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The resistance economy of a powerful and impenetrable fortress against the unilateral sanctions 

of the domination systems can be a model of strategy and function for the Islamic countries of 
the region, which needs a dialogue with a strategic approach. Therefore, the main goal of this 

research is the strategic analysis of the discourse of resistance economy in the Islamic countries 

of the region. The current research is an applied research in terms of its purpose, and it is 
considered a survey-type descriptive research in terms of data collection method. The community 

of contributors includes the directors of the Presidential Strategic Review Center. A targeted 

method was used for sampling and theoretical saturation was achieved with 13 people. The tools 

of data collection were semi-structured expert interviews and SWAT questionnaire. To analyze 

the data in the qualitative section, qualitative content analysis method and MaxQDA software were 

used. In the quantitative part, SWOT analysis method and quantitative strategic planning matrix 
(QSPM) were used for strategic analysis. The findings of the research showed that the evaluation 

matrix of internal and external factors is in an aggressive position, and the appropriate strategy 

for the discourse of resistance economy in the countries of the region should be to use the 
maximum capabilities and internal points to exploit and optimally use the existing opportunities. 
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 چکیده
 هاینظام سویهیک هایتحریم برابر در نفوذناپذیر و توانمند دژی مقاومتی اقتصااد

 که دباش منطقه اسالمی کشورهای برای کارکردی و راهبرد الگویی تواندمی سلطه
 پکوهش این اصاالی هدف لذا دارد. اسااتراتکیک رویکردی با یساااز گفتمان به نیاز

 منطقه یاسالم یکشورها در یمقاومت اقتصااد یسااز گفتمان اساتراتکیک تحلیل
 روش ازنظر و اسااات کاربردی پکوهش یک هدف ازنظر حاضااار پکوهش اسااات.

 جامعه گردد.می محسوب پیمایشای نوع از توصایفی پکوهش یک هاداده گردآوری
 جمهوری ریاساات اسااتراتکیک هایبررساای مرکز مدیران شااامل کنندگانمشاارکت

 نظری اشااباع نفر 10 با و شااد اسااتفاده هدفمند روش از گیرینمونه برای اساات.
 و ساختاریافتهنیمه تخصاصای هایمصااحبه هاداده گردآوری ابزار گردید. حاصال

 تحلیل روش از کیفی بخش در هاداده وتحلیلتجزیه برای بود. سوات پرساشانامه
 تحلیل برای کمی بخش در شااد. اسااتفاده MaxQDA افزارنرم و محتوایی کیفی

 اسااتراتکیک ریزیبرنامه ماتریس و (SWOT) سااوات تحلیل روش از اسااتراتکیک
 ارزیابی ماتریس داد نشاااان پکوهش یهاافتهی گردید. اساااتفاده (QSPM) کمی

 برای مناسااا  راهبرد و دارد قرار تهاجمی موقعیت در خارجی، و داخلی عوامل
 حداکثر از اسااتفاده باید منطقه کشااورهای در مقاومتی اقتصاااد یساااز گفتمان

 موجود هایفرصت از بهینه اساتفاده و گیریبهره برای داخلی نقاط و هاتوانمندی
  باشد.

 مرکز اساااتراتکیک، تحلیل مقاومتی، اقتصااااد ساااازیگفتمان کلیدی: واژگان
 جمهوری ریاست استراتکیک هایبررسی
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 مقدمه .1

 از همدآیر علمی و ی می ون،مقی  سیخدی  اا ا که ستا  اقدصیا  له ا مدیومقی اقدصیا
 و زاا ون ن،ینمی لتاعد ، و فنی و نشاا یه مدهی اقدصیا و ستا سالمیا و نقالییا فرهنگ

  ا اخ  شه فیرى و شد  هم  فشی رطاشر ا  ادى زا،سیمی محقق  ا وامشر و ا ری ،گرایرون
 ستا  کش  اقدصیا  ایر تیلندمد تدیمر رک رنا .هدامی کیهش  ا اذرر آسمب و اا ا

 و هیمؤلفه هی،یرنیمه و هیشیخص و هییژگرو  اا ا یمقیومد اقدصیا هرظر (.1041 )جمیلی،
 اجدنیب و یی م  هی ت انمند یر همته آن رینهی هدف که است ییلندمدت و کالن  هییستمس
 ا واقع .ییشدیم محص لیتک اقدصیا تموضع از  فتیرون و هب ر از یخی ج یوایبده از

  ایرنیمه  ،اقدصیا  هیمرتحر یر شدن رهمچ منظ  یه ی زهمب یر عالوه که است  انبخه
 یرانرا جیمعه یفرهنه و ینرا  هیا زش و یی م طرشرا یی مدنیسب ت سعه منظ  یه یلندمدت

 .(1044 همهی ان، و )فرجی است
 یبتتمی  م ضتت عی چراکه استتت شتتده انجین مقیومدی اقدصتتیا ٔا زممنه زریا  مطیلعیت

 از رهی ممین ارن ا  است. کن نی ابیس وضعمت ا  زندگی هی عرصه تمیمی ا  ییاهممت
 کلمد  مفه ن ارن امرام ن سیز گقدمین مقیومدی، اقدصیا ٔا زممنه ت جهقییل و مهم هی ا زه
  .(1911 گزنی،)نص    است

 یرآو اه سر انقالب ال از که اسالمی جمه    ایکممدی فضی  ا  سیز گفدمین اسیسی  
 فدمینگ کر یهژم ن و تمتثب ن،رته  ا  مدفیوت ۀتجری نرا اا ا. فرا منحصریه هی ورژگی

 یدسن و مد ن مهیتب از دمنیام و مبدأصل مبلمین   انبین ،ییسمست نالاست مرای ااا قیلب ا 
 تمبک ت ار ا  وایبده  اسدبدااهی از ری هی دمام و انداخت تهیا  یه آن از تمتبع یه  ا نیکین

 نظین مفیهمم سیز گفدمین ا زه ا  جدرد  فرهنگ  اسدی نرا ا  .دمیخشت ت ق  ا استالن یه
 مقیومدی، اقدصیا کلی هی سمیست 11 یند استیس یر .(1044 )نبیتمین، استت گرفده شتهل

 است. شده اشی ه مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین و اقدصیا  ایعیا تبممن یه صترر  صت  تیه
 گفدمین هی ورژگی و ایعیا معرفی و اطیعیت ا ائه ا  ا ورژه نقش هی سینه که است  وشتن

 ا  مقیومدی اقدصتتیا (.1911 همهی ان، و )ا    اا ند عهده یر جیمعه یه مقیومدی اقدصتتیا
 انت  از و اهی  ونمقی  اقدصیا جی خی و خلیاا  هیتهینه و تهدردهی یرایر ا  رطاشر همۀ
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 نمز  اقدصیا نکال تمشهال ایهب  و  اقدصیا جهشی امشرفت تحقق و اقدصیا تق رت
 ،ینمیناانش  ،مح  لتاعد ،نهتیاانمر  ارهر و  اا ا اقدصیا عن  رنا .ستا  اا یرخ 

 زندگی و معمشتتت یی اقدصتتیا  شتتم ه ارن ست.ا اذررفنعطیا و  اجهی ،م لد ز،سی فرصت
  (.1910 )ایرک، است تنمدها هم جیمعه افراا تمیمی

 یلهه گمرامی ص  ت خی جی سمیست انفعیل و انزوا ا  مقیومدی اقدصتیا ستیز گفدمین
 است. المللییمن و ا منطقه منیسبیت تق رت نمیزمند م ا ا از یبمی   ا  آن تحقق یرعهس
 استتت. مدعی ارن گ ری  مقیومدی، اقدصتتیا کالن هی ستتمیستتت 19 و 11 ،11 ،14 یندهی 
 و امشرفت هی هدف یی آن کران همب  و ا ری خی جی سمیست اقدصتیا ستیز فعیل ینییرارن

