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  پیشگفتار
اقتصاد کشور در نظامی هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها مدیریت  ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     دهـد و گـاهی بحـران    تأثیر قرار مـی اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت 
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

و در سراسر ایـن  نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست است، استیالي اقتصادي خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تالش کرده 

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
گـر  شـده بـه دی   ها به شکل مـدیریت  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  کشورها تسري یابد و آسیب
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكو  شود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها  سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   هاي پی  مترین آنها تحری ترین و مداوم اقتصاد کشور شده که مهم

  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می
هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  

رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا     د. از اینشو هایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحمیل می بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال راهبردي و هوشمندانۀ خود  تفکر

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     با رویکردي جهادي، ساله، انداز بیست اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره  تصاد دانشپیشتازي اق

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 شش

داتی، تـأمین امنیـت   دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالي وار
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  ق آزاد تأکید شده است.حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة عمل مناط

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
ادن بخـش خصوصـی در   مشـارکت د ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، افزایش صادرات گاز، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي دولت، افـزایش سـهم    جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ دوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمانصن

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  تابالغ سیاس
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اي تحقـق اهـداف   اند بـر  اند و از همه خواسته ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  شده در این سیاست تعیین

، پژوهشگاه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی ،نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست ایران
د و ضمن تجمیـع  نها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کن بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   در این حوزه و به اشتراك آمده دست هاي به ها و دانش تجربه
  .سازي در این حوزه بردارند ها و گفتمان شدن این سیاست کشور قدمی در راه اجرایی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28وزهاي که در رکنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   هـا و پایگـاهی مسـتحکم    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِده، رشدحرکت بالن

 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در   با  گرا اقتصادي برون

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر
 هاي محیطی. تکانه

  

ه شـهید  مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و در انتشـارات دانشـگا     نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث    مند شوند. براي بهره آمده در این کنگره بهره دست به
هـاي نظـري    با محوریت مبانی و مولفهراهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و مجلدات دهم تا دوازدهم 

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،يدنها يالزامات راهبردجلد سوم: 

  یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن نقش اقتصاد دانشجلد هفتم: 

  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( ؤلفهجلد دوازدهم: مبانی و م
  



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به مسئوالن و مدیران دستگاه ۀهاي هم ها و حمایت تالش همچنین از
دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت دانشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  

گـذاري   رئیس شوراي سیاسـت ((رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی 
هـاي    ، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  )دبیرکل کنگره(شمس دولت آبادي  ، جناب آقاي دکتر محمود)کنگره

شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        
، استادان )ـ اسالمی صدرا رئیس مرکز علوم انسانی(االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی  کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزتهاي  محترم کمیته
  نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  به زیور طبع آراسته شده است.  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) (معاون وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري  بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه

  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  نقش نخبگان  بنیان و هاي دانش شناسی شرکت آسیب
  بنیان در اقتصاد دانش

  **، سیدحسن عقیلی*علی نوروزي

  چکیده
محـور   استفاده از تجربیات اقتصاد دانـش  سازي و در شرایط اقتصادي امروز کشور عزیزمان ایران اسالمی، پیاده

فنـاوري و  اي علـم و  هـ  باشد. نقش و اهمیت پـارك  می 1404انداز  سوي رشد و رسیدن به چشم گامی مهم به
هـا   شناسی جذب و پذیرش این شرکت ، اما آسیببنیان در این اقتصاد بر همگان روشن بوده هاي دانش شرکت

از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضـر   بنیان هاي اقتصاد دانش در تحقق زمینهو نقش نخبگان علمی 
در پارك فناوري پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران پرداختـه کـه بـا اسـتفاده از مطالعـات میـدانی       

والن معاونت علمـی ریاسـت جمهـوري    ئآسیب گردید که طی مصاحبه با نخبگان و مس 24منجر به شناسایی 
کـارگیري آزمـون   ها تأیید و با تهیۀ پرسشـنامه و ب  بنیان همۀ آسیب انشهاي د ها و شرکت هاي پارك ینهدر زم

  ایم. هاي موجود در فرایند جذب و پذیرش پرداخته آسیببندي  فریدمن به رتبه
  شناسی، نخبگان علمی بنیان، آسیب فناوري، دانش محور، پارك علم و اقتصاد دانش ها: واژهکلید

  مهمقد. 1
ی و فناوري ، علمدستیابی به جایگاه اول اقتصادي ،ساله بیستانداز  چشم هدف اقتصاد ایران براساس سند

دف واال گسـترش مبـانی اقتصـاد    به ایـن هـ   دستیابی است. الزمۀ) آسیاي جنوب غربیمنطقه (در سطح 
شتاب و مستمر اقتصادي پر ، رشد2افزاري جنبش نرم ، رونقاجتماعی تشکیل سرمایۀ شی، افزا1محور دانش
 رشـد و  اصـلی  منبـع  ،دانـش  از استفاده و توزیع تولید، آن در که است ياقتصاد محور شاقتصاد دان است.
 3هـاي علـم و فنـاوري    بنیـان پـارك   هاي راهبردي در اقتصاد دانـش  اتژيیکی از استر .است ثروت ایجاد

 هاسـت.  نآو حمایـت از   4بنیـان  هاي دانش جذب شرکت ،هاي علم و فناوري . مبناي اصلی پاركباشند یم
ـ هـا  میتحـر  ،از یک طرف ساله بیستانداز  گرفته در چارچوب چشم ي صورتها يزیر برنامه و  جانبـه  کي ی
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1. knowledge-based economy 2. software movement 
 

3. science & technology park 4. enterprise knowledge base 
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یت تشویق و حمایت از ایجـاد  اهم ،1هاي پیشرفته و عدم دسترسی به تکنولوژي موجود المللی نیب سیاسی
ي نوظهـور علمـی و اقتصـادي    ها قطبعنوان  هاي علم و فناوري به پارك را در ها شرکتاندازي این  و راه

ي علمی و اقتصـادي بـراي   ها مساعدتشده، کمک و توجه به مطالب ذکر . باکشور دوچندان ساخته است
  .باشد یمها  از اهداف اصلی این پارك ها شرکتورود و استقرار این 

 جوامـع  2يفناور و اجتماعی ،يشرایط اقتصاد در يا گسترده تغییرات يامروز محور دانش ياقتصادها

 بنیادینی تغییرات دچار و نمانده مصون تحوالتی تأثیر چنین از نیز ها شرکت که است بدیهی .اند کرده ایجاد

فـرد، خـود را از دیگـر     هـاي منحصـربه   بنیان با داشـتن ویژگـی   هاي دانش عصر حاضر شرکت در .اند شده
هد به این سمت و سو حرکت کند و هر شرکتی که بخوا .اند کردهمنفک  3ي اقتصاديها بنگاهو  ها شرکت

 .با ظرفیت نوآوري در این راه تـالش کنـد   ، متناسببا تدبیر و با هدف رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال باید
هاي علم و فنـاوري   در پارك 4بنیان، جذب و پذیرش هاي دانش ي اصلی مدیران شرکتها دغدغهیکی از 

ی در تحقـق  بنیان و نخبگان علم هاي دانش شناسی شرکت آسیبدر این پژوهش ابتدا به مطالعۀ . باشد یم
پرداختـه   بنیان در پارك فناوري پردیس و پارك علم و فنـاوري دانشـگاه تهـران    هاي اقتصاد دانش زمینه

ها از منظر  آسیب در این مقاله اند.هاي حال حاضر کشور الگوي بسیاري از شرکت شود. زیرا این پارکها می
در  و شـود  مـی  بنیان بررسی هاي دانش شرکت رانی، مدهاي علم و فناوري ارشد پارك و مدیران 5نخبگان

ـ  نامه پایان با استفاده از پرسش آوري شـده اسـت بـه     ه همـین منظـور طراحـی، توزیـع و جمـع     هایی که ب
   شود.  پرداخته میها  آسیببندي  رتبه

یک ي فراتر از زیها، چ شرکترش و وضعیت پذی تی، مأمورهاي علم و فناوري با توجه به اهداف پارك
سـازي   ، شـبکه خـدمات بـا ارزش افـزوده    تأمین و ارائۀ .بنیان هستند هاي دانش مکان براي حضور شرکت

مهارت در ارزیابی توانایی  ،در پارك ها تیمأمورو  ها برنامهنظارت و هدایت  ها، شرکتسازي  توانمند ،خدمات
که براي ارزیابی و تحلیل سطح ي کمی و کیفی است رهایمتغبنیان تابعی از  ي یک شرکت دانشها تیقابلو 

هـاي   شـرکت  ،شناسی آسیب اما موضوع چنین ارزیابی و .تعریف نمود توان یمیی را ها شاخص ،یی آنکارا
ـ یها،  شرکتگونه  باید از فعالیت اساسی این ها آنبنیان هستند که براي ارزیابی  دانش سـازي   ی تجـاري عن
نـد گسـترش کمـی حضـور     بـا توجـه بـه رو    .ي پژوهش و فناوري تعریف مشخصی ارائه نمودردهادستاو

جذب و پذیرش در  شناسی نحوة آسیب ، ضرورتهاي علم و فناوري کشور بنیان در پارك هاي دانش شرکت
یت هاي مورد مطالعه بسیار اهم بنیان در پارك هاي دانش فزایش کارایی حضور شرکتاین حوزه براي رشد و ا

وزة شناسی در حـ  گونه آسیب هیچ هاي موجود در کشور سازي این پژوهش، در پارك اما تا زمان آماده .دارد
                                                        
1. high-Tech 2. technology 
 

3. business 4. assimilating 
 

5. experts  
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 ،رغم سـعی و تـالش   ها انجام نگرفته و در این زمینه علی بنیان در پارك هاي دانش فرایند پذیرش شرکت
 شد.ات مشابه استفاده اسنادي که کامالً منطبق با موضوع باشد یافت نگردید و ناچاراً از تحقیق

  پژوهش بررسی مفاهیم و پیشینۀ. 2
  1يفناورهاي علم و  پارك. 1.2

  IASPي در جهان از نگاه فناورهاي علم و  پارك . تعریف1.1.2
 سـازمان  نیا یاصل هدف و شود یم اي اداره حرفه متخصصان ۀلیوس است که به یسازمان یک پارك علمی

ها  شرکت انیم در رقابت قدرت شیافزا و ينوآور فرهنگ يارتقا و قیتشو قیطر از جامعه در ثروت شیافزا
 هـدف  نیا به یابیدست يبرا. کنند یم تیفعال پارك طیمح در دانش و علم بر یمتک که است یمؤسسات و
ـ تحق مراکز ،ها دانشگاه انیم در يفناور و دانش انیجر تیریمد و زشیانگ جادیا با یعلم پارك کی  و قی

ـ طر از را ينوآور بر یمتک يها شرکت رشد و جادیا بازار، و یخصوص يها شرکت توسعه،  رشـد  مراکـز  قی
)incubator( یشیزا يها) و فرایندSpin.offبا ارزش  یخدمات نیهمچن یعلم يها . پاركدینما یم لی) تسه

  .ندینما یبه مؤسسات مستقر در پارك ارائه م یفیمناسب و ک ساتیو تأس يکار يباال و فضاها ةافزود

  هاي علم و فناوري  ي متفاوت نسبت به پاركها دگاهید
هاي علم و فناوري در دو  پاركکه در مجموع ادبیات مرتبط با  کنند یم) اشاره 1388پورعزت و همکاران (

  از: اند عبارت ها حوزه. این رندیگ یممطالعاتی قرار  حوزة عمدة
ه نهادي به پـارك علـم و فنـاوري    نهاد. دیدگاعنوان یک  هاي علم و فناوري به : پارك2دیدگاه نهادي .1

یدگاه بـر  نگرد. این د محور می فناورانه هاي جدید امکانات براي شرکت آوردندة عنوان موسسۀ فراهم به
ته و موضوعاتی از قبیـل وظـایف و   ها تأکید داش مشی و مکانیزم فعالیت پارك فرایندها و ابزارهاي خط

دهد.  بررسی قرار میهاي دانشگاهی و ... را مورد  شرکت اد و اندازةها و مراکز رشد، تعد كموریت پارمأ
بر این موضوع تأکید دارد که آیا پارك علمی مزیت بـراي   گرفته در این دیدگاه عمدتاً مطالعات صورت

 کند یا خیر؟ ها ایجاد می شرکت
ین رویکرد اقتصـادي،  عنوان مناطق فناورانه و اقتصادي، در ا هاي فناوري به : پارك 3دیدگاه اقتصادي .2

یرات ثهـا و تـأ   رتباطی گسـترده مـابین شـرکت   هاي متخصص با ساختار ا پارك فناوري شامل شرکت
شـود. در ایـن    اي بررسی مـی  منطقه ها بر توسعۀ آن بر محیط است. در این دیدگاه تأثیر پارك فزایندة

محور اسـت و بـر    ورانههاي فنا کی تخصصی براي شرکترویکرد، پارك علم و فناوري، زیرساخت فیزی
                                                        
1. science and technology parks 2. institutional perspective 

 

3. economic outlook 
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ارد. مطالعـات  ها تأکید د ها و سازوکارهاي درونی آن به این شرکت هاي مستقیم و ملموس پارك کمک
گـذاري   ینی، کمـک بـه سـرمایه   در رابطه با ایجاد مشاغل و کارآفر گرفته در این رویکرد عمدتاً صورت

واسـطه   اي و ملی به تصادي منطقهاق و تغییرات ایجادشده در توسعۀ R&Dهاي  پذیر و فعالیت مخاطره
 محور است. هاي فناورانه تشکیل شرکت

  بنیان دانش اقتصاد اصلی مولفۀ سه 
 بمحـور محسـو   نده و محرك اصلی رشـد اقتصـاد دانـش   کن تولید دانش، هدایت تولید و کسب دانش: .1

 ۀتوسـع  هـاي جدیـد و   تراعـات و نـوآوري  هاي نوین در علم و فنـاوري، اخ  روش ارائۀشود و شامل  می
گذاري، نیـروي شـاغل    یجاد و کسب دانش عوامل متعددي ازجمله سرمایهشود. در ا تحقیقات قبلی می

  باشند. هاي اجتماعی و اقتصادي مؤثر می در بخش تحقیقات، امکانات و تجهیزات و زیرساخت
 بـه  دسترسـی  نظیـر  مطلـوب  ارتباطیهاي  زیرساخت کردن فراهم طریق از دانش انتشار انتشار دانش: .2

هاي دانش، تعـداد کـاربران اینترنـت، ضـریب نفـوذ       د بانکایجا اطالعات، گذاشتن اشتراك به اینترنت،
باشد. یکی از نکاتی که باید  پذیر می هاي مختلف جامعه امکان هاي ارتباطی در بخش موبایل و سیستم

ت در نقـاط  طالعـا هـاي توزیـع دانـش و ا    در انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد، گسترش زیرسـاخت 
جمله در روستاها و شهرهاي کوچک اسـت کـه ایـن موضـوع نقـش مهمـی در       مختلف یک کشور از

  محور خواهد داشت. اثربخشی اقتصاد دانشافزایی و  هم
که  طوري به، هاي جامعه است تمامی ابعاد و بخشکاربرد دانش به مفهوم استفاده از آن در   کاربرد دانش: .3

 ثروت و تولید ناخالص ملی و افزایش سطح رفاه اجتماعی مؤثر باشد. در ایجاد ارزش افزوده، ایجاد

  شناسی آسیب. 2.2
گیـرد. در واقـع،    نی انجـام مـی  هایی اسـت کـه در تحـول سـازما     شناخت مشکالت یکی از اولین فعالیت

 بخشـد.  شناسی به تحول سازمانی اعتبار مـی  اي قانونمند و بخشی جداناپذیز از روش شیوه شناسی به آسیب
شناسـی   آسـیب  ۀشناسی سازمانی ارائه شده است. حیطـ  سازي آسیب ار زیادي براي نهادینههاي بسی روش

  باشد. تک مشکالت می ها و تک دگی دقیق به تمام سیستمشامل رسی

  یشناس بیآسمفهوم 
منظـور تعریـف و توصـیف وضـع      علوم رفتاري، بـه  يها فرایند استفاده از مفاهیم و روش«شناسی،  آسیب
  )1، 2003 (هریسون،». باشد براي افزایش اثربخشی می ییها و یافتن راه موجود

ـ     خت دقیـق اطالعات جهت تجزیه و تحلیل و شـنا  ۀشناسی بر پای آسیب  ۀتـر سـاختار، تعـامالت، روی
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عبـارتی   جو، الزم و ضروري اسـت. بـه   م چارهمدیریتی و سایر عناصر سیست يها ها، سبک ها و روش عمل
منظـور بهسـازي عملکـرد     می آن جهت تعیین اقدامات الزم بهمسأله و کانون علشناسی، تشخیص  آسیب

منظم بـه کـل فراینـد     نگرشی سیستماتیک و شناسی نیازمند بیاي و اساسی. آس سازمان، امري است پایه
زاده،  (ممـی  .حـل دارد  اي است که بروز نموده و نیاز بـه  لهئهدف از آن تشخیص ماهیت و نوع مس است و
 تشـخیص  اول: ةکند: حوز وسیع را ایجاب می ةشناسی سازمانی معموالً بررسی دو حوز بی) آس129، 1375

، محصوالت و روابط بین عوامـل  ها، ادارات بخش شامل که شود می انجام سازمان ةدهند تشکیل عوامل از
ي شـده  گذار یهپا سازمانی فرایندهاي براساس شناسی آسیبدوم:  ةها برهم است؛ و حوز ثیر متقابل آنأو ت

رهبري و اعمال قدرت،  يها گیري، سبک ارتباطی، حل گروهی مشکل، تصمیمهاي  است که شامل شبکه
  )16، 1379 فرهنگی،( .ریزي و تعیین هدف و مدیریت تعارض و رقابت است برنامه يها روش

  هاي علم و فناوري . ضرورت نظارت و ارزیابی در پارك3.2
 ها آنعلمی اقتصادي  ۀفناوري در بسیاري از کشورها نقش اساسی در رشد و توسعهاي علم و  موفقیت پارك

اقتصـادي   اي مختلف شده است. در حقیقت توسعۀداشته و این موضوع موجب تکثیر این الگو در کشوره
   .هاست آنیافته و در حال توسعه مرهون وجود پارك علم و فناوري در  بسیاري از کشورهاي توسعه

ها در آنجا  مناطقی که این پارك ي فعال در پارك علم و فناوري چهرةها رد موفق شرکتدر اثر عملک
مراکز صـنعتی و   نیتر شرفتهیپو  نیتر پرتحركفعال به ن شده و از مناطق غیردگرگو فعالیت دارند، کامالً

که  ) هدف اصلی پارك آن استKharaghini and selseleh, 2009اند. ( اقتصادي در جهان مبدل شده
هـاي مسـتقر بـا سـایر      افزاینده، شتاب بخشد تا ارتباطات بین شـرکت  گیري فضاي تجمعی و هم به شکل

مـدیریتی   ابد. در این ارتبـاط ایجـاد یـک هسـتۀ    چه بیشتر افزایش ینعتی و اقتصادي هرمراکز علمی، ص
است کـه بـا ایجـاد    تی توانمند مدیری . زیرا وجود این هستۀشود یمتوانمند در پارك بسیاري کلیدي تلقی 

هـاي داراي فنـاوري برتـر     مربوط بـه مراکـز مـرتبط، شـرکت     ها رهیزنجهاي فعال در  الزم، شرکت جاذبۀ
  )Mahdavi et al, 2010( .کند یماي و ... را به پارك جذب  هاي مشاوره المللی، شرکت بین

  انیبن ي دانشها شرکت فیتعار. مفهوم و 4.2
تعریف عمده در جوامع علمی وجود دارد کـه هـر دو مـورد را ذکـر      2بنیان  هاي دانش خصوص شرکت در

  نماییم: می
 منظور محور به ستند که با ایجاد کسب و کار دانشو مؤسسات حقوقی ه ها شرکت ،بنیان شرکت دانش

ـ فعالمبتنی و همـراه بـا    ها آني اقتصادي ها تیفعالتبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و  ي هـا  تی
محـور در جامعـه    ي نو و پیشرفته است و به توسعۀ اقتصاد دانـش ها يفناوري ها نهیزمعه در تحقیق و توس
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 کلیـۀ  ،عنوان یک بنگاه اقتصـادي  بنیان به هاي دانش منظور از فعالیت شرکتطور کلی  به .کنند یمکمک 
خـدمات   ،کاال ۀسازي نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید و عرض یی است که بر تجاريها تیفعال

 رائـۀ بـاال و ا  ةي پیشرفته و بـا ارزش افـزود  ها يفناورگیري  کارب ،فناوري تولید و عرضۀ ،افزار انتقال و نرم
   .اند افتهمشاوره و خدمات تخصصی و دانشی تمرکز ی

دارایی آن دارایـی فکـري    نیتر مهمبنیان یک هویت حقوقی عموماً خصوصی است که  شرکت دانش
آفرینی مبتنـی  و عمالً یک کـار  کند یمزا مبتنی بر علم را مدیریت ي درآمدکاراین شرکت کسب و  .است

بـار بـراي    تحقیق و توسعۀ یک کار مقطعی و یک ،بنیان هاي دانش رکتدر ش .دیآ یمبر فناوري به حساب 
بـه نتـایج    ، هـم آمـد ۀ مـؤثر و کار تحقیـق و توسـع   .بلکه یک فرایند همیشگی و پویاست ،همیشه نیست

یی که باید انجام شود بسیار بـیش از آن اسـت کـه    ها تالش .مدت نیاز دارد مدت و هم به نتایج بلند کوتاه
آنکـه بایـد در یـک فراینـد بلندمـدت و       . ضمنالوصول قناعت کرد مدت و سریع نتایج کوتاهتنها بتوان به 

بنیان باید معطـوف بـه بهتـرین     ي دانشها تحقیق و توسعه در شرکت يها تیفعال. شود ، برداشتهدار ادامه
 هـا  شـرکت یی که کسب و کار شرکت را متحول نمایند. انجام تحقیقات در ایـن  ها ، فرصتشود ها فرصت

آوري ، نوکسب و کار جدید ۀآوري در توسع، نوردیگ یمآوري صورت ساً با هدف راهبري و حمایت از نواسا
  . خدمات و ...

هـا   است و در بیشتر آنهاي فارسی از نخبه معانی متعددي شده  نامه ها و لغت : در بسیاري از فرهنگنخبه
، اند. برگزیـده نیـز خـود داراي معـانی چنـدي از قبیـل مقبـوالن        معناي برگزیده در نظر گرفته نخبه را به

   شده و پسندیده است. شده، انتخاب داده ترجیح
صـحیح و مناسـب از    ةاستفاد"مقام معظم رهبري در یدن به تأکیدبخش منظور تحقق به 1385در سال 

بنیـاد ملـی    ۀاساسنام 4 ةو در اجراي ماد "کشور ۀجانب همه ۀهاي علمی نخبگان در راستاي توسع ظرفیت
احراز نخبگـی بـا هـدف     ۀنام آیین "تعریف نخبه و احراز استعدادهاي برتر و نخبگی افراد"ة نخبگان دربار

هاي علمی استانداردسازي معیارها و فرایندهاي شناسایی و معرفی نخبگان  ریف شاخصکردن و تع منطقی
به استناد  "نخبه"شود:  نامه نخبه چنین تعریف می این آیین يدو ةدر ماد و استعدادهاي برتر تصویب شد.

گسـترش  شود که اثرگـذاري وي در تولیـد و    بنیاد به فرد برجسته و کارآمدي اطالق می ۀاساسنام 4 ةماد
سازي و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش خالقیت کارآفرینی و نبوغ  علم و هنر و فناوري و فرهنگ

علمـی و   ۀبخشیدن به رشد و توسـع  رش دانش و نوآوري موجب سرعتفکري وي در راستاي تولید وگست
  انسانی کشور گردد. ۀاعتالي جامع

  شناسی تحقیق روش. 3
هـاي   دنبـال شناسـایی آسـیب    و مـا بـه   باشـد  یمتحقیق پیش رو با توجه به ماهیت آن از نوع و کاربردي 
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بنیان در پارك فناوري پردیس و پـارك علـم و فنـاوري دانشـگاه      هاي دانش  تأثیرگذار در پذیرش شرکت
جذب و پذیرش آیا فرایند «ال اصلی تحقیق که همانا ؤشناسی به س ن هستیم تا با انجام فرایند آسیبتهرا

موردي بر پارك فناوري پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه  در ایران مناسب (کارآمد) است؟ با مطالعۀ
  پاسخ دهیم.» تهران

شناسـی   دنبال شناسایی و آسیب هب است. و این تحقیقتحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیقی اکتشافی 
بنیان در پـارك فنـاوري پـردیس و پـارك علـم و فنـاوري        شهاي دان ؤثر در امر پذیرش شرکتعوامل م

  کار برد.  ها به در این پارك ها شرکتعنوان الگویی براي پذیرش  گاه تهران است تا بتوان آن را بهدانش
هاي فنـاوري و   پاركي ها حوزهادبیات موضوع در  ن هستیم که در ابتدا با مطالعۀدنبال آ هدر واقع ما ب

نفر  15وسط هاي اصلی جذب و پذیرش شناسایی شوند. سپس این عوامل ت ان آسیببنی هاي دانش شرکت
بنیـان   هـاي دانـش   هاي فناوري و شـرکت  پارك حوزة ن دانشگاهی و دولتی دراز کارشناسان و متخصصا

اي از نـوع طیـف    نامـه  پرسـش  ازبینی قرار گرفته و سپس بـا ارائـۀ  شده مورد ب ک مصاحبۀ هدایتتوسط ی
  باشیم.   من میعوامل با استفاده از آزمون فریدبندي  ل رتبهدنبا لیکرت به

آوري اطالعات از مطالعـات   براي جمع که ؛موردي است استفاده در این تحقیق روش مطالعۀ استراتژي مورد
ي کمـی و آزمـون   ها روشاز  ها افتهنامه استفاده شده است و سپس براي تحلیل ی اي، مصاحبه و پرسش کتابخانه

هـاي   رایند جذب و پـذیرش شـرکت  هاي جدي در ف تا بتوانیم با شناسایی آسیب میا بردهفریدمن بهره بندي  رتبه
  هاي مورد مطالعه در این تحقیق برسانیم. بنیان، به اطالع مسئوالن و مدیران پارك دانش

  آماري جامعۀ. 1.3
  پردازیم: میهاي مورد مطالعه در این تحقیق  در این بخش به توضیح مختصر و مفیدي از پارك

  1ي دانشگاه تهرانفناورعلم و  پارك
مطـرح   1380در سال  یفن سیوقت پرد تیریدانشگاه تهران توسط مد يپارك علم و فناور سیتأس ةدیا

 يمرکز رشـد واحـدها   ییگام اجرا نی. در اولدیآن از همان زمان آغاز گرد يانداز راه يبرا هیو اقدامات اول
خود را آغاز نمود و پـس   تیالفع يو فناور قاتیمجوز از وزارت علوم، تحقبا کسب  1382در سال  يفناور

ـ  . همدیپارك ملحق گرد ۀدانشگاه به مجموع ۀرئیس تئیه ۀبا مصوب ینیاز آن مرکز کارآفر  نیزمان بـا اول
بـه خـود    يتـر  يهاي پارك شکل جد تیدر مرکز رشد، فعال يفناور يو استقرار واحدها رشیفراخوان پذ

را از  يپـارك علـم و فنـاور    سیتأسـ  ی، دانشگاه تهران موافقت اصـول 1384 رماهیگرفت و سرانجام در ت
 نمود.  افتیوزارت متبوع در

                                                        
1. science and technology park of tehran university 
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  1سیپردي فناور پارك
ـ و ترک يجمهـور  اسـت ینهـاد ر  تی، بـا مسـئول  سیپرد يپارك فناور ـ یه بی چهـارده نفـره از    يامنـا  تئ

 شمال يلومتریک 20جمهور، در  معاون اول رئیس استیبه ر یو دانشگاه یها، مراکز و افراد علم وزارتخانه
هکتـار) واقـع    1000هکتار در دو فاز (با افق توسعه تا حـدود   38به وسعت  یفعل ةشرق تهران در محدود 

 18دانـش (فـاز دو) بـه مسـاحت      سیهکتـار و پـرد   20) به مساحت کی(فاز  ينوآور سیشده است. پرد
 یآت ۀتوسع يو ... که فضا يور ، بهرهینی، تحول، توسعه، کارآفرتی، خالقییافزا هم يها سیهکتار؛ و پرد

 پارك را شکل خواهند داد در مراحل بعد قرار دارند. 

  و اطالعات ها دادهآوري  روش و ابزار جمع. 2.3
اسـت. در  اي و میدانی در کنار هم استفاده شـده   ي کتابخانهها روشآوري اطالعات مورد نیاز از براي گرد

ــوا و بررســی اســناد و مــدارك اســتفاده شــده اســت هــا وهیشــاي از  روش کتابخانــه . در ي تحلیــل محت
هاي علم  ي تخصصی با مدیران ارشد پاركها نشستنامه، مصاحبه و  ي میدانی از پرسشها روش مجموعه

ه نـوع  ربرد هر سبنیان استفاده شده است، با توجه به کا هاي دانش مدیران و مسئوالن شرکت و فناوري و
  تشریح خواهد شد. ها دادهآوري  ابزار در این پژوهش، مختصراً روش جمع

هـا،   پارك گرفته در زمینۀ اي: ابتدا از طریق مطالعۀ کتب، مقاالت و تحقیقات صورت تابخانهمطالعات ک .1
هـا در   پـذیرش شـرکت   بنیـان، نحـوة   هاي دانش هاي علم و فناوري، شرکت هاي فناوري، پارك پارك
 .شد استفاده ها شرکت رشیپذ هاي شاخص ۀیاول ۀیته جهتها  پارك

هـاي تحقیـق    نامه یکی از ابزارهاي رایج تحقیق و روشی مستقیم براي کسب داده نامه: پرسش پرسش .2
هـا، پاسـخ    آن ۀدهنده با مالحظـ  ها یا موضوعات است که پاسخ الاي از سؤ نامه مجموعه است. پرسش

تواند دانش،  نامه می دهد. پرسش مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می ةدهد. این پاسخ داد ارائه می الزم را
عالیق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داده، به تجربیات قبلی وي پی برد و به آنچه در حـال  

 )1382(خاکی،  .دهد، آگاهی یابد حاضر انجام می
با فضاي پارك فناوري پـردیس و   کامالًباید ها  در تحقیق شاخصنشست تخصصی: با توجه به اینکه  .3

هـایی در فضـاي    نشست اساس سلسلۀ . براینکرد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران مطابقت پیدا می
بودن منظـور هرچـه کـاراتر    هـا بـه   یبطور جداگانه براي تصحیح آس پارك پردیس و دانشگاه تهران به

 ید. نهایی برگزار گرد نامۀ پرسش
ه شـد. بـه ایـن دلیـل از عنـوان      یافته بهـره جسـت  سـاختار  هاي نیمـه  ها از مصاحبه اي مصاحبهدر اجر

االت مشخص رغم وجود سؤ ها استفاده شده است که علی صاحبهشده) براي م هدایت نیمه(یافته ساختار نیمه
                                                        
1. pardis technology park 
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هاي خود از  دیدگاهدهندگان در بیان  شوندگان توسط پژوهشگر حول این سؤاالت، پاسخ هو هدایت مصاحب
هایی کـه بـراي    حل هاي خود را همراه با راه دیدگاه صورت تفصیلی دي عمل خوبی برخوردار بودند و بهآزا

  نمودند. بیان می ها مفید است هرچه کارآمدتربودن آسیب

 . مدل نظري تحقیق3.3

  
 هاي علم و فناوري شناسی پارك مدل نظري آسیب .1شکل 
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  گیري روش نمونه. 4.3
گیـري افـرادي    احتمالی هدفدار) است. در این نوع نمونهري این تحقیق از نوع قضاوتی (غیرگی روش نمونه

  .که براي اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند شوند یمبراي نمونه انتخاب 
  

  نمونۀ آماري تحقیق .1جدول 
KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .819 

Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 5569.465 

df 176 

Sig. .000 

  
اي علـم و فنـاوري و   هـ  پـارك  ةشده براي این تحقیـق جمعـی از نخبگـان و فعـاالن حـوز      نمونۀ انتخاب

 رانیمـد  ،جمهـوري  علمـی و فنـاوري ریاسـت    معاونـت  بنیان هسـتند. شـامل مـدیران    هاي دانش شرکت
گـذاران   و مـدیران و سیاسـت   بنیـان  هاي دانش قیق و توسعه در شرکت، مدیران تحنامهندس ،استراتژیک

  ها. بنیان مستقر در این پارك هاي دانش شرکت و هاي مورد مطالعه پارك

  . متغیرهاي تحقیق5.3
هـایی را   . ویژگـی شود یمعدد به آن اختصاص داده متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا 

. متغیر یک نماد است که عـدد یـا ارزش را   شود یممتغیر نامیده  کند یمگیري  که محقق مشاهده یا اندازه
هـاي   که شناسایی آسـیب این تحقیق نیز با توجه به هدف آندر  )1374بست، ( .جایگزین آن کردتوان  می

اسـتادان رشـتۀ   بنیان و  دانش هاي ارسالی به مدیران و مسئوالن شرکت نامۀ فرایند جذب از طریق پرسش
شناسـی   مورد نظر جهت آسـیب  ریمتغ 24و پاالیش  حیتصح ،پس از مصاحبهباشد،  مدیریت تکنولوژي می

  فرایند جذب و پذیرش استخراج و استفاده شود. 

  . معرفی آزمون مورد استفاده در تحقیق6.3
ها را معلوم  هاي گروه باشد و از نظر میانگین، رتبه چند گروه می تحقیق هدف مقایسۀیل اینکه در این دل به

بین متغیرها از آزمـون  بندي  توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ و براي اولویت ها می کند که آیا این گروه می
  فریدمن استفاده خواهد شد.بندي  رتبه

محاسبه شد.  SPSS16افزار  ش آزمایشی و با استفاده از نرمایي پیمها دادهآلفاي کرونباخ با استفاده از 
از افراد جامعه توزیع شد که مقدار آلفـاي کرونبـاخ    نفر 30نامه بین  در ابتدا و براي سنجش پایایی، پرسش

شـدن  پیمایش است. در ادامه و پـس از پر پایایی باالیی ابزار  ةدهند . این عدد نشانشد 807/0 باآن برابر 
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/. بود که از 819معادل  KMOتست بارتلت محاسبه گردید که در این گام  نهایی مجدداً نامۀ پرسش 136
  شده تأیید شد. نامه طراحی طریق پایایی پرسش

  ها داده. روش تجزیه و تحلیل 7.3
بنیان و همچنین  دانش هاي شرکتهاي جذب و پذیرش  االت تحقیق که بر شناسایی آسیبؤبا توجه به س

 فناوري پـردیس و پـارك علـم و    پاركبه  ها شرکتمنظور ورود  جهت ایجاد چارچوبی به ها آنبندي  رتبه
مـورد اسـتفاده قـرار     ها دادهآوري و تحلیل  ، هفت مرحلۀ اصلی براي جمعباشد یمفناوري دانشگاه تهران 

 هاي شرکتابی ها و ارزی پاركادبیات مربوط به  به سؤاالت با مطالعۀ اول براي پاسخگویی گرفت. در مرحلۀ
  ثر شناسایی شد.ؤهاي م اي از آسیب گرفته در این خصوص مجموعه بنیان و تحقیقات پیشین صورت دانش

آسـیب شناسـایی گردیـد کـه      24اي و مقاالت مرتبط با این موضوع، ابتدا  براساس مطالعات کتابخانه
  از: اند عبارت
 ينوآور و يفناورهاي  تیاولو.   
 پارك یسازمان چارت.  
 يمعنو تیحما.  
 هیسرما.  
 امکانات و التیتسه ۀارائ. 
 یمال منابع تیاهم.   
 درخواست ۀارائ زمان مدت. 
 مقررات و نیقوان ياجرا.   
 یبرروکراس.   
 پارك بر حاکم جو.   
 شنهاداتیپ و مشاوره. 
 یرسان اطالع.   
 یسازمان فرهنگ.  
 نگري بلندمدت تفکر تضعیف.  
 مسئوالن ییپاسخگو.   
 پارك غاتیتبل.  
 رانیمد مشورت و يهمفکر.  
 استقرار و حضور درخواست.  
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 رشیپذ فرایند و ساختار.  
 ينوآور جهت درها   پاركهاي  ياستراتژ.  
  تحقیق و توسعه )R&D(. 
 بازخورد.  
 قراردادها و تعهدات به يبندیپا.  
 برند. 

اي هـ  پـارك  نفر از مدیران و متخصصان فعال در حـوزة  15شده با  ي هدایتها مصاحبهپس از انجام 
ها ایجـاد نگردیـد و    بنیان با اعمال نظر ایشان، جرح و تعدیلی در آسیب هاي دانش علم و فناوري و شرکت

ایـن   شده از روایی کافی در این حوزه برخوردار باشـند.  هاي شناسایی شد تا آسیب شده تأیید مورد ارائه 24
 فناوري پردیس و پارك علـم و  ركپاسال در  10لیسانس و حداقل فعالیت افراد حداقل داراي مدرك فوق

و یـا معاونـت علمـی و فنـاوري     بنیـان مسـتقر در ایـن مراکـز      هاي دانش شرکت ،فناوري دانشگاه تهران
 .بودند ي مدیریتیها پستو داراي  بود.جمهوري  ریاست
ن نامۀ کاغذي و بین متخصصا تایی از طریق پرسش 5صورت طیف لیکرت  ي بهها نامه پرسشسپس  

 دانشـگاهی و دانشـجویان   استادانبنیان و  هاي دانش شرکت ،هاي علم و فناوري ي پاركها حوزهمختلف 
  از طریق آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. ها نامه پرسشگردید. سپس نتایج حاصل از این  عیتوز

  ي تحقیقها افته. ی4
ثر بر ؤقصد داریم، بر روي عوامل مال تحقیق براي سؤ اشاره شده براي رسیدن به پاسخی که قبالًطور همان

لم و فنـاوري دانشـگاه   بنیان در پارك فناوري پردیس و پارك ع هاي دانش رایند جذب و پذیرش شرکتف
 هـاي  شـرکت  از بررسـی ادبیـات و تفحـص در زمینـۀ     به همین منظور پس .شناسی نماییم تهران، آسیب

هاي اولیه و اصلی  عنوان آسیب آسیب به 24 موعهایی استخراج گردید که از این میان مج بنیان آسیب دانش
یی ها مصاحبهاین عناصر طی  منظور غربال اولیۀ ها در گام بعدي به بشناسایی شد. پس از استخراج این آسی

 بنیان مراجعه شد.  هاي دانش اي علم و فناوري و شرکته پارك ةتن از نخبگان فعال در حوز 15به 
ال مطرح بود که کـدام یـک از ایـن    روایی معیارها، پاسخ به این سؤ برعالوه  ها مصاحبههدف از این 

ـ ندر فرایند جذب و پذیرش  هاي علم و فناوري منظور پذیرش در پارك هها ب آسیب دارنـد تـا سـنجیده     ازی
شده را تأیید نمودنـد و پـس از    آسیب استخراج 24نفر از نخبگان  15 همۀ ها مصاحبهشوند. در نتیجه این 

هاي علـم و   ي پاركها حوزهن مختلف نفر از فعاالن و متخصصا 230ختیار نامه در ا ن، پرسشتهیه و تدوی
 136مـورد تحقیـق کـه در مجمـوع      تادان حـوزة بنیان و اس هاي دانش مدیران و کامندان شرکت ،فناوري
  ي کمی مورد استفاده قرار گرفت.ها لیتحلمنظور انجام  نامه تکمیل و به پرسش
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خاصـی از  بندي  اما تا این لحظه دسته ،شده مربوط به فرایند جذب و پذیرش هستند هاي ارائه آسیب 
 ۀنامـ  پرسـش  136از تعـداد   هـا  دادهو تلخیص متغیرها، بر روي بندي  ارائه نشده است و براي دسته ها آن

 سـتادان ا ،بنیـان  هـاي دانـش   شرکت ،هاي علم و فناوري مدیران پارك ،نآمده از نظرات متخصصا دست هب
بنیـان و انجـام آزمـون     هـاي دانـش   مدیران و کارمندان شـرکت  ،هاي علم و فناوري پارك در حوزة عالف

 در دستور کار قرار گرفت. بندي  فریدمن و رتبه
تحقیـق بـا   ة نفر از نخبگان فعال در حوز 15متغییرها با توجه به ماهیت وجودي و نظرات بندي  دسته

ارسـال گردیـده بـود بـا      شده را براي رد و تأییـد  آسیب شناسایی مورد 24اولیه که  نامۀ استفاده از پرسش
ـ محور بـا ي نـوآور  وي فناور"گذاري شد. عناوین گروه شامل  نامگروه  6شده، در شرایط ذکر  شـرکت  تی

 رفتـار  و فرهنـگ "، "یبررسـ  يبـرا  پـارك  مـدنظر  زمـان  "، "یمالهاي  یژگیو و طیشرا"، "انیبن دانش
طـور   بـه  اسـت.  "نشـان تجـاري  "، "پـارك ي هـا  سیاست وي استراتژ"، "پارك عوامل موعهمجی سازمان

اي  ها آزمون فریدمن صورت پذیرفت. از آنجایی که در این تحقیق فرضیه یک از گروهاي هراي بر جداگانه
  را نداریم: H1و  H0 ، بنابراین آزمون رد و اثبات فرضیۀبراي اثبات تعریف نگردیده است

  
 انیبن دانش شرکت تیمحور باي نوآور وي فناور:  A گروه .2جدول 

 رتبه میانگین عامل ردیف

1 A1  2.09  1 
2 A2 1.93   3 
3 A3 2.03   2 

 
ـ فراگ پـارك  پـذیرش  فراینـد  در شـده  م اعال ينوآور و يفناورهاي  تیاولو ایآ .1  يپاسـخگو  و بـوده  ری

 ؟باشد یم شما یاعالم ينوآور/اختراع
 ها شرکت ازي معنو تیحما پارك ارشد رانیمد ،است شده فیتعر ندهیآ يبرا که ينوآورهاي  پروژه در .2

 آورند؟   می فراهم را
ـ آ د،یدنمو مشاهده را پارك یسازمان چارت که یزمان .3 ـ فعال ای  ةکننـد  لیتسـه  کـه  ییهـا  بخـش  و هـا  تی

  د؟یکرد مشاهده را ،است ها شرکت مدنظرهاي  ينوآور
ري و نـوآوري بـا محوریـت شـرکت     فنـاو "بـا عنـوان   Aگـروه  بنـدي   آمده در رتبـه  دست همیانگین ب

رتبۀ نخست را کسب نمـود و از   2.09با عدد "ينوآور و يفناورهاي  تیاولو "آسیبی با عنوان"بنیان دانش
  ال بیشترین اهمیت را دارد.ؤاول، این س شوندگان در دستۀ نظر سؤال
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  یمالهاي  یژگیو و طیشرا:  Bگروه  .3جدول 
 رتبه میانگین عامل ردیف

1 B1 2.06 2 
2 B2 2.11 1 
3 B3 1.83 3 

  

 و یپژوهش يکارها انجام جهت در ها شرکت در متخصص افراد جذب يبرا امکانات و التیتسه ۀارائ .1
  د؟یکن یم یابیارز چگونه را روزافزون ازین با ارتباط و یعلم

 مهـم هـاي   شـاخص  از یکی عنوان به پارك مدنظر که محصولسازي  يتجار يبرا شده اعالم ۀیسرما .2

   دارد؟ یهمخوان شما یمال توان زانیم با ایآ باشد، یم پذیرش
  ؟)باشد یم مهم چقدر پارك رانیمد يبرا موضوع نیا( دیدان یم ثرؤم رشیپذ روند بر را شرکت یمال منابع ایآ .3

آسـیبی بـا عنـوان     "هاي مـالی  شرایط و ویژگی"با عنوان Bگروه بندي  آمده در رتبه دست همیانگین ب
 ۀشـوندگان در دسـت   سـؤال  نخست را کسب نمود و از نظـر  ۀرتب 2.11با عدد  "امکانات و التیتسه ۀارائ"

   ال بیشترین اهمیت را دارد.ؤدوم، این س
  

  یبررس يبرا پارك مدنظر زمان: Cگروه  .4جدول 
 رتبه میانگین عامل ردیف

1 C1 1.57 1 
2 C2 1.43 2 

  

  ؟دانید می مناسب را پاركي ازسو رشیپذ اعالم تا درخواست ۀارائ زمان مدت .1
  بود؟ حاکم و اجرای خوب به مقررات و نیقوان شما ةپروندی بررس زمان مدت در .2

آسـیبی بـا    "بـراي بررسـی  زمان مدنظر پـارك  "با عنوان Cگروه بندي  آمده در رتبه دست همیانگین ب
شـوندگان در   رتبۀ نخست را کسب نمود و از نظـر سـؤال   1.57با عدد  "درخواست ارائۀزمان  مدت"عنوان 

  ال بیشترین اهمیت را دارد.ؤسوم، این س ۀدست
  

 ...) و نامشاور کارکنان، ران،یمد( پارك عوامل مجموعهی سازمان رفتار و فرهنگ: Dگروه  .5جدول 
 رتبه میانگین عامل ردیف

1 D1  4.32 9 
2 D2  5.48 3 
3 D3  5.30 4 
4 D4  5.24 5 
5 D5  4.46 7 
6 D6  5.57 1 
7 D7  5.68 2 
8 D8  4.39 8 
9 D9  4.57 6 
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 ابتکارات بر خود ۀنوب به نیز آن که شده نگري  بلندمدت تفکر تضعیف به منجر کهی اقدامات ازي موارد ایآ .1
  د؟ینمود مشاهده پارك در را باشد؛ گذاشته منفی اثر کارآفرینانه

 د؟یکن یمی ابیارز چگونه را پارك رانیمد و کارشناسان ،یعموم روابط مسئوالنیی پاسخگو .2
  است؟ انهیگر تیحما ۀبجن انیبن دانشي ها شرکت رشیپذ به نسبت پارك بر حاکم جو ایآ .3
 بـا  بـاالتري پـذیري   انعطـاف  شـما  شرکت ساختار نکهیاي برا پاركي ازسوی شنهاداتیپ و مشاوره ایآ  .4

  د؟یگرد ارائه باشد، داشته رشیپذ فرایند
 د؟یکن یمی ابیارز چطور را کار انجام مراحل و رشیپذ درخصوص پاركی رسان اطالع .5
  د؟یکن ی میابیارز چگونه تیعضو از بعد و قبل را پارك کارشناسان و رانیمد مشورت وي همفکر .6
  ؟استکننده   تیحماي نوآور به شما شرکتی ابیدست جهت در پارك،ی سازمان فرهنگ .7
 در غـات یتبل ت،یسـا  وب( د؟یکن یمی ابیارز چگونه انیبن دانشي ها شرکت جذبي برا را پارك غاتیتبل .8

  ....) وی سازمان لیمیا ،یجمع ۀرسان
ـ  پاركي ازسو جواب اعالم زمان تا درخواست شروع از رشیپذ فرایندي اجرا دری بروکراس ایآ .9 ي ریثأت

 است؟ داشته
عوامـل   فرهنـگ و رفتـار سـازمانی مجموعـه    "ن با عنـوا  Dگروه بندي  آمده در رتبه دست همیانگین ب

رتبۀ نخست را کسب نمود و از نظـر   5.57با عدد  "نگري بلندمدت تفکر تضعیف" آسیبی با عنوان "پارك
  ال بیشترین اهمیت را دارد.ارم، این سؤچه شوندگان در دستۀ سؤال
  

  پاركي ها سیاست وي استراتژ: Eگروه  .6جدول 
 رتبه میانگین عامل ردیف

1 E1 3.00 5 
2 E2 3.51 3 
3 E3 3.40 4 
4 E4 3.83 2 
5 E5 3.86 1 
6 E6 3.40 4 

  
  اند. شدهبندي  دسته 4 ۀباشد در رتب می 3.40دلیل اینکه داراي میانگینی برابر با  به 6و  3هاي  ردیف

 ؟ردیگ یم بازخوردی خارج وی داخل انیمشتر از شما عملکرد مورد دري فناور و علم پارك ایآ .1
  دارد؟ی همخوان شما R&D بخش انداز چشم با اندازه چه تا رشیپذ ةحوز در پاركهاي  استیس .2
 و اسـتاندارد  شـما  نظـر  از ،ينـوآور ي داراي هـا  شـرکت  ورودي برا پارك، در رشیپذ فرایند و ساختار .3

  باشد؟ می مطلوب
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   است؟ گرفته قرار تأکید مورد شفاف صورت به شما شرکتي نوآور جهت در ها پاركهاي  ياستراتژ در .4
  د؟ینیب می چگونه را ها شرکت با منعقدهي قراردادها و تعهدات به پاركي بندیپا زانیم  .5
 نـد، ینما پارك در استقرار و حضور درخواست توانند می که سساتیؤم عنوان به شده دهیذکرگرد موارد ایآ .6

  سازد؟ می برآورده را شما انتظارات
آسـیبی بـا    "هـاي پـارك   یاسیتاستراتژي و س" با عنوان Eگروه بندي  آمده در رتبه دست همیانگین ب

شـوندگان در   رتبۀ نخست را کسب نمود و از نظـر سـؤال   3.86با عدد "پارك به تعهدات پایبندي"عنوان 
 ال بیشترین اهمیت را دارد.ؤپنجم، این س ۀدست

  يتجار نشان: Fگروه 
 و علـم  پـارك  رشیپذي برا اندازه چه تا شرکت برند اعتبار"موضوع با  24 ةسوال شمار نکهیا لیدل به
عنـوان   رو بـه  ، ازاین، مورد پرسش قرار گرفت6ة الی بود که در متغییر شمارؤس تنها "باشد می مهمي فناور
  نهایی انتخاب و آزمون فریدمن بر روي آن انجام نگرفت. نمونۀ

  
  ها آسیببندي  دهی و رتبه روش وزن .7جدول 

 ها امتیاز عامل جمع سطر 5عالی 4خیلی خوب 3خوب 2متوسط 1ضعیف ها آسیب ردیف
1 X8 0 0 

2 X9 0 0 

3 X15 0 0 

4 X4 0 0 

5 X5 0 0 

6 X6 0 0 

7 X14 0 

8 X1 0 0 

9 X19 0 

10 X13 0 0 

11 X16 0 0 

12 X11 0 0 

13 X3 0 

14 X10 0 

15 X7 0 

16 X21 0 

17 X2 0 0 

18 X23 0 
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 ها امتیاز عامل جمع سطر 5عالی 4خیلی خوب 3خوب 2متوسط 1ضعیف ها آسیب ردیف
19 X12 0 0 

20 X22 0 

21 X20 0 0 

22 X24 0 

23 X18 0 0 

24 X17 0 

  
  ها بندي نهایی آسیب رتبه .8جدول 

  و امتیازبندي  رتبه  ها آسیب ردیف
 0.04425 قوانین و مقررات ياجرا  1
 0.04425 بروکراسی  2
 0.04283 مسئوالنپاسخگویی   3
 0.04376 سرمایه  4
 0.04376 تسهیالت و امکانات ارائۀ  5
 0.04362 اهمیت منابع مالی  6
 0.04355 نگري تضعیف تفکر بلندمدت  7
 0.04299 هاي فناوري و نوآوري اولویت  8
 0.04286 ساختار و فرایند پذیرش  9
 0.04279 فرهنگ سازمانی  10
 0.04209 تبلیغات پارك  11
 0.04167 مشاوره و پیشنهادات  12
 0.04153 حمایت معنوي  13
 0.04146 جو حاکم بر پارك  14
 0.04132 درخواست زمان ارائۀ مدت  15
16  R&D 0.04104 
 0.04090 چارت سازمانی پارك  17
 0.04076 پایبندي به تعهدات و قراردادها  18
 0.04034 رسانی اطالع  19
 0.04034 بازخورد  20
 0.04020 ها در جهت نوآوري هاي پارك استراتژي  21
 0.03936 برند  22
 0.03691 درخواست حضور و استقرار  23
 0.03642 همفکري و مشورت مدیران  24
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  گیري . نتیجه5
 تادانمنابع مختلف تحقیق و با استفاده از نظـرات نخبگـان و اسـ    ۀدر این پژوهش بر آن بودیم تا با مطالع

شناسـی   بنیـان بـه مطالعـۀ نقـش آسـیب      هـاي دانـش   اي علم و فنـاوري و شـرکت  ه محترم در امر پارك
هـاي مـورد    بنیـان در پـارك   هاي اقتصـاد دانـش   ی در تحقق زمینهبنیان و نخبگان علم هاي دانش شرکت

   فناوري دانشگاه تهران بپردازیم. مطالعه در این تحقیق یعنی پارك فناوري پردیس و پارك علم و
آسـیب رسـیدیم کـه در     24اي و فرایند جذب و پـذیرش بـه    ادبیات تحقیق، منابع کتابخانه ۀبا مطالع

شـده تأییـد و در یـک     آسیب شناسـایی  24نامه، این  چندین مرحله با استفاده از نظرات نخبگان و پرسش
معاونت علمـی   رانیمد آوري آرا و نظرات نخبگان، ز پرسشنامه طیف لیکرت به جمعمرحله نیز با استفاده ا

هـاي پـردیس و دانشـگاه تهـران و      ن، مـدیران و مسـئوالن پـارك   استادان، متخصصـا جمهوري،  ریاست
ها، بـا   داده آوري و تحلیل تولیۀ بنیان اقدام شد. پس از جمع هاي دانش مدیران و کارکنان شرکت همچنین

ها آزمون فریدمن تشـخیص   آسیباین بندي  گذاري و روش مناسب براي رتبه توجه به نظرات نخبگان نام
 دسته عوامـل تقسـیم   6ها به  آسیب نهایی، مجموع آن 24پس از انجام آزمون فریدمن بر روي . داده شد

و  "بروکراسـی "، "قـوانین و مقـررات   ياجرا" شده سه مورد با عنوان هاي شناسایی شدند. در مورد آسیب
انـد کـه    ترین آسیب قلمداد شـده  میزان و مهمشوندگان بیشترین  از منظر پرسش "پاسخگویی مسئوالن"

  طلبد. ها را براي رفع این موانع می توجه بیشتر مسئوالن پارك
  توان مطالب زیر را بیان داشت: گرفته می هاي صورت بندي یک از دسته و در توضیح هر

  
  انیبن دانش شرکت تیمحور با ينوآور و يفناور. 1

بنیان جزء موارد مهمی است که براي ورود بـه پـارك فنـاوري     دانشي هر شرکت ها لیپتانسي و توانمند
بودن این صنعت و  High-techتوجه به  با. پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران باید سنجیده شود

هایی که از سطح باالي تکنولوژیکی برخودارند اهمیت و اولویت باالتري  شرکت ،نیاز به سطح باالتر دانشی
صورت  به ها شرکتبا توجه به اینکه در فضاي پارك نیاز است تا  نیهمچن. ها دارند د به این پاركبراي ورو
 ها حرکت کنند نیازمند توانایی تبادل اطالعات و یکدیگر در جهت اهداف پارك با همکاري با اي و مجموعه

نتیجه  در. تر باشند تا حد ممکن قدرتمند ها شرکت ITي ها ساختباید زیر رو ازاین که تجربیات با یکدیگرند
ي در نهایت با توجه به فضاي محدود پارك میزان فضا .این قابلیت نیز باید در مورد هر شرکتی ارزیابی گردد

  منظور درخواست ورود به پارك لحاظ شود. مورد نیاز هر شرکت نیز باید به
  
 ی مالهاي  یژگیو و طیشرا. 2

چـه مقـدار بـراي     هـا  شـرکت اینکه ایـن   و. هاست آنتوانمندي مالی  ها شرکتیکی از معیارهاي ارزیابی 
مخاطـب پـارك   یی که آنجا از. کنند یمصرف هزینه  هاي خود اقدام به وري و تکنولوژيآوردن فنا دست هب
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سـطح   يمنظـور افـزایش و ارتقـا    به ها شرکتاین  صرف هزینۀ باشند یمبنیان  هاي دانش فناوري شرکت
معیـار مناسـبی بـراي     توانـد  یمـ ها  همچنین درآمد حاصل از فروش تکنولوژي و دانش آنفناوري خود و 

پیرامون فضـاي دانشـی    ها شرکتکاري این  چون حوزة نیهمچن. قرار گیرد ها شرکتارزیابی سطح این 
در ایـن   ها آنهم اطمینانی از موفقیت  تواند یمها  آن ان گردش مالی و نرخ بازگشت سرمایۀاست پس میز

  پارك باشد. در مجموعۀ ها آناي براي فعالیت موفق  عرصه و هم پشتوانه
  
 ی بررس يبرا پارك مدنظر زمان. 3

عنوان نـوعی   بنیان به هاي دانش پوشیده نیست. وقتی شرکتمفهوم زمان و اهمیت آن امروزه براي کسی 
هـاي ایشـان در کمتـرین     درخواسـت نمایند، انتظار دارند کـه   ها مراجعه می مشتري براي حضور در پارك

. چراکـه آنـان   درستی وضع شده است صورت پـذیرد  قوانینی که از نظر آنان بهزمان ممکن با رعایت  مدت
اي  بنیان در زمان کنونی که رقابـت و تحـرك فزاینـده    هاي دانش بردن اهداف شرکت معتقدند براي پیش

انـدرکاران   اند و از دست درستی درك نموده زمان را به، ارزش مروزه وجود داردابراي حضور در بازار رقابتی 
  ربط انتظار دارند در اینجا به یاري آنان بشتابند.  ها و مسئوالن ذي پارك

  
 ...)  و نامشاور کارکنان، ران،یمد( پارك عوامل مجموعه یسازمان رفتار و فرهنگ. 4

قابلیـت و   باشـد  یمپارك  جزء از مجموعۀ عنوان یک الیت هر شرکت در پارك در واقع بهآنجایی که فع از
قبـل   لـذا . بسیار مهم است مجموعه در همکاري با سایر ها آندر امر همکاري و توانایی  ها شرکتتوانایی 

از ورود به پارك فناوري پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران هر شرکت باید قابلیـت خـود را در   
وجود تعامـل و یـک فرهنـگ     ياثبات برساند و این در گرو به ها رکتشتوانایی همکاري و تعامل با سایر 

یت یک شرکت در انجام وظایف که عدم قابلچراباشد،  مداري می ها و اخالق نی غنی مبتنی بر ارزشسازما
جملـه  ازمعنی عدم کارایی کل مجموعه و عدم دسترسی به هدف نهایی تلقی خواهـد شـد و    شده به تعیین

بنیـان ایـن فعالیـت     ي دانشها تیفعال در. باشد یمکاري بحث بازاریابی آن  کسب و وظایف هر سازمان و
شرکت در این  زانیم. ردیپذ یمي علمی صورت ها ییگردهماها و  ، کنفرانسها شگاهینمااکثراً با شرکت در 

یان نیز بن ة میزان قدرت دانشی شرکت دانشدهند نشان تواند یم ،بودن شرکت عالوه بر فعال ها تیفعالنوع 
ـ فعالعنوان اولویتی براي ارزیابی مورد توجه قرار گیـرد. همچنـین شـرکت در ایـن نـوع       باشد تا به  هـا  تی

و  هـا  شرکتاي براي همکاري و استفاده از دانش و تجربیات و دستاوردهاي سایر  عنوان زمینه به تواند یم
  مطرح گردد. ها سازمان

  
   پاركهاي  استیس و ياستراتژ. 5

 کنـد.  ي تمایز سـازمان از رقبـا تعریـف مـی    فرد برا تراتژي را ایجاد یک مزیت منحصربههندوسون اس: استراتژي
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معنی طرح؛ تمهید؛ الگو؛ وضعیت؛ دیـدگاه.   کند. استراتژي به تژي پیشنهاد میمعنی براي استرا 5هنري میتزبرگ 
  ن منافع نهفته در آن است.ساخت هاي اصلی و محقق توان گفت اساس استراتژي بر تشخیص فرصت می

رهبري فرایندي است «توان گفت:  ولی می ،رهبري: اگرچه در مورد رهبري تعارف بسیاري وجود دارد
ثر، انجام سایر وظـایف خـود را در   ؤکوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی م که ضمن آن، مدیریت سازمان می

و  شان ترغیـب کنـد  انجام وظایفتحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روي میل و عالقه به 
تراتژي از پیش تعیین شده ریزي و اس شده در موفقیت یک بنگاه و سازمان وجود برنامه تیکی از موارد اثبا

االمکان با  به پارك باید بررسی گردد تا حتی ر شرکت براي ورودرو وجود و چگونگی استراتژي ه است. ازاین
  فناوري دانشگاه تهران همخوانی داشته باشد. پارك فناوري پردیس و پارك علم و شدة اهداف از پیش تعیین

  
  يتجار نشان. 6

شـده در آن   کارگرفتـه  بنیان نیـروي انسـانی متخصـص بـه     دارایی هر شرکت دانش نیتر مهمشک  بدون
دهـد.   صورت نماد تجـاري، خـود را نشـان مـی     بنیان به ي یک شرکت دانشها داشتهکه اکثر چرا. باشد یم

هـاي   خـود را نشـان دهـد و موفقیـت    المللـی توانسـته    هاي داخلی و بین زمانی که یک شرکت در عرصه
ري پی را کسب نماید نشان از اطمینانی است که مشـتریان نسـبت بـه شـرکت دارنـد و ایـن وفـادا       در پی

هاي بحران باشد، تجربیات و دانشی اسـت کـه شـرکت     تواند راه نجاتی براي شرکت در زمان دوطرفه می
ـ آورد و حفظ  دست می هب آن را نشان تجاري خود ۀوسیل هب و بکـارگیري   خفـظ  ،رو ایجـاد  ایـن از. کننـد  یم

ـ اولو نیتـر  مهـم کارهایی که بتواند موقعیت نشان تجاري را حفظ نماید، جزو ها و راه روش ي هـر  هـا  تی
  .باشد یمبنیان  هاي دانش خصوص شرکت شرکتی و به

بنیـان در   هاي دانش رایند جذب و پذیرش شرکتشناسی ف آسیب"ه تحقیق ک یافتۀ نیتر مهمدر ادامه 
ـ  می "پارك فناوري پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران هـاي تحقیـق    ه یافتـه باشد را با توجه ب

کـه در   14و  6، 5، 4، 15، 9، 8هـاي   االت شـماره ؤبـر روي سـ   .شـود  و پیشنهاد مـی شده  مناسب ارزیابی
فریدمن داراي حساسیت بیشـتر  بندي  گان و آزمون رتبهشوند براساس نظرات پرسشانجام شده بندي  رتبه
هـاي   کردن نظـرات شـرکت   ذیرش نیاز به یک بازنگري با لحاظدهد فرایند جذب و پ باشد و نشان می می

هـاي مـورد    باشد و پارك فناوري پردیس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در آسـیب  بنیان می دانش
بنیان را کـامالً بـرآورده    هاي دانش اند انتظارات شرکت نستهاند و نتوا استفاده تا حدودي ضعیف عمل نموده

اي  ان باید اهتمام ویژهرو مسئوالن پارك فناوري پریس و پارك علم و فناوري دانشگاه تهر . ازهمینسازند
  باشند: شرح ذیل می ها داشته باشند که به ي این آسیببر رو

 قوانین و مقررات ياجرا. 
 بروکراسی. 
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اقتصاد مقاومتی: هاي  رشد اقتصادي ایران از شاخصپذیري  اثر
  جنوبی ةژاپن و کر کشور توسعۀهاي  دیدگاه استراتژي

  **، محمدرضا ارسالن بد*احسان بشارت

  چکیده
زمـانی   اوم با رشد اقتصـادي ایـران در دورة  اقتصادي مقهاي  شاخص هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ

عنـوان متغیـر    (بـدون نفـت) بـه    باشد. در این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلـی  می 1390تا  1350
 اي و هسـرمای  اي، ه(واسـط  نفتـی، گردشـگري، کـارآفرینی، واردات   ابسته و از متغیرهاي؛ صـادرات غیر و

کفایی کشـاورزي،  (حمل و نقل و ارتباطات)، خود ها در زیرساختگذاري  مصرفی)، توزیع درآمد، سرمایه
ب منـابع طبیعـی و اقتصـاد مصـرفی     ی سـرمایه، تخریـ  بنیان، کارای نیروي کار، اقتصاد دانش وري بهره

دو مدل رشـد در   ARDLسنجی صادبا استفاده از روش اقت توضیحی استفاده شده وهاي  عنوان متغیر به
قالب مدل با متغیرهاي توضیحی اقتصادي و غیراقتصادي تخمین زده شده است. نتایج نشـان داد کـه   

اقتصاد مصرفی و تخریب منابع طبیعی و واردات کاالي مصرفی که ارتباط منفی با رشد اقتصـادي  بجز 
  دي دارند.داري با رشد اقتصا مثبت و معنی ۀ متغیرها رابطۀبقی ،دارند
  ، کشور ایرانARDLاقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادي،  :ها واژهکلید

  مقدمه .1
برخـوردار بـوده و توجـه اقتصـاددانان     اي  هدر ادبیات اقتصادي، بررسی علل رشد اقتصادي از جایگاه ویـژ 
از مطالعات را به خـود اختصـاص داده   اي  هبسیاري را به خود جلب نموده است و در این باره حجم گسترد

گیرد که نرخ رشد اقتصادي یک کشـور سـرعت افـزایش یـا      می تاست. اهمیت این موضوع از آنجا نشأ
کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبـود یـا کـاهش سـطح رفـاه و برخـورداري مـردم از        

یـد و  ثیر تولتحـت تـأ   ري و فقر نیز عمومـاً چون بیکاهایی  این شاخص دهد. عالوه بر می امکانات را نشان
 مدت به کاهش نرخ بیکاري و سطح فقرکه رشد اقتصادي باالتر در بلند نحوي رشد اقتصادي قرار دارند، به

ر و نـرخ  انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشـت  می
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   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاننقش اقتصاد دانش بنجلد هفتم:                24

 

محصـول   اد ایران یک اقتصاد وابسته به تکبوده است. اقتصها  و ملتها  دولت رشد باالتر، همواره دغدغۀ
نفتـی از  درصد و سـهم صـادرات غیر   80صادرات که سهم صادرات نفتی ایران از کل  طوري . بهنفت است

به این معنی که کشور تنها از  .بودن دارد محصولی بر اقتصاد تک تأکیدباشد که  می درصد 20کل صادرات 
در این باره سهم درآمد نفتی ایران از کل درآمد  .کند می مین درآمد کشور استفادهنفت) براي تأ( بعیک من

 مشـکالت  تـرین  مهـم  از یکـی  کلـی  طـور  بـه  (بانک مرکـزي ج.ا.ا).  درصد بود 70برابر با  1391در سال 
 اقتصـاد  وابسـتگی  و بـودن  محصولی تک خصوص کشور ایران، سوم به جهان و توسعه حال در کشورهاي

 حتـی  و اجتمـاعی  سیاسـی،  اقتصـادي،  سـاختار  در منفی آثاري که است اولیه و خام مواد صدور به ها آن

 صـدور  با فقط کشورها این ارزي درآمدهاي از بزرگی بخش که آنجایی از. است گذاشته برجاي فرهنگی

 بسـیار  ساختاري خارجی فشارهاي و نامالیمات برابر در آید، می دست به اولیه و خام مواد قلم چند یا یک

 غیرعـادي  نوسانات شرایطی هرگونه چنین در است بدیهی .دارند بلندمدت) در (حداقل شکننده و ضعیف

 وجود به دهد می را تشکیل کشورها این درآمد اصلی منابع که محدودي کاالهاي یا کاال این قیمت در که

 گذاشـت  خواهـد  ها برجاي آن فرهنگی حتی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، ساختار براي  هپردامن آثار آید،
ـ هـاي   صورت تحـریم  ). که این معضل در کشور ایران به1385فر و خاکپور  (محنت د ایالـت متحـ   ۀظالمان

 1987سـال   بـه  ایـران،  علیـه  مریکـا اهاي  تحریم نخستین ۀاروپا بروز کرده است. سابق ۀمریکا و اتحادیا

 دکتـرین  درآمد، اجرا به و رسید تصویب به متحد در ایاالت ایران علیه کههایی  دکترین ازجمله .گردد میباز
 محـدودکردن  آن، ارکـان  تـرین  مهم از که یکی ریگان بود )Containment Policy( "مهار استراتژي"

 علیـه هـا   تحـریم  اعمال اولین از پس .است کشور آن مالی قدرت کاهش و بعد اقتصادي در هدف کشور

ادامـه   ایـران  علیـه هـا   تحریم این آمدند، کار سر بر مریکاا ایاالت متحد در که بعديهاي  در دولت ایران،
 قطعنامه چهار ایران،اي  ههست برنامۀ با ارتباط در ملل متحد سازمان امنیت شوراي م، 2006 سال از .یافت

هاي  دارایی مسدودکردن ایران، علیه متحد سازمان مللهاي  تحریم ازجمله .نمود صادر کشور این را علیه
 فعالیت بالستیکیهاي  موشک یا تولید واي  ههست حساس برنامۀ در شده ادعا که است و افراديها  شرکت

توان این گونه بیان  می علیه ایران راها  تحریم طور کلی سابقۀ به .کنند می برنامه حمایت این از یااند  داشته
 علیـه  را متعدديهاي  تحریم مختلف در مراحل مریکاا تاکنون، اسالمی انقالب پیروزي هنگام کرد که از

  ):1389 ،(وصالی و ترابی از ندا عبارت تاریخی لحاظ بهها  تحریم این .اعمال کرده است ایران
ایـران،  هـاي   کردن دارایـی عدم واردات نفت از ایـران، مسـدود   معناي تحریم نفتی بهکارتر،  رةدودر 

مورد دوم بقیه لغو  کاال به ایران؛ که بعد از بیانیۀ الجزایر بجز تحریم صادرات تحریم واردات کاال از ایران،
 وها  کمک اعطاي اساس، اینبر و شد شناخته تروریسم حامی ایران 1983سال  در ریگان،ة دورشدند. در 

ت واردات نفـ  1987در سال معامالت تسلیحاتی،  1986شد. در سال  ایران محدود به یالملل تسهیالت بین
 علیه که شد داده مریکا در بانک جهانی دستوربه نمایندگان ا 1988انجام در سال سر ممنوع شد.از ایران 
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وام  ایـران  بـه  که میزان هر به که کرد جهانی اعالمهاي  سازمان همۀ به مریکاا و بدهند منفی رأي ایران
در سـال   بـوش پـدر   ةدوردر  .کاسـت  خواهدها  سازمان این به خودهاي  کمک از اندازه، همان به بدهند،
تحریم  ةفقر 161مریکا ا کلینتون ةدوردر  .شد اعالم ایران با منظوره معاملۀ ممنوعیت کاالهاي دو 1992
 حـدود  جمعیت شدند، اعمال کرد. این می میلیارد نفر را شامل 3/2کشور دنیا که جمعیتی بالغ بر  35علیه 

 عبارت دوره این در علیه ایران آمریکاهاي  کردند. تحریم می خریداري را دنیا از صادرات دالر میلیارد 790

 بعـد،  مـاه  ایـران، چنـد   نفتـی  میـادین  توسـعۀ  بـراي گـذاري   سرمایه ، ممنوعیت1995 سال در :از بودند

همچنین در  .شد تشدید تحریم قبلی قانون هم 1996 سال با ایران، در تجاري نوع روابط هر شدن ممنوع
 ۀهمـ  نیـز مجـدداً   اوبامـا  ةدورو در نهایت در  .است شده تمدید قبلی تحریم، موارد همۀبوش پسر  ةدور

  قبلی تمدید شدند.هاي  تحریم
هـا   شـماره  بـه  قطعنامـه  سـه  صدور با شوراي امنیت نیز ایراناي  ههست آمیز صلح برنامۀ خصوص در
 اقتصادي کشور بر نوسانات غیرمستقیم صورت به )2010(1929)، 2008(1803)، 2007(1747)، 2006(1737

 کردهتر  تنگ را مالیهاي  تحریم ۀحلق داده، را بسط علیه ایرانهاي  تحریمها  قطعنامه این است. گذاشته تأثیر

  .کنند می ایران علیهها  تحریم از به تبعیت وادار را شان وابسته مؤسسات و مریکاییاهاي  و شرکت

  بر اقتصاد ایرانها  اثرات تحریم. 1.1
 وسعت رغم بهها  میتحر نیا«شود که  می بیان» تحریم ایران شکست یک سیاست«این باره در کتاب در 

 بـر  تـأثیر  بی کامالًتوانیم  نمی راها  میتحر نیا البته. برساند خود اهداف به را کایمرا نتوانسته آن ةگستر و

 هیحاشـ  در آن ریثأتولی  ،دیپاش نمک رانیا اقتصاد زخم بر میتحر که مییبگو میتوان می بلکه ،میبدان رانیا
 واردات، صـادرات، : شـود  مـی  میتقسـ  دسـته  چهـار  بـه  داشـته  ریثأت رانیا بر کههایی  میتحر .است بوده

بـدي   1992-1993) در سـال مـالی   1388(علیخانی . »یالملل نیب یمال سساتؤم کمک و ،يگذار هیسرما
میلیارد دالر برسـد.   2/26 سابقۀ شد که واردات ایران به میزان بی مدیریت در بخش اقتصادي کشور باعث

میلیون دالر رسـید.   750به  320مریکا از این میزان بعد از انقالب در بیشرین میزان خود بود که از اسهم 
میلیارد دالر کـاهش داد. سـهم    20واردات را تا  1992خارجی خود در سال هاي  ایران براي جبران بدهی

شـد. قبـل از    مـی  قطعات و تجهیزات نفتی را شامل میلیون دالر کاهش یافت که اکثراً 400نیز به  مریکاا
دیگـري  هاي  مریکا بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران بود. اما بعد ایران جایگزینبرقراري تحریم، ا

، امـا در  حمایـت هـا   ریمجمله کانادا و چند کشور اروپایی و آسیایی را یافت. این کشورها در حرف از تحـ از
  (همان). مریکا وارد معامله شوندعمل مایل بودند بجاي ا

 بـود  دهیرس دالر اردیلیم 26 از شیب یعنی یدرخورتوجه زانیم به 1990 اوائل در رانیا یخارج یبده

ـ تما از مـانع  و سـاخت  محدود را یالملل نیبگذاري  هیسرما بازار به رانیا یدسترس که  گـذاران  هیسـرما  لی
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هاي  يبدها بازپرداخت در خوبریزي  برنامه کی با رانیا .شد رانیا در میعظهاي  يگذار هیسرما به یخارج
 گـذاران  هیسـرما  يبـرا  را یجـاذب هاي  طرح توانست یخارج يگذار استیس در رییتغ و 1995 سال از خود

 در کـه  کردنـد  لیتما ابراز یخارج يها شرکت 1999 سال دوم ۀمین در . که در نتیجهکند عرضه یخارج

 میتحـر  نیقـوان  دیگر ازسوي )همان(. دکننگذاري  هیسرما دالر اردیلیم 8 ارزش با رانیا طرح 40 از شیب
 يبـرا  امـا  ،شد ي میتجار مراودات در ضرر موجب و ساخت می ممنوع رانیا به را یمال مساعدت هرگونه

  بود. شده اتخاذ رانیا يازسوهایی  حل راه زین مشکالت نیا
 .داشـت  يبهتر تیوضع کشور نیا اقتصاد گرفت، نمی قرار یاسیس و ياقتصاد فشار بار ریز رانیا اگر

 جانبه همه صورت به را خودهاي  میتحر نیتر سخت کایآمر که یهنگام 1995 سال از که است تعجب يجا

 .شـد تـر   ثبـات  بـا  وتـر   سـالم  ياقتصـاد  مختلـف  منابع لیتحل به بنا رانیا اقتصاد کرد، لیتحم رانیا بر
 سـپتامبر  اول در .بود زده لطمه زین کایمرا منافع به بلکه ،بوده ریثأت یب تنها نه رانیا ۀجانب کهاي ی میتحر

 صـادر  مهـم  اقـالم  یبرخـ  يبـرا  يمجوز گرید د وشطور کلی بازبینی  به »مهار تجاري«فهرست  1991
 نیا رانیا نفت فروش و يمرکز بانک میتحر شد، ییاجرا 2012 سال در که دیجدهاي  میتحر در .شد نمی

این سـال  هاي  تحریم که طوري به ،داد کاهش یکلطور  به را دولت يدرآمدها و نموده برابر چند را فشارها
  شد. » کننده فلجهاي  میتحر «معروف به

ـ  يدرآمدها کاهش و ریاخهاي  میتحر خصوص هبها  میتحر شد، ارائه که ياسناد به توجه با  بـر  ینفت

 هـر  اسـناد  نیا طبق اما .است داده شیافزا را رانیا اقتصادهاي  نهیهز و دهیپاش نمک رانیا اقتصاد زخم

ـ  و اثـر  یب میتحر جینتا است، بودهتر  آگاهانه و برنامه با دولت مداخله وتر  قیدقها  يزیر برنامه که زمان  ای
 کـاهش  طیشرا در یحت است بوده برنامه بدون ياقتصاد طیشرا تیریمد که زمان هر و است شده اثر کم

 هدارا و عـزم  وجـود  نفت، صنعت و ینظام عیصنا در مثالطور  به .است آمده دست به يبد جینتاها  میتحر
 ازجملـه  عیصـنا  ریسـا  در امـا  اسـت،  شـده  ریچشـمگ هـاي   شـرفت یپ موجـب  میتحر يتنگناها از یناش

ـ  است بودهها  میتحر مشمول ندرت به که منسوجات و یخانگ لوازم ،یمصرف يکاالها ،يخودروساز  بـا  ای

 بـه  منجـر  بـازار،  اقتصـاد  چارچوب در برنامه یب و هیرو یب واردات ای و میا بوده رو هروب اندكهاي  شرفتیپ

 اثـر  یب مناسب ریتدب صورت درها  میتحر تنها نه که گفت توان می نیبنابرا .است شده صنعت آن ينابود

ـ یطب منـابع  و نفـت  درآمـد  هرگونه از يعار که کره و ژاپن کشور دو مانند توان می بلکه شد، خواهند  یع
هـاي   شرفتیپ به ،فساد هرگونه از يعار یبوم ۀتوسع يالگو وجود و بنیان اقتصاد دانش بر هیتک با .هستند

 راه درها  میتحر آثار ةکنند لیتسه ،چارچوب نیا در یمقاومت اقتصاد شک یب و ،افتی دست یتوجه خور در

  .است هدف نیا به یابیدست
، ياقتصـاد  کیآکادم اتیادب در رود. می شمار به رانیا اقتصاد الزامات از یکی عنوان به یمقاومت اقتصاد

 در يریتعب نیچن که است بار نخستین يبرا که گفت بتوان دیشا و ندارد وجود» اقتصاد مقامتی« اصطالح 
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 شـده  ارائه یمقاومت اقتصاد مورد در يادیز فیتعار کوتاه مدت نیهم در شود. می مطرح ياقتصاد میمفاه

 یمقـاومت  اقتصـاد «انـد:   نمـوده  ارائـه  يرهبـر  معظـم  مقام را فیتعر نیتر جامع رسد می نظر به که است،
ـ یزم م،یتحـر  و فشـار  طیشرا در یحت ملت، کی يبرا که است ياقتصاد  فـراهم  را ییشـکوفا  و رشـد  ۀن

توان اقتصادي عنوان کـرد کـه در آن    می خالصهطور  به اقتصاد مقاومتی را )1390 ،دهی (سرخه». کند می
عالوه بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادي کشور حفـظ شـده و   

مـدت متغیرهـاي   آن، کمترین تأثیر سوء را در رونـد بلند هاي  ی اقتصادي و تهدیدالملل نوسانات محیط بین
حداکثري از  ةخود براي استفادهاي  باید از تمام توانمندياً ین اقتصادي مسلمکالن اقتصاد داشته باشد. چن

استفاده کرده و تالش کند بر روي منحنی امکانات تولید حرکت کند. در یک اقتصاد مقـاومتی،  ها  ظرفیت
ـ   نباید تمرکز بیش از اندازه ه شـود، بلکـه بایـد    بر روي یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادي کشـور تکی

خصوص  از توان خود برسند. این موضوع بهبرداري  بهره اقتصاد به حداکثرهاي  ظرفیت تالش شود تا همۀ
باالیی بوده و بـه  هاي  سزایی برخوردار است. اقتصاد ایران داراي ظرفیتر مورد اقتصاد ایران از اهمیت بد

باالیی برخـوردار   فیت ترانزیتیقرار گرفته است. ایران از ظراي  هلحاظ موقعیت جغرافیایی در موقعیت ویژ
 تـرین مسـیرها در زمینـۀ    ، زیرا یکی از کوتـاه تواند پل ارتباطی میان آسیا و اروپا را برقرار سازد می است و

وهوایی اسـت.   ظرفیت باالیی به لحاظ تنوع آب ارتباط بین آسیاي میانه و اروپاست. همچنین ایران داراي
داشته باشد. اي  هست تا ایران به لحاظ موقعیت توریستی شرایط ویژوهوایی در ایران باعث شده ا تنوع آب

باشـد.   مـی  کـرده  اقتصـاد ایـران، نیـروي کـار جـوان و تحصـیل      هـاي   و مزیـت هـا   یکی از دیگر ظرفیت
باعث شـده تـا    پس از انقالبهاي  بر روي تحصیالت عالی و تحصیالت تکمیلی طی سالگذاري  سرمایه

زیادي در حال حاضر در بازار کار فعال باشد که ایـن موضـوع هـم یـک      ةکرد نیروي کار جوان و تحصیل
کـرده یـک    طور کلی وجود نیروي کار جوان و تحصـیل  شود، اما به می فرصت و هم یک چالش محسوب

طور کـل در اقتصـاد مقـاومتی     برداري کند. به اند از آن بهرهتو می ما فرصت است که در حال حاضر کشور
. (مرکـز  اقتصاد اسـتفاده شـود  هاي  منابع، از تمامی ظرفیتسازي  ن توجه به متنوعباید تالش شود تا ضم

  مطالعات اقتصادي)
زمانی  ةاقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادي ایران در طی دورهاي  لفهؤمنظور بررسی ارتباط م این مطالعه به

کـار   اقتصادي با توجه به متغیرهـاي بـه   انجام گرفته است. در بخش اول مبانی نظري رشد 1390-1350
شود و در بخش دوم و سوم به ترتیب روش  می کره ارائه کشورهاي ژاپن و توسعۀهاي  شده و استراتژي برده

  ارائه خواهد شد.گیري  و نتیجهبندي  گردد و در نهایت نیز جمع می آمده بیان دست هو نتایج ب تحقیق

 مبانی نظري(نظریات توسعه) .2
ـ دن بـه  و دیرس توافق به هینظر کی يرو توان نمی چرا ،اما .دارد وجود توسعه به راجع یمتفاوت اتینظر  ای
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ـ موقع ةکنند منعکس توسعه اتینظر که است آن لیدل رد؟یبگ شیپ در دیبا یاستیس چه که گفت هـاي   تی
 .است کشورها آن ییایجغراف ،یخیتار ،یفلسف يدورنما و شده محقق توسعه آن در کههایی  مکان ،یاسیس
 و ریناگز یعتیطب عنوان به و جامعه نوع نیبهتر عنوان به را يدار هیسرما ساختار اتینظر یبرخ طرف کی در

 يبرا تالش ةزیانگ را ثروت .دارند دیکأت ياقتصاد رشد بر که یاتینظر نیچن اند. رفتهیپذ رییتغ رقابلیغ ضرورت
 و یکیکالس اقتصاد ۀیپا بر اتینظر نیا .دانند می شرفتیپ اجتناب رقابلیغ ۀجینت را یاجتماع ينابرابر و توسعه

 در) Richard peet & Elaine Hartwick, 2009( .است استوار ینینزیک رشد اتینظر و یکینئوکالس

 با مأتو عدالت تحقق در نظر مورد ۀینظر ایآ آنکه نخست ،است یبررس قابل مسئله دو توسعه اتینظر یبررس

  جینتا به و برد بهره واقع عالم در اتینظر نیا اتیفرض از توان می ایآ آنکه دوم و است موفق ۀتوسع و شرفتیپ
 مورداند  افتهی دست نظر مورد اهداف به که ییکشورها از یخیتار شواهد دیبا مطالعه نیا جهت .دیرس مطلوب

 نظر در زین را کشور یاسیس ياقتصاد يفضا بر حاکم یمیتحر طیشرا دیبا انیم نیا در .ردیگ قرار یبررس

 لذا .افتی دست یمقاومت اقتصاد در یمل دیتول يارتقا و یصنعت ۀتوسع يبرا یمناسب يالگو به بتوان تا گرفت

 يراهبردها و توسعه متداول اتینظر ازاي  هخالص که است بهتر توسعه مناسب ياستراتژ کی انتخاب يبرا
  .میباش داشتهاي  هنیبه انتخاب اتینظر نیا انیم از میبتوان تا میینما ارئه را یصنعت ۀتوسع متفاوت

  کالسیک. اقتصاد کالسیک و نئو1.2
 1776 سـال  در تیاسم آدام ملل ثروت کتاب انتشار با کیکالس اقتصاد ):1723 – 1790( آدام اسمیت

 بـا  یصـنعت  انقـالب  .است یاسیس اقتصاد يروشنفکر تر بزرگ نظام از یبخش کیکالس اقتصاد .شد آغاز

 در کـه  منسوجات دیتولهاي  کارخانهبا  .داد رخ دیتول و يکشاورز در یکیتکن راتییتغ و يکشاورز انقالب

 آدام .بـود  داده ارتقـا  راهـا   نیماش که یکیتکنولوژ ابداعات. همچنین بودند استخدام کارگر صدهاهزار آن

 یشـ  بـا  یشـ  کی ستدوداد و معامله او. هستند کسانهایی ی یژگیو درها  انسان تمام است معتقد تیاسم
 ياری و تعاون ،يهمکار انتظار انسان از دینبا است معتقد او .داند می انسان ذات در یباطن لیم کی را گرید

  .»يآور دسـت  بـه  يدار الزم آنچـه  تـا  بـده  مـن  بـه  دارم الزم مـن  آنچـه «داشت  را گرانید به رساندن
smith, 1977ed,13) (کـارگران  بـه  نـه  و داران هیسـرما  بـه  یعنی ،ردیگ می تعلق رانیپذ سکیر به سود. 

 ،ستین بازار در دولت دخالت به يازین و شود می بازار در تعادل جادیا موجب یئنامر دست و بازار سمیمکان
اصول اقتصاد « ۀریکاردو در رسال ):1772 –1823( دیوید ریکاردو .شود می وري بهره کاهش موجب رایز

 عنـوان  بـه  را پرتغال و سیانگل نیب تجارت کاردویر .نمود مطرح راها  تعرفه حذف و آزاد تجارت »سیاسی

 کی در .شود می مطرح ییوهوا آب طیشرا ۀیپا بر یالملل نیب کار میتقس آن در که گرفت نظر در مدل کی
 ینسب تیمز آن در که تیفعال نیتر منتفع به را خود کار يروین و هیسرما دیبا يکشور هر آزاد کامالً نظام
 به و دهد اختصاص منسوجات به سیانگل و الکل دیتول به را شیها هیسرما دیبا پرتغال. دهد اختصاص دارد
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 درآمدشـان  کشـورها  ۀهم ساموئلسون اعتقاد به .شد خواهند منتفع یجهان کار میتقس با کشورها ۀهم بیترت نیا

 همبندي  هیسهم و تعرفه ستمیس که یدرحال .ابدی می شیافزا یالملل نیب کار میتقس و رقابت از یناش منافع لیدل به

 ):1847- 1923( ویلفـردو پـارتو   )Samuelson, 1980, 30, 30 2(. دهـد  می کاهش را درآمدها هم و ییکارا
 کینئوکالسـ  اقتصـاد  .کـرد  مطرح بازارها انیم یده سازمان يبرا را والراس یعموم تعادل یاضیر طیشراپارتو 
 سـطح  در معمـوالً  يبازار يهافرایند .ستندین يانحصار واند  یرقابت اصوالً بازارها آن در که شد یجینتا به منجر

 محـدود  ياقتصاد شرفتیپ يبرا دولت دخالتهاي  مثال مکتب نیا در .دهند می جهینت صیتخص و دیتول نهیبه

 کـالرك  ییکـا یمرا اقتصاددان سرانجام .کند می قیتشو راگذاري  هیسرما و انداز پس و بازار موارد یباق در و است

ـ گ مـت یق يبازارها و کامل رقابت طیشرا در کینئوکالس اقتصاد ۀینظر در که کرد بیان 1847- 1983  تعـادل  ری

ـ دن نیبهتر طیشرا نیا تحت کینئوکالس اقتصاد لذا .شود می حاصل بلندمدت  و ییکـارا  بـا  مأتـو  ياقتصـاد  يای
  .(Richard peet & Elaine Hartwick, 2009,p 45).سازد می فراهم را یاجتماع عدالت

  یواشنگتن اجماع و ياقتصاد سمیبرالینئول .2.2
 بـه  کـه  کـرد،  مطـرح  را» اجمـاع واشـنگتنی  «) اصـطالح  1990-1997( ویلیامسـون  1989در سـال  

ـ  نیب صندوق و یجهان بانک يازسو یلیتحم ياقتصادهاي  استیس مجموعه  يکشـورها  بـه  پـول  یالملل
 )brohman, 1996(. بود برالینئول اقتصاد يمبنا برها  استیس نیا. شد می گفته نیالت يکایمرا مقروض

 به آوردن يرو و يتجار يآزادساز دولت، دخالت حذف ،يساز یی مانند خصوصیها اجماع واشنگتنی دیدگاه

 .است رفتهیپذ ریثأت سمیبرالینئول اقتصاد از که نمود می قیتشو را جهان در ییکاردویر کار میتقس و رقابت
. افتی تیسرا توسعه حال در يکشورها اکثر در 1990 اواسط تا سرانجام و ایآس قا،یفرا در توسعه مدل نیا

 را خود یبده بحران نیاول است، برالینئول اقتصادهاي  آموزه بر یمبتن کهها  استیس نیا ياجرا با کیمکز

ـ  .افـت ی کـاهش  شدت به اش یمل یپول ارزش و کرد تجربه 1982 سال در ـ برز و نیآرژانت ـ ن لی ـ  زی  نیچن
 مکتب استادان و )1912-2006فریدمن ( .بود هشد جادیاIMF هاي  استیس لیدل به که داشتند یتیوضع

 معـروف » پسران شیکاگو« به بعدها که یکسان کاگو،یش دانشگاه در یلیشهاي  اقتصادخوانده به ،کاگویش

 اقتصـاد  در ياقتصـاد هـاي   مشاوره نیا .نمودند ارائه یلیش در توسعه فرایند انجام جهتاي  همشاور شدند

 شـنهاد یپ .شـد  انجـام  نوشهیپ يکتاتورید ةدور طول در »یدرمان شوك «هاي  استیس از استفاده با یلیش

 قتـل  بـه  دولـت  توسـط  گـرا  چـپ  هزاران زمان آن در. بود یپول مکتب و ياقتصاد سمیبرالینئول، دمنیفر
ـ  عنـوان  به یرقابت بازار اقتصاد ریمس و )lapavistas2005(. دندیرس ـ ة قاعـد  کی  وحشـتناك  جینتـا  یکل

هـا   اسـت یس نیا که هم توسعه حال در يکشورها ریسا در .داشت همراه به یلیش در یاجتماع و ياقتصاد
 که ،ياندونز در ازجمله .شد حاصل یوحشتناک جینتا بود، شده لیتحم الملل نیب یمال نهاد دو نیا يازسو

 )1382 تز،یگلیاست(. است دهینام تجربه نیزتریانگ غم را آن نوبل ةزیجا ةبرند و مشهور اقتصاددان تزیگلیاست
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ـ دن سراسر در يادیزهاي  شورش و اعتراضات و کرد رییتغ تیوضع 2000 ۀده ۀیاولهاي  سال در ـ عل ای  هی
IMF  ـ  يکایمرا یماندگ عقب یاصل علت عنوان به یواشنگتن اجماعهاي  استیس .گرفت صورت  و نیالت

 یدن توسطIMF و یجهان بانک درون از یحت اعتراضات نیا و شد یمعرف توسعه حال در يکشورها ریسا
   .شد مطرح تزیگلیاست جوزف و کیرودر

 یمـال  ينهادهـا  يازسـو  کـه  کینئوکالسـ  و کیکالسـ  اقتصادهاي  استیس شد، انیب طورکه همان
 و دولـت  ۀمداخل عدم کردیرو با ،شد یمعرف توسعه حال در يکشورها به توسعه يالگو عنوان به الملل نیب

 بلکـه  ،نشـد  توسـعه  و شـدن  یصنعت به منجر تنها نه ،يدار هیسرما اقتصاد يراستا در بازار لیبد یب نقش

 خصوص هب ایآس شرق يکشورها انیم نیا در .دیگرد یاجتماعهاي  یگسستگ وها  ينابرابر شیافزا موجب

 در و نمودنـد  آغـاز  را توسـعه  فراینـد ها  آموزه نیا از متفاوت یصنعت ۀتوسع يالگو با ،یجنوب رةک و ژاپن

 يادیز حد تا هم یاجتماع گسست و ينابرابر سوء آثار از و آوردند دیپد را ایآس شرق ةمعجز یاندک زمان مدت
 ،یمعدن منابع از یته کشورها نیا آنکه اول :است تیاهم حائز لیدل دو به کشورها نیا ۀمطالع .ماندند مصون

 که نمودند، آغاز را توسعه فرایند )ژاپن در خصوص هب( جنگ از حاصلهاي  رانهیو وجودبا  و بودند گاز و نفت

 از پس آنکه دوم .است جنگ از حاصلهاي  یماندگ عقب و ینفتهاي  میتحر لحاظ با رانیا به هیشب یطیشرا

 از یبرخـ  هنـوز  سـوم  جهان يکشورها ریسا و رانیا در یجهان بانک ةخورد شکستهاي  استیس ياجرا

 حذف و بازار اقتصاد در را داریپا ۀتوسع به یابیدست و ياقتصاد مشکالت از رفت برون راه تنها اقتصاددانان

 .گذاشت خواهد ما اریاخت در يدیمف تجارب کشور دو نیا یبررس لذا .دانند می دولت نقش

  اقتصادي ژاپن . الگوي توسعۀ3.2
 حداقل اجتماع طبقات نیب يدرآمد يها تفاوت .دهد می قرار خود کار يمبنا را یدورن یهمبستگ ژاپن مدل

 اهداف اطاعت به را سساتؤم تمام تیقاطع باها  یژاپن. رانیمدۀ طبق ژهیو به ،رفت می ثاریا توقع همه از و

ـ  بـه  سسـات ؤم ییسـودجو  و یخودخـواه  یسـ یانگل ياقتصاد مدل برخالف .درآوردند دولت  اصـل  ۀمنزل

 دولـت  اگـر  .اسـت  گرفتـه  قـرار  تأییـد  مورد دولت انتفاع اول ۀدرج در بلکه ،دهینگرد قبول کننده تیهدا

 طیشرا نیتر مناسب باشد داشته را خود اهداف تحقق ییتوانا حال نیع در و دینما اتخاذ حیصح ماتیتصم
 از دسـته  آن کـه  گفت توان نمی نیا ازتر  روشنخواهد شد.  فراهم درازمدت در یمل رفاه به دنیرس يبرا

ـ موفق بـا  نکردند، توجه کینئوکالس اقتصاد همان ای ییکایرام ۀتوسع مدل به که ییکشورها  یصـنعت  تی
 تـا  مـوارد  یبعضـ  در و کـامالً  طیشـرا  نیا به ها آن که بود نیا در هیبق تیموفق عدم که یدرحال .دندیگرد

 در دولت ۀگاهانآ دخالت ونیمد اول ۀدرج در را خود تیموفق ایآس يببرها ریسا و ژاپن .دادند تن يحدود
 با برتر یصنعت يکشورها واردات از و شد واقع تیحما مورد ابزار تمام با صادرات .هستند ياقتصاد ۀتوسع

 تجـارت  و صـنعت  وزارت مانند یدولتهاي  سازمان امروز به تا ژاپن در .آمد عمل به يریجلوگریزي  برنامه
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 یداخل عیصنا يبرا بود ممکن که یخارج يبازارها نفوذ از و کشف MOFییدارا وزارت و MITI الملل نیب
 نکـه یا تـا  ندبسـت  خـارج  يرو بـه  را شـان یبازارها وانیتـا همچنـین   و ژاپنجلوگیري شد.  باشد خطرساز

ة اجـاز  هـا  نآ .کنـد  جـاد یا يخطر ها آن ينوپا عیصنا يبرا نتوانند شرفتهیپ يفناور با یخارجهاي  يکاال
ـ  اندازکننـدگان  پس صورت نیا ریدرغ رایز ،ندادند را هیسرما زادآ ۀمبادل  بـا  یخـارج هـاي   بانـک  در یداخل

طور  به اند. کرده برپا را یمصرف اقتصاد نه و يدیتول اقتصاد کشور دو هر .کردند می انداز پس باالترهاي  بهره
 وتر  يقو را عیصنا الملل نیب صادرات يسودها با تا کردند یقربان مدت کوتاه در را یداخل ةکنند مصرف یکل
 شرفتیپ شتریباند  بوده وفادارتر الگو نیا به اندازه هر ببرها .ندینماتر  محکم را ياقتصاد يربنایز راه نیا از

ـ  .شـد  مـی  تمـام  ضررشـان  به شدند می دورتر هرچه و کردند  بـه  یوابسـتگ  عواقـب  از حـق  بـه هـا   یژاپن

 يانـدازها  پس با فقط کشور يبازساز که شد موجب یمیتصم نیچن .داشتند واهمه یخارجگذاري  هیسرما
 دارد قرار ینازکهاي  هیپا بر چنان ها نآ ۀیبق یصنعت ساختار ژاپن و کره از ریغ لذا ،شود یمال نیمأت یداخل

ـ  بـه  توسـعه  نـد یفرا تا شود خارج کشورها نیا از یخارج ۀیسرما است یکاف فقط که  .شـود  متوقـف  یکل
 يالگو که هستند میتصم نیا ونیمد اند، گذاشته سر پشت سرعت به را یصنعت یماندگ عقب که ییکشورها

 به شتریب هرچه و باشند یمل رشدهاي  ياستراتژ ةطریس در شتریب هرچه کشورها اند. نموده رد را ییکایمرا

 داتیتهدتر  مصرانه هرچه و کنند یخارج گذاران هیسرما مقروض را خود نکهآ يجاب ندینما اتکا خود قدرت

تر  قاطعانه هرچه و ندینما دفع یداخل رشد حال در عیصنا حفظ يبرا را یخارج واردات ۀلیوس به شده اعمال
 دهنـد،  قـرار  یصـنعت  ۀتوسـع  بلندمـدت  اهـداف  الشـعاع  تحـت  را کنندگان مصرفاي  هلحظهاي  خواسته

 بلکه ،اند نکرده فیتضع اساساً را رقابت قیطر نیا از کشورها نیا .ندینما می کسبتر  توجه قابلهاي  یبازده

ق تحق يبرا را یخصوص يروهاین یخودخواه و داده کاهش را رقابت یمنف آثار رایز اند. کرده تیحما آن از
 هـا  آن .نهادنـد  عرصه به يپا زین يگرید قیطر ازها  یژاپن اند. کرده رام اقتصادسازي  يقو و یمل اهداف

 یبزرگهاي  شرکت قیطر از را خود داتیتول از یاعظم قسمت کم دست که دارند لیتما یطیشرا هر تحت
 يثرترؤم صورت به یخارج يبازارها بر تسلطشان قیطر نیا از. زیرا ستین یژاپن ها آن نام که کنند عرضه

 را مقاومت بیترت نیا به و ،کنند غرق یژاپنهاي  برچسب و خود داتیتول با را بازار نکهیا تا ابدی می میتحک

ـ ا بـر  عالوهها  یژاپن .کنند دایپ کایمرا بازار بر يادیز تسلط توانستند قیطر نیا از . در نتیجهکنند داریب  نی
ـ هـاي   قرضه کسب در را خود يتجار تراز ۀاضاف از یاعظم قسمت ـ ا یدولت گـذاري   هیسـرما  متحـد  االتی

ـ ی ،کند اقدام یژاپن عیصنا یخارج داتیتهد با مقابله يبرا کایمرا دولت اگر بیترت نیا به اند. کرده  از یعن

ـ هاي  قرضه نیاها  یژاپن ،یداخل دکنندگانیتول از تیحما قیطر ـ ا بـه  و فروشـند  مـی  را یدولت ـ ترت نی  بی
ـ ز ،نـد ینما خارج تعادل از را کایمرا اقتصاد تمام ناگهان توانند می  سـقوط  قرضـه  اوراق ارزش وقـت  آن رای
  )44، 1386 نر،یگرو(. رود می باال یناگهان طور به بهره نرخ و کند می
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  جنوبی ةاقتصادي کر . الگوي توسعۀ4.2
ـ عقالن بـه  توجه با را خود یپول و یمالهاي  استیس ،یجنوب ةکر  نیـی تع بـازار  سـم یو مکان يسـودآور  ت،ی
 باعث مسئله نیا شد. می انداز پس به ق مردمیتشو باعث یبانک بهرة باالبردن قیطر جه، ازینت در کرد. می

 باعـث  بـود  می نییپا یبانک بهرة اگر چراکه باشد. باز عیصنا دادن به صاحبان وام درها  بانک دست که شد

 .نـد یبنما لوکس يکاالها دیخر ای خارج به سفر ن،یزم دیبه خر اقدام انداز، پس يجاب مردم شد که می نیا
 یخارج يارزها برابر در )یجنوب کرة واحد پول(ون  ارزش آوردن نییپا یجنوب کرة گرید استیس نیهمچن

 مورد در نی) همچن1384 (امجد،. ن کندیتضم یجهان يبازارها را در کشور نیا يکاالها بودن یرقابت تا بود

 و رهبـران  کـه  توجه داشت دیبا ،ياقتصاد رویکرد کالن یک مثابۀ به عیصنا کاربربودن ای بربودن هیسرما
 رهبران داشتند. بیکاري بردن انیازم به عالقه و بوده برخوردار ییبایشک صبر و از یجنوب کرة زانیر برنامه

 پله پله باالرفتن و کار کشور بازار گسترش به توسعه، ۀنیزم در موفقریزي  برنامه که دانستند می یجنوب کرة

 هـا  آن در یسـنت  طـور  بـه  کره که کاربر عیگسترش صنا جهینت در دارد. ازین تیموفق نردبان از یجیو تدر

 در ياقتصـاد ریزي  برنامه در )یباف پارچه عیصنا و سیگ کاله ساخت مثالً  بود را ثابت کرده خود ییتوانا

 در کره تیموفق ۀنیزم و شد صادرات توسعۀ ۀیما دست کاالها، نیدر صدور ا تیموفق گرفت. قرار تیاولو

 حیصح پرورش و آموزش ستمیس کره کرد. در ن کشور را فراهمیا محصوالت صدور يبرا یجهان يبازارها
ـ پ را عیصـنا  در شدن جذب یکره، آمادگ کار يروین که شد باعث هیپا علوم يها گرفتن کالس يجد و  دای

 منضبط کارآمد، کار بزرگ، يروین به داشتن یک توجه با یجنوب کرة ،ینسب تیمز مورد در نیهمچن .کند

 جهت جانبه در همه طور به .بود بنا کرده خود يکاالها کیفیت بهترکردن يرو را خود يارزان، استراتژ و

 يکاالهـا  و سـبک  عیصنا توسعه نۀیزم در واردات ینیگزیجا يها روش از استفاده ،یداخل بازار از تیحما
 دینفت، تول شیپاال مان،یس ازجمله يدیکل منابع یبعض از تیحما و گسترش و طرف یکاز یدوام صرف یب

 نیا البته گرفت. شکل گرید طرفاز برق، و آهن راه جاده، مانند ییربنایزهاي  ت بخشیو تقو ییایمیش کود
 يبـرا  یکاف یعیطب منابع فقدان و محدود یداخل بازار منابع، وجود ح ازیصح ةاستفاد عدم علت به استیس
واردات  ینیگزیجـا  دیشـد  تیحما بر یمبتن که استین سیا رغم یعل نشد. ق همراهیتوف با چندان داتیتول
 يدرآمـدها  لیهـا تبـد   آن تـرین  که مهـم  گرفت صورت صادرات شیافزا جهت در زینهایی  کوشش بود

 یمهندس و هیپا علوم تیاهم ریاخهاي  سال در. بود بازار در فروش قابل يارزهاي  نامه یگواه به یصادرات
 فـراهم  را يشـرفت تکنولـوژ  یپ یاساس يربناهایز تا گرفت قرار تأکید مورد شدت به کره يها دانشگاه در

 قیو تحق افته استاي ی هندیفزا رشد یخصوص بخش در چه و یدولت در بخش چه یپژوهش اعتبارات سازد.
 یماتیتصم 1959 در سال )1383، (توفیق. شد یتلق دیجد و علوم فنون به یابیدست یاساس عامل عنوان به
 راه نیا در و شد دنبال 1960 ۀده در ماتین تصمیا د.یگرد اتخاذ صادرات ۀنیزم در شتریب تحرك نۀیزم در

 مقابل در محركهاي  استیس آمد. وجود به واحد يارز مبادلۀ روش ،یچند نرخ يارز ستم مبادلۀیس يجاب
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 تفاوتی صادرات، ةزندیبرانگهاي  استیس بود. صادرات تیتقو جهت در شتریب یداخل يبازارها يد برایتول

 سال در مثال يبرا .بود يکشاورز دکنندگانیتول نفع به ها سیاستن یا اصل در یول ،گذاشت نمی کاالها نیب

ـ  فـروش ( يمحصوالت کشاورز جهت فروش در ثرؤم تیحما زانیم 1968 حـدود   صـادرات) در  و یداخل
  )1365، (یونیدو. است بوده درصد 9/14 معادل صنعت بخش يبرا زانیم نیا که درحالی درصد بود 1/18

 عصر در است که دوم جهانی جنگ از بعد ۀتوسع حال در کشورهاي ترین موفق از طور خالصه کره به

 استعمار، قید از رهاشده و مستقل وجودآمدن کشورهاي به و دوم جهانی جنگ از پس خواهی دوران توسعه

 خواهـان  و دیدنـد  مـی  غرب مدرن و پیشرفته دنیاي مقابل در را خود جهان که کشورهاي دیگر همراه به

 حدود را خود و توسعۀ صنعتی هاي استراتژي وها  برنامهکشور  این یافت. بودند، غربی کشورهاي رسیدن به

 دو دهه حدود هی چونگ پارك حکومت آمدنکار روي با توسعه، روند ابتداي در .کرد شروع پیش قرن نیم

 ۀتوسـع  براي مناسبی بسیار ۀزمین و زیربنا یک رژیم این حال عین در اما ،شد منعها  آزادي از بسیاري از
جایگزینی  الگوي از کوتاهی بسیارهاي  سال براي کشور این راه، شروع در .نمود فراهم کشور این صنعتی
 چرخشـی  اوایل همان و غیره در صادرات افت و داخلی محدودیت بازار علت به ولی ،نمود استفاده واردات

 واردات آزادسازي و صادرات توسعۀ بر را بیشتر توان خود و نمود صادرات توسعۀ سیاست به مدبرانه بسیار

ایـن   بـر  عـالوه  نمـود.  کیفیـت کاالهـا   بـاالرفتن  نیز و خارجی تولیدات با تولیدات داخلی رقابت منظور به
 زمینـه بـراي   و شود بهینه استفادة کره کار نیروي تمام از تا بوده کاربر صنایع در بیشتر ها گذاري سرمایه

 صـنایع  درگـذاري   سـرمایه  بـه  شروع م 1980 ۀاوایل ده در دولت همچنین گردد. فراهم سرمایه کسب

ایـن   ۀنمون از که شد کشور این وارد بسیاري صنعتی مازاد طریق این از و بر نمود؛ سرمایه بسیار و سنگین
 گسترده حمایت ۀزمین درهایی  سیاست اتخاذ به کشور این باشد. همچنین می خودروسازي صنایع، صنعت

 پیـدا  را جهـانی  بـه بازارهـاي   واردشدن توان داخلیهاي  سرمایه تا نمود متوسط و کوچکهاي  از کارگاه

 بـا  همچنـین  و نمـود  استفاده احسننحو به خارجیهاي  گذاري سرمایه از کشور این این، بر عالوه .نمایند

 نۀدر زمی چندملیتیهاي  شرکت خارجی و گذاران سرمایه تشویق به ماهر و ارزان، فراوان کار نیروي داشتن

 کشـورهاي  تـرین  گبـزر  از حاضـر یکـی   حال در که پرداخت. هادي نیمه و هادي و الکترونیک تولیدات

 دوام کم و مصرفی سبک کاالهاي تولید از حرکتی کشور این در .باشد می جهان در وسایل این ةکنند تولید

 با کره که گفت توان می کلی طور به .شود می دیده دوران این طی دراي  هسرمای و بادوام سمت کاالهاي به

 عمـومی  ةاراد و خواست روشن، و منطقیریزي  برنامه صحیح، مدبرانه و گرایانه، واقعهاي  سیاست انتخاب

 استفاده راه توسعه، در پرداز هزینه مردمی کشور، و ملت پیشرفت و توسعه براي متعهد توسعه، دولتی براي

ایـن   از دیگـري  موارد و مضاعف تالش و کوشی سخت انعطاف، توانایی و مدیریت کارآمد بین موقعیت از
  .یابد دست توسعه از سطح این به توانست دست،
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  عوامل رشد: اقتصادي و غیر اقتصادي .3
عظیم کشـور ایـران   هاي  گرفتن ظرفیتة جنوبی و با درنظرژاپن، کر توسعۀهاي  در این قسمت با استفاده از الگو

  اقتصاد مقاومتی باعث رشد اقتصادي شود بیان شده است.تواند متناسب با شرایط تحریم و  می الگویی را که

  ثر بر رشد اقتصاديؤعوامل اقتصادي م. 1.3
ثیر بسزایی دارد منابع طبیعی یـا زمـین   ه بر روند رشد اقتصادي یک کشور تأعامل اصلی ک منابع طبیعی:

معـادن،   هـا،  قبیل جنگـل شود شامل منابع طبیعی از  می که در اقتصاد از آن استفادهطور است. زمین همان
 شود. براي رشد اقتصادي وجود منابع مـذکور  می و غیره ییهوا و شرایط جوي، منابع آب و منابع دریاو آب

طـور   بـه  امري ضروري است. کشوري که دچار کمبود منابع طبیعی است در موقعیتی قرار ندارد که بتواند
    )1389 باغیان، . (قرهمداوم و سریع رشد و توسعه پیدا کند

منظور از  باشد. می ) زیرزمینی منابع ( زیرزمین و زمین سطح زمین، يباال از زمین، منظور کلی طور به
 فرسـا  طاقـت  و گرم يوهوا آب پردازان، نظریه نظر به است. زمین وهوایی آب و شرایط اقلیمی زمین، يباال

 در انسـان  راه سـد  نتیجه، در و شود می در افراد تناسبی و حوصلگی افزایش بی ،يکار توان کاهش موجب
 تمـامی  ۀبر توسـع  تأکید با علل اصلی تمدنهانتینگتون در کتاب  است. ياقتصاد پیشرفت يبرا کوشش

 تولیـد  در زمین سطح مثبت نقش. داند  میکننده  تعیین را عامل این نقش معتدل، يوهوا با آب يکشورها

از  دریـا  به دسترسی وها  رودخانه وجود نیز وسازي  از نظر جاده مناسب زمین وجود ،يکشاورز محصوالت
ـ  عامل نقل، و حمل ۀهزین نظر کاهش در اکثـر   کـه  کشـور اسـت   یـک  در ارتباطـات  در تسـهیل  يثرؤم

 ذکر ها آن ياقتصاد رشد از موانع یکی منسجم و مناسب ارتباطیۀ شبک وجود عدم سوم جهان يکشورها
 کنند. ایفا مهمی نقش تولید، در رشد غیرمستقیم و طور مستقیم به توانند می همۀ منابع زیرزمینیشود.  می

 فلـزات،  سایر و آهن زا، يانرژ مواد مانند زیرزمینی، منابع از يبسیار مصرف مقدار يرشد اقتصاد با همراه

 غنـی  زیرزمینی منابع داشتن بنابراین یابد. می افزایش شدت به و غیره ساختمانی اولیۀ مواد دیگر و سیمان
 )يامـروز  ژاپـن  (نظیر یافته توسعهۀ جامع یک يبرا رشد کند. فرایندبه  يمؤثر کمک راه در این تواند می
 زمین، یعنی چهارم، نقش عامل تکنولوژي) تولید دیگر (سرمایه، نیروي کار، عامل سه به دسترسی دلیل به

  )1391 (روزبهان،. است توسعه حال درۀ جامع از یک کمتر مراتب به
چنانچه تقاضاي خارجی (صادرات) در اقتصاد کشـوري شـکل بگیـرد، طبیعـی      درآمدهاي صادراتی:تنوع 

منظـور   تولیـدي بـه  هـاي   کار گرفـت. افـزایش ظرفیـت    بدون استفاده را بههاي  توان ظرفیت می است که
 صادرات غیرنفتـی همچنـین   ۀصادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسع

حـال توسـعه،    در بیشتر کشـورهاي در  .مفید باشدها  سیاسی و اجتماعی براي دولتهاي  تواند از جنبه می
ترین نوسانی در بهاي جهانی این کاالها، یک باره تـراز   صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچک
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ثباتی درآمدهاي  کند. بنابراین بی می را تهدیدها  آن شود و حیات اقتصادي می دچار عدم موازنهها  پرداخت
ثباتی نه تنها امکان  ت در این گونه کشورهاست. این بیترین معضال درات، یکی از عمدهارزي ناشی از صا

تدوینی نیـز  هاي  کند؛ بلکه باعث شکست برنامه می ریزان اقتصادي سلب بلندمدت را از برنامهریزي  برنامه
این توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهاي ارزي، بـا توجـه بـه نوسـانات     خواهد شد. بنابر

  )1384نیا،  . (محمدقیمت نفت در بازارهاي جهانی، ضروري خواهد شد
از قبیـل حمـل و نقـل و     ییبنـا تسـهیالت زیر نقل و ارتباطات:  حمل وهاي  ساختدر زیرگذاري  سرمایه

 حمـل و هـاي   اقتصادي دارند. توسعه در این موارد سبب کـاهش هزینـه   ارتباطات نقش مهمی در توسعۀ
که  ییشود. در کشورها می نقل، اتالف منابع و افزایش تجارت داخلی و خارجی و در نتیجه رشد اقتصادي

گیـرد. بـراي مثـال انقـالب      مـی  صـورت تر  ند، رشد اقتصادي آسانبهتري برخوردار ییاز تسهیالت زیربنا
توانسـت   می در این کشورها در حدي قرار داشت که ییبنازمانی رخ داد که تسهیالت زیروپا صنعتی در ار

 هـا،  ها باشد، چه، ارتباط مختلف، مناطق فروش و مصرف از طریـق جـاده   جوابگوي نیازهاي اقتصادي آن
عتی صـن  طورکه در بدو توسـعۀ  تواند روند رشد اقتصادي را تسهیل کند. همان می آبیهاي  آهن و کانال راه

ـ     . شـمار آمـد   هکشورهاي بریتانیا، فرانسه، آلمان غربی و هلند همین امر کمک بزرگـی در مسـیر توسـعه ب
  )1389 باغیان، (قره
در گیـري   عنـوان یـک راهنمـا بـراي تصـمیم      توانـد بـه   مـی  کـه هـایی   یکی از شـاخص  سرمایه: ییکارا

کند این شـاخص نقـش مهمـی در     می است. کوزنتس بیان I.C.O.Rکار رود شاخص  بهها  گذاري سرمایه
، در واقع نمایانگر مقـدار  سرمایه است وري بهرهرشد اقتصادي نوین ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر 

ر ایـن  مقـدا  براي یک واحد اضافی تولید است. در کشـورهاي در حـال توسـعه معمـوالً     مورد نیاز سرمایۀ
باالسـري اجتمـاعی بـه    هـاي   گرفته در پروژه سنگین صورتهاي  گذاري شاخص زیاد است، چون سرمایه

نشـده در   کـار گرفتـه   بـه هـاي   تولید برسند. عالوه بر این نرخ ظرفیت ۀزمان طوالنی نیاز دارند تا به مرحل
ة کوزنتس تـالش  دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقید به بر صنایع سرمایه

  تر مقدار این شاخص تقلیل یابد. چه سریعها بایستی صورت بگیرد تا هرتنگنابردن  زیادي براي ازبین
نظر سـاختار اقتصـادي    حال توسعه، از کلی، کشورهاي در طور به اي): و سرمایهاي  ه(واسط اهمیت واردات
ر، توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشـت  می عنوان مثال مشترکی هستند. بههاي  داراي ویژگی

ولید صنعتی و ت ۀلسنتی به مرح ۀگیرد. حال جهت انتقال از مرحل می برمحصوالت کشاورزي و سنتی را در
سـاز   وري مناسـب، زمینـه  او فناي  هو واسطاي  هاقتصادي، واردات کاالهاي سرمای ۀگذراندن مراحل توسع

نظـر در جهـت    ي عمرانی کشـور در طـول دوره مـورد   ها سیاستباشد. اگر  می تحول صنعتی و اجتماعی
طور طبیعی سیر صعودي خـود   شده باشد، در چنین شرایطی واردات بهریزي  صنعتی طرح ۀتشویق و توسع

اقتصـادي، بـه تأسـیس     ۀحـال توسـعه در مراحـل انتقـالی توسـع      را طی خواهد کرد؛ زیرا کشـورهاي در 
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طبـق   .ن دارد نیازمندندنقش بسیار مهمی در ایجاد آاي  هکه واردات کاالهاي سرمایاي  هزیربناهاي سرمای
شود. در این صورت،  می استراتژي جانشینی واردات با تولید کاالهاي مصرفی بادوام آغاز ،هیرشمن یۀنظر

مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصوالت مصرفی بادوام اي  هکاالهاي سرمای
از طریـق آثـار پیونـدهاي پسـین،     اي  هو سرمایاي  هصورت گیرد. سپس در مراحل بعدي، کاالهاي واسط

  گردد.  می تولید
باشد. رشد اقتصـادي   می انسانی یک عامل مهم در رشد اقتصادي مدرنهاي  نیروي: نیروي کار وري بهره

بـودن   آن نیـز بسـتگی دارد. پـایین    ییبلکه به کـارا  ،و میزان نیروي انسانی نداردها  تنها بستگی به اندازه
 وقت و سایر منـابع  ةنسبت سایر کشورها نشانگر اتالف گسترد چنین شاخصی براي یک کشور بهة گسترد

از منـافع بـر حقـش در برابـر     اي  هنحو شایست تواند به نمی باشد. طبیعی است که کشور در چنین حالتی می
  دیگران دفاع کند.

