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  مقدمه

اقتصاد اند. هاي اخير بارها بر اقتصاد مقاومتي تكيه كردهي نظام اسالمي در سالرتبهمسئولين عالي
و  ميتحر طيدر شراحتي رشد را  ياست كه اجازه ياقتصاد مبدع اين كليدواژه فيبنابر تعر يمقاومت
 و...) م(همچون تحري يمحدود به زمان خاص ياقتصاد مقاومتايشان خاطرنشان ساختند  .1دهديفشار م

اي كه به منظور تأييد برجام منتشر كردند، اقتصاد مقاومتي تا بدانجا كه ايشان در انتهاي نامه 2ستني
و البته در تمامِي  3ها معرفي نمودندرا يگانه راه نجات اقتصاد ملي در شرايط گشايش پس از تحريم

   ها پاي فشردند.اوردن بايدن بر اجراي اين سياستهاي كارزار فشار حداكثري ترامپ و پس از راي سال

                                                           
  ): 16/05/91بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار دانشجويان( 1
  

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609 
اد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام كه اقتصى نفى نيست؛ اينجور نيست ...... البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه

رائط ش دهد كه حتّى دردهد و اجازه مييك كارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان مي
  فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند.

  ): 29/11/93آذربايجان ( بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار مردم 2
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=12866 

ريمي هم در اين روزي كه تحاقتصاد مقاومتي براي كشور ضروري است؛ تحريم باشد هم الزم است، تحريم نباشد هم الزم است. آن
ي ما بناي اقتصادي كشور را كشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتي براي اين كشور ضروري است، الزم است. اقتصاد مقاومتي يعن

دالر؛  ٤٥دالر رسيد به  1٠٠روز عزا نگيريم كه نفت از هاي جهاني در آن اثر نگذارد. يكجوري تنظيم كنيم و ترتيب بدهيم كه تكانه
كنيم يا عمالً تحريم بكنند؛ چيز را تحريم ميچيز و فالنچيز و فالنكنند كه فالنها ما را تهديد ميروز عزا نگيريم كه آمريكايييك

المللي هاي بينكدام از اين تكانهرانيِ ما را تحريم كردند. اگر در كشور اقتصاد مقاومتي باشد، هيچها كشتيعزا نگيريم كه اروپايي
 اقتصادي و بناي اقتصادي جوري د به زندگي مردم آسيب وارد كند. اقتصاد مقاومتي يعني اين؛ يعني در داخل كشور، ساختِتواننمي

كه من حاال  -ريزي بشود، بناي اقتصادي استحكام پيدا كند باشد كه از نيروهاي مردم استفاده بشود، كمك واقعي گرفته بشود، برنامه
ي مسئوالن كشور بر اين باشد كه حركت اقتصادي كشور را تكيه -اين كارها بايد انجام بگيرد  مواردي را ذكر خواهم كرد كه

لرزد، ترسيم، از تحريم ديگر تنمان نميجوري قرار بدهند. اگر اين شد، شكوفايي خواهد شد؛ اگر اين شد، از تهديد دشمن ديگر نمياين
ي اقتصاد مقاومتي هم باز روي مردم است؛ روي ي عمدهصاد مقاومتي است. تكيهگيريم؛ اين اقتاز پايين افتادن قيمت نفت عزا نمي

  .توليد داخلي است

  ): 29/07/94جمهور درباره الزامات اجراي برجام (نامه رهبر انقالب به رئيس 3
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هاي كلي هاي متنوع و گاه متضاد از آن، سياستبه منظور همسو ساختن اركان كشور و پرهيز از قرائت
در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و توسط رهبر انقالب ابالغ گرديد و مورد  1اقتصاد مقاومتي

. پس از تصويب اين 2هاي مختلف قرار گرفتن سياسي با گرايشاستقبال فعاالن اقتصادي و كنشگرا
سازي آن در سطوح مياني و خرد فراهم شود و يكي از ي جاريهاي كالن الزم است تا زمينهسياست

ي چنين برساختي اما عرضه .3هاي نظري متناسب با آن استملزومات آن گردآوري يا توليد برساخت
شود در ساخت آن بايد مالحظات گوناگوني مد نظر قرار گيرد كه تالش ميسهل ممتنع است زيرا در 

  چند بند زير به اختصار به آن پرداخته شود؛

                                                           
/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=13788http://www.leader.ir 

شود. شوراي عالي امنّيت ملّي با رعايت موارد ياد شده تأييد مي ٩٤/٥/1٩مورخ  ٦3٤ي ي جلسه...... با توجّه به آنچه ذكر شد، مصوبه
مومي به مردم عزيزمان ئوالن دولتي يادآور شده و در جلسات عجناب و ديگر مسطور كه در جلسات متعدّد به آندر خاتمه همان

دي و بهبود ام، رفع تحريمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق مّلت ايران كار الزمي است، ليكن گشايش اقتصاگوشزد كرده
ي اقتصاد مقاومتي ميسّر نخواهد شـد. اميد است كه مراقبت جانبهمعيشت و رفع معضالت كنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همه

نيز مراقبت فرماييد كه  وكه اين مقصود با جدّيّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقويت توليد مّلي توجّه ويژه صورت گيرد شود 
رويّه نينجامد، و بخصوص از وارد كردن هرگونه مواد مصرفي از آمريكا جّداً وضعيّت پس از برداشته شدن تحريمها، به واردات بي

  پرهيز شود.

  است.ي نخست اين رساله آمدهر ضميمهها داين سياست 1
  ): 04/06/94ي دولت (مناسبت هفتهبه جمهور و اعضاى هيأت دولتبيانات رهبر معظم انقالب در رئيس 2

id=13506http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat& 

ي فكر شخصي نيست؛ اين عقل جمعي شدهي كامل و منسجم است؛ اين بسته هم تراوشهاي اقتصاد مقاومتي يك بستهسياست
هايشان ميدانند و مّطلعند. كار مفصّلي انجام گرفته اند؛ دوستان اقتصاددان حاضر در اين مجلس هم بعضياست، يك جماعتي نشسته

كاري شده، روي آن بحث شده، فكر شده، مطالعه شده؛ بعد رفته مجمع تشخيص [مصلحت ا، چكّشروي اين، بعد هم آمده اينج
اي است؛ لذاست و مدبّرانه نظام] و روي آن مطالعه شده؛ باالخره آمده و نتيجه شده اين سياستها. يعني محصول يك فرآيند معقول

كه با ما خوبند، كساني كه با ما  غ ندارم كه از اقتصاددان و از كسانيكه اقتصاد مقاومتي را همه تأييد كردند، يعني من يك مورد سرا
  بد هستند؛ كه اين اقتصاد مقاومتي، اين سياستها را تخطئه كرده باشند؛ نه، همه قبول كردند

  ): 16/05/91بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار دانشجويان( 3
  

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609 
ى عمومى است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با اقتصاد مقاومتى...... يك فكر است، يك مطالبه

  ى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد.ى اقتصاد مقاومتشگاهى، همين ايدهزبان دان
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را بخود  2و خارجي 1اسالمي چندين دهه است كه ذهن انديشمندانِ مسلمانِ ايرانيي اقتصاد اوالً مقوله
شناسي و شناسي، روششناسي، معرفتي سطوحِ معرفتي اعم از جهانمشغول داشته است و در همه

ي توان در امتداد برنامهاي داشته است. اصوالً اين تالشها را ميكاربردي پيشرفتهاي قابل مالحظه
ي نظري قابل اعتنايي پيدا ، بدنه٤و خارج از آن 3علميِ بزرگترِ علمِ ديني ارزيابي نمود كه در ايران

  . ٥ها غافل بوداز اين تالش است و به هر حال نبايستيكرده

كه به نوعي مانيفست تفكر انقالب اسالمي در  ٦هاي كلي اقتصاد مقاومتيثانياً اگر در متن سياست
هايي نيست كه انديشمندان ي اقتصاد است دقت كنيم، اجزا و فحوايِ آن بيگانه با مفاهيم و روشحوزه

لذا اين رساله الزاماً  7كننداتمِّ كلمه پيشنهاد مي به معناي "رشد و توسعه"مديريت و اقتصاد براي 
هاي هايي باشد كه در گذشته توسط اقتصاددانان و مديران، فارغ از گرايشبايستي منتفع از تالش
است. در حقيقت كارا و اثربخش بودنِ يك صنعت در شان، صورت پذيرفتهاسالمي يا غير اسالمي

نظر توصيفي و چه تجويزي قرابت قابل توجهي با مباحث و نيز روشهايي فضاي اقتصاد مقاومتي، چه از م
  .8است دارد كه عموماً در مديريت و اقتصاد مطرح

                                                           
 پژوهشي اقتصاد اسالمي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميي علميبه عنوان نمونه رك فصلنامه 1
  به عنوان نمونه مجلة االقتصاد اسالمي، رياض، جامعة الملك عبدالعزيز و... 2

Chapra, Mohammad Omar (2000). the future of economics, the Islamic foundation. 
) از علم سكوالر تا 1385) معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني/ گلشني، مهدي.(1389به عنوان نمونه: سوزنچي، حسين( 3

به سوي علم ديني،  ). گامي1384علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/ بستان، حسين و همكاران (
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و...

  القران، بيروت، الهادي.العلم في) نظريه2001به عنوان نمونه: حسن، غالب ( 4
Sardar, Ziauddin,(introduced and edited by Ehsan Masood (2006). How do you know?: 
reading Ziauddin Sardar on Islam, science and cultural relations, Mansell Publishing 
Limited.  
Naquib al-Attas, Syed Muhammad (1978). Islam and Secularism. 

شود. نگاه كنيد به بيانات رهبر انقالب در ديدار اعضاي مي "هاي فراوان موجود در دنياتمايزالگو با نسخه"اين هوشياري موجبِ  5
  ): 06/02/95» (يراني پيشرفتمركز الگوي اسالمي ا«عالي شوراي

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895 
  ها در بخش ضمائم از همين رساله در دسترس است.متن اين سياست 6
بنيان، نظام نوآوري و.... در متن سند گواه چنين ، عدالت، اقتصاد دانشپذيريرقابتزايي، استفاده از كليدواژگاني همچون درون 7

  ادعايي است
شود. نگاه مي "تنظيم و تدوين علميِ الگو و مقاومت علميِ آن در برابر نظرات معارض و مخالف "توجه به اين موضوع موجبِ  8

  ): 06/02/95» (ز الگوي اسالمي ايراني پيشرفتمرك«عالي كنيد به بيانات رهبر انقالب در ديدار اعضاي شوراي
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895 
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، برساخت نظري مورد 1ثالثاً با توجه به تأكيدات رهبر انقالب بر اقدام و عمل در راستاي اقتصاد مقاومتي
قدام و عمل را تسهيل كند و به تعبيري عملگرا و اي توسعه داده شود كه خروجيِ آن انظر بايد بگونه

  . 2چابُك باشد

ي اخير، انجام تحقيق در يك در باب انتخاب سطح تحليل و مرز سيستم گفتني است كه؛ در دو دهه
اي پا را . حي عّده3استسطح واسط بين سطوح خرد وكالن مورد توجه جدّي پژوهشگران قرار گرفته

هاي خوب اقتصادي در ي تحليلهاي مناسب براي ارائهدّعي هستند يكي از راهاند و مفراتر گذاشته
  . ٤سطح كالن، آن است كه با بررسي صنايع مهمِّ آن اقتصاد آغاز كنيم

 ي اين كتاب، پديد آوردنِ مدلي فرآيندي براي تحليل صنعت است به نحوي كه اوالً بنابراين، دغدغه
انياً در آن به صورت ثدستي پيرامون اقتصاد مقاومتي آمده سازگار باشد با الزاماتي كه در اسناد باال

ند هاي اسالمي و تجارب جهاني لحاظ شده باشد و ثالثاً براي اهالي صنعت، فرآيهمزمان سهم آموزه
   آن قابل فهم و نتايجش كاربردپذير جلوه كند.

                                                           
  :1395مناسبت آغاز سال  پيام رهبر انقالب به 1

http://www.leader.ir/fa/content/14464 
ي درك هاي پژوهشي) عمدتًا به دنبال ارائهها و طرحنامهمديريتي امروز (اعم از رسائل، پايان-به عنوان مثال، تحقيقات اقتصادي 2

شود، اغلب عطش كارفرمايان را براي دريافت ها ارائه ميو توصيفي از وضع موجود هستند و پيشنهادات مختصري كه در انتهاي آن
اي پُر زرق وبرق به مديران، ي آماري و نمودارههاي پيچيدهشدنِ نتايج تحليل كند لذا پس از ارائهتجويزهاي سازنده برطرف نمي

ي تجويزهاي سازنده را نشانه پرسند: خوب حاال ما بايد چه كنيم؟ متاسفانه از آنجا كه اين دسته از تحقيقات از ابتدا ارائهها ميآن
شود حدالمقدور ائه ميشوند پاسخ درخوري به اين سوال بدهند. مدل تحقيقاتي كه در اين رساله اراند در انتها نيز موفق نمينگرفته

  بايد از چنين نقائصي مبرّا باشد.
 هاي رايج آن در فصل بعدي سخناني خواهد آمد.پيرامون تحليل صنعت و مدل 3
مثالً كارلسون و همكارانش مدعي هستند اگر سطح تحليل به يك محصول، صنعت و يا گروهي از صنايع محدود گردد، سنجش  4

هاي تكنولوژيك را به منظور سنجش نظام ملي نوآوري مطرح كردند. به پيشنهاد تر خواهد بود و به همين دليل مفهوم سيستمآن ساده
وآورانه يك نظام ملي نوآوري باشد، بهتر است در قدم اول هر كدام از اجزاي اصلي سيستم به هاي نآنها اگر هدف سنجش توانمندي

دست آمده براي دستيابي به وضعيت كل سيستم با هم تركيب گردند. صورت مجزا مورد تحليل قرار گيرند و در مرحله بعد نتايج به
تواند در نهايت به سي يك صنعت خاص همچون پتروشيمي مي) با اين استدالل برر169، ص 1385(طباطباييان و پاكزاد بناب،

 بررسي دقيقتر كل نظام ملي نواوري كمك كند.
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يح و ضرورت آن مبسوطاً تشر "در سطح صنعت يمدلِ اقتصاد مقاومت كي يتوسعه"ي حال كه مسئله
، تبييني صورت تبيين گرديد، نياز است كه راجع به اهميت صنعتي كه براي موردكاوي برگزيده شده

 پذيرد.

صنايع شيميايي يكي از صنايع مهم و اثرگذار در زندگي انسان است. دامنه كاربرد محصوالت صنايع 
(وزارت صنعت،  تماني تا لوازم پزشكي را در بر مي گيردخساشيميايي بسيار وسيع بوده و از مصالح 

تريليون متر مكعب 33كشوري چون ايران كه داراي  براياين صنعت  ).1، ص1391معدن، تجارت، 
مي باشد اهميت زيادي  مليارد بشكه ذخاير قابل برداشت نفت خام 157ذخاير متعارف گاز طبيعي و 
شود كه بدانيم بر مبناي ). اين اهميت هنگامي دو چندان مي3، ص1396دارد (آقابيگي و ميرجليلي، 

 يژگيو نيو ا ميسال مستمر به جهان نفت عرضه كن150 ميتوانيكه م ميهست يتنها كشوربرآوردها 
تفاوت كه  نياست با ا رانياثبات شده ا رياز ذخا شترياثبات شده عربستان ب ريذخا. 1است رانيمختص ا

دارد،  ييو برداشت باال ريذخا هيروس كند،يبشكه برداشت م ونيليم 11تا  10از  شيدولت عربستان ب
  در عرضه نفت داشته باشند. ييكشورها عمر باال نيا تواننديپس نم

ي اروپا نشان ميدهد كه صنايع شيميايي از جمله صورت پذيرفته در سطح صنايع اتحاديه بررسي
). 8، ص 2012و همكاران،  2(كاُنوااست بوده 2009-2008اي هآورترين صنايع در بحران سالتاب
درصد از صادرات  31درصد از صادرات محصوالت صنعتي و  34اكنون محصوالت پتروشيمي، هم

اين صنعت ) 12، ص1396دهد (شركت ملي صنايع پتروشيمي، محصوالت غير نفتي را تشكيل مي
هاي كلي ها و قوانين مادر از جمله سياستسياري از سياستباشد كه مستقيماً در باز معدود صنايعي مي

و در حقيقت اقتصاد كالنِ ما به پتروشيمي به عنوان يكي از  3اقتصاد مقاومتي مورد اشاره قرار گرفته

                                                           
  ):18/07/91ي مسعود ميركاظمي، وزير سابق نفت و رئيس سابق كميسيون انرژي مجلس (مصاحبه 1

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=139903 
2 Canova 

ي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، سياستهاي كلي انرژي، ماده از جمله در سياستهاي كل 3
از قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ... مستقيماً به صنعت پتروشيمي  44

 كلي اقتصاد مقاومتي، در كنار برخي بندها كه مستقيما به بخش پتروشيمي كشور هاياشاره شده است. به صورت خاص در سياست
، بيشتر بندهاي باقيمانده ازجمله پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، محوريت رشد بهره »)1٥«و » 13«، »1٠«مربوط هستند (بندهاي 

مل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور را نيز وري در اقتصاد، بهينه سازي مصرف انرژي، بهينه سازي مصرف آب و توسعه حوزه ع
  )4، ص1396ميتوان به نوعي به بخش پتروشيمي كشور ارتباط داد. (آقابيگي و ميرجليلي، 
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نگرد لذا هر راهبردي كه به ارتقاي كارايي ي پايدار ميمسيرهايِ فائق آمدن بر فشارها و نيل به توسعه
 رساند. اين صنعت منجر شود به تحقق اقتصاد مقاومتي در سطح ملّي ياري مي و اثربخشي

و پتروشيميايي صادرات محصوالت فرآوري شده مصرف يا با فروش داخلي نفت خام و از جانب ديگر 
احتمال تحريم مجدد كاست. زيرا بنابر اذعان كارشناسان، تحريم محصوالت از  يمي توان تا حد

ها نيز غرب با آنكه بسيار مايل ي تحريمو در دور گذشته 1تر از نفت استر مشكلپتروشيميايي بسيا
بود، نتوانست اثرات جدي بر صنعت پتروشيمي ايران بگذارد. اين گروه معتقدند كه به همين دليل غرب 

ها به نهدر ابتداي مذاكراتِ منجر به برجام، لغو تحريم پتروشيمي را در كنار طال به عنوان نخستين گزي
  ايران ارائه كرد.

