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 2دهقا  ال 

 

 چکیده
های اقتصیاد مقیاومتن از دییدگاه  این مقاله بیا هید  پاسیخگوین بیه ایین سیؤال صیورل پذیرفتیه اسیت کیه مؤلفیه

نظیور بنیاد انجیام گرفتیه اسیت. بیه م فرماندهن کل قوا چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش داده

های مقیام معظیم رهبیریز جامعیه آمیاری  های اقتصاد مقیاومتن در اندیشیه ها و تبیین مؤلفه اشصا  مفاهیمز مؤلفه

هتحقیاز بیانال شضرل آیت 
 
در نظر گرفته شده است. تمیامن بیانیال  7506تا  7515های  ای طن سال خامنه ال 

ای و مصیاشبه شضیوری بیا خبرگیا  و  هیای کتابخانیه هگیری مورد بررسن قرار گرفت. با اسیتفاده از داد بدو  نمونه

ها استخراج گردید و سیپس  بندی شد. مدل )الگوی( مفهومن بر اساس تح یل ها طبقه فرماندها  نطاجا این ویژگن

های اقتصیاد مقیاومتن از منظیر  با اسیتفاده از تمیام مراشیل پیژوهش الگیوی پیارادایمن طراشین شید. در شاخصیه

مصیر ز  الگیوی   محیوریز اصیال  از: دانش انید عبارلشاخص ک یدی اشصا شد که  51از فرماندهن معظم کل قو

کنن فقرز ایجیاد تیراز  امنیت اقالم راهبردی و اساسنز کاهش وابستگن به نفتز تب یغالز تکیه بر تولید م نز ریشه

کشیاورزیز  والل سازیز خودکفاین در محصی اقتصادی مثبتز شاکمیت قانو ز مبارزه با رکود اقتصادیز خصوصن

بنیییا ز تنقیییح قییوانین اقتصییادیز  های دانش استحصییال از معییاد  بییه دور از خییام فروشیینز فعییال شیید  شییرکت

گراینز قناعتز  زدگنز اسرا ز نکوهش تجمل نفس م نز مدیریت مصر ز کاهش فاص ه طبقاتنز مصر  اعتمادبه

 د فضای آرامش برای نخبگا ز و شمایت از نخبگا .گراینز ایجا دهن فرهنگ کارز ایجاد زنجیره تولید ع مز ع م ارج

بنیییادز شضییرل امییام  ز توسییعه اقتصییادیز روش دادها یییبن دانشاقتصییاد مقییاومتنز اقتصییاد  هععای کلیععدی: واژه

 زا. ایز اقتصاد درو  خامنه

                                                                                                                                       

 . دکتری مدیریت دفاعنز دانشگاه عالن دفاع م ن1

 )ع(ه افسری امام ع ن. دانشجوی دکتری مدیریت مالنز مدرس دانشگا2



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 57/ ( نتعال ال 

 مقدمه
هییای برانییدازی و نییاتوانن در امییر شییروع جنییگ نظییامن بییا جمهییوری  دشییمن پییس از شکسییت در پرو ه

ایجاد جنگن اقتصادی بیا اییرا  اسیت. بیر همیین اسیاس اسیتکبار جهیانن در  به دنبالایرا ز  اسالمن

انید. همیین امیر باعی   ای ع یه نظام اقتصادی ایرا  دست زده های گسترده های گذشته به تحریم سال

 های کشور باشد. چالش نیتر مهمشده است که معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور یکن از 

در دییدار  7590را مقام معظم رهبری در شهریور سیال « اقتصاد مقاومتن»ر اصطال  نخستین با

در دییدار بیا جمعین از دانشیجویا ز بیه جامعیه  7507با کارآفرینا  مطر  نمودند. ایشیا  در میرداد 

اقتصاددانا  گوشطد کردند که اقتصاد مقاومتن ییک مطالبیه عمیومن اسیت  خصو  بهدانشگاهن و 

 7505ن و تشییخیص شییدود آ  کوشییید. مقییام معظییم رهبییری سییرانجام در بهمیین کییه باییید در تبیییی

های ک ن اقتصاد مقاومتن را ابالغ و تأکید کردند که پیروی از الگوی ع مین و بیومن برآمیده  سیاست

نشیینن دشیمن در جنیگ اقتصیادی ع ییه م یت  از فرهنگ انقالبن و اسالمنز عامل شکست و عقب

هیای رو بیه افیطایش خیارج از اختییار جهیانن ماننید  ومتن در بحرا ایرا  خواهید شید و اقتصیاد مقیا

انداز  هیا و اصیول قیانو  اساسین و سیند چشیم های مالنز اقتصادی و سیاسن با تحقیا آرما  بحرا 

 بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد. ز الگوین الهامساله ستیب

گییرد؛ لیذا اقتصیادی فعیال  گرا قیرار من اقتصاد مقاومتنز در تقابل با اقتصاد وابسته و مصر 

کند و در تغییر ساختارهای اقتصادی موجیود  است و در مقابل اغراض نظام س طهز ایستادگن من

های  کنید. مقیام معظیم رهبیری در سیال بینن و اهدا  تالش من سازی آ  بر اساس جها  و بومن

که دشمنا  در راستای مقاب ه  «جنگ اقتصادی»و « اقتصاد»اخیر در سخنا  خود بارها بر مسئ ه 

اندز تأکید کرده و راهکارهای مقاب ه با آ  را  های جمهوری اسالمن ایرا  در پیش گرفته با پیشرفت

هییای عبییور از مقطییع شسییاس و  انیید. ایشییا  بییا بیییا  اینکییه یکیین از راه نیییط بارهییا گوشییطد کرده

کننید کیه اقتصیاد مقیاومتن  ساز کنوننز جدی گرفتن اقتصاد مقاومتن استز تأکیید من سرنوشت

 .بایست محقا شود یک شعار نیستز ب که واقعیتن است که من

رفیت از مشیکالل  بدین منظور از طر  رهبر معظم انقالب الگوی اقتصاد مقاومتنز برای برو 

هیای داخ ین مطیر  و تبییین آ  بیر  سیازی  رفیت اقتصادی و افطایش قدرل م ن مبتنن بر فعال

هیای مخت یف فکیری گذاشیته شید )بیانیال مقیام  تادا  و اندیشمندا  شوزههاز اس عهده روشانن

 (.75/92/7507معظم رهبری در دیدار با دانشجویا ز 
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 اهداف و ضرورت
سیاله خیودز  51ی  واقعیت آ  اسیت کیه جمهیوری اسیالمن اییرا  تیاکنو  در طیول شییال طیبیه

هیا بالفاصی ه پیس از  تحریم های اقتصادی مواجه شیده اسیت. نخسیتین گیروه از همواره با تحریم

ز دسیتور توقییف «جیمن کارتر»پیروزی انقالب اسالمن شکل گرفت و رییس جمهور وقت آمریکاز 

آمریکا و همچنین  متحده االلیاهای منقول و غیرمنقول ایرا  در  می یارد دالر از داراین 75بالغ بر 

نز دولیت آمریکیا از تحوییل برخین های این کشور را صادر کیرد. عیالوه بیر ایی نقود ایرانن در بانک

ز نییاو و 75 تجهیییطال نظییامن خریییداری شییده پیییش از پیییروزی انقییالب هماننیید هواپیماهییای ا 

 قطعال یدکن نظامن که بهای آ  را دریافت کرده بودز خودداری کرد.

های اخیر تالش کرده است تا بیا دخالیت داد  شیورای امنییت سیازما  م یل در  غرب در سال

 قانونن به تروریسم میالن خیود ببخشید و از سیوی  ا ع یه م ت ایرا ز وجهه وضع تحریم
ً
های  اهرا

ی خود ع یه م یت اییرا  را  جانبه های یک پذیر اقتصاد ایرا ز تحریم دیگر با مطالعه در نقاط آسیب

 هدفمندتر سازد.