 خی جی سمیست هی شهیف از رهی وج اییارن است. شده مطرح ملی اقدصیا ستیز مقیون
 و )ا  اامد  است ا زه ارن ا  اسدراتژرک هی یرنیمه فقدان مقیومدی، اقدصتیا تحقق یرا 

 و است ییتما و ستیز جهت یعنر استت  استدراتژ  کر یمقیومد اقدصتیا (.1041 ابمبی،
 اگر که است کالن اسدراتژ  کر یمقیومد اقدصتیا .شت امی یحران وق ع از  رمجل گ ییعث

 ایکم  اقدصتتیا هی استتدراتژ  و  اهبراهی ررستتی یر شتت ا، لمتحل مدلل و م ّجه صتت  تیه
 ااا خ اهد  قرا الشتتعیعتحت  ا آنین   اهبراهی و  اقدصتتیا م ضتت عیت تمین و ی ا خ اهد

 ستتیز گفدمین استتدراتژ  ییرد منیستتب گذا  ستتمیستتت یی .(1044 همهی ان، و )علمخینی
 حیظل یه که استتت ستتیزوکی هیری نمیزمند مقیومدی اقدصتتیا کرا. اجراری  ا مقیومدی اقدصتتیا
 ایلا عمن و ش ا وا ا کش   یه کمدر  آسمب تهیجم و فشی  تحررم، ص  ت ا  و ادافند 

 نمیرد. م اجه چیلش یی  ا المللیمن سط  ا  سلطه نظین منیفع آفند ، لحیظ یه ید اند کش  
 ااان قرا  ایزا  یی ند انند خی جی اشتتمنین که ییشتتد چنین اقدصتتیا  ا زه طراای همچنمن

  یمشدر اهممت زمینی مبئله ارن یهمرند.  ا کش    شد ویه ارکت جل   اقدصیا ، مبیئل
 و استتت ستتلطه نظین مزرت و یرنده یرگ تررنیز گ اقدصتتیا، ا زه شتت ا ت جه که رییدمی
 (.1044 صفر ، و )اررزاا کند تهدرد شدتیه  ا کش   یر ایکم نظین مبمر ارن از ت اندمی

 نببت اسالن، اقدصیا  نظین شنیخت ا   رشه مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین ضترو ت
 مبینی غریی، ت سعه گفدمین نف ذ و گمر شتهل  وند یر ستی نظین، ارن یی مقیومدی اقدصتیا

 کش  هی  و المللییمن نهیاهی  هی ستمیستت اعمیل امیمدهی  اا  ،سترمیره نظین فهر 
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 تی مبئله ارن اهممت اا ا. ارران اقدصیا  هی فرصت و گرانسلطه هی نقشه شنیخت سلطه،
 )سلممی اندکراه قلمداا ارنی وظمفه رک  ا مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین یرخی که آنجیست

 ی ان مقیون اسیسی هی آ مین یر ییرد مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین ا  (.1041 همهی ان، و
 همه از استتدفیاه و مصتترف مدرررت منییع، مدرررت ملی، ت لمد از امتیرت اقدصتتیا،

کمد کشتت   هی ظرفمت  ی ا خ اهد تحقق قییل  اهبرا   ورهرا  یی تنهی مهم ارن شتت ا. تأ
 ملی ستتط  ا  مقیومدی اقدصتتیا ستتیز گفدمین همچنینهه (.1041 همهی ان، و )یهرامی

 ت اندمی نمز المللییمن سط  ا  یمینجیمد جیمعه آایا خ اییو   و  وانی آ امش یه ت اندمی
 کی آمد ایزا   ت اندمی منطقه سط  ا  البده و یمیو ا همراه یه  ا سلطه نظین نیاممد  م جبیت

 یی مهر ش انمی ممبر ارن اهد. قرا  مقیومت  اه ا  اسالمی کش  هی  اخدمی  ا  نهرآرنده و
 از ا یرگمرا.  ا ستتیز گفدمین ا  اخمل ع امل تمیمی که یلندمدت و فراگمر کالن، تحلملی

 و هیفرصتتت ضتتع ، نقیط ق ت، نقیط شتتنیستتیری ضتتمن ت انمی تحلملی چنمن طررق
 ام ج  وضتتعمت یه ت جه یی و ااا قرا  ایرش م  ا  ا کن نی وضتتعمت فراامش، تهدردهی 

 یضرا مطیلعه  اسدی هممن ا  کرا. ا ائه م  انظر اهداف یه اسدمییی جهت منیسبی سنی ر  
 منطقه یاستتالم  کشتت  هی ا  مقیومدی اقدصتتیا ستتیز گفدمین استتدراتژرک تحلمل هدف یی

 گرفت. ص  ت

 پژوهش نظری مبانی .2

 جهیت ا  ستتررع ارکت  معنی یه «discurrere» ر نینی فعل ا   رشتته «1گفدمین» مفه ن
 ولی شتت امی یراه کی یه ن شتتدی  و گفدی  ا  زیین تجلی یمعن یه مفه ن ارن استتت. مخدل 

 عمل و ارکت عن انیه زیین، یر کالستتمک یمین علم ا  امداستتت آن  رشتته از که ط  همین
کمد  است. شده تعرر  معنیسیز  و گفدمین گمر شهل نمز «سیز گفدمین» استت. شتده تأ

 هبدند. سیز گفدمین هی مؤلفه سخن، االه و ت لمد منییع مخیطبین، م ض ع، ت لمدکنندگین
 همدیران و عیلمینه مداون، ترورج فرارند از استتت عبی ت «مقیومدی اقدصتتیا ستتیز  گفدمین»

 )سلممی است شترعی وظمفه رک که عم می ییو  و فرهنگ یه هیآن تبدرل و معی ف مفیهمم،
                                                           

1 Discurrese 
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 اقدصتتیا مبینی یی ییرد نخبتتت مقیومدی اقدصتتیا ستتیز گفدمین یرا  (.1041 همهی ان، و
 و ظر ن مبینی مقیومدی، اقدصیا مفه ن ی ان جدرد یه ت جه یی اقمقت ا  شد. آشنی مقیومدی

 مقیومدی اقدصیا ارنهه یه ت جه یی اند.نشتده واقع یحث م  ا چندان آن، زررمجم عه مفیهمم
  ضرو  است، گمر تصممم مهم هی امطه از رهی و است می کشت   ذرریاانهی ن ضترو ت

 آرد راهمف مفه ن ارن اراازش ا زه یه اقمق و وا مقدمه مقیومدی، اقدصیا مبینی تبممن یی است
 (.1041  جیئی، و )ایراهممی
 اندازچشم رک ترسمم که است آن از ایکی اا  اه مت ا زه ا  اخمر سده رک وقیرع

 افزارش و هیمشتتیخط همراستتدیستتیز  جینبه،همه ت ستتعه ع امل تررنمهم از اقدصتتیا 
 و ت سعه ایل ا  کش  هی  یی  ایطه ا  خص ص یه مبئله ارن استت. ی اه جیمعه آو  تیب

 س  ارهر از (.1411 ،1)ر هینب ن است یرخ  اا  یمشتدر  اهممت از ن ظه   اقدصتیاهی 
 یی هم ا ه ت ستعه ایل ا  کشت  هی  ا  اقدصتیا یهب ا یرا  شتده گرفده خدمت یه اله هی 

 جهینی مجیمع ا  کش   رک سمیسی شترارط چراکه استت  ی اه همراه ستمیستی مالاظیت
 و )سی ک اا  است ااشده کش  هی ارن ایکمین اقدصیا  هی گمر تصممم یر مبدقمم تیثمر 

 (.1411 ،2اسدررزوف
 و ایکمین گفدمین ا  شما اهه کر از درجد مفه ن کر عن انهی یمقتیومد اقدصتتیا

