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 چکیده 

ه های مورد بحث در عرصه مدیریت توسعه اقتصادی کشورها و ارائه مدل های توسعه ای مناسب و بومی، همواره یکی از زمین

با اتخاذ رویکردهای بومی برای توسعه اقتصادی، توفیقات زیادی را عاید خود توسعه در سالیان اخیر بوده است. برخی از کشورها 

رچوب کرده اند. نظریه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظّم رهبری برای اولین بار مطرح شد، تالش دارد تا ضمن طراحی یک چا

در این مقاله، با استفاده از تحلیل نظرات مقام معّظم اقتصادی بومی برای ایران، عزّت و استقالل اقتصادی کشور را نیز ارتقا بخشد. 

رهبری به عنوان نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی، و نیز با در نظر گرفتن تحقیقات سایر محققین، عوامل موثر بر رشد اقتصادی و 

ستخراج شده اند. سپس، یک مدل مفهومی برای پیاده سازی موفق فرهنگ اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش صنعتی کشورها ا

توسعه نیروی انسانی معرفی شده است. برای محک زدن اعتبار مدل پیشنهادی، از نظر خبرگان شرکت کننده در پژوهش و به 

 وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. 
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در دهه های اخیر، کشورهایی که در مسیر توسعه صنعتی قرار دارند الگوهای متعددی برای توسعه علم و فناوری برای شکوفایی 

و  2شویتزربوده اند. ، بسیاری از این الگوها موفقیت آمیز ن[1] 1کولمناقتصادی خود طرحی و پیاده سازی نموده اند اما به نظر 

علم و فناوری  دلیل این ناکامی را در نظر نگرفتن جایگاه مهم عامل نیروی انسانی و عوامل محیطی موثر بر شرایط [2] 3زیمرمن

به نیز د نوظهور مانند هند و چین نشان می دهد آن ها می داند. بررسی سیاست های اقتصادی و علم و فناوری کشورهای با اقتصا

که این امر، حاکی از  [4-3]دنبال طراحی مدل های بومی اقتصادی برای خود بوده اند تا مسیر پیشرفت خود را هموارتر نمایند 

در ایران نیز با توجه به شرایط ویژه و ساختار اقتصادی آن، در سال های اهمیت توجه به مدل های بومی پیشرفت و توسعه است. 

 معّظماخیر توجه به طراحی مدل بومی اقتصادی افزایش یافته است. در این راستا چارچوب اقتصاد مقاومتی، که از سوی مقام 

و خارجی، کم ترین اثر پذیری را رهبری پیشنهاد شده است، در پی طراحی ساختاری است که در مقابل نامالیمت های محیطی 

جریان مهم فکری محیطی که از سوی فضای اقتصادی و اجتماعی دنیای پیرامون می توانند بر   4داشته باشد. در این مقاله، 

اند. سپس مدلی شرایط اقتصادی ایران تاثیرگذار باشند بررسی شده و عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صنعتی شناسایی شده 

  .پیشنهاد شده و نقش نیروی انسانی در آن بررسی شده است پیاده سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعهبرای  تحلیلی

 

 پیشینه و ادبیات تحقیق  .2

   موثر بر اقتصاد جریان های فکری .2.1

بندی  دسته کلی تقسیم 4بررسی جریان های فکری موثر در سیاست های اقتصادی جهان نشان می دهد می توان آن ها را به 

 کرد: 

  جریان دیجیتالی 

بر اساس این جریان فکری، کشورها و سازمان های پیشرو در حوزه خاصی از علم و فناوری، عوامل اثر گذار در اقتصاد را بر اساس 

 . [5] اهمیت شان، به سه قسمت تقسیم می کنند

o  گروهA آن هایی هستند که مهم ترین و بیشترین سهم را در کسب منفعت اقتصادی برای کشورها و سازمان :

ها دارند. به عقیده صاحب نظران، این گروه همان مغز افزار و نیروی انسانی توسعه داده شده ای هستند که 

ل می دهند. سازمان ها و کشورهای دارای نیروی انسانی زبده و خبره، موتور اصلی اقتصاد دانش بنیان را تشکی

 تالش می کنند تا این منبع را حفظ کنند و از آن ها برای توسعه توانمندی های اقتصادی خود بهره ببرند. 

o  گروهB عواملی هستند که به نسبت عومل گروه :A از اهمیت راهبردی کمتری برخوردار بوده و ارزش کمتری ،

ا خلق می کنند. دانش فّنی و روش تولید محصوالت در این گروه قرار می گیرند. صاحبان دانش فّنی ترجیح ر

در قالب اقداماتی مانند تولید تحت  می دهند تا ضمن حفظ مالکیت معنوی آن، برای تولید محصوالت خود

                                                           
1 kuhlmann 
2 Schweizer 
3 Zimmermann 



  

کرده و از کشورها و سازمان هایی که می توانند با استفاده از امکانات  4اقدام به برون سپاری لیسانس و غیره،

 سخت افزاری و نیروی کار ارزان قیمت مبادرت به تولید نمایند، بهره گیری نمایند. 

o  گروهC این دسته از عوامل تاثیر راهبردی در تولید ثروت برای کشورها و سازمان های پیشرو در علم و فناوری :

در  Cنداشته و در قالب استاندارد، در اختیار تمامی رقبا قرار دارند. به عبارت دیگر، سهم صنایع مرتبط با گروه 

کنند تا به جای تمرکز بر روی این گروه، از  تولید ارزش و ثروت زیاد نیست و کشورها و سازمان ها تالش می

 منابع خارجی نیاز خود را تامین نمایند. 

