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و با رویکرد مدیریت جهادی  1404طراحی مدل آینده بازار کار در افق 

 اقتصاد مقاومتی

 1*علیرضا عالی پور
 2ترانه عنایتی 

 26/12/1399تاریخ پذیرش:                                                   06/02/1399تاریخ ارسال: 
 چکیده

 اقتصادی باالی هایپتانسیل وجودبیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با  

های اخیر افزایش یافته است.  با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سالدارای 
  پژوهش حاضر .به سمت اشتغال کامل حرکت نماید 1404جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 

در استان مازندران انجام شده  1404یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 
نفر از  8 کیفی بخش در جامعه آماری های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد.است که نتایج می تواند در استان

کارشناسان ادارات  شامل کمی بخش در ه وخبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بود
نمونه آماری  نفر بودند. 400های استان مازندران به تعداد دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه

 .داشتند و به صورت تصادفی ساده مشارکت نفر  200 مورگان -با استفاده از جدول کرجسی  کمی بخش در
محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران  و پرسشنامة مصاحبه شامل تاطالعا آوریجمع ابزار

 روایی صوری و محتوایی آنان، تایید از بعد که با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند 1404تا افق 

 تأییدی اکتشافی و عاملی تحلیل ها، ازداده تحلیل و تجزیه برای شد. ؛ محاسبهα=75/0 پایایی پرسشنامه

های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در ایجاد شهرک"داد؛ که  پژوهش نشان نتایج شد. استفاده
جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در "( و 93/0با ضریب استاندارد ) "استان
( 49/0، با ضریب استاندارد )"نظام آموزشی استان مازندران نیازسنجی در"( و 70/0؛ با ضریب استاندارد )"استان

استان نتیجه اینکه  داشته است. 1404به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 
 می تواند 1404های الزم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق مازندران ظرفیت

اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و 
 تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.

 بازار کار، مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال کامل. واژگان کلیدی:

                                                           
نویسنده . ، ایران، مازندرانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(دان، گروه مدیریت آموزشی، دانشیار 1

 ( alipoor.alireza@yahoo.com)مسئول.
 (tenayati@ yahoo.com) .ایران، ، مازندراندانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری گروه مدیریت آموزشی، ،دانشیار 2

 فصلنامه اقتصاد دفاع
 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
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 . مقدمه 1
ت تحول در توسعه نیافتگی ایران صورت پذیرفت. متأسفانه با وقوع انقالب اسالمی تالش های فراوانی در جه

بیکاری به عنوان یک چالش در نظام جمهوری اسالالالمی ایران مطرح می باشالالد. طرح ایده و نظریه اقتصالالاد 
سال  سوی مقام معظم رهبری در  سخ به این حربه 1389مقاومتی به مثابه الگویی از مدیریت جهادی، از  در پا

از بین بردن بیکاری بود. دوران کنونی کشالالور نیازمند حرکت جهادی در عرصالاله های دشالالمنان و در راسالالتای 
مختلف می باشالالد. اهمیت اسالالتفاده از مدیریت جهادی و اقتصالالاد مقاومتی فاصالالله گرفتن از مدیریت با مبانی 

شند بل شخصی نبا سودآوری و منفعت  ست که تنها به فکر  سانی و تربیت مدیرانی ا سعه منابع ان که غربی و تو
های توانمند و پویایی اقتصالالاد را با اسالالتفاده از معیارهای اسالالالمی رقم زنند که برای آن مدیران تربیت انسالالان

های اقتصالاد مقاومتی نیازمند عزم باال و روحیه جهادی مسالئولین می باشالد؛ به عبارتی پیش تحقق سالیاسالت
صاد مقاومتی میزمینه صول اقت شهای مدیریت جهادی، رعایت کردن ا سین پور و همکاران، )دبا (. اما 1395ح

مسئله بیکاری یکی از مشکالت جامعه ایران در حال حاضر بوده و از طرفی تغییرات در آینده بازار کار ملموس 
کند؛ نیروی کار در آینده با دنیایی متفاوت از امروز روبرو خواهد می باشالالد. انسالالان در دنیای متغیر زندگی می

ت، بسیاری از صاحب نظران معتقدند ماهیت کار در حال تغییر و تحولی اساسی است. شد. در سایه این تغییرا
شتغال بازار کار ایران، نیازمند مجموعه مهارت شم انداز ا سانی جامعه ایران، این چ ست که باید منابع ان هایی ا

صصمهارت ستند کهها و تخ سب نمایند. لذا در دنیای متغیر کنونی، جوامعی موفق ه ضای  ها را ک به خوبی ف
های مناسالالبی را اتخان نمایند. موجود و تعامالت آینده را بشالالناسالالند و بر مبنای آن چشالالم انداز، راهبرد و برنامه

شناخت آینده کار بدون تحلیل اطالعات و بررسی روندهای جاری تغییرات جامعه ممکن نبوده و انجام فعالیت
شناخت،  نتیجه مطلوب را ضعیت  های بلند مدت بدون این  سی و شت. برر ساله بازار کار  10در بر نخواهد دا

دهد اگر شرایط کنونی بازار کار مانند نرخ بیکاری دورقمی، کاهش نرخ نشان می 1393تا  1384ایران از سال 
شگاهی ادامه یابد،  صیالن دان سهم باالی بیکاری فارغ التح صادی، نرخ باالی بیکاری جوانان و  شارکت اقت م

 (. 1394مشکالت بازار کار اضافه خواهد شد)مدرسی و همکاران،  روز به روز بر
سی سه دوره زمانی برر ضیان بازار کار در  شاندهنده افزایش متقا شده در رابطه با بازار کار ایران ن های انجام 

ی تا کنون بوده که در این سه بازه زمانی متغیرها 2013و بعد از  2013تا  2006، بین 2006شامل قبل از سال 
شد)نیلی،  شارکت در بازار کار و همچنین تعداد دانش آموختگان دچار تغییر می با عامل تفکیک (. 1396نرخ م

التحصالالیالن در کشالالور در حال ها از یکدیگر نرخ مشالالارکت اسالالت، چرا که در هر سالاله دوره تعداد فارغاین بازه
تاکنون تعداد دانشجویان در سطح کشور  2011سال  طرفی از ازدارد.  افزایش بوده و تاکنون نیز این روند ادامه

شیب  شجویان و نزولی کاهش یافته و  شی تعداد دان ست. روند کاه شده ا سال اخیر تندتر نیز  این روند در دو 
 :گذار داشته باشدرا برای سیاست پیام های زیرتواند التحصیالن میروند افزایشی تعداد فارغ

 ده بسیار ضعیف است.ظرفیت در بازار کار برای قشر تحصیل کر .1

 تفاوت نائقه کار در کارجویی برای دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده متفاوت است.  .2

 میزان توقعات این دو قشر، از بازار کار یکسان نیست. .3
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 تحصیل کرده می تواند به عنوان کارآفرین کمکی برای بازار کار باشد. .4

الزم برای رفع نیاز هر دو گروه را ندارد و باید راهکار هایی لذا با در نظر گرفتن موارد فوق بازار کار کشش 
 اندیشید.

 که است درصد 1/12 بیکاری نرخ دارای اقتصادی باالی هایپتانسیل وجود علیرغم مازندران از طرفی استان

موجود متالأسفانه آمارهای  و در رتبه ششم کشور از لحاظ بیکاری قرار دارد. یافته افزایش اخیر سال 5 طی
نشان دهنده عدم  توجه جدی و تفکر جهادی مسئولین به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان مازندران 

 تغییرات و تحوالت دارای گذشته سال 10 طی ،بویژه مازندران استان اقتصادی ساختار و وضعیتباشد. می
های مسافر محور و ایجاد زیرساخت های خدماترشد فزاینده فعالیت قالب در آنها مهمترین که بوده مشهودی

. اگرچه می توان یکی از دالیل است شده نمایان های خدماتی، تفریحی ال سیاحتیپذیری همچو ویال، مجتمع
جابجایی نیروی کار از سمت کشاورزی و صنعت به سمت خدمات را وجود ارزش افزوده باالتر خدمات 

استان مازندران دانست؛ اما دلیل اصلی و عمده آن سهل  مسافرپذیری نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی در
الوصول بودن مطالبه و آسانی فرآیند تالش و کوشش است که متاسفانه باعث عدم تالش جوانان استان در 

 را کشور جمعیت از درصد 1/4که  نفر 3343727 مازندران استان کل جمعیتهای تولیدی می باشد. فعالیت

 هستند ساکن غیره و روستایی نقاط در درصد  3/57و  شهری نقاط در 7/42از این تعداد  .شودمی شامل

 موجود اقتصادی بالقوه توان از گیریبهره با ولی ندارد داخلی ناخالص تولید در نفتی منابع از سهمی مازندران.

