چکیده
با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است و به
تبع آن تهدید بروز تکانههای متعددی برای سازمانهای ایرانی ،سیاستهای کلی اقتصاد

طراحی مدل ارزیابی عملکرد

مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برونرفت از بحرانها و کسب قابلیتهای اقتصادی مورد

سازمانهای تولیدی با تمرکز بر

توجه سازمانها قرار گیرد .از این رو توجه و تمرکز این پژوهش به طراحی مدل ارزیابی

تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با

میزان تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح سازمانهای تولیدی میباشد .مدلی
که به کمک آن می توان عالوه بر ارزیابی عملکرد یک سازمان تولیدی در راستای تحقق

رویکرد ( ISMمورد مطالعه :شرکت
کالر صنعت)

الزامات اقتصاد مقاومتی و شناسایی وضع موجود ،بر اساس شکافهای عملکردی تعیین
شده و الگوی روابط فیمابین معیارهای تابع و هادی ،به انتخاب استراتژیک برنامهها و
پروژه های بهبود جهت نیل به الزامات اقتصاد مقاومتی پرداخت .در این پژوهش ،دادهها از
طریق بررسی و مطالعه منابع کتابخانهای ،اسناد و مدارک ،جمعآوری شده و ضمن استفاده
از تکنیک گروه کانونی به عنوان یک روش مکمل ،روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده و
کدهای پایه ،زیرمعیارها(مضامین پایه) و معیارهای مدل(مضامین سازمان دهنده) تعیین
شده است .در ادامه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری -تفسیری ( ،)ISMمعیارهای
اصلیِ شناسایی شده در قالب پرسشنامهای در اختیار  25نفر عضو جامعه آماری هدف (به
صورت تمام شماری) قرار گرفته و بر اساس آن ،روابط میان معیارها و میزان شدت نفوذ
یا وابستگی هر معیار تعیین گردیده است .در این پژوهش تالش شده است تا به تمام ابعاد

علیرضا علی احمدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی
پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

PE@iust.ac.ir

و عرصههای اقتصاد مقاومتی ،به مثابه نسخه معاصر نظام اقتصادی اسالم توجه شود .این
مدل شامل هفت معیار اصلی در چهار سطح و روابط فیمابین آنها میباشد.

کلید واژه:
اقتصاد مقاومتی ،مدل ارزیابی ،ارزیابی عملکرد ،تابآوری ،سازمان تولیدی،

ISM

علیرضا معینی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و
صنعت ایران

moini@iust.ac.ir
سروش فیاض(نویسنده مسئول)

مقدمه

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مسئول
برنامهریزی راهبردی و مدیریت عملکرد

هیچ کشوری قادر نیست از تکانه های اقتصادی ناشی از تأثیر محیط بیرونی خود در امان

sorooshf@chmail.ir

بماند و در نتیجه ایجاد یک اقتصاد مقاوم و دارای خاصیت تابآوری در صدر چالشهای

رضا ذبیحی

حوزه سیاستگذاری های اقتصادی در جهان امروز قرار گرفته است (بریگو گلیو 1و همکاران،

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مسئول

 .)2009سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،از جمله این سیاستگذاری ها در جمهوری اسالمی

نظارت راهبردی پروژهها

ایران می باشد .ایران اسالمی اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی

r.z.iran@chmail.ir

و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است ،پیروی کند خواهد توانست در جهانی که مخاطرات
و بیاطمینانی های ناشی از تحوالت خارج از اختیار در آ ن رو به افزایش است ،اقتصاد متکی
به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی

تاریخ ارسال 1398/08/30:

الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،

تاریخ پذیرش1398/11/01:

.)1392
اما اقتصاد در سطح کالن کامالً متأثر از اقتصاد در سطوح خرد میباشد و بدیهی است که
اقتصاد مقاوم در سطح ملی ،نیازمند صنایع و سازمان های تولیدی دارای قوام اقتصادی
است (صادقی شاهدانی و موسوی بررودی .)1395 ،از این رو است که یک سازمان می تواند

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال نوزدهم/زمستان  / 99شماره 65
بر اساس توانایی و ظرفیت خود برای مقابله با وقایع ،در یکی از سطوح شکننده  ،2مقاوم  ،3تابآور  4و ضدشکننده  5قرار گیرد (رویز مارتین 6و
همکاران .)2018 ،در راستای این مهم ،استانداردهایی در انواع  ISO ،AS/NZ ،NFPA ،ASISو  BSبه ارائه خطوط راهنما به سازمانها پرداختهاند.
بر اساس آنچه بیان شد ،عالوه بر نقش هایی که نهادهای حاکمیتی بر عهده دارند ،چرخدنده های اقتصاد کشور را صنایع و سازمانها میگردانند؛
سازمانهایی که عملکرد آنها نیز متأثر از انواع تکانهها می باشند و از این رو مقاومت ،پایداری ،تابآوری و ایستادگی در آنها نیز معنا مییابد.
هرآنچه گفته شد ،نیازمند برنامهریزی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارزیابی میزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی چه در سطح
ملی و چه در سطح سازمانی است .با وجود پژوهش هایی که به ارائه شاخص مقاومت اقتصادی در سطح ملی و تبیین مؤلفههایی در تابآوری
سازمانها و مقامسازی اقتصادی در آنها پرداخته است ،خالء مدل ارزیابی میزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در سطح سازمانی ،ایجاب نمود تا
در این پژوهش به ارائه مدل مذکور و تعریف روابط فیمابین معیارهای آن پرداخته شود.

