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    چکیده
 شوریک ک متوسط از راهکارهای بسیار مؤثر و اساسی جهت توسعه همه جانبه کوچک و یوکارهاکسب

ای غیر از مشکالت ساختاری از طرفی اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف توسعهشوند. میمحسوب 
یف تقویت با تعر های اقتصادی نیز مواجه است و گفتمان اقتصاد مقاومتیدر فرآیندهای داخلی، با تحریم

 تواند رویاروی اینمی ،ای بومیبه عنوان نسخه و های درونی برای غلبه بر فشارهای خارجیتوانمندی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه  مسائل قرار گیرد.

ارهای وکمتخصصین و صاحبان کسب یران،جامعه آماری پژوهش، مد بـرد.می بنیاد ساختارمند بهرهداده
از  یری هدفمندگبا استفاده از روش نمونه نفر 11ها آن ینکه از ب دبودن استان لرستانکوچک و متوسط 

اده شد. ساختارمند استف یمهاز مصاحبه ن یقهای تحقانتخاب شدند. برای گردآوری داده یبرف گلوله وعن
 از ادهاستف ها باداده یفیک یلو تحل یهتجز .یافتادامه  یها تا سطح اشباع نظرداده گردآوری یندفرا

آمده از این پژوهش  دست به مدل انجام شد. (1994) ینای اشتراوس و کوربروش کدگذاری سه مرحله
طرح ، ودشکوچک و متوسط در استان لرستان منجر میوکار کسب توسعهمقوله اصلی که به  داد؛نشان 

 رسیشرایط دستهـای عوامل علی مؤثر در این فرایند شامل مؤلفـه ،است. در این میان توسعه مقاومتی
وانع های ممولفه شـامل گرمداخله؛ عوامل وکاربهبود فضای کسبشامل  ایزمینهعوامل  ؛ریزیو برنامه

قتصاد درنهایت با بکارگیری ا .شودمی های بکارگیری اقتصاد مقاومتیو عوامل راهبردی نیز شامل مولفه
توانمند شدن کارکنان،  شاهد های کوچک و متوسط،وکارهای توسعه کسبعنوان راهبردمقاومتی به

ه فناوری و توسع کار، مردمی سازی اقتصادوگذاری در کسباثبات کارآمدی اقتصاد مقاومتی، رشد سرمایه
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     مقدمه

د، روند زیرا موجب اشتغال، تولیکسب وکارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادی جامعه به شمار می
این  (.515: 2411و همکاران،  1گردند )ساینمیصادرات، کاهش فقر، توان اقتصادی و توسعه اقتصادی 

دارای مزایای متعددی نسبت به کسب وکارهای بزرگ هستند که از جمله می توان به کسب وکارها 
پذیری صنایع  قدرت رقابتآفرینی و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ اشاره کرد. نوآوری، اشتغال

مشابه صنایع بزرگ به خاطر امکان  کاالهای آن نسبت به کاالهایکوچک به علت پایین بودن قیمت 
 :2411، 2تولید محصوالت متنوع، پایین بودن هزینه تحقیق و توسعه، تبلیغات و بازاریابی بیشتر است )پاچاوا

 در توانایی دلیل به متوسط و کوچک هایشرکت که دهدمی نشان کشورها این از بسیاری تجربه (.115
 :2419 ،3همکاران و )جینتینگ دارند ملی توسعه در باالیی توانایی آن اجتماعی تأثیر و بیکاری نرخ کاهش

 عظیمی کار نیروی همچنین و کار جویای کردهتحصیل جوان جمعیت وجود و جمعیت افزایش علت به (.14
 کوچک هایشرکت خاص هایویژگی و ماهیت دلیل به اند،مانده بیکار موجود هایمحدودیت خاطر به که
 هبودب برای فراوان هایظرفیت رقابت، قدرت تغییرات، برابر در فراوان پذیریانعطاف قبیل از متوسط و

 توسعه و تشکیل موجود، منابع از استفاده با شده ریزیبرنامه اهداف به دستیابی و خود عملکرد
 دبهبو در تسریع و جدید مشاغل ایجاد در مهم سیاست یک عنوان به متوسط وکوچک  وکارهایکسب
مصلح )است  گرفته قرار توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از بسیاری توجه مورد اقتصادی، اوضاع

ای کوچک و متوسط در سال اول شکست وکارهدرصد کسب 24اما در حدود (. 14: 1391شیرازی و خلیفه، 
ها و موانعی است چالشکه این امر به دلیل  آورند؛میسال دوام  5ها در صد از شرکت 54خورند و حدود می

 دهدمی نشان جهانی تجربه (.1: 2421، 4که با آن مواجه هستند )سازمان سرشماری ایاالت متحده آمریکا
 ساده بیان یک در کند. عمل بهینه و کارا صورت به تواندمی بنگاه یک وکار،کسب مساعد شرایط در تنها

 در کشور هر اقتصادی رشد هایزمینه و امکان از توجهی قابل بخش که داشت عاناذ توانمی روشن، و
. بهبود (4: 1444، موسوی داویجانیمیررحیمی و حاجیاست ) کشور آن در مناسب وکارکسب فضای گرو

در چند دهه اخیر،  ها و نیز مسئولین است.های صاحبان بنگاهوکارهای کوچک و متوسط از دغدغهکسب
د و فنی و فناوری روز دنیا در رش های استکباری یکی از موانع دستیابی به دانشهای ظالمانه قدرتتحریم

 اندهای اقتصادی قلمداد شدهپذیری بنگاهاند که محل مناقشه جدّی در کاهش رقابتتوسعه اقتصادی بوده
ند چشم انداز با دو دسته اهداف س اقتصاد ایران بر سر راه رسیدن بهلذا  .(51 :1444 ،دیگران و )رستمی

های اقتصادی دشمنان و از سوی المللی و تحریمهای بینمانع رو به روست: دسته اول مخاطرات و بحران
ی، ابستگی به درآمدهای شکننده نفتدیگر مشکالت ساختاری و فرآیندهای داخلی اقتصاد ایران از جمله و

(. بر 2: 1395)محمدی و دیگران،  وجود دارددی نامناسب بودن فضای کسب و کار، بیکاری، رکود اقتصا
 اومتیهای کلّی اقتصاد مقآوری اقتصادی، سیاستزایی و افزایش تابهمین اساس و به منظور تقویت درون

اصلی  بند دوازده و شامل گرابرون و پیشرو زا،درون مولّد، ساز،پذیر، فرصتانعطاف جهادی، رویکردی با
 .(1392های کلی اقتصادی مقاومتی، )سیاست مقام معظم رهبری ابالغ شدتوسط  1392در بهمن ماه 

 پذیریآسیب چنینهم بماند، محفوظ کشور در اقتصادی رشد به رو روند اقتصادی که یعنی مقاومتی اقتصاد
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 ترفندهای مقابل در که باشد طوری اقتصادی نظام و کشور اقتصادی وضعیت یعنی ؛کند پیدا کاهش آن

 از یکی .کند پیدا اختالل و ببیند آسیب بود، کمتر خواهد مختلف هایشکل به و همیشگی که دشمنان

 که کارهاییراه و هااندیشه و فکرها یعنی از ؛است مردمی و دولتی هایظرفیت همه از استفاده شرایط آن

تالش برای بهبود در شرایط کنونی کشور  (.2: 1395)مرشدی،  شود استفاده کنند؛ارایه می نظرانصاحب 
ت از تولید ها، حمایها منوط به اجرای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به تعریف و سیاستهرچه بیشتر بنگاه

افزایش  های تولیدی وملی از جمله عناصر اقتصاد مقاومتی است؛ به این ترتیب ایجاد هرگونه بهبود در واحد
برای تبیین و فهم اقتصاد (. 4: 1395د بود )ذوالفقاری، توان تولید از سازوکارهای اقتصاد مقاومتی خواه

مقاومتی و لزوم آن، الزم است با چند مقدمه به مسئله ورود پیدا کرد. اولین نکته این است که مفهوم مقاوم 
ی که اقتصاد مقاومتای مشخص نیست. دیگر اینبودن، یک مفهوم طیفی و مفهومی مطلق و دارای اندازه

ل، یک مفهوم عقلی است. شاهد این مدعا یک اصل عقلی است که در هر جای دنیا اصل قبل از دین و نق
ها بر استحکام، مقاومت و قوام است. با نگاهی به سایر اقتصادهای دنیا نیز متوجه خواهیم شد که تمام آن

همواره در اند و این امر با تکامل دانش، ها و ساختارهای خویش داشتهسازی بافتهمواره سعی در مقاوم
، های جدید، نیل به این هدفگیری تمام تئوریپیشرفت بوده است؛ بدین معنا که جهتمسیر خود روبه

ای افتهسازی بسازی است. به این مفهوم، استفاده از تجربیات سایر کشورها برای مقاومیعنی قوام و مقاوم
. آنچه از بیانات رهبر انقالب در مورد (55: 1395نماید )سمیعی نسب و همکاران، اقتصادی کشور الزم می

 ملزومات و ابزارها های،ویژگی برخی نهایی، اهداف هاآرمان تبیین نمود، استخراج توانمی مقاومتیاقتصاد 

