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 1ینبو یمرتض دیس 

 2یدیص یمهد

 3كرم زاده لیاسماع 

 4یسهراب عرفان

 اقتدار، اقتدار اقتصادی، الگوی راهبردی، اقتصاد مقاومتی ها:کلیدواژه

                                                      
 و پژوهشگر ارشد حوزه رسانه دانشگاه در م -1

    seydi1394@gmail.com دانشگاه عالی دفاع ملی )نويسنده مسئول(  امنیت ملی دوره دكتری جویدانش -2

     es.karam.p@gmail.com -دانشگاه علوم انتظامی امین یعلمئتیهعضو  وامنیت ملی دوره دكتری  آموختهدانش -3

 دانشگاه عالی دفاع ملیامنیت ملی دوره دكتری  جویدانش -4

 یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیدر چارچو  س رانیا یاسالم یجمهور یاقتدار اقتصاد یراهبرد یالگو

 چكیده:

ها و ملت نیو تنازع ب یعرصه رقابت، همكار نيترمهمعنوان ، اقتصاد بهالمللنیو روابط ب یدر عرصه جهان

و  گااه يجا یدارا یو قدرت مل تیامن یدهاست كه در سازمان یاز عوامل یكيها مطرح است. اقتصاد دولت

ا    ینظام اله تیبر اسا  مشروع رانيا یاسالم یاقتدار جمهور یاست. اگرچه محور اصل كنندهنیینقش تع

در ابعاد  یاز كارآمد تیموازات مشروعكه به شودیمحاصل  یطيامر در شرا نيااستوار است؛ تحقق  یمردم

مقام معظم  تیدهنده حساسنشان ریاخ یهاسال یگذاربه نام یمختلف ازجمله اقتصاد برخوردار باشد. نگاه

 كه رنگ هشدار به خود گرفته است.  یتیكشور است. حساس ی( به مسائل اقتصادیالعال)مدظله یرهبر

 یبر اقتصااد مقااومت   دیبا تأك یاقتدار اقتصاد یراهبرد یاست كه الگو مطرح یسثال اصل نيا قیتحق نيا در

در چاارچوب   رانيا ا یاساالم  یجمهاور  یاقتادار اقتصااد   یراهبارد  یمقاله ارائه الگو ني؟ هدف استیچ

ا استفاده از اساناد  هدف ب نيبه ا یابیسثال و دست نيپاسخ به ا یاست. برا یاقتصاد مقاومت یكل یهااستیس

 کيا و بر اسا   یتو اقتصاد مقاوم ی( در حوزه اقتصادیالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اتيو منو یباالدست

باه اشاباع    دنیتا رس ی(، با شش نفر از خبرگان اقتصاديیمبنا هي)نظر ادیبر روش داده بن یمبتن یدانیم قیتحق

اقتادار   یراهبارد  یالگاو  یو انتخااب  یباز، محور یذارصورت گرفت و بعد از كدگ بازمهیمصاحبه ن ینظر

شامل عوامال   ی. عوامل اقتدار اقتصادديگرد دیتول یاقتصاد مقاومت یكل یهااستیدر چارچوب س یاقتصاد

 نيا قیتحق نيا جهی. نتدياستخراج گرد یامدیو عامل پ یا، عامل واسطهیانهی، عوامل زمی، عامل علیراهبرد

نمود. سپس با محور قرار دادن  یتدا در جهت رفع نقا  ضعف اقدام به اصالح اقتصاداب یستيبایاست كه م

 نيا را به مرحله اجرا درآورد. در ا یراهبرد مل، عوایانهیو زم یابا استفاده از عوامل واسطه یاقتصاد مقاومت

 را منجر شود. یاقتدار اقتصاد تيدرنها ده،یرس یو توانمند يیوارد مرحله شكوفا تواندیصورت اقتصاد م

 17/12/1396:رشيپذ خيتار                                                 21/11/1396:افتيدرتاريخ 
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42   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 مقدمه:
از ابزارهای راهبردی و كلیادی ايجااد    اقتصاد يكی ی جهان امروز،المللنیبی و امنطقهدر مناسبات  

 در . در جمهوری اسالمی ايراناست توسعه حال دركشورهای  ژهيوبهقدرت و امنیت ملی كشورها 

اقتصاادی، اجتمااعی و    سااله پنجتوسعه  یهابرنامهساله و قوانین  21 اندازچشمقانون اساسی، سند 

 به اقتصاد شده است. یاژهيوفرهنگی كشور توجه 

توانمند و آرمانی، بر كسی پوشایده   یاجامعهمیت و نقش بارز قدرت اقتصادی در بناگذاری اه 

آن  بار اساا   دنیاای اماروز دانسات؛ اولاويتی كاه       یهاتياولوآن را از  توانیمنیست تا آنجا كه 

اساتفاده از ابزارهاای    مناد نظاام  . شاكل ردیا گیما جهانی شاكل   یهامعادلهو  هامحاسبهبسیاری از 

 ازجملاه مختلاف تااريخی    یهاا برههدر  توانیمسیاسی را  یهاهدفرسیدن به  منظوربهدی اقتصا

 جنگ سرد و در تقابل بین دو بلوک شرق و غرب مشاهده نمود.

سااختار   هرانادازه . باه  است ملیاقتدار  كنندهنییتعاز اركان  اقتصاد و عوامل اصلی مرتبط با آن 

های اقتصادی افزايش مشهودتری پیدا ار باشند؛ نقش مثلفهبرخورد یافتگيتوسعهسی كشورها از سیا

؛ به هماین دلیال   استاقتصادی  يافته تابعی از وضعیترهای توسعهخواهد كرد. امنیت ملی در كشو

ای در حاال افازايش اسات.    مرحلاه  صاورت باه اقتصادی در امنیات ملای    یهامثلفهاست كه نقش 

در  یتار كنناده نیای تعو  ترت يابند؛ طبعااً جايگااه ماثثر   كه بتوانند به اقتدار اقتصادی دس يیكشورها

 .(126: 1389آورند )امیری مقدم، می به دستحوزه كشورهای پیرامون خود 

در اسالم با توجه به نقشی كه قدرت اقتصادی در افازايش اقتادار و افازايش تاوان اقتصاادی       

كه خداوند تادبیر خاود را    یاگونهبه؛ توجه ويژه كرده است دارد به اقتدار اقتصادی جامعه مسلمین

به سود كافران بر  یاسلطهو خدا هرگز هیچ راه »قرار داده است:  مثمنانبر عدم حاكمیت كافران بر 

 .(141 :سوره نساء)« قرار نداده است مثمنانضد 

به ساماندهی اوضااع اقتصاادی كشاور     یاژهيو( توجه یالعالمدظله) یاسالمانقالب  رهبر معظم

جهه هوشمندانه با فشارهای اقتصاادی دشامنان   ارفع نقا  ضعف حاكم بر اقتصاد ايران و مو ژهيوبه

دهاه چهاارم انقاالب را     كهیطوربه ،اندداشتهاقتصادی دول غربی  یهاميتحرمقابله با  ژهيوبهنظام 

ی اقتصااد موضاوعات   محورها و اركاان ايان دهاه را،    نيترمهمو  انددهینامدهه پیشرفت و عدالت 

 یرهبار حساسایت مقاام معظام     دهناده نشاان هاای اخیار   سال یگذارنامبه  ینگاه اعالم فرمودند.

 از اسات. رنگ هشدار به خاود گرفتاه    مسائل اقتصادی كشور است. حساسیتی كه ( بهیالعالمدظله)
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اهمیات و نقاش برجساته اقتصااد در رفاع      اساتمرار   ،هاا ساال  یگذارناماقتصاد در  موضوع رونيا

كاار   و همچاون اصاالح الگاوی مصارف، همات مضااعف       ینيباا عنااو  است كه  ورمشكالت كش

و  اقتصااد  اقتصادی، حماسه و حمايت از كار و سرمايه ايرانی، تولید ملی ،ف، جهاد اقتصادیعمضا

اقتصاد مقااومتی   96فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در سال 

 یهاا ميتحار اقتصادی كشور و ناكامی دشامن در عرصاه    یهادغدغهر رفع در مسی تولید و اشتغال

سااده   تاوان ینما از ايان حقیقات     .گرددیماقتصاد مقاومتی قلمداد  یهااستیساقتصادی و تحقق 

 صورتبه است، كشور شايسته كه طورآن هرگز نتوانسته رانياقتصاد ا بالقوه هایظرفیت گذشت كه

 .دكن را رفع اقتصادی یهادغدغهو  درآمده بالفعل

مهم پايداری انقالب اسالمی وجه اقتصادی آن است كه در بیانات مقام معظم  یهاجنبهيكی از 

بوده و دستیابی به سااير ابعااد    بسترساز(، تحلیلی خاص دارد. اقتصاد، مقوم و یالعالمدظله) یرهبر

 منان، مستلزم سامانه اقتصادی قاوی . دفاع در برابر تهاجم اقتصادی دشسازدیماقتدار ملی را فراهم 

ی اقتصادی است كه رهبر معظم انقالب از آن باه اقتصااد   دفاع در مقابل تهديدهاو منعطف با توان 

 یهاا مثلفاه  صادی كشاور و موجود در عرصه مديريت اقت یهايینارسا. وجود اندكرده اديمقاومتی 

جناگ اقتصاادی را فاراهم     عملی شادن  اقتدار اقتصادی، زمینه استفاده دشمن از اين نقا  ضعف و

 و تصادیبه سند اقتصاد مقاومتی در برابر تهديدهای اق یتوجهكمو  ساخته است. نبود درک يكسان

ومتی، موجاب  اقتدار اقتصادی در اقتدار ملی در چارچوب اقتصاد مقاا  یهامثلفه تأثیرعدم توجه به 

ار ، اقتاد تباع باه ساازی اقتصاادی گردياده و    توان مقابله با تهديد و توانمند ضعف در بازدارندگی و

 .اقتصادی را دچار چالش نموده است

است كه بدون بررسی  یامسئلهفقدان يک الگوی راهبردی برای كسب اقتدار اقتصادی نقص و 

 ( اگار یالعاال مدظلاه كه به تعبیر مقام معظم رهباری )  حی و تمهید آن، نیل به اين هدفدقیق و طرا

نخواهاد باود را باا نقصاان و      ريپاذ امكاان نشود، تحقق هیچ آرمان و هدفی  اقتدار اقتصادی فراهم

ی اقتدار اقتصادی در حوزه هامثلفه. بر اين مبنا فقدان يا ضعف سازدیماختالفات گوناگونی مواجه 

جهت رسیدن به اقتادار اقتصاادی    ملی و فراملی و همچنین فقدان الگوی راهبردی مناسب و مدون

در ايان   ...، مسئله اصالی ايان پاژوهش اسات    راستای اهداف اقتصاد مقاومتیجمهوری اسالمی در 

