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ابعاد اقتصاد مقاومتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تهدیدات
نوپدید
احمدرضا پوردستان ، 1ناصر عباس زاده، 2محسن صادقی نسب
دریافت مقاله1400/04/15 :
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پذیرش مقاله1400/05/15:

چكيده
امروزه ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که تاکنون
در عرصهه ی ظرر کت

درسهی در عمل و ترارب بیهری میهابه و ما به ازای واقدی ظهااهته اسهتق در اقتصهاد

مقاومتی بایه توجه دااهت که در حوزه داا در وو تاری همییه جء مهمی از زظهگی بیر بوده است؛ زیرا
اقهامات دااعی اظسههان سههف

دا یا کاهش میءان اجر تراوز مهاجمان مییههودق اما دوظدی داا به عوامل و

اهرای متتففی بسهتدی دارد و اظسهانها در دوران حیات خود سهدی کرده اظه تا با اسهتفاده از عقل و تهبیر و
اراده ی خود بهترین راه داا را در وضدیت های متفاوت در مقابل تهاجم دامناظیان اظتتاب و آن را به کار
بفنهظهق لذا ههف این پژوهش اهناسهایی ابداد اقتصهاد مقاومتی و هففه بر تههیهات ظوپهیه می بااهه و جامده
آماری پژوهش اههامل کاراههناسههان سههتادآجا ظیروی زمینی پهاانه هوایی و دریایی با توجه به ویژگی های
جامده ظموظه تدهاد  36ظفر می بااهههه و حرم ظموظه تمام اهههمار می بااههههق ویژگی های این تدهاد تدیین
اهههسسهن خهمتی با ی  25سها حهاقل وی دوره دااو ،جایداه خهمتی سهرتیب به با و آاهنا با راهفرد و
مسههائل راهفردی و سههابقه ارماظههیت اسههتق ظو تاقیر کاربردی و از روی موردی -زمینه ای با رویکرد
آمیتته اسههتفاده اهههه اسههتق در پایان با توجه به یااته ها ی تاقیر و اسههتفاده از آزمون رتفه بنهی اریهمن
ابداد اقتصهاد مقاومتی از قفیل؛ اقتصهاد داظش بنیان مهیریت جهادی داظش ماوری اسهتقال اقتصهادی تقویت
ارهنگ کار اصالح الدوی مصرف روحیه امیه به آینهه و روحیه خودباوری کارکنان میتص گردیهق
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،تهدیدات نوپدید ،ارتش جمهوری اسالمی ایران

 - 1استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا
 - 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)
 - 3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نویسنده مسئول 09121905611
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مقدمه
«اقتصاد مقاومتی یک ادار ظیست بفکه واقدیتی است که بایه ماقر اودق کیور دارد پییرات می
کنه ما اارهای بسیار بفنه و ظویهبتیی را در مقابل خودمان میاههه میکنیمق بهیهی است که
حرکت به سمت این اارها مدارضها و مدارضههایی دارد؛ بدضی از این مدارضه ها اظدیءة
اقتصادی دارد اظدیءه های سیاسی دارد بدضی منطقهای است بدضی بینالمففی استق این مدارضها
در مواردی هم منتهی مییود به همین ایارهای گوظاگوظی که میاههه می کنیهق ایارهای سیاسی
تاریم هیرتاریم ایارهای تففیغاتی استق لکن در میان این میکالت در وس این خارها گامهای
استوار و همتها و تصمیمهایی وجود دارد که بناست از این خارها عفور کنه و خودی را به آن
ظقطة مورد ظرر برساظه وض کیور ا ن این جوری است»ق سبیاظات مقام مدرم رهفری  91/5/8ت
جمهوری اسالمی ایران اززمان اکلگیری تاکنون همواره با تاریم ها و میکالت اقتصادی مواجه
بوده استقسردادی و همکاران 1395تق
این تههیهات بالفدل اقتصادی وضدیت مدییتی مردم را به الشهای متتففی رو برو کرده استق
ظرام هم مصمم است اقتصاد تک ماصولی و مفتنی بر درآمه ظفت را متاو ظمایه و به سمت عهم
وابستدی به ظفت حرکت کنهق در این مسیر اقتصاد مقاومتی یک راهکار و ظقیه راه سازظهه
استقسحسین پور و همکاران 1395تق
مقام مدرم رهفری و ارماظهه کل قوا مدتقه است یکی از راه های عفور از مقاو حسا ،و سرظوات
ساز کنوظی جهی گراتن اقتصاد مقاومتی استق بنابر این اقتصاد مقاومتی مرموعه راتارهای
اقتصادی است که منرر به تقویت زیر ساخت های حکومت اسالمی می اودق به گوظه ای که می
بایست از همه ظرایت های بالقوه و بالفدل برای ارتقا عاد ظه در جامده استفاده اودق با این توضیح
می توان این گوظه عنوان کرد که اقتصاد مقاومتی راتارهای بر گراته از مفاظی دین مفین اسالم
استسارتوک زاده و وزیری .)21 :1393
در مجموع می توان عوامل موثر و دخیل در ضرورت این موضوع را چنین بیان کرد:
موانع ،چالشها و بحرانهای پیش روی جمهوری اسالمی در تالش برای اداره کشور ،ابالغ
سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی به عنوان یکی از
اسناد باالدستی ،ضرورت بحث در باب امنیت ،ایجاد پیوند میان دو موضوع اقتصاد مقاومتی و
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دفاع و امنیت  ،مدیریت جهادی و حداکثر استفاده از ظرفیت و سرمایه های نیروی انسانی در
اجا از از ضرورت این تحقیق است.
اوضا داخفی ظابساماظی در تصمیم گیری و عهم توجه به اقتصاد مقاومتی عهم وجود سناریو یکی
از تههیهات داخفی ظوپاستق پس اگر اقتصاد مقاومتی تدریف میاود بایه برای آن ابداد و مدیار
تدریف اود که در این تاقیر به آن پرداخته اهه است ق بنابر این ههف اصفی در این تاقیر
اناخت ابداد اقتصاد مقاومتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تههیهات ظو پهیه می
بااهق دهههه اصفی ماقر این است که از ظرایت های موجود در اجا در راستای اقتصاد مقاومتی به
خوبی بهره برداری ظمی اود و این در آینهه برای مقابفه با تههیهات ظو پهیه بتصوص در حوزه
اقتصاد داا ارتش را با میکل مواجه خواهه کردق لذا مسئفه اصفی ماقر تدیین ابداد اقتصاد مقاومتی
در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تههیهات ظوپهیه می بااه
مبانی نظری تحقیق:
اقتصاد مقاومتی :1اصطالحی است که اولین بار ازسوی مقام مدرم رهفری در دیهار با جمدی از
کارآارینان کیور  1389مطرح اه و پس از آن ظیء در ستنراظی های متدهدی مورد تأکیه اییان
قرار گراتق اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کنه که تواظایی مقابفه با اوکهای
وارد اهه بر اقتصاد را داردق منرور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد ادا و پویاست ظه یک اقتصاد
منفدل و بسته

