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می باشند .در پایان پیامدهای فردی مدیریتی و سوازمانی بوه عنووان سوه
راهکار و پیامد کلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی
اقتصاد مقاومتی بیانام مقا معظم رهبری حمایت از تولید ملوی رونوق
تولید

مقدمه

یمرو،ی ی ،مقنومسن،م یص دنه بن ی می یص دینه مقینوم

ینه می شیمه .یص دینه مقینوم

طریحی و

مت .ن،م و ژییم ی ،شری ط و سن،وکنرانم یص دنهم یسر کم بر یسنس م فضنم یص دینهم کریمر
مب

بر فرض ویمه حتیکثر تحر نان و فرنران بم صمرت فعنل و گم م فعل طریح م شمه) تریب-

،یهی س نه م و سانع گ ب  (32 :1332ریی حل بهن م مت .یص دنهم یسر کم ب میگت کریمر ری هر
شری ط ی گ مشمب یگقالب تحر ن و بحری بم پنش ببره هر ی ن متل یص دنهم بم تحیر ناین بیم
ی می فرصران

گ ر م م شمه کم م تمیگت ی ،فرصران بریم کنرم گامه و یصالح گقنط ضیع

سن نانم یص دنهم کرمر یس فنهی گان ت )سلنانگ صنهص و فطنگر  )8 :1333ی ،ی ین رو هر ی ین
یص دنه ک ب وکنرانم بزر

کم تان ل بم رصنبر هیرگت بم هگبنل ک ب و ژ انم یگعطنفپیذ رم

رشت و گممورم ن بم طمر کل کنرمفر
کم گ ر

ا ت یس نمگ م و ینر لم  )21 :1331ی ن هر حن .یسر

پنرنن هر یص دنه ی ری تمیم بم ک ب و کنرانم بزرگ بمهی یسر هر صمرتنگم بین تم ،ی

ک ب و کنران هر صن.ب ک ب و کنرانم کمچک و م مسط گممور و کینرمفر ن و تم ،ی ی ین ک یب و
کنران هر سطح کرمر سبب مقنوم سن،م یص دنه م رهه ، .ری ی ،ی ن طر ق رصنبیر یفیزی ش نف یم و
بریم بنص منگت هر رصنبر گنن ،بم بنالبره کنری

و تارکز بر یفزی ش بهریورم و صرف گظر کره ی،

سمه غنرم عنرف کم هر شری ط یگحدنر وییمه هیره می یرهه محایتممقیتم ذوی.فقینرم یلنپیمر و
رسم.نن  .)113 :1332هر ویص کنرمفر
کنرمفر

گ ی ،مم.فمانم یص دنه مقنوم

و بن ی نه رشت و ت مع م تمی یهر تحقق یص دنه مقنوم

یسر و بین تمسیعم روح

نم برهیشر ان ر چ پ ر ،و

شپره  )31 :2115ب یننرم ی ،محققینن کمریتگیم ممگ ین م و امرگ یب 1331؛ المپگینن و هس
1336؛ ،ایری و کیم ن 1335؛ مینس )6 :2113 ،یری ش بیم کینرمفر
محدمالت ختمنت و فرم تانم یت ت ییالم کرهییگت کنرمفر

ری یبیزیرم بیریم تمسیعم

بم ک ب و کنر کاک م ک ت تین ی،

طر ق گممورم هر محدمالت فرم تان تمسعم بن،یر و گنز یریسیم ریابرهاینم یت یت ک یب وکنراینم
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یت تم ری پت ت موره و یبزیرم یر،شا ت بریم بقن و یفزی ش رصنبر هر بن،یر ی نه کره م ر .ت کمریتگیم و
ممر  )12 :2116 ،هر ویص کنری

بن،یر خره بریم ار یص دنهم هر برخمره بن مثنر م ف شمكاین ی،

طر ق صنهر کره یص دنه بم بن،تخدنص م نب بم یس فنهاهنم ین ز ن ی ،یاانر یسنسی برخیمرهیر
 )3 :1331ب نبری ن ب نیانم کمچک و م مسط گ ی ،ییزیم حننت رشیت هر یص دینه

یسر )سن

یهنگ بمهی و یاانر م ان هر رشت یص دنهم کریمرانم تمسیعم نف یم و هر حینل تمسیعم بیم خیمب
ش نخ م شتی یسر )یقنل طنب ،منگ و یبریانا  )148 :1331کنرمفر

یثر مثب

بر معننرانم

یالگره من .شرکر م ذیره و ی ن تنثنر بن ذشر ،من بنر ر شتی و خمه یبزیرم مهن بریم بهبیمه
بل ت متت یالگره من .سن،من و فعن.نر هر یرصمانم رصنب
تحقق یص دنه مقنوم

یسر ااچ نن ریابره کنرمفر

بریم

م امیمیم ی ،تعهیتیت و یصیتیمنت یگ ینم شیتی پنریمیم رف ینر و فرم یتانم

کنرمفر نگم یسر کم ک ب وکنر بریم تمسعم مز رانم رصنب

فعل و م تی هر یرصماینم یح این.