 نماول رانرا ا  یمقیومد اقدصیا شتد. مطرح رانرا یاستالم  جمه   کالن رندگینمگممتصتم
 .درگرا مطرح 19۳1 ستتیل   رشتتهر 11 ا    هبر معظم مقین یی نینرکی آفر دا را ا  یی 
 طرهمس تحت اقدصتیا یرایر ا  غیلبی   «یمقیومد اقدصتیا» عن ان تحت رانرا  اقدصتیا هرار و

 قیعده نرا از زمن یمقیومد اقدصتتیا  ستتیزگفدمین (.1911 ، رم)جهینه شتت ایم دهرا غرب
 است ایکم زمن یمقیومد اقدصیا ا زه ا  نظین  سیزگفدمین یکل  فضتی و بتتمن یمبتدثن

 (.1911 ،یییغقره و یرآ  نر)همی
 و یمقیومد اقدصتتیا تحّقق ضتترو ت عن ان یی ا مطیلعه (1041) همهی ان و ستتلممی

  واینمت، ااا نشتین اژوهشتتی هی ریفده اند.اااه انجین تم واین ت ستتط آن  ستیز گفدمین
                                                           

1 Johnson 
2 Sarkodie & Strezov 
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 اقدصتتیا ایعیا عممقت و تثبمت تبلمغ، تبممن، یی ییرد استتالمی، تریمت و تعلمم مد ّلی تررنمهم
 ایاآ اقدصتتیا   فدی  و گرارش یمنش، یر اثرگذا   یی آن، یی مدنیستتب فرهنگ و مقیومدی
 و یهرامی .شتت ا آن تحّقق و عم می خ استتت یه مقیومدی اقدصتتیا تبدرل ستتیززممنه جیمعه،

 اهداف تحقق ا  ت سعه، و شترفتما فرهنگ  ستیخدی   اهبرا  واکیو یه (1041) همهی ان
 اعدقیاات، و هیا زش ا زه که استتت آن نممب ایصتتل، جرندی ارااخدند. یمقیومد اقدصتتیا
 عن انهی  گذا یستتتمستت و ترررمد همه از رتمهم و ا تبیطیت و اله هی آم زش، خین ااه،

 اقدصیا قتحق یر یمبدن ت سعه فرهنگ تثبمت و اسدقرا  و ریشنیسی یاستیست  هیرستیخترز
   اهبرا  هییبتتدهریی عن ان یی ا مطیلعه (1041) ابمبی و ا  ابتتمن هبتتدند. یمقیومد

 نشین اژوهش  هییفدهر اند.اااه انجین یمقیومد اقدصیا  رمگشهل ا  رانرا یخی ج یستمس
 او ا   یبدرسیز و  سیزفرصت ،یهمیهنه نقش کران فعیل یی یخی ج یستمس که اهدیم

 ا  ت اندیم ،یمقیومد اقدصتتیا یپلمیستترا  ستتیزفعیل یط  کلیه و یخی ج و یااخل ا زه
 یراا ا. گین یمقیومد اقدصیا تحقق   اسدی

 هی شبهه قرطر از مقیومدی اقدصتیا  ستیزگفدمین  اله  ا ائه یه (1044) همهی ان و منظم
 از دفیاهاستت یی ااا نشتتین اژوهش  هییفدهر ارااخدند. المللنمی ا تبیطیت عرصتته ا  یاجدمیع

  ا  اقدصتتیا و یفرهنه ،یاجدمیع ع امل ت انیم یاجدمیع هی شتتبهه ا  شتتده دمت ل  محد ا
 اقدصتتیا  ستتیزگفدمین ۀا زممن ا مطیلعه (1044) همهی ان و  مضتتینپ   ااا. قرا  رمتأث تحت

  ا گفدمین ارن اشیعه  یرا مطیلعه ارن ندیرج اسیس یر اند.اااه انجین المللنمی عرصه ا  مقیومدی
 ییو  و نهرش ا  ید ان تی ییشد ااشده وج ا ا سدی شنیخت هدف جیمعه از دریی ،المللیمن سط 

  اجرا  هیشتترانما  واکیو یه نمز (1044) همهی ان و علمخینی .نم ا ارجیا تغممر افراا عم می
 ا  ااا نشتتین جرندی ارااخدند. مطیلعه یمقیومد اقدصتتیا  هییستتتمستت هی مشتتیخط یاثریخشتت

 هی،اااه وتحلملتجزره و خبرگین نظر یه ت جه یی شتتد.  واکیو ُخرا مشتتیخط 11 کالن، ستتط 
 نمی ا   ا اول رت یمشتتدررن ،ا مین و غذا تمامن تأممن ینمین،اانش اقدصتتیا ا  ی ان شتتدیزما

 آو اند. است یه یمقیومد اقدصیا  هییستمس ُخرا  هیمشیخط
 از  مندیهره ا  مرز یرون هی  ستتینته کتی کراهتی  (1044) همهتی ان و یهمنی

 که اهدیم نشین اژوهش نرا هی یفدهر کراند. یر سی  ا کش   از خی ج ینمرانرا  هیتمظرف
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 نریامین نهمزم چهی  ا   شتتد یه  و   وند یی وطن از  او ج امع نرا رماخ هی اهه ا 
 رگذا مثتأ یفن-یعلم و  اقدصیا ،یفرهنه-یاجدمیع ،یدمامن-ییسمس یعنر  گذا یستمست

 ییومدمق اقدصیا و دا رای ت سعه  نظر نممتب یه زمن (1044) یرصیاقمم و زااهنماب .اندی اه
 کران اثریی  یرا تالش و فشی   هیا زه ریشنیسی  ا یمقیومد اقدصیا  اههی  هیآن .ارااخدند

 دمت ل شراافز و ریخ ااتهی  یرا تالش و یخی ج  هییوایبده لمتقل و اانبده هیآن کندرل و
 عن ان یی یقمتحق (1044) همهی ان و  ا شتتد استتت. یرشتتمراه  ضتترو   ا کشتت   یااخل

 یختس اسدحهین یر مؤثر ع امل ریشتنیستی :رانرا ا  یمقیومد اقدصتیا مطیلعیت لمفراتحل»
 و شتتده ریشتتنیستتی م انع و ع امل اژوهش نرا اااند. انجین «هیتهینه یرایر ستتیزمین یا ون

 قییل رممدغ عن انیه اجرا از اس و اجرا ینمم اجرا، از شما زمین ستته ا   ا هیآن  هیمؤلفهررز
  است. کراه یمعرف هیتهینه یرایر ا  سیزمین  رراذمقیون سنجش جهت ا   صد

 پژوهش شناسیروش .3

 اسالمی کش  هی  ا  مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین استدراتژرک تحلمل هدف یی تحقمق ارن
  وش منظر از استتت. کی یرا  تحقمق رک هدف ازنظر ینییرارن گرفت صتت  ت منطقه

 .شتتد انجین مقطعی اممیرش شتتم ه یی که استتت ت صتتمفی تحقمق رک نمز هیاااه گراآو  
 رک ینییرارن شتتد استتدفیاه کمفی هی  وش از هم و کمی هی  وش از هم چ ن همچنمن

 ن ع از  کی یرا قیتمتحق نمی از ، کی یرا ق  متحق نرا شتت ا.می محبتت ب آممخده تحقمق
 است. کراسدراتژ ن ع از ا ت سعه تحقمقیت نمی از و است ا ت سعه

  ریست اسدراتژرک هی یر سی مرکز مدرران شیمل تحقمق ارن کنندگینمشتی کت جیمعه
 است شتده امشتنهیا نفر 11 تی 1 یمن کمفی هی اژوهش یرا  نم نه اجم .استت جمه   
 مالک و شتتد استتدفیاه هدفمند  وش از گمر نم نه یرا  (.141۳ همهی ان، و 1)واستتملم 

 ا  ا شد کی شنیسی تحصملی مد ک اداقل و مرتبط کی  ستییقه ستیل 14 اداقل اندخیب
 کنندگینمشی کت کلمه از گرارد. ایصل نظر  اشبیع مصیابه 19 یی ترنهی ا  شد. گرفده نظر
 شد. اسدفیاه نمز اسدراتژرک تحلمل یرا  کمفی یخش ا 

                                                           

1 Vasileiou 
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 سوات ابزار و ساختاریافت نیم  تخصاص   هایمصاابه   هاداده یرگردآو ابزار
 گردآوری برای ساختاریافت نیم  تخصص  هایمصابه  از نخسا   بخش در بود.

