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 چکیده

برقدرت جهان در اندیشه تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه هستند. این در عصر حاضر کشورهای ا

شده که در عصر جهانی شدن این ابزارها در قالب اقتصاد در هر دوره با ابزارهایی از بالقوه به بالفعل تبدیل می تهدیدتهاجم و 

روی خود ندارند. تسلیم یا مقاومت که ایران به دو راه بیشتر پیش شوند. کشورهای جهان سوم در برابر این فشارهاخالصه می

نماید لذا الزم به حفظ خود ازین عنوان کشوری در قلب خاورمیانه با فرهنگی غنی هرگز مسیر تسلیم را انتخاب نکرده و نمی

عنوان یک هویت مستقل با به رهبری ارائه شده توسط مقام معظم اقتصاد مقاومتیتهاجمات است تا از نظام به تمدن تبدیل گردد. 

داشته باشد، چراکه عملکرد اقتصاد  دهی و تحقق به آندر شکل تواند عملکردی مؤثرمیایران توجه به تاریخ و فرهنگی خاص 

در طی چند سال گذشته با مطرح شدن تمدن . و فرهنگی قرار دارد سیاسی، اقتصادیمختلف  مباحثمقاومتی تحت تأثیر همپوشانی 

سالمی بعنوان یک راهبرد، شعار سال و در نهایت یک ضرورت، مقاالت متعددی در این باره نگارش شده که بالطبع بخشی از آنها ا

  .است شده به نقش اقتصاد مقاومتی توجه کرده و به این موضوع پرداخته

ای به مفهوم و مدل رسیده و نهایتا ابخانههای کتبرد به طوری که ابتدا از دادهاستقرا بهره می-این پژوهش از روش تحقیق قیاس

اقتصاد مقاومتی در قالب تحقق تمدن نوین اسالمی،  الگوی رفتاری پژوهشاین دهد. های کمی مورد ارزیابی قرار میها با روشآن

صورت جاد را بهصورت که ابتدا علت وجودی اقتصاد مقاومتی را بیان و سپس روند تغییرات بعد از ایموردبررسی قرارگرفته بدین

را برای وصول تمدن  این نقشکه ضرورت  رسیدیم ها یک مدل مفهومی جامعیمدل مفهومی توضیح و درنهایت با بررسی ابعاد آن

 .وضوح نشان دهدبه المللی کشورهای امپریالیسمفشارهای بیننوین اسالمی در مقابل 

 .تهاجم، جمهوری اسالمی ایران ،تهدید، تمدن نوین اسالمی، اقتصاد مقاومتی ها:کلید واژه
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 .مقدمه1

 از خویش هایظرفیت با که است این به تمدن یک عظمت و است سازیتمدن عصر امروز عصر کلی طور به

 جهان کنونی تحوالت. بیافریند را تمدنی نقش موثرترین تا دهد انجام را هاانتخاب بهترین روپیش امکانات بین

 (.1389 پور، )عرب کندمی بااهمیت و جدی مسلمانان برای ازپیشبیش را سالمیا نوین تمدن تشکیل منطقه و

 به توجه دارد، اساسی نقش کشور شکوفایی و معنوی و مادی بسترهای ایجاد در مادی امور که جایی آن از

 ،ردستت علی سیدحسین؛ پور، موسی( است اسالمی های نظریه تاکید مورد کارآمد ابزار عنوان به اقتصادی امور

 آرمانی اهدافی با آسیا، غرب قلب در توسعهدرحال و مسلمان کشوری ایران اسالمی جمهوری طرفی از (.1399

 برای متخصص و جوان انسانی نیروی و طبیعی سرشار منابع جغرافیایی، برجسته موقعیت از که است انقالبی و

 (.1389     پور، عرب) است برخوردار هانج در تاثیرگذار و منطقه در کنندهتعیین قدرت یک به شدنتبدیل

 بکایی، و بازارده )احمدی باشد می اسالمی نوین تمدن به دستیابی ایران، اسالمی انقالب های آرمان از یکی

 و میدهد نشان را خود اسالمی نوین تمدن محورهای از یکی عنوان به مقاومتی اقتصاد رو این از (.20 :139۷

 برای که معتقدند و نموده مطرح مقاومتی اقتصادی برای هایی مولفه دینی متون اساس بر مسلمان اندیشمندان

 .شود اعمال مقاومتی اقتصاد باید...و اقتصاد فناوری، در پیشرفت ابزاری بخش در اسالمی نوین تمدن تحقق

 چند ن،نوی تمدن سمت به نظام از رفتن برای انقالب معظم رهبر .1399 تردست علی سیدحسین؛ پور، موسی)

 اقتصاد اسالمی، زندگی سبک پیشرفت، ایرانی اسالمی الگوی انسانی، علوم تحول الگوی که کردند ترسیم الگو

 هایدیدگاه بررسی از پس راستا این در  (./3006093mehrnews.com/news)آنهاست جمله از… و مقاومتی

 انقالب) اول مرحله شامل اسالمی یننو تمدن تحقق فرآیند اسالمی تمدن مفهوم خصوص در رهبری معظم مقام

 کشور تشکیل) چهارم مرحله ،(اسالمی دولت تشکیل) سوم مرحله ،(اسالمی نظام تشکیل) دوم مرحله ،(اسالمی

 معظم مقام اساس همین بر (.49 :139۷ ،گوروان عارفی) است ،(اسالمی دنیای تشکیل) پنجم مرحله ،(اسالمی

 در و کند می فراهم را اقتصادی کفایی خود و استقالل ملی، اقتدار تیمقاوم اقتصاد که دارند عقیده رهبری

 1389 سال در (.1399 ،تردست علی سیدحسین؛ پور، موسی) دارد اسالمی نوین تمدن در محوری نقش نهایت

 ایران مردان دولت شد. مطرح ایران ملت علیه غرب یظالمانه هایتحریم برابر در حقیقت در مقاومتی اقتصاد

 ایران جامعه زدگی غرب ایجاد و حکومت نابودی برای تر گسترده تالش از بخشی را اقتصادی های یمتحر

 از اسالمی جمهوری علیه غرب گویا که" نرم جنگ" از بخشی عنوان به را ها تحریم ایران طرفی از. دانندمی

 اند رفته پیش آنجا تا دولتی اینهاده. کند می بحث است، داده قرار هدف ها رسانه و اینترنت ، تلویزیون طریق

 وفاداری و دینداری ، اخالق تضعیف برای را ها تالش این گویا که کنند می شناسایی را" فرهنگی ناتوی" که

" نرم جنگ" پاسخ را" یمقاومت اقتصاد" دکترین تمام هوشیاری با رهبری معظم مقام .است ایران مردم ملی

 برابر در را ایران اقتصاد تا است شده گرفته نظر در مقاومتی اقتصاد دکترین رکاراه .کرد اعالم ها تحریم به ایران

 مقاوم ، جهانی مالی های بحران و غرب های تحریم جمله از ، مدت دراز در خارجی اقتصادی های شوک
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 اقتصاد ای ماده24  کلی های سیاست .باشد داخلی تولیدات بر بیشتر تمرکز ،نفت صادرات  بجای و سازد

 .شد تعیین نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس و اساسی قانون110  اصل براساس ایران اومتیمق

 . مبانی نظری2

 . اقتصاد مقاومتی2-1

 اند شده لیتبد الملل نیب روابط یاسیس یفضا شونده تکرار و معمول یها یژگیو از یکی به ها میتحر

(Lopez & Cortright، 2018.) آنها یاثربخش مورد در یطوالن و یاساس یبررس و بحث رغمیعل ( Grauvogel

Soest von &، 2013) ، اسیمق در یالملل نیب تلفمخ گرانیباز توسط میتحر یها میرژ تعداد و گسترده دامنه 

 یم نشان ، افراد ، ها شرکت ، محصوالت ، ها بخش ، کشورها مثال عنوان به ، شود یم اعمال مختلف یها

 ،O'Sullivan) اند شده لیتبد غرب اول درجه در ، یخارج استیس استاندارد یابزارها از یکی به آنها که دهد

 یها میتحر اعمال ، سرد جنگ انیپا و یشورو ریجماه اداتح یفروپاش دنبال به ، 1990 سال از (.2010

 ،Hufbauer، Schott، Oeggm & Elliott ؛Lopez & Cortright، 2000) است افتهی شیافزا شدت به یاقتصاد

