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پیشگفتار:
ی
ی
اقتصاد مقاومت در صنعت پتوشییم ایران
بی گمان ارزش حقیقی انسان به دانش اوست .پیدایش علم و دانش عمری به درازای خلقت انسان دارد .همواره
انسان در صدد آن بود که جستجوگرانه بفهمد و درک کند .نقش علم در زندگی انسان این است که راه رشد،
تعالی ،پیشرفت و سعادت را به انسان می آموزد .علم ،آدمی را توانائی می بخشد.
توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود (فردوسی)

علم ،انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که می خواهد بسازد .علم ابزارهائی در اختیار انسان قرار می
دهد که طبیعت ،منابع طبیعی ،معادن و مخازن هیدروکربوری را مطابق فرمان خود به کاال و فرآورده تبدیل
نماید.
اما حقیقت انکار ناپذیر این است که دانستن مقدمهی انجام دادن است .امام علی(ع) می فرمایند :ثمره العلم
العمل به « میوه دانش ،به کار بستن آن است» .این فرمایش به نوعی هشدار هم محسوب می شود که گمان
نکنیم عِلم به تنهایی کافی است.
بنابراین باید تصمیم جدی داشته باشیم " آنچه یاد می گیریم را انجام دهیم" .و بر این تصمیم صادق و استوار
بایستیم و در نقطه ی مقابل تمامی عَمَل خود را بر مدار عِلم تنظیم کنیم .یعنی تا هنگامی که از درستی ،صحت،
ضرورت و فایده ی عَمَلی مطمئن نشده ایم ،دست به اقدام نزنیم .اقدام به عَمَل بدون عِلم زبانه های تزلزل،
تردید و دودلی را در وجود ما شعله ور می سازد.
ضمنا "عمل به آنچه می دانیم" یک تاثیر شگرف و مهم به دنبال دارد و آن «روشن شدن مجهوالت است».
************
چندین دهه است که انواع محدودیت ها و تحریم ها کشور ما را احاطه کرده است و اجازهی یک دسته از
فعالیت ها از ما سلب شده است ولی نمی توان انکار کرد که
تا که نان نشکست ،قوت کی دهد

ناشکسته خوشه ها کی می ،دهد (مولوی ،دفتر اول)

انسان در بدترین شرایط و با وجود باالترین حجم محدودیت ها هم از اختیار و اراده تهی نمی شود .همیشه
توان و اختیاری درون زاد برایش باقی می ماند .همیشه و در همه جا " ما می توانیم" و به اندازه ی همین
توانائی مبتنی بر دانائی مان وظیفه مندیم .انسان در بدترین شرایط "می تواند" بهترین باشد و در بهترین شرایط
"می تواند" بدترین شود .این قدرتِ بی نهایت انتخاب ما آدمیان است.
امروز هم کمبود امکانات ،بدی شرایط یا وجود تحریم ها بهانه ی پذیرفته شده ای برای فرار از مسئولیت
ارزش آفرین ی در صنعت پتروپاالیشگاهی ایران نیست و این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی بدنبال آن
می باشد.
************

بازگشت تمرکز کارگزاران نظام به صنعت پتروپاالیشگاهی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است .رهبر معظم
انقالب در دیدار چهارشنبه سی ام مهر ماه  93با نخبگان علمی کشور می فرماید" :بچه پولدارها ،قدر پول خود
را نمیدانند و آنرا بیهوده خرج میکنند که اداره کشور بر مبنای فروشِ نفتِ خام نیز ،شبیه همین ماجراست".
قطعاً در این فرمایش رهبری ،منظور از نفت خام ،تمامی هیدروکربورهای غیر فرآوری شده نظیر نفت خام،
میعانات گازی و گاز طبیعی است که از زیر زمین استحصال مستقیم و بصورتِ خام بفروش می رسد .تنها راه
جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی ،تبدیل آنها به محصوالت با ارزش افزوده ی پتروپاالیشگاهی و پتروشیمیائی
است .این ارزش افزوده در زنجیره ی تکمیلی صنعت پتروشیمی  11تا  15برابر قیمت نفت خام خریدار دارد.
صنعت پتروپاالیشگاهی و پتروشیمیائی ،پیش قراول پیشرفت ایران اسالمی ،پیچیده ترین صنعت کشور پس از
صنعت هستهای و هوافضا می باشد .اختالف دمای بیش از  1000درجه سانتیگراد ،اختالف فشار  2500اتمسفر،
سرعت دستگاه های گردان و دوارِ از سرعت کمتر از  6هزار دور در دقیقه تا بیش از  60هزار دور در دقیقه یعنی
با سرعتی بیش از  1000دور در ثانیه در کنار وجود تمامی واکنش های شیمیایی شناخته شده در علم شیمی
بجز واکنش های هسته ای در این صنعت شاخص های چهار گانه ی روشنی از عمق پیچیدگی های
پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی از منظر تکنولوژی بدست می دهد.
در زمینه اشتغال زائی ،صنایع باالدستی پتروشیمی یا واحدهای مگا تُنی تولید کننده ی محصوالت پایه
پتروشیمیائی نظیر الفین ها ،آروماتیک ها ،کودهای شیمیایی و متانول ،صنایعی "سرمایه بر" می باشند .بر
اساس آماری سر انگشتی( 65 )Rule of Thumbپتروشیمی در حال کار 65 ،میلیارد دالر سرمایه گذاری
شده و حدود  65هزار نفر مستقیم در سه بخش رسمی ،قراردادی و پیمانکاری در این صنعت مشغول کار هستند.
یعنی به عبارت ساده هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری یک شغل مستقیم در واحدهای مگاتنی تولید
محصوالت پایه ی صنعت پتروشیمیایی ایجاد نموده است .لیکن همین اعداد و ارقام در صنایع مرتبط با زنجیره
تکمیلی صنایع پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی ده برابر می شود .یعنی باز هم به عنوان قاعده ای سرانگشتی
هر  10هزار دالر سرمایه گذاری در این زنجیزه منجر به ایجاد یک شغل پایدار می شود .به عبارت دیگر ظرفیت
اشتغال مستقیم حداقل ده برابری با حجم سرمایه گذاری متوسط در زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمیایی کامال
در دسترس است .حتی باالتر از این ها ،ظرفیت توسعه ی تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا به "تولید بدون
کارخانه" و "تولید خانگی" هم نامیده می شود در صنایع پتروشیمیایی در زنجیره تکمیلی این صنعت ،در صنایع
پالستیک سازی ،صنایع داروئی صنایع اسباب بازی و نظایر آن وجود دارد.
صنعت پتروشیمی در موج تحریمهای کنونی و قبلی ،مجرای اصلیِ تنفس ارزی کشور بوده است و در پاندمی
دهشتناکِ کرونا با تولید مواد ضدعفونی کننده و مواد اولیهی تجهیزات پزشکی یاری گرِ مردمِ شریفِ کشورمان
بوده است.
************

مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردهاند و این مفهوم مورد استقبال فعاالن
اقتصادی و کنشگران سیاسی با گرایشهای مختلف قرار گرفتهاست .پس از تصویبِ سیاستهای کالنِ اقتصاد
مقاومتی ،الزم است تا زمینهی جاریسازی آن در سطوح میانی و خرد فراهم شود و این نیازمندِ تولیدِ
برساختهای نظری متناسب با اقتصاد مقاومتی است .از دیگر سو صنعت پتروشیمی از معدود صنایعی است که
مستقیما در سیاستهای کلّیِ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و عبور از اقتصادِ نفتی منوط به ان
شمرده شده است.
خوشبختانه این کتاب به هر دو جنبهی فوقالذکر توجه داشته است؛
نیمهی نخستِ کتاب به دنبال آن است تا مدلی در فضای اقتصاد مقاومتی ارائه نماید که همزمان از
آموزههای اسالمی و دستاوردهای بهروز علمی سیراب گردد .در حقیقت در این بخش تالش شده تا ترکیبی
زیبا و سازمند از مفاهیم اسالمی و انقالبی با دانشِ روزِ اقتصاد و مدیریت ارائه گردد و مبنایی برای پیادهسازیِ
سیاستهای کالن در سطحِ صنعت فراروی قرار دهد.
نیمهی دوم کتاب کامال عملگرایانه مبتنی بر چالشها و فرصتهای صنعت پتروشیمی کشور نگاشته شده
و قصد دارد تا با کاربرد مدلِ برآمده از نیمهی اولِ کتاب  ،تجویزاتی را ارائه نماید که بتواند منجر به تحوّلِ
صنعت پتروشیمی گردد و به این ترتیب نمونهای موفق از جاری سازیِ اصول اسالمیِ حکمرانی تا سطحِ میانی
(سطح صنعت) را به نمایش بگذارد.
یقینا کتاب حاضر از نقصها پیراسته نیست و مواردی به ذهن خطور کردهاست که آن را با نگارندگان در
میان گذاشتهام اما به نظر میرسد گامی استوار در مسیری صحیح است و امید است که در ویراستهای بعدی
تکمیل و بالنده شود.
سیدصادق داج خوش
دانش آموختهی دکتری مدیریت صنعتی و
مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره مدیریت مجانب
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مقدمه
مسئولین عالیرتبهی نظام اسالمی در سالهای اخیر بارها بر اقتصاد مقاومتی تکیه کردهاند .اقتصاد مقاومتی
بنابر تعریف مبدع این کلیدواژه اقتصادی است که اجازهی رشد را حتی در شرایط تحریم و فشار میدهد .1ایشان
خاطرنشان ساختند اقتصاد مقاومتی محدود به زمان خاصی (همچون تحریم و )...نیست 2تا بدانجا که ایشان در
انتهای نامهای که به منظور تأیید برجام منتشر کردند ،اقتصاد مقاومتی را یگانه راه نجات اقتصاد ملی در شرایط
گشایش پس از تحریمها معرفی نمودند 3و البته در تمامیِ سالهای کارزار فشار حداکثری ترامپ و پس از رای
اوردن بایدن بر اجرای این سیاستها پای فشردند.

 1بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان(:)91/05/16
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609
 ......البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه ى نفى نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام
یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه ،اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّى در شرائط
فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند.
 2بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مردم آذربایجان (:)93/11/29
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=12866
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ تحریم باشد هم الزم است ،تحریم نباشد هم الزم است .آنروزی که تحریمی هم در این
کشور وجود نداشته باشد ،اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است ،الزم است .اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را
جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانههای جهانی در آن اثر نگذارد .یکروز عزا نگیریم که نفت از  100دالر رسید به  45دالر؛
یکروز عزا نگیریم که آمریکاییها ما را تهدید میکنند که فالنچیز و فالنچیز و فالنچیز را تحریم میکنیم یا عمالً تحریم بکنند؛
عزا نگیریم که اروپاییها کشتیرانیِ ما را تحریم کردند .اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد ،هیچکدام از این تکانههای بینالمللی
نمیتواند به زندگی مردم آسیب وارد کند .اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشور ،ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری
باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود ،کمک واقعی گرفته بشود ،برنامهریزی بشود ،بنای اقتصادی استحکام پیدا کند  -که من حاال
مواردی را ذکر خواهم کرد که این کارها باید انجام بگیرد  -تکیهی مسئوالن کشور بر این باشد که حرکت اقتصادی کشور را
اینجوری قرار بدهند .اگر این شد ،شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد ،از تهدید دشمن دیگر نمیترسیم ،از تحریم دیگر تنمان نمیلرزد،
از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمیگیریم؛ این اقتصاد مقاومتی است .تکیهی عمدهی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم است؛ روی
تولید داخلی است.
 3نامه رهبر انقالب به رئیسجمهور درباره الزامات اجرای برجام (:)94/07/29
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=13788
 ......با توجّه به آنچه ذکر شد ،مصوبهی جلسهی  634مورخ  19/5/94شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود.
در خاتمه همانطور که در جلسات متعدّد به آن جناب و دیگر مسئوالن دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان
گوشزد کردهام ،رفع تحریمها هر چند از باب ر فع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار الزمی است ،لیکن گشایش اقتصادی و بهبود
معیشت و رفع معضالت کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همهجانبهی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد .امید است که مراقبت
شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید م ّلی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که

به منظور همسو ساختن ارکان کشور و پرهیز از قرائتهای متنوع و گاه متضاد از آن ،سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی 1در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و توسط رهبر انقالب ابالغ گردید و مورد استقبال فعاالن
اقتصادی و کنشگران سیاسی با گرایشهای مختلف قرار گرفت .2پس از تصویب این سیاستهای کالن الزم
است تا زمینهی جاریسازی آن در سطوح میانی و خرد فراهم شود و یکی از ملزومات آن گردآوری یا تولید
برساختهای نظری متناسب با آن است .3اما عرضهی چنین برساختی سهل ممتنع است زیرا در ساخت آن باید
مالحظات گوناگونی مد نظر قرار گیرد که تالش میشود در چند بند زیر به اختصار به آن پرداخته شود؛
اوالً مقولهی اقتصاد اسالمی چندین دهه است که ذهن اندیشمندانِ مسلمانِ ایرانی 4و خارجی 5را بخود مشغول
داشته است و در همهی سطوحِ معرفتی اعم از جهانشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و کاربردی پیشرفتهای
قابل مالحظهای داشته است .اصوالً این تالشها را میتوان در امتداد برنامهی علمیِ بزرگترِ علمِ دینی ارزیابی

وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها ،به واردات بی رویّه نینجامد ،و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا ج ّداً
پرهیز شود.
 1این سیاستها در ضمیمهی نخست این رساله آمدهاست.
 2بیانات رهبر معظم انقالب در رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت بهمناسبت هفتهی دولت (:)94/06/04
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=13506
سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بستهی کامل و منسجم است؛ این بسته هم تراوششدهی فکر شخصی نیست؛ این عقل جمعی
است ،یک جماعتی نشستهاند؛ دوستان اقتصاددان حاضر در این مجلس هم بعضیهایشان میدانند و مطّلعند .کار مفصّلی انجام گرفته
روی این ،بعد هم آمده اینجا ،چکّش کاری شده ،روی آن بحث شده ،فکر شده ،مطالعه شده؛ بعد رفته مجمع تشخیص [مصلحت
نظام] و روی آن مطالعه شده؛ باالخره آمده و نتیجه شده این سیاستها .یعنی محصول یک فرآیند معقول و مدبّرانهای است؛ لذاست
که اقتصاد مقاومتی را همه تأیید کردند ،یعنی من یک مورد سراغ ندارم که از اقتصاددان و از کسانی که با ما خوبند ،کسانی که با ما
بد هستند؛ که این اقتصاد مقاومتی ،این سیاستها را تخطئه کرده باشند؛ نه ،همه قبول کردند
 3بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان(:)91/05/16
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609
اقتصاد مقاومتى ......یک فکر است ،یک مطالبهى عمومى است .شما دانشجو هستید ،استاد هستید ،اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب ،با
زبان دانشگاهى ،همین ایدهى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید.
 4به عنوان نمونه رک فصلنامهی علمیپژوهشی اقتصاد اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 5به عنوان نمونه مجلة االقتصاد اسالمی ،ریاض ،جامعة الملک عبدالعزیز و...
Chapra, Mohammad Omar (2000). the future of economics, the Islamic foundation.

