
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 در ئوری و اصول عملی اقتصاد مقاومتیی تمبان

 پتروشیمی و نفت ایران تدر صنع
 
 
 
 
 
 
 
 

  : ندگانگرد آور
 ورده های شیمیاییآتروشیمی و فرپدر رشته  ستریدادگ کارشناس رسمی دکتر محمد کرمانی
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 گفتار: پیش

وشییم ایران  اقتصاد مقاومتی در صنعت پتی

بی گمان ارزش حقیقی انسان به دانش اوست. پیدایش علم و دانش عمری به درازای خلقت انسان دارد. همواره 

بفهمد و درک کند. نقش علم در زندگی انسان این است که راه رشد، انسان در صدد آن بود که جستجوگرانه 

 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(

می خواهد بسازد. علم ابزارهائی در اختیار انسان قرار می  علم، انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که

دهد که طبیعت، منابع طبیعی، معادن و مخازن هیدروکربوری را مطابق فرمان خود به کاال و فرآورده تبدیل 

 نماید.

م ی انجام دادن است. امام علی)ع( می فرمایند: ثمره العلاما حقیقت انکار ناپذیر این است که دانستن مقدمه

این فرمایش به نوعی هشدار هم محسوب می شود که گمان «. میوه دانش، به کار بستن آن است» العمل به 

 نکنیم عِلم به تنهایی کافی است.

. و بر این تصمیم صادق و استوار "آنچه یاد می گیریم را انجام دهیم "بنابراین باید تصمیم جدی داشته باشیم 

ی عَمَل خود را بر مدار عِلم تنظیم کنیم. یعنی تا هنگامی که از درستی، صحت، بایستیم و در نقطه ی مقابل تمام

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.

 «.روشن شدن مجهوالت است»شگرف و مهم به دنبال دارد و آن یک تاثیر  "عمل به آنچه می دانیم"ضمنا 

************ 

ی یک دسته از چندین دهه است که انواع محدودیت ها و تحریم ها کشور ما را احاطه کرده است و اجازه

 فعالیت ها از ما سلب شده است ولی نمی توان انکار کرد که 

 ناشکسته خوشه ها کی می، دهد )مولوی، دفتر اول(تا که نان نشکست، قوت کی دهد             

انسان در بدترین شرایط و با وجود باالترین حجم محدودیت ها هم از اختیار و اراده تهی نمی شود. همیشه 

و به اندازه ی همین  "ما می توانیم "توان و اختیاری درون زاد برایش باقی می ماند. همیشه و در همه جا 

بهترین باشد و در بهترین شرایط  "می تواند"انائی مان وظیفه مندیم. انسان در بدترین شرایط توانائی مبتنی بر د

 بدترین شود. این قدرتِ بی نهایت انتخاب ما آدمیان است. "می تواند"

امروز هم  کمبود امکانات، بدی شرایط یا وجود تحریم ها بهانه ی پذیرفته شده ای برای فرار از مسئولیت 

ی در صنعت پتروپاالیشگاهی ایران نیست و این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی بدنبال آن ارزش آفرین

 می باشد.

************ 



 

 

بازگشت تمرکز کارگزاران نظام به صنعت پتروپاالیشگاهی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رهبر معظم 

بچه پولدارها، قدر پول خود "کشور می فرماید: با نخبگان علمی  93انقالب در دیدار چهارشنبه سی ام مهر ماه 

 ."کنند که اداره کشور بر مبنای فروشِ نفتِ خام نیز، شبیه همین ماجراستدانند و آنرا بیهوده خرج میرا نمی

قطعاً در این فرمایش رهبری، منظور از نفت خام، تمامی هیدروکربورهای غیر فرآوری شده نظیر نفت خام، 

ز طبیعی است که از زیر زمین استحصال مستقیم و بصورتِ خام بفروش می رسد. تنها راه میعانات گازی و گا

جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی، تبدیل آنها به محصوالت با ارزش افزوده ی پتروپاالیشگاهی و پتروشیمیائی 

 خام خریدار دارد.برابر قیمت نفت  15تا  11است. این ارزش افزوده در زنجیره ی تکمیلی صنعت پتروشیمی 

صنعت پتروپاالیشگاهی و پتروشیمیائی، پیش قراول پیشرفت ایران اسالمی، پیچیده ترین صنعت کشور پس از 

اتمسفر،  2500درجه سانتیگراد، اختالف فشار  1000ای و هوافضا می باشد. اختالف دمای بیش از صنعت  هسته

هزار دور در دقیقه یعنی  60هزار دور در دقیقه تا بیش از  6سرعت دستگاه های گردان و دوارِ از سرعت کمتر از 

دور در ثانیه در کنار وجود تمامی واکنش های شیمیایی شناخته شده در علم شیمی  1000با سرعتی بیش از 

بجز واکنش های هسته ای در این صنعت شاخص های چهار گانه ی روشنی از عمق پیچیدگی های 

 از منظر تکنولوژی بدست می دهد. پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی

در زمینه اشتغال زائی، صنایع باالدستی پتروشیمی یا واحدهای مگا تُنی تولید کننده ی محصوالت پایه 

می باشند. بر  "سرمایه بر"پتروشیمیائی نظیر الفین ها، آروماتیک ها، کودهای شیمیایی و متانول، صنایعی 

میلیارد دالر سرمایه گذاری  65پتروشیمی در حال کار،  65 (Rule of Thumbاساس آماری سر انگشتی)

هزار نفر مستقیم در سه بخش رسمی، قراردادی و پیمانکاری در این صنعت مشغول کار هستند.  65شده و حدود 

یعنی به عبارت ساده هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری یک شغل مستقیم در واحدهای مگاتنی تولید 

ت پتروشیمیایی ایجاد نموده است. لیکن همین اعداد و ارقام در صنایع مرتبط با زنجیره محصوالت پایه ی صنع

تکمیلی صنایع پتروشیمیایی و پتروپاالیشگاهی ده برابر می شود. یعنی باز هم به عنوان قاعده ای سرانگشتی 

به عبارت دیگر ظرفیت  هزار دالر سرمایه گذاری در این زنجیزه منجر به ایجاد یک شغل پایدار می شود. 10هر 

اشتغال مستقیم حداقل ده برابری با حجم سرمایه گذاری متوسط در زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمیایی کامال 

تولید بدون "در دسترس است. حتی باالتر از این ها، ظرفیت توسعه ی تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا به 

ر صنایع پتروشیمیایی در زنجیره تکمیلی این صنعت، در صنایع هم نامیده می شود د "تولید خانگی"و  "کارخانه

 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 

ی تجهیزات پزشکی یاری گرِ مردمِ شریفِ کشورمان و مواد اولیه دهشتناکِ کرونا با تولید مواد ضدعفونی کننده

 بوده است.

************ 



 

 

 

اند و این مفهوم مورد استقبال فعاالن مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده

های کالنِ اقتصاد بِ سیاستاست. پس از تصویهای مختلف قرار گرفتهاقتصادی و کنشگران سیاسی با گرایش

سازی آن در سطوح میانی و خرد فراهم شود و این نیازمندِ تولیدِ ی جاریمقاومتی، الزم است تا زمینه

های نظری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. از دیگر سو صنعت پتروشیمی از معدود صنایعی است که برساخت

تی مورد اشاره قرار گرفته است و عبور از اقتصادِ نفتی منوط به ان های کلّیِ اقتصاد مقاوممستقیما در سیاست

 شمرده شده است. 

  الذکر توجه داشته است؛ی فوقخوشبختانه این کتاب به هر دو جنبه

که همزمان از  دیارائه نما یاقتصاد مقاومت یدر فضا یاست تا مدل آن به دنبالی نخستِ کتاب نیمه

. در حقیقت در این بخش تالش شده تا ترکیبی گردد رابیس یروز علمبه یو دستاوردها یاسالم هایآموزه

سازیِ مبنایی برای پیاده و زیبا و سازمند از مفاهیم اسالمی و انقالبی با دانشِ روزِ اقتصاد و مدیریت ارائه گردد

  های کالن در سطحِ صنعت فراروی قرار دهد.سیاست

ها و فرصتهای صنعت پتروشیمی کشور نگاشته شده لگرایانه مبتنی بر چالشی دوم کتاب کامال عمنیمه

 لِ منجر به تحوّ بتواند که  دیرا ارائه نما یزاتی، تجوی اولِ کتاب  برآمده از نیمهقصد دارد تا با کاربرد مدلِو 

تا سطحِ میانی ای موفق از جاری سازیِ اصول اسالمیِ حکمرانی و به این ترتیب نمونه گردد یمیصنعت پتروش

 )سطح صنعت( را به نمایش بگذارد.

است که آن را با نگارندگان در ها پیراسته نیست و مواردی به ذهن خطور کردهیقینا کتاب حاضر از نقص

های بعدی رسد گامی استوار در مسیری صحیح است و امید است که در ویراستام اما به نظر میمیان گذاشته

 تکمیل و بالنده شود.
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 مقدمه

 یاقتصاد مقاومتاند. های اخیر بارها بر اقتصاد مقاومتی تکیه کردهی نظام اسالمی در سالرتبهمسئولین عالی

ایشان  .1دهدیو فشار م میتحر طیدر شراحتی  رشد را یاست که اجازه یاقتصاد مبدع این کلیدواژه فیبنابر تعر

تا بدانجا که ایشان در  2ستنی و...( م)همچون تحری یمحدود به زمان خاص یاقتصاد مقاومتخاطرنشان ساختند 

ای که به منظور تأیید برجام منتشر کردند، اقتصاد مقاومتی را یگانه راه نجات اقتصاد ملی در شرایط انتهای نامه

های کارزار فشار حداکثری ترامپ و پس از رای و البته در تمامیِ سال 3ها معرفی نمودندگشایش پس از تحریم

  ها پای فشردند.استاوردن بایدن بر اجرای این سی

                                                                 
 (: 16/05/91بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان) 1

 
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609 

ى نفى نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام ...... البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه
دهد که حتّى در شرائط دهد و اجازه میتدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می یک کارهاى

 فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند.

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

روزی که تحریمی هم در این اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ تحریم باشد هم الزم است، تحریم نباشد هم الزم است. آن
ر ضروری است، الزم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشو

دالر؛  45دالر رسید به  100روز عزا نگیریم که نفت از های جهانی در آن اثر نگذارد. یکجوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه
کنیم یا عمالً تحریم بکنند؛ چیز را تحریم میچیز و فالنالنچیز و فکنند که فالنها ما را تهدید میروز عزا نگیریم که آمریکایییک

المللی های بینکدام از این تکانهرانیِ ما را تحریم کردند. اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد، هیچها کشتیعزا نگیریم که اروپایی
اخل کشور، ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری تواند به زندگی مردم آسیب وارد کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در دنمی

که من حاال  -ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه
حرکت اقتصادی کشور را ی مسئوالن کشور بر این باشد که تکیه -مواردی را ذکر خواهم کرد که این کارها باید انجام بگیرد 

لرزد، ترسیم، از تحریم دیگر تنمان نمیجوری قرار بدهند. اگر این شد، شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد، از تهدید دشمن دیگر نمیاین
؛ روی ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم استی عمدهگیریم؛ این اقتصاد مقاومتی است. تکیهاز پایین افتادن قیمت نفت عزا نمی

 .تولید داخلی است

 (: 29/07/94جمهور درباره الزامات اجرای برجام )نامه رهبر انقالب به رئیس 3
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=13788 

شود. شورای عالی امنّیت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید می 94/5/19مورخ  634ی ی جلسهذکر شد، مصوبه...... با توجّه به آنچه 
جناب و دیگر مسئوالن دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان طور که در جلسات متعدّد به آندر خاتمه همان

فع ظلم و احقاق حقوق مّلت ایران کار الزمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود ام، رفع تحریمها هر چند از باب رگوشزد کرده
ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت جانبهمعیشت و رفع معضالت کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه

ی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّ 



 

 

های کلی اقتصاد های متنوع و گاه متضاد از آن، سیاستبه منظور همسو ساختن ارکان کشور و پرهیز از قرائت

در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و توسط رهبر انقالب ابالغ گردید و مورد استقبال فعاالن  1مقاومتی

های کالن الزم . پس از تصویب این سیاست2های مختلف قرار گرفتاقتصادی و کنشگران سیاسی با گرایش

گردآوری یا تولید  سازی آن در سطوح میانی و خرد فراهم شود و یکی از ملزومات آنی جاریاست تا زمینه

ی چنین برساختی سهل ممتنع است زیرا در ساخت آن باید اما عرضه .3های نظری متناسب با آن استبرساخت

 شود در چند بند زیر به اختصار به آن پرداخته شود؛مالحظات گوناگونی مد نظر قرار گیرد که تالش می

را بخود مشغول  5و خارجی 4ذهن اندیشمندانِ مسلمانِ ایرانیاسالمی چندین دهه است که ی اقتصاد اوالً مقوله

شناسی و کاربردی پیشرفتهای شناسی، روششناسی، معرفتی سطوحِ معرفتی اعم از جهانداشته است و در همه

ارزیابی ی علمیِ بزرگترِ علمِ دینی توان در امتداد برنامهای داشته است. اصوالً این تالشها را میقابل مالحظه

                                                                 
رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جّداً وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بی

 پرهیز شود.

