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 چکيده

 نیروهای سوی از اقتصادی هایضربه و فشارها بر که است آن مقاومتی اقتصاد در هدف

 و ییهدف از پژوهش حاضر شناسا .کرد غلبه است، جامعه پیشرفت راه سد که متخاصم

 نشهرستا  یدر ادارات دولت یعوامل مؤثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یبند تیاولو

و بر حسب  یکاربرد یها قیحاضر از نظر هدف، در گروه تحق قیباشد. تحق یم هیاروم

و بر حسب چگونگی اجرا در قالب  یفیحاضر از نوع توص قینحوه گردآوری داده ها، تحق

به  یادارات دولت کارکنانشامل کلیه  قیتحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحق

نفر  با استفاده از روش نمونه  382باشد، که تعداد،  یم هیرومشهرستان ا نفر 32202تعداد 

اطالعات و داده ها  یجمع آور یبرا قیتحق نیانتخاب شدند. در اتصادفی طبقه ای  یریگ

 بی)ضر زیآن ن ییایداشته و پا یمناسب ییسوال بوده که روا 49شامل  کهاز پرسشنامه، 

اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه  تیقابل بدست آمد که نشان دهنده 961/0آلفا کرونباخ( 

استفاده شده  SPSS اطالعات از نرم افزار  لیو تحل هیتجز جهت، استفاده شده است. است

اده د یو آمار استنباط یفیآمار توص یاست که با اطالعات حاصل از پرسشنامه به بررس

 عوامل سیاسیعوامل اقتصادی، نشان داد که  قیتحق نیدر ا یج بررسیپرداخته شد. نتا

اجتماعی، عوامل هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی، عوامل فرهنگی، عوامل اداری 

 در یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت ها درمدیریتی و عوامل قوانین، مقرررات و دستورالعمل

 تاثیر دارند. هیشهرستان اروم یادارات دولت

، اجتماعی، فرهنگی، عوامل اقتصادی، سیاسیاقتصاد مقاومتی،  :يديکل واژگان

 .مدیریتی و مقررات -اداری
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 2رسول رنجبریان، 1انيضيف وشیدار

 .یرانا دژ،ینشاه ی،دانشگاه آزاد اسالم دژ،ینواحد شاه ی،دولت یریترشد مدا یدانش آموخته کارشناس 1
 .ایران دژ،شاهین اسالمی، آزاد دانشگاه دژ،شاهین واحد مدیریت، گروه یار،استاد 2
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 مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق بر موثر عوامل بندي شناسایی و اولویت
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 مقدمه

با ظهور انقالب اسالمی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته 

ای تیکی دارو به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلی

اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم 

پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصاً در سال های 

رده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی اخیر با تهاجمات گست

و الگو سازی در عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. 

 یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.

 نی. در همدیمطرح گرد 1389سال  وریدر شهر یبا مقام معظم رهبر نانیکارآفر داریبار در د نیاول یاومتاقتصادمق واژه

 زین ینیکشور به کارآفر یاساس ازین یو برا یمعرف ینیاز کارآفر یرا معنا و مفهوم «یاقتصاد مقاومت»رهبر معظم انقالب  دار،ید

(. 1389 رهبری، معظم مقام )بیانات نمودند یرا معرف« جهش ییبراکشور  یآمادگ»و « دشمنان یفشار اقتصاد» لیدو دل

ریم، شد)امیری و ک مطرح رهبری معظم مقام به وسیله بیرونی شوکهای با رویارویی به منظور که بود مقاومتی ایده ای اقتصاد

 (. 10، ص 1397

 تقابلم تأثیرات و کنونی جوامع در یفرهنگ و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، مسائل تنیدگی هم در دلیل به در این مقاله

 کشور د.رسمی نظر به نادرست حالدرعین و مشکل امری دیگر زمینه به نسبت زمینه یک در توسعه برتری یکدیگر، بر هاآن

 گیوابست عدم سمت به و نموده متحول را نفت درآمد بر مبتنی و محصولیتک اقتصاد است مصمم که ایران اسالمی جمهوری

 شناخت ضرورت بنابراین (. 1395 فدایی،)است سازنده راه نقشه و راهکار یک مقاومتی اقتصاد موضوع کند، حرکت نفت به

 اهداف رب موثر عوامل بندی اولویت و شناسایی لذا. گردد می احساس بسیار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق های پتانسیل و موانع

 بود؛ که این مقاله به این مهم پرداخته است. خواهد مهم هارومی شهرستان دولتی ادارات در مقاومتی اقتصاد

 

 پژوهش پيشينه
 تبیین با «تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصادی فساد جایگاه تبیین»عنوان  با مقاله ای ( در1395زرنگ ) و معین فرهمند

 مقوله اهمیت و جایگاه تصادی،اق و اجتماعی -فرهنگی   ساختارها، و نهادها حوزه سه در اقتصادی فساد گسترده پیامدهای

فساد  وضعیت و جایگاه از جامع تصویری ارائه از پس کرده اند. آنها تشریح را مقاوم الگوی اقتصاد یک تحقق در اقتصادی فساد

 ادهاستف با ایران در فساد با چالشهای مبارزه و دالیل مهمترین نیز پایان در و کرده اند بررسی را اقتصادی فساد علل اقتصادی،

 .است شده بیان گذشته تجربه های از

مصرف، کار جهادگونه  ی، اصالح الگوینوآورهای و مؤلفه یمنابع انسان تیریو مد یاقتصاد مقاومت ن(، بی1395ی )اسیال

