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 چکیده 

کشور هستند منجر به  رگذاریتأثی هاگروهفعالیت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی دانشجویان که از  :و هدفزمینه 

 عملکرد و آگاهی میزان بررسی اقتصادی خواهد شد. لذا پژوهش حاضر با هدف، -ی گوناگون اجتماعیهانهیزمپیشرفت جامعه در 

 .انجام پذیرفت مقاومتی اقتصاد با ارتباط دانشجویان در

 ی پزشکی،هادانشکده دانشجویان از نفر 132 میان 2931تا  2931توصیفی حاضر، در پنج مقطع متوالی از سال  پژوهش روش کار: 

د ساخته و مور محقق فرمی ،هاداده یآورجمع ابزار. شدند مطالعه وارد آسان صورتبه هانمونه. پذیرفت انجام و پیراپزشکی دندانپزشکی

 از هاداده تحلیل و تجزیه جهت. بود مقاومتی اقتصاد پیرامون سؤاالتی و فردی بخش مشخصات دو شامل استفاده در مطالعات گذشته

 .شد همچون فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی استفاده آمار توصیفی یهاشاخص

درصد  4/39به میزان  2931درصد در نیمسال دوم 4/41میزان آگاهی دانشجویان از موضوع اقتصاد مقاومتی در گذر زمان از  :هاافتهی

روند تغییرات آگاهی،بررسی عملکرد دانشجویان در خصوص اقتصاد مقاومتی نشان داد که  برخالفافزایش یافت.  2931در نیمسال اول 

 از دانشجویان در خصوص فرد مسئول سؤالی برخوردار نبود. امالحظهناتی همراه بود اما از تغییر قابل در گذر زمان با نوسا هاآنعملکرد 

 .دانستندیم مسؤالن دولتی و به مردم متعلق را اکثر آنان مسئولیت داد نشان مقاومتی اقتصاد قبال موضوع در

 بخشتیرضا هاآن گرچه نتایج گویای بهبود میزان آگاهی دانشجویان در خصوص اقتصاد مقاومتی است اما وضعیت عملکرد :یریگجهینت

لی و م دانشجویان در موضوعات جهت مشارکت بیشتر و بهبود عملکرد را مشخصی یهابرنامه هادانشگاه ضروری است نیست. بنابراین

 اجتماعی بکار بندند.

 

اقتصاد مقاومتی، دانشجویان، آگاهی، عملکرد: واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                               1 / 9

mailto:Rsj@iums.ac.ir
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-92-fa.html


 ... نگاهی بر موضوعی چند وجهی به نام اقتصاد مقاومتی     01 

 Email:rsj@iums.ac.ir         1931 هارب، 1، شماره  4مجله ره آورد سالمت    دوره 

 مقدمه  

ی بسیار هامؤلفهعوامل اقتصادی اجتماعی همواره یکی از 

چنانکه در بیانیه آلماتا و در قالب  باشندیمبر سالمت  مؤثر

ده تاکید ش هاآن لیبدیبراهبرد بهداشت برای همه، بر نقش 

 لعوام نیرگذارتریتأث اقتصادی را اجتماعی عوامل (.2است )

 بر که یطوربه شناسندیها مانسان سالمت برمؤثر  برونی

 عوامل به مردم سالمت از درصد 15 حدود برآوردها، اساس

 و سواد فقر، درآمد، میزان و شغل مانند اجتماعی اقتصادی

سالمت ایران نیز  نظام(. 1است ) وابسته مسکن وضعیت

 ، با چالشدر سایر کشورها سالمت یهاهمچون نظام

رو است. در حالی که شاخص روبه هانهیافزایش شدید هز

برابر شده؛  95سال گذشته  15در کشور در  هانهیهز کلی

. برابر شده است 12بخش سالمت  یهانهیرشد در هز این

ی هاموضوع باعث شده که نظام سالمت در بخش ینا

روشن است که  مختلف با مشکالت زیادی مواجه گردد.

