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جستارگشایی
اقتصاد مقاومت مبحث در اقتصاد است که مشخص م کند چگونه اقتصاد قادر است در مقابل
ضربههای مختلف مقاومت کند و در عی حال از ای ضربهها آسیب نبیند .اصول کل حلاکم بلر
اقتصاد مقاومت و سیاستهای الزم برای اجرای کردن ای اصلول از منظلر کمیسلیون اقتصلاد
کالن ،بازرگان و نظام اداری بهصور ،زیر بیلان شلده اسلت :ح ل ماهیلت و هویلت اقتصلاد،
توانمندسازی و افزای

کارای مدیریت و نظم اداری ،اصالح زمینله فعالیلت فعلاالن اقتصلادی،

احترام به محصوال ،ساخت داخ  ،تأکیلد بلر فعالیلت دانل بنیلان ،سلالمت اقتصلادی ،جللب
مشارکت عموم مردم ،تقویت توانمندی و بازده نیروی کار ،اسلت اده از حلداکثر فرفیلتهلای
تولیدی ،جلوگیری از تعطی شدن واحدهای تولیدی و کارخانههلای کشلور ،توجله بله زنلدگ
مردم جامعه ،تقویلت روحیله خودبلاوری و خوداتکلای  ،حلداکثر کلردن اسلت اده از امکانلا ،و
تجهیزا ،موجود در کشور ،پایی آوردن درجه آسیبپذیری کشور در جریان مبادال ،بلا خلار
(کمیسیون اقتصاد کالن ،بازرگان و نظام اداری ،1392 ،ص .)141
اقتصاد مقاومت  ،اقتصادی مبتن بلر مقلاومسلازی ،تلرمیم سلاختارها ،قلوانی و نهادهلای
فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است که با تدوی ی

استراتژی علم و کارشناسل شلده و

بللازتعریف فلس ل ه وجللودی نهادهللا و قللوانی اقللدام بلله حللذ موانللع رشللد و توسللعه ،حللذ
دوباره کاری ها و به نوع هرس کلردن سلاختارهای اقتصلادی مبلادر ،نملاییم تلا از یل
چاب

بدنلۀ

تر و هوشمندتر در مقابله با مشکال ،برخوردار شویم و من عالنله در برابلر ات اقلا ،عمل

نکنیم (شیروان و مرادی ،1391 ،ص .)28
در سالهای اخیر با تحریمهای شدیدتر اقتصادی و محلدودیتهلای کسلبوکلار داخلل و
ارتباطا ،خارج مواجه شده ایم .مخال ان نظام جمهوری اسالم ایران در داخ و خار با تملام
امکانا ،و با صر هزینه های گزا و با است اده از تغییر شرایط کسلب وکلار سلع در اخلالل و
ب نظم در سازمانها دولت و خصوص و نارضایت مردم دارند.
چابک استراتژی است که برای ح مشک شرایط بسیار متغیر سازمانهلا مطلرح شلد تلا
بتواند سازمانها را در شرایط متالطم و غیرقاب پی بین با سطح کی یت تولیلد نلا بلهسلوی
اهدافشان هدایت کند ،حال آنکه اقتصاد مقاومت کلیت برای مواجهه با تغییرا ،بسلیار زیلاد در
محیط تولید و خدما ،برای مقابله بلا شلرایط متغیلر ایجادشلده و محلر

افلزای

کی یلت و
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بهرهوری است .هد ای مقاله ارائه مدل م هوم برای دستیاب بله ابعلاد اقتصلاد مقلاومت در
سازمانها از طریق چاب سازی آنهاست.

 .1مرور ادبیات
 .1-1اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری اولی بار اصطالح اقتصاد مقاومت را در شهریور  1389در جمع صدها ت از
کارآفرینان مطرح نمودند .م توان با توجه به ویژگ های نخستی مخاطبان اقتصاد مقاومت بله
مهم تری ویژگ اقتصاد مقاومت یعن است اده از فرصتها بلرای تولیلد و مقابلله بلا تهدیلدا،
خارج پ برد .به نظر بیگراو کارآفری فردی است که مخاطره هلای یل

فعالیلت اقتصلادی را

سازمانده و اداره م کند و درعی حال کس است که فرصتها را درم یابد و بلرای پیگیلری
آنهلا یل

سلازمان را راهانلدازی مل کنلد

)1994, p.120

 .(Bygrave,از سلوی دیگلر پلدر عللم

کارآفرین  ،شومپیتر معتقد است که کارآفرین نیروی محرکه اقتصاد است و کسان کله در هلر
فعالیت و کسب وکار تجاری محصول جدید تولید م کنند یا روش های جدیدی در فرایند تولید،
بازاریاب و  ...به کار م گیرند یا از منابع جدیدی اسلت اده مل کننلد و یلا مؤسسله جدیلدی را
تأسیس م کنند ،دارای ویژگ های کارآفرین هستند و نوآور محسو م شلوند

(Schumpeter,

).1971, p.242
مقام معظم رهبری در جلسه با کارآفرینان بیان کردند که ملا بایلد یل
واقع در کشور به وجود بیاوریم .امروز کارآفرین معنای

اقتصلاد مقلاومت

ای است .ایشلان در ایل جلسله دو

دلی برای اهمیت مسئله کارآفرین (اقتصاد مقاومت ) بیان کردنلد .اول آنکله کشلور ملا آملاده
جه
ی

در پیشرفت است .شرایط کشور به گونه ای شده که ای ملت م تواند ی
جه

حرکت عظلیم،

در پیشرفت برای خودش به وجود بیاورد .چون اوالً زیرساخت های زیادی آماده شده؛

علم در کشور باال رفته؛ مدیریت های قوی به وجود آمده ،زمینه های کار فلراهم شلده ،امیلد بله
پیشرفت زیاد شده است .امروز تجربه ،امید و زیرساختهای ما زیلادتر اسلت ،در پرتلو شلناخت
ملت از توانای های خود و جوانان  ،فص توانای و جه
جه

کشلور فلرا رسلیده اسلت .در فصل

کار و کارآفرین (اقتصاد مقاومت ) اهمیت مضاعف پیدا م کند.
دلی دوم اهمیت کارآفرین (اقتصاد مقاومت ) ،مواجهه با فشار جهان است .دشلمنان در

دنیا وجود دارند که م خواهند با فشار اقتصادی و با تحلریم ،سللطه اهریمنل خودشلان را بله
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کشور برگردانند .مهمتری ای فشارها تحریم اقتصادی است .هد تحلریمهلا نارضلایت ملردم
است (آیتاهلل خامنهای ،1389 ،الف ،ص .)1
اقتصاد مقاومت طراح و مدل سازی ویژه ای از شرایط و سازوکارهای اقتصلادی اسلت کله
مبتن بر آن ،فضای اقتصادی کشور مبتن بر فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها ،به صلور،
فعال و نه من ع  ،طراح م شود .اقتصاد مقاومت بنیان نظری برای مدل سازی گونله ویلژه ای
از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهه با تحریم هلا بلی

ازپلی

آملاده سلاخته اسلت.

