص رفتخبرگان اتصصادی کشور بررسی و دریک مسیر 
. ض ن آنکه پایایی آن نیا میافصی دستاز خبرگان اتصصادی به اشباع نظری  چ ار تنبا  و بسصهباز 

تائیدد کنندده پایدایی مناسدب      آمد ین  به دستها  با توجه به اینکه چیا جدیدی از ادامه مصاحبه
مصداحبه   زا یا و خالصده ن ونده   عندوان  بده ظرفیت احصداء شدده، تعددادی     کیو ستیببود. در 

 است.   شده ارائه 5جدول صورت به شده اشباع
اد ملی و رشد اتصصاد مقاومصی ج  وری های اتصصهای اتصصاد ملی با بخشتحلیل محصوای ن ایی ارتباط ظرفیت   :5جدول

 ایراناسالمی 

 های رشد(ايران)ظرفیت مهوری اسالمیاقتصاد مقاومتی ج یها تیظرف

 مختلف اقتصاد یها بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاری

 ذخایر نفت و گاز
 تجدید پذیر یها یانرژظرفیت 

 کشاورزی یها تیظرف
 معدنی یها تیظرف
 ترانایصی یها تیظرف
 گردشگری یها تیظرف
 ونقل ح ل یها رساختیز

کیفیددت و ک یددت آمددوزش 
 عاوی

 ع ومی مؤسساتظرفیت 
اتصصدددادی  یهدددا تیدددظرف

 بخش دفاعی

 مؤسسات خیریه
مؤسسدددددددددددات 

 یرانصفاعیا
 یهددددا صددددندوق

 اوحسنه ترض

 ظرفیت ماوی خانوار
ظرفیددت مشددارکت  

 نیروی کار
ظرفیدددت تقاضدددای 

 داخلی

های اتصصداد ملدی و رشدد اتصصداد     ها و بخش ظرفیتگردد ارتباط میان که مالحظه می طور ه ان
 است. شده مشخصمقاومصی 

 اقتصاد ملي یها بخشجمهوری اسالمي ایران با  ياقتصاد مقاومتاهداف  یها مؤلفهارتباط زیر 

آمدد کده    بده دسدت  بر اساس نصایج حاصل از ادبیات پژوهش ف رسصی از اهداف اتصصاد مقاومصی 
برای تعیین ارتباط این اهداف با ابعاد چ ارگانه اتصصاد مقاومصی)که ه ان اتصصاد ملی در شدرایط  

ی اتصصاد ملی، عدالوه بدر روایدی سدنجی توسدط خبرگدان       های چ ارگانهآرمانی است( و بخش
ن منصخب، در تاوب مصاحبه باز و بسصه با تعداد پنج نفر از خبرگان بدا روش اشدباع هدف ندد اید    

های اهدداف اساسدی یدا    مؤوفه دهنده نشاندر تاوب جدووی که  تیدرن اف رست ن ایی گردید و 
 زیر به ن ایش درآمد: 6به شرح جدول  باشد یمای اتصصاد ملی)اتصصاد مقاومصی( اهداف واسطه
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 372، 3232نظامی،  منبع: مطالعات گروهی دوره ششم مدیریت راهبردی  اهداف اساسی اتصصاد ملی یها مؤوفه: 6جدول

 

 اهداف رشد اقتصاد مقاومتي ج. ا. ایران اقتصاد ملي یها بخش

 اقتصاد عمومی
 حمايت از تولید ملی 
 تقويت نهاد بازار 
 بخش خصوصی توانمندسازی 

 اقتصاد تجاری
  تولید پذيری رقابتتقويت 
 توسعه صادرات 
  بنیان دانشتوسعه اقتصاد 

 اقتصاد اجتماعی
 نیروی کار توانمندسازی 
 مردمی های ظرفیت سازی فعال 

 اقتصاد خانوار
 انداز پسافزايش نرخ _  
 مشارکت در تولید 

 

 مهوری اسالمي ایراناهداف رشد اقتصاد مقاومتي ج یها شاخص
که توسط خبرگان با رشد اتصصادی در ارتباط تشخیص  ییها شاخصدر این مرحله فقط 

آن با ابعاد و  و ارتباطدر نظر گرفصه شد و در اوگوی ن ایی رشد اتصصاد مقاومصی  اند شده داده
 است. شده ارائه یاتصصاد مل یها بخش

 جمهوری اسالمي ایراناقتصاد مقاومتي  و اهدافها  ها، چالش تعيين ارتباط ميان ظرفيت

نظری محققین در طی تحلیل مسیر پیشرفت و  و اشباعپیشین  شده انجام یها مصاحبهبا توجه به 

اهدداف رشدد اتصصداد ملدی      یهدا  و شداخص ها  ها، چاوش ، میان ظرفیتیباردسصمطاوعات اسناد 

