
 

  

  

  

  
  1396تابستان ، 39سال یازدهم، شماره 

  160تا  141صفحه 

  رانیا یاسلام يدر جمهور یموانع تحقق اقتصاد مقاومت
  samadranjb@pnu.ac.irنور نور   امامییدانشگاه پدانشگاه پ  تتییررییگروه مدگروه مد  ییمربمرب/ /   ییاردکاناردکان  صمد رنجبرصمد رنجبر

  چکیده
ـــارها و تحریم ریکا علیه ایران مآویژه هغرب و بهاي از زمان اعمال فش

ن کشــور تحت در ابعاد اقتصــادي و تجاري، مســئولان و ســیاســتگذارا
ادند. اي، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار درهبري آیت الله خامنه

بر فشـــار هاي شـــناســـایی و کنترل اهرم  اقتصـــاد مقاومتی به مفهوم
این نوع اقتصاد برعکس تصور ظاهري فاقد پیشینه نظري . اقتصاد است

ـــتعمار  ـــورهایی همچون هند تحت اس ـــطح کش ـــت و حداقل در س نیس
انگلســتان و یا غزه فلســطین داراي تجربه تاریخی اســت. براین اســاس 

ــئوالی که در این مقا ــت که موانع تحقق س ــت این اس ــده اس له مطرح ش
ـــلامی ایران کدامند؟ ـــاد مقـاومتی در جمهوري اس بنابراین هدف  اقتص

این پژوهش بررسـی و شناسایی موانع این نوع اقتصاد در کشور است. 
نتایج این  .شودتلقی می کاربرديپژوهش از لحاظ ارایه الگو، پژوهشـی 

قرار داشته است  4/0بالاتر از که ضریب توافق کندال تحقیق نشـان داد 
می توان گفت  05/0و با توجه به کمتر بودن مقدار ســطح معنی داري از 

ــطح اطمینان  ــت و  درس ــریب توافقی کندال معنادار بوده اس   %95که ض
ـــاد مقاومتی اتفـاق نظر بین خبرگان ـــوص موانع تحقیق اقتص  در خص

  وجود داشته است. 
  

ــاد مقاومتی، بیکا کلیدواژه: ــتردگی اقتص ــاد دانش بنیان، گس ري، اقتص
  پایین اجتماعی. دولت، عدم نظارت، توسعه
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  مقدمه 

از دیدگاه اقتصـاددانان، اقتصاد مقاومتی فضایی است براي مواجه شدن با استقلال وابسته 

ی ایستد ي اقتصادي مگرایی. چنین اقتصادي منفعل نیست و در برابر اهداف سلطهو مصرف 

اش را بر اســاس اهداف و ایدئولوژي خاص خود تغییر کند تا ســاختار اقتصــاديو ســعی می

در اقتصاد  هاي خود قرار دهد.هاي و نگرشکند اقتصاد را در راستاي ارزشداده و سعی می

ثر کردن اشـوند و دولت سعی به رفع تحریم و یا بیاسـایی میهایی فشـار شـنمقاومتی حوزه

ــمندانه لازمهها میآن ــوع مدیریتی عقلانی و هوش ــاد مقاومتیکند که براي این موض  ي اقتص

شــود تا بتواند بر روي تولید داخلی تمرکز کند. این نوع اقتصــاد بســیار پویا و محســوب می

ـــاري و پور غفـار،  ـــت. (فش ـــادي تنها به دنبال رفع عبور از  )34: 1393فعـال اس چنین اقتص

ا حد ممکن ها ر ا تهاي اقتصادي نیست بلکه به دنبال این است تا بتواند آنها و بحرانتحریم

ها را تبدیل به فرصت کند. در این بین آمادگی نهادهاي اقتصادي و تعامل رفع کند و بحران

ــت و برآیند تحقق هم کاري میان دولت و مردم براي تحقق این اهداف ب ــروریس ــیاري ض س

اهداف اقتصــادي مقاومتی منجر به تثبیت نوســانات نرخ ارز، افزایش اشــتغال، تثبیت عمومی 

دهد. اما رخداد چنین عواملی ي بخش خصوصی و مدیریت مصرف رخ میها، توسعهقیمت

  )31: 2010در اقتصاد مقاومتی به سادگی امکان پذیر نیست. (سیمی و مارتین، 

ـــ ـــلامی ایران براي جلوگیري از هاي اخیر با افزایش تحریمالدر س ها علیه جمهوري اس

اي ایران، عبارت اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادي ایران وارد هاي صـلح آمیز هستهفعالیت

در دیدار فعالان اقتصادي و کارآفرینان  1389بار در سال  نشـده است. این عبارت براي اولی

ي اقتصــادي مقاومتی ري مطرح شــد. در این جلســه مقام معظم رهبري واژهبا مقام معظم رهب

را به کار بردند و آن را دلیلی براي مواجه شـــدن با فشـــارهاي اقتصـــادي دشـــمنان ایران و 

همچنین آمادگی کشــور براي تغییر دانســتند. ســئوالی که اکنون پیش می آید این اســت که 

ـــلـامی ـــاد مقـاومتی در جمهوري اس نقش مولفه هاي گوناگون ایران کـدامنـد؟  موانع اقتص

ســیاســی، اقتصــادي، اجتماعی، مدیریتی و... در عدم تحقق اقتصــاد مدیریتی کدامند؟ فرض 

اصـلی و اسـاسی این مقاله این است که اقتصاد مقاومتی به واسطه ناکارایی ها و موانع متعدد 

  در حوزه هاي مختلف تحقق نیافته است.

  گاه تئوریکاقتصاد مقاومتی در دید-1

ـــادي همخوانی و مطابقت دارد.  ـــاد مقاومتی با نظریه فنریت اقتص بـه لحـاظ نظري اقتص

هاي وكکند. توانایی یک ســیستم که بتواند شپرینگز فنریت اقتصـادي را چنین تعریف می



 143143                                                                      9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

 ها براي تخصیص کارآمد منابع حفظو ظرفیت بازار یا محیط را بدون از دست دادن توانایی

د به تخصـــیص مجدد منابع بپردازد و تغییرهاي ســـاختاري را ایجاد کند، در عین کند و بتوان

ــاختاري و نهادي با  حال که بنیاد و عملکرد خود را حفظ کند. در این نگرش تطبیق یافتن س

هاي بیرونی بسیار مهم است و برخی از اقتصاددانان این فرایند را جهندگی ها و شوكبحران

تر مفهوم مقاومت نیز در کنار ارتقا یک سـیسـتم اقتصادي، بدان نتکاملی و در تعاریف مدر

هاي داخلی ها و بحراناضـافه شـده است. بدین مفهوم که یک اقتصاد بتواند نسبت به شوك

و خارجی مقاومت و عملکرد خود را نیز حفظ کند. در واقع فرایند فنریت اقتصــادي از چند 

ت پذیري و میزان ضعف تشکیلاآسـیبپذیري، (عنصـر اصـلی تشـکیل شـده اسـت: آسـیب

هاي اقتصادي، ها (اعم از بحرانهاي بیرونی، شـوكاقتصـادي، نهادها و کارمندان به شـوك

ها و ...) مقاومت (تاثیر شـــوك بر اقتصـــاد و ابتکار عمل در برابر آن که فاکتورهایی تحریم

ـــنعتی، باز ب ـــاختار ص ـــادمـانند میزان کاهش یافتن منابع، موقعیت محلی، س ، نظام ودن اقتص

گذاري تشـکیل شـده است) توانمندي و تطبیق پذیري: (چگونه نهادها، موسسات، سـیاسـت

ـــازمـان ـــخ میس دهند که از دهند و خود را با آن تطبیق میها و کارمندان به این بحران پاس