ف نورم ن بن،یر بم کنر م بره ،اری و کم ن )48 :1335
یاانر یص دنه مقنوم
مقنوم

تن یگتی،ییم یسر کم رابر معظین یگقیالب سینل  1335ری سینل یص دینه

یصتیم و یال و ااچ نن سنل  1336ری سنل یص دینه مقینوم

تم.نیت و یشی ننل گنم یذیرم

کرهییگت هر اانن ریس ن ی رن سنل  1331ری سنل حان ر ی ،کنالم ی ریگ گینم یذیرم کیرهییگیت کیم
گ ی ،یرکن یصل یص دنه مقنوم

گنز م بنشت ی ،طرف یص دنه مقنوم

ی ،طر ق کنرمفر

تم.نیت

و یش ننل بم طمر فعنل و بهریور محقق خمیات شت .ذی بن تمیم بم یاانر ممضمع یص دینه مقینوم
بر یسنس مطن.ب بنن شتی م تمی

فر یص دنه مقنوم

گم ت هین هر ت ناینم یص دینهم و شیری ط

تحر ن یثربخش خمیات بمه بلگم هر اام شری ط یص دنهم بن
فرصرانم کنرمفر
مقنوم
کنرمفر

بگنر رف م شمه ی ،طرف ش نسن

تقم ر ری ش کنرمفر نگم هر ینمعیم ینم بل یت هر تحقیق یایتیف یص دینه

م بنشت .ذی ی ن پژواش بر م یسر تن منزی تنثنر یص دنه مقنوم

کنرمفر نگم ب

و

و یبعنه م ری بر یری ش

ت و ااچ نن بر یسنس بننگنت مقنم معظن رابرم متل یص دنه مقنوم

بین محمر یر

ری تتو ن گان ت

پیشینه پژوهش

هر ی ن ص ار بم بررس پنرن م گظرم شنمل مفنانن تعنر
و کنرمفر

و ه ت نیانم پنریمم یص دنه مقنوم

پرهیخ م م شمه ااچ نن یهر بررس پژواشانم پنرنن مرتبط پنرن م ت رب میمره

بررس صریر م نره و سپ ،متل مفهمم پژواش یریسم م رهه

182



فصلنامه علمی و پژوهشی انقالب اسالمی س  8زمستان  88ش 31

پیشینه نظری و دیدگاههای پیرامون اقتصاد مقاومتی

بن گ نا بم ت ربم بعض یص دنهانم هگنن م میم خمیانن شت کم تاینم م این گنیز اایمیری سیع هر
مقنومسن،م بنفران و سنخ نرانم خم ش هیش میگت و ی ن یمر بن تگنمل هیگش اامیری هر م نر خیمه رو
بم پنررفر بمهی یسر ی ،اانن رو هر گ ر
پنننم

سانع گ ب و سلنانگ

ه

گنز ب ننر بر مقنومسن،م یص دنه تنکنت شیتی یسیر

 )28 :1334ی ،ه ت نی صرم کر ن فعن.نرانم یص دینهم می تمیگیت

ک یال یبنهم و مظهر یبمه ر ختی بنشت چ نگگم ختیوگت م عنل هر م م  15سمری ملک م فرمن یت:
یوسر کم ،منن ری بریم شان ریم صریر هیه .ذی یهر م نف و مدن.ح خمه اام مگم تدرف هر م بگ نت
و ی ،یطنم ختیوگت بهریم ت ره ت ااچ نن هر م نت مگن م منگ ت سمریانم حت ت م م  25گ نء م م
 135شمرم م م  15ما ح م م م  8و حرر م م  1بم م ئلم یتی.ر یص دنهم ی ،م ظر چرنیگیتی ،رفینی
یامم و تمی ،یص دنهم و فریان کره ب ر فقر س نزم هر ینمعم یشنری شیتی یسیر ااچ ینن هر
سمریانم امه م م  61گ نء م م  141ملیاری م م  133بم هسر نب بم صترت و تمیگین

یص دینهم

بریم یمیم یسالم کم م ر بم رشت و یس قالل یص دنهم م لانگن خمیایت شیت تنکنیت شیتی یسیر
یمنم یاعم ،یهی و محامهمرین )34 :1334
هر سطح بننی.الل مفنانن و تعنر

مفهمم یص دنه مقنوم

مگن مگ هیره و هر صن.ب مفینانن و

یصطالحنت گزه ک و گ ب ن م ریهف بن م مورهی شتی یسر بریم مثنل یصطالح ف ر یر یص دینهم هر
صن.ب هو مفهمم تمیگن
تمیگن

یص دنه بریم بهبمه سر ی ،شیمكاینم یص دینهم تخر یبک یتی خینری و

یص دنه بریم ی نه

هر بریبر مثنر ی ن شمكان یس فنهی م شیمه تمیگین

ی ی نه هر بریبیر

شمك ان ا نم م دمر یسر کم شمك ن خ ث و ن گنچنز بنشت ااچ نن ی ن گمع ف ر یر ا ینم
کم ماگن یسر یص دنه ی ،مگنگن نان

برخمرهیر بنشت کم مثنر شمكاین ری کیناش هایت بین ی یمی

یذب شمك ی ،م گنم برهی م شمه ی ،طرف مفهمم ر نضر یص دنهم اازمن بن وصیمع بحیری اینم
یص دنهم هر کرمرانم یروپن

منگ ت مگن یسپنگنن و ی ن.نن مطیرح شیت و هر پی م تیتیبنرم گظنیر

یفزی ش من.ننت و هر نفر ویم کاکانم من .خنری و ااچ نن رو گیره کا یر مدیرف کیره هر
یهر مقنبلم بن م بحری یتخنذ شت فرنرم و پمرغفنر  )34 :1333پژوار ری یرصیم یص دینه بیم
صمرت چگنتی هر تعر

و تبننن خمه ی ،مفهمم یص دنه مقنوم

بم چ ت م ئلم تمیم بنر رم هیش م-

یگت ی ن ممضمینت یبنرت ت ی :،ف ان و ی .مم یص دنهم کم ضان مقنومسن،م و تقم ر یص دنه ملی
هر بریبر تهت تان تمی تحر نشگ

بن رو گره یقب ریگت گظنم سلطم ری هیش م بنشت و هر ینن حینل

پنررو فرصرسن ،و مم.ت بنشت صمیم  )82 :1331ااچ نن ب ن بم گظر ه ر پژوار ری ی ،یص دینه
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بم ی می ی .مم یسالم ی ریگ گنمبرهی شتی یسر یلنزیهی  )85 :1331ی ن ی .یمم یص دینه