 ابزار زا دوم بخش در شد. استفاده مقاومت  اقتصاد بحث خهرگان و مدیران دیدگاه
 اسااتفاده اسااتراتکی  تحلیل جه  الزم هایداده گردآوری برای سااوات تحلیل
 گردید.
 ک هن کیای  ضتتررب و 1یه لبتتد امشتتنهیا   وش از تحلمل ندیرج اعدبی ستتنجی یرا 
 گرفت. ص  ت کدگذا  او ت سط هیمصتیابه مدن کدگذا   منظ   ارن یرا  شتد. استدفیاه

 گرارد: محیسبه (PAO) 2شدهمشیهده ت افق ا صد سپس
𝑃𝐴𝑂 =

2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
=

2 × 131

213 + 135
= 0.68 

 یه N2 و N1 .ییشتتدمی کدگذا  او نمی مشتتدرک  کدگذا  م ا ا تعداا M ف ق فرم ل ا 
 صفر نمی PAO مقدا  است. اون و اول کدگذا  ت سط شده  کدگذا  م ا ا همکل تعداا بمترت

 مقدا  .ییشدیم مطل ب ییشد تریز گ 1/4 از اگر و استت کیمل( )ت افق کر و ت افق( )عدن
PAO  یخش ایریری ینییرارن است، تریز گ 1/4 از که است آمده یدست 1۳/4 مطیلعه ارن ا 
 ک هن یای ک از اسدفیاه یی اوکدگذا  ت افق ممزان یمشدر اطممنین یرا  .ییشدیم مطل ب کمفی

 ،3)گ ئمت است 1/4 از تریز گ چ ن و شتد محیستبه 11/4 نهیرت ا  و گرارد یر ستی نمز
 گرارد. ا زرییی مطل ب ینییرارن (1410

 و محد ا کمفی تحلمل  وش از ستتیخدی ریفدهنممه هی مصتتیابه کدگذا   و تحلمل یرا 
 اسدفیاه SWOT-QSPM ترکمبی  وش از نمز اسدراتژرک تحلمل یرا  شد. استدفیاه MaxQDA افزا نرن

 ا  شد. مشخص س ات  وش یی منطقه ا  مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین وضعمت ایددا شد.
  رز یرنیمه میتررس یی و گرارد مطرح ستتنی ر هیری م ج ا، وضتتعمت استتیس یر نهیرت

 شد. ا زرییی کمی اسدراتژرک

                                                           

1 Holsti 

2 Percentage of Agreement Observation 

3 Gwet 
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 تحقیق هاییافته .4

 جمه     ریستتت استتدراتژرک هی یر ستتی مرکز مدرران از نفر 19 مشتتی کت یی مطیلعه ارن
 از کمدر نفر 1 سنی ازنظر .ی اند مرا کنندگینمشی کت همه جنبمت منظر از گرفت. ص  ت

 1 التمتحص ازنظر ااشدند. سن سیل 11 ییال  نفر 1 و سیل 11 تی 01 یمن نفر 9 سیل، 01
 نفر 14 و سیل 14 تی 14 نمی نفر 9 نهیرت ا  .ااشدند  اکدر نفر 11 و ا شد یکی شتنیست نفر

 ااشدند. کی سییقه سیل 14 از شمی
 کنندگانمشارکت شناختیجمعیت هایویژگی: 8 جدول

 درصد فراوانی شناختیجمعیت هایویژگی

 جنسیت

 %133 10 مرد

 %3 3 زن

 سن

 %8 1 سال 02 از کمتر

 %50 0 سال 22 تا 02

 %99 9 بیشتر و سال 22

 تحصیالت
 %12 5 ارشد کارشناسی

 %82 11 دکتری

 کاریسابقه

 %50 0 سال 53 تا 13

 %00 13 سال 53 باالی

 %133 10 کل

 پژوهش( هاییافته )منبع:

  وش از مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین اسدراتژرک تحلمل ع امل و هیشیخص شنیسیری یرا 
 یه مد ن کدگذا   و هیمصتتیابه مدن یر ستتی یی  وش ارن ا  شتتد. استتدفیاه محد ا کمفی تحلمل

 کران یند مق له فرارند طررق از سپس ش ا.می ارااخده هیآن زررینیری و خرا مفیهمم شتنیستیری
 ا  ش ند.می یند استده مح    و تریز گ هی مق له قیلب ا  شتدهاستدخراج کدهی  از هررک

 امن ا  لزون ص  ت ا  تی شتد گرفده نظر ا  ارستش انج شتیمل مصتیابه اروتهل اژوهش ارن
 ن شدی   مدن ص  تیه سپس و گرارد ضبط هیمصیابه ش ا. مطرح هیریارسش نمز هیمصیابه
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 MaxQDA افزا نرن وا ا جداگینه صتت  تیه مصتتیابه هر مدن شتتد. ن شتتده اا  امینت افظ یی

 کدگذا   طررق از نهیرت ا  گرارد. شنیسیری کد 111 ییز کدگذا   مراله ا  نهیرت ا  گرارد.
 اقدصتتیا  ستتیزگفدمین محد اری تحلمل ندیرج شتتد. ایصتتل شتتیخص 00 و مق له 0 یه مح   

 است. شده ا ائه 1 جدول ا  منطقه یاسالم  کش  هی ا  یمقیومد
 منطقه یاسالم یکشورها در یمقاومت اقتصاد یساز گفتمان محتوایی تحلیل نتایج: 9 جدول

 خرد عوامل اصلی عوامل

 قوت نقاط

 ؛«اقتصاااد درونی سااازیمقاوم در کشااور طوالنی تجربه» ؛«کشااور در اقتصااادی سااتر  دسااتاوردهای»
 ایجاد» ؛«داخلی مختلف هایظرفیت از برداریبهره امکان» ؛«بومی متخصاا  افراد و نیروها بکارگیری»

 کاالهای برابر در داخلی تولیدکنندگان دفاعی ساا ر» ؛«کوچک وکارهایکساا  برای کارآفرینی هایفرصاات
 حادآ میان درونی همبسااتگی ایجاد» ؛«نوآوری و خالقیت اسااتعدادها، شااکوفایی و رشااد امکان» ؛«خارجی

 تولید از حمایت هایگروه تشکیل» ؛«جدید هایتحریم از ناشای ساو  شارای  با مقابله برای آمادگی» ؛«ملت
 قشرهای میان در خودباوری ایجاد» ؛«درست مصرف الگوی و اقتصادی جوئیصرفه فرهنگ تقویت» ؛«ملی

 «جامعه مختلف

 ضعف نقاط

 اقتصاااد راسااتای در اجرایی جامع مقررات و قوانین فقدان» ؛«مدتکوتاه در شاادید اقتصااادی فشااارهای»
گاهی عدم» ؛«مقاومتی گاهی» ؛«مقاومتی اقتصااااد ضااارورت و اهمیت از عمومی آ  ٔ درزمینه عمومی ناآ

 برای داخلی هایرساااانه از صاااحی  اساااتفاده عدم» ؛«مقاومتی اقتصااااد بلندمدت مواه  و دسااتاوردها
 هایشبکه در مقاومتی اقتصاد سازیگفتمان جهت فعاالنه حضور عدم» ؛«مقاومتی اقتصااد ساازیگفتمان
 کافی هایزیرساخت نبود» ؛«مقاومتی اقتصاد از کوچک وکارهایکسا  ناآشانایی و تجربگیبی» ؛«مجازی