 یعنی داخلی ناخالص تولیددرصد  3/4نماید. اختصاص  حفظ مناسب درآمد با را خود جایگاه توانسته منطقه در

 اقتصادی منابع و هامزیت از کشوری  متوسط حد در وریبهره معنی به استان جمعیتی سهم از بیشتر اندکی

 هایسال در که ایگونه به دارد، نفتی درآمدهای به کمتری وابستگی استان اقتصادی تحوالت. باشدمی استان

 سهم دیگر توجه قابل نکته . است داشته قرار درآمدی باالی رتبه در استان این کشور، پائین نفتی درآمد با

 هایکوشش رغم علی ،استان در صنعت دهدمی نشان که است استان داخلی ناخالص تولید از صنعت کوچک

 .است نداشته خدمات و کشاورزی با متناسب رشدی گرفته صورت

 مرغ، قرمز، گوشت چای، کیوی، نارنگی، پرتغال، شلیل، هلو، فرنگی، گوجه گیالس، برنج، تولید در مازندران

 وزارت آمار مطابق .باشدمی 5 تا 1 از کشوری رتبه دارای آبی سرد و آبی گرم ماهیان عسل، شیر، مرغٍ، تخم

 از و 10 رتبه در نسبی مزیت از برخورداری نظر از مازندران کشور، باالدستی اسناد و تجارت و معدن صنعت،

 همچنین و خود استعدادهای بدلیل مازندران استان. دارد قرار کشور 15 رتبه در صنعتی یافتگی توسعه نظر

 هایرتبه مهمترین .است نداشته صنایع زمینه در چندانی توسعة محیطی، زیست سختگیرانه قوانین وجود

 :نمود اشاره نیل موارد به توانمی کشور به نسبت مازندران استان معدنی

 سنگ نخیره نظر از دوم، رتبه کشور در سنگنغال نخیره نظر از اول، رتبه کشور در فلورین نخیره نظر از

 و کوهی واریزه معادن به متعلق استان معدنی تولیدی واحدهای سهم بیشترین اول، رتبه درکشور گرانیت
 از برخورداری نظر از مازندران که دهدمی نشان موجود آمارهای .میباشد الشه و آهک سنگ و زغالسنگ

 کشور در را 6 رتبه خدمات بخش در یافتگی توسعه  نظر از و کشور 2 رتبه خدمات بخش در نسبی مزیت

 ،یفروش  عمده  و  خرده)یتجار  یهاحوزه% و شامل  50که سهم خدمات در اشتغال حدود  باشدمی دارا
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(؛ 1395پایدار، اشتغال و کار و کسب توسعه طرحمی شود.) ...(  و  یشهر  و  یرفاه  خدمات  ،یآموزش  خدمات
اما سئوال این است که چرا این استان علی رغم دارابودن ظرفیتهای بالقوه، نرخ بیکاری دو رقمی دارد؛ استان 

باشد که با توجه به دو نیازمند کارجهادی زیادی می 1404مازندران تا رسیدن به وضعیت اشتغال کامل در افق 
مدیریت جهادی؛ محققین به دنبال بررسی وضعیت بازار کار کشور در افق  بحث بسیار مهم اقتصاد مقاومتی و

با محوریت استان مازندران هستند تا با یک پژوهش جامع،  ضمن آینده نگری در وضعیت بازار کار در  1404
 استان مازندران، اهمیت مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را به عنوان دو راهبرد کلی همراه با راهکارهای
عملیاتی را در راستای حرکت به سمت اشتغال زایی ارائه گردد در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به 

 سواالت زیر است.

 وضعیت بازار کار استان مازندران با محوریت اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ 

 ست سیا ستای  شتغال کامل در را ستان مازندران برای ا صاد مابعاد بازار کار ا قاومتی کدام های اقت
 است؟

  چگونه 1404اولویت بندی ابعاد بازار کار اسالالتان مازندران برای اشالالتغال کامل در چشالالم انداز افق
 است؟

 توان در جهت وضعیت بازار کار استان مازندران با محوریت مدیریت جهادی و چه الگویی را می
 ارائه نمود؟  1404اقتصاد مقاومتی در افق 

 شده چه اندازه است؟ میزان تناسب الگوی ارائه 

 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 1404. بازار کار و سند چشم انداز 1-2
چشم انداز جمهوری اسالمی در " های فراوان با کارشناسان و مراکز مسئول،رهبر معظم انقالب بعد از مشورت

معظم انقالب به سران  توسط رهبر 1382آبان  13که در تاریخ اندرا ترسیم فرموده "ش ه 1404افق سال 
گانه ابالغ شد؛ در این سند قید شده است که با اتکال به قدرت  الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم قوای سه

، در چشم ها و اصول قانون اساسیملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان
، با ، علمی و فناوری در سطح منطقهیافته با جایگاه اول اقتصادی، ایران کشوری است توسعه ساله 20انداز 

، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بین الملل؛ جامعه ایرانی در هویت اسالمی و انقالبی
 هایی خواهد داشت:، چنین ویژگیافق این چشم انداز

های رافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخالقی و ارزش، جغ، متناسب با مقتضیات فرهنگیتوسعه یافته
، حفظ کرامت و های مشروع، آزادی، عدالت اجتماعی، با تأکید بر مردم ساالری دینی، ملی و انقالبیاسالمی

، توانا در تولید علم و فن مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخورداراز دانش پیشرفتهحقوق انسان ها و بهره
(.  به دلیل 1382، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی)مقام معظم رهبری، ریآو

 "اشتغال کامل نیروی کار"وضعیت ، 1404اهمیت بازار کار در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق
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این مطلب اسالت کننده یالن مؤیدالتحص بررسی روند عرضه و تقاضای نیروی کار فارغبا  .تصویر شده است
؛ به کاله بازار کار نیروی انسانی متخصص نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجاله بالوده اسالت

 ( آورده شده است.1های اثرگذار در بازار کار بوده که جدول )نیازمند توجه ویژه به مؤلفه 1404عبارتی تا افق 

 1404رگذار در آینده بازار کار در افق های اث: تبیین مؤلفه1جدول 
های اثرگذار بازار مؤلفه

 1404کار در افق 
 تبیین مؤلفه

آینده کار و مدارک 
تحصیلی)خداحافظی با 

 مدارک دانشگاهی(
 

 های اقتصادی و اجتماعی ، تمامی کسانی که تمایل به مشارکت در فعالیتدر آینده
ای یا سطوح تخصصی آموزش و حرفه های فنیدارند، باید از سطوح جدید مهارت

 .عالی برخوردار باشند

  محور: اقتصاد کنونی، اقتصاد  –خداحافظی با مدارک دانشگاهی در اقتصاد دانش
محور شما دیگر برای اینکه درآمد خوبی  -محور است. در اقتصاد دانش  -دانش 

مهارت در داشته باشید، نیازی به مدرک دانشگاهی نخواهید داشت. بلکه نیاز به 
 (.1394)درگی،  مشاغل آینده دارید

 آینده کار و نوع استخدام
 

  ویژگی بازار کار نیازمند نظام اطالع رسانی و مراکز کاریابی خیلی پیشرفته، دقیق و
کارآمد است، چون این امکان وجود دارد که بسیاری از افراد در حین اینکه مشغول به 

قرار کار خود، در جستجوی کار و شغل دیگری نیز کار هستند، با توجه به زمان پایان 
بین کارگر و کارفرما در حال از بین رفتن  (، در آینده کار، قرارداد1382)طائی، باشند

 .است

 

های آینده کار و مهارت
 جدید در بازار کار

 

 های از نظر کارفرما یا مدیر در یک بنگاه عصر جدید، بسیاری از کارکنان باید مهارت
داده کاوی، تولید اطالعات، مقایسه اطالعات، عواقب حاصل از اطالعات، اساسی 

ی را داشته باشند تا بتوان از آنها ارتباط اطالعات، گفتگو، دانش ورزی و خردمند
 .استفاده مطلوب را به عمل آورد

