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Resistance economy is a discourse and economic model which empowers the national econ-
omy against threats, and combats sanctions through pushing the imperial power back. On 
the other hand, it is advancing, productive, internalizing, and externalizing. The aim of this 
research is to investigate the effective drivers of resistance economy policies in Sistan and 
Balouchestan province. The research method is descriptive-analytical. The population of 
research includes managers, planners, experts, and university teachers knowledgeable in the 
subject matter which were all in all 33 individuals. As the sample population is limited, all 33 
people were included. The research tool was a questionnaire. After collecting data through 
the questionnaire being fed into SPSS, the Cronbach alpha was calculated at 0.84. Also, one-
way t-test was done by SPSS (version 20). The findings indicated that at the macro level, 
11 micro-policies could be discovered. Based on the experts’ opinion and the data analysis, 
advancement in the knowledge-based economy (4.26) and food and health security (4.26) 
were the most significant micro-policies of resistance economy in Sistan and Balouchestan 
province. Resistance economy is a strategy which is critical and avoids crisis. Resistance 
economy is a macro-strategy the correct application of which can support other economic 
strategies and influence all other economic issues.
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زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: گردآوری و مروری

اقتصــاد مقاومتــی گفتمــان و الگــوی اقتصــادی اســت کــه ضمــن مقاوم ســازی و تقویت اقتصــاد ملی 
دربرابــر تهدیدهــا، تــوان تحریم شــکنی بــا رویکــرد عقــب رانــدن نظــام ســلطه را داشــته باشــد و 
درعیــن حــال پیشــرو، فرصت ســاز، مولـّـد، درون زا و برون گــرا باشــد. هــدف پژوهــش حاضــر واکاوی 
پیشــران های اجــرای اثربخشــی خط مشــی های سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اســت. روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق 
شــامل مدیــران، برنامه ریــزان، خبــرگان و اســتادان دانشــگاهی آگاه در حــوزۀ پژوهــش هســتند کــه 
تعــداد آن هــا 33 نفــر بــرآورد شــد. بــا توجــه بــه محــدود بــودن جامعــۀ آمــاری، حجــم نمونــه نیــز 
33 نفــر اســت. ابــزار پژوهــش پرســش نامۀ محقق ســاخته اســت. پــس از جمــع آوري پرســش نامه 
ــرای  ــد. ب ــاخ 0/84 به دســت آم ــای کرونب ــب آلف ــی اس اس، ضری ــزار اس پ ــه نرم اف ــا ب و ورود داده ه
ــی اس اس  ــزار اس پ ــا نرم اف ــه ای ب ــون t تک نمون ــتنباطی آزم ــار اس ــا از آم ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
)نســخۀ 20( اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد در ســطح کالن، 11 خط مشــی ُخــرد واکاوی شــد. بــا 
ــا  ــودن در اقتصــاد دانش بنیــان ب ــه نظــر خبــرگان و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، پیشــتاز ب توجــه ب
میانگیــن 4/26، تأمیــن امنیــت غــذا و درمان بــا میانگیــن 4/26، اولویت اول را در بین خط مشــی های 
ُخــرد سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان به دســت آوردنــد. اقتصــاد 
مقاومتــی یــک راهبــرد اســت؛ یعنــی جهت ســاز و حیاتــی اســت و باعــث جلوگیــری از وقــوع بحران 
می شــود. اقتصــاد مقاومتــی یــک کالن راهبــرد اســت کــه اگــر به صــورت موّجــه تحلیــل شــود، بــر 
ســایر راهبردهــای اقتصــادی حاکــم خواهــد بــود و تمــام موضوعــات اقتصــادی و راهبردهای آنــان را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.
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میثم علیخانی و همکاران. واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی.

1. مقدمه
ــد ایجــاد  ــر شــرایط نامناســب اقتصــادی، یــک مدیریــت و رهبــری قــوی اقتصــادی بای ــرای غلبــه ب ب
ــای درحــال  ــد و از فرصت ه ــری نشــان ده ــا از خــود انعطاف پذی ــل چالش ه ــد درمقاب ــه بتوان شــود ک
ــه ایــن هــدف بایــد بتــوان در خــود  ــرای رســیدن ب ــرداری کنــد. ب ــه بیشــترین میــزان بهره ب تغییــر ب
آمادگــی کامــل بــرای پذیــرش مخاطــرات اقتصــادی همــراه بــا انعطــاف الزم دربرابــر آن هــا ایجــاد کــرد. 
اگــر چنیــن آمادگــی ایجــاد شــود، آن گاه تــوان ســازگاری بــا آســیب های ناشــی از بحــران اقتصــاد پدیــد 
ــد، از  ــد می کنن ــاد را تهدی ــواره اقتص ــه هم ــیب هایی ک ــود آس ــث می ش ــازگاری باع ــن س ــد و ای می آی

ــا برداشــته شــوند )آقامحمــدی، دانش جعفــری و درخشــان، 1391(.   پیــش پ

ــت.  ــی اس ــاد مقاومت ــه اقتص ــن زمین ــا در ای ــن توصیه ه ــی از بهتری ــت یک ــوان گف ــن می ت  بنابرای
اقتصــاد مقاومتــی اقتصــادی اســت کــه فعالیت هــای اصلــی اقتصــادی آن در زمینــۀ تولیــد و تجــارت 
بــه مهارت هــای خــود متکــی باشــد، در تعامــل بــا خــارج هوشــمند عمــل  کنــد و امــکان تغییــر ســریع 
و خــودکار بــدون اختــالل جــدی در بــازار درمقابــل فشــارها و ضربه هــای تحمیلــی بیرونــی از ســوی 
کشــورهای متخاصــم و غیرهمســو را داشــته باشــد و پیشــرفت و شــکوفایی خــود را اســتمرار بخشــد. 
اقتصــاد مقاومتــی گفتمــان و الگــوی اقتصــادی اســت کــه ضمــن مقاوم ســازی و تقویــت اقتصــاد ملــی 
ــد و  ــته باش ــلطه را داش ــام س ــدن نظ ــب ران ــرد عق ــا رویک ــکنی ب ــوان تحریم ش ــا، ت ــر تهدیده دربراب
ــور، 1397(.  ــد، درون زا و برون گــرا باشــد )رســتمی و بهرامی پ درعیــن حــال پیشــرو، فرصت ســاز، مولّ

