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چکیده
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دارند .هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری میبااد .پژوهش
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مقدمه

امروشه اش مقیومسیشی اقتصید بی اسزاو اقتصوید مقویومتی یوید مویشوزد .اقتصوید مقویومتی طراحوی و
مد یشی ویژهای اش شرایط و سیشوکیرهیی اقتصیدی است که بر اسیس آو ،فضیی اقتصویدی کشوزر
مبتسی بر فرض وجزد حداکثر تحریبهی و فشیرهی ،به صزرت فعی و نه مسفعل ،طراحی میشزد) تراب-
شاده ،سجیدیه و سمیعی ن ب(32 :1332 ،ی راه حل بهیسه مد ی اقتصیدی است که بتزاند کشوزر را در
شرایط جسگ ،آشزب ،انقلیب ،تحریب و بحراو به پیش ببردی در این مد اقتصیدی بوه تحوریبهوی بوه
اسزاو فرصتهییی نگری ته میشزد که میتزاند اش فرصتهی برای کیرآ نمزدو و اصلیح نقیط ضوع
سی تبهیی اقتصیدی کشزر استفیده نمیید )سلیمینی ،صیدقی و فطینت 8 :1333 ،ی اش ایون رو در ایون
اقتصید ک ب وکیرهیی بزرگی که تمییل به رقیبت دارند ،به دنبی ک ب ویژگیهیی انعطیفپوذیری،
رشد و نزآوری یی به طزر کلی کیرآفریسی ه تسد ساستیزن زو و جیریلز 21 :1339 ،ی این در حی ی است
که نگر

پیشین در اقتصید ایراو تزجه به ک ب و کیرهیی بزرگ بزده است ،در صزرتیکه بوی تزشیوع

ک ب و کیرهی در قی ب ک ب و کیرهیی کزچک و متزسط نزآور و کویرآفرین و تزشیوع ایون ک وب و
کیرهی در سطح کشزر سبب مقیوم سیشی اقتصید میگردد .شیرا اش این طریق رقیبوت افوزایش ییفتوه و
برای بیقی میندو در رقیبت نییش به بی یبردو کیرایی و تمرکز بر افزایش بهرهوری و صرف نظر کردو اش
سزد غیرمتعیرف که در شرایط انحصیر وجوزد دارد ،مویگوردد سمحمودیمقودم ،ذوا فقویری ،الیپوزر و
رسز ییو . 193 :1332 ،در واقع کیرآفریسی یکی اش مز فههیی اقتصید مقیومتی است و بوی تزسوعه روح
کیرآفریسی ،و بی ایجید رشد و تسزع میتزاو جهت تحقق اقتصید مقیومتی گیم برداشت سهی ریچ ،پترش و
شوپرد 31 :2995 ،ی ب وییری اش محققوین سکزراتکوز ،مزنتویگسز و هزرن وبی1339 ،؛ ویمپکین و دس،
1336؛ شهورا و کوزین1335 ،؛ مویس 6 :2993 ،،گورایش بوه کویرآفریسی را ابوزاری بورای تزسوعه
محصز یت ،خدمیت و فرآیسدهیی جدید االیم کردهاندی کیرآفریسی به ک ب و کیر کمک میکسود توی اش
طریق نزآوری در محصز یت ،فرآیسدهی ،تزسعه بیشار و نیز اراسوه راهبردهویی جدیود ک وب وکیرهویی
جدیدی را پدید آورد و ابزاری ارششمسد برای بقی و افزایش رقیبت در بیشار ایجید کرد سآیر سد ،کزراتکوز و
مزری 12 :2996 ،،ی در واقع کیرایی بیشار خرد برای هر اقتصیدی در برخزرد بی آثیر مسفی شزكهوی اش
طریق قیدر کردو اقتصید به بیشتخصیص مسیبع به استفیدههیی جییگزین اش اهمیت اسیسوی برخوزردار
استی )سی  3 :1331 ،ی بسیبراین بسگیههیی کزچک و متزسط یکی اش اجزای حییتی رشود در اقتصوید
جهینی بزده و اهمیت آوهی در رشد اقتصیدی کشوزرهیی تزسوعه ییفتوه و در حوی تزسوعه بوه خوزبی
شسیخته شده است )اقیلی ،طیبی ،شمینی و ابراهیمی 148 :1331 ،ی کیرآفریسی اثر مثبتی بر معییرهیی
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املکرد می ی شرکت میگذارد و این تیثیر بی گذشت شمیو بیشتر شده و خزد ابزاری مهب برای بهبوزد
بلسد مدت املکرد می ی سیشمیو و فعی یت در ارصههیی رقیبتی است همچسین راهبرد کیرآفریسی برای
تحقق اقتصید مقیومتی مجمزاهای اش تعهودات و اقودامیت انجویم شوده پیراموزو رفتویر و فرآیسودهیی
کیرآفریسینه است که ک ب وکیر برای تزسعه مزیتهیی رقیبتی فعلی و آیسده در ارصههویی احتموی ی
فسیوری یی بیشار به کیر میبردی سشهرا و کزین 48 :1335 ،ی
اهمیت اقتصید مقیومتی تی انداشهای است که رهبور معظوب انقلویب سوی  1335را سوی اقتصوید
مقیومتی ،اقدام و امل و همچسین سی  1336را سی اقتصوید مقویومتی ،تز یود و اشوتنی نیمگوذاری
کردهاندی در همین راستی ایشیو سی  1331را سی حمییت اش کی یی ایرانی نیمگذاری کردهاند که یکی
اش ارکیو اصلی اقتصید مقیومتی نیز میبیشدی اش طرفی اقتصید مقویومتی اش طریوق کویرآفریسی تز یود و
اشتنی به طزر فعی و بهرهور محقق خزاهد شدی ذا بی تزجه به اهمیت مزضزع اقتصید مقویومتی و بور
اسیس مطی ب بییو شده میتزاو گفت اقتصید مقویومتی نوه تسهوی در تسگسیهویی اقتصویدی و شورایط
تحریب اثربخش خزاهد بزد بلکه در همه شرایط اقتصیدی بیی تی بکیر گرفته شزدی اش طرفی شسیسییی
فرصتهیی کیرآفریسی ،تقزیت گرایش کیرآفریسینه در جیمعوه گویمی بلسود در تحقوق اهوداف اقتصوید
مقیومتی میبیشدی ذا این پژوهش بر آو است تی میزاو تیثیر اقتصید مقیومتی و ابعید آو را بر گورایش
کیرآفریسینه ب سجد و همچسین بر اسیس بیینیت مقیم معظب رهبری مد اقتصید مقیومتی بوی محزریوت
کیرآفریسی را تدوین نمییدی
پیشینه پژوهش