مایت ي خارجی و حظرفیت پژوهش، بهره بردن از سرمایه فاکتورهاي چون تولید اقتصادي،

ها تشـکیل شـده است) بازپروري و قدرت تغییر (میزان و ماهیت بهبود یافتن در یاسـتاز سـ

ــوك ــیرهاي برابر ش ــور براي یافتن مس ــادي یک کش ــادي و همچنین قدرت اقتص هاي اقتص

ات ناشی از فشار هاي جدید، تغییر کشـاورزي سـنتی و تحملجدید که نیاز به یافتن فناوري

  .)74-473: 2017ران، (جوتائو و همکا این تغییر دارد)

هر کشـور به تناسـب سـاختارها و سـیسـتم اقتصـادي که دارد با موانع و مشکلات خاص 

خود در تحقق اقتصـاد مقاومتی درگیر است. در کشور ایران نیز موانع تحقق اقتصاد مقاومتی 

. یتوان در سه سطح کلان مورد بررسی قرار داد که عبارتند از تقینینی، اجرایی و قضایرا می

ها د و چارچوبانهاي اقتصـاد مقاومتی به خوبی تبیین نشدهي تقنینی قوانین و مولفهدر حوزه

ــاد و تئوري ــاً متناقض با اقتص ــت و یا قوانین بعض ــده اس هاي لازم براي آن در نظر گرفته نش

ي اجرایی نیز اقدامات لازم براي خصــوصــی ســازي و مقاومتی وضــع شــده اســت. در حوزه

ـــت و در زمینهکـاهش نقش دولـ ـــده اس ـــتیبانیت انجـام نش ـــایی نیز پش هاي لازم از ي قض

  کارآفرینان داخلی صورت نگرفته است. 

ــاس تئوري بریگولیو و همکارانش می ــیار کلی، بر اس ــیم بندي بس توان علاوه بر این تقس

ي هاي ثبات اقتصـادي کلان، کارآمدي بازار اقتصاد خرد، نظارت صحیح و توسعهشـاخصـه
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نعی بر ها مارا به عنوان بنیادهایی در نظر گرفت که نقصــان در هر کدام از این بخشانســانی 

ـــوب می ـــاد مقـاومتی محس ـــر تحقق اقتص ـــتري به این س ـــوند و در ادامه با جزییات بیش ش

  ).15-8: 2006هاي پرداخته خواهد شد. (بریگولیو و همکارانش، شاخصه

  تحقیق پیشینه-2

و عمیق چندانی صـــورت نگرفته اومتی تحقیقات جامع در مورد موانع تحقق اقتصـــاد مق

ــورت  ــده مبانی نظري عمیق و یا کاربردي ندارد و یا به ص ــتر کارهاي انجام ش ــت و بیش اس

ي اي و جامه به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است به طوري که پس از مطالعهریشه

ـــت این مقـالـات همچنـان خواننـده بـه رویکرد جامعه از موانع ت ـــاد مقاومتی دس حقق اقتص

ئت یه اعضاي نگرش سـنجش") در1395کار کریمی و یعقوبی ( یابد. به عنوان مثال درنمی

ــگاه علمی ــبت زنجان دانش ــاد نس ــادمعتقدند اقت "آن با مرتبط عوامل و مقاومتی به اقتص  ص

ــعه در یبوم يالگو ،یمقاومت ــور توس ــت کش ــ موفق ياجرا يبرا. اس ــتیس ــ يهااس  اداقتص

 رمنظو به آن ياعضا نگرش از یآگاه ها،دانشگاه از جمله مختلف يهاسـازمان در یمقاومت

ن یا بیکریمی و یعقو قیتحق یاصل سـؤال. اسـت يضـرور اثربخش يزیرو برنامه یابینهیزم

 يهااستیس ياجرا يبرا هادانشـگاه یئت علمیه ياعضـا ینگرشـ یآمادگ زانیم که اسـت

ــاد ــیم حد چه تا یمقاومت اقتص ــان جینتا د؟باش ــا ن نگرشیب داد نش  به یئت علمیه ياعض

 يهازهحو در هااستیس نیا ياجرا تیقابل از هابرداشت آن با یمقاومت اقتصاد يهااسـتیسـ

 .دارد وجود دارمعنی و میمستق ارتباط یفرهنگ یی وو دانشجو یپژوهش ،یآموزش

ـــی دیگر  ـــیدر پژوهش تین بــا عنوان اي لــا) در مقــالــه2016زاده و همکــارانش (موس

ـــتراتژي" ـــعهاس ـــاد مقاومتی دانش محور با بهرههاي توس دل گیري از ماي براي بهبود اقتص

SWOT ها ، تهدیدهاهاي مناسب برخی از فرصتبه دنبال این اسـت علاوه بر یافتن استراتژي

ــی کند. آنان از اطلاعات و داده ــتان را بررس ــتان گلس ــعف در اس هاي در و نقاط قوت و ض

ــای ــتفاده کردهوبس ــاد دانش بنیان ت بانک جهانی در این تحقیق اس  146اند و اطلاعات اقتص

اند و چند مبنا را براي اقتصاد کشـورها را که در این وبسـایت بوده اسـت را اسـتخراج کرده

ــاد دانش بنیان مطرح کرده ــی و معتقدند براي ایجاد اقتص ــتم انگیزش ــیس اند مانند فرهنگ، س

اما در راهم شود. تري فباید تغییرات فرهنگی و سـیستم اقتصادي مناسبمقاومتی دانش بنیان 

ــد و مبناها تا چه حد مورد اینکه تا چه این تحقیق می ــري بخش باش ــور تس تواند در کل کش

  د.آورنهاي سیاستی دارد یا خیر سخنی میان نمیقابلیت کاربردي به شکل چارچوب
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ارهاي کاقتصـــاد مقاومتی و راه"اتین با عنوان ي کوتاهی به زبان ل) در مقاله2016منتظر (

ــیدن به آن ــت که در ســال "رس ــانیهاي اخیر با افزایش تحریممعتقد اس  ها و رفتار غیر انس

میز هاي صلح آکشـورها غربی علیه جمهوري اسـلامی ایران با هدف متوقف سـاختن فعالیت

ه است صادي ایران اضافه شدبه ادبیات اقت »اقتصاد مقاومتی«هسـته، عبارت جدیدي با عنوان 

 1389و هدف آن بهبود وضـعیت اقتصـادي کشـور است. این واژه براي اولین بار از سپتامبر 

توسـط رهبر معظم انقلاب اسـلامی به معنی فعالیت اقتصـادي و کارآفرینی مطرح شد. به نظر 

ــایی اهرم ــناس ــاد مقاومتی به معنی ش ــار و تلاش براي حذف و کنتمنتظر اقتص ل این رهاي فش

تواند این فشــارها را تبدیل به فرصــت ال اقتصــاد مقاومتی میهاســت و در شــرایط ایدهاهرم

ـــتگی و تاکید بر مزایاي تولید داخلی و تلاش  ـــاد مقاومتی به منظور کاهش وابس کنـد. اقتص

برابر  رهاي اخیر بر اقتصــاد و جنگ اقتصــادي دبراي اتکا به خود اســت. رهبر ایران در ســال

قادر به  ماند وایشان نیز در قالب مباحث نظري باقی می تاکید داشـته اسـت. و مقالهشـمنان د

  تر موضوع نیست. بررسی عمیق

اد هایی براي ارزیابی اقتصــتعیین شــاخص«اي انگلیســی با عنوان ) در مقاله2016اي (قلعه

منظور  را بهکند که رهبر ایران بحث اقتصـــاد مقاومتی مطرح می »مقاومتی در اقتصـــاد ایران

