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چکیده
هدف از این مقاله تبیین نقش مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان
و ارائه راهبردهایی در باب ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در جهت کااهش ناابرابری هاا ،ناپایاداری هاا و
عدم تعادل های منطقه ای در قالب امنیت پایدار مناطق مارزی اسات .ایان پاووهش ازلحاا روش شناسای از
تحقیقات توصیفی -تحلیلی و ازلحا هدف کاربردی می باشد .در این تحقیق اطالعاات از طریاق مطالعاات
کتابخانهای ،اسنادی و آمارنامهها گردآوریشاده اسات و در بخاش میادانی ،اطالعاات از طریاق پرسشانامه
(محقق ساخته) در قالب  122پرسشنامه (حجم نمونه) و باه صاورت نموناه گیاری تصاادفی باین دانشاجویان،
اساتید ،کارمندان بخش دولتی ،مردم صورت گرفته است .جامعه آمااری ایان تحقیاق شاام منااطق مارزی
استان کردستان است .جهت تجزیه وتحلی داده ها از مادل ساازی معاادتت سااختاری ( )LISRELاساتفاده
شده است .نتایج حاص از مطالعه و تجزیه وتحلی وضع موجود بر اساس مؤلفه هاای ماورد مطالعاه در ایان
تحقیق بیانگر این مطلب است که مؤلفه هاای اجتمااعی باا ضاریب مساتقیم و مثبات ( 32/2صادم درصاد) و
همچنین مؤلفه های انسانی در دنباله آن با ضریب مساتقیم و مثبات ( 32/2صادم درصاد) مهام تارین عواما
تأثیرگذار در بخش اقتصاد مقاومتی هستند کاه در تحقاق هار چاه بهتار امنیات پایادار منااطق مارزی اساتان
کردستان باید به عنوان مؤلفههای اصلی و غیر جایگزین مدنظر باشند.
واژگان کلیدی  :مؤلفاه هاای اقتصااد ،اقتصااد مقااومتی ،امنیات و امنیات پایادار ،منااطق مارزی ،اساتان
کردستان.
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 -2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول)،
sasanparvandi@gmail.com
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران،
s.ghasemloo70@gmail.com
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مقدمه
«اقتصاد مقاومتی» نخساتین باار در ساخنان مقاام معظام رهباری و در مقابلاه باا تحاریمهاای
بیسابقهای که قدرتهای مسلط اقتصادی و نظامی دنیا بر جمهوری اساالمی ایاران تحمیا
کردند مطرح شد .اگرچه بدون درنگ رسانههای غربی کوشش نمودند که برای این مفهوم
واژ ه مترادفی را در متون اقتصاد متداول خود بیابند ،ولای باا توجاه باه اینفاه مفهاوم اقتصااد
مقاومتی اصوتً در متون اقتصاد اسالمی قاب تبیین است ،دچار ناوعی مابهمگاویی و تشاتت
برداشت شده و درنهایت تاکنون نیز نتوانستهاند درک درستی از این مفهوم داشته باشاند .باه
اینترتیب با توجه به اینفه این واژه در فرهنگ مسلط اقتصاادی جهاان نخساتین باار مطارح
میشد ،برخی رسانههای غربای آن را باا عناوان «اقتصااد مقاومات» ،برخای دیگار آن را بار
اساس نوشتههای آدام رُز به ویوه برینگوگلیو و دیگران مترادف با «تابآوری اقتصادی» در
مقابله با سوانح و برخی دیگر که تصاور مایکردناد چیازی شابیه ایان عناوان را در اندیشاه
اقتصادی خود داشتهاند ،آن را در چارچوب «اقتصاد جنگ» نیز تلقی نمودند و این در حالی
بود که اقتصاد مقاومتی با هیچیک از عبارات پیشگفته ،اگرچه تا حدودی شبیه ولی اصاالتاً
هم معنی و قاب مفاهمه بر اساس دکترین اقتصادی متاداول نباوده اسات (حشامتی ماوتیی،
 .)112 :1931بررسی اندیشههای رهبری انقالب اسالمی در حوزه سیستم صاحیح اقتصاادی
تنها راه موجاود بارای پرهیاز از خطار باالقوه ابهاام در صاحتوساقم سیاساتگاذاریهاای
اقتصادی است و لذا مطالعات و بررسیهای حول اندیشههای ایشان در مقطع کناونی ناهتنهاا
از اهمیت علمی ویوه برخوردار است ،بلفه رسالتی تاریخی است که بر عهده کارشناساان و
محققان کشور قرارگرفته است (تراب زاده جهرمی و همفاران .)92 :1932 ،در سالیان اخیر
با شفست اکثر تهاجمات دشمن در عرصههای مختلاف ،تحاریمهاای شادیدتر اقتصاادی و
محدودیتهای کسب وکار داخلی و ارتباطاات خاارجی در دساتور کاار قرارگرفتاه اسات
(تراب زاده جهرمی و همفاران .)99 :1932 ،آنچه به روشنی در واقعیت اقتصاد ایاران دیاده
میشود آن است که سیاستهای اقتصادی ،پولی ،مالی ،ارزی ،بانفی ،اشتغال و تولید بدون
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ارتباط منسجم و تعریف شده و بعضاً بهصاورت کاامالً اقتضاایی و ماوردی ،آنهام پاا از
گسترش دامنه چالشها به کار بسته میشود و ازآنجاا کاه ارتبااط سیساتمی مشخصای میاان
آنها برقرار نیست ،در بسیاری موارد یفدیگر را خنثی میکنند و درمجموع کارایی تزم را
ندارند (سیف .)3 :1931 ،خوشبختانه زمینه تادوین و پیاادهساازی الگاوی اقتصااد مقااومتی
برای کشوری مانند ایران با داشتن منابع فراوان ،جمعیت زیاد ،باازار بازرد درون کشاور و
ارتباطات منطقهای نسبتاً خوب فراهم است .پتانسی ها و منابع بیفار و اساتفاده نشاده فاراوان
فعلی همه حاکی از آن است که استفاده کاما و کارآماد از مناابع موجاود و باهکاارگیری
آنها در ظرفیت اشتغال کاما مایتواناد بسایاری از مشافالت و آسایبهاا را چااره کناد.
تحوتت جهانی نیز اقتضا میکند که جمهوری اسالمی ایاران باه عناوان الهاامبخاش جهاان
اسالم الگویی موفق و مستق از الگوی مدیریت اقتصادی را به نماایش بگاذارد و وضاعیت
مطلوب اقتصادی را در اندازه شئونات و عزتنفا مردم خود ایجاد کند .نفتاه مهام دیگار
اینفه در شرایط وجود چاالش هاا ،چنانچاه الگاوی اقتصااد مقااومتی مبتنای بار فعاالساازی
ظرفیتهای داخلی شف گیرد ،بهترین سفوی پرتاب برای شارایط پاا از چاالش خواهاد
بود ،بهگونهای که با رفع این چالشها ظرفیت اقتصااد باه صاورت کاما تار آزاد و موجاب
شتاب پیشرفت خواهد شد (سیف .)1 :1931 ،اقتصاد مقاومتی مجموعهای از سیاستها و در
واقع اولویتها و بایستههای اقتصادی است که بار اسااس فرهناگ و ارزشهاای اساالمی و
متناسب با شرایط بومی و اقتضائات تاریخی تعریف شده است (امیاری تهرانای زاده:1931 ،
 .)93اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش و خارج از اختیاار جهاانی
مانند بحرانهای مالی ،اقتصادی و سیاسی با تحقق آرمانهاا و اصاول قاانون اساسای و ساند
چشمانداز بیستساله ،اقتصاد متفی به دانش و فناوری ،عدالت بنیاان ،درونزا و بارونگارا،
پویا و پیشرو را محقق کند و الگویی الهاامبخاش از نظاام اقتصاادی اساالم را عینیاتبخاش
(امیری تهرانی زاده .)91 :1931 ،در همین راستا ،امنیت زمینهساز و بسترساز توسعه در ابعااد
اقتصادی و اجتماعی است و خود از آن تأثیر میپذیرد .به دلی مطالعه توسعه ،امنیت پایادار
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و تعیین مؤلفههای آن امنیت یک عام اساسی به شمار میرود .ازآنجااییکاه عاما امنیات
کمتر موردتوجه پووهشاگران قرارگرفتاه ،ضاروری باه نظار مایرساد موردتوجاه جادی و
نظاممند نظریهپردازان قرار گیرد .با توجه به موقعیتی کاه بیشاتر اساتانهاای مارزی باه دلیا
فاصله از مرکز دارند به همان میزان توجه متولیان امار بارای حمایات از کاتهاای توساعهای
کاهش مییابد (سرور و همفاران .)21 :1939 ،در بروز پایداری و ناپایداری بین وضعیت و
نظام نمی توان قائ به تقدم زمانی و رتبه شد .در اساتقرار پایاداری و ناپایاداری وابساتگی و
همزمانی میان این دو عنصر وجود دارد .بر اساس بود ونبود اختالل در یک عنصار و عنصار
دیگر سناریوهای محتم را میتوان طراحی کرد (قیصری .)32 :1932 ،توساعه و امنیات در
مناطق مرزی تأثیرات متقابلی بر هم دارناد باهگوناهای کاه هار اقادامی در فرآیناد پاووهش
توسااعه تااأثیرات مسااتقیمی باار امنیاات ماایگااذارد و باارعفا ،بااه ایاانترتیااب مناااطق دارای
شاخص های باتی توسعه از ضرایب امنیتی باتتری نسبت به مناطق توسعهنیافتهتر برخاوردار
هستند (عندلیب و مطوف .)31 :1922 ،نفته قاب تأم ایان اسات کاه در اساتانهاای مارزی
برخااوردار از ضااعف اقتصااادی و اجتماااعی و فرهنگاای ،سااطوح دغدغااههااای امنیتاای نیااز
گستردهتر است .به همین منظور شناسایی و مهار پارامترهای اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای
که قابلیت تبدی به تهدید امنیتی را دارند ،باید با توجه به مؤلفههای امنیتی مورد توجه قارار
گیرند زیرا در صورت بات بردن ضریب رکود اقتصادی ،بیفاری و فقر نمایتاوان نسابت باه
تحقق امنیات فراگیار در ساطح منطقاه خاوشباین باود (سارور و همفااران .)22 :1939 ،از
اینرو ،حوزه اقتصاد مهم ترین و تأثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویاوه
و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایاداری آن دارد و لاذا
تبیین جایگااه و نقا ش آن در تحقاق امنیات پایادار در جمهاوری اساالمی ایاران از اهمیتای
اساسی برخوردار است (سیف.)23 :1931 ،
در همین حال با توجه باه ایان نوشاتار هادف کلای و اصالی پاووهش حاضار ،تبیاین نقاش
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و دولتی ،انسانی ،حماایتی
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و فناوری ) و بررسی تأثیر هر یک در تحقاق امنیات پایادار منااطق مارزی اساتان کردساتان
است .همچنین از اهداف جزئی پووهش حاضر عبارتاند از( :شناساایی و دساتیابی ،تجزیاه
وتحلی اثرات ،اولویت بندی و ارائه راهبرد مناسب) هر یک از مؤلفههاای اقتصااد مقااومتی
در جهت تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان است .به هماین منظاور اهمیات و
ضرورت پووهش حاضر نسبت به پووهشهای قبلی و انتخاب این منطقاه باه عناوان مطالعاه
موردی نسبت به مناطق دیگر این است که این تحقیق میتواند در جهت برنامهریزی اصولی
و تعادل فضایی و درنهایت توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی این استان گام مهمی بردارد.
مبانی نظری
اقتصاد مقاومتی