نمود که در ایران 1و خارج از آن ،2بدنهی نظری قابل اعتنایی پیدا کردهاست و به هر حال نبایستی از این
تالشها غافل بود.3
ثانیاً اگر در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 4که به نوعی مانیفست تفکر انقالب اسالمی در حوزهی
اقتصاد است دقت کنیم ،اجزا و فحوایِ آن بیگانه با مفاهیم و روشهایی نیست که اندیشمندان مدیریت و
اقتصاد برای "رشد و توسعه" به معنای اتمِّ کلمه پیشنهاد میکنند 5لذا این رساله الزاماً بایستی منتفع از
تالشهایی باشد که در گذشته توسط اقتصاددانان و مدیران ،فارغ از گرایشهای اسالمی یا غیر اسالمیشان،
صورت پذیرفته است .در حقیقت کارا و اثربخش بودنِ یک صنعت در فضای اقتصاد مقاومتی ،چه از منظر
توصیفی و چه تجویزی قرابت قابل توجهی با مباحث و نیز روشهایی دارد که عموماً در مدیریت و اقتصاد مطرح
است.6
ثالثاً با توجه به تأکیدات رهبر انقالب بر اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی ،7برساخت نظری مورد نظر
باید بگونه ای توسعه داده شود که خروجیِ آن اقدام و عمل را تسهیل کند و به تعبیری عملگرا و چابُک باشد.8
 1به عنوان نمونه :سوزنچی ،حسین( )1389معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علم دینی /گلشنی ،مهدی )1385(.از علم سکوالر تا علم
دینی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /بستان ،حسین و همکاران ( .)1384گامی به سوی علم دینی ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه و...
 2به عنوان نمونه :حسن ،غالب ( )2001نظریهالعلم فیالقران ،بیروت ،الهادی.
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.
 3این هوشیاری موجبِ "تمایزالگو با نسخههای فراوان موجود در دنیا" میشود .نگاه کنید به بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای
شورایعالی «مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» (:)95/02/06
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
 4متن این سیاستها در بخش ضمائم از همین رساله در دسترس است.
 5استفاده از کلیدواژگانی همچون درونزایی ،رقابتپذیری ،عدالت ،اقتصاد دانشبنیان ،نظام نوآوری و ....در متن سند گواه چنین
ادعایی است
 6توجه به این موضوع موجبِ " تنظیم و تدوین علمیِ الگو و مقاومت علمیِ آن در برابر نظرات معارض و مخالف" میشود .نگاه کنید
به بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورایعالی «مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» (:)95/02/06
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
 7پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال :1395
http://www.leader.ir/fa/content/14464
 8به عنوان مثال ،تحقیقات اقتصادی-مدیریتی امروز (اعم از رسائل ،پایاننامهها و طرحهای پژوهشی) عمدتاً به دنبال ارائهی درک و
توصیفی از وضع موجود هستند و پیشنهادات مختصری که در انتهای آنها ارائه میشود ،اغلب عطش کارفرمایان را برای دریافت
تجویزهای سازنده برطرف نمیکند لذا پس از ارائه شدنِ نتایج تحلیلهای پیچیدهی آماری و نمودارهای پُر زرق وبرق به مدیران،

در باب انتخاب سطح تحلیل و مرز سیستم گفتنی است که؛ در دو دههی اخیر ،انجام تحقیق در یک سطح
واسط بین سطوح خرد وکالن مورد توجه جدّی پژوهشگران قرار گرفتهاست .1حی عدّهای پا را فراتر گذاشتهاند
و مدّعی هستند یکی از راههای مناسب برای ارائهی تحلیلهای خوب اقتصادی در سطح کالن ،آن است که با
بررسی صنایع مهمِّ آن اقتصاد آغاز کنیم.2
بنابراین ،دغدغهی این کتاب ،پدید آوردنِ مدلی فرآیندی برای تحلیل صنعت است به نحوی که اوالً با الزاماتی
که در اسناد باالدستی پیرامون اقتصاد مقاومتی آمده سازگار باشد ثانیاً در آن به صورت همزمان سهم آموزههای
اسالمی و تجارب جهانی لحاظ شده باشد و ثالثاً برای اهالی صنعت ،فرآیند آن قابل فهم و نتایجش کاربردپذیر
جلوه کند.
حال که مسئلهی "توسعهی یک مدلِ اقتصاد مقاومتی در سطح صنعت" مبسوطاً تشریح و ضرورت آن تبیین
گردید ،نیاز است که راجع به اهمیت صنعتی که برای موردکاوی برگزیده شده ،تبیینی صورت پذیرد.
صنایع شیمیایی یکی از صنایع مهم و اثرگذار در زندگی انسان است .دامنه کاربرد محصوالت صنایع شیمیایی
بسیار وسیع بوده و از مصالح ساختمانی تا لوازم پزشکی را در بر می گیرد (وزارت صنعت ،معدن ،تجارت،1391 ،
ص .)1این صنعت برای کشوری چون ایران که دارای 33تریلیون متر مکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157
ملیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام می باشد اهمیت زیادی دارد (آقابیگی و میرجلیلی ،1396 ،ص.)3
این اهمیت هنگامی دو چندان میشود که بدانیم بر مبنای برآوردها تنها کشوری هستیم که میتوانیم 150سال
مستمر به جهان نفت عرضه کنیم و این ویژگی مختص ایران است .3ذخایر اثبات شده عربستان بیشتر از ذخایر
اثبات شده ایران است با این تفاوت که دولت عربستان بیش از  10تا  11میلیون بشکه برداشت میکند ،روسیه
ذخایر و برداشت باالیی دارد ،پس نمیتوانند این کشورها عمر باالیی در عرضه نفت داشته باشند.

آنها میپرسند :خوب حاال ما باید چه کنیم؟ متاسفانه از آنجا که این دسته از تحقیقات از ابتدا ارائهی تجویزهای سازنده را نشانه
نگرفتهاند در انتها نیز موفق نمی شوند پاسخ درخوری به این سوال بدهند .مدل تحقیقاتی که در این رساله ارائه میشود حدالمقدور
باید از چنین نقائصی مبرّا باشد.
 1پیرامون تحلیل صنعت و مدلهای رایج آن در فصل بعدی سخنانی خواهد آمد.
 2مثالً کارلسون و همکارانش مدعی هستند اگر سطح تحلیل به یک محصول ،صنعت و یا گروهی از صنایع محدود گردد ،سنجش
آن سادهتر خواهد بود و به همین دلیل مفهوم سیستمهای تکنولوژیک را به منظور سنجش نظام ملی نوآوری مطرح کردند .به پیشنهاد
آنها اگر هدف سنجش توانمندی های نوآورانه یک نظام ملی نوآوری باشد ،بهتر است در قدم اول هر کدام از اجزای اصلی سیستم به
صورت مجزا مورد تحلیل قرار گیرند و در مرحله بعد نتایج بهدست آمده برای دستیابی به وضعیت کل سیستم با هم ترکیب گردند.
(طباطباییان و پاکزاد بناب ،1385،ص  )169با این استدالل بررسی یک صنعت خاص همچون پتروشیمی میتواند در نهایت به بررسی
دقیقتر کل نظام ملی نواوری کمک کند.
 3مصاحبهی مسعود میرکاظمی ،وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس (:)91/07/18
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=139903

بررسی صورت پذیرفته در سطح صنایع اتحادیهی اروپا نشان میدهد که صنایع شیمیایی از جمله تابآورترین
صنایع در بحران سالهای  2009-2008بودهاست (کانُوا 1و همکاران ،2012 ،ص  .)8هماکنون محصوالت
پتروشیمی 34 ،درصد از صادرات محصوالت صنعتی و  31درصد از صادرات محصوالت غیر نفتی را تشکیل
میدهد (شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،1396 ،ص )12این صنعت از معدود صنایعی میباشد که مستقیماً در
بسیاری از سیاستها و قوانین مادر از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته 2و در
حقیقت اقتصاد کالنِ ما به پتروشیمی به عنوان یکی از مسیرهایِ فائق آمدن بر فشارها و نیل به توسعهی پایدار
می نگرد لذا هر راهبردی که به ارتقای کارایی و اثربخشی این صنعت منجر شود به تحقق اقتصاد مقاومتی در
سطح ملّی یاری میرساند.
از جانب دیگر با فروش داخلی نفت خام و مصرف یا صادرات محصوالت فرآوری شده و پتروشیمیایی می توان
تا حدی از احتمال تحریم مجدد کاست .زیرا بنابر اذعان کارشناسان ،تحریم محصوالت پتروشیمیایی بسیار
مشکلتر از نفت است 3و در دور گذشتهی تحریمها نیز غرب با آنکه بسیار مایل بود ،نتوانست اثرات جدی بر
صنعت پتروشیمی ایران بگذارد .این گروه معتقدند که به همین دلیل غرب در ابتدای مذاکراتِ منجر به برجام،
لغو تحریم پتروشیمی را در کنار طال به عنوان نخستین گزینهها به ایران ارائه کرد.

1

Canova
 2از جمله در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،سیاستهای کلی انرژی ،ماده
 44از قانون برنامه ششم توسعه ،قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و  ...مستقیم ًا به صنعت پتروشیمی اشاره
شده است .به صورت خاص در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،در کنار برخی بندها که مستقیما به بخش پتروشیمی کشور مربوط
هستند (بندهای « »13« ،»10و « ، )»15بیشتر بندهای باقیمانده ازجمله پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،محوریت رشد بهره وری در
اقتصاد ،بهینه سازی مصرف انرژی ،بهینه سازی مصرف آب و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را نیز میتوان به
نوعی به بخش پتروشیمی کشور ارتباط داد( .آقابیگی و میرجلیلی ،1396 ،ص)4
 3مصاحبهی عبدالحسن بیات مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (:)92/03/19
http://www.naftnews.net/view/14741/
اگر نفت ما یک کاال است که به راحتی می توانند آن را رصد کنند و جلوی حضور آن در بازارها را بگیرند ،ما میتوانیم این یک کاال
را به میلیونها کاال تبدیل کنیم .اگر یک نفر خواستهای داشته باشد و تنها باشد قابل نادیده گرفتن است اما اگر میلیونها نفر شوند
دیگر امکان مهار آن وجود ندارد .اگر کاالی تک محصولی نفت به میلیونها کاالیی که در زنجیره پتروشیمی یا پاالیشگاهی و
نیروگاهی تبدیل شود دیگر کاری علیه آن نمیتوانند بکنند.

وانگهی آنچنان که برخی سناریونگاریها 1نشان میدهد؛ گذشتن از پیک نفتی منجر به اصالح مصرف انرژی
در سطح جهانی و کاهش مصرف نفت به عنوان سوخت خواهد شد .2همچنین گزارشهایی وجود دارد که
انرژیهای نو در آینده به نحو فزایندهای جایگزین سوختهای فسیلی خواهند شد که بالتبع محدود کنندهی
استفاده از نفت و گاز به عنوان سوخت میباشد .پس از سقوط قیمت نفت در اواسط دهه  80میالدی ،انرژیهای
جایگزین دیگر جذابیتی نداشتند و برای چند دهه سرمایهگذاری پژوهشی ناچیزی در آنها انجام شد .نگاهی به
آمار اختراعات ثبت شده در این حوزه در دههای اخیر هم از یک سکون بلند مدت خبر میدهد .به نظر میرسد
کاهش پژوهش و ثبت اختراع در این حوزه نتیجه مستقیم کاهش جذابیت و سرمایهگذاری بوده است .همزمان
تعداد اختراعات ثبت شده در ارتباط با فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در طی دو دهه گذشته رشدی جهشی و
قابل توجه داشته است .جالب است بدانیم که در فاصله سالهای  2004تا  ،2009تعداد اختراعات ثبت شده در
ارتباط با تولید انرژی بادی رشد ساالنهای معادل  19درصد داشته است و رشد ساالنه اختراعات مرتبط با تولید
انرژی خورشیدی  13درصد بوده است .به عبارت دیگر ،رشد ساالنه اختراعات بادی و خورشیدی حتی از
فناوریهای نیمههادی و ارتباطات دیجیتال هم فراتر رفته است( 3بتنکورت و همکاران ،2013 ،صص.)6-1
انرژیهای نو در سال  ،2013حدود هجده درصد از سبد انرژی جهانی را تشکیل میداد ولی پیشبینی موسسهی
شهیرِ تک کست بر مبنای نظرات شصتتن از خبرگان بیانگر آن است که که تا سال ،2050الاقل نیمی ازسبد
انرژیهای مصرفی جهان انرژی های تجدیدپذیر (مانند انرژی خورشیدی ،بادی ،زمین گرمایی و هیدروژنی)
خواهد بود (هالل و پُوپِل ،2014 ،صص.)13-1

