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As there are increasing challenges for the world economy, the idea of resistance economy has 
attracted much attention. the Supreme leader of Iran raised the idea of resistance economy 
after a series of sanctions by the western countries, particularly the sanction of the central bank, 
were issued. Despite the executive organization’s attempts in Qom, the Qom province was not 
much successful to implement the resistance economy programs based on the reports of the 
national institute of resistance economy. Accordingly, the pathology of the resistance economy 
programs in Qom province was conducted based on a three-dimensional method. Employing 
the DEMATEL technique, the causal relationship among the effective factors of implementing 
the resistance economy programs in Qom was analyzed. The COPRAS technique was used 
to find the hierarchy of marginal criteria for the three structural, behavioral, and environmental 
factors. based on the DEMATEL’s analysis, the findings suggest that the low average of 
facilities to resources in the commercial banks was the most effective structural factor; lack of 
common understanding of the resistance economy principles was the most effective behavioral 
factor; and the weakness in financial management resources and lack of an organized financial 
system in the country were the most effective environmental factors. The findings of COPRAS 
technique indicate that the lack of cooperation among the units and sectors of the organizations 
in terms of structural factors, the lack of understanding about resistance economy among 
people in terms of behavioral factors, and the weakness in financial management of resources 
and the lack of a organized financial system in the country in terms of environmental factors 
are the main reasons for such a situation. 
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بــا بــروز اتفاقــات و چالش هــا در اقتصــاد جهانــي، توجه به مقاوم ســازی اقتصــادی میان اندیشــمندان 
ــا تحریم هــای گســتردة کشــورهای غربــی، به وی ــژه تحریم هــای  اهمیــت ویــژه ای یافــت. همــراه ب
بانــک مرکــزی، مقــام معظــم رهبــری بحــث اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح کردنــد. به رغــم تالش های 
دســتگاه های مختلــف اجرایــی در اســتان قــم، بــا اســتناد بــه گزارش هــاي دبیرخانــة ملــي ســتاد 
فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي، اســتان قــم در زمینــة اجــرای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی  چنــدان 
ــر ایــن مبنــا آسیب شناســي برنامه هــاي اقتصــاد مقاومتــي در اســتان قــم  موفــق نبــوده اســت. ب
براســاس کلیــات روش سه شــاخگي انجــام شــد. بــا به کارگیــري روش دیمتــل، ســاختار علـّـی روابــط 
میــان عوامــل اثرگــذار بــر اجــرای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی در اســتان قــم طراحــی و در ادامه از 
روش کپــراس بــراي اولویت بنــدي هریــک از معیارهــای فرعــی عوامــل ســه گانة ســاختاری، رفتــاری 
و محیطــی اســتفاده شــد. براســاس تحلیــل دیمتــل، یافته هــا  نشــان می دهــد پاییــن بــودن نســبت 
میانگیــن  تســهیالت بــه منابــع در بانک هــای تجــاري اثرگذارتریــن عامــل ســاختاري، فقــدان فهــم 
مشــترک از مبانــی اقتصــاد مقاومتــی اثرگذارتریــن عامــل رفتــاري و ضعــف در مدیریت مالــی منابع 
و فقــدان انضبــاط مالــی در سیســتم مالــی کشــور اثرگذارتریــن عامــل محیطي بــر معیارهــای دیگر 
اســت. براســاس نتایــج روش کپــراس، در بیــن عوامــل ســه گانة ســاختاری، عامــل نبــود هم افزایــی 
میــان واحدهــا  و ســازمان های مختلــف، در بیــن عوامــل رفتــاری عامــل فهم نشــدن صحیــح اقتصاد 
مقاومتــی میــان مــردم و در بیــن عوامــل محیطــی عامــل ضعــف در مدیریــت مالــی منابــع و فقــدان 

انضبــاط مالــی در سیســتم مالــی کشــور رتبــة اول را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
C6 ،C6 ،C0 ،D0 :JEL طبقه بندي

آسيب شناسي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

* محمدحسن ملكي1   ، محمدعلي احمدي شاپورآبادي2     ، محمدرضا فتحی3

1. دانشیار گروه مدیریت صنعتي، دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم، قم، ایران 
2. دكتراي برنامه ریزي روستایي، دانشگاه اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان قم،  قم ایران

3. استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

تاریخ  دریافت: 22 اسفند 1397
تاریخ  پذیرش: 3 تیر 1398 
تاریخ  انتشار:  25تیر 1399

كلیدواژه ها: 
اقتصاد مقاومتی، تئوری 

سه شاخگی، روش 
دیمتل، روش كپراس. 

* نویسندة مسئول:
دكتر محمدحسن ملکي

نشانی: قم، دانشگاه قم
تلفن: 4258951 )912( 98+       

sa.maleki931@gmail.com :پست الکترونیک



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

292

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

محمدحسن ملکی و همکاران. آسيب شناسي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

1. مقدمه 
ــی  ــران جهان ــت. بح ــده اس ــه ش ــیاری مواج ــکالت بس ــا مش ــر ب ــال های اخی ــی در س ــاد جهان اقتص
ــه ســایر  ــکا شــروع شــد و ســپس به ســرعت ب ــاالت متحــدة امری ــا مشــکالت بخــش مســکن در ای ب
بخش هــا  ســرایت کــرد. بــا بــروز ایــن اتفاقــات، توجــه بــه مقاوم ســازی و تــاب آوری اقتصــادی میــان 
ــی،  ــب1 )2012(، اندیشــمند امریکای ــدا کــرد. طال ــژه ای پی اندیشــمندان و صاحب نظــران اهمیــت وی
ســازمان ها  را بــه ســة دســتة شــکننده2، پایــدار3 و شکســت ناپذیر4  تقســیم کــرد. ســازمان ها 
ــای  ــه اقتصاده ــی ک ــد؛ درصورت ــظ کنن ــود را حف ــع موج ــد وض ــدار می خواهن ــای پای و اقتصاده
ــاد  ــتند. اقتص ــم هس ــد ه ــی رش ــادی، درپ ــاب آوری اقتص ــر ت ــان عالوه ب ــد آلم ــت ناپذیر مانن شکس
ــای  ــمنی ها و خصومت ه ــم و در دش ــار، تحری ــرایط فش ــه در ش ــادی ک ــی آن اقتص ــی یعن مقاومت

ــود. ــور ش ــکوفایی کش ــد و ش ــث رش ــد باع ــدید می توان ش

ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــت ک ــور نیس ــت؛ این ط ــی نیس ــة نف ــط جنب ــی فق ــاد مقاومت  اقتص
معنایــش حصــار کشــیدن دور خــود و فقــط انجــام کارهــای تدافعــی باشــد؛ نــه، اقتصــاد 
مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه بــه یــک ملــت امــکان می  دهــد کــه حتــی در شــرایط 

فشــار هــم شــکوفایی خودشــان را داشــته باشــند )خامنــه ای، 1393(.

پــس از اینکــه مقــام معظــم رهبــری نظریــة اقتصــاد مقاومتــی را طــرح کردنــد، تحقیقاتــی بــرای 
ــای  ــا روش ه ــی ب ــا بررســی سیاســت های اقتصــاد مقاومت ــیف )1392( ب ــد. س ــام ش ــن آن انج تبیی
مختلفــی ماننــد فراتحلیــل، تحلیــل محتــوا و تجربیــات دانشــی، اهــداف کالن و موضوعی سیاســت های 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه در بیــن اهــداف موضوعــی، فنریــت  ابالغــی را بررســی کــرده و ب
ــي  ــت هاي کل ــری سیاس ــم رهب ــام معظ ــان، مق ــن می ــت را دارد. در ای ــترین اهمی ــادی بیش اقتص
ــي  ــت اجرای ــد. در ســال 1394، دول ــالغ کردن ــه مســئوالن اب اقتصــاد مقاومتــي را در ســال 1392 ب
کــردن ایــن سیاســت ها را در مرکــز توجــه خــود قــرار داد و ســرانجام در اســتان ها  به عنــوان خــط 
ــي در ســال 1395  ــي اقتصــاد مقاومت ــا تشــکیل ســتاد فرمانده ــي ب ــدم اجــراي اقتصــاد مقاومت مق
ــي  ــي ابالغ ــت هاي کل ــرد سیاس ــرا و عملک ــوة اج ــي نح ــور ارزیاب ــد. به منظ ــي ش ــة اجرای وارد مرحل
اقتصــاد مقاومتــي در ســطح ملــی، اولیــن ارزیابــی رســمی و کارشناســی اقتصــاد مقاومتــی، براســاس 
95 اقــدام جهشــی و اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی صــورت گرفــت. ضمــن نقــد و بررســی اقدامــات 
ســتاد  ملــي فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، بــه ارزیابــی 10 دســتگاه منتخــب در چارچــوب 95 اقــدام 
جهشــی و اولویــت دار پرداختــه شــد کــه نتیجــه حاکــي از وضعیــت نامناســب از نظــر تحقق پذیــري 

1. Taleb
2. fragile
3. robust
4. anti-fragile
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سیاســت هاي ابالغــي بــود. از دیگــر ســو دبیرخانــة ملــي ســتاد فرماندهــي اقتصــاد مقاومتــي کشــور، 
بــا اســتناد بــه گزارش هــاي ارســالي دبیرخانه هــاي اســتاني، مطابــق بــا فرمــت و محتــواي دبیرخانــة 
ــی و  ــه ارزیاب ــال هاي 1395 و 1396 ب ــي س ــع، ط ــان مطل ــا کارشناس ــوري ب ــة حض ــي و مصاحب مل
ــوص  ــم درخص ــتان ق ــال 1396، اس ــي در س ــن ارزیاب ــت. در ای ــت زده اس ــتان ها دس ــدی اس رتبه بن
عملکــرد اقتصــاد مقاومتــي در بیــن اســتان هاي کشــور رتبــة 25 )امتیــاز 74.5 از 100( را دریافــت 
ــی در  ــاد مقاومت ــی اقتص ــی ابالغ ــت های کل ــی سیاس ــه از ارزیاب ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ک
ســطوح ملــی و اســتانی آشــکار شــد، از یــک ســو ضــروری اســت دبیرخانــة ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــای  ــف فعالیت ه ــرش و بازتعری ــر نگ ــری، تغیی ــور بازنگ ــتانی به منظ ــی و اس ــی در ســطوح مل مقاومت
ــی،  ــای اقتصــاد مقاومت ــه آسیب شناســی برنامه ه ــد و از دیگــر ســو ب ــی بزن ــه اقدامات خــود دســت ب
ــف  ــادی، ضع ــت اقتص ــات و امنی ــف ثب ــد ضع ــاد کالن مانن ــیاری در ابع ــای بس ــود چالش ه باوج
عدالــت اجتماعــی، ضعــف ســالمت اقتصــادی، ضعــف خوداتکایــی، ضعــف تــاب آوری اقتصــادی، ضعــف 
مشــارکت اقتصــادی مــردم، ضعــف پویایــی رشــد، ضعــف تولیــد دانش بنیــان و ضعــف رقابت پذیــری 

در اقتصــاد ایــران، بپــردازد. 