«با نگاه توحیدی ،عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است .اسالم به معنای وسیع کلماه
برای حاکم کردن این نظام بر عالم ،از جانب خداوند متعال به وسیله پیامبران بزرد عرضاه
شده است .این نظام الهی یا همان نظام اساالمی زیرمجموعاههاایی دارد کاه از جملاه آنهاا
نظام طبیعی ،نظام انسانی (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسای و دولتای و  )...هساتند کاه
باهم مرتبط اند و بر هم اثر متقاب دارند .در یک تعریف ،نظام باه معناای ساامانه ،سیساتم یاا
مجموعهای هماهنگ از پدیدهها و قواعد حاکم بر آنهاست .حال سؤال این است کاه ایان
نظام اقتصادی چیست؟»
تعاریفی که برای نظام اقتصادی بیانشده است عبارتاند از:
الف) نظام اقتصادی مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به منظور ارزشیابی و انتخاب
در زمینة تولید ،توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیات فعالیات مایکناد (نماازی،
.)23 :1922
ب) نظام اقتصادی یک الگوی عملی اقتصادی متشف از ابعاد مختلف و نهادهاای متفااوت
است که برای رسیدن به هدف مشخص با یفدیگر هماهناگ باشاند (لطفعلای پاور:1929 ،
.)31
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ج) نظام اقتصادی مجموعهای هماهنگ از پدیدههای اقتصادی و قواعد حاکم بر آنهاسات
(اسدی.)21 :1939 ،
اگر بخواهیم تعریفی از اقتصاد مقاومتی بیان کنیم در یک تعریاف کوتااه ،اقتصااد مقااومتی
اقتصادی است که تهدیدهای اقتصادی را به فرصتهای اقتصاادی تبادی کناد .در تعریاف
دیگر که بیارتباط با تعریف اول نیست ،اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر مدیریتی اسات کاه
آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابار ریساکهاای متعاددی کاه اقتصااد ایاران را تهدیاد
میکند ،کاهش میدهد؛ به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی بحث نظری جدیادی نباوده بلفاه
بحث مدیریتی جدیدی است که هر کشوری با توجه به وضعیت و مشافالت اقتصااد خاود
باید اتخاذ کرده و به کار گیرد .در این راستا بایساتی قاوانین و تادابیر اجرایای تزم باه کاار
گرفته شود تا خطرپذیری اقتصاد ایران را در برابر تفانهها و اختاللهای آسیبزننده داخلای
و خارجی به ویوه تحریمهای بینالمللی به حداق رسانده و زمینه را برای دساتیابی ایاران باه
پیشرفتهای پایدار اقتصادی فراهم کرد .البته بایستی اشاره کرد که بحاث اقتصااد مقااومتی
دارای ابعاد گستردهای است (سیف و خاوشکاالم خسروشااهی)123 :1932 ،؛ بناابراین در
همین راستا ،ضرورت تأکید بر فرهنگ اسالمی استقامت و طراحی یک الگوی مشاخص از
فرهنگ و شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم به ویاوه بارای مادافعان
انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،مبرهن است؛ بنابراین ،به کمک آنهایی کاه
قائ به صحت و صدق ایده اقتصاد مقاومتی هستند ،باید مشخص شود که چه الگویی بارای
بدنه اجتماعی در رابطه با نیازها و مقتضیات انقالب میتواند کاربرد داشته باشاد .ابتادا بایاد
دولت را در سبک اداره امور و سپا مردم را به فرهنگ و سبک زندگی متناسب با انقالب
تشویق و همراهی کرد تا بدین وسیله فرهنگ و سبک زندگی متناسب با مقتضایات انقاالب
را در جامعه پررنگتر کنیم (حشامتی ماوتیی .)111 :1931 ،هادف عاالی یاا اصالی نظاام
اقتصاد اسالمی در سطح کالن افزایش ثروت جامعه و به تبع آن ثروت افاراد جامعاه و رفااه
عمومی در چارچوب تعالیم دینی است .در این موضوع کاه افازایش ثاروت و رفااه هادف
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همه نظامهای اقتصادی است تردیدی نیست .البته ابزار تحقق این هدف علم و تفنیاکهاای
اقتصادی است .تفاوت نظامها در امور اقتصادی به هدف غایی آنها مربوط میشود .هادف
غایی را هم در چارچوب مفتب اقتصادی تعیین میکنند .مفاتب هم عالوه بر هدف اصالی
یعنی افزایش رفاه ،هدف غایی نیز دارند .حتی مفاتب مادی برخالف آنچه تصور مایشاود
اقتصاد را وسیله ای برای توسعه و سلطه اندیشههای خود در سطح جهان قرار میدهند .شهید
آیت اهلل محمدباقر صدر در توضیح هدف اقتصاد و اینفاه چارا تولیاد مایکنایم مایگویاد:
اختالف بین مفاتب ،یفی باا هادف نهاایی افازایش ثاروت و دیگاری نقاش آن در حیاات
جامعه است؛ بنابراین هرکدام از سیستمهای اجتماعی باه دو ساؤال ،چارا تولیاد مایکنایم و
نقش ثروت چیست ،طبق مبانی خاص خود پاسخ مایگویناد .از ایانرو در بررسای مفتاب
اقتصادی اسالم یا هر سیستم دیگر تنها درک اص رشد و افزایش ثروت کافی نیسات بلفاه
باید مفهوم و هدف از افزایش قدرت مادی را نیز دریافت .برای تبیین مبانی ففری و نظاری
رشد بایستی مفتب اقتصادی را نه به عنوان یک موضوع مجزا و مطلق بلفه به عنوان جزئای
از ک یک تمدن و سیستم بزرد در نظر بگیریم (صادر .)222-223 :1932،در واقاع هماه
کشورهایی که به نوعی جنگ یا بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را تجربه کردهاناد
و برای توسعه شرایط سختی را گذراندهاند اقتصاد خود را بار مبناای مقاومات برناماهریازی
کردهاند .برنامهریزی اقتصادی آلماان ،روسایه ،انگلساتان ،ژاپان و  ...در دوران جناگهاای
جهانی اول و دوم اقتصادهای مقااومتی باوده اسات .در دوران جناگ تحمیلای هشات سااله
عااراق علیااه جمهااوری اسااالمی ایااران ،بااا تمااام اشاافاتت موجااود و عاادم درگیااری ک ا
توانمندیهای اقتصادی و غیراقتصاادی ،اولویاتبنادیهاای برناماههاای اقتصااد جمهاوری
اسالمی ایران برای مقاومت تنظیم میشد؛ بناابراین تفااوت اقتصااد مقااومتی در کشاورهای
مختلف در شف مقاومت ،در مفتبها و فرهنگها و اهداف آنهاست .اقتصاد ماادی نگار
فقط ابزارهای اقتصاادی و تادابیری مانناد تغییار اولویاتهاای اقتصاادی برناماه مقاومات را
طراحی میکند .در مفاتب الهی و توحیدی عالوه بر استفاده از ابزارهای علمی برنامهریازی

