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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

 

  
  

  

 تدوين مدل راهبردي و استراتژيك در راستاي ايجاد حماسه اقتصادي

 

  4، رسول حيدري3زاده ، مرتضي قاسمي2، جعفر كريمي1نژاد مهدي جمالي
  

  چكيده
 مسأله. اقتصادي است رشد محرك و بنا سنگ نتيجه در و توليدي فضاي رونق و بهبود معناي به كار و كسب فضاي بهبود

باشد كه با ضعف و قوت در اين زمينه بر تمامي جوانب حتي سياسي  مي مسائل درگير در تمامي كشورهامهمترين اقتصاد يكي از 
آن سفارش شده است و در  اقتصاد در دين اسالم بسيار به. را سبب خواهد شدها  ساز فرود و نزول دولت گذاشته و زمينه تأثيركشور 

تأكيد و هاي اخير از سوي مسئولين نظام باالخص رهبر فرزانه انقالب با عناوين مختلف مورد  خصوص در سال كشور ما نيز به
 ريزي برنامهباشد كه لزوم  مي سزايي هو اقتصادي داراي اهميت ب نيز به عنوان سال حماسه سياسي 1392 سالسفارش بوده است و 

موجود در اين زمينه توصيفي با استفاده از منابع -اين پژوهش نيز بر اساس روشي تحليليبنابراين . باشد مي اين دو حماسه خلق براي
 نتايج بيانگر آن بود كه. خلق حماسه اقتصادي در كشور پرداخته است برايبه تدوين استراتژي اساسي  SWOTو نيز مدل راهبردي 

 ظرفيت باالي اقتصادي ايران كه با برخورداري از منابع غني نفتي، معدني و چهار فصل بودن آن داراي ويژگي شاخص در جهان
در جايگاه  ،36/0نقاط قوت و اقتصاد وابسته به نفت با امتياز وزني  در جايگاه نخست ،72/0مند شدن از امتياز وزني  با بهره ،باشد مي

گيري از توان اقتصادي داخلي  بهرهتواند در اين زمينه به كار گرفته شود همانا  مي بهترين استراتژي كه. اردقرار دها  ضعف نخست
گيري  همراه با نيروي انساني مناسب داخلي و استفاده از فرصت تحريم در شكوفايي اقتصادي داخلي و ايجاد استقالل اقتصادي، بهره

انديشه قناعت اسالمي، انساني و مالي در راستاي بهبود كاالهاي داخلي و عدم استفاده مناسب چه به لحاظ هاي  ظرفيت همهاز 
كاالهاي خارجي و استفاده از توليد ملي و استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد در نهادهاي اقتصادي و رفع نمودن مشكالت آنان و 

 .است مبارزه همه جانبه عليه رانت و فساد اقتصادي

  .SWOT، راهبرد، ريزي برنامهحماسه، اقتصاد، اقتصاد مقاومتي،  :واژگان كليدي
  

 مقدمه

 بين از و هستند هم متقوم ركن سه اين .اقتصاد و سياست فرهنگ، دارد؛ اساسي ركن سهاي  جامعه هر

ترين مهم جزء ،بعد از اعتقاد ،اقتصاد مسأله ).4ص ،1391روزنامه ملت ما، (دارد مهمتري نقش فرهنگ آنها،
جهاد  مفهوم جهاد اقتصادي و خصوصاً كلمه. )1391جوادي آملي، (استقالل سياسي يك مملكت است عناصر

به نوعي تالش مقدس  معموالًجهاد  كلمه. هاي خاصي است گونه و داراي معاني و داللت يك تعبير استعاره
تقدس را در  كند و هميشه صبغه شود و يكي از كلماتي است كه در گفتمان ديني ما معنا پيدا مي اطالق مي

                                                            
 دانشگاه اصفهان ريزي شهري شجوي دكتري جغرافيا و برنامهدان -1

 Jkarimi15@yahoo.com ؛  دانشگاه پيام نور تهران ريزي روستايي برنامهنشجوي دكتري جغرافيا و دا -2

 مدرس دانشگاه پيام نور -3

  كارشناس ارشد حقوق عمومي -4
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جاست كه ابعاد دنيوي با ابعاد مقدس اسالمي درهم آميخته شده و براي  اول اين نكته. درون خودش دارد
مقدسي به اسم جهاد مسأله داني و عمران كشور با همين هم كار كردن براي مسائل اقتصادي، پيشرفت و آبا

  .تواند سبب استقالل اقتصادي و خلق حماسه سياسي شود مي كه )1390پيغامي (شود تلفيق مي
. را خنثي كندها  اساسي را پشت سر بگذارد و توطئههاي  اكنون توانسته است بسياري از چالش كشور ما هم

تواند با يك مديريت صحيح تنها در عرض  مي فراوانهاي  به ظرفيتشك ايران با توجه  بي در چنين وضعيتي
اهداف برنامه پنجم توسعه و . و موانع مهم اقتصادي و علمي را پشت سر بگذاردها  چند سال بسياري از چالش

بايد  92سال . به خوبي جايگاه اقتصادي و علمي ايران را در آينده ترسيم كرده است انداز چشمهمچنين سند 
   ).17ص، 1391روزنامه رسالت، (ي پرتابي براي دستيابي به اين اهداف باشدسكو

 محرك و بنا سنگ نتيجه در و توليدي فضاي رونق و بهبود معناي به وكار كسب فضاي بهبوددر واقع 

 در خصوصي بخش مشاركت زمينه كار و كسب فضاي بهبود و اصالح كهاي  به گونه .اقتصادي است رشد

 بـه  اقتصـاددانان  از بسـياري  1980 دهـه  در .سازد مي فراهم را توليد و اشتغال سطح ارتقاءاقتصاد،  عرصه

 رغم به و خصوصي بخش فعال حضور براي اقتصاديهاي  فعاليت در دولت گري كاهش تصدي ضرورت

 اصـلي  موضـوع  وكـار  كسـب  فضـاي  بهبـود  1990 دهـه  اواخـر  از و آوردنـد  روي سازي خود خصوصي

 و كـار  كسب فضاى بهبود نيز توسعه پنجم برنامه كليهاي  سياست در .است بوده اقتصاديسياستگذاران 

 حقـوقى،  اطالعـاتى،  ارتبـاطى،  هـاى  زيرساخت آوردن فراهم اقتصاد كالن، محيط بر ثبات تأكيد با كشور

 صورت به اطالعات و آمار مستمر ارائه اقتصادى، كالن هاى خطرپذيري كاهش مورد نياز، فناورى و علمى

