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  چكيده
 متناسـب  مقاومتي اقتصاد هاي سياست ايران، عليه غرب هاي تحريم تشديد با و اخير سال چند در
 انقالب معظم رهبر توسط ايران، اسالمي جمهوري نظام متمايز هاي مأموريت و كشور شرايط با

 مهـم  اركان از يكي است. گرفته قرار نظران صاحب و انديشمندان استقبال مورد و مطرح اسالمي
 هـاي  سياسـت  اجـراي  در تـوجهي  قابـل  نقـش  كه هستند هلدينگ هاي شركت كشور مالي نظام

 و هسـتند  كشورها از بسياري در متعارف سازماني ساختار از ها شركت اين د.ندار كالن اقتصادي
 انتخـاب  بـر  مـؤثر  هاي شاخص مقاله اين در روند. مي شمار به نوپا اقتصادهاي اصلي بازيگران از

 بررسـي  مقـاومتي  اقتصـاد  هـاي  سياست منظر از هلدينگ هاي شركت در گذاري سرمايه پرتفوي
 اقتصـاد  هـاي  مؤلفـه  مقـاومتي،  اقتصـاد  هاي سياست محتواي تحليل با نخست منظور بدين .شود مي

 مؤلفه چهارده دلفي تكنيك از استفاده با سپس .شود مي شناسايي گذاري سرمايه بر مؤثر مقاومتي
 هـا  مؤلفـه  ايـن  بـين  درونـي  روابـط  ديمتل تكنيك از استفاده با ادامه در .شد تعيين مهم و اصلي

 از استفاده با ،سرانجام است. شده تعيين يكديگر از بر/ آنها تأثيرپذيري و تأثيرگذاري و مشخص
 گذاري سرمايه سبد انتخاب بر مؤثر مقاومتي اقتصاد هاي مؤلفه )ANP( شبكه تحليل فرايند روش

 ،"صـنعت  بـودن  محـور  صـادرات " مؤلفـه  سـه  است. شده بندي اولويت هلدينگ هاي شركت در
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  مقدمه

 یتموضـوع یرانا اقتصاد یهعل یغرب های یمتحر یدتشد با که است یدجد یمفهوم یمقاومت اقتصاد
 پـذیری یبآسـ یسـاز حداقل جهت یریتیمد یرتداب مجموعه از عبارت یریتعب به و است کرده یداپ

 ینظـر بحـث یمقـاومت اقتصاد .باشد یم یخارج و یداخل متعدد های یسکر برابر در یرانا اقتصاد
 مشـکالت و یتوضع به توجه با یکشور هر که است یدیجد یریتیمد بحث بلکه یست؛ن یدیجد

  ).١٣٩٢ خوشکالم، و یف(س یردگ کار به و کند اتخاذ یدبا خود اقتصاد
 از اسـتفاده بـا تـا اسـت شده فراهم دوچندان یزهانگ یمقاومت اقتصاد یکل های یاستس ابالغ با
 زا درون یان،بن عدالت ی،فناور و دانش به یمتک یاقتصاد نظام ها یاستس ینا در یکل های یمش خط
 یابـد ینیـتع اسـالم یاقتصـاد نظـام از بخـش الهام ییالگو و شود محقق یشروپ و یاپو گرا، برون و

 گسترده یمال یها بازار از یبرخوردار امر، ینا تحقق الزامات از یکی ).١٣٩۴ یچ،قل و ی(خوانسار
 بازار .شوند یم یمتقس یهسرما و پول بازار بخش دو به یاقتصاد یدگاهد از یمال یها بازار کاراست. و

 )سـال یـک (معمـوالً  مالی دوره یک آن سررسید حداکثر و است مدت کوتاه منابع مبادله بازار پول،
 ویژگی براساس که سرمایه بازار .دارد فراوان اهمیت و جایگاه سرمایه بازار پول، بازار کنار در .است
 متقاضـیان بـا منـابع مـازاد دارنـدگان میان را منابع مبادله امکان است، بلندمدت منابع مختص آن،

 هـای گـذاری یهسـرما یجـادا یازمنـدن یاقتصاد توسعه و رشد ازآنجاکه .آورد می فراهم منابع کسری
 پـول) (بـازار مـدت کوتـاه منابع بازار براساس توانند ینم گاه یچه ها گذاری یهسرما ینا و است کالن
 بلندمـدت یمـال ینتأم یاساس یرساختز کارآمد و یقو یهسرما بازار یک یجادا شوند، یمال ینتأم

 براسـاس تا آورد یم فراهم را یسازوکار یهسرما بازار .دهد یم یلتشک را کشور هر یاساس یها طرح
 اقـدام یـنا که شود فراهم یاقتصاد کالن های گذاری یهسرما به اندک یها انداز پس یزتجه امکان آن

 .شود یم یرپذ امکان منابع ینهبه یصتخص براساس
 کـه کـرد توجـه یـدبا هسـتند. ینگهلـد یهـا شـرکت یه،سـرما بـازار یاصـل یگرانباز از یکی
 یریپذ انعطاف یریت،مد ییکارا یشافزا و ها یتوانمند از ینهبه استفاده منظور به توانمند یها سازمان

 شده، انجام های گذاری یهسرما یتامن یشافزا یزن و ینیآفر ارزش ینه،هز کاهش رقابت، با برخورد در
 ۴ مـاده بـا مطـابق ).١٩٩٨ ل،پکم و (گولد کنند یم یلتبد ینگهلد یاتعمل به را خود های یتفعال
 محسـوب یمـال نهـاد یقمصـاد از ینگهلـد یهـا شرکت بهادار، اوراق بازار قانون ییاجرا نامه یینآ
 یهـا شـرکت .باشـند یمـ انتفـاع کسب یپ در پذیر یهسرما شرکت در گذاری یهسرما با که شوند یم

 یرمشـابهغ یـا مشـابه یعصـنا در که ییها شرکت در گذاری یهسرما یقطر از تا اند تالش در ینگهلد
 یـرهزنج و یـیافزا هم یرنظ یاییمزا از بتوانند یقطر ینبد تا دهند یلتشک را ییپرتفو کنند، یم یتفعال
   شوند. برخوردار ینتأم
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 سـطح در یهسـرما یبازارهـا یژهو به ی،مال یبازارها یاصل فعاالن از یکی ینگهلد یها شرکت
 با یسهمقا در را ها ییدارا یشترینب موارد، از یاریبس در یراخ یها سال یط و روند یم شمار به جهان

 یاریبسـ در متعارف یسازمان یساختارها از ها شرکت ینا اند. داشته یاراخت در یمال ینهادها یگرد
 فعالیـت و حضـور .کننـد یمـ یفـاا کشـور هـر اقتصاد در یاساس یاربس ینقش و هستند کشورها از

 بـازار کـارایی و توسـعه در ای کننـده تعیـین نقـش توانـد می مالی بازارهای در ها شرکت این گسترده
 شرایط وقتی ).٢٠١۵ همکاران، و کانیخ ؛٢٠١٣ همکاران، و (منز باشد داشته کشور هر در سرمایه
 بـا را دسـترس در منـابع از بهینـه و مـؤثر استفاده رقابتی، فضای گسترش و جهانی اقتصاد نامساعد
 حـل راه  یـک عنـوان به تواند می هلدینگ شرکت سبک به ساختارهایی ایجاد کند، می رو روبه مشکل
   .باشد یادشده مشکالت حذف برای مؤثر
 یطشـرا یلدل بـه کـه سـتها ینگهلـد کشـورها اقتصـاد یاصـل هـای یشرانپ از یکی یعبارت به
 یـتاهم بـزرگ، یها پروژه انجام توان و افزوده ارزش یجادا کار، یروین یه،سرما لحاظ از تر مناسب

 یقتشـو امـور در نظـام یکلـ هـای یاسـتس سـند دارد. یاقتصاد یها بنگاه یگرد به نسبت یشتریب
 ینـههز کاهش و یریتیمد و یساختار اصالحات کشور، اقتصاد یور بهره یشافزا بر گذاری، یهسرما

 توجه با رو ازاین ؛یابد تحقق ینگهلد یها شرکت یقطر از تواند یم مهم ینا که دارد یدتأک مبادالت
 دارا و مـدیریت تحت های شرکت توسعه و گذاری سرمایه در هلدینگ های شرکت بااهمیت نقش به

 ایجـاد و افزایـی هـم منابع، بهینه تخصیص انسانی، نیروی ترکیب سرمایه، میزان رقابتی، توان بودن
  .کنند  ایفا ملی اقتصاد در بسزایی نقش توانند می ها شرکت این افزوده، ارزش

 یـنا در یکـاربرد و مهـم مسـائل از یکـی ینگهلد یها شرکت در گذاری یهسرما سبد انتخاب
 های یمتصـم به یدیشد یوابستگ یادیز حدود تا ها شرکت ینا شکست و یتموفق و هاست شرکت

 گفتـه هـا یـیدارا از یبـیترک به ساده صورت به یپرتفو یا گذاری یهسرما سبد دارد. حوزه ینا در ینهبه
 تواند یم گذاری یهسرما ینا .شود یم یلتشک گذاری یهسرما یبرا گذار یهسرما یک توسط که شود یم
 صـورت ینگهلـد یهـا شـرکت یـرنظ یحقـوق یتشخص یک یا و یقیحق یتشخص یک قالب در
 و یواقعـ هـای یـیدارا از یا مجموعـه یرندهدربرگ گذاری یهسرما سبد یک یزن یکیتکن نظر از .یردپذ
   است. گذار یهسرما یک شده گذاری یهسرما یمال

 توسـعه و ینتـدو یبـرا ینگهلـد یهـا شـرکت )،١٩٩۴( 1الکسـاندر و کمپل گولد، یدگاهد از
  دهند: پاسخ یرز پرسش دو به یدبا خود یپرتفو یاستراتژ

                                                           
1. Gold, Campbell and Allexander 
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 و درسـت های یمتصم (گرفتن کنند؟ گذاری یهسرما ییسازوکارها چه با و ییها حوزه چه در 
 )؛گذاری یهسرما مناسب

