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 اقتصـاد  سـاخته  محقـق  پرسشـنامه  و) 2006( سـوهل  و پراجگـو  پنيـادز،  سازماني نوآوري ،)1990(
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 در گرديد؛ بررسي PLS مختص واگرا روايي و همگرا روايي پايايي، شامل پرسشنامه فني هاي ويژگي
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  مقدمه .١

حصـول اهـداف  یبـرا المللـی ینب یابزارهـا  ینتـر از مهم یاسـیو س یاقتصـاد های یمهمواره تحر
 یـزمبحث در کشور ما ن ینکشورهاست. ا یربر سا یجهان یها بزرگ و اعمال نفوذ قدرت یکشورها
شـکل  ی،بوده است. با ظهـور انقـالب اسـالم یاسیو س یاقتصاد یها چالش ترین یاز اساس یکی
با قطـب قـدرت اسـتکبار را نداشـته و بـه  یسازگار یشد که بنا یدارپد یااز حکومت در دن یدیجد

 یدارا یاظ اقتصادکه از لح یانهآن هم در منطقه خاورم یحکومت ینمبارزه با آن پرداخت. ظهور چن
 یـزدبا تمام قوا به مبارزه با انقـالب برخ یاست، باعث شد که نظام استکبار جهان یادز یاربس یتاهم
  ).٢١٠−١۶۵، ص١٣٨٩ یزنژاد،(عز

های استکبارسـتیزی  بحث تحریم و راهکارهای تقابل با آن تا زمانی که کشـورمان در سیاسـت
گذاران کشـور خواهـد بـود.  اساسـی بـرای سیاسـتهـای  خود پایدار است، همواره یکی از چالش

طـور کلـی بـه دلیـل  امـا بـه ؛هـا کمتـر شـود هرچند ممکن است در مقـاطعی شـدت ایـن تحریم
ناپـذیری جمهـوری  بخـش و سـازش هـای آزادی های استکبارسـتیزی، حمایـت از جنبش سیاست

اساسـی و  کشور مـا یـک چـالش بسـیار بر ضدهای جهانی  اسالمی، بحث تحریم از طرف قدرت
  ).١٣٩٣ ،یهای کالن ملی است (فخار گذاری های تقابل با آن یک استراتژی جدی در سیاست راه

اسـتراتژی  عنوان بـهن یبنـابرا ها، تخریب اقتصـادی اسـت. ین رویکرد تحریمتر مهماز آنجا که 
 ده اسـت. اقتصـاد مقـاومتییرهبر معظم انقالب مطرح گرد از سویتقابل، بحث اقتصاد مقاومتی 

هـای اولیـه  پس از محاصره غزه توسط اسرائیل کـه مـواد غـذایی و نهادهم، ٢٠٠۵اولین بار در سال 
شد، مورد استفاده قرار گرفته و ضـوابط و معیارهـای  برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیز شامل می

  ).Salah R. agha, 2010( حاکم بر مفهوم آن شناسایی گردید
اسـت. » فنریـت اقتصـادی«، بحـث »اقتصـاد مقـاومتی«بارت ترین مبحث علمی به ع نزدیک
از اصطالحی به نام فنریت اقتصادی برای اشاره به تـوان یـک اقتصـاد م، ٢٠٠۶در سال  1بریگاگلیو

دارد: که اصطالح  بیان می یهای بیرونی و مخالف استفاده نمود. و تطابق با آثار شوک برای بهبود یا
رود: اول، توانایی اقتصاد یک کشور برای بهبود سریع ناشـی  فنریت اقتصادی به دو مفهوم به کار می

دوم، توانایی اقتصاد یـک کشـور بـرای ایسـتادگی در  ؛کننده خارجی های اقتصادی تخریب از شوک
   ).٢٢−۵، ص١٣٩١،  هلال ها (سیف برابر آثار این شوک

رهبـر نظـام  از سـوی یک نیـاز ضـروری، عنوان بهبحث اقتصاد مقاومتی  ١٣٩۵سال  یدر ابتدا
کـه ضـرورت توجـه بـه مفـاهیم دانشـی را نشـان  العالی مطرح شد ران مدظلهیا یاسالم یجمهور

                                                           
1 .Briguglio 
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این اساس تعهد و نوآوری متغیرهای مهم و مؤثری هستند که تاکنون در بسـتر اقتصـاد  دهد و بر می
رو محققان در این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین اقتصاد مقاومتی  . از اینندا شدهمقاومتی مطالعه 

و تعهد سازمانی و نوآوری در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی هستند که آیا بین اقتصاد مقاومتی 
   و تعهد سازمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

رد بررسـی قـرار گرفتـه و در انتهـای ایـن بخـش به این ترتیب در بخـش اول مبـانی نظـری مـو
در بخش سوم  ؛شود میدوم، مدل مفهومی تحقیق ارائه  بخش ؛گردند میی پژوهش مطرح ها فرضیه

ی، گیر گردند و در نهایت در بخش چهـارم؛ نتیجـه میی آماری ارائه ها شناسی و یافته مباحث روش
ی تحقیق و ارائه پیشنهادات بـا توجـه بـه نتـایج تحقیـق بـرای پژوهشـگران و مـدیران ها محدودیت

 شود. میسازمان مطرح 
  

  ینظر یمبان .٢

 یاقتصاد مقاومت .١−٢

جمهـوری  بـر ضـدجانبـه و غیرانسـانی غـرب  ی یـکها در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم
اقتصـاد «جدیـد ۀ ای ایـران، واژ آمیـز هسـته ی صـلحها اسالمی ایران با هدف متوقف کردن برنامـه

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم  .به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد» مقاومتی
ی نوین و ها توجه به ایده مطرح گردید. نظام اسالمی با ١٣٨٩در شهریور سال العالی  مدظلهرهبری 

باشد. بـدین جهـت  میرفت نیازمند تعریف الگویی جامع بومی به جهت نیل در مسیر تعالی و پیش
 ۀایرانی به نام اقتصاد مقـاومتی بـرای ادار−الگوی اسالمی العالی مدظله از سوی مقام معظم رهبری

ندسـازی رونـد کُ هـا بـرای جلـوگیری و  که از طریـق تحریمای  هجامعه و عبور از نظام جهانی سلط
  .)١٣٩٣، یشده است (صفدر تراشی نموده، ارائه شور، مانعک ۀتوسع

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هـر کـدام 
. در این میان، تعریف جـامع و کامـل از اقتصـاد مقـاومتی را اند به این موضوع نگاه کرده ای هاز جنب

ی آن اقتصادی که در شـرایط فشـار، در اقتصاد مقاومتی یعن«اند:  خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده
رشـد و شـکوفایی  کننـده تواند تعیین میی شدید ها و خصومت ها شرایط تحریم، در شرایط دشمنی

). ١۶/۵/١٣٩١در دیـدار بـا دانشـجویان،  العالی مدظلـه (بیانات مقام معظم رهبـری» کشور باشد
 یدر خصـوص اقتصـاد مقـاومتالی الع مدظلـه یانات متعدد مقـام معظـم رهبـرین آنچه از بیبنابرا
ر رشـد و توسـعه گـام یا و فعال است که در مسیپو یاقتصاد ی،ه اقتصاد مقاومتکد آن است یآ یبرم
 ،مقـاوم یجاد اقتصادیو تالش در جهت ا یحرکت به سمت اقتصاد مقاومت ین برایدارد. بنابرا یبرم



                        ١٣٩۶ اییز و زمستانپ/ ١٢ش/ ۶س/ اسالم و مدیریت   ٨

ن یـشود. شناخت ا ییران شناسایاقتصاد ا یها ها و چالش تیبا توجه به محدود الزم های د بستریبا
دهد تا در خصوص  ین امکان را میکشور ا یران اقتصادیگ میگذاران و تصم استیبه س ها رساختیز

کننـد. البتـه بایـد  یریـگ میها تصـم تین محـدودیـبـا در نظـر گـرفتن ا یاست اقتصـادیهرگونه س
د ریاضـتی تفـاوت دارد. در علـم خاطرنشان نمود که این روش اقتصادی از نظر تعریـف بـا اقتصـا

ها و بـرای رفـع  ها بـرای کـاهش هزینـه شود که دولت اقتصاد، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می
زنند. این طـرح  کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می

گـاهی اوقـات بـا افـزایش  شود ها انجام می که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت
امـا طبـق نظـر  ؛انجامـد هـای مـالی خـارجی می هـا و کمک میزان مالیات و افـزایش دریافـت وام

دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومـت بـرای رد کـردن فشـارها و عبـور از 
سـتفاده از تـوان مدنظر است. در اقتصاد مقاومتی هدف ا ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی سختی

 .)١٣٩٣ ،ی(فخار ها با ایجاد کمترین بحران است تحریم برابرداخلی و مقاومت در 
  

   یابعاد اقتصاد مقاومت

 ۀی اقتصـاد مقـاومتی، از تحلیـل زنجیـرها سازمان بسـیج مستضـعفان بـرای تبیـین ابعـاد و مؤلفـه
اخیر و با محوریت شعارهای  در چندین سالالعالی  مدظلهانقالب  رهبر از جانبها  گذاری سال نام

   .)١٣٩١(سازمان بسیج مستضعفان،  اقتصادی استفاده کرده است
 پیام امسال نیز با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل موضوعی اقتصادی را در درون خود دارد.

کید بر موضوعات اقتصادی در این چند سال را  توان تحوالت درونـی و بیرونـی  میکه البته علت تأ
ی مختلف اقتصـاد مقـاومتی را بـه ها یک به نوبه خود جنبه ی اخیر هرها کشور دانست. شعار سال

  شود: میی اقتصاد مقاومتی تعریف ها با توجه به این شعارها جنبه همراه دارد.
شـود.  مـیمحرک رشد پایـدار شـناخته  عنوان بهنوآوری و شکوفایی  الف) نوآوری و شکوفایی؛

یکی از عوامل اصلی پایین بودن سـطح رشـد اقتصـادی در کشـورهای در همچنین کمبود نوآوری 
این ایده استوار است که نوآوری سـبب افـزایش  شود. ایده اصلی نوآوری بر میحال توسعه شناخته 

، ١٣٨٨شــود (ربیعــی،  مــیتولیــد از طریــق افــزایش تــوان تولیــد افــراد و نهایتــًا رشــد اقتصــادی 
 ها ین مؤلفـهتـر مهمیکـی از  ، ا توجه به تعریف اقتصاد مقـاومتیب ، ). بر مبنای این ایده۵۶−۴٠ص

  ).١٣٩١شکوفایی است (سازمان بسیج مستضعفان،  برای اقتصاد مقاومتی، نوآوری و
 انتخاب سال شعار عنوان به مصرف الگوی اصالح ١٣٨٨ سال در مصرف؛ الگوی اصالح) ب
 یکـی را مصـرف الگـوی اصـالح توان می مقاومتی، اقتصاد برای شده بیان تعریف راستای در و شد
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 بیـان صـورت این به توان می را موضوع این چرایی. برشمرد مقاومتی اقتصاد مهم های جنبه از دیگر
 ، دیگر عبارت به. است »منابع کمبود« اقتصاد علم مبانی ترین اصولی و ترین ابتدایی از یکی که کرد
 نامحـدود نیازهـای ارضـای راسـتای در محـدود منابع و امکانات از بهینه استفاده علم اقتصاد علم

 نتیجـه در و گردد می محدود منابع از استفاده افزایش باعث جامعه در مصرف افزایش. است بشری
 الگـوی موجـود منابع با اگر ، اساس همین بر). ١٣٨۴ سالواتوره،( دهد می کاهش را گذاری سرمایه
 قـرار اسـتفاده مـورد کـه منبـع مقـداری نشـود روی زیـاده مصرف در و شود اصالح جامعه مصرف
 افـزایش گذاری سـرمایه نتیجـه در. کـرد گذاری سـرمایه را آنهـا تـوان می که ماند می باقی اند نگرفته
 اصـالح ، مقاومتی اقتصاد تعریف طبق. انجامد می تولید افزایش به گذاری سرمایه افزایش و یابد می

 معظم رهبر. گردد می اقتصاد شکوفایی و رشد باعث گذاری سرمایه افزایش طریق از مصرف الگوی
: فرماینـد می چنـین ، مصـرف الگـوی اصالح بیان در ، ١٣٨٨ سال ابتدای در العالی مدظله انقالب

 بـه جویی صـرفه. نیست نکردن مصرف معنای به جویی صرفه که باشند داشته توجه عزیزمان مردم«
 ثمـربخش و کارآمـد را مصرف ، مال نکردن ضایع ، کردن مصرف بجا ، کردن مصرف درست معنای
  ).١٣٨٨ سال تحویل مناسبت به العالی مدظله انقالب رهبر نوروزی پیام( »است کردن

بیشتر در ارتبـاط بـا تشـویق بـه کـار و  ١٣٩٠و  ١٣٨٩سال متوالی  ٢شعار  ج) کار جهادگونه؛
در سال  »جهاد اقتصادی«و  ١٣٨٩در سال  »همت مضاعف و کار مضاعف«شعار  .فعالیت است

 ، توان در ارتباط با تعریف گفته شده از اقتصـاد مقـاومتی دانسـت. بـر ایـن اسـاس میرا نیز  ١٣٩٠
وری نیروی کار و استفاده بهینه نیروی کار برای پیشـبرد بهینـه اهـداف کشـور  افزایش مهارت و بهره

  ).١٣٩١ مقدم و همکاران، محمدی(گردد  مییف یک جنبه مؤثر از اقتصاد مقاومتی تعر عنوان به
یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات اقتصادی این اسـت کـه واردات  د) حمایت از تولید داخلی؛

 .یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی
اما این جنبه از  ؛ دگیر اقتصاد مقاومتی قرار می جنبه قبلی در راستای تعریف ٣این سخن نیز همانند 

عبـارت اسـت از  هـا یکی از ایـن تفاوت .ی اساسی داردها اقتصاد مقاومتی با سه جنبه قبلی تفاوت
 ، نه به صورت غیرمسـتقیم و بـا واسـطه ، دارد اینکه به صورت مستقیم بر رشد و شکوفایی تولید اثر