نحوی تحت تأثیر  نظام سالمت کشور به یهابخش یهمه

مشکالت، از  مشکالت اقتصادی قرار دارند. برخی از این

اما گرفته؛  مشکالت ساختاری و درونی هر بخش ریشه

ها تحمیل آن نظام سالمت به یهااز دیگر بخش نیز برخی

کالن سالمت ی هااستیشده است و برخی از مدیریت و س

 رسدیم رنظ به فوق مطالب به توجه با (.9اند )منشأ گرفته

 اقتصاد» همچون مناسب اقتصادی الگوی از یریگبهره

 مشکالت حذف یا کاستن موجب تواندیم «مقاومتی

 حذف داخلی، یهایتوانمند بر تاکید طریق از اقتصادی

 زا بهینه استفاده و مصرف مدیریت خارجی، یهایوابستگ

 مجموع در که اقداماتی. شود موجود یهافرصت و امکانات

 بدون و خوداتکا اقتصادی الزامات از توانیم راها آن

 باید نیز هادانشگاه(. 4دانست ) کشورها دیگر به وابستگی

به  علمی باورهای صورتبهرا  مقاومتی اقتصاد یهااستیس

 و بازاندیشی ضمن گونهنیاتا  متن جامعه تزریق کنند

ی هانهیزمو مردم در  نیمسئولعملکردهای نادرست  نقّادی

نگرش و عملکرد مناسب را در خصوص اقتصاد  اقتصادی،

ود ی خسازفرهنگمقاومتی ایجاد کنند و به نحوی به نقش 

در این زمینه عمل نمایند. مقام معظم رهبری در خصوص 

 من» ارتباط فرهنگ با مسائل اجتماعی و اقتصادی فرمودند:

 و مهم کشور کالن یهامیتصم عرصه در را کشور فرهنگ

 دهنده جهتعنوان به فرهنگ یعنی ؛کنمیم دهمشاه عام

 اقتصادی، یهامیتصم حتّی کشور، ی کالنهامیتصم به

 نوع (. این1«)دارد نقش تولید، در یا و مدیریتی سیاسی،

 را فرهنگ که دهدیم فرهنگ نشان از تعاریف و تعابیر

 دانست. ی اقتصادی دخیلهاتیفعال طول در توانیم

یک موضوع مذهبی نیز به شمار  توانیماقتصاد مقاومتی را 

ی اجرایی آن در دین و مذهب ما هاجنبهآورد چون 

 تاریخی پیشینه با یاجامعه مسلمانان مشهود است. در

 فشارهای با شدن مواجه هنگام ایران، همچون بلندی

 صاداقت فرهنگ تحقق بر مبتنی رفتارهایی باید اقتصادی

 آن پی در و مصرف الگوی اصالح جمله از مقاومتی

 این که چرا شود، نمایان اسراف از ممنوعیت و ییجوصرفه

 سرزمین این ارزشی و مذهبی فرهنگ در ریشه رفتارها نوع

 الگوی اصالح جهت همیشگی و اساسی راه (. دو1دارد )

 و تحقق یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی رعایت مصرف

که  باشدیم اسراف از پرهیز و یروانهیماعتدال و  اصول

نیز تصدیق کننده این موضوع  السالمهیعلسخنان امام رضا 

: است آمده السالمهیعل رضا امام حدیثی از (. در1است )

 به و کند حفظ را خود نفس آدمی شودیم موجب قناعت

 کاهش زندگی در اضافه یهانهیهز و برسد اقتدار و سروری

 سازی تباه در حتی را اسراف السالمهیعلرضا  (. امام8) ابدی

 باهت خداوند،: »ندیفرمایم و دانسته ناپسند یادهیپد اموال

 کریم قرآن در خداوند .«داردیم دشمن را اموال سازی

 روانهیم رفتارت در مشیک؛ فی واقصد: »دیفرمایم

 انفقوا إذا والذین: »آمده ی دیگراهیآ در همچنین (.3)«باش

 ونچ که آنان و قوامًا؛ ذلک بین وکان یقتروا ولم یسرفوا لم

 هبلک ،کنندینم خست و ورزندینم اسراف ،کنندیم انفاق

(. در 25) «نندیگزیبرم را میانه و اعتدال راه دو، این میان

با مقوله اقتصاد مقاومتی توسط  مرتبط نسبتاًمطالعه 

 بر مؤثر عوامل ( با موضوع بررسی2939موسوی و تیرگر )

 مرکز آموزش یک در شخصی یهاانهیرا برق بهینه مصرف
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عالی، استفاده از رایانه و مصرف برق و در واقع انرژی به 

عنوان موضوعی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج 

 از دانشگاهی کاربران آگاهیمطالعه مذکور نشان داد 

بوده و با  اندك برق مصرف کاهش به مربوط سازوکارهای

 آموزش ،مقاومتی اقتصاد یهااستیس تحققلزوم توجه به 

در خصوص استفاده درست  آنان مشارکت جلب و کارکنان

 الزامات از یکی(. 22بود )ضروری یی آن جوصرفهاز انرژی و 

ی اقتصاد مقاومتی، هااستیس اجرای راستای در حیاتی

 دانندیمکه همگان  طورهمانآموزش و آگاهی است. 