ده هیا برداشیته شی بسییاری از تحریماگرچه با تصویب برجیام )برنامیه جیامع اقیدام مشیتر (ز 

ها نشده و همچنین مطابا فرمایشیال مقیام عظمیای والییتز  استز اما این امر شامل همه تحریم

جبهه استکبار قابل اعتماد نبوده و نظام ما باید همواره آماده عهدشکنن طیر  مقابیل باشید. بیه 

و های انقیالب  های اقتصادی عاری از تأثیر نیست و برای رسید  به اهدا  و آرما  شال تحریم هر

هیاز دور زد  و  های آ  را نییط متحمیل شید. امیا کیاهش تیأثیرال ایین تحریم کشور بایسیتن هطینیه

تواند در دستور کار باشد. بیدو  شیک  ها و در صورل امکا ز مقاب ه به مثل من سازی تحریم خنثن

توانید بسییاری  هیا باشیدز من تواند پاسخن بیه تهدییدها و تحریم اقتصاد مقاومتن ضمن اینکه من

هیا و  های مدیریتن و اقتصیادی موجیود در کشیور را برطیر  سیاخته و تحریم ها و کاستن ارساینن

 .تهدیدها را به فرصتن برای شکوفاین و پیشرفت کشور تبدیل کند

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی
 العالن( )مد  های  های اقتصاد مقاومتن از دیدگاه فرماندهن کل قوا امام خامنه شناساین مؤلفه

 رعیاهداف ف
 های اقتصاد مقاومتن از دیدگاه ع من ها و شاخص تبیین مؤلفه



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 55/ ( نتعال ال 

 سؤاالت تحقیق

 سؤال اصلی تحقیق
کیدام العالن(  )مد  یهای  های اقتصاد مقاومتن از دییدگاه فرمانیدهن کیل قیوا امیام خامنیه مؤلفه

 است؟

 سؤاالت فرعی تحقیق
 های اقتصاد مقاومتن از دیدگاه ع من چیست؟ های و شاخص مؤلفه

 یین اصطالحات و مفاهیم به کار رفته در موضوعتب
تیوا   خورد که با تجطیه و تح یل موضوعز من در اقتصاد مقاومتنز چند مفهوم ک یدی به چشم من

 ها را جنگ اقتصادیز قدرلز فرهنگز اقتصاد مقاومتن و نظام اقتصادی دانست. آ  نیتر مهم

 جنگ اقتصادی
ی دفاع غیر عامیل در  ی اص ن جنگ نرم است که و یفهجنگ اقتصادیز یکن از عناصر و ابطارها

( در 52: 7509های جدیید اسیت )فیردروز  ریطی و اقدام برای مقاب ه با این شیوه این شوزهز برنامه

زند تا با کاهش توا  اقتصادی کشیورز بیه  جنگ اقتصادیز دشمن به مجموعه اقداماتن دست من

وجیب نارضیایتن و نافرمیانن میدنن شیود. کسیب کاهش قدرل مقاومت و ایستادگن و در نتیجه م

ی م ن از اهدا  این  تس   اقتصادی و کنترل جریانال اقتصادی و کاهش توا  بازسازی و توسعه

ای کیه هیم صیورل  یاهری تخرییب و از بیین بیرد  نییروی انسیانن و  نوع جنگ نرم است. مقولیه

توانید دشیمن را بیه هید   مناقتصادیز سیاسن و فرهنگن ییک کشیور را نیدارد و هیم  یربناهایز

(. این است که جنگ اقتصادی با تحیوالل مفهیومن کیه بیه 5: 7599اص ن خود برساند. )فردروز 

خود گرفته یکن از مواردی است که مسیایل و موضیوعال فراوانین در دنییای امیروز در خیود جیای 

 .داده است

 قدرت
وریالیسیتز قیدرل را بیه توانیاین ز مورگنتیاز نئمثالً های مخت ف تعریف شده است.  قدرل به شکل

ها و اعمال دیگرا  کرده است. مک آرتور با زاویه سیاسنز معنیای قیدرل را توانیاین  انسا  بر ذهن

دانید. میاکس وبیر نییط معتقید اسیت کیه قیدرل  تمرکطز تنظیم یا هدایت رفتار اشخا  یا کارها من

دهید تیا  ید و به فیرد امکیا  منآ عبارل است از: فرصتن که چارچوب رابطه اجتماعن به وجود من

مقاومت دیگرا   رغم بهاش را شتن  ای که فرصت مذکور بر آ  استوار استز اراده از مبانن نظر قطع
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 .(25: 7509ها تحمیل کند )جطایری و شسن وز  بر آ 

 فرهنگ
هیاز اعتقیادالز هنرهیاز اخالقییالز قیوانینز  دانسیتنن ی رنیدهیدربرگای کیه  ی پیچییده مجموعه

ی انسییا ز بییه عنییوا  عضییو جامعییهز کسییب شییده اسییت  ل و هرگونییه توانییاین کییه بییه وسییی هعییادا

هییا( و  هییا )شییناخت ای از آگییاهن (. همچنییین فرهنییگ بییه مجموعییه71: 7515االمینیینز  )رو 

ی انسیانن معینین را  رفتارهای فننز اقتصیادیز آیینین )شیعایر(ز میذهبنز اجتمیاعن کیه جامعیه

 (.795: 7559ست )پانو ؛ کندز نیط تعریف شده ا مشخص من

 اقتصاد مقاومتی
 فرماید: در تعریف اقتصاد مقاومتن من العالن( )مد  همقام معظم رهبری

بیه رشید  اقتصاد مقاومتن معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو»

تصیادی اش کاهش پیدا کنید؛ یعنین وضیع اق پذیری اقتصادی در کشور محفوظ بماندز هم آسیب

های  کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنا  که همیشیگن و بیه شیکل

. )بیانال رهبر معظم انقیالب در دییدار «گوناگو  خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند

 (95/95/7507رییس جمهوری و اعضای هیئت دولتز 

ن اسیت؛ یعنین اقتصیادی کیه همیراه باشید بیا اقتصاد در یک چنین شرایطن اقتصاد مقیاومت

مقاومت در برابر کارشکنن دشمنز خباثت دشمنز دشمنانن که میا دارییم. )بیانیال رهبیر معظیم 

 (99/92/7507ز ا یبن دانشهای  انقالب در دیدار جمعن از پژوهشگرا  و مسئوال  شرکت

بایید  -د مقیاومییک اقتصیا -های اقتصیاد مقیاومتن باشید های اقتصیاد بایید سیاسیت سیاست

اقتصادی باشید کیه در سیاخت درونیِن خیود مقیاوم باشیدز بتوانید ایسیتادگن کنیدز بیا تغییرهیای 

گوناگو  در این گوشه دنیاز آ  گوشه دنیا میتالطم نشیود؛ ایین چیطهیا الزم اسیت. )بیانیال رهبیر 

معظییم انقییالب در دیییدار کییارگرا  و فعییاال  بخییش تولییید کشییور بییه مناسییبت هفتییه کییارگرز 

91/95/7505) 

 نظام اقتصادی

نظام اقتصادی را به سیستم مالکیتز نهادها و سازوکار تخصیص در یک  1فرهنگ اقتصادی روت ج

                                                                                                                                       

1. Routledge 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 52/ ( نتعال ال 

(. در تعریف دیگری از ییک سیسیتم اقتصیادی 790: 5995 1اقتصاد تعریف کرده است )روترفورد

ک جامعیه را هاین اسیت کیه روابی  مالکییت در یی شود که شیامل تمیام نهادهیا و سیازما  گفته من

(. 5: 5992ز 2گذارد )پرایور ها تأثیر من کند و بر آ  مشخص و توزیع کاالها و خدمال را هدایت من

 انید عبارل( معتقد است که نهادهیای اقتصیادی 10: 7009تعریف داگالس نورث ) بر اساسوی 

هیا  آ دهنید.  هیای متقابیل انسیا  سیاما  من های تدبیر کرده انسانن کیه بیه کنش از: محدودیت

های غیررسیمن  های رسمن )قواعدز قیوانینز قیانو  اساسین( و محیدودیت متشکل از محدودیت

هیا  هیای اجرایین آ  های خیود خواسیته( و ویژگن )هنجارهای رفتیاریز قراردادهیا و دسیتورالعمل

 (.1-5: 5992باشد )پرایورز  من

قواعید بیازی باشیندز  نویسد که اگر نهادها های اقتصادی من داگالس نورث در تعریف سازما 

ها از گروهییای  (. سییازما 10: 7009هییا بییازیگرا  بییازی هسییتند ) هییای آ  ها و کارآفرین سییازما 

