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 چکيده
هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايد به ضرورت رويكرد به آن و  براي شناخت بسترها و زمينه

لذا  .همچنين آسيب شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت

بحث در مورد هاي ضرورت   ر سازمانها بهمسائل وچالشهاي اقتصاد دولتي ايران به ويژه دشناخت 

هر دولتي كه بخواهد وابسته به بيگانگان و كشورهاي  و اقتصاد مقاومتي بسيار كمك مي نمايد

استعمارگر نباشد الزم است يكسري زيرساختهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي داشته باشد تا با 

كشور با آن مواجه مي شود قادر به تكيه بر آن زيرساختها بتواند در مواقع سخت و حساس كه 

هدف از مطالعه حاضر شناسايي مولفه هاي موثر و ارائه مدلي براي . مديريت اصولي و قوي باشد

در اين روش به صورت كيفي و از طريق . ارزيابي اجراي اقتصاد مقاومتي در سازمانهاي دولتي است

مديريت . ج و ارزيابي مي شودو مصاحبه با خبرگان و بررسي متون شاخص هاي الزم استخرا

تقويت و حمايت از اقتصاد ، حمايت از توليد ملي، مصرف توليدات و كاالهاي داخلي،  مصرفصحيح 

،  منابع ارزي  مسئله،افزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي ،  تقويت بخش خصوصي،  بنيان دانش 

رتيب از عوامل موثر بر اجراي موفق مديريت صحيح مالي و ديپلماسي موفق در رفع تحريم ها به ت

 اقتصاد مقاومتي در سازمانها بود

 اقتصاد مقاومتي، سازمانهاي دولتي، مديريت مالي، حمايت از توليد ملي :يديکل واژگان
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 مقدمه

قتصاد مقاومتي ء ا اي مدوّن و مكتوب درباره هاي مرسوم اقتصادي دنيا را مطالعه كنيد، نظريه يا تجربه اگر دانش انباشته و كتاب

حتّي . هاي شديد استكبار بر عليه ايران تاكنون سابقه نداشته، چگونگي واكنش به آن هم امري بديع استجا كه تحريم از آن. نخواهيد يافت

 دارداگر مطالعاتي هم در اين باره صورت گرفته باشد به دليل سري و سياسي بودن امكان دسترسي به آن براي كارشناسان معمولي وجود ن

توان اقتصاد مقاومتي را با چهار الگوي زير بنابراين، با تعميق مطالعات در اقتصاد و مداقه در بيانات رهبري و مطالعهء وضع موجود مي(.1)

 :تعريف نمود

 اقتصاد مقاومتي يا اقتصاد موازي( الف

مردان ه روشن است در اوايل انقالب دولتك گونههمان. گرددمي بر موجود وضعيت با موازي در اقدامات برخي به تعريف اين   

، جهاد سازندگي، (ره)امداد امام خميني   كشور با توجّه به نيازهاي موجود با روحيّه مذهبي، اقدام به تأسيس ادارات يا نهادهايي مانند كميته

ز نيز بايد براي تأمين اهداف عاليهء انقالب، اين امرو. خرداد نمودند 11سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بنياد مسكن انقالب اسالمي و بنياد 

 بسا چه آنها وظايف هاي مقاومتي در اقتصاد نياز داريم كه  يعني براي تحقّق اقتصاد مقاومتي به نهادسازي. پروژه را ادامه داد و تكميل كرد

ي اين كار ويژه ايجاد گردد؛ يعني ما در متن اين راب موازي نهادهايي بايد پس. آيد برنمي موجود اقتصادي رسمي نهادهاي  عهده از ماهيتاً

 شايد كه شدند تأسيس مشخصي و مدت بلند اهداف براي نهادها اين از برخي. داريم نياز تكميلي و مشابه و «ثانويه اقتصاد» يك  اقتصاد به

اساس اقتصاد مقاومتي اهداف جديدي بر . است هشد محقّق كامالً آنها به مربوط اهداف واقع در. نباشد حاضر شرايط در آنها وجود به نيازي