نکته دیگر اینکه با حمایت از تولید داخلی (مخصوصًا در مواردی که توانایی تولیـد کـاال در داخـل 
با کاسته شدن وابستگی به دنیای خـارج و  .وجود دارد) وابستگی به دنیای خارج کاسته خواهد شد

کـاهش  هـا اثربخشـی تحریم ، به خصوص دنیای غرب که مجری فشار و تحریم بر کشورمان است
البته مزایای بسیاری در حمایت از تولیـد  .انجامد مییابد و در نتیجه به رشد و شکوفایی اقتصاد  می

کمتـر شـدن  ، توان به ایجاد اشتغال برای نیروی کـار داخلـی میداخلی نهفته است که از جمله آنها 
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ر مـالی کاستن از با ، بخش خصوصی تقویت،  ، توجه به برند داخلی در صنایع مختلف میفشار تور
در راسـتای  یادشـدههمـه مـوارد  .ارزآوری کاالی غیرنفتی و بسیاری موارد دیگر اشاره کـرد ، دولت

بـه صـورت  »حمایت از تولید داخلـی«در واقع  د.گیر تعریف گفته شده از اقتصاد مقاومتی قرار می
کنـد  مـیمـک مستقیم یعنی فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی برای اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی ک

  ).١٣٩١ مقدم و همکاران، (محمدی
 ، کـار ، زمـین ، در اقتصـاد عوامـل تولیـد شـامل نیـروی انسـانی ھ) حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛

 طور معمـول بهشود.  می ها بندی ی مادی یا دیگر دستهها ی انسانی سرمایهها ی فکری، سرمایهها سرمایه
نیـز در  ١٣٩١پس بخش دوم شعار سال  شناسند. میسرمایه  عنوان بهعوامل تولیدی غیر از نیروی کار را 

باید بـه  ، چراکه برای افزایش و شکوفایی تولید ، دگیر شده از اقتصاد مقاومتی قرار می بیانراستای تعریف 
حمایت از عوامل تولید پرداخت. افزایش حمایت از عوامل تولید نتایجی را به همراه خواهد داشت: اول 

انجامـد و دوم اینکـه  مـیاینکه چون این عوامل به صورت مستقیم در تولید نقش دارند به افزایش تولیـد 
 شـود مـیز منجر به افزایش تولیـد ی است و از این طریق نیگذار حمایت از عوامل تولید به مانند سرمایه

مطالعات اقتصادی بیانگر این موضوع است که نرخ رشد بلندمدت  ).١٣٩١مقدم و همکاران،  محمدی(
اقتصادی با سطح درآمد اولیه کشور همبستگی باالیی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه فیزیکی تنهـا 

خی از عوامل به خصوص سرمایه انسـانی باعـث بلکه بر ، نیست ها عامل رشد پایین اقتصادی در کشور
  ). ١٣۶−١١٨ص ، ١٣٩٠ رضایی و همکاران،( گردد میتسریع رشد اقتصادی 

 بـه پیـام در العالی مدظلـه انقـالب معظـم رهبـر اقتصـادی؛  حماسـه و سیاسی  حماسه) و
 در ویژه بـه گذشـته سـال در ایـران ملـت جلـوی به رو حرکت به اشاره با ،١٣٩٢ سال آغاز مناسبت
 بـا همـراه و امیدوارانـه را ١٣٩٢ سـال انداز چشـم اسـتکبار، جهـان بـا سیاسی و اقتصادی مواجهه
 اقتصـادی و سیاسـی های عرصـه در ایـران ملـت جهـادی حضـور و ورزیدگی و تحرک و پیشرفت
 حماسـه چراکـه؛. اسـت مقـاومتی اقتصـاد بـرای شـده بیـان مفاهیم راستای در شعار این. دانستند
 تمدن شکوه اساسی نقاط از یکی و وابستگی عدم و عملی علمی، زمینه در رشد عالیم از اقتصادی
  ).١٣٩٢ انقالب، رهبر نوروزی پیام( است دینی جامعه پیشرفت و اسالمی
 در العالی مدظلـه رهبـری معظـم مقـام جهادی؛ مدیرّیت و مّلی عزم با فرهنگ و اقتصاد) ی
 اقتـدار افـزایش و کشـور و ملت شدن تر قوی ضرورت یعنی ،١٣٩٣ سال در خود اصلی حرف تشریح
: کردنـد خاطرنشـان و اسـتناد ضـعیف هـای ملت حقـوق تضییع برای جهانی زورگویان تالش به ملی

 بایـد پـس است ضعیفان به نسبت قدرتمندان زورگویی شود می اداره مادی افکار با که جهانی طبیعت
 و اقتصـاد یعنـی ملـی اقتـدار دیگـر عنصـر دو درباره جدی اهتمام ایشان. کنیم وپیشرفت شویم قوی

 بایـد: افزودنـد اقتصـاد مسـئله بـر سخنانشـان از بخش اولین تمرکز با و برشمردند ضروری را فرهنگ
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 آمریکا چه دنیا جای هیچ در کس هیچ و جهان در ای تکانه هیچ که کنیم قوی ای گونه به را ایران اقتصاد
 معیشـت و کشـور اقتصـاد بـر برخاسـت، و نشست یک و گیری تصمیم یک با نتواند آمریکا غیر چه و

  ).١٣٩٣ ، انقالب رهبر نوروزی پیام( است مقاومتی اقتصاد همان این که بگذارد اثر ما مردم
 بـه اجمالی نگاه در العالی مدظله انقالب معظم رهبر زبانی؛ هم و همدلی مّلت، و دولت) ر
کید و برشمردند ضروری را ملت و دولت گسترده های همکاری ،١٣٩۴ سال مسائل  برای: کردند تأ
 صمیمانه و اعتماد، یکدیگر به خدمتگزار، دولت همچنین و دانا و بصیر ملت باید ، شعار این تحقق

 و ای منطقـه عـزت و اقتـدار« ،»اقتصـادی پیشـرفت: «فرمودنـد ایشـان. کننـد همکاری یکدیگر با
 تـر، مهم همه از و »اقتصادی و قضایی عدالت« ،»واقعی معنای  به علمی های جهش« ،»المللی بین

 های سیاسـت و ایـران ملـت عظیم ظرفیت از خارج که هستند بزرگی آرزوهای »معنویت و ایمان«
 تعریـف در ضـروری ابعاد جمله از شده بیان های جنبه که نمود استنباط چنین توان می. نیست نظام

  ).١٣٩۴ ، انقالب رهبر نوروزی پیام( باشد می مقاومتی اقتصاد
 طور بـه سـال ابتـدای در العالی مدظلـه انقالب معظم رهبر عمل؛ و اقدام مقاومتی؛ اقتصاد) ز
 مسـئلۀ: فرمودنـد و کردنـد انتخـاب عمـل و اقدام مقاومتی؛ اقتصاد عنوان تحت را سال شعار صریح
. است اقتصاد مسئلۀ ، تر فوری همه از دار، اولویت مسائل میان در ، یعنی. است اول اولویت در اقتصاد
 دهنـد، انجـام بجـا و درست کارهای اقتصاد مسئلۀ در بتوانند دولت هم و ملت هم الهی، توفیق به اگر
 مسـائل مثـل اجتمـاعی، های آسـیب مثـل اجتماعی، مسائل مثل دیگر، مسائل در که هست این امید

 اصـل و اسـت مهم که چیزی آن اقتصاد، مسئلۀ در. باشند تأثیرگذار هم فرهنگی مسائل مثل اخالقی،
 رونـق و تحـرک مسـئلۀ اسـت؛ بیکـاری رفع و اشتغال ایجاد مسئلۀ است؛ داخلی تولید مسئلۀ است،

 را آنهـا مـردم کـه اسـت چیزهـایی و است؛ مردم به مبتال مسائل اینها است؛ رکود با مقابلۀ و اقتصادی
 نگـاه ضـمن العالی مدظلـه انقالب رهبر ، آید برمی گفته پیش نکات از که چنان. کنند می مطالبه و حس

 ایـن سـازی پیاده بـرای مؤثر راهکاری به مقاومتی اقتصاد راستای در گذشته های سال شعار به اجمالی
 در مهـم ابعاد از یکی داخلی تولید بر تکیه البته که فرمایند می اشاره. است داخلی تولید همان که مهم

 ).١٣٩۵ ، انقالب رهبر نوروزی پیام( است مقاومتی اقتصاد تحقق و تعریف
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  مقاومتی اقتصاد درباره العالی مدظله رهبری معظم مقام بیانات متن تحلیل: ١ جدول

  ها مؤلفه  ابعاد اناتیبمتن  فیرد

١  

را مسئوالنکشوردارتیمزیاقتصادیهارهیزنجوهاتیفعالدیبا
 یها تیاز فعال یکنند و بر آنها متمرکز شوند، برخ ییشناسا یدولت

 یها و از آن باب ماند یدارد، مانند مادر م تیدر کشور اولو یاقتصاد
 کند مشخص را راه نقشه دیبا دولت. شود یگشوده م ید یو تول یاقتصاد

کارگزاران نظام،  داریدر د اناتی(ب همه را معلوم کنند فیو تکل
۵/٣/١٣٩١.( 

 و ها تیفعال
 یها رهیزنج

 یاقتصاد
  کشور دار تیمز 

 یها تیبه فعال توجه
 یمادر و دارا یاقتصاد

 نییتع ودر کشور  تیاولو
  .دولت توسط راه نقشه

٢  

طور که به من گزارش دادند،است. ما امروز آنیداخلدیتولکردن  زنده
به  یاست. برخ لیما معطل و تعط دیدرصد از امکانات تول ۶٠حدود 

 ایرا اح دیتول دی. باکنند یکار نم یبرخ ای کنند یکار م تیکمتر از ظرف
 دیبخواه را نیمنتقد بلدند اقتصاددانان از یلیخراه را  نی. راه دارد، امیکن
 دارند یخوب یها حرف و ها شنهادیپ یگاه د،یبشنو را شانیها حرف و

 ).۵/٣/١٣٩١نظام،کارگزارانداریددراناتی(ب

 دیتول ایاح
  یداخل

 و امکانات هیکل از استفاده
 کشور ید یتول یها تیظرف
 نیمنتقد آوردن دانیم به و

  اقتصاددانان و

٣  

توجهکنیلمیوارد کندیبام؛یداریخارجتجارتباألخرهمانکهیا
 فیرا تضع یداخل دیو تول یما قدرت داخل یدهایخر  نیکه ا میکن

به ما گفته  میکن یدار یخر  مایهواپ میخواه یما م دینکند. فرض کن
 یداخل عیرا در صنا متیق نیدرصد از ا نیکه اگر چنانچه ا شود؛ یم

 میکن یدار یاز خارج خر  نکهیاز ا شیب م،یکن یگذار  هیسرما مایهواپ
 یداخل دیکه تول میکن یکار  دهای. در خر افتیداخل رشد خواهد 

 ئتیه یو اعضا یجمهور  سیرئ داریدر د اناتینشود (ب فیتضع
 ).٣/۶/١٣٩١دولت،

  یخارج تجارت

 یرو  بر یگذار  هیسرما
 منظور به یداخل داتیتول

 ید یتول قدرت شیافزا
 و واردات درعوض ، کشور

 ریسا از کاالها یدار یخر 
  .کشورها

۴  

کهشدنیابنابربرجامهیقضدر؛میدارکشورازخارجدرییهاپول
 را ها ییکایآمر  دست انسان. است برنگشته آن اکثر که برگردد ها پول

 یها دستگاه یبرخ یبدجنس کنیل کند، یم مشاهده نیا پشت
 که یاردیلیم ده هرچند برگشت یوقت. برنگردد که شده موجب ییکایآمر 

 وارد که است یپول نیا. شود هدر پول که نرود کار  به یمصارف در هست،
 باشند مواظب است؛ دیتول اول درجه در. دارد ازین کشور و شود یم کشور
 یکارها و مورد یب یدهایخر  صرف. نرود نیب از شود یم وارد که یپول که
 وارد یخارج مراکز و ها بانک از که یمال منابع تیر یمد. نشود جایب
 دارید در اناتی(ب ردیگ قرار توجه مورد دیبا که است یا مسئله شود، یم

 ).۵/٣/١٣٩١نظام،کارگزاران

 منابع تیر یمد
  یمال

 ها بانک از که ییها پول
 شوند، یم کشور وارد یخارج
 هدفمند صورت به دیبا

  .شوند نهیهز 

۵  

در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است مانند نفت ویمهمیهابخش
و... که مورد استفاده  مایخودرو و هواپ یموتور برا دیبخش تول ایگاز، 

 مییگو یم نکهیشود. ا انیبن دانش دیحساس با یها بخش نیاست. ا
 توانند یدادند که م نشان دانشمندان و جوانان ان؛یبن دانش اقتصاد

 تواند یکه م یباالتر ببرند. آن مغز میکه دار  یکنند و از سطح ینوآور 
متر بر سر هدف  ٢کند که با انحراف  میتنظ یموشک ُبردبلند را طور 

کار را بکند در موارد  نیا تواند یکه م یاست؟ آن مغز یبخورد کار کوچک
 یکند و سطح شرفتیپ تواند یهم مثل موتور خودرو و قطار هم م گرید

 یداخل یمهم اقتصاد یها شدن بخش انیبن دانش نیرا باال ببرد. بنابرا
در  اناتیشرط است (ب یاست که در اقتصاد مقاومت ییاز کارها یکی
 ان،یبن دانش یها از پژوهشگران و مسئوالن شرکت یجمع دارید

٨/۵/١٣٩١.( 

 بر دیتأک
 اقتصاد
  انیبن دانش

 یاقتصاد مهم یها بخش
 بخش ای گاز، و نفت مانند؛
 و خودرو یبرا موتور دیتول

 دیبا یکشت و مایهواپ
  .شود انیبن دانش
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  ها مؤلفه  ابعاد اناتیبمتن  فیرد