رهبــر انقــالب، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )1393( می فرماینــد: »اقتصــاد مقاومتــی فقــط جنبــۀ 
نفــی نیســت؛ این طــور نیســت کــه اقتصــاد مقاومتــی معنایــش حصــار کشــیدن دور خــود و فقــط انجــام 
کارهــای تدافعــی باشــد؛ نــه، اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه بــه ملــت امــکان می دهــد کــه 
حتــی در شــرایط فشــار هــم شــکوفایی خودشــان را داشــته باشــند« )ملکــی، احمدی شــاپورآبادی و 
ــالغ سیاســت های  ــا اب فتحــی، 1399(. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، ب
کلــی »اقتصــاد مقاومتــی« براســاس بنــد 1 اصــل 110 قانــون اساســی کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت، تأکیــد کردنــد: پیــروی از الگــوی علمــی و بومــی برآمده 
از فرهنــگ انقالبــی و اســالمی، عامــل شکســت و عقب نشــینی دشــمن در جنــگ تحمیلــی اقتصــادی 
علیــه ملــت ایــران خواهــد شــد؛ همچنیــن اقتصــاد مقاومتــی خواهــد توانســت در بحران هــای رو بــه 
افزایــش جهانــی، الگویــی الهام بخــش از نظــام اقتصــادی اســالم را عینیــت بخشــد و زمینــه و فرصــت 
مناســب را بــرای نقش آفرینــی مــردم و فعــاالن اقتصــادی در تحقــق حماســۀ اقتصــادی فراهــم کنــد. 
بــا توجــه بــه مراحــل مزبــور، حــال درمی یابیــم کــه چــرا رهبــر فرزانــۀ انقــالب ســال 1395 را ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« نام گــذاری کردنــد؛ زیــرا ظاهــر آنچــه تــا آن زمــان انجــام شــده 
بــود، بــا نــگاه خوش بینانــه، بیشــتر شــامل مراحــل اولیــۀ اول و دوم در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بــوده 
و درخصــوص مراحــل ســوم و چهــارم گام هــای مؤثــری برداشــته  نشــده بــود. پیــش از پرداختــن بــه 
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ــارۀ ضــرورت به کارگیــری اســتراتژی جدیــد )اقتصــاد مقاومتــی( کــه  ادامــۀ بحــث، بایســته اســت درب
شــاید بــرای انجــام مراحــل اول و دوم نیــز مفیــد باشــد، نکاتــی مطــرح شــود. رونــد پُرنوســان متغیرهای 
کالن اقتصــاد، ازجملــه تولیــد ملــی و نــرخ رشــد آن، نــرخ تــورم و نــرخ بیــکاری، در ســه دهــۀ گذشــته 
ناشــی از تنش هــا و مخاطــرات داخلــی و خارجــی بــوده و گویــای تــاب آوری ضعیــف اقتصــاد در مقابلــه 
ــتر از  ــد بیش ــن رون ــی ای ــادی و اجتماع ــارت های اقتص ــه خس ــت ک ــن اس ــت. روش ــن تکانه هاس ــا ای ب
ــت های الزم  ــردن سیاس ــن نک ــتا، تدوی ــن راس ــد. در ای ــبه باش ــل محاس ــادگی قاب ــه به س ــت ک آن اس
ــور  ــی کش ــی و اجرای ــای علم ــل از ظرفیت ه ــردن کام ــتفاده نک ــعه، اس ــای توس ــد در برنامه ه و مفی
ــت منجــر  ــا بخشــی در مقامــات دول ــت اقتصــاد، نگرش هــای دولتــی، جناحــی منطقــه ای ی در مدیری
بــه کاهــش بیشــتر در تــاب آوری اقتصــادی شــده اســت. همــۀ مــوارد مذکــور شــرایطی را در اقتصــاد 
کشــور ایجــاد کــرده کــه امــکان پیش بینــی نســبتاً دقیــق آینــده و مخاطــرات آن را از دســترس مــردم، 

ــرده اســت.  ــدگان خــارج ک ــدگان و مصرف کنن ــدگان، واردکنن ســرمایه گذاران، تولیدکنن

2. پیشینۀ تحقیق 
ــا  ــیمی ب ــای پتروش ــداث واحده ــای اح ــاق قرارداده ــی انطب ــه بررس ــعبانی )1396( ب ــان و ش مهرافش
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی از منظــر انتقــال فنــاوری )روش تحلیــل محتــوای عرفــی( پرداختنــد. 
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد اگرچــه بــه برخــی از اصــول اقتصــاد مقاومتــی در تدویــن قراردادهــا در 
ســطوح مختلــف توجــه شــده، بــا ایــن حــال بایــد به منظــور انطبــاق بیشــتر قراردادهــا بــا ایــن اصــول، 

بــر برخــی الزامــات تمرکــز بیشــتری صــورت گیــرد.

ــادی  ــام اقتص ــا نظ ــی ب ــاد مقاومت ــبت اقتص ــی نس ــی تحلیل ــه بررس ــی )1396( ب صمدی قربان
اســالم به عنــوان گــره اصلــی در عــدم پیشــرفت اجرایــی سیاســت های ابالغــی رهبــر معظــم انقــالب 
پرداخــت و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه خاســتگاه اصلــی مفهــوم مقاومــت اقتصــادي، به عنــوان یکــی 
ــرف  ــن ظ ــن بهتری ــاي اســالمی اســت؛ بنابرای ــام اقتصــادي اســالم، آموزه ه ــی نظ ــاي اصل از ویژگی ه