 / 34فصلنامه علوم و فنون مرزی ،سال نهم ،شماره اول ،بهار 7431

اقتصادی ،از طریق ظرفیتهای اقتصادی و ارزشی ،نواقص برنامهریزیهای تخصصای قبلای
را نیز پوشش میدهند (اسدی.)92-99 :1939،
امنیت

امنی ت مفهومی ذهنی و نسبی است که بر پایه اصول متعادد در یاک جامعاه پدیادار شاده و
استمرار مییابد .در نگرش های سنتی به مقوله امنیت اغلب کاربرد نیروهای نظامی و تهدیاد
محااوری موردتوجااه بااوده درحااالیکااه در مطالعااات امنیتاای ،انتقااادی و جااامعنگاار امااروزه
گروههای اجتماعی میتوانند نهتنها از ناحیه ابزار نظاامی بلفاه از طریاق عواما محیطای یاا
اقتصادی مورد تهدید قرار گیرند و این عوام میتوانند به نوبه خود یفپارچگی یا اساتقالل
سیاسی یک کشور را مورد تهدید قرار دهند (رهنمایی و پور موساوی .)122 :1923،هادف
اصلی و تغییرناپذیر هر حفومت ملت ،بقای ملی بوده که این مهم درگرو امنیت ملای اسات
و این مسئله نیز از میزان توانایی حفومت در حفظ وحدت ملی ،توساعه متاوازن منطقاهای و
درنهایت ،رضایت شهروندان متأثر است .از اینرو یفی از مهمترین عواملی که امنیت یاک
کشور را مورد تهدید قرار میدهد وجود نابرابریهای فضایی بین مناطق مختلف جغرافیاایی
آن کشور است .این نابرابریها بهویوه بین مناطق مرکزی و پیرامونی میتواناد شافافهاای
سیاسی را عمیقتر کناد و نارضاایتی ناحیاهای را موجاب گاردد .از طارف دیگار ،توساعه و
حرکت بهسوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و درنتیجه امنیت ملی در کشور میانجاماد و
امنیت ملی نیز یفی از بسترهای مناساب جهات توساعه ملای را فاراهم مایآورد (اطاعات و
موسوی.)13 :1932،
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امنیت پایدار

مفهوم امنیت پایدار متضمن حاکمیت شرایطی است که در چارچوب آن دولتها به حقوق
شهروندی احترام بگذارند .از این منظر امنیت از مهمترین مؤلفهها برای رسیدن باه درجاات
قاب اتفا به ثبات است .از ایان رو توساعه و پایاداری امنیات نتیجاه کااهش فقار ،بیفااری و
برابری شهروندان است و فقدان وجود مؤلفههای امنیت پایدار سبب ناامنی و ناامنی منجر باه
توسعهنیافتگی و بیثباتی در جامعه خواهد شد (عباس زاده و کرمی.)93 :1932 ،
مناطق مرزی

چارچوب نظری توسعه مناطق مرزی در ک  ،چارچوب توسعه منطقهای است .ازآنجاییکاه
مناطق مرزی با مناطق مرکزی متفاوت است ،ایان چاارچوب نظاری بار تفسایر پدیاده عادم
تعادل منطقه ای میان مناطق مرزی و مناطق مرکازی اساتوار اسات .اصاوتً تماام نظریاههاای
مربوط به توسعه منطقهای بر پایه پدیده عدم تعادل منطقهای باه عناوان محاور بحاثهایشاان
میچرخند .این نظریهها ،یا پدیده عدم تعادل منطقهای را تفسیر میکناد و یاا بارای رفاع آن
راهح ارائه میدهد .ازآنجاییکه عدم تعادل منطقهای میان مناطق مارزی و منااطق مرکازی
مشهود و شاخص است ،پایههای نظری آمایش مناطق مرزی بر نظریه توسعه منطقهای مستقر
میشود .مشوقهای اقتصادی توسعه که کمکهای مالی توساعه منطقاهای نمااد آن در دهاه
 1322بود ،تاکنون مهمترین ابزار سیاستگذاری بوده است (عنادلیب و مطاوف باه نقا از
کالینگورس.)21 :1922 ،
امنیت و امنیت پایدار مناطق مرزی

بنااابراین در همااین راسااتا ،امااروزه روشهااای گوناااگون سیاساای و اقتصااادی و اجتماااعی و
فرهنگاای پیوسااته در معاار