در این ق مت به بررسی پیشیسه نظری شیمل مفیهیب ،تعیری و دیدگیههیی پیرامزو اقتصید مقیومتی
و کیرآفریسی پرداخته میشزدی همچسین جهت بررسی پژوهشهیی پیشین مرتبط پیشیسه تجربی موزرد
بررسی قرار میگیرد و سپ ،مد مفهزمی پژوهش اراسه میگرددی
پیشینه نظری و دیدگاههای پیرامون اقتصاد مقاومتی

بی نگیهی به تجربه بعضی اقتصیدهیی دنیی متزجه خزاهیب شد که تمویم آوهوی نیوز هموزاره سوعی در
مقیومسیشی بیفتهی و سیختیرهیی خزیش داشتهاند و این امر بی تکیمل دانش همزاره در م یر خوزد رو
به پیشرفت بزده استی اش همین رو در نگر

دیسی نیز ب ییر بر مقیومسیشی اقتصید تیکید شوده اسوت

سپینیمی ،سمیعین ب و سلیمینی 28 :1334 ،ی اش دیدگیه قرآو کریب فعی یتهیی اقتصویدی مویتزانود
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یک امل ابیدی و مظهر ابزدیت خدا بیشدی چسینکه خداوند متعی در آیه  15سزره ملک میفرمییود:
اوست که شمین را برای شمی رام قرار داد ذا جهت مسیفع و مصی ح خزد همه گزنه تصرف در آو بکسید
و اش اطیی خداوند بهرهمسد گردیدی همچسین در آییت گزنیگزو مینسد سزرههیی حدید آیه  ،25ن یء آیه
 ،135شزری آیه  ،15ممتحسه آیه  8و حشر آیه  1به م له ادا ت اقتصیدی اش مسظر چشبانوداش رفویه
امزمی و تزاشو اقتصیدی و فراهب کردو ب تر فقر ستیزی در جیمعه اشیره شوده اسوتی همچسوین در
سزرههیی هزد آیه  ،61ن یء آیه  ،141آ امراو آیه  133به دستییبی به قدرت و تزانوییی اقتصویدی
برای جزامع اسلیمی که مسجر به رشد و استقلی اقتصیدی م لمینیو خزاهد شد تیکید شده است سامویم
جمعه شاده و محمزدیرجی 34 :1334 ،ی
مفهزم اقتصید مقیومتی در سطح بینا مللی مفیهیب و تعیری گزنیگزنی دارد و در قی ب مفویهیب و
اصطلیحیت نزدیک و ن بتی مترادف بی آو آورده شده است ،برای مثوی اصوطلیح فسریوت اقتصویدی در
قی ب دو مفهزم تزانییی اقتصید برای بهبزد سریع اش شوزكهویی اقتصویدی تخریوبکسسوده خویرجی و
تزانییی اقتصید برای ای تیدگی در برابر آثیر این شزكهی استفیده میشوزدی تزانوییی ای وتیدو در برابور
شزك هی هسگیمی متصزر است که شزك یی خسثی و یی نیچیز بیشدی همچسین این نزع فسریوت هسگویمی
که ممکن است اقتصید اش مکینی بهییی برخزردار بیشد که آثیر شزكهوی را کویهش دهود ،بوی اسوزاو
جذب شزك اش آو نیم برده میشزدی اش طرفی مفهزم رییضت اقتصیدی همزمیو بی وقوزع بحوراوهویی
اقتصیدی در کشزرهیی اروپییی مینسد یزنیو ،اسپینیی و ایتی یی مطورح شودی و در پوی آو تودابیری نظیور
افزایش می ییت و درییفت وام ،کمکهیی می ی خیرجی و همچسین رویکورد کمتور مصورف کوردو در
جهت مقیبله بی آو بحراو اتخیذ شد سفشیری و پزرغفیر 34 :1333 ،ی پژوهشگراو ارصوه اقتصوید ،بوه
صزرت چکیده در تعری و تبیین خزد اش مفهزم اقتصید مقیومتی ،به چسد م له تزجه بیشتری داشته-
اندی این مزضزایت ابیرتسد اش :گفتمیو و ا گزی اقتصیدی که ضمن مقیومسیشی و تقزیت اقتصید ملوی
در برابر تهدیدهی ،تزاو تحریبشکسی بی رویکرد اقب راندو نظیم سلطه را داشته بیشد و در این حوی
پیشرو ،فرصتسیش و مز د بیشد سقزامی 82 :1331 ،ی همچسین بسی به نظر دیگر پژوهشگراو ،اش اقتصوید
مقیومتی به اسزاو ا گزی اسلیمی ایرانی نیمبرده شده است سالیزاده 85 :1331 ،ی این ا گوزی اقتصوید
اسلیمی جهت تعیین کیفیت تعیمل و ارتبیط اقتصیدی بی سییر کشزرهی میبیشد و یک رویکرد راهبردی
کلیو و بلسد مدت بر اسیس آمزشههیی اسلیمی و واقعییت داخلی و خیرجی است سای زی 13 :1331 ،ی
مطیبق سخسیو رهبر معظب انقلیب ،اقتصید مقیومتی نگرشی جویمع و متفویوت اش نظریویت پیشوین
اقتصیدی میبیشدی ایشیو تحقق اقتصید مقیومتی را در درست مصرف کردو بوه مسظوزر دسوتییبی بوه
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و فرهسگ بوزمی مویدانسود ستورابشاده،

