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چکيده
در این پژوهش ،به نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر تحقق اهداف اقتصاد مقااومتی باا تیک اد بار نقاش
مسئول تپذیری مدیران شرکتهای دانشبن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازنادران پرداختاه شاد تحق اق از نرار
هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پ مایشی و از نوع همبستگی است جامعاه آمااری پاژوهش حاضار
شامل کل ه مدیران و کارکنان شرکتهای دانشبن ان به تعداد  121نفر است حجم نمونه با اساتفاده از فرماوک کاوکران
 22نفر برآورد شد و روش نمونهگ ری به صورت تصادفی ساده است جهت تیی د روایی ابزار پژوهش ،از روایی واگارا
و روایی همگرا استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترک بی استفاده شد ،بهطوری کاه ضاریب
پایایی آلفا برای پرسشنامههای سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،اهداف اقتصاد مقاومتی و مسئول تپاذیری باهترت اب
برابر با  1/98 ، 1/92 ، 1/21و  1/92بهدست آمد برای تجزیهوتحل ل دادهها از نرمافزار  SPSS25که در آن برای آمار
توص فی و برای تع ن رابطه ب ن متغ رها از معادالت ساختاری با نرمافزار  SmartPLSبهره گرفته شدند
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به طور جداگانه بر تحقق اهداف اقتصاد مقااومتی و
مسئول تپذیری مدیران تیث ر مثبت و معنیداری دارد؛ همچن ن تیث ر مثبات و معنایداری مسائول تپاذیری مادیران بار
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تیی د شد در نهایت مسئول تپذیری مادیران ،روابا با ن سارمایه اجتمااعی و سارمایه
فرهنگی با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شرکتهای دانشبن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران نقاش م اانجی
را ایفا میکند
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اس می همواره کوش ده اند تا از ابعاد مختلفی بر بدنه نرام مقدس جمهوری اس می آسا ب
وارد کنند که در ساکهای اخ ر ،ب ش ازپ ش ،تمرکز اصلی آنها بر عرصه اقتصاادی معطاوف
شده است؛ این در حالی است که وضع ت فعلی اقتصادی کشور با اقتصاد مقااومتی فاصاله
نسبتاً زیادی دارد شاهد بر این ادعا ،در بخش مصرف خاانوار وجاود اساراف و تباذیر در
بازار مصرف ،حاکم ت فرهنگ مصرفگرایی ،تمایل به ترج ح مصرف کااالی خاارجی بار
کاالهای تول د داخلی است در بخاش پا اناداز ن از باهجاای اساتفاده از پا انادازها در
سرمایهگذاری در بخش تول د و ایجاد اشتغاک ،این پ اندازها صرف خرید کاالهاای باادوام
شده و یا وارد بازار سفتهبازی میشود

(کازرونی و همکاران)1929 ،

اقتصاد مقاومتی یکی از مبانی نرری اساسی در برابر تحریمهای ظالمانه ب نالمللی اسات
که برای خروج کشور از بحرانهای اقتصادی توس رهبر معرم انقا

اسا می حتارت

آیتاهللالعرمی خامنهای(مدظلهالعالی) مطرحشده است که طی مبنا و اصوک آن مایتواناد نساخه
شفابخشی برای رویارویی با تهدیدهای اقتصادی ب ن المللی باشد؛ که با اجرای آن میتواناد
این تهدیدها به فرصت های داخلی و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود رهبر انقا

()1922

در فرازی از سخنرانیهای خود توجه باه دو بعاد درون گرایای و بارون گرایای در اساتقرار
اقتصاد مقاومتی را یادآور شدند .ایشان در بعد درونگرایی باه فعااکساازی ن اروی انساانی
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مقدمه
اهم ت اقتصاد مقاومتی ازآنجایی نشیت خواهد گرفت که دشمنان قسمخاورده انقا

کارآمد داخلی ،رشد بهره وری و توجه به عوامل تول د و شناسایی و به کارگ ری ظرف ت های
تول د توجه فرمودند و در بعد برون گرایی توجه ایشان به توسعه همکاریها ب ن کشاورهای
منطقه بوده است همچن ن ایشان به برخای از عوامال اجتمااعی چاون عادالت اجتمااعی،
تقویت فرهنگ جهادی توجه کردند بهنرر می رسد توجه به دو عنصر سارمایه اجتمااعی و
سرمایه فرهنگی دو جاز ملتازم باه اقتصااد مقااومتی اسات کاه در ب اناات رهباری معرام
انق

(مدظلهالعالی) نمود دارد

(خاوری)1921 ،

همچن ن ایشان در صدر اب غ ه س استهای کلی اقتصاد مقااومتی ،اقتصااد مقااومتی را
الگویی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انق بی و اس می معرفای کردناد و در ناامگاذاری
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ساک  1929ن ز بر عامل فرهنگ در کنار اقتصاد تیک د نمودند در نرریههای رشاد و توساعه
اقتصادی نوین ن ز نقش اساسی عوامل فرهنگی تحات عنااوینی مانناد سارمایه اجتمااعی و
سرمایه انسانی مورد تیک د قرارگرفتاه اسات (ب اناات مقاام معرام رهباری )1929 ،مقولاه
فرهنگ دارای گستره وس عی است کاه هماه باورهاا ،ارزشهاا ،هنجارهاا ،عاادات ،سانن،
آی نها ،الگوها ،زبان ،ادب ات و هنر یک ملت را شامل میشود؛ اما بدون تردید اساسیتارین
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عنصر در م ان آنها عنصر باورها است ازاینرو باور باه خادای متعااک و ایماان باه تحقاق
وعدههای او و اطاعت از فرام ن او مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی در یاک جامعاه اسا می
است تکامل الهی از طرفی هدف و جهاتگ اری مقاومات را نشاان مایدهاد و از طرفای
خطوط اصلی نقشه راه را روشن می کند و از طرف دیگر ن روی محارک و مقاوماتآفارین
جامعه برای حرکت به سمت قلههای پ شرفت است

(رهبر و همکااران)1929 ،

از تحل ل عناصار

اصلی تشک لدهنده یک نرام اقتصادی و نکات اساسی کاه درآیاات و روایاات و همچنا ن
فرمایشات مقام معرم رهبری مورد تیک د قرارگرفته است ،مایتاوان ارکاان اساسای اقتصااد
مقاومتی را در چهار محور :تحک م پایههای ایمانی و فرهنگی؛ کار ،تول اد ،تا ش جهاادی؛
توزیع عادالنه امکانات و مواهب؛ اص ح الگوی مصرف خ صه کرد

(تاج ک)1921 ،

از طرف دیگر مسئول تپذیری یکی از ارزشهای مهم اجتماعی است که پاذیرش آن از
دوران کودکی شکل میگ رد و درونی میشود

(حس نی قمای)1921 ،

مسئول تپذیری و پذیرش

کار انجام شده توس فرد یا سازمان ،یکی از مفاه م مهم و کل ادی در فرهناگ کشاورهای
توسعه یافته است

(برکلمن و ریداس)2118 ،1

مسئول ت ،بهلحاظ لغوی ،توانایی پاسا دادن و در

عرف عام به مفهوم تصم مگ ری مناسب و مؤثر است؛ منرور از تصم مگ ری آن اسات کاه
فرد در چارچو

هنجارهای اجتماعی و انتراراتی که از او میرود به انتخا  ،دسات بزناد

که سبب ایجاد رواب انسانی مثبت و موفق ت شود

(کلمز و رینولاد)1921 ،

مسئول تپاذیری در

یک تقس مبندی کلی به دو حوزه مسئول تپذیری فردی و مسئول تپذیری اجتماعی تقس م
میشود؛ مسئول تپذیری فردی به این معنا است که فرد خود را نسبت به خاود و ماوقع تی
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مسئول تپذیری اجتماعی ن ز ب انگر احساس عملی است که افراد در چارچو

نقاشهاای

خود به طور آگاهانه نسبت به امور گوناگون اجتماعی ،س اسای ،اقتصاادی و غ اره از خاود
بروز میدهند

(زارع و قربانی)1922 ،

متیسفانه با وجاود نزدیاک باه یاک دهاه از ب اان اولا ن شاعار اقتصاادی مقاام معرام
رهبری(مدظلهالعاالی) ،تمام رهنمودها و ب انات مکرر ،هنوز ه چیک از شعارهای ایشان بهدرستی
توس مسئول ن امر درک و اجرانشده و اکثر اقدامات در این زم ناه از حاد حارف و شاعار
فراتر نرفته است معرمله ن ز نگرانی خود را از این بابت ابراز کرده و مسئول ن را باه اقادام
عملاای در ایاان خصااوه توص ا ه کااردهانااد بنااابراین بااا توجااه بااه تیک ااد مقااام معراام
رهبری(مدظلهالعاالی) بر لزوم در اولویت قرار دادن الگوها و اصوک اقتصاد مقااومتی در سااختار
اقتصادی و صنعتی اینکه اقتصاد مقاومتی ،یک اقتصاد مردمی به شمار می رود کاه مادیران و
بخش خصوصی بازیگر اصلی آن معرفیشده است
معرم انق

(م نی)1928 ،

باا توجاه باه اینکاه رهبار

اس می ،ساک ( )1929را به ساک رونق تول د نام نهادهاند و هماانطاور کاه در

ب انات ارزشمند ایشان ،س استهای اقتصاد مقاومتی همواره راهگشای مشاک ت اقتصاادی
فعلی جامعه اسات و از طرفای رویکارد سارمایه اجتمااعی باهعناوان یکای از مهامتارین
دارایی هایی یک سازمان و از سمت دیگر بحث سرمایه اجتماعی بهعناوان ریشاه و اسااس
شکلگ ری رفتار یک جامعه یا سازمان محسو

میگردد ،مسئله اصلی در مورد پ ادهساازی
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که در آن قرار گرفته و همچنا ن ن ازهاای دیگاران مسائوک بداناد

(مرگلار و همکااران)2119 ،1

اقتصاد مقاومتی در یک سازمان ،بحث اعتماد ،همدلی و همفکری و از ساویی دیگار بحاث
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی حاکم در یک سازمان و مسئول تپذیری مدیران نسبت باه
آن است
بر این اساس امروزه در فتاای اقتصاادی کشاورمان کاه در شارای ملتهاب اقتصاادی
قرارگرفته است و برخی از رویدادهای آن مانند تحریمهاای با نالمللای ناجوانمرداناه کاه
تاکنون در چهار دهه انق

اس می ایران سابقهای نداشته است ،شرای پژوهشی کشاور را

مستلزم این می کند کاه پژوهشاگران ،محققا ن و صااحبنراران در ایان حاوزه باا انجاام
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پژوهش هایی در این راستا بتوانند به راهکارهایی اجرایای و کااربردی بارای بارونرفات از
مشک ت و موانع اقتصادی پ ش رو دست پ دا کنند بهدل ل اینکه اقتصااد مقااومتی مبحاث
جدید و نوآورانه ای در مدیریت مالی و نرام اقتصادی یک جامعه اس می تعریف میشود و
تاکنون در ه چیک از نرریههای مکتو

و غ ر مکتاو

پژوهشاگران و خبرگاان اقتصاادی

غربی ،ع ئم و نشانه هایی از این مفهوم یافت نشده اسات ،خاپ پژوهشای در ایان زم ناه،
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ب شازپ ش مدیران اقتصادی جامعه حاضر را در برای پ ادهسازی مؤلفهها و سازوکارهای آن
دچار مشکل کرده است ،این در حالی است که در ب ن پژوهشهاای داخلای ن از مقااالت،
کتب و دستاوردهای پژوهشی اندکی در این زم نه موجود است و هنوز پژوهشی که بتواناد
به نوعی اقتصاد مقاومتی را در مقابل متغ رهای برگرفته از مناابع انساانی قارار دهاد ،یافات
نشده است