 کردن تئوریزه و آموزش و پرداختن برای مکان بهترین

 هستندها پژوهشکده وها دانشگاه ی اقتصاد مقاومتیهادهیا

 فرصت و حوصله توان، اجرایی نهادهای وها سازمان زیرا

 راستا این در (.21ندارند ) را هادهیا کردن کاربردی و پرورش

 نمودن اجرایی باها پژوهشکده وها دانشگاه دارد ضرورت

 گوگفت و بحث به مقاومتی اقتصاد یهاگروه تشکیل طرح

 یهابرنامه و اقدامات و پرداخته موضوع این پیرامون

 پیگیری را مقاومتی اقتصاد تحقق جهت شدهینیبشیپ

 یسازادهیپ اصلی نیازهای پیش عنوان به. نمایند

ها پژوهشکده وها دانشگاه مقاومتی، اقتصاد یهااستیس

 و پژوهشی یهاطرح و هانامهانیپا انجام طریق از توانندیم

 جهت پژوهشی مراکز در موجود یهاتیظرف از استفاده نیز

 زمینه در کاربردی و یاتوسعه بنیادی، تحقیقات انجام

بدین  و پرداخته مبحث این بیشتر غنای به مقاومتی، اقتصاد

طریق نظر و همکاری دانشجویان و اساتید را جلب موضوع 

و  آگاهی، نگرشجستجو پیرامون وضعیت  (.29) ندینما

عملکرد دانشجویان در کشور نشان داده است که اطالعات 

 نتایج جزبهی در این خصوص موجود نبوده و امالحظهقابل 

چند مطالعه محدود که توسط نگارندگان مقاله حاضر انتشار 

ه نمون عنوانبهیافت، اطالعات چندانی در دسترس نیست. 

 115( در میان 2932همکاران )ی توسط تیرگر و امطالعه

تن از دانشجویان سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و 

پیراپزشکی یک دانشگاه علوم پزشکی انجام شد تا آگاهی، 

نگرش و عملکرد دانشجویان در خصوص اقتصاد مقاومتی 

ی دیگر توسط تیرگر امطالعه(. همچنین 24شود )سنجیده 

 تموضوعا به توجه ( با عنوان اهمیت2939و همکاران )

 پزشکی علوم آموزش با همزمان اجتماعی )اقتصاد مقاومتی(

 (.4) رفتیپذانجام 

از آنجا که نهادینه نمودن هر رفتاری در جامعه از جمله 

 در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم مؤثررفتارهای 

 رفتار است، به همین آن با ارتباط در مثبت نگرش و آگاهی

 عملکرد و آگاهی پیرامون بررسی در این مطالعه به منظور

 اقتصاد زمینه در پزشکی علوم دانشجویان یک دانشگاه

ید ام طی چند نیمسال متوالی پرداخته شده است. مقاومتی

اقدامات الزم به منظور  نتایج حاصل بتوان کمک آنکه با

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که همانا آگاهی، نگرش و 

 باشدیمعملکرد متناسب در دانشجویان و دیگر دانشگاهیان 

 را تدارك دید.

