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چکیده
 4دهه از شکل گيری جمهوری اسالمي ايران مي گذرد و از ابتدای اين دوران شاهد فشار های مختلف جريان استکبار هستيم كه
در اين دهه به ميزان اين فشار ها و تحريم ها افزوده شده است .رهبر فرزانه انقالب ايران از ابتدای شدت گرفتن فشار ها برملت
ايران با احساس خطر در زمينه اقتصاد ،راه كارهای مناسب را طي چند سال اخير طراحي و اعالم نمودند كه همگي در نهايت به
نظام جديد اقتصاد مقاومتي ختم مي شود.اقتصاد مقاومتي يك حركت جهادی است و برای حركت جهادی همه مردم ،دستگاه ها،
نهاد ها بايد عامل باشند و اين مهم جز با فرهنگ سازی قابل اجرا نمي باشد .از نظر اين مقاله الگوی اسالمي ايراني پيشرفت تنها در
زمينه فراگستر اقتصاد مقاومتي كه همه دستگاههای خرد و كالن را درگيركند امکان تحقق خواهد داشت.
سياست های اقتصاد مقاومتي كه در تاريخ  1392 / 11 / 30از سوی رهبر معظم انقالب اسالمي ابالغ شد ،اگرچه هدف نهائي خود
را در چارچوب اقتصادی پي ميگيرد ،اما بخش های فرهنگي سهم زيادی از زمينه تحقق اين مهم را به خود اختصاص داده اند.
اهميت نقش فرهنگ در سياست های ابالغي زماني آشکارتر مي شود كه به نامگذاری سال های قبل نيز توجه شود.
اين پژوهش با روش مصاحبه عمقي با صاحب نظران و متخصصان ،نمايندگان كميسيون اقتصادی مجلس ،اساتيد دانشگاه ،مديران
عامل و افراد مرتبط با حوزه فرهنگ و اقتصاد انجام گرفت و با توجه به مبنا قرار دادن ابالغيه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد
مقاومتي و بيانات معظم له در همين رابطه ،شاخصه های فرهنگي مرتبط با اين موضوع نظير،مديريت جهادی ،رسانه ،توليد ،سبك
زندگي ،كارگر و كارفرما و همچنين عوامل آسيب زا همچون عدم خود باوری به داخل ،رانت سياسي و ويژه خواری و تاثير منفي
آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي بررسي شد كه هريك برای تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت بسيار مهم هستند.
با توجه به يافته های اين تحقيق ميتوان نتيجه گرفت كه متغيرهای مهمي چون مديريت جهادی ،رسانه ،توليد ،سبك زندگي،
كارگر و كارفرما بر تحقق اقتصاد مقاومتي موثر است .همچنين عدم خود باوری داخلي ،ويژه خواری و فساد مديران از آسيب ها و
موانع جدی در تحقق اقتصاد مقاومتي است .و مديريت كالن جامعه بايد برای تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت به اين شاخصه
های كالن اقتصاد مقاومتي توجه مستمر و جدی و عملي داشته باشد.
مفاهیم کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،مدیریت جهادی ،کارگر و کارفرما ،تولید ،خودباوری
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مقدمه
اقتصاد مقاومتي به عنوان يکي از استراتژی ها و راهکارهای مهم پيشرفت و توسعه پايدار جوامع در حال گذار و تحولي
مي باشد كه توسط مقام معظم رهبری در ادبيات توسعه همه جانبه ايران و مقاومت انقالبي آن در برابر كشور های
استکباری بويژه امريکا مطرح شد .يکي از مهم ترين جنبه های اقتصاد مقاومتي جنبه فرهنگي آن است كه ريشه در
هنجارها ،قوانين جامعه و سبك زندگي شهروندان دارد .رويکرد فرهنگي به اقتصاد ،به عنوان كنشي در بستر اجتماعي
آن را موضوع جامعه شناسي فرهنگي و اقتصادی دانسته است .در اين رويکرد اهميت توجه به مقوله فرهنگ ،سرمايه
انساني ،مديريت جهادی ،آموزش ،وجدان كاری ،كسب روزی حالل ،مديريت و اصالح الگوی مصرف و گفتمان سازی آن
در محافل علمي ،آموزشي و رسانه ای به چشم ميخورد.
" اقتصاد مقاومتي يك حركت جهادی است و برای حركت جهادی همه مردم ،دستگاه ها ،نهاد ها بايد عامل باشند و اين
جزء با فرهنگ سازی قابل اجراء نمي باشد .تبديل اقتصاد ايران به يك اقتصاد پويا ،مقاوم ،مستحکم و آسيب ناپذير در
برابر فشار های خارجي ،از ضروريات قطعي در شرايط كنوني انقالب و كشور است .بدون ترديد پوياسازی ،مقاوم سازی،
مستحکم و آسيب ناپذير نمودن اقتصاد ايران در برابر فشار دشمنان ،يك آرزوی قطعي برای ملت ايران و نظام جمهوری
اسالمي در مقطع كنوني به حساب مي آيد .ظرفيت های فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتي در دو حوزه اقتصاد فرهنگ و
صنعت فرهنگ وجود دارد).بيانات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتي)
هر جامعه سه ركن اساسي دارد فرهنگ ،سياست و اقتصاد .اين سه ركن مقوم هم هستندكه در الگوی پيشرفت جامعه
بايد به انها توجه شود .در اين ميان ،فرهنگ نقش مهمتری دارد .بنابراين اقتصاد در تبعيت از فرهنگ عمل مي كند.
اساسا اقتصاد ،ارزش ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود ميگيرد .بنابراين تا فرهنگ مقاومتي نباشد ،اقتصاد هم
مقاومتي نخواهد شد .پس اين دو با هم يك رابطه ی طولي دارند( .خضری  )1393در واقع فرهنگ و اقتصاد الزم و ملزوم
يکديگر هستند و اهداف اقتصاد مقاومتي با ابزارهايي محقق ميگردد كه همان ابعاد فرهنگي در حوزه رفتاری اقتصاد
است .در واقع فرهنگ است كه الزامات و در نهايت اهداف اقتصاد مقاومتي را تحقق مي بخشد(حسيني و همکاران،
 )121:1393با كمي تأمل در باب اقتصاد مقاومتي درمي يابيم كه يکي از ملزومات اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بازنگری
در سبك زندگي است و تغيير در سبك زندگي نيازمند تحوالت ارزشي در جامعه است( .محسنيان راد)26:1375 ،
برخالف روح انقالب و آموزه های سبك زندگي امام خميني(ره) و رهنمود های رهبر فرزانه در زمينه سبك
زندگي اسالمي-ايراني ،به تدريج فرهنگ مصرفي و مصرف گرايي با مسلط شدن اشرافيگری سياسي و اقتصادی و
فرهنگي و رسانه ای كه مردم و فرهنگ را به عنوان ابزاری برای ثروت اندوز ی و قدرت طلبي خود قرار مي دهند،
در جامعه و بويژه سازمانهای دولتي نفوذ كرده و فرهنگ سالم و ارزشي را به حاشيه سبك زندگي رانده است به طوريکه
به قول پير بورديوفرهنگ شناس برجسته  ،نوعي ذائقه و عادت واره و سبك زندگي مصرفي و مصرف زدگي را الگو و
برجسته ساخته است.در اين هنگامه غوغاساالر فرهنگ مصرفي ،پولکي بودن ،پول دوستي ،پول پرستي و همه حيات و
زندگي در راه كسب پول وسود انبوه ،راحت و سريع برای مصرف بر بسياری از آحاد اجتماعي بويژه اشراف و ثروتمندان و
گروههای ذينفوذ و هزار فاميل و طبقات مرفه وحتي نهادهای فرهنگي و رسانه ای حاكم مي گردد رهبری معظم انقالب
بيان نمودند كه " ما بايد اعتراف كنيم به اين مسأله ،عادتهای ما ،سنت های ما ،روشهای غلطي كه از اين و آن ياد
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گرفتهايم ،ما را سوق داده است به زيادهروی در مصرف به نحو اسراف" (مشهد ـ نوروز .)1388آمارهای تطبيقي و
شاخصهای متعدد حاكي از افزايش مصرف است .در سالهای اخير مصرفگرايي در جامعه ايران در حال ريشه دواندن و
گسترش است(آقاپور)1392 ،
در سبك زندگي مصرفي ،فرهنگ مك دونالدی و سبك زندگي فست فودی ،با بکارگيری آمپول بي حسي و بي
خاصيتي(الدوس هاكسلي ) 1382شاخصهای اساسي نظير سرعت در دستيابي لذت  ،راحتي وآسان بودن در مصرف،
انبوهي و سود سرشار بويژه در كسب ثروت و قدرت و شهرت ،و روابط اجتماعي و سياسي برای ارضای نفسانيات بشری و
سلطه برافراد و جوامع ديگر در فرايند رقابتهای بيمارگونه و افسار گسيخته دنبال ميگردد كه استفاده از رسانههای
جمعي ،ماهواره ،اينترنت ،گوشي های تلفن همراه و فضای مجازی در ساختار تکنوپولي جهان به قول نيل پستمن
دانشمند منتقد و استاد دانشگاه نيويورک ،ركن اساسي آن است (.نيل پستمن  )1390در فرهنگ و سبك زندگي غربي
از عناصر احساسي و هيجاني ويژه با ابزارهای جديد رسانه ای و سينما و موسيقي و ورزش برای مقبوليت و پذيرش
فرهنگي داخلي و جهاني سازی به معني غربي سازی جوامع ديگر به صورت انبوه وجذاب بهره برداری مي شود(رفيع پور
 1393به نقل از آقاپور)
اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادی است كه هماهنگ با سياست های كالن سياسي و امنيتي نظام اسالمي و برای
مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شکل بگيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحريم ها و توطئه های گوناگون
اقتصادی نظام استکبار مقاومت كرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند روبه رشد همه جانبه ی خود را در
ابعاد ملي ،منطقه ای و جهاني حفظ كند .اقتصاد مقاومتي رابطه نزديکي با انسجام ملي دارد .منظور از اقتصاد مقاومتي
واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته به طوری كه كشور ضمن مقاومت در مقابل
موانع و ناماليمات مسير خود ،روند پيشرف پايدار خود را حفظ كند(.طاهری )1392
مديريت جهادی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است چنانچه مديريت جهادی محقق شود ،مسير تحقق اقتصاد مقاومتي
هموار ميگردد ..در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتي ما نيازمندیهايي داريم كه يکي از اهم آنها تاكيد بر مولفههای
مديريت جهادی است .اصوال اقتصاد مقاومتي يك الگوی فرهنگي -اقتصادی است مبتني بر مکتب اقتصادی اسالم است.
اين الگو كه متناسب با شرايط امروز كشور ماست ،به دنبال عملياتي كردن مکتب اقتصادی اسالم در شرايط فعلي است).
عبدالملکي ،سرويس اقتصادی فردا)
پژوهشگران و صاحب نظران عوامل متعدد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند اما در اين
ميان عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي بعنوان يك اصل مورد توجه قرار نگرفته است .ما در اين تحقيق بنا داريم عوامل
فرهنگي موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهيم ،چرا كه بدون بکار گيری شاخصه های فرهنگي و بدون
در نظر داشتن عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي نمي توان اين موضوع را نهادينه كرد .لذا بر آن شديم با توجه به اهميت
باالی اقتصاد مقاومتي و نقش بي بديل فرهنگ مقاومتي و شاخصهای چون مديريت جهادی  ،رسانه و سبك زندگي و
تالش برای توليد بيشتر و بهتر در جامعه ايران اين موضوع را مورد پژوهش قرار دهيم.

