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 1کارشناسی ارشد ،ریاضی کاربردی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران (نویسنده مسئول)
 2کارشناسی ارشد ،علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
یکی از مشکالت اساسی در اقتصاد ایران ،نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است .سیاستهای اقتصاد
مقاومتی میتواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد .بر این اساس ،هر سازمان باید برنامهها و ماموریتهای خود را در
راستای این الگو پیش ببرد .یکی از سازمانهای مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران ،شهرداریها میباشند .از این رو ،در
پژوهش حاضر ،ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی ،به دو مساله پرداخته شد .مساله اول ،منطبق کردن برنامههای شهرداری-
ها مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مساله دوم ،اولویتبندی مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها .این امر از طریق
مطالعات کتابخانهای (بررسی فعالیتهای شهرداریها و سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از نظر خبرگان و
ابزار پرسشنامه صورت گرفت .بدین منظور ،ابتدا مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز (به عنوان نمونه پژوهش)
استخراج شد و جهت اولویتبندی آنها از تکنیک تاپسیس استفاده شد .نتایج نشان داد که فعالیتهای شهرداری شیراز با
مقایسه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،در قالب  7مولفه اصلی تبیین میشود .این مولفهها عبارتند از بهبود و توسعه اقتصاد
شهری ،توسعه منابع درآمدهای پایدار ،مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها ،رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در
مناطق شهری ،توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین ،توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی
و استفاده از ظرفیت اقتصاد دانشبنیان .در این میان ،از نظر پاسخ دهندگان مولفه بهبود و توسعه اقتصاد شهری به عنوان اولین
و مهمترین اولویت اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز انتخاب شد.
واژههای كلیدی :اقتصاد مقاومتی ،شهرداری شیراز ،تاپسیس ،اولویتبندی مولفهها
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 .1مقدمه
در حال حاضر ،وضعیت اقتصادی کشور بیانگر وضعیت دردناک رکود تورمی است .این وضعیت به همراه تحریمهای
تحمیل شده به شدت مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است .روند رو به رشد نرخ بیکاری ،کاهش قدرت
خرید وکاهش نرخ تولید ناخالص داخلی باعث شده تا سازمانها با موجی از بی انضباطی مالی مواجه شوند و از قدرت عمومی
خود برای مقاصد خصوصی سوء استفاده کنند .به عبارتی دیگر ،فساد سیاسی ناشی از عدم شفافیت اطالعاتی ،ناکارایی اقتصادی
را به وجود آورده است .به گونهای که حتی شوکهای اقتصادی نیز چارهساز نمیباشد .در نتیجه چارهای جز تجدید نظر در
انتخاب راهبرد توسعه ای مناسب برای اقتصاد درمانده وجود ندارد .بنابراین ،سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که
راهبرد مناسب توسعه اقتصادی ایران چه راهبردی است؟ به عبارتی دیگر ،راهبرد (الگوی) مناسب ایرانی-اسالمی توسعه و
پیشرفت چه راهبرد (الگویی) است؟ برای پاسخ به این سوال و حل مساله نیاز است تا به تشریح راهبردهای مختلف توسعه و
پیشرفت اقتصادی با توجه به محیط سیاسی و اجتماعی هر کشور پرداخته شود.
اما یکی از الگوهای موثر برای پیشرفت کشور ایران ،راهبرد اقتصاد مقاومتی است .این راهبرد برای نخستین بار توسط
مقام معظم رهبری در سال  1389مطرح گردید .اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح شده
است .بر این اساس مولفههای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است .به عنوان مثال میتوان به سیاستهای  24گانه
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد .یکی از روشهای عملیاتی نمودن این سیاستها ،شناسایی مولفههای اقتصاد مقاومتی در هر نهاد یا
ارگان با توجه به وظایف و ماموریتهای آنها میباشد.
از شاخصهای بارز اقت صاد مقاومتی ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر فشارهای خارجی اقتصادی
میباشد.
بیشک مهمترین روش برای پیادهسازی و معرفی این سبک به جامعه ،برنامهریزی و عمل به آن است .این در حالی است
که شهرداریها ماموریتها و وظایف گسترده و متنوعی را بر عهده دارند .این ماموریتها و وظایف در قالب پروژههای بودجه
عمرانی و جاری در شهر انجام میشوند که اجرای آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش قابل
توجهای دارد .از این رو ،میتوان مساله اصلی که در باال ذکر شد را با برنامهریزی و تطابق وظایف و ماموریتهای شهرداری با
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تا حدودی حل نمود .بنابراین مساله دوم را میتوان اینگونه مطرح نمود که کدامیک از
ماموریتها و برنامههای شهرداریها ،مطابق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است .به عبارتی دیگر ،مولفههای اقتصاد
مقاومتی در حوزه شهرداریها کدامند؟ در این راستا باید تطابق ماموریتها و وظایف شهرداریها با سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،بررسی ،مقایسه و تحلیل شود و در نتیجه مولفههای اقتصاد مقاومتی در حوزه شهرداریها استخراج شود .اما آنچه در
حال حاظر مساله اصلی است ،نحوه اولویتبندی مولفههای استخراجی است .به عبارتی دیگر ،رفع ابهام در انجام این مولفهها و
همچنین اولویتبندی آنها مهمترین مسالهای است که در این پژوهش دنبال میشود.
با توجه به اینکه شهرداریها ارتباط مستقیم با معیشت مردم یک جامعه دارند و از این لحاظ نقش حیاتی در اقتصاد
دارند .از این رو ،در شرایط حاکم بر جامعه ایران و موقعیت حساس شهرداریها ،ضروری است تا مولفههای اقتصاد مقاومتی در
شهرداریها تعیین و جهت اجرایی کردن و برنامه ریزی در خصوص فعالیتهای آتی شهرداریها ،این مولفهها به شیوه مناسب
اولویتبندی شوند.
از سوی دیگر ،از مشکالت اساسی در اقتصاد ایران ،نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است .سیاستهای
اقتصاد مقاومتی می تواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد .بر این اساس ،هر سازمان باید برنامهها و ماموریتهای
خود را در راستای این الگو پیش ببرد .یکی از سازمانهای مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران ،شهرداریها می باشند.
بنابراین مساله اول ،منطبق کردن برنامههای شهرداریها مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و مساله دوم ،اولویتبندی
مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها میباشد.
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 -2ادبیات موضوع
 -2- 1مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن به بررسی مولفههای اقتصاد مقاومتی
در شهرداری شیراز مطابق با سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.