 روش کار

ی پیوسته در پنج مقطع متوال صورتبهتوصیفی،  مطالعه این

 سه دانشجویان از گروهی میان در 2931تا  2931از سال 

و پیراپزشکی و در میان  دندانپزشکی پزشکی، دانشکده

پزشکی، دندانپزشکی، ) یلیتحصرشته  3دانشجویان 

بهداشت محیط، رادیولوژی، رادیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، 

 انجام اتاق عمل، مامایی، بهداشت کار دهان و دندان(

به روش در دسترس و با توجه به  هانمونهانتخاب . پذیرفت

 رکت در مطالعه انجام شده و جهتبه ش هاآنتمایل 

 اهداف با متناسب ساخته محقق فرمی از هاداده آوریجمع

پژوهش که در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته 

 مشتمل استفاده مورد های(. فرم4و  24شد ) بهره برده بود،

 اطالعات با رابطه در سؤال 9 (الف: بودند سؤال دسته دو بر

 سؤال 21 (ب و تحصیلی مقطع و جنس سن، مانند فردی

 قتصادا عبارت با مانند آشنایی مقاومتی اقتصاد با ارتباط در

 مبادرت اطالعات، کسب منبع مصادیق، از آگاهی مقاومتی،

 مسئولیت احساس و مقاومتی، اقتصاد راستای در اقدام به

اخالقی و اصل  مالحظات رعایت منظور به .موضوع قبال در

 مورد افراد تمامی برای پژوهش انجام از هدف رازداری،
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 نانآ تمام برای پژوهش در شرکت و شد داده توضیح بررسی

 که شد داده اطمینان دانشجویان به. بود اختیاری کامالً

 مورد کلی صورتبه تنها هاداده و مانده محرمانه اطالعاتشان

 و امن نوشتن به نیازی همچنین. گرفت خواهد قرار استفاده

 یکدگذار و اطالعات یآورجمع از نبود. پس خانوادگی نام

 ی آمارهاشاخص از هاداده تحلیل و تجزیه جهت ،هاداده

 همچون فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی استفاده توصیفی

 .شد

 هاافتهی

 132جمعیت شناختی  اطالعات پردازش از حاصل نتایج 

 ادد نشان شرکت کننده در مطالعه حاضر نفر از دانشجویان

 اختصاص خود به راها نمونه از بیشتری سهم دختران که

نفر(، همچنین بیشترین  419 -درصد 1/12) بودند داده

تعداد دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه از میان 

نفر(  921 -درصد 2/14دانشجویان مقطع کارشناسی )

بررسی میزان آگاهی دانشجویان در خصوص آشنایی  بودند.

ی اقتصاد مقاومتی نشان داد که با گذشت زمان واژهبا 

آگاهی دانشجویان از موضوع اقتصاد مقاومتی افزایش یافته 

در نیمسال دوم  درصد 4/41از  هاآنبطوریکه میزان آگاهی 

 2931درصد در نیمسال اول سال  4/39به میزان  2931

افزایش یافت. همچنین در گذر زمان دانشجویان نگرش 

خصوص اقتصاد مقاومتی یافتند بطوریکه پرسش بهتری در 

 خصوص در مسئولیت از دانشجویان در زمینه احساس

، 2931مقاومتی نشان داد در نیمسال دوم سال  اقتصاد

درصد دانشجویان نسبت به موضوع پژوهش احساس  1/91

ولی با گذشت سه نیمسال و در  کردندیم تیمسئول

دانشجویان خود درصد از  4/15، 2931نیمسال اول سال 

را در قبال این موضوع اجتماعی اقتصادی مسئول 

 (.2. )جدول شماره دانستندیم

 

 

1931تا  1931ی هاسالتوزیع فراوانی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی در خصوص اقتصاد مقاومتی طی  -1 جدول

 

 مسئولیت خصوص آنکه در نظرات دانشجویان بررسی

ا کسی ی چهبر عهده  مقاومتی اقتصاد موضوع به پرداختن

 یالگوی با ی متوالیهاسالطی  که داد نشان است، کسانی

 این هب پرداختن تیمسئولاکثر دانشجویان  مشابه، بسیار

مسئوالن سپس  و مردم عهده در درجه نخست بر را امر

 و اندانشگاهی ،هارسانه البته. دانستندیمکشوری و دولتی 

از سوی  اشاره مورد یهاگروه دیگر از صنایع صاحبان

(.1جدول شماره . )ی مورد بررسی بودندهانمونه

نظر دانشجویان در ارتباط با اقتصاد 

 مقاومتی

 های تحصیلی مورد بررسینیمسال

1931 

 نیمسال دوم

 نفر( 112)

1939 

 نیمسال اول

 نفر( 111)

1939 

 نیمسال دوم

 نفر( 47)

1937 

 نیمسال دوم

 نفر( 121)

1931 

 نیمسال اول

 نفر( 124)

 مجموع

 نفر( 131)

