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 چکیده

ها متمایز امآن را از سایر نظی است که یهامؤلفه هاي حکومتی داراي عناصر ونظامجمهوري اسالمی ایران همانند سایر 
توان به اقتصاد مقاومتی اشاره . از جمله این خصوصیات میها تعریف شده استکرده و اهداف عالیه آن، بر مبناي مؤلفه

ی شدن این موضوع را در یجانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجراهاي یککرد که هجمه و تحریم
 ،»مدظله العالی«ايامام خامنه، اتی که رهبر معظم انقالبتأکیدهم آورده است. ها و نهادها فراسرتاسر کشور، سازمان

رابطه با تحقیقات و  (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدي را در انددرطی سالیان گذشته به این موضوع داشته
اشت که تحقق اقتصاد وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه دههاي مرتبط با این موضوع بپژوهش

مقاومتی در گرو مدیریت جهادي بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک 
پژوهش حاضر با هدف بررسی ي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. مؤثرهاي توان گامحرکت جهادي می

. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت شده استمقاومتی انجام  بین مدیریت جهادي و استراتژي هاي اقتصاد ارتباط
المال، مدیریت تهاي دینی، قناعت و توجه به بیو ارزش جهادي که شامل مدیریت خدامحوري، نهادینه کردن اخالق

ون با در معادله رگرسی ،پذیري و تشکیالت بودناپذیري، خودباوري و انعطافکوشی و خستگیپذیر، سختمشارکت
دارد که در این فرایند  تأثیربدین معنی که حداقل یکی از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته  .دار بودتحلیل مسیر معنی

 بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.ناپذیري قابلیت پیشکوشی و خستگیهاي دینی، سختنهادینه کردن اخالق و ارزش
 

 . JEL: G32, L14, L12بندي طبقه
 

  .استراتژي مقاومتی، اقتصاد مدیریت جهادي، :هاي کلیديژهوا
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25/5/1395 تاریخ پذیرش:        31/3/1395تاریخ دریافت:   ∗

 باشد. می "هاي اقتصاد مقاومتی و استراتژي رابطه مدیریت جهادي"مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ** 
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 مقدمه. 1

این توجه به ویژه با  شود.نقش دولت در توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه اذعان می امروزه بر
 (حاجی یوسفی، شودبارز می در نظر گرفتن نقش کلیدي دولت در کشورهاي جنوب شرق آسیا،

 تک محصولی اقتصاد است مصمم که جمهوري اسالمی ایرانکشور  براي دیگر منظري از ).98: 1378
 اقتصاد موضوع کند، حرکت نفت به وابستگی عدم سمت به و نموده متحول را نفت درآمد بر مبتنی و

" حرکت گیريجهت" کهصورتی ). در4: 1391 (پیغامی، راهکار و نقشه راه سازنده است یک مقاومتی

 از رفتن براي تغییر برنامه و گردد مشخص جهادي مدیریت و فرهنگ مطلوب هايشاخصه سمت به 
 متناسب اجرایی یا استقرار سیستم که است الزم شود تدوین کلی طور به مطلوب سمت به موجود وضع

 حوزه 3 در توانندمی جهادي مدیران منظور این براي .شود واقع توجه مورد مطلوب اندازچشم با
 تناسب" و "راهبردها تدوین و استراتژي با فرهنگ تناسب""،دهافراین و ساختار با فرهنگ تناسب"

). 1393 ،میري(ا کنند آفرینینقش مدیریتی نظام در "ساالري شایسته و انسانی منابع مدیریت با فرهنگ
سیس أها و تسال از انقالب اسالمی و انجام انقالب فرهنگی در دانشگاه 30ولی ایران با گذشت بیش از 

پردازي و هاي نظریهآماده و مناسب براي انعقاد نطفه هاي کامالًزمینهوهشی و وجود مراکز بزرگ پژ
و  کاربردي مدیریت محروم-از داشتن نظریه علمی هاي ایرانی،مطابق نیاز سازمان مطالعات پژوهشی،

 ادینهنه براي). 15: 1390 هاي خود به ثبت نرسانده است (حاجی شریف،ی را در برنامهیکار قابل اعتنا
 نیاز آن مبانی و اصول دقیق شناخت لزوم بر عالوه کنونی ما جامعه در جهادي مدیریت و فرهنگ کردن

 دیده آموزش و شده جهادي آشنا مدیریت و فرهنگ اصول با ايپایه صورته ب که داریم مدیرانی به
 صورت این در. باشد دهش عجین و نهادینه مدیران این وجود در نیاز مورد عناصر و ابزارها و باشند شده
 در جهادي مدیریت و فرهنگ دستاوردهاي و مواهب از اطمینان از باالیی درصد با توانیممی که است

 و مدیریتی ساختار در مهمی اثرات منشأ جهادي مدیریت با توانندمی مدیران. گردیم برخوردار کشور
هاي زیادي در جهت شکوشاسالمی  با وقوع انقالب .)1: 1392 پورارکمی،(قلید گردن کشور اداري

ها تغییرات رغم این تالشرسد بهبه نظر می نیافتگی ایران صورت پذیرفت.تحول در وضعیت توسعه
همچنان بر  1هاي اقتصادي رانتیرساختاري در اقتصاد سیاسی ایران با موفقیت همراه نبوده است و خصلت

ی از مدیریت جهادي از ید مقاومتی به مثابه الگوطرح ایده و نظریه اقتصا کند.دولت ایران صدق می
 زیرکی حیدري،و  شده است (هزاوئیسوي رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این حربه اقتصادي مطرح 

گمانی را پیش از هر کس و  رهبران بزرگ دنیا آموخته بودند که چگونه خودباوري و بی ۀ). هم1:1393

1. Rentier State 
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ابیم که یاز عبارت فوق درمی .1)2005 ،(آنتونی رابینز کنندنخست از درون خودشان ببینند و باور 
هرگونه تحول مدیریتی ابتدا باید از درون شکل بگیرد و براساس آنچه در مطالب فوق توضیح دادیم 

اي از مدیریت بوده که از بطن و درون هر انسان و نهادي آغاز شده و نیازمند گونه مدیریت جهادي،
 باید داراي وجه ممیزه مشخصی با مدیریت رایج و (جهادي) مدیریت این .یک تحول درونی است

مشکالت مدیریت همیشه به مشکالت مردم  گوید:می 2که پیتر دراکرچنان .غرب باشدمتداول در 
مشکالت خود را  باید به این نکته توجه نمود که یک مدیر جهادي،. )1991 پیتر دراکر،( شودتبدیل می

گونه که از نامش مدیریت جهادي همانه مشکالت سازمان یا پیروان تبدیل کند. به هیچ عنوان نباید ب
و این تنها به دست مدیران حل نخواهد  استهاي مختلف پیداست نیازمند حرکتی جهادي در عرصه

کرده و مردم و  فیری که مدیران در سطح کالن تعیهاشد بلکه با استفاده از راهکارها و استراتژي
قلمرو  سازي خواهد رسید.به مرحله عمل و پیاده ،ندکنعمل به آنها میخود را مصروف ن همت مسئوال

ها را در همه باشد بلکه تمامی ابعاد و زمینههاي کالن و اصلی نمیمدیریت جهادي تنها منوط به قسمت
ا و مسائل نیازمند وجود ساختارهو سازي است ها قابل اجرا و پیادهگیرد و در تمامی ردهسطوح دربرمی

به این نکته نیز باید توجه داشت که مدیریت جهادي و اقتصاد مقاومتی از مسائل  باشد.مربوط به خود می
خوبی هی که بییکی از نهادها کند وروز بوده و به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر همگان جلوه می

 نهادي که سازندگی جهاد اشد.دهد جهاد سازندگی بسازي آن را نشان میاین مسئله و نحوه پیاده
 نیز با »جهادي مدیریت« و داشت را خود خاص هايارزش بود، ایران اسالمی انقالب از بطن جوشیده

 رکن ترین). مهم11: 1391 ،عاشوري و (قائدعلی کرد پیدا معنی کار محیط در هاییارزش چنین حفظ
 سرمایه، این است. بدون انسانی جهادگر سرمایۀ از برخورداري جهادي، سازمان سرمایۀ تریناساسی و

 مردمی، ایثارگر، باید تعریف به بنا که ايسرمایه چنین .معناستبی جهادي فرهنگ و سازمان اساساً
 از باشد، متعهد و متخصص و محوروالیت مدار،ارزش خودباور، خالق، نوآور، پویا، پذیر،انعطاف
 حایز). ذکر این نکته نیز 1386 (میر، است برخوردار سانیان هاي سرمایۀشاخص ترینمطلوب و باالترین