  .داری وجود داردارتباط معنی یقانون اساس 44اصل  استیس تیو با محور یداخل دیاز تول تیو حما

 کیدر  یمعامالت ارز یبرا اییهعنوان روبه یارز هیاوراق دوسو یبا معرف (، در پژوهشی1392) یو بهاربند یابوالحسن

 و همچنین .اندبرشمرده یدر اقتصاد کشور و نظام بانک یارز هاییسکپوشش ر یمناسب برا یآن را ابزار ،یاقتصاد مقاومت

 در مرحله فعلی اثرگذار است.ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل تئوریک 

(، به تبیین مفهوم اقتصاد 2006( در مقاله خود، با استفاده از اصطالح فنریت اقتصادی برگرفته از بریگاگلیو )1391سیف )

مقاومتی و ارائه الگو برای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران پرداخته است. به اعتقاد وی، در موضوع اقتصاد مقاومتی، 

ر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطالحی ـ و نه لغوی ـ آن را به تعریف مقام تعابی

، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز اقدامات رفتاری کشورها پژوهشدر این . معظم رهبری نزدیک می کند فنریت اقتصادی است

 ،این پژوهشای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش دیگر در این زمینه موضوع بحث قرار گرفته و محوره

مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران با توجه به سخنان مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، 

ادی ت اقتصادی و فنریت اقتصالگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مؤلفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبا
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سازی، جذب و ترمیم، و پخش و تضعیف  یهمچنین در این تحقیق، راهبردهای چهارگانه مقابله، خنث. پیشنهاد شده است

 .منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است

 در پورتلند منطقه آب تاب آوری اقتصادی به،محاس قابل عمومی تعادل مدل یک به کارگیری با  (Rose, 2004)روز

 از بعد و پیش هفته 3 - 9 مدت برای آب قطعی با و ریشتر 6با  شده شبیه سازی زمین لرزه برابر در امریکا اورگان ایالت

 یآورافزایش تاب  در می تواند بحرانی وضعیت در قیمتی سازوکار یک وجود که دادند نشان آنها. کردند برآورد را بازسازی

 .باشد اثرگذار اقتصادی

 

 مبانی نظري اقتصاد مقاومتی
 یاقتصاد ساختار در مقاومتی اقتصاد اصول و الگوها قراردادن اولویت در لزوم رهبری بر معظم مقام پافشاری به توجه با

 محقق و تبیین یالگوی اقتصاد این سازوکارهای باید اجرایی و مدیریتی حوزه های تمام در که است بدیهی صنعتی کشور، و

است)جوان و  شده معرفی آن اصلی بازیگر بخش خصوصی که می شود شمرده مردمی اقتصاد یک مقاومتی، اقتصاد. شود

 ویس از و های اقتصادی پذیری آسیب تشخیص بر متوقف سو یک از مقاومتی اقتصاد گیری . شکل(107، ص 139همکاران، 

 .(38، ص 1395است)توکلی و ایزانلو،  اقتصادی سازی مقاوم چگونگی قاومیم اقتصاد یک های مشخصه تبیین به منوط دیگر

 .است شده تأکید آن بر کمتر چه است اگر جدید مفهومی مقاومتی اقتصاد جهان، اقتصادی ادبیات در که نمود اذعان باید

 شوك از ریعس بهبود برای اقتصاد اییتوان اول،: می رود کار به مفهوم دو به اقتصادی فنریت اصطالح که می دارد بیان بریگاگلیو

 & Briguglio) این شوکها آثار برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی دوم، خارجی؛ کننده تخریب های اقتصادی

Piccinino, 2009.) 

 یسو از رانیا یاسالم ینظام جمهور میسفارت آمریکا، قانون تحر ریبخصوص از زمان تسخ ،یانقالب اسالم یروزیبعد از پ

سال اخیرنیز با 5ها افزوده شد. در  میتحر نیهمواره بر حجم ا زیسال گذشته ن یبه اجرا  و در طول س کایمتحده آمر االتیا

 یایران، واژه یاهسته یهاایران با هدف متوقف کردن برنامه یاسالم ییک جانبه غرب علیه جمهور یهاشدت یافتن تحریم

کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.  یاقتصادبه ادبیات  یاقتصاد مقاومت دیجد

 را مطرح و از آن به عنوان یمقاومت صادرهبرمعظم انقالب اسالمی ایران بصورت جدی  بحث اقت بطوریکه اولین شخص مملکت،

 ،یادخاص اقتص طیشرا رشیو پذ یاد مقاومتکردند. طرح موضوع اقتص ادیکشور  یحرکت اقتصاد ریمس رییمهم در تغ یروش

ط، اتخاذ کنند. در این شرای یترقیتصمیمات دق طیشرا نیشود تا در ا یرو به جلو محسوب  م یقدم یفعاالن اقتصاد یخود برا

 ند،کنیقلمداد م ژهیورود به دوران و یاصل لیرا دل یاقتصاد یهامیو تحر یاسیس ی، قشارها یاقتصاد گذاراناستیس یبرخ

اقتصاد به دوران  دنیمهم در رس یعامل دولتهای قبلی و حال را دریگذاراستیو نحوه س یاقتصاد رانیوبرخی دیگر عملکرد مد

ارها و فش ؛یدر این برهه از زمان می توان گفت که اقتصاد مقاومت ی.علی ایحال با بررسی مقوله  اقتصاد مقاومتدانندیخاص م