ــق  ــر تحق ــر ب ــل مؤث ــدي عوام ــایی و اولویت بن ــال شناس ــر به دنب ــق حاض ــتا، تحقی ــن راس در ای
ــور  ــل ام ــئوالن و عوام ــرگان و مس ــدگاه خب ــم از دی ــتان ق ــی در اس ــاد مقاومت ــای اقتص برنامه ه
ــا  ــدا ب ــن منظــور در ابت ــاد اقتصــادی آن اســت. بدی ــژه در ابع ــعه به وی ــزی توس ــا برنامه ری ــط ب مرتب
ــی  ــق اقتصــاد مقاومت ــر تحق ــر ب ــرگان، شــاخص های مؤث ــا خب ــه ب ــق و مصاحب ــرور پیشــینة تحقی م
ــا  ــدی، ب ــل کلی ــاب عوام ــور انتخ ــاخص ها به منظ ــن ش ــال ای ــس از غرب ــردد و پ ــایی می  گ شناس
اســتفاده از تکنیک هــای تصمیم گیــری چندمعیــاره ایــن عوامــل رتبه بنــدی می شــود. انتظــار 
مــی رود کــه نتایــج تحقیــق بــه  راهکارهــا و توصیه هــای سیاســتی و راهبردهایــی درجهــت تــاب آوری 
ــرای اجــرای سیاســت های  ــه سیاســت گذاری، ب ــل گــردد. بدیهــی اســت کــه در هرگون اقتصــادی نائ
ــورت  ــرا به  ص ــود و در اج ــتری ش ــام بیش ــی اهتم ــداف موضوع ــه اه ــد ب ــی بای ــاد مقاومت ــی اقتص کل
متــوازن عمــل گــردد. سیاســت ها بایــد به گونــه ای تدویــن و اجــرا شــود کــه اهــداف توانمندســازی، 

ــد.  ــق یاب ــل تحق ــه، در عم ــر س ــی، ه ــازی و الهام  بخش پایدارس

2. پيشينة تحقيق
ــد  ــم آن، مانن ــادي و مفاهی ــت اقتص ــل فنری ــة تکام ــت نظری ــا کاربس ــران )2017( ب ــو و دیگ جونتائ
ــنگ  ــادن ذغال س ــد مع ــتان هاي فاق ــه اس ــد ک ــان دادن ــن نش ــل در چی ــق و تبدی ــداري، تطاب پای
ــد.  ــتری دارن ــادي بیش ــتقامت اقتص ــي اس ــن منابع ــتان هاي دارای چنی ــا اس ــه ب ــت در مقایس ــا نف ی
ــان،  ــترک تارج ــینة مش ــل بیش ــم حداق ــت الگوریت ــا کاربس ــوش5 )2014( ب ــون و آین ــس، آنگئ باتی
ــد و  ــایی کردن ــادی را شناس ــیب پذیری اقتص ــاب آوری و آس ــنجش ت ــای س ــه ای از متغیره مجموع

5. Bates,  Angeon & Ainouche



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

294

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

محمدحسن ملکی و همکاران. آسيب شناسي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

ــنگاپور  ــادی س ــیب پذیری اقتص ــاب آوری و آس ــاده، ت ــی س ــاخص ترکیب ــری روش ش ــا به کارگی ب
ــور  ــن کش ــاب آوری ای ــت. ت ــتر اس ــیب پذیری آن بیش ــنگاپور از آس ــاب آوری س ــد. ت ــن زدن را تخمی
ناشــی از حکمرانــی عالــی دولــت و مزایــای ادغــام در بازارهــای جهانــی، و آســیب پذیری آن ناشــی 
ــرای  ــت6 )2013( ب ــه و پن ــتون، هانک ــت. جانس ــی اس ــرات آب و هوای ــت محیطی و تغیی ــاد زیس از ابع
تخمیــن تــاب آوری اقتصــادی مــدل داده ـ ســتاندة اقتصــادی ریســک محور را بــه کار بســتند. 
ــا هــدف ارائــة چارچــوب تصمیم گیــری مناســب بــرای بهبــود بــرآورد تــاب آوری اقتصــادی،  آن هــا ب
معیارهــای اندازه گیــری کّمــی شــامل شــاخص  تــاب آوری ایســتا، متوســط زمــان عملکــرد، بیشــینة 
ــب )2012( اصطــالح  ــد. نیــکالس طال ــی را پیشــنهاد کردن ــرای بازیاب ــان الزم ب ــت عملکــرد و زم اف
ــه  ــت ک ــزی اس ــت ناپذیری چی ــوان شکس ــا عن ــی ب ــار در کتاب ــن ب ــرای اولی ــت ناپذیری« را ب »شکس
ــدار و  ــه ســة دســته  شــکننده، پای ــب ســازمان ها را ب ــرد. طال ــد مطــرح ک از آشــوب به دســت می آی
شکســت ناپذیر تقســیم کــرد. وی در ایــن کتــاب بیــان کــرد در بازارهــای کنونــی بــا رقابتــی ســخت 
ــود  ــازمان های خ ــا س ــرد ت ــالش ک ــد ت ــی نیســت و بای ــی کاف ــداری به  تنهای ــم، پای و اقتصــادی مبه
ــاب  آوری  ــه ت ــد ک ــان می ده ــوس7 )2008( نش ــت داد. مک  مان ــت ناپذیری حرک ــمت شکس را به س
ــر  ــت دربراب ــی از موقعی ــا آگاه ــراه ب ــگاه هم ــری بن ــت انطباق   پذی ــر ظرفی ــت تأثی ــی تح ــر بنگاه ه
آســیبی اســت کــه بــه بنــگاه وارد شــده اســت. درواقــع هــر عملــی بــرای تــاب  آوری بنــگاه دربرابــر 
ــف  ــای مختل ــا در پژوهش ه ــود. ام ــد ب ــگاه خواه ــی بن ــت درون ــر از ظرفی ــوه متأث ــیب  های بالق آس
ــدام و عملکــرد  ــت اق ــل درنهای ــن عوام ــه ای ــی شناســایی شــده  اند ک ــی متفاوت ــل درون ــاد و عوام ابع

ــد. ــکل می  دهن ــگاه را ش ــاب  آوری بن ت

ــران،  ــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــي در ای ــه در رســیدن ب به زعــم بیــات )1396(،  نخســتین مرحل
ــادي و  ــتقالل اقتص ــش اس ــراي افزای ــه را ب ــه زمین ــت ک ــادي اس ــیب پذیري هاي اقتص ــناخت آس ش
کاهــش تأثیــرات منفــي کشــورهاي دیگــر بــر رشــد آمــاده مي کنــد. در ایــن پژوهــش، ایــن فرضیــه 
ــرمایه گذاري  ــه س ــوزة وابســتگي ب ــه ح ــران در س ــاد ای ــیب پذیرهاي اقتص ــده اســت: آس بررســی ش
خارجــي در بخــش انــرژي، وابســتگي بــه صــادرات نفــت و واردات مــواد پتروشــیمي به ویــژه بنزیــن، 
ــاي  ــه  تحلیل ه ــه ب ــا توج ــر اســت. ب ــال هاي اخی ــي در س ــق اقتصــاد مقاومت ــع تحق ــن موان مهم تری
آمــاري نتیجــه گرفتــه شــده کــه ضعــف و آســیب پذیري در ســه حــوزة وابســتگي بــه ســرمایه گذاري 
ــن  ــیمي مهم تری ــواد پتروش ــت و واردات م ــادرات نف ــه ص ــتگي ب ــرژي، وابس ــش ان ــي در بخ خارج
موانــع اقتصــاد مقاومتــي اســت.  بنابرایــن در نخســتین گام بــراي تحقــق اقتصــاد مقاومتــي بایــد در 
ــنی زنوزی و  ــش محس ــش داد. در پژوه ــوزه را کاه ــه ح ــن س ــتگي در ای ــدت، وابس ــردي بلندم راهب
ــر رشــد اقتصــادي  ــا عنــوان »تأثیــر شــاخص هاي منتخــب اقتصــاد مقاومتــي ب ــد )1396( ب صادق ون
ــران  ــژة ای ــرایط وی ــه ش ــت ک ــده اس ــان ش ــالمی( بی ــاد اس ــة اقتص ــده در فصلنام ــران« )چاپ ش ای