دهد؛ گذشتن از پيك نفتي منجر به اصالح مصرف نشان مي 2هاوانگهي آنچنان كه برخي سناريونگاري
هايي . همچنين گزارش3انرژي در سطح جهاني و كاهش مصرف نفت به عنوان سوخت خواهد شد

هاي فسيلي خواهند شد كه اي جايگزين سوختهاي نو در آينده به نحو فزايندهوجود دارد كه انرژي
پس از سقوط قيمت نفت در باشد. ي استفاده از نفت و گاز به عنوان سوخت ميبالتبع محدود كننده

 يگذارچند دهه سرمايه ينداشتند و برا يجايگزين ديگر جذابيت يهايانرژ ،يميالد 80اواسط دهه 
هم  هاي اخيردهبه آمار اختراعات ثبت شده در اين حوزه در  يدر آنها انجام شد. نگاه يناچيز يپژوهش

كاهش پژوهش و ثبت اختراع در اين حوزه نتيجه  رسديم ر. به نظدهدياز يك سكون بلند مدت خبر م
                                                           

  ):19/03/92ي عبدالحسن بيات مدير عامل وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي (مصاحبه 1
http://www.naftnews.net/view/14741/ 

توانيم اين يك كاال توانند آن را رصد كنند و جلوي حضور آن در بازارها را بگيرند، ما مياگر نفت ما يك كاال است كه به راحتي مي
ها نفر شوند اما اگر ميليون اي داشته باشد و تنها باشد قابل ناديده گرفتن استها كاال تبديل كنيم. اگر يك نفر خواستهرا به ميليون

يا پااليشگاهي و  ها كااليي كه در زنجيره پتروشيميديگر امكان مهار آن وجود ندارد. اگر كاالي تك محصولي نفت به ميليون
 توانند بكنند.نيروگاهي تبديل شود ديگر كاري عليه آن نمي

هاي فسيلي نزديكند تقسيم كرد، يك گروه كه به توليد كنندگانِ انرژي ي كليتوان به دو خوشهاصوالً سناريوها در اين حوزه را مي 2
كنندگان مختلف درصد افزايش خواهد يافت. و از بين مصرف 25در حدود  2040كنند كه تقاضاي جهاني نفت تا سال بيني ميپيش

). 95، ص2015انداز انرژي اُپك، شمونقل تعلق خواهد داشت (چدرصد، به بخش حمل 44بيشترين رشد تقاضاي نفت، در حدود 
هايي ي تك كست كه در همين بخش شاهد تحليلهاي فكر عالقمند به مباحث فناوري (همچون موسسهي ديگر كه اغلب اتاقخوشه

واهد داد. هاي فسيلي را كاهش خهاي فناورانه مصرف سوختكنند كه جهشآن خواهيم بود) بانيانِ آنند بر اين نگاه پافشاري مي
  براي دريافت توضيحات بيشتر بنگريد به:

http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=374 
  لوموند، ترجمه شده توسط دنياي اقتصاد:  3

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=302538 
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تعداد اختراعات ثبت شده در ارتباط با  همزمان است. بوده يگذارمستقيم كاهش جذابيت و سرمايه
و قابل توجه داشته است. جالب  يجهش يدهه گذشته رشد دو يتجديدپذير در ط يانرژ يهايفناور

، تعداد اختراعات ثبت شده در ارتباط با توليد 2009تا  2004 يهااست بدانيم كه در فاصله سال
 يانرژ وليدصد داشته است و رشد ساالنه اختراعات مرتبط با تدر 19معادل  يارشد ساالنه يباد يانرژ

از  يحت يو خورشيد يدرصد بوده است. به عبارت ديگر، رشد ساالنه اختراعات باد 13 يخورشيد
، 2013(بتنكورت و همكاران،  1و ارتباطات ديجيتال هم فراتر رفته است يهادنيمه يهايفناور

  ).6-1صص

بيني داد ولي پيشهاني را تشكيل مي، حدود هجده درصد از سبد انرژي ج2013هاي نو در سال انرژي 
، 2٠٥٠كه تا سالتن از خبرگان بيانگر آن است كه ي شهيرِ تك كست بر مبناي نظرات شصتموسسه

مانند انرژي خورشيدي، بادي، (نرژي هاي تجديدپذير اهاي مصرفي جهان انرژي الاقل نيمي ازسبد
  ). 13-1، صص2014(هالل و پُوپِل،  ) خواهد بودهيدروژنيزمين گرمايي و 

  

                                                           
  آفريني: ترجمه شده توسط هم 1

http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=234 
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ها نو و افزايش حجم بازار جهاني (هالل و يهاي جهاني با انرژبيني از انطباق سيستم: پيش1شكل
  )2، ص2014پُوپِل، 

  

 تيسازد، اهم يشكار مآ را نو يها يآنكه لزوم حركت ما به سمت انرژ بره عالواين توضيحات 
(همچون پااليش و تبديل به بنزين يا تبديل  مصرفِ نفت و گاز يِهاليبد ريسا مقابل را در يميتروشپ

ارزش افزوده  زيرا هم يابدو به تبع آن پايين دست پتروشيمي هم اهميت مي كنديم تيتقوبه برق) 
 ييايميپتروشصنعت ، ص: الف). 1391گي كمتر دارد (وزارت صنعت، معدن، تجارت، و هم آاليندبيشتر 

را به عنوان خوراك مورد استفاده قرار  يانرژ يليدرصد از منابع فس 1٥تنها  در حال حاضردر جهان 
موجبات خلق ارزش افزوده  ،يمصارف منابع انرژ ريبه سا نسبت ،يسهم حداقل نيدهد، منتها ا يم

زش فروش محصوالت كرده است. ار جاديحوزه ا نيفعال در ا يكشورها و شركت ها يرا برا يحداكثر
دالر گزارش شده است كه نشان از  ارديليم 441در جهان  يالديم 2019در سال  ييايميپتروش

  .1جهان است صادصنعت در اقت نيا يو اثرگذار يگستردگ

اند، هاي نو در آينده را چنين مهم ارزيابي نكردههايي كه انرژيتوجه شود كه حتي سناريونگاري 
  .2اندكنندگان نفت پافشاري كردههمچنان بر سهم سبد رو به رُشد پتروشيمي در سبد مصرف

نعتي كه ي اين بخش آمد، از جهات مختلف ما را به اهميت صهاي چندگانهآنچه در قالب پارگراف
  گردد.است رهنمون ميبراي موردكاوي انتخاب شده

ي مديريت دانشگاه تهران ي دكتري در دانشكدهدر فاز نخستِ اين كتاب (كه برآمده از يك رساله
است)، با تكيه بر معارف اسالم و انقالب، كلياتي از نظامِ نظريِ اقتصاد مقاومتي ترسيم گرديده است، 

شناسي و محتوايي ترجمه گرديد. آنگاه بر مبناي كدهاي مكشوفه دَه كُدِ روش سپس اين كليات به چند
هاي تحول در گيري از تجربيات و ابزارهايِ جهاني، نظامي عملي براي تحقيق پيرامون شيوهو با بهره

 "روش هم انديشي آنالين براي تشخيص ابتكارات تحول ساز در صنعت"صنعت فرارو قرار گرفت كه 

                                                           
1 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/petrochemical-market 

ي كنوني (معادل يازده درصد از كل ها از كل مصرف نفت، از نه و نيم مليون بشكهكند سهم پتروشيميبيني ميمثالً ُاپك پيش 2
 ). 95، ص2015انداز انرژي اُپك، برسد. (چشم 2040تن در سال مصارف نفت) به حدود سيزده مليون 
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شد. در تنظيمِ اين نظام تالش شد تا فرآيند و بروندادهاي آن براي اهل صنعت مفيد و معنادار  ناميده
بوده و به اصطالح عملگرايانه باشد. در گامِ سوم از خبرگان خواسته شد كه نظرشان را پيرامون اين 

و  يادگس، تيو مانع تيجامعي، صحت و درستعملي بيان كنند و آنان نيز از منظرهاي -نظام نظري
ي، بر كيفيتِ مدل صحه گزاردند. نتايج اجراي نوآورو در نهايت  بودن كاربردي، و توازن تعادل، سهولت

ي تحليل عملي اين مدل نيز كمابيش نظر خبرگان را تاييد كرد و نشان داد كه اين مدل در عرصه
ي، اين مدل از انديشيِ صنعتِ پتروشيمصنعتي قابل اتكاست و بخصوص مشاركت كنندگان در هم

  تحقيق را مطلوب ارزيابي كرده و پسنديدند.

عالوه بر الزامات  گر،يمادر و مولد د عياز صنا ياريمشابه بس ييايميدر صنعت پتروش داريخلق ارزش پا
محتوا با هدف  دياست. توسعه و تول يو نرم افزار يمغزافزار يتوجه به جنبه ها ازمندين ،يسخت افزار

نفع  يذ يادهانه هيكل يبرا يريگ ميو تصم يساز ميتصم تيفيك يبه مخاطب و ارتقا نشيارائه ب
(كتاب سال شود ياجتناب محسوب م رقابليو غ ياز جمله اقدامات ضرور ييايميفعال در صنعت پتروش

سازي مدل در صنعت پتروشيمي،كه مترادف با ) در فازِ دوم و با هدف پياده1397پتروشيمي ايران،
ي تحول ساز در محورهاي علم و فناوري ، گزاره 53انديشيِ برخط در آن صنعت است، همبرگزاري 

گذاري تامين مالي و مديريت ريسك، خوراك و زنجيره ارزش، بازار محصوالت و زنجيره تامين، سرمايه
گان و تن از خبر 50طيِّ دو راند مورد هم انديشيِ  زيرساخت و منابع، فرهنگ صنعتي و ... استخراج و

نظر كيفي از  60كمّي و  قضاوت 428. در اين دو راند نفعان از اقصي نقاط كشور قرار گرفتذي
 20بندي شدند و در نهايت ها بر مبناي يك شاخص تركيبي رتبهآوري گرديد و گزارهخبرگان جمع

وشيمي پيشنهاد گرديده دار به مديران صنعت پتري نخست به عنوانِ ابتكاراتِ استراتژيك اوليتگزاره
 است. 

به اين ترتيب مبناي هستي شناسي و فلسفه ي تاريخِ اسالمي توانستند به انتخاب هاي صنعتگران ما 
ي در مسائل اجرايي صنعت شكل دهند و مولكولِ سنگينِ مباحثِ بنيادين به نحو مقتضي براي استفاده

ا بدان حد عملگراينه و اجرايي به نظر مي اهلِ صنعت و عمل سنتز و تجزيه شد. حاصل اين فرآيند ت
رسد كه به راحتي مي توان عنوانِ اقتصاد مقاومتي در پتروشيمي را از روي آن برداشت و عنوان شيوه 
هاي تحول و بهبود صنعت پتروشيمي را بر صدر آن نهاد ولي در عين حال ردپاي جّديِ اصول و مبانيِ 
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ي ي تحليل، دريچهشيده نيست. اميد است كه اين شيوهاقتصاد مقاومتي درون آن بر اهل نظر پو
  جديدي بر روي تحليلگرانِ انقالبِي صنايع بگشايد!

صورت پذيرفته   1396ي نخست سال نگارش اصلي اين كتاب و برگزاري هم انديشي آنالين در نيمه
  ويرايش و به روزآوري گريده است. 1399سپس در پاييز سال 

ي ارائه به صنعتگران، دانشگاهيان و دولتمردان گرامي آماده شده است، الزم اكنون كه اين پژوهش برا
  است مراتب قدرداني و تشكر خود را پس از الطاف بي منتهاي پروردگار عالميان، از افراد زير ابراز داريم.

  شوراي برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف استاد تمام دانشگاه تهران و رياست مجلس
هاي مستمر، ارائه راهكارهاي ميداني در خصوص مباني نظري و اصول عملي اسالمي بابت راهنماي

 اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي و همچنين تاليف پيشگفتار اين اثر

 دانشكده مديريت دانشگاه تهران و شركت ملي صنايع پتروشيمي  

 ي مهندس واحدي مقدم، بابت زحماتي كه در پويان بدر و مديرعامل محترم آن، جناب آقاشركت ره
  افزارِ دلفي آنالين متحمل شدند.ي نرممسير توسعه

 ي شوراي انقالب فرهنگي و شركت ملي صنايع پتروشيمي كه با انجام حمايتهاي مالي از دبيرخانه
 آوردند.ي بالندگي آن را فراهمانجام اين پژوهش و بذل ساير همكاري هاي الزم، زمينه

 پور بابت تأمالت دقيقشان بر جناب اقاي دكتر حسين ايرانمنش و جناب آقاي مهندس رضا محتشمي
  بخش مربوط به پتروشيمي از رساله و ارشادات سودمندي كه بيان فرمودند.

  دوستان عزيزمان آقايان دكتر عليرضا نصراصفهاني، ميالد كاوياني و محمد جواهري كه در گردآوري
 كار بودند.ش متون كمكها و ويرايداده

  جناب آقاي دكتر حسن عباس زاده مدير محترم برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي
و آقاي مهندس مجيد مقدم ديمه كارشناس ارشد مهندسي پتروشيمي بابت نكات ارزشمند و مددهاي 

 فراواني كه در به سرانجام رسيدن اين اثر مبذول داشتند.
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 ت و مشاوره مديريت مُجانب و مدير عامل آن جناب آقاي دكترسيدصادق داج خوش موسسه مطالعا
هاي مادي و معنوي و جناب آقاي ابراهيم گودرزي مدير نشر و چاپ انتشارات بابت تمامي حمايت

  هاي معنوي، مادي و اجرايي در به ثمر رسيدن اين اثر مبذول داشتند.برهان نور بابت تمامي حمايت

 

  

ي نگارندگان است. موجب خوشبختي خواهد بود پيشنهادات و ي نواقص بر عهدهليت كليهگرچه مسئو
هاي زير دريافت ي نويسندگان به آدرسي گرامي را از طريق رايانامهنظرات اصالحي شما خواننده

 .داريم

 

 kermanitaher@yahoo.com 
 a.h.rahbar@ut.ac.ir 

  
  اين همه گفتيم ليكن در بسيچ

  خدا هيچيم ... هيچبي عنايات 
  
  
  
  

  محمدطاهر كرماني                                                  اميرحسين رهبر            
  كارشناس رسمي دادگستري در رشته پتروشيمي                              عضو هيات علمي دانشگاه
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  بنيانفصل اول: اقتصاد مقاومتي؛ اقتصاد دانش

 

  چيستي دانش و فناوري

است. در تاريخ بشري نيز چنين اجماعي وجود ندارد. حاصل نشده1تاكنون اجماعي در مورد ماهيت دانش

دهند كه از پرداختن بنيان ترجيح ميبسياري از افراد هنگام بحث پيرامون مديريت دانش يا اقتصاد دانش

دانند وپا گير ميفايده و دستا آن را يك امر بيبه تعاريف متنوعي كه از دانش شده صرف نظر كنند زير

). صاحب اين سطور با آنكه با اين نظر ايشان موافق نيست 21-20، صص1387روي، (فايرستون، ال

دانند لذا از بين انبوه تعاريف، ي علم ميهاي فلسفهي پژوهشاي را شايستهولي پرداختن به چنين مقوله

تعريف اول به نماييم؛ كه سازگاري بيشتري با مضمون اين كتاب دارد اشاره ميصرفاً به دو تعريف 

است و دانش را ظرفيتِ انجامِ اثربخشِ ي يادگيري سازماني مورد توجه قرار گرفتهي انجمن حوزهوسيله

ل ، به وضوح شام2گرايان نقّاد). تعريف دوم از عقل3-2، صص1993كند (آرگريس، اقدام تعريف مي

ي يك تعريف عامّ از علم پيشتاز هستند از نظر آنان هر و عالقمندانش، است كه البته در ارائه 3پوپر

گويد، علم است. اين تعريف در مقابل تعريف ايشان از ايي كه به نيازهاي معرفتي انسان پاسخ ساختهبر

ي غير معرفتي پاسخ گويد (پايا و شود كه به نيازاي اطالق ميفناوري قرار دارد كه به هر برساخته

). با اين تمايز رشناليستي را محملي براي ورود به تعريف فناوري قرار 35، ص1389نژاد، كالنتري

  دهيم.مي

است؛ يكي از ) ارائه شده٤تاكنون تعاريف متعددي از تكنولوژي (يا به قول رايج همان فناوري

ي اطلس تكنولوژي صورت گرفته، تكنولوژي درچارچوب پروژهمشهورترين اين تعاريف از نوازشريف 

  ):27، ص1382جعفرنژاد،اي از چهار عنصر است (به صورت تركيب پيچيده

                                                           
 شوند مگر آنكه صراحتاً بر تمايزشان تأكيد گردد.در اين كتاب دو لغت علم و دانش مترادف فرض مي 1

2 Critical Rationalist 
3 Popper 

نقل شده و آن اينكه به زعم اصرار  Technologyانگليسي ) توضيح مفيدي پيرامون واژه33ص 1389نژاد، در (پايا و كالنتري 4
  تري است.شناسي معادل دقيقفرهنگستان زبان و ادب فارسي بر معادل فناوري براي اين واژه، فن
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  آالت، وسايل و ماشين1اي از وسايل و تجهيزات فيزيكي، ابزارهاافزار: مجموعهسخت

  هاها و دستورالعملهاي فني، روشها، فعاليتاي از تكنيكهافزار: مجموعنرم

  شوند.افزار به كار گرفته ميافزار و نرمهايي كه به موجب آن سختنيروي انساني: توانايي

 ها و ترتيبات اقتصادي و اجتماعي كه در چارچوب آنها ساير اجزا بهسازماندهي و مديريت: مكانيزم

  شود.كار گرفته مي

 از نظر او، انسانيت در مقام كار است و لذا تكنولوژي نهاست. فناوري  2تعريف ديگر متعلق به پيت

 خلق براي كه بايد انساني، عنصرِ نقشِ دليل، همين گردد. بهابزار تلقي مي كارگيريِبه بلكه ابزار، خودِ

  است.  مشخّص آن كامالً در بگيرد، تصميم ابزار كارگيريِبه يا

(از جمله دولت، سازمانها، بانك،  ٤هاعمومِ مكانيزم، 3پيت مايل است عالوه بر ماشينهاي مكانيكي

دارد كه در ابتدا بشر از ي بيان ميهاي مديريتي و...) مستقالً فناوري انگاشته شوند. ودادگاه، تكنيك

برد ولي به مرور زمان وجوه نرم و فناوري بيشتر در جهت حفاظت از باليا و تضمين بقا بهره مي

توان فناوري (فناوري نرم شد و لذا به حق اين ساختارهاي اجتماعي را نيز مي اجتماعي فناوري پررنگ

هايي كه براي فناوري ها چنانكه اشاره شد كاركرد). 11-9،صص2000(پيت،  ٥يا اجتماعي) ناميد

نياز هاي آدمي، به استثناي شماري  و خوب است بدانيم هاي آدميان استشود ناشي از نيازجعل مي

ناشي از منشاً بيولوژيك و زيستي انسان است، يكسره نيازهاي فرهنگي و برساخته اجتماع  معدود كه

  ). 52-50، صص1386(پايا، ب هستند
  

  مكاتب فكري موجود در اقتصاد

اند. مرسوم است كه در يك هاي فكري زيادي ظهور و افول كردهاقتصاد علمي است كه در آن سنت

كنند. با اغماض ميتقسيم 7و هترودكس ٦ا را به دو گروه ارتودكسهبندي رايج، اين جريانطبقه

                                                           
). 77، ص 1387ابزار، چيزي است كه اين استعداد را دارد كه اگر به نحوي خاص، به كار گرفته شود، هدفي تحقق پذيرد (تقوي، 1

 ي ابزار خالصه كرد.توان در همين واژهشود كه كلّ تعريف نوازشريف از تكنولوژي را مييب مشخص ميبه اين ترت
2 Joseph C. Pitt 
3. view of tool-as-mechanical-mechanism 
4. view of tool-as-mechanism 

  ) پيگيري كرد.2005توان در (ژوئينگ، همچنين اين روند تحقيقاتي را مي 5
6 Orthodox 
7 Heterodox 
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ي محافل آكادميك را در دست هستند كه عمده 1ها همان جريان اصليتوان پذيرفت كه ارتودكسمي

اقتصاد عمدتاً شامل نهادگرايان  2دارند و عمدتاً شامل اقتصاددانان نئوكالسيك است و جريان غير اصلي

). هر يك از اين 205-175، صص1390باشد (متوسلي و همكاران، و طرفداران اقتصاد تكاملي مي

ها و به دو جريان نيز مبتني بر آنتولوژيِ خاصِ خود به خصوص براي توجيهِ تطوراتِ اقتصاديِ بنگاه

پردازند لذا در اين بخش از ي تجويز ميه ارائهتبع آن اقتصادِ كالنِ كشورها هستند و بر همين مبنا ب

  پردازيم.ي مكاتب متعارف اقتصادي با يكديگر ميتاريخي و سياستي به مقايسهدو نظرگاهِ كالن
  

  تاريخي:نظرگاه كالن )1

شود. اين ديدگاه، بر كارايي ها مربوط مياولين ديدگاه اساسي در زمينه اقتصاد، به نظريات كالسيك

اقتصاددانان أكيد دارد. قتصاد مبتني بر بازار در انتقال اطالعات بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان تا

 (نيلي،المللي، بازده ناشي از مقياس و تاثير مثبت رقابت معتقدند نئوكالسيك عميقاً به تقسيم كار بين

چنانچه  وموقتي بوده هاي ايجاد شده در اقتصاد به اعتقاد اين مكتب عدم تعادل. )6، ص1384

شتغالِ كامل برقرار خواهد نيروهاي بازار بتوانند با آزادي كامل عمل نمايند، در اقتصاد تعادل توام با ا

جايي شود، حركت جديد به سمت تعادل دوباره به وقوع خواهد شد. هر وقت اختالالتي باعث جابه

گيري ن بين آسايش و رنج و اندازهري توازكنند كه مردم در برقراپيوست. اين گروه فرض مي

آينده  هاي نهايي كاالهاي مختلف و در توازن و تعادل بين نيازهاي حال در مقابل نيازهايمطلوبيت

ترين ابزار ها به عنوان اصليتها توجه اصلي خود را بر سازوكار قيمكنند. كالسيكعقاليي عمل مي

اند. اساس اين مكتب كه اغلب ي گذاشته ايط رقابتي منابع و عملكرد خودكار شرتخصيص بهينه

شود عبارت است از: آزادي شخصي، مالكيت خصوصي، ابتكار فردي، ليبراليسم اقتصادي ناميده مي

اني، ). در (سبح67-31، صص1384 ،مدنيو  گرجيتجارت خصوصي و حداقل دخالت دولت (

هاي اقتصاددانان كالسيك گذاريو سياست نيبيروش، جهاناست كه شده) مستدالً نشان داده 1388

  . شناختي عصر روشنگري استهاي معرفتدار مولفهوام حد زياديتا 

                                                           
1 Mainstream economics 
2 Non-Mainstream economics 
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ي ه)، و نگاه غيرپويا به پديد1گيري بودنِ متغيرِ قيمت (بر حسبِ واحدِ پولعينيّت و قابل اندازه

وه از اقتصاددانان در پي داشت و البته هاي رياضيِ ايستا را بين اين گرتعادل، رواجِ هر چه بيشترِ روش

كارگيري مقدارِ  هاي اصلي كه در جريان اصلي اقتصاد بوجود آمدند، هدفِ تعيينِ بهترين شكلِ بهمدل

مشخصي از منابع را براي بدست آوردنِ شرايطِ تعادلِ ايستا در يك اقتصاد رقابتي، مد نظر دارند و به 

ت هاي قيمشود، رقابت آزاد و مكانيزمناميده مي 2الحاً شكست بازارشماري كه اصطغير از مواردِ انگشت

). عينيّت و قابل 38-35، ص 1390مطلق و ناصربخت، دانند (حميديرا حلّالِ مشكالت مي

گيري بودنِ متغيرِ قيمت (بر حسبِ واحدِ پول)، رواجِ هر چه بيشترِ روشهاي رياضيِ ايستا را بين اندازه

هاي ايستا روي مفرط اين گروه در استفاده از مدلاقتصاددانان در پي داشت و البته زيادهاين گروه از 

-175، صص1390باعث شد كه به شدت مورد انتقاد نهادگرايان قرار گيرند (متوسلي و همكاران، 

 نيتراز مهم يكيغالب اقتصاد  انيجر ياقتصاد لياز تحل  3حذف نهادها). نهادگرايان معتقدند 205

اقدام  ني. ابود يعلوم انسان يهارشته ريمجزا از سا ياشدن رشته اقتصاد به رشته ليها در راه تبدگام

فارغ  يو به واسطه آن اقتصاد به علم ديگرد يارشته نيب يهاليموجب مهجور ماندن تحل ياديتا حد ز

 نيدانست، به ايرا برازنده قامت خود م اتياضير يكه تنها ردا ييشد تا جا ليتبد است،ياز اخالق و س

 يكيشد كه حذف نهادها  يتوان مدع يرو م نيعلم شود. از ا ك،يزيبه مانند ف قيطر نيكه از ا ديام

 نيا شتريكه موجب شد هرچه ب يعلم اقتصاد بوده است، اتفاق خياتفاقات در طول تار نيندترياز ناخوشا

(متوسلي  رديآن را دربر گ يهاتمام عرصه ياتياضيو انتزاعات رفاصله گرفته  يواقع يايعلم از مسائل دن

شوند نتوان آنها را در هستند كه باعث مي هايينهادها داراي ويژگي). 141، ص1389و همكاران، 

را به سمت (يكي از مهمترين نهادگرايان قديم)  اين موضوع وبلنهاي ايستا تحليل كرد. چارچوب

                                                           
كنند و معتقدند تغييرات حجم پول در بلند مدت بر روي متغيرهاي حقيقي اقتصاد ها بازار پول را از بازار حقيقي جدا مينئوكالسيك 1

ها دانند در حاليكه كينزيدهد و لذا پول را موجودي خنثي ميتأثيري ندارند و تنها متغيرهاي اسمي مانند تورم را تحت تأثير قرار مي
  )67-31، صص 1384(گرجي و مدني، براي پول نقش فعالي قائل هستند. 