 . 1تعریف مفاهیم مرتبط
بخش بزرگی از مطالعات به عمل آمده در حوزه اقتصاد به موضوعاتی همچون آسیبپذیری اقتصاد ،تکانههای اقتصادی ،تابآوری اقتصادی ،دوام
و پایداری اقتصادی ،بی ثباتی اقتصادی و دیگر مفاهیم مشابه پرداخته اند و با تمرکز بر روی موارد تجربی ضمن ریشهیابی علل و عوامل بروز
بحران ،راهکارهایی را برای مقاوم سازی اقتصاد و کسب توانمندی برای برگشت به شرایط اولیه پس از بروز بحران های اقتصادی و نیز کاهش
آسیبپذیری و افزایش تاب آوری در اقتصاد به منظور کاهش خطرات ناشی از تکانههای بیرونی پیشنهاد نمودهاند (سیف.)1393 ،

 . 1 . 1تاب آوری اقتصادی 7
تابآوری اقتصاد به تواناییهای یک اقتصاد برای بازیابی و تنظیم تأثیرات منفی تکانهای خارجی و بهرهگیری از فرصتهای آن اطالق میشود
(بریگوگلیو و همکاران .)2008 ،تاب آوری اجتماع ،عبارت است از قابلیت پیش بینی خطر ،محدود کردن اثرات و بازگشت سریع به حالت عادی از
طریق احیاء ،قابلیت سازگاری و انطباق ،تحول و رشد در مواجهه با تغییرات پرتالطم (مؤسسه تابآوری منطقهای و اجتماعی .)2013 ،8

 . 2 . 1مقاوم بودن نهادها و اقتصادها 9
مقاوم بودن به صورت « توانایی یک سیستم برای مقابله با تغییرات به طوری که حالت باثبات اولیه را حفظ کند» تعریف میشود؛ به طور خاص
توانایی یک مدل اقتصادی برای آنکه تحت فروض مختلف ،معتبر باقی بماند (پیغامی.)1394 ،

 . 3 . 1سازمان تولید دولتی
نظام های اقتصادی به دو مسئله عمده یعنی نظام تولید و تخصیص منابع اقتصادی و نظام مبادله و توزیع کاالها و خدمات تولید شده اهتمام
دارند .سازمان تولیدی دولتی ،یکی از اجزای نظام اقتصادی است که از گروههای انسانی تشکیل شدهاند که گرد هم آمدهاند تا یک هدف مشترک را
تحقق بخشند .سازمانها یا بخش های اقتصادی ،یکی از عناصر سیستمی تعریف شده در سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی میباشند (امیری
طهرانیزاده.)1394 ،

 . 4 . 1ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد عبارت است از فرآیند ی دائم ی که ط ی آن میزان تحقق اهداف اندازهگ یری میشود .در این اندازهگی ری کارایی و اثربخش ی منابع
مورد استفاده و فرآیندهای انجام کار ،ک یفیت محصوالت (خروجی فرآیندها) و اجرای برنامهها مورد بررسی قرار میگیرند (نیلی و آدامس.)2002 ،
نوعاً در سازمان های دولتی اثربخشی بیشترین اهمیت را دارد( .برمن .)1390 ،شیوهی ارزیابی عملکرد در سازمانهای مختلف و طبق یک استاندارد
مشخص موضوعی است که سالیان متمادی ذهن محققان را به خود مشغول داشته است (هوندا  10و دیگران.)2015 ،

 . 5 . 1اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی چشماندازی کالن در جریان اقتصاد ایران اسالمی و اقدامی بلند مدت در راستای این چشمانداز است .واژه «اقتصاد مقاومتی» بر این
موضوع داللت دارد که باید بر فشارها و بحرانهای اقتصادی از سوی نیرویهای دشمن که سد راه پیشرفت جامعه است غلبه کرد (سیف.)1393 ،
با بررسی بیانات مقام معظم رهبری می توان تعریف زیر را از اقتصاد مقاومتی ارائه نمود (تمام واژه ها و عبارات در این تعریف از بیانات مقام
معظم رهبری اخذ شده است) :اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم است که
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طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM
ضمن مقاومسازی اقتصاد در برابر نظام سلطه ،تضمینکننده رشد و شکوفایی اقتصادی میباشد .این نوع اقتصاد ،مردمبنیاد ،عدالتمحور،
دانشبنیان ،درونزا و برونگرا ،پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،با رویکرد جهادی و انعطافپذیر است (یوسفی.)1395 ،

 . 2بررسی پیشینه تحقیق
در این پژوهش تالش شده تا ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی در علم اقتصاد و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ،تجربیات
بینالمللی بیان ،اصول نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی از منظر نظام اقتصادی اسالم تبیین و پژوهشهایی که به بررسی مؤلفهها و معیارهای
اقتصاد مقاومتی پرداخته اشاره و پژوهشهایی که طراحی مدل های اقتصاد مقاومتی پرداخته است بررسی شود .از این رو خالصه تعدادی از
پژوهش های مورد بررسی در این پژوهش ،به شرح جدول  1میباشد:

جدول ( )1جمعبندی پیشینه تحقیق
ردیف

عنوان پژوهش

1

مفهوم و مولفههای درونزایی در اقتصاد مقاومتی

مولفهها ،معیارها و شاخصهای مردممحوری در

2

3
4

5

6
7
8
9

اقتصاد مقاومتی

آسیبشناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

پژوهشگر ،سال
حبیب اهلل لطفی
و محمدجواد توکلی1399 ،

علی قاسمی و
سید محمدکاظم رجایی1399 ،

محمد حسن ملکی
و دیگران1399،

راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی با

ابراهیم لطیفیان کریم

رویکرد اقتصاد مقاومتی

و دیگران1399،

شناسایی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر بازاریابی
استراتژیک در صنعت هتلداری
تبیین مفاهیم مقاومت ،تابآوری و آسیبپذیری
اقتصادی
ارائه الگوی تابآوری سازمانی :رویکرد دادهبنیاد
توانمندسازی منابع انسانی پیش نیاز تحقق اقتصاد
مقاومتی در صنعت برق ایران
بررسی مدلهای تابآوری در کسب و کار

الهام کیان مهر و
سهیل سرمدسهیلی
1399
سیدحسین میرجلیل1395 ،
محمدی شهرودی و دیگران،
1398

10

نیک اخالق و سیادت1397 ،
قهرمان ارم1396 ،

مقیمی و مقیمی1396 ،

1396
11

اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران (جلد نخست)

