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آبادی3

چکیده
در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم ،در برخی بخش ها با مشکالت و مسائل اقتصادی
فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر
مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری ،پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر،
استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود ،استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خالقیت و

شهری با رویکرد مدیریت جهادی میباشد .پژوهش حاضر از دید هدف ،کاربردی است و از
دیدگاه روش انجام پژوهش ،توصیفی – تحلیلی محسوب میشود .در این پژوهش از طریق
مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان ،الگویی ارائه شده است .تجزیهوتحلیل
دادهها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد .الگوی ارائه شده دربرگیرندهی یک بعد مدیریت
جهادی شامل  5مولفه و  90شاخص بود .سپس به منظور تحلیل آماری داده ها از روشهای تحلیل
عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادالت ساختاری انجام شد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان داد که الگوی بهدستآمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت
شهری از طریق بهبود شاخص های اقتصادی ،بسترسازی حقوقی ،ارتقاء و بهبود سیستم اداری،
عزم ملی و عدالت اقتصادی بعنوان مولفه های بعد مدیریت جهادی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :اقتصاد ،اقتصاد مقاومتی ،شهرداری،مدیریت شهری ،مدیریت جهادی.
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کمرنگ شدن مفهوم مرزهای ملی ک شورها بهوا سطه جهانی شدن ،منجر شده ا ست تا
اقتصادهای ملی در معرض نوسانهای داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند( .تاج الدین،
 )1397به بیان ساااادهتر وجود ابزارهای متنوع ،خودتنظیم و انعطاف پذیر در درون سااااختار
اقتصادی کشورها ،امکان شکنندگی بهواسطه بروز تکانههای وارده به سیستم را به شدت کاهش
میدهد .بهعنوان نمونه مقای سه ک شورهای تو سعهیافته و درحالتو سعه گویای این واقعیت مهم
است .کشور ما با توجه به نوسان شدید در نرخ رشد اقتصادی ،پایین بودن قدرت رقابتپذیری،
وابسااتگی شاادید به روتهای نفتی ،نرخ تورم دورقمی ،نرخ بیکاری باال ،عدم تناسااب مابین
واردات کاال با صاااادرات غیرنفتی و موارد دیگر همواره نیازمند تدوین برنامههای منساااجم و
هدفمند کالن اقت صادی بهمنظور مقابله با تحریمهای اقت صادی میبا شد ( .سرور )1396 ،بر این
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اساس اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که سازوکارهای تعبیه شده در آن بهگونهای است که قادر
اساات نوسااانات داخلی و خارجی طرف عرضااه و تقاضااا را تا حد زیادی کنترل و خن ی کند.
(لطفی )1395 ،مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976
میالدی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی
از برنامههای توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت .مطرح شدن چنین
مفهوم و اصطالحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز
به سمت مدیریت غیرمتمرکز در چارچوب مدیریتهای محلیتر با هدف توسعه شهری بهوسیله
سااازمانهای محلی میباشااد )peet R&H Elaine,2009( .به این دلیل که شااهرداریها در
حقیقت حکومتهای محلی بهحساب میآیند ،نقش آنها در اقتصاد شهر پررنگتر می شود؛ لذا
فعالیت مناسب آنها میتواند نهایتاً به توسعه شهرها منجر شود ،بنابراین کارآفرینی و راهاندازی
بازارهای جدید در اقت صاد شهری یکی از فر صتهایی ا ست که الزاماً در حوزه عمل مدیریت
شهری قابل انجام است ،لذا عملکرد شهرداریها در این فرایند میتواند منجر به پویایی و رونق
اقتصاد شهری شود .شهرداریها میتوانند با خدمات خوبی که ارائه میدهند ،بخشهای مختلف
سااالمت ،آموزش ،صاانعت و بازار را پررونق و تقویت نمایند و بسااترساااز کارآفرینی در جامعه
باشند .از طرفی با توجه به اینکه اقتصاد مردمی اولین پایه اقتصاد مقاومتی است و مهمترین رکن
اقت صاد شهری هم مردم میبا شند و ازآنجاییکه شهرداریها بازیگر و تنظیمکننده ا صلی اقت صاد
مقاومتی در شهرها هستند ،میتوان گفت تقریباً همه خدمات شهرداریها با اقتصاد و کسبوکار
و زندگی مردم بهطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است.

لذا اقت صاد مقاومتی در همه اجزای شهر و مدیریت شهری قابل پیگیری ا ست و از تولید تا
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م صرف ،از فرهنگ تا صنعت ،از تبلیغ تابلوی شهری تا ساختو ساز منطبق با الگوهای بهینه
مصرف ،مصالح و انرژی ،الگوهای بهینه حملونقل تا شیوههای مدیریتی همه قابل الگوسازی و
مصداق سازی در اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به مطالب بیان شااده  ،هدف اصاالی از این پژوهش ،ارائه الگویی در راسااتای تحقق
اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری(شهرداریها) با تاکید بر بعد مدیریت جهادی میباشد.

پیشینه تحقیق
الف)پژوهش های داخلی
خدادادی دربان ( )1399در پژوهشی به بررسی "مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و نقش آن

اقدامی تنها دفاعی در زمینه پرداختن به مسائل معیشتی مردم در زمان اعمال تهدیدها ،تحریم و
هجومهای خارجی نیست ،بلکه اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به اقتصاد ایدهآل اسالمی با
چشم اندازی کالن به اقتصاد کشور ،سعی در رسیدن به جایگاه اول منطقه در حوزههای مختلف
علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارد .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،مسیر راه
آینده اقتصاد ایران به شمار میآیند .عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ،رشد و توسعه اقتصادی کشور
را تضمین کرده و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی را کاهش میدهد .به کارگیری این اقتصاد در
حوزههای مختلف از جمله مدیریت شهری سبب پیشرفت این حوزه در مسیر مورد نظر میگردد.
در این پژوهش در نظر داشت با تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ذکر مواردی از نقش آن در اجرای
وظایف مدیریت شهری اطالع رسانی هر چند ناچیز در جهت توسعه اقتصادی کشور اعمال گردد.
جان احمدی گل ( )1398در پژوهش خود به بررسی "نقش مدیریت جهادی در اقتصاد
مقاومتی" پرداخت .یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی رویکرد جهادی میباشد و هدف از انجام
این تحقیق ،شناسایی و معرفی مولفهها و الگوی مدیریت جهادی به عنوان سبک مدیریتی موفق
و یک تجربه اجرایی برگرفته از اصول مدیریت اسالمی در کشور و تا یر آن در اقتصاد مقاومتی
بوده است .تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی الزمه شناخت بهتر آن رویکرد میباشد .از این
رو این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره به مبانی علمی ،به مولفههای کلیدی
مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی پرداخته شود .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است
که اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست
تاج الدین و مرادی ( )1397در پژوهشی به "راهکارهای مدیریت شهری جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی با تاکید بر نظام درآمدی در شهرداری تهران" پرداختند .اقتصاد مقاومتی مفهومی در
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در اجرای وظایف مدیریت شهری" پرداختند .رهیافت اقتصاد مقاومتی ،رویکردی کوتاه مدت و