یسالم یهر تعننن کنفنر تعنمل و یرتبنط یص دینهم بین سین ر کریمران می بنشیت و یک رو گیره
ریابرهم کال و بل ت متت بر یسنس ممم،یانم یسالم و ویصعننت هیخل و خنری یسیر ین یمم
)13 :1331
مطنبق سخ ن رابر معظن یگقالب یص دنه مقنوم
یص دنهم م بنشت ی رن تحقق یص دنه مقنوم

گ رش ینم و م فینوت ی ،گظر ینت پنرینن

ری هر هرسر مدرف کره بیم م ظیمر هسی ننب بیم

رفنی یی انی ی ،طر ق تگنم بر تمیگا تمانم هیخل و یر،

و فرا گ بیمم می هیگ یت تیریب،یهی

س نه م و سانع گ ب  )33 :1332بم یبنرت ی ،ه ت نی ی ن بزر یمیر یص دینه مقینوم
یص دنه مقنوم سن،م بحری ،هی

شیگمفن

رف مرگالت ممییمه هر  ،یر بخیشاین و سینخ نرانم فرسیمهی

یص دنهم بریم یلم نرم ی ،یم نن،ها بم هشا ن و بهبمه سطح رفنی یامم مرهم می بنشیت ییمیهم
گژیه گمیبخش و کلتم  )13-81 :1335یص دنه مقنوم

هر فرمن شانم مقنم معظن رابیرم گیمی

ی .مم بمم و یلا یصدنهم برممتی ی ،فرا گ یگقالب و یسالم یسر بم طمرمکم یص دینه م گی
بم هیگش ف نورم یتی.رب نن هرو ،ی و برو ری پم ن و پنررو ری محقق سن،ه یص دینه مقینوم
مع نم ر نضر یص دنهم گن ر ح

هر شری ط فرنر ان رشت و شگمفن

بیم

خمه ری هیش م و م نسب بین

وضعنر یمرو ،و فرهی کرمر م بنشت و ی ن ک تتبنر بل تمتت بیریم یص دینه کریمر یسیر م یر ی
خنم میم  32/6/6 31/5/16و  )32/12/21هر یا ب تم سخ ن رابر معظن یگقیالب و هیگریا تی
یص دنهم م تمی

فر کم یص دنه مقنوم

ی .م

یسیر کیم مهینتیر ن و ژ ی م مقنومیر هر

شری ط مخ ل یص دنهم یسر ی ن ی .م برخنس م ی ،ممم،یانم یگقالب یسیالم و ویصعنینت هیخلی و
بنن ی.الل یسر و م نسب بن وضعنر حنل و م تی گظنم یاهمرم یسالم ی ری بن مبنگ و سننسیر-
انم خمه یسر کم هر اامم شری ط هر مقنبل ا ایماین هیریم و ژ ی مهین مقنومیر بیمهی و هر
ریس نم م امیم فعن.نران یاتیف و سننسرانم گظینم ضیان شگ یر گنپیذ رم حفیی یم نیر و
یتی.ر یص دنهم هیریم برگنممیم اانا گ و بل ت متت م بنشت یان .و ینبرم )35 :1334
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

کنرمفر

و ری ش بم م شنمل یفزی ش صدت کنرمفر

هیم م تمیگن

و م امییم فرصیر م ین ر

ک شرکر ی ،طر ق ترکنبنت یت تم ی ،م نب یسر کم بدمرت هیخل ی ینه شیتی یسیر کیم ن و
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یسلم ن  .)11 :1331چهنر شگل ی ،پت تی کنرمفر
یمی سن،م سن،منگ

2

هر سن،من ان شنمل بن،سین،م پن یتیر سین،منگ

گمسن،م ریابرهم 3و بن،تعر

 )56 :1333هر ی ن ریس ن ی

مم برترم رصنب

1

صلارو سن،منگ  4م شمه کم ن و من لز :1333
گنن،م ت شیرکراین و میت ریگ

هر یص دنه مقنوم

یسر کم خمه ری مرتبنً گمسن،م م ک ت کم ی ن یمر خمه ی ،پ ج تمیگا تم کلنتم سن،منگ گنشی می -
شمه ی - .صنبلنر سن ،نرم 5کم بم تمی اانا گ سن،م بم ممص خمه بن ف نورمانم یت ت گنن،انم
مر ر ن صمیگنن ممیمه و ه ر تنننریت هر وضعنر بتو ی ،هسر هیه تارکز و ن وصفم هر فعن.نیر-
انم یصل و تعهتیت یطالق م شمه ب -یگعطنف پیذ رم 6کیم شینمل تیمی طریحی ریابرهاینم
شرکر فرم تان و رو گرهانم یالننت یسر کم م تمیگ ت اازمن گنن،اینم م یمع و رو بیم تگنمیل
مر ر ن تم ،ک تیان تنمنن ک تیان حنمنن من .و صنگم

ذیری ری تینمنن گان یت  -سیریر

1کم تمی یصتیم سر هر ا نم برو ،فرصرانم یت ت تمسعم سر محدیمالت و خیتمنت یت یت و
یخذ تدانانت یسنس بتو یتالف وصر یسر ه -برخمره تهنیا

8

کم شنمییم م ارکز و صمم بریم

حذف رصبن ریض گامه مر ر ن و رشت کنرک ن م بنشت ی -گممورم 3کم هیه ی.م ر بم تمسیعم و
ریی یگتی،م محدمالت ختمنت فرم تان بن،یران و ف نورمانم یت ت و پنررو هر بن،یر ری هربر م نره
ممر  ،کمریتگم و کم ن  )42 :2118هر ی ن ریس ن گظنر شری ط کم هر یص دنه مقینوم
هات م خددن ک ب و کنر مع قتگت کم وص
م ک ت یس فنهی ممثر ی ،کنرمفر

هر کنری

رخ می -

سن،من ان هر بن،یرانم پم ن پنچنتی و م خنصین کینر
مثبر ک ب و کنر ب ننر ممثر یسر م ر .یت کمریتگیم و