6. Johnston, Hancké & Pant
7. McManus
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ــالب  ــر انق ــط رهب ــي توس ــاد مقاومت ــدن اقتص ــرح ش ــبب مط ــمنان س ــي دش ــاي تحمیل و تحریم ه
شــده اســت. در ایــن پژوهــش، تأثیــر بلندمــدت و کوتاه مــدت شــاخص هاي منتخــب اقتصــاد 
ــزان  ــت و می ــه نف ــتگي ب ــش وابس ــرف، کاه ــوي مص ــالح الگ ــان، اص ــاد دانش بنی ــي )اقتص مقاومت
مشــارکت مــردم در تصمیمــات کالن نظــام( بــر رشــد اقتصــادي کشــور بررســي شــده اســت. نتایــج 
نشــان داد شــاخص هاي اقتصــاد مقاومتــي در بلندمــدت تأثیــر معنــادار و مثبــت در رشــد اقتصــادي 
ــتند.  ــادي هس ــد اقتص ــادار در رش ــاً معن ــت و بعض ــر مثب ــز داراي تأثی ــدت نی ــد و در کوتاه م دارن
در تحقیق »مؤلفه هــاي اقتصــاد مقاومتــي از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــري« )اســفندیاری صفا 
ــا  ــپس ب ــد و س ــتخراج گردی ــا اس ــاس تحلیل ه ــي براس ــوي مفهوم ــدل/ الگ ــان، 1395(، م و دهق
ــاد  ــاخصه هاي اقتص ــد. در ش ــي ش ــي طراح ــوي پارادایم ــش الگ ــل پژوه ــام مراح ــتفاده از تم اس
مقاومتــي از منظــر فرماندهــي معظــم کل قــوا، 27 شــاخص کلیــدي احصــا شــد کــه عبــارت  بودنــد 
از: دانش محــوري، اصــالح الگــوي مصــرف، امنیــت اقــالم راهبــردي و اساســي، کاهــش وابســتگي بــه 
ــراز اقتصــادي مثبــت، حاکمیــت  ــر تولیــد ملــي، ریشــه کني فقــر، ایجــاد ت نفــت، تبلیغــات، تکیــه ب
قانــون، مبــارزه بــا رکــود اقتصــادي، خصوصي ســازي، خودکفایــي در محصوالت کشــاورزي، اســتحصال 
از معــادن بــه دور از خام فروشــي، فعــال شــدن شــرکت هاي دانش بنیــان، تنقیــح قوانیــن اقتصــادي، 
ــي، اســراف، نکوهــش  ــي، مصرف زدگ ــه طبقات ــت مصــرف، کاهــش فاصل ــي، مدیری اعتمادبه نفــس مل
ــي، ایجــاد  ــم، علم گرای ــد عل ــرة تولی ــگ کار، ایجــاد زنجی ــه فرهن ــي ب ــت، ارج ده ــي، قناع تجمل گرای
فضــاي آرامــش بــراي نخبــگان، و حمایــت از نخبــگان. تــراب زاده، ســجادیه و سمیعی نســب )1392( 
ــران در  ــی جمهــوری اســالمی ای ــای اقتصــاد مقاومت ــاد و مؤلفه ه ــوان »بررســی ابع ــا عن پژوهشــی ب
اندیشــة حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای« انجــام دادنــد و نقشــة مهندســی اقتصــاد مقاومتــی را تدویــن 
ــری و کاربســت  ــوای ســخنان رهب ــل محت ــا اســتفاده از تحلی ــد ب ــالش کردن ــد. نویســندگان ت کردن
ــات اقتصــاد  ــا و الزام ــاد، ویژگی ه ــارة ابع ــی ســخنان ایشــان را درب ــدل مفهوم ــاد، م ــة داده بنی نظری

مقاومتــی اســتخراج کننــد. 

3. مبانی نظری تحقيق 
ــه  عقــب بازگشــتن« گرفتــه شــده اســت و در اغلــب  ــاب آوری از واژة التیــن resilire به معنــای »ب ت
ــار  ــس از فش ــود پ ــی خ ــاختار اصل ــی س ــرای بازیاب ــزی ب ــر چی ــی ه ــه توانای ــت، ب ــای لغ فرهنگ ه
ــاری در  ــای رفت ــه پدیده ه ــت ب ــن اس ــاب آوری ممک ــبب واژة ت ــن س ــه همی ــاره دارد. ب ــی اش بیرون
ــة  ــادی و... در دامن ــوم اقتص ــانی، عل ــار انس ــت، رفت ــط زیس ــی، محی ــی، زیست شناس ــوم مهندس عل
گســترده ای از موقعیت هــا اطــالق شــود )Agaibi & Wilson, 2005(. امــا در اقتصــاد، تــاب آوری بــه 
ــار  ــن ب ــاره دارد )Bates et al., 2014(. اولی ــوس اش ــوک های معک ــا ش ــه ب ــور در مواجه ــت کش قابلی
ــاری  ــاب  آوری معی ــد اســت ت ــرد. او معتق ــه ک ــاب  آوری را ارائ ــوم ت ــال 1973م مفه ــگ8 در س هولین

8. Holling
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ــی،  ــت )ابراهیم ــرد اس ــاختار و عملک ــر در س ــدون تغیی ــالالت ب ــرات و اخت ــذب تغیی ــی ج از توانای
فیضــی و چیت کــران، 1396(. در مباحــث رایــج جهانــی، به جــای اصطــالح اقتصــاد مقاومتــی 
ــران )2006(  ــو10 و دیگ ــت. بریگوگلی ــده اس ــتفاده ش ــادی9 اس ــاب آوری اقتص ــالح ت ــتر از اصط بیش
ــورها  ــودن کش ــادر ب ــی ق ــد؛ یعن ــا کرده ان ــدن« معن ــده برآم ــوان از عه ــادی را »ت ــاب آوری اقتص ت
بــه ایســتادگی و دوري جســتن از تکانه هــای خارجــی. دوال، المســکف و وگل11 )2007( آن را 
ــد.  ــف کرده ان ــا« تعری ــس از تکانه ه ــت پ ــک ظرفی ــول در نزدی ــطح محص ــت س ــه داش ــوان نگ »ت
ــر شــدن بحــران  ــوان اقتصــاد در کاهــش احتمــال عمیق ت ــاب آوری را »ت آیجینجــر12 )2009( نیــز ت
ــوب  ــوان چارچ ــا عن ــی ب ــو )2014( در پژوهش ــد. بریگوگلی ــار آن« می خوان ــود آث ــل بهب ــا حداق و ی
ــتقامت  ــزان اس ــادی را می ــاب آوری اقتص ــک، ت ــورهای کوچ ــرای کش ــاب آوری ب ــیب پذیری و ت آس
ــه  ــادی ک ــاب آوری اقتص ــان ت ــد. وی می ــی می دان ــوک های خارج ــی ش ــرات منف ــر اث ــاد دربراب اقتص
ــی  ــخصات ذات ــی از مش ــه ناش ــادی ک ــیب پذیری اقتص ــت و آس ــده اس ــت پیش بینی ش ــة سیاس نتیج
ــی  ــوک ها زمان ــردن ش ــی ک ــرای خنث ــاد ب ــی اقتص ــود. توانای ــل می ش ــاوت قائ ــت، تف ــاد اس اقتص
ــه ای  ــب نظری ــی باشــد. نســیم نیــکالس طال ــور کاف ــه اقتصــاد دارای فضــای مان ــت می شــود ک تقوی
ــه رویدادهــای بســیار  ــام آن را قوهــای ســیاه13 نامیــد. نظریــة قوهــای ســیاه ناظــر ب بیــان کــرد و ن
ــدارد؛  ــا را ن ــوع آن ه ــار وق ــس انتظ ــول هیچ ک ــور معم ــه به  ط ــت ک ــی15 اس ــاب14 و غیرمحتمل کمی
ــد و  ــده نگیرن ــیاه را نادی ــای س ــه قوه ــود ک ــد ب ــازمان هایی خواه ــب وکار ازآِن س ــدة کس ــذا آین ل
ــامل  ــده، ش ــازمان های یادگیرن ــر س ــازمان ها عالوه ب ــل س ــد. این قبی ــا را بپذیرن ــر آن ه ــة خط هزین
ــی آن  ــد و حت ــی ندارن ــتباه هراس ــازمان ها از اش ــن س ــود. ای ــد ب ــتباه کننده خواهن ــازمان های اش س
ــه اشــتباهی را مرتکــب نشــده باشــد،  ــول انیشــتین »آن ک ــه به ق ــي ک ــا جای ــد؛ ت ــج می کنن را تروی
هیچ  چیــز تــازه ای را نیازمــوده اســت« )Taleb, 2007(. به دنبــال بیــان نظریــة قوهــای ســیاه و 
ــرد  ــان ک ــه ای بی ــال 2012 نظری ــب در س ــازار، طال ــی در ب ــل  پیش بین ــوب های غیرقاب ــش آش افزای
ــع از  ــرد و مان ــظ ک ــازمان ها را حف ــوار، س ــادی ناگ ــرایط اقتص ــوان در ش ــق آن بت ــاید طب ــه ش ک
ــدار  ــکننده، پای ــتة ش ــه دس ــه س ــازمان ها را ب ــب س ــه، طال ــن نظری ــق ای ــد. طب ــا ش ــت آن ه شکس
ــی  ــا رقابت ــی ب ــای کنون ــه در بازاره ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد. وي ب ــیم می کن ــت ناپذیر تقس و شکس
ــمت  ــازمان ها را به س ــد س ــه بای ــت؛ بلک ــی نیس ــی کاف ــداری به تنهای ــم پای ــادی مبه ــخت و اقتص س
شکســت ناپذیری حرکــت داد )Taleb, 2012b(. به طــور خالصــه بایــد گفــت اقتصــاد مقاومتــی درپــی 
ــای  ــه جریان ه ــی ب ــی و تنوع بخش ــای داخل ــه توانمندی ه ــکا ب ــق ات ــاد از طری ــردن اقتص ــاب آور ک ت