ادبیات اقتصادی جهان است که از سوی رهبر معظم انقالب طرح گردید .این پژوهش از جهت
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روش شناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است و با بهرهگیری از ابزار تحلیل به تبیین موضوع
پرداخت .در این پژوهش پس از شناسایی مصادیق و مولفههای آن در شهرداریها به رویکردها
و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده و در انتها نیز عالوه بر ارایه راهکارهای برونرفت
از چالشهای موجود در مدیریت شهری ،به ارایه راهکارهای اساسی و عملیاتی جهت کسب
درآمدهای پایدار به عنوان مهمترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
عباسی ،تاجفر و نگهدارپنیرانی ( )1397در پژوهشی به بررسی "ابزارهای اقتصادی در
مدیریت و تامین منابع مالی شهرداریها با مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی" پرداختند .هدف
اصلی پژوهش بررسی ابزارهای اقتصادی در مدیریت و تامین منابع مالی شهرداریها با مبتنی بر
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رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی میباشد .نتایج نشان داد حوزه اقتصاد
شهری به ویژه در کالنشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و
تالش در سایه روحیه جهادی میتوان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت.
حمیدرضا محمدی سیاه یومی و همکارانش ( )1396در پژوهشی با عنوان تحقق اقتصاد
مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان)
به بررسی تأ یر م بت و معنیدار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختهاند .نتایج
بهدستآمده در پژوهش آنها با استفاده از نرمافزار  Smart PLSنشان میدهد که ضریب مسیر
بین مدیریت با اقتصاد مقاومتی  96درصد میباشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی
به میزان  96درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی را تشریح مینماید.

ب)پژوهش های خارجی
گونولو )2018( 4در پژوهشی به "رویکرد اقتصاد مقاومتی به اقتصاد" پرداخت .کشورهای
غربی به دلیل منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران از نظر تاریخی عالقهمند هستند .ایران از
زمان انقالب اسالمی در سال  1979تحت فشار مداوم مداخالت خارجی بوده است .در پاسخ به
این مداخالت و تحریمهای مختلف ،ایران سازوکارهای دفاعی مختلفی را ایجاد کرده است.
اگرچه دولتهای اصالح طلب در دورههای خاصی به دنبال بیان سرمایه جهانی هستند ،اما برای
ایران امکان ندارد هم عناصر محافظه کار خود و هم شرایط اقتصاد بازار را حفظ کند .نگرش
تردیدآمیز نسبت به کشورهای غربی منجر به این شده است که اقدامات نئولیبرالی نه از طریق

Gönüllü

4

سرمایه خارجی بلکه از طریق پویایی داخلی خود ایران صورت گیرد .امنیت رژیم و تمایل به
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تقویت اقتصاد کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی رویکردهای جدیدی را در ایران آشکار
میکند" .دکترین اقتصاد مقاومتی" آیت اهلل خامنهای نقشه راهی جدید برای سیاست اقتصادی
ایران از این لحاظ است .سال  2017اقتصاد مقاومتی نامیده شد :آیت اهلل خامنهای سال تولید و
اشتغال را اعالم کرد و اظهار داشت که این آموزه اقتصاد ایران را در برابر شوکها و تهدیدهای
خارجی مقاومتر میکند .سیاست جدید اقتصادی با هدف به حداک ر رساندن پویایی داخلی کشور
در برابر تحریمها ،به ویژه کاهش وابستگی به درآمد نفت به پایینترین سطح است.
میرزایی ،سهرابی و اصغریان ( )2017در پژوهشی به "ضرورت تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در زمینه مدیریت شهری با رویکرد درآمد پایدار در شهرداری تهران" پرداختند .گسترش
بی باتی و ناامنی و وقوع در ارائه خدمات شهری متناسب یا مساوی با زندگی قابل توجه در

محدودیتهای ناسازگار است ،عبور کرده است تا یک تبار ابت داشته باشد ،هنوز هم این امکان
وجود دارد که انسان توسط یک شهروند قضاوت شود و به عنوان یک انسان ،سرنوشت شایسته
شهر هیچ اهمیت مفهومی ندارد .مهمترین عامل ،منابع مداوم شهری آن است .اجزای تشکیل
دهنده عناصر گم شده و عنصر گمشدهای است که به شدت بر نزول ژست شهری تأ یر میگذارد.
اگر شهرداریها از ظرفیت کافی و قابل توجهی برخوردار نباشند ،نمیتوان آنها را ت بیت کرد و
تأسیسات الزم را در شهر انجام داد.

مبانی نظری
اقتصاد مقاومتی
سیا ست های کلی اقت صاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فر صت ساز ،مولد،
درونزا ،پیشرو و برونگرا است.


مردمی بودن؛ بدین معنی است که مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی

و گردش اقتصاد توسط اقشار مختلف جامعه به حداک ر خود رسانده شود.


برونگرایی؛ بدین معنی اساات که فعاالن اقتصااادی باید جهانی بیندیشااند و در

فضای رقابتی (هدفمند) فعالیت نمایند .بهگونهای که از ظرفیتهای داخلی و فرصتهای بیرونی
بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند.


دانشبنیان؛ به معنی تولید کاال و خدمات بر اساااس فناوریهای برتر و با ارزش

افزوده فراوان است.

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

زندگی .با توجه به اینکه بیشتر محدودیتهای شهرداری توسط دریچه "تراکم" ،که یکی از


636

عدالت بنیانی؛ د ستر سی راحت و آ سان کلیه اق شار جامعه به امکانات ،اطالعات

و عوامل تولید در کشااور بهصااورت برابر و مساااوی و به عبارتی فعالیت اقتصااادی برای همه
ممکن و قابل دسترس بودن را بیان میکند.