کم ن  )13 :2113برخ پژوار ری کنرمفر

ری ریابیرهم بیریم تمسیعمم هیسای محدیمالت

ختمنت و فرم تانم یت ت م هیگ ت منس )1 :2113 ،ااچ نن هر ریس نم مقنوم سن،م یص دنه گنیز
ارچم ک ب وکنران کنفنر و و ژ انم کنرمفر

بنر رم ری ی ،خمه گرن ها ت و کنرک نگرن بیم

رف نر کنرمفر نگم بنور هیش م بنش ت به ر م تمیگ ت بم حتیکثر گممورم و ممفقنر کنرمفر نگم هسر نب یت
یکم.ز و گک  )41 :1338هر ویص

ری ش کنرمفر نگم م ر بم یثیریت بل یت میتت پن یتیر بیر رشیت و

1 Sustained regeneration
2. Organizational rejuvenation
3. Strategic reconstruction
4. Domain redefinition
5. Adaptability
6. Flexibility
7. Speed
8. Aggressiveness
9. Innovativeness

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانام مقا معظم رهبری
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یالگره من .و گنز یثریت کمتنی متت م شمه .ب نبری ن یبزیرم یر،شا ت بریم بقن و یفیزی ش رصنبیر هر
بن،یر یسر مگ مگنچ و ان ر چ  )541 :2114و گنز یبزیرم مهن بریم بهبمه بل ت میتت یالگیره مین.
سن،من و فعن.نر هر یرصمانم رصنب
مت ریگ کم گ ر

یسر ،اری و کم ن  )43 :1335هر ویصی ک یب وکنراین بین

م ان بن فعن.نرانم کنرمفر

ی نن شتی یسر صنهرگیت بیم سیطمح بینالم رشیت

سمهها و خلق ثروت هسر پنتی ک ت مگ مگنچ و ان ر چ  )541 :2114ی ،ه رسیم تحقیق یص دینه
مقنوم

ی ،طر ق تمسعم و پرور

اازمن مزی نم رصنب

حنل و م تی شنمل مزی ن

بر گممورم ا ت و ی ن یمر ک ب وکنران ری بم طیمر فزی یتییم بیم کینرمفر

یسر کم مب

ویب ی م کیرهی یسیر

م ر .ت کمریتگم و کم ن  ، )14 :2113ر گممورم میتیوم هر محدیمالت فرم یتان و ف ینورماین و
ااچ نن تمیگن

رصنبر فعنالگم هر بن،یرانم یهنگ مهنرتانم یسنس ا ت کم یالگره شرکراین
تعننن م ک ت محاتم و ی رم  .)133 :1331ری ش بم کنرمفر

ری هر تحقق یص دنه مقنوم

بم ی می ک ریابره ه ت نا گم هر ریس نم تحقق یص دنه مقنوم

یسر .هر پیژواشاینم یگ ینم

شتی پنرنن ری ش کنرمفر نگم ممره تمیم محققنن صریر رف م کم گ بر بیم سین ر یبزیراینم یگیتی،ی-
نرم کنرمفر

یزسننت بنر رم ری ممره بحی صیریر می هایت ز یم یسی فنهی ی ،ریابیره یری ش

کنرمفر نگم گرن ها تی ی ن تدانن ک ب وکنرانم ک ینمعم یسر کم ی ،طر یق گیممورم و رف ینر
کنرمفر نگم برمب نم پن تیرم بم هگبنل مز ر رصنب

م بنشت ریابره ری ش کنرمفر نگیم یک یهیر-

نرم یسنس هر یهر هس ننب بم فرصران و رشت یسر و ا نم ویمه هیره کم هر سریسر ک یب
وکنر پذ رف م شتی بنشت و منانر یالگره ک یب وکینر ری تعر ی ک یت م ر .یت کمریتگیم و میمر ،
)16 :2116
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

رابرمعظن یگقالب یسالم

ینمعم یمرو،م کرمر ری بم هو ه.نل یسنس ممنه

کرمر بیریم یهیش و

ااچ نن فرنر یص دنهم هشا ن بنش ی ،ار ،من ه رم گنن،م ت کنر و کنرمفر
یشنری بم یاانر کنر و کنرمفر
،من مسن،م بریم بم کنر نرم
تال

م هیگ ت ی رن بن

ی ،ه ت نی یسالم ی نه یش ننل ری یالوی بر ی بم ثروت مفر

گمی

ن م یس عتیه یگ نگ هیگ م و م یفزی ت ی ری یمرو ،بم کنر نی بزرگ

یب گنر و گممورم تبت ل شتی یسر یمن ی ن ویصعنر ت هن نم یول ی ،روگیت پنریرفر و سیریفری،م

کرمر یسر م ر ی خنم میم  )1334/6/4مقنم معظن رابرم ریاگنر مقنبلم بن تحر نان و فرنرانم
یص دنهم گظنم سلطم ری هر ییریم ویصع یص دنه مقنوم

م هیگ ت کم ی ن یمر هر ریسی ن و بیم میمی،یت
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گنز م بنشت م ر ی خنم میم  )1335/12/13بن تمیم بم بننگنت مقنم معظن رابیرم کیم

م فرمن ت :کنرمفر

و ی نه ب نیانم یش ننل بن،و

یصتیمانم یسنس بریم یص دنه مقنوم

کنرمفر

بریم یص دنه یسر م تمی

فر کم گی ی،

یسر کنرمفر ن بن تنسن ،شرکران

کم م یر

بم ی نه بن،یر و فرصر یت ت م شمه گقش ب ننر حننت ری هر یص دنه ی فن م ک ت میالهیوهم :1333
)3
هر ،من م منل و تحقق یص دنه مقنوم