سازوکار اقتصادی ،فضای کسب وکار ،تجار ،خارج  ،نهاده های مال و واسطه ای اسلت .اقتصلاد
مقاومت مبتن بر ای پی فرض طراح شده که کشور در تعارض ایدئولوژی

دائمل بلا نظلام

سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غر ممک است در هر لحظه به کشور وارد شود .در چنی
شرایط تحریمهای اقتصادی نه تهدید ،بلکه فرصت ویژهای هستند که زیر فشار آنهلا مل تلوان
راهبردهای اقتصاد مقاومت را با قدر ،و اجماع مل همراه و پیادهسلازی آنهلا را تسلریع کلرد.
الگوی اقتصاد مقاومت چتر م هوم کالنل اسلت کله در حلوزه اقتصلاد ،بله اقتصلاد مقلاومت
م انجامد؛ در حوزه فرهنگ به فرهنلگ مقلاومت ؛ در حلوزه سیاسلت خلارج  ،بله دیپلماسل
مقاومت و( ...ترا زاده جهرم و دیگران ،1392 ،ص .)3
اقتصاد مقاومت یعن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکا ،جهان  ،با تکانههای جهان  ،بلا
سیاست های امریکا و غیر امریکا زیرورو نمل شلود؛ اقتصلادی اسلت متکل بله ملردم .اقتصلاد
مقاومت یعن اقتصادی که با توجه به همه قو،ها و ضعف های داخل و خلارج و تهدیلدها و
فرصتهای بیرون  ،سناریوسازی م کند و برای هلر شلرایط برنامله دارد (آیلت اهلل خامنلهای،
 ،1393ص  .)1اقتصاد مقاومت عبار ،است از اقتصادی راهبردی که محیطسنج اسلت و درون
و برون را به خوب م بیند و برای شرایط که هر لحظه ممک است تغییر کند ،واکن

مناسب

دارد (حسی زاده بحرین  ،1392 ،ص .)146
از تحقیقا ،انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومت خار از کشور م توان به مقالهای با عنوان
«مدل برنامهریزی محصول چند معیاره بر اساس اقتصاد مقاومت  ،بررس وضعیت نوار غزه» بله
قلم صالح رمضان اشاره کرد .با توجه به محاصلره نلوار غلزه از سلال  2006و اینکله هلیچ گونله
واردا ،و صادرا ،به ای منطقه ممک نیست ،راه مواجهه با ای شرایط تمرکز بر منابع موجلود
برای دستیاب به نیازهای مردم است؛ البته در شرایط که مطملئ هسلتید کله نایلاب منلابع
بلهخصللوص در بخل

کشللاورزی از ایل بللدتر نمل شللد .در مقاللله مللذکور از فراینللد تحلیل
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سلسلهمراتب ) (AHPبهصور ،ابزار تصمیمگیری چندمعیاره برای پی نویس طرح برای تولید
محصوال ،کشاورزی در نوار غزه بلا توجله بله محلدودیتهلای اعملالشلده توسلط اشلغالگران
است اده شده است .در ای بررس ه ت معیار اصل  ،بیست ونه معیار زیرمجموعه و هشت گزینله
مشخص گردید .هشت معیار اصلل شلام معیلار اقتصلادی ،ملال  ،بازاریلاب  ،محیطل  ،فنل ،
سیاس و اجتماع است .هشت گزینۀ بیلانشلده بله راهکارهلای در ایل ملوارد پرداختلهانلد.
گزینه ها عبار ،اند از :صادرا ،محصوال ،،محصوال ،زراع  ،داروهای گیاه  ،سبزی ها ،میوه هلا،
مرکبا ،،خرما و زیتون ).(Agha, 2011, p.2
از تحقیقا ،انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومت در داخ کشور مل تلوان بله مقاللهای بلا
عنوان "چارچو م هوم اقتصاد مقاومت " که در آن ش
شده است ،اشاره کرد .آن ش

اص بلرای اقتصلاد مقلاومت بیلان

اص عبار،اند از مهلار سلوداگری و فسلاد ،عاملیلت تلودههلای

مردم ،خوداتکای  ،اولویت گذاری ،فرهنگ مقاومت .در اص مهار سلوداگری و فسلاد بله کلاه
فعالیت های غیر مولد که از تالطما ،و نوسان های بازار سوءاست اده م کنند ،اشاره دارد .به نظر
نویسنده در اقتصاد مبتن بر دالل و سوداگری ،بخ

مولد بیشتری آسیب را دیده و سلازوکار

اقتصاد به سمت بروز حبا های قیمت و نوسانهای شلدید سلوق مل یابلد .ایل گونله اقتصلاد
کمتری پایداری و مقاومت را در مواجهه با فشار خارج داشته و به سلرعت متالشل مل شلود
(نریمان و عسکری ،1391 ،ص .)58
از نظر مهدی ساسان  ،راهکارهای اقتصاد مقاومت را م توان بله دو دسلته تقسلیم نملود:
کاه

تهدید و کاه

آسیب .بله نظلر نویسلنده ایجلاد همگرایل منطقله ای بله دلیل ایجلاد

وابستگ میان منافع اقتصلادی کشلورها و امنیلت ایلران از طریلق وابسلتگ منلافع اقتصلادی
کشورهای مختلف به امنیت و ثبا ،ایران سبب خواهد شد تا اقدامات که موجب از بلی رفلت
ای شرایط شود ،مورد مخال ت ای کشورها باشلد .از سلوی دیگلر بله کلارگیری فرفیلت هلای
قاب توجه اقتصادی و جغرافیای کشور موجب خواهد شد تا کشورهای منطقه از ثبا ،و امنیلت
در ایران بهرهمند شوند .در ای حالت هرگونه اقدام که تأثیر من

