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چکیده
ا تصاد مقاومتی ا تصادی است ه در شارای ف اار ،تحاریم ،دشامنیهاا و خصاومتهاای شادید
می تواند موجبات رشاد و شاکوفایی ا تصاادی اور را فاراهم نمایاد .هادف ایان پا وهش ارا اه
چارچوبی برای تبیین مؤلفههای ا تصاد مقاومتی است .پ وهش حاضر در زمره پ وهشهاای یفای
محسوب شده و روششناسی شن فراتر یاب اسات .بارای گاردشوری دادههاا از روش تابخاناهای
استفاده شده است .جامعه شماری پ وهش حاضر شامل تمامی مقالههای مرتب با موضاو پا وهش
میشود .در راستای انآام پ وهش پس از طراحی ساؤاالت پا وهش ،جساتوجاویی نظااممناد بار
اسااس ییادواژههاای مارتب ا ا تصااد مقااومتی ،جهااد ا تصاادی ،تولیاد ،توزیاع و مصارف ا از
پایگاههای دادهای معتبر داخیی و خارجی بین ساا هاای  9831تاا  9811صاورت گرفتاه اسات .باا
بررسی  91مقاله از  123مقاله اولیاه 8 ،بعُاد و  21مفهاوم و  953اد باه عناوان مؤلفاههاای ا تصااد
مقاومتی شناسایی شدند .سپس با استفاده از روش دلفی دومرحیهای مؤلفاههاای ماد اعتبارسانآی
شدند .در نهایت به واسطه شناسایی مؤلفههای ا تصاد مقااومتی ،ایان مقالاه مایتواناد راهکارهاای
مناسبی جهت عمییاتیشدن ا تصاد مقاومتی ارا ه نماید.
واژگان کلیدی :ا تصاد مقاومتی ،جهاد ا تصادی ،تولید ،توزیع ،مصرف.
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مقدمه
طی سالهای پس از جنگ تحمیلی ،کشور در حوزههـایی همچـون بهداشـت و
ســالمت ،دفــاي ،خــدمات شــهری ،مشــارکتهــای سیاســی و آمــوزش عــالی
پیشرفتهای مناسبی داشته ،اما سرعت پیشرفت در بخش اقتصادی همانند سـایر
بخشها نبوده ،بنابراین توجه به بخش اقتصاد از اهمیت فوقالعـادهای برخـوردار
است (آتشبار و اکبرینسـب .)3192 ،پایـه و اسـاس اقتصـاد هـر جامعـهای بـر
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مجموعهای از اصول ،مفاهیم و اندیشههـایی اسـتوار اسـت کـه از آن بـا عنـوان
مکتب اقتصادی یاد شده و میتواند در شکلدهی حیات اقتصادی جوامـع نقـش
ییرقابلانکاری ایفا نماید .ازآنجاکـه هـر جامعـهای مـیتوانـد مکتـب اقتصـادی
منحصربهفرد خود را داشته باشد ،لذا مـیتـوان از اقتصـاد مقـاومتی ( Resistive

 )Economyبه عنوان یک مکتب اقتصـادی یـاد نمـود (اسـدی ،3191 ،ص.)12
واژه اقتصاد مقاومتی برای نخستینبار توسـط مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا
کارآفرینان در سال  3189مطرح گردید .از دید ایشان اقتصاد مقاومتی ،اقتصـادی
است که میتواند در شرایط فشار ،تحریم ،دشـمنیهـا و خصـومتهـای شـدید
نقش تعیینکنندهای در رشد و شکوفایی اقتصادی کشـور داشـته باشـد (دیـانتی
دیلمی ،3191 ،ص.)62
اقتصاد مقاومتی از طریق هماهنگشدن با سیاستهای کالن کشور مـیتوانـد
سپر مناسبی در مقابـل فشـارها و ضـربههـا (تحـریمهـا)ی اقتصـادی دشـمن و
همچنین تالشهای ایادی داخلی آنان که در صدد فراهمسـازی الزامـات تحقـق
اهداف دشمن هستند ،ایجاد نماید .ایادی داخلی از طریق مهیانمودن زمینـههـای
تدوین سیاستهای همراستا بـا اهـداف دشـمن ،هموارسـازی واردات کاالهـای
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مورد نیاز جامعه و تسهیل توزیع آنها صدمات جبرانناپذیری بر تولیـد و اقتصـاد
کشور وارد میکنند (دهقانپور و همکـاران ،3191 ،ص .)27اقتصـاد مقـاومتی از

طریق تشخی

حوزههای اِعمال فشار سایر کشورها تالش دارد ضمن کنتـرل و

کماثرنمودن این گونه فشارها آنها را به فرصت تبدیل نماید .اقتصاد مقـاومتی بـه
معنای کاهش وابستگی و تأکیـد بـر مزیـتهـای نسـبی داخلـی و تـالش بـرای
خوداتکایی است (کهـنهـوشنـژاد و عبـدی ،3192 ،ص)318؛ بنـابراین هـدف
اقتصاد مقاومتی مقاومسازی ،ترمیم و بحرانزدایی ساختارها و نهادهای اقتصـادی
ناکارآمد است .تحقق چنین هدفی مسـتلزم مشـارکت همگـانی و مـدیریتهـای
خردمندانه است (فرزندی اردکانی و همکاران ،3191 ،ص.)61
به اعتقاد پیغامی ( )3193مؤلفـههـای اقتصـاد مقـاومتی عبـارتانـد از :تولیـد
مقاومتی

(سرمایهگذاری) ،توزیع (عدالت) و مصرف (فرهنـگسـازی) .ایـن پـژوهش در

صدد است با استفاده از روش فراترکیب و دلفـی بـه تبیـین مؤلفـههـای اقتصـاد
مقاومتی اقدام نماید .روش فراترکیب این امکان را فراهم میکنـد کـه مهـمتـرین
مطالعات انجامگرفته این زمینه بررسی شده ،یافتهها ترکیـب شـده و طبقـهبنـدی
مناسبی برای مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.

در ادبیات اقتصادی جهان ،اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی تلقی شده و به لحـا
پیشینه نیز از ینای کـافی برخـوردار نیسـت؛ بـااین حـال برخـی از نظریـههـای
اقتصادی دارای مشابهتهایی با این اصطالح هستند؛ بـرای مثـال مـیتـوان بـه
نظریه «فنریت اقتصادی» ( )Economic Resilienceبریگاگلیو ( )Briguglioاشاره
نمود .از دیـد بریگـاگلیو نظریـه فنریـت اقتصـادی دارای دو مفهـوم زیـر اسـت
(:)Briguglio, 2012
الف) توانایی اقتصاد برای بهبـود هرچـه سـریعتـر از شـوکهـای اقتصـادی
مخر

خارجی .یک اقتصاد زمانی میتواند اثرات منفی شوکهـای اقتصـادی را

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

ادبیات پژوهش
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به حداقل ممکن برساند که بتواند از انسجام و استحکام درونـی الزم برخـوردار
باشد؛ برای مثال اگر کشوری دارای سرمایه انسـانی و اجتمـاعی کـافی باشـد در
صورت وقوي رکود از طریق تحریک عوامل کار و سرمایه مـیتوانـد عـالوه بـر
مهار رکود آن را به رونق تبدیل نماید.
) توانایی اقتصاد برای مقاومت در برابر آثار شوکهای بیرونی .این توانایی
با انعطافپذیری اقتصادی ارتبا مستقیم دارد؛ بدین معنی که پس از هـر شـوک
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منفــی ،اقتصــاد مــیتوانــد از طریــق بــهکــارگیری ابزارهــای سیاســتی مناســب
خسارتهای ناشی از شوکهای بیرونی را به حداقل ممکن برساند.
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که دارای مبانی فکری و علمی قـوی بـوده و
تالش دارد از طریق کاهش وابستگیها و تأکید بر مزیتهای داخلی راه رسـیدن
به خودکفایی را هموار سازد (ابراهیمی و آزادی .)3192 ،برخی از ویژگـیهـای
مهم اقتصاد مقاومتی عبارتاند از :اتکا بر امکانات داخلی (درونزایی) ،تعامل بـا
سایر اقتصادها (برونگرایی) ،مردمنهادبودن ،دانـش بنیـانبـودن ،تولیـد و توزیـع
عادالنه ثروت و بـاروری .اقتصـاد مقـاومتی شـامل الگوهـایی همچـون اقتصـاد
موازی ،اقتصاد ترمیمی ،اقتصاد دفاعی ،اقتصاد الگـو و اقتصـاد کـارآفرینی اسـت
(فشاری و پوریفار ،3191 ،ص.)11
اقتصف موازی :انقال