 و یتهـدا را تابعـه یوکارها کسـب یـا ها شرکت یعنی شده گذاری یهسرما یها حوزه چگونه 
  ).یکنترل و یتیهدا درست های یم(تصم کنند؟ کنترل

 و اسـت ینگهلـد یهـا شـرکت در گـذاری یهسرما سبد انتخاب مسئله همان اول پرسش به پاسخ
 ینــدفرا در گونــاگون یارهــایمع کــه رود یمــ شــمار به یمــال حــوزه یکــاربرد و مهــم مســائل از یکــی
 یـنا در  گذاری یهسرما سبد ینهبه یریتمد و انتخاب یعبارت به دارد. دخالت آن به مربوط گیری یمتصم

 های یمتصـم گـرفتن گرو در مطلوب یبازده به یابیدست و ارزش خلق و دارد یخاص یتاهم ها شرکت
 بـر بیشـتر هـایی گیری  تصمیم چنین در مدیران .باشد یم ها شرکت ینا گذاری یهسرما حوزه در مناسب
 )،١٣٨١( همکـاران و ابـزری )،١٣٧٩( جبـاری مثـال، عنـوان بـه .دارنـد تمرکـز مـالی هـای شاخص
 همکــاران و برزیــده )،١٣٨٩( همکــاران و امیــری )،١٣٨۵( عراقــی خلیلــی )،١٣٨٣( نــژاد      هــادوی

 زمینـه در خـود هـای پـژوهش در )١٣٩٧( بهـزادی و زاده نبـی و )١٣٩۵( شجری و آبادیان )،١٣٩٢(
 هـا، دارایی بازده نظیر ریسک و بازدهی کمی های شاخص بر عمده طور به گذاری سرمایه سبد انتخاب
 ...و بـازدهی معیـار انحـراف بتـا، ضـریب مـالی، ریسک سهم، هر سود سهام، صاحبان حقوق بازده
 باالدسـتی اسـناد از اسـتخراج قابـل های شاخص و کیفی های شاخص به چندانی توجه و دارند تمرکز
 اقتصـاد هـای سیاسـت بـه توجـه که است حالی در این .اند نداشته مقاومتی اقتصاد های سیاست نظیر

  .باشد داشته همراه به را کشور توسعه و رشد تواند می آنها کردن عملیاتی و مقاومتی
 سـبد انتخـاب بـر مـؤثر یهـا مؤلفـه ینکها نخست است: پرسش دو به پاسخ یپ در یقتحق ینا
 ینکـها دوم و کدامنـد، یمقاومت اقتصاد های یاستس منظر از ینگهلد یها شرکت در گذاری یهسرما
 است. یبیترت چه به ها مؤلفه ینا یتاولو

  
  پژوهش یشینهپ بر یمرور و ینظر یمبان

 کـه اسـت آن کـرد، مطـرح تـوان یمـ کـه یمطلب یننخست آن، یمبان و یمقاومت اقتصاد درخصوص
 :شـود یمـ یمعرفـ گونـه یـنا سـاده، زبـان بـه یمقـاومت اقتصـاد یست؟چ یمقاومت اقتصاد یفتعر

 ی،(عبـدالملک "برسـد خـودش اهـداف به بتواند دشمن، و یدتهد ی،دشوار یطشرا در که ی"اقتصاد
 از هرکـدام که شده ارائه یمتفاوت یفتعار یمقاومت اقتصاد مفهوم یبرا یف،تعر ینا بر افزون ).١٣٩۵
 خـود را یمقاومت اقتصاد از کامل و جامع یفتعر یان،م ینا در اند. کرده نگاه موضوع ینا به یا جنبه
 فرمودند: یاندانشجو با یدارد در یشانا اند. کرده ارائه انقالب فرزانه رهبر
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 هـا یدشمن یطشرا در یم،تحر یطشرا در فشار، یطشرا در که یاقتصاد آن یعنی یمقاومت "اقتصاد
   باشد". کشور ییشکوفا و رشد کننده یینتع تواند  یم یدشد یها خصومت و

 اقتصـاد اهـداف یسـت؟چ یمقـاومت اقتصـاد اهداف که است ینا یبعد بحث یف،تعار ینا با
 یمقـاومت اقتصاد نظام ییمبنا اهداف .شود یم یکتفک یلیتفص اهداف و ییمبنا اهداف به یمقاومت
 یاسالم انقالب یاقتصاد اهداف آن، یلیتفص اهداف و است اسالم یاقتصاد مکتب همان درواقع
 استقالل از: اند عبارت که شود یم مطرح یاقتصاد یاصل هدف سه یزن یاسالم انقالب یبرا است.
 اقتصـاد یکلـ های یاستس هدف درواقع ).١٣٩۵ ی،(عبدالملک یشرفتپ و یعموم رفاه ی،اقتصاد
 اسـت. یـدارپا رشـد یرمسـ یـک در یـرانا اقتصـاد حرکـت یبـرا مناسـب بسـتر یجـادا ی،مقـاومت
 آن در فعـال ینگهلـد یهـا شـرکت کشور، هر توسعه و رشد عوامل از یکی شد، یانب که گونه همان
 آنهـا یبـرا کـه هـایی یـتقابل و یـامزا یـزن و دارنـد یاراخت در که یامکانات و منابع با که است کشور

 هـای یاسـتس ینتـدو در ینگهلـد یهـا شـرکت .کننـد یمـ محقـق را امـر ینا شود، یم برشمرده
 مراجـع از یکـی دهنـد. قـرار مـدنظر را یگونـاگون یها شاخص و ها مؤلفه یدبا خود گذاری یهسرما
 یمقاومت اقتصاد سند توان یم که هاست شرکت ینا یباالدست اسناد ها شاخص و ها مؤلفه ینا یاصل
 اقتصـاد هـای یاسـتس یبنـدها بـه توجـه رو ینازا کرد؛ یتلق اسناد ینا ینتر مهم از یکی عنوان به را

 یزیر برنامه دارد. ییبسزا یتاهم ینگهلد یها شرکت های گذاری یهسرما سبد انتخاب در یمقاومت
 شـود. برخـورد یـدارپا رشـد زننده هم بر عوامل هرگونه با کند یم یجابا یمقاومت اقتصاد یمبنا بر

 بـه آن اهـداف تحقـق هـای ینانینااطم و ها یریخطرپذ که شود انتخاب یا گونه به برنامه یراهبردها
 یقـتحق در یمقاومت اقتصاد یا یاقتصاد مقاومت ).١٣٩٣ یمی،کر و یجعفر (دانش برسد حداقل
 یاقتصـاد یهـا شـوک ینا دارد. را اقتصاد یها شوک با مقابله ییتوانا که کند یم یمترس را یاقتصاد

 یـتقابل یـدبا یاقتصـاد ینچنـ باشـد. اقتصـاد یدرونـ عوامـل یا و یرونیب عوامل از یناش تواند یم
   ).١٣٩٣ همکاران، و یم(کر باشد داشته را بحران از عبور ییتوانا و مختلف یطشرا در انعطاف
 یداخل یها پژوهش به مختص تنها یمقاومت اقتصاد یشینهپ که است یضرور نکته ینا ذکر البته

 صـورت به کشور از یبوم یا مسئله یوقت اوقات یاریبس متأسفانه ).١٣٩٧ یگران،د و یری(ام یستن
 آن ینعـ اگـر و شـود یم جستجو یاتادب در آن ینالت معادل شود، یم گرفته پس یدانشگاه و ینظر
 یـنا از یـزن "یمقـاومت "اقتصـاد یرامونپ ینظر بحث .شود یم رها ینظر مطالعات نشود، یافت لفظ
 عنـوان تحـت یتـر گسـترده مفهـوم از برگرفتـه یمقاومت اقتصاد کرد توجه یدبا .یستن مستثنا یبآس
 اقتصـاد یتوانمندسـاز" مفهـوم به یمقاومت اقتصاد اشتراک وجه درواقع، است. یاقتصاد یآور تاب
 بـه یابیدسـت و یشرفتپ راه سر بر یخارج و یداخل یدهایتهد و مخاطرات ییرات،تغ مقابل در یمل
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 اقتصـاد، حـوزه در یـجرا یعلمـ متـون بـا آنهـا" یهـا فرصت از استفاده و کشور انداز چشم اهداف
  ).١٣٩۴ عبدالشاه، و یاثوند(غ است یآور تاب

 ینا در یمتعدد یها پژوهش و است یاقتصاد یآور تاب حوزه در بنام استادان از که 1یگوگلیوبر
 یآور تـاب "یاقتصاد انعطاف و پذیری یبآس یبرا ی"چارچوب عنوان با خود پژوهش در دارد، ینهزم

 یفتعر یاقتصاد شوک اثرات یابیباز و ها تکانه با مقابله در اقتصاد یک یاستیس ییتوانا را یاقتصاد
 سـال یمـال بحـران از پـس یاقتصـاد یآور تـاب مفهـوم درواقع، ).٢٠١۴ یگوگلیو،(بر است کرده

 پـس آن از و شـد یجـادا یخـارج و یداخلـ نوسـانات از بـودن مصون در کشورها یلتما و ٢٠٠٨
 اسـت شـده انجـام یاقتصـاد پـذیری یبآسـ و یاقتصاد یآور تاب عرصه در یمتعدد یها پژوهش

 و یمعرفـ عنـوان با یپژوهش در )٢٠٠٨( همکاران و یگوگلیوبر راستا، ینهم در ).٢٠١١ یس،(داو
 کشـورها یبرخـ یاقتصـاد یآور تـاب شـاخص یریگ اندازه و یمعرف به ی،اقتصاد یآور تاب  اندازه

 اقتصاد "ثبات را خود یشنهادیپ یاقتصاد یآور تاب شاخص یاجزا خود، یقتحق در آنها پرداختند.
 و 2یسبـات کردنـد. عنوان "یاجتماع "توسعه و خوب" ی"حکمران خرد"، اقتصاد بازار یی"کارا کالن"،

 بـه پرداختنـد. سـنگاپور کشور یاقتصاد یآور تاب و پذیری یبآس یبررس به یزن )٢٠١۴( همکاران
 و یآور تــاب شــاخص کنتــرل قابــل ابعــاد یاقتصــاد و یاســیس عوامــل پژوهشــگران، یــنا یــدهعق
 کنتـرل یرقابـلغ ابعاد یخارج و یطیمح ی،اجتماع یها مؤلفه که یدرحال است؛ بوده پذیری یبآس

 یاقتصـاد یآور تـاب یریگ اندازه و یفتعر به خود پژوهش در )٢٠١۴( 3یتهالگ ینهمچن هستند.
 اقتصـاد و خرد اقتصاد سطح دو در یآور تاب از یبیترک اقتصاد کل یآور تاب ی،و باور به پرداخت.