  ).8، ص1390فر،  اشرفي و فهيمي(گرفته است قرار مدنظر به جامعه منظم و شفاف
 نشان كه است رواياتي و آيات از سرشار دينيهاي  آموزه. دارد سنت و قرآن در ريشه اقتصادي جهاد

 از كشور استغناي و اقتصادي موجب استقالل كهاي  گونه به الهي،هاي  انگيزه با همراه تالش ايثارگرانه دهد مي

كه به نوعي ايجاد كننده حماسه اقتصادي و به تبع  شود مي محسوب خدا راه جهاد در نوعي گردد، بيگانگان
 كافي مزمل سوره بيستم آيه در نكته لطيف يك به اشاره تنها باره اين در. حماسه سياسي نيز خواهد شد

 نشان اين و قرار داده اهللا سبيل في جهاد كنار در را زندگي براي تالش« آيه شريفه اين در خداوند؛ است
 :فرمود آيه همين به استناد با )ص(اكرم رسول. »است قائل اهميت زيادي موضوع اين براي اسالم كه دهد مي

 نرخ به را كاال آن و كند وارد مسلمين از شهرهاي شهري سوي به جايي از را طعامي كه نيست كاسبي هيچ«

 .»باشد داشته را شهيد منزلت خدا نزد آنكه مگر برساند، فروش شهر به آن در روز

 )ع(جعفر بن موسي امام چنانچه؛ كند مي صدق نيز خانوادگي و شخصي اقتصاديهاي  تالش در نكته اين
 در مجاهد كند، همانندتأمين  را اش خانواده و خود تا است حالل روزي جستجوي كه در كسي« :فرمايد مي

  .»خداست راه
تا افراد جامعه اعتقاد و باوري به مفهوم جهاد اقتصادي نداشته باشند آن را تنها در حد يك شعار 

وري تمام از  اقتصادي نيازمند بازشناسي منابع و بهره جهاد). 17ص، 1390كاتب، (تلقي خواهند نمود
هـاي مهـم    مصداق ،مديريت وانهادن منابع طبيعي و سوء. و هم منابع انساني آنهاست؛ هم منابع مادي
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و خـود مـانعي بـراي     )1390اسـماعيلي،  (شـوند  كه مانع تحقق جهاد اقتصادي مي كفران نعمت است
 .باشد حماسه سياسي نيز مي

 
  روش كار

و نيز مدل  مكتوبغير توصيفي با استفاده از منابع مكتوب و- اين پژوهش بر اساس روشي تحليلي 
هاي  داده. استخلق حماسه اقتصادي در كشور پرداخته  برايبه تدوين استراتژي اساسي  SWOTراهبردي 

نفر از اساتيد  80در بين اي  گزينه 5 سؤال 45 والب طيف ليكرت قمورد نياز از طريق پرسشنامه در 
  .شهر اصفهان توزيع گرديدهاي  دانشگاه

  
  و خلق حماسه اقتصادي ساز شكوفايي زمينه ؛تحريم و اقتصاد مقاومتي

 به فشار آوردن وارد براي سلطه نظام از ابزارهاي يكي همواره غيرقانوني و جانبه يكهاي  تحريم اعمال

 بهترين حماسه اقتصادي و سياسي سال). 10، 1391روزنامه جهان صنعت، (است ايران بوده اسالمي جمهوري

 فاصله تا است ملي توليد به ايراني تبديل كاالهاي و توليد فرايندهاي كردن اقتصادي و علمي براي فرصت

 نرخ صورت آن در .برسد حداقل به افزوده ارزش ايجاد با دستاوردهاي توليد استعدادهاي و ها مزيت ميان

  ).5، 1391محمدي، (يافت خواهد افزايش داري امعن تا سطح هم علمي و اقتصادي وري بهره
براي اعمال سياست و اهداف مورد و مشهودتر از اقدام نظامي تر  هزينه اقتصادي ابزاري مناسب، كمهاي  تحريم
و از  است در دوران معاصر اياالت متحده آمريكا، از آغازگران تحريم اقتصادي در سطح جهان. باشد مي نظر

گزافي را بر مردم كشور هاي  ، هزينهها برخي از تحريم. نيل به اهداف خود سود جسته است براياين حربه، 
تواند مطلوب محسوب  مي ل اگر داراي منافع استراتژي اساسي باشد،با اين حا. نمايد مي تحت تحريم وارد

  ).1391نعمتي، (گردد
حاضر كشور ما در شرايط تحريم اقتصادي قرار دارد و يكي از راهكارهاي   حال با توجه به اينكه در

يد نگاه استكبار جهاني، افزايش فشار بر معيشت مردم و جلوگيري از رشد اقتصادي، علمي و صنعتي است، با
مسئوالن به ويژه براساس مطالبات مقام معظم رهبري حركت جهادگونه اقتصادي باشد تا باعث كاهش 

معيشت مردم تأمين هاي مناسب براي توسعه اقتصادي و  ها به فرصت فشارهاي اقتصادي و تبديل تحريم
مانه و تحميلي براي ظالهاي  تحريم. شد ساز حماسه اقتصادي خواهد كه خود سبب )1391فتحي پور، (شود

سازي آنها با كمك متخصصين و نخبگان و آحاد مردم،  خنثي تواند يك فرصت هم باشد تا عالوه بر مي ملت ما
اين راهي است  .و حماسه اقتصادي در كنف آن تحقق يابد اسالمي نيز محقق شود اقتصاد ملي شكوفاي ايران

تحقق اقتصاد مقاومتي بايد به  اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طي كنيم و براي باكه بايد 
در كشور علم و عالم و  .سهم و نقش داده شود معتبرهاي  مردمي داخل كشور همچون پژوهشكدههاي  ظرفيت

دست ه بيشترين سود را بو با كمترين هزينه  را تركيب كردهها  منابع وجود دارد ولي مديريتي كه به خوبي اين
همچنين رسيدن به مديريت يكپارچه، عملياتي و هوشمند حركت  آورد كمتر داريم كه بايد به اين سمت و

توانيم توليد  مي آورديم امروز به وجودرا  و حماسه سياسي اگر ما ديروز قدرت ملي و سياست ملي .كنيم
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 شود ضمن مي مردم و نخبگان در آن استفادههاي  ظرفيتاين نوع اقتصاد، مردمي است و از . داشته باشيم ثروت

  ). 1391رضايي، (شود مي اين كه از دانش فني دنيا هم در آن استفاده
 و خريد مردمي كردن اقتصاد ،و دالالن اقتصادي دشمنها  ابزار اقتصاد مقاومتي و مقابله با كارتل مهمترين