اقتادار اقتصاادی، بررسای و چگاونگی     ، عالوه بر كااوش در مفااهیم، مقاوالت و مضاامین     تحقیق
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دستیابی به الگوی راهبردی كارآمد در عرصاه اقتادار اقتصاادی نیاز از ابعااد مسائله شاناختی ايان         

 .رودیمپژوهش به شمار 

چنانچه اهمیت به فوايد و بعد ايجابی انجام تحقیق و ضرورت ضررها  :تحقیق و ضرورتاهمیت 

در قالب زير باه اهمیات و ضارورت     توانیم ،و بعد سلبی ناشی از عدم اجرای تحقیق اطالق شود

 انجام اين تحقیق اشاره نمود:

 اهمیت:

تهديدات اقتصاادی   باجهت مقابله  یاقتدار اقتصاد یهامثلفهبه  یابیدستكمک به تبیین و  .1

 شمند

 مختلف اقتدار اقتصادی بر اقتدار ملی متناسب با شرايط بومی كشور یهامثلفه تأثیربیین ت .2

 دوين راهبردهای اقتدار اقتصادیالگويی در جهت ت یریگشكل كمک به .9

 ضرورت:

به ساند اقتصااد مقااومتی در برابار      یتوجهكمو  به درک يكسان افزايش احتمال نرسیدن -1

 یاقتصادهای تهديد

 یریو غاافلگ  ملای  در اقتادار اقتادار اقتصاادی    یهاا مثلفاه  تاأثیر احتمال عدم توجه به   -۹

 راهبردی

اقتصاادی در تحكایم و توساعه اقتادار      هاای مثلفاه با عنوان بررسای نقاش    ایمقاله پیشینه تحقیق:

جمهاوری  توسعه اقتدار ملی  ارائه مدل مطلوب تحكیم و هدف با جمهوری اسالمی ايرانقتصادی ا

اقتصادی با استفاده از نظريات وابساتگی متقابال و    هایمثلفهاز طريق تبیین عوامل و  اسالمی ايران

و بر اين اسا  نتیجه گرفتاه   شده انجاماقتصادی ايران  اقتداركارگزار برای تبیین  -از روش ساختار

نقاش محاوری در    ايفاای  است كه اقتدار اقتصادی تابعی از ارتقاء نیازهای عمومی جامعه به همراه

 .(1389 :امیری مقدمای است )د و فناوری منطقهاقتصا

با عنوان اقتصاد و دفاع ملی با اين پرسش اصلی كه پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملای   یپژوهش 

دفااع ملای، تحقاق نخواهاد      شده و نتیجه گرفتهانجام ایكتابخانهچگونه است؟ به روش اسنادی و 

نیروهاای اجتمااعی، تعامال     ازجملاه و عناصر ساازنده اقتصااد ملای     هابخشام يافت مگر آنكه تم

نیازهای جامعاه   تأمینمختلف برای  هایحوزهتوان كشور در  كارگیریبهبسیج و  باهدف ایسازنده

شامل حفظ هويت بومی، نظم، افزايش سالمت، مبارزه با فقر، توسعه آماوزش، گساترش فنااوری،    
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داشاته باشاند.    الملال باین حضور مقتدر در اقتصاد سیاسی  زمانهمتصادی و افزايش رفاه و تولید اق

مثلفاه   ر ايران به بعاد اقتصاادی در دو  امنیت اقتصادی د هایمثلفهبا عنوان تحلیل تطبیقی  ایمقاله

اقتصادی پرداخته است. اين مقاله به ارزيابی هار ياک از    هایفعالیتمحیطی  كمی كالن اقتصادی و

ی و محیطی ايران نسبت به ساير كشورها و ارائاه پیشانهادی مناساب همچاون ارائاه      كم هایمثلفه

 هاای مثلفهتصوير مطلوب از جمهوری اسالمی به جهانیان و ايجاد نهاد فراملی نظارت راهبردی بر 

 .(1386 :گرجی و هاشمیان) است كردهاشارهاقتصادی 

اقتادار   گیاری شاكل كاه   تأكیددارندكته در حوزه اقتدار اقتصادی بر اين ن شدهانجام هایبررسی

؛ سازمانی، اجرايی و الگويی طراحای شاود   هایزيرساختكه  شودمیاقتصادی در شرايطی حاصل 

اما در اين مطالعات به الگويی كه بتوان باا آن راهبردهاايی بارای رسایدن باه اقتادار اقتصاادی در        

 چارچوب اقتصاد مقاومتی تبیین نمود توجه كافی نشده است.

در اين تحقیق كاربردی كه با روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه  اصلي تحقیق: سؤالدف و ه

كاه بار اساا      ميا اباوده است، بار آن   شده انجامحوزه اقتصادی  نظرانصاحبعمیق با تعدادی از 

دار كلی اقتصاد مقاومتی، عناصر اصلی اقتا  یهااستیسو همچنین متن  یاكتابخانهمطالعه اسنادی و 

اقتدار ملی نقشی اساسی دارد را مشاخص كنایم و الگاوی راهباردی      یریگشكلاقتصادی را كه در 

 .ميینماتحقق اقتدار اقتصادی را تبیین 

تادوين الگاوی راهباردی اقتادار اقتصاادی جمهاوری اساالمی اياران در چاارچوب           هدف اصلی:

 مقاومتی است.   ی كلی اقتصادهااستیس

 بر اقتصاد مقاومتی كدام است؟ دیتأكی اقتدار اقتصادی با الگوی راهبرد اصلی: سثال

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق:

دهخادا،  ) استدهخدا به معنای قدرت، توانايی و قوت  نامهلغتاقتدار در  مفهوم اقتدار و قدرت:

قدرت وقتی در قالب يک جامعه از اقتدار، همان قدرت است.  منظور در اين پژوهش .(213: 1377

های آن جامعه يا ملت باشد، از آن باه قادرت عماومی و    شود و برآيند توانايیلت نگريسته میيا م

اناد و در شاكل   هايی كه ملتی را تشاكیل داده شود. در اين چارچوب، مجموعه انسانكلی تعبیر می

سات  ها به دشده آنقدرتی دارند كه از برآيند قوای تركیب ؛اندكرده يک كشور، سازمان سیاسی پیدا

عنوان تر، قدرت ملی بهتوان دانست. به عبارت دقیقآيد و آن را قدرت ملی آن كشور يا ملت میمی

Arshive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


46   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

كناد كاه   مفهومی ژئوپلیتیكی، صفت جمعی افراد يک ملت يا ويژگی كلی يک كشور را منعكس می

 چناین  .(51: 1385شاود )حاافظ نیاا،    ها و مقدورات آن ملت يا كشور محسوب مای برآيند توانايی

های قدرت آن كشور اسات  قدرتی حاصل تركیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیان

 فهم و درک است.ها و كشورهای ديگر قابلكه از پويايی برخوردار بوده و نسبت به ملت

توانايی، قابلیت و ظرفیات ياک دولات و ياک     »شده است:  تعاريف زيادی از قدرت ملی ارائه

از منابع مادی و معنوی خود باهدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع  كشور برای استفاده

ای از يی، قاادرت ملاای را مجموعااهآمريكاااكااالینز استراتژيساات  .(245: 1379حااافظ نیااا، ) «ملاای

هاای سیاسای، اقتصاادی،    كناد كاه از تواناايی   های بالقوه و بالفعل يک كشاور تعرياف مای   توانايی

 .(24: 1371كاالینز،  ) شاود ، تكنولوژياک و نظاامی آن كشاور ناشای مای     اجتماعی، فرهنگی، علمی

قدرت كامال و نفاوذ   »است از  كند كه قدرت ملی عبارتهانگشوفن دانشمند مشهور چینی بیان می

المللی يک ملت هم در عرصه قدرت مادی و هم معنوی كاه ملات از آن بارای بقااء و توساعه      بین

ای از ان قدرت ملی را چنین تعريف نمود: قادرت ملای مجموعاه   توطوركلی میبه« كند.استفاده می

های مادی و معنوی ياک كشاور بارای اعماال اراده ملای در جهات       ها و قابلیتاستعدادها، توانايی

 .(35: 1394المللی است )سیف، پیگیری و پیشبرد اهداف ملی و بین

 ر يک كشور يا منطقه مشخصاقتصاد ارتبا  میان تولید، تجارت و عرضه پول د اقتصاد:مفهوم 

مارتبط تولیادی و مصارفی     باه هام   یهاا تیفعالدر تعريفی ديگر اقتصاد مجموعه بزرگی از  .است

اقتصااد همچناین   . رساانند دانسته شده كه به تعیین چگونگی تخصایص مناابع كمیااب كماک مای     

مات در ياک  كننادگان كاالهاا و خاد   كنندگان و مصرفای از تولیدكنندگان، توزيعشبكه» صورتبه

تعرياف كارد:    گوناه نيا ا تاوان یماقتصاد را  درمجموع. است شده فيتعر« مكان، منطقه و يا كشور

و  شااودمشااخص اطااالق ماای  ک منطقااه جغرافیااايی در ياا نظااام اقتصااادی  بااه يااک  اقتصاااد

. ياک  اسات در آن منطقه ياا كشاور    خدمات و كاالها و مصرف تجارت يا توزيع ،تولید رندهیدربرگ

و حتای   هاا ساازمان ، هاا گاروه اقتصاد مجموع كل ارزش معامالت میان فعاالن اقتصادی نظیر افراد، 

، آماوزش، تكامال   هاا ارزش، فرهناگ  ينادهايی اسات كاه   آاقتصاد برآيند كلیاه فر  کي .هاستملت

جغرافیاا و   طورنیهمقانونی و  یهاستمیستكنولوژيكی، تاريخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و 

گیرد. اين عوامل زمینه، محتوا و شرايطی را كه ياک اقتصااد در آن عمال    برمی مواهب طبیعی را در

 .(28: 1369منتظر ظهور، ) نمايندكند را تعیین میمی
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و كاهش  یالمللنیببه مفهوم افزايش عزت و اقتدار  سوکياقتدار اقتصادی از  اقتدار اقتصادی:

 ،وابستگی )و نه كاهش روابط اقتصادی و تجاری( به دنیای خارج و از سوی ديگر به مفهاوم رشاد  

 .(77: 1386)حافظ نیا،  توسعه و شكوفايی اقتصادی است

عوامال   سابب  بهر هر كشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد های اقتداترين مثلفهيكی از مهم 

و اثرپذيری از آن و اثرگاذاری بار آن و همچناین اثار      سیاست باارتبا  تنگاتنگ  ازجملهمتعددی، 

گاردد، هماواره نقاش بسازايی را در     كه جزء نیازهای اولیه محساوب مای   مستقیم بر معیشت مردم

اسات كاه هرگااه كشاورهای غربای، باه دلیال قادرت          هتج اين ازكرده و  ايفاءمناسبات جهانی 

اقتصادی باال بخواهند بر كشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر ديگر كشورها تحمیل نمايناد،  