اند و دســـتیابی به اهداف جمهوري اســـلامی ایران و خلق تمدن اســـلامی جدید مطرح کرده

هاي کلی اقتصـاد مقاومتی را به روساي سه قوا و شوراي نگهبان سـیاسـت 2014فوریه سـال 

المللی کسب و کار اقتصادي، اقتصاد دانش بنیان، شاخص بین 5اند. در این مقاله اعلام کرده

استفاده شده است. ایران از بحث  2014گرایی و شـفافیت اقتصادي در سال ي، رقابتنوآور

، در بحث رقابت،  7از  4,04، در بحث کســب و کار، 100را از  24,1ي کســب و کار نمره

ـــاد دانش بنیان و  10را از  3,91، در نوآوري، 100از  26,14 را در  100از  27در بحث اقتص

گیرد که که اســت. نویســنده در این تحقیق نتیجه میکرده بحث شــفافیت اقتصــادي کســب 

اقتصـاد مقاومتی در ایران در وضـعیت نامطلوبی قرار دارد و باید ســبک مدیریت در اقتصاد 

کشــور مورد بازبینی قرار گیرد و البته در این مقاله نیز به صــرف انتقاد از وضــعیت موجود و 

ـــاخصتنهـا ارائه ـــبنمی ماند وهاي خاص باقی میي ش و  تواند در مقابل راهکارهاي مناس

   بنیادینی را ارائه دهد.

ــد یکی از تئوري ــادي در زمینههمانطور که گفته ش ث ي اقتصــاد مقاومتی بحهاي اقتص

هایی را در این زمینه ارائه کند براي تواند راهکارها و شــاخصــهفنریت اقتصــادیســت که می

 »ســازي و ســنجش فنریت اقتصــاديمفهوم«در  )2006مثال تحقیق بریگولیو و همکارانش ( 
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ـــعی کرده ـــنجش فنریت انـد تـا مفهوم و چـارچوبس هاي متدولوژیک را براي تحلیل و س

اقتصـادي به کار گیرند. آنان معتقدند فنریت اقتصادي به معناي توانایی بازیافتن و بهبودي و 

رد. این گیقرار می هاي اقتصـــادیســـت که در معرض آنها و بحرانیا تطبیق با تاثیر شـــوك

طح پذیر ستواند توضـیح دهد که چرا تعداد زیادي از کشورهاي ضعیف و آسیبمفهوم می

ی آورند. همچنین این مقاله سعبالایی از تولید ناخالص داخلی به ازاي سرمایه را به دست می

ک یها نشان از ضعف هایی از جهندگی اقتصـادي را ارائه کند که نبود آندارد تا شـاخصـه

   اقتصاد مقاوم دارد.

دند معقت »سازي و توضیحاي: مفهومفنریت اقتصادي منطقه«) در 2014مارتین و سـانلی (

در طی چند ســال اخیر عبارت جدیدي در گفتمان ســیاســی و اجتماعی وارد شــده اســت و 

ان ها واکنش نشــها و ناهنجاريبدین معناســت که چگونه یک ســیســتم اقتصــادي به شــوك

دد هاي متعشـناسـی گرفته شـده اما در رشتهرچه این مفهوم از روانشـناسـی و بومدهد. اگمی

بر  اي و محلی نیز شده است. علاوهاسـتفاده شده است و اخیرا وارد مطالعات اقتصادي منطقه

دف دهی به اقتصادهاي محلی شده است. هاین، فنریت اقتصـادي تبدیل به سیاستی در شکل

ـــت کـه ابهـ ـــب از فنریت این مقـالـه این اس امـات در این مفهوم را رفع کند و تعریفی مناس

  اقتصادي ارائه کند. 

 تعریف و ســنجش فنریت اقتصــادي بر مبناي شــهرها:«) در 2017جونتائو و همکارانش (

 هایی دارند که بتوان با آن فنریتمدل و شاخصه سعی به ارائه» ي موردي کشور چینمطالعه

ــهر ــادي مبتنی بر منابع ش ــتفاده از نظریهاقتص امل فنریت و ي تکها را ارزیابی کرد. آنان با اس

مفاهیم مرتبط با آن مانند پایداري، تطبیق و تبدیل، به دنبال ارزیابی آن در شمال شرقی چین 

هایی که در آن معادن ذغال سنگ یا نفت دهد که استانها نشان میهسـتند. نتایج تحقیق آن

شــتر قاوت اقتصــادي بییی که چنین منابعی را دارا هسـتند از مهاوجود ندارد به نسـبت اســتان

ـــادي ایران به برخوردارنـد.  ـــرایط اقتص ـــادي و تطبیق آن با ش در مورد تئوري فنریت اقتص

اي بر روي آن صــورت نگرفته اســت و مقالات خاصــی یافت صــورت جامع و دقیق، مطالعه

ي است. و همین سبب در مقاله نشد و در معدودي از آثار به صورت ضمنی بدان اشاره شده

حاضـر سـعی شـده اسـت با استفاده از مقالات مطرح شده در مورد فنریت اقتصادي از منظر 

این موانع تحقق اقتصـاد مقاومتی بررسی شود و تا حدي نواقص موجود در مقالات پیشین را 

  پوشش دهد و رویکردي جدیدي در این زمینه بیان شود.
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  اومتیموانع تحقق اقتصاد مق-3

توان در به طور کلی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را بر اساس تئوري فنریت اقتصادي می

اند اما بندي کرد. هر حوزه از اجزا و ارکان مختلفی تشکیل شدهي اصـلی تقسیمچهار حوزه

هایی هستند که بیشترین تاثیر بر اقتصاد مقاومتی دارند. ارکان مطرح شـده در این قسمت آن

ـــاد کلان، کارآمدي بازارها،  از دیـد بریگولیو و همکارانش این چهار حوزه عبارتنداز: اقتص

ــعه ــب و توس ها به همراه ي اجتماعی. در ادامه هر کدام از این حوزهمدیریت و نظارت مناس

ها بررســی خواهد شــد و اینکه نبود یا کارکرد نادرســت هر کدام از این ارکان اصــلی آن

  شود.ي میارکان مانع تحقق اقتصاد

  نبود ثبات اقتصادي کلان 3-1

ي عرضــه و تقاضــاهاي اقتصــادي اســت. اگر همان تعامل میان مجموعه ثبات اقتصــادي 

ــاد داراي تعادل درونی، ي هزینهمجموعه ــد این اقتص ــا در تعادل باش ــه و تقاض ي میان عرض

ـــموقعیت مالی پایدار، نرخ پایین تورم و نرخ بیکاري نزدیک به نرخ طبیعی ا ت و در عین س

ها در چنین اقتصــادي پایین اســت. این متغیرها به شــدت داشــتن تعادل بیرونی و حجم بدهی

ها هســتند و نشــانی از این دارند که چگونه دولت هاي اقتصــادي دولتتحت تاثیر ســیاســت

ـــود. (جهانیان، ها و تحریمتوانـد بـا بحرانمی ـــادي مواجه ش ) به طور 170: 1395هاي اقتص

  لان بر سر متغیر استوار است که عبارتند از: اقتصاد ک

  کسري بودجه در نرخ تولید ناخالص داخلی 3-1-1

ها در اقتصاد مقاومتیست که برآیند ترین شـاخصي دولت یکی از مهموضـعیت بودجه 

ند توانهاست که میاي است و یکی از ابزارهاي مهم براي دولتهاي مالی و بودجهسـیاست

هاي استکند که سیکنند. وضـعیت مالی سـالم به دولت کمک میقابله میدر برابر بحران م

ـــدن با بحرانهزینـه ـــعف اي و مـالیات را در هنگام مواجه ش ها تنظیم کند. ایران به دلیل ض

