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The present study is about prioritizing the dimensions of resilience in the face of 
sanctions based on the views of citizens in Tehran. In this research, a 27-item re-
searcher-made questionnaire has been used in line with the purpose of the research, 
which includes the dimensions of resistance economics, science development, main-
taining the spirit of epic and Revolutionaryism, national piety and inner authority, 
adherence to Islam and serious political participation of the people, The infiltration 
of the enemy into the country, and the determination to disappoint the enemy in order 
to examine and increase resilience in the face of sanctions. To evaluate and prioritize 
the dimensions of the research, Spss software version 24 and Pearson correlation test 
were used. Based on the findings of the study, it can be concluded that the dimensions 
of maintaining the spirit of epic and revolutionaryism, determination to disappoint the 
enemy, national piety and inner authority have the highest priority, respectively, and 
the dimensions of development of science and resistance economics have the lowest 
priority.
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چکیده

در پژوهش حاضر در خصوص اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس 
دیدگاه شهروندان در تهران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته 
در راستای هدف پژوهش استفاده شده است، که از ابعاد اقتصاد مقاومتی، توسعه علم، حفظ 
روحیه حماسه و انقالبی گری، تقوای ملی و اقتدار درونی، تمسک به اسالم و مشارکت جدی 
سیاسی مردم، بستن راه نفوذ دشمن به کشور، و عزم در مأیوس کردن دشمن در راستای 
بررسی و افزایش تاب آوری در شرایط تحریم تشکیل شده است. جهت بررسی و اولویت بندی 
ابعاد پژوهش از نرم افزار Spss نسخه 24 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر 
اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که ابعاد حفظ روحیه حماسه و انقالبی 
گری، عزم در مأیوس کردن دشمن، تقوای ملی و اقتدار درونی به ترتیب باالترین اولویت، و 

ابعاد توسعه علم و اقتصاد مقاومتی پائین ترین اولویت را از نگاه آزمودنی ها داشته اند.

واژگان کليدی: تاب آوری، تحریم، اقتصاد، اجتماع، شهروندان.
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مقدمه

متعاقب تحوالت و بحران های بی سابقه و کم سابقه در سال های اخیر در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، واژه "تاب آوری" تعبیری است که در طیف 
وسیعی از رشته ها به کار گرفته شده است. باوجودآنکه هر رشته تعریف خود را برای این 
اصطالح به کار می گیرد، اما سابقه بحث بیشتر به علوم مهندسی برمی گردد. در آنجا تاب آوری 
"ظرفیت بازگشت سریع پس از تنش، تحمل تنش بیشتر، کاهش تخریب در اثر مقدار معینی 

از تنش" تبیین شده است. این تعاریف در مورد سازه هایی نظیر پل ها و آسمان خراش ها بسیار 
به کار می رود. در جامعه شناسی نیز تاب آوری به تمایل افراد جهت حل وفصل مشکالت و 
استرس ها تاب آوری گفته می شود، که در صورت وجود این ویژگی فرد می تواند پس از 

رویارویی با مشکالت به حالت اولیه روانی بازگشته، یا جلوی بروز آثار منفی را بگیرد.

در سایر حوزه ها، درحالی که انواع تنش ها، مخاطرات و حتی بحران هایی وجود دارند 
که سبب بر هم خوردن وضعیت پایدار سیستم موردمطالعه می شوند، اما کمتر به موضوع 
تاب آوری توجه جدی شده است. به خصوص در سیستم های پیچیده تر مانند اقتصاد ملی، 
رویکرد سنتی به تنش ها که با تعابیری نظیر تکانه، شوک یا حتی بحران توصیف شده اند، 
متفاوت بوده است. ولی بر اساس نگرش جدید زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است 
که بتواند شوک های موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر 

وفق دهد، بدون اینکه ثبات خود را از دست بدهد.

سیستم ها برخالف سازه ها تاب آوری را نه با بازگشت دقیق به وضعیت پیشین خود، 
بلکه برعکس با یافتن راه های مختلف برای اجرای کارکردهای اصلی نشان می دهند، درواقع 
با سازگار شدن از منظریم سیستم اجتماعی تعریف دیگری از تاب آوری نمایان خواهد شد 
که می تواند به این صورت بیان گردد: "تاب آوری یعنی حفظ کارکرد سیستم در هنگامه 
آشفتگی". در مواردی که مخاطره ها به دشواری پیش بینی می شوند و چیز زیادی از نحوه 

مواجهه با آن )مانند شرایط تحریم( بهترین انتخاب رویکرد تاب آوری خواهد بود.

آثار مخرب تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران در سال های اخیر هشداردهنده آن است 
که تاب آوری اقتصاد ملی در برابر اختالل های خارجی ضعیف می باشد، و تحقق رشد پایدار 
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در دنیای به شدت در حال تالطم و تغییر مستلزم ارتقای سطح تاب آوری اقتصاد ملی می باشد.

در حقیقت این همان موضوعی است که توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی 
مطرح کرده اند. مطالعه دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نکات بیان شده در نامه ابالغیه 
مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و همچنین بیانات ایشان در تبیین سیاست های 
مذکور برای مسئوالن نظام در تاریخ 20 اسفندماه 1392 بیانگر این نکته است که رویکرد 
حاکم در این سیاست ها کاهش شکنندگی و ارتقای تاب آوری ملی در مسیر چشم انداز 20 
ساله کشور می باشد. لذا مباحث مطرح در خصوص تاب آوری و تجربیات سایر کشورها در 
ارتقای تاب آوری ملی می تواند در تبیین اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن بسیار مفید 

و مؤثر باشد.

