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چکیده
اقتصاد مقاومتی بهعنوان يک اصل از طرف مقام معظم رهبري مطرح و در محافل و سخنرانیهاي مختلفی از آن يادشده است.
اين تحقیق بهوسیلهي پرسشنامه و با هدف بررسی پیادهسازي و اجراي اقتصاد مقاومتی در سازمانهاي دريايی کشور انجام
شده است 33 .شاخص پرسشنامه در قالب هفت رويکرد جهادي ،انعطافپذيري ،فرصتسازي ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا
مطرحشده است .پرسشنامه در مطالعه مقدماتی داراي پايايی با ضريب  7/982بود .بر اساس جدول مورگان حداقل اندازه نمونه
برابر  802نفر است .نتايج تحقیق نشان داد که در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان ،رويکردهاي جهادي ،درونزا،
برونگرا ،انعطافپذيري ،فرصتسازي ،مولد و پیشرو به عنوان رويکردهاي مطرح در اقتصادي مقاومتی ،تابهحال بهصورت مؤثر و
کارا ،پیادهسازي و اجرا نشده است .بر اساس نتايج به دست آمده ،میتوان پیشنهادهايی ارائه داد که عبارتاند از :مشوقهاي
سازمانی براي اجراکنندگان طرح اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود ،نظام مالی سازمان همگام با طرح اقتصاد مقاومتی اصالح
گردد ،زمینههاي مبادالت علمی با کشورهاي همسايه ايجاد شود و ديپلماسیهاي الزم جهت حمايت از اقتصاد مقاومتی انجام
شود.
اژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،پیادهسازی و اجرا ،سازمانهای دریایی
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اعالم حکم جهاد در يک مقوله خاص (غالبا دفاعی) در
دست علماي اسالم و حکومتهاي اسالمی از برتريهاي
خاص و استراتژيک جوامع اسالمی برشمرده شده است.
کلمه جهاد در فرهنگ اسالمی همواره ياد آور واژه شهادت
نیز بوده است .اما با نگاهی به دوره معاصر و تاريخچه
انقالب در میيابیم که واژه جهاد از بار معنايی خاصی نیز
در تاريخ انقالب اسالمی برخوردار است که اندکی با موارد
ذکر شده قبلی متفاوت است و اين در حقیقت از هنرهاي
امام عظیمالشان بود که از واژه جهاد و حکم جهاد براي
جنگ تحمیلی استفاده نبرد و در حقیقت با اين عمل
نشان داد که اين جنگ علی رغم به صف کشیده شدن
همه جبهه کفر در برابر انقالب اسالمی جنگی نبود که
بخواهیم در آن همه داشتههاي خود را رونمايی کنیم و از
نهايت پتانسیلهاي جامعه اسالمی بهره ببريم].[3
برخی از تعاريف مختلفی که مرتبط با اقتصاد مقاومتی
است به شرح زير میباشد:
منظور از اقتصاد واقعی يک اقتصاد مقاومتی فعال و
پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته .چنانکه مقاومت
براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر مهم حرکت و
پیشرفت تعريف میشود] .[2اقتصاد مقاومتی به معنی
تشخیص حوزههاي فشار و متعاقباً تالش براي کنترل و
بیاثر کردن آن تاثیرها میباشد و در شرايط آرمانی تبديل
چنین فشارهايی به فرصت است همچنین براي رسیدن به
اقتصاد مقاومتی بايد وابستگیهاي خارجی کاهش يابد و
بر تولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکايی تاکید
گردد .طبق نظر دولتمردان ايران در تعريف اقتصاد
مقاومتی ،ضرورت مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور از
سختیها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است .اين
روش اقتصادي از نظر تعريف با اقتصاد رياضتی تفاوت
دارد .اقتصاد رياضتی به طرحی گفته میشود که دولتها
براي کاهش هزينهها و رفع کسري بودجه ،به کاهش و يا
حذف ارائه برخی خدمات و مزاياي عمومی دست میزنند.
اين طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی
دولتها انجام میشود گاهی اوقات به افزايش میزان
مالیات و افزايش دريافت وامها و کمکهاي مالی خارجی
میانجامد .درحالیکه اقتصاد مقاومتی به تشخیص حوزه-
هاي فشار يا درشرايط کنونی تحريم و متعاقبا تالش براي
کنترل و بی اثر کردن و در شرايط آرمانی تبديل چنین