ــود. ــراي آن نیــز همیــن نظــام خواهــد ب اجرایــی ب

ــرورش  ــوزش و پ ــارکت آم ــای مش ــن زمینه ه ــه تبیی ــاکری )1396( ب ــاه و ش ــری، یزدان پن  ذاک
درجهــت تحقــق رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی و ارائــۀ راهکارهــا پرداختنــد. یافته هــاي پژوهــش ایشــان 
ــوي  ــالح الگ ــازي، اص ــوزش و گفتمان س ــۀ آم ــرورش در 5 زمین ــوزش و پ ــه آم ــت ک ــن اس ــای ای گوی
ــراي  مصــرف، حمایــت از تولیــدات ملــي، درآمدزایــي و اســتفاده از ظرفیت هــاي بومــي و منطقــه اي ب
ــر  ــن در ه ــد. همچنی ــي کن ــد مشــارکت و نقش آفرین ــي مي توان ــه الگــوي اقتصــاد مقاومت دســتیابي ب

ــد.   ــه کردن ــي ارائ ــر سیاســت هاي اقتصــاد مقاومت ــق هرچــه بهت ــرای تحق ــي ب ــه، راهکارهای زمین

نظرپــور و میرحســینی )1396( تحقــق سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را از دریچــۀ اقتصــاد 
ــه  ــوا ب ــل محت ــی و تحلی ــری از روش توصیف ــا بهره گی ــندگان ب ــد. نویس ــه کردن ــگاهی مطالع آزمایش
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ــد و  ــگاهی پرداختن ــاد آزمایش ــۀ اقتص ــی از دریچ ــاد مقاومت ــت های اقتص ــازی سیاس ــن پیاده س تبیی
ــگاهی در  ــای آزمایش ــری آزمون ه ــی به کارگی ــی، چگونگ ــت های ابالغ ــد از سیاس ــر 7 بن ــز ب ــا تمرک ب
ــد  ــی کردن ــازی شده بررس ــای بومی سـ ــۀ راهکاره ــب ارائ ــور را در قال ــت های مذک ــازی سیاس پیاده س
و سنـــجش قــدرت تحلیلــی اقتـــصاد آزمایشـــگاهی در ارتبــاط بــا سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی را در 

بوتــۀ آزمایــش قــرار دادنــد.

ــاد  ــت اقتص ــان سیاس ــاد گفتم ــل پیکره بنی ــی تحلی ــه بررس ــی )1394( ب ــامنی و مدرس خیابان  س
مقاومتــی از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری پرداختنــد. نتایــج مقالــه نشــان داد کــه ایشــان در تبییــن 
ــع فســیلي،  ــه اســتقالل اقتصــاد کشــور از مناب ــادي ب ــي توجــه زی گفتمــان سیاســت اقتصــاد مقاومت
به ویــژه نفــت و گاز، و همچنیــن حمایــت از تولیــدات داخلــي دارنــد. از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــري، 
ــرا موجــب  ــز اهمیــت بســیار اســت؛ زی ــردم در انجــام فعالیت هــاي اقتصــادي حائ ــر نقــش م ــه ب تکی
ــدرت  ــه ق ــروت و دســتیابي ب ــد ث ــي به منظــور تولی مي شــود از تمــام اســتعدادها و ظرفیت هــاي داخل
ــع فســیلي، آزادســازي  و امنیــت اقتصــادي کشــور اســتفاده شــود. فرهنگ ســازي در اســتفاده از مناب
ــراف  ــع از اس ــه مان ــتند ک ــت هایي هس ــا از سیاس ــازي یارانه ه ــرژي و هدفمندس ــاي ان ــت حامل ه قیم

ــوند.  ــرژي می ش ــت ان و هدررف

ــرای  ــدل اج ــی م ــه طراح ــاده )1396( ب ــینی و س ــابق، قربان حس ــجانی، امینی س خدابخشی هفش
خط مشــی های تعــاون روســتایی برمبنــای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی همــت گماشــتند و اظهــار 
ــق  ــراي موف ــن اج ــراي تبیی ــادی ب ــای زی ــا و ظرفیت ه ــرگان قابلیت ه ــتادان و خب ــه اس ــد ک کردن
ــتایي  ــاون روس ــه تع ــد و ب ــتایي دارن ــاون روس ــي گذاري تع ــق خط مش ــراي موف ــي هاي اج خط مش
ــري و  ــۀ فک ــري همه جانب ــاي درگی ــان، مبن ــر آن ــد. از نظ ــاد دارن ــي اعتق ــاد مقاومت ــاي اقتص برمبن
ــي و اساســاً ســطح  ــار اقتصــاد مقاومت ــه توســعۀ روســتایي را معی ــي اســت ک ــردم و مجریان ــي م عمل
تعیین کنندگــي اجــراي موفــق خط مشــي هاي تعــاون و برون رفــت از مشــکالت اقتصــادي کل کشــور 
ــي،  ــدي بوم ــازي، توانمن ــامل فرهنگ س ــتا ش ــي در روس ــاد مقاومت ــر اقتص ــر ب ــل مؤث ــد. عوام مي دانن
ــازي  ــت، بهینه س ــاي مثب ــود، بازخورده ــه خ ــکاي ب ــي، ات ــان عموم ــه ذي نفع ــال، توجی ــارکت فع مش

ــردي اســت.  ــع عمومــي و ف ــع و همســویي مناف اقتصــاد روســتایي، توســعۀ مناب

خدابخشــی هفشــجانی و دیگــران )1397( بــه طراحــی و اعتباریابــی مــدل اجــرای خط مشــی های 
ــی  ــطح تعیین کنندگ ــد. س ــی پرداختن ــاد مقاومت ــت های اقتص ــتای سیاس ــتایی در راس ــاون روس تع
ــه مؤلفه هــای  اجــرای موفــق خط مشــی های تعــاون روســتایی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی منــوط ب
ــان  ــه ذی نفع ــال، توجی ــی، مشــارکت فع ــدی بوم ــزاری در اجــرا، فرهنگ ســازی، توانمن پیشــی بینی اب
ــع،  ــعۀ مناب ــتایی، توس ــاد روس ــازی اقتص ــت، بهینه س ــای مثب ــود، بازخورده ــه خ ــکای ب ــی، ات عموم

همســویی منافــع عمومــی و فــردی، توســعۀ روســتایی و خودکفایــی اســت.