بیرونی را  هايها و تحریماي و مالیاتی توان تطبیق یافتن در برابر شوكهاي بودجهسـیاسـت

زرگترین مشکلات نظام اقتصادي ایران کسري بودجه شدید ندارد و از طرف دیگر یکی از ب

ریزي صـحیح ایجاد شـده است و دولت بیش از و طولانی مدت اسـت که در اثر عدم برنامه

ـــاجدي،  ـــت. (س  عمر طول دربه عنوان مثال  )8: 1393درآمد خود اقدام به هزینه کرده اس

 هاينوسان دچار کشور اقتصادي رشد هاي نهم و دهممختلف به خصوص دولت هايدولت

 دولت آغاز در و 1384 سال در است. ملی اقتصاد ثبات فقدان نشانگر که است شـده زیادي

 هايسال براي شده گذاريهدف رشد نرخ و رسید درصد 6,3 سطح به اقتصـادي رشـد نهم
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 و شد متوقف شدید سوءمدیریت با قبلی روند اما بود درصـد 8 توسـعه چهارم برنامه اجراي

وانست به حتی بالا رفتن قیمت نیز نت .دریج اقتصـاد کشور رو به عقب حرکت کرده استبه ت

ثبات اقتصـادي کمک کند و به تدریج نیز از میزان حجم صادرات کشور کاسته شد و حتی 

 میزان رشد اقتصادي نیز منفی شود. 

  بالا بودن نرخ تورم و بیکاري 3-1-2

تصاد مقاومتی هستند و در عین حال این دو هایی مهم در اقاین دو موضـوع نیز شـاخص 

ي کسـري بودجه هسـتند. زیرا نرخ تورم و بیکاري تحت تاثیر سایر نرخ حاوي نشـان دهنده

هاي پولی و عرضه است. اگر اقتصادي نرخ هاي اقتصـادي اسـت و شـامل سـیاستسـیاسـت

ــد، در مواقع رخداد بحران مانند تحری ــته باش ــوكبالایی از تورم و بیکاري داش هاي م و یا ش

شود و در مقابل آن اقتصادي که این دو متغیر در اقتصادي باعث افزایش این دو شاخصه می

ا هاي رفاهی رها مقاوم است و هزینههاي اقتصادي و شوكها پایین است، در برابر بحرانآن

ـــور ایران یکی از بحرانافزایش نمی ـــلی که همواره با آن مواجه بودهد. در کش ده هاي اص

ـــت. به طوري که براي خیل عظیم  ـــت عـدم کنترل نرخ تورم و مقـابله با بحران بیکاریس اس

ـــعف در فارغ ـــب وجود ندارد. به عبارت دیگر ض ـــب کار مناس ـــغل و کس ـــیلان ش التحص

ي هاي تورم و بیکاري باعث تضعیف اقتصاد ایران و عدم عملکرد صحیح در زمینهشـاخصه

 آماري هايطرح از 1395سال  در آمده بدست نتایج اساس رباقتصـاد مقاومتی شـده اسـت. 

است و  بوده درصد 12,4 کشـور کل در بیشـتر و سـاله 10 جمعیت بیکاري نرخ آمار، مرکز

ــاله 8 دوره در ــد نرخ ،1391-1384 س ــور فعال جمعیت رش ــه( کش  1,1) کار نیروي عرض

 بوده درصد 3,7 بیکار جمعیت و درصد 0,84) کار نیروي تقاضاي( شاغل جمعیت درصـد،

ه است و در مورد تورم نیز با وجود یافت افزایش درصد 12,1 به 10,3 از بیکاري نرخ و است

است و در دولت یازدهم کاهش درصـد افزایش داشته 40هاي نهم و دهم تا اینکه در دولت

  .)3: 2012 (هوشمند، .شودیافته همچنان بالا ارزیابی می

  نعدم وجود اقتصاد دانش بنیا 3-1-3

ــوي دیگر کلیه  ــاد مقاومتی باید بتواند به خلق و تولید دانش بپردازد و از س ي یک اقتص

ابت در هاي متداول براي رقها در اقتصــاد کلان باید شــفاف باشــد تا بتواند ســیاســتفعالیت

ه ها مقابله کند. اقتصاد دانش محور از سالمللی را فراهم کند و با افزایش قیمتي بینعرصـه

هاي اقتصــادي و ســاختار نهادها ) محرك1ی تقســیم شــده اســت که عبارتند از بخش اصــل

ـــامـل موانع و تعرفـه هاي جدید و ایجاد ) تطبیق فنـاوري2هـاي گمرگی، اجراي قوانین) (ش
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) متاسفانه 15: 1395هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.(حجازي نیا، ) زیر سـاخت3نوآوري. 

به مقدار بسیاري کمی  2012تا  2004هاي ن از بین سالدهد که کشـور ایراآمارها نشـان می

را به خود اختصاص داده  95 کشور رتبه 145در این موارد مطروحه پیشـرفت دارد و در بین 

است. وجود تشریفات بسیاري فراوان گمرگی، قوانین دست و پاگیر، ضعف در ساختارهاي 

ـــ ــاعــث ایجــاد مش کلــات فراوان براي گمرگی و عــدم نظــارت بر عملکرد این بخش ب

ي اقتصاد کشور ایران در زمینه 2016در سـال  صـادرکنندگان و وارد کنندگان شـده اسـت.

هاي پیشین سـال در آن پیش آمار به نسـبت که به دسـت آورد اسـت  را 78 رتبهدانش بنیان 

ـــکلات مطروحه در این حوزه وجود دارد ـــت اما همچنان مش : 2016اي، (قلعه ارتقا یافته اس

69(.  

  اکارآمدي بازارها در اقتصاد خردن 3-2

ها را از طریق ســاز و کارهاي قیمت دانشــمندان علوم اقتصــادي، بازارها و کارآمدي آن

اشند دانند. اگر بازار متعادل بکنند و آن را بهترین روش براي تخصیص منابع میبررسـی می

قتصـــادهایی که بازارها کنند و در اها بیرونی را در خود جذب و حل میها و شـــوكبحران

منبع  ریزند و تخصیصمتعادل نیستند در صورت رخداد بحران و تحریم به سادگی به هم می

ـــود و ها موثر نخواهد بود و باز هم باعث ایجاد هزینه در بخش رفاهی میو بودجـه بـدان ش

ـــتفاده و هدر رفت ا ی خود را در برون ریزي و طغیـان نقـدینگی، وجود منـابع بیکـار و بلااس

اي توان بازارهاي مالی و سرمایهبراي این موضوع می. دهدکمبود کالاها در بازارها نشان می

توانند به صـــورت موثري و از ها میرا مثال زد. این بازارها در هنگام بروز بحران و یا تحریم

ـــرمایه  رامی هـا و املاك،طریق افزایش نرخ بهره و پـایین آوردن قیمـت دارایی ر دتواند س

ـــاد حفظ کنـد. اما اگر قیمت ـــوند اقتص ـــتی تنظیم نش هاي در بازارهاي پولی و مالی به درس

ــادي خارج میســرمایه ــادي و نرخ بیکاري اثر شــوند و بر فعالیتها از بخش اقتص هاي اقتص

) متاسفانه در این بخش نیز آشفتگی و بحران به چشم 33: 1394گذارند. (امیري طهرانی، می

ها وجود دارد. علاوه ریختگی در بـازارهاي مختلف و عدم تعادل در قیمتمی خورد. بـه هم

ها به درســتی در بازارهاي پولی و مالی تنظیم نشــده اســت، تســلط بر موارد یاد شــده، قیمت

