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مقاله پژوهشي :تبیین گفتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد
مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر
اهللمراد سیف 1،مرتضی عزتی 2،نبیاهلل

تاريخ دريافت97/10/08 :

دهقان 3،حمید

محمدمیرزایی4

تاريخ پذيرش97/11/09 :

چکيده
در دهه عدالت و پیشرفت ،رهبر معظم انقالب اسالمی به دکترین جهاد اقتصادی ،مدیریت و روحیه جهادی
و سیاست اقتصاد مقاومتی توجه خاص نموده است .هدف از این پژووه

کژاربرد روس سژاختاری تریژیری و

طبقهبندی و بررسی روابط مؤلرههای بهدستآمژده از نتژای تحییژم محتژوای کیرژی و تحییژم نرتمژان بیانژا
والیتفقیه در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و اینکه کژدا یژک اثرنژاارتر و کژدا یژک
اثرپایرتر میباشند .رویکرد این تحقیق کیری و ماهیت آن کاربردی است .در این پژووه
اقتصادی ،نرتمان والیتفقیه و نظریه جهاد اقتصادی از منظر والیتفقیه و پیشینه موضوعا

ابتژدا تعژاریف جهژاد
مشابه ارائه شژده و

همچنین روس ساختاری ترییری در تبیین تحییمهای محتوا و نرتمان معرفی شده است .در ادامه نتای تحییژم
محتوای کیری و تحییم نرتمان بیانا

اما خمینی(ره) و اما خامنهای (مدظیژهالعژالی) بژه ترکیژک در موضژوع جهژاد

اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارائه نردیده و مؤلرههای استخراجشده با استراده از روس ساختاری تریژیری،
ماتریسهای خودتعامیی سژاختاری ،دسترسژیپژایری ،سژازنار شژده و تحییژم 5MICMACارائژه نردیژده و
درنهایت طبقا

و ارتباط بین مؤلرهها شناسایی شده است.

کليد واژهها :مدل ساختاري تفسيري ،تحليل گفتمان ،جهاد اقتصادي ،اقتصاد مقاومتي
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
 .1دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع اما حیین (ع)
 .2استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار دانشگاه عالی دفاع میی
 .4نوییژژنده میژژوود و دانشژژتوی دکتژژری مژژدیریت راهبژژردی ،نژژرای

آینژژدهپووهژژی ،دانشژژگاه عژژالی دفژژاع میژژی.

Hmmirzai110@gmail.com
5
. Matrice d’Impacts croises. multiplication appliqúe an classment (cross. impact matrix
multiplication applied to classification).

مقدمه
ولیفقیه همواره بهعنوان باالترین مقا حاکمیتی کشژور ،در شژرایط سژخت ،نژاهموار و
متالطمی که دشمنان داخیی و خارجی انقالب اسالمی تدارک دیدهاند؛ بژا بصژیر  ،همژه-
جانبهنگری و آیندهنگری؛ خطوط اصیی ،راهنما ،دکترین ،اهداف و سیاستهای الز در هر
زمان و شرایط خاص را برای مرد و میوولین تبیین نموده است ،وظیره شژرعی ،قژانونی و
اعتقادی مرد و میوولین ایتاب مینماید برای تحقق منویا

و رهنمودهای ایشان با دقژت

فصینامه عیمی مطالعا

و احیاس میوولیت ،همت بگمارند.
یکی از موضوعا

حائز اهمیت که رهبر معظم انقالب اسالمی بژهویژوه در دهژه عژدالت و

پیشرفت ،به آن توجه خاص نموده است ،جنگ تما عیار اقتصادی با دشمن است کژه در قالژ

بینرشتهای دان

دکترین جهاد اقتصادی ،مدیریت و روحیه جهادی و سیاست اقتصژاد مقژاومتی تشژریر نردیژده
است .ارائه الگوی راهبردی جهاد اقتصادی (مبتنی بر اقتصاد مقاومتی) موضوع پایاننامژه دکتژری

راهبردی ،ساد دهم ،شماره  ،38بهار 1399

نویینده در دانشگاه عالی دفاع میی است ،در این مقاله بخشی از نتای پایژاننامژه مژاکور مژورد
استراده قرار نرفته و مدد ساختاری ترییری را به کار مینیرد تا سطوح متغیرهژا و روابژط بژین
آنها را ارائه نماید ،به عبارتی نتای تحییم نرتمان بیانا اما خمینی(ره) و مقا معظژم رهبژری از
آن پووه

مورد استراده قرار نرفته تا با استراده از مدد ساختاری ترییری تبیین نردد.

هدف از ایژن پژووه  ،کژاربرد روس سژاختاری-تریژیری و طبقژهبنژدی مؤلرژههژای
بهدستآمده از نتای تحییم محتوای کیری و تحییم نرتمان بیانا

والیژتفقیژه در موضژوع

جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است ،این روس بیانگر روابژط بژین مؤلرژههژا نیژز
خواهد بود و میزان تأثیرپایری و تأثیرنااری هریک را بر اساس تحییم و ترییر انتا شژده
از روابط تعیین مینماید.
مرجع مورد قبود و وثوق که بیانا

والیتفقیه به آن استناد شده است ،پایگژاه اینترنتژی

رسمی مقا معظم رهبری(مدظیهالعالی) است و پایگاه اینترنتی اما خمینی(ره) دربردارنده صژحیره
نور که بیانا

اما خمینی(ره) در آن نردآوری شده است.

در این پووه
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به دنباد یافتن پاسخ به این سؤاد هیتیم که روابط معیارها و مؤلرهها در

نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصژاد مقژاومتی بژه ترکیژک تحییژم

نرتمان بیانا

امژا خامنژهای(مدظیژهالعژالی) در ابعژاد

اما خمینی(ره) و تحییژم نرتمژان بیانژا

هیتند و کدا یک وابیته و اثرپایر میباشند.
سؤاد فرعی تحقیق نیز به این شرح میباشد« :معیارها و مؤلرههای نرتمژان والیژتفقیژه
در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به ترکیژک در ابعژاد اقتصژادی ،سیاسژی،
اجتماعی ،اخالق ،ارزسها و فرهنگی ،عیمی و فناوری ،قانونی کدا اند؟»
 .1مباني نظری تحقيق
بر اساس بررسیهای بهعمژمآمژده از طریژق جیژتتوی کتابخانژهای و نیژز جیژتتوی
اینترنتی تاکنون از روس ساختاری ترییری در تبیین بیانا

والیژتفقیژه در موضژوع جهژاد

اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی استراده نشده است.
با عنایت به اینکه عنوان تحقیق به دو بخ

عمده ،موضوع؛ تحییم نرتمان والیژتفقیژه

در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و محمود؛ روس ترییر ساختاری ترکیک
مینردد ،لاا تعاریف موجزی از مراهیم این دو بخژ

ارائژه شژده ،سژپس پیشژینه عنژاوین

مشابه موضوع تحقیق با استراده از سایر روسهای تحیییی ارائه مینردد.
 .1-1گفتمان واليتفقيه
نرتمان غال
تدابیر حضر

جمهوری اسالمی ایران است که بر پایه اندیشهها ،آرا ،نظریا  ،رهنمودها و
اما خمینی(ره) و حضر

آموزههای دینی مکت

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

مختیف چییت و کدا یک از مؤلرههای تبیینشده در تحییم نرتمانهژا ،پیشژران و اثرنژاار

اما خامنهای(مدظیهالعالی) شکم نرفته اسژت و ریشژه در

اسال دارد و بر اساس اصم کارآمد والیتفقیه در تصژمیمنیژریهژا و

اداره امور کشور در جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای میووالن و کارنزاران نظژا ،
هدایتنر بوده و تصمیمها و انتا فعالیتها را در همه سطوح همیژو ،هماهنژگ و هژمافژزا
مینماید.
نظریه والیتفقیه نیز با رویکرد چییتی ،چرایی و چگونگی جهژاد اقتصژادی ،از بیانژا
ایشان استخراج شده و به شرح جدود زیر میباشد:
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جدول شماره ( )1نظريه واليتفقيه از جهاد اقتصادي با لحاظ چيستي ،چرايي و چگونگي؛
چيستي
مرجع نظریه

عرصه اقتصاد

چرایي

عرصه دشمن

چگونگي
شيوه اقدام و رفتار

هدف

فرد /جامعه
کوشژژ

حضر
خمینی

اما
(ره)

استقالد

محاربهای بین

1

اقتصادی،

فصینامه عیمی مطالعا

مدیریت اقتصاد

2

اسال و کرر

3

نتژژژا

خودمژژژان 4،نبایژژژد

تحت نظار

یک کشژور و

یا تحت بیرق کرر باشیم

5

در اداره اقتصژژاد

6

خژود ،قیژژا کژژردن و عژژد
غریت

7

تولید توسط همه اقشژار و
به هر طریق

8

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
 ...« .1اقتصاد ما باید متحود بشود؛ اقتصاد وابیته به اقتصاد میتقم متبدد بشود»( .صحیره نور ،جید شژشم ،ص)460؛ بخشی از پیژا