 است.ی نخست این رساله آمدهها در ضمیمهاین سیاست 1
 (: 04/06/94ی دولت )مناسبت هفتهبه جمهور و اعضاى هیأت دولتدر رئیسبیانات رهبر معظم انقالب  2

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

ی فکر شخصی نیست؛ این عقل جمعی شدهاین بسته هم تراوشی کامل و منسجم است؛ های اقتصاد مقاومتی یک بستهسیاست
هایشان میدانند و مطّلعند. کار مفصّلی انجام گرفته اند؛ دوستان اقتصاددان حاضر در این مجلس هم بعضیاست، یک جماعتی نشسته

ه مجمع تشخیص ]مصلحت کاری شده، روی آن بحث شده، فکر شده، مطالعه شده؛ بعد رفتروی این، بعد هم آمده اینجا، چکّش
ای است؛ لذاست نظام[ و روی آن مطالعه شده؛ باالخره آمده و نتیجه شده این سیاستها. یعنی محصول یک فرآیند معقول و مدبّرانه

ما  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
 بد هستند؛ که این اقتصاد مقاومتی، این سیاستها را تخطئه کرده باشند؛ نه، همه قبول کردند

 (: 16/05/91بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان) 3
 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609 

ى عمومى است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با اقتصاد مقاومتى...... یک فکر است، یک مطالبه
 ى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید.زبان دانشگاهى، همین ایده

 ژوهشی اقتصاد اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیپی علمیبه عنوان نمونه رک فصلنامه 4
 به عنوان نمونه مجلة االقتصاد اسالمی، ریاض، جامعة الملک عبدالعزیز و... 5

Chapra, Mohammad Omar (2000). the future of economics, the Islamic foundation. 



 

 

 

است و به هر حال نبایستی از این ی نظری قابل اعتنایی پیدا کرده، بدنه2و خارج از آن 1نمود که در ایران

 . 3ها غافل بودتالش

ی که به نوعی مانیفست تفکر انقالب اسالمی در حوزه 4های کلی اقتصاد مقاومتیثانیاً اگر در متن سیاست

هایی نیست که اندیشمندان مدیریت و فحوایِ آن بیگانه با مفاهیم و روشاقتصاد است دقت کنیم، اجزا و 

لذا این رساله الزاماً بایستی منتفع از   5کنندبه معنای اتمِّ کلمه پیشنهاد می "رشد و توسعه"اقتصاد برای 

شان، اسالمی های اسالمی یا غیرهایی باشد که در گذشته توسط اقتصاددانان و مدیران، فارغ از گرایشتالش

است. در حقیقت کارا و اثربخش بودنِ یک صنعت در فضای اقتصاد مقاومتی، چه از منظر صورت پذیرفته

 توصیفی و چه تجویزی قرابت قابل توجهی با مباحث و نیز روشهایی دارد که عموماً در مدیریت و اقتصاد مطرح

 .6است

، برساخت نظری مورد نظر 7م و عمل در راستای اقتصاد مقاومتیثالثاً با توجه به تأکیدات رهبر انقالب بر اقدا

 . 8ای توسعه داده شود که خروجیِ آن اقدام و عمل را تسهیل کند و به تعبیری عملگرا و چابُک باشدباید بگونه

                                                                 
( از علم سکوالر تا علم 1385هکارهای تحقق علم دینی/ گلشنی، مهدی.)( معنا، امکان و را1389به عنوان نمونه: سوزنچی، حسین) 1

(. گامی به سوی علم دینی، پژوهشگاه 1384دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ بستان، حسین و همکاران )
 حوزه و دانشگاه و...

 بیروت، الهادی.القران، العلم فی( نظریه2001به عنوان نمونه: حسن، غالب ) 2
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 کنید به بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای می "های فراوان موجود در دنیاتمایزالگو با نسخه"ین هوشیاری موجبِ ا 3
 (: 06/02/95« )مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»عالی شورای

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895 
 از همین رساله در دسترس است.ها در بخش ضمائم متن این سیاست 4
بنیان، نظام نوآوری و.... در متن سند گواه چنین ، عدالت، اقتصاد دانشپذیریرقابتزایی، استفاده از کلیدواژگانی همچون درون 5

 ادعایی است
شود. نگاه کنید می "تنظیم و تدوین علمیِ الگو و مقاومت علمیِ آن در برابر نظرات معارض و مخالف "بِ توجه به این موضوع موج 6

 (: 06/02/95« )مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»عالی به بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895 

 :1395مناسبت آغاز سال  ب بهپیام رهبر انقال 7
http://www.leader.ir/fa/content/14464 

ی درک و های پژوهشی( عمدتاً به دنبال ارائهها و طرحنامهمدیریتی امروز )اعم از رسائل، پایان-به عنوان مثال، تحقیقات اقتصادی 8
شود، اغلب عطش کارفرمایان را برای دریافت ها ارائه میآنتوصیفی از وضع موجود هستند و پیشنهادات مختصری که در انتهای 

ی آماری و نمودارهای پُر زرق وبرق به مدیران، های پیچیدهشدنِ نتایج تحلیل کند لذا پس از ارائهتجویزهای سازنده برطرف نمی



 

 

ی اخیر، انجام تحقیق در یک سطح در باب انتخاب سطح تحلیل و مرز سیستم گفتنی است که؛ در دو دهه

اند ای پا را فراتر گذاشته. حی عدّه1استین سطوح خرد وکالن مورد توجه جدّی پژوهشگران قرار گرفتهواسط ب

های خوب اقتصادی در سطح کالن، آن است که با ی تحلیلهای مناسب برای ارائهو مدّعی هستند یکی از راه

 . 2بررسی صنایع مهمِّ آن اقتصاد آغاز کنیم

این کتاب، پدید آوردنِ مدلی فرآیندی برای تحلیل صنعت است به نحوی که اوالً با الزاماتی ی بنابراین، دغدغه

های که در اسناد باالدستی پیرامون اقتصاد مقاومتی آمده سازگار باشد ثانیاً در آن به صورت همزمان سهم آموزه

آن قابل فهم و نتایجش کاربردپذیر اسالمی و تجارب جهانی لحاظ شده باشد و ثالثاً برای اهالی صنعت، فرآیند 

  جلوه کند.

مبسوطاً تشریح و ضرورت آن تبیین  "در سطح صنعت یمدلِ اقتصاد مقاومت کی یتوسعه"ی حال که مسئله

 گردید، نیاز است که راجع به اهمیت صنعتی که برای موردکاوی برگزیده شده، تبیینی صورت پذیرد.

اثرگذار در زندگی انسان است. دامنه کاربرد محصوالت صنایع شیمیایی  صنایع شیمیایی یکی از صنایع مهم و

، 1391)وزارت صنعت، معدن، تجارت،  تمانی تا لوازم پزشکی را در بر می گیردخبسیار وسیع بوده و از مصالح سا

 157تریلیون متر مکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 33کشوری چون ایران که دارای  برایاین صنعت  (.1ص

(. 3، ص1396دارد )آقابیگی و میرجلیلی، می باشد اهمیت زیادی  ملیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام

سال 150 میتوانیکه م میهست یتنها کشورشود که بدانیم بر مبنای برآوردها این اهمیت هنگامی دو چندان می

 ریاز ذخا شتریاثبات شده عربستان ب ریذخا. 3است رانیمختص ا یژگیو نیو ا میمستمر به جهان نفت عرضه کن

 هیروس کند،یبشکه برداشت م ونیلیم 11تا  10از  شیتفاوت که دولت عربستان ب نیاست با ا رانیاثبات شده ا

 در عرضه نفت داشته باشند. ییکشورها عمر باال نیا توانندیدارد، پس نم ییو برداشت باال ریذخا

                                                                 
ی تجویزهای سازنده را نشانه تحقیقات از ابتدا ارائهپرسند: خوب حاال ما باید چه کنیم؟ متاسفانه از آنجا که این دسته از ها میآن

شود حدالمقدور شوند پاسخ درخوری به این سوال بدهند. مدل تحقیقاتی که در این رساله ارائه میاند در انتها نیز موفق نمینگرفته
 باید از چنین نقائصی مبرّا باشد.

 دی سخنانی خواهد آمد.های رایج آن در فصل بعپیرامون تحلیل صنعت و مدل 1
مثالً کارلسون و همکارانش مدعی هستند اگر سطح تحلیل به یک محصول، صنعت و یا گروهی از صنایع محدود گردد، سنجش  2

های تکنولوژیک را به منظور سنجش نظام ملی نوآوری مطرح کردند. به پیشنهاد تر خواهد بود و به همین دلیل مفهوم سیستمآن ساده
های نوآورانه یک نظام ملی نوآوری باشد، بهتر است در قدم اول هر کدام از اجزای اصلی سیستم به دف سنجش توانمندیآنها اگر ه

دست آمده برای دستیابی به وضعیت کل سیستم با هم ترکیب گردند. صورت مجزا مورد تحلیل قرار گیرند و در مرحله بعد نتایج به
تواند در نهایت به بررسی ( با این استدالل بررسی یک صنعت خاص همچون پتروشیمی می169، ص 1385)طباطباییان و پاکزاد بناب،

 دقیقتر کل نظام ملی نواوری کمک کند.
 (:18/07/91نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس ) اسبقی مسعود میرکاظمی، وزیر مصاحبه 3

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



 

 

 

آورترین ی اروپا نشان میدهد که صنایع شیمیایی از جمله تابصورت پذیرفته در سطح صنایع اتحادیه بررسی

اکنون محصوالت (. هم8، ص 2012و همکاران،  1)کانُوااست بوده 2009-2008های صنایع در بحران سال

محصوالت غیر نفتی را تشکیل درصد از صادرات  31درصد از صادرات محصوالت صنعتی و  34پتروشیمی، 

باشد که مستقیماً در این صنعت از معدود صنایعی می( 12، ص1396دهد )شرکت ملی صنایع پتروشیمی، می

و در  2های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفتهها و قوانین مادر از جمله سیاستبسیاری از سیاست

ی پایدار عنوان یکی از مسیرهایِ فائق آمدن بر فشارها و نیل به توسعه حقیقت اقتصاد کالنِ ما به پتروشیمی به

نگرد لذا هر راهبردی که به ارتقای کارایی و اثربخشی این صنعت منجر شود به تحقق اقتصاد مقاومتی در می

 رساند. سطح ملّی یاری می

می توان و پتروشیمیایی ری شده صادرات محصوالت فرآومصرف یا با فروش داخلی نفت خام و از جانب دیگر 

احتمال تحریم مجدد کاست. زیرا بنابر اذعان کارشناسان، تحریم محصوالت پتروشیمیایی بسیار از  یتا حد

ها نیز غرب با آنکه بسیار مایل بود، نتوانست اثرات جدی بر ی تحریمو در دور گذشته 3تر از نفت استمشکل

گروه معتقدند که به همین دلیل غرب در ابتدای مذاکراتِ منجر به برجام،  صنعت پتروشیمی ایران بگذارد. این

 ها به ایران ارائه کرد.لغو تحریم پتروشیمی را در کنار طال به عنوان نخستین گزینه

                                                                 
1 Canova 

از جمله در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستهای کلی انرژی، ماده  2
از قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ... مستقیماً به صنعت پتروشیمی اشاره  44

مربوط  های کلی اقتصاد مقاومتی، در کنار برخی بندها که مستقیما به بخش پتروشیمی کشورصورت خاص در سیاستشده است. به 
، بیشتر بندهای باقیمانده ازجمله پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، محوریت رشد بهره وری در «(15»و « 13»، «10»هستند )بندهای 

مصرف آب و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را نیز میتوان به اقتصاد، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی 
 (4، ص1396نوعی به بخش پتروشیمی کشور ارتباط داد. )آقابیگی و میرجلیلی، 

 (:19/03/92ی عبدالحسن بیات مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی )مصاحبه 3
http://www.naftnews.net/view/14741/ 

توانیم این یک کاال توانند آن را رصد کنند و جلوی حضور آن در بازارها را بگیرند، ما میاگر نفت ما یک کاال است که به راحتی می
ها نفر شوند دیده گرفتن است اما اگر میلیونای داشته باشد و تنها باشد قابل ناها کاال تبدیل کنیم. اگر یک نفر خواستهرا به میلیون

یا پاالیشگاهی و  ها کاالیی که در زنجیره پتروشیمیدیگر امکان مهار آن وجود ندارد. اگر کاالی تک محصولی نفت به میلیون
 توانند بکنند.نیروگاهی تبدیل شود دیگر کاری علیه آن نمی



 

 

دهد؛ گذشتن از پیک نفتی منجر به اصالح مصرف انرژی نشان می 1هاوانگهی آنچنان که برخی سناریونگاری

هایی وجود دارد که . همچنین گزارش2و کاهش مصرف نفت به عنوان سوخت خواهد شددر سطح جهانی 

ی های فسیلی خواهند شد که بالتبع محدود کنندهای جایگزین سوختهای نو در آینده به نحو فزایندهانرژی

 یهایانرژ ،یمیالد 80پس از سقوط قیمت نفت در اواسط دهه باشد. استفاده از نفت و گاز به عنوان سوخت می

به  یدر آنها انجام شد. نگاه یناچیز یپژوهش یگذارچند دهه سرمایه ینداشتند و برا یجایگزین دیگر جذابیت

 رسدیم ر. به نظدهدیهم از یک سکون بلند مدت خبر م های اخیردهآمار اختراعات ثبت شده در این حوزه در 

 همزمان بوده است. یگذارمستقیم کاهش جذابیت و سرمایهکاهش پژوهش و ثبت اختراع در این حوزه نتیجه 

و  یجهش یدهه گذشته رشد دو یتجدیدپذیر در ط یانرژ یهایتعداد اختراعات ثبت شده در ارتباط با فناور