  ثر بر رشد اقتصاديؤاقتصادي م. عوامل غیر2.3
 ياقتصـاد  شـرفت یپ ابـزار  از ياقتصـاد ۀ توسـع  يبرا مناسب بستر جادیا و ینیکارآفر تیتقوکارآفرینی: 

 يقـو  یهمبستگ کی ،ینیکارآفر یجهانیۀ انیب است. براساس توسعه حال در يژه کشورهایو به کشورها،
ـ یکارآفر تیفعال سطح و یمل اقتصاد رشد انیم ـ ۀ نان ) 1387(خنیفـر، وکیلـی   . دارد وجـود  یسـازمان  و یمل

 يجد توجه حال توسعه در و افتهی توسعه يکشورها از ياریبس که باشد می یمهم اریبسۀ مقول ینیکارآفر
 مـدرن،  اقتصـاد  در کـه  اسـت  یحـال  ) این در1387 ،زیودار و پور . (ایمانیدارند می و داشته مبذول آن به

 )1390همکـاران،  . (عربیـون و  کند می دیتول يشتریب ةافزود ارزشها  آنهاي  دهیا و یانسانهاي  تخصص
 و يانـداز  راه قالـب  درهـا   فرصـت  از يبردار و بهره یابیارز ،ییشناسا ندیفرا عنوان به ینیهمچنین کارآفر

 فـا یا یمل اقتصاد رشد در ییسزاب نقش دیجد خدمات ای کاالۀ هدف ارائ با دیجد يکارها و کسب تیریمد
  )1389همکاران، (زالی و . کند می

اقتصاد و اقتصاد سازي  که ممکن است در ارتباط با متنوعهاي  دیگر از سیاستیکی  خودکفایی کشاورزي:
گیرد کـه   می تاست. اهمیت این موضوع از آنجا نشأکفایی در بخش کشاورزي خودمقاومتی مطرح شود، 

واردات مین مواد غذایی اقـدام بـه   براي تأها  شود و دولت می با رشد جمعیت نیاز به مواد غذایی بیشتر اوالً
کنند که در نهایت باعث خروج ارز از کشور شده که منجر به  می شده محصوالت کشاورزي خام و فراوري

دیگر عدم خودکفایی در بخش کشاورزي باعث وابستگی بـه   شود و ازطرف می کاهش روند رشد اقتصادي
کنـد.   مـی  اقتصـادي بیشـتر  هـاي   را در صورت بروز نامالیمـت پذیري  شود که آسیب می کشورهاي دیگر

یکی از « فاش کرده بود که» رمزي کالرك«نام  که چندي پیش یکی از سناتورهاي امریکایی به طوري به
کردن کشورهاي دیگر به مواد غذایی خودمان است، کـه مـا ایـن طـرح را      امریکا وابستههاي  ریزي برنامه
  ».ایم ار در کشور ایران به اجرا گذاشتهب نخستینبراي 
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مصرف انبـوه در  اقتصاد مصرفی یکی از تناقضات اقتصاد مقاومتی است.  گرایی): اقتصاد مصرفی (مصرف
جاي رقابت براي تولید بهتـر  قابت براي مصرف بیشتر و تجملی بکشور اقتصاد تولیدي را ضعیف کرده و ر

 انـداز  ه باعـث افـزایش مصـرف و کـاهش پـس     گرایی در یک جامع مصرفدر واقع  .و بیشتر نشسته است
  شود. می کمتر و در نهایت رشد اقتصادي کمترگذاري  ن هم منجر به سرمایهشود، که آ می

اخـتالف درآمـدي از آنجـا کـه نشـانگر       (مشارکت آحاد مردم در رشد و توسـعه):  نبودن جامعه دوقطبی
امـا  تواند عامل مثبتی براي کـار و کوشـش بیشـتر باشـد،      می نسبی افراد است منطقی بوده وهاي  تفاوت

شـود باعـث    مـی  رسد که جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم می حدي رابري درآمد بههنگامی که ناب
همگـان در   ةشود. در واقع گسترش فقر مانع از مشارکت گسـترد  می وجودآمدن خطرات جدي به جامعه به

بیگانـه از  ناامید و فقیر هیچ مقاومتی در برابـر انـواع تهاجمـات    هاي  عمومی خواهد شد و تودههاي  برنامه
انـداز، اقتصـاد سیاسـی و     هـاي: پـس   ر این توزیع درآمد از طریـق کانـال  خود نشان نخواهند داد. عالوه ب

  گذارد. می آشفتگی اجتماعی بر رشد اقتصادي اثر
ان یـک  عنو به باشد و از آن می خودرو درآمد پس از نفت وصنعت گردشگري سومین صنعت پر توریست:

صنعت گردشگري آثار و پیامدهاي مثبـت زیـادي    توان نام برد. توسعۀ میزا  صنعت مولد سرمایه و اشتغال
پیامدهاي آن اثراتی است که بر اقتصـاد آن جامعـه دارد. در واقـع     ترین ترین و مهم دارد که یکی از اصلی

 یـی زا اقتصادي و کاهش بیکـاري و اشـتغال   ییصنعت گردشگري موجب شکوفا درست و صحیح ۀتوسع
هـاي اقتصـادي،    پایدار در صنعت گردشـگري اثـراتش را در تمـام بخـش     مجموع توسعۀ خواهد شد و در

پـس در شـرایط کنـونی کـه دشـمن بـا انـواع         .سرعت نشان خواهـد داد  هفرهنگی و اجتماعی ب سیاسی،
تصـاد کشـور دارد، صـنعت    اندازي و ایجاد چالش در اق ها و گسترش تبلیغات منفی، سعی در سنگ تحریم

توانـد ایـن    شکل یک بـازوي اقتصـادي مـی    ابزاري مهم و کارساز و البته زودبازده بهعنوان  گردشگري به
  .فرصت مناسبی براي پیشرفت روند اقتصادي کشور تبدیل کند تهدیدها را به
بنیان اقتصـادي اسـت کـه مسـتقیماً بـر       ، اقتصاد دانشOECD سازمان فطبق تعری بنیان: اقتصاد دانش

صرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد. بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند کـه  مبناي تولید، توزیع و م
اقتصادي ملل نقش اساسی نـدارد، بلکـه ایـن نقـش را     ۀ بازار در توسعة امروزه دیگر حجم سرمایه و انداز

اقتصـاد  در نظر داشت این است که براي دستیابی به  اي که باید همواره نکته. کند دانش و فناوري ایفا می
ـ    توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و ،بنیان، فقط تولید دانش مهـم  ۀ پژوهش کافی نیسـت، بلکـه نکت

دیگــر،  عبـارت  صــورت مسـتمر و پایـدار اســت. بـه    در اسـتفاده از منــابع اقتصـادي بـه    هـا  کـارگیري آن ب
 بـرداري از منـابع   بهـره ۀ ها و ارتقاي درج مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتة کردن دانش و استفاد کاربردي

بنیان در این زمینـه   هاي دانش سازد که نقش شرکت بنیان را ممکن می است که تحقق یک اقتصاد دانش
بنیـان مـورد بررسـی     هاي اقتصاد دانش در این قسمت مناسب است که برخی از ویژگی .تعریف است قابل

بنیـان بیـان    براي اقتصـاد دانـش  توان  یمهاي زیر را  طور کلی ویژگی قرار گیرد. در یک تحلیل نظري، به
خالف تصاد فراوانی منـابع اسـت؛ زیـرا بـر    بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اق اقتصاد دانش. 1 :کرد

بنیـان   شوند، اطالعات و دانش، که اساس اقتصـاد دانـش   بسیاري از منابع که هنگام مصرف مستهلک می
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دانش بـه   بنیان، در اقتصاد دانش .2 .بیشتر در واقع رشد کند تواند بارها مصرف شود و با مصرف است، می
   .نـوعی یـک اقتصـاد بـدون وزن اسـت      بنیان بـه  دانش اقتصاد .3 .رسد فروش می شود و به کاال تبدیل می

هاي دانشی جامعـه  فرایندها و  از نظام اي مجموعه بنیان، دانش پایگی اقتصاد وابسته به دراقتصاد دانش. 4
هـا و   بنیـان اهمیـت چنـدانی نـدارد، زیـرا بـا اسـتفاده از فنـاوري         فعالیت در اقتصاد دانشمحل . 5 .است
گیـرد. آنچـه    آید و در خدمت فعالیت قرار می وجود می هاي مجازي به ، بازارها و سازمانهاي مناسب روش

بنیـان، سـهم    اقتصـاد دانـش   در .6 .ها و دسترسی به کل جهـان اسـت   مهم است سرعت عمل در فعالیت
ساز، مانند صـنایع داراي فنـاوري    پایه و دانش  هاي دانش فعالیتۀ توجهی از تولید ملی سرانه در رشت قابل

هاي آموزشی و پژوهشی تخصصـی   ویژه از فعالیت تر و کارآمدتر و به جاري پیشرفتهبرتر، خدمات مالی و ت
اقتصادي از نظر ۀ ولید و رفتار بهینوري بیشتر عوامل ت بنیان با بهره در حقیقت اقتصاد دانش .شود تولید می

 1ة . چنانچـه در جـدول شـمار   کند و در نتیجه، داراي نرخ رشد باالتري خواهد بود تخصیص منابع کار می
متغیرهـاي   پـردازان، بـه مجموعـۀ    یت زمانی و یا شرایط محیطـی نظریـه  تناسب موقع است، بهنشان داده 

  .شود می ارائه شده اشارهها  تحقیق که در نظریه
  

  ثر بر رشد اقتصادي در نظریات اقتصاديؤعوامل م. 1 جدول
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  پرداز نظریه

 اسمیت √ √ - √ √ √ √ - √ - - -
 ریکاردو √ - - √ - - - - - - - -
 مالتوس √ √ - √ √ √ - √ - √ - √
 میل √ √ √ √ √ √ - - - √ - -
 شومپیتر - - - - - - √ - - - - √
 کینز - - - √ - - - - √ - - √
 روستو √ - √ √ √ - - √ - - - -
 هیرشمن - - √ √ √ - - - - - - -
 مید √ - - √ - √ - - - - - -
 میردال - - - - - - √ - - - - -
 کوزنتس - - - √ - √ - - - - - -
 تودارو - √ - - - - - - - - - √
 مارین - √ - - - - - - - - √ -
 کورتس - - - √ - √ - - - - √ -

  همکارانو  1389باغیان،  مأخذ: مرتضی قره 
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  تحقیق   روش انجام .4
 ن مطالعه و منبع گردآوري و محاسبۀشده در ای کار برده بههاي  مدل ابتدا شاخص در این قسمت قبل از ارائۀ

  گیرند. می بررا در 1350-1390مدت ة زمانی بلندشود که دور می در قالب یک جدول بیانها  بعضی شاخص
  

  متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه .2 جدول
  شاخص مورد استفاده  منبع آمار و اطالعات  نام متغیرها

مرکز آمار و بانک مرکزي   )GDP( تولید ناخالص داخلی بدون نفت
  ج.ا.ا

-  

  شناختی ردپاي بوم  زنده ةسایت سیار  تخریب منابع طبیعی
مرکز آمار و بانک مرکزي   نفتیصادرات غیر

  ج.ا.ا
-  

نقل  ساخت حمل ودر زیرگذاري  سرمایه
  و ارتباطات

 بانک مرکزي ج.ا.ا
  ملی)هاي  (حساب

-  

  I.C.O.Rشاخص 
 

  مرکز آمار ج.ا.ا
کارایی	سرمایه =

سرمایه
تولید  

  -  مرکز آمار ج.ا.ا  مصرفی) اي، هسرمای اي، ه(واسط واردات
  مرکز آمار ج.ا.ا  نیروي کار وري بهره

	کار وري بهره =
نیروي	کار

تولید  

مرکز آمار و بانک مرکزي   کارآفرینی
  ج.ا.ا

بردار از واحدهاي جدید صنعتی و  پروانۀ بهره
  واحدهاي موجود ۀتوسع

 سازمان خواربار جهانی  کفایی کشاورزيخود
)FAO(  

ضریب	خودکفایی

=
تولید	داخلی

−صادرات) واردات +  (تولید	داخلی

  مرکز آمار و بانک جهانی  گرایی) (مصرف اقتصاد مصرفی
هزینۀ	سرانۀ	خانوار =

هزینۀ	کل	خانوار
جمعیت	کشور	  

  ضریب جینی  بانک مرکزي ج.ا.ا  توزیع درآمد
هاي  آماري سال سالنامۀ  گردشگري

  مختلف
  تعداد گردشگران ورودي به کشور

  نرخ سواد  بانک جهانی  بنیان اقتصاد دانش
  

(زمـین، جنگـل، دریـا و     شود براي بررسی اهمیت منابع طبیعی می مشاهده 2طورکه در جدول  همان
تی اسـتفاده شـده اسـت. ایـن شـاخص      شـناخ  اقتصادي کشور از شاخص ردپاي بوم رشد هوا و ...) درو آب
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ن معیاري مناسب در این مطالعه عنوا تواند به می گیرد می برمنابع طبیعی را درهاي  دلیل اینکه تمام جنبه به
 دهد. ایـن  می نشان را طبیعت در مداخله میزان که است يرویکرد و روش شناختی کار رود. ردپاي بوم به

 بـر  وارده فشـار  و بار میزان که کند می تعیین پردازد و می محیط بر نانسا میزان تأثیر و ارزیابی روش، به

 شده بینی پیش مصرف و فعلی مصرف مصرف، از ترکیبی نماد شناختی یک ردپاي بوم است. چقدر طبیعت

 ردپـاي  همکـارانش،  و واکرناگـل  گفتۀ طبق باشد. می اکولوژیکی منابع يموجود با ارتباط در آینده يبرا

 فعالیت و منابع از انسانة شدت استفاد و بوده سطح بر مبتنی که باشد می يپایدار از شاخصی شناسی بوم

 فعالیـت  ایـن  ساختن فراهم يبرا ناحیه این ظرفیت با ارتباط در را خاص ناحیۀ یک در زائد مواد داد برون

 مشـخص  حمـل  ظرفیت که درحالی باشد، می حمل ظرفیت مفهوم یادآور کند. و می عرضه کمی صورت هب
در رابطه  (Wacknagel, 1996). باشد پذیرا تواند می را جمعیتی زمین چه کرة از خاص یۀناح یک کند می

) اشاره کرد. 1391مبارکی،  و کاظمی ترقبانۀ (توان به مطالع می با نقش کارآفرینی در رشد اقتصادي تنها
در  انـد.  کارآفرینی و متغیرهاي دیگر پرداختـه ثیر بیزي به بررسی تأگیري  که با استفاده از رویکرد میانگین

 گسـترش  ای و دیجد یصنعت يواحدها سیستأ مجوز صدور رشد نرخ ریمتغ از ریمتغ نیا ياین مطالعه برا

گیـرد در   می نیز در نظر ناموفق راهاي  دلیل اینکه این متغیر بنگاه د. ولی بهیگرد موجود استفاده يواحدها
واحدهاي موجود استفاده شـده   ري از واحدهاي جدید صنعتی و توسعۀبردا بهره تعداد پروانۀ این مطالعه از

 شود و واحـد  می برداري بهره ۀموفق به اخذ پروان ،دیبرداري و شروع تول دي پس از بهرهیواحد تولاست که 
بنیـان بانـک جهـانی     همچنـین در راسـتاي اقتصـاد دانـش     .نمایـد  مـی  رسمی فعالیت خود را آغازطور  به
  شرح زیر است:  که محورهاي آن به بنیان ارئه کرده است رهایی را براي اقتصادهاي دانشعیام

 را دانـش  از استفاده و یدسترس تیفیک و تیبخش، کم نیا يرهایمتغانسانی:  منابع و آموزش محور

  شود. می از معیار نرخ باسوادي استفاده محور نیا دادن نشان يبرا مطالعه نیا دردهند.  می نشان
و  نیقـوان  مؤسسـات،  ازهاي  شبک شامل ابداعات ستمیک سی است: ابداعات ستمیس به مربوط محور

ـ گذارنـد. ا  مـی  ریتأث دانش از و استفاده انتشار کسب، خلق،هاي  روش بر که است ییهافرایند  سـتم یس نی
ـ ابـد. ا ی توسعه پرورش و قیتحق بخش آن در که کند جادیا را یطیتواند مح می  شیافـزا  باعـث  کـار  نی

و  وري بهرهدنبال آن باعث افزایش  د) و بهیجد دانش و دیجد يدیتول يندهایفرا د،یجد ي(کاالها ابداعات
 شود. می رشد اقتصادي

ـ ا يرهایمتغ :یاطالعاتهاي  رساختیز محور ـ توز یاثربخشـ  و ییمحـور کـارا   نی  نشـان  را دانـش  عی
کـه داراي خطـوط تلفـن ثابـت،      ییخانوارها درصد اریمع از دانش از بخش نیا دادن نشان يبرا دهند. می

  شود. می اینترنت و یا تعداد کامپیوتر هستند استفاده
 يبرا را کار و کسب طیمح یکنندگ تیهدا ن بخش،یا يرهایمتغ :ياقتصاد و ينهادهاي  میرژ محور

هـاي   يگـذار  اسـت یس در دانـش  از که استفاده شود می باعث کار نیا دهند. می نشان دانش عیو توز دیتول
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ـ فعال يبـرا  باثبـات  و شفاف یطیمح جادیا به منجر خود نوبۀ به که کند دایپ شتر نمودیب ياقتصاد هـاي   تی
ـ ازا شـود.  مـی  شـتر یبهـاي   دادوسـتد  انجام و منابع نهیبه صیباعث تخص که شده ياقتصاد  يبـرا  رو نی
به تولید ناخالص داخلی  واردات) و صادرات (مجموع تجارت نسبت اریاز مع دانش، از بخش نیا دادن نشان

 شود. می استفاده

  مدل اقتصاد سنجی ارائه .1.4
اقتصادي اشـاره شـده   قتصادي و متغیرهاي اقتصادي و غیرمنظور بررسی ارتباط بین رشد ا اله بهدر این مق

 شوند: می زیر تصریحهاي  مدل
 

퐺퐷푃 = 훼 +∑훽 푋 + 푢      i=1,…,9 1.  
퐺퐷푃 = 훼 +∑훽 푁 + 푢      i=1,…,6 2.    

، ضـریب  β، 1376 خالص داخلـی بـدون نفـت بـه قیمـت پایـۀ      بیانگر تولید نا GDP؛ 1ۀ که در رابط
باشـد کـه شـامل:     مـی  شده به مدل اقتصاديمتغیرهاي اقتصادي وارد xمتغیرهاي توضیحی اقتصادي و 

)، ITI( حمل و نقلهاي  ساختدر زیرگذاري  )، سرمایهNOX( نفتی)، صادرات غیرEF( شناختی ردپاي بوم
)، واردات کاالي ICOR( گذاري سرمایه یی)، شاخص کاراICI( ارتباطاتهاي  در زیر ساختگذاري  سرمایه
 نیـروي کـار   وري بهره) و IC( )، واردات کاالي مصرفیICG( اي )، واردات کاالي سرمایهIIG( اي واسطه

)LP و (푢 ؛2 همین شکل در رابطۀ باشد. به می رگرسیونی جزء خطاي معادلۀ N  متغیرهاي غیراقتصادي
)، CE( )، اقتصاد مصرفیAS( )، خودکفایی کشاورزيEN( باشد که شامل: کارآفرینی می شده به مدلردوا

ۀ رابطـ  یک اساس، براین ) است.KBE( بنیان )، اقتصاد دانشTOURISM( )، گردشگريID( توزیع درآمد
 و مـدت  کوتـاه ۀ رابط برآورد منظور به .است شده گرفته نظر در متغیرها و داخلی ناخالص تولید بین خطی

 استفاده مورد مختلف مطالعات در که دارد وجود گوناگونی اقتصادسنجی يها روش متغیرها، بین بلندمدت

 تـوزیعی هـاي   وقفـه  بـا  رگرسـیونی  خـود  يالگـو  اقتصادسـنجی،  روش از مقاله این در گرفته است. قرار
)ARDL( روابـط  بررسـی  و مـدل  تخمـین  يپسران و همکاران توسعه داده شـده اسـت بـرا    که توسط 

 به نسبت يزیادهاي  مزیت روش، این .شود می استفاده مطالعه مورد يمتغیرها بین بلندمدت و مدت کوتاه

تـرین مزیـت روش    مهـم  .گیـرد  مـی  قـرار  استفاده مورد طورگسترده به لذا و داشته مشابههاي  روش سایر
ARDL هاسـت.  آن نامانابودن یا مانا از نظر متغیرها صرف بین روابط بررسی يبرا آن از استفاده یتقابل 

 و پویا روابطۀ محاسب امکان متغیرها، بین بلندمدت روابطۀ امکان محاسب بر عالوه روش، این در همچنین
 تعادل رسیدن به يبرا دوره، هر در مدت کوتاه تعادل عدم تعدیل سرعت نکه آ ضمن دارد. مدت وجود کوتاه

  .است محاسبه قابل نیز بلندمدت
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 ARDLصـورت   بـه  کلـی  طـور  بـه  تـوزیعی هـاي   وقفـه  بـا  رگرسـیونی  خـود  يالگـو  مـدل  یـک 

(p1,q1,q2,…,qk) مشخص اگر  طور به شود. می داده نشانYt ، متغیر وابسته وXt ،  ،متغیر توضیحی باشـد
  صورت ذیل خواهد شد: به ARDLمدل 

α(L, P)푌푡 = 훼° + ∑ 훽푖
푘
푖=1 퐿, 푞푖 푋푖,푡 + 푈푡 3.       

 :آن در که يطور به دهد، می نشان را متغیرها بین يپویاۀ رابط معادله این
훼(퐿, 푞 ) = 1 − 훼 퐿 − 훼 퐿 −⋯− 훼 퐿  4.       
훽 (퐿, 푞 ) = 훽 + 훽 퐿 +⋯+ 훽 퐿  5.        

هـاي   تعـدا وقفـه   qرفته براي متغیـر وابسـته و   کار هبهاي  تعداد وقفه Pعملگر وقفه،  Lمقدار ثابت،  °훼و 
 دست شکل زیر به ت. با یک عمیالت جبري ساده معادلۀ بلندمدت بهرفته براي متغیرهاي مستقل اسکار هب

  آید: می
  

6.            푌 = °
( , )

+ ∑ ( , )
( , )

푋 ( , )
  

  باشد: می صورت ذیل به ARDLو در نهایت مدل تصحیح خطاي 
∆푌 = ф +∑ ф ∆푌 +∑ ∑ 훽 , ∆푋 , + 휆퐸퐶푀 + 푈  , ф = °

( , )
7.  

  دهد. می نشان بلندمدت را تعادل به رسیدن تا دوره هر در تعدیل ، مقدارλکه در آن 

  نتایج و بحث. 5
 پویـا،  رابطـۀ  سـه  يبراها  مدل برآورد سپس گردد. می بررسی الگوها يمتغیرها مانایی ابتدا بخش این در

ایسـتایی از   براي بررسـی  .شود می انجام ثبات، آزمون نهایت در و پذیرد می صورت مدت کوتاه و بلندمدت
  ارائه شده است. 3استفاده شده است که نتایج آن در جدول  GLSصورت  ۀ واحد دیکی فولر بهآزمون ریش

  هاي بلندمدت . نتایج مدل1.5
سمت تعادل بلندمدت گرایش یابند الزم اسـت   به ARDLبراي آنکه الگوهاي پویاي برآوردشده به روش 

∑ 훼 ≤ هـاي   شده براي متغیرهاي وابسته با وقفه در مدل زده ها ضرایب تخمین 훼باشد که در آن  1
  آید:   دست می مورد نیاز از رابطۀ زیر به tباشند. آمارة  پویا می

푡 =
∑

∑         8.  
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  DF-GLS واحد نتایج آزمون ریشۀ .3جدول 
  درصد 5حد بحرانی   محاسباتی ةآمار  ایستایی ۀدرج  بهینه ۀوقف  نام متغیر

GDP   I(1) 439/3-  293/3-  
EF    I(1)  790/5-  293/3-  

NOX    I(0)  297/4-  283/3-  
ITI    I(0)  586/3-  283/3-  
ICI    I(0)  371/4-  283/3-  

ICOR    I(0)  171/4-  283/3-  
IIG    I(0)  894/3-  222/3-  
IGG    I(0)  344/5-  152/3-  
IC    I(1)  905/5-  293/3-  
LP    I(1)  803/4-  293/3-  
EN    I(1)  434/4-  293/3-  
AS   I(1)  349/4-  293/3-  
CE   I(1)  410/4-  992/2-  
ID   I(1)  226/6-  293/3-  

TOURISM   I(1)  603/4-  293/3-  
KBE   I(2)  359/5-  303/3-  

  تحقیقهاي  خذ: یافتهمأ
  

و  -6اقتصادي به ترتیـب برابـر   غیر با متغیرهاي توضیحی اقتصادي وهاي  مقدار این آماره براي مدل
 باشـد. در واقـع   مـی  تـر  شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر بـزرگ  از مقدار بحرانی ارئه باشد که می -37/3
 يشود و آلترناتیو می بلند رد ل فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطۀمد نتیجه گرفت که براي هر دوتوان  می
  گیرد. می هر دو الگو مورد پذیرش قرارهاي  بین متغیر مدتشود. یعنی یک رابطۀ تعادلی بلند می تأییدآن 

  

  مدت براي هر دو مدلنتایج ضرایب بلند .4جدول 
  )1376 ۀ(متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی به قیمت پای اقتصاديمدل با متغیرهاي توضیحی 

  داري سطح معنی  t ةآمار  ضریب برآوردي  رینام متغ
EF 05/2 -  12/2 -  045/0  

NOX  12/0  02/2 -  017/0  
ITI  77/1  8/2  031/0  
ICI  47/1  11/2  046/0  

ICOR  65/0  32/2  030/0  
IIG  57/2  5/3  05/0  
IGG  18/1 -  94/2 -  007/0  
IC  2/1-  63/3  001/0  
LP  26/0  14/1  096/0  
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   .4ادامۀ جدول 
  )1376 ۀتولید ناخالص داخلی به قیمت پای ۀ(متغیر وابست اقتصاديمدل با متغیرهاي توضیحی غیر

  داري سطح معنی t ةآمار  ضریب برآوردي نام متغیر
EN  08/0  47/3  041/0  
AS  63/1  63/2  013/0  
CE  014/0-  12/0 -  904/0  
ID  6/3  35/2  025/0  

TOURISM  14/0  02/2  051/0  
KBE  73/1  01/2  053/0  

  تحقیقهاي  خذ: یافتهمأ

  مدت کوتاههاي  نتایج مدل .2.5
 و داخلی ناخالص متغیر تولید میان ارتباط بیانگر کهها  خطاي مدل تصحیح يالگو برآورد به مربوط ضرایب
  ارائه شده است. 5است در جدول  توضیحی يمتغیرها

  

  مدت براي هر دو مدل نتایج ضرایب کوتاه. 5 جدول
  )1376 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایۀ (متغیر وابسته مدل با متغیرهاي توضیحی اقتصادي

  داري سطح معنی  t ةآمار  ضریب برآوردي  نام متغیر
EF 41/1 -  86/3  001/0  

NOX  98/0  002/1  025/0  
ITI  75/1  48/3  002/0  
ICI  7/0  63/0  532/0  

ICOR  002/0-  023/0-  981/0  
IIG  48/0  19/2  047/0  
IGG  86/0 -  96/3 -  000/0  
IC  09/1 -  46/4  000/0  
LP  26/2  45/6  000/0  

Ecm(-1)  70/0 -  00/6 -  000/0  
  )1376 ۀ(متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی به قیمت پای اقتصاديمدل با متغیرهاي توضیحی غیر

  سطح معنی داري  tآماره   ضریب برآوردي  نام متغیر
EN 01/0  46/0  645/0  
AS  26/0  48/2  018/0  
CE  06/0 -  78/2 -  009/0  
ID  91/0  16/4  000/0  

TOURISM  02/0  62/1  113/0  
KBE  27/0  03/2  050/0  

ECM(-1)  16/0 -  37/3 -  002/0  
  تحقیق هاي  خذ: یافتهمأ
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  پایداري الگو تشخیص وهاي  آزمون .3.5
 را تشخیصهاي  آزمون که است محدود این یتوزیعهاي  وقفه با یرگرسیون خود مدلهاي  مزیت از ییک

 ارائه شده است. 6آن در جدول  نتایج که دهد می نشان کالسیک فروض يبرقرار از جهت اطمینان
 

  تشخیصهاي  نتایج آزمون .6 جدول
  )1376 پایۀد ناخالص داخلی به قیمت (متغیر وابسته تولی مدل با متغیرهاي توضیحی اقتصادي

  LM F  نوع آزمون
  092/0)763/0(  167/0)682/0(  خود همبستگی سریالی

  996/0)330/0(  72/1)190/0(  فرم تبعی مدل
  -  03/1)597/0(  بودن نرمال

  23/1)274/0(  26/1)261/0(  ناهمسانی واریانس
  )1376 ۀبه قیمت پای(متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی  اقتصاديدوم مدل با متغیرهاي توضیحی غیر مدل

  LM F  نوع آزمون
  230/0)635/0(  295/0)587/0(  خود همبستگی سریالی

  60/1)215/0(  96/1)161/0(  فرم تبعی مدل
  -  096/0)953/0(  بودن نرمال

  02/1)319/0(  04/1)307/0(  ناهمسانی واریانس
  خذ: نتایج تحقیقمأ

  

بررسی شده است که  RSTEو  CUSUM، CUSUMQهاي  تغییرات ساختاري با استفاده از آزمون
  اشاره شده است. 2و  1 نتایج آن در نمودارهاي

  

        

  
  مدل با متغیرهاي توضیحی اقتصادي .1 نمودار

 Plot of Residuals and Two Standard Error Bands
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  اقتصاديمدل با متغیرهاي توضیحی غیر .2 نمودار

  و پیشنهاداتگیري  نتیجه .6
هـاي   تا ایستایی متغیرها بررسی شـود تـا از بـروز رگرسـیون    دانیم قبل از برآورد مدل نیاز است  می کهطور همان

ایـن اسـت کـه متغیرهـاي صـادرات       ) بیـانگر 3(جدول  کاذب جلوگیري کنیم. نتایج آزمون ایستایی دیکی فولر
سـرمایه،   ییسـاخت ارتباطـات، کـارا   در زیرگـذاري   ساخت حمل و نقـل، سـرمایه  در زیرگذاري  نفتی، سرمایهغیر

 Plot of Residuals and Two Standard Error Bands
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در سطح ایستا هستند و همچنین متغیرهاي تولید ناخـالص  اي  هو واردات کاالي سرمایاي  هواردات کاالي واسط
نیروي کـار، کـارآفرینی، خودکفـایی کشـاورزي،      وري بهرهداخلی، تخریب منابع طبیعی، واردات کاالي مصرفی، 

د، و در شـون  مـی  ایسـتا گیـري   بـار تفاضـل   یکگرایی)، توزیع درآمد و گردشگري بعد از  (مصرف اقتصاد مصرفی
رشـد در  هـاي   شـود. نتـایج مـدل    می ایستا از مرتبه دوگیري  بار تفاضلبنیان بعد از دو نهایت متغیر اقتصاد دانش

 ارائه شد که نتیجه بدین شکل است: 5و  4هاي  مدت به ترتیب در جدول بلندمدت و و در کوتاه
  

  تفسیر نتایج مدل رشد اقتصادي با متغیرهاي توضیحی اقتصادي .7 جدول 

بر رشد گذاري  میزان اثر  نام متغیر
  مدت اقتصادي در کوتاه

میزان اثرگذاري بر رشد 
  مدتاقتصادي در بلند

  - 05/2  - 41/1  تخریب منایع طبیعی
  12/0  98/0  نفتیصادرات غیر

  77/1  75/1  ساخت حمل و نقلدر زیرگذاري  سرمایه
  47/1  7/0  در زیرساخت ارتباطاتگذاري  سرمایه

  65/0  *  سرمایه ییکارا
  57/2  48/0  اي واردا ت کاالي واسطه
  - 18/1  - 86/0  اي واردا ت کاالي سرمایه

  -2/1  - 09/1  واردات کاالي مصرفی
  26/0  26/2  نیروي کار وري بهره

  ندارد. داري روي رشد اقتصادي مدت تأثیر معنی سرمایه در کوتاه یی*کارا
  

  اقتصادياقتصادي با متغیرهاي توضیحی غیر تفسیر نتایج مدل رشد .8 جدول 

  نام متغیر
بر رشد گذاري  میزان اثر

  مدت اقتصادي در کوتاه
ثرگذاري بر رشد میزان ا

  مدتاقتصادي در بلند
  08/0  *1  کارآفرینی

  63/1  26/0  خودکفایی کشاورزي
  *2  - 06/0  اقتصاد مصرفی
  6/3  91/0  توزیع درآمد
  14/0  *3  گردشگري
  73/1  27/0  بنیان اقتصاد دانش

گرایی در بلندمدت تأثیر  * اقتصاد مصرفی یا مصرف2 داري روي رشد اقتصادي ندارد. مدت تأثیر معنی *کارآفرینی در کوتاه1 
  ندارد.داري روي رشد اقتصادي  مدت تأثیر معنی *گردشگري در کوتاه3اقتصادي ندارد. داري روي رشد معنی

  

باشد که ضریب جزء تصحیح خطا براي مل با متغیرهاي اقتصادي و غیراقتصادي بـه   می الزم به ذکر
درصـد از عـدم    16و  70دهد در هر سال به میـزان   می باشد که نشان می -16/0و  -70/0ترتیب برابر با 
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دل سـمت تعـا   تعـدیل بـه  شـود بنـابراین    مـی  بعد تعدیل ةتعادل یک دوره در تولید ناخالص داخلی در دور
تشخیص و پایداري هاي  عالوه نتایج آزمون هکندي صورت گرفته است. ب به اًمدت براي مدل دوم نسبتبلند

پیشـنهادات   آمده دست هباشد. با توجه به نتایج ب می گویاي این هستند که هر دو مدل داراي اعتبار باالیی
  بیان کرد: توان می زیر را

باالیی در ارزش تولیدات دارد نیاز است تا یک رابطه بـین   روي کار سهم نسبتاًنی دلیل اینکه هزینۀ به
هـاي   دیـده در پسـت   قرار شـود و همچنـین نیروهـاي آمـوزش    نوع سیستم آموزش و نیازهاي بازار کار بر

 عالوه اگر دستمزدها متناسب با شرایط کـاري و مـدرك دانشـگاهی باشـد     هب .تخصصی خود خدمت کنند
 کـل و رشـد اقتصـادي    وري بهـره نیروي کار را ارتقا داد که در نهایت منجر بـه بهبـود    وري بهرهتوان  می
  (مانند کشور برزیل). شود می

 نقـل  و حمل شبکۀ ایجاد با ایران، سرزمین گستردگی و مناسب بسیار جغرافیایی موقعیت به توجه با

 را ایران خاك از ترانزیت خارجی افزایش ۀزمین توان می داخلی، ترانزیت وضعیت بهبود بر عالوهتر  مناسب

عـالو بـر    .یابد افزایش نیز سرانه تولید، نقل و حملهاي  زیرساخت وري بهره افزایش ضمن تا داد افزایش
کند و تر  راحت تواند دسترسی به بازارهاي خارجی و داخلی را می ساخت ارتباطاتدر زیرگذاري  این سرمایه

حمـل و نقـل و   هـاي   ساختبهبود زیر عالوه بر این کند. محصوالت پیدابراي مشتریان مناسب و زیادي 
کانـادا، اسـترالیا،   هاي  (مانند کشور تجارت در بخش خصوصی شود تواند باعث کاهش هزینۀ می ارتباطات

  مریکا، سنگاپور، مالزي).ا
 مقاوم کنـد کـه   تواند میاقتصاد کشور را  نفتیبر صادرات غیر تأکیدتوجه به استراتژي نظر به خارج با 

 .تسهیالت براي صادرات اقدام به افزایش صادرات کـرد  يصادرات و اعطا حذف تعرفۀ توان از طریق می
ولی باید کیفیت باال در کاالهاي تولیدي را از طریق بکارگیري نیروهاي متخصص و صرف نظـر از سـود   

ـ  ستور کار قرار داد. همچنین پایینموقتی بیشتر در د  (ریـال) در برابـر نـرخ ارز نیـز     رانبودن واحد پول ای
باشـد کـه نیـاز بـه     کننـده   بـه صـادر  کننـده   شدن تاجران و بازرگانـان از وارد  تواند فرصتی براي تبدیل می

توان از تاجران و بازرگانان خارجی  می آموزش و حمایت دولت دارد. در ارتباط با این موضوع رسانی، اطالع
فرهنگـی، نـژادي، قـومی و    هـاي   شود تا از این طریق با ویژگیمقیم کشور ایران هم دعوت به همکاري 

ها را داشت (مانند کشـور کـره،    گرفتن بازار آن آشنا شده و توانایی الزم براي دردستها  الگوي مصرف آن
  ژاپن، سنگاپور، مالزي).

(فقیـر و   همه اقشـار جامعـه   ۀبودن عدالت در توزیع درآمد که باعث همکاري دلسوزانه و آگاهان حاکم
گونه مقـاومتی در   پایین هیچهاي  صورت دهک ، ولی درغیر اینشود می ثروتمند) در پیشرفت و رشد کشور

تـوان از   مـی  کشور قدم بر نخواهند داشت، که دولـت  نشان نخواهند داد و در مسیر توسعۀبرابر تهاجمات 
درآمد و یـا   مستقیم در قشر کمرت مستقیم و غیرصو کردن به باال و هزینههاي  طریق اخذ مالیات از دهک
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  (مانند کشور ژاپن). آحاد مردم را در نظر داشته باشد اقدام به این عمل کند ۀگونه سیاستی که رفاه همهر
 اثبات رسیده است. این کار از دو جهت در خیلی از مطالعات بهاي  هثیر مثبت واردات کاالهاي واسطتأ

کشـورهاي دیگـر در    ۀعنوان تحقیق و توسع تواند به می اوالً ،دپی داشته باشتواند رونق اقتصادي را در می
تـوان بحـث    مـی  . ثانیـاً شـود نظر گرفته شود و براي تولید کاالهاي مشابه و حتی بهتر و رقیـب اسـتفاده   

در جهت تولید و صادرات مجدد اسـتفاده  اي  هتوان از کاالي واسط می صادرات مجدد را مطرح کرد، یعنی
هاي  تواند از طریق حذف حقوق گمرکی، از این کاالها حمایت کند البته باید کنترل می کرد. در واقع دولت

  (مانند کشور سنگاپور).  شدید هم اتخاذ شود تا به صنایع داخلی ضرر وارد نکند
بـراي تحقیـق و   هـایی   محور، ایجاد بنیان دانش اقتصاد ۀتوسع محور عنوان به یخصوص بخش تیتقو

ـ فیو ک سـطح  يارتقـا  به توجه ها، کاربردي در تمام زمینهـ  مقاالت علمیتوسعه، حمایت از   و نیقـوان  تی
 و پرداخـت  سرانۀ به توجه ب ویترت و نظم تیفیک شیافزا اي، هتعرفریغ واي  هتعرف موانع کاهش مقررات،

ـ اولو ازجملـه  در کشور اختراعات ةزیانگ شیافزا جهت اختراع حق و ازیحق امت افتیدر  يارتقـا هـاي   تی
  کره، مالزي و ...). ،(مانند کشور فنالند است کشور در محور دانش اقتصادهاي  شاخص
 تـا  باشـد  ینیگسترش کارآفر يراستا درها  يگذار هیسرما باالتر ياقتصاد رشد به دنیرس يراستا در

مـالی،  یت از طریق حما .افتی دستتر شیب دیتول به منابعۀ خالقان و دیجد بیترک و کسانی منابع با بتوان
هـاي   ساالنه با توجه به نوع فعالیت، مشاوره، کنترل و بازرسیاي  هصورت اجار در اختیار قراردادن زمین به

رایگان از طرح کارآفرینی جهت کاهش هزینه و ایجاد انگیزه براي کارآفرینان، کمک در جهت بازاریابی و 
  . فروش محصول و غیره...

، یمـال  و ی، فنـ ياقتصـاد  هـات یتوج بـه  توجـه  با آن نۀیبه صیتخص قیطر از هیسرما ییکارا يارتقا
ـ تکم بـه  دادن تیاولو قیطر از یعمرانهاي  طرح اتمام ةدور کاهش  يتمـام، نوسـاز   مـه ین يهـا  طـرح  لی

  فرسوده.اي  یهسرما امکانات و زاتیتجه
خصوص محصوالت اسـتراتژیک ماننـد گنـدم در     هتالش براي خودکفایی در محصوالت کشاورزي ب

در بخـش کشـاورزي، کـاهش میـزان ضـایعات       وري بهـره بهبـود  هاي  کاهش وابستگی با سیاستجهت 
  (مانند کشور ترکیه). دیگر شدة و توزیع و هرگونه سیاست کارشناسیمحصوالت کشاورزي در زمان تولید 

تفریحـی، تـاریخی، مـذهبی در    هـاي   خارجی از طریق تبلیغـات مکـان  هاي  تالش در جذب توریست
کیفیت و نوع امکانات رفاهی، ممنوعیـت تخریـب بناهـاي     از کمیت،سازي  مرزي، آگاهی برونهاي  رسانه

کـردن   در فـراهم گـذاري   شـده، سـرمایه   کاري بناهـاي تخریـب   دیمی در داخل شهرهاي کشور و مرمتق
  (مانند کشور ترکیه). امکانات رفاهی مانند: هتل، سرویس گردشی، نوع غذاها و غیره

ـ گیري  که در قسمت نتیجهرطو و در نهایت همان ثیر منفـی بـر   أمشخص است تخریب منابع طبیعی ت
(زمـین، منـابع    صورت بهینه از منابع طبیعی ین الزم است جهت افزایش تولید بهرشد اقتصادي دارد، بنابرا
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افـزایش یابـد و بتـوان در جهـت توسـعۀ پایـدار قـدم        ها  آن وري بهره...) استفاده شود تا دریایی، جنگل و
ثیر منفی بر روي رشد اقتصادي دارد که در این مورد نیـاز بـه   دیگر اقتصاد مصرفی نیز تأ شت. ازطرفبردا

تواند  می همها  از طریق رسانهسازي  همچنین آگاهی .باشد می اصالح قانون بانکداري و افزایش نرخ بهره
  در این مورد کمک کند.
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  بنیان؛  اقتصاد دانش

  مقاومتی اقتصاد ۀراهبردي جهت رسیدن به توسع
  **، فاطمه چاوشی میرقلعه*اکبر کارگر دربندي سفلی

  چکیده
 اسـت  قـادر  کـه  اسـت  يدیـ جد کـرد یرو ،یمقـاومت  اقتصـاد  يسو به حرکت و ینفت اقتصاد از دورشدن

 اقتصـاد  ازگیري  بهره ریمس نیا در ابزار نیتر يراهبرد. آورد فراهم را کشور جانبۀ همه توسعۀهاي  نهیزم
ـ   بنیان و کاهش شکاف توسعۀ شد. ایران براي ساخت اقتصاد دانشبا می بنیان دانش ا کشـورهاي  خـود ب

بنیان، نیازمند اقتصاد دانش پویا و بالنده است.  ۀ دانشبنیان ندارد. توسع دانشپیشرفته، راهی جز توسعۀ 
 شده و مطالعه مقاالت نگارشاي  هو براساس مطالعات کتابخان يمرور مطالعۀ روش به که مقاله نیا در

هـاي   یژگیو و طیشرا لیتحل ،بنیان دانش اقتصاد ،یمقاومت اقتصاد میمفاه مرور به تا شده تالش، است
ۀ اقتصـاد  توسـع  ازگیـري   بهـره  منظور به یاتیعمل و يکاربرد يشنهادهایپ ارائۀ و نهیزم دو هر در کشور
 کشـور  اقتصاد یاساس يها ضرورت از یکی عنوان به یمقاومت اقتصاد به یابیدست يراستا در بنیان دانش

 بلندمـدت  انـداز  چشـم  کیـ  بلکـه  ،سـت ین جنگ و میتحر زمان مختص .شود پرداخته یفعل طیشرا در
  است سریم بنیان دانش دیتول و نوآور ر اقتصادیمس از تنها که است رانیا نفت به وابسته اقتصاد يشرویپ

  اقتصادي بنیان، توسعۀ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش :ها واژهکلید

  مقدمه
 گـذار  حال در مختلف جوامع و است گرفته را یصنعت داتیتول يجا دانش دیتول سو، نیا به 1970 دهۀ از
 میتقسـ  و اطالعـات  يفناور تحوالت در دیبا را امر نیا لیدال. هستند یفراصنعت دوران به صنعت غلبۀ از

   ]1[.دانست شدن یجهان فرایند ياه تیمز از یناش یکار جهان
 و یکـ یزیف ۀیسـرما  يجـا  د،یتول در مهم عامل دو عنوان به دانش، و اطالعات اقتصاد د،یدر عصر جد

 با علم دیتول بر دارد بنیان نام دانش اقتصاد که دیجد اقتصاد اند. گرفته دیتول یاصل عنوان عوامل به را يانرژ
 در کـه  بـازار  يهافرایند قیطر از چه ها، دهیا و دانش اقتصاد، نیا در. کند یم هیآن تکسازي  يتجار هدف

 و مشـابه  ياهـ  همجموعـ  از دیتقل ااي ی هحرف ياه هشبک قیطر از چه کنند، یرقابت م هم با اه نسازما آن
  ]2[.دارند ییگرا هم کیتحر و یسازمان ياه هحوز قیاز طر عیسر انتشار به لیتما همکار،

                                                        
  A.kargar89@yahoo.comشیروان  دانشجوي سابق ارشد باغبانی دانشگاه *

  Fatemechavoshi91@yahoo.comدانشجوي ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه بیرجند  **
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 دانش اقتصاد و دارد ثروت دیتول در یمهم ریتأث دانش از استفاده و عیتوز د،یتول بنیان، دانش اقتصاد در
 همـۀ  اقتصاد از نوع نیا در بلکه ست؛ین محدود شرفتهیپ اریبس يبر فناور یمبتن عیصنا يمحدود به تعداد

ـ ن مـورد  دانـش . هسـتند  یمتک دانش به ينحو به يکشاورز و معدن یحت ياقتصاد ياه تیفعال  يبـرا  ازی
ـ ن را یتیریمد و یاجتماع ،یفرهنگ دانش و ستین محض يفناور نوع از فقط بنیان دانش ساخت اقتصاد  زی

 ییهـا  روش از استفاده و يازس هشبک بر دیتأک با یدولت يها سازمان و نهادها اقتصاد نیا در. شود می شامل
 میتصم مکان ها سازمان و نموده فایا را بودن محرك و يلگریتسه نقش اغلب دارند يشتریب وري بهره که
  ]3[.عمل هستند و

ـ غ و تیریمـد  نـوع  ،يرو هبهـر  ،ياقتصـاد  سـاختار  تجارت، ياه هنیزم تمام بنیان دانش اقتصاد  را رهی
 و اطالعـات  يفنـاور  ،یبازرگـان  شـدن  یجهان و تجارت يآزادساز مانند ییها یژگیو يدارا کرده و متحول

 انتخـاب  حق شیافزا کار، يروین و محل در راتییتغ اقتصاد، در يساختار رییتغ ت دانش،یریمد ارتباطات،
ـ اخ يها سال در سو، گرید از .باشد می یکیالکترون کار و کسب و دولت شدن کوچک کنندگان، مصرف  و ری

ـ آم صلحهاي  برنامه کردن متوقف هدف با رانیا هیعل غرب ياه میتحر گرفتن شدت با ـ ا يا ههسـت  زی  ران،ی
 و حال فراخور به و اضافه کشور یاسیس و ياقتصاد اتیادب به یمقاومت اقتصاد عنوان تحت دیجد يواژها

ـ علهـا   میتحـر  با مقابله يبرا یروش یمقاومت اقتصاد. است گرفته قرار بحث مورد کشورمان اقتصاد روز  هی
 کشـور  آن يکـدام بـرا   چیهـ  واردات و صادرات که یطیشرا در باشد؛ می شده میتحر کشور ای منطقه کی

ـ  تواند یم بلکه ست؛ین جنگ و میتحر زمان مختص یمقاومت اقتصاد البته. باشد نمی مجاز  انـداز  ک چشـم ی
 ه کشورمانیعل ياقتصاد ياه میتحر که یطیشرا در. باشد کشور نفت به وابسته اقتصاد يشرویپ بلندمدت

بـا   هـا  آن يتوانمنـد  يارتقا و توسعه به کمک و بنیان دانش يها شرکت به شتریب توجه است افتهی شدت
ـ  بنیـان  دانـش  دیتول سمت به حرکت و کشور یعیطب منابع فروش از ییرها هدف ـ  از شیب  ضـرورت  شیپ

 .گـذرد  یم بنیان دانش دیتول و اقتصاد ریمس از یمقاومت اقتصاد و ياقتصاد جهاد راه گرید یعبارت به. ابدی می
اقتصاد  ۀدستیابی به توسع منظور به ها راهبرد به یابیدست همان که رو شیپ ۀمقال نگارش هدف به توجه با

ـ ا باشد، می یمقاومت اقتصاد به یابیدست يابزارها نیمؤثرتر از یکی عنوان به بنیان دانش  بـه  کـه  مقالـه  نی
 اقتصاد با مرتبط موضوعات و میمفاه یمعرف با است نموده تالش است شده نگارش يمرور عۀروش مطال

 بـه  یابیدسـت  منظـور  بـه  توسـعه  شتریو ب کمتر يکشورها اتیتجرب یبررس ،یمقاومت اقتصاد بنیان و دانش
  .بپردازد یمقاومت اقتصاد در مطرح تحقق اهداف و بنیان دانش ياقتصاد ۀتوسع

  قیتحق نۀیشیپ
 ز،ین گذشته ياقتصاد نظرات در و ستین يدیجد موضوع ،ياقتصاد رشد و اقتصاد در دانش نقش به توجه
ـ ا در .است بوده ياقتصاد رشد به مربوط اتینظر در یمهم مبحث همواره يفناور و دانش آدام  رابطـه  نی
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 یتخصص و نقش ،یاجتماع، یفرهنگ شرفتیپ در و آموزش علم یعموم نقش به هجدهم قرن در تیاسم
  ]4[.کند می توجه وري بهره و کار میتقس در آن

ـ م ياقتصـاد  رقابـت  کـه  ستم،یب قرن لیو اوا نوزدهم قرن يفکرهاي  چالش از پس  يکشـورها  انی
ـ گ مـی  قـرار  توجـه  مـورد  شـتر یب اقتصاد يکاربردهاي  جنبه و شود یمتر  يجد جهان یصنعت  رد، جـوزف ی
 و ینیاسـاس کـارآفر   را آن و کـرده  توجـه  اقتصاد ییایپو در و ينوآور و ابداع در دانش نقش به تریشومپ

  ]5[.کند یم یمعرف اقتصاد تحول
 شـتر یآموزش ب و دانش تیاهم دوم، یجهان جنگ از بعد ةدور در یانسان ۀیسرما يتئور شدن مطرح با
 بهبـود  و یانسـان  ۀیسـرما  رشد در قیتحق و آموزش تیاهم لیتحل به بکر يگار. ردیگ می قرار توجه مورد
  ]6[.پردازد می ياقتصاد ییاکار

 مورد OECD توسط که)KE ( یدانش اقتصاد ای )KBE( انیبن دانش اقتصاد اصطالح حاضر، عصر در
 ۀتوسـع  انیجر در يفناور و دانش نقش در دیکأت يایگو گرفته، قرار ملل توسعۀ ياستراتژ در خاص دیتأک

ـ اهم بـا  یکم و یفیک از نظر دانش به ان،یبن دانش اقتصاد در گفت توان می رو نیازا است؛ اقتصاد  ازتـر   تی
 بـه  یابیدسـت  تـاً ینها محـور  دانش اقتصاد به توجه از یاصل هدف نگرش، نیا در .شود می ستهینگر گذشته
ـ د از .باشـد  می توسعه حال در و ریفقهاي  کشور در خصوصاً داریپا توسعۀ  دانـش  تزیگلیاسـت  جـوزف  دگاهی

 بـدون  کـه  کرد خواهد اعمال جامعه در را ریثن تأیشتریب یزمان و بوده یجهان یعموم يکاال کی عنوان به
 و توسـعه  ۀمسـئل  بـه  نگرش رییتغ ،یجهان عرصۀ مهم در نیا تحقق يبرا او. شود عیتوز اغماض هرگونه

ـ ن جهان ینام ازاقتصاددانانِ ياریبس ]7[.داند یم يضرور را یالملل نیبهاي  سازمان ساختار دیتجد  ماننـد  زی
 یاساسـ  نقش ملل ياقتصاد توسعۀ در بازار، ةانداز و هیحجم سرما گرید امروزه که باورند نیا بر تزیگلیاست
 عنوان به یانسان متخصص عوامل امروزه نیبنابرا. کند می فایا يفناور و دانش را نقش نیا بلکه نداشته، را
ـ ا نقـش  به توجه با ياقتصاد ۀتوسعهاي  برنامه و بوده توجه مورد ياقتصاد تحول یاصل يروین  عامـل  نی

  .ندیآ یدرم اجرا به و نیتدو مهم

  اقتصاد مقاومتی چیست؟
 در چه تاکنون که مواجه است مفاهیمی یا مسائل با خود اقتصاديهاي  حوزه در اسالمی جمهوري امروزه
 نداشـته  واقعـی  ازاي مابه و مشابه بشري تجارب و عملۀ عرص در چه و درسیهاي  کتاب در و نظرۀ عرص
 ایـن  در الگوسـازي  و پـردازي  نظریـه  و ابتکـار  و نـوآوري  بـه  فب اسالمی مکل انقال خود بنابراین. است

 و چگـونگی  اسـت  اقتصـادي  »مقـاومتی  اقتصـاد « مفاهیم، این از یکی جدید اقتصادي است.هاي  عرصه
مقـاومتی   اقتصـاد  از علمـی  تعریف و تبیین یک که است الزم ابتدا. است هیبدی امري هم آن به واکنش

 از ترکیبی یا آن از چهار الگو و )1 (تصویر نمود تعریف چهارگونه توان می را مقاومتی اقتصاد] 1[.شود ارائه
  کرد. پیگیري ملیهایی  پروژه عنوان به کشور در را ها آنۀ هم
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  مقاومتی اقتصاد از اقتصادي تعریف چهار .1 شکل

  
انقـالب   طورکـه  همان یعنی است؛ »اقتصاد موازي«ۀ مثاب به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف: موازي اقتصاد

 و پاسداران سپاه سازندگی، جهاد امداد،ۀ کمیت نهادهایی مانند تأسیس به اقدام خود نیاز به توجه با اسالمی
 ا زیر. کند تکمیل و داده ادامه را پروژه این، انقالب اهداف تأمین براي نیز بایستی امروز، نمود مسکن بنیاد

ة عهـد  بسا از چه که دارد؛ نیاز اقتصاد در مقاومتیهاي  نهادسازي به و مقاومتی اقتصاد به انقالب اسالمی
 در الگـو  ایـن  مرسـوم نیسـت. البتـه    نهادهـاي  نفی معناي به امر این. آید برنمی اقتصادي رسمی نهادهاي

 وجود بیشتري حکمرانی توان و داراي تجربه که کشورهایی در اتفاقاً و دنیا در مرسوم حکمرانیهاي  مدل
 مثـال  عنـوان  بـه . هستند عمومی امورة ادار وگذاري  سیاستۀ چندالیهاي  نظام داراي کشورها این و دارد
ۀ عرص در خصوصیهاي  بنگاه و خیریه، نهاد مردمهاي  سازمان دولتی، همزمان نهادهاي حضور از توانیم می

  .ببریم نام غربیۀ یافت توسعه کشورهاي امنیتی و دفاعیۀ عرص در حتی یا سالمت و بهداشت
، »مقـاوم سـازي  «کـه در پـی    اسـت  اقتصادي از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف :ترمیمی اقتصاد 
. اسـت  اقتصادي موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها» ترمیم« و» گیري خلل«، »زدایی آسیب«
 انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهايهاي  سیاست با بازتعریف که هستیم آن دنبال به رویکرد این در

هـاي   کـانون  کـه انـد   موظـف  بازرگانی وزارت یا مرکزي بانک تعریف، این در مثالً .برآورند را ما اقتصادي
 جدیـد اقتصـادي،   شـرایط  براسـاس  را خـود  و کننـد  شناسایی کشور اقتصادي نظام در را و بحران ضعف
 کشورهاي. دهند ارائه عملکردي جهادي نتیجه در و نمایند بازتعریف اسالمی انقالب نیازهاي یاها  تحریم
. شـدند  اقتصـادي  ساختارهايسازي  مقاوم به مجبور، خود اقتصادي تاریخ ازهایی  برهه در نیز یافته توسعه

 سـایر  بـا  فسـیلی هـاي   سـوخت  جـایگزینی  بـه  اقدام م،1983و  1979نفتی  شوك دو از پس غرب مثالً
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. شـود  نمی نفتی شوك دچار نیز دالر یکصد بااليهاي  قیمت با امروزه که طوري به کرد؛ نوینهاي  سوخت
  هستیم. ارزشی و ملیة پروژ این اجراي براي ملی عزمی نیازمند امروز فقط ما توضیحات این با

 آن برابـر  در ما »پدافندشناسی« و »شناسی هجمه« متوجه مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف :دفاعی اقتصاد
 را آن در اخـالل  و ایـران  اقتصـاد  بـه  حملـه  مـا  مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی. است هجمه
 و ابزارهـا  که ایم یافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین .دهند می صدورت ابزارهایی چه با و چگونه
 آنـان  علیـه  را خود مقاومت استراتژي ها براساس آن و باشیم شناخته پیشاپیش دشمن راۀ هجمهاي  شیوه

  کنیم. و اجرا تدوین
 و سـلبی  مـدت  کوتـاه  یک رویکـرد  مقاومتی اقتصاد اساساً که است این نیز تعریف چهارمین :الگو اقتصاد
 مـدت  کوتـاه  یـا  پدافندي یا را مقاومتی که اقتصاد قبلی تعریف سه برخالف نیست؛ پدافندي صرفاً اقدامی

 اقـدام  یـک  مشمول و دارد ایران اسالمی جمهوري اقتصاد کالن به اندازي چشم رویکرد این دانستند، می
 پـیش  بلندمدت انداز چشم یک بلکه نیست، جنگ و تحریم زمان مختص اقتصاد مقاومتی. است بلندمدت

 باشـد  هم اسالمی که هستیم »آلی ایده اقتصاد« درپی دوراندیشانه رویکرد این است در ایران روي اقتصاد
 بوده کارآمد و بخش الهام جهان اسالم براي که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه به ما را هم و
 اقتصـاد  بـر  مشـتمل  مقـاومتی  اقتصاد باشد. در این مقوله است که» اسالمی تمدن«تشکیل  ساز زمینه و

  ]2[.شود می نوآوري وپذیري  ریسک، کارآفرینی

  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبريهاي  لفهؤم
را  خـارجی  تهدیدهايۀ زمین که است ایران اقتصاد ضعف نقاط ترین اساسی از یکی اقتصاد بودن دولتی . 1

 بـزرگ هـاي   شـرکت  را کشـور  اقتصـادي هاي  بنگاه و اقتصاد اصلی ساختار واقع در. آورد می فراهم نیز
 تحـول،  قـدرت  و پویایی نداشتن و وري بهره بودن پایین علت به ها، شرکت این. دهند می دولتی تشکیل

 علـت  بـه  هـایی،  شرکت چنین در همچنین. ندارند را محیطی تهدیدهاي و تغییرات با انطباق کافی توان
 عنوان به فساد شیوعۀ زمین و پایین محصوالت کردن بهینه و نوآوريۀ زمین خاص ساختاري،هاي  ویژگی
 عنـوان  بـه  هـا،  شرکت این محصوالت یا اولیه مواد تحریم بنابراین. باالست بسیار داخلی اقتصاد تهدید
 مقـاومتی  اقتصـاد هاي  مؤلفه از یکی رو، ازاین. آورد می فراهم را اقتصاد در اسباب چالش خارجی، تهدید

  .است گرفته قرار نیز انقالب معظم رهبر تأکید مورد که رود می شمار به اقتصاد کردن مردمی
ایـن   بارز مصداق که پایینة افزود ارزش با و خام مواد فروش به دولتۀ بودج و ایران اقتصاد وابستگی. 2 

 تکنولوژي و دانش ضعف در معضل این اصلیۀ ریش. است خام نفت فروش به اقتصاد وابستگی موضوع
ۀ نقطـ  اسـت  شـده  باعث مسئله این متأسفانه که است حوزه این در فعالهاي  شرکت و صنعت در این

 بنـابراین . شـود  تبدیل ایران اقتصاد بر فشار و تحریم براي اهرمی به زیرزمینی، منابع وجود نام به قوتی
  .است نفت به وابستگی قطع و کاهش مقاومتی اقتصادهاي  از مؤلفه دیگر یکی
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تعادل  به مربوط سو، ازیک موضوع، این. است مصرف مدیریت ایران اقتصاد تهدیدزاي نقاط از دیگر یکی. 3 
ة کننـد  مصرف ازسوي داخلی تولیدات مصرف اهمیت با مرتبط دیگر، ازسوي و مصرف در اسراف عدم و

  .است مصرف مدیریت موضوع مقاومتی اقتصادهاي  مؤلفه از دیگر یکی بنابراین. است داخلی
 ضـعف اقتصـاد   نقاط دیگر از زمان و امکانات منابع، از ناکارا و نامناسبة استفاد و تولید عوامل پایین وري بهره. 4

  .رود می شمار به مقاومتی اقتصادهاي  مؤلفه از دیگر یکی نیز وري بهره باالبردن بنابراین. است ایران
هـاي   بنگـاه  فنـاوري  ضـعف  و نـوآوري  و خالقیت میزان بودن پایین کشور اقتصاد ضعف نقاط از یکی. 5

 نموده خارجیهاي  فناورية کنند مصرف را کشور صنعت و اقتصاد مسئلۀ این حقیقت در. اقتصادي است
 سـایر  و نمایـد  می فراهم بیگانگان تحریم برابر در را کشور اقتصادپذیري  آسیبۀ زمین این خود و است
 از یکـی  نیـز  انقـالب  معظـم  رهبـر  دلیـل،  همـین  به. دهد می قرار تأثیر تحت نیز اقتصاد راهاي  مؤلفه
 همچنـین  اند. دانسته بنیان دانشهاي  شرکت را مقاومتی اقتصادهاي  مؤثرترین مؤلفه و مظاهر ترین مهم

  .برند می نام مقاومتی اقتصادهاي  سرفصل از یکی عنوان به بنیان اقتصاد دانش از دیگري جاي در ایشان
کاالهـاي   تولیـد  در خودکفـایی  توان عدم و ملی تولید ضعف مقاومتی اقتصادهاي  چالش از دیگر یکی. 6

 اقتصـاد هـاي   مؤلفـه  از دیگـر  یکـی  نیز ملی تولید از حمایت بنابراین. است کشور نیاز مورد استراتژیک
 ]3[.شود می مقاومتی محسوب

  .شده است داده نشان 2 شکل در باشد یم اریبس تیاهم يدارا یمقاومت اقتصاد بحث در که نکته 10
  

  
  یمقاومت اقتصاد در مؤثر ۀنکت10 .2 شکل
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دشمنان  رفط کیاز. است يضرور و مهم يامر مختلف لیدال به یمقاومت اقتصاد موضوع به پرداختن
 را یضـربات ، اقتصـاد  ۀیناح از و کنند اقدام رانیا اقتصاد یختگیر درهم به نسبت تا دارند تالش رانیا ملت

ـ ا از عبور يبرا کارسازاي  هنسخ تواند یم اقتصاد در مقاومت که کنند وارد رانیا به ملت . باشـد  مرحلـه  نی
ـ جد ع،یبـد  اریبسـ  یموضوع یمقاومت اقتصاد موضوع گر،ید ییازسو دة منتشرشـ  تجربـۀ  و اسـت  بکـر  و دی

 نکته نیا يادآوری .ردیگ قرار توجه مورد و یبررس آن جوانب دیبا قاعدتاً و ندارد مورد آن وجود در یمکتوب
ـ  بلکه ،ستین جنگ و میتحر زمان مختص یمقاومت که اقتصاد است يضرور  بلندمـدت  انـداز  ک چشـم ی

ـ ز اسـت؛  رانیا نفت به وابسته اقتصاد يرو شیپ ـ ا اقتصـاد  رای  و یاسـالم  يجمهـور  تفکـر  ۀیسـا  در رانی
 یمقـاومت  اقتصاد. است بوده یجهان صهیونیسم و استکبار حمالت ناجوانمردانۀ آماج شهیهم خواهی عدالت

در  موجـود  مشـکالت  رفـع  و اقتصـاد  ییشـکوفا  مفهـوم  به دیبا را آن و نبوده ياقتصاد اضتیر يمعنا به
 هـدف  بـا  و عمـوم  رفـاه  سطح بهبود در دشمنان به یازدهیامت از يریجلوگ يبرا ياقتصاد يها ربخشیز

ـ  اقتصـاد  بر ها میتحر و یخارج يفشارها اثرات اثرنمودن کمو  حداقل ـ ارز یداخل  قـت، یحق در. نمـود  یابی
 در و سـت ین منفعل لذا. ردیگ می قرار کننده مصرف و وابسته اقتصاد با تقابل و ییارویرو در یمقاومت اقتصاد
 و موجـود  ياقتصـاد  يسـاختارها  در تـا  دارد تـالش  و کـرده  یسـتادگ یا سـلطه،  ياهداف اقتصاد مقابل

ـ یب براساس جهـان  آنسازي  یبوم ـ یا توسـعۀ  اهـداف  و ین ـ تغ یاسـالم ـ  یران ـ نما جـاد یا مناسـب  يریی  .دی
 و هـا  کـردن آن  کنترل يبرا تالش آن دنبال به و فشار يها حوزه صیتشخ یمقاومت اقتصاد گر،ید عبارت به
ها  یوابستگ کاهش اقتصاد، نیا کردیرو. است فرصت به فشارها نیا لیتبد يبرا تالش یآرمان طیشرا در
ـ  یمقاومت اقتصاد از منظور. است ییخوداتکا بر تالش و داخل دیتول يها تیمز يرو دیتأک و اقتصـاد   کی

 در کوشـش  و شـرفت یپ موانع دفع يبرا مقاومت با چنانکه بسته؛ و منفعل اقتصاد کی نه استیپو و فعال
 یتفـاوت  یبرخ گرچه دارد؛ ییها تفاوت یاضتیر اقتصاد تفکر با و شود می فیتعر جلو سمت به ر حرکتیمس

 از یکـ ی یاضـت یر اقتصـاد  کـه  کننـد  یمـ  تصور ای و ستندین قائل ياقتصاد اضتیر و یمقاومت ن اقتصادیب
  ]4[.ندارند گریکدی با یارتباط و بوده متفاوت کامالً اصطالح دو نیا اما ،است یمقاومت اقتصادهاي  شاخه
 یاصـل  هدف شود؛ می لیتحم مردم به ها دولت ۀیناح از و است طرفه کی طرح کی ياقتصاد اضتیر

 و کـاهش  به ها دولت لیدل نیهم به و است دولت ۀبودج يکسر رفع وها  نهیهز کاهش ياقتصاد اضتیر
بودجه  يکسر با مقابله منظور به که طرح نیا. زنند یم دست یعموم يایمزا و خدمات یبرخ ارائۀ ا حذفی

ـ م شیافزا به اوقات یگاه شود یم انجامها  دولت یبرخ توسط ـ مال زانی  وهـا   وام افـت یدر شیافـزا  و اتی
 یسـخت  و اضـت یر کشور کی زدة بحران طیشرا و اقتصاد بر نکهیا. انجامد می زین یخارج یمالهاي  کمک

 دینما کمک اقتصاد درازمدت یابیباز به تواند یم اما رسد، ینم نظر به يندیخوشا کار در ظاهر شود، لیتحم
ـ  ملـت،  کی يبرا که است ي، اقتصادیمقاومت اقتصاد و ـ یزم م،یتحـر  و فشـار  طیشـرا  در یحت  و رشـد  ۀن

 از مسـتقل  و جداگانـه  مفهوم دو ياقتصاد اضتیر و یمقاومت اقتصاد نیبنابرا. دینما می فراهم را ییشکوفا
  ]4[.شد نخواهند گریکدی به بروز منجر عنوان چیه به که است هم
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  یمقاومت اقتصاد يراهکارها
  :از ندا عبارت ها آن نیتر مهم که دارد وجود يضرور يراهکارها ،یمقاومت اقتصاد اهداف به دستیابی منظور به
  .مصرف يالگو اصالح يبرا يگذار استیس. 1
 بـا  رقابـت  در شتریب خدمات و بهتر تیکیف دات،یتول ةشد تمام متیق کاهش د،یتول در يرو هبهر شیافزا. 2

  .کیاستراتژ داتیتول ژهیو به یمل دیتول از تیحما واردات، کاهش و یخارج داتیتول
  .بیکاري کاهش. 3
ـ تول بخشاي  همیب و یمال یتیحما ياه مستیس يساز فعال. 4 ـ  اقتصـاد  در تحـرك  يبـرا  دی ـ ن و یداخل  زی

  .یرنفتیغ يکاالها صادرات از تیحما
ـ تول خطـوط «، »یفن دانش« واردات شیافزا. 5  يکاالهـا  واردات کـاهش  يازا در» آالت نیماشـ « و» دی

ـ تول« بـا  همزمـان  اطالعـات  عصر در معامالت نوع نیا تیاهم به توجه با یمصرف ـ تول و» علـم  دی  دی
  .»انیبن دانش يها شرکت« از تیحما و» یفن دانش«

  .یاساس يکاالها در ییخوداتکا به مربوط ياه تاسیس تداوم. 6
ـ تطب و تورم شاخص قبال در تیریمد قابل و بینی پیش قابل نظام يبرقرار و تورم معضل به توجه. 7  آن قی

  .فرایند نیا در نهیبه ياه تاسیس يریشگیپ در ارز متیق زین و دستمزدها و حقوق سطح با
 در میتحـر  اعمـال  محـض  بـه  که معنا نیا به کاالها نیتأم روند در» اه تفرص« به» دهایتهد« لیتبد. 8

» ییخودکفـا « جادیا يبرا تجارت و صنعت و يفناور ةحوز در یمل عزم به یده شکل کاالها، از یبرخ
  ]5[.اقالم نیا نیتأم و دیتول در» ییاتکا خود« حداقل ای کامل

  بنیان اقتصاد دانش
 توسـعۀ  میـان  معنـاداري  رابطـۀ  جهـانی  سـطح  در. دارد پایدار توسعۀ در اساسی نقشی بنیان دانش اقتصاد

 بـه  دانـش  از اسـتفاده  بـا  تواننـد  می اقتصادي هاي بنگاه. دارد وجود اقتصاد پایگی دانش درجۀ و اقتصادي
 در آمـوزش  و دانـش  نقـش  کـه  کرد استنباط توان می رو ازاین و یابند دست افزوده ارزش و مزیت رقابتی

 حاضـر  عصـر  در. اسـت  ناپـذیر  اجتنـاب  پایـدار  توسعۀ با آن ارتباط و بوده بارز بسیار توسعه تحقق اهداف
 ۀتوسـع  اسـتراتژي  در خـاص  تأکید مورد OECD توسط که دانشی اقتصاد یا بنیان دانش اصطالح اقتصاد

 تـوان  مـی  روي ازاین .است اقتصاد توسعۀ جریان در فناوري و دانش نقش بر تأکید گویاي قرار گرفته ملل
 ایـن  در. شود می نگریسته گذشته ازتر  اهمیت با کمی و کیفی نظر از دانش به بنیان دانش در اقتصاد گفت

 کشـورهاي  در خصوصـاً  پایدار ۀتوسع به دستیابی نهایتاً محور دانش اقتصاد به توجه از اصلی نگرش هدف
  ]6[.است توسعه حال و در فقیر

 توسـعۀ  در بـازار  ةانـداز  و سـرمایه  حجـم  دیگر امروزه که باورند این بر جهان اقتصاددانان از بسیاري
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 عوامـل  امروزه بنابراین. کند می ایفا فناوري و دانش را نقش این بلکه ،نداشته اساسی نقش اقتصادي ملل
 بـا  اقتصادي ۀتوسع يها برنامه و بوده توجه مورد اقتصادي تحول اصلی نیروي عنوان به متخصص انسانی

 بین ارتباط ةمشاهد با کشورها از بسیاري امروزه. آیند میدر اجرا به و تدوین مهم عامل نقش این به توجه
 پدیـده  ایـن  از بیشـتر  هرچـه  ةاستفاد براي راهکارهایی هستند درصدد پایدار توسعۀ و بنیان دانش اقتصاد
 و اطالعـات  توزیـع  و تولیـد  فقـط  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  به دستیابی براي کاربردي از لحاظ. آورند فراهم

 اقتصـادي  منابع از استفاده در ها آنگیري  بکار مهم نکتۀ بلکه ،نیست کافی و پژوهش آموزش به پرداختن
ـ  ةاستفاد و دانش کردن کاربردي دیگر عبارت به. پایدار است و مستمر صورت به  گسـترش  در آن ازتـر   ثرؤم

. کنـد  مـی  مقـدور  را بنیان دانش اقتصاد یک تحقق که است منابع از برداري بهره ۀدرج يارتقا و ها ظرفیت
 شود می حاصل علوم شدن کاربردي و فرهنگی و علمی رشد نتیجۀ که در اقتصاد پایگی دانش درجۀ يارتقا

 اقتصـاد  پایگی دانش بین که داشت انتظار توان می .است پایدار توسعۀ ةکنند تعیین عامل و اصلی ساز زمینه
 سـاختاري  ارتباط محیطی زیست شرایط و درآمد توزیع سرانه، تولید پایدار مانند یافتگی توسعههاي  لفهؤم و

   ]6[.است پایدار و مستمر جانبه، همه ۀتوسع اقتصادي ةکنند بنیان محقق دانش اقتصاد. دارد وجود
 شـده  علم و فناوري اقتصاد،ة حوز در متداولاي  هواژ به تبدیل بنیان دانش اقتصاد که ستا سالی چند

 از بـرداري  بهره و تولید هد می تشکل جامعه در را ثروت تولید هستۀ که آنچه بنیان دانش در اقتصاد. است
 اقتصادي رشد در فناوري و دانش نقش که گرفت شکل زمانی از بنیان دانش اقتصاد واقع در. است "علم"

 اما است، بوده اقتصادي ۀتوسع برندة پیشهاي  هسته از همواره دانش هرچند. کرد پیدا اهمیت چشمگیري
. گردیـد تـر   مشـخص  اقتصـادي  رشـد  و ثـروت  تولیـد  در آن ةفزاینـد  اهمیـت  گذشته سال چند تنها طی

. هسـتند  متکی دانش از استفاده و توزیع تولید، بر خود يبقا براي چیز هر از بیش بنیان اقتصادهاي دانش
 دیگـر  ازسوي باشد، می هوافضا و الکترونیک رایانه، مانند "تک هاي" صنایع به وابسته بنیان دانش اقتصاد
 در واقـع  در. هسـتند  رشـد  حال در اطالعات و ارتباطات آموزش، مانند نیز بنیان دانش هاي خدماتی بخش

  .باشد می دانش از ناشی ثروت تولید به متعلق GDP درصد 55 بنیان اقتصادهاي دانش
 ،یفرهنگـ  دانـش  و نبـوده  محـض  يفناور به یمتک تنها بنیان دانش اقتصاد توسعۀ الزامات نیهمچن

ـ م بـر  قیطر دو به دانش. ردیگ یم دربر زین در را یتیریمد و یاجتماع ـ تول زانی ـ  ریتـأث  دی  یکـ ی گـذارد  یم
  :دیتول عوامل یکل وري بهره ةدهند شیافزا يگرید و دیجد دیعامل تول کی عنوان به

 مهـم  اریبسـ  ينهادهـا  عنـوان  به دیتول تابع به دانش ورود: دیجد دیتول عامل عنوان به دانش .نخست 
  .باشد یم باالتر يدیتول ياهدنها ریسا به نسبت آن وري بهره که يطور به

ـ ن گـر ید یشکل به اطالعات و دانش: دیتول عوامل یکل يرو هبهر ةدهند شیافزا عنوان به دانش .دوم  زی
    ]7[.است دیتول عوامل یکل يرو هبهر شیافزا قیطر از آن، و ذاردگ یم ریتأث دیتول در سطح
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   جهانی بانک منظر از بنیان دانش اقتصاد ارکان
، آمـوزش  در بلندمـدت گـذاري   سـرمایه  یعنـی  مؤلفه چهار شامل اغلب دانشی اقتصاد به آمیز موفقیت گذار

 بانک .است ياقتصاد مساعد محیط یک ایجاد و اطالعاتیهاي  زیرساخت ينوساز ،يتوانایی نوآور توسعۀ
  :است زیر شرح به ارکان این .است کرده بیان دانشی اقتصاد رکن چهار عنوان به راها  مؤلفه این جهانی

 فـراهم  را نهادهـایی  و مناسـب  ياقتصـاد هـاي   سیاست رکن این: ينهاد نظام و ياقتصادهاي  مشوق .1
 و ایجـاد، توزیـع   يبـرا  انگیـزه  و خالقیت تحریک و منابع تخصیص و کارآمد بسیج ةکه اجاز کنند می

  .دارند را دانش از استفاده
 منظـور  بـه  و ارتقـا  نحواحسن به را خودهاي  مهارت توانند می مداوم طور به: دیده آموزش و ماهر کارگران .2

 .دهند تطبیق آن با دانش از و استفاده ایجاد
هـایی   سـازمان  سـایر  و مشـاوران  هـا،  دانشگاه تحقیقاتی، مراکز ها، شرکت شامل: مؤثر ينوآور سیستم  .3

 محلـی  ينیازهـا  بـا  و کنند حفظ را جهانی دانش رشد به رورة ذخی دانش، انقالب با توانند می که است
 .دهند تطبیق

 دانـش  و اطالعات پردازش و انتشار مؤثر، ارتباط تواند می که: مناسب و مدرن اطالعاتیهاي  زیرساخت .4
  ]8.[تسهیل نماید را

  بنیان اقتصاد دانشهاي  ویژگی
 ياریبس برخالف رایز ؛ است منابع یفراوان اقتصاد بلکه، ستین منابع یابیکم اقتصاد انیبن دانش اقتصاد .1

ـ پا دانـش  اساس اقتصاد که دانش، و العاتاط شوند، می مستهلک مصرف هنگام که منابع از  اسـت،  هی
  .کند رشد واقع در شتریب مصرف با و شده مصرف بارها تواند می

 يبـرا  يمجاز يبازارها اکنون هم. رسد می فروش به و شده لیتبد کاال به دانش ه،یپا دانش اقتصاد در  .2
 مبادلـه  معرض را در آن خود، دانش متیق اعالم با افراد و گرفته شکل جهان در دانش فروش و دیخر

. دارد را خـود  مـت خـاص  یق و تیفیک کاال هر و است ناهمگن اریبس يبازار دانش، بازار. دهند می قرار
  .کنند می عمل يانحصار شبه ای يانحصار صورت به واقع در دانش صاحبان

ـ . دارد یبستگ افراد طیشرا به هیپا دانش اقتصاد در خدمات و محصوالت ارزش .3 ـ اطـالع   کی  دانـش  ای
  .باشدداشته  یمتفاوت ارزش مختلفهاي  مکان وها  زمان در مختلف افراد يبرا تواند می نیمع

 جامعه یدانش يندهایفرا وها  نظام ازاي  همجموع به وابسته اقتصاد یگیپا دانش، انیبن دانش اقتصاد در .4
 افـراد  مغـز  در موجـود  يانفراد دانش که یصورت در. است يشتریب یدائم ارزش يدارا نیبنابرا است؛

  .است رفتن نیازب و زوال قابل یراحت به
 کمتـر  مقابل آن در موانع و شتریب آن يبرا تقاضا که هرجا به اطّالعات و دانش ان،یبن دانش اقتصاد در .5

  .گذارد می ریثتأ و کند یم نفوذ باشد،
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هـاي   روش وهـا   يفنـاور  از استفاده با رایز ؛ ندارد یچندان تیاهم ان،یبن دانش اقتصاد در تیفعال محل .6
ـ گ مـی  قرار تیفعال خدمت در و دیآ می وجود هب يمجازهاي  سازمان و بازارها مناسب، مهـم   آنچـه . ردی

  .است جهان کل به یدسترس وها  تیفعال در عمل سرعت است
ـ  یدانش يمحتوا لحاظ از که یخدمات و محصوالت در موجود دانش ان،یبن دانش اقتصاد در  .7  ترنـد،  یغن

  .هستند يکمتر يبر دانش يدارا که است یمشابه محصوالت متیق ةکنند نییتع
 ساز دانش ه ویپا دانشهاي  تیفعال ۀرشت در سرانه یمل دیتول از یتوجه قابل سهم ان،یبن دانش اقتصاد در .8

ـ فعال از ژهیو هو ب وکارآمدترتر  شرفتهیپ يتجار و یمال خدمات، برتر يفناور يدارا عیصنا مانند هـاي   تی
 ]2.[شود می دیتول یتخصص یپژوهش و یآموزش

  بنیان دانش اقتصاد در یاساس يندهایفرا
ـ  ياقتصـادها  در یاساسـ  فراینـد  چهار آن کاربرد و انتقال دانش، عیتوز دانش، دیتول يهافرایند  بـر  یمبتن

 یسـنت  و مـدرن  ياقتصـادها  ةزکننـد یمتما گریکدی با هافرایند نیا ۀرابط یچگونگ و حجم. دانش هستند
 دانـش  ابتدا یعنی است؛ یخط ها آن نیب رابطۀ و اندك هافرایند نیا حجم یسنت يدر اقتصادها. باشند می
 دانش از استفاده نیب. ردیگ یم قرار استفاده مورد تینها در و گردد یم منتقل و عیگاه توز آن شود، می دیتول
 شـکل  دانش انتقال واسطۀ به طرفه کی میرمستقیغ رابطۀ کی بلکه ندارد؛ م وجودیمستق ۀرابط آن دیتول و

 بـا  متقابـل  رابطـۀ  در اول فرایند سه ه،یپا دانش اقتصاد در .ستین ییایگونه پو چیه ضامن که است گرفته
 مـدرن  ياهـ  شبخ و عیصنا مصرف به چهارم فرایند در. دهند می گسترش و داده شکل را دانش گر،یکدی

 و ظهـور  ضـامن  دانش اول فرایند سه با آن متقابل رابطۀ و چهارم فرایند ییایپو واقع، در. رسد یم اقتصاد
 لیتبد و عیتوز يهافرایند به دانش دیتول فرایند از کانال دو قیطر دانش از. است هیپا دانش اقتصاد ۀتوسع
 دانـش  از اسـتفاده  فراینـد  بـه سازي  یغن از بعد ل،یتبد فرایند به افتهی انیدانش جر. ابدی یم انیجر دانش

 ]8[.شود می منتشر جامعه ن افرادیب و کند یم دایپ انیجر
 هافراینـد  ریسـا  از دانش که معنا نیبد است دانش از يبازخورد يها انیجر يدارا بنیان دانش اقتصاد

ـ جر یاساس يها کانال از یکی واقع در. ابدی یم انیجر زین دانش دیتول فرایندبه  ـ جر دانـش،  انی  از آن انی
 بـا  رابطه در و یچگونگ دانش ابدی یم انیجر کانال نیا در که یدانش. است دیتول فرایند به استفاده فرایند

 از یسـنت  ياقتصـادها  کنندةزیمتما و ياقتصاد ستمیس ییایپو انیجر نیا. باشد یم استفاده فرایندمسائل 
  ]8[.است دانش بر یمبتن ياقتصادها

  بنیان دانش اقتصاد توسعۀ در افتهی توسعه شتریب و کمتر يکشورها اتیتجرب
ـ تجرب به یلیتحل ینگاه ـ ارز و بنیـان  دانـش  اقتصـاد  ۀتوسـع  در شـرو یپ يکشـورها  اتی و  راهبردهـا  یابی
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 نیتـدو  و کشـورها  ریسـا  اتیتجرب از مؤثر يردارب هبهر در تواند یم حوزه نیا در ن کشورهایا يها سیاست
ـ ا تیوضع قیتطب از پس کشور، بنیان در دانش اقتصاد توسعۀ يها سیاست ـ ارز وسـازي   یبـوم  و رانی  یابی

ـ تجرب .باشد مؤثر ها آن یداخل ـ تجرب شـامل  دسـته  دو در شـرو یپ يکشـورها  اتی  شـتر یب يکشـورها  اتی
 مـورد  ادامـه  در) سـنگاپور  و وانیتا يکشورها( افتهی توسعه کمتر و) و ژاپن کایمرا يکشورها( افتهی توسعه
  .رندیگ یم قرار یبررس

  افتهی توسعه شتریب يکشورها اتیتجرب
   :رندیگ یم قرار یبررس مورد ژاپن و کایمرا کشور دو اتیتجرب افتهی توسعه شتریب يکشورها نیب از

  کا یمرا کشور در بنیان دانش ياقتصاد توسعۀ يها سیاست .نخست 
 شـاخص  لحـاظ  بـه  کشـور  نیا. است هیپا دانش اقتصاد يها لحاظ شاخص به شرویپ يکشورها از کایمرا

 سـوم  رتبـۀ  در درصـد  30.5 نسـبت  با یداخل ناخالص دیکل تول به بازار بر یمبتن بنیان دانش عیسهم صنا
 43.1 نسـبت  با یداخل ناخالص دیتول به هیپا دانش يها و بخش عیصنا کل سهم شاخص به لحاظ و جهان
 دو در تـوان  یم را کایمرادر  بنیان دانش اقتصاد توسعۀ يها سیاست ]8.[دارد قرار جهان دوم رتبۀ در درصد
 يرو هبهـر  در آن ریو تأث توسعه و پژوهش تیتقو و دیتول یاصل ةنهاد عنوان به دانش گاهیجا يارتقا بخش

  :نمود انیب عوامل یکل
  :شامل د؛یتول یاصل ةنهاد عنوان به دانش ریتأث يارتقا يها سیاست )الف
 دولت ،یائتالف دولت سطح سه هر در بنیان دانش ۀتوسع از دولت تیحما يبرا نیمع يگذار هدف 

  .یمحل و یالتیا
 ها پژوهش جینتا يساز يتجار يبرا هنگفت بودجۀ اختصاص.   
 و عیصـنا  ۀتوسـع  و جـاد یا يبرا محمل عنوان به: کوچک و متوسط عیصنا از یقانون يها تیحما 

  .بنیان دانش داتیتول
  :شامل د؛یتول عوامل یکل وري بهره يارتقا يها سیاست) ب
 فـدرال،   دولـت  سـطح  سـه  هـر  در بنیـان،  دانش ۀتوسع از دولت تیحما يبرا نیمع يگذار هدف

  .یالتیا و یمحل يها دولت
 7.[دولت توسط توسعه و پژوهش بخش ۀیاول ۀیسرما نیتأم[ 

  ژاپن کشور در بنیان دانش ياقتصاد ۀتوسعهاي  استیس .دوم
ـ تحق که ينحو به است؛ بنیان دانش اقتصاد حوزة در شرویپ يکشورها از ژاپن  یمبـان  از یکـ ی توسـعه  و قی
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 بر یمبتن بنیان دانش عیصنا سهم شاخص لحاظ به کشور نیا. باشد یم کشور نیا ياقتصاد توسعۀ یاساس
 بـه  کشور نیا رتبۀ. دارد قرار جهان ازدهمی رتبۀ در درصد 25.6 نسبت با یداخل ناخالص دیتول به کل بازار

 پژوهشـگران  و دانشـمندان  ینسب تعداد شاخص خصوص در و اول توسعۀ و پژوهش شدت لحاظ شاخص
  :ازاند  عبارت ژاپن در بنیان دانش ياقتصاد توسعۀ يها سیاست ]9[.چهارم است

  :شامل د؛یتول یاصل نهادة عنوان به دانش ریتأث يارتقا يها سیاست) الف
  سال 30 در بنیان دانش عیصنا توسعۀ.   
  و علـوم  توسـعۀ  در یاصـل  يها تیاولو عنوان به يزفناوریر و یستیعلوم ز ،یزندگ علوم بر دیتأک 

  .يفناور
  7.[خود داتیتول يبرا یخارج يبازارها گسترش: يفناور یجهان يها سیاست اتخاذ[  
  :شامل د؛یتول عوامل یکل يرو هبهر يارتقا يها سیاست) ب
  دانشگاه و صنعت ارتباط واي  هحرف ـ یفن يها آموزش ۀتوسع.   
  کشور یعلم توسعۀ روند ۀادام يبرا هنگفت ياه هبودج اختصاص.  
  ـ م يارتقا يبرا ییاه هبرنام نیتدو  و یاجتمـاع  مختلـف  يهـا  بخـش  در يفنـاور  و دانـش  زانی

 ]9.[ياقتصاد

  افتهی توسعه کمتر يکشورها در بنیان دانش اقتصاد ۀتوسع يها سیاست
و  سـنگاپور  کشـور  دو در افتهی توسعه کمتر يکشورها در بنیان دانش ياقتصاد توسعۀ يها سیاست یبررس

  :دهد یم دست به را ریز شرح به یجینتا وانیتا

  سنگاپور کشور بنیان در دانش اقتصاد ۀتوسعهاي  استیس .نخست
 رتبـۀ . است داشته آن توسعۀ در یمهم نقش ،يتکنولوژ شبردیپ در سنگاپور کشور يها سیاست وها  برنامه

و  دانشـمندان  ینسـب  تعـداد  شـاخص  نظر از و هفت توسعه، و پژوهش شدت شاخص لحاظ به کشور نیا
  :ازاند  عبارت سنگاپور در بنیان دانش اقتصاد وسعۀت يها سیاست ]8[.است شش پژوهشگران،

  :دیتول یاصل دةنها عنوان به دانش ریتأث يارتقا يها سیاست )الف
 کیالکترون دولت فراوان و شتابنده توسعۀ. 
 دیجد ياه شدانسازي  يتجار يبرا تالش .  

  :دیتول عوامل یکل يرو هبهر يارتقا يها سیاست )ب
 توسعه و پژوهش در فعال يها بخش يبرا مناسب یاتیمال يها تیمعاف.    
 10.[دانشگاه و صنعت ارتباطات توسعه کار يروین آموزش سطح يارتقا[ 
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  وانیتا کشور بنیان در دانش ياقتصاد توسعۀهاي  استیس .دوم
ـ ا. اسـت  داشته دانش بر خود اقتصاد يابتنا در یفراوان تیموفق وان،یتا کشور ـ دل بـه  کشـور  نی  يابتنـا  لی

 شـاخص  در کشـور  نیا رتبۀ. دارد قرار یمناسب تیوضع در آن ياه صشاخ و توسعه و پژوهش اقتصاد بر
 ]10[.است شش و یس ،)یداخل ناخالص دیتول به توسعه و پژوهش مخارج نسبت( توسعه و شدت پژوهش

  :ازاند  عبارت وانیتا در بنیان دانش توسعۀ يها سیاست
  د:یتول یاصل نهادة عنوان به دانش ریتأث يارتقاهاي  استیس )الف
 متوسط و کوچک يها بنگاه از مؤثر تیحما.  
 توسعه در هنگفتگذاري  هیسرما .  
  :دیتول عوامل یکل يرو هبهر يارتقا يها سیاست )ب
 11.[محور صنعت ۀتوسع و پژوهش گسترش[ 

  یمقاومت اقتصاد و بنیان دانش اقتصاد 
 ریتـأث  ، ازياقتصـاد  وري بهره آن در که داند یم ياقتصاد را افتهی توسعه يکشورها اقتصاد کاستلز، مانوئل
 ياقتصـاد هـاي   تیفعال چنانچه حال نیا با خام مواد بر دانش اثر تا شود می حاصل دانش بر دانش متقابل

  ]11[.میاشتباه در میبنیان ندان دانش اقتصاد به متعلق را یسنت
 ریمسـ  از تنهـا  شـده  يورفـرا  کـم  و خـام  مواد فروش بر یمتک و هیاول منابع به وابسته اقتصاد از عبور

 شـدت  کشـورمان  هیعل ياقتصاد ياه میتحر که یطیشرا در. است سریم بنیان دانش دیتول و اقتصاد نوآور
 ییرهـا  هدف با دانش يتوانمند يارتقا و توسعه به کمک و بنیان دانش اقتصاد به شتریتوجه ب است افتهی
ـ تول سـمت  بـه  حرکت و کشور یعیطب منابع فروش از ـ بنیـان   دانـش  دی ـ  از شیب . ابـد ی یمـ  ضـرورت  شیپ
 يبـرا . گـذرد  مـی  بنیان دانش دیتول و اقتصاد ریمس از یمقاومت و اقتصاد ياقتصاد جهاد راه گر،ید عبارت به
 را محـور  يفناور و انیبن دانش يساختارها ها، دانشگاه کردنایپو بر افزون دیبا یم بنیان دانش اقتصاد جادیا
ـ ر هبرنام بدون یول شود؛ می ثروت و يفناور دیبه تول منجر علم دیتول گمان یب. نمود یبانیپشت و جادیا  يزی
 ریپـذ  امکـان  کشـور  درون دانـش  از برخاسته و صنعت يفناور به دنیرس مناسب،هاي  رساختیز جادیا و

 يبـرا  الزم يهـا  رسـاخت یز آوردن فراهم و يفناور به دانش لیتبدهاي  ن مؤلفهیتر مهم ]12.[بود نخواهد
  :ازاند  عبارت یمقاومت اقتصاد منظور تحقق به بنیان انشد اقتصاد توسعۀ
 ازین آن جانبۀ همه گسترش و استاي  هتاز موضوع ينوآور یمل نظام: ينوآور یمل نظام فراهم آوردنالف) 

  .دارد سامانه آن تیریمد و يانداز راه ،يزیر به برنامه
و  يورفـرا  و ينوآور فرایند يریگ لشک راه از ثروت به علم لیتبد: یپژوهش يدستاورهاسازي  يتجارب) 

  :ازاند  عبارت نهیزم نیا در رهنمودها نیتر مهم. است یافتنی دست نینو يها وردهفرا فروش
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 یپژوهشـ  يازهـا ین از یآگـاه  يبـرا  کشـور  یصنعت يها کانون و ها دانشگاه انیم وندیپ دآوردنیپد 
 ها آن

 ـ تول گسـترش  توسـعه،  و پژوهش ياه هنیهز از یبخش برآوردن  کـه  یشـرط  بـه  دولـت  توسـط  دی
 شیافـزا  هـا،  يدشـوار  کـاهش  جامعـه،  يازهـا ین کـردن  برطـرف  يبرا آنان یپژوهش يدستاوردها

 شیافـزا  و يارز ییجـو  صـرفه  کاالهـا،  ةافـزود  ارزش شیافزا د،یتولهاي  نهیهز کاهش ،يرو هبهر
  .باشد کشور یرنفتیغ صادرات

 خود ياه شپژوه شدن يتجار از یناش يدستاوردها در پژوهشگران کردن میسه .  
 12[.محور پژوهش يتجار و یصنعت ،يدیتول يواحدها به یاتیمالهاي  یبخشودگ دادن[ 
 ها. نوآوري جهانی و ملی معنوي، مالکیت حقوق فراگیر سامانۀ جانبۀ همه برپایی 

 بـر  افـزون  شـرفت یپ و پـژوهش  بخـش  وجـود : شـرفت یپ و پژوهش يها کانون گسترش و يانداز راه ج)
 يکشـورها . شـود  یمـ  مـردم  یزندگ يها روش و رفاه در یبزرگ يها یدگرگون باعث کالن، ییدرآمدزا

  .دهند می اختصاص GDP به را R&Dاز  يشتریب درصد يو فناور علم در شرویپ
 جـاد یا هـایی  زمینه گذاران هیسرما يبرا ییها دانشگاه نیچن در: نیکارآفر دانشگاه یبانیپشت و يانداز راه د)

 ششم کی ها دانشگاه افته،ی توسعه يکشورها در. آورند فراهم را کار و کسب نینوهاي  کانون شود تا می
ـ  آمـوزش  را تیجمع از یمین دارند، برعهده را کشور کل و توسعۀ قاتیتحق ـ  و دهنـد  یم ـ  ترقاب  يریذپ

  ]12[.کنند می تیتقو را یصنعت
 وندها،یپ بودن یافق و يعمود رمتمرکز،یغ ساختار: ازاند  عبارت نیکارآفر دانشگاه يها یژگیو از یبرخ

تـازه  هـاي   شـه یاند از کـه  یسـازمان  ساختار از برخورداربودن کارها، بودن یگروه ها، داده در انحصارنبودن
ـ گ آسـان  مهارکردن کند، ینم يریجلوگ  ت،یریمـد  یبانیپشـت  توانمنـد،  کارکنـان  داشـتن  ،یررسـم یغ و ری

ـ ا صـاحب  افـراد  از تیریمـد  يسپاسگزار ر،یپذ سکیر از افراد تیریمد يسپاسگزار  شـدن  سرپرسـت  ده،ی
ـ  از تیریمـد  یبانیپشـت  ت،یریمـد  یمال ياه یبانیپشت در داشتن تنوع نانه،یکارآفر ياه هبرنام  ياهـ  هبرنام

 نو یطرح آغاز يبرا یمال ياه هنیزم آوردن فراهم کارکنان، نینو ياه هشیاند يریارگکب ،یشیآزما کوچک
  ]12.[تیریمدگیري  میتصم قدرت و
 یعلمهاي  پارك: انیبن دانش يها شرکت گسترش و يفناور و علم رشد يها کانون و ها پارك گسترش 

ـ و بـه  ياقتصادۀ عرص در یمهم گاهیجا و نقش انیبن دانش يها شرکت و یو پژوهش ـ  اقتصـاد  ژهی د مول
 ]13[.دارند

  مقاومتی اقتصاد در بنیان دانشهاي  شرکت نقش
و  بنیـان  دانـش هاي  شرکت وجود. است بنیان دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سرفصل در دیگرۀ مسئل یک 
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 کـاران  دانـش  ایفـاي نقـش   و همراهی با که است امیدبخش و بازة جاد بنیان دانش اقتصادى هاى فعالیت
 سـتادهاي  انـدازي  راه نظیـر  پژوهشـی هـاي   فعالیت اهیمت. نمایند کمک اقتصادسازي  مقاوم به توانند می

 زمینـه  ایـن  در نویـدبخش  راهکارهاي از مقاومتی در اقتصاد نوآورانه و بدیعهاي  فعالیت براي دانشجویی
 اقتصـاد  بین معناداري رابطۀ است شده ] انجام13[ همکاران و مقدم توسط محمدي که پژوهشی در. است

 بین اقتصـاد  پژوهش این نتایج براساس. است شده بررسی فرینانه کارآ گرایش و دانش مقاومتی، مدیریت
 اقتصـاد  ابعـاد  بـین  در همچنـین . اسـت  شـده  مشـاهده  باالیی همبستگی کارآفرینانه گرایش و مقاومتی
 گـرایش  بـا  را همبستگی ترین دشمن پایین با مقابله و همبستگی باالترین ملی تولید از حمایت مقاومتی،

 دانـش  مدیریت با را همبستگی ترین پایین مصرف و مدیریت باالترین بنیان دانش اقتصاد. دارد کارآفرینانه
 و اسـتقالل  همبسـتگی . اسـت  معنـاداري  همبسـتگی  داراي دانـش  با مـدیریت  کارآفرینانه گرایش. دارد

و  نـوآوري  بـدین  مثبـت  همبسـتگی  بیشترین. است منفی مقداري دانش، مدیریت با جویی رقابتی برتري
  باشد. می دانش مدیریت وپذیري  مخاطره بین مثبت همبستگی کمترین و دانش مدیریت

  گیري نتیجه
اقتصـاد   يرهـا یمتغ در توازن جادیا به دیبا یم کشور در بنیان دانش اقتصاد توسعۀ چارچوب اتخاذ منظور به

ـ امن از تیحما نیقوان جادیا و مقررات و نیقوان تیفیک و سطح يارتقا به توجه. نمود دیتأک بنیان دانش  تی
. باشـد  بنیـان کشـور   دانـش  اقتصـاد  سطح يارتقا ۀنیزم در دولت يها تیاولو از دیبا يفرد تیحقوق مالک

 ردیگ قرار توجه تیاولو در دیبا R&D نۀیزم در شده خرجهاي  نهیهز و محققان یبه بازده توجه نیهمچن
ـ تول ،یکنون دوران در .افتی دست داریپا و ایپو ياقتصاد یعنی یمقاومت اقتصاد به بتوان قیطر نیا از تا  دی

ـ تول کـه  گفـت  تـوان  مـی  و است ختهیآم کامل طور به يفناور شرفتیپ و رونق با یعلم جنبش و علم  د،ی
. دارد کشـور  یو فرهنگـ  یاجتمـاع  ،ياقتصـاد هاي  نهیزم همۀ در يریچشمگ ریتأث علم جیترو و گسترش

 است؛ کرده لیافتنی تبدی دست هدف به را منطقه در یعلم نخست گاهیجا به افتنی دست يکردیرو نیچن
ـ ا. اسـت  گرفتـه  قرار توجه مورد انداز چشم سند در که يکردیرو ـ با را مطلـب  نی  کـه  نظـر داشـت   در دی
ـ کـه تول  شندیندیب را ییها سیاست ينوآور و يفناور جانبه همهریزي  برنامه با دیبا کشور يگذار استیس  دی

 ،يکارگمـار  و کـار  سـتد،  و داد ،یفن دانش به بتواند راه نیا در کشور و نجامدیب يفناور دیتول به کشور علم
  .ابدی دست یمل ثروت به کالم کی در و برتر صنعت افزوده، ارزش
و  هـا  يریگ جهت یاساس رییتغ دانش، و علم ةحوز در شرویپ يکشورها با رانیا فراوان فاصلۀ وجود با

ـ تأک و گذشته سال ستیب در نظام یکل يها سیاست ـ پا دانـش  اقتصـاد  توسـعۀ  بـر  تمرکـز  و دی  در کـه  هی
 ۀسابق با همراه است، گرفته قرار توجه مورد يجد طور به توسعه، ریاخ ياه هبرنام و انداز چشمهاي  استیس
 .دهد می دینو حوزه نیا در را یآت ۀتوسع و وها  يتوانمند ییشکوفا کشور، یاسالمـ  یرانیا و تمدن یخیتار
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ـ با مـی  اسـت،  شده يگذار نام شرفتیپ و عدالت دهۀ که یکنون دهۀ در ،يرو نیازا  هـا  پـژوهش  جـۀ ینت دی
ـ ا کـه  باشـد  جامعه رفاه و شرفتیپ ،یمل ثروت دیتول و يفناور جادیا يسو به ـ ن کـرد یرو نی بـر   افـزون  زی
 لیتبـد  يهـا  رساختیز شرفتیپ و گسترش مستلزم درست، يریگ میتصم وسازي  میتصم ،يگذار استیس

  .است يبه فناور دانش

  منابع
، 85 شـمارة  ،پنجـره  نامـۀ  هفته ،»مقاومتی اقتصاد تا اقتصادي مقاومت از« .)1390(بابک  اسماعیلی،] 1[ 
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  ها ها و فرصت اقتصاد مقاومتی و استاندارد: چالش
  *اله سمنانی رهبر روح

 ده  یچک
سازمان ملـی اسـتاندارد و در کنـار     وسیلۀ هانجام اقداماتی ب ،یاقتصاد مقاومت يکردن الگو یاتیعمل يبرا

همراه داشته باشد کـه در   ملموسی را در اقتصاد مقاومتی به تواند نتایج کامالً آن پژوهشگاه استاندارد می
بنیـان   ي دانشها شرکتبه  توجهدر بخش خدمات، سازي  گیرند. استاندارد بحث قرار می مورد این مقالۀ

مین توانمندي تولید داخلی در تـأ  افزایش، ها ارانهی يهدفمندبه  ، توجهت وارداتیریمدو نانوتکنولوژي، 
هاي اجرایی، تعامل با کشـورهاي   نیازهاي کشور، تقویت همکاري با جوامع دانشگاهی، علمی و سازمان

ة ، تعامل با گمرك و مناطق ویژکشور يدرآمد يرهایکردن مس متنوعشرکاي تجاري،  عنوان بههمسایه 
سازي اقتصـاد مقـاومتی    شده براي پیاده ي ارائهاز راهکارها یبخش هاي سازمان هکاهش هزین اقتصادي و

  از طریق استاندارد و استانداردسازي است.
  اقتصاد مقاومتی، استاندارد، تولید داخلی: ها واژهکلید

 مقدمه
نظام سلطه یرقانونی کی از ابزارهاي غیهاي مالی و تجاري، همواره  جانبه و محدودیت هاي یک اعمال تحریم

در طی سی و سه سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم  آوردن فشار به نظام جمهوري اسالمی ایرانبراي وارد
روز  دهد غـرب روزبـه   بر اقتصاد ایران نشان می ههاي وارد گسترش موج تحریمها افزوده است.  این تحریم

در مقابل اتخاذ چنین  بر این نقاط دارد.آوردن فشار بیشتر ایی نقاط ضعف اقتصاد کشور و واردسعی در شناس
ـ اولو ةدهنـد  ، نشـان ياز جانب مقام معظم رهبر یطرح مفهوم اقتصاد مقاومت سوي غرب،رویکردي از ت ی

ان یهم به ب يرهبر مقام معظم قتینه است. در حقین زمیاقدام در ا يمناسب برا يریگ اقتصاد و لزوم جهت
ـ حـل ا  يبرا یکل يریگ د و هم جهتان کشور پرداخته يرو  شیمسئله و مشکل پ ن مشـکل را مشـخص   ی

را یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصـادي   ایشان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن اند. فرموده
 زدة مردم کشور ما مثل کشورهاي بحـران  کشور عنوان کردند. معناي اقتصاد مقاومتی این گونه نیست که

ن امکان یا یبلکه اقتصاد مقاومتها سخت شود؛  زندگی براي آن و عرصۀادي دهند غرب تن به ریاضت اقتص
                                                        

-139استادیار گروه پژوهشی نساجی و چرم، پژوهشکدة شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کـرج، صـندوق پسـتی     *
31745  Email:semnani@standard.ac.ir  
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دشـمن  هـاي   در برابر نقشه یستادگیجهادگونه و ا سمت حرکت مردم به یکند تا سبک زندگ یرا فراهم م
اسـاس  خـود را بر  یز کنند و روش زندگیبر فرهنگ غرب پره یمبتن یت شود و مردم از سبک زندگیهدا
ش ثـروت  یت ارز، مقابله با قاچاق کاال، افزایری، مدیکنند. در اقتصاد مقاومت میتنظ یرانیا ـ یاسالم يالگو

موارد  وها  میز از تحریگرهاي  ان، مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف، راهیبن به علوم دانش يجد ، توجهیمل
  . گیرد قرار میبحث گردد، مورد  میها  میکشور در تحرپذیري  بیکاهش آس موجب که دیگر

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
کنتـرل و   يتالش بـرا  شرایط کنونی تحریم و متعاقباً در فشارهاي  ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت

 يهـا  تیریو اعمال مد یباور و مشارکت همگان به فرصت، که قطعاً ها آن لیو تبد این فشارها کردناثر یب
 تأکیـد ها و  یکاهش وابستگ یاقتصاد مقاومت در است. ین موضوعیشرط و الزام چن شیو مدبرانه پ ییعقال

 اسـت.  مـدنظر  ییخوداتکـا  يداخل و تالش برا هاي و توانمندي دیتول يها تیمز نقاط قوت اقتصاد يرو
از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصـاد   سازد منظور نشان میخاطر

را دربر  کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تالش و مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و که منفعل و بسته
سوي نیروهاي هاي اقتصادي از بر فشارها و ضربهدر واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که  .گیرد می

زي و ری گانه در برنامه اساس اقدامات قواي سه براین .نمود متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه
بهینه و مطلوب از امکانـات و منـابع کشـور و     ةیط اقتصاد مقاومتی در جهت استفادگذاري در شرا سیاست

بخـش   هاي عموم مردم بسـیار مهـم و اثـر    توجه به اولویت ترین مصارف با تخصیص مناسب آن به عمده
هـداف مشـترك   جهت و هماهنگ بـراي دسـتیابی بـه ا    هم ۀگان این ارتباط الزم است قواي سهاست. در 

کـردن   در شرایط مقاومتی نیازمنـد آمـاده   اقتصاد کشور ۀگردش چرخست که ا اعتقاد بر اینکنند.  فعالیت
   مجریه است. ةفعالیت قو ةهاي اقتصادي است که بیشتر در حوز بستر و فضاي مناسب فعالیت بنگاه

  ،یو صـادرات  ياقتصـاد  ۀتوسـع  ، يریپذ ، رقابتیصادرات يت کاالهایفیک يسبب ارتقا ياستانداردساز
 ؛شـود  یمـ  شده عرضه يت کاالیکننده نسبت به مرغوب نان خاطر در مصرفیجاد اطمیو ا ید ملیتول يارتقا

نـان  یبـا اطم  يت بـاال، و یفیآن از ک يبودن کاال و برخورداراز استاندارد يمشتر یچراکه در صورت آگاه
کردن کاالهـا و خـدمات کـه بـا اسـتفاده از      استاندارد کند. ید و مصرف کاال میاقدام به خر يشتریخاطر ب

ت محصـول و سـطح   یفیک يعات، ارتقایرد سبب کاهش ضایصورت گ يات و دانش بشریتجرب  اطالعات،
  شود. یم یو خارج یتجارت داخل ۀو حمل و نقل و توسع يل انبارداریدر منابع، تسه ییجو ، صرفهيفناور

سازمان ملی استاندارد و در کنـار   وسیلۀ هانجام اقداماتی ب ،یاقتصاد مقاومت يکردن الگو یاتیعمل يبرا
همراه داشـته باشـد کـه در     ملموسی را در اقتصاد مقاومتی به تواند نتایج کامالً آن پژوهشگاه استاندارد می

  گیرند. بحث قرار می ادامه مورد
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  در بخش خدمات سازي  استاندارد
ـ هـا در م  ع و بنگـاه یت کشورها، صنایموفق یابیارز يابر يدیکل ياریمعپذیري  رقابت ، یاسـ یس يهـا  دانی
مصـرف و تقاضـا،    يع در الگـو یرات سرییو با بروز تغ یاست. با گسترش تجارت جهان يو تجار ياقتصاد

 يدیکل يازمند ابزارهاینپذیري  رقابت يابد. ارتقای یش میافزاپذیري  رقابت يع در جهت ارتقایتالش صنا
   اشاره کرد. توان می يت و استانداردسازیفیش کین عوامل به افزایجمله ااست که از

و  يدیتول يها ن بخشیجاد ارتباط تنگاتنگ بیبا توجه به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ا
ـ یک بخش مولد بیعنوان  ران بهی، توجه به بخش خدمات در ایخدمات  .اسـت  يش الزم و ضـرور یش از پ

کوچـک و   يها جاد بنگاهیبودن و امکان ا ، زودبازدهییزا ل اشتغالیاز قب يها یژگیل ویدل بخش خدمات به
توجـه بـه    ن بایعالوه بر ا در حال توسعه را به خود جلب کرده است. ياز کشورها ياریمتوسط، توجه بس

 ییو درآمـدزا  يتوان عالوه بر منـافع اقتصـاد   یها م ن بخشیصادرات در ا ۀبخش خدمات و رشد و توسع
کشـور   يز بـرا ین يا و خدمات مشاوره یتخصصهاي  تیجمله گسترش فعالاز یکشور، منافع اجتماع يبرا

  توان راهکارهاي زیر را ارائه نمود: در این راستا می جاد کرد.یا
هـاي   هـاي خـدماتی از طریـق اتحادیـه     ی در مورد فعالیتالملل بررسی و معرفی استانداردهاي فنی بین .1

 .صنفی مربوطه
هاي خدماتی از طریق سازمان ملـی اسـتاندارد و    استانداردهاي فنی در سطح ملی براي فعالیتتدوین  .2

 .صالح صنفی و افراد ذيهاي  با همکاري اتحادیه
  .هاي خدماتی گسترش فعالیت سازمان ملی استاندارد در خصوص فعالیت .3

  بنیان و نانوتکنولوژي ي دانشها شرکتبه  توجه
 یـی افزا منظـور هـم   تند که بههس یا تعاونی یخصوص ۀسسؤا میشرکت  ،نایبن سسات دانشؤها و م شرکت

(شامل گسترش و کاربرد اختـراع   يو اقتصاد یمحور، تحقق اهداف علم اقتصاد دانش ۀعلم و ثروت، توسع
ـ ج تحقینتـا  يسـاز  ي) و تجارينوآور و ـ تول ،یق و توسـعه (شـامل طراحـ   ی  ةحـوز  د کـاال و خـدمات) در  ی

انـد. منظـور از    ل شدهیتشک مربوط يافزارها د نرمیژه در تولیو فراوان به ةارزش افزودبرتر و با هاي  يفناور
ـ ها بتواننـد بـا تول   شرکت نین است که ایان ایبن دانش يها د ثروت از دانش در شرکتیتول د محصـوالت  ی

الزم برخوردار باشند و  ي، از استانداردهایرقابت يایدن ش دهند تا دریها را هم افزا آن ة، ارزش افزودیعلم
 يها هیک کشور است و سرمای یین دارایتر حفظ کنند. امروزه دانش مهم انیمشتر يت خود را برایمطلوب
مظـاهر و   نیاز بهتـر  یکـ ی تـوان گفـت کـه    مـی  شوند. یشرفت محسوب میتوسعه و پ یابزار اصل يفکر
ـ را پا یاقتصاد مقـاومت  توانند یکه مند ا انیبن دانش يها ، شرکتیاقتصاد مقاومت يها لفهؤن میثرترمؤ دارتر ی

تواند  یاست که م ی، موضوعيعلم و فناور ۀنیدر زم یبرتر جهان يان کشور ما با اقتصادهایم ۀصلفا کنند.
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ـ در ا یشیاند رد. چارهیاعمال فشار قرار گ يه دشمنان برایما دست از مسـائل مهـم در    یکـ ین خصـوص  ی
  است.  یاقتصاد مقاومت

بنیان مستلزم تدوین استانداردهاي جدید در این  ها در صنعت نوظهور نانو و دانش تکنیکتضمین بیشتر 
هـاي موجـود در سـاخت و دفـع ایـن نـوع محصـوالت کـاهش یابـد. اسـتانداردها            حوزه است تا ریسک

ها  تا اهداف آنکنند  ي در حال توسعه کمک میها شرکتها و  هاي حیاتی هستند که به سازمان زیرساخت
هـاي   استانداردها براي حـوزه  ۀوسعگامی در ت پیش براي حفظ این استانداردهاي جدید تدوین یابد.تحقق 

هـاي   استانداردسازي در چرخه کردن تکمیل و یکپارچه تواند و می امري ضروري است نوظهور فناوري نانو
 ۀواد و محصوالت بر پاینانومي راهنماي مقررات و استانداردهادنبال داشته باشد. تدوین  هرا ب صنعتی ۀتوسع

 باشد و کوچک و متوسط بنیان ي دانشها شرکتها و  سازمانیک راهنماي عملی براي تواند  می فناوري نانو
ساخت،  حاوي مقررات و استانداردهاي مربوط به واردات، تواند شده، می مطابق استانداردهاي جهانی تدوین

رود بدین طریق موفقیت  انتظار می .باشد فناوري نانو ۀیفروش نانومواد و محصوالت بر پا وري، توزیع وافر
هاي خوبی از همکاري سـازمان   فراهم شود. نشانه ها شرکتتجاري و بهبود فضاي کسب و کار براي این 

هاي موجود در این  از حساسیتدهد که طرفین  ملی استاندارد و ستاد نانو وجود دارد و این موضوع نشان می
را  منبع ارزشمندي تواند در این بخش می تانداردهاي جدیدتدوین اس وهستند  فناوري آگاهبازار این  حوزه و

بخش مهم ی در این قانون نفع در این حوزه و کسانی که نیاز به آشنایی با زبان فنی و الزامات براي افراد ذي
سازمان ملی استاندارد بازوي پژوهشی  عنوان بهنقش پژوهشگاه استاندارد  در این خصوص .کند ند فراهم دار

  بنیان حائز اهمیت است. محور و دانش هشبا هدف محوري تدوین استانداردهاي پژو

  ت وارداتیریمد
ـ یا يد کاالهایخر يبر مبنا یآن است که مصرف مل ید ملیت از تولیمفهوم حما ـ . اگیـرد  شـکل  یران ن ی

سمت شـعار واردات در حـد    د بهیمبنا بان یاست. بر ا یرانیا ۀیو سرما یرانیت از کار ایکرد متضمن حمایرو
ت بر واردات است که یریموفق، مد يگر از راهکارهاید یکی .رفت شیضرورت و صادرات در حد امکان پ

 ید ملیش تولیافزا دیبا یرو در اقتصاد مقاومت نیااز سود جست. یتحقق اقتصاد مقاومت يتوان از آن برا یم
ـ فیک يارتقـا مدنظر قرار گیرد.  ها در داخل کشور است، د آنیکه امکان تول ییواردات کاالها و کاهش ت ی

د بـازار براسـاس   یت بایفیک يارتقا يبرا ت واس یخارج ياز به کاالهایمهم کاهش ن ياز فاکتورها یداخل
هـا بـا    بـودن آن  رقابـت  تقاي کیفیت تولیدات داخلی و قابلتحقق شعار امسال، ار . الزمۀباشد ید داخلیتول

  ژه داشت.یست که باید در این زمینه به نقش استاندارد توجه ومشابه خارجی ا
گیرانـه در ایـن زمینـه نیـز      محصوالت غیراستاندارد و وضع قوانین سـخت  ۀجلوگیري از ورود و عرض

ضروري بوده و باید شامل تمام محصوالت و خدمات موجود در بازار بشود، اما طبیعی است که قبل از آن 
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هـاي جدیـد در اسـتانداردها، جلـب همکـاري اصـناف بـراي         ایجـاد تخصـص   باید شرایط الزم ازجملـه 
مین نیروي أاندارد اعم از دولتی یا خصوصی، تسسات استؤزي کاال و خدمات موجود، افزایش ماستانداردسا
  نمودن استانداردها فراهم شود.و سایر موارد مشابه براي فراگیر متخصص

مـدیریت واردات و همچنـین افـزایش     تواند در زمینۀ میدهاي جهانی نیز مشارکت در تدوین استاندار
هاي خوبی در این زمینه برداشته شده و مشـارکت   صادرات کاال مفید واقع شود که در چند سال اخیر قدم

  ایران در تدوین استاندارد جهانی و نیز پیشنهاد تدوین استانداردهاي جهانی افزایش یافته است.