جامعه است را شناسایی کرده  وبا اتخاذ راهکارهای عملی  شرفتیمتخاصم که سد راه پ یروهاین یاز سو یاقتصاد یهاضربه

 یو خارج یفشارها به دو دسته داخل نیاکند.  یکشور بر تهدیدها  غلبه م یدولت یاز جمله پتانسیل موجود در سازمان ها

و بستر مناسب را  نهیکه زم ییروهایشار همه نف زین یو در بخش داخل یاقتصاد میتحر ی. در راس فشار خارجشودیم میتقس

 یداخل یهابا ضعف یخارج یوجود دارد. و بعضا هم فشارها کنند،یفراهم م هایفشار خارج یاستهایتحقق اهداف س یبرا

 (.1392ی، نیزاده بحر نیحس)برقرار می کند وندیضعیف اقتصادی پ اختارهایبعلت س

سالم  و شفاف سازی اقتصاد بر پافشاری با مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای سوم و بیست و دوم و بیست نوزدهم، بندهای

 و امنیت مهم مسئله به آن، و امثال تجاری پولی، حوزه های در فسادزا زمینه های و فعالیتها اقدامها، از جلوگیری و آن سازی

 .(55، ص 1397کنند)قربانی و رنجبران، می  می شوند اشاره شمرده اقتصادی رشد زمینه ساز عناصر از که اقتصادی سالمت

 لمسای ی زمینه در را اسالمی جمهوری نظام اهداف میتواند است؛ کشور اقتصاد برای بلندمدت تدبیر یک مقاومتی قتصاد

 اقتصاد با مقاومتی (. اقتصاد1397کند)رنجبریان،  برطرف را کشور مشکالت تواند می همچنین و کند؛ برآورده اقتصادی

 در و می گردد باز ما فعلی زمان ضرورت به که است آن مکمل اقتضایی نوع یک گفت می توان بلکه نیست، یگانهب اسالمی
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نظام اقتصادی مقاومتی مبتنی بر اندیشه  در(. Peet & Elaine, 2009) است چندان دو آن ضرورت تحریم فعلی شرایط

زایش اف ،ینید کارکردهای اقتصادی کشور را بشکل؛ کار آفرتوانن می یسیاسی رهبر جمهوری اسالمی ایران، سازمانهای دولت

ادن و مشارکت د یفرهنگ ساز ان،یدانش بن یشرکتها جادیدر ا لیمصرف، اصالح شبکه توزیع، تسه تیریتولید،صادرات، مد

حقیق سش اصلی تپر بر اسالم  را محقق کنند. یمبتن یجدید اقتصاد شهیدر اقتصاد و ...  متبلور و متجلی نموده تا اند ممرد

ر تاثی یبند تیاولوکدامند؟ و  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یعوامل مؤثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتاین است که 

 هریک از این عوامل چگونه است؟

 تحکوم یک تثبیت و پایداری در مهمی بسیار نقش آن به مربوط متغیرهای و اقتصاد اخیر، سالهای طی در اینکه به نظر

 فیمن اقدامات با مقابله برای بعضا کشور بهینه اقتصادی مدیریت فرایند و دارد مردم زندگی در مهمی اثرات آن تبع به و

 در  ربط ذی های دستگاه مدیریت است والزم بوده ضروری امری ، غیره و تحریم قالبهای غیرهمسودر و متخاصم کشورهای

 در جامعه حرکت مسیر دادن سوق و موجود منابع از بهینه استفاده. رگیردقرا توجه مورد جد به کنونی اقتصادی وضعیت

 و نمودن طرف بر منظور به ها آسیب شناخت و زیاد های پژوهش نیازمند خارج از نیازی بی و اقتصادی افزایی هم راستای

 چرا :داد پاسخ آن به پژوهش نای در باید که است مطرح اینجا در سواالتی. باشد می آنها تقویت راستای در ها فرصت شناخت

 برده پی ما ضعفنقطه به ما از زودتر دشمن آیا است؟ داده قرار خود کار دستور در را اقتصادی یگسترده تهاجم دشمن امروز

 مردم بر اقتصادی فشار آیا باشد؟ داشته منفی تأثیر ایرانی خانوارهای اقتصاد بر است توانسته اقتصادی هایتحریم آیا است؟

 شود؟ عقیدتی و فرهنگی تغییرات به منجر تواندمی

 قتصادا بخش در ایجادشده غفلت از را اقتصادی ارشد مدیران تا است هوشمندانه تدبیر یک مقاومتی اقتصاد تفکر القای

 رایب روشی ((Resistive economy مقاومتی (. اقتصاد1394است)میالنی،  اقتصادی جهاد مکمل مقاومتی اقتصاد. برهاند

شور ک آن برای هیچکدام واردات و صادرات که وضعیتی در. است شده تحریم کشور یا یک منطقه علیه تحریمها با رویارویی

 و ستا مردمی اقتصاد، نوع این. ملی است اقتصاد احیای و بازسازی مقاومتی اقتصاد هدف اقتصاد دیگر عبارت به. نیست مجاز

)رضایی،  می شود استفاده آن در هم دنیا فنی دانش از اینکه ضمن .می شود تفادهاس آن در نخبگان و مردم ظرفیتهای از

1391.) 