سجیدیه و سمیعی ن ب 33 :1332 ،ی به ابیرتی اش دیدگیه این بزرگوزار اقتصوید مقویومتی ،شوکزفییی
اقتصید ،مقیوم سیشی ،بحراوشدایی ،رفع مشوکلیت مزجوزد در شیور بخوشهوی و سویختیرهیی فرسوزده
اقتصیدی برای جلزگیری اش امتییشدهی به دشمسیو و بهبزد سطح رفیه امزم مردم مویبیشود سجوزادی
نژاد ،نزابخش و کلدی 13-81 :1335 ،ی اقتصید مقیومتی در فرمییشهیی مقیم معظب رهبوری نوزای
ا گزی بزمی و المی اقصیدی برآمده اش فرهسگ انقلیبی و اسلیمی استی به طزریکه اقتصید متکی بوه
دانش ،فسیوری ،ادا تبسییو ،درووشا و برووگرا ،پزیی و پیشرو را محقوق سویشدی اقتصوید مقویومتی بوه
معسیی رییضت اقتصیدی نی ت ،حتی در شرایط فشیر هب رشد و شکزفییی خزد را داشته و متسیسب بوی
وضعیت امروش و فردا کشزر میبیشد و این یک تدبیر بلسدمدت برای اقتصوید کشوزر اسوت سآیوت ا لوه
خیمسهای 32/6/6 ،31/5/16 ،و  32/12/29ی در جمعبسدی سخسیو رهبر معظوب انقلویب و دانشومسداو
اقتصیدی ،میتزاو گفت که اقتصید مقیومتی ،ا گزیی اسوت کوه مهوبتورین ویژگوی آو ،مقیوموت در
شرایط مختل اقتصیدی استی این ا گز برخیسته اش آمزشههیی انقلیبی ،اسلیمی و واقعییت داخلی و بین
ا مللی است و متسیسب بی وضعیت حی و آیسده نظیم جمهزری اسلیمی ایراو بی مبینی و سییسوتهویی
خزد استی که در همهی شرایط در مقیبل هجمههی ،دارای ویژگی مهوب مقیوموت بوزده و در راسوتیی
مجمزاه فعی یتهی ،اهداف و سییستهیی نظویم ،ضومن شک وت نیپوذیری ،حفوی امسیوت و اودا ت
اقتصیدی ،دارای برنیمهای همیهسگ و بلسد مدت میبیشد سجمی ی و جیبری 35 :1334 ،ی
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

کیرآفریسی و گرایش به آو شیمل افزایش قصد کیرآفریسی ،دامسه تزانییی و مجمزاوه فرصوت متسوی ر
یک شرکت اش طریق ترکیبیت جدیدی اش مسیبع است که بصزرت داخلی ایجوید شوده اسوت سکوزین و
اسلزین . 19 :1331 ،چهیر شکل اش پدیده کیرآفریسی در سیشمیوهی شیمل بیشسویشی پییودار سویشمینی،1
جزاو سیشی سیشمینی ،2نزسیشی راهبردی 3و بیشتعری قلمرو سیشمینی 4میشزد سکزین و مییلز:1333 ،
 56 :1333ی در این راستی ج تجزی برتری رقیبتی در اقتصید مقیومتی نییشمسد شورکتهوی و مودیرانی

 Sustained regenerationی1
2. Organizational rejuvenation
3. Strategic reconstruction
4. Domain redefinition
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است که خزد را مرتبیً نزسیشی میکسسد که این امر خزد اش پسج تزانمسدی کلیدی سیشمینی نیشوی موی-
شزدی ا  -قیبلیت سیشگیری 1که به تزاو همیهسگ سیشی به مزقع خزد بی فسیوریهیی جدید ،نییشهیی
مشترییو ،قزانین مزجزد و دیگر تنییرات در وضعیت بدوو اش دست دادو تمرکز و یی وقفه در فعی یوت-
هیی اصلی و تعهدات اطلیق میشزدی ب -انعطیف پوذیری 2کوه شویمل توزاو طراحوی راهبردهویی
شرکت ،فرآیسدهی و رویکردهیی املییتی است که میتزانسد همزمیو نییشهویی متسوزع و رو بوه تکیمول
مشترییو ،تزشیع کسسدههی ،تیمین کسسدههی ،حیمییو می ی ،و قینزو گذاراو را تویمین نمییودی  -سورات
3که تزاو اقدام سریع در هسگیم بروش فرصتهیی جدید ،تزسعه سریع محصز یت و خدمیت جدید و اخذ
تصمیمیت اسیسی بدوو اتلیف وقت استی د -برخزرد تهیجمی 4کوه شویزهای متمرکوز و قوزی بورای
حذف رقبی ،راضی نمزدو مشترییو و رشد کیرکسیو میبیشد ه -نزآوری 5که دادو ا زیت به تزسوعه و
راه انداشی محصز یت ،خدمیت ،فرآیسدهی ،بیشارهی و فسیوریهیی جدید و پیشرو در بیشار را دربر میگیورد
سمزری ،،کزراتکز و کزین 42 :2998 ،ی در این راستی نظیر شرایطی که در اقتصید مقویومتی رخ موی-
دهد ،متخصصیو ک ب و کیر معتقدند که وقتی سیشمیوهی در بیشارهیی پزیی ،پیچیده و متخیصوب کویر
میکسسد ،استفیده مزثر اش کیرآفریسی در کیرایی مثبت ک ب و کیر ب ییر مزثر است سآیر سود ،کزراتکوز و
کزین 13 :2993 ،ی برخی پژوهشگراو کویرآفریسی را راهبوردی بورای تزسوعهی داسموی محصوز یت،
خدمیت و فرآیسدهیی جدید میدانسد سمیس 1 :2993 ،ی همچسین در راستیی مقیوم سیشی اقتصید نیوز،
هرچه ک ب وکیرهی کیفیت و ویژگیهیی کیرآفریسی بیشتری را اش خزد نشیو دهسد و کیرکسینشیو بوه
رفتیر کیرآفریسینه بیور داشته بیشسد ،بهتر میتزانسد به حداکثر نزآوری و مزفقیت کیرآفریسینه دست ییبسود
ساکز ز و نک 49 :1338 ،ی در واقع ،گرایش کیرآفریسینه مسجر به اثورات بلسود مودت پییودار بور رشود و
املکرد می ی و نیز اثرات کزتیه مدت میشزد .بسیبراین ابزاری ارششمسد برای بقی و افوزایش رقیبوت در
بیشار است سآنتزنیچ و هی ریچ 549 :2994 ،ی و نیز ابزاری مهب برای بهبزد بلسد مودت املکورد موی ی
سیشمیو و فعی یت در ارصههیی رقیبتی است سشهرا و کزین 43 :1335 ،ی در واقوع ک وب وکیرهوی بوی
مدیرانی که نگر