(م نی)1928 ،

از طرفی ارتباط ب ن ریشه های فرهنگی و سرمایه اجتماعی با اقتصاد مقاومتی ،یک خاپ
بزرگ پژوهشی را در راستای اجرای آن نشان میدهد و بنابراین بر اساس آنچاه ب اان شاد،
محرز میشود که تاکنون پژوهشی در خصوه بررسی تایث ر سارمایه اجتمااعی و سارمایه
فرهنگی بر تحقق اهداف اقتصااد مقااومتی انجاامنشاده اسات و ایان موضاوع موردتوجاه
پژوهشگران قرار نگرفته است؛ بنابراین وجود خپ تجربای در ایان زم ناه مسائلهی اصالی
پژوهش حاضر است در این راستا این پژوهش باهدف بررسای تایث ر سارمایه فرهنگای و
سرمایه اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تیک د بار مسائول تپاذیری مادیران در
شرکتهای دانشبن ان مستفر در پارک علم و فناوری مازندران انجام میگ رد بر این اساس
مدک مفهومی مطالعه برگرفته از مطالعات تحق قاتی که پشاتوانه نراری ایان تحق اق اسات،
ترک بی از تحق ق نمام ان و م ر ( ،)1921تمنا و صامدی ( ،)1921شاعبان ( )1929طراحای
شده است؛ در این مطالعه ،تحقق اهداف اقتصاد مقااومتی در نقاش متغ ار وابساته ،سارمایه
اجتماعی و سرمایه فرهنگی ن ز در نقش متغ ر مستقل همچن ن مسئول تپذیری در هار ساه
نقش متغ ر (مستقل وابسته و م انجی) است با توجه باه در نرار گارفتن پ شا نه تحق اق و
اهم ت ذکرشده پژوهش حاضر ،چارچو
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مشخص شده است

مفهومی پژ هش ،قابل ارائه است که در شاکل 1

مباني نظری
اقتصاد مقاومتي
فرمایش رهبر معرم انق

اس می

(مدظله العالی)

مبنی بر اینکه ما امروز در مقابل یاک

فشار جهانی قرار داریم دشمنی وجود دارد در دن ا که میخواهد با فشار اقتصادی و با
تحریم ،سلطه یا اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور ما باید یک اقتصاد مقاومتی
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شکل  .1الگلي مفهلمي تحقتق

واقعی در کشور به وجود ب اوریم در شرای امروز اقتصادی کشور به عنوان یک راهکار
ک ن ارائه گردیده است اکنون اقتصاد کشورمان از فتای جهانی هم تیث ر می پاذیرد و
هم به خاطر قدرتی که در حوزه های مختلف علمی ،س اسی و اناریی (باه ویاژه نفات)
به دست آورده و یا از قبل داشته است بر آن اثر میگذارد با توساعه تحاریم اقتصاادی
عل ه ایران (که به بهانه واهی موضوع هسته ای صورت میپذیرد) یک ضرورت با ش از
پ ش نمایان است و آن دست ابی به یک الگوی مقااومتی از اقتصااد اسات الگاویی کاه
نسبت به بحران های اقتصادی رویکردی فعاالنه دارد و میتواند در شرای بحرانی موانع
را برطرف سازد

(فشاری و همکاران)1929 ،
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اقتصاد مقاومتی چشم اندازی ک ن به جریان اقتصادی ایران اسا می دارد و یاک اقادام
بلندمدت در راستای چشم انداز را شامل میشود البته تحریم اقتصادی عل ه ایران مربوط باه
ساک های اخ ر ن ست بلکه اول ن تحریم اقتصادی ایران سی ساک پ ش و در ابتدای پ اروزی
انق

اس می توس ایااالت متحاده صاورت گرفات کاه منجار باه مسدودشادن اماواک

کشورمان در بانکهای غربی گردید پ

از آن در طوک ساکهای گذشته تاکنون ،تحاریمهاا
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به صورت مستمر به بهانه های مختلف تداوم یافته است .البته باید به این نکته اشاره کرد کاه
در چندساک اخ ر با تصویب قطعنامه  1222تحریم ایران در برخی محورها از قب ال :خریاد
نفت ایران ،سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران (خصوصاً بخش انریی) ،تحریم تجاری
و حمل و نقل دریایی و هوایی ایران ،بانک مرکزی و بانک هاای فعااک در نقال و انتقااالت
صادرات و واردات کشور ابعاد وس ع تری یافته است وایه اقتصاد مقاومتی بر ایان موضاوع
داللت میکند که فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی ن روهای دشامن ساد راه پ شارفت
جامعه است که باید بر آن غلبه کرد برای درک مفهوم اقتصاد مقاومتی اوک باید فهم درستی
از اقتصاد ملی و همچن ن فتای اقتصاد جهانی و به دنباک آن شدت فشاری که نراام سالطه
استکبار و غر

نسبت به جمهوری اس می داشته است ،به دست آوریم نرام سلطه بعاد از

شکستهایی که در عرصه نرامی داشته است ،چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع
افتاده است تا اقداماتی را بهصورت برنامهریزی شده و هدفمند بارای اثرگاذاری بار محا
اقتصادی (با هدفهایی که تتع ف نرام و فشار روی آحاد ماردم در رأس آن اسات) را در
دستور کار قرار دهد در این م ان حرکت اقتصادی کشور ن ز باید باا ایان جریاان مح طای
دارای واکنش و برنامه ای متناسب باشد با این تفاس ر و با توجه به وضع ت امروز و آیناده
جهان که به شدت در حاک تغ ر و تحوک است ،اقتصاد مقاومتی به دنباک تشک ل یک جریاان
اقتصادی فعاک برای مقابله با هرگونه بحرانی است

(اختریان کاشانی و خل ل زاده)1928 ،

دشمنان کشور ایران ب ش از هر زمان دیگاری عازم خاود را جازم کارده اناد تاا اراده
خودشان را به ما تحم ل کنند تاا از بسا اری حقاو مسالم و آشاکار خاود در گاذریم
بنابراین مقاومت در برابر این زورگویی آشکار ،ن ازمند دو اصل انگ زه و برنامه مشاخص
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است در این م ان اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار اساسی معرفی شده است از ایان

کردن آن و تبدیل چن ن فشارهایی به فرصت از طریق باور و مشارکت همگانی و اعمااک
مدیریت های مدبرانه که پ ش شرط و الزام چن ن موضوعی است اقتصاد مقااومتی کااهش
وابستگی ها و تیک د روی مزیت های تول د داخل و ت ش برای خوداتکایی است اقتصااد
مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی ،بحران زدایی و ترم م ساختارها و نهادهاای
فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است؛ به ب ان دیگر اگر در گذشته میگفت م که فا ن
مجموعه نمی تواند انترارات ما را برآورده کند ،در رویکرد جدید به دنباک آن هست م که با
باز تعریف س است های نهادهای موجود ،کاری کن م که انترارات ما را برآورده سازند که
این یک رویکرد فعاک است مفهوم اقتصاد مقاومتی با وایگانی از قب ل :حمایات از تول اد
ملی ،کارآفرینی ،اتخاذ س است های پولی و ارزی متناسب ،اص ح الگوی مصرف ،اجارای
اصل  ، 88تصح ح س است های بازرگانی ،توجاه باه نخبگاان ،تول اد داناش کااربردی و
استفاده از فناوری نوین که از محورهای مهم تحقق آن هستند ،معنای عمل ااتی ماییاباد
امروزه در مقابل فشار کشاورهای ب گاناه و تحاریم اقتصاادی دیگار جواماع ،تقویات و
حمایت از بن ان های اقتصادی کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود در واقع
میتوان اقتصاد مقااومتی را تبلاور اقتصااد در مقابال تحاریم هاا و فشاارهای خاارجی و
شکوفایی اقتصاد ملی تعریف کرد پ اده سازی اقتصاد مقااومتی در جامعاه تااث ر و نتاایج
مثبتی در عرصه اقتصادی به دنباک دارد که در نهایت رشد تول د داخلی و اقتصاد باومی را
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منرر اقتصاد مقاومتی یعنی تشخ ص حوزه های فشار و متعاقباً ت ش برای کنترک و بی اثر

رقم میزند از سوی دیگر این نوع اقتصاد با خودکفاایی و اساتق ک اقتصاادی رابطاه ای
مستق م دارد مقاومت در برابر تحریمهای کشورهای ب گانه میتواند جامعه را از وابستگی
برهاند و خوداتکایی و استق ک اقتصادی را رقم زند در این م ان اما میتوان باا ایجااد و
راه اندازی اقتصاد مقاومتی تحریمها را ن ز به یاک فرصات در پا ش روی کشاورمان بادک
کن م در واقع الگوی مقاومتی در حوزه اقتصاد ت ش دارد تاا ساازوکارهای اقتصاادی را
چنان سامان دهد که پ گ ری اهداف و آرمان های راهبردی نراام اسا می در تعاار
استکبار جهانی تقویت شود

باا

(فشاری و همکاران)1929 ،
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سرمايه فرهنگي و اقتصاد مقاومتي
فرهنگ مقاومت با درون مایهای س اسی به ظلمناپذیری ،با روح اهای فرهنگای باهمثاباه
حفظ ارزشهای خودی در مقابل ارزشهای ب رونی ،در قالب اجتماعی باه معناای انساجام
درونی و در بعد اقتصادی به خودباروی و تک ه بر ظرف تهاا و داشاته هاای درونای اشااره
(مدظله العاالی)

دارد مقام معرم رهبری

با حرکت در این مس ر ضمن توجه اک د به ابعاد اقتصادی
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و فرهنگی نرام اس می ،با ذکر این عنوان که مقاومت تنهاا و اصالی تارین گزیناه ی نهاایی
پ ش روی انق
امروز کشور و انق

برای بقا و انسجام ملی است ،تک ه بر فرهنگ مقاومت را اصلی ترین ن ااز
میدانند و با اب غ س استهای اقتصااد مقااومتی و فرهناگ اسا می

نسبت به نقشآفرینی موثر دولت و ملت در این خصوه ،تاک د میکنند
ازاین رو سرمایه فرهنگی ن ز یکی از تیث رگذارترین مؤلفههای اجتماعی در جوامع اسات
که در تع ن نگرش های س اسی و اجتماعی و حتی اقتصادی نقش مهمی را ایفا میکناد در
نرریه سرمایه فرهنگی بوردیو ،1مالک سرمایه فرهنگی به فرد اجازه میدهد در حوزه تول اد
فرهنگی اعماک کنترک کند

(ناخانی و کاارت

)1298 ،

ازنرر بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت است

از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهاای متعاالی ،داشاتن ذائقاه خاو
متناسااب

(باینگااانی و کاااظمی)1992 ،

و شا وههاای عمال

ساارمایه فرهنگاای بااهعنااوان یااک رابطااه اجتماااعی درون

سازوکارهای از تعام ت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل میکند ،منتهی به قادرت
و منزلت میشود

(روحانی)1999 ،

پ ش ب نی ،محاسبه ،سنجش ،فردگرایای ،ساودمندی و هادف داری ،باه عناوان عناصاری
ارزشی ،سازنده بن ان فرهنگی ساختاری است که در عرصه فرا ملی ،نام اقتصااد جهاانی بار
آن نهاده اند امروز ،در عرصهی فرهنگی ،روح حاکم بر مناسبات جهانی اقتصاد ،همگاام باا
نگرشهای جدید در عرصهی س است ورزی و جهانی گرایای ،صاحنهی تاخات وتااز عل اه
فرهنگهای ملی و هویاتهاای باومی شاده اسات

(فشااری و همکااران)1929 ،

سااختار نراام

ب نالملل در آغاز سدهی جدیاد و مادت زماانی قبالتار از آن بار مبناای ایادئولوییهاای
جهاننگر ،ساختارهای فرهنگ بومی و هویاتهاای شخصای ،ایجااد شاده باود کاه در آن
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1. Bourdieu

بی ساابقه در تول اد علام تجربای ،سارعت نشار اخباار و اط عاات و ظهاور شابکههاای
ساختاریافته ماالی باه ماوجی تبادیل شاد کاه نت جاهی آن زواک فرهناگ باومی ،تتاع ف
هویتهای شخصی ،اضمح ک نرامهای سنتی س اسی ،از هام گسا ختگی ارتباطاات درون
محلی و در نهایت فروپاشی ابزار ایدئولویی به مثابه یگانه عامل انسجام بخاش اجتمااعی و
س اسی شد سودجویی ،لذت مندی و فردگردایی و شکل های جدید خانواده و نراام سانتی
به مفاه م و ش وه های جدیدی بدک گشته که عرصه را بر قناعت ،صرفه جویی ،نوعدوستی و
جامعه گرایی تنگ کرده است برخی از اندیشمندان ،قدرت پوک مازاد و سودجویی بای حاد
وحصر را به مثابه عامل استثمار و چ زی به نام از خود ب گانگی میدانند این مفهوم اشاره به
شرایطی دارد که در آن اقتصاد سودمحور بر فرهنگ کار چ رگی مییاباد آنجاا کاه شارای
امروز نرام اقتصاد جهانی نماد و تجلی آن است زماناه ای کاه باا اسات ی فراگ ار اقتصااد
منفعت گرا ،فرهنگ های بومی و ملی یکی پ