روش بررسی
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اين پژوهش از نظر روش شناسي در زمره مطالعات توصيفي قرار مي گيرد .دراين پژوهش به منظور دستيابي به مفهوم
فرهنگ اقتصادی و همچنين دستيابي به الگوئي كه جايگاه فرهنگ اقتصادی را در اقتصاد مقاومتي به تصوير بکشد از
مطالعه كتابخانه ای و اسنادكاوی و همچنين از نظرات خبرگان حوزه های فرهنگي و اقتصادی استفاده ميشود .ابتدا
چندين مقاله و پژوهش مختلف در رابطه با شاخصه ها و عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي از نظر كمي و كيفي مورد
بررسي و تحليل قرار گرفت و سپس مصاحبه عمقي با خبرگان و صاحب نظران در زمينه اقتصاد مقاومتي و عوامل
فرهنگي موثر بر ان به روش گلوله برفي انجام شد.
الگوی مورد نظر با استفاده از تحليل نظريه های مطرح شده در مورد اقتصاد مقاومتي و همچنين فرهنگ اقتصادی و با
رويکردی فرآيندی كاركردی تهيه شد .در الگوی كاركردی ابتدا با استفاده از تعاريف صاحب نظران مفاهيم و اجزاء
تبيين و سپس جايگاه هريك از عوامل فرهنگي در ساختار متغير اصلي يعني اقتصاد مقاومتي تعيين شد.تعيين جايگاه
عوامل فرهنگي بر اساس مطالعات كتابخانه ای و نظر خبرگان حوزه های اقتصاد و فرهنگ انجام گرفت در اين پژوهش
پايه اصلي و بنياني الگوی پژوهش بيانات مقام معظم رهبری است
روش تحقيق اين مقاله بصورت تركيبي (كمي – كيفي) خواهد بود.گام اول بصورت كيفي و از طريق مصاحبه عمقي با
صاحب نظران به شناسايي و احصاء عوامل فرهنگي در اقتصاد مقاومتي پرداخته شد و گام بعدی به صورت كمي و
پيمايشي به بررسي سهم هر يك از عوامل و شاخصه های فرهنگي پرداخته شد.
در روش كيفي بصورت مطالعه اسنادی از طريق كدگذاری موضوعي و استخراج مطالب از مصاحبه های عمقي انجام يافت
در روش كمي از طريق تحليل اكتشافي و معين شده از نظر صاحب نظران انجام شد.و جمع بندی و تجزيه تحليل
شاخص ها و نتيجه گيری از آنها برای تعيين عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي صورت پذيرفت .
جامعه آماری اين پژوهش از صاحب نظران و متخصصان ،كارشناسان اقتصادی و نمايندگان كميسيون اقتصادی مجلس و
اساتيد دانشگاه درحوزه فرهنگي اقتصاد مقاومتي ميباشد .روش نمونه گيری به صورت هدفمند و غير احتمالي با تکنيك
گلوله برفي خواهدبود.
یافته ها
يافته های اين تحقيق حاصل مصاحبه عمقي با اساتيد دانشگاه در مقطع دكترا و كارشناسي ارشد  ،مسئولين تاثير گذار
در عرصه اقتصادی ،افراد صاحب نظر و مديران بخش صنعت ميباشد ،كه به صورت خالصه و جهت سهولت كد گذاری
شده است .مصاحبه ها ابتدا به صورت خام و سپس خالصه نظرات دسته بندی شده است در مرحله سوم كليد واژه
هايي كه از نظرات شبيه و همگرا استخراج گرديد ،حروف و اعداد التين مبين كد پرسش شوندگان مي باشد
در ابتدا به عنوان سوال كلي و اصلي ،در خصوص عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي سوال شد و سپس شش سوال ديگر نيز
درباره شاخصهای موثر بر اقتصاد مقاومتي پرسش به عمل آمد اين عوامل را با توجه به ابالغيات مقام معظم رهبری
درخصوص اقتصاد مقاومتي احصاء كرده و از مصاحبه شوندگان سوال شد  .متغير های اصلي پژوهش مورد پرسش عبارت
بودند از يك سئوال كلي يعني عوامل فرهنگي موثر بر اقتصاد مقاومتي و شش سئوال ديگر يعني مديريت جهادی  ،عامل
رسانه ،عامل توليد  ،سبك زندگي  ،عدم خود باوری به داخل ،رانت سياسي و ويژه خواری ،عامل كارگر و كارفرما تشکيل
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مي شد كه هريك در خين مصاحبه به مفاهيم خرد ديگری تقسيم شده است  .در استخراج و جمع بندی يافته ها
مشخصات مصاحبه شوندگان با كدهای اختصاصي مشخص شده است .يکي از مهمترين شاخصه های اين افراد مرتبط
بودن تجربه ها ،تحصيالت و فعاليت ها و همخواني موضوع پژوهش با تحصيالت و حرفه و كار و بويژه صاحبنظر بودن آنها
بود يا فته ها به همراه جدول جوابها به شرح زير است.
عوامل فرهنگي موثر بر اقتصاد مقاومتي
خود باوری و ملي گرائي از عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي هستند(m002).
در اقتصاد مقاومتي اولين كلمه ای كه معموال مطرح ميشه معنا و مفاهيم كار آفريني است كه عمدتاً هم كه بحث
خالقيت و بحث نوآوری توش است ،بحث الگوی مصرف است و يا به عبارت ديگر مديريت مصرف است ،بحث حمايت از
توليد ملي معموال در اين مقوله مطرح ميشه ،به عبارت ديگر تکيه بر مردم و مردمي كردن اقتصاد يکي از بحث های
كليدی است)(m003
مصداق های فرهنگي مثل  :مصرف بهينه و الگو برداری از رفتار مصرفي خودمان فارغ از اينکه دنيا به چه سمت سويي
مي رود از لحاظ فرهنگي و تاكيد بر خودباوری ها و حمايت ها از نهاد های اقتصادی خودمان كه اين ها ريشه های
فرهنگي دارد)(m004
مؤلفه های فرهنگي رو تقسيم مي كنيم به  3سطح .1 :سطح مفروضات فکری و فرهنگي( برداشت هر شخص از مقوله
های مختلف سطح قناعت من با شخص ديگر فرق دارد)  .2سطح ارزش ها و هنجارها( از لحاظ اسالم قناعت خوبه ولي
عمل نميکنيم امام زماني كه شد ارزش و هنجار عمل ميکنيم)  .3و سطح نماد های فرهنگي و رفتارهای فرهنگي كه بر
اقتصاد مقاومتي موثر است (.چه چيز هايي رفتار های فرهنگي مارو تاثير ميزارند ،نهاد های ديني( مسجد ،هيئات)،
ستاره های سينما ،همساالن ،مدرسه ،دانشگاه ،قهرمانان ورزشي))(m005
اقتصاد مقاومتي دنبال تحقق يك چشم انداز هست ولي نهادهای فرهنگي شکل گرفته در جامعه در عرصه مصرف در
عرصه سبك زندگي در عرصه رفتار سرمايه گذاری و  ...خالف عمل مي كنند(m006).
شاخصه های فرهنگي اقتصاد مقاومتي يعني مذاكره كنيم برای رفع تحريم های داخلي)(m007
توی مولفه های فرهنگي اگر حاال ما خواسته باشيم فرهنگ رو بر اساس ارزش ها ،باور ها و هنجار ها بيايم تقسيم
بنديش بکنيم بيشتر در قالب سبك زندگي و فرهنگ كار ما بايد اين تحليل رو انجام بديم(m008).
از همه ظرفيت های دولتي و مردمي استفاده شود تا نسبت به حمايت از كاالی داخلي و توليد ،مبارزه با مفاسد اقتصادی
و فرهنگ سازی مصرف  ،دانش بنيان كردن آن فرهنگ سازی شود(m010).
اقتصاد مقاومتي پرتوی از اقتصاد اسالمي است و ميباست مبتني بر فرهنگ و ارزش های اسالمي و انقالبي باشد
هدف اقتصاد مقاومتي نظام سازی است و ميبايست هماهنگ با اقتصاد اسالمي از ديدگاه نظام اسالمي ،نميتواند جدای از
نظام سياسي و نظام فرهنگي ،معني و مفهوم پيدا كند.
مقاومت گام اول است و گام بعدی تهاجم است .اقتصاد مقاومتي ،منفعل نيست ،اقتصاد مقاومتي اقتصادی پوياست كه
ميتواند حمله كند ،اوج مقاومت در حمله است.
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اقتصاد مقاومتي اقتصاد تهاجمي عليه دشمن هم هست .اين درسهايي است كه ما از اقتصاد اسالمي ،برای اقتصاد
مقاومتي ميگيريم(m011).
اقتصاد مقاومتي به نهادينه شدن مولفه های آن در جامعه وابسته است يکي از آن مولفه ها عوامل فرهنگي است .عوامل
فرهنگي هر جامعه ريشه در بايد ها و نبايد های اجتماعي آن جامعه دارد . ،همه بايد بدانند كه يك دست واقع صدا ندارد
و همه بايستي دست در دست هم نهاده و پيرو كار جمعي باشند).(m012
به صورت كلي مي توان سه اليه فرهنگي مؤثر بر موضوع اقتصاد مقاومتي را بر شمرد ،آموزش های رسمي ،آموزش های
غير رسمي ،تربيت خانوادگي و محيط خانواده ،خانواده از حيث اثرگذاری فرهنگي در پيشرفت و توسعه گفتمان اقتصاد
مقاومتي در درجه اول قرار دارد)(m013
اصالح الگوی مصرف ،مسئله جلوگيری از اسراف ،مسئله همت مضاعف و كار مضاعف ،مسئله جهاد اقتصادی ،توليد ملي و
حمايت از كار و سرمايه ايراني ،حماسه سياسي و حماسه اقتصادی ،اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادی ،دولت
و ملت همدلي و همزباني ،اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل ،اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال و حمايت از كاالی ايراني و
همچنين مواردی از قبيل كار و تالش و فعاليت اقتصادی و مقابله با فرهنگ مصرفي و غير توليدی در جامعه ،توجه عميق
به اقتصاد اسالمي و ترويج فرهنگ اقتصاد اسالمي( كه متاسفانه فقط ظاهر آن و بدون محتوای نظريه های اسالمي در
جامعه رواج دارد)مديريت مصرف ،مقابله با اسراف( شامل فرهنگ سازی و اقدام عمل) تعادل در مصرف و سياستهای
فرهنگي از جمله روحيه جهادی و مديريت جهادی يکي از اركان موثر بر اقتصاد مقاومتي است .اميد بخشي ،ترسيم آينده
روشن ،فرهنگ كار و وجدان كار از عوامل موثر فرهنگي بر تحقق اقتصاد مقاومتي مي باشد به شرط به كارگيری و عمل
در سطوح مختلف اجتماع(m016).
عوامل فرهنگي موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتي را مي توان در توسعه فرهنگ كار و تالش ،خودباوری ،واقع بيني و اميد به
آينده دانست .فرهنگ جهاد و ايثارگری كه شهدا به تاسي از آن در مسير الي اهلل حركت كردند ،برای تحقق اقتصاد
مقاومتي بهره ببريم .اين فرهنگ ايثار و از خودگذشتگي است كه امروز مي تواند به عنوان يه مولفه مهم فرهنگي برای
پياده سازی اقتصاد مقاومتي در اركان مختلف اقتصادی كشور در نظر گرفته شود(m018).
كليد واژه مطرح شده در مورد عوامل فرهنگي اقتصاد مقاومتي
کد