آن در  نبودبه معناي  هاي پایانی قرن نوزدهم میالدي شکل گرفت،اهمیت است که مدیریت در سال
کشف قدرت جاذبه به وسیله نیوتون که توانیم بپذیریم گونه که به سادگی میهمان اعصار پیشین نیست؛

منتها از زمانی که نیوتون نتیجه گرفت  رتی قبل از وي نبوده است،به معناي عدم وجود چنین قد
دارند باید با مربع فاصله این اقمار تا مرکز دوران ی که اقمار را بر روي مدارات خود نگه میینیروها

1. Tony Robbins 
2. Peter Drucker 
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از دیدگاه  ) و این نظریه را به اثبات رساند،1367 (برنوفسکی، ترجمه شفق، نسبت عکس داشته باشند

باید بدانیم که مدیریت در همه  ).5: 1392 (الوانی، شودز پیدایش نظریه جاذبه محسوب میتاریخی آغا
اعصار وجود داشته است که در هر دوره متناسب با شرایط روشی خاص و نامی خاص بر آن گذارده 

باید توجه داشت که اهمیت استفاده از که دوران کنونی ما نیازمند یک مدیریت جهادي است.  شود،می
ها و مدیریت جهادي و اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از مدیریت با مبانی غربی و تکمیل و تکامل انسان

-تربیت مدیرانی است که تنها به فکر سودآوري و منفعت شخصی نباشند بلکه آن مدیران تربیت انسان

واجب است مدیر چه به  ی اقتصاد را با استفاده از معیارهاي اسالمی رقم بزنند. لذایهاي توانمند و پویا
برخوردار باشد تا بتواند  »معنوي«هاي صفات و ویژگی آن خود از »مجريِ«و چه به عنوان  »مبلغ« عنوان

). برهمین 21: 1388 (افجه، از آن قرار بگیرد »مبنا« یا یک ،»مدیریت اسالمی«از جمله مبانی مدیریت 
بین مدیریت  ارتباطیاضر این است که چه اساس و با اذعان به مطالب فوق، مسئله اصلی پژوهش ح

 جهادي و اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
ها از مدیران، معاونین و نخبگان آوري دادهدر این مقاله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به جمع

 وزارت جهاد کشاورزي اقدام شد، و کارهاي پیمایشی و میدانی آن حدود یک هفته به طول انجامید
و...) به تجزیه و تحلیل  spss( افزارهاي مورد نیازسپس با استفاده از نرم .آوري پرسشنامه)یع و جمع(توز
پیشنهاداتی راجع به چگونگی انجام کار و بهبود امور در راستاي تحقق پایان ها پرداخته شد و در داده

 اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
 

 قادبیات تحقی. 2
   متیاقتصاد مقاو. 1-2

به ادبیات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و » اقتصاد مقاومتی«جدید  ةدر چند سال اخیر، واژ
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم  .روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است

را » اقتصاد مقاومتی«الب د. در همین دیدار، رهبر معظم انقشمطرح  ش1389رهبري در شهریور سال 
فشار اقتصادي «معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و براي نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل 

 دتـبراي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین م .1را معرفی نمودند» آمادگی کشور براي جهش«و » دشمنان
اند. در این میان، اي به این موضوع نگاه کردهجنبه زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از

 اند. تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89/  6/  16ر، بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشو .1
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اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در « :دانشجویان فرمودندایشان در دیدار با 
. »1کننده رشد و شکوفایی کشور باشدتواند تعیینهاي شدید میها و خصومتتحریم، در دشمنی وضعیت

تالش براي کنترل و بی اثر  متعاقباًهاي فشار و در تعریفی دیگر اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه
همچنین براي رسیدن  ی به فرصت است،یآرمانی تبدیل چنین فشارها وضعیتو در  ستهاتأثیرکردن آن 

هاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی
استفاده و براي  2اقتصاد سیاسی مقاومتیة واژ توان ازمی تر،در مفهوم دقیق گردد. تأکیدی یخوداتکا

زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی  کرد.هاي اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج ارزیابی آن شاخص
که در عمل و کاربرد بتواند  استهاي اقتصاد سیاسی حلاقتصادي و به دنبال راهصرفاً است تا یک مفهوم 

، بلکه مسیر هاي ایجادشده در عرصه اقتصاد سیاسی فایق آیدنها بر بحراننه ت مبتنی بر اقتصاد اسالمی،
نگري الزم نیز ایجاد شده باشد که در پی مقاوم سازي، اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آینده

 (باغچقی،شود زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح میبحران
که به است هایی  جانبه با ویژگی گرچه اقتصاد مقاومتی خود به تنهایی یک برنامه منسجم و همه). 3: 1393

وابستگی به نفت ، اما هدف کاربردي آن رهایی کامل دولت جمهوري اسالمی ایران از آنها اشاره رفت
تواند قابل تحقق  نمیاي اقتصادي بدون عزم الزم و روحیه باالي مدیران،  است. اما اتخاذ صرف برنامه

باشد. به بیانی دیگر، مدیریت یک برنامه یا قانون نوشته شده به اجراي هر چه بهتر و زیباتر آن مفهوم 
هر  ،رو، آنچه در این میان اهمیت دارد اجراي صحیح یک برنامه یا قانون کلی است این کند. از کمک می

هاي اقتصاد مقاومتی نیز به مدیریتی صحیح و  چند که بدون نقص نوشته شده باشد. براي تحقق سیاست
نیاز است؛ زیرا عزم باال و روحیه خودباوري مدیران در این زمینه بهترین ابزار کارآمدي آنان خواهد   بایسته

به  ،علم مدیریت مدرن براي مدیران جوامع امروزي وهاي عالوه بر لزوم شاخصهبود. بر این اساس، 
ادین مانند اقتصاد مقاومتی، نوعی روحیه و خودباوري جهادي که ریشه هاي کلی و بنی سیاست ،خصوص

هاي استـسی براین،انب .رسد نظر میه نیز الزم ب در فرهنگ و سنن عمیق ایرانی ـ اسالمی این سرزمین دارد،
پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و  صاد مقاومتی در زمان مناسب طرح و تبیین شدـی اقتـکل

نیاز به نوعی برنامه مدیریتی خاص داشت که  . این برنامهرهبري انقالب اسالمی رسید و ابالغ شدبه تأیید 
 (هزوائی، گرفت مورد اشاره و تبیین قرارش  1393 رهبر انقالب اسالمی در اول فروردیناز سوي آن هم 

 دي کشوراز جمله اشکاالت اساسی مدیریت اقتصا .)16و15 :1393 علی، حیدري، زیرکی سیدمرتضی؛
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .91/  5/  16بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان، . 1

2. Political Resistive Economy  
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 مهم مسئله با که حاضر حال در. است بحران و چالش وضعیت در اقتصاد مدیریت براي الگویی نداشتن

 چالش به مسائل از بسیاري متأسفانه مسئوالن، وافر تالش وجود با هستیم، مواجه غرب جانبههتحریم هم
 نیز اقتصادي هايسیاست. اندکرده پیدا را اهداف بر منفی اثرگذاري فرصت نیز هاچالش و شده تبدیل
 در ،و ندشومی گرفته کار به موردي و اقتضایی کامالً صورتی به شدهتعیین پیش از الگویی بدون

 موضوع در. شودمی احساس کامالً مقاومتی اقتصاد الگوي فقدان لذا. ندارند را الزم کارایی ،مجموع
 اینکه با حاضر حال در ،است شده رایج اقتصادي ادبیات در متفاوتی و متنوع تعابیر مقاومتی اقتصاد

 بر اما فرمودند، تشبیه» کرداي که از آن عبور خواهیم گردنه« به را کنونی اوضاع رهبري معظم مقام

 باید اقتصادي مدیریت که دهدمی نشان مسئله این دارند. اصرار و تأکید مقاومتی اقتصاد داشتن

 از پس هايسال تمام در که جدي واقعیتی عنوان به را تحریم ویژه چالش به و کند عمل سنجیده

ذکر است که درخور ). 6: 1391 سیف،( ریزي اقتصادي وارد سازدوجود داشته است در برنامه انقالب
اي  جهادي بود که خود ایشان ضمن اشارهمدیریت  ،برنامه مدیریتی مطمح نظر رهبري انقالب اسالمی

مدیریت جهادي همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر «کنند:  چنین ذکر می کوتاه، ویژگی آن را این
 .»1علم و درایت است