، تعداد اختراعات ثبت شده در 2009تا  2004 یهاقابل توجه داشته است. جالب است بدانیم که در فاصله سال

 ولیددرصد داشته است و رشد ساالنه اختراعات مرتبط با ت 19معادل  یارشد ساالنه یباد ید انرژارتباط با تولی

از  یحت یو خورشید یدرصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد ساالنه اختراعات باد 13 یخورشید یانرژ

 (.6-1، صص2013)بتنکورت و همکاران،  3و ارتباطات دیجیتال هم فراتر رفته است یهادنیمه یهایفناور

ی بینی موسسهداد ولی پیش، حدود هجده درصد از سبد انرژی جهانی را تشکیل می2013های نو در سال انرژی 

 الاقل نیمی ازسبد، 2050که تا سالتن از خبرگان بیانگر آن است که شهیرِ تک کست بر مبنای نظرات شصت

( مانند انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و هیدروژنی)های مصرفی جهان انرژی های تجدیدپذیر انرژی

 (. 13-1، صص2014)هالل و پُوپِل،  خواهد بود

                                                                 
های فسیلی نزدیکند ی کلی تقسیم کرد، یک گروه که به تولید کنندگانِ انرژیدو خوشهتوان به اصوالً سناریوها در این حوزه را می 1

کنندگان مختلف درصد افزایش خواهد یافت. و از بین مصرف 25در حدود  2040کنند که تقاضای جهانی نفت تا سال بینی میپیش
(. 95، ص2015انداز انرژی اُپک، خواهد داشت )چشم ونقل تعلقدرصد، به بخش حمل 44بیشترین رشد تقاضای نفت، در حدود 

هایی ی تک کست که در همین بخش شاهد تحلیلهای فکر عالقمند به مباحث فناوری )همچون موسسهی دیگر که اغلب اتاقخوشه
سیلی را کاهش خواهد داد. های فهای فناورانه مصرف سوختکنند که جهشآن خواهیم بود( بانیانِ آنند بر این نگاه پافشاری می

 برای دریافت توضیحات بیشتر بنگرید به:
http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=374 

 لوموند، ترجمه شده توسط دنیای اقتصاد:  2
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=302538 

 آفرینی: ترجمه شده توسط هم 3
http://www.hamafarini.com/weblogdetails.aspx?itemid=234 



 

 

 

 

ها نو و افزایش حجم بازار جهانی )هالل و پُوپِل، یهای جهانی با انرژبینی از انطباق سیستم: پیش1شکل

 (2، ص2014

را  یمیتروشپ تیسازد، اهم یشکار مآ را نو یها یژآنکه لزوم حرکت ما به سمت انر بره عالواین توضیحات 

 کندیم تیتقو)همچون پاالیش و تبدیل به بنزین یا تبدیل به برق(  مصرفِ نفت و گاز یِهالیبد ریسا مقابل در

گی کمتر دارد و هم آالیندارزش افزوده بیشتر  زیرا هم یابدو به تبع آن پایین دست پتروشیمی هم اهمیت می

درصد  15تنها  در حال حاضردر جهان  ییایمیصنعت پتروش، ص: الف(. 1391)وزارت صنعت، معدن، تجارت، 

 ریبه سا نسبت ،یسهم حداقل نیدهد، منتها ا یرا به عنوان خوراک مورد استفاده قرار م یانرژ یلیاز منابع فس

حوزه  نیفعال در ا یکشورها و شرکت ها یرا برا یده حداکثرموجبات خلق ارزش افزو ،یمصارف منابع انرژ

دالر  اردیلیم 441در جهان  یالدیم 2019در سال  ییایمیکرده است. ارزش فروش محصوالت پتروش جادیا

 .1جهان است صادصنعت در اقت نیا یو اثرگذار یگزارش شده است که نشان از گستردگ

 

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



 

 

اند، همچنان بر های نو در آینده را چنین مهم ارزیابی نکردههایی که انرژیتوجه شود که حتی سناریونگاری 

 .1اندکنندگان نفت پافشاری کردهسهم سبد رو به رُشد پتروشیمی در سبد مصرف

نعتی که برای ی این بخش آمد، از جهات مختلف ما را به اهمیت صهای چندگانهآنچه در قالب پارگراف

 گردد.است رهنمون میموردکاوی انتخاب شده

ی مدیریت دانشگاه تهران است(، با ی دکتری در دانشکدهدر فاز نخستِ این کتاب )که برآمده از یک رساله

تکیه بر معارف اسالم و انقالب، کلیاتی از نظامِ نظریِ اقتصاد مقاومتی ترسیم گردیده است، سپس این کلیات 

گیری از تجربیات شناسی و محتوایی ترجمه گردید. آنگاه بر مبنای کدهای مکشوفه و با بهرهدَه کُدِ روش به چند

روش "های تحول در صنعت فرارو قرار گرفت که و ابزارهایِ جهانی، نظامی عملی برای تحقیق پیرامون شیوه

شد. در تنظیمِ این نظام تالش شد تا  نامیده "هم اندیشی آنالین برای تشخیص ابتکارات تحول ساز در صنعت

فرآیند و بروندادهای آن برای اهل صنعت مفید و معنادار بوده و به اصطالح عملگرایانه باشد. در گامِ سوم از 

صحت و عملی بیان کنند و آنان نیز از منظرهای -خبرگان خواسته شد که نظرشان را پیرامون این نظام نظری

ی، بر کیفیتِ نوآورو در نهایت  بودن کاربردی، و توازن تعادل، و سهولت یادگس، تیو مانع تیجامعی، درست

مدل صحه گزاردند. نتایج اجرای عملی این مدل نیز کمابیش نظر خبرگان را تایید کرد و نشان داد که این مدل 

ی، این اندیشیِ صنعتِ پتروشیمی تحلیل صنعتی قابل اتکاست و بخصوص مشارکت کنندگان در همدر عرصه

 مدل از تحقیق را مطلوب ارزیابی کرده و پسندیدند.

عالوه بر الزامات سخت  گر،یمادر و مولد د عیاز صنا یاریمشابه بس ییایمیدر صنعت پتروش داریخلق ارزش پا

به  نشیمحتوا با هدف ارائه ب دیاست. توسعه و تول یو نرم افزار یمغزافزار یتوجه به جنبه ها ازمندین ،یافزار

نفع فعال در صنعت  یذ یادهانه هیکل یبرا یریگ میو تصم یساز میتصم تیفیک یمخاطب و ارتقا

( 1397)کتاب سال پتروشیمی ایران،شود یاجتناب محسوب م رقابلیو غ یاز جمله اقدامات ضرور ییایمیپتروش

اندیشیِ برخط در آن همسازی مدل در صنعت پتروشیمی،که مترادف با برگزاری در فازِ دوم و با هدف پیاده

گذاری تامین مالی و مدیریت ریسک، ی تحول ساز در محورهای علم و فناوری ، سرمایهگزاره 53صنعت است، 

 خوراک و زنجیره ارزش، بازار محصوالت و زنجیره تامین، زیرساخت و منابع، فرهنگ صنعتی و ... استخراج و

. در این دو راند نفعان از اقصی نقاط کشور قرار گرفتگان و ذیتن از خبر 50طیِّ دو راند مورد هم اندیشیِ 

ها بر مبنای یک شاخص ترکیبی آوری گردید و گزارهنظر کیفی از خبرگان جمع 60کمّی و  قضاوت 428

دار به مدیران صنعت ی نخست به عنوانِ ابتکاراتِ استراتژیک اولیتگزاره 20بندی شدند و در نهایت رتبه

 وشیمی پیشنهاد گردیده است. پتر

                                                                 
ی کنونی )معادل یازده درصد از کل ها از کل مصرف نفت، از نه و نیم ملیون بشکهکند سهم پتروشیمیبینی میمثالً اُپک پیش 1

 (. 95، ص2015انداز انرژی اُپک، برسد. )چشم 2040د سیزده ملیون تن در سال مصارف نفت( به حدو



 

 

 

به این ترتیب مبنای هستی شناسی و فلسفه ی تاریخِ اسالمی توانستند به انتخاب های صنعتگران ما در مسائل 

ی اهلِ صنعت و اجرایی صنعت شکل دهند و مولکولِ سنگینِ مباحثِ بنیادین به نحو مقتضی برای استفاده

ا بدان حد عملگراینه و اجرایی به نظر می رسد که به راحتی می عمل سنتز و تجزیه شد. حاصل این فرآیند ت

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 

ی جدیدی بر روی تحلیلگرانِ انقالبیِ صنایع ی تحلیل، دریچهشیده نیست. امید است که این شیوهنظر پو

 بگشاید!

صورت پذیرفته  سپس  1396ی نخست سال نگارش اصلی این کتاب و برگزاری هم اندیشی آنالین در نیمه

 ویرایش و به روزآوری گریده است. 1399در پاییز سال 

ی ارائه به صنعتگران، دانشگاهیان و دولتمردان گرامی آماده شده است، الزم است اکنون که این پژوهش برا

 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 •

رم آن، جناب آقای مهندس واحدی مقدم، بابت زحماتی که در مسیر پویان بدر و مدیرعامل محتشرکت ره •

 افزارِ دلفی آنالین متحمل شدند.ی نرمتوسعه

ی شورای انقالب فرهنگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که با انجام حمایتهای مالی از انجام این دبیرخانه •

 آوردند.فراهم ی بالندگی آن راپژوهش و بذل سایر همکاری های الزم، زمینه

پور بابت تأمالت دقیقشان بر بخش جناب اقای دکتر حسین ایرانمنش و جناب آقای مهندس رضا محتشمی •

 مربوط به پتروشیمی از کتاب و ارشادات سودمندی که بیان فرمودند.

ها و محمد جواهری که در گردآوری داده دوستان عزیزمان آقایان دکتر علیرضا نصراصفهانی، میالد کاویانی •

 کار بودند.و ویرایش متون کمک

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 

 نجام رسیدن این اثر مبذول داشتند.به سرا



 

 

موسسه مطالعات و مشاوره مدیریت مُجانب و مدیر عامل آن جناب آقای دکترسیدصادق داج خوش بابت  •

های مادی و معنوی و جناب آقای ابراهیم گودرزی مدیر نشر و چاپ انتشارات برهان نور بابت تمامی حمایت

 ه ثمر رسیدن این اثر مبذول داشتند.های معنوی، مادی و اجرایی در بتمامی حمایت

ی نگارندگان است. موجب خوشبختی خواهد بود پیشنهادات و نظرات ی نواقص بر عهدهگرچه مسئولیت کلیه

 .های زیر دریافت داریمی نویسندگان به آدرسی گرامی را از طریق رایانامهاصالحی شما خواننده
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 فصل اول

؛ اقتصاد دانش   بنیاناقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 چیستی دانش و فناوری

است. در تاریخ بشری نیز چنین اجماعی وجود ندارد. حاصل نشده1تاکنون اجماعی در مورد ماهیت دانش

دهند که از پرداختن بنیان ترجیح میبسیاری از افراد هنگام بحث پیرامون مدیریت دانش یا اقتصاد دانش

دانند وپا گیر میفایده و دستبه تعاریف متنوعی که از دانش شده صرف نظر کنند زیرا آن را یک امر بی

(. صاحب این سطور با آنکه با این نظر ایشان موافق نیست 21-20، صص1387روی، یرستون، ال)فا

دانند لذا از بین انبوه تعاریف، ی علم میهای فلسفهی پژوهشای را شایستهولی پرداختن به چنین مقوله

تعریف اول به اییم؛ نمصرفاً به دو تعریف که سازگاری بیشتری با مضمون این کتاب دارد اشاره می

است و دانش را ظرفیتِ انجامِ اثربخشِ ی یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفتهی انجمن حوزهوسیله

، به وضوح شامل 2گرایان نقاّد(. تعریف دوم از عقل3-2، صص1993کند )آرگریس، اقدام تعریف می

ی یک تعریف عامّ از علم پیشتاز هستند از نظر آنان هر و عالقمندانش، است که البته در ارائه 3پوپر

                                                                 
 شوند مگر آنکه صراحتاً بر تمایزشان تأکید گردد.در این کتاب دو لغت علم و دانش مترادف فرض می 1

2 Critical Rationalism 
3 Popper 
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گوید، علم است. این تعریف در مقابل تعریف ایشان از ایی که به نیازهای معرفتی انسان پاسخ ساختهبر

عرفتی پاسخ گوید )پایا و شود که به نیازی غیر مای اطالق میفناوری قرار دارد که به هر برساخته

(. با این تمایز رشنالیستی را محملی برای ورود به تعریف فناوری قرار 35، ص1389نژاد، کالنتری

 دهیم.می

است؛ یکی از ( ارائه شده1تاکنون تعاریف متعددی از تکنولوژی )یا به قول رایج همان فناوری

ی اطلس تکنولوژی صورت گرفته، تکنولوژی همشهورترین این تعاریف از نوازشریف درچارچوب پروژ

 (:27، ص1382جعفرنژاد،ای از چهار عنصر است )به صورت ترکیب پیچیده

 آالت، وسایل و ماشین2ای از وسایل و تجهیزات فیزیکی، ابزارهاافزار: مجموعهسخت

 هاملها و دستورالعهای فنی، روشها، فعالیتای از تکنیکافزار: مجموعهنرم

 شوند.افزار به کار گرفته میافزار و نرمهایی که به موجب آن سختنیروی انسانی: توانایی

ها و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آنها سایر اجزا به سازماندهی و مدیریت: مکانیزم

 شود.کار گرفته می

 سانیت در مقام کار است و لذا تکنولوژی نهاست. فناوری از نظر او، ان 3تعریف دیگر متعلق به پیت

