
 یاقتصاد مقاومت هايمقاله يمحتوا لیرصد و تحل
  یپژوهشی علم هايمنتشرشده در فصلنامه

  30/3/1397: تاریخ پذیرش  15/2/1397تاریخ دریافت: 

  * يارشد دیوح   ____________________________________________________________________  

  ** ینرگس اورع

  چکیده
را موظف به  ايو رســـانه یفرهنگ ،یآموزشـــ هايدســـتگاه ،یاقتصـــاد مقاومت یکل هاياســـتیســ 21بند 

. کندیم یمل جیو را ریآن به گفتمان فراگ لیو تبد یاقتصــاد مقاومت هايابعاد و مؤلفه نییتب ،شــناســیمفهوم
 نیا يجرااز نخبگان و پژوهشگران در ا یروند مشارکت بخش یفیتوص نییتب ها،اســتیبند از ســ نیناظر به ا

 يا برار ینقشه راه ،یپژوهش یعلم هايتیفعال کردنو رصد سنجیعلم ،آن یو چگونگ يراهبرد استیس
  .کندیم میخود ترس یپژوهش راه نتعیی در مندپژوهشگران علاقه دیگر

 هايســال نیمنتشــرشــده در ب یپژوهشــ یمقاله علم 87 کل يمحتوا لیبا اســتفاده از روش تحلرو پیشپژوهش  هايافتهی
 يابزارها ،یمفهوم اقتصــاد مقاومت نییتب دهدینشــان م هالهمقا يمحتوا لیدســت آمده اســت. تحلبه 1396اول  مهیتا ن1391

متعارف و  ياداقتصـــ هايبا مکتب ينظر یمبان يســـازگار یبررســـ ،ينظر یمبان نیی)، تبيســـازمفهوم (گفتمــان جیترو
ـاد  یرابطــه اقتصـــاد مقــاومت نییمتعــارف، تبریغ  ارائه ها،ؤلفهم بنديتیها، الواز مؤلفــه کیــهر  لیــتحل ،یاســـلــامو اقتصــ

ـاد مقاومت هــايالزام حیتشـــر ،ییو جز یکل يراهبردهــا  يرگذاراث ،یبر اقتصـــاد مقاومت اثرگذار هايعامل نییتب ،یاقتصــ
ــاد يرهایمتغ دیگربر  یاقتصــاد مقاومت ــیروش ،ياقتص ـناس ــاز ،یاقتصــاد مقاومت شـ ــ يابزارس ـناس  ياجرا يبرا یو ابزارشـ

ـا ،یخیتار یرفتارشـــناســـ ،نگاريراهبردها، تجربه ـناســ ـناســـاندن نقش دســـتگاه ییشــ  ان،کل و خرد ســـطح در هاو شــ
 رفتهصورت گ یعلم هايتیبوده که فعال یکل هايعضوو نقشه راه، مو سازيبرنامه ،ســازيو شــاخص شــناســیشــاخص

ــت ــل از آن هايلهو مقا اس ــده حاص ــرش ــتربی. اندپرداخته آن به هامنتش  و هاردن مؤلفهکبنديتیتراکم مربوط به اولو نیش
  بوده است. یاقتصاد مقاومت يهااستیس ياجرا براي کلان و خرد سطح در هادستگاه نقش شناساندن

  .یمحتوا، اقتصاد مقاومت لیتحل ،یپژوهش یعلم هايهمقال ،یاقتصاد مقاومت یکل هاياستیس 21بند  واژگان کلیدي:
  .JEL: Z18-A2 بنديطبقه

                                            
 یدر علوم انســان یپژوهشــکده مطالعات اســلام یپژوهشــ یعلمئتیو عضــو ه يعلوم اقتصــاد يدکترا .*

   Email: v.arshadi@um.ac.ir                      .مشهد یدانشگاه فردوس
  Email: nargesoraee@gmail.com      .شناسیرشته علم اطلاعات و دانش يدکترا يدانشجو. **

mailto:v.arshadi@um.ac.ir
mailto:nargesoraee@gmail.com
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  بیان مسئله
ي هاکننده بخشی از فعالیتمکتوب، منعکس ايعنوان رسانهپژوهشی به علمی هايهمقال

علمی و علمی کشور (پژوهشگران، اعضاي هیئت هاي پژوهشی جامعهعلمی و یافته
 هاهموضوع اقتصاد مقاومتی است. ویژگی این مقال مانندمسائل روز جامعه  بارهدانشجویان) در

  ده دارد. منتشرش هادیگر مقالهتري نسبت به این است که روند داوري و ارزشیابی علمی دقیق
کردن اقتصاد در مقابله طور که اشاره شد یکی از مسائل اساسی جامعه امروز ایران، مقاومهمان

وزه ین حپذیري آن است که نیازمند کارهاي مطالعاتی عمیق در اها و جلوگیري از آسیببا تکانه
ویژه در رشته اقتصاد به خود اختصاص داده المللی را بهملی و بین هايهبوده و بخشی از مطالع

رین تعیار اقتصادي نظام سلطه علیه ایران و اعمال گستردهاست. پس از احساس جنگ و نزاع تمام
و  )https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran( هاتحریم

مقرر شد از سال  ،دکردن بخش مولالاح ساختارهاي اقتصادي ایران و فعنیز در جهت اصل
 گر نظام جمهوري اسلامیعنوان استراتژي و راهبرد منتخب هدایت، اقتصاد مقاومتی به1389

ود تقنینی، جایگاهی ویژه به خ -گذاري نظام اجراییایران، در ادبیات اقتصاد کشور و سیاست
  ).16/6/1389 ،(بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان اختصاص دهد

ی این کننده اصلو تبیین دهندهارائه در جایگاه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ايالله خامنهتآی
هاي اقتصاد اسلامی حاصل از مکتب اقتصادي اسلام راهبرد، آن را بر مبناي فهم از مؤلفه

ساختاري کشور  هايدشواريشناخت دقیق  ،)5ص ،1395زاده، یزدي و شریفزادهحسین(
ناظر به حل مسائل  ،م)2008هاي اخیر (بحران مالی جهانی در دهه هايهو نیز بررسی تجرب

ها انهها و تکجذب شوك ،هاپذیريمقابله با آسیب، نیرومندشدن اقتصاد جهتاقتصادي و در 
صورت طبیعی و غیرطبیعی در سطوح ینده که بههاي موجود و احتمالی در آو مقابله با تنش

در حضور جمعی اند (بیانات مقام معظم رهبري شود، انتخاب کردهبر آن وارد می گوناگون
 ،اي و نظارتی، فعالان اقتصادي و مدیران مراکز علمی و رسانهگوناگونهاي از مسئولان دستگاه

20/12/1392 .(  
 هاي اقتصاد مقاومتی انجام شده بیانگر اینتبیینی که بر روي مفهوم و مؤلفه هايهمطالع

ن آهم روند رو به رشد اقتصادي  ایران، اقتصادتا  پدید آوردهست که این راهبرد قابلیتی ا
ور و وضع اقتصادي کش . به عبارت دیگر،کاهش پیدا کند آن پذیريهم آسیب ،محفوظ بماند

https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran
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هاي ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به شکلبرابر که در  شودمی ايگونهبهنظام اقتصادي 
). اگر چه 171ص ،1393لو، سیف( دو اختلال پیدا کن دیدهخواهد بود، کمتر آسیب  گوناگون
هاي یبآس برابرهاي اقتصادي، ضدشکنندگی در تلاطم برابرآوري در هایی براي تابشاخص

وسیله به م2003ریت در ادبیات اقتصاد متعارف از سال پذیري و فنوارده، نیرومندي، انعطاف
و همکارانش ساخته شده است اما توجه ویژه به ) Briguglio( بریگوگلیو ماننداقتصاددانانی 
نظران اقتصاد ایران در شده و برخی از صاحب انجامبه بعد  م2009ها از سال این شاخص

ترین مبانی به راهبرد اقتصاد مقاومتی، استفاده نزدیکعنوان به هاهخود از این مطالع هايهمقال
  ).5، ص1391سیف،  /79ص ،1394اند (غیاثوند و عبدالشاه، و بهره برده

اد اقتصاد ابع تبیینهاي کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سیاست 21بند  جهتچنین در هم
اي و تبدیل آن به هاي علمی، آموزشی و رسانهویژه در محیطهآن ب سازيگفتمان و مقاومتی

با توجه به اهمیت و جایگاه نقش دانشگاهیان و مراکز علمی  نیزو  گفتمان فراگیر و رایج ملی
شده، لازم است تا شناخت و درك کاملی از راهبرد تعیین دربارهی در تولید ادبیات پژوهش

