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چکيده
امروزه اهمّیت قدرت اقتصادی و نقش بارز تولید ملی در توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری برر هری كرس
مستور و پوشیده نیست .ازطرفی اهمیت این موضرو بررای نمراق مقرده جمهروری اسررمی ایرراگ كره بر رفتره از
ایدئولوژی خاص و جهاگ بینی الهی است و همواره از بدو پیروزی انقرب تا به امروز مورد هجمههای متنو سرتت و
نرق نماق سلطه قرار داشته و در حال حاضر با جنگ تماقعیار اقتصادی روبرو است ،مضاعف نیز مینماید.
این پژوهش كه پژوهشی آمیتتهی اكتشافی است و در زمره تحقیقرات توسرعهای -كراربردی نیرز قرراردارد ،ابرزار
ردآوری اطرعات آگ مبتنی است بر مطالعات كتابتانه ای و اسنادی؛ بردین معنری كره برا بررسری جرامع و مطالعرهی
ادبیات نمری ،و تدابیر و بیانات مقاق معمم رهبری(مدظله العرالی  ،اسنادباالدستی و عوامل تأثیر ذار بر مقولرهی تولیرد ملری
همچنین برقراری ارتباط منطقی و ساز ار با ادبیات اقتصاد مقاومتی به عنواگ تبیین كننده فضرای اقتصرادی كشرور و برا
امعاگ نمر به مقوله های نگرش سیستمی ،محری شناسری راهبرردی برا روی ررد برنامرهریرزی آینردهبره ذشرته و مردل
سه شاخگی از ی سو و نیز مراجعه به نمر خبر اگ مبرز اقتصادی و مصاحبه باصاحبنمراگ حوزهی تولید ملری كشرور،
همچنین مطالعهی تطبیقی  5كشور ممتاز اقتصادی (تركیه ،عربستاگ امارات ،مصر و پاكستاگ مورد نمر سند چشمانرداز
از سویدیگر ،با بهرهمندی از فنوگ آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از روش تحلیل محتوا و آزمروگ تحلیرل عراملی،
نسبت به طراحی «الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی» اقداق شد .الگوی یاد شده مشتمل است برر 3
بعد 22 ،مؤلفه و  105شاخص كه فرآیند اعتبار وروایی سنجی خود را دنبال كرد.
کليد واژهها :الگوي راهبردي ،توليد ملي ،اقتصاد مقاومتي

 .1این مقاله مستترجه از رساله دكتری حمیرد علروی برا راهنمرایی دكترر محمرد خروشچهرره در دانشر ده مردیریت
راهبردی دانشگاه عالی دفا ملی است.
 .2عضو مجمع تشتیص مصلحت نماق
 .3استاد اقتصاد دانشگاه عرمه طباطبایی
 .4دانشجوی دكتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفا ملی(نویسنده مسئول

مقدمه

امروزه اهمّیت قدرت اقتصادی و نقش بارز تولید ملی در توسرعه و پیشررفت اقتصرادی
جوامع بشری بر هی كس مستور و پوشیده نیست ،تاجاییكه به ی ی از اولویتهرای اولیره
و اصلی در سیاستگذاری های كرگ دولت ها در دنیای نوین مبردل شرته اسرت .توجره بره
حوزه های اقتصادی و پرداختن به روی رد های متتلف در این زمینره ترا بردانجا اسرت كره
اقتصاد را به ی ی از قدرتمند ترین مؤلفههای قدرت ملی تبدیل كرده برهطروریكره ،اقتردار
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ملی را در پس حمایت منحصر بفرد نماق قدرتمند اقتصادی یک كشور به ارمغراگ مریآورد.
ازاینرو عنایت به این مهم عروه بر بنگراهرای اقتصرادی متتلرف ،در دسرتور كرار تمرامی
ح ومتها و بازیگراگ متتلف سیاسری منطقرهای ،فرامنطقرهای و جهرانی قررار دارد .نمراق
مقده جمهوری اسرمی ایراگ نیز كه بر رفته از ایدئولوژی خاص و جهراگ بینری الهری از
بدو پیروزی انقرب تا به امروز مبارزه با نماق سلطه را در ابعاد متتلف در دستور كار خرود
داشته و دارد ،همواره مورد تهدید و تهاجم ستت و نرق است بار جهانی قرار داشرته و دارد
تاجاییكه تبلور آگ را در سالهای اخیر میتواگ ،در هجمههای متنو اقتصادی نمراق سرلطه
در قالب وضع تحریم های ناجوانمردانه و ترش های عدیده در محرومیت و عردق دسرتیابی
به فناوریهای نوین علمی از جمله فناوری هستهای نسبت به این نمراق مقرده و اسررمی
مشاهده نمود.
در آمیزه های الهی دین مبین اسرق نیز بر آمراد ی كامرل در مقابرل كفرار و اسرت بار در
حوزه های متتلف نمامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تأكید شده است .تاجاییكه حضرت
حق در آیه  60سوره انفال قرآگ مجید میفرمایند:
«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْتَیْلِ تُرْهِبُروگَ بِرهِ عَردُوَّ اللرهِ وَ عَردُوَّكُمْ وَ
آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ التَعْلَمُونَهُمُ اللهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْء فی سَبیلِ اللهِ یُروَََّّ ِِلَریْ ُمْ وَ
أَنْتُمْ التُمْلَمُوگَ».؛ هر نیروئى در قدرت دارید براى مقابله برا آگها(دشرمناگ آمراده سرازید و
اسب هاى ورزیده(برای میداگ نبرد تا به وسیله آگ دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید
و(همچنین روه دیگری غیر از اینها را كه شما نمىشناسید و خدا آگها را مرىشناسرد و
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هرچه در راه خدا(و تقویت بنیه دفاعی اسرق انفاق كنید به طور كامل به شما براز ردانرده
مىشود و به شما ستم نتواهد شد.
در فرمایشات و رهنموگهای هربار ائمه اطهار( نیز ،توجه به معاش و اقتصاد فرردی و
اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد .امیر مؤمناگ حضرت علی

(

در كلمرات قصرار شرماره 390

نهجالبرغه در این زمینه میفرمایند« :لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَهٌ یُنَاجِی فِیهَرا رَبَّرهُ وَ سَراعَهٌ
یَرُقُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَهٌ یُتَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ».؛ وقت هر انساگ مرؤمن
سه قسمت است ،ساعتی برای مناجات ،دعا و عبادت ،وقتی برای كسب معاش و درآمرد و
رهبر فرزانهی انقرب

(مدظلره العرالی

نیرز همرواره در فرمایشرات و بیانرات خرود برویژه در

سالهای اخیر ،به ساماندهی مباحث متنو اقتصادی جامعه و خصوصاً توجه و عنایت ویرژه
به مقوله تولید ملی ،اشاره می نمایند كه در آخرین نو آگ میتواگ به نامگذاری سرال 1398
تحت عنواگ «رونق تولید» اشاره نمود .معممله در دیدار با جمعی از كار راگ سراسر كشرور
مورخ  1394/9/2در این رابطه میفرمایند:
«مش رتی كه وجود دارد اوالً با فتن و حرَّ زدگ حل نمی شود؛ اقداق و ابت ار و عمل
الزق است .ثانیاً [حل] مش رت مجموعه اقتصادی كشور را در دروگ كشور باید پیردا كررد؛
ستوگ فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستوگ فقرات اقتصاد مقاومتی كه ما عرر

كرردیم،

عبارت است از تقویت تولید داخل؛ ا ر این كار تحقق پیردا كررد و همرتهرا متوجره ایرن

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

زمانی برای تفریح و استفاده از لذتهای حرل است.

مسئله شد ،مسائل كار به تدریج حل میشوند».
در سند چشم انداز  1404نیز ایراگ كشوری توسعه یافته در ظررَّ مقتضریات فرهنگری،
جغرافیایی و تاریتی خود ،مت ی بر اصول اخرقی و ارزشهای اسررمی ،ملری و انقربری،
دست یافته به جایگاه اول اقتصرادی ،علمری و فنراوری در سرطح منطقرهی آسریای جنروب
غربی(شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و كشورهای همسایه  ،امن ،مسرتقل و مقتردر برا
ساماگ دفاعی مبتنی بر بازدارند ی همهجانبه و پیوستگی مردق و ح ومت و  ...تصویر شرده
است.
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با توجه به افزایش تواگ نمامی بر رفته از دستاورد های مبرز علمی و فنراوری نیروهرای
مسلح كشور و ارتقاء مؤلفه ی امنیت ملی نماق مقرده جمهروری اسررمی ایرراگ برویژه در
دهه ی اخیر ،به نمر می رسد نماق سلطه فرماگ هجمه و منازعه با نماق را بهسرمت الیرههرای
اقتصادی و اجتماعی متمایل نموده است؛ بهطوریكه به نقاط ضعف ما در حوزههرای اخیرر
نیز بهشدت چشم طمع دوخته است تاجاییكه ایجاد چالش و بحرراگ در امرور اقتصرادی و
اجتماعی نماق اسرمی را مترادَّ با اضمحرل و بر اندازی آگ تفسیر مینماید و از این منمر
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به اعمال تحریمهای متتلف ،متنو و ظالمانهی اقتصادی و اجتماعی اقداق كررده و خواهرد
كرد.
بدیهی است مؤثرترین مقابله و عالی تررین روی ررد ا.ا.ا .در مواجهره برا جنرگ نررق و
مناقشه ی اقتصادی دشمن ،نسته ی بیبدیل «اقتصاد مقاومتی» احصا شده توس مقاق معمم
(مدظله العرالی

رهبری

است و بی شک ی ی از پایههای تحقق و استقرار نماق اقتصاد اسرمی در

ش ل «اقتصاد مقاومتی» ،عنایت به قابلیت محور بودگ ،دروگزایری و توجره بره تولیرد ملری
است ،بهطوری كه در صورت رفع مش رت و موانع در جهت ارتقاء كیفیت كاال و خردمات
داخلی از ی سو ،و ترغیب آحاد جامعهی اسرمی به مصرَّ كاالهای داخلی از سوی دیگرر
كه در قالب تدوین سازوكار الزق در این راستا میسر خواهد بود ،شاهد ارتقاء تولیرد ملری و
بهتبع آگ ،مولفهی اقتصادی امنیت ملی كشور و ساخت درونی قدرت ا.ا.ا .خواهیم بود.
بنابراین ،مسألۀ مورد نمر در این تحقیق ،مش رت موجود در حوزه ی تولیرد ملری ا.ا.ا
است و نمربه فقداگ مدل های بومی در این زمینه ،ترش میشود تا با بهرهمندی و تأسری از
سیاستهای كلی «اقتصاد مقاومتی» و توجه به اسناد باالدستی و تجمیرع نمررات نتبگراگ و
اندیشمنداگ مجرب و تجرارب جهرانی ایرن حروزه ،بره ارائرهی الگرویی راهبرردی در ایرن
خصوص همت مارد؛ فلذا به بررسی مفاهیمی چوگ الگوی راهبردی ،تولید ملی و اقتصراد
مقاومتی اشاره میشود.
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بيان مسئله
(مدظله العرالی

ناق ذاری سال های اخیر توس مقاق معمم رهبری

كره همگری بره نروعی بره

وجوه برجسته اقتصادی مورد نمر معممله بویژه تولید ملی در راستای اعتری نماق مقرده
ا.ا.ا .میپردازد ،حاكی از نوعی مقدمه چینی و ایجاد بستر مناسب در جهت تحقرق «اقتصراد
مقاومتی» است .ایده منحصر بهفرد «اقتصاد مقاومتی» كه توس رهبر معمم انقرب اسررمی
ابدا و ارائه شده است ،محدودیت زمانی و م رانی خاصری را مرد نمرر ندانسرته و صررفاً
برخاسته از ادبیات حاكم بر نماق سلطه جهانی مبنی بر فشارهای مضراعف در قالرب اعمرال
كشور نقاط ضعف اساسی مشاهده كردهاند و برایناساه ،در جهرت كراهش هرچره بیشرتر
این نقاط با مدنمر قراردادگ و مطالعهی عمیق ابعاد و جنبههای متتلف اینمهم از یرکسرو،
و بهره برداری بهینه و همه جانبه از ام انات ،و برتریهرای نسربی ا.ا.ا .از سرویدیگرر ،در
راستای تحقق این ایده آل راهبردی قابل حصول ،البته با داشتن برنامه راهبردی و مجاهردت
خستگیناپذیر به رهنموگ پرداخته اند.
از طرفی وضعیت موجود تولید ملی ایراگ ،در شرای خوبی قررار نردارد و برا مشر رت
متعددی روبرو است ،همچنین با چالشهای متنوعی دستوپنجه نررق مریكنرد؛ برهعبرارتی
واقعیت موجود در حوزهی تولید ملی حاكی از آگ است كه در شرای كنونی بترشهرای
متتلف تولیدی در كشور همواره از شرای نامناسب كسبوكار و عردق ام راگ رقابرت برا