 -2-1-1تعاریف اقتصاد مقاومتی
برای تعریف اقتصاد مقاومتی ابتدا باید تعریفی از مقاومت مورد بررسی قرار گیرد .برخی در معنای واژه مقاومت در
عرصه های کالن آن را داشتن قدرت بازدارنگی در مورد هجمه ها تعبیر کرده اند .اما آنچه پیش از هر چیز از این تعبیر به ذهن
متبادر می شود این است که مقاومت به معنای ایستادگی در زمان هجمه ای است که شرایط ،فرد و یا ترفندی خاص به ظرفی
تحمیل می کند .با توج ه به این تعبیر به راحتی می شود پی برد که کشور ما با معنای مقاومت از هر نوع آن بیگانه نیست .در
اسالم معنای مقاومت همواره با استشهاد و جهاد آمیخته و قرار گرفتن این فرهنگ ها بر ظرف هویت ایرانی در زمان جنگ
تحمیلی نسخه ای کامل و انسانی را از یک اقتصاد مردمی و دینی اگر چه مهجور اما زنده و مقاومتی را به نمایش گذاشت .لذا
این امر برای نظام و مردم ما امری بیگانه نیست و نیازی به خلق آنچه که در گذشته نبوده است برای تحققش نداریم .اما
مهم ترین وجوه اثباتی و ایجابی گفتمان مقاومت که در مرکز این گفتمان قرار دارد ،عبارت است از عدالتخواهی و حقطلبی،
اسالمخواهی ،صلحطلبی ،عزتطلبی و اقتدار ،استقاللطلبی ،آزادیخواهی ،معنویتگرایی ،حکمت و عقالنیتگرایی،
مصلحتگرایی و آرمانگرایی و واقعبینی (شکل شماره  .)1به هر جهت ،مؤلفههای مذکور گفتمان مقاومت را به عناون یک نوع
گفتمان آرمانگرایی و واقعبینانه مطرح میکند ،زیرا آرمان هایی در این گفتمان هست و همزمان به یک واقعیتهایی هم توجه
میشود [.]1

شکل  -1عناصر اصلی گفتمان مقاومتی

 -2-1-1-1تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف کرد و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه آنها را در کشور به عنوان پروژههایی
ملی پیگیری کرد [.]2
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 اقتصاد موازی 1:تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همانطور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود
به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی ،اقدام به تاسیس نهادهایی مانند کمیته امداد ،جهاد سازندگی ،سپاه پاسداران و بنیاد مسکن
کرد ،امروز نیز بایستی برای تامین اهداف انقالب ،این پروژ ه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به
نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتا از عهده نهادهای رسمی اقتصادی برنمیآید .پس باید نهادهایی موازی
برای این کار ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
 اقتصاد ترمیمی :2تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاومسازی»« ،آسیبزدایی»« ،خللگیری» و
«ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است.یعنی اگر در رویکرد قبلی میگفتیم که فالن نهاد نمیتواند
انت ظارات ما را برآورده کند ،در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاستهای نهادهای موجود ،کاری کنیم که
انتظارات ما را برآورند.
 اقتصاد دفاعی :3تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی ،متوجه «هجمهشناسی»« ،آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه
است .یعن ی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت میدهند.
بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتهایم که ابزارها و شیوههای هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها
استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم .بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود ،مقاومت متناسب با آن نیز طراحی
و اجرا نخواهد شد.
 اقتصاد الگو :4چهارمین تعریف نیز این است که اساسا اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاهمدت سلبی و اقدامی صرفا پدافندی نیست؛
بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاهمدت میدانستند ،این رویکرد چشماندازی کالن به اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل میشود .این تعریف هم که به نظر میرسد دور از دیدگاههای رهبر معظم
انقالب نیست ،رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد .در این رویکرد ،ما در پی «اقتصاد ایدهآلی» هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را
به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهامبخش و کارآمد بوده و زمینهساز تشکیل «تمدن بزرگ
اسالمی» باشد .بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،یکی از مولفههای مهم الگو میباید متضمن مقاومت و تحقق آن
باشد .در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسکپذیری و نوآوری میشود.

 -2-1-1-1مفهوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
همواره در چنین شرایط سختی رهبر فرزانه انقالب اسالمی با اشراف کامل به امور داخلی و فضای بینالمللی تبیین گر
بهترین راه و مسیر نجات بخش بوده اند .رهبر معظم انقالب بر لزوم ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی» برای تبدیل تهدید تحریم ها
به یک فرصت تاریخی تاکید کردند .در واقع می توان طرح کلید واژه اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی از سوی رهبری انقالب
اسالمی را یک رهنمود تاریخی و بی نظیر دانست.گذر از واژگانی همچون مقاومت اقتصادی و اقتصاد حمایتی در این شرایط
مهلک و حرکت به سوی اقتصادی مقاومتی با توجه به دانش های نو بنیاد می تواند ملت ایران را در قبال هرگونه ضربه ای بیمه
نماید .اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر فرزانه انقالب ،به معنی شناسایی حوزههای فشار دشمن و افزایش تالش برای
کنترل و خنثی سازی این فشارها در کنار مدیریت و برنامه ریزی برای تبدیل تهدید ها به فرصت در صورت تحقق ،سرعت
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واکنش کشور را در برابر هرگونه حمله اقتصادی فزونی می بخشد و حتی می تواند ضربات مهلکی را به تروریسم مالی دنیا به
رهبری آمریکا وارد نماید .اقتصاد مقاومتی به مع نای اقتصادی مردمی و ایستادگی مردم در قبال فشارها ملزوم تبدیل این بحث
به گفتمان رایج در دانشگاه ها ،مراکز علمی و مجامع مذهبی است .با این حال ،مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار
رئیسجمهوری و اعضاى هیئت دولت ،مفهوم اقتصاد مقاومتی را چنین تعریف فرمودند که:
" اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند،
هم آسیبپذیرى اش کاهش پیدا کند .یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان
که همیشگى و به شکل هاى مختلف خواهد بود ،کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند .یکى از شرایطش ،استفاده از همهى
ظرفیت هاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشهها و راهکارهائى که صاحب نظران می دهند ،استفاده کنید ،هم از
سرمایهها استفاده شود" [.]3
برای توضیح بیشتر می توان گفت اقتصاد مقاومتی واژه ای ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت است.کلمه اقتصاد در لغت
به معنای میانه روی است ولی در اینجا معنای اصطالحی آن مورد نظر است که یک نوع دانش و یا نظامی است که به رفتارهای
انسان و وضعیت های بهینه زندگی او در زمینه های تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات و امکانات رفاهی می پردازد.
مقاومت از ریشه «قوم» و از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند قوام ،قیام ،استقامت ،مستقیم و قیمت ،هم از این ماده اشتقاق
یافته اند .باب مفاعله وقتی استعمال می شود که بری فعل طرف دیگری هم وجود داشته باشد ،مانند مکاتبه که در معنای عمل
نوشتن میان دو نفر به کار می رود .بر این اساس اقتصاد مقاومتی ،به معنای یک نوع اقتصادی است که او ًال در ساخت درونی
خودش برخوردار از قوام باشد و ثانیاً در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت ایستادگی و پایداری داشته باشد [.]4