همان طور که عنوان شد تاب آوری در حوزه های علوم طبیعی و مهندسی و نیز مدیریت 
بحران های شهری و سازمانی، بحث کاماًل شناخته شده ای است. لکن موضوع تاب آوری ملی 
در سال های اخیر به ویژه بعد از بحران مالی 2008 موردتوجه نخبگان این حوزه قرارگرفته 

است.

همان طور که در شهرسازی برای مقابله با زلزله که زمان وقوع و ابعاد آن مشخص نخواهد 
برابر آن مقاوم )تاب آور( می سازند و به گونه ای  امکانات شهری را در  بود، تأسیسات و 
تأسیسات شهری و خدمات آن طراحی می گردد که در صورت وقوع زلزله کمترین آسیب 
به شهر واردشده و شهر بتواند به کارکرد خود ادامه دهد، در موضوع تاب آوری ملی نیز زیر 
سیستم های اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، فناوری، زیست محیطی و... باید به گونه ای طراحی 
شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی را جذب کنند و خود را با محیط بسیار متحول با 

حفظ ثبات و کارکردهای سیستم، انطباق دهند.

در ادامه سعی می شود تا بابیان اجمالی مطالب منتشرشده توسط سازمان های بین المللی 
همچون بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد، در خصوص تاب آوری ملی به منظور استفاده از 
این تجربیات برای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مخاطبان معرفی گردد.

است.  بوده  اقتصاد  جهانی  مجمع   2013 سال  فعالیت های  اصلی  محور  "تاب آوری" 
مجمعی که در آن سران سیاسی، فعاالن برتر کسب وکار، و اندیشمندان مطرح حوزه های 
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مختلف علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی ستارگان حوزه های هنری 
حضورداشته اند، و دغدغه های فعلی و آتی جهانی را به بحث گذاشته اند. بااین وجود، در داخل 
کشور مباحث تاب آوری بیشتر محدود به حوزه روانشناسی، مهندسی و مدیریت شهری بوده 
است و تنها تا حدودی برخی نهادهای دولتی به بحث تاب آوری اقتصادی در چارچوب 
ادبیات  تاب آوری در  اهمیت  این در حالی است که  پرداخته اند.  مقاومتی  اقتصاد  مباحث 
توسعه روزبه روز افزایش می یابد و غفلت از آن برای کشور زیان بار خواهد بود. به خصوص 
در سال های اخیر که آثار مخرب تحریم های بین المللی بر اقتصاد ملی نشان داده که اقتصاد 
ملی در برابر اختالل های خارجی ضعیف می باشد و تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت در 

خال تالطم و تغییر، مستلزم ارتقای سطح تاب آوری اقتصاد ملی می باشد.

به طور  از کشورها  بسیاری  از بحث تحریم ها، مخاطرات جهانی می توانند در  جدای 
دارای  مشترک،  مرز  دارای  کشورهای  می توانند  مخاطرات  این  یابند.  بروز  هم زمان 
مشابهت های بنیادین و یا دارای وابستگی به سیستم های مهم )اقتصادی، سیاسی و ...( را 
درنوردند. لذا پرداختن به تاب آوری ملی می تواند رویکردی ضروری در شرایط کنونی و 

حتی سال های آتی باشد.

علت تأکید بر اهمیت تاب آوری نه تنها به پیشرفت سایر جوامع در این باب، بلکه به 
ماهیت و ضرورت پرداختن به تاب آوری به سبب وجود مخاطراتی است که جهان و همه 

زیرسیستم های آن، با آن روبرو خواهد بود.

در میان تولیدات فکری نهادهای بین المللی گزارش مهم دیگری که از مفهوم تاب آوری 
بهره گرفته بوده است، گزارش رقابت پذیری جهانی 2013-2014 می باشد. در بخش ارزیابی 
رقابت پذیری پایدار کشورهای این گزارش، با تعدیل شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهان 
که شاخص بسیار پرطرفداری در مطالعات و تصمیم گیری های حوزه های مختلف علمی، 
تحقیقاتی و کاربردی است، تاب آوری را به خصوص در حوزه اجتماعی موردتوجه قرار داده 
است. شاخص رقابت پذیری جهانی، میزان رقابت پذیری یک اقتصاد را اندازه گیری می کند 
که تعریف آن عبارت است از: مجموعه نهادها، سیاست ها و عواملی که میزان بهره وری یم 
اقتصاد را مشخص می کند. شاخص مذکور متشکل از 12 محور است که عبارت اند از: نهادها، 
زیرساخت ها، محیط اقتصاد کالن، سالمتی و تحصیالت پایه، عالی و آموزشی، کارایی بازار 
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کاالها، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیچیدگی و بلوغ 
کسب وکار و نوآوری.