 717(% 9/11) 122( % 7/39) 11( % 1/11) 11(% 7/11) 13(% 7/71) 121(% 7/71) آشنا با عبارت اقتصاد مقاومتی

 192(% 1/11) 14( % 1/11) 11( % 1/19) 13(% 1/93) 11(% 1/17) 14(% 1/12) آگاه از مصادیق اقتصاد مقاومتی

مشاهده اقدامی در دانشگاه در 

 راستای اقتصاد مقاومتی

(1/1 %)19 (9/1 % )1 (9/12 % )11 (3/1 % )1 (1/1 % )1 (9/1 %)77 

پرداختن به موضوع اقتصاد 

 مقاومتی از سوی اساتید

( 7% )12 (4/2 % )1 (4/11 % )13 (3/19 % )11 (1/1 % )9 (3/1 %)71 

برخورداری از احساس مسئولیت در 

 قبال موضوع اقتصاد مقاومتی

(1/91 %)13 (1/91 % )73 (7/11 % )71 (4/19 % )11 (7/1 % )3 (1/91 %)171 
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ی پزشک علوم یک دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اقتصاد مقاومتی خصوص در اقدامات انجام تیمسئولنسبی  فراوانی توزیع -1 جدول

 1931تا  1931ی هاسالطی 

 

 اقتصاد خصوص در اقدامات انجام مسئولیت

 مقاومتی

 های تحصیلی مورد بررسیسال

1931 

 نیمسال دوم

 نفر( 112)

1939 

 نیمسال اول

 نفر( 111)

1939 

 نیمسال دوم

 نفر( 47)

1937 

 نیمسال دوم

 نفر( 121) 

 

1931 

 نیمسال اول

 نفر( 124) 

 

% 3/11 % 3/19 % 1/11 % 3/1 % 7/11 مردم  

 % 1/11 % 7/12 % 1/3 % 3/3 % 11 دولتمردان و مسئولین

 % 1/1 % 3/2 2 % 1/1 % 7 (دانشجویان یا اساتید) دانشگاهیان

 % 1/17 % 1/17 % 3/17 % 3/1 % 12 مردم و مسئولین

 %1 /1 % 3/2 % 7/1 % 7/1 % 7/1 سایر

 % 1/19 % 1/73 % 11 % 9/49 % 1/71 بدون پاسخ

 

بررسی عملکرد دانشجویان در خصوص اقتصاد مقاومتی 

)مبادرت به اقدامی ولو کوچک در راستای اقتصاد مقاومتی 

با گذشت زمان  هاآنتوسط دانشجو( نشان داد که عملکرد 

وجود  2939از نوسانی که در نیمسال دوم صرف نظر 

داشت، تغییر چندانی را به خود ندیده است بطوریکه در 

 .(2نمودار شماره .)درصد بوده است 25اکثر موارد کمتر از 

 

 
 1931تا  1931ی هاسال: فراوانی نسبی عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در خصوص اقتصاد مقاومتی طی 1نمودار 

 

 خصوص دانشجویان در پیشنهادات و هاایده بندیجمع

قط ف که بود آن از حاکی مقاومتی اقتصاد شدن اجرایی نحوه

ای در خصوص اجرایی شدن درصد( ایده 9نفر )حدود  19

 آنان عقیده اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کردند که به

 مصرف داخلی، محصوالت کیفیت افزایش چون اقداماتی

 یهمقول به توجه ملی، افزایش هایسرمایه از مناسب و بهینه

 سوی از ویژهبه رسانی اطالع و نوآوری، آموزش و خالقیت

های اقتصاد تحقق اهداف و سیاست در تواندمی هارسانه

.باشد کارساز مقاومتی در کشور

بحث

در پژوهش حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از 

بر رفاه و آسایش مردم  مؤثری اجتماعی اقتصادی هامؤلفه

بر نظام سالمت، در میان  رگذاریتأثو در عین حال 

ی مختلف علوم پزشکی مورد بررسی هارشتهدانشجویان 

قرار گرفت، چرا که با جلب مشارکت دانشجویان در این 
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و در ادامه ارتقاء  به تالش و توجه الزم توانیمزمینه 

 کیفیت خدمات و پیشرفت در نظام سالمت امیدوار باشیم.