 .1مقدمه
نخستین مفهوم قابل استنباط از اقتصاد مقاومتی اين است
که ما در يک میدان رقابتی ،تعاملی و تخاصمی قرار داريـم
کـه مـیبايـست جهـت نیـل بـه اهـداف ايـن فـضا را
مديريت کنیم .قاعدتاً در چنین فضايی هم دشمن بیرونی
وجود دارد هـم دشـمن داخلـی و از طـرف ديگـر امکانات
بیرونی و داخلی نیز فراهم است ] .[1پس اقتصاد مقاومتی
يعنی اقتـصادي کـه ايـن نـوع مؤلفهها را به خوبی می-
فهمد و جامعه را بر اساس آن مديريت میکند .اقتصاد
مقاومتی با اقتـصاد اسـالمی بیگانه نیست ،بلکه میتوان
گفت يک نوع مکمل اقتضايی آن است که بـه ضـرورت
زمـان فعلـی مـا باز میگردد و در شرايط فعلی تحريم
ضرورت آن دو چندان است .از اين رو وقتی میگويیم
اقتصاد مقاومتی يعنی اينکه ما مـیخـواهیم از حیثیـت و
هويـت خودمان در مقابل دشمن يا رقیب دفاع کنیم و
بايد هر الزامی را که اين مقاومت و دفاع نیـاز دارد ،وارد
برنامهريزي و استراتژيهاي اقتصادي خود کنیم .با اين
تعريف اقتصاد مقاومتی به نظام اقتـصادي ملـت ،يا گروه
اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستاي احقاق حقوق
خود يا پیگیري اهداف سیاسی که از نظر آنها برحق است،
مبارزه میکنند.
اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال  8778پس از
محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذايی و نهادههاي
اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصادي را نیز شامل میشد و
ناتوانی غزه در صادرات ،امکان صادرات و کشت بسیاري از
محصوالت کشاورزي را کاهش داده بود مورد استفاده قرار
گرفت و ضوابط و معیارهاي حاکم بر مفهوم اقتصاد
مقاومتی شناسايی گرديد].[8
اقتصاد مقاومتی به همراه جهاد يا مجاهدت واژهاي با بار
معنايی بسیار عمیق از لحاظ لغوي و در بعضی موارد داراي
فرهنگ خاص به خود است به معناي مشقت و زحمت و
همچنین به معناي توان و «جَهد و جُهد» .جهاد در لغت از
ريشه طاقت است لذا کلمه جهاد معناي تالش حداکثري يا
تالش در شرايط خاص و ويژه را با خود حمل میکند و
عالوه بر اين جهاد در فرهنگ  1277ساله اسالم نیز داراي
معناي خاصی است که از يک حرکت مقدس و مبارزه گونه
مذهبی حکايت میکند؛ بهطوري که همواره وجود اختیار
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عنوان يکی از مراکز اصلی خدمات محسوب میشوند و
کانون اصلی تجارت با جهان میباشند که طی سالهاي
اخیر نقش فزاينده اي در اقتصاد ملی کسب کردهاند .نقش
آفرينی بنادر در اقتصاد کشورها نه فقط در ايران که در
بسیاري از کشورهاي جهان ازجمله کشورهاي پیرامونی
خلیج فارس و درياي عمان نیز درک شده و هر کدام از
اين کشورها همگام با توسعه در زمینههاي مختلف از تولید
انرژي گرفته و توسعه حمل و نقل تا بهرهبرداري از میادين
نفتی و توسعه زيرساختهاي گردشگري ،در توسعه بنادر
خويش گام نهادهاند تا سهم خود را از اين حوزه افزايش
دهند .سرمايهگذاري کشورها در عرصههاي بندري و
دريايی بهعنوان يک صنعت زيرساختی عمدتا با دو هدف
اصلی صورت میگیرد .ابتدا اين که اين عرصه سرشار از
فرصتهاي بزرگ توسعهمندي و تأثیرگذار در ساير حوزه-
هاي زيردستی و مکمل زنجیره حمل و نقل ،صنعت،
پتروشیمی و غیره است و از سوي ديگر درآمد بااليی با
ايجاد ارزش افزوده و توام با اشتغال و کارآفرينی پايدار
براي کشورها به ارمغان میآورد که تقريبا در هیچ حوزهاي
به اندازه آن قابل اتکا نیست .بنادر کشورها پیشانی
اقتصادي و تجاري آنها نیز بشمار میروند و به همین دلیل
است که عمده شهرهاي بزرگ جهان در کنار درياها بنا
شدهاند تا تصويري شايسته از حرکت عمومی ملتها براي
بسط و گسترش ارتباط با جهان و بهرهمندي از ظرفیت
درياها باشند تا هم سرعت توسعه خويش را افزايش دهند
و هم فرصت صدور تولیدات خود را با هزينههاي کمتر
فراهم کنند .بنابر آمارهاي موجود سهم اقتصاد بندري و
دريايی در سال  8718به مرز  38میلیارد دالر در منطقه
خلیج فارس و درياي عمان رسید که اين میزان جداي از
درآمدهايی است که هر کدام از کشورها میتوانند در حوزه
ترانشیب و ترانزيت کاالها از طريق و يا به وسیله بنادر
خود انجام دهند .اين میزان به اندازهاي براي کشورها
وسوسهانگیز است که سرمايهگذاريها در حوزه بنادر نه
تنها در افزايش درآمد ملی اين کشورها مؤثر است بلکه
اشتغال ،آبادانی ،توسعه و رفاه و برخورداري مردم را به
دنبال خواهد داشت و سطح امنیت اقتصادي و سیاسی
کشورها را متناسب با افزايش توانمنديهاي بندري و
دريايی آنها ارتقا میدهد .نگاهی به وضعیت موجود
کشورهاي حاشیه خلیج فارس در بهرهمندي از بنادر و