بینرشتهای دان

رادیژژو تیویزیژژونی بنیژژاننژژاار جمهژژوری اسژژالمی ایژژران بژژه میژژت و اعژژال «جمهژژوری اسژژالمی» ،مژژور ،1358/1/12
http://www.imam. Khomeini.ir
 ...« .2باید کوش کنیم و اقتصاد خودمان را خودمان اداره بکنیم»( .صحیرهنور،جید یازدهم ،ص )426؛ سخنرانی امژا خمینژی(ره) در
جمع اعضای موسیه مبارزه با اعتیاد «مبارزه با مواد مخدر» ،مور  ،1358/10/5از سایتhttp://www.imam. Khomeini.ir
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 ...« .3شما در حاد جنگید اآلن .یک جنگی است که جنگ اقتصادی است و یک محاربهای است ،یک محاربهای اآلن مابین اسژال و
کرر است» (همان).
 ...« .4در هرصور  ،همه قشرها اآلن موظف اند که کوش
کار بکنند تا اینکه بتوانند ممیکت خودشان را نتا

کنند برای حرظ آرام

و فعالیت کنند ،بیکژار ننشژینند ،فعالیژت بکننژد،

بدهند»( .صحیره نور ،جید دهژم،ص )384؛ سژخنرانی امژا خمینژی(ره) دربژاره

مقاییه بین انقالب ایران و سایر انقالبها ،مور  ،1358/8/6از سایتhttp://www.imam. Khomeini.ir
 ...« .5نمی شود که ما تحت نظار

یک کشوری باشیم که به دین اعتقاد ندارد وما برویم تحت بیرق کرر ایژن یکژی از میژائم مهژم

است»( صحیره نور ،جید یازدهم ،ص  ،)426سخنرانی اما

خمینی(ره) در

جمع اعضای مؤسیژه مبژارزه بژا اعتیژاد «مبژارزه بژا مژواد

مخدر» ،مور  ،1358/10/5از سایتhttp://www.imam. Khomeini.ir
[...« .6مرد ] میخواهند که اقتصاد ممیکتشان در دست خودشان اداره بشود» ( صژحیره نژور ،جیژد پژنتم ،ص  .)16سژخنرانی امژا
خمینی(ره) در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیانهای مادی و معنوی شاه ،مژور ،1357/8/27از سژایت http://www.imam.
Khomeini.ir
 ...« .7مادامی که میت ،پشتیبان متیس و دولت و قوای مییر هیتند و دولت و متیس و قوای مییر در خدمت میت بژژژژهویژژژژوه
قشرهای محرو میباشند و جی

رضای خداوند را در این خدمت متقابم ،مینمایند ،هیﭻ قدرتی توانایی آسی

رساندن بژژژه ایژژژن

نظژژژژا مقدس را ندارد و انر خداینخواسته یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابم دست بردارند ،شکیت جمهوری اسالمی و
اسال بزرگ ،انرچه در درازمد  ،حتمی است .بنابراین ،ترک این خدمت متقابم که به شکیت اسال و جمهوری اسالمی منتهی
میشود از بزرگ تژرین نناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود ،چنانچه این خدمت از واجبا

بزرگ است که باید به آن قیا

نمایند .برادران عزیز و خواهران محتر  ،در این هنگا که ابرقدر ها و قدر ها از هر طرف برای نابودی جمهژژژوری اسژژژالمی و
اسژژال عزیز بر ما یورس کردهاند ،با غریت از وظیره و سهمانگاری ،دین و دنیای این میت مظیو در خطر است»( .ش

تاکر امژژا

خمینی(ره) به میت ،دولت ،متیس و قوه قضاییه  ،)1362/10/12از سایت .Khamenei.ir
 ...« .8اآل ن وقت سازندنی است که اهمیت
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بیشتر از آن قد اود است و امروز است که یک روز حیاسی است بر میت ایران

مینارد و بر کشور ما که باید همه با هم همصدا ،بدون هیﭻ اختالف و بدون هیﭻ اغراض شخصیه قیا کنیم و این کشور را از سر
و از نو بیازیم»( .سخنرانی اما خمینی(ره) در جمع روحانیون کردستان درباره اتحاد در راه سازندنی ژ هوشیاری در مقابم توطوهها،
مور  ،)1358/7/4از سایت. Khamenei.ir

چيستي
عرصه دشمن

شيوه اقدام و رفتار
فرد /جامعه
هماهنگی و همکاری مرد
و میژژژژوولین 4،اسژژژژتمرار
حرکت جهادی

5

حرکت میتمر همژه جانبژه
اما خامنهای
(مدظیهالعالی)

تالس خصم آلود
مبارزه اقتصادی

1

و غرضآلود
دشمن

2

خنثی کردن و عقژیم کژردن
تالس دشمن

3

هژژژژدفدار هدفمنژژژژد و
هوشمندانه و بژا توکژم بژه
خداى متعاد و با اعتماد به
حمایت الهىِ میت ایران بژا
نیت خنثژی کژردن و عقژیم
کردن تالس خصژمآلژود و
غرضآلود دشمن

6

«مأخا :یافتههای تحقیق»

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
 ...« .1انر بخواهیم در ادبیا ِ امروز ما برای«جهاد»معادلی پیدا کنیم ،میشژود «مبژارزه»« ،جهژاد اقتصژادی ،یعنژی مبژارزه
اقتصادی»»( .بیانا

اما خامنهای (مدظهالعالی) در جمع مرد و کارکنان صژنعت نرژت عیژیویه مژور  ،)1390/1/8از

سایت Khamenei.ir
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مرجع نظریه

عرصه اقتصاد

چرایي
هدف

چگونگي

 ...« .2جهاد اقتصادی؛ یعنی حرکت میتمرِ همهجانبه هدفدارِ میت ایژران بژا نیژت خنثژی کژردن و عقژیم کژردن تژالس
خصمآلود و غرضآلود دشمن»( .بیانا

اما خامنهای (مدظیهالعالی) در دیدار فعاالن بخ های اقتصادی کشور مژور

 ،)1390/5/26از سایت .Khamenei.ir
 .3همان
 ...« .4یک شرط دیگر ،حرظ اتحاد و انیتا میی است .این اتحادی که امروز در میان مرد و در بین مژرد و میژوولین
وجود دارد ،مرد به میوولینِ خودشان عالقهمندند ،به آنها اعتماد دارند ،به آنها کمژک مژیکننژد ،بژا آنهژا همراهژی
میکنند ،بین خود مرد اتحاد و وحژد

وجژود دارد ،باییژتی بژاقی بمانژد و روزبژهروز تقویژت شژود»(بیانژا

امژا

خامنهای(مدظیهالعالی) در حر مطهر رضوی در آغاز ساد ،مور  ،)1390/1/1از سایت .Khamenei.ir
 ...« .5امروز هرکیژی بتوانژد بژه اقتصژاد کشژور کمژک بکنژد ،یژک حرکژت جهژادی انتژا داده اسژت»(بیانژا
خامنهای(مدظیهالعالی) در حر مطهر رضوی ،مور  ،)1394/1/1از سایت .Khamenei.ir
 .6همان

امژا
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 .2-1جهاد اقتصادي
مقولهای مانند «جهاد اقتصادی» که عطف به فرمایشژا
اسالمی ،حضر

نژوروزی رهبژر معظژم انقژالب

آیتاهلل خامنهای(مدظیهالعژالی) بهعنوان شعار ساد  ،1390مورد تأکید معظژملژه

قرار نرفت ،از مصادیق اهداف پیچیده و عمیق بوده و طراحی و برنامهریژزی بژرای تحقژق
هدف برشمردهشده و الزاما

اجرایی بیانشده در حود آن ،میتیز بهکژارنیری

و تمهیدا

توان مدیریتی قوی ،منیتم و هماهنگ بین دستگاههای اجرایی و مرجع مدیریت راهبژردی
فصینامه عیمی مطالعا

نظا است.
داناییفرد و همکاران معتقدند تمهیدا
صور

اجرایی تابعی از جامعژه هژدف اسژت ،بژه ایژن

که مشخص شود مخاطبان خطمشی در جامعه چه کیانی هیتند و سپس با توجژه

بینرشتهای دان

به آنها تمهیدا

و ابزارهای اجرایی را انتخاب کرد (داناییفرد و همکاران.)29 :1390 ،

جهاد اقتصادى؛ یعنى حرکت میتمرِ همهجانبه هدفدار میت ایران با نیت خنثژی کژردن

راهبردی ،ساد دهم ،شماره  ،38بهار 1399

و عقیم کردن تالس خصمآلود و غرضآلود دشمن
فعاالن و برنزیدنان بخ هاى اقتصادى مور

(از بیانا

رهبژر معظژم انقژالب اسژالمی در دیژدار

.)1390/5/26

جهاد اقتصادى؛ یعنى حرکت هدفمند و هوشمندانه و بژا توکژم بژه خژداى متعژاد و بژا
اعتماد به حمایت الهى

(از بیانا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهوری و اعضژای هیوژت دولژت

.)1390/6/6

مور

انر بخواهیم در ادبیا ِ امروز ما براى «جهاد» معادلى پیدا کنیم ،میشود «مبارزه» ،جهژاد
اقتصادى ،یعنى مبارزه اقتصادى
نرت مور

(از بیانا

رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع مهندسژان و کژارنران صژنعت

.)1390/1/8

در تتمیع و تیریق سه تعریف یادشده از جهاد اقتصادی که توسط رهبر معظژم انقژالب
صور

نرفته است ،تعریف جامعی به شرح زیر ارائه مینردد:

جهاد اقتصادى؛ یعنى حرکت و مبارزه اقتصادی میتمر ،همهجانبه ،هدفمند ،هوشمندانه،
با توکم به خداى متعاد و با اعتماد به حمایت الهى میت ایران با نیت خنثی کژردن و عقژیم
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کردن تالس خصمآلود و غرضآلود دشمن در حوزه اقتصاد.