بر ای شرایط داشلته باشلد،

با مخال ت ای کشورها مواجه خواهد شد .البته اجرای راهکارهای م ید و مؤثر به منظور کلاه
تهدید هیچ زمان باعث ص ر شدن احتمال انجام اقلداما ،خصلمانه دشلم نخواهلد شلد .للذا
ضروری است تا ساختار اقتصادی کشور نیز به شکل طراح شود که در صور ،اجرایل شلدن
تهدیدها بتوان کمتری هزینه از آنها عبور کرد .ایل راهکارهلا عبلار ،انلد از حلذ ارز واسلط،
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متنوع ساخت منابع درآمدی کشور ،ایجاد اشتغال پایدار ،تسهی در تأمی کاالهای استراتژی
کشور ،توسعه در مناطق کمتر توسعهیافته .ای نویسنده پس از بررس فراوان در حلوزه اقتصلاد
مقاومت و ترانزیت کاال به ای نتیجه م رسد که با توجله بله ترانزیلت بلار از خلا

ایلران کله

به واسطه موقعیت جغرافیای کشور از گذشته تاکنون مورد توجه تجار و بازرگانان بوده است ،بله
دلی ایجاد وابستگ در منافع اقتصادی صاحبان کاال و امنیت ایران همچنلی ایجلاد اشلتغال و
افزای

درآمدهای کشور راهکاری مناسب در جهت اهلدا اقتصلاد مقلاومت اسلت (ساسلان ،

 ،1391ص .)110
در مقاله ای عبدی و میرزای پس از مطالعه میدان به اهمیت ویژه «جغرافیای اقتصلادی»
ایران و همچنی راه های به کارگیری آن برای دستیاب به اقتصادی تهدیدناپذیر پرداختله شلده
است .در ای مقاله پس از معرف م هوم «انزوای ژئوپلتیک » بهعنوان م هوم پایلهای بلهصلور،
«کاه

یا قطع ارتباط ی

کشور با سایر کشورهای سیستم جهان و منطقه ای در ابعاد مختلف

سیاس  ،اقتصادی ،اجتماع » بیان م شود که چنانچه انزوا به افزای

فوقالعلاده آنتروپل و یلا

درجه میرای بینجامد ،نظام سیاس و یا موجودیت کشلور در معلرض نلابودی قلرار مل

گیلرد.

سپس با بررس تعامال ،اقتصادی ایران در محصلوال ،راهبلردی همچلون بلرنج ،گنلدم ،جلو،
گوشت ،با کشورهای همسایه ،راهکار خرو از وضعیت فعل را دادوستد خارج عنوان م کند.
درنتیجه در حوزه اقتصادی ،بهواسطه تنوع شرایط اقلیم و پتانسی های گوناگون ای کشلورها،
بسیاری از نیازهای ایران برطر خواهد شد و ای در حال است که امکانات که ایران م توانلد
متقابالً در اختیار آنها قرار دهد ،وابستگ ای کشورها را به ایران ،بی ازپی

خواهلد کلرد .بله

عبارت در ای دادوستد که برای همه طر ها برد برد است ،دست باال با ایران خواهد بلود ،اگلر
استراتژی و برنامه ژئواکونوم

ایران در راستای سیاستهای کل کشور و تحقلق منلافع ملل و

امنیت مل کشور باشد (عبدی و میرزای  ،1391 ،ص

.)130

در تعریف اقتصاد مقاومت  ،تشخیص حوزههای اعمال فشار سلایر کشلورها و تلالش بلرای
کنترل و کم اثر کردن ای فشارها و در شرایط آرمان تبدی تهدیدها به فرصتها نیز بیانشلده
است .در مقاله مذکور هد اجرای اقتصاد مقاومت شناسای حوزههلای فشلار و تلالش جهلت
کاه

اثر آن معرف شده اسلت .راهکارهلای پیشنهادشلده آن بلرای اجلرای اقتصلاد مقلاومت

عبار ،اند از ارتقای فرهنگ و دان
بهره وری ،حمایت نظام بانک از بخ

جامعه و مصر کنندگان ،حمایت از تولید داخل و افلزای
تولید ،افزای

توان علم  ،تسهی فرایندهای تأمی مال
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اقتصلاد مقلاومت بلر تحلریم

پرداختهاند (مهدیزاده و شیخپور ،1392،ص  .)105همچنی در پژوهش  ،با عنوان کنکلاش در
مقاومت اقتصادی ،به بررس نق

دانشگاهیان ،سیستم تولید و کارآفرین بر اقتصلاد مقلاومت

پرداختله شللده اسللت (یللارفردی و همکللاران ،1392 ،ص  .)162در بللی مطالعللا ،انجللامشللده
نزدیل تللری پللژوه

جللاری« ،الگللوی پیشللنهادی اقتصللاد مقللاومت جمهللوری

بلله پللژوه

اسالم ایران» است که در آن الهمراد سیف با است اده از م هوم فنریت اقتصادی ،الگوی را برای
اقتصاد مقاومت ارائه م دهد (سیف ،1391 ،ص .)5
 .2-1چابکی
در بی روش های مطرح شده برای مواجهه با محیط (شرایط) نامشخص و غیرقابل پلی بینل ،
سله م هللوم سللازمان انطبللاقپللذیر ،سللازمان انعطلا پللذیر و سللازمان چابل  ،از غالللبتللری و
محبو تری هستند؛ اما نظریه چابک با عنایت به سطح ن وذ بی الملل آن به صور ،یل

کل

دربردارنده مجموعه ویژگ های کاربردی م اهیم پیشلی بلوده و بلهعنلوان فلسل های نلوی در
ادبیا ،مدیریت سازمان پذیرفته شده است (زنجیرچ و دیگران ،1389 ،ص  .)258بنا به گ تله
یوسف و گاناسکران چابک سازگاری موفق مبتن بر رقابتپذیری در معیارهای ماننلد سلرعت،
انعطا پذیری ،نوآوری و کی یت است که به وسیله یکپارچگ منلابع ،قابلیلت انسلجام مجلدد و
وجود عملگرهای مناسب در محیط غن از دان

و تغییرا ،سریع ایجاد م شلود و تلالش دارد

تا کاالها و خدما ،را براساس نیازمندیهلای مشلتریان تلأمی نمایلد

(Yusuf & Gunasekaran

واحد کسبوکار برای رشد و بقا در ی

محیط رقابت است که

)p.36

 .1999,چابک  ،توانای ی

تغییرا ،آن مستمر و غیرقاب پی بین بوده ،نیازمند واکن

سریع به بازارهای متغیلر اسلت و

بدون تردید ،ای امر از راه ارزشآفرین در محصوال ،و خلدما ،ملورد نیلاز مشلتریان صلور،
م گیرد (.)Goldman et al.,1995,p.112
چابک قابلیلت مواجهله پویلای مهمل در محلیط کسلبوکلار معاصلر اسلت
) .Varun,2012,p.579شرکت های چاب