فرض کرد که اولویت برنامه ریزی و تمرکز را به اموری  5به طور کلی می توان جریان فکری دیجیتال را شبیه به روش پارتو

 سود بیشتری را عاید نمایند. اختصاص می دهد که می توانند با صرف مقدار کار و انرژی فیزیکی کمتری 

 6جریان تلفیق فناوری  

ور قابل توجهی افزایش یافته و سازمان ها نمی توانند با بهره گیری از سرعت رشد فناوری های نوآورانه در سال های اخیر به ط

برای خلق نوآوری اصلی ه به طور کلی می توان دو رافناوری های خود به صورت بلند مدت انتظار کسب مزیت رقابتی داشته باشند. 

 در سازمان ها و کشورها در نظر گرفت: 

o ادامه نوآوری های گذشته  در راستای : در این روش، نوآوری های فعلی7سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه

 . [6] برای خلق آن ها، از روش ها و تحقیقاتی با روش های شناخته شده استفاده می شودهستند و 

o  اتخاذ رویکرد تلفیق فناوری: در این روش، برای دستیابی به نوآوری های جدید، فعالیت های تحقیقاتی در

حوزه های فناوری های مختلفی انجام می شوند و تالش می شود تا با تلفیق فناوری های مختلف، اقدام به 

 . [7] ایجاد جهش و انقالب در خلق نوآوری های جدید شود

همانطور که مالحظه می شود، برای کسب نوآوری با هر کدام از دو شیوه مطرح شده، نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند 

های انسانی توانمند گیری نیرو وجود دارد. تفاوت رویکردهای خلق نوآوری نیز در توانایی کشور و سازمان ها در استفاده و به خدمت

 اتخاذ رویکرد دوم، نیازمند نیروی انسانی کارآزموده و توانمندتری است. بوده و 

 8جریان دانش مداری 

این جریان، به نقش دانش در اقتصاد اشاره می کند و مویّد نظریه اقتصاد دانش محور می باشد. بر اساس این جریان، خلق ثروت به 

 تدریج توسط نیروهای دانشی تحقق می یابد و نقش دارایی های فیزیکی در اقتصاد کشورها و سازمان ها، کمتر می شود. 

 جریان کارآفرینی و اشتغال زایی 

                                                           
4 Outsourcing  
5 PARETO Method  
6 Fusion of Technology  
7 Research and Development (R&D) 
8 Knowledge Base  



  

کارآفرینی، کارآفرینان درون بنگاه ها عامل های اقتصادی جدیدی هستند که فناوری جدید را با تالش  فکری مبتنی بر جریاندر 

تولید یا کسب می کنند. دانش علمی و فناورانه به وسیله یادگیری رسمی و یادگیری ضمنی  ،فردی در فعالیت های تجاری یا علمی

اشین آالت و تجهیزات جدید انتقال می یابد. انتقال دانش نیز با کوشش های انفرادی صورت می و استفاده از م اجراییدر فرایند 

گیرد. در این رویکرد، بنگاه های موجود مبتکر و تکثیر کننده بنگاه های جدید هستند و در نتیجه، نرخ و جهت تغییر فناوری به 

اقتصادی جدید از اندیشه های موجود در گوشه و کنار نظام وجود چنین کارآفرینان مبتکری که قادرند ارزش های تجاری و 

بر اساس این رویکرد نیز، کارآفرینان باید مبتنی بر دانش عمل نمایند و سرمایه انسانی . [8]اقتصادی ایجاد کنند، بستگی دارد 

 کارآفرین، دانش محور و توانمند، ضروری است. 

 

 عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صنعتی  .2.2

امروزه اهمیت شرکت های صنعتی در رشد اقتصادی کشورها، بر کسی پوشیدن نیست. لذا در این بخش، به بررسی عوامل موثر بر 

یازده عامل ویژگی های فردی، مسائل  [9] ،و همکاران 9راگوفبر اساس نظر موفقیت های شرکت های صنعتی پرداخته می شود. 

مدیریتی، موضوعات مالی، فعالیت های بازاریابی، مطالب مرتبط با مدیریت منابع انسانی، شرایط اقتصادی، مشخصات محصول، 

به  ،[10]و همکاران  10منحیطی در موفقیت صنایع کوچک موثر هستند. وضعیت رقابت، قوانین و مقررات، فناوری و فاکتورهای م

یک شرکت  سه جنبه مختلف شامل معیارهای داخل سازمانی، عوامل خارج سازمانی و ویژگی های کارآفرین در مورد موفقیت

کارآفرین، توانمندی های مدیریتی ویژگی های رفتاری  ،توانمندی جامعه شناسی، روانشناسیبه نظر آنان، کوچک اشاره می کنند. 