 ها صرفاً تقاضاکنندة کار به مفهوم سنتی نیستند. تقاضای کار تنها قالب و بنگاه
تخصص و مهارت( جدید است. افراد نیز در قالب کار، )تقاضای دانش  فرصتی برای

 کنند.دانش جدید عرضه می

 
 

آینده کار و منابع انسانی 
 فرهیخته

 

  ،آید و انسان فرهیخته سمبل جامعه مبتنی بر دانش به حساب میدر آینده کار
با تبدیل کند. انسان فرهیخته همگام ها و وظایف را تعیین میظرفیت ایفای نقش

-های تازه، و مسئولیتدانش و آگاهی به منابع کلیدی جامعه، با الزامات جدید، چالش

 .شودهای جدید روبرو می

  بنابراین به ناگزیر باید خود را برای زندگی و کار همزمان در دو فرهنگ جداگانه؛
و فرهنگ  ،ها در سازمان استوار استها و ایدهیعنی فرهنگ جهانی که بر واژه

 .مهیا سازد؛ ها تأکید داردکه بر افراد و روابط و سنت ،اجتماعی و ملی
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های اثرگذار بازار مؤلفه
 1404کار در افق 

 تبیین مؤلفه

آینده کار و یادگیری 
 مادام العمر

 

 سال گذشته کسب کرده است، برای ادامه  50هایی که فرد در در دنیای امروز مهارت
زدگی و کار او کفایت نمی کند. یادگیری چگونه آموختن، حل مسأله، درک نقادانه و 

از بازار کار و مشاغل دو دهه آینده یا خیلی  %60ی آتیه نگر، در عصری که یادگیر
های های اصلی و    توانمندیزود از آن زمان، ناشناخته است، تنها بخشی از مهارت
 (.2001مورد نیاز همگان است)یونسکو، 

 آینده کار و کار شایسته
 

 و شده وارد کار حقوق المللی بین ادبیات در اخیراً که است مفاهیمی از شایسته کار 
 کار شایسته  تأکید بر .است شده شناخته پایدار توسعه اصلی ابعاد از یکی به عنوان

 (.1395دارد)فیض پور و همکاران،  انسانی کرامت

 

 

صاد مقاومتی و مدیریت جهادی2-2 ست -. اقت شتغال کامل )آینده کار در افق سیا های ا

1404 ) 

 مقاومتی. تعریف اقتصاد 2-2-1
برای اولین بار  16/6/1389مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 

تعریف را بیان کردند؛  بعد از بیان اقتصاد مقاومتی تعاریف متفاوتی  از آن شده است  "اقتصادمقاومتی"اصطالح 

 در مورخ در دیدار دانشجویان  نه انقالب ارائه داده اند. ایشانجامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزا

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط   :فرمودند 16/5/1391
 .تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشدهای شدید میها و خصومتدشمنی

ى مسائل اقتصاد؛ یعنى اصالح الگوى ى کامل در زمینهجاد یک منظومهراى ایاز نظر مقام معظم رهبری ب
ى جهاد اقتصادى، و تولید ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلهى جلوگیرى از اسراف، مسئلهمصرف، مسئله

 نیازمند پیاده سازی اقتصاد مقاومتی هستیم. ایرانى ملى و حمایت از کار و سرمایه
 :انقالب عبارتند ازمعظم های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر یژگیها و واساسی ترین مؤلفه

 ،زا توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید ؛های کالنایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص
 ،امنیت اقالم راهبردی و اساسی، محوریردم، مهمت جهادی، مدیریت جهادی ؛های داخلیتکیه بر ظرفیت

 . محوریدانش ،فسادستیزی ،اصالح الگوی مصرف ،کاهش وابستگی به نفت

 . تعریف مدیریت جهادی2-2-2
داند)مقام مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت می

ها و قوانین فرمول مدیریت جهادی در واقع همان مدیریت علمی است که بر اساس، (1392معظم رهبری،
در این است که مبنای  صرفریزی شده است. فرق این نوع مدیریت با مدیریت  مطرح در دانش مدیریت پایه
توان گفت: مدیر مسلمان با در نظر گرفتن ابعاد دینی و می و ارزشی است و میالمدیریت جهادی، مبنایی اس
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آورد. در مدیریت جهادی، دیریت جهادی را به وجود میبخشد و مفهوم مای میایمانی به مدیریت؛ تعریف تازه
ای شده است؛ های انسانی توجه ویژهش، فرهنگ و انسان و ارزم، به علمی استالکه بر گرفته از مدیریت اس

بدین ترتیب مدیریت جهادی نوعی مدیریت ارزشی و با اصالت فرهنگی و هماهنگ با مدیریت علمی 
 (. 1397)افتخاری  وهمکاران،  است

 . ارتباط اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی2-2-3
، اندداشتهو مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی به موضوع درطی سالیان گذشته  تأکیداتی که رهبر معظم انقالب

های اقتصاد مقاومتی نشان دهنده ارتباط ویژه بین این دو مقوله مهم می باشد؛ تا جایی که در ابالغ سیاست

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص بیان می کنند که با 

مولد،  های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز،ساله، سیاستانداز بیستچشم

 (. 1392)مقام معظم رهبری، گرددگرا ابالغ میو برون پیشرو ،زادرون
لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب  

های مؤثری در راستای توان گامبا ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می
های اقتصاد یت جهادی و استراتژیارتباط بین مدیرهای مختلفی پژوهشدر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. 

کشور جمهوری اسالمی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و  مورد تایید قرار گرفته است.مقاومتی 
مبتنی بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد مقاومتی 

های مطلوب فرهنگ به سمت شاخصه "گیری حرکتجهت"که  در صورتی .یک راهکار و نقشه راه سازنده است
و مدیریت جهادی مشخص گردد و برنامه تغییر برای رفتن از وضع موجود به سمت مطلوب به طور کلی تدوین 

انداز مطلوب مورد توجه واقع شود. برای این  شود الزم است که سیستم استقرار یا اجرایی متناسب با چشم
 (.1393در نظام مدیریتی نقش آفرینی کنند)امیری،  حوزه 3توانند در میمنظور مدیران جهادی 

 تناسب فرهنگ با ساختار و فرایندها .1
 تناسب فرهنگ با استراتژی و تدوین راهبردها .2
 تناسب فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و شایسته ساالری .3

ها و تأسیس ب فرهنگی در دانشگاهسال از انقالب اسالمی و انجام انقال 40با گذشت بیش از در کشور ایران 
پردازی و مطالعات های نظریههای کامالً آماده و مناسب برای انعقاد نطفهمراکز بزرگ پژوهشی و وجود زمینه

کاربردی مدیریت محروم و کار قابل اعتنایی -های ایرانی، از داشتن نظریه علمیپژوهشی، مطابق نیاز سازمان
برای نهادینه کردن فرهنگ (.  15: 1390است )حاجی شریف، یده به ثبت نرس ورپیشرفت کشهای را در برنامه

لزوم شناخت دقیق اصول ومبانی آن نیاز به مدیرانی داریم که  عالوه بر ومدیریت جهادی در جامعه کنونی ما
ناصرمورد ای با اصول فرهنگ و مدیریت جهادی آشنا شده و آموزش دیده شده باشند و ابزارها و عبه صورت پایه

 نیاز در وجود این مدیران نهادینه و عجین شده باشد. 
 هایاهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و بازار کار تدوین شده است؛ سیاست به توجه با که هایی برنامه از یکی

ها شده است. بند دوم این سیاست ابالغ ها دستگاه به رهبری معظم مقام سوی گانه اشتغال کامل بوده از سیزده

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
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 توان ارتقاء و  )آتی و فعلی( کار بازار نیازهای با متناسب کارآمد و متخصص، ماهر انسانی نیروی آموزش

 عالی( و توأم آموزش و ایو حرفه فنی آموزش وپرورش، کشور)آموزش آموزشی نظام با مسؤولیت کارآفرینی

 آنها، همچنین  ایجاد ظرفیت از استفاده جهت اقتصادی هایبنگاه همکاری جلب و مهارت و آموزش کردن

بنیان اشاره شده است. لذا مطابق  دانش اقتصاد و فناوری توسعه از استفاده  بر تأکید با پایدار شغلی هایفرصت
های ابالغی های داخل کشور که مورد تأکید سیاستها و تواناییبراساس ظرفیتهای اشتغال کامل و با سیاست