نفااوذ اففااار مساائولین سااایر کشااورها قرارگرفتااه ،متأساافانه

حاشیههای مرز استانها و شهرهای مرزی در معر

تهدید شدید امنیتی و اقتصاادی اسات،

تبعیض و نابرابری در بهرهمندی از اشتغال و درآماد مهامتارین عااملی اسات کاه در منااطق
مرزی و حاشیه ای مردم محلی را گرفتار نموده است .لذا پیامدهایی چاون فقار ،مهااجرت و
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قاچاق کات به ویوه فرآوردههای نفتی را در بردارد .متأسفانه بیتوجهی مسئولین به ایان امار
موجب گسترده شدن اثرات ناامنی در مناطق مرزی شده اسات .قاچااق کاات و چاالشهاای
امنیتی در مناطق حاشیه مرزی توأم با فقر و ناتوانی در معیشت ،اثرات بسایار منفای بار پیفار
جامعه داشته و یفی از مشفالت بخش امنیتی تلقی میشود ،به عبارتی قاچاق کات و امنیات
اقتصادی در مناطق حاشیهای عام توسعهنیافتگی و نااامنی اسات و بار هماین اسااس جهات
تحقق امنیت در مناطق مرزی و حاشیهای در ابتدا باید توسعه را در مح ایجااد تاا نتاایج آن
در تحقق و استمرار امنیت کماک نمایاد .فقادان نظاارت و کنتارل کاافی بار نحاوه ورود و
خروج غیرمجاز کات در کشور رفتهرفته به هرجومارج ویرانگار قاچااق کاات و محصاوتت
ضد امنیتی مبدل خواهد شد که ارکان نظام سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و آسایش عمومی و
ثبات سیاسی و امنیتی کشور را با خطر جدی مواجه خواهد نمود .به هماین علات اسات کاه
شرایط فعلی مناطق مرزی و همچنین توجاه باه شارایط سارمایهگاذاری موجاب ساودآوری
فزاینده قاچاق و انگیزه سرمایهگذاریهای مولد را نیز کاهش میدهد و در سارمایهگاذاری
انحراف ایجاد می کند .امنیت منابع نیز دو جنبه مختلف را در باردارد کاه شاام اوتً امنیات
منابع تجدیدشونده و ثانیاً امنیت منابع تجدید ناپذیر همانناد ساوختهاای فسایلی اسات کاه
متأسفانه بخش مهمی از این کاتی استراتویک از مرزهای کشور به بیرون قاچااق مایشاود
(روزنامه خراسان ،1932/22/22 ،شماره انتشار.)11299 :
وجود ثبات یا بیثباتی در یک کشور ،حداق از دو بعد تأثیر مهمی بر منااطق مارزی ازنظار
امنیتی دارد:
الف) هرگونه بی ثباتی سیاسی در یک کشور ضامن ایجااد بحاران در اماور داخلای کشاور
مزبور باعث سرایت بحران و پیامدهای مخرب آن باه کشاورهای هامجاوار باهویاوه منااطق
مرزی خواهد شد.
ب) بیثباتی سیاسی و تغییر پیدرپی حفومات هاا منجار باه عادم ثباات در وضاع و اجارای
قوانین و مقررات میشود .بدیهی است ،عدم ثبات قوانین و برخوردهای چندگاناه در ماورد
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فعالیتها و مقررات موجود در مناطق مرزی باعث عدم توسعه پایدار این منااطق مایگاردد
(کریمی و وفایی.)122 :1932 ،
پیشینه پژوهش
سیف ( )1931در تحقیقی تحت عنوان الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اساالمی
ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری) ،در بخش ابتادایی باه ادبیاات فوریات اقتصاادی
پرداخته و الگوی مربوطه را مورد بحث قرار میدهد و در ادامه ریسک تخریب اقتصاد ملای
و نیز سناریوهای رفتااری کشاورها را در ایان راساتا شارح و محورهاای چهارگاناه فوریات
اقتصادی را بیان و در بخش بعدی مفهوم اقتصاد مقاومتی را در ایران با توجه به بیانات مقاام
معظم رهبری تشریح و مبتنی بر این بیانات ،الگویی برای اقتصااد مقااومتی کاه شاام رشاد
اقتصادی ،عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی و فوریت اقتصادی است پیشنهاد شده کاه نهایتااً
راهبردهای چهارگانه مقابله ،خنثیسازی ،جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسائله
تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آن معرفی میگردد.
آجیلی ( )1932در پووهشی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در نظام سیاسی جهانی ،با تفیاه بار
این جریان که منافع ملی کشورها در امتداد ،تعام و همبستگی منافع سایر کشورهاست این
سؤال را مطرح میکند که انتخاب راهبرد اقتصاد مقاومتی در ایران چاه مؤلفاههاایی را بایاد
در تعام با حوزه بین المل در نظر گیرد و نتایج نشان میدهد که جمهاوری اساالمی ایاران
جهت تحقق کم هزینهتر اقتصاد مقاومتی میبایست در حوزه نقاط قوت ،مزیتهای نسبی و
رقابتی خود در تعام و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد تا هزینه تحریم و
تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت دیگر کشورها را در امتداد مناافع
و امنیت ملی خود قرار دهد تا نقااط آسایبپاذیر اساتراتویک اقتصااد کشاور ،وابساته و در
معر

تهدید قرار نگیرد.

تراب زاده جهرمی و همفاران ( )1932در مقالهای تحت عنوان بررسای ابعااد و مؤلفاههاای
اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایاران در اندیشاه حضارت آیاتاهلل خامناهای ،باا تحلیا
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سخنان مقام معظم رهبری و با بهرهگیری از روش داده بنیاد مدل مفهاومی ساخنان ایشاان را
پیرامون ابعاد ،ویوگی ها و الزامات اقتصاد مقااومتی شارح و باا تأکیاد بار جدیاد باودن ایان
مفهوم خود انقالب اسالمی را مفلف به نوآوری ،ابتفار ،نظریهپردازی و الگوسازی در ایان
عرصااه معرفاای و در تبیااین حااوزه اقتصاااد مقاااومتی ،شناسااایی موضااوعات و طبقااهبناادی
موضوعات به لحا اهمیت را از ضروریات تدوین نقشه مهندسای اقتصااد مقااومتی معرفای
میکند.
سیف و خوشکاالم خسروشااهی ( )1932در مطالعاهای تحات عناوان نظاام ارزی مطلاوب
اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی ،با توجه به آسیبپذیریهای نظام ارزی کشور تالش شاده
تا با معرفی و برآورد مدلهایی ارتباط باین نارا ارز باا صاادرات ،واردات و تولیاد بررسای
شوند و همچنین با آسیبشناسی نظام ارزی موجود ،راهفارهایی برای پیریزی نظاام ارزی
مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است که این مجموعه
اقدامات باید عملای شاوند تاا نهایتا ًا مزایاای نظاام ارزی شاناور در مواقاع لازوم باه درساتی
مدیریت شود و در کشور پیاده شوند.
اسدی ( )1939در تحقیقی تحت عنوان نظاام اقتصااد اساالمی الگاویی کاما بارای اقتصااد
مقاومتی ،با بیان این موضوع که هدف نظام اقتصاد اسالمی در سطح کالن ،افازایش ثاروت
جامعه و رفاه عمومی است ،اقتصاد مقاومتی را محصول اقتصاد اسالمی معرفی مایکناد کاه
در شرایط بروز نامالیمات ،حوادث ،بحرانها ،یا در مسیر اهداف پویا و پایدار به تخصایص
بهینه منابع می پردازد و از اینرو اقتصاد اسالمی را لزومااً مقااومتی معرفای مایکناد چراکاه
ظرفیتها و قابلیتهای علم اقتصاد و مفتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصاادی
و اجتماعی مناسب هم بهرهمند میشود.
جعفری صمیمی و اعظمی ( )1939در پووهشی تحت عنوان نقاش توانمندساازی اقتصاادی
در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حالتوسعه ،با در نظر گرفتن نوساانات نارا ارز
و نرا رشد به عنوان شاخصهای نا اطمینانی در اقتصاد کالن و ایجادکننده فضایی نامطمئن
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در باازار ،بااا اسااتفاده از الگااوی دادههاای تاابلویی در سااالهااای  2223-1322و اسااتفاده از
الگوی خود رگرسیونی واریانا ناهمسانی شرطی تعمیمیافته برای اندازهگیاری نااطمیناانی،
اثر نااطمینانی در اقتصاد کاالن بار اقتصااد مقااومتی را بررسای و باه ایان نتیجاه رسایده کاه
افزایش نااطمینانی در اقتصاد کالن سبب افزایش شدید مخارج دولت شاده باهگوناهای کاه
مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.
دانش جعفری و کریمی ( )1939در مقالهای تحت عنوان نفت ،برنامه ششم توسعه و اقتصااد
مقاومتی ،با هدف بررسی و مطالعه عملفرد اقتصاد ایران طی دهههای اخیر به دنباال تشاریح
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و به دنبال یافتن راهحلی بلندمدت در جهت کااهش
وابستگی ها باه درآمادهای نفتای در برناماه ششام توساعه باا اساتفاده از راهبردهاای اقتصااد
مقاااومتی اساات و بااا توجااه بااه چشاامانااداز جهااانی نفاات ،اسااتفاده از نفاات در بخااشهااای
حم ونق  ،صنعت به ویوه پتروشیمی ،مصارف خانگی ،تجاری ،کشاورزی و تولید بارق باه
جای فروش نفت خام میتواند راهگشای این مشف باشد.
حشمتی موتیی ( )1931در مطالعهای تحت عنوان ریشههای هنجاری در اقتصاد مقاومتی ،با
استفاده از روش آلفای کرونبااا و باه صاورت پیمایشای و در قالاب پرسشانامه باه بررسای
انگیاازههااای مردماای در سااطوح مختلااف در رابطااه بااا الزامااات اقتصاااد مقاااومتی در پرتااو
هنجارهای دینی پرداخته و نتایج نشان میدهد که تأکید پاسخگویان بیشاتر بار دوراندیشای،
اعتدال معیشتی ،نظارتپذیری و فرصتآفرینی در این حیطه بوده است.
امیری تهرانی زاده ( )1931در تحقیقای تحات عناوان مباانی سیساتمی اقتصااد مقااومتی ،باا
مطرح کردن این پرسش که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیات و تاوان تحقاق سیاساتهاای
اقتصاد مقاومتی برخوردار است ،جهت تبیاین مسائله خاود باا تعریاف مختصاری از اجازای
تشفی دهنده نظام اقتصادی درصدد اسات تاا باا تحلیا عناصار سیساتمی اقتصااد مقااومتی
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،نظام اقتصادی متناساب بارای تحقاق ایان سیاساتهاا را
بررسی کند و فرضیه مقاله بر این است که با توجه به ویوگیها و ظرفیتهاای نظاام اقتصااد
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اسالمی ،به نظر میرسد که نظریه بازار اسالمی و مفاهیم حاق معااش و عادالت تولیادی در
قلمرو اقتصاد اسالمی میتواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهد.
یلفانی و همفاران ( )1933در پووهشی تحت عنوان بررسای اثارات و پیامادهای تحاریم بار
سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثارات منفای تحاریم ،باا
بیان این موضوع که سرمایهگذاری خارجی دارای ابعاد سیاسای و اقتصاادی وسایعی اسات،
هدف از تحریمها را محاروم کاردن کشاور ماورد نظار از دساتیابی باه باازار جهاانی کاات،
خدمات ،سرمایه و منازوی کاردن کشاور ماورد نظار اسات کاه موجاب عادم دساتیابی باه
ساارمایهگااذاری خااارجی ماایشااود و نتااایج ایاان پااووهش نشااان ماایدهااد کااه تحااریمهااا،
سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی گردیاده و اقتصااد مقااومتی
با اثرات تحریمها رابطه معفوس دارد.
محدوده مورد مطالعه