و دانش تخصصی در مورد روش انجام کارها به عنوان مهم ترین معیارهای تاثیرگذار در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط 

محققین چهار عامل راهبردها، فرایندها، توانمندی ها و منابع سازمانی را به عنوان عوامل ایجاد کننده برخی از تلقی می شوند. 

، شد. در تحقیقی که در صنایع کوچک استان قم انجام [14-11] مزیت رقابتی پایدار و موفقیت آمیز در شرکت ها معرفی می کنند

معیارهایی از قبیل موقعیت و مکان فیزیکی سازمان، منابع انسانی، فناوری، شرایط اقتصادی، ویژگی های سازمانی، خدمات بانکی و 

، خالصه معیارهای 1شکل . [15]شدند خدمات اداری را به عنوان عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمانی شناسایی 

 معرفی شده را نمایش می دهد: 

                                                           
9 Rogoff 
10 Man 



  

 

  کشور عوامل موثر بر موفقیت صنایع  – 1شکل 

 

از بین این عامل تاثیر گذار بر موفقیت صنایع کشور می باشند، شناسایی شده اند.  19، سه گروه اصلی که شامل 1بر اساس شکل 

، با بررسی 12و مایرز 11محققان توجه ویژه ای به بُعد منابع انسانی سازمان در سال های گذشته داشته اند. هاربیسونعوامل، 

راهبردهای مختلف توسعه منابع انسانی، آموزش نیروی انسانی را یکی از موفق ترین برنامه ها معرفی کرده و سپس اثر مثبت آن را 

در تحقیق خود، به بررسی اثرات توسعه و آموزش منابع انسانی  13. ویلر[16]نشان داده اند بر روی رشد اقتصادی در کشور آمریکا 

هم . [17]در کشورهای در حال توسعه پرداخته و آن را به عنوان یکی از موتورهای محرّک اقتصادی این کشورها نام می برد 

، کمک [23-19]، افزایش کارایی و بهره وری [18]ی انسانی در کاهش هزینه های تولید چنین، محققان بسیاری بر نقش موثر نیرو

 یره، تاکید کرده اند. ، و غ[24]به سازمان در راستای افزایش تولید محصوالت نوآورانه 

                                                           
11 Harbison  
12 Myers  
13 Wheeler  

 عوامل موثر بر موفقیت صنایع کوچک و متوسط 

 ویژگی های کارآفرین/مدیر   عوامل برون سازمانی  عوامل درون سازمانی 

 سازمانیراهبردهای 

 فرایندهای سازمانی 

 توانمندی جامعه شناسی 

  روانشناسیتوانایی 

  ویژگی های رفتاری کارآفرین

 

 

  مدیریتیتوانمندی های 

 دانش تخصصی 

 

 

 توانمندی های سازمانی 

 منابع سازمانی  

 موقعیت فیزیکی 

 منابع انسانی 

 فناوری سازمان 

 ساختار و فرهنگ سازمانی 

 مشخصات محصول  

 

 شرایط اقتصادی 

 خدمات بانکی 

 خدمات اداری 

 وضعیت رقابت  

 قوانین و مقررات  



  

با توجه به اهمیت نیروی انسانی در رشد اقتصادی و صنعتی کشورها، در این مقاله تالش می شود تا پس از طراحی یک چارچوب 

و توسعه رهبری به عنوان نظریه پرداز این حیطه، جایگاه نیروی انسانی  معظّممفهومی درباره اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام 

 به تصویر کشیده شود.  به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای اقتصاد مقاومتی، آن

 

 روش تحقیق  .3

ابزار گردآوری قرار می گیرد.  14تاریخیاین تحقیق، از حیث روش، کیفی بوده و از نظر تقسیم بندی انواع تحقیق، در زمره تحقیقات 

مرحله انجام شد. در مرحله اول که پیش از تعریف دقیق سوال مصاحبه بوده و فرایند مصاحبه طی دو مطالعه متن و اطالعات، 

نفر از خبرگان حوزه صنایع نفت و اقتصاد  7تحقیق بود، با هدف مطالعات اکتشافی، مبادرت به انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

از  دامه یافته و مدل سازی مفهومی آنشد. پس از تعیین دقیق سوال تحقیق، طی مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند تحقیق ا

 معظّمانجام شد. با توجه به هدف مقاله که استخراج چارچوب اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام  طریق تحلیل مستندات تاریخی

 مورد مطالعه قرار گرفتند که این کار، روایی 1391تا  1368رهبری بود، تمام سخنرانی های منتشر شده ایشان بین سال های 

در  تایید آن ها با برگزاری دور دوم مصاحبه با خبرگان و دریافتباالی این تحقیق را نشان می دهد. برای افزایش پایایی تحقیق، 

 . [25]شد  نتیجه گیری، پایایی نسبتا باالی پژوهش نیز مورد مدل مفهومی تحقیق

 

 رهبری  معظّمچارچوب اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام  .4

 بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی  .4.1

 مختلف آن رهبری پرداخته می شود تا ابعاد معظّمدر سخنان مقام  "مقاومت"و  "اقتصاد"، به بررسی دو واژه ابتدا در این بخش

 ، این دو مفهوم تبیین شده اند: 1شفاف شوند. در جدول 

 رهبری  معظّمبررسی مفاهیم اقتصاد و مقاومت در سخنان مقام  – 1جدول 

 مقاومت  اقتصاد 

یکی از ابعاد عزت ملی، در بخش اقتصادی است. عزت ملی در مسائل 

کشور به قدرت خودکفائى برسد، بتواند اگر چیزى از دنیا نیاز اقتصادی یعنی 

بدهد و مغلوب نباشد ، دنیا به او نیاز داشته باشد که چیزى هم بگیرد ودارد، 

[26] . 