 جیهو" و یالملل نیب یعموم یپلماسید یبرا یابزار عنوان به اغلب یاقتصاد یها میتحر و ها میتحر و (2008

 ییهامقاومت هامیتحر نیا برابر در کشورها (.201۷ ، براون-تونیل ؛ 2005 ، )هال است دهش استفاده "چوب و

 یرهبر معظم مقام اناتیب به مراجعه با است. متفاوت گریکدیبا عموما که دهندیم شکل

( ).jpg0122838_13920319https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/ff/اقتصاد الزامات یبررس و 

/:farsi.khamenei.ir/speech/https-) میشویم یاصل یگذار استیس دو یاسالم انقالب رهبر منظر از یاومتمق

).22840content?id= 
 :کشور اقتصادی نظام اصالح به مربوط: مدت میان و مدت بلند .2-1-1

تکیه همین بخشهایش از یکی دارد؛ ارکانی و شرائط مقاومتی اقتصاد :مردم بر تکیه (1391/06/02 تاریخ )در .1

 بانکهاست، طریق از حاال بشود؛ توانبخشی خصوصی شبخ به اینکه برای بکنید فکری باید است؛ مردم به ی

 بخش خصوصی، بخش که کنید کاری است، الزم که طریقی هر از است؛ الزم مقررات و الزم قوانین طریق از

 .شود فعال مردمی،

 مستحکم، را کشور کنیم سعی که است این ما یهمه یوظیفه :اقتصاد بودن مقاوم (1392/01/01 تاریخ )در .2 

« مقاومتی اقتصاد» اقتضائات از یکی این داریم؛ نگه و کنیم حفظ دشمن، سوی از تأثیر قابل غیر نفوذ، قابل غیر

 باید اقتصاد. است اقتصاد بودن مقاوم مهم، و اساسی رکن یک مقاومتی، اقتصاد در. کردیم مطرح ما که است

 .کند مقاومت بگیرد، قرار دشمن یئهتوط معرض در است ممکن که آنچه مقابل در بتواند باید باشد؛ مقاوم

 مقاومتی اقتصاد این میتواند که مهمی بخشهای از یکی من نظر به :بنیاندانش اقتصاد (1391/05/08 تاریخ )در .3

 اقتصاد هایمؤلفه مؤثرترین از یکی و مظاهر بهترین از یکی این است؛ بنیاندانش شرکتهای همین کند، پایدار را

 .است مقاومتی

 اقتصاد الزامات از دیگر یکی نفت به وابستگی کاهش :نفت به وابستگی کاهش (1391/05/03 )درتاریخ .4

 وجود امروز که فرصت همین از بتوانیم اگر ما. ماست یساله صد شوم میراث وابستگی، این. است مقاومتی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22840
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22840
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22840
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 بزرگترین کنیم، جایگزین دیگری درآمدزای اقتصادیِ فعالیتهای با را نفت کنیم تالش و کنیم استفاده دارد،

 میتواند که است کارهائی یجمله از بنیاندانش صنایع امروز. ایمداده انجام اقتصاد یزمینه در را مهم حرکت

 .کند پر زیادی میزان تا را خأل این

 اقتصاد رسیده، ما نظر به که آنچه :مقاومتی اقتصاد آکادمیک و دانشگاهی تبیین (1391/05/16 تاریخ )در. 5

 اقتصاددان هستید، استاد هستید، دانشجو شما. است عمومی یمطالبه یک است، فکر یک این بوده، مقاومتی

 کنید مشخص را حدودش کنید؛ تبیین را مقاومتی اقتصاد یایده همین دانشگاهی، زبان با خوب، بسیار هستید؛

)KHAMENEI.IR(. 

 :شورها و امور اجرائی کبرنامه: کوتاه مدت .2-1-2

 است؛ ملی تولید از حمایت مقاومتی، اقتصاد دیگر رکن یک :ملی تولید از حمایت (1391/06/02) تاریخ در ( 1

 و فعالند ما بزرگ واحدهای خوشبختانه البته. کنید فعال را متوسط و کوچک واحدهای...کشاورزی و صنعت

 و متوسط واحدهای فکر به باید لیکن است خوب فوالدمان و سیمان محصول لذا است، خوب شانسوددهی

 .دارد مستقیم تأثیرات مردم زندگی در اینها است، مهم خیلی اینها باشید؛ کوچک

 پایه؛ ارز به شد اشاره. کرد مدیریت درست را ارزی منابع باید :ارزی منابع مدیریت (1391/06/02) درتاریخ (2

 گفته جور یک مسئول، یک قول از هاروزنامه در یعنی. شد صادر دولت از گوناگونی حرفهای هم زمینه این در

 شود، گرفته قاطع تصمیم یک واقعاً. بیفتد اتفاق این نگذارید. شد گفته دیگر جور یک بعد، روز دو یا فردا شد؛

 .بشود دقیق مدیریت باید ارزی منابع حال هر به. کنید دنبال را مسئله و شود پافشاری تصمیم آن روی

 است؛ مقاومتی اقتصاد ارکان از یکی مصرف، مدیریت یمسئله :مصرف مدیریت (1391/05/03) درتاریخ )3

 این به باید هاخانواده و مردم آحاد هم دولتی، هایدستگاه هم. تبذیر و اسراف از پرهیز و متعادل مصرف یعنی

 حرکت یک دشمن مقابل در بالشک مصرف، در تعادل یمالحظه و اسراف از پرهیز امروز که کنند توجه مسئله

 .دارد را اللّهسبیلفی جهاد اجر این که کند ادعا میتواند انسان است؛ جهادی

. بشود استفاده حداکثر باید زمان از :امکانات و منابع و زمان از حداکثری یاستفاده( 1391/05/03) درتاریخ )4

 کارخانه فالن که بیندمی انسان متریک یفاصله با خوشبختانه امروز میکشید، طول متمادی سالهای که طرحهائی

 .کرد تقویت کشور در را این باید. رسید برداریبهره به ماه هجده ظرف در سال، دو ظرف در

 .است اساسی کارهای از یکی برنامه، اساس بر حرکت :برنامه اساس بر حرکت ( 1391/05/03) درتاریخ )5

 مقاومت به و میشود وارد« مقاومتی اقتصاد» به که است ائیهضربه جزو مقررات، تغییر و الساعهخلق تصمیمهای

 سیاستهای نگذارند باشند؛ داشته توجه باید محترم مجلس هم محترم، دولت هم را، این .میزند ضربه ملت

 .شود موردبی تغییرهای و تذبذب دچار زمانی هر در کشور اقتصادی
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 :رهبریشده در سخنان مقام معظم های مطرحلفهمبنای مو. 2-2

 پیمانکاران، توسط کسر به ثانویه بازار در اسناد فروش کانال طریق از نفت به دولت وابستگی کاهش مؤلفه .1

 مالی منابع انداخته، تأخیر به سررسید زمان تا را خود بدهی تسویه تواند می دولت که چرا. شود می متأثر

 . کند تأمین نفت فروش از غیر دیگری

 مازاد های سرمایه ورود و خزانه اسناد ثانویه بازار تشکیل مسیر از نیز موجود منابع از کثریحدا استفاده مؤلفه.2

 . یابد می تحقق گذاران سرمایه و مازاد منابع دارندگان توسط راکد و

 در تواند نمی مدت بلند ریزی برنامه بدون دولت که است اصل این براساس بلندمدت، دید مؤلفه تحقق .3

 از را خود بدهی مدت اهکوت های دوره

 . کند پرداخت خزانه، اسناد انتشار طریق

 در مالی مضیقه از را داخلی پیمانکار اسناد انتشار که شود می تأمین ترتیب بدین ملی تولید از حمایت مؤلفه .4

 . ساخت خواهد رها بعدی های پروژه انجام

 میزان و حجم شدن مشخص و دولتی های دهیب شفافیت امکان طریق از فساد با مبارزه و شفافیت مؤلفه .5

  خزانه، اسناد. شود می تأمین بدهی

 بنابراین. سازد می محقق پیمانکاران طلب نشدن منجمد واسطه به را زایی اشتغال معنای در کارآفرینی مؤلفه .6

 پروژه اندازی راه به اقدام بود خواهد قادر پیمانکار بازار، قیمت براساس و کسر به طلبها کردن نقد امکان با

 امکان طریق از نیز کارگر و کار از حمایت. شود می تأمین نیز اشتغال تولید فرآیند لذا نماید، خود جدید های

 با قبلی های پروژه حساب تسویه عدم یا و گردش در سرمایه نبود از ناشی وقفه بدون ها پروژه ممتد اجرای

 (.290 :1398 همکاران، و صدرایی) شود می محقق دولت

 :گردد می ارائه زیر پیشنهادات اهداف این تحقق جهت .2-3

 کاهش جهت بنیان دانش محصوالت صادرات و تولید از مسئولین، و مردم دولت، جانبه همه و ویژه حمایت1. 