9. economic resiliance
10. Briguglio
11. Duval, Elmeskov & Vogel
12. Aiginger
13. Blackswans
14. Very rare
15. improbable
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ــا و  ــی تکانه ه ــذب و پیش بین ــور از راه ج ــادی کش ــای اقتص ــازی فض ــادی و آماده س ــت اقتص فعالی
ــت.  ــمندانة آن هاس ــت هوش ــی و مدیری ــدات محیط تهدی

4. روش شناسی تحقيق
ــدف،  ــاظ ه ــردی؛ به لح ــری، کارب ــر جهت   گی ــم؛ از نظ ــفه، پراگماتیس ــر فلس ــر از منظ ــق حاض تحقی
ــد  ــی؛ از بُع ــات، میدان ــردآوری اطالع ــیوة گ ــاس ش ــه؛ براس ــی، آمیخت ــد روش شناس ــافی؛ از بُع اکتش

ــه شــده اســت. ــاز پژوهــش در جــدول 1 ارائ اســتراتژی پژوهــش، پیمایشــی اســت. پی
جدول 1. پیاز پژوهش

ماهیت پژوهشابعاد پژوهش

پراگماتیسمفلسفه

کاربردیجهت گیری

اکتشافیهدف

آمیختهروش شناسی

پیمایشیاستراتژی

متوالینوع ترکیب

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی شــامل اســاتید اقتصــاد،  جامعــة آمــاری تحقیــق خبــرگان مســلط ب
ــران و کارشناســان دســتگاه های  ــه مباحــث اقتصــاد مقاومتــی و مدی ــی و متخصــص ب ــت، مال مدیری
ــرگان  ــت. خب ــد اس ــوع هدفمن ــی از ن ــش، قضاوت ــری پژوه ــتند. روش نمونه گی ــتان هس ــی اس اجرای
برمبنــای قصــد و هــدف معّینــی و بــا توجــه بــه تخصــص آن هــا در حــوزة اقتصــاد مقاومتــی انتخــاب 
شــدند. تعــداد نمونــه 30 نفــر اســت. بــرای جمــع آوری اطالعــات از دو روش کتابخانــه ای/ اســنادی 
ــه اســتفاده شــد  ــزار مصاحب ــت شــاخص های اســتخراجی از اب ــرای تقوی ــی اســتفاده شــد. ب و میدان
رتبه بنــدی  بــرای  رفــت.  بــه کار  خبره ســنجی  پرســش نامه های  شــاخص ها،  غربــال  بــرای  و 
ــه  ــه کار گرفت ــاره ب ــری چندمعی ــای تصمیم گی ــتاندارد تکنیک ه ــش نامه های اس ــم پرس ــاخص ها ه ش
ــه خبــرگان و صاحب نظــران  ــا رویکــرد روایــی محتــوا ب ــی پرســش نامة پژوهــش ب ــرای ارزیاب شــد. ب
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مراجعــه شــد تــا صحــت و درســتی آن به وســیلة خبــرگان تأییــد شــود. اســتادان دانشــگاه و خبــرگان 
ــر  ــد. عالوه ب حــوزة پژوهــش تمــام پرســش نامه های پژوهــش را از طریــق روایــی محتــوا تأییــد کردن
این هــا براســاس ماهیــت روش هــای مــورد اســتفاده کــه در حــوزة روش هــای تحقیــق در عملیــات 
نــرم اســت، برخــالف روش هــای ســخت کــه روایــی برپایــة قابلیــت تکرارپذیــری از طریــق مقایســه 
بــا دنیــای واقعــی اســت، روایــی براســاس ســازگاری منطقــی، معقــول و باورکردنــی و انســجام قابــل 
دفــاع تعریــف می شــود. به منظــور بررســی پایایــی ســؤاالت نهایــی و تأییدشــده توســط خبــرگان در 
ــن آزمــون در ســطح  ــج ای پرســش نامة خبره ســنجی، از آزمــون ویلکاکســون اســتفاده شــد کــه نتای

اطمینــان 95 درصــد معنــا دار بــود. 

مراحل تحقیق حاضر عبارت اند از:

ـ مرور پیشینة تحقیق برای شناسایی شاخص های استخراجی؛

ـ مصاحبه با خبرگان برای تقویت شاخص های استخراجی؛

ـ غربال شاخص های استخراجی با به کارگیری آزمون بینم؛

ـ ارائة مدل علّی عوامل اثرگذار بر تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش دیمتل؛

ـ تعیین اولویت عوامل نهایی با روش کپراس.

ــرگان، 196 عامــل )86 عامــل ســاختاری، 38 عامــل  ــا خب ــه ب ــرور پیشــینه و مصاحب ــس از م پ
رفتــاری و 72 عامــل محیطــی( شناســایی شــد. ایــن عوامــل در قالــب ســه عامــل اصلــی ســاختاری، 
ــاختاری  ــل س ــور از عوام ــد. منظ ــدی ش ــاخگی طبقه بن ــة سه ش ــق نظری ــی طب ــاری و محیط رفت
ــه رفتارهــای انســانی در  ــکالی اســت کــه ب فرایندهــا، رویه هــا، سیســتم ها، قوانیــن و مقــررات و  اَش
ــردی  ــرد ف ــا و عملک ــا، رفتاره ــا، ذهنیت ه ــه نگرش ه ــاری ب ــل رفت ــد. عوام ــکل می دهن ــازمان ش س
تک تــک اعضــای ســازمان یــا جامعــه داللــت دارد. درنهایــت عوامــل محیطــی ابعــاد زمینــه ای هســتند 
کــه ســاختار و رفتارهــای انســانی را شــکل می بخشــند.  ســپس ایــن عوامــل بــا آزمــون بینــم ـ کــه 
آزمــون ناپارامتریــک آمــاری اســت ـ غربــال شــد. پــس از غربــال عوامــل )شــامل 15 عامل ســاختاری، 
ــراس،  ــل و کپ ــای دیمت ــری روش   ه ــا به کارگی ــذار، ب ــی( اثرگ ــل محیط ــاری و 11 عام ــل رفت 8 عام
ــیار  ــائل بس ــی مس ــرای بررس ــاً ب ــل عموم ــد. روش دیمت ــخص ش ــل مش ــن عوام ــی ای ــت نهای اولوی
پیچیــده مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن تکنیــک بــرای ســاختاردهی بــه مســائل مناســب اســت 
ــت  ــد. مزی ــا اســتفاده می کن ــان متغیره ــط می ــرای ســنجش شــدت رواب ــای انســانی ب و از قضاوت ه
ــل  ــات متقاب ــکاس ارتباط ــفافیت آن در انع ــبکه ای، ش ــل ش ــد تحلی ــا فراین ــن روش، در مقایســه ب ای
ــل  ــدی عوام ــرای رتبه بن ــت )Song, Zhu & Zhao, 2020(. ب ــترده از اجزاس ــه ای گس ــان مجموع می
ــاره  ــری چندمعی ــد تصمیم گی ــه در فراین ــت ک ــی اس ــراس روش ــد. کپ ــتفاده ش ــراس اس از روش کپ
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ــف  ــای مختل ــل گزینه ه ــرای تحلی ــن روش ب ــت. ای ــده اس ــعه داده ش ــا توس ــی گزینه ه ــرای ارزیاب ب
ــد.  ــن می زن ــا تخمی ــودمندی آن ه ــة س ــت و درج ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا را ب ــی رود و گزینه ه ــه کار م ب
ــه  ــه ای را ک ــد درج ــن درص ــود. ای ــان داده می ش ــد نش ــورت درص ــه به ص ــودمندی گزین ــة س درج
نشــان دهندة  برتــر یــا بدتــر بــودن یــک گزینــه نســبت بــه ســایر گزینه هــای موجــود اســت، درنظــر 
ــن  ــه همی ــد و ب ــی ندارن ــن ویژگی های ــاره چنی ــری چندمعی ــای تصمیم گی ــایر روش ه ــرد. س می گی
ــر  ــد ســال اخی ــد و در چن ــق عمــل می کن ــری موف ــد تصمیم گی ــراس در فراین ــه کپ ــل اســت ک دلی
بیشــتر بــه کار گرفتــه شــده اســت. ایــن روش بــرای اتخــاذ تصمیمــات دقیق تــر از تصمیم گیرنــدگان 
ــرای اســتفاده از ایــن روش، نیازمنــد  پشــتیبانی می کنــد )عابدی جبلــی،  قاســمی و معــزز، 1394(. ب
دو دســته داده هســتیم: 1. وزن نهایــی معیارهــا و زیرمعیارهــا کــه از روش هــای تعییــن وزن ماننــد 
ــع پرســش نامه  ــق توزی ــه از طری ــس تصمیمــی اســت ک ــا ANP حاصــل می شــود؛ 2.  ماتری AHP ی
ــد )Zhang, Zhu, Wang & Zhao, 2017(. پــس از جمــع آوری  در میــان کارشناســان به دســت می آی
ــم به دســت  ــس تصمی ــق  شــد و ماتری ــن حســابی، نظــرات کارشناســان تلفی ــا میانگی پرســش نامه، ب
 آمــد. حــال بایــد ماتریــس تصمیــم را نرمال ســازی کــرد و ســپس ماتریــس نرمــال وزیــن را تشــکیل 
ــبه و  ــه را محاس ــر گزین ــت ه ــة مطلوبی ــا را به دســت  آورد و درج ــه وزن نســبی گزینه ه داد. در ادام
ــری  ــای تصمیم گی ــراس از روش ه ــرد )Das, Sarkar & Ray, 2012(. روش کپ ــدی ک ــپس رتبه بن س
ــن روش در امــور  ــرد دارد. از ای ــف  کارب ــا رتبه بنــدی گزینه هــای مختل اســت کــه در اولویت بنــدی ی
ــود.  ــتفاده می ش ــا و... اس ــن جغرافی ــابداری و همچنی ــی، حس ــای مال ــزی، برآورده ــف برنامه ری مختل
ایــن روش بــرای زمانــی بیشــتر بــه کار مــی رود کــه  معیارهــای مثبــت و منفــی در کنــار هــم ارزیابــی 
می شــوند. ابتــدا گزینه هــای مــورد نظــر انتخــاب می شــود و ســپس شــاخص ها و معیارهایــی 
ــت  ــن اس ــا ممک ــن معیاره ــردد. ای ــن می گ ــت، تعیی ــت اس ــدف دارای اهمی ــنجش ه ــرای س ــه ب ک
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــد. نکت ــت آی ــش نامه به دس ــه و پرس ــا مصاحب ــران ی ــای دیگ از پژوهش ه
ــوان از  ــی می ت ــرای وزن ده ــد. ب ــته باش ــدا داش ــدام ارزش ج ــود و هرک ــی ش ــد وزن ده ــا بای معیاره
نظــر کارشناســان بهــره بــرد و یــک مقــدار عــددی بــه هــر معیــار داد یــا از طریــق روش هــای تحلیــل 
ــا هــر معیــار مشــخص  ــد ارزش هــر گزینــه در ارتبــاط ب شــبکه و سلســله  مراتبی اســتفاده کــرد. بای
شــود و ســپس بــا ترکیــب ایــن داده هــا، گزینه هــا را اولویت بنــدی کــرد )نیلی احمدآبــادی و 