 
 مقاومتی  هاي اقتصاداستراتژي. 3

 بازدارندگیالف)
 مقابله ب)
 جذب و ترمیم ج)
 پخش و تضعیف د)
ها از راهکارها و خط الذکر باید متذکر شد که این استراتژيهاي فوقهریک از استراتژي خصوصدر

کنند، که در ادامه به شرح و هاي مربوط به خود جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده میمشی
 پردازیم:ها میبسط هریک از آن

 
 استراتژي بازدارندگیالف) 

 ،تجاري پایاپاي مبادالت توسعه .1
 ،خارج ایرانیان ظرفیت کارگیري به .2

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/1/93 ،نبیانات رهبري در جمع مردم و مسئوال .1
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 ،تجاري تسویه براي طال از استفاده .3
 ،اقتصادي دیپلماسی سازيفعال .4
 ،طرف بی کشورهاي ظرفیت از استفاده .5
 ،خارجی و خصوصی داخلی هايشرکت از استفاده .6 
 نفتی. هايکشتی داخلی بیمه .7 

 
 ب) استراتژي مقابله

  ،راهبردي محصوالت در خودکفایی .1
 ،داخلی هايظرفیت سازيفعال و خصوصی بخش سازي توانمند .2
 ،هااختزیرس توسعه .3 
 ،فناوري هاي علم وپارك و دانش بنیان هايشرکت از حمایت .4 
 ،44 اصل هايسیاست اجراي .5 
 کار. و کسب فضاي بهبود .6 

 
 ج) استراتژي جذب و ترمیم

 ،خانوار مصرف الگوي اصالح .1
 ،انرژي مصرف الگوهاي صالحا  .2 
 ،آبیاري و کشت الگوهاي اصالح .3 
  ،عمومی ریزيبودجه نظام اصالح .4 

  ،تولید در منابع مصرف الگوي اصالح .5
 ،خوب حکمرانی تحقق و اداري نظام اصالح .6
 .عمومی بودجه در هایارانه الگوي اصالح .7 

 
 د) استراتژي پخش و تضعیف

 ،انرژي هايحامل بنديسهمیه .1
 ،دولتی ارز بنديسهمیه .2
 ،خارجی هايمسافرت بنديسهمیه .3
 ،کشاورزي و دامی هاينهاده نديبسهمیه  .4
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 درآمدي، پایین هايدهک به غذایی سهمیه تخصیص .5 
 ،بانکی نظام ايیارانه منابع بنديسهمیه  .6 

 .عمومی بودجه ايیارانه منابع بنديسهمیه  .7
 حالتی عمل کرده، و در یصورت اقتضاه هاي فوق بذکر است که هریک از استراتژيشایان 

 ).20و19 :1391 شود (سیف،کار گرفته میه ، بمتناسب به خود
 

 تحریم و پساتحریم وضعیت اقتصاد مقاومتی یک مکتب اقتصادي براي نظام اسالمی در . 4
 بر فشار تحریم، از گیرد. هدفمی قرار استفاده مورد خارجی سیاست در که است تنبیهی ابزار تحریم

 هايسیاست تغییر یا سیاسی رفتار تغییر تواندمی ررفتا تغییر این است. رفتار تغییر براي کشور هدف
 سیاست اهداف پیشبرد در اجبار و فشار ابزارهاي از یکی همواره اقتصادي تحریم .باشد قتصاديا

 این در آمریکا متحده ایاالت البته که قرارگرفته توجه مورد المللیبین سطح در کشورها خارجی
 جمهوري علیه هاتحریم است. اکثرحربه استفاده کرده از این  دیگر هايقدرتبیشتر از  خصوص

 که گفت توانمی است. شده انجام آمریکا طرف از جانبهیک طور بهم،  2006 سال تا ایران اسالمی
خصمانه  هايسیاست اسالمی، انقالب هايارزش و اصول به ایران ملت و مسئوالن پایبندي به توجه با

 حساس برهه این در باید که است این دارد اهمیت آنچه اما داشت، هدنخوا پایانی کشورمان با آمریکا
کنار  در کرد. مقاومت و ایستادگی خصمانه هايسیاست این مقابل در ظرفیت و توان تمام با نیز

 در باید ها،تحریم سختی از کاستن و منفی آثار زدودن جهت دیپلماتیک هايظرفیت کلیه از استفاده
 و شود، انجام هاي اقتصاد مقاومتی است)اي (که یکی از استراتژيمقابله ماتاقدا نیز کشور داخل

 ترینمهم از (دامت برکاته) سوي مقام معظم رهبري از "مقاومتی اقتصاد"موضوع  طرح همچنین
 و جناحی درگیري هرگونه از دور به باید نظام نمسئوال که شودمی محسوب زمینه این در اقدامات

 را نمسئوال باید نیز مردم و نموده استفاده آنها به پوشاندن عمل جامه براي خود انتو همه از حزبی،
 نیازمند دشوار، مسیر این در موفقیت و سربلندي که چرا نمایند همراهی پیش از بیش امر، این در

 مناسبی فرصت ایران نفت تحریم ،همچنین بود. خواهد مردم و نمسئوال صمیمانه همکاري و همدلی
 دنکر جایگزین شود. درمان نفتی درآمد به وابستگی در کشور اقتصاد اساسی بیماري ات است

 راهبرد نفت فروش از حاصل ارزي درآمدهاي جايه ب مالیاتی درآمدهاي و نفتی غیر صادرات
 اینکه بر عالوه راهبرد این .گیرد قرار کشور اقتصادي مسئوالن کار دستور در باید که است مناسبی
 و نفت قیمت افزایش جهت در تهاجمی حرکت یک خود دهد،می کاهش را کشور پذیريآسیب
-روش نفتی غیر صادرات افزایش براي .شودمی ارزیابی نیز غربی کشورهاي اقتصادي منافع به ضربه
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 اینکه دلیل به البته دارد. وجود ارز نرخ افزایش یا صادراتی جوایز از استفاده نظیر متعددي ايه
 رشد موجب گرچه ارز نرخ افزایش از نشده است، استفاده درمان ایران در هنوز ارداتو به وابستگی

 دلیل به اما )1390 سال در نفتی غیر صادراتدرصد  30 رشد(شود می نفتی غیر صادرات سریع
 ).6:1394 زاده،نیست (یوسف توجه مورد وارداتی، تورم از حاصل نارضایتی

 بدون، است تبدیل شده ایران اقتصاد غالب گفتمان عنوان به هامروز مقاومتی اقتصاد که آنجا از
 اقتصاد به باور اجرایی، مسئوالن نگاه در هم کشور اقتصادي کالن هايریزيبرنامه در هم چنانچه شک

 به تصور این برخی براي شاید .شد خواهد ایجاد ایران اقتصاد در شگرف تحولی شود نهادینه مقاومتی
 غرب ظالمانه هايتحریم و فشارها با کشور که است زمانی مختص مقاومتی اقتصاد که باشد آمده وجود

 عقیده به اما .شودمی کمتر موضوع این اهمیت شود برداشته هاتحریم است قرار که حاال و روستهروب
. داشت خواهد بیشتري اهمیت پساتحریم دوران در مقاومتی اقتصاد اجراي نظران،صاحب و کارشناسان

 در بنابراین .دارد نگربرون و زادرون نگاهی مقاومتی اقتصاد رهبري، معظم مقام رهنمودهاي اسبراس
-برنامه و شود اقدام آنها رفع جهت در و شناسایی کشور اقتصاد پذیريآسیب نقاط اگر کنونی دوران

االهاي ک براي خارجی بازارهاي جذب با همراه درونی هايظرفیت بر تأکید با اقتصادي هايریزي
 تحریم نظیر دشمنان ابزارهاي که یافت خواهد دست استحکامی چنان به کشورمان اقتصاد باشد، ایرانی

 ).12: 1394 (میرلداري و محمدي نشلی، گذاشت نخواهد يتأثیر آن بر
 

هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوي هاي اقتصاد مقاومتی و سیاستاستراتژي ارتباط. 5
 مقام معظم رهبري

 عجوالنه اقدامات یا و معمول امور پیگیري است، جز داده روي تاکنون کشور اقتصاد باب در چهآن

 از برخورداري رغمبه کشور که است سبب بدین و است نبوده مطالعه بدون و جهادي ظاهر به

 جهادي در امور مدیریت .کندمی سپري را درصد صفر و منفی اقتصادي رشد هاسرمایه ارزشمندترین

 براي این جز راهی که گیرد قرار مدنظر بایستمی اجرا ضرورت یک عنوان به ،سبب ینبد صادي،اقت

 اخیراً که است مقاومتی اقتصاد اصول رعایت جهادي مدیریت هايزمینهپیش .است نمانده باقی کشور