فشارهايی به فرصت میپردازد .که قطعاً باور و مشارکت
همگانی و اعمال مديريت هاي عقاليی و مدبرانه پیش
شرط و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش
وابستگیها و تاکید روي مزيتهاي تولید داخل و تالش
براي خوداتکايی است] [8و ].[9
طبق گفتههاي برخی از اقتصاددانان درباره اقتصاد
مقاومتی ،ايـن نـوع اقتـصاد معمـوالً در رويـارويی و تقابل
با اقتصاد وابسته و مصرفکننده يک کشور قرار میگیرد
که منفعل نیست و در مقابـل اهـداف اقتصادي سلطه
ايستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهاي اقتصادي
موجود و بومیسازي آن بر اسـاس جهانبینی و اهداف
دارد .براي تداوم اين نوع اقتصاد ،میبايست هرچه بیشتر
به سمت محـدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهايی از
اتکاي اقتصاد کشور به اين منابع حرکـت کـرد و توجـه
داشـت کـه اقتصاد مقاومتی در شرايطی معنا پیدا میکند
که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتـصادي و
همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا
میيابد].[9
امروز علیرغم آنکه بر ورود کشورمان به بازارهاي صادرات
جهانی و منطقهاي و ايجاد بسترهاي حضور در آنها براي
توسعه صادرات غیر نفتی کشور احساس ضرورت میشود،
به واسطه تأثیر عوامل متعددي از قبیل مصنوعی بودن نرخ
ارز و ساير محدوديتهاي ساختاري کشور و عدم انطباق
آن با ساختارهاي حاکم بر دنیا در حوزههاي مختلف ،اين
مهم با مشکالت خاص خود روبروست .در واقع درک اين
ضرورت و محدوديتهاست که اهمیت مبناي سیاستهاي
کلی اقتصاد مقاومتی را در حوزه درياي و بندري روشن
میکند.
سهم ارزش افزوده بخش خدمات در اکثر کشورهاي جهان
از سهم ارزش افزوده ساير بخش هاي اقتصادي بیشتر
است .اين بنگاه هاي کوچک و بزرگ هستند که
اقتصادهاي نوين را به پیش میبرند .اکنون خدمات بار
مسئولیت ايجاد بخش اعظم مشاغل جديد را بر عهده
دارند .جمعیت شاغل بخش خدمات در اکثر کشورها
همواره از جمعیت شاغل بخش هاي ديگر بیشتر است].[0
يکی از بخش هاي مهم در ارائه خدمات بندري کشورمان،
سازمان بنادر و دريانوردي و بخصوص اداره کلهاي اين
سازمان در جنوب ايران هستند .اين نوع سازمانها به
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موقعیت بنادر خود را در شرايط متغیر اقتصاد جهانی حفظ
کنند و با يک برنامهريزي مدون و مقاومت محور به سمت
جلو حرکت کنند .لزوم طراحی يک برنامه مناسب براي
بندر و دريا دانستن و در واقع بررسی وضعیت پیاده سازي
مبانی اقتصاد مقاومتی در آن است.