 1اصوالً سناریوها در این حوزه را میتوان به دو خوشهی کلی تقسیم کرد ،یک گروه که به تولید کنندگانِ انرژیهای فسیلی نزدیکند
پیشبینی میکنند که تقاضای جهانی نفت تا سال  2040در حدود  25درصد افزایش خواهد یافت .و از بین مصرفکنندگان مختلف
بیشترین رشد تقاضای نفت ،در حدود  44درصد ،به بخش حملونقل تعلق خواهد داشت (چشمانداز انرژی اُپک ،2015 ،ص.)95
خوشهی دیگر که اغلب اتاقهای فکر عالقمند به مباحث فناوری (همچون موسسهی تک کست که در همین بخش شاهد تحلیلهایی
آن خواهیم بود) بانیانِ آنند بر این نگاه پافشاری میکنند که جهشهای فناورانه مصرف سوختهای فسیلی را کاهش خواهد داد.
برای دریافت توضیحات بیشتر بنگرید به:
http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=374
 2لوموند ،ترجمه شده توسط دنیای اقتصاد:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=302538
 3ترجمه شده توسط همآفرینی:
http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=234

شکل :1پیشبینی از انطباق سیستمهای جهانی با انرژیها نو و افزایش حجم بازار جهانی (هالل و پُوپِل،
 ،2014ص)2
این توضیحات عالوه بر آنکه لزوم حرکت ما به سمت انرژی های نو را آشکار می سازد ،اهمیت پتروشیمی را
در مقابل سایر بدیلهایِ مصرفِ نفت و گاز (همچون پاالیش و تبدیل به بنزین یا تبدیل به برق) تقویت میکند
و به تبع آن پایین دست پتروشیمی هم اهمیت مییابد زیرا هم ارزش افزوده بیشتر و هم آالیندگی کمتر دارد
(وزارت صنعت ،معدن ،تجارت ،1391 ،ص :الف) .صنعت پتروشیمیایی در جهان در حال حاضر تنها  15درصد
از منابع فسیلی انرژی را به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می دهد ،منتها این سهم حداقلی ،نسبت به سایر
مصارف منابع انرژی ،موجبات خلق ارزش افزوده حداکثری را برای کشورها و شرکت های فعال در این حوزه
ایجاد کرده است .ارزش فروش محصوالت پتروشیمیایی در سال  2019میالدی در جهان  441میلیارد دالر
گزارش شده است که نشان از گستردگی و اثرگذاری این صنعت در اقتصاد جهان است.1

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

1

توجه شود که حتی سناریونگاریهایی که انرژیهای نو در آینده را چنین مهم ارزیابی نکردهاند ،همچنان بر
سهم سبد رو به رُشد پتروشیمی در سبد مصرفکنندگان نفت پافشاری کردهاند.1
آنچه در قالب پارگرافهای چندگانهی این بخش آمد ،از جهات مختلف ما را به اهمیت صنعتی که برای
موردکاوی انتخاب شدهاست رهنمون میگردد.
در فاز نخستِ این کتاب (که برآمده از یک رسالهی دکتری در دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران است) ،با
تکیه بر معارف اسالم و انقالب ،کلیاتی از نظامِ نظریِ اقتصاد مقاومتی ترسیم گردیده است ،سپس این کلیات
به چند دَه کُدِ روششناسی و محتوایی ترجمه گردید .آنگاه بر مبنای کدهای مکشوفه و با بهرهگیری از تجربیات
و ابزارهایِ جهانی ،نظامی عملی برای تحقیق پیرامون شیوههای تحول در صنعت فرارو قرار گرفت که "روش
هم اندیشی آنالین برای تشخیص ابتکارات تحول ساز در صنعت" نامیده شد .در تنظیمِ این نظام تالش شد تا
فرآیند و بروندادهای آن برای اهل صنعت مفید و معنادار بوده و به اصطالح عملگرایانه باشد .در گامِ سوم از
خبرگان خواسته شد که نظرشان را پیرامون این نظام نظری-عملی بیان کنند و آنان نیز از منظرهای صحت و
درستی ،جامعیت و مانعیت ،سادگی و سهولت ،تعادل و توازن ،کاربردی بودن و در نهایت نوآوری ،بر کیفیتِ
مدل صحه گزاردند .نتایج اجرای عملی این مدل نیز کمابیش نظر خبرگان را تایید کرد و نشان داد که این مدل
در عرصهی تحلیل صنعتی قابل اتکاست و بخصوص مشارکت کنندگان در هماندیشیِ صنعتِ پتروشیمی ،این
مدل از تحقیق را مطلوب ارزیابی کرده و پسندیدند.
خلق ارزش پایدار در صنعت پتروشیمیایی مشابه بسیاری از صنایع مادر و مولد دیگر ،عالوه بر الزامات سخت
افزاری ،نیازمند توجه به جنبه های مغزافزاری و نرم افزاری است .توسعه و تولید محتوا با هدف ارائه بینش به
مخاطب و ارتقای کیفیت تصمیم سازی و تصمیم گیری برای کلیه نهادهای ذی نفع فعال در صنعت
پتروشیمیایی از جمله اقدامات ضروری و غیرقابل اجتناب محسوب می شود(کتاب سال پتروشیمی ایران)1397،
در فازِ دوم و با هدف پیادهسازی مدل در صنعت پتروشیمی،که مترادف با برگزاری هماندیشیِ برخط در آن
صنعت است 53 ،گزارهی تحول ساز در محورهای علم و فناوری  ،سرمایهگذاری تامین مالی و مدیریت ریسک،
خوراک و زنجیره ارزش ،بازار محصوالت و زنجیره تامین ،زیرساخت و منابع ،فرهنگ صنعتی و  ...استخراج و
طیِّ دو راند مورد هم اندیشیِ  50تن از خبرگان و ذینفعان از اقصی نقاط کشور قرار گرفت .در این دو راند
 428قضاوت کمّی و  60نظر کیفی از خبرگان جمعآوری گردید و گزارهها بر مبنای یک شاخص ترکیبی
رتبهبندی شدند و در نهایت  20گزارهی نخست به عنوانِ ابتکاراتِ استراتژیک اولیتدار به مدیران صنعت
پتروشیمی پیشنهاد گردیده است.

 1مثالً اُپک پیشبینی میکند سهم پتروشیمی ها از کل مصرف نفت ،از نه و نیم ملیون بشکهی کنونی (معادل یازده درصد از کل
مصارف نفت) به حدود سیزده ملیون تن در سال  2040برسد( .چشمانداز انرژی اُپک ،2015 ،ص.)95

به این ترتیب مبنای هستی شناسی و فلسفه ی تاریخِ اسالمی توانستند به انتخاب های صنعتگران ما در مسائل
اجرایی صنعت شکل دهند و مولکولِ سنگینِ مباحثِ بنیادین به نحو مقتضی برای استفادهی اهلِ صنعت و
عمل سنتز و تجزیه شد .حاصل این فرآیند تا بدان حد عملگراینه و اجرایی به نظر می رسد که به راحتی می
توان عنوانِ اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی را از روی آن برداشت و عنوان شیوه های تحول و بهبود صنعت
پتروشیمی را بر صدر آن نهاد ولی در عین حال ردپای جدّیِ اصول و مبانیِ اقتصاد مقاومتی درون آن بر اهل
نظر پوشیده نیست .امید است که این شیوهی تحلیل ،دریچهی جدیدی بر روی تحلیلگرانِ انقالبیِ صنایع
بگشاید!
نگارش اصلی این کتاب و برگزاری هم اندیشی آنالین در نیمهی نخست سال  1396صورت پذیرفته سپس
در پاییز سال  1399ویرایش و به روزآوری گریده است.
اکنون که این پژوهش برا ی ارائه به صنعتگران ،دانشگاهیان و دولتمردان گرامی آماده شده است ،الزم است
مراتب قدردانی و تشکر خود را پس از الطاف بی منتهای پروردگار عالمیان ،از افراد زیر ابراز داریم.
•

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

•

شرکت رهپویان بدر و مدیرعامل محترم آن ،جناب آقای مهندس واحدی مقدم ،بابت زحماتی که در مسیر
توسعهی نرمافزارِ دلفی آنالین متحمل شدند.

•

دبیرخانهی شورای انقالب فرهنگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که با انجام حمایتهای مالی از انجام این
پژوهش و بذل سایر همکاری های الزم ،زمینهی بالندگی آن را فراهمآوردند.

•

جناب اقای دکتر حسین ایرانمنش و جناب آقای مهندس رضا محتشمیپور بابت تأمالت دقیقشان بر بخش
مربوط به پتروشیمی از کتاب و ارشادات سودمندی که بیان فرمودند.

•

دوستان عزیزمان آقایان دکتر علیرضا نصراصفهانی ،میالد کاویانی و محمد جواهری که در گردآوری دادهها
و ویرایش متون کمککار بودند.

•

جناب آقای دکتر حسن عباس زاده مدیر محترم برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آقای
مهندس مجید مقدم دیمه کارشناس ارشد مهندسی پتروشیمی بابت نکات ارزشمند و مددهای فراوانی که در
به سرانجام رسیدن این اثر مبذول داشتند.

•

موسسه مطالعات و مشاوره مدیریت مُجانب و مدیر عامل آن جناب آقای دکترسیدصادق داج خوش بابت
تمامی حمایتهای مادی و معنوی و جناب آقای ابراهیم گودرزی مدیر نشر و چاپ انتشارات برهان نور بابت
تمامی حمایتهای معنوی ،مادی و اجرایی در به ثمر رسیدن این اثر مبذول داشتند.
گرچه مسئولیت کلیهی نواقص بر عهدهی نگارندگان است .موجب خوشبختی خواهد بود پیشنهادات و نظرات
اصالحی شما خوانندهی گرامی را از طریق رایانامهی نویسندگان به آدرسهای زیر دریافت داریم.

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

این همه گفتیم لیکن در بسیچ
بی عنایات خدا هیچیم  ...هیچ

محمدطاهر کرمانی

امیرحسین رهبر

کارشناس رسمی دادگستری در رشته پتروشیمی

عضو هیات علمی دانشگاه

•
•

فصل اول
ی
مقاومت؛ اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد

چیستی دانش و فناوری
تاکنون اجماعی در مورد ماهیت دانش1حاصل نشدهاست .در تاریخ بشری نیز چنین اجماعی وجود ندارد.
بسیاری از افراد هنگام بحث پیرامون مدیریت دانش یا اقتصاد دانشبنیان ترجیح میدهند که از پرداختن
به تعاریف متنوعی که از دانش شده صرف نظر کنند زیرا آن را یک امر بیفایده و دستوپا گیر میدانند
(فایرستون ،الروی ،1387 ،صص .)21-20صاحب این سطور با آنکه با این نظر ایشان موافق نیست
ولی پرداختن به چنین مقولهای را شایستهی پژوهشهای فلسفهی علم میدانند لذا از بین انبوه تعاریف،
صرفاً به دو تعریف که سازگاری بیشتری با مضمون این کتاب دارد اشاره مینماییم؛ تعریف اول به
وسیلهی انجمن حوزهی یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفتهاست و دانش را ظرفیتِ انجامِ اثربخشِ
اقدام تعریف میکند (آرگریس ،1993 ،صص .)3-2تعریف دوم از عقلگرایان نقاّد ،2به وضوح شامل
پوپر 3و عالقمندانش ،است که البته در ارائهی یک تعریف عامّ از علم پیشتاز هستند از نظر آنان هر

 1در این کتاب دو لغت علم و دانش مترادف فرض میشوند مگر آنکه صراحتاً بر تمایزشان تأکید گردد.
Critical Rationalism
3
Popper
2

 24مبانی تئوری و اصول عملی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران

برساختهایی که به نیازهای معرفتی انسان پاسخ گوید ،علم است .این تعریف در مقابل تعریف ایشان از
فناوری قرار دارد که به هر برساختهای اطالق میشود که به نیازی غیر معرفتی پاسخ گوید (پایا و
کالنترینژاد ،1389 ،ص .)35با این تمایز رشنالیستی را محملی برای ورود به تعریف فناوری قرار
میدهیم.
تاکنون تعاریف متعددی از تکنولوژی (یا به قول رایج همان فناوری )1ارائه شدهاست؛ یکی از
مشهورترین این تعاریف از نوازشریف درچارچوب پروژهی اطلس تکنولوژی صورت گرفته ،تکنولوژی
به صورت ترکیب پیچیدهای از چهار عنصر است (جعفرنژاد ،1382،ص:)27
سختافزار :مجموعهای از وسایل و تجهیزات فیزیکی ،ابزارها ،2وسایل و ماشینآالت
نرمافزار :مجموعهای از تکنیکها ،فعالیتهای فنی ،روشها و دستورالعملها
نیروی انسانی :تواناییهایی که به موجب آن سختافزار و نرمافزار به کار گرفته میشوند.
سازماندهی و مدیریت :مکانیزمها و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آنها سایر اجزا به
کار گرفته میشود.
تعریف دیگر متعلق به پیت 3است .فناوری از نظر او ،انسانیت در مقام کار است و لذا تکنولوژی نه
ی ابزار تلقی میگردد .به همین دلیل ،نقشِ عنصرِ انسانی ،که باید برای خلق
خودِ ابزار ،بلکه بهکارگیر ِ
یا بهکارگیریِ ابزار تصمیم بگیرد ،در آن کامالً مشخّص است.
پیت مایل است عالوه بر ماشینهای مکانیکی ،4عمومِ مکانیزمها( 5از جمله دولت ،سازمانها ،بانک،
دادگاه ،تکنیکهای مدیریتی و )...مستقالً فناوری انگاشته شوند .وی بیان میدارد که در ابتدا بشر از
فناوری بیشتر در جهت حفاظت از بالیا و تضمین بقا بهره میبرد ولی به مرور زمان وجوه نرم و
اجتماعی فناوری پررنگ شد و لذا به حق این ساختارهای اجتماعی را نیز میتوان فناوری (فناوری نرم