 شده ابالغ هادستگاه به انقالب معظم رهبري سوي از مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست چارچوب در

 .)7: 1393 پور و همکاران،(حسینی گیرد قرار توجه مورد هریک دقت و تفکیک به بایستمی و
هاي اخیر از سوي مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتی که شکلی از اقتصاد اسالمی است، در سال

ن ماه بهم 29هاي اقتصاد مقاومتی در عنوان راه حل اصلی نجات کشور مطرح شده است. ابالغ سیاست
 بند که ابعاد متعددي دارد، زمینه اجراي آن را درکشور به طور وسیعی فراهم کرد 24در  ش1392
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 ابالغ را مقاومتی اقتصاد هايسیاست رهبريمقام  1392 ماه بهمن در). 3: 1393 (دوانی و رضایی،

 به دستیابی و اقتصادي مقاومت هايشاخص بهبود و پویا رشد مینأت هدف ابالغیه با این نمودند. در
-انعطاف جهادي، رویکردي با مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست ساله، بیست اندازچشم سند اهداف

 منابع سازيفعال مانند محورهایی گردید و ابالغ گرابرون و پیشرو زا،درون مولد، ساز،فرصت پذیر،
 مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و انسانی هايسرمایه و مالی

 ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه سازيپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازي جامعه، آحاد
 تقویت کار، نیروي توانمندسازي تولید، عوامل تقویت با وريبهره رشد دادن قرار محور نوآور،
 در آنها نقش با متناسب مصرف تا دتولی زنجیره در عوامل عادالنه بري سهم اقتصاد، پذیريرقابت
 ترویج و مصرف الگوي اصالح کلی هايسیاست اجراي بر تأکید با مصرف مدیریت ارزش، ایجاد

 و تولید، اصالح در پذیريرقابت و کیفیت ارتقاء براي ریزيبرنامه با همراه داخلی کاالهاي مصرف
 محصوالت کلیه براي ملی، اقتصاد زهاينیا به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام جانبههمه تقویت
هاي ابالغی مربوط که سیاست ییاز آنجا ).4: 1393 (محمودزاده، آن بیان شده است ترویج و داخلی

ی که در عمل بتواند، یهااستراتژيکارگیري بهی مختلف بوده، یهاي اجراها و سازمانبه نهادها، دستگاه
-گانه سیاست 24د. در این راستا متناسب با بندهاي رسنظر میه ب، ضروري یک از آنها را پیاده کند هر

هاي بازدارندگی، مقابله، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف تعریف شده و براي هاي ابالغی، استراتژي
هاي ابالغی الذکر همراه با سیاستهاي فوقی معرفی گردید و استراتژيیهر یک از آنها نیز راهکارها

-سیاست 12و  11). بدین صورت که بندهاي 15: 1391 (سیف، انی قرار دادندیکدیگر را مورد همپوش

هاي پیشرفته،  اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري ةتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهاي ابالغی (
، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج

پیوندهاي راهبردي و  ۀتوسع پذیري اقتصاد کشور از طریق مقاومت و کاهش آسیب افزایش قدرت
استفاده از دیپلماسی در ن، ویژه همسایگاهگسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان ب

جهت  اي و منطقه المللی هاي بین سازمانهاي  استفاده از ظرفیتي، اقتصاد اهدافجهت حمایت از 
 به، تجاري پایاپاي مبادالت توسعهاستحکام روابط اقتصادي با آنان) راهکارهاي بازدارندگی از قبیل 

،  اقتصادي دیپلماسی سازيفعال، تجاري تسویه براي طال از استفاده، خارج ایرانیان ظرفیت کارگیري
خارجی مورد  و خصوصی داخلی هايشرکت از استفادهو  طرفبی کشورهاي رفیتظ از استفاده

اقتصاد پیشتازي (  7و  6، 2بندهاي  ،. همچنینبا یکدیگر دارند شمول قرار داده و ارتباطی تنگاتنگ
نقشه جامع  سازي و اجراي پیاده ،تولید محصوالت و خدمات راهبردي ، اولویت دادن بهدانش بنیان
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قاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید به منظور ارت نظام ملی نوآوريکشور و ساماندهی  علمی
افزایش ، بنیان در منطقه بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش و صادرات محصوالت و خدمات دانش

کاالهاي ایجاد تنوع در مبادي تأمین  ویژه در اقالم وارداتی)،هها و کاالهاي اساسی (ب تولید داخلی نهاده
و درمان و ایجاد  امنیت غذاتأمین ، با هدف کاهش وابستگی به کشورهاي محدود و خاص وارداتی
) در ارتباط با، راهبردهاي ]مواد اولیه و کاال[ بر افزایش کمی و کیفی تولید تأکیداهبردي با ذخایر ر

 هايشرکت از حمایت، راهبردي محصوالت در خودکفاییاستراتژي مقابله که شامل مواردي مانند 

 هايظرفیت سازيفعال و خصوصی بخش توانمندسازي فناوري، هاي علم وپارك و دانش بنیان

، با طرح مسائل راهبردي، اقتصاد دانش است کار و کسب فضاي بهبود و هازیرساخت توسعه، داخلی
  تواند به اهداف خود دست یابد.ها، در عمل میبنیان و توسعه زیرساخت

ترین رکن در اقتصاد مقاومتی است، قرار دادن همه کارها و فعالیت ها براساس علم ییدانش، زیربنا
(دانش بنیانی، عنصر اصلی اقتصاد  شدها باید بر بنیان دانش استوار بااست؛ یعنی همه کارها و فعالیت

هاي کشورهاي هاي استکباري توانستند سرمایهها قدرتآگاهی مردم، در طول قرننامقاومتی). در اثر 
. با نگاهی به  بندهاي )95: 1395 (اختري، جهان سوم را به غارت ببرند و مردم را دچار فالکت سازند

و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص  صادرات کاالهاهدفمند از   جانبه مایت همهح( 15و  10
سترش خدمات تجارت خارجی ، گهاي الزم تسهیل مقررات و گسترش مشوق ارزآوري مثبت از طریق
ریزي تولید  برنامه، ي خارجی براي صادراتگذارتشویق سرمایه، هاي مورد نیاز و ترانزیت و زیرساخت

هاي اقتصادي با  بخشی پیونددهی بازارهاي جدید و تنوع ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل
استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در ، کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه

د صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در ایجاد ثبات رویه و مقررات در مور، صورت نیاز
توسعه تولید  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز،، بازارهاي هدف

کاالهاي داراي بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق، 
) متوجه رابطه با برداشت صیانتی از منابع بر تأکیدهاي نفتی با  محصوالت پتروشیمی و فرآورده

 ارز بنديسهمیه ،انرژي هايحامل بنديسهمیهاستراتژي پخش و تضعیف و راهکارهاي آن یعنی 
درآمدي،  پایین هايبه دهک غذایی سهمیه تخصیص، خارجی هايمسافرت بنديسهمیه، دولتی
شویم، که تولید عمومی می بودجه ايیارانه بعمنا بنديسهمیهو  بانکی نظام ايیارانه منابع بنديسهمیه

هاي بندي حاملکاالهاي داراي بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) اشاره به سهمیه
خدمات به تناسب ارزش افزوده و با  و صادرات کاالهاهدفمند از   جانبه مایت همهحانرژي دارد و 
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بندي ارز دولتی و تخصیص بهینه مقدار ارز، براي در سهمیه مؤثر، نقشی خالص ارزآوري مثبت

هاي ابالغی اقتصاد از سیاست 16و  8، 4با نگاهی به بندهاي  ،همچنین کند.هاي خارجی ایفا میمسافرت
مصرف و ترویج  اصالح الگوي مصرفاي کلی ه بر اجراي سیاست تأکیدمدیریت مصرف با مقاومتی (

استفاده از ظرفیت ، پذیري در تولیدو رقابتکیفیت ریزي براي ارتقاء همراه با برنامه کاالهاي داخلی
قاء وري، کاهش شدت انرژي و ارت  در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره ها سازي یارانه هدفمنداجراي 
بر تحول اساسی در  تأکیدهاي عمومی کشور با  جویی در هزینه صرفه، عدالت اجتماعیهاي  شاخص

) که هاي زاید هاي موازي و غیرضرور و هزینه دولت و حذف دستگاه ةسازي انداز ساختارها، منطقی
سازي اندازه دولت را به میان آورده، ها، اصالح الگوي مصرف و منطقیارانهبحث از هدفمندي ی