از دیگری از صحنه خارج شاده و مرزهاای

س اسی را دیگر توان رقابت و جلوگ ری از نفوذ روزافزون این قادرت جهاانی پاوک محاور
نمانده است در ساحت جهانی و مختصات جدید نرام اجتماعی ب ن الملل اما همواره استثنا
ن ز وجود دارد هستند بعتی از فرهنگ ها و حاکم ت های س اسی که به حفظ سااختارهای
بومی و فرهنگ ملی و اعتقادی خود مبادرت میکنند ایان نراامهاای ملای  -ایادئولوییک
همچن ن با ن روهای س اسی ب رونی که درصدد نفوذ به بافت فرهنگای و اجتمااعی خاویش
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ارتباطات انسانی بهسان جزیرهای مستقل با ارزشهایی درونزاد ،رخ مینمود امروزه شتا

هستند به دیده ی تهدید نگریسته و خواستار مقابله فرهنگی با آنها میشوند نرام جمهاوری
اس می نمونه ای مشخص و روشن از اینگونه دولت های مستقل اسات کاه بن اان فکاری و
س اسی آن بر مبنای فرهنگ اس می و به خصوه نرام س اسی فقه ش عی استوار شده است
نرام جهانی و در راس آن ایاالت متحده ن ز که از سوی جمهوری اسا می دشامن شاماره
یک ملت تلقی میشود ،در صدد نفوذ ب شاتر در ایان مجموعاه و در یاک کا م کنتارک آن
خواهد بود از این رو با افزایش فشار ،از طریق اجماع جهانی عل ه ایان کشاور ،از هماه ی
ابزارها از جمله تحریم اقتصادی ،تهدید نرامی و بهره میگ ارد

(جاواهری)1929 ،

بناابراین،

الگوی اقتصاد مقاومتی میتواند با بهرهگ ری و تک ه بر ظرف تهای فرهنگی مقاوماتمحاور
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که متاثر از نراام فرهنگای شا عی اسات ،از پا
افسارگس خته جهانی شدن به سبک غربی برآید

چاالش هاای فارارو در مواجاه باا ماوج
(حسن زاده)1929 ،

مقام معرم رهبری (مدظلهالعالی) ضمن مهم دانستن توجه به مسالهی اقتصااد در کناار ساایر
مسائل و بهخصوه حوزهی فرهنگ ،داشاتن ملتای ن رومناد را کاه اقتصااد و فرهناگ آن،
متعلق به خود ایشان باشد ،یک ن از راهبردی قلمداد میکنناد ایشاان همچنا ن در تعریاف
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اقتصاد مقاومتی ب ان میدارند که اقتصاد مقاومتی یعنای آن اقتصاادی کاه مقااوم اسات؛ باا
تحریکات جهانی ،با تکانههاای جهاانی ،باا س اساتهاای آمریکاا و غ ار آمریکاا زیارورو
نمیشود؛ اقتصادی است متکی به مردم ایشان در ادامه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی را یاک
الگوی علمای متناساب باا ن ازهاای کشاور ارزیاابی مایکنناد و درون زا باودن ،تک اه بار
ظرف ت های داخلی ،داناش بن اان باودن ،مردمای باودن ،تک اه بار پ شارفت هاای علمای و
عدالت محوری را از جمله ویژگی های مهم این مفهوم اقتصادی بومی ب ان می دارند بنابراین
با تعمق در س استها و ش وههای اجرایی تحقق اقتصاادی مقاوماتگوناه مایتاوان انتراار
داشت تا از این پ

نرام اس می برای تجه ز خویش برای مقابله باا تهاجماات اقتصاادی،

فرهنگی و س اسی دشمن رویکردهای جدید حوک محور ایستادگی و مقاومت اتخااذ کارده
که اثربخشی و موفق ت آن به چگونگی اجرا و واکنشهای احتمالی دشمن وابسته اسات از
این رو نرام اس می در ایران با درک این ضرورت ت ش میکند تا در استفاده مؤثر از هماه
ظرف تها و توانمندیهای بومی در حوزه اقتصاد ملی با اتکا به داشتهها و مولفاههاای ناا
فرهنگی خویش تمرکز کرده تا مس ر مناسب برای دست ابی به اهداف ک ن فرهنگای هماوار
شود

(طاهری و همکاران)1922 ،

سرمايه اجتماعي و اقتصاد مقاومتي
از دیدگاه رهبر معرم انق

(مدظلهالعاالی) ،اقتصااد مقااومتی عااملی اسات کاه مایتواناد

سرمایههای مختلف در سازمان را تحت تیث ر قرار دهد؛ یکی از این سرمایههاای ساازمانی،
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سرمایهی اجتماعی است منرور از سرمایه اجتماعی 1ام ک ،داراییهاای شخصای یاا پاوک
1. Social Capital

مردم ب شتر به حسا

آیند؛ یعنی حسن ن ت ،دوستی ،ح

همدردی و ماراودات اجتمااعی

ب ن گروهی از افراد یا خانوادهها که یک واحد اجتماعی را تشک ل مایدهناد

(ساوری)1929 ،

سرمایهی اجتماعی یک جامعه دربرگ رندهی نهادها ،رواب  ،نگرشهاا و ارزشهاایی اسات
که اصوالً حاکم بر تعام ت ب ن افراد آن جامعه است و به توساعهی اقتصاادی و اجتمااعی
آن کمک میکناد درواقاع سارمایه اجتمااعی شاامل قواعاد و ارزشهاای مشاترک بارای
رفتارهای اجتماعی مطرح در رواب شخصی و همچن ن شاامل اعتمااد و حا

مشاترک از

مسئول ت مدنی است که جامعه را تبدیل به چ زی فراتر از یک مجموعه از افاراد مایکناد
سرمایهی اجتماعی جامعه را سالمتر ،داراتر و شاید باتدب رتر و شاک باتر مایکناد باه نرار
پاتنام ،1سرمایه اجتماعی موجب داشتن حکومات خاو

و کاارا مایشاود در کشاورهای

توسعه ن افته فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توساعه و رشاد اقتصاادی دانساتهاناد
اقتصاد جدید ،سرمایه اجتماعی را باهکاار مایگ ارد و باه هنجارهاایی کاه از ب ارون نراام
اقتصادی سرچشمه گرفتهاند و بر رفتارهای اقتصادی تیث ر میگذارناد ،توجاه جادی نشاان
میدهد ازاینرو ،اقتصااددانان آن را باهمنزلاه یکای از شااخصهاای مهام توساعه مطارح
کردهاند(حم دیزاده و همکاران)1929،

از سوی دیگر امروزه تنها دارییها و منابع مالی بهمنزله سرمایه شناخته نمیشوند ،بلکاه
ما با پدیدههای نوظهوری در ن روی انسانی مواجه م که از آنها با عنوان سرمایهای انساانی و
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ن ست منرور آن چ زی است که باعث میشود ایان اشا ام محساوس در زنادگی روزماره

اجتماعی نامبرده میشود همانطور که سرمایه های ف زیکی ،با ایجاد تغ رات در مواد ،برای
شکل دادن به ابزارهایی که تول د را تسه ل میکنند ،به وجود میآیند« ،سرمایههای انساانی»
ن ز با تغ ر دادن افراد یک جامعه برای واگذاری مهارتها و معلوماات باه اعتاایش پدیاد
می آیند و انسان را قادر میسازند تاا باا شا وههاای جدیادتر ،مطلاو تار و کااراتر رفتاار
کنند(کلمن)1999 ،2

در نرریههایی که در زم نه رشد اقتصادی مطرح شاده اسات بار عاواملی

مانند تحق ق و توسعه ،انباشت سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی تیک اد جادی شاده اسات
1. Putnam
2. James Coleman
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شناسایی صح ح موتور رشد کشور و س استگذاری و برنامهریزی در جهت ن ل به رشاد و
توسعه کشور ،از جمله اموری است که میتواند نقش دولت در هر سطحی را برای سارعت
بخش دن به رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد اقتصاد مقااومتی در ایاران توج اه کناد بارای
مشاهده آثار همدلی و همراهی ناشی از اقتصااد مقااومتی ،ن ااز باه بسا ج مردمای اسات و
چنانچه در این بس ج همگانی ،زم نه حتور آحاد جامعه فراهم آید؛ همانند فرصتهایی که
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

در هشت ساک جنگ عرا عل ه ایران فراهم آمد و مردم توانستند در حوزه دفاع از ایان آ
و خاک عر

اندام کنند ،همراهی و همکاری ماردم باا برناماهریازان اقتصاادی و مادیران

جامعه آغاز میشود؛ این به تعب ری آن فرصتی است که از دک تهدید ب ارون آماده اسات و
نت جه اینکه کل جامعه حتی نسلهای آتی از آن بهرهمند خواهند شاد تحات ایان شارای ،
مفهومی تحت عنوان سرمایه اجتماعی خود را نشان خواهاد داد کاه حفاظ و افازایش ایان
سرمایه از مهمترین مسائل است

(زیناک و زمانی)1928 ،

حمایت و همدلی افراد جامعه بیتردید یکی از مهمترین و اساسیتارین عاواملی اسات
که در کمرنگتر کردن آثار فشارها و تحریمهای اقتصادی نقش دارد ص انت و افزایش این
حمایت و همدلی تا حدود زیادی در گرو ایجاد احساس مشارکت در فعال تهای نااظر بار
توسعه کشور نزد ط فهای مختلف جامعه است؛ به عبارت دیگر ،به هر م ازان ط افهاا و
گروههای مختلف نسلی ،صنفی و جنسی در جامعه به این باور برسند که میتوانناد و بایاد
در رشد و توسعه کشور نقش ایفا کنند ،اندوخته ما از سرمایه اجتماعی افزونتر خواهد شد
وایه سرمایه داللت دارد که سرمایه اجتماعی همانند سارمایه انساانی یاا سارمایه اقتصاادی
ماه تی زاینده و مولد دارد؛ یعنی ما را قادر میسازد ارزش ایجاد کن م؛ کارها را انجام ده م؛
به اهدافمان دست اب م؛ میموریتهایمان را در زندگی به پایان برسان م و به سهم خاویش باه
دن ایی یاری رسان م که در آن زندگی میکن م وقتی میگوی م سرمایههای اجتمااعی زایناده
و مولد هستند ،منرور ایان اسات کاه ها چ فاردی بادون آن موفاق ن سات و حتای زناده
نمیماند(کلمن)1999 ،
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منابع انسانی ،به منزله پایههای رشد و توسعه سازمان ها ،از جمله مهم ترین دارایی کشور
و سازمان های پویا به شمار می آید که هماواره بایاد بارای توانمندساازی آنهاا تا ش کارد
همچن ن از مهمترین اجزای اقتصاد مقااومتی اسات و جایگااه ویاژهای در تارویج فرهناگ
مقاومت در سازمان ها و کشور ،توسعه صنعتی و مناسبات اقتصادی دارد و از طرفی ،توسعه
اقتصادی کشورها و ارائه الگوهای توسعهای متناسب با فرهنگ هر کشور ،یکی از زم نههای
بحثانگ ز در حوزه مدیریت توسعه بوده اسات اقتصااد مقااومتی ،باهدنبااک ترب ات مناابع
انسانی کارآمد و حمایت همهجانبه از تول د ملی ،کار و سرمایه ایرانی است تا تایث ر تحاریم
بر صنعت تول د را کاسته و کشور در زم نه تول د محصوالت ،به خودکفایی برسد در اغلب
کشورهای در حاک توسعه ،یکای از عمادهتارین دغدغاههاای مادیران کارآماد در ساطوح
مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است،
تا آنها با ح

مسئول ت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود باه کاار بپردازناد و