اسالمی به لحـا ماهیـت و کـارکرد خـود از همـان

اوایل تشکیل خود اقدام به تأسیس نهادهای انقالبی همچـون کمیتـه امـداد امـام
خمینی ،جهاد سازندگی ،سپاه پاسداران انقال

اسالمی و بنیاد مسکن نموده و

لذا امروزه برای تحقق اهداف اقتصادی خود نیازمند اقـدامات انقالبـی در قالـب
نهادهای انقالبی است .دلیل اصلی تشکیل چنین نهادهـایی عـدم تحقـق اهـداف
انقال

توسط نهادهای موجود است.

اقتصف رمیمی :ایـن الگـو در صـدد مقـاومسـازی ،آسـیبزدایـی و تـرمیم

ساختارها و نهادهای اقتصادی موجود است .ترمیم و مقـاومسـازی سـاختارهای
اجرایی و اداری کشور بر حسب نیازهـای مختلـف و مقتضـیات زمـان و مکـان
امری بایسته است؛ برای مثال کشورهای توسعهیافته در برخـی از مقـاطع زمـانی
اقدام به مقاومسازی ساختارهای اقتصادی خود نمودهاند؛ برای نمونه کشـورهای
یربــی پــس از دو شــوک بــزرگ نفتــی ( 3979و  )3981طــرحهــایی را جهــت
جایگزینی سوختهای نو و پاک با سوختهـای فسـیلی ماننـد نفـت بـه اجـرا
درآوردند؛ بهطوریکه هماکنون اقتصاد آنها حساسیت کمی نسـبت بـه نوسـانات
قیمتی اینگونه سوختها دارند (.)Innes, 1995
مقاومتی

اقتصف

ففعی :در این الگو تالش میشـود هجمـه دشـمن بـهنحـو مناسـبی

شناسایی و پیشبینی شود .این امر مستلزم شناخت مقولۀ آفنـد و پدافنـد اسـت.
تشخی

ابزارها و شـیوههـای مـورد اسـتفاده دشـمن نقـش بسـزایی در تعیـین

استراتژیهای تدافعی علیه هجمههای دشمن داشته و بدیهی است تا آفند دشمن
بهخوبی شناسایی نشود ،نمیتوان مقاومت متناسب بـا آن را طراحـی و بـه اجـرا
اقتصف الگو :این الگو تالش دارد از بهکارگیری رویکرد کوتاهمدت سـلبی و
اقدام پدافندی نسبت به اقتصاد بپرهیزد؛ بنابراین برخالف سـه الگـوی قبلـی کـه
اقتصاد مقاومتی را پدافندی و یا کوتاهمدت تلقـی مـینمودنـد ،در ایـن رویکـرد
اقتصاد کشور به صورت کالن و بلندمدت مدنظر قرار میگیرد .هدف یایی ایـن
الگو تحقق اقتصاد اسالمی ایدئال بوده و تالش دارد رتبه اقتصـادی ایـران را بـه
جایگاه نخست خاورمیانـه ارتقـا دهـد .در ضـمن اهتمـام ایـن الگـو از اقتصـاد
مقاومتی تشکیل تمدن بزرگ اسالمی از طریق ارائه یک الگوی اقتصادی مناسـب
است.
اقتصف کفرآفرینی :تمرکز اصلی آخرین الگو از اقتصاد مقاومتی بر کارآفرینی

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

درآورد.
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و فرایند تحقیق و توسعه قرار دارد .این الگو نقطه عطـف تمـام الگوهـای قبلـی
بوده و بر نوآوری ،تحقیق و توسعه و همچنین کارآفرینی داخلی متمرکـز اسـت.
جهت فراهمسازی زمینه تحقیق و توسعه ،این الگو مستلزم برنامهریـزی جـامع و
مدون ،اصالح نظام بودجهبندی ،فراهمسازی بسترها و الزامات تحقیق و توسـعه
و مشارکتدادن همه متخصصان و نخبگان جامعه در این فرایند است.
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الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله الزامات جامعه امروزی ایران بوده و برای
این منظور اوال استقالل اقتصادی میبایست سنگبنای تدوین سیاستهای کـالن
نظام مخصوصا در حوزه اقتصادی قرار گیرد و ثانیا جهاد اقتصـادی بـه اولویـت
اصلی مردم و مسئوالن تبدیل شود (احمدیار و باقری ،3192 ،ص.)3111
از طریق واگذاری امورات تصـدیگـری دولـت بـه مـردم (اصـل  11قـانون
اساسی) میتوان شاهد بهبود عملکرد مدیریتی و بهرهوری بخش دولتـی و گـذر
از اقتصاد دولتی ناکارآمد به اقتصاد خصوصی پویا بـود .تقویـت اقتصـاد بخـش
خصوصی (مردمیکردن اقتصاد) میتواند به مقدار قابل توجهی مشـکالت ناشـی
از تحریمها را کاهش و سبب مقاومسازی اقتصاد در مقابل تکانـههـای خـارجی
شود (سیف ،3193 ،ص .)32افزایش تولید به همراه بهبود بهرهوری مـیتوانـد از
طریق رونقبخشی به اقتصاد ،سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد .اقتصاد مقاومتی بـر
سیاســتگــذاریهــای اســتراتژیک و کــالننگــر تمرکــز داشــته و ت ـالش دارد
بخشینگری و جزیرهای عملنمودن را بـه حـداقل ممکـن برسـاند (هزاوئـی و
حیدری ،3191 ،ص .)21شروي اقتصاد مقاومتی با اصالح الگوی مصـرف بـوده،
زیرا مصرف ،تولید را جهت داده و تولید نیز جهت سرمایهگـذاری در جامعـه را
مشخ

مینماید (رحمانی و همکاران.)3192 ،

یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی تولیدکنندگان میباشند .بـه اعتقـاد رشـوند

( )3192هر تولیدکننده باید دارای شرایط زیر باشد :الـف) مهـارت در کـار،

)

امانتداری و ج) مشتریمداری .در صورت تحقق شرایط فوق تمایل خریـداران
و مشــتریان داخلــی نســبت بــه خریــد کاالهــای خــارجی کــاهش و در مقابــل
عالقهمندی آنها نسبت به استفاده از تولیدات داخلی افزایش مییابد .در صـورت
رونقگرفتن تولیدات داخلی ،اشتغال افزایش ،آسیبهای اجتماعی کاهش و نظام
خانواده مستحکمتر خواهد شد .این حالت بیانگر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی از
طریق مصرف هدفمند تولیدات داخلی است .از الزامات مصرف هدفمند مصرف
مقاومتی

بر پایه نیاز ،دوری از اسراف ،پرهیـز از اشـرافیگـری ،قناعـت و مصـرف بهینـه
است .تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات زیر است (خلیلی ،3193 ،ص:)29
ر حیه جهف ی :روحیه جهادی محرکـی بـه مراتـب قـویتـر از انگیـزههـای
شخصی یا سازمانی بوده و هنگامی که بـر فضـایی حـاکم شـود آن را دگرگـون
نموده ،بهطوریکه دیگر افـراد خـود را مقیـد بـه بخشـنامههـا و تکـالیف اداری
محقق سازند.
استحافم معنویت ر جفمعه :استقرار فضـای معنـوی و اخالقـی در جامعـه ـ
مخصوصا میان جوانان ـ میتواند مانع اتـالف اسـتعدادهای آحـاد جامعـه شـود.