هاي این استراتژي از قبیل اصالح الگوي مصرف، گیرد و اولویتاستراتژي جذب و ترمیم را دربرمی
گانه فوق  3ها، اصالح نظام اداري و تحقق حکمرانی خوب را که از مبانی بندهاي هدفمندسازي یارانه

اقتصاد کالسیک در مبانی تئوریک خود مشوق افزایش مصرف  از منظر دیگر،شود. ، شامل میباشدمی
  نـه  اقتصادي  تولید و رشد مصرف در بلندمدت، افزایشاقـتصادي ثابت کرده است که با   اسـت و عـلوم

ها  تقیم و کنترل در کـنار اصالح . حالبلکه روند کاهشی خواهد داشت یابد، تـنها افـزایش نمی
توان روند  می و با تکیه بر مبانی اعتقادي دولت اسالمی و مردم مؤمن،هاي ابالغی) (برگرفته از سیاست

رشد و شکوفایی اقتصادي تسریع   هاي اصالح الگوي مصرف در جامعه ایـرانی را بـراي رسـیدن به قله
ریشه در اعـتقادات اسـالمی و ایرانی دارد و با کار  جویی و احـتراز از اسـراف و تـبذیر، صرفه د.کر

را براي استراتژي جذب و ترمیم  توان راهکارهاي عملیاتی  می شناختی اقتصادي، کارشناسی جامعه
 ).4: 1388 (کشاورزیان پیوستی، استخراج نمود  هاي اقتصادي و خانوارها بنگاه دولت،

 
 مدیریت جهادي. 6

 به و شقت معناي به ]فتح به[ جهد است که» ج ه د«فت که جهاد از ماده در تعریف کلمه جهاد باید گ
 ،راغب( فراوان تالش ) یا1392 بخش،فیاض و طاقت (روحی معناي به ]به ضم[جهد  و مبالغه قولی

 اطالق شده است باشد، سخت و دشوار آن بر چهبدان واداشتن نوعی به ،طورکلی به ،و) 62: 1387
(سوره » لنَفْسه یجاهد فَإِنَّما جاهدو منْ «آیه ذیل  در طباطبایی ). عالمه4/247: 1387 (طباطبایی،
 و طاقت بستن به کار معناى به نیز جهد و کرده جهاد را مبالغه در جهد، معنا و )  مجاهده6آیه عنکبوت،

  ).16،152: 1374 طباطبایی،(طاقت  و قدرت درجه نهایت بستن کار به یعنى است، قدرت
 تمام نافعِ و عام و شامل عملِ آن و عریض عرضِ آن جهاد، ،(دامت برکاته) ايخامنهامام دیدگاه از
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 چیزى همان جهاد، ایشان، معیار نظر از کند.می پیدا تحقق مختلف اَشکالِ و انواع در که است نشدنى
 ،مبارز نویسنده گویندیم مثال به عنوانوجود دارد.  »مبارزه« کلمه در فارسى زبان در امروز که است

 طلبه و غیرمبارز دانشجوى ،مبارز طلبه و مبارز دانشجوى ،غیرمبارز عالم ،مبارز عالم ،غیرمبارز نویسنده
 بر متقوم را این مبارزه طرفی از ».مبارزه«، یعنی جهاد پس ،جامعه غیرمبارز و مبارز جامعه ،غیرمبارز

شود. این ارکان عبارتند از: اول اینکه در آن می جهاد يگیرشکل باعث وجودشان که دانندمی ارکانی
دشمن نیست  که آنجا در جد و جهد و تالش و تحرك باشد. دوم، در مقابلش دشمنی باشد. مبارزه،

 ).20/6/1373معنا ندارد (
 یک عنوان هب )مدیریت( حکومت مسئله به اسالم تردید، یابیم که، بدوناز تعاریف فوق درمی

 یک درد. شمارمی دین عالی اهداف به تحقق بخشیدن براي ايوسیله را آن بلکه رد،نگنمی هدف
 اسالمی، )مدیریت( حکومت تنها نه که کندمی توجه جلب همه از بیش عمده هدف 4 کلی بررسی

 گاهیآ .1 :بردارند گام هدف چهار این مسیر در باید نیز گیردمی نشئت آن از که هاییمدیریت بلکه
 خود صورت به عدل و قسط . اقامه3اخالقی  هايارزش احیاي و معنوي . تربیت2ها انسان هب بخشیدن

). 14: 1376 شیرازي، مکارم( اسارت زنجیرهاي از هاانسان . آزادي4جامعه  متن برخاسته از و جوش
 ینبهتر که نیست آن اسالمی جامعه مدیریت« کند:می بیان چنین امیرالمؤمنین از نقل به صدوق شیخ

 ها وسختی در که است کسی اسالمی جامعه مدیر بلکه باشد داشته را امکانات و هالباس و هاخوراك
 این که گفت توانمی تعبیري به». باشد جامعه سطح ترینپایین در حتی و باشد مردم همراه مشکالت

 در رهبري ظممع مقام .کندمی تبیین را اسالمی مدیریت سبک ضرورت و اهمیت ،)ع(علی حضرت بیان
 مدیریت تعریف در 1392 سال در تهران شهرداري و شهر شوراي اعضاي با دیدار در خود بیانات

 تکیه علم به کردن، حساب خدا با تالش، کار، یعنی جهادي مدیریت" :کردند بیان چنین جهادي
 نیت ردم،م به خدمت را جهادي مدیریت مهم ویژگی 3ایشان  ."کردن تکیه تدبیر و درایت به کردن،
 در نیز دیگري تعاریف ). البته8: 1394 ران،(الوانی و همکا شمارندبرمی علم بر تکیه و) خلوص( خدایی

 :کنیممی اشاره مورد چند به ادامه در که است شده بیان جهادي مدیریت باب
 بلکه ینظام عرصه در صرفاً نه مبارزه بر مبتنی جمعی،دسته هايفعالیت کنترل و رهبري هنر و علم«

 کالن راهبردي و اهداف به نیل جهت غیره و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، علمی، هايتمامی عرصه در
 همان جهادي مدیریت« ).1393 کوشکی،(» دارد وجود آن به رسیدن در که موانعی رفع و سامانه یک

 یگزینیجا و غربی مدیریت مبانی تغییر آن رسالت که است کامل و تام صورت به اسالمی مدیریت
  ).1387 (رحمانی، »است اسالمی مبانی
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 است. اسالم ارزشی نظام و مدیریت دانش در مطرح قوانین و هافرمول بر مبتنی جهادي مدیریت«

 مبتنی مطلوب شیوه به سازمان اهداف به دستیابی براي انسانی منابع کارگیري به هنر و دانش عبارتی به
 ).   1387 ی،عراق و مرتضوي(» اسالم ارزشی نظام بر

 
 مدل مفهومی پژوهش. 7
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 
 هاي مدیریت جهادي.تبیین ویژگی ).1386( خسرو ) و موحد،1391( مراداله سیف، ؛)1393( پور و همکارانحسینی خذ:أم
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 پژوهش االتؤس. 8
 ال اصلیؤس. 8-1
 توانند داشته باشند؟با یکدیگر می ارتباطیاد مقاومتی چه هاي اقتصابعاد مدیریت جهادي و استراتژي −

 
 االت فرعیؤس. 8-2
 توانند داشته باشند؟با یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه مدیریت خدامحوري و استراتژي −
-با یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه هاي دینی و استراتژينهادینه کردن اخالق و ارزش −

 ند داشته باشند؟توان
توانند داشته با یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه المال و استراتژيقناعت و توجه به بیت −

 باشند؟
 توانند داشته باشند؟با یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه پذیر و استراتژيمدیریت مشارکت −
توانند با یکدیگر می ارتباطیقاومتی چه هاي اقتصاد مناپذیري و استراتژيسختکوشی و خستگی −

 داشته باشند؟
 توانند داشته باشند؟با یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه خودباوري و استراتژي −
 ند داشته باشند؟توانبا یکدیگر می ارتباطیهاي اقتصاد مقاومتی چه پذیري و تشکیالت و استراتژيانعطاف −

 
 شناسی پژوهشروش. 9

 -بین مدیریت جهادي و اقتصاد مقاومتی به روش توصیفی ارتباطهدف بررسی  حاضر با پژوهش
پیمایشی انجام شد، جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و نخبگان اقتصادي وزارت 

 هجامعگیري به سبک سرشماري تمامی نفر بودند که با استفاده از نمونه 75جهاد و کشاورزي که بالغ بر 
آماري به دلیل محدود بودن  به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت 