انید تیا اهیدا  معینین را  اند که به وسی ه یک مقصود مشیتر  گیرد هیم آمده انسانن تشکیل شده

 (9: 5992تحقا بخشند. )پرایورز 

 ادبیات پژوهش

 نظام اقتصادی اسالم
ای از الگوهیای رفتیاری و روابی  اقتصیادی در سیه شیوزه تولییدز  دی اسیالمز مجموعیهنظام اقتصا

توزییع و مصیر  اسیت کیه از کتیابز سینت پییامبر اکیرم) ( و امامیا  معصیوم و عقیل اسییتنباط 

چگونگن پیوند شرکت کنندگا  در نظام اقتصادی )مردم و دولت( به  گفته شیپشود. الگوهای  من

کننید )میرمعیطیز  های اقتصادی اسیالم را تبییین من دی در جهت هد یکدیگر و به منابع اقتصا

7509 :61) 

 شناسانه معرفتبر اساس این تعریفز نظام اقتصادی اسالم مبتنن بر مبانن هستن شناسانه و 

(. 760های گونیاگو  هسیتند )همیا ز  ای است. این مبانن ثابت و غیرقابل تغییر در وضعیت ویژه

های  های اقتصادی سعادل فرد و جامعه انسانن و هد  اهم آورد  زمینههد  غاین این نظامز فر 

میانن آ  عدالت اقتصادیز امنیت اقتصادی و بارور ساختن استعدادهای طبیعن اسیت )همیا : 

(. این نظام دارای اصول مذهبن یا راهبردی ویژه مانند شاکمیت مصالح فرد و جامعهز دولیت 760

                                                                                                                                       

1. Rutherford 

2. Pryor 
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های نظام و مصالح جامعیهز شاکمییت اصیل  ت مردم در برابر هد مصالحز آزادی همراه با مسئولی

رقابت سالم و تعاو  بر رفتارهای اقتصادی مردمز تحریم ربا و اصول توزیع درآمد و ثرول اسیت کیه 

(. ایین 590کننید )همیا :  های نظام اقتصادی اسیالم را تعییین من چارچوب شرکت سمت هد 

وضییعیت تهدییید  ازجم ییههای گونییاگو   ر وضییعیتها نیییط ثابییت هسییتند؛ گرچییه د اصییول و هیید 

 ها تغییر کند. اقتصادی دشمن ممکن است اولویت آ 

 عدالت توزیعی
یعنن توزییع منیافع شاصیل از فعالییت سیازما  بایید عادالنیه باشید تیا هیر فیرد بیه سیهم مط یوب 

یا  در ایین آیید. دکتیر رضیای ناییلهایش  هاز مساعنز و قاب یت ایز متناسب با میطا  آورده عادالنه

گوید: عدالت تیوزیعن بییانگر ادرا  افیراد از مییطا  رعاییت عیدالت در توزییع و تخصییص  باره من

 (69: 7596هاست. )رضاییا ز  منابع و پاداش

این نوع عدالت کاربردهیای زییادی در محیی  سیازمانن داشیته اسیت و محققیا ز رابطیه ایین 

انید. بیه خیاطر تمرکیط ایین  کار بررسن کرده عدالت را با متغیرهای زیادی همچو  کیفیت و کمیت

 میرتب  بیا واکنش عدالت بر پیامدهاز پیش
ً
هیای  بینن شده است کیه ایین شیکل از عیدالت عمیدتا

شودز این  شناختنز عاطفن و رفتاری است. بنابراین زمانن که یک پیامد خا  ناعادالنه در  من

ز اشسییاس غیرور یییا گنییاه( عیدالتن باییید اشساسییال شیخص )مثییل عصییبانیتز رضیایت خییاطر بن

های خود ییا دیگیرا ( و در نهاییت رفتیارش  ها و خروجن ها )مثاًل شناخت تحریفن ورودی شناخت

 (.519:5997)مثل عم کرد یا تر  شغل( را تحت تأثیر قرار دهد )کاراش و اسپکتورز 

هشهید آیت 
 
میا دارد: گرچه رشد اقتصادی هیدفن از اهیدا  جامعیه اسیتز ا صدر بیا  من ال 

آنچه اهمیت بیشتری داردز تأثیر رشد اقتصادی بر زندگن مردم است. رشد اقتصیادی بیه مقیدار و 

میطانن هد  اقتصادی است که بتواند در زنیدگن میردم تج ین پییدا کنید. اگیر جامعیهز امکانیال 

خویش را در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد و از جنبه توزیعن آ  غافل شیودز رشید اقتصیادی بیه 

گردد؛ در شیالن کیه دیین رشید  گیرد و تولید هد  نهاین من ک بت مورد تقدیس قرار منصورل ی

 ابطاری برای تحقا بخشید  به اهدا  عالن من
ً
 (09: 7519داند. )صدرز اقتصادی را صرفا

هییا  شییود کییه کارکنییا  اشسییاس کننیید کییه نسییبت ورودی عییدالت تییوزیعن زمییانن شاصییل من

ها در همکارانشیا  برابیر اسیت. برخین از  بیا همیین نسیبت هیا( هیا )پاداش ها( به خروجن )تالش

اند. زیرا بر توزیع عادالنیه درآمیدها  نظرا ز نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده صاشب

و ها بییرای دسییتیابن بییه سییطح بییاالین از انگیییطش تمرکییط دارد )مشییر  جییوادی  در میییا  انسییا 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 51/ ( نتعال ال 

 (.792:7592ز همکارا 

های خاصن را با توجه به اثر عدالت توزیعن در  شیده بیر عم کیرد اراییه  ضیهنظریه برابریز فر 

کنیدز ایین کارمنید ممکین اسیتز  عیدالتن تیوزیعن را در  من کرد؛ یعنن زمانن کیه کارمنیدی بن

تواند مبتنن بیر پییروی  عدالت تغییر دهد. در  عدالت من بازگرداند کیفیت و کمیت کار را برای 

ت توزیعن )مثل برابریز مساوال یا نیاز( و همچنین توسی  ارزش پیامیدها سازما  از قوانین عدال

ای توسی  ادرا  مثبیت ییا منفین پیامیدها از سیوی ادرا   باشد. بنابراین عدالت شداقل تا اندازه

 (.56: 7595شود )شسین زادهز  کننده تعیین من

 بنیان اقتصاد دانش

در قیر   1ه نحیوی کیه آدام اسیمیتتوجه به نقیش دانیش در اقتصیاد موضیوع جدییدی نیسیتز بی

کنید کیه  تأکیید من 2هجدهم به نقش تخصص در تولید و اقتصاد توجیه داشیته و فردرییک لیسیت

بیه نقیش  3کند. شیومپیتر خ ا و توزیع دانش به بهبود کاراین در اقتصاد کمک شایا  توجهن من

راییه نظرییه جدیید در نییط بیا ا 4ابداع و نوآوری در پویاین اقتصاد توجه خاصین داشیته و گروسیمن

 قایییلای  اقتصییادی نقییش عمییده ب ندمییدلزمینییه سییرمایه انسییاننز بییرای ع ییم و دانییش در رشیید 

کیه توسی  میورد تأکیید خیا  سیازما   ا ییبن دانششوند. در عصر شاضرز اصیطال  اقتصیاد  من

ش ی م ل قرار گرفته استز گویای تأکید بر نقش دان اقتصادی همکاری و توسعه در راهبرد توسعه

ز بیه دانیش از نظیر ا یبن دانشتوا  گفت در اقتصاد  در جریا  توسعه اقتصاد است؛ از این روز من

 شود. از گذشته نگریسته من تر تیبااهمکیفن و کمن 

الم  ن و اقتصیاددانا  بییا  شیده  های بین تعاریفن از سوی سازما  ا یبن دانشبرای اقتصاد 

 شود: نه ارایه منکه به اختصار دو تعریف رایج در این زمی

اقتصیادی  ا ییبن دانش(ز اقتصیاد OECDطبا تعریف سازما  اقتصادی همکیاری و توسیعه )

در دانش و  یگذار هیسرمااست که بر اساس تولیدز توزیع و کاربرد دانش و اطالعال شکل گرفته و 

گذاری به  هها سطح باالین از سرمای ز صنایعن هستند که در آ هیپا دانش)صنایع  هیپا دانشصنایع 