کلید واژه

کد

M001

-

M010

M002

خود باوری

M011

کلید واژه
مردمی کردن اقتصاد ،دانش بنیانی ،حمایت از تولید
ملی ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اصالح الگوی مصرف
برگرفته از اقتصاد اسالمی است،
فرهنگ اسالمی کار
ارزش ها و باورها ،سبک زندگی

M003

مردمی کردن اقتصاد ،اصالح الگوی مصرف ،حمایت از

M012

تولید ملی

M004

اصالح الگوی مصرف ،باور و ارزشها ،خود باوری

M005

باور ها و ارزشها ،الگو ها ،سبک زندگی اسالمی ایرانی

M006

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی ،ارزش ها و باورها
سبک زندگی اسالمی ایرانی،
مردمی کردن اقتصاد ،مصرف گرائی
M013
M014

اصالح الگوی مصرف ،سبک زندگی غربی ،سبک زندگی

M015

اسالمی ایرانی

6

سبک زندگی ،خانواده ،آموزش
باورها و ارزشها
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فرهنگ اسالمی کار ،مصرف زدگی ،تجمل گرائی،
M007

خود باوری

M008

ارزش ها و باورها ،سبک زندگی

M009

-

M016

روحیه جهادی ،اصالح الگوی مصرف ،باور ها و ارزش
ها ،سبک زندگی ،مردمی کردن اقتصاد

M17

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی ،روحیه جهادی

M18

فرهنگ اسالمی کار ،تالش و خودباوری

مديريت جهادی
مديريت جهادی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است و اگر مديريت جهادی صحيحي اعمال شود اقتصاد به وضعيت نرمال
بر ميگردد(m001).
مدير جهادی فردی است با تخصص و صاحب نظر كه درگير بوروكراسي نميشود(m002) .
مديريت جهادی دارای عزم و قائل به يك حركت جمعي است(m003).
مديريت جهادی بدون در نظر گرفتن محدوديت منابع و با استفاده از فرصت ها اقدام كردن است(m005).
مديريت جهادی روحيه جهادی ميطلبد(m006) .
مديريت جهادی برآمده از مکتب اسالمي ماست .مدير جهادی فردی است پركار كه با تدبير حركت ميکند و شب و روز
نميشناسد و دنبال كار را تا زمان اجراء ميگيرد(m007) .
مديريت جهادی نيازمند كار و تالش مضاعف است(m008).
فرهنگ مديريت جهادی به صورت مبارزه عليه تعرض به نظام اسالمي بايد ظاهر شود(m011) .
مديريت جهادی بايد با روحيه ايثار گری ،اميد ،تقوا ،ايمان ،عدالت طلبي و احسان همراه باشد(m012) .
مديريتي كه در آن منافع شخصي و سياسي و حزبي و غيره مانع ايجاد تحوالت بزرگ نشود .در واقع عنصر اصلي مفهوم
جهاد شامل موضوع گذشت از منافع است .كه مديريت خستگي ناپذير ،علمي ،شفاف و با تکيه بر محتوای انقالبي و
اسالمي به عرصه اجرايي و عملياتي برسد(m013).
روحيه خدمت به مردم و نيت خدايي و با خودباوری و تالش و كوشش و جديت و خستگي ناپذيری و شوق به كار همراه
با گام های بلند از چالش ها موانع عبور مي كند(m014).
مديريت تهديدها و مهار آن يك استراتژی قابل قبول و پذيرفته شده است .كه همه اين ها در مديريت جهادی و انقالبي
تعريف شده است(m015).
ضرورت جهادی سازی مديريت و ايجاد تحول در نظام مديريت كشور به سمت مديريت جهادی به مثابه يك الزام برای
تحقق اهداف نظام مي باشد(m016).
بدون مديريت جهادی و مديران و رهبران جهادی ،اقتصاد مقاومتي جزء طرحي بر روی كاغذ نيست(m017).
اقتصادی مي تواند در برابر دشمني ها و دسيسه ها مقاوم باشد كه عوامل اجرايي و نقش آفرينان آن بدون وقفه برای
رشد و پيشرفت قدم بردارند(m018).
کلید واژه مطرح شده در مورد عامل مدیریت جهادی
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کد

کلید واژه

کد

کلید واژه

M001

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

M010

-

M002

دارای تخصص ،پرکار و با تدبیر

M011

بر آمده از مکتب اسالمی ماست

M003

دارای تخصص ،پرکار و با تدبیر

M012

روحیه جهادی ،الزمه تحقق اقتصاد
مقاومتی
روحیه جهادی ،فرا جناحی ،انقالبی و

M013

M004

اسالمی ،دارای تخصص ،پرکار و با
تدبیر

M005
M006

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی .دارای تخصص
،پرکار و با تدبیر

خودباوری ،روحیه جهادی ،الزمه تحقق
M014

مدیریت تهدید ها و مهار آن

روحیه جهادی ،الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی

M015

تحقق اقتصاد مقاومتی دارای تخصص ،پرکار

M016

بر آمده از مکتب اسالمی ماست ،الزمه
M007

و با تدبیر ،روحیه جهادی
M008

اقتصاد مقاومتی ،انقالبی و اسالمی

پرکار و با تدبیر  ،الزمه تحقق اقتصاد

M017

مقاومتی ،روحیه جهادی

روحیه جهادی ،انقالبی و اسالمی
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،روحیه
جهادی،
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،روحیه
جهادی،
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،روحیه

M009

M18

-

جهادی ،مقاومتی دارای تخصص ،پرکار
و با تدبیر ،بر آمده از مکتب اسالمی
ماست

عامل رسانه
رسانه ها با غنا بخشيدن به اخبار و ارائه تحليل های كارشناسانه و اطالع رساني صحيح اقتصادی مي توانند گام مثبت و
بلندی در جهت رشد و توسعه كشور و رسيدن به اهداف حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بردارند .رسانه ها در
راستای ايجاد فرهنگ و روحيه مطالبه گری مردم از مسولين پويا عمل نمايند(m001).
رسانه قابليت اين را دارد كه الگو بسازد و حتي الگو را تغيير دهد و رفتارها مارو تحت تاثير قرار بدهند(m002).
برای اجرای موفق هر برنامه ای الزم است افکار عمومي ضرورت اجرای آن را درک كنند و آماده اجرای آن باشند رسانه
ها زبان گويای تمايالت فکری و خاستگاه اجتماعي هستند(m007).
ايجاد شفافيت اقتصادی به پيشبرد اقتصاد مقاومتي كمك نمايد و با توليد  ،تامين و پخش برنامه و سريال در زمينه های
اقتصادی از جمله فرهنگ مصرف ،كارآفريني ،فرهنگ كار و حمايت از توليد ملي بر اساس مولفه های اصلي اقتصاد
مقاومتي از جمله ،مردم بنياد بودن ،عدالت محور بودن ،دانش بنيان بودن ،درون زا وبرون گرا بودن  ،با بهره گيری از
پشتوانه مباني ديني به گفتمان سازی تبديل شود(m010).
از طريق رسانه بايد مفاهيم اقتصاد اسالمي و مقاومتي وارد نظام های تصميم گيری ،انديشه مديريتي مديران و حتي
انديشه های روزنامه نگاران و اصحاب جرايد كنيم(m011) .
بي شك رسانه ها با ارتقاء روحيه مبارزه طلبي و پرهيز از موارد گزينشي و ارائه راهکار در كنار انتقاد ميتواند نقش بسيار
موثری بر استحکام و شکل گيری ريشه ای اقتصاد مقاومتي داشته باشد(m012) .
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با توجه به سبك زندگي امروز رسانه به صورت مستقيم ميتواند حيطه اثرگذاری فرهنگي را گسترش دهد(m013).
مسلما فرهنگ سازی و گفتمان سازی و مطالبه گری در سطح جامعه امری ضروری و حتمي بايد باشد چرا كه مردم يك
جامعه برای اين كه يك عمل و رفتار خوب و اثرگذار را در جامعه به صورت يك پارچه و هم گستر ببينند(m014).
فرهنگ سازی به عهده رسانه ست(m016).
هر طرح و برنامه بزرگي مانند اقتصاد مقاومتي نياز به پشتيباني مردمي و فرهنگ سازی دارد و اين امر از راه پشتيباني
رسانه ای امکان پذير است(m017).
ميتوان نقش رسانه در اقتصاد مقاومتي را در محورهای تبيين ،فرهنگ سازی ،ارائه راهکارهای عملي و مطالبه از متوليان
امر؛ خالصه كرد .رسانه در تحقق اقتصاد مقاومتي نه تنها برای مخاطب عام كه برای مخاطب خاص و متخصص نيز مي
تواند بسيار مهم و تعيين كننده باشد(m018).

کلید واژه مطرح شده در مورد عامل رسانه
کد

کد

کلید واژه

کلید واژه
الگو سازی و فرهنگ سازی

M001

حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی

M010

مطالبه گری

فرهنگ مصرف ،کارآفرینی،
حمایت از تولید ملی
شفافیت اقتصادی
الگو سازی  ،آموزش به عوامل

M002

الگو سازی

M011

M003

-

M012

M004

-

M013

M005

-

M014

الگو سازی و فرهنگ سازی

M006

-

M015

-

M007

الگو سازی و فرهنگ سازی

M016

الگو سازی ،فرهنگ سازی

M008

-

M017

الگو و فرهنگ سازی

M009

-

M18

عامل تولید
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الگو سازی  ،آموزش به عوامل
رسانه ای ،مطالبه گری
الگو سازی و فرهنگ سازی،
تولید محتوا