 خلق برای که باید انسانی، عنصرِ نقشِ دلیل، همین گردد. بهابزار تلقی می کارگیریِ به بلکه ابزار، خودِ

 است.  مشخّص آن کامالً در بگیرد، تصمیم ابزار کارگیریِبه یا

)از جمله دولت، سازمانها، بانک،  5هامکانیزم، عمومِ 4پیت مایل است عالوه بر ماشینهای مکانیکی

دارد که در ابتدا بشر از های مدیریتی و...( مستقالً فناوری انگاشته شوند. وی بیان میدادگاه، تکنیک

برد ولی به مرور زمان وجوه نرم و فناوری بیشتر در جهت حفاظت از بالیا و تضمین بقا بهره می

توان فناوری )فناوری نرم لذا به حق این ساختارهای اجتماعی را نیز میاجتماعی فناوری پررنگ شد و 

                                                                 
نقل شده و آن اینکه به زعم اصرار  Technologyانگلیسی ( توضیح مفیدی پیرامون واژه33ص 1389نژاد، در )پایا و کالنتری 1

 تری است.شناسی معادل دقیقفرهنگستان زبان و ادب فارسی بر معادل فناوری برای این واژه، فن
(. به 77، ص 1387وی خاص، به کار گرفته شود، هدفی تحقق پذیرد )تقوی،ابزار، چیزی است که این استعداد را دارد که اگر به نح 2

 ی ابزار خالصه کرد.توان در همین واژهشود که کلّ تعریف نوازشریف از تکنولوژی را میاین ترتیب مشخص می
3 Joseph C. Pitt 

4. view of tool-as-mechanical-mechanism 

5. view of tool-as-mechanism 
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هایی که برای فناوری ها جعل چنانکه اشاره شد کارکرد(. 11-9،صص2000)پیت،  1یا اجتماعی( نامید

نیاز های آدمی، به استثنای شماری معدود  و خوب است بدانیم های آدمیان استشود ناشی از نیازمی

 از منشاً بیولوژیک و زیستی انسان است، یکسره نیازهای فرهنگی و برساخته اجتماع هستندکه ناشی 

 (. 52-50، صص1386)پایا، ب

 مکاتب فکری موجود در اقتصاد

اند. مرسوم است که در یک های فکری زیادی ظهور و افول کردهاقتصاد علمی است که در آن سنت

توان کنند. با اغماض میمیتقسیم 3و هترودکس 2دو گروه ارتودکس ها را بهبندی رایج، این جریانطبقه

ی محافل آکادمیک را در دست دارند و هستند که عمده 4ها همان جریان اصلیپذیرفت که ارتودکس

اقتصاد عمدتاً شامل نهادگرایان و  5عمدتاً شامل اقتصاددانان نئوکالسیک است و جریان غیر اصلی

(. هر یک از این دو 205-175، صص1390باشد )متوسلی و همکاران، طرفداران اقتصاد تکاملی می

ها و به تبع جریان نیز مبتنی بر آنتولوژیِ خاصِ خود به خصوص برای توجیهِ تطوراتِ اقتصادیِ بنگاه

پردازند لذا در این بخش از دو ی تجویز میه ارائهآن اقتصادِ کالنِ کشورها هستند و بر همین مبنا ب

 پردازیم.ی مکاتب متعارف اقتصادی با یکدیگر میتاریخی و سیاستی به مقایسهنظرگاهِ کالن

 تاریخی:نظرگاه کالن (1

شود. این دیدگاه، بر کارایی ها مربوط میاولین دیدگاه اساسی در زمینه اقتصاد، به نظریات کالسیک

اقتصاددانان تصاد مبتنی بر بازار در انتقال اطالعات بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأکید دارد. اق

)نیلی، المللی، بازده ناشی از مقیاس و تاثیر مثبت رقابت معتقدند نئوکالسیک عمیقاً به تقسیم کار بین

موقتی بوده و چنانچه نیروهای های ایجاد شده در اقتصاد به اعتقاد این مکتب عدم تعادل. (6، ص1384

بازار بتوانند با آزادی کامل عمل نمایند، در اقتصاد تعادل توام با اشتغالِ کامل برقرار خواهد شد. هر 

جایی شود، حرکت جدید به سمت تعادل دوباره به وقوع خواهد پیوست. این وقت اختالالتی باعث جابه

                                                                 
 ( پیگیری کرد.2005توان در )ژوئینگ، همچنین این روند تحقیقاتی را می 1

2 Orthodox 
3 Heterodox 
4 Mainstream economics 
5 Non-Mainstream economics 
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های نهایی گیری مطلوبیتن بین آسایش و رنج و اندازهکنند که مردم در برقراری توازگروه فرض می

کنند. کاالهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده عقالیی عمل می

ی منابع ترین ابزار تخصیص بهینهها به عنوان اصلیها توجه اصلی خود را بر سازوکار قیمتکالسیک

اند. اساس این مکتب که اغلب لیبرالیسم اقتصادی نامیده ایط رقابتی گذاشته و عملکرد خودکار شر

شود عبارت است از: آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و حداقل می

است شده( مستدالً نشان داده 1388(. در )سبحانی، 67-31، صص1384 ،مدنیو  گرجیدخالت دولت )

های دار مولفهوام حد زیادیهای اقتصاددانان کالسیک تا گذاریو سیاست نیبیروش، جهانکه 

 . شناختی عصر روشنگری استمعرفت

ی ه(، و نگاه غیرپویا به پدید1گیری بودنِ متغیرِ قیمت )بر حسبِ واحدِ پولعینیّت و قابل اندازه

وه از اقتصاددانان در پی داشت و البته های ریاضیِ ایستا را بین این گرتعادل، رواجِ هر چه بیشترِ روش

کارگیری مقدارِ  های اصلی که در جریان اصلی اقتصاد بوجود آمدند، هدفِ تعیینِ بهترین شکلِ بهمدل

مشخصی از منابع را برای بدست آوردنِ شرایطِ تعادلِ ایستا در یک اقتصاد رقابتی، مد نظر دارند و به 

های قیمت شود، رقابت آزاد و مکانیزمنامیده می 2الحاً شکست بازارشماری که اصطغیر از مواردِ انگشت

گیری (. عینیّت و قابل اندازه38-35، ص 1390مطلق و ناصربخت، دانند )حمیدیرا حلّالِ مشکالت می

بودنِ متغیرِ قیمت )بر حسبِ واحدِ پول(، رواجِ هر چه بیشترِ روشهای ریاضیِ ایستا را بین این گروه از 

های ایستا باعث شد که روی مفرط این گروه در استفاده از مدلاقتصاددانان در پی داشت و البته زیاده

(. نهادگرایان 205-175، صص1390به شدت مورد انتقاد نهادگرایان قرار گیرند )متوسلی و همکاران، 

 لیها در راه تبدگام نیتراز مهم یکیغالب اقتصاد  انیجر یاقتصاد لیاز تحل  3حذف نهادهامعتقدند 

                                                                 
اقتصاد کنند و معتقدند تغییرات حجم پول در بلند مدت بر روی متغیرهای حقیقی ها بازار پول را از بازار حقیقی جدا مینئوکالسیک 1

ها دانند در حالیکه کینزیدهد و لذا پول را موجودی خنثی میتأثیری ندارند و تنها متغیرهای اسمی مانند تورم را تحت تأثیر قرار می
 (67-31، صص 1384)گرجی و مدنی، برای پول نقش فعالی قائل هستند. 

2. Market failures  
 یودیق تردهیسنج یبه عبارت ایاند، در جامعه یباز نیمعاصر به نام نورث، نهادها قوان یبرجسته انیاز نهادگرا یکی فِیبنابر تعر 3

. آنها کنندیرا ساختارمند م یکه تعامالت انسان ،میهست زین یاله ن، البته ما معتقد به قوانیهستند وضع شده از جانب نوع بشر
 یِ رفتار هایرسوم، دستورالعمل ،یرفتار ی)هنجارها یرسم ری( و غیقانون اساس ن،ی)قواعد، قوان یرسم هایتیمحدود

  .(120، ص1390و از خصلت ضمانت اجرا برخوردارند )چاونس، شوندی( را شامل مشوندهلیخودتحم
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موجب  یادیاقدام تا حد ز نی. ابود یعلوم انسان یهارشته ریمجزا از سا یاشدن رشته اقتصاد به رشته

 است،یفارغ از اخالق و س یو به واسطه آن اقتصاد به علم دیگرد یارشته نیب یهالیمهجور ماندن تحل

 قیطر نیکه از ا دیام نیدانست، به ایرا برازنده قامت خود م اتیاضیر یکه تنها ردا ییشد تا جا لیتبد

اتفاقات  نیندتریاز ناخوشا یکیشد که حذف نهادها  یتوان مدع یرو م نیعلم شود. از ا ک،یزیبه مانند ف

 یواقع یایعلم از مسائل دن نیا شتریکه موجب شد هرچه ب یعلم اقتصاد بوده است، اتفاق خیدر طول تار

، 1389)متوسلی و همکاران،  ردیآن را دربر گ یهاتمام عرصه یاتیاضیو انتزاعات رفاصله گرفته 

های ایستا شوند نتوان آنها را در چارچوبهستند که باعث می هایینهادها دارای ویژگی(. 141ص

بر  ردی مبتنییکرا به سمت رو)یکی از مهمترین نهادگرایان قدیم(  این موضوع وبلنتحلیل کرد. 

مند بود و بود که از چنین خصوصیتی بهره 1یداروین یکرددائمی هدایت کرد. در آن زمان رو تغییرات

(. 155، ص1389گیری از آن تغییرات نهادی را تبیین کند )متوسلی و همکاران، وبلن تالش کرد با بهره

ند که این امر کیِ زندگیِ انسان به صورت پیوسته و تراکمی تغییر میاز دید وبلن عناصر عادت شده

(. وبلن با وجود تأثیرپذیری شدید از 54، ص1390شود )چاونس،موجب رشد پایدار و پربار نهادها می

ی مارکس که به ندرت مطرح شده بود مشهور ی مارکس، به دلیل برخی انتقادات از اندیشهاندیشه

ست( و غرایز و عاداتی که (. وی وجود تعامل میان فناوری )که اصوالً پویا50، ص1390است )چاونس،

(. ولی آن چیزی که امروز اقتصاد تکاملی 57، ص1390کند )چاونس،کند را تأیید میبه کندی تغییر می

( با 1982( و کتاب نلسون و وینتر )1981شود بیشتر حاصل کتاب اقتصاد تکاملی بولدینگ )نامیده می

کند که حتی اسمیت، ه بولدینگ در کتابش اشاره میی تکاملیِ تغییرات اقتصادی است. البتعنوان نظریه

گرا بودند ولی رویکرد تکاملی در اقتصاد با مدلهای ایستای والراس مالتوس و آلفرد مارشال نیز تکامل

(. فارغ از کتاب بولدینگ، توفیقِ اثرِ نلسون و وینتر 91، 1981و اخالفش رو به زوال گذاشت )بولدینگ، 

                                                                 
زیسته است. این میلیون سال پیش می45تن وزن داشته، حدود  5متر طول و  15به این مثال توجه کنید: باسیلوساروس که حدود  1

های کوچک و است. اعضای جلویی این جانور محدود به بالهکردهجانور به صورت موجی حرکت و از شکارهای کوچک تغذیه می
است. همچنین اعضای جلویی بدن بارسیلوساروس است. حرکت برای او بسیار سخت و نیازمند تالش زیادی بودهمفاصل زانویی بوده

. به منظور سازگار نمودن این اعضا، بایستی تغییراتی در بازوها، مفاصل زانویی و انگشتان به وجود استبرای شنا کردن مناسب نبوده
آمد. این حیوان یک شکارچی بوده و باید سریع و دقیق باشد. با گذشت زمان این جانوران با انگشتان بلندتر و بازوهای کوتاهتر می

تری زندگی کرده و فرزندان تر حرکت کنند و بنابراین مدت طوالنیتر و دقیقریعتوانستند نسبت به گذشته سظاهر شدند. آنها می
است و امروزه این ساختار بیشتری داشته باشند. در طول سالیان بهبودهای دیگری نیز در شکل و ساختار این موجود به وجود آمده

( داروینیسم و پیرو آن هِگِلیسم و 153-152، صص1388ی، ای به نام نهنگ به خود گرفته است. )فتاحشکل نسبتاً تکامل یافته
 های اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.هایی جهت تبیینِ گذار و نموِّ سیستمگرایی به دنبال این هستند که از چنین استعارهتکامل
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های اقتصادی باعث قرار گرفتن مجدد اقتصاد تکاملی در کانون توجهات پویایی به منظور توجیه بهتر

ی جدید در نظر گرفتند که در گونهشد. ایشان محصوالت جدید )کاالها و خدمات( را به عنوان یک

و..( ها ها، رویهها، ارزشهایِ )روششود و روتینیابد یا حذف میرقابت با سایر محصوالت تکامل می

الدین و رهبر، رسند )سیفدرونِ بنگاهی دقیقا همان چیزی هستند که از نسلی به نسل دیگر به ارث می

(. به هرحال از آن پس موجی به عنوان اقتصاد تکاملی 1982به نقل از نلسون و وینتر،  44، ص1390

ه از شومپیتر به عنوان های علمی زیادی با این نام ظهور کردند. این گروبرخاست و نشریات و انجمن

معتقد  شومپیتر برند هرچند که وی هیچگاه از این عنوان استفاده نکرده بود.مبدع اقتصاد تکاملی نام می