  ).١٣٩۶ یری،ام و (طاهرپور است کالن
 در ییاروپـا مختلـف یکشورها تجارب یبررس با )٢٠١٨( یلیه و یستوبر یگر،د یپژوهش در
 "چـرا بودنـد: ها پرسش ینا به پاسخ یپ در ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ یها سال یاقتصاد و یمال بحران طول
 "چگونـه و بودنـد؟" یـدارترپا و تـر مقـاوم منـاطق یگـرد بـه نسـبت بحـران ینا به مناطق از یبعض
 یـنا "کننـد؟ یمـ کمـک خـود یاقتصـادها یریپـذ انعطاف از یتحما به یا منطقه گذاران یاستس

گاه چون یعوامل بر پژوهش  یاجتمـاع یهـا شـبکه توسعه منابع، به یبخش تنوع ی،جمع بخشی یآ
 سوانسـترام ین،همچنـ .کنـد یمـ یـدتأک یاجتمـاع یهمبستگ و اعتماد و انطباق توان ی،چندسطح

 یبررسـ بـه یعموم گذاری یاستس و یا منطقه یاقتصاد یآور تاب عنوان با خود کتاب در )٢٠١٩(
                                                           
1. Briguglio    2. Bates  
3. Hallegatte 
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 یـنا یاجـرا در گوناگون مناطق یها تجربه ینهمچن و ها تکانه برابر در مقاوم اقتصاد یک یها مؤلفه
  است. پرداخته ها مؤلفه

 و غیاثونـد .اسـت مشـهود سیری خط چنین نیز داخلی های پژوهش در یادشده، موارد بر افزون
 نتـایج .کردنـد تبیـین را ایـران اقتصادی آوری تاب ارزیابی و مفهوم پژوهشی در )١٣٩۴( عبدالشاه
 کم ها دوره طول در کاهشی یا افزایشی روندهای از نظر صرف آوری تاب که است آن از نشان تحقیق
 اقتصـادی آوری تـاب و پذیری آسیب جایگاه پژوهشی در نیز )١٣٩۶( امیری و طاهرپور .است بوده
 در ایـران اقتصـاد که است آن از نشان تحقیق نتایج .اند کرده مطالعه را نفتی کشورهای بین در ایران
 اختصـاص خـود به را ١۶ جایگاه منتخب، کشور ١٨ بین در اقتصادی آوری تاب نظر از ٢٠١٢ سال
 بـر مـؤثر عوامـل آثـار بررسی به دیگر پژوهشی در )١٣٩٧( غالمی و معمارنژاد فرزین، .است داده
 خـروج شـاخص پـژوهش، ایـن در .پرداختنـد منتخـب کشـورهای و ایران در اقتصادی آوری تاب

 .شد گرفته نظر در اقتصادی آوری تاب متغیر جانشین بازار کارایی متغیرهای از یکی عنوان به سرمایه
 معنادار تأثیر صادرات خالص و دولت مخارج فساد، نظیر عواملی که است آن از نشان تحقیق نتایج

  .است داشته بررسی مورد دوره در کشورها سرمایه خروج حجم بر مثبت و
 در گـذاری یهسـرما الزامـات بنـدی یـتاولو و ییشناسـا پـژوهش یـنا تمرکـز محـل ازآنجاکه

 مـرتبط یاتادب یبررس به ادامه در است، یمقاومت اقتصاد های یاستس منظر از ینگهلد یها شرکت
 ینگهلـد یها شرکت که کرد توجه یدبا .شود یم پرداخته یمقاومت اقتصاد های یاستس درخصوص

 های یاستس از دارند یاراخت در که یمنابع و ها یتقابل با توانند یم که هستند ییها سازمان نوع آن از
 درخصـوص یعلمـ بحث گونه یچه تاکنون ین،ا وجود با کنند. یمؤثر یبردار بهره یمقاومت اقتصاد
 اسـت. نشـده انجـام هـا شرکت ینا گذاری یهسرما سبد انتخاب بر مؤثر یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه
 طور به گذاری یهسرما درباره گیری یمتصم هنگام ی،پرتفو یننو یتئور بر یهتک با عمده طور به یرانمد

 یحـاتترج و یفـیک یهـا شـاخص بـه غالباً  و کنند یم تمرکز یسکر و یبازده شاخص دو به عمده
 یچهـ ی،مقاومت اقتصاد موضوع بودن نو یزن و مقاله هدف به توجه با ندارند. یچندان توجه یباالدست
 اقتصـاد و ینگهلـد یهـا شـرکت در گـذاری یهسـرما ارتبـاط موضـوع به یممستق طور به یا مطالعه
 یمقاومت اقتصاد ینب ارتباط بر که شود یم ارائه یمطالعات از یبرخ ادامه در است. نپرداخته یمقاومت

  اند. داشته تمرکز کالن اقتصاد یها مؤلفه و
 تـالش کشـور یارز نظام های پذیری یبآس به توجه با یپژوهش در )١٣٩٢( خوشکالم و یفس
 یبررسـ را یـدتول و واردات صادرات، با ارز نرخ ینب ارتباط که ییها مدل برآورد و یمعرف با تا کردند

 یـانب یارز نظـام ریزی یپ یبرا ییراهکارها موجود، یارز نظام شناسی یبآس با ینهمچن و کنند یم
 و یمعرفـ را یمقـاومت اقتصـاد چـارچوب در یـرانا اقتصـاد یبـرا مطلوب یارز نظام سپس و کنند
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 در یارز نظـام یـریگ شـکل و یگیـریپ یبـرا که است آن از نشان پژوهش ینا یجنتا کنند. یشنهادپ
 یریکـارگ بـه از: انـد عبـارت آنهـا مهـم مـورد کـه یـردگ انجـام یاقدامات مجموعه یدبا یرانا اقتصاد

 ینهـاد یساختارها اصالح خدمات، و کاالها صادرات یساز متنوع قصد به یاقتصاد های یاستس
 نظـام عنـوان بـه شـده یریتمـد شناور یارز نظام سرانجام، . و... کشور یدتول یکیتکنولوژ و یفن و

   شد. یشنهادپ و یمعرف یرانا اقتصاد یبرا مطلوب یارز
 اقتصـاد و توسـعه ششـم برنامـه نفـت،« عنـوان بـا یپژوهش در )،١٣٩٣( یمیکر و یجعفر دانش
 توسعه ششم برنامه در نقتی درآمدهای به وابستگی کاهش برای بلندمدت حلی راه یافتن پی در »یمقاومت

 جهـانی انـداز چشم به توجه با که است آن از نشان نتایج .بودند مقاومتی اقتصاد راهبردهای از استفاده با
 و تجاری خانگی، مصارف پتروشیمی، ویژه به صنعت نقل، و حمل های بخش در نفت از استفاده نفت،

  .باشد مشکل راهگشای تواند می خام نفت فروش جای به برق تولید و کشاورزی
 یدار جنگـل و یالتشـ ی،دامپـرور زراعت، چهارگانه های یربخشز داشتن با یکشاورز بخش

 هـای یژگـیو داشـتن بـا یـرانا کشور در یکشاورز است. یرانا اقتصاد یها بخش ینتر مهم از یکی
 در اقتصـاد محرکـه موتـور بـه شـدن یلتبـد یبـرا یـادیز ییتوانا بودن، فصل چهار جمله از یاربس

 در )١٣٩٣( همکـاران و یمکـر راسـتا، ینهم در دارد. نفت یگزینیجا و یمقاومت اقتصاد چارچوب
 یـنا در آنهـا پرداختند. »نفت یگزینجا ی،مقاومت اقتصاد و یکشاورز توسعه« موضوع به یپژوهش
 بخـش هـای یـتظرف و کردنـد یبررسـ را منطقـه یکشـورها و یرانا در یکشاورز یتوضع یقتحق

 و یمقـاومت اقتصـاد یارهـایمع بـه توجـه بـا اقتصـاد یاصـل محـور به شدن یلتبد یبرا یکشاورز
  نمودند. یلتحل و یهتجز را نفت شدن یگزینجا

 هـای یاسـتس تحقـق در بهـادار اوراق بـورس نقـش« یپژوهش در )١٣٩٣( نیا یلطف و نظرپور
 طریـق از بهـادار اوراق بـورس پـژوهش، این های یافته براساس .ندکرد بررسی را »یمقاومت اقتصاد
 از حمایـت سـهام عرضـه قالـب در دولتـی های بنگاه واگذاری بنیان، دانش های شرکت مالی تأمین
 تحقـق در خـود شـدن المللـی بـین و کـاال تخصصی بورس در استراتژیک کاالهای عرضه تولید،

  .دارد بسزایی نقش مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست
 منـابع جـذب در یداخلـ یـابیبازار نقـش یبررسـ بـه یپژوهشـ در )١٣٩٣( یمظهر و ینعام
 یـابیبازار ینبـ رابطـه یـزانم در شـهر بانـک و تعاون توسعه بانک تفاوت یینتب ینهمچن و یا سپرده
 یسـاز فعـال نقـش یبررسـ منظـور بـه را پـژوهش یـنا آنهـا پرداختنـد. یا سـپرده منـابع و یداخل
 در مولـد یمال منابع عنوان به یا سپرده منابع ینتأم در یداخل یابیبازار یقطر از یانسان های یهسرما
 بانـک یـک و یدولتـ بانـک یـک یسـهمقا یـزن و یمقـاومت اقتصـاد یکل های یاستس ١ بند یراستا
 نشان پژوهش ینا یجنتا دادند. انجام یاساس قانون ۴۴ اصل یکل های یاستس یراستا در یردولتیغ
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 یداخل یابیبازار رابطه ینهمچن دارد. نقش یا سپرده منابع جذب در یداخل یابیبازار که است آن از
 عنـوان بـه تعـاون توسعه بانک به نسبت یردولتیغ بانک یک عنوان به شهر بانک در یا سپرده منابع و