۶  

در گذشته مانند  میکرد یگذار  هیها را در کشور سرما بخش یبرخ
دارد  ازین روگاهینامروز کشور به  ؛یمیپتروش نهیدر زم ای یساز  روگاهین

 رونیاز ب دینبا گرید م،یکرد یگذار  هیما در گذشته سرما یکه وقت
 دیما بسازند، بلکه با یکه برا میاور یرا ب یکس رونیاز ب ای میوارد کن

 سیرئ دارید در اناتی(ب میکنکرده و استفاده  ایها را اح بخش نیا
  ).٣/۶/١٣٩١ دولت، ئتیه یاعضا و یجمهور 

 نمودن ایاح
  ها روگاهین

 در که را ها بخشیبرخ
 کشور در گذشته

 میا نموده یگذار  هیسرما
 ای یساز  روگاهین مانند
 نیا مجدداً  دیبا ؛یمیپتروش
 استفاده و ایاح را ها قسمت

  .میکن

٧  

را"ی"انتقال فناور میدهیکه انجام میهمه معامالت خارج در
کار را انجام  نی. البته برادران ما در دولت گفتند که امیشرط کن
از پژوهشگران و مسئوالن  یجمع داریدر د اناتی(ب میداد

 ).٨/۵/١٣٩١ان،یبندانشیهاشرکت

  یفناور  انتقال

را  یمعامالت خارجهمه
 یفناور  انتقالمشروط به 

  .میانجام ده
  

٨  

شود؛ با قاچاقیمبارزه جدیخوار ژهیشود؛ با ویمبارزه جدفساد با
و ضررش به  زند یبه اقتصاد کشور لطمه م نهایشود. ا یمبارزه جد 
با  دییکه فرض بفرما یا . اگر ما در مقابل آن مجموعهرسد یمردم م

 کنند، یم یخوار  ژهیو یمسائل اقتصاد  نهیدر زم ییها زد و بست
 یدچار فساد پول ایو  کنند یبرخوردار م ژهیو ازاتیخودشان را از امت

قطعًا کشور ضرر  م،یکن یانگار  سهل شوند، یم یو اقتصاد یو مال
را که  یآن فساد یجلو  دیشود. با یانگار  سهل دیخواهد کرد. نبا

و مانع فساد شوند. قاچاق  رندیبگ دیایب شیامروز ممکن است پ
کلمه مبارزه کنند  یواقع یمعنا با قاچاق به دیاست؛ با جور نیهم

 ).۵/٣/١٣٩١کارگزاران نظام،داریدر داناتی(ب

 فساد با مبارزه
  قاچاق و

 اقتصاد به قاچاق و فساد
 و زند یم لطمه کشور
  .رسد یم مردم به ضررش

٩  

نیاز همیکیدریوقتکی. منمیرا باال ببریانرژ یور بهره
را گفتم که ادعا  نی، ا اّول سال، چند سال قبل یها یسخنران

 ییجو و صرفه م،یرا ارتقا بده یانرژ  یور  بهره میاگر ما بتوان شود یم
همه کار داره  نیخواهد شد. ا ییجو دالر صرفه اردیلیم ١٠٠ م،یکن

کار را  توان یآنها م ی، به جا الزم است ریغ یبرخ رد،یگ یانجام م
 یاز انرژ  یور  بهره یارتقا دمیبخش؛ البته شن نیمتمرکز کنند در ا

 داریدر د اناتی(ب ردیانجام گ دیاست که با زیمصوبه مجلس ن
 ).۵/٣/١٣٩١کارگزاران نظام،

 یارتقا
 یور  بهره
  یانرژ 

 یانرژ  یور   بهره شیافزا
 یها ییجو صرفه موجب
  .شود یم کشور در کالن

١٠  

کنند. االن چند هزار کارگاه وژهیونگاهمتوسطوکوچکعیصنا به
درصد از  ۶٠متوسط و کوچک در کشور هست، بنابر آمار  ۀکارخان

که در  یزیخسارت است. آن چ نیهستند، ا یلیدچار تعط نهایا
کوچک و  عیصنا نیهم کند، یم جادیمتن جامعه اشتغال و تحرک ا

 ئتیه یو اعضا یجمهور  سیرئ داریدر د اناتیمتوسط است (ب
 ).٣/۶/١٣٩١دولت،

 به ژهیو توجه
 کوچک عیصنا
  متوسط و

 جامعه متن در که آنچه
 جادیا تحرک و اشتغال

 و کوچک عیصنا کند، یم
  .هستند متوسط

  

  

  ینوآور .٢−٢

ه بـه کـیادگیری دائمی اسـت  سیستم کید بر یکوین، تأکحال ت وجه مشخص روندهای نوین و در
شود به عبـارتی  پذیر می انکهای سازمانی ام ها و توانا ساختن انسان گیری از نوآوری و خالقیت بهره
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های  نظران علم مدیریت در دهه صاحبحتی دیگر  و 3وبر 2فایول، 1ه در زمان تیلور،کدیگر نظراتی 
ه نتواننـد در صـحنه کنون مدیرانی کامًال متحول و متغیر شده است. اکوجود داشته امروز  ۵٠و ۴٠

  ).١٣٩١نند به ناچار جای خود را به سایرین خواهند داد (رسولی، کت کرقابت حر
از طرفی نیاز به نوآوری خصوص صنایع پویا، درآمده است. ه طبیعت بسیاری از صنایع ب ءتغییر جز

نظـر در  یافته بـه تجدیـد شورهای توسعهکهای  بسیاری از سازمان ، ارآفرین باعث شدهکو داشتن نیروی 
کار  نوآوری را بستر پیروزی در کسب و 4). مایکل تاشمن١٣٨٩، ی(فتح ساختار سازمانی خود بپردازند

و جویبـار نـوآوری بتواننـد بـه کمـک انجـام  یکار چرخه نوآور و دانسته تا مدیران در پی شناسایی ساز
  ).١٣٧٨نژاد،  رضایی(های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها برسند  دگرگونی

فراینـدی بـرای اسـتفاده از دانـش یـا  عنوان بـهاصطالح نوآوری را در یک مفهوم وسـیع  5هالت
دهـد  میبرد. در ادامه توضیح  ید به کاراطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مف

که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سـازمان 
را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسـر سـازد. بـه عبـارتی دیگـر 

 ).Holt,1987( و بـه اجـرا رسـاندنوآوری خلق چیز جدیدی است که یـک هـدف معـین را دنبـال 
کند؛ نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرایند یا خـدمت  نیز بیان می 6اوریب

جدیدی است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام بـرای تولیـد سـود در شـرکت 
بلکه فرایندی مستمر و متشـکل از بار رخ دهد،  ای نیست که فقط یک باشد. نوآوری پدیده نوآور می

باشـد.  گیری سازمانی در تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کـاربردی شـدن آن می فرایند تصمیم
آوری  ایده جدید اشاره بـه درک نیـاز جدیـد مشـتری یـا روش جدیـد تولیـد دارد و از طریـق جمـع

بردی شـدن ایـده جدیـد، بـه صـورت یابد. در فرایند کـار اطالعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می
  ).(Urabe,1988 وری باید توجه شود محصول، فرایند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهره

یند یا خدمتی توسعه یابـد. تعـاریف ادهد که ایده به صورت محصول، فر نوآوری زمانی رخ می
کنـار نبـوغ و  نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در 7 پیتر دراکراست.   مختلفی از نوآوری ارائه شده

داند. او معتقد اسـت آنچـه در  رکاران میاند ی همه دستشاستعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکو
تعهد سیستماتیک به نوآوری بـوده  ،یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکهمیان کارآفرینان مشترک 

  ).١٣٨١نژاد،  است (رضایی

                                                           
1. Taylor   2. Fayol  
3. Weber   4. Tushman ,Michael L  
5  . Holt   6. Urabe  
7. Peter Druker 
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 موجـب کـه کننـد تلقـی سـازمانی فرهنـگ عنوان به را نوآوری و کارآفرینی باید امروزه های سازمان
. بپـذیرد را کارآفرینی فرهنگ هم جامعه که است این مستلزم امر این البته. شود می سازمان در اثربخشی
 ).١٣٨۶ فرهمند،( داشت نخواهند را خالق افراد پرورش توانایی سنتی، ساختارهای چگونه چراکه
  

  ابعاد نوآوری

  کند: میبندی  ابعاد نوآوری را به سه دسته تکنولوژیکی، بازار و سازمانی طبقه 1اوفه
  ؛)خدمات و  ندایفر ، محصول( نوآوری تکنولوژیکی
هایی است که در محصول یـا خـدمت اسـتفاده  ها، فرایندها و تکنیک روشارتباطات بین اجزا، 

توانـد نـوآوری  شوند و ممکن است به نوآوری سازمانی نیاز داشته باشد و یـا نداشـته باشـد. می می
خدمت باید محصول جدیدی باشد کـه هـدف  محصول، فرایند یا خدمت باشد. نوآوری محصول/

است. نوآوری فرایند بـا معرفـی عناصـری بـه عملیـات سـازمان آن ارضای بخشی از نیازهای بازار 
 های کار، اطالعات و تجهیزات مورد اسـتفاده در تولیـد محصـول/ پردازد مانند مکانیسم جریان می

  ).(Afuah,1998 خدمت
  ؛)عیترفو ع یتوز ، متینوآوری بازار (ق

رات، ارزش، نیازهـا و های توزیع، محصول و کاربردها بـرای انتظـا شامل دانش جدید در کانال
های مشتریان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته بازاریـابی (محصـول، قیمـت، توزیـع و  خواسته
  ). (Afuah,1998 استترفیع) 

  ؛)افراد و  ستمیس ، ساختار ، یاستراتژ( نوآوری سازمانی
و حتـی تغییـر در  ها سیسـتم ، سـاختارها ، ی سازمانها شامل تغییر و تحول بنیادین در استراتژی

  .باشد میکارکنان سازمان 
 ریـزی وجـود دارد. نـوآوری و برنامـه ، قد است؛ ارتباط نزدیکی بـین خالقیـتتسیدجوادین مع
موفقیـت نهـایی  و کـار دارد. سر هانآو نوآوری با کاربرد  ، ی جدیدها و روش ها خالقیت با یافتن راه

ی جدیـد هـا کارگیری فکر ریزان در ایجاد نوآوری و به سازمان و حتی بقای آن به میزان توانایی برنامه
  .)١٣٩٢بستگی دارد (سیدجوادین، 
را بـه سـه دسـته نـوآوری تولیـدی، نـوآوری فراینـدی و نـوآوری اداری  یچوپانی ابعـاد نـوآور

  د:ینما یم یبند میتقس
هایی کـه بـه نحـوی  محصوالت جدید و کلیه فعالیت بازاریابین نوآوری به یا : نوآوری تولیدی

  کند. توسعه محصول جدید است توجه می د ویمرتبط با تول
                                                           
1  . Afuah  /// Claus Offe/// 
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شـود و شـامل  مـیی رقـابتی هـا نوآوری در فرایند تولید باعث ایجـاد مزیت نوآوری در فرایند:
  و افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر است. یند تولیداافزایش سرعت فر

ی هـا شـود و نوآوری مـیتغییر در ساختار سازمان یا فرایندهای اجرایی مربـوط نوآوری اداری: 
کیـد دارنـد  استراتژیک بر معیارهایی برای ایجاد یک مزیت رقابتی دائمی و تجدید قوانین رقـابتی تأ

  .)١٣٩٠، یچوپان(
بــازارمحور و  ، محــور علــم،  محــور ابعــاد نــوآوری را فنــاوری اطالعــات )٢٠٠٣( 1هالنســتین

ی درون سـازمان هـا و معتقد است تاکنون بـه ایـن ابعـاد بـرای انجـام هماهنگی ، محور بیان هزینه
  توجهی نشده است.

 ، مثـال بـرای. اسـت پذیرفته صورت خرد سطح در عمده طور به نوآوری خصوص در مطالعات
 سبک و نوآوری سبک انطباقی بررسی" به خود همکاران با همراه ١٣٩۴ سال در زاده قربانی الله وجه

 در و. پرداختند ""فناوری و علم های پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت در انسانی منابع مدیریت
 مطلـوب، وضـعیت بـه رسیدن برای بنیان دانش های شرکت مدیران که؛ رسیدند نتیجه این به نهایت
 توجـه بنیان دانش های شرکت نوآوری با خود انسانی منابع مدیریت های شیوه سازی متناسب به باید

 نیـروی مـدیریت بـا متناسـب کارکردهای مجموعه و انسانی نیروی طریق از بتوانند تا کنند بیشتری
 و زاده قربانی( شوند نائل بنیان دانش های شرکت در مطلوب وری بهره به شرکت، آن در شاغل انسانی

 ).١٣٩۴ ، همکاران
  

  یتعهد سازمان .٣−٢

اسـت، مـدیران بـا توجـه بـه  ای هی مـادی و سـرمایها هر سازمانی متشکل از افراد انسانی و دارایی
ریـزی ترکیـب و  های ناشـی از موجـودی انسـانی و امکانـات و منـابع سـازمان، برنامـه محدودیت

انجام دهند که نیروی کاری برانگیخته و متعهد داشته و در نتیجه کـارایی و  ای هگونسازی را به  یگانه
  ).١٣٨۶ن، یدجوادیس( شوداثربخشی سازمانی حاصل 

تعهد را به معنای تازه کردن پیمان و کار کسی را به ذمـه گـرفتن، و  نامهلغتاکبر دهخدا در  علی
پرداخت چیزی و تضمین عهـد میثـاق بـه کـار  تعهد کردن را به معنای ملزم ساختن خود به عمل یا

  .)١٣۶٨دهخدا، (برده است 
تعهد سازمانی را درجه نسـبی تعیـین هویـت افـراد بـا یـک سـازمان خـاص و  ؛استیو زو پورتر

  ). steers & porter,1983( باشد میدرگیری و مشارکت او با سازمان 
                                                           
1  . Hollenstein 
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  باشد: میبعد عاطفی، بعد مستمر و بعد هنجاری  :شامل ابعاد تعهد سازمانی
وابستگی عاطفی فرد به سـازمان و تعیـین هویـت  عنوان بهتعهد عاطفی را  الف) تعهد عاطفی:

دانند اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم تعهد عاطفی شـامل سـه  میشدن از طریق آن 
  شود: میجنبه 
  ؛ صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان .١
  تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان؛ .٢
  میل به ادامه فعالیت در سازمان. .٣

فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی 
کند. تعیـین هویـت فـرد از طریـق  را اهداف خود بداند و سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری

های سازمانی سازگار باشد و فرد قـادر  ی فردی افراد با ارزشها دهد که ارزش میسازمان زمانی رخ 
  ).Allen & Meger, 1990( ی سازمانی را در خود درونی سازدها شود که ارزش

کنـد  میرا در سازمان انباشته  ای هبراساس این بعد با گذشت زمان فرد سرمای ب) تعهد مستمر:
و از دست دادن آن برای  شود می تر که هرچه سابقه فرد در سازمان بیشتر شود این سرمایه نیز انباشته

هـای ویـژه  ی شامل زمـان، کسـب مهـارتگذار فرد هزینه بیشتری دربر خواهد داشت. این سرمایه
  ).Allen & Meger, 1990( باشد میکه قابل انتقال ن،  .. است.سازمان و
 احسـاس نوعی دهنده نشان که باشد می هنجاری تعهد سازمانی، تعهد سوم بعد :هنجاری تعهد) ج
 هستند، هنجاری تعهد از باالیی سطح دارای که افرادی باشد، می سازمان با همکاری ادامه برای تکلیف
  ).(Allen & Meger, 1990 بمانند باقی فعلی سازمان در مجبورند که کنند می احساس

با توجه به اهمیت کسب تعهـد کارکنـان مـا های اصلی در اجرای سیستم مدیریت متعهد:  فعالیت
ها و اقدامات واقعی یکپارچه و سازگار  نیازمند یک سیستم مدیریت چندوجهی و جامع شامل سیاست

حمایـت ، موریتأمشخص کرن م با یکدیگر هستیم، اقدامات اصلی در اجرای این سیستم عبارتند از:
ن یـه اکـ ، ایجاد حس یگـانگی ، تضمین عدالت سازمانی ، های افراد تعهد به ارزش ، از توسعه کارکنان

  ).Dessle, 1999( گردند یلحاظ م یف اقتصاد مقاومتیه در تعرکاست  یعوامل ابعاد
 یشهناز مرتضـو،  مثال یبرا .رفته استیعمدتًا در سطح خرد صورت پذ یمطالعات تعهد سازمان

انجام دادند. "امنیـت شـغلی،  یدولت های در سازمان یانسان یرویه با عنوان نک یپژوهش ی) ط١٣٨۵(
های مـدیریت از  سـو و ادراک آنـان از شـیوه رضایت شغلی و همچنین تعهد سازمانی کارکنان از یـک

 کدر تر ت را پدرانـهیریوه مـدیه شـکـ یسـان؛ کدیجـه رسـین نتیو به ا کرده است یسوی دیگر" را بررس
  دهند.  یز بروز مین یشتریب ین تعهد سازمانیو همچن یت شغلیت و امنینند، رضاک یم
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تحـت ی قـی) در تحق١٣٧۴( یتعهـد سـازمان بر در رابطه با عوامل مؤثر ین بزرگ اشرفیهمچن
تالش  ، "یسنگ البرز شرق ت ذغالکنان شرکارکران و یمد ین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانییعنوان "تب
و مـورد  ییشناسا نان راکارکران و یمد یجاد و حفظ تعهد سازمانین عوامل مؤثر بر اتری ممهتا  نموده

، عوامـل یت شـغلیه سه دسته عوامـل رضـاکد یجه رسین نتیق به این تحقیآزمون قرار دهد. او در ا
ران و یمـدی زان تعهـد سـازمانیـبا م یطیو عوامل مح )...ا ویمزا ،حقوق ، یت شغلیامن(نگهدارنده 

  ). ۶٠ص ، ١٣٧۴ ،یاشرف(دارند  یزیمثبت و متما ینان رابطه خطکارک
ترین مسـائل  یکـی از اساسـی هـا تـوان اظهـار داشـت: تحریم مـی بنـدی بنابراین در یک جمع

های  اقتصــادی و سیاســی بــوده و راهکارهــای تقابــل بــا آن تــا زمــانی کــه کشــورمان در سیاســت
گذاران کشـور  های اساسـی بـرای سیاسـت چالشاستکبارستیزی خود پایدار است، همواره یکی از 

 عنوان بـهن یبنـابرا هـا، تخریـب اقتصـادی اسـت. ین رویکـرد تحریمتر مهمخواهد بود. از آنجا که 
ده یـالعالی مطـرح گرد استراتژی تقابل، بحث اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظـم انقـالب مدظلـه

دهد و  میاهمیت توجه به مفاهیم دانشی را نشان  یک نیاز ضروری، عنوان بهاقتصاد مقاومتی  است.
این اساس تعهد و نوآوری متغیرهای مهم و مؤثری هستند که تاکنون در بسـتر اقتصـاد مقـاومتی  بر

محققان در این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین اقتصاد مقاومتی و تعهـد  رو این. از اند شدهمطالعه 
این سؤال اساسی هستند که آیا بین اقتصاد مقاومتی و تعهد سازمانی و نوآوری در پی پاسخگویی به 

  سازمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
  

  های پژوهش توسعه مدل و فرضیه .٣

با استفاده از مبانی نظری موجود پژوهشگران برای تبیین روابط علی بین متغیرهای پژوهش مدل مفهومی 
هـای موجـود در جـدول یـک  مدل ابعاد اقتصاد مقاومتی با توجـه بـه دادهزیر را طراحی کردند. در این 
) و ١٩٩٠( 1، تعهد سازمانی با اسـتفاده از مـدل آلـن و میـر )العالی مدظله (منویات مقام معظم رهبری

  ) ارائه گردیده است.٢٠٠۶( 3پراجگو و سوهل 2، نوآوری سازمانی با استفاده از مدل پنیادز
  عبارتند از: ها هیاصلی پژوهش، فرض پرسشفته شد و با توجه به آنچه که گ

طـور اقتصـاد  هـای آنهـا و همـین مؤلفـهوضعیت موجود تعهد سازمانی، نـوآوری سـازمانی و 
 ؛مقاومتی مطلوب است

های آن (تعهـد عـاطفی، تعهـد مسـتمر و تعهـد هنجـاری) بـر اقتصـاد  مؤلفهتعهد سازمانی و 
  ؛دارد تأثیرمقاومتی 

                                                           
1. Meyer   & Allen  2. Pennyadz  
3. Prajogo   & Sohal 
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محوری) بـر اقتصـاد  ندیمحوری و فرآ محوری، سازمان دیهای آن (تول مؤلفهو  ینوآوری سازمان
  دارد. تأثیرمقاومتی 
  توان مدل زیر را ترسیم کرد: می یادشدههای  طور با توجه به فرضیه همین

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش  : مدل مفهومی١شکل 

 
و  یتعهد سازمان یبرا ١٩٩٠ر، ی(برگرفته از منویات رهبری برای اقتصاد مقاومتی؛ مدل آلن و م

  نوآوری سازمانی) یبرا ٢٠٠۶پراجگو و سوهل  ، مدل پنیادز
  

  قینه تحقیشیپ .۴

  گردد: یقات انجام شده اشاره میاز تحق دیل به مواریدر ذ
های  ق خـود بـه بررسـی مشـکالت شـرکتیـدر تحق ،)١٣٩١( ارانکـفخاری، حسین و هم .١
نظرسـنجی  براسـاس، هـا کشور پرداختند. در این پژوهش پس از نقـد و تحلیـل داده بنیان در دانش

کشـور در  بنیـان دانشب و کارهای پانلی از خبرگان کشور، به کمک تکنیک دلفی فازی، فضای کس
ار محاسـباتی افـز نرمشرایط تحریم، طی دو راند بررسـی گردیـده و سـپس نتـایج فـازی بـه کمـک 

 تعهد عاطفی

 مستمرتعهد 

 یهنجار  تعهد

 یسازمان تعهد

 یدمحور یتول

 یمحور ندیفرا

 یمحور سازمان

 یسازمان ینوآور 

  :مقاومتی اقتصاد
 یها رهیزنج و ها تیفعال

 دار تیمز  یاقتصاد
 ؛کشور
 ؛یداخل دیتول یایاح

 ؛یخارج تجارت
 ؛یمال منابع تیر یمد
 اقتصاد بر دیتأک

 ان؛یبن دانش
 ؛ها روگاهین نمودن ایاح

 ؛یفناور  انتقال
 قاچاق؛ و فساد با مبارزه
 ؛یانرژ  یور  بهره یارتقا
 عیصنا به ژهیو توجه

 متوسط و کوچک
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MATLAB ات منفـی تحـریم بـر تـأثیر بنـدی تحلیل و ماحصل فرایند منجر به استخراج و اولویت
یـزان کشـور جهـت رفـع ر برای برنامه ای هفضای این کسب و کارها گردید. نتایج این پژوهش مقدم

و تقویت توانمندی کشـور در مقابـل تحـریم در جهـت شـکوفایی  بنیان دانشسسات ؤمشکالت م
  ؛اقتصاد مقاومتی است

 یاقتصاد مقاومت یبوم یق خود به ارائه الگویدر تحق ،)١٣٩١(اران کبهمن و همابراهیمیان، . ٢
ی موجـود در اسـتان گـیالن و بـا ها پتانسـیل ای هدر مقاله حاضر ضمن بررسی کتابخانـ پرداختند.

ن این حوزه کـه در قالـب مـدل دلفـی حاصـل شـده اسـت ااستفاده از نظرات تعدادی از متخصص
هـای  تمنـدیهـا و توا الگویی بومی برای نهادینه ساختن مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به پتانسـیل

 ؛شود میکید بر نقش بسیج ارائه أموجود در استان گیالن با ت
 بـه دسـتیابی در را اکوتوریسـم جایگاه خود پژوهش در ،)١٣٩۶( همکاران و منصور زاده، ولی. ٣
 و مقـاومتی اقتصاد به مربوط مفاهیم تببین ضمن مقاله این در. اند کرده بررسی مقاومتی اقتصاد اهداف
 بـه راسـتا ایـن در کـه باشـد، می موضوع دو این اهداف همسویی میزان دنبال به اکوتوریسم، همچنین
 یـک صـورت بـه و یافته دست مقاومتی اقتصاد و اکوتوریسم اهداف بودن همسو از توجهی قابل میزان
 و نمایـد می ارائـه مقـاومتی اقتصـاد بـا اکوتوریسـم اخص طور به و گردشگری ارتباط از مفهومی مدل

 های سیاسـت و اهداف تحقق راستای در اکوتوریسم بخش در موجود راهکارهای و ها چالش همچنین
    نماید؛ می ارائه را مقاومتی اقتصاد اکوتوریسمی ریزی برنامه مدل و اشاره مقاومتی اقتصاد
ــد. ۴ ــیآخون ــو هم ینعلی، حس ــدر تحق ،)١٣٩۶اران (ک ــی ــه بررس ــود ب ــاکراه یق خ  یاره
پرداختند. در این مقاله سعی بر آن شده تا نقش خانواده  ها در خانواده یاقتصاد مقاومت یساز فرهنگ

کنـد را  میواحد کوچکی از اجتماع که در توسعه و رشد اقتصادی جامعه نقش اساسی ایفا  عنوان به
ا بـ. ه شـودئسازی اقتصاد مقاومتی در خانواده ارا مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی جهت فرهنگ

از خـانواده در عملکـرد و چرخـه اقتصـاد انـد پس چگونگی و شیوه مصـرف و توجه به اینکه میزان،
 بسـزایی بـر تـأثیرتوانـد  مـیهرگونه تغییر در آن و یا به عبارتی اصـالح آن ،  بسزایی دارد تأثیرکشور 

ر همـراه از آنجا که فرهنگ مصرفی در خانوارهای کشور مـا بـا اسـراف و تبـذی. اقتصاد داشته باشد
اقتصاد مقـاومتی  ، دلیل فاصله آن با الگوی مصرف مطلوب است، اصالح الگوی مصرف خانوار به

 ؛های الگوی مصرف مورد نظر جامعه اسالمی، ضرورتی گریزناپذیر است ناهمگونی آن با الزام و
 مقـاومتی اقتصـاد تحقـق موانـع بررسـی بـه خـود تحقیق در ،)١٣٩۴( محمدحسین پژوهنده،. ۵

 یا بنیادی مایه در و اسنادی یا و آرشیوی شیوه یا ای کتابخانه روش و توصیفی شیوه به تحقیق این. پرداخت
 .است شده پرداخته محقق توسط اخالقی راهبرد یک ارائه به پایان در و است پذیرفته صورت راهبردی
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  شناسی پژوهش روش .۵

بر اقتصاد مقاومتی  یتعهد سازمانی و نوآوری سازمان تأثیربا توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی 
پردازد، روش پـژوهش برحسـب زمـان وقـوع پدیـده،  در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می

گرا؛ برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب منطق اجـرا، قیاسـی و  نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم گذشته
کمـی؛ برحسـب محـیط پـژوهش، برحسب زمان اجرای پـژوهش، مقطعـی؛ برحسـب نـوع داده، 

همبسـتگی و −ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصـیفی ای؛ برحسب روش گردآوری داده کتابخانه
  برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود.