& (Roberts

با تغییرا ،،عدم قطعیت و پی بین ناپذیری در محلیط

حرفه شان و تصمیم گیری های مناسب مواجه هستند؛ بنابرای ای سازمان ها نیازمند ویژگ های
خاص برای مواجهه سریع با تغییرا ،در محیطشان هستند ).(Zhang & Shariﬁ,1999, p.7
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فرصتهای جدید برای مزیت رقلابت ؛ تحلت کنتلرل

چابک توانای سازمان برای پوش

درآوردن اطالعا ،،دارای ها و ارتباطا ،موجود برای تصاحب ای فرصتها و انطباق با تغییلرا،
ناگهان شرایط کسبوکار است ( .(Setia et al., 2008, p.6سیستم تولید چابل

سیسلتم اسلت

که بهسرعت تغییر م کند و ای از طریق مدلهای محصول یا تغییر بی خطوط محصلول و در
حالت ایدهآل ،پاسخ آن به تقاضای مشتری امکانپذیر شلده اسلت؛ فرآینلدهای چابل
دارای ها و سیستمهای منعطف ،تمل

شلام

سریع محصول جدید ،ح سریع مسلئله ،سیسلتمهلای

اطالعات غن و سرشار است و روابط چاب

شام الگوبرداری چابک  ،شناخت عمیق مشلتری،

تأمی کنندگان یکپارچه ،شراکتهای عملیات مل باشلد (جع رنلژاد ،1391 ،ص  .)54واکلن
موفق و سریع به تغییرا ،،نیازمند سلازمان چلابک اسلت کله بتوانلد تملام عناصلر سلازمان را
همچون اهدا  ،فناوری ،سازمان و مردم را برای تغییرا ،غیرمنتظره تطلابق دهلد

(Setia et al.,

).2008, p.13
 .1-2-1ابعاد چابکی

در چارچو های بررس شده چابک  ،چهار بعد اصل را برای چلابک مل تلوان مشلاهده کلرد:
اغناء مشتریان ،تعام  ،تسلط به تغییرا ،و عدم اطمینان و اهرم کردن مهار،ها .ابعاد ارائهشده
در مدلهای پایه چابک بیانشدهاند ).(Tseng et al., 2011, p.3698
اغناء مشتریان .سازمانها باید به جای محصلول راهحل هلای بلرای مشلکال ،مشلخص
مشتریان ارائه نمایند و روی ارزش دریافتشده مشتریان از محصلول متمرکلز باشلند .در واقلع
کاه

هزینه ماشی آال ،،دسترس طراحان محصول به ابزارهای طراح کامپیوتری قدرتمند،

افزای

تجار ،جهان  ،توزیع محصول را گسترده و تولیدکنندگان به ای جهت سلوق داده کله

به ماورای محصول نگاه کنند و نیز کی یت متمایزی از محصول و خدما ،را بلرای هلر مشلتری
فراهم نمایند ( .(Rigby et al., 2000, p.179در همی راستا گلدم مدع شد که چلابک ملرتبط
با محصول نیازمند غن سازی محصوال ،به وسیله تحوی ارزش و راهکلار بله مشلتری بله جلای
محصول بهتنهای است ) .(Goldman et al.,1995,p.138از سوی دیگلر غنل سلازی مشلتریان در
چابک به معن تحوی ارزش و راهکار به مشتریان به جای محصول و خدمت اسلت
).et al.,2007,p.448

(Sherehiy
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ویژگ های مرتبط با محصوال ،و خدما ،در چابک از جنبه شایستگ را م توان معطو
به توجه به کی یلت محصلوال ،و خلدما ،،نلر بلاالی معرفل محصلوال ،جدیلد و از جنبله
انعطا پذیری به انعطا پذیری در حجم محصلوال ،،انعطلا پلذیری در پیکربنلدی و یلا ملدل
محصوال ،و همچنی از جنبه سرعت م توان به معرف سریع محصوال ،به بازار و نیز تحویل
سریع محصوال ،و خدما ،به بازار بیان کرد .در تحقیقا ،دیگلر بله چرخله حیلا ،محصلول و
مد،زمان ارائه خدمت و کی یلت بلاالی محصلوال ،و خلدما،

(Ramesh & Devadasan, 2007,

) p.191و همچنی محصوال ،با ارزشافزوده باال ) (Maskell,2001,p.6اشاره شده اسلت .از سلوی
دیگر یک از اجزای چابک کی یلت بلاالی محصلوال ،و سلطح س ارشل سلازی بسلیار بلاالی
محصوال ،است ) (Tsourveloudis & Valavanis,2002,p.330همچنی م توان ویژگ های کی ل
محصوال ،در طول دوره عمر محصول و ارائه محصلوال ،بلاارزش افلزوده قابل توجله را نیلز از
ویژگ های چابک برشمرد.
تعامل .فراهم کردن راه ح کام برای هر مشتری مشخص با منابع تنها ی

شرکت قابل

حصول نیست .ای امر به خصوص زمان به حقیقت م پیوندد که شرکت روی شایسلتگ هلای
اصل خود متمرکز باشد .بنابرای تعام و همکاری با دیگران جهت ایجاد راه ح برای مشلتری
ضروری به نظر م رسد .درواقع همکاری داخل و خارج استراتژی های مورد نظر مل باشلند و
هد آن عرضه محصوال ،به بازار در حداق زمان با اهرم کردن منابع از طریق همکاری اسلت
و البته دستیاب به ای اهدا تنها با تشکی سازمانهای مجازی و مشارکت سلریع در سلاختار
قاب حصول خواهد بود ) .(Rigby et al., 2000,p.180توانای همکاری اثربخ

م تواند سازمان را

برای بهره مندی از تمام منابع موجود صر نظر از موقعیتشان بلرای ارائله محصلول بله بلازار بلا
اثربخش هزینه و سرعت تا حد ممک و پاسخ موفقیت آمیز به تغییرا ،غیرقاب پی بین توانلا
سازد .اگرچه توانای پاسخگوی قطع به تغییرا ،محیط و بهره جست از آنها فقلط بله وسلیله
تغییر نگرش تولید به کسب وکار ،ارتباط با مشتریان و تأمی کنندگان و همکاری با رقبا بسلتگ
دارد ).(Maskell, 2001,p.6
در مدل شری