پارســائی، 1395(. 

5. یافته های تحقيق
ــا اســتفاده از روش دیمتــل  ــا خبــرگان ب در ابتــدا عوامــل مســتخرج از پیشــینة تحقیــق و مصاحبــه ب
ــی  ــای فرع ــرای معیاره ــاخص های r + s و r - s ب ــن روش، ش ــک ای ــه کم ــد. ب ــل ش ــه  و  تحلی تجزی
ــد.  ــت آم ــاخگي( به دس ــدل سه ش ــاس م ــی )براس ــاری و محیط ــاختاری، رفت ــل س ــک از عوام هری
ــر هریــک از معیارهــای فرعــی عامــل ســاختاری در  ــر شــاخص های میــزان تعامــل و خالــص اث مقادی

ــه  شــده اســت. جــدول 2 ارائ
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جدول 2. اثرگذاری معیارهای فرعی عامل ساختاری

r + sr – sمعیارهای فرعی عامل ساختاری

6/4430/444ملتزم نبودن بانک های خصوصي به حمایت از تولید در سطح استان

9/9410/978پایین بودن نسبت میانگین  تسهیالت به منابع در بانک های تجاري

8/2560/872گرایش بانک های استان به ارائة تسهیالت در بخش های غیرمولد

7/8760/754نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف

0/345-2/766بی توجهی به محدودیت های زیست محیطی استان

4/9240/284نبود نقشة راه یا الگو درمورد راهبری پروژه ها

5/2340/423انباشت برنامه ها و اسناد در سطح استانی

7/6540/766تأثیر عوامل نهادی و گروه های ذی نفع متعدد در استان قم

0/235-5/110نبود مطالعة استانی دربارة ضعف ها و مشکالت کسب و کارهای استان

عدم استفاده از ظرفیت های مردم نهاد، مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه برای 
0/215-3/09تحقق اقتصاد مقاومتی

8/1120/778نداشتن اختیارات کافی ستاد فرماندهي استان

7/1240/653 حضور نداشتن تمام متولیان و بازیگران توسعه در جلسات ستاد مقاومتی استان

3/3110/212وجود نداشتن اتاق فکر برای تمرکز بر مباحث علمی اقتصاد مقاومتی

ضعف کارگروه های شورای برنامه ریزی در تهیة خوراک فکری برای ستاد فرماندهی 
6/7860/498اقتصاد مقاومتی استان قم

2/220/085عدم اولویت بندی واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام
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نتایــج بیــان می کنــد پاییــن بــودن نســبت میانگیــن  تســهیالت بــه منابــع در بانک هــای تجــاري 
 r-s .ــا معیارهــای دیگــر دارد اثرگذارتریــن عوامــل بــر معیارهــای دیگــر اســت و بیشــترین تعامــل را ب
خالــص اثــر هــر عامــل را نشــان می دهــد.  هرچــه مقــدار خالــص اثــر بیشــتر باشــد، اثرگــذاری معیــار 
مــورد نظــر زیادتــر از اثرپذیــری آن اســت. r + s میــزان تعامــل یــک عامــل بــا معیارهــای دیگر را نشــان 
ــاخص های  ــا ش ــر ب ــورد نظ ــار م ــل معی ــة تعام ــد، درج ــر باش ــاخص بزرگ ت ــن ش ــه ای ــد. هرچ می ده
دیگــر بیشــتر اســت. بــا توجــه بــه براینــد دو شــاخص میــزان تعامــل و خالــص اثــر، 9 معیــار پاییــن 
ــه  ــش بانک هــای اســتان ب ــع در بانک هــای تجــاري، گرای ــه مناب ــودن نســبت میانگیــن  تســهیالت ب ب
ــف،  ــازمان های مختل ــا و س ــان واحده ــی می ــود هم افزای ــد، نب ــای غیرمول ــهیالت در بخش ه ــة تس ارائ
نداشــتن اختیــارات کافــی ســتاد فرماندهــي اســتان، تأثیــر عوامــل نهــادی و گروه هــای ذی نفــع متعــدد 
در اســتان قــم، حضــور نداشــتن تمــام متولیــان و بازیگــران توســعه در جلســات ســتاد مقاومتــی اســتان، 
ــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد  ــزی در تهیــة خــوراک فکــری ب ضعــف کارگروه هــای شــورای برنامه ری
مقاومتــی اســتان قــم، ملتــزم نبــودن بانک هــای خصوصــي بــه حمایــت از تولیــد در ســطح اســتان و 
ــراس  ــا روش کپ ــدی ب ــرای رتبه بن ــی ب ــای نهای ــا و اســناد در ســطح اســتانی معیاره انباشــت برنامه ه
انتخــاب شــدند. شــاخص های خالــص اثــر و میــزان تعامــل بــرای معیارهــای فرعــی عامــل رفتــاری در 

جــدول 3 محاســبه شــده اســت.  

جدول 3. اثرگذاری معیارهای فرعی عامل رفتاری

r + sr - sمعیارهای فرعی عامل رفتاری

10/4230/876فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی

7/2450/433گفتمان سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی برای عموم جامعه

0/325-6/348فهم یک سویه از مشکالت بنگاه ها و تقلیل آن به مشکل نقدینگی

0/455-5/72نبود روحیة ریسک پذیری در میان مدیران

10/2180/754بی توجهی به بحث باورها در موضوع اقتصاد مقاومتی

7/120/233کم بودن نوآوری در خلق منابع

8/5460/687نبود ارادة قوي در برخي دستگاه هاي اجرایي

9/6340/788نبود فهم صحیح از اقتصاد مقاومتی میان مردم و متولیان
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فقــدان فهــم مشــترک از مبانــی اقتصــاد مقاومتــی اثرگذارتریــن عوامــل بــر معیارهــای دیگــر اســت 
ــل و  ــزان تعام ــد دو شــاخص می ــه براین ــا توجــه ب ــر دارد. ب ــای دیگ ــا معیاره ــل را ب و بیشــترین تعام
خالــص اثــر، 6 معیــار فقــدان فهــم مشــترک از مبانــی اقتصــاد مقاومتــی، بی توجهــی بــه بحــث باورهــا 
در موضــوع اقتصــاد مقاومتــی، نبــود فهــم صحیــح از اقتصــاد مقاومتــی میــان مــردم و متولیــان، نبــود 
ــرای عمــوم  ــي، گفتمان ســازی و تبییــن اقتصــاد مقاومتــی ب ــوي در برخــي دســتگاه هاي اجرای ارادة ق
ــداس  ــا روش ای ــدی ب ــرای رتبه بن ــی ب ــع معیارهــای نهای ــق مناب ــوآوری در خل ــودن ن ــه و کــم ب جامع
انتخــاب شــدند. در انتهــا معیارهــای فرعــی مربــوط بــه عامــل محیطــی از نظــر اثرگــذاری و اثرپذیــری 

ارزیابــی شــدند. 
جدول 4. اثرگذاری معیارهای فرعی عامل محیطی

r + sr - sمعیارهای فرعی عامل محیطی

7/2110/74باال بودن نرخ سود بانکي

7/2540/76باال بودن تعرفه های گمرکی مواد اولیه

8/880/87ضبط واحدهای اقتصادي توسط بانک ها به دلیل معوقات

0/11-5/864قاچاق کاال

6/5460/65ناهمخوانی بودجه ریزی با برنامه های ملی و استانی

سیستم های نظارتی مبتنی بر فعالیت های انجام شده بدون توجه به فعالیت های 
6/2480/54انجام نشده

11/2451/21ضعف در مدیریت مالی منابع و بی انضباطی مالی در سیستم مالی کشور

9/561/09مشکل تأمین نقدینگی بنگاه ها

0/444-4/221فضای رقابتی متفاوت و نابرابر و منفی بین بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی

گراني کاال و غیرقابل  رقابت شدن آن در مقایسه با کاالهاي خارجي به دلیل باال بودن 
0/356-3/76نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد در شرایط رکودي فعلی