الگوسازی و فرهنگ سازی،
مطالبه گری،
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برای تحقق اقتصاد مقاومتي همه قوا بايد با هم هماهنگ و همکار باشند(m001).
هركسي وارد عرصه توليد ،يا مقوله اقتصاد مي شود بايد حتما يك فکر نو داشته باشد)(m003
مسئله ای كه در توليد وجود دارد و به نوعي مانع رقابت پذيری محصوالت توليد داخل ما بعنوان خروجي سيستم های
سازماني ما هست ،مسئله كيفيت و قيمت تمام شده باالی اراه خدمت يا محصول است كه اين بخش درواقع به جنبه
های فرهنگي بر ميگردد(m006).
توليد ملي قوی نيازمند تحقق  6عامل كليدی است .1 :بازار مصرف كافي .2 ،علم و فن آوری ثروت آفرين .3 ،مواد اوليه
مناسب .4 ،سرمايه كافي .5 ،نيروی كار توانمند .6 ،فرهنگ توليدی(m007).
در فرهنگ كار موضوعي كه بيشترمد نظر هست ارزش تالش و توليد است.توليد كردن بايد تبديل به يك بحث ارزشي و
ارزشمند تلقي بشود ،كه خود اين يك مولفه فرهنگي است كه تاثير مثبتي بر اقتصاد مقاومتي خواد داشت(m008).
عامل توليد را ميتوان ريشه و ستون اقتصاد مقاومتي دانست كه بدون آن صحبت از مولفه های ديگر اقتصاد مقاومتي بي
معنا است .دانش بنيان شدن بخش خدمات ،افزايش بهره وری در نظام توليد ،سرمايه گزاری های توليد ،محکم كاری در
عرصه های توليد،تبليغ مصرف كاالی داخلي ،فرهنگ سازی در نکوهش بيکاری و كم كاری در توليد،حمايت از توليد ملي
و محصوالت ساخت داخل كشور،رقابتي كردن فضای كسب و كار ،كاهش تورم بواسطه افزايش توليد و ايجاد تعادل در
عرضه و تقاضا از الزامات رونق توليد است(m011).
تنها عاملي كه ميتواند ركود تورمي موجود در كشور را همزمان و بدون ايجاد دردهای ديگر در اقتصاد از بين ببرد تقويت
توليد ملي است .در واقع همه عناصر فرهنگي و اقتصادی در نظريه اقتصاد مقاومتي بايد در جهت تقويت توليد ملي قرار
بگيرند و موضوعي مهمتر از آن وجود ندارد(m013).
كشوری كه به دنبال اقتصاد مقاومتي مي باشد اگر توليد پايداری نداشته باشد چطور مي تواند وابستگي بر سايرين را
قطع يا به حداقل برساند بنابراين توليد به عنوان يك امر اساسي در اقتصاد مقاومتي موثر است(m014).
اقتصاد مقاومتي ،توليد محور است ،رفع مشکل بيکاری از راه توليد ملي و پشتيباني از توليدات داخلي است(m015).
اگر توليد مولد باشد قطع بيقين تاثير فراواني بر اقتصاد مقاومتي خواهد داشت ،ويژگي های چنين توليد مولدی بشرح
ذيل تبيين مي گردد،دارای استحکام دروني و پايدار باشد ،خود اتکا در تامين نيازهای اساسي جامعه باشد ،استقالل خود
را حفظ و هيچگونه وابستگي اساسي به بيرون نداشته باشد ،سهم برتر نيروی انساني در آن اشکار باشد ،دانش بنيان و
همراه با توليد بومي و متکي بر دانش باشد ،همراه با مشاركت حداكثری مردم در كنار هدايت دولت باشد ،رشد متوازن
پايدار درونزا و برون نگر و مستمر و مطمئن داشته باشد.متکي به برنامه همراه با مديريت جهادی دقيق و عالمانه و
عادالنه و عادالنه بخصوص در مورد منابع باشد ،كمترين اسيب پذيری را داشته باشد از توطئه ها ی دشمنان نظام و
تحريم ها داشته باشد ،از درآمد های حاصل از صادرات گاز و نفت رهايي يافته باشد(m016).
اقتصاد مقاومتي بر پايه استقالل و حمايت از توليدات بومي بنا شده است ،اقتصاد مقاومتي برنامه ای است برای تسهيل و
پشتيباني از توليدات داخلي)(m017
يکي از اركان اقتصاد ،توليد است .اگر در تعريف اقتصاد مقاومتي مي گوييم اقتصادی مولد ،برون گرا و درون زا؛ منظور
اين است كه اين اقتصاد مولد بر پايه توليد شکل گرفته است .به تعبيری توليد داخلي بر اساس نيازها و بايسته های
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اقتصادی كشور شکل گرفته و به چرخه اقتصاد مقاومتي كمك مي كند .اساسا اقتصاد مقاومتي ديگر اقتصادی مولد
نيست بلکه يك اقتصاد وارداتي وابسته به خارج است .بهره وری باعث تعهد كارگر و كارفرما به كار مي شود و كاالی
توليدی كااليي با كيفيت باال و رقابتي خواهد بود .چراكه اگر كااليي دارای مزيت رقابتي نباشد نمي تواند مشتری را
جذب كرده و سهم بازار خود را به دست آورد(m018).

کلید واژه مطرح شده در مورد عامل تولید
کد

کلید واژه

کد

M001

هماهنگی تمام دستگاه ها

M010

M002

-

M011

M003

نوآوری و خالقیت در تولید

M012

M004

-

M013

M005

-

M014

M006

کیفیت ،قیمت تمام شده باال

M015

کلید واژه
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،دانش
بنیان شدن تولید ،ترویج فرهنگ
اسالمی کار ،رقابتی کردن فضای
کسب و کار ،حمایت از تولید ملی،

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید
داخلی
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی
تولید داخل

بازار مصرف کافی ، ،مواد اولیه ،سرمایه،
نیروی کار تواتنمند ،ترویج فرهنگ
M007

ترویج فرهنگ اسالمی کار ،نوآوری و

اسالمی کار ،نوآوری و خالقیت در تولید

M016

کیفیت ،قیمت تمام شده باال

خالقیت در تولید،الزمه تحقق اقتصاد
مقاومتی ،

M008

ترویج فرهنگ اسالمی کار

M017

M009

-

M18

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید
کاالی با کیفیت ،ترویج فرهنگ
اسالمی کار(تعهد کارگر و کارفرما ،
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سبک زندگی
مردم از يك طرف عوامل توليد هستندچه محصول چه خدمت فرقي نمي كند  .كسيکه داره تو كار خانه كار مي كند
عامل توليد اون محصول در ان حوزه خاص است از اين مهم تر همين مردم مصرف كننده هستند(m002).
زير بنای اقتصاد مقاومتي اعتقادات و باورها فردی و اجتماعي افراد است ،بنابراين موضوع اقتصاد مقاومتي بايد بعنوان
ارزش قلمداد شود)(m003
سبك زندگي اون هنجارهای ارزش يافته ای كه تبديل به عمل انسان شده ،سبك زندگي ما در اينکه اقتصاد مقاومتي
چگونه شکل بگيرد موثر خواهد بود(m005).
فشارهای هنجاری كه جنبه فرهنگي داشته باشد در اقتصاد ما جزو ترمز های اقتصاد مقاومتي است مثال شما وقتي راجع
فرهنگ مصرف در جامعه بحث مي كني يکي از جنبه های اين فرهنگ مصرف درجامعه امروز ما فشارهای تقليدی ناشي
از سبك زندگي غربي است ،بايد تالش بکنيم سبك زندگي رو ببريم بسوی الگوی ايراني اسالمي و روی آن تاكيد
بکنيم(m006).
سبك زندگي به سمت سبك زندگي اسالمي يك مولفه فرهنگي مفيد و موثر بر روی اقتصاد مقاومتي باشد)(m009
تجمل گرائي و مصرف زدگي فرهنگ ما را تحت سيطره خود قرار داده است و تا وقتي در اين فضا سبك زندگي وجود
باشد اقتصاد مقاومتي معنا پيدا نميکند(m011).
مديريت مصرف ،اصالح الگوی مصرف ،مصرف كاالی داخلي ،افزايش بهره وری و اقتصاد دانش بنيان از مولفه های نقش
سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي است(m012).
اقتصاد مقاومتي موضوعي است كه با جنبه های فرهنگي به صورت كامل تعامل دارد ،تغيير در سبك زندگي ميتواند
مؤثرترين مسير در پيشبرد گفتمان مذكور باشد .مهم چگونگي شکل گرفتن و محتوای مؤلفه های سبك زندگي است كه
بايد در مسير صحيح توليد و تعميق شوند(m013).
در يك جامعه اگر بخواهد اقتصاد مقاومتي محقق شود يقينا فرهنگ سازی بسياری از رفتار ها در سطح جامعه مي تواند
به ما كمك كند)(m014
سبك زندگي اسالمي در ميان جامعه زماني بر اقتصاد مقاومتي اثر گذاری مي باشد كه مسئولين نظام اسالمي خود ابتدا
به ساكن عامل به آن سبك زندگي باشد و الگويي برای آحاد مردم جامعه باشند(m016).
يکي از شاخصهای سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي فرهنگ استفاده مردم از كاالی ايراني است(m018).
کلید واژه مطرح شده در مورد عامل سبک زندگی

كد

كد

كليد واژه
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-

M001

-

M010

M002

مردمي بودن ،فرهنگ استفاده از كاالی داخلي.
تمايل يه كاالی خارجي ،اعتقاد ات و باور ها و
ارزش

M011

تقليد از سبك زندگي غربي
مصرف زدگي تجمل گرائي

M003

اعتقاد ات و باور ها و ارزش

M012

اصالح الگوی مصرف ،فرهنگ استفاده از كاالی
داخلي
سبك زندگي ايراني اسالمي

M004

-

M013

سبك زندگي اسالمي ايراني
اعتقاد ات و باور ها و ارزش

M005

اعتقاد ات و باور ها و ارزش

M014

سبك زندگي اسالمي ايراني
اعتقاد ات و باور ها و ارزش

M006

اصالح الگوی مصرف تقليد از سبك زندگي
غربي
مصرف زدگي تجمل گرائي
سبك زندگي ايراني اسالمي

M015

اصالح الگوی مصرف

M007

فرهنگ استفاده از كاالی ايراني

M016

تجمل گرائي و مصرف زدگي مسئولين .نابرابری

M008

-

M017

تجمل گرائي و مصرف زدگي
سبك زندگي ايراني اسالمي

M009

سبك زندگي ايراني اسالمي

M18

فرهنگ استفاده از كاالی داخلي
سبك زندگي ايراني اسالمي

عدم خود باوری به داخل ،رانت سیاسی و ویژه خواری
يکي از مهمترين عناصر اقتصاد مقاومتي ،خودباوری است .تا زماني كه به خود باوری نرسيم كه اقتصاد مي تواند درون زا
باشد قطعا به نتيجه نخواهيم رسيد(m002).
ما اقتصاد مقاومتي رو به شکل ديگر در مديريت استراتژيك و در مديريت راهبردی تعريف ميکنيم ،به آن منبع محور
گفته ميشود يعني تکيه بر منابع داخلي كشور )(m003
فساد ،سياسي كاری و بي كفايتي مديران از مهمترين موانع تحقق اقتصاد مقاومتي است(m007).
از بزرگترين آفت ها برای رسيدن به اقتصاد مقاومتي عدم خود باوری و همچنين رانت های سياسي و اقتصادی و ويژه
خواری است .اين عوامل همچون موريانه پايه های اقتصادی را خورده است و سرمايه گذاران بخش خصوصي را نا اميد
ميکنند لذا بايد به شدت با اين مولفه برخورد نمايند و مردم را از نتيجه اين برخوردها مطلع نمود(m012).
بزرگترين تهديد برای اقتصاد مقاومتي ناشي از موانع داخلي كشور است .اصوال يکي از نتايج مهم نظريه اقتصاد مقاومتي
اين است كه تمركز بايد بر مسائل و چالشهای داخلي باشد(m013).
عدم خودباوری و اعتماد به توانمندی های داخلي و رانت سياسي در تحقق اقتصاد مقاومتي مانع ايجاد كند)(m014
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به دليل دو موضوع عدم درک درست از اقتصاد مقاومتي و عدم باور برخي از مسئولين به اين راهبرد ،در عمل اقتصاد
مقاومتي با آنچه بايد تاكنون صورت ميگرفت ،فاصله بسياری دارد(m015).
يکي از اين پارامتر های اقتصاد مقاومتي خود باوری و يکي از موانع ان عدم خود باوری است كه متاسفانه در حال و وضع
كنوني رانت سياسي و اقتصادی دقيقا توسط مسئولين كه به ارزشهای داخلي و حتي خودشان باور ندارند انجام مي
شود.برای موفقيت هيچ مقدمه ای مهم تر از خود باوری و اعتماد به نفس نيست(m016).
اصول اوليه اقتصاد مقاومتي بر پايه خود باوری و اعتقاد به توليد داخل و استقالل كشور مي باشد ،و موانع بر سر راه
تحقق اصول ،عدم خود باوری ،رانت و قبيله گرائي سياسي و اقتصادی است(m017).
اگر ميان توليدكنندگان خودباوری و اعتماد به توانايي های داخلي نباشد نمي توانيم شاهد حركت اقتصادی كشور در
چارچوب اقتصادمقاومتي مورد نظر رهبر انقالب باشيم .،آنچه باعث رشد و پيشرفت نظام اقتصادی كشور ميشود شفافيت
عملکرد فعاالن اقتصادی و افزايش قدرت دستگاه های نظارتي در برخورد با متخلفان است .اين عدم شفافيت رانت خواری
را بوجود مياورد.
کلید واژه مطرح شده در مورد عامل عدم خود باوری به داخل ،رانت سیاسی و ویژه خواری