 -3-1-1-1تعابیر مختلف از مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به دیدگاه صاحبنظران
با توجه به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی مفهومی نو و بدیع است؛ تعابیر مختلفی از آن صورت گرفته است که در ادامه به
برخی از این تعاریف پرداخته شده است [.]17[ ،]6[ ،]5[ ،]4[ ،]3










اقتصاد مقاومتی یعنی ،شکستن مقاومت دشمن با طراحیها و برنامهسازیهای دقیق و کارآمد در حوزه اقتصاد و مدیریت اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی یعنی ،تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی
تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت عقالیی و مدبرانه پیششرط چنین موضوعی
است ،اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است.
واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت میکند که فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه
است که باید بر آن غلبه کرد .تقسیم می شود که در راس فشار خارجی تحریم اقتصادی و در بخش داخلی نیز فشار همه نیروهایی که
زمینه و بستر مناسب را برای تحقق اهداف سیاستهای فشار خارجیها فراهم میکنند ،وجود دارد.
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که قابلیت و ظرفیت آسیب ناپذیری در نظام پولی وصادرات و واردات وتولید و مصرف در برابر تحریم
هاو فشارهای خارجی وخرابکاری داخلی داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه ،هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت
سربگذارد و با قدرت ،اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقالل جامعه با خطر مواجه
شود.
واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت میکند که فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی نیروهای دشمن سد راه پیشرفت جامعه
است که باید بر آن غلبه کرد .برای درک مفهوم اقتصاد مقاومتی اول باید فهم درستی از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و
به دنبال آن شدت فشاری که نظام سلطه استکبار و غرب به جمهوری اسالمی آورده است ،به دست آوریم.
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 اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه ،هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت
سربگذارد و با قدرت ،اقتصاد پویا و شکوفایی را به نمایش بگذارد و با مقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقالل جامعه با خطر مواجه
شود.
 اقتصاد مقاومتی در چارچوب جنگ نرم و پدافند غیرعامل تعریف می شود؛ زیرا این امکان را جامعه اسالمی می دهد تا اقتصاد یعنی
ستون اصلی جامعه را به گونه ای بازسازی کند که هیچ عامل بیرونی و فشاری نتواند آسیبی به آن وارد سازد .واژه اقتصاد مقاومتی که
رهبری بر آن تاکید دارند بر این موضوع داللت می کند که اقتصاد اسالمی در جامعه ایرانی به عنوان ام القرای اسالم می بایست به
چنان جایگاهی از قدرت برسد که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم را سد کند و اجازه ندهد تا تاثیرات منفی بر
جامعه بگذارد.
 اقتصاد مقاومتی ،گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها ،توان تحریم شکنی با
رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال پیشرو ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا و برونگرا باشد.

 -2-1-1نقش شهرداریها در مسیر اقتصاد مقاومتی
یکی از خصوصیات اصلی اقتصاد مقاومتی این است که این الگوی اقتصادی تنها از طریق عموم تحقق مییابد و نه از طریق
دولت .به همین دلیل شهرداری نقش بسیار مهمی در حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه یا همان اعتماد عمومی ایفا می-
کند .بنابراین ،یکی از مهمترین نهادهای موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی ،شهرداریها میباشند.

 -3-1-1مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز
به طور کلی ،وظایف و ماموریتهای شهرداریها را میتوان به  8حوزه اصلی خدمات شهری (نظافت ،شادابی و امنیت و
غیره) ،فنی و عمرانی (تامین زیر ساختهای شهری) ،برنامهریزی ،مالی و اداری ،اقتصادی و سرمایهگذاری (توسعه اقتصاد شهر
و شهرداری) ،فرهنگی و امور اجتماعی (فرهنگساز ی و ترویج هنجارهای مناسب) ،حمل و نقل و ترافیک شهری (عبور و مرور
روان ،کاهش آلودگی و مصرف سوخت و غیره) و معماری و شهرسازی (مناسب با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقلیمی و غیره)
تقسیم نمود [ .]7بر این اساس و با توجه به مفهوم توسعه پایدار شهری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوان مولفههای اصلی
را تعیین نمود .به عبارت دیگر ،استخراج مولفههای اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و ماموریتهای شهرداری شیراز و بر
اساس سیاستهای  24گانه و همچنین اولویتبندی آنها ،موضوعی است که در این پژوهش دنبال میشود.
الزم به توضیح است که وظایف و ماموریت شهرداری شیراز با استفاده از اساسنامه ،دستورالعملها ،آییننامه معامالت و سایر
مستنداتی که در حوزه شهرداری شیراز وجود دارد ،استخراج شد.]9[ ،]8[ .
در جدول  1مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز با مقایسه سیاستهای 24گانه و وظایف و فعالیتهای شهرداری
شیراز ،نشان داده شده است.