  ها ارانهی يهدفمندتوجه به 
 ـ تازجمله کاهش مصرف سـوخ  ـ جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف به ها ارانهی ياستمرار هدفمند
کـاهش  هـا   میتحـر  برابر ز دریکشور را ن يریپذ بیتواند به اقتصاد کشور کمک کند، آس یعالوه بر آنکه م

به استفاده  يدیتول يها ق بنگاهیسوخت و هم از جهت تشو جهت مقابله با قاچاق به هم دهد. عالوه بر آن یم
 هـا  ارانهی يهدفمند، تداوم یبا محصوالت خارج يریپذ رقابت يبرا يانرژۀ نیبا مصرف به ییها ياز فناور

ها و اجراي محورهاي مختلف طرح تحول باید به استانداردسازي با  در شرایط هدفمندي یارانه .ضرورت دارد
وخت توجه داشت و این امر مهم بایـد از طریـق   ها و کاهش مصرف س کاهش هزینه هدف بهبود کیفیت،

در ایـن بخـش، استانداردسـازي بـراي      موقع کاالها و خدمات انجام شـود.  هاي به استانداردسازي، بازرسی
انرژي از اهمیت بسزایی برخوردارست. اجرا و تدوین استانداردهاي ملی در این خصوص  ةمحصوالت حوز

و محصـوالت   هـا ارتقاي کیفـی خودرو  ،بر ر صنایع بزرگ و انرژيسازي مصرف انرژي د بهینهتواند در  می
اقدامات بنیادي در  به اجراي واحدهاي صنعتی و خدماتی ناگزیردر چنین موقعیتی،  نقش داشته باشد. صنعتی

   .باشند ها، ابزار و فنون و تکنولوژي تولید میفرایندآالت خطوط،  طراحی و اصالح ماشین

  مین نیازهاي کشورتوانمندي تولید داخلی در تأ افزایش
اقتصاد مقاومتی، به تولید ملی مطابق با اسـتانداردهاي جهـانی بسـتگی     توسعۀ پایدار کشور و تحقق ایدة

بردن بـاال  دشـمنان  کـردن توطئـۀ   ین راه مقابله و خنثیتر ن و مطمئنیها بهتر میدارد. اکنون در زمان تحر
یابی بـه  ی مناسب در بازارهاي جهانی و دسـت است. براي بازاریاب یفیو ک یاز لحاظ کم یدات ملیسطح تول

ـ جایگاه واقعی و ممتاز ایران در دنیا باید به استانداردسازي کاالها توجه بیشتري شود. رعا ت اسـتانداردها  ی
ـ  دن به اهداف توسعۀین راه رسیتر مطمئن ـ    یمل ن یتـدو  فـه دارد بـا  یاسـتاندارد وظ  یاسـت و سـازمان مل

  ع، خدمات و .... باشد.یاز صنایها بتواند پاسخگوي ن نهیزم یدر تمام یملهاي  استاندارد
اگـر بناسـت اقتصـاد مقـاومتی      و کند اقتصاد مقاومتی خودکفایی در کاالهاي استراتژیک را طلب می

همچنـین بـا رشـد    ریزي کـرد و   طور دقیق برنامه مورد تولید کاال و افزایش آن به سازي شود باید در پیاده
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کیفی کاالهاي داخلی میزان خرید مردم را افزایش داد. زمانی که نگرش مردم نسبت به کاالهـاي تولیـد   
هاي اقتصادي تشـویق و میـزان تولیـد     طور قطع بنگاه ر کند و اعتمادسازي صورت گیرد بهکشورمان تغیی

 نـۀ یتواند با جلب اعتماد مـردم زم  ید مق خویسازمان ملی استاندارد با عملکرد دق افزایش پیدا خواهد کرد.
 یرانیالمللی کشور را با هدف ترویج مصرف محصوالت ا نیرا فراهم کرده و اعتبار ب یداخل يمصرف کاال

استاندارد امري بدیهی است و  مقولۀ يبرا یتیگاه حاکمیش دهد. تقویت مستمر جایدر خارج از کشور افزا
ت مورد انتظار انجام گیرد. اما باید توجه نمـود  یفیبا ک ید کاالهاییتول يرانه برایگ ست نظارتی سختا الزم
 دیدن تولید داخلی شود شود، نباید موجب آسیب و اجرا می سازي اقتصاد مقاومتی در هر شکلی که پیاده که

  همراه داشته باشد. د مقاومتی رونق تولید داخل را بهراهکارهایی اتخاذ شود که اقتصا ستا و الزم
کننـدگان   گذاري در راه بهبود کیفیت کاالهاي تولیدي براي پاسخگویی به نیازهـاي مصـرف   سرمایه
اقتصادي است. هر  ۀترین اصل در توسع زارهاي جهانی و کاهش واردات، مهمیابی کاالها به با داخلی و راه

باشـد،  خـود قـرار داده   هـاي   ت صنعتی را در رأس برنامـه یکشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرف
هـاي تولیـد و خـدمات و همچنـین سـنجش و کنتـرل کیفیـت         کردنِ شـاخص یابـد کـه اسـتاندارد    درمی

سمت افزایش تولیـدات   در کشور ما حرکت به هاي توسعه است. جمله نکات اصلی در برنامهصوالت، ازمح
. اقتصـاد  شـود  در حال انجام است و قطعاً آموزش مردم از مزایاي استانداردها یک ضرورت مهم تلقی مـی 

سـاختن نقـش اسـتاندارد در     تدوین استانداردهاي جدید و پررنـگ تواند بستر مناسبی را براي  مقاومتی می
  زندگی مردم فراهم نماید. شئونتمام 

رفـاه و   ،شود نباید تنها به الگوهاي تجاري، اقتصاد در شرایطی که الگوي اقتصاد مقاومتی توصیه می
رقابت در شرایط تجارت آزاد توجه شود و مقررات روزهاي عـادي و رقـابتی و تجـارت آزاد را در شـرایط     

ایرانی تغییر کرده  ةکنند دیگر، اگر محیط کالن اقتصاد براي تولید عبارت به .گردانداقتصاد رقابتی نیز حاکم 
لـذا   آزاد و بدون تحریم شده، بتی و کامالًو الگوي اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، جایگزین تجارت رقا

   تر شود. باید مقررات آن نیز آسان
بسـیاري از   ، اجرايمین ارز ارزان وجود داردأادي که امکان واردات محصوالت و تدر شرایط ع چهاگر

رضایت و امنیت مشتري کمک کند، اما در شرایطی کـه نـرخ ارز   ، تواند به افزایش کیفیت استانداردها می
افزایش یافته و تحریم بانکی و اقتصادي، امکان واردات کاال و محصول، آن هم با قیمـت بـاال را فـراهم    

و  نمـود  سازي مقررات بـه تولیـد داخلـی کمـک     مدت، با ساده ر کوتاهکه داي نیست جز این کند، چاره نمی
ي براي برخی از کاالها مورد الزام استاندارد اجبار .شود مقررات متناسب با اقتصاد مقاومتی حاکم و اجرایی

بررسی قرار گیرد تا زمینه براي شکوفایی تولید داخلی و افزایش صادرات فراهم شود، به شـرطی کـه بـه    
تواند بـه   گاهی تعیین و اجراي استانداردها می اي وارد نشود. باید توجه داشت که کیفیت محصوالت لطمه

 شـکل کـامالً   لذا دستیابی به این هدف بایـد بـه   ل شوند وها تبدی ها و نوآوري سدي در برابر بروز خالقیت
  هوشمندانه انجام شود و متولیان امر نباید در این مسیر گرفتار افراط و تفریط شوند.
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  هاي اجرایی تقویت همکاري با جوامع دانشگاهی، علمی و سازمان
شرایط بحران و ها کسب تجربه در  هاي حاکم بر فضاي علمی و آموزشی کشور و نیز سال با اتکا به ارزش

هـا و مراکـز آمـوزش     استاندارد در دانشـگاه  جدید مرتبط با تخصصیهاي  اندازي رشته تهدید دشمنان، راه
توانـد بـا    هاي مختلف یک ضرورت انکارناپذیر تلقی شده و جمهـوري اسـالمی ایـران مـی     عالی در زمینه

ه به مرجعی براي دیگران تبدیل و همزمان، منبعـی  اقدامی جهادگونه و در عین حال جهشی، در این زمین
در این راستا تـداوم همکـاري    هاي مختلف استاندارد ایجاد نماید. براي کسب درآمد براي کشور در عرصه

تواند موجـب تسـریع در    هاي اجرایی دیگر می سازمان ملی استاندارد با جوامع علمی و تحقیقاتی و سازمان
  گردد: نظر دستیابی به اهداف مورد

تولیـد،   هاي صنعتی در مورد ارائۀ خدمات مشاوره در زمینۀ هاي صنعتی در شهرك همکاري با کلینیک .1
  .وري بیشتر توزیع و بهره

 ها براي تقویت همکاري در جهت استفاده از امکانات فکري و آزمایشـگاهی طـرفین،   تشویق دانشگاه .2
ی در راسـتاي اجـراي کـارآفرینی، کـارورزي،     ها و مراکـز علمـ   هاي دانشگاه مطلوب از تواناییة استفاد

مشـارکت و همکـاري در تـدوین اسـتانداردهاي ملـی و       ،هاي تحقیقاتی و کاربردي کارآموزي و پروژه
، انجـام تحقیقـات   المللی، همکاري در توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در سطح جامعه و دانشگاه بین

دانشـجویی در راسـتاي   هـاي   نامـه  دهی بـه پایـان   تظور تدوین استانداردهاي ملی، جهمن کاربردي به
 تأییـد طـور مشـترك،    هاي علمی در سطوح مختلف به ر ینانیازهاي استانداردسازي کشور، برگزاري سم

هاي دانشگاه در قالب آزمایشگاه همکار مطابق با قوانین و مقررات سـازمان ملـی    صالحیت آزمایشگاه
ل و مشـکالت  یقاتی مشترك جهـت پاسـخگویی بـه مسـائ    هاي تحق ها و طرح استاندارد، اجراي پروژه

هـا و   برانگیـز بـا مشـارکت دانشـگاه     لکـرد برخـی از محصـوالت داخلـی چـالش     صنعت، بررسـی عم 
خبره  استادانو مرتبط یا بعضی دروس و معرفی  هاي استاندارد ربط، تشکیل کالس هاي ذي نهوزارتخا

 .از طرف سازمان ملی استاندارد جهت تدریس
ن یتـدو هـا جهـت    هاي نظـام مهندسـی اسـتان    هاي صنعت و معدن و سازمان نامه با خانه انعقاد تفاهم .3

گیري  ها جلو کاري و از دوباره ها را کاهش داده ینهشدت هز به ها که این موضوع نامه نییاستانداردها و آ
هـاي   نمایند، بنابراین براي اعمال نظارت دقیق بر استانداردهاي مربوط، ایجاد و گسـترش آزمایشـگاه  

هـا و   هـاي عمرانـی و صـنعتی ماننـد: شـهرداري      خصوص در مراکز دولتی مـرتبط بـا فعالیـت    هفنی ب
ضـروري   ي، ساخت مسـکن، سـاخت کارخانجـات و امثـال آن    ساز هاي متولی راه کارفرمایان سازمان

    رسد. نظر می هب
تـدوین   ،ياختراعـات و نـوآور   يجهت استانداردسـاز نامه با بنیادهایی چون بنیاد نخبگان  انعقاد تفاهم .4

ـ اختراعـات از طر  ياستانداردساز بنیان، استانداردهاي الزم براي محصوالت دانش ـ تأییدق صـدور  ی  ۀی
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ـ   ن یقـوان  بـا  مطابق  ۀنامـ  یو صـدور گـواه   يا اسـتاندارد، اسـتاندارد کارخانـه    یو مقـررات سـازمان مل
ـ ین مطابق قوانیمحصوالت نو يبرا يخوداظهار بـه   یدهـ  اسـتاندارد، جهـت   ین و مقررات سازمان مل

هـا و   ییاستاندارد، استفاده از توانا یسازمان مل صنعت و يازهایق اعالم نیها از طر ياختراعات و نوآور
 .یدات داخلیتول يارتقا ين در راستایطرف یو آموزش یپژوهش ياه تیظرف

  شرکاي تجاري عنوان بهتعامل با کشورهاي همسایه 
ـ  ، سـطح چانـه  يتجـار  يگان کشور در انتخاب شـرکا یمنطقه و همسا يگذار تیاولو  يسـاز  و مقـاوم  یزن

شان با نظـام سـلطه    یمنافع مل لیدل که به ییدهد. در گام بعد، کشورها یارتقا م یخوب کشور را به یبازرگان
ـ گ جهـت در ایـن راسـتا    رند.یمدنظر قرار گ يک تجاریعنوان شر توانند به یچالش دارند، م سـمت   بـه  يری

ـ د مورد توجه قرار گیبا يت تجاریه در فعالیهمسا يکشورها هـا امکـان    میبـا توجـه بـه وجـود تحـر      .ردی
ـ محدود اسـت و با  یالملل نیبهاي  واردکردن محصوالت و کاال خارج از مرزها و آب  يسـمت و سـو   د بـه ی

 يکشـورها  يهـا  میتحـر  نوعی از به تا بتوان نمود ه حرکتیهمسا يها و توان کشورها تیاستفاده از ظرف
جهت  با کشورهاي همسایه يگسترش سطح مبادالت تجار ينامه در راستا تفاهمانعقاد  .عبور نمود گانهیب

و تعامـل بـا کشـورهاي همسـایه در جهـت تـدوین        رد دو طـرف استاندا يها نامه یمتقابل گواه ییشناسا
از معضـالت   یکـ یشده در این خصـوص اسـت.    صادرات کاال از راهکارهاي ارائه استاندارد جهت تسهیل

، ایمنی ، اشتغال و رفاهيگذار هی، سرمایبه اقتصاد مل يجد ۀصدم که قاچاق است ةدیپد يمرز يها استان
هـا و مراجـع    ر دسـتگاه یهمگام بـا سـا   سازمان ملی استاندارد ن راستایا در. کند یجامعه وارد م و بهداشت

ـ تول يت کاالهایفیک يضمن توجه به ارتقا ،مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق  ۀاز عرضـ  يریو جلـوگ  يدی
ها را  آزمون ۀجیو نت یشده را بررس قاچاق ضبط ي، کاالهایفیعنوان مرجع کنترل ک راستاندارد بهیغ يکاال
  دهد. یقرار م ربط مراجع ذي اریاختدر 

  کشور  يدرآمد يرهایکردن مس نوعمت
شـدت بـاال    کشـور را بـه   يریپذ بی، آسنفت یمحصول و اقتصاد تک یعیدرآمد کشور به منابع طب یوابستگ

در این خصوص با تکیه بـر   کند. یتر م را مقاوم یمطمئن و متنوع، اقتصاد مل يها راهلذا یافتن برده است. 
 تیتقو یرنفتیصادرات غ قیاز طر توان می کشور را يهم درآمد ارز صادرات کاالهاي غیرنفتی، يندتوانم
کرد. باید توجه داشت که امروزه مشتریان در بازارهـاي   را فراهم ینه تحقق اقتصاد مقاومتیو هم زم نمود

کنندگان اصلی استاندارد کاالها هستند و کیفیت و استاندارد در صادرات آن چیـزي اسـت    صادراتی، تعیین
ي هـا  سیاسـت کند. نوسانات شـدید نـرخ ارز و عـدم شـفافیت      که بازار هدف از کاالي صادراتی طلب می

صنعتی بدون ارتقا و مشکالت بانکی موانع تولیدي صادراتی را در بخش صنعت فراهم آورده است کـه در  
  نظر قرار گیرد.مباحث مرتبط با استاندارد نیز مدست ا ن خصوص الزمای
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یکـی از کاالهـاي    عنـوان  بهصنایع فرش دستباف  دسازي در زمینۀتوان به استاندار مثال می عنوان به
گـردد کـه    موجـب مـی   گونـه صـنایع   در ایـن مطلـوب موجـود    ايه یویژگصادراتی غیرنفتی اشاره نمود. 

  :ی فواید زیر را دربر داشته باشدصوالتمح چنین استانداردسازي
  ندي جهانیب هدر رتب براي این صنعت جایگاه مناسبتداوم. 
 یالملل سهولت در گسترش تجارت بین. 
 بیشتر ةایجاد ارزش افزود. 
 خدمات و رشد صادرات، ارتقاي کیفیت تولید. 
 پایدار ۀدر بخش تولید و توسعگذاري  کاهش ریسک سرمایه. 
 اي خارجی در بخش تولید و خدماته يذارگ هافزایش سرمای. 
 کننده ایمنی و اطمینان مصرف، رفاه، تأمین سالمتی. 
 کنترل کیفی کاالهاي داخلی و صادراتی مشمول استاندارد. 
 صدور و فروش کاالهاي نامرغوب، جلوگیري از تولید. 
 یی صنایعااي تولید و افزایش کاره شبهبود رو. 
 اي داخلی و خارجیه ها و فروشگاه همحصوالت استاندارد در نمایشگا ۀئارا.  

  اقتصادي تعامل با گمرك و مناطق ویژة
در حال  .هاي داخلی اعمال شود هاي خارجی، محدودیت در راستاي اقتصاد مقاومتی نباید عالوه بر تحریم

پدیـده  هـا در گمـرك   معطلی این کاال و شود مورد نیاز صنایع با سختی به کشور وارد می ۀحاضر مواد اولی
ضرر بخش صنعت و خـالف حمایـت از تولیـد ملـی      خواب کاال و سرمایه در گمرك به قبولی نیست. قابل

تشریفات گمرکی کاالها داشـته   تواند در کاهش هزینۀ استاندارد میدر اینجا نقشی که سازمان ملی  است.
ترخیص و مدیریت زمان کمـک کنـد. ضـرورت تجهیـز     سهولت  که به نحوي هگیرد؛ ب باشد مدنظر قرار می

تسریع  لیدي در گمرك و مناطق ویژه، زمینۀهاي اقتصادي و تو هاي فنی جهت تسهیل فعالیت آزمایشگاه
گمـرك   نمایـد. کـاهش زمـان توقـف کـاال در      گذاران را فراهم می در امر تولید و همچنین جذب سرمایه

هیزات کافی براي نمودن امکانات و تج و در این خصوص فراهما درپی دارد کاهش تمایل به قاچاق کاال ر
سـت  ا هاي الزم ضـروري اسـت. الزم   بودن کاالها جهت تسهیل تجارت و انجام بازرسیکنترل استاندارد

هـاي گمرکـی و    فضاي کسب و کار در داخل کشور کامالً مهیا و آماده باشـد و مقـررات قـوانین و نظـام    
 تـوان بـه دورة   مـی  هـاي اصـالحی را   باشد. در این خصوص برخی برنامه استاندارد در جهت تسهیل امور

گیري متناسب با شرایط، موانع تسـهیل گـردش اقتصـادي را برطـرف      زمانی بعد موکول کرد و با تصمیم
اي کـه در تولیـد    ویـژه مـواد اولیـه و کاالهـاي واسـطه      تشریفات گمرکی کاالها بـه  ۀکاهش هزین .نمود
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بـا   حفظ بازارهاي هدف .گردد تولیدات ةشد سبب کاهش قیمت تمام تواند می ود،ش محصوالت استفاده می
 المللی جهت ترخیص کاالها و آزمون هاي بین استاندارد، دریافت تعهدنامهجلوگیري از خروج کاالهاي غیر

المللی جهت تسهیل در  اي و بین هاي منطقه گذاري اي در طی سال، اجراي سیاست تصادفی و دورهطور  به
هاي  صادرات و کنترل واردات، بسترسازي جهت بکارگیري نیروهاي متخصص و کارآزموده در آزمایشگاه

ست توسط سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گیرد. این موضوع ا جمله مواردي است که الزمگمرك از
طور مستقیم  به را درپی داشته باشد و کار در کشور تجارت و بهبود فضاي کسب و ۀتسهیل و توسعتواند   می

بخشـی از   کم باعث جلوگیري از افزایش واحدهاي تولیدي مؤثر بوده و دست در تقویت بنیه و گردش مالی
  شود. آالت خطوط تولید می ترسی به مواد اولیه و ماشینهاي تولید ناشی از تأخیر در دس هزینه

  هاي سازمان کاهش هزینه
هاي سازمان و مدیریت امکانات دولتی باید مدنظر  جهانی، استراتژي کاهش هزینه در شرایط امروز اقتصاد

هـا   است. مـدیریت و کـاهش هزینـه    جویی در مصرف منابع قرار گیرد. این کاهش هزینه از طریق صرفه
توانـد موجـب رشـد     ها در سازمان است و ایـن موضـوع مـی    معناي شناسایی و اقدام براي حذف اتالف به

گرفته نباید بـه هـیچ وجـه     ذکر است که تغییرات صورت هها در کارکنان گردد. الزم ب و نوآوريها  خالقیت
تـرین   باعث کاهش کیفیت خدمات و کارکرد پرسنل شود و باید توجه داشـت کـه نیـروي انسـانی اصـلی     

  توان چند سرفصل را مدنظر قرار داد: سازمان ملی استاندارد است. در این خصوص می ۀسرمای
ـ  بهینه از تمامی ظرفیت ةاستفاد .1  ۀهاي خدماتی و اعمال مدیریت صحیح تعمیر و نگهداري در مورد کلی

 .تجهیزات موجود
 .ها سمت بهبود شاخص وري و هدفمندکردن نیروها به ۀ فرهنگ رشد و بهرهآموزش و توسع .2
 .هاي انرژي و اتالف سایر منابع اعمال مدیریت در مورد هزینه .3
  .منابع سازمانی، مواد اولیه و قطعاتمدیریت در کاهش ضایعات  .4
ن و ت، دقت و پاسخگویی بـه نیـاز مراجعـا   سطح خدمات در جهت افزایش سرع يو ارتقا فرایندبهبود  .5

 .مشتریان
العـات در سـازمان بـراي سـرعت و     هـاي اطاالعـاتی و گـردش اط    توجه بـیش از پـیش بـه سیسـتم     .6

 .بخشیدن به تصمیمات در سازمان دقت
  .گروهی و ایجاد نظام ارزیابی و انگیزشی مناسب در سازماننهادها، ترویج کارکردن نظام پیش فعال .7

  يریگ هجینت
سازي اقتصـاد مقـاومتی از طریـق اسـتاندارد و      شده براي پیاده ي ارائهاز راهکارها یبخش شدهمطالب ذکر
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است که  يزیچ از تر آن ار آسانیبسپیچ تاریخی  نیعبور از ا، ها شدن آن یاتیبا عمل استانداردسازي بود که
جراي راهکارها و راهبردهـاي  ست که با اا امید آن ده است.یران تدارك دیکردن اقتصاد ا فلج يبرا دشمن

شود، سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد بتواننـد   ها اشاره می شده که در ادامه به برخی از آن ارائه
 اقتصادي با محوریت استاندارد ایفا کنند. عملیاتی خود را در جهت تحقق حماسۀنقش 

هـاي   هـاي خـدماتی از طریـق اتحادیـه     ی در مورد فعالیتالملل بررسی و معرفی استانداردهاي فنی بین .1
هاي خـدماتی از طریـق سـازمان     صنفی مربوطه، تدوین استانداردهاي فنی در سطح ملی براي فعالیت

صـالح، گسـترش فعالیـت سـازمان ملـی       و افـراد ذي صنفی هاي  ملی استاندارد و با همکاري اتحادیه
 .هاي خدماتی استاندارد در خصوص فعالیت

ـ   و استانداردهاي جدید براي راهنماي مقرراتتدوین  .2 هـاي جدیـد جهـت     فنـاوري  ۀمحصوالت بـر پای
  .بنیان نانو و دانش ها در صنعت نوظهور تضمین بیشتر تکنیک

کاهش نیاز به کاالهاي خارجی و واردات است و بـراي   ارتقاي کیفیت تولید داخلی از فاکتورهاي مهم .3
خـدمات   توانـد بـا ارائـۀ    ملی استاندارد می ارتقاي کیفیت باید بازار براساس تولید داخلی باشد. سازمان

دهی به صنایع جهت اخذ استانداردهاي ملی، گامی مثبت در جهت بهبود کیفیت  اي و سرویس مشاوره
  تولیدات داخلی بردارد. 

سازي استانداردهاي ملی با استانداردهاي جهـانی   ت در تدوین استانداردهاي جهانی و هماهنگمشارک .4
   .جهت مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات کاال

و صادرات کشور در ایـن  شده بر نظام واردات  هاي تعیین تعامل با گمرك و بازنگري قوانین و چارچوب .5
بودن کاالهـا جهـت تسـهیل    کافی بـراي کنتـرل اسـتاندارد   هیزات نمودن امکانات و تج بخش، فراهم

  .هاي الزم تجارت و انجام بازرسی
المللـی   هـاي بـین   استاندارد، دریافت تعهدنامهبا جلوگیري از خروج کاالهاي غیر حفظ بازارهاي هدف

هـاي   گـذاري  اي در طـی سـال، اجـراي سیاسـت     تصـادفی و دوره طـور   به کاالها و آزمون جهت ترخیص
المللی جهت تسهیل در صادرات و کنترل واردات، بسترسازي جهت بکـارگیري نیروهـاي    اي و بین منطقه

  .هاي گمرك متخصص و کارآزموده در آزمایشگاه
استاندارد در دانشگاه و مراکز  ۀهاي تخصصی جدید و یا واحدهاي درسی مرتبط با مقول اندازي رشته راه. 6

ــ   گیـري از فنــاوري  دانـش اســتاندارد و بهـره   منظــور توسـعۀ  آمـوزش عـالی بـه     ۀهـاي پیشـرفته در زمین
  .استانداردسازي در کشور

هاي عمومی و دانش اجتماعی حفاظت از نشان استاندارد ملی  ترویج فرهنگ استاندارد و ارتقاي آگاهی. 7
  ایران و تقویت جایگاه حقوقی آن در جهت حفظ و ارتقاي جایگاه استاندارد. 

 ا و سـازي در صـد   به مردم در خصوص اطالعات مربوط به استانداردهاي هر کـاال، برنامـه  رسانی  اطالع
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هـاي مـرتبط بـا     ترویج فرهنـگ اسـتاندارد، انتشـار مجـالت و سـالنامه      ها در حوزة سیما و سایر رسانه
استاندارد که مبین اطالعات و آمار استاندارد کشور باشند، بسترسازي در جهت مشارکت هرچـه بیشـتر   

م در امر نظارت بر کیفیت کاالهاي داراي نشان استاندارد، از دیگر راهکارهـاي اجرایـی در جهـت    مرد
 توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در بین مردم است.
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 با رویکرد کارآفرینانهگرا  زا و برون درون ،تیومقاماقتصاد 
  **محمود توالیی ،*ابوالقاسم عربیون

  چکیده
کشـور در راسـتاي تکمیـل     "اصالحات عمیق اقتصـادي  "اقتصاد مقاومتی شروعی براي هاي  سیاست
 اهتمام بیشـتري است که اگر در گذشته به انتظارات رهبري  44جمله اصل ابالغی قبلی ازهاي  سیاست

تحـریم تـأثیري در   به کرده بـود و مسـائل تحـریم و غیر   شد، اکنون اقتصاد ما آسیب کمتري را تجر می
طور قطع،  کردن آن، به اجرایی و عملیاتیهاي  اما امروز ایجاد زمینه. اقتصاد کشور نداشت یا کمتر داشت

آورد که جز با همت همگان،  غان خواهدزایی، درآمد، رفاه و آسایش بیشتري را براي مردم به ارم اشتغال
سـعی   ؤلفـان در ایـن مجـال م  . طلبـد  مـی  اقشـار مـردم را   پذیر نخواهد بود و وحدت جمعی همۀ امکان
علمـی  هـاي   منابع و داشـته  ضعیت موجود اقتصادي کشور، بر پایۀکه در این مقال با بررسی واند  نموده

زا و  دي مبتنی بر اقتصـاد مقـاومتی درون  ط اقتصابخشی محیرهنمودهایی در جهت بهبودۀ داخلی با ارائ
  بپردازند.ها  SMEبر نقش مؤثر مردم جامعه و  تأکیدگرا با رویکرد کارآفرینانه با  برون
  گرا زا، برون درون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رقابتی، :ها واژهکلید

  مقدمه
مستکبر جهانی در کنار دیگر عوامل هاي  ناعادالنه قدرتهاي  از اوایل پیروزي انقالب اسالمی ایران تحریم

 اخـتالل در  هـا،  موجب نوسان در پیشرفت اقتصادي کشور شده است. در این میان یکی از اهداف تحریم
 ۀجانب شرفت همهپی و جلوگیري از مانع تحقق اهداف درآمدي و محدودیت در جابجایی ارز، صادرات کشور

 ،در جهت ترمیم آنریزي  نقاط ضعف و برنامهاین، بنابر گردد.تولید داخلی سازي  و ناتوان جمهوري اسالمی
ی براي اقتصاد ایران الملل از متغیرهاي بین یئجزها  باشد. تحریم می خواهی دشمن از الزامات مقابله با زیاده

جهانی نفت، افزایش تورم و رکـود شـکننده در بـازار سـرمایه و توزیـع      هاي  . تنزل قیمتآید می حساب به
در  آیند، می حساب ة مشکالت وضعیت کنونی کشور بهنقدي نیز از عمد کالن تحت عنوان یارانۀاي  هسرمای

بیش از پیش خود را با تحوالت تجارت در دنیا همگام  ،رود فعاالن اقتصادي کشور می انتظارچنین شرایطی، 
  )1389 ،زاده بداهللا(عربیون و عی آماده شوند. الملل تجارت بین ۀو ورود به صحن نموده و براي رقابت

                                                        
  هران.عضو هیئت علمی دانشگاه ت *

  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) و رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوري کشور. **
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توان از حرکـات دشـمن در جهـت شناسـایی نقـاط ضـعف        می رسد با حرکتی هوشمندانه می نظر هب   
و تهدیـدها نمـود. در اینجـا بایـد از ابـالغ      هـا   کردن این ضعف اده کرد و توان خود را صرف برطرفاستف

 تـرین  منطقـی عنـوان   بـه  ي کلی اقتصاد مقـاومتی ها سیاستو همچنین ابالغ  44ي کلی اصل ها سیاست
 شده توسط دشـمن  ندانه به ترمیم نقاط ضعف شناسایینام برد که بسیار هوشمها  واکنش در مقابل تحریم

 ،نمـودن اقتصـاد  زا درون ،بر تقویت بخش خصوصی تأکیدبا ها  این سیاست ترین محورهاي مهم پردازد. می
ۀ توسـع «براي مقابلـه بـا تحـریم هاسـت.      فروشی نفت، ، اجتناب از خامکردن بخش دولتی اقتصاد کوچک

در راسـتاي  هـایی   ها بـا همـدیگر، گـام    و پیوند آنها  سیس تشکلأبا استفاده از تاي  همنطقهاي  همکاري
  )1380 ،صباغ کرمانی و حسینی (. »شود می نفتی محسوبخصوص صادرات غیر هجانبه و ب توسعه همه

این است که ما از منابع ارزشمندي که خداوند متعال در مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکرد کارآفرینانه   
کاهش و منافع حاصله ها  با این رهیافت که هزینه .اختیارمان قرار داده است درست و بهینه استفاده کنیم

محـدود بـه منـابع     وري بهرهگوییم. این  می منابع وري بهرهمنابع افزایش یابد، چیزي که به آن ة از استفاد
نـاملموس همچـون نیـروي انسـانی فرهیختـه و توانـا و       هاي  و سرمایهها  و منابع، استعدادفیزیکی نشده 

ـ    می دیگر، مدیریت دانش را نیز شامل عبارت هب ن امـر، موجـب حرکـت از منـابع     گردد. مفهـوم تحقـق ای
 د شـد. نوآور منجـر خواهـ  هاي  به خلق روند ها، جاي تکرار روند هدرآمدزا و بهاي  سمت سرمایه زا، به هزینه

که در جهـت حـل   پذیري  اقتصاد رقابتی با رویکرد کارآفرینی یعنی خلق و تربیت نیروي انسانی مسئولیت
و  وري بهـره پویا، پیشرو، خالق و رقابتی عمل نمایند و از این طریق موجب تحقق  نوآور، مشکالت جامعۀ

  )1393 شد. (عربیون و عبدي، خواهدها  کاهش هزینه
رویکـرد سیاسـت مقـاومتی را    «کلـی اقتصـاد مقـاومتی،    هـاي   ذیـل سیاسـت  مقام معظم رهبري در 

ۀ نیازمند توجـه بـر اهمیـت توسـع     "گرا برونو  پیشرو، زا درون، مولد، ساز فرصت ،پذیر انعطاف، جهادي"
 .»مجریه استة صادرات، ایجاد رقابت و پیگیري دیپلماسی اقتصادي توسط قو

 هـاي علمـی اسـتفاده    یعنی از پیشـرفت  ،است بنیان دانش اقتصاداین اقتصاد، «فرمایند:  می همچنین
ا معنـاي آن ایـن   د؛ امـ دهـ  مـی  کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می هاي علمی تکیه کند، به پیشرفت می

توانند نقش ایفا کننـد در اقتصـاد    نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می
هـاي کـارگرانی کـه     و مهارتها  صاحبان صنعت، تجربههاي  ها  تجربه و مهارت ها ، تجربهنخیرمقاومتی؛ 

شـود   مـی  تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته می تواند اثر بگذارد و می ندا داراي تجربه و مهارت
متمـادي  هـاي   صنعتگر یا کشاورز که در طول سالۀ محور، معناي آن این نیست که عناصر با تجرب دانش

خیـر، نقـش بسـیار مهمـی هـم      ها نقش ایفا نکننـد؛ ن  این اند، اساس تجربه انجام دادهکارهاي بزرگی را بر
  )29/11/1392 ،حرم مطهر رضويدر اي  هاهللا خامن رانی حضرت آیت(سخن .»ها است اینة عهد به

ت نیسـت و اقتصـاد   بنیاد است؛ یعنی بر محور دول این اقتصاد، مردمبنا به تعریف مقام معظم رهبري، 
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ـ  ۀ مردم، سرمایة است؛ با اراد اقتصاد مردمیدولتی نیست،  ـ   مـی  ق پیـدا مردم، حضور مـردم تحق ا کنـد. ام
نیسـت کـه دولـت در قبـال آن مسـئولیتی نـدارد؛ چـرا، دولـت مسـئولیت           به این معنـا » دولتی نیست«

ـ یت و کمک دارد. کار اقتصـادي  سازي، هدا سازي، ظرفیت ریزي، زمینه برنامه دسـت  ت اقتصـادي  و فعالی
کنـد،   مـی  کند، هدایت می عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت  مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به 

استفاده کنند و دست به فسـاد اقتصـادي بزننـد، جلـوي      د. آن جایی که کسانی بخواهند سوءکن می کمک
سـازي   کند. بنـابراین آمـاده   می ها کمک آن گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به می ها را آن

ایشان در دیدار مـردم قـم کمـک بـه مسـئوالن و دولـت را        .کند  می دولت است؛ تسهیلۀ شرایط، وظیف
هم بداننـد کـه   ها  دولتی«مجدد بر ضرورت نگاه به درون افزودند:  تأکیدهمگانی برشمردند و با اي  هوظیف

  .»انجام وظایفشان قادر کند، تکیه بر مردم و نیروهاي داخلی استها را به  تواند آن می تنها چیزي که
مسئوالن «مکرر بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهاي نفتی افزودند:  تأکیدرهبر انقالب اسالمی با 

نشـینی، پیشـروي دشـمن را     بدوزند و بدانند حتی یک قدم عقب دست بیگانه چشم کشور و دولت نباید به
عمل کـرد  اي  هگون هبنابراین باید فکري اساسی کرد و با تکیه بر ملت و نیروهاي داخلی ب .آورد می دنبال به

سـخنرانی   (.»رونق و رفاه مردم وارد نشود، پیشرفتبه اي  هرا هم برنداشت، ضربها  که اگر دشمن تحریم
  )1393، اسالمی در دیدار مردم قم برهبر انقالاي  هحضرت آیت اهللا خامن

مـردم جامعـه   ۀ گرا بیندیشـیم کـه همـ    زا و برون نیم به تحقق اقتصاد رقابتی، درونتوا می ما هنگامی
د، یعنی براسـاس قواعـد حـوزة مـدیریتی     احساس تعهد و مسئولیت در برابر آرمان کالن ملی داشته باشن

  رسد که فرهنگ تعالی در جامعه شکل بگیرد.  می تعالی هنگامی جامعه به
ـ     ساز به سیاستمداران، فرهنگ تعالیبه استناد نظر قاطبۀ محققان و  ۀ طـور خالصـه داراي چهـار مؤلف

لفـه کـه خـود داراي متغیرهـاي     ؤپذیري)، این چهـار م  ایداري، مشارکت، سازگاري، انطباقاصلی است: (پ
نظام  نمودن اقتصاد و مدیریت در دلیل نقش مهمی که در مقاومتی باشدکه به اختصار به می کلیدي دیگري

  شود: می وریتی آن بیانأمپایداري و م رند به جنبۀسازمانی کشور دا
ا در یک فرهنگ قـوي ر گیري  است که مبناي شکلهایی  و نظامها  ارزش دربرگیرندة پایداريالف)  

  ند از:  ا که براي این موضوع بیان شده است عبارتهاي  آورند. شاخص می وجود نظام مدیریتی به
 هماهنگی و یکپارچگی.  
 توافق.  
 بنیادینهاي  ارزش. 

ایـن  هـاي   . شـاخص مدت استدر بلندنظام مدیریتی کشور دار  معنیگیري  بیانگر جهت موریتمأب) 
  ند از:ا لفه عبارتؤم

 انداز چشم. 
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 استراتژیکگیري  جهت. 
 اهداف.  
بخشی این آرمان سهیم بدانـد و درگیـر    رسد که خود را در تحقق می زمانی جامعه به این چهار مؤلفه 

امـروز تعریـف و تبیـین شـده و     تا به  1369بارها توسط مقام معظم رهبري از سال ها  لفهؤم آن شود. این
ة حال سؤال اصلی اینجاست مردم جامعه چگونـه در حـوز  . نمودن آن دعوت نمودند مسئوالن را در اجرایی

تحقق این امر یابد؟ در پاسخ باید بگوییم براي  می کنند و این مسیر در کجا تحقق می آفرینی اقتصاد نقش
مردمـی  هاي  اقتصاد شکل داده شود و با خلق تشکلة باید کار تیمی، گروهی و تشکیالت مردمی در حوز

نهفته در جامعه هاي  توانیم پتانسیل می شوند) می نهاد نامیده هاي مردم یا سازمان NGO کار (که اصطالحاً
  )1393 و عبدي، م.(عربیونییرا از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل نما

اسـتفاده  ها  حداکثري از ظرفیت ةهاي خود براي استفاد باید از تمامی توانمندي چنین اقتصادي مسلماً
 عیتسرها  قله سمت به حرکت ح،یصح دهی و سازمانها  داشته و ها يتوانمند بر این کامل وقوف با کرده و

بنابراین نباید تمرکـز بـیش از انـدازه بـر     گردد و تالش کند تا بر روي منحنی امکانات تولید حرکت کند. 
هـاي   ظرفیـت  ۀه شود، بلکه باید تالش شود تا همروي یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادي کشور تکی

ر مورد اقتصاد ایران از اهمیـت  خصوص د د برسند. این موضوع بهبرداري از توان خو حداکثر بهره اقتصاد به
مطالعـات   (دفتـر  صاد توانمند و پویا بر دوش مردم بنا شـده باشـد.  ، که باید این اقتسزایی برخوردار استب

  )1391اقتصادي، 
کنـد؛   مـی  گرا بـراي مـا سـه رسـالت جاودانـه ایجـاد       زا و برون ة اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونحوز

 و دیگري توجـه بـه  اي  هو رشد سرمای GNPو  GDPپاسخگویی به رشد صنعت ملی کشور تحت عنوان 
کارگیري نیروي جوان کشور و در نهایت بحث معیشت و امنیـت غـذایی جامعـه را در    و ب وضعیت اشتغال

شـبرد آن،  اقتصـاد مقـاومتی و پی   یکی از راهکارهاي توسعه و بهبودبخشی در حـوزة  دهد. می اولویت قرار
جـایی  نهاد اقتصادي است.  مردمهاي  بخشی به فضاي تشکل برداري و توسعه اندازي، احیا، تقویت، بهره راه

و یـا   SME هـا کـه   شود. این تشکل می کالن جمعیهاي  اندك فردي تبدیل به سرمایههاي  که سرمایه
  اند. شدهگذاري  کسب و کارهاي کوچک و متوسط نام

شناسـانه بـه    بـا نگـاه آسـیب   سـازي   در این مقاله، ابتدا اقتصاد رقابتی تعریف و تأثیر آن در خصوصی
در  ،پیرداختـه شـده اسـت    ها در تحقق اقتصاد مقـاومتی SMEو نقش سازي  وضعیت کشور در خصوصی

گرا) مورد بررسـی   زا و برون اومتی با دو رویکرد مهم آن (دروناقتصاد مقهاي  بخش دوم الزامات و سیاست
 در آمـار و  موجود در اقتصاد ملی با تکیه بـر هاي  و فرصتها  سوم نگاهی به مزیت بخش در ،قرار گرفته

هـاي   راه سیاسـت ۀ به نقشـ  اقتصادي و نهایتاًۀ رقیب در راهبرد توسعهاي  رویکردبه بررسی  چهارم بخش
  اقتصاد مقاومتی در جهت بهبود وضع موجود و مطلوب اقتصاد ملی پرداخته شده است.
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  اقتصاد رقابتی چیست؟
کـه  ورط  ود؛ مفهومی که همـان ش ییکی از مفاهیم کلیدي علم اقتصاد محسوب م» اقتصاد رقابتی«مفهوم 

نـد.  ک یایفا م» سازيخصوصی« ايه هبرنام تمامی ي در موفقیتا هدر ادامه اشاره خواهد شد، نقش برجست
اي یک اقتصاد رقابتی ه یرین ویژگت يوان کلیدت یم» اقتصاد رقابتی«تعریفی کلی از مفهوم ۀ ئارا منظور به

  صورت زیر فهرست نمود: را به
صدور مجوزهـاي مختلـف بـراي ورود و خـروج     ۀ اچیزي در زمینن دخالت دولت رقابتی، اقتصاد یک در .1

وانند ت یذاران کوچک و بزرگ مگ هاي مختلف اقتصادي دارد و در نتیجه سرمایه هذاران به حوزگ هسرمای
خاص تولید کاال یا خدمات شـده و یـا از   ة ترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک حوزکم با

فروش ة تأسیس یک مغاز ذاري درگ هدر یک اقتصاد رقابتی، چه براي سرمایآن خارج شوند. براي مثال 
بزرگ تولیـد کنسـرو، مجوزهـاي بسـیار     ۀ ذاري در ساخت یک کارخانگ هلتحریر و چه براي سرمایا ملواز

اي هـ  شذاري در بخـ گـ  هوانند به سرمایت یسهولت و با سرعت م ذاران بهگ هکمی مورد نیاز بوده و سرمای
  بپردازند.مختلف 

 اهــ هبنگــا محصــوالت فــروش قیمــت تعیــین در دولتــی ايهــ نســازما رقــابتی، اقتصــاد مکــانیزم در .2
محصـوالت  ۀ ذاري منصـفان گـ  تبراي قیمکننده  هر تولیدة انگیز رینت ممه نتیجه در و نندک ینم دخالت

بـود؛ زیـرا   جدیـد خواهـد   ة کننـد و ترس از هجوم سریع رقبـاي تولید  خود، تالش براي حفظ مشتریان
گذاري در تولید کاالها و در یک اقتصاد رقابتی موانع بوروکراتیک سرمایه ،که توضیح داده شدورط نهما

  خدمات مختلف، بسیار ناچیز است.
مواد ۀ عرض صورت به را تولیدي ايه هبنگا از حمایت اهگ چهی دولتی ايه نسازما رقابتی، اقتصاد یک در .3

ننـد و در  ک یگیـري نمـ  پی اي بـدون بهـره  هـ  مواۀ ارز با نرخ دولتی و یا عرضۀ اولیه با نرخ دولتی، عرض
 اولیـه  مواد خرید براي را یکسانی کمابیش قیمت صنعت، یک در فعال تولیدي ايه هبنگا تمامی نتیجه

  نند.ک یت مپرداخ بانکی وام دریافت براي را یکسانی کمابیش ةبهر نرخ عالوه به و نموده پرداخت ارز و
 از را خود سود نیستند قادر مختلف اقتصادي ايه هبنگا مدیران رقابتی، اقتصاد در که است آن  نتیجه

 جدیـد،  رقیـب  ايهـ  هبنگـا  ورود براي مجوز صدور از جلوگیري براي( دولتی مأموران بر نفوذ اعمال راه
بر مدیران بـانکی  ، اعمال نفوذ قیمت و نیز ارز داراي نرخ دولتی ارزانۀ خودشان مواد اولیۀ سهمی افزایش

اي رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و به این ه هپرداختی به بنگا ةوام بدون بهرۀ منظور کاهش سهمی به
 رضایت تا کنند تالش که است آن اي اقتصادي مختلف براي افزایش سوددهی،ه هترتیب تنها راه بنگا

 کیفیـت  بهبـود  و قیمت کاهش راه زتري از مشتریان را جلب نمایند، رضایتی که فقط ابیش هرچه تعداد
 اقتصاد در نتیجه در. شد خواهد تأمین  خدمات پس از فروش مناسبۀ ارائ مانند اییه شرو یا و  تمحصوال
بسیار ة انگیز ارو کاتوماتی صورت به اقتصادي ايه هبنگا و داشته يا هویژ جایگاه کنندگان  فمصر رقابتی،
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  افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.ارتقاي روزنجش منظم و تالش براي باالیی براي س
 تولیدکنندگان از حمایت منظور به را خاصی مالی منابع بخواهد دولت هرگاه رقابتی، اقتصاد چارچوب در .4

ـ ارا صورت به را یادشده مالی منابع تمامی کند، هزینه صنعت یک در فعال تخفیـف مالیـاتی یکسـان    ۀ ئ
 تمـامی  پرداختی مالیات درصدي 10 کاهش مثال عنوان به و داده اختصاص کنندگان تولید تمامی براي
 رویکـرد  بـرخالف  رویکـردي  چنین. داد خواهد قرار کار دستور در را صنعت آن در فعال کنندگان تولید

ـ ارا راه از تولیدکنندگان از حمایت ـ   ۀ ئ ـ   ۀ ارز و یـا مـواد اولی چنـان  ود کـه هم شـ  یسوبسـیددار باعـث م
تیجه افزایش تعداد مشـتریان  کنندگان مختلف، تالش براي ارتقاي سطح رضایت مشتریان و در نتولید
  )1390خانی،  (هاشم روي خود براي افزایش سوددهی قلمداد کنند.  شعنوان تنها راه پی را به
در  ن محترم دولت به این نکته است که واقعاًین موارد تنها هدایت اذهان مسئوالمنظور ما از بیان ا«
ة عملیـات و تـالش   ه رسد به حوزیت از کسب و کارها عقب هستیم تا چبراي حماگذاري  سیاست عرصۀ

 باشـد تـر   بایسـت عمیـق   ، میباشدتر  ولی بایست مجدانه ،کنیم می ما کرده و ،طلبد می تري را هم مضاعف
هبـري در  مقـام معظـم ر   11/11/39. در فرمایشـات روز شـنبه   »یـابیم  تبایست به سرریز دانش دس می

 ةدر حـوز  پژوهشـی گذاري  فناوري ایشان اذعان کردند و از دولت خواستند تفاوت زیاد سرمایههمایش نانو
  با کشورهاي خارج را کم کنند.  نانو در داخل

  ازيس یاي خصوصه هاقتصاد رقابتی، رمز موفقیت برنام
ذاري تولیدي مورد نیاز بوده و گ هشدت غیررقابتی که مجوزهاي متعددي براي هر سرمای در اقتصادهاي به

ـ  کنندگان در چارچوبرین حمایت دولت از تولیدت یعالوه اصل به اي هـ  تمـواد اولیـه یـا ارز بـا قیمـ     ۀ ارائ
کننـدگان  تولیدة عمد بخش که صورتی یرد، حتی درگ یاي بدون بهره صورت مه مواۀ ارائ سوبسیددار و یا

منظور رقابت در جلب رضایت مشـتریان وجـود خواهـد     پایینی بهة متعلق به بخش خصوصی باشند، انگیز
 یـک  در دیگر عبارت به. شد خواهد مختلف محصوالت کفیت و قیمت بهبود از مانع مسئله داشت و همین

جـاي اختصـاص وقـت، انـرژي و      هند بهد یدگان ترجیح مکنن تولید از بسیاري غیررقابتی، شدت به اقتصاد
محصوالت، این وقت، انرژي و سرمایه را بـراي  ة شد  مقیمت تما خود براي بهبود کیفیت و کاهشۀ سرمای

سوبسیددار، ارز داراي نرخ دولتی ۀ تأثیرگذاري بر مأموران دولتی و در نتیجه افزایش سهم خود از مواد اولی
» خـواري رانت«ي که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان فرایندبهره اختصاص دهند،  بدون ايه مو نیز وا

)Rent-Seekingود.ش ی) به آن اشاره م  
 و ريو هبهـر  ارتقـاي  بـه  حـدي  تا واندت یم کشور هر اقتصاد در خصوصی بخش سهم افزایش اگرچه

ازي بـه  س یمثبتی فقط و فقط از مجراي کمک خصوص تأثیر چنین اما شود، منجر کشور آن اقتصاد رونق
شدن اقتصاد همراه نباشد، رت یبا رقابت ازيس یمقابل اگر خصوصۀ هد. در نقطد یشدن اقتصاد رخ مرت یرقابت



  89               با رویکرد کارآفرینانهگرا  زا و برون درون ،تیومقاماقتصاد 

 

شـدن کیفیـت کاالهـا و خـدمات و نیـز افـزایش       ازي حتـی شـاهد بدتر  سـ  یچه بسا که پس از خصوصـ 
 کـه  اسـت  آن ازيسـ  یاي مختلف خصوصـ ه هز اصلی موفقیت برنامرم ترتیب این به ها باشیم. آن قیمت
ـ  اجـراي  کـه  صـورتی  در و سـازند  فـراهم  رقـابتی  اقتصـاد  بـه  شـدن  نزدیـک  براي را زمینه  ايهـ  هبرنام

 چندانی بهبود نشود، ترکیب رقابتی اقتصاد به رشدنت کنزدی منظور به اییه هبرنام اجراي با ازيس یخصوص
  )همان( دي را شاهد نخواهیم بود.اقتصا ريو هبهر و رونق در

 در ضـعف  دلیل هب اما ،باشد می تولیدي فراوانهاي  ظرفیت و منابع داراي ایران کشور آنکه به توجه با

 بازارهاي به داخلی صنایع وها  شرکت ورود عدم از ناشی هم آن که مناسب نبود تکنولوژي وها  زیرساخت

 وجود عدم و ناکارآمدي ازها  شرکت این که شده موجب باشد می جهانی رقابتۀ صحن در حضور و خارجی

 و خـارجی  بازارهـاي  بـه  دسترسیة کنند تسهیل رقابتی قدرت کسب .ببرند رنج خود ساختار در وري بهره
پذیري  رقابتۀ عرص به ورود وپذیري  رقابت قدرت افزایش از طریق که داخلی اقتصاد کاراییة دهند افزایش

 وجـود  کشور در کههایی  ظرفیت به توجه با یالملل بازارهاي بین کسب.شود می حاصل الملل بین سطح در

 این شده ارائه هاي تعریف تمامی در اما، نیست برخوردار واحدي تعریف ازپذیري  رقابت. آید می دست هب دارد

 بنگـاه،  یـک  کـه  است هایی توانمندي و ها قابلیتپذیري  رقابت که شود می دیده ها آن در مشترك وجوه

 افـزایش  توانایی یالملل بین ۀصحن در تا کنند را حفظ ها آن توانند می و برخوردارند کشور و منطقه صنعت،

پـذیري   رقابـت  از دیگـري  براي تعریف. باشند داشته را طوالنیة دور یک براي، باال سوددهی بازار، سهم
 منابع عنوان به سه طبقه در دیدگاه این براساس. کرد نظر آن بهپذیري  رقابت ایجاد منابع دیدگاه از توان می

 زیرا باشد، می انسانی نیروي و بنگاه وري،افن شامل منبع سه این که هستند مطرحپذیري  رقابت ةکنند ایجاد

 کمتـر  و هسـتند پذیري  رقابت ةایجادکنند منابع سایر ازتر  پایدار بسیار انسانی نیروي أمنش باپذیري  رقابت

 )1393فر؛ احمدي شادمهري،  ؛ همایونیکاویانی(پور گیرند. قرار تقلید مورد ندتوان می رقبا سوياز
ـ  باشـد  می وري بهره رشد در مهم محرك نیروهاي از یکی رقابت ـ  هب  در پویـایی  کـه مفهـوم  اي  هگون

 این .دارد مشابه صنایع باپذیري  رقابت در کشور هر صنایعهاي  بنگاه رفتار و به ساختار بستگی وري بهره

 درپـذیري   رقابـت  مفهـوم  آنکه به توجه شود. با می اقتصادي مناطق مختلف صنعتی رشد موجب پویایی

 بـراي  يزمجـا  صـنایع  وهـا   شـرکت  در وري بهـره  افزایش با با لذا و باشد می وري بهره با مستقیم ارتباط

 عنایـت  ایران مورد بلندمدت و مدت میانریزي  برنامه در و شود می محسوب اقتصادي رشد به یافتن دست

 (همان) .است گرفته قرار
 »رقابتی مزیت خلق« که نماید فراهم را محیطی تواند می خود خاص هاي ویژگی به توجه با کشور یک

 که نمود خواهد کاالهایی صدور به مبادرت و تولید به قادر نتیجه در گردد، تشویق داخلی،هاي  بنگاه توسط

 ماهیت و کند می انتخاب خود براي بنگاه که استراتژي و بنگاه باشد. ساختار کشور آن مستمر رشد متضمن

 و بنگـاه  سـاختار . دارد یالملل بین رقابت در بنگاه موقعیتبر  شگرفی تأثیر کشور، در صنعت داخلی رقابت
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 و راه همچنین و دارد کنترل تحت کالن اجتماع سطح در را رقابت ةجوهر و طبیعت که شرایطی استراتژي
 بسـزایی  تـأثیر پـذیري   رقابت بر شوند می مدیریت و دهی سازمان تأسیس، ها سازمان وها  بنگاه که روشی

 اجـرا  و تـدوین  صـنعت  یـا  بنگاه یک راهبري و مدیریت براي کههایی  استراتژي و ساختار بنابراین،. دارد
  دارد. آنپذیري  رقابت و عملکرد بر مستقیم ثیريأت گردد، می

 واقع در گیرد، قرار مورد استفاده تواند می کشورها سطح درپذیري  رقابت رایج مفهوم عنوان آنچه که به

 کشـور  یـک  در. نمایند فعالیت یالملل بین رقابت در توانند می که است کاالهاییتولید  در کشورها توانایی

 را مـدت  میـان  در اقتصـادي  رشد باالي نرخ اقتصادي، هاي سازمان و ها سیاستمطلوب  عملکرد رقابتی،

 افـزایش  و وري بهـره  باالي سطوح به دستیابی در ملی يها بنگاه ظرفیت به امر این البته آورد، می فراهم

  دارد. (همان)  بستگی آن مستمر

  گرایی و تشکلسازي  جایگاه کشور در خصوصی
فضـاي نامناسـب کسـب و کـار و      ریشـه در گـذاري   یکی از علل اصلی موانع و مشکالت تولید و سرمایه

بغرنج، راهکار اساسـی ارائـه نشـود،     ۀفع این مسئلبودن آزادي اقتصادي دارد و تا زمانی که براي رمحدود
  )1393،و عبدي (عربیونموانع و مشکالت تولید با ما همراه خواهد بود. 

 189 ۀبـه مقایسـ   2014کار جهان در سال   و  بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضاي کسب
 رداختـه اسـت.  هـا پ  کـار آن   و  هاي اقتصادي و وضعیت فضاي کسـب  کشور جهان از نظر سهولت فعالیت

ـ  از تنـزل  پلـه  7 با کار و کسب فضاي شاخص نظر از ایران گزارش، این براساس ـ  بـه  144 ۀرتب  152 ۀرتب
  .نظیر عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکار، مالی و توگو همسایه شده است کشورهایی با و دهیرس

شـده در   مشـخص % 25بخش تعاون هنوز از سـهم  سازي  حامی خصوصیهاي  ابالغ سیاست با وجود
توجهی صورت نگرفته  زدایی اقدامات قابل مقررات ۀزیادي دارد. در زمین ۀفاصل 44کلی اصل هاي  سیاست

ـ  عنوان وظیفه بـه دولـت واگـذار شـده     آنچه به رو است. هاست و ایجاد کسب و کار با موانع جدي روب  ۀارائ
گردیـد و   می هیئت دولت پیشنهاد زدایی است که باید توسط مدیران هر مجموعه به الیحه جهت مقررات

توان به عـدم تمایـل    می دولت ۀشد. از دالیل تحقق ناچیز این وظیف می پس از کارشناسی به مجلس ارائه
شاید آنجـا کـه در    و تحت مدیریتشان اشاره کرد ۀو واگذاري اختیارات خود در مجموعمدیران به کاهش 

ه دولت مجاز به واگذاري است باعث شده تا برخـی  بیان شده ک 44کلی اصل هاي  سیاست 3 ةبند ب ماد
ار واگـذاري و انجـام کـار    نکـردن در کـ   ع را درك ننماینـد. برخـی نیـز عجلـه    دولتمردان اهمیـت موضـو  

این موارد با عـزم جـدي مـدیران ارشـد مبنـی بـر اجـراي         ۀنمایند. البته هم می شده را مطرح کارشناسی
ولی تعلل در  ،زده انجام نشود درست است که باید کارها شتابشدنی است.  شده برطرف ابالغهاي  سیاست

دهنـدگان   عنـوان توسـعه   را بـه هـا   زدگی نخواهد داشت. دولت باید تشـکل  اجرا نیز خسارت کمتر از شتاب
 رسمیت بشناسد. صادرات غیرنفتی به
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در  رنفتـی غی کاالهـاي  صادرات ۀتوسع و رشد به توجه اخیر ۀده چند طی آمده، دست به آمار براساس
ـ  بـه  خـام  نفـت  فروش از حاصل درآمدهاي و خام نفت صادرات که گرفته قوت زمانی فقط ایران اي  هگون

 ۀتوسـع  و رشـد  بـراي  تـالش  بحرانـی،  شرایط چنین بروز دنبال به فقط و شده کاهش یا رکود دستخوش
   )1384 ،خاکپور وفر  محنت ( است. شده انجام غیرنفتی صادرات

توان گفت کـه   می که در این شرایط تقویت بخش خصوصی سرعت گرفته، ولیاین بدان معنی است 
  است. نینجامیدهها  سفانه به تقویت تشکلأمت

را هـا   نگـرد. راه  مـی  بـه اقتصـاد   44تـر از سیاسـت کلـی اصـل      سیاست کلی اقتصاد مقاومتی صریح
زاي  نجا به اقتصـاد درون نماید. در ای می وضوح به جنگ اقتصادي دشمن اشاره تر بیان نموده و به مشخص

یـن بـین   در ا ها ارائه شده است. و کاهش اثر آنها  اشاره شده و راهکارهایی براي غلبه بر تحریم گرا برون
اجتماع نیروهـاي   ةزاییدها  ها نیروي انسانی کارآمد است و تشکل فعالیت ۀهم ۀنباید فراموش کنیم که پای

  )1393، و عبدي (عربیون باشند. می انسانی

  ها ارکرد تشکلک
 توان خود را براي رقابت بـا رقبـاي خـارجی افـزایش     ها تک بنگاه تجمیع قدرت اقتصادي تک ها با تشکل

نمایند. حال که با وضـعیت   می دهند و از رقابت نادرست اعضا در بازارهاي جهانی با یکدیگر جلوگیري می
دهـی   ورتکند زمان انجام وظیفـه مشـ   می ها را احساس آمده در اقتصاد کشور دولت نیاز به تشکلوجود به

زیـرا در   ،ها را به فال نیک گرفت ها است. باید تحریم گر جهت فعالیت تشکل براي تصویب قوانین تسهیل
دیدنـد همـین    نمی و اقتصاد مقاومتی 44ي ابالغی اصل ها سیاستجایی که برخی ضرورتی براي اجراي 

  فشارها باعث تغییر نظر آنان گردیده است.
ـ ا ۀد دچار تحول شود. مجموعـ یها با انسان يرفتار يت و الگوهایت، ذهنیتوسعه، شخص فرایند در ن ی

ـ چیپ يا ن وجه قادر است در جامعـه یشود که به بهتر ی میشدن انسانداریتحوالت باعث پد ده و در حـال  ی
ـ توان در عبارت ز یها را م یژگیا وین تحول ید. ایبرآ شود یکه به او محول م ییها نقش ةتحول، از عهد ر ی

  ف کرد:یتوص
اسـت کـه آن دسـته از     ی، انسـان یـی گرا فرهنگ تشکل يگرا و دارا تشکل یافته صنعتی توسعهانسان 

را دارا باشـد کـه    يرفتـار  يتفکر و الگوهاهاي  وهیها، ش ها، ارزش ها، نگرش یستگیشا، ها صفات، مهارت
 )1383، 1382(خلیلی،  مناسب است. یصنعت ۀجامع ةدیچیت کارا و اثربخش در نظام پیفعال يبرا

مـردم در   يایت است که حضور فعال و پوین واقعیانگر ایحال توسعه نیز ب در يمشارکت در کشورها
و مسـلم نـزد دولتمـردان     یهیبـد  يها لفهؤاز م یکی عنوان به يو اقتصاد یاز معضالت اجتماع یحل برخ

  )1387، همان( رش بوده است.یپذ قابل
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  کوچک و متوسطهاي  بنگاهف یتعر
شـوند.   یـ را شامل مـ   یو خدمات يدیتا امور تول یها ـ خانگ  تیاز فعال یعیف وسیکوچک و متوسط، ط يها بنگاه
کوچـک و متوسـط    يها تیاز فعال ین حال جامعیف واضح، واحد و در عیچ تعریتعجب ندارد که ه ين، جایبنابرا

ـ مانند تعداد کارکنـان، م  یکم يارهایاساس معچک و متوسط برکوهاي  بنگاه يها فیشتر تعریوجود ندارد. ب زان ی
 ةتوان به حـوزه و محـدود   یم یفیک يها یژگیو ۀنیباشد. در زم یه میزان سرمایها و م یی، ارزش دارایگردش مال

کوچـک و متوسـط تنهـا بـه      يها اساس غالب بنگاه نیاکوچک و متوسط اشاره کرد. بر يها بنگاه یرسان خدمات
ا یـ ک نفـر  ی ۀلیوس ار دارند و بهیاز بازار موجود را در اخت یار کوچکیا سهم بسیدهند  یس میسرو یان محلیمشتر

مـورد از   2گردند. وجود حـداقل   یشوند، اداره م یز شناخته مین حال مالک کسب و کار نیکه در ع یگروه کوچک
  :است ير در مؤسسات کوچک و متوسط ضروریز يها یژگیو
 تیریمدت و یوحدت مالک. 
 ه شده باشدیک گروه کوچک تهیا یک شخص یت توسط یا مالکیه و یسرما. 
 کنند یک به هم زندگینزد ییایک منطقۀ جغرافیباشد و کارکنان و مالکان در  یعموماً محل يط کاریمح. 
  ن واحـد مشـغول در   یتـر  سه بـا بـزرگ  یدر مقا  ت مورد نظر در درون صنعت مربوطهیفعال ینسب ةانداز

 .تر باشد آن صنعت کوچک ینسب ةاز متوسط انداز یعبارت ا بهیصنعت کوچک باشد 
 ،کوچـک و زودبـازده   يهـا  ش بنگـاه یکـل بانـک مرکـزي در همـا     رئـیس اله سیف،  سخنرانی ولی(

  )"گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران" ،20/5/1393

  ها در اقتصاد مقاومتیSMEنقش 
تولیـدي و کـارآفرینی   هـاي   اصلی شرکتهاي  در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه

 شروعها  SMEکوچک و متوسط هاي  هستند. بسیاري از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت
ه و نسـبت بـه   صـنایع پیشـرفته و ایجـاد اشـتغال داشـت      سهم بسزایی در توسعۀها  نمایند. این شرکت می

که باید بستر اند  متقاعد شدهها  باالیی برخوردارند. لذا بسیاري از دولتپذیري  بزرگ از انعطافهاي  شرکت
صنعتی و فناوري فراهم سازند و هاي  کوچک و متوسط در قالب مراکز رشد، پاركهاي  رشد را براي واحد

  وارد بازار شوند حمایت کنند. صورت یک شرکت مستقل ا را تا مدت زمانی که بتوانند بهه آن
 "هـا SME"اقتصـادي و صـنعتی کشـورها را    هـاي   % کل بنگاه95در کشورهاي جنوب شرقی آسیا 

ۀ تـرین آثـار توسـع    تـأثیر گذارنـد. مهـم   ها  عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشور تشکیل داده و به
کارآفرینی، افزایش نوآوري، ارتقاي سطح فناوري، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابـداعات، تولیـد دانـش    

توانـد افـزایش    مـی  تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه ها، SMEفنی، ایجاد اشتغال و 
  داشته باشد. ثروت ملی را دربر
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  متوسط و کوچکي ها بنگاه یمال نیمتأ در يمرکز بانک مالحظات
مالحظه  ن و انحراف قابلیبازده و کارآفرزود يها گسترش بنگاه ییاجرا ۀنام نییتلخ عملکرد آ ۀرغم تجرب یعل

 يریپـذ  و انعطـاف  یکوچک و متوسط اعم از چابک يها بنگاه يها یژگیشده، با توجه به و نییاز اهداف تع
سه با یکمتر در مقا ینگیاز به نقدیبزرگ و ن يها بنگاهسه با یشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کالن در مقایب

 با رود می باشد. انتظار ي میبانک مرکز تأییدو  تأکیدها مورد  ن بنگاهیا ین مالیمأت تیبزرگ، اولو يها بنگاه
 تیظرف یخارجگذاري  هیسرما و هیسرما بازار قیطر از یمال نیمتأ سمت به يدیتول بزرگ يها بنگاه تیهدا

 .گردد کوچک و متوسط در کشور فراهم يها بنگاه یلما نیمتأ جهت يتر مناسب
 يرکـود  طیشرا و نیبازده و کارآفرزود يها گسترش بنگاه ییاجرا ۀنام نییعملکرد آ ۀبا توجه به تجرب

 کوچک يها بنگاه یمال نیمتأ در رکود، از یرتورمیغ خروج و تورم کنترل اهداف و کالن اقتصاد بر حاکم
  .باشد می يمرکز بانک تأکیدر مورد یحظات زمال متوسط و
ـ تول مختلـف هـاي   بخش در یخالهاي  تیظرف وجود و ط رکود حاکم بر اقتصادیشرا به با توجه .1  در يدی

ـ ن مـورد  گردش در ۀیسرما التیتسه نیمتأ به را عاملهاي  بانک يمرکز بانک ،کشور  يواحـدها  ازی
تـر   عیسر يرگذاریت تاثیه در گردش با قابلیسرما التیتسه مناسب تیهدا. است کرده هیتوص موجود
  .ر واقع گرددؤثم يط رکود اقتصادیع خروج از شرایتواند بر تسر می د و اشتغال،یتول يرهایبر متغ

ـ تول يهـا  با توجـه بـه وجـود بنگـاه     .2 ـ و ز يراقتصـاد یغ يدی ـ  انتظـار  کشـور،  در ده انی  کـرد یرو رود یم
 ت ازیدر حما ي، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزصنعت وزارت از اعم یتخصص يها وزارتخانه

SME  بـه  یبـانک  نظام محدود منابع صیتخص از و شود متمرکز ریپذ رقابت يها بنگاه از تیبر حماها 
  .گردد اجتناب بازار در ریپذ رقابت يتکنولوژ فقدان و سالم یمال بافت فاقد و ورشکسته يها بنگاه

ـ      يها الت به بنگاهیتسه ياعطا فرایندبا کسب تجربه از  .3 رود  یزودبـازده در سـنوات گذشـته، انتظـار م
 يها تیفعال ۀن رشتییتاً تعیو نها يگذار هیسرما یکل يها تین اولویینسبت به تع یمتول يها وزراتخانه

را ها SME به یالت بانکیتسه يدر خصوص اعطا يریگ میند و تصمیت اقدام نمایاولو يدارا یصنعت
ـ اهل احـراز  از پـس  عاملهاي  بانک عامل واگذار کنند تا يها به بانک  و یمتقاضـ  یاعتبارسـنج  و تی

  .ندینما اقدام آن یمال نیمتأ به نسبت طرح، ياقتصاد و یمال ،یفن ،يریپذ هیتوج اثبات
ن در صورت دخالـت  یبازده و کارآفرزود يها گسترش بنگاه ییاجرا ۀنام نییبا توجه به تجربه عملکرد آ .4

 معـدن و  جملـه وزارت کـار، وزارت صـنعت،   گروه اشتغال استان، وزارتخانـه از (کار یدولت يها دستگاه
نفوذ  يکه دارا یانیمنابع انجام نخواهد شد و متقاض ۀنیص بهی...) تخصيتجارت، وزارت جهاد کشاورز

اساس، روند گذشته  نیاها قرار خواهند گرفت. بر به بانک یت معرفیها باشند، در اولو در دستگاه يشتریب
ـ ا تأییدمورد  یدولت يها ها و دستگاه کارگروه یالت با معرفیو پرداخت تسه یع استانیو توز ن بانـک  ی

ز با ید و بانک نی) مراجعه نمایا دولتی یساً به بانک عامل خود (خصوصأتوانند ر یان میباشد و متقاض ینم
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اقدام  ین مالیمأطرح نسبت به تپذیري  هیتوج و یمتقاض تیاهل احراز و توجه به منابع و مصارف خود
گسترش  ۀنام نییآ يتلخ اجرا بۀتجر شده در یط ۀیاصرار دارد که برخالف رو يد. لذا بانک مرکزینما

و  یاستانگذاري  هیاشتغال و سرما يها ها و کارگروه تهیل کمیق تشکین، از طریکارآفر ةزودبازد يها بنگاه
  .ف نشودیتکل یبر نظام بانک يدیتول يها بنگاه ین مالیمأان، تیحجم انبوه متقاض یمعرف

ـ پـروژه و تول  يد تحقـق سـودآور  یکوچک و متوسط با يها بنگاه ین مالیمأاز ت یهدف اصل .5 کـاال و   دی
ـ یعنوان نتا بودن به و زودبازده ییزا ر باشد. اشتغالیپذ خدمات رقابت ـ  یج تبع  تأییـد مـورد   ین مـال یمأت

منابع بانک پذیري  و برگشت يگذار هیسرما يداریتواند پا یم یعنوان هدف اصل است، اما اعمال آن به
  .مواجه سازد يرا با مخاطرات جد

ـ توج یاصـل  یکوچک و متوسط حفـظ مبـان   يدیتول يها بنگاه ین مالیمأدر ت .6 ـ  يریپـذ  هی و  ی، مـال یفن
ـ و اولو یاصـل  ۀفیدو وظ یباشد. لذا نظام بانک یم يمرکز  بانک تأکیدد مورد یبنگاه تول ياقتصاد دار  تی
عنوان  ان، را بهیموقع طلب خود از مشتر کارآمد و وصول به يدیتول يها بنگاه ین مالیمأت یعنیبانک، 

عامـل در   يها رو بانک نیاند. ازینما یکوچک و متوسط لحاظ م يها بنگاه ین مالیمأدر ت یاصل یمبان
 يو اقتصـاد  ی، مـال ی، فنـ يریپـذ  هیدر صورت احراز توج و صرفاً ين بانک و مشتریچارچوب روابط ب

  .اقدام خواهند کرد ین مالیمأنسبت به ت
هـا و سـود    الت متناسب با نرخ سود سـپرده ینرخ سود تسه ۀپنجم توسع ۀقانون برنام 92 ةاساس مادبر .7

ملزم بـه پرداخـت    یها در صورت شود. بانک ین مییپول و اعتبار تع يها توسط شورا مورد انتظار بانک
پـول و اعتبـار    يشـده توسـط شـورا    کمتر از نـرخ اعـالم   یبا نرخ يا الت در قالب عقود مبادلهیتسه

 سود التفاوت مابه ،يجمهور استیر يو نظارت راهبردریزي  معاونت برنامه تأییدباشند که عالوه بر  یم
  .گردد نیتأم دولت توسط شده  اداره وجوه ای ارانهی قیطر از

گردد  می قدرتجاد پول پریسبب ا، خارج از توان ین مالیمأجهت ت یکرد فشار به نظام بانکینوع روهر  .8
حاصل هاي  تین صورت موفقیباشد. در ا می و تورم ینگیرشد نقد الیو م یپول ۀیامد آن رشد پایکه پ

 تأییـد چ وجـه مـورد   یخواهد شـد کـه بـه هـ     یک سال گذشته در خصوص مهار تورم، خنثیشده در 
  .باشد نمی کشور يزان ارشد اقتصادیر برنامه

 یبـزرگ صـنعت   يهـا  کوچک و متوسط در کنار بنگاه يها د فراموش گردد که بنگاهیدر هر صورت نبا .9
ـ ند. بـه ب یفا نمایو اشتغال ا يثر خود را در رشد اقتصادؤتوانند نقش م یم  یزمـان  هـا SME گـر یان دی
 يهـا  ه و قطعات بنگـاه ین مواد اولیمأت ۀنیند که در زمینما فایخود را ا یتوانند نقش و کارکرد اصل یم

نقـش   يفـا یا  )(Clusters Industrial یصـنعت هـاي   جاد خوشـه یا در چارچوب ایو  يدیبزرگ تول
جملـه  ع بـزرگ از یق صـنا ید از طریبا می ع کوچک و متوسطیت از صنایاز حما یند. در واقع بخشینما

  .ردیرگ صورت پذبزهاي  واحد ازین مورداي  هواسط يکاالها دات وید تولیخر شیپ
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ـ و کـار بـه   رونـق کسـب و   يروفـرا  ياز موانع جـد  یکی .10 کوچـک و متوسـط،    يهـا  بنگـاه  يژه بـرا ی
ـ ا در اشـتغال  شیافـزا  هـدف  با دارد ضرورت. است کار قانون يها تیمحدود ـ طر از واحـدها،  نی  قی
  .گردد مرتفع انیکارفرما يرو شیپ يها تیمحدود کار، قانون اصالح

 گـر ید ازهـا   بنگـاه هـاي   نـه یهز کاهش جهت درها  مجوز صدور لیتسه و یاتیمالهاي  اعمال مشوق. 11
  .گردد متوسط و کوچکهاي  بنگاه تیفعال شیافزا در عیتسر موجب تواند می که است يموارد

 اي: اهللا خامنه تصاد مقاومتی از دیدگاه حضرت آیتالزامات اق
ی حمایت کنند. یعنی د است. مسئوالن باید از تولید ملاساسی پیشرفت اقتصاۀ ی، اساس و حلقتولید مل .1

الزم است، انجـام بگیـرد؛    یییک جا که قانون الزم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضا
این کارها انجام بگیـرد.  یک جا که حمایت اجرایی الزم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید 

 .ی باید رونق پیدا کندد ملتولی
ت بدهند؛ به این ها هم بایستی به تولید ملی اهمی صاحبان سرمایه و نیروي کار که تولیدگر هستند، آن .2

بهینـه  ة اکثر اسـتفاد حـد  ،، یعنی از امکاناتی که وجود داردوري بهرهرا افزایش بدهند.  وري بهرهمعنا که 
ت انجام بدهد؛ رحم اهللا امرء عمل عمـالً فأتقنـه، ایـن معنـاي     دقکند، کار را با  بشود؛ کارگر که کار می

رحمت خدا بر آن کسی است که کـاري را کـه انجـام    «است؛ از قول پیغمبر نقل شده است:  وري بهره
اکثر کند، سعی کنـد حـد   میگذاري  دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه می

 هـا،  تـدبیري  تولید را کاهش بدهنـد؛ بعضـی از بـی   هاي  م بگیرد؛ یعنی هزینهاستفاده از آن سرمایه انجا
 .»سرمایه و کار کم بشود وري بهرهتولید برود باال، ۀ شود هزین موجب میها  سیاستی بی

هاي دیگر. ما دیدیم کسانی را که  تت تولیدي را ترجیح بدهند بر فعالین سرمایه در کشور، فعالی. صاحبا3
کـار بیندازنـد و درآمـدهاي     بـه هـایی   توانستند این را در یک راه و می ـ  یا زیادـ کم    دداشتناي  هسرمای

خواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ ایـن حسـنه    زیادي کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند می
چـه   ـ   است، این صدقه است، ایـن جـزو بهتـرین کارهـا اسـت؛ کسـانی کـه داراي سـرمایه هسـتند         

 .آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند ـ افزونهاي  کم، چه سرمایههاي  سرمایه
عزیزان من! شما وقتی که «». مصرف تولیدات داخلی«ی را ترویج کنند. سطوح، تولید ملۀ . مردم در هم4

اد اندازه کار و اشتغال ایجـ  جاي جنس تولید خارجی، هم به همین کنید به یک جنس داخلی را خرید می
اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میـدان؛ جـنس داخلـی کـه      ، هم کارگر ایرانی را وادار کردهاید کرده

روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتـی کـه    اراتی دارد، این ابتکارات را روزبهکار، ابتکة مصرف شد، آن کنند
وران طـاغوت، تـرجیح   در دایـد. در گذشـته،    کنید، ثروت ملی را افـزایش داده  جنس داخلی مصرف می

پرسیدند] داخلی است یا خارجی؟  رفتند، [می ت بود؛ سراغ جنس که میعنوان یک سن مصرف خارجی به
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(پایگاه اطـالع رسـانی    .»عکس بشود بت داشتند؛ این باید برگردد و بهاگر خارجی بود، بیشتر به آن رغ
  دفتر مقام معظم رهبري)

  محورهاي اساسی اقتصاد مقاومتی
زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و  سازي، بحران قاومتی مفهومی است که درپی مقاوماقتصاد م

عقالیـی  هاي  اعمال مدیریت مشارکت همگانی و باور و شود، که قطعاً می ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح
روي  تأکیـد و هـا   یشرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقـاومتی کـاهش وابسـتگ    مدبرانه، پیش و

  اتکایی است.تولید داخل و تالش براي خودهاي  مزیت
  ند از:ا برخی محورهاي اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارت

  تولید ملی حمایت از
ـ  ۀتولید ملی، حمایـت از کـار و سـرمای   ابتداي سال بر ضرورت تداوم  مقام معظم رهبري در تأکید ی، ایران

هـا بـر    تعامل آن ةکه نحواي  هباشد، سه حلق می اندرکاران تولید و مردم دستمبین سه وظیفه براي دولت، 
قـدر کـه مـردم را    چ نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هـر  ۀثیر مستقیم دارد و نتیجأروي هم، ت

ولی کیفیت تولید کاالي داخلی پایین باشد، عمـالً رغبتـی از سـمت     ،تشویق به خرید کاالي داخلی کنیم
 ،کیفیت همت کند هم براي تولید کاالي باکننده  دم به خرید کاالي تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدمر

ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادي، فضـاي کسـب و   
جه منفی خواهـد بـود. لـذا    رغبت باشند، باز هم نتی یا مردم نسبت به کاالي داخلی بی کار را سخت کند و

  شده و در راستاي افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند. هم اصالح باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با

  قانون اساسی 44اصل هاي  سیاست
قـانون اساسـی اسـت. اقتصـاد      44اقتصاد از پیامدهاي مهم اصل سازي  اقتصاد دولتی و آزادسازي  محدود

کردن اقتصـاد از طریـق    اتژیک و راهبردي، مبتنی بر مردمیاسترریزي  نیازمند برنامهمقاومتی فعال و پویا 
  باشد. می دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش میدان

 ۀصنعتی است که با بکارگیري سرمای عنوان موتور و محرك اصلی رشد اقتصادي و بخش خصوصی به
آمـد،  منابع انسانی و اعمـال مـدیریت کار  بهینه از  ةغیردولتی، استفادهاي  ایهخود و جذب و مشارکت سرم

  دولت را محقق نماید.اي  هتواند اهداف توسع می نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتی کشور، يضمن ایفا
معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصـی بـدون    ۀاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایاقتص

جامعـه، بـراي ضـد     تـرین ارکـان مقاومـت در    عنـوان اصـلی   بستر، براي همراهی مردم بـه  رترینشک ب
   هاست. کردن اقتصاد در برابر تحریم ضربه
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  فناوري نوین استفاده از توجه به نخبگان و
شود که اثرگذاري وي در تولید علم، هنر و فناوري کشور محسـوس   می نخبه به فرد برجسته و کارآمدي اطالق

بخشـیدن   ي تولید دانش و نوآوري موجب سـرعت هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکري وي در راستاباشد و 
گیرنـد و   مـی  نـوین مشـمول تحـریم قـرار    هاي  علمی و متوازن کشور گردد. زمانی که فناوري ۀبه رشد و توسع

را هـا   ایـن فنـاوري   شود،به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت ها  دهند این فناوري نمی کشورهاي دشمن اجازه
صـنعت، تجـارت و کشـاورزي، از     ۀدادن بـه نخبگـان در عرصـ    بدیل به فعالیت تجـاري کـرد. میـدان   تتوان  می

باشد که نخبگان بدون مانع کارهاي خـود را پـیش   اي  هگون ت و نیز باید شرایط بهاقتصاد مقاومتی اسهاي  ویژگی
داخـل   بلکه نگرانی در خصوص موانـع تولیـد و تجـارت در    ،برند. آنچه جاي نگرانی است، تحریم خارجی نیست

  )1392حاتمی، (غفارپور و پور کند. می عملها  کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم

  اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادي 
آغاز حرکتی بود شد، گذاري  نام جهاد اقتصادي نام هسال گذشته که برحسب منویات مقام معظم رهبري، ب

نـام   نجامد. به همین دلیل امسال کـه بـه  ا می بردن موانع و معضالت اقتصادي کشور هی که به ازبیندر را
اد مقـاومتی  شده، یکی از اهداف مهم آن ایجاد اقتصگذاري  ایرانی نام ۀولید ملی و حمایت از کار و سرمایت

ست که امـروز بـراي هـر    ا اي ثر براي ساختن بنیان آیندهؤمعناي شروع حرکتی م است. جهاد اقتصادي به
اقتصـادي   ةآل. اقتصاد مقاومتی نتیجـه و ثمـر   روع زندگی در شرایطی بهتر و ایدهاست، ش ایرانی یک آغاز

کند و بـا تـورم و    می جهادي و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علمهاي  حرکت است که با تکیه بر
  دگی برسند.کند تا مردم به آسایش نسبی در زن می گرانی مقابله

  ند از:ا ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارت مهم
  مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

بازار سوءاسـتفاده نمـوده و   هاي  مولدي است که از تالطمات و نوسانغیرهاي  منظور از سوداگري، فعالیت
مولـد  مبتنـی بـر داللـی و سـوداگري، بخـش      گرداند. در اقتصاد  می را نصیب برخی افرادهایی  مندي بهره

یابـد.   مـی  شدید سـوق هاي  قیمتی و نوسانهاي  سمت حباب بیشترین آسیب را دیده و سازوکار اقتصاد به
 سـرعت متالشـی   پایداري و مقاومـت را داشـته و بـه    چنین اقتصادي در مواجهه با فشار خارجی کمترین

  شود. می
ن، کنترل زمـین و مسـک  هاي  ند از: سیاستا اصل عبارتاجرایی مناسب ذیل این هاي  برخی سیاست

منظور دسترسی یکسان آحـاد جامعـه    دهی فضاي اطالعاتی به قانونی، سامانمبارزه با قاچاق و واردات غیر
  . به اطالعات اقتصادي و...
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  ها برابر تحریم مقاومت اقتصادي در ياقتصاد، ارتقاسازي  مردمی
گیرد تا زمینه براي حضـور   ست توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قراربای می براي اینکار، در گام اول

وانـد  ت مـی  نهم شـود. وحـدت و همکـاري میـان فعـاال     مولد اقتصادي فراهاي  ثر همه افراد در فعالیتؤم
مین و... در دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریـت  أت ةسازي، زنجیر سازي، خوشه اشکال گوناگون شبکه به

شده و سطح پایـداري و مقاومـت    اقتصادي محققسازي  مردمهاي  آرمان ها، جمعی میان فعالیتهاي  نظم
  یابد. می و فشارها ارتقاها  اقتصادي در برابر تحریم

  اتکاییی به درآمد نفت، مصداق خودخالصی از وابستگ
ی مـواردي کـه وابسـتگی    مگیرند که تما مورد بازبینی قراراي  هگون اقتصادي بایستی به ةکارهاي حوزسازو

ایـن  تـر   اهمیت موارد کم نمایند. درگیري  خصوص آن تصمیم دنبال دارد، شناسایی نموده و در کشور را به
موارد خاصی نیـز ممکـن    متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درتوان  میرا ها  حوزه

  نظر قرار گیرد.کامل مدسازي  است جایگزین
ند از: جایگزینی درآمدهاي جـاري  ا طرح هستند عبارت این خصوص قابل که درهایی  یاستبرخی از س

به جاي نفت مانند؛ مالیات و درآمدهاي ترانزیتی و... و نیز گسترش شرکاي تجاري از یک شریک عمـده  
  . تر..... به چندین شریک کوچک

  بندي شرکاي تجاري ایران اولویت
سـویی  د بر دیگـران تـرجیح داده شـوند. از   با همسویی ایدئولوژیک بایکشورهاي منطقه و نیز کشورهایی 

رفینـی بـر علیـه یکـدیگر دارنـد و      کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتري به ورود در توافقـات ط 
مشترك، امنیتشان به هم گره خورده است. هاي  سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت گر، منطقه بهدی ازسوي

تـر،   ایی، با حجم اقتصـاد و جمعیـت بـزرگ   کشورهاي همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیدر واقع بلوکی از 
دار مثل غذا و دارو،  اولویتهاي  فعالیت صنایع و رشتههاي  پایداري بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینه

هـا   نـه فنی و صنعتی بسیاري در ایـن زمی هاي  عمده مبدل شده و به پیشرفتکننده  پیشرفت کند به صادر
 ةیابـد. حـوز   مـی  تواند نایل شود، لذا بقاي کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می

مهم دیگري هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویـت   ۀانرژي و صنایع نظامی نیز دو زمین
 ساز انقـالب اسـالمی   گفتمانسبب رویکرد فرهنگی و  فرهنگی است. در این حوزه نیز به بعدي هم صنایع

توان با تحرك و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی واالي اسـالمی را بـه جهـان صـادر نمـود و       می
  داد. مبناي فکري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار
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  اولویت تولید بر واردات و خرید کاالي داخلیسازي  فرهنگ
اقتصادي نیـز   ةفرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوز ةعالوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوز

 ۀلئبر واردات و خرید کاالي داخلی مسـ بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید 
عین تبلیغ کار و تولید ثروت،  روست. نفی تکاثر در همهمی است که در بسیاري موارد با موانع فرهنگی روب

. بایستی به لحاظ فرهنگـی  عین ترویج مصرف میانه و... نیز بایستی محور توجه قرار گیرند نفی اسراف در
گرفتـه و فعالیـت مفیـد     نظر قـرار اد اقتصادي هماننـد جهـاد نظـامی مـد    له مطرح شود که جهئچنان مس

  اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.
ه تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي میسر خواهد شد. از اهداف اقتصاد مقاومتی است کاي  هها گوش این

(غفـارپور و   کفایی که آرزوي هـر ملتـی اسـت.   دار، اقتصادي ایمن و مقاوم و خودایجاد شرایطی نسبتاً پای
  )1392حاتمی، پور

  نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی
قوت، یکی دیگر از الزامات کشـور در  شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط 

جهانی است که براي تحقق آن باید همکـاري نزدیکـی میـان     ۀرسیدن به جایگاه واقعی خویش در عرص
  دولت و مردم صورت گیرد.

  نقش دولت
هـایش از اهمیـت    تـرین رسـالت را دارد. هریـک از سیاسـت     ط امروز اقتصاد ایران، بـزرگ دولت در شرای

 ۀز به هوشمندي و دقت خاصی از ناحیشدت باالست و نیا بهها  فرصت ۀدار است، هزینبرخوراي  هالعاد فوق
  شود. می دولت احساس

  ند از:ا دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارت ۀمناسب از ناحیهاي  جمله سیاستاز

  تثبیت نرخ ارز
 ۀنوسانات موجود در بازار ارز، زمینیکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. 

 سـازد و در یـک جملـه بـازار را دچـار اخـتالل       می نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کاال را فراهم
 ي مـالی و ارزي کشـور،  هـا  سیاسـت در گیـري   ترین مقـام تصـمیم   عنوان اصلی رو دولت، به کند. ازاین می
هـاي   در بازار ارز را با تـدابیر پیشـگیرانه و اتخـاذ سیاسـت    توجهی از نوسانات موجود  تواند بخش قابل می

ناشی از اتخاذ تـدابیر سـطحی و   شدید هاي  رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوك حداقل مناسب به
حتـاج عمـومی مـردم، در اولویـت     ارز به بازار، توجه به صنایع و مای ةانداز مناسب و به گذر نشود. توزیعزود
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تواند بخشی از تدابیر  می اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و...گرفتن قرار
ثیرگـذار بـر   أتهاي  رو الزم است، بخش قیمت و بازار ارز محسوب شود. ازاین دولت در کنترل ۀدوراندیشان

عنـوان   اقتصـاد مقـاومتی بـه   را براي تحقـق   نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادي، زمینه بازار، با اعتماد به
  پیش فراهم نمایند. کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روي خود، بیش از شاه

  ییزا اشتغال
تواند مشکالت فرهنگی را نیز مرتفع کند.  می دنبال خواهد داشت که شتغال در کشور امنیت عمومی را بها

گردد. در شـرایط کنـونی افـزایش     می سوي دولت امري ضروري تلقیشغلی ازهاي  بنابراین ایجاد فرصت
کـه در  شـود، چرا  می شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوبهاي  فرصت

رهـاي الزم  جمله راهکاروي کار بیشتر در کشور هستیم. ازراستاي دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نی
تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیـت اقتصـادي،    :ند ازا عبارت ییزا براي رفع موانع اشتغال

شـهرهاي بـزرگ و    مبارزه با مفاسد اداري، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي کوچک به
  . زمینی....کنترل اقتصاد زیر

  ها ثبات قیمت
اسـت کـه بعضـاً     تـورم  مسئلۀاقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتري شده است، هاي  ساختیکی از زیر
حـال   زایی شده است. تورم در نظام پولی و مالی موجب تورم درها  گیري و برخی تصمیمریزي  نحوه بودجه

ـ  بـین  ۀعرصـ  حاضر تبدیل به بیماري اقتصادي کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که در ی، الملل
بودن قیمـت  کند و دلیـل آن بـاال  افزایش پیدا  صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات

 موجب آن تولید داخل افزایش پیدا ر شرایط تورمی بازدهی ندارد و بهکاالها در داخل کشور است. اقتصاد د
جامعه و افزایش مفاسد اجتمـاعی،   رفتن نرخ بیکاري درباال یابد و در نتیجه، می کند و بیکاري افزایش نمی

و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد اجتماعی و سیاسی هاي  هزینه متعاقباً
  مقاومتی دور خواهد کرد.

  اصالح ساختار دولتی
هـاي   کردن تشکیالت دولتی در تمام عرصهمحافل مدیریتی سخن از محدود هاست در با وجودي که سال

فزونـی اسـت. دولـت اگرچـه     و بـه  امـا ایـن گسـتردگی همچنـان ر     ،شود می اقتصادي، تولیدي و اجرایی
انجام نظـارت و هـدایت کارهـا بـا     جاي  الن جامعه است، اما این بزرگی بهترین مجري در سطح ک بزرگ

پردازد. تا  می این منابع ةاقتصاد و تولید به ادار ۀدي و نیروي انسانی فراوان در چرخگرفتن منابع مادراختیار
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رو ساخته است. این در حالی اسـت کـه بـا واگـذارکردن      هبرواي  هآنجا که امروز خود را با تشکیالت عدید
رم کارهـاي  تواند از حجم مشـغله و تـو   می سو ي اجرایی در اختیار بخش خصوصی ازیکبسیاري از کارها

مندي مشتریان و انتظارات نیروهاي انسانی خود و نیـز  فزایش رضایتدیگر به ا اجرایی خود بکاهد و ازسوي
ـ    افزایش کیفیت خدمات در سط کشـورهایی کـه موفـق بـه      ۀح خرد و کالن کمـک شـایانی کنـد. تجرب

دهد که این کشـورها بـه نتـایج بسـیار      می نشان اند، خود شدههاي  بخش تشکیالتی دولتسازي  کوچک
رنگ دولت نیز رسد نقش پر می نظر به اند. از نظر اجراي با کیفیت کارهاي کالن خود دست یافتهاي  هارزند
ر توسط دولت توسعه یابـد.  جاي آن روند نظارت بر کارها و هدایت امو کاهش یابد و به کارها باید رةدر ادا

حرکـات   تواند می ساز، که ابزارهاي الزم اقتصادي را در اختیار دارد، عنوان ارکان اجرایی و تصمیم دولت به
  از خود نشان دهد.ها  تري را در تمام عرصه کیفی

  نقش مردم
پذیر است و الغیر. براي باالبردن مشارکت مردمی  با مشارکت مردمی امکان متی صرفاًتحقق اقتصاد مقاو

 ۀباید از هر نوع فعالیت اقتصادي مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد کـه همـ  
آن ببالنـد. در   مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حـس کننـد و بـر   

  کنندگان کاالها بسیار حائز اهمیت است. عنوان مصرف اقتصادي نقش مردم بههاي  نظریه
  توان به موارد ذیل اشاره کرد: می تحقق اقتصادي مردم درهاي  ترین نقش از مهم

  مدیریت مصرف
دولتی و همچنین آحـاد  دولتی و غیرهاي  دستگاه ۀمصرف یک حرکت جهادي است و همامروزه تعادل در
لـی را جـدي بگیرنـد. جلـوگیري از هرگونـه      تولیـدات داخ  اسراف و استفاده از وع پرهیز ازمردم باید موض

 ةسور 67 ۀآی رو خداوند در یک الگوي اسالمی مصرف است. ازاین ۀترین اصل در ارائ اسراف و تبذیر، مهم
اي  هیا جامعفرقان، حرکت در مداري به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداري دانسته است. پس فرد 

همان مطلوب یعنـی   رسد و جامعه به می مصرف حرکت کند به پایداري در اقتصاد که در مسیر پایداري در
  اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.

  تجمالت) زیستی و دوري از (ساده قناعت
ـ  الم اقتصادي که بهترین اقتصاد و زندگی س )السالم علیه(منان علی ؤم امیر مین کنـد،  أآسایش انسـان را ت

مصـرف بـه مقـدار کفایـت      معناي نند، پس قناعت و اقتصاد واقعی بهک می اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف
ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را  است که مهم

  موارد خودداري کنند.ۀ ضروري در همت و پاش غیرگرایی و ریخ بت به مصرف تغییر دهند و از مصرفنس
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  تولید ثروت حالل
کاذب از طریق داللی به امـر  هاي  جامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید ثروت تولید ثروت حالل باید در

  مذموم در میان آحاد جامعه مبدل شود.

  کاالي خارجی ترجیح مصرف کاالي داخلی بر
کیفیت را دارند، ولی ترجیحاً باید کاالي ساخت داخـل را   استفاده از کاالي باواضح است که مردم حق پر

تولید، دولـت و   ۀاندرکاران عرص که دست نحوي نیازمند تحکیم نگاه علمی است، بهمصرف کنند و این امر 
عتبار تولید ارتباط صمیمی و تعامل پایداري را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از ا ۀحلقها  دانشگاه

 خطـر بینـدازد.   ملی و اسالمی است، و منافع زودگذر نباید منفعت ملی را به ۀجهانی وظیفۀ داخلی در عرص
  )1391 لی،ی(خل

  هاي پیش روي اقتصاد مقاومتی چالش موانع و
مقاومـت پیونـد منطقـی داشـته باشـد، در ایـن راسـتا بایـد          ةاهداف آن باید بـا جـوهر  اقتصاد مقاومتی و 

می اقتصـاد و امـت اسـال   هـاي   با عنایت به چالشتر  بزرگاي  هپیش رو را شناسایی و در دایري ها چالش
  حل ارائه شود. تعریف و براي آن برنامه و راه

  توان به موارد ذیل اشاره نمود: می جمله این موانعاز
 داخلی و خارجیگذاري  وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضاي منفی براي جذب سرمایه.  
  موانع متعدد پیش روي تولید ملیوجود.  
 بخش تولید و توزیع در برخی از گروه کاالیی عدم وجود فضاي رقابتی در.  
 نیروي انسانی و ضرورت تشکیل نیروي انسانی کارآمد بیش از گذشته وري بهرهبودن سطح  پایین.  
 افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید.  
 سرگردانهاي  وجود نقدینگی.  
 کشور مستمر در  وتورم باال.  
 اختالالت متعدد در بازار ارزي کشور.  
 سطح باالي بیکاري و عدم اشتغال پایدار.  
 ها افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره.  
 کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ۀساالن ۀوابستگی شدید بودج.  
 مزمن و پایدار ۀکسري بودج.  
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 سازي و خصوصیسازي  اساسی در راستاي آزادقانون  44اصل هاي  عدم اجراي کامل سیاست.  
 وجود نظام مالیاتی ناکارآمد.  
 رغم اجراي آن علیها  نبودن یارانههدفمند.  
 ناکارایی نظام پولی و بانکی.  
 بورسهاي  شاخص نوسانات متعدد در.  
 هدفمندناکارآمد و غیر ۀحمایتی و تعرفهاي  وجود سیاست.  
 زیرساختی و گمركهاي  ضعف.  
 و فقدان الگوهاي مصرف بهینه مین قطعاتأت.  
 مین کاالهاي مورد نیاز بخش تولیدأمشکالت ت.  
 نفتی به بخش میعانات نفتی، گازي و پتروشیمیوابستگی صادرات غیر.  
 کنندگان مصرف ةشد ثر از حقوق تضییعؤعدم حمایت م.  
 شود می اقتصاديهاي  ریزي و برنامهها  گیري اردي که موجب ایجاد ضعف در تصمیممو.  
 دولتیدولتی و غیرهاي  عدم پیشگیري در مواجهه با فساد مالی در دستگاه.  
 فساد اقتصادي.  
 رویه انجام واردات بی.  
 تولیديغیرهاي  سنگین براي فعالیتهاي  تاعدم اعمال مالی.  
 اقتصاد مقاومتی است که یافتن راهکارهاي حمایتی عنوان یکی از موانع تحقق  بروکراسی اداري نیز به

  طلبد. می در دست اجرا راهاي  موقع از پروژه برداري به هبراي بهر
 :بودن اقتصاد را این طور معنی کردندزا وي درونرهبر انقالب اسالمی در سخنرانی در حرم مطهر رض

کـی  شد؛ رشد این نهـال و ایـن درخـت، مت   جو هاي خود کشور ما و خود مردم ما می تیعنی از دل ظرفی«
   .»است به امکانات کشور خودمان
 »گرایی اقتصاد است؟ زایی اقتصاد مقاومتی همان درون آیا درون«ال که ؤهمچنین در پاسخ به این س

گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمـان   درون« فرمایند: می ایشان
گرا اسـت؛ بـا اقتصـادهاي     برونزا است، اما  کنیم در خود کشور؛ نه، درون کنیم و محدود می را محصور می

زا اسـت، امـا    درونشـود. بنـابراین    جهانی تعامل دارد، با اقتصادهاي کشورهاي دیگر با قدرت مواجه مـی 
  رسانی دفتر مقام معظم رهبري) (پایگاه اطالع. »گرا نیست درون
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  گرایی اقتصاد مقاومتی زایی و برون اینفوگرافی درون .1شکل 

  موجود در اقتصاد ملی هاي  و فرصتها  مزیت
 ر گاز جهانیبرخورداري از جایگاه اول از نظر ذخا. 
  ر نفت جهانیاز نظر ذخا چهارمبرخورداري از جایگاه. 
 ر فراوان معدنییبرخورداري از ذخا. 
 جنوب ـ شمال و غربـ  قتالقی شر(محل  جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت(. 
 گردشگريهاي  جایگاه ممتاز از نظر ظرفیت. 
 کرده توجه نیروي انسانی جوان تحصیل تعداد قابل. 
 منطقههاي  نسبت به کشورتر  سابقهصنعتی بیشتر و باهاي  ساختبرخورداري از زیر.  

  گذاري: کلی تشویق سرمایههاي  سیاست
 پـولی و هـدایت بازاریـابی پـول و سـرمایه در جهـت حمایـت از        انداز ملـی، تقویـت نظـام     تجهیز پس

 گذاري. سرمایه
 ةانـداز سـازي   بر تحول اساسی در ساختارها، منطقـی  تأکیدعمومی کشور با هاي  جویی در هزینه صرفه 

 زاید.هاي  موازي و غیرضروري و هزینههاي  هدولت و حذف دستگا
 مالیاتی. اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي 
 ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه  ۀسهم صندوق توسع ۀافزایش ساالن

 به نفت.
 دهند از این قرارند: گرا بودن این رویکرد را نشان می که درونهایی  و مؤلفه

 هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسـب ارزش افـزوده و بـا خـالص ارزآوري      ۀجانب حمایت همه
 مثبت از طریق: 

 رویکرد درونزا 

 رویکرد برونگرا

 از باال وريبهره با و حداکثري ه برداري بهر
 ایران اقتصاد هاي درونیمزیت ها وظرفیت

 بازار

عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادي یا منشأ 
 داخلی داشته و یا در داخل کنترل شوند

 سرمایه

 دانش فنی

هاي بهره برداري حداکثري از فرصت
موجود در جهان خارج به منظور پیش برد 

 اهداف اقتصاد ملی
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 الزم.هاي  تسهیل مقررات و گسترش مشوق 
 مورد نیاز.هاي  گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت 
 خارجی براي صادرات.گذاري  تشویق سرمایه 
 ی پیوندهاي بخش دهی بازارهاي جدید، و تنوع هاي صادراتی، شکلمتناسب با نیاز تولید ملیریزي  برنامه

 ویژه با کشورهاي منطقه. اقتصادي با کشورها به
 کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیازاستفاده از سازو. 
 .ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف 
 پیشرفته، گسترش و هاي  منظور انتقال فناوري به اقتصادي کشور ةعمل مناقص آزاد و ویژ ةحوز ۀتوسع

 خارج. تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از
 تولیـد کاالهـاي داراي    ۀارزش صنعت نفت و گاز، توسـع  ةافزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیر

(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باالبردن صادرات برق، محصوالت پتروشـیمی   زدهی بهینهبا
 بر برداشت صیانتی از منابع. تأکیدنفتی با هاي  وردهاو فر

 اقتصاد کشور از طریق:پذیري  افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب 
 ویژه همسایگان. همنطقه و جهان براهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي هاي  پیوند ۀتوسع 
 اقتصادي.هاي  استفاده از دیپلماسی در جهت حمایات از هدف 
 اي. ی و منطقهالملل بینهاي  سازمانهاي  استفاده از ظرفیت 
 آوري بـا خـالص ارز   هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسـب ارزش افـزوده و   ۀجانب حمایت همه

 مثبت از طریق:
 خارجی براي صادرات.گذاري  تشویق سرمایه 
 گسـترش و   پیشرفته،هاي  منظور انتقال فناوري اقتصادي کشور به ةعمل مناطق آزاد و ویژ ةحوز ۀتوسع

 صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارخ. تسهیل تولید،
  هاست: هم یکی دیگر از این مؤلفهگذاري  کلی تشویق سرمایههاي  سیاست

 ياشـتغال و ارتقـا   ۀاي بین الملی، رشد اقتصادي، توسـع توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازاره 
 مدت.مستقیم و بلندگذاري  خارجی، با اولویت سرمایهگذاري  ، در جذب سرمایهوري بهرهمدیریت و 

 هـاي   بـازار  که ثبات و تعـادل  نحوي خارجی در بورس اوراق بهادار بهگذاري  تنظیم فعالیت مجاز سرمایه
 مالی و ارزي حفظ شود.

توانـد بـا    نمـی  صـادرات،  ۀن راهبـرد ایـن اسـت کـه راهبـرد توسـع      توجه دیگر در مورد ای قابل ۀنکت
قتصاد مقاومتی به واردات، پیشـرو،  هاي  متعارف واردات همراه باشد، لذا، رویکرد سیاستمحدودکردن غیر

  پذیر است. ساز و انعطاف فرصت



   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاندانش بننقش اقتصاد جلد هفتم:              106

 

دادن بـه   ر مبادي ورودي و افزایش و اولویتی و راهبردي موجب ایجاد تنوع دواردات کاالهاي اساس
  شود. می و کاالهاي اساسی و محصوالت و خدمات راهبرديها  تولید نهاده

زایش کیفیت تولیـدات داخلـی و   کاالهاي داخلی و افپذیري  رقابت ۀواردات سایر کاالها موجب توسع
  )1393شود. (نیلی و مالیی،  کاالهاي داخلی میاستاندارد و ترویج فرهنگ مصرف  ۀتوسع

  اصلی راهبرد توسعههاي  رویکرد نظام به مؤلفه
 خارجیپذیري  عمق مقید به کاهش آسیبت با اتکاي به صادرات متنوع و پرتجارۀ توسع. 
 صادراتۀ براي ورود به بازار جهانی و توسعگذاري  سرمایه. 
 (همان) .مراه اعمال مالحظات ثبات اقتصاد کالنه ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز بهۀ توسع  

  اقتصاد مقاومتی هاي  راه اجراي سیاست ۀنقش
تحقق اقتصاد مقاومتی اسـت کـه   گراست و وضعیت مطلوب  زا و درون قتصاد ایران؛ برونوضعیت موجود ا

اقتصـاد   سـمت رویکردهـاي   ت اقتصاد ایران از شرایط فعلی بـه گراست. اصالح مسیر حرک زا و برون درون
از آن در اي  هاقتصادي اسـت کـه بخـش عمـد    هاي  و برنامهها  مقاومی، نیازمند تغییرات جدي در سیاست

  )همانکلی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. (هاي  مختلف سیاستهاي  قالب بند

  و پیشنهاداتگیري  نتیجه
تواننـد   هـا نمـی   گفت که تحـریم سیستم در اقتصاد مقاومتی باید ثر و زیرؤعوامل م ۀبا توجه به بررسی هم

خلل مهمی براي کشوري با قدرت جمهوري اسالمی ایران و با این مرزهاي گسـترده و منـابع خـدادادي    
حتماً پیروز ایـن میـدان    ،ایجاد کنند، کشوري که به خداي متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است

و اقدامات الزم با محوریـت  ها  تالش، تدوین استراتژي ریزي، نظام اسالمی قادر است با برنامه خواهد بود.
  فرصت تبدیل کند. دهاي امروزین را نیز بهاز تهدیاي  هاقتصاد مقاومتی، بخش عمد

  کردن اقتصاد مقاومتی  نیازهاي عملیاتی پیش
تـوانیم   می در شرایط کنونی باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به مدلی هماهنگ تبدیل کنیم. در این صورت،

قضاوت و بررسی کنیم که در این مدل، هر  ها، و عملکردگیري  تصمیم ها، در مورد سیاست به کمک مدل،
  گردد: می زیر پیشنهادهاي  عنوان مثال، براي اجراي سیاست برعهده دارد. بهاي  هنهاد و بخشی، چه وظیف

کردن آن، تمرکز و توجـه بـه تولیـد و     دهد که از الزامات عملیاتی می نشانها  نگاه کلی به این سیاست .1
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تولیـدي اسـت کـه    هاي  داخلی و هدایت آن به بخشهاي  و سرمایهها  و پتانسیلها  استفاده از ظرفیت
 ند از:ا نیازهاي آن عبارت پیش

  الف) بازنگري در فرهنگ تولید و مصرف کشور در جهت تقویت تولید و اشتغال کشور
بیشتر به ة دارد با افزایش کارایی و کیفیت کاال و خلق ارزش افزودکه در این میان، بخش تولیدي وظیفه 

  ، بتواند بازار داخلی را در دست بگیرد."شدن اقتصاد مقاومتی اصلی اجراییۀ حلق "عنوان 

  ب) رفع مشکالت ساختاري در اقتصاد کشور 
ـ  پیچهاي  گیر و بوروکراسیوپا با اصالح و حذف برخی قوانین دست دولت باید بتواند ۀ یده، موجبات کـاهش هزین

تولیـد را فـراهم آورد. از   ۀ گذاران براي ورود به عرصـ  افزایش رغبت سرمایهۀ تولید و مبادالت را ایجاد کند و زمین
  تواند با اصالح قوانین بیمه، شرایط را براي جذب نیروي کار از طرف کارفرما فراهم آورد. می طرفی

  ج) حل کمبود نقدینگی در بخش تولید 
ـ  هاي جدي دیگري، از تولید در اقتصاد دچار مشکالت فراوان و چالش بخش تـأمین ارز و  ۀ جملـه در زمین

  طلبد. می دولت و بانک مرکزي را در این زمینه مضاعفاعتبار نیز هست که حمایت 
شـرایط را بـراي خـروج آنـان از      هـا،  بانکۀ عنوان مثال، بانک مرکزي باید بتواند با افزایش سرمای به

  دهی به تولید را فراهم نماید. افزایش تسهیالتۀ حالت انقباضی فعلی فراهم سازد و زمین
خـود عامـل آن   هـا   نکوظیفه دارد با مفاسد اقتصادي، ازجمله مفاسدي که بادر این میان، دولت هم 

توزیـع  هـاي   ر دهد و ضمن آن، زمینـه هستند، برخورد کند و اصالح نظام بانکی را در دستور کار خود قرا
منظور منسـجم   و به درستی وجود آورد؛ چراکه اگر منابع به هاي مختلف اقتصاد را به بخشمناسب منابع در 

شد و اگر این پراکندگی توزیع منابع نبود، غرب به فکر تحـریم بـانکی    می و منظم به بخش تولید هدایت
  شد. نمی ران کارگربر اقتصاد ایها  و تحریم نمیفتاد ایران

شود موجب ایجاد ضرر در روند تولید کشور خواهد شد.  می واردات کاالهایی که مشابه ایرانی آن تولید .2
هاي  گیري ت که باید اقدامات اساسی و تصمیمرویه به کشور، دومین راهبردي اس ترل واردات بیلذا کن

 آن صورت گیرد.ة کالن دربار
کـه   نحـوي  ر موفقیت اقتصاد مقاومتی اسـت؛ بـه  دیگر عوامل مؤثر ب تنوع در صادرات کاالهاي ملی از .3

 تالش در ایجاد تنوع صادرات کاالهاي ملی، کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
اقتصاد، چهارمین راهبرد کلیدي اقتصاد مقـاومتی  سازي  دادن به جامعه و مردمی همراهی مردم، آگاهی .4

 صورت گیرد.سازي  زیش اعتماد و اطمینان به مردم فرهنگاست و از این پس باید در جهت افا
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اکنـون در   هـم  عنـوان مثـال،   به "دارند.گذاري  مشی خطۀ که وظیفهایی  خانهوزارت"انسجام الزم میان  .5
شود، بلکه  نمیگذاري  جهاد کشاورزي، بازرگانی و اقتصاد و دارایی در یک مسیر سیاستهاي  خانهوزارت

  ها وجود دارد که باید اصالح شوند. میان آنهایی  اختالف نظر
کرد. باید  تأکیدکاهش وابستگی به نفت آخرین راهبردي است که باید در مسیر اقتصاد مقاومتی بر آن  .6

آمـده در   دست یر عبور نماییم و از این فرصت بهنفتی که اخیراً تشدید شده با تدبهاي  بتوانیم از تحریم
 ي پیش مقام معظم رهبري برها مند شویم. تدبیري که سال بهرهکاهش وابستگی به منابع نفتی جهت 

ـ  بهها  فرمودند، ولی متأسفانه به آن بهایی داده نشد و سیاست تأکیدآن  اتخـاذ نشـد کـه ایـن     اي  هگون
 راهبرد عملی شود.