 وهدا   محددودیت  افداایش  " مددت  کوتاهارتباط منطقی ایجاد شد. برای مظال برای البه بر چاوش 

و بعد رشد اتصصاد مقاومصی در ارتبداط   یاتصصاد ملکه با بخش خانوار ""تووید تجاری یها نهیها

اتصصداد   یهدا  مؤوفده که با ت دامی   "خوداتکایی  ظرفیت "حاصل از یها تیظرفاز  توان یماست 

برطرف ن ودن این چاوش در ج ت تحقق رشد  و ض ناست اسصفاده ن وده  در ارتباطمقاومصی 

که  2بند-8392مقاومصی ب  ن کلی ابالای اتصصاد یها استیباساتصصاد ملی اتدام ن ود. از طرفی 

های انسدانی و   سازی کلیه امکانات و منابع ماوی و سرمایه فعال تأمین شرایط و "از:  عبارت است

ح ایت  "با شاخص آن را توان یم. باشد یمه اهنگ ".. توسعه کارآفرینی. منظور بهعل ی کشور 

 هدا  آنارتباط میان  یو برتراردر کنار هم  6و2 معین ن ود. وذا با ترار دادن جداول "از کارآفرینی

اهداف رشد اتصصاد ملی پرداخصده شدد.    یها و شاخصها  ها، چاوش به تعیین ارتباط میان ظرفیت
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بدا تعددادی از    و بسدصه این ارتبداط نیداز بده مصداحبه بداز       وسقم صحتسپس برای تعیین میاان 

از طریدق دو تدن از خبرگدان     را هدا آن  روایی مصداحبه  منظور بهخبرگان اتصصادی کشور بود که 

 و بسصهاز طریق مصاحبه باز  و سپستائید  یوبرگشص رفتمسیر  کیو دراتصصادی کشور بررسی 

با سه تن از خبرگان اتصصادی محققین به اشباع نظری دست یافصند. ض ن آنکه پایایی آن نیدا بدا   

د تائید محققین مقاوده تدرار   مور آمد ین  به دستها  توجه به اینکه چیا جدیدی از ادامه مصاحبه

کده   طدور  ه دان اسدت.   شده ارائه9جداول صورت به شده اشباعاز جداول  یا ن ونهگرفت. در زیر 

اهداف رشد اتصصداد ملدی    یها و شاخص یها چاوشها،  ارتباط میان ظرفیت دیفرمانمالحظه می 

است. از طرفدی بدرای اثبدات صدحت مسدیر پیشدرفت تحقیدق، جدداول فدوق را           شده مشخص

هدا در   تعیین گردید. این شاخصه آن رامربوطه به  یها و شاخصهکلی نظام مقایسه  یها استیباس

 6 و 2 یهدا  جدولآن در  یها مؤوفه است که ابعاد و یاتصصاد مقاومصرشد  یها مؤوفهحقیقت زیر 

 است. شده نییتع

 و پيشنهاد یريگ جهينت

 گيری نتيجه -الف

وزیدر   هدا  مؤوفده مف دومی ادبیدات حاضدر، ابعداد،      و مددل  9به نصایج حاصل از جددول   با توجه

اتصصداد  جددول بعدد رشدد     نیدر ااست.  شده ارائه 80رشد اتصصاد مقاومصی در جدول یها مؤوفه

اتصصدادی کده    یآور و تاب، عداوت یرشد اتصصاداصلی برای  رساختیز کننده نیتأمکه  یمقاومص

 نیتدأم  آن رااوگوی اتصصاد مقداومصی بایدد بصواندد     در حقیقت اهداف اساسی اتصصاد ملی است و

رشد اتصصاد مقاومصی نیا اهداف میانی اتصصاد ملی است کده   یها مؤوفهاست.  شده مشخصن اید 

اهدداف   نیتدأم بده   درمج وعگردد تا  نیتأمآمده در اتصصاد ملی باید  به وجود یها چاوشدر اثر 

 یهدا  اسدت یس بدر اسداس  اتصصداد مقداومصی نیدا     یهدا  مؤوفده . زیر میابی دستاساسی اتصصاد ملی 

 رزم و یهدا  تید ظرفکده تواندایی ایجداد     مددت  انید و م و ب بوددهندده  کننده میترمکه  مدت کوتاه

بدر   واردشدده  یهدا  شدوک با  و مقابلهاتصصاد برای حذف  یساز مقاومبلندمد ت که باعش افاایش 

توسط  شده ابالغکلی  یها استیسشده است. در این مرحله بر اساس  یبند میتقساد را دارد اتصص

 شدده  انجدام است که تائیدی بر کارهای  شده ارائه 9که در جدول اوعاوی(  )مدظلهیا خامنهحضرت امام 

 شدده  یطراحد  بدا جدداول  ابالادی کده    یها استیسمحققین مقاوه تاکنون است، برای هرکدام از 