سواحلشان در کسب سهم از تجارت منطقهاي در حوزه
بندر و دريا نشانگر مجموعه آمارهايی است که لزوم
جديت هر چه بیشتر بنادر ايران را براي جلوگیري از عقب
نماندن از اين عرصه طلب میکند].[2
مجتمع بندري شهید رجايی بندرعباس به عنوان بزرگترين
بندر تجاري تحت نظر اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان ،از مهمترين بنادر ايران به شمار میرود ،با
ظرفیت تخلیه و بارگیري ساالنه حدود  177میلیون تن
کاال ،به تنهايی بیش از  88درصد صادرات و واردات و 07
درصد ترانزيت بنادر کشور را برعهده دارد .همچنین تخلیه
 97درصد بارگیري کاالهاي کانتینري کشور در اين
مجتمع انجام میگیرد .اين بندر در فاصله  83کیلومتري
غرب بندرعباس واقع شده و با بیش از  2277هکتار
وسعت (محدوده عملیاتی و پس کرانه) ،ظرفیت پذيرش
ساالنه بیش از  22میلیون تن کاال را دارد .اين بندر در
سال  8718با  27بندر جهان ،تبادل کاال انجام میداد و
با برخورداري از  12دستگاه جرثقیل دروازهاي ،و حدود
 27پست اسکله و با در اختیار داشتن بزرگترين و پیشرفته
ترين ترمینالهاي کانتینري کشور ،توانايی پهلودهی انواع
کشتیهاي اقیانوس پیما را داراست .تا پیش از شروع
تحريمها علیه ايران و اين بندر 37 ،خط کشتیرانی جهان،
اقدام به تخلیه کاالهاي خود در اين بندر مینمودند .اما
متاسفانه تحريم ها اين بندر را با چند پله سقوط نسبت به
گذشته ،در رتبه  89جهان قرار داد .اين امر تجربهاي است
براي سازمانهاي دريايی کشور ايران و بخصوص سازمان
بنادر و دريانوردي که به اتخاذ و اجراي تدابیر اقتصاد
مقاومتی مرتبط با حوزه بندر و دريا بپردازند تا بتوانند

 .2مدل و روش شناسی تحقیق
اقتصاد مقاومتی بهعنوان يک اصل از طرف مقام معظم
رهبري مطرحشده که در محافل و سخنرانیهايی متفاوتی
از اين اصل يادشده است .ازجمله سازمانهاي مهم و
تأثیرگذار در اقتصاد کشور ،سازمانهاي بندري و دريايی
میباشند .نیاز به تحقیقی در اين زمینه است که پس از
گذشت چند سال ،نشان داده شود که سازمانهاي دريايی
بعنوان يکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ،در پیادهسازي و
اجراي اين اصل مهم اقتصادي در چه وضعیتی هستند .در
اين تحقیق  33شاخص در قالب  0رويکرد ،بعنوان عوامل
بررسی میزان پیادهسازي و اجراي اقتصاد مقاومتی در
سازمانهاي دريايی کشور در نظر گرفته شده است .اين
تحقیق به صورت مورد کاوي در اداره کل بنادر و
دريانوردي استان هرمزگان انجام شده است .بر اساس مدل
پیشنهادي تحقیق 0 ،رويکرد در پیادهسازي و اجراي
اقتصاد مقاومتی در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان بوده است؛ همچنین اين  0رويکرد ،با يکديگر
داراي ارتباط و همبستگی هستند که میتوانند بر يکديگر،
تاثیر متقابل داشته باشند.
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شکل ( )1مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

شکل  ،1مدل مفهومی ترسیم شدهي تحقیق را نشان می-
دهد .در شکل  1به وسیله فلشهاي يک طرفه و دو طرفه،
ارتباط بین متغیرهاي اصلی با يکديگر و نحوهي ارتباط
آنها با تأثیري که بر پیادهسازي و اجراي اقتصاد مقاومتی
دارند ،مشخص شده است .اين مدل ارائه شده که بهعنوان
مدل ذهنی است ،دو نوع ارتباط را نشان میدهد .میتوان
گفت که فاکتورهاي اصلی با يکديگر در ارتباط هستند و
آنها بعنوان رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر
و دريانوردي استان هرمزگان تحقق يافته است يا اينکه
اين رويکردها هنوز تحقیق پیدا نکرده است .اين دو نوع
ارتباط و درستی يا نادرستی مدل ترسیم شده پیشنهادي
در ادامهي تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند .همانطور که
در مدل مفهومی پیشنهادي نیز نشان داده شده است ،اين
تحقیق داراي  0فرضیه میباشد که عبارتاند از:
 .1رويکرد جهادي بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
 .8رويکرد انعطافپذيري بعنوان يکی از رويکردهاي
اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي
استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.

 .3رويکرد فرصتسازي بعنوان يکی از رويکردهاي
اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي
استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
 .2رويکرد مولد بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
 .8رويکرد درونزا بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
 .9رويکرد پیشرو بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
 .0رويکرد برونگرا بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
روش مطالعه تحقیق ،تحلیلی و بر مبناي دادههاي
کتابخانهاي است؛ همچنین تحقیق حاضر با استفاده از
بررسی و پژوهش میدانی است .در اين تحقیق میدانی نظر
کارشناسان اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان از
طريق پرسشنامه سنجیده شده است .پرسشنامه شامل 33
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کرونباخ بهدستآمده براي هر کدام از رويکردها نیز
بهصورت مجزا در جدول  1بیان شده است.