؛ مثل کسانى نباشید که خدا «و التکونوا کالذین نسوا الل ّه فانسیهم انفسهم»

فانسیهم ».. را فراموش کردند، خدا هم آنها را دچار خودفراموشى کرد.

یعنى انسان دچار الابالیگرى و وادادگى شود و اصاًل نداند که براى « انفسهم

اینها فاسقند. فسق به همین ؛ «اولئک هم الفاسقون».. چه آمده است.

معناست؛ یعنى خارج شدن از چیزى بر اثر فساد و گندیدگى. وقتى پوست 

جا از این« فِْسقْ»گویند؛ شود، به آن ف س ق  مىخرماى گندیده از آن جدا مى

گرفته شده است؛ یعنى بر اثر وادادگیها، آن عطر و آب و رنگ و عنصر ایمان 

 ابراین یکى از آفتهاى استقامت، نسیان استاز وجود انسان جدا شود. بن

[27] . 
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کنید که ملتهایى پیشرفتهاى علمى و تکنولوژیکى یا سیادت اگر مشاهده مى

 -اند اند و عزتى پیدا کردهثروتمند شده -اند سیاسى و اقتصادى پیدا کرده

 . [28] تابع تالش استهرچه هست، 

 ى اقتدار و پیشرفت کشور ماستعزت، ایستادگى و مقاومت ملت ما مایه

[29] . 

 و ى اقتصادىى فرهنگى، سلطهسلطهجمهوری اسالمی باید در سه زمینه 

 . [30]، به استقالل، خودباوری و پیشرفت برسد ى علمىسلطه

ملت ها همیشه آماده مقاومت و پیشرفت هستند و آنچه مهم است، رهبران 

 . [31]آن هاست 

( 2( جنبش نرم افزاری و تولید علم، 1سه ضلع مثلث پیشرفت عبارتند از: 

( سالم شدن مناسبات اقتصادی و 3تجهیز کردن سرمایه های معنوی مردم و 

یعنى رواج قاچاق، اجتماعی جامعه. مناسبات اقتصادی و اجتماعی ناسالم 

مصنوعات رباخوارى، مصرف گرایىِ افراطى و گرایش به تفاخر در استفاده از 

خارجى در مقابل نمونه هاى داخلى آن، که معنایش این است که کارگر 

باید افتخار به استفاده از ایرانى را به نفع کارگر خارجى بیکار مى کند. 

درجه ى اول خود  مصنوعات داخلى در مردم و مسؤوالن بیدار شود. در

عد آحاد مسؤوالن و دستگاه هاى دولتى و قواى سه گانه، و در درجه ى ب

  . [32] مردم به این نکته توجه کنند و اهمیت دهند

طرف ایستادگى، اگر این در مسیر پیشرفت و مبارزه با شیطان های جهانی، 

این یکى از اوست. و دنبال کند، قطعاً پیروزى با  ته باشدداشامید و  صبر

 . [33] سنتهاى الهى است

پیشرفت  به کار با چشم عبادت نگاه می شود، باید توقعدر جامعه ای که 

اقتصادی و علمی زیادی داشت. دلیل اهمیت به کارگر نیز همین موضوع 

 . [34]است 

 . [35] ، ایستادگی برای خدا و در راه خدا استشرط پیشرفت

که  -فقط از لحاظ بُعد اقتصادى و مالى  باید همسایگانتان را رعایت کنید. نه

همه جهات انسانى. آن وقت ببینید چه  بلکه از -آن هم البته مهم است 

 کندآید و چطور دردهاى العالج، دوا پیدامىد مىوجوالفتى درجامعه به

[36] . 

ایستادگىِ همراه با ایمان و »راه پیروزى در این چالش و رویارویى هم جز 

آمن » :نیست؛ باید راه را باور داشته باشیم« باوِر به خود و باورِ به راه خود

؛ یعنى آحاد مؤمنیِن «الرّسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون کّل آمن باللَّه