 العاط دوستان از یکى :اند فرموده ها دانشگاه در باالخص مقاومتی اقتصاد در تحقیق لزوم راستای در رهبری معظم مقام

 عمیق، کارهاى اینجور. است جالبى بسیار رکا. شده تشکیل مقاومتى اقتصاد در تحقیق براى دانشجوئى ستاد یک که دادند

 آن درد هب اگر تحقیق ها این. کنید تحقیق کنید، مطالعه کنید، فکر باید شما. دارد احتیاج آن به کشور که است چیزى همان

 جالبى ربسیا رکا این،. می خورد شما درد به و آیدمى شما کار به قطعاً نپسندد، یا نیاید او کار به یا نخورد هم مسئول دستگاه

 کار هازمینه این در و شده تشکیل اىمطالعاتى مرکز شریف دانشگاه در که دادند اطالع دوستان از دیگر یکى همچنین .است

 هالبت.است مهم کشور ىآینده براى خیلى فکور، و دانشجو جوان ىانگیزه این. است مهمى کارهاى بسیار اینها. می کنند

 صادى،اقت مسائل ىزمینه همین در بکنم؛ عرض شما به من هم را این. است درست کامالً آنها از بعضى شد، گفته که حلهائىراه

می  گیرىتصمیم می کنند، کار اشدرباره هست؛ مسئولین نظر مد که داریم اطالع ما شد، مطرح و پیشنهاد که آنچه از اىپاره

 مسائل که نیست این جور حال هر به. نیست گفتنى یا نمی رسد، اطالع به یا اقدامها ىهمه منتها می کنند؛ اقدام کنند،

 رینموثرت و مظاهر بهترین از یکی: »فرمایند می رهبری معظم مقام دیگر جایی در .نباشد مسئولین آن نظر مد در اقتصادى

 دانش تهایشرک اگر.  کنند پایدارتر را مقاومتی اقتصاد توانند می که است بنیان دانش های شرکت مقاومتی، اقتصاد های مولفه

 به ورکش اقتصاد علم، ازطریق آفرینی ثروت بواسطه شود، ها حمایت آن کیفی و کمی توسعه از و شوند گرفته جدی بنیان

 کشور متاسفانه و است انقالب از قبل متمادی های سال میراث که است دامی فروشی خام. رسید خواهد حقیقی شکوفایی

 .«پیداکند نجات تله این از ایران ملت که شود شتال باید و شده گرفتارآن

 سمسوسیالی سمت به حرکت معنای به داری سرمایه اقتصاد با مبارزه نمودند، تأکید نیز رهبری معظم مقام که همچنان

 از وگیریجل تواند می مقاومتی اقتصاد ی جنبه یک ملی، اقتصاد قوت نقاط بهبود و ضعف نقاط رفع و شناخت بر عالوه. نیست

 ضرورت (. لذا1393زیرکی،  علی باشد)هزاوئی و سوسیالیستی و داری سرمایه تفکرات به اسالمی جمهوری اقتصاد گرایش
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 موثر لعوام بندی اولویت و شناسایی لذا. گردد می احساس بسیار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق های پتانسیل و موانع شناخت

 بود. سواالت این تحقیق عبارتند از: خواهد مهم ارومیه شهرستان دولتی ادارات در مقاومتی اقتصاد اهداف بر

 دارد؟ تاثیر ارومیه شهرستان دولتی ادارات در مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق بر عواملی . چه1

 است؟ چگونه ارومیه شهرستان دولتی ادارات در مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق بر موثر عوامل اولویت .2

 کشور امکانات و ها ظرفیت با متناسب زا درون اقتصاد یک کشور، نیازهای با متناسب علمی لگویا یک مقاومتی اقتصاد

 نظارت و هدایت ریزی، برنامه مسئولیت دولت و است مردمی اقتصاد این دیگر عبارت به. باشد می بنیان دانش و بنیاد مردم و

 ینا به توجه و گیرد می قرار محور عدالت اقتصاد این در. یردگ می بهره علمی های پیشرفت از دیگر طرف از و. دارد برعهده را

تعریف عملیاتی اقتصاد  1در جدول  (.1392 رهبری، معظم مقام)باشد  می اقتصادی مشکالت حل راه بهترین اقتصاد نوع

 کتابهای و ینترنتیا هایسایت و مقاالت شناسایی عوامل موثر اقتصاد مقاومتی شامل کتابخانه، مقاومتی از منابع مختلف جهت

 أییدت تحقیق موضوع مورد در نظران صاحب و فن اساتید توسط پرسشنامه این محتوای شد و سپس اعتبار استفاده نیاز مورد

 بود. برخوردار الزم اعتبار از شد و
 

 . مولفه ها و شاخص هاي اقتصاد مقاومتی1جدول 
 

 شاخص ها ها(ابعاد )عامل ردیف

1 

 سیاسی

 و اقتصادی می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. استقالل سیاسی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد.کاهش فشارهای خارجی از طریق تحریم اقتصادی  2

3 
می تواند بر  کاهش فشارهای داخلی از طریق ایجاد موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. زی به برنامه های دولتاعتمادسا 4

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. حفظ اتحاد و انسجام ملی 5

6 
ی م اعتماد مسئوالن به جوانان و بسترسازی برای ورود آنان به عرصه های کالن کار و پیشرفت

 تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

7 

 دیاقتصا

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. اعتماد به نفس در تولیدات داخلی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. عدم وابستگی به اقتصاد نفتی 8