استقبال آنها از  گرو گذاري در سرمايه و رونق توليد زيرا .وسيله مردم استه مصرف توليدات داخلي بو 
، تالش، ريزي برنامه ،و حماسه اقتصادي مقاومتي راهكارهاي موفقيت اقتصاد ديگر از. توليدات داخلي است

هاي علمي در اقتصاد كشور است و براي اين كار بايد شكاف  روش مديريت صحيح و مدبرانه و استفاده از
پويا  ،اقتصادي مقاومتي، در مجموع. با صنعت و زندگي مردم هر چه زودتر برطرف شود ها موجود بين دانشگاه

ريزي استراتژيك و راهبردي ضمن تالش   با يك برنامه بود كه به خارج از مرزها نظر داشته و و فعال خواهد
باشگاه (اشته باشدد خودهاي  افق برنامه هم در بازارهاي جهاني را رقابت در صادرات و، براي خودكفايي كشور

تا بتوانيم انديشه بزرگ رهبري يعني حماسه اقتصادي و به دنبال آن حماسه سياسي را  )1391خبرنگاران اراك، 
  .ايجاد نماييم

پس نيازمند اقتصاد  .محور اقتصاد با ما دشمني دارد كنيم كه غرب در حاضر در شرايطي زندگي مي حالدر 
از  كند تا با استفاده مبنايش تالش و حركت از درون است و تالش مياقتصادي كه  يعني ؛مقاومتي هستيم

 .كه همانا حماسه اقتصادي است )1391زريباف، (موانع را تبديل به فرصت كند ،امكانات

اكنون اقتصاد ايران  هم. المللي مطرح شده است هاي بين اقتصاد مقاومتي ادبياتي است كه در مقابله با تحريم
المللي فائق آمده و تهديد تحريم  هاي بين تحريم صول درستي گام نهد تا از اين رهگذر بتواند بربايد بر مبنا و ا

مزمن هاي  و درمان بيماري آسيبتواند عاملي براي رفع نقاط  ها مي در واقع، تحريم. را به فرصت تبديل كند
تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي و  در جهت اقتصاد ما باشد كه هر يك از اين دستاوردها به معناي برداشتن گامي

در شرايط امروز كه  .)1391جام نيوز، (است و خلق حماسه اقتصادي پيروزي در عرصه جنگ اقتصادي
شود  ها ياد مي هايي كه به جاي نفت از آن ميان جايگزين موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح شده است از

بسيار  امكانات و مواهب خدادادي ايران و اقليم .آيد ترين جايگزين به حساب مي مطمئن گردشگري بهترين و
ها و  ظرفيت .را داشته باشند متنوع باعث شده است كه بسياري از گردشگران دنيا آرزوي سفر به ايران

 تواند باعث جذب در حوزه گردشگري در ايران، در كمتر كشوري وجود دارد و مي هاي موجود پتانسيل

  .ها گردشگر به كشور شود ميليون
 ملي توليد اگر و دهند افزايش را ملي توليد اول مرحله در است كه اين كشورهاهاي  موفقيت همه املع

 كار از حمايت لسا در. باشد داشته را اقتصادي و علمي استقالل ادعاي تواند نمي كشوري نكند، پيدا افزايش

 ندهد اجازه دولت و كرد پافشاري داخلي كاالها و استعدادهاي علمي مصرف روي بر بايد سرمايه ايراني و

  ).1ص ،1391خباز، (شود كشور وارد ارزش بي كاالي و اوليه مواد
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 )SWOTبا استفاده از مدل (و تهديدها ها  ضعف، فرصتو  نقاط قوت

و عوامل ) نقاط قوت و نقاط ضعف(به منظور شناسايي و بررسي عوامل مؤثر دروني  SWOTتحليل 
در حقيقت از اين روش به . شود مي بر اقتصاد كشور به كار برده) ها و تهديدهافرصت(بيروني ناحيه  تأثيرگذار

در . گرددهاي مناسب استفاده ميشناسايي مسائل استراتژيك و ارائه راهبردها و استراتژي برايعنوان ابزاري 
تهديدات  ها وابتدا با سنجش محيط داخلي و محيط خارجي ناحيه، فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت

خواهي و صحبت با مردم، مسئوالن و كارشناسان، اين عوامل سايي قرار گرفت و سپس به وسيله نظرمورد شنا
هاي  مشخص و جهت برطرف نمودن يا تقليل نقاط ضعف و تهديدها و تقويت و بهبود نقاط قوت و فرصت

 هاي استراتژيو  پيشنهادها ر،در ارتباط با تقويت توان اقتصادي و خلق حماسه اقتصادي در كشو موجود
  .مناسبي ارائه گرديد

  

  عوامل داخلي مؤثر بر اقتصاد
هاي موجود، عملكردها و منابع مورد توجه و بررسي قرار گرفته و تحت در اين قسمت سه مقوله استراتژي

  :عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف به شرح ذيل تقسيم بندي شده است
  

  (Strenghts)نقاط قوت 
  ها قوت شماره

  ظرفيت باالي اقتصادي  1
  نيروي انساني بسيار مناسب  2
  وجود تحقيقات اقتصادي متعدد در كشور  3
  اسالمي اقتصادهاي  وجود تفكر اسالمي و توصيه  4
  به عنوان نيروي محركه به خودآمدنها  ايجاد تحريم  5
 صنعتي و تا حدودي خودكفايي بسياري از محصوالتهاي  افزايش شهرك  6
  داشتن متحدين اقتصادي قدرتمند در منطقه و فرامنطقه  7
  وجود امنيت نسبي كسب و كار در كشور  8
  موقع ترفندهاي اقتصادي دشمنان از سوي مسئولين نظام شناسايي به  9
  برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي مناسب در منطقه و جهان  10

  
  (Weaknesses)نقاط ضعف 

  ها ضعف شماره
  وابسته به نفتاقتصاد   1
  عدم جايگاه واقعي نظام شايسته ساالرانه مديريتي كشور در سطوح اجرايي و تقنيني  2
  وجود مشكالت جدي نهادي  3
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  پولي و ماليهاي  روزمره بودن سياست  4
  موجود اقتصادي كشورهاي  عدم شناسايي و اهميت به ظرفيت  5
  ها گيري تصميمعدم وجود كارشناسان متخصص و متعهد در   6
  تمركز سايه سياست بر اقتصاد  7
  نداشتن ديپلماسي اقتصادي مشخص  8
  عدم وجود فرهنگ كار و تالش در خانواده  9
  پايين كار وري بهرهتوليد و  نسبت به باال بودن مصرف  10
   در بين آحاد جامعه مدت كوتاهحاكميت نگاه   11
  مردمي نبودن اقتصاد  12
  متعدد اقتصاديهاي  وجود رانت  13
  عدم ثبات اقتصادي  14
  دمولّغير وجود نقدينگي  15
  مدين از كشورخروج بسياري از متخصصين و كارآ  16
  ازاي داخلي دارند به كشور ورود بسياري از كاالهايي كه مابه  17
  وجود فساد مالي بارز  18