2. Market failures  
 يوديق تردهيسنج يبه عبارت اياند، در جامعه يباز نيمعاصر به نام نورث، نهادها قوان يبرجسته انياز نهادگرا يكي فِيبنابر تعر 3

. آنها كننديرا ساختارمند م يكه تعامالت انسان ،ميهست زين ياله ن، البته ما معتقد به قوانيهستند وضع شده از جانب نوع بشر
 يِ رفتار هايرسوم، دستورالعمل ،يرفتار ي(هنجارها يرسم ري) و غيقانون اساس ن،ي(قواعد، قوان يرسم هايتيمحدود

  .)120، ص1390و از خصلت ضمانت اجرا برخوردارند (چاونس، شونديشامل م ) راشوندهليخودتحم
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بود كه از چنين خصوصيتي  1يداروين يكرددائمي هدايت كرد. در آن زمان رو بر تغييرات ردي مبتنييكرو

گيري از آن تغييرات نهادي را تبيين كند (متوسلي و همكاران، مند بود و وبلن تالش كرد با بهرهبهره

يِ زندگيِ انسان به صورت پيوسته و تراكمي تغيير ). از ديد وبلن عناصر عادت شده155، ص1389

). وبلن با وجود 54، ص1390شود (چاونس،ند كه اين امر موجب رشد پايدار و پربار نهادها ميكمي

ي ماركس كه به ندرت مطرح ي ماركس، به دليل برخي انتقادات از انديشهتأثيرپذيري شديد از انديشه

ست) و ). وي وجود تعامل ميان فناوري (كه اصوالً پويا50، ص1390شده بود مشهور است (چاونس،

). ولي آن چيزي كه 57، ص1390كند (چاونس،كند را تأييد ميغرايز و عاداتي كه به كندي تغيير مي

) و كتاب 1981شود بيشتر حاصل كتاب اقتصاد تكاملي بولدينگ (امروز اقتصاد تكاملي ناميده مي

ه بولدينگ در كتابش ي تكامليِ تغييرات اقتصادي است. البت) با عنوان نظريه1982نلسون و وينتر (

گرا بودند ولي رويكرد تكاملي در كند كه حتي اسميت، مالتوس و آلفرد مارشال نيز تكاملاشاره مي

). فارغ از 91، 1981اقتصاد با مدلهاي ايستاي والراس و اخالفش رو به زوال گذاشت (بولدينگ، 

هاي اقتصادي باعث قرار گرفتن پويايي كتاب بولدينگ، توفيقِ اثرِ نلسون و وينتر به منظور توجيه بهتر

مجدد اقتصاد تكاملي در كانون توجهات شد. ايشان محصوالت جديد (كاالها و خدمات) را به عنوان 

شود و يابد يا حذف ميي جديد در نظر گرفتند كه در رقابت با ساير محصوالت تكامل ميگونهيك

و..) درونِ بنگاهي دقيقا همان چيزي هستند كه از نسلي به نسل ها ها، رويهها، ارزشهايِ (روشروتين

). به 1982به نقل از نلسون و وينتر،  44، ص1390الدين و رهبر، رسند (سيفديگر به ارث مي

هاي علمي زيادي با هرحال از آن پس موجي به عنوان اقتصاد تكاملي برخاست و نشريات و انجمن

برند هرچند كه وي ه از شومپيتر به عنوان مبدع اقتصاد تكاملي نام مياين نام ظهور كردند. اين گرو

                                                           
زيسته است. ميليون سال پيش مي45تن وزن داشته، حدود  5متر طول و  15به اين مثال توجه كنيد: باسيلوساروس كه حدود  1

هاي كوچك ي اين جانور محدود به بالهاست. اعضاي جلويكردهاين جانور به صورت موجي حركت و از شكارهاي كوچك تغذيه مي
است. همچنين اعضاي جلويي بدن بارسيلوساروس است. حركت براي او بسيار سخت و نيازمند تالش زيادي بودهو مفاصل زانويي بوده

و انگشتان به وجود  است. به منظور سازگار نمودن اين اعضا، بايستي تغييراتي در بازوها، مفاصل زانوييبراي شنا كردن مناسب نبوده
آمد. اين حيوان يك شكارچي بوده و بايد سريع و دقيق باشد. با گذشت زمان اين جانوران با انگشتان بلندتر و بازوهاي كوتاهتر مي

دان تري زندگي كرده و فرزنتر حركت كنند و بنابراين مدت طوالنيتر و دقيقتوانستند نسبت به گذشته سريعظاهر شدند. آنها مي
است و امروزه اين ساختار بيشتري داشته باشند. در طول ساليان بهبودهاي ديگري نيز در شكل و ساختار اين موجود به وجود آمده

) داروينيسم و پيرو آن ِهگِليسم و 153-152، صص1388اي به نام نهنگ به خود گرفته است. (فتاحي، شكل نسبتاً تكامل يافته
  هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده كنند.هايي جهت تبيينِ گذار و نموِّ سيستماين هستند كه از چنين استعارهگرايي به دنبال تكامل
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اي متحرك است كه پديدة اقتصادي، پديدهمعتقد  شومپيتر هيچگاه از اين عنوان استفاده نكرده بود.

كند و پذيرند. اين تغيير در راستاي تكامل عمل مياست. كلية پارامترهاي سيستم، از درون تغيير مي

واكنشي عليه رشد نيست بلكه  در آن مفقود است. حضور هرگونه تعادل، معلول رشد "ادلحالت تع"

تراود و اين عنوان، نامي فني است براي مي "آنتروپرونور"ابزار اين تغيير، نوآوري است كه از  .است

نسبت د كند. عمل آنتروپرونور فعلي آفرينشگرانه است و از اين رو با كار هنرمنهركسي كه كاري نو مي

گر اصلي تغيير كه كارآفرين نام دارد لذا، اگر كنش). 1375(شومپيتر،  كار مدير قرابت بيشتري داردبه 

هاي ثمرة نوآوري، حركت). 10، ص1389(برونرهلم،  از عرصه دور باشد، رشد قابل درك نخواهد بود

د و تصور حذف آنها با كنند. حضور اين امواج، گريز ناپذيرنموجي است كه در درون سيستم سير مي

ها سير دارد. اين امواج بر بستري از مكانيسم عرضه و تقاضا و تكوين قيمت تحذف خود تكامل مالزم

هاي تجاري اهتمام گرچه به توجيه سيكلها ئوكالسيكنها و كالسيك). 1375(شومپيتر، كنند مي

 .پردازندموجود به تحليل مسائل اقتصادي ميبر اساس نظريه تعادل و بازارهاي ثابت و دارند؛ ليكن اغلب 

ها و مناسبات اقتصادي در حال تغيير در همان حال بررسي، پديده زيرا در حالي كه تعادلي در كار نيست

كه فرآيندهاي نياز است اي ظريهنيابند و به همين جهت صورت فرآيند جريان مي هند و باو تحول

(صمدي،  را نشان دهد و اجتماعي تأثير عوامل فرهنگي قرار داده و اقتصادي را بطور پويا مورد بررسي

  .)162، ص1377

هاي متوالي ي تخريب خلّاق و انقالبهاي مشهور كندارتيف، نظريهشومپيتر با استفاده از ابرچرخه

به  هاي به هم پيوستههايي از نوآوري در رشتهفناوري را مطرح كرد و اعالم كرد ظهور همزمان خوشه

وي ). 1939به نقل از شومپيتر،  89، ص 1387(ميرعمادي، انجامد انقالبهاي فناوري صنعتي مي

 1939ي تاريخي كه تا زمان نگارش كتابش در سال بدين ترتيب موفق شد نشان دهد سه دوره

دي شناسايي شده بود تنها ماهيت دوراني تجاري ندارد و نشانگر تحوالت عميق فناوري در بستر تولي

گرا موفق شد جامعه هستند. سپس كريس فريمن به عنوان يكي از صاحب نظران مكتب اقتصاد تكامل

ي فناوري تقويم مراحل تاريخي سه انقالب قبلي تا زمان شومپيتر را تصحيح كند و با افزودن دو چرخه

(همان به نطبق كند توليد انبوه و فناوري اطالعات و ارتباطات اين نظريه را با واقعيات عصر حاضر م

توانست با افزودن در نهايت يكي از شاگردان فريمن به نام كارلتا پرز ). 1997نقل از فريمن و لوك، 

-هاي متوالي فناوري شومپيتري نظري ناتمام انقالباقتصادي مجموعه-مفهوم نظري پارادايم فني
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است كه عرف و عادت و به فريمن را جامعيت ببخشد. پارادايم ياد شده همان چهارچوب وسيعي 

 90-89كند (همان صهاي اجتماعي و اقتصادي تعيين ميي حوزهاصطالح روتين جامعه را در همه

  ).151، ص2002به نقل از پرز، 

  
  )3، ص1387الدين و همكاران، برگرفته از (سيف هاي بلند نوآوري: موج1-2شكل

 غالب در يطراح كياوقات از  يها گاهسازمان ياقتصاد تكامل اتيمطابق با ادببه عبارت ديگر 

كرده  بيترغ گذشته يرهايكنند كه آنها را به ادامه مسيم يرويپ خود يكار يهاو روش محصوالت

 تريو پ ترياز شومپ يتاس توانند بهيها مخاطر سازمان نيگردد. بديم سيستمموجب قفل شدن  تايو نها

(فقيهي و باقرسليمي،  ورزند مبادرت خود يكار يهاها و روشوهيش مندخالقانه و نظام بيدراكر به تخر

تواند يكي از عوامل شكستن اين قفل در اقتصاد كالن ). وقوع ركود اقتصادي نيز مي20، ص1388

موجب جايگزيني نفت و الكتريسته به جاي زغال سنگ، خودرو  1930ي باشد. مثالً ركود بزرگ دهه

 1930ها پيش از آهن و تلفن و تلويزيون به جاي تلگراف گرديد. تمام اين فناوريو هواپيما به جاي راه

ي ركود از ابداع شده بود اما تا زماني كه زيرساختار فيزيكي، اجتماعي و سياسي قبلي كامالً به وسيله

به گير نشدند. همانطور كه نسل كنوني از حيوانات پس از اصابت يك شهاب سنگ ميان نرفت، همه

). در 587-585، صص1388زمين و از ميان رفتن دايناسورها امكان رشد و تكامل يافتند (استرمن، 

كند كه مراحل آن به همين فضا خانم پرز مسيري براي تغيير يك پارادايم فني اقتصادي پيشنهاد مي

اب در بورس، هاي نوظهور فناورانه، ايجاد حبهاي مالي به رشتهاختصار چنين است؛ هجوم سرمايه
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قانوني و در نهايت رشد و بلوغ  -تركيدن اين حباب، دخالتِ ناگزير دولت در جهت تغيير بستر نهادي

  ).90، ص1387(ميرعمادي،  1رشته فناوريِ جديد

گيري از ساير شناسي چند سطحي و با بهرهگيري، گيلز تالش نمود تا بر مبناي روشبا همين جهت

-تكاملي صورت گرفته بود، درك كاملتري از گذار در يك سيستم اقتصاديهايي كه در مكتب تالش

هاي وسيله تعامل به ،از گزارهاي فناورانه وي، تبييني 3چارچوب چندسطحيبه دست آورد.  2اجتماعي

ي نوآوري، محلّ . نيچ در سطحِشود، ارائه مي(نيچ) ٦وآشيانه ٥، رژيم(دورنما)٤پيشرانهاي محيطي سه سطحِ

فني در آن -هاي جديد و عمليات اجتماعيو مراكز رشدي است كه فناوري مثابه فضاهاي حمايتيبه 

در دوم  محوري مانند. مفهومِها در امان ميفشارهاي بازارها و رژيم يافته و ازظهور پيدا كرده، توسعه

هايي كه از واقعيت ستا ساختاري باثبات فني است كه در سطح مياني بيانگرِ-اين الگو رژيم اجتماعي

 دانشي، رفتارهاي مشتري، انتظارها، هنجارها و قوانين يههاي رايج، پايمانند محصوالت و فناوري

اقتصادي است -مفهوم رژيم در كارِ گيلز بسيار نزديك به مفهوم نظري پارادايم فني تشكيل شده است.

) هااز قواعد (نهاد ايرژيم مجموعهن شد. كه اندكي پيشتر از كارلتا پرز در تكميلِ مدلِ شومپيتر بيا

ها، هاي محصوالت، مهارتويژگي هاي فرايندي توليد،فناوري هاي مهندسي،نهفته درون فعاليت

از ديدگاه تكاملي رژيم است.  هاي تعريف مسألهروشو  افراد ،مصنوعات ،مديريتهايها، روشرويه

گرفته است و از خود در برابر حوزه خاص براي توسعه فناوري صورتبيانگر انتخابهايي است كه در يك 

 بيروني و انطباق دهد. انسجام يك رژيم به تناسب آن با شرايطهاي بنيادي مقاومت نشان مينوآوري

 درشود، انداز ميمفهومِ سوم كه از آن تعبير به دورنما يا چشمگردد. ها در طول زمان بازميآن با تالطم

با تغيير عوامل در سطح . گذارندو نيچ تأثير مي واقع محيط خارجي فرايندها و عواملي است كه بر رژيم

دهد و شود، رژيم انسجام خود را از دست ميو فشارهايي كه به رژيم واردمي (فضاي خارجي) كالن

تد. اين گذار همانگونه كه افمي كنند و نوعي گذار در آن اتفاقها فرصت انتشار در آن را پيدا مينيچ

                                                           
اند و به تالش نمودند به چارچوبهاي كاملتري البته عالقمندان به رويكرد تكاملي، مستقل از اقتصاد، مطالعات خود را ادامه داده 1

  شناسي و تكامليِ هالينگ است كه اندكي جلوتر خواهد آمد.رويكرد بومي اين مطالعات جملهبرسند كه اعم از اقتصاد باشد. از 
2. Socio-Technical System Transition 
3. Multi Level 
4. Landscape 
5. Regime  
6. Niche  
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بازارها، ساختارهاي  ها،مستلزم تغيير در فناوري و مصنوعات فني است، تغيير در رفتار مشتريان، سياست

ها تا جايي كه ينوآور . به اين ترتيب اوالًهاي حامي را نيز با خود به همراه داردصنعتي و زيرساخت

هنگامي كه و ثانياً  مانندورند در يك نيچ خاص پنهان ميفرايندهاي رژيم و دورنما فرصتي فراهم نيا

به عنوان بخشي از سبك  شدند،هاي فيزيكي گنجاندهدر زيرساختها تبديل به فناوري گشتند و نوآوري

و به اين  شوندمي تر) گستردهيِ(دورنما بخشي از يك بسترِ، لذا گيرندقرار مي عموميزندگي فرهنگ 

، 2002؛ گيلز، 83-79، ص1390راد،يابند (وزيري و قانعيميزيادي لَختيِ و پايداري  ترتيب

  ).142-141، صص1393؛ رهبر و همكاران، 1263-1261ص

  
، 1390راد،؛ وزيري و قانعي1263، ص2002(گيلز،  برگرفته از رويكرد چندسطحي به گذار :2-2شكل

  )81ص

  

هاي جريان هترودوكس اقتصادي براي توجيه سيكلهاي به موازات تالشبه اين سو  1970از دهه 

اقتصادي به كمك عوامل غيراقتصادي و توجيه تطورات اقتصادي از رهگذر تغييرات تكينكي (فناورانه)، 

دادند. اين نسبت مي سياسيهاي اقتصادي را به عوامل ثباتيبي اند كهظهور كردهاقتصاددانان سياسي 
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عوامل غيراقتصادي اند تالش كردههايي مانند سيكل تجاري سياسي، ارايه نظريه باقتصاددانان دسته از ا

-1388(حاتمي،  ثباتي در اقتصاد كالن را شناسايي نمايندتر عوامل سياسي بييا به عبارتي دقيق

كه در حدود  استمصداق بارزي از بازگشت دوباره سياست به اقتصاد ). اين تالش 143، ص1389

جايي انتخابات و جابه ،اقتصاددانان سياسياز ديدگاه  شد.اي منسوخ شده در نظر گرفته ميدو قرن ايده

دهد كه احزابي كه زيرا مثالً تحقيقات نشان مي. استهاي اقتصادي ثباتياحزاب در قدرت عامل بي

به صورت سنتي بر كاهش گرايش اجتماعي دارند (مانند حزب كارگر انگلستان يا دموكراتهاي امريكا) 

كار انگلستان راستي (مانند حزب محافظهكنند در صورتيكه در احزاب دستبيكاري تمركز بيشتري مي

). 161-159، ص 1389-1388خواهان امريكا) اولويت با كاهش تورم است (حاتمي، يا جمهوري

گردد كه اوج و فرود برخي از مياي در اقتصاد اين موضوع موجد ايجاد برخي تغييراتي سيكلي و چرخه

كند. از طرف ديگر توفيق يا عدم توفيق سياستهاي هاي قيمتي و غير قيمتي را توجيه ميشاخص

  دارند. 7تكاملياقتصادي احزاب بر بقايشان در قدرت موثر است و اين دو با يكديگر هم

  

  

  

  

  

  

  

  
 چپ و راست در دو كشور امريكا و انگلستانسازي تأثيرات حكومت هر كدام از احزاب : شبيه3-2شكل 

  )1486، ص1977به نقل از داگالس و هيبز،  161-160، ص1389-1388(حاتمي، 

  نظرگاه سياستي: )2

رقابت كامل و تكيه بر تسويه  انتظارات عقاليي، بازارِ نظيرهايي با فرضگفته شد كه جريان اصلي 

. عقالنيت در اين مكتب بدين معني شوندشناخته ميها پذيري كامل دستمزدها و قيمتبازارها و انعطاف

                                                           
7. Co-Evolution  
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هاي آنان كنند و اميد رياضي قضاوتمند اشتباه نميها (در سطح خرد) به صورت نظاماست كه بنگاه

نسبت به واقعيت چندان اريب نيست. از نظر ايشان بازارها اساساً در تعادل كامل هستند و جايي براي 

اگر شرايط رقابتي فراهم باشد  ).67-31، صص 1384(گرجي و مدني،  دخالت دولت وجود ندارد

(رضازاده  گذاري وجود نداردروند و نياز چنداني به سياستها خود به خود به سمت نوآوري ميبنگاه

