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 چکیده
های ی، تالشالعال مدظله یرهبرهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم و با ابالغ سیاست 6932از سال 

های مختلف در قالب متعددی در خصوص تدوین ارکان این الگوی اقتصادی صورت گرفته که در پژوهش
های اما ترجمان این ارکان در بخشند؛ ا شده ارائهها ها، رویکردها، اهداف، راهبردها، الزامات و شاخصسیاست
-و عمل ساز کپارچه، مستلزم رویکردی تفسیری و تعمیمی مبتنی بر مدلی ی«صنعت دفاعی» ازجملهمختلف 

گفته، الگوی اقتصاد مقاومتی را با نماید ضمن مرور و گردآوری ارکان پیشگرا است. این پژوهش تالش می
ها و نیل به پیروزی در شرایط توانمند در تدوین زنجیره یکپارچه انتخاباستفاده از مدل الفلِی که مدلی 

ای )ارکان اقتصاد مقاومتی( با استفاده از نماید. در این فرایند نتایج مطالعات کتابخانه نییباز تبرقابت است، 
شده و از  دلفی و با مشارکت خبرگان حوزه مدیریت، دفاع و اقتصاد و در قالب مدل الفلِی ساختاردهی فن

ی، سنج ییایپاگذاری گردیده است. در پایان پژوهشگران سه موضوع طریق تشکیل میز اندیشه، صحه
ها در صنعت دفاعی و تدوین راهبردهای بخشی متناظر با الگوی حاصله را بازنگری ترکیب زنجیره انتخاب
 نمایند.برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

 .مقاومتی، ارکان اقتصاد مقاومتی، صنعت دفاعی، مدل الفلِی اقتصاد :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

 سیاسی هاینظام و کشورها دفاع و ملی امنیت مهم هایمؤلفه از اقتصاد که نیا امروزه کمتر کسی در
 دارد بسیاری تأثیر کشورها ملی قدرت تحکیم در اقتصادی راهبردهای که نیا دارد. همچنین تردید است،

عبارت  6121 در افق شده گذاریهدف ویژگی اولین کشور ما نیز، ملی انداز چشم در. است وفاق مورد نیز
 نیز سند متن در منطقه. سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه از کشوری است

 و دانش بر مبتنی اقتصاد در خصوص بارها منطقه، در اقتصادی اول جایگاه به دستیابی به اشاره بر عالوه
 .است شده تأکید بومی فناوری
 الگویی کشور درونی استحکام راستای در اقتصادی گیریجهت اصلی رکنعنوان  به مقاومتی اقتصاد

 معنای به مقاومتی است. اقتصادشده  مطرح یالعال مدظله یرهبر معظم مقام سوی از که است راهبردی
 به و کندمی پایداری خارجی و داخلی مشکالت و موانع برابر در که است اقتصاد در وضعیتی آمدن پدید
 اقتصاد هایسیاست ابالغ علیرغم اما؛ دهدمی ادامه اشعالی اهداف جهت در خود پیشرفت و رشد

 و اجرا برای عملی سازوکارهای تنها نه اخیر، هایسال در عرصه این گرفته درشکل گفتمان و مقاومتی
ی بلکه اساساً بازنویسی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی به شیوه نداشته وجود هاسیاست نمودن عملیاتی

این  تبع بهی اقتصادی صورت نگرفته است. عملیاتی و به شکل یکپارچه و متناسب با اقتضائات هر شاخه
 بازنگری و بازخورد نظارت، سازی،پیاده چرخه جهیدرنتو  نگرفته نیز صورت دقیقی نهادسازی نقص،

یک پیامد این امر، انجام  .استشده  واقع غفلت مورد و بوده معیوب ابالغی هایبرنامه و هاسیاست
 های مختلف است.ای در بخشای و سلیقهافزا، جزیرههای پراکنده، غیر همفعالیت

 صنعت ی صنعت دفاعی نیز مشهود است و این در حالی است که تجربیات بخشاین نقیصه در حوزه
 اقتصادی و علمی شدید هایتحریم شرایط در موفق عملکرد و مطلوب نتایج تحقق دهندهنشان دفاعی،
 حوزه در ها پیشرفت و توفیقات همین به اشاره با یالعال انقالب مدظله معظم رهبر ی کها گونه بهاست، 
 صنعتی های حوزه سایر برای را حوزه این عملکرد از یریالگو گ موشکی، صنعت ویژه به و دفاعی صنعت
 ها تحریم از ناشی اقتصادی های بستبن ی چاره راه تنها را «مقاومتی اقتصاد» همچنین و فرموده توصیه
 اند.دانسته

گذارد. اقتصاد از زاویه توان اقتصادی و نیز از مسیر گیرد و بر آن تأثیر میصنعت دفاعی از اقتصاد تأثیر می
صنعت دفاعی نیز از مسیر  ابزار اقتصادی در رشد صنعت دفاعی مؤثر است.ها و در اختیار گذاردن تحلیل

بنیان و ایجاد ثبات و امنیت ملی، درآمد ملی، تقویت تولید دانش عیباز توززایی، تقویت تولید ملی، اشتغال
 نماید.به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک می

 دفاعی و صنعت در گرفته صورت هایپیشرفتباوجود  که است این در این شرایط، مسئله حائز اهمیت
تر شدن و تغیّر تُند آهنگ عوامل محیطی، اقتصادی پیچیدگی نسبتاً مطلوب، نتایج به دستیابی

 شیازپ شیبرویکردهای دفاعی و نیز لزوم هماهنگی با رویکردهای کالن مدیریتی کشور، این بخش را 
 و رقابتی راهبردی، هوشمندی یدگی، انعطافپیچ یادگیری، مدیریت یسازوکارها تقویت نیازمند

 و باز سیستم یکعنوان  بهنموده است تا  گیریتصمیم و تحلیل، ارزیابی در نوین هایمدل یریکارگ به
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 هایبدیل و هاانتخاب به تعالی، و توسعه مسیر در بتواند هازیرسیستم وها  دستگاه سایر با تعامل دارای
در این فرایند، انسجام خود را با تفکر اقتصاد مقاومتی و  که نیابپردازد. ضمن  پویا محیطی در استراتژیک

یی و یکپارچگی در صنعت دفاعی، راستا همالزامات آن حفظ نماید. بدیهی است عدم توجه به اصول 
های این صنعت و مسیر کالن گیریتدریجاً از شتاب رشد صنعت دفاعی خواهد کاست و بین جهت

های بخشی و کالن نظام در افزایی سیاستزاویه ایجاد خواهد نمود که به معنی عدم همحرکت کشور 
 راستای اقتصاد مقاومتی است.