 کاالهای ترکیب در مدت بلند انداز چشم داشتن. 2. تجدیدناپذیر طبیعی منابع و نفتی منابع مصرف به وابستگی

 سیاست. 3. باشد می مقاومتی اقتصاد ویژگیهای از که فعال و سریع العمل عکس جهت نفتی، غیر اتصادر

 پدیده این سوء آثار تشریح با همراه مصرف، الگوی اصالح راستای در فرهنگی های گیری جهت و ها گذاری

 به کشورها وفقیتم از گرفتن الهام. 4. خانوارها    و خصوصی دولتی، های بخش در ،(گرایی مصرف قبیح

 ارزی درآمد منابع به بخشیدن تنوع و صنعتی توسعه های سیاست تنظیم و صادرات توسعه زمینه در ویژه

 (.140 :1395 همکاران، و پور حسین)
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 تمدن نوین اسالمی .2-۴

 اسالمی اصیل تمدن. دارد ریشه پیروانش و مردمان فرهنگ در هرچیز از پیش و بیش امتی، و ملت هر تمدن

 شریعت به مؤمنان آحاد یعنی انسانی، عامل و است؛ معنوی و دینی رویکرد با البته و محورانسان تمدنی نیز

 دارد تمدن این ارتقای و بقا پیدایی، در را نقش ترینمهم طبیعی، و مادی عوامل با مقایسه در آن، مبانی و اسالم

 های گفتمان مقابل در گرایی اسالم گفتمان ریگی شکل و اسالمی انقالب پیروزی با .(23: 1396 معماری،)

 غرب بلوک مقابل از شرق بلوک حذف سرانجام، و دو این با اسالمی انقالب تقابل و لیبرالیستی و سوسیالیستی

 نوین نظم آرزوی تحقق و کرد علم قد غرب بلوک برابر در که بود اسالم ایدئولوژی و تفکر الملل، بین نظام در

 نوین تمدن موضوع جبهه، دو این درگیری ها سال گذشت از پس.انداخت تعویق به را تفکر این رهبران جهانی

 از و کرد ایجاد نابرابر و نامتقارن جنگ این در عطفی نقطه شد، مطرح رهبری معظم مقام سوی از که اسالمی

 داخلی اندیشمندان سوی از باب این در مختلفی های نظریه اسالمی، نوین تمدن گفتمان گیری شکل با رو، این

نعیم) اند نموده بررسی مختلف هایقالب در را اسالمی نوین تمدن تحقق کارهای راه که گردید ارائه وخارجی

 اسالمی انقالب فکری اتمسفر در نوظهور مباحث از یکی اسالمی نوین تمدن (.53 :1398 ،پالیزپیشه و آبادی

 ،(الهی باورهای و بینیجهان) بینش چهارگانه هایارزش دارای که (121 :139۷ ،موسی )نجفی شودمی محسوب

شاخصه تریناصلی( هاارزش و اخالقیات به پایبندی) منش و( تالش و جهاد فرهنگ) کنش ،(فرزانگی) دانش

 (.23 :1396 ،معماری) رودمی شماربه اسالمی تمدن اضالع ترینمهم درنتیجه و متمدن، مسلمانان فرهنگی های

 نوگرایی، بودن،مردمی گری،اصالح شامل حرکتی هایویژگی دارای اسالمی نوین تمدن ریانج کلی طور به

 سطح) اصول به تقید گرایی،آرمان ،(یک سطح) جهانی سطح در تأثر و تأثیر جمعی، خِرد به اتکا پذیری،انعطاف

 مسیریابی الگوریتم جریان، بر هگاننُه هایویژگی این تأثیر بهباتوجه. باشدمی( سه سطح) رهبری جایگاه و ،(دو

 چشمه، مدل تحلیل مبنای بر. است اسالمی نوین تمدن حرکتی شیوۀ سازی،شبیه برای مدل ترینمناسب چشمه،



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

102 

 

 اثرگذاری وسعتِ و سرعت  ضعفِ یا رَویگران چالش با تمدن، این تحقق مسیر در ایران اسالمی انقالب حرکت

 سازوکار ترینمناسب اجتماعی سازیشبکه جریان، این سازیروان برای. است مواجه یک سطح هایویژگی

 اسالمی نوین سازیتمدن در محور سه در انسانی علوم که گفت توانمی (.19 :1394 ،سمسار) باشدمی

 افزاریسخت و ابزاری بخش2.  زندگی، سبک یعنی تمدن افزارینرم و اصلی بخش: 1. بود خواهد تأثیرگذار

 تمدن این وصف اینکه به توجه با. معنوی و مادی همهجانبه پیشرفت3.  ،...و اقتصاد صنعت، علم، یعنی تمدن

 باید زندگی سبک و پیشرفت الگوی انسانی، علوم طبیعتاً است، آن بودن اسالمی غربی، تمدن از آن امتیاز و

 بوده نویناسالمی تمدن طرح راستای در گام اولین ایران اسالمی انقالب (.9۷ :1396 ،ابوطالبی) باشند اسالمی

 که دارد وجود اسالمی نوین تمدن به رسیدن برای سرنوشتساز مرحله پنج خامنهای یتاهللٓ  ا اندیشهی در. است

 حرکت برای. است« نویناسالمی تمدن و اسالمی جامعهی اسالمی، دولت اسالمی، نظام اسالمی، انقالب» شامل

 نوشتار. گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد اسالمی نوین تمدن معرفتی سرحدات است الزم ارمان این سوی به

 کالن چهار بر واحد کل یک بهعنوان خامنهای اهلل ایت اندیشهی در« اسالمی نوین تمدن» عرضهی با حاضر

 قرار بررسی مورد را ارمان این مفهومی مرزهای روششناسی و غایتشناسی شناسی، معرفت هستیشناسی، الگوی

 این یعنی. میگردد فهم دوبُعدی شناسی هستی منظر از ایخامنه اهلل ایت یاندیشه در اسالمی نوین تمدن. داد
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 شناسی معرفت حیث از تمدن این شد مشخص همچنین. میبیند توامان معنوی و مادی بعد دو در را دنیا تمدن

 بشریت افاق در بلکه خاص گروهی در منحصر نه را متمدن صفت به انسان معرفت مناط یعنی است، افاقی

 یعنی است؛ طلبی سعادت اسالمی نوین تمدن غایی هدف که گردید مشخص شناسی غایت بحث در. میداند

 مجرای در تمدن این روششناسی که شد بیان نهایت در و میخواهد بشریت تمام برای را اخرت و دنیا خیر

 مرکب مفاهیم از گستردهای طیف در وهشپژ برای را راه نوشتار این. مییابد معنا اخالق برمدار و است اخالق

 مفهوم که است مناسب مثال برای میکند، باز خامنهای اهلل ایت اندیشهی در نظری چارچوب همین از استفاده با

 گردد بررسی الگو کالن چهار همین به عرضه با و متعین بهصورت کدام هر عدالت و ازادی دینی، مردمساالری

 (.53 :1396همکاران، و درخشه) گردد مشخص یروشن به ان مفهومی مرزهای و

 . بررسی اقتصاد مقاومتی۶-2

 موضوع این وارد تا واداشت را انقالب رهبر ، ما کشور اقتصادی مختلف چالشهای و جهانی اقتصادی مسائل 

 ارائه ایران در عالی مقام عنوان به را «مقاومتی اقتصاد» طرح مورد در الزم های توصیه و ها راهنمایی تا شود

 و رژیم دشمنان با رویارویی برای توان می کنونی شرایط در که دارد خاصی ویژگیهای مقاومتی اقتصاد. دهد

 را آنها نتیجه در و فشار های حوزه شناسایی معنای به مقاومتی اقتصاد. کرد بحث کشور استراتژیک شرایط

 اقتصاد. شود معطوف ها فرصت به را شرایط تا کنید تالش عمومی شرایط در و کنید خنثی و کرده کنترل

 است خود به وابستگی برای تالش و داخلی تولید مزایای بر تأکید و ها وابستگی کاهش راستای در مقاومتی