م. دنبـال  در پیش گرفتی ایم. بعد از جنگ، اقتصاد رفاه را جنگ را سپري و تجربه کردهة عنوان مثال، ما دور به
فکـري و مـدیریتی   ۀ توانستیم از سرمای می حال،هر گرایی شد. به اش مصرف گري رفتیم که نتیجه رویه اقتصاد بی

  نفتی نداشتیم.هاي  اکنون وابستگی به درآمد ، همکردیم می ها استفاده جنگ استفاده کنیم. شاید اگر از آن
آن، وابستگی باالي شصـت درصـدي   ۀ نتیج ایم و بود که از دست دادههایی  این مقاطع زمانی فرصت

 گـرا،  رفمصـ "نکه نگرشمان نسبت به اقتصاد، غیرمقاومتی بوده اسـت:  اقتصاد به نفت است. این یعنی ای
  که بخش اعظمی از آن مربوط به سوء تدبیر مدیران باالدستی است. "عادالنهطلبانه و غیر زده، عافیت رفاه

  تصاد مقاومتی ضروري استکارهاي ذیل جهت رسیدن به اهداف اقهرا
 براي اصالح الگوي مصرف است. مصرف، تولید را جهـت گذاري  شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست ۀ. نقط1

کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از  می را مشخصگذاري  دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه می
لیدي داخلی منجر شود، موجب استقالل رونقی و توقف واحدهاي تو تواند به افول و کم می وارداتی که

ـ  د بـه شود. البته بای تر می اقتصادي، قطع وابستگی به خارج و ارتقاي تکنولوژي در سطح کالن اي  هگون
  معناي تحمیل فشار به مردم نباشد. عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به

تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابـت بـا    ةشد در تولید، کاهش قیمت تمام وري بهره. افزایش 2
  .ویژه تولیدات استراتژیک ش واردات، حمایت از تولید ملی بهتولیدات خارجی و کاه

  .اجتماعی ناشی از بیکاري در جامعههاي  فقر و آسیبهاي  .کاهش آمار بیکاري و خشکاندن ریشه3
بخش تولید براي تحرك در اقتصاد داخلی و نیـز  اي  همالی و بیم، حمایتی پولیهاي  سیستمسازي  . فعال4

  .حمایت از صادرات کاالهاي غیرنفتی
آالت در ازاي کـاهش واردات کاالهـاي مصـرفی بـا      ات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین. افزایش وارد5

توجه به اهمیت این نوع معامالت در عصر اطالعات، همزمان بـا تولیـد علـم و تولیـد دانـش فنـی و       
  .بنیان دانشهاي  از شرکت حمایت
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مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق  و قابل بینی پیش عضل تورم و برقراري یک نظام قابل. توجه به م6
  .فرایندبهینه در این هاي  سیاستگیري شمزدها و نیز قیمت ارز در پیآن با سطح حقوق و دست

ال تحـریم در برخـی از   محض اعم معنا که به مین کاالها به اینأدر روند تها  . تبدیل تهدیدها به فرصت7
صنعت و تجارت بـراي ایجـاد خودکفـایی کامـل یـا      ، فناوري ةحوز دهی به عزم ملی در کاالها، شکل

  .مین این اقالمأیی در تولید و تاتکاحداقل خود
و  . برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخی از کشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با کشورها8

  .تر و گسترش شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چند شریک کوچکاي  همنطقهاي  بلوك
جهاد اقتصادي، تولید ملی و حمیت ایرانی. ضمن آنکه براي تقویت اقتصادي ملـی،   ۀروحیگیري  . شکل9

دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز الزم است. هدف از این نـوع دیپلماسـی تبیـین دسـتاوردهاي اقتصـاد      
 ةروزمـر هـاي   اومتی در مقابل فشارهاي وارده است. فشـارها در مـورد کـاالي مصـرفی و شـاخص     مق

ی استراتژیک و بلندمدت هستند، شود، ولی دستاوردهاي مقاومت کشور، دستاوردهای می اقتصادي وارد
  . سیاست خارجی و... اي)، استقالل در (هسته برترهاي  و فناوريها  کفایی در تکنولوژيهمچون خود

سط دولـت  کاالهاي اساسی در ابعاد حجیم توسازي  کردن کاالها و ذخیره . خودداري از اسراف و ضایع10
) حتی در زمـان صـلح و   سیئ(مانند کشور سو شده و هوشمند توسط مردم و انبارهاي کوچک و هدایت

  مین امنیت غذایی مردم.أآرامش جهت ت

  منابع  
 مهـم  فاکتورهاي ثیرأت بررسی«). 1393فر و محمد طاهر احمدي شادمهري ( پورکاویانی، احمد، مسعود همایونی

 سازي اصالح رفتارهاي اقتصادي. ، کنفرانس اقتصاد، توانمند»ایران صنایع ها در پذیري شرکت رقابت
مقاالت همایش ملی  مجموعه، »مقاومتی اقتصاد پرتو در اقتصادي مقاومت« ).1391الدین ( حسام خلیلی، 

 . ها در اقتصاد ایران توانمنديمدیریت 
 ». شدن کشور ها در فرایند صنعتی نقش و اهمیت تشکل« .)1381خلیلی، محسن (

جـویی   هـاي صـرفه   ها و صنایع شـرط موفقیـت طـرح    افزایی دولت تشکل تعامل و هم« .)1382(ـــــــ 
 ».انرژي
 ».صنعتی ۀگرایی بستري مناسب براي توسع تشکل« .)1383(ـــــــ 

 ».  کشور ۀسال انداز بیست پایدار و تحقق چشم ۀها در مسیر توسع راه تشکل ۀنقش« .)1387(ــ ـــــ
(پایگـاه   29/11/1392در حـرم مطهـر رضـوي     اسالمی باي رهبر انقال اهللا خامنه حضرت آیتسخنرانی 
 .رسانی دفتر مقام معظم رهبري) اطالع

اسالمی در دیدار مردم قم (پایگاه اطـالع رسـانی دفتـر     باي رهبر انقال اهللا خامنه سخنرانی حضرت آیت 
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 .مقام معظم رهبري)
 20/5/1393 ،هاي کوچـک و زودبـازده   اله سیف، رئیس کل بانک مرکزي در همایش بنگاه سخنرانی ولی

  ».گزارش روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران«
ارزیـابی صـادرات محصـوالت کشـاورزي ایـران بـه       « .)1380میرعبداله حسینی (و  صباغ کرمانی، مجید

  .  بازرگانی ۀپژوهشنام، 20 ةشمار ۀفصلنام، »اي و تعیین بازار هدف هاي منطقه تشکل
، »نقش مدیریت دانش در اقتصاد مقاومتی کشـاورزي «)، 1393و علی عبدي (شهریور  ،بوالقاسماعربیون، 

  ایران. ، اتاق صنعت، معدن، تجارت و کشاورزينگر مجلۀ آینده
، »بسـیج  نقـش  و کـارآفرینی  و اشـتغال  توسـعۀ « .)1389زاده ( عبـداهللا  غالمحسین و ،عربیون، ابوالقاسم

 . 49، سال سیزدهم، شمارة مطالعات بسیج
نقـش اقتصـاد مقـاومتی در توسـعۀ اقتصـاد      ). «1392و محمـود منـوچهري (خـرداد     ،بوالقاسماعربیون،  

  صنعت، معدن، تجارت و کشاورزي ایران.، اتاق نگر مجلۀ آینده، »کشاورزي
، »اقتصــادي مقاومــت ضــرورت مقــاومتی، اقتصــاد« ).1392( پورحــاتمی زهــره و ،داوود ،غفــارپور

 . ها در اقتصاد ایران مقاالت همایش ملی مدیریت توانمندي مجموعه
 در اقتصادي رشد بر آن اثر و غیرنفتی صادرات میزان ارزیابی« .)1384حسین خاکپور ( و ،فر، یوسف محنت

هـاي   بررسی مسائل و سیاست ۀاقتصادي و ماهنام مجلۀ، )»1355-1383( تجربی تحلیل یک :ایران
 . 51-52 ة، شماراقتصادي
رهیافت راهبرد توسعۀ اقتصادي کشور بر مبنـاي رویکـرد اقتصـاد    «). 1393و یاسر مالیی ( ،نیلی، مسعود
 ریزي نهاد ریاست جمهوري.  ، مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه»مقاومتی

  ، »سازي و اقتصاد رقابتی روند حرکت به سمت خصوصی« ).1390میثم ( ،خانی هاشم
/13585founded at: mesbah 90, rasekhonblog.com/show/ .  
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مقاومتی و استخراج هاي اقتصاد  زایی در سیاست بررسی رویکرد درون
  ها گیري آن در راستاي تحقق سیاست اندازه هاي قابل شاخص

  **بهنام مرشدي، *مراد سیف اهللا

  چکیده
سیاسـتی اقتصـاد مقـاومتی     ي اقتصاد مقاومتی نه تنها در بستۀساز مقام معظم رهبري بر گفتمان تأکید

انـد.   داشته تأکیدهاي مختلف خود بارها به این موضوع  مورد اشاره قرار گرفته، بلکه ایشان در سخنرانی
تواند ابعاد و رویکردهاي اصـلی و   هاي اقتصاد مقاومتی، می شناسی متن ابالغی سیاست بررسی و مفهوم

 تواند نظـام  تر روشن سازد که این امر نیز می ریزي دقیق دار نظام اقتصادي کشور را جهت برنامه اولویت
مقام معظم رهبري یـاري رسـاند.    هاي ابالغی منظور تحقق سیاست گیري و اجرایی کشور را به تصمیم

هـاي   مقـاومتی و اسـتخراج شـاخص   اقتصـاد  » زایـی  درون«هدف اصلی این مقاله تبیین دقیق رویکرد 
باشـد.   هـاي اقتصـاد مقـاومتی مـی     سیاست هاي این رویکرد در بستۀ حقق مصداقگیري در ت اندازه قابل
هـاي   هـا و مزیـت   محور از ظرفیـت  و دانش وري باال برداري حداکثري و با بهره معنی بهره بهزایی  درون

زا این است که عوامل اصلی ثبات و رشـد   هاي اقتصاد درون درونی اقتصاد کشور است و یکی از ویژگی
  باشند. اقتصادي داراي منشأ داخلی می

  سازي زا، شاخص شناسی، رویکرد درون اقتصاد مقاومتی، مفهوم :ها واژهکلید

 . مقدمه1
هاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري رویکردهاي اصـلی اقتصـاد    با بررسی متن ابالغی سیاست

و  تأکیـد استخراج نمود. این رویکردها، در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی و با هـدف  توان  میمقاومتی را 
اي تـدوین   هوشـمندانه  ترصـو  ـ به »مقاومت«و » اقتصاد«یعنی ـ  واژة اصلی این دستورات برآورد دو کلید

  شده است.
برداري حداکثري  معنی بهره زایی است که به یکی از رویکردهاي اصلی اقتصاد مقاومتی، رویکرد درون

باشـد. یکـی دیگـر از     هاي درونی اقتصاد کشـور مـی   ها و مزیت محور از ظرفیت وري باال و دانش و با بهره

                                                        
  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع). *

 دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد. **
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صلی ثبات و رشد اقتصادي منشأ داخلـی داشـته و یـا در    زا این است که عوامل ا هاي اقتصاد درون ویژگی
  شوند. داخل کنترل می

زایـی فعلـی (وابسـتگی بـه      توانـد از بـرون   هاي بسیار زیادي است که می اقتصاد ایران داراي ظرفیت
کارهـاي زیـر انجـام شـود     تواند از طریق راه د. این امر میزایی تغییر جهت ده فروشی نفت) به درون خام

  ):1393(آقامحمدي، 
 مناطق مختلف کشور و تعیین نقـش و مأموریـت ملـی در    هاي  ها و پتانسیل شناسایی و معرفی ظرفیت

 .ها منظور شکوفاسازي آن ی براي مناطق بهداخلی و خارج ةحوز
  ویـژه   هـاي اقتصـادي بـه    ها و بخـش  ، بنگاهها با ایجاد الگوي موفق در سطح سازمان وري بهرهارتقاي

 .نهادهاي حاکمیتی وري بهره
 انداز جامعه و تأمین مـالی   کشور جهت تجمیع و هدایت منابع پسنظام مالی  جانبۀ اصالح و توسعۀ همه

  .هاي اقتصادي در تمام سطوح و بخشها  فعالیت
 توانمندسازي نیروي انسانی و تربیت نیروهاي خالق و نوآور. 
 مالیاتی و کاهش وابستگی به نفتنظام  اتکاي بودجۀ دولت به تولید ملی از طریق توسعۀ. 
 مین نیازهاي اساسی شورداخلی براي تأهاي  استفاده حداکثري از ظرفیت.  

ـ    هاي این رویکرد را می مصداق شـرح   ۀ مقالـه بـه  توان در بندهاي اقتصاد مقاومتی یافـت کـه در ادام
هـا   لفـه ؤگیـري ایـن م   انـدازه  هـاي قابـل   شود. در مرحلۀ بعد نیز، شاخص اصلی آن پرداخته میهاي  لفهؤم

  گردد. استخراج می

 هاي داخلی سازي ظرفیت . فعال2
هاي داخلی کشور، در مسـیر رشـد و پویـایی قـرار      ظرفیت قاومتی اقتصادي است که به پشتوانۀاقتصاد م

رآمدهاي مبتنی بـر  گرفته و با اتکا به تالش و فعالیت بخش خصوصی کشور سعی در قطع وابستگی به د
و تـالش و  هاي آبادانی کشور را از محل درآمدهاي مبتنی بـر کـار    نموده و هزینه زمینیفروش منابع زیر

مالیاتی و... کـه همگـی تـابعی از متغیـر تـالش و کوشـش       هاي  نفتی و درآمدتولید همچون صادرات غیر
  نماید. می مردمی است تنظیم

ـ  آن در بحرانپذیري  سازي اقتصاد و جلوگیري از ضربه مقاوم هـاي   ظرفیـت  ا پشـتوانۀ هاي مختلف ب
داخلی مبتنی بر حمایت گسترده از صنایع داخلی و بهبود فضاي کسب و کاري که آحاد مردم با توانایی و 

  رشد اقتصاد کشور بردارند، محقق خواهد شد. ؤثر در زمینۀهاي خود بتوانند گامی م ظرفیت
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  ها شاخص
 انسانی ۀهاي توسع رشد شاخص. 
 نرخ مشارکت نیروي کار. 
  پایدار ۀگرفتن توسعبرداري از منابع طبیعی با درنظر هرهبدرصد. 
 رشد درآمد ناخالص داخلی. 

 . کاهش وابستگی نفتی3
، کردن اقتصاد از این محصولکاهش وابستگی کشور به نفت و جدا مقام معظم رهبري همواره در رابطه با

ن اشکال اسـت کـه   یاقتصاد ما دچار ا«اند:  قرار داده و به مسئوالن نظام گوشزد فرموده تأکیدرا مورد  آن
 یهـاي اساسـ   هـاي مـا در برنامـه    م؛ دولتید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیبه نفت است. ما با  وابسته

ن را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسـئوالن  یخودشان ا
کاهش وابسـتگى  «؛ 1» ... میهاي نفت را ببند م درِ چاهیم، بتوانید که ما هر وقت اراده کردیگفتم کاري کن

ماسـت. مـا اگـر     ۀلسـا راث شوم صدین وابستگى، میگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. ایکى دیبه نفت 
هاى اقتصـادىِ   تیم نفت را با فعالیم و تالش کنین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم از همیبتوان

  .2» ... میا اقتصاد انجام داده ۀنین حرکت مهم را در زمیتر م، بزرگین کنیگزیگرى جایدرآمدزاى د
لفـه از بنـدهاي اقتصـاد مقـاومتی) و     ؤفراوان مقام معظم رهبري (به ایـن م  تأکیدو با توجه به ر نایاز

  صورت مبسوط ادبیات نظري آن تشریح گردد: ود بهش یاهمیت آن در اقتصاد کشور، سعی م
جمله نفت مواجه هستند، ازبا انبوه منابع طبیعی که کشورهایی دهد که اغلب  سوابق تاریخی نشان می

نفرین «؛ این پدیده در ادبیات اقتصادي به اند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند نتوانسته
 کــه  اسـت آمده گرد »منابع نفرین« ادبیات با فراوانی مطالعات ياقتصاد ۀنظری درموسوم است. » منابع

 نفت مانند طبیعی منـابع از حاصل يدرآمدها از ناشی زیانبار اثرات بررسی به خود خاص رویکرد با هریک
  است: یافته گسترش و گرفته شکل عمده رویکرد سه تحت منابع نفرین ادبیات پردازند؛ می

 ایـن  بـه  کلـی  طور رویکـرد به ایـن است؛ سیاسی اقتصاد رویکرد منابع، نفرین ادبیات در رویکرد یک .1
 و ياقتصاد يساختارها کیفیـت نهادها و تضـعیف بـه منجر طبیعی منابع ثروت که پردازد می موضوع
 کارایی کاهش مولد، يها فعالیت کاهش تخصـیص منابع، در اخـتالل موجـب آن نتیجه در و سیاسی
 ةشــود. انگیــز   مــی  ياقتصـاد  رشـد  کـاهش  نهایت در اجتمـاعی و يها ينابرابر افزایش ،ياقتصاد

                                                        
  .1/1/1392، در حرم مطهر رضوي مقام معظم رهبري بیانات .1
  .3/5/1391، در دیدار کارگزاران نظام مقام معظم رهبريبیانات  .2
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 يها فعالیت پرداختن به از انتظار مورد خالص منافع که یابد می گسترش زمانی جویانه رانت يها فعالیت
 کنند، می ثروت ایجاد که مولد يها فعالیـت به پرداختن از انتظار مورد خالص منافع به نسبت غیرمولد،

 يسـاختارها  و نهادهـا  تضـعیف  با همراه آید، دست می بـه طبیعی منابع از که بزرگی رانت باشد؛ بیشتر
 يها فعالیت به تا کند می ایجاد خصوصی و دولتی بخش در يا گسترده يها انگیزه سیاسی، و ياقتصاد

 کــه  هــایی  فعالیـت دیگـر و کارآفرینانـه يهـا فعالیـت آن نتیجه در شـود، که پرداختـه جویانه رانت
 بـا، )2003( 1سـابرامانیان و مـارتین گیرنـد. سـاال می قرار محاق در شوند، می يرشـد اقتصاد موجـب

 طریق از ،)مـواد معدنی و نفت خصوص به( طبیعی منابع از يا هدست که نشان دادند تجربی شواهد ارائۀ
 اثـر  ایـن  ها آن دارند؛) صـورت غیرخطی بـه( منفی اثر ياقتصاد رشد بر ،ينهاد کیفیت بر مخرب تأثیر

 .کردنـد معرفـی »طبیعـی منـابع ينهـاد اثر« عنوان به را
. اسـت  بســیار پرنوسـان   طبیعــی  منــابع  رانــت  کــه  است این طبیعی، منابع نفرین از دیگر تفسیر .2

 ذاتـی  طـور  بـه  طبیعـی  منـابع  ۀعرضـ کـه شـود مـی ناشی واقعیت این از طبیعی منابع رانت نوسانات
 بـا . شـود  می نوسان دچار ها قیمت تـابع تقاضا نوسانات با بنابراین باشد، می پایین قیمتی کشش يدارا

 دولت ۀبودج وابستگی ویژه به نفتی يدرآمدها به نفت ةصادرکنند يکشورها اقتصاد وابستگی به توجه
 نتیجـه  در و ياقتصـاد  نظـام  در اخـتالل  موجـب  نفتی، يدرآمدها اطمینان در عدم و نوسانات آن، به

 طبیعــی  منــابع  رانــت  نوســانات  که اند داده نشان مطالعات برخی. شود می ياقتصـاد رشـد کاهش
 طــور مثـال،   بـه( يگـذار سرمایه ) و1995، 2رامی مثال، طور به( ياقتصاد رشد با ارتبـاط منفی يدارا

  باشد. ) می1999، 3ماریون و آیزمن
 توانـد  می طبیعی از منابع حاصـل درآمـد. اسـت يهلند يبیمار منابع، نفرین از دیگر رایج تفسیر یک .3

 کالسیک مدل چارچوب در که باشد، داشـته دربـر اقتصاد يبرا يزیانبار اثرات يدیگر کانال طریق از
 ةصـادرکنند  يکشـورها  در ویـژه  بـه  يهلند ياسـت؛ بیمار شـده تشریح خوبی به» 4يهلند يبیمار«

 رونق دورة در داخلی پول ارزش افزایش با مذکور، نظریۀ براساسخالصـه  طور به. باشد می شایع نفت،
 بخــش  و شـده  منقـبض ) يکشـاورز  و صـنعت  شامل( 5مبادله قابل يکاالها نفتی، بخش يدرآمدها
 يدرآمـدها  افـزایش  لـذا  یابـد؛  می گسترش) مسکن و خدمات شامل اً(عمدت 6مبادله غیرقابل يکاالهـا

 بخـش  مقابل در مبادله غیرقابل بخش نسبی بازدهی افزایش و مصرفی يکاالها ورود با تواند می نفتی
 شود. ياقتصاد رشد کاهش موجب آن، تضعیف و مبادله قابل
 و دهند می را تشکیل دولـت از بودجۀ بزرگی نفتی بخش ياوپک، درآمدها عضو يکشورها بیشتر در

                                                        
1. Sala-i-Martin and Subramanian 2. Ramey 
 

3. Aizenman and Marion 4. dutch disease 
 

5. tradable 6. non tradable 
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 ترکیـب  در دولـت  بودجـۀ  حقیقـت در  باالســت؛  بســیار  نفتــی  يدرآمـدها بـه دولـت بودجۀ وابستگی
 از یکـی  آن يهـا  هزینـه  و دولـت  بودجـۀ  اسـت، بنابراین سـزاییبـ سـهم يدارا اقتصـاد کـل يتقاضـا

 طراحـی  عـدم  صـورت  در و باشـد  مـی  کـل  يتقاضـا  بـر  نفت يهـا تکانه ياثرگذار يها کانال ترین مهم
خواهـد  قـرار خود تأثیر تحت شدت به را آن نفت يها تکانه دولت، ۀبودجسازي  باثبات جهت هایی مکانیزم

  )Mory, 1993( .داد
 از بــیش  افــزایش  بـه مربوط ،ینفت ةکنند صادر يدر کشورها ياقتصـاد يهـا اخـتالل از يبسـیار

 ایــن  بـر  انتظار ،يکینز رویکرد تحت. است نفتی يدرآمدها رونق يها در دوره دولـت يهـا هزینـه حـد
و  ظرفیـت  اقتصـاد  نفتـی،  يدرآمـدها  محـدود  رونـق  ةدور در دولت بودجۀ مالیم بـا افزایش کـه اسـت

 که درحالی افـزایش یابد؛ ملـی تولید نتیجه در و باشد داشته را اضافی يدرآمدها جذب يبرا الزم توانایی
 در تولیـد  عوامل کامل اشتغال به بـا توجه دولت، بودجۀ آن درپی و نفتی يدرآمدها حد از بیش افزایش با

 يهـا  فعالیـت  گسـترش  بـا  بلکـه  کنـد،  نمی يرشـد اقتصاد بـه کمکـی دیگـر تنهـا نـه عرضـه، طـرف
 بخـش  يهـا  فعالیـت  قرارگـرفتن  درمحـاق  موجـب  دولـت  جۀافـزایش بود زایی برون اثـرات جویانه، رانت

 افــزایش  هرچـه  بنـابراین . شـد  خواهـد  آن کـارایی  عـدم  و اقتصـاد  در سـهم دولت افزایش و خصوصی
اثــرات   نشود، مدیریت مطلوب نحو به اضافی يدرآمدها این دیگر يازسو و باشد نفتـی بیشتر يدرآمـدها

  )Alotaibi, 2006( .یابد می گسترش ياقتصاد رشد بر آن منفی
بلندمـدت اقتصـادي کشـور    هـاي   یـزي ر ها و برنامـ هـ  تپایدار صنعت نفت باید در سیاس عۀتوس

پتانسیل این بخش در جهت تعامل پویا با خارج از کشور و توانـایی   گنجانده شود تا بتوان از توان و
 کشـورهاي  اخیـر، هـاي   سـال  درخارجی به بهترین نحو استفاده کـرد.  هاي  مقاومت در برابر تهدید

 را زیـادي  اقتصـادي  مشـکالت  ایـران  نفت خرید عدم و اقتصادي تحریم  ابزار از استفاده با خارجی
ـ  از بایـد  کشور متخصصان اوضاعی، چنین در. آوردند وجود به کشور براي  بـراي  الزمهـاي   وريافن

فروشـی نفـت    و درآمد چند برابري در مقابل خاماستفاده کنند  نفتیهاي  وردهفرا به خام نفت تبدیل
هـاي   کننـد و بـرعکس، کشـور   سـازي   مدت نصـیب کشـور کننـد و از ایـن تهدیـد فرصـت      در بلند
 .رار دهندرا مورد تهدید اقتصادي قکننده  تحریم

اي نیروهـاي شـاغل   ه يتوان از صنعت نفت و توانمند می مدت نیز در مقابل در بعد زمانی کوتاه
 اقتصـاد  ایجـاد  بـا . کـرد  اسـتفاده  بحرانـی  مواقـع  در داخلی نیازهاي تأمین جهت در بخش ایندر 

 وهـا   تحـریم  ازسـازي   فرصـت  باعـث  کـه  شد خواهد کشور عاید زیادي مصالح جامعه در مقاومتی
  ود.ش یم دشمنان شکست
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  ها شاخص
 کشور از نفت ۀسالیان سهم بودجۀ. 
 ارزي ةشده در صندوق ذخیر درصد درآمدهاي نفتی ذخیره. 
 نفتی به کل صادراتنسبت صادرات غیر. 

  . اصالح و تقویت نظام مالی4
مـورد   شود و تعریف يا هگون جامعه باید به ياقتصاد مالی و ينهادها موریتمأ و اقتصاد، ساختار عرصۀ در

 چـارچوب  در و عملکـرد  اهـداف  و طـرف  یکموریت ازالزم بین ساختار و مأ تناسب که گیرد اصالح قرار

الزم است که  کشور ياقتصاد ۀتوسع فرایند باشد. در برقرار ابزارها از استفاده با و اجرایی عملیاتی ترتیبات
ـ  ارزیـابی  مـورد  صـورت مـداوم   بـه  مالی بخش در نظارت ابزارها و امر ا، ساختارها،ه تموریمأ رار گیـرد.  ق

انطباق واقع شود، عالوه  مورد بهینه اشکال با سانیر تخدما یی وکارا رقابت، مینهمچنین باید از طریق تأ
، يانـرژ  بخـش  صـنعتی،  توسعۀ زمینۀ در جملهاز ياقتصاد ياه هعرص سایر موضوعات در بر آن باید این

 دیگـر  عبـارت  باشـد. بـه   همـراه  اقتصاد استراتژیک يها سایر بخش توسعۀ فقر و با مبارزه و درآمد توزیع

 الگو آنکه بدون ،محقق شود ملی اقتصاد ياه شبخ کلی و در به مفهوم توسعه که داشت وان انتظارت ینم

  )1392. (مهدویان، باشد شده طراحی و تدوین امر این يبرا روشنی و مدل
ـ  در ازجملـه  بخـش  اجـزاي ایـن   تعریـف  و مالی بخش بهینۀ يالگو تدوین و طراحی موضوع  ۀزمین

 مـورد  همـواره  اصالح و تحلیل در ينهاد ظرفیت نظارت و مالی، سالمت ابزارها، ها، ساختارها، موریتمأ

 قـرار  بحـث  مـورد  ياقتصاد توسعۀ به مرحلۀ کشورها گذار عطف طۀنق عنوان به است. این موضوع تأکید

بهبـود   ایجـاد  يبـرا  اصالحی يها سیاست ياجرا و اقدامات انجام است. تقویت نظام مالی مستلزم گرفته
ـ  از است. یکـی  مالی و ياقتصاد يو ساختارها نهادها از وسیعی حوزة در عملکرد  ایـن  ةعمـد  ياهـ  هجنب

 حسـب  که است اصالحی ياه تخر) سیاسأت و و توالی (تقدم يذارگ تاولوی موضوع اه تسیاس و اقدامات

 اقدام و محدودیت هر اهمیت درجۀ ا،ه يذیرپ بدت و بلندمدت)، آسیم ه(کوتانظر  مورد زمانی شرایط، افق

بـاالیی   اهمیـت  اساسـی از  موضـوع  سـه  راستا این شود. در ارزیابی واقع و نظر مورد باید اصالح ظرفیت
 بـاتی ث یب ریسک از يپیشگیر جهت از اصالحی اقدامات دقیق يندب نند از: زماا است که عبارت برخوردار

 و ا،هـ  هزمین سایر در ییاکار يي براا همقدم عنوان به اه تسیاس بعضی ياجرا ضرورت به بازارها، توجه در
  . (همان)اه تسیاس يو اجرا تدوین در کشور يظرفیت نهاد بهینۀ خره تخصیصباأل

  ها شاخص
 هاي مختلف اقتصادي پراکندگی توزیع تسهیالت مالی در بخش. 
 هاي مالی بندي سیاست اولویت. 
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  وري رشد بهره .5
 همــین مفهـوم   بــر  نیـز وري بهره و است کمیاب منابع از بهینه استفادة اقتصاد، علم از کلی تعریف یک

 ارائـه  المللـی مربـوط   بین هاي سازمان و نظران صاحب توسط گوناگونی تعاریف يور بهره يبرا دارد. تأکید
 یـا  تولیـد  میـزان ( نســبت بـازده  « را يور بهـره اروپـایی، ياقتصاد يهمکار سازمان نمونه، عنوان به. است شده

 زیـرا  اسـت،  اثربخشـی  و از کـارایی  ترکیبــی  يور بهــره . کنـد مـی تعریـف» تولید عوامل از یکی به) خروجی
 موضـوعات  از یکی. دارد ارتباط منابع از مفید اسـتفادة بـا کارایی که صورتی در است مرتبط عملکرد با اثربخشی

 موضـوع  ،اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  بسـیار  اقتصـاد  تجربی و ينظر ادبیات در که ياقتصاد مهم و اصلی
 پیشــرفت  همچنین و ارتباطات موضوع اخیر يها سال در ایـن زمینه در و اسـت يفنـاور پیشـرفت و يور بهره

  )1388(جهانگرد و غالمی،  .شود می تلقی اقتصاد يموضـوعات محور از اطالعـات يفنـاور
 و تـالش  یافتـه  يدیگـر  ابعاد جهانی يها صحنه در رقابت ،ياقتصاد يمرزها شدن کمرنگ با امروزه

 یـافتگی  و توسـعه  پیشـرفت  موجب يور بهره يارتقا. دارد قرار رقابت این اصلی پایۀ باالتر يور بهره يبرا
 آن، بهبـود  يهـا  و روش فنون يکارگیرب تعمیم و يور بهره نگرش اشاعۀ يبرا يبسیار يکشورها و شده

 تبـدیل  ملـی  اولویتی به تمام اقتصادها در يور بهره سبب، بدین. اند داده انجام يبسیار يها گذاري سرمایه
 یـک  افـراد  زنـدگی  سـطح  بهبود و افزایش ياقتصاد رشد کشورها، ياقتصاد حیات ادامۀ زیرا است، شده

که کشورهاي صنعتی و در حال توسعۀ موفـق، بخـش    اي گونه است. به يور بهره يارتقا به وابسته جامعه
معنی قدرت تولید، بارور و  به وري اند. بهره دست آورده رشد تولید خود را از این طریق بهاي از  مالحظه قابل

  )1390آبادي و فعلی،  . (شاهمولد است

  ها شاخص
 ها نسبت ارزش افزوده به مجموع کل نهاده. 
  داخلی سرانهتولید ناخالص. 

 . امنیت غذایی و دارویی6
کـه   نحوي بهها  و مکانها  زمان ۀد ملت به غذاي کافی و سالم در همامنیت غذایی به مفهوم دسترسی آحا

بر ایـن   تأکید) رهبر معظم انقالب با 1FAO, 1986(. یک انسان سالم و شاداب باشدهاي  متضمن فعالیت
مواد غذایی اصلی خود، نبایـد بـه بیـرون     ۀسربلند، در امر تغذیه و تهییز و این ملت عز«اند:  بخش فرموده

 ». مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد

                                                        
1. food and agriculture organization of the united nations 
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گـذاري   هاي جایگزین واردات و سـرمایه  ها باید در جهت تأمین امنیت غذایی، با اجراي سیاست دولت
ایند. عالوه بـر آن الزم  در این امر، نسبت به تأمین کاالهاي اساسی و مواد غذایی ضروري مردم اقدام نم

همکاري داشته باشند و با همـاهنگی یـک سـازمان متـولی      یکدیگربا  ي مرتبطها و نهادها سازمان است
دادن بـه جامعـه و    ت غذایی، آمـوزش و تبلیـغ و آگـاهی   امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصوال

  .هاي کالن اقتصادي نقش ایفا کنند گذاري سیاست

  ها شاخص
 درصد تأمین مواد غذایی از تولیدات داخلی. 
 درصد تأمین مواد دارویی از تولیدات داخلی. 

 انسانی . ارتقاي سرمایۀ7
ـ  یه انسـان یسرما. است یانسان هیسرما بحث ر جهان،یاخ دهه در مهم اریبس مباحث از ییک  یعبـارت  بـه  ای
ـ تولش یافـزا  باعـث  انسـان،  در شدن نهینهاد ا دانشی و کار يروین تیفیک  کشـورها  ياقتصـاد  رشـد  و دی

 ریاخ يها دهه در آنچه اما ،بوده بحث مورد کیاقتصاددانان کالس زمان از اگرچه یانسان ۀیسرما .گردد می
 ۀیسـرما  هـا  آن در است که ياقتصاد رشد از یمل يالگوها و ارائۀ سازي مدل است گرفته قرار توجه مورد
  .باشد شده لحاظ یانسان

 تنهـا  کـه  هیمفهوم سـرما  که داشت اعتقاد ،1971 سال اقتصاد در نوبل ةزیجا ةبرند کوزنتس مونیس
 و یانسـان  ۀیسـرما  دیبا ن،یبنابرا .است نارسا و ناقص یمفهوم شود؛ می را شامل ییکاال و یکیزیف ۀیسرما
ـ  یانسـان  ۀیسـرما : «گوید ارتباط می نیا در او. ندیآ حساب دو به هر یکیزیف ۀیسرما  یصـنعت  کشـور  کی

 دست به ها از آزمایش که است هایی دانش اندوختۀ بلکه ست؛یکشور ن آن یصنعت ادوات و ابزارها شرفته،یپ
 در گذاري سرمایه که بود معتقد او .»هاست دانش نیا کاربردن به يبرا افراد آن کشور یکارآموختگ و آمده

ـ  دانـش  شرفتیپ و کار يروین ر تواناساختنینظ ،یانسان ۀیل سرمایتشک يبرا یمهم آموزش منبع  در یفن
  .آورد می حساب به کشور ياقتصاد توسعۀ در یمهم عامل را یانسان ۀیسرما و شود می محسوب دیتول

ـ طر از کـه  کار يروین تیفیبهبود ک نقش که بود معتقد یانسان ۀیسرما ۀینظر پدر شولتز چنینهم  قی
هـاي   تحلیل در رشد کنندة نییتع عوامل از یکیعنوان  به شود، می حاصل یانسان ۀیسرما گذاري در سرمایه

 استفاده با از اقتصاددانان یگروه ل،یدل نیهم به. است فراموش شده ياقتصاد رشد بر مؤثر عوامل یسنت
. کننـد  بـرآورد  را آمـوزش  بـاالتر  سـطوح  لۀیوسـ  بـه  جادشدهیا یاضاف دیتول تا تالش کردند دیتول توابع از

 یدالر اضـاف  هـر  يازا بـه  و برد می باال را يماد دی، تولیآموزش سطوح شیکه افزا بود نیاها  استدالل آن
ـ ن سـهم  ضـرب در  یآموزش ةبازد نرخ اندازة به باًیتقر یناخالص مل دیتول شده، گذاري سرمایه  در کـار  يروی



  119           ...   هاي اقتصاد مقاومتی و استخراج زایی در سیاست بررسی رویکرد درون

 

مسـتتر   یاضـاف  هاي مهارت در یررسمیو غ یرسم آموزش جینتا را،یز. یابد می شیافزا یمل ناخالص دیتول
 در .دهنـد  مـی  لیتشک را دیتول در یانسان ۀیسرما اند بوده کار بازار در که يافراد هاي بالقوة توانایی و است

 به ت،ینها در و رود اقتصاد باال کل يدیتول تیظرف که شود می ده موجبید آموزش افراد نیا وجود جه،ینت
  ).1382(صادقی و عمادزاده،  .کمک کند ياقتصاد رشد

  ها شاخص
  با تحصیالت ترکیبی ابتدایی، راهنمایی و متوسطهدرصد افراد. 
 درصد افراد با تحصیالت دانشگاهی. 
 درصد رشد تعداد دانشجویان در سال. 
 هاي امید به زندگی تعداد سال. 
 انسانی ( شاخص توسعۀHDI(1. 

 . ارتقاي کارآفرینی8
در  تغییـرات  آن طـی  و میفتـد اتفـاق   هـاي مختلفـی   و مجموعه ها در محیط که است يفرایند کارآفرینی

 دهنـد،  می نشان واکنش يهاي اقتصاد فرصت به که يافراد هاي نوآوري طریق از يهاي اقتصاد دستگاه
   )Hurley, 1999( .و اجتماعی خواهد شد يفرد ارزش ایجاد باعث این که دهد می رخ

هـا   و دانشـگاه هـا   جوامع، سـازمان  ياقتصاد توسعۀ عنوان موتور رشد و حرکت به را کارآفرینی امروزه
 هـاي  برنامـه  اهـداف  و کشـور  سـالۀ  بیست انداز چشم سند در شده مشخص اهداف به شناسند. دستیابی می

 ،سـازد  اداري کشور را قطعی مـی  نظام تحول در ضرورت آموزشی، و اجتماعی، فرهنگی ،ياقتصاد توسعۀ
هاي فرهنگی و آموزشی  هاي درونی سازمان اي که وجود دارد، فقدان توانمندي و ظرفیت اما مشکل عمده

هـا،   سـازمان  این در حاکم وضعیت که مطلب است این مؤید نهادهاي کشور در کلی در کشور است. روند
 ينوآور فقدان ناشی از تواند آن می يناکارآمد ترین دالیل مهم از یکی که باشد می غیرکارآفرینانه و سنتی

هاي سـاختاري   ها بر این نکته وقوف کامل دارند که تا ظرفیت باشد؛ لذا این سازمان ها آن در و کارآفرینی
(کاووسـی   .داشت نخواهند جامعه در را خود فعال و اصلی توان ایفاي نقش نبخشند ارتقا را و رفتاري خود
  )1390طلب،  انو رحمتی زنج

، واگـذاري  44اسـاس اصـل   نیروي کـار دارد. هرچنـد بر   کارآفرینی و يدر ارتقااي  دولت نقش عمده
هاي نیـروي   باشد. ولی هزینه ها در حال تغییر می هاي بزرگ دولتی، وضعیت نیروي انسانی سازمان شرکت

                                                        
1 .human development indicator این شاخص توسط :UNDP یابد. انتشار می  



   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاندانش بننقش اقتصاد جلد هفتم:              120

 

بـه   ویـژه کارآفرینـان نوظهـور، غالبـاً     تر به هاي کوچک باشد. در نتیجه شرکت کار هنوز هم بسیار باال می
  .شوند نشده متوسل می وقت و ثبت روي کار پارهنی

دولـت   .سـازي و تـرویج یـک ذهنیـت رشـدگرا دارد      در شـفاف نیز اي  دولت نقش عمدهعالوه بر آن 
هاي جدید و رشدگرا، از طریق معرفی  طور عمده تمایل افراد را براي پذیرفتن مسئولیت شرکت تواند به می

  .، ارتقا و بهبود بخشدهاي قانونی و مالی شفاف و اجراي دستگاه
 .باشد هاي نوآوري ملی در برابر تغییر مقاوم می دهد که دستگاه نتایج تحقیقاتی پژوهشگران نشان می

هـاي   ها حفـظ شـود. سیاسـت    تهاي نوآورانه باید از اقتصاد ناشی شود و توسط شرک دیگر تالش عبارت به
کند. یک چـارچوب   تأکیدر روي اقدامات محرك طرف کارآفرینی باید بیشتر از اقدامات حمایتی ب دولت به

توانـد   باشد و وجود چنین سیستمی می دهد که دولت در قبال کارآفرینان متعهد می محرك قوي نشان می
  .کارآفرینانه شودة باعث افزایش انگیز

  ها شاخص
 کارهاي کارآفرینانه در هر سال و  درصد رشد کسب. 
 کارآفرینانههاي  فعالیتة درصد ارزش افزود. 

 پذیري تقویت رقابت. 9
 و کننـد  مـی  رقابـت  گریکـد ی بـا  شـتر یب يمشتر جذب منظور به همواره ها بنگاه بازار، بر یمتک اقتصاد در
ـ موفق کسب يبرا یمتنوع هاي استراتژي و گرفته نظر ریز را گریکدی يهمواره رفتارها رو ینازا  اتخـاذ  تی

 نیبهتـر  بـا  را ییکاالها ند،ینما عمل شکل نیبهتر به ها بنگاه تا شود می رقابت موجب نیبنابرا. نمایند می
 قیتشـو  زمیمکـان  براسـاس  یرقابت يفضا. دهند ارائه نهیهز ترین با پایین را یخدمات و کنند دیتول تیفیک

 ورود نانـه و یکارآفر هـاي  فعالیت ۀتوسع ور، ربهرهیغ و ناکارآمد هاي بنگاه هیتنب و ور بهره، کارآمد هاي بنگاه
ـ متغ يتقاضا برابر در ها بنگاه بازار، آل ایده طیشرا در. نماید می بیترغ را دیجد يبازارها به  ورود و بـازار  ری
 الزم هـاي  محـرك  د،یجد هاي بنگاه ورود. دهند می نشان واکنش مناسب انعطاف و سرعت با رقبا وقفۀ یب

 يبـرا  هایی سنجه ها، بنگاه انطباق و سرعت توان که است یحال در نیا کند، می جادیبازار ا میتنظ يبرا را
 اسـت  بدین گونـه . شود می عام محسوب طور به شانیریپذ رقابت و خاص طور به ها آن ییکارا زانیم نییتع

 پـذیري  رقابـت  یکل یفیدر تعر و اساس نیبرا. شود می پذیري رقابت برندة شیپ عامل ترین مهم رقابت، که
  .شود می ریتعب داریپا یرقابت طیشرا کی با مواجهه در ها بنگاه ییتوانا يمعنا به

ده اسـت.  پذیري مطرح شـ  مختلف در رابطه با رقابت يها دگاهیاز د متعدد دیگري نیزف یتاکنون تعار
هـاي   جـاد سـرمایه  یبرابـر بـا رقبـا و ا    یش درآمدها با سرعتیافزا ییعنوان توانا پذیري را به اسکات رقابت
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ف یـ ک تعریس و استفان در یپ )Scott, 1989( .کند ف میینده تعریها در آ با آن ییارویجهت رو يضرور
ـ  پـذیري بـه   رقابـت «کنند:  ان میین شرح بیپذیري را بد تر، رقابت جامع سـازمان در جهـت    ییتوانـا  یمعن

ن یها، و تضم آوردن بازگشت سرمایه دست سازمان، به يها هیسرما کار و محافظت از و  در کسب يماندگار
ـ  یپذیري در سه سطح مل رقابت )Pace and Stephan, 1996(  .»باشد نده مییها در آ شغل ، يا کشـور ی

پذیري در سـطح جهـانی    ها، رقابت گیرد. در برخی از دیدگاه قرار می یصنعت و شرکت مورد بحث و بررس
داخل  يها ري شرکتپذی ک اقتصاد، به رقابتیپذیري  رقابت المللی هم مورد توجه قرار گرفته است. با بین

پـذیري   ن رقابتیانگیا میفراتر از جمع ساده  يزیچ یپذیري اقتصاد مل ن حال رقابتیبا ا .دارد یآن بستگ
  )Porter and Miller, 1985( .باشد یآن م يها شرکت
تعیین شده نزدیک  ياقتصاد يها هینظر در که یآل ایده طیشرا به ندرت به بازار طیشرا بازارها، اکثر در

 .گردد یم بازار یواقع بودن یرقابت از مانع که دارد وجود بازار در يادیز موانع که است نیا تیشود. واقع می
 بـازار  بـه  واردان تـازه  ورود از مـانع  و نمـوده  مختـل  را بـازار  طیشـرا  که هستند ییها بنگاه امر، نیشاهد ا

 صرفه و مقررات ،يفناور بازار، به نامتقارن مربوط اطالعات وجود لیدل به است موانع ممکن نیا .شوند یم
 در صـنعت  در حاضـر  هـاي  بنگـاه  یرقابت ضد اقدامات از یبرخ ای و رقابت در حال هاي بنگاه نیب اس،یمق

 .شوند جادیا واردان تازه ورود از و ممانعت بازار بر خود کنترل توسعۀ جهت
و  لیتسـه  يفنـاور  در عیسـر  يهـا  شـرفت یپ واسطۀ به که يتجار يآزادساز روند و شدن یجهان موج

 کننـدة  نیـی تع عوامل آن، جۀینت در که نموده جادیا رقابت عرصۀ در را ینینو يها ییایاند، پو گشته عیتسر
 بـا  رفتـه یپذ صورت قاتیتحق از ياریبس در پذیري رقابت مفهوم. نمایند می تر دهیچیار پیبس را پذیري رقابت
 در پـذیري  رقابـت  ،یلملل ا نیتجارت ب مقولۀ در .اند شده گرفته نظر در کسانیو  مترادف ییکارا و يور بهره

  .گردد یم فیتعر ها متیق سطح و ها نهیهز زانینرخ مبادله، م رینظ یاصطالحات با یسنت شکل
 جـه ینت در و گردد یم محو یالملل نیب و یداخل بازار نیب مرز ،يتجار يآزادساز و شدن یجهان با همراه

ـ  ابهام. رسد یم نظر به دیزا داشت، وجود یالملل نیب و یمل پذیري رقابت نیب که یسنت زاتیتما ـ ا نیدر ب  نی
 در محـدودبودن  واسـطۀ  بـه  گذشـته  در که کوچک و متوسط ياقتصاد هاي بنگاه يبرا خصوص به مرزها
ـ و مشکالت اند، دور بوده یالملل نیب رقابت از یمل يمرزها  و یمـال  منـابع  کمبـود . کنـد  مـی  جـاد یا يا ژهی

 شیافـزا  بـه  ییپاسـخگو  در بودنـد،  یرقـابت  يآزادساز از قبل را که ییها بنگاه توان ،يفناور يها تیظرف
  )1390، ياقتصاد يها یبررس و قاتیتحق (مرکز .سازد یم محدود يتجار يآزادساز از پس رقابت

  ها شاخص
 1نقل، برق و تلفن) و  ها (حمل درصد رشد زیرساخت. 

                                                        
  ).World Economic Forum. براساس مجمع جهانی اقتصاد (1
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  رشد آموزش عالی و تحصیلدرصد. 
  درصد رشدICT. 
 بازرگانی نرخ مبادلۀ. 

 ایجاد بستر رقابت داخلی. 10
ـ     ينابرابر در ابتدا توسعۀ يه برای، محرك اولیعیمنابع طب يموجود کنـد؛ در   یفراینـد توسـعه را فـراهم م

منـاطق هجـوم   هـا بـه آن    هیشرفته شروع شده و سرمایمناطق پ يسو کار ماهر به يرویادامه، مهاجرت ن
ن امـر دامـن زده و   یخود به ا يها استیا ناخواسته با اعمال سیز خواسته یصورت دولت ن  نیدر ا .آورند یم

ـ یرا افـزا  ين عوامل نـابرابر یا آورد. همۀ   یعمل م از آن مناطق به يشتریت بیحما دهـد و فرصـت    یش م
  کند.  رقابت را از مناطق مختلف سلب می

ـ قابل يو بارورسـاز  ییو توجه بـه شـکوفا   يا منطقه نۀ توسعۀیر زمند دم نگرش جامع و نظام  يهـا  تی
بر استعدادها و امکانـات هـر منطقـه همـراه بـا       یزا و متک درون روند توسعۀ يزیر یداخلی هر منطقه و پ

دنبال دارد و درپی آن  ۀ مناطق کشور را بهجانب ، رشد همهیاجتماع ۀیسرما يو ارتقا یانسان يرویپرورش ن
  گردد. شدن نظام اقتصادي هر منطقه شرایط مناسبی جهت رقابت بین بخشی فراهم میکارآمدبا 

ـ اسـت. اهم  يا منطقـه  يریپـذ  ، رقابـت يا منطقـه   ن توسـعۀ ینـو  يکردهایاز رو یکی ت منـاطق در  ی
ـ د. زیافزا یم ياقتصاد يگذار استیس يها یدگیچیبر پپذیري  رقابت منطبـق بـا    يهـا  اسـت یرا اتخـاذ س ی

ـ ادشـوار اسـت. از   يهـا امـر   دولـت  يصـورت جداگانـه، بـرا    ر منطقـه در کشـور بـه   هـ  يازهاین رو در  نی
ـ مناسـب بـه منـاطق جغراف    يهـا  ص نقـش یو تخص ییزداهر کشور، تمرکز ياقتصاد يگذار استیس  ییای

 يهـا  دولـت  که سابقۀ ییابد. در کشورهای ی میت اساسیع، اهمیبزرگ و وس يژه در کشورهایو مختلف به
 يهـا  يکـه بتواننـد اسـتراتژ    يا ت منطقهیحاکم يجاد ساختارهایها وجود ندارد، ا در آن يا مستقل منطقه

  )1392. (کارکن، ستیر نیپذ امکان یسادگ ن کنند بهیتدو يا منطقه
نیروي کار توانمند) و عنوان  ودن مناطق، جذب و حفظ جوانان (بهبپذیر هاي عمده در رقابت از شاخص

عنوان عامل فیزیکی و فناوري تولید) است که این امـر بسـتگی بـه عوامـل مهمـی همچـون        سرمایه (به
بگـان،  هاي جلوگیري از مهـاجرت نخ  رو از استراتژي هاي هر منطقه دارد. ازاین ت زیرساختکمیت و کیفی

زي، سایبري و مجاهاي  ها مانند آب، برق، گاز، سیستم بودن زیرساخت هنگام اصالح نظام حمل و نقل و به
 فرهنگ و آموزش نیروي انسانی اسـت. ایـن امـر    ها، توسعۀ هو استراتژي جذب فناوري و نگهداري سرمای

  )1391. (اشتریان، پذیري شود عنوان دو عامل اصلی رقابت تواند منجر به کارایی سرمایه و کار به می
  بـا ارزش  ید داخلیتول«دو بر،  د هریدر تأک» ریپذ مناطق رقابت« و » یاقتصاد مقاومت«اشتراك ۀ نقط

، »و بهبود رشد اقتصـاد  يور بهره يارتقا«، »دارند يه اقتصادیکه توج ییها ورود در عرصه«، »باال ةافزود
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ـ مناطق در برابر انواع تهد يریپذ و انعطاف يداریپا«و  ـ ی گـر،  ید عبـارت  اسـت. بـه  » یو خـارج  یدات داخل
ـ جاد فشار بر ایمختلف باعث ا ییایمناطق جغرافن یش شدت رقابت بیها و افزا نمودن استانریپذ رقابت ن ی

ـ  ياقتصـاد  یو همـاهنگ  يکسب و کار شـده و همکـار   يمناسب برا یطیجاد محیمناطق در جهت ا ن یب
 يهـا  ط کسب و کار و اتصال خوشـه ی، بهبود محيگذار هیت تجارت و سرمایتقو يبرا یمناطق عامل مهم

ـ و کار مولـد، پا ط کسب یت محیباشد و در نها یگر میکدیمکمل به   يریپـذ  و انعطـاف  يآور ، تـاب يداری
  کند. ید و اشتغال را آماده و فراهم میتول يداریها و مناطق را ارتقا داده و پا (مقاومت) اقتصاد استان

  ها شاخص
 ها تعداد بنگاه ۀرشد سالیان. 
 درصد پراکندگی امکانات تحصیلی در مناطق مختلف کشور. 
  منطقهدرصد جذب نیروي کار در هر. 
 درصد جذب سرمایه در هر منطقه. 

 ها و کاالهاي اساسی تولید داخلی نهاده. 11
هـا، ضـروري اسـت     ویژه کاالهاي اساسی و نهـاده  در تأمین نیازهاي کاالیی کشور بهمنظور خودکفایی  به

ي بـراي  ریـز  ها، برنامه ترین سیاست رو یکی از مهم ایني راهبردي مناسبی صورت پذیرد. ازها ریزي برنامه
هاي کشاورزي و صنعت اسـت کـه در    ویژه در بخش ، بهها و کاالهاي ضروري رشد و افزایش تولید نهاده

  تواند انجام گیرد: اقدامات زیر میاین راستا 
 گذاري در تولید کاالهاي اساسی سرمایه ۀحمایت از توسع.   
 ها وري در جهت افزایش سهم تولید داخلی نهاده ارتقاي بهره.   
 ها و کاالهاي اساسی امنیت تولید نهادهمین أت.  
 پوشش ریسک قیمت و بازار محصول کاالهاي اساسی. 

مجلس شوراي اسالمی در تحلیلی از وضعیت کشور، در ایـن راسـتا   هاي  عالوه بر آن، مرکز پژوهش
تولیـد و حـذف   هـاي   اعمـال کنتـرل قیمـت نهـاده    داده است؛ یکـی از ایـن مـوارد     ارائهپیشنهادهایی را 

هاي مجلـس،   (مرکز پژوهش .باشد میاي  همین مواد اولیه و کاالهاي واسطأچندالیه در تهاي  گري واسطه
آزاد اي  هو کاالهاي واسطها  کردن قیمت نهاده ثبات و دالالن در بیها  با آزاد گذاشتن واسطه اساساً )1393

یابـد بایـد بـه     مـی  افـزایش  شود. حتی وقتـی قیمـت انـرژي    می متضررو کنترل قیمت تولیدکننده، تولید 
تولیدکننده کمک کرد (و بعد هم الزام کرد) که ساختار فنی خود را اصالح کند. نه اینکه در سـاختار فنـی   

  .انرژي را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولیدکننده را داشت دةموجود، نها
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در جهت حمایت از تولید تجاري هاي  تنظیم سیاستها،  مرکز پژوهش ةیکی دیگر از موارد مورد اشار
و جلوگیري از واردات کاالهاي اي  هو سرمایاي  هو کاالهاي واسطها  داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده

. در شـرایط ضـعف تولیـد    باشـد  می داخلی از این مجرا ةرقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکنند
محـدود و  ، ضرورت است. اما حمایت باید مشروطحمایت تجاري از تولید یک پذیري  داخلی و نبود رقابت

در ایـن شـرایط   . اجـرا کنـد   خـود را تشـخیص داده و  هـاي   شونده هم، مسـئولیت  ار باشد و حمایتد زمان
دسـتی و اهتمـام بـه     شناسی، پـاك  و مناطق آزاد باید تجلی مسئولیت کارهاي تجاري کارکرد گمركسازو

  د.ر و تعقل باشمنافع ملی و تدبی

  ها شاخص
 گذاري در تولید کاالهاي اساسی سرمایه درصد. 
  ها و کاالهاي اساسی مین امنیت تولید نهادهأتمیزان.  
  تولید داخل پوشش ریسک قیمت و بازار محصول کاالهاي اساسیدرصد. 
 و کاالهاي اساسیها  سهم تولید داخلی نهاده. 

 مصرف مدیریت. 12
کـار گرفتـه    مصرف بـه  يساز نهیبه يشود که برا یگفته م یها و اقدامات روش ت مصرف به مجموعهیریمد
  :شوند یم میها معموال به سه گروه تقس ن روشیا شود. یم

هـا و   دستگاه ،لیدرست از وسا ةاستفاد مثالً ؛نداشته باشند يا نهیهستند که هز ییها روش: گروه اول
  .ها آن از يمراقبت و نگهدار

ـ امـا ا  ،نه دارندیهستند که هز ییها روش م:گروه دو ـ هـا چنـدان ز   نـه ین هزی  يهـا  سـت (روش یاد نی
ـ مختلـف   يها در دستگاه يزان مصرف انرژیم يریگ ل، اندازهیوسا ير و نگهدارینه) مانند تعمیهز کم ک ی

در  یآموزش يها برنامه يها، اجرا و کانالها  لوله يکار قیعا، ر مصرف هر دستگاهییکارخانه و نظارت بر تغ
  ي.کاهش انرژ يها خصوص روش
ـ د تغیها با ن روشیدر ا .نه هستندیهزپر يها روش :گروه سوم جهـت بهبـود مصـرف     یرات اساسـ یی

ـ باشـد با  یمیکهنه و قد يا اگر کارخانه مثالً ؛وجود آورد هها ب سات و ساختمانیسأت، ها در دستگاه يانرژ د ی
 يهـا  ا دسـتگاه یـ ض کـرد  ینو تعو يها با دستگاه را آن يها ، دستگاهيانرژ ییجو در صورت امکان صرفه

ـ با ،کهنـه شـده باشـد    یا اگر سـاختمان ینصب نمود  ياز اتالف انرژ يریدر جهت جلوگ یلیتکم د تمـام  ی
 د.ض کریرا تعو آن یشیش و سرمایسات گرمایسأت
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  ها شاخص
 درصد استفاده عموم از کاالهاي با مصرف انرژي بهینه. 
 تکنولوژي باالکارگیري کاالهاي با درصد ب. 

 اصالح الگوي مصرف. 13
را تعیـین   الگوي مصـرف  ،رفتار افراد خانوارها و یا کل جامعه در انتخاب، خرید و مصرف کاالها و خدمات

ثر از سالیق، ترجیحـات شخصـی و محـیط اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       أکند. الگوي مصرف مت می
گـذار اسـت.   ثیرأقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور تهاي ا باشد. الگوي مصرف جامعه بر تمامی جنبه می
 .ناپذیر است دلیل کمبود منابع و امکانات، اصالح الگوي مصرف در جامعه اجتناب به

معنـاي تغییـر اساسـی و بنیـادین در      نکردن نیسـت، بلکـه بـه    معناي مصرف اصالح الگوي مصرف به
نگـر،   ن اصالح الگوي مصرف، تالشی جامعباشد. بنابرای کننده و مصرف می هاي مصرف ها و نگرش بینش

کـاربردي،   طلبد تا با انجـام حرکـات اصـولی و    سوي آینده را می دار از گذشته و به هوشمند، دامنهمدبرانه، 
توانـد موجـب اسـتفاده     امور ترویج دهد. این فرهنگ می ۀکردن را در هم فرهنگ مطلوب صحیح مصرف

هـا شـود و در نهایـت     هاي زنـدگی و کـاهش هزینـه    اخصصحیح از منابع کشور گردد و سبب ارتقاي ش
 )1389پور،  . (علیدوجود بیاور اي را براي گسترش عدالت به زمینه

  شرح زیر است: آن بهاهکارهاي اصالح الگوي مصرف برخی از ر با توجه به اهمیت مقولۀ
 اصالح الگوي مصرف نیاز به فرهنگی پایدار دارد که بـا اسـتفاده از آن هـر فـرد الـزام      : سازي فرهنگ

 .شده نهادینه شود تدریج این رفتارهاي اصالح الگوي رفتار خود را درك کند و بهتصحیح 
 مصرف که با پرهیز از شعارزدگی و با مدیریت صحیح  ۀداشتن مدیریت مدبرانه و عاقالن :مدیریت قوي

ش کنـد، از  در سطح کالن در جهت هدایت و تدوین و انتخاب یک اسـتراتژي راهبـري تـال   و عاقالنه 
 .باشد سوي اصالح الگوي رفتار می الزامات حرکت صحیح به

 فرهنگ اصـالح الگـوي   شدن  نهادینهجلوگیري از اتالف منابع و منظور  به :داشتن استراتژي مشخص
 ضروري است.مسیر اصالح الگوي مصرف ترسیم  ،مصرف

 سوي اصالح الگوي مصرف بـدون افـزایش آگـاهی     حرکت منسجم و مدبرانه به: جلب مشارکت مردم
  .ناپذیر است ها امري اجتناب مردم و مشارکت آن

  ها شاخص
 اصالح الگوي مصرفسازي  پذیرفته جهت فرهنگ هاي صورت هدرصد هزین.   
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 ترویج مصرف کاالي داخلی. 14
جمعی براي استفاده از کاالي داخلی و گرایش به حمایـت از تولیـد ملـی در بـین اقشـار       ةایجاد یک اراد

اي کاالهـاي   جامعه، نیازمند ایجاد ذهنیت مناسب از این کاالها و تولیدات است. تبلیغات پرقـدرت رسـانه  
دارند و خریـد   وجود آورده است که این کاالها برتري بیشتري ی، این باور را در میان افراد بهخارجی واردات

  کند. ها یا هر کاالیی که از نشان خارجی برخوردار باشد براي فرد مطلوبیت بیشتري ایجاد می آن
ترین و اثرگذارترین اشـکال ارتباطـات جمعـی     شده به یکی از شناختهها  در حال حاضر تبلیغات رسانه

هـا   رو رسـانه  ایـن دهـد. از  ار مـی عه را مخاطب خود قـر افراد جام ۀکه تقریباً هم طوري به .تبدیل شده است
هاي ترویج مصرف کاالهاي داخلی را در جامعه اجـرا کننـد و سـبب تثبیـت      ها و سیاست توانند، برنامه می

ملی داراي نقشـی بسـیار    ۀگردند که در این میان رسانهنجارهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در جامعه 
  مهمی است.

  ها شاخص
 جهت معرفی و بازاریابی کاالهاي داخلی ،شده در سالزارهاي برگ رشد تعداد نمایشگاه. 
 شده در سال جهت فروش کاالهاي داخلیهاي برگزار رشد تعداد نمایشگاه. 
 درآمد مهاي جنسی دولت به افراد ک سهم کاالهاي داخلی در کمک. 

 . تحول ساختاري دولت15
 ن گـذار یبه اقتصاد صنعتى است. ا یتحول اقتصادى درازمدت جوامع، گذر از اقتصاد سنت ةشد روند شناخته

. شته اسـت دا يا همالحظ  ار قابلیها، اثر بس هاى اقتصادى دولت تیت فعالیفیت و کیبر کم و پیامدهاي آن
ـ تولو  ، درآمدهاى سـرانه یخین گذار تاریا پیدر در واقع، و حجـم   یافتـه ش ید کاالهـاى اجتمـاعى افـزا   ی

  شده است.تر  دهیچیب آن پیتر و ترک هاى عمومى فراوان نهیهز
نـد) و عناصـري اسـت کـه     ک یساختار دولت شامل مأموریت دولت (که نقش آن را در جامعه تبیین م

ا، سـاختار سـازمانی   ه هند. منظور از ساختار دولت، وزارتخانک یتوان دولت را در انجام آن مأموریت تعیین م
  )1384. (مشایخی، اشدب یهاي مدیریتی و عملیاتی مفرایندها با یکدیگر،  ارتباط آن ةها، نحو آن

مورد توجه بـوده و   یحل اساس ک راهیعنوان  کشور به یهمواره در نظام دولت ير و تحول ساختارییتغ
نـد.  یرا متحول سـاخته و اصـالح نما   يق نظام ادارین طریند تا از اا هدیمختلف کوشهاي  ا در دورهه تدول
کـه  اي  هان ساختار کالن دولت است. اما نکتـ یش متولین گرایمتعدد و متنوع نشانگر ا یالتیرات تشکییتغ

اشد، ب ینظرها متوجه ساختار م که همۀ یحال، دران مغفول مانده است، کارکرد ساختار دولت استین میدر ا
  شوند. می ساختار فراموش يعملکردها و کارکردهاة نحو
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سـت، بلکـه   ین یالتیو شـکل تشـک   یسازمان ياه تر پسییصرفاً تغ ياصالح ساختار ن تحول ویبنابرا
را  يت و تمرکز است که تحـول سـاختار  ی، رسمیدگیچیر و اصالح در سه جزء اصلی ساختار، یعنی: پییتغ
  ورد.آ یوجود م به

امعـه  اعتمـاد متقابـل در ج   يآوردن فضـا وجود ستلزم بهم يدر نظام ادار يو ادار ياصالحات ساختار
توجـه اسـت.    هـا قابـل   آن یداشته باشـد، وجـه فرهنگـ    يساختار ۀاشد و قبل از آنکه اصالحات جنبب یم

  است. یمؤخر بر تحول فرهنگ يدیگر تحوالت ساختار عبارت به

  ها شاخص
 خدمات تحت دولت الکترونیک درصد ارائۀ. 
 درصد ارتقاي خدمات دولت الکترنیک. 
  دولتدرصد بهبود شاخص بروکراسی اداري. 

 دولتسازي  . چابک16

 انـدازة  اقتصـادي  شـاخص  معمـول  طور به را) GDP( داخلی ناخالص تولید کل از هاي دولت هزینه نسبت
 و جـاري  هـاي  هزینـه  یـا  گـذاري  و سـرمایه  مصرفی هاي هزینه جمع از دولت هاي دانند، هزینه می دولت

 حـداکثر رشـد   که دولت از اي اندازه از است عبارت دولت ة بهینۀانداز آید. با این حال، دست می به عمرانی
  .دهد نتیجه را اقتصادي
 دهندة نشان و دارد اي ابعاد گسترده ملی اقتصاد در دولت نقش خصوص در اقتصاددانان میان در بحث

 ایـن  همـۀ  تقریبـاً  کـه  وسیعی طیف در باشد. این مورد می در متناقضی بعضاً و متفاوت بسیار هاي دیدگاه
 .دارد قـرار  عیـار  تمام سوسیالیستی دولت دیگر ازسوي و حداقلی دولت سو گیرد، ازیک بر میدر را ها دیدگاه
 از صـیانت  خـارجی،  و امنیت داخلی مینتأ وظیفۀ به محدودشده مرکزي حکومت حداقلی، دولت از منظور

 صـرفاً  دولـت  کـارکرد  حالـت،  ایـن  در. قراردادهـا اسـت   اجـراي  تضـمین  و شـهروندان  مالکیـت  حقـوق 
 صورت) بازار آزاد( داوطلبانه دادوستدهاي طریق از اساساً منابع اقتصادي تخصیص و است حقوقیـ   سیاسی

 بـر  عـالوه  دولت و دارد تعلق دولت به اقتصادي منابع مالکیت سوسیالیستی، کامالً هاي دولت در .گیرد می
  است. نیز منابع اقتصادي تخصیص دار عهده امنیت، مینتأ اولیۀ وظیفۀ
 است؛ نیافته تحقق کامل طور به دو مدل این از کدام هیچ بشري، جوامع تاریخی و تجربی واقعیت در

 دوري یـا  نزدیکی میزان در ها آن تفاوت و دارند قرار این طیف داخل در مختلف کشورهاي عمل در یعنی
کمتـر   هاي دولت و سوسیالیسم به متمایل میانۀ در رفاه هاي دولت مثال، است. براي طیف سر دو از ها آن

 مکتـب  به توجه بدون جهان، اکثر اقتصاددانان .گیرند می قرار حداقلی دولت به متمایل میانۀ در گر مداخله
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 دخالـت  توسـعه،  حـال  در کشورهاي در تنگناهاي موجود بر شدن چیره براي که، اند القول فکریشان، متفق
. باشـد  داشـته  دخالـت  اقتصادي توسعۀ در روند باید دولت و است ضروري اقتصادي هاي فعالیت دولت در

 آنچنـان  توسعه حال در کشورهاي مشکالت. کند عمل طرف بی ناظري همچون تواند نمی در واقع، دولت،
 بخـش . گذاشـت  قیمـت  کارسـازو  و بـازار آزاد  عهـدة  به را ها آن حل توان نمی که است و گسترده پیچیده

 الزم هـاي  انگیزه و کافی رشد ابتکار، توانایی مالی، شاید زیرا ندارد، را معضالت این حل خصوصی توانایی
 ایـن  اقتصـادي  توسـعۀ  ناپـذیر  جدایی اقتصادي بخش هاي فعالیت در دولت دخالت بنابراین،. آن نباشد در

  کشورهاست.
 تناسـب  به و است داده اختصاص خود به را کشور اقتصاد از بسیار باالیی سهم دولت ایران اقتصاد در

ز رو یکـی ا  ایـن از .اسـت  کـرده  پیـدا  افـزایش  سـاله  هر اخیر هاي سال طی در دولتی ساختار، مخارج این
ـ    تأکیدهاي اقتصاد مقاومتی مورد  سیاست هاي هوشمندانه که در بستۀ سیاست ري قـرار  مقـام معظـم رهب

 ست.هاي زاید ا ضرور و هزینههاي غیر سازي اندازة دولت و حذف دستگاه گرفته، منطقی

  ها شاخص
 هاي جاري دولت از تولید ناخالص داخلی نسبت هزینه. 
 هاي دولتی به بخش خصوصی درصد واگذاري شرکت. 

 سازي اقتصاد . شفاف17
مـدهاي آن  ترین پیا ترین مشکالت تولید و اقتصاد کشور عدم شفافیت است که یکی از مهم یکی از بزرگ

نبـودن ورودي و خروجـی و همچنـین محـل درآمـدها و       امور و مشـخص  نبودن فرار مالیاتی است. شفاف
  ا از دالیل فرار مالیاتی در کشور است.ه ههزین
اسـت کـه   اي پیش روي اقتصاد ه شچالترین  مهماز اطالعات شفافیت  عدممالی و  ايه ینضباطا یب

ـ  ا یدر نهایت منجر به بروز ب همچنـین  یـزي صـحیح و   ر هعتمادي مردم به کارگزاران و عدم امکـان برنام
فرهنـگ تـالش صـادقانه و     ،ایـن شـرایط   ۀود و در نتیجـ شـ  یمـ خواري در کشـوري   واري و ویژهخ تران

  ردد.گ یرو م هبا موانعی روبکارآفرینی 
 يازهـا ین و از یـی ران اجرایمـد  ییپاسـخگو  یاصل ارکان از یکی سهیمقا و قابل شفاف اطالعات وجود

 ياهـ  هیسـرما  آوردن ریسـک  گـذاران  هیاسـت. سـرما   اقتصاد اتیح ۀیما و ياقتصاد يریگ میتصم یاساس
 نهادهـاي یـک اقتصـاد    طـرف  از کـه  یو به اطالعات رفتهیپذ بازارها نیا به را خود ةآمد دست زحمت به به

ـ  بـه  کـه  ییاهـ  بقال فهم، در و قابل موقع معتبر، به اطالعات به ها آن .کنند یم هیتک شود، می منتشر  یراحت
 هیسـرما  يبازارهـا  یـري گ لذاري و شـک گ هروند سرمای منظور ادامۀ به .از دارندیباشد ن لیو تحل هیتجز قابل
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 و نـان یاطم کامـل، قابـل   ح،یرا صـح  اي اقتصـادي هـ  تنهادها و شرک اطالعات ذارانگ هیاست سرما الزم
  .بدانند موقع به

 کشـورها اقتصـاد   يبـرا  يمتعدد منافع شفافیت بیشتر، و افشا که هدد یم نشان گرفته انجام قاتیتحق
 ۀیسـرما  به یدسترس بهبود ذاران،گ هیسرما يازسو بلندمدت يذارگ هیسرما جمله:. ازداشت دنبال خواهد به

  )1382نوبخت،(  .معتبر تیریمد کمتر، ۀیسرما ۀنیهز د،یجد
اي اطالعـاتی  هـ  مسیسـت  ۀازي نهادهاي اقتصادي، توسعس فمنظور شفا ارهاي اساسی بهکهیکی از را
و بـه   جلـوگیري کنـد  فسـاد   از ایجـاد واند تا حد زیادي ت یاطالعاتی مهاي  سیستمگسترش کشور است. 
یـک راهبـرد   عنوان  اي اقتصادي را بهه تاي اطالعاتی فعالیه مکردن سیست مکانیزهوان ت یم همین دلیل،

الکترونیـک   ۀیکپارچـ هـاي   برخی از سیستممنظور شفافیت اطالعات اقتصادي کشور عنوان کرد.  مهم به
نظـارت   ۀیکپارچه، استقرار سامان ۀدولتی، استقرار بیمهاي  استقرار بانکداري یکپارچه در بانکند از: ا عبارت

ا و مجـامع،  هـ  هجامع بنگا ۀداري الکترونیک، استقرار سامان خزانه ۀاستقرار سامان و هدایت الکترونیک بیمه،
گمرکی و  ۀاستقرار سیستم یکپارچال تملیکی، افزایش نسبت معامالت شفاف به کل معامالت سازمان امو

  (وزارت اقتصاد و دارایی). گمرکی ۀتعداد اسناد الکترونیکی اظهارنامافزایش 

  ها شاخص
 هاي اطالعاتی کشور سیستم ۀدرصد توسع. 
 شده در سیستم الکترونیکی ثبت اسناد درصد اطالعات ثبت. 
 شده در سیستم الکترونیکی ثبت احوال درصد اطالعات ثبت. 
  صورت الکترونیک ها به شدة بانک خدمات ارائهدرصد.  

 اقتصاد سازي  . سالم18
از  44اي کلی اصـل  ه تبراي حضور بخش خصوصی و اجراي کامل و درست سیاسمناسب شرایط  ایجاد

وان از آن بهره گرفت. بدین منظـور دولـت   ت یمنظور بهبود فضاي اقتصاد کشور م ی است که بهراهبردهای
کردن فضاي اقتصـاد را در   ازي و رقابتیس یخصوص ،در این راستا اصالح و بهبود فضاي کسب و کار باید

 وري بهرهموجب ارتقاي هی شود که د ني سازماا هگون قرار گیرد. باید فضاي اقتصادي کشور بهدستور کار 
  .شود و کارایی می

اي مولـد  هـ  شکل نگیرد و بخـ توان تولید در کشور شود ش ینبود فضاي مناسب کسب و کار باعث م
مین شود و در این شرایط أاز طریق واردات ت ا عمدتاًه يخصوص صنعت و کشاورزي سرکوب و نیازمند به

  ود.ش یرو م هبا مشکل روباقتصاد کالن  ۀدر عرص به عدالت اجتماعیدستیابی 
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ا هـ  تشفافی عدممالی و  ايه ینضباطا یبازي فضاي اقتصاد کشور باید س ممنظور سال به این ترتیب به
وانـد  ت یجدي با فسادهاي مالی و اداري م کشور از بین رود. همچنین مبارزة اقتصاداي مختلف ه هدر حوز

اي داخلـی و خـارجی   ه هدیگر جذب سرمای اي اقتصادي و ازسويه تفضاي مناسبی را براي اجراي سیاس
دولت و بخش خصوصـی، کـاهش نـرخ     ازي، رفع تبعیض بینس هاصولی چون سادفراهم نماید. همچنین، 

ارهـایی اسـت کـه    کهاز دیگر را اي مالیاتی و جلوگیري از فرار مالیاتیه هرش پایتگس و در عوض مالیاتی
  ها توجه نمود.  ازي اقتصاد کشور به آنس موان در راستاي سالت یم

  ها شاخص
 اقتصاد درصد شفافیت اطالعات در حوزة. 
 درصد مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد. 
 پذیري هاي رقابت درصد ارتقاي شاخص. 

 . اصالح نظام مالیاتی19
 يپردازنـد تـا بـرا    یموجب قانون به دولت خود مـ  شهروندان است که به ییا دارایاز درآمد  یات قسمتیمال

ـ امن نی، تضـم يو ضـرور  ین کاالها، خدمات عمـوم یتأم ،یمال يها استیس يامور کشور، اجرا ةادار  ت،ی
نقـش   ،ياقتصـاد  يها تین گسترش و تنوع فعالین بیرد. در ایکشور مورد استفاده قرار گ یعمران و آبادان

 يهـا  هـا در عرصـه   دولـت  يهـا  ن گسترش تعهـد یو همچن یها در گسترش خدمات عموم دولت ةندیفزا
 .است کرده لیتبد ها دولت یتمام يبرا رگذاریمهم و تأث يا لهئات را به مسیمال ،یو اجتماع ياقتصاد
 وضـع مالیـات   يا هبودج اهداف است؛ شده ذکر مالیات وضع براي کلی هدف سه اقتصادي ادبیات در

 تثبیـت  بـر  نـاظر  کـه  اقتصـادي  اهـداف . اسـت هـا   مالیـات  طریق از دولت بودجۀ مالی تأمین بر ناظر که
 از مختلـف اقتصـادي  هـاي   بخش بین منابع تخصیص و تورمی و رکودي شرایط در اقتصادي هاي نوسان
 و جامعـه  در بـازتوزیع درآمـد   بـر  نـاظر  کـه  اجتماعی اهداف سرانجام و است مالیاتی هاي سیاست طریق

 نظـام  در مالیـات  گانـۀ  در ذیل کارکردهاي سه. باشد می مالیاتی ابزارهاي طریق از طبقاتی شکاف کاهش
  است: شده بررسی کشور مالیاتی

  مالیات  اي بودجه کارکرد. 1.19
 مشـکالت  درآمـدهاي نفتـی   به دولت ۀبودج وابستگی کشور، مالیاتی نظام اصلی هاي شاخص عملکرد براساس
 بودجـه،  عملیـاتی  تـراز  تعـادل  عـدم  بـه  تـوان  می جمله آن از که است کرده تحمیل کشور اقتصاد بر را فراوانی
 است.اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده  18اي که در بند  گونه به نمود، اشاره تورم و نقدینگی افزایش
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  )اقتصادي مدیریت ابزار( مالیات اقتصادي کارکردهاي. 2.19
 از حمایـت  بـراي  گـاهی  هـا  دولـت  اسـت.  اقتصـادي  گـذاري  سیاسـت  اقتصـاد،  در مالیات کارکرد دومین
 کـاهش  نظیـر  مالیـاتی  هـاي  سیاسـت  از نظـر  مورد و خاصهاي  بخش در اشتغال و تولید گذاري، سرمایه

 تخصـیص  از تولیـد،  حمایـت  منظور به ها مشوق انواع سایر اعطاي و ها معافیت برقراري مالیاتی، هاي نرخ
 تغییـر  و اصـالح  فرایند پیشنهاد بربودن زمان دلیل به. کنند می استفاده اقتصادي هاي نوسان تثبیت یا منابع

 دالیـل  زا یکی ایران در. است مواجه محدودیت با ایران در مالیات اقتصادي کارکرد عمالً مالیاتی، قوانین
 آن بـه تبـع   و مالیـاتی  هـاي  پایـه  اقتصادي، محدودبودن هاي گذاري سیاست در مالیات نقش بودن ضعیف

ــودن مالیــات مشــمول ــل بخــش نب ــوجهی قاب ــد ناخــالص از ت ــی تولی ــابراین،. اســت داخل  اثربخشــی بن
 اجراي سیاسـت و  سرعت اعمال مالیاتی، به گستردگی پایۀ مالیات طریق از اقتصادي هاي گذاري سیاست

شـود بسـتگی دارد کـه     هاي سـنواتی انجـام مـی    بودجه طریق از کشورها در بسیاري از اغلب مالیاتی که
  .گیرد نیز مورد توجه قرار در ایران ضروري است

   )جامعه در ثروت و درآمد توزیعباز( مالیات اجتماعی کارکردهاي .3.19
 و طبقاتی کاهش شکاف منظور به دولت آن در که است اجتماعی عرصۀ مالیات کارکردهاي از دیگر یکی

 توانـایی  کـه  کسـانی  با تمام یکسان برخورد کند. می مالیاتی استفاده ابزارهاي از اجتماعی عدالت افزایش
 عـدالت ( متفـاوت  درآمـدهاي  با دارنـدگان  متفاوت مالیاتی برخورد و افقی) عدالت(دارند  یکسانی پرداخت
 بررسـی  شود. می محسوب درآمد توزیعباز و اجتماعی ۀعرص در مالیاتی هاي سیاست ترین مهم از) عمودي
 رعایت درستی به مالیاتی عدالت هاي جنبه است الزم که دهد نشان می کشورمان مالیاتی مقررات و قوانین
 :برشمرد زیر شرح به توان می را افقی عدالت رعایت عدم ترین مصادیق مهم از برخی شود.
 بـا  افراد سایر برابر در مالیاتی هاي مشوق انواع از صنایع و ها شرکت افراد، ها، گروه از برخی برخورداري 

  .یکسان وضعیت و شرایط
 حقیقی و آزاد مشاغل با مقایسه در بگیر حقوق قشر مالیاتی بار باالبودن.  
 مشاغل مالیاتی بار بودن پایین برابر در ها شرکت مالیاتی بار باالبودن. 
 توزیعیبـاز  عدالت اصل طبق که صورتی در حقوقی اشخاص تمام توسط یکسان نرخ با مالیات پرداخت 

) مالیـات  عمـودي  عـدالت  رعایت عدم مصادیق از( شود وضع تصاعدي نرخ با مالیات بایست می درآمد
 تـأمین  و دولـت  بودجـۀ  مالی تأمین کنار در بتواند که مطلوب مالیاتی نظام یک به رسیدن است بدیهی
 دهندة تشکیل ارکان به عملکرد باشد اقتصاد محرك و کرده تضمین را اقتصادي رشد عدالت؛ و برابري

 .دارد بستگی مالیات سازمان وصول و مالیاتی مقررات و قوانین ملی، تولید یعنی مالیاتی نظام
 مالیـات  وصـول  دسـتگاه  تقویـت  سـرانجام  و قـانونی  سازوکارهاي اصالح ملی، تولید توان تقویت با

  بود. امیدوار کشور مالیاتی نظام عملکرد بهبود به توان می
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  مالیات نسبت بودن پایین. ندارد دولت هاي هزینه مالی تأمین و کشور اقتصاد در توجهی قابل نقش مالیات
 و افراد اقتصادي هاي گیري تصمیم در مالیات نقش بودن اهمیت از بی حکایت اینکه از صرف نظر GDP به

 هاي سیاست طریق از منابع تخصیص و گذاري سیاست امکان عدم معناي به نیز کالن سطح دارد در ها بنگاه
 غیرمالیاتی منابع بر فشار جاري، افزایش هاي هزینه به مالیات نسبت بودن پایین این، بر عالوه. است مالیاتی

 پولی پایۀ افزایش به خود نوبۀ به که دارد دنبال را به مرکزي بانک از استقراض افزایش نفتی، درآمدهاي نظیر
 مالیـات  طریق از عمومی هاي هزینه تأمین پایین نسبت همچنین، .زند می دامن تورم افزایش آن تبع به و

 هـاي  سیاست نقش ها، هزینه ساختار بر فشار تحمیل طریق از بودجه مالی تأمین پایدار منبع یک عنوان به
 است. نموده تضعیف توسعه هاي زیرساخت تأمین در بخش ویژه به را دولت مالی

  ها شاخص
 دولت از درآمدهاي مالیاتی درصد تأمین بودجۀ. 
 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. 
 مالیاتی درصد افزایش پایۀ. 

  منابع  
ش ین همـا یسـت و سـوم  یب، »هاي کلی اقتصـاد مقـاومتی   تبیین سیاست« .)1393آقامحمدي، علی (

 .تهران ،خرداد، دیت از تولیو حما يثبات اقتصاد-يو ارز یپول يها استیس ساالنۀ
وري کـل   ش ارتباطـات بـر رشـد بهـره    بخـ تحلیـل اثـر   « .)1388و سکینه غالمـی (  ،جهانگرد، اسفندیار

 .78-98، ص 16و  15هاي  ، شمارهاقتصاد و تجارت نوین ۀفصلنام، »هاي اقتصادي در ایران فعالیت
، »وري کل عوامل تولیـد در ایـران   مالی بر بهره ۀتأثیر توسع« .)1389و پریسا فعلی ( ،آبادي، ابوالفضل شاه

 .111-133، ص 24و  23هاي  ، شمارهاقتصاد و تجارت نوین ۀفصلنام
بررسی سهم سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادي ایـران طـی   ). «1382صادقی، مسعود، و مصطفی عمادزاده (

  . 79-89، زمستان، ص17، شمارة 25، دورة تصادي ایرانهاي اق پژوهش، »1345-1385هاي  سال
سسه آموزش عالی فـارابی،  ؤ، م»بانکداري الکترونیک و اصالح الگوي مصرف« .)1389اهللا ( پور، لطف علی

 .بانک ملی ایران ۀماهنام
طراحی و ارائـۀ الگـوي بـومی جهـت ارتقـاي      ). «1390طلب ( کاووسی، اسماعیل، و فرشاد رحمتی رنجان

، شمارة 20، دورة راهبرد، مطالعۀ موردي واحد علوم تحقیقات تهران، »رینی سازمانی در دانشگاهکارآف
  .  217-241، تابستان، ص59

 . /http://farsi.khamenei.ir مجموعه بیانات مقام معظم رهبري در سایت



  133           ...   هاي اقتصاد مقاومتی و استخراج زایی در سیاست بررسی رویکرد درون

 

، 62 ةشمار ،»تحول ساختار دولت از نگاه سیستمی، فرایند مدیریت و توسعه« .)1384نقی ( مشایخی، علی
 .6-13 ص ،تابستان

ـ ، با»ا و تـوالی اصـالحات در نظـام مـالی و بـانکی کشـور      ه تاولوی« .)1392هادي (مهدویان، محمد ک ن
 پولی و بانکی. ة، پژوهشکدمرکزي جمهوري اسالمی ایران

تحقیقـات  ، مرکـز  »موانع اشتغال جوانان و راهبرد تعادل بازار کار در ایـران « .)1386نوبخت، محمد باقر (
 .آبان، استراتژیک

Alotaibi, Bader (2006). Oil price fluctuation and the gulf cooperation council (GCC) 
countries, 1960-2004. May2006.  

Food and Agriculture Organization of the United Nations (1986). 
Hurliy, A. (1999). Incorporating feminist theories into socialycal theories of 

Enterpreneurship, woman in management, Review, (14) (2).  
Mory, j. f. (1993). "Oil price and economic activity is the relation symmetric". 

Energy Journal, Vol. 104. 
Sadegh, M., Emadzadeh, M. (2004). Estimating the human capital share in Iran's 

economic growth (1965-2000), Iranian Economice Research, 5(17), 79-98 
(inpersian).  

   



   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاندانش بننقش اقتصاد جلد هفتم:              134

 

  
  

   



135  

  
 

  بخش کشاورزي ۀبررسی نقش صنایع تبدیلی با رشد و توسع
  **رضا ارسالن بدمحمد، *راضیه صیامی

  چکیده
تبدیلی با رشد بخش کشاورزي ایـران اسـت کـه     متقابل صنایع بررسی رابطۀ ،هدف اصلی این مطالعه

باشد کـه بـدون شـناخت     می آینده مهمهاي  استراتژيگیري  ي گذشته و شکلها سیاستبراي ارزیابی 
ثر بـراي رشـد اقتصـادي    ؤي مـ هـا  سیاستوضع  پویا و شناخت کامل توسعۀ، ارتباط بین این دو بخش

 تـرین کشـورهاي صـنعتی،    پیشـرفته ، رغـم تمـام تحـوالت تکنولـوژیکی     علـی  .مطلوب مشکل اسـت 
بلکـه اهمیـت تولیـد غـذا را در      ،دانند یصنایع تبدیلی م را نه تنها مکمل بخش بخش کشاورزي توسعه

برخـورداري از تنـوع    باتوجه بـه امکانـات وسـیع ایـران و     کنند. می پیوند با امنیت ملی خود نیز ارزیابی
 گرمسـیري،  نیمـه  ،تمـامی انـواع محصـوالت منـاطق معتـدل      امکان تولید تقریبـاً  وهوایی و شرایط آب

علـی بـین رشـد     رابطۀ ابتدا در این راستا به ،زيهمچنین کیفیت باالي محصوالت کشاور گرمسیري و
علیـت   ۀاسـتفاده از رابطـ   در ایران با 1390تا  1358هاي  طی سال در بخش کشاورزي صنایع تبدیلی و

. طرفه از صنایع تبدیلی به رشد اقتصاد وجود دارد یک نتایج نشان داد که یک رابطۀ گرنجر پرداخته شد.
هـم در   شـده را  ۀ محصوالت فـراوري توان موجبات افزایش عرض میبنابرین با گسترش صنایع تبدیلی 

دهد که ایـن دو بخـش    می نتایج حاصل از این مطالعه نشان .هم خارجی فراهم آورد بازارهاي داخلی و
  باشند. می مکمل یکدیگر

  اثر متقابل، ارزش افزوده ،نقش صنایع تبدیلی رشد، کشاورزي،: ها واژهکلید

  مقدمه  
بررسی اثر متقابل این دو بخـش   ،در فراوري محصوالت کشاورزي ،توجه به نقش صنایع تبدیلی امروزه با

دارد کـه از  از تولیـدات خـوراکی   اي  همجموعـ اشاره به زیر ،باشد. صنایع فراوي کشاورزي می حایز اهمیت
لیـد  رفت صـنایع تبـدیلی باعـث تو   رو پیشـ  شود. ازایـن  می بخش کشاورزي حاصل فراوري مواد خام اولیۀ

 کشـاورزان  افزون محصوالت کشاورزي خواهد شدکه این خود نیز باعث افزایش درآمـد روسـتاییان و  روز
                                                        

  09144394046 ،دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه ارومیه *
raziyeh.siami@gmail.com  

   09141417626دانشکدة کشاورزي،  ه اقتصاد کشاورزي دانشگاه ارومیه،دانشیار گرو **
m_arsalanbod@yahoo.com 
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ایـن امـر نیـز     وري محصـوالت کشـاورزي کـاربر اسـت،    آنجایی که تولید مواد غـذایی و فـرا  از . شود می
ث افزایش سـرمایه در  دیگر باع ازطرفی اشتغالی در مناطق روستایی را فراهم آورد.خودتواند  می خود نوبۀ به

 در نتیجه افـزایش تولیـد کمـک    کردن کشاورزي و شود که این موضوع هم به نوین می بخش کشاورزي
در نتیجه میـزان  ، شود می ها هنگام آنحصوالت کشاورزي مانع از فساد زوددیگر فراوري م . ازطرفکند می

بر پایۀ این فـرض هسـتند کـه    ها  استداللاین . یابد می رفت مواد خوراکی و انرژي کاهشهدرضایعات و 
شـتابنده   براي رشد اقتصادي اولیه و محرکۀ وجود دارد متقابل بین رشد صنایع تبدیلی و کشاورزي رابطۀ

  باید از درون بخش کشاورزي آغاز شود.

  ادبیات موضوع
  شود. می طور مختصر به تعریف رشد اقتصادي و صنایع تبدیلی پرداخته در این بخش به

به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با  اقتصادي رشد
توسـعۀ صـنایع    جهـان بـه کشـاورزي و    این راستا محققان کشورهاي پیشرفتۀمقدار آن در سال پایه. در 

  .کردند تأکیدرشد اقتصادي  ي محرکۀعنوان نیرو تبدیلی به
 مـازاد  ایجـاد  تنهـا  نه توسعه، حال در کشورهاي صنعتدر  )1961( جورگنسونبه گفتۀ  که طوري به 

 در کـه  کنـد  می تأکید وي بنابراین، .یابد تداوم فنی پیشرفت طریق از باید هبلک است، ضروري کشاورزي

 بـه  اقـدام  خـود  کشـاورزي  مـازاد  رشـد  تسریع براي باید توسعه حال در کشورهاي توسعه، ۀاولی مراحل

 .کنند بخش این در خالصگذاري  سرمایه
 اهمیـت  بـر  ،»اقتصادي ۀتوسع در کشاورزي نقش« عنوان بااي  همقال در نیز، )1961جانسون و ملور( 

 توسـعه  در کشـاورزي  نقـش  کـه  داشتند اظهار ها آن .کردند تأکید رشد محرك نیروي عنوان به کشاورزي
هـا   مساعدت این .نماید اقتصادي ساختسازي  دگرگون بهاي  هعمدهاي  مساعدت تواند می و نبوده انفعالی
 و بازار مساعدت و )اولیه خام مواد و غذا( محصول مساعدت ،)کار نیروي و سرمایه( عوامل مساعدت شامل

 و کشـاورزي  ۀتوسـع  بـراي  همزمـان  هـاي  تالش معنی به متوازن رشد پژوهشگران ینا .باشد خارجی ارز
 مراحـل  در صـنعت  و کشـاورزي  میان درونی ۀرابط ماهیت که داشتند عقیده و دانسته ضروري را صنعت
 .داشت خواهد آمیز موفقیت ۀعتوس استراتژي انتخاب در مهمی اثرات داراي توسعه، مختلف

 بخـش  بـین  مناسـب  ارتبـاط  وجـود  فرضیۀ از که تجربی تحلیل و تجزیه از استفاده با ،)1983هاوا (

 بـین  ارتباط داربودن معنی تا کرد استفاده غیرخطی معادلۀ تک یک از کند، می صنعت حمایت و کشاورزي

 مربـوط  کشـاورزي  رشـد  و سـرانه  درآمـد  بـه  را صنعتی رشد مدل این .آزمون کند را کشاورزي و صنعت
کـه   ایـن فرضـیه را   و دارد صـنعت  رشـد  روي داري اثر معنی کشاورزي رشد که داد نشان نتایج .کرد می
  کرد. تأیید" دارند کشاورزي در نرمال و باال رشدي که هستند هایی آن باال، صنعتی رشد با کشورهایی"
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 مـورد  را پاکسـتان  کشـور  صـنعت  و کشاورزي هاي بخش بین ارتباط ،)2000همکاران (  رستگاري و
 یکدیگر بر کشاورزي و صنعتهاي  بخش متقابل تأثیرات تحلیل و تجزیه منظور به ها آن. دادند قرار مطالعه

 بود، گرفته قرار استفاده مورد گاپینات و رابینسون ازسوي که داخلی ناخالص تولید رشد الگوي کاربردن با به
  .متقابل هستند شاورزي مکمل یکدیگر و داراي رابطۀکه صنعت و ک نداین مطالعه نیز نشان داد در

 ،»هند اقتصادي اصالحات ۀبرنام در کشاورزي« عنوان بااي  همقال در ،) 2001(  سانکار کالیرا جان و
 ایـن  در هـا  آن .دادند قرار بررسی مورد غیرکشاورزي و کشاورزي هاي بخش در را پیوندها جهت و طبیعت
 یـک  کـه  دهـد  می نشان نتایج .کردند استفاده گرنجر علیت آزمون و ستاده ةداد ماتریس روش از مطالعه،

 بخـش  رشـد  تنهـا  نـه  کـه  معنـا  بدین .دارد وجود صنعت و کشاورزي هاي بخش بین دوطرفه یعل رابطه
 و مثبت تأثیر نیز عتیصن محصول رشد بلکه، دارد،ایع صن بخش رشد بر دار معنی و مثبت تأثیر کشاورزي

  .دارد کشاورزي محصول رشد بر دار معنی

  صنایع تبدیلی
 ةاسـتفاد  يبـرا  یعامل تواند می هیاول مواد عنوان به يکشاورز محصوالت يریکارگب لیدل به یلیتبد عیصنا
 یمتفـاوت  مصرف و دیتول زمان يدارا يکشاورز محصوالت از ياریبس. گردد یتلق محصوالت نیا از بهتر

 يتر یطوالن زمان در مصرف یول ،کوتاه و مشخص زمان کی در معموالً ها آن برداشت ای دیتول. باشند یم
 لیتبد و رییتغاي  هگون به ها آن در محصوالت ينگهدار و حفظ با تواند ی میلیتبد عیصنا. ردیگ یم صورت

 .باشد سریم سال یط در مصرفشان امکان که دینما جادیا
 جـاد یا افـزوده،  ارزش جـاد یا ازجملـه  ياقتصادهاي  اثر یبرخ يدارا یلیتبد عیصنا گسترش و جادیا

ـ ا بـه  و يکشـاورز  محصـوالت  از شـتر یب ةاسـتفاد  نیهمچن و يارز يدرآمدها جادیا اشتغال، ـ ترت نی  بی
 .گردد یم محصوالت شدن عیضا و اتالف از يریجلوگ

   :جنبه دو از یلیتبد عیصنا گسترش
   .شود می بخش خودهاي  افزوده ارزش شیافزا صرف بخش، در جادشدهیا ةافزود ارزش) الف
   .گردد ها می بخش نیا در افزوده ارزش جادیا موجب دارد گریدهاي  بخش با کهاي  هرابط لیدل به )ب
 و گسترش د،ینما یم استفاده هیاول ةماد عنوان به يکشاورز محصوالت از یلیتبد عیصنا که ییآنجا از
 میرمسـتق یغ طـور  به و دهیگرد داتیتول از استفاده شیافزا ای و دیتول شیافزا موجب مذکور عیصنا ۀتوسع

  .نمود خواهد افزوده ارزش جادیا

  یلیتبد عیصنا فیتعر
 و یزراع محصوالت از یبخش توان می آن کمک با که شود می اطالق یعیصنا بهي کشاورز یلیتبد عیصنا
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 را محصوالت نیا يماندگار لهیوس نیبد و داده وضع رییتغ ییایمیش و یکیزیفهاي  روش کاربرد با را یباغ
ـ ا قیطر از مجموع در و نمود تر مناسب را، آن ۀعرض و مصرف و شتریب  ياقتصـاد  ارزش عیصـنا  نـوع  نی

  .برد باالتر را محصوالت
 و يکشـاورز هاي  وردهافر که یعیصناد: دا ارائه شرح نیا به یلیتبد عیصنا از يگرید فیتعر توان یم

 عیصـنا  .نامنـد  ی مـی لیتبـد  عیصنا سازد می مصرف ةآماد ای و ساخته مهین يکاال و مواد به لیتبد را یدام
  .دیآ می شمار به يکشاورز ۀرشت مهمهاي  شاخه از یکی یلیتکم یلیتبد

  یلیتبد عیصناهاي  کارخانه سیتأس اهداف
 گـردد  مـی ایجاد ي کشاورز محصوالت يورافر يها کارگاه وها  کارخانه سیتأس با که يمقاصد و اهداف

 :باشد می ریز شرح به
 یمحصول تک صادرات از ییرها و یصادرات محصوالت بیترک رییتغ. 
 شدن یصنعت جهت در حرکت. 
 در مـذکور  محصـوالت  یصادرات يتقاضا ساختن برآورده و یخارج مشابه محصوالت واردات کاهش 

 .یجهان يبازارها
 يبـرا  بـازار  در که یمحصوالت به یابیدست ۀواسط به يکشاوز بخش در شتریب ةزیانگ و تحرك جادیا 

  .دارد وجود تقاضا ها آن
 ییروستا و يشهر مناطق در درآمد و اشتغال جادیا. 
 يکشاورز محصوالت عاتیضا کاهش. 
 ریغ در محصوالت مصرف جهت یطیشرا ساختن فراهم لیدل به کشاورزان يبرااي  یهتغذ طیشرا بهبود 

 .برداشت فصل از
 کنند می افزوده ارزش جادیا که یمحصوالت ةگستر به دنیبخش تنوع و توسعه.   

  یلیتکم و یلیتبد عیصنا يبند طبقه
 چهار در را یلیتکم و یلیتبد عیصنا ،يکشاورز جهاد وزارت يکشاورز بخش یلیتکم و یلیتبد عیصنا دفتر
  :است نمودهبندي  میتقس ریز گروه
 یدام محصوالت.  
 یالتیش محصوالت.  
 یزراع محصوالت.  
 یباغ محصوالت عیصنا. 
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  معرفی متغیرها و شرح مدل
  (در سطح)DF-GLS واحد  ۀآزمون ریش. 1جدول 

 تعداد وقفۀ  نام متغیر
 بهینه

 مقدار آمارة
 محاسباتی

مقدار بحرانی 
 درصد 5

 نتیجه

 قبول فرض صفر -428/3 -288/1 1 افزوده بخش کشاورزيارزش 
 قبول فرض صفر -428/3 -429/2 1 تولید صنایع غذایی و آشامیدنی 

  
 %5تـر از مقـدار بحرانـی     محاسـباتی کوچـک   ةچون مقدار آمار ،توجه به نتایج حاصل از جدول باال با

  شود. باشد پس فرضیه صفر پذیرفته می می
 

  دوم) (در تفاضل مرتبۀ DF-GLSواحد  آزمون ریشۀ. 2جدول 
 تعداد وقفۀ  نام متغیر

 بهینه
 مقدار آمارة
 محاسباتی

 5مقدار بحرانی 
 درصد

 نتیجه

 رد فرض صفر -457/3 -371/6 1 ارزش افزوده بخش کشاورزي
 رد فرض صفر -457/3 -158/5 1 تولید صنایع غذایی و آشامیدنی

   
ة قـدر مطلـق آمـار    دوم) آزمـون ریشـۀ واحـد (تفاضـل مرتبـۀ     آمـده از   دست هبه نتایج ب توجه حال با

، یعنی فرضیۀ صفر مبنـی  شود صفر پذیرفته نمی ۀفرضی باشد، می تر از قدر مطلق بحرانی محاسباتی بزرگ
 باشند. می پس در نتیجه متغیرهاي ما ایستا شود، می واحد رد بر ریشۀ

  .واحد فرض صفر: وجود ریشۀ
 .واحد ۀریشفرض مخالف صفر: عدم وجود 

رشد اقتصادي بخش کشاورزي و سرمایۀ صـنایع  علیت میان  وجود رابطۀ جهت بررسی وجود یا عدم
 شود: می صورت زیر استفاده تبدیلی در ایران از رابطۀ علیت گرنجر به

AGDP i = αi + µ ∑ AGDPt-j + a ∑ AH t-j + U1t 

AHt = βj + λi ∑ AH t-1 + r ∑ AGDPt-j + U2t 

AGDP م رشد اقتصادي بخش کشاورزي و لگاریتAH    ـ اشـد.  ب یلگاریتم شاخص صـنایع تبـدیلی م
شد ر  ضریب aخیري)(متغیر وابسته تأ ضریب رشد بخش کشاورزي µ ها،اعرض از مبد jβو  iαهمچنین 

ضـریب   λخیري)، رشد بخش کشاورزي (متغیر مستقل تأ ضریب r (متغیر مستقل داخلی)، صنایع تبدیلی
مجمـوع   باشند. اگـر  می مدل جز اخالل دو معادلۀ U2t و U1tخیري) و ۀ تأ(متغیر وابست صنایع تبدیلی رشد

دار و  هـر دو رگرسـیون از نظـر آمـاري معنـی     ضرایب صنایع تبدیلی و رشد اقتصادي بخش کشاورزي در 
 یـاز در بـازة  خورد خواهیم داشت. اطالعات مـورد ن علیت دوطرفه یا یک جریان باز متفاوت از صفر باشند،
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ـ  1390الی 1358 مانیز  Eviews 7افـزار   آمـده اسـت و از طریـق نـرم     دسـت  هاز طریق مرکز آمار ایران ب
 تخمین پرداخته شده است.

  نتایج آزمون فرضیات .3جدول 
  صفر فرضیۀ F آمارة P-value  نتیجه

  Hعلیت گرنجر  GDPنیست  9.24548  0.0050  رد فرض صفر
  GDPعلیت گرنجر  Hنیست  2.03521  0.1644  قبول فرض صفر

  
ود که براي مدل اول فرض صفر مبتنی بر اینکه صـنایع  ش یآمده مشخص م دست هبا توجه به نتایج ب

یعنـی در اقتصـاد ایـران صـنایع      ،ودشـ  یتبدیلی علیت گرنجر رشد اقتصادي بخش کشاورزي نیست رد م
نکـه رشـد اقتصـادي    براي مدل دوم فرض صفر مبتنی بـر ای  اشد.ب یتبدیلی علت رشد بخش کشاورزي م

یعنی رشد اقتصـادي بخـش کشـاورزي     ،ودش یبخش کشاورزي علیت گرنجر صنایع تبدیلی نیست رد نم
  اشد.ب یعلیت گرنجر رشد صنایع تبدیلی نم

 گذاري و پیشنهادات براي سیاستگیري  نتیجه
 کشـورهاي پیشـرفتۀ  عه و رشد اقتصادي در توسکننده  امروزه صنلیع تبدیلی یکی از عناصر اصلی و تعیین

 باشد که صنایع تبـدیلی باعـث رشـد بخـش کشـاورزي      می آمده گویاي این دست هنتایج ب باشد. می جهان
باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد بـه در آمـدهاي نفتـی توجـه      ز اهمیت است.رو بسیار حائ زاین . اباشد می

تواند درآمد  می وسعه این بخشدر صورتی که ت .هاي اقتصادي صورت گرفته است کمتري به دیگر بخش
بخـش کشـاورزي بایـد ایـن      بـر روي بیشتر صنایع تبـدیلی  گذاري  براي اثر و بیشتري را عاید کشور کند

ررسـی  ب ،ایجـاد بازارهـاي داخلـی و خـارجی     ،وريروزرسانی فنا . براي این امر نیازِ بهشاخص تقویت شود
آمده رشد این بخـش باعـث    دست هتوجه به نتایج ب با. باشد می وضعیت صادرات و واردات مواد اولیه وخام

  .بخش کشاورزي و رشد اقتصادي کشور خواهد شد ةافزایش ارزش افزود
 سـهم  شیافـزا  و یجهـان  يبازارهـا  درتـر   موفـق  حضور يبرا یلیتبد عیصنا مشکالت رفع منظور به

 :شود می ارائه ریز شرح بههایی  شنهادیپ کشور یرنفتیغ صادرات کل از مذکور محصوالت صادرات
 و یجهـان  يبازارهـا  در شـتر یب نفـوذ  جهت مهم و يدیکلهاي  بخش از یکی نقش دربندي  بسته صنعت به
 و ها سازمان و شده توجه يجد طور به مذکور محصوالت صدور از حاصل ةافزود ارزش از يشتریب قسمت کسب

  .ورزند اهتمام موجودبندي  بسته عیصنا يروزساز به و مدرن يورافنگیري  کارب يبرا ربط يذهاي  وزارتخانه
 .دارند يکشاورز يدیتول محصوالت و هیاول مواد به يمستمر ازین مداوم تیفعال جهت یلیتبد عیصنا

 سال در و عرضه مازاد سال کی در است ممکن يکشاورز محصوالت دیتول بر حاکم خاص طیشرا لیدل به
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ـ طر از گـردد  مـی  شنهادیپ. دیآ وجود به عیصنا ازین رفع جهت آن کمبود بعد هـاي   اسـت یس يریکـارگ ب قی
 حد در محصول دیتول جهت خاطر نانیاطم کشاورزان در يکشاورز محصوالت ۀمیب و ینیتضمهاي  متیق

 . دیآ وجود به عیصنا ازین
 از. باشد می ضروري یجهان يبازارها در موفق حضور جهت ينوآور لزوم و يورافن يروزساز به ۀمسئل

 در یقـات یتحق مراکزهاي  پژوهش جینتا يریبکارگ ای و عیصنا خود در توسعه و قیتحق مراکز جادیا قیطر

 .گردد نیتضم یجهان يبازارها درتر  موفق و مستمر حضور ها، نهیزم نیا
 محصـوالت  از ياریبس البته. است یداخل بزرگ نسبتًا بازار ،یلیتبد عیصنا گسترش يبرا گرید ۀنیزم

 و یئجز صورت به توان می پژوهش و قیتحق با. گردد ي میداریخر فله صورت به خانوارها توسط يکشاورز
 و داده گسترش را آن ۀدامن سپس و عرضه شده يورافر صورت به را محصوالت ،يبند بسته ظرن از شتریب

 .نمود شتریب راها  خانواده مصرف يالگو در یلیتبدهاي  وردهافر سهم
 روز تیوضـع  يپـا  پابه مهیب صنعت است يضرور صادرات در تیامن و خاطر نانیاطم جادیا منظور به

 در را صـادرکنندگان  کـه  یتیحمـا  يهـا  شرکت ای وها  صندوق جادیا با نیهمچن. دینما حرکت صادرات

ـ حما دارانیخر تعهدات انجام عدم و کاالها شدن تلف به منجر ی کهحوادث ـ نما مـی  تی  بـه  تـوان  مـی  د،ی

 .کرد کمک صادرات گسترش
 نظم توان می صادرات اوضاع به ی صادرات امور کردن یتخصص و متمرکز و بزرگهاي  شرکت جادیا با

 يریجلوگ یجهان يبازارها در یخارج مشابه يکاال ةدکنندیتولهاي  شرکت آور انیزهاي  رقابت از و دیبخش
 .آورد عمل به

  منابع
 .1360-1379هاي  سال آماري،هاي  سالنامه ،مرکزي بانک

 .http://www.amar.org.ir ایرانسازمان آمار 
 ،اول چـاپ  ».روسـتایی  صـنایع  و کشـاورزي  بخـش  تکمیلـی  و تبدیلی صنایع« ).1383( عباس رحیمی،

  .طباطبایی عالمه دانشگاه ،روستایی ۀتوسع و صنایع معاونت تهران،، تابستان
 بررسی انتشارات سري از ،»ایران اقتصاد«). 1371( ترکمانی دینی علی و ،عبدالرضا افتخاري، الدین رکن

  .بازرگانی هاي پژوهش و مطالعات ۀمؤسس بازرگانی، وزارت ،9شمارة  کشورها، لئمسا
 .نی نشرتهران،  ،توسعه و رشد اقتصاد). 1372( مرتضی باغیان، قره

 تبـدیلی  صـنایع  موجـود  وضـعیت  بررسی). «1379( کشاورزي اقتصاد وریزي  برنامههاي  پژوهش ۀمؤسس
هـاي   پژوهش معاونت کشاورزي، اقتصاد وریزي  برنامههاي  پژوهش ۀمؤسس ».کشاورزي محصوالت

  .اجتماعی اقتصادي
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هاي اصالح ساختاري جهت ارتقاي تولید ملی در  اولویتتبیین 
  راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

  **نژاد سپیده قلی ،*اسماعیل فالحی

  چکیده
ا تـالش  مسائل اقتصادي است که بۀ کامل در زمینۀ هاي یک منظوم اقتصاد مقاومتی برایند پیوند حلقه

رفـت از شـرایط    کار برونعنوان راه اقتصادي و به هاي ظور تحقق آرمانمن مستمر مقام معظم رهبري به
ومتی بوده تحریم، وارد ادبیات اقتصادي کشور گردیده است. توجه به تولید ملی از ارکان اساسی اقتصاد مقا

یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد نمود. در این نوشتار اي در دست کننده و ارتقاي آن نقش تعیین
رساخت بنیادین اقتصاد مقاومتی شامل اقتصاد موازي، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی ضمن تعریف چهار زی

و اقتصاد الگویی، به بازشناسایی و اصالح ساختارها جهت ارتقاي تولید ملی در راستاي اهـداف اقتصـاد   
انی، بنیان مبتنی بر کار و منابع انس ریزي اقتصاد دانش مقاومتی پرداخته شده است. در این خصوص، پی

وري،  سازي، ارتقاي کارایی و بهـره  کردن اقتصاد مردمی و خصوصی نهاصالح ساختار بازار سرمایه، نهادی
رویه و  هاي ضد واردات بی هاي تجاري، تدوین سیاست محصولی، بازنگري در سیاست مقابله با اقتصاد تک

منظور ارتقاي تولید  ترین ساختارهاي مورد نظر به مهم ها و تعامل مردم و مسئوالن از سازي سیاست شفاف
  گذاري گنجانده شود.  هاي سیاست ملی بوده که بایستی در اولویت

  اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، اصالحات ساختاري، ایران: ها واژهکلید

  مقدمه .1
انقالب اسالمی موجب شد از سال هاي اقتصادي  منظور تحقق آرمان تالش مستمر مقام معظم رهبري به

مسائل اقتصادي یعنی اصالح الگـوي مصـرف،   ۀ کامل در زمینۀ هایی براي ایجاد یک منظوم حلقه 1388
ایرانی معرفـی شـده و   ۀ همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و تولید ملی، حمایت از کار و سرمای

ي تشویق و هدایت گردند. این توجهات کـه  اندرکاران براي شروع حرکت عظیم اقتصاد مسئوالن و دست
اقتصاد بوده، ۀ درآوردن جمهوري اسالمی ایران از دریچزانو بهحساب غرب در جهت  با آگاهی از تالش بی

  گذاري اقتصادي کشور نموده است.  مفاهیمی جدید و کاربردي را وارد ادبیات سیاست
                                                        

 esmaeilfallahi@yahoo.comعضو هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز (نویسندة مسئول)  *
شهر  آموختۀ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم ارشد و پژوهشگر اقتصاد کشاورزي، دانش کارشناس **

sepideh_gholinezhad@yahoo.com  
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مبـدع ایـن   ۀ چنـد سـال  ۀ گردیده است، دغدغـ که اخیراً وارد ادبیات اقتصادي کشور  1اقتصاد مقاومتی
معناي اقتصادي است که در برابـر کارشـکنی و    اقتصاد مقاومتی بهادبیات است. در یک نگاه ایدئولوژیک، 

دانان، اقتصاد مقاومتی، اقتصادي اسـت کـه   . از نظر بسیاري از اقتصادخباثت دشمن، با مقاومت توأم است
ش پیدا کنـد. یعنـی وضـع اقتصـادي     ش کاهپذیری کشور، آسیبرشد اقتصادي در  ضمن حفظ روند رو به

   ]1. [تر آسیب ببیند و اختالل پیدا کنددر مقابل ترفندهاي دشمنان کم اي باشد که گونه به
اجرایی نقش تأثیرگـذار و   نشستن اقتصاد مقاومتی مسئوالن و مدیرانثمر به باور رهبر انقالب براي به

هـایی باشـند تـا از سـرعت      کارهـا و روش دنبـال راه  رایط مدیران باید بـه ند. در این شاجتناب دار غیرقابل
کارها با تدبیر و شناخت نقاط قوت و استفاده از منـابع  صادي و شدت آن کاسته شود. این راهفشارهاي اقت

شود. اما رهبر انقالب در بیانات خود به چهار رکن اصلی اقتصاد مقاومتی  و امکانات غنی کشور محقق می
هـا و   اي بایـد در دسـتور کـار سـازمان     اند. موضوعاتی که قبل از اجراي هر طرح و یـا برنامـه   داشته اشاره

هاي اجرایی قرار بگیرد. این چهار رکن اصلی شامل اصالح الگوي مصرف، کار و اشتغال، مصـرف   دستگاه
  ها در کشور است.  ظرفیتۀ کاالهاي داخلی و استفاده از هم
المللـی پـول در    تولید ملی حائز اهمیت بسیار خواهـد بـود. صـندوق بـین    در چنین شرایطی توجه به 

ة اي نسـبت بـه سـال قبـل در رد     پلـه  2با صعود  2012جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ایران در سال 
دست آورده است. در این گزارش  را به 23ۀ هاي جاري) مرتب ترین اقتصادهاي جهان (براساس قیمت بزرگ
منتشـر شـده و براسـاس آن     2012کشـور جهـان در سـال     185تولید ناخـالص داخلـی   وردي از اآمار بر

المللـی،   بندي کرده است. در آمار براوردي ایـن نهـاد بـین    کشورهاي جهان را از نظر قدرت اقتصادي رده
 23ۀ رتب 2012مریکا) در سال اهاي جاري (به دالر  ایران از نظر تولید ناخالص داخلی خود براساس قیمت

 ]2. [پله صعود داشته اسـت  2ن را به خود اختصاص داده است که به دین ترتیب نسبت به سال قبل جها
ترین اقتصاد جهان شناخته شده  تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی بزرگ 6/15مریکا با ابراساس گزارش، 

انـد.   سـوم قـرار گرفتـه   ة تریلیون دالر در رد 9/5دوم و ژاپن با ة تریلیون دالر در رد 25/8است و چین با 
ة کشورهاي آلمان، فرانسه، انگلیس، برزیل، ایتالیا، روسیه، هنـد، کانـادا، اسـترالیا، اسـپانیا، مکزیـک، کـر      

قبـل از ایـران قـرار    هـاي بعـدي و    س، سوئد و نروژ در ردهیئجنوبی، اندونزي، ترکیه، هلند، عربستان، سو
ایـن   ]3. [خاورمیانه بعد از عربستان شناخته شده است اساس ایران دومین قدرت اقتصادي اند. براین گرفته

هاي بـه اصـطالح    کردن اقتصاد ایران تحریم رهاي غربی در این سال با هدف فلجحالی است که کشو در
  اند.  اي را به اجرا گذاشته گیرانه سخت

ـ   هاي اساسی اقتصاد مقاومتی و نیز اصالح سـاختارها  ساختبازشناسایی زیر اي ي موجـود جهـت ارتق
اي در دستیابی به اهداف اقتصاد  هاي حیاتی اقتصاد مقاومتی، نقش عمده عنوان یکی از مؤلفه تولید ملی به

                                                        
1. resistant economics 



  145             ... ساختاري جهت ارتقاي تولید ملی در هاي اصالح  تبیین اولویت

 

منظور نیل بـه هـدف تحقیـق، از     بهاین نوشتار به آن پرداخته شده است. ۀ مقاومتی ایفا نموده که در ادام
  تحلیلی بهره گرفته شده است. -روش توصیفی

  ساسی اقتصاد مقاومتیهاي ا تبیین زیرساخت .2
هاي  تري قرار گیرد، تمایز آن از ایدهباید مورد کندوکاو بیش توجهی که در الگوي اقتصاد مقاومتی قابلۀ نکت

ها و  دقیق و شرح واقعی مؤلفهۀ غربی است. اقتصاد مقاومتی الگوي جدیدي است که براي اجرا نیازمند مطالع
ویژه تولید  اقتصادي براي حمایت از اقتصاد بهباشد. در ادبیات  چوب مشخص میرمتغیرهاي خاص آن در چا

شود و این بدان معنا است که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد  اقتصاد حمایتی استفاده میة از واژ  ملی، بیش
اقتصاد حمایتی از هاي اقتصاد مقاومتی بسیار فراتر  حمایت جدي قرار گیرد. البته باید توجه داشت که واژه

المللی است. این الگوي  اقتصاد ملی و بینۀ اي در عرص ها و ابعاد گسترده دیدگاهة برگیرندتعریف شده و در
اقتصادي آمادگی مقابله با تحریم و فشارهاي نیروهاي سلطه را دارا است و با توجه به روح مقاومتی که در 

  زیرساختی نخواهد شد. آن وجود دارد، در شرایطی از این دست، دچار مشکالت
در هـا   هایی در نظر گرفت کـه تکامـل آن   توان براي اقتصاد مقاومتی زیرساخت تر می در نگاهی دقیق

یرسـاخت  تـوان در قالـب چهـار ز    مقاومتی را میشود. اقتصاد  شدن آن می تعامل با یکدیگر باعث عملیاتی
هاي ملی در کشور  عنوان پژوهش ها به آن زیرساخت و یا ترکیبی ازیک از این اساسی تعریف نمود و از هر

   ]4. [استفاده نمود

  اقتصاد موازي. 1.2
ها، اقتصاد موازي است. به ایـن مفهـوم کـه ایجـاد نهادهـاي پـولی و مـالی         ترین زیرساخت یکی از مهم

هـاي   گـذاري  سیاسـت ة کننـد ادهـاي رسـمی اقتصـادي مکمـل و ایجاد    و نه هـا  مقاومتی در کنار سازمان
که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود بـه نهادهـایی بـا روحیـه و     طور خواهد بود. یعنی همان اي یهچندال

امداد، جهـاد سـازندگی، سـپاه پاسـداران و بنیـاد      ۀ عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیت
داده و تکمیل نمایـد.  ا ادامه مسکن نمود، امروز بایستی براي تأسیس اهداف انقالب اسالمی، این پروژه ر

هاي مقاومتی نیاز دارد که چه بسا ماهیتـاً از   که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهاد سازندگیچرا
آید. سپس باید نهادهاي موازي براي این کـار ویـژه ایجـاد گـردد،      نمینهادهاي رسمی اقتصادي برة عهد

کند. کما اینکه اکنـون مـا    اي مرسوم را نفی نمیمر نهادهالبته این ا ،یعنی کشور نیاز به اقتصاد بریم دارد
  زمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران و ارتش براي دفاع از انقالب برخوردار هستیم.هم
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  اقتصاد ترمیمی .2.2
گیري  زدایی، خلل سازي، آسیب پی مقاومگري از اقتصاد مقاومتی است که دراقتصاد ترمیمی، زیرساخت دی

ا و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است. یعنی اگر در رویکـرد قبلـی بیـان    و ترمیم ساختاره
با دنبال آن هستیم که  ا برآورده کند در رویکرد جدید بهتواند انتظارات مردم ر شد که نهاد یا ساختاري نمی

  یم.هاي موجود، تالش در برآوردن انتظارات داشته باش تر از سیاست بازسازي و تعریف جامع

  اقتصاد دفاعی .3.2
شناسی و آفند   هجمهۀ شود که متوج اقتصاد دفاعی، نیز زیرساخت دیگري از اقتصاد مقاومتی محسوب می

شناسی ما در برابر هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حملـه بـه اقتصـاد    و پدافند
دهند. بنابراین ما زمانی بـه اقتصـاد مقـاومتی     ورت میایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی ص

ها استراتژي  دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و براساس آنۀ هاي هجم ایم که ابزارها و شیوه دست یافته
یعنی تا زمانی کـه مـا آفنـدهاي دشـمن را شناسـایی نکنـیم،        ،مقاومت را علیه آنان تدوین و اجرا نماییم

    ]5. [را نیز طراحی نخواهیم نمودمقاومت مناسب با آنان 

  اقتصاد الگویی .4.2
تري از مفهـوم اقتصـادي اسـت،     چهارمین بخش زیرساختی مورد نیاز در اقتصاد مقاومتی که شمول کامل

مـدت سـلبی و اقـدامی     وتـاه کند که اساساً اقتصاد مقاومتی ک باشد. این اقتصاد بیان می اقتصاد الگویی می
دانسـتند،   مدت می فندي یا کوتاهاخالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی یا پدفندي نیست، برصرفاً پدا

شـامل  اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یـک اقـدام بلندمـدت را     این رویکرد چشم
هاي رهبر معظم انقالب نیست، رویکردي ایجابی  رسد دور از دیدگاه نظر می شود. این تعریف هم که به می

بـه  آل هستیم که هم اسالمی باشـد و هـم مـا را     و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده
   ]4. [جایگاه اقتصاد اول برساند

ساز تشکیل تمـدن بـزرگ اسـالمی     و زمینه هبخش و کارآمد بود اقتصادي که براي جهان اسالم الهام
هـاي مهـم الگـو     ایران، پیشـرفت یکـی از مؤلفـه    ـ  سالمیباشد و این بدین معناست که اساساً در الگوي ا

  باشد که متضمن مقاومت و تحقق آن است.  می

بازشناسایی و اصالح ساختارها جهت ارتقاي تولید ملی در راسـتاي تحقـق اهـداف     .3
  اقتصاد مقاومتی

اي اصـلی جهـت ارتقـاي تولیـد ملـی      ال مشخص تحقیق حاضر، چگونگی تعیین و اصالح سـاختاره سؤ
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مهم در بسترسازي مناسب جهـت تحقـق   ۀ هاي اساسی اقتصاد مقاومتی است. نکت عنوان یکی از مؤلفه به
هاي جامعه و اصالح ساختارهاي موجود در اقتصاد اسـت.   اهداف اقتصاد مقاومتی، شناخت نیازها و آسیب

روري جهـت  نظر به اهمیت تولید ملی در این فرایند، در این بخش به تبیـین و اصـالح سـاختارهاي ضـ    
ایـن هـدف، از طریـق     شـود.  ارتقاي تولید ملی در راستاي دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخته می

هاي علمی، اسناد باالدستی نظـام و تحقیقـات مـرتبط بـا رهیافـت       پژوهشۀ یافت تجزیه و تحلیل سازمان
  انتقادي دنبال شده است.