آوهی بی فعی یتهیی کیرآفریسی اجین شده است قیدرنود بوه سوطزح بی ویی رشود،

1. Adaptability
2. Flexibility
3. Speed
4. Aggressiveness
5. Innovativeness

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری
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سزددهی و خلق ثروت دست پیدا کسسد سآنتزنیچ و هی ریچ 541 :2994 ،ی اش دگرسوز تحقوق اقتصوید
مقیومتی اش طریق تزسعه و پرور

همزمیو مزاییی رقیبتی حی و آیسده شیمل مزایییی است که مبتسی

بر نزآوری ه تسد و این امر ک ب وکیرهی را به طوزر فزایسودهای بوه کویرآفریسی واب وته کورده اسوت
سآیر سد ،کزراتکز و کزین 14 :2993 ،ی شیر نزآوری موداوم در محصوز یت ،فرآیسودهی و فسویوریهوی و
همچسین تزانییی رقیبت فعی ینه در بیشارهیی جهینی ،مهیرتهیی اسیسی ه تسد که املکرد شرکتهوی
را در تحقق اقتصید مقیومتی تعیین میکسد سمحمدی و ا گری . 133 :1339 ،گرایش به کیرآفریسی
به اسزاو یک راهبرد ،دیدگیهی نز در راستیی تحقق اقتصید مقیومتی است .در پوژوهشهویی انجویم
شده پیشین گرایش کیرآفریسینه مزرد تزجه محققین قرار گرفته که ن بت بوه سوییر ابزارهویی انوداشه-
گیری کیرآفریسی ،جزسییت بیشتری را مزرد بحو قورار مویدهودی گزیسوه اسوتفیده اش راهبورد گورایش
کیرآفریسینه نشیو دهسده این تصمیب ک ب وکیرهیی یک جیمعه است که اش طریوق نوزآوری و رفتویر
کیرآفریسینه برمبسیی پییداری به دنبی مزیت رقیبتی میبیشدی راهبرد گرایش کیرآفریسینوه یوک جهوت-
گیری اسیسی در جهت دستییبی به فرصتهی و رشد است و هسگیمی وجزد دارد که در سراسر ک وب
وکیر پذیرفته شده بیشد و میهیت املکرد ک وب وکویر را تعریو کسود سآیر سود ،کزراتکوز و موزری،،
 16 :2996ی
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

رهبرمعظب انقلیب اسلیمی ،جیمعه امروشی کشزر را به دو د یل اسیسی آمیدگی کشوزر بورای جهوش و
همچسین فشیر اقتصیدی دشمسیو ،بیش اش هر شمیو دیگری نییشمسد کیر و کیرآفریسی میدانسدی ایشیو بی
اشیره به اهمیت کیر و کیرآفریسی اش دیدگیه اسلیم ،ایجید اشتنی را الیوه بر جسبه ثروت آفریسی ،نوزای
شمیسهسیشی برای به کیرگیری گسجیسه استعداد ان ینی دان ته و میافزایسد ایراو امروش به کیرگیه بزرگ
تلی  ،ابتکیر و نزآوری تبدیل شده است امی این واقعیت تسهی گویم او اش رونود پیشورفت و سورافراشی
کشزر است سآیت ا له خیمسهای 1334/6/4 ،ی مقیم معظب رهبری راهکیر مقیبله بی تحریبهی و فشیرهیی
اقتصیدی نظیم سلطه را در اجرای واقعی اقتصید مقیومتی میدانسد که این امر در راسوتی و بوه موزاشات
کیرآفریسی نیز میبیشد سآیت ا له خیمسهای 1335/12/13 ،ی بی تزجه به بیینیت مقیم معظب رهبوری کوه
میفرمییسد :کیرآفریسی و ایجید بسگیههیی اشتنی  ،بیشویی برای اقتصید استی میتزاو گفت که یکوی اش
اقدامهیی اسیسی برای اقتصید مقیومتی ،کیرآفریسی استی کیرآفریسیو بی تیسی ،شرکتهییی که مسجور
به ایجید بیشار و فرصت جدید میشزد ،نقش ب ییر حییتی را در اقتصید ایفی میکسد سملویداودی:1333 ،
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3ی
در شمیسه میل و تحقق اقتصید مقیومتی اش طریق کیرآفریسی بیید برنیمهریزی جیمع و مدونی انجویم
شزد تی شمیسه تحقق و تزسعه فراهب گردد و فرآیسد تخصیص بزدجه برای ایون امور اصولیح و ت وهیل
گردد و هب تدابیری اندیشیده شزد که متخصصیو و استعدادهیی برتر در داخل کشزر جوذب شوزند و
امکینیتی در اختییرشیو قرار گیرد تی رغبت این افراد به فعی یت در داخول کشوزر افوزایش ییفتوه توی بوی
بکیرگیری فسیوری روش ااتلی و تزسعه ایراو اسلیمی به نحز اح ست صزرت پوذیرد سمیرکویشهی:1334 ،
 211ی در همین راستی رهبر معظب انقلیب اسلیمی معتقدند می بیید یک اقتصید مقیومتی واقعی در کشوزر
به وجزد بییوریب و امروش کیرآفریسی معسییش این است )آیت ا له خیمسهای  1336/1/39ی
پیشینه تجربی