درونزایی در اقتصاااد؛ به معنی اسااتغنا از دیگران و توجه به امنیت و سااالمت

است و موارد زیر را شامل میگردد:


تکیه بر نیروهای داخلی ،جلوگیری از دخالت خارجیها در اقتصااااد ،مدیریت

مصرف و بهرهوری حداک ری ،شتاب تدبیر ،توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی ،خوداتکایی در
تأمین نیازهای ا سا سی ،کاهش اتکای بودجه و تراز تجاری به نفت و احتراز از واردات بیرویه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن98

و بیمنطق (ساالر و خراسانی.)1396 ،

مدیریت شهری
مدیریت از لحاظ نظری ،فرایند طراحی و نگهداری محیطی تلقی شده که در آن افراد در
قالب گروههایی با هم کار میکنند تا بهصورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند و عموم ًا
این دانش حول پنج کارکرد برنامهریزی ،ساااماندهی نیروی انسااانی ،هدایت و کنترل سااازمان
مییابد؛ بنابراین مدیریت شاااهری ،فرایند بهکارگیری مؤ ر و کارآمد منابع مادی و انساااانی در
برنامهریزی ،سااازماندهی ،بساایج منابع ،امکانات ،هدایت و کنترل اساات که برای دسااتیابی به
اهداف سازمانی و بر ا ساس نظام ارز شی مورد قبول صورت میگیرد( .پرهیزکار و فیروزبخت،
.)1390
مدیریت جهادی
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی ،شهردار ،معاونین و
شهرداران مناطق مختلف تهران تأکید کردند؛ «در اداره کالن شهر تهران و همچنین در اداره کشور
باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی و با تکیهبر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت
جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عبور کرد و به پیش رفت( ».دیدار با رئیس و اعضای
شورای اسالمی ،شهردار ،معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران)1392/10/23 ،
در نتیجه ایشان سه ویژگی را برای مدیریت جهادی برشمردهاند:
.1

خدمت به مردم

.2

نیت خدایی (خلوص)

.3

تکیه بر علم

منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش ،منطقه 14تهران می باشد که به لحاظ موقعیت
جغرافیایی در شرق این شهر و در حدفاصل خیابان پیروزی در شمال ،خیابان خاوران در جنوب،
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بزرگراه بسیج در شرق و خیابان  17شهریور در غرب قرار دارد .این منطقه در مجاورت
مناطق13،12و 15واقع گردیده است.وسعت آن با احتساب حریم(در شرق منطقه) 3/22کیلومتر
مربع است.جمعیت آن براساس آمار سال نود و چهار 377104،نفر میباشد .این منطقه دارای 6
ناحیه و  21محله می باشد.شکل(.)1

روش تحقیق
روش تحقیق از نوع هدف
بر اساس هدف ،این پژوهش بصورت تحقیق کاربردی می باشد.
روش تحقیق از نوع ماهیت
این تحقیق از لحاظ گردآوری داده ها و اطالعات از نوع آمیخته اکتشافی است که شامل
نخسااات تحقیق کیفی و روش دلفی و بارش مغزی و ساااپس روش تحقیق کمی ،روش مدل
معادالت ساختاری و آزمون تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی می باشد.
روش گردآوری داده ها
برای جمع آوری اطال عات در باره م بانی نظری و ادب یات موضاااوع پژوهش ،از روش
مطالعات کتابخانه ای و برای ارائه الگو از روش مطالعات میدانی ا ستفاده شده ا ست.در مجموع
روش های جمع آوری اطال عات در این تحقیق ع بارت نداز:م طال عه ک تب ،نشااار یات و متون
تخصااصاای از طریق جسااتجو در پایگاه های اطالعاتی(اینترنت) ،کتابخانه ها و. ...در عین حال،
ا ستفاده از روش م صاحبه نیمه ساختار یافته با ا ستاتید و خبرگان حوزه های مدیریت شهری و
اقتصاااد مقاومتی در جهت اصااالح ،بهبود و تایید ابزار اندازه گیری پژوهش .اصاالی ترین ابزار

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

شکل( )1نقشه تهران ،منطقه ،14منبع :سایت شهرداری

جمع آوری اطالعات برای دستیابی به داده های مورد نظر در این پژوهش ،پرسشنامه می باشد.
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را موارد زیر تشکیل خواهند داد؛
.1

خبرگان حوزه مدیریت شهری و اقتصاد مقاومتی با مدرک تحصیلی دکترا و آشنا

به مباحث اقتصاد مقاومتی به تعداد  16نفر
.2

کارکنان منطقه  14شااهرداری تهران با مدرک تحصاایلی حداقل کارشااناساای به

تعداد  600نفر
برای تعیین نمونه خبرگان بهصااورت هدفمند عمل خواهد شااد و فرایند مصاااحبه تا مرحله
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اتفاق نظر ادامه خواهد یافت .همچنین از کارکنان شااهرداری تهران افرادی انتخاب خواهند شااد
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به باال بوده و عمالً در حوزه مدیریت شهری مشغول
به انجام وظیفه میباشااند .الزم به ذکر اساات که همچنین برای مشااخص نمودن حجم نمونه در
جامعه مجریان از روش نمونهگیری ت صادفی ساده ا ستفاده خواهد شد .با توجه به اینکه حجم
جامعه مجریان  600نفر تعیین گردید ،حجم نمونه مجریان با ا ستفاده از فرمول کوکران  234نفر
برآورد میگردد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش زیر انجام شده است؛
الف -تجزیهوتحلیل کیفی :که به مدد خبرگان این حوزه شاخصهای الگوی اقتصاد مقاومتی
در مدیریت شهری با رویکرد اقت صاد درون زا اح صاء گردیده و به مدد بارش مغزی تائید شده
است.
ب -تجزیهوتحلیل کمی:
.1

تو صیف دادهها؛ که در این بخش به مدد ر سم جداول م شخ صهی آماری انجام

شده است.
.2

تحل یل داده ها؛ که به مدد آزمون تحل یل عاملی اکتشاااافی و تأییدی ،اولو یت

مؤلفهها و شاخصها تعیین شده و نظر بزرگان تائید گردیده است.

روایی و پایایی ابزار سنجش

در هر پژوهشی ،الزم است ابزار سنجش از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد تا محقق
639

بتواند با دقت روششااناختی بیشااتر به سااؤال تحقیق پاسااخ دهد .در ارتباط با روایی و پایایی
پژوهش حاضر داریم؛
 پایایی :در جامعهی خبرگان پایایی به مدد فن دلفی به دسااات آمده اسااات و در جامعهی
مجریان ،پایایی بهوسیلهی آلفای کرونباخ محاسبه و مقداری برابر با  0/9شده است.
 روایی :در جامعهی خبرگان روایی به مدد فن دلفی و در جامعهی مجریان ،روایی به کمک
روایی همزمان حاصل گردید.

نتایج
به منظور شااناخت بهتر جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اساات ،قبل از

یافته های توصیفی
یافته های توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه
جدولهای ( )1تا ( )4پارامترهای تو صیفی پا سخدهندگان به پر س شنامه برح سب عوامل
دموگرافیک شامل جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی پاسخدهندگان میباشد.