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

تحریم های اقتصادی برعلیه ا.ا.ا .نیست؛ بل ه به نمر میرسد ایشراگ در سراختار اقتصرادی

محصوالت وارداتی و تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات و بعضاً نرخهای متفاوت حقروق
ورودی (تعرفه ریهمند هستند و خبرهایی در خصوص تعطیلی صنایع و كاهش ظرفیرت
تولید و تقلیل قابلمرحمهی سطح اشتغال منتشر میشود و این موضو فرآیند حمایرت از
تولید را به یک فرآیند چانهزنی تبدیل كرده است؛ برهطروریكره همرواره تولیدكننرد اگ و
سرمایه ذاراگ از وضعیت فعلی معتر

بوده و ترش مریكننرد از طریرق مراجعری ماننرد

كمیسیوگ ماده ( 1آییننامه اجرایری مقرررات صرادرات و واردات ،امتیرازاتی ماننرد وضرع
نرخهای حقوق ورودی باال و بلندمدت برای كاالهای وارداتی دریافت دارند .بردیهیاسرت
استمرار این فرآیند در صورت عدق تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،معردنی ،كشراورزی و
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نمایر آگ موجب اترَّ منابع محدود ،ناكارآیی در تولید و افزایش قیمت و كاهش كیفیرت
شده و با ازبین رفتن مزیتهای صادراتی و همانند آگ میتواند ،آثار ضدتولیدی نیرز دربرر
داشته باشد

(غرمی باغی. 10-11 :1396،

بر اساه آمارهای رسمی بینالمللی ،تولیدناخرالصداخلری1كشرور درمیراگ كشرورهرای
منطقه و رقبای سند چشم انداز باوجود قرارداشتن در مرتبهی سوق ،به لحاظ مقردار عرددی
با كشور دوق (عربستاگ سعودی و بویژه كشور اول (تركیه قابل مقایسه نیست .تاجاییكره
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این فاصله بعضاً به بیش از دوبرابر نیز می رسرد ،حرالآن ره مزیرتهرای نسربی جمهروری
اسرمی ایراگ در بتش های متتلف اعم از نیروی انسانی متتصص ،منابع سرشار طبیعری و
نمایر آگ به هی وجه با كشورهای یاد شده ،قابلمقایسه نیست و درنتیجه علت ایرن فاصرله
را باید تنها در نبود زیرساختهای كسبوكرار و برنامرهریرزی جرامع در جهرت تسرهیل و
ارتقاء تولید ملی جستجو كرد.
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1

). Gross Domestic Productivity (GDP

جدول  :1رتبهبندي ميزان توليدناخالصداخلي کشورهاي موردنظر سند چشم انداز
داخلی

در

در

(ميليارد دالر)

منطقه

جهان

تركیه

857/749

1

17

لبناگ

عربستاگ سعودی

646/438

2

20

اردگ

38/655

ا.ا.ایراگ

393/436

3

27

آذربایجاگ

37/848

16

امارات متحده عربی

348/743

4

30

تركمنستاگ

36/180

17

90

مصر

336/297

5

31

بحرین

31/859

18

94

رژیم اشغالگر قده

318/744

6

33

یمن

27/319

19

97

پاكستاگ

283/660

7

40

افغانستاگ

19/469

20

109

عراق

171/489

8

52

رجستاگ

14/333

21

116

قطر

152/469

9

54

فلسطین

13/397

22

120

قزاقستنا

133/657

10

55

ارمنستاگ

10/547

23

130

كویت

114/041

11

57

تاجی ستاگ

6/952

24

143

ازب ستاگ

67/220

12

71

قرقیزستاگ

6/551

25

147

عماگ

66/293

13

72

نام کشور

داخلی

در

در

(ميليارد دالر)

منطقه

جهان

47/537

14

79

15

87
88

منبع :بانک جهاني2016،

ذكر این ن ته بدین معنا نیسرت كره تراكنوگ در جهرت حمایرت از تولیرد ملری كشرور
هی

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

توليد ناخالص

رتبه

رتبه
نام کشور

توليد ناخالص

رتبه

رتبه

ونه اقدامی صورت نگرفته و چهبسا در برهه هایی این حمایت بره صرورت مقطعری و

ناكارآمد نیز در دستور كار دولت ها قرارداشته است كه البته بره جرای تراثیر م،برت ،تبعرات
منفی را بر بدنهی تولید ملی كشور تحمیل كرده است.
در بتش دولتی ،ابتدا دولت خود به طور مستقیم در زمانی شركت تولیدی را ایجراد
می كند (احتمال وقو اشتباه اول ؛ سپس به منمور كراهش تصردی رری اقتصرادی بره
فروش شركت مذكور اقداق می كند ،اما چوگ مشتری از بتش خصوصی نمی یابرد ،بره
شركت های دولتی می فروشد (احتمال وقو اشتباه دوق و چوگ شرای برازار مناسرب
نیست و اقتصاد در ركود به سر می برد ،با قیمتی نازل می فروشد (احتمال وقو اشرتباه
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سوق ؛ در انتها چوگ محصوالت شركت مذكور در بازار فروش نمری رود و شرركت در
شرَّ تعطیلی قرار می یرد ،به آگ تسهیرت ارزاگ قیمت می دهند ،مانند تسهیرتی كره
به شركت های تولید خودرو داده شد(احتمال وقو اشتباه چهارق  .درواقع عمرً دولت
با اشتباه دوق خود را از چاله به چاه می اندازد؛ زیرا فساد مالی را در زیربتش های خود
تسری می دهد ،در اشتباه سوق ثروت ملتی را به حراا مری رذارد و در اشرتباه چهرارق
رانت جویی را سترش می دهد .جالب این ه همه ی این اقدامات به منمور حمایت از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

تولید ملی صورت می یرد تاجایی كه عدق وجود عقرنیت در چنین فرآینردی مشرهود
است

(جوادی. 10- 11 :1394،

ازطرَّ دیگر زیرساخت های مورد نیاز برای شرو  ،راه اندازی و بهره برداری از یک
كسب و كار منتج به تولید كاالهای داخلی نیز با شرای استاندارد در منطقه فاصرله دارد.
هرچند در صرحت آمارهرای برین المللری ابهراق جردی وجرود دارد لری ن در رزارش
شاخص های كمی بین المللی بهبود فضای كسب و كار بانرک جهرانی  1،كره  10مرحلره از
عمر یک كسب و كار را از زماگ ش ل یری تا انحرل آگ دربر می یرد و در مورد میزاگ
مناسب بودگ محی اقتصادی كشورها برای انجاق فعالیت اقتصرادی قضراوت مری كنرد،
وضعیت جمهوری اسرمی ایراگ در شرای مطلوبی بسر نمی برد به طروری كره ،بهتررین
رتبه ی ایراگ در شاخ ص شرو كسب وكار اسرت كره تاثیر رذاری آگ در رتبره ی كرل،
چنداگ زیاد نیست.
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 . 1این زارش توس  Doing Businessتهیه شده است.

جدول  : 2وضعيت جمهوري اسالمي ايران در  10شاخص بينالمللي فضاي کسبوکار
رتبه

ردیف

شاخص

امتياز ایران

1

شرو كسب وكار

89/37

62

2

شرای و مقررات اخذ مجوز ساخت

49/72

172

3

دسترسی به برق

71/22

107

4

ثبت مال یت

48/78

161

5

اخذ اعتبارات

45

89

6

حمایت از سرمایه ذاراگ خرد

41/67

154

7

سهولت پرداخت مالیات

66/78

124

8

تجارت فرامرزی

56/81

148

9

الزاق به اجرای قراردادها

63/35

66

10

ورش ستگی و پرداخت دیوگ

32/38

138

ایران

از طرفی تامین مالی حوزه ی تولید كشور نیزكامرً متأثر از محی اقتصاد كرگ ملی است
بهطوریكه سیاست های مالی ،پولی و ارزی در آگ نقش كلیدی ایفا میكنند و این در حرالی
است كه واقعیت محی اقتصاد كرگ كشور از كمبرودهرای قابرلمرحمرهای رنرج مریبررد.
«میانگین شاخص بی ثباتی محری اقتصراد كرگ(شراخص ماسرتریتت 1در طری  23سرال
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منبع :بانک جهانی2015،

ذشته( 1991-2014نشاگ میدهد كه بیثباتی محی اقتصاد كرگ در ایرراگ( 11/2بسریار
باالتر از میانگین جهاگ( 6/4و میانگین در همهی روههای كشرورها حتری كشرورهای در
حال توسعه صادركننده نفت( 7/4است .مسئله اصلی كشور در حوزهی شاخص بریثبراتی
محی اقتصاد كرگ ،مربوط به زیرشاخصهای بیثباتی نرخ ارز واقعی و نرخ ترورق اسرت.
بیثباتی ناشی از زیرشاخص نرخ ارز واقعی و نرخ تورق ایراگ بره ترتیرب( 25/5و (20/6
حدود سه برابر میانگین جهاگ به ترتیب( 8/6و( 7/0و بیش از دو برابر میانگین كشورهای
درحالتوسعه صادركننده نفت به ترتیب( 11/6و ( 9/9است .آسیب ناشی از بیثباتی نرخ
1
. Maastricht Index
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ارز واقعی برای كارآفریناگ و كسب وكارها بسیار شدید است برهطروریكره توجره جردی
مسئوالگ را در این خصوص میطلبد».

(جوادی. 12 :1395،

این در حالی است كه سیاستهای كلی ابرغی «اقتصاد مقاومتی» مورد نمر رهبر فرزانره
(مدظله العالی

انقرب

وضعیت مطلوب اقتصادی جمهوری اسررمی ایرراگ را تصرویر مریكنرد؛

بهعبارتی این سیاستها در بردارندهی فهرستی از الزامرات و ویژ ریهرای متتلفری شرامل
ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد كشور و بهبود شاخص هرای كررگ ،توانرایی مقاومرت در
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

برابر عوامل تهدیدزا ،ت یه بر ظرفیتهای داخلی ،روی ردجهادی ،مردقمحوری ،امنیت اقرق
اساسی و راهبردی ،كاهش وابستگی به نفت ،اصرح الگوی مصرَّ ،فسادستیزی و مسئلهی
دانش محوری در راستای تحقق وضعیت مطلوب اقتصادی كشور است .برا نگراهی اجمرالی
نسبت به ویژ ی های برشمرده دراین سند ،بره نقرش اصرلی «اقتصراد مقراومتی» كره همانرا
قابلیتمحور بودگ ،دروگزا بودگ و ت یه بر ظرفیتهای داخلی توأق با نگراه بره بیرروگ ایرن
سیاستها است ،بیشازپیش پی برده خواهد شد .ازطرفی مشاركت آحراد عمرومی مرردق برا
عزق ،اراده و مجاهدت فزاینده در پرتو بهرهمندی از علوق و دانش ،همچنین مبرارزه و سرتیز
با هر ونه فساد و سوء استفاده را در ساخت اقتصادی كشور در دستور كار خود دارد ،لری ن
نو نگاه به الزاق دروگ زایی مورد توجه مؤكد است .به عبارت دیگر عنایت به تولید ملری را
میتواگ به عنواگ دال مركزی الزامات سیاسرتهرای كلری «اقتصراد مقراومتی» تفسریر نمرود
تاجاییكه معممله میفرمایند« :ستوگ فقرات اقتصاد مقاومتی كه مرا عرر

كرردیم ،عبرارت

است از تقویت تولید داخل؛ ا ر این كار تحقق پیدا كرد و همتها متوجه این مسرئله شرد،
مسائل كار به تدریج حل میشوند».
همچنین ترغیب به مصرَّ كاالهای داخلی در جهت ارتقراء تولیرد ملری و تراب آوری
اقتصادی ،ی ی از اصلیترین سیاستها و اصول راهبردی ح ومتها اسرت ،برهطروریكره
بركات منحصربهفررد و عدیرده ای را بررای هرر نمراق اقتصرادی بره ارمغراگ خواهرد آورد؛
تاجاییكه نماق سلطه را نیز برآگ داشته كه در ذشتهای نهچنداگدور ،و برا الهراق از «م ترب
تاریتی آلماگ» این نسته شفا بتش را در خصوص درماگ اقتصاد وقت بحرراگزدهی خرود،
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در مواجهه با هجوق كاالهای خارجی با كیفیت ب ار بندد؛ كه البته كاربست این روی ررد بره