جدول  -1مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

ردیف

مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی

1

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

بند 1

2

توسعه منابع درآمدهای پایدار

بندهای  9و 17
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3

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

بندهای  8و 16

4

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی

بند 1

5

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین

بندهای  8 ،3 ،2و 16

6

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

بند 2

7

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در مناطق شهری

بندهای  4و 5

8

رعایت دستورالعملهای اقتصادی ،مالی و معامالتی شهرداری

بندهای  9و 19

 -4-1-1تکنیک تاپسیس
روش تاپسیس در سال  1981توسط هوانگ5و یون6ارائه شد .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی قرار
می گیرد .هر مسئله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک فضای  nبعدی در نظر گرفت.]10[ .
در این تکنیک فاصله یک گزینه از نقطه ایده آل مثبت ( ،)Ai+فاصله آن از نقطه ایده آل منفی ( )Ai-در نظر گرفته می شود.
گزینه انتخابی بای د کم ترین فاصله را از ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از ایده آل منفی داشته باشد .مفروضات این روش به
قرار زیر است.]11[ :
الف) مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایش یا کاهشی باشد .بدان صورت که بهترین ارزش موجود از یک
شاخص ،نشان دهنده حالت ایده آل مثبت و بدترین ارزش موجود ،مشخص کننده ایده آل منفی است.
ب) فاصله از یک گزینه ایده آل مثبت یا ایده آل منفی ممکن است به صورت فاصله اقلیدسی (از توان دوم) و یا به صورت
مجموع قدرمطلق از فواصل خطی (فواصل بلوکی)محاسبه شود ،که این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی بین شاخص ها
دارد.

 -2-1پیشینه پژوهش
پژوهشهای مختلفی در زمینه اقتصاد مقاومتی به صورت کلی انجام شده است؛ اما پژوهشی که به اولویتبندی مولفههای
اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز پرداخته شده باشد ،انجام نشده است .در ادامه به تشریح برخی از پژوهشها که ارتباط
نزدیکتری با موضوع این پژوهش دارد ،پرداخته میشود.

5Hwang

6Yoon
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 -1-2-1پیشینه داخلی
اکثر پژوهشهای داخلی در خصوص موضوع مفهومسازی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
است و تعداد اندکی از پژوهشها در حوزههای دیگر به اولویتبندی مولفههای اقتصاد مقاومتی پرداختند .ازاینرو ،در ادامه
برخی از مهمترین پژوهش های صورت گرفته در ایران که ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر دارند ،تشریح میشوند.
میر معزی در پژوهشی با عنوان اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن ،با استناد به بیانات مقام معظم رهبری ،درصدد ارائه تفسیری
روشن از اقتصاد مقاومتی برآمده است .فرضیه پژوهش این است که از دیدگاه مقام معظم رهبری ،اقتصاد مقاومتی شکل خاصی
از نظام اقتصادی اسالم است که در وضعیت حمله همهجانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر میاندازد ،پدید
میآید.]3[ .
محمدیمقدم و علیپور ،در پژوهشی با عنوان مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری ،با استفاده از
روش تحلیل محتوا به مفهومشناسی و بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی پرداختهاند.]4[.
عباس آباد عربی و همکاران ،در پژوهشی با عنوان مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر الگوی چابکی سازمانها ،پس از
بررسی ضرورت ،چابکسازی سازمانها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی
و چابکی ،ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک را پیشنهاد کردهاند.]12[ .
فشاری و پور غفار ،در پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران ،به تعریف و بیان مفهومی
اقتصاد مقاومتی و همچنین تبیین شاخصها و مولفههای آن ،راهکارهایی برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و مقابله با
تحریمها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی پرداختهاند.]13[ .
علینیا ،در پژوهشی به توصیف مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهر اسالمی پرداخته است .در این پژوهش ،مفهوم اقتصاد
مقاومتی و رابطه آن با اقتصاد شهری و مدیریت شهر اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مولفههای اقتصاد
مقاومتی یک شهر اسالمی معرفی شده است .مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی ،مدیریت مصرف ،فسادزدایی،
برقراری عدالت اجتماعی و تعاون ،مولفههای مورد نظر این پژوهش برای اقتصاد مقاومتی در یک شهر اسالمی است.]14[ .
خوانساری و قلیچ ،به اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی پرداختهاند .آنها ابتدا
عوامل موثر را از طریق ادبیات پژوهش و مصاحبه با نخبگان شناسایی کردند و سپس با استفاده از روش تاپسیس عوامل مزبور
را اولویت بندی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که شفافیت و سالمت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی ،استقرار نظام
اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن س طح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب میآید.]15[ .
یارمحمدی و همکاران ،در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسالمی از
منظر اقتصاد مقاومتی پرداختند .در این پژوهش بر اساس ادبیات موضوع ،معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسالمی
از منظر اقتصاد مقاومتی در  31معیار خالصه شد و از طریق نظر خبرگان دستهبندی شدند و با تهیه پرسشنامه در اختیار
جامعه آماری قرار گرفت .پس از آن با روش تاپسیس مولفهها اولویتبندی شدند .نتایج نشان داد که ریسک و بازدهی برای
سرمایهگذاران از اهمیت باالتری نسبت به سایر مولفهها برخوردار است.]16[ .