,al., et  Ghorbani 2013: ) شود استخراج اقتصادی کارشناسان نظرات و بزرگ رهبر سخنان از تواند می که

 زندگی بر مستقیم طور به که بخش مهمترین. است اثرگذار کشور تلفمخ های بخش بر ها تحریم این (.1043

 ناکارآمد، و فرسوده نهادهای ترمیم فشارها، این برابر در شدن مقاوم برای. باشد می اقتصاد است، گذار اثر مردم

 هب دستیابی نهایت در و جهانی های بحران از ماندن طورمصون همین و اقتصادی های تحریم مقابل در دفاع

 اقتصاد برخی. گشت مطرح رهبری معظم مقام سوی از مقاومتی اقتصاد حل راه شرایط این در شکوفایی و رشد

 بحران و شوک ایجاد منظور به دشمن های برنامه و ها توطئه برابر در مقاومت و آمادگی معنی به را مقاومتی

 مدیریت اقتصادی، جهاد. اند کرده تعریف مختلفی های مؤلفه و ها شاخص آن برای و بیان خودی اقتصاد در

 از... و کار بهبود مصرف، الگوی اصالح تولیدداخلی، تقویت تهدیدات، و فشار های حوزه شناسایی مصرف،

 اقتصادی ارشد مدیران تا است هوشمندانه تدبیر یک مقاومتی اقتصاد تفکر القای. هستند ها مؤلفه این جمله

 سعی پژوهش این. است اقتصادی جهاد مکمل مقاومتی اقتصاد. برهاند اقتصاد بخش در شده ایجاد غفلت رااز

 به راهکارهایی انتها در و توضیح را اقتصادی تحریم شرایط در مقاومتی اقتصاد تحقق بر بورس نقش تا دارد

 مقاومتی اقتصاد که دهدمی نشان مباحث (.139۷ ساالری، و )ابراهیمی نماید بیان اقتصاد این تحقیق منظور

 ذکر نیز قران در موارد تمامی چراکه باشدمی اسالمی اقتصاد نظام اهداف و کریم قرآن نورانی مبانی بر تنیمب

 بر غلبع برای شرایط همهً در که است استراتژیک و راهبردی اقتصادی مقاومتی، اقتصاد دلیل همین به. اندشده



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

104 

 

 تنها مقاومتی اقتصاد منظور بدین (.1394 ،هیعبدال و )میدانی دارد برنامه عالی سطوح به رسیدن و هاتحریم

 است الزم  (.1 :1392 همکاران، و صالحی) رود می شمار به ها تحریم فشار این از فرار برای کنونی راهکار

 استراتژی در قید یک عنوان به است الزم بلکه نیست، هدف مقاومتی اقتصاد که گیرد قرار تأکید مورد مسئله این

 اقتصاد از برخورداری برای الزم قیدهای کردن لحاظ مسلم قدر. شود لحاظ اقتصادی توسعه و رشد به نیل های

 رهبری، سوی از مقاومتی اقتصاد ی ایده که این وجود با (.165 :1395 ،نوفرستی) نیست هزینه بدون مقاومتی

 حدی تا و بیرونی برخی، که روش،آشکارگشت این تحقق راه سر بر بسیاری موانع لکن گشود؛ را نو ای دریچه

 موانع که باشند می جامعه عملکردآحاد ی نحوه با مرتبط و درونی برخی، و هستند سیاسی مسایل به وابسته

 عدالت بر مبتنی متوازن اقتصاد تحقق عدم در خواری ویژه و گرایی تجمل طمع، نظیراسراف، اخالقی–  فرهتگی

 و المال بیت حفظ زیستی، ساده قناعت، نظیر هکارهایی را موانع این از برونرفت برای و دارند موثری نقش

 زمینه در (.42 :1398 نیا، ابراهیم و مشائی) نماید می ارایه زیستنرا اخالقی و دنیا حقیقت به عمیق توجه

 سال تا1381  سال از بعد و بوده افزایشی روند یک دارای1380  سال تا اقتصادی مقاومت شاخص ها،شاخص

 تا رشد به رو روند سپس.  است رسید خود میزان کمترین به1389  سال در که بود همرا مرمست کاهش با1389 

 این است، ه داد رخ المللی بین های تحریم وضع و1391  سال در که اتفاقاتی با و یابد می ادامه1390  سال

 که هستیم هدشا را شاخص روندصعودی یازدهم، دولت آمد کار روی با1392  سال از. یابد می کاهش شاخص

 و سازیشفاف امنیت، زمینه در (.2۷ :1398همکاران، و رجبیان) بود فرازوفرودهایی دارای زمان گذشت با البته

 اجرای جدید، مقررات وضع و موجود قوانین پاالیش کشور، اقتصاد کردن مردمی کشور، اقتصاد سازیسالم

 های رویه اصالح ملی، گفتمان به مقاومتی اقتصاد سئلهم تبدیل برای ای رسانه اقدامات عملیاتی، ریزی بودجه

 زاده، حسن و عزیزی) است کشور ملی امنیت ارتقای منظور به مقاومتی اقتصاد های شاخص مهمترین از مالی

 توسعة و رشد به رسیدن جهت در تولید عوامل و منابع چه هر نیز اجتماعی بسترهای نظر از (.39 :1398

 اقتصاد جهت در حرکت شود، تضییع و اتالف یا بماند راکد و معطل تر کم و شود دهاستفا بهتر اقتصادی

 فراهم نیز آن اجتماعی بستر که است میسر زمانی مهم امر این تردید بی. گرفت خواهد بیشتری شتاب مقاومتی

 اقتصادی زمینة در عظیم تحول این با مناسب هنجارهای و ها ارزش سازد می آماده را بستر این که آنچه. باشد

 دارد وجود مقاومتی اقتصاد با اجتماعی ـ اقتصادی هنجارهای و ها ارزش بین تنگاتنگی رابطة بنابراین. است

 ،اصغری) است روبرو جدی چالشی با مقاومتی اقتصاد به یابی دست هنجارها و ها ارزش این وجود بدون که

 نهادینه خدامحوری، مدیریت شامل که جهادی تمدیری ابعاد بین از جهادی مدیریت منظر از (.108 :1395

-خستگی و کوشیسخت پذیر،مشارکت مدیریت المال،بیت به توجه و قناعت دینی، هایارزش و اخالق کردن

 بدین. بود دارمعنی مسیر تحلیل با رگرسیون معادله در بود، تشکیالت و پذیریانعطاف و خودباوری ناپذیری،

 و اخالق کردن نهادینه فرایند این در که دارد تأثیر وابسته متغیر بر مستقل یرهایمتغ از یکی حداقل که معنی

 و پور حسین) دارند مقاومتی اقتصاد در را بینیپیش قابلیت ناپذیریخستگی و کوشیسخت دینی، هایارزش

 (.99 :1395 همکاران،
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 . بررسی تمدن اسالمی۶-1-2

 است ان ضروری لوازم از اسالم، مبانی بر منطبق و صحیح یتمدیر که است چندبعدی پدیدهای سازی،تمدن

 حوزه در اسالمی نوین تمدن آفرینینقش بر تأثیرگذار روندهای و هازمینه بررسی با (.593ص1392:  ملکی،)

 به و کرد اشاره المللیبین فرهنگی نظام آینده در گیریشکل حال در نیروهای به توانمی اسالم، جهان از خارج

 در بالنده نقش ایفای توانایی اسالمی نوین تمدن جهانی، فرهنگی روندهای آینده بهباتوجه که رسید نتیجه این

 بهباتوجه چراکه داراست؛ را جهانی قدرت هندسه به دهیشکل قابلیت همچنین و تغییر حال در المللِبین نظام

 .است همراه پذیریآسیب و شفافیت پیچیدگی، روندهای با کهـ المللبین نظام انتقالی و پویا متحول، شرایط

 در جهانی تمدنیِ ـ فرهنگی روندهای آینده در فزاینده آفرینینقش به که دارد را آن قابلیت اسالمی نوین تمدن

 شود تبدیل جهانی گیریتصمیم نظام بر تأثیرگذار بازیگری به و ورزد مبادرت اسالم جهان از خارج

 جامعه که شرایطی در جهانی، عرصه در بزرگ هایتمدن بین تمدنی هایرقابت طرفی از (.161 :1396،کریمی)

 که ایمرحله است؛ داده قرار گذار مرحله در را اسالم جهان روست،روبه بنیادی و سترگ هایبحران با بشری