ست هم بدهند و ایستادگى کنند؛ ایستادگى نشان به این راه، دست به د

 . [37] بدهند. این راه پیشرفت و پیروزى است

توسعه اقتصادى، بدون تقویت مسائل کار و نگاه به کار، امکانپذیر نیست. این 

کند، باید بداند که نظام پشتیبان انسانى که خودش را صرف این کار مى

 . [38] اوست

« کرّار غیر فرّار»امیرالمؤمنین یکى از القابش  بر اثر تقواست.ایستادگى هم 

است. پیغمبر اکرم این لقب را به امیرالمؤمنین داد. این مخصوص میدان 

ى میدانهاى انسانى امیرالمؤمنین کرّار غیر فرّار بود؛ نظامى نیست؛ در همه

یعنى مهاجم، مقتدر، داراى فکر و بدون عقبگرد. مواضع محکم، ایستادگى بر 

مورد قبول و مورد اعتقاد، از موضع تدافعى خارج شدن و نسبت به  مبانىِ

هاى دنیا در موضع تهاجمى عدالتىها و ظلمها و بىها و بدىها و زشتىکجى

 . [39] قرار گرفتن؛ این همان صفت کرّار غیر فّرار امیرالمؤمنین است

و  "انضباط اجتماعی"، "وجدان کاری"افزایش روحیه و باید مسئولین برای 

 . [40]برنامه ریزی کنند  در جامعه "انضباط اقتصادی"

 

بسیاری از مشکالت موجود در جهان، به دلیل نگاه مادی به اقتصاد است. 

اهمیت قائل  ی که با نگاه الهی و معنوی باشد،تولید ثروتو اسالم براى ثروت 

 . [41]است 

 

در مسائل اقتصادی نیست، بلکه باید در عرصه های دیگر مانند  عدالت صرفا

 . [42]رابطه با خود، نزدیکان، زن و فرزندان نیز به عدالت رفتار کرد 

 

احتیاج داریم، تا در داخل کشور  ى امنیت سرمایه گذارى هممسئلهما به 

گذارى به طور کامل تأمین شود، تا سرمایه گذارى شود. باید امنیت سرمایه

بتوان از ثروتهایى که در اختیار آحاد مردم هست، براى پیشرفت، کارآفرینى 

 . [43] اندازى جریان اقتصادى کشور استفاده کردو راه

 

بینى اسالمى و مبانى نظام اسالمى و هاى تفکر اسالمى و جهانما باید پایه

یعنى این تحول و از شکلى به شکل  -ارکان و خطوط اصلى انقالب اسالمى 

را توضیح بدهیم؛ بعد ارکان نظام جمهورى اسالمى و اقتصاد و  -دیگر شدن 

 



  

اه علم را در سیاست و روابط جمعى و روابط فردى و اخالق و فرهنگ و جایگ

ى اینها کار الزم دارد؛ جاى بسیارى از این کارها آن توضیح بدهیم؛ همه

 . [44] ى علمیه بجوشد و سرریز بشودخالى است؛ اینها باید از حوزه

وقتى که در یک کشور، توسعه سازندگى و زیرساختهاى اقتصادى، صحیح و 

به معناى  -شود و وقتى که حرکت سازندگى در کشور مستحکم بنا مى

داخل و خارج  از اعتالى سیاسى هم درآید؛ کشور د مىبه وجو -واقعى کلمه 

 . [45] شودبرخوردار مى

 

که انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشرى، امنیت اقتصادى یعنى این

چه کار صنعتى، چه کار کشاورزى، چه  -بخواهند کار اقتصادى بکنند 

 . [46] بدانند که کسى مزاحم آنها نخواهد شد -گذارى، چه تجارت سرمایه

 

قرار  )انجمن های اسالمی( ر این سنگرآموز دبیرستان باید بتواند ددانش

یک سنگر فرهنگى و فکرى گیرد تاکید و حمله دشمن را خنثى کند. این 

است؛ سنگرى است که سالح در آن، سالح دین و تدبیر و علم و فکر و 

نه در حمله نظامى، نه  فرهنگ است. اگر این سنگرها مستحکم باشد، دشمن

 -ها در حمله اقتصادى، نه در حمله سیاسى و نه در خطرناکترین این حمله

 . [47] توفیقى در این کشور به دست نخواهد آورد -یعنى حمله فرهنگى 

 

ى دیگر، کار جمعى و متوازن است. از جمله چیزهایى که ما همیشه توصیه

ایم و صورت هم نگرفته است و تا همین طول این چند سال توصیه کردهدر 

هاى ، عدم همکارى در بخشآخر هم مسؤوالن دولتى به ما شکایت کردند

هاى اقتصادى ما با وزارت مختلف و در جاهاى حساس است؛ مثالً بخش

 . [48] ى ماخارجه

 

گرایى و عادت کردن به تجمّل قرار ندهیم؛ فضا را، فضاى تجماّلتى و تجمّل

که  -گرایى در جامعه ما رواج پیدا کند  چون امروز اگر این روحیه تجمّل

بسیارى از مشکالت  -متأسفانه تا میزان زیادى هم رواج پیدا کرده است 

 . [49] اقتصادى و اجتماعى و اخالقى کشور اصالً حل نخواهد شد

 

مردم را  خواهند مردم متدیّن شوند، معاشمىبخشهاى اقتصادى ما اگر 

اگر بخشهاى اقتصادى دولت، «. من المعاش له المعادله»تأمین کنند؛ چون 

 . [50] معاش مردم را تأمین کردند، مردم متدّین خواهند شد

 

 

 استقالل اقتصادی  .4.2

استقالل اقتصادى، یعنى "رهبری، استقالل اقتصادی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند.  معّظماز دیدگاه مقام 