 1در (پایا و کالنترینژاد 1389 ،ص )33توضیح مفیدی پیرامون واژهانگلیسی  Technologyنقل شده و آن اینکه به زعم اصرار
فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر معادل فناوری برای این واژه ،فنشناسی معادل دقیقتری است.
 2ابزار ،چیزی است که این استعداد را دارد که اگر به نحوی خاص ،به کار گرفته شود ،هدفی تحقق پذیرد (تقوی ،1387،ص  .)77به
این ترتیب مشخص میشود که کلّ تعریف نوازشریف از تکنولوژی را میتوان در همین واژهی ابزار خالصه کرد.
3
Joseph C. Pitt
4. view of tool-as-mechanical-mechanism
5. view of tool-as-mechanism
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یا اجتماعی) نامید( 1پیت،2000 ،صص .)11-9چنانکه اشاره شد کارکردهایی که برای فناوری ها جعل
میشود ناشی از نیازهای آدمیان است و خوب است بدانیم نیاز های آدمی ،به استثنای شماری معدود
که ناشی از منشاً بیولوژیک و زیستی انسان است ،یکسره نیازهای فرهنگی و برساخته اجتماع هستند
(پایا ،ب ،1386صص.)52-50
مکاتب فکری موجود در اقتصاد
اقتصاد علمی است که در آن سنتهای فکری زیادی ظهور و افول کردهاند .مرسوم است که در یک
طبقهبندی رایج ،این جریانها را به دو گروه ارتودکس 2و هترودکس 3تقسیممیکنند .با اغماض میتوان
پذیرفت که ارتودکسها همان جریان اصلی 4هستند که عمدهی محافل آکادمیک را در دست دارند و
عمدتاً شامل اقتصاددانان نئوکالسیک است و جریان غیر اصلی 5اقتصاد عمدتاً شامل نهادگرایان و
طرفداران اقتصاد تکاملی میباشد (متوسلی و همکاران ،1390 ،صص .)205-175هر یک از این دو
جریان نیز مبتنی بر آنتولوژیِ خاصِ خود به خصوص برای توجیهِ تطوراتِ اقتصادیِ بنگاهها و به تبع
آن اقتصادِ کالنِ کشورها هستند و بر همین مبنا به ارائهی تجویز میپردازند لذا در این بخش از دو
نظرگاهِ کالنتاریخی و سیاستی به مقایسهی مکاتب متعارف اقتصادی با یکدیگر میپردازیم.
 )1نظرگاه کالنتاریخی:
اولین دیدگاه اساسی در زمینه اقتصاد ،به نظریات کالسیکها مربوط میشود .این دیدگاه ،بر کارایی
اق تصاد مبتنی بر بازار در انتقال اطالعات بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأکید دارد .اقتصاددانان
نئوکالسیک عمیقاً به تقسیم کار بینالمللی ،بازده ناشی از مقیاس و تاثیر مثبت رقابت معتقدند (نیلی،
 ،1384ص .)6به اعتقاد این مکتب عدم تعادلهای ایجاد شده در اقتصاد موقتی بوده و چنانچه نیروهای
بازار بتوانند با آزادی کامل عمل نمایند ،در اقتصاد تعادل توام با اشتغالِ کامل برقرار خواهد شد .هر
وقت اختالالتی باعث جابهجایی شود ،حرکت جدید به سمت تعادل دوباره به وقوع خواهد پیوست .این

 1همچنین این روند تحقیقاتی را میتوان در (ژوئینگ )2005 ،پیگیری کرد.
2

Orthodox
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4
Mainstream economics
5
Non-Mainstream economics
3
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گروه فرض میکنند که مردم در برقراری توازن بین آسایش و رنج و اندازهگیری مطلوبیتهای نهایی
کاالهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده عقالیی عمل میکنند.
کالسیکها توجه اصلی خود را بر سازوکار قیمتها به عنوان اصلیترین ابزار تخصیص بهینهی منابع
و عملکرد خودکار شرایط رقابتی گذاشته اند .اساس این مکتب که اغلب لیبرالیسم اقتصادی نامیده
می شود عبارت است از :آزادی شخصی ،مالکیت خصوصی ،ابتکار فردی ،تجارت خصوصی و حداقل
دخالت دولت (گرجی و مدنی ،1384 ،صص .)67-31در (سبحانی )1388 ،مستدالً نشان داده شدهاست
که روش ،جهانبینی و سیاستگذاریهای اقتصاددانان کالسیک تا حد زیادی وامدار مولفههای
معرفتشناختی عصر روشنگری است.
عینیّت و قابل اندازهگیری بودنِ متغیرِ قیمت (بر حسبِ واحدِ پول ،)1و نگاه غیرپویا به پدیدهی
تعادل ،رواجِ هر چه بیشترِ روشهای ریاضیِ ایستا را بین این گروه از اقتصاددانان در پی داشت و البته
مدلهای اصلی که در جریان اصلی اقتصاد بوجود آمدند ،هدفِ تعیینِ بهترین شکلِ به کارگیری مقدارِ
مشخصی از منابع را برای بدست آوردنِ شرایطِ تعادلِ ایستا در یک اقتصاد رقابتی ،مد نظر دارند و به
غیر از مواردِ انگشتشماری که اصطالحاً شکست بازار 2نامیده میشود ،رقابت آزاد و مکانیزمهای قیمت
را حلّالِ مشکالت میدانند (حمیدیمطلق و ناصربخت ،1390 ،ص  .)38-35عینیّت و قابل اندازهگیری
بودنِ متغیرِ قیمت (بر حسبِ واحدِ پول) ،رواجِ هر چه بیشترِ روشهای ریاضیِ ایستا را بین این گروه از
اقتصاددانان در پی داشت و البته زیادهروی مفرط این گروه در استفاده از مدلهای ایستا باعث شد که
به شدت مورد انتقاد نهادگرایان قرار گیرند (متوسلی و همکاران ،1390 ،صص .)205-175نهادگرایان
معتقدند حذف نهادها 3از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد یکی از مهمترین گامها در راه تبدیل

 1نئوکالسیکها بازار پول را از بازار حقیقی جدا میکنند و معتقدند تغییرات حجم پول در بلند مدت بر روی متغیرهای حقیقی اقتصاد
تأثیری ندارند و تنها متغیرهای اسمی مانند تورم را تحت تأثیر قرار میدهد و لذا پول را موجودی خنثی میدانند در حالیکه کینزیها
برای پول نقش فعالی قائل هستند( .گرجی و مدنی ،1384 ،صص )67-31
2
. Market failures
 3بنابر تعریفِ یکی از نهادگرایان برجستهی معاصر به نام نورث ،نهادها قوانین بازی در جامعهاند ،یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی
هستند وضع شده از جانب نوع بشر ،البته ما معتقد به قوانین الهی نیز هستیم ،که تعامالت انسانی را ساختارمند میکنند .آنها
ی
محدودیتهای رسمی (قواعد ،قوانین ،قانون اساسی) و غیر رسمی (هنجارهای رفتاری ،رسوم ،دستورالعملهای رفتار ِ
خودتحمیلشونده) را شامل میشوند و از خصلت ضمانت اجرا برخوردارند (چاونس ،1390،ص.)120
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شدن رشته اقتصاد به رشتهای مجزا از سایر رشتههای علوم انسانی بود .این اقدام تا حد زیادی موجب
مهجور ماندن تحلیلهای بین رشتهای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخالق و سیاست،
تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود میدانست ،به این امید که از این طریق
به مانند فیزیک ،علم شود .از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات
در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است ،اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی
فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصههای آن را دربر گیرد (متوسلی و همکاران،1389 ،
ص .)141نهادها دارای ویژگیهایی هستند که باعث میشوند نتوان آنها را در چارچوبهای ایستا
تحلیل کرد .این موضوع وبلن (یکی از مهمترین نهادگرایان قدیم) را به سمت رویکردی مبتنی بر
تغییرات دائمی هدایت کرد .در آن زمان رویکرد داروینی 1بود که از چنین خصوصیتی بهرهمند بود و
وبلن تالش کرد با بهرهگیری از آن تغییرات نهادی را تبیین کند (متوسلی و همکاران ،1389 ،ص.)155
از دید وبلن عناصر عادت شدهیِ زندگیِ انسان به صورت پیوسته و تراکمی تغییر میکند که این امر
موجب رشد پایدار و پربار نهادها میشود (چاونس ،1390،ص .)54وبلن با وجود تأثیرپذیری شدید از
اندیشهی مارکس ،به دلیل برخی انتقادات از اندیشهی مارکس که به ندرت مطرح شده بود مشهور
است (چاونس ،1390،ص .)50وی وجود تعامل میان فناوری (که اصوالً پویاست) و غرایز و عاداتی که
به کندی تغییر میکند را تأیید میکند (چاونس ،1390،ص .)57ولی آن چیزی که امروز اقتصاد تکاملی
نامیده میشود بیشتر حاصل کتاب اقتصاد تکاملی بولدینگ ( )1981و کتاب نلسون و وینتر ( )1982با
عنوان نظریهی تکاملیِ تغییرات اقتصادی است .البته بولدینگ در کتابش اشاره میکند که حتی اسمیت،
مالتوس و آلفرد مارشال نیز تکاملگرا بودند ولی رویکرد تکاملی در اقتصاد با مدلهای ایستای والراس
و اخالفش رو به زوال گذاشت (بولدینگ .)91 ،1981 ،فارغ از کتاب بولدینگ ،توفیقِ اثرِ نلسون و وینتر
 1به این مثال توجه کنید :باسیلوساروس که حدود  15متر طول و  5تن وزن داشته ،حدود 45میلیون سال پیش میزیسته است .این
جانور به صورت موجی حرکت و از شکارهای کوچک تغذیه میکرده است .اعضای جلویی این جانور محدود به بالههای کوچک و
مفاصل زانویی بودهاست .حرکت برای او بسیار سخت و نیازمند تالش زیادی بودهاست .همچنین اعضای جلویی بدن بارسیلوساروس
برای شنا کردن مناسب نبودهاست  .به منظور سازگار نمودن این اعضا ،بایستی تغییراتی در بازوها ،مفاصل زانویی و انگشتان به وجود
می آمد .این حیوان یک شکارچی بوده و باید سریع و دقیق باشد .با گذشت زمان این جانوران با انگشتان بلندتر و بازوهای کوتاهتر
ظاهر شدند .آنها میتوانستند نسبت به گذشته سریعتر و دقیقتر حرکت کنند و بنابراین مدت طوالنیتری زندگی کرده و فرزندان
بیشتری داشته باشند .در طول سالیان بهبودهای دیگری نیز در شکل و ساختار این موجود به وجود آمدهاست و امروزه این ساختار
شکل نسبتاً تکامل یافتهای به نام نهنگ به خود گرفته است( .فتاحی ،1388 ،صص )153-152داروینیسم و پیرو آن هِگِلیسم و
تکاملگرایی به دنبال این هستند که از چنین استعارههایی جهت تبیینِ گذار و نموِّ سیستمهای اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.
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به منظور توجیه بهتر پویاییهای اقتصادی باعث قرار گرفتن مجدد اقتصاد تکاملی در کانون توجهات
شد .ایشان محصوالت جدید (کاالها و خدمات) را به عنوان یکگونهی جدید در نظر گرفتند که در
رقابت با سایر محصوالت تکامل مییابد یا حذف میشود و روتینهایِ (روشها ،ارزشها ،رویهها و)..
درونِ بنگاهی دقیقا همان چیزی هستند که از نسلی به نسل دیگر به ارث میرسند (سیفالدین و رهبر،
 ،1390ص 44به نقل از نلسون و وینتر .)1982 ،به هرحال از آن پس موجی به عنوان اقتصاد تکاملی
برخاست و نشریات و انجمنهای علمی زیادی با این نام ظهور کردند .این گروه از شومپیتر به عنوان
مبدع اقتصاد تکاملی نام میبرند هرچند که وی هیچگاه از این عنوان استفاده نکرده بود .شومپیتر معتقد
است که پدیدة اقتصادی ،پدیدهای متحرک است .کلیة پارامترهای سیستم ،از درون تغییر میپذیرند.
این تغییر در راستای تکامل عمل میکند و "حالت تعادل" در آن مفقود است .حضور هرگونه تعادل،
معلول رشد نیست بلکه واکنشی علیه رشد است .ابزار این تغییر ،نوآوری است که از "آنتروپرونور"
میتراود و این عنوان ،نامی فنی است برای هرکسی که کاری نو میکند .عمل آنتروپرونور فعلی
آفرینشگرانه است و از این رو با کار هنرمند نسبت به کار مدیر قرابت بیشتری دارد (شومپیتر.)1375 ،
لذا ،اگر کنش گر اصلی تغییر که کارآفرین نام دارد از عرصه دور باشد ،رشد قابل درک نخواهد بود
(برونرهلم ،1389 ،ص .)10ثمرة نوآوری ،حرکتهای موجی است که در درون سیستم سیر میکنند.
حضور این امواج ،گریز ناپذیرند و تصور حذف آنها با حذف خود تکامل مالزمت دارد .این امواج بر
بستری از مکانیسم عرضه و تقاضا و تکوین قیمتها سیر میکنند (شومپیتر .)1375 ،کالسیکها و
نئوکالسیکها گرچه به توجیه سیکلهای تجاری اهتمام دارند؛ لیکن اغلب بر اساس نظریه تعادل و
بازارهای ثابت و موجود به تحلیل مسائل اقتصادی میپردازند .در حالی که تعادلی در کار نیست زیرا
در همان حال بررسی ،پدیدهها و مناسبات اقتصادی در حال تغییر و تحولاند و به صورت فرآیند جریان
مییابند و به همین جهت نظریهای نیاز است که فرآیندهای اقتصادی را بطور پویا مورد بررسی قرار
داده و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی را نشان دهد (صمدی ،1377 ،ص.)162
شومپیتر با استفاده از ابرچرخههای مشهور کندارتیف ،نظریهی تخریب خلّاق و انقالبهای متوالی
فناوری را مطرح کرد و اعالم کرد ظهور همزمان خوشههایی از نوآوری در رشتههای به هم پیوسته به
انقالبهای فناوری صنعتی میانجامد (میرعمادی ،1387 ،ص  89به نقل از شومپیتر .)1939 ،وی بدین
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ترتیب موفق شد نشان دهد سه دورهی تاریخی که تا زمان نگارش کتابش در سال  1939شناسایی
شده بود تنها ماهیت دورانی تجاری ندارد و نشانگر تحوالت عمیق فناوری در بستر تولیدی جامعه
هستند .سپس کریس فریمن به عنوان یکی از صاحب نظران مکتب اقتصاد تکاملگرا موفق شد تقویم
مراحل تاریخی سه انقالب قبلی تا زمان شومپیتر را تصحیح کند و با افزودن دو چرخهی فناوری تولید
انبوه و فناوری اطالعات و ارتباطات این نظریه را با واقعیات عصر حاضر منطبق کند (همان به نقل از
فریمن و لوک .)1997 ،در نهایت یکی از شاگردان فریمن به نام کارلتا پرز توانست با افزودن مفهوم
نظری پارادایم فنی-اقتصادی مجموعهی نظری ناتمام انقالبهای متوالی فناوری شومپیتر-فریمن را
جامعیت ببخشد .پارادایم یاد شده همان چهارچوب وسیعی است که عرف و عادت و به اصطالح روتین
جامعه را در همهی حوزههای اجتماعی و اقتصادی تعیین میکند (همان ص 90-89به نقل از پرز،
 ،2002ص.)151