 فقدان» ؛«داخلی قدرتمند نیروهای برخی اندازیدست و نماییسیاه» ؛«مقاومتی اقتصااد کردن اجرایی برای
 «ملی اقتصاد از صیانت برای جامعه آحاد میان در گروهی کار روحیه

 هافرصت

گاه»  اقتصادی هایدسایسه و هاتوطئه اثرساازیبی» ؛«ملی اقتصااد توانمندی از منطقه کشاورهای ساازیآ
 و حضور فرصت» ؛«اقتصادی فشاارهای بودن اثربی بر مبتنی مثبت روانی جنگ ایجاد» ؛«خارجی دشامنان
 دستیابی» ؛«گرسلطه کشورهای نشینیعق  و وحشت ایجاد» ؛«منطقه اقتصادی مسائل در فعال مشاارکت

 ؛«منطقه کشااورهای میان در ملی اقتصاااد جایگاه تقویت و تعیین» ؛«خاورمیانه در ایمنطقه بازارهای به
 مبانی شمولیجهان و بودن فرامکان» ؛«منطقه کشورهای در اقتصادی خودکفایی فرهنگ ساازی گفتمان»

 سازی ویته» ؛«گیتی سراسر و منطقه کشاورهای در مقاومتی اقتصااد دکترین توساعه» ؛«مقاومتی اقتصااد
 کشورهای همبستگی برای اقتصاادی جدید هایظرفیت ایجاد» ؛«المللیبین هایعرصاه در داخلی کاالی
 «منطقه

 تهدیدها

 مشااتر  هایفعالیت تجربه نبود» ؛«محصااولیتک اقتصاااد و نفت به منطقه کشااورهای شاادید وابسااتگی»
 ؛«جهانی هایقدرت از منطقه کشورهای شدید ارعاب و هراسیدشمن» ؛«منطقه کشاورهای نزد اقتصاادی

 کشااورهای ترس و دشاامن روانی جنگ» ؛«داخلی هایظرفیت و امکانات از اسااتفاده و خودباوری عدم»
 کشااورهای ایرساانه هکمونی» ؛«غربی اقتصااد مبانی و اصااول به اندازه از بیش اتکای» ؛«تحریم از منطقه
 شدید هایتنش» ؛«بیگانه کشورهای به ازحدبیش اتکای و پرستیبیگانه» ؛«منطقه کشاورهای در گرسالطه
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 کشااورهای بساایاری در داخلی قدرتمند هایدولت نبود» ؛«منطقه در اقتصااادی امنیت عدم و ایمنطقه
 «منطقه

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 چهی  ا  مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین هی شتیخص محد اری، تحلمل ندیرج استیس یر
 ااامه ا  شدند. یند اسده تهدردهی و هیفرصت ضع ، نقیط ق ت، نقیط شیمل اصلی اسده

  گرفت. قرا  اسدفیاه م  ا (SWOT) س ات تحلمل یرا  ع امل ارن
 ا.ش  تشهمل خی جی و ااخلی ع امل ا زرییی میتررس ییرد ست ات تحلمل انجین جهت

 تخصمص وزنی هیشتیخص از رک هر یه استت. م ج ا وضتع امدمیز و وزن نمیزمند امر ارن
 یه که هیریوزن مجم عه است. مری ط شتیخص اهممت ممزان اهندهنشتین که شت امی اااه
 تی 1 یمن ا  تبه نمز هیشیخص از هررک یه ییشد. 1 یرایر ییرد ش امی اااه نببت ع امل کلمه

 ارن یه ایسخ ا  جی   اسدراتژ  اثریخشی ممزان اهندهنشتین که شت امی اااه تخصتمص 0
 م ج ا وضعمت اسیس یر نمرات تخصتمص و اهممت استیس یر اوزان تعممن استت. ع امل

 نهیرت ا  آرد. یدست م زون امدمیز تی ش ا ضترب اش تبه ا  ییرد شتیخص هر وزن استت.
 ش ا مشخص اسدراتژ  نهیری وضعمت تی ش امی محیسبه مدغمر هر یرا  وزنی امدمیزات کل

 ندیرج و گرارد تهممل (EFE) ااخلی ع امل ا زرییی میتررس استتیس یرارن (.1911 )ار رد،
  است. شده ا ائه 14 جدول ا  آن

 IFE داخلی عوامل ارزیابی ماتریس: 11 جدول

 عوامل
 داخلی

 وزن زیرمعیارها نماد

 امتیاز
 وضع

 موجود

 امتیاز
 موزون

 قوت نقاط

S01 34100 0 34308 کشور در اقتصادی ستر  دستاوردهای 

S02 34530 0 34321 اقتصاد درونی سازیمقاوم در کشور طوالنی تجربه 

S03 34505 0 34328 بومی متخص  افراد و نیروها بکارگیری 

S04 34389 5 34302 داخلی مختلف هایظرفیت از برداریبهره امکان 

S05 
 وکارهایکس  برای کارآفرینی هایفرصت ایجاد

 کوچک
34302 0 34130 

S06 34300 1 34300 کاالهای برابر در داخلی تولیدکنندگان دفاعی س ر 
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 خارجی

S07 34300 5 34309 نوآوری و خالقیت استعدادها، شکوفایی و رشد امکان 

S08 34309 1 34309 ملت آحاد میان درونی همبستگی ایجاد 

S09 
 هایتحریم از ناشی سو  شرای  با مقابله برای آمادگی

 جدید
34309 1 34309 

S10 34101 0 34300 ملی تولید از حمایت هایگروه تشکیل 

S11 
 مصرف الگوی و اقتصادی جوئیصرفه فرهنگ تقویت

 درست
34300 5 34380 

S12 34109 0 34300 جامعه مختلف قشرهای میان در خودباوری ایجاد 

 نقاط
 ضعف

W01 34109 0 34302 مدتکوتاه در شدید اقتصادی فشارهای 

W02 
 اداقتص راستای در اجرایی جامع مقررات و قوانین فقدان

 مقاومتی
34350 0 34385 

W03 
گاهی عدم  اقتصاد ضرورت و اهمیت از عمومی آ

 مقاومتی
34300 0 34109 

W04 
گاهی  مواه  و دستاوردها ٔ درزمینه عمومی ناآ

 مقاومتی اقتصاد بلندمدت
34325 0 34122 

W05 
 برای داخلی هایرسانه از صحی  استفاده عدم

 مقاومتی اقتصاد سازیگفتمان
34320 0 34503 

W06 
 اقتصاد سازیگفتمان جهت فعاالنه حضور عدم

 مجازی هایشبکه در مقاومتی
34303 1 34303 

W07 
 اقتصاد از کوچک وکارهایکس  ناآشنایی و تجربگیبی

 مقاومتی
34321 0 34535 

W08 
 اقتصاد کردن اجرایی برای کافی هایزیرساخت نبود

 مقاومتی
34309 0 34100 

W09 34591 0 34392 داخلی قدرتمند نیروهای برخی اندازیدست و نماییسیاه 

W10 
 برای جامعه آحاد میان در گروهی کار روحیه فقدان

 ملی اقتصاد از صیانت
34392 0 34529 

 04301  14333 کل جمع

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 غلبه ینهرمی IFE سرمیتر از آمده یدست 401/9 ااخلی ع امل ا زرییی سمیترر کل جمع
 (EFE) خی جی ع امل ا زرییی میتررس .ییشدیم مقیومدی اقدصیا ضع  نقیط یر ق ت نقیط