یکی از ابزارها براي شناخت حوزه اقتصاد مقاومتی، رصد و بررسی  این حوزه صورت گیرد.
ب پژوهشی در قال دادهاي علمیتحلیل محتواي برون راهتواند باشد که از علمی می هايتولید

  پذیرد.هاي علمی پژوهشی صورت میعنوان محصول فعالیتبه هاییهمقال

  قیو ضرورت تحق تیاهم
 لاتیتحص اندانشجوی و هادانشگاه یعلمئتیه ياز اهتمام پژوهشگران از جمله اعضا یبخش
نشان  یپژوهش یعلم هايفصلنامه در را خود هاو پژوهشکده یمراکز آموزش عال یلیتکم

و  یلمع هايتفعالی به نسبت هاآن هاهمقال ترقیدق یابارزشی هافصلنامه نیا یژگی. ودهدیم
قتصاد ا اتیدر ادب مقاومتی اقتصاد ورود چه اگر. هاستفصلنامه دیگرنسبت به  یپژوهش

از  ياریآوردن بس و رو ریاخ هايموضوع در سال تیندارد اما نظر به اهم یعمر چندان ران،یا
 یلمع هايهمقال لیوتحلهیخاص در تجز یعدم وجود پژوهش نیزمقوله و  نیپژوهشگران به ا

 هاهقالم نیا قیدق ییرا به بازنما روپیش مقاله نویسندگان ،حوزه نیمنتشره در ا یپژوهش
، روپیش ). مقاله65-66ص ،1395 ،يو اسد يذاکر /1394و همکاران،  یغامیواداشت (پ

 گر،ی. از طرف دکندیحوزه فراهم م نیحرکت پژوهشگران ا يرا برا یمناسب گذاريلیبستر ر
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، 21از جمله بند  یمقاومت داقتصا یکل هاياستیس يبندها يرصد اجرا هاياز راه یکی
ا عمق گرفته رصورت يآن بتوان کارها هايافتهیست تا با استفاده از هاهمقال نیا سنجیعلم

ون که تا کن یو پژوهش یعلم هايتیخود را به سمت فعال هايو پژوهش دیبخش يشتریب
  وسو داد. انجام نشده است سمت

  پژوهش هايهدف
 شناختیتیجمع تی، وضعهاهانتشار مقال زانیتا م شودیم رو کوششپیشدر پژوهش 

ا، ههدر انتشار مقال هاهیو نهادها، سهم نشر یو تخصص یعلم هايسهم گروه دآورندگان،یپد
 وعیموض سهم و هاآن مخاطبان ها،، منابع مقالههادواژهیکل ،هاآن ریثأت بیو ضرها هیرتبه نشر

ا ر یحوزه از آغاز تا کنون، نقشه راه نیا يدادهابرون يمحتوا لیمشخص شود. تحل هاهمقال
حوزه را  نیا هايهدارند مطالع لیقرار خواهد داد که تما یحرکت پژوهشگران راه نییدر تع

، هاوعموض سنجیبا تراکم ن،یمفقوده را پر کنند. همچن هايو حلقه دهیبخش يشتریعمق ب
خن، در س گری. به دکندیم شناسایی اند،کرده دایپ دچه را که پژوهشگران کمتر به آن وروآن

ه منتشره در حوز یپژوهش یعلم هايهکه روند مقال شودیپرداخته م نیبه ارو پیشپژوهش 
  چگونه است؟ یاقتصاد مقاومت

  پژوهش یاساس هايپرسش
ر د یفارس یپژوهش یعلم هايهیدر نشر یانتشار مقاله در حوزه اقتصاد مقاومت زانیم .1

  چگونه است؟ 1391ـ  1396 يهاسال
دگان آورندیآورندگان، تعداد پددیآورندگان (تعداد کل پددیپد یشناختتیجمع تیوضع .2

  چگونه است؟ یمورد بررس يهاآورندگان) در مقالهدیمشارکت پد زانیزن و مرد و م
  منتشرشده چگونه است؟  هايمقاله سندگانینو علمی مدارك و هارتبه .3
منتشرشده در حوزه  يهااز لحاظ شمار مقاله یتخصص یعلم هايمشارکت گروه زانیم .4

  چقدر است؟ یاقتصاد مقاومت
  اند؟ردهمنتشر ک یرا در حوزه اقتصاد مقاومت یمورد بررس يهامقاله نیشتریب هاهیکدام نشر .5
   ؟است چگونه اند،کرده را منتشر یحوزه اقتصاد مقاومت هايهکه مقال یهایهیرتبه نشر .6
   است؟ هچگون اند،را منتشرکرده یحوزه اقتصاد مقاومت هايهکه مقال هاییهینشر ریثأت بیضر .7
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  ت؟بودن چگونه اسيکاربرد ای يبه لحاظ نظر یمنتشره حوزه اقتصاد مقاومت هايهنوع مقال .8
  است؟ چگونه یحوزه اقتصاد مقاومت یمورد بررس هايکار رفته در مقالهبه هايواژهدیبسامد کل .9

  از نظر تعداد و سال چگونه است؟ یمنتشرشده در موضوع اقتصاد مقاومت يهاخذ مقالهآمنابع و م .10
چه  یمنتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومت هايسهم مشارکت نهادها از نظر شمار مقاله .11

  اندازه است؟
  چگونه است؟ یمنتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومت هايمقاله یسهم موضوع .12

  پژوهش شناسیروش
، رویشپ پژوهش ي. جامعه آماراست یکم يمحتوا لیو از نوع تحل یفیتوص روپیشپژوهش 

ماهه دوم شش يتا ابتدا 1390از سال  یفارس هايگاهیمنتشره در پا یپژوهش یعلم هايمقاله
 آوريتاب ،یاقتصاد مقاومت هايدواژهیکلوسیله گفته بهپیش هايگاهیاست. پا1396 سال

 ياقتصاد تیفنر ،ياقتصاد یضدشکنندگ ،ياقتصاد يرپذیبیآس ،يتوان اقتصاد ،ياقتصاد
 يرگیبه نمونه يازیبودن جامعه مورد پژوهش، نعلت کوچکشد. به افتیمقاله  87و  یبررس

 م،یمحقق ساخته و براساس مشاهده مستق وارسیاههیس راهاز  روپیش پژوهش هاينبود. داده
 دمانن هاییاز آماره یفتوصی آمار سطح در هاداده لیوتحلهیجزت يشده است. برا يگردآور

  و درصد استفاده شد. یفراوان

  پژوهش نهیشیبر پ يمرور
یت تربهاي دوفصلنامه تحلیل محتواي مقاله) در پژوهشی به 1396( امیدو  خانیحسن، محمدي
هاي پژوهش نشان داد که در هر شماره یافته دند.کرتوجه  1384ـ1394هاي در سال اسلامی

اي نوشته شده ها با استفاده از روش کتابخانهدرصد آن 8/80مقاله منتشرشده که  7,55این نشریه، 
هاي درصد از مقاله 7/41د. داشتنها نیز مدرك دکتري یسندگان مقالهدرصد از نو 58بودند. بیش از 

مقاله، پژوهشگاه حوزه  40ها نیز دانشگاه اصفهان با بودند. در بین دانشگاه شده تک مؤلفنوشته
هاي این نشریه مقاله بیشترین سهم را در انتشار مقاله 23مقاله و دانشگاه تهران با  30دانشگاه با 

درصد  22مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی نیز  هاي گوناگوندند. از میان موضوعدار بوعهده
  .ها و ابعاد تعلیم و تربیت اسلامی هستندهاي منتشرشده مربوط به حیطهمقاله
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هاي فصلنامه پژوهش هايه) در پژوهش خود تحلیل محتواي مقال1396( خراسانیو  بشیري
 داده نشان دست آمدهبه هايهنتیج دند.کربررسی  1389 ـ1394هاي در فاصله سال روستایی

 دوسوم حدود اي،شماره چهار دوره شش طی انتشاریافته مقاله 207 میان از که است
 و دولتیهاي هدانشگا همچنین. دهندتشکیل می زنان را یک سوم و مردان را نویسندگان

 میان در .اندداشته اختیار در را سازمانی وابستگی میزان بیشترین تهران، دانشگاه ویژهبه
 بیشترین روستایی پایدار توسعه و روستایی گردشگري نویسندگان توجه مورد هايموضوع

  .دادند اختصاص خود به را هاهمقال تعداد
 فصلنامه علمی هايه) به تحلیل محتواي مقال1395( میرحسینیو  محمداسماعیل، قبادي
 الهیات موضوع به موضوعی پوشش بیشترینها نشان داد که پرداختند. یافته النهجپژوهشی 
 )درصد 9/30( مخاطب و جامعه افراد ، عمومهاهدرصد) مقال 6/51( مخاطب .دارد اختصاص