یید اساتید راهنما و مشاور أها به تجهادي و اقتصاد مقاومتی در اختیار آنها قرار داده شد. روایی پرسشنامه
تفاده از اجراي مقدماتی بر ران این حوزه مطالعاتی رسید و پایایی آن نیز با اسظنصاحب ،همچنین ،و

به دست آمد که نشان از همبستگی  93/0رونباخ گنه آمار محاسبه شد که عدد آلفاي نفر از نمو 30روي 
هاي آمار توصیفی از تجزیه و تحلیل داده  با استفاده از روش در پایان،هاست. باالي درونی بین گویه

آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون هاي جمله میانگین، انحراف معیار و جداول و روش
ها قبل از اجراي آزمون ذکر است که نرمال بودن دادهشایان چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. 
 یید واقع شد.أاسمیرنوف بررسی و مورد ت -آماري با استفاده از آزمون کولموگروف
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 هایافته. 10

هاي بلندمدت، . استراتژياستمدت هاي بلندمدت و کوتاهژيداراي دو دسته استرات اقتصاد مقاومتی
ی مقاومت در برابر تهدیدات یمتصور اقتصادي هستند که هم تعامل پویا با دنیاي خارج و هم توانا

هاي ها و تکانهت به شوكبپذیري زیاد نسخارجی را دارد، که چنین اقتصادي داراي قدرت انعطاف
هاي بلندمدت ریزيبایست برنامهبی به اقتصاد مقاومتی در بلندمدت میباشد. جهت دستیاوارد شده می

مدت، در شده محقق گردد. اما در آن سر طیف، اقتصاد مقاومتی کوتاهنیز انجام پذیرد تا اهداف تعیین
دست آمده ه همچنین نتایجی که از تحقیقات مختلف ب .استبحرانی  وضعیتبراي عبور از  ،حقیقت

مدت و یا بلندمدت در مقابل کارگیري اقتصاد مقاومتی در کوتاههحقیقت است که ب دهنده ایننشان
مبین شوند، کار گرفته میه ی که در بلندمدت بیهاباشند. استراتژيیکدیگر و در تضاد با یکدیگر نمی

ه کرا و وجه ممیزه آن این است که خطرات و موانعی  استپیشرفته و سالم  يشباهتی زیاد به اقتصاد
دهد. البته همواره مورد توجه قرار می ،باشندهاي خارجی میعاملی تهدیدکننده از سوي دولت

یافته همانند عدم وابستگی به نفت، تنوع ها و ابعاد یک اقتصاد توسعهمؤلفهمدت نیز ههاي کوتااستراتژي
بحرانی  وضعیتگذر از  دهد. با این وجود برايمین امنیت اقتصادي و... را مدنظر قرار میأصادرات، ت

ی مورد توجه قرار گیرد که در بلندمدت توضیه یهامشیها و خطمدت، ممکن است سیاستدر کوتاه
هاي دولت همانند پرداخت بایست به کمکشود و یا قابل اجرا نیستند و در این حالت خاص مینمی

 شد. جز آن متوسل مدت ویارانه، وام کوتاه
اي که طراحی شده گویه 33ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که در دادهخذ أذکر است که مشایان 

ها، قبل از تحلیل داده دست آمدند.ه بود، توسط مدیران، معاونین و نخبگان وزارت جهاد کشاورزي ب
 .شودبه بررسی نرمال بودن آنها پرداخته می

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف .1 جدول
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639/0 00/1 456/0 822/0 822/ 18/1 822/0 64/1 Z 
809/0 266/0 958/0 509/0 509/0 120/0 509/0 09/0 P 
سطح معنا  05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0

  ا
 محاسبات تحقیقمأخذ:         
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ستراتژي هاي اقتصاد مقاومتی  115     رابطه مدیریت جهادي و ا

هاي داده ،است 05/0تر از دست آمده که بزرگه و سطوح معناداري ب )1( با توجه به نتایج جدول
 هاي پارامتریک استفاده کرد.از آزمونتوان تمام متغیرها نرمال است و براي آزمون هریک از متغیرها می

 
 خطی چندگانهاثر هم. 11

هاي تحمل واریانس . شاخصاستخطی بین متغیرهاي مستقل اثر هم نبودیکی از مفروضات رگرسیون 
تعریف  VIF ها با نام تلورانس وهاین گزین Spssکنند. در و تورم واریانس این فرضیات را چک می

به ازاي هر متغیر مستقل یک مقدار براي این  .استورانس بین صفر و یک اند. مقدار شاخص تلشده
 ۀاین شاخص به یک نزدیک باشد نشان از این است که این متغیر با بقی شاخص وجود دارد، اگر مقدار

دهد. متغیرهاي مستقل اثر هم خطی ندارد و اگر به صفر نزدیک باشد عکس این حالت را نشان می
خطی بین متغیرهاي مستقل را یید عدم وجود اثر همأنیز در صورتی نشان از ت VIFشاخص  ،همچنین
 اختیار کند. 2دهد که مقداري کمتر از نشان می

 
 تحمل واریانس و عامل تورم واریانس  شاخص .2جدول 

 
 خطی چندگانه هاي هم شاخص

 VIF تلورانس بینمتغیرهاي پیش

 95/1 51/0 مدیریت خدامحوري
 74/1 57/0 هاي دینیاخالق و ارزش نهادینه کردن

 72/1 57/0 المالقناعت و توجه به بیت
 60/1 62/0 پذیرمدیریت مشارکت

 94/1 51/0 ناپذیريکوشی و خستگیسخت
 55/1 64/0 خودباوري

 88/1 41/0 انعطاف پذیري
 

 محاسبات تحقیقمأخذ: 
 

-خطی شدید بین متغیرهاي پیشاثر هم دهنده نبودشود تمامی اعداد نشانطور که مشاهده میهمان

 باشد.بین می
  

 ستقالل خطاها. ا12
که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود.  ستاز دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها

یید این فرض الزم أتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد. براي تبراي چک کردن این فرض می
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 90/1در این پژوهش این آماره برابر با قرار داشته باشد. 5/2تا  5/1ماره در بازه آاست که مقدار این 

-هاي رگرسیون میفرض. پس از بررسی پیشاستفرض شده است که حاکی از صادق بودن این پیش

ارتباط هاي اقتصاد متفاوتی ال این پژوهش که آیا مدیریت جهادي و ابعاد آن با استراتژيؤتوان به س
 .پاسخ داد ،داري دارندمعنی

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .3 جدول
 

 

ی
ومت

مقا
اد 

تص
اق

 

ي
ور

مح
دا

 خ
ت

یری
مد

 و  
الق

اخ
ن 

رد
ه ک

دین
نها

ش
رز

ا
ی

دین
ي 

ها
 

ت 
ه بی

ه ب
وج

و ت
ت 

ناع
ق

ل
لما

ا
 

ذیر
ت پ

رک
مشا

ت 
یری

مد
 

 و 
ی

وش
ت ک

سخ
ي

ذیر
 ناپ

ی
ستگ

خ
 

ي
ور

دبا
خو

 

 و 
ي

ذیر
ف پ

طا
انع

ت
یال

شک
ت

 

     1 اقتصاد مقاومتی
 

  

    1 392/0 مدیریت خدامحوري
 

  

      1 431/0 408/0 نهادینه کردن اخالق

     1 525/0 519/0 402/0 المالقناعت و توجه به بیت

    1 435/0 405/0 453/0 306/0 مدیریت مشارکت پذیر

   1 530/0 380/0 427/0 473/0 554/0 ناپذیريسختکوشی و خستگی

  1 410/0 316/0 172/0 435/0 209/0 358/0 خودباوري

 1 488/0 621/0 423/0 4470/0 456/0 612/0 409/0 پذیريانعطاف

 محاسبات تحقیقمأخذ:        

اگر حداقل یکی از متغیرهاي مستقل تحقیق روي متغیر پس . استاولین آزمون، آزمون مدل کلی 
 :استر و خالف به صورت زیر گردد. فرض صفیید میأمعنادار داشته باشد مدل پژوهشگر ت تأثیروابسته 

0 1 2 5

1

: ... 0
: 0 1,2,3,4,5i

H
H one i for i

β β β
β

= = = =
 ≠ ∀ =  

 (ابعاد مدیریت جهادي) نتایج رگرسیون متغیرهاي مستقل .4جدول 
 

 مدل
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F R R2 R2

adj Sig 

 000/0 324/0 387/0 622/0 05/6 76/199 7 34/1398 رگرسیون
      99/32 67 32/2210 باقیمانده

       74 66/3608 کل
 محاسبات تحقیقمأخذ: 

)1( 
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دار شده است و نشان از معنی 05/0کمتر از  sigشود مقدار  طور که در جدول مشاهده میهمان
 تأثیربر متغیر مالك  شدهیبینباشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهاي پیشبودن مدل رگرسیون می