0/245-3/95ریسک فعالیت های تولیدی
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نتایــج جــدول 4 بیــان می کنــد ضعــف در مدیریــت مالــی منابــع و فقــدان انضبــاط مالی در سیســتم 
ــای  ــا معیاره ــل را ب ــر اســت و بیشــترین تعام ــای دیگ ــر معیاره ــل ب ــن عوام ــی کشــور اثرگذارتری مال
ــار ضعــف در  ــر، هفــت معی ــص اث ــزان تعامــل و خال ــد دو شــاخص می ــه براین ــا توجــه ب دیگــر دارد. ب
ــی  ــن نقدینگ ــکل تأمی ــور، مش ــی کش ــتم مال ــی در سیس ــی مال ــع و بی انضباط ــی مناب ــت مال مدیری
ــای  ــودن تعرفه ه ــاال ب ــات، ب ــل معوق ــا به دلی ــط بانک ه ــادی توس ــای اقتص ــط واحده ــا، ضب بنگاه ه
ــا برنامه هــای ملــی و  ــاال بــودن نــرخ ســود بانکــي، ناهمخوانــی بودجه ریــزی ب گمرکــی مــواد اولیــه، ب
ــای  ــه فعالیت ه ــدون توجــه ب ــای انجام شــده ب ــر فعالیت ه ــی ب ــی مبتن ــتانی، و سیســتم های نظارت اس
ــا  ــه ب ــدند. در ادام ــاب ش ــراس انتخ ــا روش کپ ــدی ب ــرای رتبه بن ــی ب ــای نهای ــده معیاره انجام نش
ــه  ــور ک ــدند. همان ط ــدی ش ــل رتبه بن ــا روش دیمت ــده ب ــل غربال ش ــراس، عوام ــتفاده از روش کپ اس
ــدی  ــاخص Q رتبه بن ــم ش ــاس ماکزیم ــا براس ــراس، گزینه ه ــد،  در روش کپ ــه ش ــز گفت ــر نی پیش ت
می گردنــد. درنتیجــه گزینــة برتــر گزینــه ای اســت کــه مقــدار شــاخص Q آن دارای بیشــترین مقــدار 

باشــد. اولویــت معیارهــای فرعــی مربــوط بــه عامــل ســاختاری در جــدول 5 ارائــه شــده اســت.
جدول 5. رتبه بندی نهایی معیارهای عامل ساختاری با روش كپراس

رتبه مقدار مزیت 
)Q( نسبی معیارهای فرعی عامل ساختاری

4 7/754 پایین بودن نسبت میانگین  تسهیالت به منابع در بانک های تجاري

3 8/237 گرایش بانک های استان به ارائة تسهیالت در بخش های غیرمولد

1 9/425   نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف

2 8/768 داشتن اختیارات کافی ستاد فرماندهي استان 

5 6/678 تأثیر عوامل نهادی و گروه های ذی نفع متعدد در استان قم

6 5/432 حضور نداشتن تمام متولیان و بازیگران توسعه در جلسات ستاد مقاومتی استان

7 3/769 ضعف کارگروه های شورای برنامه ریزی در تهیة خوراک فکری برای ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان قم

8 2/291  ملتزم نبودن بانک های خصوصي به حمایت از تولید در سطح استان

9 1/862 انباشت برنامه ها و اسناد در سطح استانی

54/216 جمع مزیت نسبی
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جدول 6 اولویت معیارهای فرعی عامل رفتاری را نشان می دهد.
جدول 6. رتبه بندی نهایی معیارهای عامل رفتاری با روش كپراس

رتبه )Q( مقدار مزیت نسبی معیارهای فرعی عامل رفتاری

4 7/456 نبود فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی

5 6/871 بی توجهی به بحث باورها در موضوع اقتصاد مقاومتی

1 10/324 فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم و متولیان

2 9/927 نبود ارادة قوي در برخي دستگاه هاي اجرایي

3 8/891 گفتمان سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی برای عموم جامعه

6 4/456 پایین بودن خالقیت در خلق منابع

47/925 جمع مزیت نسبی

)منبع: محاسبات تحقیق(

در انتهــا رتبه بنــدی معیارهــای مربــوط بــه عامــل محیطــی بــا به کارگیــری روش کپــراس محاســبه 
شــد. نتایــج در جــدول 7 آمــده اســت. 

جدول7. رتبه بندی نهایی معیارهای عامل محیطی با روش  كپراس

رتبه )Q( مقدار مزیت نسبی معیارهای فرعی عامل محیطی
1 9/425 ضعف در مدیریت مالی منابع و بی انضباطی مالی در سیستم مالی کشور

2 7/796 مشکل تأمین نقدینگی بنگاه ها

3 6/443 ضبط واحدهای اقتصادی توسط بانک ها به دلیل معوقات

4 6/325 باال بودن تعرفه های گمرکی مواد اولیه

5 5/678 باال بودن نرخ سود بانکي

6 4/422 ناهمخوانی بودجه ریزی با برنامه های ملی و استانی

7 3/990 سیستم های نظارتی مبتنی بر فعالیت های انجام شده بدون توجه به 
فعالیت های انجام نشده

44/079 جمع مزیت نسبی

)منبع: محاسبات تحقیق(
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همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه جمــع مزیــت نســبی بــرای ســه عامــل ســاختاری، 
رفتــاری و محیطــی عبــارت اســت از: 54/216، 47/925 و 44/079. بنابرایــن اهمیــت و مزیــت نســبی 
عوامــل اصلــی به ترتیــب ســاختاری، رفتــاری و محیطــی اســت و شــاخص ســاختاری بیشــترین اهمیــت 

را دارد. 

6. توصيه هاي سياستي و راهكارهاي عملياتي 
هــدف تحقیــق حاضــر شناســایی عوامــل مؤثــر بــر تحقــق برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی دســتگاه های 
ــا  ــه ب ــق و مصاحب ــینة تحقی ــرور پیش ــتفاده از م ــا اس ــور ب ــن منظ ــت. بدی ــم اس ــتان ق ــی اس اجرای
ــا به  کارگیــری روش دیمتــل، اثرگذارتریــن معیارهــا  خبــرگان، عوامــل مؤثــر شناســایی شــد. ســپس ب
ــا  ــت معیاره ــراس، اولوی ــتفاده از روش کپ ــا اس ــت ب ــد و درنهای ــاب ش ــی انتخ ــدی نهای ــرای رتبه بن ب
ــاد  ــا اقتص ــط ب ــای مرتب ــرفت برنامه ه ــود پیش ــرای بهب ــنهادهایی ب ــه پیش ــد. در ادام ــخص گردی مش

ــه شــد.  مقاومتــی ارائ

بایــد شــرایط بــرای بیــان نقــد و نظــر بــرای همــگان فراهــم باشــد. وقتــی در اقتصــاد شــکاف های 
مختلفــی ماننــد شــکاف بهــره وری، حمایــت صادراتــی، بازارهــای مالــی، بودجــة دولــت، درآمــد دولــت 
ــه  ــرد. مســلّم اســت ک ــی ورود ک ــر موضوع ــه ه ــوان به آســانی ب ــان هســت، نمی ت و اقتصــاد دانش بنی
کارایــی نظریــة  اقتصــاد مقاومتــی بــرای ادارة کشــور مســجل شــده اســت و کســی دربــارة آن تردیــد 
ــتی  ــه به درس ــن نظری ــاد ای ــام ابع ــه تم ــئوالن ب ــگان و مس ــردم، نخب ــوم م ــان عم ــا همچن ــدارد؛ ام ن
ــا اقتصــاد مقاومتــی  واقــف نیســتند و گاه ذهنیتــی  از آن ندارنــد و نمی داننــد کــه چگونــه می تــوان ب

مشــکالت کشــور را حــل کــرد. 

