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 پیش گفتار:

و تجزیه و تحلیل  هبیشـــتر از مطالع ايرســـد که نتیجهاي میاغلب به نقطه مســـئلههر 
وضع فعلی در رسد. راه به جلو نامشخص است و پیشرفت مسدود بنظر می ،شودنصیب آن نمی

هاي بیشتر به سختی قابل دستیابی گونه است. هم پیشرفتهمین نظر مبحث اقتصاد مقاومتی به
شته میحلهو هم برخی از را نمایندمی سی هاي ممکن نادیده انگا شوند. هدف از این کتاب، برر

ـــاد مقاومتی با نگاهی نوآورانه و خارج از چارچوبهاي متداول و در قالب تئوري حل ابداعانه  اقتص
 مسئله است. 

ـــئله یا  ـــاس منطق دادهتئوري حل ابداعانه مس ـــئله بر اس ها و تریز، یک روش حل مس
شهودپژوهش شم و  ست.  ها و نه  سئله در ا صاد مقاومتی به عنوان یک م در این کتاب اقت

نظرگرفته شده است و با دیدگاه نوآورانه، به بررسی و حل این مسئله پرداخته شده است. 
این کتاب از منظر  رویکردي مسئله محورکه تاکنون از این منظر بدان پرداخته نشده است.

که  به طوري موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته است.هاي نوین جهانی به نام تریز به یکی از دانش
دو ابزار از ابزارهاي تئوري حل ابداعانه مسئله به نامهاي پرسشنامه شناخت موقعیتهاي نوآوري و 
صاد  سئله اقت سی قرار گرفته و به کاربرد این دو ابزار در حل م صیل مورد برر سیون به تف فرموال

  پرداخته شده است.  مقاومتی

محتواي این کتاب نظرات ســازنده خانم دکتر ســارا  ســازيایدهو  گیريشــکلمنظور به 
سلیمی نمین که بی شک جزو پیشتازان دانش تئوري حل ابداعانه مسئله  هستند، راهگشا بوده 

 گردد.است که بدین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر می
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  مقدمه

که بحث اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح گردید، همواره چگونگی  1389از سال 
 یابستگمسائل و مشکالتی چون و دستیابی به اهداف آن جزو چالشهاي متفکران بوده است.

 یباال بودن بازده، مشکالت تولید، رانینبودن اقتصاد ا یمردم، کشور به نفت يبودجه جار
 یکارشکني، و کشاورز یصنعت يهانسبت به بخش یو بازرگان يگرواسطه يهابخش

 دیباال بودن نسبت مصرف به تول، میتحر جادیبا ا رانیدر روند اقتصاد ا یغرب يکشورها
مشخص  يمنسجم و استراتژ ینقشه علم نداشتن، کار نییپا يورو بهره یهمراه با بازده

از مشکالت و مسائل  یتوان به عنوان برخیرا م، این موارد اقتصاد کالن تیهدا يبرا
ی به اقتصاد مقاومت يریگشکلکشور دانست که باعث  يروي بهبود اوضاع اقتصادپیش

 اند. هدیگرد عنوان یک مسئله

هاي چندین ساله، توجه به اهداف با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تحریم
 رفع يزمینه در حال به تا که رونديناپذیر است. عالی اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب

 پرهزینه و مدت کوتاه منفعالنه، )هاتحریم زدن دورشده است ( گرفته پیش در تحریم اثرات

 را قبل هايندرو اهداف تواندمی همکند، دنبال می مقاومتی اقتصاد که اهدافی اما. است
 تقویت . ضرورتکند آماده ترسنگین هايتحریم با مقابله براي را ما هم و دهد پوشش

باعث  اقتصادي فعالین و تولیدکنندگان تکتک از حمایت و اقتصاد اساسی هايزیرساخت
براي دشمنان به منظور تحریمهاي  فشاري اهرمتا  یابد کاهش واردات به نیاز می شود تا

  بیشتر نباشد.

تاکنون در حوزه اقتصاد مقاومتی تحقیقات زیادي صورت گرفته است و لیکن اکثر آنها 
اي در همان حوزه خاص و یا مقطعی به بخش کوچکی از این حوزه عظیم و با نگاهی حوزه

مند اند. ساختار این کتاب سعی در ارائه روشی نظاممند بدان پرداختهبدون ساختاري نظام
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توان براي هرکدام با رویکردي نوآورانه به موضوع اقتصاد مقاومتی دارد. در این ساختار می
در این کتاب  قتصاد مقاومتی به بررسی و کنکاش و ارائه راهکار پرداخت.شاخص ا 24از 

شود ضمن ارائه مفاهیم و تعاریفی از اصطالحات به کار رفته در حوزه اقتصاد سعی می
پرداخته اقتصاد مقاومتی و حل علمی این مسئله مقاومتی، به ایجاد ارتباطی بین دو مقوله 

 شود.
فصل تشکیل شده است. در فصل یک به تعریف برخی اصالحات و  چهار رو ازکتاب پیش

 تعاریف مورد نیاز این کتاب در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. 

در فصل دوم با عنوان روشهاي حل مسئله، به گامهاي عمومی حل مسئله و برخی 
 تکنیکهاي رایج حل مسائل پرداخته شده است.

ان تئوري حل ابداعانه مسئله، توضیحاتی در خصوص تریز در فصل سوم تحت عنو
و دو ابزار پرسشنامه شناخت موقعیتهاي نوآوري و فرموالسیون و معرفی سازمان مورد 

 مطالعه آورده شده است.

با استفاده از  اقتصاد مقاومتی و تئوري حل ابداعانه مسئله،در فصل چهارم با عنوان 
 پرداخته شده است.  له به تشریح مسئله اقتصاد مقاومتیدو ابزار تئوري حل ابداعانه مسئ

 

 

 

 

 

 

 

 