به آن از توانندمی بشری، جامعه برای طریق ارائه و هابحران این بر آمدن فائق با تمدنی هر صاحبان آن، در

 دقیق شناسایی رو،ازاین. نمایند عرضه بشری جامعه به و دهند سامان را نوینی تمدن و کنند گذر سالمت

 هایتمدن و اسالم جهان بین تمدنی هایرقابت بر مؤثر عوامل دقیق توصیف و اسالم جهان کنونی وضعیت

 ،قاسمی) سازد هموار اسالمی نوین تمدن مرحله به کنونی وضع از گذر تسهیل برای را زمینه تواندمی رقیب،

 اقتدار این و است بوده اسالم جهان سیاسی اقتدار مرهون اسالمی تمدن طالیی عصر بین این در (.3 :1396

 و علم همبستگی، و اتحاد رهبری، و امامت گرایی،معنویت و محوریدین: همچون هاییمؤلفه از برخاسته

 به که است بدیهی. است بوده نظامی هایمندیتوان و اقتصادی و مالی توان هی،خوااستقالل و عزت دانایی،
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 تمدن پیشرفت و شکوفایی در آن، تبع به و اسالم جهان سیاسی اقتدار ارتقای در هامؤلفه این کارگیریکارگیریبه

 (.95 :1395 ،ملیحه ،ابویسانی و علیدوست ،سنچولی) نمایندداردمی ایفا مهمی بسیار نقشی نیز اسالمی، نوین

 می و نبوده ساز چاره عملی پشتوانه بدون قوی، برنامه یک وجود تنها که است اهمیت حائز نکته این ذکر

 همچنین. برسند اجرا مرحله به مقاومتی، اقتصاد شده مطرح پیش از های سیاست و اهداف کلیه عمل در بایست

 و نهاد مردم سازمانهای به بیشتری توجه گذشته به سبتن باید مقاومتی، اقتصاد های سیاست تحقق راستای در

 دانند می دولتی را، خوب دولت اقتصاد، علم علمای اغلب که چرا شود، اقتصادی مسائل در مردم عامه دخالت

 بوده اقتصاد در مردم بیشتر نفوذ منزله به اقتصادی، امور در دولت شدن کوچک این. باشد کارآمد و کوچک که

 اشاراتی اقتصادی امور در مردم کردن دخیل به نیز رهبری معظم مقام و گرفت، نخواهد شکل آسانی به که

: 1395 همکاران، و پور حسین) است اقتصاد در مردمی، مؤثر حضور دهنده نشان خود امر این که اند داشته

140.) 

 . پیشینه تحقیق۳

 برای است، شده انجام گوناگون زوایای از و متعدد حوزههای در فراوانی مطالعات اسالمی، نوین تمدن درباره

 اولین در داخلی: تحقیقات :از عبارتاند درامده، تحریر بهرشته دراینباره که مقاالتی مهمترین از برخی نمونه،

 امام انقالب معظم رهبر بیانات به جمالیا اسالمی؛نگاهی تمدن» کتاب به توانمی تحقیقات نوع این از مورد

 منتشر ص 228 در کاظمی شهید انتشارات در 1394 سال در که کرد اشاره «اسالمی تمدن یدرباره ای،خامنه

 واقع توجه مورد «اسالمی نوین تمدن» و «مقاومتی اقتصاد» یعنی تحقیق متغیر دو هر کتاب این در است. شده

 کمی هایروش از گیری بهره عدم و نخبگان سایر نظرات به روج عدم کتاب نای اصلی کاستی ولی اند.شده

 هیأت عضو بین، جهان فرزاد تألیف «اسالمی نوین تمدن گفتار درس» کتاب بعدی کتاب هاست.آن تحلیل در

 و نسخه هزار شمارگان  و صفحه 168 در اسالمی نوین تمدن ملی همایش علمی دبیر و شاهد دانشگاه علمی

 مراکز و دانشگاهها اساتید بسیج سازمان همت به و سفارش به و توسعه آفتاب انتشارات توسط وزیری، طعق در

 دوضمیمه، و فصل هشت در اسالمی نوین تمدن گفتار درس کتاب .است شده منتشر کشور عالی آموزش

 تمدن، و فرهنگ اسالمی،مناسبات نوین تمدن اسالمی، تمدن فرهنگ، و تمدن است.معناشناسی یافته سازمان

 پروژه، یا پروسه اسالمی؛ تمدن اسالمی، نوین تمدن تحقق گانه 5 مراحل تفصیلی تبیین نوین، وصف تحلیل

 از تمدنی های مولفه اساس بر آمریکا و ایران مقایسه و اسالم جهان در سازی تمدن مدعی کشور 4 مقایسه

 اسالمی نوین تمدن از دقیقی و جامع بیینت است شده تالش کتاب این در .است کتاب این های بخش جمله

 کتاب است. وراد آن بر دلفی و کمی بحث نقد ولیکن شود پرداخته زمینه این در مسائل مهمترین به و ارائه

 و منتشر رضوی قدس اسالمیآستان پژوهشهای بنیاد اقتصاد گروه  ینوشته «مقاومتی اقتصاد مقاالت مجموعه»

 محوریت با مقاومتی اقتصاد همایش دومین و اولین مقاالت مجموعه حاضر تابک .است شده نشر بازار روانه

 منظر از مقاومتی اقتصاد کتاب» همچنین و است شده برگزار 1395 تیرماه در که است متون و هابرنامه بررسی
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 بکتا دو این اند.شده گرداوری خانی حاجی علی و ملک نیکی اهلل جتح توسط که «ت(مقاال )مجموعه دین

 مشخصی نظری چارچوب فاقد خود ولی اندگرفته قرار استفاده مورد که هستند ارزشمندی مقاالت دارای

 انقالب دوم گام بیانیه» کتاب هستند. تحلیل ارائه بدون دیگران کارهای از گرداوری یک حقیقت در و باشندمی

 موضوع است. توجه خور در منابع جمله از نیز 1398 سال در انصاری محمدباقر توسط «اسالمی نوین تمدن و

 اسالمی انقالب دوم گام بیاینه عنوان تحت رهبری معظم مقام کالم با رسمی صورت به اسالمی نوین تمدن

 را اسالمی انقالب راه نقشه ملت آحاد همه به خطاب بیانیه این در اسالمی انقالب معظم رهبر و شد اعالم

 قم علمیه حوزه تبلیغات دفتر اسالمی انقالب معظم رهبر سوی از نیهبیا این رسمی اعالم از پس  .کردند مطرح

 توسط صفحه هزار چهار در و جلد 6 در نهایت در که پرداخت بیانیه این عملی تبین به رویکرد چهار اساس بر

 طوالنی علت به ولیکن هستند جوزه این در جامع کتب از کتب این .شد منتشر کتاب بوستان انتشاراتی موسسه

 کنند. جذب زمینه این در بیشتری نویسندگان تا شدمی برداشت هاآن از ایچکیده است الزم هاکتاب این ودنب

 معظم مقام دیدگاه بر تکیه با) اسالمی نوین تمدن در مقاومتی اقتصاد نقش یمقاله منابع جدیدترین از مقاالت:

 پژوهش ملی همایش سومین در که 9913 تاریخ در تردست علی و پور موسی سیدحسین ینوشته (رهبری

 وشکوفایی تحقق در مقاومتی اقتصاد نقش شناسی، معنا از پس پژوهش در است. شده منتشر قرآنی،تهران های

 -توصیفی تحقیق روش و ای کتابخانه مطالب گردآوری روش است. شده تبیین و توصیف اسالمی نوین تمدن

 نوین تمدن تحقق هایزمینه مقاله شود.می احساس بشدت میک مباحث خال که هدمی نشان این .است تحلیلی

 بنیاد» سایت در گوروان عارفی اسماعیل توسط که رهبری معظم مقام منظر از اسالمی جامعه در اسالمی

 است. بسیاری ارزشمند مباحث دارای است شده منتشر 139۷ سال در «اسالمی انقالب دانشنامه و پژوهیتاریخ

 تمدن گیریشکل هایزمینه بیان به تحلیلی و توصیفی روش از استفاده با است درصدد ندهنویس حاضر پژوهش

 منظر از را اسالمی نوین تمدن تکوین مراحل سپس بپردازد. رهبری معظم مقام فکری نظام در اسالمی نوین

 مطالب بعدی کت صورت به صرفا و نشده بیانات به توجهی نخبگان و جامعه منظر از ولیکن .کند بیان ایشان