هاي پولی، تعیین دستوري نرخ سود بانکی توسط دولت منجر هاي مالی بر سیاستسـیاسـت

ــاد مقاو ــدید موانع در تحقق اقتص ــت.به تش ــده اس ــال پایان تا متی ش  بخش اعتبارات 84 س

 در. است کرده تجربه را درصد 38 تا 34 محدوده در بالایی و ثبات با تقریبا رشد خصـوصی

 به توانمی آن اصلی دلایل از که است رسیده 39/1 به رشـد این 82 سـال در فقط دوره، این
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 . ردک اشــاره اراتاعتب تخصــیص در دولتی هايبانک محدودیت تدریجی حذف ســیاســت

 رشد رقم بیشترین که رسیده درصد 42 حدود به 85 سال در خصوصی بخش اعتبارات رشد

 شکاه در اعتبار و پول شــوراي دسـتور در را چشـمگیر افزایش این دلیل. اسـت 80 دهه در

 دلیل تریناصلی زمان آن در. است دانسته هابانک تسهیلات و هاسـپرده سـود نرخ دسـتوري

 شودمی ولیدت هزینه کاهش به منجر پایین سود نرخ که بود فرضیه این اساس بر م،تصـمی این

ــال از . کندمی پیدا کاهش تورم تولید، افزایش با نتیجه در و ــد ،89 تا 86 س  اعتبارات رش

 کرد پیدا کاهش رشد این 87 و 86 هايسال در و بود همراه بیشتري هاينوسان با خصوصی

ــري الیم تامین جاي به دولتو  ــو یک از مرکزي بانک از خود بودجه کس ــاب از س  حس

 از بیشــتري قســمت که کرد موظف را هابانک دیگر ســوي از و کرد برداشــت ارزي ذخیره

 کمبود با هانکبا ســرانجام ترتیب این به. دهند تخصــیص تکلیفی تســهیلات به را خود منابع

ارهاي و به آشــفتگی در باز بودند مرکزي بانک از اســتقراض به ناچار و شــدند روروبه منابع

  .)69: 1393(اردکانی و همکاران، پولی و ارزي دامن زد

ــاد وجود دارد. به عبارت دیگر  ــولات در اقتص همین امر در بازارهاي نیروي کار و محص

ي بازارهاي پولی، کارآمدي بازار کار، کارآمدي بازار کالا و هاي میزان توســعهشــاخصــه

یري گگیرند، رشــد چشــمرهاي اقتصــاد که در این طیف قرار میپیچیدگی و وســعت بازا

ها در چند ســال اخیر صــورت نگرفته اند و هیچ اقدامی در جهت بهبود این شــاخصــهنداشــته

) در کارآمدي بازارهاي در اقتصــاد خرد دو جز اصــلی از میان 14: 1395اســت. (اصــغري، 

  د و عبارتند از:  چند جز مطرح است که در اقتصاد مقاومتی بسیار موثرن

  گستردگی و چیرگی دولت 3-2-1

ها و شــود که میزان یارانهي یکی دولت بر اســاس عوامل مختلفی تعیین میابعاد و اندازه

گذاري و میزان درآمد نقل و انتقالات و درصــد آن در تولید ناخالص داخلی، میزان ســرمایه

 شــده اعلام99 دولت یبزرگ نظر از رانیا رتبه جهان کشــور157 انیم در مالیاتی و... اســت.

ها بر بخش خصوصی گذاري و یارانهسهم دولت در اقتصاد از طریق مصرف، سرمایه .اسـت

تواند با تضـعیف بخش خصوصی و کاهش تجارت آزاد مقاومت اقتصاد گذارد و میاثر می

د دارد. ودر برابر بحران و تحریم را کاهش دهد. مشــابه همین امر در ســیســتم مالیاتی نیز وج

شود انگیزگی در کسب و کارهاي بخش خصوصی مینرخ نهایی مالیات بالا باعث ایجاد بی

و اقتصـاد را بعد از تحریم تضـعیف کرده و توانایی احیاي خود را نخواهد داشت. در کشور 

ایران ضـمن ضـعیف بودن بخش خصـوصـی و همچنین وجود قوانین مالیاتی دست و پاگیر 
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ادي و هاي اقتصــباعث کاهش خودکفایی و عدم کارکرد مناســب بنگاهرویه نیز واردات بی

ـــاد مقاوانگیزگی تولیـد کنندگان داخلی و تبدیل به یکی از موبی ـــده انع تحقق اقتص متی ش

  .)75: 1393(اردکانی و همکاران، است

  نبود تجارت آزاد 3-2-2

ـــوث میکند و باعالمللی مداخله میبـدین مفهوم که دولت در بخش تجارت بین د تا ش

هاي اقتصادي از دست بدهد و ها یا شـوكاقتصـاد انعطاف خود را در مواجه شـدن با بحران

ـــو همچنین تحریم المللی تطبیق دهدنتوانـد خود را بـا الگوهـاي تجارت بین ور ها مانع حض

 در جهان زعفران درصد 95 هامروز شـود به عنوان مثالکشـور ایران در بازارهاي جهانی می

 مللیالبین بازارهاي در ایرانی هايشرکت حضور و برندسازي عدم اما شـود می تولید ایران

 (رهروانی و همکاران، بگیرد را کشــور ایران جاي حوزه این در اســپانیا برند تا شــده ســبب

1395 :59(.  

   عدم نظارت و مدیریت مناسب 3-3

ــت تا  ــادیس ــتم اقتص ــیس ــروري در یک س ــب عاملی ض به  بتواندنظارت و مدیریت مناس

درسـتی عمل کند و در عین حال مقاوم باشد. در این قسمت بحث مدیریت قوانین و حقوق 

هاي ها و شوكهاي مناسب در موقع بروز بحرانمالکیت فکري مطرح اسـت. نبود مکانیسـم

ند. در کپذیر میشود یا آن را آسیباقتصـادي منجر به هرج و مرج اجتماعی و اقتصادي می

تارهاي قانونی و ایجاد امنیت در قوانین مالکیت فکري از اجزاي بسیار مهم واقع وضـع سـاخ

طرفی شـــود و در کنار آن اســـتقلال قضـــایی، بینظارت و مدیریت مناســـب محســـوب می

ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوي و یکپارچگی سـیسـتم قانونی و ســیاسی نیز باید دادگاه

یاد شـده در کشور ایران و همچنین بوروکراسی  وجود داشـته باشـد. اما وجود خلا در موارد

ـــت و پـاگیر و عدم توانایی در کاهش فرایندهاي طولانی اداري باعث  اداري طولـانی و دس

گیر شـدن اقتصـاد مقاومتی شـده است و در این بین باید به فساد مالی و اداري را که به زمین

ن اضــافه کرد. یعنی در عیهاي سـه قوه وجود را به موضــوع صـورت فراگیر در بیشــتر بخش

 ها، فســاد مالی و دریافتعدم تدوین قوانین مناســب و حقوق مالکیت فکري و یا اجراي آن

) در این 190: 1394رشوه نیز تحقق اقتصاد مقاومتی را مشکل مواجه کرده است. (پژوهنده، 

و از سال  گیري نداشته استدهد که ایران پیشـرفت و یا تغییر چشمزمینه تحقیقات نشـان می

  .)71: 2016اي، (قلعه فی در این زمینه صورت نگرفته استاقدامات کا 2014تا  2004
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   پایین اجتماعی توسعه 3-4

ي اجتماعی اســـت و تمرکز آن بر این یکی از اجزاي دیگر مقاومت اقتصـــادي توســـعه

ستی راسـت که روابط اجتماعی به درسـتی بنا شـده باشـد و بتواند دسـتگاه اقتصـادي را به د