  است. بارزتر یدولت بانک یک
 یبانکـدار یالگـو که بودند پرسش ینا به پاسخ یپ در یپژوهش در )١٣٩۴( یفس و یمیابراه
 اقتصـاد یکلـ هـای یاسـتس یبـانک هـای ینهزم و است یابعاد چه یدارا یرانا اقتصاد در یمقاومت
 یطشرا یانم دادن انطباق در یمقاومت یبانکدار هنر نویسند یم آنها است. کدام شده ابالغ یمقاومت

 و یطراحـ یـقطر از یمقـاومت اقتصـاد یکلـ هـای یاسـتس و بانک کالن یراهبردها اقتصاد، یکل
 کـه اسـت آن از نشـان پـژوهش این نتایج .شود یم آشکار وکار کسب مناسب یها مدل سازی یادهپ

 زمینـه دو در ملـی اقتصـاد سـاز مقـاوم بانـک و مقـاوم بانـک بـر مشتمل مقاومتی بانکداری مفهوم
 متناسـب بانکی اقدامات ها زمینه این از هریک در که است الملل بین بانکداری و داخلی بانکداری
  .است شده بیان و استخراج
 یــداریپد بــر هـایی یافـتره ییشناســا موضـوع بـه یپژوهش در )١٣٩۴( یناصر و یانبلند

 پرداختند. سـاختمان صنعـت و یمعمـار بـر یمقاومتـ اقتصاد یابالغـ های یاسـتس هـای یسـتهبا
 در یــیراهبردها و راهکارهـا ها، یاسـتس ارائـه و یمقاومتـ اقتصـاد مفهـوم بـه مقالـه یـنا در آنها

 بـه و کردنـد نظــر یمقاومتــ اقتصـاد یفرادســت هـای یاسـتس بـا انطبـاق در سـاختمان صنعـت
   داشتند. اشـاره موارد ینا به یـلتفص

 اقتصـاد یکلـ هـای یاسـتس تحقـق بـر مـؤثر عوامـل یپژوهش در )١٣٩۴( یچقل و یخوانسار
 کـه اسـت آن از نشان یقتحق ینا یجنتا نمودند. بندی یتاولو و ییشناسا را یبانک نظام در یمقاومت
 یینپا و یانمشتر یاعتبارسنج نظام استقرار ی،مال فساد بودن یینپا و یبانک نظام سالمت و یتشفاف
 یکلـ هـای  یاسـتس تحقـق بـر مؤثر عوامل ینتر مهم از یبانک نظام در معوق مطالبات سطح بودن

  .رود یم شمار به کشور یبانک نظام در یمقاومت اقتصاد
 بـا مـرتبط یمقـاومت اقتصاد یها مؤلفه بندی یتاولو« به یپژوهش در )١٣٩۶( یراع و یسلطان

 سـه شده، شناسایی معیار ١٠ میان از که است آن از نشان تحقیق این نتایج .پرداختند »یهسرما بازار
 و خـدمات و کاالهـا صـادرات از هدفمنـد جانبـه همه حمایت اقتصاد، پذیری رقابت تقویت مؤلفه
 تحقـق بـرای باید سرمایه بازار و است اولویت بیشترین دارای آن سازی سالم و اقتصاد سازی شفاف
 .بردارد مؤثری های گام موارد این

 اقتصـاد در ینفتـ یدرآمـدها چـالش یبررسـ بـه یپژوهش در )١٣٩٧( یفس و عطا یاسکندر
 کـه اسـت آن از نشـان یقتحق یجنتا کردند. یواکاو را آن یراهکارها و یامدهاپ و پرداختند یمقاومت

 مخـارج نسـبت و یمرکز بانک یخارج یرذخا یقطر از نفت یمتق نوسانات یرمستقیمغ یامدهایپ
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 نسـبت بـر یصـنعت یور بهـره یـقطر از و GDP بر یواقع ارز نرخ یقطر از یواقع ارز نرخ بر دولت
  است. اثرگذار مبادله قابل یدتول به مبادله یرقابلغ یدتول

 و یمقـاومت اقتصـاد یکلـ های یاستس ینب ارتباط حوزه در ییها پژوهش شد مالحظه که گونه همان
 و یبانکـدار ساختمان، صنعت و یمعمار ی،کشاورز نفت، ی،ارز نظام یرنظ کالن اقتصاد ارکان یبرخ
 شـده انجـام یمقاومت اقتصاد یکل های یاستس تحقق در ارکان ینا نقش یزن و یهسرما بازار ی،بانک نظام

 ینگهلـد یهـا شـرکت در گـذاری یهسـرما بـر مـؤثر یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه با ارتباط در اما است؛
 .شود یم پرداخته موضوع ینا به مقاله ینا در رو ینا از است؛ نشده انجام یپژوهش
  
  یقتحق یشناس روش

 یـنا در مطالعه مورد جامعه است. یمایشیپ−یتجرب روش نظر از و یکاربرد هدف نظر از یقتحق ینا
 یبررسـ یبـرا .دهنـد یمـ یلتشـک ینگهلـد یهـا شـرکت یاقتصـاد کارشناسـان و یرانمد را یقتحق
 روابـط یـینتع گـذاری، یهسـرما بـر مـؤثر یهـا مؤلفه یینتع و یمقاومت اقتصاد های یاستس یها مؤلفه
 در فعـال و یاقتصـاد کارشناسـان و یرانمـد از هـا، مؤلفه بندی یتاولو سرانجام و ها مؤلفه ینا یدرون

 یـلتکم به اقدام خبره  فرد پنج چنانچه مرتبط، مطالعات به توجه با است. شده استفاده ینگهلد شرکت
 یـق،تحق یـنا در که است برخوردار یخوب اعتبار از یجنتا کنند، یارهچندمع های یکتکن یها پرسشنامه

   کردند. یلتکم را ها پرسشنامه نفر ١١ و شد یعتوز حوزه ینا خبرگان یانم پرسشنامه ١۵
 بـا جلسـات یبرگزار ی،علم یاتادب ی،مقاومت اقتصاد یکل های یاستس از یقتحق ینا یها داده
 درجـه یـینتع پرسشـنامه و یمتـلد پرسشـنامه ی،اقتصـاد کارشناسان و یرانمد با مصاحبه خبرگان،

 یگـردآور ها مؤلفه ینا بندی یتاولو و گذاری یهسرما با مرتبط یمقاومت اقتصاد مؤلفه ینسب یتاهم
 اقتصاد یها مؤلفه یینتع در ییبسزا نقش ینگهلد شرکت یاقتصاد کارشناسان و یرانمد است. شده

   کردند. یفاا گذاری یهسرما بر مؤثر یمقاومت
 بند ١٠ اول، مرحله در ی،مقاومت اقتصاد یکل های یاستس جامع یبررس از پس یق،تحق ینا در

 یعبـارت بـه شـدند. ییشناسـا ینگهلـد یهـا شـرکت بـا مـرتبط یمقـاومت اقتصاد های یاستس از
 داشـتن نظـر در بـا و باشند داشته بند ١٠ ینا تحقق در ییبسزا نقش توانند یم ینگهلد یها شرکت

 ،٢ ،١ بنـدهای از انـد عبارت بند ١٠ این .یرندبگ را خود گذاری یهسرما های یمتصم ها، یاستس ینا
 ١۴ خبرگـان، نظـرات براساس و دلفی تکنیک از استفاده با سپس .٢٣ و ١۵ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ ،٣

 بنـد هـر بـا (متنـاظر گـذاری سـرمایه سـبد انتخاب بر مؤثر مقاومتی اقتصاد اثرگذار و اصلی مؤلفه
 :اند شده ارائه ١ جدول در ها مؤلفه این .شد انتخاب مرحله دو طی )یادشده
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  گذاری یهسرما سبد انتخاب بر مؤثر یها مؤلفه :١ جدول

  متناظرشاخص یمقاومتاقتصادیاستس  یفرد
  ارز نرخییراتتغ یملاقتصاددرثباتیجاداهدفباکشوریمالنظامجانبههمهیتتقوواصالح  ١

انتقالمنظوربهکشوریاقتصادیژهووآزادمناطقعملحوزهتوسعه  ٢
  یتکنولوژ  یعسر  ییراتتغ یشرفتهپهاییفناور 

   یدولت مقرراتوینقوان یراتتأث الزمیهامشوقگسترشومقرراتیلتسه  ٣
  بازار اندازه و رشد نظر از بازار یدورنما ارزشیرهزنجیلتکمیقطرازافزودهارزشیشافزا  ۴
  یازن مورد هاییرساختز  وجود  یازنموردهاییرساختزویتترانزویخارجتجارتخدماتگسترش  ۵
  صنعت دررقابت شدت اقتصادیریپذرقابتیتتقو  ۶
  یهاول مواد به یدسترس سهولت یوارداتیکاالهاینتأمیمباددرتنوعیجادا  ٧
  محصوالت فروش سهولت یراهبردیانمشترانتخابوفروشیهاروشدرتنوعیجادا  ٨
  صنعت محوربودن صادرات خدماتوکاالهاصادراتازهدفمندجانبههمهیتحما  ٩
  صنعت در گذاری یمتق نحوه گذارییمتقویعتوزنظامیساز روانوشفاف  ١٠
  صنعت یراهبرد یتاهم یراهبردخدماتومحصوالتیدتولبهدادنیتاولو  ١١
  صنعت بودنیانبن دانش یانبندانشاقتصادیشتازیپ  ١٢
  یمتحر  مقابلدر یآور  تاب اقتصادپذیرییبآسکاهشومقاومتقدرتیشافزا  ١٣

هاییهسرماویمالمنابعوامکاناتیتمامیساز فعالویطشراینتأم  ١۴
 ینیکارآفرتوسعهمنظوربهکشوریعلمویانسان

 یثح (از صنعتبه ورود سهولت
  و...) یانسان منابعی،مال ی،تکنولوژ 

 
 مـورد یهـا شـاخص یـانم روابـط یمتـل،د یـکتکن یممستق ارتباط یسماتر از استفاده با سپس