نمايند؛ زيرا نسبت به گزينه نظامی اوالً هزينه كمتری بارای  های اقتصادی استفاده میاز اهرم تحريم

عوامال اقتصاادی    .رف ديگر دارای اثرگاذاری بااالتری اسات.   دارد و از ط كننده تحريمكشورهای 

 :استقدرت ملی به شرح ذيل 

سارمايه، عناصار و    گذاری ملی، درجه تحارک انداز ملی، سرمايهالف: زيربناهای تولید نظیر پس

ی تولیادی، ماديريت، ساطح    هاا تیا فعالتولیاد آب، جابجاايی    انارژی،  ،ونقال حمال ی هاا تیظرف

و كاادر   هانیسیتكنمديران، سیستم اقتصادی، نیروی انسانی تولید )مهندسین،  تكنولوژی، سازمان و

   .فنی(

تولید دامی، تولید خدمات فنی  ب: ظرفیت و ارزش تولید نظیر: تولید صنعتی، تولید كشاورزی،

 و تخصصی؛

ی، ماازاد تولیاد ملای،    ئاتكااء خودج: سطح تولید نظیر: تولید ناخالص ملی، تولید سرانه، سطح 

 المللی تولید، تركیب بخشی تولید )صنعت، كشاورزی، خدمات، انرژی و...(؛موفقیت بین

 د: مبادله تولید نظیر صادرات، واردات و موازنه تجاری، توريسم؛

گاذاری  المللای، سارمايه  خارجی، ذخاير ارزی بین اعطاشدهی هاوامه: ثروت و منابع مالی نظیر: 

 .(78 :بیمه(، ثروت اتباع مقیم در خارج از كشور )همانخدمات مالی )بانک و المللی، بین

 به شرح ذيل بیان داشت: توانیمتهديدات اقتصادی قدرت ملی را  

اقدامات سخت علیه اقتصاد يک كشور )تحريم اقتصاادی، مصاادره، توقیاف ياا مسادود       -1

 ها، تغییرات در شرايط واردات و صادرات(؛كردن دارايی
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 شويی، ارتشاء، فرار مالیاتی(؛یرقانونی )قاچاق، پولهای غفساد اقتصادی و روش -2

 های رقیب(؛های برتر اقتصادی )تأثیرات اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی دولتقدرت -3

دولتی باودن اقتصااد(،   ) خصوصیگذاری های ملی اقتصاد )كاهش سرمايهكاهش شاخص -4

 كاهش تولید ناخالص داخلی و ملی، كاهش رشد اقتصادی(؛

های بازار پولی و مالی )تورم شديد، ركود اقتصادی باال، افزايش نارخ  خصنرخ باالی شا -5

 بهره، كاهش ارزش پول ملی(

هاای پاايین نسابت باه     كاهش درآمد ملی كاهش درآمد دهک) عمومیكاهش سطح رفاه  -6

 باالی بیكاری( نرخ های باال، افزايش فقر،دهک

بادون   صورت خاام و ابع بهمن مصرف اسراف(،) ازاندازهمصرف بیش) منابعكاهش شديد  -7

 ها(مستقیم و فراگیر يارانه پرداخت فراوری،

غیر مثثر و غیررقابتی بودن تولید )فقدان اقالم و محصوالت حیااتی و مهام در مجموعاه     -8

تولیدات، فرسودگی صنعت، وابستگی شديد به مناابع تولیاد(. )گاروه مطالعااتی امنیات،      

1387 :96-94) 

 در خصاوص اقتصااد مقااومتی و   ی( العاال مدظلاه ) یرهبار م معظم بیانات مقا اقتصاد مقاومتي:

كاران داخلای را باه طراحای و     فعلیه جمهوری اساالمی، توجاه انديشامندان و مت    هاميتحرتشديد 

از  ینیاز تعااريف   نظاران صااحب برخای   رونيا ازا .اقتصاد مقاومتی معطوف ساخته است یسازادهیپ

تادابیر ماديريتی اقتصاادی     اقتصاد مقاومتی مجموعاه » :ينكها ازجمله، اندكردهاقتصاد مقاومتی ارائه 

كناد كااهش   هديد مای های متعددی كه اقتصاد را تپذيری كشور را در مقابل ريسکاست كه آسیب

یات  فالگوی اقتصاد مقاومتی، ياک الگاوی اساالمی اسات كاه كی     ». (1393 :مرتضی نبوی) «دهدمی

كاه از ساويی نااظر باه      یاگوناه به .كندیما تعیین تعامل و ارتبا  اقتصادی با كشورهای خارجی ر

بار نقاا  قاوت     اتكااء اقتصاد كشور و پوشش نقا  ضعف است و از سوی ديگر با  خلیاوضاع دا

هادايت   سااز ناه یزمكرده و  ءافرا از كشورهای متجاوز استی ملت شده ماليپااقتصاد داخلی، حقوق 

تالش بارای   متعاقباًفشار و  یهاحوزهتشخیص  اقتصاد مقاومتی يعنی» (.1391 :معلمی« )بشر است

بااور و   قطعااً آرمانی، تباديل چناین فشاارهايی باه فرصات كاه        ايطكردن و در شر اثریبكنترل و 

. و الزام چنین موضوعی است شر شیپعقاليی و مدبرانه،  یهاتيريمدمشاركت همگانی و اعمال 
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 يیاتكااء تولید داخل و تالش برای خود یهاتيمزروی  دیتأكو  هایوابستگاقتصاد مقاومتی كاهش 

به معنی تدوين راهبردهای كلی نظام مبتنای   توانیم(. اقتصاد مقاومتی را 1391 :چهرهخوش) «است

 مقتدرانهو امكان حضور  هاميتحراندک در مقابل  یريپذبیآستقويت اقتصاد ملی،  یهاشاخصهبر 

   .(1391 :منصور ملكی)دانست  المللنیبدر عرصه اقتصاد 

از شرايط و سازوكارهای اقتصادی است كه مبتنی  یاژهيو یسازمدلاقتصاد مقاومتی طراحی و 

فعاال و   صورتبهو فشارها،  هاميتحربر آن، فضای اقتصادی كشور بر اسا  فر  وجود حداكثر 

كاه   گفتمان و الگاوی اقتصاادی اسات   » یمقاومتاقتصاد  .(1391 :غامیی)پ شودیمنه منفعل طراحی 

شكنی با رويكرد عقب راندن و تقويت اقتصاد ملی در برابر تهديدها، توان تحريم یسازمقاومضمن 

 :)قوامی« باشد گرازا و برونساز، مولد، درونپیشرو، فرصت حالنیدرعنظام سلطه را داشته باشد و 

 ژهيكاارو . شودیماقتصادی با خصوصیت ويژه مقاومتی بودن اطالق  نظامبهاقتصاد مقاومتی  .(1391

اين نظام اقتصادی آن است كه در شرايط وجود چالش بتواند اهداف اساسی خود را محقاق ساازد.   

ی بیرونای و ثمردهای در شارايط نامسااعد     هاطوفانلذا منظور از مقاومتی بودن ايستادگی در برابر 

 .(22: 1395سیف،) است

صاادی اسات كاه دو ويژگای     اقت ی(،لعاال امدظله) یرهبرمقام معظم مقاومتی از ديدگاه  اقتصاد 

تهدياد   -2.ندیبیمدر برابر تهديدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و كمتر آسیب  -1: اساسی دارد

 .(52: 1391میر معزی، ) كندیمو در وضعیت تهديد رشد  كردهرا تبديل به فرصت 

اقتصااد مقااومتی    ی(،العاال مدظلاه ) یرهبار در يک تعريف جامع بنا به رهنمودهای مقام معظم 

بادون محصاور كاردن كشاور( و مساتقلی كاه دارای خاصایت        )عبارت است از اقتصاد آرمانی باز 

 یهاا نوساان و  هابحراندر برابر  ريپذبیآسمقاومت مدبرانه در مقابل كارشكنی و خباثت دشمن و 

كشاور در برابار    یريپذبیآسبتواند افزون بر كاهش  هایدشمنباشد و در شرايط فشار و  یالمللنیب

 -مختلاف خواهاد باود    یهاا شاكل كاه همیشاگی و باه     -جهاانی  یهانوسانترفندهای دشمنان و 

دری و )متضامن افازايش ثاروت ملای( باشاد      )روند رو به رشد و شكوفايی كشاور   كنندهنیتضم

   .(164:  1392همكاران، 

افاازايش  كناااردر  شاادهاعمااالو تهدياادات  یريپااذبیآسااواقااع اقتصاااد مقاااومتی كاااهش  در

اقتدار و قدرت اقتصاادی بیاان    توانیماست كه هدف آن را  و كارآمدی اقتصاد ملی یريپذانعطاف

 :مجموعه تدابیر مديريتی اقتصادی است كه اقتصاد مقاومتی ،موارد مذكور یبندجمعدر  نمود.
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 اهش ، كا كناد یما اقتصاد را در برابر خطرهای متعددی كه اقتصاد ايران را تهديد  یريپذبیآس

 .دهد

  كشور را حفظ كند ( درو شكوفايی)در شرايط فشار، روند رو به رشد اقتصادی. 

 و تباديل   هاا آنكاردن   اثریبفشار را شناسايی نموده و به دنبال آن، برای واپايش و  یهاحوزه

 .ديدات به فرصت، قابلیت داشته باشدهت

  و اقتصاد كشور را باه سامت    داختهپر هاضعفبا  بلهاقتصاد داخلی به مقا یهاقوتبر  اتكاءبا

 اقتصادی قدرتمند كه منجر به اقتدار اقتصادی در منطقه خواهد شد هدايت نمايد. 

است كه با استفاده از آن و چیدمان منطقای و هنرمنداناه، عوامال     یاشرفتهیپمدل  الگوی راهبردی:

قارار   یبررسا  ماورد ه و به بهترين شكل ممكان ارائا   هاآنراهبرد و روابط بین  یهاعرصهاصلی و 

 (.35: 1385، پارسونز) ردیگیم

 (: العالیمدظلهرهبری )ادبیات تحقیق در اسناد باالدستی و منویات مقام معظم 

امروز يكای از  » :اندداشتهاقتصاد بیان  تیبااهمدر ارتبا  ی( العالمدظله)مقام معظم رهبری  اقتصاد: 

تا ياک كشاور    .(3/8/96 ای:امام خامنه« )مردم است اقتصاد و معیشت مسائل اساسی كشور، مسئله

لحااظ سیاسای    از تواندینكند، مستقل نكند، نم خودبهیاقتصاد خود را قوی نكند، پايدار نكند، متك

  ای:اماام خامناه  ) ...ما به اقتصاد قوی و پايدار احتیااج دارد  كشور .باشد تأثیرگذارو فرهنگی و غیره 

11/2/91.) 