ها، خود را از سياستگذاري براي ). بدين ترتيب نئوكالسيك90-78، صص2008نيت، و پاك يزيمهر

ي دانند. ليكن در موارد محدودي مانندِ توسعهنياز ميذاري دانش ضمني و مهارتها بيگانتقال و اشتراك

ي علوم پايه كه شكست بازار ناميده گذاري در تحقيق و توسعهنظام حقوق مالكيت معنوي يا سرمايه

مطلق حميدي( استشوند و بيانگر عجز بازار از خود سازماندهي است، دخالت دولت مجاز دانسته شدهمي

همچون انگلستان و امريكا به عنوان  8). از كشورهاي انگلوساكسون42-33، ص 1390و ناصربخت، 

كنند. در اين كشورها هاي جريان اصلي اداره ميشود كه اقتصادشان را با آموزهكشورهايي ياد مي

ك بازار فعال سهام به ها (سهامداري) از كنترل آنها (مديريت) جداست و اين دو در يمالكيت شركت

توان به نگهداري سهامشان ترغيب كرد كه اميدي گذاري را تنها زماني ميشوند سرمايههم وصل مي

توانند سرمايه هاي خود را به افزايش سود و ارزش سهام وجود داشته باشد آنها تقريباً به راحتي مي

  ).231-230، صص1391جابجا كنند (تيد، 

شوند كه دخالت دولت ها و نهادگرايان به عنوان كساني شناخته ميزه تكاملياز جانبِ مقابل، امرو

لزوماً  يتكامل دگاهيدشمارند. ولي در اين باب نبايستي عجوالنه قضاوت كرد؛ در اقتصاد را مجاز مي

 دارد.گرايي بر عقالنيت محدود تكيه و به جاي بهينه ستين نهيبه يو با ابزارها نهيبه دخالت انگريب

 چيه نامطمئن، و دهيچيپ ر،ييدر حال تغ يايدن كيبنا شده است كه در  فرض نيبر ا يتكامل دگاهيد

 در شدن ريبا درگ ديها بااستيس نيا ني. بلكه تدوندارد وجود ياو از قبل مشخص شده نهيبه استيس

 يابيو ارز ستميس يهاييايو پو طيمح درك نوع ،يمشكالت واقع يابيحل مسائل، ارز يندهايفرا

 ،يخيتار يدياز د دگاهيد نيدر ا يگذاراستيس رد؛يصورت پذ ستميس يبازخوردها ارتباطات و وندها،يپ

كه به صورت  آنچه .رديگيشكل م ياسهيو مقا كيستماتيسي و در قالب عيو وابسته به صنا ينهاد

 يمتفاوتي هاشود، نگرشيم يتلق يتكامل دگاهيو د يكينئوكالس دگاهيبه عنوان نقاط افتراق د ،ياساس

فرانكو مالربا،  دارند. يربازاريغ يهاشكست و شكست بازار ةدينسبت به پد دگاهيدو د نياست كه ا

                                                           
8 Anglo-Saxon 
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يكي از انديشمندان مشهور تكاملي، معتقد است نقش سياستگذاري صرفاً تسهيل انجام خودسازماندهي 

نامد. پنهان مياست كه آدام اسميت آن را دستدر اقتصاد است. خودسازماندهي در اقتصاد همان چيزي 

لذا از ديدگاه مالربا الزم نيست حتماً بازار عاجز از حل مشكلي باشد تا دولت دخالت كند بلكه اصوالً 

جايي كدام جزء از بايد با يك نگاه سيستمي اقتصاد را مورد توجه قرار داد و تأمّل نمود كه فقدان يا نابه

به اين ). 46، ص1391الدين و رهبر، (سيف گردد و آن را رفع نمودمولِدِ مشكل مياجزاء اين سيستم 

مطلق و (حميدي كنندگراها در كنار شكستهاي بازاري بر شكست سيستمي نيز تأكيد ميترتيب تكامل

تئوري تكاملي به صورت ويژه توجه ما را به شكست در يادگيري ). 42-33، ص 1390ناصربخت، 

هاي نهادي (مديريت ، تقويت قابليت٩هاي پوياها از تجارب خودشان و ديگران)، شكست در مكمل(بنگاه

در اين سير، نظريات كند. دولتي، بروكراسي و...) و تقويت سرريزهاي ساختاري و فناورانه جمع مي

توسعه ند كه كنفرض مي ،يدرباره نوآور ينيتريشومپي هامدلي شومپيتر حكّ و اصالح شدند. اوليه

و سپس به سمت  يكاربرد كار حركت از علم محض به سمت يعنيطرفه است،  كي يانيجر فناوري

دهند يم نشان ديجد قاتيكه تحق ي. در صورتشودانجام مي محصوالت فروش و مراكز يمراكز كارگاه

ارزش افزوده وجود دارد. به عنوان نمونه،  رهيزنج تمام مراحل نياز اطالعات ب يدوطرفه ا انيكه جر

 يدستنيياز استفاده كنندگان پا گريدي برخ رد،يگينشأت م دكنندگانيها از ابتكار عمل تولينوآوري برخ

همين نگاه سيستمي به مفهوم  .رديگينشأت م يكنندگان باالدستها از عرضهينوآور از گريد يو برخ

گيري نظام نوآوري است كه در سطوح مختلف ملي، بخشي و اي شكلاي برفنّاوري و نوآوري زمينه

).ب ه هر حال نظام رايج در ژاپن، 46، ص1391الدين و رهبر، (سيف 1٠اي قابل بحث استمنطقه

در كتاب  11گيرند. لذا مايكل آلبرتي اخير قرار ميآلمان و همسايگان آن مانند سويس و سوئد در دسته

ها از بورس سهام ناميده است. در اين نظام بانك 13رايني –آن را ژاپني 12داريسرمايهداري عليه سرمايه

                                                           
ها، هاي ديگر، در ديگر بنگاهاي از تكنولوژيدارد كه ممكن است در ميان دستهتوليد و يا انتشار دانش به عناصر و روابط مكملي نياز  9

كنندگان و يا در ميان ديگر نهادها وجود داشته باشد. به اين عناصر و روابط، مكمل هاي پويا اطالق كنندگان و مصرفدر ميان تامين
  يك نظام نوآوري ضروري استشود. وجود چنين مكمل هايي براي بروز و انتشار نوآوري در درون مي
مشاهده  3-2-2پيرامون نظام بخشي نوآوري توضيح مجملي داده خواهد شد. و همچنين در بخش  2-1-1-4-2 در بخش  10

  بنيان شاهد تقارب دو مكتب سرشناس اقتصادي هستيم.خواهد شد كه چگونه ذيل پرچم اقتصاد دانش
11 Michel Albert 
12 Capitalism against Capitalism 
13 Nippon-Rhineland 
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كنندگان و ها، تأميني انگلوساكسوني بانكنقش مهمتري در تأمين مالي دارند و برخالف شيوه

، 1391شوند (تيد، اند قفل ميگذاري كردههايي كه در آنها سرمايهمشتريان عميقاً در بنگاه

  ). 231-230صص

  است.داري رودروي يكديگر قرار گرفتهي دنياي سرمايهشدهي شناختهدر جدول زير دو شيوه

  
)231-230، صص1391، (تيدي رقيب حكمرانيي دو شيوه: مقايسه1-2جدول  

 

  رايني–ژاپني  انگلوساكسون  ابعاد

  مالكيت
افراد، صندوق بازنشستگي، 

  هاي بيمهشركت
  هابانك ها، افراد،شركت

  مديريت/كنترل

متفرق سلسله مراتبي، 

هاي كسب و كار دانشكده

  (آمريكا) و حسابدارها (انگليس)

متمركز، نزديك و 

مستقيم، مهندسان آموزش 

  ديده در زمينه كسب و كار

يابي ارزش

هاي تحقيق و گذاريسرمايه

  توسعه

  دانش داخل سازمان  اطالعات منتشر شده

  هاقوت

هاي ابر فرصتهُشيار در بر

فناوري جديد و انقالبي، استفاده 

  كارآمد از سرمايه

دهي بيشتر به اولويت

تحقيق و توسعه در مقايسه با 

تقسيم سود در بين 

  سهامداران

  هاضعف

نگر، ناتواني در ديد كوتاه

هاي اختصاصي ارزشيابي دارايي

  غير ملموس بنگاه

كُندي در مواجهه با 

گذاري، هاي سرمايهگزينه

ضعف و كندي در بهرمندي از 

  فناوري جديد انقالبي

 



33 
 

گذاري هاي آلماني و ژاپني متاثر شده بودند بر سرمايهكشورهايي كه به شدت از سنت 1990تا دهه 

كردند در حالي هاي جا افتاده (تثبيت شده) پافشاري ميها و فناوريسنگين در تحقيق و توسعه بنگاه

هاي انقالبي جديد در فناوري اطالعات مندي از فرصتدر خلق منابع الزم براي بهرهكه نظام آمريكايي 

رسيد كه مدل ژاپني آلماني بهتر عمل به نظر مي 1980تر بود. در دهه و زيست فناوري اثر بخش

اي داشت و شاخص هاي عملكرد اقتصادي نيز در كند. برآيند هزينه هاي تحقيقاتي روند فزايندهمي

هاي برآيند اقتصادي اند شاخصرشد بودند اما از آن زمان به بعد ترديدهايي روز افزون مطرح شده حال

هاي فناورانه و توانند موفقيتهاي ژاپني نشان دادند كه نميو فناورانه به خوبي قبل نيستند. بنگاه

پردازنده تكرار كنند رقابتي خود را در حوزه وسايل الكترونيكي در حوزه مخابرات نرم افزار و ريز 

هاي انقالبي جديد در حوزه فناوري اطالعات و زيست مندي از فرصتهاي آلماني نيز در بهرهبنگاه

بنز به حوزه -هايي مانند ورود دايلمراند و راهبردهاي پر هزينه و نافرجام شركتفناوري كُند عمل كرده

هايي مهمتر به ويژه از هاي آمريكايي درسبنگاهاند اما درست در همان زمان هوا فضا همواره نقد شده

ژاپن در فناوري توليد فرا گرفتند و جايگاه خود را در فناوري اطالعات و زيست فناوري باز پس گرفتند 

اكونوميست در  1995مندي بود در سال نيز شاهد افزايش مداوم بهره 1990صنعت آمريكا در دهه 

به قلم يكي از اعضاي هيئت علمي دانشكده كسب و  "هاي اوج ؟گزارشي با عنوان بازگشت به روز"

  كار هاروارد نوشت كه آيندگان اين عصر را دوره طاليي مديريت كارآفرينانه در آمريكا خواهند ناميد. 

با اين حال برخي ناظران معتقد بودند كه عملكرد خوب آمريكا در نوآوري را نمي توان به سادگي 

آفرينانه نيروي كار منعطف و بازار بورس پيشرفته نسبت داد زيرا تجربه آمريكا به تركيب مديريت كار

در ديگر كشور آنگلوساكسون، انگلستان با ويژگي ظاهراً مشابه تكرار نشده بود آنها اعتقاد داشتند كه 

مندي از دستاوردهاي فناوري اطالعات و زيست فناوري مديون هاي آمريكايي در بهرهموفقيت شركت

گذاري وزارت دفاع در كاليفرنيا توان به سرمايهگذاري سنگين دولت آمريكا كه از آن جمله ميمايهسر

در الكترونيك و موسسه ملي سالمت در حوزه علمي مربوط به زيست فناوري اشاره كرد. به عالوه 

و ناكارمدي  آلمان و ژاپن را نيز نيابد به راحتي شكست خورده دانست آلمان در آن دهه با نابساماني

برداري كرد و بنگاه ژاپني مانند سوني نيز در آن بازه در بهرهآلمان شرقي سابق دست و پنجه نرم مي

از فرصت شغلي ناشي از پيشرفت فناوري ديجيتالي در الكترونيك خانگي بر سكوي اول ايستادند و 

هاي عمومي همراه و شاخص ي زماني در فناوري تلفنحتي كشورهاي اسكانديناوي نيز در همان بازه
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-231، صص1391مهارت و دانش از ديگر كشورهاي جهان از جمله آمريكا پيشي گرفته است (تيد، 

232.(  

گفته به اين نتيجه رسيدند كه نوري پس از بررسي عميق نظرات دو مكتب پيشنريماني و قاضي

متولد شده و  ريضاي اقتصاد تطواگر چه ادبيات مربوط به سياستگذاري علم، نوآوري و فناوري در ف

ن فعال بوده و تالش در تمام اين دورا (ارتُدكس) متعارف اقتصاد يةبسط و توسعه يافته است؛ اما نظر

ود وارد كند. روندهاي خامكان دارد در درون  كه مربوط به اين حوزه را تا آنجا يهانموده است تا مفهوم

هاي دولت حداقلي به مدل دهداد متعارف نيز نشان ميمطالعات اقتص ةموجود در ادبيات نظري حوز

 است.شدهادي بيشتر اقتص ةتوسع نديد بر نقش هاي ايجابي دولت در فرآيمرور به حاشيه رفته است و تأك

است، در  گسترش الاقتصاد متعارف نوپا و به مرور در ح هينظر ة، اگرچه در حوزسياست علم و فناوري

البته مشاهده  و است مبدل شده ياقتصاد تطوري به بلوغ رسيده و به بينش هاي كاربرد ةعوض در حوز

و روندهاي موجود، همگرايي  تطوري به ميزان زيادي ناپديد شده است -متعارف ةتقابل اوليشود كه مي

همكاران، نوري و (قاضيدهند را نويد مي رويكرداين دو  )ادغام ب ويو نه ترك(افزايي متقابل و هم

عدي پيرامون اين ب). در بخش 14-4، صص1391همكاران،  و؛ نريماني 17-16، صص 1393

  وگو خواهيم كرد.موضوع بيشتر گفت
  

  بنيان اقتصاد دانش) 3

هاي پس از جنگ جهاني هاي مهم سياستگذاري در سالدستيابي به رشد اقتصادي باال يكي از اولويت

هاي رشد اقتصادي است. هدف نظريهدوم در بيشتر كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بوده

مبناي متفاوتي  ي نودِ ميالديتبيين عوامل موثر بر رشد و تفاوت نرخ رشد كشورهاست. با آغاز دهه

ي كشورها ارائه شد و تالش شد، رشد بلند مدت با تأكيد بر نقش عوامل دانشي بازنگري براي توسعه

 1٦شودناميده مي 1٥بنيانيا اقتصادِ دانش 1٤اقتصاد دانششود و اين به تولد مفهومي انجاميد كه اين روزها 

                                                           
14 KE: Knowledge Economy  
15 KBE: Knowledge based Economy  

بنيان، اقتصاد هايي همچون اقتصادِ دانش، اقتصادِ مبتني دانش، اقتصاِد دانشدر اين كتاب از تفاوتهاي احتمالي كه بين كليد واژه 16
 گردد.نظر ميي دانش و ... وجود دارد صرفشونده به وسيلهتحريك
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معتقدند كه جهان پس از پشت  17مفهوم). عالقمندانِ پر شمارِ اين 1، ص1390باصري و همكاران،(

اكنون وارد پاراديم سوم كه همانا سر گذاردن دو پاردايمِ فراگيرِ اقتصادِ كشاورزي و اقتصاد صنعتي، هم

است و اگرچه زمين و كارخانه هنوز دو عامل مهم محسوب باشد، گرديدهاقتصاد دانش و اطالعات مي

شود. از ي دانش محسوب ميو منحصر به فرد، سرمايه شوند، اما در عصر كنوني مزيت مهممي

ي اصلي آنها كاراني است كه سرمايههاي مهم عصر دانش اين است كه نيروي كار شامل دانشويژگي

شود كه دانشِ (كاربردي) بيشتري داشته باشد (تواليي، باشد و فرد توانگر به كسي گفته مياطالعات مي

  ). 53-52، صص1387

 18توسط سازمان توسعه وهمكاري اقتصادي 1995وم اقتصاد مبتني بر دانش اولين بار در سال مفه

است: ، اقتصاد دانش چنين تعريف شده1996مطرح شد. در گزارش تكميلي اين سازمان در سال

ن انگلستان اولياقتصادي كه به طور مستقيم مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطالعات باشد. 

ي و وزارت صنعت و تجارت انگلستان اعالم كرد كه آينده كشوري بود كه از اين مفهوم استقبال كرد

ي دانش است. و متعاقب آن كشورهايي چون استراليا، رقابتي ما ايجاد اقتصاد تحريك شونده به وسيله

نيوزلند، تايلند و... به صورت جنوبي، روماني، ليتواني، ارمنستان، اسكاتلند، فنالند، كانادا، چين، كره

هاي خود را براي ورود به اين هاي جهاني (مانند سازمان ملل و...) برنامهمستقل يا به كمك سازمان

  ).20، ص1390كاشاني، اند (سوزنچياقتصاد اعالم كرده

ان توسعه نقش دانش، فنّاوري و نوآوري از ابتدا مورد تاكيد جريان تكاملي قرار داشته است و سازم

هاي و همكاري اقتصادي كه مبدعِ اين واژگان بود، خود از نهادهاي صاحب سبك در مباحث نظام

اولين كشوري كه به نوعي نماد بازار آزاد است انگلستان نوآوري است ليكن نكته جالب اين است كه كه 

هاي سياستسرسختانه از كه به حمايت  بانك جهانياست و حتي هكه از اين مفهوم استقبال كرد هبود

است شناس است، نيز به جمع مروّجان اقتصاد دانش بنيان پيوسته واشنگتني تعديل اقتصادي و اجماعِ

  ؛).2003و همكاران،  1٩به نقل از آئوبرت 49، ص1391الدين و رهبر، (سيف

مفهوم  ي هر دو جريان اصلي و غير اصلي اقتصاد نسبت بهبه اين ترتيب شاهد اقبال گسترده

                                                           
ي كلمات بنيان و شبكهي اقتصاد دانشآنچنان كه در بخش مربوط به اقتصاد مقاومتي در همين فصل اشاره خواهد شد، واژه 17

  مرتبط با آن به كرات در بيانات رهبر انقالب و اسناد باالدستي مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است.
18OECD 
19 Aubert, E. 
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) تحليل جامعتري نسبت به اين اتفاقِ 1384ي، نيحسيحاجدر اين منبع ( اقتصاد دانش بنيان هستيم.

  نظر وجود دارد.

  
ي، نيحسيحاجبرگرفته از ( فّناوريدانش و هاي مكاتب با يكديگر در ارتباط با رابطه نظريه: 4-2شكل

  )49، ص1391الدين و رهبر، سيف؛ 1384

  

كند، محور وارد ميهاي سطحي نسبت به اقتصاد دانش) در انتقادي كه به نگاه2002(، 2٠اسميت

  توان در اين مقوله چهار رويكرد متمايز را تشخيص داد:كند كه ميادعا مي

مهمتر گشته  هاي اقتصادي از هميشهافرادي معتقدند نقش دانش به عنوان يك ورودي در فعاليت

گويد دانش در حال تبديل به يك عامل توليد است كه هم نقش سرمايه كر مياست. آنچنان كه پيتر درا

  و هم نقش نيروي كار را بسيار كم رنگ مي كند. 

  ه است.گروهي معتقدند دانش در بعضي از موارد به عنوان يك محصول مهمتر از هميشه شد

                                                           
20 Smith, K 

اقتصاد 
كالسيك ماركسآدام اسميت

شومپيتر و طرفداران نظريه وي اقتصاد نئوكالسيك

نظريه اقتصاد تكاملي نظريه رشد درونزا

ديناميك سيستم نوآوريسيستم ملي نوآوريسيستم دانشاقتصاد مبتني بر دانش

ها نظريه عمومي سيستم
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هاي فيزيكي و تاي معتقدند؛ اين رشد فناوري اطالعات و ارتباطات بوده كه محدوديدسته 

آوري و ارسال اطالعات را از بين برده است. لذا براي اين عده رشد فناوري اطالعات و اي جمعهزينه

  ارتباطات يعني حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان.

ها در كدسازي ) و روند رو به افزايش قابليت21جمعي معتقدند دانش كد شده (در مقابل دانش ضمني 

محور اقتصادي است كه در دهد. اقتصاد دانشاست كه اقتصاد دانش بنيان را شكل ميو انتقال دانش 

 آن دانش كد شده ارسال و توزيع مي شود.