و ژانگ همکاری های داخل و خارج یک از شایستگ های محوری برای

دستیاب بهچابک است

)& Zhang,1999,p.7

 .(Shariﬁماسک همکاری را یکل از چهلار عنصلر

کلیدی برای چابک بیان کرد .همکاری بی سازمان الگوی برای پاسخگوی سریع بله سلطوح
تقاضای که انجام م شود ،فراهم م کند ،وگرنه برای سازمان مجلزا پاسلخگلوی ایل چنینل
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غیرممک است ) .(Yusuf et al.,1999,p.38در مدل ارائهشده جکسون و جوهانسون یکل از ابعلاد
چابک همکاری های داخل و خارج است .آنها همکاری را مرتبط با ارتباط مناسب سازمان در
کارهای داخل و خارج  ،بی واحدها ،با تأمی کننلدگان و مشلتریان مل داننلد

& (Johansson

) .Jackson, 2003, p.483شریح و دیگلران چهلار مشخصله را بلرای سلازمان چابل

در زمینلۀ

همکاری بیان م کند که عبار،اند از :تعام برای بهبود رقابت ،تعام داخل و خارج  ،ارتبلاط
با مشتریان ،ارتباط کام (نزدی ) با تأمی کنندگان ) .(Sherehiy et al.,2007,p.448از

استراتژی

سوی دیگر یوسف و همکاران همکاری را بسیار مهم دانسته اند ،حت همکاری با رقبلا .ایل بله
معن آن اسلت کله در چلابک الگلوی رقابلت و همکلاری متقلابالً سلازگار هسلتند

(Yusuf et

).al.,1999,p. 38
تسلط به تغییرات و عدم اطمینان :مشک تلری علامل کله سلازمانهلا بلا آن مواجله
هستند ،تغییر سریع و بدون توقف است .عوامل مانند کلاه

سلیک محصلول ،کلاه

ایجاد محصول تا زمان فروش ،تسریع در نر توسلعه فنلاوری ،افلزای
افزای

تراکم ارتباطا ،الکترونیک و افزای

زملان

جهلان سلازی تجلار،،

رشد سریع جمعیت همه به فضلای تغییلر کمل

م کند .بنابرای سازمانها برای بقاء و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان باید بلهگونلهای
سازمانده شوند که دارای ساختار سازمان منعطف و نوآور باشلند تلا بتواننلد تصلمیمگیلری
سریع را ارتقاء دهند .تولیدکنندگان چاب
رشد تبدی کنند ،ح

باید کارکنان را که م تواننلد علدم اطمینلان را بله

نمایند و سازمانهای کارآفری ایجاد نمایند ).(Rigby et al., 2000,p.183

چابک نیاز به ساختار سازمان انعطا پلذیر را کله پیکربنلدی مجلدد سلریع منلابع فیزیکل و
انسان در پاسخ به تغییرا ،در بازار را ممک م سازد ،فراهم م کند .گاناسکران بیان کلرد کله
مهمتری مسئله چابک چگونگ است اده و پیکربندی مجدد منابع و فرایندها بلرای مواجهله بلا
بازار پویا ،سیاستهای دولت و قوانی است ).(Gunasekaran,1999,p.92
شری

و ژانگ در مدل خود به شایستگ های همچون اثربخش هزینهها ،مدیریت تغییلر،

کارای و اثربخش عملیا( ،نا بودن) و یکپارچگ اشارهکرده و نیز بر انعطا پلذیریهلای در
زمینۀ مسائ سازمان و سازمان  ،انعطا پذیری در پیکربندی و مدل محصوال ،،انعطا پلذیری
در حجم محصوال ،تأکید کردند .آنها همچنی بهسرعت در معرف محصوال ،جدیلد بله بلازار،
تحوی سلریع خلدما ،و محصلوال ،و زملان عملیلا ،سلریع توجله کردنلد

(Zhang & Sharifi

) .1999,p.17جکسون و جوهانسلون مواجهله بلا تقاضلای مشلتری را نیازمنلد سلطح بلاالی از
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انعطا پذیری ،مهار ،تولید با هزینه کم/حجم کم و زمان تحوی سلریع دانسلتند
) .Johansson,2003,p.483او و محققان دیگر وفای
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& (Jackson

همچلون کلم کلردن الیلههلای سلازمان ،

ساخت گروههای عملیات متقاطع و ملدیریت آنهلا ،ایجلاد محیطل تشلویق بلرای انگیلزش و
گردش شغل کارکنان ،انطباق فعالیتها بر اساس نگرش هزینلهیلاب  ،یکپارچلهسلازی فنلاوری
اطالعا ،جهلت تسللط بلر تغییلرا ،و علدم اطمینلان در حلوزه سلازمان را پیشنهللاد دادنللد
(Hormozi, 2001, p.142؛ (Meredith & Francis, 2000, p.138 Vokurka&Fliedner, 1998, p.168؛
شریح و دیگران بررس های بسیاری در چابک سازمان انجام دادهاند .نتایج بررسل آنهلا
در مشخصههای سازمان بر تمرکززدای از دان
سطوح کمتر) ،کاه

و کنترل ،کلاه

اخلتال قلدر( ،عنلاوی و

فرایندها ،تعریف نق های شلناور و سلازماندهل غیررسلم فراینلدها،

همکاری شخص و غیررسم  ،ارتباط شبکهای؛ ساختار صا  ،ساختار افق و یا ساختار مجازی
و همچنی کلار گروهل توجله دارد ) .(Sherehiy et al., 2007, p.458وینلده چنلد راهنملا بلرای
چابک مشخص کرد که جنبه سازمان آنها شام سازمان مجلازی ،عملیلا ،بلا هزینله بهینله،
تشکی شراکت راهبردی سریع ،پیکربندی مجدد ،پاسخ سریع به تغییرا ،بازار است

(Vinodeh

) .et al., 2009, p.570یوسف و همکاران نیز ویژگ های سازمان چابک را بلا مشخصلههلای زیلر
تعیی کردند .اجرای همزمان فعالیتها ،یکپارچه سلازی سلازمان ،تمرکززدایل تصلمیمگیلری،
پیشرو بودن در فناوری ،بهبود مستمر ،فرهنگ تغییلر ،رضلایتمندی مشلتریان ،پاسلخ بله نیلاز
مشتریان ،سازمان یادگیرنده ).(Yusuf et al., 1999, p.41
اهرمیکردن مهارت ها :توانای سازمان در واکن

سریع تر نسبت به تغییرا ،در مقایسله

با رقبا توسط اهرم کردن اثر افراد و اطالعا ،میسر م گلردد .ایل املر بلا اسلت اده از افلزای
انگیزش ،کارآفرین اشخاص و سازمانده گروههای سازگار دائم