 -2-2-1پیشینه خارجی
با توجه به اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد ،موضوعی ملی است و این موضوع
در پژوهشهای خارجی دیده نمیشود .با این حال در ادامه به پژوهشهایی که ارتباط نزدیکی با پژوهش حاضر دارند اشاره
میشود:
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افشار 7،در پژوهشی به بررسی خطر تحریم ها و مدیریت اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته است .هدف این پژوهش بررسی
مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتی جهت خنثی کردن خطر تحریمها است .بدین منظور اقتصاد مقاومتی به لحاظ مفهومی
واکاوی شده و سه مولفه اصلی برای مقابله با تحریمها که مطابق با اقتصاد مقاومتی است ،پیشنهاد شده است :سیاستگذاری
صحیح ،اصالح بودجه (بودجهای که متکی بر درآمدهای نفتی نباشد) و سرمایهگذاری بر روی دانش و دانشمندان.]17[ .
دولتآبادی  8،در پژوهشی به بررسی تأثیر دولت و اقتصاد مقاومتی بر خرید کاالهای ایرانی پرداخته است .این مطالعه
کاربردی مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری بوده است .با استفاده از ادبیات ،یک پرسشنامه تهیه شد که اعتبار آن توسط
کارشناسان دانشگاه تایید شد .جمعیت این مطالعه شامل تولید کنندگان لوازم خانگی بوده است .بدین منظور  110پرسشنامه
به طور تصادفی توزیع شده که  93مورد آن بازگشت گردید .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار پی ال اس تجزیه
و تحلیل شدند .یافتههای این پژوهش نشان می دهد که دولت و اقتصاد مقاومتی تاثیر قابل توجهی در خرید کاالهای ایرانی
دارند.]18[ .
قالیی 9،در پژوهشی به بررسی و تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی میزان مقاومت اقتصاد ایران در سطح بینالملل پرداخته
است .به عبارت دیگر ،وضعیت اقتصادی ایران با توجه به شاخصهای بینالمللی که با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط
هستند ،مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور ،با استفاده از روش تحلیل منطقی ،ارزیابی اطالعات آماری و سری زمانی و
نیز معرفی شاخص "اقتصاد مقاومتی" و با ترکیب این شاخصها ،نرخ مقاومت اقتصاد ایران مشخص شده است .در این مطالعه
 5شاخص بین المللی کارآفرینی ،اقتصاد مبتنی بر دانش ،نوآوری ،رقابت پذیری و شفافیت اقتصادی استفاده شده است .نتایج
نشان داد که به طور کلی مقاومت اقتصاد در ایران مطلوب نیست و الزم است که سبک مدیریتی اقتصاد کشور مورد بازنگری
قرار گیرد.]20[ .
ال زاین 10،در پژوهشی به بررسی تاثیر به کارگیری اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در فلسطین پرداخته است .در این
پژوهش ضمن الگو قرار دادن اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم ،مولفههای موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد توجه
قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که برای رهایی از وضعیت موجود در بخش کشاورزی ،چارهای جز بهکارگیری
مولفههای یک اقتصاد مقاوم نیست و تنها از این طریق میتوان بخش کشاورزی را در مقابل تحریمها مقاوم کرد .بدین منظور
رابطه بین سرمایه در این بخش و توجه همهجانبه به کارگران به عنوان یک رابطه دوسویه ،مهمترین مولفه اقتصاد مقاومتی در
بخش کشاورزی است.]21[ .
پوروالجال 11،در پژوهشی به بررسی موضوع سیاست جمعیت و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی پرداخته است .در این پژوهش
وضعیت موجود جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و سیاست رشد جمعیت نسبت به سالهای قبل مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است .در نهایت نتایج این پژوهش نشان میدهد که یکی از مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به
سیاست جدید در افزایش و رشد نرخ جمعیت است .به گونهای که این دو الزم و ملزوم یکدیگر میباشند.]22[ .
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منتظر و حسین12،به بررسی اقتصاد مقاومتی در حقوق بین الملل پرداختند .در این پژوهش ،ابتدا بررسی مختصری از
تعاریف اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن ارائه شده است .سپس نقش اقتصاد مقاومتی در شرایط داخلی و در حقوق بین الملل
مورد بررسی قرار گرفته و چالشهایی را که در پذیرش اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق بین الملل وجود دارد مورد بحث قرار
گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد که استراتژیهای مناسب برای مقابله با تحریمها و اثرات آنها ،ایجاد یک اقتصاد
مقاومتی ،ایجاد موافقتنامههای تجاری با سازمانها و موسسات و افزایش ظرفیت داخلی میتواند تهدیدها را به فرصتها تبدیل
کند.]23[ .

-1

روشتحقیق

 -1-2پرسشهای پژوهش
پرسش اساسی که در این پژوهش دنبال میشود مربوط به تعیین مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز
و به دنبال آن تعیین اولویتها به عنوان پرسش پژوهش مطرح میشود .بنابراین دو پرسش اصلی در این پژوهش به شرح زیر
است:
پرسش اول) مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز کدامند؟
پرسش دوم) اولویتبندی مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز چگونه است؟

 -2-2نوع و روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر مکان تحقیق ،کتابخانهای و از نظر نجوه گردآوری اطالعات ،توصیفی و پیمایشی
است و طی چهار گام انجام میشود :استخراج مولفههای اقتصاد مقاومتی از طریق منابع کتابخانهای ،پاالیش مولفهها توسط
خبرگان ،جمعآوری نظر صاحبنظران از طریق پرسشنامه و در نهایت ،اولویتبندی مولفهها.

 -3-2جامعه آماری ،قلمرو زمانی و روش نمونهگیری
از آنجایی که انتظار میرود ،موضوع مولفه های اقتصاد مقاومتی بر طیف وسیعی از جامعه اثرگذار باشد ،با کسب مشورت از
افراد ذیصالح ،جامعه آماری مناسب برای انجام پیمایش را استادان متخصص در امور مالی و اقتصادی (که از سوابق تحقیقاتی و
علمی در امور اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند) و هم چنین مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی و شهرداری
تشکیل میدهد .از آنجا که دسترسی به تمامی شهرداریها و استفاده از نظرات آنها وجود ندارد و یا بسیار مشکل است،
شهرداری شیراز به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شود .جهت تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده خواهد شد و
12
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برای ارسال پرسشنامه از روش نمونه در دسترس بهره گرفته می شود .از آنجایی که روش پیمایشی (توزیع پرسشنامه) در این
پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ،دوره خاصی در بر نمیگیرد و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی
نیست.

 -4-2روش گردآوری و ابزار تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شد .بدین منظور برای نگارش و
جمعآوری اطالعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به گونه عمده از مجالت تخصصی داخلی و خارجی استفاده شد .در خصوص
مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز ابتدا از منابع کتابخانهای ،سپس از نظر خبرگان و در نهایت از ابزار پرسشنامه
(دستی و تحت وب) استفاده شد .همچنین ،در این پژوهش از نرم افزار  TOPSIS SOLVER،SPSS ،Excelبرای تجزیه و
تحلیل دادههای خام و دادههای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ،استفاده شد.