«جهاد اقتصادی» از ترکی

اضافی «جهاد» و «اقتصاد» تشکیم شده اسژت .بژا توجژه بژه

سختکوشانه در راه فراهم کردن وسایم و ابزار مادی زندنی انیانها .چنانچه این نگژاه را
در افق چشمانداز کشور بیان کنیم ،جهاد اقتصادی یک حرکت جدی و سختکوشانه بژرای
نیم به رتبه اود اقتصادی در منطقه است (احمدی 1391،الف.)10 :
مرهو جهاد اقتصادی که ترکی

مضاف از دو مرهو جدانانه جهاد و اقتصاد اسژت ،بژه

معنای مبارزه و تالشی جدی و خیتگیناپایر در حوزه اقتصاد و در مقابیه با دشمن اسژت.
وجود دو عنصر مقابیه با دشمن و نیز ضرور

ایثار در جهاد اقتصادی باعث میشژود ایژن

مرهو از هرنونه تالس اقتصادی دیگری ازجمیه همت مضاعف و کار مضاعف مترژاو

و

متمایز باشد (عبدالمیکی.)94 :1391 ،
تعریف عمییاتی محقق از جهاد اقتصادی در پایاننامه مزبور بژه ایژن شژرح ارائژه شژده
است« :برنامه ،کار ،تالس و حرکتی میتمر ،همهجانبه ،آناهانه و هوشژمندانه آحژاد جامعژه
مییمین شامم مرد و میوولین است که در مقابیه با اقداما

خصژمانه دشژمن در اقتصژاد،

ازجمیه تحریمها ،عق ماندنیها و محدودیتها ،برای کی

مینیرد.

رضای الهی صور

این اقدا ها با بهکارنیری توانمندیها و منابع داخیی در بخ های تولید ،توزیع و مصژرف،
منتر به افزای

بهرهوری ،ایتاد ثرو  ،رشژد ،پیشژرفت ،اسژتقالد اقتصژادی ،اسژتغنای از

بیگانگان ،تحقق نظا اقتصاد اسالمی و عدالت اقتصادی میشود».

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

تعریف لغوی و اصطالحی جهاد و اقتصاد ،جهاد اقتصادی؛ یعنی حرکتی جدی ،پایمردانه و

 .2پيشينهشناسي تحقيق
البته در برخی مطالعا

و پروژههای تحقیقاتی ،مشابهتهایی در بخشی از عنژوان مقالژه

مشاهده شده است؛ اما دربردارنده روس مددسازی سژاختاری تریژیری در موضژوع نبژوده
است .استاجی و همکاران در مقاله خود مبانی جهتنیری در برنامهریزی اقتصادی را شامم
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،برنامههای پن ساله توسعه و شاخصهای کژالن اجتمژاعی
برشمرده اند و سازناری این مبانی را بژا دهژه عژدالت و پیشژرفت و نیژز سژند چشژمانژداز
بییتساله نظا  ،منت به طرح «نقشه جامع جهاد اقتصادی» میدانند.

309

استاجی و همکاران در نتیتهنیری مقاله خود آورده اند :الزاما

کیی تحقق نقشه جژامع

«جهاد اقتصادی» عبار اند از :روحیه جهادی ،مقاومژت ،مژداومت و پایژداری ،خودسژازی
فردی و میی ،توجه غیر مادی به اقتصاد ،باال بردن سطر بصیر  ،لژزو اخژالص ،حرکتژی
همگانی در جهاد ،مبارزه با تحریمها و کمبژودهژا ،جیژونیری از مژوازیکژاری ،توجژه بژه
محیط زییت در تولید ،حرکتی در مییر نیاز ،محتوای اسالمی داشتن حرکت ،توجه خژاص
به اقتصاد ،همت مضاعف و نوآوری در رسیدن به هدف ،تصدیق عق ماندنی و یژافتن راه
فصینامه عیمی مطالعا

عالج آن ،اولویت دادن به پروژههای ناتما  ،مییر پیشرفت صحیر ،لزو توجژه بژه نیژروی
جوان ،روحیه کار و عد تنبیی و غریت نکردن از بقیه عرصهها ،پرهیژز از شژتابزدنژی در
تصوی

طرحها .بیشترین وظیره در «جهاد اقتصادی» متوجه عمژو مژرد و بعژد میژوولین

بینرشتهای دان

میباشد و نق

میوولین اغی

متمرکز بژر بیترسژازی بژرای اصژالح الگوهژای مصژرف و

حمایت از اقتصاد تولیدی در کشور است (استاجی و همکاران.)106 :1391 ،
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روس اجرای این تحقیژق دادهبنیژاد بژوده و اطالعژا

و مژواد اولیژه تحقیژق بژه روس

کتابخانهای و با بهرهنیری از منابع مکتوب مانند آثار پووهشی ،تحیییی و توصژیری اسژتراده
شده است .استراده از روس تحییم بنیادی بهصژور
مشروح نتای در قال

نظژری مژدنظر محقژق بژوده اسژت و

مقولهبنژدیهژای عییژی ،محژوری ،راهبژردی ،محیطژی ،واسژطهای و

پیامدی آمده است.
تحقیق «تبیین سییتمی رهنمودهای مقا معظم رهبژری (مدظیژهالعژالی) در خصژوص جهژاد
اقتصادی»(احمدی ،ب  ،1391تهژران) ،روس اجرای این تحقیژق اسژتراده از رویکژرد سییژتمی و
روس تبیین سییتمی بوده است ،سییتم پیشژنهادی جهژاد اقتصژادی در قالژ

ورودیهژا،

خروجیها ،فرآیند پردازس ،شاخصژه بژازخوردنیری و محژیط سییژتم ارائژه شژده اسژت؛
احمدی در مقاله خود رهنمودهژای رهبژر معظژم انقژالب (مدظیژهالعژالی) در خصژوص جهژاد
اقتصادی را با استراده از روس سییتمی تبیین نموده است .وی در نتیتهنیری به ذکر اجزاء
سییتم جهاد اقتصادی به شرح زیر میپردازد :محیط سییتم جهاد اقتصادی و شرایط عمژم
این سییتم ،مواردی از قبیم اهداف تعیین شعار ساد ،شعارهای سادهژای قبژم ،اهژداف و
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ضرور های طرح شعار جهاد اقتصادی و فعالیتها و سییتمهای دیگر اقتصادی مطرح در

کنار سییتم جهاد اقتصادی همچون برنامه پنتم توسعه ،سیاستهای کیی اصژم  ،44سژند
از :استحکا معنویت در جامعه ،عد ابتالی کشژور بژه میژائم حاشژیهای ،حرژظ اتحژاد و
انیتا میی ،تکیه به نیروی درونی و ذاتی ،نیروی انیانی توانمند و باایمژان و مهیژا کژردن
بیترهای اقتصادی و مشارکت میتقیم مرد در اقتصژاد .خروجژیهژای ایژن سییژتم نیژز
نظا اسالمی در حم مشکال

عبار اند از :نشان دادن قدر

سایر میتها و رشد اقتصادی بر مبنای افزای
نیز روحیه جهادی و متاهد

اقتصادی ،الگو شژدن بژرای

بهرهوری ،نحوه عمم و پردازس این سییتم

بیان شده است .شاخص عمیکردی و بازخورنیری سییژتم

جهاد اقتصادی ،تحقق رشد ساالنه هشتدرصد ذکر شده است (همان).
مقاله؛ «بررسی قابییتهای ترکر استراتویک مدیران عالی در تحقق جهاد
پورصادق و سعید عیوی وفا .)1391 ،این پووه

اقتصادی»(ناصژر

از نظر نوع کاربردی بوده است و نظژر بژه اینکژه

برای اولین بار انتا میشود ،توسعهای نیز محیوب مژیشژود .روس پژووه

آمیختژه بژا

استراده از روس موردی – زمینهای و رویکرد اثبا نرایی ،ترییرنرایی است.
اخوان و همکاران در نتای تحقیق خود تحت عنوان «تبیین مؤلرههای اقتصژاد مقژاومتی
در کشور با بهرهنیژری از روس دیمتژم و آی اس ا »(اخژوان و همکژاران )28 :1395 ،از الگژوی
تیریقی دیمتم و مدد ساختاری ترییری استراده کژرده انژد و درنهایژت در چهژار دسژته
(زیرساخت ،پیشران ،حاکمیت و اقتصاد مقاومتی) عوامم هشتنانهای را با اسژتراده از
مدد ساختاری ترییری به ترتی

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

چشمانداز و دهه پیشرفت و عدالت میباشد ،ورودیهای سییتم جهاد اقتصادی عبار اند

از تأثیرناارترین به تأثیرپایرترین  ،در دستهها طبقژه-

بندی کرده اند که عوامم حمایتی و فرهنگی در سطر ( 1زیرساخت) ،عوامژم اجتمژاعی،
فناوری و انیانی در سطر ( 2پیشران) و عوامم دولتژی-سیاسژی و اقتصژادی در سژطر
( 3حاکمیت) و درنهایت اقتصاد مقاومتی در سژطر ( 4اقتصژاد مقژاومتی) تعریژف شژده
است.
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جمعبندي پيشينههاي مرتبط با موضوع مقاله
نقاط افتراق :ازجمیه وجوه افتراق با سایر پووه ها تأکید این پووه

بر ارائه الگژوی

ساختاری ترییری از جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر اساس تحییم نرتمژان امژا
و رهبری است.
وجوه اشتراک :این پووه
بیانا

نیز همچون سایر تحقیقا

و پووه های انتا شده تحییم

والیتفقیه را مدنظر قرار داده است.