ــت که گفتمان اجتماعی به  ــادي بدین مفهوم اس ــجام اجتماعی در چنین اقتص عمل کند. انس

ـــاد رخ می ـــورت موثري در این اقتص ـــعهص ـــخص کردن توس ي اجتماعی دهـد. براي مش

هاي متعددي وجوددارد مانند درآمد و پراکندي آن، میزان جمعیت افراد فقیر، نرخ شاخص

اسـت بخشـی از جمعیت یک کشـور مهارت پایین یا شغل  بلند مدت بیکاري که بیانگر این

ـــطح آموزش آندائم ندارند و یا می ـــتزان و س تر براي دقیق .)5: 1392(متقی،  ها پایین اس

ي آموزش و سلامت استفاده شده است. آموزش به مفهوم کردن این موضـوع از دو شاخصه

ت. جتماعی یک کشور اسي انرخ سـواد و گذراندن مقاطع تحصـیلی و بیانگر سـطح توسعه

کشـوري که نیروي انسانی ماهر نداشته باشد، ضمن کند شدن فرایند اقتصاد مقاومتی قادر به 

ــازي و تغییر الگوي  ــوي دیگر فرهنگ س ــتفاده از فناوري نخواهد بود و از س ــرفت و اس پیش

 ي دیگريکند. ســطح ســلامت، امید به زندگی شــاخصــهمصــرف را در این کشــور کند می

ــتند ــتفاده از که در زیر مجموعه هس ــکی قرار دارند. تنها با اس ــکن و امکانات پزش ي آن مس

توان به خلق، توزیع و استفاده از دانش پرداخت و این کار جمعیت ماهر و آموزش دیده می

 هاي تولیدي و در نهایت منجر بهوري در فعالیتتوانـد بـاعـث افزایش بهرهبـه طور کلی می

ســازي در این  عدم رعایت حقوق مصــرف کننده و عدم فرهنگ شــود.رشــد اقتصــادي می

ـــت.  ـــاد مقاومتی اس ـــه و در کنـار آن نبود آموزش کـافی مانع دیگري بر وقوع اقتص عرص

ــعف) به نظر می14: 1392(خالوباقري و همکاران،  ــد که وجود ض هاي بنیادین در چهار رس

ــه ــاخص ــلی مذکور و زیر مجموعهش ــاد مي اني اص قاومتی را با موانع زیادي ها تحقق اقتص

هاي هاي کلی و جزیی در عرصـــهرو کرده اســـت و نیاز به بازنگري و تغییر ســـیاســـتروبه

  مختلف اقتصادي و اجتماعی دارد. 

  روش تحقیق-4

طراحی چارچوب  -1توصــیفی اســت. پژوهش در دو مرحله : –روش پژوهش، تحلیلی 

ـــنجی چارچوب مفهومی دن -2مفهومی پژوهش و  ـــد. به این منظور با مطالعه اعتبـارس بال ش

هاي الگو مشـــخص شـــد. چارچوب ها و شـــاخصادبیات و مبانی نظري تحقیق ابعاد، مولفه

 هاي موثر، شاخص قابل سنجش و همچنینمستحکم براي تولید علم، نیازمند شناسایی روش

ین رشده تهاسـت. اعتبار سنجی به عنوان شناختهگذاري هر کدام از عوامل و شـاخصارزش
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ــاخص ــنجش ش ــازي الگوي ارزیابی، مبناي موثري براي س ــفاف س ها را ایجاد کرده و با ش

ــده پیش می امور، این اطمینان را خواهد داد که برنامه ها منطبق بر معیارهاي از پیش تعیین ش

ـــیـان ،  ـــتخراج ابعاد، مولفه ).1388رود(پـارس ـــاخصپس از اس ها؛ اعتبار چارچوب ها و ش

ـــتفـاد ـــد. جامعه آماري مفهومی بـا اس ـــی و تایید ش ه از تکنیک دلفی و نظر خبرگان بررس

است  ییروشـ ییبودند. در واقـع، دلفـ و مدیریتی نفر از خبرگان دانشگاهی 17پژوهش شامل 

ـــییک فراییبه  ییساختارده ييبرا ـــاط گروهـ گروه  ييند به اعضاییکه فرا ييا، به گونهییند ارتبـ

ورد از به بازخییافته نییـن ارتبـاط سـاختارییا يياجرا ييدهد. براییاجــازه چــالش بــا مسأله را م

از  ییهـــا و ســـطحـــدگاهییقضـــاوت گروه، فرصت اصلاح د ییـــابییدر مورد نقش افـــراد، ارز

). براي بررسی اعتبار، پرسشنامه دلفی 2004، ییو پاولوسـک ییباشد (اکلــییناشــناس ماندن م

ت دیدگاه صـاحبنظران گوناگون اس هاي اسـتخراجی ازاخته مبتنی بر ابعاد و مولفهسـمحقق 

که روایی صـوري و محتوایی آن پس از مطالعه توسـظ متخصـصـان دانشگاهی تایید شده و 

ـــتفاده از روش آلفاي کرونباخ  ـــد. پایایی آن با اس رابر بدر جامعه آماري ابهامات آن رفع ش

ه نمونه شاخص تنظیم شد و در گرو 12مولفه و  4به دسـت آمد. پرسـشنامه بر اساس  866/0

ـــگـاهی که به روش نمونه 17 ـــاوتی و گلوله برفی انتخاب نفري از خبرگـان دانش گیري قض

هایی که بر حســب محاســبات یابی شــد، شــاخصبه روش دلفی شــاخص واند، توزیع شــده

هم چنین براي تایید  درصـد بودند، پذیرفته شدند. 80آماري داراي ضـریب توافقی بالاتر از 

ــاخص ها از ازمون تی  ــت. نتایج هر دو روش در زیر ش ــده اس ــتفاده ش تک نمونه اي نیز اس

  توضیح داده شده اند. 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــنامه از روایی محتوا نیز اس ــش آن  اعتبار محتوا که بهبراي روایی پرس

شـــود به این امر دلالت دارد که آیا شـــیوه یا نیز گفته می )Logical Validity(اعتبار منطقی

ـــت که باید اندازههدآوري داابزار جمع ـــود. هـا به خوبی معرف همان محتوایی اس گیري ش

ابعاد و محتواهاي متغیر یا مفهوم مورد  هـا همـهآوري دادهجمع بنـابراین، اگر ابزار یـا روش

نظر را در برگرفت، داراي اعتبار محتوا اسـت و در غیر این صـورت فاقد اعتبار محتوا است. 