كد

كليد واژه

كد

كليد واژه

M001

پيشگيری ،برخورد متناسب با
متخلفان ،شفاف سازی ،ويژه خواری

M010

پيشگيری

M002

اعتماد و خود باوری ،ويژه خواری

M011

خود باوری

M003

اعتماد و خود باوری

M012

عدم خود باوری ،رانت سياسي ،ويژه خواری ،برخورد متناسب
با متخلفان

M004

-

M013

موانع داخلي

M005

-

M014

عدم خود باوری ،رانت سياسي

M006

-

M015

M007

ويژه خواری ،فساد،رانت سياسي  ،بي
كفايتي مديران

M016

عدم خود باوری

M008

-

M017

عدم خود باوری ،رانت سياسي ،ويژه خواری

M009

-

M018

عدم خود باوری ،خودباوری
مثل شفافيت اقتصادی و نظارت مقتدرانه

عدم درک درست از اقتصاد مقاومتي ،عدم خود باوری

عامل کارگر و کارفرما
خالقيت ما ،نوآوری ما،مولفه هايي كه تو اقتصاد مقاومتي ازش صحبت شد مثل :كارآفريني ،مديريت مصرف ،توليد ملي
وغيره همه ی اينها تکيه داره بر توان وخالقيت و نوآوری نيروی انساني يعني پايه ی اقتصاد مقاومتي كارآفريني است
وكار آفرين كسي جز نيروی انساني نيست)(m003
گرايشات نيروی انساني ،اعتقادات نيروی انساني اون محفلي كه دارند تاكيد مي كنند بريك رفتاری و مشروعيت مي
دهند.در واقع منشأ توليد ثروت امروزه يك فرايند ذهني است .اگر در گذشته ی ما با استفاده از منابع طبيعي ،كشاورزی،
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ذغال سنگ ،نفت ،گاز توليد ثروت مي كرديم اما امروز با تراوشات ذهني با ذهني بادانش توليد ثروت مي كنيم حتي
منابع طبيعي هم بايد تبديل به محصول شود اين كار را چه كسي انجام ميدهد؟ نيروی انساني)(m004
موتور اصلي اقتصاد مقاومتي آدم است آدم كه مي خواد تربيت بشه برای تحقق اقتصاد مقاومتي يعني اين آدم مقاوم
بشه ،سياست های ما برای تحقق اقتصاد مقاومتي بايد در فضای جامعه گفتمان سازی بشه)(m005
توجه به جنبه های انساني بدون ترديد يکي از مهمترين عوامل تضمين كننده تحقق اقتصاد مقاومتي باشه)(m006
در اقتصاد مقاومتي ميگيم اقتصاد بايد مقاوم باشه بايد بتونيم نيروی انساني را نيز توانمند بکنيم(m008).
دانش بنيان شدن بخش خدمات كليد افزايش بهره وری در نظام توليد است كه بايد توسط كارفرما و دركنار آن كارگران
در بنگاه به آن توجه نمايند ،برنامه ريزی جامع برای ارتقای توليدات داخلي به ويژه رعايت حقوق مصرف كنندگان ،
بهبود فضای كسب و كار نيز از مواردی است كه كارفرما بايد آن را مديريت نمايد(m011).
نقش كارگر وكارفرما در اقتصاد مقاوتي بسيار حياتي است .از پايه های توليد و كار آفريني كارگر و كارفر ما است
اين دو دو بازوی اصلي توليد بحساب مي آيند كه با ضعيف شدن هريك از آنها توليد بخطر مي افتد لذا برای كارگران
امنيت شغلي ،دستمزد مناسب و رفاه برای زندگي و در حوزه كارفرمايان افزايش بهره وری ،امنيت در توليد وفروش در
بازار از عوامل مهم محسوب ميشود.
كارگر و كارفرما بايد بدانند نه تنها مقابل هم نيستند بلکه هر دوی آنها بدون هم بي معنا ميشوند و كاركرد خود را از
دست ميدهند ،لذا تعامل منطقي به اين دو از عوامل موثر در اقتصاد مقاومتي است(m012).
يقينا نقش كارگر و كارفرما در اقتصاد مقاومتي بسيار مهم و اثر گذار مي باشد چرا كه اگر كارگر و كارفرما با روحيه
انقالبي و جهادی و ايثار و فداكاری و پر كاری و تحول افريني در فعاليت ها و برنامه های خود تالش نکند اقدام مثبت و
اثر گزاری در مجموعه خود اتفاق نمي افتد).(m014
رابطه اين دو رابطه الزم وملزوم مي باشد يعني يکي بدون ديگری معنا ندارد تعامل اين دو سبب پيشرفت توليد و اقتصاد
كشور است .اين دو بايد اين نکته را بدانند كه اگر كارافريني نباشد و كاری وجود نداشته و در عاملي نيز تا كارگران
نباشد توليدی حاصل نمي شود و ايده های كارافرينان نيز تحقق نخواهد شد بنابراين اين دو با تکيه بر هم به خلق
حماسه و حركت جهشي در عرصه های اقتصادی بپردازند(m16).
رابطه متقابلي بين كارگر و كارفرما در اقتصاد مقاومتي وجود دارد ،بدين صورت كه كارگر موتور محرک توليد است ،و
كارفرما نقش سرمايه گذار و يا مدير توليد است(m017).
زماني كه از توليد و اقتصاد مقاومتي سخن مي گوييم نمي توان كارگر و كارفرما را به عنوان دو ركن اصلي توليد ناديده
بگيريم .كارگر با افزايش بهره وری و ارتقای كيفيت كار خود در كيفيت محصول نهايي نقشي مستقيم و موثر دارد .از
سوی ديگر كارفرما با ايجاد رضايت شغلي و تامين خواست های كارگران در باالبردن كيفيت كار آنان نقشي مهم را ايفا
مي كند .از اين رو كارگر و كارفرما حلقه متصل توليد را شکل مي دهند كه اگر هركدام وظيفه خود را به خوبي انجام
دهند مي توان به تحقق اقتصاد مقاومتي در بعد توليد كاالی داخلي اميدوار بود و انتظار داشت مصرف كننده با
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برخورداری از سبك زندگي ايراني اسالمي و رويکرد خريد كاالی ايراني ،كاالی توليدی داخلي را با اشتياق خريداری كرده
تا اقتصاد را در برابر فشارهای دشمنان مقاوم كند ).(m18

کلید واژه مطرح شده در مورد عامل نیروی انسانی
كد

كليد واژه

كد

كليد واژه

M001

-

M010

-

M002

سرمايه علمي

M011

دانش بنيان شدن خدمات(توليد باكيفيت و،)...
توجه به سرمايه انساني

M003

توجه به سرمايه انساني با انگيزه ،خالق و مولد

M012

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي،توجه به سرمايه
انساني ،تعامل كارگر و كارفرما،

M004

توجه به سرمايه انساني ،اعتقادی انساني،

M013

-

M005

توجه به سرمايه انساني

M014

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي،توجه به سرمايه
انساني ،تعامل كارگر و كارفرما

M006

توجه به سرمايه انساني ،تربيت نيروی انساني،
لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي

M015

-

M007

توليد بيشتر ،توليد باكيفيت ،كار و كوشش

M016

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي،توجه به سرمايه
انساني ،تعامل كارگر و كارفرما

M008

توجه به سرمايه انساني

M017

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي،توجه به سرمايه
انساني ،تعامل كارگر و كارفرما