انجامگرفتله و درعلی حلال

ساختار سازمانده نیز دائماً شک ده مجلدد 1مل گلردد .در جهلان فلردا ،افلراد و اطالعلا،
ت کی کننده ای کلیدی خواهند بود لذا چابک  ،عدم تمرکز ،اختیار و اهرم کردن ارزش منلابع
انسان و اطالعات را در بر م گیرد .چنی سلازمان را سللازمان مبتنل بلر دانل

مل نلامیم

)al.,2000,p.178

 .(Rigby etاز سوی دیگر ای بعلد بله توانلای سلازمان در توسلعه ،ملدیریت و

است اده از دان

کارکنان و توانای آنها برای مواجهه بلا تغییلرا ،در بلازار ملتالطم اشلاره دارد
1. Reconfiguration
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)et al.,2007,p.458

انعطا پذیر
به دان

 .(Sherehiyاز مؤل للههللای سللازمان چاب ل

)& Shariﬁ,2007

افللراد مطلللع ،شایسللته ،توانللا و
ضلمن

 (Zhangو واقعیت بخشیدن به ت کر داخل با تبدی دان

صریح ) (Dove,1999,p.28است .گاناسکران سه زیرمجموعه برای افراد در چابک در نظر

گرفته است .اول دان

کارکنان ،دوم حمایلت ملدیریت ارشلد و توانمندسلازی کارکنلان ،سلوم

آموزش و تمری ) .(Gunasekaran,1999,p.102نگاره شماره ( )1ابعاد و مؤل ههای چابک را نشان
م دهد.
نگاره شماره ( -)1ابعاد و مؤلفههای چابکی از منظر محققان

جکسون و جوانسون

داو

وینده و دیگران

ژانگ و شری

شریح و دیگران

کید

تسوولدیس و واونیس

گاناسکران

مکارت

رام

اغناء مشتریان
تعام
تسلط به
تغییرا ،و عدم
اطمینان

تعام سازمان با مشتریان
تعاملللل سلللللازمان بلللللا
تأمی کنندگان
تعام با رقبا
پیکربنللدی مجللدد سللریع
منللابع فیزیک ل و انسللان و
فرایندها
اثربخش هزینهها

گلدم و دیگران

     

کی یت باالی محصوال،
سطح س ارش سازی باال
تحوی ل ارزش و راهکللار بلله
مشتریان بهجای محصلول و
خدمت
ارائلله محصللوال ،بللاارزش
افزوده قاب توجه
انعطا پذیری در پیکربندی
و یا مدل محصوال،
تعام داخل (بی واحدها و
افراد سازمان)
تعام بی سازمان

یوسو و دیگران

بُعد

مؤل ههای چابک
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مدیریت تغییر
کارای و اثربخش عملیا،












یکپارچگ
انعطلللا پلللذیری مسلللائ
سللازمان(کاه الیللههللای
سازمان )
انعطللا پللذیری در حجللم
محصوال،
سرعت در معرف محصوال،
جدید
تحویلل سللریع خللدما ،و
محصوال،
زمان عملیا ،سریع
تمرکززدایللل از دانللل و
کنترل
رضایتمندی مشتریان



سازمان یادگیرنده



 

 





 




سازمان مجازی
تشللکی شللراکت راهبللردی
سریع

اهرم کردن مهار،ها

توسعه ،مدیریت ،و اسلت اده
از دان کارکنان
است اده از توانلای کارکنلان
برای مواجهه با تغییلرا ،در
بازار
افراد مطلع ،شایسته ،توانلا و
انعطا پذیر
تبللدی دانلل ضللمن بلله
دان صریح



















 .2اقتصاد مقاومتی چابک
 .1-2ضرورت چابکسازی سازمانها در شرایط اقتصاد مقاومتی
به نظر عل الریجان اقتصاد مقاومت یعن چاب سازی و کوچ سازی وزارتخانههلا ،بله دلیل
آنکه وزارتخانهها همانند کارخانه ها تولیدی ندارند ،چاب سلازی و کوچل سلازی وزارتخانلههلا
باعث کوچ سازی دولت و چابک آن م شود .با چابل سلازی و کوچل سلازی وزارتخانله هلا
بودجه آنها به سمت تولید پی

م رود و زمان که تولید در کشور رونق یابد ،مشک در تلورم و
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در اشتغال ح م شود ،ای خود مانع تعطیل تعداد زیادی از کارخانه ها و یلا افلزای

فرفیلت

تولید آنان م شود (الریجان  ،1392 ،ص  .)10همچنی چاب سازی سازمانها به عنلوان یکل
از سیاستهای کل نظام اداری است (آیتاهلل خامنهای .) ،1389 ،از سوی دیگر بلا توجله بلا
ابالغ سیاستهای کل اقتصاد مقاومت از سوی رهبر معظم انقال باید طوری عم کنلیم کله
حت در شرایط فشار اقتصادی ،رشد و شلکوفای اقتصلادی را شلاهد باشلیم؛ بنلابرای آنچله از
اقتصاد مقاومت برداشت م شود ،ی
و چاب

اقتصاد ریاضت و ایستا نیست ،بلکه ی

اقتصاد منعطلف

است که قدر ،مقابله با فشارهای بیرون و درون را دارد و مل توانلد در هلر شلرایط

شاخصهای کالن اقتصادی را در سطح مناسب نگله دارد .سلپهری معتقلد اسلت بلرای تحقلق
اقتصاد مقاومت باید به دنبال چاب سلازی سلازمان باشلیم و نله توسلعه سلازمان (سلپهری،
 ،1391ص  .)1همچنی پورزرندی چاب سازی را یک از راهکارهای اقتصاد مقاومت بیان کلرد
(پورزرندی ،1391،ص .)11
پذیرش استراتژی چابک مزایای فراوان برای شرکت ها دارد ،ازجمله عکسالعم سلریع و
اثربخ

به تغییرا ،نیاز بازار ،قابلیت س ارش کردن محصوال ،و ارائله خلدما ،بله مشلتریان،

قابلیت تولید و ارائه محصوال ،جدید به شیوه ای مقرون به صلرفه ،کلاه
افزای

رضایتمندی مشتریان ،حذ فعالیتهای فاقد ارزشافزوده و افزای

)al.,2008,p.139

اثربخ

هزینله هلای سلاخت،
رقابت است

(Setia

 .etچابک در معرف روشهای جدید برای مدیریت سلازمانهلا بلرای واکلن

و سریع به تغییرا ،بازارها ،محصوال ،و خدمات کله مشلتریان طراحل آن را هلدایت

کردهاند ،به ابزاری برتر برای رقابلت تبلدی شلده اسلت ) .(Zhang & Sharifi 1999, p.8در ادامله
تالش م شود با قرار دادن سیاستهای کل اقتصاد مقاومت و مؤل ههلای اقتصلاد مقلاومت در
چارچو توسعهیافتهای از چابک به مدل جامع برای در  ،توسعه و اجلرای اقتصلاد مقلاومت
دستیافت .نگاره شماره ( )2ابعاد چابک و مؤل ههای اقتصاد مقلاومت را بررسل مل کنلد .بلا
توجه به مؤل ههای مشتر