جنسیت
جدول( )1پارامترهای توصیفی برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

153

76/5

76/5

76/5

زن

47

23/5

23/5

100

جمع

200

100

100

بر اساس جدول ( )1تعداد آقایان ( )%76/5در جامعه آماری ،بیش از تعداد بانوان ()%23/5
است.
سن
جدول ( )2پارامترهای توصیفی برحسب سن

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

تجزیه و تحلیل داده های آماری ،الزم است این داده ها توصیف شوند.
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سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از 30

12

6

6

6

35-30

20

10

10

16

40-35

39

19/5

19/5

35/5

بیشتر از 40

129

64/5

64/5

100

جمع

200

100

100

براساااس جدول ( )2به ترتیب تعداد افراد کمتر از  30سااال  12نفر ( ،)%6بین  30تا 35
سااال  20نفر ( ،)%10تعداد افراد  35تا  40سااال  39نفر ( )%19/5و تعداد افراد باالی  40سااال
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 129نفر ( )%64/5هستند.

مدرک تحصیلی
جدول ( )3پارامترهای توصیفی برحسب مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کارشناسی

80

40

40

40

کارشناسی ارشد

73

36/5

36/5

76/5

دکترا

47

23/5

23/5

100

جمع

200

100

100

برا ساس جدول ( )3تعداد افراد با مدرک تح صیلی کار شنا سی ( )%40در جامعه آماری،
بیش از تعداد افراد با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد ( )%36/5و دکتری ( )%23/5است.
سنوات خدمتی

جدول ( )4پارامترهای توصیفی برحسب سنوات خدمت
سنوات خدمت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

14-10

25

12/5

12/5

12/5

20-15

34

17

17

29/5

24-21

35

17/5

17/5

47

30-25

67

33/5

33/5

80/5

بیشتر از 30

39

19/5

19/5

100

جمع

200

100

100

برا ساس جدول ( )4تعداد افراد با سنوات خدمت بین  10تا  14سال  25نفر (،)%12/5
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بین  15تا  20ساااال ( ،)%17بین  21تا  24ساااال  35نفر ( ،)%17/5بین  25تا  30ساااال  67نفر
( )33%/5و بیشتر از  30سال  39نفر ( )%19/5هستند.
یافته های توصیفی گویه های تشکیل دهنده پرسشنامه
برای شکلگیری مدل پژوهش ،مؤلفهها و شاخصهای ت شکیلدهنده آن با کمک ادبیات
پژوهش شنا سایی شد و بر ا ساس آنها فهر ستی از مؤلفهها و شاخصهای تنظیم گردید .این
مؤلفهها و شاخصها تشکیلدهندهی پرسشنامه دور سوم دلفی بود .در این مدل درمجموع یک
بعد 5 ،مؤلفه و  90شاخص (راهکار) شناسایی گردید .در ادامه نتایج بهدستآمده از انجام فرایند
دلفی ارائه شده است.

در این قساامت یافتههای تحقیق که بهواسااطهی آمار اسااتنباطی و از راه تحلیل عاملی
تأییدی بهدستآمدهاند ،به شرح زیر ارائه میگردد.
تحلیل عاملی تاییدی بعد مدیریت جهادی
الف) مدل اندازهگیری

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

یافته های استنباطی

شکل( ) 2ضرایب بارهای عاملی بعد مدیریت جهادی
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همان گونه که در شکل ( )2و جدول ( )6قابل مشاهده است نتایج حاصل از تحلیل عاملی
تاییدی بعد مدیریت جهادی و بررسی ضرایب بارهای عاملی نشان میدهد که همه سؤاالت
مربوط به این بعد دارای بار عاملی بیشتر از  0/4می باشد .از طرفی با توجه به اینکه مدل مرتبط
با بعد

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن98

جدول( )5مقادیر روایی همگرا ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای بعد مدیریت
جهادی

در مورد متغیرهای فوق ،مقدار  CRبرای متغیر مدیریت جهادی را میبایست بهصورت دستی
محاسبه کرد.
)= 1-0.9172 = 1- 0.840=0.16عدالت اقتصادی( The variance of error
)= 1-0.9342 = 1- 0.872=0.13عزم ملی( The variance of error
=)= 1-0.9692 = 1- 0.915بهبود شاخصهای اقتصادی( The variance of error
0.061
)= 1-0.9582 = 1- 0.917=0.082بسترسازی حقوقی( The variance of error
=)= 1-0.9572 = 1- 0.915ارتقا و بهبود سیستم اداری( The variance of error
0.085

)متغیر مدیریت جهادی( CR
643

(0.917+0.934+0.969+0.958+0.957)2

= )==(0.917+0.934+0.969+0.958+0.957)2 +(0.16+0.13+0.061+0.082+0.085
=0.97

22.420

22.420+0.518

همانطور که مالحظه میشود مقدار پایایی ترکیبی برای متغیر مدیریت جهادی باالتر از 0/7
است.
 سنجش بارهای عاملی

جدول( )6مقادیر بار عاملی ،اعداد معناداری و اولویت نسبی سؤاالت بعد مدیریت
جهادی
مؤلفه

تالش جهت ارتقاء کارایی اقتصاد شهری با هدف حذف و کاهش

0/805

معناداری

نسبی
(در سازه)

1

23/900

9

محرومیتهای اقتصادی ،ایجاد فرصتهای شغلی و ...

3

حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و مقابله با فساد و رشوه

0/808

20/476

8

4

انجام فرایند بودجهریزی برمبنای عملکرد

0/794

20/272

10

5

توسعه برابری و عدالت اجتماعی در شهر

0/788

20/284

11

6

تأمین عدالت اجتماعی در استفاده از تکنولوژیهای پایدار حملونقل

0/901

51/238

2

7

عدالت اقتصادی

2

توزیع عادالنه و متعادل امکانات و فرصتها بین مناطق و محالت شهری

0/858

32/445

7

8

(استفاده تمامی اقشار جامعه)
تمرکززدایی از شهر تهران و توزیع همگن امکانات شهری

0/910

51/877

1

توزیع عادالنه امکانات ،خدمات و طرحهای عمرانی با اولویت مناطق

0/879

33/454

5

محروم
9

عدم اخذ عوارض از سرمایهگذاران مناطق محروم

0/884

35/604

4

10

فراهم نمودن زمینههای الزم در بخشهای انحصاری بهمنظور شکسته شدن

0/887

46/453

3

انحصار این بازارها
ایجاد شبکهای از تأمینکنندگان خدمات شهری بهمنظور رفع انحصار و

11

0/869

34/803

6

ایجاد رقابت بین آنها

13

هماهنگی و همکاری با سازمانهای محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی

0/912

39/014

6

14

عزم ملی

12

حمایت از فعاالن اقتصادی

0/860

41/443

12

دخیل در زمینه اقتصاد مقاومتی
تکمیل برنامه واگذاری شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری

0/884

40/389

10

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

ردیف

شاخص

بار عاملی

اعداد

اولویت
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15

واگذاری و برونسپاری بخشی از خدمات و تصدیهای شهری

0/890

46/885

8

16

سختگیری در مورد بزرگ شدن شرکتها و تمرکز فعالیتهای اقتصاد در

0/887

55/446

9

دست گروههایی خاص بهصورت انحصاری بهمنظور فراهم آوردن یک
فضای رقابتی
17

کوچکسازی از طریق برونسپاری خدمات شهری به بخش خصوصی

0/918

54/001

4

18

جذب سرمایههای سرگردان و فراهمسازی امکان سرمایهگذاری بخش

0/920

48/078

3

خصوصی

19

تدوین بستههای متنوع سرمایهگذاری

0/928

54/439

1

20

ایجاد زیرساختهای الزم برای مشارکت جدیتر مردم در اداره شهرها

0/925

71/667

2

21

معرفی و شفافسازی فرصتهای سرمایهگذاری بهخصوص با تکیهبر

0/910

42/944

7

افزایش وزن عوارض شهری مربوط به دوران بهرهبرداری از

22

0/914

64/739

5

ساختوسازهای شهری در قیاس با عوارض مربوط به ایجاد پروژههای
شهری بهمنظور تسهیل ورود بنگاههای اقتصادی بیشتر به عرصه تولید کاال
و خدمات
23

استفاده از توان و ظرفیت سرمایهگذاران داخلی

0/875

38/809

11

24

در اختیار داشتن مبالغی بهعنوان اضافی بودجه توسط شهرداری تا چنانچه

0/876

37/189

12

رکودی حادث شد نیازی به افزایش عوارض و یا کاهش مخارج شهرداری
نباشد.
ایجاد کارگروه مدیریت هزینه بهمنظور اولویتبندی طرحها و به اتمام

25

0/911

54/198

1

رساندن طرحهایی که به دلیل نبود اعتبار و هزینههای باال نیمهتمام باقی
ماندهاند
26

تخصیص بهینه منابع با توجه به محدودیت آنها

0/838

21/027

15

27

افزایش سطح اشتغال و تولید از طریق گسترش سطح فعالیتها با توجه به

0/896

43/063

5

28

بهبود شاخصهای اقتصادی
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سرمایههای خرد و سرگردان شهروندان

توسعه شهر
مشارکت در تولید

0/894

42/904

6

ارتقا شفافیت مالی

0/907

43/630

3

عدم انتقال هزینهها از یک دوره به دوره بعد

0/885

32/924

10

31

اولویتبندی در تخصیص بودجه

0/906

44/463

4

32

تشکیل خزانه شهرداری با هدف رعایت اصل تمرکز عایدات

0/887

41/493

9

33

یکپارچهسازی سیستم مالی و درآمدی بخشهای مختلف شهرداری

0/910

43/062

2

34

کاهش هزینههای غیرضروری

0/877

33/499

11

35

تقویت انضباط مالی

0/861

26/466

14

36

کنار گذاشتن درآمدهای ناپایدار و کسب درآمدهای پایدار

0/865

32/524

13

37

بهکارگیری مهندسی ارزش در طرحها و پروژههای عمرانی

0/890

42/065

7

29
30

39

هم آهنگی نهادهای نظارتی و قضایی در مقاومسازی شهرداری

0/822

23/551

18

40

ا ربخش بودن آییننامهها و دستورالعملهای شهرداری

0/848

28/438

13

وجود نقشه راه عملیاتی شهرداری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد

0/653

9/778

22

41

42

بسترسازی حقوقی

38

برقراری تعادل در تراز فیزیکی – مالی طرحها و پروژهها

0/889

39/177

8

645

مقاومتی
ارزیابی مالحظات عملکردی ،کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حملونقل

0/849

26/909

12

شهری
44

تعیین و اجرای قوانین مرتبط با مقاومسازی سازهها در برابر بالیای طبیعی

0/730

14/431

21

45

تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم

0/866

35/148

8

46

گسترش نظارت بر فعالیتهای شهری با هدف کاهش ضایعات و

0/842

26/527

16

آلودگیهای این فعالیتها
47

شهرداری
51

تعریف استانداردهای الزم برای مهمترین خدمات شهری به شهروندان

0/867

32/213

7

52

نظارت دقیق بر اجرای مقررات ملی ساختمان بهخصوص در بخش انرژی

0/892

46/159

1

53

ایجاد دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری در درون

0/869

38/620

5

شهرداری
تأکید و مراقبت بر مالحظات زیستمحیطی (همچون بهکارگیری

54

0/888

40/344

3

انرژیهای پاک) در اقدامات خدماتی و عمرانی شهری
طراحی و توسعه زیرساختهای شهری منطبق با اصول شهرسازی

55

0/889

47/778

2

56
57
58

ارزیابی انطباق با الزامات ،قوانین و مقررات ملی و جهانی

0/861

33/769

10

59

بکار گیری ابزارهای قانونی کارآمد و دقیق

0/847

28/972

14

60

اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی و مدیریتی در بهرهبرداری از منابع

0/825

25/365

17

طبیعی با هدف حفظ و نگهداری و توسعه این منابع

62

اصالح نمودار تشکیالتی شهرداریها متناسب با چالشها و فرصتهای

0/853

31/154

18

63
64

ارتقا و بهبود سیستم اداری

61

کاهش دوبارهکاری و تأخیر

0/823

29/093

25

پیش روی مدیریت شهری
تعیین اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت

0/767

18/221

30

برنامهریزی راهبردی شهر در حوزههای مختلف (همچون حملونقل،

0/773

19/272

29

توسعه اقتصادی شهر و )...