شاخص است که بر اساس طیف لیکرت مورد آزمون و
بررسی قرارگرفتهاند .از طیف لیکرت  8گزينهاي استفاده
شده است .از امتیاز ( 1بسیار کم) تا ( 8خیلی زياد) براي
گزينهها در نظر گرفته شده است که درجه اهمیت هر
کدام از رويکردها را در میزان پیادهسازي و اجراي اقتصاد
مقاومتی نشان میدهد .امتیازات پرسشنامه به اين نحو
است :بسیار کم (امتیاز  ،)1کم (امتیاز  ،)8متوسط (امتیاز
 ،)3زياد (امتیاز  )2و خیلی زياد (امتیاز  33 .)8شاخصی
که در پرسشنامه ارائه شده است ،در قالب  0رويکرد مطرح
میشود .شاخصهاي پرسشنامه تحقیق بر اساس فاکتورها
و شاخصهاي الزمهي اجراي اقتصاد مقاومتی (مطرحشده
از طرف معاونت علمی و فنآوري رياست جمهوري) بیان
شده است .پس از استخراج شاخصها و فاکتورهاي
تحقیق ،کار بومیسازي آن در سازمانهاي دريايی کشور
انجام گرفت .اين شاخصها به تايید اساتید دانشگاهی در
زمینه علوم دريايی و کارشناسان مربوطه دريايی و بندري
رسیده است که نشان از تايید روايی ( )Validityمحتوا
(سازه) پرسشنامهي تحقیق دارد .در ساخت پرسشنامه
تحقیق از شاخصها و رويکردهاي استاندارد استفاده شده
است .پرسشنامه از روايی منطقی برخوردار بوده است.
تعداد کارشناسان سازمان مورد مطالعه شامل  997نفر
(جامعه آماري) بود .بر اساس جدول مورگان ،حداقل تعداد
نمونه برابر  802نفر بوده است 377 .پرسشنامه (پس از
تايید پايايی در مطالعه مقدماتی) در میان اعضاي جامعه با
استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده توزيع گرديد .از
کل پرسشنامههاي توزيعی 821 ،پرسشنامه (حدود  %92از
کل پرسشنامههاي توزيعی) قابلیت تجزيه و تحلیل علمی
داشتند که تحلیلهاي آماري بر اساس آنها صورت گرفته
است.
جهت تايید پايايی ( )Reliabilityپرسشنامه از ضريب
آلفاي کرونباخ استفاده شده است .در پیش آزمون تحقیق،
پرسشنامه در میان  38نفر از اعضاي نمونه توزيع و جمع-
آوري شد .در آزمون مقدماتی (پیش آزمون) امتیاز ضريب
آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه ( 33شاخص) برابر  7/982به
دست آمد که قابل قبول میباشد؛ چرا که در آزمون
مقدماتی ،ضريب آلفاي کرونباخ باالتر از  7/0نشان از مورد
تايید بودن پرسشنامهي تحقیق است .ضريب آلفاي

جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ

رويکردها

تعداد شاخصها

ضريب
کرونباخ

جهادي

2
3
0
3
8
8
9

7/980
7/222
7/977
7/092
7/223
7/231
7/222

33

7/982

انعطافپذيري
فرصتسازي
مولد
درونزا
پیشرو
برونگرا
کل پرسشنامه

آلفاي

 .3یافتههای تحقیق
نتايج بدست آمده از پرسشنامهها ،امتیاز متوسط هر يک از
رويکردهاي اقتصاد مقاومتی را در اداره کل بنادر و
دريانوردي استان هرمزگان نشان میدهد .نتايج در جدول
 8نشان داده شده است (با توجه به امتیاز هر سوال بر
اساس طیف لیکرت ،حداکثر امتیاز  8و حداقل امتیاز 1
خواهد بود).
جدول ( )2میانگین امتیاز رویکردها

رويکردها
جهادي
انعطافپذيري
فرصتسازي
مولد
درونزا
پیشرو
برونگرا

امتیاز بهدستآمده از تحقیق
8/9721
8/1078
8/8172
8/8927
8/8289
8/3029
8/8833

در جدول  ،8رويکرد جهادي با میانگین ،8/9721
بیشترين تحقق را در بین رويکردهاي مربوط به اقتصاد
مقاومتی داشته است .پس از آن نیز به ترتیب رويکردهاي
درونزا ،برونگرا ،فرصتسازي ،پیشرو و مولد قرار دارند .از
نظر میانگین رويکردها ،کمترين میانگین مربوط به رويکرد
انعطافپذيري میباشد .از نظر اينکه اين میانگنها با
08
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 :H1توزيع دادهها نرمال نیست.
جدول  3شامل آماره آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و
سطح معنیداري متغیرها میباشد .چنانچه مقدار سطح
معنی داري بزرگتر از مقدار خطا  7/78باشد دادهها نرمال
هستند (فرض صفر) و در صورتی که مقدار سطح معنی
داري کوچکتر از مقدار خطا  7/78باشد داده ها از توزيع
نرمال تبعیت نمیکنند (فرض يک).