برخورداری1396 ،

بازیابی بحران با هدف حداکثرسازی ارزش تداوم کسب

سیفی1396 ،

ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی تداوم کسب و کار و
12

13

مقاومتی در تکنولوژی تولید گاز

14

تجهیزات گلوگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در

15

بررسییی سییاختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیادهسییازی برنامه های
اقتصاد مقاومتی در استان قم
بررسی اهمیت فعالیتهای پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد
مقاومتی
شنا سایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر بازاریابی ا ستراتژیک هتل ها در چارچوب
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تو ضیح چهار مفهوم کلیدی در اقت صاد مقاومتی و د ستهبندی سیا ستهای کلی
اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سهگانه مقاومت ،تابآوری و آسیبپذیری
ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکت های تولیدکننده محصوالت ساختمانی ،
برر سی نقش توانمند سازی منابع ان سانی در را ستای ارتقای بهرهوری به عنوان
یکی از مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
تعریف تاب آوری در کسییب و کار با روش توصیییفی و ارائه مدل های ارزیابی
تابآوری سازمانی
بررسییی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در سییازمان ها و صیینایع کشییور در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
معرفی شاخصهای  IMDو  GCIو تحلیل جایگاه صنایع کوچک و متو سط در
تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با استفاده از تاکسونومی عددی

شنا سایی عوامل کلیدی موفقیت در تحقّق اقت صاد مقاومتی در حوزه تکنولوژی

رحمانی1396 ،

تولید گاز
ارزیابی و محاسیبه شیاخصهای موثر بر تأمین قطعات یدکی پرمصیرف و تأثیر
آن را بر قابلیت اطمینان تجهیزات گلوگاهی بارویکرد اقتصاد مقاومتی در کارخانه

عبدی1396 ،

ذوب مس سرچشمه با استفاده از روش دلفیفازی

کارخانه ذوب مس سرچشمه
پایش تابآو ری سازمانی

بررسی ساختار عملکردی مردم محور اقتصاد مقاومتی

بازیابی بحران با هدف حداکثر سازی ارزش تداوم کسب و کار با رویکرد فازی

ارزیابی و محاسبه عملکرد شاخصهای مؤثر بر تأمین
قطعات یدکی پرمصرف و تأثیر آن بر قابلیت اطمینان

روایات.

بسییط مدل های قبلی و ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی تداوم کسییب و کار و

و کار با رویکرد فازی
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤث ر بر تحقّق اقتصاد

برر سی مولفه درون زایی اقت صاد مقاومتی و شاخص های آن بر ا ساس آیات و

با رویکرد نظریهسازی دادهبنیاد

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در سازمانها و
صنایع کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

موضوع پژوهش

ارائه مدل جامع سیینجش تابآوری سییازمانی با  22شییاخص ،با روش تحلیل

پیغامی1395 ،

مضمون
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ردیف

عنوان پژوهش

پژوهشگر ،سال

سازمانی در صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه:

چیت کران1395 ،

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تابآوری
16

شنا سایی عوامل موثر بر تابآو ری سازمانی در صنایع کوچک و متو سط را با

صنایع کوچک و متوسط شهر سمنان)
17

خاشعی و تمتاجی1395 ،

مقاومتی)
18
19

20

21
22
23
24
25

بررسی تأثیر چابکسازی سازمان بر تابآوری سازمانی
الگوی اقتصاد مقاومتی به مثابه نسخه معاصر نظام
اقتصاد اسالمی
مدلسازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از ) (TRIZمورد
مطالعه :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)
طراحی شاخص بومی اقتصاد مقاومتی در چارچوب
نظریه پیچیدگی
تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
ایران
الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در برابر
تحریمهای استکبار
اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)
تحلیل راهکارهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در صنعت پتروشیمی

درانی و همکاران1395 ،

26

یوسفی1395 ،

محمودیان1395 ،

رفیعی آتانی و همکاران1395 ،
کمالی و همکاران1395 ،

سیف و همکاران1393 ،
موسوی بررودی1392 ،
دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و

28

طراحی شییاخص بومی اقتصییاد مقاومتی ،با تعریف معیارها و زیرشییاخصهای
مرتبط با هر یک از بندهای  24گانهی سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی
تصویرسازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران با استفاده از روش نظریه
مبنایی

مطالعه تطبیقی ج هت ارا ئه چارچوب نظری الگوی اقتصییاد مقاومتی ،و تعریف
ابعاد ،مؤلفهها و شاخص های الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران
تبیین سه راهبرد صنعت دانش بنیان ،رهایی از واب ستگی و ارتقای بهرهوری و
کارایی و شاخصهای اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی
برسی بندهای مرتبط با صنعت پتروشیمی در سیاست های کالن اقت صاد مقاومتی و
ارزیابی این صنعت در راستای اجرای سیاستهای مذکور

معدن مجلس1393 ،

برر سی عوامل محیطی مؤ ثر بر شرکت ساخت و تو سعه زیربناهای حمل و نقل
عبدی زاده نارگ موسی1392 ،

در شییرایط تحریم و بازنگری برنامه اسییتراتژیک آن مبتنی بر الزامات اقتصییاد
مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و استراتژی مقاومتی در صنعت/
شرکت فوالد مبارکه
Economic

شده از سیا ست های کالن اقت صاد مقاومتی از منظر تئوری حل ابداعانه م سئله
)(TRIZ

اصفهان1392 ،

and

تبیین تأثیر چابکسازی سازمان بر تابآوری سازمانی

ارائه مدل برای حل مسیئله اقتصیاد مقاومتی برای هر یک از هفت معیار احصیاء

کمیته تحول شرکت فوالد مبارکه

Regions

سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی

مقاومتی شامل  5بعد 13 ،معیار

مقاومتی
27

ارا ئه الگویی نظری برای اسیی تا نداردسیییازی از منظر اسییالم در ج هت تحقق

تحل یل محتوای منو یات رهبر معظم انقالب و ارا ئه چارچوبی برای اقتصیییاد

بازبینی و تدوین برنامه استراتژیک شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل و نقل با رویکرد اقتصاد

رویکرد تحلیلی تم (مضمون) و وزندهی آن ها با ا ستفاده از روش تحلیل سل سله
مراتبی

مفهوم پردازی و تبیین مؤلفههای استانداردسازی از
منظر اسالم (در جهت تحقق خط مشیهای اقتصاد

موضوع پژوهش

1-

Resilience: New Perspectives

تدوین استراتژی های مقاومتی شرکت فوالد مبارکه و اهداف استراتژیک مرتبط با
این استراتژی ها در قالب نقشه استراتژی و تعریف اقدامات مرتبط