 متقـابالً  و است یرگذارتأث یعوامل یا عامل چه بر عامل هر که شد مشخص و شده ییشناسا یبررس
 های یسـهمقا از استفاده با عوامل ینا یتاولو یزانم یدبا حال .پذیرد یم یرتأث یعوامل یا عامل چه از

 پرسشـنامه از منظـور یـنا بـه شـود. مشـخص )ANP( شـبکه یـلتحل یندفرا روش بر یمبتن یزوج
 آمـده دست به روابط استفاده با پرسشنامه ینا است. شده استفاده ها شاخص ینسب یتاهم سنجش
 استفاده با ها، پرسشنامه یآور جمع از پس گرفت. قرار کارشناسان و خبرگان یاراخت در و شد یطراح
 یمترس از پس گام ینا در شد. پرداخته خبرگان یجمع قضاوت محاسبه به یهندس یانگینم روش از

 یـینتع منظـور به یارها،مع یانم روابط کردن برقرار و Super Decisionافزار نرم در یقتحق شبکه مدل
 قضـاوت از حاصل اعداد خبرگان، نظر براساس وANP  روش از استفاده با یبررس مورد عوامل وزن
 ابرماتریس این سپس .شود یم وارد یهاول یسابرماتر در یزوج های یسهمقا قالب در خبرگان یجمع
 هـر اعـدد کـه رسـد می توان به جایی تا مارکوف زنجیره قاعده براساس بعد مرحله در و شده موزون
 :است شده ارائه زیر الگوریتم در تحقیق اجرای روش .شوند یکسان ابرماتریس سطر
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 یقتحق یاجرا مراحل :١ شکل

 

  مدل یحتشر .۴

  یارهامع ینب روابط یینتع یبرا یمتلد یکتکن یریکارگ به .١−۴

 از یمند بهره با است، یزوج های یسهمقا براساس گیری یمتصم یها روش انواع از که یمتلد یکتکن
 اصـول یریکارگ به با آنها به مند نظام یساختارده و یستمس یک عوامل استخراج در خبرگان قضاوت

 تـأثر و یرتـأث روابـط بـا همـراه یستمس در موجود عوامل از یمراتب سلسله یساختار ها، گراف یهنظر
 .کنـد یم ینمع یعدد یازامت صورت به را یادشده روابط اثر شدت که یا گونه به دهد؛ یم ارائه متقابل
 بـه شـبکه روابـط نگاشـت ساختن و معیارها بین متقابل رابطه بررسی و شناسایی برای دیمتل روش
 نشـان تواننـد می بهتر را سیستم یک عناصر روابط دار جهت های گراف ازآنجاکه .شود می گرفته کار

 گـروه دو بـه را درگیـر عوامـل توانـد می که است نمودارهایی بر مبتنی دیمتل تکنیک رو ازاین دهند،
 درآورد درک قابـل سـاختاری مـدل یـک صـورت  به را آنهـا میـان رابطه و کند تقسیم معلول و علت
  از: اند عبارت که شود یم یط یمتلد یکتکن انجام یبرا مرحله پنج .)١٣٩٣ همکاران، و یبی(حب
 یممستق ارتباط یسماتر یلتشک )M؛(  
 رابطه از استفاده با یممستق ارتباط یسماتر کردن نرمال N=K*M فرمول ینا در که  kصورت به 

 مسئله طرح

 سبد انتخاب بر مؤثر مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه شناسایی
 گذاریسرمایه

 دلفی تکنیک از استفاده با کلیدی و اصلی مؤلفه ١۴ انتخاب

 دیمتل تکنیک از استفاده با هامؤلفه بین درونی روابط شناسایی

 سبد انتخاب بر مؤثر مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه بندیاولویت
 ANP شبکه تحلیل فرایند روش از استفاده با گذاریسرمایه
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 عـدد ینتر بزرگ معکوس .شود یم محاسبه ها ستون و سطرها تمام جمع ابتدا .شود یم محاسبه یرز
=  :دهد یم یلتشک راk  ستون و سطر 1∑  

 رابطه از استفاده با کامل ارتباط یسماتر محاسبه T=N×(I-N)-1؛ 
 ی؛علّ  نمودار یجادا  
 روابط. آستانه محاسبه  

 شدت یس(ماتر کامل ارتباط یسماتر یمتل،د یکتکن یاجرا و نظر مورد یها داده یگردآور از پس
   .رود یم کار به روابط ییشناسا جهت که شد احصاء )یرمستقیمغ و یممستق روابط از موجود ینسب

  
  کامل ارتباط یسماتر :٢ جدول

 ٢٣ ١۴۵۶١ ١٢١٣ ١١ ٧٨٩١٠۴ 

٠٫٣ ١۵۶ ٠٫۴٠۵ ٠٫٣٨٣٠٫۵٠۶٠٫٣٩٩٠٫۵١١٠٫۴١۶٠٫۴۶٩٠٫۴٨٠٠٫۴٠٫ ٩٣۴٠٫ ٠٫٣٨٩ ١١۵٠٫ ٢٠۵٠١ 

٠٫٢٨٧٠٫ ٠٫٢٩٧ ٠٫٣٢٧ ٢۴۴٣٠٫٣٣۴٠٫۴۵٣٠٫٣٣٣٠٫۴٠٧٠٫۴٠٩٠٫۴٠٫٣ ١٧۵٠٫٣ ١۵٠٫ ٧۴٠٫ ٣٢۴٣٣ 

٠٫ ٣۴٠٫٣٨ ٢١۴ ٠٫٣٠۶٠٫۴٧٩٠٫٣٨٠٠٫۴٩۶٠٫۴٠۴٠٫۴۶٩٠٫۴۵١٠٫۴٠٫ ٧٧۴٠٫ ٠٫٣٩١ ٠٣۴٠٫ ٨٠۴٨۴ 

۴ ٠٫٢٩٠٠٫٣٣٨٠٫٣١٣٠٫ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٢٧۴٢۴٠٫٣٠ ٠٫٣٢٩ ٠٫٣١٢٠٫٣٨٠٠٫٣٨٢٠٫٣٨١۵ ٠٫٣٨۵ ٠٫٣٩٠ 

۵ ٠٫٣٩۵ ٠٫٣٣٨٠٫ ٠٫٣٨٠۴۶٣٠٫٣٠٣٠٫۴٧۵٠٫٣٩٧٠٫۴۵٠٠٫۴٣٨٠٫۴٣۵ ٠٫٣٨۵ ٠٫٣۶٠٫ ٧۴٠٫ ٧٩۴۵٧ 

۶ ٠٫٣ ٠٫٣٢١۵٠٫٣٠٨٠٫ ٣۴٢۵٠٫٣٠۵٠٫٣۵٩٠٫٣۴۴٠٫۴٠٣٠٫٣٨۵٠٫۴٠٫٣٣ ٠٫٣٣٩ ٠٣۴ ٠٫۴٠٫ ١١۴١۵ 

٠٫٣٢ ٧۶ ٠٫٢٩٢٠٫ ٠٫٣١٢۴٠٣٠٫٣٠۴٠٫۴٠۵٠٫٢۶٨٠٫٣۶۵٠٫٣۵٨٠٫٣٨۶ ٠٫٣٣۴ ٠٫ ٠٫٢٩٠۴٠٫٣٩ ١٣۴ 

٠٫٣ ٨۴٠٫٣ ٩۵٠٫٣٠٧٠٫ ٣۴٣٣٠٫٣٢١٠٫۴۴۴٠٫٣٢۵٠٫٣٣٩٠٫٣٩٣٠٫۴٢۴ ٠٫٣۵٠٫ ٠٫٣٣٣ ٠۴٣۵ ٠٫۴٢١ 

٠٫ ٩۴٠٫٣ ٠٫٣٨٢ ٠٨۴۴٠٫۴۶٧٠٫٣۵۶٠٫۴٧۶٠٫٣٨٧٠٫۴۵٠٠٫٣۶۶٠٫۴۵٠٫٣ ٠٫٣٩٢ ٨۶٠٫ ٢۴٧۵ ٠٫۴۴٣ 

٠٫٣ ١٠۴٠٫٣٠ ٠٫٣٠٨ ٣۵٠٫۴٠٠٠٫٢٩۴٠٫۴١٨٠٫٣١٢٠٫٣٩٩٠٫٣٧٠٠٫٣٢۵ ٠٫ ٠٫٣٠٠ ٠٫٣٢٣۴٠٫٣٨٢ ٠١ 

٠٫٣ ١١۵٠٫٣٣ ٠۵ ٠٫٣٢١٠٫۴٢۴٠٫٣٣۵٠٫۴١٨٠٫٣٣٨٠٫٣٧٩٠٫٣٨٠٠٫۴٠٫ ٠٫٣٢٩ ٠٫٢٩٠ ١٣۴١۵ ٠٫٣٩۶ 

٠٫٣ ١٢۵٠٫٣ ٣۶٠٫٣٢٢٠٫ ٨۴۴٠٠٫٣١۶٠٫۴۴١٠٫٣۴٣٠٫٣٨٨٠٫٣٩٨٠٫۴٠٫٣ ١١۶٠٫ ٠٫٢٨٢ ٢۴٠٫ ٢٨۴١۵ 

٠٫٣ ٠٫٣٧٢ ١٣۴٠٫٣١ ٢۶٠٫۴١٣٠٫٣٣۴٠٫۴١٠٠٫٣٣٠٠٫٣٩٢٠٫٣٨۴٠٫٣ ٠٫٣٩٩۵٠٫٣١ ٠۵ ٠٫٣۵٠٫٣٨١ ١ 

١۴ ٠٫٣٢۵ ٠٫٣٣۶ ٠٫٣٠۶٠٫۴٠٣٠٫٣١٠٠٫۴١٧٠٫٣٢٩٠٫٣٨٠٠٫٣۶٢٠٫٣٩۴ ٠٫٣٢ ٠٫٣٣٨۴ ٠٫٣٣٠ ٠٫٣٩٢ 

 