 اشارهكه در قانون اساسی به آن  اف و اصول اقتصاد نظام جمهوری اسالمی ايرانترين اهدمهم 

اساتقالل اقتصاادی و   ، نمودن فقر و تأمین نیازهای اساسای  كنشهير است به شرح ذيل است: شده

بار   ،اقتصاادی  رشاد و توساعه  ، اجتماعی )با تأكید بر بعاد اقتصاادی(   عدالت ،عدم سلطه بیگانگان

تنها دارای استقالل اقتصادی ی جمهوری اسالمی ايران، جامعه اقتصادی آرمانی نهاسا  قانون اساس

 ای است كه در آن:است بلكه جامعه

 ها تأمین گرديده است.ها در جريان رشد و تكامل آننیازهای فردی و اجتماعی انسان 

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

 شده است. ال كامل و مولّد حاصلاشتغ 

  ريزی منظم و صحیح استوار است.برنامهبر نظام اقتصادی 

 وظیفاه باا توسّال باه     نيا و ا بر عهده دارد را هادر همه زمینه یوظیفه ارشاد عموم دولت 
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 .شودريزی اقتصادی انجام میبرنامه

اسالمی ايران مربو  ساله جمهوری  21انداز سند چشمی از موضوعات مطرح در اعمدهبخش 

باه جايگااه    1414باياد در افاق   مای  ايران انداز، جامعهبر اسا  سند چشم به حوزه اقتصادی است.

تنهاا   ناه  گاذاری دست ياباد. در ايان هادف    نخست اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی

شده است بلكاه   برای اقتصاد ايران در سطح منطقه يادشده، در نظر گرفته یبرتر جايگاه مشخص و

لحاظ محتوايی، در اين جايگاه )از بعد كیفی( تولید بايد مبتنی بر علم و داناش هماراه باا بهباود      از

عوامل تولید باشد. تأكید بر سهم عامل انسانی و سرمايه اجتمااعی در   و كامل اشتغال ،توزيع درآمد

ب درآمد، دوری از فقر و فساد تولید ملی، برخورداری از سالمت، رفاه، امنیت غذايی و توزيع مناس

ذيال   نماودار  انداز اسات كاه ريشاه در حاوزه اقتصاادی دارناد.      و تبعیض نیز از اهداف مهم چشم

 .(281: 1391خادمی، ) دهدانداز را نشان میاشاره در سند چشم ترين موارد اقتصادی موردمهم

 اقتصاد در اسناد باالدستي -7شكل 

 
 

عناوان ركان   صراحتاً از اقتدار اقتصاادی باه   العالی()مدظله رهبری مقام معظّم اقتدار اقتصادی:

يک ركن اقتدار ملی، اقتادار اقتصاادی اسات؛ يعنای     »فرمايند: اقتدار ملی يادكرده و در تبیین آن می

اقتصادی بتواند پول ملی خودش را تقويت كند؛ در بازارهای اقتصادی دنیاا حضاور    لحاظ ازكشور 

؛ در بهبود وضع اقتصادی كشور از امكانات خودش اساتفاده كناد؛ فقار را در    داشته باشد تأثیرگذار

يک كشور ثروتمناد و غنای، در مقابال چشام      عنوانبهكم كند و بتواند  حداقلو يا  كنريشهكشور 

شود اقتدار اقتصادی. اقتادار اقتصاادی همچناین باه     دنیا، كارايی نظام خودش را نشان دهد. اين می

در كشور، بیكاری وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولید صانعتی   معنای اين است كه
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و كشاورزی در حدّ مطلوب باشد؛ از منابع و معادن كشور به نحو بهینه استفاده شود. اين هم اقتدار 

 .  (28/2/1381  ای:امام خامنه) «دارند مسئولیتهای گوناگون نسبت به آن اقتصادی است كه بخش

اقتدار و استقالل اقتصادی را مبنا و الزماه اقتادار و اساتقالل     العالی(مدظله) یرهبرمقام معظم 

ای كه اگر اقتدار اقتصادی فراهم نشود، تحقاق هایچ آرماان و هادفی     گونهبه ؛كنندسیاسی عنوان می

ايرانای احتارام نگاذاريم، تولیاد ملای شاكل        ما تا به كار ايرانی و سارمايه » پذير نخواهد بود:امكان

و اگار   كناد نمای و اگر تولید ملی شكل نگرفت، استقالل اقتصادی اين كشور تحقق پیادا   گیردنمی

اقتصاد نتوانست خودش تصامیم   يعنی در مسئله -ای تحقق پیدا نكرد استقالل اقتصادی يک جامعه

و اگار اساتقالل    كناد نمای استقالل سیاسی اين كشور تحقق پیادا   -خود بايستد بگیرد و روی پای 

، جز حرف، چیز ديگری نیست. تا ياک كشاور   هاحرف ای تحقق پیدا نكرد، بقیهسیاسی يک جامعه

سیاسای   لحااظ  از تواندنمینكند، مستقل نكند،  خودبهمتكیاقتصاد خود را قوی نكند، پايدار نكند، 

ما به اقتصاد قوی و پايدار احتیاج دارد. من از سه ساال ياا    كشور .باشد تأثیرگذاره و فرهنگی و غیر

های عمومی و بزرگ، باه ملتماان، باه عزيزانماان، باه جوانانماان، باه        چهار سال قبل، در سخنرانی

مسئوالنمان تذكر دادم و گفتم بدانید توطئه دشمن، امروز متوجه به اقتصاد ماسات. حااال مالحظاه    

ريزی كردند، يكی پس از ديگری های اين توطئه بزرگی كه برايش برنامهبینید كه نشانه؟ میدكنیمی

 (.  11/2/91 ای:امام خامنه« )شودمیدارد ظاهر 

های اقتدار اقتصادی يک ملات اسات. ياک ملات باا داشاتن داناش        علم و فناوری يكی از پايه

، هام آبرومناد   رساد مای اساتغنای سیاسای    ، هم باه رسدمیپیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت 

پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به  . به خاطر كلیدی بودن مسئلهشودمیقوی  دستشهم، شودمی

 .(1/1/91 ای:امام خامنه)مختلف  هایكانالهای مختلف، اين مسئله حساسم. از راه

العاالی(  مدظله) یرهبرهای اقتدار اقتصادی از ديدگاه مقام معظم با توجه به موارد فوق شاخص

در بازارهاای اقتصاادی دنیاا،     تأثیرگذارتوان به شرح زير بیان نمود: تقويت پول ملی، حضور را می

عادم وجاود    زايای و كن كردن فقر، نمايش كارآيی نظام، اشاتغال كارگیری امكانات داخلی، ريشهبه

بیكاری، تولید مطلوب محصوالت كشاورزی و صنعتی، استفاده بهینه از منابع موجاود و جلاوگیری   

هاای دولات باه درآمادهای نفتای، تولیاد ثاروت از طرياق         از خام فروشی، عدم وابساتگی هزيناه  

 .(62: 1394)سیف،  بنیان، تقويت اقتصاد، پايداری اقتصاد، استقالل اقتصادیهای دانششركت
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 العالي(مدظلهرهبری )های اقتدار اقتصادی از دیدگاه مقام معظم شاخص – ۹شكل

 
 

برای اولین باار واژه   1389سال هريور ش ( درالعالیمدظله) یرهبرمقام معظم  اقتصاد مقاومتي:

ی و نیاز  سااز كناون  رفت از مقطع حسا  و سرنوشتعنوان راه برونرا كه از آن به اقتصاد مقاومتی

، وارد ادبیاات سیاسای و   اناد ادكردهيا اناداز  چشام اوم رشد اقتصادی و نیل به اهداف ساند  برای تد

 .اقتصادی ما نمودند

هاا اشااره   اند كه به برخای از آن ايشان در تعريف اقتصاد مقاومتی، بیانات متعددی ايراد فرموده

باه   رو روناد  هام اقتصاد مقاومتی معنايش اين است كه ما يک اقتصادی داشته باشیم كاه  » :شودیم

كاهش پیدا كند، يعنی وضاع اقتصاادی    اشیريپذبیآسرشد اقتصادی در كشور محفوظ بماند، هم 

ی هاا شاكل در كشور و نظام اقتصادی طوری باشد كه در برابر ترفندهای دشمنان كه همیشگی و به 

 .(2/6/91 ای:امام خامنه)« گوناگون خواهد بود كمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا كند

كه حتای در   دهدیو اجازه م دهدیامكان م ملتاقتصاد مقاومتی، يعنی آن اقتصادی كه به يک »

در اقتصااد  » (.16/5/91 ای:امام خامناه ) «ودشان را داشته باشندخشرايط فشار هم رشد و شكوفايی 

بتواناد در  بايد  .اقتصاد بايد مقاوم باشد. مقاومتی، يک ركن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است

 ای:اماام خامناه  ) «مقابل آنچه ممكن است در معار  توطئاه دشامن قارار بگیارد، مقاومات كناد       

هاای  اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی كه مقاوم است؛ با تحريكاات جهاانی، باا تكاناه    » .(1/1/92

اماام  ) «؛ اقتصادی است متّكی باه ماردم  شودیزيرورو نم آمريكاو غیر  آمريكا یهااستیجهانی، باس

 .(1/1/93 ای:خامنه
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توساط مقاام    1392بهمن  29كلی اقتصاد مقاومتی در  یهااستیس اقتصاد مقاومتی:ی کلی هااستیس

 هادف  باا كلی اقتصاد مقاومتی  یهااستیسبه سران سه قوه ابال  شد.  ی(العالمدظله) یرهبرمعظم 

 اناداز چشام ه اهاداف ساند   مقاومت اقتصاادی و دساتیابی با    یهاشاخصرشد پويا و بهبود  نیتأم

از  بخاش الهاام ، الگاويی  زادرونساز، مولاد،  ، فرصتريپذانعطاف، با رويكردی جهادی، سالهستیب

رو به افزايش جهانی و ايجااد زمیناه و فرصات مناساب بارای       یهابحراننظام اقتصادی اسالم در 

عامل شكست و  عنوانبهمردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی و همچنین  ینيآفرنقش

د. اين منشاور كاه دارای   گردي دیتأكدشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ايران  ینینشعقب

رفیاع و مكاانی    یاقلاه متصور برای رسایدن باه    یهاراهمحوری و اساسی است تمامی  راهبرد 24

لمی آموزشی تا رصد و كارهای ع یسازفرهنگبردارد. از  آبرومند و درخور ملت بزرگ ايران را در

در ايان منشاور باه چشام      ،در عرصاه اقتصااد   یقاانون یبا فضای اقتصادی و جلوگیری از فسااد و  

مقدماه ساه پااراگرافی     همگان اسات.  یمساع کيتشر. اجرای اين منشور حیاتی، نیازمند خوردیم

نكاتی بسایار   دارایاز سوی رهبر معظم انقالب به سران قوا  شدهابال اقتصاد مقاومتی  یهااستیس

در  هاا اسات یسبا اشاره به نماای كلای ايان     (العالیمدظله) یرهبرمقام معظم  .است مهم و اساسی