دانشجوی  132نشان داد که از میان  هاافتهنتایج حاصل از ی

مورد بررسی طی پنج مقطع زمانی متوالی بیش از نیمی از 

( واژه اقتصاد مقاومتی را 414-درصد 9/12دانشجویان )

( نفر با مصادیق آن آشنا بودند. 295-درصد 8/28و )شنیده 

( 2931) همکاران و تیرگر یهاافتهی مقایسه این نتایج با

مانند کارکنان اداری یک دانشگاه و اعضاء  هاگروهدیگر  در

هیات علمی آن، همچنین شهروندان عادی از وضعیت 

 با مناسب دانشجویان حکایت دارد. در پژوهشی نسبتاً

 بهداشت بخش در مقاومتی اقتصاد آموزش رتضرو عنوان

 شکیپز علوم دانشگاه یک پرسنل از نیمی باًیتقر درمان، و

 زانمی همین به و داشته آشنایی مقاومتی اقتصاد مفهوم با

ودند ب بسته بکار مقاومتی اقتصاد با ارتباط در را اقداماتی

 سیصد از نظرات بیش دیگری، پژوهش در همچنین (.21)

 مورد بررسی پزشکی علوم دانشگاه یک علمیعضو هیات 

اعضاء هیات علمی  میان قرار گرفت. نتایج نشان داد که از

شرکت کنندگان در  از درصد 35 از بیش مورد بررسی،

 اما کسری برابر شنیده، را «مقاومتی اقتصاد» واژه تحقیق

داشتند  آشنایی آن مصادیق با درصد( 15با دو سوم آنان )

که در میان خانوارهای  دیگری پژوهش در همچنین (.21)

شهر کوچکی از شمال کشور به اجرا در آمد، مشخص 

 عبارت با درصد 18خانوار مورد بررسی،  995که از  گردید

توانستند  درصد 15تنها و  بوده آشنا مقاومتی اقتصاد

(. همچنین در پژوهشی 21کنند )مصادیقی از آن را معرفی 

فر از دانش آموزان مدارس ن 158توسط رحمن پور میان 

واژه اقتصاد مقاومتی را  هاآن درصد 4/24مشخص شد که 

 (.21بودند )درصد با مصادیق آن آشنا  8/1شنیده و 

 دلیل به دانشجویان از به عقیده برخی محققان انتظار 

 نهزمی در ویژه به کشور اجتماعی و اقتصادی ویژه وضعیت

 ن،آ کردن کاربردی و اقتصاد مقاومتی نظری مبانی انسجام

 ملتأ با باید دانشجویان. است جامعه دیگر اقشار از بیش

 توجه مورد را مقاومتی اقتصاد مصادیق و مفاهیم بیشتر

 زا یکی مقاومتی، اقتصاد مسائل به پرداختن و دهند قرار

 نسل این در میان باید که است ایران اقتصاد یهاچالش

 (.28باشد ) داشته خاصی جایگاه

مسئولیت در  احساس با ارتباط دانشجویان در از پرسش

که در مجموع  داد نشان خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی،

نفر( نسبت به  141-درصد 1/91آنان )حدود یک سوم 

. ندکردیمتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی احساس مسئولیت 

 جهت در آمادگی نوعی ضمن توانیم را این وضعیت

 روحیه و کشور روز مشکالت حل جهت مشارکت

 "جامعه، شرایطی نسبتا آحاد دیگر همچون گذاریخدمت

ست. اقتصاد دان علوم اساتید قابل قبول متناسب با دیدگاه

 واندنخ بهصرفاً  نباید اساتید و آنان معتقدند، دانشجویان

 دجدی یهاافق باید دانشگاهیان. کنند بسنده نوشتن و

 فناوری به بایدآنها  دانش. کنند باز را مقاومتی اقتصاد

 تهیه عرضه جهت محصول هایفناور این از و گردد تبدیل

 (. 23گردد )