 یعنی مقاومتی اقتصاد": اندفرموده دانشجویان جمع در دیدارها، از یکی در ایشان. است اهداف به این نیل
 تواندمی شدید هایخصومت و هادشمنی شرایط در تحریم، شرایط در فشار، شرایط در که آن اقتصادی

 به نسبت نیز دیگری تبیین خود بیانات در ایشان همچنین ."باشد کشور شکوفایی و رشد کنندهتعیین
 ،دهدمی اجازه ملت یک به که اقتصادی آن یعنی مقاومتی اقتصاد" اند:مقاومتی ارائه فرموده اقتصاد مسئله
 اقتصاد که شودمی مشخص تعاریف این از ."امکان رشد و شکوفایی داشته باشد هم فشار شرایط در حتی

نیست )اباذر و  شرایط این به مختص فقط اما یابد؛می ایویژه تحریمی اهمیت شرایط در اگرچه مقاومتی،
   (.2: 1395مقدسی، 
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 (1311های اقتصاد مقاومتی و مفهوم آن )اباذری و مقدس، نگرش -1شكل 

ی های فشار در شرایط کنونمعتقد است، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه( 1394) محمدیان و همکاران
 و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت اثر کردنو در پی آن تالش برای کنترل و بی تحریم

های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، باور و مشارکت همگانی و سیاست که به طور قطع،
ابی های مقاومت اقتصادی و دستیهدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص گرا و باپذیر، پیشرو و برونانعطاف

توان یفهوم و اهداف این اقتصاد ماند و در بیان مشدهساله کشور تدوین انداز بیستبه اهداف سند چشم
 :1395بومی و همکاران،  حل مدیریت قبل از بحران است )محمدی سیاهگفت اقتصاد مقاومتی به دنبال راه

 و اقتصادی مختلف شرایط در خود متبوع کشور اداره کشوری برای هر مدارانسیاست و هاولتد(. 19
 این از نیز ایران اسالمی جمهوری نمایند.می مناسبی اتخاذ برنامه المللیبین و داخلی عرصه در سیاسی
 چنین منطقه حساس و راهبردی تحوالت و شدید هایتحریم اعمال از پس خصوصاً نیست. مستثنا قاعده

 با بهینه مواجهه جهت مناسب اندیشیچاره  برای ،رو همین از. شودمی مضاعف کشورمان برای ضرورتی
 از ادامه در و اندنموده مطرح را اقتصاد مقاومتی راهکار انقالب رهبر کشور، مطلوب اداره و جاری شرایط
به  حرکت و آن از عبور و شرایط تحریم با مقابله برای کشور اقتصاد اصلی مسیر راهکار این ایشان، سوی
به  مشروط اهداف این تحقق (.2: 1395)اباذری و مقدس،  است شده معرفی قدرتمند اقتصادی سوی

 و اقتصادی پایدار توسعه اقتصادی، هایفعالیت رونق بر عالوه که کاربردی است مدلی از برخورداری
 روش کهاین بر عالوه که است جامعی طرح وکار،کسب مدل که چرا باشد؛ داشته دنبال به نیز را اجتماعی
 بازار به دستیابی برای باید شرکت که را فرایندی کند ومی ترسیم بنگاه یک برای را موفقیت به دستیابی

و  بر اساس آنچه بیان شد (.1391کند )طیبی و همکاران، می مؤثرتر و ساده کند، نیز شناسایی خود هدف
عه های توسمدلتطبیق و تناسب میان های موجود در های صورت گرفته؛ خأل پژوهشبا توجه به بررسی

با وجود مشکالت ساختاری اقتصادی  در شرایط اقتصاد مقاومتی های کوچک و متوسطوکار بنگاهسبک
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در این پژوهش  ،خورد. لذا برای پر کردن این خألبه چشم می های ظالمانه خارجی کامالداخلی و تحریم
   .شده استوکارهای کوچک و متوسط مبتنی بر اقتصاد مقاومتی پرداخته به ارائه مدل توسعه کسب

    پیشینه پژوهش مروری بر مبانی نظری و

 و های کوچکبنگاه کشاورزی، جهاد وزارت و تجارت و صنعت، معدن وزارت تعریف اساس ایران بردر 
معاونــت ( دارند کارگر نفر 54 از کمتر که روستایی( هستند )شهری و خدماتی و صنعتی واحدهای متوسط،

را  وکارهاکسبان، مرکز آمار ایر (.1395، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقتصــادی اتــاق بازرگــانی،
   بندی کرده است:به چهار گروه طبقه

 کارگر، 1ـ9 های خرد:بنگاه   

 کارگر، 14ـ49  های کوچک:بنگاه   

 کارگر 54ـ99  های متوسط:بنگاه   

 (.1395)سالنامه آماری کشور،  کارگر 144بیش از   های بزرگ:بنگاه   

از . کرد بررسی توانمی کیفی و کمی بعد دو از را ایران در متوسط و کوچک واحدهای اهمیت ،به طورکلی
 واحدهای  جهان را کشورهای از بسیاری و ما کشور در موجود هایشرکت از باالیی بسیار درصد کمی، بعد

واحدها  این کیفی، بعد از. است توجهقابل واحدها این شاغالن تعداد و دهندمی تشکیل متوسط و کوچک
 ایجاد معموالً برای خصوصی بخش چون کنند، تشویق هاگذاریسرمایه در را خصوصی بخش توانندمی

 وداری و توسعه کسب ایجاد، پای .(1: 1394ندارند )امین بیدختی و زرگر،  کافی امکانات بزرگ واحدهای
، 1توسعه ضروری است )کنت و ویدکارهای کوچک و متوسط برای رونق اقتصادی کشورهای در حال 

2413: 111 .)  
 فرآیندهایش روابط و بازیگران، گرفتن نظر در با پیچیده اجتماعی سیستم یک توصیف وکارکسب مدل

 وکارکسب مدل رو،از این  است. ارزشی معین خلق برای تجاری سیستم یک منطق از توصیفی بلکه نیست،

شود )محمدیان می استفاده تجاری فرآیندهای طراح الگویی برای به عنوان و شده ناشی سازمان استراتژی از
ریح گیرند و به تشوکار در پاسخ به شرایط رقابتی ویژه شکل میهای کسب(. مدل144 :1394و همکاران، 

گر کنندگان، مشتریان و دیها با توجه به زنجیره ارزش آن و تعاملش با تأمینچگونگی درآمدزایی شرکت
 سالیان طی کهبا آن (.314 :2413، 2و همکاران های مکمل را دارند )لیتائوپردازند که شایستگیشرکایی می

 مدل برای است، قرارگرفته مورد مطالعه متعددی پژوهشگران توسط وکارکسب مدل مفهوم مختلف
، 3زوت(. از دیدگاه آمیت و 44: 1392دی، )منطقی و ثاقبی سعی ندارد وجود استاندارد تعریف یک وکارکسب

حتوا، ساختار و نظارت بر معامالت ها، مبرداری از فرصتاز طریق بهرهمنظور ایجاد ارزش وکار، بهمدل کسب
ر را منطق اصلی یک شرکت و انتخاب وکا(. اگر مدل کسب25، 2411، 4ریتر و لتلکشد )را به تصویر می

یک شبکه ارزش در نظر بگیریم، عدم راهبردی آن برای ایجاد و جذب )سهم خواهی از( ارزش درون 
منطقی ) شودها در دستیابی به اهداف آن میوکار مناسب، منجر به ناکامی سازمانبتشخیص یک مدل کس
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آورده شده  (1جدول ) در مورد موضوع پژوهش، در مرتبطهای برخی پژوهش (.44 :1392و ثاقبی سعیدی، 
   است.

   های داخلی و خارجی در مورد موضوع پژوهشپژوهش .1ل جدو

 پژوهشرویكرد  دست آمدهنتایج به
عنوان 

 پژوهش

سال 

 پژوهش

نام 

 پژوهشگران
 ردیف

 یاکتشاف یهابا مصاحبه یفیدر بخش ک
دخالت دولت در جهت ارتقاء  یسازوکارها
وکار در کسب یهاخوشه یتظرف
و در بخش  یبررس المللیینب یبازارها

 یعامل یلبا استفاده از آزمون تحل یکم
 شد. ییابشده ارز یینقشه شناسا ییدی،تأ

 (یکم -یفی)ک یختهآم
ر د یاکتشاف یکردبا رو

  اهداده یگردآور

مدل  یطراح
 یتارتقاء ظرف

 یوکارهاکسب
 یبرا یاخوشه

حضور در 
 یبازارها

 المللیینب

1444 
 دفر اسکندر زاده

 و همکاران
1 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که خلق 
ارزش مشترک، قوانین و مقررات حاکم 

ه چابکی ب بر صنعت، فرهنگ سازمانی و
احی بر طر یترتیب تأثیر مثبت و معنادار

 یوکار در بخش گردشگرمدل کسب
 الکترونیک را دارند.