 هاهمقال) درصد 6/87( تحقیق روش هستند. بیشترین حکومتی مسئولان و مدیران ها،همقال از
 مرد هاهمقال نویسندگان درصد 4/79و بوده بنیادي هاهمقال درصد) 60( هدف و سندي روش

هاي در مقاله علمی نویسندگان مرتبه هستند. بیشترین زن هاهدرصد نویسندگان مقال 6/20 و
 استادیار درصد و 19/ 4 ادکتر دانشجوي درصد، 5/26 از استاد است عبارت بررسی مورد

  .باشدمیاي رشتهبین هاهدرصد مقال 5/72درصد است و 8/18
 اخلاق در علوم و فناوريفصلنامه  هاه) در پژوهشی به تحلیل محتواي مقال1395( غلامی

درصد)  82/68مقاله مورد بررسی ( 317نویسنده در  709ها نشان داد که از پرداخت. یافته
 84/50درصد) حاصل کار دو نفري بود. بیشترین افراد  15/41(ها هاند. بیشتر مقالمرد بوده

مقاله) به  185(ها ه. بیشترین مقالهستندبا وابستگی به دانشگاه تهران  اتردرصد مدرك دک
  عنوان) بود. 42( ايلحاط روش پژوهشی پیمایشی و بیشترین گرایش موضوعی اخلاق حرفه

 هايدر فاصله سال کلامی-هاي فلسفیپژوهشفصلنامه  هايهدر تحلیل محتواي مقال
ها نشان ) انجام شد، یافته1394( نیامطهريو  دادگرمتقی ، محمدي وسیلهبهکه  1378ـ1391

نفر  379 اي بودند.درصد ترجمه 5/3لیفی و أدرصد ت 94/7مقاله مورد بررسی  399داد که از 
درصد را مردان تشکیل  5/89درصد را زنان و  5/10نقش داشتند که  هاهدر نوشتن این مقال

درصد  48 درصد حاصل کار گروهی بود. 6/18درصد حاصل کار انفرادي و  4/81 دادند.می
هاي علمی اند. از نظر رتبهنوشته ارا دانشجویان دکتر 2/11و  اآثار را افراد داراي مدك دکتر
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اند. بررسی وابستگی سازمانی درصد را دانشیاران نوشته 10درصد آثار را استادیاران و  35
بود و دانشگاه تهران، آزاد اسلامی،  درصد مربوط به دانشگاه قم 1/28نویسندگان نشان داد که 

  هاي بعدي قرار گرفتند.در رتبه اصفهان و علامه طباطبایی
 و معماري هايهمجل هايهمقال محتواي تحلیل به )1393( عظیمی و پورقلی ،زالی

ا ها ب. آناستوارسی شهرسازي پرداختند. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار آن سیاهه
درصد تمایل بیشتري نسبت  6/82مردان با  عنوان مجله دریافتند که 13مقاله از 954بررسی 
 هاهدرصد مقال 5/37 نویسنده سه و دو هاهمقال دارند. هاهدرصد در چاپ مقال 4/17به زنان 

 مقطع التحصیلانهاي علمی، فارغمیزان مشارکت مرتبه بارهدهند. دررا به خود اختصاص می
 اول جایگاه درصد) در 17( ادکتر دانشجویان ودرصد)  18یاران (استاد ،درصد) 21شد (ار
نشان  هاهمقال تولید در هاهمؤسس و هادانشگاه فعالیت میزان تطبیقی مقایسه .دارند قرار سوم تا

درصد)  12اصفهان ( دانشگاه و درصد) 18س (مدر تربیت ،درصد) 26ان (تهر دانشگاه داد که
  اند.داده اختصاص خود به را سوم تا اول هايرتبه

 )American Counselling Association( ACAهاي ه) تحلیل محتواي نشریم2016( و همکاران وو
با توجه به طراحی پژوهش تک موردي انجام دادند. براي  م2003 ـ م2014در فاصله زمانی 

 هفتنویسنده در این  21وتحلیل شدند.نشریه شناسایی و تجزیه 55مقاله از  هفتاین منظور 
 وسیله سههبمقاله  دونفر،  وسیله دوبهمقاله  دونفر،  وسیله یکبهمقاله  یکمقاله سهیم بودند. 

 دگاننفر نوشته شده است. وابستگی سازمانی بیشتر نویسن سهبیش از  وسیلهبهمقاله  دونفر و 
اله مقسه مقاله به روش کمی و چهار مریکا بوده است. اهاي ایالت متحده نفر)، دانشگاه 15(

  به روش آمیخته بوده است.
ی مدیریت ورزش) به بررسی و تحلیل محتواي فصلنامه م2014( کواترمنو  دانی چاك، پیتس

 ـ م2012هاي و سلف آن که مجله اروپایی براي مدیریت ورزش بودند در فاصله سال اروپا
 هايدر موضوع هاهنشان داد نویسندگان این نشری هاهنشریپرداختند. بررسی این  م1984

 درصد مرد و 86 خاص تخصصی هايدرصد زن، در موضوع 22درصد مرد و  78قانونی 
ها نشان داد که پراکندگی جغرافیایی نویسندگان در چنین بررسیدرصد زن بودند. هم 14

  طول زمان گسترش یافته و کمتر اروپایی است.
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رسانی که دسترسی آزاد کتابداري و اطلاع هايهتحلیل محتواي نشری )م2013( لوخاند
نشان گفته پیشانجام داد. پژوهش  2002ـ 2011ها وجود داشت را در بازه زمانی نسبت به آن

ین علمی بیشترو اعضاي هیئت داشتهها چند نویسنده مقاله مورد بررسی، عمده آن 283داد که در 
سنجی بیشتر به سمت مطالعه کتاب هاهبودند. پوشش موضوعی این نشری هاهنویسندگان این نشری

  .دهدرسانی را نیز پوشش میکتابداري و اطلاعهاي دیگر سنجی است و موضوعو علم
) به ارزیابی نشریه علم اطلاعات و کتابداري پرداخته و یک مطالعه م2013( ادور

 ـ م2013هاي در فاصله سال هاهد انتشار مقالها نشان داد که رونسنجی انجام داد. یافتهکتاب
مقاله تک نویسنده و  26مقاله  56ها از مجموع سالاین کاهش یافته است. در فاصله  م2010

درصد)  82( هاهمقاله چند نویسنده بود. وابستگی سازمانی بیشتر نویسندگان مقال 30
 34( مهم تحت پوشش این نشریه، فناوري اطلاعات هايها بود. بیشترین موضوعدانشگاه

نشان داد که یک  هاهدرصد) بود. بررسی نویسندگان مقال 24( درصد) و کتابداري عمومی
  نفر) وجود دارد. 46نفر) و مردان ( 46تعادل مناسب بین زنان (

م لکتابخانه و ع بارهداد پژوهشی در) تحلیل محتواي نشریه برونم2007( اچالاو  اچالا
ها نشان داد که همکاري بین یافته اند.را انجام داده م1993 م ـ2006اطلاعات در بازه زمانی 

رسانی مدیریت، بازیابی اطلاعات و خدمات اطلاع هايدرصد بود و موضوع 69دو نویسنده 
  در این نشریه غالب بود.

ا رویکرد ب بررسی پیشینه پژوهش نشان داد تاکنون پژوهشی در حوزه اقتصاد مقاومتی
رو پیش بنابراین، در پژوهش ؛موجود صورت نپذیرفته است هاهتحلیل محتواي مقال

 1391ـ  1396شود نمایی کلی از روند حاکم بر حوزه اقتصاد مقاومتی از سال می کوشیده
  د.شوارائه 

  پژوهش هايافتهی
علمی پژوهشی فارسی در  هايهمیزان انتشار مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی در نشری. 1

 چگونه است؟ 1391 ـ 1396هاي سال
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 به تفکیک سالها ههاي منتشرشده در نشریفراوانی و درصد مقاله یک: جدول

  درصد  تعداد  سال انتشار
1391 2 3  
1392  8  9  
1393  17  20  
1394  21  24  
1395 32 36  

  8 7 ماهه نخست)(در شش 1396

 هاهکه نخستین مقال 1391دهد که از سال نشان می یکدر پاسخ به پرسش اول پژوهش، جدول 
پژوهشی  مقاله علمی 87در کل  1396ماهه اول سال ششدر حوزه اقتصاد مقاومتی منتشر شده تا پایان 