 است. شده ا ائه 0 جدول ا 
 

 (EFE) یخارج عوامل یابیارز  سیماتر  :11 جدول

 عوامل
 داخلی

 وزن زیرمعیارها نماد

 امتیاز
 وضع

 موجود

 امتیاز
 موزون

 هافرصت

O01 گاه  34555 0 34329 ملی اقتصاد توانمندی از منطقه کشورهای سازیآ

O02 
 دشمنان اقتصادی هایدسیسه و هاتوطئه اثرسازیبی

 خارجی
34329 5 34110 

O03 
 فشارهای بودن اثربی بر مبتنی مثبت روانی جنگ ایجاد

 اقتصادی
34322 0 34519 

O04 
 اقتصادی مسائل در فعال مشارکت و حضور فرصت

 منطقه
34322 5 34113 

O05 34550 0 34329 گرسلطه کشورهای نشینیعق  و وحشت ایجاد 

O06 34190 0 34301 خاورمیانه در ایمنطقه بازارهای به دستیابی 

O07 
 ورهایکش میان در ملی اقتصاد جایگاه تقویت و تعیین

 منطقه
34329 0 34190 

O08 
 در اقتصادی خودکفایی فرهنگ سازی گفتمان

 منطقه کشورهای
34322 0 34551 

O09 34309 1 34309 مقاومتی اقتصاد مبانی شمولیجهان و بودن فرامکان 

O10 
 و قهمنط کشورهای در مقاومتی اقتصاد دکترین توسعه

 گیتی سراسر
34302 1 34302 

O12 34530 0 34325 المللیبین هایعرصه در داخلی کاالی سازی هویت 

O13 
 همبستگی برای اقتصادی جدید هایظرفیت ایجاد

 منطقه کشورهای
34321 0 34530 

 T01 تهدیدها
 اداقتص و نفت به منطقه کشورهای شدید وابستگی

 محصولیتک
34300 5 34382 
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T02 
 نزد اقتصادی مشتر  هایفعالیت تجربه نبود

 منطقه کشورهای
34302 0 34139 

T03 
 از منطقه کشورهای شدید ارعاب و هراسیدشمن

 جهانی هایقدرت
34305 1 34305 

T04 
 هایظرفیت و امکانات از استفاده و خودباوری عدم

 داخلی
34301 1 34301 

T05 34100 0 34300 تحریم از منطقه کشورهای ترس و دشمن روانی جنگ 

T06 34300 5 34309 یغرب اقتصاد مبانی و اصول به اندازه از بیش اتکای 

T07 
 کشورهای در گرسلطه کشورهای ایرسانه هکمونی

 منطقه
34309 0 34129 

T08 34389 5 34300 بیگانه کشورهای به ازحدبیش اتکای و پرستیبیگانه 

T09 
 در اقتصادی امنیت عدم و ایمنطقه شدید هایتنش

 منطقه
34300 0 34109 

T10 
 کشورهای بسیاری در داخلی قدرتمند هایدولت نبود

 منطقه
34350 1 34350 

 54893  14333 کل جمع

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 ینهرمی که EFE سرمیتر از آمده یدست ۳1/1 خی جی ع امل ا زرییی میتررس کل جمع
 و استتت SWOT میتررس یر منطبق که میتررس استتت. تهدردهی یر طممح هی فرصتتت غلبه

 نشین که شده ا ائه زرر شتهل ا  کندمی مشتخص  ا ستیزمین یرا  منیستب هی استدراتژ 
 .اا ا قرا  تهیجمی م قعمت ا  اهدمی
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 خارجی و داخلی ماتریس وتحلیلتجزیه :2 شکل

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 ت جه م  ا ییرد که هیریاستتدراتژ  خی جی، و ااخلی ع امل ا زرییی میتررس یه ت جه یی
 ییشد.می (SO) هیفرصت از یهمنه اسدفیاه جهت نقیط از گمر یهره هی اسدراتژ  گمرند قرا 

 ا تقیء یرا  ق ت نقیط یرهمته یی هیفرصتتت از مطل ب استتدفیاه یر نیظر SO هی استتدراتژ 
 ی ا. خ اهد منطقه ا  مقیومدی اقدصیا سیز گفدمین
 اسدراتژرک  رز یرنیمه میتررس  وش از اسدفیاه یی اصلی هی اسدراتژ  یند  تبه از اس

  وش ارن کرا. طراای  ا یدرل ممهن اقدامیت نبتتبی جذایمت ت انمی (QSPM) 1کمی
 از کرکدان اصلی اسدراتژ  اجرا  یرا  یدرل سنی ر هی  ممین ا  اهدمی نشین عمنی ط  یه

 خی جی و ااخلی ع امل ا زرییی میتررس ندیرج از ارنجی ا  است. یرخ  اا  یمشدر  جذایمت
 ش ا. انجین منیسب اندخیب یدرل هی اسدراتژ  ممین ا  عمنی ص  تیه تی ش امی استدفیاه

 خ ب شتته ا  قضتتیوت نمیزمند استتدراتژ  تدورن تحلملی ایزا هی  ارهر مینند نمز ایزا  ارن
 ارن ش ا.می ن شده اول سد ن ا  خی جی و ااخلی ع امل فهرست تحلمل انجین یرا  است.

 هر وزن اون ستتد ن ا  شتت ا. اخذ EFE و IFE میتررس از مبتدقمم صتت  تیه ییرد اطالعیت
 اجرا  ستتنی ر هی  از رک هر یرا  هبتتدند. امشتتمن اوزان همین که شتت امی ن شتتده عیمل

 ممزان ش ا. محیسبه (TAS) کل جذایمت امدمیز و (AS) جذایمت امدمیز ییرد اصلی اسدراتژ 

                                                           

1 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 یر کل جذایمت امدمیز ش ا.می تعممن 0 تی 1 از ع امل از هررک اسیس یر سنی ر  هر جذایمت
 امدمیز مجم عه نهیرت ا  آرد.می یدست جذایمت امدمیز ا  عیمل اهممت ممزان ضرب اسیس

 دییش ااشده یمشدر  نهیری نمره که سنی ر ری هر ش ا.می محیسبه و  رسنی  هر کل جذایمت
 (.91۳ : 1911 )ار رد، ی ا خ اهد گزرنه یهدررن

 است: شده ا ائه سنی ر  9 مطیلعه ارن ا  SO هی اسدراتژ  اجرا  یرا  
 صتت  تیه آن یرام نما مممفیه و مقیومدی اقدصتتیا جرترو :(SO1) 1 شتتمی ه ستتنی ر  

 منطقه ا  ییزا  ۀشبه مثل  اقدصیا  هیهیهرای و هیشبهه  یتخصص
 ا  ورژهیه آن  ستتیزگفدمین و مقیومدی اقدصتتیا ایعیا نممتب :(SO2) 1 شتتمی ه ستتنی ر  

 ا منطقه جر ا و رمفراگ گفدمین یه آن لرتبد و ا  سینه و یآم زش ،یعلم  هیطممح
 سرا )جنگ  اقدصیا جبهه ا  مهیجم  هی ستینه یی مقییله :(SO3) 9 شتمی ه ستنی ر  

 منطقه ا  آن جرترو و ممتفه جهت تالش و ( اقدصیا

 یند اول رت ستتنی ر هی ارن (QSPM) استتدراتژرک  رز یرنیمه کمی میتررس تشتتهمل یی
است. شده ا ائه 11 جدول ا  QSPM کمی اسدراتژرک  رز یرنیمه میتررس ندیرج گرارد.
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 یکم کیاستراتژ  یز یر برنامه سیماتر  :12 جدول

SWOT امتیاز وزن دار 
SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

 S01 343009 1 34308 0 34193 5 34392 1 34308 1 34308 کشور در اقتصادی ستر  دستاوردهای

 S02 343239 1 34321 5 34135 5 34135 5 34135 5 34135 اقتصاد درونی سازیمقاوم در کشور طوالنی تجربه

 S03 343209 1 34328 5 34119 5 34119 5 34119 0 34505 بومی متخص  افراد و نیروها بکارگیری

 S04 343002 1 34302 5 34389 0 34100 0 34100 0 34108 داخلی مختلف هایظرفیت از برداریبهره امکان

 S05 343009 1 34302 0 34108 1 34302 1 34302 5 34399 کوچک وکارهایکس  برای کارآفرینی هایفرصت ایجاد