ماتیاس مایور
و رائول راموس

طرح مفهوم به روزی از تابآوری

2020
28

Building Organizational Resilience In The
Face Of Multiple Disruptions

صاحب جمنیا2018 ،

30

What we know and do not know about
organizational resilience

رویز مارتین2018 ،

31

An Analytic Framework To Assess
Organizational Resilience

پاتریارکا2017 ،

32

Organisational Resilience: Building Business
Value In A Changing World

کوندلر2015 ،

33

A Vulnerability And Resilience Framework
For Small States

برگوگلیو2014 ،

34

Resilience for the Long Term

اینگرام2014 ،

35

Measuring the macroeconomic resilience of
industrial sectors in the EU and assessing the
role of product market regulations

کانوا و همکاران2012 ،

36

Benchmarking The Resilience of Organisations

استیفنسون2010 ،

37

A Conceptual Models Approach To
Organizational Resilience

گیبسون و تررنت2010 ،

ارائه شییاخص ترکیبی  IBCDRPجهت ارزیابی شییاخص تابآوری سییازمانی با
ریزمحاسبات ریاضیاتی
ارائه مدل بلوغ برای تابآوری سییازمانی) (MMORو ترسیییم روابط بین مفهوم
تابآوری و تابآوری سازمانی
ارا ئه رویکردی برای تعیین توا نایی های تابآوری یک سیییاز مان ،مبتنی بر
شیناسیایی نقاط ضیعف و قوت سییسیتم و اقدامات بالقوه برای افزایش ظرفیت
تابآوری سیستم
تعریف تابآوری سازمانی و تو صیه هایی برای تحقیقات م ستمر جهت د ستیابی
به پیشرفت در مدلسازی انعطافپذیری سازمان
ارائه مدلی جهت سنجش تابآوری ،با عنوان «شاخص تابآوری اقتصادی»
تشریح استراتژیهای مناسب هر مرحله از چرخه و الزمههای تابآوری بلندمدت
شرکتها
ارزیابی تاب آوری اقتصیادی در اتحادیه اروپا در دو سیطح کشی ورهای عضیو و
صنایع فعال و معرفی صنایع تابآور و آسیبپذیر در کشورهای عضو
ارائه یک مدل از تابآوری سازمانی با دو بعد و  13شاخص
معرفی شش مدل تابآوری سازمانی

بررسی خالء تحقیق و تبیین موضوع
در بررسی هایی که تا زمان این پژوهش انجام شده ،مستنداتی دال بر وجود مدلی جامع جهت ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی دولتی در راستای
تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی به گونهای که م بین روابط علی و معلولی معیارهای مورد ارزیابی جهت موفقیت یک سازمان تولیدی باشد ،یافت
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طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM
نشده است .این امر ،ضرورت پرداخت به این موضوع را نمایان میسازد؛ چراکه به کمک مدلی اینچنین ،میتوان عالوه بر ارزیابی عملکرد یک سازمان
تولیدی دولتی از منظر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی ،بر اساس شکاف های عملکردی تعیین شده و الگوی روابط فیمابین معیارهای تابع و هادی،
به انتخاب استراتژی ،برنامهها و پروژه های بهبود جهت نیل به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی پرداخت .از این رو پژوهش حاضر با در نظر گرفتن
ویژگیهای شرکت کالر صنعت به عنوان یک سازمانی تولیدی که یکی از مهمترین شرکت های دانش پایه و با فناوری پیشرفته در عرصه صنعت
کشور میباشد  ،به دنبال طراحی و ارائهی مدل ارزیابی عملکرد در سازمانهای تولیدی دولتی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی میباشد

 . 3روش شناسی پژوهش
این پژوهش ،کیفی است و در زمره پژوهشهای تفسیری واقع می شود و با توجه به حرکت از جزء به کل در این پژوهش ،رویکرد آن استقرایی
است .در این پژوهش مجموعهای از منابع کتابخانهای ،اسناد و مدارک مشتمل بر  106منبع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و دادهها از آنها
احصا شده است .خب رگان مورد مراجعه در این پژوهش ،راهبردنگاران ارشد یک سازمان تولیدی شامل  25نفر از مدیران ارشد و مشاوران ارشد آن
می باشد .با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری و قابلیت دسترسی آسان به ایشان و عدم هزینهبر و عدم زمانبر بودن رجوع به
آنها ،در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده است.
در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانهای و جمعآوری داده های مورد نیاز ،با استفاده از روش گروه کانونی  ،11معیار پذیرش دادهها تعیین
و بر اساس آنها داده ها انتخاب شد .سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون(تم)  12با جستجوی کدهای گزینشی ،مضامین پایه و سازماندهنده
(به عنوان معیارها) تعیین گردید .در انتها نیز با استفاده از روش مدلسازی ساختاری -تفسیری  (ISM) 13روابط علت و معلولی فیمابین معیارها
تعیین و مدلسازی شد و با استفاده از تجزیه و تحلیل  ،MICMACقدرت هدایت  14و وابستگی  15معیارها تحلیل گردید.

 . 4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،جهت طراحی مدل ارزیابی میزان تحقق الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سازمان تولیدی ،از رویکرد مدلهای تعالی با
تمرکز بر مدل  EFQMالگوگیری شده ا ست .از این رو به دنبال معیارها و زیرمعیارهایی ه ستیم که با پایش آنها  -بر ا ساس سوابق و شواهد
موجود  -بتوانیم از تحقق الزامات مربوطه در سطح سازمان اطمینان حاصل نموده و ارتباطات فیمابین معیارها را ترسیم کنیم.

 . 1 . 4ایجاد کدهای اولیه
در مرحله دوم ،کدهای اولیه با بازخوانی فعال دادههای موجود در منابع ایجاد گردید .در هر یک از منابع تعیین شده ،عوامل یا مؤلفهها یا
شاخصهایی که در سطح سازمان های تولیدی تعریف شده یا قابل تعریف بودند به عنوان کدهای پایه تعیین شدند .از این رو در ابتدا با پاسخ به
سؤاالت آغازین گروه کانونی ،اعضا بر ویژگی سازمانهای تولیدی دولتی و معیارهای پذیرش داده های مورد بررسی به شرح زیر تفاهم نمودند:



از ویژگی های بارز یک سااازمان تولیدی دولتی ،ن اساات که بودجه ن از دولت ت مین شااده و مقام مماارول (مدیر ارشااد) ن
توسط نهادهای دولتی تعیین /منصوب شود.