این گزارش به خوبی رسوخ و کاربرد تاب آوری را در مطالعات و تحقیقات کاربردی 
نشان می دهد. رویکرد جدیدی که در آن موردتوجه قرارگرفته، برگرفته از نگرانی هایی است 
که احتمال عدم تداوم رشد اقتصادی جهان را با روند گذشته برمال ساخته است. مطالعات 
پیش بینی های اخیر نشان می دهند که سرعت پیشرفت اقتصادی که درگذشته مشاهده می شد، 
احتماالً در آینده نتواند تداوم داشته باشد. با افزایش درامدها و رشد هر چه سریع تر کشورهای 
نوظهور، فشارها بر محیط مشهودتر شده و نگرانی ها نسبت به توزیع منافع پیشرفت اقتصادی 
در میان کشورها افزایش یافته است. این موضوع این سؤال را برای بسیاری ایجاد کرده است 
که آیا مدل رایج رشد در طول زمان پایداراست. درحالی که کانون توجه گزارش مزبور مفهوم 
رقابت پذیری است که انعکاس فرایند توسعه اقتصادی به عنوان یکی از شروط الزم جهت 
ارتقای استانداردهای زندگی می باشد، اما این مفهوم بدون توجه به محدودیت ها و مخاطراتی 

که جهان را تهدید می کنند دارای نواقصی بنیادی است که باید موردتوجه قرار گیرند.

هدف پژوهش

اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس دیدگاه شهروندان در تهران

ادبیات موضوعی

این  یابند.  بروز  هم زمان  به طور  از کشورها  بسیاری  در  می توانند  مخاطره های جهانی 
مخاطرات می توانند کشورهای دارای مرز مشترک، دارای مشابهت های بنیادین و یا دارای 

وابستگی به سیستم های مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را درنوردند.

بر همین اساس بررسی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم گام نخست در ایجاد چارچوبی 
تشخیصی است که با استفاده از مفهوم تاب آوری به ارزیابی آمادگی جامعه در برابر مخاطرات 
جهانی می پردازد. این چارچوب برای جامعه شناسان و تصمیم گیران اقتصادی-اجتماعی 
کشور مشابه تصاویر ام آر آی عمل خواهد کرد، زیرا ضعف و قوت های بنیادین در مواجهه 
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با مخاطرات جهانی به خصوص تحریم، دیگر با روش های قدیمی ارزیابی مخاطرات به خوبی 
قابل شناسایی نیستند.

این چارچوب نمونه اولیه ای است که سعی دارد با شناسایی، بررسی و اولویت بندی ابعاد 
تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس دیدگاه شهروندان در تهران، در پایان راهکارهایی برای 

ارتقای تاب آوری اقتصادی-اجتماعی در برابر تحریم را ارائه نماید.

بر همین اساس در ادامه به بیان مفاهیم موردنیاز پرداخته خواهد شد.

1- انواع مخاطرات

ارزیابی تاب آوری یک کشور در مقابل مخاطرات جهانی نیازمند ارائه تعریفی از مخاطرات 
در بسترسازمانی مناسب آن ها می باشد. استادان مدرسه عالی کسب وکارهای هاروارد در بخشی 
از گزارش مخاطرات جهانی 2013 مجمع جهانی اقتصاد، سه نوع مخاطره را از یکدیگر متمایز 

کرده اند:

الف( مخاطرات قابل پیشگیری، از قبیل شکست فرایندها یا خطاهای انسانی.

ب( مخاطرات راهبردی، که پس از بررسی و سبک و سنگین کردن آن ها با دریافت پاداش 
بالقوه، به صورت داوطلبانه متقبل می شوند.

ج( مخاطرات بیرونی، که ورای ظرفیت تأثیرگذاری یا کنترل فرد هستند.

پیشنهاد آن ها این است که در مورد دو نوع نخست مخطرات می توان رویکردهای متعارف 
مدیریت ریسک را اتخاذ کرد، بر این اساس تمرکز عمده بر فرهنگ سازی و التزام دقیق به 
رهنمودهای مقرراتی، فنی یا نهادی، با عنایت به ماهیت برون زای مخاطرات بیرونی، رویکرد 

مراجع برای گونه سوم مخاطرات، ایجاد تاب آوری اجتماعی است.

در حقیقت تاب آوری در مواردی که مخاطرات به دشواری قابل پیش بینی باشند به گونه ای 
که چیز زیادی از نحوه مواجهه با آن ها نمی دانیم، نتواند به عنوان بهترین و مهم ترین راهکار 

انتخاب شود.

بخش عمده ای از مخاطرات جهانی که نظام اقتصادی جهان و اقتصاد ملی را تهدید 
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می کنند در قالب مخاطراتی است که قابل پیش بینی نخواهند بود، بنابراین در دسته ای از 
مخاطرات قرار می گیرند که بهترین ابزار برای مقابله با آن ها تاب آوری خواهد بود.

تعريف کاربردی تاب آوری

متعاقب بالیای بی سابقه در سالیان اخیر، تاب آوری تعبیر مد روز در طیفی از رشته های 
می باشد. در مهندسی به بازگشت سریع پس از تنش، تحمل تنش بیشتر، کاهش تخریب در 
اثر مقدار معینی از تنش تاب آوری گفته می شود. این تعریف بیشتر در خصوص سازه هایی 
مانند پل ها و آسمان خراش ها به کار می رود. درحالی که بسیاری از مخاطرات جهانی همچون 
تحریم، به طور سیستماتیک هستند و برخالف سازه ها، در این گونه سیستم ها تاب آوری را با 
یافتن راه های گوناگون برای اجرای کارکردهای اصلی نشان داده می شود. این سخن به این 
معنا است که، با سازگار شدن با مخاطرات از منظر یک سیستم، تعریف تاب آوری حفظ 

کارکرد سیستم در هنگامه بروز آشفتگی خواهد بود.