ش وفایی اقتصادهایی نمیر آلماگ ،انگلستاگ و ایاالتمتحدهآمری ا نیز در میراگمردت ،منجرر
ردید .بنابراین ازآنجایی كه نقشه ی راه و رهنگاشتی جامع و مانع در جهت پركردگ شر اَّ
بین وضعیت موجود تولید ملی ایراگ با وضعیت مطلوب ترسیمشده در سیاسرتهرای كلری
اقتصاد مقاومتی دردست نمیباشد ،مسئلهی اصلی ایرن پرژوهش ،طراحری ،تردوین و ارائره
الگویی راهبردی جهت دستیابی به این مهم در سپهر اقتصادی ایراگ اسرمی است.
ادبيات و مبانی نظری
شهید صدر رهبر شیعیاگ لبناگ در تالیف خود با عنواگ اقتصاد در م تب اسررق ،تعریرف
مفهوق تولید اقتصادی را این ونه بیاگ میكنند« :تولید برخرَّ مفهوق ظاهری آگ در مباحث
اقتصادی به خلق و ایجاد یک ماده فته نمی شود بل ه فعرالیتی كره بررای ایجراد وصرف و
حالت جدیدی در موجود به كار میرود ،تولید نامیده میشرود» (صردر . 16 :1379 ،تولیرد را
میتواگ جریاگ ایجاد محصوالت و خدمات بررای پاسرتگویی بره نیراز مصررَّ كننرد اگ
دانست ،چوگ تا زمانی كه محصولی مصرَّ نشود و یا ام اگ مصرَّ شردگ نداشرته باشرد
نیازی را برآورده نمیكند (كوپراهی . 1383،تولید بره معنرای هر ونره فعالیرت در جهرت ارائره
خدمات و یا افزایش ارزش اشیاء مادی است .این فعالیتها دربر یرنردهی ترأمین نیازهرای
اولیه انساگ مانند غذا ،پوشاک و یا نیازهای دیگرری چروگ خوانردگ كتراب ،تماشرای فریلم،
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مفهومشناسي توليد

ارسال نامه ی ال ترونی ی ،م المه تلفنی ،دریافت خدمات پزش ی و نمایر آگ است .بنابراین
ماهیت فرایند تولید به نو تغییر و تبدیل منرابع اولیره كره در نهایرت باعرث ارزش افرزوده
محصول نهایی می شود ،بستگی دارد .مطالعه و بررسی سازوكارهای تولیدی بیشتر مت ی برر
فعالیت های عمده ساخت صنعتی بوده بهطوری كه عملیات یک واحد تولیردی را از مرحلره
ورود مواد خاق تا مرحلهی ساخت محصول نهایی مرورد بررسری و تحلیرل قررار مریدهرد
(جعفرنژاد. 5 :1385،
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مباني توليد در اسالم
براساه آیات شریف قرآگ كریم ،اهمیت پرداختن به حوائج مشرو دنیوی تاجایی اسرت
كه آگ را در كنار سعادت اخروی الزق میداند؛ به عبارتی توجه بره دنیرا و آخررت و نیازهرای
دنیوی و اخروی به طور توأماگ در دستور كار مؤمنین قرار می یرد «در آنچه خدا بره ترو داده،
سرای آخرت را طلب كن؛ و(نیز بهرهات را از دنیا فراموش م ن».

(سروره مباركره قصرص ،آیره. 77

همچنین در آموزههای الهی دین مبین اسررق ،اقتصراد بره مفهروق مردیریت تولیرد ،توزیرع و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

مصرَّ و دانش دخل و خرا و هزینه ،مایهی صربت جامعه برشمرده شده است تاجراییكره
از دارایی و ثروت ،بهعنواگ قواقبتش زند ی ناق برده میشود

(سوره مباركه نساء ،آیه. 5

توليد ملي
منمور از مفهوق تولید ملی در این تحقیق ،صرَّ تعریف علمری آگ مبنری برر مجموعره
كاالها و خدمات نهایی تولید شده از سوی عوامل مولد مربوط به یک كشور در طی دورهی
زمانی خاص نیست؛ بل ه تولید ملی در اینجرا مفهرومی ویرژه و فراترر دارد و برهمجموعره
ام انات تولیدی ا.ا.ا .در شرای خاص اقتصادی موجود بر رفته از ادبیات حاكم برر نمراق
سلطه و بهرهمندی از تمهیدات مم رن در مقابلره و رویرارویی برا ایرن هجمرههرای متنرو
اقتصادی كه به تعبیر رهبر فرزانه انقرب(مدظله العرالی « ،جنرگ اقتصرادی» خوانرده شرده و برا
هی یک از شرای اقتصادی متعارَّ موجود در عرصههای اقتصادی دنیا همتوانی معناداری
ندارد ،اطرق میشود.
بازشناسي جايگاه توليد ملي در اقتصاد ايران
با توجه به شرای خاص اقتصاد ایراگ كه منتج از ادبیات حاكم بر نماق سرلطه مبنری برر
اعمال هجمه های متنو اقتصادی خودساخته و تحریمهرای متتلرف ظالمانره ،بره پی ررهی
اقتصادی جمهوری اسرمی ایراگ در ادوار ذشته و برویژه در دوراگ اخیرر اسرت ،اهمیرت
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بازشناسی و ارتقاء جایگاه «تولید ملی» در ایراگ اجتناب ناپذیر ،دوچنداگ و حیراتی بره نمرر
میرسد ،تاجاییكه خوشچهره از نتبگاگ اقتصادی كشور در این زمینه معتقد است:

«همانطور كه در خدمت سربازی به افراد آموزش میدهند كه اسلحه ناموه توسرت ،بایرد
«تولیدملی» در كشور نیز ح م ناموه را پیدا كنرد ،در ایرن حالرت همرانطور كره مرا در هرر
شرایطی از ناموه خود دفا میكنیم ،از تولید ملی هم دفا خواهیم كرد .ا ر این نگاه غالرب
شود ،آگ وقت تولید ملی را به دلیل این ه ناكارآمد است ،ضعیف است ،مرغروب نیسرت و یرا
نیازهای ما را مرتفع نمیكند ،رها نمیكنیم .چوگ تولید ملی نراموه ماسرت و هری كسری در
هی شرایطی ناموسش را رها نتواهرد كررد؛ بل ره از آگ حفاظرت ،تقویرت و بره آگ افتترار
میكند .تولید ملی درهمین شرای فعلی كه شاید خیلی هم صرادراتمحرور نباشرد یرا كراالی
درصد برسد ،باید در اولین قدق موانع را از سر راه تولید برداشت .وقتی ما بازارهرای خرود را
به كاالهای خارجی می دهیم ،عجیب نیست كه با لش ر بی ارها مواجه باشیم .بی ارانی كره مرا
را با چالش های اجتماعی و حتی امنیتی مواجه خواهند كرد .پس باید تأكید و اولویت بر رفرع
موانع تولید باشد چراكه به تبع آگ متغیرهای كرگ اقتصادی م،ل فرصت شرغلی ،ارتقراء سرطح
درآمد ،رفاه اجتماعی ونمایر آگ نیز بهبود خواهند یافت .قبول دارق كه ساختار تولیرد در ایرراگ
دچار مش رتی است ،اما درحال حاضر تولید ملی تواگ شوکهای ناشری از تغییرر سراختار را
ندارد؛ بنابراین باید در قدق اول موانع را از سر راه آگ برداشت؛ وقتی كه تولید به حركت افتاد،
آگ وقت برای تغییر ساختار هم باید برنامهریزی كرد

(خوش چهره. 1396،

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

مرغوبی تولید ن ند ،باید تقویت و حمایت شود .برای اینكره ظرفیرت تولیرد بره بریش از 80

فضاي کسب و کار و «توليد ملي»
با نگاهی به رتبه فضای كسب و كار جمهوری اسرمی ایراگ در منطقه و جهاگ بر اساه
آمار و ارقاق بانک جهانی و نیز الزامات تبیین شده در جهت بهبود وضعیت و شرای فضای
كسبوكار توسر صراحبنمرراگ اقتصرادی كشرور ،برهنمرر مریرسرد مطالعرهی تطبیقری
ویژ یهای وضع موجود فضای كسب و كار در ایراگ ،با وضع مطلروب و مرورد انتمرار در
جهت دستیابی به رشد اقتصادی ،راه شا باشرد .در جردول  3بره مهمتررین موانرع «فضرای
كسب و كار» بتشهای اقتصادی پرداخته شده است:
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جدول  : 3مهمترين موانع «فضاي کسبوکار» بيان شده توسط فعاالن اقتصادي به تفکيک بخشهاي
عمده اقتصادي

غیرقابل پریش بینری
بررودگ و تغییرررات
قیمت مواد اولیره و
محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

رویه های ناعادالنره
ممیررزی و دریافررت
مالیات

دشواری تأمین مالی
از بانکها

برررریثبرررراتی و
غیرقابل پیشبینی
بررررررررررررودگ
قیمررتهررا(مواد
اولیرررررررررره و
محصوالت

موانع ادری كسرب
وكرررررار(ادارات و
دستگاه های اجرایی
مرررررررتب بررررررا
كسبوكار

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

بی ثباتی و غیرقابرل
پریشبینری بررودگ و
تغییرات قیمت مواد
اولیه و محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

تولیرررد و عرضررره
نسبتاً آزاد كاالهرای
غیراسررررررتانداردو
تقلبی در بازار

موانرررررررررررع در
فرآینررردهایاداری و
اخرررذ مجوزهرررای
كسرررب و كرررار در
دستگاههای اجرایی

بی ثباتی و غیرقابرل
پرریشبینرری بررودگ
قیمت ها(مواد اولیره
و محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

رویررررررههررررررای
غیرمنصررررررفانه و
ناعادالنه ممیرزی و
دریافت مالیات

موانع ادری كسرب
وكرررررار(ادارات و
دستگاه های اجرایی
مرررررررتب بررررررا
كسبوكار

غیرقابل پریش بینری
بررودگ و تغییرررات
قیمت مواد اولیره و
محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

رویه های ناعادالنره
ممیررزی و دریافررت
مالیات

ضعف داد اههرا در
رسررررید ی برررره
ش ایات و پیگیری
مؤثر متجراوزاگ بره
حقوق دیگراگ

زمستاگ 96

بی ثباتی و غیرقابرل
پرریشبینرری بررودگ
قیمت ها(مواد اولیره
و محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

رویررررررههررررررای
غیرمنصررررررفانه و
ناعادالنه ممیرزی و
دریافت مالیات

موانع ادری كسرب
وكرررررار(ادارات و
دستگاه های اجرایی
مرررررررتب بررررررا
كسبوكار

غیرقابل پریش بینری
بررودگ و تغییرررات
قیمت مواد اولیره و
محصوالت

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

ضعف داد اههرا در
رسررررید ی برررره
ش ایات و پیگیری
مؤثر متجراوزاگ بره
حقوق دیگراگ

رویه های ناعادالنره
ممیررزی و دریافررت
مالیات

زمستاگ 96

بی ثباتی و غیرقابرل
پرریشبینرری بررودگ
قیمت ها(مواد اولیره
و محصوالت

دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

بی ثباتی سیاست ها،
مقررات و رویههای
اجرایرری نرراظر بررر
كسب و كار

موانررع ادری كسررب
وكرررررررار(ادارات و
دستگاه های اجرایری
مرتب با كسبوكار

رویررررررههررررررای
غیرمنصررررررفانه و
ناعادالنه ممیرزی و
دریافت مالیات
ضعف داد راههرا در
رسید ی به ش ایات
و پیگیرررری مرررؤثر
متجاوزاگ به حقروق
دیگراگ

بهار 97

اولویت
مجموعه

1

2

3

4

5

كل
كشاورزی
صنعت

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

بهار 97
زمستاگ 96
بهار 97
زمستاگ 96
بهار 97
خدمات
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دشررواری تررأمین
مالی از بانکها

منبع :اتاق بازر انی صنایع ،معادگ و كشاورزی ایراگ ،معاونت اقتصادی1397،

مفاسرد مررالی و اداری
در دسررررتگاههررررای
ح ومتی

توليد ملي» در چرخه وابستگي ساختاري اقتصاد ايران
تاریخ اقتصاد ثابت كرده است كه كشورهای بهرهمند از منرابع طبیعری غنری ،نسربت بره
كشورهایی كه فاقد این منابع هستند ،دارای عمل رد و رشد اقتصادی پایینتری بودهاند .این
واقعیت تلخ كه از طریق همبستگی منفی بین رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی نشراگ داده
می شود ،در ادبیات اقتصادی به «نفرین منابع» مشهور است .درواقع وجود این منابع سرشار
به جای استفاده در جهت رفع مش رت اقتصادی این جوامع ،در عمرل موجبرات وخامرت
بیشتر اوضا اقتصادی این ونه كشورها را درپی داشته است .ازطرفری تزریرق ایرن درآمرد
تولید و كارآفرینی و ش ل یری فضای رانت جویانه اقتصادی مبدل شته و باعث واردآمدگ
صدمات جبراگ ناپذیر عدیده ای از جمله شیو و تسری «بیماری هلندی» ،بره پی رر اقتصراد
این كشورها می شود .اتفاقی كه درحال حاضر بر اساه درآمدهای حاصل از فرروش نفرت
در ایراگ شاهد هستیم .ورود این حجرم از درآمرد صرادراتی و تزریرق ارز ناشری از آگ بره
اقتصاد ملی در یک فرایند نسبتاً پیچیده ،موجبات تضعیف «تولیرد ملری» را فرراهم آورده و
میآورد