از نظر دانشجویان مورد بررسی، بیشترین مسئولیت در 

قبال مقوله اقتصاد مقاومتی و اجرای آن در جامعه بر عهده 

نفر(  221 -درصد 1/21و دولتمردان است ) نیمسئول

شامل مردم، دانشگاهیان، صاحبان  هاگروههرچند دیگر 

ی کمتر در این خصوص هانسبتصنایع و غیره نیز با 

مسئول شناخته شدند. در این رابطه گفتنی است که به 

 سمت به حرکت گام در نیز اولین اقتصاددانانعقیده 

 اقتصادی مختلف ابعاد در یسازفرهنگ مقاومتی اقتصاد

 واقع ابتدا (. در15) شود آغاز دولتمردان از باید است که

 سبک به را مردم سپس و امور اداره سبک در را دولت باید

. ردک رهنمون و تشویق مقاومتی با اقتصاد متناسب زندگی

 و است مردمی اقتصادی مقاومتی، ماهیت اقتصاد البته

 مردم ورود با تا شوند عرصه این وارد مردم که است ضروری

 (.12) میباش مثبت تحوالت شاهد جوانان، به خصوص

مطالعه پیرامون موضوعی جدید و منطبق با مسائل روز 

همچنین پیگیری روند تغییرات طی چند نیمسال  جامعه،

از نقاط قوت این پژوهش و در مقابل استفاده از  توانیمرا 

به روش آسان و  هانمونهی آورجمعفرم محقق ساخته، 
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 توانیممطالعه در تعداد محدودی از گروه دانشجویان را 

 نام برد. از نقاط ضعف بررسی حاضر

اهداف و  ترعیسردرمجموع به منظور تحقق هرچه 

 رحط قابل زیر یهاشنهادیپی اقتصاد مقاومتی، هااستیس

 :باشندیم

ی آموزشی در جهت هاکارگاهبرگزاری مداوم و منظم  -

ی حاضر در هاگروهجلب توجه دانشجویان و دیگر 

 هادانشگاه

ی اهپژوهش بخشی به منظور اولویت ییهااستیس اتخاذ -

مرتبط با موضوعات اجتماعی اقتصادی همچون اقتصاد 

 مقاومتی در انجام پایان نامه های دانشجویی

ی با هدف ارشتهنیبی هاپژوهشافزایش  در جهت تالش -

 برای مشکالت اقتصادی در نظام سالمت حلراهارائه 

 

ی ریگجهینت

که آشنایی دانشجویان از اقتصاد  پژوهش حاضر نشان داد

مقاومتی و آگاهی آنان از مصادیق اقتصاد مقاومتی در گذر 

همچنان مشهود  هاآنزمان افزایش یافته اما ضعف در عملکرد 

اصالح هر رفتار نادرست و یا اتخاذ هر  که یآنجائاست. از 

، ضروری است که در باشدیمرفتار جدید نیازمند آموزش 

اقتصادی مانند اقتصاد -پرداختن به موضوعات اجتماعی

 هادانشگاهی منسجم و مداوم در دستور کار هاآموزشمقامتی 

 و اساتید، دانشجویان کلیه قرار گیرد. بدین ترتیب بر

پزشکی همچون سایر  علوم مختلف یاهطهیح پژوهشگران

خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی  در است که اقشار جامعه

 در جهت خود نوبهبه متنوع تدابیر اتخاذ با و نموده فعالیت

.آن بکوشند اهداف تحقق

 

 تقدیر و تشکر

 کنندهشرکت  دانشجویان  کلیه از مقاله نیمؤلف لهیوس نیبد

، امکان انجام سخخؤاالتکه با پاسخخص صخخادقانه به  پژوهش در

ندینمایم تحقیق را میسر ساختند، قدردانی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                               7 / 9

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-92-fa.html


 ...نگاهی بر موضوعی چند وجهی به نام اقتصاد مقاومتی      01 

 

 Email:rsj@iums.ac.ir            1931، بهار 1، شماره  4مجله ره آورد سالمت    دوره 

 منابع

1. Talebi A, Vaezi K. Social Determinants of 

Health from the Perspective of Women 

with Thalassemia: AQualitative Study. 

Community Health 2015; 1(2):111-19 

[Farsi]. 