داده هایی جهت ایجاد کدهای پایه مورد پذیرش قرار می گیرد که مش ا ص و شاافاد بوده و بر تحقق التامات اقتصاااد مقاومتی
در سطح سازمان ت ثیر گذاشته یا از ن ت ثیر پذیرد.

پس از آن دادههای در گروه کانونی بررسی و دادههای مورد پذیرش تعیین شد.

 . 2 . 4انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری دادهها
در اولین مرحله به منظور جمعآوری داده ها ،دسته منابعی که باید مورد مطاله و بررسی دقیق قرار گیرند ،بر اساس موضوع آنها تعیین و سپس
عنوان دقیق هر منبع در هر دسته منبع مشخص شد .سپس داده های منابع مذکور به صورت فعال ،مورد بازخوانی مکرر قرار گرفت تا معانی و
الگوهای آنها کشف شود.
از میان  8دسته منبع مورد بررسی 425 ،داده به شرح فراوانی مندرج در جدول  3شناسایی شد:
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جدول ( )2دستهبندی منابع مورد بررسی و کدگذاری ن ها بر اساس موضوع
تعداد منبع مورد بررسی

موضوع منبع

نشانگر موضوع منبع

تعداد داده شناسایی
شده

استانداردها

 9مورد

الف -

12

شاخصهای مراجع باالدستی

 5مورد

ب-

40

مدل های متناظر با اقتصاد مقاومتی در ادبیات علم اقتصاد

 13مورد

ج-

61

تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

 13مورد

د-

22

معیارها و شاخص های ارزیابی اقتصاد مقاومتی

 9مورد

ها-

16

پژوهش های حوزه صنعت در اقتصاد مقاومتی

 22مورد

ز-

23

سیاستهای کلی نظام

 25سیاست کلی

ح-

134

منویات و اوامر رهبر معظم انقالب

 10سال بیانات

ط-

117

. 3 . 4جستجوی کدهای گزینشی ،شکل گیری مضامین پایه (زیرمعیارها) و تعریف مضامین سازماندهنده (معیارها) با استفاده
از روش تحلیل مضمون
در مرحله سوم بر اساس روش تحلیل مضمون ،کدهایی از منابع مختلف که به موضوعی واحد اشاره داشتند یک دسته را تشکیل دادند .پس از آن،
کدهای موجود در هر دسته خالصه سازی شده و بر اساس خالصه کدهای هر دسته ،مضامین پایه به گونهای دارای اعتبار شکل گرفت .سپس ،آن
دسته از مضامین پایه که بر حوزهای مشترک تمرکز داشتند ،کنار هم قرار گرفته و دستهبندی و مرتبسازی شدند .برای هر دسته از مضامین پایه،
یک مضمون سازمان دهنده تعیین و عنوان آن مشخص گردید .عناوین مضامین سازماندهنده به گونه ای تعیین شد که جامع و مانع باشد .در هر
یک از مراحل تعیین مضامین پایه و سازمان دهنده ،نظرات اعضای کارگروه ویژه راهبردی شرکت دریافت و با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور
نهاییسازی شد .بر این اساس مؤلفههای اصلی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی دولتی در قالب معیارهای این مدل به همراه زیرمعیارهای
هر یک از آنها به شرح شکل  2تعیین شد:
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زیرمعیارها

معیارها
مدیریت و رهبری
برنامهریزی ،رهبری و
اعمال مدیریت

رصد عوامل محیطی ،تحلیل روندها و آیندهنگری
برنامهریزی
مدیریت مالی
نظارت ،کنترل و پایش وضعیت تحقق اهداف و برنامهها
نهادینه سازی اصول اخالقی و دینی و مقابله با مصادیق معارض آن
گفتمانسازی

مدل ارزیابی عملکرد سازمان های تولیدی دولتی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

فرهنگ سازمانی مقاومتی

خودباوری و عزم همگانی
روحیه و کار جهادی
اصالح الگوی مصرف سازمانی
حمایت از کار و کاالی ایرانی
جذب بهینه سرمایه انسانی

مدیریت سرمایه انسانی

توسعه سرمایه انسانی
نظام جبران خدمات مبتنی بر ارزشآفرینی عوامل تولید
بهرهوری سرمایه انسانی
قابلیتها و ظرفیتهای سازمانی

آمادگی و تابآوری سازمانی

مدیریت ریسک و آمادگی سازمانی
سیستمهای اطالعاتی و سامانههای ارتباطی
مقاومت و پاسخگویی به تکانههای خارجی
ارتقای کیفیت محصول
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت

مدیریت تولید و

نوسازی و بهسازی خطوط تولید

ارتقای بهرهوری

نگهداری و تعمیرات
بهره وری تولید ،انرژی و دارایی ثابت
حفاظت از محیط زیست
دانش پایگی و مدیریت دانش
نوآوری

مدیریت دانش ،فناوری و
نوآری

تحقیق و توسعه
خودکفایی در اقالم راهبردی (رهایی از وابستگی)
ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوریهای نوین و راهبردی
تجاریسازی و توسعه محصوالت جدید
مدیریت شبکه نوآری

قدرت آفندی تجاری

قدرت رقابت
لجستیک

شکل ( )2معیارها و زیرمعیارهای مدل ارزیابی میزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در سازمانهای تولیدیدولتی
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 . 4 . 4تعیین روابط میان معیارهای اصلی
در این مرحله با هدف تعیین و ترسیم روابط میان معیارهای اصلی مدل ،از رویکرد  ISMجهت مدل سازی استفاده گردید .مضامین سازمان دهنده
به عنوان معیارهای اصلی مدل در ماتریس  SSIMقرار گرفته و در قالب پرسشنامه ای به  25نفر عضو جامعه آماری ارائه و پس از تکمیل توسط
ایشا ن ،با تجمیع اطالعات حاصل شده ماتریس دستیابی ایجاد و سپس ماتریس یکپارچه به جدول  4تشکیل شد:
جدول ( )4ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان برای معیارهای اصلی

معیارها

آمادگی و

مدیریت تولید

مدیریت دانش،

تابآوری

و ارتقای

فناوری و

سازمانی

بهرهوری

نواوری

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی
مقاومتی
برنامه ریزی ،رهبری و
اعمال مدیریت
مدیریت سرمایه انسانی
آمادگی و تابآوری
سازمانی
مدیریت تولید و ارتقای
بهره وری
مدیریت دانش ،فناوری
و نواوری
قدرت آفندی تجاری

مقاومتی

برنامهریزی،

مدیریت سرمایه

رهبری و اعمال

انسانی

مدیریت

قدرت آفندی
تجاری

سازگاری ماتریس به دست آمده ،از دو طریق محاسبات بولن و همچنین نظرات خبرگان تأیید شد.