که در  ريطوهب ؛نشان از گسترش این حوزه دارد 1395تا سال  هاهانتشار یافته است. روند انتشار مقال
 درصد) منتشر شده است. 36( مقاله 32، 1395درصد) و در سال  سه( مقاله دو، 1391سال 

(تعداد کل پدیدآورندگان، تعداد پدیدآورندگان  شناختی پدیدآورندگانوضعیت جمعیت. 2
 هاي مورد بررسی چگونه است؟زن و مرد و میزان مشارکت پدیدآورندگان) در مقاله

 هاهفراوانی و درصد پدیدآورندگان در مقال دو: جدول
  کل  مرد  زن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
20  11  167  89  187  100  

حوزه اقتصاد مقاومتی مشارکت  هايهنفر در مقال 187دهد که در کل نشان می دوجدول 
درصد) مرد  89( نفر167کنندگان زن و مشارکت درصد) 11( نفر 20اند که از این بین داشته

است که در حوزه اقتصاد مقاومتی مردان بیش از زنان فعال  حاکی هستند. این جدول از این
  اند.انتشار مقاله مبادرت ورزیدهبه بوده و 

  هاهمقال میزان مشارکت پدیدآورندگان در سه: جدول
  کل  چهار پدیدآور و بیشتر  سه پدیدآور  دو پدیدآور  یک پدیدآور

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
15  17  47  57  17  5/19  8  9  87  100  
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دهد ینشان م سهبراي پاسخ به میزان مشارکت پدیدآورندگان در حوزه اقتصاد مقاومتی، جدول 
درصد)  نهمقاله ( هشتند و دارپدیدآور  دودرصد)  57( مقاله 47مقاله این حوزه،  87که در بین 

  تر است.پدیدآور در این حوزه مرسوم دوچهار پدیدآور دارند. به عبارتی مشارکت 
 هاي منتشر شده چگونه است؟ ها و مدارك علمی نویسندگان مقالهرتبه. 3

 هاههاي علمی پدیدآورندگان مقالرتبه چهار:جدول 

  درصد  تعداد  هاهاي علمی نویسندگان مقالهرتبه
  1/10  16  استاد

  7/17  28  دانشیار
  4/23  37  یاراستاد

  9  14  مرتبه علمی بیانعلمی بدون اعضاي هیئت
  60  95  علمی)کل (اعضاي هیئت
  40  63  علمیغیر عضو هیئت

  100  158  کل نویسندگان

پدیدآور حوزه اقتصاد مقاومتی میزان  139دهد که از مجموع نشان می چهارجدول 
درصد) است. در بین  40( علمیبیشتر از اعضاي غیر هیئتدرصد)  60علمی (اعضاي هیئت
درصد)  1/10( درصد) بیش از استادان 4/23( مقاله 37علمی استادیاران با انتشار اعضاي هیئت

  اند.درصد) به انتشار پرداخته 17/ 7( و دانشیاران
  هاهمدارك علمی پدیدآورندگان مقال پنج:جدول 
  درصد  تعداد  مدارك علمی نویسندگان 

  5/59  94  دکتري
  12  19  دانشجوي دکتري
  19  30  کارشناسی ارشد

  3  5  دانشجوي کارشناسی ارشد
  3/0  1  کارشناسی

  9/94  149  کل (بدون احتساب نامشخص)
  1/10  9  مشخصنا

  100  158  کل
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دهد که بیشترین سهم را نویسندگان با نشان می پنجدر قسمت مدارك علمی جدول 
و پس از آن دارندگان مدرك کارشناسی  دارنددرصد)  5/59( نفر 94به تعداد  امدرك دکتر

درصد)، دانشجویان  12( نفر 19به تعداد  ادرصد)، دانشجویان دکتر 19( نفر 30ارشد به تعداد 
اند. درصد) قرار گرفته 3/0( نفر یکدرصد) و کارشناسی  3( نفر پنجکارشناسی ارشد به تعداد 

  نویسنده مقالات نامشخص است. 158نویسنده از  نهمدرك علمی 
حوزه  در منتشرشده هايمقاله شمار لحاظ از تخصصی علمی هايگروه مشارکت میزان. 4

 است؟ چقدراقتصاد مقاومتی 
 همنتشر هايمقاله شمار لحاظ از تخصصی علمی هايگروهمشارکت  شش:جدول 

  درصد  یفراوان  یتخصص یعلم يهاگروه درصد یفراوان یخصصت یعلم يهاگروه
  09/0 1  توسعه روستایی  5/35  37  اقتصاد

 09/0 1  شناسیزبان  5/16  17  مدیریت
 09/0 1  کشاورزي اقتصاد  6  7  علوم سیاسی

 09/0 1  روانشناسی  7/7  8  معارف اسلامی
 09/0 1  علوم ارتباطات  82/4  5  مهندسی صنایع 

 09/0 1  حسابداري  88/2  3  علوم تربیتی
 09/0 1  علوم اجتماعی  92/1  2  المللروابط بین

 09/0 1  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی  84/3  4  جغرافیا
 09/0 1  مهندسی برق   84/3  4  شناسیجامعه

 09/0 1  مهندسی کامپیوتر  09/0  1  ریزي آموزشیبرنامه
 09/0 1  دفاع ملی  09/0 1  علوم اجتماعی اسلامی

 09/0 1  گذاريمدیریت دفاع و سیاست  09/0 1  پزشکی
       09/0 1  مدیریت نظامی

هاي جدول ، دادهچهارپرسش  بارهتخصصی در هاي علمیاز بررسی میزان مشارکت گروه
در ارائه مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی تنوع  گوناگونهاي دهد مشارکت گروهنشان می شش

اقتصاد سهم اند. گروه ها مشارکت داشتهتخصصی در ارائه مقاله گروه علمی 25دارد و 
درصد) را به خود اختصاص داده است و پس از آن  5/35( مقاله 37ها یعنی اي از مقالهعمده

 7/7( مقاله هشت معارف اسلامی با درصد) و گروه5/16( مقاله 17به ترتیب گروه مدیریت با 
  هاي دوم و سوم قرار دارند.درصد) در رده

 سی را در حوزه اقتصاد مقاومتیبرر مورد هايمقاله بیشترین هاهنشری کدام. 5
 اند؟کرده منتشر
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 حوزه اقتصاد مقاومتی هايهدر انتشار مقال هاهسهم نشری هفت:جدول 

  درصدفراوانی  نشریه نام  درصد فراوانی نشریه نام
 11/1  1  اي دانش راهبرديرشتهمطالعات بین  34/10  9 مطالعات راهبردي بسیج

 11/1  1  مدیریت راهبرديهاي پژوهش  8  7 آفاق امنیت
 11/1  1  آینه پژوهش تاریخ اسلام در  7/5  5 رهیافت انقلاب اسلامی

 11/1  1  حسابداري مدیریت  7/5  5 اسلامی اقتصاد
 11/1  1  شناسی علوم انسانیروش  44/3  3 اسلامی معرفت اقتصاد

 11/1  1  هاي اقتصادي ایرانپژوهش  44/3  3 مطالعات دفاعی راهبردي
 11/1  1  کرج علوم سیاسی دانشگاه آزاد  44/3  3 اسلامی-مالیتحقیقات 

 11/1  1  مدیریت فردا  29/2  2 اسلامی مطالعات اقتصاد
 11/1  1  (دانشگاه همدان) نامه انقلاب اسلامیپژوهش  29/2  2 هاي ارتباطیپژوهش

 11/1  1 )(دانشگاه علامه پژوهشنامه اقتصادي 29/2  2 مجلس وراهبرد
 11/1  1  مطالعات آسیاي مرکزي وقفقاز 29/2  2 انقلاب اسلامی مطالعات

 11/1  1  شناسیمطالعات جامعه 29/2  2 سیاست دفاعی
 11/1  1  دین وسیاست فرهنگی 29/2  2پاسداري فرهنگی انقلاب 

 11/1  1  روابط خارجی 29/2  2  تحقیقات اقتصادي
 11/1  1  مطالعات ملی  29/2  2 انرژي ایران پژوهشنامه اقتصاد

 11/1  1  پژوهشنامه متین  29/2  2 جستارهاي اقتصادي
 11/1  1  نظریه کاربرداقتصاد 11/1  1 ریزي وبودجهبرنامه

 11/1  1  مدیریت اسلامی 11/1  1 توسعه و جغرافیا
  11/1  1  سازي اقتصاديتحقیقات مدل 11/1  1 دانشگاه اسلامی مدیریت در

 11/1  1  اقتصاد انرژي ایران 11/1  1 راهبرد
 11/1  1مطالعات برنامه ریزي  11/1  1 اقتصاد و مدیریت شهري

 11/1  1  نظریه هاي اجتماعی متفکران اسلام 11/1  1 هاي سیاست اسلامیپژوهش
       11/1  1  حقوق پزشکی