دینمداری عالوه بر سعادت اخروی میتواند رشد و سعادت دنیـوی را نیـز بـه
دنبال داشته باشد.
پرهیز از مسفئل حفشیهای :طرح و اصرار بـر مسـائل حاشـیهای و کـماهمیـت
میتواند جامعه را از مسیر اصلی و روبهرشد خود باز داشته ،انگیزههـا را سسـت
و تحقق اهداف ازپیشتعیینشده را به تأخیر اندازد.
ا حف

انسجفم ملی :اتحاد و انسجام ملی سنگبنای موفقیت و پیشـرفت هـر
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ندانسته و تالش خواهند نمود با تالش مضـاعف اهـداف ازپـیشتعیـینشـده را
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بخش از کشور بوده بهطوریکه حوزه اقتصاد نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت.
پرهیز از حرکات و بیانـات تفرقـهافکنانـه چـه از سـوی مـردم و چـه از سـوی
مسئوالن از ضروریات حرکت جامعه در مسیر اقتصاد مقاومتی حقیقی است.
پرهیز از نگفه شعفری به اقتصف ماکف متی :بـاور و اعتقـاد بـه توانمنـدیهـای
اقتصاد مقاومتی شر اصلی تحقق آن بوده و میبایست آحاد جامعه و مسـئوالن
مبانی فکری آن را باور و عامل به آن باشند.
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پیاینه تجربی پژوهش
سیف ( )3193در پژوهش خود به تعابیر متنوي و متفاوت ارائهشده درباره اقتصاد
مقاومتی پرداخته و سپس نظریه فنریت اقتصادی را بـه لحـا تئوریـک بررسـی
کرده است .ایشان در ادامه ریسک اقتصاد ملی و سناریوهای رفتـاری کشـورهای
مختلف در این خصوص را تجزیه و تحلیل کرده است و در نهایـت بـر اسـاس
بیانات مقام معظم رهبری الگویی برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داده است.
میرمعزی ( )3193در پژوهش خود به ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی
اقدام نموده و سپس تالش کرده اثبات نماید که اقتصاد مقاومتی شکل خاصـی از
نظام اقتصادی اسالم بوده که در مواقع هجوم همه جانبۀ اقتصادی دشمن به کیان
اسالمی ،پدید میآید .در نهایت وی بر این باور است با تغییـر در اولویـتهـا و
اصول راهبردی و همچنین ترویج روحیه جهادی میتوان تهدیدات را به فرصت
تبدیل نمود.
خلیلی ( )3193در پژوهشی ابعاد و مؤلفههای اقتصـاد مقـاومتی را مطالعـه و
بررسی کرده است .طبق نتایج ایـن پـژوهش عـواملی همچـون فرهنـگسـازی،
آموزش خانواده ها ،مبارزه بـا فسـاد مـالی ،افـزایش صـادرات ییرنفتـی ،اصـالح
الگوی مصـرف ،برقـراری عـدالت اقتصـادی و اشـتغالزایـی در تحقـق اقتصـاد

مقاومتی مؤثرند.
به باور حسینزاده بحرینـی ( )3192اقتصاد مقاومتی یک اصـطالح نوآورانـه و
ابتکاری بوده و همانند یک موجود زنده مراحل رشـد خـود را طـی مـیکنـد .از
جمله الزامات اقتصاد مقاومتی گفتمانسازی بوده ،زیرا از رهگذر مباحث علمـی
و نقادانه است که این الگو میتواند بهنحو شایستهای تبیـین و تشـریح شـود .در
نهایت ،بحرینی معتقد است تقلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی بـه مقاومـت اقتصـادی
صحیح نیست.
هزاوئی و زیرکی حیدری ( )3191در پژوهش خود اشـاره دارنـد کـه پـس از
مقاومتی

انقال

اسالمی تالشهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصـادی صـورت گرفتـه

که عمدتا با موفقیت همراه نبودهاند .به همین دلیل پیشنهاد ایده اقتصاد مقـاومتی
از سوی مقام معظم رهبری میتواند نوعی مدیریت جهادی در خصوص کـاهش
فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مـردم بـه حسـا

آیـد .در نهایـت در ایـن

پژوهش از اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار مهم برای ایجاد تحـول اساسـی
حسینی و همکاران ( )3191در پژوهشی با استفاده از الگویی کارکردی مفهوم
اقتصاد مقاومتی ،الزامات و اهداف آن را مطالعه و بررسی کردهاند .هـدف اصـلی
این پژوهش تبیین جایگاه فرهنگ در اقتصـاد مقـاومتی اسـت .طبـق نتـایج ایـن
پژوهش فرهنگ و اقتصاد مقاومتی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و نقش مؤلفههـای
فرهنگی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ییرقابلانکار است.
فشاری و پوریفار ( )3191در پژوهشـی بـه تعریـف و تبیـین مفهـوم اقتصـاد
مقاومتی ،شاخ

ها و مؤلفههای آن اقدام نمودند .به باور ایشان اقتصاد مقـاومتی

مفهومی عملی برای جهش کشور در بُعدهای اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و علمی
است .سرانجام در این پژوهش راهکارهایی برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی،

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

در اقتصاد سیاسی ایران یاد شده است.
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نحوة مقابله با تحریمها و تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی ارائه شده است.
اسدی ( )3191بر این باور است که از طریق ترکیب سه عنصـر اقتصـاد ملـی
(مکتب اقتصادی ،نهادهای مرتبط با اقتصاد ،علم اقتصاد) که در جامعـه اسـالمی
تحت عنوان نظام اقتصاد اسالمی یاد میشود ،میتوان اهداف حکومـت اسـالمی
را عینیت بخشید .به اعتقاد ایشان اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی اسـت
که در شرایط بروز نامالیمات ،حوادث ،بحرانها و یا در راستای تحقـق اهـداف
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به صورت پویا و پایدار به تخصی

بهینـۀ منـابع مـیپـردازد؛ بنـابراین اقتصـاد

اسالمی لزوما مقاومتی است.
فرزندی اردکانی و همکاران ( )3191در پـژوهش خـود بـا مـدنظر قـراردادن
سیاستهای ابالیی اقتصاد مقاومتی از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه واکـاوی
مفاهیم ،ابعاد ،ویژگیها ،چالشها و راهبردهای اقتصاد مقـاومتی اقـدام نمودنـد.
طبــق نتــایج ایــن پــژوهش راهبردهــای مهــم اقتصــاد مقــاومتی عبــارتانــد از:
بودجهبندی مناسب ،نظام مالیاتی کارآمد ،هدفمندی یارانهها ،سیاستهـای پـولی
و مالی کارآمد ،مدیریت واردات و توسعه صادرات ،تثبیت نر ارز ،اشتغالزایی،
ثبات قیمتها ،اصالح ساختار دولتـی ،مـدیریت مصـرف و ارجحیـت تولیـدات
داخلی.
خوانساری و قلی ( )3191در پژوهشی از طریق تبیـین ویژگـیهـای اقتصـاد
مقاومتی ،به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصـاد
مقاومتی ـ ابالیی از سوی مقام معظـم رهبـری ـ در نظـام بـانکی بـا اسـتفاده از
روش تاپسیس فازی اقدام نمودند .نتایج پژوهش نشـان داد شـفافیت و سـالمت
نظام بانکی ،پایینبودن فساد مالی ،استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان ،پایینبـودن
سطح مطالبات معوق نقش مؤثری در تحقـق سیاسـتهـای اقتصـاد مقـاومتی در
حوزه بانکداری دارند.