(سیف و هم اراگ. 100-99 :1391 ،

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

ناشی از رانت طبیعی به بدنه ی اقتصاد این كشورها ،به م،ابه بستری برای كاهش انگیزههرای
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منبع ( :سیف و هم اراگ105 :1391 ،

شایاگ ذكر است در مطالعات مربوط به ارزیابی اثر ت انرههرای نفرت برر اقتصرادهای
صادركننده خالص نفت ،همچوگ ایراگ ،اثرر ت انره هرای قیمتری ،نامتقرارگ ارزیرابی شرده
بهطوری كه كاهش قیمت نفت ،رشد اقتصادی این كشورها را كاهش داده است ولی ن اثر
م،بت افزایش قمیت نفت به مراتب ضعیفتر مشاهده شده است .این در حالی اسرت كره
اثر ت انههای مقداری نفت بر رشد اقتصادی ایراگ متقارگ می باشد؛ به عبارتی همراگ ونره
كه كاهش مقداری تولید نفت در نتیجه اقدامی چوگ وضع تحریم ها ،سبب كراهش رشرد
اقتصادی میشود ،افزایش مقداری تولید نفت پس از لغو تحرریم هرای مرذكور برفاصرله
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سبب افزایش رشد اقتصادی در ایراگ شده است .در واقع اقتصاد روی مسیر رشرد كوتراه
مدت با شتابی به مراتب براالتر از نررخ بلندمردت رشرد ،بره سرمت مسریر یرکنواخرت

بلندمدت حركت می كند .البته در ارزیابی وضعیت اقتصادی باید به عمل رد تولید ملی نیز
توجه كرد .واین ه در مقایسه دستاورد نرخ های رشد ،باید در میزاگ تغییرر در عمل ررد
تولید تدقیق شود

(حسینی. 15-17 :1393،

منبع( :حسینی14 :1393،

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

شکل  : 2مدل مفهومي اثر تکانههاي مقداري نفت بر رشد اقتصادي ايران

مقايسه تطبيقي توليد ناخالص داخلي و رشد آن در  5کشورممتاز اقتصادي مورد نظ ر
سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران
در صورت مد نمر قراردادگ آمار صندوق برین المللری پرول مبنری برر رونرد رشرد تولیرد
ناخالص داخلی كشورهای ممتاز مورد نمر سند چشم انداز جمهوری اسرمی ایراگ ،جردول و
منحنیهای ذیل بدست میآید:

341

جدول  : 4روند رشد توليد ناخالي داخلي ) (GDPدر کشورهاي منتخب مورد نظر  +ايران
)(1980-2020
1980

4/3

9/3

7/2

6/6

9

96/53

92/76

207/38

233/34

273/08

501/16

772/29

8/5

-0/8

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

859/45

کشور

تركیه

-

103/89

117/47

143/15

189/52

328/21

526/81

654/27

5/7

-9/8

15/2

0/2

5/6

5/6

4/8

امارات

3/4

7/4

2/3

4/5

5/4

4/5

5/1

مصر
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عربستاگ

40/42

48/84

96/09

63/26

104/75

94/13

-1/8

-2/5

23/6

6/6

12/3

4/9

1/6

230/02

23/52

37/31

49/09

63/64

103/89

180/62

253/55

357/95

30/94

40/57

52/43

79/45

79/71

118/48

177/17

6/9

8/7

4/6

5/1

3/9

9

2/6

پاكستاگ

93/53

-2/1

18/1

1

6/9

5/1

-18/8

179/72

575/27

115/7

365/95

228/18

482/38

5/7

-1/6

ایراگ

داخلی

4/4

375/4

398/16

رشد تولید ناخالص

داخلی(میلیارد دالر

4/1

داخلی

4/1

میزاگ تولید ناخالص

5/6

رشد تولید ناخالص

3/8

داخلی(میلیارد دالر

270/56

داخلی(میلیارد دالر

332/08

میزاگ تولید ناخالص
داخلی

-

میزاگ تولید ناخالص

447/31

داخلی

3/82

رشد تولید ناخالص
داخلی(میلیارد دالر

5/8

رشد تولید ناخالص

-

میزاگ تولید ناخالص

4/1

داخلی

6/1

داخلی

1/9

رشد تولید ناخالص

2020

داخلی(میلیارد دالر

1/03/0

رشد تولید ناخالص

داخلی(میلیارد دالر

776/28

میزاگ تولید ناخالص

3/6

میزاگ تولید ناخالص

داخلی /رشد

منبع :صندوق بین المللی پول20018،
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توليد ناخالص

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

نمودار :1مقايسه ميزان توليد ناخالي داخلي ) (GDPو رشد واقعي اقتصادي در کشورهاي منتخب مورد
نظر  +ايران)(1980-2020
منبع :همان
343

اسناد باالدستي ج.ا.ا .پيرامون توليد ملي
نمربه ماهیت اسناد باالدستی نماق مقده جمهوری اسرمی ایرراگ پیرامروگ «تولیرد ملری» در
اش ال قانوگ اساسی ،سند چشمانداز و سایر سیاستهای كلی میتواگ چنین نتیجره رفرت كره
عوامل مورد تأكید پیراموگ «تولید ملی» در قانوگ اساسری و سرند چشرمانرداز بره عنرواگ «نقراط
اصلی» تولید ملی در بازهی زمانی بلندمدت و تأكیدات سایر سیاستهرای كلری نمراق برهعنرواگ
«نقاط كلیدی» تولید ملی در مقطع زمانی میاگمدت و كوتاهمدت ،در قالب نقشهی راه و ت رالیف
نماق ا.ا.ا .در ش ل نقاط اصلی و كلیدی ،در جداول  5و  6تنمیم و ارائه میشود:
جدول  : 5نقاط اصلي سياستهاي کلي نظام پيرامون توليد ملي (بلندمدت)
ردیف
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عملیاتی ارتقاء سطح تولید ملی كشور راه شا است .ازاینرو ت الیف عملیاتی سیاستهرای كلری

تکاليف عملياتی سياستهای کلی نظام

منابع

 تأمین شرای كار برای همه به منمور رسیدگ به شرای اشتغال كامل ... منع اسراَّ و تبذیر در همه شرئوگ اقتصراد اعرم از ،مصررَّ ،سررمایه رذاری ،تولیرد ،توزیرع وخدمات.
 استفاد از علوق و فنوگ و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاا بررای توسرعه و پیشررفت اقتصرادی1

كشور.

قانون

 -جلو یری از سلطه اقتصادی بیگانه به اقتصاد كشور.

اساسي

 تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی ،دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را ترأمین كنرد و كشروررا به مرحلهی خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.
 نماق اقتصادی ا.ا.ا .بر پایه سه بتش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منمم و دقیرق وصحیح استوار است... .
 برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،مت ی بر سهم برتر منابع انسرانی و سررمایهاجتماعی و تولید ملی.
 برخوردار از سرمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع متناسرب درآمرد،2

نهاد مستح م خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از محی زیست مطلوب.
 دستیافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربری (شراملآسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و كشورهای همسایه با تأكید بر جنبش نرقافزاری و تولیرد علرم ،رشرد
پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدگ به اشتغال كامل.
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منبع :پژوهشگر

سند
چشمانداز
20ساله

جدول  : 6نقاط کليدي سياستهاي کلي نظام پيرامون توليد ملي (ميانمدت /کوتاهمدت)
ردیف

تکاليف عملياتی در

عنوان سياستهای کلی نظام

سياستهای کلی نظام

1

رشد اقتصادی شتاباگ و پایدار

2

عدالت و توزیع عادالنه ثروت

برنامه ششم توسعه /اصل  44قانوگ اساسری /تولیرد ملری ،حمایرت از كرار و
سرمایه ایرانی /بتش معدگ /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصادی /اصل  44قانوگ اساسی /اشتغال /اصررح
الگوی مصرَّ /تولید ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی /بتش كشاورزی/
اقتصاد مقاومتی

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

كار
توسعه پیوندهای اقتصادی
و تجاری بینالمللی
سترش و تعمیق نماق جامع
تأمین مالی
جذب و ارتقاء سرمایه ذاری
داخلی /خارا
تغییر نگاه به درآمدهای نفت
و از
افزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر
كارآمدسازی نماق درآمدی و
مالیاتی
ارتقاء كمی و كیفی نماق جامع
بیمه
هدفمندسازی یارانهها
افزایش صادرات تولیدات
رقابتمحور
توسعه دریایی و سواحل
م راگ
تأمین امنیت غذایی

ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی /اشتغال -اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /بتش حمل و نقل /بتش تشویق سرمایه ذاری/
اشتغال /بتش صنعت /بتش معدگ /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصادی /اصل  44قانوگ اساسی /تولیرد ملری ،حمایرت
از كار و سرمایه ایرانی /بتش تشویق سرمایه ذاری /اشتغال /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصرادی /بترش حمرل و نقرل /بترش تشرویق
سرمایه ذاری /اصل 44قانوگ اساسی /اشتغال /كشاورزی /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /اصل  44قانوگ اساسی /اصررح الگروی مصررَّ /تولیرد
ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایراگ /بتش صنعت /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /اصرح الگوی مصرَّ /اقتصاد مقاومتی

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

3

بهبود مستمر فضای كسب و

برنامه ششم توسعه /اصل  44قانوگ اساسی /اصررح الگروی مصررَّ /تولیرد

امنیت اقتصادی /بتش تشویق سرمایه ذاری /اشتغال /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /بتش كشاورزی /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /بتش كشاورزی /اشتغال /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /بتش كشاورزی /بتش صنعت /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششرم توسرعه /اصررح الگروی مصررَّ /بترش كشراورزی /اقتصراد
مقاومتی
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ردیف
15
16
17
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18

سياستهای کلی نظام
توسعه حمل و نقل ریلپایه
تحول در نماق استانداردسازی
كشور
آموزش و بهسازی منابع
انسانی

برنامه ششم توسعه /بتش حمل و نقل /اصرح الگوی مصرَّ /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /اصل  44قانوگ اساسی /بتش تشرویق سررمایه رذاری/
اصرح الگوی مصرَّ /اقتصاد مقاومتی
اشتغال -اصل  44قانوگ اساسی /اصرح الگوی مصرَّ /تولید ملری ،حمایرت
از كار و سرمایه ایرانی /بتش كشاورزی /بتش معدگ /اقتصاد مقاومتی

مشاركت جدی و بهرهمندی

برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصرادی /اصرل  44قرانوگ اساسری تولیرد ملری،

از ظرفیتهای بتش

حمایت از كار و سرمایه ایرانی /بتش صنعت /بتش تشویق سرمایه رذاری/

غیردولتی

اشتغال اقتصاد مقاومتی

توسعه روستایی در قالب
19

كانوگهای تولید

برنامه ششم توسعه /بتش كشاورزی /اقتصاد مقاومتی

وارزشآفرینی
كارآمدسازی منابع صندوق
20

توسعه ملی و افزایش

برنامه ششم توسعه /اشتغال /تولید ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی/

صندوقهای مشاركت

اقتصاد مقاومتی

در سرمایه ذاری
اصرح الگوی مصرَّ
21

مدیریت مصرَّ /مصرَّ
كاالی داخلی

22
23

24

25

26
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عنوان سياستهای کلی نظام

اصرح الگوی مصرَّ /تولید ملی ،حمایت از كرار و سررمایه ایرانری /بترش
حمل و نقل /اقتصاد مقاومتی

ایجاد ارزش افزوده با ت میل

برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصادی /تولیرد ملری ،حمایرت از كرار و سررمایه

زنجیره ارزش صنایع راهبردی

ایرانی /بتش معدگ /اقتصاد مقاومتی

اصرح و تقویت نماق مالی
و بودجه ریزی عملیاتی
پیشتازی اقتصاد دانشبنیاگ و
بهرهمندی از فناوریهای نوین
افزایش اشتغال و ارتقاء
بهرهوری عوامل تولید
ارتقاء كیفی و افزایش كمی
تولید ملی

برنامه ششم توسعه /امنیت اقتصادی /تولیرد ملری ،حمایرت از كرار و سررمایه
ایرانی /اصرح الگوی مصرَّ /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /تولید ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی /بتش معردگ/
بتش كشاورزی /بترش صرنعت /بترش تشرویق سررمایه رذاری /اقتصراد
مقاومتی
برنامه ششم توسعه/امنیت اقتصادی /اشتغال /اصرل  44قرانوگ اساسی/اصررح
الگوی مصرَّ /تولید ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی /بتش كشاورزی/
بتش صنعت /بتش حمل و نقل  /اقتصاد مقاومتی
برنامه ششم توسعه /امنیرت اقتصرادی /اصرل  44قرانوگ اساسری/تولید ملری،
حمایت از كار و سرمایه ایرانی /بتش تشویق سرمایه ذاری /بتش صرنعت/
بتش معدگ /بتش كشاورزی اصرح الگوی مصرَّ /اقتصاد مقاومتی
منبع :پژوهشگر