 تـوان یم روش ینا با شود. محاسبه آستانه ارزش یدبا(NRM)1  شبکه روابط نقشه یینتع جهت
 در آنهـا یرمقـاد کـه یروابط تنها کرد. یمترس را اعتنا قابل روابط شبکه و نظر  صرف یجزئ روابط از

 مقـدار محاسـبه یبـرا شـد. خواهند داده یشنما NRM در باشد تر بزرگ آستانه مقدار ازT  یسماتر
 یینتع آستانه شدت آنکه از پس شود. محاسبهT  یسماتر یرمقاد یانگینم تا است یکاف روابط آستانه
 نظـر در یعّلـ رابطه آن یعنی شود؛ یم صفر باشد آستانه از تر کوچک کهT  یسماتر یرمقاد تمام شد،

                                                           
1. Network Relation Map 
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 نشـان را یارهـاییمع یـرز یسمـاتر است. شده محاسبه ٠٫٣٨ با برابر آستانه مقدار .شود ینم گرفته
 آن با متناظر یارمع دو ینب رابطه عدم دهنده نشان یرنگ یها سلول ندارند. یا رابطه هم با که دهد یم

 )ANP (روش بعـد مرحله در ندارند متناظر روابط یکدیگر با که یارهاییمع ینبنابرا باشد؛ یم سلول
  .شوند ینم یزوج یسهمقا یکدیگر با

  

  یارهامع ینب روابط یسماتر :٣ جدول

  ٣ ٢  ١ ۴ ۵ ۶ ١  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩ ٨ ٧۴  

٠٫٣  ١۵۶ ٠٫۴٠۵ ٠٫ ٠٫٣٨٣۵٠۶ ٠٫ ٠٫٣٩٩۵٠٫ ١١۴١۶ ٠٫۴۶٠٫ ٩۴٠٫ ٨٠۴٠٫ ٩٣۴٠٫ ٠٫٣٨٩ ١١۵٠٫ ٢٠۵٠١ 

٠٫ ٠٫٢٨٧ ٠٫٢٩٧ ٠٫٣٢٧  ٢۴۴٠٫٣٣ ٣۴ ٠٫۴۵٠٫ ٠٫٣٣٣ ٣۴٠٫ ٠٧۴٠٫ ٠٩۴٠٫٣ ١٧۵٠٫٣ ١۵٠٫ ٧۴٠٫ ٣٢۴٣٣ 

٠٫  ٣۴٠٫٣٨ ٢١۴ ٠٫٣٠۶ ٠٫۴٠٫ ٠٫٣٨٠ ٧٩۴٩۶ ٠٫۴٠۴ ٠٫۴۶٠٫ ٩۴۵٠٫ ١۴٠٫ ٧٧۴٠٫ ٠٫٣٩١ ٠٣۴٠٫ ٨٠۴٨۴ 

۴  ٠٫ ٠٫٣١٣ ٠٫٣٣٨ ٠٫٢٩٠ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٢٧۴٢۴ ٠٫٣٠ ٠٫٣٢٩ ٠٫٣٨١ ٠٫٣٨٢ ٠٫٣٨٠ ٠٫٣١٢۵ ٠٫٣٨۵ ٠٫٣٩٠ 

۵  ٠٫٣٩۵ ٠٫ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٨٠۴۶٠٫ ٠٫٣٠٣ ٣۴٧۵ ٠٫ ٠٫٣٩٧۴۵٠٫ ٠۴٠٫ ٣٨۴٣۵ ٠٫٣٨۵ ٠٫٣۶٠٫ ٧۴٠٫ ٧٩۴۵٧ 

۶  ٠٫٣ ٠٫٣٢١۵٠٫ ٠٫٣٠٨ ٣۴٢۵ ٠٫٣٠۵ ٠٫٣۵٠٫٣ ٩۴۴ ٠٫۴٠٫٣٨ ٠٣۵ ٠٫۴٠٫٣٣ ٠٫٣٣٩ ٠٣۴ ٠٫۴٠٫ ١١۴١۵ 

٠٫٣٢  ٧۶ ٠٫ ٠٫٢٩٢ ٠٫٣١٢۴٠٫٣٠ ٠٣۴ ٠٫۴٠۵ ٠٫٢۶٠٫٣ ٨۶۵ ٠٫٣۵٠٫٣٨ ٨۶ ٠٫٣٣۴ ٠٫ ٠٫٢٩٠۴٠٫٣٩ ١٣۴ 

٠٫٣  ٨۴٠٫٣ ٩۵٠٫ ٠٫٣٠٧ ٣۴٠٫ ٠٫٣٢١ ٣٣۴۴۴ ٠٫٣٢۵ ٠٫ ٠٫٣٩٣ ٠٫٣٣٩۴٢۴ ٠٫٣۵٠٫ ٠٫٣٣٣ ٠۴٣۵ ٠٫۴٢١ 

٠٫  ٩۴٠٫٣ ٠٫٣٨٢ ٠٨۴۴ ٠٫۴۶٠٫٣ ٧۵۶ ٠٫۴٧۶ ٠٫ ٠٫٣٨٧۴۵٠٫٣ ٠۶۶ ٠٫۴۵٠٫٣ ٠٫٣٩٢ ٨۶٠٫ ٢۴٧۵ ٠٫۴۴٣ 

٠٫٣  ١٠۴٠٫٣٠ ٠٫٣٠٨ ٣۵ ٠٫۴٠٫٢٩ ٠٠۴ ٠٫۴٠٫٣٢ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٩٩ ٠٫٣١٢ ١٨۵ ٠٫ ٠٫٣٠٠ ٠٫٣٢٣۴٠٫٣٨٢ ٠١ 

٠٫٣  ١١۵٠٫٣٣ ٠۵ ٠٫ ٠٫٣٢١۴٢۴ ٠٫٣٣۵ ٠٫۴٠٫ ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٧٩ ٠٫٣٣٨ ١٨۴٠٫ ٠٫٣٢٩ ٠٫٢٩٠ ١٣۴١۵ ٠٫٣٩۶ 

٠٫٣  ١٢۵٠٫٣ ٣۶٠٫ ٠٫٣٢٢ ٨۴۴٠٫٣١ ٠۶ ٠٫۴۴٠٫٣ ١۴٠٫ ٠٫٣٩٨ ٠٫٣٨٨ ٣۴٠٫٣ ١١۶٠٫ ٠٫٢٨٢ ٢۴٠٫ ٢٨۴١۵ 

٠٫٣ ٠٫٣٧٢  ١٣۴٠٫٣١ ٢۶ ٠٫۴٠٫٣٣ ١٣۴ ٠٫۴٠٫٣٨ ٠٫٣٩٢ ٠٫٣٣٠ ١٠۴ ٠٫٣ ٠٫٣٩٩۵٠٫٣١ ٠۵ ٠٫٣۵٠٫٣٨١ ١ 

١۴  ٠٫٣٢۵ ٠٫٣٣۶ ٠٫٣٠۶ ٠٫۴٠٫ ٠٫٣١٠ ٠٣۴٠٫٣ ٠٫٣٨٠ ٠٫٣٢٩ ١٧۶٠٫٣٩ ٢۴ ٠٫٣٢ ٠٫٣٣٨۴ ٠٫٣٣٠ ٠٫٣٩٢ 

  

 )Jk( هـا یهدرا یستون جمع و )Rk( ها یهدرا یسطر جمع )،NRM( شبکه روابط نقشه ترسیم برای
 عامـل هـر بـرای .شـود یم محاسـبه ُامK عامـل یازا بـه آنها )Jk-Rk( تفاضل و )Jk+Rk( مجموع و

 نمـودار یـک و شـود یم ینمع یدکارت مختصات دستگاه یک در )R+J , R-J( مختصات به ای نقطه
 )NRM( شـبکه روابـط نقشـه دیاگرام، این در شده شناسایی روابط رسم با .شود یم یمترس یکیگراف

   .شود یم حاصل
  

  عوامل مختصات :۴ جدول

 شماره
  )X( ستون + سطر مؤلفه شاخص

 )یستمس در (تعامل
  )Y( ستون−سطر
 خالص) یرگذاری(تأث

 ١٫٢۶٧ ١١٫٢١٠ارزنرخییراتتغ ١
 ٠٫٣٨٨ ١٠٫١٧٢ یتکنولوژ یعسرییراتتغ ٢
 ١٫۶٠٢ ١٠٫۴۵٠ یدولتمقرراتوینقوانیراتتأث ٣
 -١٫١۴۴ ١٠٫٩٣١ بازاراندازهورشدنظرازبازاریدورنما ۴
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 شماره
  )X( ستون + سطر مؤلفه شاخص

 )یستمس در (تعامل
  )Y( ستون−سطر
 خالص) یرگذاری(تأث

 ١٫١۵۶ ١٠٫٣۶٩ یازنموردهاییرساختزوجود ۵
 -١٫٠۴٠ ١١٫٢۵٢ صنعتدررقابتشدت ۶
 ٠٫٠١١ ٩٫۶٨٨ یهاولموادبهیدسترسسهولت ٧
 -٠٫۴۴۵ ١٠٫٨٩٨ محصوالتفروشسهولت ٨
 ٠٫٢١٢ ١١٫٣٢٣ صنعتبودنمحورصادرات ٩
 -٠٫٩٣٨ ١٠٫۶٩۵ صنعتدرگذارییمتقنحوه ١٠
 ٠٫١۶۶ ١٠٫٠٨٠ صنعتیراهبردیتاهم  ١١
 ٠٫۵٨٨ ٩٫٩۴١ صنعتبودنیانبندانش  ١٢
 -٠٫٩٢٧ ١١٫١٠٧ یمتحرمقابلدریآور تاب  ١٣
 -٠٫٨٩۴ ١٠٫٧٨٩ و...)یانسانمنابعی،مالی،تکنولوژ یثح(ازصنعتبهورودسهولت  ١۴

  
 صـنعت" در رقابت "شدت صنعت"، محوربودن "صادرات یها مؤلفه شد، مالحظه که گونه همان

 ی(اثرگذار تعامل یشترینب یدارا ١١٫٢١ و ١١٫٢۵ ،١١٫٣ یها وزن با یبترت به ارز" نرخ ییرات"تغ و
 دو .هسـتند گذاری سرمایه سبد انتخاب بر مؤثر مقاومتی اقتصاد های مؤلفه سیستم در )یریاثرپذ و