فصینامه عیمی مطالعا

نقاط مغفولمانده :تحییم کیری مدد سژاختاری تریژیری در دانشژگاه عژالی دفژاع میژی
سابقه کمتژری دارد و مطیژوب اسژت پایژاننامژههژای نظژا حکژومتی الگژوی دانشژگاه در
بهرهبرداری بهینه از نتای تحقیقا

از روسهای متنوع موجود بهرهبرداری نمایند.

بینرشتهای دان

نوآوري :انتظژار مژیرود کژاربرد روس سژاختاری تریژیری در راسژتای تکمیژم نتژای
بهدستآمده از روسهای تحیییی دیگر مانند تحییم محتژوا و تحییژم نرتمژان در تریژیر و
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تحییم بیانا

اما و رهبژری و نیژز روس دادهبنیژاد ،منتژر بژه نژوآوری در طراحژی مژدد

مرهومی ،مدد تحیییی و مآالً نتای تحقیژق در قالژ

یژک روس آمیختژه کیرژی ،در تحقیژق

حاضر شود.
 .3روششناسي تحقيق
این تحقیق به لحاظ رویکرد کیری است و به لحاظ ماهیت توسعهای و کژاربردی اسژت،
زیژژرا میژژوولین در ردههژژای مژژدیریتی مژژیتواننژژد از نتژژای آن بهژژرهبژژرداری نماینژژد ،روس
جمعآوری اطالعا

و دادهها ،کتابخانهای و نیز استراده از سایتهای عیمی و رسمی معتبژر

بوده است ،روس تحییم دادهها روس تحییم نرتمان و تحییم محتوا بوده است کژه در ایژن
مقاله از نتای این روسها که بخشی از موضوع پایاننامه دکتژری نوییژنده بژوده اسژت ،در
ارائه مدد ساختاری ترییری ،استراده شده است.
با عنایت به ماهیت تحقیق که از رویکرد کیری برخوردار است (روسهای نژر اسژتراده
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نردیده است) ،لاا محقق بهصور

اکتشافی به دنباد پاسخگویی به سؤاال

مطروحه بژوده

و ازاینروی فرضیهای ارائه نگردیده است ،در تحقیقا

کیری ،پووه ها بهصور

سژؤاد-

اهم ابعاد و مؤلره های جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از بیانا
استراده از روس تحییم نرتمان و تحییم محتوای بیانا

والیژتفقیژه بژا

والیتفقیه بر اساس کدنااری باز،

کدنااری محوری و کدنااری انتخابی اسژتخراج نردیژده اسژت ،لژاا نحژوه دسژتیابی بژه
شاخصها و مؤلرهها از روس هژای مزبژور ،موضژوع ایژن تحقیژق نییژت و فقژط از نتژای
مطالعا

انتا شده قبیی نویینده ،برای استراده در روس سژاختاری تریژیری بهژرهبژرداری

شده است .در این مقاله روابط بین ابعاد و مؤلرههای استخراجشده از منظژر پیشژران ،مژؤثر
بودن ،وابیته و تابع بودن و ارتباط آنها در طبقا

و سطوح مختیژف ،مژورد تحییژم قژرار

خواهد نرفت.
انتخاب نهایی شاخصها و مؤلرهها با استراده از روس پرسشنامه از نظژر خبرنژان بهژره
نرفتژژه و از پایژژایی و روایژژی الز برخژژوردار بژژوده اسژژت .در اسژژتراده از روس سژژاختاری
ترییری از نظر محقق در تعریف رابطه عیی مؤلرژههژا بژر یکژدیگر اسژتراده شژده اسژت و
میتوان در تعریف رابطه عیی مؤلرهها بر یکدیگر ،بر نظرا

جمع بیشتری از صاح نظران

و خبرنان در استراده از روس ساختاری ترییری تکیژه نمژود کژه در آن صژور
نظرا

میژانگین

خبرنان مبنای ایتاد مدد ساختاری ترییری خواهد بود.

از آنتژژا کژژه بژژرای الگوسژژازی سژژاختاری تریژژیری نژژر افژژزار محاسژژبهکننژژده ،مقژژادیر
ماتریسهای خودتعامیی ساختاری در دسترس نبود ،کییه محاسبا

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

محور میباشند و فرضیهمحور نییتند.

بر اساس نر افزار اکیم

و توسط محقق انتا شده ،در خصوص انتا سژازناری روابژط بژین متغیرهژا مراتژ

بژر

اساس برنامهای در نر افزار  Mathlabاجرا شده است و درنهایت تبیین روابط طبقا  ،روابط
بین مؤلرهها و نتای حاصم از تحییم  MICMACتوسط محقق صور

نرفته است.

این الگوسازی ابتدا به ترکیک بر اساس نتای بهدستآمده از تحییم نرتمژان و تحییژم
محتوای بیانا

اما خمینی(ره) و برای تعداد  25مؤلره و بیانا

اما خامنهای(مدظیهالعژالی) بژرای

تعداد  14مؤلره انتا شده است ،سپس نتای بهدستآمده از تحییژمهژای مزبژور بژرای 16
مؤلره استخراج شد ،برای تهیه الگوی نهایی ،کییه نویهها ،مضامین و مؤلرهها که در مراحژم
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مختیف که بهصور

میتقم و تأثیرناار یا وابیژته و تأثیرپژایر حژائز بیشژترین امتیژاز بژر

اساس تحییم  MICMACبودند ،در الگوی جمعبندی نتای شامم  16مؤلرژه بژه کژار نرفتژه
شدند.
برای ساخت الگوی نهایی تحت عنوان «جمع بندی نتای » ابتدا نویهها بژه ترتیژ
سور

الربژا

شد و در سطر و ستون جدود ،ماتریس خودتعامیی سژاختاری بژه شژرح زیژر درج

شد.
فصینامه عیمی مطالعا

در ادامه بر اساس منطق زیر ،تعریف روابط بین متغیرها انتا شژد V ،بژه معنژای اینکژه
متغیر سطر Iاُ بر متغیر ستون  Jاُ اثر دارد A ،به معنای اینکژه متغیژر سژتون  Jاُ بژر متغیژر
سطر Iاُ اثر دارد O ،به این معناست که هیﭻیک از دو متغیر بر یکدیگر اثری ندارند و  Xبه

بینرشتهای دان

این معناست که هر دو متغیر بر یکدیگر اثر دارند و اثر متقابم است.
جدول شماره ( :)2منطق روابط بين متغيرها
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JI

IJ

0

1

V

1

0

A

1

1

X

0

0

O

«مأخذ :يافتههاي تحقيق»

ماتريس خودتعاملي ساختاري
بر اساس معادلههایی که توسط محقق در اکیم نگژارس شژد ،سژطرها و سژتونهژا بژر
اساس منطق جدود فوق به شرح زیر تکمیم و محاسبه انتا شد ،هماننونژه کژه مالحظژه
مینردد ،قطر ماتریس محم تالقی متغیر با خودس نتیته «یک» را در بردارد ،جمع امتیازهژا
در انتهای سطرها رتبه متغیر پیشران یا تأثیرنژاار1و در انتهژای سژتونهژا متغیژر وابیژته یژا
تأثیرپایر2را نشان میدهد ،درنهایژت بژر اسژاس برنامژهای کژه در نژر افژزار  Mathlabاجژرا
میشود ،سازناری بین متغیرها انتا میشود ،به این معنا که انژر از منظژر محقژق رابطژه
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A

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
1
. Driver Power Rank
2
. Dependency Rank

آنگاه  Bو  Bآنگاه  Cبرقرار باشد ،باییتی رابطه  Aآنگاه  Cنیز برقرار باشد که چون بررسژی
کنترد روابط بین متغیرها توسط برنامه نژر افژزاری در  Mathlabاجژرا شژده و نتژای آن در
قال

ماتریس سازنارشده استراده شده است.
الگوي ساختاري تفسيري
یکی از روسهژای طراحژی سییژتمهژا ،بژهویژوه سییژتمهژای اقتصژادی و اجتمژاعی،

الگوسازی ساختاری ترییری است ،در این رویکرد ،با بهرهنیری از ریاضیا  ،رایانه و نیژز
مشارکت متخصصان ،طراحی سییتمهای بزرگ و پیچیده صور

مژینیژرد .ایژن تکنیژک

برآمده از نظریه شبکه و نراف است .الگوسازی ساختاری ترییری توسط وارفییژد1معرفژی
و تبیین شد .این تکنیک افراد و نروهها را توانمند میسازد که روابژط پیچیژده بژین تعژداد
زیادی عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم ،ترسیم کنند .این تکنیک ،الگوهای ذهنژی
ناپیوسته و غیر شراف را به الگوهای سودمندِ مشاهدهپایر خوب تعریفشده تبدیم میکنژد.
این تکنیک میتواند بهعنوان ابژزاری بژرای نظژم بخشژیدن و جهژت دادن بژه پیچیژدنی و
آشرتگی روابط بین متغیرها عمم کند.
مراحم روسشناسی تحقیق ،مبتنی بر الگوسازی ساختاری ترییری ،شامم مراحژم زیژر
میباشد:

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

رابطه دو دویی متغیرها و شناسایی این سازناری زمانبر و طاقتفرساسژت ،ایژن بخژ

از

مرحیه  :1انتخاب و توصیف متموعه اجزای تشکیمدهنده سییتم.
مرحیه  :2تعریف رابطه محتوای (بافتاری)2میان اجزای سییتم.
مرحیه  :3تشخیص تعامم میان اجزای سییتم بر اساس رابطه بافتاری تعریفشده.
مرحیه  :4سژاخت مژاتریس متژاور(3ماترییژی دودویژی و مربژع) و محاسژبه مژاتریس
دسترسی.
مرحیه  :5افرازبندی سییتم به سطوح مختیف.
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
1
. Warfield
2
. Contextual Relation
3
. Adjacency Martix
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مرحیه  :6ترسیم دایگراف (نمودار) سییتم (در اینتا سییژتم ،همژان الگژوی فرآینژدی
است)(خداداد حیینی.)88 :1390 ،
لطیریان در مقاله خود این مدد را به شرح زیر تعریف کرده و مراحژم آن را بیژان کژرده
است (لطیریان.)202 :1392 ،
مددسازی سژاختاری تریژیری ارتباطژا

متغیرهژا را مشژخص مژیکنژد درواقژع کژار

مددسازی ساختاری ترییری ،ساختاردهی به عناصر و تعیین رابطه مرهومی بین ابعاد است.
فصینامه عیمی مطالعا

به بیان دیگر ،ابزاری است که بهوسییه آن ،نروه میتواند بر پیچیدنی بین عناصر غیبه کند.
برای اجرای مدد ،سهنا اصیی زیر ضروری است:
 .1شناسایی ابعاد و شاخصها با استراده از ادبیا

موضوع :با بررسی ادبیا

ارائهشژده

بینرشتهای دان

در زمینه مورد نظر ،ابعاد و شاخصهای آن شناسایی میشوند.
 .2تعیین رابطه مرهومی بین ابعاد با استراده از رویکرد مددسازی ساختاری تریژیری :در
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این نا روابط بین ابعاد موضوع مورد نظر با بهکارنیری مددسازی سژاختاری تریژیری و
استراده از رابطه مرهومی مورد تحییم قرار نرفته است .برای بهکارنیری مدد ،مراحژم زیژر
انتا شده است.
 )1-2تشکیم ماتریس خودتعامیی ساختاری :مژاتریس خودتعژامیی سژاختاری از ابعژاد
موضوع مورد نظر و مقاییه آنها تشکیم شده است.
 )2-2تشکیم ماتریس دریافتی :ماتریس دریافتی از تبدیم ماتریس خودتعامیی ساختاری
به یک ماتریس دو ارزشی (صرر -یک) حاصم نردیژده اسژت .بژرای اسژتخراج مژاتریس
دریافتی در صور

وجود رابطه ،عدد یک و در غیر این صور

عژدد صژرر منظژور شژده

است.
 )3-2تعیین روابط و سطربندی بین ابعاد :برای تعیین روابژط و سژطربنژدی ابعژاد بایژد
متموعه خروجیها و متموعه ورودیها را برای هر بُعد از ماتریس دریافتی استخراج نمژود.
متموعه خروجیها شامم خود بُعد و ابعادی که از آن تأثیر میپایرنژد .متموعژه ورودیهژا
شامم خود بُعد و متموعه ابعادی که بر آن تأثیر میناارند .سپس متموعه روابژط دوطرفژه
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هر یک از ابعاد مشخص میشود ،یعنی تعداد ابعژاد کژه در دو متموعژه ورودی و خروجژی

تکرار شده است .ابعاد بر اساس متموعههای حاصیه سطربندی میشوند .بژهطژور معمژود،
را تشکیم میدهند .بنابراین ابعاد سطر باالیی منشأ هیﭻ بُعژد دیگژری نخواهنژد

سیییهمرات

بود .هنگامیکه سطر باالیی تعریف نردید ،از دیگر ابعاد ترکیک میشود .سپس بهواسطه یک
فرآیند همیان ،سطوح بعدی مشخص میشوند
 )3ترسیم مدد و شبکه تعامال

(آزار و بیا

.)2008 :

ابعاد :با توجژه بژه روابژط در رابطژژه ابتژژدایی میژژان

عناصژر و سطربندی بژین عوامم ،مدد مرهومی مورد نظر ترسیم میشود (آزار.)13 :2010 ،
 .4یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
ابعاد و مؤلرههای نرتمان بیانا

اما خمینی(ره) و اما خامنهای(مدظیهالعژالی) بر اساس تحییم

نرتمان و تحییم محتوا و پس از نظرخواهی از خبرنان به شرح زیر میباشد:
 .4-1ابعاد و مؤلفههاي گفتمان حضرت امام خميني

(ره)

نظر به اهمیت مبانی فکری و زیرساخت های حاکمیتی که توسط معمار کبیر انقالب
پایه ریزی شده است و پیشرفت عادالنه مورد نظر که هدفی جز توسعه و تحکیم همژین
مبانی فکری و زیرساخت های حاکمیتی ندا رد ،ضرور
حضر

دارد که نظژرا

خمینی(ره) دقیقاً در تنظیم و تدوین الگو ،مالک عمم قژرار نیژرد

امنیتی -راهبردی دانشگاه عالی دفاع میی . )69:1388،از آنتا که نظرا

و فرمایشژا
( نژروه مطالعژا

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

ابعادی که متموعه خروجی و متموعه روابط دوطرفه یکیان داشته باشند ،ابعاد سطر باالیی

فقهی -اقتصادی ولژی فقیژه

ازجمیه منابع تشکیم نظا جمهوری اسالمی ایران است ،بژدیهی اسژت تطبیژق الگژوی
مورد نظر این پژووه

مژیباییژت در جهژت تحقژق اهژداف و نیژت هژای راهبژردی،

بنیان ناار جمهوری اسالمی باشد .از سویی دیگر ،رهبر معظم انقالب رجوع به منظومه
فکری حضر

اما خمینی(ره) را برای حرظ انقالب تأکید نمودهاند و در شرایط کنژونی

کشور برای مقابیه با نقشه های شو و فشارهای اقتصادی دشمن ،رجژوع بژه فژرامین و
فرمایشا

ولی فقیه می تواند در برون رفت از بحران ها ی اقتصادی ،مریژد و مژؤثر واقژع

شود .برای همین منظور و استخراج نشانه های تشکیم دهنژده ،حژوزه تحییژم نرتمژانی
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ولی فقیه  ،برنرفته از نتای تحقیقا

انتژا شژده قبیژی ت وسژط محقژق و بژا اسژتراده از

جمع بند ی نتای حاصم از روس های تحییم نرتمان و تحییژم محتژوای کمژی و کیرژی
بیانا  ،فرامین و ابالغیه های فرازهایی از بیانا

بنیان ناار انقالب اسالمی درباره جهاد

اقتصادی و اقتصاد مقاومتی استخراج نردید.
ابعاد اصیی نرتمان امژا خمینژی(ره) در حژوزه جهژاد اقتصژادی عبژار

اسژت از :بُعژد

اجتماعی ،بُعد فناوری ،بُعد اقتصادی ،بُعد سیاسی ،بُعژد قژانونی و بُعژد عقیژدتی ،اخژالق و
فصینامه عیمی مطالعا

ارزسها.
شاخصها و مؤلرههای میتخرجه از تحییژم نرتمژان امژا خمینژی(ره) در حژوزه جهژاد
اقتصادی مبتنی بر ابعاد یادشده عبار اند از:

بینرشتهای دان

بُعد اجتماعي :توجژه بژه توانمنژدیهژا ،ظرفیژتهژا و امکانژا
مهاجر

داخیژی ،جیژونیری از

کشاورزان به شهرها ،مشارکت همه مژرد در حژاف مشژکال
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مشترک قدر

نظامی ،فرهنگی و اقتصادی در رشد اقتصادی ،نق

اقتصژادی ،نقژ

میت در اقتصاد.

بُعد علمي و فناوري :رهایی از فناوری وارداتی.
بُعد اقتصادي :صیانت از منابع و ذخایر انرژی ،رشد متوازن بخ های اقتصادی ،ارزس
افزوده ،آیندهنگری در مدیریت بحرانها ،بخ

مولد اقتصاد (کشاورزی).

بُعد سياسي :قطع رابطه فرهنگی و اقتصادی با استثمارنران ،ترکر و باور استقاللی،
حاف وابیتگی فرهنگی و فکری ،وابیته نبودن به سای ر مکات

اقتصادی ،جیونیری از

دخالت ،نروذ و سیطه برنامه های دشمن در اقتصاد داخیی ،حاف وابیتگی اقتصادی.
بُعد قانوني :ثبا

اقتصادی و قانونمندی.

بُعد اخالقي ،ارزشها و فرهنگي :برپایی عدالت اقتصادی ( رفژع نیژاز محژرومین و
میتضعرین) ،متاهد
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(جهاد و مبارزه اقتصادی) ،م کت

اقتصاد اسالمی ،خدامحوری.