ناظکه مقاومت برای دا مواظ پییرات در مسیر حرکت به سمت جفو تدریف

مییودق بنابراین می توان اقتصاد مقاومتی را این گوظه تدریف ظمود :اقتصاد مقاومتی یک ظرام
اقتصادی است که هماهنگ با سیاست های کالن سیاسی و امنیتی ظرام اسالمی و برای مقاومت
در برابر اقهامات تتریفی اکل بدیرد تا بتواظه در برابر ضربات اقتصادی تاریم ها و تووئه های
گوظاگون اقتصادی ظرام استکفار مقاومت کرده و توسده و پییرات خود را ادامه دهه و روظه رو به
راه همه جاظفه خود را در ابداد مفی منطقهای و جهاظی حفظ کنهق اقتصاد مقاومتی رابطه ظءدیکی
با اظسرام مفی داردق منرور از اقتصاد مقاومتی واقدی یک اقتصاد مقاومتی ادا و پویاست ظه یک
اقتصاد منفدل و بسته به ووری که کیور ضمن مقاومت در مقابل ظامالیمات مسیر خود روظه
پییرات پایهار خود را حفظ کنهق ساکفرزاده  31:1394ت

Resistive economy

1
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اههاف اقتصاد مقاومتی از دیهگاه امام خامنهای

سمهظفهالدالیت:

بر مفنای عقالظیت سیاسی اقتصادی و

ارهندی کیور و با توجه به ظرایت های اراوان مادی و مدنوی کیور امام خامنهای سمهظفهالدالیت ده
برای دست یابی به اههاف اقتصاد مقاومتی در تاری

مولفه را بهعنوان بستری مناس

 93/1/1بیان

ارمودظهق
•

ایراد تارک و پویایی در اقتصاد کیور و بهفود ااخص های کالن اقتصادی

•

تواظایی مقاومت در برابر عوامل تههیهزا

•

تکیه بر ظرایت های داخفی

•

رویکرد جهادی

•

مردم ماوری

•

کاهش وابستدی به درآمه اروی ظفت

•

اصالح الدوی مصرف

•

اساد ستیءی

•

بهفود اضای کس

•

وکار

داظش ماوری

از دیهگاه مقام مدرم رهفری؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که دو ویژگی اساسی دارد:
•

در برابر تههیهها و ترانههای دامن مقاوم و کمتر آسی

•

تههیه را تفهیل به ارصت کرده و در وضدیت تههیه راه میکنه سمیرمدءی 52 :1392ت

میبینهق

تههیه :در لغت مداظی متتفف اما ظءدیک به هم داردق در زبان اارسی برخی از ارهنگ لغات آن را
به ترساظهن بیم دادن و بیم عقوبیت دادن مدنا کرده اظهس عمیه 63 :1381ت ق به وور کفی به قابفیت
ها ظیات و گاه اقهامات دامنان با القوه و با الفدل برای مهاخفه یا جفوگیری از اظرام مواقیت آمیء
مأموریت و ظیل به اههاف مورد ظرر گفته می اودق تههیهات و بستر های ان از دیهگاه مقام مدرم
رهفری عفارت است از :اسالم زدایی تضدیف ایمان و مدنویت مردم ظا امیه کردن مردم جها کردن
مفت از گذاته خود تهاجم ارهندی تهاجم رواظی اساد و بی اعتماد به ظرام و مسئولین ظام می
بردق
بنابر این با توجه به مطال

بیان اهه ابداد اقتصاد مقاومتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد

تههیهات ظوپهیه عفارتنه از:
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-1تقویت ارهنگ مای کار :ق مقایسه کار در کیورهای پییراته و کیورهای جهان سوم ظیان
میدهه که ظه تنها تکنولوژی کامالً متفاوت است بفکه رویهای اظدیءهدهی و ارتفاوات اجتماعی
هم تغییر میکنهق اگر ما کار در جهان کنوظی را با کار در اظقالب صندتی قرون وسطی و امپراووری
ساساظی مقایسه کنیم خواهیم دیه که کار دارای تداریف نهگاظهای است و تداریف زیادی از جاظ
متتصصان متتفف و با مکات

اکری متفاوت ارایه اهه استق در ارهنگ اارسی ستن؛ کار نین

تدریف اهه است« :آظچه از کسی سر میزظه عمل و دیدر اینکه ادالیت که اتص به وور روزاظه
به آن میغو است و مدمو ً بابت آن حقوق دریاات میکنه»سارهنگ ستن 1381تق
در عرصه کس

و کار کار به هر ظو مصنو تکنولوژی یا اظسان خطاب میاود ولی تدریف مورد

ظرر در ارهنگ کار بده اقتصادی آن است که به مدنی ادالیتهای اکری و یهی اظسان است که
موج

ایراد ارزی ااءوده در تولیه کا یا خهمات گرددق به عنوان مثا مدفم به هندام اظتقا مطال

به اراگیران داروساز به هندام آزمایش عناصر ایمیایی برای تولیه دارو کارگر در زمان ساخت یک
ماصو اظرام دهنهه کار هستنهق اظرام کار هالفاً در بردارظهه درآمه یا مناا مادی و مدنوی برای
اظرامدهنهه آن استسمرتفوی ظائینی 1372تق
از ظرر اسالم کار و تالی زماظی به تمامیت کمالی خود می رسه که دو عنصر اصفی خوب و خالص
بودن در آن تاقر یابه؛ یدنی کار اظساظی دارای دو عنصر حسن ااعفی و حسن ادفی بااهق در این
صورت است که کار از ظرر تکفیفی و وضدی تأجیر خود را در زظهگی مادی و مدنوی و ظیء دظیوی و
اخروی به جا خواهه گذااتساهفازی 38 1387تق
عوامل موجر بر ارتقا ارهنگ کار عفارتنه از:
1ت ارهنگ مای کار مطفوب
یکی از جفوه های ارهنگ کار این است که ساعات کار مفیه کارکنان ااءایش یابهق برای با بردن
ساعات کار مفیه کارکنان زم است بر عمفکرد کارکنان به اکل منطقی مهیریت اودق با اظهازهپذیر
کردن عمفکرد زمینههای عمفکرد ظامطفوب و خألهای کاری از بین خواهه راتق یکی از جنفههای
ضدیف بودن ارهنگ کار؛ بیکاری پنهان کارکنان است که خود منیا بروز بسیاری از ظارساییها و
میکالت سازماظی استق با ساز و کارهای عمفیاتی زیر میتوان به ارتقا ساعات مفیه کار و تقویت
ارهنگ کار کمک کردق
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ه