 استقالل اقتصادی معنای. هم چنین، "کشور، در تالش اقتصادى خود روى پاى خود بایستد و به کسى احتیاج نداشته باشدملت و 

اما باید طورى باشد که یک ملت، اوّالً نیازهاى اصلى خودش رابتواند  ؛کندکس در دنیا داد و ستد نمىبا هیچ یک کشور،این نیست 

 گذاشته ونتوانند او را به آسانى کنار  ؛ به طوریکهاى باشدالت اقتصادى دنیا و مبادالت جهانى، وزنهثانیاً، در معاد. خودش فراهم کند

و متأسفانه استعمار و استکبار دنیا را هم  -امروز کشورهایى که از لحاظ اقتصادى پیشرفته هستند و قدرتى دارند " .محاصره کنند

د با کشورى کاالیى را مبادله کنند و داد و ستد و همکارى داشته باشند، مواردى را به اگر بخواهن -کننددر اختیار دارند و دنبال مى

. [51]باشد در داخل قابل تأمین نیازمندی هایش اقتصاد مستقل یک کشور، یعنى در تعریف دیگری، . "کنندآن کشور تحمیل مى

 ، پیش شرط های الزم برای دستیابی به استقالل اقتصادی را نمایش می دهد: 2شکل 



  

 

  [52-51]پیش شرط های استقالل اقتصادی  – 2شکل 

 

 جایگاه صنعت در اقتصاد مقاومتی  .4.3

عنصر اصلِى به طوریکه، شکی نیست که صنعت می تواند نقش مهمی در پیشرانی اقتصاد به سمت رشد و پیشرفت داشته باشد. 

در ایران، به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد ملی به صنعت نفت، . [53] پیشرفته محسوب شدن یک کشور، پیشرفت در صنعت است

اگر ما بخواهیم خودمان را "رهبری می فرمایند:  معّظمفرصت برای رشد سایر صنایع به مقدار کافی به وجود نیامده است. لذا، مقام 

کارگاهها و به مسأله آموزش کارگران،  نیاز کنیم، غیر از این است که باید به محیط کار، به جامعه کارگرى، به مسألهاز نفت بى

متخصصان ایرانی  ى از ذهن و فکر و ابتکار و ایمانمنظور از صنعت، صنعت جوشیده که . گفتنی است[38] "اى بشود؟اهتمام ویژه

 . [53]است 

 جایگاه توجه به نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی  .4.4

 نتیجه  پیش نیاز 

رحم اللَّه امرء »در کشور، هر کس، هر کارى را که به عهده دارد، خوب انجام دهد. فرمود:  .1

؛ خدا رحمت کند آن کسى را که کارى انجام دهد و آن رامحکم و متقن «عمل عماًل فاتقنه

 . انجام دهد

همین  کسانى که پول و امکانات دارند، فقط به فکر خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از .2

دست آمده دست آمده، آن پول هم در سایه همین ملت و از همین آب و خاک بهکشور به

 . که پول و امکانات دارند، وجدان دینى و احساس مسؤولیت داشته باشنداست. کسانى

باشد. چه خوب است وجود داشته و نوآوری درمحیط کار و تالش اقتصادى کشور، ابتکار .3

ر ما وجود دارد یک مقدار از درآمدشان را براى تحقیق، پیشبرد کار هایى که در کشوکارخانه

  و کیفیّت بخشیدن به کاالى تولیدیشان صرف کنند.

 ایرانکه چشمها را به طرف  شودبازار خواسِت بشر در سطح جهان عرضه  باید بهچیزى  .4

باید  و نباشد فقط ادّعا به عبارت دیگر، در کار کردن، بگرداند و به آن احساس احتیاج کنند.

  واقعاً عمل باشد.

و در برنامه ریزی  به کمک اقتصاد کشور بیایند ، متفکرین دانشگاه هادستگاههاى علمى کشور .5

محرومین و کم در آمدها، به نحوى  ،مستضعفین ،پذیرقشرهاى آسیب های خود، بر روی

 توجه ویژه ای نمایند. 

. هم چنین، منظور از جدانى خودشان بدانندکارگران کشور، کار را وظیفه انسانى و دینى و و .6

در این  یمفید که کار یهرکس کار می کند، بلکهکارگر فقط کسى نیست که در کارخانه 

  ، یک کارگر است.اعم از نویسنده، هنرمند، معلم، مبتکر و محقق دهدمملکت انجام مى

 وجدان کاری 

ترغیب سرمایه گذاران به 

 فعالیت در صنعت 

  توجه به ابتکار و نوآوری

 

 فعالیت جدّی و بادقت تولیدی

 

کمک رسانی دستگاه های 

   علمی کشور

 
 کار کردن به عنوان وظیفه  

 

 



  

محسوب شده و جایگاه ویژه ای در نیروی انسانی، یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد مقاومتی بر اساس مطالب گفته شده تا کنون، 

توسعه صنعتی، ترویج فرهنگ مقاومت در کشور، مناسبات اقتصادی و غیره دارا می باشد. بخش بعد مقاله، جایگاه نیروی انسانی را 

 شرح می دهد.  در قالب مدل مفهومی تحقیق به تفصیل

 

 استخراج مدل مفهومی تحقیق  .5

 معظّممرحله ای تشکیل یک الگو و جامعه اسالمی است که برای اولین بار، مقام  5ی مدل مفهومی این تحقیق برگرفته از الگو

دالیل مرحله برای تشکیل یک کشور اسالمی و نشر آن به سایر نقاط جهان،  5 ضمن بیان، 2جدول رهبری آن را تبیین کردند. 