شکل :1-1موجهای بلند نوآوری برگرفته از (سیفالدین و همکاران ،1387 ،ص)3

به عبارت دیگر مطابق با ادبیات اقتصاد تکاملی سازمانها گاهی اوقات از یک طراحی غالب در
محصوالت و روشهای کاری خود پیروی میکنند که آنها را به ادامه مسیرهای گذشته ترغیب کرده
و نهایتا موجب قفل شدن سیستم میگردد .بدین خاطر سازمانها میتوانند به تاسی از شومپیتر و پیتر
دراکر به تخریب خالقانه و نظاممند شیوهها و روشهای کاری خود مبادرت ورزند (فقیهی و باقرسلیمی،
 ،1388ص .)20وقوع رکود اقتصادی نیز میتواند یکی از عوامل شکستن این قفل در اقتصاد کالن
باشد .مثالً رکود بزرگ دههی  1930موجب جایگزینی نفت و الکتریسته به جای زغال سنگ ،خودرو
و هواپیما به جای راهآهن و تلفن و تلویزیون به جای تلگراف گردید .تمام این فناوریها پیش از 1930
ابداع شده بود اما تا زمانی که زیرساختار فیزیکی ،اجتماعی و سیاسی قبلی کامالً به وسیلهی رکود از
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میان نرفت ،همه گیر نشدند .همانطور که نسل کنونی از حیوانات پس از اصابت یک شهاب سنگ به
زمین و از میان رفتن دایناسورها امکان رشد و تکامل یافتند (استرمن ،1388 ،صص .)587-585در
همین فضا خانم پرز مسیری برای تغییر یک پارادایم فنی اقتصادی پیشنهاد میکند که مراحل آن به
اختصار چنین است؛ هجوم سرمایههای مالی به رشتههای نوظهور فناورانه ،ایجاد حباب در بورس،
ترکیدن این حباب ،دخالتِ ناگزیر دولت در جهت تغییر بستر نهادی -قانونی و در نهایت رشد و بلوغ
رشته فناوریِ جدید( 1میرعمادی ،1387 ،ص.)90
با همین جهتگیری ،گیلز تالش نمود تا بر مبنای روششناسی چند سطحی و با بهرهگیری از سایر
تالشهایی که در مکتب تکاملی صورت گرفته بود ،درک کاملتری از گذار در یک سیستم اقتصادی-
اجتماعی 2به دست آورد .چارچوب چندسطحی 3تبیینی وی ،از گزارهای فناورانه ،به وسیله تعاملهای
سه سطحِ پیشرانهای محیطی(4دورنما) ،رژیم 5وآشیانه( 6نیچ) ،ارائه میشود .نیچ در سطحِ مح ّلی نوآوری،
به مثابه فضاهای حمایتی و مراکز رشدی است که فناوریهای جدید و عملیات اجتماعی-فنی در آن
ظهور پیدا کرده ،توسعهیافته و از فشارهای بازارها و رژیمها در امان میمانند .مفهومِ محوری دوم در
این الگو رژیم اجتماعی-فنی است که در سطح میانی بیانگرِ ساختاری باثبات است که از واقعیتهایی
مانند محصوالت و فناوریهای رایج ،پایهی دانشی ،رفتارهای مشتری ،انتظارها ،هنجارها و قوانین
تشکیل شده است .مفهوم رژیم در کارِ گیلز بسیار نزدیک به مفهوم نظری پارادایم فنی-اقتصادی است
که اندکی پیشتر از کارلتا پرز در تکمیلِ مدلِ شومپیتر بیان شد .رژیم مجموعهای از قواعد (نهادها)
نهفته درون فعالیتهای مهندسی ،فناوریهای فرایندی تولید ،ویژگیهای محصوالت ،مهارتها،
رویهها ،روشهایمدیریت ،مصنوعات ،افراد و روشهای تعریف مسأله است .از دیدگاه تکاملی رژیم
بیانگر انتخابهایی است که در یک حوزه خاص برای توسعه فناوری صورتگرفته است و از خود در برابر
 1البته عالقمندان به رویکرد تکاملی ،مستقل از اقتصاد ،مطالعات خود را ادامه دادهاند و به تالش نمودند به چارچوبهای کاملتری
برسند که اعم از اقتصاد باشد .از جملهی این مطالعات رویکرد بومشناسی و تکاملیِ هالینگ است که اندکی جلوتر خواهد آمد.
2
. Socio-Technical System Transition
3
. Multi Level
4
. Landscape
5
. Regime
6
. Niche
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نوآوریهای بنیادی مقاومت نشان میدهد .انسجام یک رژیم به تناسب آن با شرایط بیرونی و انطباق
آن با تالطمها در طول زمان بازمیگردد .مفهومِ سوم که از آن تعبیر به دورنما یا چشمانداز میشود ،در
واقع محیط خارجی فرایندها و عواملی است که بر رژیم و نیچ تأثیر میگذارند .با تغییر عوامل در سطح
کالن (فضای خارجی) و فشارهایی که به رژیم واردمیشود ،رژیم انسجام خود را از دست میدهد و
نیچها فرصت انتشار در آن را پیدا میکنند و نوعی گذار در آن اتفاق میافتد .این گذار همانگونه که
مستلزم تغییر در فناوری و مصنوعات فنی است ،تغییر در رفتار مشتریان ،سیاستها ،بازارها ،ساختارهای
صنعتی و زیرساختهای حامی را نیز با خود به همراه دارد .به این ترتیب اوالً نوآوریها تا جایی که
فرایندهای رژیم و دورنما فرصتی فراهم نیاورند در یک نیچ خاص پنهان میمانند و ثانیاً هنگامی که
نوآوریها تبدیل به فناوری گشتند و در زیرساختهای فیزیکی گنجاندهشدند ،به عنوان بخشی از سبک
زندگی فرهنگ عمومی قرار میگیرند ،لذا بخشی از یک بسترِ (دورنمایِ) گستردهتر میشوند و به این
ترتیب پایداری و لَختیِ زیادی مییابند (وزیری و قانعیراد ،1390،ص83-79؛ گیلز ،2002 ،ص-1261
1263؛ رهبر و همکاران ،1393 ،صص.)142-141

شکل :2-1رویکرد چندسطحی به گذار برگرفته از (گیلز ،2002 ،ص1263؛ وزیری و قانعیراد ،1390،ص)81
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از دهه  1970به این سو به موازات تالشهای جریان هترودوکس اقتصادی برای توجیه سیکلهای
اقتصادی به کمک عوامل غیراقتصادی و توجیه تطورات اقتصادی از رهگذر تغییرات تکینکی (فناورانه)،
اقتصاددانان سیاسی ظهور کردهاند که بیثباتیهای اقتصادی را به عوامل سیاسی نسبت میدادند .این
دسته از اقتصاددانان با ارایه نظریههایی مانند سیکل تجاری سیاسی ،تالش کردهاند عوامل غیراقتصادی
یا به عبارتی دقیقتر عوامل سیاسی بیثباتی در اقتصاد کالن را شناسایی نمایند (حاتمی،1389-1388 ،
ص .)143این تالش مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد است که در حدود دو قرن
ایدهای منسوخ شده در نظر گرفته میشد .از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی ،انتخابات و جابهجایی احزاب
در قدرت عامل بیثباتیهای اقتصادی است .زیرا مثالً تحقیقات نشان میدهد که احزابی که گرایش
اجتماعی دارند (مانند حزب کارگر انگلستان یا دموکراتهای امریکا) به صورت سنتی بر کاهش بیکاری
تمرکز بیشتری میکنند در صورتیکه در احزاب دستراستی (مانند حزب محافظهکار انگلستان یا
جمهوریخواهان امریکا) اولویت با کاهش تورم است (حاتمی ،1389-1388 ،ص  .)161-159این
موضوع موجد ایجاد برخی تغییراتی سیکلی و چرخهای در اقتصاد میگردد که اوج و فرود برخی از
شاخصهای قیمتی و غیر قیمتی را توجیه میکند .از طرف دیگر توفیق یا عدم توفیق سیاستهای
اقتصادی احزاب بر بقایشان در قدرت موثر است و این دو با یکدیگر همتکاملی 1دارند.

شکل  :3-1شبیهسازی تأثیرات حکومت هر کدام از احزاب چپ و راست در دو کشور امریکا و انگلستان (حاتمی-1388 ،
 ،1389ص 161-160به نقل از داگالس و هیبز ،1977 ،ص)1486
. Co-Evolution
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 )2نظرگاه سیاستی:
گفته شد که جریان اصلی با فرضهایی نظیر انتظارات عقالیی ،بازارِ رقابت کامل و تکیه بر تسویه
بازارها و انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها شناخته میشوند .عقالنیت در این مکتب بدین معنی
است که بنگاهها (در سطح خرد) به صورت نظاممند اشتباه نمیکنند و امید ریاضی قضاوتهای آنان
نسبت به واقعیت چندان اریب نیست .از نظر ایشان بازارها اساساً در تعادل کامل هستند و جایی برای
دخالت دولت وجود ندارد (گرجی و مدنی ،1384 ،صص  .)67-31اگر شرایط رقابتی فراهم باشد بنگاهها
خود به خود به سمت نوآوری میروند و نیاز چندانی به سیاستگذاری وجود ندارد (رضازاده مهریزی و
پاکنیت ،2008 ،صص .)90-78بدین ترتیب نئوکالسیکها ،خود را از سیاستگذاری برای انتقال و
اشتراکگذاری دانش ضمنی و مهارتها بینیاز میدانند .لیکن در موارد محدودی مانندِ توسعهی نظام
حقوق مالکیت معنوی یا سرمایهگذاری در تحقیق و توسعهی علوم پایه که شکست بازار نامیده میشوند
و بیانگر عجز بازار از خود سازماندهی است ،دخالت دولت مجاز دانسته شدهاست (حمیدیمطلق و
ناصربخت ،1390 ،ص  .)42-33از کشورهای انگلوساکسون 1همچون انگلستان و امریکا به عنوان
کشورهایی یاد میشود که اقتصادشان را با آموزههای جریان اصلی اداره میکنند .در این کشورها
مالکیت شرکت ها (سهامداری) از کنترل آنها (مدیریت) جداست و این دو در یک بازار فعال سهام به
هم وصل میشوند سرمایهگذاری را تنها زمانی میتوان به نگهداری سهامشان ترغیب کرد که امیدی
به افزایش سود و ارزش سهام وجود داشته باشد آنها تقریباً به راحتی میتوانند سرمایه های خود را
جابجا کنند (تید ،1391 ،صص.)231-230
از جانبِ مقابل ،امروزه تکاملیها و نهادگرایان به عنوان کسانی شناخته میشوند که دخالت دولت
در اقتصاد را مجاز میشمارند .ولی در این باب نبایستی عجوالنه قضاوت کرد؛ دیدگاه تکاملی لزوماً
بیانگر دخالت بهینه و با ابزارهای بهینه نیست و به جای بهینهگرایی بر عقالنیت محدود تکیه دارد.
دیدگاه تکاملی بر این فرض بنا شده است که در یک دنیای در حال تغییر ،پیچیده و نامطمئن ،هیچ
سیاست بهینه و از قبل مشخص شدهای وجود ندارد .بلکه تدوین این سیاستها باید با درگیر شدن در
فرایندهای حل مسائل ،ارزیابی مشکالت واقعی ،درک نوع محیط و پویاییهای سیستم و ارزیابی
پیوندها ،ارتباطات و بازخوردهای سیستم صورت پذیرد؛ سیاستگذاری در این دیدگاه از دیدی تاریخی،
Anglo-Saxon
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نهادی و وابسته به صنایع و در قالبی سیستماتیک و مقایسهای شکل میگیرد .آنچه که به صورت
اساسی ،به عنوان نقاط افتراق دیدگاه نئوکالسیکی و دیدگاه تکاملی تلقی میشود ،نگرشهای متفاوتی
است که این دو دیدگاه نسبت به پدیدة شکست بازار و شکستهای غیربازاری دارند .فرانکو مالربا،
یکی از اندیشمندان مشهور تکاملی ،معتقد است نقش سیاستگذاری صرفاً تسهیل انجام خودسازماندهی
در اقتصاد است .خودسازماندهی در اقتصاد همان چیزی است که آدام اسمیت آن را دستپنهان مینامد.
لذا از دیدگاه مالربا الزم نیست حتماً بازار عاجز از حل مشکلی باشد تا دولت دخالت کند بلکه اصوالً
باید با یک نگاه سیستمی اقتصاد را مورد توجه قرار داد و تأمّل نمود که فقدان یا نابهجایی کدام جزء از
اجزاء این سیستم مولِدِ مشکل میگردد و آن را رفع نمود (سیفالدین و رهبر ،1391 ،ص .)46به این
ترتیب تکاملگراها در کنار شکستهای بازاری بر شکست سیستمی نیز تأکید میکنند (حمیدیمطلق و
ناصربخت ،1390 ،ص  .)42-33تئوری تکاملی به صورت ویژه توجه ما را به شکست در یادگیری
(بنگاهها از تجارب خودشان و دیگران) ،شکست در مکملهای پویا ،1تقویت قابلیتهای نهادی (مدیریت
دولتی ،بروکراسی و )...و تقویت سرریزهای ساختاری و فناورانه جمع میکند .در این سیر ،نظریات
اولیهی شومپیتر حکّ و اصالح شدند .مدلهای شومپیترینی درباره نوآوری ،فرض میکنند که توسعه
فناوری جریانی یک طرفه است ،یعنی حرکت از علم محض به سمت کار کاربردی و سپس به سمت
مراکز کارگاهی و مراکز فروش محصوالت انجام میشود .در صورتی که تحقیقات جدید نشان میدهند
که جریان دوطرفه ای از اطالعات بین تمام مراحل زنجیره ارزش افزوده وجود دارد .به عنوان نمونه،
برخی نوآوریها از ابتکار عمل تولیدکنندگان نشأت میگیرد ،برخی دیگر از استفاده کنندگان پاییندستی
و برخی دیگر از نوآوریها از عرضهکنندگان باالدستی نشأت میگیرد .همین نگاه سیستمی به مفهوم
فنّاوری و نوآوری زمینهای برای شکلگیری نظام نوآوری است که در سطوح مختلف ملی ،بخشی و
منطقهای قابل بحث است( 2سیفالدین و رهبر ،1391 ،ص.)46ب ه هر حال نظام رایج در ژاپن ،آلمان