ارزیابی

عمفکرد

کارکنان

و

اهن

میتص

ه اناسایی و کنتر گفوگاههایی که در آن بیکاری پنهان وجود
ه

تیویر

مؤجر

کساظی

که

ساعات

ه تفویض اختیار به کارکنان و مسؤلیتخواهی در قفا

کار

مفیه

از

هیرمفیه

دارد
کار

مفیه

دااتهاظه

کار

ه تهوین برظامههای میتص کار برای کارکنان
2ت ظقش ظتفدان و ستتکوای در ارتقا ارهنگ کار
حرکت به سوی صندتی اهن مستفءم برخورداری از پیش زمینههای است که اراهم آوردن آن در
مهت کوتاه امکان پذیر ظیستق با این حا ظفایه به این بهاظه دست از تالی کییهق ترربه بسیاری از
کیورها ظیان میدهه که در صورت برخورداری از استراتژیهای جام و تفهیل آظها به برظامههای
میتص و مدین میتوان به توسده دست یااتق اهتمام به ظقش ظتفدان عفمی اکری ارهندی و
اجتماعی بسیار بیش از گذاته بایه مورد توجه قرار گیردق بهون اایسته سا ری مفهوم صندتی اهن
تهی از مدنا استق آیا میتوان از ترارت دیدر کیورها استفاده کرد؟ با وجود تمامی تفاوت موجود
در بین کیورهای توسده یااته یا حتی در حا توسده ظقطه میترک در این بین به ستتکوای
مربوط میاودق این ویژگی به خصوص درباره کیورهای ارق دور و جنوب ارق آسیا کامال میهود
استق ظداهی به ترارب آظان حاکی است که همواره اهروظهان ستتکوی بر ااراد دارای استدهاد
ترجیح داده اههاظهق این گفته به مدنای ظادیهه گرات ااراد مستده ظیستق به جای تربیت ااراد ااخص
که پس از مهتی سر از کیورهای پییراته در میآورظه بایه اهتمام خود را به ستتکوای بههیم ظه
به استدهادیابی صرفق بءرگترین اایهه تغییر اولویت استدهاد به اولویت ستتکوای این است که
امکان میارکت بتش بییتری از جامده در مسایل اجتماعی ظیء اراهم میاود عالوه بر این اایسته
سا ری ظیء در عمل ماقر خواهه اهسجدفری 1381تق
برای حرکت به سوی اکواایی اقتصادی حمایت از ارهنگ کار مطفوب و مثفت مورد ظیاز است؛
لذا وضدیت ارهنگ کار بایستی از وریر دخالت در عوامل اناخته اهه ارهنگ کار متاو گردد و
گرایشها بینشها و داظش زم ظسفت به کار در جامده و سازمانها ایراد اودق برای تاو و ارتقا
ارهنگ کار؛ استفاده و توجه به ااخص ارزیهای دروظی و بیروظی کار توصیه میگرددق در واق به
رهم پارهای از ظررات موجود در جامده هنوز کار به عنوان پهیههای ارزامنه تفقی میاودق کار در
ارهنگ مفی ما ظیء جایداه بسیار با ارزای داردق ادبیات ممفو از مطالفی است که میوق و مؤیه پرکار
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بودن اظسان استق تدفیم و تربیت اخالق و ارهنگ ایراظی ظیء همواره بر این ظکته تأکیه دااته است
که کار سرمایه جاوداظی اظسان است و جا دارد تا از این ظدری به عنوان یک ارصت برای تاو
استفاده اودق ظکته قابل تامل آظکه مهیران سازمانها ظقش خطیری در تاو ارهنگ کار برعههه
دارظهق این درست ظیست که تا ارهنگ کار در کل جامده اصالح ظدردد تغییر در ارهنگ کاری یک
سازمان مدنی ظهااته بااهق ترربه سازمانهای موار در کیور ظیاظدر آن است که به رهم تأجیر عوامل
مایطی امکان بسیاری از تاو ت خود میتواظه بسترساز تاو ت وسی تری در کل جامده بااهق
ارهنگ کار و ظرمپذیری در سازمانها زمینههای استفاده مفیه و مؤجر از مناب اظساظی و مادی را
اراهم میسازد و آجار مطفوبی در بده بهرهوری و کس

مءیت رقابتی داردق برای ارزای کردن تولیه

و سودآوری گریءی ظیست جء اینکه در سازمان و جامده ارهنگ کار رواج پیها کنهق با توجه به
مطال

بیان اهه میتوان گفت که برای جا اظهاختن ارهنگ کار مطفوب در کیور بایه در میان اقیار

متتفف مردم به صورت رییهای ارهنگسازی صورت گیرد و به خصوص در سنین آهازین ورود
کودکان به مهرسه که اولین حضور اجتماعی آظان ماسوب میاود عیر به وون ارهنگ کار و
تولیه افسفه زظهگی وجهان کاری دلیل وجودی کار تالی برای تولیه و مءایای که تولیه میتواظه
برای زظهگی اتصی و اجتماعی آظان به ارمغان آورد با زبان زیفای کودکاظه در کتابهای درسی
وارد اود تا به بهترین ظاو ممکن در اکر آظان ضرورتهای هیرقابل اظکار مسأله ارهنگ و کار و
تولیه اکل بدیرد و راتاراان ظهادینه اود و در وو سا های آموزی تکمیفی هر یک از این
موضوعات به صورت تتصصی اکااته اهه و به باث گذارده اود تا در سنین جواظی همان
کودکان به صورت ظیروی کاری متدهه به توسده مفی رواظه اداره کیور اوظهق
 -2اصالح الدوی مصرف :مصرف گرایی یکی از پهیهه های اقتصادی است که پس از اظقالب
صندتی روظر یمدیری پیها کردق از جمفه عوارض این پهیهه می توان به تاهیه مناب

آلودگی

های مای زیست و ااصفه ی اجتماعی و تیهیه راتارهای هف اردی و اجتماعی ون "اسراف"
اااره کرد ق سؤا اساسی این است که را جامده ما گرایش به مصرف گرایی دارد؟ را مصرف
گرایی برای عهه ای ظوعی ااتتار ماسوب می اود؟ آیا میان مصرف گرایی و توسده ظیااتدی
اقتصادی رابطه ای وجود دارد؟ دوظه می توان گرایش به مصرف گرایی را در سطح جامده کاهش
داد؟ دوظه می توان مردم را در مسیر درست مصرف کردن ههایت کرد؟ ه مواظدی مدضل مصرف
گرایی را تیهیه می کنه؟ هندامی که زیر بنای مناس

تولیه و در آمهی وجود ظهااته بااه و در
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عین حا بر مصرف تأکیه اود آسی

های متدهدی در جامده بروز می کنهق در ارای

روظر

اقتصادی و با راتن قهرت خریه مردم مصرف گرایی رواج می یابه ولی عوامل ارهندی در تدیین
حهود آن بسیار موجرظهق از جمفه عوامل مهم در کنتر مصرف :تیویر مردم به پس اظهاز و سرمایه
گذاری ارائه الدوهای صایح مصرف و ایراد زمینه ی مناس

جهت ادالیت اقتصادی استق در

جامده ی ایران پس از اظقالب به رهم ماهیت و جهت گیری مدنوی اظقالب به عفل متتفف ارزی
های مادی رواج یاات و ارزی های مدنوی را تات الیدا خود قرار دادق مصرف گرایی به صورت
اخص آن در بین کیورهای صندتی و کیورهای در حا توسده عمهتاً بده از جنگ رواج پیها کردق
دولت و صاحفان صنای ابتها در کیورهای صندتی و بده در کیورهای در حا توسده اظسان را به
عنوان یک مااین مصرف کننهه مه ظرر قرار دادظه تا از این رهدذر به اههاف اقتصادی که هماظا
ااءایش مهاوم سود است ظائل اوظهق بنابراین مصرف گرایی ضامن یءی جء ظیاز های کاذبی ظیست
که در خهمت صنای و کیورهای صندتی قرار گیردق الفته اظسان ظیء خود از لااظ رواظی آمادگی برای
راحت وففی ترمل پرستی و حتی متمایء کردن خویش از ااراد دیدر با در اختیار گراتن کا ها و
خهمات بییتر دارد تا بهین وسیفه اکاف بین خود و سایر گروه های جامده به وجود آورد و از این
اکاف برای تثفیت وضدیت اجتماعی خود استفاده کنهق از آظرا که مصرف گرایی برداات بیش از
اظهازه هر ارد از مناب ظادر و کمیاب خاظواده است جرم این موضو باعث ایارهای متدهدی بر
خاظواده خواهه اهق مصرف گرایی سهی در مقابل توسده است زیرا ماظ از سرمایه گذاری جهت
ورح و اجرای زیر ساخت های توسده می اودق هر اظهازه که در درون جامده تففیغات ظاسالم در
سطح با و سطح ارهنگ عمومی در حه پایین بااه به همان اظهازه ظیء امکان پذیری روحیه راحت
وففی و ترمل پرستی بییتر استق اظسان هایی که کمتر اعتماد به ظفس دااته و کمتر در مورد ظقش
اان در درون جامده تفکر می کننه سهل تر پذیرای روحیه مصرف گرایی در جامده هستنهق
راهکارهای پیینهادی عفارت است از:
یک ه یکی از تاو ت اساسی که بایه در الدوی مصرف ادفی ایران و به ویژه ارتش جمهوری
اسالمی ایران به وجود آیه تغییر سفیقه مردم از کا های خارجی به سوی کا های تولیه داخل استق
در ارای