  
  عوامل خارجي مؤثر بر اقتصاد

يدهايي است كه ها و تهدشناسايي فرصت برايهدف اين مرحله كندوكاو آثار محيط خارجي بر اقتصاد 
هايي است  و قابليت امكاناتموعه ها، مجدر اين راستا بايد گفت كه فرصت. اقتصاد كشور با آن مواجه است

شوند و همچنين  مي واقعمستقيم مؤثر غير طور مستقيم ياه كه خارج از محيط ناحيه بر عملكرد اقتصادي ب
 ات مستقيم وتأثيرشوند كه در عدم كارايي اين نواحي  مي تهديدها نيز مجموعه عوامل خارج از ناحيه محسوب

  . مستقيم دارندغير
ها و تهديدهاي موجود و  انجام شده و بررسي وضعيت پيرامون كشور، مجموعه فرصت مطالعاتبر اساس 
   :باشند مي ل ترسيمبه صورت زير قاب ،مؤثر بر اقتصاد

  
  (Opportunities)ها فرصت

  ها فرصت شماره
  عليه ايران به عنوان نيروي محركه به خودآمدنها  افزايش تحريم  1
  عدم وجود نيروي انساني مناسب در كشورهاي رقيب منطقه و جهان  2
  مناسب در بسياري از كشورهاي منطقه و جهان هاي  و ظرفيتها  عدم پتانسيل  3
  ايجاد نگرش مثبت در مردم و مسئولين در ايجاد و حمايت از توليد ملي  4
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  ت به كشور و عليه جبهه استكبار غربيافزايش و بهبود نگرش جهاني نسب  5
  افزايش قدرت رقابت پذيري ايران در معامالت اقتصادي جهان  6
  ورانه و در حد نياز توسعه و ايجاد فرهنگ كار حداكثري و مصرف بهره  7
  عظيم اقتصادي در بسياري از كشورهاي اروپايي و غربيهاي  ايجاد چالش  8
 استفاده از تجربيات سودمند و موفق بسياري از كشورهاي جهان در زمينه اقتصادي  9
  دشمنان در زمينه اقتصاديهاي  الزم در زمينه توطئههاي  افزايش آگاهي  10

  
  (Threats)تهديدها 

  تهديدها شماره
  ات منفي عليه كشور ايرانتأثيرو داشتن ها  تحريمافزايش   1
  افزايش توان اقتصادي كشورهاي رقيب ايران در منطقه  2

3  
انسـاني و سـرزميني كشـورهاي رقيـب بـراي      هـاي   برداري حداكثري از ظرفيت بهره

  رقابت با ايران

4  
اي  و فرامنطقـه اي  بسياري از متحـدين منطقـه  تحت فشار قرار گرفتن و آسيب ديدن 

  ايران به لحاظ اقتصادي از جانب استكبار
  غربيهاي  تبليغات شديد منفي عليه ايران از سوي رسانه  5
  استفاده از نخبگان كشور در بسياري از كشورهاي غربي براي توانمند ساختن خويش  6
  از بين رفتن امنيت اقتصادي و وحدت و همدلي و فرافكني آن  7
  خارجي و عدم كيفيت محصوالت داخليافزايش مصرف كاالهاي   8
  افزايش متحدين كشورهاي مستكبر در منطقه در زمينه اقتصادي  9

10  
اقتصـادي كشـورهاي ديگـر و عـدم     هاي  برداري صرف و انحصارطلبانه از شيوهالگو
  سازي آن بومي

  
  اقتصادي ايران بر مؤثر عوامل تحليل نهايي و تجزيه

و عوامل ) و تهديدهاها  ضعف(تشكيل داده كه بر اساس عوامل داخلي براي تجزيه و تحليل نهايي جدولي
 در. است بندي و امتياز وزني ستون در بردارنده عوامل، وزن، درجه 4داراي ) و تهديدهاها  فرصت(خارجي

 را فراروي سيستم تهديدهاي وها  فرصت ها، ضعف ،ها قوت مهمترين، )داخلي و خارجي عوامل(يك ستون

 .بريم مي نام

فعلي  استراتژيك موقعيت بر آنها احتمالي اثر بر اساس و عوامل اين از يك هر به ،)وزن(دو ستون در
) مهمترين(يك از وزني )موجود وضع تحليل و و تجزيه شناخت از حاصلهاي  يافته نتايج اساس بر(سيستم
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 سيستم بيشتر آن آينده و كنوني موقعيت بر تأثير باشد، وزن بيشتر چقدر هر .دهيم مي )ترين اهميت بي(صفر تا

 ).است 1 تعداد عوامل، به توجه بدون 2 ستون جمع(بود خواهد

 عامل خاص آن به سيستم كنوني موقعيت و اهميت بر اساس و عامل هر به ،)بندي درجه(سه ستون در

 تحليلو  تجزيه و شناخت از حاصل هاي يافته نتايج ، بر اساس)ضعيف( 1 تا )خوب بسيار( 5 از امتيازي

 خارجي پاسخ عوامل از يك هر به چگونه سيستم كه دهد مي نشان بندي درجه اين .دهيم مي موجود وضع
 .دهد مي

به  تا كنيم مي ضرب )3 ستون در ضرب 2 ستون(هر عامل درجه در را وزن ،)وزني امتياز(چهار ستون در
دست  به 5 تا 1 از وزني امتياز يك عامل، هر ترتيب، براي اين به .آيد دست به آن وزني امتياز وسيله اين
  .است 3 عدد امتياز اين )ميانگين(متوسط طور به كه آيد، مي

 جمع يكديگر با طورجداگانه به را 4 ستون در و داخلي خارجي عوامل تمام وزني امتيازات سرانجام،
و  عوامل به چگونه سيستم يك كه دهد مي نشان وزني كل امتياز .كنيم مي محاسبه را وزني امتياز و زنيم مي