های کسب شده بیا شیدل بیاالین مصیر  و نییروی کیار از  ابداع و نوآوری اختصا  یافتهز فناوری

                                                                                                                                       

1. Adam Smith 

2. Friedrich List 

3. Schumpeter 

4. Grossman 



 7502بهار ز 7 ۀشمار مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 99

 گیرد. تحصیالل عالن برخوردار هستند( مورد توجه خا  قرار من

(ز با گسترش اییده مطیر  شیده توسی  APECسازما  همیاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام )

OECD  دانید کیه در آ  تولییدز توزییع و کیاربرد  ز آ  را اقتصیادی منا یبن دانشدر خصو  اقتصاد

دانشز عامل و محر  اص ن رشد اقتصادیز تولید ثرول و اشتغال در تمامن صنایع است. طبا این 

 (.09: 7596های اقتصادی به نوعن به دانش متکن هستند )معمارنژادز  تعریفز تمامن فعالیت

 پیشینه پژوهش
و اقتصیاد مقیاومتنز تولیید داخیل »ای بیا عنیوا   ( در مقالیه7507امرایین ) اسداله کالنتر و فریید

به تعاریف اقتصاد مقاومتن پرداخته و راهکارهای جهیت عم ییاتن « از کار و سرمایه ایرانن تیشما

شد  آ  و همچنین و ایف و نقیش دولیت و میردم در بیه تحقیا رسیید  اقتصیاد مقیاومتن میورد 

هیای مقیاومتن بیرای رشید تولیید داخیل و  هیا و راهبرد اسیتا بیه راهکاربررسن قرار دادند. در ایین ر 

اعنز ع مین و آموزشینز شمایت از کار و همچنین مطاییای آ  شیامل )اقتصیادیز فرهنگین اجتمی

 ( اشاره کردند.سیاسن و ...

نخسیت « ا ییبن دانشاقتصاد مقاومتن و اقتصیاد »ای با عنوا   ( در مقاله7505پور ) مریم ق ن

های الزم بییرای  شییرط ارایییه داد و سییپس بییه بیییا  پیش ا یییبن دانشاز اقتصییاد و اقتصییاد تعییاریفن 

های این اقتصاد و راهکارها مورد توجیه قیرار  پرداخت. در ادامه ویژگن ا یبن دانشاستقرار اقتصاد 

 گرفت و از روش کتابخانه و توصیفن نیط برای نگارش مقاله استفاده شد.

ای بیا عنییوا   ( در مقالیه7505ر فخرسیعادل و المییرا امسییا )سیپهر غیالم دنییوی و ع ین اکبی

توا  بیه مقاب یه بیا  بیا  داشتند که با اجرای راهکارهاین من« اقتصاد مقاومتن و جهاد اقتصادی»

ها به فرصت و استفاده از  ها رفت و با تبدیل محدودیت ها و تحریم کاهش اثرال ناشن از محدودیت

ها در ادامه به بررسین  به بازارهای جدید و متنوعز دست یافت. آ امکانال موجود جهت دستیابن 

های تولییدی و کمیک بیه  و همکیاری بیا شیرکت یبسترسازهای دولتن در  ها و ارگا  نقش سازما 

های اجرایین و قیوانین  پیذیر بیود  دسیتورالعمل هیا انعطا  ها پرداختند. چرا که بیه عقییده آ  آ 

های بخیش خصوصین  ها این اجازه را بدهد که از تواناین به شرکتتواند  شاکم در دورا  تحریم من

در  ا ییبن دانشهای  تواند نقش شرکت در این جهاد اقتصادی استفاده شود و فرهنگ مقاومت من

 نماید. از این دورا  متب ور من رفت برو 

 ای بیا ( در مقالیه7507) زاده لیاسیماعمیالد هوشمند چایجانن و سیدشسن آل طیه و محمید 

ضمن توضیح ابعاد اقتصاد مقیاومتن بیا توجیه بیه نظرهیا و « اقتصاد مقاومتن و کارآفرینن»عنوا  



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 50/ ( نتعال ال 

های مسئوال  کشورز الطاماتن که برای ایجاد یک اقتصیاد مقیاومتن میورد نییاز اسیت را بییا   گفته

دنید. کردند و کارآفرینن به عنوا  یک عامل تأثیرگذار در اقتصاد مقیاومتن میورد توجیه قیرار قراردا

سپس با توجه به بررسن ادبیال کارآفرینن ابعاد آ  به همراه تعریفن جامع بیا  کردنید و در پاییا  

عالوه بر بیا  نقش کیارآفرینن در اقتصیادز ابعیاد کیارآفرینن بیا اقتصیاد مقیاومتن ت فییا کردنید و 

 تأثیراتن که کارآفرینن بر اقتصاد داردز مطر  نمودند.

 روش
توصیفن است. در این تحقیا از روش پژوهش کیفن بیا راهبیرد  -تح ی ن روش انجام این پژوهش

 بنیاد استفاده شده است. داده

 روش تحقیق و جامعه آماری
مبنیای  7506تیا  7515های مقیام معظیم رهبیری از سیال  به منظور اشصا  الگوز ک ییه سیخنرانن

 تحقیا قرار گرفته است.

ش قابل اسیتفاده اسیت. روش تح ییل محتیوا و ها دو رو برای استخراج محتوای این سخنرانن

 بنیاد. روش داده

گیرد که بر اساس آ  بیانال مقام معظیم  بنیاد مورد استفاده قرار من در این پژوهش روش داده

های  ها اسییتخراج و بییر اسییاس آ  مؤلفییه رهبییری کدگییذاری و از طریییا کدگییذاری محییوری مقولییه

 ی اشصا شده است.اقتصاد مقاومتن از دیدگاه مقام معظم رهبر

 بنیاد روش داده
های منتشر شده مبتنین بیر  پژوهش ژهیو بههای کیفنز  های اخیر گرایش به انجام پژوهش در سال

های پژوهش کیفن است کیه  بنیاد یکن از انواع روش بنیاد رو به فطونن است. روش داده روش داده

ن شییوه بیرای تبییین فراینید هد  اص ن آ  بیا  فرایندهای اجتماعن و پژوهش نظری است. ایی

گییردز و روشین در جهیت تعمییم نتیایج  ها میورد اسیتفاده قیرار من ها در بستر اجتماعن آ  پدیده

ها رشد و  ای که در زندگن روزمره انسا  تر است. نظریه ای جامع شاصل از مشاهده خا  به نظریه

بنیییاد  فتیه اسیت. روش دادهنه 1«گرانیدد تئییوری»گونیه کییه در معنیای وا ه  یابید. هما  تکامیل من

شود. این شیوه بهترین روش بیرای  ها در نظر گرفته من ای برای خ ا نظریه از داده عنوا  شیوه به

                                                                                                                                       

1. grounded theory 
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 های شکل ذهن است. های اجتماعن و ساختار و روند کشف فرایند

هیای جدیید بیرای معنیا داد  بیه  بر پایه این طر  نخستین کیار ک ییدی پژوهشیگرز کشیف راه

اعن است. دوم هد  تح یل ایجاد یک نظریهز یعنین فیراهم سیاختن ییک چیارچوب دنیای اجتم

دار شیودز نیه  هیا زمینیه رسمن برای در  پدیده مورد بررسن است. این نظریه باید بیه وسیی ه داده

هیاز  بنیاد به طور اساسن روشن برای تح ییل داده آنکه بر آ  تحمیل شود. به بیا  دیگر روش داده

ردآوری داده است. از آنجا که هد  پژوهش شاضرز خ ا و پرورش یک نظریه و نه تکنیکن برای گ

دسیت آمیده  هیای به های اقتصاد مقاومتن با مفاهیم منتج شده از داده الگو به منظور تبیین مؤلفه

بنیاد را به عنوا  روش پژوهش  العالن( بودز پژوهشگرا  روش داده ای )مد  ه از بیانال امام خامنه

 طالعه انتخاب نمودند.برای این م

 بنیاد مراحل روش داده
 بنیاد به شر  زیر است: های عمده راهبرد روش داده با این اوصا  رویه

ها  های پدیده مفاهیمن که بیانگر رویدادهای قطعن و دیگر نمونه یگذار نام: 1کدگذاری باز -

 هستند.