M009

تعامل انساني

M18

تعامل كارگر و كارفرما
كاالی باكيفيت
رضايت شغلي
كاالی ايراني

بحت و نتیجه گیری
با توجه به يافته های بدست آمده در اين پژوهش ميداني مي توان نتيجه گرفت عوامل فرهنگي بر اقتصاد مقاومتي موثر
است .كه ابالغيه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتي بيانگر اين موضوع نيز است .عوامل فرهنگي لزوم تحقق
اقتصاد مقاومتي است و برای تحقق آن بايد شاخصه های فرهنگي آن بعنوان باور و ارزش مطرح شود ،و اين موضوع بدون
دخالت همه آحاد مردم امکان پذير نيست ،اقتصاد بايد مردمي بشود ،موضوع خود باوری ،اصالح الگوی مصرف ،حمايت
از توليد ملي بايد در سبك زندگي نهادينه شود.همچنين در بخش توليد نيز با مديريت جهادی ،توجه به فرهنگ اسالمي
كار ،دانش بنيان كردن توليد و آموزش به نيروی انساني ميتوان گام های موثری در اين راه برداشت .همچنين در اين راه
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ش فافيت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ،عالوه بر كمك به بخش های مختلف صنعت ،موجب اطمينان مردم و
اعتماد بيشتر ميشود.
 - 1اقتصاد مقاومتي پرتوی از اقتصاد اسالمي است و لذا ميباست مبتني بر فرهنگ و ارزش های اسالمي و انقالبي باشد.
عوامل فرهنگي موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتي را مي توان در توسعه فرهنگ كار و تالش ،خودباوری ،واقع بيني و اميد به
آينده دانست .در اقتصاد مقاومتي اولين كلمه ای كه معموال مطرح ميشه معنا و مفاهيم كار آفريني است كه عمدتاً هم
كه بحث خالقيت و بحث نوآوری توش است ،بحث الگوی مصرف است و يا به عبارت ديگر مديريت مصرف است ،بحث
حمايت از توليد ملي معموال در اين مقوله مطرح ميشه همچنين تکيه بر مردم و مردمي كردن اقتصاد يکي از بحث های
كليدی است .بايد از همه ظرفيت های دولتي و مردمي استفاده شود تا نسبت به حمايت از كاالی داخلي و توليد ،مبارزه
با مفاسد اقتصادی و فرهنگ سازی مصرف ،دانش بنيان كردن آن فرهنگ سازی شود.
بندشماره  5سياست های ابالغي اقتصاد مقاومتي :سهمبری عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش
آنها در ايجاد ارزش ،با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقيت ،كارآفريني و تجربه.
 -2بيانات در خصوص كار ،كارگر و كارفرما:
اگر بخواهيم خودمان را از نفت بي نياز كنيم ،غير از اين است كه بايد به محيط كار ،به جامعۀ كارگرى ،به مسئلۀ كارگا
هها و به مسئلۀ آموزش كارگران ،اهتمام ويژه اى بشود؟ ...هم مجلس ،هم دولت ،هم مسئوالن گوناگون ،بايد به مسئلۀ
كار و كارگر به چشم موضوعى كه گاهى با آن مواجه ميشوند و يك تنگنائي پيدا ميشود ،نگاه نکنند؛ بايد به موضوع كار و
كارگر به چشم يك مسئلۀ اساسى و حقيقىِ كشور نگاه كنند ...توسعۀ اقتصادى ،بدون تقويت مسائل كار و نگاه به كار،
امکان پذير نيست .اين انسانى كه خودش را صرف كارميکند ،بايد بداند كه نظام پشتيبان اوست( .بيانات مقام معظم
رهبری) 1378 / 02 / 15 ،
بند شماره  5سياست های ابالغي لزوم توجه به نيروی انساني در زنجيره توليد(كارگر و كارفرما) و نقش كارگر و كارفرما
در توليد با كيفيت كه رضايت و اعنماد مصرف كننده را در بر خواهد داشت و انطباق دارد با مطالب گرد آوری شده در
اين مقاله در خصوص عامل كارگر و كارفرما كه به شرح ذيل است:
خالقيت ما ،نوآوری ما ،مولفه هايي كه تو اقتصاد مقاومتي ازش صحبت شد مثل :كارآفريني ،مديريت مصرف ،توليد ملي
وغيره همه ی اينها تکيه داره بر توان وخالقيت و نوآوری نيروی انساني يعني پايه ی اقتصاد مقاومتي كارآفريني است
وكار آفرين كسي جز نيروی انساني نيست .نقش كارگر وكارفرما نقش بسيار اساسي و حياتي در اقتصاد مقاوتي است .از
پايه های مهم توليد و كار آفريني كارگر و كارفرما است .اين دو بازوی اصلي توليد بحساب مي آيند كه با ضعيف شدن
هريك از آنها توليد بخطر مي افتد لذا برای كارگران امنيت شغلي ،دستمزد مناسب و رفاه برای زندگي و در حوزه
كارفرمايان افزايش بهره وری ،امنيت در توليد وفروش در بازار از عوامل مهم محسوب ميشود .كارگر و كارفرما بايد بدانند
نه تنها مقابل هم نيستند بلکه هر دوی آنها بدون هم بي معنا ميشوند و كاركرد خود را از دست ميدهند ،لذا تعامل
منطقي به اين دو از عوامل موثر در اقتصاد مقاومتي است .رابطه متقابلي بين كارگر و كارفرما در اقتصاد مقاومتي وجود
دارد ،بدين صورت كه كارگر موتور محرک توليد است ،و كارفرما نقش سرمايه گذار و يا مدير توليد است .زماني كه از
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توليد و اقتصاد مقاومتي سخن مي گوييم نمي توان كارگر و كارفرما را به عنوان دو ركن اصلي توليد ناديده بگيريم .كارگر
با افزايش بهره وری و ارتقای كيفيت كار خود در كيفيت محصول نهايي نقشي مستقيم و موثر دارد .اگر كارگر با دلسوزی
و تعهد به كار خود مشغول شود و كاالی توليدی از كيفيت بااليي برخوردار باشد در اين صورت مصرف كننده نيز به
عنوان حلقه نهايي زنجيره اقتصاد با رغبت و رضايت كامل كاالی داخلي را خريداری كرده و مصرف مي كند .از سوی
ديگر كارفرما با ايجاد رضايت شغلي و تامين خواست های كارگران در باالبردن كيفيت كار آنان نقشي مهم را ايفا مي
كند .دانش بنيان شدن بخش خدمات كليد افزايش بهره وری در نظام توليد است كه بايد توسط كارفرما و در كنار آن
كارگران در بنگاه های به آن توجه داشته باشند.
بندشماره .6افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهای اساسي (بويژه در اقالم وارداتي) ،و اولويت دادن به توليد محصوالت و
خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين كاالهای وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهای محدود و خاص.
 -3بيانات درخصوص توليد:
يك ركن اقتصاد مقاومتى ،حمايت از توليد ملى است؛ صنعت و كشاورزى .آمارهايي كه آقايان ميدهند ،آمارهاى خوبى
است؛ از داخل دولت هم ،خود مسئولين به ما مي گويند كه بعضى كارخانه ها دچار مشکل اند ،اختالل دارند ،در بعضى
جاها تعطيلى صنايع وجود دارد .بايد اينها را عالج كرد .اينها طبعاً ايجاد اشکال ميکند .اگر چنانچه شما امروز از لحاظ
همين بخش دوم قضيه يعنى آن نيمۀ خالى ليوان نميبود ،رونق اقتصادى ،وضع بهترى را در كشور ارائه ميکرديد و
كمکهاى بيشترى به مردم مي شد .باالخره حمايت از توليد ملى ،آن بخشِ درون زاى اقتصاد ماست و به اين بايستى ت
يکه كرد .واحدهاى كوچك و متوسط را فعال كنيد .البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعال اند ،خوب اند و سودده
ىشان هم خوب است ،كارشان هم خوب است ،اشتغال شان هم خوب است؛ ليکن بايد به فکر واحدهاى متوسط و
كوچك باشيد؛ اينها خيلى مهم است ،اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد( .بيانات مقام معظم رهبری/ 06 / 02 ،
 ) 1391همه مسئوالن و دلسوزان كشور بايد خود را موظف و مکلف به ايجاد كار ،توليد،كارآفرينى و پررونق كردن
روزافزون اين كارگاه عظيم بدانند؛ كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمى است و همه بايد خودشان را موظف
بدانند(بيانات مقام معظم رهبری) 1389 / 06 / 16 ،
بند شماره  6سياست های ابالغي به لزوم اهمييت به توليد اشاره دارد و انطباق دارد با مطالب گرد آوری شده در اين
مقاله در رابطه با عامل توليد كه خالصه آن به شرح ذيل است:
اقتصاد مقاومتي ،توليد محور است ،رفع اصلي مشکل بيکاری از راه توليد ملي و تقويت و پشتيباني از توليدات داخلي
است عامل توليد را ميتوان ريشه و ستون اقتصاد مقاومتي دانست كه بدون آن صحبت از مولفه های ديگر اقتصاد
مقاومتي بي معنا است .هركسي وارد عرصه توليد ،يا مقوله اقتصاد مي شود بايد حتما يك فکر نو داشته باشد در فرهنگ
كار اون موضوع كه بيشترمد نظر هست اين است كه ارزش تالش و توليد چقدر است.توليد كردن بايد تبديل به يك
بحث ارزشي شود و ارزشمند تلقي بشود .دانش بنيان شدن بخش خدمات ،افزايش بهره وری در نظام توليد ،سرمايه
گزاری های توليد ،محکم كاری در عرصه های توليد،تبليغ مصرف كاالی داخلي ،فرهنگ سازی در نکوهش بيکاری و كم
كاری در توليد،حمايت از توليد ملي و محصوالت ساخت داخل كشور،رقابتي كردن فضای كسب و كار ،كاهش تورم
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بواسطه افزايش توليد و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از الزامات رونق توليد است .تنها عاملي كه ميتواند ركود تورمي
موجود در كشور را همزمان و بدون ايجاد دردهای ديگر در اقتصاد از بين ببرد تقويت توليد ملي است و برای اين
هماهنگي تمامي دستگاه ها ،نهادها و مردم را مي طلبد.
بندشماره  .8مديريت مصرف با تأكيد بر اجرای سياستهای كلي اصالح الگوی مصرف و ترويج مصرف كاالهای داخلي
همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء كيفيت و رقابت پذيری در توليد.
 -4بيانات در خصوص سبك زندگي و اصالح الگوی مصرف و ترويج فرهنگ استفاده از كاالی ساخت داخل:
مسئلۀ مديريت مصرف ،يکي از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير .دستگاه هاى
غيردولتى ،آحاد مردم و خانواد ه ها بايد به اين مسئله توجه كنند كه اين واقعاً جهاد است .امروز پرهيز از اسراف و تعادل
در مصرف ،بالشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است( .بيانات مقام معظم رهبری ) 1391 / 05 / 03 ،يك بُعد
ديگرِ مسئلۀ تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم؛ آحاد مردم بايد مصرف
توليد داخلى را بر مصرف كاالهايى با مار كهاى معروف خارجى كه بعضى فقط براى نام و نشان ،پز دادن و خودنمايى
كردن و دنبال مار كهاى خارجى مي روند ترجيح بدهند .خود مردم بايد راه مصرف كاالهاى خارجى را ببندند(بيانات
مقام معظم رهبری)91 / 05 / 03 ،
سياست های ابالغي بر مديريت مصرف و ترويج مصرف كاالی ساخت داخل تاكيد دارد كه مهمترين مصرف كننده مردم
هستند و بايد اين موضوع از خانواده ها و با تاكيد بر سبك زندگي اسالمي ايراني شروع شود كه با مطالب گرد آوری شده
اين پژوهش در خصوص سبك زندگي اسالمي به شرح ذيل كه مطابقت دارد:
سبك زندگي ما در اينکه اقتصاد مقاومتي چگونه شکل بگيرد موثر خواهد بود .تجمل گرائي و مصرف زدگي فرهنگ ما را
تحت سيطره خود قرار داده است و تا وقتي در اين فضا سبك زندگي وجود باشد اقتصاد مقاومتي معنا پيدا نميکند.
مديريت مصرف ،اصالح الگوی مصرف ،مصرف كاالی داخلي ،افزايش بهره وری و اقتصاد دانش بنيان از مولفه های نقش
سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي است ، .بايد تالش بکنيم سبك زندگي رو ببريم بسوی الگوی ايراني اسالمي و روی آن
تاكيد بکنيم .زير بنای اقتصاد مقاومتي اعتقادات و باورها فردی و اجتماعي افراد است ،بنابر اين موضوع اقتصاد مقاومتي
بايد بعنوان ارزش قلمداد شود.
بندشماره .19شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگيری از اقدامات ،فعاليتها و زمينههای فسادزا در حوزههای
پولي ،تجاری ،ارزی و . ...
 -5بيانات در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ،ويژه خواری و عدم خود باوری:
واقعاً نمي شود ما كار اقتصادىِ درست و قوى بکنيم ،اما بامفاسد اقتصادى مبارزه نکنيم؛ اين واقعاً نشدنى است .تصور
نشود بدون مبارزه با مفاسد اقتصادى ما مي توانيم سرمايه گذارى مردمى و كار سالم مردمى داشته باشيم و تصور نشود
كه مبارزه با مفاسد اقتصادى موجب ميشود كه ما مشاركت مردم و سرمايه گذارى مردم را كم داشته باشيم؛ نه ،چون
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اكثر كسانى كه ميخواهند وارد ميدان اقتصادى بشوند ،اهل كار سالمند ،مردمان سالمى هستند .بايد با چشم هاى
تيزبين ،ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كسانى به عنوان ايجاد اشتغال و ايجاد كار و كارآفرينى تسهيالت بانکي
بگيرند ،اما كارآفرينىِ واقعى انجام نگيرد با تکيه بر توانايي ها و استعداد های دروني خود بسياری از گره ها را باز
كنيم(بازديد از نمايشگاه هوا فضا )93/2/21
بند شماره  19سياست های ابالغي درخصوص عدم خودباوری به داخل و ويژه خواری و رانت سياسي به عنوان موانع
تحقق اقتصاد مقاومتي با نتايج اين پژوهش به شرح زير انطباق دارد:
از بزرگترين آفت ها برای رسيدن به اقتصاد مقاومتي عدم خود باوری و همچنين رانت های سياسي و اقتصادی و ويژه
خواری و بي كفايتي مديران است .اين عوامل همچون موريانه پايه های اقتصادی را خورده است و سرمايه گذاران بخش
خصوصي را نا اميد ميکنند لذا بايد به شدت با اين مولفه برخورد نمايند و مردم را از نتيجه اين برخوردها مطلع نمود.
آنچه كه مي تواند باعث رشد و پيشرفت نظام اقتصادی يك كشور شود شفافيت عملکرد فعاالن اقتصادی و افزايش قدرت
دستگاه های نظارتي در برخورد با متخلفان است .بزرگترين تهديد برای اقتصاد مقاومتي ناشي از موانع داخلي كشور
است.
بندشماره .20تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده ،توليد ثروت ،بهرهوری ،كارآفريني ،سرمايه گذاری و اشتغال
مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص دارای خدمات برجسته.
 -6بيانات درخصوص مديريت جهادی:
مديريت جهادی يعني كار ،تالش ،باخدا حساب كردن ،به علم تکيه كردن ،به درايت و تدبير تکيه كردن( .بيانات مقام
معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای شهر و شهرداری تهران در سال  )1392كارآمدی ناشي از دانش و هوش و
پشتکار و ابتکار و عزمِ راسخ است كه اين نگاه ما به حركت كل كشور است(بيانات در ديدار كارگران گروه مپنا
)1393/2/10
بند شماره  20سياست های ابالغي انطباق دارد به مديريت جهادی و روحيه جهادی كه با مطالب گرد آوری شده در اين
پژوهش در خصوص عامل مديريت جهادی به شرح ذيل انطباق دارد:
مديريت جهادی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است ،مديريت جهادی برآمده از مکتب اسالمي است ،و مدير جهادی
فردی است با تخصص ،پركار و با تدبير كه با روحيه جهادی و خودباوری كه دارای شاخصه های انقالبي و اسالمي است و
با تفکر فراجناحي نسبت به مهار تهديدها و رفع مشکالت و موانع اقدام ميکند.
بندشماره .21تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازی آن بويژه در محيطهای علمي ،آموزشي و رسانهای و تبديل آن
به گفتمان فراگير و رايج ملي.
 -7بيانات در خصوص عامل رسانه
20