مؤلفه های ارزيابی تاب آوری

ارزیابی یک سیستم با بهره گیری از پنج مؤلفه تاب آوری انجام خواهد پذیرفت. استحکام، 
افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خود بازیابی مؤلفه های اصلی ارزیابی تاب آوری خواهند 

بود.

برای تبیین بهتر این پنج مؤلفه، آن ها را در دودسته کلی زیر می توان دسته بندی نمود:

الف( ویژگی های تاب آورانه: این ویژگی های شامل استحکام، افزونگی، و پرتدبیری 
می باشند.

ب( عملکردهای تاب آورانه: این ویژگی ها شامل پاسخ دهندگی و خود بازیابی خواهند 
بود.

سنجش و اندازه گیری این مؤلفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی خواهد بود، چراکه 
هر یک از آن ها اجزا و پیش سازهای متعددی دارند، به عالوه اجزای برخی از آن ها مشترک، 

همپوشان و یا مکمل یکدیگر هستند.
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الف( ويژگی های تاب آورانه

)robustness(  1- استحکام

استحکام به مفهوم قابلیت اطمینان و اعتبار و یا قابل اتکا بودن است. به تحمل پذیری 
سیستم در مقابل مخاطرات و بحران ها نیز اطالق می شود. زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی 
و استحکام در سطح باالیی است که عوامل ایمنی و محافظ در سیستم نسبت به مخاطرات 
وجود داشته، و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیم گیری که باعث می شود 
آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخش ها گسترش یابد، برخوردار است. از 
ابعاد این ویژگی، به سه مورد »وجود مکانیزمی برای پایش مستمر سالمت سیستم«، »ماژوالر 
بودن« و »انعطاف در الگوهای تصمیم گیری« می توان اشاره نمود. پایش منظم و ارزیابی کیفیت 
زیرسامانه ها، قابلیت اعتماد آن را تضمین خواهد کرد. همچنین طراحی مکانیزم هایی برای 
جلوگیری از سرایت اثرات بحران در یک بخش به بخش دیگر، می تواند اثرات مخاطره را 
موضعی کند و درنهایت بروز نمودن و مطابقت پذیری سیستم تصمیم گیری با شرایط محیطی 
و قابل تغییر بودن وابستگی نهادهای اجرایی به ستاد مرکزی در مواقع بحران به کاهش اثرات 

ناشی از بحران کمک می نماید.

)redundancy(  2- افزونگی

به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک می کند تا کارکرد سیستم 
در شرایط حرانی حفظ شود. این جزء از تاب آوری بیان می کند درصورتی که زیرساخت ها 
و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دست یابی به اهداف و مقاصد، 
امکان استفاده از روش های متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش 
و یا ازکارافتادن برخی زیرساخت ها، کاهش می یابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی 
می توان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساخت های حساس و مجهز بودن سیستم به انواع 

راه حل ها و راهبردها در حل یک مسئله اشاره نمود.

)resourcefulness(  3- پرتدبیری

پرتدبیری توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره 
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آن  ذاتی  انعطاف پذیری  از  در یک سیستم،  تاب آوری  از  این جزء  است.  مثبت  اثرات  به 
سیستم نشئت می گیرد و زمانی محقق می شود که اجزاء سیستم به هم اعتماد داشته باشند و 
قادر به خودسازمان دهی باشند. اگر زیر بخش های اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون 
نهادها  از  برخی  کارکرد  با حذف شدن  نمایند،  را حفظ  اعتماد و خودسازمان دهی  خود، 
ناشی از وقوع مخاطره، احتمال این که بقیه نهادها به طور خودجوش واکنش نشان داده و 
چالش های به وجود آمده را حل نمایند، باال خواهد رفت. ظرفیت خودسازمان دهی به عواملی 
از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین 
افراد جامعه و دولت را ممکن می سازد، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن 

دولت که نهادها به خودسازمان دهی نیاز دارند، مهم خواهند بود.

ب( عملکرد تاب آورانه

)response(  1- پاسخ دهندگی

توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزء از 
تاب آوری مشخص می کند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و 
سریعی را برای جمع آوری اطالعات مرتبط، از همه قسمت های جامعه، ارتباط دادن آن ها و 
تعمیم آن ها به سایر قسمت ها و همچنینی توانایی تصمیم گیری برای سازمان دهی مجدد را در 
زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات مؤثر و قابل اعتماد، افراد 
جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره 
نموده و آن ها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ می نماید. در این میان، تقویت 
باعث  نهادها  مابین دولت و بخش خصوصی و سایر  بیشتر  اجتماعی و مشارکت  سرمایه 
می شود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود آید و این امر اعتماد آحاد جامعه 
نسبت به هم را نیز افزایش می دهد. لذا از ابعاد این جزء می توان به مخابره مؤثر و مشارکت 

فراگیر اشاره نمود.

)recover(  2- خود بازيابی

توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف 
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بودن و مطابقت پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره 
داللت دارد. این جزء از تاب آوری الزم است خألهای دانشی کشف و سپس سامان دهی 
پژوهش ها با پر کردن خألهای مذکور صورت پذیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته 
باشد که دانش ارتقاءیافته عملی گردد. اجزای تاب آوری شامل مؤلفه هایی همچون شدت 
نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بالیای طبیعی و غیره می شوند.