يکديگر داراي اختالف معناداري هستند يا اينکه هر کدام
در يک سطح و رتبه قرار دارند ،در ادامه بهوسیلهي آزمون-
هاي مربوطه مورد سنجش قرار میگیرند .جهت اجراي
آزمونهاي آماري استنباطی ،ابتدا جهت مشخص شدن
نوع توزيع دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ()K-S
استفاده خواهد شد .در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،دو
فرضیه وجود دارد که عبارتاند از:
 :H0توزيع دادهها نرمال است.

جدول ( )3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر های پژوهش

رويکردها
جهادي
انعطافپذيري
فرصتسازي
مولد
درونزا
پیشرو
برونگرا

مقدار آماره Z

سطح معنیداري

نتیجه آزمون

3/817
8/293
3/721
3/838
8/208
3/789
3/812

7/777
7/777
7/777
7/777
7/777
7/777
7/777

رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رد  H0و تايید ( H1توزيع دادهها نرمال نیست)
رويکردهاي تحقیق از آزمون فريدمن که آزمونی
ناپارامتريک است ،استفاده شده است .در اين آزمون ،هفت
رويکرد جهادي ،انعطافپذيري ،فرصتسازي ،مولد ،درون-
زا ،پیشرو و برونگرا مورد سنجش قرارگرفته است و نتايج
آن نیز در جدول  2بیان شده است.

همانطور که در جدول  3مشاهده می گردد ،سطح معنی
داري تمامی متغیر هاي تحقیق از  7/78کوچکتر میباشد،
بنابراين متغیر هاي تحقیق از توزيع غیرنرمال برخوردار
می باشند .در ادامه تحقیق نیز جهت تجزيه و تحلیل داده-
هاي تحقیق از آزمونهاي آماري غیرنرمال (ناپارامتريک)
استفاده خواهد شد .در ادمه تحقیق ،جهت رتبهبندي

جدول ( )4نتایج آزمون فریدمن

رويکردها

امتیاز

رتبه

تعداد

جهادي
انعطافپذيري
فرصتسازي
مولد
درونزا
پیشرو
برونگرا

2/80
8/98
2/18
2/82
2/92
3/29
2/92

3
0
8
2
8
9
1

821

با توجه به امتیازاتی که در جدول  2بیان شده است،
رويکرد برونگرا بیشترين نمود جهت تحقق برنامه اقتصاد

کاي دو

888/288

درجه آزادي

9

سطح معنیداري

7/777

مقاومتی داشته است .پس از آن نیز به ترتیب فاکتورهاي
درونزا ،جهادي ،مولد ،فرصتسازي و پیشرو قرار می-
09
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میزان همبستگی بین رويکردها از ضريب همبستگی
اسپیرمن (ضريب همبستگی ناپارامتريک) استفاده میشود.
در سنجش دو به دو بین تمامی متغیرهاي تحقیق ،سطح
معنیداري در تمامی سنجشها کمتر از  7/78است؛ که
نشان میدهد تمامی متغیرهاي تحقیق با يکديگر
همبستگی دارند .از میزان همبستگی اسپیرمن که در اين
جدول بیان شده است ،میتوان دريافت که میزان
همبستگی متغیرها با يکديگر نیز زياد است.

گیرند .در سازمان مورد تحقیق ،از نظر پاسخدهندگان،
رويکرد انعطافپذيري کمترين نمود را داشته است .با
توجه به سطح معنیداري مطرحشده در جدول  ،2میتوان
گفت که اين رتبهها داراي اختالف معناداري هستند.
براي تايید يا رد همبستگی بین رويکردهاي تحقیق که در
مدل مفهومی پیشنهادي تحقیق (شکل  )1ادعا شده است،
نیاز به انجام آزمونهاي همبستگی وجود دارد که نشان
داده شود متغیرهاي تحقیق با يکديگر همبستگی دارند يا
اين که از يکديگر مستقل هستند .جهت مشخص شدن