ــازمانی  ــدد س ــناد و سیاســت های متع ــد اس ــا و مشــکالت اداری در اســتان، تولی ــی از چالش ه یک
ــتگاه های  ــا و دس ــر واحده ــا اتفاق  نظ ــد ب ــاً بای ــود، حتم ــع می ش ــه ای وض ــا برنام ــند ی ــر س ــت. اگ اس
ــر از  ــی دیگ ــد. یک ــتانی باش ــوری و اس ــتی کش ــناد باالدس ــا اس ــگام ب ــه و هم ــورت گرفت ــل ص مکم
ــزرگ ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، نداشــتن ابزارهــای نظارتــی الزم  مشــکالت و ضعف هــای ب
بــرای پیگیــری برنامه هــا و اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت. بســیاری از دســتگاه ها خــود را صرفــاً بــه 
ــاد  ــران اعتق ــی مدی ــی برخ ــد؛ حت ــخ گو می دانن ــئول و پاس ــود مس ــزی خ ــای مرک ــتادها و بخش ه س
ــات و  ــا تبع ــد ب ــی کنن ــتاد را اجرای ــر س ــورد نظ ــای م ــداف و برنامه ه ــی از اه ــر برخ ــه اگ ــد ک دارن
ــاد  ــای اقتص ــا و پروژه ه ــداف برنامه ه ــق اه ــرای تحق ــوند. ب ــه می ش ــز مواج ــی مرک ــای منف بازخورده
ــع  ــه مرج ــد یگان ــی بای ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــی، س ــاس کنون ــرایط حس ــی در ش مقاومت
صالحیــت دار بــرای جهت دهــی بــه اهــداف و برنامه هــای ســازمان ها باشــد. حضــور نداشــتن 
برخــی متولیــان و عوامــل اصلــی در اســتان و بی تفاوتــی آن هــا نشــانگر ضعــف در ایــن حــوزه اســت. 
ــا را  ــد و آن ه ــازمان ها را رص ــات س ــا و اقدام ــداوم فعالیت ه ــورت م ــد به ص ــتاد بای ــای س کارگروه ه
ــه  ــهیالت ب ــای تس ــه اعط ــا ب ــل بانک ه ــد. تمای ــی کنن ــود ارزیاب ــای موج ــاخص ها و برنامه ه ــا ش ب
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ــد  ــودن فراین ــی ب ــد، طوالن ــش تولی ــه بخ ــی ب ــهیالت اعطای ــاالی تس ــة ب ــد، هزین ــای غیرمول بخش ه
ــه  ــی ضرب ــاد مقاومت ــای اقتص ــد و برنامه ه ــه تولی ــون ب ــای گوناگ ــذ وثیقه ه ــهیالت و اخ ــای تس اعط
ــن نقدینگــی  ــا تأمی ــه ب ــدِی مشــکل دار در اســتان ـ مشــکالتی ک ــای تولی ــد. شناســایی واحده می زن
ــاد  ــای اقتص ــا و پروژه ه ــق برنامه ه ــد. تحق ــریع کن ــد را تس ــن فراین ــد ای ــود ـ می توان ــل می ش ح
ــتان  ــتگاه ها و ادارات در اس ــی دس ــان تمام ــل می ــاع کام ــی و اجم ــاد هماهنگ ــرو ایج ــی در گ مقاومت
ــای  ــود و فعالیت ه ــایی ش ــتان شناس ــی اس ــای رقابت ــدا مزیت ه ــد ابت ــور بای ــن منظ ــت. بدی ــم اس ق
همــة ســازمان ها درجهــت رونــق و شــکوفایی ایــن مزیت هــا باشــد. بنابرایــن ســتاد دربــارة تســهیالت 
ــار و  ــر آم ــی ب ــتدل مبتن ــجم و مس ــای منس ــادی گزارش ه ــف اقتص ــای مختل ــه فعالیت ه ــی ب اعطای
ــی  ــی و خدمات ــای اقتصــادی، تجــاری، صنعت ــن الزم اســت اولویت ه ــد. همچنی ــه کن ــد ارائ ــام بای ارق
ــا  ــرد بانک ه ــی و عملک ــود و خروج ــالغ ش ــا اب ــتگاه ها و بانک ه ــه دس ــی ب ــورت تفصیل ــتان به ص اس
ــام  ــور تم ــردد. حض ــه گ ــرفصل ها مقایس ــن س ــا ای ــف ب ــای مختل ــه بخش ه ــهیالت ب ــای تس در اعط
متولیــان و بازیگــران کلیــدی در جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی عاملــی مهــم در موفقیــت 
ــوان  ــه به عن ــای علمی ــی اســت. مشــارکت دانشــگاه ها و حوزه ه ــای اقتصــاد مقاومت ــا و پروژه ه برنامه ه
ــرورش و صدا وســیما  ــوزش  و  پ ــی، حضــور آم ــن علمــی اقتصــاد مقاومت ــازوی علمــی ســتاد در تبیی ب
ــت  ــرای حمای ــی ب ــات فراوان ــازی، و وجــود شــهرداری ها امکان ــی و فرهنگ س ــازوی تبلیغات ــوان ب به عن

ــد.  از تولیــد دارن

ــاب  موفقیــت هــر برنامــه ای در گــرو فهــم درســت و منســجم بازیگــران کلیــدی از آن اســت. درب
اقتصــاد مقاومتــی ایــن مشــکل وجــود دارد کــه نــه متولیــان و نــه مــردم فهــم درســت و هماهنگــی از 
آن ندارنــد. تعــدد و کثــرت قرائت هــا درمــورد آن به قــدری زیــاد اســت کــه گویــی هــر کســی از ظــن 
خــود بــا آن یــار شــده. بــرای ایجــاد درک درســت و همســان از اقتصــاد مقاومتــی،  بایــد ابتــدا متولیــان 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــا و سیاس ــرای برنامه ه ــی در اج ــی اساس ــه نقش ــدی ک ــران کلی و بازیگ
ــة  ــی، تهی ــای آموزش ــزاری دوره ه ــور برگ ــن منظ ــد. بدی ــتی درک کنن ــوم را به درس ــن مفه ــد، ای دارن
بروشــورها و جزوه هــای آموزشــی، برگــزاری همایش هــا و کنفرانس هــا بــا هــدف عینیت  بخشــی 
بــه مفاهیــم و فعال ســازی کارگروه هــا و کمیته هــای اقتصــاد مقاومتــی بــرای ارتبــاط صحیــح 
ــق آن  ــم و مصادی ــن مفاهی ــة دوم، ای ــت. در وهل ــی اس ــی الزام ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــا س ب
توســط ســازمان هایی ماننــد صدا  وســیما، آمــوزش و  پــرورش، ســازمان تبلیغــات، حوزه هــای علمیــه و 
شــهرداری ها فرهنگ  ســازی شــود. فرهنگ ســازی میــان مــردم در کارآمــدی اجــرا مؤثــر خواهــد بــود. 
همچنیــن دانشــگاه  ها و حوزه هــای علمیــه نقــش بســیار مهمــی در تبییــن علمــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــاور نداشــتن اقتصــاد مقاومتــی  ــل مختلفــی همچــون ب ــران به دالی ــد. برخــی از دســتگاه ها و مدی دارن
ــا متضــاد  ــر وظایــف جــاری دســتگاه و ی ــا تأکیــد ب ــا مفروضــات اقتصــاد نئوکالســیک ی و تضــاد آن ب
ــن  ــد. ای ــارکت ندارن ــه مش ــی ب ــود تمایل ــوع خ ــد متب ــا واح ــتاد ب ــای س ــی از برنامه ه ــتن بخش دانس
ــی  ــاد مبان ــد. ایج ــدی می زن ــیب ج ــی آس ــاد مقاومت ــای اقتص ــا و پروژه ه ــق برنامه ه ــه تحق ــئله ب مس
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ــرار بگیــرد، نیازمنــد  ــوی علمــی و منســجم کــه چــراغ راهنمــای ســازمان ها، دســتگاه ها و مــردم ق ق
همــکاری دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی، سیاســت گذاری و حوزه هــای علمیــه اســت. در ایــن زمینــه، 
ــوم  ــعار و مفه ــطح ش ــی در س ــاد مقاومت ــوند. اقتص ــر ش ــد فعال ت ــه بای ــای علمی ــگاه ها و حوزه ه دانش
باقــی مانــده و بــرای شاخص ســازی و ارائــة الگــوی فعالیــت در ســطح اســتانی و بومــی تــالش جــدی 
ــی اســتادان دانشــگاه و صاحب  نظــران حــوزه در ســتاد  ــه اســت. جــای خال ــری صــورت نگرفت و پیگی
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی کــه بــا ارائــة الگوهــای بومــی در ســطح اســتانی و ســازمانی بــه اجــرای 

ــد، احســاس می شــود. ــی کمــک کنن اقتصــاد مقاومت

6ـ1. پيشنهادهای محيطی
اســتقرار نظــام بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملیــات به معنــای واقعــی در نظــام برنامه ریــزی 	 

ــتان؛ ــور و اس ــعة کش توس

بــر 	  برنامه محــور  نــگاه  غلبــة  و  پروژه هــا  و  طرح هــا  )آمایشــی(  همه جانبــة  بررســی های 
پروژ ه محــور؛ 

تهیه و اجرای شاخص های بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسالمی به  طور شفاف؛ 	 

ــدی 	  ــای تولی ــمت بنگاه ه ــخص به س ــور مش ــی به ط ــای تخصص ــی بانک ه ــع مال ــت مناب هدای
کوچــک و متوســط )بنگاه هــای بــزرگ بــا البی گــری و نفــوذ در الیه هــای مختلــف دولــت گلیــم خــود 

ــتند(؛ ــاص هس ــک خ ــد کم ــر نیازمن ــای کوچک ت ــی بنگاه ه ــند، ول ــرون می کش را از آب بی

هدایــت معامــالت درون کشــور بــه سیســتم بانکــی از طریــق احیــای سیســتم گشــایش اعتبــار 	 
ــت  ــر در دریاف ــا تأخی ــدم وصــول ی ــا از نظــر ع ــع کاهــش مخاطــرات بنگاه ه ــی و به تب اســنادی داخل

مطالبــات؛

ایجــاد امــکان ارائــة قراردادهــا بــه سیســتم بانکــی بــرای تأمیــن مالــی در ســفارش ها، به نحــوی 	 
ــگاه را  ــردش را اخــذ و بن ــد وام ســرمایه در گ ــدی بتوان ــگاه تولی ــرارداد و ســفارش بن ــه براســاس ق ک

اداره کنــد؛

ارتقــای تــوان کارشناســی بانک هــا در تجزیــه  و  تحلیــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 	 
ــق؛ ــه واحدهــای موف ــع در صــدور تســهیالت ب ــش و حــذف موان ــِش رو و کاه ــای پی طرح ه

ــی 	  ــای واردات ــة  کااله ــش تعرف ــدگان، افزای ــع و تولیدکنن ــة صنای ــواد اولی ــای م ــش تعرفه ه کاه
ــا در کشــور ســاخته می شــود( توســط  ــی )کــه مشــابه آن ه ــة کاالهــای واردات ــش تعرف لوکــس، افزای

سیســتم گمرکــی کشــور؛ 
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افزایش مشارکت مردم در خرید اوراق مشارکت ملی.	 