 ارکان اقتصاد مقاومتی را به کمک مدل الفلِی در این تحقیق به دنبال آن هستند تا بنابراین پژوهشگران
باشد، در صنعت دفاعی و متناسب میی راهبردی های یکپارچهانتخاب یکه یک مدل عملیاتی زنجیره

گفته، مقتضی های مدل پیشبا اقتضائات و تجربیات آن بازنویسی نمایند. بدین منظور و متناظر با گام
 است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

 است؟ کدام مقاومتی اقتصاد بر مبتنی دفاعی صنعت در استراتژیک هایانتخاب یکپارچه مدل .6
 فرعی() ؟اند کدمدفاعی  صنعت در آن ترجمان و مقاومتی اقتصاد اهداف و هاآرمان .2
 فرعی()دفاعی چیست؟  صنعت در آن ترجمان و مقاومتی اقتصاد فعالیت حوزه .9
 فرعی()دفاعی چیست؟  صنعت تصویر آن در و مقاومتی اقتصاد در موفقیت به دستیابی روش .1
 )فرعی)؟ اند کدمدفاعی  صنعت در آن ترجمان و مقاومتی اقتصاد انتظار مورد هایقابلیت .2
 (فرعی)؟ اند کدم دفاعی صنعت در آن ترجمان و مقاومتی اقتصاد انتظار مورد هایروش وها  دستگاه .1

 

 پژوهشی نظری و پیشینه مبان .2

 ها و کارکردهای صنعت دفاعی. ابعاد فعالیت2-1

 زندگی گوناگون وجوه توسعه در مختلف ابزار و ها شیوه کارگیری به در بشر پیشرفت با و تاریخ طی در
. نبودندمستثنا  پیشرفت این از نیز نظامی علوم بود، ها فناوری توسعه و دانش ارتقاء از متأثر عمدتاً که خود
 ی حوزه در تر پیچیده و تر متنوع تر، گسترده بسیار بلکه داشتند نمود  تاکتیک ی حوزه درتنها  نه نظامی علوم

 آن های ویژگی و گرفت خود به بیشتری شتاب صنعتی انقالبموازات  به توسعه این. کردند ییفن خودنما
 مستمراً سرد، جنگ دوران سپس و جهانی دوم و اول های جنگخصوص  به بزرگ های جنگ طی در نیز

 .گردید تکامل و تحول دچار
 وبرد  یپ نزاع، سرنوشت در نظامیسازوبرگ  و ادوات تأثیرگذاری به مختلف های جنگ ازدرگذر  بشر

 تولید برای جنگ زمان در خودرو و اتوبوس تولید غیرنظامیها  کارخانه از استفاده مرحله از که آموخت
 پویا صنعتی طریق از تا یابد ارتقاء« دفاع صنعتی پایه» یریگ اریاخت در مرحله به بایست می نظامی، ادوات

 مهم این. باشد داشته را تهدیدات به گویی پاسخ آمادگی همواره جنگی،سازوبرگ  تأمینِ رویکرد با
 عینی نمود (.2005بود )هوک،  شده لیتبد بدیهی فرضی پیش به دوم، جهانی جنگ از بعدخصوص  به

 که است بومی نظامی توان همان دفاعی توان. است «دفاعی توان» ی مقوله ارتقاء مأموریت، این تحقق
 قدرت یا توان دیگر تعریفی در(. 6936 کریمی،) شود می گرفتهبه کار  بومی داخلی های ظرفیت اساس بر
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 –ها  آن تأمین پشتیبانی و تجهیزات تسلیحات، که شود می گرفته نظر در متعددی عناصر شامل نظامی
 پس(. 6331 آذرلی،) گردد می قلمداد عناصر این از مهمی بخش - دفاعی صنعت محصوالت یعنی
 پذیرش عدم و خودکفایی طریق از دفاعی توان افزایش دفاعی، صنعت( غایی) اصلی هدف گفت توان می

 .است گفته پیش مأموریت تحقق نیز، آن پیامد و است بیگانه کشورهای به نظام امنیت وابستگی
 شاید. دانیم می ابزاری یا فرعی راها  آن که نماید می دنبال نیز را دیگری اهداف دفاعی صنعت امروزه

 تسلیحات تولید حاضر، حال در. است آن های فعالیت اقتصادی بُعد دفاعی، صنعت ثانویه هدف نیتر مهم
 اختصاص خود بهها  آن ملی ناخالص تولید در را بزرگی سهم تسلیحاتی، فناوری صاحب کشورهای در

 نمونهعنوان  . بهاست شده لیتبد پُررونق و پُرسود تجارتی به نیز تسلیحات تجارت همچنین. است داده
 و داشته تسلیحات فروش قرارداد ردال میلیون 197717بر  بالغ 2262 سال در تنها امریکا، متحده االتیا

% 3/9 حدود یعنی است بوده دالر میلیارد 61619 سال همان در کشور GDP که است حالی در این
 در دفاعی صنایع توسعه و گذاری سرمایه کارکرد(. جهانی بانک از نقل به 2016 تِرِیدینگ اِکونومیز،)

 زایی، اشتغال به توان می جمله آن از که دارد دنبال به را دیگری ی عدیده پیامدهای اقتصادی، بخش
 سرریز فناوری، و صنعتی بلوغ صادرات، طریق از ملی درآمد افزایش عمومی، درآمدهای بهینه توزیع

 و دانش انباشت گردد می عنوان. نمود اشاره انسانی؛ سرمایه ارتقاء و صنعتی های حوزه سایر در فناوری
توان در است. مجموعه اهداف و کارکردهای صنعت دفاعی را می اقتصادی رشد عامل کار، نیروی مهارت
 نشان داد. 6شکل 

 
 ( کارکردها و اهداف صنایع دفاعی )پژوهشگران(6شماره ) شکل

 یافته های محقق منبع:

. یابد می موضوعیت استقالل برابر در وابستگی. است «وابستگی» توسعه صنعت دفاعی در تقابل کامل با
 منافع راستای در صرفاً ،کنشگران دیگر بر  خواسته اعمال توانایی معنای به وابستگی مسیر از قدرت تأمین
 حاصل آنچه عمل در گرید انیب . بهخود منافع راستای در نه و بود خواهد( قدرت دارای) محور کشور

 وابسته کشور سیاسی جغرافیای در محور، کشور قدرت از نگاشتی بلکه نیست «ملی» قدرت شود، می
 منافع تأمین مسیر در که زمانی تا که است سعودی عربستان مانند کشوری ویژگی، این مصداق. است

( است صهیونیستی رژیم امنیت تأمینمنظور  به مقاومت ی جبهه با مقابله همانا که) منطقه در امریکا
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 محروم حمایت ازتنها  نه انحراف،محض  به اما بود خواهد برخوردار محور کشور حمایت از کند، می حرکت
 داد خواهد دست از تدریجاً نیز را خود ی کرده آوری جمع نظامی توان ها تحریم اعمال با بلکه شد خواهد
 و پیچیده ادوات رزمی آمادگی حفظ توانایی و است بهره بی دفاعی صنعت بومی پشتوانه از چراکه
 .داشت نخواهد را شده یداریخر متیق گران

 متضمن نیز، و کشور نظامی توان مستمر و دائمی پشتیبانی متضمن بومی، دفاعی صنعت بنابراین
 ترتیب  بود. بدین خواهد بیگانه، منافع نه و ملی منافع تأمین راستای در قدرت از مؤلفه این کارگیری به

 .است هیدوسو رابطه یک دفاعی، صنعت و سیاست ی رابطه
 گیری شکل ابتدای از مطمئناً. است اقتصاد با آن هیدوسو ارتباط دفاعی، صنعت ویژگی بارزترین شک بی

 درآمدهای عیباز توز و شغل ایجاد در میرمستقیغ و مستقیم شکل به مربوطه، فرایندهای دفاعی، صنعت
 ارتزاق عمومی درآمدهای ازها  آن دفاعی صنعت که کشورهایی با رابطه در خصوصاً) کشور عمومی

 که کشورهایی توسعه با و نوزدهم قرن دوم نیمه ازباألخص  واقعیت این. است داشته نقش( نماید می
 نمونه که یافته نمود بیشتر اند، بوده( بازدارنده یا و جویانه سلطه اهدافی با) گری نظامی سیاست به قائل

 .است امریکا متحده االتیا آن، معروف
 و روسیه امریکا، از پس 2227 سال در رژیم این. است بارز بسیار نیز صهیونیستی رژیم در فرایند این