 -5-2طراحی پرسشنامه و روایی و پایایی آن
در این پژوهش ،ابتدا مولفههای اقتصاد مقاومتی در حوزه شهرداری با استفاده از مطالعات کتابخانهای و تطبیق آن با
سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری ،استخراج شد و سپس با توجه به نظر خبرگان و
هم چنین شرایط و محیط شهرداری شیراز از طریق پرسشنامه ،در معرض نظرسنجی قرار گرفت .از این رو ،سنجههای
پرسشنامه در قالب  8مولفه اقتصادی طبقهبندی شدند .در واقع ،همانطور که در فصل دوم در قسمت مبانی نظری توضیح داده
شد ،وظایف و ماموریتهای شهرداریها را میتوان به  8حوزه اصلی خدمات شهری (نظافت ،شادابی و امنیت و غیره) ،فنی و
عمرانی (تامین زیر ساختهای شهری) ،برنامهریزی ،مالی و اداری ،اقتصادی و سرمایهگذاری (توسعه اقتصاد شهر و شهرداری)،
فرهنگی و امور اجتماعی (فرهنگسازی و ترویج هنجارهای مناسب) ،حمل و نقل و ترافیک شهری (عبور و مرور روان ،کاهش
آلودگی و مصرف سوخت و غیره) و معماری و شهرسازی (مناسب با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقلیمی و غیره) تقسیم نمود.
در نتیجه ،استخراج مولفههای اقتصاد مقاومتی با توجه به وظایف و ماموریتهای شهرداری و بر اساس سیاستهای  24گانه و
همچنین اولویتبندی آنها موضوعی است که در این پژوهش دنبال میشود .بخش اول مربوط به شناسایی مولفههای اقتصاد
مقاومتی در شهرداری شیراز است که با مقایسه سیاستهای  24گانه و وظایف و فعالیتهای شهرداری شیراز ،این مولفهها به
شرح جدول  2انتخاب شدهاند:
جدول  :2مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

ردیف

مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

سیاستهای  24گانه اقتصاد مقاومتی

1

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

بند 1

2

توسعه منابع درآمدهای پایدار

یندهای  9و 17

3

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

بندهای  8و 16

4

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی

بند 1

5

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین

بندهای  8 ،3 ،2و 16

6

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

بند 2
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7

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در مناطق شهری

بندهای  4و 5

8

رعایت دستورالعملهای اقتصادی ،مالی و معامالتی شهرداری

بندهای  9و 19

پس از تعیین مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز که از طریق مبانی نظری و مطالعات کتابخانهای استخراج
شدند ،به منظور ارزیابی روایی محتوا ،از شاخص الوشه13و از منظر خبرگان (استادان متخصص در امور مالی و اقتصادی و هم-
چنین مدیران شهرداری با مدرک کارشناسی ارشد به باال در رشته های اقتصاد ،مدیریت و حسابداری) مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این پژوهش ،برای تعیین پایایی و ارزیابی همسانی درونی پرسشنامه ،از روش ضریب آلفای کرونباخ14بهره گرفته شده است.
در این پژوهش ،مقدار آلفای کرونباخ برای  7مولفه مورد بررسی در پرسشنامه ،به شرح جدول  3بدست آمد که با توجه به باال
بودن ضریب آلفای کرونباخ برای هر مولفه ،پرسشنامه از قابلیت اعتماد الزم برخوردار است و مبین پایایی پرسشنامه است.

جدول  :3ضریب آلفای كرونباخ

آلفای کرونباخ

مولفهها
بهبود و توسعه اقتصاد شهری

0/89

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/93

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

0/78

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی

0/77

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین

0/85

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

0/96

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در مناطق شهری

0/76

 -3نتایج پژوهش
در این بخش ابتدا آمار توصیفی و فراوانی مربوط به اطالعات عمومی پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن
دادهها از طریق آزمونهای آماری استنباطی تجزیه و تحلیل میشوند و مولفههای اقتصاد مقاومتی از طریق تکنیک تاپسیس،
اولویتبندی میشوند.
 -1-3آمار توصیفی
از  494پرسشنامه ارسالی تعداد  310پاسخ قابل تحلیل دریافت شد .آمار توصیفی مربوط به خصوصیات فردی
پاسخدهندگان در جدول  4نشان داده شده است .نتایج بهدست آمده از تحلیل توصیفی سؤالهای عمومی پرسشنامه نشان
میدهد از بین  310نفر پاسخدهندگان به پرسشنامه 207 ،نفر معادل  66/8درصد را مردان و مابقی را زنان تشکیل میدهند.
بیشترین و کمترین فراوانی سطح تحصیالت پاسخدهندگان به ترتیب عبارت است از کارشناسی ( 135نفر) و دکتری ( 7نفر).
13
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در این میان ،رشته تحصیلی  46درصد از پاسخدهندگان رشته ای به جز حسابداری ،مدیریت و اقتصاد است .رشته تحصیلی
اکثر این افراد مهندسی میباشد .سن  44/8درصد از پاسخدهندگان بین  31الی  40سال میباشد .همچنین ،معادل  29درصد
از پاسخدهندگان ،تجربه کاری کمتر از  10سال دارند.
جدول  -4اطالعات عمومی پرسشنامه

فراوانی

درصد

شرح سؤال

ردیف

310

100

1

جنسیت

مرد
زن

207
103

66/8
33/2

2

سطح تحصیالت

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

71
135
97
7

23
44
31
2

3

رشته تحصیلی

اقتصاد
حسابداری
مدیریت
سایر

46
68
53
143

15
22
17
46

4

سن

 30-20سال
 40 -31سال
 50 -41سال
 51سال به باال

78
139
57
36

25/2
44/8
18/4
11/6

5

میزان تجربه مفید
حرفهای

کمتر از  10سال
 15 -11سال
 20 -16سال
بیشتر از  21سال

90
74
62
84

29
23/9
20
27/1

پرسشنامههای قابل تحلیل

 -2-3آمار استنباطی
در این بخش ،مولفههای اقتصاد مقاومتی که از طریق مطالعات کتابخانهای و نظر خبرگان به دست آمده است و در قالب
پرسشنامه به صورت مقایسه زوجی در اختیار جامعه و نمونه آماری قرار گرفته است با استفاده از تکنیک تاپسیس ،در قالب
جداول  5تا  9تجزیه و تحلیل و اولویت بندی میشوند.