دی مستمر با هم مقایسه ها در فراین ها داده هاین که از طریا آ  : رویه2کدگذاری محوری -

 ها مشخص شود. شوند تا پیوند بعد از کدگذاری باز بین مقوله من

هاز  مند آ  با دیگر مقوله : به فرایند انتخاب مقوله محوریز پیوند نظام3کدگذاری انتخابن -

 هاین که نیاز به تأیید و توسعه بیشتر دارند. ها و درج مقوله گذاری رواب  آ  ارزش

شیود و  ها اشصیا  و بیرای هیر نکتیه ییک کید معیین من ز ابتدا نکال ک یدی داده وشبر اساس این ر 

ی مشتر  پدیده مورد بررسن دارندز عنیوا  ییک  سپس با مقایسه کدهاز چند کد که اشاره به یک جنبه

 شود. گیرند. آنگاه چند مفهوم یک مقوله و چند مقوله در قالب نظریه متج ن من مفهوم به خود من

 ایی و روایی پرسشنامهآزمون پای
نامه با استفاده از ضریب آلفیای کرونبیاخز میورد سینجش قیرار گرفیت. چیو  مقیدار  پایاین پرسش

 901تیر از  و ایین مقیدار بطر  9099محاسیبه شید برابیر بیا  spssافطار  آلفای کرونباخ که توس  نرم

                                                                                                                                       

1. open coding 

2. axial coding 

3. selective coding 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 17/ ( نتعال ال 

 استز بنابراین پرسشنامه از پایاین مناسبن برخوردار است.

 پرسشنامه آزمون روایی
جهت تعیین اعتبار و رواین پرسشنامه در این تحقیا از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. برای 

نفیر از اسیتادا ز  72 تعیین رواین با مطالعه منابع مربوطز طر  اولیه پرسشنامه تهیه گردید و توسی 

میواردی جهیت اصیال  کارشناسا  و متخصصا  نطاجا در تهرا  مورد بررسن قیرار گرفیت. در نتیجیه 

ها که ارتباط کمتری بیا اهیدا  تحقییا داشیتندز  پیشنهاد گردید و نکال مبهم برطر  و برخن گویه

 بود. 9059ها  اصال  شد و پرسشنامه نهاین تدوین گردید. ضریب توافا تح یل محتوای ارزیاب

 تجزیه و تحلیل

 کدگذاری باز
 ها هستند. های پدیده ی قطعن و دیگر نمونهبندی سخنا  که بیانگر رویدادها گذاری طبقه نام

 

 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

های مقییاومتنز  های سیاسییت ی دهییم از مؤلفییه نکتییه 7

محیییوری اسیییت کیییه ایییین هیییم ییییک  ی دانش مسیییئ ه

 ی بسیار مهمن است. مشخصه
 یمحور دانش

بیانال در ج سه تبییین 

های اقتصیییاد  سیاسیییت

مقییییییییییییییییییییییاومتن 

59/75/7505 

5 
وپیاشز پرهییط از  جوینز پرهیط از ریخت ی صرفه مسئ ه

َکردهای زاییید. البتییه در اییین  اسییرا ز پرهیییط از هطینییه

 زمینه خطاب اول من متوجه به مسئوال  است.

اصال  الگوی 

 مصر 

بیانال در ج سه تبییین 

های اقتصیییاد  سیاسیییت

مقییییییییییییییییییییییاومتن 

59/75/7505 

5 
د داخ ین کشیور ی اول غیذا و دارو. بایید تولیی در درجه

طییوری شییکل بگیییرد کییه کشییور در هیییچ شییرایطنز در 

 ی دارو دچار مشکل نشود. ی تغذیه و در زمینه زمینه

امنیت اقالم 

راهبردی و 

 اساسن

بیانال در ج سه تبییین 

های اقتصیییاد  سیاسیییت

مقییییییییییییییییییییییاومتن 

59/75/7505 

های اقتصییادی مییا همییین  ترین آسیییب یکیین از سییخت 6

 وابستگن به نفت است.
کاهش 

وابستگن به 

 نفت

بیانال در ج سه تبییین 

های اقتصیییاد  سیاسیییت

مقییییییییییییییییییییییاومتن 

59/75/7505 
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 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

باید تصیویر درسیتن از اقتصیاد مقیاومتن اراییه بشیود؛  2

امییا  انیید مو فهای کشییور  البتییه صداوسیییما و رسییانه

 ها نیست. مخصو  آ 
 تب یغال

بیانال در ج سه تبییین 

های اقتصیییاد  سیاسیییت

مقییییییییییییییییییییییاومتن 

59/75/7505 

نز اساس و ش قهتول 5
 
ی اساسن پیشیرفت اقتصیاد  ید م 

 است.

تکیه بر تولید 

 م ن

بیانییال در شییرم مطهییر 

 97/97/7505رضوی 

کشیاند؛ فقیر را بایید  ها را به فساد و کفر من فقرز انسا  1

الییت اقتصیادی بایید قتصیادیز فعکن کرد. کیار ا ریشه

ی در برنامه به  فقر نکن شهیر های مسئولین قرار بگیرد. طور جد 

بیانییال در دیییدار مییردم 

استا  اییالم در سیالروز 

والدل امیرالمیییییؤمنین 

 السییییییییییییییییییالم ع یه

55/95/7505 

ی اقتصاد مقاومتن عبارل اسیت از: تقوییت تولیید  پایه 9

داخ ن و کیاهش وارداتین کیه ییا غیرضیروری اسیت ییا 

ه کنند و آ  هیا  مشابه داخ ن دارد مسئوال  دولتن توج 

 از بسیج کمک بگیرند.

یجاد تراز ا

 اقتصادی مثبت

بیانال در دیدار اعضای 

مجمیییع عیییالن بسییییج 

مستضیییییییییییییییییعفین 

5/90/7505 

ییییک الطامیییال قیییانونن و شقیییوقن و قضیییاین هیییم در  0

 ی قییوهی اقتصییاد مقییاومتن وجییود دارد؛ دو  مجموعییه

نییه  ی قییوهدیگییر شاضییرند همکییاری کننییدز هییم  -مقن 

در اییین زمینییه آمییاده اسییت بییرای همکییاری؛  -مج ییس

[ قانونن هست که شما قانو  را باید عوض کنیید ]مثالً 

یا اصال  کنید یا قانو  جدیدی را بر این قوانین اضافه 

کنیید؛ ییا ییک  کنید؛ اشتیاج بیه ایین چیطهیا پییدا من

هیا را  ی این جاین یک شرکت قضاین الزم اسیت؛ همیه

ه شاضرند همکاری کنندز برای اینکه این اقتصاد  دو قو 

 مقاومتن انجام بگیرد

 شاکمیت قانو 

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

 96/95/7506 

های تولیدیز تأمین نقیدینگنز تیأمین  شمایت از بنگاه 79

ی بییا کسییانن کییه  سییرمایه  در گییردشز برخییورد جیید 

ی  اندز همیه واشدهای تولییدی آمیاده را راکید گذاشیته

 ها کارهای الزمن است این

مبارزه با رکود 

 اقتصادی

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

 96/95/7506 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 15/ ( نتعال ال 

 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

یه  سپرد  برخین از طر  77 هیا بیه بخیش خصوصین. البت 

ق درسیت ]بشیود[؛ چیو   برای بخش خصوصین مشیو 

هیای  های سرگردا  وجیود داردز بالشیک پول پول اآل 

جور که شاال گطارش دادنیدز  سرگردا  هست. به من آ 

-  میا طیرِ  روی زمیین دارییم هطار می یارد توما 699

درصد  اگر چنانچه ما بتوانیم ده  -همه هم دولتن است

ها را بدهیم به بخش خصوصینز شیما ببینیید چیه  این

فاقن من هیطار می ییارد تومیا  ناگهیا  وارد  69افتد؛  ات 

 شودز این خی ن مهم است. کار من

 یساز نخصوص

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

 96/95/7506 

 بیه وجیوددر تولید محصوالل شییاتن بایید خودکفیاین  75

بیاید؛ یعنن خودکفاین را به شر  و گپ این و آ  نگیاه 

ها.  تر استز و مانند این نکنید که آقا گندمز بیرو  ارزا 

شییاتن بایید بیه  میوادما باید به خودکفاین برسییم؛ در 

 خودکفاین برسیم.