استان کردستان با مساحتی در حدود  23191کیلومترمرباع حادود  1712درصاد از مسااحت
ک کشور را در برگرفته است که در ناحیه غربی ایران در مجاورت خاک عراق واقاعشاده
که بین مدار  91درجه و  13دقیقه تا  93درجه و  22دقیقه عر

شمالی از خاط اساتوا و 13

درجه و  91دقیقه تا  12درجه و  11دقیقه طول شارقی از نصافالنهاار گریناویچ قرارگرفتاه
است و این استان از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان زنجان ،از جناوب باه
استان کرمانشاه ،از شرق به استان همدان و قسامت دیگاری از اساتان زنجاان و از غارب باه
کشور عراق محدود می شاود .بار اسااس سرشاماری عماومی نفاوس و مسافن ساال 1932
جمعیت این استان  1132113نفار یعنای ( 1732درصاد از کا جمعیات کشاور) و جمعیات
شهری آن  323211نفر یعنای ( 1729درصاد از کا جمعیات شاهری کشاوری) و جمعیات
روستایی آن  321111نفر یعنی ( 2793درصد از ک جمعیات روساتایی کشاور) را تشافی
داده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ایان اساتان دارای  12شهرساتان 23 ،بخاش21 ،
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شهر 23 ،دهستان و  1223آبادی است و قلمرو مفانی این پووهش شهرستانهای مرزی ایان
استان میباشد.

شکل شماره  -4موقعیت استان کردستان (منبع :ترسیم نگارنده)7433 ،

روش پژوهش
در چهارچوب فرآیند تحقیق با عنایات باه ماهیات تحقیاق و مباحاث فاوقالاذکر ،ازلحاا
روششناسی از تحقیقات توصیفی -تحلیلای و ازلحاا هادف کااربردی مایباشاد .در ایان
تحقیق در بخش توصیفی ،اطالعات از طریق مطالعاات کتابخاناهای ،اسانادی و آمارناماههاا
گردآوریشده است و در بخش میدانی ،اطالعات از طریق مطالعاات منطقاهای ،مشااهدات
محلی ،مصاحبه و توزیع پرسشنامه (محقق ساخته) در قالب  122پرسشنامه (حجام نموناه) و
به صورت نمونهگیری تصاادف ی باین دانشاجویان ،اسااتید ،کارمنادان بخاش دولتای ،ماردم
صورت گرفتاه اسات کاه از طریاق فرماول کاوکران ابتادا اقادام باه محاسابه واریاانا 22
پرسشنامه اولیه با  19گویه شده و سپا با رابطه زیار باه تعیاین حجام نموناه ،پرداختاه شاده
است:
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n = t2.s2/d2

طبق فرمول و محاسبات به دستآمده ،با در نظر گارفتن مقادار  zمتنااظر باا ساطح اطمیناان
انتخابی یعنی ( 2733=1733صدم درصد) و مقدار واریانا به دستآمده برای  22پرسشانامه
اولیه این تحقیق با  19سؤال یا گویه یعنی ( 2713صدم درصد) و همچنین ،با در نظر گارفتن
مقدار اشتباه مجاز یعنی ( 2723صدم درصد) ،حجم نمونه به دساتآماده  33شاد کاه بارای
غنای کار و حاص شدن نتیجه بهتر تحقیق ،با مشورت صاحبنظران تعداد حجم نمونه 122
در نظر گرفته شد.
متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیاق 19 ،زیار مؤلفاه در قالاب  1مؤلفاه اصالی کاه شاام :
مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و دولتی ،انسانی ،حماایتی و فنااوری اسات
که با توجه به اینفه هدف تحقیق تبیین نقش مؤلفاههاای اقتصااد مقااومتی در تحقاق امنیات
پایدار مناطق مرزی استان کردستان است ،مورد بررسی قرارگرفته است .جامعه آمااری ایان
تحقیق استان کردستان میباشد که اطالعات ماورد نیااز از طریاق سرشاماریهاای عماومی
نفوس و مسفن در سال  1933به دستآمده است .برای انجام محاسبات و ترسایم نمودارهاا
و نقشهها از نرمافزارهای ( )GIs, Excel, Wordبهرهگیری شاده اسات و همچناین جهات
تجزیه وتحلی داده ها ،برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
استان در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان از مدلسازی معادتت سااختاری
( )Lisrelاستفاده شده است .نهایتاً نتایج به دستآمده مورد تجزیه وتحلی قرارگرفتاه و باه
تفضی بیان شدهاند.
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جدول شماره  -7متغیرهای مورد مطالعه و بررسی در تحقیق
زیر مؤلفهها

مؤلفهها

 -1توجه و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجارای اصا ( 11واگاذاری فعالیاتهاای
دولتی به بخش غیردولتی) -2 ،استفاده از راهبرد فوریت اقتصادی (انعطاافپاذیری و تاابآوری)،
اقتصادی

 -9کاهش نوسانات نرا ارز در جهت تسهی اهداف اقتصادی -1 ،پیاده سازی اقتصااد داناشبنیاان
(بر پایه دانش) -3 ،ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی -3 ،کاهش تفااوت درآمادی طبقاات
اجتماعی -1 ،تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی -2 ،عدم تزلزل در برابر شوکهاای خاارجی،
 -3جهاد اقتصادی (تالش مضاعف).