در این ق مت به بررسی چسدین پژوهش مرتبط داخلی و خیرجی میپورداشیب تورابشاده ،سوجیدیه و
سمیعی ن ب س 1332در مقی ه خزد سعی کردند که بی تحلیل سخسیو رهبر معظب انقلیب و بی اسوتفیده
اش رو

نظریهپرداشی داده بسیید ،مد مفهزمی سخسیو ایشویو پیراموزو ابعوید ،ویژگویهوی و ا زامویت

اقتصید مقیومتی را استخرا کسسدی نزی سدگیو این مقی ه در پیییو ایونگزنوه نتیجوهگیوری کردنود کوه
اقتصید مقیومتی به معسیی آمیدگی روحی و املی برای مقیبله در برابر حملیت اقتصیدی دشمن و پیسخ
به آو در کزتیه مدت و حرکت به سزی طراحی ا گزی اقتصیدی  -اسلیمی در چیرچزب ا گزی اسلیمی
 ایرانی پیشرفت در دراش مدت استی ایشیو همچسین بییو مویکسسود کوه گفتمویو اقتصوید مقویومتیچشبانداشی بلسدمدت پیش روی اقتصید ایراو است و مختص شمویو تحوریب و یوی جسوگ نی وتی در
پژوهشی دیگر محمدیمقدم ،ذوا فقیری ،الیپزر و رسز ییو س 1332به بررسی رابطه اقتصید مقویومتی،
گرایش کیرآفریسینه و مدیریت دانش پرداختسدی بر اسیس نتییج بدست آمده اش این پژوهش کوه جیمعوه
آمیری آو را کیرآفریسیو و صسعتگراو یک شهرك صسعتی تشکیل میدادند مشخص گردید کوه بوین
اقتصید مقیومتی ،گرایش کیرآفریسینه و مدیریت دانش رابطه مثبت و معسویداری وجوزد دارد و اش طرفوی
بین اقتصید مقیومتی و گرایش کیرآفریسینه همب تگی بی یتری مشیهده شدی همچسین ح سزی ،نکوزیی
و فتحا لهی س 1333در مقی ه خزد به اطمیسیو اش تحقق اقتصید مقیومتی و سوطح اطمیسویو اش اجرایوی
شدو آو پرداختسدی در این پژوهش برگشتپذیری اقتصیدی به اسزاو یکی اش رو هویی اطمیسویو اش
تحقق اقتصید مقیومتی بییو میشزد که تحقق آو به میزاو تمرکز بر اهداف اقتصید مقیومتی ب وتگی
داردی همچسین رمز اطمیسیو اش تحقق اقتصید مقیومتی و تزسعه پییدار در پیویدهسویشی برگشوتپوذیری
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اقتصیدی در تمیمی امزر اقتصیدی استی مصلی نژاد و نیکنیی س 1333در پژوهشی به بررسوی ارتبویط
شبکه ملی اطلیایت ،اقتصید مقیومتی و فقرشدایی پرداختسود و هودف اقتصوید مقویومتی را بیشسویشی و
احییی اقتصید ملی اش طریق بهرهگیری اش الب و فسیوری بزمی کشزر دان تسد و بییو کردند که الوب و
فسیوری میتزاند تیثیر ب زایی در تحقق اقتصید مقیومتی داشته بیشدی ا بته نزی سدگیو این مقی وه تسهوی
اش این بعد به بررسی تحقق اقتصید مقیومتی پرداختسدی بیقری و تقوزی س 1333پژوهشوی را بوی هودف
بررسی نقش مصرف انرژی در تحقق اقتصید مقیومتی آغیش کردند آنیو درییفتسد که مصرف انورژی در
ایراو در مقیی ه بی استینداردهیی جهینی ب ییر بی ی و اش طرفی بهرهوری انورژی ب وییر پوییین اسوت و
بیی تی سیشوکیرهیی یشم جهت غلبه بر چی شهیی صسییع مختل در مصرف انرژی برای رسیدو بوه
اقتصید مقیومتی حیظ گرددی امی متیسفینه راهکیری در این رابطه اراسه نشده استی در پژوهشوی دیگور
اخزاو ،ایمینی و نبیشاده ،س 1335اش رو