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

نمودار شماره ( :)1ابعاد و مؤلرههای استخراجشده از بیانا

اما خمینی(ره) در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی

بر اقتصاد مقاومتی؛

 .4-2ابعاد و مؤلفههاي گفتمان امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

تحقق اهداف و آرمانهای نهرته در ارزسهای انقالب اسالمی که در اندیشژههژای امژا
خامنهای(مدظیهالعالی) بهصور
افقهای بیندمد

یک کم منیژتم و یکپارچژه تبیژور دارد ،نقژاط روشژنی را در

ترسیم میکند و از مهمترین بخ های اندیشژه ایشژان ،وجژوه اقتصژادی

جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است .در زیر به چند فراز بژهصژور
فرمایشا

نمونژه از بیانژا

و

معظم له در خصوص «جهاد اقتصادی» و «مبارزه اقتصادی» بژهمنظژور اسژتخراج
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نشانههای تشکیمدهنده حوزه تحییم نرتمانی ایشان به ترکیک هر یک از نشانهها و عناصژر
اشاره میشود.
قبیی انتا شده توسط محقق و با استراده از جمعبندی نتژای

برنرفته از نتای تحقیقا

حاصم از روس های تحییم نرتمژان و تحییژم محتژوای کمژی و کیرژی بیانژا  ،فژرامین و
ابالغیههای اما خامنهای(مدظیژهالعژالی) ابعژاد ،مؤلرژههژا و شژاخصهژای اصژیی نرتمژان امژا
خامنهای(مدظیهالعژالی) در حوزه جهاد اقتصادی استخراج نردید و عبار اند از :بُعژد اجتمژاعی،
فصینامه عیمی مطالعا

بُعد عیمی و فناوری ،بُعد اقتصادی ،بُعد سیاسی ،بُعژد قژانونی و بُعژد اخالقژی ،ارزسهژا و
فرهنگی.
شاخصها و مؤلرههای میتخرجه از تحییم نرتمان امژا خامنژهای(مدظیژهالعژالی) در حژوزه

بینرشتهای دان

جهاد اقتصادی مبتنی بر ابعاد یادشده عبار اند از:
بُعد اجتماعي :مردمی کردن اقتصاد ،مشارکت میووالن اقتصادی ،آحاد مرد و نهادهژای

راهبردی ،ساد دهم ،شماره  ،38بهار 1399

اقتصادی ،تشویق و ترغی

مصرف محصوال

تولیدی داخیی ،ایتاد رفاه عمومی و حژاف

فقر و محرومیت ،بُعد فناوري :تقویت فعالیتهای بنگاههای دان بنیان (خالقیت ،نوآوری،
کارآفرینی و خوداتکایی) ،بُعد اقتصاادي :ماننژد توانمندسژازی بخژ

خصوصژی ،جیژ ،

تشویق و تیهیم سرمایهنااری بر روی تولید داخیی و مییی ،حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط ،نهضت کاه
واردا

خا فروشی و ایتاد ارزس افژزوده بژهویژوه در نرژت خژا  ،کژاه

کاالهای مصرفی ،افزای

بهرهوری در عوامم تولیژد ،بُعد سياساي :ماننژد اسژتقالد

اقتصادی و رهایی از وابیتگی ،بُعد قانوني :مانند انیتا سیاستهژا و مقژررا

اقتصژادی،

مبارزه با قاچاق و فیاد اقتصادی ،حمایت از کارنر ایرانی و رونق تولید کارناههژای تولیژد
داخیی ،بُعد اخالقي ،ارزشها و فرهنگي :مانند عدالت اقتصادی ،استحکا معنویت ،پرهیژز
از اسراف.
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نمودار شماره ( :)2ابعاد و مؤلفههاي استخراجشده از بيانات امام خامنهاي(مدظلهالعالي) در موضوع جهاد
اقتصادي مبتني بر اقتصاد مقاومتي؛
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 .5تجزیهوتحليل یافتهها
(مدظلهالعالي)

جمعبندي تحليل ساختاري تفسيري بيانات امام خميني(ره) و امام خامنهاي

با توجه به متغیرها و مؤلرههای تحییم  MICMACاز نتژای تحییژم سژاختاری تریژیری
اما خمینی(ره) با  25متغیر بهجز متغیر یازدهم ،همژه متغیرهژا بژهعنژوان متغیژر رابژط

بیانا

بیشترین تأثیرنااری و تأثیرپایری را داشتند ،همچنین عطف به تحییم  MICMACاز نتژای
اما خامنهای (مدظیهالعالی) با  14متغیر ،متغیرهای  4و  8و  9و

تحییم ساختاری ترییری بیانا
فصینامه عیمی مطالعا

 2و  10و  12و  13و  14بهعنوان متغیر رابط بودهاند ،متغیرهای مشترک و مضژامین مشژابه
در بین متغیرهای رابط تطبیق داده شژد و چهژار متغیژر از  24متغیژر بژاقیمانژده از تحییژم
متغیرهای رابط بیانا

اما خامنهای (مدظیهالعالی) حاف شد ،از میژان متغیرهژای باقیمانژده (20

بینرشتهای دان

متغیر) ،از نتای تحییم نرتمان بیانا

اما خامنهای (مدظیهالعالی) ،تعداد هشت متغیر رابژط

که بیشترین تأثیرنااری و تأثیرپایری را داشته ،انتخاب شد و در متمژوع تعژداد  16متغیژر
خودتعامیی ساختاری آن به شرح زیر میباشد:
جدول شماره ( :)3ماتريس خودتعاملي ساختاري بيانات واليتفقيه:
) -Structural Self Interaction Matrix(SSIMماتريس خودتعاملي ساختاري
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برای جمعبندی تحییم ساختاری ترییری بیانا

والیتفقیژه انتخژاب نردیژد کژه مژاتریس
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X A O V V O O V O O O X X X O A

استراده از همه ظرفیتها و امکانا
استقالد اقتصادی
افزای نق میت در اقتصاد
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
برنامهریزی بر اساس
اولویتهای میی
پی بینی مشکال و بحرانهای
اقتصادی برای کشور
تحقق اقتصاد رقابتی
توانایی عیمی و تکنولوژیکی
توانمندسازی بخ خصوصی
ثبا اقتصادی و قانونمندی
خصوصیسازی کامم و
کاه حتم دولت
صیانت از ذخایر و منابع انرژی

) -Structural Self Interaction Matrix(SSIMماتريس خودتعاملي ساختاري
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مبارزه با مراسد اقتصادی
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با استراده از منطق تعریفشده بین روابژط جژدود زیژر (مژاتریس دسترسژیپژایری) از
جدود ماتریس خودتعامیی ساختاری استخراج میشود:
جدول شماره ( :)4ماتريس دسترسيپذيري بيانات واليتفقيه
 - Reachability Matrixماتريس دسترسيپذيري

 - Driver Power Rankرتبه پيشران
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نتای امتیازها در جدولی به شرح زیر ،مختصا
در قال

تحییم  MICMACنمای

درجه استقالد یا وابیژتگی متغیرهژا را

میدهد ،همژه متغیژرهژا هژم از بیشژترین قژدر

نرژوذ،

تأثیرنااری و استقالد و هم از بیشترین میزان تأثیرپایری و وابیتگی (رابط) برخوردارند و
به عبارتی با هر تغییر کوچک در آنها ،تغییرا

اساسی در سییتم پدید میآید.

جدول شماره ( )5تحليل  MICMACمدل ساختاري تفسيري:
فصینامه عیمی مطالعا
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بینرشتهای دان
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در ادامه برای تعیین سط ر متغیرها با تشکیم جدولی متشکم از ستون الف (بررسی اثر
متغیرهژژای  Iبژژر  Jکژژه دارای رتبژژه ()1
324

IJ

 -Reachibilityخروجژژی) هیژژتند و سژژتون ب

(بررسی اثر متغیرهای  Jبر  Iکه دارای رتبه ()1

JI

 -Antecedentورودی) هیتند و سژتون

ج (وجه اشتراک ستون های الف و ب) و یافتن تقاطع  Intersectionستونهژای ج و الژف

رتبه متغیر ( ها) در نمودار روابط بین متغیرها از پایین به باال به دست مژیآیژد و پژس از
الف به دست می آید و به همین ترتی  ،روابط بژین متغیرهژا در نمژودار روابژط حاصژم
مینردد.
جدول شماره ( )6استخراج سطح اول روابط بين متغيرها و مؤلفهها
سطح
1
1

1

1

1

1

1

1

اشتراک با ورودی

ورودی

1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و7و8و
 9و  10و  11و  12و  13و 14
و  15و 16
1و2و3و4و6و7و8و
 9و  10و  11و  12و  13و 14
و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  14و
 15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16

1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16

خروجي
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16

متغير
1

2

3

4

5

6
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حاف متغیر (های) رتبه اود از سطر و ستون جدود نتای  ،دوباره تقاطع ستونهژای ج و

7

8

9

10
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سطح
1
1

1

فصینامه عیمی مطالعا

1

بینرشتهای دان

1
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1

خروجي

اشتراک با ورودی

ورودی

1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  14و
 15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7و
 8و  9و  10و  11و  12و  13و
 14و  15و 16

1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و7
و  8و  9و  10و  11و  12و
 13و  14و  15و 16

متغير

1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16
1و2و3و4و5و6و
 7و  8و  9و  10و  11و
 12و  13و  14و  15و 16

12

13

14

15

16

مأخا« :یافتههای تحقیق»

متغیرهای ردیف  1و  2و  3و  4و  7و  9و  10و  11و  12و  14و  15و  16در تقژاطع
سطر اود انتخاب میشوند و این ردیف از سطر و ستون جدود تقاطع حژاف مژیشژود و
دوباره مقاییه بین تقاطعها صور

مینیرد.