رویکرد آمیخته با 
استفاده از دو روش 

. نمونه کیفی و کمی
نفر از  14بخش کیفی 

افراد متخصص است. 
از بخش کمی های ادهد

خدمات های شرکت
تهران با  یگردشگر
فر ن 219نمونه 
 ی شد.گردآور

مدل  یطراح
وکار در کسب

 یگردشگر
 یکالکترون

 2 کالبی 1444

ها و هدف پژوهش، استخراج مقوله
های مؤثر تشکیل دهنده مدل زیرمقوله

ای از منظر های توسعهوکار بانککسب
المللی است. الگوی کارآفرینی بین

مؤلفه اصلی و  11پژوهش در قالب 
ای جامع از مزایای سایر زیرمجموعه

 .گوها طراحی شدال

ها از طریق مصاحبه داده
 11 ساختار یافته با یمهن

نفر از خبرگان بانکی 
موضوع استخراج  آگاه از

ها از و در بررسی داده
محتوای  یلروش تحل

 افزاراستقرایی و نرم

MAXQDA2018 
 استفاده شد.

طراحی مدل 
مفهومی 

وکار در کسب
 یهابانک
با  یاتوسعه

رویکرد 
کارآفرینی 

 المللینیب

1399 
کرد نوری و 

 همکاران
3 

و رقابت شرکت  یداریپا ینوآور ینب
وجود دارد. رقابت  یرابطه معنادار و مثبت

 یستز ی،شرکت با عملکرد مال یریپذ
رابطه مثبت و  یاتیو عمل یطیمح
 یداریپا ینوآور ین،دارد. همچن یمعنادار

بر  یمثبت و معنادار یرمستقیمتأثیر غ
 .داشت یعملکرد مال

ها، داده یجمع آور یبرا
با ساختار  یاپرسشنامه

مناسب اجرا شد. در 
پاسخ  435مجموع 

ارشد،  یرانمعتبر از مد
و کارشناسان  یرانمد

 یشد. برا یافتدر
 ینروابط ب یبررس
 یرهایها و متغسازه

 یسازپنهان از مدل

 ی،نوآور یاآ
و رقابت  یداریپا
 شرکت به یریپذ

بهبود عملکرد 
شرکت کمک 

؟ کندیم
از  یشواهد

 وکاربخش کسب
کوچک و 

 امیتندر و متوسط

 4 1لی و ایکرام 2422
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 پژوهشرویكرد  دست آمدهنتایج به
عنوان 

 پژوهش

سال 

 پژوهش

نام 

 پژوهشگران
 ردیف

 یمعادالت ساختار
 شد. هاستفاد

نتایج رگرسیون گام به گام، پژوهشگران 
را قادر ساخت تا تشخیص دهند که کدام 

های متغیرها در تشخیص ویژگی
هستند. خود کارآمدی،  ترمهمکارآفرینان 

های شخصی و نیاز به موفقیت، عادت
 موانع پیشرفت از جمله این متغیرهاست.

های پژوهش از داده
مصاحبه ساختار یافته با 

کارآفرین در مانادو،  21
پایتخت سوالویس 

شمالی به دست آمد. با 
، SPSS 24استفاده از 

 نتایج تحلیل شد.

 یینعوامل تع
 یشرفتکننده پ

 یاهشرکت
کوچک و 

متوسط: مطالعه 
 یمورد

در  ینانکارآفر
 ی، اندونزمانادو

2421 
پرومونو و 
  1همکاران

5 

شکست  مطالعات در مورد یفتوص
شد:  یبندخوشه گروه 4وکار، در کسب

 یش( پ2وکار، )( اثر شکست کسب1)
 یل( دل3وکار، )شکست کسب ینیب

( راه حل شکست 4وکار و )شکست کسب
ورد در م یندهبه مطالعه آ یجوکار. نتاکسب

 یانوکار در مشکست کسب
کمک  ی کوچک و متوسطوکارهاکسب

پژوهشگران  مدرسین، تواندیو م کندیم
را  ینهزم ینو دست اندرکاران در ا

 کند. ییراهنما

 یبترک مطالعه،هدف 
ا مرتبط ب یمطالعات قبل

ت شکس یابیو باز یلدل
 ینوکار در بکسب
کوچک  یهاشرکت

تا  2414متوسط از سال 
با استفاده از  2419

ATLAS.ti 8  .است
 یلتحل یکردرو

کد  یکه برا یموضوع
 قیعم یرو تفس یسینو

مشترک  ینمضام
 یدشده مف ییشناسا

 42 ینا زاست. استفاده ا
 21 یدمقاله منجر به تول

 .شد یهکد اول

وکار چرا کسب
شکست 

 یه؟ تجزخوردیم
مرور  یلو تحل

 در تماتیک
ی وکارهاکسب

کوچک و 
 متوسط

2421 
شیوتی و 
  2همکاران

5 

اند از: شده عبارت ییشناسا یهاسازه
در تأمین  یرهعملکرد زنج یریگاندازه

 یرهزنج ی، همکاریتعدم قطع شرایط
تأمین،  یرهزنج یابی یتتأمین، موقع

 یتأمین، امکان سنج یرهزنج یریتمد
ه گرفت ک یجهنت توانیتأمین. م یرهزنج
پنهان در نظر گرفته شده به  یرهایمتغ

در برازش مدل نقش  یطور قابل توجه
 دارند.

جامع،  یاتبا کمک ادب
 یها و موارد براسازه
ها از پاسخ یآورجمع
مختلف  یوکارهاکسب

 211شد.  ییشناسا
 یافتپاسخ کامل در

 یجادا یهفرض 5شده و 
با  هایهشد. آزمون فرض
 یسازاستفاده از مدل

 یمعادالت ساختار
 انجام شد.

 یلو تحل یهتجز
عوامل مؤثر بر 

 یرهزنج یبقا
در  یدارتأمین پا

 یریگطول همه
 یک: 19کوید 

 یمطالعه تجرب
 ینهدر زم

ی وکارهاکسب
کوچک و 

 متوسط

2421 
بارال و 
  3همکاران

1 

 

  عاریفتز ااده فاست اقتصادی باآوری شده داخلی در حوزه تابعمده مطالعات انجاممقاومتی، در ادبیات اقتصاد 
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و  2و همکاران و یا شاخص بورمن 1های موجود در مطالعات خارجی از قبیل شاخص بریگاگلیوو شاخص
: 1395اند )محمدی و همکاران،آوری اقتصادی کشور پرداختههمکاران و یا ترکیبی از این دو به بررسی تاب

مقاومتی، با تعابیر مشابه مورد استفاده قرار گرفته است.  های خارجی مفهوم اقتصاد(. در ادبیات پژوهش91
آوری در حوزه اقتصاد توجه ها و رویکردهای خود به مقوله تابافراد و مکاتب مختلف با توجه به دیدگاه

فهرستی از  (2) (. در جدول2415 ،3)لسنیاک اندکرده و مطالعات خود را در راستای آن سازماندهی کرده
 هایدهد عمده مولفهآوری اقتصادی نشان داده شده است. مطالعات نشان میدر حوزه تاببرخی مطالعات 

بندی اقتصاد کالن با متغیرهای کلی اقتصاد، اقتصاد خرد با متغیرهای مربوط به بازار، آوری در دستهتاب
    .این زمینه دارندتعامل جوامع و نهادهای سیاستگذار و ارتباطات با بازارهای جهانی تاثیر قابل توجه در 

   (81: 2411، 4)استیونسون آوری اقتصادیها در خصوص تابپژوهش .2جدول

 هاترین یافتهمهم اهداف یا سواالت اساسی نویسنده

و  5بریگاگلیو
 (2445همکاران)

 آوریهای تابمولفه
ثبات اقتصادکالن، کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب و 

 توسعه اجتماعی

و همکاران  5رز
(2441) 

 آوری اقتصادیسطوح تاب
کالن)تعامل بازارها و تمامی افراد(، میانی) صنایع و بازارهای 

 منفرد( و خرد)اشخاص و فعالیتهای اقتصادی(

و  1بورمن
 (2413همکاران)

-شناسایی عوامل افزایش تاب

  آوری اقتصادی کشورها

ذار آوری تابع دولت و حکومت، قدرت نهادهای سیاستگتاب
مالی، سالمت بخش مالی، تنوع و وابستگی صادرات، ارتباط با 

 بازارهای مالی جهانی

آوری شاخص تاب
 (2414جهانی)

 ریسک زنجیره تامین
افزایش ریسک زنجیره تامین با افزایش ارتباطات و تعامالت 

 کشورها

 آوری کشورهادرجه تاب (2414بریگاگلیو )
درجه باالی وابستگی آسیب پذیری باالی کشورهای کوچک، 

 به دامنه کوچکی از صادرات و واردات

 1آنگیون و باتس
(2415) 

سنجش شاخص آسیب پذیری 
 2449-2444کشور در بازه  95

بندی کشورها به توسعه یافته، توسعه متغیر و دسته 43ارائه 
 ای کوچکیافته متوسط، کمتر توسعه یافته، جزیره

 

ای المللی و نیز ساختارها و فرآیندههای ظالمانه بینایران به لحاظ تحریمبا توجه به شرایط خاص اقتصاد 
تواند راهبردی بومی در راستای اصالح شکننده در برابر فشارهای خارجی، گفتمان اقتصاد مقاومتی می

واند تدر این مسیر، توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط می مشکالت و معایب ساختاری ارائه نماید.
    تری در ایجاد اشتغال، رونق تولید و ثبات اقتصادی ایفا کند.اهرمی اثرات