کنوظی با وجود اینکه در بسیاری از زمینهها تولیه داخفی میتواظه ظیازهای جامده را

برورف کنه مصرفکننهگان ترجیح میدهنه از کا های میابه خارجی استفاده کننه که این گرایش
را میتوان ظاای از باورهای ارهندی اکل گراته در وو سا های پیدرپی و ظیء کیفیت هیر
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استاظهارد تولیهات داخفی داظستق بهیهی است که اصالح اظدیءه مصرف و جهتدهی گرایش مردم
به سوی کا های ساخت داخل با صهور بتشظامه اظرام ظتواهه اه بفکه از وریر ارتقای ارهنگ
مصرف و تولیه جامده ممکن خواهه اهق مردم بایه احسا ،کننه که تامل ایارهای ظاای از کاهش
مصرف و یا تغییر گرایش به سوی مصرف تولیه داخفی در ظهایت به ظف خوداان است و به ایراد
ظوعی اقتصاد و رواب اجتماعی دروظی و مطفوب میاظرامهق بایه ارهنگ اعتماد به کا ی داخفی را
در جامده ظهادینه کرد و با تقویت باور عمومی ظسفت به کا های آزموده اهه الدوی مصرف داخفی
را بهفود بتییهق برای بهفود کیفیت تولیه بایه ظرام توزی را سامان داد؛ زیرا در ارای کنوظی بازار
سهم سود عوامل توزی
اینکه به هف

بییتر از تولیهکننهگان است و این در کیفیت تولیه داخفی اجر میگذاردق

روی برخی اجنا ،عفارت "برای صادرات " ظواته میاود اینگوظه واظمود میکنه

که ما در کیور تنها کا های بیکیفیت مصرف میکنیم ولی بایه جنس بهتر را مصرف کنیمق بایه
داظست که توجه به بهفود کیفیت کا برای تأمین بازار مصرف داخفی به مرات

مهمتر از توجه به

راهفرد توسده صادرات و بازاریابی خارجی استق
دو ه وض ظابهنرار مصرای جامده بهگوظهای است که ظمیتوان آن را تنها با برظامههای اخالقی کنتر
کرد بفکه دولت بایه با کنتر مصرف و مدرای ارهنگ ریاضت و قناعت راه رسیهن به اقتصادی
سالم اکواا و پویا بر پایه اصو مکت

اسالم را هموار کنهق

سه ه الدوی مصرف را ظمیتوان تنها با ااءایش قیمتها تغییر داد بفکه بایه همراه با رویهای
تففیغاتی و آموزی و براظدیتتن مردم به ایوه زظهگی اسالمی امتیازهای مالیاتی وققق برای
صراهجویان پیشبینی یا مرازاتهایی برای اسرافگران اعما اودق
هار ه مدرای الدوهای مصرای همسو با ائون اسالمی در زمینه مصرف امکاظاتق میتواظه عامل
مؤجری در تغییر روی مصرف و ظیء منتقه اجرهای منفی آن بااهق عالمان دین میتواظنه با مدرای
الدوهای براظدیءاظنهه دینی به ماهود کردن امیا مردم به کا ها و الدوهای مصرای بپردازظهق
جهتگیری ارزای ارو مفیهی برای یک گفتار منتقهاظه دینی از مصرفگرایی به عنوان ادفی
حرام و عمفی همسو با ظرام سرمایهداری استق بنابر این مراحل اصفی بررسی الدوی مصرف به
ترتی

اهمیت عفارتنه از:

ارهنگ سازی :یکی از پیش ظیازهای این مسیر برای رسیهن به ظتیره مطفوب زمینه سازی ذهنی و
ارهندی برای اقیار متتفف جامده استق امروز هر اردی از اعضای جامده بایه بهاظه که در ادالیت-
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های خود بایه به بهینه مصرف کردن مناب مادی اقهام ظمایه تا کیور به اههاف تدریف اهه در سنه
یم اظهاز بیست ساله ظرام برسه و اکواایی و بالنهگی در همه ابداد مفی تاقر یابهق لذا بهون
ارهنگ سازی به وور قط راه به جایی ظتواهیم بردق را که اصالح الدوهای مصرف در کیوریک
ا

و به وور ظاگهاظی و با صهور یک دستورالدمل و بتش ظامه عمفی ظمی اودق لذا ارهنگ سازی

پایهار بستر اصفی ظهضت اصالح الدوی مصرف می بااهق
مهیریت قوی :دااتن مهیریت مهبراظه و عاقالظه مصرف یکی دیدر از ضروریات اولیه اصالح الدوی
مصرف به حساب می آیهق مسئو ن و متولیان امر با پرهیء از ادار زدگی ظفایه به برگءاری نه
همایش ستنراظی و اپ مقاله و کارهایی از این قفیل خود را سرگرم کننهق لذا وجود مهیریت
صایح و عاقالظه در سطح کالن بمنرور ههایت تهوین و اظتتاب یک استراتژی راهفردی زمینه
تاقر این ورح مفی و آینهه ساز را اراهم می ظمایهق
وراحی ساز و کار :یکی دیدر از پیش ظیازهای اصفی در مسیر اصالح الدوی مصرف ترسیم اههاف
ابداد و راهکارهای رسیهن به موضو و تدیین ااخص هایی برای سنرش و ارزیابی روظه و دوظدی
پییرات امور استق بایه برای جفوگیری از مصرف گرایی و اتالف مناب و ارصت ها و هءینه ها
در تمامی حوزه ها سنه و ظقیه راهفردی تهیه و ابالغ اودق یدنی با تهیه این سنه مهیران مسئو ن
و ارماظههان سازمان های متتفف می تواظنه با اجرا و به کارگیری روی ها و ایوه های مهون خود
را در مسیر تاقر این اصل مهم قرار دهنهق
جف

میارکت مردم :جف

میارکت مردم و ااءایش آگاهی های آظان ظسفت به مصرف صایح

امکاظات و مناب از دیدر راهکارها در مسیر اصالح الدوی مصرف می بااهق به حقیقت اصالح الدوی
مصرف در جامده از کارهایی اظرام اهظی است که هر یک از اعضای جامده با میارکت و مفءم
ظمودن خود به درست مصرف کردن از مناب مناا عریمی را برای جامده حاصل می ظماینهق
-3اقتصاد داظش بنیان :عفی رهم تداریف متدهد در مرام اقتصادی یک تدریف عمهه از اقتصاد داظش
بنیان وجود داردق اقتصاد داظش بنیان اقتصادی است که کاربرد داظش و اوالعات در آن اهمیت با یی
دااته و تولیه و توزی مفتنی بر آن اکل گراته و سرمایه گذاری در صنای با ماوریت داظش مورد
توجه خاصی قرار گراته استق سرمایه گذاری در داظش ظیء عفارت است از مرمو هءینه های اظرام
اهه در واحههای تاقیر و توسده و هر هءینه ای که بابت ادالیت های ارتقای داظش اظرام گیرد.
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اقتصاد داظشبنیان اقتصادی است که بر اسا ،تولیه توزی و کاربرد داظش و اوالعات اکل گراته
و سرمایهگذاری در داظش و صنای داظیپایه مورد توجه قرار می گیرظه سمیر مدءی 1391:64تق
اقتصاد داظش بنیان دارای هار کارکرد اصفی از قفیل :خفر داظش جذب داظش اظتقا داظش و
بکارگیری داظش استق خفر داظش عفارت است از ارآینه مارپیچی بین داظش ظهان و آاکار که در
هار مرحفه تفهیل بوجود می آیه  :اجتماعی سازی بیروظی سازی ترکی