 زمـره در ۶ و ۶٫٢٣ هـای وزن بـا "یدولتـ مقـررات و ینقـوان یرات"تـأث و ارز" نـرخ ییرات"تغ مؤلفه
 رشد نظر از بازار ی"دورنما و "صنعت در رقابت "شدت مؤلفه دو .اند گرفته قرار ها مؤلفه اثرگذارترین

 شـناخته هـا مؤلفـه یرتریناثرپـذ عنوان به ۶٫٠٣٨ و ۶٫١۴۶ یها وزن با یبترت به یزن بازار" اندازه و
 است: یرز صورت به ها مؤلفه خالص یرگذاریتأث و تعامل یکیگراف نمودار اند. شده

  

  
  عوامل یکیگراف نمودار :٢ شکل
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  ها مؤلفه بندی یتاولو یبرا ANP روش یریکارگ به .٢−۴

  ):١٩٩٩ ی،(ساعت از اند عبارت که است یاصل مرحله چهار شامل یا شبکه یلتحل یندفرا
  مسئله؛ یساختاربند و مدل ساختن −
  یت؛اولو یبردارها و یزوج های یسهمقا −
  ها؛ یسابرماتر یلتشک −
 .ینهگز ینبهتر انتخاب −

 یبـرا کـه اسـت یارهچنـدمع گیری یمتصم یها روش از یکی )ANP( شبکه یلتحل یندفرا روش
 کار به گیری یمتصم های ینهگز بندی یتاولو یبرا یزن و گیری یمتصم بر مؤثر یارهایمع بندی یتاولو
 اسـتراتژیک، بازاریـابی، مـالی، مانند مدیریت علم مختلف های حوزه در روش این .شود یم گرفته
 )،٢٠١٢( لی )،٢٠١٢( همکاران و چن نظیر گوناگونی مطالعات .دارد کاربرد ...و عملیات و تولید
 همکـاران و ارگـو )،٢٠١٣( وارگاس و ساعتی )،٢٠١٣( همکاران و چنگ )،٢٠١٢( همکاران و وو

 )،٢٠١۵( همکـاران و زیوکویـک )،٢٠١۵( اوگونالنـا و بوتنگ )،٢٠١۴( همکاران و دو )،٢٠١۴(
 گیـری تصمیم بر مؤثر معیارهای بندی اولویت منظور به روش این از ...و )٢٠١۶( یولیاندو و یوشادا
 :باشد می زیر صورت به شبکه تحلیل فرایند تصویر به مسئله ساختار .اند جسته بهره

 

  
  یقتحق یا شبکه یلتحل یندفرا مدل :٣ شکل
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 یهـا جـواب کـردن یکـی یبرا و شده یآور جمع ها پرسشنامه از حاصل یها داده بخش ینا در
 یاجـرا یبـرا یـقتحق های یافته آوردن دست  به یبرا است. شده استفاده یهندس یانگینم از خبرگان

ANP افزار نرم Super Decisions ارائـه ادامـه در بنـدی یـتاولو یینها یجنتا است. شده گرفته کار  به 
 است. شده

  
  پژوهش یجنتا .۵

 در ینگهلـد یهـا شـرکت در گـذاری یهسـرما سبد انتخاب بر مؤثر یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه رتبه
  است: شده ارائه یرز جدول

  
  یارهامع یبند رتبه یجنتا :۵ جدول

  رتبه وزن  شاخص یمقاومتاقتصادعامل
 ٣ ٠٫٠٨۶٢۴ ارز نرخ ییراتتغ یملاقتصاددرثباتیجاداهدفباکشوریمالنظامجانبههمه یتتقو و اصالح
هاییفناور انتقالمنظوربهکشوریاقتصادیژهووآزادمناطقعمل حوزه توسعه

یشرفتهپ
 یعسر  ییراتتغ

 ١١ ٠٫٠١۵٢٨ یتکنولوژ 

 و ینقوان یراتتأث  الزم یها مشوق گسترش و مقررات یلتسه
 ١۴ ٠٫٠٠٢٢٩ یدولت مقررات

 نظر از بازار یدورنما  ارزش یرهزنج یلتکم یقطر  از افزوده ارزش یشافزا
 ۵ ٠٫٠٨۴٧١ بازار اندازه و رشد

 های یرساختز وجود یازن مورد های یرساختز  و یتترانز  و یخارج تجارت خدمات گسترش
 ١٣ ٠٫٠٠٣٩١ یازن مورد

 در رقابت شدت اقتصاد یریپذ رقابت یتتقو
 ۴ ٠٫٠٨۵٢٨ صنعت

 به یدسترس سهولت  یواردات یکاالها ینتأم یمباد در تنوع یجادا
 ٩ ٠٫٠۴٩ یهاول مواد

 فروش سهولت یراهبرد یانمشتر  انتخاب و فروش یها روش در تنوع یجادا
 ٨ ٠٫٠۶١ محصوالت

 محوربودن صادرات خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبه همه یتحما
 ١ ٠٫٢٣٨٧٢ صنعت

 در گذاری یمتقنحوه گذاری یمتق و یعتوز  نظام یساز  روان و شفاف
 ۶ ٠٫٠٧۵٢۶ صنعت

 یراهبرد یتاهم  یراهبرد خدمات و محصوالت یدتول به دادن یتاولو
 ١٠ ٠٫٠۴٠٢٢ صنعت

 بودن یانبن دانش  یانبن دانش اقتصاد یشتازیپ
 ١٢ ٠٫٠٠٧۶٢ صنعت

 مقابل در یآور تاب  اقتصاد پذیری یبآس کاهش و مقاومت قدرت یشافزا
 ٢ ٠٫١٨٣٩٣ یمتحر 

 یعلم و یانسان های یهسرما و یمال منابع و امکانات یتمام یساز  فعال و یطشرا ینتأم
  ینیکارآفر  توسعه منظور به کشور

 به ورود سهولت
 یثح (از صنعت
 ی،مال ی،تکنولوژ 
 و...) یانسان منابع

٠٫٠۶٨٧۶ ٧ 
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 مؤلفــه ســه گــذاری، یهســرما ســبد انتخــاب بــر مــؤثر یمقــاومت اقتصــاد یهــا مؤلفــه یــانم از
 اوزان بـا یـبترت به ارز" نرخ ییرات"تغ و "یمتحر مقابل در یآور "تاب و صنعت" بودن محور "صادرات
 اختصـاص خـود به را وزن یشترینب و هستند یتاولو یشترینب یدارا ٠٫٠٨۶ و ٠٫١٨٣ ،٠٫٢٣٨

 اسـاس ینبرا اسـت؛ ١/٠ از کمتـر مجموع در یزوج های یسهمقا به مربوط یناسازگار نرخ اند. داده
ــ ــوان یم ــه ت ــا قضــاوت ب ــه  صــورت یه ــاد گرفت ــرد. اعتم ــا ک ــ نشــان یجنت ــد یم ــه ده ــه ک  مؤلف

 انـد. داده اختصـاص خود به را وزن ینباالتر عامل، ینتر مهم عنوان به صنعت" محوربودن "صادرات
 دارنـد. قـرار سـوم و دوم یـتاولو در یبترت به یزن ارز" نرخ ییرات"تغ و "یمتحر مقابل در یآور "تاب

 .٢ باشـند؛ محـور صـادرات .١ کـه کننـد گـذاری یهسرما یعیصنا در ینگهلد یها شرکت چنانچه
 آنها عملکرد بر یمعنادار و یمنف یرتأث ارز نرخ نوسانات .٣ و باشند داشته یمتحر از یکم یریاثرپذ
 .یابند دست یتموفق به توانند یم باشد، نداشته
  

 بحث و گیری یجهنت .۶

 بنـدی یـتاولو بـه یارهچنـدمع گیـری یمتصـم یهـا روش از اسـتفاده بـا شد، مالحظه که گونه همان
 پرداختـه ینگهلـد یهـا شـرکت در گذاری یهسرما سبد انتخاب بر مؤثر یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه

 بـر مـؤثر مقـاومتی اقتصـاد هـای مؤلفـه شناسـایی و ادبیـات مـرور از پس تحقیق این در .شود یم
 اقتصـاد هـای سیاسـت از بنـد هـر متنـاظر هـای شـاخص خبرگـان، نظرات براساس گذاری سرمایه
 بـا سـپس و تعیـین هـا شـاخص این بین روابط دیمتل، تکنیک کارگیری به با سپس و تبیین مقاومتی
   شدند. بندی یتاولو )ANP( شبکه تحلیل فرایند روش از استفاده

 ینـوع بـه آنهـا از یـکهر بـا متنـاظر یها شاخص و شده ییشناسا یمقاومت اقتصاد  یها مؤلفه
 نرخ ثبات باشند. اثرگذار ینگهلد یها شرکت در گذاری یهسرما های یمتصم و عملکرد بر توانند یم

 امـر، یـنا انجـام بـا .شـود یمـ حاصـل کشـور یمال نظام جانبه  همه یتتقو و اصالح یقطر از ارز
 آنـان عملکـرد یجهنت در و است مصون ارز نرخ یها نوسان یسکر از ینگهلد هر تابعه یها شرکت
 یعسـر انتقـال مقـدمات ی،اقتصـاد یـژهو و آزاد منـاطق عمـل حـوزه توسعه با .یافت خواهد بهبود
 یعسـر ییـراتتغ یسـکر از ینگهلـد یهـا شـرکت یقطر ینا از و شود یم فراهم یننو های یفناور

 .شــود یمــ ینگهلــد یهــا شــرکت در عملکــرد بهبــود باعــث خــود کــه بــوده امــان در یتکنولــوژ
 یشترب گذاری یهسرما و یدتول به را ینگهلد یها شرکت یزن الزم یها مشوق گسترش و ییزدا مقررات