خودکفاین در 

محصوالل 

 زیکشاور 

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

 96/95/7506 

پیانطده درصیید از  رفییت معیدنن کشییور را  شیداکثرمیا  75

کنیم؛ پانطده درصد! ... بایستن از  داریم استحصال من

پرهیییط کنیییم. معییاد   شییدل بهفروشیین معییاد   خام

 ما داریم... نباارزش

استحصال از 

معاد  به دور از 

 خام فروشن

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

 96/95/7506 

ترین کارهیا در  بنیا  یکن از اساسین های دانش شرکت 76

ی همین اقتصاد مقاومتن است که مطر  شده و  مقوله

ی آ  بحی  شیده اسیت و میورد تأییید و تصیدیا  درباره

 ی اطرا  مسایل کشور قرار گرفته است. همه

فعال شد  

 های شرکت

 ا یبن دانش

بیانییییییال در دیییییییدار 

 ها اسیییتادا  دانشیییگاه

77/96/7505 

ی تقنییینز فییراهم آورد  قییوانین مناسییب یییا  در زمینییه 72

م از  تیاهمکه  -شذ  کرد  قوانین مطاشم  این کار دو 

 
ً
ل کمتیییر نیسیییت؛ بعضییین از قیییوانین شقیقتیییا کیییار او 

شییذ  قییوانین معییارض و  - انیید معارضیییا  انیید مطاشم

هیای گونیاگو  اقتصیاد  ن کیه بیه بخشتصویب قیوانین

 مقاومتن کمک کندز یکن از کارهای مهم است

تنقیح قوانین 

 اقتصادی

بیانییییییال در دیییییییدار 

نماینییییدگا  مج یییییس 

شییییییورای اسییییییالمن 

 96/95/7505 
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 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

اقتصاد مقاومتن یعنین میا اگیر بیه نییروی داخ ینز بیه  75

ها و بازوهیا در داخیلز  ذهن تیفعالهاز به  ابتکار جوا 

ییت دشییمنا  تکیییه کنییی م و اعتمییاد کنیییمز از فخییر و من 

خارجنز خودما  را رها خواهیم کیرد؛ راه درسیت ایین 

 است

اعتماد به نفس 

 م ن

بیانییال در دیییدار مییردم 

استا  اییالم در سیالروز 

والدل امیرالمیییییؤمنین 

 السییییییییییییییییییالم ع یه

55/95/7505 

مصیییر  متعیییادل و پرهییییط از اسیییرا  و تبیییذیر. هیییم  71

های غییر دولتینز هیم  دستگاه های دولتنز هم دستگاه

ها باید به ایین مسیئ ه توجیه کننید؛  آشاد مردم و خانواده

 جهییاد اسییت. امییروز پرهیییط از اسییرا  و 
ً
کییه اییین واقعییا

ی تعادل در مصر ز بالشیک در مقابیل دشیمن  مالشظه

 یک شرکت جهادی است؛

 مدیریت مصر 

بیانییییییال در دیییییییدار 

کیییییییارگطارا  نظیییییییام 

95/92/7507 

های طبقیاتن اسیتز  عیدالتز کیاهش فاصی هبه نظر میا  79

جور نباشید کیه  های جغرافیاین است. این کاهش فاص ه

ی جغرافییاین دور از مرکیط کشیور  ای در نقطیه اگر منطقه

ا آنجیاین کیه ز امیقرار گرفته استز دچار محرومیت باشد

نطدیک استز برخوردار باشد. ایین عیدالت نیسیت. هیم 

های  ودز فاصیی ههای طبقییاتن باییید برداشییته شیی فاصیی ه

ی  جغرافیاین باید برداشته شود و هم برابری در اسیتفاده

 ها باید به وجود آید. از امکانال و فرصت

کاهش فاص ه 

 طبقاتن

بیانال در دیدار زایرا  و 

مجاورا  بارگاه شضیرل 

-الرضییا موسیین بن ع یین

7/7/7599 

 بیش از دو برابر مصیر  متوسی  جهیا  در  70
ً
ما مجموعا

مصییر   -هییای انییر ی بییرقز چییه شاملچییه  -انییر ی 

کنیم؛ یعنن نفیتز گیازز گازویییلز بنیطین. مصیر   من

این چیطها در کشور ما از دو برابر متوس  جها  بیشیتر 

 است.

 نزدگ مصر 

بیانال در دیدار زایرا  و 

مجاورا  بارگاه شضیرل 

-الرضییا موسیین بن ع یین

7/7/7599 

و بداننییدز اییین اسییرا   اند اسییرا کسییانن کییه اهییل  59

مت  همیه نیاپاش که در اسیالم  و روی و ریخت زیاده
 

میذ

ین را تعییین من
 
کنید؛  شده استز سرنوشت اقتصاد م 

وپاش امیوال  روی و ریخت اگر چنانچه از اسرا  و زیاده

شخصنز چه آبز چه نا ز وسایل تشریفاتن زییادی در 

مراسم  ی  هاز در بقیه هاز در عقدهاز در عروسن مهمانن

 اسرا 
بیانیال در شییرم رضییوی 

7/97/7506 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
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 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

شیودز بیه اقتصیاد طهیای دیگیر پرهییط بی چی و چه بقیه

ن کمک من
 
 کند. م 

وجیه تیرویج شیود؛ ب کیه  هیچ زندگن تجمالتن نبایید به 57

شساب بیایید. چیرا  ی منفن به باید تخریب شود و نقطه

گراین رواج پیدا کند؟ اگر یک نفر دلیش  خود تجمل بن

را باییید آ  را تییرویج خواهیید متجمییل باشییدز مییا چیی من

 کنیم؟

نکوهش 

 ینگرا تجمل

دیییییییدار بیانییییییال در 

مسئوال  سازما  صیدا 

 77/90/7595   و سیما

بییه بییرادرا  و خییواهرا  مسیی مانما  در سراسییر کشییور  55

ی بگیرییید.  عیرض میین کنم کییه موضییوع قناعییت را جیید 

هیای  منظورم از قناعت این نیست کیه دسیت بیه نعمت

مند نشوید. مقصود این است  هرهها ب الهن نطنید و از آ 

 که شد  و اندازه نگه دارید.

 قناعت

های   یانیییال در خطبیییهب

 نمیییییاز عیییییید فطیییییر

6/97/7515 

تبدیل تالش و کار بیه گفتمیا  در فضیای عمیومنز بیه  55

ی اقتصیاد  نظر من یکین از کارهیای اساسین در زمینیه

ی کار روزانه که باید زیاد  استز کار باارزش در مجموعه

و کاهشش ییک عییب بیطر  اسیت؛ سیعن کنییم باشد 

اعتنییاین بییه کییار را در چشییم  تنب یین راز بیکییارگن راز بن

مردم به شکل درسیتن موهیو  کنییم؛ یعنین بیکیارگن 

 باید موهو  بشود؛ کار باید ارزش بشود.

دهن  ارج

 فرهنگ کار

بیانییییییال در دیییییییدار 

جمهور و اعضیای  رییس

دولیییییییییت  ئیییییییییتیه

6/95/7506 

های کشییور یییک  ی دانشییگاه موعییهمییا بایسییتن در مج 56

ی کامییل ع میین را شییاهد باشیییم؛ بییه معنییای  زنجیییره

ی ابعاد و  ی عظیم تولید ع م در همه واقعنز یک شبکه

یل  های مورد نیازز و همه هم ی بخش در همه افطا و مکم 

های میاز  یکدیگر. هم مراکط تحقیقاتن ماز هم دانشیگاه

ایل ع مین با مسی یبه نحوهاین که  ی دستگاه هم بقیه

کننییدز بییا همییدیگر همکییاری کننییدز  ارتبییاط پیییدا من

هشا  ا 
 
یا پییدا خواهید  ال  آنچه مورد نظر هسیتز تحق 

ی ع مِن کام ن  ی کامل و شبکه کردز که همین زنجیره

 است که باید تشکیل بشود.