 استفاده از آن را در طراحی مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد: 

  [54]مراحل تشکیل و الگو سازی یک کشور اسالمی  – 2جدول 

 دالیل انتخاب  توضیح  مراحل 

هر تحولى هم معنایش انقالب نیست؛ انقالب به معنی دگرگونی بنیادی.  1

هاى شود و پایههاى غلطى برچیده مىجایى است که پایهانقالب آن

 . شوددرستى به جاى آن گذاشته مى

هدف  با و اقتصاد مقاومتی یک مفهوم جدید در ادبیات اقتصادی کشور

نیاز به ایجاد تحول در اجرای آن تقویت پایه های اقتصادی است که 

 مناسبات اقتصادی کشور دارد. 

طرح مهندسى و شکل کلّى اسالمى را در  به معنی تحقق نظام اسالمی 2

 مانند تدوین قوانین و تعیین شرح وظایف و احکام.  جایى پیاده کردن

رسیدن به خودکفایی و استقالل چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی همان 

اقتصادی است و اصول آن از قبیل پرهیز از اشرافی گری و غیره، تا حد 

 زیادی تبیین شده اند. 

اعم از  تشکیل منش و روش دولتمردانتشکیل دولت اسالمی به معنی  3

رهبری در توضیح سه ضلع مثلث پیشرفت که سالم شدن  معظّممقام  . به گونه اسالمى ،گانه، مسؤوالن کشور، رهبرى و همهیعنى قواى سه

در درجه مناسبات اقتصادی نیز یکی از آن ها است، بیان می دارند که 

اول خود مسؤوالن و دستگاه هاى دولتى و قواى سه گانه، و در درجه 

 . بعد آحاد مردم به این نکته توجه کنند و اهمیت دهند

معناى واقعى کلمه اسالمى شد، اگر دولت به تشکیل کشور اسالمی.  4

 ،عدالت مستقر خواهد شدو  کشور به معناى واقعى کلمه اسالمىگاه آن

عزّت حقیقى براى  ،شودکن مىفقر بتدریج ریشه رفته وتبعیض از بین 

 . کندالملل ارتقاء پیدا مىجایگاهش در روابط بین آمده ومردم به وجود 

 تشکیل یک ساختار اقتصادی مناسب و صدور آن به سایر کشورها.  تشکیل دنیای اسالم و صدور اسالم.  5

 

 است:  زیر، مراحل مدل مفهومی این مقاله به صورت 2با توجه به جدول 



  

 

در  ایجاد تحوللزوم 

 ساختار اقتصادی 

موج های چهارگانه 

 موثر بر اقتصاد جهانی

در  استقالل، خودباوری و پیشرفتنیاز به کسب 

 سه زمینه سلطه فرهنگی، اقتصادی و علمی 

اثر مثبت اقتدار اقتصادی 

 بر اقتدار سیاسی 

افزایش تدّین مردم با ایجاد 

 بهبود در وضع معیشت شان 

تعیین قوانین و 

 چارچوب ها 

ترویج فرهنگ کار و 

 تالش در جامعه 

به ترویج فرهنگ نگاه 

 کار از دیدگاه عبادت 

ترویج فرهنگ استفاده 

 از مصنوعات داخلی  

افزایش هماهنگی اقتصادی بین 

 بخش های مختلف دولتی 

مبارزه با فرهنگ تجمل 

 گرایی در جامعه 

ایجاد بستر فعالیت در قالب تشکل های 

مذهبی برای دانش آموزان برای غلبه بر 

مشکالت آینده اقتصادی و غیره، با سالح های 

 فرهنگ و فکر ،علم ،تدبیر ،دین

افزایش روحیه همبستگی و برادری مانند 

 کمک اقتصادی به همسایگان و غیره در جامعه 

کمک به ایجاد امنیت 

 جامعه اقتصادی در 

توجه ویژه به مقوله 

 عدالت اقتصادی 

گسترش روحیه نگاه غیر مادی 

 به اقتصاد در جامعه 
ایجاد فضای حمایت نظام اسالمی 

 از کار و کارگر در جامعه 

ارتقای سطح توانمندی 

 و عملکردی کارگران 

انضباط "، "وجدان کاری"افزایش روحیه و 

 در جامعه "اقتصادیانضباط "و  "اجتماعی

افزایش روحیه مقاومت و 

افزایش روحیه تقوا، ایمان، مقاومت، ایستادگی  ایستادگی در بین رهبران جامعه 

 و امید در مردم برای خدا و در راه خدا 

ترویج اخالق اسالمی مانند 

 جلوگیری از نسیان نسبت به خدا 

 بهبود وجدان کاری 
  ابتکار و نوآوریتوجه به افزایش 

 

افزایش جّدیت و دقت 

 در فعالیت های تولیدی

 

   کمک رسانی دستگاه های علمی کشور

 

 کار کردن به عنوان وظیفهترویج روحیه 

 

 

 عمل به وظایف مسئوالن

 عمل به وظایف مردم

 ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی



  

 مدل مفهومی تحقیق برای پیاده سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی  – 3شکل 

 

مرحله ای نشان می  5عوامل موثر بر نهادینه شدن و نشر فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور را در قالب یک فرایند اجرایی  3شکل 

همانطور که در پیش تر گفته شد، عالوه بر استخراج مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی در این مقاله، نقش نیروی انسانی نیز به دهد. 

عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در فرهنگ اقتصاد مقاومتی تبیین می شود. مرور مطالعات محققین نشان می دهد نیروی 

ر بهبود عملکرد صنعتی، باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشورها می شوند. یافته های این مقاله، انسانی با تاثیر مثبت و مستقیم د

مرحله ای معرفی  5ضمن تایید نتایج کار سایر محققین، به نقش توسعه منابع انسانی از دو زاویه دیگر نیز نگاه می کند. فرایند 

گروه از افراد جامعه  3قاومتی، نیازمند فرهنگ سازی و ارتقای سطح نهادینه سازی مفاهیم اقتصاد منشان می دهد  3شده در شکل 

 است: 

دولتمردان و رهبران جامعه: نقش دولتمردان جامعه در نهادینه سازی یک فرهنگ خاص، از نقش سایر بخش های جامعه  .1

بسته به پایبندی رهبری شرط ایجاد شدن یک فرهنگ خاص در بین مردم را وا معظّمپر رنگ تر است؛ به طوریکه مقام 

 دولتمردان به آن فرهنگ و سرریز شدن از سوی آنان به سمت مردم ذکر می کنند. 

توده مردم: در کنار توسعه سطح عملکردی دولتمردان، باید فعالیت های فرهنگی در بین توده مردم در جریان باشند.  .2

رگذاری ویژه ای در موفقیت پیاده سازی نقش مردم در جلوگیری از اسراف و شکل دادن رفتار درست اقتصادی، تاثی

هم چنین، آموزش توانمندی های فناورانه به مردم و افزایش روحیه کارآفرینی در جامعه می تواند اقتصاد مقاومتی دارد. 

 شود. به نفت  کشور کاهش وابستگی اقتصادیمنجر به 

کارگران و صنعتگران کشور: کارگران و صنعتگران اگر چه زیرمجموعه ای از گروه دوم محسوب می شوند، اما به دلیل  .3

افزایش روحیه کار، وجدان کاری، نگاه عبادت گونه به کار، افزایش جایگاه ویژه شان به صورت جداگانه بررسی می شوند. 

ن ابتکار و نوآوری در صنعت و غیره، باعث می شوند تا صنعت کشور توانمندی های فنّی و عملکردی در کار، رونق گرفت

 به عنوان مهم ترین تجلّی گاه موفقیات اقتصادی، پیشرفت قابل مالحظه ای را در خود ببیند. 

برای اعتبار سنجی مدل مفهومی ارائه شده تحقیق، همانطور که بیان شد، مدل نهایی مورد تایید خبرگان شرکت کننده در پژوهش 

 قرار گرفتند. هم چنین، استفاده از دامنه گسترده ای از اطالعات تاریخی منتشر شده، روایی باالی تحقیق را نشان می دهد. 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری  .6

در  مقاله تالش گردید تا عوامل موثر بر موفقیت عملکرد شرکت های صنعتی بررسی شده و مهم ترین آنان شناسایی شوند. در این

نفر از خبرگان حوزه صنعت نفت و اقتصاد با استفاده از مصاحبه نیم ساختار یافته  7ابتدا، برای شفاف شدن سوال تحقیق، از نظرات 

تبیین شده چهار موج موثر بر اقتصاد جهانی و اهمیت نیروی انسانی در مواجه با آن ها  تحقیق، تعیین سوال پس از بهره گیری شد.

مرحله ای برای  5بررسی جایگاه نیروی انسانی در کسب موفقیت صنایع کشور، مبادرت به استخراج یک مدل مفهومی  پس ازو 



  

رات مقام معظّم رهبری به عنوان نظریه پرداز این حیطه، مورد پیاده سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ایران شد. در این راستا، نظ

، توسعه نیروی پیشنهادی اجرای چارچوبدر تحلیل قرار گرفته و در نهایت، چارچوب نظری تحقیق ارائه شد. برای کسب موفقیت 

نتایج مورد بررسی قرار گرفت. « کارگران و صنعتگران کشور»و « توده مردم»، «دولتمردان و رهبران جامعه»انسانی در سه سطح 

دولتمردان و »تحلیل های انجام شده عالوه بر تایید یافته های سایر محققین، توسعه منابع انسانی را از دو زاویه جدید یعنی 

در نهایت نیز برای اعتبار سنجی مدل مفهومی تحقیق، مجددا از نظر نیز مورد بررسی قرار دادند. « توده مردم»و « رهبران جامعه

 خبرگان شرکت کننده در تحقیق طی انجام مصاحبه استفاده شده و ایشان مدل بدست آمده را تایید کردند. 
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