 از افـزوده ارزش یشافزا باشد. داشته یمل اقتصاد در ییبسزا آثار تواند یم امر ینا که کند یم یقتشو
 و نشده یجادا یبخش تک یها شرکت در عمده طور به که است یامر یزن ارزش یرهزنج یلتکم یقطر
 از یگروهـ بـرون و یگروهـ درون توأمان یریپذ رقابت کرد. محقق ینگهلد یها شرکت با را آن یدبا
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 یتتقو در بسزا ینقش که است یبخش تک یها شرکت با یسهمقا در ینگهلد یها شرکت های یتمز
 از یکـی یـزن یوارداتـ یکاالهـا ینتـأم یمبـاد در تنـوع یجادا دارد. کشور اقتصاد در یریپذ رقابت
 ینگهلد یها شرکت که ییازآنجا شود. محقق ینگهلد یها شرکت در تواند یم که است ییها مؤلفه
 دهنـد، یمـ انجـام بـاال حجـم در را خـود یـدهایخر معموالً  و هستند یمتعدد یها شرکت یدارا
 بـه توجـه با ین،همچن کنند. یجادا تنوع یادشده یمباد در توانند یم و دارند یزن چانه قدرت رو ینازا

 در یمـؤثر نقش ها شرکت ینا ینگ،هلد یها شرکت در یدیتول خدمات و محصوالت یباال حجم
 بـه یـتعنا بـا کنند. ییشناسا را یراهبرد یانمشتر توانند یم و دارند فروش یها روش در تنوع یجادا
 یکـاف و الزم امکانـات و منـابع از یگسـتردگ و یـتفعال وسعت یلدل به ینگهلد یها شرکت ینکها

 را یراهبرد خدمات و کاالها یدتول یزن و یانبن دانش های یتفعال به ورود امکان رو ینازا برخوردارند،
 بـه دادن یـتاولو و یـانبن دانـش اقتصـاد یشـتازیپ به مربوط یبندها توانند یم یقطر ینا از و دارند
 گـذاری یهسرما با توانند یم ینگهلد یها شرکت سرانجام کنند. محقق را یراهبرد خدمات و کاالها

 و مقاومـت قـدرت یشافـزا ینـوع بـه دارند، ظالمانه های یمتحر از یکم یریاثرپذ که یعیصنا در
       .یندنما محقق را اقتصاد پذیری یبآس کاهش
 در رقابـت "شـدت یهـا مؤلفـه کـه است آن از نشان یمتلد یکتکن یریکارگ به از حاصل یجنتا

 و ی(اثرگـذار تعامـل یشـترینب یدارا ارز" نـرخ ییـرات"تغ و صنعت" محوربودن "صادرات صنعت"،
 دو .هسـتند گـذاری سـرمایه سبد انتخاب بر مؤثر مقاومتی اقتصاد های مؤلفه سیستم در )یریاثرپذ
 قـرار هـا مؤلفـه اثرگـذارترین زمـره در "یدولتـ مقررات و ینقوان یرات"تأث و ارز" نرخ ییرات"تغ مؤلفه
 عنـوان بـه یـزن رقابـت" "شـدت و بـازار" انـدازه و رشـد نظـر از بـازار ی"دورنمـا مؤلفه دو .اند گرفته
  اند. شده شناخته ها مؤلفه یرتریناثرپذ

 نشـان یـقتحق یـنا در )ANP( شـبکه یلتحل یندفرا روش یریکارگ به از حاصل یجنتا ین،همچن
 مؤلفـه سـه گـذاری، یهسـرما سـبد انتخـاب بر مؤثر یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه یانم از که دهد یم

 بـا یـبترت بـه ارز" نـرخ ییـرات"تغ و "یمتحـر مقابـل در یآور "تـاب صـنعت"، محوربودن "صادرات
ــا وزن ــترینب یدارا ٠٫٠٨۶ و ٠٫١٨٣ ،٠٫٢٣٨ یه ــتاولو یش ــارمع دو و ی ــأث ی ــوان یرات"ت  و ینق

 یدارا ٠٫٠٠٣ و ٠٫٠٠٢ یهـا وزن با یبترت به "یازن مورد های یرساختز "وجود و "یدولت مقررات
   هستند. یتاولو ینکمتر

 داده، انجـام را یخـدمات و یبازرگان یدی،تول های یتفعال از یعیوس یفط ینگهلد یها شرکت
 هـا شـرکت نـوع یـنا رو یـنازا دارنـد؛ یادیز یمال گردش عمده طور به و داشتند یخوب ییزا اشتغال

 سـبد سـازی ینـهبه ین،بنـابرا کننـد. یفـاا کشـور یاقتصاد یتوضع بهبود در یمؤثر نقش توانند یم
 ضـرورت یتمز یدارا و دار یتاولو یعصنا در گذاری یهسرما یقطر از ها شرکت ینا گذاری یهسرما
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 خدمات و کاالها تولید بر تمرکز و خدمات و کاالها صادرات رشد ارز، نرخ ثبات به توجه .یابد یم
 هـای شـرکت در را آن تـوان مـی کـه اسـت کشور هر اقتصادی توسعه و رشد ضروریات از راهبردی
 از و شـود می کشـور تجـاری تـراز بهبود باعث نیز خدمات و کاالها صادرات .کرد متبلور هلدینگ
 حمایـت رو ازایـن شـود؛ مـی کشـور در صـنعت گسـترش و تولیـد نقش شدن پررنگ باعث سویی
 یـک محوربـودن صـادارت شـاخص بر تمرکز و خدمات و کاالها صادرات از جانبه همه و هدفمند
 دادن اولویـت همچنـین، .رسد می نظر به ضروری بسیار گذاری سرمایه سبد سازی بهینه در صنعت

 طریـق ایـن از و شـود می خارج به وابستگی کاهش باعث راهبردی خدمات و محصوالت تولید به
 افـزایش تحـریم مقابـل در آوری تاب و شود می فراهم کشور اقتصاد بیشتر هرچه شکوفایی موجبات

  .رسند می نظر به پذیر توجیه تحقیق نتایج از حاصل های اولویت رو ازاین یابد؛ می
 یتوضـع بهبـود جهـت در تـالش منظور بـه یـدبا ینگهلـد یهـا شرکت یرانمد ین،ا اساس بر
 نظر در بر افزون ی،مقاومت اقتصاد یکل های یاستس تحقق در خود نقش یفایا یزن و کشور یاقتصاد
 بـر یجـد تمرکـز بـا را خـود گذاری یهسرما سبد یسک،ر و یبازده یرنظ یکم یها شاخص داشتن
 و محصوالت یدتول به دادن یت"اولو و صنعت" محوربودن "صادرات ، ارز" نرخ ییرات"تغ یها مؤلفه

 پیشـنهاد ارز نـرخ تغییرات از گیری بهره منظور به و راستا این در .کنند سازی بهینه "یراهبرد خدمات
 نـرخ تغییرات به توجه با عبارتی به .گیرد قرار کار دستور در ارزآور صنایع در گذاری سرمایه شود می
 دسـتور در صـادراتی پتانسیل با صنایعی به ورود شود می پیشنهاد اخیر، سال چند طی کشور در ارز
 ایـن نیـز خـدمات و کاالهـا صـادرات از هدفمنـد جانبـه همه حمایـت با ارتباط در .گیرد قرار کار

 ضـمن طریـق ایـن از و کنند تمرکز معدن یا پتروشیمی نظیر محور صادرات صنایع بر باید ها شرکت
 کیفیـت بهبـود و نـوآوری بـه توجـه همچنـین، .شوند کشور اقتصادی نظام تقویت باعث ارزآوری
 تولیـد بـه دادن اولویـت زمینه در .رود می شمار به ضروریات از خصوص این در خدمات و کاالها

 ایـن در .کننـد ایفـا بسـزا نقشـی توانند می هلدینگ های شرکت نیز راهبردی خدمات و محصوالت
 طریق این از تا رسد می نظر به ضروری بسیار دامپروی حتی یا دارو صنعت در گذاری سرمایه زمینه
 مقابـل در اقتصـاد پـذیری مقـاوم نـوعی بـه مقـاومتی، اقتصـاد هـای سیاسـت ۶ بنـد تحقق ضمن
  .شود تضمین نیز ظالمانه های تحریم

 و یمقـاومت اقتصـاد یکلـ های یاستس ینب ارتباط حوزه در ییها پژوهش شد یانب که گونه همان
 و سـاختمان صـنعت و یمعمـار ی،کشـاورز نفـت، ی،ارز نظـام یـرنظ کـالن اقتصاد ارکان یبرخ

 اقتصـاد یکلـ هـای یاسـتس تحقـق در ارکـان ینا نقش یزن و یهسرما بازار ی،بانک نظام و یبانکدار
 مهـم ارکـان از یکی عنوان به ینگهلد یها شرکت نقش با ارتباط در یول است؛ شده انجام یمقاومت
 رو یـنازا است؛ نشده انجام یپژوهش یمقاومت اقتصاد یکل های یاستس تحقق در کشور یمال نظام
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 و ینگهلـد یها شرکت گذاری یهسرما سبد انتخاب بر مؤثر یها شاخص موضوع به پژوهش ینا در
 یـنا انجـام در است. شده پرداخته یمقاومت اقتصاد یکل های یاستس تحقق در ها شرکت ینا نقش
 خبرگـان از یبرخـ نداشتن یلتما به توان یم  مهم موارد از که دارد وجود یزن هایی یتمحدود یقتحق
 امکـان موضـوع، بـودن نـو یـلدل  به ینهمچن کرد. اشاره آن یباال حجم یلدل  به پرسشنامه یلتکم به

   نبود. فراهم سهولت به مرتبط مقاالت به یدسترس
 هـای شرکت مدیران به کاربردی حوزه در .یستن  یکاست و اشکال از یخال مطالعه ینا گمان یب

 مـدنظر خـود هـای گذاری سیاست در را یادشده موارد و تحقیق این نتایج شود می پیشنهاد هلدینگ
 :شود می پیشنهاد زیر موارد تئوریک توسعه و نظری لحاظ از همچنین، .دهند قرار

 یندفرا با یفاز یکردرو یقتلف ANP؛ 
 کشور؛ کالن اقتصاد یها حوزه یگرد در یادشده روش یریکارگ به 
 از هریـک با مؤلفه هر ارتباط نمودن مشخص و یمقاومت اقتصاد یها مؤلفه کل بندی یتاولو 
 کشور. کالن اقتصاد ارکان
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