بسیار در ابعاد اقتصاد مقاومت و چلابک مل تلوان بله ایل نتیجله

دستیافت که دستیاب به ابعاد چابک م تواند برای دستیاب بله اقتصلاد مقلاومت نیلز ملؤثر
باشد .مدل اقتصاد مقاومت چاب

با توجه به ای ت کر گسترشیافته است.
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 .2-2ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک
م توان چهار بعد برای اقتصاد مقاومت چاب

با توجه به سیاست های کل اقتصلاد مقلاومت و

م هوم چابک پیشنهاد داد :الف) تأمی نیازهای مشتریان؛ ) حلداکثر تعامل و همکلاری؛ )
مدیریت بهبود و مخاطرا،؛ و د) تقویت نیروی انسان و دان .
 .1-2-2مؤلفههای تأمین نیازهای مشتریان

ای مؤل هها در حوزه اقتصلاد مقلاومت چابل

شلام تولیلد محصلوال ،و خلدما ،راهبلردی

به وسیله تحوی ارزش و راهکار به مشتریان بهجای محصلول و خلدمت و تلأمی امنیلت غلذا و
درمان بهوسیله انعطا پذیری در پیکربندی و یا مدل محصوال ،همچنی ایجاد ذخایر راهبردی
کمّ و کی

با تأکید بر افزای

محصوال ،است .هرچند افزای

تولید و نیز افزای

پوش

استاندارد بلهوسلیله کی یلت بلاالی

ارزش افزوده از طریق تکمی زنجیره ارزش صنعت ن لت و گلاز

به وسیله تحوی ارزش و راهکار به مشتریان بلهجلای محصلول و خلدمت و نیلز توسلعه تولیلد
کاالهای دارای بازده بهینه بهوسیله ارائه محصوال ،باارزش افزوده قاب توجه جزو ای مؤل هها
هستند.
نگاره شماره ( -)2ابعاد چابکی و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
ابعاد چابکی

اغناء مشتریان

تعام

مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
افزای کی تولید .افزای پوش اسلتاندارد ،توسلعه تولیلد کاالهلای دارای بلازده
بهینه ،افزای ارزشافزوده از طریق تکمی زنجیره ارزش صلنعت ن لت و گلاز (آیلتاهلل
خامنهای)1392 ،
افزای کمّ تولید .افزای تولید داخل نهادهها و کاالهای اساس (آیلتاهلل خامنلهای،
)1392
تأمی امنیت اقالم راهبردی .تأمی امنیت غلذا و درملان و ایجلاد ذخلایر راهبلردی بلا
تأکید بر افزای کم تولید (آیتاهلل خامنهای)1392 ،
درونزای  .فعالسلازی کلیله امکانلا ،و منلابع ملال و سلرمایههلای انسلان و علمل ،
شک ده بازارهای جدید ایجاد بستر رقابلت بلی منلاطق و اسلتانهلا و بلهکلارگیری
فرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشلور ،انتخلا مشلتریان
راهبردی ،توسعه کارآفرین و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیلتهلای
اقتصادی با تسهی و تشویق همکاریهای جمع  ،مشلارکت دادن بخل خصوصل در
فروش (آیتاهلل خامنهای)1392 ،
برون گرایل  .توسلعه حلوزه عمل منلاطق آزاد و ویلژه اقتصلادی کشلور؛ تنلوعبخشل
پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشلورهای منطقله؛ گسلترش خلدما ،تجلار،
خارج و ترانزیت ،توسعه حوزه عم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشلور ،تنلوعبخشل
پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه ،ایجاد تنوع در مبادی تلأمی
کاالهای واردات با هد کاه وابستگ به کشورهای محلدود و خلاص ،تنلوعبخشل
پیوندهای اقتصادی با کشورها بلهویلژه بلا کشلورهای منطقله؛ تشلویق سلرمایهگلذاری
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تسلط به
تغییرا ،و عدم
اطمینان

اهرم کردن
مهار،ها

خارج برای صادرا ،،توسعه پیوندهای راهبردی و گسلترش همکلاری و مشلارکت بلا
کشورهای منطقه و جهان ،است اده از فرفیتهای سازمانهای بی المللل و منطقلهای،
تأمی نیازهای ضروری و منابع مال از خار (آیتاهلل خامنهای)1392 ،
رشد بهره وری .مدیریت مصر  ،ارتقا شاخص عدالت اجتماع  ،سهمبری عادالنه عوامل
در زنجیره تولید تا مصر متناسب با نق آنها در ایجاد ارزش ،ارتقلا رقابلت پلذیری در
تولید و اقتصاد (آیتاهلل خامنهای)1392 ،
تحول اساس در ساختارها .اصالح و تقویت نظام مال  ،ایجاد تنوع در روشهای فلروش،
حذ دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد ،اصالح نظلام درآملدی (آیلتاهلل
خامنهای)1392 ،
مدیریت تغییر .شناسای و بله کلارگیری فرفیلت هلای علمل  ،فنل و اقتصلادی بلرای
دسترس به توان افندی و اقداما ،مناسب ،رصد برنامه های تحریم ،مدیریت مخلاطرا،
اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکن هوشمند ،فعلال ،سلریع و بله هنگلام در برابلر
مخاطرا ،و اختاللهای داخلل و خلارج  ،روزآمدسلازی شلیوههلای نظلار ،بلر بلازار
(آیتاهلل خامنهای)1392 ،
دان بنیان شدن اقتصاد .ش ا سازی اقتصاد (آیتاهلل خامنهای)1392 ،
توانمندسازی نیروی کار .ارتقاء آملوزش ،مهلار ،و خالقیلت ،تقویلت فرهنلگ جهلادی
(آیتاهلل خامنهای)1392 ،
تبدی تجربه به دان  .است اده از تجربه نیروی انسان بهوسیله تبدی دان ضمن بله
دان صریح (آیتاهلل خامنهای)1392 ،