الریجانــی و حســینی )1397( اثــر سیاســت های تعرفــه ای بــر حجــم قاچــاق در ایــران را ارزیابــی 
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ــه  ــندگان ب ــد. نویس ــه دادن ــی ارائ ــاد مقاومت ــتای اقتص ــا آن را در راس ــه ب ــای مقابل ــد و راهکاره کردن
ــۀ  ــن ارائ ــن ضم ــد و همچنی ــا پرداختن ــن پیامده ــا و همچنی ــل، انگیزه ه ــاد عل ــاق از ابع موضــوع قاچ
ــاق کاال در  ــر قاچ ــی ب ــای واردات ــع تعرفه ه ــر وض ــاق، اث ــم قاچ ــرآورد حج ــرای ب ــردی ب ــی کارب روش
ــج  ــد. نتای ــی کردن ــی بررس ــای مقطع ــر روی داده ه ــیونی ب ــرآورد رگرس ــه روش ب ــران را ب ــاد ای اقتص
ــه کشــور  ــارد دالر کاال به صــورت قاچــاق ب پژوهــش نشــان داد اوالً در ســال 2014 م، حــدود 19میلی
ــه کشــور،  ــا ب ــۀ واردات کااله ــرخ تعرف ــک واحــد درصــد در ن ــش ی ــا افزای ــاً ب وارد شــده اســت و ثانی
حجــم قاچــاق به طــور متوســط بیــن 3 تــا 6 درصــد افزایــش می یابــد کــه نشــان دهندۀ ناقــص بــودن 
سیاســت اعمــال نــرخ تعرفــه بــرای مقابلــه بــا قاچــاق اســت. در پایــان بــا توجــه بــه نتایــج، راهکارهــای 
مقابلــه بــا قاچــاق را در دو دســته راهکارهــای مبتنــی بــر کاهــش انگیزه هــای اقتصــادی وقــوع قاچــاق 

و راهکارهــای مبتنــی بــر کاهــش عوامــل تســهیل و تشــدید کننــده بیــان کردنــد.  

ــی را واکاوی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــی، برنامه ه ــی آسیب شناس ــران )1399( در پژوهش ــی و دیگ ملک
کردنــد. نتایــج نشــان داد پاییــن بــودن نســبت میانگیــن تســهیالت بــه منابــع در بانک هــای تجــاري 
ــن  ــی اثرگذارتری ــاد مقاومت ــی اقتص ــترک از مبان ــم مش ــدان فه ــاختاري، فق ــل س ــن عام اثرگذارتری
عامــل رفتــاري و ضعــف در مدیریــت مالــی منابــع و فقــدان انضبــاط مالــی در سیســتم مالــی کشــور 

ــر معیارهــای دیگــر اســت.   اثرگذارتریــن عامــل محیطــي ب

موســوی و لهراســبی )1399( در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی راهبرد هــای امنیــت اقتصــادی ایــران 
ــای  ــه چالش ه ــد ک ــار کردن ــداز 1404، اظه ــند چشــم ان ــداف س ــی و اه ــاد مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ب
درون ســاختاری اقتصــادی و سیاســت های تحریمــی امریــکا و غــرب علیــه ایــران، اصلی تریــن 
ــا بررســی  ــت اقتصــادی کشــور محســوب می شــود. نویســندگان ب ــی و خارجــی امنی ــدات داخل تهدی
ــند چشــم انداز 1404،  ــی و س ــی اقتصــاد مقاومت ــام، همچــون سیاســت های کل ــناد باالدســتی نظ اس
ــیب پذیری   ــاندن آس ــل رس ــرای به حداق ــناد را ب ــن اس ــده از ای ــادی برآم ــی و اقتص ــای حقوق راهبرد ه
ــی و  ــای مل ــور در عرصه ه ــدار کش ــدرت و اقت ــذر آن، ق ــا از رهگ ــد ت ــی کردن ــور ارزیاب ــاد کش اقتص

ــد.  ــا یاب ــی ارتق بین الملل

صفــرزاد، آزمــا، ســعیدی و آقاجانــی )1399( در پژوهشــی الگــوی تجاری ســازی محصــوالت 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کردن ــی ارائ ــاد مقاومت ــت های اقتص ــر سیاس ــد ب ــا تأکی ــان را ب دانش بنی
حاصــل از تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأییــدی، شــاخص های 1. فــردی، 2. مدیریتــی و ســازمانی، 3. 
فرهنگــی و اجتماعــی، 4. قوانیــن و تأییدیه هــا، 5. مالــی و اقتصــادی، 6. توانمنــدی بازاریابــی و فــروش 
و 7. قابلیت هــای فناورانــۀ تبیین کننــدۀ مؤلفه هــای تجاری ســازی؛ و شــاخص های 1. مدیریتــی و 
اقتصــادی، 2. شــاخص بین المللــی، 3. تولیــد ملــی 4. شــاخص راهبــردی و 5. شــاخص الگــوی مصــرف 
به عنــوان مؤلفه هــا و شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی شناســایی و براســاس ماتریــس تحلیــل اهمیــت 
ــد  ــه تأیی ــه ب ــا توج ــن ب ــدند. همچنی ــدی ش ــدی و اولویت بن ــدل، رتبه بن ــرد )IPMA( در م ـ  عملک
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ــازی  ــر تجاری س ــی ب ــاخص های اقتصــاد مقاومت ــدار p-value، ش ــارۀ t و مق ــب مســیر، آم شــدن ضری
تأثیــر معنــا دار و مســتقیم دارد.   