ماتریس دستیابی سازگار است → (A + I) 1 = (A + I) 2 → M1 = M2
جهت سییطح بندی عوامل ماتریس دسییتیابی ،پس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی برای هر معیار ،عناصییر مشییترک در مجموعه خروجی و
ورودی برای هر معیار شناسایی شد .معیارهایی که اشتراک مجموعه خروجی و ورودیشان با مجموعه خروجیشان یکی است ،باالترین سطح را
در سل سله مراتب  ISMبه خود اخت صاص دادند .پس از شنا سایی عن صری که در باالترین سطح قرار گرفت ،آن عن صر از لی ست سایر متغیرها
حذف و این تکرارها طبق جداول  8تا  11ادامه پیدا کرد تا سطح همه متغیرها مشخص شد.
جدول ( )8تکرار اول برای معیارهای اصلی
معیار

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجم وعه مشترک

 -1فرهنگ سازمانی مقاومتی

3 ،2 ،1

7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

3 ،2 ،1

 -2برنامه ریزی ،رهبری و اعمال مدیریت

2 ،1

7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

3 ،2 ،1

 -3مدیریت سرمایه انسانی

3 ،2 ،1

7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1

3 ،1

 -4آمادگی و تابآوری سازمانی

6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

7 ،5 ،4

5 ،4

 -5مدیریت تولید و ارتقای بهرهوری

6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

7 ،5 ،4

5 ،4

 -6مدیریت دانش ،فناوری و نواوری

6 ،3 ،2 ،1

7 ،6 ،5 ،4

6

 -7قدرت آفندی تجاری

7

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7
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سطح
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طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM
در ادامه جداول تکرار دوم تا چهارم نیز مانند گامهای جدول ( )8انجام شده و معیارهای اصلی در چهار سطح تعیین شدند .سپس بر اساس اجزای
سطوح ،یک مدل شبکه مبتنی بر  ISMتولید و از طریق حذف انتقالپذیریها در مدل اولیه ،مدل نهایی به شرح شکل  3به دست آمد.

شکل ( ) 3دیاگرام مدل ارزیابی میتان تحقق التامات اقتصاد مقاومتی در سازمانهای تولیدی دولتی

 . 5 . 4تجزیه و تحلیل MICMAC
در این مرحله جهت تشخیص و تحلیل قدرت هدایت و وابستگی معیارها ،از تجزیه و تحلیل  MICMACاستفاده شد .متغیرهایی که از قدرت نفوذ
باالیی برخورداند ،اصطالحاً متغیرهای کلیدی خوانده میشوند .از طریق جمع کردن ورودیهای " "1در هر سطر و ستون ،ماتریس قدرت نفوذ -
وابستگی به صورت جدول  12ارائه میشود.
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جدول ( )12تجتیه و تحلیل  MICMACبرای معیارهای اصلی

معیارها

فرهنگسازمانی

برنامهریزی،

مقاومتی

رهبری و ...

و

مدیریت تولید و

مدیریت دانش،

مدیریت

آمادگی

فناوریونواور

سرمایه

تابآوریسازمان

ارتقای

انسانی

ی

بهرهوری

ی

قدرت آفندی
تجاری

قدرت
نفوذ

فرهنگسازمانی مقاومتی

1

1

1

1

1

1

1

7

برنامه ریزی ،رهبری و ...