جدول شماره ( )7استخراج سطح دوم روابط بين متغيرها و مؤلفهها:
سطح 2

اشتراک با ورودی

2
2
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11

ورودی

خروجي

متغير

 5و  8و 13

 5و  8و 13

 5و  6و  8و 13

5

 6و  8و 13

 5و  6و  8و 13

 6و  8و 13

6

5و6و8

5و6و8

 5و  6و  8و 13

8

 5و  6و  8و 13

 5و  6و  8و 13

 5و  6و  8و 13

13

مأخا« :یافتههای تحقیق»

در جدود باال مالحظه میشود متغیرهای  5و  8در سطر دو نمودار جای نرفته و ایژن
جدول شماره ( )8استخراج سطح سوم روابط بين متغيرها و مؤلفهها:
سطح 3

اشتراک با ورودی

3
3

 6و 13
 6و 13

خروجي

ورودی
 6و 13
 6و 13

متغير
6
13

 6و 13
 6و 13

مأخا« :یافتههای تحقیق»

هماننونه که از جدود سطر سو بژاال مالحظژه مژینژردد ،متغیرهژای ردیژف  6و 13
سطر سو و نهایی نمودار را تشکیم میدهند.
سطح

عدالت

پيشبيني بحرانها و مشکالت

اقتصادی اجتماعي

اقتصادی برای کشور

سطح

برنامهریزی بر اساس

توانایي علمي

دوم

اولویتهای ملي

و تکنولوژیکي

سوم

الگوی اسالمي

افزایش نقش ملت

استقالل

ایراني پيشرفت

در اقتصاد

اقتصادی

استفاده از همه

ثبات اقتصادی و

خصوصيسازی کامل و

ظرفيتها و امکانات

قانونمندی

کاهش حجم دولت
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ردیفها از سطرها و ستونهای جدود حاف شده و جدود به شرح زیر به دست میآید.

سطح
اول

توانمندسازی

تحقق

کرامت و تعالي

بخش خصوصي

اقتصاد رقابتي

نيروی انساني

مبارزه با

صيانت از ذخایر و

عدم اجازه دخالت و

مفاسد اقتصادی

منابع انرژی

نفوذ دشمن به اقتصاد

نمودار شماره ( )3سطوح متغيرها و روابط بين آنها بر اساس روش تحليلي تفسيري
مأخا« :یافتههای تحقیق»
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 .6نتيجهگيری و پيشنهاد
در پاسخ به سؤاد اصیی تحقیق و در جمعبندی بیانا

والیتفقیژه مالحظژه مژینژردد

برای تحقق اهداف آرمانی «عدالت اقتصادی و اجتمژاعی» و «تژوان پژی بینژی مشژکال

و

بحرانهای اقتصادی کشور» که تأثیرپایرترین مؤلرهها هیتند ،وابیته به تحقق «برنامهریژزی
بر اساس اولویتهای میی»
و افزای

«توانایی عیمی و تکنولوژیکی» است که تحقق این مرحیه نیز وابیته بژه اجژرا

فصینامه عیمی مطالعا

و تحقق مؤلره های دیگژری؛ شژامم متموعژهای از اهژداف آرمژانی و راهبژردی «اسژتقالد
اقتصادی»« ،تحقق اقتصاد رقابتی»« ،کرامت و تعالی نیژروی انیژانی» ،سیاسژتهژا «افژزای
نق

میت در اقتصاد» -سیاست کیی اصم « ،-44ثبا

اقتصژادی و قانونمنژدی» ،برنامژههژا

بینرشتهای دان

«تدوین الگوی اسالمی -ایرانژی پیشژرفت» ،سژازماندهژی «اسژتراده از همژه ظرفیژتهژا و
حتژم دولژت»،
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امکانا » و اقداما

عمییاتی و اجرایی «خصوصیسژازی کامژم و کژاه

«توانمندسازی بخ

خصوصی»« ،صژیانت از ذخژایر و منژابع انژرژی» و نظژار

و کنتژرد

«مبارزه با مراسد اقتصادی» میباشد.
این اقداما  ،هماهنگی و انیتا نظری و عمیی بیشژتری را در قژوای سژهنانژه طیژ
می نماید و همچنان که به فرمان مقا معظم رهبری ،ستاد اقتصادی سران قوا شژکم نرفژت،
اهمیت نهادسازی و ساختار متناس

برای برنامهریزی ،اجرا و نظار

در بژین قژوا میژتیز

نهادسازی در بدنه قواست و حداقم یک وزارتخانه با هدف تحقق آرمژان اقتصژاد مقژاومتی
الز است تا این برنامهریزی ،سازمان دهی ،هدایت ،هماهنگی و پیادهسازی و نظژار هژا را
انتا دهد ،به عبارتی ارکان جهتساز فراهم اسژت ولژی ارکژان عمییژا
سازمان اجرا ،انیتا و کارایی الز در ارزیابی و نظار

و اجرایژی فاقژد

بر تحقق هدف مزبور است.

وظایف این نهاد یا وزارتخانه مانند وظایف و میوولیتهای سازمان پدافنژد غیژر عامژم
( در حوزه دفاع و امنیت میی) در سژطر میژی و ماننژد وظژایف و میژوولیتهژای سژازمان
برنامهوبودجه (در حوزه نظار

برنامهای و مالی) در سطر دستگاهها و نظا اجرایی کشژور

است که تبدیم سازمان مزبور به وزارتخانه و قرار نرفتن برنامهها و محورهای عمییژاتی آن
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در رأس برنامههای سایر وزارتخانهها و نیز ارتباط ،هماهنگی با همه سژازمانهژا ،نهادهژا و

تشکمهای غیردولتی (متعیق به بخژ

برای امکژان تحقژق اهژداف ،سیاسژتهژا و توصژیههژای راهبژردی والیژتفقیژه از

ضرور های جاری کشور به شمار میرود.
در مقاییه نتای این تحقیق با تحقیقا

مشابه مالحظه می نردد ،مؤلره های  12نانه

سطر اود که بیشترین تأثیرناار ی را دارند از لحاظ دسته بندی با نتای تحقیق اخوان و
همکاران که عوامم حمایتی و فرهنگی را بیشترین عوامم اثرناار دسته بندی کرده است
کامالً سازناری دارد ،به عبارتی مؤلره های « کرامت و تعالی نیروی انیژانی»« ،اسژتقالد
اقتصادی» « ،افزای

نق

میت در اقتصاد» « ،توانمندسازی بخ

خصوصی» که میتوان

این عوامم را در عداد «عوامم فرهنگی» دسته بندی کرد و «عوامژم حمژایتی» را شژامم
«ثبا

ا قتصادی و قانونمنژدی» « ،الگژوی اسژالمی ایرانژی پیشژرفت»« ،اسژتراده از همژه

ظرفیتها و امکانا »« ،خصوصی ساز ی کامم و کاه

حتم دولژت»« ،تحقژق اقتصژاد

رقابتی» « ،صیانت از ذخایر و منابع انرژی» و « عد اجژازه دخالژت و نرژوذ دشژمن بژه
اقتصاد» برشمرد.
همچنین در سطر بعدی که مؤلرههای «برنامژهریژزی بژر اسژاس اولویژتهژای میژی» و
«توانایی عیمی و تکنولوژیکی» قرار نرفته است ،با سطر بعژدی نتژای تحقیقژا

اخژوان و

همکاران که «عوامم پیشران» را به عوامم اجتماعی ،فناوری و انیانی دستهبندی کرده است،
سازنار است ،نتای بهدستآمده در این تحقیق در سطر سو که عوامم تأثیرپایر میباشژند
شامم مؤلرههای «عژدالت اقتصژادی و اجتمژاعی» و «پژی بینژی مشژکال
اقتصادی برای کشور» است که در مقاییه با نتای پووه

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

مناس

خصوصژی و تعژاونی) و آمژوزس و فرهنژگسژازی

و بحژرانهژای

مزبور که در سطوح سه و چهژار

عوامم دولتی -سیاسی و اقتصادی را منتر به تحقق اقتصاد مقژاومتی تعریژف کژرده اسژت،
تعارض و اختالفی مشاهده نمیشود.
در پاسخ به سؤاال

فرعی تحقیق نتای معیارها و مؤلره های نرتمان والیت فقیژه در

حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقژاومتی در ابعژاد مختیژف اقتصژادی ،سیاسژی،
اجتماعی ،اخالق ،ارزس ها و فرهنگی ،عیمی و فناوری و درنهایت قانونی به شرح زیر
ارائه مینردد:
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در بُعد اقتصادی شامم هشت مؤلره «توان پی بینی مشژکال

و بحژرانهژای اقتصژادی

کشور»« ،برنامهریزی براساس اولویتهای میی»« ،تدوین الگوی اسالمی-ایرانژی پیشژرفت»،
«افژژزای

نق ژ

میژژت در اقتصژژاد»« ،خصوصژژیسژژازی کامژژم و کژژاه

«توانمندسازی بخ

حتژژم دولژژت»،

خصوصی»« ،تحقق اقتصاد رقابتی» و «صیانت از ذخایر و منابع انرژی»

میباشد.
پیشنهاد در بُعد اقتصادی ،توانمندسازی بخ

غیردولتی و کاه

واقعژی حتژم دولژت

فصینامه عیمی مطالعا

بهعنوان یک اولویت مییی و بهویوه بهمنظور صیانت از ذخایر و منابع انرژی و تحقق اقتصژاد
رقابتی است ،در این خصوص مطیژوب اسژت روسهژای متنژوعتژری – سژاخت ،اجژاره،
وانااری -برای وانااری مالکیت ،مدیریت و یا هر دو در سها متعیق به دولت به کار رود

بینرشتهای دان

و نظار

قاطعانه برای افزای

و یا الاقم حرظ سطر اشتغاد و حتم سژرمایهنژااری حتژی

در سادهای پس از وانااری به عمم آید.