بيانات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) پيرامون توليد ملي در دو دهه اخير
(مدظلره العرالی

طی انجاق مطالعات اكتشافی و تحلیل محتروا در بیانرات رهبرر فرزانره انقررب

پیراموگ تولید ملی نماق مقرده جمهروری اسررمی ایرراگ در یرک دورهی  10سراله (-1387
 ، 1396زیدهای از فرمایشات معممله احصاء و در جدول  7تنمیم ردید:
جدول  : 7گزيدهي بيانات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) پيرامون توليد ملي()1396-1387
ردیف

سال
1387

2

1388

3

1389

4

1390

5

1391

ارتقاء كیفیت تولید ملی/حمایت دولت از تولید ملی /اهمیت تولید و تولیدكننده /نقش تولید ملی در اسرتقرل/
اهمیت كار و تولید /عمومیت سرمایه ذاری در تولید ملی /اهمیت خرقیت و نوآوری در تولید ملی /رعایرت
عدالت در تولید /حمایت از سرمایه ذاری در تولید /حمایت از كارآفریناگ.
ارتقاء كیفیت تولید ملی /ترش در راستای تولید ملی و اقتردار اقتصرادی /اصررح الگروی مصررَّ /فرهنرگ
سازی ترویج تولید ملی /اهمیت قطعهسازی در تولید ملی /حمایت دولت از تولید ملی /خرقیرت و نروآوری
در تولید ملی.
اصرح الگوی مصرَّ /مصرَّ كاالهای داخلی /ارتقاء كیفیت تولید ملی /مدیریت مصررَّ /اهمیرت سررمایه
ذاری در تولید /تنمیم سیاستهای پولی و مالی حامی تولید ملی /توسرعه فنراوری در خردمت تولیرد ملری/
خرقیت و نوآوری در تولید ملی /اشبا حس زیباییشناسی در مصرَّكننرده /تقویرت تولیرد ملری /اهمیرت
تولید دانشبنیاگ /اهمیت نقش علم در ارتقاء تولید ملی /عقبماند ی طوالنی در تولیرد خرودرو /اهمیرت بره
تولید داخلی.
ارتقاء كیفیت تولید ملی /خرقیت و نوآوری در تولید ملی /آموزشهای مهارتی در جهت ارتقراء تولیرد ملری/

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

1

چکيدهی بيانات معظمله

اصرح الگوی مصرَّ /اهمیت تولید ملی /اهمیت به تولید داخلی /اهمیرت اشرتغال /حمایرت از تولیرد ملری/
فرهنگسازی ترویج تولید ملی /كارآفرینی /مصرَّ كاالی داخلی.
اصرح الگوی مصرَّ /بهبود فضای كسبوكار /ارتقاء كیفیت تولید /خرقیت و نوآوری در تولیرد /مردیریت
مصرَّ /توجه به تولید داخلی /تولید ملی به م،ابه جهاد اقتصرادی/حمایت آحراد مرردق از تولیردملی /اهمیرت
تولید ملی /حمایت از تولید ملی /حمایت دولت از تولیدات داخلی /مصرَّ كاالهای داخلری /اهمیرت منرابع
انسانی در تولید ملی /اهمیت سرمایه ذاری در تولید ملی /اهمیت تولید ملی در اسرتقرل كشرور /اهمیرت بره
كار و سرمایه ایرانی /حمایت مجلس از تولید ملی /فرهنگسازی مصررَّ كاالهرای داخلری /حمایرت رسرانه
ملی از مصرَّ كاالهای داخلی و تولید ملی.
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ردیف

سال

6

1392

7

1393

8

1394

9

1395

10

1396

چکيدهی بيانات معظمله
سیاست ذاری تولید ملی /حمایت مردق و دولت از مصرَّ كاالهای داخلری /توجره بره تولیرد ملری /ارتقراء
كیفیت تولید ملی /ت میل زنجیره ارزش در تولید ملی /اهمیت تولید دانشبنیاگ در ارتقاء تولید ملری /اهمیرت
تولید ملی /اهمیت اصرح الگوی مصرَّ /خودكفایی در تولید ملی غذا و دارو.
حمایت همهجانبه از تولید ملی /رونق تولید ملی /ارتقراء بهررهوری /ارتقراء سررمایه رذاری در تولیرد ملری/
ترویج تولید ملی /افزایش اشتغال /افزایش ثروت ملی /مردمی كرردگ تولیرد /اهمیرت تولیرد داخلری /اهمیرت
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تولید داخلی در درآمدهای مالیاتی.
ارتقاء كیفیت تولید /اهمیت تولید دانشبنیاگ در ارتقاء تولیرد ملری /اهمیرت بره تولیرد ملری /اصررح الگروی
مصرَّ /مصرَّ كاالهای داخلی /توجه به تولید ملی به م،ابه جهراد اقتصرادی /حمایرت همرهجانبره از تولیرد
ملی /تاكید به ارتقاء تولید ملی در شرای تحریم /خودكفایی در تولیرد ملری محصروالت حیراتی كشراورزی/
مبارزه با قاچاق در جهت حمایت از تولید ملی /حمایت رسانهها از تولید ملی /ثبات در وضرع قروانین كرار و
تولید /مبارزه همهجانبه با فساد /حمایت از تولید ملی با مصرَّ كاالیهای داخلی.
خودباوری در تولید ملی /خرقیت و نوآوری در تولید ملی /اهمیت تولید دانشبنیراگ در ارتقراء تولیرد ملری/
اهمیت اصرح الگوی مصرَّ /اهمیت به تولید ملی /اهمیت به اشتغال /تقده تولید ملری /حمایرت از تولیرد
داخلی /ظرفیت منابع انسانی در تولیدملی /مشاركت مردق در تولید /ارتقاء تولید ملی /مجاهدت در تولید.
اهمیت منابع انسانی در تولید ملی /اهمیت كارآفرینی /اهمیت سرمایه ذاری در تولیرد ملری /اصررح الگروی
مصرَّ /مصرَّ كاالهای داخلی /ارتقاء تولید ملی صادراتمحور /خرقیت و نوآوری در تولید ملی /حمایرت
همهجانبه دولت از تولید ملی
اهمیت جلو یری از قاچاق در ارتقاء تولید ملی /اهمیت تولید ملی /جلو یری از واردات بیرویه /اهمیرت بره
تولید داخلی /سرمایه ذاری صندوق توسعه ملی در ارتقاء تولید ملی.
منبع :اقتباه از www.khamenei.ir

اقتصاد مقاومتي
در ادبیات موجود در حوزهی اقتصادی جهاگ ،از «اقتصاد مقاومتی» نامی برده نشردهاسرت.
شاید بتواگ نزدیکترین مفهوق اقتصرادی درایرن زمینره را «ترابآوری اقتصرادی»1یرا «اقتصراد
قابلانعطاَّ» دانست و آگ را این ونه تعریف كرد :تواگ سیاست ساخته یک اقتصاد برای بهبود
و یا انطباق با آثار ت انههای بروگزای متالف و خطرناک است بهطوریكره از ی سرو قردرت
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1
. Economic Resilience

مقاومت در برابر تأثیرات منفی آگها را داشته و از سرویدیگرر قرادر بره بازیرابی خرود باشرد
(بریگو لی و هم اراگ. 2006 1،
(مدظله العرالی

رهبر معمم انقرب اسرمی

برای نتستین بار «اقتصاد مقاومتی» را مطرح كرده و

فرمودند «ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی دركشرور پدیرد بیراوریم».

(بیانرات در دیردار جمعری از

كارآفریناگ . 1389/6/6 ،همچنین در جای دیگر می فرمایند:
«ما چند سال پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح كردیم .همه كسانی كه ناظر مسرائل ونرا وگ
بودند ،میتوانستند حده بزنند كه هدَّ دشمن ،فشار اقتصادی بركشور است .معلروق برود و
ما برای آگها نقطهی مهمی است .هدَّ دشمن این بود كه برروی اقتصراد متمركرز شرود ،بره
رشد ملی لطمه بزند ،به اشتغال لطمه بزند ،طبعاً رفاه ملی دچار اخرترل و خطرر شرود ،مرردق
دچار مش ل شوند ،دلزده بشوند ،از نماق اسرمی جدا شوند ،هدَّ فشار اقتصادی دشمن ایرن
است و این محسوه بود ،این را انساگ می تواند مشاهده كند .من سرال  86در صرحن مطهرر
(علیه الصره والسررق

علی بن موسی الرضا

در ستنرانی اول سال فرتم كره ایرنهرا دارنرد مسرئلهی

اقتصاد را پیگیری میكنند ،بعد هم آدق میتواند فر

كند كه این شعارهای سرال حلقرههرایی

بود برای ایجاد یک منمومهی كامل در زمینهی مسائل اقتصاد ،یعنی اصررح الگروی مصررَّ،
مسئلهی جلرو یری از اسرراَّ ،مسرئلهی همرت مضراعف و كرار مضراعف ،مسرئلهی جهراد
اقتصادی و امسال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی .ما اینها را بهعنواگ شرعارهای
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طراحیها نشاگ میداد كه اینها میخواهند برروی اقتصاد كشور متمركز شوند .اقتصاد كشرور

زود ذر مطرح ن ردهایم ،اینها چیزهایی است كره مریتوانرد حركرت عمرومی كشرور را در
زمینهی اقتصاد ساماندهی كند ،میتواند ما را پیش ببرد .ما باید دنبال این راه باشیم».
(مدظله العالی

معمم رهبری

(بیانات مقراق

در دیدار مسئوالگ و كار زاراگ نماق. 1391/5/3 ،

به عبارتی ،نقشهی بی بدیل «اقتصاد مقاومتی» ،تدبیر ح یمانه ی رهبر فرزانره انقررب امراق
(مدظلرره العررالی

خامنررهای

در جهررت ارتقرراء رشررد ،ثبررات و امنیررت مؤلفرره اقتصررادی ا.ا.ا .اسررت

بهطوریكه ،تاب آوری اقتصادی را در مقابل ت انههای شردید اقتصرادی و تحروالت نا هرانی
سیاسی منطقهای و بین المللری را نیرز درپری خواهرد داشرت .همچنرین ،عردالت اجتمراعی و
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بهرهمندی اقتصادی آحاد جامعه اسرمی ،از دیگر اهداَّ اصلی و برجسته آگ بهشمار مریرود.
بهعبارتی ،معممله در ابدا و احصاء «اقتصاد مقاومتی» و تبیرین سیاسرتهرای كلری آگ ،نمراق
نوین اقتصادی جمهوری اسرمی ایراگ را تصویر نموده اند كه در آگ برازهی زمرانی و م رانی
خاصی مورد نمر نیست و یا صررفاً شررای خراص و فشرارهای مضراعف در قالرب اعمرال
تحریم های اقتصادی برعلیه نماق اسرمی را شامل نمری رردد بل ره ،نسرتهای كارآمرد بررای
تمامی فصول و سپری توانمند در جهرت محافمرت راهبرردی حرداك،ری و همرهجانبره نمراق
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

اسرمی در تقابل با نامریمات اقتصادی نماق سلطه در سطوح ملری ،منطقرهای و جهرانی را در
بطن خود همراه خواهد داشت.
چارچوب نظری تحقيق
در این تحقیق نمربه بررسی جامع و مطالعه ی ادبیات نمرری و ادبیرات تجربری همچنرین
عوامل تأثیر ذار بر مقولهی تولید ملی و برقراری ارتباط منطقی و ساز ار برا ادبیرات اقتصراد
مقاومتی به عنواگ تبیین كننده فضای اقتصادی كشور از یکسو و مراجعه به نمر خبر اگ مبررز
اقتصادی و صاحب نمراگ حوزه ی تولید ملی كشور ازسویدیگر به ترسریم چرارچوب نمرری
مورد نمر اقداق شده است .الزق بذكر است كه چارچوب نمرری ایرن پرژوهش دربر یرنردهی
موارد پیش فته در جهت ارتقاء تولید ملی منتج به افرزایش كیفیرت ،رقابرتپرذیری قیمرت و
تنو محصوالت و كاالهای اقتصادی در سه بترش صرنعت و معردگ ،كشراورزی وخردمات
است بهطوریكه ترش شده بر اساه رهنمودهای نسته بیبدیل اقتصراد مقراومتی بره نترایج
موردنمر دستیابد .ازاینرو چارچوب نمری موردنمر بهقرار ذیل ارائه می ردد:
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روش شناسی تحقيق
نوع ،روش و قلمرو تحقيق
نو پژوهش حاضر را میتواگ از جنبههای متتلف مورد مداقه قرارداد .روی ررد پرژوهش
آمیتتهی اكتشافی است بهطوریكه ابتدا به بررسی كیفی پرداخته و سپس یافتههای خود را برا
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شکل  : 3چارچوب نظري تحقيق