کارکنـان  همۀجامعه آماری این پژوهش، شامل  گیری و حجم نمونه: جامعه آماری، روش نمونه
گیـری  بـود کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه نفر ۵٠٠شهر تهران به تعداد اداره کل آموزش و پرورش 

زمانی که در پـژوهش  حجم نمونه انتخاب شدند. عنوان بهنفر  ٢١٧ساده و جدول مورگان  یتصادف
گیرند. در این پـژوهش  االت در نظر میؤبرابر تعداد س ١۵تا  ۵خود مدل داریم تعداد حجم نمونه را 

ال ده آزمودنی در نظر گرفته شد که حجم نمونه ؤوجود داشت که برای هر س ال در پرسشنامهؤس ٣٠
 ١۴نفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه میـان ایـن کارکنـان توزیـع شـد کـه از ایـن میـان  ٣٠٠نهایی 

ی ها آزمودنی نیز در تست آزمودنی ٢٢طور  همین دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و پرسشنامه به
در این پژوهش  پرسشنامه انجام شد. ٢۶۴و در نهایت عملیات آماری روی  تفاوت حذف شدند بی
ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشـنامه تحقیـق از دو بخـش تشـکیل شـده  وری دادهآمنظور گرد به

ت تأهل، سن، سـابقه یالت، وضعیت، تحصیها نظیر جنس است. ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی
گاهک تعهـد سـازمانی،  ۀهـای مربـوط بـه سـه سـاز بری و سپس پرسشات رهیاز منو یار و نحوه آ

االت مربوط به تعهـد سـازمانی ؤاست. س پرسش ٣٠نوآوری سازمانی و اقتصاد مقاومتی که شامل 
شده است. این پرسشنامه دارای ده سـؤال بسـته  یطراح )،١٩٩٠ر (یبا استفاده از پرسشنامه آلن و م

دهـد.  گیـری قـرار مـی تمر و هنجـاری را مـورد انـدازههای تعهد عاطفی، مسـ مؤلفهپاسخ است که 
 2پراجگـو و سـوهل 1االت مربوط به نوآوری سازمانی با استفاده از پرسشنامه اسـتاندارد پنیـادز،ؤس
هـای  مؤلفـه) طراحی شده است. ایـن پرسشـنامه دارای ده سـؤال بسـته پاسـخ اسـت کـه ٢٠٠۶(

دهـد. در نهایـت  گیـری قـرار مـی مـورد انـدازهمحـوری را  ، فرایندمحوری و سازمانیتولیدمحوری
 یات مقام معظم رهبـریاالت مربوط به اقتصاد مقاومتی با استفاده از تحلیل محتوایی که در منوؤس

صورت گرفت، طراحی شده اسـت. ایـن پرسشـنامه نیـز  ١٣٩۵العالی در پیام نوروزی سال  مدظله
ر سـه پرسشـنامه ایـن پـژوهش از نـوع الزم به ذکـر اسـت کـه هـ دارای ده سؤال بسته پاسخ است.

                                                           
1. Pennyadz   2. Prajogo   & Sohal  
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..) .و Amos و Lisrel(ارهای کواریانس محور افز نرمتوان از هر دو دسته  انعکاسی بوده و بنابراین می
هـا  ضمن با توجـه بـه انعکاسـی بـودن پرسشـنامه ) استفاده کرد، درSmart-Plsو واریانس محور (

قابـل اجـرا  ،هـای انعکاسـی اسـت پرسشـنامهکه مختص  CR ،ASVآلفای کرونباخ،  1های آزمون
ای لیکـرت  ی هر سه پرسشنامه طیف پنج درجـهگیر نهایت باید گفت که مقیاس اندازه باشد. در می

  باشد.  ) می۵ موافقم= و کامالً  ۴، موافقم=٣، نظری ندارم= ٢ ، مخالفم=١مخالفم=  (کامالً 
(ظـاهری)، محتـوایی و سـازه  صوریروایی: در این پژوهش به منظور محاسبه روایی از روایی 

  استفاده شد:
  گیرد که عبارتند از: محاسبه روایی به طرق مختلف صورت می

 پژوهشـگر، کمک به ظاهری روایی پرسشنامه توزیع از پیش پژوهش این در 2:ظاهری روایی. ١
 امالیـی شـکلی، ویرایشـی، ایرادات از دور به نهایی پرسشنامه و بررسی نمونه، اعضای از نفر چند
 گردید؛ تدوین... و

کنـد تـا محتـوای  این نوع از روایی در قالب یـک روش دلفـی کمـک مـی 3. روایی محتوایی:٢
 پـیشاالت اضافی حذف شود. در این پژوهش برای بررسی روایی محتوایی ؤپرسشنامه اصالح و س

تـا  ٨و به کمک ده نفر از خبرگان (تعداد خبرگـان بـین  CVIو  CVRهای  از توزیع پرسشنامه از فرم
شـونده، اسـاتید راهنمـا و مشـاور، دانشـجویان دکتـری  باشد) شامل اعضـای مصـاحبه نفر می ١٢

 . استفاده شد. ..ها و متخصص در این حوزه، چند نفر از آزمودنی
بودن بـا طیـف چهـار و مربوط  ساده بودن ، نظر؛ واضح بودن  ال از سه نقطهؤهر س CVI در فرم

تعداد کسانی که گزینه سه و چهـار را  CVIای مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه ضریب  گزینه
باشد بیـانگر  ٠٫٧٩کنیم و اگر میزان این ضریب باالتر از  به کل خبرگان تقسیم می اند انتخاب کرده

های متغیـر  سؤالن داد که همه ها نشا است. یافته سؤالواضح بودن، ساده بودن و یا مربوط بودن آن 
نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط بـودن از وضـعیت   تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی از نقطه

 پرسشنظر ساده بودن و یک   از نقطه پرسشمناسبی برخوردارند، اما در متغیر اقتصاد مقاومتی یک 
  رت گرفت.هم از نقطه نظر واضح بودن ایراد داشت که اصالحات الزم صو

)، طراحی شده است و بیانگر این است که کـدام گویـه در ١٩٨۶( 4که توسط الوشه CVRفرم 
 یـک طیـف دو تـایی  سؤالشود. در این فرم برای هر  ماند و کدام گویه حذف می پرسشنامه باقی می

(در ایـن خبره  ١٢تا  ٨شود. این فرم را بین  . سودمند نیست) در نظر گرفته می٢ ؛. سودمند است١(
کنـیم.  ت را حساب میسؤاالتک  تک CVRکنند و سپس با استفاده از فرمول  پژوهش ده نفر) پر می

                                                           
1. Test   2. Faced Validity  
3. Content Validity  4. Lawshe  
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است. با  ٠٫۶٢)، ١٩٨۶نظر الوشه ( براساستعداد خبرگان (ده نفر)  براساس CVRحداقل مقدار 
حـذف  ی نیاز بـهسؤالبه دست آمد هیچ  ٠٫۶٢باالی  ها سؤالبرای همه  CVRتوجه به اینکه مقدار 

  ؛مربوط به هر سه متغیر پژوهش در میان نمونه آماری توزیع شد سؤال ٣٠شدن نداشت و 
سـازی  ارهـای مـدلافز نرمها از  آوری داده برای بررسی روایی سازه بعد از جمع 1. روایی سازه:٣

  در دو قسمت روایی همگرا و واگرا استفاده شد. PLSمعادالت ساختاری با رویکرد 
رود  هایی که برای سنجش روایـی همگـرا بـه کـار مـی ییدی): تستأت( همگراهای روایی  تست

باشـد و بهتـر اینکـه  ۵/٠. بارهای عاملی بـاالی ٢. همه بارهای عاملی معنادار باشد؛ ١عبارتند از: 
. پایـایی ۴باشـد؛  ۵/٠تـر از  بـزرگ 2)(میانگین واریانس استخراج شده AVE. ٣باشد؛  ٧/٠باالی 

ها نشان داد ضـرایب معنـاداری تمـام  میانگین واریانس استخراج شده باشد. یافته تر از ترکیبی بزرگ
درصد معنادار بود؛  ٩٩بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان  ٢٫۵٨تر از  بارهای عاملی بزرگ

بود. از طرفی میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده  ٠٫٧همچنین ضرایب تمام بارهای عاملی باالی 
تر از میـانگین واریـانس ها بزرگطور پایایی ترکیبی همه مؤلفهبود و همین ٠٫۵باالی  ها همه مؤلفه

 استخراج شده آن بود.
  
  های روایی واگرا (تشخیصی)تست

طبق این معیار، یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهـان، بایـد  . آزمون فورنل و الرکر:١
پذیرهای خود داشته باشد. جـذر میـانگین واریـانس اسـتخراج  پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده

شده هر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مـدل باشـد. 
 Smart-PLSار افــز نرمرا در ســطح متغیرهــای پنهــان بــا اســتفاده از  تشــخیصایــن آزمــون روایــی 

م میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب مقایسه ریشه دو ٣در جدول  سنجد. می
  ؛ها آورده شده است همبستگی بین سازه

 رود مـی انتظار این آزمون این طبق ،)٢٠٠۵( 4استراب و جفن عقیده به 3:عرضی بار آزمون. ٢
 انعکاسـی گیری انـدازه مـدل یک در نظر مورد پذیر مشاهده متغیرهای از کدام هر عاملی بارهای که

 سـاختاری مـدل در موجـود گیری انـدازه های مـدل دیگـر پذیرهای مشاهده عاملی بارهای از بیشتر
 از بیشـتر ٠٫١ حـداقل بایـد متناظرش پنهان متغیر روی بر پذیر مشاهده متغیر هر عاملی بار. باشد

 روایی عرضی بارهای آزمون. باشد دیگر پنهان متغیرهای بر پذیر مشاهده متغیر همان عاملی بارهای
. سـنجد می Smart-PLS افـزار نرم توسـط پذیر مشـاهده متغیرهـای سـطح در را) تشخیصی( واگرا

                                                           
1. Construct Validity  2. Average Variance Extracted  
3. Cross Loadings  4. Gefen and Straub  
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ــه  عــاملی بارهــای از بیشــتر پــژوهش متغیرهــای از کــدام هــر عــاملی بارهــای داد، نشــان ها یافت
 متغیر هر عاملی بار همچنین. باشد می مدل در موجود گیری اندازه های مدل دیگر پذیرهای مشاهده
 متغیـر همـان عـاملی بارهـای از بیشـتر ٠٫١ حـداقل متنـاظرش پنهـان متغیر روی بر پذیر مشاهده
  .باشد می دیگر پنهان متغیرهای بر پذیر مشاهده

منظور محاسبه پایایی از ضـریب آلفـای کرونبـاخ، پایـایی ترکیبـی و  در این پژوهش به پایایی:
ار افـز نرماشتراکی بنا به ماهیت پژوهش بهره گرفتـه شـد. پایـایی ترکیبـی و اشـتراکی بـا اسـتفاده از 

Smart-Pls  ار افز نرمو ضریب آلفای کرونباخ با استفاده ازSpss .مورد بررسی قرار گرفت  
باشـد،  کـدام متغیرهـا مـی کننـده نیکه سؤاالت پرسشـنامه، تبی این است دهنده نشان ٢جدول 

تسـت و نهـایی، پایـایی ترکیبـی و  آن در این جدول ضرایب پایـایی آلفـای کرونبـاخ پـیش بر افزون
طـور  میانگین واریانس استخراج شده، مقایسه میانگین واریانس استخراج شـده و همـین اشتراکی،

 مورد نیاز آورده شده است.سایر اطالعات  یبکیضرایب پایایی تر

  سنجی ابزارهای روانها برای هر یک از متغیرهای تحقیق و محاسبه ویژگی: توزیع پرسش٢جدول 

شماره   مخفف  مؤلفه  بعد
  سؤال

 یآلفا
کرونباخ 

  تست یشپ

 یآلفا
کرونباخ 

  یینها

 یانگینم
 یانسوار 

استخراج 
  شده

 یاییپا
  یبیترک

 یاییپا
  منبع یاشتراک

تعهد 
  یسازمان

(پرسشنامه 
 استاندارد)

-٢-١ Emot  یتعهد عاطف
٣-۴ ٠٫٨۴  ٠٫٨۶  ٠٫۵٠٫٨٨  ٧١۶  ٠٫۵٧١  

 یرآلن و م
  ٠٫۶۵٧  ٠٫٧۶۵  ٠٫۶۵٧ ٠٫٨١ ٠٫٧۶ ٧-Cont۵-۶ تعهد مستمر  )١٩٩٠(

-٩-٨ Norm  یتعهد هنجار 
٠٫٧  ٠٫٧٣ ١٠۴  ٠٫۶١۶  ٠٫٨٠۶  ٠٫۶١۶  

 ینوآور 
  یسازمان

(پرسشنامه 
 استاندارد)

 Prod  یمحور  یدتول
١١-
١٢-
١-١٣۴ 

٠٫٨۴  ٠٫٨  ٠٫٧١٨  ٠٫٨٨۶٠٫٧١٨  ١  
 ، یادزپن

پراجگو و 
سوهل 

)٢٠٠۶(  
-١۶-١۵ Proc  یمحور  یندفرا

٠٫٨ ١٧۵  ٠٫  ٠٫٨٧۶٢۵  ٠٫  ٠٫٨٩٧۶٢۵  

-١٩-١٨ Orga  یمحور  سازمان
٠٫٨  ٠٫٧٨ ٢٠۵  ٠٫۶۵۵  ٠٫  ٠٫٨٨٧۶۵۵  

اقتصاد 
  یمقاومت
  

-  Econ ٠٫٨  ٢١-٣٠۴  ٠٫٧  ٠٫٩٣۴٠٫٧  ٠٫٨٧٢  ٧۴٧  

 یاتمنو
مقام معظم 

در  یرهبر 
نوروز  یامپ

  ١٣٩۵سال 
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 و نهایی تست پیشقابل مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ  باالکه در جدول  گونه همان
هـا در  مؤلفـه) برای همـه ٠٫۵) و پایایی اشتراکی (باالی ٠٫٧)، پایایی ترکیبی (باالی ٠٫٧(باالی 

قـرار دارد؛  ٠٫۵باشد؛ میزان میانگین واریانس استخراج شده همه متغیرها بـاالی  حد قابل قبول می
تر از میانگین واریـانس اسـتخراج شـده در همـان  متغیرها بزرگاز ضریب پایایی ترکیبی در هر یک 

  متغیر است.
که گفته شد، در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریـانس اسـتخراج شـده هـر  گونه همان

  ها آورده شده است. با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهسازه 

مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین : ٣جدول 
  (تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر) واگراها (روایی  سازه

یانسواریانگینم  هاسازه
  ٧  ۶  ۵  ۴  ٣  ٢  ١ استخراج شده

           ٠٫٧۵ ٠٫۵٧١ ی. تعهد عاطف١
          ٠٫٨١ ٠٫۶١ ٠٫۶۵٧ . تعهد مستمر٢
          ٠٫٧٨ ٠٫۶٢ ٠٫۵٨ ٠٫۶١۶ ی. تعهد هنجار ٣
        ٠٫٨۴  ٠٫۶٨ ٠٫۵٩ ٠٫۶۶ ٠٫٧١٨ یدمحوری. تول۴
     ٠٫٧٩  ٠٫٧١  ٠٫٧٢ ٠٫۶۵ ٠٫۶۴ ٠٫۶٢۵ یندمحوری. فرا۵
    ٠٫٨٠ ٠٫۶٠  ٠٫۵٧  ٠٫۵۵ ٠٫۵٣ ٠٫۵٧ ٠٫۶۵۵ یمحور  . سازمان۶
  ٠٫٨۶  ٠٫۶٧ ٠٫۵٨  ٠٫۵٢  ٠٫۵٣ ٠٫۴۶ ٠٫۵۶ ٠٫٧۴٧ ی. اقتصاد مقاومت٧

 
قابل مشاهده است، مقادیر جذر میانگین واریانس اسـتخراج شـده  باالکه در جدول  گونه همان

دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بـین  در سطر و ستونی که قرار دارند بیشترین مقدار را نشان می
  متغیرهای پژوهش است.