که همان اشتغال کامل  1404یریت جهادی مسئولین؛ آینده بازار کار در افق باید با مداقتصاد مقاومتی است 
بوده، پیگیری شود. اقتصاد مقاومتی نگاهی دورن زا و برون نگر دارد؛ که این نگاه درون زا باید در بین مسئولین 

مراکز آموزشی  استان مازندران وجود داشته باشد، وجود جمعیت جوان و دارای تخصص در استان مازندران، وجود
در حوزه علوم فنی مهندسی و علوم طبیعی و کشاورزی در مازندران،  داشتن  کشاورزی بسیار مطلوب همراه با 
آب و هوای مناسب، برخورداری از مزیت نسبی در صنعت و معدن، برخورداری از نعمت دریا با تمام منابع و 

ی دانش بنیان در استان، نشاندهنده این است که هاهای آن، توان بالقوه کارآفرینی و وجود شرکتظرفیت
مازندران دارای پتانسیل های درون زا زیادی بوده که نیازمند تفکر جهادی مسئولین و کار جهادی مردم استان 

 باشد.می

 

 ژوهش. پیشینه پ2-3
 سالمت گردشگری صنعت توسعه اثرات و تحلیل و (  در  تحقیقی  به بررسی تجزیه1395خزایی و همکاران)

آبگرم  و هاچشمه و مطبوع هوای و آب بکر، طبیعت وجود با مازندران مازندران پرداختند؛ استان استان در
کند،  نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اصلی  می ایفا را سزایی به نقش گردشگری سالمت در طبیعی های 

فناوری  ها، عامل انسانی،  عاملدر گردشگری سالمت استان مازندران شامل سرمایگذاری  در زیرساخت
 می  باشد.  درمانی خدمات عامل فرهنگی، میراث عامل ،عامل طبیعی اطالعات،

مازندران بر اساس میزان ایجاد ناپایداری در  ای غرب های اقتصادی و توسعهارزیابی طرح(  به  1387برارپور)
مدلی "ابتالدا بالا رویکالردی سیسالتمی و تکیه بر با استفاده از روش تحلیل محتالوا، پرداخت.   ای توسعه ناحیه

مازنالدران پرداختاله و در اداماله   توسعهای غرب -های اقتصادیبه ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح"ریاضی اصیل
دهد های این پژوهش نشان میپردازد. یافتهبندی آنها می بالا اسالتفاده از روش یاگر به امتیازدهی و رتبه

ای و محلی را در   توسعه ناحیه، زا عمل کنند  ای آن منطقاله بالیش آنکه منفعتتوسالعه -های اقتصالادیطرح
های بهیناله بالرای انتقال وضع موجود در آن منطقه اند. ارایه سیاست آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده

 .مطالعه استهای تکمیلی این  لحاظ پایداری توسعه( از یافته  تر)به  به سمت موقعیتی مطلوب
ها و بسترهای تولید و اشتغال ظرفیت(، راهکارهای توسعه 1396دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران)

(، تعریف مطالعات آمایش استان) استاندر گذاری  های سرمایهها و اولویتفرصت مازندران را شاملاستان 
 ( در استان،تکاپو )ح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدارطر ، اجرایهای محوری، مشارکتی و توانمندسازیپروژه

های صنایع شناسالالایی قطب، های صنعتیشهرکو (تولیالالدی)های صنعتیتعییالالن مشالالخصات خوشالاله
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 هالالای اقتصالالادی وشناسالالایی معین( و بسیج سازندگی)تبدیلی مصوب قرارگاه جهاد اقتصادی مرکز استان 
 کند. بیان میگذاری و تسهیلگران استان و کشور های سرمایهعینمذاکالالره با تعالالدادی از م

تحلیل بازار کار و سیاست های اشتغال زایی اقتصاد ایران با تاکید بر برنامه  "ای با عنوان ( مطالعه1394امینی)
برنامه انجام داد. بررسی مواد قانونی مرتبط با اشتغال در طول  "چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اند از طریق توسعه نشان داد که در برنامه های اول و دوم، سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور سعی داشته
های مربوط به اشتغال در بودجه ای اعطای تسهیالت ارزان قیمت و یا لحاظ اعتبارات الزم برای اجرای برنامه

و تقاضای نیروی کار فارغ التحصیالن در گذشته  ساالنه کشور به ایجاد اشتغال بپردازند . بررسی روند عرضه
موید این مطلب بوده که بازار کار نیروی انسانی متخصص نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجه 
بوده است. بنابراین ضروری است تا با رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به ارائه ی راهبردهای مناسب جهت 

کار و افزایش سطح اشتغال فارغ التحصیالن و نیروی متخصص اقدام کرد. نتایج همچنین تعادل بخشی بازار 
نشان داد فضای اقتصادی کشور و محیط بازار کار داخلی از انعطاف الزم برای انجام سرمایه گذاری کالن به 

طریق ارائه ی ویژه در طرح های کاربر برخوردار نیست و افزایش قابلیت های فنی و تخصصی به بیکاران از 
آموزش های مهارتی به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار میتواند جهت بهبود وضعیت اشتغال کشور 

 مدنظر قرار گیرد.
تحلیل نیروی کار ایران با استفاده از آمارهای  "ای با عنوان مطالعه 1394( در سال 1394فالح محسن خانی)

ست آمده جابجایی نیروی کار و ساختار آن، احتماالت تغییر وضعیت انجام داد. طبق تحلیل های بد "جریان
نیروی کار، براورد تعداد دفعات تغییر وضعیت افراد، براورد شاغالن مستمر، متوسط مدت هریک از وضعیت های 
نیروی کار به همراه شاخص مدت حضور مورد انتظار و طول دوره های مورد انتظار در وضعیت های مختلف 

ار، متوسط احتمال دفعات ورود جوانان محصل غیرفعال به نیروی کار همراه با تعداد آنها، احتمال نیروی ک
-بیکاری در بخش های عمده ی اقتصادی، احتمال تغییر فعالیت شاغالن کشاورزی، احتمال بیکاری در وضعیت

 های مختلف شغلی، تغییر وضع شغلی شاغالن بخش عمومی بر وضعیت بازار کار موثرند.
ضرورت نگاهی عمیق تر به نرخ بیکاری و کاستی های  "( مطالعه ای با عنوان1395حاجی نوروزی و مرادی)

توان به انجام دادند. طبق بررسی ها از چالش های اساسی بازار کار کشور می "آن: تحلیلی بر بازار کار ایران
وجود جمعیت میلیونی دانشجویان، سهم  مواردی مانند اشتغال ناقص، بیکاری زنان، جوانان و دانش آموختگان؛

باالی جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور، عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار، اعمال سیاست هایی 
 همچون توسعه ی آموزش عالی بدون افزایش در مهارت آموزی در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی اشاره کرد.

 است پرداخته مازندران کار بازار وضعیت مطالعه به تکاپو طرح در (1395 )اجتماعی رفاه و تعاون کار، وزارت

 وکار کسب از نگرش تغییر اخیر، سال بیست در استان اشتغال روند بررسی که کندمی بیان طرح این که

 در مسافرت فرهنگ گسترش دگردسی، این عمده علت .دهدمی نشان وضوح به را خدمات به کشاورزی

 و استان این همجوار هایاستان در فرهنگ نوع یک ایجاد .باشد گردشگری هایزیرساخت گسترش و کشور
 هفته، آخر تعطیالت گذراندن برای آن، در ساکن مردمان که شده آن به منجر تهران استان در خاص بطور

 استان این در روزه سه یا دو هایاقامت و رسانده مازندران استان به را خود ساعته 4 الی 3 مسافرت یک با
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 و کشور شمال به سفری هفته آخر استراحت برای باید "که تهران در فرهنگ این گسترش .باشند داشته
 نموده ایجاد مازندران در مشهودی اقتصادی و محیطی زیست فرهنگی، تغییرات ،"داشت مازندران خاصه

 که) دارانزمین از بسیاری. نمود مشاهده اخیر سال 20 طی توانمی روشنی به را تغییرات این روند .است

 به اقدام رفاهی مراکز و ویال به آن تبدیل یا و خود هایزمین فروش با (است بوده کشاورزی آنها غالب شغل

 .دهندنمی نشان کشاورزی حوزهدر  سود کم و زحمت پر هایشغل بهچندانی  تمایل دیگر و نموده سود کسب

 

 . روش شناسی پژوهش3
های کیفی و کمی استفاده شده است. با توجه از طریق تلفیق روش 1رویکرد ترکیبی یا آمیختهپژوهش حاضر با 