 صنایع ی توسعه و رشد. بود دنیا سالح ی صادرکننده چهارمین اسلحه دالر میلیارد چهار فروش با فرانسه،
 اقتصادی اهمیت ی دهنده نشان بعد به میالدی هشتاد ی دهه از تسلیحات صادرات نقش و نظامی

 صهیونیستی رژیم اقتصاد در دفاعی صنعت نقش اهمیت در. است رژیم این درآمد در تسلیحات صادرات
 ادوات صادرات داشته اذعان که نمود اشاره رژیم این مرکزی بانک وقت رییس اظهارات به توان می تنها

. است داده نجات ورشکستگی و فروپاشی از نود و هشتاد های دهه در را صهیونیستی رژیم اقتصاد نظامی،
 هستند فعالیت به مشغول نظامی صنایع در رژیم این صنعت در شاغل کار نیروی از نیمی است ذکر انیشا
 دهد می اختصاص خود به را رژیم این ملی ناخالص تولید درصد 22 تا 62 بین مذکور صنایع تولیدات و
 (.6993 ذاکری، و ازغندی)

 نظامی توان افزایش طریق از تأثیر یعنی آن، غیرمستقیم نوع اقتصاد، در دفاعی صنعت دیگر کارکرد یک
 تولید گردد می عنوان. است اقتصادی رشد حفظ و ایجاد شرایط به بخشی ثبات جهیدرنت و ملی امنیت و

 از ،افزوده ارزش ایجاد بر تأثیر ضمن کشور داخل در دفاعی صنایع توسعه و ایجاد طریق از دفاعی نیازهای
 حاکمیت، از حمایت نظم، ایجاد(. 6979 ،)عباس لو است توجه و تعمق درخور ملی امنیت ثبات منظر
 امنیت ثبات و ایجاد محصول خدمات، و کاال توزیع و تولید امنیت خارجی، تهدید با مقابله مالکیت، حفظ

 اساس این بر. است دفاعی صنعت آن،تبع  به و امنیتی-دفاعی توان از تابعی خود این که است عمومی
 تاریخ مقاطع از بسیاری در نظامی اقتدار و داخلی نظم بدون اقتصادی رشد و تولید گردد، می عنوان
 (.6936 شکوه،) است نبوده بیش یا افسانه

 تأثیرگذار آن دفاعی صنعت توسعه و رشد میزان بر کشور، یک های سیاست بر حاکم نگرش دیگر سوی از
 را بومی دفاعی صنعت توسعه است، خود های سیاست در طلبی استقالل رویکرد دارای که کشوری. است
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 .داند می خود اقتدار و استقالل متضمن

 های صنعت دفاعیسازی فعالیت. پیشینه مدل2-2

های صنعت دفاعی مبتنی بر سازی فعالیتدر این بخش برخی مطالعات صورت گرفته در رابطه با مدل

 :نماییمهای آن را مرور میویژگی
با  هیدوسو(. این مدل مجموعه کارکردهای صنعت دفاعی را در ارتباطاتی 6931مدل آذرلی و همکاران )

های این ارتباطات را به شکل نماید و مؤلفهتبیین می« علم و فناوری»و « اقتصاد»، «سیاست»ابعاد 
 (.2شکل نماید )های تأثیرگذاری متقابل معرفی میای از شیوهمجموعه

 
 های ارتباطات و کارکردهای صنعت دفاعی ( حوزه2شکل شماره )

 6931آذرلی و همکاران،منبع: 
 

 با اشتراکاتی احراز ضمن ایران، در دفاعی (. صنعت6932های صنعت دفاعی در ایران )شفقت، ویژگی
 از:اند  عبارت شرایط این. است خود مختص شرایطی تابع حوزه، این عمومی مفاهیم
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 که عمومی کاالیعنوان  به را صنایع این فعالیت گذار قانون. هستند حکومت به وابسته یا . دولتی6
 .است نموده معرفی است، دولت عهده بر آن تأمین

 و شده محسوب دولتی وظایف از جزئی دفاعی صنایع فعالیت گذار، از منظر قانون. هستند . انحصاری2
 .است شد تعریف آن اختیارات و وظایف حیطه در

 .ایران. ا.ج شرایط خاص در بودن اند یررقابتیغ و انحصاری بودن، دولتی . تشدید9
 دفاعی و امنیتی متنوع و شدید تهدیدات . مواجهه با1
( نظامی فناوری و تسلیحات) دفاعی عرصه درخصوص  به مختلف های زمینه در گسترده های  تحریم .2

 و جدی زمینه این در صادرات و وارداتدوجانبه  تعامالت و است یافته شدیدتری و وسیع شکل
 .نیستاعتنا  قابل

(. ایشان از زاویه اثبات 6936زاده و همکاران، الگوی یادگیری )فرتوک عنوان بههای صنعت دفاعی ویژگی
 اند:برشمرده گونه نیاهای این صنعت را امکان یادگیری از صنعت دفاعی، ویژگی

 فناورى و صنعت توسعه در متراکم تجربیات و طوالنى سابقه .6

 توجه ویژه به نوآوری در شرایط غیرخطی .2

 تعالى و تحول به اهتمام .9

 دستیابى نظام اساس بر معمارى .1

-هسته»اند که این صنعت در موج چهارم خود و در راستای اهتمام به تعالی، الگوی ادامه داده گونه نیاو 

ی خود قرار داده و بر این اساس مبادرت به معماری را سرلوحه« توانا بزرگهاى شبکه و دانا کوچک هاى
 مجدد ساختارها و فرایندهای خود نموده است.

(. محققین 6939زاده و همکاران، انداز و تأثیرگذاری صنعت دفاعی بر اقتصاد مقاومتی )فرتوکمدل چشم
 زمان در تا شود پایدار هاییقابلیت و منابع صاحب کشور» که نیا انداز صنعت دفاعی را عبارت ازچشم

، «باشد داشته را برتر دفاعی قدرت خلق امکان شونده، دگرگون موقعیت و شرایطبر اساس  مناسب
 آفرینینقش اقتصاد را شدن مقاومتی جریان در دفاعی صنعت تأثیر تریننمایند. همچنین، مهممعرفی می

 دفاعی نمایند صنعتایشان اضافه می. دانندمی کشور در راهبردی هایفناوری و محصوالت توسعه در آن
 کشور راهبردی هایفناوری توسعه برای حکمرانی اصلی نهادهای از یکی مقاومتی اقتصاد به گذار در

 را کشور تواندمی بنیاندانش یوکارها کسب مدیریت و سازیقابلیت کارکردهای با که گردد؛می محسوب
 خلق مسیر در را راهبردی منابع و سازد خارج راهبردی و پیشرفته هایفناوری توسعه در ناکامی یتله از

، مدل 6جدول تأثیر کارکردهای صنعت دفاعی در اقتصاد را مطابق  سازوکار .کند بسیج ملی قدرت
 اند.نموده

 . ارکان اقتصاد مقاومتی2-3

خود مطرح و ابعاد و الزامات آن  شاتیدر فرما یالعال مدظله یکه مقام معظم رهبر یمفهوم اقتصاد مقاومت
-با تاب یوجوه تشابه یاقتصاد جهان اتیاگرچه در ادب اند،کرده نییتب ریاخ یهاسال یهایرا در سخنران
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 اتیادب رنو د یمفهوم ،رانیا یاسالم یخاص نظام جمهور یهایژگیدارد، اما به لحاظ و یاقتصاد یآور
اقتصاد »به موضوع  ها آنکه در  گانهیجز در معدود مقاالت ب ،لیدل نیمبه ه و شودیمحسوب م یاقتصاد

و  یمقاله، رساله دکتر یاما تعداد ؛در جهان اقتصاد ندارد یسابقه چندان شده، پرداخته «میخود ترم
 اند.پرداخته یاقتصاد مقاومتتبیین ارکان به  ریبه شرح ز یمطالعات گروه

بندی، اهداف اقتصاد مقاومتی در سه گروه به شکل زیر در یک دسته اهداف اقتصاد مقاومتی. .6
 (:6932اند )عبدالمالکی و همکاران،  شده بندی دسته

به تعالی و  دنیدررسی انسان چندبعدنهایی: تحقق حیات طیبه اسالمی و پاسخ به نیازهای  -الف
 رستگاری در قالب الگوی بومی و ملی.