 -1-2-3تشکیل ماتریس تصمیم (جدول )D
ماتریس تصمیم حاصل از تحلیل پرسشنامههای دریافتی از پاسخدهندگان در جدول  5نشان داده شده است.

جدول  -5ماتریس تصمیم
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فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

هزینهها

مدیریت منابع و صرفهجویی در

توسعه منابع درآمدهای پایدار

کاربرد فناوریهای نوین

توسعه اقتصادی از طریق توسعه

طرحهای اقتصادی

توسعه مشارکتهای شهروندان در

بنیان

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش

پروژهها در مناطق شهری

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای

میانگین هندسی بر اساس ماتریس

0/661

0/949

0/672

1/117

1/056

1/236

1

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها
در مناطق شهری

0/514

0/702

0/554

0/883

0/793

1

0/809

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

0/498

0/602

0/435

0/819

1

1/261

0/943

0/610

0/791

0/441

1

1/221

1/133

0/895

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد
فناوریهای نوین

1/410

1/384

1

1/266

1/296

1/804

1/488

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/651

1

0/723

1/265

1/661

1/424

1/054

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

1

1/537

0/714

1/640

2/007

1/946

1/514

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

4/731

7/659

13/124 3/175

16/298

14/465

8/961

( )ε

2/175

2/768

1/782

3/623

4/037

3/803

2/994

)ε (0/5

5/343

6/965

4/539

8/990

10/035

9/802

7/703

εr

توسعه مشارکتهای شهروندان در
طرحهای اقتصادی

 -2-2-4نرمال كردن ماتریس تصمیم (جدول)N
بعد از محاسبه میانگین هندسی مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز و تشکیل ماتریس تصمیم ،ماتریس نرمال
شده (ماتریس  )Nمحاسبه شد .نتایج ماتریس نرمال شده در جدول  6نشان داده شده است.

جدول -6ماتریس نرمال شده

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

هزینهها

مدیریت منابع و صرفهجویی در

توسعه منابع درآمدهای پایدار

توسعه اقتصادی از طریق توسعه
کاربرد فناوریهای نوین

توسعه مشارکتهای شهروندان
در طرحهای اقتصادی

بنیان

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش

پروژهها در مناطق شهری
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رعایت عدالت اقتصادی در اجرای

0/343 0/304

0/377

0/308

0/262

0/325

0/334

ماتریس نرمال شده N

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

در مناطق شهری

0/254 0/236

0/311

0/244

0/196

0/263

0/270

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

0/218 0/229

0/244

0/226

0/248

0/331

0/315

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرح-
های اقتصادی

0/286 0/280

0/248

0/276

0/303

0/298

0/299

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد
فناوریهای نوین

0/500 0/648

0/561

0/626

0/569

0/474

0/497

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/361 0/299

0/406

0/349

0/411

0/374

0/352

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

0/555 0/460

0/401

0/453

0/497

0/512

0/506

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

 -3-2-3تشکیل ماتریس نرمال موزون (جدول (P
بعد از محاسبه ماتریس نرمال شده ،ماتریس  Pمحاسبه شد .نتایج این ماتریس در جدول  7نشان داده شده است.
محتوای اطالعاتی موجود از ماتریس پایین ،ابتدا به صورت )

برای

از مجموعه

( طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

ها به ازای هر مشخصه خواهیم داشت:

به طوری که یک ثابت مثبت است و از رابطه زیر به دست می آید:
0 ≤ E≥1

عدم اطمینان و یا درجه انحراف ) ( از اطالعات ایجاد شده به ازای شاخص ام به قرار زیر خواهد بود:
در نهایت وزن هر عامل )

( از فرمول زیر به دست خواهد آمد:
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سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400
جدول  -7ماتریس نرمال موزون

0/187

0/221

0/157

0/182

0/200

0/198

0/197

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

-1/104

-1/152

1/210
-

-1/129

-1/129

-1/214

-1/205

0/568

0/592

0/622

0/580

0/580

0/624

0/619

0/432

0/408

0/378

0/420

0/420

0/376

0/381

0/154

0/145

0/134

0/149

0/149

0/134

0/135

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

0/122

0/144

0/159

0/141

0/166

0/145

0/137

مدیریت منابع و صرفهجویی در
هزینهها

هزینهها

0/264

0/199

0/220

0/252

0/229

0/184

0/193

توسعه منابع درآمدهای پایدار

مدیریت منابع و صرفهجویی در

0/114

0/114

0/097

0/111

0/122

0/116

0/116

توسعه اقتصادی از طریق توسعه
کاربرد فناوریهای نوین

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/093

0/086

0/096

0/091

0/100

0/129

0/122

توسعه مشارکتهای شهروندان در
طرحهای اقتصادی

کاربرد فناوریهای نوین

توسعه اقتصادی از طریق توسعه

توسعه مشارکتهای شهروندان
در طرحهای اقتصادی

0/096

0/101

0/122

0/098

0/079

0/102

0/105

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

بنیان

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای
پروژهها در مناطق شهری

0/124

0/136

0/148

0/124

0/105

0/126

0/130

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای
پروژهها در مناطق شهری

ماتریس p

 -4-2-3حاصلضرب عوامل در وزن مربوط به هر عامل (جدول (V
بعد از محاسبه وزن هر یک از مولفهها ،ماتریس  Vکه حاصلضرب مولفهها در وزن مربوط به هر مولفه است ،محاسبه شد.
نتایج این ماتریس در جدول  8نشان داده شده است.
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فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400
جدول  -8ماتریس V