    روش پژوهش
ش . در این روش، پژوهکندمیاستفاده  بنیاداست و از روش نظریه داده« رویکرد کیفی»این پژوهش دارای 

طالعاتی دوره مکنند که بعد آن را به اثبات برسانند؛ بلکه پژوهش از یک شروع نمی را هرگز از یک نظریه
، 1311 متناسب و مربوط است، خود را نشان دهد )بازرگان، ،شود تا آنچه به آنفرصت داده می شروع و

 ؛ بهشودادبیات آشکار نمی شود و از بررسیها استخراج میطور مستقیم از درون داده به مدلواقع، در (. 91
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 پژوهش دقیقاً در قالب متغیرهای مستقل لهچون این راهبرد نوعی پژوهش کیفی است، مسئ ،عبارت دیگر
(. 15، 1394شود )منتظری، پژوهش مطرح می اصلی هایؤالشود؛ بلکه فقط سؤال یا سو وابسته بیان نمی

ای از مفاهیم منسجم را توسعه دهند ای طراحی خواهند شد که مجموعهگونهبنیاد بههای روش دادهرویه
های جاکه مرور پژوهشمتوسط را ارائه دهد. از آن وکارهای کوچک وکه تبیین کاملی از مدل توسعه کسب

ری این نظریه کارگیدر این زمینه صورت نگرفته است؛ لذا به دقیقا مشابه که پژوهشی ندپیشین نشان داد
نظر رویکرد  پذیر است. این روش از( توجیه1994کوربین )   Strauss & Corbin   با روش اشتراس و

فرد و همکاران، دانایی) گیردها شکل میاست، بر اساس آن، تئوری از مفاهیم حاصل از دادهاستقرایی 
ذیرد پگام اصلی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام می پردازی در سه(. بر اساس آن، نظریه22: 1391

    گردد:های خام در قالب موارد زیر استخراج میشده از دادههای استخراجو مقوله

 ،ا از های است که در طی مصاحبهشده مقوله پدیده محوری تعریف پدیده محوری: با عنایت به موضوع
 نظر کارشناسان از اهمیت ویژه و محوری در پژوهش برخوردار بود.

 شوند.گذارند و موجب وقوع یا توسعه پدیده میطور مستقیم بر پدیده تأثیر میشرایط علی: عللی که به 

 کنند.هایی که به اجرای پدیده محوری کمک میها و کنشقدامات: طرحراهبرد و ا 

 پردازند.ای یا بسترساز مؤثر بر راهبرد یا شرایطی که به اداره پدیده میای: شرایط زمینهشرایط زمینه 

 کنند.گر یا مانع راهبردها عمل میتسهیل عنوان گر: شرایط عام مؤثر که بهشرایط مداخله  

 کارگیری راهبرد و یا پیامدهای مشهود و نامشهودی که در اثر اجرای فرآیند معنای نتایج به پیامدها: به
  (.45: 1391)مصطفایی و همکاران،  آیدبه دست می مدل طراحی

 رد مقاومتی اقتصاد بر مبتنی وکارهای کوچک و متوسطتوسعه کسب برای الگو ارائه که،این به توجه با
 کنند؛ اظهارنظر آن مورد در توانندمی خاصی افراد و است بسیار تخصصی موضوع یک ،لرستان استان

 گستردگی جای به گرفت، تصمیم گرفت. پژوهشگربر نمی در را تعداد زیادی مورد مطالعه، نمونه بنابراین

 و بگیرد نظر در را کم تعداد با ولیکن نظرصاحب  نمونه یک بود، نامناسب به نظر کهمورد مطالعه  نمونه
بپردازد )حریری،  جزییات و هاشکاف کشف و بررسی به عمیق صورتبه  موضوع به نگاه سطحی بجای
1395 :54.)   

از  همچنین. شداستفاده  ایگسترده طوربه ایکتابخانه مطالعات از ،اههآوری دادبرای جمع پژوهش این در
ها و های مرتبط جهت استخراج مؤلفهقول ها، اسناد و نقلهای عمیق نیمه ساختاریافته و یادداشتمصاحبه

 وچکک وکارکسب به مدیران عالی و آگاه کلیه را مورد مطالعه شده است. جامعههای پژوهش استفاده سنجه
د نعت استان لرستان در دست دارنهای صنعتی را در بخش صکه مدیریت عالی سازمان (خبرگان) متوسط و

 د. دردهنتشکیل می آشنایی دارند، لرستان استان به حوزه صنعت در و همچنین خبرگان دانشگاهی که
 استفاده کیفی گیرینمونه هایروش از ثانیاً شود،نمی تعیین قبل از خاصی نمونه نظریه داده بنیاد، تعداد

نوع  کند. اینمی پیدا ادامه گیرینمونه است؛ نرسیده اشباع و ساخت مرحله به مدل که تا زمانی و شودمی
 کهاین دلیل به دارند؛ یا پدیده یک درباره که اولی دست اطالعات دلیل به افراد آن طی که را گیرینمونه
 مبتنی گیریشوند؛ نمونهمی انتخاب ،دارند آن درباره خاصی هایدیدگاه نموده یا تجربه را مورد نظر پدیده

 این درشد.  استفاده این مرحله در برفی گلوله از نوع هدفمند گیرینمونه روش از گویند. لذامی هدف بر
 مصاحبه از واقع در .شدند انتخاب برفی گلوله شیوه به نفر 15 تعداد نفر ابتدایی به شیوه هدفمند و 3 مطالعه
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 غالب .یافت ادامه 11 مصاحبه تا بیشتر اطمینان برای اما ؛شد مشاهده دریافتی اطالعات در تکرار بعد به 15
 کنندمیمعرفی  ،بنیاد داده تئوری از حاصل هایداده تحلیل برای را پارادایمی کدگذاری الگوی مطالعات،

 این ایجاد به منجر انتخابی و محوری باز، مرحله سه شامل سیستماتیک کدگذاری فرآیند یک قالب در که

    (. 11: 1399زاده طاهری و همکاران، شود )محمدمی الگو

 
 (1111کوربین ) و اشتراوس پارادایمی مدل کدگذاری محوری بر اساس -2شكل 

 دلیل پژوهشگران همین است. به متفاوت کمّی پژوهش هایروش با کیفی، پایایی و روایی بررسی نحوه
کنند )اسمعیلی استفاده می تأییدپذیری و پذیریانتقال مقبولیت، هایواژه از روایی و اعتبار واژه بجای کیفی

   (. 55: 1391و همکاران، 

 ع آوریجم گرو در این و باشند اعتماد قابل و پذیرش قابل باید کیفی روش هاییافته و هاداده :1مقبولیت

  است.  حقیقی هایداده

 و هاوهگر سایر به حاصله نتایج پذیریتعمیم نشانگر پژوهش، نتایج پذیریانتقال: 2پذیریانتقال

 غیرتکراری و حداکثری و استخراج هامصاحبه متعدد مرور با پژوهش این در کهاست  مشابه هایمحیط
   شد. توصیه این اجرای بر سعی مطالب

 به بتوانند پژوهشگران سایر که شودمی تائید هنگامی کیفی پژوهش نتایج تأییدپذیری :3تأییدپذیری

 قیقاًد پژوهشگر، که است این امر این برای راه یک کنند. دنبال را گرپژوهش شدهانجام اقدامات روشنی
 یروای از اطمینان کسب راستای درنماید.  گزارش بیان در را خود تصمیمات مسیر و پژوهش روند تمام

 ،4گوترمن و ولکرس) است شده توصیه همکار بررسی و اعضا بازبینی ها،یافته بودندقیق  منظوربه پژوهش
 علمی یئته اعضای) مصاحبه در کنندگانمشارکت از نفر چهار ها،یافته اییرو بررسی برای بنابراین(. 2411

 را هاآن و بازبینی را آمده دست به هایمقوله و تحلیل فرایند ،(موضوع با آشنا و باسابقه ارشد مدیر دو و

                                                                                                                             
1. Transferability  
2. Transferability  

3. Dependability  
4. Creswell & Guetterman  
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؛ پرداختند هایافته بررسی به دولتی مدیریت دکترای علمی مدرک با مدیران از نفر دو همچنین. کردند تأیید
  . رسید تأیید به نتایج آنان، پیشنهادشده جزئی اصالحات اعمال از پس که

  هایافته

سعه از متخصصین امر تو شده استخراجی هامصاحبهی پژوهش که بر اساس تحلیل هاافتهدر این قسمت، ی
 مرحلهشود که در سه ، نگارش میسط با رویکرد اقتصاد مقاومتی استی کوچک و متووکارهاکسب

  پذیرد.کدگذاری بر اساس تحلیل اشتراوس و کوربین انجام می

  کدگذاری باز
حلیل و وتتجزیه اولین مرحله ؛خوانندیا سطح اول کدگذاری که آن را کدگذاری مبنا نیز می کدگذاری باز

یستم کارگیری یک سشوند. با بهترین واحد خود شکسته میها به کوچکها است. دادهداده ولیهشکستن ا
ها را بازنگری کرده و فرایندهای آن را تشخیص داده و به هر جمله کد باز کدگذاری، خط به خط داده

عات مالً اطالکوشد تا حداکثر کدهای ممکن را تشخیص دهد تا مطمئن گردد که کادهیم. پژوهشگر میمی
 نامند، زیرا از عین کلمات افراد مصاحبهرا بررسی نموده است. در این مرحله، کدها را کدهای اساسی می