 و منابع انسانی بنیان مبتنی بر کار ریزي اقتصاد دانش پی. 1.3
هاي فکري قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، که رقابت اقتصادي میان کشـورهاي صـنعتی    پس از چالش
تر مورد توجه قرا گرفت، جـوزف شـومپیتر بـه نقـش     هاي کاربردي اقتصاد بیش شد و جنبهتر  جهان جدي

ادي معرفـی  ینی و تحول اقتصـ دانش در ابداع و نوآوري و پویایی اقتصاد توجه کرد و آن را اساس کارآفر
فیزیکی، نیروي کار ۀ تر بر عوامل فیزیکی تولید (سرمایرشد اقتصادي بیشۀ هاي اولی که مدل نمود. درحالی

زا  هاي رشد نئوکالسیکی، دانش را عامـل بـرون   اند. برخی از مدل کرده تأکیدعنوان منابع تولید  و زمین) به
وري و رشـد   هاي جدید رشد، عامل دیگري نیز با عنوان بهره مدل دانند، اما در در تعیین رشد اقتصادي می

  ]6. [گردد اقتصادي مطرح می
خـاص در اسـتراتژي    تأکیـد مـورد   1OECDبنیان، که توسط  در عصر حاضر، اصطالح اقتصاد دانش

اقتصـادي اسـت.   ۀ بر نقش دانش و فنـاوري در جریـان توسـع    تأکیدملل قرار گرفته است، گویاي ۀ توسع
تـر از گذشـته    بنیان، به دانـش از نظـر کیفـی و کمـی بـا اهمیـت       ن گفت در اقتصاد دانشتوا رو، می نازای

بنیان، اقتصادي است کـه مسـتقیماً بـر مبنـاي      ق تعریف این سازمان، اقتصاد دانششود. طب نگریسته می
این باورند که امـروزه  تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد. بسیاري از اقتصاددانان بر 

اقتصادي ملل نقش اساسی ندارد، بلکه ایـن نقـش را دانـش و    ۀ بازار در توسعة دیگر حجم سرمایه و انداز
   ]7. [کند فناوري ایفا می

بنیان، فقط تولید و  در نظر داشت این است که براي دستیابی به اقتصاد دانش اي که باید همواره نکته
ها در اسـتفاده   کارگیري آنمهم بۀ ه آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکتتوزیع اطالعات و پرداختن ب

مـؤثر از آن  ة کردن دانش و استفاد دیگر، کاربردي عبارت صورت مستمر و پایدار است. به از منابع اقتصاد به
بنیـان را   نابع است که تحقـق یـک اقتصـاد دانـش    برداري از م بهرهۀ ها و ارتقاي درج در گسترش ظرفیت

طـور   تعریف است. در یک تحلیل نظري، به هاي دانش در این زمینه قابل شرکتسازد که نقش  کن میمم
    ]8: [بنیان بیان کرد هاي زیر را براي اقتصاد دانش ژگیتوان وی کلی می
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بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است، زیرا برخالف بسـیاري   . اقتصاد دانش1
بنیـان اسـت،    عات و دانش، که اساس اقتصاد دانششوند، اطال بع که هنگام مصرف مستهلک میاز منا

  تر در واقع رشد کند.  ند بارها مصرف شود و با مصرف بیشتوا می
  رسد.   شود و به فروش می بنیان، دانش به کاال تبدیل می . در اقتصاد دانش2
  نوعی یک اقتصاد بدون وزن است.  بنیان به . اقتصاد دانش3
  ها و فرایندهاي دانش جامعه است.   اي از نظام بنیان، دانش پایگاه اقتصاد وابسته به مجموعه تصاد دانشدر اق .4
هـاي   هـا و روش  بنیان اهمیت چندانی ندارد، زیرا بـا اسـتفاده از فنـاوري    . محل فعالیت در اقتصاد دانش5

چه مهم است گیرد. آن رار میآید و در خدمت فعالیت ق وجود می مجازي بههاي  ، بازارها و سازمانمناسب
  ها و دسترسی به کل جهان است.  سرعت عمل در فعالیت

ساز،  پایه و دانش هاي دانش فعالیتۀ توجهی از تولید ملی سرانه در رشت بنیان، سهم قابل . در اقتصاد دانش6
هـاي   ویژه از فعالیـت  تر و کارآمدتر و به جاري پیشرفتهت مانند صنایع داراي فناوري برتر، خدمات مالی و

  شود.  آموزشی و پژوهشی تخصصی تولید می
اقتصادي از نظر تخصـص  ۀ تر عوامل تولید و رفتار بهینوري بیش بنیان با بهره در حقیقت اقتصاد دانش

  کند و در نتیجه، داراي نرخ رشد باالتري خواهد بود.  منابع کار می
سـانی خـالق، نـوآور و جوانـان     انۀ بنیـان سـرمای   نیازهـاي اقتصـاد دانـش    ترین پـیش  ییکی از اساس

عنـوان یکـی از نیروهـاي     ید مورد توجه قرار گیرد. دانش بهترین سرمایه با عنوان با ارزش کرده به تحصیل
شـود، زیـرا    آید و یک کاالي عمومی محسوب می شمار می در تحوالت اقتصادي و اجتماعی به بسیار مؤثر

بدون کاهش و استهالك، با دیگران بـه اشـتراك گذاشـت. در عـین حـال، ایـن یـک         توان می دانش را
گردد که برخالف سـایر کاالهـاي فیزیکـی     فرد براي این کاالي عمومی محسوب می منحصربهۀ مشخص

 تـوان  مـی  کاهـد و از آن بارهـا   هاي مادي و منابع طبیعی)، استفاده از آن، از کمیتش نمی (سرمایه، دارایی
ها که از  اي از اطالعات و مهارت شده انباشتهة استفاده کرد. یک تعریف عام از دانش عبارت است از، ذخیر

عنـوان یـک منبـع دائمـی،      شود. در حقیقت دانش، بـه  حاصل می اطالعاتة معرف اطالعات توسط گیرند
فرایندهاي گونـاگون تولیـدي و   گیرد و با مشارکت مکرر در  هاي اقتصادي قرار می همواره در اختیار بنگاه

شود. در نتیجه، این امر عـالوه بـر ارتقـاي     می  افزوده  خدماتی، سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش
عدالتی و موجـب ارتقـاي رونـد     تواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بی تولید ملی، می

سزایی در افـزایش تولیـد   بنیان تأثیر ب رفت که اقتصاد دانشتوان نتیجه گ پایدار گردد. بنابراین، میۀ توسع
عنـوان   ن حال، اصـالح کیفیـت محـیط زیسـت بـه     باالتر، کاهش نابرابري در توزیع درآمد و در عیۀ سران

  پایدار دارد. ۀ هاي اصلی توسع شاخصه
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  اصالح ساختار بازار سرمایه .2.3
سـال در آن مـورد معاملـه      ت با سررسید بیش از یـک بازاري است که ابزارهاي مالی بلندمد ،بازار سرمایه

ۀ سـاز رشـد و توسـع    گیرد. بازار و سرمایه در جهان امروز قدرت اقتصادي، موتور محـرك و زمینـه   قرار می
اي است که در بسیاري موارد مسائل سیاسی را تحت  اندازه هاي اقتصادي به است. اهمیت شاخص کشورها

کارشناسان اقتصادي، ساختار بازار سرمایه، ساختار فرسوده و در بسیاري موارد دهد. به اعتقاد  تأثیر قرار می
هـاي تحقـق اقتصـاد     ترین زمینـه  شناسی و ترمیم ساختارهاي ناکارآمد، یکی از مهم  ناکارآمد است. آسیب

 هاي فساد اقتصادي و رانـت را از بـین خواهـد    مقاومتی است. اصالح ساختار بازار سرمایه، همچنین زمینه
ور بـا عنایـت بـه تحـوالت جهـانی،      کشـ ۀ بازار سـرمای ۀ توسع ]4. [شود برد و سبب تقویت تولید ملی می

آید. در ایران با توجه به مختصـات کـالن    شمار می ضرورتی انکارناپذیر به  ي سرمایهخصوص در بازارها به
دیگـر   اي ازسـوي  قـه سو و تحـوالت منط  هاي اقتصادي ازیک خانوارها و بنگاههاي خرد  اقتصادي، ویژگی

ناپذیر اسـت.   تصادي و توزیع درآمد امري اجتناباي ایران متناسب با سرعت رشد اق تنظیم ساختار سرمایه
اي متناسـب بـا    توجه به تنظیم ساختار بـازار سـرمایه   ياي ایران در گرو بازار سرمایهۀ دهی و توسع سامان
   هاي فعال در اقتصاد کشور است. هاي کالن اقتصادي و مختصات خرد خانوارها و بنگاه ویژگی

  سازي با تکیه بر اصالح الگوي مصرف و تعاون کردن اقتصاد مردمی و خصوصی هادینهن .3.3
رسـانی بـه    شـدن اقتصـاد، اطـالع    هاي مردمی ود. مؤلفهش قاومتی نمیاقتصاد بدون اراده و حمایت مردم، م

که ناظر مسئوالن هستند و تولید هستند. مردم عالوه بر این مردم، نظارت مردمی، الگوي مصرف، تعاون و
کننـد. در   ها امري ضروري است، در تولید و مصرف نیز نقش اصلی را ایفا مـی  رسانی شایسته به آن اطالع

کردن و به بیان دیگـر بازگشـت بـه     مصرف و ترویج فرهنگ درست مصرف ويمصرف، اصالح الگۀ مقول
کنـد. تعـاون و    خود به تولید ملی کمک مـی  ۀنوب هاي اقتصاد مردمی است که به رورتسنت اسالمی، از ض

رفتن بیکـاري و معضـالت مربوطـه،     مردمی است که سبب کارآفرینی، ازبین تولید، فصلی دیگر از اقتصاد
خواهد شد. البته برخی معتقدند هاي دولت و انتظارات از دولت  و کاهش مسئولیتتقویت بخش خصوصی 

هـاي   خرد بین مردم جهت ایجاد کسب و کارهاي کوچک بایـد سـرمایه و حمایـت   ۀ جاي توزیع سرمای به
هـاي جهـانی حاضـر، بـه      گذاري بزرگ قرار گیرد. این کـار بـا توجـه بـه نمونـه      دولتی در خدمت سرمایه

که شـاید  نت و فساد را فراهم خواهد کرد هرچندراۀ انجامد و همچنین زمین ن تعداد کمی میشددار سرمایه
  راهی هموارتر در رسیدن به قدرت اقتصادي است. 

  رفت منابععوامل تولید و جلوگیري از هدروري  ارتقاي کارایی و بهره. 4.3
گـذاران و   سیاسـت   مهـم و اساسـی اسـت کـه توجـه     ۀ لبهبود آن دو مسئة وري و نحو امروزه ماهیت بهره
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ۀ وري نقش اساسی در کسب امتیاز رقابت، تسریع در توسع اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. بهره
ها) بر منـابع   آمده (ستانده دست وري با نسبت مطلوبیت به رد. بهرهاقتصادي و ارتقاي سطح کیفی زندگی دا

تـرین   شـود. ایـن نسـبت یکـی از مهـم      ها) بیان مـی  آن صرف شده (داده آوردن دست و آنچه که براي به
ربردن اصل کا وري را به وزه اقتصاددانان، بهرهدهد. امر هایی است که ثمربخشی فعالیت را نشان می ویژگی

وري،  توان گفت اصل اساسی بهـره  کنند. می ترین هزینه تعریف میاقتصاد در کسب بیشترین نتیجه با کم
 اصلی مفهـوم ۀ خاص کارایی هستۀ ردن حداکثر ستانده با حداقل داده است. از این دیدگاه، رابطآو دست به

وري و کارایی عوامل سهیم  اساسی اقتصاد مقاومتی بر ارتقاي بهرهۀ مای دهد. درون وري را تشکیل می بهره
جلـوگیري از  هـاي موجـود سـبب     وري بـا شـناخت ظرفیـت    در تولید استوار است. افزایش کارایی و بهره

ها و افزایش تولید شده و از این رهگذر گام مهمی در دسـتیابی بـه اهـداف     رفتن منابع، کاهش هزینههدر
   ]9. [اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد

  محصولی مقابله با اقتصاد تکهاي  اتخاذ سیاست .5.3
اي تـأمین درآمـد کشـور    شود که در آن تنها از یـک منبـع بـر    محصولی به اقتصادي گفته می اقتصاد تک

پذیر بـوده و بـا انـدك نوسـانات      یک محصول قرار دارد بسیار آسیبۀ استفاده شود. اقتصادهایی که بر پای
محصول، کشور با این اقتصاد سریعاً و شدیداً دچـار مشـکل شـده و     تک اقتصادي و یا کاهش تقاضا براي

ک محصول درصدي هر کشوري به ی 40تگی جایی که وابسشود. از آن منابعش دچار نقصان میدرآمدها و 
وجـود   شود، در نتیجه حکومت رانتی بـه  میمحدود در اقلیت ة دست یک عد خاص باعث انباشت قدرت به

شـدت مسـتعد    تولیدي خاص بـوده کـه بـه   ۀ عالوه، در چنین شرایطی تولید متکی بر یک حیط آید. به می
اهکارهـاي ارتقـاي تولیـد ملـی،     تـرین ر  کی از مهمتبعات منفی اقتصادي و سیاسی خواهد بود. بنابراین ی

هـاي بلندمـدت در    محصولی است. تدوین سیاست لید و عدم اتکاي صرف به تولید تکبخشیدن به تو تنوع
  این حوزه از الزامات اساسی ارتقاي تولید ملی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

  بر مدیریت ارز تأکیدهاي تجاري با  بازنگري در سیاست. 6.3
مند تولید داخلی خواهد گیري هدف اي در جهت کننده هاي صحیح تجاري کشور، نقش تعیین اتخاذ سیاست

توانـد بـر سـطح     داشت. در این بین مدیریت ارز حائز اهمیت بسیار خواهد بود. تعیین نرخ ارز همچنین می
تغییـر نـرخ ارز   ة توجه به پیامـدهاي گسـترد  ها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد. بنابراین، با  عمومی قیمت

براي عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار باالیی دارد. این امر در شـرایط فعلـی اقتصـاد    
هاي اقتصادي، جهـش نـرخ    ها، افزایش تحریم کردن یارانهخصوص پس از اجراي طرح هدفمند کشور، به

تغییـر   ]10. [تري نیز یافته اسـت نرخی اهمیت بیش نظام ارزي دو غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به
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نرخ ارز از طریق صادرات و واردات، بر تراز تجاري کشور تأثیرگذار اسـت. تغییـر نـرخ واقعـی ارز، قـدرت      
دهد. افزایش نـرخ واقعـی    المللی را تغییر می رقابتی صادرکنندگان در برابر رقباي خارجی در بازارهاي بین

هاي جهانی کاهش داده و در  ت کاالها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمتارز، قیم
افزاید و در نهایت منجـر بـه افـزایش     نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهاي جهانی می

صـادرکنندگان  صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقـابتی  
دیگر افزایش نـرخ واقعـی ارز، قیمـت     انجامد. ازطرف کاهش صادرات کشور می در برابر رقباي خارجی، به

کـه   ه کاهش واردات کشور خواهد شد. درحالیکاالها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر ب
در مجمـوع، افـزایش نـرخ واقعـی ارز از     دهد. بنابراین  کاهش نرخ واقعی ارز، واردات کشور را افزایش می

انجامد و در مقابل، کـاهش نـرخ    طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به بهبود تراز تجاري کشور می
ثبـات  در شرایط کنونی بازار ارز، ایجاد آرامـش و   ]11. [واقعی ارز به تضعیف تراز تجاري منجر خواهد شد

ش رانـت،  عملکرد صحیح، پیگیرانه و جـدي مسـئوالن و کـاه    رسد. نظر می در بازار ارز امري ضروري به
هاي مدیریت ارزي کشـور اسـت و مسـلماً در     جمله ضرورتشدن ارز، از نرخی تنظیم عرضه و تقاضا و تک

هاي مذکور را مشاهده کننـد،   صورتی که مردم و فعاالن اقتصادي عزم جدي مسئوالن در اجراي سیاست
  تر خواهند دید.  آینده را روشن

  مصرف تولیدات داخلۀ سازي در زمین رویه و فرهنگ هاي ضد واردات بی تدوین سیاست .7.3
واردات بدون منطق کاالي خارجی به کشور، در واقع سمی کشنده براي اقتصـاد کشـور اسـت. مـدیریت     

ـ   ازار واردات و حمایت از تولید کاالي با کیفیت ایرانی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی آن اسـت. ب
محصوالت و کاالهاي داخلی قرار دارد کـه متأسـفانه فرهنـگ غلـط اسـتفاده از      ۀ ایران در حالی در قبض

تفاق مردم کشورمان رایج داخلی، همچنان بین قریب به اۀ کاالهاي خارجی و ارجحیت آن نسبت به مشاب
تولیـد داخـل هسـتیم. از    ف کاالي تبعات منفی و پیامدهاي ناگوار عدم توجه به مصرۀ تر متوجاست و کم

ولـی ترجیحـاً بایـد کـاالي سـاخت داخلـی را        ،جایی که مردم حق استفاده از کاالي با کیفیت را دارندآن
تولیـد، دولـت و   ۀ اندرکاران عرص که دست نحوي د تحکم نگاه علمی است، بهمصرف کنند و این امر نیازمن

بی هاي نس کدیگر داشته باشند. باید از تمامی مزیتارتباطی صمیمی و تعامل پایدار را با یۀ ها حلق دانشگاه
که کشورمان از موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار بـوده و در  خصوص این کشور عالمانه استفاده شود، به

افزوده ایجاد کند. بنـابراین همـه بایـد تـالش      تواند ارزش جایی قرار دارد که در بخش صادرات مجدد می
ها در میـان کشـورهاي هـدف،     خدمات ایرانی در دنیا معتبر باشد و نام ایران سال کنند تا کاالي ایرانی با

فع ملـی و اسـالمی اسـت و منـا    ۀ جهانی، وظیفۀ ماندگار باشد، زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرص
شـته  تجارت ایران، طی سال گذۀ خطر بیندازد. براساس اعالم سازمان توسع زودگذر نباید منفعت ملی را به
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شـده  کاالهـاي صادر ة کشور جهان صادر شده است که عمـد  163هزار قلم کاال از ایران به  4در مجموع 
بافت، مصنوعات پالسـتیکی، آلومینیـوم، نفـت     آالت، فوالد، پسته، میعانات گازي، فرش دست شامل آهن

ة ت متحـد امـارا  مقصد این صـادرات شـامل  کشورهاي  بوده است.سبک، مصنوعات مسی، البسه و غیره 
عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوري آذربایجان، پاکستان، آمریکـا، تایلنـد، فرانسـه،    

مصرف باشد و تنهـا   تواند قابل کاالي ایرانی نیز می دهد که است. این وضعیت نشان می بودهمصر و غیره 
اده از کاالي داخلـی در بـین خانوارهـاي    انداختن فرهنگ استفجا تواند به ي است که در این بین میا نکته

داخلی در کشور، ة سازي و حمایت معنوي و مالی از تولیدکنند طور کلی، فرهنگ به ]9ایرانی کمک نماید. [
کاهش تبلیغات کاالي خارجی، افزایش کیفیت تولیدات ایرانی، تمرکز ویژه بر خـدمات پـس از فـروش و    

  گردد.   ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی می بسیاري موارد دیگر، سبب حمایت از تولید

    ها و تعامل مردم و مسئوالن سازي سیاست شفاف .8.3
توانـد نقـش مهمـی در مقابلـه بـا       ن و همیاري مردم میها و رویدادها توسط مسئوال سیاست سازي شفاف
بب ها و فشارهاي اقتصادي داشته باشد. همچنین تبیین مسائل اقتصـادي بـراي آحـاد مـردم، سـ      تحریم

  افزایش آگاهی و در نتیجه ارتقاي فرهنگ و اعتماد عمده در جهت تولید خواهد شد. 

 گیري و پیشنهادها نتیجه .4
هاي اقتصادي انقالب اسالمی موجب شد از سال  منظور تحقق آرمان تالش مستمر مقام معظم رهبري به

یعنی اصالح الگـوي مصـرف،   مسائل اقتصادي ۀ کامل در زمینۀ هایی براي ایجاد یک منظوم حلقه 1388
ایرانی معرفـی شـده و   ۀ همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و تولید ملی، حمایت از کار و سرمای

اندرکاران براي شروع حرکت عظیم اقتصادي تشویق و هدایت گردند. این توجهات کـه   مسئوالن و دست
اقتصاد بوده، ۀ ي اسالمی ایران از دریچدرآوردن جمهورزانو حساب غرب در جهت به ی از تالش بیبا آگاه

گذاري اقتصادي کشور نموده است. اقتصاد مقاومتی کـه   مفاهیمی جدید و کاربردي را وارد ادبیات سیاست
مبدع این ادبیـات اسـت. در یـک نگـاه     ۀ چند سالۀ اخیراً وارد ادبیات اقتصادي کشور گردیده است، دغدغ

اقتصادي است که در برابر کارشکنی و خباثت دشمن، بـا مقاومـت   معناي  ئولوژیک، اقتصاد مقاومتی بهاید
  توأم است. در چنین شرایطی توجه به تولید ملی حائز اهمیت بسیار خواهد بود.

در این مقاله ضمن تعریف چهار زیرساخت بنیادین اقتصاد مقـاومتی شـامل اقتصـاد مـوازي، اقتصـاد      
شناسایی و اصالح ساختارها جهت ارتقـاي تولیـد ملـی در    ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگویی، به باز

  گردد: صورت زیر ارائه می ترین موارد به راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخته شده که مهم
 بنیان مبتنی بر کار و منابع انسانی ریزي اقتصاد دانش پی. 



  153             ... ساختاري جهت ارتقاي تولید ملی در هاي اصالح  تبیین اولویت

 

 اصالح ساختار بازار سرمایه.  
 ا تکیه بر اصالح الگوي مصرف و تعاونسازي ب کردن اقتصاد مردمی و خصوصی نهادینه.  
 رفت منابعري عوامل تولید و جلوگیري از هدرو ارتقاي کارایی و بهره.  
 محصولی قتصاد تکهاي مقابله با ا اتخاذ سیاست.  
 بر مدیریت ارز تأکیدهاي تجاري با  بازنگري در سیاست.  
 تولیدات داخلمصرف ۀ سازي در زمین رویه و فرهنگ هاي ضد واردات بی تدوین سیاست.   
 ها و تعامل مردم و مسئوالن سازي سیاست شفاف.  
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 در اقتصاد مقاومتی کارآفرینی تبیین نقش 
 **زاده ، هوشنگ حاجی*علی مبینی دهکردي

 چکیده
گرایی در اقتصاد باعث ایجـاد   گرایانه به برون عقل و نگاه مناسب زایی با روزافزون توجه به درون اهمیت

تـوان   مـی  را اقتصـاد مقـاومتی  . گشته اسـت  "اقتصاد مقاومتی "نام  الگویی جدید اقتصادي در ایران به
تري در  و منابع داخلی نقش عمدهها  برداري از سرمایه تولید و بهره تصور کرد که در آن نوعی از اقتصاد

نیز هدف اصـلی ایـن    بر همین اساس. کشور ایفا نمایند شکوفایی و استقاللو پیشرفت و  ایجاد ثروت
باشـد. ایـن تحقیـق     مـی  آنهـاي   لفـه ؤثیر کارآفرینی و ابعاد آن بر اقتصاد مقـاومتی و م مقاله بررسی تأ

 جامعۀ. باشد می اساس ماهیت انجام کار از نوع توصیفیو براي  هاز نوع کاربردي و توسع، اساس هدفبر

 اسـتادان و دانشـجویان دورة   شـامل  اقتصـادي  حـوزة  خبرگـان  از نفر 200شامل تحقیق این رد يآمار
 .شد نفر تعیین 132 نمونه با استفاده از جدول مورگان بوده و حجم مرتبط با موضوعهاي  دکتري رشته

بررسـی مفهـومی اقتصـاد مقـاومتی و      در ابتـدا بـراي   .در این پـژوهش از روش آمیختـه اسـتفاده شـد    
، و مـدارك علمـی   اسـناد  آن از روش مطالعات اکتشافیهاي  لفهؤآن و کارآفرینی و ابعاد و مهاي  لفهمؤ

. آوري و تحلیل اطالعات اولیه در آن مبـادرت شـده اسـت    و تحلیل محتوا به جمعاي  همطالعات کتابخان
تعیـین   ورمنظـ  به و سپس شده استگیري  از تحلیل محتواي توصیفی و کیفی بهره بنابراین در گام اول

 ازهـا   داده يگـردآور  يبـرا  آن وهـاي   لفـه کارآفرینی بر اقتصاد مقـاومتی و مؤ هاي  لفهتأثیر ابعاد و مؤ

 آمـار  يروشـها  از اطالعـات  تحلیل و تجزیه يبرا گردید و در نهایته ساخته استفاد محقق نامۀ پرسش

کـارآفرینی و ابعـاد آن یعنـی    دهد که  می نتایج بررسی نشان .شد استفاده و آزمون رگرسیون استنباطی
کـردن   مردمـی  نظر این تحقیق یعنیمد مهم چهارگانههاي  لفهي و گروهی بر اقتصاد مقاومتی و مؤفرد

 ۀحـداکثري از همـ   فروشی منابع و اسـتفادة  جلوگیري از خام، مدیریت و اصالح الگوي مصرف، اقتصاد
ها بیشتر  ریزان این بخش گذاران و برنامه باشد که بایستی ازسوي سیاست می گذارار تأثیرها بسی ظرفیت

  .مورد توجه قرار گیرد
ـ  گروهـی  سـازمانی، ـ  فـردي ، مسـتقل  ـ فـردي  ینیکـارآفر  ،ینیکارآفر اقتصاد مقاومتی،: ها واژهکلید

  اجتماعی  ـ شرکتی و گروهی

                                                        
  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.  *

 دانشجوي دکتري دانشگاه عالی دفاع ملی.  **
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  مقدمه  
نظیـر و   نوع خود بـی وجود آمده است که در  هشرایط خاصی براي اقتصاد ایران ب، در شرایط کنونی جهانی

فرد اقتصـادي را شـاهد اسـت     رویدادهایی ویژه و منحصربه، سابقه است و فضاي اقتصادي ایران امروز بی
باشـد.   می این نیز ناشی از شرایط خاص کشور .کنون در دنیا سابقه نداشته استها تا که وقوع بعضی از آن

عنایـت   رو خواهد شد، با ههایی روب تحریم ها وکند با فشار می پارا بر ستیزيرچم استکبارکه پ هر کشوري
جنـگ  " دوم و سـوم انقـالب   ۀدر ده "جنگ نظامی"اول انقالب اسالمی  ۀبه شرایط خاص ایران در ده

هدف  آغاز نمودند. را"جنگ اقتصادي  "چهارم انقالب  ۀده خره درباأل ،و پس از ناکامی "فرهنگی و نرم
صنایع مختلف و بسـتن   ۀصادي کشور از طریق تحریم ناعادالنهاي اقت کردن شریان فلج، جنگ اقتصادي

منظـور   ا از این طریق حاکمیت کشـور را بـه  ت .تعامل اقتصادي کشور با نظام اقتصاد جهانی استهاي  راه
هاي اقتصادي فشار بر نقـاط ضـعف    در جنگ قرار دهند. غیرمنطقی خود در تنگناهاي  دادن به خواسته تن

 جمله نقاط قوت و ضعف اقتصادي کنـونی کشـور  از .نمایند می را نیز دچار مشکل بیشتر شده و نقاط قوت
دولتی  ۀوابستگی اقتصاد ایران به بودج، بودن بیش از حد اقتصاد دولتی— توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 له باعـث اهرمـی بـراي   ئکه ایـن مسـ   ،نفت) است اًخصوصپایین ( ةو به فروش مواد خام و با ارزش افزود
 وري بهـره  —تضعف دانش و تکنولوژي اس اصلی این ۀبر اقتصاد ایران شده است که ریش تحریم و فشار

 — نیروي انسانی خـالق) و ... ( نامناسب و ناکارا از منابع و یا امکانات و زمان ةپایین عوامل تولید و استفاد
ده از دانـش اسـت، کـه ایـن     اقتصـادي در اسـتفا  هاي  بودن میزان خالقیت و نوآوري و ضعف بنگاه پایین
ضـعف در تولیـد ملـی و عـدم تـوان       . —فنـاوري خـارجی نمـوده اسـت     ةکنند را، صنایع مصرفها  بنگاه

خـود داراي  هـاي   ضـعف  مـادر کنـار   اقتصـاد کشـور   خودکفایی در تولید کاالهاي استراتژیک مورد نیـاز. 
 ۀلئبرخـی نیـز بالفعـل هسـتند و مسـ     وه و صورت بالق هها ب باشد، بسیاري از قوت می هاي بسیاري نیز قوت

رو  ازایـن  شـود.  نمـی  ها پوشش داده ها استفاده نشده و ضعف درستی از این قوت اصلی نیز این است که به
هاي اقتصـادي و پیـروزي در جنـگ     حلی است که ضمن مقابله با این فشارها و تحریم دنبال راه کشور به

 اقتصـاد مقـاومتی اسـت.   هـا   یکی از ایـن راه  .امه دهداقتصادي حال حاضر به رشد و پیشرفت خود نیز اد
اقتصادي هاي  ها و توطئه دهد، مصون از آسیب می رشد و تعالی خود ادامهبه اقتصادي که ضمن اینکه که 

بومی و فرهنگ دینی و اسـالمی کـه بـراي تولیـد و      ۀپویا مبتنی بر دانش و سرمای ،فعال اقتصادي .است
ها و فشـارها پیـروز و بـه رشـد و عـدالت و ثبـات و        آن بر تحریم ۀوسیل هکرده و بگذاري  مصرف سیاست
حال آیا ایران بـا   ،استجمله نقاط قوت، وجود منابع انسانی خالق و با استعداد از رسد. می فنریت اقتصادي

ـ ـود ایـهاي مناسب و حتی با وج ساختم نیروي جوان و مستعد و وجود زیرخیل عظی ابع خـدادادي  ـن من
 جمعیتی ترکیب و ورـکش ياقتصاد وضعیت فشارها و نقاط ضعف است.، ها سزاوار چنین وابستگیفیزیکی 

 راسـتا  ایـن  در و کنـد  مـی  ياقتصـاد  صحنۀ در پیشروهاي  زمینه یافتن نیازمند را ما پیش از بیش امروزه
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هـاي   عرصـه  در بشـر  امـروزه  .شـود  می احساس بیشتر مناسب يراهکارها و الگوها مدل، داشتن ضرورت
 ينوآور ،يدانش، فناور توسعۀ آنان تمامی مشترك محوریت که بوده عظیمی مواجههاي  چالش با مختلف

 فراینـد  در یاساسـ  نقش یاجتماع و ياقتصادۀ توسعۀ محرک موتور عنوان به ینیکارآفر. است وکارآفرینی

است که بین منابع هایی  سازمانحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و  دنیاي دردارد. در  جوامعۀ توسع
د. نداري برقـرار سـاز   معنـی  ۀخود رابطو سازمانی مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی هاي  کمیاب و قابلیت

به جلـو داشـته باشـد کـه بـا ایجـاد        رو یتواند در مسیر توسعه، حرکت دیگر جامعه و سازمانی می عبارتی به
هـا بـا    تا آن ،ود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کندخو سازمانی بسترهاي الزم منابع انسانی 

سوي ایجـاد ارزش و حصـول رشـد و     سایر منابع جامعه و سازمان را بهاستفاده از این توانمندي ارزشمند، 
 در تغییر از که ينحو به ،بوده وسیع کارآفرینی بسیار تأثیر ۀدامن بنیان دانش جوامع درتوسعه، مدیریت کنند. 

 توسـعۀ  زایـی،  اشـتغال  همچون يو موارد شود می شامل را ياقتصاد شتابان رشد تا اجتماعی،هاي  ارزش

 تشـویق  و ترغیب از منابع، اثربخشگیري  بهره و دهی سامان جدید، يبازارها و گسترش شناخت ،يفناور

 شمار به فعالیتی توان می را کارآفرینی حقیقت، در .گیرد می دربر را در جامعه ثروت افزایش وگذاري  سرمایه

 جدیـد  خـدمت  یا کاال هرگونهۀ عرض و تولید یا سرمایه در افزوده ارزش ایجاد و کار آفرینش که به آورد

ع کار و کارآفرینی اشاره و باشد که مقام معظم رهبري بارها به موضو می قدر مهم له آنشود. مسئ می منتج
ـ نى مهم است، ایمان مهم است، کارآفریامروز کار برال دومِ ما که یلد« :فرمایند می العالی مدظله ن اسـت  ی

ـ ا ۀم. همـ یمیما سى سال است تو تحر ....م.یک فشار جهانى قرار داریکه ما امروز در مقابل  ى ین کارهـا ی
توانند  ین کارى نمیم انجام گرفته؛ بنابرایران، در فضاى تحریم ملت این حرکت عظیا ۀکه شده است، هم
مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف بداننـد، مکلـف    مۀلى است براى هین دلیبکنند. خب، ولى ا

ـ م؛ که کشـور ا ین کارگاه عظیکردن روزافزون ا نى، به پررونقید، به کارآفریجاد کار، به تولیبدانند به ا ران ی
مقام معظـم رهبـري   انات یب». (د موظف بدانندیمى است. همه خودشان را بایک کارگاه عظیقتاً امروز یحق

یکـی از  شـده   ) بـا درنظرگـرفتن مطالـب عنـوان    16/6/1389. نان سراسر کشوریدار جمعی از کارآفریدر د
 صوصـاً نمودن مناسب الزامات اقتصاد مقاومتی پایدار خمناسب و مهیا ةکنونی چگونگی استفادکلی مسائل 

این  درها  لفهؤو دیگر م جمله کارآفرینیمهم اقتصادي ازهاي  لفهؤرسی و تعیین درست نقش و جایگاه مبر
درست از علم و دانـش و تکنولـوژي و اسـتعدادهاي     ةاقتصاد و تعیین درست راهبردهاي آن جهت استفاد

سـوي مقـام معظـم    ازشـده   بیـان منابع انسانی در این زمینه است تا در رسیدن به اقتصاد مقـاوم و پایـدار   
رهبري که حاوي تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح الگوي مصرف و پرهیز از اسـراف حمایـت از تولیـد    

 .دچار خطا و اشـکال نشـویم  ، باشد می ...کردن اقتصاد و ها، مردمی ظرفیت ۀحداکثري از هم ةملی، استفاد
بـا توجـه بـه اینکـه     باشـد.   مـی  نیاز اهم این مهم یکی از نیازهاي اساسی کشور بوده و پاسخ به آن نیز از

ضـروري اسـت تحقیقـاتی در    ، انجام و منتشر شده است این مفهوم تحقیقات و مقاالت کمی در خصوص
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نحو مناسب  صاد انجام گیرد تا این اقتصاد بهمختلف اقتصادي بر این اقتهاي  لفهؤم ۀثیر و رابطأخصوص ت
شـد کـه    سوي رهبري ابـالغ در حالی از اقتصاد مقاومتیکلی هاي  سیاست. و عملیاتی گرددسازي  وريئت

انسـانی و علمـی کشـور    هـاي   منابع مالی و سـرمایه ، امکاناتسازي  مین شرایط و فعالاولین بند آن به تأ
هاي اقتصـادي اختصـاص    رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتبه حداکثرکارآفرینی و  ۀمنظور توسع به

کشـور بـه    68را در میان  28ایران در شاخص کارآفرینی رتبه ، سال جاري حالی است که در این در. دارد
شود. با توجـه بـه    میبندي  این رتبه در گروه کشورهاي متوسط رو به باال طبقه. خود اختصاص داده است

وضعیت کارآفرینی در کشـور تـا   ، دولتی در بازارهاهاي  کار و دخالتو هاي متعدد فضاي کسب  محدودیت
 فرهنـگ  داربـودن  رغـم ریشـه   علی دیگر يبه وضعیت مطلوب راهی طوالنی در پیش دارد. ازسودستیابی 

و عملیات  اجرایی، سیاسیهاي  مشی خط آن در اهمیت و کارآفرینی موضوع هنوز ملی فرهنگ در کارآفرینی
توجه  گردد می دنبال مهمی که در این تحقیق بر همین اساس مسئلۀ .است نیافته مناسبی انعکاس اجرایی

  .باشد می مهم آنهاي  لفهابعاد آن بر اقتصاد مقاومتی و مؤ ثیرات کارآفرینی وبه نقش و تأ کم

  چارچوب نظري
  کارآفرینی 

دهاي اقتصـا  ۀ گیتی و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطالعاتی و مواجۀبا تحوالت سریع و شتابان در پهن
 ،»وري اطالعـات فنـا «و » شـدن اقتصـاد   جهـانی « همانندهایی  شدن پدیده ملی با اقتصاد جهانی و مطرح

پایدار و رفـاه اقتصـادي    رشد و توسعۀ فرایندکارهاي مختلف براي تسریع مباحث اساسی در خصوص راه
کـارآفرینی از مبـاحثی   . باشد می فرایندنقش کارآفرینان در این  ،گردد. یکی از این مباحث جدید می مطرح

مـرتبط بـا ایـن    هاي  شناسی و سایر مقوله شناسی و روان جامعه ،مدیریت ،علم اقتصاد در محدودة است که
  ) 1390زیاري و همکاران،  (دشمن باشد. می به گسترش موضوع قدمت داشته و از مفاهیم رو

  تعریف کارآفرینی 
 شـده  واقـع  مورد توجه داشته و وجود جوامع میان در همواره تاکنون بشر تمدن آغاز از کارآفرینی، مفهوم

 و مفهوم یک عنوان به به کارآفرینی خاطر همین به نشده، مطرح آن امروزة نشان و نام به هرگز ولی ،است
 نوآور و خالق افراد انگیزة ،يبشرهاي  تمامی فعالیت منشأ و منبع کارآفرینی .شود می نگریسته جدید رشتۀ

 تمـام  در گسـترده طـور   بـه  ینیکارآفر لغت .است در کشورها منابع بازدهی و تولید افزایش يبرا راهی و

 در لغـت  نیا .ردیگ می قرار استفاده مورد، اقتصاد و تیریمد در یفن ک لغتی عنوان به و روزمره مکالمات

 سفارشات به انجام که بود يفرد نیکارآفر زمان آن در که دیگرد مطرح فرانسه کشور در 17 قرن در ابتدا
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راه  از ارزش جـاد یا فراینـد  از ستا عبارت ینی) کارآفر2000، 1(ویکهامپرداخت.  می يتجارهاي  پروژه در
 ) کارآفرینی1989، 2(استیونسن .ها فرصت ازگیري  بهره منظور هب منابع از يفرد منحصربه مجموعۀ لیتشک

 و بهبـود  رقابـت  افـزایش  ،ياقتصـاد  رکود از گذر ،يگذار سرمایه زایی، اشتغال ها، ارزش دگرگونی موجب

 و افکـار  هـا،  ایـده  طـرح  و توسعه و رشد تسهیل روند و اجتماعی رفاه گسترش، خدمات و کاالها کیفیت
) 2002( ) رابـرت هسـریچ  2007، 3( سانتارلی و ویوارلی .شود می جامعه مشکالت حل يبرا نو يراهکارها

ي متفاوت و بـا  کارآفرینی فرایند خلق چیز کرده است، ارائهکارآفرینی  تعاریف را در زمینۀ یکی از بهترین
روانی  ،مالیهاي  بودن ریسک الزم براي آن است. با فرض همراه ارزش از طریق اختصاص زمان و تالش

بـان   ) دیـده 1390، زیـاري و همکـاران   مالی و رضایت فردي. (دشمنهاي  دریافت پاداش و اجتماعی و نیز
انـدازي یـک    وسیلۀ افراد براي راه بهعنوان هر تالشی که  نیز کارآفرینی را به )،GEM( 4جهانی کارآفرینی

کنـد   مـی  تعریـف  گیرد، می اشتغالی صورتو خود نفر کارمند )100کارهاي کمتر از  کار (کسب و کسب و
)2008,GEM.( مـدیریت نـوآوري   ها، فرصتگیري براي پی خلق سازمان جدیدهاي  کارآفرینی در بخش، 

داوري ، رهبـري  ،در شرایط عدم اطمینانري گی هماهنگی و تناسب عناصر مختلف، تصمیم، پذیري ریسک
  شود. می تمرکز بر رشد تعریف ،خدمات و مالکیت تولیدات، (قضاوت)، توسعۀ

  ها  دیدگاه
شخصـی ؛  هاي  آفرینی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است: رویکرد اقتصادي ؛ رویکرد ویژگیکار

  .رفتاري ـ  رویکرد اجتماعی
 ة برانگیزاننـد  ،و توزیـع ثـروت   عامـل ایجـاد  ، شخصیهاي  رویکرد ویژگی آفرینان درکارهاي  نقش

عامـل انتقـال    زایـی،  عبارتی موتور رشد و توسـعۀ اقتصـادي، عامـل اشـتغال     توسعۀ اقتصادي جامعه یا به
ایجاد و گسترش بازارهاي جدید، عامـل   ،عامل شناخت، گذاري لوژي، عامل ترغیب و تشویق سرمایهتکنو

 عامل تحول و تجدید حیات ملی و محلی (کارآفرینی فراتر از شغل و حرفـه اسـت،   ،پویا تعادل در اقتصاد
گرایـی   میزنشینی و مشـوق عمـل  زندگی است)، عامل کاهش بوروکراسی اداري (کاهش پشت  یک شیوة

عامـل   انسان و...، ،سرمایه ،عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین به، تغییر کنندة آوري و روانو...)، عامل نو
 ،دهی منـابع  عامل سامان کردن عوامل تولید،ترکیب و مهیا ،عامل تحریک تشویق حس رقابت، تحریک و

شـکاف و تنگناهـاي بـازار و     ،رفع خلل عامل ،گی و ارتباط بازارهایکپارچ عامل ها، اثربخش از آن استفادة
  )1390، (امامی و همکاران. اجتماع

                                                        
1. Wickham 2. Stevenson 
 

3. Santarelli. and Vivarelli 4. global entrepreneurship monitor 
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  کارآفرینی و رویکرد اقتصادي 
مکاتب اقتصادي از قرن شـانزدهم  بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و بسیاري از  نخستینکارآفرینی 
کارآفرینان همواره نیروهـاي   اند. اقتصادي خود تشریح نمودههاي  کارآفرینی را در نظریه ،نحوي تاکنون به

شـدند. بـه    مـی  رهاي جدید محسـوب بازا داران رشد و توسعۀ عنوان طالیه و بهاند  پرشوري در اقتصاد بوده
بار  نخستین کارآفرینی براي واژة اند. را قرن کارآفرینان نام نهاده 21همین دلیل است که اقتصاددانان قرن 

 )1390، زیـاري و همکـاران   ادبیات اقتصادي معرفی شد. (دشمن توسط ریچارد کانتیلون به 1734در سال 
 مکتـب  .2 .کینئوکالس مکتب .1 :دارد وجود ياقتصاد یاصل نگرش سه ینیکارآفر ةحوز در یکلطور  به

شده در خصوص کـارآفرینی بـه    بیانها  ) برخی از دیدگاه1،1998باري (الندس .تریشومپ مکتب .3 .شیاتر
   :این شرح بوده است
ریسک  ةکنند عنوان تحمل موجود که کارآفرین را بههاي  با دیدگاه "ژوزف شومپیتر"، دیدگاه شومپیتر

  .یک نوآور است مخالفت کرد و ادعا نمود که کارآفرین، دید، می مدیر یک شرکتو 
. کند می بنابراین منافع را کسب مالک شرکت است و ،آفرینمعتقد است که کار "نایت"، دیدگاه نایت

جدیـدي  هاي  تغییرات یا نوآوري .1 :دهد می کارآفرین سه وظیفه را انجام ،آوردن سود مثبت دست براي به
عواقـب عـدم قطعیـت مـرتبط بـا       .3. دهد می خود را با تغییرات محیط اقتصادي وقف .2. کند می آغاز را

   گیرد. می شرکت را در نظر
یک  همواره در کند، می مداومی که دریافتهاي  دلیل ضربه او معتقد است که اقتصاد به دیدگاه کرزنز،

  .وضعیت عدم تعادل است
گیـرد و   می کار جدید کسب و کار را کشف کرده و بههاي  فرصت ،ارکارآفرین هوشی ،در چنین دنیایی 

  برد. می پیش سمت تعادل به ق را از بین برده و اقتصاد را بهمقداري از این جهل مطل
ي تخصیص مجدد منابع اسـت.  قابلیت هدایت کارا ،نیز معتقد است کارآفرینی"شولتز"، دیدگاه شولتز

در نیروي گذاري  سرمایه وسیلۀ یا به )کردن (آزمایش و خطا طریق تجربهتواند از  می تخصیص مجدد منابع
زنـدگی وجـود دارد. (امـامی و    هـاي   جنبـه  کارآفرینی در کلیـۀ  ،است معتقد "شولتز ". انسانی انجام شود

  )  1390،همکاران

  کارآفرینی انواع
 اطـالق  یسازمان ينوآور ای ایاح جاد،یا به مربوط اقدامات به ینیکارآفر که باورند نیا بر سمنیکر و شارما

 سـازمان  يمرزهـا  در که ینیکارآفر تیفعال .دهد می رخ موجود سازمان از مستقل ای داخل در که شود می

ۀ خالقانهاي  تیفعالة رندیدربرگ مستقل ینیکارآفر. شود یم دهینام یسازمان ینیکارآفر دهد، می رخ موجود
                                                        
1. Loundsbury  
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 نیکارآفرة واژ .ردیگ می شکل کنند می عمل موجود سازمان از مستقل که يافراد توسط که است یسازمان
 1کریسـمن . (گردنـد  ی مـی سـازمان  ینیکـارآفر  ای مستقلهاي  تیفعال ریدرگ که شود می اطالق يافراد به

 عمـل  یستم سـازمان یک سی جانب از ای مستقل شکل به که هستندهایی  گروه ای افراد نان،یکارآفر )2006
 وجـود  قـبالً  که کنند می یسازماني ایاح و ينوآور به اقدام ای کنند می جادیا دیجدهایی  سازمان .کنند می

 هـم  و مسـتقل  صـورت  بـه  هم توانند می نانیکارآفر. دهد می نشان فیتعر نیا طورکه همان ،است داشته

 بـه  را توجه نیشتریب و بودهتر  جیراها  آن يفرد تیفعال هرچند .عمل کنند سازمان کی از یتابع صورت به

 ) 2006، 2(کریسمن و کلرمانز . کرده است جلب خود
  شود: می کارآفرینی فردي و کارآفرینی گروهی تقسیم رآفرینی به دو گروه عمدةطور کلی کا هب

 کارآفرینی فردي شامل کـارآفرینی فـردي مسـتقل و کـارآفرینی فـردي سـازمانی       کارآفرینی فردي:. 1
  باشد. می

 ،محصول خود به جامعـه  ارائهاولیه تا  ي است که کارآفرین از ایدةرایندف مستقل:  ـ  . کارآفرینی فردي1.1
ولـی هنـوز    کند. می طور مستقل طی به ،کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادي جدیدهاي  فعالیت کلیۀ

 وجود ندارد. ،نظران باشد مورد توافق کلیه یا اکثریت صاحب یک تعریف جامع که
هـاي   فعالیـت  ،فرایندي است کـه کـارآفرین تحـت حمایـت سـازمان      سازمانی : ـ کارآفرینی فردي. 2.1

و ناکارآمدي مدیریت سـنتی و  ها  رساند. رقابت شدید و تنگاتنگ بین سازمان می ثمر رآفرینانه خود را بهکا
تنهـا تضـمین    زیـرا نـوآوري را   ،به نوآوري اهمیت دادهها  شود سازمان می کوچک باعثهاي  رشد شرکت

رو سـعی کردنـد افـراد خـالق و کـارآفرین را کـه        ازایـن  دانسـتند،  مـی  رقابـت  ي بقـا در عرصـۀ  خود برا
تشـویق و ترغیـب کننـد کـه در سـازمان      ، پدیدآورندگان اصلی محصوالت و خدمات نو در سازمان بودند

 از .گـذرد  نمـی  راحتـی از مسـائل   کارآفرین سازمانی بـه . خود را در سازمان محقق سازندهاي  بمانند و ایده
 .گراست عملکرد فعلی راضی نبوده و آرمان

   .باشد می اجتماعیـ  ـ شرکتی و گروهی ینی گروهی شامل کارآفرینی گروهیکارآفر کارآفرینی گروهی:. 2
افـراد آن بـه    کنـد تـا همـۀ    مـی  ي است که یک شـرکت طـی  فرایند شرکتی:ـ  . کارآفرینی گروهی1.2

سـریع و راحـت در    ،مستمرطور  به کارآفرینانه فردي و گروهیهاي  کارآفرینی تشویق شده و تمام فعالیت
کننـد. امـروزه    مـی  هریک از کارکنان در نقش کارآفرین انجام وظیفـه  فراینددر این . شرکت انجام پذیرد

کنند خود نیز کارآفرین باشند تا بتوانند نسبت به تغییر و تحوالت انعطـاف   می سعیها  و سازمانها  شرکت
سازمانی را تـا   کنند کارآفرینی درون می ها تالش موجود در بازار را از دست ندهند. آناي ه داشته و فرصت

جلوگیري از خروج افراد نخبه و افزایش توانایی رقابت  ،وري حد ممکن افزایش دهند تا سبب افزایش بهره

                                                        
1. Chrisman 2. Chrisman & kellermanns 
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 ازمان محسـوب اصـلی سـ   کارکنـان سـرمایۀ  هاي  ایده استعداد وها  در این گونه سازمان ی شوند.الملل بین
مفهوم تعهـد شـرکت بـه ایجـاد و معرفـی      ، ) کارآفرینی شرکتی1390، زیاري و همکاران (دشمن. شود می

ازمانی گیرد. تفاوت کارآفرینی سـ  می برسازمانی نوین را درهاي  هاي جدید و نظامفرایند محصوالت جدید،
 ،شـود  می و کارآفرینی در سازمان تحول ،نوآوري یک فرد سر منشأ ،که در اولیو کارآفرینی شرکتی در این

هستند و این روحیه نـوآوري  کارآفرینی  ري داراي روحیۀاما در دومی تمامی اعضاي شرکت و سازمان ادا
  )  1996، ( شاکر. جاي سازمان وجود دارد در جاي

هـاي   نوظهوري است که شامل سازمان ۀکارآفرین اجتماعی یک زمین اجتماعی:ـ  . کارآفرینی گروهی2.2
هـاي   سـازمان . دهند می انتفاعی است که این سازمان افراد را در شروع کسب و کارهاي انتفاعی یاريیرغ

از منـابع در   کننـد  مـی  ارزش اقتصـادي ایجـاد   ،هایشـان  براي ایجاد نقدینگی براي برنامه انتفاعی کهغیر
اهمیـت   زئاجتماعی حـا کنند. کارآفرینی  می خالقانه براي موضوعات اجتماعی استفادهاي  هگون دسترس به

کـارآفرین و... از  هـاي   سـازمان  ،NGOs)( سـودآور غیرهـاي   سـازمان  غیردولتـی، هاي  زیرا سازمان ،است
کننـد. کـارآفرینی    مـی  رقابت جهـانی اسـتفاده   سمت توسعۀ کارآفرینی اجتماعی براي حرکت به استراتژي

 شـود.  مـی گـذاري   سـرمایه ي رتقاکارآفرینی سنتی و تغییرات محیطی است که باعث ا اجتماعی مرکب از
فاکتورهـایی   ،جامعـه  ۀتوسع بخش دولتی و نوین مدیریت ،کار ) استراتژي کسب و2005، 1(سیلوس و مایر

اهمیـت کـارآفرینی اجتمـاعی در برابـر      انـد.  هستند که باعث توجه روزافزون به کارآفرینی اجتماعی شده
اسـت کـه داراي    عنوان موضـوعی  نی بهمنظر کارآفریگردد. از این  می شرایط اقتصادي و اجتماعی نمایان

هویـت و   ،اجتماعی از قبیل فرهنـگ هاي  ارتباطات افراد بومی و تمرکز بر ارزش ؛استراتژي دوگانه شامل
  ) 2006، 2( کریستی و هانیج  هاست. ارزش

ـ تغ بـا  مقابله ییتوانا جادیا )یدولت و یخصوص بخش (در ینیکارآفر هدف نیتر مهم  جهـت  در راتیی

   )2006، 3( لینچ .است جامعه بهترکردن
 در یعلمـ هـاي   شـه یو اند یعلم يها تیفعال فیط دو نیب تعامل يمعنا به ینیکارآفر و اقتصاد ۀرابط

ـ تول خـدمات،  صـنعت،  بـازار،  مقولۀ و ها تینهادها، فعال ازاي  همجموع و طرف کیاز ینیکارآفر نۀیزم  و دی
مقوله  به مسلط یاسیس نظام نگرش نوع از یحاک ینیکارآفر و استیس و رابطۀ گرید ازطرف مشابه میمفاه

ـ د دیبا جامعه با ینیارتباط کارآفر مورد در نیهمچن .باشد می عرصه نیا در يگذار استیس و ینیکارآفر  دی
 دیبا ارتباط نیا .دارد رتیمغا ها آن با نکهیا ای است نانهیکارآفر يها ارزش مدافع یاجتماع يها ارزش ایآ که

 دیبا با فرهنگ ینیکارآفر ارتباط مورد . درنکند احساس بهیغر جامعه در را خود نیکه کارآفر باشد يطور
 يبـرا  .باشـد  نیکارآفر خالق تیبا فعال متناسب یعموم فرهنگ در موجود يباورها و هنجارها ها، ارزش

                                                        
1. Seelos& Mair 2. Christie &Honig 
 

3. Lynch 
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ـ ا بـه ریزي  برنامه و يگذار ق قانونیطر از دیبا ،ینیکارآفر با استیس و اقتصاد عامل دو وندیپ يبرقرار  نی
  )1386 ،ینیحس افت. (شاهی دست مهم

  

  
  )همان(ی نیکارآفر با تعامل در عوامل. 1شکل

  اقتصاد مقاومتی 
 بار نخستین يبرا که گفت بتوان دیشا و ندارد وجود اقتصاد مقاومتی اصطالح ياقتصاد کیآکادم اتیادب در

 مورد در يادیز فیتعار کوتاه مدت نیهم در .شود می مطرح ياقتصاد میمفاه در يریتعب نیچن که است

 :انـد  نموده ارائه يرهبر معظم مقام را فیتعر نیتر جامع رسد می نظر به که است شده ارائه یمقاومت اقتصاد
ـ  یدهد و اجازه م یک ملت امکان میعنى آن اقتصادى که به یاقتصاد مقاومتى « ط یى در شـرا دهد که حت

ط یط فشـار، در شـرا  یعنى آن اقتصادى که در شـرا ی ...خودشان را داشته باشند ىیفشار هم رشد و شکوفا
ـ ى یرشـد و شـکوفا   ةکنند نیتواند تضم ید میهاى شد ها و خصومت ط دشمنىایم، در شریتحر ک کشـور  ی
  )16/5/1391، دیدار دانشجویاندر مقام معظم رهبري بیانات ». (باشد

 تشـریح تـر   صورت دقیـق  هب شرح زیر باشد که در ادامه تواند به می له بیان نمودند که معظمهایی  لفهمؤ
ة اسـتفاد ، فروشـی منـابع   ، جلوگیري از خاممدیریت و اصالح الگوي مصرف ،کردن اقتصاد شود: مردمی می

 .)مانامکانات و ز، ها (منابع حداکثري از تمامی ظرفیت
ـ  بودن اقتصاد یکی از اساسی دولتی کردن اقتصاد : . مردمی1 ۀ ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران است که زمین

هـاي اقتصـادي کشـور را     آورد. در واقع ساختار اصلی اقتصـاد و بنگـاه   تهدیدهاي خارجی را نیز فراهم می
هـاي خـاص سـاختاري،     ویژگیعلت  هایی، به دهند. در چنین شرکت می هاي بزرگ دولتی تشکیل شرکت

عنوان تهدیـد داخلـی اقتصـاد بسـیار      شیوع فساد بهۀ کردن محصوالت پایین و زمین نوآوري و بهینهۀ زمین
عنوان تهدید خارجی، اسباب چـالش در   ها، به ولیه یا محصوالت این شرکتباالست. بنابراین تحریم مواد ا

کـردن   هاي اقتصـاد مقـاومتی مردمـی    فهرو، یکی از مؤل نازای) 1391، پور (جباري آورد. اقتصاد را فراهم می
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 ۀمسـئل «ایشان فرمودند:  و رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است. تأکیدرود که مورد  شمار می اقتصاد به
کـردن اقتصـاد،    اد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمـى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتص

ق یت اقتصادى تشوید توانمند کرد؛ هم به فعالیبخش خصوصى را با .. صاد مقاومتى است.جزو الزامات اقت
ثل م—توانند کمک کنند  یى که میها هاى دولتى کشور و دستگاه تگاهستم بانکى کشور، دسیبشوند، هم س

در مقام معظم رهبـري  بیانات ». (دان اقتصاد شوندیکمک کنند که مردم وارد م —هیئقضا ةمقننه و قو وةق
 اصـطالح  در و یمقـاومت  اقتصـاد  در مـردم  نقـش  شیافـزا  جهـت . 3/5/1391، دیـدار کـارگزاران نظـام   

، یخصوصـ  بخـش  تیتقودولت، سازي  کوچک، داد شنهادیپ توان می را راهکارهااین  اقتصاد کردن یمردم
، هیسرما به نسبت اقتصاد در انسان گاهیجا عیترف، جامعه در ییگرا اخالق رواج، تالش و کار فرهنگ جادیا

  .مسئوالن به اعتماد شیافزا ،مسئوالن و مردم انیم مانهیصم ۀرابط، یفرهنگ اصالح
، شـده  داشـته  یکـی از مشـکالت کشـورهاي عقـب نگـه      ،در وضعیت امـروزي  دولت:سازي  کوچک. 1.1

امام خمینـی   )1391، باقريامور اقتصادي و مالی است. (سید ۀدخالت آن در هم بودن حجم دولت و بزرگ
وقتی محول کرد کار را به خود . تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد نمی دولت«: (ره) بر این باور بود

طالع دارند بـه احتیاجـات   ؛ بهتر اهستندتر  براي خودشان دلسوز، هستنداي  ههم مردم در هر منطق، مردم
دولت ، آزادي مردم نباید سلب بشود« :کند می ایشان سفارش )221 ،6ج ، 1380 ،نور (صحیفۀ. »خودشان

 مردم را انجام بدهند، توانند می هم مردم و تواند انجام بدهد می باید نظارت بکند ... کارهایی که هم دولت
  )239، 19ج، 1380، نور (صحیفۀ .»ها بکنند که آن آزاد بگذارید

 بخـش  به دولت يها تیمسئول از یبخش سپردن و یخصوص بخش تیتقو :یخصوص بخش . تقویت2.1

 وطبمر دهایتهد وها  میتحر شتریب که آنجا از .است اقتصاد کردن یمردم يراهکارها از یکی زین یخصوص

 امکان ياقتصادهاي  عرصه در یخصوص بخش شتریب مشارکت ،است نظام یتیحاکم و یدولتهاي  حوزه به

  )1387، جریبیهزار(  .سازد می فراهم راها  میتحر یمنف آثار کردن کم
ـ کـارى کن  ....د کمک کردیبخش خصوصى را با«: در این خصوص نیز فرمودند مقام معظم رهبري د ی

عنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد ی ...که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود.
نـد و  یب ببیهاى مختلف خواهد بـود، کمتـر آسـ    شکل شگى و بهیمقابل ترفندهاى دشمنان که همکه در 

هاى دولتى و مردمى اسـت؛ هـم از فکرهـا و     تیظرف ۀطش، استفاده از همیکى از شرایدا کند. یاختالل پ
به مـردم   شود.ها استفاده   هید، هم از سرمایدهند، استفاده کن ینظران م ى که صاحبیها و راهکارها  شهیاند

سـتى  ین بایزاى اقتصاد ماست و به ا د ملى، آن بخشِ درونیت از تولیحما ..دان داده شود.ید واقعاً میهم با
ئـت  یاعضاى هجمهوري و  رئیسدار یانات در دیب( .»...دیه کرد. واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنیتک

   ). 2/6/1391،  دولت
ـ تول تـابع  :هیسـرما  بـه  نسـبت  اقتصاد در انسان گاهیجا . ترفیع3.1 ـ ن از یتـابع  دی  هیسـرما  و کـار  يروی
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Q=f(L,K)  ياقتصاد مطلق يآزاد اصل و فرد اصالت دگاهید وجود لیدل به يدار هیسرما اقتصاد در ت.سا 
 افـراد  دسـت  در جامعـه  ثـروت  تا است شده موجب امر نیا .دارد قرار هیسرما الشعاع تحت انسان گاهیجا

 نظام نیچن در. باشد داشته وجود دیشد يدرآمد شکاف و فساد ،فقر گرید طرف در و باشد متمرکز يمعدود

 هستند، متصل ثروت و قدرت منابع به که جامعه افراد از يمعدود ةعد يازهاین و خواسته ،يأر ياقتصاد

 کردن یمردم با ها آنهاي  خواسته نیمأت و اقتصاد در معدودة عد نقش که است واضح و شد خواهد نیمأت

جه شود این است که مردمـی کـردن   ) نکته مهمی که باید به آن تو1389،(یوسفی .است ناسازگار اقتصاد
 و خـود  يازهاین رفع ياقتصاد فعاالن هدفاسالمی  اقتصاد در. معنی آزادي اقتصادي نیست ما به نظرمد

 در يآزاد حق از يبردار بهره ضمن ياقتصاد فعاالن .است یانسان نأش عیترف و تیمالک ۀتوسع ،یدگرخواه

 ياقتصاد يآزاد واقع در. هستند یاجتماع و ياقتصاد یحقوق و یاخالقهاي  تیمسئول يدارا گرانید برابر
  )همان( .است حاکم اقتصاد نیا در مسئوالنه

 اتیضـرور  از یکـ ی رهیغ و ادارات بازار، در اخالق رواج و ییگرا اخالق :جامعه در ییگرا اخالق رواج. 4.1

ـ  جامعـه  در اخـالق  وجـود  بـا  رابطـه  در اقتصاد نوبل ةزیجا ةبرند اسنیآمارت .است یمقاومت اقتصاد  نیچن
ـ موفق اریبس ياجزا از یکی تواند می گریکدی قول و سخن به اعتماد از استفاده و جادیا«: دیگو می ـ آم تی  زی
 توسعه دادوستد در یپاکدامن احساس و باشد نگرفته شکل هنوز بازار یاخالق يارهایمع هرگاه، باشد بازار

 و محتکـران  بـا  قـاطع  برخـورد  لـزوم  لـذا . )1385(سن، ». بود خواهد مشکل قراردادها دوام باشد، افتهین
 در مسـئوالن  قـاطع  و موقع به اقدام مشاهده .است یهیبد يامر یاسالم اقتصاد در ياقتصاد اخاللگران

 مسـئوالن  بـا  يشـتر یب مشـارکت  امـور  اداره در و شده آنان یدلگرم باعث مردم، شتیمع به مربوط امور

  .نمود خواهند
 مهم ارکان از گرید یکی مردم آحاد انیم در تالش و کار فرهنگ جادیا :تالش و کار فرهنگ . ایجاد5.1

 در تالش و کار فرهنگ دیبا که یمعن نیا به است، مستتر اقتصاد شدن یمردم در که است یمقاومت اقتصاد
 کسـب  جامعـه،  و مـردم  به خدمت مولد، کار از لذت احساس که شود نهینهاداي  هگون به مردم آحاد انیم

 نامشـروع  يدرآمـدها  کسب و کار از رفتن طفره ،يکار کمی، تنبل نیگزیجا کشور شرفتیپ و حالل يروز

  .است مسئوالن و مردم يهمکار و مشارکت ازمندین یهدف نیچن به یابیدست مسلماً .شود

  مدیریت و اصالح الگوي مصرف . 2
اعم از مصرف ، شئون مربوط به اقتصاد ۀمنع اسراف و تنذیر در هم«بند ششم بر ، قانون اساسی 43اصل 

دولـت و  ، ؛ قوانین اصلی حاکم در کشـور مـا  کرده است تأکید» و تولید و توزیع و خدماتگذاري  و سرمایه
ب و برخاسته نبودن قوانین اجرایی مطلو رسد که مدون می نظر دارد؛ اما به می حذرشهروندان را از اسراف بر

. بگیـرد  فاصـله  موجب شده است که جامعه از الگوهاي مطلوب مصرف بسـیار ، ریزي از عقالنیت و برنامه
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معرفـی  » الگوي مصرف اصالح«را آغاز  1388) از دیدگاه مقام معظم رهبري که سال 1391، باقري(سید
، بلکـه اقتصـادي  ، اقتصـادي نیسـت   فقط یـک مسـئلۀ  « اصالح مصرف  اسراف ومقولۀ مصرف، ، کردند

مقام معظـم رهبـري    بیانات». (کند می کشور را تهدید آیندة "رویه مصرف بی". اجتماعی و فرهنگی است
هـا و مشـکالت    آسـیب ، اجتمـاعی و فرهنگـی  ، از لحاظ اقتصـادي ، بیماري اسراف« )1388در آغاز سال 
 ،( بیانات مقام معظـم رهبـري در پیـام نـوروزي     ».کند می کشور را تهدید ةوجود آورده و آیند گوناگونی به

ت یریهم در اقتصاد مقـاومتى، مـد   ۀک مسئلی« :) ایشان این موضوع را با اهمیت دانسته و فرمودند1388
مهمى در کشور اسـت.   ۀیروى، قض  ادهیز اسراف و ۀین قضیت شود. ایرید مدیمصرف است. مصرف هم با

 ...سازى هم الزم است، اقدام عملى هم الزم است.  د جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگیخب، حاال چگونه با
قـدر در اسـالم اسـراف منـع شـده، و مـا        نیم، ایم اسالمى هستیمند به مفاه  ک ملت مسلمانِ عالقهیما 

بـه   ..د آغـاز شـود.  ینظر من از خود دولت با اش هم به  اتىیش عملم! بخیمان اهل اسراف  متأسفانه در زندگى
ـ در دمقام معظـم رهبـري    اناتیب( ». ..د.یت بدهیدات داخلى هم اهمیمصرف تول ـ ی جمهـوري و   سیدار رئ
عنـى  یکى از ارکان اقتصاد مقـاومتى اسـت؛   یت مصرف، یریمد ۀمسئل« )2/6/1391،  ئت دولتیاعضاى ه

دولتـى، هـم آحـاد    ریهاى غ هاى دولتى، هم دستگاه ر. هم دستگاهیز از اسراف و تبذیمصرف متعادل و پره
 ۀز از اسراف و مالحظین واقعاً جهاد است. امروز پرهین مسئله توجه کنند؛ که اید به ایها با مردم و خانواده

ن اجر یتواند ادعا کند که ا یک حرکت جهادى است؛ انسان میشک در مقابل دشمن تعادل در مصرف، بال
ن است که ما از یت مصرف ایریتعادل در مصرف و مد ۀن مسئلیگرِ ایک بعد دی را دارد.  اهللا لیسب جهاد فى

یکی دیگـر  ) 3/5/1391، در دیدار کارگزاران نظاممقام معظم رهبري  بیانات( ».مید داخلى استفاده کنیتول
تعـادل و عـدم    سو، مربـوط بـه   مدیریت مصرف است. این موضوع، ازیک از نقاط تهدیدزاي اقتصاد ایران

داخلـی  ة کننـد  سوي مصـرف همیت مصرف تولیدات داخلی ازبا ا دیگر، مرتبط اسراف در مصرف و ازسوي
و منـابع ملـی و   هـا   الگوي مدیریت و نظارت بـر سـرمایه   معناي ارائۀ ارائۀ الگوي صحیح مصرف بهاست. 

مـدیریت   ءاز هرگونـه سـو  ، ست آن. بنابراین الزم است با تهیۀ قوانین و بکارگیري درتوزیع آن نیز هست
ملی براي دستیابی بـه اصـالح الگـوي     مهم افزایش ثروت و سرمایۀهاي  راهاین یکی از . جلوگیري کنیم

الگـوي مـدیریت و نظـارت بـر      بـه ارائـۀ  ، الگوي صحیح مصرف در معناي کـالن آن  ارائۀ. مصرف است
، در اصالح الگوي مصـرف ، به این ترتیب. شود می آن نیز اطالق و منابع ملی و توزیع در عرضۀها  سرمایه

 :) مقام معظم رهبـري فرمودنـد  1391، باقري(سید. است» یص بهینۀ منابع در مصرفتخص«بحث بر سر 
د داخلـى اسـتفاده   یـ ن است که ما از تولیت مصرف ایریتعادل در مصرف و مد ۀمسئل نیگرِ ایک بعد دی«
گانـه   تى، مربوط به قواى سهیهاى حاکم دستگاهـ   هاى دولتى توجه داشته باشند دستگاه ۀن را همیم؛ ایکن
د یـ ن بگمارند. آحاد مردم هم مصـرف تول یرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر ایارید غیچ تولیسعى کنند ه ـ

ضـى فقـط بـراى نـام و نشـان، بـراى       که بع ـهاى معروف خارجى   ى با ماركیداخلى را بر مصرف کاالها
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ـ  یهاى خارجى م هاى مختلف دنبال مارك نهیکردن، در زم ىیپزدادن، براى خودنما ح بدهنـد.  یتـرج د ـ  رون
، در دیدار کـارگزاران نظـام  مقام معظم رهبري  بیانات». (خود مردم راه مصرف کاالهاى خارجى را ببندند

 در ياقتصاد مسائل از یمهم بخش شود، فرهنگ کی به لیتبد یداخل يکاال مصرف چنانچه) 3/5/1391

 کشـور  در موجـود  یانسـان  و یکیزیفهاي  هیسرما و ها تیظرف تمام از و شده حل بحران و میتحر طیشرا

  .شد خواهد اشتغال رونق موجب دیتول رونق و آمد خواهد عمل هب يارز ییجو صرفه .شد خواهد استفاده

  امکانات و زمان )ها (منابع،  حداکثري از تمام ظرفیتدة استفا. 3
سوي پیچیـدگی بیشـتر و عـدم پایـداري در شـرایط محیطـی و بـازار،         هحرکت سریع محیط ببا توجه به 

هـاي شـدید در محـیط بـوده و نـوعی       چـرخش  گونـه  تواند پاسخگوي این سنتی مدیریت، نمیهاي  شیوه
معنـی عـام در کشـور مـا      دولـت بـه  . مدیریت سنتی ایجاد کرده استهاي  اعتمادي را نسبت به سبک بی

. تواند نقـش کلیـدي داشـته باشـد     می لذا ،بسیاري داردگیري  و مهارسازي و قدرت تصمیمهاي  توانمندي
از فساد سیاسی و اداري کـه بـه فسـاد اقتصـادي     ، تواند با تصویب مقررات و قوانین دقیق می قدرت برتر

این جایگاه کلیدي بسیاري از راهکارها و راهبردهـا بـه آن    با توجه به. ارتباطی محکم دارد جلوگیري کند
راهبـردي،  هـاي   تدوین و تقویت برنامه، توان به این موارد اشاره کرد می جمله این راهکارها. ازگردد برمی

   .جلب مشارکت مردم، تشکیل نهادهاي مردم نهاد، پذیري ترویج الگوي مسئولیتسازي،  فرهنگ
شـده   تأکیـد و تعالیم دینی ما بر حسن تدبیر امـور  ها  در آموزه :راهبرديهاي  مهو تقویت برنا. تدوین 1.3

تـدبیر نیکـو و   « ».فقر و تهیدسـتی وجـود نخواهـد داشـت     ،با تدبیر نیکو« :فرماید می است. امام علی (ع)
 :در حکمتی دیگر از ایشان نقل شده است که فرمـود ». ورزي نیکوست از سیاست ،دوري از ریخت و پاش

نبـود  « و». درست امور است و مالك آن تدبیر و مدیریت نیکو استگیري  پایی و قوام زندگی از اندازهرب«
هـاي   امروزه در تدوین برنامه ،تجلی تدبیر نیکو )غررالحکم( ».شود می سبب ویرانی و فساد ،تدبیر و برنامه

 ،و اصالح الگوهاي نادرسـت آموزد که براي زندگی جمعی  می این امور به ما همۀ. دقیق و راهبردي است
ه شده و بـه  تجرب ،که در جهاناي  هلئمس پیشرو نیاز داریم؛هاي  مشی راهبردي و تدوین خطهاي  به برنامه

بینانـه و   واقـع  ،مـدت بلندهـاي   راهبـردي و برنامـه  هـاي   تدوین و تقویت برنامهنتایج خوبی رسیده است. 
قـدر در   ) موضـوع آن 1391،باقريناپذیر است. (سیدضرورتی انکار ،عملیاتی براي رسیدن به اهداف بزرگ

منـابع و   ن،حـداکثرى از زمـا   ةاسـتفاد باشد که مقام معظم رهبري  می و رقابتی امروزي مهم محیط متغیر
هاى متمادى طول  ى که سالیها طرح. د حداکثر استفاده بشودیاز زمان با« :فرمایند می را عنوان و امکانات

در ظـرف  ، ند که فالن کارخانه در ظرف دو سالیب کمترى انسان مى فاصلۀد، امروز خوشبختانه با یکش یم
کى از کارهـاى  یاساس برنامه، حرکت بر ت کرد.ین را در کشور تقوید اید. بایبردارى رس هجده ماه به بهره
 "تصـاد مقـاومتى  اق"ى است که بـه  یها ر مقررات، جزو ضربهییالساعه و تغ هاى خلق میاساسى است. تصم



   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاندانش بننقش اقتصاد جلد هفتم:              168

 

ـ ن را، هم دولت محترم، هـم مجلـس محتـرم با   یزند. ا یشود و به مقاومت ملت ضربه م می وارد د توجـه  ی
 .»شـود  درمـو  رهاى بىییتذبذب و تغ ى اقتصادى کشور در هر زمانى دچارها سیاستداشته باشند؛ نگذارند 

  )3/5/1391، در دیدار کارگزاران نظاممقام معظم رهبري  بیانات(
بـراي  ریـزي   و برنامهریزي  بودجه، ها دولتاي  هپایهاي  یکی از برنامه :ریزي و برنامهگذاري  سیاست. 2.3

، شـده و صـحیح اقتصـادي    مطالعـه هـاي   گذاري قوانین و سیاستکشور است و با هاي  و هزینهها  سرمایه
ی و اداري جدي با فساد مال ةبراي مبارزها  گذاري این سیاست. توان سرنوشت جوامع را دگرگون ساخت می

، شـده و قانونمنـد   ابتواند در روندي منظم و حس می گذارند دولتبسیار اثرها  نامه و اصالح مقررات و آیین
هیـز از تولیـد   پرهاي  سوي تولید کاالهاي راهبردي هدایت کند و زمینه را بهها  گذاري مایهو سرها  سرمایه

هـا   ضروري را فراهم کند. پیشبرد اصالحات اقتصادي بسته به این است که سرمایهکاالهاي لوکس و غیر
. ري شـود جلـوگی هـا   رفت آنقرار گیرد و از هدر در مسیر مطلوب، که در کشور جریان داردهایی  و بودجه

  )1391باقري(سید

  فروشی  . جلوگیري از خام4
پایین کـه مصـداق بـارز ایـن     ة افزود  دولت به فروش مواد خام و با ارزشۀ وابستگی اقتصاد ایران و بودج

اصلی این معضل در ضعف دانـش و تکنولـوژي   ۀ موضوع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام است. ریش
قوتی ۀ این حوزه است که متأسفانه این مسئله باعث شده است نقطهاي فعال در  در این صنعت و شرکت

ستگی بـه  نام وجود منابع زیرزمینی، به اهرمی براي تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود. قطع واب به
کـاهش  « .هـاي اقتصـاد مقـاومتی بیـان شـد      ویژه نفت، یکی دیگـر از مؤلفـه   فروش خام مواد معدنی، به

ن فرصـت کـه امـروز    یم از همیما اگر بتوان ..گر از الزامات اقتصاد مقاومتى است.یکى دیوابستگى به نفت 
م، ین کنیگزیگرى جایهاى اقتصادىِ درآمدزاى د تیم نفت را با فعالیم و تالش کنیوجود دارد، استفاده کن

ى اسـت  یکارها ۀلان از جمیبن ع دانشیم. امروز صنایا اقتصاد انجام داده ۀنین حرکت مهم را در زمیتر بزرگ
، در دیـدار کـارگزاران نظـام   مقام معظم رهبـري   بیانات( ».ادى پر کندیزان زین خأل را تا میتواند ا یکه م

فنـاوري  نـوآوري و ضـعف   ، بـودن میـزان خالقیـت    ی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پـایین یک) 3/5/1391
هـاي   فنـاوري ة کننـد  کشور را مصـرف  ،هاي اقتصادي است. در حقیقت این مسئله اقتصاد و صنعت بنگاه

پـذیري اقتصـاد کشـور را در برابـر تحـریم بیگانگـان فـراهم         آسیبۀ خارجی نموده است و این خود زمین
هـاي اقتصـاد مقـاومتی     دهد. یکـی از چـالش   هاي اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می نماید و سایر مؤلفه می

بـه همـین    ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کاالهاي استراتژیک مورد نیاز کشـور اسـت.  
هاي  اقتصاد مقاومتی را شرکت الزاماتترین مظاهر و مؤثرترین  دلیل، رهبر معظم انقالب نیز یکی از مهم
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هاي  عنوان یکی از سرفصل بنیان به اقتصاد دانشي دیگري از اند. همچنین ایشان در جا بنیان دانسته دانش
ـ توانـد ا  یهاى مهمى که مـ  کى از بخشیبه نظر من « :و فرمودند برند اقتصاد مقاومتی نام می ن اقتصـاد  ی

ـ بن   هاى دانـش  ن شرکتین کار شماست؛ همیدار کند، همیمقاومتى را پا ـ ان اسـت؛ ا ی ن یکـى از بهتـر  ین ی
انـات در دیـدار   یب(». د دنبـال کـرد  ین را بایهاى اقتصاد مقاومتى است؛ ا   ن مؤلفهیکى از مؤثرتریمظاهر و 

بنیـان   هـاي دانـش   شـرکت ۀ توسع) 8/5/1391، بنیان هاي دانش جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت
فروشـی   از خـام کننـده   و عامل جلـوگیري یکی از راهبردهاي مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی 

  آن«بنیـان   هـاي دانـش   شرکت، OECDطبق تعریف . استمنابع و کاهش وابستگی به فروش نفت خام 
اتی که توانسـته باشـند در ایـن    کرده در مراکز علمی، پژوهشی و تحقیق هاي انسانی تحصیل دسته از گروه

هاي  هاي تبدیل علوم فراگرفته به فعالیت هاي علمی، روش مراکز، عالوه بر فراگیري علوم نظري و تئوري
بنیان، با توجـه بـه    هاي دانش شرکت شود. اطالق می» همراه داشته باشد ارزش را بهة درآمدزا و تولیدکنند

توانمندي الزم را  مورد نیاز،ۀ هاي پیشرفت کارگیري فناوريد و بفرد خود و توان ایجا  هاي منحصربه ویژگی
باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و توجه به ة جهت تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزود

آمده در این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی صـنایع نفـت و    وجود تواند تهدید به هایی می چنین شرکت
ی تبدیل نماید. با تمرکز بر این استراتژي، در بلندمدت، عالوه بر خودکفایی کشور در بسـیاري از  پتروشیم

استفاده توان  میعنوان ابزاري جهت تهدید دشمن  از نفت به کاالهاي مرتبط با نفت و صنایع معدنی، حتی
یرگـذاري بـر سـایر    اي اسـت کـه عـالوه بـر تأث     انـدازه  بنیان بـه  هاي دانش اقتصاد و شرکتاهمیت  نمود.
تـرین   عنوان یکی از مهم از طرف رهبر معظم انقالب به که بیان شد گونه همان هاي اقتصاد مقاومتی، مؤلفه

ی یعنـوان راهکـار   بنیان به هاي دانش ایشان از شرکتشود.  اقتصاد مقاومتی مطرح می الزاماتو مؤثرترین 
  )1391، پور (جباريکنند  براي جایگزینی درآمدهاي نفت یاد می

    مدل مفهومی تحقیق
ریـزان را در تهیـه و    گـذاران و برنامـه   تواند سیاسـت  می طورکه بیان شد نتایج مطالعاتی از این قبیل همان

ـ  در اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش کارآفرینیهاي  تدوین سیاست ثیر آن در ایـن راه یـاري   أو افزایش ت
ـ ثیر کارآفرهدف کلی این تحقیق تعیین تأ. رساند ثیر هرکـدام از ابعـاد و   أینی بر اقتصاد مقاومتی و تعیین ت

و مـدل   2 مدل مفهومی این پـژوهش طبـق شـکل   ، باشد می اقتصاد مقاومتیهاي  لفهؤآن بر مهاي  لفهؤم
متنـاظر  هاي  االت و فرضیهؤو س تر ئیارائه و در نهایت نیز اهداف جز 1 ةتحلیلی آن نیز طبق جدول شمار

  د.نشو می که در ادامه آوردهاند  مشخص و مورد آزمون قرار گرفته 2 با آنان مطابق با جدول
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 مدل مفهومی  .2شکل 

  
  مدل تحلیلی تحقیق .1جدول 

  کارآفرینی   اقتصاد مقاومتی

 ها شاخص  ها  لفهؤم ابعاد  ها شاخص ها  لفهؤم

1 .
کردن  مردمی

 اقتصاد

 شدن دولت کوچک

کارآفرینی 
 فردي

. کارآفرینی 1
 مستقلـ  فردي

 محصول پردازي و ارائۀ ایده
 ایجاد بنگاه جدید و مستقل تقویت بخش خصوصی

 ایجاد فرصت کار و تالش
فرصت و پذیرش ریسک  کشف

 گذاري سرمایه
 گرایی در جامعه رواج اخالق

 کارآفرینی. 2
 سازمانیـ  فردي

 داشتن حمایت سازمان 

 نهاد تشکیل نهادهاي مردم
تشویق و ترغیب وجود سیستم 

 کارآفرینی در سازمان

مدیریت  .2
و اصالح 
الگوي 
 مصرف

 مصرف تولیدات داخلی
کارآفرینی در  ساختن ایدة محقق

 سازمان
هاي  مندي یارانه هدف

 پرداختی دولت

کارآفرینی 
 گروهی

. کارآفرینی 1
 شرکتیـ  گروهی

 جهت کارآفرینیها  تغییر نقش گروه

مصرف متعادل و خودداري 
 از اسراف و تبذیر

جاي  گروه کارآفرینی به حمایت از
رکت کارآفرین ( افزایش مشا فرد

  فرینی )گروهی در کارآ
عنوان  تلقی گروه کارآفرینی به

 اصلی  سرمایۀ
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  . 1ادامۀ جدول 
  کارآفرینی   اقتصاد مقاومتی

 ها شاخص  ها  مؤلفه ابعاد  ها شاخص ها  مؤلفه

. جلوگیري 3
از 

فروشی  خام
 منابع

ي ها شرکتاستفاده از 
 بنیان  دانش

 

ایجاد تغییرات ساختاري سازمان و   
 شرکت در جهت کارآفرینی گروهی

هاي  ضرورت برنامه
 پژوهشی 

.کارآفرینی 2
  اجتماعی ـ  گروهی

سوي شدن کارآفرینان از یاري
 هاي غیرانتفاعی سازمان

رفع موانع ورود و 
به کارهاي گذاري  سرمایه

 مولد

توجه به هدف اجتماعی در 
 ها شرکتاندازي  راه

نمودن  دسترسی و بومی
هاي جدید و  فناوري

 هاي جدید تکنولوژي

آمیز  مخاطرههاي  انجام فعالیت
 اجتماعی

هاي علم و  همکاري با پارك
 فناوري و توسعه

هاي غیرانتفاعی  ارزشمندي سازمان
 المنفعه و عام

ة استفاد .4
حداکثري از 

 همۀ
ها  ظرفیت

منابع، (
، امکانات
 )زمان

      حمایت از تولید ملی

   

     اساس برنامهحرکت بر
     ایرانی حمایت از سرمایۀ

کردن واحدهاي کوچک  فعال
    و متوسط

 

  
  هاي تحقیق االت و فرضیهسؤاهداف و  .2جدول 

  ها فرضیه  االتؤس  اهداف
 شمارة
  فرضیه

اقتصاد بر  ثیرکارآفرینیتعیین تأ
   مقاومتی

بر اقتصاد  آیا کارآفرینی
  ؟مقاومتی تأثیر دارد

  1  .ثیر داردتأ کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی

ثیر کارآفرینی فردي بر تعیین تأ
  اقتصاد مقاومتی

تصاد آیا کارآفرینی فردي بر اق
 ثیر دارد؟مقاومتی تأ

آفرینی فردي بر اقتصاد مقاومتی کار
  .ثیر داردتأ

2  

آفرینی فردي کار تعیین تأثیر
  مستقل بر اقتصاد مقاومتی

فردي مستقل  آفرینیآیا کار
 ثیر دارد؟بر اقتصاد مقاومتی تأ

فردي مستقل بر اقتصاد  کار آفرینی
  .ثیر داردمقاومتی تأ

3  

ثیر کارآفرینی فردي تعیین تأ
  سازمانی بر اقتصاد مقاومتی 

ردي سازمانی آیا کارآفرینی ف
 ارد؟ثیر دبر اقتصاد مقاومتی تأ

ردي سازمانی بر اقتصاد کارآفرینی ف
  .ثیر داردمقاومتی تأ

4  
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   .2ادامۀ جدول 

  ها فرضیه  سؤاالت  اهداف
شمارة 
  فرضیه

 ثیر کارآفرینی گروهیتعیین تأ
  بر اقتصاد مقاومتی

بر اقتصاد  آیا کارآفرینی گروهی
 ثیر دارد؟مقاومتی تأ

بر اقتصاد  کارآفرینی گروهی
  .ثیر داردمقاومتی تأ

5  

آفرینی گروهی تعیین تأثیر کار
  بر اقتصاد مقاومتی شرکتی

بر  آفرینی گروهی شرکتیآیا کار
 ثیر دارد؟اقتصاد مقاومتی تأ

بر  آفرینی گروهی شرکتیکار
  .ثیر دارداقتصاد مقاومتی تأ

6  

آفرینی گروهی تعیین تأثیر کار
  بر اقتصاد مقاومتی اجتماعی

 آیا کار آفرینی گروهی اجتماعی
 ثیر دارد؟مقاومتی تأ بر اقتصاد

بر  آفرینی گروهی اجتماعیکار
  .ثیر دارداقتصاد مقاومتی تأ

7  

ثیر کارآفرینی فردي بر تعیین تأ
  مردمی کردن اقتصاد

آیا کارآفرینی فردي بر 
 ثیر دارد؟کردن اقتصاد تأ مردمی

ینی فردي بر مردمی کردن کارآفر
  .ثیر دارداقتصاد تأ

8  

بر ثیر کارآفرینی فردي تعیین تأ
  اصالح الگوي مصرف  مدیریت و

 مدیریت و آیا کارآفرینی فردي بر
 ثیر دارد؟اصالح الگوي مصرف تأ

مدیریت و  کارآفرینی فردي بر
  .ثیر دارداصالح الگوي مصرف تأ

9  

ارآفرینی فردي بر ثیر کتعیین تأ
  فروشی  جلوگیري از خام

گیري آیا کارآفرینی فردي بر جلو
 ثیر دارد؟فروشی تأ از خام

فردي بر جلوگیري از  کارآفرینی
  .ثیر داردفروشی تأ خام

10  

بر  ثیر کارآفرینی فرديتعیین تأ
  حداکثر استفاده از منابع 

بر حداکثر  آیا کارآفرینی فردي
 ثیر دارد؟استفاده از منابع تأ

بر حداکثر استفاده  کارآفرینی فردي
  .ثیر دارداز منابع تأ

11  

یین تأثیر کارآفرینی گروهی تع
  کردن اقتصاد  مردمی بر

آیا کارآفرینی گروهی بر 
 ثیر دارد؟کردن اقتصاد تأ مردمی

کردن  کارآفرینی گروهی بر مردمی
  .ثیر دارداقتصاد تأ

12  

ثیر کارآفرینی گروهی تعیین تأ
  اصالح الگوي  مدیریت و بر

 آیا کارآفرینی گروهی بر مدیریت و
 ثیر دارد؟أاصالح الگوي مصرف ت

 بر مدیریت وکارآفرینی گروهی 
  .ثیر دارداصالح الگوي مصرف تأ

13  

رآفرینی گروهی ثیر کاتعیین تأ
  فروشی  بر جلوگیري از خام

رآفرینی گروهی بر جلوگیري آیا کا
 ثیر دارد؟فروشی تأ از خام

رآفرینی گروهی بر جلوگیري از کا
  .ثیر داردفروشی تأ خام

14  

 ثیر کارآفرینی گروهیتعیین تأ
  بر حداکثر استفاده از منابع 

بر حداکثر  آیا کارآفرینی گروهی
 ثیر دارد؟استفاده از منابع تأ

بر حداکثر  کارآفرینی گروهی
  .ثیر دارداستفاده از منابع تأ

15  

  شناسی تحقیق   روش
در ایـن پـژوهش از   . باشد اي می هاز نوع کاربردي و توسع، اساس هدفاین تحقیق بر، قیتحق نوع و روش
آن و هـاي   لفـه ؤبررسی مفهـومی اقتصـاد مقـاومتی و م    در ابتدا براي .آمیخته (ترکیبی) استفاده شد روش

اي،  همطالعات کتابخان، و مدارك علمی اسناد آن از روش مطالعات اکتشافیهاي  لفهؤکارآفرینی و ابعاد و م
ـ  العالی ) و تحلیل محتوا به جمـع  بیانات مقام معظم رهبري (مدظله ل اطالعـات اولیـه در آن   آوري و تحلی

 و سپس شده استگیري  از تحلیل محتواي توصیفی و کیفی بهره بنابراین در گام اول. مبادرت شده است
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 يگـردآور  يبـرا  آن وهـاي   لفهؤکارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی و مهاي  لفهؤثیر ابعاد و متعیین تأ منظور به
 يها روش از اطالعات تحلیل و تجزیه يبرا در نهایت گردید وه ساخته استفاد محقق نامۀ پرسش ازها  داده
  .شد استفاده و آزمون رگرسیون استنباطی آمار

ـ تن ده، درهـم یـ چیمسـائل پ ، اقتصـادي  ق: مسائل و مشکالت امروزةیتحققلمروي  ي ده و چنـد بعـد  ی
ـ ز ،نظر برسـد  هن برخورد ممکن است ساده بیدر اول اقتصادي ۀلک مسئی یباشند. حت می امـر   يرا در بـاد ی

ـ گـر معلـوم نبـوده    یدهاي  تیا تمام فعالیا و ابعاد و یزوا ها، ارتباط آن با تمام جنبه ـ ی ممکـن اسـت    یا حت
شـود   می و پژوهش معلوم يژرفانگر یبا کم یاحساس نشود. ول یکردن چنان روابط روشن يبرا یضرورت

ـ اقتصـادي   ئلۀمس است که همچون هراي  هدیچیار گسترده و پیابعاد بس يله داران مسئیکه ا  يا رفتـار ی
تـا   ،از پژوهشگران را الزم دارد يادیز ةق و پژوهش عدیها تحق ده شده، که سالیتن گریچنان در مسائل د

ـ دل هن بیله روشن گردد. و همچنمسئ يایاز ابعاد و زوا یفقط قسمت هـاي   قـات و پـژوهش  ینکـه تحق یل ای
از مسائل و مشکالت  يدتریجد يایابعاد و زوارد، یگ می کدام از مسائل اقتصادي صورتکه در هر یمیعظ

و  ی، مکـان یاز نظر موضـوع  یمشخص ةست محدودیبا می است که هر پژوهشی یعیسازد، طب می را آشکار
کـارآفرینی و اقتصـاد    خـاص  طـور  بـه  و اقتصاد مباحث عام طور به :یموضوع يقلمرو داشته باشد. یزمان

  .است 1393 زییتابستان و پا به مربوط قیتحق نیا يها داده و اطالعات :یزمان يقلمرو .باشد می مقاومتی
 شـامل  اقتصـادي  خبرگان مطالعۀ مورد يآمار ۀجامع حاضر قیتحق دري، آمار نمونۀ و يآمار جامعۀ 

 آماري اشاره شده جامعۀ انیم از زین يآمار نۀباشد. نمو می مرتبطهاي  و دانشجویان دکتري رشته استادان

  .نفر مشخص گردید 132مورگان تعداد اساس جدول نفر بر 200تعداد
  ها  تحلیل داده روش و ابزار گردآوري و روش تجزیه و

علمـی و   نامـه و کتابخانـۀ   از دو روش میـدانی بـا ابـزار پرسـش    هـا   پژوهش براي گردآوري داده این
اینترنتـی  هاي  تخصصی، مقاالت علمی و پژوهشی و سایت تخصصی با استفاده از ابزارهاي کتب علمی و

و  اسـناد  روش مطالعات اکتشـافی  ةعالوه بر استفادها  گیرد. براي تجزیه و تحلیل داده می آکادمیک بهره
اسـاس  بر، ) و تحلیـل محتـوا  العالی بیانات مقام معظم رهبري (مدظلهاي،  همطالعات کتابخان، مدارك علمی

هـاي   آزمـون  طریـق از  spss افـزار آمـاري   از نرمگیري  نامه و با بهره پرسشهاي  افراد به سؤالهاي  پاسخ
معلـولی   تحلیـل علـت و   تجزیـه و ة و از شیوها  بودن توزیع داده اسمیرنوف جهت تست نرمالـ  کلموگروف

در آمار اسـتنباطی اقـدام    ها مابین آن و تعیین تأثیرات فی بین متغیرها بررسی رابطۀ ) به(آزمون رگرسیون
   خواهیم نمود.

هـاي   نامـه  پرسـش  ییروا تأیید يشد که برا هیته ساخته حققم نامۀ دو پرسش قیتحق نیا انجام يبرا
و آلفاي کرنباخ   SPSS افزار نرم ازها  نامه پرسش ییایپا براي تعیین گردید و استفاده خبرگان نظر از مذکور

 يبـرا  و /.829 کـارآفرینی عـدد   نامـۀ  بـراي پرسـش   با توجه به اینکه آلفاي کرنبـاخ . شده است استفاده
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ـ 873نامـه نیـز   و براي الفاي کرونباخ کل پرسش /.776 اقتصاد مقاومتی عدد نامۀ پرسش دسـت آمـده    ه/. ب
   گردید. تأیید زینها  نامه پرسش ییایپا نیبنابرا است

  تحقیقهاي  یافته
  تحقیق هاي  آمده براي متغییر دست هبهاي  بودن داده الف) آزمون نرمال

اسـمیرنوف  ـ  ز آزمـون کلمـوگروف  آمده براي متغیرهـاي تحقیـق ا   دست هبهاي  بودن داده براي نرمال
  .نشان داده شده است 3نتایج در جدول . استفاده شده است

  
  هاي تحقیق اسمیرنوف براي داده –نتایج حاصل از آزمون کلموگروف  .3جدول 

  )sigداري ( سطح معنی  Zاسمیرنوف ـ  کلموگروف  متغیر 
  648/0  735/0 کارآفرینی فردي

  603/0  765/0  مستقل ـ آفرینی فردي کار
  631/0  711/0  سازمانیـ   کارآفرینی فردي

  225/0  044/1   کارآفرینی گروهی
  296/0  001/1   شرکتیـ  کار آفرینی گروهی
  285/0  101/1   اجتماعیـ  کار آفرینی گروهی

  148/0  141/1  کار آفرینی 
  615/0   755/0  کردن اقتصاد مردمی

  635/0  725/0  مدیریت و اصالح الگوي مصرف 
  639/0  745/0  فروشی از خام جلوگیري

  655/0  791/0  حداکثر استفاده از منابع
  643/0  766/0  اقتصاد مقاومتی

  
کنـد و   می از توزیع نرمال تبعیتها  فرض صفر چنین است که توزیع دادهها  بودن داده در آزمون نرمال

بیشـتر از  هـا   داري تمامی داده سطح معنی، 3داللت دارد. با توجه به جدول  خالف این امرفرض مقابل بر
نرمـال   ،تحقیـق هاي  آمده از پرسشنامه دست هبهاي  توان گفت که توزیع داده می رو ازاین، بوده است 05/0

  د. توان استفاده نمو می از آمار پارامتریک و آزمون رگرسیونها  به همین منظور براي آزمون فرضیه. است
  تحقیق هاي  ب) آزمون فرضیه

نتـایج ایـن   . تحقیق از مدل رگرسیون اسـتفاده شـده اسـت   هاي  منظور آزمون فرضیه در این مقاله به
  .شده است ارائهعنوان نمونه  آزمون براي فرضیۀ اول به

H0 : ثیر ندارد.تأ کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی  
H1 ثیر دارد.  تأ : کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی  
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  ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی .4جدول 
  اول فرضیۀ  ضریب همبستگی  ضریب تعیین  شده ضریب تعیین تعدیل  خطاي معیار تخمین

27508/0  365/0  370/0  608/0    
  

باشـد و   مـی  608/0شده  شود میزان ضریب همبستگی محاسبه می مالحظه 5 که در جدول گونه همان
همچنـین  . باشـد  مـی  درصد 8/60این بدین معنی است که ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 

محاسبه شده است که میزان تبیین متغیر وابسـته از طریـق متغیـر مسـتقل را      370/0ضریب تعیین برابر 
  تباط دارد. ار آفرینیبه کار درصد اقتصاد مقاومتی 37توان گفت می دهد. به بیان دیگر می نشان

منظور بررسـی قطعیـت    لیل واریانس رگرسیون بهتح، هاي رگرسیونی مدلهاي  یکی دیگر از خروجی
آورده  6ایـن آمـاره در جـدول    . شود می برآورد F ةخطی بین دو متغیر است که از طریق آمار وجود رابطۀ
بـودن   پـس فـرض خطـی   باشـد؛   می 000/0شده براي این آماره برابر داري محاسبه سطح معنی. شده است

  .شود می تأییددو متغیر  رابطۀ
  

  )ANOVAتحلیل واریانس رگرسیون ( .5جدول 

    فرضیه
مجموع 
  مجذورات

 درجۀ
  آزادي

میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
  داري معنی

  000/0  354/76  778/5  1  778/5  رگرسیون   اول
  076/0  130  836/9  باقیمانده

  -  131  614/15  کل
  

 7نیـز در جـدول   ها  ضریب همبستگی و تحلیل واریانس رگرسیون براي سایر فرضیهنتایج مربوط به 
  آورده شده است.

  
  ها واریانس رگرسیون براي سایر فرضیهنتایج مربوط به ضریب همبستگی و تحلیل . 6 جدول

  فرضیه ةشمار
 ضریب

  همبستگی
  ضریب تعیین

  واریانس رگرسیون تحلیل

  F آمارة
سطح 

  داري معنی
  نتیجه

   .خطی برقرار است رابطۀ  000/0  354/76  370/0  608/0  1
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  393/35  214/0  463/0  2
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  660/29  186/0  431/0  3
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  862/18  127/0  356/0  4
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  . 6ادامۀ جدول 

  شمارة فرضیه
ضریب 

  همبستگی
  ضریب تعیین

  تحلیل واریانس رگرسیون

  Fآمارة 
سطح 

  داري معنی
  نتیجه

  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  942/80  384/0  619/0  5
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  247/77  373/0  611/0  6
   .خطی برقرار است رابطۀ  000/0  688/35  215/0  464/0  7
  .است برقرار خطی ۀرابط  003/0  242/9  066/0  258/0  8
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  306/15  105/0  325/0  9
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  030/35  212/0  461/0  10
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  920/12  090/0  301/0  11
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  382/16  112/0  335/0  12
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  592/45  260/0  510/0  13
  .است برقرار خطی رابطۀ  000/0  243/40  236/0  486/0  14
  .است برقرار خطی رابطۀ 000/0  164/33  203/0  451/0  15

  
 توجـه بـه جـدول    بـا . اول آمده است وضرایب برآوردشدة رگرسیون براي فرضیۀها  آماره 8در جدول 

دهد که فـرض تسـاوي ضـرایب     می داري محاسبه شده براي عدد ثابت و متغیر مستقل نشان سطح معنی
  .شود می رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد

  
  اول ضرایب برآوردشدة رگرسیون براي فرضیۀ ها و آماره .7جدول 

سطح 
  داري معنی

 tمقدار 
ضرایب استاندارد 

  Betaشده 
  متغیر  ضرایب  خطاي معیار

  عدد ثابت  131/2  258/0  -  269/8  000/0
  کارآفرینی   525/0  060/0  608/0  738/8  000/0

  
. ثیر داردتأ بر اقتصاد مقاومتی ادعا نمود که کارآفرینیتوان  می% 95در سطح اطمینان ، دیگر عبارت به

اقتصـاد   ةنمر ةدهند نشان y1 .باشد می x1608/0+131/2=1y صورت معادلۀ رگرسیون براي فرضیۀ اول به
در هـا   رگرسیون بـراي سـایر فرضـیه    شدة ضرایب برآورده. باشد می کارآفرینی ةدهند نشان x1و  مقاومتی
  .آمده است 9جدول 
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  ها رگرسیون براي سایر فرضیه شدة ضرایب برآورده .8جدول 

ضیه
فر

  

  رگرسیون معادلۀ
  ضریب متغیر مستقل  عرض از مبدا

Alfa  t sig نتیجه  Beta t sig نتیجه  
2  x2 463 /0 +831/2=y1   831/2  863/10  000/0  تأیید 000/0  949/5  463/0  تأیید 
3  x3 431 /0 +348/3=y1  348/3  604/17  000/0 تأیید 000/0  446/5  431/0 تأیید 
4  x4 356 /0 +091/3=y1  091/3  422/10  000/0 تأیید 000/0  343/4  356/0 تأیید 
5  x5 619 /0 +366/2=y1  366/2  546/10  000/0 تأیید 000/0  997/8  619/0 تأیید 
6  x6 611 /0 +474/2=y1  474/2  382/11  000/0 تأیید 000/0  789/8  611/0 تأیید 
7  x7 464 /0 +214/3=y1  214/3  413/16  000/0 تأیید  000/0  974/5  464/0 تأیید 
8  x1 258 /0 +656/3=y2  656/3  703/12  000/0  تأیید 003/0  040/3  258/0  تأیید 
9  x1 325 /0 +512/2=y3  512/2  377/5  000/0 تأیید 000/0  912/3  325/0 تأیید 
10  x1 461 /0 +158/2=y4  158/2  985/5  000/0 تأیید 000/0  919/5  461/0 تأیید 
11  x1 301 /0 +997/2=y5  997/2  896/7  000/0 تأیید 000/0  594/3  301/0 تأیید 
12  x2 335 /0 +428/3=y2  428/3  561/12  000/0 تأیید 000/0  047/4  335/0 تأیید 
13  x2 510 /0 +556/1=y3  556/1  765/3  000/0 تأیید  000/0  752/6  510/0 تأیید 
14  x2 486 /0 +103/2=y4  103/2  094/6  000/0  تأیید 000/0  344/6  486/0  تأیید 
15  x2 451 /0 +376/2=y5  376/2  880/6  000/0 تأیید 000/0  759/5  451/0 تأیید 

  
 متغیـر  دهنـدة  نشـان   x3 ،کـارآفرینی فـردي   متغیـر  ةدهند نشان x2  9در معادالت رگرسیونی جدول 

متغیـر   ةدهنـد  نشـان   x5، کـارآفرینی فـردي سـازمانی    متغیـر ة دهنـد  نشان  x4، کارآفرینی فردي مستقل
کـارآفرینی   متغیـر  ةدهند نشان  x7، شرکتی ـ کارآفرینی گروهی متغیر ةدهند نشان  x6، کارآفرینی گروهی

اصـالح الگـوي    مـدیریت و ة دهنـد  نشـان  y3، کـردن اقتصـاد   مردمی ةدهند نشان y2اجتماعی و  ـ گروهی
  .باشد می حداکثر استفاده از منابع ةدهند نشان y5، فروشی منابع جلوگیري از خام ةدهند نشان y4، مصرف

در . از یکـدیگر اسـت  ها  استقالل خطا، گیرد می نظر قرارگر از مفروضاتی که در رگرسیون مدیکی دی
امکان اسـتفاده از   ،با یکدیگر همبستگی داشته باشندها  الل خطاها رد شود و خطااستق صورتی که فرضیۀ

 اسـتفاده  واتسـون ـ  از یکـدیگر از آزمـون دوربـین   ها  منظور بررسی استقالل خطا به. رگرسیون وجود ندارد
قـرار   5/2تـا   5/1 ةچنانچه ایـن آمـاره در بـاز   . + قرار دارد4و  0 ۀاین آزمون در دامن ةمقدار آمار. شود می

 ،شـود  مـی  رد H0صورت  شود و درغیر این می پذیرفتهها  همبستگی بین خطا عدم آزمون یعنی H0. گیرد
ـ واتسون  نتایج آزمون دوربین. استفاده کردتوان  نمیو از رگرسیون  یعنی همبستگی بین خطاها وجود دارد

  .آمده است 10در جدول تحقیق هاي  یک از معادالت رگرسیون مربوط به فرضیهبراي هر
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  هاي تحقیق یک از معادالت رگرسیون مربوط به فرضیهـ واتسون براي هر نتایج آزمون دوربین .9جدول 

ارة
شم

 
ضیه

فر
  

 مستقل و وابستۀ معادلۀهاي  متغیر
  رگرسیون

مقدار 
دوربین 
  واتسون

  نتیجه

  متغیر وابسته  متغیر مستقل
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  833/1  اقتصاد مقاومتی    کارآفرینی  1
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  847/1 اقتصاد مقاومتی   کارآفرینی فردي   2
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  923/1 اقتصاد مقاومتی    کارآفرینی فردي مستقل  3
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  620/1 اقتصاد مقاومتی    سازمانی ـ کارآفرینی فردي  4
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  819/1 اقتصاد مقاومتی    کارآفرینی گروهی  5
 ـ کارآفرینی گروهی  6

  شرکتی 
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  847/1 اقتصاد مقاومتی 

 ـ کارآفرینی گروهی  7
  اجتماعی 

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  779/1 اقتصاد مقاومتی 

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  832/1  کردن اقتصاد مردمی  کارآفرینی فردي   8
مدیریت و اصالح   کارآفرینی فردي  9

  الگوي مصرف 
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  950/1

جلوگیري از   کارآفرینی فردي  10
  فروشی منابع  خام

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  724/1

حداکثر استفاده از   کارآفرینی فردي  11
  منابع 

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  812/1

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  754/1  کردن اقتصاد مردمی  کارآفرینی گروهی   12
مدیریت و اصالح   کارآفرینی گروهی  13

  الگوي مصرف 
  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  013/2

جلوگیري از   کارآفرینی گروهی  14
  فروشی منابع  خام

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  876/1

حداکثر استفاده از   گروهیکارآفرینی   15
  منابع 

  .شود می پذیرفتهها  فرض عدم همبستگی بین خطا  695/1

  
و  بایستی برابر صـفر ها  مدل رگرسیون خطی این است که میانگین باقیماندههاي  یکی دیگر از فرض

. سـت ها بودن باقیمانده فرض نرمال، آنهاي  همچنین یکی دیگر از فرض. ها عدد ثابت باشد وراریانس آن
از آزمـون   بـودن  و جهـت تسـت نرمـال   هـا   مربـوط بـه باقیمانـده   هاي  از آمارهها  براي بررسی این فرض
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اول و  فرضـیۀ هاي  مربوط به باقیماندههاي  آماره 11در جدول . اسمیرنوف استفاده شده استـ  کولموگروف
  .است نشان داده شدهها  بودن باقیمانده نتایج آزمون نرمال 3و شکل  12ول در جد
  

  اول ۀهاي فرضی هاي مربوط به باقیمانده آماره. 10جدول 
    حداقل داده   حداکثر داده   میانگین   انحراف معیار   تعداد
  مقادیر برآوردي   7266/3  7541/4  3727/4  21001/0  132
  مانده باقی  - 83780/0  71897/0  000/0  27403/0  132
  آوردي استاندارد مقادیر بر  -706/3  816/1  00/0  000/1  132
  استاندارد باقیماندة  -046/3  614/2  00/0  996/0  132

  
 اول هاي فرضیۀ بودن باقیمانده آزمون نرمال .11جدول 

  میانگین   000/0
  انحراف معیار   27403/0
  Zاسمیرنوفـ  کلموگروف  346/0

  )SIGسطح معنی داري (  271/0
  

  
  

  اول ۀهاي فرضی باقیماندهبودن  نتایج آزمون نرمال .3 شکل
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اول برابـر صـفر و    بـراي فرضـیۀ  هـا   شود میانگین باقیمانـده  می مالحظه 12و 11چنانچه در جداول 
ــار آن  ــراف معی ــت    انح ــدد ثاب ــر ع ــا براب ــی 710/2ه ــد م ــون   . باش ــل از آزم ــایج حاص ــین نت همچن

بـودن   فـرض نرمـال  ، رگرسـیون هـاي   مانـده شده در مورد باقی اسمیرنوف و هیستوگرام رسمـ  کولموگروف
. باشـد  مـی  اول مورد قبـول  شده براي فرضیۀ کرده و بنابراین رگرسیون خطی برآورده تأییدرا ها  باقیمانده

مشابه ایـن فرضـیه را    نتیجۀ و اول بوده د فرضیۀنیز ماننها  براي سایر فرضیهها  نتایج مربوط به باقیمانده
  دست آورده است. هب

  گیري   جهینت
قـرار گرفتـه و    تأییـد تحقیـق مـورد   هاي  تحقیق مشخص گردید تمام فرضیههاي  در یافتهکه  گونه همان
اقتصـاد مقـاومتی    چهارگانـۀ هـاي   لفهو ابعادآن بر مؤ کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی بودنمؤثر ةدهند نشان

نی کـارآفری ، بر کارآفرینی فردي و گروهـی بسـیار مهـم اسـت     تأکیداساس  براین. باشد می مدنظر تحقیق
اقتصـادي جدیـد گردیـده و کـارآفرینی     هـاي   زایـی و ایجـاد بنگـاه    فردي مستقل باعـث ایجـاد اشـتغال   

همچنـین کـارآفرینی   . نمایـد  مـی  سـازمانی نیـز ناکارآمـدي مـدیریت سـنتی را بـا نـوآوري حـل         ـ  فردي
فـزایش  بهتر از منابع گردیـده و سـبب ا   ةشرکتی باعث ایجاد و معرفی محصوالت جدید و استفادـ  گروهی

 اجتمـاعی نیـز یـک زمینـۀ    ـ  گـردد و کـارآفرینی گروهـی    می یالملل افزایش توانایی رقابت بین و وري بهره
فـاعی  انتهـاي تعـاونی و غیر   عمومی و خصوصی و بخشهاي  که با زدودن مرز بین حوزه نوظهوري است

 و اصـلی اي  هافزایی جهـت حـل مشـکالت بنیـادي و مهـم و ریشـ       باعث ایجاد همکاري، اشتراك و هم
ها  شدن آن منابع و فعالبرداري از  زیع مناسب درآمدها و موجبات بهرهموجب توها  این کارآفرینی. شود می

کلی این تحقیق براي رسـیدن   با عنایت به یافتۀ. آورد می برداري مناسب از منابع ملی را فراهم براي بهره
، مسـتقل   ـ  لـف آن شـامل کـارآفرینی فـردي    اي مختهـ  شـکل  توجه به کـارآفرینی و ، به اقتصاد مقاومتی

 اجتماعی یک امري ضروري و حیـاتی ـ  شرکتی و کارآفرینیـ  کارآفرینی گروهی، سازمانیـ  کارآفرینی فردي
مهـم  هاي  مشی ي کالن و خطها سیاستاساس موضوع کارآفرینی و اهمیت آن بایستی در  براین. باشد می

پیشـرفت   یکی از موتورهـاي محرکـۀ   عنوان بهو کارآفرینی  ر گیرداجرایی این اقتصاد مورد توجه ویژه قرا
  این اقتصاد نوپا قلمداد گردد.