 .(2)شود كه نياز به نهادهاي جديدي استدر ساختار كالن تبيين مي

 اقتصاد مقاومتي يا اقتصاد پدافندي( ب

ء ء آمريكا و اتّحاديهكننده فلج هايتحريم با مقابله در و است ايمنطقه و بومي تفكّري مقاومتي اقتصاد انديشه كه نيست شكّي  

هاي با اين ديدگاه ابتدا بايد به مهارت. پيمان با آمريكا در اذهان مديران اقتصاد كالن كشور شكل گرفته استاروپا و ديگر كشورهاي هم

در آن صورت براي هر حمله . ها و اقدامات آينده به طور دقيق بشناسيمشناسي مسلّح شويم و دشمن را با همهء ويژگيآفندشناسي و همجوم

از آنجايي كه . در واقع در برابر هر استراتژي دشمن ما استراتژي مقاومت را تدوين و اجرا خواهيم كرد. حمله طراحي و اجرا نمائيم يك ضدّ

 (3).ناميد« اقتصاد تدافعي»توان آن را از اين منظر يك هاي دشمن بستگي دارد مياين تعريف به شناخت كيفيّت حمله يا تحريم

 يا ترميمياقتصاد مقاومتي ( ج 

 ناكارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها و فرآيندها ضعف كه آوردند وجود به ما كشور اقتصاد در را مشكالتي ابتدا در هاتحريم  

 با ديدگاه اين اساس بر. رسيد مقاومتي اقتصاد يك به تواننمي نيابد تغيير هاروش و تشكيالت اين اگر. ساخت آشكار را اقتصادي موجود

سازي در واقع اگر در راستاي عملياتي. شوندمي« مرمّت»يا «زدايي آسيب»، «سازي مقاوم»ي يا كلّي نهادهاي داراي اثربخشي كم جزئ يراتتغي

هاي سازماني مشيها و خط تواند انتظارات اقتصادي ما را برآورده سازد بايد با تعريف دوباره سياست فرمايشات رهبري يك نهاد فرضي نمي

اي و وظايف هاي نهادي يا سازماني يا دستگاهي يا وزارتخانهبا ترميم. ديده را ترميم كنيمپذير و آسيبك ستارهء دريايي بخش آسيبمانند ي

 .(4)رسيمناپذير ميجديد و تكميلي ما به يك اقتصاد مقاوم و شكست

 اقتصاد مقاومتي يا اقتصاد الگويي( د

دهيم و يعني اگر ترميمي در ساختارها الزم است را انجام مي. ستيمه فوق يدگاهد سه هر تركيب دنبال به تعريف اين در  

در اين روش بايد از جديدترين دانش در . دهيمكنيم و در صورت نياز نهادسازي را انجام ميها را شناسايي ميها و تحريمهمزمان هجمه

از آنجا كه اين . هاي خرد و كالن اقتصادي را اجرا نمائيميمات و طرحعرصه داخل و بين الملل مطّلع باشيم و بر اساس اقتضاي شرايط تصم

« اقتصاد اقتضايي»توان اين اقتصاد را يك تعريف بر اساس شرايط داخلي كشور و اوضاع خارجي و استراتژهاي تحريمي دشمنان است مي

هاي بنيادين سياست كشور، نحوهء عمل خود را اتّخاذ و و ارزشناميد؛ زيرا با در نظر گرفتن تهديدات قبلي و فعلي و آتي و با توجّه به اصول 

هاي اقتصادي خود با مسائل يا مفاهيمي مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در  امروزه جمهوري اسالمي در حوزه( .8-1)كنيماجرا مي

بنابراين خود انقالب . زاي واقعي نداشته استا ي عمل و تجارب بشري مشابه و مابه هاي درسي و چه در عرصه ي نظر و در كتاب عرصه

هر كشوري كه عَلم استكبارستيزي را . هاي جديد اقتصادي است پردازي و الگوسازي در اين عرصه اسالمي مكلّف به نوآوري و ابتكار و نظريه