65

تقویت ساختار مدیریت شهری

0/864

34/052

12

66

بکار گیری روشهای مدرن برنامهریزی بر اساس ظرفیتهای محیطی

0/849

29/248

19
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تعریف استانداردهای الزم زمانی و مالی برای فرآیندهای مختلف درون

0/883

37/480

4

646

67

مدنظر قرار گرفتن لزوم برخورداری از رویکرد جهادی هنگام گزینش

0/848

30/831

20

مدیران ارشد و میانی
68

اصالح نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای فرهنگ جهادی

0/841

27/154

22

69

انجام و آمادهسازی زیرساختها قبل از هر پروژه

0/863

32/029

14

70

همکاری همه نهادها و دستگاههای شهری

0/792

21/411

27

71

جلوگیری از بیبرنامگی و ناهماهنگی در ارائه خدمات و بخشی نگری

0/787

20/625

28

72

تفکیک وظایف ،برنامهها ،درامدها و هزینهها و بهطورکلی عملیات مختلف

0/881

36/739

5

شهرداری
73

برخورداری از روحیه جانشین پروری و جانشین گزینی برای ردههای

0/903

55/704

2
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مدیریتی بر مبنای شایستهساالری
74

برخورداری از روحیه خرد جمعی و مشورت پذیری در تصمیمگیریها

0/882

40/293

4

75

دارا بودن روحیه نقدپذیری و ایجاد بستر مطالبه گری و نقادی

0/877

31/638

6

76

نگاه جامع فرهنگی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،ترافیکی و اقتصادی به آ ار

0/840

21/819

23

تصمیمهای کالن مدیریتی در شهر
77

هوشمندی ،قدرت و شجاعت تصمیمگیری

0/865

30/790

10

78

تالش و همت جدی برای ارتقاء کیفیت خدمات عمرانی

0/872

35/625

9

79

ایجاد حلقههای بازخوردی بهمنظور آگاهی هرچه سریعتر از پیامدهای

0/865

34/380

11

اقدامات سیاسی صورت گرفته
80

وجود پروژههای اقتصادی از قبل آمادهسازی شده توسط شهرداری که پس

0/839

21/384

24

از وقوع بحران بالفاصله بتواند به مرحله اجرا درآید
81

ایجاد ظرفیتهای حملونقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری

0/911

59/647

1

82

پرهیز از موازی کاری

0/877

40/643

7

83

تحقق مدیریت یکپارچه شهری

0/863

33/633

15

84

حرکت بر اساس برنامه

0/864

38/317

13

85

بهسازی زیرساختهای شهری متناسب با نیازهای مراکز کسبوکار

0/845

24/848

21

86

مسئولیتپذیری

0/854

27/672

17

87

تسهیل صدور مجوزها در شهر (مجوزهای ساخت ،تغییر کاربری اراضی،

0/856

31/470

16

شروع کسبوکار و  ...با در نظر گرفتن ا رات جانبی مربوطه)
88

برنامهریزی و طراحی صحیح و کارشناسی پیش از اجرای طرحها

0/891

46/612

3

89

استفاده مناسب و صحیح از مصالح و منابع انسانی

0/873

34/405

8

90

شناخت بروکراسی زائد اداری و حذف تشریفات

0/804

20/695

26

مقادیر اعداد معناداری نیز برای تمامی سؤاالت بیشتر از  1/96میباشد .همچنین با توجه به
شکل ( )2میتوان اولویت هریک از مؤلفههای بعد مدیریت جهادی را تعیین نمود.

جدول ( )7اولویت مؤلفههای مدیریت جهادی
شماره مؤلفه

نام مؤلفه (عامل)

بار عاملی
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اولویت

(عامل)
1

عدالت اقتصادی

0/917

5

2

عزم ملی

0/934

4

3

بهبود شاخصهای اقتصادی

0/969

1

4

بسترسازی حقوقی

0/958

2

5

ارتقا و بهبود سیستم اداری

0/957

3

با توجه به جدول ( )7و شکل ( )2مؤلفههای بهبود شاخصهای اقتصادی (،)0/969

اقتصادی ( )0/917به ترتیب در اولویتهای اول تا پنجم قرار میگیرند.
 روایی همگرا
)=0.9172 = 0.840عدالت اقتصادی( Communality
)=0.9342 = 0.872عزم ملی ( Communality
)=0.9692 = 0.938بهبود شاخصهای اقتصادی( Communality
)=0.9582 = 0.917بسترسازی حقوقی ( Communality
)=0.9572 = 0.915ارتقا و بهبود سیستم اداری( Communality
= 0.896

0.840+0.872+0.938+0.917+0.915 4.482
5

=

5

=)متغیر مدیریت جهادی( AVE

همانطور که مالحظه میشود مقدار روایی همگرا برای متغیر مدیریت جهادی باالتر از 0/7
است.

 روایی واگرا

جدول( )8سنجش روایی واگرای سازههای بعد مدیریت جهادی به روش فورنل و
الرکر

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

بسترسازی حقوقی ( ،)0/958ارتقا و بهبود سیستم اداری ( ،)0/957عزم ملی ( )0/934و عدالت
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن98

ب) مدل ساختاری
ادامه به بررسی این معیارها برای مدل مورد نظر میپردازیم.

 ضرایب معناداری ( Zمقادیر )t- values

شکل( )3مقادیر اعداد معناداری برای ارزیابی بخش ساختاری بعد مدیریت جهادی

همانگونه که از شکل ( )3مشخص است ضریب مربوط به مسیر بین بعد مدیریت جهادی و
سازههای عدالت اقتصادی ( ،)64/107بسترسازی حقوقی ( ،)80/059بهبود شاخص های اقتصادی
( ،)153/699عزم ملی ( )82/090و بهبود سیستم اداری ( )74/368همگی بیشتر از  1/96هستند؛
که معنادار بودن این مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهد.
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جهادی

همانگونه که از جدول ( )6و شکل ( )4مشخص است ،ضرایب معناداری مربوط به هر سؤال
از  1/96بیشتر شده است؛ که حکایت از معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری دارد.

 معیار  R Squaresیا 𝑅 2

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

شکل( )4مقادیر اعداد معناداری برای ارزیابی شاخصهای بخش ساختاری بعد مدیریت
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شکل( )5مقادیر  𝑅 2برای بررسی بخش مدل ساختاری
مطابق با شکل ( ،)5مقدار  𝑅 2برای سازههای اول تا پنجم به ترتیب عبارتاند از ،0/840

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن98

 0/918 ،0/938 ،0/872و 0/915؛ که با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل
ساختاری را تائید میسازد.

 معیار (Stone- Geisser Criterion) 𝑄 2
جدول( )9مقادیر  𝑄 2سازههای درونزای بعد مدیریت جهادی

از آنجایی مقادیر  𝑄 2مربوط به سازههای اول تا پنجم به ترتیب مقادیر ،0/705 ،0/606
 0/644 ،0/732و  0/658حاصل شده است ،نشان از قدرت پیشبینی قوی مدل در خصوص این
سازه دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش بار دیگر مورد تائید قرار میگیرد.