کدهای داللت ( 2شونده زبان فرد مصاحبه( 1اند از شود. دو شیوه کدگذاری اساسی عبارتشونده استفاده می
کدهای  (.12 :1391)طیبی بوالحسنی، سازد انگیز که محقق بر مبنای مفاهیم موجود در اطالعات می

  بیان شده است. 3ر جدولاول از کدگذاری باز د استخراج شده در مرحله

   نمونه مصاحبه و کدهای باز به دست آمده. 3جدول 

کد مصاحبه 

 شونده
  کد مستخرج   متن مصاحبه

A1 

کوچک و متوسط با اینکه نقش مهمی در اقتصاد  یهامتأسفانه در حال حاضر بنگاه
ها توجه چندانی ندارد. در واقع ، اما دولت به اهمیت توسعه آنکنندیکشور ایفا م

 کوچک و متوسط خود به یوکارهادولت به این مسئله توجه ندارد که توسعه کسب
 .خود باعث پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد

 برای حمایتی هایبرنامه اصالح

 ایجاد هایهزینه کاهش

 نوپا وکارهایکسب

A2 

کوچک و متوسط محدود به همین موارد  یوکارهامالی کسب یهاالبته دغدغه
 بسیاری و سنگین هاییاتمال پرداخت یا کارکنان لیست بیمه نیست. مسائلی مثل

 دولتی، هاییتحما وجود عدم با که هستند مواردی از دیگر درشت و ریز مسائل از
 اند.کرده ترینسنگ را کوچک و متوسط یوکارهاکسب دوش روی بار

 و ایبیمه مالی، هایمشوق اعطای
 مالیاتی

A3 

وکارها مسائل مالی جدیدی بر کسب هایمبا توجه به مسائل سیاسی و بازگشت تحر
ها و به مانع بزرگی برای توسعه آن شده تحمیل شده که باعث افزایش مشکالت

 تبدیل شده است.

های کمر شکن، نبود یمتحروجود 
مقررات حمایتی برای ایجاد 

 نوین وکارکسب

B1 
قیق یژه در زمینه تحوبههای نوآورانه های کوچک، به مزایای فعالیتیابی بنگاهدست

 سازد.اجه میهای محصوالت جدید را با مشکل موو توسعه و بازاریابی نوآوری
 و هارویه از وکارکسب استفاده

 نوآورانه تولید هایشیوه

B2 
دانیم بازار، به چه کاالهایی نیاز دارد و وسعت آن چقدر است، چه ینماغلب ما 

 زمانی به کاالها نیاز است و چگونه باید کاالها را تحویل دهیم.
 و بازار به آسان و سریع دستیابی
 هدف بازارهای در حضور تسهیل

B3 

زنی به ویژه در معامله با خریدار عمده داریم. هایی در قدرت چانهما همچنین ضعف
حتی اگر بازار را بشناسیم، بعضی مواقع با مشکالتی در زمینه تأمین مواد اولیه، 

 مواجه هستیم.

 بهینه و موقعبه تأمین در بازار نقش

 و ایمنطقه هایهمکاری منابع،
 تعامالت گسترش
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کد مصاحبه 

 شونده
  کد مستخرج   متن مصاحبه

C1 
غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی  ماست،دیگری که پیش روی  مشکل

 .گذاردیرا برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری نم

 و قوانین تطابق و همسویی میزان
 توسعه با مرتبط مقررات

 کاهش برای وکارها،کسب

 وکارهایکسب ایجاد هایهزینه

 سالم رقابت برقراری و نوپا

C2 

در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجهیم، ضعف نظارت هم مزید بر 
قرار داده است تا جایی که گاه در برخی  یرعلت شده و فرایند تولید را تحت تأث

محصوالت قاچاق را بجای که  یابندیواحدهای تولیدی در شرایطی ادامه حیات م
 .کنندرضه میتولیدات خود ع

 و اداری مقررات و هارویه اصالح
 جهت دست و پاگیر مقررات حذف

 ایجاد فرایند تسهیل و سازیساده

 وکارکسب

C3 
تکیه تولید و اقتصاد کشور بر دانش بومی، آسیب پذیری اقتصاد در شرایط خاصی 

 .و ضامن حفظ رونق اقتصادی است دهدیهمچون تحریم را کاهش م
 تهدید عوامل برابر در توانایی تقویت

 درونی استعدادهای برتکیه  با زا

   گذاری محوریکد

پردازی بنیادی است. هدف از این مرحله برقراری در نظریه لیوتحلهیتجزمحوری مرحله دوم  گذاریکد
)در مرحله کدگذاری باز( است. این کار )عمل( بر اساس مدل پارادایم انجام  دشدهیتولهای رابطه بین مقوله

ی دهباطارتسهولت انجام دهد. اساس فرایند کند تا فرایند تئوری را به پرداز کمک میشود و به نظریهمی
 وانعنبهدر پژوهش حاضر  آنچهمانند  ؛ها قرار داردگذاری محوری، بر بسط و گسترش یکی از مقولهدر کد

   .یطرح توسعه مقاومت، است، یعنی شده انتخابمقوله محوری 

   شرایط علی
    در این بخش علل اهمیت پدیده اصلی شناسایی گردید.

    شرایط علی و مفاهیم مرتبط با آن: 4 جدول

 ترین مفاهیمبرخی از مهم شرایط علی کد

 و بازار دسترسی به منابع 1

 کار، بازار قوانین کارآفرینان، بهبود هاینوآوری و هاایده از پشتیبانی و مالکیت حقوق حفظ

   اجتماعی تأمین نظام و ورشکستگی قوانین

 مؤسسات و هابانک منابع تخصیص در متوسط و کوچک وکارهایکسب سهم افزایش

   کشور اعتباری و مالی

 هایفعالیت و اندازیراه برای اولیه سرمایه تأمین ای،سرمایه و مالی منابع تأمین تسهیل

 و کارآفرینان نوآورانه، وکارهایکسب برای مالی منابع تأمین و حمایت آمیز، مخاطره
  هامشوق خرد ارائه هایشرکت

 برنامه ریزی هوشمندانه 2

  ها قوانین و سیاست 3

  کارکنان یتوانمندساز 4

 

 درج شرایط علی عنوانبهاهمیت پیدا کند  وکارکسبدالیلی که موجب شده است تا توسعه  (4جدول)در 
ود. شعواملی است راهنمای محقق برای مسیر آتی کدگذاری محسوب می عنوان بهاست و این عوامل  شده

مانند  دولت، هاییاستس »....: مورد شرایط علی، به صورت زیر است های انجام شده، درنمونه مصاحبه
 و عوارض اخذ برای اداری موانع متوسط، و کوچک یهابنگاه برایتوانمندساز  محیط ایجاد در ناتوانی
 واناییت عملیاتی ساختاری و صورت، به توانندمی اقتصادی، هایتحریم احتمالی، دعاوی حل نهادهای فقدان

   «.مختل کندوکار کسب تداوم یا توسعه اجرا، برای را شرکت یک
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   شرایط زمینه

   دارد. تأثیرشرایط خاصی هستند که بر راهبردها 

  ای و مفاهیم مرتبط با آنشرایط زمینه .1 جدول

 کد
شرایط 

 ایزمینه
 ین مفاهیمترمهمبرخی از 

 نظر،مورد یهدف، ساختار رقابت در بازارها یحضور در بازارها یلو آسان به بازار و تسه یعسر یابیدست حمایت مالی  1

گردآوری مستمر اطالعات مرتبط با انتظارات و نیازهای مشتریان  یدیمحصوالت تولتنوع خدمات و  
مشابه  یوکارهاو ایجاد تعامل و ارتباط اثربخش بین کسب یسازو برقراری ارتباط مؤثر با آنان، شبکه
 هادر منطقه، تعامل و ارتباط با دانشگاه

وکار از وکار، استفاده کسبیدی کسباستانداردهای تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت تول بهبود
  روز و پیشرفته به هاییتجهیزات و فناور

کوچک و متوسط، بهبود انتشار اطالعات و  یوکارهاو کسب ینیتوسعه کارآفر یسند مل روزرسانیبه
 روکار کشوکسب یکوچک و متوسط، بهبود فضا یوکارهاو مقررات مربوط به کسب ینقوان یاجرا

2 
ایجاد زیر 

 ساخت مناسب

 حمایت قانونی 3

4 
اطالعات و 

 ارتباطات

له مرح درفقدان نهادهای اعتبارسنجی تخصصی  »...ای: شرایط زمینه در موردنمونه مصاحبه انجام شده 
وسط های خرد کوچک و متیکپارچه نبودن اطالعات مورد نیاز بنگاه، گذاری تا توسعه بنگاهقبل از سرمایه

ایجاد سامانه جامع اطالعاتی بازار  ،ها در کل دولتهای آماری مرتبط با حوزه بنگاهسامانهیکپارچه نمودن 
   .«شودیمی کوچک و متوسط وکارهاکسب، باعث رونق محصوالت