6ـ2. پيشنهادهای ساختاری
تشکیل کمیته های مشترک میان دستگاه ها برای ایجاد هماهنگی بیشتر؛	 

تدویــن برنامه هــای راهبــردی و عملیاتــی دســتگاه های دارای اهــداف مشــترک بــر بنــای اجمــاع 	 
و تفاهــم؛

تالش هماهنگ تمام دستگاه ها برای بهبود فضای کسب    و کار؛ 	 

ــع 	  ــکالت صنای ــدی مش ــدی و اولویت بن ــرای طبقه بن ــتان ب ــع اس ــع صنای ــق و جام ــة دقی مطالع
ــف؛ ــای مختل ــتان در بخش ه اس

ــی 	  ــتاد فرمانده ــق س ــتان از طری ــف اس ــتگاه های مختل ــان دس ــی می ــز و هماهنگ ــاد تمرک ایج
ــی؛ ــاد مقاومت اقتص

توســعة مکانیســم ارزیابــی عملکــرد در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای ایجــاد ضمانــت 	 
اجرایــی؛

فعال سازی کارگروه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از بُعد اطالعاتی و پایش؛	 

شناسایی واحدهای دارای اولویت برای حل سریع مشکالت؛	 

تشــکیل یــک کلینیــک صنعــت بــرای عارضه یابــی مســائل واحدهــای صنعتــی بــا کمــک دانشــگاه 	 
قــم، پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران و دانشــگاه صنعتــی قــم؛

هدایت نقدینگی بانک های تجاری به بخش تولید؛	 

استفاده از مشورت بخش خصوصی در تأمین مالی واحدهای صنعتی؛	 

تقویت مراکز رشد و کارآفرینی به منظور پرورش ایده ها؛ 	 

رفع موانع مربوط به سازمان های نظارتی به منظور چابکی بیشتر.	 

6ـ3. پيشنهادهای رفتاری
تشــکیل اتــاق فکــر اقتصــاد مقاومتــی بــرای ایجــاد مــدل و نظریــة اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 	 

قــم بــا همــکاری دانشــکدة اقتصــاد و مدیریــت دانشــگاه قــم و مفیــد؛
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ــرای 	  ــی ب ــاد مقاومت ــت اقتص ــا محوری ــتان ب ــیمای اس ــی در صداوس ــای آموزش ــد برنامه ه تولی
به منظــور فرهنگ ســازی؛ قشــرهای مختلــف 

ــای 	  ــا و ابزاره ــا، کلیپ ه ــد ویدئوه ــق تولی ــی از طری ــاد مقاومت ــم اقتص ــردن مفاهی ــی ک عملیات
ــی؛ تبلیغات

استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای فرهنگ  سازی اقتصاد مقاومتی؛	 

توجه به بحث اقتصاد مقاومتی در مدارس و دانشگاه ها در سرفصل های درسی؛	 

گنجاندن و الزامی کردن دروسی مانند کارآفرینی در سرفصل تمام رشته ها؛	 

ــی در 	  ــاد مقاومت ــه اقتص ــع ب ــمینارها راج ــردازی و س ــنواره های ایده پ ــابقات، جش ــدارک مس ت
مــدارس و دانشــگاه ها؛

برگزاری جلسات و کمیته هایی به منظور اجماع میان نخبگان استانی؛	 

اســتفاده از ظرفیت هــای حوزه هــای علمیــه و مــدارس علــوم دینــی بــرای فرهنگ  ســازی 	 
ــی؛ ــاد مقاومت اقتص

ایجــاد زنجیــرة کامــل اقتصــاد مقاومتــی به صــورت سلســله  مراتبی از ایده ســازی از طریــق 	 
ــترک و  ــای مش ــکیل کمیته ه ــیلة تش ــتانی به وس ــگان اس ــان نخب ــازی می ــر، اجماع س ــای فک اتاق ه

ــی؛ ــی و دین ــای آموزش ــک نهاده ــا کم ــردم ب ــان م ــازی می ــاً فرهنگ س نهایت

تقویت نگرش جهادی میان مدیران درمقابل نگرش محافظه کارانه؛	 

تقویت سرمایة اجتماعی میان مردم و مسئوالن به منظور افزایش کارایی در مرحلة اجرا؛	 

تقویت سرمایة روان شناختی میان مردم و مسئوالن و ایجاد حس امید؛	 

6ـ4. الزامات اجرایی کردن سياست ها و راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی
ــی  ــت عملیات ــی جه ــات اجرای ــازي ها و الزام ــا، ظرفیت س ــن پیش نیازه ــه مهم تری ــش ب ــن بخ در ای

ــد:  ــي دارن ــاً ســاختار محیطــي و مل ــه عمدت ــی اشــاره می شــود ک ــردن اقتصــاد مقاومت ک

ــن 	  ــي و رصــد ای ــي و ارزیاب ــة سیاســت هاي اقتصــاد مقاومت ــاي 24گان ــرار دادن بنده ســرلوحه ق
ــور؛ ــعة کش ــزي توس ــام برنامه ری ــت ها در نظ سیاس

ــد 	  تبییــن علمــي محورهــا و سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتــي توســط نظــام علمــي کشــور و پیون



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

310

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

محمدحسن ملکی و همکاران. آسيب شناسي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

ــت و  ــاي کاربس ــاد کمیته ه ــد ایج ــف مانن ــرق مختل ــور از ط ــعة کش ــزي توس ــام برنامه ری ــا نظ آن ب
ــي؛ ــاد مقاومت ــت هاي اقتص ــدن سیاس ــي ش ــت عملیات ــي جه اقدام پژوه

ــري و 	  ــت تصمیم گی ــي جه ــي و کارشناس ــگاه علم ــه ن ــي ب ــا از سیاس ــرش و نگاه ه ــر نگ تغیی
برنامه ریــزي توســعه؛  تصمیم ســازي در نظــام 

ــت گذاري 	  ــد سیاس ــن فراین ــت تدوی ــي جه ــتگاه هاي دولت ــازمان ها و دس ــازوکار در س ــاد س ایج
ــاي  ــتارت آپ ها به ج ــراي اس ــد اج ــي مانن ــتگاه هاي اجرای ــا و دس ــه نهاده ــي ب ــة علم ــق جامع از طری

ــادي؛  ــت هاي نم ــا و نشس ــزاري همایش ه برگ

ــي نظــام 	  ــا متول ــي ـ اســالمي ب ــاط مرکــز الگــوي پیشــرفت ایران ــن ســازوکاري جهــت ارتب تدوی
ــت دســتگاه  ــه درنهای ــد ســازنده، چراک ــي نظــرات و نق ــاع و هم گرای ــزي توســعه جهــت اجم برنامه ری

ــود؛ ــد ب ــده خواه ــعه اجراکنن ــزي توس ــري برنامه ری ــي راهب متول

ــژه 	  ــعه به وی ــاي توس ــي در برنامه ه ــاي واقع ــي به معن ــاد مقاومت ــرد اقتص ــرار دادن رویک ــا ق مبن
ــا رویکردهــاي اقتصــاد مقاومتــي؛ بازنگــري برنامــة ششــم توســعه ب

ــا 	  ــن الگــوي بومــي ـ دینــي متناســب ب ــا تدوی ــاد و ی ــارة اعتق اصــالح طــرز تفکــر و نگــرش درب
ــور؛  ــاي کش ــرایط و ویژگي ه ش

ــمت 	  ــع به س ــع مناب ــری توزی ــا و جهت گی ــوی بانک ه ــاختار رب ــالح س ــی و اص ــی اساس جراح
ــد؛  تولی

هدایت نقدینگي و سرمایه هاي سرگردان به تولید و اشتغال؛ 	 

ارتقــای ســرمایه هاي اجتماعــي از طریــق مبــارزه بــا فســاد به عنــوان ســرطان اجتماعــي، مبــارزه 	 
بــا رانــت و بده بســتان در تمــام ابعــاد و توجــه بــه شایسته ســاالري در انتصابــات؛  

ارتقادهنــدة 	  و  غیرتوســعه اي  بخش هــاي  مهارکننــدة  به عنــوان  مالیــات  ابــزار  از  اســتفاده 
توســعه اي؛   بخش هــاي 

ــان برجســتة صاحب نظــر بین المللــي به منظــور 	  اســتفاده از تجربیــات ســایر کشــورها و اقتصاددان
ارائــة راهکارهــاي عملیاتــي و مؤثــر در برنامه ریــزي توســعة کشــور؛ 

ــق اقتصــادي و توســعة فعالیــت 	  ــورم و تثبیــت اقتصــادي به عنــوان پیش شــرط مهــم رون مهــار ت
ــادي؛  ــاي اقتص بنگاه ه

ــر و تثبیــت سیاســت ها و 	  بازنگــري و اصــالح قوانیــن و حــذف قوانیــن و مقــررات مــوازي و مغای
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ــي مشــخص؛     ــازة زمان ــراي ب دســتورالعمل ها ب

از آنجــا کــه سیاســت گذاران کشــور در ارائــة تعریفــی منســجم و ســازمان یافته از توســعه همســو و 	 
هم نظــر نیســتند، درنتیجــه در دادن راه حــل بــرای مشــکالت توســعة کشــور نیــز بــا مشــکل مواجه انــد 
ــه توســعة  ــا ب ــر آن ه ــد. اکث ــی می کنن ــف خــود از توســعه، راه حــل معرف ــر تعری ــی ب ــدام مبتن و هرک
ــدی  ــز تک بُع ــد و درنتیجــه راه حلشــان نی ــگاه می کنن ــه جنبه هــاي اقتصــادي ن ــا فقــط ب ــدی ی تک بُع
ــای  ــم انداز و برنامه ه ــند چش ــد س ــتی مانن ــای فرادس ــیر برنامه ه ــا در مس ــن دولت ه ــت. همچنی اس

ــد.   ــا دارن ــن برنامه ه ــی از ای ــدام برداشــت های متفاوت ــد و هرک ــعه گام برنمی دارن توس
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