برد و بنيان نام نميدر اين ميان رويكرد پنجمي نيز وجود دارد كه به صورت شفاف از اقتصاد دانش

ره در فعاليتهاي عم اين گروه دانش هموااقتصاد يادگيرنده را به عنوان بديل مطرح مي كنند؛ به ز

ازوكارهاي اقتصادي محور ناظر به تغيير بنيادي در ساقتصادي مهم بوده است از اين رو اقتصاد دانش

تواند در پرتو در نظر نيست بلكه بيشتر ناظر بر تكامل فهم بشر از اين سازوكارهاست. به گونه اي كه ب

ائه دهد بيين بهتري از نيروهاي پيشران اقتصادي ارگرفتن دانش به عنوان يك متغير مهم ت

 ).27-26، صص1390كاشاني، (سوزنچي

دانش به عنوان يكي از نيروهاي بسيار موثر در تحوالت اقتصادي به هر حال بديهي است كه امروزه 

 اقتصاد دارد پايگيِدانش توليد تأثير پذيري زيادي از سطحِ فرآيندِزيرا اوالً  آيدو اجتماعي به شمار مي

هاي مرسوم در فرآيند توليد را روش، تر كندمديريت بنگاه را كارآمد: توانددانايي مي ارتقاي سطحو 

انطباق بيشتر ت و ارتقاي كيفيت محصوالو  تر كندها و تشكيالت را اثربخشسازمان، بهينه نمايد

، 1389فر، الفناظمان و اسالمي( باشدرا در پي داشته كنندگان و سليقه مصر محصول با نيازها

توان دانش را بدون گردد؛ زيرا ميبه عنوان يك كاالي عمومي محسوب ميثانياً دانش  ).194ص

 اين يك مشخّصه منحصر به فرد براي اين كااليو  با ديگران به مشاركت گذاشت كاهش و استهالك

منابع  ايه، دارايي هاي مادي وشود كه برخالف ساير كاالهاي فيزيكي (مثل سرمعمومي محسوب مي

                                                           
شود كه قابل انتقال است (مانند بايد گفت كه دانش كد شده به دانشي گفته ميشده و دانش ضمني پيرامون تفاوت دانش كد 21

توانيم بدانيم در كدسازي دانش (يا به اصطالح گوييم ميدانشي كه در كتابي نوشته شده) ولي از آنجا كه ما اغلب بيشتر از انچه مي
كم انتقال آن دشوار است. هاي ذهني وجود دارند كه به قول پوالني قابل انتقال نيست يا به قول نوناكا دستنگاشتن آن)همواره جنبه

شاگردي و به صورت غيركالمي -ي سنتي استاداين دانش با دانشي كه دانشمندان دارند تا حدي متفاوت است و غالباً از طريق شيوه
كنند. دانش با عناويني مانند دانش تكنولوژيكي، دانش ضمني و دانش مهندسان ياد مي شود انديشمندان مختلف از اينمنتقل مي

 ) رجوع شود.26-24، صص1390كاشاني، ؛ سوزنچي68-43، صص1389جهت دريافت توضيحات كاملتر به (دووريس، 
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فر، ناظمان و اسالمي( توان از آن بارها استفاده كردمي كاهد وآن نمي تيّطبيعي) استفاده از آن از كم

ي هم در عرصه ). لذا گذشته از اختالف در مباني نظري، مباحث اقتصادِ دانش147، ص1389ب

ي علمي ي علمي به عنوان يك برنامهو هم در عرصه كاربردي مورد توجه دُوَلِ گوناگون قرار گرفته

  شود.رونده و جذّاب تلقي ميپيش

) 26، ص22،1999ي اقتصاديبه نقل از انجمن توسعه 62، ص1390آنچنان كه در (قاسميان، 

بنيان عبارتند از: توليد دانش، جذب (كسب) دانش، اشاره شده، چهار كاركردِ اصلي يك اقتصاد دانش

  كارگيري دانشانتشار دانش و به

پايه، قسمت توليد دانش و فرآيندهاي آن است. توليد دانش: بخش نخست يك اقتصادِ دانش .1

كنند. محصول اين قسمت اغلب در ها و...، دانش را توليد ميدر اين مرحله مراكز تحقيقاتي، دانشگاه

  شد.باو امثال ذلك ميچارچوب مقاالت علمي، امتيازهاي ناشي از ثبت اختراعات 

هاي ها، بنگاهجذب (كسب) دانش: در قسمت دوم، دانش توسط منابع داخلي مانند سازمان .2

ي انتقال دانش و فناوري اقتصادي و همچنين دفاتر خدمات فناوري (مانند دفاتر حقوقي فعال در زمينه

  شود.يا دفاتر خدمات مهندسي) عمدتاً از منابعِ خارج از كشور كسب مي

دهد كه عمدتاً پايه را تشكيل ميانتشار دانش: انتشار دانش، قسمت سومِ يك اقتصادِ دانش .3

  گيرد.به مدد فناوري اطالعات و ارتباطات صورت مي

كارگيري دانش است. پايه، فرآيندهاي بهكارگيري دانش: بخش چهارم يك اقتصاد دانشبه .4

 و نبوده كافي يافتگي توسعه سطح ارتقاي براي تنهايي به محض، تحقيقات علمي و آموزش گسترش

در  بويژه ،اقتصادي زندگي متن در پيشرفته دانش شدن مستلزم كاربردي ،واقتصادي علمي پيشرفت

  ).186، ص1389فر، الفناظمان و اسالمي(است  تجارت و توليد شدن،جهاني فرايند

بنيان در سطوح خُرد (بنگاهي) مديريت اد دانشيكي از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در يك اقتص

فرا رفتن  با نگرشِو نيز هاي دانشي يك سازمان مديريت دانش با ايجاد و توسعه داراييدانش است. 

ايجاد دانش  هايي است كه با شناسايي، تشريك واهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعاليت از

پرورش و تسهيل دانش  هايي جهت ايجاد و نگهداري منابع دانش،سيستمكار نيازمند مرتبط هستند. اين

هستند كه دانش را به عنوان يك دارايي  هايي موفقو يادگيري سازماني است. در اين خصوص سازمان

                                                           
22 Economic Development Board 
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شود را توسعه موجب حمايت از ايجاد و تشريك دانش مي ها و هنجارهاي سازماني كهنگرند و ارزشمي

پردازد گذاري و نفوذ دادن دانش در فكر، ذهن و تخيل افراد مياشتراك ريت دانش به خلق،مدي دهند.مي

آوري و مديريت كند تا اي جمعسازمان را به گونه هاي پراكنده شده در افرادِتا دانش كندو تالش مي

، 0002، 23به نقل از مالهوترا 68، ص1388(ساعدي و يزداني،  خلق دانشي جديد منجر شود به

ها افراد در سازمان رييادگياست.  رندهيادگيسازمان  اتياز ادب يدانش، انشعاب تيريمد .)16-5صص

مورد استفاده قرار دهند، اقدام  تواننديمد افرا ريكه سا يكه نسبت به انتقال اطالعات كنديرا ملزم م

  ).50، ص1389مينويي و همكاران، ( كنند

 مدل مديريت دانش است. مشهورترين 2٤تاگوچي-كنيم مدل نوناكاشايد گزافه نباشد اگر ادعا 

كند تا با ضمني و صريح قرار دارد و كاركنان را تشويق مياساس اين مدل بر تبديالت متقابل دانش

بندي دانشِ احتماالً ضمني خود (كه اغب برآمده از تجربيات فرد است) آن نگاشتن (كدكردن) و طبقه

هاي مهم حتماً به پايگاه گيريانشان به اشتراك بگذارند و از طرف ديگر حين تصميمرا با ساير همكار

 و مذكور كه از دانش همكارانشان شكل گرفته رجوع كنند تا به تصميم بهينه نزديك شوند. نوناكا

ساعدي (فقط ابزارند  كامپيوترها دارند و محوري نقش هاانسان كنند كه در اين فرآيندتأكيد مي تاگوچي

  ).1995تاگوچي،  و به نقل از نوناكا 68، ص1388و يزداني، 

بنيان دانش گري اسالم در جهت تحقق اقتصادتسهيلاندكي جلوتر، در بخش نهادگرايي اسالمي، 

  مورد مداقّه قرار خواهد گرفت.

  

  پژوهينگاهي بر مديريت راهبردي و آينده

  مكاتب فكري موجود در مديريت استراتژيك) 1

ي جنگ ارتش امريكا در فرهنگ شد. دانشكدهها اطالق ميدر يونان باستان، استراتژي به هنر ژنرال

است. همين امر قبل از هر چيز اصطالحات نظامي خود هشت تعريف گوناگون براي استراتژي ارائه داده

گونه است و هيچدهد آن است كه هيچ تعريف جامعي در مورد استراتژي نظامي ارائه نشدهنشان مي

اتفاق نظر كلي در اين حوزه وجود ندارد. در مجموع امروزه اصطالح استراتژي به طور دقيق به كار برده 

                                                           
23. Malhotra, Y 
24. Nonaka, I. & Takeuchi, H. 
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نامند و برخي ديگر فهرستي است را استراتژي ميشود. برخي خطي را كه بر يك نقشه كشيده شدهنمي

  ). 133، ص 1373نامند (ليك، كلي از اهداف ملي را استراتژي مي

از اصطالحاتي  است. براي نخستين بار در ميدان جنگبه ارث برده شده 2٥استراتژي در مديريت، از ارتش

) 63، ص1388است (ديويد، هاي بلندمدت، نقاط قوت و نقاط ضعف استفاده شدهمانند مأموريت، هدف

  ).217ص  ،1391مطرح شد (تيد،  1960ي و اصطالح راهبردِ شركت نخستين بار در دهه

كند: هنر و علم تدوين، اجرا و گونه تعريف ميفرد آر ديويد، مديريت استراتژيك در سازمان را بدين

سازد به اهداف بلندمدت خود دست يابد. اي چندگانه كه سازمان را قادر ميارزيابي تصميمات وظيفه

از: تعيين نوع فعاليتي كه شركت گيرند اغلب عبارتند مسائلي كه در اين حوزه مورد بررسي قرار مي

ي تخصيص منابع، خواهد از آنها خارج شود، شيوههايي كه ميخواهد بدان بپردازد، فعاليتمي

گيري در مورد ورود به بازارهاي ها، تصميمي گسترش دادن يا متنوع ساختن فعاليتگيري دربارهتصميم

هاي ديگر ادغام شود يا يك مشاركت كه در شركت الملل، تعيين اينكه آيا شركت بر آن استبين

آيند ي مصون ماندن از حركات تند شركتهاي رقيب كه درصدد بلعيدن آن بر ميتشكيل دهد و شيوه

-180، صص1386) كه نگاهي مدرن (مدرنيته) به استراتژي است (هچ، 24، ص1388(ديويد، 

را به عنوان مبناي مفهومي خود مورد  2٦ييگيري عقال). اين نگاه به استراتژي، مدل تصميم183

توان گونه نگاه به استراتژي، مياز پيشكسوتان اصلي اين .)496، ص2010(گيلز، دهد استفاده قرار مي

و كوئين  28) اشاره كرد. در مقابل گروهي از انديشمندان مانند مينزبرگ1996(آنسوف،  27به آنسوف

اي (تدوين، اجرا، ارزيابي) به )، اصوالً نگاه سه مرحله1987) و (مينزبرگ، 1991(كوئين و مينزبرگ، 

هاي دانند و معتقدند كه به خصوص در محيطريزي راهبردي را محصول عقالنيت مدرن ميبرنامه

اقدامي نمادين هستيم (هچ، هاي خودجوش و يا حتي استراتژي به عنوان پيچيده، نيازمند به استراتژي

                                                           
تعاريف مورد تأييد فرماندهي ستاد مشترك ارتش اياالت متحده امريكا چنين است: هنر و علم به كارگيري نيروهاي مسلح يكي از  25

، 1987يك ملت به منظور تأمين اهداف سياست ملي با به كارگيري نيرو يا تهديد به اعمال قدرت (ستاد مشترك ارتش آمريكا، 
  پيوندي بين نيروي قهرآميز يك كشور و اهداف سياسي آن پديد آورد. ). در اين نگاه، استراتژي درصدد است232ص

26 Rational choice (Rationalist strategy) 
27 Ansoff 
28 Mintzberg 
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هاي ). مينتزبرگ تفكر استراتژيك را مبنايي براي خلق استراتژي193-189، صص1386

، 1390كند (غفاريان، ذكر مي -ريزي قادر به آن نيستندكاري كه فرآيندهاي برنامه –شكن قاعده

دعاوي نسبتاً جزمي،  ريزي شده، علي رغم). از ديدگاه اين گروه، رويكردهاي كالسيك و برنامه31

هاي پيچيده و متغيير باشد و عقالنيت كامل مورد نظر آنها، هرگز توانند مقرون به صحت در محيطنمي

در اين .)53، ص 1389ريزي موجود، قابل حصول نيست (پورعزت، هاي برنامهبا فناوري و رويه

شرايطي راهبردهاي رسمي بنگاه ريزد. در چنين فرو مي "اجرا"و  "انتخاب"رويكرد مرزِ مشخص بين 

را بايد جزيي از فرايند يادگيري مداوم از تجارب خود و ديگران در واكنش به پيچيدگي و تغييرات قلمداد 

ريزي شود ولي تواند طرح). بر اساس استراتژي خودجوش، استراتژي مي217، ص 1391كرد (تيد، 

ي خود از شود. كوئين در مطالعهمان پديدار ميريزي نشود از درون فعاليتهاي اعضاي سازاگر طرح

گراييِ عقاليي مطرح المللي، ديدگاهي را به عنوان تدريجيي بينهاي نُه شركت عمدهاستراتژيست

هاي كلي دارد بسياري از مديران اجرايي موفق در ابتدا فقط اهداف و خط مشيكند و اظهار ميمي

اي از پيشنهادهاي ويژه از سطوح پايين سازمان را همساز كند، اند مجموعهتوتدوين خواهند كرد كه مي

افزايد به ي پيشنهادها اعطا نمايند. وي ميدر عين حال نوعي رهنمود به پيشنهاد دهندگان در ارائه

تواند به صورت تدريجي الگوي پيشنهادهاي مطرح موازات ظهور رويدادها و فرصتها، مدير اجرايي مي

ذيرفته شده را با اهداف غايي خود همسو كند. بدون آنكه تعهدِ نابهنگام در خود ايجاد كند نسبت به و پ

بيني ممكن است غلط برآورد شده حلهاي نامنعطف و خشكي كه در آنها رويدادهاي غيرقابل پيشراه

يابد ب كوئيين در ميكنند. بدين ترتيباشند يا نسبت به مخالفيني كه به طور جدي ائتالف را تهديد مي

هاي جديد را كنند و به موازات بروز رويدادها همسازيها پيوسته آينده را ارزيابي ميكه استراتژيست

). در ديدگاه كويين، استراتژي درون چهارچوب كلي يك 1991دهند (كوئين و مينزبرگ، شكل مي

هد و بر مبناي ميدر سراسر سازمان رخ مي هايي كهگيرد اما بر اساس فعاليتطرح استراتژيك قرار مي

). در رويكرد تفكر 200-180، صص1386كند (هچ، نوعي الگوي يادگيري آزمون و خطا، ظهور مي

ريزي مديران به كار استراتژيك بيش از آنكه بر اصول و مفاهيم استراتژي براي توسعه مهارت برنامه

  ).18ص ،1389ي باورهاي آنان تاكيد دارد (غفاريان، ها و بازآفرينگرفته شود، بر توسعه ديدگاه
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شود به استراتژي قلمداد مي 2٩رويكرد مينزبرگ و كوئين به استراتژي به عنوان يك نگاهِ پديدارشناسانه

). اين رويكرد اخير به 217، ص 1391شود (تيد، يا خودجوش ناميده مي 3٠و اغلب مكتب تدريجي

ورزد. ر استراتژيك تأكيد نمايد، بر جوششِ افكارِ بديع و بِكر تأكيد ميجاي اينكه بر تدوين اسنادِ قطو

) يافت كه به تدقيق 1994توان در (ويتكينگتون، ي آنسوف و مينزبرگ را مياي از مناظرهخالصه

   كند.بيشتر كمك مي

  

  ابتكار استراتژيك) 2

آيد و همچون تعريف عمومي كه از استراتژي سراغ همچنان كه از نامشان بر مي 31ابتكارات استراتژيك

). بركينشاو 195، ص2006انداز را به عمليات ترجمه كنيم (براش، كنند تا چشمداريم به ما كمك مي

است ي) ابتكارات استراتژيك تاكيد دارد و معتقد بر ماهيت گسسته (نه پيوسته) و فعاالنه (نه منفعالنه

ي ي بهتر و يا حتي توسعهگشايد كه به استفادهكه ابتكارات استراتژيك راهي نو در برابر سازمان مي

هاي ). كاپالن و نورتون، مؤلفان كتاب207، ص1997شود (بركينشاو، منابع سازماني منجر مي

اجراي "با عنوان  محور و كارت امتيازي متوازن، در كتاب نسبتاً جديدشانمحبوبِ سازمان استرتژي

فصل مستقلي را به  "عالي؛ برقراري ارتباط بين استراتژي و عملكرد به منظور رسيدن به مزيت رقابتي

اند. از نظر آنان ابتكارات ي توضيح پيرامون مفهوم و كاركرد ابتكارات استراتژيك اختصاص دادهارائه

ي سازمان اي كه بيرون از فعاليتهاي روزمرهانههاي بصيرها و برنامهاي از پروژهاستراتژيك مجموعه

شوند تا سازمان را به عملكرد هدفگذاري شده برسانند (كاپالن و نورتون، باشند و طراحي ميهستند، مي

توان در (هريسون و شود را مياي از آنچه كه ابتكارات استراتژيك ناميده مي). نمونه103، ص2008

) مشاهده 508-499، صص 2014) و (نيك عبدالرشيد، 955-947، صص 2010همكاران، 

ي پيش را نمود. كاپالن و نورتون، برخي از ابتكارات استراتژيك دانشگاه ليدز در سالهاي ابتدايي دهه

هاي مشاركت دانشجويي كه در آن به صراحت انتظارات متقابل نامهاينچنين برشمردند: ايجاد تفاهم

اندازي يك سيستم ارزيابي باشد. راهيئت علمي و دانشگاه و بالعكس بيان شدهدانشجويان از اعضاي ه

ي هاي عيني. اجراي برنامهرضايتِ دانشجويان در جهت دريافت بهتر بازخورد و تسهيلِ ارزيابي
                                                           

29 Phenomenological approach 
30 Incrementalist strategy 
31 Strategic initiatives 
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ي دانشجو به دانشجو كه در آن هر دانشجو توسط ساير دانشجوياني كه از جهتي بر آنها تفوق مشاوره

گيرند و ايجاد يك پورتال دانشجويي كه كاركردهاي اساسي مانند يادگيري، د مورد هدايت قرار ميدارن

  ).114-112، صص2008پرداخت شهريه، ثبت نام را به سامان دربياورد (كاپالن و نورتون، 

دارند. از تري به ابتكارات استراتژي مدتالبته نورتون و كاپالن به نسبتِ راقمِ اين سطور، ديد كوتاه

شوند. برايسون، مسائل ريزي ميطرح 32نظر ما ابتكارات استراتژيك در پاسخ به مسائل استراتژيك

ها، ماموريت و داند كه بر روي ارزشهاي حياتي مياستراتژيك را سئواالت بنيادين سياستي يا چالش

، قيمت، تأمين مالي و در كنندگاني محصوالت و خدمات، مشتريان و مصرفوظايف سازمان، آميزه

). موضوعات استراتژيك لزوماً 30، ص1995يك كالم مديريت سازمان تأثيرگذار است (برايسون، 

هاي متنوعي داشته باشد تواند پاسخبايد به صورت سؤالي طرح گردند و واضح است كه يك سؤال مي

زموني به نام ليتموس وجود ). براي تشخيص مسائل راهبردي از عملياتي آ215، ص1391(برايسون، 

كند تا مسائل استراتژيك را از عملياتي بازشناسد؛ آيا دارد كه با طرح سؤاالتي از قبيل زير تالش مي

ي تأثير مسئله در دستور كار مدير اجرايي ارشد سازمان (اعم از انتخابي يا انتصابي) قرار دارد؟ گستره

يا بخش است مسئله عملياتي و اگر كل سازمان است  مسئله چه اندازه خواهد بود؟ (اگر يك واحد

مسئله راهبردي است) پيامدهاي احتمالي در نظر نگرفتن اين مسئله چيست؟ (اگر صرفاً عدم كارايي 

هاي كالن و پسرفتِ درآمد است مسئله عملياتي و اگر اختالل بلند مدت و عمده در خدمات، هزينه

گيرند و بايستي در حل وه ديگر تحت تأثير اين مسئله قرار مياست مسئله راهبردي است) چه تعداد گر

  )104، ص1388(برايسون و الستون،  "ترهرچه بيشتر، مسئله راهبردي"آن درگير باشند؟ 

ريزي استراتژيك با تغيير در روشِ تدوين و توجه به موضوعات برايسون معتقد است، برنامه

). 208، ص1391ا بهبود بخشند (برايسون، ريري سياسي خود گتوانند فرآيند تصميماستراتژيك مي

كنندگان در برنامه چندان واقعي و قابل ريزي استراتژيك براي مشاركتاگر در گذشته فرآيند برنامه

ن واسطه ابعاد لمس نبوده، در رويكرد مسائل استراتژيك شاهد رفع شدن اين نقيصه هستيم. به همي

ي و اين فرآيند جنبه ريزي استراتژيك بر وجوه نظري و آكادميك آن غالب شدهتجربي و عملياتي برنامه

ريزي استراتژيك بيشتر نمايان شود افراد كند. هرچه پيامدهاي واقعي برنامهاجرايي و عملياتي پيدا مي