سيستم  يك در كل وزني امتياز متوسط هميشه .دهد مي پاسخ شا بيروني محيط در بالقوه و موجود نيروهاي
 و بيشتر آن اهميت باشد، آن از باالتر چنانچه). 92-90ص، 1384هانگر و ويلن، (است 3 عدد زمينه، يك در

   .است كمتري برخوردار گذاريتأثير و اهميت از باشد، آن از اگر كمتر
  
 (IFAS)بر اقتصاد ايران مؤثر داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج

 عوامل از با استفاده سيستم، فرارويهاي  و ضعفها  قوت قالب مقوله در داخلي عوامل سازماندهي براي

 آنها از يك هر گذاريتأثير ميزان به توجه با وها  و ضعفها  قوت از هر يك اهميت به توجه با و بندي درجه

  :گرديد تعيين 1جدول  شرح به و اقتصاد ايران، محاسبه كاركردهاي بر
  )ها قوت(داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج -1 جدول

  امتياز وزني  بندي درجه  وزن  ها قوت
  72/0  4  18/0  ظرفيت باالي اقتصادي .1
  68/0  4  17/0  نيروي انساني بسيار مناسب .2
  24/0  3  08/0  اقتصادي متعدد در كشوروجود تحقيقات  .3
  27/0  3  09/0  اسالمي اقتصادهاي  وجود تفكر اسالمي و توصيه .4
  27/0  3  09/0  به عنوان نيروي محركه به خودآمدنها  ايجاد تحريم .5
صنعتي و تا حدودي خودكفـايي  هاي  افزايش شهرك .6

  بسياري از محصوالت
07/0  1  07/0  

  07/0  1  07/0  قدرتمند در منطقه و فرامنطقه داشتن متحدين اقتصادي. 7
  16/0  2  08/0  وجود امنيت نسبي كسب و كار در كشور .8
  27/0  3  09/0شناسايي به موقـع ترفنـدهاي اقتصـادي دشـمنان از      .9
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  سوي مسئولين نظام
برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي مناسب در منطقه  .10

   و جهان
09/0  3  27/0  

  03/3    1  جمع
  

نقاط قوتي كه اقتصاد ايران در راستاي حماسه مهمترين قرار گرفتند  سؤالكه مورد  ديدگاه كسانياز 
ظرفيت باالي اقتصادي ايران كه با برخورداري از منابع غني نفتي،  :از اند عبارتاقتصادي از آن برخوردار است، 

 72/0مند شدن از امتياز وزني  هرهباشد كه با ب مي معدني و چهار فصل بودن آن داراي ويژگي شاخص در جهان
چه به لحاظ تخصصي  ،وجود نيروي انساني فراوانمتعلق است به جايگاه بعدي   .قرار دارد در جايگاه نخست

 با امتياز وزني در كشور؛ كه اين موضوع كشور و نيروي كار فراوان بودن جوان، و و چه به لحاظ كاري و يدي
داشتن متحدين اقتصادي قدرتمند در منطقه و فرامنطقه و  كمترين امتياز متعلق به. در مرتبه دوم قرار دارد 68/0

در  07/0كه با امتياز وزني  است و تا حدودي خودكفايي بسياري از محصوالت صنعتيهاي  افزايش شهرك
در . باشد مي هاي اقتصادي كشور داتكايي و افزايش زيرساختونشان دهنده خ و مرتبه قرار دارندترين  پايين

وزن و امتياز وزني آن در  ميزان ،زمينه نقاط ضعف موجود در اقتصاد ايران نيز با توجه به نظر پاسخ دهندگان
  .مشخص شده است 2جدول 

  
  )ها ضعف(داخلي عوامل تحليل و تجزيه نتايج -2جدول

  امتياز وزني  بندي درجه  وزن  ها ضعف
09/0  اقتصاد وابسته به نفت .1  4  36/0  
جايگاه واقعي نظام شايسته ساالرانه مـديريتي  عدم  .2

  كشور در سطوح اجرايي و تقنيني
08/0  4  32/0  

07/0  وجود مشكالت جدي نهادي .3  4  28/0  
03/0  پولي و ماليهاي  روزمره بودن سياست .4  2  06/0  
موجـود  هـاي   عدم شناسايي و اهميت بـه ظرفيـت   .5

  اقتصادي كشور
07/0  4  28/0  

عــدم وجــود كارشناســان متخصــص و متعهــد در  .6
  ها گيري تصميم

08/0  4  32/0  

06/0  تمركز سايه سياست بر اقتصاد .7  3  18/0  
06/0  نداشتن ديپلماسي اقتصادي مشخص .8  3  18/0  
03/0  عدم وجود فرهنگ كار و تالش در خانواده .9  2  06/0  

06/0  پايين كار وري بهرهباال بودن مصرف به توليد و  .10  3  18/0  
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03/0  در بين آحاد جامعه مدت كوتاهحاكميت نگاه  .11  2  06/0  
05/0  مردمي نبودن اقتصاد .12  2  1/0  
07/0  هاي متعدد اقتصادي وجود رانت .13  4  28/0  
06/0  عدم ثبات اقتصادي .14  4  24/0  
03/0  دمولّغير وجود نقدينگي .15  2  06/0  
مــدين از آخــروج بســياري از متخصصــين و كار .16

  كشور
01/0  1  01/0  

ازاي داخلـي   بـه ورود بسياري از كاالهـايي كـه ما   .17
  دارند به كشور

01/0  1  01/0  

  02/0  1  02/0  وجود فساد مالي بارز .18
  3    1  جمع

  
در جايگاه نخست  36/0گردد كه اقتصاد وابسته به نفت با امتياز وزني  مي مشاهده 2بر اساس جدول

باشد  مي در واقع در ايران وابستگي اقتصاد ما به شدت وابسته به درآمدهاي حاصل از نفتي .قرار دارد ها ضعف
و نقطه ضعف اساسي بوده كه  كه اين امر سبب شده از سوي دشمنان كشور به شدت مورد توجه قرار گيرد

ساالرانه مديريتي كشور در  عدم جايگاه واقعي نظام شايسته. ه سوي درآمدهاي ديگري كشيده شويمبايد ب
در  32/0ها با امتياز  گيري تصميمسطوح اجرايي و تقنيني و عدم وجود كارشناسان متخصص و متعهد در 

كارگيري افراد به نسبت  ساالري و به در واقع در كشور هنوز نظام شايسته .اند جايگاه دوم قرار گرفته
سان متخصص در امر اقتصاد به خوبي به كار گرفته گير نشده است و كارشنا به درستي جاي هايشان تخصص