دیمتل فیشی برای شسیسییی و بررسی رابطوه متقیبول بوین

ازامل اقتصید مقیومتی استفیده کردندی نتییج حیصل نشیو دهسده این است که مز فه فرهسوگ مهوب-
ترین و اثرگذارترین ایمل جهت تحقق اقتصید مقیومتی استی همچسین مشخص گردید کوه اوزاملی
مینسد ازامل اجتمیای ،حمییتی ،فرهسگی ،ان ینی ،سییسوی ،فسویوری و اقتصویدی اش ازامول ضوروری
جهت پیشبرد و تحقق اهداف اقتصید مقویومتی مویبیشودی در ایون مقی وه پیشوسهیداتی جهوت انجویم
پژوهش هیی آتی نیز داده شده استی امی پیشسهیدی کیربردی و املی بر اسیس ازامل مزثر بر اقتصید
مقیومتی اراسه نگردیده استی در مییو پژوهشهیی خیرجی نیز ریپز ز ،بز یرد و سینچز س 2991در مقی ه
ای بی اسزاو گرایش کیرآفریسینه و تعهدات بین ا مللی به بررسی اثرات تزسوعه گورایش کیرآفریسینوه و
پیریزی او ین ورود به بیشارهیی بین ا مللی پرداختسدی نتییج به دست آمده در این مقی ه این ایده را که
ورود سریع به بیشارهیی خیرجی بی تزسعه گرایش کیرآفریسینه در شرکتهیی فعی ارتبیط م وتقیب دارد،
تیسید میکسد .اش طرفی چینگ ،ین ،چینگ و چن س 2991در پژوهشی بی اسزاو دسوتییبی بوه انعطویف
پذیری تز ید اش طریق گرایش کیرآفریسینه رابطه بین انعطیف پذیری خیرجی و گرایش کیرفریسینه را بی 5
بعد استقلی طلبی ،نزآوری ،خطر پذیری ،پیش فعی ی و رقیبت تهیجمی مزرد بررسوی قورار داده و سوه
نزع انعطیف پذیری شیمل انعطیف پذیری محصز جدید ،انعطیف پذیری محصوز ترکیبوی و حجوب
انعطیف پذیری را به اسزاو مزیت رقیبتی یک شرکت حیسز اهمیت دان تسد.

مدل مفهومی

بی استفیده اش مبینی نظری مزجزد و جهت تبیین رابطه بین متنیرهیی پژوهش ،مد مفهزمی پوژوهش
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اراسه گردیدی در این مد ابعید اقتصید مقیومتی بی تزجه به بیینیت مقویم معظوب رهبوری دربویره اقتصوید
مقیومتی استخرا گردیدند ،همچسین برای تبیین گرایش به کیرآفریسی به اسزاو یوک راهبورد بورای
تحقق اقتصید مقیومتی اش مود توزرنبری س 2996اسوتفیده شوده اسوتی در ایون مود اش معییرهویی
هفتگینهای تحت اسزاو  1Fکه اسیس ابزار بررسی گرایش کیرآفریسینه را تشکیل میدهود ،اسوتفیده
شدی این  1بعد شیمل سرات ،انعطیفپذیری ،تمرکز ،تعیوو ،صرفهجوزیی ،گ وتردگی و پیشورو بوزدو
میبیشد ستزرنبری 68 :2996 ،ی
اش طرفی و در مد پژوهش حیضر و بر اسیس بیینیت مقیم معظب رهبری دربیره اقتصید مقویومتی
در دیدار بی کیرگزاراو نظویم س ، 31/5/3جمعوی اش پژوهشوگراو س ، 31/5/8ااضویی مجلو ،خبرگویو
رهبری س 35/12/13و فرمیندهیو و کیرکسیو ارتش جمهزری اسلیمی ایراو س 36/1/39ابعوید اقتصوید
مقیومتی احصی گردیدی نتییج حیصل اش بررسیهیی انجویم شوده حویکی اش آو اسوت کوه شوش ایمول
مدیریت مصرف ،اقتصید دانشبسییو ،حمییت اش تز یود ملوی ،اسوتفیده حوداکثری اش امکینویت ،مردموی
کردو اقتصید و مقیبله بی دشمن به اسزاو ابعید اقتصید مقیومتی شسیسییی گردیدی
روش شناسی پژوهش

پژوهش حیضر اش نظر هدف ،کیربردی و اش حیظ رو

گردآوری دادههی تزصیفی میبیشدی رو

انجیم

پژوهش نیز به صزرت پیمییشی بزده که اش مهمترین مزاییی آو قیبلیت تعمویب نتوییج اسوتی جیمعوه
آمیری این پژوهش مهیرت آمزشاو مراکز آمزش

فسی و حرفهای استیو کرمیو میبیشسدی تعداد حجوب

نمزنه بی استفیده اش فرمز کزکراو 148 ،نفر تخمین شده شد همچسین در این پوژوهش رو
گیری ،رو

نمزنوه-

طبقهبسدی انتخیب گردیدی به مسظزر بررسی ارتبیط بین متنیرهیی پوژوهش ،اطلیاویت و

ییفتههیی مزرد نییش اش طریق بهرهگیری اش دو پرسشسیمه بی مبسیی مسیسب و بزمی بزدو ،برای اقتصوید
مقیومتی بی  23سزا و برای گرایش کیرآفریسینه شیمل  35سواا بورای سوسجش متنیرهویی اصولی
پژوهش و در بخش کمکی هب شیمل  5پرسش که برای سسجش ویژگیهویی فوردی کویرآفریسی در
پرسشسیمه استفیده شدی همچسین مقییس نمرهدهی  1مرتبهای یکرت مزرد استفیده قرار گرفت .بورای
تعیین و سسجش پییییی و هم ینی درونی گزیههیی پرسشسیمه و ااتبیر سیشگیری اجزا پرسش نیموه اش
رو

آ فیی کرونبیخ استفیده شده است .ضریب آ فیی کرونبیخ برای بخشهیی اصلی پرسشوسیمههوی

بی یتر اش  9/84بزد که نشینگر پییییی مسیسب آو استی روایی محتزایی پرسشسیمه نیز بوی نظور ااضویی
هی ت المی دانشگیه و نظر خبرگیو پ ،اش بح و تطیبق بی پیشیسهی پوژوهش ،تیییود شود .در ایون

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

پژوهش اش رو
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همب تگی پیرسزو برای تحلیل دادههی و تبیین روابط بین متنیرهیی مزجزد استفیده

شده است .به طزری که اقتصید مقیومتی به اسزاو متنیر واب ته و گرایش کیرآفریسینه به اسزاو متنیر
ملیك در نظر گرفته شد .محیسبیت این پژوهش بی نرم افزار  SPSSصوزرت گرفوت اسوتی همچسوین
مد پژوهش اش نرم افزار  AMOSبهره گرفته شده استی

جهت براش

یافتههای پژوهش

بر اسیس نتییج به دست آمده اش جدو  1مشخص گردید که رابطه معسیداری بین اقتصید مقویومتی و
گرایش کیرآفریسینه وجزد دارد .بر اسیس نتییج به دست آمده در این پژوهش ،گرایش کیرآفریسینوه بور
اقتصید مقیومتی و به صزرت خیص بر تک تک ابعید آو مزثر میبیشدی همچسین در مییو ابعید اقتصوید
مقیومتی ،حمییت اش تز ید ملی بی یترین همب تگی را بی گرایش کیرآفریسینه دارد.