 و حدذف در ج دت مقابلده    یاتصصداد ملد   یهدا  تید ظرفمحققین پژوهش در راسصای بکار گیری 
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و جداگانه شاخصی مدرتبط   طور بهتحقق اهداف میانی واساسی اتصصاد ه اهنگی دارد  و چاوش ا

 است. شده گرفصهها در نظر  با آن سیاست منطبق

رشد اتصصاد مقاومصی  جانبه ه هترار گرفت، بررسی  یموردبررسکه در این تحقیق  یمسائلع ده 

هدا   از شدرایط بحدران تحدریم    رفدت  بدرون اتصصدادی   یها استیسها و  در راهبرد تواند یمبود که 

ایدن تحقیدق نیدا نسدبت بده سدایر        فدرد  منحصربهم م و  یژگیوترار گیرد. نوآوری  مورداسصفاده

صاد مقاومصی ج ت تبیدین  اتص یها مؤوفهشده در ک ک به شناسایی کامل ابعاد و  های انجامتحقیق

ها و یک اوگوی جامع و کاربردی برای اتصصاد بی ار کشور بوده است که بصواند در شرایط چاوش

اساسدی   در اهدداف پذیری رزم بعد رشد اتصصدادی را  های اتصصادی ض ن داشصن انعطافشوک

 انقالب اسالمی را پیگیری ن اید.

 پيشنهادها -ب

های کلدی نظدام در حدوزه اتصصداد در ع دل مغفدول        اصول سیاستبا توجه به اینکه بسیاری از 

اتصصاد مقاومصی ابالای از سوی مقدام معظدم رهبدری     یها استیباساند و از سوی این اوگو  مانده

پیشن ادی زیدر در هریدک از اهدداف رشدد      یها استیسه خوانی و ه پوشانی داشصه است. وذا 

 .گردد یماوگو ارائه  یها مؤوفهبا زیر  و مصناسباتصصاد مقاومصی 
سیاست انحصار زدایی  کارگیری بهآمار و اطالعات اتصصادی با  سازی شفاف: با پذیری رتابتتقویت  .8

 توان به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. و مقررات زدایی می

تعامل مؤثر بین دانشگاه و  افاایش و: با ارتقاء سطح کیفی نظام آموزشی بنیان دانشتوسعه اتصصاد  .2

 توان به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. مدیریت دانش می ترویج ونعت با توسعه ص

توان  توویدات داخلی می سازی تجاریح ایت از تووید ملی: با ترویج مصرف توویدات ملی و ض ن  .3

 به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. جامعه درسازی تووید  بافرهنگ

برای بازار ض ن تقویت بدازار   ین ادسازح ایت از  بازاراطالعات  یساز شفافتقویت ن اد بازار: با 

 توان با گسصرش دامنه بازارهای خارجی به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. داخلی می

توانین و مقررات تجاری ه گام  تس یلو  22کامل اصل  اجرای بابخش خصوصی:  توان ندسازی .2

 ق این هدف اتصصادی ک ک کرد.توان به تحق با ح ایت از نوسازی صنایع می

های تجاری و توسعه  دیپل اسی فعال اتصصادی با ارتقای اسصاندارد کارگیری بهتوسعه صادرات: ض ن  .5

 توان به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. سیاست صادرات مجدد و جلوگیری از خام فروشی می

ادی ض ن ارتقاء سالمت اتصصادی سیاست برخورد تاطع با مفاسد اتصص کارگیری به پایداری رشد: با .6

 توان به تحقق این هدف اتصصادی ک ک کرد. جامعه و زمینه توسعه پایدار می



 

 

208  
 نقش و جایگاه رشد اتصصادی در اوگوی اتصصاد مقاومصی ج  وری اسالمی ایران

 فهرست منابع

 منابع فارسي -الف

  در دیدار ریاست محصرم ج  وری و اعضای دووت به  اوعااوی( )مدظلهای حضرت امام خامنهبیانات مقام

 2/6/8398 –دووت  ی هفصهمناسبت 

 (، توسعه اتصصادی در ج ان سوم، االمعلی فرجادی، ت ران، موسسه عاوی 8381، مایکل)دارو تو

 و توسعه، چاپ هشصم ریای برنامهپژوهش در 

 (رشد و توسعه، منوچ ر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، ت ران، وزارت 8381تیرل وال، ا. پ ،)

 و انصشارات، چاپ اول چاپفرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 

 (اسالم و رشد عداوت محور، ت ران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 8311ج انیان، ناصر ،)

 چاپ اول

 (بررسی و شناخت ت دیدات اتصصاد ملی و ارائه اوگوی ارزیابی 8318خادمی، سید موسی )ها آن ،

 8318سال -دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عاوی دفاع ملی

 (روش پ8319شورینی، خلیلی ،)،ژوهش آمیخصه 

 ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مکا  اتصصاد بر( بررسی آثار تحریم 8319، نورایی)نژاد عایا
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