 .وابسته ریغجانبه و گرا و همهزا و بروناقتصاد درونمیانی: استقالل و خوداتکایی اقتصادی،  -ب
های اقتصادی، رفاه و تأمین معیشت، پیشگیری از نفوذ اولیه: مشارکت نهادمند مردم در فعالیت -پ

 ها و فرایندها.دشمن در زیرساخت

 و کار تأثیرگذاری صنعت دفاعی بر اقتصاد مقاومتی  ساز مدل( 6جدول شماره )

 
 6939زاده و همکاران،منبع: فرتوک 
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هاایی از جانس اهاداف    ، به مؤلفهوچهار نظارت بر اصل چهل ونیگزارش کمس ازجملهیی ها گزارشدر 
 (:6939وچهار،  نظارت بر اصل چهل ونیگزارش کمساست ) شده اشارهزیر  صورت به

اقتصاد و رشاد  پذیری تقویت رقابت -ارتقاء عدالت اجتماعی. پ -پذیری اقتصاد. بکاهش آسیب -الف
 پذیری درآمد نفت.مقابله با ضربه -امنیت غذا و درمان. ث -وری. تبهره

اهداف اقتصااد مقااومتی    عنوان بههمچنین به مردمی نمودن اقتصاد و کاهش وابستگی به ذخایر نفتی 
 (.6932است )عبدالمالکی و همکاران،  قرارگرفته موردتوجه

العاالی،   مدظلاه  گانه ابالغی مقام معظام رهباری   21های ها و رویکردها. عالوه بر سیاستسیاست .2
تارین آن را  ها صورت گرفته است. شاید کاملتبیین مفاهیم مندرج در این سیاست هایی برای بازتالش

 (.6931بتوان در قالب جدول زیر ارائه نمود )معینی،
 

 ی(العال مدظله یرهبرهای کالن اقتصاد مقاومتی )برگرفته از بیانات معظم سیاست نییباز تب( 2جدول شماره )

کشور و اقتصاد ایجاد تحرک و پویایی در  1

 های کالن است؛بهبود شاخص

 باشیم خودکفا 6

 نفت به وابستگی کاهش 7 زا یدتهدتوانایی مقاومت در برابر عوامل  2

 مصرف الگوی اصالح 8 داخلی هایظرفیت بر یهتک 3

 فسادستیزی 9 رویکرد جهادی 4

 محوریدانش 11 مردم محوری 5

 یالعال مدظله یرهبربرگرفته از بیانات معظم منبع: 

 میکه در سطح ملی طرح  ی طریق برای تحقق یک هدف هنگامیراهبردها. راهبرد به معنی ارائه .9

تواند به مضمون گیرد و اگر در کنار سایر ارکان دیده نشود میشود، ادبیاتی بسیار کالن به خود می .1
ها اشتباه گرفته شود. در ادبیات اقتصاد مقاومتی  سیاست یا هدف بسیار نزدیک شده و با آن

مدیریت  .2د ملی،ارتقای تولی .6 اند از: ها عبارتشده در تناظر با اهداف و سیاست راهبردهای معرفی
 .1قطع وابستگی به نفت، .2توزیع عادالنه، هوشمند و هدفمند منابع،  .1جهاد اقتصادی، .9مصرف،

. 3. اقتصاد کارآفرینی، 9استراتژی جنگ نامتقارن اقتصادی،  .7رشد صادرات و مدیریت واردات،
اقتصاد )کمالی و همکاران به سازی . حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مردمی62بنیان، اقتصاد دانش
 (.6932زاده جهرمی، نقل از تراب

در ها موردبررسی قرارداد. کنندهتوان از منظر نهادها، منابع و تسهیلها. اقتصاد ملی را میزیرسیستم .2
را شکل  یمردم حاکم بوده و روابط انسان یبر زندگ یررسمیو غ یرسم ینهادها ،یهر کشور

 لیجامعه را تشک تیریو مقررات مد نیو از بدنه دولت باشند که قوان یرسم ندتوانی. نهادها مدهند می
 یکنند. نهادها میرا تنظ یردولتیجامعه غ یباشند و قواعد و ساختارها یررسمیغ ای دهند؛یم
 نیگزینهادها جا نیکشورها ا نیهستند؛ چون در ا بااهمیت ریپذبیآس یدر کشورها یررسمیغ

. در خصوص نهادها دو کنندیم تیفعال یرسم یهمزمان با نهادها طور به ایشده و  یرسم ینهادها
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و  شده تضعیف ستمیناکارا، کل س ینهادها باوجوددارد.  تینهادها اهم تیمبحث اثربخش و مشروع
مردم در برابر قواعد و  رشیپذ زین ینهاد تیخواهد داشت. مشروع کمتری مقاومت هادر مقابل شوک

و  فیکه به تضع کندینامشروع مقاومت م ی. جامعه در مقابل نهادهادهدیمقررات نهادها را نشان م
 شد. خواهد منجر هادر زمان شوک ویژه بهشکست نهادها 

 یمطرح کرد که ازنظر مردم دارا هایییو انرژ هایژگیو ط،یشرا اء،یصورت اش به توانیمنابع را م
آب و  ،یو خدمات درمان هامارستانیب فیط نی. اردیگ یرا در برم ایگسترده فیارزش هستند و ط

را  هانیجزء ا و یاخالق یها سطح آموزش، ارزش ،یرهبر ،یثروت اقتصاد ،یغذا، انسجام اجتماع
 یرگیاندازه یتنوع و مازاد )اضافه( منابع برا ،ییکارا. چهار جزء در دسترس بودن، شودیشامل م

 ،ییکارادولت و جوامع به آن و  یابی. در دسترس بودن، وجود منابع و دسترودیقدرت منابع به کار م
باال و  تی. ظرفشود یمف یتعر تیفیو ک تیاز ظرف ینیسطح مع کیعمل در  یمنابع برا ییتوانا

-می بهبود هاو قدرت جامعه را در مقابل شوک کندیمنابع به مقاومت کمک م تیفیعملکرد باک

 خواهد مواجه هاعملکرد لیتکم یدر راستا یمختلف هاینهیجامعه با تنوع منابع، با گز کی. بخشند
و  یریگخاص را اندازه تیفعال کی امانج یمازاد )اضافه( منابع، مقدار منابع موجود برا ن،همچنی. بود

در  یکه منابع مختلف یکشور ایکه منابع  یکشور ای. جامعه کندیجامعه کمک م کیبه مقاومت 
 یمختلف هاینهیبر گز دهند،یمنابع را کاهش م تیکه ظرف هاییدر برابر شوک تواندیدارد، م اریاخت
 .کند هیتک