اجتماعی

 -1تحقق عدالت اجتماعی و برابری (تأمین اجتمااعی) -2 ،توجاه و حمایات از نقاش کاارآفرین و
سرمایهگذار -9 ،حداق نمودن تنشهای اجتماعی در جامعه -1 ،مردمی سازی اقتصاد.
 -1آگاااهی عمااومی و فرهنااگسااازی در جامعااه نساابت بااه الگااوی اقتصاااد مقاااومتی -2 ،تقویاات

فرهنگی

همبستگیها یا پیوندهای درونی (قومی ،مذهبی) -9 ،مدیریت مصارف و اصاالح الگاوی مصارف،
 -1مهار سوداگری و فساد (فساد اداری) -3 ،خودباوری و خوداتفایی.
 -1جبهه گیری کشورهای مخالف الگوی اقتصاد مقاومتی و اعماال ساریع و طاوتنی تحاریمهاا در

سیاسی و
دولتی

قبال پیادهسازی این الگو در کشور -2 ،تغییر شارکای تجااری ایاران در حاوزه اقتصااد متناساب باا
وضعیت موجود در کشور -9 ،مصون سازی و واکسینه شدن نسبت به تحاریمهاا -1 ،تاأثیر مفاتاب
سیاسی در استقالل اقتصادی کشور -3 ،الگوهای مناسب حفمرانی -3 ،منع مبادله آزاد سرمایه-1 ،
امنیت و ثبات.
 -1ایجاد مزیت نسبی بر اساس سرمایه انسانی (ظرفیتسازی) -2 ،بهارهگیاری مناساب از نیروهاای

انسانی

متخصص و دانش گر (دانا) -9 ،توسعه سرمایه انسانی در جهات اقتصااد داناشبنیاان -1 ،مادیریت
صحیح منابع انسانی.
 -1بهینه کاوی از کشورهای موفق (الگوبرداری از بهترینها بدون توجه باه آثاار ناامطلوب آنهاا)،
 -2اصالح قوانین ضد تولیاد (قاوانین اعماالشاده در تارخیص کاات ،ایجااد تولیادات جدیاد)-9 ،

حمایتی

برنامه ریزی راهبردی با تأکیاد بار اجرایای شادن آن (تأکیاد بار صاادرات غیرنفتای) -1 ،گساترش
دانشگاههای کارآفرین -3 ،کاهش وابستگی به صنعت نفت -3 ،افزایش میزان تحقیق و توسعه-1 ،
توجه به سرمایه ففری ملی -2 ،حمایت از تولید ملی -3 ،توسعه گردشگری -12 ،افزایش اشتغال.
 -1بهرهگیری از مدیریت داناش ،مادیریت فنااوری و الگوهاای آیناده نگاری علام و فنااوری-2 ،

فناوری

توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان -9 ،توسعه نوآوری از طریق تحقیقاات
بنیادی -1 ،استفاده از فناوریهای نوین.
منبع :مطالعات نگارندگان7433 ،
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بحث و یافتهها
برازش مدل در معادالت ساختاری

یفی از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادتت ساختاری ،شناخت میزان همخاوانی
بین دادههای تجربی با مدل مفهومی نظری است .بارای شاناخت میازان همخاوانی دادههاای
تجربی و مدل مفهومی از شاخصهایی استفاده میشود که باه آنهاا شااخصهاای نیفاویی
برازش میگویند .بعد از بررسی نظریههای تحقیق و ارزیابی مدل مفهومی یعنی تبیاین نقاش
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان ،عمادهتارین
متغیرهایی که میتوانستند برای الگوسازی لیزرل مفید واقع شوند درمجموع  1متغیر مفناون
درونی (پنهان) شام  :مؤلفه های اقتصادی ،اجتمااعی ،فرهنگای ،سیاسای و دولتای ،انساانی،
حمایتی و فناوری تحت تأثیر یک متغیر مفنون بیرونی (آشفار) باا عناوان اقتصااد مقااومتی
بودند که مطابق با جدول شماره ( ،)2توضایحات باه ایان شارح بیاان مایگاردد .معیارهاای
شاخص نیفویی برازش برابر با ( 2733صدم درصد) است که محدوده آن بین ( 2و  )1است
و چون مقدار قاب قبول آن برای برازش مطلوب مدل (مساوی یا بیشتر از  273دهام درصاد)
است ،پا مدل از برازش قاب قبولی برخوردار است .شاخص نیفویی برازش اصالح شاده
برابر با ( 2733صدم درصد) است که محدوده آن بین ( 2و  )1است و چون مقدار قاب قبول
آن برای برازش مطلوب مدل (مسااوی یاا بیشاتر از  272دهام درصاد) اسات ،پاا مادل از
برازش قاب قبولی برخوردار است .شاخص ریشه میانگین مربعاات خطاای بارآورد برابار باا
( 27233هزارم درصاد) اسات کاه محادوده آن (باین  2و  )1اسات و ایان میازان خطاا اگار
(مساوی یا کمتر از  2723صدم درصد) باشد مدل از برازش عالی و اگر (مساوی یا کمتار از
 2722صدم درصد) باشاد مادل از بارازش مناسابی برخاوردار اسات ،پاا مادل از بارازش
مناسبی برخوردار است.
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جدول شماره  -4شاخصهای نیکویی برازش (برازندگی) مدل ساختاری تأثیرگذاری مؤلفهها
نتایج بهدستآمده

نام شاخصها

برازش قابلقبول و مطلوب (درصد)