پذیرند. ای متحرک است. کلیة پارامترهای سیستم، از درون تغییر میاست که پدیدة اقتصادی، پدیده

در آن مفقود است. حضور هرگونه تعادل،  "ادلحالت تع"کند و این تغییر در راستای تکامل عمل می

 "آنتروپرونور"ابزار این تغییر، نوآوری است که از  .واکنشی علیه رشد استنیست بلکه  معلول رشد

کند. عمل آنتروپرونور فعلی تراود و این عنوان، نامی فنی است برای هرکسی که کاری نو میمی

(. 1375)شومپیتر،  کار مدیر قرابت بیشتری داردنسبت به د آفرینشگرانه است و از این رو با کار هنرمن

 گر اصلی تغییر که کارآفرین نام دارد از عرصه دور باشد، رشد قابل درک نخواهد بودلذا، اگر کنش

کنند. های موجی است که در درون سیستم سیر میثمرة نوآوری، حرکت(. 10، ص1389)برونرهلم، 

دارد. این امواج بر  تد و تصور حذف آنها با حذف خود تکامل مالزمحضور این امواج، گریز ناپذیرن

ها و کالسیک(. 1375)شومپیتر، کنند ها سیر میبستری از مکانیسم عرضه و تقاضا و تکوین قیمت

بر اساس نظریه تعادل و های تجاری اهتمام دارند؛ لیکن اغلب گرچه به توجیه سیکلها ئوکالسیکن

 زیرا در حالی که تعادلی در کار نیست .پردازندموجود به تحلیل مسائل اقتصادی میبازارهای ثابت و 

صورت فرآیند جریان  هند و باها و مناسبات اقتصادی در حال تغییر و تحولدر همان حال بررسی، پدیده

قرار  که فرآیندهای اقتصادی را بطور پویا مورد بررسینیاز است ای ظریهنیابند و به همین جهت می

 .(162، ص1377)صمدی،  را نشان دهد و اجتماعی تأثیر عوامل فرهنگی داده و

های متوالی ی تخریب خلّاق و انقالبهای مشهور کندارتیف، نظریهشومپیتر با استفاده از ابرچرخه

به  های به هم پیوستههایی از نوآوری در رشتهفناوری را مطرح کرد و اعالم کرد ظهور همزمان خوشه

وی بدین (. 1939به نقل از شومپیتر،  89، ص 1387)میرعمادی، انجامد انقالبهای فناوری صنعتی می
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شناسایی  1939ی تاریخی که تا زمان نگارش کتابش در سال ترتیب موفق شد نشان دهد سه دوره

دی جامعه شده بود تنها ماهیت دورانی تجاری ندارد و نشانگر تحوالت عمیق فناوری در بستر تولی

گرا موفق شد تقویم هستند. سپس کریس فریمن به عنوان یکی از صاحب نظران مکتب اقتصاد تکامل

ی فناوری تولید مراحل تاریخی سه انقالب قبلی تا زمان شومپیتر را تصحیح کند و با افزودن دو چرخه

)همان به نقل از نطبق کند انبوه و فناوری اطالعات و ارتباطات این نظریه را با واقعیات عصر حاضر م

توانست با افزودن مفهوم در نهایت یکی از شاگردان فریمن به نام کارلتا پرز (. 1997فریمن و لوک، 

فریمن را -های متوالی فناوری شومپیتری نظری ناتمام انقالباقتصادی مجموعه-نظری پارادایم فنی

است که عرف و عادت و به اصطالح روتین جامعیت ببخشد. پارادایم یاد شده همان چهارچوب وسیعی 

به نقل از پرز،  90-89کند )همان صهای اجتماعی و اقتصادی تعیین میی حوزهجامعه را در همه

 (.151، ص2002

 
 (3، ص1387الدین و همکاران، برگرفته از )سیف های بلند نوآوری: موج1-1شکل

 غالب در یطراح کیاوقات از  یها گاهسازمان یاقتصاد تکامل اتیمطابق با ادببه عبارت دیگر 

کرده  بیترغ گذشته یرهایکنند که آنها را به ادامه مسیم یرویپ خود یکار یهاو روش محصوالت

 تریو پ تریاز شومپ یتاس توانند بهیها مخاطر سازمان نیگردد. بدیم سیستمموجب قفل شدن  تایو نها

)فقیهی و باقرسلیمی،  ورزند مبادرت خود یکار یهاها و روشوهیش مندخالقانه و نظام بیدراکر به تخر

تواند یکی از عوامل شکستن این قفل در اقتصاد کالن (. وقوع رکود اقتصادی نیز می20، ص1388

موجب جایگزینی نفت و الکتریسته به جای زغال سنگ، خودرو  1930ی باشد. مثالً رکود بزرگ دهه

 1930ها پیش از آهن و تلفن و تلویزیون به جای تلگراف گردید. تمام این فناوریو هواپیما به جای راه

ی رکود از ابداع شده بود اما تا زمانی که زیرساختار فیزیکی، اجتماعی و سیاسی قبلی کامالً به وسیله
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به گیر نشدند. همانطور که نسل کنونی از حیوانات پس از اصابت یک شهاب سنگ میان نرفت، همه

(. در 587-585، صص1388زمین و از میان رفتن دایناسورها امکان رشد و تکامل یافتند )استرمن، 

کند که مراحل آن به همین فضا خانم پرز مسیری برای تغییر یک پارادایم فنی اقتصادی پیشنهاد می

اب در بورس، های نوظهور فناورانه، ایجاد حبهای مالی به رشتهاختصار چنین است؛ هجوم سرمایه

قانونی و در نهایت رشد و بلوغ  -ترکیدن این حباب، دخالتِ ناگزیر دولت در جهت تغییر بستر نهادی

 (.90، ص1387)میرعمادی،  1رشته فناوریِ جدید

گیری از سایر شناسی چند سطحی و با بهرهگیری، گیلز تالش نمود تا بر مبنای روشبا همین جهت

-تکاملی صورت گرفته بود، درک کاملتری از گذار در یک سیستم اقتصادیهایی که در مکتب تالش

های وسیله تعامل به ،از گزارهای فناورانه وی، تبیینی 3چارچوب چندسطحیبه دست آورد.  2اجتماعی

ی نوآوری، محلّ  . نیچ در سطحِشود، ارائه می)نیچ( 6وآشیانه 5، رژیم)دورنما(4پیشرانهای محیطی سه سطحِ

فنی در آن -های جدید و عملیات اجتماعیو مراکز رشدی است که فناوری ه فضاهای حمایتیبه مثاب

در دوم  محوری مانند. مفهومِها در امان میفشارهای بازارها و رژیم یافته و ازظهور پیدا کرده، توسعه

هایی از واقعیتست که ا ساختاری باثبات فنی است که در سطح میانی بیانگرِ-این الگو رژیم اجتماعی

 دانشی، رفتارهای مشتری، انتظارها، هنجارها و قوانین یههای رایج، پایمانند محصوالت و فناوری

اقتصادی است -مفهوم رژیم در کارِ گیلز بسیار نزدیک به مفهوم نظری پارادایم فنی تشکیل شده است.

( هااز قواعد )نهاد ایرژیم مجموعه. که اندکی پیشتر از کارلتا پرز در تکمیلِ مدلِ شومپیتر بیان شد

ها، های محصوالت، مهارتویژگی های فرایندی تولید،فناوری های مهندسی،نهفته درون فعالیت

از دیدگاه تکاملی رژیم است.  های تعریف مسألهروشو  افراد ،مصنوعات ،مدیریتهایها، روشرویه

گرفته است و از خود در برابر ص برای توسعه فناوری صورتبیانگر انتخابهایی است که در یک حوزه خا

                                                                 
ند و به تالش نمودند به چارچوبهای کاملتری االبته عالقمندان به رویکرد تکاملی، مستقل از اقتصاد، مطالعات خود را ادامه داده 1

 شناسی و تکاملیِ هالینگ است که اندکی جلوتر خواهد آمد.رویکرد بومی این مطالعات برسند که اعم از اقتصاد باشد. از جمله
2. Socio-Technical System Transition 
3. Multi Level 
4. Landscape 
5. Regime  
6. Niche  
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 بیرونی و انطباق دهد. انسجام یک رژیم به تناسب آن با شرایطهای بنیادی مقاومت نشان مینوآوری

 درشود، انداز میمفهومِ سوم که از آن تعبیر به دورنما یا چشمگردد. ها در طول زمان بازمیآن با تالطم

با تغییر عوامل در سطح . گذارندو نیچ تأثیر می یط خارجی فرایندها و عواملی است که بر رژیمواقع مح

دهد و شود، رژیم انسجام خود را از دست میو فشارهایی که به رژیم واردمی )فضای خارجی( کالن

گذار همانگونه که  افتد. اینمی کنند و نوعی گذار در آن اتفاقها فرصت انتشار در آن را پیدا مینیچ

بازارها، ساختارهای  ها،مستلزم تغییر در فناوری و مصنوعات فنی است، تغییر در رفتار مشتریان، سیاست

ها تا جایی که ینوآور . به این ترتیب اوالًهای حامی را نیز با خود به همراه داردصنعتی و زیرساخت

هنگامی که و ثانیاً  مانندیک نیچ خاص پنهان می فرایندهای رژیم و دورنما فرصتی فراهم نیاورند در

به عنوان بخشی از سبک  شدند،های فیزیکی گنجاندهدر زیرساختها تبدیل به فناوری گشتند و نوآوری

و به این  شوندمی تر( گستردهیِ)دورنما بخشی از یک بسترِ، لذا گیرندقرار می عمومیزندگی فرهنگ 

-1261، ص2002؛ گیلز، 83-79، ص1390راد،یابند )وزیری و قانعیمیزیادی و لَختیِ پایداری  ترتیب

 (.142-141، صص1393؛ رهبر و همکاران، 1263

 
 (81، ص1390راد،؛ وزیری و قانعی1263، ص2002)گیلز،  برگرفته از رویکرد چندسطحی به گذار :2-1شکل
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های جریان هترودوکس اقتصادی برای توجیه سیکلهای به موازات تالشبه این سو  1970از دهه 

اقتصادی به کمک عوامل غیراقتصادی و توجیه تطورات اقتصادی از رهگذر تغییرات تکینکی )فناورانه(، 

دادند. این نسبت می سیاسیهای اقتصادی را به عوامل ثباتیبی اند کهظهور کردهاقتصاددانان سیاسی 

عوامل غیراقتصادی اند تالش کردههایی مانند سیکل تجاری سیاسی، ارایه نظریه باقتصاددانان دسته از ا

، 1389-1388)حاتمی،  ثباتی در اقتصاد کالن را شناسایی نمایندتر عوامل سیاسی بییا به عبارتی دقیق

دو قرن که در حدود  استمصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد (. این تالش 143ص

جایی احزاب انتخابات و جابه ،اقتصاددانان سیاسیاز دیدگاه  شد.ای منسوخ شده در نظر گرفته میایده

دهد که احزابی که گرایش زیرا مثالً تحقیقات نشان می. استهای اقتصادی ثباتیدر قدرت عامل بی

ه صورت سنتی بر کاهش بیکاری اجتماعی دارند )مانند حزب کارگر انگلستان یا دموکراتهای امریکا( ب

کار انگلستان یا راستی )مانند حزب محافظهکنند در صورتیکه در احزاب دستتمرکز بیشتری می

(. این 161-159، ص 1389-1388خواهان امریکا( اولویت با کاهش تورم است )حاتمی، جمهوری

گردد که اوج و فرود برخی از یای در اقتصاد مموضوع موجد ایجاد برخی تغییراتی سیکلی و چرخه

کند. از طرف دیگر توفیق یا عدم توفیق سیاستهای های قیمتی و غیر قیمتی را توجیه میشاخص

 دارند. 1تکاملیاقتصادی احزاب بر بقایشان در قدرت موثر است و این دو با یکدیگر هم

 

 

 

 

 

 

 

-1388)حاتمی،  و راست در دو کشور امریکا و انگلستان سازی تأثیرات حکومت هر کدام از احزاب چپ: شبیه3-1شکل 

 (1486، ص1977به نقل از داگالس و هیبز،  161-160، ص1389

                                                                 
1. Co-Evolution  
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 نظرگاه سیاستی: (2

رقابت کامل و تکیه بر تسویه  انتظارات عقالیی، بازارِ نظیرهایی با فرضگفته شد که جریان اصلی 

. عقالنیت در این مکتب بدین معنی شوندشناخته میها پذیری کامل دستمزدها و قیمتبازارها و انعطاف

های آنان کنند و امید ریاضی قضاوتمند اشتباه نمیها )در سطح خرد( به صورت نظاماست که بنگاه

نسبت به واقعیت چندان اریب نیست. از نظر ایشان بازارها اساساً در تعادل کامل هستند و جایی برای 

ها اگر شرایط رقابتی فراهم باشد بنگاه (.67-31، صص 1384)گرجی و مدنی،  دخالت دولت وجود ندارد

و  یزی)رضازاده مهر گذاری وجود نداردروند و نیاز چندانی به سیاستخود به خود به سمت نوآوری می

ها، خود را از سیاستگذاری برای انتقال و (. بدین ترتیب نئوکالسیک90-78، صص2008نیت، پاک

ی نظام دانند. لیکن در موارد محدودی مانندِ توسعهنیاز میاری دانش ضمنی و مهارتها بیگذاشتراک

شوند ی علوم پایه که شکست بازار نامیده میگذاری در تحقیق و توسعهحقوق مالکیت معنوی یا سرمایه