کند که چند در صد از تغییرات متغیر میخص مش انه)گ(ضریب تعیین چند R2معنادار دارد. شاخص
متغیرهاي مستقل چند درصد توانایی  ،به عبارت دیگر .شوندوابسته توسط متغیرهاي مستقل تبیین می

شده است به این معنا که ابعاد  387/0 برابر R2 بینی متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش  مقدارپیش
درصد باقیمانده مربوط به خطاي  61/3اقتصاد مقاومتی و درصد توانایی  7/38مدیریت جهادي 

R2. شاخصاستبینی پیش
adj   )بینی متغیر وابسته را توسط متغیرهاي ضریب تعیین تصحیح شده) پیش

هد. مقدار این دبا کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می ،کندمستقل در جامعه بررسی می
درصد  4/32دیگر عوامل ابعاد مدیریت جهادي  ،به عبارت .ستشده ا 324/0 ضریب در این پژوهش

بینی اقتصاد مقاومتی را دارد. با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد توانایی پیش
ل معنادار در مد تأثیرکه کدام یکی از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها 

 .شوداستفاده می t ور  از آزموندارند. به این منظ
 

 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون .5 جدول
 

 بینپیش متغیر
 ضرایب رگرسیون

T آماره Sig 
سطح 

 استانداردشده استانداردنشده معناداري

 05/0 001/0 14/6  49/16 مقدار ثابت
 05/0 354/0 934/0 125/0 371/0 مدیریت خدامحوري
 05/0 002/0 16/3 423/0 20/1 نهادینه کردن اخالق

 05/0 137/0 53/1 189/0 498/0 المالقناعت و توجه به بیت
 05/0 365/0 -912/0 -111/0 -342/0 پذیرمدیریت مشارکت

 05/0 002/0 27/3 437/0 35/1 ناپذیريکوشی و خستگیسخت
 05/0 173/0 37/1 164/0 642/0 خودباوري

 05/0 524/0 -641/0 -095/0 -300/0 انعطاف پذیري
   
 محاسبات تحقیقمأخذ:   
 

-سخت"و  "هاي دینینهادینه کردن اخالق و ارزش"دهد ابعاد  نشان می )5( طور که جدولهمان

 تأثیرصد در 5بینی اقتصاد مقاومتی در سطح در پیش=B 35/1و  B = 25/1 با  "ناپذیريکوشی و خستگی

دهنده این است که با افزایش این عوامل، میزان موفقیت معنادار دارند و مثبت بودن این دو ضریب نشان
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متغیرهایی در نظر  یابد. در نهایت معادله استاندارد رگرسیون را باید با اقتصاد مقاومتی نیز افزایش می

معنادار بر مدل ندارند از معادله رگرسیون  تأثیرمتغیرهایی که  معناداري بر مدل دارند. تأثیرگرفت که 

 .شودحذف می

 
 گیرينتیجه. 13

هاي اقتصاد مقاومتی بود هاي مدیریت جهادي و استراتژيبین مؤلفهارتباط در این مقاله هدف برقراري 

المال، (مدیریت خدامحور، نهادینه کردن اخالق، قناعت و توجه به بیت هاي یادشدهکه از میان مؤلفه

پذیري) به دو مقوله ناپذیري، خودباوري و انعطافپذیر، سختکوشی و خستگیریت مشارکتمدی

اي مبذول ناپذیري باید توجه ویژهکوشی و خستگیهاي دینی و سختنهادینه کردن اخالق و ارزش

کوشانه همراه با چنانچه در تعریفات گذشته آوردیم یکی از تعاریف جهاد، به معناي کار سخت. داشت

ناپذیري بود که متناسب با مقتضیات روز و مدیریت مناسب با اوضاع کشور باید این ستگیخ

سختکوشی در ضمن توجه به مسائل اخالقی از قبیل رعایت حق نیروي کار، توجه به بعد معنوي منابع 

-اراده ،که مدیر جهادي داراي انگیزه و وجدان الهی است ییانسانی و...مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا

اي قوي در رفع مشکالت دارد و با اخالق نیکو، انتقادپذیري، پرهیز از تجمالت و... توجه ویژه به 

هاي دینی در محیط کار داشته و همواره خود را پیشتاز در حل مسائل نهادینه کردن اخالق و ارزش

 دارد.رمیکوشی هر چه تمام قدم بجامعه، سازمان و افراد دانسته و در این راه با سخت

خشک و غیر قابل انعطاف نیست بلکه حرکتی پویا و روبه جلو بوده و با  یرکتحاقتصاد مقاومتی 

مدت و بلندمدت به اهداف خود دست مدت، میانهاي کوتاهشده در دورهاستفاده از راهکارهاي تعریف

 تواند تحقق اهداف را تسهیل کند:با استفاده از پیشنهادات زیر می و ابدیمی

هاي ریزينظران، با توجه به موانع و مشکالت مطرح شده، اقدام به برنامهریزان و صاحببرنامه .1

 هاي مدیریت جهادي و اقتصاد مقاومتی نمایند؛منسجم و هماهنگ در حوزه

ساالري را راعایت و با جذب نیروي انسانی متخصص و متعهد در راستاي پیشبرد اصل شایسته .2

 یند؛اهداف اقدام نما

گروهی ویژه جهت بررسی نیازها و زیرساختارها در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  کار .3

 تشکیل دهند. 
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در پایان باید خاطرنشان کرد که اقتصاد مقاومتی مبحثی جداي از ریاضت اقتصادي حاکم بر 

 مینأنهایت تنظام غرب بوده و راهکار آن مشارکت حداکثري مردم در امور اقتصادي است که در 

 انجام هايبررسی در معیشت مردم و بهبود سطح رفاه جامعه را به عنوان هدف خود در نظر دارد.

 خود موانع و خارجی هايتحریم از گذار براي ایران اقتصاد شرایط اقتصادي رویکردهاي، شده

 اقتصاد یسینرتئو از که طوري همان اقتصاد این در است مقاومتی اقتصاد یک نیازمند داخلی ساخته

 عنوان به وريبهره افزایش و گرياشرافی از جلوگیري و هاپاش و ریخت کاهش آیدبرمی مقاومتی

در پی  بلکه نیست مردمدادن  ریاضت دنبال به مقاومتی اقتصاد راهبرد است.مطرح  راهبرد یک

-رفع گلوگاه  الدنب به مقاومتی اقتصاد است. داخلی عوامل تشدید و خارجی هايبحران از جلوگیري

 طریق از نهاد مردم اقتصاد به آن اصلی ياتکا راستا این در و است پروررانت و خیزرانت هاي

 .است اقتصادي فضاي در مردم مشارکت

 
 منابع

 .قرآن کریم
 .البالغهنهج

 ."هاي مدیریتیبررسی سبک مدیریت جهادي و سایر سبک" .)1394( محمدمهدي فردحسینیمجید و  ،آرش
المللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، ن کنفرانس بیناولی

المللی حماسه سیاسی و حماسه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین :تهران .اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداري)
 .اقتصادي
 انتشارات امیرکبیر.تهران:  .راهکارها -هااقتصاد مقاومتی: زمینه .)1395( اسعلیباخنري، ع

 .»)ره«(دانشگاه عالمه طباطبائیدانشگاهی جهاد انتشارات :تهران .اسالمی مدیریت .)1388( اکبرسیدعلی اي،هافج
 .50 چاپ .نی نشر :تهران. عمومی مدیریت .)1392( سیدمهدي الوانی،

ی (و کیفی) در مدیریت: شناسی پژوهش کمروش .)1394(و آذر، عادل  حسن  فرد،دانائی ؛الوانی، سیدمهدي
 تهران: نشر صفّار. .رویکردي جامع

ک سب متون حتوايل متحلی" .)1394(اله وجه ،زادهقربانی؛ علی حسین ،رومیانی اصغرزاده ؛سیدمهدي الوانی،
 .219-250صص  .2 شماره. سال دهم. انتظامی مدیریت مطالعات فصلنامه ."جهاديت مدیری

منتشرشده در سومین  .جهادي مدیریت و فرهنگ توسعه و ترویج دري جهاد اندیرم نقش .)1393( ندا امیري،
 .1393همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین در سال 

 و خبرگی انجمن تشکیل ضرورت انسانی نیروي گذاريسرمایه مقاومتی اقتصاد .)1393( باغچقی، رامین
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 .مهندسی و معلو در انرژي مصرف سازيبهینه ملی کنفرانس .دانش مدیریت