 1تولید و یا انتشار دانش به عناصر و روابط مکملی نیاز دارد که ممکن است در میان دستهای از تکنولوژیهای دیگر ،در دیگر بنگاهها،
در میان تامینکنندگان و مصرف کنندگان و یا در میان دیگر نهادها وجود داشته باشد .به این عناصر و روابط ،مکمل های پویا اطالق
می شود .وجود چنین مکمل هایی برای بروز و انتشار نوآوری در درون یک نظام نوآوری ضروری است
 2در بخش  2-1-1-4-2پیرامون نظام بخشی نوآوری توضیح مجملی داده خواهد شد .و همچنین در بخش  3-2-2مشاهده خواهد
شد که چگونه ذیل پرچم اقتصاد دانشبنیان شاهد تقارب دو مکتب سرشناس اقتصادی هستیم.
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و همسایگان آن مانند سویس و سوئد در دستهی اخیر قرار میگیرند .لذا مایکل آلبرت 1در کتاب
سرمایهداری علیه سرمایهداری 2آن را ژاپنی– راینی 3نامیده است .در این نظام بانکها از بورس سهام
نقش مهمتری در تأمین مالی دارند و برخالف شیوهی انگلوساکسونی بانکها ،تأمینکنندگان و
مشتریان عمیقاً در بنگاههایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند قفل میشوند (تید ،1391 ،صص-230
.)231
در جدول زیر دو شیوهی شناختهشدهی دنیای سرمایهداری رودروی یکدیگر قرار گرفتهاست.
جدول :1-1مقایسهی دو شیوهی رقیب حکمرانی(تید ،1391 ،صص)231-230
ابعاد
مالکیت
مدیریت/کنترل

انگلوساکسون
افراد ،صندوق بازنشستگی ،شرکتهای
بیمه
متفرق سلسله مراتبی ،دانشکدههای کسب
و کار (آمریکا) و حسابدارها (انگلیس)

ژاپنی–راینی
شرکتها ،افراد ،بانکها
متمرکز ،نزدیک و مستقیم ،مهندسان
آموزش دیده در زمینه کسب و کار

ارزشیابی
سرمایهگذاریهای

اطالعات منتشر شده

دانش داخل سازمان

تحقیق و توسعه
قوتها

ضعفها

هُشیار در برابر فرصتهای فناوری جدید و
انقالبی ،استفاده کارآمد از سرمایه
دید کوتاهنگر ،ناتوانی در ارزشیابی
داراییهای اختصاصی غیر ملموس بنگاه

اولویتدهی بیشتر به تحقیق و توسعه در
مقایسه با تقسیم سود در بین سهامداران
کُندی در مواجهه با گزینههای
سرمایهگذاری ،ضعف و کندی در بهرمندی از
فناوری جدید انقالبی

تا دهه  1990کشورهایی که به شدت از سنتهای آلمانی و ژاپنی متاثر شده بودند بر سرمایهگذاری
سنگین در تحقیق و توسعه بنگاهها و فناوریهای جا افتاده (تثبیت شده) پافشاری میکردند در حالی
که نظام آمریکایی در خلق منابع الزم برای بهرهمندی از فرصتهای انقالبی جدید در فناوری اطالعات
و زیست فناوری اثر بخشتر بود .در دهه  1980به نظر میرسید که مدل ژاپنی آلمانی بهتر عمل
1

Michel Albert
Capitalism against Capitalism
3
Nippon-Rhineland
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میکند .برآیند هزینه های تحقیقاتی روند فزایندهای داشت و شاخص های عملکرد اقتصادی نیز در
حال رشد بودند اما از آن زمان به بعد تردیدهایی روز افزون مطرح شدهاند شاخصهای برآیند اقتصادی
و فناورانه به خوبی قبل نیستند .بنگاههای ژاپنی نشان دادند که نمیتوانند موفقیتهای فناورانه و
رقابتی خود را در حوزه وسایل الکترونیکی در حوزه مخابرات نرم افزار و ریز پردازنده تکرار کنند
بنگاههای آلمانی نیز در بهرهمندی از فرصتهای انقالبی جدید در حوزه فناوری اطالعات و زیست
فناوری کُند عمل کردهاند و راهبردهای پر هزینه و نافرجام شرکتهایی مانند ورود دایلمر-بنز به حوزه
هوا فضا همواره نقد شدهاند اما درست در همان زمان بنگاههای آمریکایی درسهایی مهمتر به ویژه از
ژاپن در فناوری تولید فرا گرفتند و جایگاه خود را در فناوری اطالعات و زیست فناوری باز پس گرفتند
صنعت آمریکا در دهه  1990نیز شاهد افزایش مداوم بهرهمندی بود در سال  1995اکونومیست در
"گزارشی با عنوان بازگشت به روزهای اوج ؟" به قلم یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده کسب و
کار هاروارد نوشت که آیندگان این عصر را دوره طالیی مدیریت کارآفرینانه در آمریکا خواهند نامید.
با این حال برخی ناظران معتقد بودند که عملکرد خوب آمریکا در نوآوری را نمی توان به سادگی
به ترکیب مدیریت کار آفرینانه نیروی کار منعطف و بازار بورس پیشرفته نسبت داد زیرا تجربه آمریکا
در دیگر کشور آنگلوساکسون ،انگلستان با ویژگی ظاهراً مشابه تکرار نشده بود آنها اعتقاد داشتند که
موفقیت شرکتهای آمریکایی در بهرهمندی از دستاوردهای فناوری اطالعات و زیست فناوری مدیون
سرمایهگذاری سنگین دولت آمریکا که از آن جمله میتوان به سرمایهگذاری وزارت دفاع در کالیفرنیا
در الکترونیک و موسسه ملی سالمت در حوزه علمی مربوط به زیست فناوری اشاره کرد .به عالوه
آلمان و ژاپن را نیز نیابد به راحتی شکست خورده دانست آلمان در آن دهه با نابسامانی و ناکارمدی
آلمان شرقی سابق دست و پنجه نرم میکرد و بنگاه ژاپنی مانند سونی نیز در آن بازه در بهرهبرداری
از فرصت شغلی ناشی از پیشرفت فناوری دیجیتالی در الکترونیک خانگی بر سکوی اول ایستادند و
حتی کشورهای اسکاندیناوی نیز در همان بازهی زمانی در فناوری تلفن همراه و شاخصهای عمومی
مهارت و دانش از دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکا پیشی گرفته است (تید ،1391 ،صص-231
.)232
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نریمانی و قاضینوری پس از بررسی عمیق نظرات دو مکتب پیشگفته به این نتیجه رسیدند که
اگر چه ادبیات مربوط به سیاستگذاری علم ،نوآوری و فناوری در فضای اقتصاد تطوری متولد شده و
بسط و توسعه یافته است؛ اما نظریة اقتصاد متعارف (ارتُدکس) در تمام این دوران فعال بوده و تالش
نموده است تا مفهومهای مربوط به این حوزه را تا آنجا که امکان دارد در درون خود وارد کند .روندهای
موجود در ادبیات نظری حوزة مطالعات اقتصاد متعارف نیز نشان میدهد مدلهای دولت حداقلی به
مرور به حاشیه رفته است و تأکید بر نقش های ایجابی دولت در فرآیند توسعة اقتصادی بیشتر شدهاست.
سیاست علم و فناوری ،اگرچه در حوزة نظریه اقتصاد متعارف نوپا و به مرور در حال گسترش است ،در
عوض در حوزة اقتصاد تطوری به بلوغ رسیده و به بینش های کاربردی مبدل شده است و البته مشاهده
میشود که تقابل اولیة متعارف -تطوری به میزان زیادی ناپدید شده است و روندهای موجود ،همگرایی
و همافزایی متقابل (و نه ترکیب و ادغام) این دو رویکرد را نوید میدهند (قاضینوری و همکاران،
 ،1393صص 17-16؛ نریمانی و همکاران ،1391 ،صص .)14-4در بخش بعدی پیرامون این موضوع
بیشتر گفتوگو خواهیم کرد.
 )3اقتصاد دانشبنیان
دستیابی به رشد اقتصادی باال یکی از اولویتهای مهم سیاستگذاری در سالهای پس از جنگ جهانی
دوم در بیشتر کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه بودهاست .هدف نظریههای رشد اقتصادی
تبیین عوامل موثر بر رشد و تفاوت نرخ رشد کشورهاست .با آغاز دههی نودِ میالدی مبنای متفاوتی
برای توسعهی کشورها ارائه شد و تالش شد ،رشد بلند مدت با تأکید بر نقش عوامل دانشی بازنگری
شود و این به تولد مفهومی انجامید که این روزها اقتصاد دانش 1یا اقتصادِ دانشبنیان 2نامیده

میشود3

(باصری و همکاران ،1390،ص .)1عالقمندانِ پر شمارِ این مفهوم 4معتقدند که جهان پس از پشت سر
گذاردن دو پاردایمِ فراگیرِ اقتصادِ کشاورزی و اقتصاد صنعتی ،هماکنون وارد پارادیم سوم که همانا
1

KE: Knowledge Economy
KBE: Knowledge based Economy
 3در این کتاب از تفاوتهای احتمالی که بین کلید واژههایی همچون اقتصادِ دانش ،اقتصادِ مبتنی دانش ،اقتصادِ دانشبنیان ،اقتصاد
تحریکشونده به وسیلهی دانش و  ...وجود دارد صرفنظر میگردد.
 4آنچنان که در بخش مربوط به اقتصاد مقاومتی در همین فصل اشاره خواهد شد ،واژهی اقتصاد دانشبنیان و شبکهی کلمات مرتبط
با آن به کرات در بیانات رهبر انقالب و اسناد باالدستی مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است.
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اقتصاد دانش و اطالعات میباشد ،گردیدهاست و اگرچه زمین و کارخانه هنوز دو عامل مهم محسوب
میشوند ،اما در عصر کنونی مزیت مهم و منحصر به فرد ،سرمایهی دانش محسوب میشود .از
ویژگیهای مهم عصر دانش این است که نیروی کار شامل دانشکارانی است که سرمایهی اصلی آنها
اطالعات میباشد و فرد توانگر به کسی گفته میشود که دانشِ (کاربردی) بیشتری داشته باشد (توالیی،
 ،1387صص.)53-52
مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش اولین بار در سال  1995توسط سازمان توسعه وهمکاری

اقتصادی1

مطرح شد .در گزارش تکمیلی این سازمان در سال ،1996اقتصاد دانش چنین تعریف شدهاست:
اقتصادی که به طور مستقیم مبتنی بر تولید ،توزیع و استفاده از دانش و اطالعات باشد .انگلستان اولین
کشوری بود که از این مفهوم استقبال کرد و وزارت صنعت و تجارت انگلستان اعالم کرد که آیندهی
رقابتی ما ایجاد اقتصاد تحریک شونده به وسیلهی دانش است .و متعاقب آن کشورهایی چون استرالیا،
کانادا ،چین ،کرهجنوبی ،رومانی ،لیتوانی ،ارمنستان ،اسکاتلند ،فنالند ،نیوزلند ،تایلند و ...به صورت
مستقل یا به کمک سازمانهای جهانی (مانند سازمان ملل و )...برنامههای خود را برای ورود به این
اقتصاد اعالم کردهاند (سوزنچیکاشانی ،1390 ،ص.)20
نقش دانش ،فنّاوری و نوآوری از ابتدا مورد تاکید جریان تکاملی قرار داشته است و سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی که مبدعِ این واژگان بود ،خود از نهادهای صاحب سبک در مباحث نظامهای
نوآوری است لیکن نکته جالب این است که که انگلستان که به نوعی نماد بازار آزاد است اولین کشوری
بوده که از این مفهوم استقبال کردهاست و حتی بانک جهانی که به حمایت سرسختانه از سیاستهای
تعدیل اقتصادی و اجماعِ واشنگتنی شناس است ،نیز به جمع مروّجان اقتصاد دانش بنیان پیوستهاست
(سیفالدین و رهبر ،1391 ،ص 49به نقل از آئوبرت 2و همکاران2003 ،؛).
به این ترتیب شاهد اقبال گستردهی هر دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد نسبت به مفهوم
اقتصاد دانش بنیان هستیم .در این منبع (حاجیحسینی )1384 ،تحلیل جامعتری نسبت به این اتفاقِ
نظر وجود دارد.
OECD
Aubert, E.

1
2
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اقتصاد
کالسیک

دام اسمیت

شوم یتر و طرفداران نظریه وی

اقتصاد نئوکالسیک

نظریه اقتصاد تکاملی

نظریه رشد درون ا

اقتصاد مبتنی بر دانش

مارک

سیستم دانش

سیستم ملی نو وری

دینامیک سیستم نو وری

نظریه عمومی سیستم ها

شکل :4-1رابطه نظریههای مکاتب با یکدیگر در ارتباط با دانش و فنّاوری برگرفته از (حاجیحسینی1384 ،؛ سیفالدین و
رهبر ،1391 ،ص)49

اسمیت )2002( ،1در انتقادی که به نگاههای سطحی نسبت به اقتصاد دانشمحور وارد میکند،
ادعا میکند که میتوان در این مقوله چهار رویکرد متمایز را تشخیص داد:
افرادی معتقدند نقش دانش به عنوان یک ورودی در فعالیتهای اقتصادی از همیشه مهمتر گشته
است .آنچنان که پیتر دراکر میگوید دانش در حال تبدیل به یک عامل تولید است که هم نقش سرمایه
و هم نقش نیروی کار را بسیار کم رنگ می کند.
گروهی معتقدند دانش در بعضی از موارد به عنوان یک محصول مهمتر از همیشه شده است.
دستهای معتقدند؛ این رشد فناوری اطالعات و ارتباطات بوده که محدودیتهای فیزیکی و
هزینهای جمع آوری و ارسال اطالعات را از بین برده است .لذا برای این عده رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات یعنی حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان.