  ).211، ص1391به شكلي موثرتر به آن خواهند پرداخت (برايسون، 

                                                           
32 Strategic Issues 
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عيين اهداف و سپس شكست آنها طي يك ساختار تاستراتژيك، ريزي دانيم كه روح برنامهمي

توانند هاي سطوح باالترِ سازماني ميدانيم كه استراتژيهاست و نيك ميها و برنامهآبشاري به استراتژي

دست ترجمه شوند بنابراين كالن و بلند مدت بندي به اهدافِ واحدهاي پايينبا يك تغيير ساده در جمله

  امري نسبي است.بودن 
  

  نگاري پژوهي و آيندهآينده) 3

ها بينيها و جهانو ديدگاه 3٥و مرجح 3٤، محتمل33هاي ممكني سيستماتيك آيندهپژوهي مطالعهآينده

گويي به سمت بررسي الگوهاي بيني و پيشپژوهي از طالعهاست. آيندههاي هر يك از آيندهو اسطوره

ها، مطالعه و خلق تصاوير آينده حركت كرده است ها و نظامملّتتاريخي تغيير، ظهور و سقوط 

 هستند پذيرامكان هاپديده كدام كه بدانند خواهندپژوهان ميآينده). 7، ص1388اهللا، (عنايت

 بايد هاتمل) و كدام پديدهمح هايآينده( است بيشتر هاكدام پديده بروز احتمال ،)ممكن هايآينده(

پژوهي شمارد، اهداف آيندهپژوه شهير،وندل بل، بر ميآنچنان كه آينده). مرجّح هايآينده( دهند روي

هاي محتمل، بررسي تصويرهاي آينده، تفسير هاي ممكن، بررسي آيندهاز اين قرار است: بررسي آينده

مشاركت  براي طراحي حركت اجتماعي، افزايش گذشته و تعيين موقعيت حال، تلفيق دانش و ارزش

مردمي در تصويرسازي از آينده و طراحي آن، ترويج تصويري خاص از آينده و حمايت از آن. البته 

هاي اخالقي پژوهي و بررسي بنيانهاي معرفتي آيندهالذكر بررسي بنياندركنار فعاليتهاي فوق

  ).111، ص2003ود (بِل،ري علمي به شمار ميپژوهي از ديگر فعاليتهاي عالقمندان به اين حوزهآينده
 
 

 

                                                           
33. Possible Futures 
34. Probable Futures  
35. Preferable Futures 
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(هاشميان اصفهاني، ناظمي و  مل و مرجّحهاي ممكن، باوركردني، محت: معرفي آينده6-2شكل

  )10، ص 1389همكاران، 

يكي از فراروشهاي  نگاريآيندهاست و در حقيقت  3٦نگاريپژوهي اعم از آيندهدانيم كه آيندمي

ي ادراكات آينده است ، مشاركتي و گردآورندهمندفرآيندي نظام نگاريآيندهباشد. پژوهي ميمهم آينده

سه  2002و  2001هاي ). جورجيو در سال6، ص1389(هاشميان اصفهاني، ناظمي و همكاران، 

نگاري ژاپن كه با نام هاي آيندهاست؛ نسل اول با شروع فعاليتنگاري را شناسايي نمودهنسل از آينده

شد و نيازي به شود، آغاز شد و توسط گروه كوچكي از خبرگان انجام ميته ميشناخ» دلفي ژاپن«

هاي علم و فناوري بود. در نگري دقيق در حوزهنفع نبود و هدف پيشهاي ذيحضور بازيگران و گروه

هاي نسل دوم توجه اصلي بر همكاري ميان بخش پژوهشي و بخش صنعتي بود. در اين نسل گروه

شوند. نشگاهي از يك سو و خبرگان فعال در صنعت و بازار از سوي ديگر درگير ميمختلف خبرگان دا

نگاري و چه در ميزان گذاري براي آيندهها چه در نوع هدفي فعاليتنگاري دامنهنسل سوم از آينده

هاي اقتصادي و اجتماعي باعث شد تا تر شد. توجه به چالشكنندگان گستردهبازيگران و مشاركت

نفع اجتماعي، دولتي، اقتصادي و پژوهشي درگير شوند و موضوعاتي مانند جلوگيري از هاي ذيگروه

  ).27، ص1388نگاري مورد توجه قرار گرفت (يونيدو، جُرم يا پير شدن جوامع در اين نسل از آينده

                                                           
36. Foresight 
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ه موضوع و قلمروي مورد مطالع هايويژگي به وابسته شدت به پژوهي آينده ابزارهاي از هداستفا

است و اغلب شاهد آن هستيم كه محقق، همچون يك مهندس، بايد يك توالي منطقي و متناسب با 

نگاري ي ايندهاهداف پروژه الذكر به دنبال هم بچيند تا با كمترين هزينه بتواندهاي فوقبافتار را از روش

پژوهي مورد ي شهير آيندهژهدر دو پرو 37هاي استفاده شدهرا برآورده سازد. در شكل و جدول زير، روش

  اند. اشاره قرار گرفته
(گلن و  2050ي فناوري/كار در افق ي آيندهي هزاره در مطالعهدي پروژه: مدل فرآين2-2جدول

  )242، ص 2015همكاران، 

 و منابع مرتبط اتيمطالعه ادب  1

 يالمللنيدر ابعاد ب درنگيب يدلف شيمايانجام پ  2

 وينگاشت و سنارره سينوشيپ نيو تدو هيته  3

4  
 يبه كمك دلف وينگاشت و سنارره سينوشيپگرفتن بازخورد از خبرگان پيرامون 

 درنگيب

5  
ز مراحل ا هيگزارش اول هيآن و ته ياستيس يامدهايپ و،يسنار يينسخه نها نيتدو

 انجام شده

 يزيربرنامه يكارگاه مل يبرا يبه عنوان ورود هياستفاده از گزارش اول  6

 كارگاه جيكردن نتا كپارچهيو  ليتحل ،يآورجمع  7

 عموم مردم يبرا ييو ارائه گزارش نها هيته  8

  

                                                           
  بعدي توضيح داده خواهند شد. هاي بالفصلِها در بخشبرخي از اين روش 37
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  )309، ص1387نگار، (آتينگاري ملي ژاپنهشتمين آينده هاي بكار رفته در: تنوع روش7-2شكل

   38دلفي) 4

 يكديگر براي گروه خبرگان كه از نظرخواهي دور چنديندر آن  كه است استاندارد، پيمايشي دلفي روش

و  وفاق به دستيابي شود و اغلبانجام مي شده هدايت پايش گروه يك يبه وسيله هستند، ناشناس

 يك دور پيمايش، هر از پس است. مدنظر متخصصان اين هاي شهوديقضاوت خصوص در اجماع

و  ميانه هاي مركزي همچوناز شاخص متشكل كه آماري گروه قضاوت يدرباره استاندارد بازخورد

 به هاست،قضاوت هاي يكايكهاي پراكندگي همچون انحراف معيار يا چاركميانگين و شاخص

 بازخورد نيز حدّي هايجواب در مورد مخالف و موافق نظرات امكان، صورت در و شده ارايه متخصصان

). براساس روند معمول، مطالعات دلفي شامل يك سري 210، ص1388شوند (يونيدو،مي داده

ها در هر دور بر اساس نتايج دور قبلي شود و پرسشنامهپرسشنامه است كه در چندين دور ارسال مي

اي هر دور هشناسند و از پاسخكنندگان ساير افراد درگير در فرآيند دلفي را نميآيند. مشاركتبدست مي

                                                           
38 Delphi 
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شود تا به اجماع برسند يا از داليل عدم اجماع آگاه شوند (گوردون و همكاران، بازخورد گرفته مي

  ).238-237، صص2015

بيني زمان رويدادي خاص در آينده) تواند در مطالعات اكتشافي (همچون پيشروش دلفي هم مي

فاده قرار گيرد چه بايد كرد) مورد استو هم مطالعات هنجاري (در پاسخ به سؤال چه بايد باشد و 

شود كه به جاي استفاده از ). اغلب به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي165، ص1388(يونيدو،

 خصوص در رييگميتصمه منظور هاي جديد، از آن ببيني پيرامون فناوريفن دلفي به منظور انجام پيش

  ). 316، ص1387نگار، شود (آتيبهره گرفته  ندهيآ تيي فناوري با توجه به وضعتوسعه هاياستيس

، ولي 3٩هر چند تا به حال مطالعات بسياري انجام شده كه از اين رويكرد استفاده كرده است

بر است. استفاده از اينترنت با فرصتي كه براي گير و هزينهفرآيندهاي انجام آن معموال وقت

ها بصورت آنالين پاسخ دهند به اين فرآيندها نامهكنندگان فراهم كرده است كه به پرسشمشاركت

دهندگان و بازخورد، سرعت بخشيده است؛ بدون آنكه از اصول اساسي روش دلفي يعني گمنامي پاسخ

  ). 238-237، صص2015تخطي شود (گوردون و همكاران، 

  سناريو ) 5

ي فرنامه از ). واژه30، ص1388پژوهي است (عنايت اهللا، نگاري روش بنيادين آيندهسناريو يا فرنامه

اي ها به شيوهگونه از آينده داللت دارد. فرنامهدنياي سينما و نمايش گرفته شده و بر روايتي داستان

دهند (هاشميان را نمايش مي كالن و به صورت پويا و متحرك، جريان تحول و پيدايش دنياي آينده

رد كه هم ك فيتعر تيروا كيبه عنوان  توانيرا م ويسنار). 7، ص1389اصفهاني و همكاران، 

. سازديرا آشكار م دهنيآ يبروز كند و رخدادهاي شدن نوشتارها به صورت اعداد و هم به صورت توانديم

را به  طيكامل محتوسعه و ت يهاي احتمالبلكه راه كنندينميي گوشيو پ ينيبشيرا پ طيمح وهايسنار

  ).114، ص1390(لشكربلوكي،  كشنديم ريتصو

ها، كه يكي از مشهورترين آن ٤٠اندهاي مختلفي براي سناريوپردازي پيشنهاد شدهتا كنون روش

آوري اطالعات متعلق به پيترشوارتز است. به صورت خالصه در اين روش پس از شناخت موضوع و جمع

                                                           
) ارائه 1719-1712، صص2011ي روش دلفي در (لينستون و توروف، انداز آيندهيك بررسي مختصر و مفيد از گذشته و چشم 39

  است.گرديده
  )1387ها رجوع شود به (عليزاده و همكاران، براي اطالع بيشتر از اين روش 40
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گيرد. اين نيروها را در دستور كار قرار مي دييكل شرانيپ روهاييجستجوي ن، ٤1ي مورد نيازاوليه

. ٤2وجو كردجستاقتصادي  ،ياسيفناورانه، س ،يگفرهن ،ياجتماعهاي متنوعي همچون توان در حوزهمي

 آنها دارند و تنها اهرم موثري كه براي برخورد با شرانيپ روهاييها كنترل كمتري بر نشركت عموماً

عدم  ييشناسا و نيمع آشكارسازي عناصر نسبتاً. آنهاست راتيو فهم تاث ييدارند، شناسا اريدر اخت

هاي بحراني، هاي شناسايي عدم قطعيتباشند. يكي از روشميهاي بعدي ي گامبحران تهاييقطع

ي اهميت و بر اساس دو معيار درجه ٤٤و نيروهاي پيشران كليدي ٤3بندي عوامل كليدي موفقيتدرجه

هاي بحراني محملِ برساختِ هاي مختلف در مورد عدم قطعيتهاست. فرضي نامعين بودن آندرجه

). به عنوان مثال در مطالعات پشيبان 229-211، صص1387گردد (شوارتز، سناريوهاي متفاوت مي

سناريوهاي چهارگانة جهاني بر مبناي عدم قطعيت باالي دو ، ٤٥سند تحول راهبردي علم و فناوري

در مقابل  )محوري (اقتدار حاكميتيعرضه«(و  »شدن در مقابل ملي شدن جهاني«  پيشران به پراهميتِ

است. كه در شكل دو نشان داده شده است. از تقاطع اين دو عدم قطعيت  »ارگرايي) محوري (بازتقاضا

، 1389گيرد (هاشميان اصفهاني و همكاران، ي مختصاتي شكل ميمهم، چهار سناريو در چهار ناحيه

  ).165-160صص

                                                           
هاي تواند عدم قطعيتاست كه مي آوري اطالعات توجه ويژه به پيشرفتهاي علم و فناورييكي ازم وضوعات مهم هنگام جمع41

  قابل توجهي خلق كند.
ي، تكنيك ريپ ون وينكل نام دارد كه از يك رمان مشهور با عنوان به هاي كليديكي از تكنيكهاي رايج در اكتشاف عدم قطعيت 42

انداز شركت يا كشور، مثالً ده يا بيست سال، عاريت گرفته شده است، در اين روش از شما خواسته ميشود كه تصور كنيد تا افق چشم
عيد. باز هم فرض كنيد در آن شرايط به شما اجازه داده اطالايد و از همه جا بيايد و به ناگاه از خواب برخواستهبه خواب فرو رفته

خير (غيرتشريحي) بپرسيد و بدينوسيله از وضعيت شركت، صنعت يا كشور مورد -درپي) با پاسخ بلهشود پنج سوالِ يكجا (غير پيمي
  ينده را صورت بندي كند.هاي كليدي آتواند عدم قطعيتنظر كسب اطالع كنيد. آن پنج سوال چيستند؟ همين پنج سوال مي

   ي عوامل دروني و تحت كنترل مديريت سازمان است.اين عوامل، در زمره43
   ي عوامل بيروني و خارج از كنترل مديريت سازمان است.همچنان كه توضيح داده شد؛ اين عوامل، در زمره44
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، امنيتي، دفاعي در  مطالعات مقدماتي شاملِ استخراج عوامل كليدي و نيروهاي پيشران اجتماعي، 45

هاي آموزش، پژوهش و فناوري بوده است كه با اتكاء به مطالعات محيطي، سناريوهاي جهاني، بررسي وضع كشورهاي منتخب حوزه
 كاوي و طوفان فكري خالقيت انديشمندان اين حوزه انجام پذيرفته است.كاوي، متنهاي دادهبراي ترازيابي، تحليل
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، 1389(هاشميان اصفهاني و همكاران،  جهان رد فناوري و علم آينده سناريوهاي : ماتريس8-2شكل

  )159ص

بازار جهاني يك: سناريوي  سناريوهاي جهاني علم و فناوري به صورت زير نامگذاري شده است:

 /درون گرايي متمركزسه: سناريوي  /هاي باز همكاريشبكهدو: سناريوي  /علم، فناوري و نوآوري

  مشاركت درونگراي اجتماعي چهار: سناريوي 

 و آموزشي پژوهشي الملليبين بازار كه است ايشده جهاني دنياي از تصويري اول ناريويمثالً س

 علم، فناوري و نوآوري ناميد. در جهاني را بازار آن توان مي دليل همين به دارد. رو پيش را فناورانه

 و توسعه تحقيق، تخصصي شدن علت به بود. خواهد فناوري زياد بسيار تغييرات سرعت سناريو اين

 استراتژيك اتحادهاي ها،سازمان و مؤسسات ميان رقابت، عين در الملليهمكاري بين فناوري، توليد

فعاليت نهادهاي استانداردسازي از خواهند يافت.  افزايش هابنگاه گذاريسرمايه و وكارهاكسب ميان

المللي، فروش ليسانس و حق تبادل فناوري در سطح بين گردد. افزايشاهميت شاياني برخوردار مي

(هاشميان  يابندپتنت معمول شده و افزايش مي حقِّ مربوط به تجارتِ هايها و پرداختامتياز و دريافت

  ).165-160، صص1389اصفهاني و همكاران، 

 رها دنآ تيريمديي ناتوا به منظورِ هاعيتبه عدم قط هيدبه منظور ساختار وهايسنار زا هستفادا

ها موجب تمركز توجه ما بر نقاط فرنامه ).103-102، صص1390ها است (ناظمي، زيريبرنامه

هاي اتخاذ شده شوند. در اين حالت تصميمشاخگي مسير آينده و پيشامدهاي بالقوه در اين مسير مي

ري در برابر اغلب رويدادهاي آينده، كه شايد برخي از آنها دور از تصور باشند، انعطاف پذيري بيشت
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  ). 7، ص1389خواهند داشت (هاشميان اصفهاني و همكاران، 
  

  ريزي پابرجا برنامه)6

 پارامترهاي شده ممكن مقاديري كليه يبراي كه بجوا افتني زا ستا تپابرجا عبار يساز نهيبه

به  كه ستا زييربرنامه زا يپابرجا نوع زييربرنامه و باشد بهينه نزديك و موجه همچنان غيرقطعي،

 رد هك انستد ييهاراهبرد نتوايم اپابرجا ر هايراهبردپردازد. برجا ميپا راهبردهاي ديو تول نيتدو

 و هستند طيمح ينيب شيپ رقابليغ طيبه شرا ارانهكمحافظه يو پاسخ نهيتا حدي به وهايسنار يتمام

 عملكرد ممكن، هايآينده از زيادي تعداد در شوندمي مقايسه بديل راهبردهاي ديگر با هك هنگامي

  . باشد بهينه اي،آينده هر در پابرجا راهبردهاي كه نيست الزم هرچند د،ندار مناسبي

  

  )1996به نقل از وندرهيدن،  64، ص1390(ناظمي،  ريزي پابرجا: برنامه9-2شكل

 ريتصو ني. مطابق استشده ا وردهآ لكش يكقالب  رد ييپابرجا ريزيبرنامهفوق مفهوم  تصوير رد

ايم و اندكي پيشتر توضيح داده ، و نيز آنچه ما آن را ابتكارات استراتژيك ناميدهمختلف هاياستيس

هاي برنامه جهينت رشوند و ديو گوناگون م ليهاي بد ندهيآ زا يتونل باد اردِو روديو نبه عنواشد، 

هاي برنامه نچندي به عنوا اي يكا هنآ انيم از و ندخوريم كفضاي تونل باد مح نيا رگوناگون د

  شوند.  يم نتخابپابرجا ا
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 نكمم وهاييسنار زا يامجموعه بربرا رشده د يحطرا هايراهبرداين در حقيقت به معناي آن است كه 

نيز اغلب  هاراهبرد دنيشك زمونبه آ وشر. شوند دهيشك ييپابرجا زمونبه آ ،شده ييشناسا رِيرپذو باو

 ذهني، واراستاند هايسازيهيشب زا ستفادهبا ا نندتواي. خبرگان مستخبرگان ا تقضاو زا ستفادهابا 

 مهارت يپايه بر انسانها. بيازمايند پيچيده موقعيتهاي در و آينده در را راهبردها عملكرد چگونگي

به چالش  "؟چه شود اينطور گرا" سناريوهاي با را يكديگر هاياستدالل توانندمي خود پردازيداستان

 كهچرا  ست؛ا زيآمتيموفق نديفرا ني. اابنديب ار شنهادييپ هايطرح رد و نقاط ضعف موجود دهيشك

 ينيبشيپ يندهيآ يك يبرا بودننهيبه جاي به كه ستراهبرد ا ينوع ت،يبه عدم قطع نشكاو نيبهتر

  ).64-63، صص1390است (ناظمي،  وانمختلف فرا هايندهيگوي آشده و مشخص، پاسخ

 تهيه هابرنامه يا راهكارها،يا  راهبردها يا هاسياست از متناهي ايهمجموع نخست به صورت عملياتي،

 و هاروش اربردك طريق از كه شودمي تالش ديگر طرف ازها در شكل زير)  L(ستون  شودمي

ها X(سطر آيد دست به"آينده هايوضعيت" از متناهي مجموعه يك سناريونگاري مختلف هايتكنيك

 يعني شوندمي تعيين ارزشي نظام يك اساس بر ماتريس اين هايدرايه مقادير سپسدر شكل زير) 

 مطلوبيت درجه بيافتد اتفاق خاص آينده يك و شود انتخاب خاص سياست يك اگر كه شودمي مشخص

 آينده يك بجايِ گيرتصميم كه آنجا از. بود خواهد چقدر سناريو آن در سياست آن اتخاذ ارزش يا

 بتوان اندازد. اگر مي سايه مساله بر قطعيت عدم شود،مي مواجه باورپذير هاييندهآ از طيفي با محتمل

 سياست مجموعه بين از انتخاب آنگاه رد؛ك برآورد معقول و منطقي احتمال يك هاآينده تك تك براي

   ).66، ص1390(ناظمي،  شودمي بهينه گيري تصميم مساله يك به تبديل ها
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در حالت در دست داشتن توزيع  پابرجا زييربرنامه رد رييگ ميفضاي تصم سيماتر: 10-2شكل

  )2003لمپرت و همكاران، به نقل از  66، ص1390(ناظمي،  احتماالت

 در سياست هر ارزش يا مطلوبيت سطر هر در است؛ شده داده نشان فوق شكل در هك گونه همان

 هر انتظار مورد شارز يا مطلوبيت سطر يك شود. مجموعمي ضرب بديل آينده يك تحققاحتمالِ 

 مختلف سناريوهاي در كه راهبردهايي كه بود خواهد آن پابرجايي آزمون يك خروجي. است سياست