جدول ( )5ضریب همبستگی اسپیرمن بین رویکردها

فاکتورها

جهادي

انعطافپذيري

جهادي
انعطافپذيري
فرصتسازي
مولد
درونزا
پیشرو
برونگرا

1
**

1

7/930

فرصتسازي

مولد

درونزا

**7/289

**7/099

1

**7/220

**7/910

**7/808

1

**7/913

**7/081

**7/093

**
1 7/802

پیشرو

**7/297

**7/299

**7/988

**7/901

**7/221

1

**7/097

**7/238

**7/298

**7/829

**7/031

**7/928

برونگرا

1

تاثیر متغیر) و ( H1تاثیر متغیر) میباشد :H0 .رويکردهاي
اقتصاد مقاومتی در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان اجرايی نشده است :H1 .رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان
اجرايی شده است .در اين آزمون عدد ( 3متوسط) بهعنوان
عدد وسط در نظر گرفته شده است و در صورتی که سطح
معنی داري از  7/78باالتر يا نسبت گروه  8آزمون کمتر از
 7/9باشد ،به معناي تايید  H0و رد  H1است .اگر سطح
معنی داري کمتر از  7/78و نسبت گروه  8بیشتر از 7/9
باشد ،به معناي رد  H0و تايید  H1است .از آنجايی که
عدد  3عدد وسط در نظر گرفته میشود و امتیازبندي
سواالت از  1تا  8است ،از تقسیم عدد  3بر عدد ،8
فرضیههاي اين آزمون به اين نحو خواهد بود:
H: 7/9
H1: 7/9

عالمت دوستاره که در کنار ضريبهاي همبستگی است
نشان از اين دارد که اين همبستگیها در سطح اطمینان
 7/99نیز وجود خواهد داشت .بیشترين میزان همبستگی
موجود مربوط به همبستگی میان رويکردهاي درونزا و
جهادي با ضريب  7/913میباشد؛ همچنین کمترين
میزان همبستگی مربوط به همبستگی میان رويکردهاي
برونگرا و مولد با ضريب  7/829است .با توجه به اين
آزمون ،فلشهاي دوطرفه میان رويکردها در مدل مفهومی
پیشنهادي تحقیق مورد تايید قرار میگیرد .در ادامه
تحقیق ،جهت آزمون فرضیههاي تحقیق ،از آزمون
ناپارامتريک میانگین دوجملهاي استفاده خواهد.
در اين بخش نیز بايد از آزمون میانگین دوجملهاي براي
تايید يا رد رويکردهاي تحقیق استفاده کرد؛ همچنین
جهت تايید يا رد فرضیههاي مطرحشده در تحقیق استفاده
خواهد شد .اين آزمون داراي دو فرض آماري ( H0عدم
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جدول ( )6آزمون میانگین دوجملهای (آزمون موفقیت)

فاکتورهاي تحقیق
جهادي

انعطافپذيري

فرصتسازي

مولد

درونزا

پیشرو

برونگرا

گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل
گروه 1
گروه 8
کل

بازه
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3

تعداد

نسبت مشاهدات

879
08
821
888
89
821
103
172
821
198
29
821
828
39
821
192
110
821
818
99
821

7/0
7/3
1/7
7/2
7/8
1/7
7/ 9
7/2
1/7
7/0
7/3
1/7
7/9
7/1
1/7
7/ 9
7/2
1/7
7/2
7/8
1/7

در جدول  ،9تعداد پاسخها در تمامی رويکردها در گروه 1
و گروه  8نشان داده شده است .در رويکردهاي جهادي،
درونزا و برونگرا ،پیشرو ،مولد ،فرصتساز و انعطافپذير،
تعداد پاسخهاي گروه  8کمتر از  7/9میباشد .با توجه به
تعريف فرضیه در اين فاکتورها فرض ( H0بیانگر عدم تاثیر
متغیر) تايید و فرض ( H1بیانگر تاثیر متغیر) رد میشود.
با توجه به نتايجی که بهدستآمده است ،میتوان چنین
نتیجه گرفت که رويکردهاي جهادي ،درونزا و برونگرا،

نسبت آزمون

سطح معنی دار

7/ 9

7/777

7/ 9

7/777

7/ 9

7/319

7/ 9

7/771

7/ 9

7/777

7/ 9

7/372

7/ 9

7/777

انعطافپذيري ،فرصتسازي ،مولد و پیشرو بهعنوان
رويکردهاي مطرح در اقتصادي مقاومتی ،تا به حال در
اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان بهصورت مؤثر
و کارا ،پیادهسازي و اجرا نشده است .در جدول  0نیز
بهصورت خالصه ،جواب نهايی هر کدام از فرضیههاي
تحقیق نشان داده شده است.
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جدول ( )7نتایج نهایی فرضیههای تحقیق
رديف
1
8
3
2
8
9
0

فرضیههاي تحقیق
رويکرد جهادي بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد انعطافپذيري بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد فرصتسازي بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد مولد بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد درونزا بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد پیشرو بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.
رويکرد برونگرا بعنوان يکی از رويکردهاي اقتصاد مقاومتی ،در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان پیادهسازي و اجرا شده است.