جدو 1ی ضرایب همب تگی بین اقتصید مقیومتی و گرایش کیرآفریسینه
متنیر

ابعاد اقتصاد مقاومتی
شاخص

مقابله باا

اقتصااااد

اقتصااااد

مااریری

اسااتداد

حمایاا

دشمن

مردمی

دانااا

مصرف

از

از تولیاار

امکانات

ملی

9/112

9/136

9/811

9/861

بنیان
گوووورایش

ضووووووووووریب

کیرآفریسینه

همب ووووووتگی

9/842

9/146

پیرسزو
سطح معسیداری

9/999

تعداد نمزنه

148

9/999

9/999

9/999

9/991

9/991

اشطرفی جهت پیدا کردو ا گزی اقتصید مقیومتی بی گرایش کیرآفریسی اش مد معید یت سویختیری
س SEM1استفیده شدی بدین ترتیب که بی استفیده اش نرم افوزار  AMOSایون مود بوراش

داده شود

نتییج حیصل حیکی اش معسیدار بزدو این مد میبیشدی بر اسیس ارشیویبیهویی صوزرت گرفتوه ،کلیوه
شیخص هیی متداو جهت براش

مد اش وضعیت خوزبی برخزردارنود کوه اطلیاویت تفضویلی آو در

جدو  2آورده شده استی همچسین شکل  1مد نهییی و براش

داده شده پوژوهش را نشویو موی-

1. Structural Equation model
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دهسدی
شکل  .1مد نهییی معید یت سیختیری بهمراه ضرایب استیندارد
صرفه-

گ ترد
تمرکز

تعیوو و
همکیری

جزیی

گی

پیشرو

انعطیف

بزدو

پذیری

68
4

2

5

0/51

0/56

0/21

0/8

5

11
0/13

0/2

سرات

4
0/63

گرایش کیرآفریسینه
5
0/42

اقتصید مقیومتی
4

6

0/11
اقتصید

3

8
0/51

0/41
حمییت اش ملی
تز ید

دانشبسییو

استفیده حداکثری اش
امکینیت

2
0/56
0/54

مردمی

کردو اقتصید

جدو  .2مقیدیر شیخصهیی براشندگی مد نهییی پژوهش

مطلق

مصرف

0/14

نوع شاخص

مدیریت

1

شاخص

مرل
مرل نهایی پژوه

مرل استقلال

CMIN

1835/15

5456/813

DF

413

453

مقیبله
بی دشمن

مقتصر

تطبیقی نسبی

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری
P

9/99

9/99

RMSEA

9/126

9/133

CMIN/DF

4/133

11/13

TLI

9/321

9/99

CFI

9/393

9/99

PNFI

9/531

9/99

PCFI

9/51

9/99

همچسیو که در جدو  2مشخص شده است شیخص هیی کلی براش
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مد وضعیت مطلوزبی را

نشیو میدهسدی وجزد کیی اسکزسر 1غیرمعسیدار برابر بی  1835/15و سوطح معسویداری 2برابور بوی 9/99
نشیو دهسده نتیجهای مسیسب میبیشدی اگر چه سطح معسیداری  9/99نشیو اش معسیدار شودو شویخص
کیی اسکزسر شده است امی بیید تزجه داشت که بی افزایش سطح نمزنه و گ تردگی مد تفویوتهویی
اندك بین میتری،هیی کزاریین ،مد تدوین شده و مشیهده شده نیز معسیدار مویشوزد و در نتیجوه
کیی اسکزسر مد نیز معسیدار خزاهد شدی همچسین هرچه درجه آشادی مد  3اش درجه آشادی یک مود
اشبیع شده که برابر بی صفر است دور و به درجه آشادی مود اسوتقلی نزدیوک بیشود ،نشویو دهسوده
مطلزبتر بزدو مد استی شیخص مسیسب دیگری که معمز ی به مسظزر قضیوت در مزرد مد تودوین
شده و حمییت دادههی اش آو بکیر میرود ،ن بت کیی اسکزسر به درجه آشادی 4استی برای این شیخص
مقیدیر  1تی  5مسیسب و مقیدیر نزدیک به  2تی  3ب ییر خزب تف یر شده اسوتی در جودو بی وی مقودار
کیی اسکزسر ن بی برابر بی  4/133میبیشدی ریشه دوم میینگین مربعیت بیقیمینده 5نشیو مویدهود کوه
آیی مد تدوین شده را میتزاو قیبل قبز دان ت یی خیری مقدار این شیخص بین صفر توی یوک تنییور
میکسد و هر چه مقدار بدست آمده کزچکتر بیشد ،مد مسیسبتر اسوتی مقودار  9/126بورای مود
پژوهش حیکی اش قیبل قبز بزدو مد استی شیخصهیی تطبیقی نیز به مسظزر بررسی قیبول قبوز
بزدو مد بر مبسیی مقیی ه آو بی مد استقلی تدوین شدهاندی این شیخصهی مقیدیری بین  9تی  1را
به خزد میگیرند و مقیدیر بی یی  9/3در اغلب مسیبع به اسوزاو مقویدیر قیبول قبوز تف ویر شودهانودی
1. CMIN
2. P
3. DF
4. CMIN/DF
5. RMSEA
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همچسین در جدو بی ی شیخص تزکر -زسی 1،برابر بوی  9/321و شویخص بوراش