میالنی ( )3191در پژوهشی شـاخ

هـای اقتصـاد مقـاومتی و رابطـۀ آن بـا

خودباوری ملی را مطالعه و بررسی کرده اسـت .بـه بـاور وی تحقـق و اجـرای
اقتصاد مقاومتی میتواند فرصتهای بیبدیلی همچون عدم وابستگی اقتصـادی،
افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تکمحصولی را به ارمغان آورد .همچنین
وی معتقد است با تکیه بر خودباوری ملـی و عـزم جهـادی مـیتـوان از طریـق
فراهمنمودن الزامات اقتصاد مقاومتی به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگـو
دست یافت.
پژوهنده ( )3191در پژوهشی اقدام به شناسایی موانع تحقق اقتصـاد مقـاومتی
مقاومتی

و ارائه راهکارهای عملی برای آن نمود .طبق نتایج این پژوهش در حال حاضـر
تنها راه رهایی از مخمصه تحریم ،اقتصاد مقـاومتی اسـت؛ امـا مـوانعی همچـون
مفاسد اقتصادی ،اداری ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،علمـی ،هنـری و معرفتـی
همچون اختاپوسی از هر طرف اقتصاد مقاومتی را تهدید میکنند .سرانجام ایشان
راهکارهایی را برای چیرگی بر مشکالت باال ارائه نموده است.
نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی را با استفاده از دادههـای سـری
زمانی ساالنه طی دوره 3111ـ 3193را مطالعـه و بررسـی کـردهانـد .نتـایج ایـن
پــژوهش نشــان داد در کوتــاهمــدت و بلندمــدت نســبت درآمــدهای مالیــاتی و
درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما مخارج
دولت تأثیر بلندمدت معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد .طبق نتایج این پـژوهش
امکان برقراری یک مؤلفه اقتصـاد مقـاومتی (سـهم درآمـدهای مالیـاتی از تولیـد
ناخال

داخلی) در اقتصـاد ایـران وجـود داشـته ،امـا دو مؤلفـه دیگـر اقتصـاد

مقاومتی (مخارج دولت و سهم درآمدهای نفتـی از تولیـد ناخـال
چنین امکانی برخوردار نیست.

داخلـی) از

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

راثی و محسنی زنوزی ( )3192در پژوهشی مؤلفـههـای اقتصـاد مقـاومتی در
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در پژوهشی حسنزاده ( )3192به بررسی عوامل مـؤثر بـر توسـعه صـادرات
فرش در دوران اقتصاد مقاومتی با نگاهی بر بازاریـابی اسـالمی پرداختـه اسـت.
نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد چهـار مولفـۀ برنامـهریـزی ،سـازماندهی ،محـیط
تکنولوژیکی و آمیخته توزیع بر توسعه صادرات فرش در دوران اقتصاد مقاومتی
با نگاهی به بازاریابی اسالمی تأثیر دارد .همچنین طبق نتیجه این پژوهش تفاوت
معنیداری بین دیدگاه کارشناسـان ،صـادرکنندگان و فروشـندگان در خصـوص
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عوامل مؤثر بر توسعه صادرات فرش در دوران اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

روفشناسی پژوهش
روش پژوهش این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعـه بـه نـام فراترکیـب اسـت.
استفاده از روش فراترکیب ( )Meta-Synthesisبرای شناسایی مؤلفههای اقتصـاد
مقاومتی بدین صورت است که روش فراترکیب بـرای یکپارچـهسـازی چنـدین
مطالعه به منظور ایجاد یافتههای جـامع و تفسـیری اسـتفاده مـیشـود (شـهبازی
سلطانی و صلواتیان ،3196 ،ص .)247ازآنجاکه بیشتر پژوهشهای انجامشـده در
حوزه اقتصاد مقاومتی مطالعههای کیفی و بدون دادههای کمـی هسـتند ،از روش
فراترکیب به عنوان روشی مناسب برای بهدسـتآوردن ترکیـب جـامعی از ایـن
موضوي بر پایه ترجمۀ مطالعههای کیفی محدود اسـتفاده شـده اسـت .از طرفـی
روش متاترکیب ،دربرگیرنـده مـواردی همچـون مـرور یکپارچـه ادبیـات کیفـی
موضوي ،ادبیات موضوعی زیاد و تفسیرهای ناشی از مطالعههای مشابه نبوده ،اما
در مقابل شامل یکپارچهسازی تفسیر یافتههای اصلی مطالعات منتخب بوده که با
هدف ایجاد یافتههای جامع و تفصیلی که گویای فهم عمیـق پژوهشـگر در ایـن
با

است ،میشود (.)Zimmer, 2006, p.313
به عبارت دیگر ،فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که بـه مطالعـه و بررسـی

اطالعات و یافتههای استخراجشده از مطالعات کیفی دیگر با موضوعات مرتبط و
مشابه میپردازد .در نتیجه ،نمونه مورد نظر بـرای فراترکیـب از مطالعـات کیفـی
منتخب و بر اساس ارتبا آنها با سؤال پژوهش ساخته مـیشـود ( .)Ibidهـدف
فراترکیب توسعه تئـوری ،خالصـهسـازی و تعمـیم در سـطح بـاال بـرای ایجـاد
دسترسی بیشتر به یافتههای کیفی با هدف کاربرد عملی آنهاست ( Sandelowski

.)& Barroso, 2007
ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر تعیـین مؤلفـههـای اقتصـاد مقـاومتی و ارائـه
چارچوبی یکپارچه از این مؤلفهها با استفاده از مطالعـات کیفـی گذشـته اسـت،
مقاومتی

برای تحقق این هدف از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسـکی و باروسـو

( )Sandelowski & Barrosoاستفاده میشود (شکل یک).
شکل  :3مراحل هفتگانه فراترکیب سندلوسکی و باروسو
تنظیم پرسش پژوهش
بررسی نظاممند متون

استخراج اطالعات مقاله
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهها
کنترل کیفیت
ارائه یافتهها

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

جستجو و انتخا

مقالههای مناسب

51

گام اول :تنظیم پرسشهای پژوهش
در جدول یک پرسشهای پژوهش به همراه پارامترهای مربوطه ارائه میشود.
جدول  :3پارامترها و پرسشهای پژوهش
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پارامترها

پرسشها

چه چیزی ()What

مؤلفههای اقتصاد مقاومتی کدماند؟

جامعه مورد مطالعه ()Who

هر یک از مؤلفهها چه اهمیت و وزنی در اقتصاد مقاومتی دارند؟

محدودیت زمانی ()When

چارچو

اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

چگونگی انجام ()How

گام دوم :بررسی نظاممند متون
در این پژوهش پایگاههای داده ،نشریهها و موتورهای جستوجوی مختلف بین
سالهای  3189تا  3196مطالعه و بررسی شد .بـرای جسـتوجـوی مقالـههـای
پژوهش از واژههای کلیدی همچون اقتصاد مقاومتی ،جهـاد اقتصـادی ،مـدیریت
اقتصادی ،اقتصاد کارآفرینی ،راهبردهای اقتصادی ،مردمیسازی اقتصاد ،حمایـت
از کار و سرمایۀ ایرانی ،بهرهوری ،اشتغالزایی ،تولید ،توزیـع و مصـرف اسـتفاده
شد .در نتیجه جست وجو و بررسـی پایگـاههـای داده ،نشـریههـا و موتورهـای
جستوجوی مختلف و با استفاده از واژههای کلیدی مورد نظر 628 ،مقاله یافت
شد .سرانجام با لحا نمودن معیارهای ورود حدود  328مطالعـه جهـت بررسـی
اولیه انتخا

شد.

گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب
برای انتخا

مقالههای مناسب بر اسـاس الگـوریتم مشـاهدهشـده در شـکل دو،

پارامترهای مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا ،دسترسی ،محتوا و کیفیت روش

پژوهش مورد ارزیابی واقع شده است.
در این گام کیفیت روششناختی پژوهش با هدف حذف مقالهها و منابعی که
قابل استناد نیستند ،ارزیابی میشود .برای تحقق این هدف از ابزاری تحت عنوان
«برنامـه مهـارتهـای ارزیـابی کلیـدی» (Critical Appraisal Skills ( )CASP

 )Programmeـ که برای ارزیابی کیفی مطالعات اولیه پـژوهش طراحـی شـده ـ
استفاده گردیده است .برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی نقش بسـزایی در تعیـین
دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعههای کیفی پژوهش دارد .بر اساس این ابـزار امتیـاز
مقالهها و منابع به ترتیب مقاله عـالی ( ،)24-13مقالـه خیلـی خـو

مقاومتی

مقاله خو

(،)14-13

( ،)14-23مقاله متوسط ( )24-33و مقاله ضعیف ( )34-4میباشـد.

در پژوهش حاضر مقالههایی که دارای امتیازهای عـالی و خیلـی خـو
انتخا

بودنـد،

شدند .سرانجام پس از پـاالیش نهـایی از میـان  19مطالعـه 2 ،مـورد آن

حذف و  12پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات انتخا
شکل  :2شیوه انتخا

مقالههای مناسب جهت تحلیل
تعداد منابع یافتشده ()628

تعداد چکیدههای یربالشده ()111
تعداد مقاالت ردشده
به لحا چکیده ()321

تعداد مقاالت بررسیشده
از نظر محتوا ()134

تعداد مقاالت ردشده
از نظر محتوا ()273
تعداد مقاالت ردشده
به دلیل فقدان
اطالعات نویسنده ()2

تعداد مقاالت انتخابی
در مرحله اولیه ()19

تعداد مقاالت انتخابی ()11

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

تعداد مقاالت ردشده
به علت عنوان ()391

شد.
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گام چهارم :استخراج نتایج
در این مرحله برای صرفهجویی در فضا و افزایش سرعت و دقت بازیابی به هـر
مقاله کدی اختصاص داده شده است .به همین منظور برای مقالههای مـروری از
کد  ،RAمقالههای پژوهشی از کد  SAو برای کتا

از کد  Bاستفاده شده است.

در جدول مربو به این گام ،امتیاز اختصاصیافته به هر مقاله بر اسـاس نـوي و
رتبه کیفی ـ بر اساس شاخ
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 CASPـ مشخ

شده که این امر سبب تسـهیل

تحلیلهای ثانویه میشود .در جدول سه ،ستونی برای ردیف ،کـد ،نـام مؤلفـان،
سال انتشار ،عنوان ،نوي مقاله و همچنین ستونی برای اطالعـات اسـتخراجشـده،
امتیاز دریافتی و رتبه کیفی هر مقاله در نظر گرفته شده است .شایان ذکر است با
توجه به حجم زیاد جداول مربوطه ،یافتهها به صورت خالصـهشـده ارائـه شـده
است .در ادامه ،مفاهیم کلیدی به صورت جداگانه از آثـار اسـتخراج و در قالـب
جدولی جداگانه ارائه شدهاند .ازآنجاکه پژوهش نظاممند و از نوي تحلیـل محتـوا
بوده و با مفاهیم و مقولهها سروکار دارد ،داشتن نگاهی تفسیری و یکپارچـه بـه
مؤلفهها و عناصر شناساییشده ضروری اسـت .سـپس بـرای ایجـاد سـهولت و
تسریع کار مؤلفهها و عناصر شناساییشده کدگذاری شدند تـا زمینـه تفسـیرهای
بعدی فراهم گردد .برای اطمینان از تحلیلهای بعدی ،فراوانی تکـرار هـر مقولـه
در میان آثار بررسیشده آزمون شد تا پشتوانه نظری هر مقوله توجیهپـذیر باشـد.
در مجموي 34 ،مقوله در قالب  11مفهوم شناسایی شدند کـه از حیـث تکـرار و
فراوانی دارای تنوي نیز بودند .برخی کدها دارای فراوانی بیشتری بودند که نشان
از اهمیت بیشتر آنان نزد پژوهشگران مختلف داشت .جدول دو شـامل کـدهایی
است که دارای بیشترین فراوانی از  11منبع مورد بررسی است.

جدول  :2فراوانی کدها
فرا انی از 43

کد

ر قه اهمیت

منقع
سرمایهگذاری در تولید

29

2

اصالح ساختار نظام مالیاتی

28

1

سیستم بانکی شفاف

27

1

مقابله با قاچاق کاال

22

2

طراحی سبک زندگی مناسب

21

6

راهکارهای یارانه دولت برای تولید داخلی

21

7

کنترل تورم

23

8

احترام به خواستههای مشتریان

24

9

توجه کافی به کیفیت

37

34

مقاومتی

فرهنگسازی استفاده از کاالهای تولید داخل

13

3

کد

پژوهشگر

عنوان

روش
پژوهش

اطالعات اولیه

امتیاز

رتبه

دریافتی

کیفی

ثبات قوانین ،شفافیت قوانین،
RA

اسدی
()3191

نظام اقتصاد اسالمی
الگویی کامل برای

حقوق مالکیت ،توزیع عادالنه
کیفی

اقتصاد مقاومتی

امکانات اقتصادی،

1142

1

سیاستگذاریهای مناسب،
نظارتهای اقتصادی

احمدیار و
SA

باقری
()3192

RA

اقتصاد مقاومتی و
پدافند ییرعامل

حسینی و

بررسی جایگاه فرهنگ

همکاران

در اقتصاد مقاومتی

تولید (سرمایهگذاری) ،توزیع
کمی

(عدالت) و مصرف

17

6

(فرهنگسازی)
کیفی

فرهنگ سرمایهگذاری ،فرهنگ
مصرف کاالی داخلی ،فرهنگ

11

1

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

جدول  :1گزیدهای از اطالعات استخراجشده از آثار منتخب در روش فراترکیب
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کار جهادی ،فرهنگ مدیریت

()3191

جهادی و فرهنگ نوآوری
اصالح الگوی مصرف ،همت
RA

فشاری
()3191

بررسی و تبیین الگوی
اقتصاد مقاومتی در

مضاعف کار مضاعف ،جهاد
کیفی

اقتصاد ایران

اقتصادی و تولید ملی ،حمایت

13

9

از کار و سرمایه ایرانی ،نگاه
مولد به درون

راثی و
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زنوزی
()3192

اقتصاد مقاومتی در نظام
درآمدی دولت و تأثیر

مخارج دولت ،درآمدهای نفتی،
کمی

آن بر رشد اقتصادی

تولید ناخال

داخلی ،رشد

11

8

اقتصادی

ایران
بررسی عوامل مؤثر بر

SA

حسنزاده
()3192

توسعه صادرات فرش
در دوران اقتصاد

کمی

مقاومتی با نگاهی بر

برنامهریزی ،سازماندهی ،محیط
تکنولوژیکی ،آمیخته توزیع

12

7

بازاریابی اسالمی
بودجهبندی مناسب ،نظام
مالیاتی کارآمد ،هدفمندی
فرزندی
RA

اردکانی و
همکاران
()3191

یارانهها ،کارآمدی سیاستهای

اقتصاد مقاومتی در
جمهوری اسالمی ایران:

کیفی

چالشها و راهبردها

پولی و مالی ،مدیریت واردات
و صادرات ،تثبیت نر ارز،

1742

3

اصالح ساختار دولتی،
اشتغالزایی ،مدیریت مصرف،
مصرف کاالهای داخلی

اولویتبندی عوامل
خوانساری
SA

56

محسنی

بررسی مؤلفههای

و قلی
()3191

شفافیت و سالمت نظام بانکی،

مؤثر بر تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در نظام بانکی
با استفاده از روش
تاپسیس فازی

استقرار نظام اعتبارسنجی
کمی

مشتریان ،پایینبودن سطح
مطالبات معوق بانکی ،وجود
فضای سالم رقابتی

16

2

مفاسد اقتصادی ،مفاسد اداری
RA

پژوهنده

موانع تحقق اقتصاد

()3191

مقاومتی

خلیلی

مقاومت اقتصادی در

()3193

پرتو اقتصاد مقاومتی

کیفی

ـ سیاسی ،مفاسد علمی ـ
هنری ،جنگ نرم ،فرهنگ

29

34

مقاومت
توانمندسازی بخش خصوصی،
RA

کیفی

حمایت از تولید داخلی ،تحول
اقتصادی ،مدیریت مصرف،

13

2

رشد و پایداری اقتصادی

مقاومتی

گام پنجم :تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی

هدف روش فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافتـههاسـت .ایـن روش
جهت شفافسازی مفاهیم ،الگوها و نتایج در پاالیشهای موجود دانش و ظهـور
مدلهای عملیاتی و نظریههای پذیرفتهشـده اسـت (.)Finfgeld‐Connett, 2006
در پژوهش حاضر ،تمام سازوکارهای استخراجشده را که در گام قبلی بـه منزلـۀ
کد در نظر گرفته شد و در فرم ماتریس مقیاسها به تصویر کشیده شد ،آنگاه بـا
با انجام این کار تفسیری فراتر از هر یک از مطالعات گنجاندهشده در فراترکیـب
از پدیدة مورد نظر ارائه شده و درعینحال دربرگیرنده همه آنها نیز خواهد بـود؛
بهگونهایکه اثر هر یک از مطالعات اولیه را میتوان در این کل جستوجو کـرد.
این مرحله که شاید حساسترین مرحله فراترکیب باشـد ،بایـد بـا دقـت خاصـی
انجام میشد .یافتههای این گام مبنایی برای مدل نهایی پژوهش به شمار میرونـد
و باید در ترکیب آنها دقت داشت .بر مبنای  11مفهوم شناساییشده در گام قبلی،
با ترکیب تمامی مقولهها و شناسایی مفاهیم اصلی و ثانویه ،تعداد  328کد نهـایی
استخراج شد که در صورت تأیید خبرگان مـیتوانـد مبنـای تهیـه ابـزاری بـرای
پژوهشهای آتی قرار گیرد.

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

درنظرگرفتن مفهوم هر یک از این کدها ،در یک مفهوم مشابه دستهبندی شـدند.
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جدول  :1طبقهبندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده درباره ابعاد تحقق اقتصاد مقاومتی
مقوله

مفاهیم
سرمایهگذاری در تولید

کد
امنیت ،تحرک اقتصادی ،اشتغالزایی ،طرحهای
پیمانکاری ،بازاریابی
تالش و کوشش ،سالمت فکری و جسمی ،کاهش

توجه به کار و تالش

آسیبهای اجتماعی ،اعتماد به نفس ،برکت در
زندگی
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توجه کافی به کیفیت
جذ

سرمایههای
خارجی

برنامهریزی کیفیت ،تضمین کیفیت ،کنترل کیفیت،
تداوم و بهبود کیفیت
امنیت سرمایهگذاری ،تدوین قوانین مورد نیاز،
تسهیل فرایند اداری ،انتقال آزادانه اصل و فري
سرمایه
رفتار مطلو

بهبود بهرهوری نیروی
تولید

انسانی

و کردار درست مدیران ،برقراری

امکان پیشرفتهای شغلی ،آموزشهای ضمن
خدمت ،تدوین دستورالعملهای مناسب ،اعطای
اختیارات کافی به کارکنان ،مشارکت در
تصمیمگیریها ،وجدان کاری ،انضبا اجتماعی

کنترل نقدینگی و
هماهنگی آن با تولید

حداقل سرمایه مورد نیاز ،فرایند بررسی نظارتی،
انضبا بازار ،کیفیت نقدینگی ،تولید ناخال
داخلی ،سرعت گردش پول
استفاده از درآمد نفتی در بودجه ،کسری بودجه
دولت و استقراض از نظام بانکی ،رشد هزینههای
دولت ،رشد حجم نقدینگی ،مصرفیشدن بیشتر،

کنترل تورم

اتخاذ سیاست کاهش دستوری نر سود سپردههای
بانکی ،پرداخت یارانه نقدی ،تبلیغ منفی در مورد
موجودی کاال ،تشویق واردات و کاهش ریسک
قاچاق و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری به علت
نبود توجیه اقتصادی

سیاستهای ارزی ،تقاضا و عرضۀ کل اقتصاد،
کنترل نوسانات نر ارز

کاالهای وارداتی و صادراتی ،ارزش پول ملی،
تقاضای پول ،تأثیر بر تولید و سرمایهگذاری

ساختار نظام مالیاتی

رابطه مبتنی بر اعتماد ،رابطه تعاملی برونسازمانی،
رابطه فراگیر عاطفی
شناسایی ظرفیتهای پنهان و آشکار ،فعالسازی

فعالسازی ظرفیتهای
بالقوه

ظرفیتهای بلوکهشده ،توجه به ظرفیتهای
انسانی ،کاهش درگیریهای ذهنی نیروی کار،
توجه به عوامل محیطی ،افزایش استفاده از ظرفیت
مقاومتی

پایدار و گذرا

تحویل بهموقع ،کیفیت محصوالت/خدمات ،قیمت
احترام به خواستههای

منصفانه ،حُسن رفتار ،وفای به عهد ،صداقت،

مشتریان

بهبود مستمر ،اطاليرسانی مناسب ،پرهیز از
قضاوت
اِعمال تعرفههای مؤثر ،مدیریت واردات،

ثبات تولید

مشوقهای صادراتی ،حمایت از تولیدات داخلی،
سالمت صورتهای مالی ،تأکید بر استانداردهای

سیستم بانکی شفاف

بینالمللی ،سیاستهای پولی ،انضبا مالی و پولی،
ساماندهی امور بانکی ،تقویت نظارت بر سیستم
بانکی ،اصالح نظام بانکی ،مدیریت داراییها
آشنایی با مسائل و احکام ربا ،عدم توجه به ضرر و

پرهیز از ربا

زیان فرد بدهکار ،سلب اعتماد جامعه ،اتالف
سرمایه ،حس فزونطلبی

توزیع

اصالح نظام پولی و
کارآمدسازی آن
گردش ثروت

کاهش تورم ،افزایش سطح اشتغال و کاهش میزان
بیکاری ،کنترل نقدینگی ،افزایش رفاه و درآمد افراد
جامعه ،رونق تولید
تکاثر و ثروتاندوزی ناسالم ،عدالت اقتصادی،

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

قاچاق کاال ،سرمایه در گردش ،فرهنگسازی

59

مالکیت عمومی ،بیتالمال ،انفاق ،ساماندهی و
اصالح گردش اقتصادی
اصالح ساختارهای حکومتی ،فرهنگسازی
عمومی ،اصالحات اقتصادی ،پرهیز از اسراف و
برقراری عدالت