 یمناسب طیهستند که مح ییو الگوها یاجتماع هیعناصر نامحسوس سرما یقیتطب یها کننده لیتسه
 جهش هاشوک وقوع از پس و داده کاهش را هاتا اثرات شوک کنندینهادها و منابع فراهم م یبرا

مختلف متفاوت  طیبا توجه به شرا هاکنندهلیتسه نیاز ا کیو قدرت هر  تیداشته باشند. اهم بهتری
داشته باشد،  ییو پاسخگو ینوآور ،یهمکار ق،یتطب تیکه قابل یطیمح جادیدر ا کیاست، اما هر 
، «هنجارها/هاارزش/رفتارها/هانگرش»، «هاشبکه»چهار بخش  در هاکنندهلیتسه نیمهم هستند. ا

 .(6931 ،زاده یو قل ی)اخبار هستند ییو شناسا یبررس قابل «یحافظه نهاد» و« نوآوری»

ها نیز یادشده است، آن دسته از اقداماتی هستند که ها با عنوان ویژگی که بعضاً از آن الزامات؛ .1
نیاز تحقق اقتصاد دیگر الزامات، پیش عبارت به شوند؛بایست حاصل منظور تحقق سایر ارکان می به

شوند. اهم این الزامات ی پیامدهای آن نیز محسوب میحال از زمره مقاومتی هستند و درعین
 اند از: عبارت

 و عدالت اجتماعی وری، رفاهاشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره ،ملی تولید، رشد اقتصادی -الف
 ها.و سایر ظرفیت های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمیظرفیتتوسعه  -ب
 .همت جهادی، مدیریت جهادی -پ
 های اقتصادیحضور مردم در تمام عرصه -ت
 کَردهای زائد پرهیز از هزینهوپاش، پرهیز از اسراف، جویی، پرهیز از ریختصرفه -ث
 مبارزه با فساد -ج

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
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 بنیانتوجه به اقتصاد دانش -چ

 های صورت گرفته در خصوص الگوسازی اقتصاد مقاومتی. پیشینه تالش2-4

با تمرکز بر یکی از  هرکدامهای متعددی در رابطه با اقتصاد مقاومتی انجام پذیرفته که الگوسازی 
 اند:رویکردها و مفاهیم اقتصاد مقاومتی، به الگوی خود هویت بخشیده

طور که همان یعنی است، یاقتصاد مواز یالگو ،یاول از اقتصاد مقاومت یالگو :یاقتصاد مواز -الف
مانند  یینهادها سیاقدام به تأس یانقالب هیباروح ییخود به نهادها ازیبا توجه به ن یانقالب اسالم

 نیتأم یبرا ستیبایم زیمسکن نمود، امروز ن ادیسپاه پاسداران و بن ،یسازندگ دجها امداد، تهیکم
و به  یبه اقتصاد مقاومت یچراکه انقالب اسالم کند، لیپروژه را ادامه داده و تکم ینا نقالباهداف ا
 .دیآ یبرنم یرسم یدارد که در عمل از عهده نهادها ازیدر اقتصاد ن یمقاومت یهاینهادساز

 بیآس ،یسازمقاوم یکه در پ یعبارت از اقتصاد یدوم از اقتصاد مقاومت یالگو :یمیاقتصاد ترم -ب
 یساختارها یسازو مقاوم میاست، ترم یاقتصاد یساختارها و نهادها میو ترم یریگخلل ،ییزدا

 خیاز تار ییها در دوره زین افتهی توسعه یمختلف. کشورها یازهایکشور برحسب ن یو ادار ییاجرا
شوک  2مثال غرب پس از  عنوان شدند؛ به یاقتصاد یساختارها یسازخود مجبور به مقاوم یاقتصاد

نمود.  نینو یهاسوخت ریبا سا یلیفس یهاسوخت ینیگزی، اقدام به جا6399و  6373 ینفت
 .شود ینم ینفتدچار شوک  زیدالر ن 622 یباال یها متیامروزه باق که یطور به

ما  یو پدافندشناس یشناسآفند ،یمتوجه هجمه شناس ،یسوم از اقتصاد مقاومت یالگو :یاقتصاد دفاع -پ
 یهاوهیکه ابزارها و ش میا افتهی دست یبه اقتصاد مقاومت یزمان نیدر برابر آن هجمه است؛ بنابرا

 نیآنان تدو هیمقاومت خود را عل ژیها استرات اساس آن و بر میشناخته باش شیشاپیهجمه دشمن را پ
و اجرا  یطراح زیمقاومت متناسب با آن ن آفند دشمن شناخته نشود، است تا یهیبد .میکن اجراو 

 .نخواهد شد
 یمدت سلب کوتاه کردیرو کیتنها  یاقتصاد مقاومت است که اساساً نیا زیالگو ن نیچهارم :اقتصاد الگو -ت

مدت  کوتاه ای یپدافند ایرا  یکه اقتصاد مقاومت یقبل یالگو 9برخالف  ست؛ین یپدافند یو اقدام
اقدام  کیدارد و  رانیا یاسالم یکالن به اقتصاد جمهور یاندازچشم کردیرو نیا ،دانستند یم

 باشد و هم ما یکه هم اسالم میهست لآهدیاقتصاد ا یدر پ کردیرو نیشود. در ایبلندمدت را شامل م
بوده  کارآمدبخش و  جهان اسالم الهام یکه برا ینخست اقتصاد منطقه برساند، اقتصاد گاهیرا به جا

 یکی شرفت،یپ یرانیا یاسالم یاساس در الگو نیباشد. برا یتمدن بزرگ اسالم لیساز تشکنهیو زم
 (انیتب تی)سا متضمن مقاومت و تحقق آن باشد ستیبایمهم الگو م یهالفهؤاز م

بر  ی)مبتن رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد مقاومت یشنهادیپ یالگو»با عنوان  یا( در مقاله6936) فیس
متنوع و  ریتعاب یکند که در موضوع اقتصاد مقاومتیاشاره م(« یالعال مدظله یمقام معظم رهبر دگاهید

 دآن به اقتصا (ی)و نه لغو یالحطاص یکه معنا یریشده است. تعب جیرا یاقتصاد اتیدر ادب یمتفاوت
 بهبود یاقتصاد برا کیساخته  استیاست که به توان س «یاقتصاد تیفنر» دینما یم کینزد یمقاومت
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که از آن شده است  یفیاصطالح با تعر نیمخرب اشاره دارد. ا یزابرون یهاآثار شوک )انطباق با(
 (.6936ف،ی)س کشور است جیرا اتیدر ادب «یاقتصاد مقاومت»مفهوم به  نیترکینزد

 یجمهور یاقتصاد مقاومت یهالفهؤو ابعاد م یبررس»با عنوان  یا( در مقاله6932)ی زاده جهرم تراب
 شانیسخنان ا یبه ارائه مدل مفهوم« یالعال مدظله یا حضرت امام خامنه شهیدر اند رانیا یاسالم

( در رساله دکترا 6997) یخادم یموس دیاند. سپرداخته یها و الزامات اقتصاد مقاومتیژگیابعاد، و رامونیپ
به عوامل بالقوه « ها آن یابیارز یو اراده الگو یاقتصاد مل داتیو شناخت تهد یبررس»خود با عنوان 

 یاقتصاد مل یهابیشامل مشکالت و آس یاقتصاد داتیو عوامل بالفعل تهد میزا مانند تحر دیتهد
 (.6932 ،ی)کمال است رداختهپ

داند که هایی میای یکپارچه از انتخابالفلِی راهبرد را مجموعه. (2269)الفلِی و مارتین،  مدل الفلِی