   گرشرایط مداخله

    گذارند.می تأثیرای عمومی هستند که بر راهبردها شرایط زمینه

   تبط با آنگر و مفاهیم مرشرایط مداخله :8 جدول

   گرمفاهیم مرتبط با شرایط مداخله گرشرایط مداخله کد

 ساختاری موانع 1

 ی،تجارت خارج یات،نرخ ارز، تورم، مال»کشور  یکالن اقتصاد یاهو شاخص هایاستثبات در س
  .کمر شکن هاییموجود تحر ،«یمال یبازارها

کار  یبرا یدجد ینوضع قوان ربط،یذ یهاها و سازمانو مقررات توسط وزارتخانه یندر قوان بازنگری
واردات و صادرات مرتبط با  یمت،در حوزه ق هاگذارییاستثبات س یتجار یمدر حالت تحر

  قانون ضعف 2  یو بازرگان یمشاوره مال یانهاده یسوکار کوچک و متوسط، تاسکسب

 

ا بود. هنباید منتظر برداشته شدن تحریم ینبنابرا »....گر: در مورد شرایط مداخلهنمونه مصاحبه انجام شده 
های اقتصادی کوچک و بزرگ نیز کمک کنند تا ها باید در مسیر توسعه اقتصادی به توسعه بنگاهدولت

    «.ها و به دنبال آن، وضعیت اقتصادی کشور نیز متحول شودهمگام با رشد این بنگاه

    و اقداماتراهبردها 
مینه و شرایط ز تأثیرشوند و تحت ی خاصی هستند که از پدیده محوری منتج میهاکنشبرهمها یا کنش

   گر هستند.مداخله
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   راهبردها و اقدامات و مفاهیم مرتبط با آن: 1 جدول

 کد
شرایط راهبردها و 

 اقدامات
 ترین مفاهیم مرتبط با راهبردها و اقداماتمهم

 درونی استعدادهای برتکیه  با زا تهدید عوامل برابر در توانایی تقویت  های نوینبکارگیری فناوری 1
 مدارارزش  کارآفرینی و جهادی مدیریت روحیه یتوسعه و تقویت ایجاد،

 اعتماد مسئوالن به جوانان برای ورود به عرصه کار و پیشرفت
 گذار و کارگرایجاد احساس امنیت برای سرمایه

  نهایی کنندگانمصرف هایسلیقه و نظرات به توجه
 نهائی کنندگانمصرف به فروش مناسب از پس خدمات ارائه

 معرفی و کارآفرینانه /نوآورانه هایفعالیت انجام در مدیریتی هایتشویق و هاحمایت

 موفق کارآفرینان

 پرورش و استعدادها انتخاب و کارآفرینان شناختیروان و شخصی هایویژگی به توجه

  کارآفرینی

 اجرای مفاهیم اقتصاد مقاومتی 2

3 
باال بردن کیفیت خدمات و 

 محصوالت 

4 
پیروی از فرهنگ مقاومتی و 

 رفتار کارآفرینانه

 

 سبب حفظ، اقدامات حمایتی »....نمونه مصاحبه انجام شده در مورد راهبردها و اقدامات به این شرح است: 
 میزان ،به افراد کارآفرین و خالق یبه دلیل بی توجه شود.میهای اجتماعی و جوانان خالق سرمایه

صدمه برای منطقه و از بین  امر، که این بیشتر شدهها و کشورهای دیگر به استان افراد خالق مهاجرت
   «.های اجتماعی استرفتن سرمایه

    پیامدها

و همچنین راهبردهای  شدهیبررسدها هستند. با توجه مطالب ی راهبرریکارگبهپیامدها خروجی حاصل از 
    شود که پیامدهای زیر حاصل گردد.ی مینیبشیپ شده ارائه

   پیامدهای منتج شده از مراحل مدل پارادایمی .1 جدول

   پیامدها

اد مردمی سازی اقتصاد توسعه فناوری در ایجوکار، گذاری در کسبتوانمند شدن کارکنان، اثبات کارآمدی اقتصاد مقاومتی، رشد سرمایه
 کارکنان، افزایش فروش و مدیران مهارت( و )دانش سطح تخصص افزایش ها،گذاریسرمایه بازگشت وکار، میزانکسب

 هایکنترل تقویت و ریسک وکار، مدیریتکسب سازمانی فرایندهای خدمات، بهبود/محصوالت سودآوری رشد خدمات،/محصوالت

 و کار وریبهره نوظهور، ارتقای مشتریان جذب و بازار افزایش سهم فروش، از پس خدمات ارائه کیفیت و افزایش سرعتداخلی، 
 هدف، بازارهای توسعه و و حضور شناسایی ذینفعان، سطح رضایتمندی با ارزش افزوده، ارتقای خدمات و تولید محصوالت سرمایه،

 ایجاد مرتبط و وکارهایکسب سایر با افزاییهم کشور، و سیاسی اجتماعی اقتصادی، کالن هایبرنامه و هاباسیاست راستاییهم

 تجاری هوش و فناوری اطالعات کاربست وکارها،کسب رقابتی سطح و زنیقدرت چانه صنعتی، افزایش هایخوشه و هاشبکه

 

 هد.داست را نشان می آمده دست بهی مراحل مختلف مدل پارادایمی سازادهیپپیامدهایی که از ( 1جدول )
 داده بنیاد است در ی بر اساس نظریهکدگذاری از مراحل مختلف بندجمعمدل پارادایمی این پژوهش که 

    است. شده گذاشتهبه نمایش  (3) شکل
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   ی کوچک و متوسطوکارهاکسب عوامل توسعه محوری کدگذاری پارادایم -3شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   گیرینتیجهبحث و 

زایی اقتصادی است که مبتنی بر تکیه بر توان داخلی، یکی از اهداف مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، درون
رفته وری عوامل تولید است. تجارب کشورهای پیشطلبی، پیشگامی، نوآوری در تولید و افزایش بهرهاستقالل

ندی مرشد و توسعه اقتصادی از جوشش و تحرّک داخلی آنان در بهرهدهد که نقطه آغاز اقتصادی نشان می
ای ههای انسانی، فنی و دانش کاری بوده است. تشویق ایدهبیشتر از منابع در اختیار خود اعم از سرمایه

نوآورانه در فناوری، ترغیب آزمون و خطا، پذیرش ریسک، ترویج کار گروهی، تحمل اشتباهات و شکست 
زایی در اقتصاد را تواند حرکت آغازین درونهای کوچک از مسائلی است که میمایت از طرحکارکنان و ح
  تقویت کند.

های مربوط به توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در گفتمان اقتصاد مقاومتی در این تحقیق مؤلفه
ریزی هوشمندانه، دسترسی به منابع بازار، قوانین و سیاستها و توانمندسازی برنامهمورد شناسایی قرار گرفت. 

تحت تاثیر عوامل مداخله گر و عوامل زمینه ای حول عامل های علّی، ترین مقولهبه عنوان اصلیکارکنان 
و با اجرای راهبردهای توسعه کسب و کارها در اقتصاد مقاومتی پیامدهای  طرح توسعه مقاومتیمحوریِ 

گذاری می شود. نهایتاً  توسعه کسب و کارهای توانمندی کارکنان ، تقویت تولید داخل و رشد سرمایه
ی و آوری، اقتصاد مردمزایی اقتصاد، افزایش تابدروناقتصاد مقاومتی موجب  گفتمانکوچک و متوسط در

   است.تقویت تولید داخلی خواهد شد که ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و  آفرینیارزش

 ای:  شرایط زمینه
 ایجاد زیرساخت  -حمایت مالی       -
   اطالعات و ارتباطات -حمایت قانونی     -

 

 شرایط علّی:
ریزی  برنامه

 هوشمندانه
دسترسی به  

 منابع
قوانین و  
 سیاستها

توانمندسازی  
 کارکنان

راهبردها و  

 اقدامات: 
بکارگیری فناوری  

 نوین  
  اجرای اق.
 مقاومتی

ارتقا کیفیت  
 محصوالت

فرهنگ اق.  
 مقاومتی

   رفتار کارآفرینانه

 پیامدها:
توانمند شدن  

 کارکنان
اثبات کارآمدی اق. 