ودروظی سازی .جذب

داظش در پی خفر داظش می آیه و ههف اصفی جذب داظش این است که داظش مفیهتر و دست
یااتنی تر اودو اظتقا داظش در واق داظش بایه امکان ارسا و امکان جذب را توام با یکهیدر در
درون خود دااته بااه قبایه دقت اود ارسا و جذب دو ارآینه کامال مستقل اظه که هیچ گوظه
وابستدی ب ه یکهیدر ظهارظه و وجود هرگوظه وابستدی آن ها را از ههف اصفی اان دور می کنه
.اظتقا داظش در بین ااراد و سازمان ها می تواظه از وروق کاظا های رسمی و هیر رسمی و اتصی
و هیر اتصی بااه .در ظهایت کاربرد داظش یک داظش زماظی مفهوم و ارزی پیها می کنه که
بتوان برای آن کاربرد خاصی را تدریف کرد برای این منرور بایه یک داظش را توس متتصصان
بازظویسی کرد و قواظین و استاظهاردهای خاصی را برای آن تدریف کرد ق هم نین به تدریف پروتکل
های تدامفی برای آن پرداختق مؤجرترین بده اقتصاد مقاومتی اقتصاد داظش بنیان استق اقتصاد داظش
بنیان اقتصادی است که براسا ،تولیه توزی و کاربرد داظش و اوالعات اکل گراته است و سرمایه
گذاری در داظش و صنای داظش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرظهق عفم و اناوری های خاص
و اظاصاری می تواظه منف بسیار بءرگی برای درآمههای با و ترارت های پر سود بااهق ظرایت
های داظیی و انی می تواظه ظیازهای وارداتی کیور را به حهاقل برساظه و دامنی که به تاریم ها
یم دوخته ظاکام بدذارد سمدمار ظژاد 85: 1391تق
ویژگی های تاقر اقتصاد داظش بنیان  :ایراد و بکارگیری ایهه های ظو که ادا اهن واحههای
تاقیر و توسده و ایراد بستر قاظوظی جهت حمایت از ایهه های ظو و اناخت حقوق مالکیت اکری
و مدنوی از مهمترین ارکان ایراد اضای پویای ظوآوری است.
مای مناس

و رقابتی برای ادالیت اقتصادی؛ اقتصاد داظش بنیان متضمن اضایی است که بموج

آن ماصو ت و کا های جهیه آزاداظه وارد بازار اوظهق همچنین ظرام اخذ مالیات ظیء می بایست
در راستای حمایت از ارکت های داظش بنیان بااهق تیویر و راه سرمایه گذاری در ارکت های
داظش بنیان ظیء از دیدر پارامترهای ایراد مای مناس

اقتصادی است.
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جهت گیری متداد بین المففی؛ اظءوای اقتصادی و تاکیه ماض بر خودکفایی اایه تا حهودی
بت واظه در راه اقتصادی یک کیور موجر بااه اما آظطور که ترربه کیورهای پیش رو در اقتصاد
داظش بنیان ماظنه ژاپن کره و سنداپور و … ظیان می دهه این رویکرد در رواب بین المففی در
راستای توسده تاقر اقتصاد داظش بنیان خواهه بودق بروظدرایی هر کیور با ههف بهره منهی از
مءیت های رقابتی خود در سطح رواب بین المفل راه سرعت ظقل و اظتقا داظش و اناوری و ظیء
مراودات اقتصادی در حوزه های اناوری های تراری اهه بی اک از جمفه پارامترهای اساسی در
ایراد اضای مثفت بین المففی در راه اقتصاد داظش بنیان است.
سرمایه گذاری در ورح ها و ارکت های داظش بنیان؛ در ساختار اقتصاد داظش بنیان بتش قابل
توجهی از سرمایه گذاری ها می بایست به بتش های اناوراظه و ایراد زیرساخت های آن سوق
یابهق سرمایه گذاری در این زمینه لءوم صرف ظرر از مصارف و هءینه کردهای جاری را می وففه و
می بایست دولت و بتش خصوصی در صورت ماهودیت مناب از هءینه های جاری خود کاسته
و در ورح ها و ارکت های داظش بنیان سرمایه گذاری ظماینه.
آموزی و یادگیری؛ سرعت با ی راه و تکامل داظش بیر باعث اهه است تا ظه تنها اوالعات و
ابءارهای عفمی روزبه روز تغییر ظمایه بفکه گاها قواظین و ارضیات عفمی و ظیء تغییر می یابنه از
این رو ااراد هر جامده ظیء می بایست متناس

با سرعت تغییرات و تکامل عفمی سطح عفمی خود

را با بفرظه تا در ایراد زیرساخت های اقتصاد داظش بنیان ظقش پررظدتری ایفا کننه.
-4مهیریت جهادی :مهیریت جهادی به مهیریتی اوالق می اود که از یکسو با عفم و داظش روز
بیری سر و کار دارد و از سوی دیدر با مفهوم جهاد درباره مدنایی اظقالبی و ارزای آن ارتفاوی
تنداتنگ داردق این ظو مهیریت میتواظه به عنوان منطقیترین و کارآمهترین الدوی مهیریتی برای
تاقر آرمانها و اههاف اظقالب و ظرام اسالمی مورد توجه و تاکیه قرار گیردق در این ظو مهیریت
تاکیه بر عقالظیت مکتفی به مدنای بهرهمنهی از جهیهترین و بهروزترین رویهای مهیریت اما با
جهتگیری ارزای و اظقالبی از دیدر مولفههای الدوی مهیریت جهادی استق در الدوی «مهیریت
جهادی» ظهادستیءی و ترربه ستیءی به اسم اظقالبیدری و آرماظدرایی و عهالتوففی هیچ جایداهی
ظهاردق اجتناب از سیاستزدگی به مدنای ارجایت مناا و مصالح مفی بر مناا اردی و جناحی از
دیدر ااخصههای «مهیریت جهادی» استق مهیریت جهادی هایت خود را اجفات کارآمهی دین در
اداره جامده میبینه و کارگءار اجرایی تاقر «الدوی ایراظی ه اسالمی پییرات» استق از سوی دیدر

ابعاد اقتصاد مقاومتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تهدیدات نوپدید