 «ان تحقق چالشهای و فرصتها ملی، خودباوری و مقاومتی اقتصاد» عنوان با نیز دیگر مقاله است. شده ارائه

 تحقیق است. بوده 1394 سال در سیاسی علوم ارشد کارشناس و پژوهشگر میالنی جمیل توسط شده نوشته

 بر عالوه و است رسیده انجام به اینترنتی و ایکتابخانه منابع از استفاده با  و تحلیلی-توصیفی بهصورت حاضر

 زاده طهرانی مقاالت حوزه در خالصه طور به  است. موضوع تبیین و فهم جهت الگویی فاقد «گراییکمی» خال

 نهادهای سیستمی عناصر به ناظر های عبارت  مقاومتی، اقتصاد ابالغی سیاستهای بررسی با (1394) همکاران و

 را نظری چارچوب (1393) جعفریه و داوودی کردند. شناسایی غیررسمی و رسمی ستهد دو در را اقتصادی

 برابر در جامعه نهادی تطبیق میزان افزایش چگونگی و مقاومتی اقتصاد الگوی به دستیابی الزامات تعیین برای

 اسناد، بررسی وشر از استفاده با (1392) همکاران و زاده نوروز کردند. بررسی محتوا تحلیل روش با را شوکها

 تحقیقات. کردند استخراج را فناوری و علم بخش در محوری سیاستهای و انتخاب نمونه بهعنوان را سند 9

 پس جهانی در صلح سازش یا پاناسه اقتصادی: های تحریم » به توانمی خارجی تحقیقات زمینه در خارجی:
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 دنبال به مربوط مباحث تحقیق این در رد.ک اشاره 2018 سال در کورینت و لوپز ینوشته «سرد؟ جنگ از

 ارزیابی مورد کشورها سایر بر اقتصادی های تحریم اعمال ، سرد جنگ پایان و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی

 ی،مقاله کرد. تبیین را غرب اقتصادی کار نحوه میتوان که است ارزشمندی ینمونه پژوهش این دادند. قرار

 این هستند. 2008 سال در  اوگم و الیوت ، شات ، هوفبائر ینوشته «نظر تجدید مورد اقتصادی های تحریم»

 بررسی مورد المللی بین عمومی دیپلماسی برای ابزاری عنوان به اغلب اقتصادی های تحریم و ها تحریم کتاب

 با تبطمر مقاالت نبود پیشینه، مرور در کاستی مهمترین تحقیق: انجام ضرورت و هاکاستی دهد. می قرار

 عمومی ی درزمینه علمی مقاله کمبود و مقاومتی اقتصاد «مسیر» کردن مشخص ی درزمینه کمی هایروش

 وری،آگرد مقاالتی شد تالش مورداشاره کاستی بر چیرگی برای است. اسالمی نوین تمدن و مقاومتی اقتصاد

 اقتدارات سنجی اعتبار ومتی،مقا اقتصاد نظری مبانی گانه سه موضوعهای به که شوند مرور و بندی دسته

 و سوال .باشند پرداخته اقتصادی بحران وجود شرایط در انقالب رهبری سوی از ابالغی سیاستهای و سیاست

 اما شده ابالغ و تدوین سازی، پیاده برای مقاومتی اقتصاد سیاستهای که مهم این و باال نکات به توجه با هدف:

 پژوهشی گزارش به حاضر مقاله است، شده پرداخته ان شدن تحقق مسیر عملیاتی جنبه به کمتر تاکنون

 مسیر تحقق جهت رفتاری( الکوی معنی )به «نقش» یک کردن مشخص ان اصلی اهداف که دارد اختصاص

 انقالب معظم رهبر بیانات در شده مطرح مقاومتی اقتصاد در موجود هایمولفه از اسالمی نوین تمدن به رسیدن

 کلی های سیاست راهبردها، اولویت ترتیب و عناوین .1 از: است عبارت تحقیق این لیاص سواالت و است.

  را مسیری چه متصدیان و نظران صاحب خبرگان، نظر از اسالمی نوین تمدن تحقق در ابالغی مقاومتی اقتصاد

 هااولویت درباره موردبررسی های گروه نظرات میان یاآ .2  ؟کنندمی طی رهبری بیانات  تمدن این به نیل جهت

  دارد؟ وجود همگرایی

 . روش تحقیق۴

 . مراحل تحقیق۴-1

 مداخلهگر متغیرهای و وابسته متغیر اسالمی نوین تمدن تحقق مستقل متغیر مقاومتی اقتصاد نقش پژوهش این در

 اب کمی-کیفی وجه دو از پژوهش روش. هستند سیاسی اقتصاد و بینالملل نظام بازیگران و جهانی تحوالت

 و اهداف به توجه با دیگر عبارت به است شده تشکیل پوپر کارل توسط شده ارائه استقرایی-قیاسی رویکر

 ان در که است روشی ترکیبی پژوهش. شد استفاده ترکیبی پژوهش روش از مقاله این در پژوهش، سواالت

 تلفیق (.1388 کیامنش،) میشوند استفاده باهم کیفی و کمی روشهای از تلفیقی موضوع، بهتر درک باهدف

 در اینکه با و شودمی انجام کامل و ای مرحله درون صورت دو به ترکیبی پژوهش در کیفی و کمی روشهای

 اهداف و پرسشها از یک هر اما شد، استفاده (1385 ورکی، )شعبانی کامل ترکیبی الگوی از پژوهش این

 .هستند خود خاص روش دارای پژوهش،
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 به قیاسی استدالل با و اول دست ایکتابخانه منابع از استفاده با محض-توصیفی صورت به ابتدا ؛اول مرحله

-قیاسی روش از استفاده برای شود؛ آشکار پژوهش مسئله زوایای و ابعاد تا پرداخته موجود وضع شناسی ماهیت

 هصورتب مرحله این در اطالعات گرداوری روش باشد. صحیح و درست پژوهش مقدمه است الزم استقرا

 . است پژوهش موضوع با مرتبط ... و پژوهشی و علمی مقاالت اسناد، مطالعه کتابخانهای،

 استفاده «یابیزمینه پیمایش-تحلیلی توصیفی» روش از استفاده با را استقرایی استدالل از استفاده با را دوم مرحله

 به معطوف اقدامات و سیاستها راهبردها، مجموعه محتوی برنامه )پیشنویس پرسشنامه تدوین .کنیممی

 . اول مرحله های یافته اساس بر (اسالمی نوین تمدن تحقق در مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای پیادهسازی

 درجه تعیین برای مجریان و متصدیان صاحبنظر، اساتید از پرسشنامه:نظرسنجی برای اولویت تعیین ،سوم مرحله

 نهایتا و اسالمی نوین تمدن تحقق در مقاومتی اقتصاد اقدامات و سیاستها راهبردها، اولویت رتبه و اهمیت

 ها.یافته اساس بر مدل طراحی

 گرفت. خواهند قرار استفاده مورد «تحقیق مفهومی مدل ترسیم» و «پایایی» برای گیری نمونه مرحله سه این

 روشهای تحلیل داده ها . ۴-2

 مختلف گروههای نظرات میان سازگاری وجود و ها ویتاول )تعیین پرسشنامه اجرای از حاصل نتایج تحلیل

 از پس و وتحلیل تجزیه دلفی روش طریق از اعتبارسنجی، از مدها بهدست های داده متصدیان(: و صاحبنظران

 درجه تعیین پیرامون، نظرسنجی منظور به اقدامات( و سیاستها راهبردها، )مجموعه پرسشنامه قالب در تنظیم

 از ای مجموعه از استفاده دلیل گرفت. قرار صاحبنظران از بزرگتری مجموعه اختیار در اولویت و اهمیت

 و سیاستها عناوین بندی اولویت در که بود این مرتبط، اجرایی سازمان و دانشگاهی خبرگان و کارشناسان

 مدنظر نیز یاجرای حوزههای در نهاآ کارگیری به و سازی پیاده امکان علمی، ماهیت بررسی بر عالوه اقدامات

 بخش در و رتبه میانگین و فراوانی توزیع جداول از توصیف بخش در ها، داده کمی ماهیت دلیل به. گیرد قرار

 . شد استفاده ها داده مقیاس براساس استنباط

 تحقیق آماری جامعه .4-2

 موضوع، با مرتبط مطالعات و ژوهشهاپ .1 از: بودند عبارت پژوهش اهداف اساس بر پژوهش، اماری جامعه

 .نفر  60 با برابر موضوع آماری جامعه خبرگان .2 مرتبط، ابالغی سیاستهای و فرادستی اسناد