همانطور که در جدول  0قابل مشاهده میباشد ،تمامی
هفت فرضیه تحقیق رد شده است .در بخش بحث و
نتیجهگیري ،به فرضیههاي تحقیق بهصورت مفصل
پرداخته شده است؛ همچنین راهکارها و پیشنهادات
راهبردي جهت پیادهسازي و اجراي رويکردهاي اقتصاد
مقاومتی در سازمانهاي دريايی کشور نیز ارائه گرديده
است.

نتیجه
رد فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه

توجه به نتايج حاصل از تحقیق ،در اداره کل بنادر و
دريانوردي استان هرمزگان تمامی هفت مولفه تحقیق
(جهادي ،درونزا ،برونگرا ،انعطافپذيري ،فرصتسازي،
مولد و پیشرو) ،بهعنوان رويکردهاي مطرح در اقتصادي
مقاومتی ،تا به حال در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان بهصورت مؤثر و کارا ،پیادهسازي و اجرانشده
است .با توجه به رويکردهايی که تا به حال در اداره کل
بنادر و دريانوردي استان هرمزگان محقق نشده است و
همچنین تحقق کامل و مطلوب رويکردهايی که تا به حال
در سطح نسبتامطلوب قرار داشتهاند ،در ادامه راهکارها و
پیشنهادهايی بر اساس شاخصها و نتايج تحقیق براي
مديران و مسئوالن سازمانهاي دريايی کشور ارائه می-
گردد.
ازجمله راهکارها و پیشنهاداتی که میتوان متناسب با
نتیجه اين پژوهش ارائه داد عبارتاند از :ارائه نقشه اجراي
اقتصاد مقاومتی بهصورت جامع و کامل در سازمان ،در
راستاي اجراي طرح اقتصاد مقاومتی در میان کارکنان
همدلی ايجاد گردد ،مشوقهاي سازمانی براي
اجراکنندگان طرح اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود،
نظام مالی سازمان همگام با طرح اقتصاد مقاومتی اصالح
گردد ،زيرساختهاي خدماتی براي ترانزيت مشتريان
خارجی مهیا گردد ،زمینههاي مبادالت علمی با کشورهاي
همسايه ايجاد شود ،ديپلماسیهاي الزم جهت حمايت از
اقتصاد مقاومتی انجام شود ،خدمات متنوعتري به
مشتريان خارجی ارائه شود ،در محیطهاي علمی و
آموزشی به وجوه و مزاياي اقتصاد مقاومتی پرداخته شود،
مزايايی اقتصاد مقاومتی بهصورت واضح و روشن براي
کارکنان سازمان تبیین شود ،استانداردهاي خدمات به
مشتريان افزايش داده شود ،منابع مالی در جهت

 .4بحث و نتیجهگیری
در اين تحقیق قصد بر آن بود که رويکردهاي مطرحشده
بعنوان رويکردهاي مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی در اداره
کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان بررسی شود .هدف
از انجام بررسی ،نشان دادن میزان اجراي رويکردهاي
اقتصاد مقاومتی در سازمان مورد مطالعه بوده است.
رويکردهاي مورد بررسی شامل هفت رويکرد جهادي،
انعطافپذيري ،فرصتسازي ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برون-
گرا بود .ابتدا میانگین رويکردها مخاسبه گرديد .باالترين
امتیاز  8و کمترين امتیاز ممکن  1بود .اختالف  2امتیازي
اين اعداد (اختالف اعداد  1و  )8در سه دسته نامطلوب (1
تا  ،)8/33نسبتامطلوب ( 8/32تا  )3/99و مطلوب ( 3/90تا
 )8قرار میگیرد .وضعیت پیادهسازي و اجراي رويکردهاي
اقتصاد مقاومتی در اداره کل بنادر و دريانوردي استان
هرمزگان اينگونه خواهد بود که رويکردهاي انعطافپذيري
( )8/10و مولد ( )8/89در سطح نامطلوب قرار دارد؛
همچنین رويکردهاي فرصتسازي ( ،)8/81برونگرا
( ،)8/88درونزا ( ،)8/82پیشرو ( )8/30و جهادي ()8/97
در سطح نسبتامطلوبی قرار دارند .هیچ کدام از رويکردها
در سطح مطلوب و کامال مناسب قرار ندارند .در زمینه
پیادهسازي و اجراي اقتصاد مقاومتی میتوان گفت که با
09
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