ـــه ـــنجش اعتبار محتوا ابداع کرد و فرمولی یک روش پرک )Lawshe(لاوش اربرد را براي س

قت شود. که در این روش میزان موافبراي آن ارائه داد که به آن نسبت اعتبار محتوا گفته می

ري گییک گویه خاص اندازه» مناسب یا اساسی بودن«میان ارزیابان یا داوران در خصـوص 

  شود.می
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  در این فرمول:

 CVRنسبت اعتبار محتوا است؛ :  

 Neـــت که بیان می ـــی یا «دارند گویه مورد نظر : تعـداد ارزیـابان یا داورانی اس ـــاس اس

  است؛» سودمند

 N:  ،327-328، 1388کل تعداد ارزیابان یا داوران است. (میرزایی(  

ـــی.وي.آر ، بـا توجه به تعداد  ـــاس جـدول س اقل مقدار قابل قبول ارزیاب، حد 17براس

  ، سی.وي.آر هر گویه قابل مشاهده است. 3باشد. در جدول می 42/0سی.وي.آر ، 

ـــت آمده (از منابع اطلاعاتی، متون و منابع  يهال دادهیـدر این تحقیق، پس از تحل به دس

ـــاخص ـــتخراج یها و ابعاد ذهـا، مولفهعلمی) ش ـــپس از طریگردربط اس ـــال یده و س ق ارس

ند یرآن فینامه دوم و ارسال آن و تکرار اه پرسشیو ته يبنداخذ پاسخ و جمع نامه وپرسـش

ه اسـت. با مشـاوره با یکی از اساتید محترم مشاور کافتهیجه(الگو) کار ادامه یدن به نتیتا رسـ

ــاله  ــوع رس ــتی از خبرگان مرتبط با موض ــراف کامل در حوزه الگوي تحقیق دارد، فهرس اش

ن پژوهش تهیه گردید و پس از مشـــورت با ســـایر اســـاتید جهت عضـــویت در پنل خبرگا

ــت پنل خبرگان نهایی گردید. جمع ــخفهرس ــخ هاها و جمعآوري پاس ي دور اول بندي پاس

  .است) آمده3و  2و  1( ولاهاي مختصر شده در جد، پاسخدلفی

  هاي مختصر شده دور اول دلفیها و پاسخجدول پرسش -1جدول 

 متغیر تحقیق

ن
گی

میان
 

می
انه

 

ف
حرا

ان
 

معیار
هاي شاخص 

 نرمالیتی

ی
گ

چول
ی 

دگ
شی

ک
 

به نظر شما وضعیت بودجه اي و وجود کسري آن 
تـا چـه میزان در عـدم تحقق اقتصـــاد مقاومتی 

 دخیل است؟
4.824 5 0.393 -1.866 1.665 

ـــما بالا بودن نرخ تورم و بیکاري تا چه  از دید ش
 حـد در عـدم تحقق اقتصـــاد مقاومتی تاثیرگذار

 است؟
4.824 5 0.393 -1.866 1.665 

به نظر شـما غیر مولد بود اقتصاد در ایران به چه 
ـــاد مقـاومتی موثر  میزان در تحقق نیـافتن اقتص

 است؟

4.882 5 0.332 -2.61 5.44 

 0.201 0.997- 0.208 5 4.843 ثبات اقتصادي در بعد کلان
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 متغیر تحقیق

ن
گی

میان
 

می
انه

 

ف
حرا

ان
 

معیار
هاي شاخص 

 نرمالیتی

ی
گ

چول
ی 

دگ
شی

ک
 

به نظر شما بزرگ بودن اندازه دولت تا چه حد در 
 قق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟عدم تح

4.882 5 0.332 -2.61 5.44 

به نظر شـما سلطه دولت بر اقتصاد تا چه حد در 
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

4.588 5 0.507 -0.394 -2.109 

ـــما فقدان تجارت آزاد به چه میزان در  به نظر ش
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

4.471 4 0.514 0.13 -2.267 

 0.223- 0.75- 0.312 5 4.735 ناکارآمدي بازارها در اقتصاد خرد

تا چه میزان فساد مالی و اداري می تواند به عدم 
 تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

4.588 5 0.507 -0.394 -2.109 

تا چه حد ضــعف یا نبود مدیریت قوانین و حقوق 
م تحقق اقتصـــاد مـالکیت فکري می تواند به عد

 مقاومتی بیانجامد؟

4.706 5 0.47 -0.994 -1.166 

 1.047- 0.099- 0.374 4.5 4.529 عدم نظارت و مدیریت مناسب

به نظر شــما پائین بودن انســجام اجتماعی تا چه 
ـــاد مقـاومتی در ایران  حـد در عـدم تحقق اقتص

 تاثیرگذار است؟

4.706 5 0.47 -0.994 -1.166 

آموزش تا چه میزان می تواند نرخ سـواد و سطح 
 به عدم تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

4.647 5 0.493 -0.677 -1.766 

به نظر شــما عدم رعایت حقوق مصــرف کننده و 
ـــازي تا چه حد در عدم تحقق  عـدم فرهنـگ س

 اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

4.588 5 0.507 -0.394 -2.109 

به زندگی به چه به نظر شما سطح سلامت و امید 
ـــاد مقـاومتی موثر  میزان در تحقق نیـافتن اقتص

 است؟

4.529 5 0.514 -0.13 -2.267 

 4.662 ي پایین اجتماعیتوسعه
4.7

5 
0.318 -0.89 0.377 

  

  نتایج آزمون تی یک نمونه اي دور اول دلفی -2جدول 

 Sig آماره تی متغیر تحقیق
 هاي نرمالیتیشاخص

کران 
 پایین

 اکران بال

به نظر شـما وضعیت بودجه اي و وجود کسري آن تا 
چـه میزان در عـدم تحقق اقتصـــاد مقاومتی دخیل 

 است؟
19.134 0 1.6215 2.0256 

از دید شما بالا بودن نرخ تورم و بیکاري تا چه حد در 
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

19.134 0 1.6215 2.0256 
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 Sig آماره تی متغیر تحقیق
 هاي نرمالیتیشاخص

کران 
 پایین

 اکران بال

ـــما غیر مولد بود ا قتصـــاد در ایران به چه به نظر ش
 میزان در تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی موثر است؟

23.369 0 1.7116 2.0531 

 1.9501 1.7361 0 36.52 ثبات اقتصادي در بعد کلان

ـــما بزرگ بودن اندازه دولت تا چه حد در  بـه نظر ش
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

23.369 0 1.7116 2.0531 

ا سلطه دولت بر اقتصاد تا چه حد در عدم به نظر شم
 تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

12.908 0 1.3274 1.8491 

ــما فقدان تجارت آزاد به چه میزان در عدم  به نظر ش
 تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

11.785 0 1.2061 1.7351 

 1.8958 1.5748 0 22.922 ناکارآمدي بازارها در اقتصاد خرد

ـــاد مالی و اداري می تواند به عدم  تـا چـه میزان فس
 تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

12.908 0 1.3274 1.8491 

تـا چـه حد ضـــعف یا نبود مدیریت قوانین و حقوق 
ـــاد  مـالکیــت فکري می توانــد بـه عــدم تحقق اقتص

 مقاومتی بیانجامد؟

14.976 0 1.4644 1.9474 

 1.7216 1.3372 0 16.871 عدم نظارت و مدیریت مناسب

به نظر شــما پائین بودن انســجام اجتماعی تا چه حد 
در عـدم تحقق اقتصـــاد مقاومتی در ایران تاثیرگذار 

 است؟

14.976 0 1.4644 1.9474 

ــطح آموزش تا چه میزان می تواند به  نرخ ســواد و س
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

13.786 0 1.3938 1.9003 

دم رعایت حقوق مصرف کننده و عدم به نظر شـما ع
ـــازي تا چه حد در عدم تحقق اقتصـــاد  فرهنـگ س

 مقاومتی تاثیرگذار است؟

12.908 0 1.3274 1.8491 

ــلامت و امید به زندگی به چه  ــما ســطح س به نظر ش
 میزان در تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی موثر است؟

12.257 0 1.2649 1.7939 

 1.8252 1.4983 0 21.548 ي پایین اجتماعیتوسعه

  

  CVRو شاخص ضریب توافقی  - 3جدول 

 متغیر تحقیق

 ضرایب

ب
س

تنا
  C

V
R

ت  
جامعی

  

به نظر شما وضعیت بودجه اي و وجود کسري آن تا چه میزان در 
 عدم تحقق اقتصاد مقاومتی دخیل است؟

88% 76% 100% 
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 متغیر تحقیق

 ضرایب

ب
س

تنا
  C

V
R

ت  
جامعی

  

از دید شــما بالا بودن نرخ تورم و بیکاري تا چه حد در عدم تحقق 
 اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