  .اند نشده
 دارندازاي داخلي  هبو ورود بسياري از كاالهايي كه مامدين از كشور خروج بسياري از متخصصين و كارآ

كه نشان دهنده توجه بيشتر مسئولين  اند ها قرار گرفته سطح ضعفترين  در پايين /01به كشور با امتياز وزني 
  .است داخليهاي  و پتانسيلها  كايي دروني و استقالل اقتصادي و استفاده از ظرفيتبه خودات

  
 (EFAS)بر اقتصاد مؤثر خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج

 از با استفاده سيستم، فراروي تهديدهاي و ها فرصتهاي  قالب مقوله در خارجي عوامل سازماندهي براي

 بر آنها از يك هر گذاريتأثير ميزان و تهديدها و ها فرصت از هر يك اهميت به توجه با و بندي درجه عوامل

  :گرديد تعيين ذيل جدول شرح به و اقتصادي ايران، محاسبه كاركردهاي
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  11  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  )ها فرصت(خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج -3جدول
  امتياز وزني  بندي درجه  وزن ها فرصت

نيروي محركـه  عليه ايران به عنوان ها  افزايش تحريم .1
  آمدن به خود

16/0  4  64/0  

عدم وجـود نيـروي انسـاني مناسـب در كشـورهاي       .2
  رقيب منطقه و جهان

11/0  4  44/0  

مناسب در بسـياري از  هاي  و ظرفيتها  عدم پتانسيل .3
  كشورهاي منطقه و جهان 

12/0  4  48/0  

ايجاد نگرش مثبت در مردم و مسـئولين در ايجـاد و    .4
  ملي حمايت از توليد

07/0  1  07/0  

افزايش و بهبود نگرش جهـاني نسـبت بـه كشـور و      .5
  عليه جبهه استكبار غربي

1/0  3  3/0  

پــذيري ايــران در معــامالت  افــزايش قــدرت رقابــت .6
  اقتصادي جهان

09/0  3  27/0  

توسعه و ايجـاد فرهنـگ كـار حـداكثري و مصـرف       .7
  ورانه و در حد نياز بهره

08/0  2  16/0  

عظــيم اقتصــادي در بســياري از هــاي  چــالشايجــاد  .8
  كشورهاي اروپايي و غربي

11/0  4  44/0  

اســتفاده از تجربيــات ســودمند و موفــق بســياري از  .9
  كشورهاي جهان در زمينه اقتصادي

08/0  2  16/0  

ــزايش آگــاهي .10 ــههــاي  اف ــه توطئ هــاي  الزم در زمين
  دشمنان در زمينه اقتصادي

08/0  2  16/0  

  01/3    1  جمع
  

 64/0عليه ايران به عنوان نيروي محركه به خودآمدن ها  افزايش تحريمگردد گزينه  مي مشاهدهچنانچه  
موجود اقتصادي ايران قرار دارد و اين امر بيان كننده هاي  باالترين امتياز وزني را داشته و در مرتبه اول فرصت

و كمبودهاي كشور و ها  اقتصادي، ضعفهاي  اقتصادي در پي بردن به ناتواناييهاي  نقش بسيار مثبت تحريم
هاي  و ظرفيتها  باالترين امتياز بعدي متعلق به عدم پتانسيل. است ساز توانمند شدن و استقالل اقتصادي زمينه

نشان دهنده نقش كشور ايران براي  48/0باشد كه با ميزان  مي مناسب در بسياري از كشورهاي منطقه و جهان
تواند از چنين بازار بسيار مناسبي كه در ديگر  مي باشد كه مي كشورها ديگرهاي  ازمنديصادرات بسياري از ني
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غني مادي و معنوي خويش به اين مهم دست يافته و به محور هاي  كشورها وجود دارد با توجه به پتانسيل
  .اساسي در منطقه و جهان تبديل شود

ترين  در پايين 07/0ت از توليد ملي با امتياز وزني ايجاد نگرش مثبت در مردم و مسئولين در ايجاد و حماي
توسعه  سطحبه  بلندمدت انداز چشمموجود و داشتن هاي  قرار دارد كه بايد از ظرفيتها  جايگاه فرصت

  .چشمگير دست يافت
  .دهد مي نقاط تهديد را با وزن و نيز امتياز وزني آن نشان ليتحل نتايج تجزيه و 4جدول 

  

  )ها تهديد(خارجي عوامل تحليل و تجزيه نتايج -4جدول  
 امتياز وزني بندي درجه  وزن  تهديدها

  54/0  4  14/0  ات منفي عليه كشور ايرانتأثيرو داشتن ها  افزايش تحريم .1
  27/0  3  09/0  افزايش توان اقتصادي كشورهاي رقيب ايران در منطقه .2
 انسـاني و سـرزميني  هاي  برداري حداكثري از ظرفيت بهره .3

  كشورهاي رقيب براي رقابت با ايران
09/0  3  27/0  

بسياري از متحدين تحت فشار قرار گرفتن و آسيب ديدن  .4
ايران بـه لحـاظ اقتصـادي از جانـب     اي  و فرامنطقهاي  منطقه

  استكبار
09/0  3  27/0  

  52/0  4  13/0  غربيهاي  تبليغات شديد منفي عليه ايران از سوي رسانه .5
نخبگان كشور در بسياري از كشـورهاي غربـي   استفاده از  .6

  براي توانمند ساختن خويش
08/0  2  16/0  

از بين رفتن امنيت اقتصادي و وحدت و همدلي و فرافكني . 7
  آن

08/  3  24/0  

ــت      .8 ــدم كيفي ــارجي و ع ــاي خ ــرف كااله ــزايش مص اف
  محصوالت داخلي

12/0  3  36/0  

زمينـه  افزايش متحدين كشورهاي مسـتكبر در منطقـه در    .9
  اقتصادي

07/0  1  07/0  

ــو .10 ــيوه  الگ ــارطلبانه از ش ــرف و انحص ــاي  برداري ص ه
  سازي آن اقتصادي كشورهاي ديگر و عدم بومي

11/0  3  33/0  

  03/3    1  جمع
    

ات منفي عليه كشور ايران با امتياز تأثيرو داشتن ها  گردد كه افزايش تحريم مي مشاهده 4بر اساس جدول 
استقالل  وجوددر جايگاه نخست تهديدها قرار دارد كه ممكن است اين تهديد به دليل عدم  54/0وزني 
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  13  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

به زانو درآمدن ايران و وابستگي اقتصادي براي به عنوان تهديد اساسي  بلندمدت ريزي برنامهاقتصادي و عدم 
تبليغات شديد . را به فرصت تبديل نمودها  تحريم ،يمحصول رويكرد تك عدمو  ريزي برنامهباشد كه بايد با 