مطلق و میدی)ح استو بیانگر عجز بازار از خود سازماندهی است، دخالت دولت مجاز دانسته شده

همچون انگلستان و امریکا به عنوان  1(. از کشورهای انگلوساکسون42-33، ص 1390ناصربخت، 

کنند. در این کشورها های جریان اصلی اداره میشود که اقتصادشان را با آموزهکشورهایی یاد می

بازار فعال سهام به  ها )سهامداری( از کنترل آنها )مدیریت( جداست و این دو در یکمالکیت شرکت

توان به نگهداری سهامشان ترغیب کرد که امیدی گذاری را تنها زمانی میشوند سرمایههم وصل می

توانند سرمایه های خود را به افزایش سود و ارزش سهام وجود داشته باشد آنها تقریباً به راحتی می

 (.231-230، صص1391جابجا کنند )تید، 

شوند که دخالت دولت ها و نهادگرایان به عنوان کسانی شناخته میاز جانبِ مقابل، امروزه تکاملی

لزوماً  یتکامل دگاهیدشمارند. ولی در این باب نبایستی عجوالنه قضاوت کرد؛ در اقتصاد را مجاز می

 عقالنیت محدود تکیه دارد.گرایی بر و به جای بهینه ستین نهیبه یو با ابزارها نهیبه دخالت انگریب

 چیه نامطمئن، و دهیچیپ ر،ییدر حال تغ یایدن کیبنا شده است که در  فرض نیبر ا یتکامل دگاهید

 در شدن ریبا درگ دیها بااستیس نیا نی. بلکه تدوندارد وجود یاو از قبل مشخص شده نهیبه استیس

 یابیو ارز ستمیس یهاییایو پو طیمح درک نوع ،یمشکالت واقع یابیحل مسائل، ارز یندهایفرا

 ،یخیتار یدیاز د دگاهید نیدر ا یگذاراستیس رد؛یصورت پذ ستمیس یبازخوردها ارتباطات و وندها،یپ

                                                                 
1 Anglo-Saxon 
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که به صورت  آنچه .ردیگیشکل م یاسهیو مقا کیستماتیسی و در قالب عیو وابسته به صنا ینهاد

 یمتفاوتی هاشود، نگرشیم یتلق یتکامل دگاهیو د یکینئوکالس دگاهیبه عنوان نقاط افتراق د ،یاساس

فرانکو مالربا،  دارند. یربازاریغ یهاشکست و شکست بازار ةدینسبت به پد دگاهیدو د نیاست که ا

یکی از اندیشمندان مشهور تکاملی، معتقد است نقش سیاستگذاری صرفاً تسهیل انجام خودسازماندهی 

نامد. پنهان میاقتصاد همان چیزی است که آدام اسمیت آن را دستدر اقتصاد است. خودسازماندهی در 

لذا از دیدگاه مالربا الزم نیست حتماً بازار عاجز از حل مشکلی باشد تا دولت دخالت کند بلکه اصوالً 

 جایی کدام جزء ازباید با یک نگاه سیستمی اقتصاد را مورد توجه قرار داد و تأمّل نمود که فقدان یا نابه

به این (. 46، ص1391الدین و رهبر، )سیف گردد و آن را رفع نموداجزاء این سیستم مولِدِ مشکل می

مطلق و )حمیدی کنندگراها در کنار شکستهای بازاری بر شکست سیستمی نیز تأکید میترتیب تکامل

ر یادگیری تئوری تکاملی به صورت ویژه توجه ما را به شکست د(. 42-33، ص 1390ناصربخت، 

های نهادی )مدیریت ، تقویت قابلیت1های پویاها از تجارب خودشان و دیگران(، شکست در مکمل)بنگاه

در این سیر، نظریات کند. دولتی، بروکراسی و...( و تقویت سرریزهای ساختاری و فناورانه جمع می

توسعه کنند که فرض می ،یدرباره نوآور ینیتریشومپی هامدلی شومپیتر حکّ و اصالح شدند. اولیه

و سپس به سمت  یکاربرد کار حرکت از علم محض به سمت یعنیطرفه است،  کی یانیجر فناوری

دهند یم نشان دیجد قاتیکه تحق ی. در صورتشودانجام می محصوالت فروش و مراکز یمراکز کارگاه

ارزش افزوده وجود دارد. به عنوان نمونه،  رهیزنج تمام مراحل نیاز اطالعات ب یدوطرفه ا انیکه جر

 یدستنییاز استفاده کنندگان پا گریدی برخ رد،یگینشأت م دکنندگانیها از ابتکار عمل تولینوآوری برخ

همین نگاه سیستمی به مفهوم  .ردیگینشأت م یکنندگان باالدستها از عرضهینوآور از گرید یو برخ

گیری نظام نوآوری است که در سطوح مختلف ملی، بخشی و ای شکلای برفنّاوری و نوآوری زمینه

(.ب ه هر حال نظام رایج در ژاپن، آلمان 46، ص1391الدین و رهبر، )سیف 2ای قابل بحث استمنطقه

                                                                 
ها، های دیگر، در دیگر بنگاهای از تکنولوژیتولید و یا انتشار دانش به عناصر و روابط مکملی نیاز دارد که ممکن است در میان دسته 1

ویا اطالق کنندگان و یا در میان دیگر نهادها وجود داشته باشد. به این عناصر و روابط، مکمل های پکنندگان و مصرفدر میان تامین
 شود. وجود چنین مکمل هایی برای بروز و انتشار نوآوری در درون یک نظام نوآوری ضروری استمی

مشاهده خواهد  3-2-2پیرامون نظام بخشی نوآوری توضیح مجملی داده خواهد شد. و همچنین در بخش  2-1-1-4-2 در بخش  2
 و مکتب سرشناس اقتصادی هستیم.بنیان شاهد تقارب دشد که چگونه ذیل پرچم اقتصاد دانش
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در کتاب  1گیرند. لذا مایکل آلبرتی اخیر قرار میو همسایگان آن مانند سویس و سوئد در دسته

ها از بورس سهام نامیده است. در این نظام بانک 3راینی –آن را ژاپنی 2داریرمایهداری علیه سسرمایه

کنندگان و ها، تأمینی انگلوساکسونی بانکنقش مهمتری در تأمین مالی دارند و برخالف شیوه

-230، صص1391شوند )تید، اند قفل میگذاری کردههایی که در آنها سرمایهمشتریان عمیقاً در بنگاه

231 .) 

 است.داری رودروی یکدیگر قرار گرفتهی دنیای سرمایهشدهی شناختهدر جدول زیر دو شیوه

(231-230، صص1391)تید، ی رقیب حکمرانیی دو شیوه: مقایسه1-1جدول  

 راینی–ژاپنی انگلوساکسون ابعاد

 مالکیت
های افراد، صندوق بازنشستگی، شرکت

 بیمه
 هاها، افراد، بانکشرکت

 مدیریت/کنترل
های کسب متفرق سلسله مراتبی، دانشکده

 و کار )آمریکا( و حسابدارها )انگلیس(

متمرکز، نزدیک و مستقیم، مهندسان 

 آموزش دیده در زمینه کسب و کار

یابی ارزش

های گذاریسرمایه

 تحقیق و توسعه

 دانش داخل سازمان اطالعات منتشر شده

 هاقوت
های فناوری جدید و هُشیار در برابر فرصت

 انقالبی، استفاده کارآمد از سرمایه

دهی بیشتر به تحقیق و توسعه در اولویت

 مقایسه با تقسیم سود در بین سهامداران

 هاضعف
نگر، ناتوانی در ارزشیابی دید کوتاه

 های اختصاصی غیر ملموس بنگاهدارایی

های ینهکُندی در مواجهه با گز

گذاری، ضعف و کندی در بهرمندی از سرمایه

 فناوری جدید انقالبی

 

گذاری های آلمانی و ژاپنی متاثر شده بودند بر سرمایهکشورهایی که به شدت از سنت 1990تا دهه 

کردند در حالی های جا افتاده )تثبیت شده( پافشاری میها و فناوریسنگین در تحقیق و توسعه بنگاه

های انقالبی جدید در فناوری اطالعات مندی از فرصتکه نظام آمریکایی در خلق منابع الزم برای بهره

رسید که مدل ژاپنی آلمانی بهتر عمل به نظر می 1980تر بود. در دهه و زیست فناوری اثر بخش

                                                                 
1 Michel Albert 
2 Capitalism against Capitalism 
3 Nippon-Rhineland 
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قتصادی نیز در ای داشت و شاخص های عملکرد اکند. برآیند هزینه های تحقیقاتی روند فزایندهمی

های برآیند اقتصادی اند شاخصحال رشد بودند اما از آن زمان به بعد تردیدهایی روز افزون مطرح شده

های فناورانه و توانند موفقیتهای ژاپنی نشان دادند که نمیو فناورانه به خوبی قبل نیستند. بنگاه

نرم افزار و ریز پردازنده تکرار کنند  رقابتی خود را در حوزه وسایل الکترونیکی در حوزه مخابرات

های انقالبی جدید در حوزه فناوری اطالعات و زیست مندی از فرصتهای آلمانی نیز در بهرهبنگاه

بنز به حوزه -هایی مانند ورود دایلمراند و راهبردهای پر هزینه و نافرجام شرکتفناوری کُند عمل کرده

هایی مهمتر به ویژه از های آمریکایی درسرست در همان زمان بنگاهاند اما دهوا فضا همواره نقد شده

ژاپن در فناوری تولید فرا گرفتند و جایگاه خود را در فناوری اطالعات و زیست فناوری باز پس گرفتند 

اکونومیست در  1995مندی بود در سال نیز شاهد افزایش مداوم بهره 1990صنعت آمریکا در دهه 

به قلم یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده کسب و  "وان بازگشت به روزهای اوج ؟گزارشی با عن"

 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 

آفرینانه نیروی کار منعطف و بازار بورس پیشرفته نسبت داد زیرا تجربه آمریکا ترکیب مدیریت کاربه 

در دیگر کشور آنگلوساکسون، انگلستان با ویژگی ظاهراً مشابه تکرار نشده بود آنها اعتقاد داشتند که 

ت فناوری مدیون مندی از دستاوردهای فناوری اطالعات و زیسهای آمریکایی در بهرهموفقیت شرکت

گذاری وزارت دفاع در کالیفرنیا توان به سرمایهگذاری سنگین دولت آمریکا که از آن جمله میسرمایه

در الکترونیک و موسسه ملی سالمت در حوزه علمی مربوط به زیست فناوری اشاره کرد. به عالوه 

دهه با نابسامانی و ناکارمدی  آلمان و ژاپن را نیز نیابد به راحتی شکست خورده دانست آلمان در آن

برداری کرد و بنگاه ژاپنی مانند سونی نیز در آن بازه در بهرهآلمان شرقی سابق دست و پنجه نرم می

از فرصت شغلی ناشی از پیشرفت فناوری دیجیتالی در الکترونیک خانگی بر سکوی اول ایستادند و 

های عمومی نی در فناوری تلفن همراه و شاخصی زماحتی کشورهای اسکاندیناوی نیز در همان بازه

-231، صص1391مهارت و دانش از دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکا پیشی گرفته است )تید، 

232.) 
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گفته به این نتیجه رسیدند که نوری پس از بررسی عمیق نظرات دو مکتب پیشنریمانی و قاضی

متولد شده و  وری و فناوری در فضای اقتصاد تطوریاگر چه ادبیات مربوط به سیاستگذاری علم، نوآ

در تمام این دوران فعال بوده و تالش  )ارتُدکس( متعارف اقتصاد یةبسط و توسعه یافته است؛ اما نظر

امکان دارد در درون خود وارد کند. روندهای  که مربوط به این حوزه را تا آنجا یهانموده است تا مفهوم

های دولت حداقلی به مدل دهدمطالعات اقتصاد متعارف نیز نشان می ةحوزموجود در ادبیات نظری 

 است.شدهاقتصادی بیشتر  ةتوسع ندید بر نقش های ایجابی دولت در فرآیمرور به حاشیه رفته است و تأک

است، در  گسترش اقتصاد متعارف نوپا و به مرور در حال هینظر ة، اگرچه در حوزسیاست علم و فناوری

و البته مشاهده  است مبدل شده یاقتصاد تطوری به بلوغ رسیده و به بینش های کاربرد ةعوض در حوز

تطوری به میزان زیادی ناپدید شده است و روندهای موجود، همگرایی  -متعارف ةتقابل اولیشود که می

نوری و همکاران، )قاضیدهند را نوید می رویکرداین دو  (ادغام ب ویو نه ترک)افزایی متقابل و هم

(. در بخش بعدی پیرامون این موضوع 14-4، صص1391؛ نریمانی و همکاران، 17-16، صص 1393

 وگو خواهیم کرد.بیشتر گفت

 بنیان اقتصاد دانش( 3

های پس از جنگ جهانی های مهم سیاستگذاری در سالدستیابی به رشد اقتصادی باال یکی از اولویت

های رشد اقتصادی است. هدف نظریهیشتر کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه بودهدوم در ب

ی نودِ میالدی مبنای متفاوتی تبیین عوامل موثر بر رشد و تفاوت نرخ رشد کشورهاست. با آغاز دهه

ازنگری ی کشورها ارائه شد و تالش شد، رشد بلند مدت با تأکید بر نقش عوامل دانشی ببرای توسعه

 3شودنامیده می 2بنیانیا اقتصادِ دانش 1اقتصاد دانششود و این به تولد مفهومی انجامید که این روزها 

معتقدند که جهان پس از پشت سر  4(. عالقمندانِ پر شمارِ این مفهوم1، ص1390باصری و همکاران،)

اکنون وارد پارادیم سوم که همانا گذاردن دو پاردایمِ فراگیرِ اقتصادِ کشاورزی و اقتصاد صنعتی، هم

                                                                 
1 KE: Knowledge Economy  
2 KBE: Knowledge based Economy  

بنیان، اقتصاد  دانشهایی همچون اقتصادِ دانش، اقتصادِ مبتنی دانش، اقتصادِدر این کتاب از تفاوتهای احتمالی که بین کلید واژه 3
 گردد.نظر میی دانش و ... وجود دارد صرفشونده به وسیلهتحریک

ی کلمات مرتبط بنیان و شبکهی اقتصاد دانشآنچنان که در بخش مربوط به اقتصاد مقاومتی در همین فصل اشاره خواهد شد، واژه 4
 باالدستی مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است.با آن به کرات در بیانات رهبر انقالب و اسناد 
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است و اگرچه زمین و کارخانه هنوز دو عامل مهم محسوب باشد، گردیدهاقتصاد دانش و اطالعات می

شود. از ی دانش محسوب میصر به فرد، سرمایهشوند، اما در عصر کنونی مزیت مهم و منحمی

ی اصلی آنها کارانی است که سرمایههای مهم عصر دانش این است که نیروی کار شامل دانشویژگی

شود که دانشِ )کاربردی( بیشتری داشته باشد )توالیی، باشد و فرد توانگر به کسی گفته میاطالعات می

 (. 53-52، صص1387

 1توسط سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی 1995صاد مبتنی بر دانش اولین بار در سال مفهوم اقت

است: ، اقتصاد دانش چنین تعریف شده1996مطرح شد. در گزارش تکمیلی این سازمان در سال

انگلستان اولین اقتصادی که به طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات باشد. 