      11/1  1  اندیشه مدیریت راهبردي
      11/1  1  هاي روستاییپژوهش

      11/1  1  کلامیهاي اعتقادي پژوهش
      11/1  1  جغرافیا و مطالعات محیطی

      11/1  1  مدیریت نظامی

گونه اند. هماننشریه منتشر شده پنجاهمورد بررسی در حوزه اقتصاد مقاومتی در هاي همقال
 نهنی یع هبیشترین تعداد مقال نشریه مطالعات راهبردي بسیجدهد، نشان می هفتکه جدول 

 هشت( مقالههفت با  آفاق امنیتبه  هاهو رتبه دوم در بین نشریدارد درصد)  34/10( عدد
درصد)  7/5( مقاله پنجبا  اقتصاد اسلامیو  رهیافت انقلاب اسلامیدرصد) و رتبه سوم به نشریه 
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 موارد فقط یک مقالهدیگر و  مدیریت اسلامی، راهبردنشریه از جمله  34اختصاص دارد. 
 اند.مقاومتی داشته ) در حوزه اقتصاد45/1(

  اند، چگونه است؟کرده حوزه اقتصاد مقاومتی را منتشر هايهی که مقالهایهنشری رتبه. 6
 منتشره در حوزه اقتصاد مقاومتی هايهمقال هايهرتبه نشری هشت:جدول 

  درصد هاهمقال فراوانی  نشریه رتبه
A 8 1/9  
B 33 38  
C 35 2/40  

  6/12 11 رتبه ندارد
 100  87  کل

نشریه منتشر  پنجاهدر حوزه اقتصاد مقاومتی در  هاهدهد که مقالنشان می هشتجدول 
 مقاله 33بعد از آن   cرتبه  هايهدرصد) در نشری 2/40عدد ( 35 هاهاند که بیشتر مقالشده

درصد) در نشریات  6/12( مقاله یازدهاند. منتشر شده Bداراي رتبه  هايهدرصد) در نشری 38(
  اند. فاقد رتبه انتشار یافته

  است؟ نهچگو اند،کرده منتشر را یمقاومت اقتصاد حوزه هايهمقال که هاییهینشر ثیرأضریب ت. 7
 مقاومتی اقتصاد حوزه در منتشره هايهمقال هايهنشری ثیرأضریب ت نه: جدول

  درصد فراوانی تاثیر ضریب
  1/32 28 1/0 از کمتر

  7/5 5 2/0تا  1/0بین
  8/6 6 3/0تا  2/0بین
  00/0 0 4/0تا  3/0بین
  7/5 5 5/0تا  4/0بین

  4/49 43 ندارد
 100  87  کل

ثیر أی که فاقد ضریب تهایهدرصد) در نشری 4/49( مقاله 43دهد که نشان می نهجدول 
 5و  1/0 ثیر کمتر ازأی با ضریب تهایهدرصد) در نشری 1/32( مقاله 28هستند و به ترتیب 
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ثیر دارند، منتشر أضریب ت 5/0تا  4/0و 2/0تا  1/0ی که بین هایهدرصد) در نشری 7/5(مقاله 
با  یهایهحوزه اقتصاد مقاومتی در نشری هايهدهد که بیشتر مقالنشان می نه اند. جدولشده

  اند.ثیر پایین به نشر رسیدهأضریب ت
 ؟منتشره حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه است هايهاستفاده مقال. 8

 ندهایی مانهاي علمی اقتصاد مقاومتی پرداخته و به موضوعکه به بنیان هاییهمقال
 هايها، جایگاه اقتصاد مقاومتی در مکتبشناسی اقتصاد مقاومتی، تبیین مؤلفهمفهوم

نظري شناخته شده،  هايهعنوان مقالپرداخته، به شناسی و ...، روشگوناگوناقتصادي 
راهبردهاي قابل استفاده  ها، ارائهنگاريها، تجربهشناسی دستگاهی که به نقشهایهمقال

ا و ... هسازي اقتصادي، تعیین اولویتها و مردم، معرفی ابزارها براي مقاومبراي دستگاه
  شدند. شمردهکاربردي  هايهپرداخته مقال

  منتشره هايهاستفاده مقال ده:جدول 
  درصد فراوانی منتشره هايهاستفاده از مقال

  81/67 59 کاربردي
  18/32 28 نظري
  100  87  کل

یعنی به  ؛درصد) استفاده کاربردي دارند 81/67مقاله ( 59دهد که نشان می دهجدول 
  ) مقاله نظري هستند. 18/32مقاله ( 28ند و دارشدن عبارتی قابلیت عملیاتی

حوزه اقتصاد مقاومتی  بررسی مورد هايمقاله در رفته کاربه هايکلیدواژه بسامد. 9
 است؟ چگونه

 هاهمقال در رفته کارهب هايکلیدواژه بسامد یازده:جدول 

 درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه

 26/0 00/1 کلان تاریخ 26/0 00/1 دیدگاه رهبري 26/0 00/1 اسلامیبانکداري 36/16 00/63 اقتصادمقاومتی

  مقاومتیبانکداري 30/1 00/5  اقتصاديتحریم
00/1 26/0 

  رانتیر
کنترل کیفیت  26/0 00/1

  جامع
00/1 26/0 

 26/0 00/1  گروه کانونی 26/0 00/1  راهبرد 26/0 00/1  اقتصادبخش سوم 30/1 00/5  ایران

  برنامه اقدام 04/1 00/4  تحریم
00/1 26/0 

  راهبرد
گفتمان  26/0 00/1

  طلباصلاح
00/1 26/0 
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  برنامه پنج ساله 04/1 00/4  اقتصاديآوريتاب
راهبردهاي  26/0 00/1

  تامین مالی
00/1 26/0 

  گفتمان اصولگرا
00/1 26/0 

راهبردهاي  26/0 00/1  برنامه درسی 78/0 00/3  توسعه پایدار
  فنریت مقاومتی

گفتمان اعتدال  26/0 00/1
  گرایی

00/1 26/0 

 26/0 00/1  مبانی دینی 26/0 00/1  رشد اقتصادي 26/0 00/1  برنامه درسی ملی 52/0 00/2  بدون نفتاقتصاد 

 52/0 00/2  اقتصاد سیاسی
  برنامه سوم و

  پنجم توسعه
00/1 26/0 

  رهبري
00/1 26/0 

  مبانی فکري
00/1 26/0 

الگوي اقتصاد 
  مقاومتی

 26/0 00/1فازيهايمجموعه 26/0 00/1  روسیه 26/0 00/1  گراییبرون 52/0 00/2

پذیري آسیب
 52/0 00/2  اقتصادي

 بورس اوراق
  بهادار

روش تحلیل  26/0 00/1
گفتمان لاکلاو 

00/1 26/0 
  محیط زیست

00/1 26/0 

 52/0 00/2  آموزش عالی
هاي بورس

  تخصصی کالا
00/1 26/0 

  روش دیماتل
00/1 26/0 

  مخارج دفاعی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدل بومی 26/0 00/1  روش ویکور 26/0 00/1  سازيبومی 52/0 00/2  المللتجارت بین

 52/0 00/2  تحریم اقتصادي
بیانات مقام معظم 

  رهبري
رویکردهاي  26/0 00/1

  مقاومتی
00/1 26/0 

  مدل جاذبه
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدل متغیر داده 26/0 00/1  ریسک 26/0 00/1  بینش 52/0 00/2  تولید صیانتی

یابی معادلات مدل 26/0 00/1  ریسک ارزي 26/0 00/1  درونیپایدارسازي 52/0 00/2  دانشگاه
  ساختاري

00/1 26/0 

 52/0 00/2  اقتصاديدیپلماسی
پروژه خطرناك 

  دشمن
ریسک  26/0 00/1

  اقتصادي
مدیریت بهینه  26/0 00/1

  مخازن
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدیریت جهانی 26/0 00/1  ریسک تقاضا 26/0 00/1  پوشش ریسک 52/0 00/2  فنریت اقتصادي

  پول 52/0 00/2  مدیریت جهادي
00/1 26/0 

  قدرت ساختار
مدیریت  26/0 00/1

  درامدهاي نفتی
00/1 26/0 

 52/0 00/2  ساختاريمعادلات
در  پیشرفت

  اندیشه رهبري
00/1 26/0 

  ستانده
00/1 26/0 

  مدیریت راهبردي
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدیریت مصرف 26/0 00/1  سرمایه 26/0 00/1  پیکره زمانی 52/0 00/2  بنیادروش داده