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. اقتصاد کارآفرینی 9

 ی موثر باشد.می تواند بر اقتصاد مقاومت مقابله با واردات غیرضروری 10

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. عدالت اقتصادی 11

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. امنیت اقتصادی 12

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. اقتصاد دانش بنیان 13

 .می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی 14

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. افزایش ریسک پذیری و نوآوری در فعالیت های دولت 15

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. خوداتکایی و توجه به صنایع داخلی 16

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. کنترل قیمت کاال و خدمات 17

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. حفظ ارزش پول کشور 18

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. ایجاد ثروت و دارایی از طریق شرکت های دانش بنیان 19
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 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. رفع کسری بودجه کشور 20

 وثر باشد.می تواند بر اقتصاد مقاومتی م ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری 21

22 

 فرهنگی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. ظرفیت سازی فرهنگی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی 23

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. توجه به صنایع دستی 24

 قتصاد مقاومتی موثر باشد.می تواند بر ا توجه به ابعاد فرهنگی خانواده 25

26 
می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر  فرهنگ سازی و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه

 باشد.

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه 27

28 

 مدیریتی

 اومتی موثر باشد.می تواند بر اقتصاد مق تربیت مدیران جهادی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. پرورش مدیران اجرایی متخصص 29

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. اصالح ساختار مدیریتی 30

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. توجه به رشته و تخصص مدیران در سطوح مدیریتی 31

32 

قوانین، مقررات 

-دستورالعمل و

 ها

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. تغییر در قوانین و مقررات صادرات و واردات

33 
می تواند بر اقتصاد مقاومتی  ایجاد محدودیت های قانونی برای تقاضاهای سوداگرانه خرید ارز

 موثر باشد.

34 
قتصادی از طریق تاسیس تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های جدید برای رشد و توسعه ا

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. شرکت های دانش بنیان

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. قانون گرایی حمایتی 35

36 
 

هماهنگی 

نهادهای 

نظارتی و 

 قضایی

 مبارزه با فساد اقتصادی می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. ت خواریمبارزه با ران 37

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. تغییر در ساختار نظام ارزیابی و نظارتی کشور 38

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. نظارت بر شفافیت و سالمت نظام بانکی 39

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. مقاوم سازی و بومی سازی بانکداری الکترونیک 40

41 

 اداری

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. اصالح ساختار اداری و اجرایی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. کاهش بوروکراسی 42

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. تحول نظام اداری 43

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. د و بهینهافزایش زمان کار مفی 44

45 

 اجتماعی

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. صرفه جویی در مصرف

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. استفاده بهینه از امکانات و منابع 46

 ومتی موثر باشد.می تواند بر اقتصاد مقا توجه به استفاده بهینه مصارف خانوادگی 47

 می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. توجه به مصرف انرژی های مصرفی 48

49 
می تواند بر اقتصاد مقاومتی موثر  دوری کشور و افکار عمومی از مسائل حاشیه ای و فرعی

 باشد.
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 روش شناسی تحقيق
تان شهرس یادارات دولتقیق با دریافت نظرات کارکنان این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت چون در این تح

معادالت  یابیمدل  کردیرو قیدر از طر یعوامل مؤثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یبند تیو اولو ییشناسا، به هیاروم

دف توان بیان کرد که  این تحقیقات نظر هپیمایشی است. می -ن تحقیق توصیفیی مورد بررسی قرار گرفته اند. لذا ایساختار

عوامل  یبند تیو اولو ییشناساپیمایشی از نوع میدانی است. با توجه به موضوع تحقیق به  –کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

 ی، جامعه آماری این پژوهش کارکنانارمعادالت ساخت یابیمدل  کردیرو قیدر از طر یمؤثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت

 باشد.نفر می 32202ی است که، مشتمل بر غرب جانیادارات کل استان آذربا

از آنجا که حجم آماری جامعه مورد پژوهش گسترده بوده و امکان تحقیق در کل مجموعه به علت هزینه زیاد و وقت گیر 

مجموعه ای از این جامعه که قابل تعمیم به کل مجموعه باشد، صورت باشد، تحقیق حاضر با بررسی زیربودن امکان پذیر نمی

به نسبت  نفر 382 تحقیق مورد نمونه حجم گرفت، قرار سنجش مورد مورگان جدول از استفاده با نمونه گرفته است. حجم

 جامعه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده اند.

شود. جهت گردآوری اطالعات خانه ای و میدانی تقسیم میهای گردآوری اطالعات به طور کلی به دو دسته کتاب روش

اده های اینترنتی و کتابهای مورد نیاز استفدر زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه ای، مقاالت و سایت

نامه استفاده گردیده است. ها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسششده است و در روش میدانی به منظور جمع آوری داده

ها و سرعت درك پرسش از سوی پاسخ دهنده از در پرسشنامه تحقیق به علت سهولت پاسخ دهی و تجزیه و تحلیل پرسش

اس ها با طیف اندازه گیری لیکرت با مقیسواالت بسته استفاده شده است که پرسشنامه مورد استفاده محقق ساخته بود. پاسخ

صورت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد انجام گرفته است و پس از بررسی پایایی و روایی سنجش پنج گزینه ای ب

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده الزم میان نمونه آماری تحقیق توزیع گردیده است. 