ي و اهداف آن بايد با جوهره مقاومت اقتصاد مقاومت.است« اقتصاد مقاومتي»يكي از اين مفاهيم، . برپا كند نيازمند چنين الگوهايي است

پيوند منطقي داشته باشد، در اين راستا بايد چالشهاي پيش رو را شناسايي و در دايره اي بزرگتر با عنايت به چالشهاي اقتصاد و امت 
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ق اقتصاد مقاومتي در هدف از مطالعه حاضر شناسايي عوامل موثر بر اجراي موف. اسالمي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود

 . سازمانهاي دولتي جمهوري اسالمي ايران است

 روش تحقيق
و تعيين ميزان تاثير هر يك از  شناسايي  عوامل تاثير گذار در اجراي موفق اقتصاد مقاومتي  به كه دليل بدين حاضر، پژوهش

 و گردآوري شيوه نظر از و است كاربردي يتحقيق ، ي نمايدو به اين ترتيب يك چالش واقعي در سازمانهاي دولتي را حل مپردازد  ميعوامل 

با توجه به  .استتحليلي پيمايشي  – توصيفي تحقيق اينبه جمع آوري اطالعات در محيط واقعي مي پردازد  به دليل اينكه اطالعات، تحليل

كه به علت محدود بودن و در . ادي مي باشندشامل دانشجويان و اساتيد رشته مديريت اقتصجامعه آماري پژوهش , قلمرو مكاني و زماني 

همچنين از متون . نفر بود 15دسترس بودن جامعه آماري اين تحقيق به روش تمام شماري انجام مي شود و تعداد افراد پاسخ دهنده 

 از پرسشنامه اين تحقيق ل در تحلي و تجزيه براي اطالعات و ها   داده آوري جمع منظور به. اقتصادي جهت شناسايي عوامل استفاده گريد

با توجه به جديد بودن موضوع در حوزه مديريت پرسشنامه استاندارد و يا مشابهي وجود نداشت بنابر اين در اين تحقيق  .است شده استفاده

 از االتوئس اين طراحي براي. محقق خود اقدام به ساخت پرسشنامه نموده است به عبارت ديگر پرسشنامه اين تحقيق محقق ساخت است 

 رايج از يكي كه است گرديده استفاده سوال شامل مولفه هاي موثر بر اجراي موفق اقتصاد مقاومتي 22همراه با  ليكرت اي گزينه پنجطيف 

 .رود مي شمار به گيري اندازه هاي ياسمق ترين
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 معرفی پرسشنامه  -1جدول 

تعداد 

 سوال

 فرضيه متغير سواالت

3 

 سوال

فرضيه  ، از توليد مليحمايت  3و2و1سواالت 

 يك

3 

 سوال

فرضيه  ،  بنيان تقويت و حمايت از اقتصاد دانش  5و1و4سواالت 

 دو 

3 

 سوال

فرضيه  ،  مصرفصحيح مديريت  2و8و7سواالت 

 سه

3 

 سوال

فرضيه   تقويت بخش خصوصي 12و11و 11سواالت

 چهارم

3 

 سوال

ه فرضي ، مصرف توليدات و كاالهاي داخلي 11و14و13سواالت 

 پنجم

3 

 سوال

فرضيه  افزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي  18و17و15سواالت 

 ششم

1 

 سوال

سواالت 

 23و22و21و21و12

فرضيه   منابع ارزي  مسئله،

 هفتم

3 

 سوال

فرضيه  مديريت صحيح مالي  25و21و24سواالت 

 هشتم

3 

 سوال

فرضيه  ديپلماسي موفق در رفع تحريم ها 22و28و27سواالت 

 نهم

مطالعه كتب و مقاالت مربوط به تحقيق و تعيين اقالم  و ، خبرگان منابع انساني و مديريت توسط اين پرسشنامه محتواي اعتبار . 