 .كنندیمكامل ترسیم كرده و آن را تشريح  طوربهمقدمه، نقشه راه را 

اقتصاد مقاومتی قطعاً مدنظر كارگزاران  یهااستیساولین موضوعی كه در راستای اجرای  -1

برای تسهیل مسیر است. رهبر معظم انقاالب   ازیموردن، تشخیص منابع ردیگیمنظام قرار 

 یهارساختيزاين منابع را شامل استعدادها و ذخاير مادی و معنوی، منابع غنی و متنوع، 

متخصاص( و دارای عازم   كارآماد ) متعهاد(،  ) یانقالبا گسترده و نیروی انسانی مذهبی و 

عینای در داخال كشاور ملماو       طاور بهتعدادها . اين اسانددانستههمت و اراده( راسخ )

 وجود دارد. هاآناز  یبرداربهرهاست و نیاز به شناسايی و 

اومتی كه هام  و آن چیزی نیست جز الگوی اقتصاد مق شدهمشخصروند كار هم در ادامه  -2

و هام علمای باشاد يعنای اينكاه منبعاث از        ی(اساالم هم ايرانی باشد و هم )بومی باشد 

 ه و دانشگاه باشد.حوز یهاتالش

، پیروزی بر همه شودیمحاصل  از منابع و طی نمودن اين روند یبرداربهرهنتايجی كه از  -3

اقتصاادی علیاه نظاام،     اریا عتماام مشكالت داخلی و خارجی، شكست دشمن در جناگ  

ی بخشا تینیو ع گرابرونو  زادرونتحقق اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، 
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 .استی اقتصاد اسالم نظام الگوی به

ساند  تحقاق  تاداوم و پیشارفت،    یهاا نهیزمحفظ دستاوردهای كشور در نیز معیار كنترل  -4

 .استو اصول قانون اساسی  اندازچشم

اقتصاد  العادهفوقبر چند ويژگی مهم، ضرورت  دیتأكبا ی( العالمدظلهرهبری )مقام معظم  -5

مشخص  یبندزمان با، درنگیبرا  هااستیس. ايشان اجرای اين دهندیممقاومتی را نشان 

مردم و همه فعاالن اقتصادی كاه   ینيآفرنقشو فراهم كردن زمینه و فرصت مناسب برای 

. در كنار اين اندكردهمشخص ، شودیماز طريق تهیه قوانین الزم و تدوين نقشه راه ايجاد 

 .استن اين مسیر پیمود یهاصهیخص نيترمهمنیز يكی از  دیمباحث وجود روحیه جها

و  ی(العاال مدظلاه ) یرهبار و رهنمودهای مقام معظام   شدهانیب یهایژگيوبا توجه به ماهیت و 

شكل زير ترسیم  صورتبه توانیمرا  اصلی در اقتصاد مقاومتی یهامثلفه ،اندازچشمهمچنین سند 

 نمود:

رهبری ویات مقام معظم ی اصلي اقتصاد مقاومتي بر اساس اسناد باالدستي، منهامؤلفه -9شكل 

 ي( و خبرگانالعالمدظله)

 
 تحقیق یشناسروش

 د است.پردازی داده بنیاروش پیمايشی خبرگی و از طريق روش نظريه اين مقاله روش تحقیق

استقرايی كشف نظريه است كه اين امكان شناسی روشداده بنیاد يک  پردازینظريهروش داده بنیاد: 

دهاد،  بعمومی موضوع پاژوهش   هایويژگیتا گزارشی نظری از  آوردیمرا برای پژوهشگر فراهم 

. از ساازد مای محكام   هاا دادهتجربی  هایمشاهده، پايه اين گزارش را در زمانهم طوربه كهدرحالی
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همان عملی است كه بسیاری از پژوهشاگران، در هنگاام    دهندهنشانداده بنیاد  پردازینظريهجهتی، 

. دهناد میجديدی شكل  هایفرضیه، هادادهبرای سازگار شدن با  هاآن، دهندمیمرور گذشته انجام 

را پیشااپیش تادوين    هاا فرضایه كه  كندنمیداده بنیاد، پژوهشگر وانمود  پردازینظريه، در حالبااين

: 1386، فارد داناايی ) شاوند می، منع گرفتهشكلاز پیش  هایفرضیهكرده است؛ زيرا پژوهشگران از 

یت تعمیم در اين روش مطرح نیست و هدف آن ادراک شرايط در يک محیط خاص و باه  قابل .(76

)خنیفار،   مشابه اتفااق بیفتاد   هایمحیطممكن است در  آنچه بینیپیشهمان شكل موجود است نه 

مناساب بارای   برشمرده شده، روش تحلیل داده بنیاد، روشای   هایويژگیبا توجه به  .(211: 1396

 .ستانجام تحقیق حاضر ا

، نظام دادن و  هاا داده آوریجماع داده بنیااد، فرآيناد    روش در :اطالع ات  وتحلی ل تجزیهروش 

بارای   ساو ياک . در ايان تحقیاق از   شوندمیانجام  زمانهمو  اندها به هم وابستهوتحلیل دادهتجزيه

رهباری  ای و مطالعاه اساناد، مادارک، منوياات مقاام معظام       كتابخانهگردآوری اطالعات از روش 

حاوزه   نظاران صاحبمصاحبه عمیق با تعدادی از  و از سوی ديگر و اسناد باالدستی (العالیمدظله)

خبرگی و مصاحبه باا نخبگاان    تشكیل پنل صورتبهاقتدار اقتصادی به روش پیمايشی و داده بنیاد 

س و ساپ  مناساب بارای مصااحبه تعیاین     سثاالتخبرگی  است. ابتدا با استفاده از پنل شده استفاده

بارای مصااحبه    ن كشاور هساتند،  اجرايی و علمی در سطح كاال  اسامی افراد خبره كه دارای سوابق

باه مفااهیم،   ز، محوری و انتخاابی باه ترتیاب    با استفاده كدگذاری با هامصاحبهنتايج  مشخص شد.

مقوالت و مضامین تبديل گرديد و برای رسیدن به يک الگاوی اقتادار اقتصاادی، ارتباا  مضاامین      

با روش تحلیال منطقای    هاداده نيا است. شده نيتدو يیهاگزاره صورتبهبا يكديگر  آمدهستدبه

 است. قرارگرفتهداده بنیاد( مورد تحلیل ) هادادهبر پايه 

كیفای   یریا گنموناه میادانی،   -در تحقیقات كیفی یریگنمونهشیوه : و حجم آن یریگنمونهروش 

نظری بر اسا   یریگنمونه. شودیمنظری گفته  یریگنمونههدفمند و يا  یریگنمونهاست كه بدان 

دارای خصوصیتی  یریگنمونه. اين نوع ابنديیمكه در خالل تحلیل ظهور  ردیگیممفاهیمی صورت 

حجام   گار يدعباارت باه قبلی است. تعداد افراد مورد مصاحبه، يا  یهانمونهانباشتی بوده و مبتنی بر 

 (.266: 1389حساینقلی زاده و همكااران،   ) بستگی دارد یموردبررس سثاالتنمونه به اشباع نظری 

كه هر مقوله به اشاباع نظاری    موقعرا تا هر  یریگنمونهاين است كه  داده بنیاد روش درقاعده كلی 

ی : فرآيند گاردآور كنندیمتعريف  گونهنيانظری را  یریگنمونهبرسد، ادامه دهیم. گلیزر و اشترا  
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  ی..……در  رانيا یماسال یجمهور یتدار اقتصاداق یراهبرد یالگو57 

، یآورجماع خاود را   یهاا دادهپیوساته   طاور باه  گار لیا تحلكاه   نظريه به شكلیبرای خلق  هاداده

را جماع كناد و كجاا     يیهاا دادهمرحله بعدی، چه  در ردیگیمو تصمیم  كندیملیل كدگذاری و تح

 .(267همان: بپردازد )را بیابد تا نظريه خود را همراه با پديد آمدنش  هاآن

در مرحله كدگذاری  جادشدهيا یهامقولهن رابطه بین مرحله، تعییهدف اين  کدگذاری محوری:

، شارايط  كناد یما باز است. در كدگذاری محوری پژوهشگر پديده مركزی يا محوری را شناساايی  

و  كندیمو بستر را شناسايی  گرمداخله، شرايط كندیم، راهبردها را مشخص كندیمعلی را تشريح 

: 1391منورياان و همكااران،   ) كناد یما ای اين پديده معین ، پیامدها و نتايج راهبردها را برتيدرنها

133). 

. الگاوی  شاود یما اين مرحله مشتمل بر ترسایم نماودار اسات كاه الگاوی كدگاذاری نامیاده        

و پیامادها را نماياان    گرمداخلهو  یانهیزمشرايط علی، راهبردها، شرايط  نیمابیفكدگذاری، روابط 

 ( از اطالعات وجود دارد:مقولهجعبه )كه شش  دیكنیمهده با بررسی اين الگو، شما مشا كندیم

 .گذارندیم تأثیرمربو  به شرايطی كه بر مقوله محوری  يیهامقولهشرايط علی:  .1

 .گذارندیم تأثیر: شرايط خاصی كه بر راهبردها یانهیزمشرايط  .2

 كه اسا  فرآيند است. یادهيپدمقوله محوری: يک صورت ذهنی از  .3

 .گذارندیم تأثیرعمومی كه بر راهبردها  یانهیزم: شرايط گرمداخلهشرايط  .4

 .شودیمخاصی كه از پديده محوری منتج  یهاكنشبرهميا  هاكنشراهبردها:  .5

 .(84: 1386،فرديیدانا) حاصل از استخدام راهبردها یهایخروجپیامدها:  .6

 ی كدگاذاری محاوری  الگاو  بااز تاا  ی كدگذار از داده بنیاد، یپردازهينظر یكدگذار ريز شكل

 .(85همان: ) دهدیمرانشان 

 ی داده بنیادپردازهینظری کدگذارمراحل  – ۸شكل 
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58   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 یباردار شیفا زير مراحل و فرآيند تحقیق شامل ماوارد مطالعاه و    در شكل تحقیق: مراحل و فرآیند

ی پاردازی و رسایدن باه الگاو    كدگذاری بااز و كدگاذاری بساته(، مقولاه    ها )دادهاسناد، كدگذاری 

 است. شده دادهراهبردی اقتدار اقتصادی نشان 

 مراحل و فرآیند تحقیق -۶شكل 

 
 ی نظری:هادادهتحلیل 

بر اقتصاد مقاومتی در اين تحقیق باا دو گاروه داده    دیتأكاقتصادی با  اقتداری به الگوی ابیدستبرای 

اسات و دساته دوم    آماده  دسات باه يی است كه از ادبیاات تحقیاق   هاداده اولدستروبرو هستیم. 