 ه مطالعاتفصلنام ."وجوه فراموش شده دانائی در عصر اطالعات" .)1385( ، فرشتهحسینیآلو  خسرو باقري،
 .40-23ص ص .26 شماره .پنجم سال. روانشناسی و تربیتی

 . انتشارات نشر کاوش تهران: .)1367( ترجمه سیاوش شفق .عروج انسان .)1988( برونوفسکی ،ژاکوب
 .)23/10/1392( معظم رهبري در طی دیدار با اعضاي شهرداري و شوراي شهر تهران بیانات مقام

. تاریخ مراجعه مدظله العالی)( ايخامنه سیدعلی اهللا العظمیآیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانیاطالع پایگاه
 آثار رهبري.وبسایت حفظ و نشر  .هاي کلی اقتصاد مقاومتیدریافت ابالغ سیاست .95به سایت مرداد 

-ایرانی (بومی)، الگویی جامع براي پژوهش و نظریه -مدل مدیریت اسالمی .)1390( حاجی شریف، محمود
  گستر با همکاري شرکت سیمان سپاهان.تهران: انتشارات آواي دانش .پردازي در مدیریت بومی

  انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی. تهران: .دولت نفت و توسعه اقتصادي در ایران .)1389( یوسفی، امیرمحمدحاجی
فرهنگ و مدیریت  .)1393( ، حسینزاده چاکینیعرب، معصومه؛ روحی میرحسینی؛ اضمحمدر پور،حسینی

 .  1393المللی مدیریت در سال منتشرشده در همایش بین .جهادي،کلید تحقق اقتصاد مقاومتی
 . "73شهریور  20ر انات ایشان دبی" .(مدظله العالی) ، سیدعلیايخامنه
  ".بیانات ایشان در حرم مطهر رضوي" ).1/1/1390( (مدظله العالی)، سیدعلی ايخامنه

رضا افتخاري ترجمه سید .هاي مدیریتیدراکر و شش دهه اندیشه .)1991( اي ماچیارلو ،دراکر، پیتر اف و جوزف
 مشهد: انتشارات مرندیز.  .)1388(

  .مدیریت جهادي کلیدواژه .)1392( (مدظله العالی) اي هخامن امام آثار نشر و حفظ دفتر
http://farsikhamenei.ir/news-content?id=24963  

ل نو تهران: انتشارات نس .)1387ترجمه مسعود شیرازیان و جواد کلوتی ( .راز موفقیت .)2005( رابینز، آنتونی
 اندیش.      

 .الدینترجمه سیدمهدي شمس .کرانه سعادت: بحثی مبسوط در ارکان اخالق اسالمی .)1387( راغب اصفهانی
 .قم: انتشارات نبوي

 دفتر .کشاورزي جهاد وزارت تهران: .يجهاد مدیریت هايهمایش مقاالت مجموعه .)1387( مریم رحمانی،

  ولی فقیه. نمایندگی
(بند  هاي عمومی کشوری در هزینهیجواقتصاد مقاومتی و صرفه" .)1393(مرتضی رضایی، ید و رضایی دوانی، مج

 . 135-168. صص 6شماره . فصلنامه اقتصاد و بانکداري اسالمی ."هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی)سیاست 16
ران: انتشارات نشر ته .هاي تحقیق در علوم رفتاريروش .)1380(الهه ، عباس؛ حجازي، بازرگان؛ سرمد، زهره

 .24چاپ  .آگاه
. 22 سال. مجله مدیریت، مدیریت اسالمی ."ها و الزاماتمدیریت جهادي، چالش" .)1393( سلطانی، محمدرضا

  .9-40صص  .2 شماره
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(مبتنی بردیدگاه مقام معظم  ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد پیشنهادي الگوي" .)1391( مرادسیف، اله
  .5-22صص  .16شماره. 5سال  .لنامه آفاق امنیتفص ."رهبري)
دومین کنفرانس  .بازتاب فرهنگ جهادي و اقتصاد مقاومتی بر مدیریت جهادي .)1394( محمدرضا ،شمشیري

سسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ؤم :اردبیل .المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمیبین
 . ارشاد اسالمی استان اردبیل ولیعصر، اداره کل فرهنگ و

تهران: انتشارات دانشنامه  .)هاي اسالمی (جلد دوم بررسیاسالم انسان معاصر  .)1387( طباطبائی، محمدحسین
  رشد.

 ۀیافته از مدیریت اسالمی (مطالعاي تحققهادي شیوهمدیریت ج" .)1393( ، حمیدرضاعاشوري، مهدي و قائدعلی
سال  .فصلنامه علوم اجتماعی، مهندسی فرهنگی .")نخستین انقالب اسالمی ایران ۀموردي جهاد سازندگی در ده

 .82شماره. 9
  .پایگاه اینترنتی حرف آخر .واکاوي مفهوم مدیریت جهادي .)27/3/1393( نعزتی،کیوا

 ۀجهادي (مطالع مدیریت از حاصل سازمانی فرهنگ". )1391( ، محمدحسینرف جواديمش و رضادعلی،حمیدقائ
صص  .79شماره . 8سال . علوم اجتماعی، مهندسی فرهنگی فصلنامه ."مقدس) دفاع در سازندگی جهاد موردي

78-62. 
و مدیریت  گذر از آهنگ اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصاد مقاومتی با فرهنگ .)1394( علی ،پور ارکمیقلی

 :تهران .دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی .جهادي
مرکز راهکارهاي  .سسه آموزش عالی مهر اروندؤم .مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوي

 .دستیابی به توسعه پایدار
براي پرورش و تربیت و آموزش مدیران جهادي با تأکید بر طراحی ساختار  ارائه الگویی). 1392(ــــــــــ 

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداري در دنیاي نوین کسب و کار، منتشرشده در  .نظام آموزشی
  .اقتصاد و فرهنگ

شکنی مدیر جهادي در ساختار بوروکراتیک هاي شالودهچالش .)1388(اصغر علیپورعزت، و ، آرین پورقلی
 .وزارت جهاد کشاورزي :تهران .دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادي .رسوبگذاري شده غربی

دومین  .اديراهکارهاي مدیریتی در تحقق نظام اداري جه .)1394( راضیهقاضی، و اله روح ،کشاورزلشکناري
سسه سرآمد ؤم .مالزي -کواالالمپور .هاي نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداريالمللی پژوهشکنفرانس بین

 ن.کاری
 .مجله بانک و اقتصاد. "وي مصرف در اقتصاد و نظام بانکیاصالح الگ" .)1388( کشاورزیان پیوستی، اکبر

 .34-38صص  .100شماره
سایت ). رهبري معظم مقام فکري منظومه بر تأکید با( چیست؟ هاديج مدیریت ).1393( امین کوشکی،

 . 7097 مطلب کد .سیاست بخش .سبزوار شهرستان تحلیل خبري پایگاه .سربدار سالم خبري
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مجله علوم  ."پژوهشی پدیدارشناسانه براي فهم مدیریت جهادي" .)1393(، حسن عدآباديسو  میثم فی،لطی

 .91-122صص  .28شماره . اجتماعی، راهبرد فرهنگ
  www.maslahat.ir.وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام). 1395(مرداد  ابالغی کلی هايسیاست مجموعه

نامه پایان .هاي اقتصاد مقاومتی بطه مدیریت جهادي و استراتژيرا .)1395( محمدي سیاهبومی، حمیدرضا
 تهران. .دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) .کارشناسی ارشد

مقاله منتشره در همایش ملی اقتصاد  ."مقاومتی اقتصاد هايسیاست شناسیآسیب" .)1393( محمودزاده، علیرضا
 .1393اد مقاومتی در سال معبر اقتص .دانش بنیان

 در اقتصادي رشد بر آن اثر و غیرنفتی ادراتص میزان ارزیابی" .)1384( ، حسینخاکپورو  یوسف فر،محنت
 .91-112صص  .52و 51شماره هاي . 5سال . مجله اقتصادي ."ایران

 ارائه مقاله ."جهادي مدیریت و فرهنگ در مراقبت عنصر" .)1387( ، جاللسیدمیرمحمود و عراقی مرتضوي،

 فقیه ولی نمایندگی حوزه :تهران. شکوفایی و نوآوري بر تأکید با جهادي مدیریت و فرهنگ همایش در شده

 کشاورزي. جهاد در  وزارت
منتشر  .کارآفرینی فرهنگ در آن نقش و جهادي مدیریت و اسالمی مدیریت ارتباط .)1393( فاطمه زاد،مرشدي

 . 1393عه در هزاره سوم در سال شده در اولین کنفرانس ملی تحقیق و توس
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