در سطح جهان  .در جايگاه دوم قرار گرفته است 52/0غربي با امتياز هاي  منفي عليه ايران از سوي رسانه
با ها رفت و  تبليغات منفي عليه ايران و محصوالت آن وجود دارد كه بايد با تبليغات مثبت به نبرد اين هجمه

  . كيفيت محصوالت داخلي خود به تبليغات مثبت همت گماشتارائه با
در پايين مرتبه قرار  07/0افزايش متحدين كشورهاي مستكبر در منطقه در زمينه اقتصادي با امتياز وزني 

  .باشد مي بيگانه و خارجيهاي  دارد كه نشان دهنده افزايش حس اعتماد داخلي و عدم اعتماد به قدرت
  
  
   استراتژيك عوامل تحليل و تجزيه
 مهمترين ،ها آن تركيب و خارجي و داخلي عوامل و تحليل تجزيه هاي جدول از استفاده با مدل، اين در

 عوامل استراتژيك، تحليل و تجزيه با واقع، در .است ارايه گرديده اقتصاد ايران در استراتژيك عوامل

 و ضعف، تهديدها نقاط ،قوت نقاط توانند مي كنند، مي را اتخاذ استراتژيكهاي  تصميم كه ريزاني برنامه
 عوامل از هر يكهاي  وزن دوباره بررسي با كار اين .نمايند عوامل محدود از كمتري تعداد به راها  فرصت

 ترين واقع، سنگين در .است گرفته انجام ،خارجي و داخلي تحليل عوامل و تجزيه هاي جدول در موجود

 استراتژيك منتقل عوامل تحليل و تجزيه جدول به بايد حيث وزن، از جدول دو اين در موجود عوامل

بر اقتصاد  گذارتأثير استراتژيك عوامل خصوص مهم در اين). 127- 130، ص1386 ويلن، و هانگر(شوند
  :است خالصه شده زير جدول در ايران

  
  (SFAS)استراتژيك عوامل تحليل و تجزيه -5 جدول

درجه   وزن  عوامل
  بندي

امتياز 
  وزني

  ريزي برنامه
كوتاه 

  مدت 
ميان 
 مدت

 بلند
 مدت

S1 =72/0  4  18/0  ظرفيت باالي اقتصادي    *  *  
S2= 68/0  4  17/0  نيروي انساني بسيار مناسب  *    *  
S3 =هاي  وجود تفكر اسالمي و توصيه

  اسالمي اقتصاد
09/0  3  27/0  *      

S4 =ها به عنوان نيروي  ايجاد تحريم
  خودآمدنمحركه به 

09/0  3  27/0  *    *  

S5 =موقع ترفندهاي اقتصادي  شناسايي به
  دشمنان از سوي مسئولين نظام

09/0  3  27/0  *    *  

S6  = 27/0  3  09/0برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي    *  *  
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، (so)تهاجمي -رقابتي مختلف راهبردهاي به تدوين يكديگر، بر عوامل از يك هر تداخل با اينك
  :است آمده ادامه در كه پردازيم مي (wt)راهبردهاي تدافعي باالخره وو  (wo)بازنگري، (st)تنوع

  
  تدوين راهبردها

  (so)تهاجمي -رقابتي راهبردهاي
   :از اند عبارت كه است استوار هاي بيروني فرصت و دروني قوت نقاط بر تمركز راهبردهااين  در

  مناسب در منطقه و جهان
W1 =36/0  4 09/0  اقتصاد وابسته به نفت  *      
W2 = عدم جايگاه واقعي نظام

ساالرانه مديريتي كشور در سطوح  شايسته
  اجرايي و تقنيني

08/0 4  32/0  *      

W3 = عدم وجود كارشناسان متخصص و
  ها گيري متعهد در تصميم

08/0 4  32/0  *      

W4  =28/0  4 07/0  وجود مشكالت جدي نهادي    *  *  
W5 =28/0  4 07/0  هاي متعدد اقتصادي وجود رانت  *      
O1 =عليه ايران به عنوان ها  افزايش تحريم

  آمدن نيروي محركه به خود
16/0  4  64/0  *    *  

O2 =هاي مناسب  ها و ظرفيت عدم پتانسيل
  در بسياري از كشورهاي منطقه و جهان

12/0  4  48/0  *    *  

O3 = عدم وجود نيروي انساني مناسب در
  كشورهاي رقيب منطقه و جهان

11/0  4  44/0  *      

O4 =اقتصادي در هاي عظيم  ايجاد چالش
  بسياري از كشورهاي اروپايي و غربي

11/0  4  44/0  *      

T1 =ها و داشتن تأثيرات  افزايش تحريم
  منفي عليه كشور ايران

14/0  4  54/0  *      

T2 = تبليغات شديد منفي عليه ايران از
  هاي غربي سوي رسانه

13/0  4  52/0  *    *  

T3 = افزايش مصرف كاالهاي خارجي و
  محصوالت داخليعدم كيفيت 

12/0  3  36/0  *    *  

T4 = الگو برداري صرف و انحصارطلبانه
هاي اقتصادي كشورهاي ديگر و  از شيوه

  سازي آن عدم بومي
11/0  3  33/0  *    *  
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 استفاده از فرصت تحريم گيري از توان اقتصادي داخلي همراه با نيروي انساني مناسب داخلي و  بهره
 در شكوفايي اقتصادي داخلي و ايجاد استقالل اقتصادي؛

 مناسب داخلي در راستاي افزايش توليد و افزايش صادرات به كشورهاي ديگر هاي  استفاده از ظرفيت
 حاصله در ديگر كشورها؛هاي  با توجه به بحران

 هاي  ر منطقه به لحاظ نيروي كار، منابع و راهرداري از موقعيت بسيار مناسب ايران دب بهرهترين  شايسته
  .طقه و جهانها به ديگر كشورهاي من دسترسي در رونق دادن توليد داخلي و صادر نمودن توانمندي

  (st)تنوع راهبردهاي
  :است زير موارد و شامل بوده متمركز بيروني تهديدهاي و دروني قوت بر نقاط بخشي تنوع در
  و استقالل اقتصادي؛ها  داخلي در راستاي دور زدن تحريمهاي  ظرفيت همهاستفاده از 

 كافي و مجرب در راستاي افزايش كيفيت محصوالت داخلي و مبارزه با تبليغات  وجود نيروي انساني
 منفي در سطح جهان در اين زمينه؛