با این اوصاف، ادبيات تاب آوری و خصوصاً تاب آوری اقتصادی در چند دهه گذشته 
و با بروز بحران های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل توجهی 
یافته و انواع مدل ها و چارچوب های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در 
مقاوم سازی اقتصادها داشته اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی های درون زا و 
همچنین شوک های بیرونی وارده بر آن، بیش ازپیش رو به مقاوم سازی اقتصادی آورده که این 

مهم را با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم.

اقتصاد تاب آور اشاره به ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، 
کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات، ثبات اقتصاد کالن، کارایی بازارهای خرد، 
حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت سیاست های مالی، صحت سیاست های پولی، 
اثربخشی دولت، نظارت همه جانبه، سالمت بانکی، تنوع صادرات، استقالل صادرات و… 
دارد. لذا ساختار و نظام اقتصادی کشور باید به گونه ای طراحی شده باشد که در برابر آسیب های 

احتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند به سرعت خود را ترمیم کند.

ابعاد تاب آوری در شرايط تحريم در پژوهش حاضر

در پژوهش حاضر، جهت بررسی و اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر 
اساس دیدگاه شهروندان در تهران، از هفت عامل مهم و اثرگذار در ارتقای تاب آوری در 
شرایط تحریم که شامل: اقتصاد مقاومتی، توسعه علم، حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری، 
تقوای ملی و اقتدار درونی، تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم، بستن راه نفوذ 

دشمن به کشور، و عزم در مأیوس کردن دشمن می باشند، بهره خواهیم برد.

در ادامه به طور خالصه هرکدام از این هفت موردبحث قرار خواهند گرفت.
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1- اقتصاد قوی )مقاومتی(

پیشرفت های ملت، نسبت معکوس با تحریم های بیگانگان در کشور دارد. اقتصاد قوی 
یکی از اساسی ترین راهکارهای جلوگیری از تأثیر تحریم های دشمن است. اعتماد بیشتر 
مسئولین به جوانان تحصیل کرده و مؤمن، فراهم نمودن شرایط اشتغال بیشتر آنان و برنامه ریزی 
دقیق جهت بهره برداری از طرح ها و ایده های جوانان خالق کشور، می تواند زمینه را برای 
استقالل بیشتر اقتصاد کشور و قدرتمند شدن بعد اقتصادی کشور و درنتیجه کاهش وابستگی 
صنایع به کشورهای خارجی فراهم کند. برای داشتن اقتصادی قوی، باید با برنامه ریزی در 
صنایع کوچک تر و پائین دستی، زمینه را برای استقالل صنایع بنیادین کشور از کشورهای 

بیگانه فراهم نمود.

2- توسعه علم

یک راه دیگر در اقتدار ملی و مقابله با تحریم ها، توسعه علم می باشد. دنبال کردن علم و 
دانش یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی است. توصیه مقام معظم رهبری به جوانان این 
است که جوان های دانشجو و دانش آموزان تحصیالت خود را خوب دنبال کنند. علم وسیله 
قدرت است. اگر جوانان اهداف عمومی را بر خواسته های شخصی مقدم بدارند، بصیرت 
خودشان را نسبت به اوضاع کنونی، نسبت به گذشته تاریخی نزدیک، روزبه روز افزایش 
بدهند و بتوانند رخدادهای امروز دنیا را به خوبی دیده و تحلیل کنند، می توانند از نفوذ دشمنان 

از راه علم جلوگیری نمایند.

3- حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری

یکی از مهم ترین راه های تقویت درونی، حفظ روحیه انقالبی گری در مردم است. سعی 
دشمنان بر این است که جوانان ما را نسبت به انقالب و اهداف واالی آن بی تفاوت بار 
بیاورند. روحیه حماسه و انقالبی گری را در او بکشند و از بین ببرند. آموزه های دین مبین 
اسالم و مکتب عاشورایی مهم ترین خطری است که کشورهای بیگانه در مقابل خود می بینند. 
اگر بتوانند جوانان را از این مکتب دور کنند می توانند به ترویج بی تفاوتی نسبت به انقالب و 
اسالم را در بین جوانان امیدوار باشند، ولی به لطف مقدرات الهی امروزه می بینیم که مکتب 
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عاشورایی هرساله باقدرت بیشتر در بین جوانان کشورهای مختلف جهان در حال گسترش 
است و یکی از زیباترین نمادهای این مکتب حماسه اربعین است که همه ساله بر ابهت و 

زیبایی آن افزوده می گردد.

4- تقوای ملی و اقتدار درونی

تقوای ملی و اقتدار درونی مانع اثرگذاری نیروهای بیرونی بر ملت است. تبلیغات گوناگون 
و بی شمار بیگانگان از طریق رسانه های مختلف باهدف ایجاد دودستگی بین مردم صورت 
می پذیرد. با حفظ وحدت و تقویت تقوای عمومی و اجتماعی، زمینه ارتقای اقتدار درونی 
فراهم می آید. وقتی که تقوا در جامعه بیشتر شود مانند کسی که واکسن زده و در خود ایجاد 
مصونیت نسبت به یک آلودگی میکروبی ایجاد کرده است، تقوا نمی گذارد که محیط بیرونی 
روی افراد اثر بگذارد. اگر یک ملت از درون خود را قوی کند، علم خود، تقوای خود، ایمان 
خود، صنعت خود و فرهنگ خود را تقویت بکند، نیروهای بیرونی نمی توانند رویش تأثیر 

بگذارند. بااقتدار و معنویت می توان دشمن را از میدان خارج کرد.

5- تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم

تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم از عوامل بی اثر کننده تحریم های بیگانگان 
است. ملت و دولت بابرکت تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی، توانسته اند نفوذ و 
دخالت بیگانگان را در کشور ریشه کن کنند. امروز جامعه جهانی و امت اسالمی نیز نیازمند 

عزت و استقالل است و باید همه درراه آن تالش کنیم.

6- بستن راه نفوذ دشمن به کشور

راه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، جلوگیری از نفوذ دشمن و کاهش تأثیرات تحریم 
است. اگر مسئوالن کشور با تمام قدرت و توان شاخص های اصلی را برای اصالح امور کشور 
در نظر بگیرند، سد محکمی بر روی مسیر نفوذ دشمنان به درون کشور خواهد بود. مبارزه با 
فقر، مبارزه با فساد و مبارزه با تبعیض سه شاخص عمده در بستن راه نفوذ بر دشمن می باشد.
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7- عزم در مأيوس کردن دشمن

ملت ایران با قوی شدن در برابر تحریم ها، توطئه ها و تهدیدها، دشمن را مأیوس می کند. 
سیاست های آمریکا همواره بر ایجاد اختالل و ایجاد مشکالت بر سر راه حرکت انقالب 
اسالمی استوار است. به عنوان مثال دشمنان نظام بعد از قضیه بر جام، و از همان ابتدای اجرای 
بر جام به دنبال ایجاد شرایطی بوده اند که ایران را به سمتی سوق دهند که با نقض بر جام، 
زمینه های اجرای توطئه های جدید خود علیه نظام را فراهم کنند. دشمنی آن ها تمام شدنی 
نیست، تا هنگامی که ملت ایران آن چنان قوی بشود که دشمن از تهاجم سیاسی، امنیتی یا 

نظامی، اقتصادی و یا تحریم مأیوس شود، ادامه خواهند داد.

روش شناسی پژوهش

در این بخش ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری تحقیق، نمونه و روش نمونه گیری آن 
شرح داده شده است و سپس توضیحات الزم درباره ابزارهای مورداستفاده، اعتبار ابزارها و 
نحوه اجرا و نمره گذاری آن ها ارائه گردیده است. در انتها نیز به روش های آماری مورداستفاده 

در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها، در جهت بررسی هدف پژوهش اشاره شده است.

1- طرح تحقیق

ازآنجاکه در پژوهش حاضر به اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس 
دیدگاه شهروندان در تهران پرداخته خواهد شد، و اطالعات و یافته های جدیدی بر دانش 
موجود در این زمینه افزوده می شود، در زمره پژوهش های بنیادی است و از سوی دیگر 
به دلیل اینکه می توان از نتایج آن درزمینه ارتقای تاب آوری اجتماعی استفاده کرد به نوعی 

پژوهش کاربردی محسوب می شود.

توسط  پاسخ داده شده  پرسشنامه های  اساس  بر  نتایج  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  از سوی 
روش  با  توصیفی-پیمایشی  تحقیق  این  روش  آمد،  خواهد  دست  به  تهرانی  شهروندان 

همبستگی پیرسون است، و ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی است.
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2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان کالن شهر تهران است که از میان آن ها 150 
نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.

این  به  مطلب  این  می باشد.  در دسترس  تصادفی  نمونه گیری،  پژوهش روش  این  در 
معنا است که تعداد 150 نفر از شهروندان که در دسترس باشند، برای تکمیل پرسشنامه ها 

مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

پس از انتخاب پاسخ دهندگان، پس از آشنایی مقدماتی و برقراری ارتباط با آن ها، نکاتی 
راجع به مقیاس ها، هدف و ضرورت دقت در پاسخ گویی و اهمیت همکاری آن ها ارائه شد. 
پرسشنامه ها هم زمان در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. توضیحات الزم در خصوص نحوه 
پاسخ گویی به سؤاالت ارائه گردید و از آن ها خواسته شد تا به تمامی سؤاالت پاسخ دهند. 
به سؤاالت و ابهام پاسخ دهندگان بدون القای پاسخی خاص جواب داده شد. پس ازاینکه 

پاسخ دهندگان پرسشنامه ها را تکمیل نمودند، پرسشنامه ها جمع آوری شدند.

3- ابزارهای جمع آوری داده ها

در این تحقیق از پرسشنامه اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس دیدگاه 
شهروندان در تهران استفاده شده است. این پرسشنامه در راستای بررسی هدف پژوهش، 
محقق ساخته بوده که با الهام از رهنمودهای رهبری، و با تأیید استاد راهنما ساخته شده است، 

و برای بررسی هدف پژوهش استفاده شده است.

4- مؤلفه های پرسشنامه

پرسشنامه محقق ساخته اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم بر اساس دیدگاه 
شهروندان در تهران از هفت مؤلفه اثرگذار در ارتقای تاب آوری در شرایط تحریم که شامل: 
اقتصاد مقاومتی، توسعه علم، حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری، تقوای ملی و اقتدار درونی، 
تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم، بستن راه نفوذ دشمن به کشور، و عزم در 
مأیوس کردن دشمن می باشند، تشکیل شده است که بر اساس جدول 1 ابعاد و سؤاالت 

اختصاص داده شده به آن مشخص شده است.
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جدول )1( ابعاد و سؤاالت پرسشنامه محقق ساخته اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط 
تحریم بر اساس دیدگاه شهروندان در تهران

 سؤاالتمؤلفه های پرسشنامه

1,2اقتصاد مقاومتی

3,24,25,26,27توسعه علم

5,6,15,16,22حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری

10,11,13,17,18,23تقوای ملی و اقتدار درونی

12,20تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم

4,14,19بستن راه نفوذ دشمن به کشور

7,8,9,21عزم در مأیوس کردن دشمن

تحلیل روايی پرسشنامه

این پرسشنامه دارای 27 سؤال در طیف لیکرت 5 گزینه ای )از کاماًل مخالفم=1، تا کاماًل 
موافقم=5( می باشد.