تبذیر ،قناعت ،تدبیر در معیشت ،رعایت اعتدال،
کنترل و نظارت دقیق بر بازار ،پرهیز از دادن
امتیازات ویژه (رانت)
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قدرت خرید مردم ،حبس و انتظار گرانشدن،
پرهیز از احتکار و تنظیم
بازار

عرضۀ مناسب و کافی ،تقویت نهادهای اقتصادی و
بازار ،تقویت زیرساختها و نظام توزیع در کشور،
بهبود مدیریتهای اقتصادی در سطوح خرد و
کالن
برقراری ارتبا منظم با فعاالن اقتصادی ،پایش
مداوم شرایط محیطی کسبوکار ،تهیه فهرست

پایش مداوم اقتصاد

مشکالت محیط کسبوکار ،پیگیری و نظارت بر
رفع مشکالت حوزه کسبوکار ،مبارزه با قاچاق
کاال و ارز

تهیه آمارهای اقتصادی
دقیق
فرماندهی متمرکز در
حوزه اقتصاد

آمارهای باکیفیت و دقیق ،ثبات بازار ،اعتمادبخشی
به مردم و سرمایهگذاران ،انتشار تقویم زمانی نر
تورم ،حسا های ملی و شاخ

تولید

ستاد اقتصاد مقاومتی ،تکمیل طرحهای نیمهتمام،
فعالکردن واحدهای تعطیل و نیمهتمام ،مدیریت
فرانهادی ،اتاقهای فکر و گروههای اندیشهورز
تدوین برنامه جامع و مدون در مبارزه با قاچاق

مقابله با قاچاق کاال

60

کاال ،صادرات و یا واردات کاالهای ممنوي و
انحصاری ،الگوی مصرف ،توزیع نابرابر ثروت،
نارسایی و ضعف تولید داخلی

دوری از اسراف

زیاده از حد خرجکردن ،بیهوده خرجکردن،

زیادهروی ،اتالف وقت ،رعایت قوانین در بخشش
بیتالمال
فرهنگسازی استفاده از
کاالهای تولید داخل
حمایت رسانه ملی از
تولید داخلی
طراحی سبک زندگی

مصرف

به مصرف ،تعمیق ،عدم تبلیغ کاالی خارجی،
بازتعریف سبک زندگی ایرانی
تبلیغ ملیگرایی مصرفی ،تدوین قوانین مورد نیاز،
نظاممندسازی تبلیغ محصوالت /خدمات،
اقتصادینمودن تبلیغ تولیدات
آشنایی با تکنیکهای مراقبت در زندگی ،پسانداز،
مدیریت سبد هزینهها ،ثبت ریز هزینهها و تحلیل
آنها

مقاومتی

مناسب

بسیج عمومی مصرف داخل ،آگاهیبخشی نسبت

آموزش همگانی الگوی مصرف مطلو  ،صرفه .
ترویج الگوهای مصرف

جویی در مصرف انرژی ،ترویج فرهنگ صرفه-

بهینه

جویی و قناعت ،مذموم تلقیشدن اسراف ،تبذیر و
تجملگرایی ،توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوری
مدپرستی ،تقلید کورکورانه ،جهل و ناآگاهی،

برندگرایی

برای اوقات فرایت جوانان ،رعایت عفاف و حیا،
پرهیز از خودنمایی و فخرفروشی

راهکارهای یارانه دولت
برای تولید داخلی

پرداخت یارانه بخش تولید ،حمایت از تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،ارزشنهادن به کار
و تالش

گام شام :کنترل کیفیت
مرحله بعدی در پژوهش حاضر ،تعیین پایایی و روایی مدل مفهومی بهدستآمده
از مراحل قبلی فراترکیب اسـت .در بررسـی روایـی مـدل مفهـومی پـژوهش از
چندین معیار بهره گرفته شده است .در گام اول میزان انحراف معیـار و میـانگین

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

پرهیز از مدگرایی و

ضعف ارزشهای معنوی ،نداشتن برنامه مناسب

61

مؤلفهها بررسی شد تا میزان واریانس و پراکندگی موجود بین مؤلفهها مشـخ
شده و مواردی که انحراف معیار و واریـانس بیشـتری دارنـد ارزیـابی مجـدد و
اصالح شده تا بـرای دور بعـدی از چنـین واریانسـی برخـوردار نباشـند .عامـل
دیگری که میتوانـد بـر روایـی تأثیرگـذار باشـد ،درصـد توافـق خبرگـان روی
مؤلفههای پیشنهادی است .در این مرحلـه از پـژوهش بـه منظـور تعیـین میـزان
اتفاقنظر با استفاده از روش دلفی میان متخصصان ،از ضریب کندال استفاده شده
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است .ضریب کندال به دست آمده  4/791بوده کـه بیشـتر از حـد معمـول ()4/7
است و با توجه به تعداد سی نفر متخص

هنگامی که دو رتبهدهنده ،پاسخگویان را رتبهبندی میکنـد و قصـد سـنجش
میزان توافق میان این دو رتبهدهنده وجود داشته باشد ،میتوان از شـاخ

کاپـا

استفاده نمود .هدف این پژوهش نیز مقایسۀ نظر پژوهشگران با خبرگان میباشد.
شاخ

کاپا تنها برای متغیرهایی استفاده میشـود کـه سـطح سـنجش و تعـداد

طبقات آنها با یکدیگر برابر باشند .ضـریب کاپـا و تحلیـل آمـاری مبتنـی بـر آن
اندازهای عددی بین منفی یک تا مثبـت یـک اسـت کـه هرچـه بـه مثبـت یـک
نزدیکتر باشد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم میباشد .اندازههای نزدیک
به منفی یک نشان دهنده وجود توافق وارون و عکس و انـدازههـای نزدیـک بـه
صفر عدم توافق را نشان میدهد (محقر و همکاران ،3192 ،ص.)378
جدول  :2آزمون توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان روی یکی از متون
مقدار
مقدار کاپای
مورد توافق

62

قابل قبول میباشد.

تعداد موارد
معتبر

انحراف معیار

معناداری برآورد

برآوردی

()sig

4/791
4/462
61

44444

همچنین برای تعیین میزان توافق حاصله نسبت به مؤلفههای بهدسـتآمـده و
منطبقترکردن آن با یک دیدگاه علمی و اصولی اعتبارسـنجی جداگانـهای انجـام
شد .در این مطالعه از روش دلفی برای روایی محتوایی مدل مفهومی ارائهشـده از
سوی خبرگان استفاده شده است .روایی صوری مدل توسط چندین خبـره تأییـد
شد .انتخا

خبرگان به صورت نمونهگیری ییراحتمالی و ترکیبـی از روشهـای

هدفمند یا قضاوتی صورت گرفته است .این افراد شـامل اعضـای هیئـت علمـی
دانشگاه ،حسابرسان ارشد دیوان محاسبات ،کارشناسان ارشد سازمان مـدیریت و
برنامهریزی ،کارشناسان ارشد اداره امور اقتصادی و دارایی به تعداد سی نفر بـود
مقاومتی

که از طریق رایانامه با این افراد تماس حاصل شـد .در دور اول خبرگـان ،تعـداد
کدهای نهایی از  383کد به  328کد کاهش یافت .این در حالی است که مقولههـا
و مفاهیم تغییراتی نداشتند .در مرحله دوم خبرگان با نگاهی مثبت اقدام به تأییـد
مفاهیم و کدها نموده که در نتیجه مدل مفهومی پژوهش به حالـت نهـایی تغییـر
وضعیت پیدا میکند .هی مؤلفـهای زیـر درصـد مـورد قبـول پـژوهش (هشـتاد
مؤلفهها افزایش نسبی داشته که نشان از وجود یک توافق گسترده بـین خبرگـان
است.
جدول  :6نتایج دور دوم دلفی
ضریب