2. TirgarA ,Aghalari Z. A Content Analysis of 

Economic in Scientific Outputs of Medical 

Sciences. Community Health 2015; 2(4): 

223-27.(Persian) 

3. Davari, M. Economic challenges of Iran 

health system. Health Inf Manage 2011; 

8(7): 915-917.(Persian) 

4. Tirgar A, Aghalari Z, Rabiei S M. The 

importance of social issues in medical 

sciences education. Biannual J of Med Edu; 

Education development center. BabolUniv 

of Med Sci Autumn & Winter 2014-2015; 

3(1):39-45.(Persian) 

5. Statement by the Supreme Leader during 

the meeting of members of the Supreme 

Council of the Cultural Revolution; 

2002.(Persian) 

6. Heidari D. Beliefs and its impact on reform 

of the consumption pattern, Mishkat, 2009; 

28(105): 148-160 .(Persian) 

7. Latifi H. Temperance and moderation in 

the teachings of Razavi, Mishkat, 2009; 

28(105): 119-135 .(Persian) 

8. Moraveji Tabasi M. J. Wisdom of Razavi, 

First ed, Marof Publication, 2014; pp:127 

.(Persian) 

9. The Holy Quran, Surah Al-Isra, Verse 29. 

10. The Holy Quran, Surah Al-Forghan, Verse 

67. 

11. Mousavi Anijdan SH, Tirgar A. 

Assessment of Affecting Factors on 

Personal Computer's Power Consumption 

in an Academic Center in 2014: A Short 

Report. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 

14(6): 525-32 .(Persian) 

12. Tirgar A. Aghalari Z, Nouri L.A research 

on resistive economy among university 

staff. Maaref. 2013; 22: 38-39 .(Persian) 

13. Ferdowsi University of Mashhad, Resistive 

Economy and role of universities in its 

realization. Internal publication, Ferdowsi 

University of Mashhad. 2014; 53 .(Persian) 

14. Tirgar A. Aghalari Z. Viewpoint of 

academicians about resistive economics. 

Taraaz Magazine 2014; 21: 104-105 

.(Persian) 

15. Tirgar A. Soltanpour N. Jahanian Z. 

Amozadeh S. A survey on resistive 

economy among faculty members. Maaref. 

2013; 100: 12-14 .(Persian) 

16. Aghalari Z, Tirgar A. A survey on 

recycling pattern of families according to 

Islamic culture. Islam and Health Journal 

2014; 1(4): 21-26 .(Persian) 

17. Rahmanpour N.Students and resistive 

economy. Roshd Moalem Journal 2016; 

34(7): 28-30 .(Persian) 

18. Ahmadi A. M. Challenges in islamic 

economics education system. Islamic 

Economy 2005: 18: 113-136 .(Persian) 

19. Mojahedian S. M. University duty and 

resistive economy. Maaref 2012: 93: 11-19 

.(Persian) 

20. Shahbazi N. Relief of economic sanction 

by resistive economy. Payamenghelab 

2010; 42: 26-27 .(Persian) 

21. Peyghami A. Ten key points about resistive 

economy. Maaref 2012; 92: 9-10 .(Persian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                               8 / 9

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-92-fa.html


 ...نگاهی بر موضوعی چند وجهی به نام اقتصاد مقاومتی      01 

 

 Email:rsj@iums.ac.ir            1931، بهار 1، شماره  4مجله ره آورد سالمت    دوره 

A glance on multi-dimensional subject entitled resistive economy in a Medical University 
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Background and Objective(s): Activities aimed at achieving the goals of the resistive 

economy by university students who are influential groups of every country will lead to the 

development of society in various aspects such as social and economical aspects. The purpose 

of this study was to evaluate university students' knowledge and practice in relation to resistive 

economy. 

Materials and Methods: This descriptive study conducted among 691 university students of 

medical, dentistry and paramedical schools in five consecutive periods from 2013 to 2016. 

Samples were collected in simple method. The data were collected by a researcher-made form, 

comprised of two sections of personal data and questions about resistive economy. Data 

processing was performed using descriptive statistics. 

Results: According to our data, awareness of resistive economy over time increased from 

42.4% in the second half of 2013 to 93.4% in the first half of the 2016. Samples' performance 

in regarding to the resistive economy showed that their performance fluctuated over time, but 

changed over the course of 5 consecutive periods from 8.8 to 8.4%. The question about the 

person responsible for the issue of resistive economy indicated that most of university students 

considered the responsibility of the people and governmental authorities. 

Conclusion: Although the results indicate an improvement in students' awareness about 

resistive economy, their performance status does not seem satisfactory. Therefore, it is 

imperative that universities apply specific programs for greater participation and improvement 

of students' performance in national and social issues.    

   

Keywords: Resistive economy, University students, Knowledge, Practice. 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-92-fa.html
http://www.tcpdf.org