  بنیاندانش
00/2 52/0 

  آوريتاب
سرمایه سیاسی  26/0 00/1

  استکبار
00/1 26/0 

  مشارکت ملی
00/1 26/0 

  توسعه علمی
00/2 52/0 

  آوريتاب
00/1 26/0 

  سرمایه فرهنگی
مصرف کالاي  26/0 00/1

  داخلی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مضامین 26/0 00/1  سرمایه ملی 26/0 00/1  اقتصاديآوريتاب 52/0 00/2  توسعه

 26/0 00/1  رهبريمقام معظم 26/0 00/1  سرمایه نرم 26/0 00/1  تاسیس فازي 26/0 00/1  استکبار

اسلام و سیاست 
  خارجی

00/1 26/0 
  تامین مالی

سهام حمایت  26/0 00/1
  از تولید

سازي  مقاوم 26/0 00/1
  بخش نفت و گاز

00/1 26/0 

سیاست  26/0 00/1  تبلیغات بازرگانی 26/0 00/1  تسیاساعتبارسنجی
  خارجی

 26/0 00/1  مقاومتی 26/0 00/1

  اقتدار اسلامی
00/1 26/0 

  تحریم قتصادي
سیاست هاي  26/0 00/1

  کلان
منابع درآمدي  26/0 00/1

  پایدار
00/1 26/0 

  اقتصاد
عاملی تحلیل  26/0 00/1

  تاییدي
 سیره پیامبر 26/0 00/1

  اکرم
00/1 26/0 

  مهندسی ارزش
00/1 26/0 

تحلیل گفتمان  26/0 00/1  اقتصاد اسلامی
  پیکره بنیاد

 26/0 00/1  مولفه اقتصادي 26/0 00/1  سیستم انرژي 26/0 00/1

  اقتصاد تکاملی
-تحلیل هزینه 26/0 00/1

  فایده
سیستم هاي  26/0 00/1

  چندمرکزي
00/1 26/0 

  مولفه فنی
00/1 26/0 
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  اقتصاد دانش بنیان
00/1 26/0 

  تربیت اقتصادي
شاخص آسیب  26/0 00/1

  پذیري نفت
نرخ سپرده بانکی  26/0 00/1

  یک ساله
00/1 26/0 

  اقتصاد دفاعی
 گیري باتصمیم 26/0 00/1

  معیارهاي چندگانه
00/1 26/0 

  شاخص سازي
00/1 26/0 

  نرم
00/1 26/0 

  اقتصاد ریاضتی
00/1 26/0 

  تعامل اقتصادي
شاخص قیمت  26/0 00/1

سهام بورس 
00/1 26/0 

  نظام اقتصادي
00/1 26/0 

  اقتصاد فرهنگی
تعامل هاي نوع  26/0 00/1

  دوستانه
شاخص هاي  26/0 00/1

  چندگانه
00/1 26/0 

  نظام بانکی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  نظام خاکستري 26/0 00/1  شهرداري تهران 26/0 00/1  تعاونی 26/0 00/1  اقتصاد کار و تولید

 26/0 00/1  نظریه پسا توسعه 26/0 00/1  صرفه جویی 26/0 00/1  تفکیک واردات 26/0 00/1  اقتصاد محلی

اقتصاد مقاومتی در 
  آموزش و پرورش

تقاضاي دانش  26/0 00/1
  بنیان

00/1 26/0 
  صنعت برق

نفت ومنافع ملی  26/0 00/1
  بلند مدت

00/1 26/0 

 26/0 00/1  نفود فرهنگی 26/0 00/1  صنعت دفاعی 26/0 00/1  تکنیک لیزرل 26/0 00/1  اقتصاد نئوکلاسیک

 26/0 00/1  نفوذ اقتصادي 26/0 00/1  ضد تحریم 26/0 00/1  تهدید 26/0 00/1  ایرانی-الگوي اسلامی

 ایرانی-الگوي اسلامی
  پیشرفت

 26/0 00/1  تیامنی-نفوذ سیاسی  26/0 00/1  عالمان دینی 26/0 00/1  تهدید اقتصادي 26/0 00/1

 26/0 00/1  نفی سبیل 26/0 00/1  عدالت 26/0 00/1  تهران 26/0 00/1  الگوي تفکیک

توانمند سازي  26/0 00/1  الگوي مصرف
  درونی

 26/0 00/1  نفی سلطه 26/0 00/1  عدالت تولیدي 26/0 00/1

 26/0 00/1  نقشه راه 26/0 00/1  عدالت خواهی 26/0 00/1  استحکام 26/0 00/1  الهام بخشی جانی

 26/0 00/1  نگرش سنجی 26/0 00/1  عزت اسلامی 26/0 00/1  توسعه 26/0 00/1  امنیت انرژي

 26/0 00/1  نگرش نهادي 26/0 00/1  علل چندگانه 26/0 00/1  توسعه تک خطی 26/0 00/1  امنیت غذایی

اندیشه هاي امام 
  خمینی

00/1 26/0 
  توسعه درون زا

عملکرد  26/0 00/1
  آموزش عالی

نواحی شهري و  26/0 00/1
  روستایی

00/1 26/0 

اندیشه هاي مقام 
  معظم رهبري

توانمندسازي  26/0 00/1
  نیروي کار

00/1 26/0 
  عوامل اجتماعی

00/1 26/0 
  هزینه یابی هدف

00/1 26/0 

وابستگی متقابل  26/0 00/1  فرهنگ 26/0 00/1  هویت ملی 26/0 00/1  انقلاب اسلامی
  پیچیده

00/1 26/0 

  انگلستان
00/1 26/0 

  تولید ملی
فرهنگ اقتصاد  26/0 00/1

  مقاومتی
00/1 26/0 

  واردات واسطه
00/1 26/0 

فرهنگ  26/0 00/1  جمهوري اسلامی 26/0 00/1  انگلیس
  اقتصادي

 26/0 00/1  وقف امور خیریه 26/0 00/1

اهداف اقتصاد 
  مقاومتی

جمهوري اسلامی  26/0 00/1
  ایران

00/1 26/0 
  فرهنگ سازي

00/1 26/0 
Iranian 

Economy  
00/1 26/0 

اوراق دوسویه 
  ارزي

00/1 26/0 
  جنگ نرم

فرهنگ  26/0 00/1
  مقاومت

00/1 26/0 Resistance 
Economy 

00/1 26/0 

آزمون حداقل 
  مربعات معمولی

شدن جهانی 26/0 00/1
  اقتصاد

00/1 26/0 
  فقر شهري

00/1 26/0 
System of 
Exchange 

00/1 26/0 

آزمون علیت 
  گرنجر

حسابداري  26/0 00/1
  مدیریت

00/1 26/0 
  فلسفه تاریخ

ارتقاي بهره وري  26/0 00/1
 26/0 00/1  کل

 26/0 00/1  زاییدرون 26/0 00/1  فن تحلیل محتوا 26/0 00/1  حق معاش 26/0 00/1  آسیاي مرکزي

  آسیب
00/1 26/0 

  حمله همه جانبه
00/1 26/0 

  فناوري
ریزي رفاه برنامه 26/0 00/1

  اجتماعی
00/1 26/0 

  پذیريآسیب
00/1 26/0 

  خانواده
هاي قابلیت 26/0 00/1

  راهبردي
00/1 26/0 

  مدل ترکیی لگام
00/1 26/0 



 

 و 
صد

ر
قاله

ي م
توا

مح
ل 

حلی
ت

عی
اور

 و 
دي

رش
./ ا

ی ..
ومت

مقا
اد 

تص
ي اق

ها
 

147 

 PEOPLES  00/1 26/0 26/0 00/1  قدرت نرم 26/0 00/1  خلط حق و باطل 26/0 00/1  آمریکا

 26/0 00/1 حقوق شهروندي 26/0 00/1  قدرت و امنیت 26/0 00/1  داده هاي پانل 26/0 00/1  ايالله خامنهآیت

 26/0 00/1  حقوق بشر 26/0 00/1  قراردادهاي نفتی 26/0 00/1  دانشگاه زنجان 26/0 00/1  پژوهیآینده