Smith, K

1

 40مبانی تئوری و اصول عملی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران

جمعی معتقدند دانش کد شده (در مقابل دانش ضمنی )1و روند رو به افزایش قابلیتها در کدسازی
و انتقال دانش است که اقتصاد دانش بنیان را شکل میدهد .اقتصاد دانشمحور اقتصادی است که در
آن دانش کد شده ارسال و توزیع می شود.
در این میان رویکرد پنجمی نیز وجود دارد که به صورت شفاف از اقتصاد دانشبنیان نام نمیبرد و
اقتصاد یادگیرنده را به عنوان بدیل مطرح می کنند؛ به زعم این گروه دانش همواره در فعالیتهای
اقتصادی مهم بوده است از این رو اقتصاد دانشمحور ناظر به تغییر بنیادی در سازوکارهای اقتصادی
نیست بلکه بیشتر ناظر بر تکامل فهم بشر از این سازوکارهاست .به گونه ای که بتواند در پرتو در نظر
گرفتن دانش به عنوان یک متغیر مهم تبیین بهتری از نیروهای پیشران اقتصادی ارائه دهد
(سوزنچیکاشانی ،1390 ،صص.)27-26
به هر حال بدیهی است که امروزه دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحوالت اقتصادی
و اجتماعی به شمار میآید زیرا اوالً فرآیندِ تولید تأثیر پذیری زیادی از سطحِ دانشپایگیِ اقتصاد دارد
و ارتقای سطح دانایی میتواند :مدیریت بنگاه را کارآمدتر کند ،روشهای مرسوم در فرآیند تولید را
بهینه نماید ،سازمانها و تشکیالت را اثربخشتر کند و ارتقای کیفیت محصوالت و انطباق بیشتر
محصول با نیازها و سلیقه مصرکنندگان را در پی داشته باشد (ناظمان و اسالمیفر ،الف ،1389ص.)194
ثانیاً دانش به عنوان یک کاالی عمومی محسوب میگردد؛ زیرا میتوان دانش را بدون کاهش و
استهالک با دیگران به مشارکت گذاشت و این یک مشخّصه منحصر به فرد برای این کاالی عمومی
محسوب میشود که برخالف سایر کاالهای فیزیکی (مثل سرمایه ،دارایی های مادی و منابع طبیعی)
استفاده از آن از کمیّت آن نمیکاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد (ناظمان و اسالمیفر ،ب،1389
ص .)147لذا گذشته از اختالف در مبانی نظری ،مباحث اقتصادِ دانش هم در عرصهی کاربردی مورد

 1پیرامون تفاوت دانش کدشده و دانش ضمنی باید گفت که دانش کد شده به دانشی گفته میشود که قابل انتقال است (مانند دانشی
که در کتابی نوشته شده) ولی از آنجا که ما اغلب بیشتر از انچه میگوییم میتوانیم بدانیم در کدسازی دانش (یا به اصطالح نگاشتن
آن)همواره جنبه های ذهنی وجود دارند که به قول پوالنی قابل انتقال نیست یا به قول نوناکا دستکم انتقال آن دشوار است .این
دانش با دانشی که دانشمندان دارند تا حدی متفاوت است و غالب ًا از طریق شیوهی سنتی استاد-شاگردی و به صورت غیرکالمی
منتقل می شود اندیشمندان مختلف از این دانش با عناوینی مانند دانش تکنولوژیکی ،دانش ضمنی و دانش مهندسان یاد میکنند.
جهت دریافت توضیحات کاملتر به (دووریس ،1389 ،صص68-43؛ سوزنچیکاشانی ،1390 ،صص )26-24رجوع شود.
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توجه دُوَلِ گوناگون قرار گرفته و هم در عرصهی علمی به عنوان یک برنامهی علمی پیشرونده و
جذّاب تلقی میشود.
آنچنان که در (قاسمیان ،1390 ،ص 62به نقل از انجمن توسعهی اقتصادی ،1999،1ص )26اشاره
شده ،چهار کارکردِ اصلی یک اقتصاد دانشبنیان عبارتند از :تولید دانش ،جذب (کسب) دانش ،انتشار
دانش و بهکارگیری دانش
.1

تولید دانش :بخش نخست یک اقتصادِ دانشپایه ،قسمت تولید دانش و فرآیندهای آن است.

در این مرحله مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و ،...دانش را تولید میکنند .محصول این قسمت اغلب در
چارچوب مقاالت علمی ،امتیازهای ناشی از ثبت اختراعات و امثال ذلک میباشد.
.2

جذب (کسب) دانش :در قسمت دوم ،دانش توسط منابع داخلی مانند سازمانها ،بنگاههای

اقتصادی و همچنین دفاتر خدمات فناوری (مانند دفاتر حقوقی فعال در زمینهی انتقال دانش و فناوری
یا دفاتر خدمات مهندسی) عمدتاً از منابعِ خارج از کشور کسب میشود.
.3

انتشار دانش :انتشار دانش ،قسمت سومِ یک اقتصادِ دانشپایه را تشکیل میدهد که عمدتاً

به مدد فناوری اطالعات و ارتباطات صورت میگیرد.
.4

بهکارگیری دانش :بخش چهارم یک اقتصاد دانشپایه ،فرآیندهای بهکارگیری دانش است.

گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض ،به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده
و پیشرفت علمی واقتصادی ،مستلزم کاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی ،بویژه در
فرایند جهانیشدن ،تولید و تجارت است (ناظمان و اسالمیفر ،الف ،1389ص.)186
یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در یک اقتصاد دانشبنیان در سطوح خُرد (بنگاهی) مدیریت
دانش است .مدیریت دانش با ایجاد و توسعه داراییهای دانشی یک سازمان و نیز با نگرشِ فرا رفتن
از اهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعالیتهایی است که با شناسایی ،تشریک و ایجاد دانش
مرتبط هستند .اینکار نیازمند سیستمهایی جهت ایجاد و نگهداری منابع دانش ،پرورش و تسهیل دانش
و یادگیری سازمانی است .در این خصوص سازمانهایی موفق هستند که دانش را به عنوان یک دارایی
مینگرند و ارزشها و هنجارهای سازمانی که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش میشود را توسعه

Economic Development Board
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میدهند .مدیریت دانش به خلق ،اشتراکگذاری و نفوذ دادن دانش در فکر ،ذهن و تخیل افراد میپردازد
و تالش میکند تا دانشهای پراکنده شده در افرادِ سازمان را به گونهای جمعآوری و مدیریت کند تا
به خلق دانشی جدید منجر شود (ساعدی و یزدانی ،1388 ،ص 68به نقل از مالهوترا ،2000 ،1صص-5
 .)16مدیریت دانش ،انشعابی از ادبیات سازمان یادگیرنده است .یادگیری در سازمانها افراد را ملزم
میکند که نسبت به انتقال اطالعاتی که سایر افراد میتوانند مورد استفاده قرار دهند ،اقدام کنند
(مینویی و همکاران ،1389 ،ص.)50
شاید گزافه نباشد اگر ادعا کنیم مدل نوناکا-تاگوچی 2مشهورترین مدل مدیریت دانش است .اساس
این مدل بر تبدیالت متقابل دانشضمنی و صریح قرار دارد و کارکنان را تشویق میکند تا با نگاشتن
(کدکردن) و طبقهبندی دانشِ احتماالً ضمنی خود (که اغب برآمده از تجربیات فرد است) آن را با سایر
همکارانشان به اشتراک بگذارند و از طرف دیگر حین تصمیمگیریهای مهم حتماً به پایگاه مذکور که
از دانش همکارانشان شکل گرفته رجوع کنند تا به تصمیم بهینه نزدیک شوند .نوناکا و تاگوچی تأکید
میکنند که در این فرآیند انسانها نقش محوری دارند و کامپیوترها فقط ابزارند (ساعدی و یزدانی،
 ،1388ص 68به نقل از نوناکا و تاگوچی.)1995 ،
اندکی جلوتر ،در بخش نهادگرایی اسالمی ،تسهیلگری اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان
مورد مداقّه قرار خواهد گرفت.
نگاهی بر مدیریت راهبردی و یندهپژوهی
 )1مکاتب فکری موجود در مدیریت استراتژیک
در یونان باستان ،استراتژی به هنر ژنرالها اطالق میشد .دانشکدهی جنگ ارتش امریکا در فرهنگ
اصطالحات نظامی خود هشت تعریف گوناگون برای استراتژی ارائه دادهاست .همین امر قبل از هر چیز
نشان می دهد آن است که هیچ تعریف جامعی در مورد استراتژی نظامی ارائه نشدهاست و هیچگونه
اتفاق نظر کلی در این حوزه وجود ندارد .در مجموع امروزه اصطالح استراتژی به طور دقیق به کار برده

. Malhotra, Y
. Nonaka, I. & Takeuchi, H.
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نمیشود .برخی خطی را که بر یک نقشه کشیده شدهاست را استراتژی مینامند و برخی دیگر فهرستی
کلی از اهداف ملی را استراتژی مینامند (لیک ،1373 ،ص .)133
استراتژی در مدیریت ،از ارتش 1به ارث برده شدهاست .برای نخستین بار در میدان جنگ از اصطالحاتی
مانند مأموریت ،هدفهای بلندمدت ،نقاط قوت و نقاط ضعف استفاده شدهاست (دیوید ،1388 ،ص)63
و اصطالح راهبردِ شرکت نخستین بار در دههی  1960مطرح شد (تید ،1391 ،ص .)217
فرد آر دیوید ،مدیریت استراتژیک در سازمان را بدینگونه تعریف میکند :هنر و علم تدوین ،اجرا و
ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه که سازمان را قادر میسازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد.
مسائلی که در این حوزه مورد بررسی قرار میگیرند اغلب عبارتند از :تعیین نوع فعالیتی که شرکت
میخواهد بدان بپردازد ،فعالیتهایی که میخواهد از آنها خارج شود ،شیوهی تخصیص منابع،
تصمیمگیری دربارهی گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتها ،تصمیمگیری در مورد ورود به بازارهای
بینالملل ،تعیین اینکه آیا شرکت بر آن است که در شرکتهای دیگر ادغام شود یا یک مشارکت
تشکیل دهد و شیوهی مصون ماندن از حرکات تند شرکتهای رقیب که درصدد بلعیدن آن بر میآیند
(دیوید ،1388 ،ص )24که نگاهی مدرن (مدرنیته) به استراتژی است (هچ ،1386 ،صص.)183-180
این نگاه به استراتژی ،مدل تصمیمگیری عقالیی 2را به عنوان مبنای مفهومی خود مورد استفاده قرار
میدهد (گیلز ،2010 ،ص .)496از پیشکسوتان اصلی اینگونه نگاه به استراتژی ،میتوان به