ــرای  ــرمایه گذاری ب ــه س ــک پذیر ب ــراد ریس ــط اف ــرایط فق ــن ش ــه در ای ــت ک ــار نیس دور از انتظ
تولیــد می پردازنــد کــه در ایــن انحــراف بــزرگ در رفتــار اقتصــادی، بایــد منتظــر بــروز انــواع فســاد و 
ــای  ــوه، حقوق ه ــاق، رش ــال، قاچ ــردم و بیت الم ــوال م ــه ام ــت اندازی ب ــی، دس ــامانی های اجتماع نابس
ــا تــداوم ایــن شــرایط، باوجــود فشــارهای اقتصــادی و سیاســی  نجومــی، زمین خــواری و... باشــیم؟ آی
ــرات و  ــد تغیی ــت بای ــن وضعی ــه ای ای ــل ریش ــرای ح ــت؟ ب ــل اس ــل تحم ــه قاب ــرای جامع ــی ب خارج
اصالحــات ســاختاری عمیقــی در همــۀ نهادهــای اقتصــادی و فرهنگــی کشــور انجــام شــود؛ بنابرایــن 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــن راســتا تلقــی کــرد. ب ــد گام اساســی و درســتی در ای اقتصــاد مقاومتــی را بای

موضـــوع، پژوهــش حاضــر به دنبـــال پاســخ بــه ایــن ســـؤال اســت:

ــتان سیســتان و  ــی در اس ــک از خط مشــی های کالن  سیاســت های اقتصــاد مقاومت ــت هری ـ اولوی
بلوچســتان چگونــه اســت؟ 

3. چارچوب نظری 
ــه  ــد. پرداختــن ب ــۀ اقتصــاد مقاومتــی را مقــام معظــم رهبــری مطــرح کرده ان مدتــی اســت کــه نظری
ایــن موضــوع به دالیــل گوناگــون مهــم و ضــروری اســت. از یــک ســو دشــمنان ملــت ایــران می کوشــند 
تــا در اقتصــاد ایــران اختــالل ایجــاد کننــد و از ناحیــۀ اقتصــاد، ضرباتــی را بــه ملــت ایــران اســالمی 
وارد کننــد و از ســوی دیگــر مقاومــت در اقتصــاد، نســخه ای کارســاز بــرای عبــور از ایــن مرحلــه اســت. 
ــۀ منتشرشــدۀ مکتوبــی  از دیگــر ســو اقتصــاد مقاومتــی موضوعــی بســیار بدیــع و بکــر اســت و تجرب
درمــورد آن وجــود نــدارد و قاعدتــاً بایــد جوانــب آن بررســی شــود و مــورد توجــه قــرار گیــرد. از منظری 
دیگــر، بــرای کشــور جمهــوری اســالمی ایــران کــه مصمــم اســت اقتصــاد تک محصولــی و مبتنــی بــر 
ــد، موضــوع اقتصــاد  ــه نفــت حرکــت کن ــد و به ســمت عــدم وابســتگی ب درآمــد نفــت را متحــول کن

مقاومتــی یــک راهــکار و نقشــۀ راه ســازنده اســت )پیغامــی، سمیعی نســب و ســلیمانی، 1394(.

ــه از  ــت ک ــی اس ــوی مردمان ــق از س ــک ح ــۀ ی ــاری و مطالب ــری، پافش ــای پیگی ــت به معن مقاوم
نظــر قــدرت سیاســی در اقلیــت قــرار دارنــد. مقاومــت اصطالحــی اســت کــه در حالــت تهاجــم از آن 
اســتفاده می شــود و ایســتادگی دربرابــر دشــمن را می طلبــد کــه اقتصــاد یــک بخــش از آن به حســاب 
ــا و  ــۀ ملت ه ــزد هم ــی دارد و ن ــی و فرادین ــانی، فرامل ــری، انس ــدس، فط ــت ارزش مق ــد. مقاوم می آی

ــی و اشــرفی، 1395(.  ــی می شــود )صادق ــدس و ارزش تلق ــی مق ــا آرمان اعتقاده

4. روش تحقیق  
ــای  ــرۀ پژوهش ه ــز، در زم ــش نی ــاظ روش پژوه ــردی و از لح ــدف، کارب ــر ه ــر از نظ ــش حاض پژوه
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توصیفــی ـ تحلیلــی اســت. از نظــر نحــوۀ اجــرا و زمــان گــردآوری داده هــا پیمایشــی و مقطعــی اســت. 
جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل مدیــران، برنامه ریــزان، خبــرگان و اســتادان دانشــگاهی آگاه در حــوزۀ 
ــه عبــارت اســت از تعــداد افــراد  ــرآورد شــد. حجــم نمون پژوهــش اســت کــه تعــداد آن هــا 33 نفــر ب
منتخــب بــرای نمونــۀ آمــاری اســت. بــا توجــه بــه محــدود بــودن جامعــۀ آمــاری حجــم نمونــه نیــز 33 
نفــر اســت. نمونه گیــری بــه روش گلوله برفــی انجــام شــد و ابــزار پژوهــش پرســش نامۀ محقق ســاخته 
ــنجش  ــور س ــید. به منظ ــد رس ــه تأیی ــرگان ب ــا و خب ــتاد راهنم ــر اس ــا نظ ــش نامه ب ــی پرس ــود. روای ب
پایایــي، تعــداد 10 نســخه از پرســش نامه به صــورت آزمایشــي در اختیــار پاســخ دهندگان قــرار 
ــب  ــی اس اس ضری ــزار اس پ ــه نرم اف ــا ب ــش نامه و ورود داده ه ــع آوري پرس ــس از جم ــه پ ــت ک گرف
  t ــون ــتنباطی آزم ــار اس ــا از آم ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــد. ب ــاخ 0/84 به دســت آم ــای کرونب آلف

ــد.   ــتفاده ش ــخۀ 20( اس ــی اس اس )نس ــزار اس پ ــا نرم اف ــه ای ب تک نمون

 5. یافته های تحقیق 
ــی و ســرمایه های انســانی و علمــی  ــع مال ــات و مناب ــن شــرایط و فعال ســازی تمــام امکان ــا تأمی 1. آی

ــر اســت؟   کشــور در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤث
جدول 1. آزمون t تأمین شرایط و فعال سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی 

میانگین فرضی ـ 3 

تأمین شرایط 
و فعال سازی 
تمام امکانات 
و منابع مالی 
و سرمایه های 
انسانی و علمی

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

3/553260/553269/662330/000

بــا توجــه بــه جــدول 1، عدد معنـــاداری )Sig.( کمتر از 0/05 اســت و به این معنـــاست که میانـــگین برابر 3 
نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )0/553( کــه مقــداری مثبــت اســت، می تــوان نتیجــه گرفــت که 
میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )3/55( کــه در جــدول نیــز مشــاهده می شــود. درنتیجــه به اعتقــاد 
پاســخ گویان، تأمیــن شــرایط و فعال ســازی تمــام امکانــات و منابــع مالــی و ســرمایه های انســانی و علمی کشــور 

در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی در اســتان سیســتان و بلوچســتان اثربخش اســت.