57

توجه به مهیریت داووففاظه و بیمنت تاو آارین پویا و اظدطافپذیر از دیدر مولفه هایی هستنه
که در باث مهیریت جهادی از اهمیت بسءایی برخوردار می باانهق در این ظو مهیریت در استفاده
از مناب و امکاظات مادی هیچدوظه تفدیضی وجود ظهارد و همه اظساظها به صورت برابر حر استفاده
از امکاظات دارظهق از همین رو این ظو الدوی مهیریت میتواظه خود به عنوان راهکار برای حل مسئفه
ویژه خواری درظرر گراته اود و اقتصاد کیور از حیث وجود این مدضل مصون سازدق
 -5داظش ماوری :بسیاری از ارکتها به این ظتیره رسیههاظه که برای عمفکرد مؤجر در اقتصاد
امروز تفهیل اهن به یک سازمان داظش ماور ضروری استق مایکل زَک پس از کار کردن با بیش
از 30ارکت یک سازمان داظشماور را متیکل از هار ویژگی میداظه که به وور خالصه عفارتنه
از :ارآینه مکان ههف و یماظهازق
ارآینه؛ به ادالیتهای درون یک سازمان اتالق میاود که برخی از آنها مرتف با تولیه یک ماصو
یااروی یک خهمت هستنه و مابقی ادالیتهای ارعی اما با اهمیت یکسان هستنهق بسیاری از
سازمانها عمهتاً به ادالیتهای ماسو ،و قابل میاههه که به وور روزاظه اظرام میدهنه متمرکء
هستنهق اما یک سازمان داظشماور به دو ارآینه مرتف که در زیر این ارآینههای مستقیم قرار دارظه
ظیء میپردازظهق این دو ارآینه عفارتنه از :کاربرد مؤجر داظش موجود و خفر داظش جهیهق اههاف این
اراینهها عفارتنه از :اومینان از اینکه داظش از یک بتش سازمان در ادالیتهای سایر بتشها ظیء به
کار میرود؛ اومینان از ااتراکگذاری داظش در وی زمان به منرور بهرهمنهی ارکت از ترارب
گذاته؛ ایراد ظمودن امکان یااتن یکهیدر برای کارکنان در بتشهای گوظاگون جهت همکاری در
ایراد داظش جهیه؛ و ایراد ارصت و میوق برای آزمودن و یادگیریق
مکان؛ به مرزهای سازمان اتالق میاود که به منرور ااتراک گذاری و ایراد داظش اهف

اراتر از

مرزهای قاظوظی سنتی میرودق ایراد و ااتراکگذاری داظش در اقتصاد امروز ماهود به مرزهای
ایءیکی سنتی و ماهودیتهای قاظوظی ارکت ظیستق امروزه ارکتها به وور اءاینههای به این
تیتیص رسیههاظه که داظش اهف

بهعنوان یک ماصو جاظفی در تدامالت روزاظه با میتریان

اروانهگان ارکا و حتی رقفا تولیه و به ااتراک گذارده میاودق بنابراین سازمان داظشماور
مرموعهای از ااراد و مناب حمایت کننهه هستنه که از وریر ارتفاوات مستمر داظش را خفر کرده
و به کار میبرظهق ایندوظه سازمانها مرزی ظامیتص قابل اظدطاف و پویا دارظهق سازمان داظشماور
داظش را در هرکرا که بااه جسترو کرده و به همکاری با هرکسی که بتواظه به یادگیری آظچه
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سازمان ظیاز دارد کمک ظمایه میپردازدق گاهی اوقات سازمان یادگیرظهه ظدراظی دربارهی اینکه ه
کسی برای ه کسی کار میکنه را خاتمه داده و در عوض بر این مسئفه تمرکء میکنه که ه کسی
ظیاز دارد با ه کسی کارکنهق
ههف؛ به مأموریت و استراتژی سازمان – اینکه قصه دارد به میتریان خود دوظه ظف برساظه-
اتالق میاودق حتی یک مرموعهی بسیار مؤجر ازاراینههای مهیریت داظش ظمیتواظه تضمین کنه که
یک سازمان عمفکرد خوب و یا بهتر از رقفایش خواهه دااتق ارکتهای موار در وی زمان آنهایی
هستنه که ارآینههای مهیریت داظش خود را با استراتژیهای خود تنریم میکننهق سازمان داظشماور
تیتیص میدهه که داظش یک منف استراتژیک کفیهی است و از خود می پرسه :ه یءی زم
است بهاظیم تا بتواظیم استراتژی مورد ظرر خود را تهوین و اجرا کنیم؟ ه میداظیم؟ رقفای ما ه
میداظنه؟ اکاف بین آظچه یک سازمان میداظه و آظچه ظیاز دارد بهاظه توجه را به درون سازمان
جف

میکنه؛ هماظدوظه که ظقاط قوت و ضدف تافیل  SWOTاین کار را اظرام میدههق اکاف

بین آظچه سازمان میداظه و آظچه رقفایش میداظنه توجه را به خارج سازمان و به ارصتها و تههیهها
جف

میکنهق ارکتها بایه تالی ظماینه تا این دو اکاف داظیی داخفی و خارجی را هر ه سری تر

و مؤجرتر از رقفاییان پر کننهق
یماظهاز؛ به جهانبینی و ارهندی اتالق میاود که تصمیمات و ادالیتهای یک سازمان را تات
تأجیر قرار داده و ماهود میسازدق یک سازمان داظشماور بهون توجه به ماسو ،بودن یا ظفودن
ماصو تش تصویری داظشماور از خود داردق بهین مدنا که داظش را در تمامی ابداد عمفکرد خود
لااظ ظموده و با هر ادالیتی بهعنوان یک ادالیت بالقوهی بهفود دهنههی داظش راتار میکنهق سازمان
داظشماور از داظش و یادگیری بهعنوان مدیار اولیهی ارزیابی روی سازماظههی ماصو تولیهی
موقدیت سازمان استتهام ااراد روی ارتفاط با میتری تصویر سازمان و ماهیت رقابت استفاده
میکنهق هریک از این عناصر مفنایی برای ارزیابی میءان ینفک بودن داظش در سازمان و اکل رقابت
آن به دست میدههق مهیراظی که دوظدی تدامل این هار عنصر را درک میکننه قادر خواهنه بود
به آهاز تغییر در ارکت خود بپردازظه و از داراییهای اکر پنهان در زیر سطح سازمان خود بهره
بفرظهق
-6استقال اقتصادی  :اقتصاد مقاومتی را ظمی توان صراا مقاومت اقتصادی داظست بفکه ایراد
امنیت و جفات در اقتصاد و عهم تءلء در برابر اوک های خارجی اقتصادی یا همان استقال اقتصادی
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از ااخه های بارز اقتصاد مقاومتی است کاهش وابستدی به درآمه ظفت اولین اصل استراتژیک
اقتصاد مقاومتی استق سخوی هره 1391ت کاهش وابستدی به درآمههای ظفت گاز به مفهوم کنار
گذااتن از اقتصاد مفی ظیست ق بفکه به مدنی جفوگیری از خام اروای ظفت می بااهق
-7خودباوری 1در کارکنان اجا :یکی از عوامل مهم و اساسی در راه و اکواایی اظسانهاست که
در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روان اناسان و پژوهیدران قرار گراته استق خودباوری
به مدنای باور اتص از تواظمنهی های خود است و به ظدری ارد از خود د لت می کنهق ااراد با
بررسی ظاوه ی کنار آمهن با استاظهاردها و ارزیهای مورد ظرر خود و مقایسه ی دوظدی عمفکرد
خود با دیدران به این قضاوت دست می پردازظه
ارماظههی کل قوا امام خامنه ای در دیهار ارماظههان و کارکنان ظهاجا می ارماینه :ققق این روحیه
استقال و خودباوری برای ارتش مهم است برای ظیروهای مسفح هم مهم است تا امروز هم مهم
است برا ی آینهه هم مهم استق ققق برای اینکه بتواظیه کارآمهی خودتان را در مقابفه با تههیهها در
جایداهتان که هستیه که جایداه حفظ امنیت هوایی کیور است ظیان بههیه بایه احسا ،استغنا از
دیدران و استقال و رجو به خود و تکیه بر ظرایت های خود دااته باایه آن وقت استدهاد ها
می جواه ققق س دیهار ارماظههان و کارکنان ظهاجا 19ق11ق 92با ارماظههی مدرم کل قوات
اقهان خودباوری را می توان در احسا ،مقاومت در تما ،با دیدران به صورت خرالت ارمنهگی
خود بینی اهراق آمیء و ظیاز به خود ظمایی و تمایل اهیه به تمریه و تاکیه دیدران میاههه ظمودق
هندام وجود احسا ،ظاراحتی و اقهان اادماظی خودباوری ااراد کاهش می یابهق سارهادی :1384
14تق
خودباوری در حقیقت مرموعهی اعتقادات و احساساتی است که ظسفت به خود داریم به عفارت
دیدر اینکه ه قهر خودمان را باور داریم و احسا ،اومینان ظسفت به خود داریم» سمامهی صمه
پور کواکی 1388ت:
-8دااتن امیه 2در کارکنان اجا  :یکی از مؤلفه های اساسی برای ایراد آرامش و بهفود زظهگی
ظابسامان اارادی است که خودباوری پایینی دارظهق امیه مؤلفه ای رواظیناختی -اظدیءای است که
بدنوان یک عامل مااارت کننهه ی ااراد در مواجهه با رویهادهای ظاخوااینه زظهگی از آن یاد می