  بار نظامی
دفاع غیرعامل  26/0 00/1

  اقتصادي
00/1 26/0 

  کارایی انطباقی
هاي ملی حساب 26/0 00/1

  ايو منطقه
00/1 26/0 

  بازار اسلامی
 (پدافند) دفاع 26/0 00/1

  غیرعامل
00/1 26/0 

  رتبه بندي
00/1 26/0 

  توان اقتصادي
00/1 26/0 

دورن زایی  26/0 00/1  بازدارندگی
  اقتصادي

00/1 26/0 TOPSIS  00/1 26/0 26/0 00/1  شدت انرژي 

 26/0 00/1  زنان روستایی 26/0 00/1 هااستان 26/0 00/1  دولت 26/0 00/1  بافت فرسوده

بانک نیازهاي 
  اساسی

00/1 26/0 
  تبلیغات

00/1 26/0 
  تهران

00/1 26/0 
  سازيمقاوم

00/1 26/0 

  حسابرسی داخلی
تحلیل سلسله  26/0 00/1

  مراتبی
رضایت از  26/0 00/1

  کالاهاي داخلی
00/1 26/0 

  کشاورزان
00/1 26/0 

  پدافند غیر عامل
ارزش اقتصادي  26/0 00/1

  مخازن
هاي سیاست 26/0 00/1

  اقتصاد مقاومتی
00/1 26/0 

  کل
00/385  

 
 

100 

  پیشرفت
دانشگاه افسري  26/0 00/1

  امام علی
00/1 26/0 

  خشکسالی
00/1 26/0 

  
  

اصلاح الگوي  26/0 00/1  کنترل داخلی 26/0 00/1  قوام
  مصرف

00/1 26/0     

  کارآفرینی خانگی
هاي کلی سیاست 26/0 00/1

  نظام
عدالت  26/0 00/1

  اقتصادي
00/1 26/0 

    

 زلزله
هاي کلی سیاست 26/0 00/1

  هاي مالیسیاست
کارایی مصرف  26/0 00/1

  انرژي
00/1 26/0 

    
سازي مقاوم

  اقتصادي اجتماعی
00/1 26/0 

  استان کرمانشاه
کارآیی  26/0 00/1

  تخصصی
00/1 26/0 

  
  

  مدیریت ریسک
00/1 26/0 

  نظام پولی و ارزي
کارت ارزیابی  26/0 00/1

  متوازن
00/1 26/0 

    
حکومت جهانی 

  امام عصر
00/1 26/0 

  موانع
00/1 26/0 

  کایزن
00/1 26/0 

    
فرهنگ و فقه 

  اسلامی
00/1 26/0 

  دولت یازدهم
00/1 26/0 

کدگذاري استاندارد 
  تجارت بین لملل

00/1 26/0 

    

اد اقتص«کار رفته است به هاهاي که در مقالبیشترین کلیدواژهدهد نشان می یازده جدول
هاي ایران و تحریم اقتصادي درصد) است و پس از آن کلیدواژه 36/16( 63با فراوانی  »مقاومتی

درصد)  04/1( 3درصد) است که رتبه دوم را دارند. تحریم با فراوانی  30/1( 5 داراي فراوانی
 363که  داشتهکلیدواژه  385حوزه اقتصاد مقاومتی  هايهها را دارد. مقالرتبه سوم در بین کلیدواژه

 اند.ها فقط یک بار تکرار شدهعبارتی اکثریت قریب اتفاق واژه کلیدواژه و به

 سال و تعداد نظر از در موضوع اقتصاد مقاومتی منتشرشده هايمقاله خذآم و منابع. 10

 است؟ چگونه
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 منتشره هايهخذ مقالآمنابع و م دوازده:جدول 

 درصد تعداد خذآم و منابع

 7/96 88 1391 فارسی منابع

 30/3 3 1391 لاتین منابع

 100 91 1391کل

 24/77 129 1392فارسی منابع

 76/22 38 1392لاتین منابع

 100 167 1392کل

 93/60 287 1393فارسی منابع

 07/39 184 1393لاتین منابع

 100 471 1393کل

 44/70 406 1394فارسی منابع

 56/29 160 1394لاتین منابع

 100 539 1394کل

 17/94 590 1395فارسی منابع

 83/5 362 1395لاتین منابع

 100 446 1395کل

 73/22 98 1396فارسی منابع

 27/77 127 1396لاتین منابع

 100 88 1396کل

تا سال  1391سال  دهد که ازنشان میدوازده پژوهش، جدول  ده در پاسخ به پرسش
مورد، رخ داده است و کمترین میزان  539با  1394در سال  هاه، بیشترین استناد به مقال1395

منابع فارسی بیشتر از  1391ـ  1395مورد بوده است. از سال  91با  1391استناد در سال 
)، 24/77( 1392)، در سال 7/96( 1391که در سال  طوريبه ؛منابع لاتین استفاده شده است

) منابع فارسی 17/94( 1395)، در سال 44/70( 1394)، در سال 93/60( 1393در سال 
شاهد هستیم که استفاده از منابع لاتین  1396 ماهه نخست سالششاستفاده شده است. در 

   درصد منابع منابع لاتین بوده است. 77که  طوريبه ؛بیشتر از فارسی بوده است
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هاي منتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومتی چه از نظر شمار مقاله سهم مشارکت نهادها. 11
 اندازه است؟

  هاهها در انتشار مقالسهم مشارکت نهادها و موسسه سیزده:جدول 
 درصد فراوانی  هانهادها و موسسه

مراکز آموزشی
دانشگاه  

هاي دولتی
  

   00/10 49/11امام صادق
  90/6 00/6  علامه طباطبایی

    00/5 75/5امام حسین
  75/5 00/5  تهران

  60/4 00/4  اصفهان
  45/3 00/3  بوعلی سینا

  30/2 00/2  تبریز
  30/2 00/2  تربیت مدرس

  30/2 00/2  سمنان
  30/2 00/2  شهید بهشتی 

  15/1 00/1  سیستان و بلوچستان
  15/1 00/1  ارومیه

  15/1 00/1  تربیت مدرس
  15/1 00/1  زنجان

  15/1 00/1علوم وفنون هوایی شهید 
  15/1 00/1  علوم اقتصادي

  15/1 00/1  صنعتی مالک اشتر
  15/1 00/1  یاسوج

  15/1 00/1  قم
    00/1 15/1امام علی

  15/1 00/1  عالی دفاع ملی
  15/1 00/1  خوارزمی

    00/1 15/1افسري امام علی
  15/1 00/1  ستاد آجادانشکده فرماندهی و 
    00/1 15/1محقق اردبیلی

  15/1 00/1  کاشان
  15/1 00/1  رازي کرمانشاه 

  15/1 00/1  علم وصنعت ایران
  45/3  00/3  پیام نور  دانشگاه پیام نور

دانشگاه آزاد
  30/2  00/2 واحد علوم تحقیقات ایران  

  15/1 00/1  واحد کرمانشاه
  15/1 00/1  واحد رودهن
  15/1 00/1  واحد تهران
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  15/1 00/1  واحد اسلام آباد غرب
مجتمع آموزش 

  عالی
  15/1 00/1 مجتمع آموزش عالی ایوانکی
  15/1 00/1  مجتمع آموزش عالی محلاتی

    00/1 15/1غیرانتفاعی باقرالعلوم
  15/1 00/1 غیر انتفاعی مفید

مراکز 
  پژوهشی

انسانی و مطالعات علوم   پژوهشگاه داخلی
 فرهنگی

00/1 15/1  
  15/1 00/1  مطالعات آموزش و پرورش

  15/1 00/1  صدا و سیماي اصفهان  سایر موارد
  15/1 00/1  مرکز پژوهش صدا و سیما

  49/11  00/10  نا مشخص
  100  87  کل

، نهاد علمی که محقق هاهبه موازات نویسندگان اول مقال یازدهدر پاسخ به پرسش 
میزان مشارکت هر یک از نهادهاي علمی  راهبه آن وابسته است بررسی شده تا از این 

دهد که نشان می سیزده . جدولشوددر ارائه مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی مشخص 
اند. تههاي دولتی داشحوزه اقتصاد مقاومتی، دانشگاه هاهبیشترین سهم را در تولید مقال

درصد) بیشترین  49/11مقاله (ده  با امام صادقهاي دولتی، دانشگاه بین دانشگاهدر 
علامه این حوزه را به خود اختصاص داده است و بعد از آن دانشگاه  هايهتعداد مقال
و تهران با داشتن  امام حسینهاي درصد) و دانشگاه 9/6( مقاله ششبا  طباطبایی

اند. سهم مشارکت دانشگاه را به خود اختصاص داده درصد) رتبه سوم75/5( مقاله پنج
درصد) در این حوزه بوده است. از بین واحدهاي  45/3مقاله ( سهپیام نور در کل 

آباد غرب و کرمانشاه هر کدام با داشتن یک رودهن، تهران، اسلام فقطدانشگاه آزاد 
حوزه اقتصاد مقاومتی ) در درصد 30/2( درصد) و علوم تحقیقات دو مقاله45/1( مقاله

، ، باقرالعلومها و مراکز آموزش عالی، مفیداند. از بین غیرانتفاعیمشارکت داشته
اند. در بین درصد) در این حوزه داشته15/1( محلاتی و ایوانکی هر کدام یک مقاله