ــی در  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــان در اج ــاد دانش بنی ــودن در اقتص ــتاز ب ــا پیش 2. آی
ــت؟ ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس اس

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 2. پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان

میانگین فرضی ـ 3

پیشتاز بودن در 
اقتصاد دانش بنیان

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/269761/2697626/562330/000

براســاس جــدول 2، عــدد معنــاداری )Sig.( کمتـــر از 0/05 و بدیــن معناســت کــه میانگیـــن برابر 3 
نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )1/269( کــه مقــداری مثبــت اســت، ایــن نتیجــه حاصــل 
می شــود کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )4/269( کــه در جــدول نیــز روشــن اســت. 
درنتیجــه به نظــر پاســخ گویان، پیشــتاز بــودن در اقتصــاد دانش بنیــان در اجــرای سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت.

3. آیــا محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت؟

جدول 3. محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد

میانگین فرضی ـ 3

محور قرار دادن 
رشد بهره وری در 

اقتصاد

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/14781/147722/106330/000

بــا توجــه بــه جــدول 3، عــدد معنــاداری )Sig.( کمتــر از 0/05 و بــه ایــن معـــناست کــه میانگیـــن 
برابــر 3 نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )1/147( کــه مقــداری مثبــت اســت، می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )4/14( کــه در جــدول نیــز مشــاهده 
ــاور پاســخ گویان، رشــد بهــره وری در اقتصــاد در اجــرای سیاســت های اقتصــاد  می شــود. درنتیجــه به ب

مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت. 

ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــا در اج ــازی یارانه ه ــرای هدفمندس ــت اج ــتفاده از ظرفی ــا اس 4. آی
ــت؟ ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس مقاومت

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/article_134304.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

837

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

میثم علیخانی و همکاران. واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی.

جدول 4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها

میانگین فرضی ـ 3

استفاده از ظرفیت 
اجرای هدفمندسازی 

یارانه ها

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

3/4980/4985/697330/000

بــا توجــه بــه جدول 4، عــدد معنــاداری )Sig.( کمتر از 0/05 اســت و بدین معنـــاست که میانگیـــن 
برابــر 3 نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )0/498( کــه مقــداری مثبــت اســت، ایــن نتیجــه 
به دســت می آیــد کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )3/498( کــه در جــدول نیــز دیــده 
ــا در  ــازی یارانه ه ــرای هدفمندس ــت اج ــتفاده از ظرفی ــخ گویان، اس ــاد پاس ــن به اعتق ــود. بنابرای می ش

اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان اثربخــش اســت.

5. آیــا ســهم بری عادالنــۀ عوامــل در زنجیــرۀ تولیــد تــا مصــرف در اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت؟ 

جدول 5. سهم بری عادالنۀ عوامل در زنجیرۀ تولید تا مصرف

میانگین فرضی ـ 3

سهم بری عادالنۀ 
عوامل در زنجیرۀ 

تولید تا مصرف

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/11681/1164821/647330/000

بــا توجــه بــه جــدول 5، عــدد معنـــاداری )Sig.( کمتــر از 0/05 اســت و بــه ایــن معنـــاست کــه 
ــه تفــاوت میانگیــن )1/11( کــه مقــداری مثبــت اســت،  ــا توجــه ب ــر 3 نیســت. حــال ب میانگیــن براب
ــدول  ــه در ج ــت )4/11( ک ــط اس ــتر از متوس ــداری بیش ــن مق ــه میانگی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــا  ــد ت ــرۀ تولی ــل در زنجی ــۀ عوام ــاد پاســخ گویان، ســهم بری عادالن ــن به اعتق ــده اســت. بنابرای ــز آم نی
ــت. ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــرف در اج مص

ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــی در اج ــای اساس ــا و کااله ــی نهاده ه ــد داخل ــش تولی ــا افزای 6. آی
ــت؟ ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس مقاومت
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جدول6. افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی

میانگین فرضی ـ 3

تولید داخلی 
نهاده ها و کاالهای 

اساسی

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

3/553260/553269/662330/000

براســاس جــدول 6، عــدد معنــاداری ســطح معنــاداری کمتــر از 0/05 اســت و بــه ایــن معنـــاست 
ــه تفــاوت میانگیــن )0/553( کــه مقــداری مثبــت  ــا توجــه ب ــر 3 نیســت. حــال ب کــه میانگیـــن براب
اســت، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )3/55( کــه در 
ــا  ــی نهاده ه ــد داخل ــش تولی ــخ گویان، افزای ــاد پاس ــه به اعتق ــود. درنتیج ــاهده می ش ــز مش ــدول نی ج
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس ــی در اج ــای اساس و کااله

اثربخــش اســت.

7. آیــا تأمیــن امنیــت غــذا و درمــان در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان مؤثر اســت؟ 

جدول 7. تأمین امنیت غذا و درمان

میانگین فرضی ـ 3

تأمین امنیت غذا 
و درمان

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/269761/2697626/625330/000

بــا توجــه بــه جــدول 7، عــدد معنــاداری کمتــر از 0/05 اســت و بدیــن معناســت کــه میانگیـــن 
برابــر 3 نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )1/269( کــه مقــداری مثبــت اســت، می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )4/269( کــه در جــدول نیــز درج شــده 
ــرای  ــان در اج ــذا و درم ــت غ ــن امنی ــخ گویان، تأمی ــاد پاس ــت به اعتق ــوان گف ــه می ت ــت. درنتیج اس

ــر اســت. سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤث

8. آیــا مدیریــت مصــرف در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و 
ــت؟ ــر اس ــتان مؤث بلوچس
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جدول 8. مدیریت مصرف

میانگین فرضی ـ 3

مدیریت مصرف
سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/14781/147722/106330/000

برمبنــای جــدول 8، عــدد معنــاداری کمتــر از 0/05 اســت و بــه ایــن معناســت کــه میانگیـــن برابــر 
3 نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )1/147( کــه مقــداری مثبــت اســت، می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )4/14( کــه در جــدول نیــز مشــاهده می شــود. 
بنابرایــن از نظــر پاســخ گویان، مدیریــت مصــرف در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 

سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت.