 احتمال توزيع درباره برآوردي هيچ عمال اگر. شوند شناسايي باشد، داشته خوبي عملكرد آينده متعدد و

شود. مي مطرح عميق قطعيتعدم  شرايط در گيريتصميم نباشد، ميسر آينده هاي وضعيت روي بر

 فارق هاسياست انتخاب و شودمي حذف پابرجا ريزيمهبرنا چارچوب از احتمالي تابع وضعيت اين در

  . شد خواهد انجام آينده تحقق احتمالي يجهدر از
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(ناظمي،  در شرايط عدم قطعيت عميق پابرجا زييبرنامه ر رد رييگ ميفضاي تصم سيماتر: 11-2شكل

  )2003لمپرت و همكاران، به نقل از  67، ص1390

 ارزشِ اي مطلوبيت هايدرجه هنوز كه است شده فرض باال شكل در شودمي مالحظه كه همانطور

 روشن امالك هااين يبكتر پيامدهاي و هاسياست مجموعه همچنين و آينده هاي-وضعيت مجموعه

اند االحتمال فرض شدهي سناريوها متساويهمه احتماالت، توزيع نداشتن خاطر به هستند. اما متناهي و

  ).68، ص1390(ناظمي، 

 ثركا در مثالت؛ هايي برانگيخته اسنگراني جهات بعضي از پابرجايي الزم است تذكر داده شود كه

 سياست يك عنييشود.  انتخاب پابرجا راهبرد يك كه شودمي پيشنهاد سناريوها تحليل درباره مقاالت

 به غالبا پابرجايي راهبرد چنين باشد. اما داشته خوبي عملكرد آينده متعدد و مختلف سناريوهاي در كه

 جلوي محتمل، به بهاي از دست دادن برخي عوايدِ تكشر زيرا است ميانه راهكار يك انتخاب معني

 از رانمدي كه است معني بدين پابرجا سياست يك پيگيري نتيجه گيرد. درمي را ممكن ضررهاي

  ).65، ص1390(ناظمي،  كنند پرهيز باال بسيار منفعت با آميزريسك تعهدات پذيرش

است.  ٤٦پذيرريزي انعطافريزي پابرجا متفاوت از برنامهي قابل توجه ديگر آن است كه برنامهنكته

ي اخير به فرآيندي اشاره دارد كه طي آن براي هر يك از سناريوهاي محتمل راهبردهاي اين دسته

                                                           
46viable  
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شود تا به محض اي نيز براي هر سناريو مشخص ميدهندهشود و عالئم هشداراي پيشنهاد ميجداگانه

ي سياستي مربوط به بسته كنيم وها دريابيم كه داريم به سمت فالن سناريو حركت ميبروز آن نشانه

ي به تأخير انداختن شود كه هزينهآن سناريو اجرا شود. اين شيوه بيشتر در مواردي پيشنهاد مي

  ).62-61، صص1390تصميمات زياد نباشد (ناظمي، 
  

  ريزي فرض بنياد برنامه) 7

 پايه بر كه اقداماتي و هابرنامه همه نقض شوند، يا مخدوش شده برنامه يك زيربنايي اگر مفروضات

 مفروضات به درستي ،برنامه موفقيت اگر ديگر سوي از انجامند.شكست مي به اند،شده تهيه آنها درستي

 رسيده از پابرجايي قبولي قابل سطح به مذكور برنامه كه گفت توانمي باشد، نداشته حساسيت مهم

 كافي آنها آمادگي با مقابله براي سازمان افتد،مي اتفاقي چه آينده در كه اين از صرفنظر يعني است.

 براي مسير بهترين اند كهداده پيشنهاد ٤7مفروضات برپايه ريزيبرنامه مبدعان راستا، اين در .دارد

هدف عمده بلندمدت است.  هايبرنامه زيربنايي مفروضات جستجوي متعدد، سناريوهاي شناخت

 افق هاي باروي برنامه شيپ ريپذاجتناب سازهاييشگفت ازيسنهيمفروضات، كم هيبرپا زييربرنامه

 دنشو تيرياز مفروضات بهتر مد يهاي ناشاست كه مخاطره نيا ياصل بلندمدت است. قصد

پايه به تصوير كشيده ريزي فرض). در شكل زير فرآيند برنامه63-62، صص1390(لشكربلوكي، 

  است.شده
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  )1993ديوار و همكاران، به نقل از  73، ص1390(ناظمي،  پايهريزي فرضبرنامه: فرآيند 12-2شكل

هاي ريسكي درباره كّمي قضاوت هيچ پابرجاريزي برنامهبر خالفِ  پايهريزي فرضبرنامهدر 

هاي موجود در برنامه ي ريسكاطمينان يافتن از شناختِ همه بلكه با گيردموجود در برنامه صورت نمي

االمكان پابرجايي افزايش يابد. شود كه حتيتالش مي كنندهمهيدهنده و باقدامات شكلي و تهيه

است.  امكان حد آينده تا شرايط كنترل هاآن انجام از هدف كه هستند اقداماتي دهنده،شكل اقدامات

كرد.  ايجاد مطلوب راتييسناريوها تغ در ممكن حد تا شودمي تالش دهندهشكل اقدامات از استفاده با

 بعضي كه كندمي آماده شرايطي براي را ريزانبرنامه كننده)،گيرانه (بيمهپيش اقدامات نوارو صورت به

كاري به منظور ). به عنوان مثال انجام 74، ص1390(ناظمي، شوند مي نقض هاآن هايِهيفرض از

دهنده دانست ولي توان يك اقدام شكلپيشگيري از تحقق يك سناريوي محيطي نامطلوب را مي

توان اقدامي كه باعث شود مضرات تحقق يك سناريوي نامطلوب براي شركت كاهش يابد را مي

  كننده دانست.مصداق يك اقدام بيمه
  

  راه حل ياثرات جانب لي) تحل8

 هاينهيگز نياز ب هيبعد از انتخاب اول يعنياست.  ينيپس يابزارقبلي،  كمانند دو تكنينيز  كيتكن نيا

است براي  يكياثرات راه حل، تكن ليتحل. رديگيقرار م ليو تحل هيمنتخب مورد تجز نهيگز موجود،

 . تيمگريد يهرگونه اقدام يجانب اثرات ايمساله و  كيبراي  شنهاديي] راه حل پياثرات [جانب ليتحل

 كه كندمي بنديتقسيم مختلف، هايدسته در را جانبي اثرات طوفانِ فكري، انجام از بعد اجراكننده
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 اثربخشِ اجراي به تواندمي جانبي اثرات باشند. تحليل منفي هم مثبت و هم توانندمي اثرات اين البته

  ).99، ص1390كند (لشكربلوكي،  كمك هادام كمينه شدنِ و تغيير
  

  تعمّق در واقعيت اجتماعي ) 9

پژوه نامدار، سهيل پژوهي وجود دارد، آيندهسازي آيندههاي پرشماري براي مفهومكه راهدر حالي

ها از اين شش پايه منتج داند كه ديگر روشمي ٤٩ي اصلي، اين حوزه را داراي شش پايه٤8اهللاعنايت

، خلق ٥٤، تعميق٥3تاريخ، كالن٥2بيني، پيش٥1نگاشت) 20-19، صص2007اهللا،: (عنايت٥٠شوندمي

  ) ٥8هاي مطلوباندازسازيِ آينده(چشم ٥7)، تحول٥٦ها(فرنامه٥٥هابديل

ها را براي تعّمق درك آينده ابداع كرده است. تحليل اليه اي علتعنايت اهللا روش تحليل اليه

عنوان يك نظريه به به ٥٩ي تحقيقاتي جديد استيك فراروش و نظريه )CLA(ها اي علتاليه

هاي تجربي، تعبيري، انتقادي و يادگيري حين عمل است. كاربرد سازي ديدگاهدنبال تركيب و يكپارچه

ساز آينده نيست بلكه به معناي خلق فضاهاي متحول ٦٠بينيعنوان يك روش به معناي پيشآن به

تر و تر، جامعمؤثرتر، عميق ي يك سياستاست و احتماالً در توسعه ٦1هاي بديلبراي خلق آينده

، علل اجتماعي، ٦2ها شامل چهار سطح است: ليتانياي علتتر مفيد است. تحليل اليه اليهبلندمدت

  بيني، اسطوره و استعاره.گفتمان و جهان

                                                           
48. Sohail Inayatullah 
49. Six main Pillars 
50. Methods arising from the six pillars 
51. Mapping 
52. Anticipation  
53. Macrohistory or Timing the future  
54. Deepening 
55. Creating Alternatives  
56. Scenario  
57. Transforming 
58. Visioning desired futures 

تفاوتي بنيادي وجود دارد ليكن همچنان كه قبالً گفته شد بايد متذكر بود كه علوم  "روش"و  "نظريه"اصوًال ميان دو مفهوم  59
اي جنبهبه شمار مي آيند و از » علم«اجتماعي (و بعضاً علوم انساني) بر خالف علوم طبيعي و زيستي واجد دو وجه هستند. از جنبه اي 

  ).20-18ص ، ص1386(پايا، ب» فناوري«ديگر 
60. Predicting 
61. Alternative futures  
62. Litany 
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  )543، ص2004اهللا، (عنايت ي علتها: تحليل اليه ا13-2شكل

  

روندهاي كمّي، مشكالت و مسايلي كه اغلب بنا به داليل سياسي است ـ "ليتاني"سطح نخست 

شود. رويدادها، موضوع و روندها هاي خبري بيان ميشود و معموالً توسط رسانهها اغراق ميدر مورد آن

توانم كاري ميي آن اغلب حس ناتواني (چهرسند. نتيجهنظر ميبه يكديگر مرتبط نيستند و غيرمستمر به

ي آن ها كاري دربارهتوان انجام داد!) يا انتظار از ديگران (چرا آنكاري نميجام دهم؟) يا انفعال (هيچان

تواند به سرعت منجر پژوهي است كه ميدهند؟) است. اين سطح متعارف اكثر تحقيقات آيندهانجام نمي

است و نياز به توانايي ترين سطح سطح ليتاني آشكارترين و مرئي به خلق سياست بيم و ترس شود.

مند از جمله گيرند. سطح دوم به علل نظامندرت مورد پرسش قرار ميها بهفرض تحليلي اندكي دارد.

محيطي و تاريخي (مثالً افزايش نرخ تولد، فقدان عوامل اجتماعي، فناورانه، اقتصادي، سياسي، زيست

كمّي است. اين نوع تحليل معموالً توسط  ينظام پايش سالمت) ارتباط دارد. تعبير مبتني بر داده

ها يا نشرياتي كه كامالً دانشگاهي شود و به صورت سرمقاله در روزنامهمؤسسات سياستي ارايه مي

چنين تحليل علمي و هاي فني و همشود. اين سطح عملكرد مناسبي در بيان شرحنيستند، منتشر مي

منافع در اغلب موارد در اين سطح مورد بررسي قرار دانشگاهي دارد. نقش دولت و بازيگران ديگر و 

هرحال، ادبياتِ طرح پرسش، پارادايمي شود؛ بهگيرد. در اغلب موارد در مورد (اعتبارِ) داده پرسش ميمي

  بردار است. كشد بلكه نسبت به آن مطيع و فرمانكه در آن پرسش طرح شده را به چالش و مناقشه نمي
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كند و اقدام به اي ارتباط دارد كه از آن پشتيباني ميبينيهانسطح سوم به گفتمان و ج

تر اجتماعي، زباني و فرهنگي ي اين سطح يافتن فرآيندهاي عميقنمايد وظيفهآن مي ٦3سازيمشروع

مستقل از بازيگر (عدم وابستگي به بازيگران) و تا حدي مستقل از نظام است. در اين سطح تشخيص 

اندازسازي هايي جهت چشمي يك موضوع بسيار مهم است و تالشزمينهتر پيشهاي عميقفرض

توان به اكتشاف اين امر پرداخت كه چگونه گيرد. در اين مرحله ميمجدد مسأله و موضوع صورت مي

ها) بيش ها و معرفتهاي بيان شده از طريق تمدنبينيها و جهانهاي مختلف (مثالً ايدئولوژيگفتمان

پردازد كه چگونه سازند. اين سطح به تحقيق در اين مورد ميهستند و در واقع آن را مياز يك ميانجي 

توان بندي موضوع و مسأله است. در ضمن ميگفتمان مورد استفاده در درك مسأله، بخشي از چارچوب

عد هاي مختلف، سناريوهاي بديل مجزايي ارايه كرد؛ اين سناريوها يك بدر اين مرحله براساس گفتمان

ي ليتاني و متغيرهاي مورد هاي چگونگي ارايهافزايند. در اين سطح بنياناي ما ميافقي به تحليل اليه

  گيرند. استفاده جهت درك ليتاني مورد پرسش قرار مي

هاي عميق و الگوهاي ي چهارم تحليل، سطح استعاره يا اسطوره است. در اين سطح داستاناليه

اه و اغلب احساسي مشكل، مسأله يا تناقض وجود دارند. اين سطح يك جمعي، يعني ابعاد ناخودآگ

تر خاص و ويژه سازد. زبان مورد استفاده كمبيني موردنظر فراهم ميي احساسي در مورد جهانتجربه

پردازد. اين سطح ريشه و مبدا طرح پرسش است است و به لمس قلب به جاي خواندن ذهن مي

). ليكاف اساس و جوهر استعاره را درك و تجربه چيزي از طريق 33-24، صص 1389اهللا، (عنايت

پردازد كه فرآيندهاي تفكر انسان در اساس داند. نظريه معاصر استعاره به اين مطلب ميچيز ديگر مي

به نقل از  32، ص 2007استعاري هستند و استعاره بر اقدام هاي ما حاكم و غالب است (ژانگ، 

) و استعاره مسير بنيادين و اصلي، دانستن واقعيت است (همان 6-5، صص1980ليكاف و جانسون،  

در  »جنگ«به عنوان  »استدالل«). به طور مثال اگر در فرهنگي 189، ص 1996به نقل از فاس، 

ي و به فعاليتهاي روزانه ٦٤يابدش انعكاس ميانظر گرفته شود اين استعاره در بسياري از تعابير زباني

                                                           
 معنايي در نظر بگيريم. -البته به شرط آنكه مشروع سازي را يك فعاليت زباني 63

. من استدالل 3ر استدالل من حمله كرد. او به همه نقاط ضعيف د2.ادعاهاي شما دفاع ناپذيرند. 1برخي از اين تعابير عبارتند از:  64
. من هرگز در استداللهاي كه در برابر او مطرح كردم پيروز نشدم ...همه واژگاني كه در اين جمالت به كار رفتند 4او را نابود كردم. 

آوري عمل استدالل كند،اتفاق رخ مي دهد: مفهوم(استدالل) به نحوي ااستعاري ساختار پيدا مي 3و در نتيجه  مربوط به جنگ است
  . هم به نحوي استعاري ساختار يافته است، زبان هم به نحوي استعاري ساختار پيدا كرده است
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 »بازي«نه به عنوان جنگ، بلكه به عنوان  »استدالل«دهد، همچنانكه اگر هنگ ساختار ميصاحبان فر

گويند و آن را به نحو اي متفاوت از استدالل سخن ميدر نظر گرفته شود، مردم آن فرهنگ به گونه

 ي). اين دورنما گامي روبه عقب از آينده37، ص 1391ديگري تجربه خواهند كرد (داوري اردكاني، 

خصوص غيرمنطقي يا پسامنطقي ي مورد بحث، بههتر آيندهاي عميقواقعي جهت پرداختن به فرض

ي ماهيت زمان، عقالنيت و عامل انساني دارند. هايي خاص دربارهاست. مثالً، سناريوهاي خاص فرض

ده كامًال ي آينالمثل عربي دربارهباور به اين امر كه آينده همچون پرتاب يك تاس است از يك ضرب

، و آن نيز با ديدگاه تفكر "به خدا توكل كن اما شترت را ببند (با توكل زانوي اشتر ببند)"متفاوت است: 

بيند، هاي فردي ميكنفوسيوسي كه انتخاب و فرصت را در بافت خانواده و اجداد و نه صرفاً تصميم

ي معاصر استعاره) اين ديدگاه (نظريهها با توجه به ). استعاره27، ص1389اهللا، متفاوت است (عنايت

، 1996به نقل از فاس،  32، ص 2007هاي اجتماعي مختلفي را خلق كنند (ژانگ، توانند واقعيتمي

هاي خود بر توانند با استعاره). عالوه بر اين حاكمان و افرادي كه در راس قدرت هستند مي188ص 

در نهايت، طبق . )22، ص 1980(ليكاف و جانسون،  سياست ملي يا تعامل هاي روزمرّه تأثير بگذارند

 آورد زيرايوجود مهايى را نيز بهكند، تحريفميها همانطور كه بينشى ايجاد گفتة مورگان، استعاره

رود كه از ساير ابعاد غافل باشند. از يپردازند و بيم آن مميها تنها به يك روايت از موضوع استعاره

شود و همواره مسير يهاى يقينى منجر نماى آن است كه در اصل به گزارهكر استعارهمعايب تف ديگر

عنوان يك شيوة استدالل توان آن را بهيگذارد براى همين نميمنتقدان بازم را براى تشكيك و ترديد

  ).50، ص1391(الهوتيان و رهبر،  پذيرفت

عمق قايل است، اما در سطوح عميق خاتمه براي  "باالتري"اي علتها ارزشتحليل اليه اليه

توان مشاهده كرد كه چگونه سطح ليتاني فعلي اي علتها مييابد. با استفاده از روش تحليل اليهنمي

گيرد بيني خاص نشأت مي(روندها و مسايل اصلي فراروي جهان) همانند نوك يك كوه، از يك جهان

گيرد به ما اجازه مي بيني خاص شكل ميسط يك جهانلذا توجه به اينكه چگونه يك ليتاني خاص تو

 ٦٥هاي سياستي متفاوتي را ارائه كنيمهاي بديل را وارد سازيم و براساس آن بيانيهبينيدهد كه جهان

  ).33-24، صص 1389اهللا، (عنايت

                                                           
اهللا و حتي در تركيبِ با آن به منظور تعمّق در ي ديگري است كه به موازاتِ مدل عنايتتئوري انسجام (نظريه انتگرال)، نظريه 65

  )112-99، صص1392(رضايي و كوثري، براي اطالع بيشتر بنگريد به واقعيت مورد استفاده قرار گيرد.. 
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دهي به نخستين سوال فرعي تر هستند، در هنگام پاسخسطوح سوم و چهارم كه به مراتب عميق

بيني و نگاه مكاتب مختلف از اولين سوال اصلي تحقيق به كار خواهندآمد. از سطح سوم بحث جهان

تاريخ دارد) مورد نظر است كه در همين ارتباط، در بخشِ بالفصل به گذار (كه خود ريشه در كالن

گفته پيش كنيم كه تمهيدگر پاسخ به سوال فرعيِتاريخي تكاملي معرفي ميبعدي يك چارچوب كالن

  ها بيشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.خواهد بود و اما از سطح چهارم استعاره
  

  تاريخيِ هالينگ چارچوب كالن) 10

آمد كه عالقمندان به رويكرد تكاملي، مستقل از اقتصاد، مطالعات خود را اندكي پيشتر در اين نوشته 

ي اين ي كاملتري برسند كه اعم از اقتصاد باشد. از جملههااند و تالش نمودند به چارچوبادامه داده

؛ هالينگ، 609-598، صص1994و تكامليِ هالينگ (هالينگ،  ٦٦شناسيمطالعات، رويكرد بوم

هاي پيچيده تطبيقي در اين ارزش كار هالينگ در تكميل سيستم) است. 405-390، صص2001

هاي زيستي، اقتصادي و نهادي در درون سيستم است كه به صورت تجربي از مطالعات انجام شده در

). هالينگ و همكارانش ادعا 51 -49، صص 2011است (گري، اي برآمدهسطح محلي و منطقه

كنند كه اي حركت ميزيستي در يك چرخه انطباقي چهار مرحله -هاي اجتماعيكنند كه سيستممي

/ رها شدن از  ٦8/ داشت (گسترش سيستم جديد) ٦7شامل: استخراج (سازماندهي يك سيستم جديد)

است. حركت در اين  7٠/ سازماندهي مجدد (تغيير رژيم به يك پارادايم جديد) ٦٩وضعيت سابق (انقالب)

تواند به شكل يك هشت انگليسي كه از چهار ربع تشكيل شده، به تصوير كشيده مراحل (فازها) مي

سمت راست باال سپس از سمت راست پائين به سمت شود. ترتيب حركت از سمت چپ پائين به سمت 

 kتا  r) چرخه تطبيقي هالينگ از دو حلقه تشكيل شده است. حلقه جلو از 2چپ باال مي باشد. (شكل 

بيني جمعيت، در پيش S) مرحله انباشت و رشد تدريجي است. كساني كه با منحني 2و  1(مراحل 