آنسوف3

(آنسوف )1996 ،اشاره کرد .در مقابل گروهی از اندیشمندان مانند مینزبرگ 4و کوئین (کوئین و
مینزبرگ )1991 ،و (مینزبرگ ،)1987 ،اصوالً نگاه سه مرحلهای (تدوین ،اجرا ،ارزیابی) به برنامهریزی
راهبردی را محصول عقالنیت مدرن میدانند و معتقدند که به خصوص در محیطهای پیچیده ،نیازمند
به استراتژیهای خودجوش و یا حتی استراتژی به عنوان اقدامی نمادین هستیم (هچ،1386 ،
صص .)193-189مینتزبرگ تفکر استراتژیک را مبنایی برای خلق استراتژیهای قاعدهشکن – کاری
 1یکی از تعاریف مورد تأیید فرماندهی ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا چنین است :هنر و علم به کارگیری نیروهای مسلح
یک ملت به منظور تأمین اهداف سیاست ملی با به کارگیری نیرو یا تهدید به اعمال قدرت (ستاد مشترک ارتش آمریکا،1987 ،
ص .) 232در این نگاه ،استراتژی درصدد است پیوندی بین نیروی قهرآمیز یک کشور و اهداف سیاسی آن پدید آورد.
2
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که فرآیندهای برنامهریزی قادر به آن نیستند -ذکر میکند (غفاریان .)31 ،1390 ،از دیدگاه این گروه،
رویکردهای کالسیک و برنامهریزی شده ،علی رغم دعاوی نسبتاً جزمی ،نمیتوانند مقرون به صحت
در محیطهای پیچیده و متغییر باشد و عقالنیت کامل مورد نظر آنها ،هرگز با فناوری و رویههای
برنامهریزی موجود ،قابل حصول نیست (پورعزت ،1389 ،ص .)53در این رویکرد مرزِ مشخص بین
"انتخاب" و "اجرا" فرو می ریزد .در چنین شرایطی راهبردهای رسمی بنگاه را باید جزیی از فرایند
یادگیری مداوم از تجارب خود و دیگران در واکنش به پیچیدگی و تغییرات قلمداد کرد (تید،1391 ،
ص  .)217بر اساس استراتژی خودجوش ،استراتژی میتواند طرحریزی شود ولی اگر طرحریزی نشود
از درون فعالیتهای اعضای سازمان پدیدار میشود .کوئین در مطالعهی خود از استراتژیستهای نُه
شرکت عمدهی بینالمللی ،دیدگاهی را به عنوان تدریجیگراییِ عقالیی مطرح میکند و اظهار میدارد
بسیاری از مدیران اجرایی موفق در ابتدا فقط اهداف و خط مشیهای کلی تدوین خواهند کرد که
میتواند مجموعهای از پیشنهادهای ویژه از سطوح پایین سازمان را همساز کند ،در عین حال نوعی
رهنمود به پیشنهاد دهندگان در ارائهی پیشنهادها اعطا نمایند .وی میافزاید به موازات ظهور رویدادها
و فرصتها ،مدیر اجرایی میتواند به صورت تدریجی الگوی پیشنهادهای مطرح و پذیرفته شده را با
اهداف غایی خود همسو کند .بدون آنکه تعهدِ نابهنگام در خود ایجاد کند نسبت به راهحلهای نامنعطف
و خشکی که در آنها رویدادهای غیرقابل پیشبینی ممکن است غلط برآورد شده باشند یا نسبت به
مخالفینی که به طور جدی ائتالف را تهدید میکنند .بدین ترتیب کوئیین در مییابد که استراتژیستها
پیوسته آینده را ارزیابی میکنند و به موازات بروز رویدادها همسازیهای جدید را شکل میدهند (کوئین
و مینزبرگ .)1991 ،در دیدگاه کویین ،استراتژی درون چهارچوب کلی یک طرح استراتژیک قرار
میگیرد اما بر اساس فعالیتهایی که در سراسر سازمان رخ میمیهد و بر مبنای نوعی الگوی یادگیری
آزمون و خطا ،ظهور میکند (هچ ،1386 ،صص .)200-180در رویکرد تفکر استراتژیک بیش از آنکه
بر اصول و مفاهیم استراتژی برای توسعه مهارت برنامهریزی مدیران به کار گرفته شود ،بر توسعه
دیدگاهها و بازآفرینی باورهای آنان تاکید دارد (غفاریان،1389 ،ص .)18
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رویکرد مینزبرگ و کوئین به استراتژی به عنوان یک نگاهِ پدیدارشناسانه 1به استراتژی قلمداد میشود
و اغلب مکتب تدریجی 2یا خودجوش نامیده میشود (تید ،1391 ،ص  .)217این رویکرد اخیر به جای
اینکه بر تدوین اسنادِ قطور استراتژیک تأکید نماید ،بر جوششِ افکارِ بدیع و بِکر تأکید میورزد.
خالصهای از مناظرهی آنسوف و مینزبرگ را میتوان در (ویتکینگتون )1994 ،یافت که به تدقیق بیشتر
کمک میکند.
 )2ابتکار استراتژیک
ابتکارات استراتژیک 3همچنان که از نامشان بر میآید و همچون تعریف عمومی که از استراتژی سراغ
داریم به ما کمک میکنند تا چشمانداز را به عملیات ترجمه کنیم (براش ،2006 ،ص .)195برکینشاو
بر ماهیت گسسته (نه پیوسته) و فعاالنه (نه منفعالنهی) ابتکارات استراتژیک تاکید دارد و معتقد است
که ابتکارات استراتژیک راهی نو در برابر سازمان میگشاید که به استفادهی بهتر و یا حتی توسعهی
منابع سازمانی منجر میشود (برکینشاو ،1997 ،ص .)207کاپالن و نورتون ،مؤلفان کتابهای محبوبِ
سازمان استرتژیمحور و کارت امتیازی متوازن ،در کتاب نسبتاً جدیدشان با عنوان "اجرای عالی؛
برقراری ارتباط بین استراتژی و عملکرد به منظور رسیدن به مزیت رقابتی" فصل مستقلی را به ارائهی
توضیح پیرامون مفهوم و کارکرد ابتکارات استراتژیک اختصاص دادهاند .از نظر آنان ابتکارات استراتژیک
مجموعهای از پروژهها و برنامههای بصیرانهای که بیرون از فعالیتهای روزمرهی سازمان هستند،
میباشند و طراحی میشوند تا سازمان را به عملکرد هدفگذاری شده برسانند (کاپالن و نورتون،2008 ،
ص .)103نمونهای از آنچه که ابتکارات استراتژیک نامیده میشود را میتوان در (هریسون و همکاران،
 ،2010صص  )955-947و (نیک عبدالرشید ،2014 ،صص  )508-499مشاهده نمود .کاپالن و
نورتون ،برخی از ابتکارات استراتژیک دانشگاه لیدز در سالهای ابتدایی دههی پیش را اینچنین برشمردند:
ایجاد تفاهمنامههای مشارکت دانشجویی که در آن به صراحت انتظارات متقابل دانشجویان از اعضای
هیئت علمی و دانشگاه و بالعکس بیان شدهباشد .راهاندازی یک سیستم ارزیابی رضایتِ دانشجویان در
جهت دریافت بهتر بازخورد و تسهیلِ ارزیابیهای عینی .اجرای برنامهی مشاورهی دانشجو به دانشجو
1
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3
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که در آن هر دانشجو توسط سایر دانشجویانی که از جهتی بر آنها تفوق دارند مورد هدایت قرار میگیرند
و ایجاد یک پورتال دانشجویی که کارکردهای اساسی مانند یادگیری ،پرداخت شهریه ،ثبت نام را به
سامان دربیاورد (کاپالن و نورتون ،2008 ،صص.)114-112
البته نورتون و کاپالن به نسبتِ راقمِ این سطور ،دید کوتاهمدتتری به ابتکارات استراتژی دارند .از
نظر ما ابتکارات استراتژیک در پاسخ به مسائل استراتژیک 1طرحریزی میشوند .برایسون ،مسائل
استراتژیک را سئواالت بنیادین سیاستی یا چالشهای حیاتی میداند که بر روی ارزشها ،ماموریت و
وظایف سازمان ،آمیزهی محصوالت و خدمات ،مشتریان و مصرفکنندگان ،قیمت ،تأمین مالی و در
یک کالم مدیریت سازمان تأثیرگذار است (برایسون ،1995 ،ص .)30موضوعات استراتژیک لزوماً باید
به صورت سؤالی طرح گردند و واضح است که یک سؤال میتواند پاسخهای متنوعی داشته باشد
(برایسون ،1391 ،ص .)215برای تشخیص مسائل راهبردی از عملیاتی آزمونی به نام لیتموس وجود
دارد که با طرح سؤاالتی از قبیل زیر تالش میکند تا مسائل استراتژیک را از عملیاتی بازشناسد؛ آیا
مسئله در دستور کار مدیر اجرایی ارشد سازمان (اعم از انتخابی یا انتصابی) قرار دارد؟ گسترهی تأثیر
مسئله چه اندازه خواهد بود؟ (اگر یک واحد یا بخش است مسئله عملیاتی و اگر کل سازمان است
مسئله راهبردی است ) پیامدهای احتمالی در نظر نگرفتن این مسئله چیست؟ (اگر صرفاً عدم کارایی
است مسئله عملیاتی و اگر اختالل بلند مدت و عمده در خدمات ،هزینههای کالن و پسرفتِ درآمد
است مسئله راهبردی است) چه تعداد گروه دیگر تحت تأثیر این مسئله قرار میگیرند و بایستی در حل
آن درگیر باشند؟ "هرچه بیشتر ،مسئله راهبردیتر" (برایسون و الستون ،1388 ،ص)104
برایسون معتقد است ،برنامهریزی استراتژیک با تغییر در روشِ تدوین و توجه به موضوعات
استراتژیک میتوانند فرآیند تصمیمگیری سیاسی خود را بهبود بخشند (برایسون ،1391 ،ص .)208اگر
در گذشته فرآیند برنامهریزی استراتژیک برای مشارکتکنندگان در برنامه چندان واقعی و قابل لمس
نبوده ،در رویکرد مسائل استراتژیک شاهد رفع شدن این نقیصه هستیم .به همین واسطه ابعاد تجربی
و عملیاتی برنامهریزی استراتژیک بر وجوه نظری و آکادمیک آن غالب شده و این فرآیند جنبهی اجرایی
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و عملیاتی پیدا میکند .هرچه پیامدهای واقعی برنامهریزی استراتژیک بیشتر نمایان شود افراد به شکلی
موثرتر به آن خواهند پرداخت (برایسون ،1391 ،ص.)211
میدانیم که روح برنامهریزی استراتژیک ،تعیین اهداف و سپس شکست آنها طی یک ساختار
آبشاری به استراتژیها و برنامههاست و نیک میدانیم که استراتژیهای سطوح باالترِ سازمانی میتوانند
با یک تغییر ساده در جملهبندی به اهدافِ واحدهای پاییندست ترجمه شوند بنابراین کالن و بلند مدت
بودن امری نسبی است.
 )3یندهپژوهی و یندهنگاری
آیندهپژوهی مطالعهی سیستماتیک آیندههای ممکن ،1محتمل 2و مرجح 3و دیدگاهها و جهانبینیها و
اسطورههای هر یک از آیندههاست .آیندهپژوهی از طالعبینی و پیشگویی به سمت بررسی الگوهای
تاریخی تغییر ،ظهور و سقوط ملّتها و نظامها ،مطالعه و خلق تصاویر آینده حرکت کرده است
(عنایتاهلل ،1388 ،ص .)7آیندهپژوهان میخواهند بدانند که کدام پدیدهها امکانپذیر هستند (آیندههای
ممکن) ،احتمال بروز کدام پدیدهها بیشتر است (آیندههای محتمل) و کدام پدیدهها باید روی دهند
(آیندههای مرجّح) .آنچنان که آیندهپژوه شهیر،وندل بل ،بر میشمارد ،اهداف آیندهپژوهی از این قرار
است :بررسی آیندههای ممکن ،بررسی آیندههای محتمل ،بررسی تصویرهای آینده ،تفسیر گذشته و
تعیین موقعیت حال ،تلفیق دانش و ارزش برای طراحی حرکت اجتماعی ،افزایش مشارکت مردمی در
تصویرسازی از آینده و طراحی آن ،ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن .البته درکنار فعالیتهای
فوقالذکر بررسی بنیانهای معرفتی آیندهپژوهی و بررسی بنیانهای اخالقی آیندهپژوهی از دیگر
فعالیتهای عالقمندان به این حوزهی علمی به شمار میرود (بِل ،2003،ص.)111

1. Possible Futures
2. Probable Futures
3. Preferable Futures
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شکل :5-1معرفی آیندههای ممکن ،باورکردنی ،محتمل و مرجّح (هاشمیان اصفهانی ،ناظمی و همکاران ،1389 ،ص )10

میدانیم که آیندپژوهی اعم از آیندهنگاری 1است و در حقیقت آیندهنگاری یکی از فراروشهای مهم
آیندهپژوهی میباشد .آیندهنگاری فرآیندی نظاممند ،مشارکتی و گردآورندهی ادراکات آینده است
(هاشمیان اصفهانی ،ناظمی و همکاران ،1389 ،ص .)6جورجیو در سالهای  2001و  2002سه نسل
از آیندهنگاری را شناسایی نمودهاست؛ نسل اول با شروع فعالیتهای آیندهنگاری ژاپن که با نام «دلفی
ژاپن» شناخته میشود ،آغاز شد و توسط گروه کوچکی از خبرگان انجام میشد و نیازی به حضور
بازیگران و گروههای ذینفع نبود و هدف پیشنگری دقیق در حوزههای علم و فناوری بود .در نسل
دوم توجه اصلی بر همکاری میان بخش پژوهشی و بخش صنعتی بود .در این نسل گروههای مختلف
خبرگان دانشگاهی از یک سو و خبرگان فعال در صنعت و بازار از سوی دیگر درگیر میشوند .نسل
سوم از آیندهنگاری دامنهی فعالیتها چه در نوع هدفگذاری برای آیندهنگاری و چه در میزان بازیگران
و مشارکتکنندگان گستردهتر شد .توجه به چالشهای اقتصادی و اجتماعی باعث شد تا گروههای
ذینفع اجتماعی ،دولتی ،اقتصادی و پژوهشی درگیر شوند و موضوعاتی مانند جلوگیری از جُرم یا پیر
شدن جوامع در این نسل از آیندهنگاری مورد توجه قرار گرفت (یونیدو ،1388 ،ص.)27

1. Foresight
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استفاده از ابزارهای آینده پژوهی به شدت وابسته به ویژگیهای موضوع و قلمروی مورد مطالعه
است و اغلب شاهد آن هستیم که محقق ،همچون یک مهندس ،باید یک توالی منطقی و متناسب با
بافتار را از روشهای فوقالذکر به دنبال هم بچیند تا با کمترین هزینه بتواند اهداف پروژهی ایندهنگاری
را برآورده سازد .در شکل و جدول زیر ،روشهای استفاده شده 1در دو پروژهی شهیر آیندهپژوهی مورد
اشاره قرار گرفتهاند.
جدول :2-1مدل فر یندی پروژهی ه اره در مطالعهی یندهی فناوری/کار در افق ( 2050گلن و همکاران،
 ،2015ص )242
1

مطالعه ادبیات و منابع مرتبط

2

انجام پیمایش دلفی بیدرنگ در ابعاد بینالمللی

3

تهیه و تدوین پیشنویس رهنگاشت و سناریو

4

گرفتن بازخورد از خبرگان پیرامون پیشنویس رهنگاشت و سناریو به کمک دلفی بیدرنگ

5

تدوین نسخه نهایی سناریو ،پیامدهای سیاستی آن و تهیه گزارش اولیه از مراحل انجام شده

6

استفاده از گزارش اولیه به عنوان ورودی برای کارگاه ملی برنامهریزی

7

جمعآوری ،تحلیل و یکپارچه کردن نتایج کارگاه

8

تهیه و ارائه گزارش نهایی برای عموم مردم

 1برخی از این روشها در بخشهای بالفصلِ بعدی توضیح داده خواهند شد.
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شکل :6-1تنوع روشهای بکار رفته در هشتمین آیندهنگاری ملی ژاپن(آتینگار ،1387 ،ص)309

 )4دلفی

1

روش دلفی استاندارد ،پیمایشی است که در آن چندین دور نظرخواهی از گروه خبرگان که برای
یکدیگر ناشناس هستند ،به وسیلهی یک گروه پایش هدایت شده انجام میشود و اغلب دستیابی به
وفاق و اجماع در خصوص قضاوتهای شهودی این متخصصان مدنظر است .پس از هر دور
پیمایش ،یک بازخورد استاندارد دربارهی قضاوت گروه آماری که متشکل از شاخصهای مرکزی
همچون میانه و میانگین و شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار یا چارکهای یکایک
قضاوتهاست ،به متخصصان ارایه شده و در صورت امکان ،نظرات موافق و مخالف در مورد
جوابهای حدّی نیز بازخورد داده میشوند (یونیدو ،1388،ص .)210براساس روند معمول ،مطالعات
دلفی شامل یک سری پرسشنامه است که در چندین دور ارسال میشود و پرسشنامهها در هر دور بر
اساس نتایج دور قبلی بدست میآیند .مشارکتکنندگان سایر افراد درگیر در فرآیند دلفی را نمیشناسند
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