کـردن   مردمـی هـاي   لفـه یدن به اقتصاد مقاومتی توجه به مؤبراي رس طبق بیانات مقام معظم رهبري
 ۀحـداکثري از همـ   ةفروشـی منـابع و اسـتفاد    جلوگیري از خام، مدیریت و اصالح الگوي مصرف، اقتصاد
 مسلماً. قرار گرفته است تأییدباشد که این مهم در تحقیق حاضر نیز مورد  می ها یک امر ضروري ظرفیت

 لحاظ از مردم چراکه ،است ریناپذ امکان يامر يصددرصد مشارکت حصول امکان اقتصاد کردن یمردم در

ـ  هـر  در مسـلماً  و ندا متفاوت یاسیس و یحزب تعلقات و یاسیس ،ياقتصادهاي  زهیانگ  و مخـالف اي  هجامع
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 اقتصاد در ریناپذ اجتناب یضرورت بلکه و حصول قابل مردم يحداکثر مشارکت حصول اما ،دارد وجود موافق

قرار گیـرد کـه    تأکیدبعد دیگر بایستی مورد  عنوان بهمدیریت و اصالح الگوي مصرف نیز  است. یمقاومت
 ها توجـه فـراوان دارد و تعـادل در مصـرف و     آن و توزیع در عرضۀها، منابع  این مهم به نظارت بر سرمایه

نمایـد و درصـورت رعایـت ایـن مهـم بخشـی از مسـائل         می چنداناهمیت مصرف تولیدات داخلی را دو
فیزیکـی و انسـانی موجـود     هـا و سـرمایۀ   اقتصادي در شرایط تحریم و بحران حل شده و از تمام ظرفیت

منظور مقابله با  و زمان) به امکانات، منابعها ( حداکثري از تمامی ظرفیت ةاستفاد. کشور استفاده خواهد شد
هاي شدید محیطی نیازي اساسی است که  پاسخگویی مناسب به چرخش و محیط متغیر و رقابتی امروزي

نـام   ۀ قـوتی بـه  سفانه نقطـ متأ. باید در اقتصاد مقاومتی که از این امر مستثنی نیست مورد توجه قرار گیرد
قطـع وابسـتگی بـه    ، به اهرمی براي تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبـدیل گردیـد  ، زمینید منابع زیروجو

هـاي   تـرین راه  یکـی از مهـم   )فروشی منـابع  ویژه نفت (جلوگیري از خام مواد معدنی به فروش مواد خام و
که نتایج این تحقیـق  فروشی و با ارزش پایین است  ان و بودجۀ دولت به خامخروج از وابستگی اقتصاد ایر
  .ا اقتصاد مقاومتی صحه گذاشته استبر این موضوع و ارتباط آن ب

  قیتحقهاي  افتهی يمبنا بر شنهاداتیپ
  :گردد می مبناي نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه بر

 ونـد یپ ي: بـرا در اقتصـاد مقـاومتی  تر  کارآفرینی براي حضور فعال فراخواندن همۀ جامعه به صحنۀ الف)

 به توان نمی را قانون آن با و ردیپذ انجام یعموم حوزة در تعامل کی دیبا ینیکارآفر فرهنگ با و جامعه

 ةزنـد  موضـوعات  بـه  و کـرده  نفـوذ  یعموم ةحوز در بتواند دیبا ینیکارآفر علم یعبارت به. درآورد اجرا
 و متنوع ینیو کارآفر ينوآور ت،یخالق صحنۀ گرانیباز آنکه به توجه با شود. لیتبد یعموم يگوو گفت

  .فراخواند صحنه نیا به را جامعه همۀ دیبا هستند فراوان
ها و امکانات  حداکثري از تمام ظرفیت ةاندازي گفتمان کارآفرینی علمی در اقتصاد مقاومتی و استفاد ب) راه

رار نخبگان در توجه به اینکه یکی از کشورهایی است که ف ویژه در بعد نیروي انسانی و منابع مالی با به
   .محور یک امر ضروري است اندن و به کارآفرینی علمی و دانشترغیب نخبگان به م. آن باالست

 رفتنمنظور بـاال  هایجاد شرایطی مناسب ب .1 گردد می موارد زیر پیشنهاد تقویت کارآفرینی نیز منظور ج) به
نمودن ایدة خـود   مستقل براي عملیتقل و یک فعالیت کارآفرین جهت ایجاد بنگاه اقتصادي مس انگیزة
تقاضاها و پذیرش خطر جذب منابع و سـرمایه   ،ها محصول یا خدمت مدنظر خود وکشف فرصت و ارائۀ

فـرد کـارآفرین و ایجـاد     هاي کارآفرینانـۀ  از فعالیتها  افزایش حمایت سازمان. 2. توسط فرد کارآفرین
نشستن کار کارآفرین و ایجاد ثمر به منظور به ترغیب فرد کارآفرین در سازمانسیستم مناسب تشویق و 

بایسـت   مـی  هاي مناسب عملی بردن سیستمکار هبا ب. 3. شدن کارکنانپذیر فضاي مناسب براي ریسک
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. در تولیـد محصـول جدیـد،    4 سـازمانی قـرار داده شـود.   هـاي   اصلی گـروه  ۀعنوان وظیف کارآفرینی به
هـا بایسـتی افـزایش و     ها و تـیم  ها مشارکت گروه انهاي نوین شرکت و سازم هاي جدید و نظامفرایند

 عنوان سـرمایۀ  فرینی در شرکت و سازمان همیشه بهکارآهاي  گروه. 5 ها کار را به سرانجام برسانند. آن
 ها شرکت، ها ندادن فرصت و تحوالت و ازدست منظور انعطاف نسبت به تغییر هب. 6 اصلی قرار داده شود.

شـروع  . 7 .شدن باید تالش نمایند کشیدن فرهنگ حاکم براي کارآفرین چالش با تغییرات ساختاري و به
هـاي   انتفـاعی و تشـکل  هـاي غیر  قدرت مالی پایین، با کمک سازمان کارهاي انتفاعی افراد با کسب و

بلکه توجه به  ،توجه شوداندازي کسب و کارها نه تنها به انتفاع باید  . در راه8 .نیز دنبال گردد نهاد مردم
  اهداف اجتماعی امري ضروري قلمداد شود.

کارهایی که هم  .1 :گردد می کردن اقتصاد و افزایش مشارکت مردم موارد زیر پیشنهاد مردمی منظور به د)
بخش خصوصـی تقویـت و افـزایش     .2. را انجام دهند مردم آن، تواند انجام دهد و هم مردم می دولت

 .ایجاد فرهنگ کار و تالش در میان آحاد مردم با جدیت دنبال شود. 3 .د دنبال گرددسهم آن در اقتصا
یکی از ضـروریات امـروز   سوي دولت نهاد و حمایت آن از و اهتمام به تشکیل نهادهاي مردم تصمیم. 4

  .قلمداد شود
. 1 :دگـرد  مـی  رسیدن به الگوي مناسب مصرف و مـدیریت صـحیح آن مـوارد زیـر پیشـنهاد      منظور به ه)

کردن محیط کسب و کار از طریق مصرف تولیدات داخلی و خودداري از مصرف کاالهاي وارداتی  یاري
و  کسب و کار محیط ةکنند پرداختی دولت یاريهاي  کردن یارانه. هدفمند2 .هر فرد شود ۀلوکس وظیف

بـا   و رواج اخالق (هماننـد برخـورد قـاطع    ییگرا . اخالق3 شده و جلوگیري از اسراف را رواج دهد.تولید
بـا مصـرف    کمک به محـیط کسـب و کـار و تولیـد     .4 .ري شودیجدیت فراوان پیگ محتکران و ....) با

  .متعادل و خودداري از اسراف و تبذیر انجام پذیرد
 يهـا  شـرکت ایجـاد و حمایـت از    .1 :گـردد  مـی  فروشی موارد زیر پیشـنهاد  منظور جلوگیري از خام به و)

. 2 .هـاي جدیـد و تکنولـوژي جدیـد     شدن فنـاوري  بومی گرفتن ومنظور در دسترس قرار هبنیان ب دانش
هـاي جدیـد و    گـرفتن فنـاوري  دسـترس قرار  در کردن و منظور بومی هپژوهشی بهاي  حمایت از برنامه

ـ ، ایجـاد فضـاي مناسـب و تسـهیالت مناسـب اعطـایی      . 3 .نـوین هاي  تکنولوژي منظـور افـزایش    هب
 دادن. در دسـترس قـرار  4 .مختلفهاي  در حوزهگذاري  سرمایههاي  ها و پذیرش ریسک گذاري سرمایه
ي هـا  منظور کـاهش وابسـتگی   ید تولیدات محصوالت استراتژیک بههاي جدید و تکنولوژي جد فناوري
   .فناوري هاي علم و همکاري با پارك .5 وارداتی.

. 1 :گـردد  مـی  زمان ) موارد زیر پیشنهاد و امکانات، ها (منابع ظرفیت منظور استفادة حداکثري از همۀ به ز)
جهت استفاده از ظرفیت  ۀ سهم تولید در موعد مناسب بهایجاد فضاي مناسب کسب و کار و پرداخت یاران

هـاي   اندازها و برنامه گرفتن چشم . درنظر2 .کنندگان ارزش افزوده کثري تولید تولیدکنندگان و ایجادحدا
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بـا   هاي داخلی گذاري افزایش ترغیب به سرمایه .3 .و صدور قوانین و مقرراتگیري  تصمیم بلندمدت در
. ایجاد اشتغال 4 .هاي مالیاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادي و ایجاد فضاي امن مناسب و معافیتهاي  تعرفه

با حمایت  فکريهاي  براي رشد دارایی یسازی بستر .5 کردن واحدهاي کوچک و متوسط. از طریق فعال
صادرات محصوالت حاصل  یعنی یالملل نمودن کارآفرینی به بازارهاي بین . معطوف6 .نخبگان جانبۀ همه

   .یالملل از کارآفرینی به بازارهاي بین
این تحقیق فقط به موضوع کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی پرداختـه  ، هاي تحقیق با توجه به محدودیت

دیگر مانند هاي  لفهۀ مؤرابط دارند که تمایل به تحقیق در این موضوع را محققانیگردد  می پیشنهاد .است
  .با این اقتصاد نوپا دنبال نمایندو ... را  محور مانند کارآفرینی دانشهایی  مدیریت دانش و متغیر نوآوري و
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اي علمی و تحقیقاتی، ه كجایگاه، نقش و ارتباط بخش دولتی، شهر
ی در حمایت از و بخش خصوص ذاري خطرپذیرگ هسرمای ياه تشرک

  بنیان  کسب و کارهاي دانش
 ****عباس سلیمانی ،***طبائیانکمال ، سید**محمد رحیم عیوضی ،*نژاد سهراب هاشمی

  ده  یچک
یـري  گ لویژه در خصوص اهتمام به شـک  م رهبري در طی چند سال اخیر و بهآنچه در بیانات مقام معظ

و سازي  علم، فناوري، تولید محصول، تجاري ورد، ضرورت تشکیل زنجیرةخ یچشم م اقتصاد مقاومتی به
با  یاند. برخ ظر کردهن  رن حوزه اظهایگوناگون، در ا ياکردهیظران بسیاري با رون بتولید ثروت است. صاح

فرهنـگ و   ياهـ  هحوز ياه هلفز نقش مؤین یو برخ یات اقتصاد اسالمیبا ادب یات علم اقتصاد، برخیادب
اند. وقتی سخن از تحـریم و ضـرورت    قرار داده یمورد بررس یاقتصاد مقاومت يریگ است را در شکلیس

نـد کـه بایـد    ک یا بـه ایـن سـمت گـرایش پیـدا مـ      هـ  ها نگاه يیرگ متصمی ید، درآ یمقاومت به میان م
اي تحقیقاتی کاهش پیدا کند؛ ه تتحقیقات و حمای ۀشده و بودج ردهاي تحقیقاتی از اولویت خارجک ههزین

خصوص صنایع نوپا و کسب و کارهاي کوچک وارد کند. لذا با  همهلکی به صنایع ب واند ضربۀت یکه این م
بنیـان   ي دانـش اه تجمله شرکحقیقاتی بر کسب و کارهاي کوچک ازاي ته تیري که حمایتوجه به تأث
، لزوم حمایت از کسـب و کارهـاي   یف مفهوم اقتصاد مقاومتیحاضر در نظر دارد پس از تعر دارد، مقالۀ

با ، IRAPاي حمایت از تحقیقات صنعتی در کانادا ه هي به برناما هبنیان و اشار اي دانشه تکوچک و شرک
 ـ ذاري خطرپذیر در بخش خصوصیگ هسرمای ياه تشرک ۀ، راهبرد توسعیلیتحلـ  یفیاستفاده از روش توص

ن کند. ییرا تبـ  یا، در راستاي تحقق اقتصاد مقاومته تجانبه سیاستی دولت از این شرک اي همهه تبا حمای
ب و کارهـاي نوپـاي   قیقـاتی، کسـ  اي علمی و تحه كارتباط بین بخش دولتی، شهر همچنین در ادامۀ

  ردد. گ یذاري خطرپذیر و بخش خصوصی تبیین مگ هسرمای ياه تبنیان، شرک دانش
  بنیان  اي دانشه تپذیر، شرکخطرگذاري  اقتصاد مقاومتی، سرمایه: ها واژهکلید

                                                        
المللی امام خمینی (ره).  پژوهی، دانشگاه بین پژوهی، دانشکدة آینده دانشجوي دکتراي آینده *

(Sohrab.iut@gmail.com).  
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  مقدمه .1
انانش پیم  مریکا و هما اي سیاسی، فرهنگی و اقتصاديه همورد هجمهمواره  پس از پیروزيایران اسالمی 

از آنجایی کـه زیربنـا و    لیکن اند، بودهبه ساختارهاي این نظام زدن  بوده و این کشورها مدام درصدد ضربه
ورد نظر ها نتوانسته اثربخشی م تاکنون این دشمنی ،دار است زیرساخت سیاسی کشور بسیار محکم و ریشه

 ند. ا خود به آن اذعان کرده ،صراحت رها بهاي است که با ها نکته حریمبودن ت نتیجه آنان را داشته باشد و بی
اي نیسـت و   داراي چنـین پشـتوانه  ، قوي سیاسـی بـه لحـاظ اقتصـادي     ۀپشتوانرغم  متأسفانه کشور علی

 .انـد  گرفتـه   زدن به ایران از این نقطه ضـعف بهـره   براي ضربه خصوص در طی چند سال اخیر بهدشمنان 
هاي کلی اقتصاد مقاومتی در آخرین روزهـاي   و ابالغ سیاست سال پیاپی با عناوین اقتصادي 7گذاري  نام

براي حفظ کیان این مـرز و   اهمیت مسائل اقتصادي ۀنشان اسالمی انقالبمعظم توسط رهبر  1392سال 
  . بوم است
ن را در کنار هم بگـذاریم، در طـی چنـد سـال     ر معظم انقالب و راهکارهاي مسئوالات رهبتأکیداگر 

  رها و بارها تکرار شده است:اخیر عناوین زیر با
 محوریت تولید ملی.  
 ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري.  
 فرهنگ خرید محصول ایرانیسازي  نهادینه.  
 علمسازي  تجاري.  
 راه حمایت از تولید داخلی ۀ تدوین نقش.   
 بنیان اي دانشه تلزوم توجه به شرک. 

  و ...
بر تولید است، واضح است که افزایش تولید ملی بسیاري از مشکالت  تأکیدود ش یکه دیده مطور همان

اثبات رسیده که کسب و کارهاي کوچک، نقش مهمی را در اقتصاد  ، بهند، در کشورهاي پیشرفتهک یرا حل م
وضوح مشخص است، لـیکن   ي تولید بهبنیان نیز در ارتقا اي دانشه تنند، نقش شرکک ییک جامعه ایفا م

اي کوچک پس از مدت کوتاهی ه هبنا به نظر اکثریت کارشناسان، موانع تولید است. اگر بنگامشکل اصلی، 
مالی جهت تحقیقات،  پشتوانۀ دلیل مشکالتی از قبیل: نداشتن هوند و یا کارایی الزم را ندارند، بش یبسته م

طات ضعیف با مشتریان مدیریتی، ارتبا تیم نبودن فعالیت و شناخت کافی از صنعت مربوطه، کامل ۀسابق عدم
ایی که هدفشان کمک به ه تو ... است. کشورهاي پیشرفته در صنایع تولیدي کوچک این معضل را با شرک

اي ه ها و با برنامه تاي حمایتی دولت از این شرکه تسیاس وسیلۀ هکسب و کارهاي کوچک و نوپا است، ب
بته الزم به ذکر است در ایـران اسـالمی نیـز    ند. الا هحمایت از تحقیقات صنعتی تا حد زیادي برطرف نمود
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بـودن ایـن    دلیل وابسته هپذیر شکل گرفته، لیکن بخطرگذاري  اي سرمایهه قنهادهایی تحت عنوان صندو
هـا در حمایـت و    نبـودن آن  جانبه اي موجود و همچنین همهه تاي دولتی و محدودیه ها به بودجه قصندو

  توجه نیست. ها خیلی قابل از آنمشاوره به صنایع کوچک، استقبال صنایع 
ـ تعراز منظر مقام معظـم رهبـري و    یف مفهوم اقتصاد مقاومتیدر ادامه، پس از تعر هـا و   یژگـ یو فی

، بـا  یاقتصاد مقاومت يها لفهؤها بر م ن شرکتیا يگذاراثر یان و چگونگیبن دانش ياه تشرک يکارکردها
حیات  خطرپذیر در ادامۀگذاري  حمایت از تحقیقات صنعتی کانادا، نقش نهادهاي سرمایه نگاهی به برنامۀ

  . خواهد شد تبیین بنیان اي دانشه تویژه شرک هکسب و کارهاي کوچک و ب

  مفهوم اقتصاد مقاومتی .2
ـ یو امن یاسـ یکـالن س  يهـا  اسـت یاست که هماهنگ با س يک نظام اقتصادی یاقتصاد مقاومت نظـام   یت

ـ گ یشکل م یبیمقاومت در برابر اقدامات تخر يو برا یاسالم  يرد تـا بتوانـد در برابـر ضـربات اقتصـاد     ی
شـرفت خـود را ادامـه    ینظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پ يگوناگون اقتصاد يها  ها و توطئه میتحر
ـ در ار اسـت.  کشـو ة اي بالقوه تتوجه این نظام اقتصادي، بیشتر به نیروهاي درونی نظام و ظرفی دهد. ن ی

ـ عنـوان   ن مهم باشدکه نه تنها بهیبه ا یابیدست يبرا يتواند راهکار یان میبن راستا اقتصاد دانش از یـ ک نی
ـ   بلکه اجتناب از حرکت به ،دیآ یشمار م ران بهیر ایدر حال توسعه نظ يکشورها يبرا یاساس ن یسـمت چن

ـ ا هـد. د یشدت کاهش م را به یتوان رقابت ياقتصاد ، یقـات یو تحق یبـا وقـوع تحـوالت علمـ    ن اقتصـاد  ی
بر علم و دانش موجب رشد و  یند. اقتصاد مبتنک یفا میا يد اقتصادیرشد و تول ۀدر عرص یقیعم یدگرگون

 ،يرو هبهبود بهر يگر تالش براید يسواز ود.ش یم یت تحقق اقتصاد مقاومتینها دار جامعه و دریپا ۀتوسع
ـ   يل امـروزه تمـام کشـورها   یـ ن دلیبهتر افراد و جامعه اسـت. بـه همـ    یزندگ يتالش برا  یجهـان در پ

که بتوانند با مصرف منـابع کمتـر بـه     ین معنیبد هستند؛ يرو هبهر ۀنیدر زم ییاه تشرفیآوردن پ دست به
  ]1.[ابندیدست  يشتریب ید ملیمقدار تول

مفهـوم   ابتـدا اسـت   شایستهداده شود،  یاقتصاد مقاومت ۀجهت توسع یمناسب ينکه راهکارهایا يبرا
  .شود از کالم رهبر معظم انقالب اسالمی بیان یاقتصاد مقاومت

ا و هـ  یط دشـمن یم، در شـرا یط تحریط فشار، در شرایآن اقتصادي که در شرا یعنی اقتصاد مقاومتی«
  ]2[.»ی کشور باشدیرشد و شکوفا ةکنند نییواند تعت یم دیشد ايه تخصوم
سـوي  ر ازیتـأث  رقابـل ینفـوذ، غ  رقابـل یم کشور را مسـتحکم، غ ین است که سعی کنیما اۀ همۀ فیوظ«

م. در یاست که مـا مطـرح کـرد    "اقتصاد مقاومتی"کی از اقتضائات ین یا .میم و نگه داریدشمن، حفظ کن
د بتوانـد در  ید مقاوم باشد؛ بایبودن اقتصاد است. اقتصاد با ک رکن اساسی و مهم، مقاومی، اقتصاد مقاومتی

  ]3.[»رد، مقاومت کندیدشمن قرار بگۀ مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئ
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ـ بن اقتصاد دانـش  راهکارهاي حمایت از ترین یکی از مهم یبررس ،ن مقالهیا هدف در  يرو هان و بهـر ی
ي بـه کسـب و کارهـاي کوچـک     ا ه، یعنی ایجاد بنیادهایی جهت حمایت مـالی و مشـاور  یاقتصاد مقاومت

و  وري بهـره م یمفاه آن، ياه یژگیارکان و و ان،یبن م اقتصاد دانشین منظور به مفاهیبد است.بنیان  دانش
بـه نقـش    ادامـه ردد و در گـ  یم انیب وري بهرهان بر یبن ر اقتصاد دانشیعوامل مؤثر بر آن اشاره شده و تأث

 یهـد تمـام  د یا نشـان مـ  هـ  یبررس پرداخته شده است. یدر اقتصاد مقاومت يرو هان و بهریبن اقتصاد دانش
ـ امـد ا یدارنـد و پ  يو رشـد اقتصـاد   يرو هبا بهر یمثبت ۀان رابطیبن ارکان اقتصاد دانش ن روابـط کـاهش   ی

مصـرف و در واقـع    يشـده، اصـالح الگـو    تماممت یکاهش ق ت بهتر محصوالت و خدمات،یفیک ،يکاریب
 خواهد بود. یاقتصاد مقاومت ياه همؤلف تحقق

  1ریپذ مخاطرهگذاري  هیسرما .3
بار این  نخستین براي 1939است که در سال  نام جین وایتر بوده  ذیر، فردي بهپ هگذار مخاطر سرمایه مبدأ واژة

گـذاري   قبل از جنگ جهانی دوم سـرمایه  کار برد. هب یکاییامرواژه را در همایش عمومی انجمن بانکداران 
سالمت خانواده مطرح شد و تنها  ةشد بیشتر در حوز می اي) نامیده توسعهگذاري  نام سرمایه خطرپذیر (که به

نام  به 1946در سال گذاري  بعد از جنگ جهانی دوم بود که به مفهوم امروزي آن توسط دو شرکت سرمایه
 ARDCگردید. شرکت گذاري  پایه 2) و شرکت جی ویتنی و شرکاARDCامریکا ( ۀمرکز تحقیق و توسع

 خطرپـذیر یـاد  گـذاري   نام پدر سرمایه که از آنان به 3کامپتون کارل و فالندرز رالف، دوریوت جورج توسط
جهت اشـتغال  گذاري  گردید و هدف از تشکیل آن تشویق بخش خصوصی در سرمایهگذاري  شود پایه می

گـذاران   ) اظهار کردند که سرمایه1993( 4آمیت، گلوستن و مولر گشته از جنگ جهانی دوم بود.سربازان بر
) بر روي نقش مثبت 1983( 5چان ]4.[گران مالی مورد مالحظه قرار داد صورت واسطه پذیر را باید به مخاطره
 فرینانه اشاره کرد و نشانپذیر در بهبود مشکالت انتخاب بازار براي تأمین مالی کارآ گذاران مخاطره سرمایه

  ]5.[هدد یپذیر با تجربه رخ م گذار مخاطره دلیل نبود سرمایه داده که انتخاب اشتباه بازار به
گـذاري توسـط افـراد ثروتمنـد      ذیر، غالباً ایـن سـرمایه  پ همخاطر ذاريگ هسرماییري گ لدر ابتداي شک

گونـه    نـد کـه در کنـار آن بـه ایـن     درآمـدي بود هـاي پر  افراد غالباً صاحبان شـغل  رفت. اینگ یصورت م
شـود. امـا بـا     ار نیز گفته مـی پرداختند. امروزه به این افراد فرشتگان کسب و ک هاي نیز می گذاري سرمایه
 گذاري، به کسب و کاري مستقل تبـدیل شـد و   ذیر، این روش سرمایهپ هگذاري مخاطر شدن سرمایه مدرن

 محــور 4 در ذاران خطرپـذیر نوعــاً گــ هســرمای وجــود آمدنـد.  هــاي تخصصـی در ایــن زمینــه بـه   شـرکت 
                                                        
1. venture capital 2. j.h cwhitney  & company 
 

3. George Doriat, Ralph Flanders and Karl Compton 
4. Amit, Glosten and Muller 5. Chan 
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  :شرح زیر فعالیت دارند ا بهه تشرک توسعۀ
 ایده ۀتوسع.  
 اندازي طرح استارت و راه.  
 شد و توسعهر.  
 روج از شرکتخ.  

تی هـاي سـن   ذیر است، کمبـود کانـال  پ هذاران مخاطرگ ها، فعالیتشان همان فعالیت سرمایه تاین شرک
ـ  هگـذاري مخـاطر   منابع مالی کـافی را بـراي سـرمایه    دهند، تأمین مالی را پوشش می مـدت در  ذیر و بلندپ

صـورت علمـی و تخصصـی     هاي مختلف این صنعت بـه  در شریان آورند و هاي نوین فراهم می تکنولوژي
است، تـأثیر مـدیریت و    شکل سیستمی پویا درآمده  ذیر بهپ هکنند. تأمین منابع مالی مخاطر حضور پیدا می

گیرنـد،   اي در نظـر مـی   صـورت حرفـه   است، مدیریت ریسک و خطر را بهذار گ رسیار تأثیها ب مشارکت آن
  ]6.[دهند هاي خود جاي می گذاري را از همان ابتدا در برنامه هاي خروج از سرمایه همچنین زمان و راه

پـذیر نشـان    گـذاري ریسـک   سـرمایه  براي ایجاد نهادهاي مالی در زمینۀتجارب کشورهاي گوناگون 
ترین  ها مناسب اريگذ گونه سرمایه  هاي مناسب، این ها و زیرساخت بودن مکانیزم  هد در صورت فراهمد می

هـاي   دلیـل ریسـک   ها و دیگر مراکز اعطاي تسهیالت به هاي نوآورانه هستند. بانک طرح راه براي توسعۀ
اي هـ  رفـتن موقعیـت   دستها، موجب از نکردن از این طرح  اند. حمایت ها حمایت نکرده ن طرحموجود، از ای

 شود. زایی در کشور می فناوري و اشتغال مستعد براي توسعۀ
و کار  اندازي کسب  ابتدایی و راه ها، وجود سرمایۀ گونه طرح  نکتۀ مهم در ساختارهاي تأمین مالی این

هـاي   انتپرداز اصلی نتواند منابع مالی ضروري و اولیه و حتی ضـم  رو، اگر صاحب طرح یا ایده است. ازاین
رو خواهـد شـد. در ایـن     ترین مسـئله روبـه   گذار را فراهم آورد، در واقع، با اولین و جدي الزم براي سرمایه

اصلی وي، چگـونگی   بازار و تحلیل اوضاع برآید، دغدغۀمسائل مدیریتی و  ةحالت، با فرض اینکه از عهد
مستلزم گذراندن فرایندهاي پیچیـده در  تأمین این منابع و صرف وقت و انرژي فراوان است. این روند نیز 

هـاي مـالی و    هـا و مؤسسـه   هاي دولتـی اسـت. بانـک    ها و دیگر شرکت هاي مالی و بانک بیشتر مؤسسه
رشـد صـنایع    زمینـۀ  هـا، در  گذاري مختلف، در بیشتر زمان هاي سرمایه ها و نیز شرکت اعتباري و صندوق

هـا و   ؛ امـا برخـی طـرح   ش و حضـوري جـدي دارنـد   هاي سودآور اقتصادي، نق گوناگون و حمایت از طرح
ـ محور است و در ابتدا، سودآور انشاورانه، دهاي فن ایده رو، در  ي از ابهـام اسـت. ازایـن   ا هبودن طرح در هال

گذار جدیدي هستیم. این نهادهاي مـالی   گیري نهادهاي سرمایه تازگی، شاهد شکل بازارهاي مالی دنیا، به
هـایی بـا ریسـک بیشـتر از      اورانه جدید و همچنین، در شرکتهاي فن در طرحرکت مستقیم و فعال با مشا

توان بـه   کنند. که ازجمله می گذاري می اي رسمی و غیررسمی سرمایه متوسط ریسک در بازارهاي سرمایه
گونـه    ، زمـین، مسـتغالت، طـال و ارز اشـاره کـرد. ایـن      سهامی عامهاي  ، شرکتبورس اوراق بهاداربازار 

  ]7.[نامند نیز می» پذیر گذار ریسک هاي سرمایه ها یا صندوق شرکت«نهادهاي مالی را 
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و  ینیکـارآفر  ياهـ  حطـر  ین مالینوان منبع تأمع ه) بVenture capital( ریذپ همخاطر يذارگ هیسرما
 ياهـ  تر کشورها تجربه شده است و شرکینو در سا ياه هدیبر ا یکوچک مبتن يگسترش کسب و کارها

 .ندا هشد ین مالین منبع تأمیق ایند که از طرا هبود ییاه تو ... از شرک Microsun  ،Deelل:یاز قب یبزرگ
ـ  هذاران مخـاطر گ هیاز سرما ین مالیق تأمیجدیدي بودند که از طر ةدیز ایا نه تن شرکیا ت و یر و هـدا یذپ

و گـذاري   هیاقدام به سرما یبا روش علم، ریپذ گذاران مخاطره هیافتند. سرمایها رشد و توسعه  آن ییراهنما
ا هـ  حن طریا یی، اقدام به مشاوره و راهنمايگذار هیند و عالوه بر سرماینما می دیجد يها مشارکت در طرح

ر از شـرکت خـارج   یذپ هذاران مخاطرگ هیسرما، اه تشرک یدهند و پس از سودینما می اه نشدن آتا سودآور
ند، که عالوه بـر رشـد شـرکت نوپـا،     یمان یمریزي  برنامهي ا هگون هر بیذپ هذاران مخاطرگ هیسرما. ردندگ یم

ـ ا نهـ  تشـود. اغلـب شـرک    مـی  گشـت داده ز بـا سـود مقبـول بر   ین يذارگ هیمبلغ سرما ز پـس از خـروج   ی
ـ  عنوان بهر یذپ هذاران مخاطرگ هیسرما افـت. بـا   یاقتصـاد حضـور خواهنـد     ک شـرکت فعـال در عرصـۀ   ی

ـ ر هر در کشور و برنامیذپ همخاطر يذارگ هیسرما ياه قجاد صندویا، کشورهار یسا درنظرگرفتن تجربۀ  يزی
 یشـغل  يهـا  فرصـت  توسـعۀ  توان به بسـط و  می ا،ه قن صندویزا و نو توسط ا اشتغال ياه حت طریو هدا

  دار در کشور امیدوار بود.یپا

  خطرپذیرگذاري  سرمایه اصلی ياه یویژگ .4
از  يسـبد  يرو بـر  مسـتقیم  طـور  به خود و کرده يورآ عجم را دیگر ذارانگ هسرمایۀ سرمای اه تاین شرک

 خصوصـی صـورت   ياهـ  تاغلـب در شـرک   يذارگـ  هسـرمای  .نندک یم يذارگ هسرمای ياقتصاد ياه هبنگا
 یـا  و عمـومی  عرضـۀ  قابلیـت  خصوصـی  ياهـ  تشرک این ،يذارگ هسرمای از پس معین مدتی یرد. تاگ یم

  .ندارند را خود انتقال سهام و فروش
 ویژگـی  تـرین  مهـم  نقش، ا برعهده دارند، که اینه تشرک به و مساعدت اداره در فعالی را ا نقشه نآ

 از يیرگ هبهر با ها آن. منابع مالی نیست تأمین به محدود ها آن کمک. شود می ا محسوبه نآ ةکنند متمایز
 ياه تشرک به و کسب و کار دارند، ن هر رشتهاا و با استفاده از ارتباطاتی که با متخصصه يهمکار شبکۀ
  ]6.[نندک یم در حد امکان کمک ها آن گسترش و اه تشرک داخلی رشد منظور به نوپا،

  1IRAPحمایت از تحقیقات صنعتی ۀبرنام .5
) است. این کشـور داراي اقتصـاد بـازار آزاد    2OECD( کانادا عضوي از سازمان مشارکت اقتصاد و توسعه

است. در قرن گذشته اقتصاد این کشور که وابستگی زیادي به اقتصاد مناطق روستایی داشت، به اقتصـاد  
                                                        
1. industrial research assistance program 
2. organisation for economic co-operation and development  
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ـ     شهري و بـه کسـب و   دادن  ي، اهمیـت ا هصنعتی، تغییر یافت. تعادل بین اهـداف و اثـرات ملـی و منطق
اي هـ  هی جزو حـوز الملل اي بینه يو همکار R&Dدر استفاده از منابع عمومی  وري بهرهکارهاي کوچک، 

  مهم و استراتژیک کانادا هستند.
همت بوده و لـذا نـوآوري بـه    یک سیستم نوآوري کارا بسیار بلندایجاد  ه در زمینۀکانادا نشان داده ک

اي ه لکانادا نیز در سا ريو هاي دیپلماسی این کشور تبدیل شده است. بهره تیک موضوع مهم در سیاس
هـاي   گـذاري  ضعف مهم در کانـادا، سـرمایه   داشته است. در قرن بیستم، یک نقطهتوجهی  اخیر رشد قابل

اي هـ  یذاران کانـادا پـس از بررسـ   گـ  تپایین تحقیق و توسعه در صنعت بود. براي حل این معضل، سیاس
نقطه ضعف کانـادا مطـرح نمودنـد و لـذا     عنوان  نکردن نتایج تحقیقات را به ، تجارتی1995مفصل در سال 

لـی آن  نـدازي شـد و بـراي اجـراي عم    ا هاستراتژي نوآوري ملی در کانـادا را  2002پس از مدتی در سال 
  ال شدند.مؤسسات تحقیقاتی بسیاري فع

، NRCاسـت. دو رکـن اصـلی     )1NRC(یکی از نهادهاي مهم در کانـادا، شـوراي تحقیقـات ملـی کانـادا      
 .هستند اي متوسط وکوچکه ت) براي شرکIRAPحمایت از تحقیقات صنعتی ( و برنامۀمؤسسات تحقیقاتی 

نند و براي پوشـش مـابقی   ک یدریافت م NRC ي را ازا هپای ۀیک بودج NRC مؤسسات زیرمجموعۀ
 NRC یـک موسسـۀ   وند.شـ  یاي حقوق، امکانات و تجهیزات براي کسب منابع دیگر تشـویق مـ  ه ههزین

واند از طریـق یـک پیمـان    ت یدولتی درخواست کند. این بودجه م ۀبودج ،تسهیالتی واند از شوراهايت ینم
، اهـ  ههمکاري با دانشگاه تأمین شود. این یکی از دالیل افزایش چشمگیر روابط این مؤسسات با دانشـگا 

 ،ندا هتبدیل شدنوعی پژوهشگاه باز بهها NRC به بعد است. 90 ۀاي دولتی از اواسط دهه نصنعت و سازما
و پـذیري   اي زیادي از کارکنان، پژوهشـگران مهمـان هسـتند. سـرعت، ریسـک     ه شجایی که در آن بخ

رسـمیت   اهمیت کـار گروهـی و شـبکه در آن بـه    ایی است که ه طخالقیت از خصوصیات این چنین محی
 شناخته شده باشد.

انجمن در  90مشاور فناوري صنعتی در 260از طریق حدود  IRAPهمکاري تحقیقات صنعتی برنامۀ 
منظور تقویت تحقیق و توسعۀ بخش خصوصی، کانادا  ود. بهش یا حاصل مه تا و شرکه نا، سازماه هدانشگا

بـراي کسـب و    IRAPهـا اسـت.    هایی براي تأمین مستقیم بودجه یا تأمین مالی در شرکت داراي برنامه
هاي کوچک و بزرگ مـورد   براي شرکت 2TPCوري کانادا یا هاي فنا تر و برنامۀ مشارکت کوچککارهاي 

  یرند.گ یاستفاده قرار م
کسب و کار هاي  یکی از بهترین برنامه IRAPنشان داده است که  1995-2003 ةارزیابی در طول دور

  ]8[.باشد می ترین در تاریخ خود در حال حاضر بزرگ NRC یع کوچک در جهان بوده است و بودجۀصنا

                                                        
1. national research council  2. technology partnerships canada program 
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تـرین   مهـم  عنوان بهی، الملل شامل: گسترش سیستم نوآوري کانادا در سطح بین IRAPوظایف اصلی 
 مین منـابع مـالی، توسـعۀ   چالش براي آینده، درك نیازها و وضعیت مشتریان و معرفی رفتار سیسـتم، تـأ  

  ارتباط با مشتري و ... است.هاي  ا، کنفرانس تلفنی با مشاوران فناوري صنایع، تقویت سیستمه هشبک
IRAP اي کوچک و متوسط (با تعداد کارکنان ه تحمایت از نوآوري کانادا براي شرک خستین برنامۀن

ـ   به سنگ بناي سیستم نوآوري کانادا،، IRAPنفر) است. 500کمتر از  ا در هـ  هعنوان یکی از بهتـرین برنام
  اي) (یک برنامۀ ملی با تمرکز منطقه سراسر جهان است.

IRAP کسب و کار، حمایت مـالی   ةفناوري، مشاور ارزش افزودة کوچک و متوسطهاي  براي شرکت
ي متوسـط  ها شرکتکند تا  می کمک IRAPکند.  می فراهمنوآوري دیگر را هاي  و طیف وسیعی از کمک

راهبردي، شغل و رفـاه بـراي   هاي  خود را بالفعل کنند و دانش و نوآوري خود را به فرصت تانسیل بالقوةپ
با نوآوري سطح بـاال  هایی  بر روي فناوري IRAP د. حدود پنجاه سال است کها تبدیل کننه یکانادای همۀ

  کند. میگذاري  باالیی از ریسک سرمایه درجۀ با کشش بازار و
مبنـا در مؤسسـات و    بهتر از دانـش   ةتهییج کسب و کارهاي کوچک براي استفاد IRAPهدف دیگر 

 عمدتاً وابسته به ماندگاري و پشتکار IRAPها و آموزش کسب و کارهاي کوچک است. موفقیت  دانشگاه
نظر قرار گرفته که همکاري با کسب و کارهاي کوچک عمدتاً دربارة اي است. این حقیقت مد قوي منطقه
، IRAPمدتی است که اعتمادساز هستند. ترکیب مشاوره و تأمین بودجۀ می و ایجاد روابط بلندکارهاي عل

چـه کـه از منظـر مـدیران برنامـه،      ته است. البتـه ممکـن اسـت آن   یل ساخاي پیچیده تبد آن را به برنامه
ـ    شود، براي مشتریانی که به لقی میت  پیچیدگی نظـر   هدنبال یک سیستم کمکی هستند چنـدان پیچیـده ب

مبنـا در کانـادا اساسـاً نتیجـۀ       وريل ابتدایی کسـب و کارهـاي کوچـک فنـا    نرسد. تأمین بودجه در مراح
دهـد و بـا    سازي در بازارهـا رخ مـی   است. تجاري IRAPو  IPF1ی مشارکت صنعت التیتسه هاي تالش

تواننـد   ها)، کارآفرینـان مـی   انگاري هاي راه و آینده سازي بازار (مثالً از طریق نقشه اطالعات بهتر و بصري
خـود  سازي نتایج تحقیقات خود، با استفاده از چنین اطالعاتی بـراي کسـب و کـار     بیشتر اقدام به تجاري

کار بگیرند  دهند، به جمیع دانشی که ارائه میتوانند تمام توان خود را براي توسعه و ت ها می نمایند. دانشگاه
و حقوق مالکیت معنوي را اعمال کنند. البته کلید اصلی براي کشورها این است که شرایط خـوبی بـراي   

هـایی از   نمونـه  IRAPاز تحقیقات صنعتی، حمایت  باشند. مراکز رشد کانادا و برنامۀتوسعۀ بازارها داشته 
  ]9.[هاي کلیدي هستند این گونه فعالیت

  بنیان دانش ايه تشرک .6
نـد، خوبنـد و   ا لد. البتـه خوشـبختانه واحـدهاى بـزرگ مـا فعـا      یواحدهاى کوچک و متوسط را فعال کن«

                                                        
1. industrial partnership facility 
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واحدهاى بـزرگ   ةشان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است، عمد  سوددهى
مانمان، محصول فوالدمـان، محصـوالت   ید، محصول سیکه گفتورط نلذا هما ـ جور است  نیما وضعشان ا

لـى مهـم   یا خهـ  نید؛ اید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشیکن بایل ـ مان خوب استجوری نیا ةعمد
 ]10.[»م داردیرات مستقیا در زندگى مردم تأثه نیاست، ا
اى هـ  تن بخـش شـرک  یان است... ایبن  در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانشگر ید ۀک مسئلی«
ـ بن  اى اقتصادى دانشه تیان و فعالیبن  دانش بخشـى اسـت. مـا اسـتعدادهاى     دیبـاز و ام  ةلـى جـاد  یان خی

 ]11.[»ن مورد کمک کنندیوانند در ات یم که میاى دار  برجسته
اى مـا، اقتصـاد اسـت و    ه شکى از بخیم. یفا کنیرا ا م و آنیکدام نقش خودمان را بشناسد هریما با«
عنى اقتصادى که همراه باشد بـا مقاومـت   ین شرایطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یک چنیت اقتصاد در یخاص

ى کـه  اى مهمه شکى از بخینظر من  م. بهیدر مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما دار
ـ ان اسـت؛ ا یبن   اى دانشه تن شرکین کار شماست؛ همیدار کند، همیپان اقتصاد مقاومتى را یتواند ا یم ن ی
 ]12.[»د دنبال کردین را بایهاى اقتصاد مقاومتى است؛ ا   ن مؤلفهیکى از مؤثرترین مظاهر و یکى از بهتری

ظهور گذاشت. بنـابراین  ۀ انداختن طرحی نو در جهان مدرن غربی پا به عرصانقالب اسالمی براي در
ها و نهادها در این جامعه باشـد. برخـی از تجربیـات     انسانۀ تواند تنها موتور محرک ادي غربی نمیمبانی م

بنیان ظهور داشته است، ناشی از اخـالص، ایثـار و ازخودگذشـتگی     هاي دانش نوآورانه که در قالب شرکت
یـن سـمت سـوق    خویش را بـه ا ۀ هایی است که در برابر فضاي اقتصاد داللی کشور، فکر و سرمای انسان

علم و نوآوري در آن نیازمند زحمات فراوانی اسـت. کشـورها   ۀ توسع. اند. این موضوع باید تقویت شود داده
باالیی همراه است،  ریسکها با  جا که این فعالیتدهند و از آن زیادي را انجام می هاي در این زمینه هزینه

بنیـان بـه    رسد. قطعاً گذار ما از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانـش  ثمر نمی هها نیز ب هی بسیاري از آن فعالیتگا
مالحظات و الزامات فراوانی نیازمند است؛ اما نوك پیکان تحقق ایـن هـدف، گسـترش نهادهـایی ماننـد      

  زا پاسخگو هستند.  هاي درون بشري را با فناوريۀ ه نیاز جامعاست، کبنیان  هاي دانش شرکت
علم و فناوري در ایران مخـالف  ۀ است، غرب با توسع  اي مشخص شده انرژي هستهۀ لئکه در مس گونه همان
کنـد. بنـابراین    بنیان براي خدمت به مـردم ظهـور پیـدا مـی     هاي دانش این توسعه در ایجاد شرکتة است و ثمر

یل یـک  باشـد کـه در ایـن مسـیر، تشـک      بنیان می هاي دانش اصلی شرکتة ویژ تبدیل علم و ایده به ثروت، کار
  ]13.[ها جهت دستیابی به اهداف فوق بسیار اساسی است اقتصاد مقاومتی براي پشتیبانی و حفظ این شرکت

ۀ واسـط  گیرند، اما به دان ایرانی شکل میبنیان در کشور با خالقیت جوانان و دانشمن هاي دانش شرکت
استانداردها)، تأمین مالی و بـازار   خصوص در ابعاد اداري (اموري مانند مجوزها و به ـ ضعف نظام تدبیر امور
شوند که این مسائل در نهایت باعث عدم پایداري عمر  رو می هبا مسائل جدي روبـ  ها مناسب براي فعالیت

  شوند. ها می این شرکت
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اشند، در ایـن رابطـه بسـیار    ب یجمله کسب و کارهاي کوچک م بنیان که از اي دانشه تتوجه به شرک
آمیـز اسـت. در کشـورهاي     ایی عمـدتاً مخـاطره  هـ  تذاري در چنین شـرک گ هسرمایاشد. ب یحائز اهمیت م

ـ       پ رذاري خطگ هاي سرمایه تشرک یافتۀ توسعه  ۀاسـط و هذیر یـا بـا عنـاوینی همچـون فرشـتگان نجـات، ب
یقـات در صـنایع کوچـک و    اي حمایتی که وجود دارد، نقش بسـیار مـؤثري در حمایـت از تحق   ه تسیاس

  نند.ک یبنیان ایفا م اي دانشه تاز شرک خصوص حمایت متوسط و به
دولـت و کسـب و    اي واسـط بـین  هـ  هعنوان حلق ی و تحقیقاتی نیز نقش مهمی را بهاي علمه كشهر

اي هـ  یا و پشتیبانه تاي علمی و تحقیقاتی توأمان حمایه كنند. شهرک یبنیان ایفا م کارهاي نوپاي دانش
، رهمشـاو  ا شامل ارائۀه یا و پشتیبانه تورند. این حمایآ یم عمل مالی و غیرمالی را از این کسب و کارها به

اي ه یدادن فضاي فیزیکی، پشتیباناي خصوصی، در اختیار قراره شبرقراري ارتباط با مراکز صنعتی و بخ
  اشد.ب یعمومی اعم از خطوط تلفن، اینترنت، امور اداري و مالی اولیه و ابتدایی م

  ر در ایرانیذپ همخاطر يذارگ هیاي) سرماه ق(صندو ايه تشرک .7
گذاري خطرپذیر است و  هاي سرمایه کارآفرینی، شرکت ةهاي مهم مفقوده در زنجیر در ایران یکی از حلقه

پـذیر را رعایـت   گذاري خطر هاي سرمایه کامل شاخصطور  به توان یافت که کمتر سازمان و شرکتی را می
بخـش  گرفته در ایـران در ایـن زمینـه، تـاکنون      شکلاي ه قا و صندوه تیک از شرک کرده باشد. در هیچ

دولت بوده است. به همین دلیل  ، حمایت و سرمایۀتنهایی وارد عمل نشده و غالباً با مشارکت به خصوصی
است و لذا با فـراز و نشـیب    بخش دولتیا توسط ه تا و شرکه قاي جاري این صندوه ههزین ةتأمین عمد

ا نیز مـورد  ه قز این صندواي سیاسی مختلف، میزان توجه و حمایت اه فآمدن طیکار بودجۀ دولت و روي
 ةا و عدم وجود امتیـازات ویـژه، انگیـز   ه تنبودن این شرک دلیل خصوصی ردد. از طرفی بهگ ینوسان واقع م

ـ  نیافته پـایی  اي مشابه در کشورهاي توسعهه تا نسبت به شرکه تافراد نخبه براي حضور در این شرک ر ت
که مطابق با نـرم جهـانی و توسـط تـیم مـدیریت      اي اخیر ساختار استانداردي ه لاست. متأسفانه طی سا

خورد. بدون داشـتن نگـاه کسـب و کـار در ایـن       چشم نمی ا بهه تي ایجاد شده باشد، در این شرکا هحرف
داشت، لذا نگاه دولتی که عمدتاً توسـط نهادهـایی نظیـر     توان نمی صنعت، انتظار رشد و موفقیت از آن را

ـ    اي دانـش هـ  هبا هدف حمایت از بنگـا  جمهوري ریاستمعاونت علمی فناوري  ـ  یبنیـان صـورت م ذیرد، پ
  ذاري خطرپذیر در ایران گردد.گ هصنعت سرمای تواند موجب توسعۀ نمی

 اساسـی  ۀدسـت  دو بـه  فعالیت، ياه هزمین براساس را ایران در خطرپذیر يذارگ هسرمای فعاالن میتوان
 :نمود تقسیم ذیل

 مشخص ةحوز یک محدود به ياه قصندو )الف

 نند.ک ینم پیدا ورود صنایع دیگر در و مایندن یم يذارگ همشخص سرمای صنعت یک در تنها اه قصندو این
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مشـخص   در یک حـوزة  بنیان دانش ياه تشرک و نوآورانه ياه حطر از حمایتۀ زمین در که اییه قصندو
  ،خـاص  صنعت یک در بودنمحدود واسطۀ به ،ينانوتکنولوژ يذارگ هسرمای نند، مانند: صندوقک یم فعالیت

خود، شـناخت   فعالیتة حوز ۀزمین در بیشتر آشنایی تخصص و ي از قبیل:ا همتمایزکنند ياه یویژگ يدارا
 صـنعت مـورد نظـر،    متولیان و نتر با مسئوال عمیق ها، ارتباط آن به جهت رجوع مربوطه ةحوز کارآفرینان

  و ... هستند. صنعت مربوطه يبرا اه قصندو این اجرایی يوکارهاساز و هافرایند طراحی

 وندش ینم مشخص محدود صنعت چند یا یک به که اییه قصندو )ب

 ارتبـاطی  شـبکۀ  همچنـین  و ننـد ک یمـ  معرفی طرح ها آن به که يمراکز ماهیت واسطۀ به اه قصندو این
 صـنایع  در را خـود  يذارگـ  هسـرمای  ياه تفرص و وندش ینم خاص صنعت یک به محدود ر خود،ت هگسترد

 ۀتوسـع  صندوق ،يتکنولوژ ۀتوسع مالی صندوق نخبگان، يفناور ۀتوسع ؤسسۀم. کنند دنبال می گوناگون
 ازجملـه  اصـفهان  استان يفناور و پژوهش صندوق شریف، يفناور و پژوهش نوین، صندوق يها يفناور
  ]14.[یرندگ یم قرار دسته این که در هستند اییه قصندو

  توسط بخش خصوصی ریذپ همخاطر يذارگ هیسرمااي ه تلزوم تشکیل شرک .8
ند، براي پیشرفت ا هکشور اشاره نموداستادان ن و ، مسئوالکه بارها رهبر بزرگوار انقالب اسالمیطور همان

گري دولت کاهش یافته و کارهاي اجرایی به بخش خصوصی سپرده  و آبادانی کشور نیاز است که تصدي
بنیان نیز ضروري است دولت با تدوین  اي دانشه تشود. براي حمایت از کسب و کارهاي کوچک و شرک

ـ ه ها و برنامه تسیاس اي هـ  تق بـا ایجـاد شـرک   اي حمایتی، بخش خصوصی را فعال نموده و از این طری
ـ پ هذاري مخاطرگ هسرمای ویـژه   هذیر گامی بزرگ در جهت حمایت از کسب و کارهاي کوچک و متوسط و ب
 یرند، بردارد.گ یکسب و کار کوچک قرار م ةبنیان که عمدتاً در زمر اي دانشه تشرک

اش   تـوانى   کـم خـاطر   نوم که بخش خصوصى بهش ین کشور مدر بعضى از موارد، من از خود مسئوال«
ق یـ خشـى بشـود؛ حـاال از طر   ب ننکه به بخش خصوصى تـوا ید براى اید فکرى بکنید. خب، بایآ  جلو نمى

ـ قى کـه الزم اسـت، کـارى کن   یاز هر طر ،ن الزم و مقررات الزم استیق قوانیاست، از طره کبان د کـه  ی
ـ اسـت کـه مـا    ن یـ ش ایخره اقتصـاد مقـاومتى معنـا   خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. باألبخش  ک ی

ش یریپـذ   بیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشـور محفـوظ بمانـد، هـم آسـ     یاقتصادى داشته باش
عنى وضع اقتصادى کشور و نظـام اقتصـادى جـورى باشـد کـه در مقابـل ترفنـدهاى        یدا کند. یکاهش پ

ـ دا کنیند و اختالل پیب ببیاى مختلف خواهد بود، کمتر آسه لشک شگى و بهیدشمنان که هم کـى از  ید. ن
ى کـه  یکارهاها و راه  شهیاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و انده تیظرف ۀ، استفاده از همشرایطش

  ]15.[»ها استفاده شود  هید، هم از سرمایدهند، استفاده کن یظران من بصاح
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صـرفاً   شـکلی غیرفعـال و   هاي تـأمین مـالی بـه   فراینداي حمایتی گذشته و فعلی ایران، ه مدر سیست
یرد، که با توجه به اینکه این نهادهـاي  گ یسوي نهادهاي مالی شکل ما و با اعطاي وام ازه حاساس طربر

فعال (وام) شرکت را طراحـی نمـوده،   احد کسب و کار چون با سیستمی غیرمالی نیز غالباً دولتی هستند، و
که  هد. در صورتید ید نشان نمچشمگیري براي رشد و شکوفایی و مبارزه با مشکالت از خوۀ میل و عالق

ـ  هگذاران مخاطر ي از سهامداران و سرمایها هسوي عددر دنیاي کنونی سرمایۀ اصلی شرکت از ذیر تـأمین  پ
تر از تنهـا بازگشـت    تر و جذاب که کسب بازدهی و دریافت سود عملیاتی بیشتر براي ایشان مهم رددگ یم

اي هـ  قبرخـی از صـندو   شـود  دیده می ان ذکر است کهالبته شای ]16.[سرمایه و پرداخت اقساط وام است
و آبـادانی کشورشـان    يترین هدفشان ارتقا ند و مهما هدنبال سود نبود ذیر لزوماً بهپ همخاطرگذاري  سرمایه

  محقق خواهد شد.سازي  است، که این امر نیز با فرهنگ

  گذاري خطرپذیر هاي سرمایه علمی و تحقیقاتی و شرکتهاي  شهرك .9
اري خطرپـذیر بایسـتی اذعـان    گذ هاي سرمایه علمی و تحقیقاتی و شرکتهاي  جایگاه شهرك مقایسۀدر 

شان  گذاري خطرپذیر، که رسالت اصلی یههاي سرما علت فقدان و همچنین عدم ایفاي نقش شرکت کرد به
ارهـا بـا   سـب و ک کردن خأل بین این کبنیان و پر مالی از کسب و کارهاي نوپاي دانشحمایت و پشتیبانی 

ایـن امـر،    شهرك علمی و تحقیقاتی افتـاده اسـت.   بخش خصوصی است، الجرم ایفاي این نقش برعهدة
در  علمی و تحقیقاتی تحمیـل کـرده اسـت.   هاي  منطقی بر دوش شهركغیرمعقول و غیر، باري مضاعف

 هـاي  این کسب و کارها با بخـش خصوصـی، شـهرك    مابین صورت تکمیل این حلقۀ مفقوده یعنی حلقۀ
نحـوي   در راستاي رسالت و فلسفۀ وجودي خود حرکت کـرده و بـه  تر  صورت اصولی هعلمی و تحقیقاتی ب

  به ایفاي نقش خواهند پرداخت.تر  بخش اثر

  ها چهار رکن اساسی و نقش آن. 10
بنیان، چهـار رکـن    بانی از کسب و کارهاي نوپاي دانشبایستی اذعان کرد که در خصوص حمایت و پشتی

ت و ایفاي نقش اساسـی  گرفته و به رسال دارد. در صورتی که این ارکان در جایگاه خود قرار اساسی وجود
ان است بپردازند غرض حاصل خواهد شد و ثمر به بار خواهد نشست. نقـش ایـن   شیوجود خود که فلسفۀ

  ند از:ا چهار رکن عبارت
رهـاي نوپـاي دانـش بنیـان از     بخش دولتی: حمایت و پشتیبانی غیر مستقیم و غیر مالی از کسب و کا. 1

 اي علمی و تحقیقاتیه كطریق شهر
و غیرمـالی از کسـب و کارهـاي نوپـاي     علمی و تحقیقاتی: حمایت و پشـتیبانی مسـتقیم   هاي  شهرك. 2

 .بنیان) دولتی و کسب و کارهاي نوپاي دانشواسط بین بخش  (حلقۀ بنیان دانش
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مـالی از کسـب و کارهـاي نوپـاي     بانی مستقیم و گذاري خطرپذیر: حمایت و پشتی هاي سرمایه شرکت. 3
 .بنیان) خصوصی و کسب و کارهاي نوپاي دانشبین بخش  مفقودة (حلقۀ بنیان دانش

بنیان از طریق  تقیم از کسب و کارهاي نوپاي دانشمسصی: حمایت و پشتیبانی مالی و غیربخش خصو. 4
  گذاري خطرپذیر. هاي سرمایه شرکت

ـ  بنیان، ایفاي نقش به کسب و کارهاي نوپاي دانشبنیادین رسالت اساسی و  واسـط بـین    ۀعنوان حلق
هـاي   است. الزم به توضیح است که وجود ارتباط مستقیم بین شهركسازي  علم و دانش با بازار و تجاري
کـردن ایـن    پذیر امري ضروري است. هماهنگ عملگذاري خطر هاي سرمایه علمی و تحقیقاتی و شرکت

کـردن ایـن چرخـه     ور عمل بنیان و کارآ، اثربخش و بهره کسب و کارهاي نوپاي دانشبه رونق چهار رکن 
  نشان داده شده است. 1خواهد انجامید. ارتباط این چهار رکن در شکل 

  
ذاري گ هسرمای ياه تشرکبنیان،  قیقاتی، کسب و کارهاي نوپاي دانشاي علمی و تحه كارتباط بخش دولتی، شهر .1شکل 

  و بخش خصوصی  خطرپذیر

  و پیشنهاداتی براي مطالعات آتیگیري  نتیجه. 11
سـد.  ر ینظر م اقتصادي عاقالنه و علمی ضروري بهبراي دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، نیاز به یک جهاد 

بودن دن کسـب و کارهـاي کوچـک و ناکارآمـد    شـ  ولید برداشته نشوند و شاهد تعطیله موانع تک  یتا وقت
امروزه کسب و کارهاي داشت. توان  نمیبنیان هستیم، انتظار ایجاد یک اقتصاد مقاوم را  اي دانشه تشرک

عمـدتاً بـا   ند، لیکن ا هي از اشتغال و تولید را در جوامع به خود اختصاص دادا هکوچک و متوسط، سهم عمد
نبـودن تـیم    شناخت کافی از صـنعت مربوطـه، کامـل   فعالیت و  عدم سابقۀ مالی، توجه به نداشتن پشتوانۀ

در بـازار و ریسـک زیـاد، تعـداد زیـادي از ایـن       بودن  دلیل ناشناخته هب يمدیریتی، ارتباطات ضعیف تجار
وند. یکی از کسب و ش یباال، پس از مدت کوتاهی از صحنه خارج م ياه تا با توجه به عدم قطعیه تشرک

ا کـه نقـش   هـ  تند. این شرکا نبنیا اي دانشه تایی است، شرکه یکارهاي کوچک که شامل چنین ویژگ
دالیلی که اشاره شد،  هکسب و کار ب نند، در ابتداي ورود به حوزةک یبسزایی را در تولید ناخالص ملی ایفا م

هاي  شهرك  بخش دولتی
 علمی و تحقیقاتی

هاي  شرکت
گذاري  سرمایه
  پذیرخطر

کسب و کارهاي 
  بنیان نوپاي دانش

  خصوصی بخش
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رو هستند و چون در ابتداي کـار فـروش و جریـان مـالی خـوبی ندارنـد، خیلـی         هبا مخاطرات بسیاري روب
ا، تشکیل ه تاي حمایت از این قبیل شرکه هوند. یکی از راش یاي دیگر دچار مشکل مه تتر از شرک سریع
اي جذاب دولت ه ها و برنامه تذیر است و این نیازمند سیاسپ رذاري خطگ هاي سرمایه تا یا شرکه قصندو

  ا) در بخش خصوصی است.ه ق(یا صندو اه تبراي تشکیل این شرک
اي الزم جهـت تشـکیل   هـ  تایجـاد قراردادهـا، تعیـین سیاسـ    ة هاي تـأمین مـالی، نحـو    تعیین مدل

حمایـت دولـت از   ة پذیر، نحـو  اي مخاطرهه تدر شرک ایجاد ارزش افزودهة پذیر، نحو اي مخاطرهه تشرک
عنـوان   وانـد بـه  ت یذاران مـ گـ  هدر میان سـرمای پذیري  فرهنگ ریسکسازي  نهادینهة ا و نحوه تاین شرک

  پیشنهاداتی براي مطالعات آتی عنوان گردد. 
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با  رانیا یاسالم يجمهورشناسایی عوامل الگوي راهبردي کسب و کار 
  العالی) ظله (مد يا ههللا خامنا تتکیه بر تجارت داخلی از منظر حضرت آی

 ****رفائیل آزادیان دلسم، ***یحیی آل اسحق، **غالمحسین فراهانی، *الیاس نادران

  چکیده
صـاد  هـاي کلـی اقت   سیاسـت  تحقـق ابالغیـۀ   در باشـد.  اي می الم داراي جایگاه ویژهاسکار و تالش در 

کـار و تجـارت از اهمیـت بسـزایی      العالی) توجه به کسـب و  (مدظله اي اهللا خامنه مقاومتی حضرت آیت
هاي کسب و کار بـا تکیـه بـر     لفهها و زیرمؤ ؤلفههدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد، م .برخوردار است

آمیخته انجام شده است. پـس از مطالعـه و بررسـی بیانـات      شیوة این تحقیق به باشد. تجارت داخلی می
 ۀنـ عنـوان نمو  نفرخبـره بـه   23ها سپس از نظر  لفهؤلفه و زیرمؤمقام معظم رهبري و شناسایی ابعاد و م

هـا   لفـه ؤهـا و زیرم  لفـه ؤمـدیریتی م  گانـۀ  در این پژوهش بر مبناي محور نـه  آماري استفاده شده است.
مـورد   SPSSافـزار   اي طیـف لیکـرت و نـرم    گزینه 5نامۀ  شناسایی گردید و سپس با استفاده از پرسش

  بررسی قرار گرفت. 
 اقتصاد مقاومتی، کسب و کار، تجارت داخلی ها: واژه کلید

  مقدمه
ـ مج قرآن در نارحم خداوند. دارد یبستگ تجارت و کارو   کسب به افراد و جامعه يبقا و حرکت اساس  دی

ـ ترغ تـالش  و یسـع  بـه  را انسـان  و فرمـوده  انیب انسان يبرا را کار و  کسب ضرورت . اسـت  نمـوده  بی
 حـالل  يروز و رزق طلـب  بـر  هیتوصـ  و قیتشو را انسان که است یفراوان اتیآ میکر قرآن در ن،یهمچن

  :دیفرما یم جمعه کۀمبار ةسور در خداوند. دیمان یم
ـ  اریبسـ  را خدا و دیشو ایجو را خدا فضل و دیگرد پراکنده نیزم]  روى[ در شد، گزارده نماز چون و  ادی

 )10 ۀیآ، جمعه ةسور(د. یگرد رستگار شما که باشد د،یکن
 تـالش  و کـار  بـه  رسـالت  انجـام  بـر  عـالوه  اند بوده شیخو امت يراهنما و اسوه که امبرانیپ ۀهم 

                                                        
  دانشیار دانشگاه تهران. *

 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی. **
 و دکتري مدیریت راهبردي. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران ***

 .azadian1000@gmail.comدانشجوي دکتري مدیریت دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسندة مسئول  ****
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 دولـت  همگام و همراه مردم ۀهم است الزم تجارت، رونق و کار و  کسب ۀتوسع بهبود يبرا. پرداختند یم
دینـی  هـاي   ات آموزهتأکیدکار در نظام جمهوري اسالمی ایران با  امور تجاري و کسب و. ندینما مشارکت

ـ    لیـه) ع هللا ت(رحمـ  امـام خمینـی  درستی مدیریت شود. فرمایشـات حضـرت    هب ي ا هو حضـرت امـام خامن
ثر خواهـد بـود.   ؤکار بسـیار مـ   دهی مطلوب کسب و رهبر جامعۀ اسالمی در جهت عنوان به )یلعالا همدظل(

  دقیق به این حوزه پرداخته است.طور  به کلی اقتصاد مقاومتیهاي  سیاست ۀمقام معظم رهبري با ابالغی
 يوکارکردها فیوظا اهم. ودش یم برده کار به خدمات و کاال ۀمبادل يبرا عام مفهوم به یبازرگان امور 
 :برشمرد نیچن توان می را یبازرگان بخش

ـ  یزمـان  ۀفاصـل  پوشـاندن . تقاضا و عرضه نیب موجود یمکان و یزمان ۀفاصل بردن انیازم ـ خر نیب  و کـاال  دی
ـ  دوجانبـه  یارتبـاط  کانـال  جـاد یا و محصـوالت  یابیبازار .آن ارزش و بها پرداخت ـ تول نیابمـ  یف  .مصـرف  و دی

ـ قب از یاساسـ  و مهـم  ابعـاد  از یاخلد یبازرگان) 217 ،1385 ،اقتصاد کالن تیریمدو ریزي  دفتربرنامه(   میتنظـ  لی
   اشد.ب یم ...و دکنندهیتول و نندهک فمصر زا  تیحما سازمان ،یکومتح  راتیتعز ک،یالکترون تجارت اصناف، ازار،ب

  بیان مسئله
بر تقویـت تولیـد    )یلعالا ه(مدظل يا ههللا خامنا تآی عظم رهبريم  ممقاات تأکیدرغم  اي اخیر، علیه لسا در

ایـران، نظـام    نظام جمهوري اسالمیانداز  ساله وسند چشم کار، همچنین تدوین برنامۀ پنج و  بملی و کس
برآوردهـا حـاکی از وضـعیت    هـا و   ارزیـابی شده دسـت یابـد.    یناقتصادي نتوانست به اهداف از پیش تعی

کـار در کشـور    هاي اخیر وضعیت فضـاي کسـب و   طی سال در«اشد. ب ینامناسب کسب و کار در ایران م
هـا و   اسـاس الزم اسـت بـا تجدیـد نظـر جـدي در سیاسـت        باشد. براین ب و رو به بهبود نمیایران مطلو

) اتخـاذ  37-38 ،1390. (شـیرکوند،  »براي رفع موانع فراهم گـردد  اي اقتصادي شرایط الزمه يیزر هبرنام
 بـه شـرایط متفـاوت در طـی سـه دهـۀ       حاکمیت در باب بازرگانی داخلی بنا اي متعدد در حوزةه تسیاس

کوپنی در زمان جنگ و یا حرکـت   ايه تاتخاذ سیاس اشد. مثالًب یاي اساسی مه شانقالب اسالمی از چال
نـد  م ماي نظـا هـ  شبوده که نیاز بـه مطالعـات و تـال   ایی ه شازي از چالس یسمت اقتصاد آزاد و خصوص به

 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بوده است.
باتی اقتصادي و کنـدي  ث یازي منجر به بس یکاهش رشد اقتصادي و عدم گسترش مطلوب خصوص 
نظام تولیـدي و تجـاري، عـدم     ۀطرفی دغدغ ست. ازا  هاي تولیدي و تجاري شده تگذاري و فعالیهسرمای

ایـن   اقتصـادي بـر   ه بسیاري از اندیشمندان حوزةک وريط ناشد. هماب یابتی و امنیت اقتصادي مفضاي رق
یـرد. نبـود یـک    گ یا صورت مـ ه ني از مشارکت نهادها و سازماا هباورند که کسب و کار مطلوب در زنجیر

ردشدن کار و تجارت، همچنین عدم الگوي اداري منسجم، سبب س و  بساختار یا نظام اداري مستقل کس
گري و تعدد متولیان کسب و کار و تجارت داخلی و ن یود. بخشش یتجارت م کار و فعاالن تولید و کسب و



  201               ...  با ایران یجمهوري اسالمشناسایی عوامل الگوي راهبردي کسب و کار 

 

رایی مفرط و عدم تمکین نسل جوان به کارهـاي مولـد و   گ فمصر یچیدگی اداري و بروکراتیک و روحیۀپ
  اشد.ب یاي اساسی مه هها به پشت میزنشینی از دغدغ کشاورزي میل مفرط آن

 ،ازيس کمین چابة تأپژوهی در زنجیر آینده تجارت داخلی نبود سیستم اطالعاتی دقیق و مبتنی بر در 
کشاورزي کشور کـه   بنا به عدم اطمینان و اطالعات ناکافی بخش ماید.ن یتولید ملی را با مشکل مواجه م

ـ ب یوجهی در نظام اقتصادي مداراي مزیت چند بـا مهـاجرت   دیگـر   اشـند. ازطـرف  ب یاشد داراي مشکل م
ـ شـ   بزندگی مصرفی شهري موج ۀویه از روستاها به شهرها و تمایل به روحیر یب اي تولیـد  هـ  تده ظرفی

در برخـی از نـواحی روسـتایی حیـات اقتصـاد       جـد آسـیب ببینـد و   طور  به غذایی و کشاورزي و دامداري
  ست. ا  هگردید خلی وارددا مهلکی به اقتصاد ملی و تولید کامل نابود شده است، و ضربۀ طور هکشاورزي ب

اخلی منسـجم در ابعـاد کـالن و خـرد مسـئله اساسـی       د  تکار و تجار و  بکس نبود یک الگوي ادارة
اشـد. بعـد از   ب یتجارت داخلی مـ  ود. براي تحقق توسعۀ مطلوب تجارت نیاز به الگوي ادارةش یمحسوب م

اساس گفتمان والیت فقیه و قـانون  اسالمی الگوي راهبردي مطلوبی بر سال حاکمیت نظام جمهوري 30
ـ  ش یاساسی تدوین نشده است. نبود الگوي راهبردي سبب م اي بخـش بازرگـانی داخلـی    هـ  تود تـا فعالی

   اي ملی را از دست بدهد.ه تي براي استفاده از تمام ظرفیا هانسجام واقعی و ایجاد زمین
اساسـی اسـت کـه بـا      یـن دغدغـۀ  اصلی این پژوهش پاسخ به ا ۀشده، مسئل با توجه به مطالب بیان 

اساسـی   قـانون  رهبـري، و   معظـم   لیـه) و مقـام  ع هللا ت(رحمـ  خمینـی   ات حضـرت امـام  تأکیـد عنایت به 
اند محیط کسب و کار مناسـب بـراي اسـتفاده از     هاي متعهد، توانسته نظام عنوان بههاي اقتصادي  دستگاه
کـار و تجـارت    و  کسـب  ةالگوي ادار دنبال ارائۀ بههم نمایند. محقق در این پژوهش هاي ملی فرا ظرفیت

داخلی جمهوري اسالمی ایران براساس گفتمان والیت فقیه و قانون اساسی و تجربیـات نظـام جمهـوري    
    باشد.  یاسالمی ایران م

  اهمیت و ضرورت تحقیق  
هرگونه تالش  کار و تالش براي معیشت از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در اسالم توجه به کسب و

ـ  اي کشـور در بهبـود   هـ  تاشخاص در تحقق تولید ملی و ایجاد بستر توسط دولت جهت استفاده از ظرفی
ــ     ــی م ــعه مل ــات توس ــی از الزام ــارت داخل ــار و تج ــب وک ــد. درب یکس ــام   اش ــرت ام ــات حض فرمایش

هاي  ظرفیت ، براقتصاد سالم و دور از تبعیض و گسترش عدالت تأکیدعلیه) نیز عالوه بر  اهللا (رحمت خمینی
 مـا  "ارضى اصالحات" تمام«فراوان شده است.  آمیز تجاري خارجی توصیۀ مفسده تولید ملی و نفی رابطۀ

ـ با اش بـاقى  داشت آذوقه مان مملکت تمام براى مان مملکت از اى گوشه کی]  که[ ما که شد نیا  بـرود  دی
 کننـد  مى افتخار هم وقت آن! دیایب دیبا خارج از ندیگو مى زنى مى دست چى هر حاال رند،یبگ پول و رونیب

 خـارج  از مرغ تخم م،یآورد خارج از پرتقال م،یآورد خارج از جو م،یآورد خارج از گندم که میآن ما نکهیا به
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 آن همـه  کـه  اسـت  اصـالحاتى  همچو کی هم اصالحاتشان. ستین کار در ایح و ن،یا دارد هیگر! میآورد
در کشور جمهوري اسالمی ایران بنا به باور  )305، 3ج ، 1382علیه)،  اهللا (رحمت (امام خمینی .»است مفسده

کار  کسب و تولید ملی و ایجاد فضا براي توسعۀاستقالل اقتصادي و شعار رفع وابستگی به بیگانگان اهمیت 
چند وجهی آن توان به کارکرد  کار و تجارت می و  اشد. از اهمیت دیگر کسبب یاز ارزش مضاعف برخوردار م

گسترش رفاه اقتصادي،  گذاري، کار عالوه بر رونق اقتصادي بر بهبود اشتغال، سرمایه و  اشاره کرد. کسب
   باشد. ثر مییت و اعتبار اجتماعی افراد نیز مؤاجتماعی و حتی بر رشد شخصـ  اقتصادي تسهیل توسعۀ

چراکه مقـام   باشد. م و حاکمیت میمهم مرد مسئلۀ عنوان بهملی و کسب و کار و تجارت  تولید مسئلۀ
مقـاومتی، اصـالح الگـوي     اي کلی تولید ملی، اقتصـاد ه تسیاس م رهبري در در شعار سال و ابالغیۀمعظ

ست. ا  کار پرداخته و کسب جد به ضرورت و اهمیت تولید و هکار ب مصرف و در تنظیم قانون محیط کسب و
   باشد. می کار مناسب رفع و مبارزه با فساد اقتصادي واز مسائل مهم دیگر در بخش اقتصاد و تقویت کسب 

کـار و تجـارت منجـر بـه تخریـب و فسـاد        عدم تدوین الگوي راهبردي و انسجام ناکـافی کسـب و  
  ود.ش ینیافتگی م و نیروي مولد و هدررفت درآمدهاي ملی و توسعهها  ظرفیت

پـذیري، الزم و ضـروري    رقابـت عنوان یک عامـل   کار به در جهان کنونی توجه به اقتصاد و کسب و
کار و تجارت، عالوه بـر فعالیـت اقتصـادي و حفـظ حیـات       باشد. بسیاري از کشورها، از اهرم کسب و می

اي از فعل سیاسـی در اقتصـاد و    ها نمونه نمایند. تحریم یک منبع قدرت نیز استفاده می عنوان بهاجتماعی، 
ـ   باشد. لذا براي کشو کار و تجارت می فضاي کسب و دنبـال خودبسـندگی و عـدم     هري مثل ایـران کـه ب

ت از کـار و تجـار   بـاب تولیـد ملـی و رونـق کسـب و      باشد توجه و پژوهش در می وابستگی به ملل دیگر
  ارد. د یممعه را از هدف تولید و تجارت بازکه نبود یک مدل راهبردي جاباشد. چرا ضروریات اساسی می

  چوب نظري پیشینۀ تحقیق و چار 
هاي مجلس شـوري اسـالمی انجـام     ) براي مرکز پژوهش1391( ی که امیر سیاح و همکارانشدر پژوهش
سابقه شـد.   یران دچار نوسان بسیار شدید و کم، بازار ارز در ا1390ماه  در دياند  این نتیجه رسیده  دادند، به

لمللـی  ا نارزهـاي بـی  ، ارزش پول ملی ایـران در برابـر   1390طوري که از ابتدا تا انتهاي فصل زمستان  به
ریال در ابتداي این فصل بـه   14000مریکا در بازار آزاد از حدود درصد کاهش یافت و هر دالر ا 25ود حد

رسید. در این فصـل همچنـین    1390ریال در پایان اسفند  17500ماه و  ریال در اواخر دي 19000حدود 
  نرخی شد. دو ارز، نرخ ارز در بازار کامالً بودننرخی دهه ثبات نسبی در بازار ارز و تکبعد از حدود یک 

ال مربوط به میـزان افـزایش قیمـت محصـول ناشـی از      ؤس تشکل اقتصادي به 209براساس پاسخ  
 40انـد و   درصـد عنـوان کـرده    30ها را بیش از   ها افزایش قیمت درصد از این تشکل 35افزایش نرخ ارز، 

همچنـین تعـداد    انـد.  درصد دانسـته  20تا  0نرخ ارز را بین هاي ناشی از افزایش   درصد نیز افزایش قیمت
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) در 14 ،1391(سـیاح و همکـاران،    انـد.  درصد عنوان کـرده  30هایی که افزایش قیمت را بیش از  تشکل
داد به ایـن نتیجـه    انجاممعادن تهران  ) براي اتاق بازرگانی و صنایع و1390شیرکوند ( پژوهشی که سعید

گانـه کـه در مطالعـات و     دههـاي   بخش خرد شامل شـاخص  کار در فضاي کسب وثر بر ؤرسید: عوامل م
تـوان بـه سـه     مـی  گیرد. بخش کـالن را  می تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار يگزارشات بانک جهانی مبنا

شـرح   بـه ثر در بخش خرد دولت. عوامل مؤهاي  و برنامهها  دسته عمده تقسیم نمود: جایگاه نقش، سیاست
  گردیده است:ذیل بیان 

کار، شرایط و مقررات کسب مجوز استخدام و اخراج کارکنان، ثبت اموال، دریافـت   اندازي کسب و راه
کـردن   ت خارجی، اجراي قراردادها، تعطیلکوچک، پرداخت مطالبات تجارگذاري  اعتبار، حمایت از سرمایه

   کسب و کار.
تـرین ایـن عوامـل کـه از      شـده اسـت. مهـم    کار در ایران نیز پرداخته و  به موانع بهبود فضاي کسب

وجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تـدوین  ت یعتنایی و با یبررسی است ب اي گوناگون قابله هجنب
ذاري خود در قبال بخش خصوصـی اسـت، کـه    گ تاي اقتصادي و عدم پایبندي دولت به سیاسه تسیاس

 . در کنـار عامـل فـوق بـه عامـل دیگـري کـه       کرده است یفابیشترین نقش را در عدم توانمندسازي آن ا
ـ  ـ  ت یم ذاري و کـارآفرینی شــود  گــ هبـاتی و عــدم تمایـل فعـاالن اقتصــادي بـه سـرمای     ث یوانـد موجــب ب

ـ     الساعه و غیرکارشناسی است که فضاي مه اي خلقه يیرگ متصمی اي هـ  تآلـود و مبهمـی را بـراي فعالی
  )1390(شیرکوند،  دنبال دارد. اقتصادي به

ثباتی محیط اقتصاد کالن  ) به این نتیجه رسیدند که، بی1379دکتري ( پور در رسالۀ رمضاناسماعیل 
روي ثبـاتی   هـاي بـی   کند. اثر بازدارندگی شـاخص  یک مانع جدي رشد واقعی عمل می عنوان بهدر ایران 

ن یعنـی  اقتصـاد کـال   توجه است. بنابراین ایجاد و حفظ یک محیط با ثبـات  گذاري واقعی نیز قابل سرمایه
تـراز   ثبات تورم، ثبات نرخ ارز واقعی وبا پایدار نرخ کم و حفظ و تثبیت کسري بودجه در یک سطح کم و

  )1379پور،  رمضانباشد. ( ها یک ضرورت اساسی می پرداخت
بـه سـه دوره   را کلی سیاست کالن اقتصـادي ایـران    طور هب )1383( دکتري در رسالۀ محمد شریفی

  تقسیم کرد: 
اجراي راهبرد جایگزینی واردات و از طرفی افزایش قیمت نفـت   پیروزي انقالب: تا 50ۀ دهاوایل . 1

رقمی شـد. در   به تبع آن افزایش درآمد و سیاست انبساطی بوده است. رشد نقدینگی موجب بروز تورم دو
  .شدت در تنگنا قرار گرفت هنتیجه بخش کشاورزي ب

و کـاهش در آمـد ارزي منجربـه سیاسـت کـالن      هـا   پیروزي شکوهمند انقالب: باشـروع تحـریم   .2
اقتصادي بسمت پرداخت یارانه، اجراي سیاست خرید تضمینی سیاست کنترلـی در بـازار کـاال وارز رفـت     

  )1383(شریفی،  .وموجب تقویت کشاورزي شد
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  نظریات
 اسالم  نظریۀ

از عمومی جامعه اسـت، و  اسالم، سازمان تولید اجتماعی را موظف به تولید کاالهایی کرده که مورد نی .1
ه احتیاجات ضروري هـر کـس بـرآورده    ک یاي حیاتی یعنی تا جایه يمیزان آن را تا حد اشباع نیازمند

شود تعیین کرده است. تا هنگامی که حجم کاالهاي ضروري به حدي نرسیده کـه تکـافوي احتیـاج    
ابیم که ی یاست. در نتیجه در م عمومی را بنماید، صرف نیرو، جهت تولید سایر کاالها اجازه داده نشده

عناي واقعـی و صـرفنظر از قـدرت پـولی     م هخط مشی تولید رفع نیاز عمومی بکننده  یگانه عامل تعیین
   باشد می مردم

از آنجا که اسراف در هر امري تحریم شده، اسالم اسراف را در سطح تولیـد کـل نیـز، ممنـوع اعـالم       .2
ز نظر تولیدکننده نباید، مازاد بر احتیـاج و قـدرت بازرگـانی    و هم اکننده  کرده است. هم از نظر مصرف

ا و هـ  هجامعه تولید شود، زیرا تولید مازاد بر احتیاج عمومی اسراف و از بـین بـردن غیرمنطقـی سـرمای    
 قدرت تولیدي است.

 ست تا در تولید مداخله و بر آن نظارت کند.ا  هدولت اجازه داد ـ  دالیل زیر، به امام اسالم به .3
منظور تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کاالهاي ضروري، زیرا مسلم اسـت کـه تولیـد     هب .اول

اي اجتمـاعی  ه یسسات خصوصی منجر به نابسامانؤصاحبان م تکاي ارادةا  هبدون نظارت مرکزي و تنها ب
عـادل اجتمـاعی   ود. لذا براي حفـظ تـوازن و ت  ش یدیگر م و یا تفریط ازسوي ییسووي ازر هو اسراف و زیاد

  اقتصادي باید دستگاه مرکزي بر آن نظارت نماید.
خذ تصمیمات قانونی در مورد مسائل اقتصادي و بنا به مقتضـیات در حـدود قلمـرو آزادي نظـر     دوم. ا

 و، ولی امـر ر نایبوط به تمام موضوعات وضع کند. ازواند مقرراتی مرت یقانونی، زیرا در زمینه مزبور دولت م
اي عمـومی اقتصـادي اسـالمی، را    هـ  فاي اقتصادي دخالت نموده، هـد ه ترد، در فعالیحق دا —دولت—

    مشخص نماید.
هـد، زیـرا از   د یمداخله م ةبه دولت اجاز هاي خام طبیعی نیز طبیعتاً اسالم در مورد توزیع ثروت .سوم

م و کسـب  هاي خـا  برخی نظرات حقوقی که بیشتر در قسمت روبنا آوردیم معلوم شد، اساس تملک ثروت
  .است حقوق خصوصی، مباشرت در کار دانسته شده

رداري از طبیعت را ب هر اندازه هم که امکانات بهره  این شرط بدان معناست که در حقوق اسالمی، فرد به
  شود. ندم ها بهره تواند از این ثروت یندرکار نباشد نما تدس و مستقیماً ساًه رأک  یاشد، تا زمانب  هداشت

رد، و تنهـا  هاي طبیعی و صنایع استخراجی، باید طبق مقرارت قانونی صورت گی تولید ثروتاین بنابر«
ها در  اي طبیعی و گماردن آنه يردارب هسیس واحدهاي بزرگ اقتصادي براي بهراز این طریق است که تأ

  )286-287 ،1360(صدر، ». ستا هخدمت جامعه، مجاز و مشروع قلمداد شد
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  ازار از دیدگاه اسالمنکاتی پیرامون ساختار ب
 است؟يضرور ایدخالت در بازار ممکن (و  یدر اقتصاد اسالم ایآ ( 
 م بازار در اسالمیبر ضرورت تنظ یمبن يشواهد. 
 یحسبه در اقتصاد اسالم نهاد. 

ابزارهـا و   ،مقـدس اسـالم   عتیکنترل مناسب بازار در جهت تحقق اهداف شـر  يبرا یاسالم اقتصاد
 ینگـاه  ها حسبه اسـت کـه بـه آن   نهاد نیا نیتر هماز م یکینموده است.  بینی پیشرا  یمختلف ينهادها

 میفکنیم. 
ـ و اهم فینهاد و وظا نیم تا به ایآنقسمت بر نیدر ا ي بشـر  خیاسـالم و بلکـه تـار    خیت آن در تـار ی

وجـود   وآله) به هیعل اهللا یامبر اعظم (صلینهاد در زمان پ نیمورد که ا نیدر ا بحث مختصراً نگاهی بیفکنیم.
دارد  تیاهم انیم نیثمر است. آنچه در ا یهوده و بیب یز وجود داشته است بحثیش از آن نیپ ایآمده است 

خود  فیز به وظاین شانیامبر اسالم وجود داشته است و پس از اینهاد در زمان پ نیت است که ایواقع نیا
 ریناپـذ  خلـل  یئعنوان جز کرده است که به رشد چنانهم در بازار ادامه داده است و آنعامل م کیعنوان  به

است کـه بـا کمـک     يفرد یاست. محتسب عنوان حقوق دهیمطرح گرد یاسالم و اقتصاد اسالم خیاز تار
 .دینما می نهاد حسبه را اعمال اراتیاخت و فیوظا ییاجرا ينهادها

 فیوظـا  يدارا یاسالمحساب و محاسبه است و نهاد حسبه در اسالم و فقه ة از خانواد "حسبه" لغت
 :از استعبارت  ینهاد حسبه در اقتصاد اسالم فیاست. وظااي  هشد فیتعر

ـ هـاي   ارزش ينظارت بر اجرا. 3. عتیبازار با احکام شر طیمطابقت شرا. 2. تیفی. کنترل ک1 ی. اخالق
و  3مبـارزه بـا انحصـار    .7 .ردرمورد اختالفـات در بـازا   يداور. 6 .2یکنترل بهداشت. 5 .1یطیکنترل مح. 4

 ی.مناسب کاالها و خدمات عموم ۀ. نظارت بر ارائ8 .آن یمنف يامدهایکاهش پ

 در اسالمها  ارانهی 
 ستمیدخالت دولت در س ياز موارد ضرور یکیدرآمد جامعه  به اقشار کم ارانهیپرداخت  یدر اقتصاد اسالم

را در اي  هشـد  یدهـ  سازمان يموضوع مهم، شرع مقدس اسالم نهادها نیبه ا یده سامان يبازار است. برا
 يهستند که بـرا  یماسال لیاص ينهادهاۀ جملوقف و زکات از ينموده است. نهادها بینی پیشجهت  نیا
 اند. شده یهدف طراح نیبه ا لین

                                                        
1. envirnmental control 2. healthy control 
 

3. monopoly 
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 بازار در اسالم میتنظ يارهایمع
ـ چند مع لیشرع، اقتباس شده است. در ذ یاز اهداف کل یبازار در اقتصاد اسالم میتنظ يارهایمع مهـم   اری

 شود. می اسالم مختصراً شرح داده دگاهیبازار از د میتنظ
در مـورد  ها  انسان«اصل باشد که  نیدر اسالم ا ياصل اقتصاد نیتر مهم دیشاي: اقتصاد ي. آزاداول

خواهنـد بـا    مـی  که يد به هر نحوتوانن می ها خود کامالً مختار و آزاد هستند. آنهاي  ییرفتار با داراة نحو
   ».ندارند یبجز دستورات اله یتیمحدود چیها ه مورد آن نی. در اندیاموالشان رفتار نما

ـ باشـد. ا  عتیمنطبق بـر احکـام شـر    دیبا نیبازار همچن میتنظ نیقوان: عتیاحکام شر يدوم. اجرا  نی
و  یمـال  نیکار، تأم يرویو استخدام ن هیسرما ةاجار ها، و فروش دیمبادالت و خر ياحکام چارچوب اقتصاد

   کنند. می موارد را مشخص ریسا
ۀ دوسـتان بازار توجه بـه بخـش بشر   میاز ملزومات تنظ یک: یاقتصادۀ دوستان. توجه به بخش بشرسوم

گره خورده اسـت و بـه دو بخـش     یو اخالق یشرع فیبا تکال یبخش در اقتصاد اسالم نیاقتصاد است. ا
   شود. می میتقس يو صدقات جار یصدقات آن

ـ بلکه  ،ستیقاعده ن کیدر شرع مقدس اسالم  اتیوضع مال: چهارم. کاهش حجم دولت  اسـتثنا  کی
منـابع   ازمندین شیخو فیعمل به وظا يبراها  دولت ریمانند سا زین ی. اگرچه دولت اسالمدیآ می حساب به
  را کاهش داده است. اتیدولت به وضع مال ازیچون اوقاف و زکات ن يپرثمر ينهادها سیاما تأس .است یمال

قاعده است که  نیبازار ا میمقررات تنظ اریمع نیپنجمی: بر منافع خصوص یمنافع عموم ي. برترپنجم
ـ ا یبدان معناست که اگر زمـان  نیا .»دارد تیارجح یبر منافع خصوص یمنافع عموم« حاصـل   جـه ینت نی

ـ طبـق ا  م،یشـد  يفـرد  حاتیاز عدم توجه به ترج ریناگز یمنفعت جمع کیبه  یابیدست يشود که برا  نی
 .میقرار ده تیاولورا در  یمنافع عموم میتوان می قاعده،

ـ بـازار بـه ماه   میپارامتر تنظـ  نیششم ت،ینها در: يریگ می. توجه به شورا در تصمششم دولـت در   تی
نـه   نیپـردازد. بنـابرا   می فهیمردم به انجام وظ لیکعنوان و گردد. در اسالم دولت به میباز یاقتصاد اسالم

ـ دولت اعـم از مال  حاتیو ترج ماتیتصم یبلکه تمام ،مردم است اریتنها انتخاب دولت بر در اخت و هـا   اتی
  )151-157 ،1389(پیغامی، مردم باشد. يآراۀ یو مقررات بازار بر پاها  تیمحدود ج،درآمدها، مخار

 اجتماعی   سرمایۀ
ثیر فرهنگ اجتماعی شامل؛ ساختار اجتماعی مبتنی بر اعتماد، هنجار، مقررات و به تأ متعددياي ه یبررس

 ۀمفهـوم سـرمای  اجتماعی شده اسـت.   ند. نتیجۀ همه منجر به مفهوم سرمایۀا ها پرداخته هشبک همکاري و
، 1990()، کلمـن  1980، 1986. بوردیـو ( اشـد ب یمـ  ي طوالنی در علـوم اجتمـاعی  ا هاجتماعی داراي سابق

 ۀمعرفـی مفهـوم سـرمای   آن بـه   و محبوبیـت  بخشـی ) بـراي اعتبار 1993، 1995، 2000) و پاتنام (1998
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... سـازمان اجتمـاعی تشـکیل سـرمایه     «اجتمـاعی:  ۀ ) تعریف سـرمای 1990. کلمن (ندا هپرداختاجتماعی 
ـ  ،ودشـ  یمتسهیل در دستیابی به اهداف  هد که موجبد یرا م اجتماعی ـ کـه   وريطـ  هب امکـان  ود آن در نب

اجتمـاعی   ۀسـرمای  .بسـیار زیـاد حاصـل خواهـد شـد      ذیر نیست یا با هزینۀپ ندسترسی به اهداف یا امکا
ب خلـق  ود که موجش یمکه باعث افزایش همکاري و همیاري ود، ش یمنجر به سیستم درونی مهمچنین 

 تأکیددر رشد اقتصادي  اجتماعی ۀسرمایود. مطالعات متعددي بر نقش و سهم ش یاي اقتصادي مه تفرص
اجتماعی با تمرکز بر اهمیت اعتماد و همکاري در شرکت، صنعت، بازار و دولت به رشد  مایند. سرمایۀن یم

   )Dinda, 2008, 2-4( .»ندک یاقتصادي کمک م
 ۀاي پایدار بین بازیگران مختلف، سـرمای ه هبنا و بستگی آن به شبکم شاقتصاد دان ةبا پیشرفت فزایند

 بنام شاقتصاد دان ) (Johansson & Westlund, 2008, 4 ردد.گ یی سازمانی خیلی مهم تلقی ماجتماع
ـ ن هاجتماعی یک چالش بزرگ ب ۀسرمای نوع کسب و کار و ۀبراي هم در اجتمـاعی   ۀسـرمای  سـد و ر یظر م

 ,WESTLUND, 2003) .بنا نسبت به اقتصاد سنتی از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت  م شاقتصاد دان

ـ فیستم و کیافراد، استقرار و ثبات س یدر هماهنگ يمتعدد يها تیکه این مفهوم، قابل  ییاز آنجا  (21 ت ی
 يامـدها یو پ یاجتماع ۀیمفهوم سرما ينده برایش فزایگرا«باشد.  یت میبه هدف دارد، حائز اهم یابیدست

شـامل روابـط ارتباطـات و     یاجتمـاع  ۀیسـرما وجـود دارد.   یعموم يگذار استیجامعه و سرفاه،  يآن برا
 يارتقـا  توانـد بـر   یمـ  یاجتماع ۀیکارکرد مفهوم سرما .کند یک میهم نزد هاست که افراد را ب ییها شبکه

ا اسـت  هـ  شارز ها و جامعه شامل رسوم، روابط، نگرش یاجتماع ۀی. سرما»اثر مثبت داشته باشد يرو هبهر
ـ گـزارش تحق  ( شـود.  یمنجر مـ  یو اجتماع ياقتصاد ۀتوسعبه  ن مردم حاکم است ویکه بر تعامالت ب ق ی

   ).1، 1387، 2003 ،ایاسترال وري بهرهون یسیکم
ـ  اجتماعی در وسیع سرمایۀ   ثیر را بـه دو روش تحـت تـأ    وانـد مبـادالت اقتصـادي   ت یترین معنایش م

  . اعتماد و دلبستگی عاطفی به یک گروه، جامعه، و یـا ممکـن اسـت موجـب اثربخشـی بخـش       دهد قرار
و یا سبب تسـهیل همکـاري بیشـتر بـراي انتفـاع بیشـتر گـروه و جامعـه از خـدمات گـردد.            شود دولتی

(Fafchamps and Minten,1999 , 1)   
رفـتن   کشور و اساس تداوم آن است. تحلیلاقتصادي یک  ناي توسعۀب  گاجتماعی سن ۀبدون شک، سرمای 

انسانی و مادي و غیـره   ۀمبادله، فرار سرمای زینۀویی، هج تاجتماعی در یک کشور به فساد اقتصادي، ران سرمایۀ
    )9، 1384(جعفري،  و، تالش براي انباشت و تقویت آن اهمیت اساسی دارد.ر ننجامد. ازایا یم

هاي مبادالتی  اد و کاهش هزینهگروهی با افزایش تعامالت باعث افزایش اعتم سرمایۀ اجتماعی برون«
دارد و همچنـین بـا توجـه بـه      طریق اثر مثبت بر رشـد اقتصـادي  شود، که از این  ویی میج تجمله راناز

گروهـی و ارتباطـات محـدود بـا      ت اجتماعی، تعامالت اجتماعی درونبودن زمان افراد براي تعامالمحدود
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تعامل افراد با خارج از محیط  روهی وگ نعلت اینکه اثر منفی بر تعامالت اجتماعی برو خانواده به دوستان و
  ) 146-147 ،1390(شفیعی؛ آزادیان دلسم؛ نونهال،  .»شود عث کاهش رشد اقتصادي میبسته دارد، با

 سایی متظاهرانهآ نمصرف متظاهرانه و ت
ـ   ک یپرداز کالسیک دیگري متمایز م آنچه وبلن را از هر نظریه ي مهـم  ا هند، آن است که او نـه تنهـا نظری

. آنچه اهمیت مانـدگار دارد،  هدد یمصرف نیز بسط م ي دربارةا هدست داده است، بلکه نظری هتولید ب دربارة
ـ   نظریۀ او دربارة رابطۀ میان طبقۀ ت اجتماعی و مصرف است. وبلن در آغاز قرن بیستم گفته است کـه عل

خدمات در روزگار وبلن اهمیت چندانی نداشت، ولی همین نظر در مورد آن مصـداق  ـ  مصرف انواع کاالها
آن تمـایزاتی کـه بـراي ایجـاد     ـ  میزآ ضراي ایجاد مبنایی براي تمایزات تبعینه براي معاش، بلکه ب ـ دارد

ها شـأن و منزلتـی    میان مردم است. مالکیت چنین کاالهایی به افراد صاحب آن ـ ندا هحسادت طراحی شد
 ود؛ و مصـرف متظاهرانـۀ  شـ  یسا به مصرف متظاهرانه مشغول مآ نت دیگر، طبقۀ بارتع ههد. بد یر مت یعال

اجتماعی دیگر براي  ذارد. مردم در هر طبقۀگ یبر هرکس دیگر در نظام قشربندي اثر م سا نهایتاًآ نت ۀطبق
ـ  از رفتـار طبقـۀ   یري در این مورد که چه کاالهایی را مصرف کنندگ متصمی نظـام   سـا در نـوك قلـۀ   آ نت

قشـربندي بـاز    مراتـب  سلسـله راه خـود را بـه پایـان     اي آن طبقه نهایتاًه هنند. سلیقک یقشربندي تقلید م
ـ   نند، اگرچه بیشتر مردم سرانجام به تقلید از دسـتاوردهاي نزدیـک  ک یم باالترشـان در نظـام    ۀتـرین طبق

  ردازند.پ یقشربندي م
ـ   آ نوبلن میان مصرف متظاهرانه و ت ـ   گ یسایی متظاهرانه تمایز قائـل اسـت. او م سـایی  آ نویـد کـه ت

  همیز میان مردم بـود آ ضقدیمی براي برقراري تمایزات تبعی (فراغت)، یا استفادة غیرسازنده از وقت، شیوة
ان را باال ش یمنظور اینکه شأن و منزلت اجتماع هب ،ردندک یست؛ یعنی مردم وقت خود را متظاهرانه تلف ما

ـ    ننـد (یعنـی   ک یبرند. در دوران مدرن، مردم براي آنکه چنین تمایزاتی ایجاد کنند، متظاهرانـه مصـرف م
تر همـان اهـداف را    ه اجناس ارزانک  ینند) خریدن کاالهاي گران هنگامک یالها را تلف مجاي وقت کا هب

  کاالهاست.  کردن درحوزة ، مثالی از تلفخشندب یتحقق م
ـ     سـایی  آ ندر جهان مدرن، نخبگان بیشتر احتمال دارد که در مصرف متظاهرانه شـرکت جوینـد تـا ت

ودن اگر هدف ترفیع شأن و منزلت شخص و ایجـاد حسـادت   ب یئر است، و مرت یئزیرا اولی مر ،متظاهرانه
ر جلب توجه تشاست. رانندگی با یک رلزرویس جدید در اطراف محل زندگی بیکننده   دیگران باشد تعیین

  )110-111 ،1392(ریتزر،  گذرانی در مقابل تلویزیون. ا وقته تند تا ساعک یم
  در تدوین این پژوهش از فرمایشات مقام معظم رهبري نیز استفاده گردیده است. 
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  اهداف تحقیق
  هدف اصلی

ـ یکار و تجارت داخلی از طر و  کسب يراهبرد يشناسایی عوامل الگو ـ ا تق بیانات حضرت آی  يا ههللا خامن
  )  لعالیا هظل دامه(

  اهداف فرعی
 کار و تجارت و  امور کسب العالی) در ادارة ظله (دامه يا هاهللا خامن تبیین بیانات حضرت آیت.    
 کـار و تجـارت داخلـی    و کسـب  ادارة يراهبـرد  يها در الگو ن آنیها، و روابط ب ن اهم ابعاد، مؤلفهییتع 

  .لعالی)ا هظل (دامه يا ههللا خامنا تبراساس بیانات حضرت آی

  هاي تحقیق   پرسش
  پرسش اصلی 

ـ ا تاساس بیانات حضرت آیکار و تجارت داخلی بر و  اداره امور کسب يراهبرد يعوامل الگو  يا ههللا خامن
   ند؟ا لعالی) کداما هظل (دامه

  هاي فرعی  پرسش 
 است؟ چگونه هیفق تیوال گفتمان براساس یداخل تجارت و کار و  کسب امور اداره  
 ،بیانات  براساس یداخل تجارت و کار و  کسب ةادار يراهبرد يالگو در ها آن نیب روابط و ها، مؤلفه ابعاد

  ند؟ا کدام العالی) ظله (دامه اي اهللا خامنه حضرت آیت

  روش پژوهش
هـا   لفهانجام شده است. ابتدا ابعاد و مؤ اشد و به روش آمیختهب یماي  هاین تحقیق از نوع کاربردي و توسع

ـ  و فرمایشات حضـرت آیـت  با بررسی مطالعات ها  لفهو زیرمؤ و  العـالی) اسـتخراج   ظلـه  (دامـه  يا هاهللا خامن
  عنوان عوامل الگوي راهبردي ارائه شده است.  به

براي خبرگی بـه   العالی) و ظله (دامه يا هاهللا خامن حضرت آیت آماري تحقیق اسناد و فرمایشات جامعۀ 
 نامـۀ  براي سنجش نظر خبرگـان از پرسـش   کار استفاده شده است. کسب و ةحوز ةتعداد بیست و سه خبر

  استفاده شده است.  SPSSآماري  افزار لیکرت و نرماي  هگزین 5طیف 
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 لعالی) ا هظل (دامه يا ههللا خامنا توالیت فقیه حضرت آی مؤلفۀ ابعاد و .1 جدول
  استناد  لفهؤمزیر  لفهؤم  ابعاد

استقالل   دکترین
  اقتصادي

 تولید ملی خودکفایی  
 تولید محصول با کیفیت  
 تولید کاالي مشروع  

ۀ تکی است؛ ملی اقتصاد بهۀ تکی امام اصول اقتصاد، در
 اقتصـاد  در نشـدن  هضم همچنین... است ییخودکفا به

 معظـم  مقـام  بیانات( ملی. اقتصاد در استقالل جهانی؛
   )1392 رهبري،

  گذاري هدف

  افزایش
  ثروت ملی

 پرداختن به اهمیت تولید 
  رسانه در

  انعکاس مصرف معقول
  در رسانه 

    تشــویق بــه مصــرف
  اجناس داخلی

 استفاده با باید. است تولید مسئلۀ اقتصادي رونق کلید 
 درآورد حرکت به را تولید داخلی، فراوان هاي ظرفیت از
 محقـق  غیرنفتـی  صادرات افزایش و اقتصادي رونق تا

ـ  .شـود  یرنفتــی غ  ادراتصـ   افـزایش  و  اقتصـادي   قرون
  )1393هبري،ر  عظمم  مقام بیانات( .ودش قمحق

 اگـر  .اسـت  تـر  مهم هم اقتصاد از فرهنگ! من عزیزان
 کلمـه  واقعی معناي به داخلی تولیدات مصرف بخواهیم

 در داخلـی  تولید] مصرف[ فرهنگ باید کند، پیدا قتحق
 نکننـد،  اسراف مردم بخواهیم اگر بیفتد؛ جا مردم ذهن

 بیانات( .فرهنگ یعنی این بشود؛ مردم باور این بایستی
  )1393 رهبري، معظم مقام
 شد، گرفته جدي مختلفهاي  بخش در علم چنانچه اگر
 علم مبناي بر که بنیان   دانش ايه تشرک این وقت آن
 ننـد، ک یمـ  آفرینـی    ثروت و نندک یم تولید نند،ک یم کار

 ییشـکوفا  به را کشور اقتصاد تدریج هب توانست خواهند
  )1392رهبري، معظم مقام بیانات( برسانند. واقعی
 هـایش  بخـش  از یکـی  دارد، شرائطی مقاومتی اقتصاد
 44 اصل ايه تسیاس همین است؛ مردم بهۀ تکی همین

 بایـد  بیشـتر  هرچه وسواسِ و دقت و اهتمام و تأکید با
 بیانـات . (شماست اساسی کارهاي جزو این شود؛ دنبال
  )1392 رهبري، معظم مقام

  
  

اقتصاد 
  مقاومتی

  ــردم در ــودن م  درگیرنم
  اقتصادي هاي  فعالیت

  رفع انحصارگرایی  
 بنیان اقتصاد دانش  
 تقویت بخش خصوصی  
  ــرویح فرهنــ ــار گت  ک

صــادقانه بــین مــردم و 
  نمسئوال

 زدگی دوري از سیاست  
 ضرورت تولیـد  بر تأکید 

ــرف ــ و مصـ  رد یداخلـ
  جمعه اي نمازه هخطب

  گذاري سیاست
بودن  راهبردي

بخش 
  کشاورزي

  کشاورزي باید در الویت
  سیاست دولت باشد

  به کشاوزيکمک ویژه  

 راهبـردي  ايه شبخ از یکی کشاورزي، بخش صنایع
 و شـود  می ویژه کمک آن به کشورهاۀ هم در که است
 داشته اي ویژه مساعدت کشاورزي بخش به باید دولت
  )1393 رهبري، معظم مقام بیانات. (باشد

استایی ر مه  ریزي برنامه
  ها برنامه

    ایجادصنایع مـرتبط تولیـد
  کشاورزي براي تقویت آن 

 تالش  تقویت روستاها و
  براي ماندگاري جمعیت

 روسـتاها  در تبـدیلی  صنایع ایجاد روستاها،ۀ توسع راه 
  )1393 رهبري، معظم مقام بیانات. (است
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 . 1ادامۀ جدول 
  استناد  زیرمؤلفه  مؤلفه  ابعاد

  هماهنگی
استفاده از 

 تظرفی
  اخلید 

 به نیروي انسانی  اعتماد
  داخلی

 توان بر تکیه لزوم به اشاره با خود دهم ۀتوصی در رهبر
 مقـام  بیانـات ( .تولید از وحمایت داخلی هاي ظرفیت و

  )1393 رهبري، معظم

  
  
  
  
  
  

 هدایت و
  رهبري

سازي  فرهنگ
کار تولیدي و 

 مصرف
  مطلوب

 تولید حمایت شود از  
 گرایی ذتدوري از ل  
 مصرف کاالي داخلی  
 رغبت بـه جـنس    ایجاد

  داخلی
  دوري ازاســراف توســط

  نمسئوال

 است؛ غربی فرهنگ سوغات همان »اللّذّه اصالۀ« ت؛لذ
 تلـذ  اعتیـاد  بـا  یکـی  خب، بشود؛ تلذ موجب هرچه

  ) 1393 رهبري، معظم مقام بیانات( .ردب یم
 مصـرف « از است عبارت آن و کنند عمل باید همه اام

 جنس یک که وقتی شما! من عزیزان. »داخلی تولیدات
 هم خارجی، تولید جنس جاي به نیدک یم خرید را داخلی

 کـارگر  هم اید، کرده ایجاد اشتغال و کار اندازه همین به
 بیاورد را خودش ابتکار اینکه به اید کرده وادار را ایرانی
  ) 1393 رهبري، معظم مقام بیانات(. میدان

 هـم  مردم بین در نباشد، باال سطوح بین در اسراف اگر
 وجـود  تولید نقدینگی مقابل در اگر .شود می کم اسراف
 نداشته وجود کمبود باشد، داشته وجود کاال باشد، داشته
 نـه،  چنانچـه  اگـر  نـد؛ ک ینمـ  ایجـاد  را مشـکلی  باشد،

 درست شکل به یا داخل در کاال تولید از بیش نقدینگی
 مقـام  بیانـات . (ندک یم ایجاد مشکل طبعاً بود، واردات
  )1392 رهبري، معظم

دهی به  جهت
  تولید

 گذاري  تشویق و سیاست
استفاده از نقـدینگی در  

  مسیر تولید
 ــ ــ د تجه ــی یاران  رد  هه

  مسیر تولید

  
  دهی سازمان

 تولیدکاال و
 مین نیازتأ

  مینتأ

   ــویق ــت و تشــ تقویــ
گذاري  کشاورزان سرمایه

  براي تولید
 دهــی  ســامان تنظــیم و

  نظام پولی

 تأمین هم یکی است، متور مهارۀ مسئل هم مسئله یک
ــاي ــی نیازه ــردم اساس ــت؛ م ــن اس ــا ای ــاي ه  چیزه

 هتوج مورد لاوۀ درج در بایستی که است داري اولویت
 هـا  ایـن . ملـی  تولیـد  به بخشیدن تحرك و بگیرد؛ قرار

 معظـم  مقـام  بیانـات ( اسـت.  ما اقتصاد اساسی مسائل
   )1392 رهبري،

و سازي  پیاده
  اجرا

  
 تقویت تولید

  ملی
  

 واردات  کــــــــــاهش
  غیرضرورى 

   بانکها در خدمت تولیـد
  باشند

 تثبت قیمت ارز  
 ولیــــد بــــا ت تحمایــــ

  هدفمندي یارانه

 داخلى تولید تقویت از است عبارت مقاومتى اقتصاد پایۀ
 مشـابه  یـا  اسـت  غیرضـرورى  یا که وارداتى کاهش و