 آماده  دسات بهی هاداده با خبرگان انتزاع گرديده است. گانهششی هامصاحبهيی است كه از هاداده

ی و در فرآيند كدگذاری مفااهیم، مقاوالت و مضاامین از آن اساتخراج     آورجمعاز طريق مصاحبه 

 گرديد. فرآيند كدگذاری در سه مرحله انجام گرفت:

ستیابی به نظريه مبناايی در مرحلاه اول، كدگاذاری بااز صاورت      جهت د: الف: کدگذاری باز

ی شادند در  بندگروهمفاهیم استخراج گرديد و در قالب مقوالت  هامصاحبهگرفت كه با مراجعه به 

پای   هاا آنی موجاود میاان   هاا تفااوت و  هاا شباهتی خام به هادادهكدگذاری باز با تطبیق مستمر 

 منجر شد. مفهومی یهاگزارهبه  تيدرنهاكه  ميبریم

مفهاوم   115جمله و  81به ترتیب از مصاحبه اول تا ششم،  شدهانجاماز مجموع شش مصاحبه 

 استخراج گرديد. 
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  ی..……در  رانيا یماسال یجمهور یتدار اقتصاداق یراهبرد یالگو59 

. منظاور از  هاسات آن یپارداز مفهاوم ، هاداده لیوتحلهيتجزباز، اولین گام در  یكدگذارپس از 

وان گذاری( هر ياک از ايان   )عن یگذاربرچسبشكستن( جمالت به اجزا و )تجزيه  یپردازمفهوم

 بیانگر مفاهیم باشند. توانندیماست كه  يیهانشانهاجزا و به اين طريق، دستیابی به 

 

 هامصاحبهبخشي از کدهای مستخرج از متن  -7جدول 

 یكدگاذار در بعد از كدگذاری باز وارد كدگذاری محاوری شاديم.    کدگذاری محوری: -ب 

 استخراج گرديد. هامثلفهت يا محوری از كنار يكديگر قرار دادن مفاهیم مرتبط، مقوال

 

 

 شناسه هاداده مفاهیم

دارای مشروعیت، حقانیت، 

 آوریمقبولیت و الزام
 Ea1 .آوری باشدمقبولیت و الزام مشروعیت و حقانیت و دارای بايست در حوزه اقتصاددولت می

 Ea2 های اقتصادی بدانند.پیشبرد برنامه همكاری و همراهی با دولت در و مردم خود را ملزم به اجرای تعهدات پذیری و قانون پذیریجامعه

 تأمین رفاه
توزيع درآمد را بهبود  و دار اقتصادی يعنی ايجاد رفاه يعنی دولت بتواند برای مردم رفاه ايجاد كنداقت

 .ببخشد
Ea3 

 تماعياعتماد اج
های هرچه را مرتبط با رفاهشان باشد و دارای سیگنال مردم چیزی كه با رفاه مردم ارتبا  داشته باشد. هر

 .كنندو به دولت اعتماد می پذيرندمثبت باشد می
Ea4 

 Ea5 شود.و ...موجب سلب اعتماد مردم می شويی و اختال های منفی مانند پولسیگنال فساد و کاهش اعتماد

 Ea6 .جايش يكسان رشد يابداقتصاد بايد مثل بادكنک همه متوازن اقتصادرشد 

 های کين اقتصادیشاخص
كه برآيند  مهار تورم اقتصادی و رشد ،بیكاری سه مثلفه بسیار مهم كاهش های اقتدار اقتصادیاولويت

 .رفتارهای اقتصادی كشور هستند
Ea7 

و نبودن و عدم پاسخگ

 شفافیت

 های مختلف، فساد دولتی، دولتی بودن اقتصاد،به دولت به دلیل كارهای نادرست دولت اعتمادی مردمبی

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

 .ساير مراكز عمده اقتصاد دولت بانک مركزی و شفافیت مالی در عدم اغرا  سیاسی،
Ea8 

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

 .ها گسترش دهدعرصه

EG11 

 EG12 قوانین تولید محور قواعد و

 EG13 موانع تولید محوری )اقتدار اقتصادی( کاهش داللي در اقتصاد

سازی در زمینه تولید فرهنگ

 حوریم
 EG14 .تواند اقتدار اقتصادی را نابود كندجای فرهنگ تولید میگسترش فرهنگ داللی به
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61   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 شده از مفاهیمبخشي از کدگذاری محوری و مقوالت استخراج -۹جدول 
 

نظاری   یباردار نموناه انتهاای   دهندهنشان، جهیدرنت كفايت نظری، مبین ظهور نظريه يا مفهوم و

 با ظهور كادهای ناو   یریگنمونهبنیاد، داده یپردازهينظر، در درواقعدرباره آن مفهوم يا نظريه است. 

 .(1386 :و همكاران فرديیدانا) شودیمنظری محدود  تيباكفاو  رودیمپیش 

منجار   بعضااً ، در مصااحبه اول تاا ساوم    ی شد.بنددستهدر قالب مفاهیم  پس از مصاحبه، كدها

، ايان سایر،   هاا مصااحبه اما به ترتیب افزايش  ،شدیمشدن چندين مفهوم و كدهای متعدد  اضافهبه

روند نزولی طی كرد تا جايی كه از مصاحبه مورد چهارم به بعد مفهوم جديادی شاكل نگرفات و    

در مصااحبه پاياانی رساید. لاذا ايان      كد  13كد در مصاحبه اولیه به  24 تولید كدهای جديد نیز از

 .شودیمو كفايت نظری اعالم  رسیدهتعداد مفهوم برای استخراج مدل كافی به نظر 

 استخراج گرديد: رساندیماز مقوالت، مضامینی كه ما را به اقتدار اقتصادی  

 

 

 

 شناسه مفاهیم مقوله

 مشاركت مردمی
 -آور و الزام تیمقبول دارای مشروعیت، حقانیت، اقتصاد

 پذيری و قانون پذيری، تأمین رفاه، اعتماد مردمیجامعه
EA1, EA2،EA3 

 EA6,EA7 اقتصادی و مهار تورم رشد بیكاری، رشد متوازن اقتصادی، كاهش صادیمستمر اقت رشد

رفع موانع كارآمدی 

 اقتصاد
EA5,EA8,EA9,E های نادرست برنامهاجرا برنامگی،یب فساد اقتصادی،

A10 

پیشگیری و مبارزه با 

 فساد اقتصادی

، با فسادباشهامت، پیشگیری و مبارزه  نصب مديران اقتصادی

مديران درستكار، لزوم ايجاد ساختار جدی مبارزه با فساد، تشويق 

 شفافیت آمارها

EA11,EA12,EA1

3,EA14,EA20 

 EG3,EG2 تولید محوری، اقتصاد مقاوم سازی اقتصادمقاوم

 EG1,EG13 حفظ حاكمیت، كاهش داللی در اقتصاد تأمین معیشت، سازی اقتصادیسالم

 رفع موانع كارآمدی
افزايش ، تولید محور زآوری، ايجاد بانكداریايجاد اشتغال و ار

 قوانین تولید محور درآمد كاالی دارای قدرت رقابت قواعد و
EG5,EG11,EG12 

ارتقای فرهنگ 

 تولیدمحوری در اقتصاد
EG3,eG10,eG16,e جای دالل محوریسازی در زمینه تولید محوری بهفرهنگ

G17 
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  ی..……در  رانيا یماسال یجمهور یتدار اقتصاداق یراهبرد یالگو61 

 . مضامین استخراجي از مقوالت9جدول 

 مقوالت مضامین

زا بودن اقتصاد و درون

 بستگي به نفتعدم وا

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

 و مستمر اقتصادی

 سازیشفافیت و سالم

 اقتصاد
 سازی اقتصادافزايش شفافیت اقتصاد، سالم اقتصادی، تیامن پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی،

 الگوی صحیح مصرفوری، بهرهمصرف بهینه، افزايش  سازیفرهنگ الگوی مصرف اصيح

 بنیانصادرات محصوالت و خدمات دانش افزايش نوع آوری، افزايش سهم تولید و بنیاناقتصاد دانش

 اصيح ساختار اقتصادی

های زای اقتصادی، ضعف قوانین، مديريت اجرايی نامناسب، تكانهوابستگی اقتصادی، عوامل اختالل

 مالیاتی، تقويت و پولی، ساختار بانكی و موانع كارآمدی، توسعه اقتصادی، اصالح ساختار رفع اقتصادی،

و  تيتقو وری عوامل تولید،قوانین، رشد بهره ضعف پذير،تولید، رقابت عواملتوانمندسازی 

 ی عوامل تولیدتوانمندساز

 ، توسعه كارآفرينیرضايت مردمی می،دمشاركت مرسازی حداكثر ،اعتماد مردمی اقتصاد مردمي بودن

 بانكداری رونق پويايی اقتصادی، اقتصادی برونگرا

 عدالت بنیان
 جاديا آموزشی، های اقتصادی وابرسازی فرصتبر های فقرزدايی،ارتقای عدالت اجتماعی، اتخاذ سیاست

 رفاه

 

در كادهای مختلاف    حقیقت یهاداده، در مرحله كدگذاری باز: هادادهکدگذاری انتخابي  -ج 

ی از طرياق  سپس از طريق محورهای مشترک كدها، مفاهیم و باا كدگاذاری محاور    احصاء شدند،

، دوبااره باا   هاا دادهانتخابی هماان   یدر كدگذارشناسايی شدند.  هامقولهگر، مقايسه مفاهیم با يكدي

 یهاا دساته ، در هاا قولهمجديد به يكديگر مرتبط و بنا به جنس  یاگونهبه هامقولهايجاد روابط بین 

ل ايجااد  شاام  . در اين كدگذاری پنج عمل تحلیلی مجزاشوندیم یبندمیتقس به نام مضامین خاصی

ی، راهبردی و پیامادی  انهیزمی، اواسطه، شرايط علی لهیوسبه و مضامین هامقوله ارتبا  فرضی بین

در نظر گرفتاه شاد و سااير     محوری عامل عنوانبهاين تحقیق اقتصاد مقاومتی در  مشخص گرديد.