رصد

کندال

وافق

سرمایهگذاری در تولید

4/222

1/12

4/671

88/1

توجه به کار و تالش

4/232

1/12

4/679

88/1

توجه کافی به کیفیت

4/211

1/12

4/621

88/2

4/271

1/32

4/639

82/1

4/123

1/23

4/683

92/2

مؤلفههفی مدل

تولید

جذ

سرمایههای خارجی

بهبود بهرهوری نیروی انسانی

انحرا
معیفر

میفنگین

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

درصد) نرسید و لذا تمامی مؤلفهها تأیید شدند .ضریب کنـدال مربـو بـه همـه
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توزیع

مصرف

کنترل نقدینگی و هماهنگی آن با تولید

4/162

1/23

4/681

92/2

کنترل تورم

4/118

1/93

4/761

344

کنترل نوسانات نر ارز

4/113

1/72

4/728

96/1

اصالح ساختار نظام مالیاتی

4/112

1/61

4/723

96/1

فعالکردن ظرفیتهای بالقوه

4/143

1/17

4/712

344

احترام به خواستههای مشتریان

4/172

1/72

4/713

344

ثبات تولید

4/123

1/17

4/679

344

سیستم بانکی شفاف

4/181

1/17

4/692

96/1

پرهیز از ربا

4/167

1/61

4/681

92/2

اصالح نظام پولی و کارآمدسازی آن

4/232

1/23

4/643

88/2

گردش ثروت

4/161

1/23

4/683

92/2

برقراری عدالت

4/192

1/36

4/743

344

پرهیز از احتکار و تنظیم بازار

4/641

1/42

4/287

81/2

پایش مداوم اقتصاد

4/142

1/72

4/843

96/1

تهیه آمارهای اقتصادی دقیق

4/121

1/72

4/846

96/1

فرماندهی متمرکز در حوزه اقتصاد

4/133

1/17

4/794

96/1

مقابله با قاچاق کاال

4/612

1/17

4/613

88/2

دوری از اسراف

4/611

1/21

4/623

92/2

فرهنگسازی استفاده از کاالهای تولید داخل

4/211

1/22

4/622

88/2

حمایت رسانه ملی از تولید داخلی

4/217

1/32

4/637

92/2

گام هفتم :ارائه یافتهها
در بیشتر مطالعات مربو به فراترکیب گام هفتم با بخش نتیجهگیری ادیام شـده
است .در این بخش یافتههای پژوهش بر اساس نظر خبرگان تعدیل شـده اسـت
که در قالب مدل مفهومی تأیید شده و نمایش داده میشود؛ بنابراین مدل اقتصـاد
مقاومتی تالشی در جهت ارائه مدل جامع است که حاصل دیـدی کـلنگرانـه در
پژوهشهای مختلف و دربردارنده  328کد 29 ،مفهوم و  1مقوله اصلی است.

این پژوهش به واسطۀ بهرهگیری از روش فراترکیب کیفی مدل جامع را ارائه
داد که در موضوي اقتصاد مقـاومتی بـر پایـه مفـاهیم در داخـل و خـارج ایـران
منحصربهفرد است .همچنین از ابداعات این پژوهش بـهکـارگیری روششناسـی
جدید به همراه دلفی میباشد .مدل پیشنهادی اقتصاد مقاومتی به واسطۀ جامعیت
و کالننگری میتواند در سازمانهای اقتصادی کاربرد داشـته و مبنـایی مناسـب
برای پژوهشهای آتی منظور شود .همچنین میتوان از رویکـرد کمـی معـادالت
ساختاریافته خطی برای ارزیابی اعتبار مدل و توسعه تعمیمپذیری یافتههای مـدل
بهره جست.
مقاومتی

جمعبندی و نتیجهگیری

اقتصـاد مقـاومتی بـرای هـر کشــوری الزم و بـرای ایـران از ضـروریات اســت.
ازآنجاکه دشـمنان ایـران اسـالمی در صـدد القـای عـدم کـارایی اسـالم و نظـام
مردمساالری دینی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی هستند ،اقتصـاد مقـاومتی
 ،3193ص .)87اقتصاد مقاومتی در زمره موضوعات اقتصاد کالسـیک محسـو
نشده ،بلکه جریانی مهندسیشده از تولید ،درآمد ملی و مصرف ملـی اسـت کـه
میتواند ضمن ایجاد تعادل در بازارهای اقتصاد کالن با اسـتفاده از ظرفیـتهـای
تشویقی و انگیزههای ملی و مذهبی ضریب نفوذ خـود را تـا پـایینتـرین سـطح
الیههای اقتصاد (بنگاههای اقتصـادی و خانوارهـا) گسـترش دهـد (اسـالم پنـاه،
.)3192
یافتههای این پژوهش نشـان داد بـرای تبیـین مؤلفـههـای اقتصـاد مقـاومتی
میبایست به ابعاد تولید ،توزیع و مصرف توجه داشت .با توجه بـه تجربیـات و
مطالعات پیشین ،الگوی نهایی این پژوهش میتواند نقشۀ راه مناسبی برای تبیـین

ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفههای اقتصادمقاومتی ...

میتواند به عنوان یک سالح کارآمد این حربۀ دشمن را خنثی نماید (محنتفـر،
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مؤلفههای اقتصاد مقاومتی محسو
پژوهش ،مشخ

شود .از میان  328کد مورد مطالعـه در ایـن

شد که بهبـود بهـرهوری نیـروی انسـانی ،کنتـرل نقـدینگی و

هماهنگی آن با تولید ،کنترل تورم ،کنترل نوسانات نر ارز ،اصالح ساختار نظام
مالیاتی ،فعالکردن ظرفیتهای بالقوه ،احترام بـه خواسـتههـای مشـتریان ،ثبـات
تولید ،برقراری عدالت ،پـایش مـداوم اقتصـاد ،تهیـه آمارهـای اقتصـادی دقیـق،
فرماندهی متمرکز در حوزه اقتصاد ،دوری از اسراف ،فرهنـگسـازی اسـتفاده از
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کاالهای تولید داخـل و حمایـت رسـانه ملـی از تولیـد داخلـی دارای بیشـترین
ضریب اهمیت هستند .این بدان معنی است که در ارائه چـارچوبی بـرای تبیـین
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،توجه به موارد فوق اهمیت ویژهای دارند.
با توجه به الگوی نهایی این پژوهش ،رعایـت نکـات اساسـی زیـر در ارائـه
چارچوبی جهت تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر میرسد:
 در امر تولید ،لحا نمودن مقولـه مصـرف بـا نگـاه اقتصـادی ،افـزایشبهرهوری ،کاهش قیمت تمامشده و ارتقای کیفیت؛
-

در امر توزیع ،توجه به سالمسازی فضای اقتصادی کشـور ،جلـوگیری
از فضاهای سودجویی ،رانت و اختالس؛

 در امر مصرف اصالح الگوی مصرف؛ چون مصـرف ،تولیـد را جهـتداده و این دو در کنار هم جهت سرمایهگذاری را مشخ

میکنند.

برای پژوهشهای آتی نیز موضوعاتی چون بـه کـارگیری و ارزیـابی الگـوی
ارائهشده در این پـژوهش بـرای سـایر بخـشهـای اقتصـادی و همچنـین ارائـه
سازوکارهای ارزیابی فراینـد امکـانسـنجی و اسـتقرار الگـوی اقتصـاد مقـاومتی
پیشنهاد میشود.

منابع و مآخذ
 .3آتشبار ،سعید و سیدیوسف اکبرینسب؛ «ملزومات و مؤلفـههـای تحقـق
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کنفرانس ملی پدافند غیرعفمکل

مقاومتی
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کفرآگفه ،س ،2ش.3193 ،24
 .32خوانساری ،رسول و وها
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.3192
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