 اند: شده انتخاب زیر مراکز از نفر 50 این
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 آماری جامعه :1 شماره جدول

 محقق توسط شده طراحی :منبع

 تعداد دانشکده نام دانشگاه نام

 8 قوقح و سیاسی علوم دانشکده تهران دانشگاه

 12 )سیاسی( جغرافیا دانشکده تهران دانشگاه

 19 زمین علوم دانشکده بهشتی شهید دانشگاه

 11 اقتصاد و سیاسی علوم دانشکده بهشتی شهید دانشگاه

 10 )سیاسی( جغرافیا دانشکده خوارزمی دانشگاه

 

 گیری نمونه نحوه و آماری نمونه .4-3

 2 نهایی، بازنگری از پس که آمد دست به فارسی مقاله 14 و سیانگلی مقاله 4 تخصصی، سایت ۷ کتاب، 4

 بخش برای.  گرفت قرار استفاده مورد هایافته تطبیق و نگارش جهت فارسی مقاله 12 و انگلیسی مقاله 3 کتاب،

 نیا،حافظ) کرد استفاده عدد 100 مشخص تعداد به آماری؛ جامعه از نمونه حجم از توانمی نیز دلفی روش

 هایدانشگاه آماری جامعه از را دانشجویان و اساتید از ترکیبی صورت به نفر 60 مقاله این در (.165: 1396

 نفر 40 و اساتید از نفر 20: آماری نمونه. شد انتخاب پژوهش، مدل تصحیح و همبستگی بررسی جهت تهران

 کنترل متغیر نتایج، از اناطمین جهت. گیرینمونه روش صورتبه دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان از

 و 1۷ باالی معدل شرایط با انتخابی، دانشجویان راستا این در کردیم، اعمال« شرایط» در را پژوهش (شاهد)

 سواالت مسیر در حرکت و آماری جامعه تکمیل جهت نیز مواقعی در اند،شده انتخاب «عالی» نامهپایان نمره

کرده عمل بعدیُ، شخص معرفی و ایزنجیره  برفی گلوله رگیریآما صورت به مناسب افراد یافتن و تخصصی

 انتخاب هدفمند صورت به نفر 30 نهایتا  منظور این برای شود ارائه دقیق صورت به نظری چهارچوب تا ایم

 شدند.

 

 اطالعات آوری جمع ابزار و . روش۴-۴

 هایسیاست و باالدستی اسناد ها،پژوهش اسنادی بررسی و چکلیست ، اول بخشهای در دادهها اندازهگیری ابزار

 اصلی هدف به رسیدن جهت ساخته، محقق بندی اولویت پرسشنامه از نیز دوم بخش در بود. مرتبط ابالغی

 .شد استفاده مفهومی مدل یعنی تحقیق
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 . روایی و پایایی پژوهش۴-۵

 یابیدست جهت و ودهب علمی هیت عضو «فروتنی دکتر» نظارت تحت حاضر تحقیق روایی به رسیدن جهت

 شده طراحی لیکرت طیف صورت به پرسشنامه توجه است. شده استفاده کرونباخ آلفای روش از نیز پایایی به

 آمد. بدست ٪86 قبول قابل درصد با کرونباخ آلفای نفر 30 برای .باشندمی ایگزینه چند آن های جواب و

 تحقیق مفهومی مدل و ها . فرضیه۵

 کرونباخ آلفای صریب :2 شماره جدول

 ها. فرضیه۵-1

 اند: صورت بدین مزبور فرضیات شده مطرح سواالت به باتوجه

 اسالمی انقالب رهبر ابالغی مدت کوتاه و مدت بلند اهداف هایافته به توجه با رسدمی نظر به .1 

 تحقیق( )فرضیه شود. امانج بایستی که است شده مدون حلیراه اسالم جهان و ایران سیاسی اقتدار به نیل جهت

 جهت اسالمی انقالب رهبر ابالغی مدت کوتاه و مدت بلند اهداف هایافته به توجه با رسدمی نظر به 

 صفر( )فرضیه کند. تغییر بایستی که باشدنمی شده مدون حلیراه اسالم جهان و ایران سیاسی اقتدار به نیل
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 در ولی دارند نظر اتفاق اهداف به رسیدن مسیر در یاجرای متولیان و نظرانصاحب رسدمی نظر به .2 

 تحقیق( )فرضیه است. نظرات تفاوت بدان رسیدن هایمولفه

 در و ندارند نظر اتفاق اهداف به رسیدن مسیر در اجرایی متولیان و نظرانصاحب رسدمی نظر به 

 صفر( )فرضیه .نیست نظرات تفاوت بدان رسیدن هایمولفه

  حقیق. مدل مفهومی ت۵-2

 

 ها. یافته۶

 .تحلیل توصیفی۶-1
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 توصیفی امار های یافته :۳ شماره جدول

 ها گویه
 نما میانگین تعداد ها پاسخ فراوانی

۴ ۳ 2 1  

1 12 9 7 1 ۳0 ۳.1۳ ۴ 

2 ۶ 1۳ 9 2 ۳0 2.9۳ ۳ 

۳ 11 8 8 2 ۳0 2.90 ۴ 

۴ 1۵ 9 ۵ ۳ ۳0 ۳.27 ۴ 

۵ 1۳ 9 ۶ 1 ۳0 ۳.10 ۴ 

۶ 1۵ 8 7 2 ۳0 ۳.27 ۴ 

7 1۶ 8 ۶ 0 ۳0 ۳.۳۳ ۴ 

8 17 7 ۵ 0 ۳0 ۳.۳۳ ۴ 

9 19 8 ۳ 1 ۳0 ۳.۵۳ ۴ 

10 21 7 1 0 ۳0 ۳.۶ ۴ 

11 21 7 1 1 ۳0 ۳.۶ ۴ 

12 1۶ 7 1 1 ۳0 ۳.27 ۴ 

1۳ 10 8 ۵ 1 ۳0 2.77 ۴ 

1۴ 1۵ 8 ۳ ۵ ۳0 ۳.17 ۴ 

1۵ 19 ۴ ۳ ۳ ۳0 ۳.۳0 ۴ 

1۶ 12 1۵ 2 ۳ ۳0 ۳.2۳ ۴ 

17 19 9 2 2 ۳0 ۳.۵ ۳ 

18 81 7 0 2 ۳0 ۳.۴۳ ۴ 

19 21 8 1 0 ۳0 ۳.۶۳ ۴ 

20 19 7 ۳ 1 ۳0 ۳.۴0 ۴ 

21 12 7 2 ۳ ۳0 2.97 ۴ 

 نرم از استفاده با که دارد اختصاص گیری نمونه از حاصل های داده تحلیل و تجزیه به پژوهش از بخش این

 پرسشنامه از حاصل تایجن است. شده انجام ،T ازمون زوجی مشاهدات پارامتری آزمون و اس.پی.اس.اس افزار

 داده تحلیل و تجزیه است: زیر شرح به گانه دو ابعاد تفکیک به خبرگان از نفر 30 از شده آوری جمع های

 «ملی تولید از حمایت« و  «مردم بر تیکه» بعد پاسخگویان نظر از که است آن نشانگر فوق گانه دو ابعاد های

 مقاوم بعد ترتیب، به آن از پس و (3.08) میانگین با خوب خیلی ی گزینه سمت به و بوده امتیاز بیشترین دارای

 -  بنیان دانش اقتصاد بعد خوب، خیلی ی گزینه به (3.39 ) میانگین با ارزی منابع مدیریت – اقتصاد بودن

 تبیین منابع، از حداکثری استفاده-وابستگی کاهش ابعاد نهایت در و (3.39) میانگین با مصرف مدیریت

 خوب و خوب خیلی گزینه سمت به (3.20) ،(3.21 ) های میانگین با ترتیب به منابع از استفاده-هیدانشگا

 دهد. می نشان گرایش



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

114 

 

 