مراکز پژوهشی، سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مطالعات 
پرورش، صدا و سیماي اصفهان و مرکز پژوهش صدا و سیما هر کدام با آموزش و 

وابستگی محقق به  هاهدرصد مقال 49/11 در درصد) است.15/1داشتن یک مقاله (
 نهاد علمی مشخص نبود.
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 هاي منتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه است؟سهم موضوعی مقاله. 12
 تشره در حوزه اقتصاد مقاومتیمن هايهسهم موضوعی مقال چهارده:جدول 

  فراوانی  موضوع
  19 تبیین مفهوم

  7  سازي)ابزارهاي ترویج مفهوم (گفتمان
  10  مبانی نظري تبیین

  7  اقتصادي هايبررسی سازگاري مبانی نظري با مکتب
  32  هاتحلیل مؤلفه

  10  هاهها، راهبردها و وظیفبندي مؤلفهالویت
  17  اقتصاد مقاومتی هايالزام

  20  اقتصاد مقاومتیبر  هاي اثرگذاراملع
  11  متغیرهاي اقتصادي دیگربر روي  رگذاري اقتصاد مقاومتیاث

  1  شناسیروش
  17  ابزارسازي و ابزارشناسی

  1  نگاريتجربه
  6  رفتارشناسی تاریخی

  34  شناسینقش
  9  سازيشناسی و شاخصشاخص

  7  سازيبرنامه
  24  کلی  راهبرد بیان

  33  جزئی
  14  نقشه راه

بندي موجود در جدول ممکن بود یک مقاله به چند موضوع جایی که مطابق با تقسیماز آن
 هايهسهم موضوعی مقالکه بیان  چهارده در جدول ؛ بنابرایناختصاص داشته و چند بعدي باشد

  بسنده شد. هافقط به بیان فراوانی موضوع پردازدمنتشره در حوزه اقتصاد مقاومتی می
پردازند. به مقاله به بیان راهبرد در حوزه اقتصاد مقاومتی می 57، چهاردهمطابق جدول 
 33پردازند از بقیه بیشتر است و از این بین که به موضوع راهبرد می هاییهعبارتی سهم مقال
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ا شناسی اقتصاد مقاومتی بسپس سهم موضوع نقش ؛کنندمقاله راهبردهاي جزئی را مطرح می
هاي هتحلیل مولف بارهدر هاییهمقاله در این حوزه بیشتر است و رتبه سوم به مقال 34داشتن 

  مقاله) اختصاص دارد. 32( اقتصاد مقاومتی

  گیريبندي و نتیجهجمع
منزله یک راهبرد در سطح جامعه، نیازمند اقتصاد مقاومتی به شدناجرا و عملیاتی

 21ند(بشود نهادهاي آموزشی و پژوهشگران آن اجرایی وسیله بهکه باید  هایی استالزام
م شدن مفهواجراي این راهبرد، شناخته هايهاي کلی اقتصاد مقاومتی). از الزامسیاست

ویژه هجامعه ب گوناگونآحاد  وسیلهبههاي آن و راهبردهاي جزیی مربوطه، و تبیین مؤلفه
گران در سطح خرد و کلان در تبیین نقش بازی ،هاي مرجعمتخصصان، نخبگان و گروه

هاست. تبیین مبانی نظري و بررسی هاي آن و رصد رفتار آنت اجراي سیاستجه
ها نکردن آبشري، شناخت نقش بازیگران در اجراي راهبرد و چگونگی بازي هايربهتج

هاي مربوطه و نیز تها و ابزارهاي لازم براي اجراي سیاسدر این زمین، شناخت روش
 ها و مراکزدانشگاه هايهی از وظیفهاي کمکمی و کیفی و تعیین سنجه سازيشاخص

علمی پژوهشی، علمی ترویجی،  هايههاي مقالعلمی پژوهشی است که در قالب یافته
  شوند.دادهاي دانشگاهی عرضه میبرون دیگرهاي پژوهشی و طرح

مقاومتی بود. در حوزه اقتصاد  منتشره در هايهبررسی روند مقالرو پیشهدف پژوهش 
در حوزه اقتصاد  هاه، بیشترین تعداد مقال1396تا ابتداي نیمه دوم  1391هاي فاصله بین سال

منتشر شده است. مردان بیشتر از زنان در این حوزه موضوعی فعالیت  1395مقاومتی در سال 
 ،محمديبا پژوهش  روپیش پژوهش هايهاند که نتیجداشته و آثار خود را به نشر رسانده

 میرحسینیو  محمداسماعیل، قبادي)، 1396( خراسانیو  بشیري)، 1396( امیدو  خانیحسن
 عظیمی و ورپقلی ،زالی)، 1394( نیامطهريو  دادگرمتقی، محمدي)، 1395( غلامی)، 1395(
  خوانی دارد.) همم2014( کواترمنو  دانی چاك، پیتس )،1393(

تر است. پدیدآور در این حوزه مرسوم دو پژوهش نشان داد که مشارکت هايهنتیج
 و اچالا)، 1393( عظیمی و پورقلی ،زالی )،1395( غلامیبا پژوهش  روپیش پژوهش هايهنتیج
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و  )1396( امیدو  خانیحسن، محمديپژوهش  هايهبا نتیج اماخوانی دارد ) همم2007( اچالا
  ندارد.خوانی ) هم1394( نیامطهري

حوزه  يهاهاست که مرتبه علمی بیشتر نویسندگان مقال حاکی پژوهش از این هايهنتیج
 اماخوانی دارد ) همم2013( لوخاندپژوهش  هايهاقتصاد مقاومتی، استادیاري است که با نتیج

 ،زالی و )1394( نیامطهري ،)1395( میرحسینیو محمداسماعیل ، قباديپژوهش  هايهبا نتیج
  خوانی ندارد.) هم1393( عظیمی و پورقلی

کتراست د هاهپژوهش نشان داد که بیشترین مدرك تحصیلی نویسندگان مقال هايهنتیج 
 نیامطهريو ) 1395( غلامی)، 1396( امیدو  خانیحسن، محمديپژوهش  هايهکه با نتیج

 )،1395( سینیپژوهش قبادي، محمداسماعیل و میرح هايهبا نتیجاما ) مطابقت دارد 1394(
  سو نیست.) هم1393( عظیمی و پورقلی زالی،

هاي علمی و تخصصی در دهد که گروه اقتصاد در بین گروهپژوهش نشان می هايهنتیج
نتشر م مطالعات راهبردي بسیجاین حوزه در نشریه  هايهتر بوده و بیشتر مقالاین حوزه فعال

اند. بیشتر منتشر شده  cثیر و با رتبهأبدون ضریب ت هايهدر نشری هاهشده است. عمده مقال
  کاربردي بودند. هاهمقال

استناد به  بیشترین بود. »اقتصاد مقاومتی« ،هاهکار رفته در مقالاي بهواژهبیشترین کلید
بوده و منابع فارسی بیشتر از لاتین مورد استناد واقع شدند. بیشترین  1394در سال  هاهمقال

، قباديپژوهش  هايهحوزه اقتصاد مقاومتی، قوه اجرایی بود که با نتیج هايهمخاطب مقال
  سویی نداشت.) هم1395( میرحسینیو  محمداسماعیل

هاي آموزشی و پژوهشی سهم دارد که در بین نهادها و موسسهپژوهش بیان می هايهنتیج
، حمديمبا پژوهش  روپیش پژوهشهاي هاز بقیه بیشتر است. نتیج امام صادقمشارکت دانشگاه 

 ،زالی)، 1394( نیامطهري)، 1395( غلامی)، 1396( خراسانیو  بشیري)، 1396( امیدو  خانیحسن
در حوزه اقتصاد ها چنین، بیشترین سهم موضوعی مقالهسو نبود. هم) هم1393( عظیمی و پورقلی

وناگونی هاي گشده در پیشینه حوزهبیان هايهمقاومتی به بیان راهبرد اختصاص دارد که چون مقال
  قابل مقایسه نیستند. رو پیشپژوهش  هايهها با نتیجآنهاي هگیرند نتیجرا در برمی
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هاي پژوهشی در حوزه اقتصاد مقاومتی مشخص أبستري را فراهم کرد تا خل روپیش مقاله
هاي تکراري ام پژوهشکاري و انجهاي آینده راه را بر دوبارهپژوهش راهکردن د و با روشنشو

 را تشویق به انتشار مقاله در هاهطور تلویحی نویسندگان مقالبه نیزدر این حوزه بست و 
  .کردثیر بالا أبا ضریب ت هايهنشری
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