پ) برازش مدل کلی
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میشود؛

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√=GOF
0.915+0.840+0.872+0.918+0.938

0.813+0.708+0.785+0.724+0.729

5

5

=)

(×)
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(√=

√0.751 × 0.896= 0.82

بحث و نتیجه گیری
امروزه هدف اقت صاد سرمایه داری ،انح صار ک شورهای صاحب منابع ا ست بخ صوص
کشااوری مانند ایران که دارای اسااتقالل ملی و منابع متعدد انرژی و ذخایر زیرزمینی اساات .از
شکستگی اقتصاد کشور و برخی تبعات حاصل از آن شده که برای ترمیم و بهبود اوضاع ،اقتصاد
مقاومتی بعنوان رویکردی جهت بیرون رفت از وضعیت فعلی مطرح شده است .اقتصاد مقاومتی
یکی از مهمترین مباحث روز کشور است که هر نهاد و سازمانی باید در جهت یاری رساندن به
تحقق ساااریعتر آن تالش کند ،زیرا راهکاری مناساااب برای مواجهه با بحرانها در حوزه های
گوناگون امنیتی ،اقت صادی ،سیا سی ،اجتماعی و فرهنگی و مدیریت صحیح این بحرانها ا ست.
بنابراین اقتصاااد مقاومتی در همه اجزای شااهر و مدیریت شااهری قابل پیگیری ،الگوسااازی و
م صداق سازی ا ست .لذا در همین را ستا در پژوهش حا ضر الگویی جهت د ستیابی به اقت صاد
مقاومتی از منظر مدیریت شهری با رویکرد مدیریت جهادی ارائه و مولفه ها و شاخص های آن
احصااا گردید .نتایج حاصاال از پژوهش نشااان داد که به ترتیب مولفه های بهبود شاااخص های
اقت صادی ،ب ستر سازی حقوقی ،ارتقاء و بهبود سی ستم اداری ،عزم ملی و عدالت اقت صادی نقش
اساااساای در تحقق اقتصاااد مقاومتی در مدیریت شااهری از بعد مدیریت جهادی ایفا می کنند.
شاخص هایی جهت دستیابی به این مولفه ها تعریف گردیده که در ادامه به مهمترین آنها اشاره
می گردد .در را ستای بهبود شاخص های اقت صادی ،اولویت بندی طرح ها با هدف اتمام طرح
های نیمه تمام باید در اولویت د ست اندرکاران مدیریت شهری قرار گیرد .ب ستر سازی حقوقی
نیز از طریق نظارت دقیق بر اجرای مقررات ملی ساااختمان به خصااوص در بخش انرژی قابل
دستیابی است .ارتقاء و بهبود سیستم اداری نیز از طریق ایجاد ظرفیت های حمل و نقل متناسب
با میزان تقاضای سفرهای شهری قابل تحقق می باشد.همچنین در راستای دستیابی به عزم ملی ،
الزم است تدوین بسته های متنوع سرمایه گذاری مد نظر مدیران شهرداری قرار گیرد و باالخره
تحقق عدالت اقتصااادی مسااتلزم تمرکز زدایی از شااهر تهران و توزیع همگن امکانات شااهری
میباشد

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

طرفی عدم ساااختار مناسااب اقتصااادی و تهدیدات و تحریم های چندین ساااله اخیر موجب

منابع
مراجع فارسی
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)1

ابراهیمی نژاد ،مهدی و فرجوند ،اسفندیار ،)1384( ،بودجه از تنظیم تا کنترل،

تهران :سمت.
)2

ابوالحسنی ،علی اصغر ،)1384( ،مبانی امور مالی و تنظیم بودجه ،جزوه درسی.

)3

اجاللی ،پرویز .)1379( .سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران .تهران:

نشر آن.
)4

ادیبی سعدی نژاد ،فاطمه؛ شکوری ،صادق و آقانسب ،اکرم ،)1397( ،مدیریت

شهری و اقدامات اجرایی آن در راستای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کالنشهرها ،چهارمین

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن98

کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران ،تهران ،انجمن
فناوری های بومی ایران.
)5

اسفندیاری صفا ،خسرو و دهقان ،حبیب اله .)1395( .مؤلفههای اقتصاد مقاومتی

تز دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه اهلل تعالی) .فصلنامه مدیریت نظامی ،سال شانزدهم ،شماره
.1
)6

اشتریان ،کیومرث .)1381( .روش سیاست گذاری فرهنگی .تهران :نشر کتاب

آشنا.
)7

اکبری نسب ،یوسف و تقی زاده قمی ،مصطفی ،)1397( ،تدابیر اقتصاد مقاومتی

در مدیریت شهری با رویکرد مسایل فرهنگی و اجتماعی ،نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه
در مدیریت و اقتصاد مقاومتی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشکده مدیریت و توسعه).
)8

بیانات مقام معظم رهبری ،پایگاه اطالع رسانی دفتذ حفظ و نشر آ ار حضرت

ایت اله العظمی سید علی خامنه ای به نشانی http://farsi.khamenei.ir/speech
)9

پرهیزکار ،اکبر و فیروزبخت ،علی .)1390( .چشمانداز مدیریت شهری در ایران

با تأکید بر توسعه پایدار شهری .فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال هشتم ،شماره .32
)10

پیغامی ،عادل ،)1391( ،چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی ،به نشانی

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551
تابعی ،علیرضا ،)1397( ،بررسی مفهوم مدیریت خدمات شهری و نقش آن در
)11
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه
اقتصادی ،تاکستان ،موسسه آموزش عالی تاکستان.

)12

تاج الدین ،بهشته و مرادی ،محمدی ،)1397( ،راهکارهای مدیریت شهری جهت
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تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نظام درآمدی در شهرداری تهران ،اولین همایش بررسی چالشها
و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری ،تهران ،سازمان بسیج شهرداری تهران.
)13

ترک زاده ،جعفر ،امیری طیبی ،مسلم و محمدی ،قدرت اله ،)1396( ،تدوین

الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) ،فصلنامه مطالعات
راهبردی بسیج ،سال بیستم ،شماره .75
)14

جان احمدی گل ،مهدی ،)1398( ،نقش مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی،

همایش ملی اقتصاد ،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی ،زاهدان،
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی سیستان و بلوچستان.
)15

جعفری ،انوش و آهنگری ،مریم ،)1391( ،استراتژی اقتصاد مقاومتی ،مجموعه

)16

حبیب پور گتابی ،کرم؛ صفری شالی ،رضا .)1394( .راهنمای جامع کاربرد

 SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) ،تهران :نشر لویه و نشر متفکران.
)17

حسین پور ،داوود ،رضایی منش ،بهروز و محمدی سیاهپوشی ،حمیدرضا،

( ،)1395رابطه مدیریت جهادی و استراتژیهای اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه پژوهشها و
سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و چهارم ،شماره  ،79صص .99-122
)18

حسین لی ،رسول .)1379( .مبانی و اصول سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری

اسالمی ایران (مجموعه مقاالت) .تهران :نشر آن.
)19

خدادادی دربان ،حمیدرضا ،)1399( ،مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و نقش آن

در اجرای وظایف مدیریت شهری ،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،
تهران ،موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
)20