ی و وزارت صنعت و تجارت انگلستان اعالم کرد که آینده ی بود که از این مفهوم استقبال کردکشور

ی دانش است. و متعاقب آن کشورهایی چون استرالیا، رقابتی ما ایجاد اقتصاد تحریک شونده به وسیله

د، تایلند و... به صورت جنوبی، رومانی، لیتوانی، ارمنستان، اسکاتلند، فنالند، نیوزلنکانادا، چین، کره

های خود را برای ورود به این های جهانی )مانند سازمان ملل و...( برنامهمستقل یا به کمک سازمان

 (.20، ص1390کاشانی، اند )سوزنچیاقتصاد اعالم کرده

عه نقش دانش، فنّاوری و نوآوری از ابتدا مورد تاکید جریان تکاملی قرار داشته است و سازمان توس

های و همکاری اقتصادی که مبدعِ این واژگان بود، خود از نهادهای صاحب سبک در مباحث نظام

اولین کشوری که به نوعی نماد بازار آزاد است انگلستان نوآوری است لیکن نکته جالب این است که که 

های سیاستنه از که به حمایت سرسختا بانک جهانیاست و حتی هکه از این مفهوم استقبال کرد هبود

است شناس است، نیز به جمع مروّجان اقتصاد دانش بنیان پیوسته واشنگتنی تعدیل اقتصادی و اجماعِ

 ؛(.2003و همکاران،  2به نقل از آئوبرت 49، ص1391الدین و رهبر، )سیف

 ی هر دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد نسبت به مفهومبه این ترتیب شاهد اقبال گسترده

( تحلیل جامعتری نسبت به این اتفاقِ 1384ی، نیحسیحاجدر این منبع ) اقتصاد دانش بنیان هستیم.

 نظر وجود دارد.

                                                                 
1OECD 
2 Aubert, E. 
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الدین و سیف؛ 1384ی، نیحسیحاجبرگرفته از ) فنّاوریدانش و های مکاتب با یکدیگر در ارتباط با رابطه نظریه: 4-1شکل

 (49، ص1391رهبر، 

 

کند، محور وارد میهای سطحی نسبت به اقتصاد دانشانتقادی که به نگاه( در 2002، )1اسمیت

 توان در این مقوله چهار رویکرد متمایز را تشخیص داد:کند که میادعا می

های اقتصادی از همیشه مهمتر گشته افرادی معتقدند نقش دانش به عنوان یک ورودی در فعالیت

د دانش در حال تبدیل به یک عامل تولید است که هم نقش سرمایه گویاست. آنچنان که پیتر دراکر می

 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.

کی و های فیزیای معتقدند؛ این رشد فناوری اطالعات و ارتباطات بوده که محدودیتدسته 

آوری و ارسال اطالعات را از بین برده است. لذا برای این عده رشد فناوری اطالعات و ای جمعهزینه

 ارتباطات یعنی حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان.

                                                                 
1 Smith, K 

اقتصاد 
کالسیک مارک  دام اسمیت

شوم یتر و طرفداران نظریه وی اقتصاد نئوکالسیک

نظریه اقتصاد تکاملی نظریه رشد درون ا

دینامیک سیستم نو وریسیستم ملی نو وریسیستم دانشاقتصاد مبتنی بر دانش

ها نظریه عمومی سیستم
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ها در کدسازی ( و روند رو به افزایش قابلیت1جمعی معتقدند دانش کد شده )در مقابل دانش ضمنی 

محور اقتصادی است که در دهد. اقتصاد دانشصاد دانش بنیان را شکل میو انتقال دانش است که اقت

 آن دانش کد شده ارسال و توزیع می شود.

برد و بنیان نام نمیدر این میان رویکرد پنجمی نیز وجود دارد که به صورت شفاف از اقتصاد دانش

گروه دانش همواره در فعالیتهای اقتصاد یادگیرنده را به عنوان بدیل مطرح می کنند؛ به زعم این 

محور ناظر به تغییر بنیادی در سازوکارهای اقتصادی اقتصادی مهم بوده است از این رو اقتصاد دانش

نیست بلکه بیشتر ناظر بر تکامل فهم بشر از این سازوکارهاست. به گونه ای که بتواند در پرتو در نظر 

تری از نیروهای پیشران اقتصادی ارائه دهد گرفتن دانش به عنوان یک متغیر مهم تبیین به

 (.27-26، صص1390کاشانی، )سوزنچی

دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحوالت اقتصادی به هر حال بدیهی است که امروزه 

 د دارداقتصا پایگیِدانش تولید تأثیر پذیری زیادی از سطحِ فرآیندِزیرا اوالً  آیدو اجتماعی به شمار می

های مرسوم در فرآیند تولید را روش، تر کندمدیریت بنگاه را کارآمد: توانددانایی می ارتقای سطحو 

انطباق بیشتر ت و ارتقای کیفیت محصوالو  تر کندها و تشکیالت را اثربخشسازمان، بهینه نماید

 (.194، ص1389فر، الفو اسالمیناظمان ) باشدرا در پی داشته کنندگان و سلیقه مصر محصول با نیازها

توان دانش را بدون کاهش و گردد؛ زیرا میبه عنوان یک کاالی عمومی محسوب میثانیاً دانش 

عمومی  این یک مشخّصه منحصر به فرد برای این کاالیو  با دیگران به مشارکت گذاشت استهالک

منابع طبیعی(  رایی های مادی وشود که برخالف سایر کاالهای فیزیکی )مثل سرمایه، دامحسوب می

، 1389فر، بناظمان و اسالمی) توان از آن بارها استفاده کردمی کاهد وآن نمی تیّاستفاده از آن از کم

ی کاربردی مورد هم در عرصه (. لذا گذشته از اختالف در مبانی نظری، مباحث اقتصادِ دانش147ص

                                                                 
شود که قابل انتقال است )مانند دانشی باید گفت که دانش کد شده به دانشی گفته میشده و دانش ضمنی پیرامون تفاوت دانش کد 1

توانیم بدانیم در کدسازی دانش )یا به اصطالح نگاشتن گوییم میکه در کتابی نوشته شده( ولی از آنجا که ما اغلب بیشتر از انچه می
کم انتقال آن دشوار است. این های ذهنی وجود دارند که به قول پوالنی قابل انتقال نیست یا به قول نوناکا دستآن(همواره جنبه

شاگردی و به صورت غیرکالمی -سنتی استادی دانش با دانشی که دانشمندان دارند تا حدی متفاوت است و غالبًا از طریق شیوه
کنند. شود اندیشمندان مختلف از این دانش با عناوینی مانند دانش تکنولوژیکی، دانش ضمنی و دانش مهندسان یاد میمنتقل می

 ( رجوع شود.26-24، صص1390کاشانی، ؛ سوزنچی68-43، صص1389جهت دریافت توضیحات کاملتر به )دووریس، 



 41فصل اول اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دانش بنیان 

 

 

 

رونده و ی علمی پیشی علمی به عنوان یک برنامهدر عرصهتوجه دُوَلِ گوناگون قرار گرفته و هم 

 شود.جذّاب تلقی می

( اشاره 26، ص1،1999ی اقتصادیبه نقل از انجمن توسعه 62، ص1390آنچنان که در )قاسمیان، 

بنیان عبارتند از: تولید دانش، جذب )کسب( دانش، انتشار شده، چهار کارکردِ اصلی یک اقتصاد دانش

 کارگیری دانشو به دانش

پایه، قسمت تولید دانش و فرآیندهای آن است. تولید دانش: بخش نخست یک اقتصادِ دانش .1

کنند. محصول این قسمت اغلب در ها و...، دانش را تولید میدر این مرحله مراکز تحقیقاتی، دانشگاه

 شد.بامی چارچوب مقاالت علمی، امتیازهای ناشی از ثبت اختراعات و امثال ذلک

های ها، بنگاهجذب )کسب( دانش: در قسمت دوم، دانش توسط منابع داخلی مانند سازمان .2

ی انتقال دانش و فناوری اقتصادی و همچنین دفاتر خدمات فناوری )مانند دفاتر حقوقی فعال در زمینه

 شود.یا دفاتر خدمات مهندسی( عمدتاً از منابعِ خارج از کشور کسب می

دهد که عمدتاً پایه را تشکیل میر دانش: انتشار دانش، قسمت سومِ یک اقتصادِ دانشانتشا .3

 گیرد.به مدد فناوری اطالعات و ارتباطات صورت می

کارگیری دانش است. پایه، فرآیندهای بهکارگیری دانش: بخش چهارم یک اقتصاد دانشبه .4

 نبوده کافی یافتگی توسعه سطح ارتقای برای تنهایی به محض، تحقیقات علمی و آموزش گسترش

در  بویژه ،اقتصادی زندگی متن در پیشرفته دانش شدن مستلزم کاربردی ،واقتصادی علمی پیشرفت و

 (.186، ص1389فر، الفناظمان و اسالمی)است  تجارت و تولید شدن،جهانی فرایند

بنیان در سطوح خُرد )بنگاهی( مدیریت یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در یک اقتصاد دانش

فرا رفتن  با نگرشِو نیز های دانشی یک سازمان مدیریت دانش با ایجاد و توسعه داراییدانش است. 

ایجاد دانش  یک وهایی است که با شناسایی، تشراهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعالیت از

پرورش و تسهیل دانش  هایی جهت ایجاد و نگهداری منابع دانش،کار نیازمند سیستممرتبط هستند. این

هستند که دانش را به عنوان یک دارایی  هایی موفقو یادگیری سازمانی است. در این خصوص سازمان

شود را توسعه ایجاد و تشریک دانش میموجب حمایت از  ها و هنجارهای سازمانی کهنگرند و ارزشمی

                                                                 
1 Economic Development Board 
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پردازد گذاری و نفوذ دادن دانش در فکر، ذهن و تخیل افراد میاشتراک مدیریت دانش به خلق، دهند.می

آوری و مدیریت کند تا ای جمعسازمان را به گونه های پراکنده شده در افرادِتا دانش کندو تالش می

-5، صص2000، 1به نقل از مالهوترا 68، ص1388ساعدی و یزدانی، ) خلق دانشی جدید منجر شود به

ها افراد را ملزم در سازمان رییادگیاست.  رندهیادگیسازمان  اتیاز ادب یدانش، انشعاب تیریمد .(16

 مورد استفاده قرار دهند، اقدام کنند توانندیمد افرا ریکه سا یکه نسبت به انتقال اطالعات کندیم

 (.50، ص1389همکاران، مینویی و )

مدل مدیریت دانش است. اساس  مشهورترین 2تاگوچی-شاید گزافه نباشد اگر ادعا کنیم مدل نوناکا

کند تا با نگاشتن ضمنی و صریح قرار دارد و کارکنان را تشویق میاین مدل بر تبدیالت متقابل دانش

برآمده از تجربیات فرد است( آن را با سایر  بندی دانشِ احتماالً ضمنی خود )که اغب)کدکردن( و طبقه

های مهم حتماً به پایگاه مذکور که گیریهمکارانشان به اشتراک بگذارند و از طرف دیگر حین تصمیم

تأکید  تاگوچی و از دانش همکارانشان شکل گرفته رجوع کنند تا به تصمیم بهینه نزدیک شوند. نوناکا

ساعدی و یزدانی، )فقط ابزارند  کامپیوترها دارند و محوری نقش هانانسا کنند که در این فرآیندمی

 (.1995تاگوچی،  و به نقل از نوناکا 68، ص1388

بنیان گری اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانشتسهیلاندکی جلوتر، در بخش نهادگرایی اسالمی، 

 مورد مداقّه قرار خواهد گرفت.