با محوریت استان مازندران و در نظر گرفتن اقتصاد  1404به هدف اصلی که بررسی بازار کار ایران در افق 
ح اکتشافی که یک مقاومتی و مدیریت جهادی بوده؛ که به منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع از طر

گیری های بخش کیفی پژوهش از روش نمونهنوع روش ترکیبی است، استفاده شده است. برای تعیین نمونه
کند؛ که در ، ادامه پیدا می3هاگیری تا رسیدن به اشباع دادههای کیفی، نمونهاستفاده شد. در پژوهش 2هدفمند

 تکمیل شد.نمونه مورد نظر در این زمینه  8این پژوهش تعداد 
زندران و کارشناسان های استان ماجامعة آماری پژوهش در بخش کمی، شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه

دند. جامعه آماری پژوهش شها در این مرحله به روش تصادفی ساده انتخاب ادارات دولتی استان بودند؛ نمونه
 .فر محاسبه شدن 200مورگان -ل کرجسی بر اساس جدو حجم نمونه برای این مطالعهنفر بود.  400حاضر 

 های پژوهش. تجزیه و تحلیل داده ها و  یافته4
های مصاحبه های انفرادی عمیق و اکتشافی استفاده شده است. دردر بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه

اقتصاد مقاومتی با ران و سؤال در رابطه با بازار کار ای 2انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی، 
سؤال  1ار مازندران  و سؤال در رابطه با استعدادهای بازارک 2؛ همچنین 1404محوریت استان مازندران در افق 

ستفاده شد. برخی از اهای مازندران در رابطه با مدیریت جهادی برای اشتغال کامل فارغ التحصیالن دانشگاه
ه شوندگان، ضوری انجام گرفت. با توجه به پاسخ مصاحبها به صورت تلفنی و برخی به صورت حمصاحبه
ز مصاحبه بود، در های دیگری نیز مطرح گردید. هدف از طرح این سئواالت، استخراج جزئیات بیشتر اسئوال

 حین مصاحبه سعی گردید مهمترین مباحث ثبت گردد.
 
 

                                                           
1Mixed Method 
2Judgemental Sampling 
3Data Saturation 
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 های کیفی. تحلیل داده4-1
ها حاصل گردید؛که ابعاد  اصلی بازار مشارکت کنندگان اشباع داده هایمصاحبه، با بررسی پاسخ 8بعد از انجام 

با محوریت اقتصاد مقاومتی و کار جهادی  1404های بازار کار استان مازندران برای افق  کار ایران و توانمندی
سازی آنها  ها و پیادهو همچنین موانع اشتغال کامل در بازار کار استان استخراج گردیدند. پس از انجام مصاحبه

توسط پژوهشگر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است؛ که نخستین مرحله آن مرحله کدگذاری است، انجام 
های کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفت. این کدگذاری خود در سه مرحله بنام

احبه شوندگان(، با توجه به هدفى که از های مصهای کالمی)متن صحبتگیرد.  پژوهشگر با مطالعه گزارهمی
؛ به آنان یک کد سئواالت مصاحبه داشته، هنگام مواجه با ابعاد بازار کار ایران با محوریت استان مازندران

های کالمی مورد بررسی قرار گرفت، اگر واحد ثبت کلمه در راستای اختصاص داده است. وقتى متن گزاره
، کد مخصوص به آن داده شد، بنابراین ر که به کلمه مورد نظر برخورد نمودهاهداف ویژه پژوهش بود، هر با

، بازار کار استان مازندران و اشتغال فارغ التحصیالن و جوانان جویای مفاهیم اصلی سئواالت در رابطه با بازار کار
این مفاهیم و در راستای ها شناسایی شده که در کدگذاری باز قرار گرفتند، سپس با پیوند دادن کار دانشگاه

های اصلی، کدگذاری محوری با تمرکز بر یک مقوله ارائه شد. بعد از آن برای انجام کدگذاری شناسایی مولفه
های کدگذاری محوری صورت پذیرفت؛ بر اساس تجزیه و تحلیل انتخابی، یک تحلیل از روابط بین مقوله

ها و در افی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبههای عمیق  و اکتشهای کیفی حاصل از مصاحبهداده
ها و عوامل اصلی )ابعاد( و فرعی عین حال مطابقت آنها با مبانی نظری، طبق نظر مشارکت کنندگان مقوله

استان مازندران که نیازمند کارجهادی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی  1404ایجاد اشتغال در افق ( ها)مؤلفه
 ( نمایش داده شده است.2دول شماره )بوده در ج

 هاها و کدگذاری باز: ابعاد و مؤلفه( نتایج تحلیل محتوای مصاحبه2جدول شماره )
 هامؤلفه ابعاد

 
 
 
 

 بعد آموزشی و فرهنگی

 تنبلی و راحت طلبی جوانان)در تضاد با روحیه جهادی می باشد(

-های دانش بنیان و فعالیتو عدم آشنایی آنان با شرکت باالبردن سطح انتظارات جوانان

 های کارآفرینی

 های استان، فرهنگ راحت طلبی)در تضاد با فرهنگ جهادی(فرهنگ خانواده

 های مازندرانیگرایی در خانوادهفرهنگ تجمل

 عدم یادگیری فرزندان در ایده پردازی

 سطح تحصیالت باال در بین جوانان استان

 های بسیار زیاد در استان مازندرانوجود دانشگاه

 از بین رفتن هویت فرهنگی استان مازندران

 فرهنگ کار کشاورزی در مازندرانضعف 

 تاثیرپذیری زیاد مردم مازندران از فرهنگ پایتخت)تهران(

 در بین جوانان "توانمنمی"و  "نمی شود"وجود فرهنگ 

نداشتن مهارت جوانان جویای کار مازندران و فارغ التحصیالن دانشگاهی استان، در 
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 هامؤلفه ابعاد

 1404راستای افق 

 نبود تفکر دریایی و فرهنگ دریایی در مسئولین و مردم استان

 سرای دانش آموزشیژوهشپ

 شأن و جایگاه فارغ اتحصیالن در بازار کار

 سیستم آموزش و پرورش استان

 مهاجرت معکوس در روستائیانوجود 

 های تحصیلی دانشگاهی متناسب با نیاز استانعدم آمایش در رشته

 های با مقاطع تحصیلی باالتر از کارشناسیکردهبیکاری تحصیل

 های الزم در زمینه شناسایی مشاغل جدید در استانارائه نشدن آموزش

 
 

 بعد کشاورزی

 راستای اجرای طرح تکاپوتقویت کشاورزی شرق استان در 

 های کشاورزی بسیار مطلوب در شرق مازندرانوجود زمین

 تقویت بازار کار دامداری همراه با کشاورزی)در راستای اقتصاد درون زا(

 عدم حمایت جدی از باغداری استان

مازندران تقویت در تنوع کشت انواع مرکبات که در دنیا وجود دارد و قابلیت کشت آن در 
 می باشد

 در غرب مازندران "های آبا و اجدادی مخصوصافروش زمین

 جایگزین کردن گیاهان داروئی به جای گیاهان تزئینی

 حمایت از کار تولیدی و کشاورزی روستائیان)حمایت از تولید داخلی(

 گذاری مناسب در بخش پرورش گل و گیاهعدم سرمایه

 نداردصنعت کشاورزی وجود 

 کشاورزی به سبک آبا و اجدادی

 
 

 بعد گردشگری
 

 1404نگاه ویژه به صنعت توریسم استان در افق 

 نیاز به حضور بخش خصوصی و کارآفرینان در حوزه گردشگری

 مالک از گردشگری فقط ویال داری نمی باشد

 ظرفیت گردشگری مطلوب در غرب استان برابر طرح تکاپو

 درمانیتقویت توریسم 

 عدم ایجاد امکانات بیمارستانی برای گردشگران

 گذاری در بخش توریسم و اکوتوریسمنیاز مبرم به سرمایه

 بوم گردی

 گردشگری پزشکی

 سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی در حوزه گردشگری

 استفاده مفید و سالم از ساحل و جنگل

 گردشگری سالمت

 
 

 مشاغل خانگی

 وجود سازمان پشتیبان از مشاغل خانگی
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 هامؤلفه ابعاد

شهرستان  نور  زنده نگهداشتن صنعت پوشاک در استان)به عنوان نمونه: روستای ورازان صنایعبعد 
 همه خیاط هستند(