اصوک اخ قی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند

(رجبیپور و دهقانی)2119 ،

از جمله شاخصهایی که در زم نه تحقق اقتصاد مقااومتی مایتاوان ب اان کارد وجادان
کاری و مسئول تپذیر بودن منابع انسانی و به دنباک آن وظ فه شناسی آنها سازمان هاا اسات
این دو مورد ،از جمله مواردی هستند که در پ شبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش باهسازایی
دارند مسئول تپذیری ،م ک انسان ت افراد است و ح

مسئول تپذیری و وظ فاهشناسای
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مسوللتتپذيري و اقتصاد مقاومتي

در انسان ،م زم با یکدیگر هستند از آنجاییکه وظ فه شناسی از جملاه مؤلفاههاای اصالی
مسئول ت پذیری است؛ میتوان گفت که فردی وظ فهشناس ،به منزله فردی مسئول تپذیر ن ز
شاناخته ماایشاود اهم اات برخاورداری منااابع انساانی از دو ویژگاای مسائول تپااذیری و
وظ فهشناسی در سازمانها ،به بهبود رفتارها و پ دایش متخصصاانی باا اخا
جامعه اخ

و درنت جاه،

مدار ،مسئوکمدار و مقتصد کمک میکند سازمان هاا نااگزیر در درون محا

خارجی پرت طمی قرار دارند و بدینمنرور ،این ن از در ساازمانهاا مشااهده مایشاود کاه
مدیران ،پی در پی مسائل سازمانی را رصد کرده و به تدوین برنامههایی برای حال اینگوناه
مسائل بپردازند بدین جهت ،در امتداد تحقاق اقتصااد مقااومتی ،ایان ن ااز وجاود دارد کاه
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مدیران به افراد ،گروهها و دیگر واحدهای سازمانی به چشم منابع انسانی بنگرناد کاه بایاد
توسعه داده شوند در این راستا ،نقش منابع انسانی در پ شبرد اهاداف ساازمان و توساعه و
پ شرفت آن ،بس ار ح اتی و پر رنگ است

(رجبی پور و فتحی)1921 ،

روش شناسي پژوهش
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

پژوهش حاضر از نرر هدف ،کاربردی و از نرار ماه ات و روش ،توصا فی -پ مایشای
است جامعه آماری تحق ق بر اساس سایت رسمی پارک علم و فناوری استان مازنادران باا
توجه به تعداد شرکتها که برابر  28شرکت و تعداد مدیران و کارکنان بهطور تقریبای 121
نفر بود که بر اساس آن حجم نمونه با توجه به جدوک کرجسی-مورگان  22نفر تع ن شاد
نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده جماعآوریشاده اسات نتاایج جمع اتشناسای
تحق ق نشان داد از نرر جنس ت  22/9درصد حجام نموناه را زناان و  91/9درصاد ماردان
بودند از نرر تحص ت  19درصاد دارای مادرک فاو دیاپلم 99 ،درصاد دارای مادرک
کارشناسی و  11درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند از لحاظ سان  1/1درصاد 21
ساک و کمتر 91/2 ،درصد ب ن  91-21ساک 92/1 ،درصد ب ن  81-91سااک و  11/9درصاد
ب ن  11-81ساک و  9/9درصد  11ساک و باالتر بودند از نرر سابقه  19/9درصد  11ساک و
کمتر 99/1 ،درصد ب ن  21-11ساک و  9/9درصد ب ن  21تا  91ساک سابقه کاری داشتند
همچن ن برای بارازش الگاو و آزماون فرضا ههاا از روشمعاادالت

سااختاری ()SEM

استفاده شده است در این تحق ق از چهار پرسشنامه اساتاندارد اقتبااس شاده اسات کاه در
مق اس پنج امت ازی ل کرت (از کام ً مخالف تا کام ً موافق) دادههای مورد نرر جماعآوری
شد تعداد سؤاکهای مربوط به هر متغ ر ،پایایی و منبع سؤاکهای پرسشنامهها در جادوک 1
آمده است

22

متغير
سرمایه
اجتماعی

اقتصاد
مقاومتی

سرمایه
فرهنگی
مسئول ت
پذیری

عالمت

شاخص

اختصاری

اختصاری

گویه

ساختاری

Str

شناختی

Cog

رابطهای

Rel

اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل مدیر

Act

توانمندیهای مدیر

Cap

رویکرد مشارکتی اقدام و عمل کارکنان

App

مهارتها و شایستگیهای مدیر

Ski

ن مرخ سازمانی و دوره عمر شرکت

Prof

سرمایه فرهنگی نهادینهشده (تحص ت)

Ins

سرمایه فرهنگی تجسمیافته

Emb

سرمایه فرهنگی ع ن ت یافته

Obj

Soc

Eco

عالمت

تعداد

Cul

منبع
ناهایت و

11

گوشاک
()1229

91

22

شعبان
()1929

بوردیو
()1291
هاریسون و

-

Res

82

گاف
()1299

در روش های مدک یابی معادالت سااختاری ،جهات ارزیاابی پایاایی ساازههاای ماورد
بررسی در مدک تحق اق ،از دو شااخص 1 :روایای همگارا و  2 2روایای واگارا اساتفاده
میشود روایی همگرای متغ رها با توجه به نتایج حاصل از تجزیاه و تحل ال در جادوک ،2
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جدول  .1ترکتب سؤاالت بر اساس متغترهاي پژوهش

مقدار ( )AVEروایی همگرا همه متغ رها بزرگتر از  1/11و آلفای کرونباخ و پایاایی ساازه
بزرگتر از  1/91بود
جدول  .2آلفاي کرونباخ ،پايايي سازه و روايي همگراي متغترهاي پژوهش
متغير

آلفای کرونباخ

CR

AVE

سرمایهی فرهنگی

4/01

4/40

4/11

سرمایهی اجتماعی

4/40

4/04

4/11

اهداف اقتصاد مقاومتی

4/40

4/41

4/12

مسئول تپذیری

4/70

4/72

4/10

29

در روایی واگرا محقق برای اثبات این نکته کاه ساازهای باهخصاوه ،دارای واریاان
مشترک باالتری با سنجههای خود نسبت به سایر سازههای الگو اسات ،بایاد روایای واگارا
برای سازههای تحق ق را اثبات کند همانطور که در جدوک  9مشاهده میشود ،در بررسای
مع ار فورنل الرکر نشان داده شده است کاه مقاادیر موجاود در روی قطار اصالی مااتری
(ریشه دوم مقادیر واریان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811
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شرح داده شده) ،از کل ه مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه

بزرگتر میباشند این امر ن ز نشاندهنده همبستگی شاخصها با سازه وابسته به آنهاست
جدول  .2روايي واگرا (روايي تشخصي)
متغير

سرمایهی

سرمایهی

مسئوليت

اهداف اقتصاد

اجتماعي

فرهنگي

پذیری

مقاومتي

سرمایهی اجتماعی

4/74

سرمایهی فرهنگی

1/91

4/71

مسئول تپذیری

1/19

1/11

4/90

اهداف اقتصاد مقاومتی

1/19

1/11

1/19

یافته ها
در ادامه الگوی فرض ههای پژوهش ارائه میشود:

شکل  .2ضرايب مستر استاندارد الگلي مفهلمي پژوهش

4/79

قبل از بررسی فرض ات تحق ق ابتدا باید برازش مدک ساختاری ن ز مورد تیی د قرار گ رد
برای این کار از دو مع ار ضریب تع ن ،استون گ سر استفاده میشود
جدول  .0روايي واگرا (روايي تشخصي)
متغير مکنون درون زا

مسئوليتپذیری

اهداف اقتصاد مقاومتي

R2

4/011

4/927

Q2

4/211

4/000

ضریب تع ن  R2ارتباط ب ن مقدار واریان
کل واریان
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شکل  .2معناداري ضرايب مستر مدل مفهلمي پژوهش

شرح دادهشده یک متغ ر نهفته را باا مقادار

آن سنجش میکند مقدار این ضریب ن از از  1تاا  1متغ ار اسات کاه مقاادیر

بزرگتر ،مطلو تر است مطابق با جدوک  ،8مقدار  R2برای سازههای درونزا باا توجاه باه
مقدار م ک ،تقریباً مناسب بودن برازش مدک ساختاری را تیی د میسازد مع ار  Q2اساتون-
گ سر ،قدرت پ ش ب نی مدک را مشخص می کند و در صورتی که مقادار آن در ماورد یاک
سازه درونزا ساه مقادار  1/11 ،1/12و  1/91را کساب کناد ،باهترت اب نشاان از قادرت
پ شب نی ضع ف ،متوس و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد مقدار

Q2

برای سازههای درون زا محاسبه شده که نشان از قدرت پ ش ب نی متوس مدک در خصوه
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سازههای درون زای پژوهش دارد و برازش مناساب الگاوی سااختاری را باار دیگار تیی اد
میسازد
مقدار ن کویی برازش ) (GOFبرابر با  1/191محاسبه شده است که این عدد با توجاه باه
سه مقدار  1/91 ،1/21 ،1/11کاه باهعناوان مقاادیر ضاع ف ،متوسا و قاوی بارای

GOF

معرفیشده است ،نشان از برازش کلی قوی الگو دارد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

با توجه به شکل  2و  9و جدوک  ،1در رابطه با کل ه فرض هها عادد معنااداری ب شاتر از
 1/21و ضریب استاندارد مثبت شده است بنابراین ب ن این متغ رها رابطه مستق م ،مثبات و
معنادار وجود دارد
جدول  .1نتتجة فرضتههاي پژوهش
نوع

ضریب

ضریب

رابطه

استاندارد

معناداری

سرمایهی اجتماعی←اهداف اقتصاد مقاومتی

مستق م

4/911

14/122

تیی د

سرمایهی اجتماعی←مسئول تپذیری

مستق م

4/222

2/424

تیی د

سرمایهی فرهنگی←اهداف اقتصاد مقاومتی

مستق م

4/422

4/224

تیی د

سرمایهی فرهنگی←مسئول تپذیری

مستق م

4/011

1/470

تیی د

مسئول تپذیری← اهداف اقتصاد مقاومتی

مستق م

4/720

9/294

تیی د

فرضيه

نتيجه

بحث و نتيجه گيری
هدف از این تحق ق بررسی تیث ر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بار تحقاق اهاداف
اقتصاد مقاومتی با تیک د بر نقش مسئول تپذیری مدیران شرکتهای دانشبن اان مساتقر در
پارک علم و فناوری مازندران بود پ

از تحل ل دادهها مشخص شد سارمایه اجتمااعی بار

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شرکتهای دانشبن اان مساتقر در پاارک علام و فنااوری
مازندران تیث ر می گذارد نت جه حاصل از آزمون این فرض ه با یافتههاای محققاانی همچاون
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پاردیمان ( ،)2119روزیو و همکاران ( ،)2119فاضلی کبریا و همکااران ( ،)1929ابراه مای
ورک ااانی و همکاااران ( ،)1929نمام ااان و م اار ( ،)1921ش ا

پااور و مهاادیزاده ()1922

اقتصادی تیث رگذار است مطالعه ل و و همکاران )1221( 1در ارتباط ب ن سرمایه اجتماعی و
نگرشهای مربوط ،دریافتند که اعتمااد اجتمااعی و اعتمااد نهاادی تایث ر قابالتاوجهی بار
رضایت شغلی اعماک میکنناد باهطاور خااه ،اعتمااد اجتمااعی پا شب نایکنناده قاوی
رضایتمندی شغلی در تحل لهای تجربی است کاه ب اانگر اهم ات سارمایه اجتمااعی در
اثرگذاری بر نگرش های کاار و رفتاار کارکناان اسات یاانچی و برونکار )2112( 2ن از در
مطالعهای دریافتند که صفات رفتاری خاه فرد (به جای ویژگیهای ماوقع تی مرباوط باه
سازمان) از قب ل اعتماد اجتمااعی ،ادراک کارکناان از رفتاار منصافانه را شاکل مایدهاد و
درنت جه بر نگرش کاری افراد اثرگذار است بنابراین با توجه به مطالعات ،مایتاوان انتراار
داشت که سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در مح