 نكاركناتوزيع ابتدايي پرسشنامه بين تعدادي از  ها و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها،   هاي مقاالت و تحقيق   مطالعه پرسشنامه اطالعات الزم،

ابتدا تمامي مولفه .باشد مي برخوردار الزم اعتبار از و است گرفته قرار تأييد و اعمال نظرات اصالحي مورد ي و مالي موسسات دولتيبخش ادا

تن از كارشناسان فن به سه مولفه ضرورت ،  4و . آيتم طبقه بندي گرديد 11هاي موثر از منابع و مصاحبه با نخبگان استخراج گرديد و در 

سواالتي كه نمره كمتر از حد متوسط را دريافت نمودند از پرسشنامه حذف گرديدند و . و شفاف بودن سوالها را بررسي كردندمرتبط بودن 

 .سوال براي پرسشنامه نهايي تعيين شد 22در نهايت 

سبه هماهنگي اين روش براي محا. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است

است كه در واقع  1و  1ضريب آلفاي كرونباخ، بين  .رودكند به كار ميگيري ميهاي مختلف را اندازهگيري كه خصيصه دروني ابزار اندازه

در . دهد ، حداقل همبستگي را نشان مي1، حداكثر همبستگي و عدد 1باشد؛ عدد  ها در زمانهاي مختلف مي   همان ضريب همبستگي داده

هاي    براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره. تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند  ينگونه ابزار ، پاسخ هر سوال ميا

به و واريانس كل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاس( يا زير آزمون ) هر زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه 

 . (52:،ص1381سرمد و همكاران،)كرد
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J : تعداد پرسشها 
2

jS
 ام Jواريانس زير آزمون: 

2S : واريانس كل آزمون 

قابل ذكر است كه ضريب . نگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه استدرصد نزديك باشد، بيا 111هر قدر درصد به دست آمده به 

شود، البته هر چقدر ضريب  خوب تلقي مي% 81قابل قبول و بيش از % 71شود، دامنه  درصد معموال ضعيف تلقي مي 51آلفاي كمتر از 
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 استفاده با سپس و گرديد آزمون پيش پرسشنامه 31 شامل اوليه نمونه يك ابتدا منظور بدين. اعتماد به عدد يك نزديك تر باشد، بهتر است

 ابزار اين براي كرونباخ آلفاي روش با اعتماد ضريب ميزان SPSSافزار آماري  نرم كمك به و ها   پرسشنامه اين از آمده دست به هاي   از داده

 قابليت از ابزار اين دهدكه مي نشان استفاده، دمور پرسشنامه مختلف هاي   بخش براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي بنابراين .شد محاسبه1,82

 .باشد مي برخوردار الزم اعتماد
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 الفاي كرونباخ سواالت پرسشنامه -2جدول 

 الفاي كرونباخ  مولفه 

 893. ، حمايت از توليد ملي

 873. ،  بنيان تقويت و حمايت از اقتصاد دانش 

 902. ،  مصرفصحيح مديريت 

 894.  تقويت بخش خصوصي

 887. ، مصرف توليدات و كاالهاي داخلي

 895. افزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي 

 893.  منابع ارزي  مسئله،

 886. مديريت صحيح مالي 

 878. ديپلماسي موفق در رفع تحريم ها

يافته هاي  SPSSرم افزار با توجه به تنوع متغيرها و مقتضيات طرح از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده و بوسيله ن

 .تحقيق تحليل شده است

 يافته ها 

 . در اين مطالعه نه شاخص به منظور تعيين اثر گذاري بر اجراي طرح تحول نظام  سالمت تعيين شد

 آمارهاي توصيفي شاخص ها.3جدول 

ت شاخص ها

 عداد

كم

 ينه

ب

 يشينه

ميانگي

 ن

انحراف 

 معيار

1 حمايت از توليد ملي

5 

1 1

1 

11,71 2,3 

تقويت و حمايت از اقتصاد 

 ،  بنيان دانش 

1

5 

3 1

1 

11,51 3,11 

1  مصرفصحيح مديريت 

5 

2 1

1 

12,83 1,41 

1  تقويت بخش خصوصي

5 

3 1

1 

12,11 2,14 

مصرف توليدات و كاالهاي 

  داخلي

1

5 

7 1

1 

12,45 2,11 

افزايش توليد در برابر افزايش 

 نقدينگي 

1

5 

8 1

1 

11,81 2,25 

1  ابع ارزيمن  مسئله،

5 

3 2

1 

17,51 1,43 

1 مديريت صحيح مالي 

5 

2 1

1 

12,71 2,24 

ديپلماسي موفق در رفع تحريم 

 ها

1

5 

3 1

1 

11,32 3,17 

 