 حمایت صنایع کوچک و بزرگ در شرق مازندران

 های لبنیاتیایجاد صنایع فراورده

 سمت کارآفرینی جوانان کاهش استخدام دولتی و حرکت به

نده محیط زیست مقاومت تاریخی با ایجاد صنایع و عدم حمایت از وجود صنایعی که آالی
 باشندنمی

 های دانش بنیانعدم ایجاد صنایع جدید با محوریت شرکت

 ضعف در مکانیزه کردن و صنعتی شدن کشاورزی استان

 نیاز به ایجاد صنعت گل و گیاه

 

 و تحلیل استنباطی داده ها. تجزیه 4-2

 کدام است؟ 1404فق اابعاد بازار کار استان مازندران برای اشتغال کامل در راستای چشم انداز  سؤال اول:

که نیازمند مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی می  1404به منظور بررسی ابعاد بازار کار استان مازندران در افق 
از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.در ابتدا برای اجرای تحلیل باشد و و پاسخ به سوال اول پژوهش 

گیری و انجام گیرد تا از کفایت نمونه 2و آزمون بارتلت( 1KMO)عاملی الزم است آزمون کایزرمایراولکین 
 ( ارایه گردیده است.3اینکه ماتریس همبستگی درجامعه برابرصفرنیست، مطمئن شدکه شرح آن در جدول )

 ( آزمون کایزرمایراولکین و بارتلت3جدول شماره )
 786/0 دقت نمونه

 007/1165 با تقریب

 325 (dfدرجه آزادی )

 000/0 (sigسطح معناداری )

 
به  /5یرالکین کمترازدهد، باتوجه به اینکه سطح معناداری درآزمون کایزرما( نشان می3همانگونه که جدول )

اندازه کفایت . /786توان تحلیل عاملی را انجام داد. همچنین عددداراست و میدست آمده،پس آزمون معنی
سیله عوامل تبیین ه است و به ودهد که آزمون مقدار واریانس درون  دادهرا نشان می (KMO)گیری نمونه

ها تأیید بودن داده است توانایی عاملی 5/0پذیرش است. از آنجا که سطح معناداری کمتر از شود و قابلمی
 شود.می

                                                           
1Kaiser Meyer Olkin 
2Bartletts Test 
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ها، ماتریس نحوه توزیع متغیرها بین گذاری عاملها و نامبه منظور آگاهی از نحوه توزیع متغیرها در بین عامل
تر واریانس، تحلیل ( نشان داده شده است. به منظور توزیع متناسب4عوامل مختلف محاسبه و در جدول شماره )

ها متعادل بودن و انجام شد، و نحوه توزیع واریانس بین عامل ها به روش واریماکسعاملی با چرخش داده
 806/57توانند می 1404عامل به عنوان ابعاد بازار مازندران در افق  8دهد. اختالف کم بین آنها را نشان می

ده ( نیز بیان ش4درصد واریانس متغیرها را نشان دهند. واریانس این عوامل به شرح زیر می باشد که در جدول )
 است:

درصد؛  336/5درصد؛ عامل چهارم:  988/5درصد ؛ عامل سوم:  493/8درصد؛ عامل دوم:  014/20عامل اول: 
 درصد. 019/4درصد؛ عامل هشتم:  388/4درصد؛ عامل هفتم:  648/4درصد؛ عامل ششم:  920/4عامل پنجم:

 بعد از چرخش واریماکس ها قبل و( ماتریس مقادیر واریانس تبیین شده توسط عامل4جدول شماره )
 عناصر استخراج شده بعد از چرخش عناصر استخراج شده عامل

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل 

1 204/5 014/20 014/20 204/5 014/20 014/20 

2 208/2 493/4 507/28 208/2 493/8 507/28 

3 557/1 988/5 495/34 557/1 988/5 495/34 

4 387/1 336/5 831/39 387/1 336/5 831/39 

5 279/1 920/4 751/44 279/1 920/4 751/44 

6 208/1 648/4 399/49 208/1 648/4 399/49 

7 141/1 388/4 787/53 141/1 388/4 787/53 

8 045/1 019/4 806/57 045/1 019/4 806/57 

9 998/0 838/3 644/61 204/5   

10 944/0 630/3 274/65 208/2   

11 895/0 433/3 717/68    

12 796/0 062/3 778/71    

13 759/0 920/2 698/74    

14 734/0 825/2 523/77    

15 700/0 693/2 216/80    

16 668/0 568/2 784/82    

17 601/0 313/2 097/85    

18 553/0 127/2 224/87    

19 513/0 972/1 196/89    

20 496/0 906/1 102/91    

21 455/0 751/1 853/92    
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22 417/0 602/1 455/94    

23 400/0 537/1 992/95    

24 372/0 431/1 423/97    

25 343/0 319/1 741/98    

26 327/0 259/1 000/100    

 
 ها چگونگی توزیع متغیرهای بار شده بر روی عامل (5شماره )جدول 

 عوامل 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Q:های های تحصالالیلی دانشالالگاهبین رشالالته
های بازار کار اسالالتان مطابقت اسالالتان با ظرفیت

 وجود ندارد.

637/0        

16Q:شگاه شی دان ها با نیازهای بازار نظام آموز
 باشد.نمی 1404کار استان در افق 

671/0        

17Q:شکده شگاه آموز های فنی حرفه ای و دان
نی  جرای حرفالالهف برای ا فیالالت الزم  ظر ای، 

ای به جوانان اسالالالتان را های فنی حرفهآموزش
 ندارند.

685/0        

18Q: توسعه صنایع بومی و متناسب با پتانسیل
 دارد. 1404استان بسیار روند کندی در افق 

650/0        

19Q: جات خان کار یاتی شالالالدن برخی از  عمل
ساجی قائم  ستان)به عنوان مثال ن شهر، چیت ا

منطبق بر نیازهای  "سازی بهشهر و..( که کامال
اسالالتان احداث شالالده بودند باعث ایجاد اشالالتغال 

خواهد  1404کامل جوانان شرق استان تا سال 
 شد.

610/0        

1Q:های دانش جوانان جویای کار با شالالالرکت
ستان مازندران جا  شته و در ا شنایی ندا بنیان آ

 نیفتاده اند

 649/0       

2Q:شرکت ستان حرکت  های دانش بنیان در ا
 کند می باشد. 1404مازندران درراستای 

 646/0       

3Q:شگاه ستان مازندران دارای مراکز دان های ا
 رشد قوی برای اشتغال نمی باشند.

 704/0       

4Q:های استان در های تحصیلی دانشگاهرشته
ندی یازم تاین یای راسالالال نان جو کار های جوا

 باشد.نمی

 483/0       
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 عوامل 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5Q:های های استان مهارتدانشجویان دانشگاه
الزم در راسالالتای بازارکار اسالالتان)کشالالاورزی، 

 1404گردشالالگری و...( را نداشالالته و تا سالالال 
 برنامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

 470/0       

6Q: جوانان استان مهارت الزم برای استفاده از
 ندارند.دریا را 

 484/0       

7Q: تفکر دریایی با هدف اجرای کار در بنادر و
 دریا در استان مازندران وجود ندارد.

 

 572/0       

20 Q: تراکم جمعیت و حضالالالور افراد غیربومی
باشالالد که با در اسالالتان مازندران بسالالیار باال می

 نیازهای بازارکار استان مطابقت ندارد.

  577/0      

21Q: ستان کامال صنایع گل و گیاه در ا کمبود 
مشالالهود بوده و در راسالالتای اشالالتغال جوانان در 

نایع گل و گیاه  1404اهداف برنامه  ید صالالال با
 احداث شود.

  721/0      

Q22های صالالالنعتی اسالالالتان به :در شالالالهرک
های های اسالالتان توجه نشالالده و کارگاهظرفیت

تولیدی متناسالالالب همانند لبنیات، مرغداری و.. 
 بسیار کم می باشد.

  618/0      

8Qهای :گردشالالگری اسالالتان از جمله ظرفیت
 باشد.می 1404مهم برای اشتغال تا سال 

   766/0     

9Qهای کشالالالاورزی اسالالالتان، توانایی :ظرفیت
را  1404اشتغال کامل جوانان جویار کار تا سال 

 دارد.

   589/0     

10Qقه ندران عال ماز نان  به : جوا کار در ای 
 کشاورزی ندارند.

   439/0     

12Q کشاورزی استان همچنان  1404: تا سال
 به صورت سنتی انجام می گیرد.