راهبردی ،ساد دهم ،شماره  ،38بهار 1399

در بُعد سیاسی شامم دو مؤلره «استقالد اقتصادی» و «عد اجازه دخالت و نروذ دشژمن
به اقتصاد» میباشد .پیشنهاد در این بُعژد ،برخژورداری از بژاور بژه اسژتقالد اقتصژادی نژزد
مدیران اجرایی و دد نبیتن به میاعد ها و حمایتهای خارجی در نتا
است و باییتی با بصیر

و برخورداری از اطالعا

اقتصژاد بژومی

فرانیژر ،از برنامژههژای دشژمن مطیژع

نشته و مییرهای دخالت و نروذ دشمن به اقتصاد را میدود نمود.
در بُعد اجتماعی شامم دو مؤلره «کرامت و تعژالی نیژروی انیژانی» و «اسژتراده از همژه
ظرفیتها و امکانا » می باشد .پیشنهاد در این بُعد ،توجه به حداقم سطر معیشژت مژرد و
فراهم کردن شرایط اشتغاد ،ازدواج و حداقم سطر درآمد در تأمین معاس خانوار است کژه
در این زمینه تدوین اصولی برای صرفهجویی و مصرف در بُعد مییی و رعایت آن و افزای
بهرهوری در استراده از منابع میی مورد تأکید است.
در بُعد اخالق ،ارزسها و فرهنگی؛ شامم یژک مؤلرژه «عژدالت اقتصژادی و اجتمژاعی»
است .تحقق عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی باییژتی خواسژته و مطالبژه دائمژی عمژو
مرد از میوولین و قوای سهنانه باشد و رسانهها از این رسالت مهم پشتیبانی نمایند.
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در بُعد عیمی و فناوری؛ شامم یک مؤلره «توانایی عیمی و فناورانژه» اسژت .رتبژه برتژر
عمییاتی شود ،جیونیری از فژرار مغزهژا و حمایژت و توسژعه از واحژدهای خودجژوس و
مردمی دان بنیان متشکم از جوانان متخصص ،خالق ،نوآور و کارآفرین یک اولویت مییژی
باشد.
در بُعژژد قژژانونی شژژامم دو مؤلرژژه «مبژژارزه بژژا مراسژژد اقتصژژادی» و «ثبژژا

اقتصژژادی و

نیبی در شاخصهای کالن اقتصاد و بهرهمندی از ثبا

و شژرافیت

قانونمندی» است .ثبا

در قوانین تولیدی و تتاری ،ضرور هایی برای حرظ و ارتقاء حتم سرمایهنژااری اسژت
که البته مبارزه جدی و همهجانبه با مراسد اقتصادی میتوانژد عمژو مژرد را در تتمیژع و
هدایت سرمایههای خرد آنها توجیه نموده و همراه سازد.

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر

عیم و فناوری در منطقه مانند آنچه در چشمانداز  1404بیان شده است ،باییژتی پیگیژری و

331

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


سخنرانی اما خمینی (ره) در جمع روحانیون کردستان درباره اتحاد در راه سازندنی ژ هوشیاری
در مقابم توطوهها ،مور  ،1358/7/4از سایت. Khamenei.ir



سخنرانی اما خمینی (ره) در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیژانهژای مژادی و معنژوی شژاه،
صژژحیره نژژور ،جیژژد پژژنتم  ،ص  ،16مژژور  ،1357/8/27از سژژایتhttp://www.imam-

فصینامه عیمی مطالعا



khomeini.ir
بخشی از پیا رادیو تیویزیونی بنیانناار جمهوری اسالمی ایژران بژه میژت و اعژال «جمهژوری
اسالمی» ،صحیره نژور ،جیژد شژژشم  ،ص  ، 460مژور http://www.imam- ،1358/1/12



بینرشتهای دان



khomeini.ir
سخنرانی اما خمینی (ره) در باره مقاییه بین انقالب ایران و سایر انقالبها ،صحیره نور ،جیژد
دهژم ،ص  ،384مور  ،1358/8/6از سایتhttp://www.imam-khomeini.ir
سخنرانی اما خمینی (ره) در جمع اعضای مؤسیه مبژارزه بژا اعتیژاد «مبژارزه بژا مژواد مخژدر»،

راهبردی ،ساد دهم ،شماره  ،38بهار 1399

صژحیره نژور ،جیژد یژازدهم ،ص  426مژور  ،1358/10/5از سژایتhttp://www.imam-



khomeini.ir
ش تاکر امژژا خمینژژی (ره) به میت ،دولت ،متیس و قوه قضاییه  ،1362/10/12از سژژایت
.Khamenei.ir
بیانا

اما خامنهای (مدظیه العالی) در حر مطهر رضژوی در آغژاز سژاد ،مژور  ،1390/1/1از

سایت .Khamenei.ir



بیانا

اما خامنهای (مدظیژه العژالی) در جمژع مژرد و کارکنژان صژنعت نرژت عیژیویه مژور

 ،1390/1/8از سایت .Khamenei.ir
بیانژا

امژا خامنژژهای (مدظیژهالعژژالی) در دیژدار فعژاالن بخژ هژای اقتصژژادی کشژور مژژور

 ،1390/5/26از سایت .Khamenei.ir


بیانژژا

امژژا خامنژژهای (مدظیژژهالعژژالی) در حژژر مطهژژر رضژژوی ،مژژور  ،1394/1/1از سژژایت

.Khamenei.ir
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احمدی ،؛ مروی سماورچی ،ع (« ،)1391زمینههای تحقق جهاد اقتصژادی در قژانون اساسژی»،
فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج ،)57(15 ،زمیتان .91
احمدی( ،الف « ،)1391تبیین رهنمودهای مقا معظژم رهبژری (مدظیژهالعژالی) در خصژوص

مرهو  ،مؤلرهها و ابعاد جهاد اقتصادی» ،نشستنامه تخصصي پژوهشکده مطالعات و تحقيقات
بسيج ،مرداد  ،1391صص .9-39






خصوص جهاد اقتصادی» ،فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج ،)55(15 ،تابیتان .91
احمدی ،)1393( ،تبیین مؤلرههای جهژاد اقتصژادی از نظژر حضژر
(مدظیهالعالی) ،دانشگاه جامع اما حیین (ع) ،مرکز مطالعا

آیژتاهلل امژا خامنژهای

حدیث والیت.

اخوان ،پ؛ ایمانی ،س و نبیزاده ،)1395( ،تبیین مؤلرههای اقتصاد مقاومتی در کشور با بهژره-
نیری از روس دیمتم و آی اس ا  ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،)53(4 ،بهار  ،1395صص .2-35
استاجی ،ع و همکاران ( ،)1391نقشه جامع جهاد اقتصادی از دیدناه مقا معظم رهبری :راهکژار
ارتقاء بهرهوری میی ،مجموعه مقاالت همايش جهاد اقتصادي؛ تبیین مرهومی جهاد اقتصژادی و





الگوهای عمیی آن ،دانشگاه عالی دفاع میی.
پورصادق ،ن؛ عیوی وفا ،س (« ،)1391بررسی قابییتهژای ترکژر اسژتراتویک مژدیران عژالی در
تحقق جهاد اقتصادی» ،فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک ،دانشگاه عالی دفاع میی.)48(12،
خداداد حیینی ،س و همکاران ( ،)1390طراحی الگوی فرآینژدی تژدوین راهبژردی پابرجژا در
شرایط عد قطعیت ،مطالعات مديريت راهبردي ،س  ،5بهار .1390
داناییفرد ،ح (« ،)1390تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاسژتهژای میژی،
طراحی مدد مرهومی و چال های فرا رو» ،انديشه مديريت راهبردي ،)2(5 ،پاییز و زمیتان ،90
پیاپی  ،10صص .5-24





سعیدی ،ع؛ زاهدی وفا ،)1390( ،رهیافتی اسژالمی بژه نقژ

رفتارهژای مصژرفی در ایتژاد و

نیترس بحرانهای اقتصادی ،مطالعات اقتصاد اسالمي ،)1(4 ،پیاپی .7
عبدالمیکی ،ح (« ،)1391تناس

جهاد اقتصادی و دهه پیشرفت و عدلت» ،نشستنامه تخصصي

پژوهشکده مطالعات و تحقيقات بسيج ،مرداد  ،1391صص .85-98

مقاله پووهشی :تبیین نرتمان والیتفقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استراده از روس ساختاری ترییر



احمدی( ،ب « ،)1391تبیین سییتمی رهنمودهژای مقژا معظژم رهبژری (مدظیژهالعژالی) در

لطیریان ،ا ( ،)1392طراحی و تأیید مدد مرهومی بهرهوری کارکنان با استراده از روس مددسازی
ساختاری ترییری ،پژوهشنامه مديريت تحول ،)10(5 ،پاییز و زمیتان  ،1392صص .192-218
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333