کار ن ز نقاش مهمای

ایفا کند؛ به ب ان دیگر ،اعتماد اجتماعی و نهادی باال ب ن افراد و این ادراک که ب شتر ماردم و
ارگان ها قابل اعتمادند و در برخورد و ایجاد تعامل با آنها لزومی باه احت ااط زیااد ن سات،
موجب میشود که به تول دات و سرمایهگذاران داخلی اعتماد ب شتری شاده و پ ماانکااران
جهت رفع مشک ت همه تا ش خاود را جهات اساتفاده از سارمایه گاذاران ،تول ادات و
تجه زات داخلی اعماک کنند و همچن ن به س استها و توص ههای رهبری در زم ناه تحقاق
اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ب شتری کرده و با گسترش این فرهنگ به حوزه کاری ،ساعی
کند تا از تجربه طرحهای قبلی در ساخت طرحهای جدید استفاده کرده و تمام ت ش خاود

مقاله پژوهشی :بررسی تیث ر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد مقاومتی با تیک د بر مسئول تپذیری مدیران شرکتهای دانشبن ان

مطابقت داشت در تحل لهای مربوط به ب نالملل ،بهطورکلی ،سارمایه اجتمااعی بار نتاایج

را جهت کاهش م زان ات ف زمان و هزینه طی انجام طرح و بهباود تصاویر ساازمان خاود
اعماک نماید
نت جه دیگر تیث ر سرمایه اجتماعی بر مسئول ت پذیری مدیران شارکتهاای داناشبن اان
مستقر در پارک علم و فناوری مازندران بود کاه باا نتاایج پوداواماان و سااتارالن (،)2119
سازب لر ( ،)2119ابراه می ورک انی و همکاران ( ،)1929تاتارکو و اسام ت ( ،)2111علمای
و قربانی ( ،)1921علاینصار اصافهانی و همکااران ( ،)1921ع ماه و همکااران (،)1921
1. Liu et al
2. Bianchi and Brockner
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عباسزاده و همکاران ( )1928و ل نان و ساانتوس ( )2119مطابقات داشات باا اساتناد باه
یافته های ناهاپ ت و گوشاک ( ،)1229سارمایه اجتمااعی ،چاارچوبی یکپارچاه بارای درک
ایجاد و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان است و در این چشمانداز ،پ وندهای قاوی
پایدار ب ن مدیران و اعتای شرکت ،سازمان را نسبت به سایر ساازمانهاا ،از مزیات تول اد
دانش برخوردار میسازد الزم به ذکر است که ،اثرات سرمایه اجتماعی در شارکت محادود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

به ک ف ت کار گروهی ن ست ،بلکه به درک فرد از مح

کارش گسترش مییابد روکوئناا

1

( )2119در مطالعهای ،نقش اعتماد به مدیریت و رواب اجتماعی در شرکت را بار رضاایت
شغلی و ک ف ت زندگی کاری مورد بررسی قرار داد و دریافت که سرمایه اجتمااعی نسابت
به عواملی چون ویژگی های مدیران ،شرکت یاا ساازمان و محا

کااری ،عامال ماؤثرتر و

مهمتاری در افازایش ک ف ات زنادگی کااری و رضاایتمنادی شاغلی اسات واتساون و
پاپامارکوس ( ،)2112اقدامات تجربی ناهاپ ت و گوشاک ( )1229در زم نه سرمایه اجتمااعی
را پ اده کرده و دریافتند که مؤلفه های سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد فردی باه مادیریت،
ارتباط با همکاران و درک ساختارهای هنجاری تیث ر مهمی بر تعهد سازمان در نموناهای از
متخصصان فروش در یک شرکت پزشکی دارد با توجه به مطالعاات ذکار شاده مایتاوان،
انترار داشت که این سرمایه در در ادراکات مدیران ن ز نقش مهمی ایفا کند؛ باه ب اان دیگار
وجود اعتماد به مدیریت و رواب اجتماعی خو

در م ان کارکنان شرکت موجب میشاود

که اهدافی که در شرای بحران اقتصادی در سطوح باالتر سلسله مراتب تعریف شده است،
توس شرکتهای دانش بن ان سرلوحه عمل قرار گ رد و از طرفی در تصم مگ ریهای خود
در شرای بحران اقتصادی با مادیران و کارکناان مربوطاه مشاورت کنناد باه تخصاص و
شایستگی مدیران و کارکنان ن ز توجه کرده ،از تمام توانمندی آنها استفاده کرده و همچنا ن
مدیران و کارکنان را تشویق کنند که به ش وه های جدید و خ
دیگر ،بهدل ل حاکم بودن رواب خو

در مح

فکر و رفتار کنند؛ به ب اان

کار ،انتراار مایرود کاه مادیران را بتاوان

تشویق و قانع کرد که هم در وقت و هم در هزینهها از الگوی صح ح مصرف استفاده کنند
با افزایش سرمایه اجتماعی ،به خصاوه در زم ناه هنجارهاای کااری ،مادیران بار اسااس
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1. Requena

هم ن امر موجب می شود که اهاداف اقتصااد مقااومتی در رأس ساازمان باه حاوزه کااری
مدیران شرکتهای دانشبن ان ن ز گسترش یافته و این فرهنگ بهعنوان یک هنجاار و ارزش
مشترک ب ن مدیران شناخته شود
یکاای دیگاار از نتااایج تاایث ر ساارمایه فرهنگاای باار تحقااق اهااداف اقتصاااد مقاااومتی در
شرکتهای دانشبن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران بود که با یافتههای محققاانی
همچااون فاضاالی کبریااا و همکاااران ( ،)1929دعاگویااان و بخت اااری ( )1921و گنجاای و
ح دریان ( )1929هم جهت بود با نگاهی به نرریه سرمایه فرهنگی و روند شاکلگ اری آن
در م ان کنش گران اجتماعی و ن ز مصرف و تول د محصوالت بهعناوان حلقاهای از زنج اره
اقتصاد میتوان رواب متقابلی را م ان آن دو تشخ ص داد بهطاوری کاه بوردیاو باا وجاود
نرریه پردازی در حوزه سرمایه فرهنگی ،از مفاه می چون مصرف کاالهای فرهنگای ،تول اد
فرهنگی ،م دان تول دات فرهنگی و محصوالت فرهنگی استفاده میکند بوردیاو فرهناگ را
مانند نوعی اقتصاد یا بازار در نرر مایگ ارد در ایان بازارهاا ،انساانهاا ب شاتر از سارمایه
فرهنگی خود مایه می گذارند تا سارمایه اقتصاادی ایان سارمایه ب شاتر از خاساتگاه طبقاه
اجتماعی مردم و تجار

آموزشی آنان سرچشمه میگ رد (ریتزر)1991 ،؛ بناابراین سارمایه

فرهنگی باید با مدیریت افکارسازی جامعه بهگونهای پ ش برود که بتواند نسابت تعاادلی و
تکاملی را م ان عوامل و متغ رهای تشک ل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد خاود فرهناگ

مقاله پژوهشی :بررسی تیث ر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد مقاومتی با تیک د بر مسئول تپذیری مدیران شرکتهای دانشبن ان

مجموعهای از هنجارها و ارزشهای مشترک ،فعال تهاای روزاناه خاود را انجاام دهناد و

به عنوان یک موضوع قابل مدیریت در دستور کار قرار میگ رد تا چن ن رویکرد فرهنگی در
جامعه برای رس دن به هدفی چون اقتصاد مقااومتی پدیاد آیاد البتاه دسات ابی باه اقتصااد
مقاومتی ن ازمند بسترسازی و ایجاد شرای و زم نههایی است که اگر تحقق ن ابد نمایتاوان
ام د داشت که اقتصاد مقاومتی در جامعاه شاکل گ ارد از مهامتارین عاواملی کاه اقتصااد
مقاومتی بر بن اد آن شکل میگ ارد ،ب انش و نگرشای اسات کاه باهعناوان موتاور محرکاه
فعال ت های انسانی مطرح است بنابراین ،دست ابی به اقتصاد مقاومتی متکی به وجود توانایی
در خود در برابر تحرکات دشمن سلطه گر است و باید جامعه به باور «ما میتوان م» برسد و
از طرفی هم این واقع ت بپذیرد که دشمن سرسختی دارد که میکوشد تاا ایان تاوان را از
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وی سلب کند و او را وابسته به خود سازد و استق ک او را مخدوش سازد؛ در این صاورت
است که اقتصاد مقاومتی شکل می گ ارد بناابراین ،بارای مادیران و کارکناان شارکتهاای
دانش بن ان مستقر در پارک علم و فناوری برای دست ابی باه اقتصااد مقااومتی نخسات بایاد
مدیریت فرهنگ سازی برای تغ رات متناسب و الزم به شا وه مهندسای فرهناگ اقتصاادی
انجام دهند تا شرکت در مس ری قرار گ رد که به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تول د را ساامان دهاد کاه ضامن بارآورده کاردن هماه
ن ازهای اساسی شرکت ،در برابر هرگونه فشار سلطهگاران و مساتکبران مقاومات کناد و از
استق ک و خودکفایی بهرهمند شود و به مس ر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد
دیگر نت جه این پژوهش ،تیث ر سرمایه فرهنگی بر مسئول ت پذیری مدیران شارکتهاای
دانش بن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازنادران باود کاه باا نتاایج اکبریاان و واحادی
( ،)1929ام ر احمدی و نوابخش ( ،)1921اردالن و بهشتی ( )1928و عر ناز و همکااران
( )2111مطابقت دارد روبرتارز ( )1922و س مپساون ( )2112متاذکر شادهاناد مسائول ت
اجتماعی بنگاه ها و مؤسسات مالی ،اقتصاادی ،انتفااعی و مانناد آن باهشادت تحات تایث ر
سرمایه فرهنگی مدیران آن قرار دارد؛ به زعم آنان بس اری از رفتارها ،تصم مات ،برنامهها و
اهداف سازمان نا حدود زیادی متیثر از سرمایههای فرهنگی مدیران آن است و اساساً ریشاه
در فرهناگ دارد (اکبریاان و واحاادی)1929 ،؛ باه عبااارتی سارمایه فرهنگاای مادیران ،مساائول ت
اجتماعی آنان را متیثر کرده ،بهطوری که رفتار سازمانی ،اهاداف و برناماههاای شارکت تاا
حدود زیادی متیثر از باورها و سرمایههاای فرهنگای اسات جهات گ اریهاای قاانونی و
اخ قی تع ن میکند که چگونه سارمایه فرهنگای باهعناوان ساازوکاری بارای ارزشیاابی
مسئول تهای اجتماعی در سازمان بهکار میروند و این سرمایه میتواند ب ن رفتار سازمانی،
مسئول ت پذیری و کارآمدی و اثربخشی مدیران سازمان ارتباط و اتصاک برقرار کند با توجه
به اینکه سرمایه فرهنگی داللت بر شناخت و آگاهی دارد ،هرچاه م ازان آگااهی مادیران و
تعلق خاطرشان به مسائل فرهنگی ب شتر باشد ،نگرش حمایات کنناده و مسائوالنهتاری باه
شرکت و مؤسسات خود خواهند داشات؛ بار ایان اسااس ،م ازان برخاورداری مادیران از
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سرمایه فرهنگی میتواند به عنوان عامل مستق م و تسه ل کننده ،مسئول تپذیری آناان را در

فرهنگی باال ،نگرش مساعدتری به شرکت و محصوالت آن القا میکناد و از ساوی دیگار،
مسئول تپذیری مدیران شرکت دانش بن ان منبعای بارای ارتقاای سارمایه فرهنگای قلماداد
میشود که بهصورت همزمان عمل میکند
یکی دیگر از نتایج تیث ر مسئول ت پاذیری مادیران بار تحقاق اهاداف اقتصااد مقااومتی
شرکتهای دانش بن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازنادران باود در تب ا ن یافتاه ایان
تحق ق میتوان گفت که دن ای امروز ،دن ای ساازمانهاسات در حق قات ،ایان ساازمانهاا
هستند که رکن اصلی جامعه کنونی را تشک ل میدهند انسانها ،از عوامل اصلی سازمانهاا
تلقی شده و موجب تحقق اهداف سازمانها هستند از طرفی وجود سازمانهایی با مادیران
مسئول تپذیر ضروری است به فاردی مایتاوان مسائول تپاذیر گفات کاه بارای کنتارک
خواستههای خود و پاسخگویی به ن ازهای دیگران ،از ارادهای قاوی برخاوردار باشاد فارد
مسئول ت پذیر ،در قباک رفتارها و عملکرد خود ن ز پاسخگوست و مسائول ت ساود و زیاان
وظ فه یا تکل فی را که بر عهده دارد ،میپذیرد