های مختلف را اندازه گیری می کند به کار زه گیری که خصیصهشده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندا

ان نش ن مقادیرای در جدول زیر خالصه شده استروش آلفای کرونباخ محاسبه شد که  تبار هر یک ازمی رود. میزان ضریب اع

 رخوردار می باشد.بخوبی قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی موارد مورد نظر در پرسشنامه دهنده آن است که 
 

 پرسشنامه یاییآماره پا .1جدول 
 

 پرسشنامه آلفای کرونباخ تعداد سواالت

 اقتصاد مقاومتی 961/0 49

ها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا، ای متعددی وجود دارد که یکی از این روش برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشه

شود. اعتبار محتوای یک آزمون معموالً ری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میاندازه گی ویژگی ساختاری ابزار

توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. بنابراین اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید فن و 

 باشد.دار میصاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار الزم برخور

 

 تجزیه و تحليل داده ها
 چگونه است ؟ هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یعوامل موثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت تیاولو

ر د هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یعوامل اقتصادنتایج آزمون فریدمن مربوط به 

 است.  آمده 3و  2جدول های شماره 
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 یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت يعوامل اقتصاد. نتایج آزمون فریدمن مربوط به 2جدول شماره 
 

 شرح مقدار

 تعداد 382

 آماره کای دو 472/170

 درجه آزادی 9
 

 یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت يعوامل اقتصاد. نتایج آزمون فریدمن مربوط به 3جدول شماره 
 

 بهرت میانگین عامل ردیف

 79/5 7عامل 1

 66/5 8عامل 2

 79/4 9عامل 3

 03/6 10عامل 4

 49/5 11عامل 5

 06/6 12عامل 6

 44/4 13عامل 7

 68/5 16عامل 8

 64/5 17عامل 9

 42/5 21عامل 10

است. پس  05/0مالحظه می شود به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از  3چنانچه در جدول شماره 

تفاوت معنی  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یعوامل اقتصادمیزان تاثیر هریک از بین 

حقق اهداف اقتصاد کمترین تاثیر را بر ت 13بیشترین و عامل  12ی، عامل اقتصادداری وجود دارد. بطوری که از بین عوامل 

 رد.دا هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یمقاومت

 ؛ نتایج آزمونهیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یاهداف اقتصاد مقاومت اولویت بندی عوامل سیاسی اجتماعی در  تحقق

 آمده است. 5و  4در جدول های شماره  فریدمن مربوط به عوامل سیاسی اجتماعی
 

 . نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل سياسی اجتماعی4جدول شماره
 

 مقدار شرح

 382 ادتعد

 517/160 آماره کای دو

 6 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری
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 . نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل سياسی اجتماعی5جدول شماره 
 

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 19/4 2عامل 1

 06/3 3عامل 2

 12/4 5عامل 3

 55/4 6عامل 4

 06/4 45عامل 5

 08/4 46عامل 6

 95/3 49عامل 7

 

است. پس  05/0مالحظه می شود به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از  5چنانچه در جدول شماره 

اوت تف هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر  تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یاجتماع یاسیسبین میزان تاثیر هریک از عوامل 

تحقق اهداف کمترین تأثیر را بر  3بیشترین و عامل  6، عامل یاجتماع یاسیسین عوامل معنی داری وجود دارد. بطوری که از ب

 دارد. هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یاقتصاد مقاومت

شهرستان  یدر ادارات دولت یتحقق اهداف اقتصاد مقاومتیی در و قضا ینظارت ینهادها یهماهنگاولویت بندی عوامل 

 :هیاروم

در ادارات  یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت ییو قضا ینظارت ینهادها یهماهنگزمون فریدمن مربوط به عوامل نتایج آ

 آمده است. 8و  7در جدول های شماره  هیشهرستان اروم یدولت
 

 ییو قضا ینظارت ينهادها یهماهنگنتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل  7جدول شماره 
 

 مقدار شرح

 382 تعداد

 998/42 ه کای دوآمار

 4 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 ییو قضا ینظارت ينهادها یهماهنگنتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل  8جدول شماره 
 

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 74/2 36عامل 1

 10/3 37عامل 2

 21/3 38عامل 3

 90/2 39عامل 4

 05/3 40عامل 5
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است. پس  05/0مالحظه می شود به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از  8جدول شماره چنانچه در 

 هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت ییو قضا ینظارت ینهادهابین میزان تاثیر هریک از عوامل 

 36بیشترین و عامل   38یی، عامل و قضا ینظارت ینهادها یگهماهنتفاوت معنی داری وجود دارد. بطوری که از بین عوامل 

 دارد.  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یتحقق اهداف اقتصاد مقاومتکمترین تاثیر را بر 

؛ نتایج آزمون فریدمن هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یتحقق اهداف اقتصاد مقاومتدر  یفرهنگاولویت بندی عوامل 

 10و  9در جدول های شماره  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یفرهنگ مربوط به عوامل

 آمده است.
 