ی ،طر ق کنرمفر

بن ت برگنممر زم ینم و متوگ یگ ینم

شمه تن ،من م تحقق و تمسعم فریان رهه و فرم ت تخدنص بمهیم بریم ی ن یمیر یصیالح و ت یهنل
رهه و ان تتیبنرم یگت رنتی شمه کم م خددن و یس عتیهانم برتر هر هیخل کرمر ییذب شیمگت و
یمگنگنت هر یخ ننرشن صریر نره تن رغبر ی ن یفریه بم فعن.نر هر هیخیل کریمر یفیزی ش نف یم تین بین
بگنر نرم ف نورم رو ،یی ال و تمسعم ی ری یسالم بم گحم یح ر صمرت پذ ره منرکین،ا :1334
 )211هر اانن ریس ن رابر معظن یگقالب یسالم مع قتگت من بن ت یک یص دینه مقینوم
کرمر بم ویمه بننور ن و یمرو ،کنرمفر

ویصعی هر

مع ن ش ی ن یسر )م ر ی خنم میم )1336/1/31

پیشینه تجربی

هر ی ن ص ار بم بررس چ ت ن پژواش مرتبط هیخل و خنری م پیرهی ،ن تیریب،یهی سی نه م و
سانع گ ب  )1332هر مقن.م خمه سع کرهگت کم بن تحلنل سخ ن رابر معظن یگقالب و بن یس فنهی
ی ،رو

گظر مپرهی،م هیهی ب ننه متل مفهمم سخ ن ی رین پنریمیم یبعینه و ژ ی این و ی.زیمینت

یص دنه مقنوم

ری یس خری ک ت گم ت ن ی ن مقن.م هر پن ن ی ین مگیم گ ن یم نیرم کرهگیت کیم

یص دنه مقنوم

روح و یال بریم مقنبلم هر بریبیر حایالت یص دینهم هشیان و

بم مع نم ممنه

پنسخ بم م هر کمتنی متت و حرکر بم سمم طریح ی .مم یص دنهم  -یسالم هر چنرچمب ی .یمم
یسالم  -ی ریگ پنررفر هر هری ،متت یسر ی رن ااچ نن بنین می ک یت کیم ف این یص دینه
مقنوم

چرنیگتی،م بل تمتت پنش روم یص دنه ی ری یسیر و مخی ص ،مین تحیر ن و ین ی یگ

گن ر هر پژوار ه ر محاتممقتم ذوی.فقنرم یلنپمر و رسم.نن  )1332بم بررس ریبطم یص دنه
مقنوم

ری ش کنرمفر نگم و مت ر ر هیگش پرهیخ ت بر یسنس گ ن ج بتسر ممیتی ی ،ی ین پیژواش

کم ینمعم ممنرم م ری کنرمفر ن و ص ع ری ک شهرك ص ع
کم بنن یص دنه مقنوم
طرف بنن یص دنه مقنوم

ترگنل م هیهگت مرخص ره ت

ری ش کنرمفر نگم و مت ر ر هیگش ریبطم مثبر و مع ینهیرم وییمه هیره و ی،
و ری ش کنرمفر نگم ااب

بنالترم مرناتی شت ااچ نن ح ی مم

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانام مقا معظم رهبری
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گگم

و ف حی.له

ییری

شت م پرهیخ ت هر ی ن پژواش بر ررپیذ رم یص دینهم بیم ی یمی گی ی ،رو اینم

یطان ن ی ،تحقق یص دنه مقنوم
مقنوم

ب

و سیطح یطان ین ی،

بنن م شمه کم تحقق م بیم منیزی تارکیز بیر یایتیف یص دینه

هیره ااچ نن رمز یطان ن ی ،تحقق یص دنه مقنوم

و تمسعم پن تیر هر پنینهیسین،م

بر ررپذ رم یص دنهم هر تانم یممر یص دنهم یسر مدل گژیه و گنکگنن  )1333هر پژوار بیم
بررس یرتبنط شبگم مل یطالینت یص دنه مقنوم

پرهیخ ت و اتف یص دینه مقینوم

و فقر،هی

ری

بن،سن،م و یحننم یص دنه مل ی ،طر ق بهری نرم ی ،یلن و ف نورم بمم کرمر هیگ ت و بنن کرهگت
کم یلن و ف نورم م تمیگت تنثنر ب زی

هر تحقق یص دنه مقنوم

مقن.م ت هن ی ،ی ن بعت بم بررس تحقق یص دنه مقنوم

هیش م بنشت ی.ب م گم ی ت ن ی ین

پرهیخ ت بنصرم و تقمم  )1333پژوار ری بن

اتف بررس گقش مدرف یگرژم هر تحقق یص دنه مقنوم

مغن ،کرهگیت مگین هر نف یت کیم مدیرف

یگرژم هر ی ری هر مقن م بن یس نگتیرهانم یهنگ ب ننر بنال و ی ،طرف بهریورم یگرژم ب یننر پین نن
یسر و بن

سن،وکنرانم ال،م یهر غلبم بر چن.شانم ص ن مخ ل هر مدیرف یگیرژم بیریم

رسنت بم یص دنه مقنوم

.حنظ رهه یمن م نسفنگم ریاگینرم هر ی ین ریبطیم یریسیم گریتی یسیر هر

پژوار ه ر یخمی ی انگ و گب ،یهی  )1335ی ،رو
م قنبل بنن یمیمل یص دنه مقنوم

ه ا ل فن،م بریم ش نسن

و بررس ریبطم

یس فنهی کرهگت گ ن ج حنصل گرن ها یتی ی ین یسیر کیم مم.فیم

فرا گ مهنتر ن و یثر ذیرتر ن ینمل یهر تحقق یص دنه مقنوم
کم یمیمل منگ ت یمیمل یی انی حان

فرا

ضرورم یهر پنربره و تحقق یاتیف یص دنه مقنوم

یسر ااچ نن مرخص ره یت

یگ نگ سننس ف ینورم و یص دینهم ی ،یمیمیل
م بنشت هر ی ن مقن.م پنر هنهیت یهر یگ نم

پژواش انم مت گنز هیهی شتی یسر یمن پنر هنهم کنربرهم و یال بر یسنس یمیمل ممثر بر یص دنه
مقنوم