ایجاد زنجیره 

 تولید ع م

بیانییییییال در دیییییییدار 

کنندگا  در  شییییییییرکت

هشتمین همایش م ین 

 نخبگیییییییا  جیییییییوا 

5/91/7505 
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 شناسه )کد( مفهوم (ها دادهگزیده بیانات ) ردیف

رسید  به اقتدار م ن و ثرول ای است برای  ع م وسی ه 52

 م ن.
 ینگرا ع م

بیانییییییال در دیییییییدار 

نخبگیییییییا  جیییییییوا  

دانشییییییییییییییییییگاهن 

2/95/7591 

ی اول باید بیه معنیای ایجیاد  شمایت از نخبهز در درجه 55

فرصت پژوهش و تحصیل و پیشرفت باشد. البته من به 

هیا  میادی و اینهیای میالن و  هیچ وجه مخالف شمایت

نیستمز ب که الزم است آ  کارهیا انجیام بگییرد؛ لییکن 

از آ  این است کیه نخبیه اشسیاس کنید فضیای  تر مهم

تنفس ع من دارد. آ  چییطی کیه مکیرر بیه میا منتقیل 

 انید لیماشودز این است که نخبگیا  و برجسیتگا   من

یک میدا  وسیعن باشد که بتوانند به اقتضای نخبگن 

رز در آ  بتازند؛ ایین را بایید فیراهم کیرد. و استعداد برت

هییاز  هیای گونییاگونن دارد. تشیخیص راه البتیه اییینز راه

هیییا و پیشییینهادها کیییار میییا نیسیییت؛ کیییاِر  ی راه اراییییه

هییا  ربیی  اسییت. البتییه امییروز جوا  های ذی کارشییناس

نظراتن هم دادند. این را باید تأمین کرد تا نخبه بتوانید 

پیشیرفت بیرای او وجیود اشساس کند که میدا  کیار و 

 دارد.

ایجاد فضای 

رامش برای آ

 نخبگا 

بیانییییییال در دیییییییدار 

کنندگا  در  شییییییییرکت

ششمین همیایش م ین 

 نخبگیییییییا  جیییییییوا 

77/91/7507 

ی  اما شر  من این اسیت کیه چیرا میا بایید ییک نخبیه  51

ی ورزشین بهیا بیدهیم؟ میا  ع من را کمتر از یک نخبیه

انید؛ چقیدر  های ع مین دارییم کیه در ق یه چقدر نخبیه

ی ع من داریم که اگر چنانچیه دسیت کشیورهای  نخبه

 من ها برسدز آ  دیگر به این
ً
برنید؛  قاپنید و من ها را فورا

 ها را باید تج یل کنیم. این

شمایت از 

 نخبگا 

بیانییییییال در دیییییییدار 

نخبگیییییییا  جیییییییوا  

 دانشییییییییییییییییییگاهن

2/95/7591 

 

 اری محوریذکدگ
هیا کشیف کیرد  های اشترا  بیشتری را مییا  آ  ینهتوا  زم )کدها( مخت ف من با مقایسه مفاهیم

های یکسیا  را فیراهم خواهید سیاخت.  بنیدی بندی مفاهیم مشابه در قالیب طبقه که امکا  طبقه

 باشد: ها من گیری مؤلفه شاصل این مرش ه از فرایند که شکل



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 11/ ( نتعال ال 

 کدگذاری باز کد محوری ردیف

 عدالت اقتصادی 7
 فقر نکن شهیر

 کاهش فاص ه طبقاتن

 گفتما  سازی 5
 ارج دهن فرهنگ کار

 تب یغال

 های اقتصادی بهبود شاخص 5
 ایجاد تراز اقتصادی مثبت

 مبارزه با رکود اقتصادی

 گری مبارزه با فرهنگ اشرافن 6
 گراین نکوهش تجمل

 قناعت

 عطم م ن 2
 سازی خصوصن

 اعتماد به نفس م ن

 جوین فرهنگ صرفه 5

 اسرا 

 صر مدیریت م

 نزدگ مصر 

 ینگرا نخبه 1
 ایجاد فضای آرامش برای نخبگا 

 شمایت از نخبگا 

 ا یبن دانشاقتصاد  9

 ا یبن دانشهای  فعال شد  شرکت

 ایجاد زنجیره تولید ع م

 ینگرا ع م

 یمحور دانش

 های داخ ن فع یت بخشید   رفیت 0

استحصال از معاد  به دور از خام 
 فروشن

 یه بر تولید م نتک

 خودکفاین 79
 خودکفاین در محصوالل کشاورزی

 امنیت اقالم راهبردی و اساسن

 استقالل 77
 کاهش وابستگن به نفت

 اصال  الگوی مصر 

 بسترسازی شقوقن 75
 تنقیح قوانین اقتصادی

 شاکمیت قانو 
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 کدگذاری انتخابی
ز مراشیل قب ین شناسیاین شیده و بیا توجیه بیه رآمیده ابهای  در این مرش یه وجیوه مشیتر  مؤلفیه

 دهن شدند. تر و محدودتری ساما  بندی ک ن ها در دسته اشتراکال آ 

 متغیر مستقل (dimensions) ابعاد (components) ها مؤلفه

 ینگرا نخبه
 دانش و فناوری

ن
مت

قاو
د م

صا
قت

ا
 

 ا یبن دانشاقتصاد 

 استقالل

 زا درو اقتصاد 
 خودکفاین

های  یت بخشید   رفیتفع 

 داخ ن

 جوین فرهنگ صرفه

 گری مبارزه با فرهنگ اشرافن فرهنگن یگذار استیس

 گفتما  سازی

 عدالت اقتصادی

 جهاد اقتصادی
 های اقتصادی بهبود شاخص

 عطم م ن

 بسترسازی شقوقن

  



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 10/ ( نتعال ال 

 های تحقیق یافته
گییرد. بیا توجیه بیه  در ایین مرش یهز صیورل منتجطیه و تح ییل پاییانن بیه منظیور تکیوین نظرییهز 

گیردد. در  هاز فیراهم من تیری از مفیاهیم و مؤلفیه های پدیدار شده از دل بیانالز تصویر غنن مؤلفه

و بیا طین ایین فراینیدز در نهاییتز  های قب ین پرداختیه شیده رمطگذاری گطینشنز به پاالیش یافته

 چارچوب نظری زیر شاصل شده است:

 الگوی مفهومی
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های  گیرد. با توجه به مؤلفه در این مرش ه تجطیه و تح یل پایانن به منظور تکوین نظریه صورل من

گیردد. در رمطگیذاری  هاز فیراهم من تری از مفیاهیم و مؤلفیه پدیدار شده از دل بیانالز تصویر غنن

رچوب نظری های پیشین پرداخته شد و با طن این فرایندز در نهایت چا گطینشنز به پاالیش یافته

 زیر شاصل شده است:



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 97/ ( نتعال ال 

 گیری نتیجهبحث و 
در بررسن اقتصاد مقاومتن در گام اول باید تصویری از وضعیت جاری اقتصاد کشیور اراییه شیود و 

های  در گام دوم بیا در نظیر گیرفتن شیرای  جیاری کشیور از دییدگاه اقتصیادی و فرهنگینز مؤلفیه

در جهت اجیرای اقتصیاد مقیاومتن صیورل  یرگذا استیساقتصاد مقاومتن در نظر گرفته شده و 

گیرد. اقتصاد مقاومتن در ب ندمدلز تا شدود زیادی به یک اقتصاد توسعه یافتیه و سیالم شیباهت 

ی جهیانن وجیود دارد را نییط همیواره در نظیر  دارد؛ با این تفاول که تهدیدهاین که از سوی جامعه

های یک اقتصیاد توسیعه یافتیه  ری از شاخصنیط بر بسیا مدل کوتاهگیرد. اقتصاد مقاومتن در  من

و ایجاد تیراز اقتصیادی مثبیت و... نییط تأکیید  ا یبن دانشمانند کاهش وابستگن به نفتز اقتصاد 

ممکین اسیت  میدل کوتاهدارد. با این شال به منظور عبور از شیرای  بحیرا ز در اقتصیاد مقیاومتن 

تییوا  بییه  در اییین خصییو  من شییود. هاین اتخییاذ شییود کییه در ب ندمییدل توصیییه نمن سیاسییت

 هاین مانند تنظیم بازار و توزیع کاال از سوی دولت اشاره کرد. سیاست

اقتصاد مقاومتنز در هر صورل باید یک اقتصاد منطقنز عقالین و متکن بیه ضیواب  منیدرج 

در قانو  اساسن و اسناد باالدستن نظیام باشید. بیا ایین اوصیا ز عم کیرد اقتصیاد از منظیر نیوع 