1

1

1

1

1

1

1

7

مدیریت سرمایه انسانی

1

0

1

1

1

1

1

6

آمادگی و تابآوری سازمانی

0

0

0

1

1

0

1

3

مدیریت تولید و ارتقای بهره وری

0

0

0

1

1

0

1

3

مدیریت دانش ،فناوری و نواوری

0

0

0

1

1

1

1

4

قدرت آفندی تجاری

0

0

0

0

0

0

1

1

میزان وابستگی

3

4

5

6

6

4

7

بر این اساس ،نمودار قدرت نفوذ  -وابستگی به شکل  4میباشد:
2
1

پیوندی

7

نفوذ

3

6

6

4و 5

4

خودمختار

وابسته
7
7

قدرت نفوذ

5

3

2

1
6

5

4

3

2

1

میزان وابستگی

شکل ( )4قدرت نفوذ و وابستگی برای معیارهای اصلی

نتیجه گیری
در این پژوهش تالش گردید تا مدلی جهت ارزیابی میزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در سطح سازمان های تولیدی دولتی ارائه شود .مدلی که
معیارهای اصلی آن در چهار سطح و با تعیین روابط علت و معلولی فیمابین آن ها مشخص گردید و هر معیار دارای زیرمعیارهایی به منظور
ارزی ابی و حصول اطمینان از تحقق الزامات مقرر میباشد.
با توجه به این که محور این مدل ،سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به منظور جامع بودن آن مجموعهای از منابع کتابخانهای ،اسناد و مدارک
به شرح قبالً اشاره شده در جدول  2بررسی و دادهها از آنها احصا شد .پس از جمعآوری داده های پایه ،با استفاده از روش تحلیل مضمون ،معیارها
و زیرمعیارهای مدل مذکور تعیین گردید .در این حین ،از تکنیک گروه تمرکز نیز به عنوان یک روش مکمل استفاده شد .در ادامه با استفاده از
مدلسازی ساختاری  -تفسیری ( ،)ISMمعیارهای اصلی شناسایی شده ،در قالب پرسشنامهای به  25نفر عضو جامعه آماری هدف ارائه شد و
مورد تحلیل قرار گرفت .پس از آن روابط میان معیارها در قالب شکل  3تعیین و میزان قدرت هدایت یا وابستگی هر معیار در قالب شکل  4تعیین
گردید.
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طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM
در این مدل ،هفت معیار در چهار سطح و با روابط مشخص فیمابین آنها دستهبندی شدهاند .این معیارها همان مؤلفههای اصلی مدل ارزیابی عملکرد
سازمانهای تولیدی دولتی ،با تمرکز بر تحقق الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهند.
در سطح اول معیارهای "فرهنگ سازمانی مقاومتی"" ،برنامهریزی ،رهبری و اعمال مدیریت" و "مدیریت سرمایه انسانی" به عنوان زمینهسازها
قرار گرفتهاند .دو معیار اول بر تمامی  6معیار دیگر و معیار سوم بر  5معیار دیگر اثرگذار هستند .در سطح دوم مدل ،معیار "مدیریت دانش ،فناوری
و نوآوری" قرار گرفته است .این معیار از معیا رهای قبلی اثر گرفته و بر معیارهای سطح بعدی اثر می گذارد .این معیار از یک سو ناظر بر
زیرمعیارهایی همچون مدیریت دانش ،نوآوری ،شبکه نوآوری تحقیق و توسعه به عنوان توانمندساز و از سوی دیگر ناظر بر زیرمعیارهایی
همچون خودکفایی در اقالم راهبردی و تجاریسازی و توسع ه محصوالت جدید به عنوان نتایج می باشد .این نکته ،جایگاه این معیار را در میانه
مدل و ماتریس  MICMACتوجیه و تبیین میکند .در سطح سوم مدل ،معیارهای "آمادگی و تابآوری سازمانی" و "مدیریت تولید و ارتقای
بهرهوری" قرار گرفتهاند .بدیهی است سطح دانش ،فناوری و نوآ وری سازمانی (آنچنان که در معیار سطح قبل اشاره شده) بر سطح این معیارها
کامالً مؤثر است .سازمانی که در حوزه های نوآوری ،تحقیق و توسعه ،اکتساب فناوری ،خودکفایی در اقالم راهبردی موفق باشد ،از یک سو از
آمادگی بیشتری جهت مقابله با بحرانها برخوردار است و در صورت بروز تکانهها ،تاب آوری بیشتری خواهد نمود و از سوی دیگر ،توانایی تولید
محصوالت با کیفیت باالتر ،نوسازی خطوط تولید و ارتقای بیشتر سطح بهره وری در عوامل تولید را خواهد داشت .در سطح چهارم ،شاهد معیار
"قدرت آفندی تجاری" هستیم .این معیار در این سطح از مدل ،نشانگر رویکرد بلوغگونه و متعالی مدل می باشد؛ چرا که غایت آن به آمادگی و مقابه
با بحران و مقاومت در برابر تکانهها بسنده نکرده ،بلکه افقهای اقتصادی پیشرو را نشانه گرفته است .افق های روشنی که با قدرت رقابت،
بازاریابی پویا و توسعه صادرات دستیافتنی خواهد بود .این نوع نگاه ،برگرفته از «رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا،
پیشرو و برونگرا» است که امام خامنهایمدظلهالعالی در ابتدای متن ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره داشتهاند.
با توجه به نقش سازمان های تولیدی دولتی در تحقق الزاما ت اقتصاد مقاومتی به عنوان چرخدندههای اقتصاد کشور ،انتظار میرود ضمن ایجاد
گفتمان غالب اقتصاد مقاومتی در سطح این سازمانها ،شاهد پشروی آن ها در جهت الزامات اقتصاد مقاومتی باشیم .همانطور که رهبر معظم انقالب
نیز اشاره داشتهاند ،این مهم مستلزم برنامهریزی ،اولویتبندی ،هدفگذاری ،شاخصگذاری ،تعیین سهم هر یک از دستگاهها (واحدها در سطح
سازمان) ،تدوین برنامههای زمان بندی شده و پایش و نظارت بر آنها می باشد .در این میان ارزیابی عملکرد سازمانها از منظر الزامات اقتصاد
مقاومتی ،به دلیل هدایتگری نتایج آن و قابلیت ی که جهت همسوسازی راهبردی فراهم میکند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ از این رو با توجه
به نتایج پژهش حاضر ،پیشنهادات کاربردی و پژوهشی به شرح زیر ارائه میشود:
ارزیابی میزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی درسازمان ها با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش
به کارگیری این مدل (با توجه به معیارها ،زیرمعیارها) در تدوین و بازنگری برنامههای راهبردی سازمانها
تدوین الگوی بلوغ توانمندی در هر یک از عرصه های اقتصاد مقاومتی در ساحت سازمانی (از جمله :بهره وری ،کارآفرینی سازمانی ،صادرات،
دانشپایگی و  )...با استفاده از مدل CMM