به خلق مزیت پایدار  سازد تا از آن طریق بنگاهمعین می فرد منحصربهجایگاه بنگاه را در صنعت به شکلی 
مرتبطِ  به همهایِ به پرسشافزا، هایی همی پاسخبپردازد. وی تدوین راهبرد در یک بنگاه را فرایند ارائه

 نماید:زیر معرفی می
 آرمان یک بنگاه کدام است؟ .6

 ای فعالیت خواهد کرد؟بنگاه در چه حوزه .2

 توسط بنگاه برای موفقیت در حوزه انتخابی چه خواهد بود؟ اتخاذشدهروش  .9

 هایی باید داشته باشد؟بنگاه برای موفقیت چه قابلیت .1

 ی مدیریتی نیاز دارد؟ها دستگاهبنگاه برای مدیریت فرایندها، چه  .2

-ی بعدی فراهم میهای( مرحلهها )پاسخی سؤاالت، زمینه را برای انتخابپاسخ به هر مرحله از زنجیره

ی قبل را نیز تدقیق نموده با نتایج تواند پاسخ مرحلهاما همزمان، پاسخ )انتخاب( در یک مرحله می؛ نماید
 است. شده  دادهنشان  9شکل ایند در قالب مدل الفلِی در جدید همسو و همخوان گرداند. این فر

 
 ( مدل الفلِی9شکل شماره )

 3113،الفلی و مارتینمنبع: 

سازمان جهت داده و مبنایی برای  اندازها و اهداف سازمان هستند که به حرکتها ترکیبی از چشمآرمان
ساز در توان معادل ارکان جهتالفلِی میها را در مدل نمایند. آرمانهای کلی ایجاد میتعیین سیاست

 ها دانست. ادبیات مدیریت راهبردی یا حداقل تصویری از آن
که سازمان در چه بخشی فعالیت  های سازمان هست. اینی قلمروی فعالیتکنندهی فعالیت تعیینحوزه
مین چه نوع کاالیی که برای تحقق اهداف خود به چه بازاری و تأ و این اند کدمکند و ذینفعان آن می

 چشم دوخته است.
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به دنبال خلق ارزش برای  –ی فعالیت دارد که ارتباط تنگاتنگی با حوزه –روش دستیابی به موفقیت 
ی فعالیت، بلکه به تنها به حوزه سازمان از طریق ایجاد مزیت است. هر انتخاب موفقی در این بخش نه

 ساز نیست.گی دارد و الزاماً برای بنگاه دیگری موفقیتهای درونی سازمان بستشرایط محیطی و قابلیت

یعنی حوزه فعالیت و  –ی قبلی های دو مرحلههایند که از انتخابهای اصلی، طرحی از شایستگیقابلیت

ها را وری، نوآوری و توانایی تأمین مالی فعالیتکنند. مواردی از قبیل بهرهپشتیبانی می –روش موفقیت 
تنهایی قدرتمند  ذکر است هر قابلیتی به های یک سازمان در نظر گرفت. شایانی قابلیتهتوان از زمرمی

ها  افزایی آنها و هماست اما برای خلق مزیت در درازمدت کافی نیست. در عوض ترکیب این قابلیت
 سازد.است که مزیت را پایدار می

برای تعیین اهداف، خلق راهبردها، های مدیریت در حقیقت سازوکارهایی هستند که سازمان  دستگاه
گیرد. این عنوان بسیار عام است و از سازی راهبردها و سنجش میزان موفقیت به کار میتوسعه و جاری

های اطالعاتی را در ها و حتی سامانههای اجرایی و دستورالعملها، روشتا نظام سازمانی عادات و فرهنگ
 گیرد. برمی

توان در درون سازمان پذیر است. این سطوح را میها در سطوح مختلف امکانخابی انتاستفاده از زنجیره
و یا حتی خارج از آن در سطوح مختلف ملّی مانند یک صنعت )به معنی تخصصی آن( یا یک بخش 

های یابد، برقراری ارتباط منطقی میان حلقهاقتصادی تعریف نمود. آنچه در این حالت اهمیت ویژه می
افزایی و انسجام خود را حفظ ها همای که مجموعه انتخاب گونه ر در سطوح مختلف است بهمختلف زنجی

 نمایند.

 ی پژوهشمفهوم الگوی .3

طی مطالعه ادبیات، ارکان اقتصاد مقاومتی و معدود مطالعات صورت گرفته در خصوص الگوسازی مفاهیم 
ارکان، متمرکز و یکپارچه صورت نگرفته و از  یتحقیق در حوزه ازآنجاکهاقتصاد مقاومتی را مرور نمودیم. 

توان ادعا نمود الگویی ، میاند شده مطرحی مفهومی خاص ها نیز هرکدام از زاویهسوی دیگر، الگوسازی
 کننده یبانیپشتکننده و های مختلف تقویتی ارکان که در آن بخشافزا در همهواحد، یکپارچه و هم

ها به شکل طبیعی، کالن و در سطح ملی صورت از طرف دیگر تالشیکدیگر باشند، حاصل نشده است. 
 است. افتهی تحققاند و کمتر الگوی منسجم بخشی، گرفته

ی که به دلیل ماهیت رفت و برگشتی خود، زنجیره گرا وکار کسبمدل الفلِی )بازی بُرد( مدلی است 
-پژوهشگران معتقدند به دلیل ویژگینماید. هماهنگ می باهمها در سطوح مختلف مدیریتی را انتخاب

 ازجمله –های صنعتی توان ارکان اقتصاد مقاومتی را از سطح ملی به سطح بخشهای این مدل می

 افزا نمود.را یکپارچه و هم ها آنآورد و  –دفاعی 
. این الگو ارکان قراردادندرا مبنای پژوهش خود  1شکل بر این اساس پژوهشگران الگوی مفهومی 

های مدل الفلِی متناظر نموده و در سطح بخش صنعت دفاعی باز تبیین و د مقاومتی را با گاماقتصا
 نماید.عملیاتی می
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 ( الگوی مفهومی پژوهش1شماره )شکل 

 یافته های محققمنبع: 

 یشناس روش .4

 ،هست یفیک یهابر داده یو به لحاظ روش مبتن کاربردی– یفیاز نوع توص تیبه لحاظ ماه پژوهش حاضر،
( و ی)مدل الفلِ ردبُ یباز هیو نظر یاقتصاد مقاومت رامونیپ ینظر میمفاه یپژوهش شامل بررس یشناسروش

-خبرگان و صاحب ،پژوهش یجامعه آمار. باشدیتوسط خبرگان، م یراهبرد لیتحل ها،انتخاب رهیزنج لیتحل

اطالعات،  یآوربوده و روش جمع ی صنعت دفاعیگذار استیاقتصاد و س ،یراهبرد تیریمد یهانظران حوزه
 ندیرد و فرابُ یو مدل باز یمرتبط با اقتصاد مقاومت اتیادب و ها و مقاالترسالهمطالعه  ،یادر بخش کتابخانه

 انیاخذ نظرات متصد با خبرگان و شهیاند زیم لیتشک ،یدانیعرصه و در بخش م نیدر ا کپارچهی یهاانتخاب
بوده که  یدلف کیتکن ،لیابزار تحل .هست یعنوان گروه کانون موردمطالعه بهنظران حوزه مجرب و صاحب

 رتمرحله صو نیچند یط یو اجماع گروه یریگمیقضاوت و غربال نظرات خبرگان و تصم ،ییشناسا یبرا
 است. گرفته