(مارادی و همکااران)1921 ،

مسائول تپاذیری را

بهعنوان آن نوع تصم مات و اقدامات سازمانها توص ف کردهاناد کاه باهدالیلای ،فراساوی
منافع مستق م اقتصادی یا فنی اتخاذ میشوند (والکر و پارنت)2111 ،1؛ بهعباارتی از مجموعاه از
ارزشهااا ،باورهااا و دانااشهااای مشااترک انسااانی و مح طاای در م ااان کارکنااان در انجااام
فعال ت های معطوف به تول د و با ایجاد ارزش افزوده و به معنی دیگار ایان کاه در وجاود
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ارتباط با شرکت خود تقویات کناد (عل ازاده اقادم و همکااران ،)1921 ،بناابراین داشاتن سارمایه

کارکنان چه ارزشها و نگرش هایی درونای شاده و ماورد پاذیرش ساازمانی قارار گرفتاه
است(هارت و همکااران)2112 ،2

مدیران موفق هم شه ت ش دارند تا با افزایش مسئول تپاذیری

خود ،سازمان را در مس ر پ شرفت و تعالی قرار دهند (نص ریپور و همکاران)1921 ،؛ اغلب ،پا
از بررسی تحل لگران ،م زان تیخ ر در کارها شناسایی و ارزیاابی مای شاود و ساپ

م ازان

مسئول تپذیری کارکنان مشخص می شود؛ زیرا در اغلب اوقات ،برخی تیخ رهاای خااه،
پ

از تجزیه و تحل ل برنامهها و طرحها مشخص می شوند اماا حتای اگار تایخ ری هام
1. Walker & Parent
2. Hardt et al
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مشخص نشود ،مفاه م اساسی مرتب با تع ن مسئول ت یکسانند

(ناگاتا و همکااران)2119 ،1

بار

این اساس مدیران ضمن توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ،تیم ن شرای و فعاکسازی تمامی
امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشاور بارای توساعه کاارآفرینی و باه
حداکثر رساندن مشاارکت آحااد جامعاه در فعال اتهاای اقتصاادی باا تساه ل و تشاویق
همکاری های جمعی و تاک د بر ارتقام درآمد ،باید بتوانند خودکفایی ایجاد کنناد و در عا ن
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

حاک هزینه های کشور را کاهش دهند و با طراحی ساز و کار پایداری برای توساعه اقتصااد
ملی و خروج از اقتصاد تک محصولی و دستاورد آن ،در شکوفایی ،رفع مشک ت مع شاتی
و افزایش رفاه عمومی مردم ت ش کرده و همچن ن باید به این رویکرد اقتصادی کاه ماردم
بن اد است (یعنی اقتصاد دولتی صرف ن ست ،اقتصاادی مردمای اسات کاه باا اراده ماردم،
سرمایه مردم و حتور مردم تحقق پ دا میکند) ،توجه کنند مدیران میتوانناد باا بار عهاده
گرفتن مسئول ت برنامهریازی ،زم ناهساازی ،ظرف اتساازی ،هادایت و کماک باه فعااالن
اقتصادی ،در آمادهسازی و تسه ل شرای  ،سعی کنند

(براری شف عی و پ ردهقان)1921 ،

نت جه دیگر نقش م انجی مسئول تپذیری مدیران را در رواب با ن سارمایه اجتمااعی و
سرمایه فرهنگی با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شرکتهای داناشبن اان مساتقر در پاارک
علم و فناوری مازندران تیی د کرد در این زم ناه مطالعاات نصا رزاده و همکااران (،)1922
تاج ک ( ،)1921نمام ان و م ر ( ،)1921عباسزاده و همکاران ( ،)1928محبای و اکبار زاده
( )1921و ش

االس می ( ) 1921در راساتای پاژوهش قارار داد و باا نتاایج ایان تحق اق

تطب ق پذیر است اقتصاد مقااومتی یاک اقتصااد غ رشاکننده و در عا ن حااک پاساخگو در
زم نه های مختلف است در چن ن شرایطی الزم است تا زم نههای مختلف یک کشور دارای
نوعی استق ک اقتصادی باشد و در بخشهای واقعی و مالی و به خودکفایی برساد و ایان
مسیله با بهرهگ ری از اقتصاد مقاومتی محقق میشود

(سل می)1921،

از آنجایی که مدیران ،به منزله پایههای رشد و توسعه ساازمانهاا ،از جملاه مهامتارین
دارایی کشور و سازمانهای پویا بهشمار می آیند ،همواره باید برای توانمندسازی آنها ت ش
کرد مدیران ،از جمله مهمترین اجزای اقتصاد مقاومتی بهشمار میآید و جایگاه ویاژهای در
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طرفی ،توسعه اقتصادی کشورها و ارائه مدکهای توسعهای متناسب با فرهناگ هار کشاور،
یکی از زم نههای بحث انگ ز در حوزه مدیریت توسعه بوده است اقتصاد مقاومتی ،بهدنبااک
ترب ت مدیران کارآمد و حمایت همهجانبه از تول د ملی ،کار و سرمایه ایرانای مایباشاد تاا
تیث ر تحریم بر صنعت تول د را کاسته و کشور در زم نه تول اد محصاوالت ،باه خودکفاایی
برسد

(رجبایپاور و فتحای)1921 ،

یکای از عوامال ماؤثر در کارآماد باودن ساازمانهاا وجاود

ویژگیهای رفتاری و شخص تی مناسبی است که با تعهد و مساول تپاذیری افاراد همبساته
باشد محققان اعتقاد دارند که رهبران عالی و ممتاز سازمانهاا عا وه بار داشاتن تعهاد در
مهارت های مدیریتی مانند مهارت فنی ،مهارت تکن کی و مهارت مفهومی ،ن ااز باه داشاتن
یکسری ویژگیهای شخص تی و رفتاری ن ز دارند یکی از این ویژگیهای رفتااری کاه در
ارتباط با بهرهوری شغلی و رشد و تحوک مطرح است ،تعهاد ساازمانی و مسائول تپاذیری
است

(ول وند زمانی)1991 ،

از جمله مهمترین شاخصهایی که در زم نه تحقق اقتصاد مقااومتی

میتوان ب ان کرد وجدان کاری و مسئول تپذیر بودن مدیران ساازمانهاا اسات و از جملاه
مواردی هستند که در پ شبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش بهسزایی دارند
از طرفی عتو یک خانواده مشترک بودن بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفاههاای سارمایه
اجتماعی می تواند در ایجاد ح

همفکری و رویارویی با خطار در راساتای مقااوم ساازی

سازمانی و مدیریت مصارف ،کارسااز باشاد از ساوی دیگار ،ایجااد هنجارهاای مشاترک
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ترویج فرهنگ مقاومت در سازمان ها و کشور ،توسعه صنعتی و مناسبات اقتصادی دارد و از

اجتماعی که بهصورت خودجوش و مدتدار در سازمان بهوجود آمده باشد تیث ر باهسازایی
در تقویت روح ه مبارزه عل ه فساد و مدیریت انریی دارد ارتباط دهان به دهان در راساتای
انتقاک حکایات و داستان های مشترک سازمانی ب ن کارکناان موجاب مایگاردد ،فرهناگ و
رخدادهای فرهنگی به عنوان تمادن ساازمانی در تقویات اهاداف اقتصااد مقااومتی و بعاد
مقاومسازی ،مدیریت مصرف و مبارزه با مفاسد اقتصاادی ساازمانی ایفاای نقاش مایکناد؛
ت م سازی و رهبر و مدیر بودن هار فارد در مجموعاه و وظاایف اجرایای خاود ،مایتواناد
بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر تمرکاز بار پ شاگ ری و مباارزه باا
فسادهای بالقوه سازمانی ،موثر باشد یکی دیگر از متغ رهای تیث رگاذار بار تحقاق اهاداف
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اقتصاد مقاومتی ،سرمایه فرهنگی بوده است که بر اساس مؤلفههای آن ،میتوان استنباط کرد
افزایش مطالعات آزاد کارکنان و افزایش اط عات عماومی و تخصصای آنهاا در خصاوه
مبارزه باا مفاساد ،مادیریت بهتار و به ناه مصارف و مقااومساازی ساازمانی باا برگازاری
نشستهای تخصصی ملی و ب نالمللی میتواند تیث ر مثبت و معنااداری بار تحقاق اهاداف
اقتصاد مقاوتی داشته باشد؛ همچنا ن اساتفاده از کااالی ایرانای ،بهاره باردن از خادمات و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

محصوالت شرکتهایی که در داخل ایران فعال ات مایکنناد باهطاور معنااداری در تحقاق
اهداف اقتصاد مقاومتی تیث ر گذار است
سازمان ها ناگزیر در درون مح

(نمام ان و م ر)1921 ،

خارجی پرت طمی قرار دارند و بدینمنرور ،ایان ن ااز

در سازمانها مشاهده می شود که مدیران ،پی در پی مساائل ساازمانی را رصاد کارده و باه
تدوین برنامه هایی برای حل اینگونه مسائل بپردازند بدینجهت ،در امتاداد تحقاق اقتصااد
مقاومتی ،این ن از وجود دارد که مدیران به افراد ،گروههاا و دیگار واحادهای ساازمانی باه
چشم منابع انسانی بنگرند که باید توسعه داده شوند در این راستا ،نقش مدیران در پ شابرد
اهداف سازمان و توسعه و پ شرفت آن ،بس ار ح اتی و پر رنگ است بهطوری که در اغلاب
کشورهای در حاک توسعه ،یکای از عمادهتارین دغدغاههاای مادیران کارآماد در ساطوح
مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامال انساانی شااغل در تماام حرفاههاا
است(رجبیپور و دهقانی ،)2119 ،تا آنها با ح

مسئول ت و تعهد کامل باه مساائل در جامعاه و

حرفه خود به کار بپردازند و اصوک اخ قی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنناد از
هم ن جا میتوان دریافت که بر مسئوالن شرکت داناشبن اان اسات کاه مهندسای فرهناگ
اقتصاد مقاومتی را در دستور قرار دهند؛ زیرا بایاد فرهناگ را در شارکت ایجااد و نهادیناه
سازند که رفتارهای اقتصادی آنان را به شکل خاصی تحت تیث ر مساتق م خاود قارار دهاد
شرکت باید در ب نش و نگرش به این باور برسد که تواناایی آن را دارد کاه هماه ن ازهاای
اقتصادی خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار دشامنان را ن از دفاع کناد از آنجاایی کاه
فرهنگ اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر ،ن ازمند تول د دانش و ادب اات متناساب باا آن
است ،باید درحوزه مدیریت پژوهش اقتصادی ن ز وارد شاد و ادب اات جدیادی مبتنای بار
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فرهنگ تول د شده را در اذهان قرار داد تا افراد جامعه با این رویکرد جدید ان

گ رند

پتشنهادها
با توجه به تیی د نقش سرمایه اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شرکتهاای
دانش بن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران پ شنهاد میشود بارای افازایش سارمایه
اجتماعی ،شرکت دانش بن ان بستر الزم را برای جلب مشاارکت هار چاه ب شاتر مادیران و
کارکنان در سازمان های فرهنگی و مؤسسات آموزشای ،مؤسساات خ ریاه و ساازمانهاای
س اسی فراهم سازد؛ همچن ن توص ه مایشاود جهات افازایش اعتمااد نهاادی (مهامتارین
مؤلفه های سرمایه اجتماعی) ،شرکت دانش بن ان ت ش الزم را جهت جلب اعتماد مدیران و
کارکنان به ارگانهای مختلف از جمله نهادهای قانونگذار ،نهادهای نرارت بر اجرای قانون
و نهادهای نرامی و امن تی اعماک کناد؛ در جنباه شاناختی سارمایه اجتمااعی ،برناماههاای
آموزش های رسمی گنجانده شود؛ همچن ن در بخاش رفتااری کاه باه تبع ات از بزرگاان،
فرهنگ حاکم و اقدامات مدیران و گروههای مرجع بساتگی دارد ،پ شانهاد مایشاود بارای
معرفی الگوهای موفق در این زم نه اقدام شود و کارکنانی که بارای تحقاق اهاداف اقتصااد
مقاومتی از طریق سرمایه اجتماعی مشارکت ،اعتمااد ،همادلی و جاز آن تا ش مایکنناد،
شناسایی و تشویق شوند
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اقتصاد مقاومتی تول د و درجامعه رایاج کارد و آن گااه در مادیریت آماوزش آن ادب اات و