منابع
متن سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ،سایت مجمع تش یص مصلحت نظام به درس:
http://maslahat.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=3&pageid=402
امیری طهرانیزاده ،س.م " )1394(.مبانی سی متمی اقت صاد مقاومتی"  ،دوف صلنامه ج متارهای اقت صادی ایران ،سال  ،12شماره  ،23صفحات
33-51
برخورداری،س .جعفری ،م )1396(.اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران ،تهران :موسمه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ،چاپ سوم
برمن ،اون ام ) 1390( .بهره وری و عملکرد در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی ،ترجمه مهدی کاظمی و همکاران ،تهران :سمت.
پیغامی ،ع .سعد بادی،ع.ا .عظیمی ) 1395( . ،جمتارهایی در اقتصاد مقاومتی (پایش تاب وری سازمانی) ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
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پیغامی ،ع .سمیعی ن صب ،م .سلیمانی ،یا سر ) 1394( .مقاوم سازی اقت صاد در ادبیات متعارد؛ مبادی علمی و نظری .جلد اول :تاب وری و
سیب پذیری ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
چیت کران ،ح " )1395( .شنا سایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاب وری سازمانی در صنایع کوچک و متو سط (مورد مطالعه :صنایع کوچک
و متوسط شهرسمنان)"  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان
خاشااعی ،و .تمتاجی،م ")1395(.مفهوم پردازی و تبیین مولفه های اسااتاندارد سااازی از منظر اسااالم(در جهت تحقق خط مشاای های اقتصاااد
مقاومتی)" ،فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ،سال ،5شماره.2
درانی،م .ترابیان،ح .صادق پور،م .ا سدی خانوکی ،م.ح ")1395(.برر سی چابک سازی سازمان بر تاب وری سازمانی " ،کنفرانس ملی تحول و
نو وری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
دفتر مالعات انرژی ،صنعت و معدن( " )1393تحلیل راهکارهای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی "
رحمانی،س " )1396( .شنا سایی و رتبهبندی عوامل موثر بر تحقّق اقت صاد مقاومتی در تکنولوژی تولید گاز " ،پایان نامه کار شنا سی ار شد،
دانشگاه زاد اسالمی واحد نراق ،دانشکده مدیریت
رفیعی تانی ،ع .علی احمدی،ح .سلطانی ،م .سلیمی،ع " )1395(.طراحی شاخص بومی اقت صاد مقاومتی در چارچوب نظریه پیچیدگی" ،کنفرانس
ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
سیف ،ا.م .و دیگران ( ) 1393الگوی اقت صاد مقاومتی جمهوری ا سالمی ایران در برابر تحریم های ا ستکبار جهانی ،تهران :دان شگاه عالی دفاع
ملی.
سیف ،ا.م .و دیگران ( ) 1393الگوی اقت صاد مقاومتی جمهوری ا سالمی ایران در برابر تحریم های ا ستکبار جهانی ،تهران :دان شگاه عالی دفاع
ملی.
سیفی ،م.م " )1396(.ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی تداوم ک مب و کار و بازیابی بحران با هدد حداکثر سازی ارزش تداوم ک مب و کار با
رویکرد فازی " ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده صنایع
شرکت فوالد مبارکه اصفهان ( )1392اقتصاد مقاومتی و استراتژی مقاومتی در صنعت ،تهران :شرکت فوالر مبارکه اصفهان
صادقی شاهدانی ،م .موسوی بررودی ،م ")1395(.نقد ساختار صنعتی سیب پذیر در ایران و اولویت بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی
"  ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انمانی ،ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ،صفحه 101-83
عبدی زاده " )1392( . ،بازبینی و تدوین برنامه استراتژیک شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با رویکرد اقتصاد مقاومتی " ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه زاد اسالمی واحد تهران مرکتی ،دانشکده مدیریت و حمابداری
عبدی،س " )1396( .ارزیابی و محاساابه عمل کرد شاااخص های موثر بر تامین قطعات یدکی پر مصاارد وتاثیر ن بر قابلیت اطمینان تجهیتات
گلوگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در کارخانه ذوب مس سرچشمه " ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور استان هرمتگان ،مرکت
پیام نور بینالملل کیش
قاسامی ،علی و رجایی ،ساید محمدکاظم(" ،)1399مولفهها ،معیارها و شااخصهای مردممحوری در اقتصااد مقاومتی" ،ماهنامه معرفت ،ساال
بیمت و نهم ،شماره ،5ص61
قهرمان ارم ،م .عبدی جمایران ،ع .روزبهانی ،ز .شااهابی ،م " )1396( .بررساای مدل های تاب وری در کمااب و کار" ،پنجمین کنفرانس بین
المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انمانی و مدیریت  24 ،ذرماه
کمالی،ر .سیف،ا.م .احمدیان ،م")1395(.تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران" ،پژوهشنامه مجلس و راهبرد ،شماره ،88
صفحه 197-230
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طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM
کیان مهر ،الهام و دیگران( " ،)1399شناسایی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مؤثر بر بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداری " ،فصلنامه مدیریت
کمب و کار دانشکده مدیریت تهران واحد مرکت ،دوره  ،12شماره ،46ص 200 -182
لطفی ،حبیب اهلل و توکلی ،محمدجواد( " ،)1399مفهوم و مولفههای درونزایی در اقتصاد مقاومتی " ،ماهنامه معرفت ،سال بیمت و نهم ،شماره
 ،5ص49
لطیفیان کریم ،ابراهیم و دیگران( " ،)1399راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه لجمتیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی " ،مطالعات بین رشته ای
دانش راهبردی ،دوره  ،10شماره ،38ص 252 -221
محمدی شهرودی ،ح .رحیم نیا ،د .ملک زاده،غ .خوراکیان ،ع" )1398(.ارائه الگوی تاب وری سازمانی در شرکت های تولیدی با رویکرد داده
بنیاد" ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال  ،12شماره  ،43صفحات 134-111
محمودیان ذر شربیانی ،ا " )1395(.مدل مازی اقت صاد مقاومتی با ا ستفاده از) (TRIZمورد مطالعه :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)" ،
دانشگاه پیام نور ،دانشکده مهندسی،واحد شهر ری
مقیمی ،م .مقیمی ،م" )1396(.بررساای عوامل موثر بر ارتقای بهره وری در سااازمان ها و صاانایع کشااور در راسااتای ساایاساات های اقتصاااد
مقاومتی"  ،کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی.
ملکی ،محمدح من و دیگران( "،)1399سیب شنا سی برنامههای اقت صاد مقاومتی "  ،ف صلنامه سیا ست های راهبردی و کالن ،دوره ،8شماره
،30ص 315 -290
موسوی بررودی ،م ")1392(.اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی(با استفاده از روش تحلیل سلمله مراتبی " پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی ،دانشکده علوم اقتصادی
میرجلیلی ،ح " )1395( .تبیین مفاهیم مقاومت ،تاب وری و سیب پذیری اقتصادی" ،اولین همایش اقتصاد مقاومتی
نیک اخالق،س .سیادت،ع ")1397(.توانمند سازی منابع ان مانی پیش نیاز تحقق اقت صاد مقاومتی در صنعت برق ایران " ،همایش ملی مدیریت،
اقتصاد و اقتصاد مقاومتی 20 ،اردیبهشت
یوسفی ،ا.ع )1395( .نظام اقتصادی اسالم ،انتشارات نگاه فارسی.
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