 .2-2-2مؤلفهها حداکثر تعامل و همکاری

برای است اده حداکثری از منابع در اقتصاد مقاومت چاب  ،م توان چندی حوزه تعام چابک
را بررس نمود .الف) تعام داخل  :تأمی شرایط و فعالسلازی کلیله امکانلا ،و منلابع ملال و
سرمایههای انسان و علم کشور بهمنظور توسعه کلارآفرین ؛ ) تعامل بلی سلازمان  :ایجلاد
بستر همکاری و رقابت بی مناطق و استان ها و به کلارگیری فرفیلت و قابلیلت هلای متنلوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور؛ ) تعام با تأمی کنندگان :ایجلاد تنلوع در مبلادی تلأمی
کاالهای واردات باهد کاه

وابسلتگ بله کشلورهای محلدود و خلاص؛ د) تعامل بلا رقبلا:

گسترش خدما ،تجار ،خارج و ترانزیت و زیرساخت های موردنیلاز؛ تشلویق سلرمایه گلذاری
خارج برای صادرا،؛ به حداکثر رسلاندن مشلارکت آحلاد جامعله در فعالیلت هلای اقتصلادی
دانست .تسهی و تشویق همکاریهای جمع  ،تنوعبخش پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه
با کشورهای منطقه؛ توسعه حوزه عم مناطق آزاد و ویژه اقتصلادی کشلور؛ توسلعه پیونلدهای
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشلورهای منطقله و جهلان بله ویلژه همسلایگان از
طریق تعام با مشتریان ،است اده از فرفیتهای سازمانهای بی المللل و منطقلهای و انتخلا
مشتریان راهبردی است.
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 .3-2-2مؤلفههای مدیریت بهبود و مخاطرات

ای مؤل هها شام موارد زیر است :رشد بهرهوری از طریق افزای

کارای و اثربخشل عملیلا،؛

شک ده بازارهای جدید از طریق پیکربندی مجدد سریع منابع فیزیک و انسلان و فراینلدها؛
ایجاد تنوع در روشهای فروش از طریق تحوی سریع خدما ،و محصوال،؛ مدیریت مصلر از
طریق اثربخش هزینه ها؛ ارتقاء کی یت و رقابت پذیری در تولیلد از طریلق کلارای و اثربخشل
عملیا،؛ ایجاد ثبا ،در اقتصاد مل از طریق پیکربندی مجدد سریع منابع فیزیکل و انسلان و
فرایندها ،اصالح و تقویت همهجانبه نظام مال کشور با هد پاسخگوی به نیازهای اقتصاد مل
از طریق انعطا پذیری مسائ سازمان (کاه

الیههای سازمان )؛ ایجاد ثبلا ،رویله و مقلررا،

در مورد صادرا ،با مدیریت تغییر (صرفهجوی در هزینههای عموم کشور بلا تأکیلد بلر تحلول
اساس در ساختارها ،منطق سازی انلدازه دوللت و حلذ دسلتگاه هلای ملوازی و غیرضلرور و
هزینه های زائد از طریق اثربخش هزینه ها و انعطا پذیری مسائ سلازمان (کلاه

الیله هلای

سازمان ) کارای و اثربخش عملیا،؛ اصالح ،ش ا سازی اقتصاد و سالم سلازی نظلام درآملدی
دولت از طریق سازمان مجازی است.
 .4-2-2تقویت نیروی انسانی و دانش

ای مؤل ه ها را در بعد نیروی انسان م توان توانمندسازی نیروی کار از لحلا ارتقلاء آملوزش،
مهار ،،خالقیت و همچنی تقویت فرهنگ جهادی از طریق است اده از توانلای کارکنلان بلرای
مواجهه با تغییرا ،در بازار متالطم و کارکنان مطلع ،شایسلته ،توانلا و انعطلا پلذیر شناسلای
نمود .از بُعد دان

م توان مؤل ههای را تالش برای دستیاب به اقتصاد دان بنیلان و همچنلی

تبدی تجربه نیروی انسان از دان

صریح ،توسعه ،مدیریت و است اده از دان

ضمن به دان

کارکنان دانست.
ابعاد اقتصاد مقاومت چاب

در نمودار شماره ( )1مطرح شده است.

نمودار شماره ( -)1نمودار پیشنهادی ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک
اقتصاد مقاومت چاب

تامی نیازهای مشتریان

حداکثر تعام و همکاری

مدیریت بهبود و مخاطرا،

تقویت نیروی انسان و دان
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 .3-2مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک
در نمودار ترسیم شده شماره ( )2ابعاد چابک سازمان به عنوان عوام دسلتیاب بله مؤل له هلای
اقتصاد مقاومت و در نتیجه افزای

مقاومت اقتصادی سازمانها معرف شده است.

نمودار شماره ( -)2مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک
اغنا مشتریان

افزای

کم تولید

افزای

تولید

کی

تامی نیازهای مشتریان

تامی امنیت اقالم راهبردی

درون زای
تعامل

حداکثر تعام و همکاری
برون گرای
اقتصاد مقاومت چاب
مدیریت تغییر

چابکی

تسلط به تغییرات و
عدم اطمینان

تغییر در ساختار ها

مدیریت بهبود و مخاطرا،

رشد بهره وری
توانمندسازی نیروی کار

اهرمی کردن مهارت ها

دان بنیان شدن اقتصاد

تقویت نیروی انسان و دان

تبدی تجربه به دان

فرجام
اقتصاد مقاومت یعن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکا ،جهلان  ،بلا تکانله هلای جهلان  ،بلا
سیاست های امریکا و غیر امریکا زیرورو نمل شلود؛ اقتصلادی اسلت متکل بله ملردم .اقتصلاد
مقاومت یعن اقتصادی که با توجه به همه قو ،ها و ضعف های داخل و خلارج و تهدیلدها و
فرصت های بیرون  ،سناریوسازی م کند و برای هر شرایط برنامه دارد .اقتصاد مقاومت عبار،
است از اقتصادی راهبردی که محیطسنج است و درون و بلرون را بله خلوب مل بینلد و بلرای
شرایط که هر لحظه ممک است تغییر کند ،واکن

مناسب دارد.

در ای مقاله پس از بررس ادبیا ،حلوزه اقتصلاد مقلاومت و چلابک چهلار بعلد ،تلأمی
نیازهای مشتریان ،حداکثر تعام و همکاری ،مدیریت بهبود و مخاطرا ،،تقویت نیروی انسلان
برای اقتصاد مقاومت چاب
مقاومت چاب

پیشنهاد شد .دستیاب بله ایل ابعلاد زمینله دسلتیاب بله اقتصلاد

در سازمانها را از طریق چاب سازی سازمانها به وجود مل آورد .بلا توجله بله
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ارائهشلده ،بله اقتصلاد

مقاومت مبتن بر چابک دستیافت.
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