  )1393رهبري،  معظم مقام بیانات( دارد. داخلى
 کـه  عظیمـی  فعالیـت  و هـا  یارانه هدفمنديۀ مسئل در

 بخش از حمایت حتماً کرده، شروع زمینه این در دولت
  )1392رهبري، معظم مقام بیانات(بشود؛  مالحظه تولید

 مقام بیانات. (کنید فعال را متوسط و کوچک واحدهاي
تقویت   )1392رهبري، معظم

واحدهاي 
کوچک و 

  متوسط

 تقویت تولید خانگی  
 یابی تولید داخلیزاربا  
 الی ومـــــ تحمایـــــ 

  وانان جهت تولیدج يفکر
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 . 1ادامۀ جدول 
  استناد  زیرمؤلفه  مؤلفه  ابعاد

ارزیابی و 
 نظارت

گیري  سخت
در واردات 
کاالي 
 تجملی

 برخوردجدي الزم است  
 گري عدم ترویج اباحه  

 و غیرضروري کاالهاي واردات خصوص در باید دولت 
 قدرت اعمال و دهد انجام بیشتري گیري سخت تجملی

   )1393 رهبري، معظم مقام بیانات(. کند
 وجود به اشاره با العالی) (مدظله اي خامنه اهللا آیت حضرت
 تهیئـ  بـه  خطـاب  قوه، سه هر از نظارتی هاي دستگاه

 قاطعیت با است، موریانه همچون فساد«: افزودند دولت
 "اسراف و رشوه بازي، پارتی فساد،"ۀ رخن جلوي تدبیر و
  )1392 هبري،ر ممعظ مقام بیانات( ».بگیرید را

 را ایـن  دارد؛ وجود خرید قدرت کاهش و گرانیۀ مسئل
 )1392 رهبـري،  معظـم  مقـام  بیانات( .کنید عالج باید

 یکی است، الزم اقتصادۀ زمین در لاوۀ درج در که آنچه
 اقتصاديۀ عرص تالطم کردن خاموش و آرامش و ثبات
  )1392 رهبري، معظم مقام بیانات( .است
 اما بکنیم، قوي و درست اقتصاديِ کار ما ودش ینم واقعاً

 معظـم  مقـام  بیانات( .نکنیم مبارزه اقتصادي مفاسد با
 )1392 رهبري،

 
نظارت قواي 

  سه گانه

 جدي با رانت مبارزة  
 مبارزه با فساد مالی  
 و ارتشا مبارزه با رشا  
 مباره با اسراف  
  ــی و حــل مشــکل گران

  احتکار کاال
 کنترل افزایش نقدینگی  

  نظارت دقیق  امنیت

 مبارزه با فساد

 اخالل  اب  ترسد  همواجه
  اقتصادي

 ها  حذف واسطه  
 ــابی ــهیالتت  ردیـ  و  سـ

ــتفاده در  ــمین اسـ  تضـ
  جایگاه مناسب

 مبارزه با قاچاق  

  اساس مبانی نظري پژوهشعوامل مهم بر
ـ  و زیر مولفه هاپس از تحلیل فرمایشـات اقتصـادي   ها  براي شناسایی شاخص ـ ا تحضـرت آی  يا ههللا خامن

نامه به بیست و سه نفر از خبرگان حوزه کسب وکار و تجارت داده شده  به صورت پرسش لعالی)ا هظل دامه(
مربـوط  هـاي   لفهشود زیرمؤ می باشد. از آماره ذیل استنباط می 2است، که نتیجه آن به شرح جدول شماره 

ده است. عواملی مثل مبـارزه بـا قاچـاق،    بازرسی بیشترین نظر خبرگان را به خود اختصاص دا به کنترل و
و  5/4مالی بـا میـانگین بـاالي     و فساد و ارتشا خواري، مبارزه با رشا ید با کیفیت، مبارزه جدي با رانتتول

    باشد. می کار نزدیکی آن به بیشترین حد از الزامات بهبود محیط کسب و
  

  ها ؤلفهنظرات خبرگان پیرامون اهمیت زیرم .2جدول 
 MAX  میانگین  لفهؤزیرم  رد  MAX  میانگین  لفهؤزیرم  رد

  5  48/4  مصرف کاالي داخلی  25  5  78/4  مبارزه با قاچاق  1
  5  48/4  بنیان اقتصاد دانش  26  5  74/4  تولید محصول با کیفیت  2
  5  43/4  ولیپ  مهی نظاد نساما تنظیم و  27  5  74/4  مبارزه جدي با رانت  3
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  . 2ادامۀ جدول 
 MAX  میانگین  زیرمؤلفه  رد  MAX  میانگین  زیرمؤلفه  رد

  5  39/4  نمودن فعالیت اقتصادي ردمیم  28    5  74/4  مبارزه با رشا و ارتشا  4
 عقول درم  فانعکاس مصر  29  5  69/4  مبارزه با فساد مالی  5

  رسانه
35/4  5  

  يفکر الی وم تحمای  6
  وانان جهت تولیدج

  5  30/4  تقویت تولید خانگی  30  5  69/4

  5  30/4  ندوري ازاسراف توسط مسئوال  31  5  69/4  جدي الزم است برخورد  7
  5  30/4  تقویت و تشویق کشاورزان   32    5  69/4  نظارت دقیق  8
  5  30/4  تقویت بخش خصوصی  33    5  65/4  تولید کاالي مشروع  9
تضمین  و  سهیالتت  یابش  10

  جایگاه مناسب استفاده در
و  تولیدضرورت  بر تأکید  34  5  65/4

اي ه هخطب رد  یمصرف داخل
  جمعه نماز

30/4  5  

حل مشکل گرانی و احتکار   11
  کاال

تالش براي  تقویت روستاها و  35  5  60/4
  ماندگاري جمعیت

26/4  5  

  5  26/4  گري عدم ترویج اباحه  36  5  60/4  ها حذف واسطه  12
  5  26/4  کنترل افزایش نقدینگی  37  5  60/4   خودکفایی  13
  5  22/4  زدگی دوري از سیاست  38  5  60/4  ضرورواردات غیر کاهش  14
اخالل  اب  ترسد ۀ مواجه  15

  اقتصادي
  5  22/4  مسیر تولید رد  ههی یاراند تجه  39  5  56/4

  5  22/4  با هدفمندي یارانه ولیدت  تحمای  40  5  56/4  حمایت از تولید  16
  5  17/4  یابی تولید داخلیبازار  41  5  56/4  تولید ملی  17
اعتماد به نیروي انسانی   18

  داخلی
ایجادصنایع مرتبط تولید   42  5  56/4

  کشاورزي براي تقویت آن 
13/4  5  

 در پرداختن به اهمیت تولید  19
  رسانه

  5  13/4  ایجاد رغبت به جنس داخلی  43  5  52/4

ها در خدمت تولید  بانک  20
  باشند

صادقانه بین  کار ترویح فرهنگ  44  5  52/4
  نمردم و مسئوال

1/4  5  

تشویق به مصرف اجناس   21
  داخلی

  5  1/4  نقدینگی در تولید پایش استفادة  45  5  52/4

  5  1/4  کمک ویژه به کشاوزي  46  5  52/4  رفع انحصارگرایی   22
  5  9/3  گرایی دوري از لذت  47  5  52/4  مباره با اسراف  23
الویت سیاست  کشاورزي در  24

  باشددولت 
  5  9/3  تثبت قیمت ارز  48  5  48/4
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شـکنان، حـذف    ا قانونو عوامل مربوط به نظارت مثل جدیت برخورد بها  بعدي نیز شاخص در مرحلۀ
  مبارزه با گرانی و احتکار و نظارت دقیق از رقم باالیی برخوردار است. ها، واسطه

الویـت اول   عنـوان  بـه عوامل دیگر نیز از قبیل توجه به خودکفایی، توجه بـه کشـاورزي    عالوه براین
مصـرف  سـازي   ملـی و فرهنـگ   کار، حذف واردات غیرضرور، کمک به تولیـد  کسب وة گذاري حوز هدف

  از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. 5/4محصوالت داخلی با میانگین 

  و پیشنهاداتگیري  نتیجه
باشـد. دکتـرین    مـی  فرمایشات مقام معظم رهبري، در سطح کالن دکترین اقتصادي ایشـان آنچه که در 

حضـرت  باشـد.   مـی  و عدم وابستگی بـه بیگانـه   اقتصاديبر استقالل  تأکیداقتصادي مقام معظم رهبري 
 ۀرخـ در مو در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید کشـور  صریحطور  به لعالی)ا هظل (دامه يا ههللا خامنا تآی
بـا عنایـت بـه     را جزء سیاست اقتصادي کشور برشمردند. لذا »مصلحت و حکمت، عزت«نیز  7/2/1392

عام و کسب و کار و تجارت طور  به اقتصاد ةحوزگذاري  گذاري و سیاست دکترین مقام معظم رهبري هدف
داخلـی مبتنـی بـر    کـار و بازرگـانی    کسـب و  به این مبنا کشور بایستی در حوزة گیرد. با عنایت می شکل

بـودن  زا داخلی باشد. لذا در سیاسـت ابالغـی اقتصـاد مقـاومتی نیـز بـر همـین مبنـا و درون        هاي  ظرفیت
نموده است. به همین دلیل است که مقام معظم رهبري بر تولید ملی و رعایـت   تأکیداقتصادي هاي  حوزه

یت به فرمایشات مقام معظـم رهبـري و   نمایند. با عنا می فراوان تأکیداقتصاد مقاومتی هاي  لفهؤاصول و م
باشد.  می تحقق ولید تا مصرف در کشور ایران قابلمین از تاقتصادي کشور ایران در زنجیرة تأهاي  ظرفیت

باشـد. بـا    مـی  اساس الگوي راهبردي تمرکز بـر کشـاورزي  ول برگذاري الویت ا و هدفگذاري  در سیاست
غذایی، از طرفی پتانسیل فراوان ایران در روستاها و برخـی  سمت امنیت  هعنایت به تمایل اقتصاد جهانی ب

ـ        از شهرهاي در کشاورزي و اشـد. در  ب یدامداري، مزیت نسـبی اقتصـادي ایـران نیـز در همـین حـوزه م
لیـه) نیـز بـر الویـت کشـاورزي      ع هللا ت(رحمـ  رویکردهاي نظري دینی و فرمایشات حضرت امام خمینـی 

  دهی گردند.   و خدمات بایستی متناسب با کشاورزي سامان ات فراوان شده است. حتی صنعتتأکید
 باشـد. در  مـی  عوامـل  مجموعـه کار منوط بـه   ست، که تحقق و بهبود کسب وا حائز اهمیت این نکتۀ

است و کارهایی انجـام   موجودکار قدمت طوالنی دارد و برخی از قوانین و قواعد  کشور ایران نیز کسب و
حمایـت از حقـوق تولیدکننـده و    کار یا قـوانین اصـناف و    محیط کسب و گرفته مثل قانون بهبود مستمر

هاي  موعهده، لذا یکی از الزامات اساسی برحسب این پژوهش مربوط به نظارت و کنترل زیرمجکنن مصرف
  باشد. می مقوم کسب و کار و فرهنگ عمومی

به رفتـار مـردم و بخشـی بـه      یمطرح گردید که بخشهایی  در فرمایشات مقام معظم رهبري بایسته
باورشان به  گردد روحیه و رفتار اقتصادي و ردد. آنچه که به مردم برمیگ یممدیریت حاکمیت برهاي  حوزه
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تولیـد و   کـاهلی در کـار و   گرایانه و سستی و لتجم باشد، لذا با رفتار و روحیۀ می استاندارد مصرف معقول
 ۀاقتصاد مقاومتی با مشکل دچار خواهد شد. تقویـت سـرمای   دادن منابع اقتصادي خانوار، امکان تحققهدر

جاي فرمایشـات   باشد. در جاي می سمت رفتار معقول اقتصادي گام اول هاجتماعی در مشارکت و حرکت ب
و نگـرش اقتصـاد   سـازي   شده است. حتی بر فرهنـگ  تأکیداي اقتصادي ه تکردن فعالی ایشان بر مردمی

باشد،  می اجرایی مقام معظم رهبري شده است. حرکت جهادي که اندیشۀ تأکیدها  رسانه واسطۀ همردمی ب
تواند گام بزرگـی را   می بازرگانی داخلی در حوزة اشد. لذا تقویت اصنافب یپذیر نم بدون قاطبۀ مردم امکان

  .در تحول اقتصادي ایجاد نماید
باشـد.   مـی  مت اقتصـادي ترین فاکتور آن سال ردد. مهمگ یدوم به کارکرد مدیریتی حاکمیت برم حلقۀ

 رونـق  کـار را بـی   اجرایـی اسـت کـه اقتصـاد و کسـب و      ةترین حوز مبارزه با فساد اقتصادي و رانت مهم
سـه قـوه نهـاده اسـت.      ةنماید. لذا مقام معظم رهبري این مهم یعنی مبارزه با فسـاد اداري را برعهـد   می

نمـودن   کار باور دارنـد، وظیفـۀ اصـلی دولـت را فـراهم      رنگ مردم در کسب واینکه به حضور پر رغم علی
  دانند. می و نظارتها  زیرساخت
ـ   ات مهم در اقتصاد مقاومتی در حوزةاز نک دور از تکلـف و   هبازرگانی داخلی مصرف کاالي داخـل و ب

 ،نیاز طبیعـی نیسـت   نمودن میل و نۀ امروز فقط براي برآوردهقول وبلن مصرف متظاهرا هباشد. ب می تجمل
در هـایی   سفانه این نگـاه در خـانواده  باشد. متأ می ن و منزلتنوعی تمایز در قشربندي و کسب شأ هبلکه ب

آسایی و سبک زندگی کـه کـارکرد تفـاخر     گرا وجود دارد. تن کشورمان توأم با نوعی سبک زندگی مصرف
 بـین  اقتصـادي را از  و پایین متوسط بخش عظیمی از خانوارهاي ه روحیۀ نشاطداشته باشد از این حیث ک

  ند.ک یرا نیز دچار خدشه مگذاري  برد فرصت سرمایه می

  پیشنهادات
 دانشی و ترویجی این بخش در مناطق روستایی تقویت بخش کشاورزي و تسهیل مالی و. 
 فرد تولیدات کشاورزي مناطق مختلف ایران هبآمایش سرزمین، تالش و مساعدت براي تولید منحصر. 
 مالی نظام پولی و ،فرایندهاي دخیل در تحول کسب و کار مثل نظام بازار نظارت دقیق بر. 
 کارهاي کوچک و متوسط کسب و توجه به تولیدات خانگی و توسعۀ. 
 شود مثل چاي و ... می ضرور که مشابه آن تولیدجلوگیري از واردات غیر . 
 پیوند بین دانشگاه با کشاورزي و صنعت. 
 گرانی و احتکار و فساد ،خواري رانت، صریح با قاچاق جدي و ةمبارز. 
 کار کسب و ةاطالعات حوزسازي  شفاف تالش براي سالمت اداري و.  
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اي ه تعوامل مؤثر بر توانمندي شرکبندي  شناسایی و رتبه
 ق اقتصاد مقاومتینیان در جهت تحقب شدان

  **بیگی زهرا حسن، *محسن صفدري

  چکیده  
علـم و محوریـت دانـش در     خصوص جایگـاه  در العالی) مدظله( م رهبريبا عنایت به منویات مقام معظ

اي مختلـف و  هـ  هسـطح توانمنـدي کشـور در عرصـ     يق اقتصاد مقاومتی و ارتقـا منظور تحق اقتصاد به
پیـدا کنـیم، بخـواهیم بـه     اگر بخواهیم از این وضعیت نجات « همچنین در راستاي فرمایش ایشان که

هـاي   رشد اقتصادي حقیقی نائل شویم، راهش تکیه به علم است؛ این هم از راه تقویت همین شـرکت 
هـاي   عوامـل مـؤثر بـر توانمنـدي شـرکت     بنـدي   اقدام به شناسـایی و رتبـه   ».بنیان عملی است دانش
اشد که ابتدا بـا  ب یرت مروند پژوهش به این صو ق اقصاد مقاومتی شده است.بنیان در جهت تحق دانش

مؤثر شده و سپس با توجـه بـه   هاي  شاخصو زیرها  توجه به مطالعات پیشین اقدام به استخراج شاخص
شده از افراد خبـره   وريآ عبعد با توجه به اطالعات جم شده است. در مرحلۀسازي  نظر افراد خبره غربال

پـژوهش   يهـا  شـاخص و زیرها  ندي شاخصب هرتباقدام به اي  هشبک فرایندو با استفاده از روش تحلیل 
پـذیري   میـزان تأثیرگـذاري و تـأثیر    ۀشده و در نهایت با استفاده از تکنیک دیماتـل اقـدام بـه محاسـب    

  شده است.ها  شاخصزیر
  بنیان، اقتصاد مقاومتی دانشهاي  بندي، شرکت بهشناسایی و رت: ها واژهکلید

  مقدمه .1
 طبیعـی  منـابع  و کـار  نیـروي  فیزیکی، ۀسرمای نظیر محسوس عوامل) بیستم و نوزدهم قرن( گذشته در

 عوامل بر عالوه(قرن بیست و یکم)  امروزه ولی بوده، مدنظر رشد اقتصادي عناصر و تولید عوامل عنوان به

 رشـد  جدیـد  منـابع  عنـوان  به را فرهنگیهاي  ویژگی و اطالعات دانش، نظیر غیرمحسوسی عوامل فوق،

رشـد   و تولیـد  بـر  زا بـرون  عوامل عنوان به دانش و فناوري گذشته، در واقع گیرند. در می نظر در اقتصادي
 و عوامل کلیۀ کارایی بر و بوده زا درون عوامل این که است این بر اعتقاد امروزه ولی داشته، تأثیر اقتصادي

 براساس که است اقتصادي بنیان، دانش اقتصاد، OECDتعریف  طبق .گذارند می تأثیر اقتصادي رشد منابع

                                                        
  mohsen.safdari@yahoo.comارشد مدیریت تکنولوژي،  کارشناس *

  zahra.hb@yahoo.comارشد حقوق،  کارشناس **
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 مـورد  پایـه  دانش صنایع و دانش درگذاري  سرمایه و گرفته شکل اطالعات و دانش کاربرد و توزیع تولید،

 سـرمایۀ  درگـذاري   سـرمایه  و شامل؛ آموزش بنیان دانش اقتصاد نیازهاي پیش .گیرند می قرار خاص توجه
 سیاسی، اجتماعی، مناسب محیط وجود ارتباطات، و اطالعات فناوري دولت، حمایتی ايه تسیاس انسانی،

 اقتصـاد  یـک هـاي   ویژگـی  همچنـین  باشـد.  مـی  تجارت و تولید گذاري، سرمایه براي قانونی و اقتصادي

ـ بـراي فع  مناسـب  محـیط  جدیـد،  ايهـ  هاید ورود و خلق :از ندا عبارت بنیان دانش  اقتصـادي،  ايهـ  تالی

هاي  زیرساخت اشتغال، مستمر، و دائمی یادگیري و آموزش گذاري، سرمایه نوآوري، ی،لالمل بینگیري  جهت
 )1384 (معمارنژاد، ).ICT( ارتباطات و فناوري اطالعات

 و اختـراع  بـه  نزدیک که کاربردي تحقیقات هم و پایه تحقیقات در هم و بوده دانش مولدها  دانشگاه
 انتقـال  فراینـد  در بوده، قانمحق و دانشمندان حامیان و مولدانها  دانشگاه .دارند الیتفع باشد می نوآوري

 جهـانی  شـاهراه  بـه  تا سازند می را قادرها  بنگاه که هستند معبري بسان و داشته الیتفع اقتصاد به دانش

مسـائل   تـرین  اساسـی  و تـرین  ) از مهم 2005ولف، و برامول (یابند. دست یالملل بین دانشگاهی تحقیقات
هاي  شرکت ایجاد و زایشیهاي  شرکت ایجاد دانشگاهی، تحقیقات نتایجسازي  تجاري بنیان، دانش اقتصاد
  دانـش  تولیـد سـازي   مـدل  و تبیـین  بـه  باید بنیان دانش کارهاي و کسب همچنین .باشد می بنیان دانش

 و دانش (نشر انتقال) و انسانی توسعه و آموزش، پرورش( دانشسازي  غنی ،)جدید دانش توسعۀ و تحقیق(
 و علـم  ییافزا هم به کمک بنیان دانش کارهاي و کسب تأسیس از بپردازند. هدف )نوآوري و دانش اشاعۀ
 نتـایج سازي  تجاري براي ها آن کاربرد وها  نوآوري ،اختراعات گسترش محور، دانش اقتصاد توسعۀ ثروت،

 و کسـب  تأسـیس  اهـداف  دیگـر  از همچنین باشد. می ها آن کردن کاربردي و اختراعات توسعۀ و تحقیق
 : از ندا عبارت بنیان دانش کارهاي
 جامعه در پژوهشی واحدهاي و دانشگاههاي  توانایی بیشتر هرچه کارگیريب زمینۀ ایجاد. 
 پژوهشیهاي  یافتهسازي  تجاري. 
 نیـاز  رفـع  در بیشـتر هاي  الیتفع براي پژوهشی واحدهاي وها  دانشگاه علمی تهیئ اعضاي ترغیب 

 ها. آن درآمد افزایش امکان و جامعه
 1391 زاده، شفیع و اکبرزاده(. پژوهشی واحدهاي وها  دانشگاه اختصاصی درآمدهاي افزایش( 

 کشور اقتصاد تضعیف در سعی سیاسی فشارهاي اعمال با کنونی زمان در غربی از طرفی کشورهاي 

 و خنثـی تـوان   مـی  راهـا   تحریم مقاومتی اما با اقتصاد ،دارند خارجی مبادالت کاهش براي فشار طریق از
 مقاومـت  فشـارها  برابر و در شکوفا را ایران اقتصاد و داده کاهش را تحریم از ناشی اقتصاديهاي  آسیب

 انقالب ممعظ رهبري مدنظر که مقاومتی اقتصاد قتحق براي تحریم، شرایط و حساس زمانۀ این در کرد.

 کنیم عمل شعاردادن جاي به و شده میدان وارد همه و برداشته حرف و شعار از دست باید اول گام در ،است

م مقام معظـ  نوروزي رهنمود آن، جاي به داده و را کاهش نفت کشور به بودجۀ وابستگی بعدي و در گام و
  العین قرار دهیم.  را نصب ملی تولید از حمایت یعنی رهبري،
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 تعریف اهداف به دستیابی جهت منابع مؤثر دهی سازمان فرایند صورت به واندت یم کردن) (اداره مدیریت

 کـار  و کسـب  مدیر است. یک مشخص سیستم یک در فرایند کارگیري اینب کار، و کسب شود. مدیریت

 این وجود دارد. با نظر مورد سیستم به بستگی این که باشدها  مسئولیت از وسیعی سطح داراي است ممکن

 تعیین دهی، سازمان ریزي، شامل؛ برنامه که است موجود مدیریتی کارهاي همۀ در کلی عملکردهاي برخی

 انعطاف قابلیت با جامع شناختی بخواهیم شوند. چنانچه میبندي  بودجه و کنترل امور، دهی جهت کارکنان،

 بهبود و ارزیابی را آن عملکرد و باشیم داشته را ی بر دانشنکار مبت و کسب سیستم یک هاي نیازمندي از

 نفعان ذي و مجریان و کنشگران ها،فرایند ا،ه ينیازمند بررسی و مطالعه به دقت با ابتدا ایستیب یم بخشیم،

 بپردازیم. کار و کسب
 و کار و کسب تجزیه و تحلیل سیستم جهت سیستماتیک تسا  يفرایند کار و کسب مدیریت فرایند 

 با آن هدایت و جدید متغیرهاي با ترکیب سپس و سیستم الینفک و کلیدي متغیرهاي و عوامل شناسایی
 توان می را کار و کسب تحلیلتر  ساده عبارت سیستم. به هدف بهینۀ حصول جهت موجود شرایط به توجه

 دانست کار و کسب دنیاي در اه ياستراتژ و اهداف اطالعاتی، ايه نجریا ا،ه ممکانیز ها،فرایند تشریح علم

 یک هايفرایند انجام اثر بر که اییه يباشد. نیازمند غیرمکانیزه یا و مکانیزه ايه لح راه شامل واندت یم که

 نقـش  کار و کسب تحلیل گردند. امروزه می مشخص تحلیل و تجزیه این در گردند، می ارضا کار و کسب

هـا   سازمان در نوین راهکارهاي وها  روش تبین وها  ریسک شناخت استراتژیک،ریزي  برنامه در را بسزایی
 .اسـت  کار مبتنی بر دانش کشور و کسب فضاي اصلی ةگمشد کارا مدیریت سدر یم نظر هند. بک یم بازي

 بـا  و کـرده  ترکیـب  راها  این خوبی به که مدیریتی ولی ،دارد وجود سرمایه و منابع و عالم و علم کشور در

 بـه  رسـیدن  همچنـین  و سـمت  این به باید که داریم کمتر آورد دست هب را سود بیشترین هزینه کمترین

  )1384 معمارنژاد، (.کنیم حرکت هوشمند و عملیاتی یکپارچه، مدیریت

 ادبیات نظري پژوهش .2
  یمقاومت اقتصاد. 1.2

 باشـد  یم تأثیرها آن اثرکردن یب و کنترل يبرا تالش متعاقباً و فشار يها حوزه صیتشخ یمعن به یمقاومت اقتصاد
ـ با یمقـاومت  اقتصـاد  بـه  دنیرسـ  يبـرا  نیهمچن .است فرصت به ییفشارها نیچن لیتبد یآرمان طیشرا در و  دی

  .گردد تأکید ییخوداتکا يبرا تالش و کشور یداخل دیتول بر و ابدی کاهش یخارج يها یوابستگ
 در باشـد  یمـ  شـده  میتحر کشور ای منطقه کی هیعل ها میتحر با مقابله يبرا یروش1ی مقاومت اقتصاد 

 .باشد ینم مجاز کشور آن يبرا کدام  چیه واردات و صادرات که یطیشرا

                                                        
1. resistive economy 
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  یمقاومت اقتصاد ۀخچیارت. 2.2
 که لیئاسرارژیم اشغالگر  توسط غزه ةمحاصر از پس 2005 سال در بار نخستین یمقاومت اقتصاد اصطالح

ـ ن را ياقتصـاد  شرفتیپ و دیتول يبرا هیاول يها نهاده و ییغذا مواد  در غـزه  ینـاتوان  و شـد  یمـ  شـامل  زی
 بـود  داده کاهش را یفرنگ توت ازجمله يکشاورز محصوالت از ياریبس کشت و صادرات امکان صادرات،

  .دیگرد ییشناسا یمقاومت اقتصاد مفهوم بر حاکم يارهایمع و ضوابط و گرفت قرار استفاده مورد

  ی در ایرانمقاومت اقتصاد. 3.2
ـ ا یاسـالم  يجمهور هیعل غرب یرانسانیغ و جانبه کیهاي  میتحر افتنی تشد با و ریاخ سال چند در  رانی
ـ ااي  ههست زیآم صلحهاي  برنامه کردن متوقف هدف با ـ جد ةواژ ران،ی ـ ادب بـه » یمقـاومت  اقتصـاد « دی  اتی

ـ ا. اسـت  گرفتـه  قـرار  بحث مورد کشورمان اقتصاد روز و حال فراخور به و اضافه کشور ياقتصاد  واژه نی
ـ گرد مطـرح  1389 سـال  وریشـهر  در يرهبر ممعظ مقام با نانیکارآفر دارید در بار نخستین  نیهمـ  در. دی

ـ  ینیکارآفر از یمفهوم و معنا را» یمقاومت اقتصاد«ایشان  دار،ید ـ ن يبـرا  و یمعرف  بـه  کشـور  یاساسـ  ازی
 .نمودند یمعرف را» جهش يبرا کشور یآمادگ« و» دشمنان ياقتصاد فشار« لیدل دو زین ینیکارآفر
 از هرکـدام  کـه  شـده  ارائـه  یمتفـاوت  فیتعار کم، زمان مدت نیهم در یمقاومت اقتصاد مفهوم يبرا

 رهبـر  خـود  را یمقاومت اقتصاد از کامل و جامع فیتعر ان،یم نیا در اند. کرده نگاه موضوع نیا بهاي  هجنب
 که ياقتصاد آن یعنی یمقاومت اقتصاد« :فرمودند انیدانشجو با دارید در شانیا اند. داده ارائه انقالب ۀفرزان

 و رشد ةکنند نییتع واندت یم دیشد ياه تخصوم و اه یدشمن طیشرا در م،یتحر طیشرا در فشار، طیشرا در
 .»باشد کشور ییشکوفا

  العالی) دظلهي (مرهبر ممعظ مقامی از منظر مقاومت اقتصاد ارکان. 4.2
 اقتصاد بودن مقاوم )الف

 بتواند دیبا باشد؛ مقاوم دیبا اقتصاد. است اقتصاد بودن مقاوم مهم، و یاساس رکن کی ،یمقاومت اقتصاد در
  .کند مقاومت رد،یبگ قرار دشمنۀ توطئ معرض در است ممکن که آنچه مقابل در
  
 مردمى و دولتى هاى تیظرف ۀهم از استفاده) ب

 اقتصـاد  خـود  خـب،  م،یکـرد  مطـرح  را »مقاومتى اقتصاد« ما نکهیا. کرد کمک دیبا را خصوصى بخش«
 ىهـا  سیاسـت  نیهم است؛ مردم به ۀیتک نیهم شیها بخش از کىی دارد؛ ارکانى دارد، طىیشرا مقاومتى

ـ ا شـود؛  دنبـال  دیبا شتریب هرچه وسواسِ و دقت و اهتمام و تأکید با 44 اصل  اساسـى  کارهـاى  جـزو  نی
ـ  خصوصـى  بخـش  کـه  شـنوم  یمـ  کشـور  نمسـئوال  خـود  از مـن  موارد، از بعضى در. شماست  خـاطر  هب
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 از حـاال  بشود؛ توانبخشى خصوصى بخش به نکهیا براى دیبکن فکرى دیبا خب،. دیآ  نمى جلو اش  توانى  کم
ـ کن کـارى  است، الزم که قىیطر هر از است؛ الزم مقررات و الزم نیقوان قیطر از هاست، بانک قیطر  دی
ـ  مـا  کـه  اسـت  نیا شیمعنا مقاومتى اقتصاد خرهباأل. شود الفع مردمى، بخش خصوصى، بخش که  کی

 شیریپـذ   بیآسـ  هـم  بمانـد،  محفـوظ  کشـور  در اقتصادى رشد به رو روند هم که میباش داشته اقتصادى
 ترفنـدهاى  مقابـل  در کـه  باشـد  جـورى  اقتصـادى  نظـام  و کشور اقتصادى وضع عنىی. کند دایپ کاهش

ـ پ اختالل و ندیبب بیآس کمتر بود، خواهد مختلفهاي  شکل به و شگىیهم که دشمنان  از کـى ی. کنـد  دای
 کـه  ىیراهکارهـا  و ها  شهیاند، فکرها از هم است؛ مردمى و دولتىهاي  تیظرف ۀهم از استفاده طش،یشرا

  .»شود استفاده ها  هیسرما از هم د،یکن استفاده دهند، یم نظران صاحب
  
 ملى دیتول از تیحما )ج

ـ آقا کـه  ىیآمارهـا  خـب، . کشـاورزى  و صنعت است؛ ملى دیتول از تیحما مقاومتى، اقتصاد گرید رکن کی«  انی
ـ  ما به نمسئوال خود دولت، داخل از هم طرف آن از لکن است؛ خوبى آمارهاى هند،د یم  بعضـى  کـه  نـد یگو یم

 مـا  بـه  گوناگونى هاى گزارش ـ دارد وجود عیصنا لىیتعط جاها بعضى در دارند، اختالل ند،ا مشکل دچار ها  کارخانه
 اىهـ  شگـزار  بـه  مـن  ياتکا اما دارم، هم گرید هاى گزارش من عنىی د؛یهد یم گزارش هم شما خود رسد، یم
ـ ا. کـرد  عـالج  را نیا دیبا خب، ـ سدر یم ما دست به که هست هم شما خود اىه شگزار ست؛ین گرانید  هـا  نی

 امـروز  شـما  ود،ب ینم "وانیل خالى ۀمین" آن عنىی هیقض دوم بخش نیهم چنانچه اگر. ندک یم اشکال جادیا طبعاً
 خرهبـاأل . دش یم مردم به شترىیب اىه ککم و دیردک یم ارائه کشور در را بهترى وضع اقتصادى، رونق لحاظ از

 .»کرد هیتک ستىیبا نیا به و ماست اقتصاد زاى درون بخشِ آن ملى، دیتول از تیحما
  
 ارزى منابع تیریمد )د

 د،یکن دقت مسئله نیا روى. دیدار توجه انیآقا حاال خب، که است؛ مهمى ۀمسئل هم ارزى منابع ۀمسئل«
 نـه یزم نیا در ه؛یپا ارز به شد اشاره حاال. کرد تیریمد درست را ارزى منابع دیبا واقعاً. دیکن کار دیبا لىیخ

 شـد؛  گفتـه  جـور  کی مسئول، کی قول از ها  روزنامه در عنىی. شد صادر دولت از گوناگونى اىه فحر هم
 شـود،  گرفته قاطع میتصم کی واقعاً. فتدیب اتفاق نیا دینگذار. شد گفته گرید جور کی بعد، روز دو ای فردا
  .»بشود قیدق تیریمد دیبا ارزى منابع حال هر به. دیکن دنبال را مسئله و شود پافشارى میتصم آن روى

  
 مصرف تیریمد) ه

ـ ا. شـود  تیریمـد  دیبا هم مصرف. است مصرف تیریمد مقاومتى، اقتصاد در هم مسئله کی«  ۀیقضـ  نی
ـ با چگونـه  حـاال  خـب، . اسـت  کشـور  در مهمى ۀیقض روى، ادهیز و اسراف  گرفـت؟  را اسـراف  جلـوى  دی
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. هاسـت   رسـانه  ةعهـد  بـه  شتریب شیساز  فرهنگ. است الزم هم عملى اقدام است، الزم هم سازى  فرهنگ
 گـر ید هـاى   دسـتگاه  هم دارد، تیمسئول همه از شیب و اول ۀدرج در مایس و صدا هم نه،یزم نیا در واقعاً

 م،یهسـت  اسـالمى  میمفـاه  بـه  منـد   عالقه مسلمانِ ملت کی ما. دیکن سازى  فرهنگ دیبا. دارند تیمسئول
ـ عمل بخـش ! میاسـراف  اهـل  مان  زندگى در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم در قدر نیا  هـم  اش  اتىی

 دوسـتان  از بعضـى  هـم  حـاال  خوانـدم،  من شماها هاى گزارش در. شود آغاز دیبا دولت خود از من نظر به
ـ ا خـوب،  اریبسـ  کنـد؛  ىیجـو   صرفه واهدخ یم و است ىیجو  صرفه درصدد دولت که کردند اظهار  الزم نی
ـ ریبگ نیبنـز  از شما. است بزرگى اریبس ةکنند  مصرف کی خودش دولت. دیریبگ جدى را نیا است؛  تـا  دی

ـ کن ىیجـو   صـرفه  مصـرف،  کـار  در قتـاً یحق. اسـت  دولـت  بـزرگ،  ةکنند  مصرف کی گوناگون، لیوسا . دی
  .»است مهمى و الزم اریبس زیچ ى،یجو  صرفه

 بنیان دانشهاي  شرکت. 5.2
 بمصـو  اختراعـات  وهـا   نـوآوري سازي  تجاري و بنیان دانش سساتؤم وها  شرکت از حمایت قانون طبق

 گردیـد،  ابـالغ  ربـط  ذيهـاي   دسـتگاه  به جمهور رئیس توسط1389سال  در که اسالمی شواري مجلس

 یا خصوصی ؤسسۀم یا شرکت بنیان، دانش شرکت«است:  شده تعریف زیر شرح به بنیان دانش ايه تشرک

ـ  محـور،  دانـش  اقتصـاد  توسـعۀ  ثروت، و علم افزایی هم منظور به که است تعاونی  و علمـی  اهـداف  قتحق
 تولید طراحی شامل( توسعه و پژوهشسازي  تجاري و نوآوري) و اختراع کاربرد گسترش اقتصادي (شامل

  ».شود می تشکیل باال ةافزود ارزش با و برترهاي  فناورية درحوز) خدمات و کاال
 کـه  شـود  مـی  اطـالق  ییهـا  شـرکت  بـه  بنیـان  دانشهاي  شرکت که معتقدند )1998( یودل و برگر

ـ  تشکیل ناصمتخص را آن اصلی بافت و کرده استخدام راها  دانشگاه التحصیالن فارغ  عامـل  و هنـد د یم

 تولید کلی طور به غیرماهر، کار نیروي یا و سرمایه طبیعی، منابع تا است دانش ها آن در درآمد ایجاد اصلی

 تعریف، این .شود می انجام افراد (مغزافزار) درونیهاي  توانمندي بکارگیري طریق ازها  بنگاه این در ثروت

 راهـا   بنگـاه  این بقاي و رشد ایجاد، در مغزافزار نقش بلکه اند؛د ینم منتفی را افزار سخت و افزار نرم نقش

  .نماید می تلقی محوري

 ایران در بنیان دانشهاي  شرکت انواع. 6.2

 :نمود تقسیم دو دسته به توان می را بنیان دانشهاي  شرکت ایران در
 50که سهام دانشگاه کمتـر از   یدر صورت ت علمی مالک آن هستند.ئکه فقط اعضاي هی هایی  تشرک 

ثبت  ةتابع قانون تجارت باشد و در ادارد یاست که با یخصوص یبنیان، شرکت شرکت دانش  درصد باشد،
  ها ثبت شود.  تشرک
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 ـ درصد  50ه سهام دانشگاه ک  یصورت در ها نیز در آن مالکیت دارند.  هدانشگا که هایی   تشرک شـتر  یا بی
  است. یدولت یشرکت، انیبن  شباشد، شرکت دان

بنیـان و   هـا و مؤسسـات دانـش     تهاي عمـومی و اختصاصـی تشـخیص شـرک      صشاخ. 7.2
  بنیان نوپا دانش
  بنیان هاي دانش  تشرک .1.7.2

هـاي عمـومی و اختصاصـی تقسـیم       صبنیان به دو دسته شـاخ   شهاي دان  تهاي تشخیص شرک  صشاخ
شـده در یکـی از سـه     هاي عمومی، شرایط مشخص  صهاي متقاضی باید عالوه بر شاخ  تشوند. شرک  یم

  هاي اختصاصی را نیز احراز نمایند.  صدسته شاخ

  هاي عمومی  صشاخ. 1.1.7.2
 شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند: ة ت مدیرئحداقل دو سوم از اعضاي هی

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشند . 
 مدیریتی داشته باشندۀ الیت شرکت و یا سابقفعة یا علمی در حوزالیت کاري فعۀ حداقل سه سال سابق. 
 کاري شـرکت  ة المللی مرتبط با حوز  نداخلی یا یک اختراع بیة شد ارزیابیة شدتحداقل یک اختراع ثب

 .دداشته باشن
 ياسـتثنا  (بـه  بنیان از طریـق قـرارداد باشـد.     شنیمی از درآمد ناشی از فروش محصوالت و خدمات دان 

تولیـد   يه دارانکبنیان هستند، مشروط بر آ دانش ياولین کاال يساز  يتجارۀ مرحل هایی که در  تشرک
بازار مطمئن یا اعالم نیاز معتبر همراه با قـرارداد تولیـد کـاال     يپایلوت موفق همراه با استاندارد و دارا

 .باشند)
 ماه باشد 6رکت، حداقل وقت ش نفر از کارکنان تمام 3راي حداقل پرداختی ب ۀبیم ۀسابق. 
 سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی با وجود امکان انجام تعهدات عدم سوء. 

 هاي اختصاصی  صشاخ. 2.1.7.2
ـ   صبودن شاخشرکت متقاضی باید عالوه بر دارا شـرایط اختصاصـی در یکـی از     ۀهاي عمومی، واجد کلی

  ي زیر نیز باشد:اه يبند  هدست

 بنیان محصوالت دانش يتولید يها  تشرک. 3.1.7.2

 ببنیان (مطابق فهرست مصو دانش يکاالة تولیدکنند.( 
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 دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه يساز  یو بوم يساز  هنهادین. 
 ر.معتب  ۀیتأییدانطباق استاندارد یا ۀ امن یگواه يدارا 
 ـ    ۀهاي غیرپشتیبانی شـرکت بـا درجـ     شوقت در بخ انسانی تمام ينسبت نیرو ال در کارشناسـی و بـاالتر فع

 .درصد باشد 30وقت، حداقل  بنیان شرکت به کل کارکنان تمام شدان يهاي مرتبط با تولید کاالها  شبخ
 شرکت باشدۀ درصد فروش سالیان 7تحقیق و توسعه حداقل ۀ هزین. 
 د.ار باشکبآن هر دو سال ی يبنیان یا ارتقا دانش يکاالۀ عرض  

 توسعه و خدمات طراحی مهندسی ،تحقیق يها  تشرک. 4.1.7.2

 بنیان باشد دانش يتوسعه و خدمات طراحی مهندسی مرتبط با یکی از کاالها، فعالیت تحقیق. 
 ـ  ۀهاي غیرپشتیبانی شرکت با درج  شوقت در بخ انسانی تمام ينسبت نیرو ال در کارشناسی و باالتر فع

وقـت،   تمـام توسعه و طراحی مهندسی شرکت، به کـل کارکنـان   ، اي مرتبط با خدمات تحقیقه شبخ
 .درصد باشد 50حداقل 

  در یک سال گذشته عرضه شده باشد فرایندحداقل یک کاال یا خدمت جدید یا بهبودیافته و یا بهبود. 
 آزمایشی یا پایلوت باشد. ۀید شرکت حداکثر در حد تولید نمونتول 

 بنیان  شخدمات تخصصی دان يها  تشرک. 5.1.7.2

 بانطباق نوع خدمت با فهرست مصو  . 
 ال در کارشناسی و باالتر فعـ ۀ هاي غیرپشتیبانی شرکت با درج  شوقت در بخ انسانی تمام ينسبت نیرو

 50وقـت، حـداقل    بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام صی دانشخدمات تخص ۀارائهاي مرتبط با   شبخ
 .درصد باشد

 شرکت باشد ۀوش سالیاندرصد فر 7بنیان حداقل  صی دانشمرتبط با خدمات تخص ۀتحقیق و توسع ۀهزین. 
 باشد. 91میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  شرکت برابر یکۀ حداقل درآمد سالیان  

 بنیان نوپا هاي دانش  تشرک. 6.1.7.2
  هاي زیر را احراز نمایند:  صشاخۀ بنیان نوپا باید هم  شهاي دان  تشرک
  مرکز رشد یـا پـارك علـم و     تأییدبنیان مورد  دانش يطراحی و تولید کاال ۀبرنام يو یا داراتولیدکننده

 .مربوط باشد يراهبرد يمربوط یا ستاد فناور يفناور
 دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد يساز  یو بوم يساز  هنهادین. 
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 عملکرد تحقیق و توسعه باشد يدارا. 
 وقت باشد انسانی تمام ينفر نیرو 2 يشرکت دارا. 
 حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد. 
 سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد عدم سوء. 

 حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:  يت مدیره دارائهی يسوم اعضا دو
 حداقل مدرك کارشناسی. 
  مدیریتی ۀیا علمی مرتبط یا سابق يکار ۀسال سابق 3حداقل. 
  شدهتأییدحداقل یک اختراع. 

  ثامهاین هانس دیدگاه از بنیان دانش ايه هبنگا فرد همنحصربهاي  ویژگی. 8.2
 دارد صنایع دیگر با زیادي اختالف کارکنان، کل به صمتخص نیروهاي نسبت. 
 د. دارن فراوان قطعیت عدم وها  ریسک ها، پیچیدگی 
 دارند مستمر تقویت و ارتقا بهبود، به نیاز. 
 دارند. مشارکت بنگاه راهبري و مدیریت در دانشگاه علمی تهیئ اعضاي 
 نـرخ  صـورت  هر در و است کوتاه رشد، مرحلۀ از پس و طوالنی اولیه مراحل در فناوري عمر چرخۀ 

 .است تغییر پایۀ بر ها آن فناوري زیربناي که طوري هب است، بیشتر صنایع دیگر به نسبت فناوري تغییر
 یابد. می تخصیص توسعه و تحقیق براي صنایع دیگر به نسبت زیادتري بسیار بودجۀ 
 د. دار وجود بنگاه سریع رشد براي فناوري از استفاده دراي  هویژ توانمندي 
 افزار.  سخت یا سرمایه بر نه است، فناوري ۀتوسع بر متکی صنعت توسعۀ 
 است.  فناوري در نوآوري ها آن رقابتی مزیت 
 کند.  می تسخیر جدیدهاي  فناوري با محصوالت ارائۀ طریق از را جدید بازارهاي 
 کنند می استفاده باشند، کاربرد و نصب قابل راحتی به کهها  زیرسیستم و آالت ماشین از تشد به. 
 د. هستن پیشرفته و خاص هاي کارآموزي وها  آموزش افزارها، نرم امکانات، ابزارها، به نیازمند 
 کـارایی  پـایین  به باال از یا متمرکز مدیریتها  شرکت این در و دارنداي  هپیچیدگیري  تصمیم فرایند 

 .دارند نیاز گروهیگیري  تصمیم به زیاد تاحد و ندارد
 است کوتاه بسیار ها شرکت این محصوالت عمر چرخۀ. 
 هستند منعطف و چاالك سریع، بسیار تجاريهاي  تهدید وها  فرصت به واکنش در. 
 د. دارن نیاز زیادي نقدینگی به و است بر هزینه بسیار تکنولوژي ةحوز درگذاري  سرمایه 
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 الزم منابع تنهایی به شرکتی هیچ پیشرفته هاي تکنولوژي زیاد پیچیدگی وها  ریسک ها، هزینه خاطر هب 
 ندارند.  اختیار در را تکنولوژي از پشتیبانی و توزیع توسعه، براي

 کنند می تغییر سریعاً بنیان دانش تجاريهاي  محیط. 
 ،دارند.  فراوان کارایی و نوآوري خالقیت 
 برند.  می بهره تنوع اقتصاد و مقیاس از ناشی جویی صرفه از 
 د. گیرن می بهره اطالعات فناوري و پیشرفتههاي  کامپیوتر از 
 است راهبردي و فرارشته تجاري،هاي  مهارت نیازمند صنایع نوع این مدیریت. 
 کـاري  اخـالق  و ها ارزش هنجارها، همراه به را فردي همنحصرب سازمانی فرهنگ بنیان، دانش فضاي 

  کند. می ایجاد خود خاص
 توافق دولتیهاي  سازمان وها  بانک بیشتر که داشتند بیان تحقیقی در )2006( کارتی مک و گورمان

 : هستند زیرهاي  ویژگی داراي بنیان دانشهاي  کار و کسب کهاند  نموده
 باال. مهارت  
 کار.  نیروي عالی تحصیالت 
 توسعه.  و تحقیق باالي سطح  
 صادرات.  به زیاد گرایش  
 نامشهود. هاي  دارایی از باالیی درصد  
 کوتاه.  عمر منحنی با خدمات و محصوالت  
 باال. ناخالص سود حاشیۀ 

 بنیان دانشهاي  شرکت توسعۀ بر مؤثر عوامل. 9.2
 تـأثیر  بنیان دانشهاي  شرکت ۀتوسع و رشد بر مختلفی عوامل داشتند ) بیان1390( عباسی و فرد اللهیاري

 اشـند. دانـش  ب یم اه تشرک سایر از متفاوت بنیان، دانشهاي  شرکت به ماهیت توجه با عوامل دارند. این

 عوامـل  اهـم  ازها  شرکت قبیل این ابتداي تشکیل در دولت مؤثر حمایت ص،متخص انسانی نیروي فنی،

 :از ندا عبارت بنیان دانشهاي  شرکتۀ توسع در مؤثر عوامل آیند. برخی می شمار به ها آن ۀتوسع بر مؤثر
 مناسب تنظیمیهاي  مشی خط و مالیاتی نظام حقوقی، نظام تجارت، حمایتی جو شامل دولتیهاي  مشی خط. 
 علمیهاي  شبکه ارتباطی، و اطالعاتی فناوري دور، راه از ارتباطات شاملها  زیرساخت. 
 دولتیهاي  بودجه، خارجیگذاري  سرمایه پذیر، ریسک گذاران سرمایه شامل مالی منابع. 
 نوآور.  و خالق ماهر، کرده، تحصیل کار نیروي 
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 ،مستمر یادگیري و مهارت دانش. 
 محور.  دانایی ۀتوسع ابزار و جهانی دانش افزایی هم عامل عنوان به اینترنت جهانی شکبۀ 
 ارتباطات.  و اطالعاتهاي  فناوري و الکترونیک تجارت و الکترنیک دولت 
 مربوطه.  فناوري ۀتوسع با متناسب و کارا سازمانی ساختار 

 را بنیـان  دانـش  کارهـاي  و کسـب  توانمنـدي  رشـد  جهت دانش کاربرد و ) تخصیص2003 ( کومار 

  :نمود بیان 1 جدول ايه همؤلف صورت به
 

 )2003 (کومار نظر از بنیان دانشهاي  شرکت توانمنديهاي  مؤلفه .1 جدول
  شرح  ها توانمندي
 .پیشرفته خدمات وها  وردهفرا سریع عرضۀ  نوآوري

 .حیاتی و پیشرفته فناوري سریع عرضۀ
  .نوآورانه خدمات و محصوالت فرد در منحصربههاي  مشخصه تعیین

 .کارکنان دانشی فرد به منحصرهاي  مهارت بر مبتنی خدمات ارائه  مهارت
 .اي حرفه خدمات ارائۀ در کاربردي بینش و تدبیر

  .فکريهاي  دارایی مدیریت
 .ارزشمند ضمنی دانش خلق  تخصصی زمینه

 .فرد منحصربه خدماتیهاي  برنامه ارائۀ
 .خالقهاي  مهارت مدیریت و توسعه
  .متنوع خدمات و محصوالت عرضۀ

 .مشتریان وفاداري نگهداري و جذب  ارتباطات
 .کنندگان عرضه و کارکنان سهامداران، نگهداري و جذب
 .اي حرفه خدمات و فروشان خرده با ارتباط
  .مشتریان به خدمات فروش

  بازاریابی
  

 .ضمنی دانش ارزش ارتقاي و شناخت ایجاد
 .فرد منحصربه برند تحت خدمات و محصوالت ارائه

  .خدمات و محصوالت عرضۀ برايبندي  زمان تبلیغات، بازاریابی فروش،
 .تولید واحدهاي در نقل و حمل نحوة به توجه  هماهنگی

  .مقرر زمان در اطالعات بهترین گردآوري
  
 ایـن  در .دهـد  می ارائه را بنیان دانشهاي  SME  ایجاد مدلاي  همقال در) 1378( یکتا زارع و طالبی 

 سیسـتم  در .اسـت  مطـرح  بنیان دانش کار و کسب ایجاد در اصلی عنوان رکن به دانشگاه )1 شکل( مدل

هـاي   آمـوزش  مهـارتی،  و عملیهاي  آموزش استاد، دانشجو،ز: ا ندا عبارتها  ورودي دانشگاهی کارآفرینی
آن  ازتـر   مهم و نظر مورد ۀرشت در التحصیل فارغاز: اند  عبارت آنهاي  خروجی همچنین.  ... و کارآفرینی

  .یکدیگر با ها آن تعامل از حاصلۀ پیشرفت دانش و ایجادشده کارهاي و کسب
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 (1387) یکتا زارع و طالبی نظر از بنیان دانشهاي SME ایجاد مدل. 1شکل 

  
 موفقیت عدم یا و موفقیت در تواند می زیرهاي  راه از ) دولت 1387همکاران ( و صمدي نظر اساس بر

  باشد: داشته نقش فناورهاي  شرکت
 بنیان دانش اقتصاد توسعۀ.  
 نوآوري راه سد موانع حذف و نوآوري بر قوي تأکید. 
 تغییرات براي کاتالیزور یک عنوان به اقدام. 
 را متعدد نفعان ذي و سهامداران تواند می که است قوي تحقیقاتی مجري یک دولت( تسهیالتی اقدامات 

 آورد).  هم گرد
 الزم.  وجوه مینتأ وگذاري  سرمایه 
 پیشرفت  راه سدهاي  گلوگاه شناساییSME انتقـال  به دستیابی جهت در راهکارهاییسازي  پیادهها و 

 .سازي تجاري و فناوري
 نیاز مورد فیزیکیهاي  زیرساخت مینتأ. 
 فناور.هاي  شرکت الیتفع براي نیاز مورد قانونیهاي  حمایت وکننده  تسهیل مقررات و قوانین ایجاد  
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  : است شده ذکر 2جدول  در خالصه طور به بنیان، دانشهاي  شرکت تعریف یا و اثرگذار ابعاد
  

 بنیان دانشهاي  شرکت تعاریف یا ابعاد .2جدول
  تعریف یا ابعاد  موضوع  سال  پژوهشگر نویسنده یا

Shane  
vankateraman  2005  

 در مؤثر عوامل

و  کسب اندازي راه
  بنیان دانش کارهاي

 اصلیهاي  سیاست، نهادها، فنیهاي  سیستم، فناوري 

 اختراعات و االمتیاز حق ها، دانشگاه در پژوهش
 و نیست کارآفرین فرد به قائم فناورانه کارآفرینی 

 کامالً که شده استسازي  بهینه اجراي فرایند یک

 توسعۀ میزان و ماهیت به مقید و محیط با درگیر

  .جامعه است در فناوري

Sveiby  2001  

 کلیدي عوامل

بقاي  و موفقیت
هاي  شرکت
  بنیان انش

 مدیریت ـ مشتریان براي آفرینی ارزش  

Shankar  2003  هاي  شرکت نقش
  بنیان دانش

 سازي  مدل و تبیین در بنیان دانشهاي  شرکت
سازي  غنی، توسعه و تحقیق، تولید هايفرایند
، انسانی توسعۀ و پرورش، آموزش، فنی و علمی
 کشور هر در نوآوري و اشاعۀ نشر، دانش انتقال

  . کند می ایفا مهم نقش

Davis  2009  
 موفقیت عوامل

هاي  شرکت
  بنیان دانش

 نوآورانه و فناورانه محصوالت ارائۀ در آنان توانایی 

 بازار به
 مشتریان به دستیابی 
 خدمات و محصوالت ارائۀ جهتهایی  راه یافتن  

Kumar  2003  
 رشد عوامل

 هاي شرکت
  بنیان دانش

 ارتباطات، صیتخص زمینه، مهارت، نوآوري ،
  هماهنگی، بازاریابی

Gorman  
Mc Carthy  2006  و کسبهاي  ویژگی 

  بنیان دانش کارهاي

 باال مهارت 
 کار نیروي عالی تحصیالت 
 توسعه و تحقیق باالي سطح 
 صادرات به زیاد گرایش 
 نامشهودهاي  دارایی از باالیی درصد 
 کوتاه عمر منحنی با خدمات و محصوالت 
 باال ناخالص سود حاشیۀ  

  1391  سروري
هاي  ویژگی
هاي  شرکت
  بنیان دانش

 پذیري رقابتسازي،  تجاري، محوري ایده  
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  .2ادامۀ جدول
  تعریف یا ابعاد  موضوع  سال  پژوهشگر نویسنده یا

  1390  عباسی و فرد اللهیاري
 رشد بر مؤثر عوامل

هاي  شرکت توسعۀ و
  بنیان دانش

 مالی منابعها،  زیرساخت، دولتیهاي  مشی خط ،
 کار نیروي ... و پذیر ریسک گذاران سرمایه(

 شبکۀ، مهارت و دانش، نوآور و کرده تحصیل

 تجارت و دولت الکترونیک، اینترنت جهانی

 با متناسب و کارا سازمانی ساختار، الکترونیک

  فناوري

-  1389  

 از حمایت قانون

 وها  شرکت
 بنیان دانش سساتمؤ

 سازي تجاري و

 وها  نوآوري
  اختراعات

 و خصوصی مؤسسۀ یا شرکت، بنیان دانش شرکت 
 و علم ییافزا هم منظور به که است تعاونی یا

 اهداف قتحق، محور دانش اقتصادي توسعۀ، ثروت

 و اختراع کاربرد گسترش اقتصادي شامل و علمی
شامل ( توسعه و پژوهشسازي  تجاري و نوآوري
هاي  فناوري حوزة در) خدمات و کاال تولید طراحی

  . شود می تشکیل باال افزودة ارزش با و برتر

  1387  یکتا و زارع طالبی
  ایجاد مدل

SME  هاي
  بنیان دانش

 است اصلی رکن عنوان به دانشگاه . 
 گذاري  سرمایه، استاد، : دانشجوها ورودي

 علمیهاي  آموزش، )vcدانشگاهی ( آمیز مخاطره

 کسب مشاوره، کارآفرینیهاي  آموزش، مهارتی و

 مورد ۀرشت در التحصیل فارغ: ها کار خروجی و
  ایجادشده کارهاي و کسب، نظر

  1387  صمدي کالهدوزان اسفندیاري
 حمایتهاي  راه

موفقیت  از دولت
هاي  شرکت
  بنیان دانش

 بنیان دانش اقتصاد ۀتوسع 
 نوآوري راه سد حذف و نوآوري بر فوري تأکید 
 تغییرات براي کاتالیزور یک عنوان به اقدام 
 تسهیالتی اقدامات 
 الزم وجوه مینتأ وگذاري  سرمایه 
 نیاز مورد فیزیکیهاي  زیرساخت مینتأ 
 کننده تسهیل مقررات و قوانین ایجاد 
 نیاز مورد قانونیهاي  حمایت  

  زاده و شفیع اکبرزاده
1391  
  
  

 و ییشناسا
بندي  الویت

 کلیديهاي  الیتفع

 ایجاد براي دولت

هاي  شرکت
  بنیان دانش

 دولت ازسوي مالیهاي  حمایت 
 خاص مقررات و حقوقی ساختار 
 ها زیرساخت 
 تجارت حمایتی جو( دولت حمایتیهاي  مشی خط( 
 گذاري سرمایههاي  صندوق ایجاد 
 بستر ایجاد براي تالش و کارآفرینی ارتقاي 

 آنان براي مناسب
 دولتی رشد مراکز 
 انسانی نیروي توسعۀ  
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 توافق دولتی ايه نسازما و ها بانک بیشتر که داشتند بیان تحقیقی در (2006) کارتی مک و گورمان

 : هستند زیر ايه یویژگ داراي بنیان دانش کارهاي و کسب که ندا هنمود
 باال.   مهارت 
 کار.  نیروي عالی تحصیالت 
 توسعه.  و تحقیق باالي سطح 
 صادرات.  به زیاد گرایش 
 نامشهود. هاي  دارایی از باالیی درصد 
 کوتاه. عمر منحنی با خدمات و محصوالت 
 باال. ناخالص سود حاشیۀ 

  بنیان دانشهاي  شرکت ۀمؤثر در توسععوامل . 10.2
 و محیطی عوامل شامل را بنیان دانشهاي  شرکت بر مؤثر عوامل يا همقال ) در1393 (باباخانیان و حجازي

  : داشتند بیان 2 شکل مطابق و دانسته يا هزمین
  

  
  )1393باباخانیان، و بنیان (حجازي دانشهاي  ندازي شرکتا هعوامل محیطی مؤثر بر را .2شکل 

  

  
  )1393باباخانیان، و بنیان (حجازي دانشهاي  اندازي شرکت مؤثر بر راهاي  هعوامل زمین .3شکل 
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 تأثیر بنیان دانشهاي  شرکت ۀتوسع و رشد بر مختلفی عوامل داشتند بیان )1390( عباسی و فرد اللهیاري

 فنی، باشند. دانش می اه تشرک سایر از متفاوت بنیان، دانش ايه تشرک به ماهیت توجه با عوامل دارند. این

 بر مؤثر عوامل اهم از اه تشرک قبیل این ابتداي تشکیل در دولت مؤثر حمایت ص،متخص انسانی نیروي

 :ندازا عبارت بنیان دانشهاي  شرکت توسعه در مؤثر عوامل آیند. برخی می شمار به ها آن توسعۀ

 مناسب تنظیمیهاي  مشی خط و مالیاتی نظام حقوقی، نظام تجارت، حمایتی جو شامل دولتیهاي  مشی خط  .  
 علمی. هاي  ارتباطی، شبکه و اطالعاتی فناوري دور، راه از ارتباطات شاملها  زیرساخت  
 دولتیهاي  بودجه خارجی،گذاري  سرمایه پذیر، ریسک گذاران سرمایه شامل مالی منابع.  
 نوآور و کرده، ماهر، خالق تحصیل کار نیروي .  
 ،مستمر یادگیري و مهارت دانش .  
 محور.  دانایی توسعۀ ابزار و جهانی دانش افزایی هم عامل عنوان به اینترنت جهانی شبکۀ 

 ارتباطات و اطالعاتهاي  فناوري و الکترونیک تجارت و نیکوالکتر دولت . 
 1393باباخانیان، و (حجازي .مربوطه فناوري ۀتوسع با متناسب و کارا سازمانی ساختار( 

  روش تحقیق. 3
 نامـۀ  اشد که در این خصوص از پرسشب یاین تحقیق از حیث هدف کاربردي و از حیث روش پیمایشی م

مقایسـات   نامـۀ  ا، پرسـش ه صروابط بین زیرشاخ نامۀ ی بر طیف امتیازي لیکرت، پرسشازي مبتنس لغربا
از تکنیـک دیماتـل   پذیري  میزان تأثیرگذاري و تأثیر ۀمنظور محاسب زوجی استفاده شده است. همچنین به

 استفاده شده است. 

  ها  و زیر شاخصها  نامه فیلترینگ شاخص پرسش. 1.3
ا از مطالعات پیشین خارجی و داخلـی و همچنـین مصـاحبه بـا     ه صشاخا و زیره صپس از شناسایی شاخ

ا توسط افراد خبـره شـده اسـت،    ه صاخشا و زیره صافراد خبره در درون سازمان اقدام به فیلترینگ شاخ
داده و از آنـان  نامه به هشت نفـر از افـراد خبـره     اي مربوطه را در قالب پرسشه صکه اول شاخ طوري هب

 امتیاز بدهنـد، سـپس بـا محاسـبۀ    ها  ) به شاخص5تا1دهی لیکرت (خواسته شده که براساس طیف امتیاز
حـذف کـرده و همـین مراحـل بـراي       گرفته باشـند را  کمتر از سه قرار که در بازةهایی  میانگین، شاخص

نامـۀ فیلترینـگ    پژوهش نیز انجـام شـده اسـت. کـه در جـدول زیـر اطالعـات پرسـش        هاي  شاخصزیر
 اشد.ب یمشاهده م قابل
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  ند از:ا شاخص عبارتشاخص و زیر ازي به ترتیبس لنتایج غربا. 1.1.3
  توانمندي در تحقیق و توسعه

 قان به کل کارکناننسبت محق.  
 تعداد پتنت. 
 1.ت تحقیق و توسعهشد 
 علمیهاي  توانایی جذب حمایت.    

  نوآورانهگیري  توانمندي در تصمیم
 اي نوآورانهه هت ایدشد.  
  و ارزیابی فناوري بینی پیشتوانایی. 
 پذیري میزان ریسک. 
 میزان کارآفرینی نوآورانه.  

  توانمندي در بازار 
 سهم از بازار. 
  رقابتمیزان توانایی محصول در. 
 نیروهاي بازار.  

  توانمندي در تولید
 سطح کیفیت محصول.  
 توانمندي در تولید نوآورانه.    
 توانمندي تجهیزات براي تولید و بهره برداري.  
 کارکنانسطح کیفیت کار. 

  توانمندي در سرمایه
 بیرونیهاي  توانایی در جذب حمایت  .   
 2ت سرمایهشد.  
 بازگشت سرمایه.  
 1393،(منبع پژوهشگر. در علوم و فناوري جدیدگذاري  توانمندي در سرمایه( 

  تجزیه و تحلیل اطالعات. 4
اي پـژوهش و همچنـین   هـ  صنامه روابط بـین زیرشـاخ   وري اطالعات پرسشآ عدر این بخش پس از جم

                                                        
1. research and development intensity 2. capital intensity 
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ي و بـا اسـتفاده از   ا هتحلیل شـبک  فرایندا با رویکرد ه صشاخا و زیره صمقایسات زوجی شاخ نامۀ پرسش
ا شده است. در ادامه نیز با استفاده ه صشاخا و زیره صاوزان شاخ سوپردیسیژن اقدام به محاسبۀ افزار نرم

 ده از افراد خبره اقـدام بـه محاسـبۀ   ش آوري جمعهاي  نامه از تکنیک دیماتل و با توجه به اطالعات پرسش
  ا شده است.ه صشاخزیرپذیري  و تأثیرگذاري  میزان تأثیر

 ANPپژوهش با استفاده از روشهاي  شاخصو زیرها  اوزان شاخص . محاسبۀ1.4

ها شـده،   میانگین آن فر از افراد خبره اقدام به محاسبۀن 12روابط از  نامۀ وري اطالعات پرسشآ عبعد از جم
کدام که به اتفـاق  یکدیگر است، هر باها  شاخصبه اینکه مالك وجود رابطه بین هریک از زیرکه با توجه 

 و از آن در رونـد  ها ارتباط وجود دارد، مورد پذیرش قرار گرفته رسیده است که بین آنا ه هنظر غالب خبر

  دیسیژن مورد استفاده قرار گرفته است.افزار سوپر و با استفاده از نرم ANPتکنیک  ه ازحل با استفاد
 

  افزار سوپردیسیژن  استفاده از نرماصلی با هاي  اوزان شاخص .3جدول 
  بنديرتبه   اوزان  اه صشاخ

  1  0.3213 توانمندي در تحقیق و توسعه
  2  0.2586 نوآورانهگیري  توانمندي در تصمیم

  3  0.2136 توانمندي در بازار
  4  0.1215 توانمندي در تولید

  5  0.0851 توانمندي در سرمایه
  0.028  نرخ ناسازگاري

  
  افزار سوپردیسیژن  استفاده از نرمتحقیق و توسعه با عامل توانمندي در هاي  شاخصزیر اوزان .4جدول 

  بندي رتبه  اوزان اي عامل توانمندي در تحقیق و توسعهه صشاخزیر
  1  0.430305  قان به کل کارکناننسبت محق

  3  0.147024  تعداد پتنت
  2  0.34038  ت تحقیق و توسعهشد

  4  0.082290  اي علمیه تتوانایی جذب حمای
  0.0317  نرخ ناسازگاري

  
  افزار سوپردیسیژن  نوآورانه با استفاده از نرمگیري  عامل توانمندي در تصمیمهاي  شاخصاوزان زیر .5جدول 

  رتبه بندي  اوزان نوآورانهگیري  اي عامل توانمندي در تصمیمه صشاخزیر
  1  0.31572  اي نوآورانهه هت ایدشد
  3  0.21456  و ارزیابی فناوري بینی پیشتوانایی 

  2  0.263521  پذیري میزان ریسک
  4  0.20621  میزان کارآفرینی نوآورانه

  0.0108  نرخ ناسازگاري
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  افزار سوپردیسیژن  مندي در بازار با استفاده از نرمعامل توانهاي  شاخصاوزان زیر .6جدول 
  رتبه بندي  اوزان اي عامل توانمندي در بازاره صشاخزیر  

  1  0.38952  سهم از بازار
  3  0.26723  رقابتمیزان توانایی محصول در 

  2  0.34325  نیروهاي بازار
  0.0261  نرخ ناسازگاري

  
  افزار سوپردیسیژن  مندي در تولید با استفاده از نرمعامل توانهاي  شاخصاوزان زیر .7 جدول

  رتبه بندي  اوزان اي عامل توانمندي در تولیده صشاخزیر
  3  0.221532 سطح کیفیت محصول

  1  0.32152 توانمندي در تولید نوآورانه
  2  0.28163 برداري نمندي تجهیزات براي تولید و بهرهتوا

  4  0.17532  سطح کیفیت کار کارکنان
  0.0415  نرخ ناسازگاري

  
  افزار سوپردیسیژن  با استفاده از نرم توانمندي در سرمایهعامل هاي  شاخصزیراوزان  .8جدول 

  بندي رتبه  اوزان عامل توانمندي در سرمایههاي  شاخصزیر
  4  0.16037  بیرونیهاي  توانایی در جذب حمایت

  1  0.36213  ت سرمایهشد
  2  0.24631  بازگشت سرمایه

  3  0.23126  در علوم و فناوري جدیدگذاري  توانمندي در سرمایه
  0.0204  نرخ ناسازگاري

 پژوهشهاي  و تأثیرپذیري زیرشاخصگذاري  میزان تأثیر . محاسبۀ2.4

بـوده و ترتیـب   کننـده   از عناصـر نفـوذ   مراتب سلسله دهندة نشان )Rعناصر از ستون (ترتیب  9در جدول 
محل واقعی هـر عنصـر در    از عناصر تحت نفوذ خواهد بود. مراتب سلسله ةدهند نشان )Jعناصر از ستون (

 ةدهنـد  ) نشـان R-J( که طوري هشود، ب می مشخص )R+J) و (R-J(هاي  نهایی توسط ستون مراتب سلسله
طـور   ) بـه R-Jبـودن (  است و این موقعیت در صورت مثبـت  ها) (در طول محور عرض موقعیت یک عنصر

 )R+J( طـور قطـع تحـت نفـوذ خواهـد بـود.       ا بـه هـ  نبودن آ بوده و در صورت منفیکننده  قطع یک نفوذ
 و هـم از نظـر تحـت   کننده  هم از نظر نفوذ ها) (در طول محور طول ت یک عنصرمجموع شد دهندة نشان

 باشد. می شدن نفوذ واقع
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  بر یکدیگرها  زیر شاخصگذاري  و تأثیرپذیري  ت ممکن از روابط غیر مستقیم از تأثیرشد .9جدول 
  J R  (R+J)  (R-J)  پژوهشهاي  شاخصزیر

  -0.6971  0.74584  0.02437  0.72147  قان به کل کارکناننسبت محق
  -12.6982  12.74841  0.025119  12.72329  تعداد پتنت

  14.3496  -14.3046  0.022495  -14.3271  ت تحقیق و توسعهشد
  -5.47129  5.518533  0.02362  5.494913  علمیهاي  توانایی جذب حمایت

  3.129295  -3.08281  0.02345  -3.10605  نوآورانههاي  ت ایدهشد
  -4.07134  4.110336  0.019496  4.09084  و ارزیابی فناوري بینی پیشتوانایی 

  16.4963  -16.4483  0.023995  -16.4723  پذیري میزان ریسک
  -5.76079  5.805026  0.02212  5.782906  میزان کارآفرینی نوآورانه

  -3.72935  3.778836  0.024744  3.754092  سهم از بازار
  0.706855  -0.66187  0.022495  -0.68436  میزان توانایی محصول در رقابت

  -6.56867  6.608412  0.019871  6.588541  نیروهاي بازار
  -2.20352  2.243258  0.019871  2.223387 سطح کیفیت محصول

  1.471525  -1.43104  0.020245  -1.45128 توانمندي در تولید نوآورانه
  3.384505  -3.79631  0.02437  -3.82068 برداري نمندي تجهیزات براي تولید و بهرهتوا

  -3.64239  3.685879  0.021745  3.664134  سطح کیفیت کار کارکنان
  2.88433  -2.84009  0.02212  -2.86221  بیرونیهاي  توانایی در جذب حمایت

  -9.38396  9.434949  0.025494  9.409455  ت سرمایهشد
  -12.0192  12.06639  0.02362  12.04277  بازگشت سرمایه

  13.39637  -13.3506  0.02287  -13.3735  در علوم و فناوري جدیدگذاري  توانمندي در سرمایه

  و پیشنهاداتگیري  نتیجه .5
 نتایج پژوهش. 1.5

 بنیان دانش اقتصاد به دستیابی کشوري هر رشد و توسعه اساسی ايه همؤلف از یکی شد بیان طورکه همان

اشـد.  ب یم نیانب شدان ايه تشرک ایجاد و تحقیقات نتایج ازيس يتجار آن راهکارهاي از یکی که اشدب یم
 در که طوري هاست. ب گردیده روشن کشور نمسئوال براي موضوع این یتاهم و ضرورت اخیر ايه لسا در

 ايهـ  تشرک ایجاد در مؤثر عوامل گردید. از تصویب بنیان دانشهاي  شرکت از حمایت قانون 1389 سال

 مقـررات  و قـوانین  وضـع  فنـاوري،  و علـم  ايهـ  كپـار  و رشـد  مراکـز  ايهـ  تحمای به وانت یم زایشی

 ايهـ  هدانشـگا  ایجاد مناسب، تسهیالت ارائۀ دولت، ايه تحمای کار، و کسب فضاي بهبود کننده، حمایت

 برد. در نام خطرپذیر گذار سرمایههاي  صندوق ۀتوسع و ایجاد و سیاسی و اقتصادي شرایط بهبود کارآفرین،

 نخبه جوانان سرخوردگی باعث بنیان، اي دانشه تشرک و فناوران به نمسئوال حمایت و توجه عدم صورت
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 و محصوالت به کشور همیشگی وابستگی و کشور اقتصاد توسعۀ عدم کشور، از نخبگان خروج و فناور و
 حمـایتی  قـوانین  وضع و مناسب بسترهاي ایجاد بود. لذا خواهد خارجی باالي ايه يتکنولوژ با کاالهاي

 بنیان دانش ايه تشرک رشد و ایجاد باعث فناورانه محصوالت ةحوز در کار و کسب فضاي بهبود و الزم

ایجاد  و اقتصادي سریع رشد جامعه، در فناوري بر مبتنی جدید ارزش ایجاد ی،یاز لاشتغا به منجر که شده
  شد. خواهد مردم بیشتر رضایت و رفاه

افزار سوپردیسـیژن،   ي و نرما هتحلیل شبک فرایندپس از تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به رویکرد  
هـاي   شـاخص ژوهش شده تا بدین صـورت اوزان زیر پهاي  شاخصدر زیرها  ضرب اوزان شاخصاقدام به 

  شود.سازي  پژوهش یکسان
  

  ها شاخصاوزان زیرسازي  یکسان .10جدول 

  وزن  شاخص  شاخصزیر
وزن 

  شاخص
وزن 

  شده سازي یکسان
  قان به کل کارکناننسبت محق

توانمندي در 
 تحقیق و توسعه

0.430305  

0.3213  

0.138261  
  0.047241  0.147024  تعداد پتنت

  0.109365  0.34038  ت تحقیق و توسعهشد
  0.026449  0.082290  علمیهاي  توانایی جذب حمایت

  نوآورانههاي  ت ایدهشد
توانمندي در 

گیري  تصمیم
 نوآورانه

0.31572  

0.2586  

0.081652  
  0.055493  0.21456  و ارزیابی فناوري بینی پیشتوانایی 

  0.068153  0.263521  پذیري میزان ریسک
  0.053336  0.20621  میزان کارآفرینی نوآورانه

  سهم از بازار
 توانمندي در بازار

0.38952  
0.2136  

0.08321  
  0.057089  0.26723  میزان توانایی محصول در رقابت

  0.073326  0.34325  نیروهاي بازار
 سطح کیفیت محصول

 توانمندي در تولید

0.221532  

0.1215  

0.026924  
  0.039062  0.32152 توانمندي در تولید نوآورانه

نمندي تجهیزات براي تولید و توا
 برداري بهره

0.28163  0.034221  

  0.02136  0.17532  سطح کیفیت کار کارکنان
  بیرونیهاي  توانایی در جذب حمایت

توانمندي در 
 سرمایه

0.16037  

0.0851  

0.013652  
  0.030821  0.36213  سرمایهت شد

  0.02096  0.24631  بازگشت سرمایه
در علوم و گذاري  توانمندي در سرمایه

  فناوري جدید
0.23126  0.01968  
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 تحقیق پیشنهادات .2.5
 سیاستی و کاربردي پیشنهادات .1.2.5

  بنیان دانش شرکت مدیریتی ايه تمهار .1
 تولیـد  مسائل و مشکالت درگیر اینکه بدون توان می که است اییه شرو از یکی تولید سپاري برون )الف

ـ  توصـیه  بنیـان  دانشهاي  شرکت در روش این ویژه کرد. به تولید محصول شد،  و مـدیران  و ودشـ  یم
 اسـت  شایسته و نمایند مصروف R&D  بخش در را خود انرژي و زمان وانندت یم شرکت کارشناسان

  شود.  تبدیل فرهنگ یک به بنیان دانشهاي  شرکت بین در موضوع این
 توصیه که اشدب یم نیانب شدان ايه تشرک ايه شچال از یکی فناورانه محصوالت فروش و بازاریابی )ب

 اسـتفاده  دارنـد  صیتخص فناورانه محصوالت فروش و بازاریابی در که خدماتی ايه تشرک از ودش یم

 شود. 
  د. دارن مصروف شرکت R&D بخش در را خود تمرکز بیشترین بنیان دانشهاي  شرکت شود می توصیه )ج
 مثـل  توسـعه هـاي   روش و خارجی و داخلی گذاران سرمایه از فناورانه محصوالت ۀتوسع و تولید براي )د

  د. گرد استفاده فرنچایزینگ
هاي  شرکت ها، پژوهشکده ،مشاوران ،ها دانشگاه التحصیالن فارغ و ستادانا مثل صیتخصهاي  شبکه با )ه

  باشند.  تعامل در ... و مشابه فناورانه
  .دهند پیشنهاد ها آن به را جدید خدمات و محصوالت ارائه و شناسایی را صنایع فناورانه جدید نیازهاي )و

  مقررات و قوانین .2
 ضـوابط  طرفـی  از و بـوده  گیرانه سخت و زیاد بسیار کشور در تولید مقررات و قوانین حاضر حال در) الف

 قوانین شود می پیشنهاد لذاشود،  می واردات سمت به گرایش باعث که باشد می تر آسان فروش و واردات

 د. گرد تسهیل تولید مقررات و
 و مراحـل  داراي کـار  و کسـب  یـک  انـدازي  راه باشـد،  نمـی  مناسـب  کشـور  در کـار  و کسب فضاي )ب

  د. یاب بهبود کار و کسب فضاي است نیاز لذا باشد، می خودهاي  پیچیدگی
 ضروري لذا ،نبوده استاندارد داراي و بوده جدیدي محصوالت بنیان، دانش محصوالت اینکه به توجه با) ج

 مربوطـه،  ییاجرا مراکز و نهادها بین در بنیان دانش محصوالت استاندارد تدوین فرایند و ضوابط است

 ۀتهی به اقدام بنیان دانش شرکت کمک به مربوطه مراکز ممکن زمان کمترین در تا گردد ابالغ و تهیه
  نمایند.  مربوطه استاندارد

ي هـا  شـرکت نقش معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معـدن و تجـارت در حمایـت از     )د
  د. ر شوت گایست پررنب یبنیان م دانش
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  د. بنیان کنن ي دانشها شرکتباید تدبیري اندیشیده شود تا صنایع بزرگ کشور اقدام به تأسیس  )ه
 سـنتی  سیستم و ضوابط صرفاً بانکی سیستم و اشدب ینم کارا بنیان دانش ايه تشرک مالی مینتأ نظام )و

 تسهیالت ارائۀ براي سختی ضوابط و نیستند قائل ارزش فناورانه محصول براي و ناسندش یم را مالی

  د. گرد ابالغ و تسهیل بنیان دانش ايه تشرک به تسهیالت ارائۀ ضوابط است نیاز لذا دارند،
 بیمه، مالکیت، بحث مثل اشد،ب یم قانونی خألهاي داراي نوین ايه يفناور حوزة در مقررات و قوانین )ز

  د. شو برطرف قانونی خألهاي این است نیاز که ... و مالیات
 خریداري را محصوالت این و ندارند اعتقادي بنیان دانش محصوالت به دولتی، بزرگ صنایع ن) مسئوالح

 بزرگ صنایع توسط بنیان دانش محصوالت خرید جهت آوري الزام قوانین شود می توصیه لذا ،مایندن ینم

 د. گرد وضع دولتی
 دولـت  توسـط  که بنیان) دانشهاي  شرکتهاي  بنیان (سرفصل دانش ايه تشرک ايه هرشت مصادیق )ط

 خودروهـاي  صـرفاً  خـودرو،  بخش در مثال عنوان به گیرد، قرار بازبینی مورد بایستی است، شده ابالغ

 .است شده ذکر نظامی

 فرهنگ .3
 کشـورهاي  توسـط  صـرفاً  نـو، هـاي   فنـاوري  وها  تکنولوژي که دارند را باور این نمسئوال از برخی )الف

هـاي   فنـاوري  وهـا   تکنولـوژي  این تولید پذیرش و باور و شود می تولید و طراحی غربی، و یافته توسعه
 که ریزانی برنامه و گذار سیاست مسئوالن از است نیاز لذا است، سخت ها آن برايها  ایرانی توسط جدید

  د. شو استفاده دارند، داخلی توان به باور
 راه از کـه  دارانـی  سـرمایه  چشـم  بـه  بزرگ کارآفرینان به که دارد وجود مردم ۀعام در نیز رتصو یک )ب

 چشم به کارآفرینان به پیشرفته کشورهاي در که صورتی در ود،ش یم نگاهاند  رسیده ثروت به نامشروع

 تکریم وها  رسانه طریق از ترویج، وسازي  فرهنگ با است نیاز که شود می نگاه یمل قهرمانان و ناجی

  کند.  تغییر دیدگاه این کارآفرینان،
 اخالق و کار و ودش یم انگاشته مطلوب بسیار اداري کار و ییگرا مدرك ایران در حاضر حال در متأسفانه )ج

ـ  اخـالق  و کـار  فرهنگ است نیاز که اشدب یم ایران در مغفول فرهنگی مسائل از يا هحرف  از يا هحرف

  .شود نهادینه و آموزش تحصیلی، پایین سطوح در پرورش و آموزش و اه هرسان طریق

  العالی) دظله(م انقالب يم رهبرمعظات مقام . اجراي تمام و کمال منوی2.2.5
 فروشی از راه خاموسیلۀ علم نه  هآفرینی ب ثروت.  
  بنیان ي دانشها شرکتتقویت.  
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 بنیان دانش اقتصاد به کشور اقتصاد غالب وجه لیتبددانش و  ۀیپا بر ياقتصاد يکارها يگذار انیبن .  
 بنیان دانش يها شرکت لیتشک به نخبگان قیتشو .  
 بنیان دانش يها شرکت مشکالت کردن برطرف  
  بنیان دانش يها شرکت یمال منابع نیمأت مشکلحل  
 بنیـان توسـط    ي دانـش هـا  پذیري شرکت مخصوص و مشخصی براي موضوع خطرهاي  بیمه بینی پیش

  .هاي دولتی دستگاه
 ي ها شرکتو درخواست مشارکت از صاحبان اختراعات و نخبگان فکري براي تأسیس  اختراعات رصد

  .هاي دولتی بنیان توسط دستگاه دانش
  ن خصوصیبنیا ي دانشها شرکتتوجه بیشتر به .  
 بنیان ي دانشها شرکتگذاران مالی و علمی  بانک اطالعات مناسب براي سرمایه ایجاد .  
 محدود. مختلف کشور و نه در چند عرصۀهاي  بنیان در عرصه ي دانشها شرکتشدن  فعال  

 منابع پژوهش
 و کسـب  توسعۀ و ایجاد روند بهبود در دولت نقش بررسی). «1391( زاده شفیعاحسان  و ،نجمه اکبرزاده،

  .46-53)33( ،فناوري رشد فصلنامۀ ،»بنیان دانش کارهاي
هـاي   شـرکت  سـازمانی  سـاختار  مناسـب  الگـوي  بررسـی « .)1390( عباسی رسول و ،نجف فرد، اللهیاري

 .47-54)29( ،فناوري رشد فصلنامۀ ،»بنیان دانش
 و دانشـگاهی  بنیان دانشهاي  شرکتهاي  افق تحلیل« .)1390( امینی احمد زهرا و ،محمد تهران، امانی

  .19-24 رنگ، دنیاي در ترویجی مطالعات علمی نشریۀ ،»پیشگیرانه راهکارهاي
ــان ( مهــدي و ،حجــازي، سیدرضــا ــدل مفهــومی راه« .)1393باباخانی ــدازي شــرکت طراحــی م هــاي  ان

   .کارآفرینی و نوآوري استراتژیک ، کنفرانس ساالنۀ»بنیان دانش
 در آن کارکردهاي و فناوريهاي  خوشه« ).1387 اسفندیاري ( و مریم کالهدوزانامین  و سعید، صمدي،

  .111-131) 1، (»کشور در فناوري تجارت جریان ایجاد
 و ایجـاد  در آن نقـش  و دانشـگاهی  کـارآفرینی  آموزش). «1387یکتا ( زارع محمدرضا و ،کامبیز طالبی،

  .111-131)1( ،کارآفرینی توسعۀ مجلۀ، »بنیان دانش (SMEs)متوسط  و کوچکهاي  شرکت توسعۀ
 ،»راهکارهـا  وها  چالش ایران، موقعیت نماگرها، الزامات،: بنیان دانش اقتصاد« .)1384عباس ( معمارنژاد، 

  .83-108 )،1( ،نوین تجارت و اقتصاد فصلنامۀ
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  نندگان چغندر قند ککل عوامل تولید وري بهره ثر برؤعوامل م 
  **دمحمدرضا ارسالن ب، *بهناز جدي چروده

  چکیده  
باشد. به این منظور  می کنندگان راهکار اصلی دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتیتولید وري بهرهبهبود 

ل عوامل تولید ک وري بهرهگیري  اندازههدف این مطالعه الزم است.  وري بهرهبر  ثرؤشناسایی عوامل م
بـوده   1390در سـال  ثر بـر آن  ؤو عوامل مـ کاران شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی چغندر

نامه  احبه و تکمیل پرسشصاز طریق ماي  هدو مرحلاي  هخوشگیري  الزم با روش نمونههاي  است. داده
کـل   وري بهـره دهـد کـه میـانگین     مـی  مطالعه نشان آوري شد. نتایج چغندرکار شهرستان جمع 135از 

سـن و تجربـه و   متغیـر بـوده اسـت.     7/6و  08/5بـوده و بـین    91/5 ۀعوامل تولید چغندرکاران نمونـ 
مزرعـه   و اندازةاند  کل عوامل داشته وري بهرهدار بر  تأثیر مثبت معنیها  تحصیالت و دسترسی به نهاده

  اند. ثیر بودهتأ عوامل بیکل  وري بهرهترویجی بر هاي  و کالس
  شهرستان پیرانشهر، کل عوامل، چغندر قند وري بهره: ها واژهکلید

  مقدمه
هاي تولیـد و عرضـه، رشـد     اقتصادي در یک بخش مستلزم افزایش تولید در آن بخش است. بنابر تئوري توسعۀ

شـود.   کارگیري عوامل تولیدي بیشتر تأمین مـی . در روش اول افزایش تولید با بشود تولید از دو طریق حاصل می
ـ ا ۀدر جامعـ گیـرد.   عوامـل تولیـد صـورت مـی     وري بهرهدر طریق دوم افزایش تولید با بهبود  ران کـه بخـش   ی

خـروج از   يبرخـوردار اسـت، بـرا    یگـاه خاصـ  یاز جا يا و توسعه يدیتول يها سیاستدر آن هنوز در  يکشاورز
ـ ل به یو ن یمحصول به اقتصاد تک یوابستگ ـ ازمنـد توجـ  یجانبـه، ن ت چندیـ ک قابلی ـ یه ب ش بـه بخـش   یش از پ
ش یبود. جهت افـزا  ر نخواهدسیم ین بخش، خروج از آن وابستگیدر ا يور ش بهرهیاست و بدون افزا يکشاورز

    م.ید باشیک از عوامل تولیهر يور ش بهرهید درصدد افزایبا يدر بخش کشاورز يور بهره
اند که در زیر به برخـی   وري بیان کرده ی تعاریف مختلفی براي بهرهالملل اي و بین هاي منطقه سازمان

  کنیم: ها اشاره می از آن
ـ وري یک فرهنگ است، یک نگرش عقال : بهره1وري ایران سازمان ملی بهره  و زنـدگی  ی بـه کـار   ی

                                                        
  دانشجوي سابق کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي، دانشگاه ارومیه *

  m_arsalanbod@yahoo.com، 09141417626علمی دانشگاه ارومیه، تلفن :  هیئتعضو  **
1. national iranian productivity organization (NIPO). 
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  .ها براي دستیابی به زندگی بهتر و تعالی است کردن فعالیت است که هدف آن هوشمندانه
وري برابر است با خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بـر   : بهره1زمان همکاري اقتصادي و توسعهسا 

  .عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژي و مواد دیگر باشدتولید. یکی از عوامل 
ادغـام ترکیبـات چهـار عامـل اصـلی تولیـد        : محصوالت مختلف در نتیجـۀ 2المللی کار سازمان بین 

دهـی)؛ نسـبت    ند از: زمـین، سـرمایه، نیـروي کـار و مـدیریت (سـازمان      ا شوند؛ این چهار عامل عبارت می
وري ممکـن اسـت مفـاهیم     وري اسـت. اگرچـه بهـره    محصول براین عوامل معیاري براي سنجش بهـره 

مات خدبین کمیت و کیفیت کاالها و  ته باشد، مفهوم اصلی همواره رابطۀمتفاوتی براي افراد مختلف داش
 ةقنـد یکـی از محصـوالت عمـد     دارد. چغنـدر  بـر شـده بـراي تولیـد را در    تولیدشده و مقدار منابع مصرف

مستقیم بخشی از نیازهاي مواد غذایی مـردم را  طور مستقیم و غیر کشاورزي است. این محصول گیاهی به
  .قند، تولید شکر است  ترین موارد استفاده از چغندر کند. از مهم تأمین می

انـدازي شـد    اولین کارخانۀ قنـد کشـور در کهریـزك راه    که 1312قند در ایران از سال  تولید چغندر 
قنـد نیـز    هاي قند در کشور سطح زیر کشت و تولید چغنـدر  دنبال افزایش تعداد کارخانه متداول گردید. به

قبل و بعـد آن   ولی ،میلیون تن به حداکثر خود رسید با شش 1371به خود گرفت و در سال سیر صعودي 
سـطح زیـر کشـت، تولیـد و عملکـرد       1380تا  1370اي که در سال  گونه . بهنوسانات زیادي داشته است

  )2002سازمان خواربار و کشاورزي، (آمار .درصد رشد داشته است 3/6و  18، 11قند به ترتیب  چغندر
ده اسـت. اسـتان   هـزار هکتـار بـرآورد شـ     99در کشور در حـدود   88-89قند در سال  سطح چغندر 

درصد بیشـترین سـطح را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، کـه در ایـن اسـتان           9/27آذربایجان غربی با 
کنـد.   مـی  چغندر بخش زیادي از چغنـدر ایـن اسـتان را تولیـد     هکتار مزرعۀ 5000تان پیرانشهر با شهرس
 2/3و 6/3، 9، 6/14 ،8/24هاي خراسان رضوي، فارس، کرمانشاه، قزوین و همدان بـه ترتیـب بـا     استان

اند. شش استان مزبـور   هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده قند کل کشور رتبه درصد اراضی چغندر
هکتـار متعلـق بـه     92درصد سطح چغندر کشور را دارا هستند و کمترین سطح چغندر قند بـا   2/83جمعاً 

  )1388-89. (آمارنامۀ کشاورزي سال زراعی استان آذربایجان شرقی است
درصـد از   33میلیون تن برآورد شده است. استان آذربایجان غربی بـا   1/4قند کل کشور  تولید چغندر

هاي خراسان رضـوي،   تولید کشور در جایگاه نخست تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است و استان
سـهم در تولیـد    درصـد  9/2، 4/3، 4/9، 4/13، 9/22فارس، کرمانشاه، قـزوین و همـدان بـه ترتیـب بـا      

 9/84اند. در شش استان مزبور جمعـاً   هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده رتبه قند محصول چغندر
  همان)( .قند کشور تولید شده است درصد از کل چغندر

                                                        
1. organization of economic coorperation and development (OECD). 
2. inter national labuor organization (ILO) 
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باشد. بیشـترین و کمتـرین    کیلوگرم در هکتار می 1/41168طور متوسط  قند کشور به عملکرد چغندر 
هـاي کردسـتان و    کیلوگرم متعلق بـه اسـتان   1/26095و  1/64559کشور به ترتیب با  مقدار عملکرد در
    همان)باشد. ( زنجان بوده می

کاران شهرستان پیرانشـهر در اسـتان   کل عوامل تولید چغندر وري بهرهیري گ ههدف این مطالعه انداز 
  باشد. می 1390در سال ثر بر آن ؤو عوامل مآذربایجان غربی 

  تحقیقپیشینۀ 
وري کـل عوامـل تولیـد در     اي به بررسی اثر درآمدهاي خارج از مزرعه بر بهره )، در مطالعه1390زارعی ( 

داري بـر   شهرستان فردوس پرداخته است. نتایج نشان داد که درآمدهاي خارج از مزرعه اثر مثبت و معنی
وري کل عوامـل   بهره يک اجزا)، تفکی1388آبادي ( گذارند. رشیدي شریف وري کل عوامل تولید می بهره

بـاغ و   ةتولید پسته در شهرستان رفسنجان را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسـید کـه بـین انـداز    
مدیریت واحد کشاورزي و ۀ وري کل عوامل تولید ارتباط معکوس وجود دارد. عالوه بر این بین تجرب بهره

د و با افزایش تجربه (همراه با افـزایش سـن) مـدیران    خطی وجود داروري کل عوامل باغ ارتباط غیر هرهب
  وري کل عوامل افزایش و سپس کاهش یافته است. بهره
هـاي   وري عوامـل تولیـد بخـش    گیـري بهـره   )، در مطالعه با عنوان اندازه1386عباسیان و مهرگان ( 

وري  افـزوده، بهـره   ها، با استفاده از آمارهاي مربوط بـه ارزش  اقتصاد کشور به روش تحلیل پوششی داده
وري  چـه در مجمـوع رونـد بهـره    داد کـه اگر  ه کردنـد. نتـایج نشـان    مختلف اقتصاد را محاسبهاي  بخش

هاي اقتصادي بـا   لیکن عملکرد کل بسیاري از فعالیت ،اقتصادي کشور با روند خفیفی افزایش یافته است
  باشد. توجیه نمی د قابلان ر داشتهتوجهی که در اختیا وجه به منابع مادي و انسانی قابلت

اي  اي با عنوان، بررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت دانـه  )، در مطالعه1386امیرتیموري و چیذري ( 
اي،  منظور ارزیابی طرح افزایش تولیـد ذرت دانـه   وري کل عوامل تولید، به ۀ بهرهدر ایران: رهیافت محاسب

 ةکنند ، در کشور و در سه استان تولید1379-1383هاي  وري کل عوامل تولید این محصول طی سال بهره
تیل محاسبه کردند و به این  ذرت (فارس، خوزستان و کرمانشاه) را با استفاده از شاخص ترنکوئیست ةعمد

رغـم   مورد مطالعه، علـی  ةاي در کشور طی دور وري کل عوامل تولید ذرت دانه نتایج دست یافتند که بهره
آن در کل دوره مثبت بوده  ) نرخ رشد ساالنۀ1381ي سال استثنا . (بهبوده استبودن کمتر از یک  صعودي

    باشد. می وري کل است و حاکی از بهبود بهره
همچنین در استان آذربایجـان غربـی در    نتایج بسیاري از مطالعات گذشته در ایران و سایر کشورها و

ـ و کارایی تولید وري بهرههد که د یقند نشان م جمله چغندراز مورد محصوالت کشاورزي و رد کنندگان منف
 زةهاي ترویجی و همچنین عواملی مثـل انـدا   ه کالسویژ به کشاورز بستگی به سن و تحصیالت و تجربۀ
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(خـانکی و   .و شرایط بازار محصوالت داشته اسـت ها  مزرعه و روش تولید و بیمه و دسترسی به بازار نهاده
) نتایج همچنـین نشـان    Roy et. al, 2002؛ Barnes , et.al, 2011 ؛1381کار، کو؛ نی1390همکاران، 

(محمـدي و   .کنندگان منفرد از اختالفات زیادي برخوردار بوده اسـت تولید وري بهرهیی و اهد که کارد یم
براساس نتایج تحقیقات گذشته که در این قسـمت مـرور شـدند و     )1385و ارسالن بد،  1384 همکاران،

  ند.ا هتحقیق تدوین شدهاي  کارشناسان فرضیهن و انظرات متخصص

 تحقیقهاي  فرضیه
  از پراکندگی زیادي برخوردار است. در شهرستان پیرانشهرکنندگان چغندر قند کل عوامل تولید وري بهره .1
 کنندگان چغندر قنـد کل عوامل تولید وري بهرهبر  هاي ترویجی میزان سن، تحصیالت، تجربه و کالس .2

 ثیر دارند.شهرستان پیرانشهر تأ
  ثیر دارند.تأ وري بهرهبر ها  مزرعه، بیمه و دسترسی به نهاده اندازة .3

 شناسی روش
کـار نمونـه در شهرسـتان     بـه کشـاورزان چغنـدر   ، آوردن اطالعات دست هبراي ب نامه پس از تدوین پرسش

نامـه از   توضیحات الزم در مورد هدف و سـؤاالت منـدرج در پرسـش    ۀپیرانشهر مراجعه شد و پس از ارائ
گیـري   الزم بـا روش نمونـه  هـاي   داده کردن آن اقدام نمایند. درخواست گردید که نسبت به تکمیل ها آن

 آوري شـد.  چغندرکار شهرستان جمع 135نامه از  احبه و تکمیل پرسشصاز طریق ماي  هدو مرحلاي  هخوش
راهنما و مشـاور اسـتفاده    استادان ن وت متخصصانامه از نظرات و پیشنهادا ایی پرسشبراي اطمینان از رو

نامـه اسـتفاده شـد کـه ایـن       پرسش 30شده است و براي اطمینان از پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و از 
اسـتخراج  از  بعد اعتماد و پایا بوده است. نامه براي انجام تحقیق قابل لذا پرسش .بود 70/0ضریب بیش از 

هـاي آمـار توصـیفی و اسـتنباطی و      ها و دستیابی به اهداف مـورد نظـر از روش   ا جهت تحلیل دادهه هداد
دو نـوع   وري بر تحلیل قرار گرفت. بهره و مورد تجزیه وگیري  اندازه وري بهره و اقتصادسنجی استفاده شد

متوسط که مربوط به یک عامل اسـت  وري  وري نهایی و بهره ی بهرهوري جزئ است: جزئی و کلی. در بهره
ـ و هشود. چون در بهـر  گیري می اندازه منظـور   شـود بـه   ر عوامـل در نظـر گرفتـه نمـی    ی اثـر دیگـ  ري جزئ

اطمینـان بیشـتر    زینی بـین عوامـل تولیـد و برخورداربـودن از درجـۀ     داشتن اثرات متقابل و جایگ ملحوظ
هاي متفاوتی  وري کل عوامل تولید روش گیري بهره محاسبه کرد. براي اندازهتوان  میوري کل را نیز  بهره

وجود دارد. در این تحقیق از روش پارامتري استفاده شده است. در روش پارامتري ابتدا تابع تولید تخمـین  
شود. بـراي   می کل عوامل تولید محاسبه وري بهرهوري متوسط و نهایی و  شود و سپس انواع بهره زده می

ن تـابع تولیـد   کل عوامل تولید نیـاز بـه تخمـی    وري بهرهمتوسط و  وري بهرهایی، وري نه گیري بهره اندازه
 ردازیم.پ یرو به توضیح مختصري در مورد سه نوع تابع تولید مهم م اینباشد و از مناسب می
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  شکل زیر است: کار و سرمایه به  گرفتن دو عامل تولید نیرويتابع تولید کاب داگالس با درنظر
1. 

ttt LAKQ    
به تابع تولیـد خطـی تبـدیل کـرد و     توان  میهاي اقتصاد سنجی، آن را  براي برآورد این تابع به روش

  گیري از طرفین خواهیم داشت: مورد برازش قرار داد. با لگاریتم
2.  A t tLnQ LnA LnK Lnl   

  صورت زیر است: اي به دو نهاده تابع تولید متعالی
3.    K LQ AK L e LnQ LnA LnK LnL K L             

 صورت زیر است: ه یک فرم تابع تولید ترانسلوگ بهنیروي کار و سرمای با درنظرگرفتن دو نهادة

( ) ( )2 2
1 2 3 4 5

1 1 1LnQ LnA LnK LnL LnKLnL LnK LnL
2 2 2

            
4. 

به تابع تولید خطی تبـدیل کـرد و   توان  میها را  سنجی، آنهاي اقتصاد براي برآورد این توابع به روش
دهد و دو تابع دیگـر هـر    می تولید را نشان ع تولید کاب داگالس تنها یک مرحلۀتابمورد برازش قرار داد. 

  دهند. می سه مرحله تولید را نشان
 در یاساسـ  و مهـم  مباحث از آمده، دست به جیدر نتا آن ریتأث و یاقتصادسنج يالگوها حیصح انتخاب
 يها مناسب فرم حیتصر در یکاف دقت نبود (Shumway,1993). است یتجرب مطالعات و یاقتصادسنج

دهد. در توابع فوق  ینم نشان را رهایمتغ نیب یواقع ارتباط شود که یم تابع از ینوع انتخاب به منجر یتابع
A  باشد می کل عوامل وري بهرهشاخص. (Sankhayan, 1988)  

 بحث نتایج و
شـده از   هـاي تکمیـل   نامه منظور دستیابی به اهداف تحقیق پس از استخراج اطالعات حاصل از پرسش به

اقدام به تخمین توابـع  مورد مطالعه  ۀاساس اصول آماري از جامعقند انتخابی بر کشت چغندر مزارع نمونۀ
گـرفتن  ها تابع تولید کاب داگالس، بـا درنظر  ترانسندنتال و ترانسلوگ گردیده و در بین آنکاب داگالس، 

داري متغیرهـا،   سـنجی (سـطح معنـی   اقتصاد اسب از لحاظ تئوري و اصولخصوصیات خوب یک مدل من
مـزارع مـورد مطالعـه ابتـدا     تصریح مدل و غیره)، انتخاب گردید. جهت تخمین تابع تولیـد بـراي تمـامی    

هـاي   اسـاس آزمـون  لحـاظ در مـدل را ملحـوظ نمـوده و بر     عمل آمد کـه کلیـۀ عوامـل قابـل     کوشش به
تر انتخاب شود و در نهایت با توجه به تابع مورد سنجی متغیرهاي مهم شناسایی و در نهایت تابع براقتصاد

اي کاب داگالس، ترانسـلوگ  ه عنظر، کشاورزان مورد بررسی قرار گیرند. براي این منظور بعد از برآورد تاب
بـا اسـتفاده    عنوان تابع برتر تعیین گردید و مقید تابع کاب داگالس به Fو ترانسندنتال با استفاده از آزمون 
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بـا   هستندآشیانه ن فرم توابع در هم یاز آنجا که اکل عوامل تولید پرداخته شد.  وري بهرهی از آن به بررس
صـورت   هب آزمون آن ةآمار که، )(Gujarati ,2003 ن کردییتع وانت یفرم مناسب را م Fاستفاده از آزمون 

  ود:ش یف میر تعریز

 5.  
   

( ) ( )
( )

2 2
r ur ur r

2ur ur

RSS RSS m R R mF
RSS n k 1 R n k

 
 

  
  

  ند از:ا در فرمول فوق پارامترها عبارت
 2

rRضریب تعیین الگوي مقید :.   
2
urR ضریب تعیین الگوي نامقید :.  

rRSSهاي الگوي مقید : مجذور باقیمانده.  
urRSS هاي الگوي نامقید : مجذور باقیمانده.  
Kید: تعداد کل پارامترهاي الگوي نامق.  
nتعداد کل نمونه : .  

mتعداد متغیرهاي توضیحی جدید در الگوي نامقید :. 

ن دو تابع یجدول، ب محاسباتی و  F مناسب ابتدا با توجه به براي انتخاب شکل تابعی 
ـ ی یسپس با فرم سـوم  ،مینک ین مییمناسب را تع یکاب داگالس و ترانسندنتال فرم تابع ترانسـلوگ   یعن

  سه خواهد شد.یمقا
2= 0/767د تابع کاب داگالس با یمدل مق 

rRـ و مدل نامق 2=7911/0د تـابع ترانسـندنتال بـا    ی
urR 

  داشت. خواهیم را F= 86/2آزمون  در آمارة يگذار يخواهد بود که با جا
 نبـود بـر   یفرض صفر مبن، کمتر است جدول ) F 5، 124، 01/0(از  یمحاسبات اینکه با توجه به 

ـ مق مـدل  ن،یبنابرا است، نشده رد (ترانسندنتال) دیرمقیغ و داگالس) (کاب دیمق مدل دو نیب اختالف  دی
  .دارد تیارجح گرید يها مدل بر باالتر، یده حیقدرت توض و یسادگ لیدل به داگالس) (کاب
عنـوان   که کاب داگالس به يطور هو ترانسلوگ است ب ن کاب داگالسیانتخاب فرم مناسب ب يبعد ۀمرحل 

  را خواهیم داشت. F=39/1و  ودش یم يگذار يد در آزمون جایعنوان مدل نامق د و ترانسلوگ بهیمدل مق
ـ ، فرض صفر کمتر است جدول ) 01/0،114،15F(از  یمحاسبات F اینکه با توجه به   نبـود  بـر  یمبن

 (کاب دیمق مدل ن،یبنابرا است، نشده رد (ترانسلوگ) دیرمقیغ و داگالس) (کاب دیمق مدل دو نیب اختالف

 دارد، در نتیجه تابع کاب تیارجح گرید يها مدل بر باالتر، یده حیقدرت توض و یسادگ لیدل به داگالس)
  گردد. کاران شهرستان پیرانشهر انتخاب می عنوان تابع تولید نهایی براي چغندر داگالس به 

  نشان داده شده است. 1نتایج برآورد تابع تولید کاب داگالس در جدول 
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 ج برآورد تابع تولید کاب داگالسینتا .1جدول 

t متغیرها  بیضرا اریانحراف مع 
7/13*** 0/2703 1/93 CONSTANT 

  (زمین) 0/52227 0/0527 ***9/91
 (بذر) 0/19203 0/0378 ***5/07

 (کارگر) 0/000592 0/0185 0/032

 (آب) 0/21915 0/0263 ***8/32

 (ماشین آالت) 0/0509 0/0225 **2/25

  (کود) 0302/ 0/0136  **2/22
jb=2/7832 dw=1/9409 R2=0/9886 

 *** نشـانۀ  -درصـد   5داري در سطح  یمعن نشانۀ **-درصد  10 داري در سطح معنی * نشانۀ–ق (یتحقهاي  افتهی مأخذ: 
 درصد) 1داري در سطح  معنی

 
ـ   يرویـ جـز ن رها بیشود تمام متغ یکه مشاهده مطور همان ب یدار هسـتند و براسـاس ضـرا    یکـار معن
 اند. قند داشته د چغندریدر تول يشتریآب اثرات ب ةن و نهادیزم ةب نهادیشود به ترت یمشاهده م

شود. ابتـدا تـابع    استفاده می 5 در واحدهاي مورد مطالعه از رابطۀ وري کل عوامل بهره محاسبۀبراي  
آورده و شکل اولیـه و بـدون ضـریب ثابـت در     فرم برتر انتخاب شده است را به عنوان بهکاب داگالس که 

ر نظـر  شود، (الزم به ذکر است که ضرایب براي کشـاورزان ثابـت د   گذاري می سپس در مخرج کسر جاي
گـذاري   یک از کشـاورزان جـاي  قند توسط هر گرفته شده است) و در صورت کسر نیز میزان تولید چغندر

هاي تولیدي  تک واحد وري کل عوامل تولید براي تک بهرهشود و از تقسیم این دو بر یکدیگر شاخص  می
 .آورده شده است 3و  2هاي  آید. نتایج در جدول دست می به

ل تولیدکل عوام وري بهره   =    6.  

کل عوامل تولید وري بهره  =     7.  

 
  مورد مطالعه براي تولیدکنندگان چغندر در منطقۀکل عوامل تولید  وري بهره .2جدول 

 تولید کل چغندر تابع کاب داگالس بدون ضریب ثابتحاصل  کل عوامل تولید وري بهره

 حداکثر 900 285.28 3.98  

 حداقل 80 24.13 0.36

 میانگین 273.61 85.62 3.25

 انحراف معیار 167.33 50.96 0.62
 هاي تحقیق مأخذ: یافته
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  مورد مطالعه براي تولیدکنندگان چغندر در منطقۀکل عوامل تولید  وري بهرهجدول توزیع فراوانی مربوط  .3جدول 
  تجمعیدرصد   درصد فراوانی  فراوانی  وري کل عوامل تولید میزان بهره

  78/77  78/77  105  3وري مساوي و یا باالتر از  بهره
  56/95  78/17  24  3و  2وري بین  بهره
  010  44/4  6  2کمتر از  وري بهره

    100  135  جمع
 هاي تحقیق مأخذ: یافته

  
راهکارهـاي مناسـب جهـت     عوامل تولید ما را در ارائۀ وري کل عوامل مؤثر بر بهره بررسی در زمینۀ

نماید. براي نیل به ایـن منظـور از تـابع خطـی بـا متغیـر        سطح توان تولیدي واحدها راهنمایی می يارتقا
صورت لگاریتمی اقدام به تعیین عوامل مؤثر بـر   وامل تولید و متغیرهاي مستقل بهوري کل ع وابسته بهره

  وري کل عوامل گردیده است. بهره
شـده،   وري کـل عوامـل محاسـبه    مقادیر بهـره ها و   نامه شده از پرسش با استفاده از اطالعات استخراج

  است. 4الگوي فوق به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است که نتایج آن به شرح جدول 
کـل   وري بهـره بـر   یات در خصوص اینکه چه عـوامل یفرض یق بررسیاز اهداف تحق یکیاز آنجا که 

آورده و  دست هد را بیکل عوامل تول وري بهرهتک کشاورزان  تک ياشد، ابتدا براب یند م د اثرگذاریعوامل تول
  شود. یم یهاي تحقیق بررس شده در فرضیه سپس عوامل مؤثر مطرح

ـ   یکل عوامل تول وري بهرهثر بر ؤر که حاصل برآورد عوامل میطبق جدول ز ود کـه  شـ  ید اسـت مشـاهده م
  اند. گذاشته يدار یر مثبت و معنیثد تأیعوامل تول يرو هها بر بهر سن، تحصیل، تجربه و دسترسی به بازار نهاده

  
 وري کل عوامل تولید هاي تابع عوامل مؤثر بر بهره ضرایب و آماره محاسبۀ .4جدول 

 رهایمتغ بیضرا t ةآمار

 عرض از مبدا 414/0  99/3
  )F( روش تولید  0033/0  24/0

  )A ln( سنلگاریتم  1869/0 6/81
  )lnS( تحصیالتلگاریتم  0/0825  4/10

 )lnB ( تجربه در کشاورزيلگاریتم  0/04 7/3
  )lnH( کل سطح برداشتلگاریتم   0/0029 22/0

  )E( بیمه 0/0188-  1/32-
  )p( هاي ترویجی شرکت در کالس 0/002-  - 14/0

  )lnC( ها همیزان دسترسی به نهادلگاریتم  129/0 3/49
 R2=75%  

  قیتحق يها افتهیمأخذ:       
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  اشد:ب یصورت زیر م ري کل عوامل بهو هعوامل مؤثر بر بهرة شد زده تابع تخمین
TFP=0/414+0/0033F+0/1869lnA+0/0825lnS+0/04lnB+0/0029lnH-0/0188E-
0/002P+0/192lnC  8.  

، در این مطالعه ثر بوده استمؤ وري بهره) اندازه بر 1388( آبادي که در مطالعۀ رشیدي شریف درحالی 
دهد  می نتایج این مطالعه نشان اند. گذار بودهتأثیر وري بهرهثیر بوده است. اما تجربه در هر دو مطالعه بر تأ بی

تـایج  کاران شهرستان پیرانشهر از پراکندگی زیادي برخوردار نیست که با نندرکل عوامل چغ وري بهرهکه 
چغنـدرکاران در   وري بهرهر مورد ) د1384( محمدي و همکاران بسیاري از مطالعات گذشته ازجمله مطالعۀ

یی چغندرکاران در استان آذربایجـان غربـی هماهنـگ    ا) در مورد کار1385( شهرستان اقلید و ارسالن بد
  جغرافیایی مختلف در این مطالعات باشد.هاي  تواند ناشی از پوشش می نیست. این موضوع

   و پیشنهادهاگیري  نتیجه
توان  می ،اند کل عوامل داشته وري بهرهدار بر  تحصیالت تأثیر مثبت معنیبا توجه به اینکه سن، تجربه و  

هـاي   دیگر کـالس  بوده است. ازطرف وري بهرهگذار بر یرثنمود که دانایی عامل بسیار مهم تأگیري  نتیجه
ه این منظور است که دانایی هاي ترویجی ب نداشته است و از آنجا که کالس وري بهرهثیري بر ترویجی تأ

الزم هـاي   هـا از ویژگـی   کرد کـه ایـن گونـه کـالس    گیري  توان نتیجه می کنندگان را افزایش دهدلیدتو
و شرایط بهتـر  ها  بیشتر به نهاده شود که عالوه بر دسترسی بهتر و می بنابراین پیشنهاد اند. برخوردار نبوده

ترویجـی در شهرسـتان   هـاي   اصالحات اساسی در فعالیت بازار محصول به نفع تولیدکنندگان چغندر قند،
  پیرانشهر صورت گیرد. 

  منابع
 مجلـۀ ، »ربـی قنـد در اسـتان آذربایجـان غ    کننـدگان چغنـدر   کارایی تولید« .)1385( حمدرضابد، م ارسالن

  .13-20 ،بهار، 1 ةشمار، 8، جلد کشاورزي
در ایران: اي  هدانبررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت «. )1386( چیذريسمیه، و امیرحسین امیرتیموري، 

 ةشـمار  ،پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی مجلۀ، »وري کل عوامل تولید بهره رهیافت محاسبۀ
79 ،177-169.  