تواند چارچوبن مشابه اقتصادهای سوسیالیستن داشته باشد. موضیوع ایجیاد تیوا   نمنشکومت 

مقاومت بدو  از دست رفتن امکا  توسعهز نباید عام ن در جهت مخدوش کرد  ماهییت و هوییت 

گیری و تیداوم ایین اقتصیاد در هیر صیورلز در تمیام میواردز میاهیتن  اقتصاد کشیور باشید. شیکل

شن از برقراری اقتصیاد مقیاومتن در زنیدگن اقتصیادی جامعیه بیرای میدتن درازمدل دارد و آثار نا

 ماند. طوالنن باقن من

 مقاومت اقتصادی دانستز ب کیه  توا  گفت: اقتصاد مقاومتن را نمن در مجموع من
ً
توا  صرفا

های خیارجن اقتصیادی ییا همیا   ایجاد امنییت و ثبیال در اقتصیاد و عیدم تطلیطل در برابیر شیو 

ی اخیرز  های بارز اقتصاد مقاومتن است. دشمن در طول چند دهه صادی از شاخصهاستقالل اقت

تمام ابطارهای مبارزه با جمهوری اسالمن را امتحا  کرده اسیتز امیا ابیطاری کیه همیشیه در کنیار 

 ی اقتصادی است که امروز به ابطار دشمن تبدیل شده است. ابطارهای دیگر بودهز مبارزه

نز شماییت از کیار و سیرمایه ایرانینز مبیین سیه و یفیه بیرای دولیتز ضرورل تداوم تولیید م ی

ها بیر روی هیمز تیأثیر مسیتقیم  ای که نحوه تعامل آ  تولید و مردم است؛ سه ش قه اندرکارا  دست

دارد و نتیجه نهاین آ ز به این تعامل وابسته است. یعنن هر چقیدر کیه میردم را تشیویا بیه خریید 

ت تولید کاالی داخ ن پایین باشدز عماًل رغبتین از سیمت میردم بیه کاالی داخ ن کنیم ولن کیفی
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خرید کاالی تولید داخ ن نخواهد بود. اگر تولید کننده هم برای تولید کاالی باکیفیت همت کنید 

ولن دولت و سیستم بانکن کشورز خدمال پولن و مالن ارایه ندهند و یا قوانین اقتصیادیز فضیای 

رغبت باشندز بیاز هیم نتیجیه منفین  مردم نسبت به کاالی داخ ن بن کسب و کار را سخت کند و یا

خواهد بود. لذا باید تمامن ارتباطال این سه ش قه با هم اصال  شده و در راستای افیطایش تولیید 

 م ن بهبود پیدا کند.

های اقتصاد مقاومتن بیر اسیاس بیانیال فرمانیدهن  ین مؤلفهیدستاورد اص ن این پژوهشز تب

هاز شضرل آیت معظم کل قو
 
یهای )شفظیه  العظمن خامنه ال 

 
( اسیت. پژوهشیگر بیا اسیتفاده از ال 

های شاصل از بیانال معظم له پرداخته و بر اساس آ   سازی داده  بنیاد به مفهوم رویکرد روش داده

های اقتصییاد مقییاومتن اسییتخراج گردیییده اسییت. بییر اسییاس روش  طبقییال اصیی ن و فرعیین مؤلفییه

 انید عبارلؤلفه اص ن اقتصاد مقاومتن از منظر مقام معظم رهبری تبیین شد که بنیاد چهار م داده

 گذاری فرهنگن. زاز سیاست از: جهاد اقتصادیز دانش و فناوریز اقتصاد درو 

 پیشنهادها
و وابستگن به  نمحصول تکموانع در اجرای اقتصاد مقاومتن داشتن اقتصاد  نیتر مهمیکن از  .7

هاز نیازمند ایجاد رونا در کسب و کار و تقویت  رای رهاین از این ضعفرو دولت ب نفت است؛ ازاین

صنعت و تولید داخ ن است تا وابستگن کشور را به نفت و عوارض ناشن از نوسانال آ  را از بین 

 شود مگر با تالش و مدیریت عالمانه و جهادگونه. ببرد. این امر محقا نمن

ثرول و درآمد برای کشور و منابع آ  تنوع داشته در اقتصاد مقاومتن باید در نحوه ایجاد  .5

پذیری اقتصاد در برابر جنگ اقتصادی  باشیم. این امر به دلیل باال برد  انعطا  و کاهش ضربه

اتکا و  ا یبن دانشبنیا  است. در اقتصاد  بیگانگا  است. یکن از این مواردز اقتصاد دانش

کنیم و به جای منابعز به نیروی انسانن  کمتر من وابستگن خود را برای انجام فعالیت به سایرین

پذیری کمتری  هاین تأکید کنیم که آسیب کنیم. به همین منظور باید روی مؤلفه خودما  تکیه من

دارد. بر همین اساس باید به صالح قوانین و مقررال هم پرداخته شود. قوانینز مقررال و 

در داخل کشور تولید  ا یبن دانشکه محصول  اند ای تنظیم نشده گونه های ما به دستورالعمل

اند که ما محصولن را از خارج وارد کنیم. این امر برای  ای تنظیم شده کنیمز ب که اغ ب به گونه

 وضعیت اقتصاد مقاومتن ُمضر است که باید اصال  شود.

ی بند ای دارند. نقش دولت شامل بودجه در اقتصاد مقاومتن هم مردم و هم دولت نقش ویژه .5

های پولن و مالنز مدیریت و  هاز کارآمدی سیاست یارانه یهدفمندمناسبز نظام مالیاتن کارآمدز 



ه)شفظه  یدگاه مقام معظم رهبریاز د ناقتصاد مقاومت یها مؤلفه
 
 95/ ( نتعال ال 

زاینز ثبال  کنندگا ز تثبیت نرخ ارزز اشتغال واردال و توسعۀ صادرالز شمایت از شقوق مصر 

زیستن  ها و اصال  ساختار دولتن است. نقش مردم شامل مدیریت مصر ز قناعت و ساده قیمت

 وری از تجماللز کسب ثرول شاللز ترجیح مصر  کاالی داخ ن بر کاالی خارجن است.و د

 

 فهرست منابع
 ای )مد   ه العالن( بیانال مقام معظم رهبری امام خامنه

اصغر عسکری خانقیاهز چیاپ  ی ع ن ز ترجمهشنا ی  یهنگ فیا (. 7559پانو ز میشل و میشل پرو  )

 اول. تهرا : انتشارال ویس.

یافاا  تلااو   پژوهشهییای نییرم آینییده.  (. جهییانن شیید  جنگ7509ز مسییعود و شسیین وز خسییرو )جطایییری

 (.5)7راهبیا ، 

 .52-55ز 237فاهناف  ترتهی، (. عدالت سازمانن. 7595زادهز ناصر ) شسین

 . چاپ اول. تهرا : انتشارال سمت.ایزظار ترال  و ترال  ار  اجفان(. 7596رضاییا ز ع ن )

. چیاپ سیومز تهیرا : انتشیارال شنا ی، پورااری و پایریش جفهن   یهنگ(. 7515د )االمیننز محمو رو 

 عطار.

 قم: انتشارال دفتر تب یغال اسالمن. . چاپ سوم.اازصاایا(. 7519) محمدباقرصدرز سید 

 انتشارال عابد. :. تهرا آشناری تا پرا نر یهی تاف  ) نگ اازصاا ((. 7599فردروز محسن )

. ها  ارنی و ا زورالعم  تبلهغی آن آشناری تا ا اع یهی تاف  اج اررگاأ ارجش. (7509فردروز محسن )

 .انتشارال عابد :تهرا 

(. عدالت سازمانن در 7592) محمد نع مشر  جوادیز محمدشسین؛ دلویز محمدرضا و عبدالباقنز 

 .52-65ز 24و  25فرریر   یاا،   صلنافۀی عدالت ع وی.  سایه

ها و راهکارها.  بنیا : الطامالز نماگرهاز موقعیت ایرا ز چالش (. اقتصاد دانش7596معمارنژادز عباس )

 790-95ز اازصاا و ترارت یورال  صلنافۀ

. یظا  اازصاا  ا ال  )فبایی، اهراف، اصو  راهبیا  و اخالق((. 7507) نیشس دیسمیرمعطیز 

 تهرا : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمن.
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