 مقاومتی
 رشد سرمایه گذاری

مردمی سازی  
 اقتصاد

توسعه فناوری در  
  ایجاد کسب و کار

 شرایط مداخله گر:
    موانع ساختاری

هسته 

 اصلی:  
طرح توسعه 

   مقاومتی
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 را مشخص مقوله پنج پارادایمی، مدل اساس بر و پژوهش محوری کدگذاری مرحله در هایافته تلخیص

 ها،مقوله سایر و شد گرفته نظر محوری در پدیده عنوان به ،یطرح توسعه مقاومت پارادایم، این نمود. در

 که بود (یزیرو برنامه یدسترس یطشرا) علی،شرایط  مقوله اولین گردیدند. طراحی محوری پدیده حول

  بود: زیر موارد علی شامل گذارد. شرایطمی محوری )پدیده( تأثیر مقوله بر که است شرایطی دربرگیرنده
 به منابع و بازار دسترسی  

 هوشمندانه یزیربرنامه  

 هایاستو س قوانین   

 کارکنان یسازتوانمند  

کوچک  هایشرکت تمشکال ترینیکی از مهم توانعلی، میدر مقوله شرایط دسترسی به منابع مالی را 
های مدیریتی، نداشتن وثایق مطمئن، عدم امکان ارزیابی بازار، کمبود مهارت کم و متوسط دانست. قدرت

ترین عواملی هستند های مزبور مهمهای نامحسوس در شرکتکامل ریسک فعالیت و سهم باالی دارایی
اشند. ها نداشته بمالی این شرکت تأمینمالی تجاری عالقه چندانی به  مؤسساتها و که باعث شده بانک

 و بوده متوسط و کوچک هایبنگاه توسعه در مؤثر نهادهای از یکی اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک
 بانک تأسیس زمینه این در کنند. ارائه هابنگاه این توسعه و ایجاد راستای در متعددی خدمات توانندمی

 نتأمی جهت گوناگون خدمات از وسیعی طیف ارائه با ایران متوسط و کوچک اقتصادی هایبنگاه توسعه
 هب آن شدنتبدیل تا شروع مرحله از وکار،کسب رشد مراحل تمام در هاآن مدیریت و هاشرکت این مالی

 کردن یزهمکان زیاد هزینه دلیل به متوسط و کوچک هایبنگاه اکثر. شودمی پیشنهاد جهانی وکاریکسب
 و دهندمی دست از را خدمات و محصوالت کیفیت زمان، طول در جدید هایفناوری با آشنایی عدم و

 دخری برای الزم هایوام اعطای لذا یابد.می کاهش جهان و منطقه سطح در موقعیت حفظ در هاآن توانایی
 اب متوسط و کوچک هایبنگاه بین ارتباطی شبکه ایجاد و نیاز مورد تجهیزات و افزارهاسخت نصب و

 ردمو باید کامپیوتری هایشبکه و اطالعاتی هایفناوری طریق از هاآن حامی هایسازمان با و یکدیگر
 اساس و با توجه به شرایط علی که باعث ترویج و توجه به این بر. گیرد قرار دولتی نهادهای و دولت توجه

 ن مفاهیمدهیم که ایمی ارائهشود؛ این پیشنهاد را در استان لرستان می وکار کوچک و متوسطکسب توسعه
بنابراین در این خصوص و اهمیت  وکار است؛کسب و شرایط نشان از فراهم بودن موقعیت جهت توسعه

وضوح بستر مناسب برای توجه به این بخش را  موضوع که در چارچوب شرایط علی مطرح شد، باید به
در  که گردید شناسایی فضا(، )بهبودای زمینه شرایط ادامه در در استان لرستان فراهم کرد.طور کامل به

 شامل را شرایط این توانمی ،دیگرعبارت گذارد. بهمی راهبردها تأثیر بر که است خاصی شرایط بر دارنده

 تحلیل و تلخیص از استفاده با راستا، این دانست. در راهبردها و پدیده محوری بر تأثیرگذار درونی عوامل

شد  شناسایی ایزمینه مقوله 4درنهایت  که شد تلفیق یکدیگر در همبه و نزدیک مرتبط مفاهیم ها،یافته
   .و ارتباطات اطالعات؛ یقانون حمایت؛ ساخت مناسب یرز ایجاد؛ یمال یتحما که عبارتند از:

 ها در این راستا قابلبه سمت این بنگاهدهی تسهیالت بانکی های مالی دولت و جهتگسترش حمایت
های مالی شرکت تأمینو ریسک  اطمینان عدمهای مالی کارا، کاهش از طرف دیگر ایجاد بازار .ارزیابی است

نبه جگذاران بالقوه، سههای مزبور و سرمایهکوچک و متوسط و کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت
  ی در این زمینه هستند.های حمایتها و سیاستاصلی برنامه
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 وکارسبک فعالیت فضای بهبود دیگر، طرف از .است الزم وکارکسب پایدار رشد برای محیطی عوامل بهبود
 منظوربه راهکاری کارآفرینی، و بوده زندگی بهتر کیفیت به برای دستیابی الزم شرط اقتصادی، رشد و

بنابراین با توجه  (.33، 2441 ،1سالمی) است سوم جهان کشورهای در ویژهبه اقتصادی، توسعه به دستیابی
رایطی شود به شوکار، پیشنهاد میکسب به اهمیت این موضوع برای طراحی روشی مناسب در جهت توسعه

زیرا این شرایط، در فراهم کردن بستری ؛ توجه اساسی شود ،کننداجرای راهبردها را فراهم می که زمینه
 گر،داخلهم شرایط شد. پرداخته گرمداخله شرایط شناسایی به ،ادامه در وکار مؤثر است.کسب مناسب در حوزه

مسائل  اریابیباز کهاین به توجه گذارند. بامی تأثیر راهبردها بر که هستند بیرونی و عمومی ایزمینه شرایط
 محیط رب نیز خود و پذیرندمی تأثیر آن از مسلماً ،هستند فعالیت حال در باز یک محیط درون مرتبط با آن

 دیدهپ و راهبردها بر بیرونی محیط از که واملیع بخش این در رو،ازاین گذاشت. خواهند جایبه تأثیراتی
بود. این  کلی حیطه 2 شامل پژوهش این در گرمداخله شرایط شدند. شناسایی هستند محوری تأثیرگذار

  د.موانع ساختاری و ضعف قانون بو شامل هاحیطه
 شئون تمامی در دولت حداکثری توان عواملی همچون وجودوکار میکسب در خصوص موانع در توسعه

 متوسط و کوچک هایبنگاه بالندگی و رشد عدم دالیل ترینمهم از یکی نام برد و را اقتصادی کشور

 کسب هدف با اقتصادی هایبنگاه عنوانبه دولتی هایشرکت و هاسازمان نهادها، ورود .دانست کشور

 اغلب در و کرده تضعیف بازار در را خصوصی بخش هایبنگاه رقابت قدرت قوی، مالی هایو پشتوانه سود

 تسهیالت انواع اعطای با تواندمی دولت البته .شودمی منجر بازار از هابنگاه این خروج و شکست موارد به

 بدین و باشد مؤثر کشور صنایع نوسازی و تسریع تشویق در مشورتی و آموزشی اطالعاتی، فنی، مالی،

 جلوگیری کوچک صنایع ورشکستگی و از شکنندگی کشور، صنعتی توسعه به بخشیدن شتاب ضمن طریق

 بسترهای و ابزارها نبود دیگر، مانع .سازد فراهم در کشور را صنعت بخش گسترش و رشد هایزمینه و کند
وچک و وکار ککسب بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه ادامهدر  هاست.بنگاه این برای مناسب مالی

دهیم. بررسی قرار می کارگیری اقتصاد مقاومتی( مؤثر در این زمینه را موردترین راهبردهای )بهمتوسط مهم
ط شوند و تحت تأثیر شرایهای خاصی هستند که از پدیده محوری منتج میکنشها یا برهمراهبردها کنش

   شد که عبارتند از: شناسایی ایزمینه مقوله 4گر هستند. مداخله زمینه و
 یننو هاییفناور یریبکارگ 

 یاقتصاد مقاومت یممفاه اجرای 

 خدمات و محصوالت  یفیتبردن ک باال 

 ینانهو رفتار کارآفر یاز فرهنگ مقاومت پیروی  

چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت  دسازوکارهای کشور بایها، با توجه به این مؤلفه
ع ، کشور بتواند به لحاظ آفندی، منافحال عین درتحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و 

(. همچنین طراحی 2، 1391را با چالش مواجه نماید )نریمانی و همکاران،  المللبیننظام سلطه در سطح 
و اقتصادی، جلوی حرکت ر مسائلشد که دشمنان خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن حوزه اقتصادی چنان با

 ترینزرگبکه توجه شود حوزه اقتصاد،  یابدمیبه رشد کشور را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری 

                                                                                                                             
1. Salami 
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لذا مجموع  .تهدید کند شدتبهاز این مسیر، نظام اسالمی را  تواندمیبرگ برنده و مزیت نظام سلطه است و 
ارد که وکار دکسب این نتایج نشان از وجود شرایط و عواملی در دستیابی به هدف کالنی همچون توسعه

   یافت. تها دسها به نتایج بهتری در این زمینهباید با توجه به این نتایج علمی و اجرای دقیق و مناسب آن
 

  کاربردی هایپیشنهاد
 نیز و مطالعات پیشینه نظران،صاحب هایمصاحبه تحلیل از استفاده با بخش این در شدهارائه پینشهادهای

  است. شده انجام گیرینتیجه و بحث
 هایبخش سمت به (و متوسط کوچک نایعص خصوصبه) مولد بخش مالیات ازاخذ  تمرکز جهت تغییر 

  (واردات بازرگانی و بانکی مستغالت،) نامولد

 کالن رانتی درامدهای کسب مجراهای قطع و خواریرانت و خواری ویژه فساد، با مبارزه  

 گسترش در یرساناطالع و ارتباطاتی مطالعاتی، آموزشی، ساختاری، هایزیرساخت تقویت و ایجاد 
  تجاری هایقابلیت

 هابانک توسط گذاریسرمایه و اعتبارات بر نظارت و مدیریت تسهیل جهت الزم زیرساخت ایجاد. 