    372/0    

13Q حضالالالور جوانان برای ادامه تحصالالالیل در:
مقاطع تحصالالیلی باالتر از کارشالالناسالالی موجب 

 گسترش بیکاری در استان می باشد.

    143/0    

25Q نان بدون : ورود ز کار  بازار  به  ندران  ماز
توجه به صالالنایع دسالالتی و بومی، باعث بیکاری 

 بیشتر استان خواهد شد.

    667/0    
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 عوامل 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Q کار بازار  مه ریزی مطلوبی برای  نا : بر
 1404صنایع دستی و روستائیان استان در افق 

 وجود ندارد.

    552/0    

23Q  ،عالالدم کنترل واردات برنج و مرکبالالات :
با  1404کشالالاورزی مازندران در افق اشالالتغال 

 بحران روبرو خواهد شد.

     716/0   

24Qهای زنجیره ای خصوصا : توسعه فروشگاه
نگ  عث گسالالالترش فره با ندران  ماز در غرب 

 مصرف گرایانه در بین جوانان شده است.

     573/0   

14Q مدارج باالی تحصالالیلی و عدم داشالالتن :
مهم برای  مهارت دانشالالالجویان یکی از دالیل

های اسالالتان بیکاری دانش آموختگان دانشالالگاه
 می باشد.

      846
/0 

 

11Q مل در کا یت  عال : بخش خصالالالوصالالالی ف
گردشگری استان نداشته و امکان ایجاد اشتغال 

در اسالالالتان در بخش  1404مناسالالالب تا سالالالال 
 گردشگری وجود ندارد.

       584/0 

 

های ؛ و بررسی گویه3/0با در نظر گرفتن بارهای عاملی باالتر از داده شده است،  نشان 5طور که در جدول همان
استخراج شد که با توجه به ماهیت سئواالت  1404هشت عامل بازار کار مازندران در راستای افق "مربوطه، جمعا

نیازسنجی در نظام "های بدست آمده با عنوانو ادبیات تحقیق؛ نام عامل مشخص و نامگذاری شدند. عامل
های کار های دانش بنیان، مراکز رشد دانشگاهی با محوریت ظرفیتتوسعه شرکت"؛"شی استان مازندرانآموز

حمایت "؛ "های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استانایجاد شهرکت"،  "در بنادر، ساحل و دریا
زه شدن کشاورزی در حرکت به سمت مکانی"؛ "های گردشگری و کشاورزی استانگذاری در ظرفیتو سرمایه

جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ "؛"همراه با حمایت از صنایع دستی و کارخانگی 1404افق 
؛ "جلوگیری از توسعه مدارج تحصیلی باال در فارغ التحصیالن بدون داشتن مهارت"؛  "مصرف گرایی در استان

باشند؛ همچنین برای ارائه الگوی آینده بازار می "انحمایت کامل از سرمایه گذاری بخش خصوصی در است"
های شناسایی شده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده مؤلفه ، با توجه به عوامل و 1404کار مازندران در افق 

های شود دادهشود؛ به عبارتی در تحلیل عاملی تاییدی پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میمی
پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می کند. این مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی را بر 

ها است که می تواند به شکل یک تئوری یا فرضیه، یک طرح طبقه بندی کننده تجربی درباره ساختار داده
و یا دانش حاصل از  های عینی شکل ومحتوا، شرایط معلوم تجربیها در انطباق با ویژگیمعین برای گویه
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، تحلیل LISREL(. با استفاده از نرم افزار 63، 1392های وسیع باشد)نرگسیان، مطالعات قبلی درباره داده
 عاملی تأییدی اجرا گردید.

 

ی چشالالم انداز افق اولویت بندی ابعاد بازار کار اسالالتان مازندران برای اشالالتغال کامل در راسالالتا سوال دوم:

ست؟و چه ا1404 ستان مازندران با لگویی را میچگونه ا ضعیت بازار کار ا شم انداز متوان در جهت و حوریت چ
 ارائه نمود؟  1404ایران در افق 

های بخش کیفی و تحلیل ها بر مبنای یافته، عوامل و مؤلفه1حلیل عاملی تأییدی برای ایجاد اعتبار سازهت

گویة پرسشنامه به  LISREL ،26استفاده از نرم افزاراکتشافی پژوهش انجام شد. در تحلیل عاملی تأییدی با 
نتایج تحلیل عاملی تأئیدی در های اصلی و فرعی که آمده بود، وارد تحلیل عاملی تأییدی شدند. تفکیک عامل

با محوریت  1404های موجود در آینده بازار کار در افق ، روابط بین مؤلفهضرایب استاندارد مستقیم 1شکل 
 دران نشان داده شده است.استان مازن

 

و با محوریت  1404تای افق ، روابط بین ابعاد موجود در بازار کار در راس( ضرایب استاندارد مستقیم1شکل شماره )
 استان مازندران

                                                           
1. Construct validity 
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ی از آن است که در میان ، حاک 1404، نتایج ضرایب استاندارد ابعاد اصلی بازار کار مازندران در افق 1درشکل
با  "می در استانهای صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بوایجاد شهرکت"بازار کار مازندران، بعد بعد  8

با ؛"ف گرایی در استانجلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصر( و بعد 93/0ضریب استاندارد )
( به ترتیب 49/0تاندارد )با ضریب اس، نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران( و بعد 70/0ضریب استاندارد )

 امل دارند.کو با هدف اشتغال  1404بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 

 میزان تناسب الگوی ارائه شدهچه اندازه است؟: سئوال سوم

، محقق با توجه به "دلها به مبرازش داده"شود، در موضوع بعد از ارائة الگوی نهایی، برازش الگو بررسی می
ر را دارد که برازش ها به انجام رسانده است این انتظاتالشی که در تدوین مدل نظری خود و گردآوری داده

 ها به مدل در پژوهش او بر اساس معیارهای علمی قابل قبول باشد. داده
ا وجود تعداد شوند. ببیش از سی شاخص برازش مدل معرفی شده که اغلب آنها در خروجی لیزرل گزارش می

روه کلی تقسیم بندی ها را در سه گتوان این شاخصها، اغلب نویسندگان در این باره که میزیاد این شاخص
های روه از شاخصگشود. این سه کرد توافق کمتری درباره میزان مفید بودن هر یک از آنها را مشاهده می

 برازش مدل عبارتند از:
 3GFI ،4AGFI ،5RMR،  2شامل کای اسکوئر: 1های برازش مطلقشاخص

 7NFI ،8RFI ،9IFI ،10NNFI ،11CFI: شامل 6های برازش تطبیقیشاخص
 (.271، 1392)رامین و چارستاد،  13RMSEA،/2DF X: شامل 12های برازش مقتصدشاخص
 دهد.های برازندگی الگوی نهایی پژوهش را نشان میشاخص 6جدول

 برازندگی الگوی نهایی پژوهشهای ( شاخص6جدول شماره ) 

                                                           
1Absolute Fit Indices )شاخصهای برازش مطلق( 
2 Chi – Square )کای اسکوئر( 
3Goodness of Fit Index )شاخص نیکویی برازش( 
4Adjusted Goodness of Fit Index )شاخص نیکویی برازش اصالح شده( 
5Root Mean Squared Residual)ریشه میانگین مربعات باقیمانده(  
6Comparative Fit Indices)شاخصهای برازش تطبیقی(  
7Nor med Fit Index)شاخص برازش هنجار شده( 
8Relative Fit Index)شاخص برازش نسبی( 
9Incremental Fit Index)شاخص برازش افزایشی( 
10Non  Nor med Fit Index)شاخص برازش هنجار نشده( 
11Comparative Fit Index( )شاخص برازش تطبیقی 
12Parsimonious Fit Indices)شاخصهای برازش مقتصد( 
13Root Mean Squared Error of Approximation ) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( 
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 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

 تایید مدل 09/110 - ( مجذور کای2کای دو)

P-Value - 0000/0 تایید مدل 

DF)0 )درجه آزادی < Df 372 تایید مدل 

        Df/(2)         3Df</(2) 47/1 تایید مدل 

RMSEA RMSEA <0/1 01/0 تایید مدل 

NNFI NNFI>0/9 91/0 تایید مدل 

NFI NFI >0/9 9/0 تایید مدل 

AGFI AGFI>0/9 9/0 تایید مدل 

GFI GFI>0/9 92/0 تایید مدل 

CFI CFI >0/9 88/0 ------- 

IFI IFI >0/9 73/0 ------- 

RMR تایید مدل 013/0 .هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

 
در حد قابل قبول و مناسبی قرار دارند؛  های برازندگی الگوشود، شاخصمی ( مالحظه6همانطور که در جدول)