 بخـش در. شـد اسـتفاده پـژوهش این در استنباطی و توصیفی شکل دو به آماری های روش از
 نیـز استنباطی بخش در. شد استفاده جداول و فراوانی درصد، معیار، انحراف میانگین، از توصیفی
 و پیرسـون همبسـتگی ضریب ای، نمونه تک تی های آزمون از استفاده با پژوهش های فرضیه آزمون

 .شد انجام Smart-Pls و SPSS های افزار نرم کمک با و) تأییدی عاملی تحلیل( ساختاری معادالت
 

  های پژوهش یافته .۶

و در سـه حـوزه  Smart-Plsو  SPSSافـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم در این بخش به تحلیل کمی داده
 شود.  پرداخته میها، تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج  پردازش داه پیش
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  ها پیش پردازش داده .١−۶

هـای  شامل اطالعات متغیرها و ارزش عددی آنها؛ شناسـایی داده :ها پردازش داده طور کلی پیش به
های پرت و جایگـذاری  تفاوت؛ شناسایی داده های بی مفقوده و جایگذاری آنها؛ شناسایی آزمودنی

  باشد.  کفایت حجم نمونه می آنها، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ؛ و محاسبه
ی متغیرهــای گیر هــا نشــان داد کــه مقیــاس انــدازه یافتــه اطالعــات متغیرهــا و ارزش عــددی:

 ای در نظر گرفته شده است. صورت فاصله به ، ...ت تأهل ویت، وضعیشناختی نظیر جنس جمعیت
 و شـناختی جمعیت متغیرهـای همـه داد، نشان ها یافته :مفقوده های داده جایگزینی و شناسایی

 گیری انـدازه مقیـاس پـژوهش این در اینکه به توجه با. هستند مفقوده های داده دارای ها سؤال بیشتر
 مفقوده های داده کردن جایگزین برای روش بهترین باشد، می لیکرت طیف ها سؤال از یک هر برای
  . است میانه روش

 1های پرت از گراف باکس پـالت شناسایی دادههای پرت: به منظور  شناسایی و جایگزینی داده
و  ١١٣، ۵٨های شماره  طور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، در مورد کیس استفاده شد. همان

های پرت بر اثر اشتباه تایپی ایجاد شده بود کـه  های پرت وجود دارد. در این پژوهش داده داده ٢۴۴
  اصالحات الزم صورت گرفت.

تفـاوت کسـانی هسـتند کـه بـدون اینکـه  هـای بـی آزمـودنی تفاوت: های بی یشناسایی آزمودن
ی هـا کننـد. آزمودنی صورت تصادفی اقدام به پر کـردن پرسشـنامه مـی پرسشنامه را مطالعه کنند به

شـوند.  حذف مـی 2ار اکسلافز نرمو سپس توسط  شوند میتفاوت ابتدا به صورت چشمی حذف  بی
تفـاوت انحـراف معیـار هـر آزمـودنی در پاسـخ بـه یـک  های بی آدمار اکسل برای حذف افز نرمدر 

  کنیم.  میشد آن آزمودنی را حذف  ٣/٠کنیم و اگر انحراف معیار کمتر از  پرسشنامه را محاسبه می
مشاهده شـد، ضـریب آلفـای کرونبـاخ  ٢طور که در جدول  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ: همان

  ت پرسشنامه است.سؤاالبود که بیانگر همبستگی مناسب  ٠٫٧ ها باالی مؤلفهتست نهایی برای همه 
و  KMOدر اینجـا از شـاخص  هـا: محاسبه کفایت حجم نمونه و بررسی کفایـت و تقـارن داده

گیری از طریق ارزیابی کوچک  به منظور کفایت نمونه KMOآزمون بارتلت استفاده شد که شاخص 
ها را مورد بررسی  آزمون کرویت بارتلت تقارن دادهبودن همبستگی جزئی بین متغیرها بررسی شد. 

 ٠٫۶تـر از  به دست آمد که بزرگ KMO٠٫٨٩ براساس نتایج به دست آمده، شاخص  دهد قرار می
های شناسایی شده برای تحلیل عاملی داشت.  شاخص براساسبود و حاکی از کفایت حجم نمونه 

مناسب بودن متغیر پژوهش  دهنده ز نشانبرای آزمون بارتلت نی ٠٫٠٠٠داری  همچنین سطح معنی
 برای تحلیل عاملی بود زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد شد.

                                                           
1. Boxplot   2. Excel  
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  شناختی و متغیرهای پژوهش های جمعیت توصیف آماری ویژگی .٢−۶

 بیشـتر آشـنایی و است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش در که ای جامعه ماهیت بهتر شناخت منظور به
 در. شود توصیف ها داده این است الزم آماری، های داده تحلیل و تجزیه از پیش پژوهش، متغیرهای با

 منظـر از پـژوهش متغیرهـای توصـیف طور همین و شناختی جمعیت اطالعات توصیف به بخش این
  .شود می پرداخته توزیع شکل های شاخص و پراکندگی های شاخص مرکز، به گرایش های شاخص

طور میانگین و انحراف معیار متغیرها  شناختی و همین از منظر جمعیت ای در جدول زیر، نمونه
 طور خالصه آورده شده است: به

 
  متغیرها توصیفونمونهشناختیجمعیتاطالعات:۴جدول

انحراف   یانگینم  مؤلفه  یرمتغ  درصد  یفراوان  طبقه  یرمتغ
  یارمع

آماره 
  یچولگ

آماره 
  یدگیکش

نس
ج

 یت

 ۴٣٫٢ ١١۴  زن
هد 
تع

زمان
سا

  ی
 ٠٫۶۶٠٫٣٨ ١٫٨۴٠٫۶٧ یتعهد عاطف

-٠٫۴٣ ٠٫۵٢ ٠٫٧٨ ١٫٩٨  تعهد مستمر  ۵۶٫٨  ١۵٠  مرد  

حص
ح ت
سط

الت
ی

  

ویپلمفوق د
-٠٫۴۵ ٠٫٣٩ ٠٫٧٣ ١٫٩۴  یتعهد هنجار   ١٨٫۶  ۴٩ کمتر  

  ٠٫٣٩  ٠٫۶٨ ٠٫۶١  ١٫٩١ کل ۶٢٫۵ ١۶۵ یسانسل
فوق 

 یسانسل
  و باالتر

۴١٨٫  ٩۶  

وآور 
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تأ

  
 ١٫٨٠ ٠٫٩۶ ٠٫۶٩ ١٫٨٨  یندمحوریفرا  ٢٢٫٣  ۵٩  مجرد
 ١٫٠۶٢٫٠٨ ١٫٨۴٠٫۶٧ یمحور سازمان ٧٠٫٨ ١٨٧ متأهل
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 قابـل فوق جدول در که) کنندگان شرکت های ویژگی( توصیفی آمار بخش در پژوهش های یافته
 رده بیشـترین ؛)درصـد ۵۶٫٨( مـرد مطالعـه مـورد افراد درصد بیشترین داد، نشان است، مشاهده
 ؛)درصد ۶٢٫۵( لیسانس به مربوط تحصیلی مدرک بیشترین ؛)درصد ۵۶( سال ۴۶ از بیشتر سنی
گاهی نحوۀ بیشترین ؛)درصد ٧٠٫٨( متأهل کارکنان بیشتر  ٧٧٫٣( اینترنـت به مربوط منویات از آ
 و میـانگین. بـود) درصـد ۵۴٫٢( سال ١٩ از بیشتر به مربوط کاری  سابقه فراوانی بیشترین ؛)درصد
 هـا داده توزیـع که داد نشان نیز کشیدگی و چولگی آماره شد؛ آورده ها مؤلفه همه استاندارد انحراف
  .است نرمال متغیرها همه برای

 شـکل بـه اشـاره توزیـع های شاخص کلی طور به): داده توزیع شاخص( ها داده توزیع بودن نرمال
 انتخاب در اساسی نقش بودن نرمال آزمون دانیم می که گونه  همان. دارد ها داده فراوانی یا نمرات توزیع
 1هیـر. اسـت کشـیدگی و چـولگی آزمون لیکرت طیف برای آزمون ترین مناسب. دارد مناسب آزمون

 هـا داده توزیع باشد، - ۵ ، ۵ بین کشیدگی آماره و - ٣ ، ٣ بین چولگی آماره اگر دارد، می بیان ،)٢٠٠۶(
 - ۵ ، ۵ بـین ها مؤلفـه تمـامی در کشـیدگی آمـاره داد، نشان قبل جدول از حاصل ها یافته است؛ نرمال
 باشـد؛ نمی بلنـد یـا تخـت خیلـی توزیع شکل و بوده نرمال جنبه این از ها داده توزیع یعنی باشد؛ می

 ها داده توزیع یعنی دارد، قرار - ٢ ، ٢ بین حتی و - ٣ ، ٣ بین ها مؤلفه تمامی در چولگی آماره طور همین
 نهایـت در. نیسـت منفـی یـا مثبت چولگی دارای توزیع شکل گفت توان می و بوده نرمال جنبه این از
 .باشد می نرمال ها مؤلفه تمام برای ها داده توزیع شکل که گرفت نتیجه توان می

 
  ها استنباط آماری داده .٣−۶

هـای پـژوهش بـا  ن بخش فرضـیهیبود، در ا ای هها نرمال و مقیاس فاصل با توجه به اینکه توزیع داده
ها، همبستگی  مؤلفهای برای بررسی وضعیت موجود  های پارامتریک تی تک نمونه استفاده از آزمون

منظـور  بین متغیرها و همچنین مدلسـازی معـادالت سـاختاری بـهپیرسون به منظور بررسی رابطه 
رد. در ادامـه بـه بررسـی هـر یـک از یـگ یقرار م یابیو ارز یبررسی روابط علی متغیرها مورد بررس

  شود.  ها پرداخته می فرضیه
طـور اقتصـاد  هـای آنهـا و همـین مؤلفـهوضعیت موجود تعهد سازمانی، نـوآوری سـازمانی و 

  است.مقاومتی مطلوب 
ای استفاده شد و با توجه به اینکـه مقیـاس پـنج  برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تی تک نمونه

در نظر گرفتیم. نتیجه آزمون تـی تـک  ٣بود، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  ای هدرج
 ای در جدول زیر آورده شده است. نمونه

                                                           
1  . Hair 



 ٢٩                                                                         مقاومتی اقتصاد بر سازمانی نوآوری و سازمانی تعهد تأثیر

 

ور بررسی وضعیت موجود تعهد سازمانی، نوآوری سازمانی و به منظ ای هآزمون تی تک نمون :۵جدول 
  طور اقتصاد مقاومتی های آنها و همین مؤلفه

 
٣ارزش آزمون=

درجه  یمقدار ت
 یآزاد

یسطح معنادار 
(دو دامنه)

اختالف
یانگینم

درصد از اختالف٩۵ینانفاصله اطم
یینحد پا  حد باال

٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ۴٫٩٢٣ یتعهد عاطف ٠٫١۵٠۵ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٣۴٠٣ 
٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ٣٫٧٧٨ تعهد مستمر ٠٫٠٣٢٩٩ ٠٫٠۵٠٣ ٠٫١١۶٣ 

٠٫٠٠٠ ٢۶٣  ٣٫۴۵۶ یتعهد هنجار  ٠٫٠٠٢۵۵ ٠٫٠٨۴۵ ٠٫٠٩۴۴ 
٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ٣٫١٠٨ یتعهد سازمان ٠٫١٣۴۵٩ ٠٫٠۴٩۵ ٠٫٢١٩٧ 

٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ۴٫٧۶۶ یدمحوریتول ٠٫٢٠۵١۶ ٠٫١٢٠۶ ٠٫٢٨٩٧ 
٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ۴٫٧٢٨ یندمحوریفرا ٠٫٢٣٩۵۴ ٠٫١۵٧۴ ٠٫٣٢١٧ 

٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ۴٫۴٢۵ یمحور  سازمان ٠٫٣٨٠١٣ ٠٫٢٩١۵ ٠٫۴۶٨٨ 
٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ۴٫٨٢٣ یسازمان ینوآور  ٠٫٨٣٩٨۵ ٠٫٧٩٢۵ ٠٫٨٨٧٢ 

٠٫٠٠٠ ٢۶٣ ٣٫٩۵٨ یاقتصاد مقاومت ٠٫٢۶۴٣٨ ٠٫١٩٩١ ٠٫٣٢٩٧ 

صـدم  یـکتـر از مشود، سطح معناداری در همه متغیرها ک که در جدول مشاهده می گونه همان
توانیم بگوییم بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظـار تفـاوت وجـود  باشد بنابراین می می

تـوان گفـت  باشـد، مـی دارد؛ اما با توجه به اینکه حد باال و پایین فاصله اطمینان هر دو مثبـت مـی
  های پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارند. مؤلفه

ن (تعهـد عـاطفی، تعهـد مسـتمر و تعهـد هنجـاری) بـر اقتصـاد هـای آتعهد سازمانی و مؤلفه .١
  مقاومتی تأثیر دارد؛

ینـدمحوری) بـر اقتصـاد امحوری و فر های آن (تولیدمحوری، سازمان نوآوری سازمانی و مؤلفه .٢
 مقاومتی تأثیر دارد.