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
يك مسئلۀ مهم در اقتصاد مقاومتى ،مديريت مصرف است .مصرف هم بايد مديريت شود .اين قضيۀ اسراف و زياده روى،
قضيۀ مهمى در كشور است .حال چگونه بايد جلوى اسراف را گرفت؟ هم فرهنگ سازى الزم است و هم اقدام عملي.
فرهنگ ساز ی اش بيشتر به عهدۀ رسانه هاست (بيانات مقام معظم رهبری .) 1391 / 06 / 02 ،فرهنگ سازی برای
مصرف كاالهای ساخت داخل نيازمند تفکر ،مطالعه ،نگاه عميق ،برنامه ريزی و درنظرگرفتن ابعاد روا نشناختي اجتماعي
اين موضوع است كه صدا و سيما و ساير دستگاه های تبليغاتي بايد در اين خصوص اهتمام جدی داشته باشند( .بيانات
مقام معظم رهبری) 1391 / 01 / 15 ،
بند شماره  21سياست های ابالغي اشاره دارد به موضوع تبيين فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتي كه مهمترين بستر
فرهنگ سازی رسانه است با مطالب گرد آوری شده در اين مقاله در خصوص عامل رسانه انطباق دارد :
هر طرح و برنامه بزرگي مانند اقتصاد مقاومتي نياز به پشتيباني مردمي و فرهنگ سازی دارد و اين امر از راه پشتيباني
رسانه ای امکان پذير است  ،رسانه قابليت اين را دارد كه الگو بسازد و حتي الگو را تغيير دهد و رفتارها را تحت تاثير قرار
بدهند  ،نسبت به كادر سازی و آموزش به عوامل رسانه ای اهتمام داشته باشند .همچنين به جهت تقويت توليد بايد در
رسانه ها حمايت از توليد ملي ،كار و سرمايه ايراني و مطالبه گری از مسئولين در موارد اقتصادی و معيشتي بايد به چشم
بخورد .برای اجرای موفق هر برنامه ای الزم است افکار عمومي ضرورت اجرای آن را درک كنند و رسانه ها با شفاف
سازی اقتصادی ميتوانند اعتماد مردم را برای همکاری جلب نمايند.
نتیجه گیری نهایی
 -1مديريت جهادی و اقتصاد مقاومتي  :با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت عامل مديريت جهادی بر اقتصاد
مقاومتي موثر است .مديريت جهادی برآمده از انديشه اسالمي است و يکي از عوامل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي
است.از مهمترين شاخصه مدير جهادی روحيه جهادی است .مدير جهادی فردی است كه از تخصص فني برخوردار است
و با خود باوری و پشتکار و تدبير نسبت به تهديد ها و مهار آن اقدام ميکند.مديريت جهادی انقالبي ،اسالمي و
فراجناحي است .ساير خصوصيات مديريت جهادی عبارتند از:


مديريت جهادی الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است.



مدير جهادی بايد روحيه جهادی داشته باشد.



مدير جهادی فردی دارای تخصص ،پركار و با تدبير است.



مديريت جهادی برآمده از مکتب اسالمي است..



مدير جهادی فردی با شاخص انقالبي ،اسالمي است.



الزمه مديريت جهادی خود باوری است.



مديريت تهديدها و مهار آن از شاخصه های مدير جهادی است.



مدير جهادی بايد "فراجناحي" عمل نمايد.
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 -2رسانه و اقتصاد مقاومتي  -با توجه به نتايج پژوهش در خصوص عامل رسانه مي توان نتيجه گرفت عامل رسانه بر
اقتصاد مقاومتي موثر است .هر طرح و برنامه بزرگي مانند اقتصاد مقاومتي نياز به پشتيباني مردمي و فرهنگ سازی دارد
و اين امر از راه پشتيباني رسانه ای امکان پذير است  ،رسانه قابليت اين را دارد كه الگو بسازد و حتي الگو را تغيير دهد و
رفتارها را تحت تاثير قرار بدهند  ،نسبت به كادر سازی و آموزش به عوامل رسانه ای اهتمام داشته باشند .همچنين به
جهت تقويت توليد بايد در رسانه ها حمايت از توليد ملي ،كار و سرمايه ايراني و مطالبه گری از مسئولين در موارد
اقتصادی و معيشتي بايد به چشم بخورد .برای اجرای موفق هر برنامه ای الزم است افکار عمومي ضرورت اجرای آن را
درک كنند و رسانه ها با شفاف سازی اقتصادی ميتوانند اعتماد مردم را برای همکاری جلب نمايند.



رسانه بايد الگو سازی و فرهنگ سازی را در دستور كار قرار بدهد.
در رسانه حمايت از توليد ملي ،كار و سرمايه ايراني بايد انجام بگيرد.



مطالبه گری از طريق رسانه بايد پيگيری شود.



شفافيت اقتصادی از طريق رسانه بايد صورت بپذيرد.



كادر سازی و آموزش به عوامل رسانه ای حائز اهمييت است.

 -3عامل توليد و اقتصاد مقاومتي -با توجه به نتايج پژوهش در خصوص عامل توليد مي توان نتيجه گرفت عامل توليد بر
اقتصاد مقاومتي موثر است .اقتصاد مقاومتي ،توليد محور است ،رفع اصلي مشکل بيکاری از راه توليد ملي و تقويت و
پشتيباني از توليدات داخلي است عامل توليد را ميتوان ريشه و ستون اقتصاد مقاومتي دانست كه بدون آن صحبت از
مولفه های ديگر اقتصاد مقاومتي بي معنا است .هركسي وارد عرصه توليد ،يا مقوله اقتصاد مي شود بايد حتما يك فکر نو
داشته باشد در فرهنگ كار اون موضوع كه بيشترمد نظر هست اين است كه ارزش تالش و توليد چقدر است.توليد كردن
بايد تبديل به يك بحث ارزشي شود و ارزشمند تلقي بشود .دانش بنيان شدن بخش خدمات ،افزايش بهره وری در نظام
توليد ،سرمايه گزاری های توليد ،محکم كاری در عرصه های توليد،تبليغ مصرف كاالی داخلي ،فرهنگ سازی در نکوهش
بيکاری و كم كاری در توليد،حمايت از توليد ملي و محصوالت ساخت داخل كشور،رقابتي كردن فضای كسب و كار،
كاهش تورم بواسطه افزايش توليد و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از الزامات رونق توليد است .تنها عاملي كه ميتواند
ركود تورمي موجود در كشور را همزمان و بدون ايجاد دردهای ديگر در اقتصاد از بين ببرد تقويت توليد ملي است و برای
اين همر هماهنگي تمامي دستگاه ها ،نهادها و مردم را مي طلبد .عامل توليد الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است.اگر قرار
است كه مصرف كننده نهائي كاال و يا خدمات به سمت توليد ساخت داخل گسيل داده شود بايد نو آوری و خالقيت در
توليد اتفاق بيفتد .هماهنگي تمامي دستگاه ها عامل مهم تقويت توليد است .كيفيت از موارد مهم در زمينه توليد است.
قيمت تمام شده باال به نوعي مانع در رقابت پذيری و عدم پيشرفت در توليد است .ترويج فرهنگ اسالمي كاردر فرهنگ
سازی و نکوهش بيکاری و كم كاری و ارزشمند شدن كوشش و تعهد كارگر و كارفرما امری مهم است.
•
•
بيفتد.

عامل توليد الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي است.
اگر مصرف كننده نهائي كاال ياخدمات به سمت توليد ساخت داخل برود بايد نو آوری و خالقيت در توليد اتفاق
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هماهنگي تمامي دستگاه ها عامل مهم تقويت توليد است .و كيفيت از موارد مهم در زمينه توليد است.
•
قيمت تمام شده باال به نوعي مانعي در رقابت پذيری و عدم پيشرفت در توليد است.
•
ترويج فرهنگ اسالمي كار در فرهنگ سازی ،نکوهش بيکاری و كم كاری و همچنين ارزش مند شدن تالش و
•
كوشش و تعهد كارگر و كارفرما امری مهم است.
 -4سبك زندگي و اقتصاد مقاومتي  -با توجه به نتايج پژوهش در خصوص عامل سبك زندگي مي توان نتيجه گرفت كه
سبك زندگي بر اقتصاد مقاومتي موثر است .سبك زندگي ما در اينکه اقتصاد مقاومتي چگونه شکل بگيرد موثر خواهد
بود .تجمل گرائي و مصرف زدگي فرهنگ ما را تحت سيطره خود قرار داده است و تا وقتي در اين فضا سبك زندگي
وجود باشد اقتصاد مقاومتي معنا پيدا نميکند .مديريت مصرف ،اصالح الگوی مصرف ،مصرف كاالی داخلي ،افزايش بهره
وری و اقتصاد دانش بنيان از مولفه های نقش سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي است ، .بايد تالش بکنيم سبك زندگي رو
ببريم بسوی الگوی ايراني اسالمي و روی آن تاكيد بکنيم .زير بنای اقتصاد مقاومتي اعتقادات و باورها فردی و اجتماعي
افراد است ،بنابر اين موضوع اقتصاد مقاومتي بايد بعنوان ارزش قلمداد شود.
•

سبك زندگي اسالمي ايراني و تحقق اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.

•

در سبك زندگي موضوع اعتقاد ات ،باور ها و ارزش شدن شاخصه های اقتصاد مقاومتي بايد صورت پذيرد.

•

تقليد از سبك زندگي غربي ،مصرف زدگي تجمل گرائي از آسيب های جدی در جامعه است.