 S06 343000 0 34133 5 34390 0 34133 5 34390 0 34133 خارجی کاالهای برابر در داخلی تولیدکنندگان دفاعی س ر

 S07 343089 5 34300 5 34300 5 34300 5 34300 5 34300 نوآوری و خالقیت استعدادها، شکوفایی و رشد امکان

 S08 343092 0 34118 0 34118 5 34309 5 34309 5 34309 ملت آحاد میان درونی همبستگی ایجاد

 S09 343092 5 34300 0 34139 5 34300 0 34139 5 34300 جدید هایتحریم از ناشی سو  شرای  با مقابله برای آمادگی

 S10 343001 5 34390 5 34390 0 34101 5 34390 1 34300 ملی تولید از حمایت هایگروه تشکیل

 S11 343009 0 34102 0 34102 1 34300 5 34380 1 34300 درست مصرف الگوی و اقتصادی جوئیصرفه فرهنگ تقویت

 S12 343000 0 34109 0 34115 5 34302 5 34302 1 34300 جامعه مختلف قشرهای میان در خودباوری ایجاد

 W01 343008 0 34102 0 34102 5 34393 5 34393 5 34393 مدتکوتاه در شدید اقتصادی فشارهای

 W02 343502 5 34322 5 34322 5 34322 5 34322 5 34322 مقاومتی اقتصاد راستای در اجرایی جامع مقررات و قوانین فقدان
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گاهی عدم  W03 343005 5 34300 5 34300 5 34300 0 34115 5 34300 مقاومتی اقتصاد ضرورت و اهمیت از عمومی آ

گاهی  W04 343212 5 34130 5 34130 5 34130 0 34122 5 34130 مقاومتی اقتصاد بلندمدت مواه  و دستاوردها ٔ درزمینه عمومی ناآ

 W05 343202 0 34503 0 34105 5 34112 5 34112 5 34112 مقاومتی اقتصاد سازیگفتمان برای داخلی هایرسانه از صحی  استفاده عدم

 W06 343033 0 34193 0 34193 5 34383 5 34383 5 34383 مجازی هایشبکه در مقاومتی اقتصاد سازیگفتمان جهت فعاالنه حضور عدم

 W07 343239 0 34125 0 34535 5 34131 5 34131 1 34321 مقاومتی اقتصاد از کوچک وکارهایکس  ناآشنایی و تجربگیبی

 W08 343091 5 34398 5 34398 5 34398 5 34398 1 34309 مقاومتی اقتصاد کردن اجرایی برای کافی هایزیرساخت نبود

 W09 343920 0 34199 5 34101 5 34101 0 34199 0 34591 داخلی قدرتمند نیروهای برخی اندازیدست و نماییسیاه

 W10 343908 0 34190 0 34529 0 34529 0 34529 5 34103 ملی اقتصاد از صیانت برای جامعه آحاد میان در گروهی کار روحیه فقدان

گاه  O01 343222 5 34111 0 34190 0 34190 0 34190 0 34555 ملی اقتصاد توانمندی از منطقه کشورهای سازیآ

 O02 343290 5 34110 0 34199 5 34110 5 34110 5 34110 خارجی دشمنان اقتصادی هایدسیسه و هاتوطئه اثرسازیبی

 O03 343209 5 34139 5 34139 5 34139 0 34190 5 34139 اقتصادی فشارهای بودن اثربی بر مبتنی مثبت روانی جنگ ایجاد

 O04 343209 5 34113 5 34113 5 34113 5 34113 0 34192 منطقه اقتصادی مسائل در فعال مشارکت و حضور فرصت

 O05 343220 5 34111 5 34111 5 34111 0 34190 0 34550 گرسلطه کشورهای نشینیعق  و وحشت ایجاد

 O06 343013 5 34385 0 34150 0 34190 0 34190 0 34190 خاورمیانه در ایمنطقه بازارهای به دستیابی

 O07 343220 5 34111 0 34190 0 34550 0 34190 0 34190 منطقه کشورهای میان در ملی اقتصاد جایگاه تقویت و تعیین

 O08 343221 5 34113 5 34113 5 34113 5 34113 0 34192 منطقه کشورهای در اقتصادی خودکفایی فرهنگ سازی گفتمان
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 O09 343090 0 34118 5 34309 0 34118 0 34118 5 34309 مقاومتی اقتصاد مبانی شمولیجهان و بودن فرامکان

 O10 343000 5 34389 5 34389 5 34389 5 34389 1 34302 گیتی سراسر و منطقه کشورهای در مقاومتی اقتصاد دکترین توسعه

 O12 343210 5 34130 0 34530 0 34530 0 34530 0 34122 المللیبین هایعرصه در داخلی کاالی سازی هویت

 O13 343211 0 34120 5 34135 0 34120 0 34120 5 34135 منطقه کشورهای همبستگی برای اقتصادی جدید هایظرفیت ایجاد

 T01 343050 5 34382 5 34382 0 34158 5 34382 5 34382 محصولیتک اقتصاد و نفت به منطقه کشورهای شدید وابستگی

 T02 343025 0 34139 5 34303 0 34139 5 34303 5 34303 منطقه کشورهای نزد اقتصادی مشتر  هایفعالیت تجربه نبود

 T03 343010 5 34380 0 34152 5 34380 0 34152 5 34380 جهانی هایقدرت از منطقه کشورهای شدید ارعاب و هراسیدشمن

 T04 343011 5 34385 0 34190 5 34385 5 34385 1 34301 داخلی هایظرفیت و امکانات از استفاده و خودباوری عدم

 T05 343005 0 34103 0 34100 0 34103 5 34389 1 34300 تحریم از منطقه کشورهای ترس و دشمن روانی جنگ

 T06 343092 0 34109 0 34109 5 34300 5 34300 1 34309 غربی اقتصاد مبانی و اصول به اندازه از بیش اتکای

 T07 343093 5 34308 1 34309 5 34308 5 34308 1 34309 منطقه کشورهای در گرسلطه کشورهای ایرسانه هکمونی

 T08 343000 5 34389 0 34100 0 34100 0 34100 5 34389 بیگانه کشورهای به ازحدبیش اتکای و پرستیبیگانه

 T09 343001 5 34398 5 34398 0 34135 5 34398 5 34398 منطقه در اقتصادی امنیت عدم و ایمنطقه شدید هایتنش

 T10 343592 0 34383 5 34320 0 34383 5 34320 5 34320 منطقه کشورهای بسیاری در داخلی قدرتمند هایدولت نبود

 04593 04089 04990 24035 04203 54333 کل جمع کل جمع

پژوهش( هاییافته )منبع:
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 اول رت (QSPM) کراستتدراتژ  زر یرنیمه یکم سرمیتر تحلمل محیستتبیت استتیس یر
 یهدررن 941/1 امدمیز یی (SO2) 9 شمی ه سنی ر   است: زرر شترح یه هیاستدراتژ  اندخیب
 است. تهیجمی اسدراتژ  اجرا  جهت سنی ر 

 پیشنهادها و یر یگجهینت  .5

 یرایر ا  آو  تیب یرا  کش   ورژه شرارط یه ت جه یی که است کالن سمیسدی مقیومدی اقدصیا
 اقدصیا اهداف ستیز امیاه استت. شتده اتخیذ جهینی، گبتدراه و مدتط النی هی تحررم

 جیمعه و مران جینبههمه اض   نمیزمند اولدی نمروهی  و امهینیت یبتمج یر عالوه مقیومدی
 طررق از که است ا ورژه سیز گفدمین نمیزمند منطقه یاسالم  کش  هی سیز همراه است.