یریسم گ ره تی یسر هر منن پژواشانم خنری گنیز ر پیم.ز بیمالره و سینگچز  )2111هر

مقن.م یم بن ی می

ری ش کنرمفر نگم و تعهتیت بنن ی.الل بم بررس یثریت تمسعم ری ش کنرمفر نگم

و پ ر زم یو.نن وروه بم بن،یرانم بنن ی.الل پرهیخ ت گ ن ج بم هسر ممتی هر ی ن مقن.م ی ین ی یتی ری
کم وروه سر بم بن،یرانم خنری بن تمسعم ری ش کنرمفر نگم هر شرکرانم فعنل یرتبینط م ی قنن
هیره تنسنت م ک ت .ی ،طرف چنگگ .نن چنگگ و چن  )2111هر پژواری بین ی یمی هسی ننب بیم
یگعطنف پذ رم تم.نت ی ،طر ق یری ش کنرمفر نگیم ریبطیم بینن یگعطینف پیذ رم خینری و یری ش
کنرفر نگم ری بن  5بعت یس قالل طلب گممورم خطر پذ رم پنش فعن .و رصنبر تهنیا ممره بررس
صریر هیهی و سم گمع یگعطنف پذ رم شنمل یگعطنف پذ رم محدمل یت یت یگعطینف پیذ رم محدیمل
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ترکنب و ح ن یگعطنف پذ رم ری بم ی می مز ر رصنب

ک شرکر حنسز یاانر هیگ

ت.

مدل مفهومی

بن یس فنهی ی ،مبنگ گظرم ممیمه و یهر تبننن ریبطم بنن م ننرانم پژواش متل مفهمم پیژواش
یریسم ره ت هر ی ن متل یبعنه یص دنه مقنوم
مقنوم

یس خری

تحقق یص دنه مقنوم

بن تمیم بم بننگنت مقینم معظین رابیرم هربینری یص دینه

ره تگت ااچ نن بریم تبننن ری ش بم کنرمفر

بم ی می یک ریابیره بیریم

ی ،میتل تیمرگبرم  )2116یسی فنهی شیتی یسیر هر ی ین میتل ی ،معننراینم

اف نگمیم تحر ی می  1Fکم یسنس یبزیر بررس

ری ش کنرمفر نگم ری ترگنل م هایت یسی فنهی

شت ی ن  1بعت شنمل سریر یگعطنفپذ رم تارکز تعنو صرفمییم

ی ره

و پنریرو بیمه

م بنشت تمرگبرم )68 :2116
ی ،طرف و هر متل پژواش حنضر و بر یسنس بننگنت مقنم معظن رابرم هربنری یص دنه مقینوم
هر ه تیر بن کنر زیری گظینم  )31/5/3یاعی ی ،پژواری ری  )31/5/8ییضینم م لی ،خبر ین
رابرم  )35/12/13و فرمنگتان و کنرک ن یرتش یاهمرم یسالم ی ری  )36/1/31یبعینه یص دینه
مقنوم

یحدن ره ت گ ن ج حنصل ی ،بررس انم یگ ینم شیتی حینک ی ،م یسیر کیم شیش ینمیل

مت ر ر مدرف یص دنه هیگشب نن حان ر ی ،تم.نیت ملی یسی فنهی حیتیکثرم ی ،یمگنگینت مرهمی
کره یص دنه و مقنبلم بن هشان بم ی می یبعنه یص دنه مقنوم

ش نسن

ره ت

روش شناسی پژوهش

پژواش حنضر ی ،گظر اتف کنربرهم و ی. ،حنظ رو

رهمورم هیهیان تمصنف م بنشت رو

یگ نم

پژواش گنز بم صمرت پنان ر بمهی کم ی ،مها ر ن مزی نم م صنبلنر تعاینن گ ین ج یسیر ینمعیم
ممنرم ی ن پژواش مهنرت ممم،ی مریکز ممم،

ف

و حرفمیم یس ن کرمن م بنش ت تعتیه ح ین

گامگم بن یس فنهی ی ،فرممل کمکری  148گفر تخانن ،هی شت ااچ نن هر ی ن پیژواش رو
نرم رو

گامگیم-

طبقمب تم یگ خنب ره ت بم م ظمر بررس یرتبنط بنن م ننرانم پژواش یطالیینت و

نف مانم ممره گنن ،ی ،طر ق بهری نرم ی ،هو پرسر نمم بن مب نم م نسب و بمم بمه بریم یص دینه
مقنوم

بن  23سمیل و بریم ری ش کنرمفر نگم شنمل  35سیایل بیریم سی ش م ننراینم یصیل

پژواش و هر بخش کاگ ان شنمل  5پرسش کم بریم س ش و ژ اینم فیرهم کینرمفر

هر

پرسر نمم یس فنهی شت ااچ نن مقننس گاریها  1مرتبمیم .نگرت ممره یس فنهی صریر رفر .بیریم

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانام مقا معظم رهبری

تعننن و س ش پن ن
رو

و اا نگ هروگ
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م مانم پرسر نمم و یی بنر سن ،نرم ییزی پرسش گنمیم ی،

م.فنم کروگبنخ یس فنهی شتی یسر .ضر ب م.فنم کروگبنخ بریم بخشانم یصل پرسری نمماین

بنالتر ی 1/84 ،بمه کم گرنگ ر پن ن

م نسب م یسر روی

پرسر نمم گنز بن گظیر ییضینم

مح می

انئر یلا هیگر نی و گظر خبر ن پ ،ی ،بح و تطنبق بن پنرن مم پیژواش تن نیت شیت .هر ی ین
پژواش ی ،رو

ااب

پنرسم بریم تحلنل هیهیان و تبننن رویبط بنن م ننرانم ممیمه یس فنهی

شتی یسر .بم طمرم کم یص دنه مقنوم

بم ی می م ننر ویب م و ری ش کنرمفر نگم بم ی می م ننر

مالك هر گظر رف م شت .محنسبنت ی ن پژواش بن گرم یفزیر  SPSSصمرت رفیر یسیر ااچ ینن
متل پژواش ی ،گرم یفزیر  AMOSبهری رف م شتی یسر

یهر بری،

یافتههای پژوهش

بر یسنس گ ن ج بم هسر ممتی ی ،یتول  1مرخص ره ت کم ریبطم مع نهیرم بنن یص دنه مقینوم

و

ری ش کنرمفر نگم ویمه هیره .بر یسنس گ ن ج بم هسر ممتی هر ی ن پژواش ری ش کنرمفر نگیم بیر
یص دنه مقنوم
مقنوم

و بم صمرت خنص بر تک تک یبعنه م ممثر م بنشت ااچ نن هر منن یبعنه یص دینه

حان ر ی ،تم.نت مل بنالتر ن ااب
یتول  1ضری ب ااب

م ننر

ری بن ری ش کنرمفر نگم هیره.