- Self- Efficasy1
Hope / Inspirit2
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اود ق از ظرر اسنایهر 1امیه عفارت است از « ظرایت ادراک اهه برای ایراد مسیرهایی به سمت
اههاف مطفوب و اظدیءه ادراک اهه برای حرکت در این مسیرهاس سنه2ر 11 :2000ت برای دااتن
تفکر امیهواراظه بایه یاد بدیریم که طور با مواظ برخورد کنیمق ااراد دارای خودباوری و امیه با
هندام برخورد با مواظ به دلیل ایراد و استفاده از راه های جاظیین و جهیه برای رسیهن به ههف
پاس های هیراظی و ادراکی سازگارتری ارایه می دهنه بهین ترتی

که هندام مواجهه با ماظ

اظدطاف پذیر بوده و به دظفا ههف دیدری می روظه یا بر دیدر حیطه های زظهگی خود تأکیه می
ورزظهق
رواظیناسان بسیاری تأکیه بر امیه بدنوان یکی از ظیروهای رواظی تقویت کننهه خودباوری و راه
سالمت بءرگسا ن می ورزظهق

س سنهر 2000ت الفته بایه مرز بین امیهوارى و

خوی خیالى را به خوبى داظست تا یکى در جاى دیدرى قرار ظدیردق امیهوارى مقوله اى است که با
ادالیت و تالی همراه است و به بیان بهتر مى توان گفت امیهوارى از سه جء اناختى عاوفى و
حرکتى تیکیل مى اودسمرداظی 25 :1390تق
مولفه های امیه  :امیه اش مولفه دارد:
1ه اناختی  :ارآینهی است که ارد وی آن آرزو درک تصور یادگیری و قضاوت در مورد
موضو امیه را عمفی می سازد این بده اامل ارآینهی مثل تدریف موضو امیه کیف واقدی بودن
امیه تمیء دادن عوامل ارتقا دهنهه امیه از مواظ آن و تصویر سازی ذهنی استق در این مرحفه ارد
به بررسی مناب و ماهودیت ها پرداخته و توان و قوت خود را بررسی میکنه و در صورت عهم
توان کاای موضو امیه را تدهیل و تغییر می دهه یا مورد جهیهی را اظتتاب می کنهق
2ه عاوفی :بر احساسات و روحیات ارد د لت میکنه و اامل جاذبه و کیش یک پیامه خوب
احسا ،ظسفت به اهمیت امیه اعتماد و یا عهم اومینان می بااهق این بده بر تمامی ارآینه امیه ظفوذ
دارد و احساسات متفاوتی از دردظاک بودن تا آرامش را در بر می گیردق
3ه راتاری :این بده میتمل بر اعما و راتاری است که ارد برای رسیهن به موضو امیه اظرام می
دهه امیه می تواظه منرر به ااءایش اظرژی برای اظرام اعما اود این اعما می تواظه ایءیولوژیک
رواظی یا ارهندی بااهق

Snyder1
- Snyder
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4ه ظسفی :این بده بر احسا ،وابستدی و ارتفاط با دیدران حکم میکنه و اامل تدامل اجتماعی
تقابل برخورد و امنیت و ارتفاط با موجودات ااراد و خهاوظه می بااهق
5ه زماظی :این بده بر ترربیات گذاته حا و آینهه توجه دارد امیه اگر ه به آینهه است اما
گذاته و حا بر ارآینهه امیه موجر استق موضو امیه گاه متوجه زمان خاصی است و گاه اختصاص
به زمان خاصی ظهارد برخی کوتام مهت و برخی وو ظی تر میوففهق
6ه زمینه ای :که مربوط به موقدیت زظهگی ارد است که بر امیه موجر استق بدضی موقدیت ها منرر
به بروز ظا امیهی و یا امیه می اوظهق امیه بر اسا ،آگاهی و ترارب اردی بنا می اود و زمینه ها و
ارایطی هستنه که ارصت امیه را پهیه می آورظه مثل اقهان های جسمی ظاتواظی عمفی وارتفاوات
و امنیت مالیق س سان دین و همکاران  26 : 1989ت
با توجه به مطال

بیان اهه مه مفهومی تاقیر به ارح ظمودار اماره یک می بااه:

خودباوری
کارکنان
مدیریت
جهادی

دانش
محوری

تقویت
فرهنگ
محیط کار

ابعاد اقتصاد

امید کارکنان

مقاومتی

استقالل
اقتصادی

اقتصاد دانش
بنیان
اصالح الگوی
مصرف
نمودار شماره :1 -مدل مفهومی
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روششناسی
جامده آماری در این تاقیر عفارتنه از کاراناسان خفره در میاهل راهفردی درستاد آجا ظیروی
زمینی هوایی دریایی و پهاانه که حهاقل دوره ارماظههی و ستاد را وی ظمودظه به تدهاد  36ظفر
میبااهق
ویژگیهای جامده اماری:
 .1سن خهمتی با ی  25سا
 .2حهاقل وی دوره دااو،
 .3جایداه خهمتی سرتیب به با
 .4آانا با راهفرد و مسائل راهفردی و سابقه ارماظههی
جامده آماری خفرگان در این تاقیر  36ظفر میبااه و براسا ،ویژگیهای جامده آماری اظتتاب
اههاظهق
با توجه به جامده آماری و امکان دسترسی پژوهیدر به آظها جامده ظموظه به صورت تمامامار و
منطفر با حرم جامده میبااهق
ههف اصفی :اناخت ابداد اقتصاد مقاومتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران با رویکرد تههیهات
ظوپهیه
روی گردآوری اوالعات :به دو وریر کتابتاظهای و میهاظی اظرام گراته است که ابءار روی
کتابتاظهای به ترتی ؛ ایشبرداری از اسناد و مهارک دسته او مطالده سایتهای عفمی و ظرامی و
ابءار روی میهاظی استفاده از پرسشظامه میبااهق
ظو تاقیر با توجه به ماهیت آن کاربردی و روی تاقیر موردی-زمینهای و توصیفی  -همفستدی
استفاده اهه و با رویکرد آمیتته میبااهق س سنرری  99: 1388تق ههف مطالدات توصیفی-
توصیف گستردگی توزی عوامل و رواب