شاخص نیفویی برازش

2733

(مساوی یا بیشتر از GFI≥0.9 )273

شاخص نیفویی برازش اصالحشده

2733

(مساوی یا بیشتر از AGFI≥0.8 )272

شاخص برازش هنجار نشده

1712

(مساوی یا بیشتر از NNFI≥0.9 )273

شاخص برازش هنجار شده

1722

(مساوی یا بیشتر از NFI≥0.9 )273

شاخص برازش تطبیقی

1722

(مساوی یا بیشتر از CFI≥0.9 )273

شاخص برازش افزایش

1712

(مساوی یا بیشتر از IFI≥0.9 )273

شاخص برازش تعدی یافته هنجار شده

2731

(مساوی یا بیشتر از PNFI≥0.6 )273

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

27233

(مساوی یا کمتر از RMSEA≤0.8 )272

منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،

مطابق با شف شاماره ( ،)2حاروف اختصااری ( )egh1-egh9زیار مؤلفاههاای اقتصاادی،
( )ejt1-ejt4زیر مؤلفههای اجتماعی )far1-far5( ،زیر مؤلفههای فرهنگای)sia1-sia7( ،
زیاار مؤلفااههااای سیاساای )ens1-ens4( ،زیاار مؤلفااههااای انسااانی )hem1-hem10( ،زیاار
مؤلفههای حمایتی و ( )fan1-fan4زیر مؤلفههای فناوری را نشان میدهد.
بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق ،ساطح معنااداری (ɑ=27233
هزارم درصد) به دستآمده که مؤلفههای اجتماعی با ضریب مستقیم و مثبات ( 2732صادم
درصد) و همچنین مؤلفههای انسانی در دنبالاه آن باا ضاریب مساتقیم و مثبات ( 2732صادم
درصد) مهم ترین عوام تأثیرگذار در بخش اقتصاد مقاومتی هساتند کاه در تحقاق هار چاه
بهتر امنیت پایدار منااطق مارزی اساتان کردساتان بایاد باه عناوان مؤلفاههاای اصالی و غیار
جایگزین مدنظر باشند ،بدین معنا که باید به این دو مقوله در حوزه اقتصاد مقاومتی تأکید و
توجه بیشتری نمود تا برنامهریزی مطلوب ،توسعه همهجانبه (با توجه به قابلیتها) ،مادیریت
و نظارت هر چه بیشتر و بهتر در امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان را داشاته باشایم،
یعنی جهت تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان در حوزه اقتصاد مقاومتی تفیاه
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و تأکید هر چه بیشتر باید بر این دو مقوله باشاد ،چاه باه صاورت مطالعاات کلای ،کاالن و
محتوایی و چه به صاورت مطالعاات جزئای ،خارد و بخشای .عاما هاای تأثیرگاذار بعادی
مؤلفههای فناوری با ضریب مستقیم و مثبت ( 2731صادم درصاد) ،مؤلفاههاای فرهنگای باا
ضریب مستقیم و مثبت ( 2723صدم درصد) ،مؤلفههای حمایتی با ضاریب مساتقیم و مثبات
( 2721صدم درصد) ،مؤلفههای اقتصادی با ضریب مساتقیم و مثبات ( 2722صادم درصاد)،
مؤلفه های سیاسی و دولتی با ضریب مستقیم و مثبت ( 2719صدم درصد) در مراحا بعادی
به لحا تأثیرگذاری قرار دارند که در امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان باه ترتیاب
برحسب رتبه و اهمیت در رتبه های بعدی جهت مطالعه قارار خواهناد گرفات .نفتاهای کاه
نباید از آن غاف شد و آن را فراموش کرد این اسات کاه بارخالف تصاور و ذهنیات رایاج
مؤلفههای اقتصادی به جهت اهمیت در رتبههای آخر قرارگرفتهاند که این موضوع باه ذات
خود و به نفا خود دلی بر بیاهمیتی این حوزه نیست ،بلفه مؤلفههای اجتمااعی و انساانی
به عنوان متغیرهای پیش نیاز و زمینه نسبت به خود مؤلفههای اقتصادی نقش پررناگتاری را
ایفا میکنند.

تبیین نقش مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی34 / ...

شکل شماره  -4خروجی نرمافزار لیزرل از تخمین غیراستاندارد در  Estimatesدر تحلیل مسیر
منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،
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شکل شماره  -4خروجی نرمافزار لیزرل از تخمین استاندارد در  Standardized solutionدر
تحلیل مسیر
منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،

مطابق با شف شماره ( ،)1مالحظه میشود که معنیداری هر یک از اعداد جلو مرباعهاا در
سمت راست کمتر از ( 1733صدم درصد) نیست ،این نشان از معنیداری کاما رابطاه باین
مؤلفهها و زیر مؤلفههای آن و تائید کننده نتایج ارتباط باین مؤلفاههاای اقتصااد مقااومتی باا
امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان است ،چراکاه معنایداری اعاداد در ()T-value
از ( 1733صدم درصد) بیشتر است و اگر مقدار عددی مطلق کمتر از ( 1733صادم درصاد)
باشد هر یک از اعداد جلو مربعها در سمت راست به نشانه مشف دار بودن رابطاه باه رناگ
قرمز نشان داده میشدند.

تبیین نقش مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی33 / ...

شکل شماره  -3خروجی نرمافزار لیزرل از اعداد معنیداری در روابط بین عوامل در  T-valueدر
تحلیل مسیر
منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،

مطابق با شف شماره ( ،) 3ارتبااط باین اجازا و همچناین تأثیرگاذاری مساتقیم مؤلفاههاای
اقتصاد مقاومتی بر روی یفدیگر قاب مشاهده و مقایسه است.
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شکل شماره -3خروجی نرمافزار لیزرل از اعداد معنیداری در روابط بین عوامل در  Y-modelدر
تحلیل مسیر
منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،
جدول شماره  -4نتایج مدل ساختاری تبیین نقش مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بر اساس رتبه ،اثر
سنجی یا میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از زیر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق
امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان
مؤلفهها برحسب
رتبه

 -1اجتماعی ()2732

 -2انسانی ()2732

اثرات

اثرات

مستقیم

غیرمستقیم

1

تحقق عدالت اجتماعی و برابری (تأمین اجتماعی)

2732

2713

2

توجه و حمایت از نقش کارآفرین و سرمایهگذار

2721

2719

9

مردمی سازی اقتصاد

2731

2733

1

حداق نمودن تنشهای اجتماعی در جامعه

2731

2739

1

مدیریت صحیح منابع انسانی

2723

2713

2

ایجاد مزیت نسبی بر اساس سرمایه انسانی (ظرفیتسازی)

2729

2713

9

توسعه سرمایه انسانی در جهت اقتصاد دانشبنیان

2713

2733

زیر مؤلفهها

رتبه
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 -9فناوری ()2731

 -1فرهنگی ()2723

 -3حمایتی ()2721

1

بهرهگیری مناسب از نیروهای متخصص و دانش گر (دانا)

2712

2733

1

استفاده از فناوریهای نوین

2711

2712

2

توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان

2732

2732

2731

2739

1

توسعه نوآوری از طریق تحقیقات بنیادی

2731

2731

1

مهار سوداگری و فساد (فساد اداری)

2711

2733

2

آگاهی عمومی و فرهنگسازی در جامعه نسبت به الگوی اقتصاد مقاومتی

12

2731

9

خودباوری و خوداتفایی

2731

2733

1

تقویت همبستگیها یا پیوندهای درونی (قومی ،مذهبی)

2732

2711

3

مدیریت مصرف و اصالح الگوی مصرف

2791

2792

1

افزایش اشتغال

2732

2732

2

کاهش وابستگی به صنعت نفت

2721

2732

9

حمایت از تولید ملی

2711

2733

1

توسعه گردشگری

2712

2733

3

گسترش دانشگاههای کارآفرین

2733

2739

3

افزایش میزان تحقیق و توسعه

2733

2739

1

توجه به سرمایه ففری ملی

2739

2732

2

برنامهریزی راهبردی با تأکید بر اجرایی شدن آن (تأکید بر صادرات غیرنفتی)

2732

2713

2731

2711

2723

2722

1

ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی

2732

2733

2

پیادهسازی اقتصاد دانشبنیان (بر پایه دانش)

.2721

2732

9

کاهش تفاوت درآمدی طبقات اجتماعی

2729

2731

1

کاهش نوسانات نرا ارز در جهت تسهی اهداف اقتصادی

2712

2731

2713

2733

9

3
12

 -3اقتصادی ()2722

3

بهره گیری از مدیریت دانش ،مدیریت فنااوری و الگوهاای آینادهنگاری علام و
فناوری

بهینه کاوی از کشورهای موفق (الگوبرداری از بهتارینهاا بادون توجاه باه آثاار
نامطلوب آنها)
اصالح قوانین ضد تولید (قوانین اعمال شاده در تارخیص کاات ،ایجااد تولیادات
جدید)

توجه و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و اجرای اص ( 11واگاذاری
فعالیتهای دولتی به بخش غیردولتی)
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3

جهاد اقتصادی (تالش مضاعف)

2732

2733

1

استفاده از راهبرد فوریت اقتصادی (انعطافپذیری و تابآوری)

2733

2713

2

عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی

2731

2713

3

تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی

2711

2792

1

مصونسازی و واکسینه شدن نسبت به تحریمها

2733

2713

2733

2719

 -1سیاسی و دولتی

9

تغییر شرکای تجاری ایران در حوزه اقتصاد متناسب با وضعیت موجود در کشور

2712

2792

()2719

1

امنیت و ثبات

2711

2792

3

تأثیر مفاتب سیاسی در استقالل اقتصادی کشور

2723

2712

3

الگوهای مناسب حفمرانی

2729

2711

1

منع مبادله آزاد سرمایه

2713

2719

2

جبهه گیری کشورهای مخالف الگوی اقتصاد مقاومتی و اعمال ساریع و طاوتنی
تحریمها در قبال پیادهسازی این الگو در کشور