فرایندهای كمی ت میل مینماید .همچنین نمربه خلق ارزشافزوده و دسرتاوردهای علمری در
حوزهی تولیدملی كشور ،این پژوهش به لحاظ هدفی كه دنبال میكنرد در زمررهی تحقیقرات
توسعهای-1كاربردی2قرار می یرد .به زباگ دیگر ،ازآنجاییكه منجر به افزایش و ارتقراء ادبیرات
اقتصاد مقاومتی متناسب با تولید ملی خواهد شد ،تحقیقی توسعهای است ،و باتوجره برهاین ره
مدل منتج از این پژوهش مورد استفادهی تصمیم یراگ ،تصمیمسرازاگ و برنامرهریرزاگ سرطوح
1
. Applied Research
2. Developmental Research
3. Content Analysis

351

راهبردی كشور واقع خواهد شد ،می تواگ آگ را در ردهی تحقیقات كاربردی طبقهبندی نمرود.
ازطرفی تصویری جامع در روششناسی مدنمر بوده و در كلیهی مراحل ،ش ل كیفری و كمری
مورد استفاده قرار خواهد رفت؛ به عبارتی برا تركیبری از روشهرای كیفری اعرم از اسرنادی،
مطالعات تطبیقی ،توصریفی ابتردا بره بررسری اسنادباالدسرتی ،تردابیر و بیانرات رهبرر معمرم
(مدظله العالی

انقرب

در حوزهی تولید ملی همچنین سیاستهای كلری اقتصرادمقاومتی و اشرتراک

آگ با نقطه نمررات خبر راگ خرواهیم پرداخرت و سرپس برا اسرتفاده از روشكمری خبر ری،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

اعتبارسنجی ابعاد ،مؤلفه و شاخص های الگوی راهبردی تولید ملی مورد ارزیابی قرار رفتره و
در مرحلهی بعد با بهرهمندی از فنوگ متتلف آمار توصریفی و اسرتنباطی ،تعیرین روابر برین
آگ ها تحلیل خواهد شد .همچنین ازآنجاییكه در این پژوهش به مورد خراص تولیرد ملری برا
زمینه ی اقتصادمقاومتی پرداخته میشود ،از ایرن حیرث روش پرژوهش «مروردی و زمینرهای»
است .قلمروی م انی این پژوهش باتوجه به مداقه پیراموگ تولید ملی ،تمامی ایرانیراگ حاضرر
در جمهوری اسرمی ایراگ و خارا از كشور را شامل میشود و قلمروی زمانی آگ بره پرساز
انقرب ش وهمند اسرمی ایراگ و مشتصاً به دورهی بعد از قانوگ برنامه اول توسعه اقتصرادی،
اجتماعی ،فرهنگی تا افق چشمانداز جمهوری اسررمی ایرراگ در سرال  1404اشراره داشرته و
قلمرو ی موضوعی آگ نیز به ادبیات راهبردی مرتب با اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی ،امنیت ملی،
ش وفایی و پیشرفت اقتصادی در سطح ملی میپردازد.
جامعه آماري
جامعررهی آمرراری مرروردنمر متش ر ل از حرروزهی كیفرری شررامل بتررش ترردابیر و بیانررات
رهبررری(مدظلرره العررالی  ،اسررناد و مرردارک باالدسررتی اعررم از قررانوگ اساسرری ،سررند چشررمانررداز،
سیاستهایكلی نماق ،برنامهی پنجساله ششم اقتصادی و مشتصا سیاسرتهرایكلری اقتصراد
مقاومتی است و در بتش مطالعاتتطبیقی شامل پنجكشور منتتب موردنمر سرند چشرمانرداز
اعم از تركیه ،عربستاگ سعودی ،امرارات متحرده عربری ،جمهروری عربری مصرر و جمهروری
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اسرمی پاكستاگ بروده و در بترش كمریخبر ری نیرز «مطلعرین كلیردی»1مشرتمل برر تعرداد
1. Key Informer

محدودی از خبر اگ ،اندیشمنداگ و صاحب نمراگ اقتصادی با تحصیرت دانشگاهی و واجرد
تجارب علمی و عملی حداقل بیستساله ،در حوزهی سیاست ذاری اقتصاد ملری مریباشرند،
همچنین در خصوص بررسی وضعیت تولید ملی ،فعاالگ بتشهای اقتصرادی كشرور اعرم از
صنعت و معدگ ،كشاورزی و خدمات ،مجموعاً برابر 2000نفرموردنمر است.
حجم نمونه و روش نمونه گيري
حجم نمونه این پرژوهش نیرز متناسرب برا نرو جامعره آمراری در دو حروزهی كیفری و
باالدستی و سیاست های كلی نماق است و به روش «تماق شمار» مورد مداقه قررار مری یرنرد؛
همچنین در قسمت مطالعات تطبیقی ،پنج كشور منتتب اقتصادی مورد نمر سرند چشرمانرداز
اعماز تركیه ،عربستاگ سعودی ،امارات متحده عربی ،جمهوری عربی مصر و جمهوری اسرمی
پاكستاگ به روش «قضاوتی1و هدفمند» 2را دربر رفتهاست .در قسمت كمریخبر ری و اعتبرار
سنجی حجم نمونه به روش « لوله برفی»3صورت پذیرفته بهطوریكه در وهلرهی اول 5 ،نفرر
از مطلعین كلیدی و صراحبنمرر در قلمررویتحقیرق و جامعره آمراری شناسرایی و مقیراه
اندازه یری بر روی آناگ اجرا شد .در مرحلهی بعردی از هریرک از آگهرا خواسرته شرد ترا 1
مطلع كلیدی دیگر را در قلمروی تحقیق معرفی نمایند و این فرایند تا حد اشربا ادامره یافرت
تاجاییكه مجموعاً نقطه نمرات  30نفر اخذ ،سنجش و مورد ارزیابی قرار رفت .همچنرین در
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كمی خبر ی محاسبه خواهد شد .حجم نمونه در حوزهی كیفی شرامل تردابیر ،بیانرات ،اسرناد

خصوص بررسی وضعیت تولید ملی در بتشهای متتلف اقتصرادی كشرور ،ا رچره جامعره
آماری این حوزه كامرً قابل شمارش نیست ،لی ن باتوجه به بررسیهای به عملآمرده توسر
پژوهشگر همچنین تأیید نتبگاگ پرژوهش ،مجموعراً تعرداد  2000نفرر بررآورد ردیرد و در
انتتاب نمونه نیز ترش شده است ،اشتاص به نحروی انتتراب ردنرد كره ظرفیرت معرفری
مناسبی را برای جامعه آماری مورد نمرر(بتش خردمات حردود  ،%60بترشصرنعتومعردگ

2. Judgment Sampling
3. Purposive Sampling
3
. Snow Ball Research Sampling
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حدود  ،%30بتش كشاورزی حدود  %10داشته باشند ،بنابراین حجم نمونه از طریرق فرمرول
كوكراگ به قرار ذیل محاسبه و معادل  112نفر درنمر رفته شد:
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روشها و ابزار گردآوری دادهها
با توجه به موضو این پژوهش فنوگ رآوری اطرعات در حروزه ی كیفری ،كتابتانرهای،
اسنادی ،مطالعاتی و بررسی نمریههای علمی و دیرد اههرای تتصصری اسرت و در حروزهی
كمی نتبگی ،از روش رردآوری اطرعرات میردانی بهررهبررداری شرد .همچنرین ابزارهرای
ردآوری اطرعات در این تحقیق متناسب و همارز با روشهای جمرعآوری اطرعرات در آگ
خواهد برود برهطروریكره در حروزهی كیفری و روش كتابتانرهای ،قاطبرهی كترب علمری و
تتصصرری ،اسررناد و مرردارک دسررت اول ،آرشرریو سررازماگهررای رسررمی ،مطالعرراتتطبیقرری و
مصاحبه ی ساختاریافته مدنمر بوده و در حوزهی كمینتبگی و روش میدانی ،از ابرزار متنرو
و م ملی چوگ پرسشنامههای بسته و چند زینهای بهرهبرداری شد.
روايي ابزار سنجش
موضو روایی از آگ جهت اهمیت دارد كه اندازه یریهای نامناسب و ناكافی میتواند هر
پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خراكی  . 244: 1379،در این پژوهش برای روایی منطقری
و اعتبار پرسشنامه ها از دو جنبه :روایی ظاهری و محتوایی بره جهرت روشرن و بردوگ ابهراق
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بودگ ویهها همچنین كفایت كمیت و كیفیت آگها ،موارد توس خبر راگ ،صراحبنمرراگ و

اساتید تایید ردید ،بهطوری كه نمر به تسل و اشراَّ اساتید راهنمرا و مشراور بره موضرو ،
اعتبارسنجی این جنبه از طریق آناگ تایید شده است.
به منمور بررسی روایی شاخصهای پرسشنامه ،ابتدا یک نمونه  30تایی بین جامعه هردَّ
توزیع و جمع آوری ردید ،پس از دستهبندی دادهها بهكمک فن تحلیل عاملی ،میرزاگ روایری
تکتک شاخص ها مورد بررسی قرار رفت .در این فن چنانچه بار عاملی هرر ویره كمترر از
میزاگ  0/4بهدست آید ،نشاگدهنده روایی پایین ویه خواهد بود .از اینرو نتایج حاصرلشرده
بهصورت كلی به شرح جداول زیر ارائه می ردد:

ردیف

1
2
3
4

پرسشنامه
بعد زمینه ای الگوی راهبردی تولید ملری برا
روی رد اقتصاد مقاومتی
بعد ساختاری الگوی راهبردی تولید ملی برا
روی رد اقتصاد مقاومتی
بعد رفتاری الگوی راهبردی تولیرد ملری برا
روی رد اقتصاد مقاومتی
كل پرسشنامه

ميزان پراکندگی

ارزش کلی

درصد ارزش

پاسخ ها
))Variance

پرسشنامه
)(Cumulative

پرسششنامه
(از )%100

3/266

85/847

حدود %86

3/016

86/414

حدود %86

6/179

75/902

حدود %76

8/118

79/914

حدود %80

منبع :پژوهشگر

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

جدول  : 8بررسي روايي پرسشنامههاي تحقيق

خروجی جدول باال بیاگ ر آگاستكه هر كداق از پرسشنامهها یا ابزارهای سنجش تحقیرق
حاضر كه برای ردآوری داده های مورد نیاز طراحی ردیده است ،بهخوبی توانسته دادههرای
مدنمر محقق را از بین اعضای جامعه آماری ردآوری نماید .بدیهی است كره هرچره درصرد
ارزش پرسشنامه به  100نزدی تر باشد ،بیانگر روایی بهترر اسرت .ایرن یعنری سرواالت بسریار
خوب طراحی شده بهطوریكه در بین اعضای جامعه پاسخ دهنده ،فهم مشترک ایجراد نمروده
و پاسخدهند اگ از منمور و مفهوق ویه ،برداشتی متحد داشتهاند.
پايايي ابزار سنجش
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در این پژوهش در خصوص بررسی پایایی ابزار اندازه یری نیز به كمرک نررق افرزارهرای
آماری نمیر 1SPSSاقداق به محاسبه آلفای كرونباخ شرده اسرت .برهطروریكره بررای محاسربه
هماهنگی درونی ابزار اندازه یری كه خصیصههای متتلف را اندازه یری میكنرد ،ابتردا یرک
نمونه اولیه  30تایی پیش آزموگ ردید و میزاگ ضریب اعتماد با روش آلفایكرونباخ به شررح
جدول زیر بهدست آمد كه مقدار آلفای حاصله بر قابلیت اعتماد پرسشنامهها صحه ذاشت.
برای آزموگ با هردَّ هرای پژوهشری ،حصرول پایرایی برین  ٪6ترا  ٪8كرافی و مناسرب
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است(.سرمد و هم ار1385 ،

جدول  : 9بررسي پايايي پرسشنامههاي تحقيق
ميزان آلفای

رتبه

کرونباخ حاصله

پایایی

1

بعد زمینهای الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

0/918

عالی

2

بعد ساختاری الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

0/933

عالی

3

بعد رفتاری الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

0/950

عالی

4

كل پرسشنامه

0/901

عالی

پرسشنامه

ردیف

منبع :پژوهشگر

مطابق خروجی جدول باال سواالت پرسشنامه هر بعد دارای پایایی خیلری خروب و عرالی
میباشند .فرمول آلفای كرونباخ برای اندازه یری پایایی به شرح زیر است:
 : jتعداد زیرمجموعه سئوالهای پرسشنامه
 : Sj2واریانس نمرات هر زیرمجموعه






2

 sj
s2

j 
ra 
1
j  1 

 : S2واریانس كل
معموالً آلفای كمتر از  0/6پایرایی ضرعیف 0/6 ،ترا  /8قابرل قبرول و براالتر از  0/8نشراگ
دهندهی پایایی باال میباشد .بدیهی است كه هر چه این عدد به یرک نزدیرک ترر باشرد بهترر
است.
روشهای تجزیه و تحليل داده ها
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)1. Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.