میان و متقابل بین متغیرهای تاقیر می بااهق ههف

مطالدات موردی بررسی یک پهیهه یا جنفه هایی از پهیهه است به گوظه ای که اناخت کامل و
عمیر از پهیهه حاصل گرددق بدفارت دیدر تاقیقات موردی ژرااظدر بوده و مطالدات زمینه ای
پهناظدر می باانهس بازرگان سرمه و حرازی  1387ص 48تق
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تجزیه و تحلیل
پس از مطالده اسناد و مهارک مدتفر تدهاد 20بده اقتصاد مقاومتی بهست آمه که در نه مرحفه
هربا گیری با استفاده از ظرر خفرگان در ظهایت تدهاد  8بده اقتصاد مقاومتی با رویکرد تههیهات
ظوپهیه موجر برای ارتش جمهوری اسالمی ایران تدیین اهه است و براسا ،این  8بده پرسینامه
تهوین و در مقیا ،ویف  5ظقطهای لیکرت ارزیابی اهه استق
پایایی 1مقصود از پایایی ابءار اظهازه گیری است که اگر خصیصه مورد سنرش را با همان وسیفه
سیا وسیفه میابه و قابل مقایسه با آنت تات ارای میابه دوباره اظهازه بدیریم ظتایج حاصل تا ه
حه میابه دقیر و قابل اعتماد استق یک وسیفه مدتفر آن است که دارای ویژگی تکرارپذیری و باز
پهیه آوری بااه یدنی بتوان آن را در موارد متدهد بکار برد که در همه موارد ظتایج یکسان تولیه کنه
سهومن228 :1384 2ت.
پایایی برای پرسینامه تاقیر تدیین مقهار آلفای کروظفاخ آن  0/85تدیین اهه و در ظتیره دارای
پایایی است و ون حاصل مطالدات کتابتاظهای و اسنادی و ظیء ظرر خفرگان است دارای روایی ظیء
میبااهق با توجه به اینکه اظهازهگیری میءان اهمیت ویژگیهای مورد باث در مقیا 5 ،گءینهای
لیکرت اظرام اهه است و میاظدین کههای تتصیص یااته برابر عهد  3میبااه؛ برای هربا گیری
ابداد ارضیه صفر بیان میکنه که میاظدین هر مورد کمتر از عهد  3و ارضیه تاقیر بیاظدر این است
که میءان اهمیت ابداد بییتر از  3میبااهق نا ه ارضیه صفر را اود به منءله اهمیت دااتن ابداد
مورد آزمون استق برای ابدادی که سطح مدناداری آظها کمتر از  5صهم است ارضیه صفر رد اهه و
درظتیره آن ابداد اقتصاد مقاومتی با اهمیت اناخته میاودق با استفاده از این مفاحث میاههه میاود
که همه ابداد بااهمیت تیتیص داده اهظهق با مااسفه ظقطههای اریهمن برای هر یک از ابداد
تیتیص داده اهه میءان اهمیت این ابداد ظسفت به یکهیدر تدیین اهه است و در ظتیره اقتصاد
داظشبنیان و بده مهیریت جهادی پراهمیتترین بده اقتصاد مقاومتی میتص گردیهه استق

1
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جدول  : 1بررسی سطح معنی داری ابعاد اقتصاد مقاومتی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ردیف

ابداد

تدهاد

1

مهیریت

36

میاظدین

اظاراف

آماره

درجه

سطح

اهمیت

مدیار

آزمون

آزادی

مدناداری

4/77

0/508

22/71

65

0/000

جهادی
2

داظشماوری

36

4/74

0/506

25/973

65

0/000

3

اقتصاد

36

4/89

0/630

11/965

65

0/000

داظشبنیان
4

36

اصالح

4/33

19/365

0/472

65

0/000

الدوی
مصرف
5

36

استقال

4/64

12/436

0/706

65

0/000

اقتصادی
6

امیه کارکنان

36

4/20

0/626

12/366

65

0/000

7

تقویت

36

4/44

0/736

12/544

65

0/000

ارهنگ
مای کار
8

خودباوری

36

4/10

22/333

0/581

65

0/000

کارکنان
جهو  :2رتفه بنهی اریهمن ابداد اقتصاد مقاومتی
ردیف

ابداد

میاظدین اهمیت

رتفه اریهمن

1

اقتصاد داظشبنیان

4/9

7/07

2

مهیریت جهادی

4/8

6/86

3

داظشماوری

4/7

6/73

4

استقال اقتصادی

4/6

4/26
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5

تقویت ارهنگ مای کار

4/4

5/27

6

اصالح الدوی مصرف

4/3

4/99

7

امیه کارکنان

4/2

4/77

8

خودباوری کارکنان

4/1

4/49

نتیجه گیری:
با ترءیه و تافیل و بررسی اظرام اهه با نهین جفسه خفرگی و روی اماری صورتگراته
ابداد اقتصاد مقاومتی درارتش جمهوری اسالمی ایران به ترتی

اهمیت به ارح ذیل

میبااه:
اقتصاد داظشبنیان مهیریت جهادی داظشماوری استقال اقتصادی تقویت ارهنگ و
مای کار اصالح الدوی مصرف امیه کارکنان و خودباوری کارکنان
پیشنهادها:

•

داظیداه ها و مراکء آموزای ارتش جمهوری اسالمی ایران با بکارگیری اساتیه
مررب و ارماظههان با ترربه در جهت ارتقا داظش ارماظههان آینهه ارتش وایراد
امیه و خودباوری در ارماظههان اقهام ظماینه ق

•

ارتش جمهوری اسالمی ایران با ایراد ارهنگ مای

کار سالم و ظرام اایسته

سا ری اایسته گءینی و اایسته پروری و مهیریت جهادی و تقویت ارهنگ
حهاکثر استفاده مفیه از متتصصین ظیروی اظساظی موجود و ترهیءات موجود ارهنگ
اقتصاد مقاومتی را در ارتش جمهوری اسالمی ایران ظهادینه ظماینهق
•

بکارگیری ظتایج این تاقیر در مراکء آموزای در جهت پروری ااسران و ارماظههان
متتصص و مومن در راستای آمادگی زم برای تههیهات آینهه ارتش جمهوری
اسالمی ایران
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•
•

مرتفوی ظائینی سیهمههیق س1372تق ارهنگ اصطالحات کار و تامین اجتماعی
مامهی صمه پور کواکی س1388ت خودباوری ظءد جواظانق مرفه راه ظوجوان سا
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•
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میر مدءی سیه حسین س 1391ت "اقتصاد مقاومتی از دیهگاه مقام مدرم رهفری" اصفنامه
اقتصاد

اسالمی

سا

دوازدهم

اماره

 47صص

49-76

مدمار ظژاد عفا ،س1389ت " " اقتصاد داظش بنیان:الءامات ظماگرها موقدیت ایران الیها
و راهکارها اصفنامه اقتصاد و ترارت
•

هومن حیهر عفیس1384ت اناخت رواهای عفمی تهران اظتیارات بدثت

•

هومن حیهرعفیس1385ت راهنمای عمفی پژوهش کیفیق تهران :اظتیارات سمت
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