جهت سنجش روایی پرسشنامه ابتدا 20 پرسشنامه میان آزمودنی ها تقسیم شد و نتایج 
آن ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد، که بر اساس جدول 2 و 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان روایی آن 0/97 به دست آمده است.

جدول )2( ميزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش

میزان آلفای کرونباخنام پرسشنامه

0/747پرسشنامه محقق ساخته پژوهش
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روش های آماری پژوهش

ازآنجاکه تحقیق حاضر بر روابط بین متغیرها تمرکز دارد، به همین خاطر این تحقیق، توصیفی 
از نوع تحقیقات میدانی است. در این تحقیق پس از توزیع پرسشنامه میان نمونه آماری و ارائه 
جداول و نمودارهای دموگرافیک، به صورت مقایسه ای، پاسخ های آزمودنی ها بررسی خواهد شد.

به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری زیر استفاده خواهد شد.

1- ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی هدف پژوهش.

2- روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و روایی پرسشنامه.

جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری »SPSS« نسخه 24 
استفاده شد.

در پژوهش حاضر سطح معنی داری 0,05=)در نظر گرفته شده است.

يافته های پژوهش

در پژوهش حاضر برای هرکدام از ابعاد تاب آوری از یک کد استفاده شده است که در 
تحلیل نرم افزاری بتوان آن ها را از یکدیگر متمایز دید. بر همین اساس کدهای استفاده شده 

برای ابعاد تاب آوری در جدول 3 آورده شده است.

جدول )3( کدهای اختصاص یافته به مؤلفه های پرسشنامه محقق ساخته

 کد اختصاص یافتهمؤلفه های پرسشنامه

T1اقتصاد مقاومتی

T2توسعه علم

T3حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری

T4تقوای ملی و اقتدار درونی

T5تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم

T6بستن راه نفوذ دشمن به کشور

T7عزم در مأیوس کردن دشمن
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پس از ورود پرسشنامه ها به نرم افزار Spss و انجام آزمون پیرسون برای بررسی هدف 
پژوهش حاضر، نتایج به دست آمده در جدول 4 قابل مشاهده است.

جدول )4( نتایج آزمون همبستگی پيرسون ميان ابعاد تاب آوری

Correlations

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
T1 Pearson Correlation 1 .024 .274** .002 .028 -.060 .297**

Sig. )2-tailed) .766 .001 .984 .734 .464 .000
N 150 150 150 150 150 150 150

T2 Pearson Correlation .024 1 .394** .255** -.016 .366** .440**

Sig. )2-tailed) .766 .000 .002 .842 .000 .000
N 150 150 150 150 150 150 150

T3 Pearson Correlation .274** .394** 1 .258** .446** .081 .782**

Sig. )2-tailed) .001 .000 .001 .000 .325 .000
N 150 150 150 150 150 150 150

T4 Pearson Correlation .002 .255** .258** 1 .515** .448** .232**

Sig. )2-tailed) .984 .002 .001 .000 .000 .004
N 150 150 150 150 150 150 150

T5 Pearson Correlation .028 -.016 .446** .515** 1 -.105 .383**

Sig. )2-tailed) .734 .842 .000 .000 .202 .000
N 150 150 150 150 150 150 150

T6 Pearson Correlation -.060 .366** .081 .448** -.105 1 -.051
Sig. )2-tailed) .464 .000 .325 .000 .202 .534
N 150 150 150 150 150 150 150

T7 Pearson Correlation .297** .440** .782** .232** .383** -.051 1
Sig. )2-tailed) .000 .000 .000 .004 .000 .534
N 150 150 150 150 150 150 150

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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بر اساس نتایج قابل مشاهده در جدول 4، می توان به این نتیجه رسید که بیشترین رابطه با 
مقدار 0/782 میان بعد حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری )T3( و بعد عزم در مأیوس کردن 
دشمن )T7( برقرار می باشد. این سخن به این معنا است که هر چه بعد حفظ روحیه حماسه 
و انقالبی گری در افراد بیشتر شود، به میزان 78/2 درصد در رشد بعد عزم در مأیوس کردن 

دشمن خواهد شد. البته این رابطه دوطرفه می باشد.

از سوی دیگر کمترین رابطه با مقدار 0/105- میان بعد تمسک به اسالم و مشارکت جدی 
سیاسی مردم )T5( و بعد بستن راه نفوذ دشمن به کشور )T6( برقرار می باشد. این سخن به 
این معنا است که هر چه بعد تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم ارتقا یابد، به 
میزان 10/5 درصد موجب کاهش بعد بستن راه نفوذ دشمن به کشور خواهد شد. ابن رابطه 

نیز دوطرفه می باشد.

پس از بررسی تمامی روابط نشان داده شده در جدول 4، که مقدار عددی روابط میان 
تمامی ابعاد پرسشنامه را نشان داده است، ترتیب اولویت میان ابعاد هفتگانه تاب آوری در 
پژوهش حاضر در جدول 5، به ترتیب اهمیت و اولویت میان ابعاد پرسشنامه محقق ساخته، 

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان داده شده است.