 یفرهنگ. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل 9جدول شماره 
 

 مقدار شرح

 382 تعداد

 363/8 آماره کای دو

 3 درجه آزادی

 039/0 سطح معنی داری

 یفرهنگآزمون فریدمن مربوط به عوامل  . نتایج10جدول شماره 
 

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 62/2 22عامل 1

 48/2 23عامل 2

 42/2 26عامل 3

 48/2 27عامل 4

است. پس  05/0مالحظه می شود. به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از  10چنانچه در جدول شماره 

تفاوت معنی  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یفرهنگامل بین میزان تاثیر هریک از عو

تحقق اهداف اقتصاد کمترین تأثیر را بر   26بیشترین و عامل  22ی، عامل فرهنگداری وجود دارد. بطوری که از بین عوامل 

 دارد. هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یمقاومت

؛ نتایج آزمون هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتد یتیریمد یاداراولویت بندی عوامل 

در جدول های  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یتیریمد یادارفریدمن مربوط به عوامل 

 آمده است. 12و  11شماره 
 

 یتیریمد ياداروط به عوامل . نتایج آزمون فریدمن مرب11جدول شماره 
 

 مقدار شرح

 382 تعداد

 646/20 آماره کای دو

 3 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری
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 یتیریمد يادار. نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل 12جدول شماره 
 

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 65/2 28عامل  1

 54/2 29عامل  2

 43/2 44عامل  3

 38/2 41عامل  4

است. پس  05/0مالحظه می شود. به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از  12چنانچه در جدول شماره

 تفاوت هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یتیریمد یاداربین میزان تاثیر هریک از عوامل 

تحقق کمترین تاثیر را بر  41بیشترین و عامل  28ی، عامل تیریمد یادارعوامل معنی داری وجود دارد. بطوری که از بین 

 دارد. هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یاهداف اقتصاد مقاومت

شهرستان  یدر ادارات دولت یا  در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتهمقرررات و دستورالعمل ن،یقواناولویت بندی عوامل 

در ادارات  یا  در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتهمقرررات و دستورالعمل ن،یقوانمون فریدمن مربوط به عوامل نتایج آز؛ هیاروم

 آمده است.14و  13در جدول شماره  هیشهرستان اروم یدولت
 

 اهمقرررات و دستورالعمل ن،يقوان . نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل13جدول شماره 
 

 مقدار شرح

 382 تعداد

 459/63 ره کای دوآما

 2 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 اهمقرررات و دستورالعمل ن،يقوان . نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل14جدول شماره 
 

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 2 32عامل  1

 21/2 34عامل  2

 79/1 35عامل  3

است. پس  05/0یل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از مالحظه می شود به دل 14چنانچه در جدول شماره 

تان شهرس یدر ادارات دولت یا در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتهمقرررات و دستورالعمل ن،یقوانبین میزان تاثیر هریک از عوامل 

بیشترین و عامل  34، عامل اهمقرررات و دستورالعمل ن،یقوانتفاوت معنی داری وجود دارد. بطوری که از بین عوامل  هیاروم

 دارد. هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یتحقق اهداف اقتصاد مقاومتکمترین تأثیر را بر  35
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 جمع بندي و نتيجه گيري  
 نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق حاضر نشان می دهد:

 12درصد، عامل دوم حدود  22هستند، عامل اول حدود  کیبزرگتر از  ژهیو یبردارها یشش عامل دارااز تحلیل عاملی، 

درصد از  6درصد، عامل ششم حدود  10درصد، عامل پنجم حدود  10درصد، عامل چهارم حدود  11درصد، عامل سوم حدود 

 یت دولتدر ادارا یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یعوامل عوامل اقتصادبین میزان تاثیر هریک از دهد.  یم حیرا توض انسیوار

است. پس بین  05/0به دلیل اینکه سطح معنی داری آزمون فریدمن کمتر از تفاوت معنی داری وجود دارد.  هیشهرستان اروم

تفاوت معنی داری  هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یعوامل اقتصادمیزان تاثیر هریک از 

 یدر ادارات دولت یدر  تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یاجتماع یاسیاز عوامل عوامل س کیهر ریتاث زانیم نیبوجود دارد. 

 نیاست. پس ب 05/0کمتر از  دمنیآزمون فر یدار یسطح معن نکهیا لیوجود دارد. دل یدار یتفاوت معن هیشهرستان اروم

 ینتفاوت مع هیشهرستان اروم یدارات دولتدر ا یدر  تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یاجتماع یاسیاز عوامل س کیهر ریتاث زانیم

 یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت ییو قضا ینظارت ینهادها یعوامل هماهنگ عوامل از هریک تاثیر میزان بینوجود دارد.  یدار

هداف در تحقق ا یعوامل فرهنگ عوامل از هریک تاثیر میزان. دارد وجود داری معنی تفاوت هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت

 یادار عوامل از هریک تاثیر میزان بین. دارد وجود داری معنی تفاوت هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یاقتصاد مقاومت

 یرتاث میزان بین . دارد وجود داری معنی تفاوت هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت یدر تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یتیریمد

 تفاوت هیشهرستان اروم یدر ادارات دولت مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق در  هاو دستورالعملمقرررات  ن،یقوان عوامل از هریک

 . دارد وجود داری معنی

اربست با ک استبا توجه به مباحث تئوریک و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، چندین پیشنهاد ارائه می گردد و امید 

  بردارند. در خصوص اقتصاد مقاومتی  نند گام های مثبتبتوا نظام ادارییافته های تحقیق دست اندرکاران 

 اقتصاد کلی هایسیاست تحقق هایزمینهپیش از یکی( 1381 ماهفروردین در شدهابالغ) اداری نظام کلی هایسیاست

 فتاریر و ساختاری هایویژگی آن حاوی عمومی بخش در اجرایی و اداری نظام شودمی پیشنهاد .رودمی شمار به مقاومتی

 املیع خود کشور اجرایی و اداری نظام صورت این غیر در. گیرد قرار مقاومتی اقتصاد هایهدف تحقق مسیر در بتواند که باشد

 به کمک برای مدنظر اجرایی نظام اصالحات اساس این بر. بود خواهد مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق درصد کاهش جهت در