9. آیــا اصــالح و تقویــت همه جانبــۀ نظــام مالــی کشــور در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤثــر اســت؟

جدول 9. اصالح و تقویت همه جانبۀ نظام مالی کشور

میانگین فرضی ـ 3

اصالح و تقویت 
همه جانبۀ نظام 

مالی کشور

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/14771/147731/106330/000

برپایــۀ جــدول 9، عــدد معنــاداری کمتــر از 0/05 اســت و بــه ایــن معناســت کــه میانگیــن برابــر 3 
نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )1/147( کــه مقــداری مثبــت اســت، دریافــت می شــود 
ــود.  ــاهده می ش ــز مش ــدول نی ــه در ج ــت )4/14( ک ــط اس ــتر از متوس ــداری بیش ــن مق ــه میانگی ک
ــور  ــی کش ــام مال ــۀ نظ ــت همه جانب ــالح و تقوی ــخ گویان، اص ــاد پاس ــت به اعتق ــوان گف ــه می ت درنتیج

ــر اســت. در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤث

ــزوده در  ــب ارزش اف ــه تناس ــات ب ــادرات کاال و خدم ــد از ص ــۀ هدفمن ــت همه جانب ــا حمای 10. آی
ــت؟ ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس اج
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جدول 10. حمایت همه جانبۀ هدفمند از صادرات کاال و خدمات به تناسب ارزش افزوده

میانگین فرضی ـ 3

حمایت 
همه جانبۀ 
هدفمند از 

صادرات کاال 
و خدمات 
به تناسب 
ارزش افزوده

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

0/4983/4985/697330/000

ــه ایــن معناســت کــه  ــه جــدول10، عــدد معنــاداری )Sig.( کمتــر از 0/05 اســت و ب ــا توجــه ب ب
میانگیــن برابــر 3 نیســت. حــال بــا توجــه بــه تفــاوت میانگیــن )0/498( کــه مقــداری مثبــت اســت، 
ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )3/498( کــه در جــدول 
ــادرات کاال و  ــد از ص ــۀ هدفمن ــت همه جانب ــخ گویان، حمای ــاد پاس ــن به اعتق ــت. بنابرای ــده اس ــز آم نی
ــزوده در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و  ــه تناســب ارزش اف خدمــات ب

بلوچســتان مؤثــر اســت.

ــت های  ــرای سیاس ــور در اج ــادی کش ــژۀ اقتص ــق آزاد و وی ــل مناط ــوزۀ عم ــعۀ ح ــا توس 11. آی
ــت؟  ــر اس ــتان مؤث ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت اقتص

جدول 11. توسعۀ حوزۀ عمل مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور

میانگین فرضی ـ 3

توسعۀ حوزۀ عمل 
مناطق آزاد و ویژۀ 

اقتصادی کشور

سطح معناداریدرجۀ آزادیtاختالف میانگینمیانگین 

4/116481/1164821/647330/000

ــه  ــن معناســت ک ــه ای ــر از 0/05 اســت و ب ــاداری )Sig.( کمت ــدد معن ــه جــدول 11، ع ــا توجــه ب ب
ــت اســت،  ــداری مثب ــه مق ــن )1/11( ک ــاوت میانگی ــه تف ــا توجــه ب ــر 3 نیســت. حــال ب ــن براب میانگی
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ــوان نتیجــه گرفــت کــه میانگیــن مقــداری بیشــتر از متوســط اســت )4/11( کــه در جــدول نیــز  می ت
مشــاهده می شــود. درنتیجــه به اعتقــاد پاســخ گویان، توســعۀ حــوزۀ عمــل مناطــق آزاد و ویــژۀ اقتصــادی 

ــر اســت. ــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان مؤث کشــور در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومت
جدول 12. خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی

اولویتtخط مشی

3/554تأمین شرایط و فعال سازی تمام امکانات منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی

4/261پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان

4/142محور قرار دادن رشد و بهره وری در اقتصاد

3/495هدفمندسازی یارانه ها

4/113سهم بری عادالنۀ عوامل در زنجیرۀ تولید تا مصرف

3/554تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی

4/261تأمین امنیت غذا و درمان

4/142مدیریت مصرف

4/142اصالح و تقویت همه جانبۀ نظام مالی کشور

3/495حمایت همه جانبۀ هدفمند از صادرات کاال و خدمات به تناسب ارزش افزوده

4/113توسعۀ حوزۀ عمل مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور

6. بحث و نتیجه گیری
اقتصــاد  سیاســت های  خط مشــی های  اثربخشــی  اجــرای  پیشــران های  واکاوی  تحقیــق  هــدف 
مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــود. آزمــون فرضیــۀ مربــوط و تحلیــل نتایــج نشــان داد 
ــه نظــر خبــرگان و تجزیــه و تحلیــل داده هــا، پیشــتاز بــودن در اقتصــاد دانش بنیــان  ــا توجــه ب کــه ب
بــا میانگیــن 4/26 وتأمیــن امنیــت غــذا و درمــان بــا میانگیــن 4/26 اولویــت اول را در بیــن 
ــت  ــتان به دس ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرد سیاس ــی های ُخ خط مش
ــزاده )1396(  ــای پژوهــش شقاقی شــهری و علی ــا یافته ه ــن خط مشــی ها ب ــج بررســی ای ــد. نتای آوردن
ــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد، مدیریــت  ــوده اســت. خط مشــی های کالن، محــور ق هم راســتا ب
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مصــرف و اصــالح و تقویــت همه جانبــۀ نظــام مالــی کشــور بــا میانگیــن 4/14 اولویــت  دوم را در بیــن 
ــت  ــتان به دس ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــی های کالن سیاس خط مش
آوردنــد. نتایــج حاصــل از بررســی ایــن خط مشــی ها بــا یافته هــای پژوهش هــای حامدی نیــا و 
اقبالی مقــدم )1396( و ســامنی و مدرس خیابانــی )1396( همســویی دارد. توســعۀ حــوزۀ عمــل 
مناطــق آزاد ویــژۀ اقتصــادی کشــور بــا میانگیــن 4/11، ســهم بری عادالنــۀ عوامــل در زنجیــرۀ تولیــد 
ــا میانگیــن 4/11 اولویت هــا ســوم را در بیــن خط مشــی های کالن سیاســت های اقتصــاد  تــا مصــرف ب
ــا  ــی ها ب ــن خط مش ــی ای ــج بررس ــد. نتای ــب کردن ــتان کس ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس مقاومت
دســتاوردهای پژوهش هــای کشــکولی پور، رســتم زادگان و بیرجنــدی )1398( ســازگاری دارد. تأمیــن 
ــن  ــا میانگی ــی ب ــانی و علم ــرمایه های انس ــی و س ــع مال ــات و مناب ــام امکان ــازی تم ــرایط و فعال س ش
ــا میانگیــن 3/55 رتبــۀ چهــارم را در بیــن خط مشــی های  3/55 تولیــد نهاده هــا و کاالهــای اساســی ب
ــد. یافته هــای  کالن سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان به دســت آوردن
پژوهــش حاضــر نتایــج مطالعــات ذاکــری و دیگــران )1396( و مهرافشــان و شــعبانی )1396( را تأییــد 
ــا میانگیــن 3/49 و حمایــت همه جانبــۀ  می کنــد. همچنیــن خط مشــی های هدفمندســازی یارانه هــا ب
هدفمنــد از صــادرات کاال و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده بــا میانگیــن 3/49 رتبــۀ پنجــم را در بیــن 
ــت  ــتان به دس ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــی های کالن سیاس خط  مش
ــران  ــجانی و دیگ ــات خدابخشی هفش ــج تحقیق ــا نتای ــی ها ب ــن خط مش ــی ای ــج برررس ــد. نتای آوردن

ــی دارد.  )1396 و 1397( همخوان

ــوان گفــت کــه اقتصــاد مقاومتــی اقتصــادی اســت کــه فعالیت هــای  در تبییــن ایــن نتیجــه می ت
ــا  ــل ب ــای خــود متکــی باشــد، در تعام ــه مهارت ه ــد و تجــارت ب ــۀ تولی ــی اقتصــادی آن در زمین اصل
خــارج هوشــمند عمــل کنــد و امــکان تغییــر ســریع و خــودکار بــدون اختــالل جــدی در بــازار درمقابــل 
فشــارها و ضربه هــای تحمیلــی بیرونــی از ســوی کشــورهای متخاصــم و غیرهمســو را داشــته باشــد و 

پیشــرفت و شــکوفایی خــود را اســتمرار بخشــد و موجــب کارآفرینــی شــود. 

بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش بــه مســئوالن پیشــنهاد می شــود کــه ایجــاد صنایــع انــرژی 
ــزاری  ــب بارگ ــد و موج ــعه یاب ــه توس ــت محیطی در منطق ــات زیس ــا مالحظ ــد ب ــت و گاز می توان نف
جمعیــت و اشــتغال اســت. بایــد بــه موضــوع تجــارت در هــر ســه شهرســتان توجــه بیشــتری شــود؛ 
به ویــژه اینکــه در فعالیت هــای بندرســازی و کشــتیرانی می تــوان بــه توســعۀ صــادرات و واردات کمــک 
ــرق  ــاده ای، آب، ب ــی و ج ــل ریل ــرودگاه، حمل ونق ــاخت ها )ف ــعۀ زیرس ــور توس ــن منظ ــرای ای ــرد. ب ک
و راه ســازی( الزم و ضــروری اســت؛ زیــرا توســعۀ بخــش تجــارت موجــب می شــود ایــران بــه تجــارت 
آســیای میانــه و افغانســتان تبدیــل شــود و در زمینــۀ شــیوه های نویــن تولیــد انــرژی، در کشــورهای 
ــردازد و حتــی در  ــرای ایــن انرژی هــا می پ ــازار ب ــه ایجــاد ب اروپایــی دولــت تحــت طــرح آرتمیــس1 ب

1.  Artemis
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ــد را  ــای جدی ــن فناوری ه ــاد ای ــۀ ایج ــعه در زمین ــق و توس ــای تحقی ــی پروژه ه ــن مال ــواردی تأمی م
ــری  ــا ضربه پذی ــه ب ــر مقابل ــی ب ــی اقتصــاد مقاومت ــه سیاســت های ابالغ ــرد. از آنجــا ک برعهــده می گی
ــی دارد،  ــد فراوان ــرق تأکی ــت و گاز و ب ــادرات نف ــش ص ــق افزای ــت و گاز از طری ــل از نف ــد حاص درآم
اســتفاده از تجربــۀ کشــورهای توســعه یافته درخصــوص مدیریــت تقاضــا می توانــد روشــنای راه ســخت 

ــران اســالمی باشــد. حرکــت به ســمت پیشــرفت ای

ــه  ــان ب ــراه پاســخ گویان در اختصــاص زم ــه اک ــوان ب ــز می ت ــش نی ــای پژوه ــارۀ محدودیت ه  درب
جــواب دادن بــه ســؤاالت پرســش نامه )کــه البتــه بــا ترفندهــای خاصــی ایــن مشــکل مرتفــع گردیــد( 
ــه  ــه ممکــن اســت پاســخ دهي ب ــرد ک ــه در محیط هــاي کاری اشــاره ک و وجــود فضــاي محافظه کاران

پرســش نامه را متأثــر کــرده باشــد؛ لــذا در تعمیــم نتایــج بایــد ایــن موضــوع را لحــاظ کــرد. 
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