جدول )5( اولویت بندی ابعاد پرسشنامه محقق ساخته

مؤلفه های پرسشنامه به ترتیب اولویتترتیب اولویت

حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری1

عزم در مأیوس کردن دشمن2

تقوای ملی و اقتدار درونی3

تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم4

بستن راه نفوذ دشمن به کشور5

توسعه علم6

اقتصاد مقاومتی7
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بر اساس نتایج قابل مشاهده در جدول 4، بعد حفظ روحیه حماسه و انقالبی گری باالترین 
اولویت، و بعد اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین جایگاه قرارگرفته است.

می توان  جامعه ای  در  تنها  که  داشت  بیان  چنین  می توان  پژوهش  یافته های  تبیین  در 
امید داشت باالترین سطح تاب آوری را مشاهده کرد که روحیه حماسه و انقالبی گری در 
آن در باالترین سطح خود قرار داشته باشد. در چنین جامعه ای است که افراد برای حفظ 
اهداف و آرمان های جامعه خویش حاضر هستند از تمامی داشته های خود برای بقا و دوام 
جامعه خویش بگذرند. شهدایی که در راستای اهداف انقالب در این 40 سال در حوزه های 
گوناگون و در زمان های مختلف جان خود را نثار انقالب کرده اند نمونه بارز چنین افرادی 

هستند.

داشتن  نیازمند  تاب آوری  سطح  باالترین  با  جامعه ای  داشتن  برای  ترتیب،  همین  به 
بود. در  انگیزه الزم در جهت مأیوس کردن دشمن خواهیم  ایجاد  برای  آرمان هایی قوی 
جامعه ای که عزم در مأیوس کردن دشمن در جایگاه مطلوبی قرار داشته باشد، زمینه داشتن 

تاب آوری با درجات باال فراهم شده است.

تمامی اعضای جامعه در هر شغل و پیشه ای که هستند، با هر اعتقاد و آئینی، در صورت 
حرکت در مسیر تقوای ملی و اقتدار درونی می تواند گامی در ارتقای تاب آوری اجتماعی در 

برابر تحریم در جامعه بردارد.

تمسک به اسالم و مشارکت جدی سیاسی مردم همواره به عنوان یکی از ارکان مشروعیت 
نظام جمهوری اسالمی ایران در جامعه بوده است. در حقیقت آحاد جامعه از هر طیف فکری 
و سیاسی، سعی دارد با نشان دادن میزان مشارکت خویش در مسائل کشور به جهانیان بفهماند 
که تمامی تصمیم گیری ها در خصوص جامعه ایرانی تنها باید به دست ساکنین آن ها انجام 
شود و اجازه دخالت به هیچ کشور یا نهادی در خصوص تصمیمات ایران نخواهند داد که 

این خود نیازمند داشتن تاب آوری باال در جامعه می باشد.

در خصوص بستن راه نفوذ دشمن به کشور، ذکر این نکته ضروری است که تمامی 
افراد حاضر در جامعه ایران در هر پست و مقامی که باشند، همواره سعی خواهند داشت که 
راه نفوذ دشمن به کشور را ببندند، دانشمندان و جوانان تحصیل کرده با رشد علمی کشور، 
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سیاسیون با تصمیمات صحیح در راستای اهداف انقالب، و سایر آحاد جامعه نیز در جایگاه 
خود و بر اساس اهداف کشور.

توسعه علم به عنوان یکی دیگر از ابعاد تاب آوری در پژوهش حاضر معرفی شده است. 
در خصوص این بعد ذکر این نکته ضروری است که هر چه زمینه برای توسعه علم و دانش 
در جامعه بیشتر فراهم شود، با رشد علم و تکنولوژی می توان به ارتقای تاب آوری در جامعه 

امید بیشتری داشت.

اقتصاد مقاومتی نیز که یکی از بااهمیت ترین ویژگی های تاب آوری در جامعه در برابر 
تحریم می باشد می تواند زمینه ساز رشد یا کاهش تاب آوری قرار گیرد. در حقیقت در این 
خصوص می بایست مسئولین رده باالی جامعه با بررسی و شناخت ویژگی های اثرگذار بر 
اقتصاد و نحوه ارتقای مقاومت در برابر بحران ها، همگام با مردم در راستای رسیدن به اهداف 
کشور هم راستا و همراه گردند. هر چه مردم مسئولین کشوری را بیشتر در کنار خود حس 
کنند، امید به آینده در میان آن ها بیشتر شده، و اقتصاد مقاومتی با اثرگذاری بیشتری موجب 

ارتقای تاب آوری در سطح جامعه خواهد شد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ترتیب و اهمیت نشان داده شده در پژوهش حاضر 
بر اساس پاسخ هایی است که آزمودنی ها به سؤاالت پرسشنامه مذکور داده اند و نگارندگان 
هیچ دخل یا تصرفی در نتایج آن نداشته اند و تحلیل های خود را تنها بر اساس مشاهدات و 

نتایج به دست آمده انجام داده اند.

این امکان وجود دارد که اگر تحقیق حاضر در سایر جوامع انجام می شد، ممکن بود 
ترتیب اولویت و اهمیت ابعاد پرسشنامه و جایگاه آنان نسبت به نتایج فعلی متفاوت باشد.
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