 نوین. هایفناوری با مطابق اقتصادی هایبنگاه برای ایحرفه مدیران سازیتوانمند  و آموزش 
 

   گردد.ه میئبرای پژوهشگران آتی نیز، پیشنهادهایی به شرح زیر ارا
 این از هدآم دست به عوامل گرفتن نظر در با مقاومتی اقتصاد تحقق برای استان صنایع بندیرتبه 

 .پوششی هایداده تحلیل روش به پژوهش

 وکارهای مختلف اقتصادی در بهبود کسببندی شاخصشناسایی و اولویت 

 اومتیمق اقتصاد تحقق راستای در وکارکسب برای ویژه هایموقعیت ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی  

 خلفانمت با جدی برخورد راهکارهای تهیه و کارومصوبات کسب و قوانین درست اجرای موانع شناسایی 

 و مولد هایبخش از حمایت برای کشور اقتصادی ساختارهای و نهادها ساختار شناسایی و طراحی 
   اقتصادی زایاشتغال

 دانش. سازیتجاری و ایجاد در نوآور کارآفرینان توانمندسازی بررسی راهکارهای 
 

 تیبهداشهای یت کرونایی و پروتکلمواجه بوده است؛ از جمله محدود یزن یهاییتبا محدود ،پژوهش ینا
 ه اجازهک یزمان یتو محدودداد های در دسترس را نمیپژوهشگر اجازه دسترسی به همه نمونهکه به 

   لرستان را سلب نمود. در استان ،ینینظران حوزه کارآفرصاحب یربا سا یقعم یهامصاحبه برگزاری
 

   منابع
و ایفای نقش در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و ترویج اصالح الگوی  هارسانه (.1395) بهناز، مقدس ؛اباذری، علی
 ، تهران، موسسههمایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مكانیک ایران .مصرف

 .توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان هایهمایش برگزارکننده

 یوکارهاکسب یتمدل ارتقاء ظرف ی(. طراح1444) یمکر ی،نادر؛ اسکندر ی،بهلول ید؛زاده فرد، توحاسکندر
 .52-43 (،2) 4 ،المللیینب یوکارهاکسب یریتمد. یالملل ینب یحضور در بازارها یبرا یاخوشه
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 یهاباشگاه یتعوامل مؤثر بر وضع یل(. تحل1391) ینحس یان،معصومه؛ زارع یفری،محسن؛ کالته س یلی،اسمع
 .12-59(، 53) 11 ،یورزش یریتمطالعات مد. یفیک یکردبا رو یرانا یسازبدن

کوچک و متوسط و  یهاموانع موجود ر توسعه بنگاه ی(. بررس1394) یمجتب یدزرگر، س اکبر؛یعل یدختی،ب ینام
 .41-34، 131، شماره کار و جامعهها. بنگاه یناز ا یتارائه چارچوب حما

متداول در علوم  یكردهایو آمیخته، رو یهای تحقیق کیفای بر روشمقدمه(. 1311)بازرگان، عباس 

 یدار.: دتهران. رفتاری

کوچک  یوکارها(. عوامل مؤثر بر رونق کسب1444سید روح اهلل ) ،موسوی داویجانی ؛سید داود ،حاجی میررحیمی

پژوهش مدیریت آموزش  و متوسط کشاورزی در استان البرز با نگرش به آموزش و سرمایه انسانی.

   .55-33 ،(55) 13 ،کشاورزی

 .. زرند، دانشگاه آزادیفیپژوهش ک یهااصول و روش(. 1395نجال ) حریری،

 ی دراصالحات ادار یمش فهم انتقال خط(. 1391)اصغر  یعل ی،فان ؛منصور؛ آذر، عادل یرگو،حسن؛ خ فرد،ییدانا
 .21-5 (2) 14 ،یفرهنگ سازمان یریتمد. یادراهبرد داده بن یبر مبنا یپژوهش یران،ا

های صنعتی شهرستان ارومیه واحد وکارکسبمدل دینامیكی برای بهبود  ارائه(. 1395ذوالفقاری، لیال )

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  .در راستای اقتصاد مقاومتی
 دانشگاه ارومیه.

(. تحلیل کنش تحریم در مناقشه خوشه کسب وکار 1444سهراب ) ،دل انگیزان ؛بیژن ،رضایی ؛رضا ،رستمی
  .94-59(: 23)5 .یپژوهی دفاعآینده. هادوسوتوان با استفاده از تئوری بازی

 یرانآمار ا تهران: انتشارات مرکز (.1395) 1395کشور  یسالنامه آمار

 یجمهور ییغذا یتمطلوب امن ی(. مدل مفهوم1395) یدسع ی،عبد یاسر؛ یمانیسل ؛ینسب، مصطف سمیعی
 .95-55(، 34) 9 ،یتفصلنامه آفاق و امن. یدر منظومه اقتصاد مقاومت یرانا یاسالم

http://farsi.khamenei.ir/news- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی:

content?id=25370     

.  یفیک یهاداده یلاستاندارد تحل هاییه: رویقبر روش تحق ی(. درآمد1391) حسین ید امیرس ی،ابوالحسن طیبی
 .95-51(، 2) 9 ،ینامه علم و فناور یاستس

و  یکوچک و متوسط ورزش یوکارهاکسب یجادعوامل مؤثر بر ا یلتحل(. 1392) یمرتض یدزاده، س یمعظ

 .یمدرس، دانشکده علوم انسان یتدانشگاه ترب ی،رساله دکتر .مناسب یارائه الگو

(. طراحی 1399محمدرضا ) ،کاباران زاده قدیم ؛محمد ،عزیزی ؛جمشید ،عدالتیان شهریاری ؛امیرحسین ،ردنوریک
(، 53) 14 ،اقتصاد مالی .المللیای با رویکرد کارآفرینی بینمدل مفهومی کسب و کار در بانک های توسعه

151-112. 

 ،یگردشگر یریتمطالعات مد. یکالکترون یوکار در گردشگرمدل کسب ی(. طراح1444) یرمحمدام کالبی،
15(53 ،)331-351. 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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خدمات  یرشپذ یالگو ی(. طراح1399عباس ) یدی،روستا، احمد؛ خورش ی؛عل یها،حاج یه؛هان ی،محمدزاده طاهر
 .91-11(، 4) 14 ،یننو یابیبازار یقاتتحق. یاکتشاف یختهنوآورانه با روش آم یدرمان

های تاب (. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه1395احمدی, مهدی ) ؛تقوی, مهدی؛ شاکری, عباس ؛محمدی, تیمور
   .124-19(: 15)24. مطالعات راهبردی بسیجی. آوری اقتصاد

با استفاده  ی(. تحقق اقتصاد مقاومت1395) یلعق ی،پاج یفرخنده؛ قربان ی،صالح یدرضا؛حم ی،بوم یاهس محمدی
ها و فصلنامه پژوهشاصفهان(.  یاجتماع ین)مورد مطالعه: سازمان تأم یجهاد یریتاز راهبرد مد

 .113-15(، 13) 25 ،یاقتصاد هاییاستس

 یهال(. عوامل مؤثر در انتخاب مد1394) یمجتب یمیان،کر ی؛عل ی،هاشم زه یررضا؛ام ی،محمود؛ روحان یان،محمد
(، 12) 3 ،اطالعات یفناور یریتمد فصلنامه مطالعات. یرانکوچک و متوسط در ا یکیوکار الکترونکسب

91-122. 

خرد، کوچک و متوسط و  یخرد، بر عملكرد نهادها یمال ینتأم یهاروش یرتأث(. 1395) یرضاعل مرشدی،

کده علوم دانش ی،ارشد، گروه مال ینامه کارشناس یان. پایاقتصاد مقاومت یمناسب در راستا یارائه الگو
 .دانشگاه علم و هنر ی،انسان

دانشگاه  یالگو ی(. طراح1391الهام؛ کرم افروز، محمدجواد ) یانی،فرامرز؛ کاو یان،محمدرضا؛ ملک یدس مصطفائی،
 یریتمد(. یرانغرب ا یدانشگاه آزاد اسالم ی: واحدهای)مطالعه مورد یادداده بن یهبر اساس نظر ینکارآفر

 .14-41(، 2)12 ،یآموزش یهادر نظام یزیر و برنامه

 نیمشکالت تأم یرونیو ب یدرون یگذار یاستو س یساز یه(. شب1391) یمجتب یفه،خل ی؛نق یعل یرازی،ش مصلح
 5 ،یمال نیو تأم ییدارا یریتمد. یستمیس یشناس یاییپو یکردکوچک و متوسط با رو یهاشرکت یمال
(2)، 59-92. 

 .یرانل روز اقتصاد ائمسا یبررس(. 1395) یرانا یمعـادن و کشـاورز یع،صـنا ی،اتاق بازرگـان یاقتصادمعاونت 

. یرشد فناور ینوآور یابی،ارز ی،وکار، مبانکسب یها(. مدل1392فاطمه ) یدی،سع یثاقب منوچهر؛ منطقی،
 .52-39(، 35) 9، ها و مراکز رشدپارک یفصلنامه تخصص

 ی.دکتر رساله. یراندر ا یرانمد یبرای ارتقای انگیزه خدمت عموم یمدل یطراح(. 1394)محمد  ی،منتظر
 ی.و حسابدار یریت. دانشکده مدییعالمه طباطبا دانشگاه

اولین همایش  مجموعه مقاالت .چهارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی(. 1391) نریمانی، میثم و عسکری،حسین
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