دادگر ،حسن و معصومی نیا ،غالم علی ،)1391( ،فساد مالی :عوامل و راهکارهای

خالصی ،تهران :موسسه دانش و اندیشه معاصر.
)21

رهبر ،فرهاد؛ میرزاوند ،فضل اله و زال پور ،غالمرضا ،)1381( ،بازشناسی عارضه

فساد مالی ،تهران :جهاد.
)22

زمان زاده ،حمید ،)1390( ،ارزیابی دستاوردها و چلش های نظارت در نظام

بانکی ایران ،فصلنامه تازه های اقتصاد ،ش .133
)23

ساالر ،حبیب اله و خراسانی ،فاطمه ،)1396( ،بررسی راهبردها و راهکارهای

مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک زندگی ،مجله اقتصادی ،دوره  ،17شماره 3
و  ،4صص .79-106

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

مقاالت همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی ،رشت :دانشگاه گیالن.
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)24

سلطانی فر ،محمد .)1396( .گفتمان سازی رسانهای اقتصاد مقاومتی .فصلنامه

راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال ششم ،شماره .23
)25

سمعیلی ،مهدی ،)1399( ،آسیب

)26
)27

شناسی فرهنگی تبلیغات شهری و تا یر آن بر فرهنگ عمومی به منظور ارتقاء

مدیریت شهری مطالعه موردی :شهر تهران ،هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و
ساختمان استان تهران ،تهران -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ،دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی.
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)28

سوسفی ،فرزانه و خضری مقدم ،نوشیروان ،)1395( ،هویت فردی و اجتماعی و

عوامل مو ر در بهسازی خود ،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
)29

سیف ،اله مراد ،)1391( ،الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران

(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری) ،فصلنامه آفاق امنیت ،سال  ،5ش .16
)30

شکری ،سیدخشایار ،)1380( ،عوامل مو ر در ایجاد اشتغال ،همایش ملی بررسی

راهکارهای علمی ایجاد اشتغال دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
)31

صادقی ،رسول ،زنجری ،نسیبه ،)1396( ،الگوی فضایی نابرابری توسعه در مناطق

22گانه کالنشهر تهران ،فصلنامة علمی ا پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال هفدهم ،شماره .66
)32

صالحی ،علیرضا ،)1392( ،سبک زندگی در آموزه های دینی و اسالمی و راه های

گسترش آن ،مجموعه مقاالت کنگره بین المللیفرهنگ و اندیشه دینی ،بوشهر :موسسه سفیران
مبین.
)33

صراف ،فریدون ،)1354( ،بودجه ریزی دولتی و نظام بودجه ایران ،چاپ سوم،

تهران :انتشارات موسسه عالی بازرگانی.
)34

صفری ،امیر ،ایمان قربانی و مسگریان ،هومن ،)1398( ،ارزیابی نقش شاخص

های مو ر نظام بانکی کشور بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی ،کنفرانس ملی
پژوهشهای کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع ،تهران ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی
رهنما.
)35

عباسی ،اصغر؛ تاجفر ،ناصر و نگهدارپنیرانی ،لیال ،)1397( ،ابزارهای اقتصادی در

مدیریت و تامین منابع مالی شهرداریها با مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی ،ششمین کنفرانس

ملی تازه یافتهها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع ،تهران ،دانشگاه
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پیام نور.
)36

غالم دنیوی ,سپهر؛ فخرسعادت ،علی اکبر و امسیا ،المیرا .1393 .اقتصاد مقاومتی

و جهاد اقتصادی .اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی ،رشت.
)37

فرج وند ،اسفندیار ،)1383( ،فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه ،تهران :فروزش.

)38

فردرو ،محسن .)1388( .آشنایی با پدافند غیرعامل (جنگ اقتصادی) .تهران :نشر

عابد.
)39

فردرو ،محسن .)1390( .آشنایی با دفاع غیرعامل از دیدگاه ارزش های دینی و

دستورالعمل تبلیغی آن .تهران :نشر عابد.
)40

فیروزمند ،مارال و لحمیان ،رضا ،)1399( ،تحلیلی بر چالشهای مدیریت شهری

حسابداری و مدیریت ،تهران ،دانشگاه ادیبان.
)41

قدیری اصل ،باقر ،)1366( ،کلیات علم اقتصاد ،چاپ پنجم ،تهران :سپهر.

)42

قلی پور ,مریم .)1393( .اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان .اولین کنفرانس ملی

تحقیق و توسعه در هزاره سوم.
)43

قلی پور ،آرین ،)1388( ،جامعه شناسی سازمان ،چاپ نهم ،تهران :سمت.

)44

لطفی ،اکبر .)1395( .شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤ ر بر تحقق اقتصاد

مقاومتی در بخش صنعت استان آذربایجان غربی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه ارومیه.
)45

مایورو ،پائولو ،)1377( ،فساد؛ سبب ها و پیامدهای آن ،ترجمه عزیز کیاوند،

اطالعات سیاسی اقتصادی ،ش .133
)46

محمددوست درگاهی ،ذکریا ،)1399( ،بررسی مولفههای فرهنگی مو ر بر

مدیریت شهری در شهرداری تهران ،هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی
عمران ،معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان
استان تهران ،تهران -مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی.
)47

محمدی سیاهبومی ،حمیدرضا؛ صالحی ،فرخنده و قربانی پاجی ،عقیل.)1396( .

تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی
استان اصفهان) .فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ،سال  ،25شماره .86

بررﺳﻲ اﻟگوی اقتﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣتﻲ در ﻣدیریت ﺷهری بﺎ رویکرد ﻣدیریت ﺟهﺎدی(ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻣوردی :ﻣﻨطﻘﻪ 14ﺷهرداری تهران)

با محوریت اقتصاد مقاومتی (نمونه موردی :شهر ساری) ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در

 نقش مدیریت اطالعات،)1398( ، زهرا، می م و نوری، غیا ی، محمود،محمودی

)48

، کنفرانس ملی ایدههای نوین و پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی،فرهنگی در مدیریت شهری
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. سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیالن،رشت
 نشر دانشگاه: تهران، چاپ نهم، اقتصاد خرد و کالن،)1376( ، محمود،منتظر

)49
.تهران

 فصلنلمه. اقتصاد مقاومتی و راههای دستیابی به آن.)1395( . محمد،نوفرستی

)50

. ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،4  سال،سیاست های راهبردی و کالن
: تهران، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، اقتصاد و جامعه،)1374( ، مارکس،وبر

)51
.مولی

: تهران، مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی،)1377( ، محمدحسن،وطنی

)52

 ترجمه محمود حبیبی، تغییرات اجتماعی و توسعه،)1390( ، آلوین،ی سو

)53

. پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران،مظاهری
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