های انطباق خوبی داشته و روابط تنظیم شدة متغیرها بر اساس چارچوب نظری لذا الگوی به دست آمده شاخص

 .شودپژوهش وبخش کیفی، منطقی و دارای برازندگی الزم اند و کلیت آن تأیید می

 ئه مدل پیشنهادی. نتیجه گیری و ارا5
نیاز به حمایت جدی  1404نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که به منظور اشتغال جوانان استان در افق 

باشد. مسئولین باید مسئولین استانی در مسائل آموزشی و فرهنگی، کشاورزی، گردشگری و صنایع استان می
ببرند؛ خبرگان بخش کیفی معتقد بودند استان دچار کارجهادی در مرحله عمل در حوزه های اعالم شده به کار 

پذیرش فرهنگ راحت طلبی و تجمالتی شده و  جوانان استان تمایلی جدی برای کار نداشته و از طرفی اکثر 
جوانان دارای مدارج تحصیلی عالی دانشگاهی بوده که باعث باالبردن سطح انتظارات جوانان در انتخاب  شغل 

مزایای بسیار مطلوب و داشتن درآمد باال شده است. مشکالت فرهنگی و آموزشی استان های آماده  و دارای 
می باشد و از طرفی مشکالت اشتغال  1404مازندران به عنوان مانع در مسیر اشتغال جوانان استان در افق 

ورزی استان در زمینه گردشگری نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و اشتغال در بخش صنعت و کشا
نیاز جدی به حمایت مسئولین دارد. آن چه که بخش کیفی پژوهش حاصل شده است توجه جدی به چهار بعد 

باشد که نیازمند تفکر و روحیه جهادی در راستای پیاده سازی آموزشی، کشاورزی، گردشگری و صنایع استان می
ابزار و پرسشنامه، عوامل اصلی های اقتصاد مقاومتی می باشد.  در بخش کمی تحقیق که به صورت سیاست

با محوریت مدیریت جهادی و حمایت ازتولید محلی و اقتصاد مقاومتی شناسایی  1404بازار کار مازندران در افق 
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گردید و میزان اهمیت و نقش هر یک از عوامل با هدف اشتغال کامل جوانان استان مازندران مورد بررسی قرار 
عامل ، به عنوان عوامل اصلی برای ایجاد اشتغال کامل در استان  8د که های پژوهش نشان داگرفت. یافته

های باید مورد حمایت مردم و مسئولین استان قرار گیرد؛ این عوامل شامل: توسعه شرکت 1404مازندران تا سال 
های کایجاد شهر"،  "های کار در بنادر، ساحل و دریادانش بنیان، مراکز رشد دانشگاهی با محوریت ظرفیت

های گردشگری و گذاری در ظرفیتحمایت و سرمایه"؛ "صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان
همراه با حمایت از صنایع دستی و  1404حرکت به سمت مکانیزه شدن کشاورزی در افق "؛ "کشاورزی استان

جلوگیری از "؛  "در استان جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی"؛"کارخانگی
حمایت کامل از سرمایه گذاری بخش "؛ "توسعه مدارج تحصیلی باال در فارغ التحصیالن بدون داشتن مهارت

های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در ایجاد شهرک"می باشند؛ که  عوامل  "خصوصی در استان
نیازسنجی در "و  "فرهنگ مصرف گرایی در استان جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه"و  "استان

به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران در راستای اشتغال کامل را  "نظام آموزشی استان مازندران
های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان در رتبه دارند. و با توجه به اینکه عامل ایجاد شهرک

رد؛ این مقاومت تاریخی برای عدم ایجاد صنایع در استان وجود دارد که باید از بین برود و صنایع اول قرار دا
های تولیدی لبنیاتی، صنایع های استان که با محیط زیست نیز در تضاد نباشد همانند کارگاهمتناسب با ظرفیت

 دستی و کارخانه های نساجی احداث و احیا شوند. 
همچنین تجزیه و تحلیل کمی این پژوهش منجر به ارائه مدل پیشنهادی آینده کار در نتایج مصاحبه تحقیق و 

که با محوریت مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی و در راستای اشتغال کامل در استان مازندران  1404افق 
رد؛ به عبارتی های الزم برای کارو تولید وجود دادر استان مازندران ظرفیتگردید.  این مدل نشان می دهد که 

می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم  1404بازار کار مازندران در افق 
 مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.
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 مدل پیشنهادی اشتغال کامل در استان مازندران نیازمند مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (2شماره ) شکل

نیاز به مدیریت جهادی مسئولین، با 

 تفکر اقتصاد مقاومتی

 1404سند چشم انداز ایران در  افق 

 مبانی نظری تحقیق

 اشتغال کامل در استان مازندران                                    :                                1404تصویر آینده در افق 

یازسالالالنجی در  ن
ظام آموزشالالالی  ن
 استان مازندران 

 برون داد

 آینده بازار کار 

 

 اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی بازار کار مازندران
 

 بخش کیفی تحقیق 

 بعد عوامل آموزشی و فرهنگی

 )نیازمند فرهنگ جهادی(

 بعد گردشگری

 )نیازمند سرمایه گذاری( 

 بعد کشاورزی

)حمایت ازاقتصادی محلی 

 (دورن زا

 بعد صنایع

 )نیازمند حمایت از صنایع 

 (تولیدی

 بخش کمی تحقیق)مبانی نظری+ نتایج بخش کیفی تحقیق( 

شرکت سعه    -تو

یان،  های دانش بن
مالالراکالالز رشالالالالد 
دانشالالالگالالاهی بالالا 

-محوریت ظرفیت

نادر،  های کار در ب
 ساحل و دریا

-ایجاد شهرک

های صالالنعتی 
کالالوچالالک و 
کالالارگالالاهالالای 
یدی بومی  تول

 در استان

حالالالمالالالایالالالت و 
گذاری در    سرمایه

هالالای ظالالرفالالیالالت
گری و  گردشالالال

 کشاورزی استان

حرکت به سالالمت 
کانیزه شالالالدن  م
کشاورزی در افق 

همراه بالالا  1404
صنایع  حمایت از 
دسالالالالالتالالالی و 

 کارخانگی

جالاللالالوگالالیالالری از 
به  هجوم واردات 
اسالالتان و توسالالعه 
فرهنگ مصالالرف 

 گرایی در استان

جالاللالالوگالالیالالری از 
مدارج  عه  توسالالال
تحصالالیلی باال در 
صیالن  فارغ التح
تن  بالالدون داشالالال

 مهارت

مل از کا یت  ما  ح
سالالالرمایه گذاری 
صی  صو بخش خ

 در استان
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Designing A Labor Market Model for 1404 In Line 

with Jihadist Management and Resistance Economics 

Principles 

Alireza Alipour*1 

Taraneh Enayati2 

Despite its vast economic potentials, unemployment rate in Mazandaran 

Province is on the rise. This paper aims to provide a labor market model 

for this region in line with jihadi management and resistance economics 

principles. To achieve this, the present study utilizes a combination of 

qualitative and quantitative methods. The statistical population in the 

qualitative section were 8 experts on labor markets, jihadi management 

and resistance economics, and for the quantitative section, 400 experts in 

governmental departments, labor market, students and professors of 

Mazandaran Provinces. The statistical sample in the quantitative section 

was 200 people using the Krejsi-Morgan table and the participants were 

picked using a simple random sampling. The for the paper was gathered 

through interviews and a questionnaire. After confirming the formal and 

content validity of the questionnaire, its reliability was found to be α=75/. 

In order to analyze the data, descriptive statistics and exploratory and 

confirmatory factor analysis were used in the inferential section of this 

paper. The results of the study show that "the establishment of small 

industrial towns and indigenous workshops in the Province with a standard 

coefficient (0.93), avoiding the influx of imports into the province and the 

development of consumerism culture in the province with the standard 

coefficient (0.70) and thereafter, a restructuring of the educational system 

of Mazandaran province with a standard coefficient ( 0.49), respectively, 

would have the most impact on Mazandaran labor market in line with the 

1404. 
Keywords: Labor Market, Jihadist Management, Resistance Economics, 

Full Employment. 
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