بنن یص دنه مقنوم

و ری ش کنرمفر نگم

ابعاد اقتصاد مقاومتی
شاخص

مقابله باا

اقتصااااد

اقتصااااد

مااریری

اسااتداد

حمایاا

دشمن

مردمی

دانااا

مصرف

از

از تولیاار

امکانات

ملی

1/112

1/136

1/811

1/861

بنیان
ییییری ش
کنرمفر نگم

ضییییییییییر ب

1/842

1/146

ااب یییییی
پنرسم

سطح مع نهیرم

1/111

تعتیه گامگم

148

1/111

ی،طرف یهر پنتی کره ی .مم یص دنه مقنوم

1/111

1/111

بن ری ش کنرمفر

1/111

1/111

ی ،متل معنهالت سینخ نرم
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 )SEM1یس فنهی شت بت ن ترتنب کم بن یس فنهی ی ،گرم یفیزیر  AMOSی ین میتل بیری،

هیهی شیت

گ ن ج حنصل حنک ی ،مع نهیر بمه ی ن متل م بنشت بر یسنس یر ،ینب اینم صیمرت رف یم کلنیم
شنخص انم م تیول یهر بری،

متل ی ،وضعنر خمب برخمرهیرگیت کیم یطالیینت تفضینل م هر
و بری،

یتول  2مورهی شتی یسر ااچ نن شگل  1متل گهن

هیهی شتی پیژواش ری گرین می -

ها ت
معنهالت سنخ نرم بهاریی ضری ب یس نگتیره

شگل  .1متل گهن

تعنو و

صرفم-

ره

ااگنرم

یم

تارکز

پنررو
بمه

پذ رم

68

4

2

1

یگعطنف

1

11

سریر

4

ری ش کنرمفر نگم
1

یص دنه مقنوم
4
مت ر ر
مدرف

6
یص دنه

هیگشب نن

1
8
حان ر ی ،مل
تم.نت

3
یس فنهی حتیکثرم ی،
یمگنگنت

2
مرهم
کره یص دنه

مقنبلم
بن هشان

1. Structural Equation model

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانام مقا معظم رهبری

مقتصر

تطبیقی

نسبی

مطلق

نوع شاخص

یتول  .2مقنه ر شنخصانم بری،گت
شاخص

متل گهن
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پژواش

مرل
مرل نهایی پژوه

مرل استقالل

CMIN

1835/15

5456/813

DF

413

453

P

1/11

1/11

RMSEA

1/126

1/133

CMIN/DF

4/133

11/13

TLI

1/321

1/11

CFI

1/313

1/11

PNFI

1/531

1/11

PCFI

1/51

1/11

ااچ ن کم هر یتول  2مرخص شتی یسر شنخص انم کل بری،

متل وضعنر مطلیمب ری
2

گرن م ها ت ویمه کنم یسگمسر 1غنرمع نهیر بریبر بن  1835/15و سیطح مع ینهیرم بریبیر بین 1/11
گرن ها تی گ ن میم م نسب م بنشت ی ر چم سطح مع نهیرم  1/11گرن ی ،مع نهیر شیت شینخص
کنم یسگمسر شتی یسر یمن بن ت تمیم هیشر کم بن یفزی ش سطح گامگم و

ره

متل تفینوتاینم

یگتك بنن منتر ،انم کمیر نگ ،متل تتو ن شتی و مرناتی شتی گنز مع نهیر می شیمه و هر گ ن یم
کنم یسگمسر متل گنز مع نهیر خمیات شت ااچ نن ارچم هریم م،یهم متل 3ی ،هریم م،یهم ک میتل
یشبنع شتی کم بریبر بن صفر یسر هور و بم هریم م،یهم متل یسی قالل گزه یک بنشیت گرین ها یتی
مطلمبتر بمه متل یسر شنخص م نسب ه رم کم معامال بم م ظمر صضنوت هر ممره متل تتو ن
شتی و حان ر هیهیان ی ،م بگنر م روه گ بر کنم یسگمسر بم هریم م،یهم 4یسر بریم ی ن شنخص
مقنه ر  1تن  5م نسب و مقنه ر گزه ک بم  2تن  3ب ننر خمب تف نر شتی یسر هر ییتول بینال مقیتیر
کنم یسگمسر گ ب بریبر بن  4/133م بنشت ر رم هوم مننگ نن مربعنت بنصنانگتی 5گرن می هایت کیم
م ن متل تتو ن شتی ری م تمی صنبل صبمل هیگ ر ن خنر مقتیر ی ن شنخص بنن صفر تین یک تنننیر
1. CMIN
2. P
3. DF
4. CMIN/DF
5. RMSEA
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م ک ت و ار چم مقتیر بتسر ممتی کمچکتر بنشت متل م نسبتر یسیر مقیتیر  1/126بیریم میتل
پژواش حنک ی ،صنبل صبمل بمه متل یسر شنخصانم تطبنق گنز بم م ظمر بررس صنبیل صبیمل
بمه متل بر مب نم مقن م م بن متل یس قالل تتو ن شتییگت ی ن شنخصان مقنه رم بنن  1تن  1ری
بم خمه م نرگت و مقنه ر بنالم  1/3هر یغلب م نب بم ی می مقینه ر صنبیل صبیمل تف ینر شیتییگیت
ااچ نن هر یتول بنال شنخص تمکر.-مسن 1،بریبر بن  1/321و شینخص بیری،