در این پژوهش در جهت تجزیه و تحلیل دادههای ردآوری شرده در حروزهی كیفری ،از
روش توصیفی و تحلیل دادههای كیفی همچنین تحلیل محتوا استفاده شد و از حیث كمری ،از
ت نیکهای آمار توصریفی و اسرتنباطی اعرم از تحلیرل عراملی ،جرداول و نمودارهرای مردل
فراوانی ،آزموگ آلفای كرونباخ ،و

برا اسرتفاده از نررق افرزارSPSS

و  LISRELبررای تجزیره و

تحلیل دادهها ،طبقهبندی ،تلتیص ،توصیف و تفسیر اطرعات بهره برداری شرد .اعتبارسرنجی
الگوی راهبردی منتج از تحقیق نیز بر اساه نمر نتبگاگ حاضر در نمونهی آمراری پرژوهش،
تایید شد.

آمار توصيفي مربوط به ميزان تحصيالت و سابقه (علمي و عملي) در حوزههاي اقتصادي پاسخدهندگان

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

آمار توصيفي مربوط به سن و حوزه فعاليت پاسخدهندگان
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بررسيهاي مرتبط با تحليل سازههاي الگوي راهبردي توليد ملي با رويکرد اقتصاد مقاومتي

پس از تدوین و تبیین شاخص های مورد نیاز برای طراحی الگوی راهبردی تولید ملری برا
روی رد اقتصاد مقاومتی ،ابتدا یک دستهبندی نمری از شاخصها به عمرلآمرد .درنتیجره ایرن
دسته بندی نمری ،الگوی موصروَّ دربر یرنرده ابعراد :زمینره ای ،سراختاری و رفتراری بروده
بهطوریكه در زیرمجموعه هریک از این ابعاد ،تعدادی مؤلفه و شاخص قرار رفتند و پرس از
انجاق این مهم ،ابعاد ،مؤلفهها وشاخصهای مورد بحث در قالب پرسشنامهای اولیه ،به رؤیرت
خبر اگ ،اساتید دانشگاه و صاحبنمراگ رسید و خواسته شد كه میزاگ مرتب بودگ هركرداق از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

شاخص ها با مؤلفه مربوطه را مشتص نمایند .در مرحلهی بعردی و پرس از رردآوری نمرر
خبر اگ ،دادههای حاصل بهكمک فن تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار رفت بهطوریكره میرزاگ
مرتب بودگ شاخصها با مؤلفههای مذكور مورد تجزیه و تحلیل جامع قرار رفرت كره نترایج
حاصله به شرح ادامه ارائه میشود:
الف -بعد زمينهای

جدول  : 15آزمون تحليل عاملي شاخصهاي بعد زمينهاي
ردیف
1
2
3

6

ارتقاء فرهنگ كار و
ترش

بازتعریف جایگاه تولید
ملی

ت ریم كارآفریناگ و ت،بیت جایگاه آناگ در جامعه

0/630

اعطای نشاگ اقتصاد مقاومتی

0/726

تبیین جامع تولید ملی برای آحاد جامعه

0/702

التزاق عملی مسئولین به حمایت از تولید ملی

0/552

تقویت تولید ملی و افتتار به آگ در هر شرای

0/681

رفع موانع پیشروی تولید ملی در اق اول
ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمبرخوردار و متوس

0/697
0/641

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرَّ

0/730

10

ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی

0/704

11

مدیریت متاطرات اقتصادی

0/688

12

رصد برنامههای تحریم منتج به افزایش هزینه برای دشمن

0/532

ت،بیت غیردستوری نرخ ارز

0/572

7
8
9

13

توزیع عادالنه ثروت

امنیت و تبات اقتصادی

14

ایجاد فرصتهای جذب سرمایه ذاری

15
358

ترویج آموزههای الهی مبنیبر تقده كار وترش

0/566

مؤلفه

4
5

شاخص

بار
عاملی

16

عدق تعر
تغییر روی رد آموزش

به سرمایه ذاریهای داخلی و خارجی

تقبیح مدرک رایی و تشویق مهارتاندوزی

0/610
0/695
0/724

17

عالی

سترش آموزشهای علمی-كاربردی

0/664

18

تناسب رشتههای دانشگاهی با نیاز روز بازار

0/528

19

كاهش بوروكراسی اداری

0/638

20

ثبات سیاستها ،مقررات و رویههای كسب و كار

0/690

21

بهبود فضای كسب و

ثبات قیمتهای مواد اولیه

0/798

22

كار

ایجاد نماق جامع اطرعات بازار كار

0/613

23

تسهیل و توسعه اشتغال

0/670

24

سترش تش لهای تتصصی

0/604

25

الگوسازی و تشویق سبک زند ی اسرمی -ایرانی

0/524

26

تبیین ارتباط مستقیم سترش اشتغال با مصرَّ كاالی داخل

0/661

27

فرهنگسازی مصرَّ

مستندسازی معضرت عدق استفاده از كاال و خدمات داخلی

0/675

28

كاالهای داخلی

بهرهمندی از تبلیغات رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری

0/556

29

ترویج فرهنگ صرفهجویی

0/762

30

مقابله با فرهنگ مصرَّ رایی

0/803

31

اشاعه فرهنگ توكل بر ذات مقده الهی

0/735

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده

0/766

ارتقاء فرهنگ كارآفرینی

0/585

فتماگسازی اقتصاد مقاومتی

0/673

32
33

خودات ایی

34
N =109

*P< 0/05 ،**P< 0/01

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

ردیف

مؤلفه

شاخص

بار
عاملی

منبع :پژوهشگر
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ب -بعد ساختاری

جدول  : 16آزمون تحليل عاملي شاخصهاي بعد ساختاري
ردیف
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

مؤلفه

كاهش وابستگی به نفت

بازتعریف نماق جامع
مالیاتی

بازتعریف نماق جامع
پولی و مالی

تأمین مالی كارآمد

توسعه زیرساختهای
حمل و نقل

پیادهسازی كامل اصل 44

شاخص
انتتاب مشتریاگ راهبردی
ایجاد تنو در روشهای فروش
مشاركت دادگ بتش خصوصی در فروش
افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
افزایش صادرات برق
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
اصرح رویههای ناعادالنه ممیزی دریافت مالیات
جلو یری از فرار مالیاتی
هدفمندكردگ معافیتهای مالیاتی
هدفمندكردگ مصارَّ مالیاتی
رفع مش رت ساختاری بانکها
استقرل بانک مركزی
تتصیص بهینه منابع و انباشت سرمایه
اولویتدادگ تسهیرت كمبهره بان ی به تولید ملی
تتصیص اسناد و اوراق بهادار كمبهره به تولید ملی
بسترسازی ورود تولیدات ملی به بورههای كاال و خدمات
تسهیل جذب سرمایه ذاری داخلی
بهرهمندی از مشاركت عمومی -خصوصی
جذب سرمایه ذاری مستقیم خارجی
توسعه صندوقهای متاطرهپذیر و كارآفرین
ساماندهی عمل رد صندوق توسعه ملی
ارتقاء نماق جامع صنعت بیمه
اولویت بهتوسعه حمل و نقل ریلی
توسعه حمل و نقل جادهای
توسعه حمل و نقل دریایی
توسعه حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از حمل و نقل تركیبی
بروزنمودگ ناو اگهای حمل و نقل
كاهش تصدی ری دولت
افزایش سهم بتش غیردولتی
توانمندسازی بنگاههای بزرگ خصوصی و تعاونی
تدقین قوانین و مقررات ضد انحصار
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی
N =109و*P<0/05 ، **P<0/01

بار
عاملی
0/956
0/956
0/647
0/710
0/585
0/705
0/631
0/713
0/642
0/818
0/647
0/561
0/601
0/682
0/681
0/738
0/658
0/442
0/690
0/649
0/556
0/719
0/687
0/783
0/727
0/679
0/693
0/669
0/751
0/718
0/564
0/689
0/734
0/552

ج -بعد رفتاری

جدول  : 17آزمون تحليل عاملي شاخصهاي بعد رفتاري
ردیف

حمایت جدی از تولید
داخلی

بهرهمندی از تولید
دانشبنیاگ

بهرهمندی از تولید
مردقبنیاد

پایداری رشد و بهرههوری

دیپلماسی كارآمد
اقتصادی

اصرح الگوی مصرَّ

مبارزه جدی با قاچاق

كاهش هزینههای تولید ملی
افزایش كیفیت تولید ملی
متنو سازی كاالی داخلی
جلو یری از واردات بیرویه
حمایت از صادرات رقابتمحور
نوسازی نماق تولید كشاورزی
تقویت صنایع كوچک و متوس و پیوند با صنایع بزرگ
شناسایی و ب ار یری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادی
پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور
ساماندهی نماق ملی نوآوری
دستیابی به فناوریهای نوین
جلو یری از خاقفروشی
مشاركت حداك،ری آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
ترغیب و توسعه كارآفرینی
تشویق هم اریهای جمعی
توانمندسازی سرمایه انسانی
برخورداری از نرخ رشد اقتصادی باثبات
هدَّمندكردگ یارانهها
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور
استفاده از سازوكار مبادالت تهاتری
توسعه روستایی كشور/
توسعه و تنو بتشی پیوندهای راهبردی
سترش هم اری با كشورهای جهاگ بویژه همسایگاگ
استفاده از ظرفیت سازماگهای بینالمللی و منطقهای
دسترسی به بازارهای خارجی
آموزش همگانی و تتصصی الگوی مصرَّ مطلوب
بهینهسازی مصرَّ انرژی
كاهش آلود ی زیستمحیطی
افزایش پوشش استاندارد كاالی داخلی
رسید ی دقیق به جرائم اقتصادی
بهرهمندی از سامانههای جامع هوشمند شناسایی كاال
تجهیز مبادی ورودی و خروجی به ام انات فنی و ال ترونی ی
توسعه مناطق مرزی با روی رد تقویت معیشت مرزنشیناگ

0/635
./658
0/669
0/664
0/705
0/660
0/646
0/680
0/716
0/637
0/715
0/707
0/586
0/649
0/701
0/664
0/559
0/735
0/604
0/672
0/702
0/759
0/768
0/763
0/738
0/690
0/682
0/548
0/814
0/698
0/690
0/838
0/756

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

مؤلفه

شاخص

بار
عاملی
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ردیف

104

برخورد قضایی ستت با متتلفین اقتصادی

0/689

رواگسازی نماق توزیع و قیمت ذاری

0/689

روزآمدسازی شیوههای نمارت بر بازار

0/884

شفاَّسازی و دسترسی آزاد به آمار و اطرعات اقتصادی

0/884

مؤلفه

102
103

شاخص

بار
عاملی

مبارزه همهجانبه با فساد

105

N =109و*P<0/05 ، **P<0/01
منبع :پژوهشگر
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در رابطه با میزاگ مرتب بودگ شاخصها با مؤلفهها از فن تحلیل عاملی استفاده ردیرد .برر
اساه این آزموگ چنانچه بار عاملی هرشاخص كمتر از  0/4به دست آید ،بداگ معناست كه آگ
عامل یا شاخص بتوبی بر مؤلفه مربوطه بار نشرده و میرزاگ مررتب برودگ آگ ضرعیف اسرت.
مطابق خروجی جداول باال كه در آگ شاخصهای ابعاد الگو مورد تحلیل قررار رفتره اسرت؛
مشاهده می ردد كه كلیه شاخص ها دارای بار عاملی غیر صفر و بیشتر از میرزاگ  0/4هسرتند.
این بداگ معناست كه خبر اگ معتقدند شاخصها بر روی عامل خود بتروبی برار شردهانرد و
كامر با مؤلفه مربوطه مرتب هستند و بدین ترتیرب سرازهای زمینرهای ،سراختاری و رفتراری
الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی تش یل و تأیید می ردد.
تحليل عاملي تأييدي ابعاد و مؤلفهها همچنين برازش الگوي راهبردي تولي د مل ي ب ا
رويکرد اقتصاد مقاومتي
با بهرهمندی از نرق افزار لیزرل ،ابتدا به بررسی ارتباط بین سرازههرای متفراوت زمینرهای،
ساختاری و رفتاری تحقیق (ارتباط ابعراد برا مؤلفرههرا در دو حالرت معنراداری و اسرتاندارد
پرداخته شد و سپس برازند ی الگو در دو حالت مذكور مورد سنجش قررار رفرت ،باتوجره
بهاینكه میزاگ شاخص

RMSEA

برابر  0/064است ،بنابراین تناسب الگو از وضرعیت بسریار

مطلوبی برخوردار است .همچنین ازآنجاییكه ضرایب معناداری برای مقبولیرت الگرو (-1/96
 +1/96در تمامی عوامل بیشتر از مقبولیت میباشرد ،در نتیجره الگرو ارائره شرده ،قابرل
362

استناد است.