•

اصالح الگوی مصرف را در سبك زندگي بايد مديريت كرد.

•

فرهنگ استفاده از محصوالت داخلي بعنوان شاخصه های سبك زندگي است.

 -5موانع تحقق اقتصاد مقاومتي -با توجه به نتايج پژوهش  ،عدم خود باوری به داخل ،رانت سياسي و ويژه خواری بر
اقتصاد مقاومتي موثر است و مي توان گفت اين عامل فوق العاده مهم از موانع موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتي موثر است.
از بزرگترين آفت ها برای رسيدن به اقتصاد مقاومتي عدم خود باوری و همچنين رانت های سياسي و اقتصادی و ويژه
خواری و بي كفايتي مديران است .اين عوامل همچون موريانه پايه های اقتصادی را خورده است و سرمايه گذاران بخش
خصوصي را نا اميد ميکنند لذا بايد به شدت با اين مولفه برخورد نمايند و مردم را از نتيجه اين برخوردها مطلع نمود.
آنچه باعث رشد و پيشرفت نظام اقتصادی يك كشور ميشود شفافيت عملکرد فعاالن اقتصادی و افزايش قدرت دستگاه
های نظارتي در برخورد با متخلفان است .بزرگترين تهديد برای اقتصاد مقاومتي موانع داخلي كشور است.


بي كفايتي مديران و ويژه خواری و رانت سياسي از عوامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتي است.



عدم خود باوری به ظرفيت های داخلي را از عوامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتي است.



اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيری از فساد اقتصادی بايد توسط دولت و مسئولين انجام بپذيرد.



برخورد متناسب با متخلفان از راههای جلب اعتماد مردم و يکي از راه های جلوگيری از فساد اقتصادی است.
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شفاف سازی اقتصادی راهکاری برای جلب اعتماد مردم و پيشگيری از ويژه خواری و رانت خواری است.

 -6كارگر و كارفرما و اقتصاد مقاومتي -خالقيت ما ،نوآوری ما،مولفه هايي كه دراقتصاد مقاومتي صحبت شد مثل:
كارآفريني ،مديريت مصرف ،توليد ملي وغيره همه اينها تکيه داره بر توان وخالقيت و نوآوری نيروی انساني يعني پايه
اقتصاد مقاومتي كارآفريني است وكار آفرين كسي جز نيروی انساني نيست .نقش كارگر وكارفرما نقش بسيار اساسي و
حياتي در اقتصاد مقاوتي است .از پايه های مهم توليد و كار آفريني كارگر و كارفرما است .اين دو دو بازوی اصلي توليد
بحساب مي آيند كه با ضعيف شدن هريك از آنها توليد بخطر مي افتد لذا برای كارگران امنيت شغلي ،دستمزد مناسب و
رفاه برای زندگي و در حوزه كارفرمايان افزايش بهره وری ،امنيت در توليد وفروش در بازار از عوامل مهم محسوب ميشود.
كارگر و كارفرما بايد بدانند نه تنها مقابل هم نيستند بلکه هر دوی آنها بدون هم بي معنا ميشوند و كاركرد خود را از
دست ميدهند ،لذا تعامل منطقي اين دو از عوامل موثر در اقتصاد مقاومتي است .رابطه متقابلي بين كارگر و كارفرما در
اقتصاد مقاومتي وجود دارد ،بدين صورت كه كارگر موتور محرک توليد است ،و كارفرما نقش سرمايه گذار و يا مدير توليد
است .زماني كه از توليد و اقتصاد مقاومتي سخن مي گوييم نمي توان كارگر و كارفرما را به عنوان دو ركن اصلي توليد
ناديده بگيريم .كارگر با افزايش بهره وری و ارتقای كيفيت كار خود در كيفيت محصول نهايي نقشي مستقيم و موثر دارد.
از سوی ديگر كارفرما با ايجاد رضايت شغلي و تامين خواست های كارگران در باالبردن كيفيت كار آنان نقشي مهم را ايفا
مي كند .دانش بنيان شدن بخش خدمات كليد افزايش بهره وری در نظام توليد است كه بايد توسط كارفرما و در كنار آن
كارگران در بنگاه ها به آن توجه داشته باشند.
پیشنهادات پژوهش
پيشنهادات اين پژوهش در راستای زمينه سازی برای تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت به شرح زير مي باشد:
مولفه های اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوی پيشرفت نظام ج.ا.ا بايد به صورت دروس مدارس و دانشگاهي و

تئوريهای علمي و عملي قرار بگيرد تا درک و فهم آن بهتر و ضمن ارزش شدن آن وظيفه هر شخص ،ارگان و نهادی
مشخص شود.
رسانه ها در الگو سازی شاخصهای پيشرفت نقش پر رنگي ايفا ميکنند .ساخت برنامه های مختلف و استفاده از

چهره ها و شخصيت های تاثير گذار ،و ساخت برنامه های آموزشي و پيگيری خواسته های مردمي و معرفي محصوالت
ساخت داخل و همچنين شفاف سازی ميتواند كمك موثری در اين زمينه داشته باشد.
برخورد قاطع با ويژه خواری ،رانت و سياسي كاری ها در عرصه اقتصادی و عوامل انها در جامعه ميتواند برای

تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت بسيار ياريگر باشد و بدون ان امکان هرگونه پيشرفت منتفي است .
با توجه به اين كه هزينه های توليد در كشور ما بسيار باالست بايد نسبت به اين موضوع بازنگری بوجود بيايد

كه سرمايه گذاران به اين عرصه ورود كنند .پيشرفت بدون توليد بهينه امکان ندارد.
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قوانين حمايتي بيشتری در خصوص اقتصاد مقاومتي وضع شود .موضوع پرداخت وام های كم بهره بانکي ،كم

كردن هزينه های انرژی برای توليد كنندگان ،تخفيفات بيمه و ماليات و عوارض از اين اقسام هستند.
نهادهای نظارت و ارزيابي به صورت مستمر و كاركردی با همياری كارشناسان خبره و متعهد  ،روند اقتصاد

مقاومتي در دستگاههای باالدستي را رصد و هدايت نمايند تا زمينه های مثبت برای تحقق الگوی اسالمي پيشرفت
تقويت گردد
اقتصاد مقاومتي به عنوان يك مقوله فرهنگي -اقتصادی مهم و تاثيرگذار در راستای الگوی اسالمي ايراني

پيشرفت و روند كنوني جامعه و مشکالت ان بايد مورد بحث دانشمندان و برنامه ريزان كالن اجتماعي قرار گيرد.
سبك زندگي اسالمي-ايراني و ابعاد اقتصادی ان با رويکرد مقاومتي به عنوان يك محور مهم الگوی اسالمي

ايراني پيشرفت با شيوه های جذاب علمي و فرهنگي در جامعه بويژه در بين بانوان و جوانان و نوجوانان معرفي و
حمايت شود.
مديريت جهادی و شاخصهای ان در سطح نظام اسالمي و نهادهای آن گسترده و تقويت شود و در تمام اركان

جامعه جاری و ساری شود و الگوی اسالمي ايراني پيشرفت براساس اين نوع مديريت اجرايي شود.
پديده مخرب اشرافيگری و نگرش ارباب -رعيتي و باند بازيهای جناحي در هر سطح يا گروهي باشند بايد به

عنوان مخل اقتصاد مقاومتي و مانع تحقق الگوی اسالمي ايراني پيشرفت مورد نکوهش سخت و برخورد حذفي قرار
گيرند
فرهنگ سازی و فرهنگ پذيری اقتصاد مقاومتي در بين توده های مردم بويژه مديران رده های مختلف دولتي و

حکومتي با همه ابزارها حمايت و تقويت شود.
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سريع القلم ،محمود ،توسعه جهان سوم و نظام بين الملل ،تهران :نشر سفير.1369 ،
)23
سليماني  ،كرم  " 1391حمايت از توليد ملي را جدی بگيريم" مجله ذكر شماره 72
)24
سيف ،اله مراد(" .)1391الگوی پيشنهادی اقتصاد مقاومتي جمهوری اسالمي ايران (مبتني بر ديدگاه مقام معظم
)25
رهبری)" .فصل نامه آفاق امنيت .سال  .5شماه .16
سيف ،مراداله (  ،) 1391الگوی پيشنهادی اقتصاد مقاومتي جمهوری اسالمي ايران (مبتني بر ديدگاه مقام
)26
صالحي اميری ،سيدرضا ،كاووسي ،اسماعيل؛ ( ،)1391فرهنگ و مديريت سازمانهای فرهنگي ،تهران :مجمع تشخيص
)27
مصلحت نظام ،مركز تحقيقات استراتژيك ،چاپ دوم.
صدر  ،سيد موسي " ،1387قرآن و شيوه اصالح فرهنگ " فصلنامه پژو هش های قرآني ،شماره 55 – 54
)28
صمدی ،هادی ،جامعه شناسي برای اقتصاد ،تهران :انتشارات سمت.1381 ،
)29
عموزاده ،جعفرو ديگران . 1396 ،ارائه مدل تأثير آموزش دانشگاه (با تأكيد بر دانشگاه علوم دريايي) براقتصاد مقاومتي به
)30
واسطه نقش زيرساخت های فرهنگي ،منابع انساني ،سياسي اجتماعي و اقتصادی .
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تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
)31

قنبری،نوذر(  ،)1395بررسي عوامل اجتماعي فرهنگ اقتصاد مقاومتي در گيالن غرب،سال ششم ،شماره 19

كشاورزيان اكبر (" .)1393اصالح الگوی مصرف در اقتصاد و نظام بانکي" .مجله و بانك اقتصاد .شماره .100
)32
متوسلي ،محمود ،توسعه اقتصادی ،مفاهيم ،مباني نظری ،و روش شناسي ،تهران :انتشارات سمت.1382 ،
)33
محسني ،منوچهر ،نگرشها و رفتارهای اجتماعي فرهنگي در ايران ،شورای فرهنگ عمومي  ،تهران.1379 :
)34
محمود زاده ،عليرضا (" .)1393آسيب شناسي سياست های اقتصاد مقاومتي" .مقاله منتشره در همايش ملي اقتصاد
)35
دانش بنيان .معبر اقتصاد مقاومتي در سال .1393
معلمي  ،مهدی ،مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتي در اقتصاد اسالمي  ،فصلنامه معرفت اقتصادی بهار 1390
)36
معيني  ،جهانگير؛ كتاب نظريه و فرهنگ ،نشر مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي،
)37
مقصودی مجتبي() 1379فرهنگ ارتباطات و تحوالت قومي .فصلنامه مطالعات قومي،شماره . 6تهران
)38
)39

-ميرمعزی ،سيدحسين (  ،) 1391اقتصاد مقاومتي و ملزومات آن(با تأكيد بر ديدگاه مقام معظم رهبری(،

نظرپور ،محمدتقي ،ارزشها و توسعه ،تهران :نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.1378 ،
)40
هزاوئي ،سيد مرتضي و زيركي حيدری ،علي (" .)1393اقتصاد مقاومتي؛ نماد مديريت جهاد در اقتصاد سياسي ايران".
)41
فصلنامه مطالعات انقالب اقتصادی .سال  .11شماره .37
يوسف زاده ،محسن ( .)1394اقتصاد مقاومتي ،رويکرد مقابله با تحريم ها .اولين كنفرانس بين المللي مديريت و
)42
حسابداری با رويکرد ارزش آفريني .1394
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