 :است مهم بُعد چند حاوی مقاومتی اقتصاد

 و پیچیدگی هزینه، دادن کاهش و وکارکسب محیط تسهیل در زائد بوروکراسی کاهش العادهفوق تأثیر علیرغم. 1 

 اجرایی هایدستگاه تعداد کاهش یا بوروکراسی کاهش صرف به را اجرایی و اداری نظام اصالح نباید اداری، نظام بریزمان

 هب بیشتری عمق و دقت با باید دهدمی نشان هاوزارتخانه سطح در ارشناسیک غیر ادغام چندین تجربه همچنین. داد تقلیل

 بخش اهداف دیگر به که است ایشیوه اتخاذ بوروکراسی، کاهش در مهم نکته. نگریست اجرایی هایدستگاه کمیت کاهش

 .نرساند آسیب عمومی

 بهینه انجام هدف با نهادها و هادستگاه ختارسا تدریجی بازآرایی زائد، هایبوروکراسی کاهش از پس گام ترینمهم. 2 

 نیز ل،مغفو اما مهم بسیار وظایف برخی برای خاص متولی دستگاه فقدان پدیده، این با زمانهم. است قانونی اصلی هایرسالت

 .گیرد قرار موردتوجه باید

 ن،قانو واقعی حاکمیت در شدید ضعف کشور اجرایی و اداری نظام محتوایی ضعف ترینمهم ساختار، اصالح با زمانهم. 3 

 طوحس ترینپیچیده از یکی مرحله این. است دولت و مجلس گذاران مشیخط منویات تحقق جهت در اثربخشی و کارآمدسازی

 عمومی بخش انتظامی، و قضایی قوه و دولت(  اداری هرم تمام در تصمیمات و رفتارها با زیرا است اجرایی و اداری نظام اصالح

 در مه باید که راهبردی ترینمهم شاید. دارد سروکار پایتخت تا هاشهرستان ترینکوچک از( دولتی هایشرکت و لتیغیردو

 حاکمیت عدم هزینه بردن باال راهبرد شود، اتخاذ قضائیه و مجریه قوه نظارتی سازوکارهای در هم و مجلس مصوب قوانین

 .است قانون
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. ستا هااولویت ترینمهم از مؤثر نظارت و ارزیابی نظام تنظیم سیستم، نمودن ارمدقانون و بخشی انضباط جهت به. 4 

 ازجمله(  مهم هایمشی خط آثار و نتایج خروجی، سنجش برای نهاد دو نیازمند دولت و مجلس گذاری،مشی خط سطح در

 ویس از. هستند تدابیر ترمیم و تصحیح برای گذاران مشیخط به مندشاخص و منظم هایسنجش ارائه و( مقاومتی اقتصاد

 معد از بخشی هم و اداری و مالی فساد و ناکارآمدی مسئله از بخشی هم که دارند آن از حکایت شواهد عملکرد، سطح در دیگر

 نظارتی هایدستگاه تعبیه وجود با. است نظارت و ارزیابی نظام نبودن اثربخش از متأثر کشور، دیوانساالری در قانون حاکمیت

 صوری مواجهه) نظارت و ارزیابی از حاصل نتایج اعمال عدم آن، از ترمهم و اطالعات نظام فقدان مختلف، هایالیه و سطوح در

 و مقررات وضع از بیش مشکل این حل. است شده نظارت و ارزیابی اثربخشی و نفوذ رفتن دست از موجب( مالحظات با توأم و

ود( خ وظایف با مرتبط هاینظارت در) اسالمی شورای مجلس جمله از متولی هادهاین عملی رویه تغییر مستلزم جدید، قوانین

 .است

 با اطارتب در فعال های اندیش کده سایر با همگام و کنار در اسالمی مدیریت و اداری نظام اندیشکده تشکیل و ایجاد. 5 

 حوزه در اداری نظام فرهیخته کارشناسان و بمجر مدیران و اداری نظام نخبگان و نظرانصاحب از مرکب رهبری، معظم مقام

 موارهه که باشد جامعی البته و وربهره و چابک کارآمد، اداری نظام به دستیابی برای راه نقشه تدوین در توانمند و عمل و نظر

 .جوید بهره المللیبین روزآمد تجارب و اسالمی ناب هایاندیشه از

 مختلف هایحوزه در جهادی روحیه از برخوردار کارآمد و مجرب مدیران از مندیبهره و دهیسازمان شناسایی،. 6 

 بیتشده و تر طراحی پیش از و مطلوب هایشاخص محور بر متمرکز گزینیبه طریق از اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی،

 سطوح به ارتقا حیتصال که متخصص و مؤمن نیروهای استعدادیابی طریق از مدتمیان و مدتکوتاه در جهادی مدیران

 برای را الزم زمینه آن، مستندسازی و مختلف هایحوزه در موفق تجارب انتقال الگوی از گیریبهره با و داشته را مدیریتی

 .نمایند فراهم مدنظر اهداف به دستیابی

 اقدامات و هامهبرنا شده بندیزمان ارائه برای اداری نظام حوزه در پاسخگو و مسئول مرجعی و سازمان تأسیس. 7 

 سازیتظرفی تکمیلی و تحصیالت مقطع در جهادی مدیریت رشته عمومی و همچنین تأسیس افکار تنویر برای جامع صورتبه

 .مقاومتی اقتصاد فرهنگ مطلوب سازینهادینه و تحقق برای اجتماعی و سیاسی فرهنگی،
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