تطبیقوی 2برابور بوی

 9/393استی که هر دو شیخص تطبیقی مقیدیر بی یتر اش  9/3را نشیو میدهسد و این بوه معسوی توزاو
مد در فیصله گرفتن اش یک مد استقلی و نزدیک شدو به مد اشبیع شده بور مبسویی معییرهویی
تعری شده استی الیوه بر این بررسی شیخصهیی مقتصد و براش

تطبیقوی مقتصود مقویدیر  9/5و

بی یتر قیبل قبز تلقی میشزندی در جدو فزق مقدار شیخص براش

هسجویر شوده مقتصود 3برابور بوی

 9/531و مقدار شیخص براش

تطبیقی مقتصد 4برابر بی  9/51می بیشد که هر دو مقیدیری قیبل قبز

را نشیو میدهسدی بی تزجه به تزضیحیت فزق میتزاو نتیجه گرفت مد نهییی پوژوهش قیبول قبوز
استی
نتیجهگیری

در این پژوهش ،در ابتدا محققیو به دنبی تبیین رابطه بین اقتصید مقویومتی و گورایش کیرآفریسینوه
بزدند .این رابطه پ ،اش آشمزو همب تگی مزرد تییید قرار گرفت و وجزد رابطوه معسویدار بوین اقتصوید
مقیومتی و گرایش کیرآفریسینه به اثبیت رسید .همچسین مشخص گردیود کوه در میویو ابعوید اقتصوید
مقیومتی ،حمییت اش تز ید ملی بی یترین همب تگی را بی گرایش کیرآفریسینه دارد .همچسین بوی بررسوی-
هیی به امل آمده مد اقتصید مقیومتی بی محزریت کویرآفریسی بدسوت آمودی و کلیوه شویخصهویی
براش

مد نشیودهسده وضعیت مطلزبی میبیشسدی به طزر کلی و بر اسیس نتییج حیصل شوده موی-

تزاو گفت گرایش به کیرآفریسی یک راهبرد مهب برای تحقق اقتصید مقیومتی استی راهبرد گورایش و
قصد کیرآفریسینه در راستیی تحقق اقتصید مقیومتی پیسخی مسطقوی بوه حضوزر چهیرایمول محورك
محیطی رقیبت شدید ،تنییرسریع فسیوری ،کزتیهی چرخه امر محصز و دامسه در حوی تحوز موی-
بیشدی همچسوین ک وب و کویر کیرآفریسینوه در جهوت تحقوق اقتصوید مقویومتی راهبردهویی گورایش
کیرآفریسینه را اش طریق سه مز فه آشکیر میکسد .این سه مز فه ابیرتسد اش:
1ی پییمدهیی کیرآفریسینه در سطزح فردی و سیشمینی :این پییمدهی نتیجه استفیده اش رفتیر کیرآفریسینه به
اسزاو مبسیی پییده سیشی یک راهبرد کیرآفریسی استی مدیراو و ک ب وکیرهیی م تقل در شرایط

1. TLI
2. CFI
3. PNFI
4. PCFI

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری
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اقتصید مقیومتی نتییج به دست آمده و ازاقب آو را ن بت به هزیسههیی درییفتی و هزیسه فرصت
ارشییبی میکسسد .نتییج نیشی اش ایون ارشیویبیهوی ،اخوذ تصومیمیتی در رابطوه بوی وضوعیت رفتویر
کیرآفریسینه افراد و وضعیت راهبرد کیرآفریسی استی همچسین استفیده اش راهبرد گرایش کیرآفریسینوه
مزجب افزایش کیرایی ک ب و کیرهی در شرایط اقتصید مقیومتی میبیشدی
2ی نتییج مدیریتی و پییمدهی :نتییج مدیریتی اش رفتیر کیرآفریسینه شیمل همه مزاردی است که به اسزاو
نتیجه به کیرگیری رفتیرهیی کیرآفریسینه ،به مدیراو افزوده شده استی سهگزنه اصلی اش این نتوییج
مدیریتی شیمل پیشرفت دانش فردی ،مهیرت وکمک به پییدهسیشی راهبورد گورایش کیرآفریسینوه
میبیشد که کمک شییینی به تحقق اقتصید مقیومتی میکسدی
3ی نتییج سیشمینی و پییمدهی :نتییج سیشمینی حیصل اش گرایش کیرآفریسینه شیمل همه آو مزاردی است
که به اسزاو نتیجه م تقیب اش به کیرگیری یک راهبرد کیرآفریسی به ک ب وکیر افزوده شده استی
ییدگیری سیشمینی و تنییر راهبردی مزقعیت و قلمورو فعی یوت بوه اسوزاو دو گزنوه اصولی نتوییج
سیشمینی شمیسه اقتصید مقیومتی میبیشدی
در مجمزع میتزاو گفت کوه جهوت تحقوق اقتصوید مقویومتی و پیویده سویشی راهبورد گورایش
کیرآفریسینه آنچه را که ک ب وکیرهی در سطح ملی آمزخته یی ایجید کرده ،شرکتهی را تحت تیثیر قرار
میدهدی اش طریق این راهبرد ،ارشییبی املکرد را میتزاو در شورایط موی ی مینسود نورخ رشود فورو ،
شیخص بیشار ،معییرهیی نزآوری خروجی و همچسین بر ح ب معییرهیی رفتیری مینسد تعوداد فرصوت-
هیی کیرآفریسی شسیسییی شده پییهگذاری کرد که به نزبه خزد بر تحقق اقتصید مقیومتی ب وییر موزثر
است ی
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