منبع :محاسبات نگارندگان7433 ،

نتایج حاص از بررسیها و مطالعات مدل سااختاری نشاان مایدهاد کاه زیار مؤلفاه تحقاق
عدالت اجتماعی و برابری (تأمین اجتماعی) با میزان اثر مستقیم ( 2732صادم درصاد) و اثار
غیرمسااتقیم ( 2713صاادم درصااد) بااه عنااوان (تأثیرگااذارترین زیاار مؤلفااه در مؤلفااههااای
اجتماعی) ،زیر مؤلفه مدیریت صحیح منابع انسانی با میزان اثر مستقیم ( 2723صادم درصاد)
و اثر غیرمستقیم ( 2713صدم درصد) باه عناوان (تأثیرگاذارترین زیار مؤلفاه در مؤلفاههاای
انسانی) ،زیر مؤلفه استفاده از فناوریهای نوین با میزان اثر مساتقیم ( 2711صادم درصاد) و
اثر غیرمستقیم ( 2712صادم درصاد) باه عناوان (تأثیرگاذارترین زیار مؤلفاه در مؤلفاههاای
فناوری) ،زیر مؤلفه مهار سوداگری و فساد (فساد اداری) با میزان اثار مساتقیم ( 2711صادم
درصاد) و اثار غیرمسااتقیم ( 2733صادم درصااد) باه عناوان (تأثیرگااذارترین زیار مؤلفااه در
مؤلفههای فرهنگی) ،زیر مؤلفه افزایش اشتغال با میزان اثر مستقیم ( 2732صدم درصد) و اثر
غیرمستقیم ( 2732صدم درصد) به عنوان (تأثیرگذارترین زیر مؤلفه در مؤلفههای حماایتی)،
زیر مؤلفه ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی با میزان اثر مستقیم ( 2732صدم درصاد)
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و اثر غیرمستقیم ( 2733صدم درصد) باه عناوان (تأثیرگاذارترین زیار مؤلفاه در مؤلفاههاای
اقتصادی) و زیر مؤلفه مصونسازی و واکسینه شدن نسبت به تحریمها با میازان اثار مساتقیم
( 2733صدم درصد) و اثر غیرمستقیم ( 2713صدم درصاد) باه عناوان (تأثیرگاذارترین زیار
مؤلفه در مؤلفه های سیاسی و دولتی) ،تأثیرگذارترین زیر مؤلفاههاایی هساتند کاه در قالاب
متغیرهای کلیدی و اصلی در تحقق امنیت پایدار منااطق مارزی اساتان کردساتان نقاش ایفاا
میکنند.
نتیجهگیری
آشفتگیهای فضایی در حوزه اقتصاد مقاومتی باه عناوان یفای از حاوزههاای زیرمجموعاه
امنیت پایدار مناطق مرزی شرایطی را به وجاود آورده تاا برناماهریازی و نظاارت درسات و
دقیقی در این حوزه به کار گرفته شود تا پشت پردههای این حوزه به وضوح نمایان شود تاا
در طرحها و برنامههای توسعهای استان که همسو با تعادل و توازن و پایاداری محایط اسات
با آسودگی خیاال و باا کساب اطمیناان از نتیجاه مثبات آن گاام برداشاته شاود و اگار ایان
دیدگاهها و مطالعات در تصمیمات مسئوتن و سیاستگذاری متولیان حوزه امنیت و وجاوه
مختلااف آن نادیااده گرفتااه شااود و بااه فراموشاای سااپرده شااود حااوزه اقتصاااد مقاااومتی و
زیرمجموعههای آن میتواند بر برنامههای امنیات پایادار اساتان ضاربه مهلفای وارد کناد و
روند کنونی آن را با اختالل جدی مواجاه نمایاد .از ایانرو ایجااد زیرسااختهاای تزم در
حوزه اقتصاد مقاومتی در هر یک از استانهاا بارای توانمندساازی آنهاا در راساتای تحقاق
اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح باتتر و نهایی یعنی کشوری به منظاور تساهی فرآینادهای
اجرایی این حوزه در جهت نی به تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان میتاوان
با اجرای یک سیستم مشابه و یفپارچه برای این جریان (اقتصاد مقاومتی) میتوان در کوتااه
مدت به نتایج مطلوبی دست یافت و در بلندمادت ضامن رفاع نقاایص ایان سیساتم مشاابه و
یفپارچه میتوان بر کارایی آن افزود و به پیشرفت قاب تاوجهی در حاوزه اقتصااد مقااومتی
دست یابیم تا امنیت پایدار مناطق مرزی در کشور عزیزماان ایاران باه بهتارین شاف ممفان
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پیاده شود محیطی پایدارتر نسبت به قب داشته باشیم .اقتصااد مقااومتی جاز در ساایه امنیات
برقرار نخواهد شد .امنیت پایدار پیشزمینه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی است کاه بایاد باا
استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی زمینههای آن را در استان و باألخص در منااطق مارزی
فراهم نمود .این استان به دلی پتانسی های طبیعی و انسانی و با توجه به موقعیت استراتویک
خود میتواند از این موقعیت ارتباطی استفاده و با شناسایی فرصتها و قابلیتهاا باا در نظار
گرفتن سیاستهای تشویقی مبادتت تجااری خاود را باا تقویات سارمایهگاذاری نظااممناد
افزایش دهد .از اینرو ،این استان باه مانناد نگاین انگشاتری در حلقاه امنیتای منااطق مارزی
میدرخشد که این مهم مرهون و نتیجه رشادتهای نیروهای نظامی و انتظامی است.
در این راستا ،از راهبردهای پیشنهادی برنامههای اقتصااد مقااومتی جهات دساتیابی و تحقاق
امنیت پایدار مناطق مرزی استان کردستان و رفع نابرابریها و عدم تعادلها و ناپایداریهاای
منطقهای میتوان به این موارد اشاره کرد:
 -1ایجاد وحدت بین اقوام مختلف استان کردستان در راستای تقویت همبستگی ملی و نگه
داشتن مرزهای این استان به بهترین نحو احسن توسط همان اقوام و ساکنان برای جلاوگیری
از مشفالت گریبان گیار در آنهاا باه دلیا مجااورت باا همساایگان هامجاوار باه واساطه
آشوبها و مسائ داخلی و آسیبپذیریهای ناشی از آن
 -2امفان سنجی حساسیت مناطق مرزی این استان برای تأسیا و توسعه صانایع کوچاک و
محلی منجمله صنایعدستی و برگزاری نمایشگاههایی برای ارائه و عرضه این صنایع جهات
کمک به رونق اقتصاد ،شفوفایی اقتصاد آنهاا و اشااعه فرهناگ موجاود در منااطق اساتان
کردستان
 -9ایجاد زیرساختها و حمایت های مالی دولت جهت کاستن از مسائ و مشفالت مناطق
مرزی استان کردستان به دلی شرایط طبیعی حاکم بر آنها و نباود تاوان ماالی کاافی بارای
بهرهبرداری از قابلیتهای این مناطق
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 -1ریشهکن کردن فقر ،مشفالت معیشتی و بیفاری بهخصوص در باین قشار جاوان جهات
جلوگیری از ورود این قشر به سمت قاچاق کات و جرم و جنایت در این مناطق
 -3ارائه تسهیالت با برقراری مدیریت و نظارت کنترل شده برای بهبود کارایی بازارچههای
مرزی موجود به عنوان عام بسیار مهم در تحول اقتصاد منطقه کردستان
 -3حمایت از مردم و ایجاد شغ و درآمد برای آحاد و عموم ماردم در ایان منااطق جهات
اعتماد سازی آنها نسبت به حفومت مرکزی
 -1برنامهریزی و نظارت دقیق و توجه به طرحها و برنامههای توساعه نسابت باه حاشایهای و
عقبمانده بودن این مناطق
 -2سوق دادن امفانات و خدمات به این مناطق طبق فلسفه جمهوری اسالمی ایران (عادالت
اسالمی)
 -3تثبیت و افزایش تراکم جمعیت در مناطق مرزی استان و جلوگیری از مهاجرت
 -12استفاده از مشارکت مردم محلی در مدیریت منطقه کردستان
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