 کراستتدراتژ لمتحل هدف یی ایضتتر اژوهش لذا استتت. ممبتتر فراگمر و جمعی هی  ستتینه
 است. شده انجین منطقه یاسالم  کش  هی ا  یمقیومد اقدصیا  سیزگفدمین

 ا  یمقیومد اقدصتتیا  ستتیزگفدمین کراستتدراتژ لمتحل ا  ستتنی ر  9 ندیرج استتیس یر
 و یمقیومد اقدصیا جرترو (:SO1) 1 شمی ه   رسنی  گرارد. ا ائه منطقه یاسالم  کشت  هی

 ا  ییزا  ۀشبه مثل  اقدصیا  هیهیهرای و هیشبهه  یتخصص صت  تیه آن یرام نما مممفیه
 یی و شده اشی ه آن یه نمز (1911) یییغقره و یرآ  نرهمی مطیلعه ندیرج ا  که ییشتدمی منطقه
 اا ا. خ انیهم ایضر اژوهش ندیرج
 و یمقیومد اقدصتتیا ایعیا نممتب (:SO2) 1 شتتمی ه   رستتنی  اژوهش، ندیرج استتیس یر

 گفدمین یه آن لرتبد و  ا ستتینه و یآم زشتت ،یعلم  هیطممح ا  ورژهیه آن  ستتیزگفدمین
 اشتتی ه آن یه نمز (1041) ی جیئ و یممایراه مطیلعه ندیرج ا  و استتت  امنطقه جر ا و رمفراگ
 است. شده

  اقدصتتیا جبهه ا  مهیجم  هی ستتینه یی مقییله (:SO3) 9 شتتمی ه   رستتنی  نهیرت ا 
 مطیلعه ندیرج یی و ییشدمی منطقه ا  آن جرترو و ممتفه جهت تالش و ( اقدصیا سرا )جنگ

 است. سیزگی  (1041) همهی ان و یممسل
 جمه     ریست اسدراتژرک هی یر سی مرکز مدرران یه اژوهش اسدیو اهی  اسیس یر

 ،یمقیومد اقدصیا یمبین و اص ل یی اجراری ع امل ارهر و خ ا ارنهه ضمن شت امی امشتنهیا
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 ااشده اشراف آن یر و ی اه نمعج نهمزم نرا ا    هبر معظم قینم یایالغ  هییستمس ورژهیه
 تحقق  هییستتتمستت و اصتت ل یر یمبدن  محد اهی اندشتتی  و دمت ل ا   ا خ ا نقش ،ییشتتند
 نهمزم نرا ا   سینیاطالع و نممتب بیلق ا  خ ا فهموظ یه و کراه فیرا خ یییه یمقیومد اقدصیا

  اسدیو اهی گرفدن نظر ا  یی ش ا،می امشتنهیا ق ت نقیط خصت ص ا  همچنمن .یپراازند
 و ک چک  وکی هیکبب  یرا ینرکی آفر  هیفرصتت جیاار یی ،کشت   ا   اقدصتیا ستدرگ

 یااخل مخدل   هیتمظرف از  یراا یهره یه یی م مدخصتتص افراا و روهیمن  رمیهی گ
 نمز یخی ج  کیالهی یرایر ا  یااخل دکنندگینمت ل یافیع ستتپر ارجیا یی همچنمن یپراازند.

 یهمببده جیارا همراه یه  ا  ن آو  و تمخالق اسدعدااهی، ریشه فی و  شتد امهین ت انمی
 ستت ء طرشتترا یی مقییله  یرا یآمیاگ استتت، ذکر یه الزن نم ا. ارجیا ملت آایا ینمم یا ون
 ترق ت یه منجر نمز یمل دمت ل از ترامی  هیگروه لمتشتته و درجد  هیمرتحر از ینیشتت

  قشرهی ینمم ا   خ اییو  جیارا و ا ست مصرف  اله  و  اقدصیا یج ئصترفه فرهنگ
 شد. خ اهد جیمعه مخدل 

  اقدصیا  فشی هی یر سی یه نببت مدرران ش ا،می امشنهیا ضتع  نقیط ا خصت ص
 هی یمقیومد اقدصیا   اسدی ا  ریاجرا جیمع مقر ات و نمق ان تدورن و مدتک تیه ا  درشتد

گیه افزارش  ممین ارن ا  آنچه نمیرند. اقدان یمقیومد اقدصیا ضرو ت و تماهم از یعم م یآ
گیه است، اهممت ایئز  یمقیومد اقدصیا یلندمدت م اهب و اسدیو اهی ۀا زممن یعم م یآ

 فعیالنه اض   یی مذک   مدرران است. مهم ارن  ایر یااخل  هی سینه از  مصح استدفیاه و
 یمقیومد اقدصتتیا کران ریاجرا  یرا یکیف  هیرستتیخترز تأممن و  مجیز  هیشتتبهه ا 

 ارجیا  ا یمل اقدصتتیا از ینتمصتت  یرا جیمعه آایا ینمم ا  یگروه کی  هم وا ت انندمی
 نمیرند.

گیه یی شت ا،می امشتنهیا هیفرصتت ا خصت ص   ت انمند از منطقه  کش  هی  ستیزآ
 جیارا یپراازند. یخی ج اشمنین  اقدصیا  هیبهماس و هیت طئه  اثرسیزیی یه یمل اقدصیا
 لفعی مشی کت و اض   فرصت و  اقدصیا  فشی هی ی ان اثریی یر یمبدن مثبت ی وان جنگ

 شده گرسلطه  کش  هی ینمنشعقب و واشت جیارا یه منجر نمز منطقه  اقدصیا مبیئل ا 
 و نممتع همچنمن آو ا.می فراهم کش   یرا   ا ینهمخیو م ا   امنطقه  ییزا هی یه یییماسد و
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 یرخ اکفی فرهنگ  ستتیز گفدمین و منطقه  کشتت  هی ینمم ا  یمل اقدصتتیا هیهرجی ترتق 
 نراکدر ت سعه و یمقیومد اقدصیا یمبین یشتم لجهین و ی ان فرامهین یه هیآن ا   اقدصتیا
 م ا ا یر عالوه شتتد. خ اهد منجر یدمگ ستتراستتر و منطقه  کشتت  هی ا  یمقیومد اقدصتتیا
 یااخل  کیال  سیز تره  یه اقدامی هر از امش ش امی امشنهیا  یطذ  مدرران یه مذک  ،

  کش  هی یهمببتده  یرا  اقدصتیا درجد  هیتمظرف جیارا و یالمللنمی  هیعرصته ا 
 یپراازند. منطقه

 درشتتد یوایبتتده کیهش ا خصتت ص مدرران شتت ا،می امشتتنهیا تهدردهی ا خصتت ص
 کمشتتدر  هیتمفعیل تجریه افزارش و یمحصتت لتک اقدصتتیا و نفت یه منطقه  کشتت  هی

 درشد ا عیب و یهراسشمنا اهند. انجین  ا مقدضی اقدامیت منطقه  کش  هی نزا  اقدصیا
  هیتمظرف و امهینیت از اسدفیاه و  خ اییو  عدن و یجهین  هیقد ت از منطقه  کش  هی

 م  ا ییرد ش امی مرتحر از منطقه  کش  هی ترس و اشمن ی وان جنگ یه منجر که یااخل
 یه ندازها از شمی  اتهی یهمرا. قرا  اه مدی مبئ الن و مدرران ت سط اندرشیچی ه و ییزیمنی
 نمز منطقه  کش  هی ا  گرسلطه  کش  هی  ا سینه یهژم ن و یغری اقدصیا یمبین و اص ل

 منشأ هینهمی  کش  هی یه ازادیمش  اتهی و یارسدهینهمی از که است تهدرد  طنقی جمله از
 ارجیا و منطقه ا   اقدصتتیا تمامن عدن و  امنطقه درشتتد  هیتنش کیهش البده گمرا.می

 تهدردهی  از ادوا  تی ت اندمی منطقه  کشتت  هی  ی میبتت ا  یااخل قد تمند  هیاولت
 یهیهد. منطقه یاسالم  کش  هی ا  یمقیومد اقدصیا  سیزگفدمین  اه سر یر م ج ا
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