 راستاي  مناسب چه به لحاظ انديشه قناعت اسالمي، انساني و مالي درهاي  ظرفيت همهگيري از  بهره
 .اي خارجي و استفاده از توليد مليبهبود كاالهاي داخلي و عدم استفاده كااله

  (wo)بازنگري راهبردهاي
 ضعف نقاط رفع جهت در بيرونيهاي  از فرصت گيري بهره بر سعي دروني، ضعف نقاط برتأكيد  ضمن

  :زير است موارد برگيرنده در و بوده فراروي اقتصاد
  رو در عدم وابستگي به نفت و ايجاد  پيشهاي  بسيار عالي تحريم و فرصتاستفاده از مزاياي

 درآمدهاي جانبي بيشتر؛

 اساسي اقتصادي كشور و به كارگيري پتانسيل هاي  استفاده از افراد متعهد و متخصص در زيرساخت
 نيروهاي مجرب و متخصص؛

  و رانتي اقتصادي  اديحل مشكالت نه برايبه كارگيري نهادهاي مختلف درگير اقتصادي كشور
  .ها باالي كشور در همه زمينههاي  كشور با توجه به ظرفيت

  (wt)راهبردهاي تدافعي
  :از اند عبارتداشته، تأكيد  اقتصادي كشور پذيري آسيب رفع راهبردها بر اين
  تالش در راستاي افزايش توليدات داخلي، باال بردن كيفيت آنان و مبارزه با وابستگي شديد به

 درآمدهاي نفتي؛

  باالبردن كيفيت محصوالت داخلي با توجه به ظرفيت منابع داخلي و بهبود وجهه ايران در زمينه
 برند تبليغاتي در سطح جهان؛ترين محصوالت داخلي با افزايش كيفيت محصوالت به عنوان مهم

 ان و مبارزه استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد در نهادهاي اقتصادي و رفع نمودن مشكالت آن
 .جانبه عليه رانت و فساد اقتصادي همه

 
  گيري نتيجه
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 است داشتن يك اقتصاد سالم و پويا يا ايجاد حماسه اقتصادي مستلزم شناسايي تمام وجوه اقتصاد كشور
اقتصاد ايران در حال حاضر داراي مشكالت و . كه بايد به طور جدي و مشخص مورد بررسي قرار گيرد

باشد كه در بررسي كه صورت گرفت نقاط تهديد و ضعف آن بر نقاط قوت و  مي متعدديهاي  نقصان
آن تفوق دارد و چنانچه بخواهيم شرايط ايجاد حماسه اقتصادي را فراهم نماييم بايد بر نقاط هاي  فرصت

. را افزايش داده و توان رويارويي متناسب با تهديدات را داشته باشيمها  ضعف كاسته و نقاط قوت و فرصت
بهره تواند در اين زمينه به كار گرفته شود همانا  مي بهترين استراتژي كه ،بنابراين براساس آنچه تحليل شد

استفاده از فرصت تحريم در شكوفايي  ،گيري از توان اقتصادي داخلي همراه با نيروي انساني مناسب داخلي
مناسب چه به لحاظ انديشه قناعت هاي  تظرفي همهگيري از  ايجاد استقالل اقتصادي، بهره ،اقتصادي داخلي

 ،استفاده از توليد ملي ،عدم استفاده كاالهاي خارجيي در راستاي بهبود كاالهاي داخلي، اسالمي، انساني و مال
رفع نمودن مشكالت آنان و مبارزه همه جانبه  ،و متعهد در نهادهاي اقتصادي متخصصاستفاده از نيروهاي 

 .باشد مي عليه رانت و فساد اقتصادي
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  17  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  و مĤخذ منابع
  .، پايگاه خبري مهرجهاد اقتصادي؛ چرا و چگونه؟، )1390(اسماعيلي، محسن .1
 تأكيد با كار و كسب فضاي بهبودهاي  شاخص بررسي، )1390(فاطمه ،اشرفي، يكتا و فهيمي فر .2

 .بهمن، 11 اقتصادي، شمارههاي  سياست و مسائل بررسي ماهنامه - اقتصادي ، مجلهايران جايگاه بر

 .، مردادماه4052067 :، كد خبراقتصاد مقاومتي، )1391(باشگاه خبرنگاران اراك .3

   .(www.bultannews.com)، شود؟ چگونه جهاد اقتصادي عملي مي، )1390(پيغامي، عادل .4
 .، مردادماه104438، كد اقتصاد مقاومتي چيست؟، )1391(جام نيوز به نقل از جهان .5

پورتال جامع اقتصاد  ،اقتضائاتي دارد؟ چه مقاومتي چيست و اقتصاد، )1391(جوادي آملي، عبداهللا .6
  .مقاومتي، شهريورماه

، روزنامه گسترش، شماره الزمه افزايش توليد ملي، حمايت ملي است، 1391خباز، محمدرضا،  .7
770 ،3.  

، پايگاه اقتصادي تبيان، بانك اطالعات از اقتصاد مقاومتي چيست؟ هدف، )1391(رضايي، محسن .8
 .اقتصادي، مردادماه

 نهم، شماره ، سالاقتصادي وابستگي و كاهش نفت از استقالل، )1391(روزنامه جهان صنعت .9

2301 ،10.  
، سال بيست و امتداد جهاد اقتصادي در دهه عدالت و پيشرفت ،91، سال )1391(روزنامه رسالت .10

  .17، 7511هفتم، شماره 
  .ارديبهشت 30، 453، سال سوم، شماره ايستادگي در جبهه اقتصاد، )1391(روزنامه ملت ما .11
 ،وري است وپاش و افزايش بهره اقتصاد مقاومتي، حذف ريخت، )1391(، ارسالنپور فتحي .12

(fa.shada.ir). 

، روزنامه رسالت، اقتصاديضرورت مديريت بهينه منابع در سال جهاد ، )1390(كاتب، غالمرضا .13
  .7244، شماره26سال 

، روزنامه اقتصادي خاص شرايط از عبور در گروهيهاي  رسانه نقش، )1391(محمدي، اسماعيل .14
  .5، 5136، سال هجدهم، شماره ايران اقتصادي

 ،7513شماره  ،روزنامه رسالت، تحريم اقتصادي؛ فرصتي براي رشد توليد ملي، )1391(نعمتي، ليال .15
21/1/91.  

، ترجمه سيد محمد اعرابي مباني مديريت استراتژيك، )1381(هانگر، جي ديويد و توماس ال، ويلن .16
  .و داود ايزدي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، چاپ اول
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