با توجه تیی د نقش سرمایه اجتماعی بر مسئول تپذیری مدیران شرکتهای داناشبن اان
مستقر در پارک علم و فناوری مازندران پ شنهاد میشود مدیران شرکت داناشبن اان تا ش
کنند تا ک ف ت اعتماد متقابل م ان همکاران را بهحدی که به راحتی در رابطه با موضوعات و
مسائل شخصی بتوانند صحبت کنند ،افازایش دهناد و از طرفای ،باهطاور منرم،کارکناان و
پ مانکاران را در سازمان دور هم گارد آورده و اط عاات مهمای را در رابطاه باا طارح در
اخت ار آنها قرار دهند تا بدین وس له اعتماد کارکنان به رهبری را افزایش دهند و باا افازایش
این اعتماد ،نقشی اثربخش در افزایش سارمایه اجتمااعی کارکناان ایفاا کنناد؛ همچنا ن در
طرحهای اجرایی شرکت دانش بن ان ،باا مناقشاات و اخات ف نرارات باهطاور هدفمناد و
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منصفانه برخورد شده و ت ش شود که مدیران و کارکنان بر اساس مجموعهای از هنجارهاا
و ارزشهای مشترک ،فعال تهای روزانه خود را انجام دهند
با توجه به تیی د نقش سرمایه فرهنگی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شارکتهاای
دانش بن ان مستقر در پارک علام و فنااوری مازنادران پ شانهاد مایشاود در شارکت هاای
دانش بن ان باید توسعه فرهنگ سازمانی بهگونهای باشد که از ایدههای کارکناان و خ ق ات
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

آنان حمایت کند و ن ز به کارگ ری آموزش گروهی و تقویات یاادگ ری گروهای در قالاب
فرایندهای کاری برای خلق و توسعه سرمایههای فرهنگی در شارکت داناشبن اان توصا ه
میشود؛ همچن ن شرکت داناش بن اان باه ارتقاام ساطح سارمایه فرهنگای (در ساه حالات
تجسم یافته ،ع ن تیافته و نهادینه شده) فردی ،اجتماعی و ملی در جهت گسترش بازارهاای
محصوالت فرهنگی و هنری و در نت جه توسعهی فرهنگی توجه داشته باشد
با توجه تیی د نقش سرمایه فرهنگی بر مسئول تپذیری مدیران شرکتهاای داناشبن اان
مستقر در پارک علم و فناوری مازندران پ شنهاد میشاود باه س اساتگاذاری ،مادیریت و
برنامهریزی فرهنگی که با تقویت رویکرد همه جانبهنگری از طریق افزایش هار چاه ب شاتر
آگاهی از ک ف ت ذائقه شهروندان در عرصه فرهنگ بهدسات مایآیاد و باه کمرناگ شادن
هرچه ب شتر رویکرد برنامهریزی برای فرهنگ میانجامد توجاه جادی شاود؛ همچنا ن باه
مدیران شرکت دانشبن ان پ شنهاد میشود جهت تقویت بعد ع ن ت یافته سارمایه فرهنگای،
جریان عمل اتی فعال تها را در کل ه ساازمان رسامیساازی کنناد ایان کاار مایتواناد باا
سادهسازی فرایندهای پ چ ده زنج ره تیم ن شروع شود ابتدا باید کل ه ساختارهای شکسات
کار 1زنج ره تیم ن در شرکت کشف و شناساایی شاود و خاود آنهاا ن از باه فعال اتهاای
کوچک تری تقس م شود و برای انجام هریک یاا نراارت بار آنهاا ،شخصای متخصاص در
شرکت مشخص گردد تا وظایف محوله را انجام دهد شارکت داناشبن اان مایتواناد ایان
وظایف را به شکل چرخشی و تصادفی توس کارشناسان مختلفی در شارکت انجاام دهاد
تا این گردش اط عات و انتقاک دانش در سازمان موجب همافزایی بهتری شود
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1. work-breakdown structure

دانش بن ان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران پ شنهاد میشود از ارزیابی  921درجهای
زنج ره تیم ن در سامانه کنترلی بازخوردی ،استفاده شود که جهات ارتبااط بهتار همکااری
زنج ره تیم ن در راستای بهباود مادیریت مصارف و مباارزه باا مفاساد اقتصاادی شارکت
دانشبن ان توص ه می شود این ارزیابی مبتنی بر :نرارت مادیران بار کارکناان ( 21درجاه)،
کارشناسان مربوط ( 21درجه) ،مصرف کنندگان کلی ( 21درجه) ،مصرف کننادگان جزئای
( 21درجه) ،همکاران زنج ره تیم ن اصلی ( 21درجه) ،همکاران زنج ره تایم ن فرعای (21
درجه) ،سازمان خارجی ناظر ( 21درجه) و سایر ذی نفعان ( 21درجاه) کاه مجماوع آنهاا
 921درجه است در این سامانه حلقه بسته ،تمامی ارزیابان ،بازخوردهای خاود را مساتق ماً
به سامانه اع م می کنند تا از انحراف مس ر اصلی عملکردهای ح ااتی جلاوگ ری باه عمال
آورند ه مه این بازخوردهای مثبات و منفای ،پا
همکاری بهتر زنج ره تیم ن و سپ

از ایجااد تعارضاات مثبات ،منجار باه

بهبود عملکرد عمل اتی سازمان خواهد شد

با توجه تیی د نقش م انجی مسئول ت پذیری مدیران در رواب با ن سارمایه اجتمااعی و
سرمایه فرهنگی با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شرکتهای داناشبن اان مساتقر در پاارک
علم و فناوری مازندران پ شنهاد میشود در راستای شکل دهی و تقویت اعتماد ،همادلی و
تفه م کارکنان ،شرکت دانشبن ان به مستندسازی کل ه رخادادهایی کاه ظرف ات تبادیل باه
دانش سازمانی را دارند رو ب اورند؛ چرا که اط عات شرکت بهعناوان یکای از اصالیتارین
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با توجه تیی د نقش مسئول تپذیری مدیران بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شرکتهای

منابع الزم جهت اعتمادسازی و همفکری برای یکپارچگی ب شتر بهشمار میآیناد ،بناابراین
ضرورت دارد تا شرکت طرحها و تاریخچه خود را بهطور مناسبی مستندساازی کناد؛ ایان
کار باعث می شود نقاط بحرانها و چالشها شناساایی شاده و جهات بهباود اعتمادساازی
اطم نان مح طی ،راهکارهای مناسب با برگزاری جلسات منرم با کل ه کارکناان ارائاه شاود؛
برای اعتمادسازی ب ن کارکنان و مدیران شارکت داناشبن اان ،اساتفاده از شابکه پشات بانی
یکپارچه است که بهصورت هدفمند در هر فرایندی از فعال تهای کل دی و تیث رگذار اجارا
میشود این شبکه را میتوان مدیریت یکپارچهسازی و اتصاک به سایر نرامهاای اط عااتی
سازمان های دیگر دانست که در این صورت ،بایستی حد و م زان دسترسی به این اط عات
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در سطح پشت بانی زنج ره تیم ن برای استفاده کل ه کارکنان مشخص شود که با اجارای ایان
شاابکه پشاات بانی ،مسااائل و مشااک ت پدیدآمااده تااا حااد زیااادی شناسااایی و باارای آنااان
راهکارهایی اتخاذ میشود؛ به مدیران شرکت دانش بن اان پ شانهاد مایگاردد تاا ازفنااوری
خودسازمانیابی 1استفاده کنند که در راستای تقویت سارمایه اجتمااعی و سارمایه فرهنگای
سازمان است این فناوری ،فرایندی است ،که در طی آن سازمانیاافتگی درونای یاک نراام
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،ساک ششم ،شماره  ،22تابستان 1811

(بهطور نرماک یک حلقه باز) ،به سمت پ چ دگی افزونتر تکامل پ دا مایکناد ،بادون آنکاه
توس عوامل ب رونی هدایتی دریافت کرده باشد ،یاا اعمااک مادیریتی بار روی آن صاورت
پذیرفته باشد این فناوری که اغلب بهصورت سامانهای اینترنتی کاه مبتنای بار فراینادکاوی
انجام وظ فه میکند ،تمامی رخدادهای جزئی ممکن در فرایندهای اجرایی شرکت از جملاه
ارتباطات در حوزه زنج ره تیم ن با همکاران زنج ره تیم ن را رصد کرده و اگر باه انحرافای
از برنامه های از پ ش تعریف شده برسد ،پ

از اع م بازخورد باه مادیران یاا کارشناساان،

تصام مات را مارور کاارده و براسااس خودیااادگ ری قبلای مبتنای باار هاوش مصاانوعی و
الگوریتم های فراابتکاری ،تصم م به نه را اتخاذ خواهد کرد برخی افراد ،ایان ساامانه را باا
مان تورینگ خودکار اشتباه برداشت می کنند که تفاوت این دو در بس اری از مسائل از جمله
خودیادگ ری ،تصم مات توس خود سامانه ،پ شرفت با گذشت زماان و غ اره اسات ایان
سامانه میتواند همزمان در هردو سازمان همکار در زنج ره تیم ن پ ااده شاود تاا بساترهای
الزم جهت انحراف و کاهش خطاای انساانی را باهوجاود آورد و پا

از گذشات زماانی

مشخص ،این خطاها را به صفر برساند
چابکسازی فعال تها در شرکت دانشبن اان ،پ شانهاد بعادی اسات کاه در خصاوه
تقویت سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و تیث ر آن بر مقااومساازی و مادیریت مصارف
اقتصاد مقاومتی ارائه می شود چاباک ساازی زنج اره تایم ن از چناد طریاق شاامل :ادغاام
فرایندها ،حساس ت و پاسخگویی به ارتباط ،مجازیسازی ،شبکهمداری ،حذف فعال تهاای
موازی ،تقس م وظایف ب ن شرکای زنج ره تیم ن ،حاذف بروکراسایهاای اداری ناکاراماد،
استفاده به نه از منابع انسانی و غ ره صورت میگ ارد در مقابال چاباکساازی در شارکت
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1. Self-organization

کارکنان بهدل ل لختی سازمانی) و ب رون سازمانی (عدم ایجاد تعهاد بارای شارکای زنج اره
تیم ن) از عواملی هستند که در اجرای چابکسازی اخت ک ایجااد مایکنناد بایاد تغ ارات
بهوجود آمده با سرعت آرام و بهصورت پ وسته اجرا شود تا ایان تغ ارات جهات انعطااف
سازمان در مقابل شرای مختلف ،نهادینه شود جهات مقابلاه باا عوامال ب ارون ساازمانی،
میتوان با انعقاد تفاهمنامههای مشترک توس سازمانهای باالدتسی ،تعهد به اجرای قاوان ن
جدید در رابطه با چابکسازی را تا حدی ایجاد کرد
جهت هدایت و کمک به تحق قات آتی که توس محقق ن دیگر در این حاوزه صاورت
خواهد گرفت و با توجه به محدودیت در روششناسی بخش کمی این پژوهش و اساتفاده
صرف از دادههای کمی ،پ شنهاد می شود که در آینده ،پژوهشی مشابه ،با استفاده از دادههای
ک فی نر ر مصاحبهصورت پذیرد و به عنوان مکمل نتایج حاصل از ایان تحق اق ،باه بهباود
اعتبار یافتهها کمک کند همچن ن به پژوهشگران پ شنهاد مایشاود کاه تحق قای باا عناوان
مشابه در سایر صنایع و جوامع آماری انجام دهند تا ع وه بر غلبه محدودیت تعم م پذیری
آن ،بر نتایج آن را با تحق ق حاضر مطابقت دهند تا ب نش دق قتری در زم نه نقاش سارمایه
اجتماعی و فرهنگی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی حاصل شود
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دانش بن ان ،دو مانع داخل سازمان (تغ ر در سبک فراینادهای ساازمانی و نپاذیرفتن توسا
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


ابراه می ورک انی ،احسان؛ م نویی ،مهرزاد؛ فتحی ،زاداله و فدوی ،عارفه ( ،)1929نقاش سارمایه
اجتماعی (از دو دیدگاه سرمایه اجتماعی مدنی و سارمایه اجتمااعی کااری) بار نگارش اقتصااد
مقاومتی در سازمان (مطالعه موردی :پ مانکاران خاتماالنب اا) ،پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي،
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99-99 :)19(9
اختریان ،محمدرضا و خل ل زاده محمدرضا ( ،)1928بن ان های اقتصاد مقاومتی در ب انات مقام