وري عوامـل تولیـد در واحـدهاي     بررسی بهـره . «)1390دشتی ( ادرهیر و قش سن، محمدحسینخانکی، ح
  .19، ص 74ة سال نوزدهم، شمار ،اقتصاد کشاورزي و توسعه مجلۀ». غداري تخمگذار استان تهرانمر

موردي  ـ مطالعۀ وري کل عوامل تولید پسته تفکیک اجزاي بهره« ).1388( لیرضاشیدي شریف آبادي، عر
  کشاورزي دانشگاه کرمان. ةکارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي، دانشکد ۀنام ان، پای»شهرستان رفسنجان
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  یبخش معدن در جهت تحقق اقتصاد مقاومت يت جذب فناوریقابل

  **مهدي رضایی ،*پریسا یعقوبی منظري

  دهیچک
 يهـا  لیو پتانس یه بر منابع معدنیران، تکیا يها تین مزیتر از مهم یک، یرانیاقتصاد ا یط فعلیدر شرا

ت یاز اهم آن، يها یژگیخاطر و به معدنبخش  ،یط اقتصاد مقاومتیدر شرا .بالقوه در داخل کشور است
مـواد   یفروشـ  ن حجم صادرات کشور از خـام یشتریحال در حال حاضر، ب نیاست. با ابرخوردار  یمضاعف

ل مـواد  یمناسب جهـت تبـد   يها ين مقاله کشور از فناوریا يها افتهید و براساس یآ یدست م به یمعدن
در بخـش   يباالتر برخوردار نبـوده و شـاخص جـذب فنـاور     ةبه محصوالت با ارزش افزود یخام معدن
ران یـ ا يا د کارخانـه یـ تر از کل بخـش تول  نییباشد، پا یم ینکه منفی، ضمن ایع معدنیز صنایمعدن و ن
ر در شـاخص  ؤثمـ  يهـا  لفـه ؤبه م يا ژهی، الزم است که دولت نگاه ویتحقق اقتصاد مقاومت ياست. برا

 يمناسب در راسـتا  يگذار هیکار، سرما يرویشود به آموزش ن یه میباشد؛ لذا توص  داشته يجذب فناور
ق و توسعه در بخش معدن و توسعۀ صادرات محصـوالت  ی، توجه به تحقيا انهیرا يها رساختیز ۀتوسع

  شود. يا ژهیتوجه و یمعدن ةشد يورفرا
   يت علوم و فناوری، شاخص ظرفيجذب فناور يها ، معدن، شاخصیاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

 مقدمه  
 تـر،  یعموم يباشد و در معنا یط بحران میر در شرایپذ بیآس يها حوزه ییشناسا يمعنا بهاقتصاد مقاومتی 
در برابـر  تا بتوانـد   است ییکفاهاي تولید داخل و تالش براي خود روي مزیت تأکیدها و  کاهش وابستگی

نظـام اسـتکبار مقاومـت کـرده و توسـعه و       يگونـاگون اقتصـاد   يها  ها و توطئه میتحر يضربات اقتصاد
ـ جد يهـا  يو تکنولـوژ  ياستفاده از فناورن راستا یدر ا ]1[.شرفت خود را ادامه دهدیپ ـ د در امـر تول ی د و ی

ن اقتصـاد بـا وقـوع تحـوالت     یا باشد. یاهداف اقتصاد مقاومت به یابیدست يبرا يتواند راهکار یم اقتصاد
بر علـم و   یکند. اقتصاد مبتن یفا میا يد اقتصادیرشد و تول ۀدر عرص یقیعم ی، دگرگونیقاتیو تحق یعلم

    ]1[.شود یم یت تحقق اقتصاد مقاومتینها دار جامعه و دریپا ۀدانش موجب رشد و توسع
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هـا بـراي    دولـت ، یاضتیکه در اقتصاد رن معنا یاست؛ بد یاضتیمقابل اقتصاد ر نقطۀ یاقتصاد مقاومت
برخی خدمات و مزایـاي عمـومی دسـت     ۀري بودجه، به کاهش و یا حذف ارائها و رفع کس کاهش هزینه

گـاهی اوقـات    ،شود ها انجام می منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی دولت که به زنند. این طرح می
  ]2[.انجامد هاي مالی خارجی می ا و کمکه به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام

است کـه بتوانـد کشـور را بـه اهـداف       "لیآ اقتصاد ایده"پی دردولت  ،در رویکرد اقتصاد مقاومتیاما 
 ،کـارآفرینی  شـامل سـه حـوزة   اقتصـاد مقـاومتی    .جایگاه اقتصاد اول منطقه برساندپنجم توسعه و  ۀبرنام

 يط الزم بـرا یاز شـرا  يو تکنولـوژ   ين سه حوزه، فنـاور یاساس ابر ]2[.شود پذیري و نوآوري می ریسک
ـ در تحق يگـذار  هیمتخصص و کارآمد، سرما يروهایباشد و ن یم یتحقق اقتصاد مقاومت ق و توسـعه و در  ی

خواهنـد داشـت.    یاقتصـاد مقـاومت   يساز ادهیرا در پ ییسزانقش ب يا انهیرا يافزارها ل نرمیا تحصید یخر
  اشاره کرد: توان می ریبه موارد ز یاقتصاد مقاومتط و الزامات یجمله شرااز
 یو مردم یدولت يها تیظرف استفاده از همۀ  . 
 44اصل  يها استیس يق اجرایط اقتصاد از طریتحول در شرا . 
 یبخش خصوص يتوانمندساز . 
 کشوران به وجه غالب اقتصاد یبن شدن اقتصاد دانش لیدانش و تبد ۀیبر پا ياقتصاد يکارها يگذار انیبن  . 
 ید ملیت از تولیحما  . 
 منابع و امکاناتاز زمان،  يحداکثر ةاستفاد. 
 ر یو وجود ذخـا  یداخل يها ز وجود امکانات و ثروتین یاقتصاد مقاومت يموجود کشور برا يها تیظرف

 ]3[است.  یعیطب
 یمقـاومت ق اقتصاد ین مصادیتر به صادرات منابع خام از مهم یو عدم وابستگ یفروش از خام يریجلوگ
ـ    يران کـه کشـور  یاست و ا و  يتوانـد بـا جـذب فنـاور     یاسـت، مـ   یمـواد معـدن   یسرشـار از منـابع غن
ـ  يت بازارهایو تقو ید محصوالت معدنید، به تولیجد يها يتکنولوژ ـ فیش کیو افـزا  یداخل دات یـ ت تولی

توانمندي الزم را  یمعدن يها شرفته در شرکتیپ يها يو جذب فناور يریکارگد. پس بیکمک نما یداخل
دارد  ین مقاله سـع یلذا ا. دینما یجاد میاباال ة جهت تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزود

بپردازد تا بتوان براسـاس آن،   یع معدنیدر بخش معدن و صنا يت شاخص جذب فناوریوضع یتا به بررس
بخـش   يعملکـرد  يها ور در ابتدا شاخصن منظینمود. بد یطراح یتحقق اقتصاد مقاوت يبرا یراه ۀنقش

در بخش معدن  يت جذب فناوریشده و سپس شاخص قابل یران بررسیدر اقتصاد ا یع معدنیمعدن و صنا
 مقاله ارائه شده است. يدر انتها یشنهاداتیران محاسبه و راهکارها و پیا یع معدنیو صنا
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  رانیدر اقتصاد ا یع معدنیعملکرد بخش معدن و صنا. 1
ـ دن ةشـد  ر کشـف ی% ذخـا 7حـدود   و ت جهانی% جمع1حدود ران یا از در  یا را داراسـت کـه خـود حـاک    ی

 ةنـوع مـاد   68ن بخش است. کشورمان با دارابـودن حـدود   یدر ا يگذار هیداشتن بستر مناسب سرمااریاخت
قدرت معدنی  15در میان  ،بیلیون تن ذخایر بالقوه 57شده و  بیلیون تن ذخایر کشف 37یرنفتی)، معدنی (غ

ر یاز ذخـا  ياریآیـد و در بسـ   حساب می معدنی به نظر منابعجهان جاي گرفته و یکی از کشورهاي غنی از 
   ]4[.باشد یا ثروتمند میدن یمواد معدن

ـ یمنـابع طب ر یو ذخا یمنابع معدن ،يکشور اقتصاد هر يها هین پایتر ین و اساسیتر از مهم یکی آن  یع
بـرداري   ر است. بدون تردید بهرهیانکارناپذ ،يهر کشور يکشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصاد

شدت با  به ،اقتصادي است و در عین حال ۀمثبت و مهم در رشد و توسع از معادن کشور، یک عامل کامالً
تواند یکی  از معادن کشور میبرداري  اقتصادي، بهره ۀروست که براي رسیدن به توسع کمبود سرمایه روبه

  ها باشد. از بهترین راه
ر منـابع  یبا توجه بـه ذخـا  که جایگاه این بخش  گفت جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران باید ةدربار

بخـش معـدن در    غـم افـزایش سـهم ارزش افـزودة    ر یعل .ستیکه در کشور وجود دارد، مناسب ن یمعدن
GDP نیـز سـهمی حـدود     یع معـدن یصـنا  ، هنوز این سهم کمتر از یک درصد است.1380 ۀایران در ده
ـ ن یع معـدن یزان اشتغال معادن و صنایایران طی چند سال اخیر داشته است. م GDPرا از درصد  شش ز ی

از  یع معـدن یسهم اشتغال بخش معـدن و صـنا   1386-90 يها سال یطور متوسط ط دهد که به ینشان م
را  یع معـدن یدرصد از کل اشتغال بخـش معـدن و صـنا    65/23درصد بوده که  75/27کل اشتغال کشور 

کار شاغل در بخش معدن به خود اختصاص داده است. این وضعیت نشان از آن دارد که بـا وجـود    يروین
هاي اقتصاد ایـران   ري نیروي کار این بخش در مقایسه با سایر بخشو هسهم معدن در اشتغال کشور، بهر

ن ریال به قیمـت ثابـت   میلیو 1/61، 1386-90 یران طیکار معدن ا يروین يور متوسط بهره ین است.یپا
، در 1386-90ري بخـش صـنعت طـی    و هکه متوسط بهـر  حالی باشد. در یهر کارکن م يازا به 1376سال 

تولیـد سـایر   "بوده و این شاخص براي صنایع معدنی  1376میلیون ریال به قیمت ثابت سال  217حدود 
  ]4[.باشد می میلیون ریال 418و  179به ترتیب  "تولید فلزات اساسی"و  "يرفلزیغ یمحصوالت کان

کننـد. اول اینکـه الزم    شده در سطور قبلی برخی از نکات را خاطرنشان مـی  حال آمارهاي اشاره با این
بـاالتر   افزودة طریق صنایع معدنی به ارزش ها، از فروشی و صادرات آن اماست تا مواد معدنی در عوض خ

میلیارد دالر بوده که سـهم معـدن و    32، کل صادرات گمرکی ایران، در حدود 1391در سال  تبدیل شود.
درصد بوده است. در همـین سـال واردات گمرکـی ایـران در      6/13و  7/3صنایع معدنی از آن به ترتیب، 

درصـد   7و  26/0درات به ترتیـب  میلیارد دالر بوده که سهم معدن و صنایع معدنی از این صا 5/51حدود 
نفتی و صنایع معـدنی بـه   تراز تجاري ایران در محصوالت غیر، کسري 1391ین در سال ابوده است؛ بنابر
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یـاردي  میل در محصوالت معدنی تراز تجاري یک میلیارد دالر بوده و در این سال ایران 6/2و  6/19ترتیب
اري مثبت در محصوالت معدنی دارد کـه دلیـل آن وفـور    که تراز تج رو، ایران درحالی اینداشته است و از

این مواهب در کشور است، با تراز تجاري منفی در محصوالت صنایع معدنی مواجه اسـت؛ الزم بـه ذکـر    
میلیـارد   7، بـیش از  1389و  1388هـاي   ایران در محصوالت صنایع معدنی در سال است که تراز تجاري

گردد.  رفته موجب فقر کشور می شی براساس نظریۀ ساختارگراها، رفتهفرو تکیه بر خام ]4[.دالر بوده است
ـ    حالیدر 2006اساس محاسبات، در سال بر ش از پـنج دالر بـه   یکه هر تن محصوالت صـادراتی ایـران ب

   ]4[.تنزل کرد 2012ارزش داشت، این شاخص به کمتر از دو دالر در سال  2005هاي ثابت سال  قیمت
ري ایـن بخـش   و هاي متحول گردد که بهر گونه معدن ایران از منظر فناوري بهخش دوم اینکه ب نکتۀ

ایه و هاي موجود نیروي کـار، سـرم   ري بخش معدن بدین معناست که با نهادهو هافزایش یابد. افزایش بهر
گـردد تـا محصـوالت معـدنی بـه       بیشتري ایجاد گردد. این امر باعث می معدن در دسترس، ارزش افزودة

 انـدازة  ري کـه بـه  و هتري در دسترس صنایع معدنی کشور قرار گیرد. این افـزایش بهـر   مناسبهاي  قیمت
وري  بهـره  باید در بخش صنایع معدنی نیز صورت پذیرد. افزایش زیادي در گروي بهبود فناوري است، می

فوذ گردد تا موجب ن بهبود فناوري در این بخش، ضمن اینکه موجب می واسطۀ در بخش صنایع معدنی به
فروشـی و   واسـطۀ خالصـی از خـام    ۀ مبادلـه بـه  شود رابط یایران در بازار جهانی مستحکم گردد، باعث م

  باالتر، بهبود یابد.   ةصادرات محصوالت با ارزش افزود
اسـتخراج  "هـاي   آیسیک ویرایش سوم، بخش معدن شامل فعالیتبندي  اساس طبقهدر این مقاله، بر

ـ ریغ يفلـز  يهـا  استخراج سنگ")، 1310(کد  "سنگ آهن استخراج")، 1010(کد  "زغال سنگ  "یآهن
)، 1421( "ییایمیشـ  یاسـتخراج مـواد معـدن   " )،1410( "اسـتخراج سـنگ، شـن و ماسـه    ")، 1320(کد 

باشـد. همچنـین منظـور از صـنایع      ) می1429( "یر مواد معدنیاستخراج سا") و 1422( "استخراج نمک"
اشد که ب یبندي آیسیک ویرایش سوم م طبقه 27و  26 دو رقمیهاي صنعتی با کدهاي  معدنی نیز فعالیت

 نام دارنـد. دورة  "لید فلزات اساسیتو"و  "يرفلزیغ یتولید سایر محصوالت کان"ها  به ترتیب این فعالیت
از  يریج آمـارگ ینتـا "اطالعات بخش معدن از گزارشات  باشد. می 1388-90 ةزمانی در این مقاله نیز دور

 يهـا  از کارگاه يریج آمارگینتا"و اطالعات بخش صنعت از گزارشات  "کشور يبردار رهمعادن در حال به
  دست آمده است. مرکز آمار به "شترینفرکارکن و ب 10 یصنعت

  يجذب فناور يها شاخص. 2
در کشـورها   يکـردن جـذب فنـاور    یکمـ  يها در خصوص شاخص یکه در بانک جهان یقیبراساس تحق

  ند از:ا اند که عبارت شده یمعرف یمختلف جهان يها صورت گرفته، شش شاخص توسط سازمان
 یپ يو ان دیتوسط سازمان  يبه فناور یابیشاخص دست. 
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 دویونیصنعت توسط سازمان  یشاخص عملکرد رقابت. 
 اقتصاد یتوسط سازمان مجمع جهان یمل يت نوآوریشاخص ظرف. 
 یبانک جهان شاخص اقتصاد دانش توسط. 
 توسط سازمان آنکتاد يت نوآوریشاخص قابل. 
 یسکو ساگاستیتوسط فرانس يت علوم و فناوریشاخص ظرف. 

کـه در سـال    يت علـوم و فنـاور  یـ ق با توجه به آمار و اطالعات موجود، از شاخص ظرفین تحقیدر ا
در سـطح   يهـا  اسـت یشنهاد گشت، استفاده شده اسـت کـه بـه س   یپ یساگاست سکویتوسط فرانس 2003

  باشد: یار مین شاخص شامل دو دسته معیتمرکز دارد. ا ياقتصاد يها تیفعال
ـ گ یقرار مـ  یمورد بررس يکه از دو بعد علوم و فناور یت داخلیالف) ظرف  رد؛ در بعـد علـوم، سـهم    ی

، سهم تعـداد  يمحاسبه و در بعد فناور ید ناخالص داخلیک بخش از کل تولی ۀتوسع  و ق یتحق يها نهیهز
  شود. یک بخش از کل شاغالن در نظر گرفته میکار با سطح مهارت باال  يروین

ـ گ یقرار مـ  یمورد بررس يفناور يها رساختید و شاخص زیز از دو بعد تولین یت خارجیب) ظرف رد؛ ی
افزارهـا و   سـخت  ۀیته  نۀیز هزین يفناور يها رساختید و در بعد زید، سهم صادرات از کل تولیدر بعد تول

  شود. یدر نظر گرفته م يا هیسرما يها نهیبه کل هز يا انهیرا يزارهااف نرم
  شود: یر محاسبه میز براساس رابطۀ يت شاخص جذب فناوریدر نها

 یت خارجیظرف ی،ت داخلی= ظرفيشاخص جذب فناور     .1
  

 ]5[ يت علوم و فناوریشاخص ظرف ۀمحاسب ةنحو .1جدول 

ت یظرف
  یداخل

هزینۀ	تحقیق	و	توسعه  علوم
تولید	ناخالص	داخلی × 100 

تعداد	نیروي	کار	با	سطح	مهارت	باال  يفناور
کل	تعداد	شاغالن × 100 

ت یظرف
  یخارج

ارزش	صادرات  دیتول
ارزش	کل	تولیدات × 100 

اي رایانه  يفناور يها رساختیز 	 افزارهاي نرم 	در	 گذاري سرمایه ارزش	
گذاري سرمایه ارزش	کل	 × 100 

 
ن اسـت کـه در   یا ةدهند تر باشد نشان کینزد 1و هرچه به عدد ر است یمتغ -1و  1ن ین شاخص بیا

ـ  ی توسعه يسمت کشورها دارند و به یکشورها عملکرد خوب يجذب فناور يها رابطه با شاخص ش یافتـه پ
  .است يجذب فناور يها ت کشورها در شاخصیک باشد نشان از عدم کفاینزد -1روند و هرچه به  یم
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  رانیا یع معدنیبخش معدن و صنا يبرا يناورت علوم و فیشاخص ظرف ۀمحاسب. 3
بخـش معـدن و    تحقیق و توسعۀ يها نهین شاخص از بعد علوم، سهم هزیا یت داخلیظرف ۀجهت محاسب

موجـود   يهـا  (داده1388-90 يهـا  سال يع و معادن برایگروه صنا ید ناخالص داخلیاز تول یع معدنیصنا
  آورده شده است. 2بخش معدن) محاسبه شد که در جدول 

ع و معـادن در  یگـروه صـنا   ةتوسعه از ارزش افزود  و  قیتحق يها نهیشود، سهم هز یکه مشاهده م طور همان
بخـش معـدن و    يدرصـد و بـرا   01/0 یع معـدن یبخش صـنا  يدرصد، برا 03/0بخش معدن  يبرا 1390سال 
ـ   یز میار ناچیها بس ن سهمیکه اباشد. با وجود آن یم 04/0 یع معدنیصنا تـا سـال    1388بـاز از سـال    یباشـند، ول

  شتر شده است.یتوسعه ب  و  قیتحق يها نهیتوان گفت که توجه به هز یداشته و م یشیافزا يروند 1390
  

  ها (درصد)  آن ةاز ارزش افزود یع معدنیبخش معدن و صنا ۀتوسع  و  قیتحق يها نهیسهم هز .2جدول  
 ]8، 7، 6[ 1388 - 90 يها سال

 1390 1389 1388 شرح

 0.727 0.539 0.566 بخش معدن
 0.021 0.012 0.008 یع معدنیصنا

 0.0720 0.051 0.041 یع معدنیبخش معدن و صنا
  

بخش بـه کـل شـاغالن، تعـداد شـاغالن      کار با سطح مهارت بـاال  يرویسهم تعداد ن جهت محاسبۀ
بخش معدن و  ين به کل شاغالن برااها و مهندس نیبراساس سطح مهارت کارگران ماهر، تکنس يدیتول

ج یذکر است کارگران سـاده در نظـر گرفتـه نشـدند؛ نتـا       در نظر گرفته شده است. الزم به یع معدنیصنا
  خالصه شده است. 3محاسبات در جدول 

  
 ]7، 6[و سطح مهارت براساس آموزش ضمن خدمت (نفر)  يدیتعداد شاغالن تول .3جدول  

 سهم (درصد) یکار مهارت يرویکل ن کل شاغالن سال شرح

 بخش معدن
1388 60,527 29,198 48.24 
1389 63,694 32,805 51.50 
1390 66,439 30,892 46.50 

 یع معدنیصنا
1388 214,687 115,555 53.82 
1389 227,957 122,636 53.80 
1390 226,867 133,437 58.82 

ع یکل بخش معدن و صنا
 یمعدن

1388 275,214 144,753 52.60 
1389 291,651 155,441 53.30 
1390 293,306 164,329 56.03 
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ـ شود،  یکه مشاهده مطور همان ـ از کـارگران تول  یمـ یش از نیب را  یع معـدن ید بخـش معـدن و صـنا   ی
درصـد،   5/46بخـش معـدن    يبـرا  1390ن رقـم در سـال   یکه ادهند  یل میمهارت تشک يکارگران دارا

-90 يها سال یباشد. ط یدرصد م 03/56 یع معدنیو کل بخش معدن و صنا 8/58 یع معدنیبخش صنا
درصـد در سـال    24/48داشـته و از   یکاهش يبخش معدن روند يکار با مهارت باال يرویسهم ن 1388
 يرونـد  یع معـدن یصـنا  ين سهم برایگر، اید یطرفازده است؛ یرس1390درصد در سال  50/46به  1388

افتـه و  یش یافـزا  1390درصـد در سـال    82/58به  1388درصد در سال  82/53کرده و از  یط یشیافزا
بـه   1388درصـد در سـال    60/52داشـته و از   یشیافزا يز روندین یع معدنیکل بخش معدن و صنا يبرا
  افته است.یش یافزا 1390درصد در سال  03/56

دات بخش معـدن  ید، سهم ارزش صادرات به ارزش کل تولیاز بعد تول یت خارجیظرف جهت محاسبۀ
  خالصه شده است. 4 ج دریمحاسبه شده است که نتا 1388-90 يها سال یط یع معدنیو صنا
  

   ال)یارد ریلی(م یع معدنید بخش معدن و صنایسهم ارزش صادرات به ارزش تول .4جدول  
  ]8، 7، 6[1388-90 يها سال یط

 سهم (درصد) ارزش صادرات داتیارزش کل تول سال شرح

 بخش معدن
1388 35,586 7,721 21.70 
1389 50,148 14,179 28.28 
1390 65,442 11,950 18.26 

 یع معدنیصنا
1388 248,061 22,159 8.93 
1389 320,790 27,414 8.55 
1390 413,302 34,826 8.43 

کل بخش معدن و 
 یمعدن عیصنا

1388 283,647 29,880 10.53 
1389 370,938 41,593 11.21 
1390 478,744 46,776 9.77 

 
د بخـش معـدن و   یـ سهم ارزش صادرات بـه ارزش تول  1390شود، در سال  یکه مشاهده مطور همان

 يبـرا ن رقـم  یکه ا يا گونه باشد؛ به یم یع معدنیشتر از بخش صنایار بیدر بخش معدن بس یع معدنیصنا
کـل بخـش معـدن و     يدرصد و برا 43/8 یع معدنیبخش صنا يدرصد و برا 26/18بخش معدن برابر با 

ع یبخـش معـدن و صـنا    ين سهم برایا 1390تا سال  1388باشد. از سال  یدرصد م 77/9 یع معدنیصنا
 یع معـدن یشتر از بخش صـنا یار بیبخش معدن بس ين کاهش برایداشته و شدت ا یکاهش يروند یمعدن

بـه   يا انهیرا يافزارها بابت نرم یز ارزش پرداختین يفناور يها رساختیبوده است. سپس جهت محاسبه ز
  در نظر گرفته شده است. 1388-90 يها سال یط يگذار هیسرما يها نهیکل هز
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ارد یلی(م یع معدنیبخش معدن و صنا يگذار هیارزش کل سرما و يا انهیرا يافزارها نرم در يگذار هیسرماارزش  .5جدول 
  ]7، 6[ 1388- 90 يها سال یط ال)یر

 سهم (درصد) يا انهیرا يافزارها نرم يگذار هیارزش کل سرما سال شرح

 بخش معدن

1388 3,631 3 0.09 

1389 6,341 29 0.46 

1390 6,149 3 0.05 

 یع معدنیصنا

1388 882 55 6.29 

1389 807 7 0.83 
1390 20,230 360 1.78 

کل بخش 
ع یمعدن و صنا

 یمعدن

1388 4,513 59 1.30 

1389 7,147 36 0.50 

1390 26,380 363 1.38 

  
 05/0بخش معدن برابـر بـا    ين سهم برایا 1390شود در سال  یمشاهده م 5که در جدول طور همان

  درصد بوده است. 38/1 یع معدنیدرصد و کل بخش معدن و صنا 78/1 یع معدنیدرصد، بخش صنا
در  یع معـدن یباشـد. بخـش صـنا    یمـ  یع معدنین سهم در بخش صناید ایتوجه کاهش شد قابلنکتۀ 

ـ درصد داشته کـه ا  29/6برابر با  یسهم 1388در سال  يا ارانهی يافزارها نرم يگذار هیسرما ن سـهم در  ی
که ده، با وجود آنیدرصد رس 78/1به  1390دا کرده و دوباره در سال یدرصد کاهش پ 83/0به  1389سال 
  ده است.ینرس 1388هنوز به سهم سال  یول ،داشته یشیافزا يروند

داشـته و از   یشـ یافزا يرونـد  1389به سال  1388بخش معدن از سال  ين سهم برایگر اید ییسواز
درصد  05/0را دنبال کرده و به  یکاهش يروند 1390ده و دوباره در سال یدرصد رس 5/0درصد به  09/0

ـ ن یع معـدن یکل بخش معدن و صنا يمجموع برا دا کرده است. دریکاهش پ و  یکاهشـ  يز ابتـدا رونـد  ی
دا کـرده  یدرصد کاهش پ 5/0درصد به  3/1از  1389به سال  1388داشته است و از سال  یشیسپس افزا
  دا کرده است.یش پیدرصد افزا 38/1به  1390و تا سال 

و  -343/0برابر بـا   1388ل در سا یع معدنیبخش معدن و صنا يبرا يت علوم و فناوریشاخص ظرف
کـه مالحظـه   طور باشـد، همـان   یم -449/0برابر با  1390سال  يو برا -431/0برابر با  1389سال  يبرا
ت شـاخص  یشـود وضـع   یکه مشـاهده مـ  طور است؛ همان یک و منفیتر از  ن شاخص کوچکیگردد ا یم

توجـه بـه     عـدم  دهنـدة  نشانباشد که  یدر حال کاهش م 1390به  1388از سال  يت علوم و فناوریظرف
  باشد. یم يبحث جذب فناور
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  1388- 90 يها سال یران طیا یع معدنیبخش معدن و صنا يت علوم و فناوریج شاخص ظرفینتا .6جدول 
 شاخص سال شرح

 بخش معدن
1388 0.270- 
1389 0.368- 
1390 0.354 - 

 یع معدنیصنا
1388 0.251 - 
1389 0.444 - 
1390 0.471 - 

 یع معدنیبخش معدن و صناکل 
1388 0.343 - 
1389 0.431 - 
1390 0.449 - 

  
   ]9[.باشد یم - 348/0برابر با  1390ران در سالیو معادن ا يا ع کارخانهیکل صنا ين شاخص برایرقم ا

در بخـش معـدن و    يتوان گفـت بـه جـذب فنـاور     یم يجذب علوم و فناور يها شاخص با مالحظۀ
رشد و  يقرار ندارند و برا یت خوبیها در موقع ن شاخصینشده است و ا یانیتوجه شا یلیخ یع معدنیصنا

ـ تحق يهـا  نـه یالزم جهـت هز  يهـا  يگذار هین بخش الزم است تا سرمایا ۀتوسع ـ توسـعه و خر   و  قی د ی
  ران بود.ین بخش در اقتصاد ایا رد تا شاهد رشد و توسعۀیصورت پذ يا انهیرا يافزارها نرم

  یاستیس يها هیو توص يریگ جهینت. 4 
 یول ؛منابع کشور است یفروش ز از خامیپرهکه  یر اقتصاد مقاومتیشک با توجه به حرکت کشور در مس یب

از  یکـ ید. نرسـ  يمطلـوب اقتصـاد   ۀبه نقط کشور اتموجب شده  يگرفته در جذب فناور صورت یکوتاه
 يآن نبود فنـاور  یعلت اصل که است» یفروش خام« ،دارد یاز به اصالح اساسین راستا، نیکه در ا يموارد

مشـاهده شـد کـه     يباالست. با نگاه به شاخص جذب فنـاور  با ارزش افزودة یمواد معدن يورو دانش فرا
شـود   گونه استنباط می  اینبرخوردار نبوده و  یگاه مناسبیران از جاین شاخص در بخش معدن ایت ایوضع

 تـوان  مـی  را یمـواد معـدن   يورفرا يها بخشگذاري  بعاد سیاستا ۀکه با استفاده از علم و فناوري در هم
ـ ا .زا اسـت  بنیان، پیشران اقتصاد مقـاومتی و اقتصـاد درون   چراکه اقتصاد دانش شکوفا کرد؛ از  یکـ یران ی

ـ یبه منـابع طب  يشترید توجه بیاست و لذا با یعین کشورها در خصوص منابع طبیتر یغن خـود داشـته    یع
مناسـب از   يبـردار  مختلـف و بهـره   يها در بخش سازي اقتصاد شفافبر  یمقاومتم. حال که اقتصاد یباش

ـ د مورد توجه قـرار گ ید بایترد یدر بخش معدن ب يد دارد، جذب فناوریکمنابع تأ از  یکـ یعنـوان   رد و بـه ی
 یتواند کمک کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت متـول  ین حوزه میدر ا يبهبود و رشد اقتصاد يها وهیش
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ـ در ا يمهم در بهبود شاخص جذب فناور یتواند نقش  یرو م نیابخش معدن در کشور است و از ن بخـش  ی
  شود: یه میرو توص نیاداشته باشد. از

 یع معدنیکار بخش معدن و صنا يرویآموزش ن. 
 یع معدنیدر بخش معدن و صنا يا انهیرا يها رساختیز توسعۀ يمناسب در راستا يگذار هیسرما. 
 یع معدنیق و توسعه در بخش معدن و صنایتوجه به تحق. 
 یمعدن شدة يورتوسعۀ صادرات محصوالت فرا.  
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  Competitive Industrial Performance Index صنعت یشاخص عملکرد رقابت

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) دویونیسازمان 
   National Innovative Capacity Index یمل يت نوآوریشاخص ظرف

 World Economic Forum (WEF) اقتصاد یسازمان مجمع جهان
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   Knowledge Economy Index شاخص اقتصاد دانش
 World Bank (WB) یبانک جهان

 United Nations ســازمان آنکتــاد Innovation Capability Index يت نــوآوریــشــاخص قابل
Conference on Trade and Development (UNCTAD)  

   Science and Technology Capacity Index  يت علوم و فناوریشاخص ظرف 
   Francisco Sagasti  یسکو ساگاستیفرانس

 یمعدنع یو ... معدن و صنا ییآرا ات اکتشاف، استخراج، کانهیهستند که در عمل یشاغالن يدیشاغالن تول
  د سر و کار دارند.یم با استخراج و تولیطور مستق شرکت دارند و به

انـد   کـه کسـب کـرده    يا و تجربه یشود که به اعتبار دانش فن یاطالق م یبه تمام کارگران کارگران ماهر
  کارند. د مشغول بهیرا دارند و در خط تول یفن يانجام کارها ییتوانا

، تجربه یمربوط به کاردان یآموزش ةدور یشود که ضمن ط یاطالق م یبه آن دسته از کارکنان ها نیتکنس
د مشغول یشوند و در خط تول ین عنوان شناخته میاند و به هم دست آورده ز در عمل بهیرا ن یو مهارت کاف

  کارند. به
 یحداقل در سطح کارشناسـ  یالت عالیتحص يشود که دارا یبه آن دسته از کارکنان اطالق م نامهندس

  کارند. د مشغول بهیو در خط تول بوده
  م و کسب مهارت ندارد.یاز به تعلیها ن آن يهستند که شغل مورد تصد یکارگران کارگران ساده
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  ان ینب شم سازمان دانیک بر مفاهیستماتیمروري س
  هاي علم و فناوري در پارك

 *يعلی نوروز

 ده  یچک
اسـتفاده از تجربیـات اقتصـاد     وسـازي   عزیزمان ایران اسـالمی، پیـاده   در شرایط اقتصادي امروز کشور

 ناعادالنـۀ هـاي   و مقابلـه بـا تحـریم    1404انداز  سوي رشد و رسیدن به چشم محور گامی مهم به دانش
بنیـان در ایـن    دانـش هـاي   علم و فناوري و شـرکت هاي  باشد. نقش و اهمیت پارك می استکبار جهانی

نیـز همـواره بـا    هـا   در پـارك هـا   اما فرایند جذب و پذیرش این شـرکت  ،اقتصاد بر همگان روشن بوده
 ،يشرایط اقتصـاد  در يا گسترده تغییرات يامروز محور دانش ياقتصادها باشد. می رو هروبهایی  چالش

هـاي   یان با داشتن ویژگیبن هاي دانش عصر حاضر شرکت درو اند  کرده ایجاد جوامع يفناور و اجتماعی
با توجه بـه اهمیـت ایـن    اند.  کردهي اقتصادي منفک ها بنگاهو  ها شرکتفرد، خود را از دیگر   منحصربه

هـاي   ي سیستماتیک بر مفاهیم سازمانبحث در اقتصاد کنونی کشور، این مطالعه درصدد است تا مرور
هاي علم و فناوري داشته باشد تا با شناخت این چارچوب، دیدگاهی جـامع از آن در   نیان و پاركب شدان

  .ها و نخبگان قرار گیرد اختیار مدیران سازمان
 بنیان دانشسازمان محور، پارك علم و فناوري،  اقتصاد دانش :ها واژهکلید

 مقدمه  
بنیان اقتصادي است که در آن توزیع و استفاده از دانش، منبع اصـلی رشـد و ایجـاد ثـروت      اقتصاد دانش

دهد که تا سـال   شته نشان میصد سال گذساز جوامع در یک عوامل مزیتگیري  است. نگاهی به سیر شکل
 ةعلـت کـاربرد گسـترد    فراهم کـرده بـود. از آن بـه بعـد بـه     مزیت اصلی را » نیروي کار ارزان«، م1900
تـدریج   به مواد اولیه افزایش یافت تا بـه آالت در صنعت از ارزش نیروي کار ساده کاسته شد و نیاز  ماشین

صورت مزیت اصلی براي توسعه بروز کرد. در این مقطع تاریخی، جهان دو جنگ عظـیم   به» منابع اولیه«
 ۀشـبک  ۀامه یافت. با رشد و توسعاد 1960 ه تجربه کرد. این دوره نیز تا سالیرا براي دستیابی به منابع اول

» سـرمایه «اهمیت مواد اولیه کاسته شد و عامـل   جایی مواد مورد نیاز صنعت، ازب حمل و نقل و قابلیت جا

                                                        
*  norouziali74@gmail.com 
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خاصی تعلق نداشـت   ۀت و منابع اولیه، سرمایه به منطقاهمیت بیشتري پیدا کرد. برخالف دو عامل جمعی
انتقال بود. سرمایه اقتدار خود را تا حدود  رفی وجود داشت قابلو یا بازار مصو به هر نقطه که عوامل تولید 

هـا و تـأمین    بانـک  ةلـت انباشـت سـرمایه و کـاهش نـرخ بهـر      ع حفظ کرد تا اینکه بـه  1985هاي  الس
صـورت   بـه » فنـاوري «مایه نیز کاسته شـد و  هاي بانکی از اهمیت سر هاي مورد نیاز از طریق وام سرمایه

رنگ شد و  فهوم مزیت نسبی که در تئوري اقتصادي قرون گذشته مطرح بود کمساز درآمد. م عامل مزیت
مفهوم رقابتی که اغلب برخاسته از عوامل انسانی بود جـایگزین آن گردیـد. فنـاوري بـه صـنایع کمـک       

کرد که نسبت به رقبا مزیت بیشتري داشته باشند. در این دوره شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادي  می
در کنـار رایانـه،    هاي نـوین هسـتند کـه    این وضعیت تغییرات سریع فناوري ةیم. دلیل عمدکشورها هست

دانش وضعیت جدیدي را به جهان حاکم کرده و شـکل رفتارهـاي اقتصـادي سـنتی را      ۀاینترنت و توسع
 ۀجامعـ ي خالقانه و نوآورانه را در اند. در این دوره اقتصادهایی که بتوانند با علم و دانش، فضا عوض کرده

  خود گسترش دهند، شانس بیشتري در داشتن اقتصاد قوي خواهند داشت.
فناوري اطالعات باعث شده تغییرات بنیادینی در اقتصاد و جوامع ایجاد شـود. در اقتصـادهاي جدیـد    

شـکل   رو در رو شده اسـت. بخـش خـدمات بـه     ارتباطات سریع و دقیق از راه دور جانشین سیستم سنتی
هـاي   باشد. در چنین اقتصادي اولویت منبع مورد استفاده بنگـاه  ر حال بسط و توسعه میتصوري د قابل غیر

هـا و   ترین منبع مـورد اسـتفاده شـرکت    عنوان مهم یر کرده و نیروي انسانی متخصص بهاقتصادي نیز تغی
گرفتـه  هاي پیشـرو قـرار    هاي سازمان ها در اولویت برنامه باشد و توسعه و آموزش آن ها مطرح می سازمان

هـا   نآشـوند کـه افـراد از     نظر گرفته می عنوان مواد خامی در ین اقتصادها، ارتباطات و دانش بهاست. در ا
محـور   شدن به نیـروي کـار مـاهر و دانـش     هت ارتقاي سطح زندگی خود و تبدیلابزار آموزش ج ۀوسیل به

امـور   ةکسب و کـار و ادار  ةها در نحو ها و حتی دولت سازمان کنند. این تغییرات باعث شده که استفاده می
 ةهاي مجازي تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک نیز زاییـد  پیدایش سازمان خود به بازبینی بپردازند.

هاي پیش رو در هدایت و رهبري صحیح ایـن تغییـر و تحـوالت     ها و سازمان چنین تحوالتی است. دولت
ها مسئول افزایش  باشند. آن محور می دهی اقتصاد دانش کنند و عامل مهمی در شکل ایفا مینقش اساسی 

ها از طریق رشد اقتصادي هسـتند. از   جمله افزایش ثروت آندگی افراد جامعه از طرق مختلف ازکیفیت زن
هاي توسعه شامل راهبردهایی چون آزادسـازي اقتصـادي، ارتقـاي     منظر توسعه نیز در حال حاضر نگرش

هاي انسانی و افـزایش دائمـی سـطح     سرمایه ۀهاي فناوري و تولید، مشارکت بازار و دولت، توسع فیتظر
تـر ایفـاي نقـش     همه مهمی و از الملل هاي اطالعاتی، دانایی، تولید تجارت بین ها، استفاده از شبکه مهارت

اخلـی و خـارجی و   هـاي خصوصـی د   بخـش  ةدهنـد  عنوان پیونـد  بلکه به ،عنوان بازیگر اصلی دولت نه به
ملی با نگاه به بازارهـاي جهـانی در نظـر گرفتـه     پذیري  روابط آنان و تالش در ارتقاي رقابت ةکنند تنظیم

  شده است. 
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ساله دستیابی به جایگـاه اول اقتصـادي، علمـی و     بیستانداز  هدف اقتصاد ایران براساس سند چشم 
دف واال گسـترش  دسـتیابی بـه ایـن هـ     ۀالزمباشد که  فناوري در سطح منطقه (آسیاي جنوب غربی) می

و شـتاب  ، رشـد پر 2افزاري ماعی، رونق جنبش نرماجت ۀ، افزایش تشکیل سرمای1محور مبانی اقتصاد دانش
 منبع دانش، از استفاده و توزیع تولید، آن در که است اقتصادي محور شمستمر اقتصادي است. اقتصاد دان

علـم و  هاي  بنیان پارك راهبردي در اقتصاد دانشهاي  استراتژياست و یکی از  ثروت ایجاد رشد و اصلی
و حمایـت از   4بنیـان  هاي دانـش  علم و فناوري، جذب شرکتهاي  باشند. مبناي اصلی پارك می 3فناوري

جانبـه و   هـاي یـک   سـاله، تحـریم   بیسـت انداز  گرفته در چارچوب چشم هاي صورت ریزي هاست. برنامه آن
یـت تشـویق و حمایـت از    ، اهم5ۀپیشرفتهاي  و نیز عدم دسترسی به تکنولوژيی موجود الملل سیاسی بین
هـاي نوظهـور علمـی و     عنـوان قطـب   علم و فناوري بـه هاي  ها را در پارك اندازي این شرکت ایجاد و راه

هـاي علمـی و    شـده، کمـک و مسـاعدت   ساخته است. با توجه بـه مطالـب ذکر  اقتصادي کشور دوچندان 
علم و فناوري هاي  باشد. پارك میها  ها از اهداف اصلی این پارك استقرار این شرکت اقتصادي براي ورود و

هاي  یک مکان براي حضور شرکتها، چیزي فراتر از  با توجه به اهداف، مأموریت و وضعیت پذیرش شرکت
هـا،   شـرکت سـازي   خدمات، توانمندسازي  خدمات با ارزش افزوده، شبکه ۀبنیان هستند. تأمین و ارائ دانش

ي یـک شـرکت   هـا  ها در پارك، مهارت در ارزیابی توانایی و قابلیـت  ها و مأموریت نظارت و هدایت برنامه
هایی  یی آن، شاخصاکه براي ارزیابی و تحلیل سطح کاربنیان تابعی از متغیرهاي کمی و کیفی است  دانش
بنیان هستند که براي  اي دانشه شناسی، شرکت آسیب توان تعریف نمود. اما موضوع چنین ارزیابی و را می

دستاوردهاي پژوهش و فناوري سازي  ها، یعنی تجاري گونه شرکت ها باید از فعالیت اساسی این ارزیابی آن
  این مطالعه، مفاهیم اساسی آن شرح داده خواهد شد. ۀکه در ادام تعریف مشخصی ارائه نمود

  بررسی مفاهیم
  اهمیت پارك علم و فناوري . 1

گردد و متولیان این حـوزه   ا، با توجه به نیازها و تنگناهاي موجود در هر کشور مشخص میه كجایگاه پار
 ۀاصلی فلسـف  ۀتوان گفت هست کنند. البته با کمی اغماض می ها دنبال می سیس آنأداف متفاوتی را از تاه

دارد. در یـک  علم و فناوري در کشورهاي مختلف تا حدود زیادي بـه یکـدیگر شـباهت    هاي  ایجاد پارك
  :)1383کلی ارکان اصلی این فلسفه به قرار زیر است: (آقایی گیري  نتیجه
 کردن بسترهاي فیزیکی و عینی مورد نیاز براي پرورش و شـکوفایی خالقیـت پژوهشـگران و     فراهم

 .نوآوران از طریق ایجاد فضاهاي مطلوب
                                                        
1. knowledge-based economy 2. software movement 
 

3. science & technology park 4. enterprise knowledge base 
 

5. high-tech 
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  عناصر، نهادهـا،   ۀآوردن مجموع هاي ارتباطی از طریق گردهم هزینهصرفه جویی اجتماعی در وقت و
اي کیفیـت  کردن و ارتق ولیديپرورش، ت مختلفها و حتی افراد منفردي که در امر  ها، سازمان شرکت

 .اند شده و مورد نیاز جامعه فعال یک یا چند فناوري تعریف
 و تحقیق و توسعه، تولیـد و کسـب    ۀعناصري که در گردون ۀل ارتباطات رو در رو و نزدیکی همتسهی

 .کار اشتغال دارند
 هاي تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوري و نشستها  برگزاري سمینارها، کنفرانس.   
 کانـات و تسـهیالت   مشـترك از ام  ةهـاي زیربنـایی، اسـتفاد    گذاري جویی اقتصادي در سرمایه صرفه

 .اطالعاتی و غیرههاي  قیمت آزمایشگاهی، بانک سیسات شهري، تجهیزات گرانأزیربنایی نظیر ت
 هـاي علمـی و    هـاي خصوصـی کوچـک و ظرفیـت     هاي مالی خـرد شـرکت   بهینه از سرمایه ةاستفاد

فضا و امکانات زیربنـایی   مینأها از طریق ت این شرکت ۀبرداشتن موانع توسع ها و ازمیان صی آنتخص
 .هاي مورد نیاز جامعه فناوري ۀها به فعالیت در زمین کم و تشویق آن ۀبا هزین

 اي رشته هاي تحقیقاتی میان نتایج طرحسازي  شدن بسترهاي تجاري فراهم. 
 تـر،   دقیقریزي  ریزي، تجمع مراکز تحقیقاتی در یک مکان، امکان برنامه سهولت در مدیریت و برنامه

 .سسات پژوهشیؤهاي تحقیقاتی و ارزیابی م بودجه کنترل بهتر بر تخصیص
 هاي نوین فناوري هاي تحقیق و توسعه در حمایت از فعالیت. 
 زایی در نواحی صنعتی پیشرفته تشویق کارآفرینی و اشتغال. 

مواردي اسـت کـه    هاي موفق عموماً یک از این اهداف انحصاري نیست، اما پروژه با وجود آنکه هیچ
فرایند نـوآوري در یـک کشـور در    گیري  در ادامه باید افزود شکل داراي اهداف متمرکز و روشنی هستند.

 9انـد ایـن نظـام شـامل      ر تعامـل ، متشکل از عناصري است که با یکدیگر د1نظام ملی نوآوري چارچوب
  مجموعه است:زیر

ي، هـاي نـوآور   عناصر ساختاري، چارچوب حقوقی و قانونی، فرهنـگ کـارآفرین یـا نـوآور، پیشـران     
انتشـار تکنولـوژي،   انتقـال و  هـاي   مین مالی، توزیع اطالعات، مکانیزمأهاي نوآوري، چارچوب ت زیرساخت

ی از نظـام  ئعنوان جز پارك فناوري به عنصر، پارك فناوري است. 9یکی از این سازي  هاي تجاري حمایت
هـاي   آوردن شـرایط الزم بـراي پـژوهش    محور با فراهم اقتصاد دانش ۀملی نوآوري و حلقه از زنجیر توسع

 ۀهـا و محصـوالت و توسـع    ند تبدیل ایدهثر در تسریع روؤنتایج تحقیقات نقشی مسازي  بازارگرا و تجاري
  نماید. فناوري ایفا می

                                                        
1. NIS 
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  علم و فناوري هاي  هاي متفاوت نسبت به پارك دیدگاه. 2
علم و فناوري در دو هاي  کنند که در مجموع ادبیات مرتبط با پارك ) اشاره می1388پورعزت و همکاران (

  ند از:ا ها عبارت گیرند. این حوزه مطالعاتی قرار می ةعمد زةحو
ه نهادي بـه پـارك علـم و فنـاوري     عنوان یک نهاد. دیدگا علم و فناوري بههاي  : پارك1دیدگاه نهادي .1

یـدگاه بـر   نگرد. این د محور می هاي جدید فناورانه نات براي شرکتامکا ةآوردند فراهم ۀسسؤعنوان م به
موضـوعاتی از قبیـل وظـایف و    ته و داش تأکیدها  مشی و مکانیزم فعالیت پارك فرایندها و ابزارهاي خط

دهـد.   رسی قرار میهاي دانشگاهی و ... را مورد بر شرکت ةو مراکز رشد، تعداد و اندازها  موریت پاركأم
دارد که آیا پارك علمی مزیـت بـراي    تأکیدبر این موضوع  گرفته در این دیدگاه عمدتاً مطالعات صورت

 کند یا خیر؟ ها ایجاد می شرکت
در این رویکـرد اقتصـادي،    .عنوان مناطق فناورانه و اقتصادي فناوري بههاي  : پارك 2دیدگاه اقتصادي .2

ـ   رتبـاطی گسـترده مـابین شـرکت    هاي متخصص با ساختار ا پارك فناوري شامل شرکت ثیرات أهـا و ت
شـود. در ایـن    بررسـی مـی  اي  همنطقۀ بر توسعها  ثیر پاركأآن بر محیط است. در این دیدگاه ت ةفزایند

محور اسـت و بـر    هاي فناورانه کی تخصصی براي شرکتپارك علم و فناوري، زیرساخت فیزی رویکرد،
دارد. مطالعـات   تأکیدها  و سازوکارهاي درونی آن به این شرکتها  هاي مستقیم و ملموس پارك کمک

گـذاري   در رابطه با ایجاد مشاغل و کـارآفرینی، کمـک بـه سـرمایه     گرفته در این رویکرد عمدتاً صورت
 ۀواسـط  و ملی بـه اي  هاقتصادي منطق ۀشده در توسعو تغییرات ایجاد R&Dهاي  پذیر و فعالیت مخاطره

 محور است. ناورانههاي ف تشکیل شرکت
فرهنگ نـوآوري و   يفناوري افزایش درآمد در جامعه از طریق تشویق و ارتقاهاي  هدف اصلی پارك

که با اتکاي بر علم و دانـش در محـیط پـارك    سساتی است ؤها و م افزایش قدرت رقابت در میان شرکت
فناوري با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش هاي  کنند. براي دستیابی به این هدف، پارك فعالیت می

  نماید.   محور را تسهیل می3هاي جدید فناورانه ها، ایجاد و رشد شرکت و فناوري در میان دانشگاه
بـاال و فضـاهاي کـاري و     ةنات و خـدماتی بـا ارزش افـزود   فناوري امکاهاي  توان گفت که پارك می

  نمایند. سسات مستقر در پارك ارائه میؤسیسات مناسب و با کیفیت به مأت
نحـو   هـا بـه   باشـد، شـرکت  تر  تخصصیها  شده در پارك هاي ارائه مل اینکه هرچه مشاورهأت نکته قابل

هاي متخصصـان   که استفاده از تجارب و همچنین مشاورهتوانند از آن بهره مند شوند. چرا تري می مطلوب
هـا داشـته باشـد و     بر رشـد شـرکت  اي  هثیر فزایندأتواند ت مسائل مربوط به بازار می ۀدر زمین امر خصوصاً

  بایستی تالش بیشتري در این زمینه انجام شود.
                                                        
1. institutional perspective 2. economic outlook 
 

3. technology- based 
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وجـود   ههاي تجاري ب تها و فعالی بین پژوهش منظور پرکردن خأل علم و فناوري بههاي  در واقع پارك
هـاي پژوهشـی در قالـب     آوردن گـروه  علم و فنـاوري بسـتري جهـت گـردهم    هاي  پارك اند. عموماً آمده

  محور است. هاي متمرکز فناور پژوهشی و شرکتهاي  هسته
گونه واحدهاي مسـتقر   و تجاري براي این1هاي کسب و کار  آوردن امکانات پشتیبانی و فرصت فراهم

هـاي تجـاري سـعی در     نبهآوري دانش و ج علم و فناوري است. پارك با جمعهاي  پارك هاي موریتأاز م
هاي اقتصادي که کلید تغییرات فناورانه و تجاري است بـراي واحـدها دارنـد.     جویی از فرصت امکان بهره

)kirk, 2004د اتکـا  دانشـی خـو   ۀهایی هستند که به سـرمای  علم و فناوري سازمانهاي  ) همچنین پارك
  بخشیدن به عملیات تجاري از طریق تسهیم منابع و دانش است. ها سرعت داشته و رسالت آن

میـان دانشـگاه و    ۀاند تا با حذف فاصـل  وجود آمده دانش بهکردن  پارك علم و فناوري با هدف تجاري
 فناوري براي حل مسائل زنـدگی انسـانی و اجتمـاعی بپردازنـد. در واقـع تشـکیل ایـن        ۀجامعه، به توسع

بـازده و محصـوالت   سـازي   براساس نوعی استراتژي بـراي افـزایش ضـریب تطبیـق و نهادینـه     ها  پارك
  ها در متن جوامع بوده است. دانشگاه

هاي  ها و جامعه، در حوزه با رویکردي راهبردي به ضرورت تلفیق بهتر و بیشتر دانشگاه ها، این پارك 
مستعدي باشند که محصوالت بسـیار فنـی    ۀتوانند زمین یاند و م قرار گرفتهفناوري مدنظر  گوناگون علم و

د. ضـمن  نتولید کناي  هرشتدو چناي  هرشت هاي متنوع و مکمل، در فضایی میان از تخصصگیري  را با بهره
هـا را در سـیر    و دانشـگاه  کننـد توانند امکان مراوده و کسب بازخورد سریع از مشتري را فـراهم   اینکه می

(پورعزت  .ها بپردازند اقتصادي دانشگاه ۀنوا با بازار، به تقویت بنی هماي  هگون د و بهمدار توسعه دهن مشتري
ر جامعـه، ایجـاد   دانشـگاه د سازي  نهادینه ها، ترین کارکردهاي این پارك ) بنابراین مهم1388و همکاران 

شـتري و  زخورد سـریع از م بسیار پیشرفته، کسب بـا  يبراي تولید کاالهااي  هرشتفضاي تخصصی و چند
  هاست. مالی دانشگاه ۀتقویت بنی
علم و فناوري بازتابی از این فرضیه هستند که نوآوري فناورانه منبعث از مطالعـات علمـی   هاي  پارك

کننـد.   محض و نظري به تولید و اجرا فـراهم مـی   ۀگر براي گذار از مطالع محیطی تسهیلها  است و پارك
)Westhead, 1997 ـ       ) از این دیدگاه پارك و اي  هعلم و فنـاوري سـازمانی اسـت کـه توسـط افـراد حرف

شود، کسانی که هدفشان افزایش ثروت جامعه از طریـق ترغیـب و ارتقـاي فرهنـگ      متخصص اداره می
  محور است.  و کارهاي مرتبط با نهادهاي دانش در کسبپذیري  نوآوري و رقابت

ورهاي گونـاگون توسـعه   شدند و در کششدت مورد استقبال واقع  بهها  به همین جهت این گونه پارك
جهانی ایجاد هاي اقتصاد  ی در اکثر کشورهاي جهان، براي بقا در عرصهالملل بیناي  هپدید ۀمثاب یافتند و به

تبدیل شدند که محیط اجتمـاعی، منـابع سـازمانی،    اي  ههاي واسط تدریج به سازمان شدند. بدین ترتیب به
                                                        
1. business 



  273                فناوريهاي علم و  ان در پاركیبن م سازمان دانشیک بر مفاهیستماتیمروري س

 

هـاي   محور و سازمان هاي کسب و کار فناوري تحول ایده تی را برايفناوري و خبرگان و کارشناسی مدیری
  کنند.  اقتصادي کارآمد فراهم می

  فناوري هاي  اهداف و وظایف پارك. 3
هاي دانشـگاهی را بـا    آمده از پژوهش دست اوري این است که بتواند نتایج بهفنهاي  موریت نهایی پاركأم

صنعت، دانشگاه را پر کند و این امر در نهایت منجر به  ۀرابط نعت هماهنگ کرده و از این راه خألنیاز ص
فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش نظري موجـود در نهادهـاي   سازي  دانش خواهد شد. تجاريسازي  تجاري

  )1388عطار،  ؛ خواستار؛ طاهري(پورعزت .هاي اقتصادي است دانشگاهی، در قالب برخی انواع فعالیت
 ةایسـت کـه برعهـد    تـرین وظیفـه   هاي نوین مهم فناوري علمی و استفاده ازکردن تحقیقات  کاربردي

هـاي نـوین    ن در انتقال فناورينظران بهترین مکا صاحب ۀصر حاضر قرار گرفته است و به گفتدانشگاه ع
یابی بـه ایـن هـدف    هاي دست هستند. و از بهترین روش ها ی، دانشگاهالملل سمت صنایع و بازارهاي بین به

  رك فناوري است.ایجاد پا
ها و نتایج تحقیقات علمی، تشویق تشکیل و حمایت از  ایدهسازي  جمله اهداف پارك فناوري تجارياز

هـا و   واسـط بـین دانشـگاه    ۀعنوان حلق پایدار و همچنین عملکرد فعال به هاي نوپا و فناور، اشتغال شرکت
ی آن ایجـاد ارزش و در  که هـدف غـای   طوري هب .باشد نهادهاي آموزش عالی، صنعت و در نهایت بازار می

عنـوان   فنـاوري بـه  هـاي   تـوان گفـت پـارك    ) مـی 1387 ،پور یی(ثنا .استاي  هملی و منطق ۀنهایت توسع
هـا و   براي کاهش بیکاري، بهبود رقابت بین شـرکت اي  هنوشدارویی جهت غلبه بر مشکالت ملی و منطق

کننـد   کـه در آن فعالیـت مـی   اي  هجامع منطقـ کیفیت زندگی و همچنین عاملی جهت ترغیب و بازسازي 
  شود. محسوب می

هاي خصوصی و بازار ایجاد انگیزش کرده و جریـان   شرکت R&Dمراکز  ،ها پارك فناوري در میان دانشگاه
هاي فناور را از طریق مراکـز رشـد    رشد شرکت سیس وأت ها، کند. همچنین پارك دانش و فناوري را مدیریت می

سیسـات مناسـب و بـا    أبـاال، فضـاهاي کـاري و ت    ةل کرده و امکاناتی با ارزش افـزود تسهی و فرایندهاي زایشی
  )Loftsen and lindelof, 2006کنند. ( ها فراهم می ارزشمندي از منابع را براي شرکت ةکیفیت و زنجیر

هـا افـزایش ثـروت در جامعـه از      هایی که هدف اصـلی آن  عنوان سازمان علم و فناوري بههاي  پارك
متکی بـر   هاي سسهؤهاي حاضر در پارك و م میان شرکت ي و رقابت سازندهرفرهنگ نوآو يطریق ارتقا

تولیـد  سـازي   هاي واسط صنعت و دانشگاه، نقشی مهـم در یکپارچـه   عنوان حلقه باشد، به علم و دانش می
به اهـداف  توجه  1390دانش و تجلی آن در محصوالت و خدمات دارند. بر طبق نظر ساالري و همکاران 

  شرح زیر است: علم و فناوري بههاي  کالن پارك
 هاي تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعه تحقیقات و تحقق ارتباط بخشسازي  تجاري. 
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 ی و داخلیالملل هاي بین هاي متکی بر دانش فنی و جذب سرمایه حمایت از شرکت. 
 سسـات تحقیقـاتی و   ؤهاي کوچک و متوسط فناوري و پشتیبانی از م شرکت ۀحمایت از ایجاد و توسع

 .محور اقتصاد دانش ۀمهندسی نوآور با هدف توسع
 اقتصادي متکی بر فناوري و نوآوري ۀکمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسع. 
 دولت تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال فناوري با همکاري ۀتکمیل چرخ. 

دانـش و  گـذاري   عنوان ابزاري مهم در خلق، توسعه، به اشـتراك  ستفاده از رویکرد مدیریت دانش بها
علـم و فنـاوري بـا    هـاي   ها اهمیت دارد. در واقع پارك دادن دانش و فناوري در موفقیت این سازمان پیوند
هاي مبتنی بر  هاي مناسب، شرکت معنوي و زیرساخت ۀایاز مزایاي نزدیکی به منابع مهم سرمگیري  بهره

توانند با تلفیق سازوکارهاي  کنند و می شده حمایت می سسات دولتی را در یک محیط مدیریتؤفناوري و م
  فناوري و رشد اقتصادي را تسهیل کنند. ۀیندهاي مدیریت دانش، تعامل، توسعاجرایی خود و فرا

  ي ایرانعلم و فناورهاي  پارك 1ماموریت. 4
 مبتنی اقتصادي ۀتوسع ةزنجیر ازاي  هحلق و اجتماعی نهادهاي از یکی عنوان به فناوري و علمهاي  پارك

 وجـود  به متخصصان زایی و اشتغال اقتصادي ۀتوسع فناوري، نوآوري، افزایش هدف با فناوري، و دانش بر

 اندیشمند راهبرد یک از بخشی عنوان به و فناوري علمهاي  پارك از گذاران سیاست از بسیاري. است آمده

 ابزار عنوان هب فناوري و علمهاي  پارك دیگر، ازطرف .برند می ناماي  همنطق یا ملی ۀتوسع براي هماهنگ و

 راهکـار  آن، بـر  عـالوه  و شـده  شـناخته  یالملل بین سطح در پیشرفته فناوري مبتنی بر هاي شرکت جلب

 حاضـر،  حـال  در .باشـند  مـی  کارآفرینـان  فعالیـت  ۀتوسـع  و دانشمندان متخصصان، براي جذب مناسبی

 و پژوهشـی  و دانشـگاهی  بین مؤسسـات  موجود شکاف کردن برطرف هدف با فناوري، و علمهاي  پارك
 و کوچک صنایع ۀتوسع و رشد در اخیر ۀده چند طی بوده و فعال ملی ۀعرص در تحقیقاتی و صنعتی مراکز

 .کنند می ایفا رااي  هسازند نقش پیشرفته،هاي  فناوري بر مبتنی متوسط
 اساسـی هاي  رسالت از اختراعات،سازي  تجاري سپس و ابتکار یا اختراع به ایده تبدیل و2 پردازي ایده

 نوآوري نیازمند پیشرفته، و جدید صنایع و محصوالت تولید. شود می محسوب کشور رشد مراکز وها  پارك

  .رسد می نظر به ناممکن پردازي ایده و خالقیت بدون نیز آن و بوده اختراع و
 آوردن فـراهم  کـار،  و کسـب  فضـاي  بـا  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسات بین ارتباط ایجاد در پویایی

 انتقـال  جهـت  تـالش در  بنیان، دانش هاي شرکت براي اداري فضاهاي و پشتیبانی خدمات ها، زیرساخت

 محسـوب  کشـور  سراسـر  در رشـد  مراکز وها  پارك رسالت از بخشی جدید هاي فناوري ۀتوسع و فناوري

                                                        
1. Mission 2. ideas 
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 محیطـی  فنـاوري،  و علـم هـاي   پارك ایجاد حمایت از با تا کوشند می ها دولت که است رو ازاین. شود می

 رشـد  مراکـز  .کننـد  فـراهم  متوسط، و کوچکهاي  براي شرکت را درخور فعالیت و کار شرایط و مناسب

 و علـم  بـین  ارگانیـک  توانند پیوندي می که هستند نهادهایی جملهزا فناوري و علمهاي  پارك و فناوري
 در علمی هاي توانمندي این از بهینه ةلزوم استفاد کشور، اخیر ۀده علمی هاي پیشرفت .کنند ایجاد صنعت

 اساسـی  هـاي  انگیـزه  از یکی نوین، هاي فناوري به جدیدهاي  یافته تبدیل و کشور صنایع مشکالت حل

 بر مبتنی کارآفرینی در مراکز این ةبالقو توانایی .است بوده فناوري و علمهاي  پارك و رشد مراکز تأسیس

 فناوري و علم پارك از حمایت به نسبت دولتمردان سويزا تري يجد توجه که سبب شده فناوري و دانش

 اجـراي  دیگر سويزا .بود متصور مراکز این براي را تري روشن ةآیند توان می ها حمایت این با .آید عمل به

 انجامـد  می کشور اقتصاد ترشدن یرقابت هرچه به کهسازي  خصوصی روند تداوم و اساسی قانون 44 اصل

 .سـاخت  خواهـد تـر   رفیع مبتکر و نوآور ترین نهادهاي اصلی عنوان به را فناوري و علمهاي  پارك جایگاه
 اعتبـاري  تخصیص با 1389 يابتدا تا 1387 هاي سال طول در جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

 وزارت و فنـاوري  و علوم، تحقیقـات  وزارت به وابسته رشد مراکز وها  پارك به ریال میلیارد 500 از بیش

 کشـور  سرتاسـر  در نهادهـا  ایـن  در بنیان مستقر دانش هاي شرکت از پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،

اي  همنطق و ملی هاي جشنواره در ها شرکت این فعال حضور ۀزمین آوردن فراهم .است آورده عمل به حمایت
 و معنـوي  مـادي  هاي حمایت از دیگري بخش ها همایش و ها نشست بازارها، فن کشور، از خارج داخل و

 مراکـز  وهـا   منتخب پارك هاي طرح از حمایت ۀبرنام 1389 سال از .شود می محسوبها  پارك از معاونت

 پنج و بیست (ریال میلیون 25400مبلغ  برنامه این اجراي اول سال در. گرفت قرار توجه مورد کشور رشد

  .یافت اختصاص کشور رشد مراکز وها  پارك منتخب هاي طرح به) ریال میلیون چهارصد و میلیون

  هاي دانش بنیان مفهوم و تعاریف شرکت. 5
 ذکـر  مـورد را تعریـف عمـده در جوامـع علمـی وجـود دارد کـه هـر دو         2بنیان  هاي دانش خصوص شرکت در

  یم:ینما می
 منظور محور به ستند که با ایجاد کسب و کار دانشها و مؤسسات حقوقی ه بنیان، شرکت شرکت دانش

هـاي   ها مبتنی و همـراه بـا فعالیـت    هاي اقتصادي آن تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و فعالیت
محـور در جامعـه    دانـش  اقتصاد ۀتوسعهاي نو و پیشرفته است و به  هاي فناوري تحقیق و توسعه در زمینه

ـ   بنیان به هاي دانش ی منظور از فعالیت شرکتطور کل کنند. به کمک می  ۀعنوان یک بنگاه اقتصـادي، کلی
کاال، خـدمات   ۀنتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید و عرضسازي  هایی است که بر تجاري فعالیت
ـ   ةهاي پیشرفته و بـا ارزش افـزود   فناوريگیري  کاربفناوري،  ۀافزار انتقال، تولید و عرض و نرم  ۀبـاال و ارائ

   اند. مشاوره و خدمات تخصصی و دانشی تمرکز یافته
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کـري  ترین دارایی آن دارایـی ف  بنیان یک هویت حقوقی عموماً خصوصی است که مهم شرکت دانش
آفرینی مبتنی بر  عمالً یک کارکند و  زا مبتنی بر علم را مدیریت میاست. این شرکت کسب و کاري درآمد

بار براي همیشه تحقیق و توسعه یک کار مقطعی و یکبنیان،  هاي دانش آید. در شرکت حساب می فناوري به
مدت و هم  مؤثر و کارآمد، هم به نتایج کوتاه ۀنیست، بلکه یک فرایند همیشگی و پویاست. تحقیق و توسع

ست که تنها بتوان به نتـایج  باید انجام شود بسیار بیش از آن ا هایی که مدت نیاز دارد. تالشبه نتایج بلند
د. دار برداشـته شـو   الوصول قناعت کرد. ضمن آنکه باید در یک فرایند بلندمدت و ادامه مدت و سریع کوتاه

هایی  ها شود، فرصت بنیان باید معطوف به بهترین فرصت هاي دانش تحقیق و توسعه در شرکت هاي فعالیت
ساً با هدف راهبري و حمایت ها اسا ار شرکت را متحول نمایند. انجام تحقیقات در این شرکتکه کسب و ک

 . آوري خدمات و ....کسب و کار جدید، نوۀ آوري در توسعگیرد، نو از نوآوري صورت می
   شرح زیر خالصه کرد: توان به بنیان را می هاي یک شرکت دانش مجموع، مأموریتدر 

  شرکتدرك دقیق راهبردهاي .   
 ها و نیازهاي بازار کشف و درك فرصت.   
 هاي تجاري ها به محصول و فرصت هاي جدید و تبدیل آن کشف ایده .  
 هاي آینده هاي موجود و فناوري ريفهم و شناخت روند فناو.   
 هاي دانش و یادگیري مشارکت قوي در جریان.   
 توانایی انجام مداوم نو آوري ۀهاي رقابتی بر پای ایجاد مزیت .   
 رویارویی با تهدیدها از طریق حفظ مزیت رقابتی.   
 بردن کیفیت نیروي انسانی، سطح تجهیزات هاي تحقیق و توسعه، از طریق باال افزایش مداوم ظرفیت

   .ات پیرامونی و تسهیل سنجش عملکردمورد استفاده، اکتساب منابع، تقویت ارتباط
  بنیان و ...... هاي دانش اتی، سایر شرکتها، مراکز تحقیق بیرونی نظیر دانشگاهتعامل با نهادهاي .  

 ةفنـاوري قـرار دارد. زیـرا عمـد     ۀبنیان در چارچوب رشـد و توسـع   معموالً وظایف یک شرکت دانش
در  .گیرد و توسعه در راستاي مراحل رشد فناوري (وارداتی تا خلق فناوري) صورت می هاي تحقیق فعالیت

طح ملـی و چـه در سـطح    شود (چـه در سـ   فناوري در یک کشور مطرح می ۀعنوان توسع آنچه که به واقع
عنوان یک بنگاه اقتصادي اسـت.   بنیان به هاي دانش فناوري در سطح شرکت ۀبخش) حاصل برایند توسع

بنیـان،   هاي دانش توان فناورانه در شرکت هاي فناوري در سطح ملی با ایجاد قابلیت ۀدیگر توسع عبارت به
 . کند معنی پیدا می

  بودن بنیان هاي دانش ریف فعالیتتع .6
را  هـا را اسـتخدام کـرده و بافـت اصـلی آن      التحصـیالن دانشـگاه   شود که فـارغ  هایی اطالق می بنگاهبه 
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ایه و مطبیعی یا سـر  ها دانش است تا منابع دهند و عامل اصلی ایجاد درآمد در آن ن تشکیل میامتخصص
هـاي درونـی    کارگیري توانمنديها از طریق ب این بنگاهطور کلی تولید ثروت در  کار غیرماهر. به یا نیروي

بلکـه نقـش    ،دانـد  افـزار را منتفـی نمـی    افزار و سخت شود. این تعریف نقش نرم انجام میافراد (مغزافزار) 
یـک  هـاي   موریـت أنمایـد. در مجمـوع م   محوري تلقی مـی ها را  مغزافزار در ایجاد، رشد و بقاي این بنگاه

 شرح زیر خالصه کرد: توان به ) میZack-1999( 1زاك  ۀبه مقالبنا را بنیان  شرکت دانش
 درك دقیق راهبردهاي شرکت.  
 ها و نیازهاي بازار کشف و درك فرصت. 
 هاي تجاري ها به محصول و فرصت هاي جدید و تبدیل آن کشف ایده. 
 هاي آینده هاي موجود و فناوري روند فناوري فهم و شناخت. 
 هاي دانش و یادگیري مشارکت قوي در جریان. 
 توانایی انجام مداوم نوآوري ۀهاي رقابتی بر پای ایجاد مزیت. 
 رویارویی با تهدیدها از طریق حفظ مزیت رقابتی. 
 انی، سطح تجهیزات بردن کیفیت نیروي انسهاي تحقیق و توسعه، از طریق باال افزایش مداوم ظرفیت

 .مورد استفاده، اکتساب منابع، تقویت ارتباطات پیرامونی و تسهیل سنجش عملکرد
 بنیان و ... هاي دانش کز تحقیقاتی، سایر شرکتها، مرا تعامل با نهادهاي بیرونی نظیر دانشگاه . 

 ةفنـاوري قـرار دارد. زیـرا عمـد     ۀبنیان در چارچوب رشـد و توسـع   وظایف یک شرکت دانش معموالً
  گیرد.  هاي تحقیق و توسعه در راستاي مراحل رشد فناوري (وارداتی تا خلق فناوري) صورت می فعالیت

طح ملـی و چـه در   شود (چه در سـ  فناوري در یک کشور مطرح می ۀعنوان توسع در واقع آنچه که به
عنوان یک بنگاه اقتصادي است.  نیان بهب فناوري در سطح شرکت دانش ۀیند توسعاسطح بخش) حاصل بر

بنیـان   هاي دانـش  اورانه در شرکتهاي توان فن فناوري در سطح ملی با ایجاد قابلیت ۀدیگر توسع عبارت به
  کند. معنی پیدا می

 هاي ملـی و  گیرد و برنامه هاي اقتصادي صورت می با انگیزه ها عموماً فناوري در سطح شرکت ۀتوسع
فنـاوري،  هـاي   دادن تسهیالت از طریق سـاختارهایی نظیـر پـارك   و در اختیار قرار با وضع قوانین بخشی

ورت ص ها به ریزي ها و برنامه این عوامل در انتخابکنند.  ها عمل می عنوان عوامل بیرونی در رابطه با آن به
زیـر  هـاي   بنیـان از جنبـه   هـاي دانـش   فناوري در شـرکت  ۀطور کلی توسع عوامل تشویقی خواهند بود. به

  بررسی است: قابل
 سود آوري در تولید محصول جدید و تغییر فرایندهاي تولید. 
 رقابت در حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار محصول. 

                                                        
1. Zack 
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 کاهش هزینه در تولید واحد محصول شرکت. 
 قابلیت انعطاف در مقابل بازار و پیشرفت فناوري.  
 کیفیت برتر محصول. 
 ها، زمان تحویل و خدمات پس از فروش سلیقه يخدمات بهتر براي ارضا. 
 ایجاد پرستیژ و تبلیغات. 

یابنـد و لـذا    بـا تغییـرات سـریع مـی     بنیان، خود را در محیطی پویـا و  هاي دانش امروزه اغلب شرکت
در این زمینـه بسـتگی   ها  مدیریت پژوهش و فناوري در شرکت و میزان مهارت آن ةشیو ها به موفقیت آن

  )1390، الدین؛ خدابنده شیخ زین ؛دارد. (مهدوي

  بنیان سسات دانشؤعوامل کلیدي در پذیرش م. 7
  گیرد: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، پذیرش در این مراکز براساس سه شرط زیر صورت می ۀطبق تجرب

 .داشته باشدسازي  محوري مبتنی بر دانش که قابلیت تجاري ایده .1
 .تیم کاري و مدیر کارآفرین .2
 .شده کاري و شرکت ثبت ۀبرنام .3

شود و از نظر کمی در امتیازدهی و  می تأکیددر الگوي پذیرش یکی از عوامل کلیدي که به آن بسیار 
ـ  وقـت  ، تیم کاري است. براي نمونـه تمـام  شود توجه در پذیرش محسوب می ۀارزیابی بیشترین نقط ودن ب

ن با دقت و حساسـیت بـاالیی مـورد    اسسؤم ۀوقت، تناسب تخصص و تجرب مدیر عامل، تعداد نیروي تمام
  گیرد. بررسی قرار می

  نگري، یکنواختی ثبات. بینی جامع هاي پذیرش: انسجام، واقع ي مشخصهها ویژگی
ها بـه یـک    هر پارك فرایند پذیرش است. اگرچه ورود شرکت ترین فرایندهاي کاري در یکی از مهم

ولی با  ،همراه دارد نوپابودن شرکت مخاطراتی به محیط جدید و فعالیت تحت اهداف مورد نظر پارك و گاهاً
  )همان( .توان این مخاطره را به حداقل کاهش داد پذیرش می ۀوجود بکارگیري یک الگوي مطمئن در مرحل

 ها و صنایع مبتنی بر دانش از سایر صنایع معیارهاي تمایز فعالیت .8
 ر صنایع دارد.نسبت نیروهاي متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادي با دیگ 
 درصد رشد نیروهاي متخصص به کل نیروها زیاد است. 
 اعضاي هیئت علمی دانشگاه در مدیریت و راهبري بنگاه مشارکت دارند. 
 رشد، کوتـاه اسـت و در هـر صـورت نـرخ       ۀمراحل اولیه طوالنی و پس از مرحلعمر فناوري در  ۀچرخ

  .تغییر است ۀپای ها بر بناي فناوري آنرکه زی طوري نسبت به دیگر صناع بیشتر است، بهفناوري 
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 یابد.   میتوسعه تخصیص  تري نسبت به دیگر صنایع براي تحقیق وبسیار زیاد ۀبودج   
 در استفاده از فناوري براي رشد سریع بنگاه وجود دارداي  هتوانمندي ویژ. 
 افزار فناوري است، نه بر سرمایه یا سخت ۀصنعت متکی بر توسعۀ توسع.  
  آوري در فناوري استها نو رقابتی آنمزیت. 
 کند هاي جدید تسخیر می محصوالت با فناوري ۀبازارهاي جدید را از طریق ارائ. 
 اتوماتیک تکیه ندارد هاي دستی یا نیمه به روش.  

  یريگ هنتیج
بنیان جزء موارد مهمی است که براي ورود بـه پـارك فنـاوري     هاي هر شرکت دانش مندي و پتانسیلتوان

هایی که  بودن این صنعت و نیاز به سطح باالتر دانشی، شرکت High-techباید سنجیده شود. با توجه به 
دارند. همچنین ها  از سطح باالي تکنولوژیکی برخودارند اهمیت و اولویت باالتري براي ورود به این پارك

یکـدیگر در   با همکاري با ي وا هصورت مجموع ها به ضاي پارك نیاز است تا شرکتکه در فبا توجه به این
رو  تجربیات با یکدیگرنـد کـه ازایـن    نیازمند توانایی تبادل اطالعات و ،ا حرکت کننده كجهت اهداف پار

د در مورد هـر  یباشند. در نتیجه این قابلیت نیز باتر  ها تا حد ممکن قدرتمند شرکت ITهاي  ساختباید زیر
ي مورد نیاز هـر شـرکت نیـز    د. در نهایت با توجه به فضاي محدود پارك میزان فضاشرکتی ارزیابی گرد

وانمنـدي مـالی   هـا ت  یکی از معیارهاي ارزیابی شـرکت  منظور درخواست ورود به پارك لحاظ شود. باید به
خـود اقـدام بـه    هـاي   تکنولوژي دست آوردن فناوري و هها چه مقدار براي ب و اینکه این شرکت هاست آن

 ۀباشند صرف هزین بنیان می هاي دانش مخاطب پارك فناوري شرکتآنجایی که  کنند. از صرف هزینه می
سطح فناوري خود و همچنین درآمد حاصل از فروش تکنولـوژي   يمنظور افزایش و ارتقا ها به این شرکت
 ةها قرار گیـرد. همچنـین چـون حـوز     این شرکت تواند معیار مناسبی براي ارزیابی سطح ها می و دانش آن

هـا   آن ۀان گردش مالی و نرخ بازگشـت سـرمای  پس میز ،ها پیرامون فضاي دانشی است کاري این شرکت
هـا در   بـراي فعالیـت موفـق آن   اي  هها در این عرصه و هـم پشـتوان   تواند هم اطمینانی از موفقیت آن می

  پارك باشد. ۀمجموع
هـاي   و اهمیـت آن امـروزه بـراي کسـی پوشـیده نیسـت. وقتـی شـرکت         دیگر مفهوم زمان ازسوي

نماینـد، انتظـار دارنـد کـه      مـی  مراجعـه هـا   عنوان نـوعی مشـتري بـراي حضـور در پـارك      بنیان به دانش
درستی وضـع شـده    وانین که از نظر آنان بهقرعایت  زمان ممکن با در کمترین مدت ایشانهاي  درخواست

بنیان در زمـان کنـونی    دانشهاي  بردن اهداف شرکت ان معتقدند براي پیشچراکه آن .صورت پذیرد ،است
درسـتی   روزه وجـود دارد، ارزش زمـان را بـه   مابراي حضور در بازار رقابتی اي  هکه رقابت و تحرك فزایند

  ند. ربط انتظار دارند در اینجا به یاري آنان بشتاب و مسئوالن ذيها  اندرکاران پارك و از دستاند  درك نموده
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باشد قابلیت  پارك می ۀعنوان یک جزء از مجموع الیت هر شرکت در پارك در واقع بهاز آنجایی که فع
بسیار مهم است. لذا قبل مجموعه ها در همکاري با سایر  ها در امر همکاري و توانایی آن و توانایی شرکت

هـا بـه    ري و تعامل با سایر شرکتاز ورود به پارك فناوري هر شرکت باید قابلیت خود را در توانایی همکا
 مـداري  و اخالقها  وجود تعامل و یک فرهنگ سازمانی غنی مبتنی بر ارزش ياثبات برساند و این در گرو

معنی عدم کارایی کل مجموعـه و   شده به یت یک شرکت در انجام وظایف تعیینکه عدم قابلچرا باشد، می
کـاري بحـث    جملـه وظـایف هـر سـازمان و کسـب و     به هدف نهایی تلقی خواهد شد و ازعدم دسترسی 

و هـا   ها، کنفرانس بنیان این فعالیت اکثراً با شرکت در نمایشگاه هاي دانش باشد. در فعالیت آن می بازاریابی
بـودن شـرکت،    ها عالوه بر فعال نوع فعالیتپذیرد. میزان شرکت در این  هاي علمی صورت می گردهمایی

عنـوان اولـویتی بـراي ارزیـابی      بنیان نیز باشد تا به قدرت دانشی شرکت دانشمیزان  ةدهند تواند نشان می
بـراي همکـاري و   اي  هعنوان زمین تواند به ها می ر این نوع فعالیتمورد توجه قرار گیرد. همچنین شرکت د

ن در پایـان بایـد عنـوا    ها مطرح گردد. ها و سازمان تجربیات و دستاوردهاي سایر شرکت، استفاده از دانش
ی و...) قـات یتحق ،علمـی  ،براي ورود به هرنـوع پـارکی (اعـم از فنـاوري     ها شرکتنمود که همواره ارزیابی 

طرفی با توجه به اینکـه ایـران جـزو     از. منظور موفقیت پارك مورد نظر از اهمیت باالیی برخودار است به
صنایع با  مخصوصاً در حوزةسترش صنایع مختلف افزون به گو نیاز روز باشد یمي در حال توسعه کشورها

کمک شایانی  توانند یمها  ، این پاركکشورهاپیشرفته وجود دارد، مطابق با تجربیات سایر هاي  تکنولوژي
توان ضمن ارتقاي  ها می تکنولوژیک کشور بنمایند و با ارزیابی مستمر آن به پیشبرد هرچه بیشتر علمی و

  افزایش داد. ها شرکتذیري را نیز در این پ تل به رقابیی، تمایها شرکتهاي دانشی چنین  کیفی بنیان

  منابع  
 فناوري پردیس. پارك علم و اي، همنطق ها و توسعۀ علمی، مجتمعهاي  ). پارك1383آقایی، مرتضی (

علـم  هاي  پارك ). به گزینی الگوي توسعۀ1388(طاهري عطار  حمزه خواستار و غزاله اصغر، پورعزت علی
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  نقش بازاریابی اسالمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
 ***خلیلی پالندي ه، فرشت**ندا طهماسبی روشن، *الدین شمس شهاب

  چکیده  
 يا  ينفـی آزاد  مسئولیت، این مستقیم نتیجۀ و ودش یم محدود قیدهایی با انسان ياقتصاد ياه تفعالی

 آدمی ایجاب يبرا را و مقرراتی احکام مسئولیتی، هر واقع، است. در کاال مصرف و تولید دوحصر درح یب

در  خـدمات  و کـاال  مصـرف  ياهـ  تمحـدودی  بـه  توجـه  .ازدسـ  یم برابر آن متعهد در را يو و ندک یم
اینکه  بر عالوه مصرف، واقع، است. در شده که مطرح است يموارد جملهاز اسالم ارزشی ياه بچارچو
در بازاریـابی   بنـابراین،  نیـز هسـت.   در آن مؤثر عوامل از یکی است، کاال توزیع و تولید از اهداف یکی

مدیریت مصرف یکی  ،عالوه بر این مسئله .ودش یم توجه جامعه، در مصرف صحیح يالگو به اسالمی
ازي محتـوا توجـه و   سـ  یانقالب اسـالمی و رویکردهـاي غنـ    ياز ارکان اقتصاد مقاومتی است. در پرتو

اي آن ضـروري  هـ  ماي اسالمی ناظر بـر تصـمی  ه شبررسی بازاریابی با رویکرد اسالمی و استخراج ارز
بازاریـابی و بـه تبـع    کردن الگوي اسالمی در  ن پژوهش حاضر این است که با لحاظاست. هدف محققا

   آن مدیریت مصرف دسترسی به اقتصاد مقاومتی هموارتر گردد.
   ، بازاریابی اسالمی، مدیریت مصرفاقتصاد مقاومتی: ها واژهلیدک

  مقدمه   .1
کلی فروش یک دارو (یا هر  ةبازاریابی، اید بازاریابی به تعبیري همان بازاریابی عقیده است: خواه منظور ما از

از بازاریان انتقادهـاي   خدمت به مردم. اما ا و یا کمک وه نکاالي مفید دیگر) باشد یا رفع یک نیاز از انسا
. نندک ینندگان، بازاریابی را عامل ضرر و زیان در بسیاري از موارد عنوان مک فید. مصرآ یزیادي به عمل م

که در  دابیی ی، درمدرهنگ کسب و کار اجداد و پدرانمان مقایسه کنیرا با ف فرهنگ کسب و کار کنونی اگر
 وجهی به مبانی احترام بـه مشـتري،  ت یولی در حال حاضر ب ،عملی عبادي بوده است گذشته، کسب و کار

  ) 1385(مطهري،  .اخالقیات و عدم رعایت اصول و مبانی اسالمی در بازار حکمفرما شده است
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ب و کـار و تجـارت در تضـاد اسـت،     ندارند که اسالم و دینداري بـا کسـ  پ یبسیاري از مردم چنین م
به  هر فرد معتقد: طور کلی رد شده است می این ایده بهاي اساله بکه در بسیاري از احادیث و کتا درحالی

کنـد،   اش، جد و جهد می اي خانواده یا جامعهه يمین حوایج خود و برآوردن نیازمندأمبانی دینی که براي ت
عبادت هفتاد جزء است که افضل اجزاي آن طلب . وردآ یجاي م نیاز به دت در آستان پروردگار بیعبا ینوع

دنبـال روزي حـالل باشـد تـا بـه خـود و        کس که بـه هر«رماید: ف ی) مص ( روزي حالل است. نبی اکرم
نهـج  د در خـو  53 ۀ(ع) در نامـ  حضرت علـی  .»ش کمک کند مانند مجاهد در راه خدا خواهد بودا هخانواد

و عـامالن   اند قاضیانجز با سومین دسته از مردمان که  ،جاي نماندسپاهیان بر«رمایند: ف یچنین م البالغه
ـ   ک یکه کار عقدها را استوار م و نویسندگان دیوان، ورنـد و در  آ ینند و آنچه سود مسلمانان اسـت فـراهم م

نشود جز با بازرگانان و صـنعتگران کـه    کارهاي خصوصی و عمومی مورد اعتمادند و کار این جمله استوار
ننـد  ک یارند و کار مردم را کفایت مـ د یورند، بازارها را برپاي مآ یدست م  وند و با سودي که بهش یفراهم م

    )1390(صدر، ». مانند آن نتوانند در آنچه دیگران
معنـاي تـأمین    بـه تقابل است. در واقـع بازاریـابی   م ةکسب فاید بازاریابی، مفهومی مبتنی بر خدمت و

نـد و  ک یم تأییدصد و مسلم انسان که اسالم آن را صددر هاي قاطع هاست و یکی از ارزش نیازهاي انسان
: از آن نیسـت تر  دو خصلت است که نیکعبارتی  . بهبودنخدمتگذار خلق خدا به واقع ارزشی انسانی است،

اي کمیل، مردم بـر سـه   «رمایند: ف ی(ع) م امیرالمؤمنین علی. ایمان به خدا و سودمندي براي بندگان خدا
فرومایگـان پسـت و    نجـات هسـتند، سـوم،    دانشـجویانی کـه در راه   علمـاي ربـانی، دوم،   اول، اند: دسته

ـ   ). 37 آیۀ نور،سورة ( »ها نیست اي که خیري در آن رادها یب  ۀاسالم، ساخت نظام اقتصادي خـود را بـر پای
اي کـه   گونـه  ین اقتصـادي اسـتوار داشـته اسـت. بـه     ی و موازخداشناسی و معارف اقتصادي و ایدئولوژیک

  )1385(مطهري، ». ها را از یاد خداوند غافل نگرداند آن پاکمردانی که هیچ کسب و تجارت،«رماید: ف یم
اي نامحدود بشري است و عامالن اقتصادي بـه  ه هعلم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواست

اقتصـاد مقـاومتی هـم    وند. شـ  یا تقسـیم مـ  ه ننندگان آک فو خدمات و مصردو دسته تولیدکنندگان کاال 
شده از تولید و درآمد ملی و مصرف ملی است که باعث تعادل در بازارهاي اقتصاد کـالن   جریانی مهندسی

اي ملی و دینی درصدد اسـت ضـریب نفـوذ    ه یاي تشویقی و برانگیختگه تردد و با استفاده از ظرفیگ یم
ا گسـترش دهـد.   هـ  هاي کوچـک اقتصـادي و خـانواد   ه هاي اقتصاد خرد و بنگاه هرین الیت نپاییخود را تا 

منـابع انسـانی، انضـباط و قانونمنـدي رشـد و       است که درصدد است با محوریت توسعۀعبارتی الگویی  به
د و سـپس بـا   اگر کاهش نیابند الاقل گسترش پیدا نکنن نابسامانی پایداري اقتصادي را برقرار سازد تا اوالً

ا تسریع گردد و در این ه هسمت قل هی صحیح حرکت بهد نا و سازماه ها، داشته يموقوف کامل بر توانمند
   )1391. (میرمعزي، مسیر باید به الگوي مصرف افراد جامعه توجه شود

کلی با الگوي غربی که در آن تولیـد بـراي مصـرف بیشـتر و      همفهوم الگوي مصرف در دین اسالم ب
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ند، متفاوت است. الگوي مصرف در اسالم در عین حال کـه  ک یبیشتر براي تولید بیشتر را تبلیغ ممصرف 
ذاري و تولید گ هدارد، به ضرورت تشکیل سرمایه در ابعاد کالن براي سرمای تأکیدبر ارضاي نیازهاي اولیه 

(حسینی و همکـاران،   .هدد ییرد نیز بها مگ یبیشتر که در حذف افزایش ثروت جامعه و زدودن فقر قرار م
شدت نهی شده از الگوي مصرف حذف شود و فرهنگ  اس اسراف و تبذیر که در اسالم بهاس براین )1390

مصرف از کاالي خارجی به داخلی تغییر کند. به این ترتیب مدیریت الگوي مصرف جامعه در جهت حذف 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی  اي ضروريه تاسراف و تبذیر و افزایش مصرف کاالهاي داخلی از سیاس

ـ دانسـتن تـأ   عبارتی بازاریابی اسالمی ضـمن مهـم   به )1391(میرمعزي،  .است اي هـ  تمین آزادي در فعالی
ا هـم در مصـرف و   هـ  ترقابت آزاد در بازارها، بر ضرورت رعایت برخی محدودی اقتصادي و نیز در عرصۀ

ا مجـاز بـه تولیـد و توزیـع هـر آنچـه       هـ  نراد و سازمادارد. از دیدگاه اسالم اف تأکیدهم در تولید و توزیع 
ننـدگان در صـورتی کـه در مسـیر     ک فمین نیازهاي کاذب برخـی مصـر  ننده خواست نیستند و تأک فمصر

   )1390رشاهی و همکاران، (امی .ارزش است ا مانع ایجاد کند ضده نتکامل و هدف نهایی انسا

  بازاریابی اسالمی  .2
مـرزوي  علل متعدد اهمیت آن در دنیـاي ا  ي پیشرفت کرده و بها هطور فزایند بهدیدگاه اسالمی در تجارت 
اي روشـن اسـت کـه    هـ  لا و دسـتورالعم هـ  شکه اسالم مذهبی عملی بـا ارز رو به افزایش است. اول این

بحران مالی عظیمی  2009و  2008اي ه لهد. دوم، در ساد یا و رفتارهاي پیروان خود را شکل مه شنگر
متعـارف بودنـد در هـم    ته و آن دسته از بازارهاي جهانی که تـابع قواعـد و بیـنش مـالی     که صورت گرف

تـوجهی کردنـد. در    ا پیشـرفت قابـل  هـ  ناي مالی اسالمی در اثناي همین بحراه مکه نظاشکست. حال آن
زمانی که سهام بازارهاي لندن و نیویورك به یک سوم از قیمـت اوج خـود سـقوط     2008چهارم سپتامبر 

اي اولیـه بـراي   هـ  مدرصد افزایش یافت. سوم، گـا  75/4ا ه هشاخص مالی داوجونز اسالمی در معاملکرد، 
یري چنین بلوکی ممکن است نیـاز  گ لچند شکجاري مسلمان برداشته شده است. هرپدید ساختن بلوك ت

مسلمان  انشتکه کشورهایی که اکثر جمعی) و در نهایت این2010، 1به زمان طوالنی داشته باشد (آلسرهان
ي واضح اسالمی را ا هشدن بیشتر پیش روند و شیو یسمت اسالم د تحت فشار عظیم قرار دارند تا بههستن

   )1390. (حسینی و همکاران، بدون هیچ استثنایی در تمام شئون زندگی و تجارت رعایت کنند
جایی  جهانی است.ي جدید نتیجه تحول در اقتصادهاي ا هعنوان رشت اساس بازاریابی اسالمی به راینب

ـ  ت. بازاریابی اسـالمی فراینـد پدید  طور فزاینده در حرکت اس که دیدگاه اسالمی تجارت به  ۀسـاختن و ارائ
ارزش به مشتریان مسلمان در چارچوب قوانین ارزشی و اخالقی اسالم است. بازاریابی اسالمی، بازاریـابی  

   )1385. (دادگر، آمیخته با اصول اخالقی است
                                                        
1. Alserhan 
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مـداري تغییـر کـرده و امـروز شـاهد آن       زاریابی از محصول محوري به مشتريگذشته باسال  60در 
دنبـال   ننـدگان بـه  ک فهستید که بار دیگر در پاسخ بـه تغییـرات محیطـی در حـال تحـول اسـت. مصـر       

دنبـال   نیایی بهتر براي زنـدگی بـوده و بـه   ساختن داي جهانی خود و پدیده یایی جهت رفع نگرانه حل هرا
محیطـی   ی عدالت اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت   رین نیازهاي آنان یعنت قهستند که از عمی اییه تشرک

    )1390. (حسینی و همکاران، تحوالت در اقتصاد جهانی است فته باشد. بازاریابی اسالمی نتیجۀسخن گ
ي فراینـد و اسـتراتژ  وان بیان نمـود: بازاریـابی اسـالمی    ت یپس تعریف کلی که از بازاریابی اسالمی م

کردن نیازها با محصوالت و خدمات حالل (طیبه) با رضـایت متقابـل هـر دو طـرف یعنـی       (خرد) برآورده
 .فروشنده و خریدار، با هدف رسیدن به رفاه مادي و معنوي در این جهان و جهـان آخـرت (فـالح) اسـت    

    )2011، 1(آلوم و هاگ

   انتقادهاي بازاریابی و تعلیمات اسالمی .3
یران بازاریابی ممکن است بـا تصـمیم نادرسـت خـود سـبب ضـرر و زیـان        گ مکه تصمی ي راا هموارد عمد

 .یـرد گ یمـ جامعه و سایر موسسات اقتصادي شـوند مـورد بحـث و بررسـی قـرار       منفرد، نندگانک فمصر
و  فروشـندگی ، تبلیغـات ، کانـال توزیـع   ،قیمت ،بندي سته، بکاال: ند ازا این عوامل عبارت )1382(حریري، 

انتقادهاي موجود است ذکـر   ةکنند که برطرف عرفانی ل، احادیث و روایات مختلف فلسفی، دینی،حا. رقبا
قادهـاي مـورد توجـه بـوده اسـت و      انت ایـن  که در تعالیم اسـالمی نیـز،   ودش یبیان م. در واقع خواهد شد

  . هاي الزم به پیروان آن ارائه شده است حل راه
همچنـین در حـدیثی دیگـر آمـده     . »ماهر را دوست دارد ةخداوند سازند« در حدیث آمده است:کاال: 

بـودن   بودن و امین اي ر این حدیث دو عامل حرفه. د»ي و امین را دوست داردا هخداوند انسان حرف«است: 
اثـر مهـارت و فنـاوري او     یعنی کسی که نیاز و دردي از جامعه دوا کند و: اول نظر بوده است. عامل مورد

 .بـودن کـار اسـت    دن به کیفیت کارها و درست و کاملدابها امین بودن است، یعنیعامل دوم:  دیده شود.
 منظور جلب توجه و رغبـت بـیش از انـدازه مشـتري،     کاالي خود را به« حدیث آمده است: در ندي:ب هبست

خود اکتفـا   ةانداز تحصیل سود به به سود کم قناعت کنید و در« حدیث آمده است: در :قیمت .زینت نکنید
 ةانـداز  خـود بـه   مشـتریان روزانـه   ۀمشتریان تقسیم کنید، یعنی از همـ  ۀکنید و این مقدار را نیز میان هم

  )311، لشیعها لوسای( .»مخارج روز خویش، به نسبت سود بگیرید
انحصار ناشی از تبانی، به این معنی که تولیدکنندگان با هم تبانی کنند که کاالي مورد : کانال توزیع

. یا فروشندگان تبانی کنند که به قیمت بیشتري بفروشند، از نظر اسالم مذموم است نکنند، یدنظري را تول

                                                        
1. Alom & Haque  
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و  یري از هرگونه تبلیغات مضر و زیان بخش، چه زیان جسمی داشته باشد و یـا اخالقـی،  گ هبهرتبلیغات: 
در «اسـت:   حدیث آمده در :فروشندگی )318همان، ( .این کار است ممنوع است ةگونه وسایلی که ویژهر

ـ «حدیث آمده است:  در رقبا:. »موقع معامله، سوگند، هرچند هم راست باشد نخورید بـرادر   ۀدر بین معامل
بینید متاعی را یکی از برادران دینی میل دارد بخرد شـما در   می دینی خود داخل نشوید. یعنی هنگامی که

  . »جام دهدآن معامله دیگري را برادر دینی ان این معامله دخالت نکنید تا
. بازاریابی مدرن حاصل شده استهاي  و رویهها  نظریه همچنین، در بازاریابی اصولی وجود دارد که از

مکتب اسالم هرچند آزادي را، مانند دنیاي سوسیالیسـتی از افـراد    :ننده و تولیدکنندهک فمصر آزادي اصل
هـد، بلکـه ایـن    د یاقتصادي نامحدود نمـ اري نیز به افراد آزادي د هجهان سرمای ولی مانند ،ندک یسلب نم

اجتماعی، اخالقـی و فرهنگـی    اقتصاد زندگی با توجه به مبانی سیاسی، ۀمکتب الهی اشخاص را در صحن
   کند. می ها و معیارهاي معنوي خاصی محدود اي که دارد در کادر ارزش ویژه
ـ  نـام:  بـه  اقتصاد اسالمی اصلی وجود دارد در :کردن ضرر و زیان بالقوهصل محدودا ایـن   نـادم.  ۀاقال

ه شود که این معاملـه بـه   خریدار یا فروشنده متوج و واقع شداي  همعامل اصطالح بدین معنی است که اگر
زدن  هـم  به ۀاین پیشنهاد را بپذیرد و در زمینطرف مقابل  نفع او نبوده است و پیشنهاد فسخ معامله را کند،

اصـل تـأمین نیازهـاي     .)25، لفصـاحه ا جنهـ ( مورد اقـدام کنـد   معامله موافقت خود را اعالم کرده، در این
ایـن اصـول   . نندهک فالعات به مصراط ۀئاصل آموزش و ارا، اصل نوآوري: اقتصادي اصل کارایی، اساسی

  . ها هستند اخالقی در سازماناسالمی و بازاریابی  يها سیاستنوعی، راهنماي  به

  اسالمیاي اسالمی و بازاریابی ه شنظام ارز .4
ساختن چنان نظام اقتصادي است کـه در آن روشـی کـه    دنبال پدید اسالم دین دعوت و زندگی است و به

اي هـ  هود و چنان پایگاه فکري دارد که محتواي اندیشش یاسالم در تنظیم حیات اقتصادي دارد مجسم م
   )1390. (صدر، اي علمی و اقتصادي استه هاخالقی و ارزشی اسالم و اندیش

ایی است که براي دستیابی به صافی ارزشـی در  ه ها و قاعده لاي اسالمی شامل اصه شب ارزچارچو
یـرد  گ یم ا؛ اصل توحید، عدالت، امانت و حلیت را دربره لیرد. این اصگ یکسب و کار مورد استفاده قرار م

(صنوبر؛ متفکـرآزاد؛  . بازاریابی هستند اي آمیختۀه متصمی اي اسالمی مطرح دربارةه شتمام ارز که ریشۀ
ترین آن از دیدگاه بازاریابان محصـول، قیمـت،    ي از عناصر است که مهما ه) بازاریابی آمیخت1389، راضی

اي توزیع است. مطابق با نظر اسالم محصول باید به رفاه انسان و در کـل بـراي   ه لپیشبرد فروش و کانا
یچ نفعـی بـراي خریـدار و جامعـه نـدارد را منـع       رفاه جامعه باشد. قرآن تولید و فروش کاالهایی را که ه

بهبـود مـادي،   هـا   کند که بکارگیري آن می مصرف سودمند و مفیدي معرفی ند و کاالها را مواد قابلک یم
  )1382جزنی،  (ونوس و خانی .دارد ننده را دربرک فاخالقی و معنوي مصر
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. (کـاتلر و  شـوند  مـی  هـدایت محـور   مشـتري گـذاري   سمت قیمت بهها  اري، شرکتد هدر نظام سرمای
مشتري مدار موافق نیست. در اسالم مدیران بازاریـابی  گذاري  اسالم با دیدگاه قیمت )1386آرمسترانگ، 

هـا   تولید را محاسبه و طبق سیاست فرایندتمام مراحل و  ۀنند و هزینک یابتدا محصول را طراحی و تولید م
اسـالمی  هـاي   زیـرا براسـاس آمـوزه    ،ننـد ک یتعیین ماسالم، قیمت محصول را گذاري  قیمتهاي  و شیوه

آوردن درآمدي بدون انجام کار یا تعیین قیمت و دریافت سود بدون انجام کار براي محصول حرام  دست به
  )1389. (صنوبر؛ متفکرآزاد؛ راضی، است

 کـه شـامل   طـوري  ي فراهم خواهـد شـد. بـه   ا هشده بر مبناي کار حرف ات آگهیدر نظام اسالم اطالع
محصول نیـز در   ةگفته شامل اطالعات منفی دربار پیشهاي  خوب و بد محصول است. آگهیهاي  حقیقت

شـوند. تبلیغـات در اسـالم در حقیقـت      مـی  صورت وجود است. زیرا مدیران بازاریاب از دروغ کـذب نهـی  
ر منصفانه طو شده در تبلیغات به است و مسئولیت اثبات ادعاي مطرح تضمین کیفیت و قیمت هر قلم کاال

در نهایت ایـن کـه در دیـدگاه اسـالم کوشـش اصـلی        )1383. (الهیان، فروشنده و شرکت است برعهدة
خدمات اخالقی  ۀساختن ارزش به مشتریان براساس استانداردهاي زندگی از راه ارائتوزیع، پدیدهاي  کانال

ساختن ارزش است و ی بر پدیدبازاریابی مدرن که مبتناي اسالمی است. بنابراین نه ه شو در چارچوب ارز
سـالمی همـراه نیسـتند. کـاربرد     بازاریابی اۀ ود با فلسفش یاي بازاریابی شناخته مه هنه سنتی که با آمیخت

  بازاریابی اسالمی در بازاریابی با بازاریابی مدرن و سنتی متفاوت است.  فلسفۀ

  تحقق اقتصاد مقاومتی با مدیریت مصرف .5
ـ ه همعناي شناسایی حوز اقتصاد مقاومتی به هـا در   ازي آنسـ  یاي اعمال فشار و تالش براي کنترل و خنث

است. اقتصاد مقاومتی همسو با کاهش وابستگی و ه تل و تالش براي تبدیل فشارها به فرصآ هشرایط اید
   )1391. (میرمعزي، اي داخلی و تالش براي اتکا به خود استه تبر مزی تأکید

اي میانی آن ه فانسانی و هد ۀاي اقتصادي سعادت فرد و جامعه هآوردن زمین هدف غایی نظام فراهم
اي نظـام  هـ  فهـد   ۀساختن استعدادهاي طبیعی است. در منظوماقتصادي، امنیت اقتصادي و بارور عدالت

ندي اصول راهبردي نظام ب تاقتصاد اسالم، استقالل اقتصادي در اولویت اول قرار گیرد و به تبع آن اولوی
ییرهاي جدید تنظیم شود و دوم اینکـه جهـاد اقتصـادي بـر     اي کلی متناسب با تغه تر کرده و سیاستغیی

با توجه به این امر بازاریابی مبتنی بر اسالم به اقتصاد  .ودش یعنوان امر واجب فرض م مردم و مسئوالن به
ـ  معنوان مهـ  مقاومتی ماهیتی دینی داشته و به مقاومتی تحقق یابد. اقتصاد ابـزار حکومـت اسـالمی    رین ت

اي مادي، معیشت ه هینی توحیدي و الهی دارد و شامل مقولب ناست. زیرا اقتصادي است که ریشه در جها
   )1381. (چاووشیان، و معنویت است
یرد، تبلیغ خرید کالي جدید قبل گ یاري غرب ترفندي براي حصول به سود در پیش مد هنظام سرمای
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انـداختن  ایی از قبیـل ارتقـاي سیسـتم و جا   هـ  قا تبلیغات و ایجـاد مشـو  از استهالك کاالي قبلی است. ب
بلکـه تولیدکننـده    ،ننده نیسـت ک فمصر کردن کاال برعهدة نام مد. در این نگرش از دور خارجي به ا همقول
ـ   ا هخود زمان تعویض آن را به شـیو  که براساس همان سیاست سودمحورانۀ است نـد.  ک یي نـرم تعیـین م

ا را در دنیـا مـدیرت   هـ  هاي اقتصادي هستند که اقتصـاد خـانواد  ه ماذعان کرد که این سیسترو باید  ایناز
  )1393. (حسنی، اه هنند نه خانوادک یم

مفهوم الگوي مصرف در دین اسالم بکلی با الگوي غربی کـه در آن تولیـد بـراي مصـرف بیشـتر و      
گوي مصرف در اسالم در عین حال کـه  ند، متفاوت است. الک یمصرف بیشتر براي تولید بیشتر را تبلیغ م

ذاري و تولید گ هدارد، به ضرورت تشکیل سرمایه در ابعاد کالن براي سرمای تأکیدبر ارضاي نیازهاي اولیه 
اس اسـراف و  اس هد. برایند ییرد نیز بها مگ یار مبیشتر که در حذف افزایش ثروت جامعه و زدودن فقر قر

از الگوي مصرف حذف شود و فرهنگ مصرف از کاالي خارجی بـه  شدت نهی شده  تبذیر که در اسالم به
تبـذیر و افـزایش    ،داخلی تغییر کند. به این ترتیب مدیریت الگوي مصرف جامعه در جهت حذف اسـراف 

   )1391. (میرمعزي، اي ضروري در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استه تمصرف کاالهاي داخلی از سیاس

  گیري   نتیجه .6
 مشخصی، يتفکر براساس مبانی که رفتاریی است يالگوها از يا همجموع شامل اسالمی یبازاریاب مبانی

 اینکه دلیل به حقیقت، است. در یافته هماهنگ سامان صورت الهی) به انسان (قُرب نهایی منظور هدف به

 ياه شارز بر مبتنی اییه بچارچو در نیز هدف به دستیابی الجرم، وسایل است، قُرب الهی نهایی، هدف
تأمین  به غیرمستقیم یا مستقیم طور به يمعنو ينیازها تأمین اسالم، دین مقدس در .ودش یمحدود م الهی،
 بـا  تـأمین نیـاز   اسـالم،  دیـدگاه  از بازاریابی در در واقع، )22آیۀ  حج،سورة ( .است وابسته يماد ينیازها

 کمـال  بـه  وصـول  در جهت و مطلوبآسایش  و رفاه به دستیابی يبرا جامعه، و فرد مصالح درنظرگرفتن

 اسـالمی،  ياهـ  شارز و احکـام  رعایت جملهاز اصولی براساس باید نیاز تأمین ود. لذاش یم تعریف انسانی

 از عوامل بهینه ةاستفاد رکود، از يدور استثمار، از پرهیز و مساوات، عدالت رعایت افراد، حقوق به احترام

   .شود طبیعی انجام منابع و انسانی
 صورتی در است و نشده تأیید وجه، هیچ به غیرواقعی، و کاذب ينیازها به توجه اسالمی، بازاریابی در

 .هسـت  نیـز  ارزش ضـد  کنـد،  ایجاد مانعی انسان نهایی هدف و تکامل مسیر در نیازها این نوع تأمین که
 ها آن که دارند نیاز منابعی به خود ينیازها تأمین يبرا خلقت ذاتی، طبق ها انسان )53آیۀ  یوسف،سورة (

 قرار ها آن اختیار امانت در صورت به را منابع متعال، این سازد. خداوند رهنمون انش یاصل هدف جهت را در

 و است متعال خداوند ملک این جهان، حقیقت، گیرند. در بهره ها آن از نیازهایشان تأمین يبرا تا است داده
 بـر  تسلط وجود با ا،ه نانسا ۀهم دلیل همین هد. بهد یسامان م را منابع بخواهد، که روشی هر به خداوند

  بکوشند.  ها آن حفظ در مصرف، و تولید در از منابع بهینه استفادة با باید منابع، این
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 اسـت؛  شـده  فراوانـی  تأکیـد  منـابع،  از بهینه يردارب هبهر و کاال تولید فرایند بر اسالم دیدگاه از بازاریابی در

 از است که آن او است. مسئولیت مسئول شده، ارزانی او به که امکاناتی و مواهب و برابر خداوند در چراکه انسان

 امانـت  ایـن  پـذیرش  به توجه با کند. بنابراین، استفاده مطلوب کمال به رسیدن يبرا و بهینه صورت بهها  نعمت

  )  144، البالغه نهج( .هاست انسان قبال خداوند، خودش و سایر در او مسئولیت و دست انسان به الهی بزرگ
نفـی   مسـئولیت،  ایـن  مسـتقیم  نتیجـه  و ودش یم محدود قیدهایی با نیز انسان ياقتصاد ياه تفعالی

 يبـرا  را و مقرراتـی  احکام مسئولیتی، هر واقع، است. در کاال مصرف و تولید در دوحصرح یب ياه يآزاد
 خـدمات  و کاال مصرف ياه تمحدودی به توجه .ازدس یم متعهد آن برابر در را يو و ندک یم ایجاب آدمی

 اینکه بر عالوه مصرف، واقع، است. در شده مطرح که است يجمله موارداز اسالم ارزشی ياه بچارچو در

 در بازاریـابی  هسـت. بنـابراین،   نیـز  آن در مـؤثر  از عوامـل  یکی است، کاال توزیع و تولید از اهداف یکی

 با بازاریابی فرایند در که وان نتیجه گرفتت یود. مش یتوجه م جامعه، در مصرف صحیح يالگو به اسالمی

 ياقتصاد امور تدبیر صورت گیرد، اصلی هدف در جهت باید خدمات، و کاال مصرف و خرید اینکه به توجه
  .شود گرفته يجد باید است که مهمی موارد از جامعه افراد

 ایجاد به فرد، يضرورهاي  ينیازمند رفع به توجه بر عالوه اسالمی، بازاریابی در کاال تولید فرایند در

 بـه  وانـد ت ینمـ  انسـان  ود. مثالًش یم جامعه نیز توجه در ها انسان همۀ يبرا رفاه تأمین و عدالت اجتماعی

 جامعـه  بـه  و تولیـد  باشد داشته ضرر جامعه مصالح يبرا را اگرچه کاالیی هر عوامل تولید، داشتن صرف

 کنار در جامعه و فرد نظام، این در چراکه کند؛ مصرف را آن از يهر مقدار و واهدخ یم هرچه یا کند عرضه

) که این عوامل در بازاریابی اسالمی به مدیریت مصرف 1384(حکیمی،  .ودش یم مطرح هم، يراستا در و
ایـد:  رمف یطبق فرمایشات مقام معظم رهبري که در این بـاره مـ   سویی در اقتصاد مقاومتینجامد و ازا یم
مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. یعنی مصرف متعادل و پرهیـز از اسـراف و    مسئلۀ«

ا باید به این مسئله ه هاي غیردولتی و هم آحاد مردم و خانواده هاي دولتی و هم دستگاه هتبذیر. هم دستگا
اهللا را دارد. یک  سبیل اجر جهاد فی اند ادعا کند که اینوت یانسان م .جهادي است توجه کنند که این واقعاً

بعد دیگر این مسئله تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم. این 
اي دولتی توجه داشته باشند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را به مصرف کاالهـایی  ه هرا تمام دستگا

کـردن در   ط براي نام و نشـان بـراي پـزدادن بـراي خودنمـایی     عضی فقاي معروف خارجی که به كبا مار
وند، ترجیح بدهنـد. خـود مـردم راه مصـرف کاالهـاي      ر یاي خارجی مه كاي گوناگون دنبال ماره هزمین

  ). 1391(رهبر معظم انقالب،  ».هدد یاي اقتصاد مقاومتی جواب مه حخارجی را ببندند. به نظر ما طر
  

  
  الگوي مفهومی پژوهش  .1نمودار

 اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف بازاریابی اسالمی
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باید براسـاس  ها  کلیدي شرکتهاي  ود تمام تصمیمش یدر راستاي توجه و اهمیت موضوع پیشنهاد م
  اسالمی صورت گیرد تا رضایت خاطر مشتریان را فراهم آورد. هاي  پایبندي به ارزش

  نیاز به ایجاد، تسریع و اجراي یک قانون کامل و جامع از اصول اخالقی اسالمی. 

  منابع  
  .قرآن کریم
مـدیریت   اندیشـۀ ، »مبـانی بازاریـابی در اسـالم   درآمـدي بـر   « ).1390و همکاران ( میراحمد،امیرشاهی، 

 .  221-273ص ، 2ة ، شمارراهبردي
  عدالت.  یتجل ،قم، اسالم در معامله احکام و تجارت آداب ).1383( جتبیم ان،یاله

  .3/5/1391نظام،  کارگزاران و مسئوالن دیدار در يرهبر معظم مقام بیانات
 یاجتمـاع  علـوم  ةدانشکد ،يدکتر ۀنام انیپا ،»یاجتماع تیهو و یزندگ سبک« ).1381( سنح ان،یچاوش

  .تهران دانشگاه
  .  129 ة، شمارزمزمه ۀمجل، »ازيس گاقتصاد مقاومتی نیازمند فرهن«). 1393( لیرضاحسنی، ع
، »چارچوب مفهومی در بازاریابی براساس مبـانی اسـالمی   ۀارائ« ).1390و همکاران (یرزاحسن حسینی، م

    .117-148ص ، 42 ة، شمارپژوهشی اقتصاد اسالمیـ  علمی فصلنامۀ
  ما. دلیل ،قم ،آرام احمدۀ ترجم ،اهیالح ).1384( حمدرضام ،یمیحک

  . ، انتشارات امیرياقتصاد اسالمی ).1382( حمدیوسفمحریري، 
  .38، ش بازرگانیهاي  پژوهش فصلنامۀی از منظر اقتصاد اسالمی، اخالق بازرگان«). 1385( داهللادادگر، ی

، مجلـۀ دانـش و توسـعه   ، »اصول اخالق بازرگانی در اسـالم ). «1382داور، ونوس، و جمال خانی جزنی (
  مشهد، دانشگاه فردوسی. 

هـاي   اسـالمی در تصـمیم  هـاي   اثـر ارزش «). 1389راضی ( و نسرین متفکرآزاد اصر، محمدعلیصنوبر، ن
    .173-202، ص 37 ةر، شماپژوهشی اقتصاد اسالمیـ  فصلنامۀ علمی، »آمیخته بازاریابی

  .یاسالم انتشارات ،قم ،يموسو محمدکاظم ترجمۀ ما، اقتصاد .)1390( محمدباقرسید صدر،
ـ ، »بررسی و تبیین الگوي اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران«). 1393پورغفار ( جواد فشاري، مجید و  ۀمجل

    .  29-40ص ، 6-5 ة، شماراقتصادي
  بهمن فروزنده، چاپ هشتم، آتروپات.ۀ ، ترجماصول بازاریابی ).1386(آرمسترانگ یلیپ، و گري کاتلر، ف

پژوهشـی اقتصـاد    ـ  علمـی  فصـلنامۀ ، »اقتصـاد مقـاومتی و ملزومـات آن   « ).1391( حسنمیرمعزي، سید
   .49-76ص ، 47 ة، شماراسالمی

 تهران.  ، چاپ سی و هفتم، انسان کامل ).1385( رتضیممطهري، 



   اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت یاندانش بننقش اقتصاد جلد هفتم:              292

 

  . 1446حدیث  ،الفصاحه نهج
  ذره. ، تهران معادیخواه، عبدالمجید ). ترجمۀ1374( البالغه نهج

   .1، حدیث 26باب ، 12ج بواب آداب التجاره، ا ،الشیعه وسایل
Alom & Haque (2011). Marketing: An Islamic Perspective; World Journal of Social 

Sciences, Vol. 1. No.3.  
Arham, m. (2010). Islamic perspectives on marketing; Journal of Islamic marketing, 

Vol. 1 No.  
 