 ژوهش  ی پها افتهها و ی داده لیتحل .5

هدفمند صورت  صورت بهانتخاب خبرگان در فرایند پژوهش، ی. شناخت تیجمعهای ویژگی -الف

 نظران صاحب الخصوص یعل گرفته، ویژگی جامعه موضوع تحقیق عبارت بود از خبرگان بخش اقتصاد،
-پردازی دارای سابقهاقتصاد مقاومتی، مدیریت راهبردی و صنعت دفاعی که در سطوح راهبردی و نظریه

اند. گفته ایفای نقش نمودهی پیشها در حوزهی و راهبردی گذار استیسد بوده و در فراین مالحظه قابلای 
 گردد.ارائه می 9جدول ی خبرگان در قالب شناخت تیجمعهای برخی اطالعات مرتبط با ویژگی در ادامه
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 ی خبرگان میز اندیشهشناخت تیجمع( ویژگی 9جدول شماره )

 ی تحصیلی رشته سطح مدرک تحصیلی تخصص شغلی سابقه کار )سال(

 %63 22تا  62
 مدیریت راهبردی
 )سطوح فرماندهی(

%
27 

 ٪92 دکتری
مدیریت 
 راهبردی

19% 

 %92 22تا  22
 مدیریت اجرایی

 )عملیاتی(
1

1% 
کارشناسی 

 ارشد
 %96 اقتصاد 93%

 مالی و امور اقتصادی 13% 92تا  22
2

3% 
 %21 کارشناسی

مدیریت و 
 گذاری سیاست

21% 

 اند گرد شده% 6اعداد با دقت 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

سؤال خود که در این پژوهش با  2مدل الفلِی ترکیبی است واحد از پاسخ به . های تحقیق یافته -ب

و در بخش  ذکرشده. در ادامه، پاسخ این سؤاالت طی جداول جداگانه اند شده طرحعنوان سؤاالت فرعی 
 پاسخ سؤال اصلی ارائه خواهد شد. عنوان بهگیری، مدل یکپارچه نتیجه

های کننده صنعت دفاعی مبتنی بر ارکان اقتصاد مقاومتی که به فعالیتها و اهداف هدایتآرمان 6-ب
 .اند شده دادهنشان  1جدول دهند، در جهت می این بخش

 ها و اهداف صنعت دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی( آرمان1جدول شماره )

 

 آرمان ها     

 و        

   اهداف     

-های اثربخش و ارزشهای موازی، تمرکز بر حوزهها و فعالیتوری منابع، جلوگیری از اتالفبهره

 آفرین )خرد مالی(

 های صنعتی از طریق حضور در بازارهای خارجی )توسعه صادرات(کمک به تأمین مالی فعالیت

تأمین امنیت و ثبات و نیز سرریز فناوری و  کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق مشارکت در
یافته در قالب بازار داخلی نیروهای مسلح )ارتباط دوسویه با بهبودمندی از بودجه دفاعی بهره

 اقتصاد(

 منبع: یافته های محقق

های تسلیحاتی، بازارهای های فناوری، حوزهترین حوزه فعالیت صنعت دفاعی مانند حوزهمناسب 2-ب
 اند.آورده شده 2جدول مطلوب و مناسب در 

 ( حوزه فعالیت صنعت دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی2جدول شماره )

        حوزه     

 فعالیت

 های راکتی و بالستیکهای خاص مانند اپتیک، لیزر و پیشرانتمرکز بر فناوری
 ایبا تهدیدات منطقه ین متناظرآفر یبرترتمرکز بر محصوالت 

 منطقهی مقاومت در های بازاریابی و صادرات با اولویت جبههلیتاتوسعه فع

 دارای مزیت رقابتی است ها آنی که در دفاع یرغهای ملی پروژه

 منبع: یافته های محقق
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-یا میهایی از زنجیره ارزش که صنعت در آن دارای مزیت بوده فرایندهای ترجیحی تولید، بخش 9-ب

 .اند دشدهیق 1جدول تواند به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک نماید در 

 ( روش کسب موفقیت در صنعت دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی1شماره )جدول 

 

 

 

 

   روش کسب 

 موفقیت

افزایی و جلوگیری از همسویی، هم منظور بهساز و ایجاد نقاط استراتژیک مرجع تدوین ارکان جهت
 انحرافی هایفعالیت
 سازیبنیان و چابکهای دانشایجاد هسته منظور به ساختارهابازنگری 

 های خارج از تمرکزتوسعه شبکه همکاران دفاعی در حوزه

 های مالی و تولیدی بخش خصوصیاستفاده از ظرفیت

 سپاری در دوره پشتیبانی عمر محصوالت )از طراحی تا خدمات پس از فروش(توسعه برون

 یدفاع یرغهای ملی غیرقابل واگذاری برای مشارکت در پروژه سازمانیدرونهای استفاده از ظرفیت

 ی راه توسعه محصولی منبعث از دکترین دفاعی کشورترویج نوآوری باز مبتنی بر نقشه

-پردیسقیمت مانند دانشگاه و مراکز توسعه فناوری و تحقیقاتی ارزان-های علمی یتظرفاستفاده از 

 های علم و فناوری

 سازهای انسانی مزیتسرمایه عنوان بهارتقاء سطح علمی کارکنان 

 منبع: یافته های محقق

باشد و بتواند در حوزه دفاعی  ارزش سازهای منتخب ای که پشتیبان بخشهای ویژهتوانمندی 1-ب
 .اند شده دادهنشان  7جدول مزیت محسوب گردد در 

 صنعت دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ازیموردنهای قابلیت( 7شماره )جدول 

 

 

 

 هاقابلیت     

 آشنایی با مبانی اقتصاد خُرد و اقتصاد صنعتی در بخش دفاع )اقتصاد دفاع(
 های صنعتی دولتیریزی راهبردی سازمانطرح

 المللیبازاریابی بین

 المللیتأمین کیفیت محصوالت در سطح استانداردهای بین

 های مقیاس و یادگیریدستیابی به صرفه باهدفتولید انبوه 

 های فنی مهندسی و مدیریتییافته در حوزهنیروی انسانی متخصص و توسعه

 های آمادی از منظر بازرگانی، کیفیت، ایمنی و امنیتمدیریت شبکه

 رو به باال« یادگیری باز»توسعه ساختارهای مسطح و تفویض اختیارت و برقراری جریان 

 منبع: یافته های محقق
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ها را میسور نموده و هدایت اقدامات ی قابلیتو نظاماتی که توسعه ها دستگاهفرایندهای مدیریتی،  2-ب
 .اند ذکرشده 9جدول نماید در تا حصول نتیجه را دنبال می

 صنعت دفاعی ازیموردنی ها دستگاه(. 9شماره )جدول 

 

 

 یها دستگاه

 مدیریت          

 های اینترانت امنتوسعه زیرساخت اطالعاتی و شبکه
 ی مدیریت یکپارچه اطالعات و مدیریت دانشها دستگاه

 های ارزیابی عملکرد اثربخش منابع انسانیاستقرار سامانه

 ها و کنترل راهبردیهای کارآمد ارزیابی عملکرد برنامهاستقرار سامانه

 استقرار نظامات پشتیبانی دوره عمر محصوالت

 استقرار نظامات تضمین مرغوبیت

 استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

 منبع: یافته های محقق

 گیری یجهنتو  بحث .6

توان با ایجاد تمرکز بر مفاهیم ارکان اقتصاد مقاومتی و برقراری رویکرد زنجیره این پژوهش نشان داد می 
ها، ارکان مذکور را به سطوح بخشی تعمیم داد. در این راستا با استفاده از مدل الفلِی، الگوی یکپارچه انتخاب