شناسند. ه عنوان منحني پشتيبان در رسيدن به تعادل ميفناوري يا نوآوري آشنا هستند اين بخش را ب

شناسيِ سنتي، اقتصاد هاست، بيشتر توسط بوماين دو مرحله كه بيانگر چگونگي رشد و نگهداري سيستم

                                                           
66Ecology  
67Exploitation (organization into a new system) 
68Conservation (proliferation of the new system) 
69Release (revolution) 
70Reorganization (regime change to a new paradigm) 
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شود. حلقه جلوئي مدل هالينگ (استخراج و داشت) شناسيِ سنتي مطالعه ميسنتي و جامعه

قابل حلقه عقبي (انقالب و سازماندهي مجدد) بر فروپاشي و تحول ي اين ثبات است. در مدهندهنشان

) يك مرحله پرسرعت سازماندهي مجدد است كه 4و 3متمركز است. حلقه عقبي از امگا تا آلفا (فاز 

، 2011؛ گري، 49-47، صص 1391گردد (الهوتيان و رهبر، منجر به ايجاد چرخه اي جديد مي

  ).26ص  ،2002گاندرسون و هالينگ، ؛ 49ص 

 
، (گاندرسون و )50 -49، صص 2011برگرفته از (گري،  ي تطبيقي هالينگ: چرخه15-2شكل

  )501، ص2010، (گيلز، )2002هالينگ، 

  

بيني قابل افزايش است توصيف حلقه جلو چرخه فرايندهاي كار در زمان متعارف را زماني كه پيش

بيني هاي آينده ذاتاً غيرقابل پيشمتعارف را زماني كه جهتهاي مابعد كند. در مقابل حلقه عقب زمانمي

ي تودرتو مواجه هستيم. هالينگ و در حقيقت ما با تعداد بسيار زيادي حلقه 71كند.است توصيف مي

                                                           
اگر ما استعاره تطبيقي هالينگ را به وسيعترين سطح در تمدن و زيست بوم بشري مورد استفاده قرار دهيم، اين فكر به ذهن خطور  71

، يا حفاظت قرار داريم. ولي بر خالف اين تصور، سردار معتقد است كه جهان ما 2خواهد نمود كه ما همچنان در حلقه جلوئي، در فاز 
تري از مدل هالينگ مورد نياز است. گرِي ضمن نقد نظر سردار معتقد است كه فهم پيچيدهيرات سريع) گرديدهما وارد فاز سوم (تغي

است تابتوانيم پيرامون وضعيت كلي جهان سخن بگوييم و شواهد كافي براي ادعاي ورود به فاز سوم به صورت عمومي وجود ندارد 
هاي تطبيقي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراواني (از و جهاني به صورت همزمان چرخهاي ي، منطقهيا به بيان بهتر در سطح ناحيه

  ).74، ص2002(گاندرسون و هالينگ،  ي آنها حكم يكساني صادر كردتوان براي همه) در حال عمل است كه نمي2نوع شكل
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(سلسله مرتب) كه روابط باال به پائين را تداعي  ""hierarchyهمكارنش به جاي استفاده از كلمه 

كستلر است. يك "holarchy"نمايند كه مشابه لغت استفاده مي "panarchy"كند از واژه مي

هاي انطباقي كه به شكل تو در تو در سراسر ماهيت انطباقي و تكاملي چرخه"پانارشي اشاره دارد به 

شناسيِ يك به عنوان مثال در بوم). 74، ص2002(گاندرسون و هالينگ،  "فضا و زمان قرار دارد

طبيعت، سطوح مختلفي اعم از تاجِ درختان، شكارگاه، بيشه، جاليز وجود دارد كه  ي مفروض ازمنظره

افتد بسيار متفاوتند و لزوماً هاي طبيعي كه در آنها اتفاق مياز نظر وسعت و مدت زمان چرخه

تر اغلب كوچكترند و سرعت تحول نيز در آنها باالست ي يكديگر نيز نيستند. سطوح پايينزيرمجموعه

هالينگ در شكل تر دارند. در مقابل سطوح باالتر كه اغلب كندترند سعي در تعديلِ سطوح پايين و

دهد يك چرخه تطبيقي در ميانه چگونه از يك چرخه كوچك و سريع تحتاني نشان مي 16-2شماره 

؛ الهوتيان و 51-50، صص 2011پذيرد (گري، خود و يك چرخه بزرگ و كَند فوقانيش تاثير مي

  ).49-47، صص 1391هبر، ر

 

 
) و (گري، 2002(گاندرسون و هالينگ،  ها: مدل هالينگ در تبيينِ ارتباط بين پانارشي16-2شكل

  )50، ص 2011

اي بوسيله حلقه عقبي و پوياي متغيرهاي پرسرعت شكل درست است كه عصر ما به طور فزاينده
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را ايجاد كند ولي متغيرهاي بزرگتر و كم سرعتتر  تواند آبشاري از فروپاشي سيستماتيكگيرد كه ميمي

كنند و به همين دليل در حلقه جلوئي در جهت بازيافت و خنثي كردن متغيرهاي پرسرعت عمل مي

نادرند، زيرا براي وقوع آنها الزم است تركيب منحصر به فردي از وقايع  72است كه تحوالت بزرگ

اي از فرصت تحول را ي پسين چشمهنه هنگامي كه حلقهديگر به صورت همزمان اتفاق بيافتد و اگر 

يابد و جالب آفريند، اين فرصت توسط سطوح باالتر مهار شده و فرصت انتشار نميدر سطحي مي

تواند همان تخريب خالقي باشد كه شومپيتر از آن سخن ي فرصت مياينجاست كه اين چشمه

). البته بايستي توجه 50-49، صص 1391رهبر،  ؛ الهوتيان و51، ص 2011است (گري، گفته

به طور عمده بر برقراري روابط علّيّت بين  73شناسي تاريخي و تفهميداشت كه در مكتب تكاملي روش

بيني است ي محقق درك قواعد تكاملي و نه پيشعوامل ارجحيت دارد. به همين جهت وظيفه

  ).10، ص 1982و وينتر، نلسون به نقل از  89 -88، صص 1387(ميرعمادي، 

   

                                                           
72Major Transformations 
73Appreciative 
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  مفهوم اقتصاد مقاومتي:

دو نگاه به پيشرفت اقتصادي متصور است. يك نگاه به دنبال بهبود ارزشِ آتي مورد انتظار مي باشد 

شود و نگاه ديگر به دنبال كه، به بيان آماري اميدِ رياضيِ مجموع، تدابيري است كه به توسعه منجر مي

. اين دو استراتژي در اغلب تصميمات مديريتي و 7٤انس آن تدابير استكاهش ريسك يا تقليل واري

هايي از مديريت، همچون مديريت مالي و شوند. شاخهاقتصادي به صورت رقيب يكديگر ظاهر مي

ار دارند به طراحي ابزارهاي رياضي براي مدلسازي كسر و  7٥ترهاي عينيمديريت صنعتي كه با داده

اند. چرا كه اغلب رسيدن به بازدهِ بيشتر نيازمند پذيرش ريسك ريسك و بازده روي آوردهبين 7٦بستانبده

هاي تحقيق ي سبد مالي يا مدلدر نظريه 78هايي مانندِ مدل چندشاخصي. براي مثال مدل77بيشتر است

به  در عملياتي كه با لحاظ كردن اولويت هر يك از فاكتورهاي ريسك و بازده، سبدي از سهام را

هايي از مديريت كه همچون مديريت . در شاخه8٠، از اين دسته مي باشند7٩كنندگذار پيشهاد ميسرمايه

دست به گريبانند، نيز شاهد رقابت اين دو رويكرد هستيم. يك رويكرد  81هاي كيفياستراتژيك، با داده

عايدي را داشته باشد و رويكردي هايي را انتخاب كند كه در آينده بيشترين سنتي كه مايل است گزينه

ريزي و برنامه 82ريزي پابرجاريزي و با ابزارهايي همانندِ برنامهنوين كه تحت عنوان پسابرنامه

  باشند.هايي است كه كمترين ريسك را داشته به دنبال انتخاب گزينه 83بنيادفرض

                                                           
تواند در بسترهاي مختلفي مطرح شود. مثال كاهش واريانس توزيع درآمد بين مردم، كه با ضريب جيني سنجيده اين واريانس مي 74
هاي مختلف با مفاهيمي همچانند پابرجايي. با انكه شود با مفهوم عدالت مرتبط است و كاهش واريانس جريان درآمد در زمانمي

متي همواره مورد تاكيد بوده ولي جنس اقتصاد مقاومتي با تلقي دوم از كاهش واريانس قرابت بيشتري عدالت در اسناد اقتصاد مقاو
  دارد. در پاراگراف بعدي پيرامون اين موضوع توضيح داده خواهد شد.

75 Objective 
76 Trade-off 

طريق ايجاد نوعي خاصي از تنوع در سبد  هايي متصور است كه در حين ثابت نگه داشتن بازده، ازحلالبته به صورت رياضي راه77
ها متعلق به ماركوئيتز است. براي دريافت توضيحات بيشتر نگاه كنيد به تواند واريانس را كمينه كند. يكي از اين مدلسهام مي

  )222-220،صص1386(جونز،
78 Portfolio Theory 

  )68-61، صص1392خاني و همكاران،رجوع كنيد به (قره 79
  )257-220،صص1386(جونز،ريافت توضيحات بيشتر نگاه كنيد به براي د 80

81 Objective 
  به بخش شرح واژگان مراجعه شود.82
  به بخش شرح واژگان مراجعه شود.83
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صادي با تمسّك به اثبات منطقي نماياند. جريان اصلي اقتدر اقتصاد نيز چنين چالشي رُخ مي

. ولي 1هايي همچون تقسيم كار جهاني به دنبال بيشينه كردن مجموع سود طرفين بازي استآموزه

هاي اقتصادي و مالي به وقوع پيوسته در آموزي از بحرانيك جريان فرعي در اين بين به دنبال درس

هاي اجتماعي و طبيعي كشورها و حتي بحرانعليه  3هاي به وقوع پيوستهيا تحريم 2داريسرمايه

و كشورها را به افزايش استواري و خاصيت ارتجاعي اقتصادشان در مقابله با اين عوامل تهديدزا  ٤است

در  1٠آوري، تاب٩، پايداري8، مقاومت7، ظرفيت تطبيق٦پذيريهاي آسيب. كليد واژه٥خواندفرا مي

هاي پژوهشي، بيست و پنج گيري اشاره دارد. در يكي از گزارشتادبيات اقتصادي غالباً به چنين جه

                                                           
  )12-8، صص1386توان به تئوري مزيت مطلق آدام اسميت و مزيت نسبي ريكاردو اشاره كرد. (حقيقي، به عنوان مثال مي1
گويد: اساساً كسي كه با علم اقتصاد آشنا باشد ي همين فصل مطالبي از وي خواهد آمد) ميعادل پيغامي (اقتصادداني كه در ادامه2

هاي مختلف حقيقي و پولي است و ما اساسا اقتصاد بدون نوسان نداريم. يكي از مسائلي داند اقتصاد در معرض نوسانات و شوكمي
ها، نوسانات و ادوار تجاري مختلف مقاوم و باثبات قبول دارند اين است كه يك كشور بايد در مقابل شوككه تمامي اقتصاددانان 

باشد تا بتواند ثبات بيشتري از خود نشان دهد. اين مسئله در واقع شاخه وسيعي از دانش اقتصاد كالن است به نام تثبيت اقتصادي 
ت را ايجاد كرد؛ چه فناوري ها و نهادهايي را بايستي ايجاد كرد تا بتواند در مقابل توان اقتصادي با ثباكند چگونه ميكه مشخص مي

  ها از خود مقاومت نشان داد. دسترسي برخط: شوك
http://www.jahannews.com/fa/doc/interview/481871 

بسيار بيشتر از آن چيزي  2007هاي مالي به خصوص پس از سال گفتني است حجم ادبيات توليد شده در جهت مقابله با بحران3
توان برخي از منابعي كه به تجربيات ) مي98-83، صص1390است. در (ميرعمادي،ها منتشر شدهاست كه در جهت مقابله با تحريم

  اند را مشاهده نمود.كشورهاي تحت تحريمي همچون چين و هند پرداخته
  هاي علمي وجود دارد.پايگاه در climate resilienceادبيات قابل توجهي پيرامون 4
  ): 20/12/92هاي اقتصاد مقاومتي (بيانات رهبر معظم انقالب در جلسه تبيين سياست5

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795 

رخي ب شدطور كه عرض ها ديده شده و مورد مالحظه قرار گرفته. همانا (نيز) در اين سياستتوانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدز
آيد يك عامل براي تأثيرگذاري بر روي اقتصادها همين هاي اقتصادي دنيا است كه پيش مياز عوارض مؤثر بر اقتصاد كشورها تكانه

آيد، و يك عامل ورها، يك عامل بالهاي طبيعي است كه پيش ميشود به كشيز ميهاي گوناگون اقتصادي دنيا است كه سررتكانه
خاطر مان، بهمداريخاطر عزتخاطر استقاللمان، بهها ... (و چون) ما بههاي تخاصمي است؛ مثل تحريمها و امثال تحريمهم تكانه

بيشتر اهتمام بورزيم به اينكه  ي، بايستداريم اصرارمان بر تحت تأثير سياستهاي قدرتها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نيت هم قرار
هاي ناگزير كانهنگذاريم وضعيتي وجود داشته باشد كه يا حوادث و ت .سازي كنيممان را مقاومهاي اقتصاد را محكم كنيم و اقتصادپايه

  ها بتواند در اقتصاد ما اثر بگذارد. و يا سوءنيت

6 Vulnerability 
7adjustment capacity 
8 Economic Resistance 
9 sustainability 
10 Economic Resilience 
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آوري عرضه گرديده است گيري تابسنجه براي اندازهتعريف از اقتصاد پايدار ارائه شده و نزديك به ده

شود، الاقل از منظرِ ادبيات متعارف جهاني ). آنچنان كه در نمودار زير مشاهده مي2013(پلودينك، 

  آوري تفاوت وجود دارد.و تاببين مقاومت 

  
(هيل و همكاران،  از ادبيات متعارف جهاني آوري در بخشي: تفاوت بين مقاومت و تاب1-1شكل

  )3، ص2011

  

پذيري و حتي پايداري مترادف آوري، انطباقبه هر حال در اين كتاب، واژگاني همچون مقاومت، تاب

توان گفت منظور از اقتصاد تصريح شود. در مجموع مي با يكديگر فرض خواهند شد، مگر بر خالف آن

ها مقاومت كند و يا الاقل در مدت مقاوم در ادبياتِ رايج، اقتصادي است كه در مقابل آثار منفي شوك

  ). 350، ص2015، 1ها فائق آيد (كِليني و كوكيازمان نسبتاً كوتاهي بتواند بر آثار منفي ناشي از شوك

  دبيات جهانياقتصاد مقاومتي در ا

اند كه ه و حداكثر اشاره كردهدآوري عمدتاً در سطح كالن انجام شتحقيقات اقتصادي با موضوع تاب

تواند در سطوح خرد و بخشي نيز معتبر باشد. لذا در اين بخش ابتدا به ادبيات شان ميدستاوردهاي

  كنيم.توسعه يافته در بخش كالن اشاره مي

توان به گزارش توسعه جهاني ميدر سطح كالن المللي در ميان توليدات فكري موسسات مهم بين

، گزارش "2ريسك و فرصت؛ مديريت ريسك براي توسعه"بانك جهاني با عنوان  2014سال 

                                                           
1 Cellini & Cuccia 
2 World Economic Forum (2013) Special Report: Building National Resilience to Global 
Risks, Global Risks. 
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آوري ي تاببخش ويژه"و  "1آورپذيري تابرقابت"مجمع جهاني اقتصاد با عنوان  2013پذيري رقابت

است، اشاره كرد. خوشبختانه منتشر شده "32013هاي جهانيگزارش ريسك"ي كه در حاشيه "2ملّي

) 1393)، (غياثوند، 1395نصب و سليماني، )، (پيغامي، سميعي1395 پيغامي،سعدآبادي و عظيمي،(

وق هاي فبه نحو مستوفي به يك يا چندتا ازچارچوب) هركدام 1392امين و همكارن، و (فاطمي

ها به اختصار به يك مورد كه از بقيه به هدف پژوهش حاضر اند لذا از بين اين چارچوبپرداخته

  ، خواهيم پرداخت.٤نزديكترست

مورد توجه  ٦و بورمن ٥بريگاگليودر ميان توليدات فكري پژوهشگران، و نه موسسات، دو چارچوب 

ابعاد  اند. از آنجا كه احصاي دقيقي شده) بررس1393زاده و خاندوزي، (فروغيهستند كه هر دو در 

  خورد اين مدل را براي تشريح برگزيديم.بيشتر از مدل بورمن به چشم مي بريگاگليودر مدل 

اشت دخواهيم  2009-2007سپس نگاهي به دو بحران مشهور جنوب شرقي آسيا و بحران ركود 

  هيم پرداخت.سطح مياني خوا آوري درو از همين دريچه به برخي تحقيقات پيرامون تاب

 پذيري پايدار از مجمع جهاني اقتصاد) رقابت1

است. براي اين اي شناخته شدهپذيري براي عالقمندان به مديريت و اقتصاد، واژهي رقابتامروزه واژه

، به عمومييافتگي در ادبياتِ توان آن را مترادف مفهوم توسعهولي مي واژه تعاريف متعددي ارائه شده

انگاشت. مجمع جهاني اقتصاد به عنوان يك اتاق  خصوص ادبياتِ عالقمندان به جريان اصليِ اقتصاد،

كند. از ديدگاه اين پذيري اقتصاد كشورهاي مختلف ارائه ميفكر جهاني همه ساله گزارشي از رقابت

وري يك كه ميزان بهره ها و عوامليپذيري عبارت است از مجموعه نهادها، سياستمجمع، رقابت

استفاده  7پذيري جهانيكنند. آنها بدين منظور از شاخصي به عنوان شاخص رقابتاقتصاد را مشخص مي

ها، محيط اقتصاد كالن، سالمتي و كنند كه متشكّل از دوازده محور شامل: نهادها، زيرساختمي

                                                           
1 World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness Report 2013–2014. 
2 World Economic Forum (2013) Special Report: Building National Resilience to Global 
Risks, Global Risks. 
3World Economic Forum (2013). Global Risks 2013. 

  مدل بريگاگليو4
5 Briguglio 
6 Boorman: 2013 
7 GCI: Global Competitiveness Index 
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ها، كارايي بازار كار، توسعه بازار مالي، تحصيالت پايه، تحصيالت عالي و آموزش، كارايي بازار كاال

  وكار و نوآوري مي باشد.آمادگي فناوري، اندازه بازار، پيچيدگي، بلوغ كسب

اين مجمع بود، پرفسور  2013هاي سال آوري و پايداري، مُدِ گزارشاما از آنجا كه توجه به تاب

  . 2يداري نمودپذيري به كمك مفهوم پامبادرت به تعديل شاخص رقابت 1شواب

كشورها بر مبناي ايجاد شكوفايي پايدار براي اتباعشان ارزيابي  3پذيري پايداردر شاخص رقابت

. ٤شودپذيري شرط الزم و نه كافي براي رونق پايدار محسوب ميشوند. به عبارت ديگر رقابتمي

پذيري مورد لِ شاخص رقابتاي است كه در تعديمحيطي دو جنبهپايداري اجتماعي و پايداري زيست 

  دهد.اند. شمايل زير به اختصار فرآيند اين تعديل را نشان مياستفاده قرار گرفته

                                                           
1 Klaus Schwab 

ي داند؛ اوالً همانطور كه در اواخر اين فصل به بهانهنزديك مي اين كتابنگارنده به دو دليل اين شاخصِ تعديل شده را با هدف 2
ازاي پذيري منحصر به سطح ملي نيست و مابهم رقابتاست، مفهوهاي ايراني و خارجي تحليل صنعت نشان داده شدهبرشمردن مدل

كه در آينده توضيح داده خواهد شد بررسي بيانات رهبري پيرامون اقتصاد مقاومتي و سند ثانياً آنچنان .روشني در سطح صنعت دارد
ها ه شده و پايداري در برابر تكانهدهد كه در آن همزمان به محورهاي رشد و پايداري توجهاي كلي اقتصاد مقاومتي نشان ميسياست

آن است كه  فوق تواند قريب به مضمون مورد نظرمان باشد. نقصان رويكردمي پذير پايدارتبه تنهايي مد نظر نيست. لذا شاخص رقاب
  اند.هاي اجتماعي و زيست محيطي در آن لحاظ شدهصرفاً تكانه

3 Sustainable Competitiveness Index 
هاي اجتماعي را در پي داشت اين استنباط را تقويت كرد كه رشد اقتصادي همواره و ركود پس از آن كه تنش 2007مثالً بحران 4

  )42، ص1393(غياثوند، نتايج مطلوب جامعه را به دنبال ندارد. 
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  )57، ص1393 اثوند،ي(غيداريپذيري جهاني تعديل شده با پا: شاخص رقابت2-1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