82% 65% 100% 

به نظر شـما غیر مولد بود اقتصاد در ایران به چه میزان در تحقق 
 نیافتن اقتصاد مقاومتی موثر است؟

88% 76% 100% 

 %100 %100 %100  ثبات اقتصادي در بعد کلان

ـــمـا بزرگ بودن اندازه دولت تا چه حد در عدم تحقق  بـه نظر ش
 متی تاثیرگذار است؟اقتصاد مقاو

82% 65% 100% 

به نظر شما سلطه دولت بر اقتصاد تا چه حد در عدم تحقق اقتصاد 
 مقاومتی تاثیرگذار است؟

94% 88% 100% 

به نظر شما فقدان تجارت آزاد به چه میزان در عدم تحقق اقتصاد 
 مقاومتی تاثیرگذار است؟

82% 65% 100% 

 %100 %100 %100 ناکارآمدي بازارها در اقتصاد خرد

ــاد  ــاد مالی و اداري می تواند به عدم تحقق اقتص تا چه میزان فس
 مقاومتی بیانجامد؟

88% 76% 100% 

تا چه حد ضـــعف یا نبود مدیریت قوانین و حقوق مالکیت فکري 
 می تواند به عدم تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

88% 65% 100% 

 %100 %100 %100 عدم نظارت و مدیریت مناسب

به نظر شما پائین بودن انسجام اجتماعی تا چه حد در عدم تحقق 
 اقتصاد مقاومتی در ایران تاثیرگذار است؟

88% 53% 100% 

نرخ ســواد و ســطح آموزش تا چه میزان می تواند به عدم تحقق 
 اقتصاد مقاومتی بیانجامد؟

88% 76% 100% 

سازي  نگبه نظر شما عدم رعایت حقوق مصرف کننده و عدم فره
 تا چه حد در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است؟

88% 76% 100% 

به نظر شما سطح سلامت و امید به زندگی به چه میزان در تحقق 
 نیافتن اقتصاد مقاومتی موثر است؟

88% 53% 100% 

 %100 %100 %100 پایین اجتماعی توسعه

  

ن توزیع شـــده اســـت، و پس از ده روز پرســـشـــنامه بین خبرگا 20ن مرحله تعداد ییدر ا

پرسـشنامه جمع آوري شده است، در  17پیگیري و حداقل سـه بار مراجعه مجدد در نهایت 

بخش اول پرسـشـنامه ضمن معرفی موضوع پزوهش، هدف بیان مسئله، ضرورت پژوهش و 
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 مفاهیم براي پاســخ دهندگان بیان شــده اســت. نتایج دور اول دلفی شــامل میانگین، انحراف

نشـان داده شده است.  1اي در جدول نمونهتک-اسـتاندارد، میانه، مد و نتایج آزمون تی تی

تمامی شــاخص ها و عوامل اصــلی در مدل باقی ماندند چرا که شــاخص نرخ  در این مرحله

بوده اســـت، هم چنین مقدار اماره تی براي  %80تناســـب براي تمامی عوامل و ایتم ها بالاي 

دهد، همانگونه که جدول فوق نشان میمعنادار بوده است.  %99اطمینان  تمامی انها در سطح

عامل  4که نرخ هر  بوده اســت چهار عامل اصــلیبالاترین ضــریب توافقی خبرگان در مورد 

   بوده است. 100%

  گیري نتیجه

ـــاخص هاي  ـــاي پانل علاوه بر ش ـــر، براي تعیین اتفاق نظر میان اعض در پژوهش حـاض

ـــامـل میانگ ـــتانداردمرکزي ش از  CVRو  اينمونهتک-آزمون تی تیو ..  ین و انحراف اس

ــت. دقت کن ــده اس ــتفاده ش ــریب هماهنگی کندال نیز اس ــرییض با  کندال ییب هماهنگیید ض

ـــر ـــتگییض ـــر ییب همبس ـــتگییتاو کندال تفاوت دارد. کندال در ض  يياکندال دار ییب همبس

 .شودییاستفاده م τ هبرآورد آن از آمار ييسـاده اسـت. برا ییب همبسـتگییر ضـریینظ ییخواصـ

ک است و ییک آزمون ناپارامترییشود یینشان داده م w کندال که با نماد ییب همبسـتگییضـر

ر ییمتغ 1و  0ن ییب کندال بییشـــود. ضـــرییان نظرات اســـتفاده مییم ییزان هماهنگیین مییییتع ييبرا

توافق  ییعنییک باشــد ییعدم توافق کامل و اگر  ییعنییب کندال صــفر باشــد ییاســت. اگر ضــر

 ن آزمون را درییا يين کاربردهاییاز مهمتر ییکییب کندال ییضر ييهاییژگییود دارد. وکامل وج

ــتییرییمد ــان می .ت فراهم کرده اس ــت. نتایج دلفی نش ــده اس ــتفاده ش دهد که اتفاق نظر اس

اعضـاي پانل حاصـل شـده است و می توان به تکرار دورها پایان داد. با توجه به کمتر بودن 

می توان گفت که ضریب توافقی کندال معنادار بوده است  05/0مقدار سطح معنی داري از 

ر ددر خصوص موانع تحقیق اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر بین خبرگان  %95و درسطح اطمینان 

هر دو مرحله وجود داشته است. هرچه ضریب توافقی کندال به یک نزدیک تر باشد، اتفاق 

  باشد. نظر بین خبرگان بیشتر می

  هایی دلفیمع بندي نج: 4جدول 

 Kendall’s W=0.559  Chi-square=70.206  Sig=0.001  دول اول دلفی

  



 159159                                                                      9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

  منابع و مآخد:
). بررســی و تبیین الگوي 1393فشــاري، مجید، پورغفار، جواد ( -

)، 6-5(14، ي اقتصاديمجلهاقتصـاد مقاومتی در اقتصـاد ایران. 

  .40 – 29ص 

ـــ يي، مهـدییانییـطغ - ـــان، مرتض  ييهامیی). تحر 1393(  ییو درخش

ــاد ــلنامه راهبردمقابله با آن.  ييران و راهکارهاییبر ا يياقتص ، فص

  .146 -115)، ص 73( 23

). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی. 1394پژوهنده، محمد حسین ( -

  239-185)، ص 3( 21، اجتماعی اسلامی يهاپژوهش

فرزندي اردکانی، عباسعلی، یوسفی، میثم ، عنانپور خیرآبادي،  -

مقاومتی در جمهوري اسلامی ایران: چالشها  ). اقتصاد1394مجید (

 ،هاي معاصر انقلاب اسلامیي پژوهشفصلنامهو راهبردها. 

  . 87-63)، ص 1(1

ي اقتصاد ). نقش دولت در توسعه1395جهانیان، منوچهر ( -

 ي علمیفصلنامهگردشگري ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی. 

  . 177-156 صص)، 9( 5، توسعه و گردشگري پژوهشی -

). اقتصاد مقاومتی، گفتمان راهبرد تولید 1395اصغري، محمود ( -

 هايپژوهشثروت در بستر نظام دینی از منظر رهبري. 

  . 31-3)، ص 4(22، اسلامی اجتماعی

). اقتصاد 1395رهروانی، حسین، خوشکلام خسروشاهی، موسی ( -

ران جهت مقابله با یمقاومتی و راهبرد جمهوري اسلامی ا

کا و عربستان سعودي در بازار نفت. یخصمانه آمرکردهاي یرو

  . 70-43)، ص 15( 4، هاي مالی و اقتصاديفصلنامه سیاست

). سنجش نگرش 1395کریمی اعتماد، فاطمه، یعقوبی، جعفر ( -
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