از طرفی با بهرهمندی از نرق افزار لیزرل همچنین نتایج حاصل از تحلیرل عراملی تأییردی در دو
حالت معناداری و استاندارد ،روایی سازهای الگو راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقراومتی برر
اساه شاخصهای متتلف مرتب با معادالت ساختاری كه منرتج بره بررازش الگروی مرورد نمرر
است ،احصاء شد .از آنجاییكه شاخص كای دو بر درجه آزادی كه ی ری از شراخصهرای اصرلی
است  2/07میباشد و در محدوده مجاز قرار دارد ،برازنرد ی الگرو را مرورد تائیرد قررار مریدهرد.
شاخص تعدیلشده برازند ی كه مقادیر بین  0/9تا  0/95قابل قبول و براالتر از  0/95عرالی اسرت،
در الگوی نهایی مقدار  0/ 98است كه عالی میباشد .شراخصهرای بررازش هنجارشرده ،تطبیقری،
كه باتوجه به دامنه قابل قبول از وضعیت عالی برخوردار میباشند .شاخص بعردی ریشره میرانگین
مربعات خطای برآورد بوده كه میبایست كمتر از  0/08باشد و در این الگرو ،برابرر برا  0/064و در
محدوده قابل قبول قرار رفته است .بنابراین با توجه به كل شاخصهرای محاسربهشرده مریترواگ
چنین نتیجه رفت كه الگوی مورد نمر ،از برازش مناسبی برخروردار اسرت .نترایج ارائره شرده بره
شرح نمودار  1و  2همچنین جدول  18در زیر قابل مشاهده است:

نمودار :1تحليل عاملي تأييدي در حالت معناداري (منبع :پژوهشگر)

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

برازند ی و تعدیلیافته برازند ی در این الگو به ترتیب برابرر برا 0/98 ،0/96 ،0/97 ،و  0/98اسرت

363

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

364

1.00000000

zaminei

1.00000000

sakhtari

1.00000000

raftari

0.61554521
0.62968405
0.59841555
0.66990389
0.65369795
0.75157012
0.69630664
0.61911575

0.49055123
0.65947825
0.80973883
0.88946125
0.84570497
0.85952019

0.83527930
0.82372400
0.86620673
0.64457878
0.77136678
0.81829680
0.77616450
0.69424829

A1

0.62110409

B1

0.60349800

C1

0.64189884

D1

0.55122878

E1

0.57267899

F1

0.43514236

G1

0.51515706

H1

0.61669569

I1

0.75935949

J1

0.56508844

K1

0.34432303

L1

0.20885869

M1

0.28478310

N1

0.26122504

O1

0.30230850

P1

0.32147876

Q1

0.24968590

R1

0.58451819

S1

0.40499329

T1

0.33039034

U1

0.39756868

V1

0.51801931

Chi-Square=666.80, df=322, P-value=0.00000, RMSEA=0.064

نمودار  :2تحليل عاملي تأييدي در حالت استاندارد (منبع :پژوهشگر)
جدول  :18روايي سازهي الگو بر اساس شاخصهاي مختلف معادالت ساختاري (منبع :پژوهشگر)
اختصار

معادل انگليسی

معادل فارسی

2 /df

2 /df

rmsea

Root Mean Square
of Approximation

nfi

Normal Fit Index

شاخص كای دو بر
درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد
شاخص برازش
هنجارشده

cfi

Comparative Fit
Index

شاخص برازش تطبیقی

gfi

Goodness of Fit
Index

شاخص برازند ی

agfi

Adjusted Goodness
of Fit Index

شاخص تعدیل یافته
برازند ی

دامنه
قابل
قبول

ميزان
بهدست
آمده

كمتر از 3

2/07

كمتر از
0/08
نزدیک به
یک
نزدیک به
یک
نزدیک به
یک
نزدیک به
یک

0/064
0/97
0/96
0/98
0/98

نتيجه

از آنجاییكه برین
ایررن نشرراگ رهررا
همررررررراهنگی و
هم سرویی وجرود
دارد ،در نتیجرررره
روایررری سرررازهی
الگو تائید شد.

ارائه الگوي راهبردي توليد ملي با رويکرد اقتصاد مقاومتي
نمربه نتیجه یری از تجزیه و تحلیل یافتههای این پژوهش كه اذعاگ بره تشر یل و تاییرد
سازههای ابعاد زمینه ای ،ساختاری و رفتاری الگو مورد نمر دارد ،بدینوسیله «الگوی راهبرردی
تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی» بر رفتره از بررسری جرامع و مرانع همچنرین مطالعرهی
ادبیات نمری ،تدابیر و بیانات مقاق معمم رهبری(مدظلره العرالی  ،اسنادباالدسرتی ،مراجعره بره نمرر
خبر اگ و فعاالگ اقتصادی مشغول در بتشهای اقتصرادی كشرور اعرم از صرنعت و معردگ،
كشاورزی و خدمات همچنین برقراری ارتباط منطقی و سراز ار برا ادبیرات اقتصراد مقراومتی
سهشاخگی و محی شناسی راهبردی با روی رد برنامهریزی آینده به ذشته به قررار ذیرل ارائره
می شود:

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

بهعنواگ تبیین كننده فضای اقتصادی كشور و با امعاگ نمر به مقولههای نگرش سیستمی ،مردل
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شکل : 3الگوي راهبردي توليد ملي با رويکرد اقتصاد مقاومتي

الگوی عملياتی تحقيق

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

شکل : 4الگوي عملياتي تحقيق

نتيجه گيری و پيشنهاد
شرای اقتصادی موجود نماق مقده جمهوری اسررمی ایرراگ علریرغرم برخرورداری از
ظرفیتهرای قابرل مرحمره و بعضرأ منحصرربفرد در منطقره و جهراگ ،برا شررای آرمرانی و
تصویرشده در سند چشمانداز و حتی وضعیت مطلروب ،فاصرلهی معنراداری دارد .ا رر آمرار
انتشاریافته توس صندوق بینالمللی پول در سال  2018در خصوص تولید ناخرالص داخلری
كشورهای منطقه و موردنمر سند چشمانداز را كه پیشتر در ایرن پرژوهش برهآگ اشراره شرد
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(جدول  4را پذیرفته و مورد مداقه قراردهیم ،بهخوبی درخواهیم یافرت كره در حرال حاضرر
تولید ناخالص داخلی جمهوری اسرمی ایراگ بهعنواگ سومین اقتصاد منطقه برا كشرور دوق یرا
عربستاگ سعودی بیشاز  1/8برابر و با كشور اول یعنی تركیه ،بریشاز  2/4برابرر فاصرله دارد.
این درحالی است كه براساه پیشبینی این آمار و تا سال  ،2020این فاصرله نرهتنهرا كراهش
نمییابد بل ه بهترتیب به بیشاز  2و  2/5برابر افزایش یافته ،تاجاییكه امرارات متحرده عربری
نیز با رجحاگ  12درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایراگ ،به رتبرهی سروق منطقره
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال سوق ،شماره  ،11پاییز 1398

ارتقاء خواهدیافت؛ بهعبارت دیگر در سال مذكور ،جمهروری اسررمی ایرراگ برا حردود 400
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی به رتبهی چهارمین اقتصاد منطقه ،تنزل مییابد .البته جردا از
میزاگ صحت و سقم این آمار ،واقعیت این است كه جمهوری اسرمی ایرراگ از بردو پیرروزی
انقرب اسرمی تاكنوگ همواره با هجمههای متنو ستت و نرق ازسروی نمراق سرلطه روبررو
بوده و نهتنها از حمایتهای پیشبینیشده در نماق اقتصرادی برینالمللری برخروردار نبروده و
نیست بل ه از حداقلهای الزق نیز در این زمینه محروق میباشد؛ حالآگكره در شر ل جدیرد،
در شرای تهاجم بیسابقه و جنگ تماقعیار اقتصادی نیز بسر میبرد.
ازاینرو بهنمر میرسد تنها راه بروگرفت از شرای موجرود وحركرت در مسریر صرحیح،
دقیق و كوتاهتر با سرعتی مضاعف در جهت دستیابی به اهداَّ اقتصادی ازپیش تعیرینشرده
در سند چشمانداز  ،1404توجه واقعی ،ویرژه و عملری بره ظرفیرتهرای دروگ كشرور اسرت
تاجاییكه تبلور ایرن مهرم را بایرد در ارتقراء تولیرد ملری جمهروری اسررمی ایرراگ در پرترو
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی جستجو كرد و اثبات اینمدعا در توصیههای مؤكد تردابیر و
(مدظله العرالی

بیانات رهبر فرزانه انقرب

بویژه در فرمایشات اخیر معممله مبنیبر ناق رذاری سرال

 1398بهعنواگ سال «رونق تولید» ،كامر آش ار است .بنابراین ،نمربره ضررورت پررداختن بره
این مهم همچنین فقداگ مدلی منسجم و كارا در راستای نقشهی راه منتج به ارتقاء تولیرد ملری
جمهروری اسرررمی ایرراگ ،در ایررن پررژوهش برا بررسرری جررامع و مداقرهی عمیررق ادبیررات و
مبررانینمررری ،اسررناد باالدسررتی و سیاسررتهررای كلرری نمرراق ،ترردابیر و بیانررات مقرراق معمررم
(مدظلهالعالی

رهبری
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 ،بهرهمندی از تجارب بینالمللری در شر ل مطالعره تطبیقری  5كشرور ممتراز

اقتصادی مورد نمر سند چشمانداز ،مراجعه به نمرر خبر راگ و فعراالگ اقتصرادی مشرغول در

بتشهای اقتصادی كشور اعم از صنعت و معدگ ،كشراورزی و خردمات همچنرین برقرراری
ارتباط منطقی و ساز ار با ادبیات اقتصاد مقاومتی بهعنواگ تبیین كننده فضای اقتصادی كشرور،
و با امعاگ نمر به مقوله های نگرش سیستمی ،مدل سهشاخگی و محری شناسری راهبرردی برا
روی رد برنامهریزی آیندهبه ذشته« ،الگوی راهبردی تولید ملی برا روی ررد اقتصراد مقراومتی»
ارائه شد.
ازطرفی پیاده سازی الگوی ارائه شده در این تحقیق نیازمنرد تمهیردات مسرتقل ،مسرتمر و
همسویی است كه در قالب پیشنهادهایی در دو سطح راهبردی و اجرایی بهقرار ذیرل بره آنراگ
بهمنمور ی پارچهسازی سیاستها و همسوشدگ بیشازپریش تصرمیمات كررگ و راهبرردی
حوزهی تولید ملی كشور ،تش یل نهاد تصمیم یر مستقل تحت عنواگ «شورای عالی تولید ملری»
و یا عناوین متناسب و مشابه دیگر با حضور جمیرع ذینفعراگ ،تصرمیم یرراگ و تصرمیمسرازاگ
اقتصادی بتشهای دولتی ،خصوصی و تعاونی همچنرین نتبگراگ اقتصرادی مسرتقل برهدور از
هر ونه جانبداری سیاسی پیشنهاد میشود .این نهاد وظیفه هماهنگی دقیرق برین قروای سره انره
كشور با بدنهی بتشهای اقتصادی اعم از دولتری ،خصوصری و تعراونی را در براالترین سرطح
تصمیم یری برعهده رفتره و برا بهرهمنردی از خردجمعری و پشرتوانه علمری غنری همچنرین
كاربست تجارب ارزندهی ملی و بینالمللی ،ترش خواهرد نمرود ترا برا صررَّ بهینره منرابع و
جلو یری از هر ونه موازی كاری و ناهماهنگی ،ارتقاء تولید ملی كشور راسرعت بتشد.

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با روی رد اقتصاد مقاومتی

اشاره میشود:

باتوجه به قرارداشتن در شرای جنگ تماق عیار اقتصادی و هجمههای ناجوانمردانره نمراق
سلطه از یکسو و ناق ذاری هوشمندانه سال  1398تحت عنواگ «رونق تولیرد» توسر رهبرر
(مدظله العالی

فرزانه انقرب

از سوی دیگر ،بهنمر میرسد تش یل «قرار اه عملیاتی رونق تولید» برا

حضور تمامی دستاندركاراگ تولید كشور در قوای سه انه ،بتشهای خصوصری و تعراونی،
اتاقهای بازر رانی و صرنایع و معرادگ ،تشر لهرای حرفرهی و صرنوَّ متتلرف همچنرین
بتشهای اقتصادی حوزهی دفاعی كشور ،در راستای رفتن واقعی آرایرش جنگری مبنریبرر
اتتاذ راهبردها و راهكارهای مؤثر مقابله به هجمه اقتصادی دشمن ،بسیار ضرروری و راه شرا
است.
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