معرم رهبری تهران :چهارمتن کنفرانس الگلي اسالمي ايراني پتشرفت
اردالن ،م و بهشتی ،ر ( ،)1928بررسی تیث ر سارمایه فرهنگای و سارمایه فکاری بار بهاره وری
ن روی انسانی با نقش م انجیگری مسوول ت پذیری اجتمااعی ،مديريت بر آملزش سازمانهئا،



112-99 ،) 1(8
اکبریان ،مصطفی واحدی ،هل ا ( ،)1929بررسی جامعهشناختی تاث ر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر
مسئول ت اجتماعی مدیران بنگاههای اقتصادی – انتفاعی (مورد مطالعه  :دانشگاه آزاد اس میشهر



تهران) ،پژوهشهاي جامعه شناسي1(19 ،و28-9 :)2
ام راحمدی ،رحمت اله و نوابخش ،مهرداد ( ،)1921تیث ر سرمایه فرهنگی بر توساعه شاهری باا
تیک د بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافاتهاای فرساوده (مطالعاه ماوردی :شاهر مشاهد)،




مطالعات تلسعه اجتماعي ايران82-91 :)9(9 ،

باینگانی ،بهمن و کاظمی ،علی ( ،)1992بررسی مبانی تئوریک مفهاوم سارمایه فرهنگای ،بئر
فرهنگ فصلنامه ،شماره ب ست و یکم.
براریشف عی ،زینب و پ ردهقان ،فاطمه ( ،)1921نقش توسعه ن اروی انساانی در تحقاق اقتصااد
مقاومتی ،فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداري ،شماره ویژه کنفران

با نالمللای مادیریت،

اقتصاد و علوم انسانی91-29 ،


سایت رسمی مقام معرم رهبری ( ،)1921بتانئات مقئام مع ئم رهبئري در ديئدار جمعئي از
پژوهشگران و مسولالن شرکت هاي دانئش بنتئان ،باه نشاانی 1992/1/11 ،khamenei.ir :و



 1921/1/9و 1922/12/21
تاج ک ،ام ر ( ،)1921بررسی تیث ر اقتصاد مقاومتی بر عملکرد نوآورانه با در نرار گارفتن نقاش
م انجی مدیریت دانش در صنعت نساجی ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه پ ام نور ،دماوند
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دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی ،فصلنامه پژوهش و برنامهريئیي در آمئلزش عئالي:)1(22 ،
121-22



جواهری ،س دمحسن ( ،)1929اقتصاد مقاومتی ،ماهنامه گیارش ،شماره  ،212ه 82
حسن زاده ،سع د ( ،)1929ساز مخالف ل برال سم در اقتصاد مقاومتی ،نشئريه کتهئان فرهنگئي،
شماره  ، 992ه 91




حس نی قمی ،طاهره ( ،)1921رشد آموزش ،مشاور مدرسه12-11 :)8(91 ،
حم دی زاده ،علی؛ شه دزاده ،فریبا و موحدیفر ،عرفان ( ،)1929بررسی تیث ر مؤلفههای سارمایه

اجتماعی بر نوآوری سازمانی (موردمطالعه :اداره کل مخابرات شهرستان قم) ،مئديريت سئرمايه







اجتماعي229-219 :)2(1 ،
خاوری ،س د عباداهلل ( ،)1921ارائة مدل دستتابي به اقتصاد مقاومتي با تأکتد بر نقش سئرماية
فکري و اجتماعي نتروي کار ،تهران :سازمان فنی حرفهای،
دعاگویان ،داود و بخت اری لطفعلی ( ،)1921ابعاد فرهنگ و مدیریت جهااد در تحقاق اقتصااد
مقاومتى در ن رو انترامى ،فصلنامه پژوهشهاي مديريت انت امي112-191 ،12 ،
رجبیپور ،علیرضا و فتحی ،فاطمه ( ،)1921کارکرد مسائول تپاذیری و وظ فاه شناسای مناابع
انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی ،اولتن همايش ملي عللم رفتاري و اسالمي ،اردکان
روحانی ،حسن ( ،)1999درآمدی بر نرریه سرمایه فرهنگی ،فصلنامه راهبرد91-9 :)19(19 ،
رهبر ،فرهاد؛ س ف الدین ،ام رعلی و ام رحس ن رهبر ( ،)1929ره افتی بر هستی شناسی اقتصااد
مقاومتی ،فصلنامه روش شناسي99 ،
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تمنا ،سع د؛ صمدی ،سم ه ( ،)1921رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی باا م ازان آگااهی

ریتزر ،جورج ( ،)1991ن ريه جامعه شناسي در دوران معاصئر ،ترجماه محسان ثاالثی ،تهاران
انتشارات علمی



زارع ،حس ن ،قربانی ،سارا ( ،) 1922ارائه مادک پا ش ب نای رفتارهاای یااری رساان بار اسااس
متغ رهااای ادراک خطاار ،خودکارآماادی و حاال مساائله اجتماااعی بااا توجااه بااه متغ اار م ااانجی




مسئول تپذیری ،شناخت اجتماعي191-129 :)2(2 ،
زیناک اقدم ،نج به و زمانی ام رزکریا ،حم ده ( ،)1928بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی و تاث ر آن

بر سرمایه گذاری در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی ،همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنتان
سل می ،سع ده ( ،)1921بررسی نقش تحریم اقتصادی بر بخشهای عمده اقتصادی ،همايش ملي
آستبها و فرصتهاي تحريم اقتصادي ،دانشگاه آزاد اس می اراک

81





سوری ،علی ( ،)1929سرمایه اجتماعی و رشد در ایران ،فصلنامه پئژوهشهئا وستاسئتهئاي
اقتصادي18-82 :)12(22 ،
ش االس می ،زین العابدین ( ،)1921مدک سه مرحلهای ن ل به تحقق اهاداف اقتصااد مقااومتی،

همايش ملي بررسي و تبتتن اقتصاد مقاومتي گتالن
ش

پور ،مهدیه و مهدی زاده ،سمانه ( ،)1922نقش سرمایههای اجتماعی بر اقتصاد مقااومتی در

شرای تحریم ،مجملع مقاالت کنفرانس بتنالمللي اقتصاد در شرايط تحريم ،بابلسار ،شارکت
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پژوهشی طرد شماک.


صالحی ،معصومه؛ جباری ،مرض ه؛ عباسای ،عباداهلل ( ،)1921اقتصااد مقااومتی ،ضارورتهاا و
مؤلفهها ،همايش ملي فرهنگسازي اصالح رفتارهاي اقتصادي در ايران امروز ،ابرکوه ،دانشگاه
آزاد اس می واحد ابرکوه







طاهری بازخانه ،صالح و حم د لعل ختری ( ،)1922بررسای رابطاه ی با ن فرهناگ و اقتصااد
مقاومتی با تک ه بر نقش رسانه ملی ،کنفرانس بتنالمللي اقتصاد در شرايط تحريم.
عباسزاده ،محمد؛ بوداقی ،علی؛ حسن پور ،محمد؛ حس نی ،سا د صامد ( ،)1928تایث ر سارمایه
اجتماعی سازمانی بر ظرف ت انطبا پذیری سازمانی ،مطالعات رفتار سازماني)9(8 ،
ع مه ،س د محسن؛ توکلی ،هدی؛ طبائ ان ،ریحانه السادات ( ،)1921تیث ر سارمایه اجتمااعی بار
تسه م دانش و سرمایه فکری ،مطالعات مديريت (بهبلد و تحلل)119-111 ،
علمی ،زهرا (ما ) و قرباانی ،محبوباه ( ،)1921اثار سارمایه اجتمااعی بار رشاد اقتصاادی در
کشورهای خاورم انه و شماک آفریقا ،مطالعات تلسعه اجتماعي ايران92-91 ،
عل زاده اقدم ،محمدباقر؛ بنیفاطمه ،حس ن؛ عباسزاده ،محمد؛ سلطانیبهرام ،سع د ( ،)1921نقش

سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی ،فصلنامه مطالعئات متئانرشئتهاي در علئلم


انساني199-119 :)2(2 ،
علینصراصفهانی ،علای؛ فرخای ،مجتبای؛ ام اری ،زیناب ( ،)1921تایث ر سارمایه اجتمااعی بار

توانمندسازی کارکناان (موردمطالعاه :پرساتاران ب مارساتان شاریعتی تهاران) ،جامعئه شناسئي


کاربردي)2(29 ،
فاضلی کبریا ،حامد؛ بهمنی ،اکبر؛ رح م ان ،ساودابه ( ،)1929نقاش سارمایه فرهنگای و سارمایه
اجتماعی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه شارکتهاای حمال و نقال با نالمللای
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تهران) ،سلمتن کنفرانس بتنالمللي تحلالت نلين در مديريت ،اقتصاد و حسابداری،تهران
فشاری ،مج د و جواد پورغفار ( ،)1929بررسی و تب ن الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایاران،
مجله اقتصادي81-22 :)1(18 ،

پولی بر اشتغاک تحت رییمهای ارزی در ایران :رویکارد' ، DSGEاقتصئاد و تجئارت نئلين،
118-99 :)2(18


کلمز ،هری



کلمن ،ج مز ( ،)1999بنتادهاي ن ريه اجتماعي ،ترجمه منوچهر صبوری تهران ،نشر نی



گنجی ،م و ح دریان ،ا ( ،)1929سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ (با تاک د بر نرریههای پی یار




و رینولد ،ب ن ( ،)1921روشهاي تقليت عیت نفس در نلجلانان ،تهران :بهنشر

بوردیو و دیوید تراسبی) ،راهبرد29-99 ،)92(29 ،
محبی ،صابر و اکبر زاده ،رجب ( ،)1921آسا بشناسای سا ر تحقاق الگاوی اقتصااد مقااومتی،
همايش ملي بررسي و تبتتن اقتصاد مقاومتي ،رشت ،دانشگاه گ ن
مرادی ،فرشاد؛ ام ن ب دختی ،علیاکبر؛ شهریاریپاور ،رضاا ( ،)1921بررسای رابطاه شا وههاای

تصم مگ ری مدیران با مسئول تپذیری کارکنان (مطالعه ماوردی دانشاگاه سامنان) ،فرهنئگ در



دانشگاه اسالمي828-819 :)9(2 ،
م نی ،جم ل ( ،)1928اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی ،فرصتهاا و چاالشهاای تحقاق آن،
مجله اقتصادي9 ،و22-1 ،9
نص رزاده ،عبدالمهادی؛ اسا می ،صادیقه؛ رضاشااه علای ،محماود ( ،)1922بررسای نقاش م اانجی
مسئول تپذیری اجتماعی در تاث ر سرمایه فکری و سرمایه فرهنگی بر بهرهوری ن اروی انساانی( ماورد



مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان) ،عللم حرکتي و رفتاري219-211 :)2(9 ،
نص ری پور ،ام راشکان؛ طب بی ،س د جماک الدین؛ حب بی ،منصوره ( ،)1921رابطه ارائه تسه ت

رفاهی با مسئول تپذیری کارکنان در مراکز بهداشتی و در مانی شهرستان نور ،مجلئه سئالمت و



مقاله پژوهشی :بررسی تیث ر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد مقاومتی با تیک د بر مسئول تپذیری مدیران شرکتهای دانشبن ان



کازرونی ،عل رضا؛ محمدزاده ،پرویز؛ حق قت ،جعفر؛ ت موری هلل لو ،سجاد ( ،)1929اثر تکانههای

بهداشت99-29 :)9(9 ،
نمام ان ،فرش د و م ر ،علی ( ،)1921ترس م مدک باومی سارمایه اجتمااعی بارای تحقاق اهاداف
اقتصاد مقاومتی با روش ک فی نرری داده بن اد ،مديريت سرمايه اجتماعي98-81 :)1(8 ،
ول وند زمانی ،حس ن ( ،)1991ارتباط ب ن منبع کنترک ) (CPIو تعهد و مسئول تپذیری افساران
نزاجا ،فصلنامه مديريت ن امي29-91 :28 ،
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