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

هزینهها

مدیریت منابع و صرفهجویی در

توسعه منابع درآمدهای پایدار

کاربرد فناوریهای نوین

توسعه اقتصادی از طریق توسعه

در طرحهای اقتصادی

توسعه مشارکتهای شهروندان

بنیان

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش

پروژهها در مناطق شهری

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای

ماتریس V

0/047

0/050

0/051

0/046

0/039

0/043

0/045

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای
پروژهها در مناطق شهری

0/036

0/037

0/042

0/036

0/029

0/035

0/037

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

0/035

0/032

0/033

0/034

0/037

0/044

0/043

توسعه مشارکتهای شهروندان در
طرحهای اقتصادی

0/043

0/041

0/033

0/041

0/045

0/040

0/040

توسعه اقتصادی از طریق توسعه
کاربرد فناوریهای نوین

0/100

0/072

0/075

0/093

0/085

0/063

0/067

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/046

0/052

0/054

0/052

0/061

0/050

0/048

مدیریت منابع و صرفهجویی در
هزینهها

0/071

0/080

0/054

0/068

0/074

0/068

0/068

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

 -5-2-3محاسبه ایدهآل های مثبت و منفی (جدول رتبهبندی)
بعد از محاسبه ماتریس  Vباید ایدهآل مثبت ،ایدهآل منفی ،فواصل بلوکی مثبت ،فواصل بلوکی منفی و شاخص نزدیکی به
گزینه ایدهآل ،محاسبه شود .نتایج محاسبه این موارد در جدول  9نشان داده شده است.
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فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

جدول  -9جدول رتبهبندی

رتبه

مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

1

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

0/651 0/094 0/051 0/035 0/100

2

توسعه منابع درآمدهای پایدار

0/649 0/112 0/060 0/033 0/075

3

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

0/457 0/064 0/076 0/032 0/080

4

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در مناطق شهری

0/393 0/057 0/088 0/037 0/068

5

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین

0/363 0/056 0/099 0/034 0/093

6

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی

0/359 0/061 0/109 0/029 0/085

7

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

0/344 0/058 0/111 0/035 0/068

C

 -4بررسی نتایج پژوهش
این پژوهش به بررسی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور ،یعنی اقتصاد مقاومتی پرداخته است و به طور اختصاصی
مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز را مورد بررسی قرار داده و اولویتبندی کرده است .به گونهای که دو پرسش
اصلی در این پژوهش به شرح زیر مطرح شد:
سوال اول) مهمترین مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز کدامند؟
سوال دوم) اولویتبندی مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز چگونه است؟
جهت پاسخ به سوال اول ،ابتدا مطالعات گستردهای در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی از لحاظ مبانی نظری و سیاستهای
 24گانه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت و با رجوع به کتب ،مجلهها و پایگاههای اینترنتی ،اطالعات مورد نیاز
برای شناسایی مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها و به طور اخص شهرداری شیراز ،جمعآوری شد .پس از آن مولفهها
در اختیار خبرگان قرار گرفت و بر این اساس هفت مولفه اصلی و مهم که ارتباط بیشتری با فعالیت شهرداریها و به خصوص
شهرداری شیراز دارد انتخاب گردید.
جهت پاسخ به سوال دوم و به منظور انطباق مولفههای استخراج شده با شرایط موجود شهرداری شیراز و همچنین تعیین
ثبات و سازگاری مولفهها با مولفههای ابالغ شده برای اقتصاد مقاومتی ،این مولفهها در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری
قرار گرفت و بر این اساس ،نظرات پاسخدهندگان در خصوص هر یک از مولفهها و اولویت در نظر گرفته توسط آنها از طریق
تکنیک تاپسیس ،تجزیه و تحلیل شد .و بدین ترتیب مولفههای اقتصاد مقاومتی مورد کاربرد در شهرداری شیراز اولویتبندی
شدند .نتایج به دست آمده از این اولویت بندی به شرح زیر میباشد:
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فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400
جدول  -11مولفههای اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

رتبه

مولفه

1

بهبود و توسعه اقتصاد شهری

2

توسعه منابع درآمدهای پایدار

3

مدیریت منابع و صرفهجویی در هزینهها

4

رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژهها در مناطق شهری

5

توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوریهای نوین

6

توسعه مشارکتهای شهروندان در طرحهای اقتصادی

7

استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان

 -5جمع بندی و نتیجه گیری
در این پژوهش ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی ،مولفههای این نوع اقتصاد در شهرداری شیراز تبیین و اولویت بندی
شد .بر اساس نتایج به دست آمده و یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 با توجه به نتایج به دست آمده ،به سایر نهادها و سازمانها که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند (از جمله بانکها و صنایع)
پیشنهاد میشود تا از الگوی اقتصاد مقاومتی پیروی کنند و جهت پیادهسازی آن به تبیین و اولویت بندی مولفههای اقتصاد
مقاومتی بپردازند.
 به تمامی شهرداریها پیشنهاد میشود تا مولفههای تبیین شده برای اقتصاد مقاومتی در این پژوهش را به عنوان یک
نقشهراه در نظر بگیرند و در برنامهریزی مربوط به اجرای فعالیتها ،به اولویت بندی صورت گرفته ،توجه داشته باشند و با
تشکیل یک کارگروه اقتصاد مقاومتی برای تمامی شهرداریها ،اهتمام جدی در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی داشته باشند و
ساالنه اولویتهای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها را مشخص کرده و به تمامی شهرداریها ابالغ کنند.
 با توجه به اینکه ،شهرداری شیراز در بین تمامی شهرداریها ،در این پژوهش به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است،
پیشنهاد میشود تا از نتایج این پژوهش در حوزه فعالیتهای خود استفاده کند و هر ساله به پایش آن بپردازد.
 این پژوهش می تواند آغازی برای انجام پژوهش های دانشگاهی در سطح عالی برای ارتقاء اقتصاد در کشور شود ،بنابراین به
پژوهشگرران پیشنهاد میشود تا به بررسی ،تحلیل و توسعه مفهوم اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن بپردازند.
 در این پژوهش برای استخراج مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز از ابزار پرسش نامه استفاده شد ،پیشنهاد
می شود با توجه به اینکه موضوع پژوهش بدیع و تخصصی می باشد ،از روش دلفی استفاده شود.
 تکنیک این پژوهش برای رتبه بندی مولفه های اقتصاد مقاومتی ،تکنیک تاپسیس بود .پیشنهاد میشود ،پژوهشگران آتی
مولفههای اقتصاد مقاومتی را با سایر تکنیک های تصمیم گیری ،مانند  ANPرتبه بندی کنند.
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فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

منابع
 .1پیغامی ،عادل ،)1391( ،تعریف از اقتصاد مقاومتی ،به نقل از سایت
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