پژوهشگران،  زعم بهتدوین گردید.  2های صنعت دفاعی در قالب شکل شماره ی عملیاتی از انتخابیکپارچه
 زیر است: هایهای مرتبط قبلی، حائز ویژگیمدل حاصله در مقایسه با پژوهش

ای محدود. توجه جامعیت: پوشش حداکثری رویکردهای اقتصاد مقاومتی و پرهیز از انتخاب زاویه -الف
 ای.ی نگاه جزیرهجا بهارکان اقتصاد مقاومتی  کل به

برگشتی مدل الفلِی که  ها و منطق رفت ویکپارچگی: استفاده از رویکرد زنجیره یکپارچه انتخاب -ب
 گردد.های قبلی میهای هر گام از مدل، از گامافتهی کردن تیحماباعث 

های مدیریت و نظران مجرب صنعت دفاعی در حوزهسنخیت: استفاده از خبرگی و بصیرت صاحب -پ
اقتصاد، تلفیقی بومی از تجربه، دانش و الزامات اقتضایی اقتصاد کشور به بار آورد که متناسب با نیاز 

 بود. فتهگر شکلهای صنعت دفاعی و ویژگی
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 6یبر مدل الفلِ یمبتن یدر صنعت دفاع یترجمان اقتصاد مقاومت( 2شماره )شکل 

 منبع: یافته های محقق

اما ؛ گرددکنندگان، حاصل میروایی در مدل الفلِی، به دلیل منطق رفت و برگشتی و در حد بضاعت مشارکت
توان با تکرار فرایند در گروه کانونی می پایایی مدل تابعی از طیف علمی و تجربی خبرگان خواهد بود لذا

. فرایندی که خود قراردادگذاری نمود و یا مشترکات را استخراج و کانون توجه متفاوت، پایایی مدل را صحه
توان ها در صنعت دفاعی خواهد شد. همچنین در پژوهشی تکمیلی، میموجب بازنگری ترکیب زنجیره انتخاب

های اصلی و چه چه فعالیت –های زنجیره ارزش صنعت دفاعی بخشی )در حوزهاقدام به تدوین راهبردهای 
 های مدل فوق پرداخت.( مبتنی بر مؤلفهتوانمند سازها

 
                                                           

1
ی ارتباط مستقیم بین آن دو نیست، بلکه مجموعه راهبردهای هر  منزله بهای دیگر، از مدل فوق ذیل خانه خانه کقرارگیری ی 

 نمایند.افزا، مجموعه راهبردهای الیه باالتر را تقویت و حمایت مییکدیگر و به شکلی همالیه در تعامل با 



 662                                                                                   6931 صلنامه اقتصاد دفاع ، سال دوم ، شماره سوم ، بهارف 

 

 خذآممنابع و 
 منابع فارسی

 شناسایی و اقتصادی بخش با دفاعی بخش بر تحریم تأثیرات مقایسه»(. 6931). آرمان آذرلی، -
 .ملی دفاع عالی دانشگاه راهبردی مدیریت دانشکده. «دفاع بخش ساز موفقیت راهبردهای

(. 6931، سعید. )این یطالب، داریوش. خسروی، عباس. آرمون، آرش. جعفر زادهآذرلی، آرمان.  -
دانشگاه عالی «. استخراج الگوی صنعت دفاعی در شرایط تحریم و کاربرد آن در اقتصاد مقاومتی»

 ی گروهی )در حال انجام(.مطالعهدفاع ملی. دانشکده مدیریت راهبردی. 
-یاقتصاد یها و هنجارها و رابطه آن باارزش یاقتصاد مقاومت(. »6932. )محمود ،یاصغر -

 .شماره اول. 22سال ی. اسالم یاجتماع یهاپژوهش«. یاجتماع
 .1. شماره 9. سال «یاسیپژوهشنامه علوم س ،یفیروش پژوهش ک(. »6932قاسم. ) ،یافتخار -
 رژیم فناوری توسعه و اقتصاد در نظامی صنایع تأثیر. »قاسم ذاکری، علیرضا؛ ازغندی، -

 .6993. سوم شماره. اول سال. المللی بین و سیاسی های پژوهش فصلنامه. «صهیونیستی
بر  ی)مبتن رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد مقاومت یشنهادیپ یالگو(. »6936. )اله مراد ف،یس -

 .شماره شانزدهم. پنجم سال. تیفصلنامه آفاق امن«. (یالعال مدظله یمقام معظم رهبر دگاهید
. راهبردی مطالعات فصلنامه. «مطالعه برای چارچوبی: ملی دفاع و اقتصاد»(. 6936). حسن شکوه، -

 .27مسلسل  شماره. سوم شماره. پانزدهم سال
 شیپ عوامل بر دیتأک با دفاعی صنایع نوآوری در موفقیت برای ییالگو». (6932). ابوطالب شفقت، -

 دکتری. طباطبایی. رساله عالمه دانشگاه «.اسالمی انقالب از پس هایپروژه دربرنده 
. استراتژیک دفاعی مطالعات فصلنامه. «دفاعی اقتصاد بر ای مقدمه» (.6979) .محمد ،عباس لو -

 .اول شماره
درآمدی بر «. نظریه تا عملاقتصاد مقاومتی از (. »6932عبدالمالکی، هادی؛ نجفی، ابراهیم. ) -

. پژوهشکده مطالعات و 6932گانه شعار سال راهبردهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر راهکارهای ده
 تحقیقات بسیج. چاپ اول.

 گذار در دفاعی صنعت نقش»(. 6939. )جواد وزیری، محمدرضا؛ ی،ریدره ش حمیدرضا؛ زاده،فرتوک -
 .پنجم و بیست شماره. هفتم سال. امنیت آفاق فصلنامه. «مقاومتی اقتصاد به

های شبکه-های کوچکهسته(. »6936زاده، حمیدرضا. وزیری، جواد. آذرآیین، محمدرضا. )فرتوک -
نشریه بهبود مدیریت. سال «. هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفتبزرگ؛ درس

 .37-12. صص 67 یاپیپ. 9شماره ششم. 
. یکاظم نیو حس فردیی. ترجمه حسن دانا«یو طرح پژوهش یفیک شیپو»(. 6931کرسول، جان. ) -

 تهران. انتشارات صفار. چاپ دوم.



  ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل الفلی                                                                            661        

 

 در ایران اسالمی جمهوری دفاعیجانبه  همه بازدارندگی الگوی تبیین(. »6936. )وحید کریمی، -
 .دفاع دانشکده. ملی دفاع عالی دانشگاه. تهران. «ناهمتراز تهدید مقابل

در  یاقتصاد مقاومت یالگو یرسازیتصو(. »6932. )محمد ان،یاحمد. اله مراد ف،یس. روزبه ،یکمال -
 .99شماره . 29سال . مجلس و راهبرد فصلنامه«. رانیصنعت برق ا

ترجمه «. کارهای دستیابی به استراتژی بُردبازی بُرد، راه(. »6939الفلِی، اِی جِی و مارتین، راجر. ) -
 سید جالل حسینی. آریانا قلم.

«. یتوسعه اقتصاد یدر راستا یاقتصاد مقاومت یهاها و شاخصلفهؤم(. »6931. )محبوبه ،ینیمع -
 .شرفتیپ شگامانیکنگره پ نیدهم دهیآثار و مقاالت برگز مجموعه

 منابع التین
- Hooke, Richard. “The defense Industry in the 21st Century”. Price water 

house Coopers Global Aerospace and Defence. 2005. 

- Trading Economic, "US GDP growth rate”, 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 