تطبنقی  2بریبیر بین

 1/313یسر کم ار هو شنخص تطبنق مقنه ر بنالتر ی 1/3 ،ری گرن م ها ت و ی ن بم مع ی تیمی
متل هر فنصلم رف ن ی ،ک متل یس قالل و گزه ک شت بم متل یشبنع شتی بیر مب ینم معننراینم
شتی یسر یالوی بر ی ن بررس شنخصانم مق دت و بری،

تطبنق مق دیت مقینه ر  1/5و

تعر

بنالتر صنبل صبمل تلق م شمگت هر یتول فمق مقتیر شنخص بری،

ا نر شیتی مق دیت 3بریبیر بین

 1/531و مقتیر شنخص بری،

تطبنق مق دت 4بریبر بن  1/51م بنشت کم ار هو مقنه رم صنبل صبمل

ری گرن م ها ت بن تمیم بم تمضنحنت فمق م تمی گ ن م رفر متل گهن

پیژواش صنبیل صبیمل

یسر
نتیجهگیری

هر ی ن پژواش هر یب تی محققن بم هگبنل تبننن ریبطم بنن یص دنه مقینوم
بمهگت .ی ن ریبطم پ ،ی ،م،مم ااب

و یری ش کنرمفر نگیم

ممره تن نت صریر رفر و ویمه ریبطیم مع ینهیر بینن یص دینه

مقنوم

و ری ش کنرمفر نگم بم یثبنت رسنت .ااچ نن مرخص ره یت کیم هر منین یبعینه یص دینه

مقنوم

ری بن ری ش کنرمفر نگم هیره .ااچ نن بن بررسی -

حان ر ی ،تم.نت مل بنالتر ن ااب

انم بم یال ممتی متل یص دنه مقنوم

بن محمر ر کینرمفر

بتسیر ممیت و کلنیم شینخصاینم

بری،

متل گرن ها تی وضعنر مطلمب م بنش ت بم طمر کل و بر یسنس گ ن ج حنصل شیتی می -

تمی

یسر ریابره یری ش و

فر ری ش بم کنرمفر

ک ریابره مهن بریم تحقق یص دنه مقنوم

صدت کنرمفر نگم هر ریس نم تحقق یص دنه مقنوم

پنسخ م طقی بیم حضیمر چهنرینمیل محیرك

محنط رصنبر شت ت تنننرسر ف نورم کمتنا چرخم یار محدمل و هیم م هر حینل تحیمل می -
بنشت ااچ ینن ک یب و کینر کنرمفر نگیم هر یهیر تحقیق یص دینه مقینوم

ریابرهاینم یری ش

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

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانام مقا معظم رهبری
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کنرمفر نگم ری ی ،طر ق سم مم.فم مشگنر م ک ت .ی ن سم مم.فم یبنرت ت ی:،
 1پننمتانم کنرمفر نگم هر سطمح فرهم و سن،منگ  :ی ن پننمتان گ ن م یس فنهی ی ،رف نر کنرمفر نگم بم
ی می مب نم پننهی سن،م ک ریابره کنرمفر
یص دنه مقنوم

یسر مت ری و ک ب وکنرانم م قل هر شری ط

گ ن ج بم هسر ممتی و یمیصب م ری گ بر بم از مانم هر نف

و از م فرصر

یر ،نب م ک ت .گ ن ج گنش ی ،ی ین یر ،ینب این یخیذ تدیانانت هر ریبطیم بین وضیعنر رف ینر
کنرمفر نگم یفریه و وضعنر ریابره کنرمفر
ممیب یفزی ش کنری
 2گ ن ج مت ر

یسر ااچ نن یس فنهی ی ،ریابره ری ش کنرمفر نگیم

ک ب و کنران هر شری ط یص دنه مقنوم

و پننمتان :گ ن ج مت ر

م بنشت

ی ،رف نر کنرمفر نگم شنمل اام ممیرهم یسر کم بم ی می

گ ن م بم کنر نرم رف نرانم کنرمفر نگم بم مت ری یفزوهی شتی یسر سم مگم یصل ی ،ی ن گ ین ج
مت ر

شنمل پنررفر هیگش فرهم مهنرت وکاک بم پننهیسن،م ریابیره یری ش کنرمفر نگیم

م بنشت کم کاک شن نگ بم تحقق یص دنه مقنوم

م کت

 3گ ن ج سن،منگ و پننمتان :گ ن ج سن،منگ حنصل ی ،ری ش کنرمفر نگم شنمل اام م ممیرهم یسر
کم بم ی می گ ن م م قنن ی ،بم کنر نرم ک ریابره کنرمفر

بم ک ب وکنر یفزوهی شتی یسر

نه نرم سن،منگ و تنننر ریابرهم ممصعنر و صلایرو فعن.نیر بیم ی یمی هو مگیم یصیل گ ین ج
سن،منگ ،من م یص دنه مقنوم
هر م امع م تمی

م بنشت

فر کیم یهیر تحقیق یص دینه مقینوم

و پنینهی سین،م ریابیره یری ش

کنرمفر نگم مگچم ری کم ک ب وکنران هر سطح مل مممخ م ن ی نه کرهی شرکران ری تحر تنثنر صریر
م هات ی ،طر ق ی ن ریابره یر ،نب یالگره ری م تمی هر شیری ط مین .منگ یت گیرخ رشیت فیرو
شنخص بن،یر معننرانم گممورم خروی و ااچ نن بر ح ب معننرانم رف نرم منگ ت تعیتیه فرصیر-
انم کنرمفر

ش نسن

شتی پن م ذیرم کره کم بم گمبم خمه بر تحقق یص دنه مقنوم

ب یننر میمثر

یسر
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