 

 : مناسب بودن داده ها جهت تحليل عاملی
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   1.و بارتلت استفاده كرديم K.M.Oبه منظور تعيين مناسب بودن داده ها جهت تحليل عاملي از آزمون هاي 

 :«چگونگي تاثير اتوماسيون بر كارايي » و بارتلت براي سئواالت بخش  K.M.Oآزمون هاي . 4ل جدو

 KMO و Bartlett's آزمون  

 KMOمقياس 

 كفايت نمونه                        

 

7

14/1 

 

تست كرويت 

 بارتلت

1 خي دو

12/2122 

2 درجه آزادي

51 

1 سطح معناداري

11/1 

 .فوق مشهود است هر دو آماره به ما اطمينان ميدهد كه ميتوانيم به تحليل ادامه بدهيمهمانگونه كه در جدول 

 ماتريس چرخيده عاملهاي موثر بر اجراي اقتصاد مقاومتي. 1جدول 

عامل  شاخص ها

 اول 

ع

 امل دوم 

  1,255 مصرفصحيح مديريت 

  1,255 حمايت از توليد ملي

  1,254  مصرف توليدات و كاالهاي داخلي

  1,247  تقويت بخش خصوصي

  1,233 مديريت صحيح مالي

  1,743 افزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي 

1   منابع ارزي  مسئله،

.211 

1  ، بنيان تقويت و حمايت از اقتصاد دانش 

.235 

1  ديپلماسي موفق در رفع تحريم ها

.234 

 

 : بحث و نتيجه گيري
مصرف توليدات و ،  مصرفصحيح مديريت ، مديريت صحيح مالي ،  حمايت از توليد مليبه ترتيب بر اساس نتايج در عامل اول 

، منابع ارزي  مسئلهدر مرحله دوم ،. بيشترين تاثير را داردافزايش توليد در برابر افزايش نقدينگي ، و  تقويت بخش خصوصي،  كاالهاي داخلي

نقطه شروع اقتصادمقاومتي، بهر حال انچه مسلم است . سي موفق در رفع تحريم ها تاثير داردو ديپلما بنيان تقويت و حمايت از اقتصاد دانش 

. مصرف، توليد را جهت ميدهد و اين دو دركنارهم، جهت سرمايه گذاري را مشخص مي كنند. سياستگذاري براي اصالح الگوي مصرف است

كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجرشود، موجب استقالل  رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه مي تواند به افول و

البته بايد به گونه اي عمل كرد كه اقتصاد مقاومتي به . اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كالن تر مي شود 

توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با  افزايش بهره وري درتوليد ،كاهش قيمت تمام شده. معناي تحميل فشار به مردم نباشد

                                                           
 
 5/0از  K.M.Oبراي اينکه تجزيه و تحليل عاملي رضايت بخش باشد،  باايد، ماد،ار .  

ش، تر با براي . کم طر  ين خ ش،  ا ني دار باا لت مع مون بارت چه آز گر چناب طرف دي از 

ش، مابي با ماتريس ه که  جود دارد  ستگي و صلي  -ماتريس هما طر ا ها  1ق به  يه خا و با

 (492  ص 1711کينير و گري  .)بع،ي مناسب بيستو اين براي تحليل  -صفر
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خودداري از اسراف و تعيين سازكارها . پيشنهاد مي شودتوليدات خارجي و كاهش واردات، حمايت ازتوليد ملي به ويژه توليدات استراتژيك 

 .جراي موفق اقتصاد مقاومتي استنيز از راهكارهاي اضايع كردن كاالها و ذخيره سازي كاالهاي اساسي در ابعاد حجيم توسط دولت 
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