مضامین، در قالب عوامل ديگر قرار گرفت. آنچه در ادبیاات تحقیاق تولیاد گردياد باا مضاامین و       

از مقوالت در مصااحبه و ادبیاات    یبعض تركیب و تجمیع گرديد. هامصاحبهدر  دشدهیتولمقوالت 

ستی و منويات مقاام معظام   تحقیق مشترک بود. تعدادی از مقوالت كه از ادبیات تحقیق، اسناد باالد

 است. شدهمشخص تربرجسته صورتبهی( استخراج گرديد در جدول العالمدظلهرهبری )
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 مقوالت، مضامین و عوامل اقتدار اقتصادی - ۸ جدول
 مقوله مضامین عوامل

 عوامل علي
اصيح ساختار 

 اقتصادی

 نظام رشد پرشتا  و مستمر اقتصادی، نمای  کار آییرفع موانع كارآمدی، 

 اقتصادی، تقویت اقتصاد یرشد و توسعهتوسعه اقتصادی، 

 استقالل اقتصادی و عدم سلطه بیگانگانرفع وابستگی اقتصادی، 

 تقویت پول ملی ،اصالح ساختار بانكی و پولی

 اصالح مديريت اقتصادی

 اصالح ساختار مالیاتی

 و عدم وجود بیکاری زایی، اشتغالامکانات داخلی یریکارگبهتولید،  عواملتقويت و توانمندسازی 

 پایداری اقتصادزای اقتصادی، اصالح عوامل اختالل

 اصالح قوانین اقتصادی

 

 

 

 

عوامل 

 یانهیزم

شفافیت و 

 ی اقتصادیسازسالم

 مبارزه فساد و تبعیضاقتصادی،  با فسادپیشگیری و مبارزه 

 امنیت اقتصادی

 ت اقتصادافزايش شفافی

 ی اقتصادسازسالم

 اقتصاد عدالت بنیان

با تأکید بر بعد اقتصادی(، ) یاجتماعدوری از فقر و فساد و تبعیض، عدالت ، اجتماعیعدالت 

 کردن فقر کنریشه

 کن نمودن فقر و تأمین نیازهای اساسیشهیر اقتصادی،عدالت 

 فقرزدايیی هااستیساتخاذ 

 اقتصادی یهافرصتبرابر سازی 

 درآمد سرانه ارتقاد ايجاد رفاه، سالمت و رفاه،

 توزیع مناسب درآمدباز توزيع درآمد، 

 

 

 یاواسطه

 الگوی اصيح

 مصرف

 مصرف بهینه یسازفرهنگ

 يیجوصرفه

 یوربهرهافزايش 

 يیگرامصرفعدم 

 عدم اسراف

 الگوی صحیح مصرفداشتن 

 

 

 

 

 

 راهبردی

 زادروناقتصاد 

 تولید مطلو  محصوالت کشاورزی و  نعتی ،یداخل دیتولافزايش 

 دولت به درآمدهای نفتی هایعدم وابستگی هزینهاقتصاد تولید محور، 

 استقالل اقتصادیی اقتصاد، سازمقاوم

 اقتصادی رشد پرشتاب و مستمر

 از خام فروشی جلوگیری ع موجود واستفاده بهینه از مناب قطع وابستگی بودجه به نفت،

 افزايش نوع آوری انیبندانشاقتصاد 
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 انیبندانشمحصوالت و خدمات  و صادراتافزايش سهم تولید 

 بنیاندان  هایتولید ثروت از طریق شرکتكردن اقتصاد،  انیبندانش

 اقتصاد مردم بنیان

 اعتماد مردمی

 و عدم وجود بیکاری زاییلاشتغال کامل، اشتغايی، زااشتغال

 دولت گریكاهش تصدی

 برتر منابع انسانی سهم عمومی،مشاركت 

 دمیمرمشاركت ی حداكثر ساز

 مردمی رضايت

 ینيكارآفرتوسعه 

 اقتصاد برونگرا راهبردی

 ديپلماسی اقتصادی

 یريپذرقابت

 ر بازارهای اقتصادی دنیاد تأثیرگذارحضور  داشتن ارتبا  با اقتصاد جهانی،

 صادرات

 یرنفتیغصادرات 

 

 :گرددیممهم موجب اقتدار اقتصادی  هشت عامل

 یهالیو پتانسها زايی به اين معناست كه ما به توان، ظرفیتدرون بودن اقتصاد: زادرون  -1

 .میابيا دسات خودكفايی  به هاتیظرف نياز ا یمندبا بهرهبتوانیم  و كرده اتكاء خودداخلی 

 .گاردد یما كشورمان محسوب  عمده مشكالت اقتصاد ازدولتی بودن و نفتی بودن  امروزه

. باا اصاالح سااختار اقتصاادی،     از نتايج نفتی بودن بودجه استايران دولتی بودن اقتصاد 

و  شاود یما فاراهم   شیازپشیبداخلی  یگذارهيسرماداخلی،  یهاتیظرفاستفاده از  زمینه

 .گرددیمتوان داخلی عملی  بر هیتكو اقتصاد  يیزادرون

 یهاا یگار یتصاد در كااهش   يكی از علل مهمبودن اقتصاد  مردمی اقتصاد مردم بنیان:  -2

بودن اقتصاد و سهم باالی دولت در امور اقتصادی در كنار بروكراسی  یدولت .دولت است

اصاالح   رونيا ا از رودیماصلی اقتصاد به شمار  یهاعارضهدولتی از  یهادستگاهپیچیده 

ساختار اقتصادی به مشاركت مردم و مردمی شدن اقتصااد كماک نماوده و تحقاق آن را     

 یترژهيوبخش خصوصی نقش با اصالح ساختار اقتصادی  گريد یعبارتبه كندیم تسهیل

 .امور نیز به مردم واگذار شود و اداره كندیمپیدا در امور اقتصادی كشور 
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شافافیت و ساالمت    سااختار اقتصاادی كشاور زمیناه     حاصال اصيح ساختار اقتصادی: -3

كناد كاه نتیجاه آن روناق     تحقق آن كماک شاايانی مای    و به دينمایماقتصادی را فراهم 

داخلای و خاارجی، اعتمااد و     یهاا هيسارما در جامعه، روناق تولیاد، جاذب     وكاركسب

 درلیاد و  موجود، تقويات تو  یهاتیظرفدر بین آحاد مردم، به فعلیت رسیدن  ینيدآفریام

و مبارزه قااطع باا فسااد اقتصاادی موجاب       پیشگیری رشد اقتصادی كشور است. تينها

كه اين امر نیازمند اصالح ساختار اقتصادی و رفع مواناع   شودیمافزايش امنیت اقتصادی 

شاافافیت اقتصااادی، اصااالح  یهااااسااتیسيكاای از  گااريد عبااارتبااه .اساات یكارآمااد

 .شودیممنجر به اصالح ساختار اقتصادی كشور پولی و ارزی است كه  یهااستیس

عدالت به معنای تقسیم فقر نیست بلكه به معنای افزايش تولیاد و   اقتصاد عدالت بنیان:  -4

با اصاالح منطقای    یوقت آنبودن  نهادو مردم اقتصادعدالت بنیان بودن سرمايه ملی است. 

اقتصااد   .ساازد یما فاراهم   را مشكالت اقتصادی حلراه ،شودیمساختار اقتصادی همراه 

باشاد. الزماه    دستر قابلاست كه فعالیت اقتصادی برای همه ممكن و  عدالت بنیان اين

خارد اسات. بارای تحقاق ايان وضاعیت،        یهابنگاهد و رشد یاين وضع، سهولت در تول

از  .شاود  اصاالح باياد   نظام اقتصادی كشاور  كالم کيو در  بسیاری از قوانین و مقررات

 یهافرصتبه دسترسی به  توانیمعملیاتی رسیدن به اقتصادی عدالت بنیان  یهاشاخص

فضای شفاف و ) یاقتصادبرابر در استفاده از منابع و امكانات، دسترسی برابر به اطالعات 

برابار در   یهاا فرصات  امكاان  اقتصادی، یهاتیموقعبرابر به مناصب و  یدسترس سالم(،

 ه ثروت و درآمد.اقتصادی، توزيع عادالن یهاتیفعال

 .شاود یما سابب وابساتگی باه خاارج      يای زادرونبادون   يای گرابرون :گرابروناقتصاد  -5

المللای  شود با تعامل سازنده با اقتصادهای جهانی از بازارهای باین موجب می گرايیبرون

جهت عرضه محصوالت ايرانی اساتفاده حاداكثری نماوده و درآمادهای ارزی كشاور را      

باشاد تاا تواناايی رشاد و      يای زادرونهمراه باا   گرابرونبايد قوی اد بخشید. اقتص ءارتقا

باا   در ارتباا  گرايی يعنی اينكه بادانیم  برون گريد انیببه توسعه پايدار وجود داشته باشد

 چاه چیازی را   كشاورها  گار يدارتبا  باا   و ازبه دنبال چه چیزی هستیم  كشور خارج از

 دیمورد تأكبخش بايد  نيدر اخارجی  هيو سرمانش دستیابی به دا قطع طوربهخواهیم. می

 .ديآیممهم در سايه اصالح ساختار اقتصادی به وجود  نيا .ردیقرار گجدی 
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هدف اصلی در اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصاادی باالسات كاه     اصيح الگوی مصرف: -6

دم را بهبود بتواند شرايط بهتری را برای مردم ايجاد كرده و استانداردها و شیوه زندگی مر

تحقق پیدا نمايد كاه در كناار اصاالح سااختار اقتصاادی،       تواندیم. اين مهم وقتی بخشد

مصرف انرژی در كشور بسیار باالتر از اساتاندارد   چراكه الگوی مصرف نیز اصالح شود.

بلكه باا داعیاه    ،سازدیمما را از رسیدن به خودكفايی دور  تنهانهجهانی است. اين مسئله 

اصاالح سااختار اقتصاادی باا      گريدانیببههم منافات دارد.  مانیزندگبودن سیره اسالمی 

 اصالح الگوی مصرف مكمل يكديگر هستند.

شاود كاه در آن از داناش بارای ايجااد      به روشی از تولیاد گفتاه مای    :انیبناقتصاد دانش -7

ری بارای  ابازا  انیبندانشهای فناوری خصوصبهشود. فناوری و استفاده می افزودهارزش

در زيرسااخت تولیاد    و محاور  شوند.محسوب می آالتنیماشتبديل بخشی از دانش به 

را نسبت  انیبندانشاقتصاد  یهاتيمزوجه تمايز و  تواندیم یخوببهمختلف،  یاقتصادها

به اصالح ساختار اقتصاادی امیادوار باود كاه      توانیمزمانی به انواع ديگر مشخص كند. 