 مربعـات حـداقل رویکـرد با ساختاری معادالت مدلسازی از سؤال این پاسخ به دستیابی برای
 همبستگی ضرایب ارائه ،Smart PLS افزار نرم از حاصل نتایج ترین مهم از یکی. شد استفاده جزئی
 قابـل پـژوهش متغیرهـای بـین همبستگی ضرایب زیر، جدول در که است، پژوهش متغیرهای بین

 .است مشاهده
  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش :۶جدول 

  ٧  ۶  ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ها سازه
         ١٫٠٠ یعاطف. تعهد ١
        ١٫٠٠ ٠٫۶١ . تعهد مستمر٢
       ١٫٠٠ ٠٫۶٢ ٠٫۵٨ ی. تعهد هنجار ٣
       ١٫٠٠ ٠٫۶٨ ٠٫۵٩ ٠٫۶۶ محوری ید. تول۴
     ١٫٠٠  ٠٫٧١ ٠٫٧٢ ٠٫۶۵ ٠٫۶۴ محوری یند. فرا۵
    ١٫٠٠  ٠٫۶٠  ٠٫۵٧ ٠٫۵۵ ٠٫۵٣ ٠٫۵٧ یمحور  . سازمان۶
  ١٫٠٠  ٠٫۶٧  ٠٫۵٨  ٠٫۵٢ ٠٫۵٣ ٠٫۴۶ ٠٫۵۶ ی. اقتصاد مقاومت٧
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باشد که مقدار ضرایب  نتایج جدول فوق بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش می
است که بیشترین میـزان همبسـتگی  یادآوریهمبستگی در جدول فوق قابل مشاهده است. الزم به 

تـرین میـزان همبسـتگی بـین دو ماسـت و ک ٠٫٧٢فرایندمحوری و تعهد هنجاری با  مؤلفهبین دو 
 باشد. می ٠٫۴۶اقتصاد مقاومتی و تعهد مستمر با ضریب  مؤلفه
  

  مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

بـا  1زای مدل براساس مدل معادالت سـاختاری زا بر متغیرهای درون ات متغیرهای برونتأثیرآزمون 
  گیری و ساختاری صورت گرفت.  اندازه لدر دو بخش مد 2رویکرد حداقل مربعات جزئی

 

  گیری مدل اندازه )الف

است  ٠٫٧باالی  ها سؤالعاملی همه  ها نشان داد، بار که در بخش روایی گفته شد، یافته گونه همان
ذف شـدن حـی نیـاز بـه سـؤالگیرد و هیچ  یید قرار میأها مورد ت سؤالو بنابراین فرض همگن بودن 

اسـت،  ٢٫۵٨تـر از  توجه به اینکه ضرایب معناداری همه بارهای عـاملی بـزرگ ضمن با ندارد. در
  درصد معنادار است. ٩٩توان گفت که تمامی بارهای عاملی با اطمینان  می

های پرسشنامه یا متغیرهای آشـکار در هـر متغیـر یـا بـه  سؤالی گیر با توجه به نتایج مدل اندازه
  اند.  شده بندی های عاملی رتبهبار براساسعبارتی متغیر مکنون 

 سـازمان بـه زیـادی وابسـتگی و تعلـق احسـاس" یعنی ٢ سؤال عاطفی، تعهد متغیر در مثال برای
 ایـن سؤاالت از یک هر همبستگی میزان باالترین یا عاملی بار باالترین دارای ،"دارم پرورش و آموزش
 ایـن اول سـؤال یا ۵ سؤال به عاملی بار باالترین مستمر تعهد مؤلفه در بود؛ خود مکنون متغیر با مؤلفه
 ،."دهم مـی دسـت از را فعلـی مزایـای و منـافع کنم ترک را پرورش و آموزش سازمان اگر" یعنی مؤلفه
 یعنـی متغیـر ایـن اول سـؤال یـا ٨ سـؤال به عاملی بار باالترین هنجاری تعهد مؤلفه در داشت؛ تعلق

 در داشـت؛ تعلـق ،."دانم مـی ارزش یـک خـود بـرای را پـرورش و آمـوزش سازمان به ماندن وفادار"
 و آمـوزش سـازمان در" یعنـی متغیـر ایـن دوم سـؤال یـا ١٢ سؤال به عاملی بار باالترین تولیدمحوری

 ،."گیـرد می قـرار کارکنان اختیار در جدید های پروژه و تحقیقات انجام جهت الزم مالی منابع پرورش
 یعنـی متغیـر ایـن اول سـؤال یـا ١۵ سـؤال به عاملی بار باالترین محوری فرایند مؤلفه در داشت؛ تعلق

 ،."گیـرد می کـار بـه مشـابه های سـازمان سایر از زودتر را جدید تکنولوژی پرورش و آموزش سازمان"
 یعنـی متغیـر ایـن اول سـؤال یا ١٨ سؤال به عاملی بار باالترین محوری سازمان مؤلفه در داشت؛ تعلق

                                                           
1. SEM   2. PLS  
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: ماننـد( مـدیریتی نـوین های سیسـتم سـازمان، بهتـر اداره بـرای همـواره پـرورش و آموزش سازمان"
 در داشـت؛ تعلـق ،."کنـد می راجسـتجو) ارزیـابی جدید های سیستم و استخدام جذب، های سیستم
 وری بهـره افـزایش" یعنی متغیر این نهم سؤال یا ٢٩ سؤال به عاملی بار باالترین مقاومتی اقتصاد مؤلفه
  .داشت تعلق ،."کند می کمک مقاومتی اقتصاد به و شده کالن های جویی صرفه موجب انرژی

 این. شد استفاده 1اشتراک شاخص از منظور این برای: انعکاسی گیری اندازه مدل کیفیت آزمون
 متناظرشان پنهان متغیر مقادیر طریق از پذیر مشاهده متغیرهای بینی پیش در را مدل توانایی شاخص

 انعکاسـی گیری اندازه مدل مناسب کیفیت دهنده نشان CV Com شاخص مثبت مقادیر. سنجد می
) قـوی( ٣۵/٠ و) متوسـط( ١۵/٠ ،)ضـعیف( ٠٢/٠ مقـدار سـه CV com شاخص برای. باشد می

. دارد قرار قوی حد در پنهان متغیرهای همه برای شاخص این میزان داد نشان نتایج. اند کرده معرفی
 .باشد می انعکاسی گیری اندازه مدل مناسب کیفیت دهنده نشان ها شاخص دیگر عبارت به

 :است شده آورده شده استاندارد ضرایب حالت در پژوهش مدل زیر شکل در ساختاری؛ مدل) ب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : مدل پژوهش براساس ضرایب استاندارد شده٢شکل 

                                                           
1 .CV Com 

 عاطفی تعهد

 مستمر تعهد

 سازمانی تعهد

 هنجاری تعهد

 تولیدمحوری
 اقتصاد
  مقاومتی
٠٫۶٢  

 سازمانی نوآوری

 محوری فرایند

 محوری سازمان

٠٫۶٧ 

٠٫۵٠ 

 

٠٫۵٠ 

٠٫۵٧ 

٠٫۶۴ 

٠٫۵٠ 

٠٫۴۵ 
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براساس نتایج حاصل شده متغیرهای تعهـد سـازمانی، تعهـد عـاطفی، تعهـد مسـتمر، تعهـد 
محوری و اقتصـاد مقـاومتی بـر  ، فرایندمحوری، سازمانتولیدمحوریهنجاری، نوآوری سازمانی، 

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران دارای اثر مثبـت و معنـادار 
بینی اقتصاد مقـاومتی را دارنـد. همچنـین نتـایج  درصد قابلیت پیش ۶٢ن عوامل به میزان بوده و ای

درصـد تأییـد شـد، زیـرا  ٩٩متغیرهای مذکور بر اقتصاد مقاومتی در سطح اطمینان  تأثیرنشان داد 
در جدول زیر، نتایج حاصل آزمـون مـدل را  به دست آمد. ٢٫۵٨مسیرها بیشتر از  برای این tآماره 
 وان مشاهده کرد.ت می

  نتایج آزمون مدل پژوهش :٧جدول 

  اثر رد/ ییدتأیمعنادار  یبضرا  استاندارد شدهیبضرا یاثرات مورد بررس
  ییدتأ  ٣٠٫٣١٩ ٠٫۶٧ یبر اقتصاد مقاومتیتعهد عاطف یرتأث
 ییدتأ  ٢٠٫٧١۴ ٠٫۴۵ یتعهد مستمر بر اقتصاد مقاومت یرتأث
 ییدتأ  ٢۵٫۴٢۶ ٠٫۵٠ یبر اقتصاد مقاومتیتعهد هنجار  یرتأث
  ییدتأ  ٢٩٫١٨۴ ٠٫۵٠ یبر اقتصاد مقاومتیتعهد سازمان یرتأث
  ییدتأ  ٣٧٫٣١۵ ٠٫۶۴ یبر اقتصاد مقاومتیدمحوریتول یرتأث
  ییدتأ  ٢٩٫١٨۶ ٠٫۵٧ یبر اقتصاد مقاومتیندمحوریفرا یرتأث
  ییدتأ  ٢۵٫٠٧۴ ٠٫۵٠ یبر اقتصاد مقاومتیمحور سازمان یرتأث
  ییدتأ  ٧٫٢٢۵ ٠٫۴٩ یبر اقتصاد مقاومتیسازمانینوآور  یرتأث

 
توان نوع و میزان اثر متغیرهای تعهـد سـازمانی، تعهـد عـاطفی، تعهـد  براساس جدول باال می

محوری و اقتصـاد  محوری، سازمان ، فرایندتولیدمحوریمستمر، تعهد هنجاری، نوآوری سازمانی، 
  یید شد.أمشاهده کرد که همه این مسیرها ت مقاومتی بر اقتصاد مقاومتی را

 

  های کیفیت مدل ساختاری انعکاسی آزمون

زا در مـدل مسـیر  این شاخص معیار اصلی ارزیابی متغیرهای مکنون درونشاخص ضریب تعیین: 
زا به ترتیب قابـل توجـه،  برای متغیرهای مکنون درون ٠٫١٩و  ٠٫٣٣، ٠٫۶٧یدی است. مقادیر یتأ

 ٠٫۶٢توصیف شده است. در این پژوهش ضریب تعیین سازه اقتصـاد مقـاومتی متوسط و ضعیف 
 توان گفت که ضریب تعیین در حد قابل توجهی قرار دارد. این ضریب بـه می دست آمد که تقریباً  به

دست آمده بیانگر آن است که متغیرهای شناسایی شده از ادبیات شامل نوآوری و تعهد سازمانی به 
 ۶٢ینی متغیر وابسته یعنی اقتصاد مقـاومتی را دارد و روی هـم رفتـه بـه میـزان ب خوبی قابلیت پیش
  بینی آن را دارند. درصد قابلیت پیش
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تـرین شـاخص  معـروف): CV Redشاخص افزونگی یـا شـاخص کیفیـت مـدل سـاختاری (
 دهنده گایسلر است. مقادیر باالی صـفر نشـان−ی کیفیت مدل ساختاری، شاخص استونگیر اندازه

بینی کردن است. میـزان شـاخص افزونگـی در ایـن پـژوهش  توانایی باالی مدل ساختاری در پیش
  بینی کردن توانایی باالیی دارد. دست آمد که بیانگر این است مدل ساختاری در پیش به ٠٫۴١

کوهن برای تعیین شدت رابطه میـان متغیرهـای پنهـان مـدل، ایـن معیـار را شاخص اندازه اثر: 
(قابل توجه) توصیف شـده اسـت.  ٣۵/٠(متوسط) و  ١۵/٠(ضعیف)،  ٠٢/٠. مقادیر معرفی نمود

  فرمول اندازه اثر در زیر آمده است:
 در جدول زیر نیز اندازه اثر هر یک از متغیرهای پژوهش آورده شده است:

  اندازه اثر متغیرهای پژوهش: ٨جدول 

  اندازه اثر مؤلفه
  ٠٫۴٠ یتعهد عاطف

  ٠٫٢١ تعهد مستمر
  ٠٫٢٩ یتعهد هنجار 
  ٠٫٣٠ یتعهد سازمان

  ٠٫٣٧ یدمحوریتول
  ٠٫٣٣ یندمحوریفرا

  ٠٫٢٨ یمحور سازمان

  
و  یدمحوریـقابـل مشـاهده اسـت متغیرهـای تعهـد عـاطفی، تول باالکه در جدول  گونه همان

تعهـد در حد قابل تـوجهی قـرار دارد و متغیرهـای تعهـد مسـتمر، تعهـد هنجـاری،  یندمحورایفر
 نیز تقریبًا درحد قابل توجهی قرار دارد. یمحور سازمان و سازمانی

  
  )پژوهش های مؤلفه به توجه با شده ارائه مدل تناسب درجه( ساختاری مدل کیفیت آزمون

کنـد. در سـطح  ها را برآورد مـی ها و کواریانس مانده ، بارهای گویه PLSیگیر در سطح مدل اندازه
ساختاری نیز ضرایب مسیر، همبستگی میان متغیرهـای مکنـون، واریـانس تبیـین شـده و میـانگین 

یک از مسیرها و بارهای  برای هر tکند. آماره  میواریانس استخراج شده متغیرهای مکنون را برآورد 
مناسـب مـدل  شود. بـرازش میسازی محاسبه  عاملی با استفاده از روش برش متقاطع یا خودگردان

شود که ضریب مسیر معنادار بوده، واریانس تبیین شده قابل قبول باشد و همسانی  زمانی محقق می
برقـرار باشـد. مقـادیر قابـل قبـول بارهـای عـاملی نیـز  ها یک از سازه برای هر ٠٫٠۵درونی باالی 

بـرای بررسـی نیز شاخصـی  GOF این شاخص بر باشند. عالوه برازش مناسب مدل می دهنده نشان
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بـه  ٠٫٣۶و  ٠٫٢۵، ٠٫٠١باشـد. سـه مقـدار  زا مـی بینی متغیرهای درون برازش مدل جهت پیش
اند. در جدول زیر اشـتراکات  معرفی شدهGOF  مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای عنوان بهترتیب 

 آورده شده است.