 استنباطی . تحلیل۶-2

 استنباطی امار های یافته :۴ شماره جدول

Value Test-T 0.9۵ اطمینان درجه 

 t مقدار گویه
 درجه

 آزادی
 معناداری سطح

sig 

 اختالف

 میانگین
 پایین حد باال حد

1 3 29 0.001 0.0 0 0 

2 3.02 29 0.005 0 0 0 

3 2 29 0.042 0 0 0.02 

4 4 29 0.0 0 1.09 0 

5 3 29 0.002 0 0 0 

6 5.0۷ 29 0.0 0 1.08 0 

۷ 5 29 0 0 1 00 

8 5 29 0 0 1 0 

9 8 29 0 1.033 1 0 

10 8 29 0 1 1 0 

11 8 29 0 1 1 0 

12 4 29 0 0 1 0 

13 1 29 0 0 0 0 

14 3 29 0.001 0 1.05 0 

15 4 29 0 0 1 0 

16 4 29 0 0 1.04 0 

1۷ 6 29 0 1 1 0 

18 6 29 0 0 1 0 

19 9 29 0 1 1 0 

20 5.09 29 0 0 1 0 

21 2 29 0.16 0 0.0 0.09 

است؛ آمار ( استفاده شده  Tدر این تحقیق برای تحلیل داده ها از آزمون پارامتری مشاهدات زوجی )آزمون

ارائه شده است، نشان  (۴پاسخ به سؤاالت مربوط به بعد هر دو رویکرد رهبری انقالب که در جدول شماره )

میدهد که اعضای نمونه به گزینه های زیاد و خیلی زیاد گرایش دارند، شاخص های مرکزی مانند نما و میانگین 

، مالحظه می گردد که بین مؤلفه ها (8ه جدول شماره )نیز این نتیجه گیری را تأیید می کند. همچنین با توجه ب

خیلی »اختالف معناداری وجود دارد. همه این ها نشان میدهد که اصل حرکت به تمدن اسالمی نوین با نمره 

 داده بررسی به پژوهش از بخش این تایید شده است ولی در نحوه این حرکت اختالف وجود دارد.« خوب

. است شده انجام آزمون اس.اس.پی. اس افزار نرم از استفاده با که دارد اختصاص گیری نمونه از حاصل های

 است. مربوطه حوزه نخبگان تایید مورد ایکتابخانه هاییافته دهدمی نشان وضوح به هایافته
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 گیری. بحث و نتیجه۶

 

 

 قرار توجه مورد یاربس اخیر های سال مهم بسیار مبحث دو اسالمی نوین تمدن همچنین و مقاومتی اقتصاد

 منطقه یک علیه المللی بین های محدودیت اثرات سازی خنثی و کنترل برای تالشی مقاومتی اقتصاد .نداهگرفت

 نقاط آوردن دست به و فرصت به آنها تبدیل و تهدیدها با مقابله برابر در باید ، واقع در. است کشور هر یا

 بین های محدودیت از ناشی بحران تواند می مقاومتی قتصادا ، آل ایده شرایط در. کرد مقاومت ملی قوت

 هدفی چنین نیاز پیش خردمندانه و منطقی مدیریت و عمومی همکاری و اعتقاد مطمئناً. کند برطرف را المللی

 برای تالش و انسانی منابع کارایی ، داخلی تولید مزایای بر تأکید و ها وابستگی کاهش مقاومتی اقتصاد. است

 نوین تمدن در آن نقش همچنین و مقاومتی اقتصاد ایجاد با رهبری معظم مقام 1389 سال در.  است ییخودکفا

 که بود غرب کشورهای از فرهنگی تهاجم و اقتصادی مشکالت پیرامون شده ایجاد مسائل علت به اسالمی

 هایبررسی با .نمودند مطرح مشکالت از رفت برون حلراه را مقاومتی اقتصاد هوشیاری با رهبری معظم مقام

 ، است مدار مردم آن ماهیت که ، مقاومتی اقتصاد تحقق اوال؛ که شد مشخص مقاومتی اقتصاد از آمده عمل به

 ، مضاعف تالشی پایداری و مقاومت. شود یادآوری همکاری و صداقت ، مقامات و مردم صداقت در باید

 اقتصاد انجام برای. است ارزشی های انگیزه با آنها رفع و موانع با مواجهه مشاهده که است هدفمند و مقدس
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 بسیج قالب در اجرا قابل استراتژی یک عنوان به باید بلکه موقت و مقطعی شعار یک عنوان به نه مقاومتی

 داخلی ، اقتصادی گسترده حرکت موانع گرفتن نظر در با کنیم سعی باید ما ، بنابراین. شود سازماندهی مردمی

 مشکالت راهگشای تنها نه حلراه این دوما؛ و کنیم سازماندهی و تفکر ملی اراده با را جوانب ههم ، خارجی یا

 .است اسالم جهان سیاسی اقتدار برای حلی راه همچنین و آوردمی ارمغان به را ایران سیاسی اقتدار بلکه بوده

 از حمایت با مدت کوتاه هدافا نیز و شده ملی خودکفایی به رسیدن باعث داخل بر تکیه با که صورت بدین

 که دهدمی نشان هایافته همچنین شوند.می آن مستقل عملکرد و وابستگی از کشور حفظ باعث خودکفایی این

 های گروه نظرات میان همچنین و دارد وجود مستقیمی ارتباط اسالمی نوین تمدن با اسالم جهان بین

 اسالم جهان در سیاسی اقتدار وجود بدون که طوریبه دارد وجود همگرایی هااولویت درباره موردبررسی

 جهان نظر، این از بالعکس. و ندارد وجود اسالمی نوین تمدن ایجاد امکان انقالب، رهبری هایآموزه طبق بر

 با کهدرصورتی و است اقتدار کسب به الزم اسالمی نوین تمدن به یابیدست برای  کنونی وضع در اسالم

 بسیار که آخر نکته و .نماید ارائه اسالمی جامعه کل به را نوینی تمدن تواندمی کند، گذر لهمرح این از سالمت

 سیاست اجرای زیرا است کشور آن آینده اقتصاد گرفتن نظر در ،ستاقتصادی های برنامه اجرای در توجه قابل

 بر مبتنی باید ، کرد یاد مقاومتی اقتصاد عنوان به آن از توان می که اقتصاد در مداوم نه و مقطعی اقتصادی های

 دارد نیاز اقتصادی ریاضت به ایران اقتصاد که آنجا از  کشور، هر اقتصاد های سیاست. باشد مدت بلند و کلی

 .رود پیش اقتصادی ریاضت با همراه مرحله به مرحله باید مقاومتی اقتصاد مسئله ،

 

 . پیشنهادها۶-1

 ادارات و کشور وزارت و داده قرار مش و خط یک روی بر را خود تمرکز خارجه امور وزارت تا است الزم

 همگرایی به دست بندی دسته همکار و اصلی مجریان قالب در استانی سازمانهای همراه به ستادی دفاتر و

 و تفصیل به هریک وظایف مسیر این در نیز و بزنند آن مشابه یا حاضر تحقیق مفهومی مدل قالب در عملی

 کاری موازی از و بگیرد عهده بر را خود مولفهذی به مربوط بخش ارگان هر که طوری به دشو تدوین دقت

 ساالنه بودجه قالب در موردنیاز اعتبار و تدوین ساالنه های برنامه قالب در )اقدام( حاضر برنامه .شود جلوگیری

 اقتصاد موضوع هب معطوف های پژوهش به اعتبار اختصاص و تصویب پذیرش، کردن منوط شود. پیشبینی

  میشود. توصیه اسالمی نوین تمدن تحقق در مقاومتی
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 مآخذ و . منابع7

با (،نقش اقتصاد مقاومتی در تمدن نوین اسالمی 1۳99موسی پور، سیدحسین و تردست، علی، .1

 ،سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی،تهران)تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

مرور . قش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسالمین(. 1۳97عرب پور، امیرحسین. ) .2

 http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182197. سیاست

نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق (. 1۳97. )محسن ناظم ،بکایی و فاطمه، احمدی بازارده .3

، چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی. تمدن نوین اسالمی

http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/116544_1294873

7664.PDF 
های تحقق تمدن نوین اسالمی در جامعه اسالمی از زمینهمنظر (. 1۳97. )اسماعیل، عارفی گوروان .4

. سال پانزدهم دوره سوم ۵۵شماره  97بهار  ۵0مقاالت. مقام معظم رهبری

http://iranemoaser.ir/wp-content/uploads/2019/09/zamine-tahaghogh-

tamadon-novin-eslami.pdf 
رابطه مدیریت جهادی و  .حسین پور داوود، رضایی منش بهروز، محمدی سیاهبومی حمید رضا .5

;1۳9۵ .فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی .های اقتصاد مقاومتیاستراتژی  2۴ (79) 

:99-122 

اقتصاد در  جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسالمی (1۳9۴)، اعظمعبدالهیو ناجی ، میدانی .6
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