باوده و اماور اقتصاادی آن بار اساا  اصاول منطقای         انیبندانش ور،اقتصاد كش یهاهيپا

كاه   شودیماقتصاد در كنار اصالح ساختار اقتصادی باعث  یانیبندانشباشد.  شده رفتهيپذ

 باشد.مقاوم  آن یهاتكانه، تغییرات و اتنسبت به تهديدكشور 

تعیاین كساری ياا    و تهیه برناماه شافاف و    یبندبودجهاقتصادی:  یسازسالمشفافیت و  -8

اقتصاااد از حیطااه دولاات بااه   یرهاسااازو  یردولتاایغاقتصاااد  ايجاااد ،مااازاد بودجااه

، دولتای  یهاشركتساماندهی ، (یگریتصد یجابه)مديريت و نظارت  یسازیخصوص

اصاالح  ، اصاالح اقتصاادی در زمیناه اشاتغال، واردات و صاادرات      یهاا استیساجرای 

عه اقتصادی كشور به همراه اصالح قوانین مربو  بهبود و توس، پولی و ارزی یهااستیس

مباارزه باا فسااد اقتصاادی و نظاام طبقااتی و       ، توسعه امنیت و ثبات اقتصادی، به اقتصاد

، در راستای توساعه عادالت اجتمااعی    یرساناطالعو  یسازشفافاز طريق  یخواررانت

رسی عماوم ماردم   دست امكان ،در معامالت دولتی )اعم از داخلی و خارجی( یسازشفاف

 در ساختار اقتصادی هارانتو  هاارانهيحذف ، به اطالعات و تصمیمات اقتصادی دولت

اشاره شد هدف اصلی اين تحقیاق ارائاه    مقالهكه در طرح مسئله در ابتدای  طورهمان ی:ریگجهینت

د باالدساتی،  در ادبیات تحقیق، اسانا  آمده دستبهی هادادهالگوی اقتدار اقتصادی است. از مجموع 
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شاده باه الگاوی راهباردی اقتادار      ی انجاام هاا مصاحبهو  العالی(مدظله) رهبریمنويات مقام معظم 

اقتصادی رسیديم. الگوی راهبردی اقتدار اقتصاادی مادلی اسات كاه باا اساتفاده از آن و چیادمان        

اسات.   گرفته رقرای بررس موردارائه و  هاآنی راهبرد و روابط بین هاعرصهمنطقی، عوامل اصلی و 

ی ابتدا در جهت رفع نقا  ضعف اقدام به اصاالح اقتصاادی نماود. ساپس باا      ستيبایمدر اين الگو 

ی، عوامال راهباردی را باه    اناه یزمی و اواسطهمحور قرار دادن اقتصاد مقاومتی با استفاده از عوامل 

ه و باه توانمنادی   وارد مرحلاه شاكوفايی شاد    تواندیممرحله اجرا درآورد. در اين صورت اقتصاد 

 منجر به اقتدار اقتصادی شود. تينها دراقتصادی رسیده و 

 بر اقتصاد مقاومتي دیتأکالگوی راهبردی اقتدار اقتصادی با 

 

علّی علت و سابب ايجااد وضاعیت اقتصاادی موجاود       هایبا توجه به اينكه مقولهعلّي:  مقوله

شش مقوله شامل: وابساتگی اقتصاادی،    هشدانجامگردند در اين تحقیق پس از بررسی محسوب می

زای داخلی اقتصادی، ضعف در ساختار اقتصادی، ضعف قوانین، ضعف در ماديريت  عوامل اختالل
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الزم اسات در   كاه  عوامل علّی تشخیص داده شدند عنوانبهاقتصادی  یهاتكانهاجرايی اقتصادی و 

 جاد شود.تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی كشور اي هاآنجهت اصالح 

اقتصااد مقااومتی    ،رسااند یم: مقوله اصلی يا محوری كه ما را به اقتدار اقتصادی مقوله محوری

 است.

راهبردهايی برای رسیدن به مقوله محوری كاه هماان اقتصااد     هامقولهاين  :راهبردی یهامقوله

واجهاه، باه انجاام    راهباردی اداره كاردن، م   یهامقوله. هدف از ارائه دهدیممقاومتی است را ارائه 

راهبردهايی در پاسخ باه   هامقولهاين  درواقعرساندن، حساسیت نشان دادن به پديده محوری است. 

. ايان  باشندیمعوامل علی و جهت گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب )پیامدی( 

كاردن اقتصااد    انیا بنداناش نگرا، مردمی كردن و وو بر زادروناز: تقويت اقتصاد  اندعبارت هامقوله

 .است

نشاانگر ياک سلساله     اناد معروفمحیطی نیز  یهامقولهكه به  هامقولهاين  :یانهیزم یهامقوله

قارار   تأثیربه اقتدار اقتصادی را تحت  دنیدررسشرايط خاصی است كه راهبردهای اقتصاد مقاومتی 

و دلیلی برای به وجود آمادن و   خود علت هرچند یانهیزم یهامقوله دهندهلیتشك. مفاهیم دهندیم

و شرايط محیطی هستند كه باعاث توجاه باه اقتصااد      هانهیزممقوله محوری نیستند اما  یریگشكل

 به كار گرفته شوند. یدرستبه تواندینمراهبردی  یهامقوله هاآنو بدون توجه به  شوندیممقاومتی 

نشانگر يک سلساله خاصای    ،اندمعروفجی هم میان یهامقولهكه به  هامقولهاين ای: واسطه مقوله

 درواقاع و  دهناد یما قارار   تاأثیر هستند كه راهبردهای اقتصاد مقاومتی در اقتدار اقتصادی را تحت 

دخیل هساتند كاه راهبردهاا را درون زمیناه خااص ساهولت        یاگونهبه( یاواسطهشرايط میانجی )

محساوب   یاواساطه وی مصارف مقولاه   كاه اصاالح الگا    كنندیمبخشیده و يا محدود و مقیّدشان 

 .شودمی

مقوله پیامدی نتیجه و اهداف مورد انتظار از راهبردهای اقتصاد مقااومتی اسات   پیامدی:  مقوله

 كرد. گذارینامآن را اقتدار اقتصادی  توانمیكه در يک مفهوم 
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68   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

 :منابع
 در:  یقابل دسترس ،اناتیمجموعه بالعالی(، ای )مدظلهخامنه امامwww.khamenei.ir 

 امام صادق )ع( قاتیمركز تحق ،ياقتدار مل يکالبدشكاف، (1384) اصغر ،یافتخار.  

 ______، _____ (1381 ،)چاپ اول، تهران: انتشارات ناجا. ،ياقتدار مل 

 و توساعه اقتادار    میدر تحك یاقتصاد یهانقش مؤلفه يبررس، (1389مهر )مقدم، رضا  یریام

، یراهبارد باوم   یقاتیتحق ی، ماهنامه علمبا ارائه مدل مطلوب ایرانجمهوری اسيمي  یاقتصاد

 .یدفاع مل ی، انتشارات دانشگاه عال118شماره 

 ،جلاد اول، ترجماه   هاا سیاستعمومي و تحلیل  یگذاراستیمباني س، (1385) واين پارسونز ،

 .ملک محمدی، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی حمیدرضا

 اتیا ، فصلنامه پژوهشنامه مالرانیا ياتیدر نظام مال یاصيح ساختار(، 1389) دیجمش ان،يپژو ،

 .8شماره 

 تي، ساياقتصاد مقاومت ای یمقاومت اقتصاد(، 1391، عادل )یغامیپ khamenei.ir. 

 چاپ اولی، تهران: نشر جماليقدرت و منافع مل ، (1386) محمدرضا ا،ین حافظ ،. 

 فصالنامه  کشاورها  يمدل سنجش قدرت ملا  يراحط ،(1385) گراني، محمدرضا و داین حافظ ،

 .شماره دوم ،سال دوم کیتیژئوپل

 يخاارج  اسات یدر س یاقتصاد يپلماسید(، 1391)، سهراب یعلمدار ی، محمد، انعامیدریح 

 .ستمیشماره ب ،یاسیفصلنامه علوم س ،جمهوری اسيمي ایران

 اقتصااد   شي، هماا سات ین ياقتصااد مقااومت   تیغا ینگاه پدافند(، 1391) احسان، یدوز خان

 .، تهرانیمقاومت

 تي، سااقتصاد یسازمقاوم يجهان اتیتجرب ،(1392) احسان ،یدوز خان khamenei.ir . 

 یدفاع مل ی، تهران: انتشارات دانشگاه عالياقتصاد مل داتیتهد(، 1391) یموس دی، سیخادم. 

 انش، تهران: انتشارات نگاه ديفیپژوهش ک یهاروش ،(1396) نیحس فر،یخن. 

 ياقتصااد مقااومت   یهاا ابعاد و مؤلفه يبررس(، 1392 بهار)و همكاران  ینسب، مصطف یعیسم 

 ی، فصالنامه علما  (يالعالمدظله) ایخامنه اهللتیحضرت آ شهیدر اند رانیا ياسيم یجمهور

 .32، شماره یمطالعات انقالب اسالم یپژوهش

 یجمهاور  يقدرت ملا  يخت درونسا میتحك یاقتصاد یهاافتیره ،(1394) مراد، اهلل فیس 

 .یدفاع مل یتهران: دانشگاه عال ،رانیا ياسيم
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  ی..……در  رانيا یماسال یجمهور یتدار اقتصاداق یراهبرد یالگو69 

 تهاران:  اجارا  یهاا ناه یها، نقشاه راه و زم ضرورت ياقتصاد مقاومت ،(1395) ماراد ، اهلل فیس ،

 .یدفاع مل یدانشگاه عال

 ،یتهران: نشر ن ،استیعلم س یادهایبن(، 1375) عبدالرحمن عالم. 

 كاوروش، انتشاارات   نادر ي، ترجمه باهاهیبزرگ: اصول و رو یاستراتژ ،(1373)، جان ام نزیكال ،

 .وزارت امور خارجه، چاپ دوم، تهران

 92، زمستان رانيا عيصنا یاتاق بازرگان یاقتصاد یهایو بررس قاتیمركز تحق گزارش. 

 مجماع   یاقتصاد ونیسیكم یاقتصاد مقاومت یكل یهااستیس یاجرا یابيارز یهاشاخص گزارش

 .1/9/93مصلحت نظام، تشخص 

 رانیا ا تیا : الزاماات، نماگرهاا، موقع  انیا بناقتصاد دانش(، 1384تابستان ) عبا نژاد،  معمار ،

 .نیها و راهكارها، اقتصاد و تجارت نوچالش

 وکارکسب یدر بهبود فضا ياقتصاد مقاومت رهیافت (،1393)خرداد  یاقتصاد تیامن ماهنامه. 

 در  دیا جد كارد یضارورت اتخاار رو  (، 1393 بهشات يو ارد نيفرورد) اقتصادی تیامن ماهنامه

 .2و1 شماره ،یمبارزه با مفاسد اقتصاد

 انتشارات دانشگاه تهرانتهران ،اقتصاد خرد و کين، (1369 ماهید)ظهور، محمود  منتظر :. 

 مقام معظم  دگاهیبر د دیبا تأک)و ملزومات آن  ياقتصاد مقاومت ،(1391) نیحس دی، سیمعز ریم

 .47، سال دوازدهم، شماره یاقتصاد اسالم یپژوهش یفصلنامه علم (یرهبر

 نتي، پاورپوياقتصاد مقاومت يکل یهااستیس(، 1393 وريشهر) ی، مرتضینبو. 

 باولتن[،  (دکنناده یتحد ایا مقاوم   یرهایها و متغشاخص) ياقتدار مل ،(1381تابستان ) واجا[ ،

 .تهران: مثلف

 و  يتحقق عدالت اجتماع یاقتصاد یابزارها(، 1387 بهشتي، محمود و همكاران )اردهوشمند

 .مشهد یو توسعه، دانشگاه فردوس یاقتصاد اسالم همايش ،از منظر اسيم یاقتصاد

 الف تي، سایجهاد تیریمد یهاابعاد و مؤلفه(، 1392 ید27) مهدی ،یخراسان یاراحمدي. 
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