  جدول اشتراکات :٩جدول 

 عوامل اشتراکات یینتع یبضر 
 یتعهد عاطف ٠٫۵٧ 
 تعهد مستمر ٠٫۶۶ 
 یتعهد هنجار  ٠٫۶٢ 
 یتعهد سازمان ٠٫٧٢ 
 یدمحوریتول  ٠٫۶٢  
 یندمحوریفرا  ٠٫۶۵  
 یمحور سازمان  ٠٫٧۵  
 یاقتصاد مقاومت  ٠٫۵۵  ٠٫۶٢
 یانگینم  ٠٫٧٢  ٠٫۶٢

 =  ×  = √0.72 ∗ 0.62 ۶۶/٠=  

دست آمده، نشان از کیفیت مـدل  به ٠٫٣۶تر از  بزرگGOF که مقادیر محاسبه شده  از آنجایی
پژوهش دارد، همچنین کلیه ضـرایب مسـیرها معنـادار بـوده و واریـانس تبیـین شـده قابـل قبـول و 

  بود. ٠٫٠۵ها باالی  همسانی درونی سازه
  
  یگیر نتیجه

تعهـد سـازمانی و نـوآوری  تـأثیردر این پـژوهش محققـان بـه دنبـال با توجه به آنچه که گفته شد؛ 
  سازمانی بر اقتصاد مقاومتی بودند. 

نـوآوری  ، که بررسی مطلوب بودن وضـعیت موجـود تعهـد سـازمانیدر خصوص فرضیه اول؛ 
نتـایج تحقیـق،  براسـاسی آنان و همچنین اقتصاد مقاومتی مدنظر بوده اسـت. ها سازمانی و مؤلفه

  گردد: میچنین بیان 
صدم  کمتر از یک ها نتایج جداول مربوطه، از آنجا که سطح معناداری در همه متغیر براساسکه 

به این مهم بوده است بنابراین بین میانگین مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد و با عنایت 
ی پـژوهش در ها مؤلفـه :تـوان گفـت مـیباشد،  میکه حد باال و پایین فاصله اطمینان هر دو مثبت 

  وضعیت مطلوبی قراردارند. 
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های آن (تعهـد عـاطفی، تعهـد  مؤلفهتعهد سازمانی و  تأثیرکه مبین،  در خصوص فرضیه دوم؛
  گردد: مییج تحقیق، چنین اظهار نتا براساس ، مستمر و تعهد هنجاری) بر اقتصاد مقاومتی است

 میـان در و گرفت قرار تأیید مورد آزمون از پس مقاومتی اقتصاد بر سازمانی تعهد متغیر تأثیر که
 انـدازه شـاخص براسـاس ،)عاطفی تعهد و هنجاری تعهد ، مستمر تعهد( سازمانی تعهد مؤلفه سه
 تعهـد و هنجـاری تعهـد های مؤلفـه و است اثر اندازه میزان بیشترین دارای عاطفی تعهد مؤلفه اثر،

 نتـایج براسـاس تر دقیـق بیـانی بـه. دارنـد قرار اثر اندازه نظر از سوم و دوم مرتبه در ترتیب به مستمر
 عـاملی بار باالترین دارای سازمان به وابستگی و تعلق احساس عاطفی، تعهد مؤلفه مورد در آماری

 مسـتمر تعهـد مؤلفـه مـورد در همچنـین. اسـت خـود مکنون متغیر با همبستگی میزان باالترین یا
 در نیـز و. اسـت سـازمان تـرک صـورت در فعلی منافع دادن دست از به مربوط عاملی بار باالترین
 و آمـوزش سـازمان بـه مانـدن وفادار به مربوط همبستگی میزان بیشترین هنجاری تعهد مؤلفه مورد
  .است ارزش یک عنوان به تهران شهر پروش
 تولیــدمحوری،( آن های مؤلفــه و ســازمانی نــوآوری تــأثیر مبــین، کــه ســوم؛ فرضــیه خصــوص در
  :گردد می اظهار چنین تحقیق، نتایج براساس. است مقاومتی اقتصاد بر) فرایندمحوری و محوری سازمان
 نـوآوری متغیـر مؤلفـه سه میان در همچنین. گرفت قرار تأیید مورد نیز فرضیه این آزمون از پس
 مؤلفـه اثـر، انـدازه شـاخص براسـاس ،)محوری سازمان و فرایندمحوری تولیدمحوری،( سازمانی

 بـه محوری سازمان و فرایندمحوری های مؤلفه سپس و است اثر اندازه بیشترین دارای تولیدمحوری
 تولیدمحوری مؤلفه مورد در تر دقیق بیانی به. دارند قرار اثر اندازه نظر از سوم و دوم های ده در ترتیب

 کارکنـان اختیار در الزم مالی منابع دادن قرار به مربوط همبستگی میزان همان یا عاملی بار باالترین
 بـاالترین فرایندمحوری مؤلفه مورد در همچنین. است جدید های پروژه یا تحقیقات انجام منظور به

 مشـابه های سـازمان سایر از تر افزون سرعتی با جدید تکنولوژی کارگیری به مربوط همبستگی میزان
 جسـتجوی بـه مربـوط عـاملی بـار بـاالترین محوری سازمان مؤلفه خصوص در نهایت در و است
  . است مدیریتی نوین های سیستم

نتـایج آمـاری  براسـاسی خود اقتصاد مقاومتی باید عنوان نمود؛ کـه ها همچنین در میان مؤلفه
اقتصـاد مقـاومتی بـاالترین بـار عـاملی یـا میـزان ی خـود ها حاصل شده از تحقیق در میان مؤلفـه
ی کالن منجـر شـده و ها جویی وری انرژی است که به صرفه همبستگی مربوط به متغیر افزایش بهره
  کند.  میاز این طریق به اقتصاد مقاومتی کمک 

نتایج حاصل شده در جداول مربوطـه، متغیرهـای تعهـد  براساسدر پژوهش حاضر،  ؛بنابراین
ــازمانی ــاطفی س ــازمانی ، (ع ــوآوری س ــتمر، هنجــاری) و ن ــدمحوری( مس ــدمحور ، تولی  ، یفراین
که مؤلفه تعهـد  ای هباشند. به گون میی) بر اقتصاد مقاومتی دارای اثر مثبت و معنادار محور سازمان
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عاطفی مربوط به متغیر تعهد سازمانی بر اقتصاد مقاومتی دارای بیشترین ضریب معناداری و سپس 
مربوط به متغیر نوآوری سازمانی بر اقتصـاد مقـاومتی دارای بیشـترین ضـریب  لیدمحوریتومؤلفه 

ی ذکر شده در باال از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر ها معناداری است. به بیانی دیگر؛ متغیر
 باشند.  میتهران بر اقتصاد مقاومتی دارای اثر مثبت و معنادار 

نکته مهم دیگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای تعهد سازمانی، نـوآوری سـازمانی و 
اقتصاد مقاومتی است. که براساس مقدار ضـرایب همبسـتگی حاصـل شـده در جـداول مربوطـه، 

ی و تعهد هنجاری و کمترین میـزان همبسـتگی فرایندمحوربیشترین میزان همبستگی بین دو مؤلفه 
 باشد.  میاقتصاد مقاومتی و تعهد مستمر  بین دو مؤلفه

 

  ی تحقیقها محدودیت

 پرداختـه آنهـا به زیر در که باشد می هایی محدودیت دارای دیگری تحقیق هر مانند نیز پژوهش این
  :شود می

آوری اطالعات در خصوص اقتصاد مقاومتی، نوآوری و انواع تعهد سازمانی کار حساس  جمع
باشد به خصـوص کـه  میی ارتباطی از طرف محقق ها یکسری توانمندیاست که الزمه آن  میو مه

های آموزشی و توجیه و جلـب نظـر افـراد  درک صحیح از این مفاهیم کلیدی نیاز به برگزاری کارگاه
اثر منفی  ها برای همکاری دارد. چراکه؛ عدم درک صحیح از این مفاهیم ممکن است بر روی پاسخ

  .کند میآوری اطالعات را طوالنی و چالشی  د جمعیناداشته باشد و این امر فر
ضـرورت  ها ینـد تکمیـل پرسشـنامهااز سوی دیگر نیاز به کنترل و نظارت مستقیم محقـق در فر

توسط پژوهشگر کنتـرل شـده و تـالش محقـق بـرای  ها که البته در این راستا تمام پرسشنامه داشت
  پاسخگویی نباید نادیده گرفته شود.  تایدر راس ها ایجاد رغبت و انگیزه کافی برای آزمودنی

شایان ذکر است؛ به لحاظ دولتی بودن و تأمین قانونی این اداره کل از بودجه کل کشور حتی بـا 
گردد و لـذا؛ تحلیـل بازتـاب  میمشاهده ن ها ه نتایج معتبر پژوهش انعطاف چندانی در عملکردئارا

 پذیرد.  میو تعهد سازمانی به دشواری صورت مفاهیم مدیریتی مانند: اقتصاد مقاومتی، نوآوری 
  

  پیشنهادات تحقیق

   پیشنهاد مطرح گردد:عنوان  بهد تا براساس نتایج تحقیق صورت پذیرفته مواردی دگر میدر ذیل تالش 
 دارای عاطفی تعهد مؤلفه سازمانی، تعهد خصوص در اثر اندازه شاخص براساس که آنجا از. ١

 مولـود و سـازمان به تعلق احساس حاصل تعهد این و است مقاومتی اقتصاد بر تأثیر میزان بیشترین
 بر که گونه همان سازمان تا است شایسته بنابراین باشد می کارکنان فردی اهداف شدن تلقی ارزشمند
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کید خود های آرمان  واقعـی نیازهـای و اهـداف شناسـایی بـه الگـویی و مـدل یک تدوین با دارد تأ
 بـین تعامـل وجـود بـر آنـان، شغلی آرزوهای برآوردن ضمن امکان حد تا و ورزیده همت کارکنان
کید سازمانی و فردی های آرمان        ؛ورزد تأ
 اقتصـاد بر قبولی قابل اثر اندازه دارای نیز مستمر و هنجاری تعهد حاصله، نتایج براساس آنجا از. ٢

 و کارکنـان فعلـی منـافع حفـظ برای هایی زیرساخت ایجاد با تواند می سازمان لذا؛ باشند، می مقاومتی
 قالـب در آنـان اندوختـه سـرمایه بـرای شـدن قائـل ارزش طریـق از ایشـان وفـاداری حس برانگیختن
 آمـدن وجود به موجب کارکنان توسعه از حمایت و سازمانی عدالت برقراری همچنین و هایشان مهارت
   گردد؛ مقاومتی اقتصاد های سیاست بهتر تحقق به کمک و سازمان با فرد یگانگی احساس
 تـأثیرشاخص اندازه اثر دارای  براساس نتایج حاصل از پژوهش، نوآوری براساساز آنجا که  .٣

هـای رشـد پایـدار و  حـتم یکـی از محـرک طور بـهقابل توجهی بر تحقق اقتصاد مقـاومتی اسـت، 
ی مـالی و حمایـت از ها ایجاد زیرسـاختبایست با  میساز در این راستا خواهد بود. بنابراین  زمینه
ی نو و ایجاد یک فضای فکری در کارکنان مبنی بر کاهش ترس از شکست و عـدم موفقیـت ها ایده

   ؛ی نوین، موجب افزایش توان تولید افراد و در نهایت رشد اقتصادی گردیدها در جستجوی راه
ی بیشترین شاخص انـدازه اثـر در دارا تولیدمحوریمؤلفه  ، نتایج تحقیق براساساز آنجا که  .۴

دادن منابع مـالی الزم  نسبت به قرار باشد بنابراین شایسته است که در سازمان میخصوص نوآوری 
ی جدید همت گمـارده شـود و بسـتر تحقـق ها در اختیار کارکنان به منظور انجام تحقیقات یا پروژه

  ؛راهم گرددیق ایجاد امکان پژوهش در سازمان کارکنان فری از طها ایده
شاخص اندازه اثر در خصوص  ی، دارای رتبه دومفرایندمحورمؤلفه  ، با توجه به نتایج تحقیق .۵

ی جدیـد و هـا و فناوری هـا از تکنولوژی گـردد تـا در سـازمان میباشد بنابراین پیشنهاد  مینوآوری 
ی در تـر و سرعت افرونی انجام کار به روز شده و سازمان از شتاب ها استفاده گردد تا شیوه پیشرفته

  ؛مند گردد بهره یشها انجام مأموریت
 نـوآوری خصـوص در اثر اندازه سوم رده در محوری سازمان که دهد می نشان پژوهش نتایج. ۶
 الزم مهـم، ایـن بـه عنایت با که است ای مالحظه قابل تأثیر دارای هم باز حال این با ولی دارد؛ قرار
 در را سـنتی های شـیوه از گـذر و برد بهره مدیریتی جدید و نوین های سیستم از سازمان در تا است
  قرارداد؛ کار دستور
ی اقتصاد مقاومتی باالترین بار ها نتایج آماری تحقیق در میان خود مؤلفه براساساز آنجا که . ٧

ق اصـالح بنابراین از طریـ ،وری انرژی است عاملی یا میزان همبستگی مربوط به متغیر افزایش بهره
تـوان بـه  میجویی در تمامی سطوح  الگوی مصرف در سطح خرد و کالن و همچنین توجه به صرفه

   تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نمود. 
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