 پژوهینگاهی بر مدیریت راهبردی و  ینده

 مکاتب فکری موجود در مدیریت استراتژیک( 1

ی جنگ ارتش امریکا در فرهنگ شد. دانشکدهها اطالق میدر یونان باستان، استراتژی به هنر ژنرال

است. همین امر قبل از هر چیز اصطالحات نظامی خود هشت تعریف گوناگون برای استراتژی ارائه داده

گونه است و هیچدهد آن است که هیچ تعریف جامعی در مورد استراتژی نظامی ارائه نشدهنشان می

وزه وجود ندارد. در مجموع امروزه اصطالح استراتژی به طور دقیق به کار برده اتفاق نظر کلی در این ح

                                                                 
1. Malhotra, Y 
2. Nonaka, I. & Takeuchi, H. 
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نامند و برخی دیگر فهرستی است را استراتژی میشود. برخی خطی را که بر یک نقشه کشیده شدهنمی

 (. 133، ص 1373نامند )لیک، کلی از اهداف ملی را استراتژی می

است. برای نخستین بار در میدان جنگ از اصطالحاتی ارث برده شدهبه  1استراتژی در مدیریت، از ارتش

( 63، ص1388است )دیوید، های بلندمدت، نقاط قوت و نقاط ضعف استفاده شدهمانند مأموریت، هدف

 (.217، ص 1391مطرح شد )تید،  1960ی و اصطالح راهبردِ شرکت نخستین بار در دهه

کند: هنر و علم تدوین، اجرا و گونه تعریف میدر سازمان را بدین فرد آر دیوید، مدیریت استراتژیک

سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد. ای چندگانه که سازمان را قادر میارزیابی تصمیمات وظیفه

گیرند اغلب عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که شرکت مسائلی که در این حوزه مورد بررسی قرار می

ی تخصیص منابع، خواهد از آنها خارج شود، شیوههایی که میبدان بپردازد، فعالیت خواهدمی

گیری در مورد ورود به بازارهای ها، تصمیمی گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتگیری دربارهتصمیم

ارکت های دیگر ادغام شود یا یک مشالملل، تعیین اینکه آیا شرکت بر آن است که در شرکتبین

آیند ی مصون ماندن از حرکات تند شرکتهای رقیب که درصدد بلعیدن آن بر میتشکیل دهد و شیوه

(. 183-180، صص1386( که نگاهی مدرن )مدرنیته( به استراتژی است )هچ، 24، ص1388)دیوید، 

ستفاده قرار را به عنوان مبنای مفهومی خود مورد ا 2گیری عقالییاین نگاه به استراتژی، مدل تصمیم

 3توان به آنسوفگونه نگاه به استراتژی، میاز پیشکسوتان اصلی این .(496، ص2010)گیلز، دهد می

و کوئین )کوئین و   4( اشاره کرد. در مقابل گروهی از اندیشمندان مانند مینزبرگ1996)آنسوف، 

ریزی اجرا، ارزیابی( به برنامه ای )تدوین،(، اصوالً نگاه سه مرحله1987( و )مینزبرگ، 1991مینزبرگ، 

های پیچیده، نیازمند دانند و معتقدند که به خصوص در محیطراهبردی را محصول عقالنیت مدرن می

، 1386های خودجوش و یا حتی استراتژی به عنوان اقدامی نمادین هستیم )هچ، به استراتژی

کاری  –شکن های قاعدهق استراتژی(. مینتزبرگ تفکر استراتژیک را مبنایی برای خل193-189صص

                                                                 
یکی از تعاریف مورد تأیید فرماندهی ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا چنین است: هنر و علم به کارگیری نیروهای مسلح  1

، 1987درت )ستاد مشترک ارتش آمریکا، یک ملت به منظور تأمین اهداف سیاست ملی با به کارگیری نیرو یا تهدید به اعمال ق
 (. در این نگاه، استراتژی درصدد است پیوندی بین نیروی قهرآمیز یک کشور و اهداف سیاسی آن پدید آورد.232ص

2 Rational choice (Rationalist strategy) 
3 Ansoff 
4 Mintzberg 
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(. از دیدگاه این گروه، 31، 1390کند )غفاریان، ذکر می -ریزی قادر به آن نیستندکه فرآیندهای برنامه

توانند مقرون به صحت ریزی شده، علی رغم دعاوی نسبتاً جزمی، نمیرویکردهای کالسیک و برنامه

های یت کامل مورد نظر آنها، هرگز با فناوری و رویههای پیچیده و متغییر باشد و عقالندر محیط

در این رویکرد مرزِ مشخص بین .(53، ص 1389ریزی موجود، قابل حصول نیست )پورعزت، برنامه

ریزد. در چنین شرایطی راهبردهای رسمی بنگاه را باید جزیی از فرایند فرو می "اجرا"و  "انتخاب"

، 1391ان در واکنش به پیچیدگی و تغییرات قلمداد کرد )تید، یادگیری مداوم از تجارب خود و دیگر

ریزی نشود ریزی شود ولی اگر طرحتواند طرح(. بر اساس استراتژی خودجوش، استراتژی می217ص 

های نُه ی خود از استراتژیستشود. کوئین در مطالعهاز درون فعالیتهای اعضای سازمان پدیدار می

دارد کند و اظهار میگراییِ عقالیی مطرح میالمللی، دیدگاهی را به عنوان تدریجیی بینشرکت عمده

های کلی تدوین خواهند کرد که بسیاری از مدیران اجرایی موفق در ابتدا فقط اهداف و خط مشی

 ای از پیشنهادهای ویژه از سطوح پایین سازمان را همساز کند، در عین حال نوعیتواند مجموعهمی

افزاید به موازات ظهور رویدادها ی پیشنهادها اعطا نمایند. وی میرهنمود به پیشنهاد دهندگان در ارائه

تواند به صورت تدریجی الگوی پیشنهادهای مطرح و پذیرفته شده را با و فرصتها، مدیر اجرایی می

حلهای نامنعطف نسبت به راهاهداف غایی خود همسو کند. بدون آنکه تعهدِ نابهنگام در خود ایجاد کند 

بینی ممکن است غلط برآورد شده باشند یا نسبت به و خشکی که در آنها رویدادهای غیرقابل پیش

ها یابد که استراتژیستکنند. بدین ترتیب کوئیین در میمخالفینی که به طور جدی ائتالف را تهدید می

دهند )کوئین های جدید را شکل میبروز رویدادها همسازیکنند و به موازات پیوسته آینده را ارزیابی می

(. در دیدگاه کویین، استراتژی درون چهارچوب کلی یک طرح استراتژیک قرار 1991و مینزبرگ، 

هد و بر مبنای نوعی الگوی یادگیری میهایی که در سراسر سازمان رخ میگیرد اما بر اساس فعالیتمی

(. در رویکرد تفکر استراتژیک بیش از آنکه 200-180، صص1386کند )هچ، میآزمون و خطا، ظهور 

ریزی مدیران به کار گرفته شود، بر توسعه بر اصول و مفاهیم استراتژی برای توسعه مهارت برنامه

 (.18ص ،1389ها و بازآفرینی باورهای آنان تاکید دارد )غفاریان، دیدگاه
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شود به استراتژی قلمداد می 1تژی به عنوان یک نگاهِ پدیدارشناسانهرویکرد مینزبرگ و کوئین به استرا

(. این رویکرد اخیر به جای 217، ص 1391شود )تید، یا خودجوش نامیده می 2و اغلب مکتب تدریجی

ورزد. اینکه بر تدوین اسنادِ قطور استراتژیک تأکید نماید، بر جوششِ افکارِ بدیع و بِکر تأکید می

( یافت که به تدقیق بیشتر 1994توان در )ویتکینگتون، ی آنسوف و مینزبرگ را میاز مناظرهای خالصه

  کند.کمک می

 ابتکار استراتژیک( 2

آید و همچون تعریف عمومی که از استراتژی سراغ همچنان که از نامشان بر می 3ابتکارات استراتژیک

(. برکینشاو 195، ص2006عملیات ترجمه کنیم )براش، انداز را به کنند تا چشمداریم به ما کمک می

ی( ابتکارات استراتژیک تاکید دارد و معتقد است بر ماهیت گسسته )نه پیوسته( و فعاالنه )نه منفعالنه

ی ی بهتر و یا حتی توسعهگشاید که به استفادهکه ابتکارات استراتژیک راهی نو در برابر سازمان می

های محبوبِ (. کاپالن و نورتون، مؤلفان کتاب207، ص1997شود )برکینشاو، ر میمنابع سازمانی منج

اجرای عالی؛ "محور و کارت امتیازی متوازن، در کتاب نسبتاً جدیدشان با عنوان سازمان استرتژی

ی فصل مستقلی را به ارائه "برقراری ارتباط بین استراتژی و عملکرد به منظور رسیدن به مزیت رقابتی

اند. از نظر آنان ابتکارات استراتژیک توضیح پیرامون مفهوم و کارکرد ابتکارات استراتژیک اختصاص داده

ی سازمان هستند، ای که بیرون از فعالیتهای روزمرههای بصیرانهها و برنامهای از پروژهمجموعه

، 2008برسانند )کاپالن و نورتون، شوند تا سازمان را به عملکرد هدفگذاری شده باشند و طراحی میمی

توان در )هریسون و همکاران، شود را میای از آنچه که ابتکارات استراتژیک نامیده می(. نمونه103ص

( مشاهده نمود. کاپالن و 508-499، صص 2014( و )نیک عبدالرشید، 955-947، صص 2010

ی پیش را اینچنین برشمردند: الهای ابتدایی دههنورتون، برخی از ابتکارات استراتژیک دانشگاه لیدز در س

های مشارکت دانشجویی که در آن به صراحت انتظارات متقابل دانشجویان از اعضای نامهایجاد تفاهم

اندازی یک سیستم ارزیابی رضایتِ دانشجویان در باشد. راههیئت علمی و دانشگاه و بالعکس بیان شده

ی دانشجو به دانشجو ی مشاورههای عینی. اجرای برنامهو تسهیلِ ارزیابیجهت دریافت بهتر بازخورد 

                                                                 
1 Phenomenological approach 
2 Incrementalist strategy 
3 Strategic initiatives 
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گیرند که در آن هر دانشجو توسط سایر دانشجویانی که از جهتی بر آنها تفوق دارند مورد هدایت قرار می

و ایجاد یک پورتال دانشجویی که کارکردهای اساسی مانند یادگیری، پرداخت شهریه، ثبت نام را به 

 (.114-112، صص2008سامان دربیاورد )کاپالن و نورتون، 

تری به ابتکارات استراتژی دارند. از مدتالبته نورتون و کاپالن به نسبتِ راقمِ این سطور، دید کوتاه

شوند. برایسون، مسائل ریزی میطرح  1نظر ما ابتکارات استراتژیک در پاسخ به مسائل استراتژیک

ها، ماموریت و داند که بر روی ارزشهای حیاتی میاستراتژیک را سئواالت بنیادین سیاستی یا چالش

کنندگان، قیمت، تأمین مالی و در ی محصوالت و خدمات، مشتریان و مصرفوظایف سازمان، آمیزه

(. موضوعات استراتژیک لزوماً باید 30، ص1995ایسون، یک کالم مدیریت سازمان تأثیرگذار است )بر

های متنوعی داشته باشد تواند پاسخبه صورت سؤالی طرح گردند و واضح است که یک سؤال می

(. برای تشخیص مسائل راهبردی از عملیاتی آزمونی به نام لیتموس وجود 215، ص1391)برایسون، 

کند تا مسائل استراتژیک را از عملیاتی بازشناسد؛ آیا ش میدارد که با طرح سؤاالتی از قبیل زیر تال

ی تأثیر مسئله در دستور کار مدیر اجرایی ارشد سازمان )اعم از انتخابی یا انتصابی( قرار دارد؟ گستره

مسئله چه اندازه خواهد بود؟ )اگر یک واحد یا بخش است مسئله عملیاتی و اگر کل سازمان است 

( پیامدهای احتمالی در نظر نگرفتن این مسئله چیست؟ )اگر صرفاً عدم کارایی مسئله راهبردی است

های کالن و پسرفتِ درآمد است مسئله عملیاتی و اگر اختالل بلند مدت و عمده در خدمات، هزینه

گیرند و بایستی در حل است مسئله راهبردی است( چه تعداد گروه دیگر تحت تأثیر این مسئله قرار می

 (104، ص1388)برایسون و الستون،  "ترهرچه بیشتر، مسئله راهبردی"گیر باشند؟ آن در

ریزی استراتژیک با تغییر در روشِ تدوین و توجه به موضوعات برایسون معتقد است، برنامه

(. اگر 208، ص1391گیری سیاسی خود را بهبود بخشند )برایسون، توانند فرآیند تصمیماستراتژیک می

کنندگان در برنامه چندان واقعی و قابل لمس ریزی استراتژیک برای مشارکته فرآیند برنامهدر گذشت

نبوده، در رویکرد مسائل استراتژیک شاهد رفع شدن این نقیصه هستیم. به همین واسطه ابعاد تجربی 

ی اجرایی جنبهریزی استراتژیک بر وجوه نظری و آکادمیک آن غالب شده و این فرآیند و عملیاتی برنامه

                                                                 
1 Strategic Issues 
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ریزی استراتژیک بیشتر نمایان شود افراد به شکلی کند. هرچه پیامدهای واقعی برنامهو عملیاتی پیدا می

 (.211، ص1391موثرتر به آن خواهند پرداخت )برایسون، 

ریزی استراتژیک، تعیین اهداف و سپس شکست آنها طی یک ساختار دانیم که روح برنامهمی

توانند های سطوح باالترِ سازمانی میدانیم که استراتژیهاست و نیک میها و برنامهاستراتژیآبشاری به 

دست ترجمه شوند بنابراین کالن و بلند مدت بندی به اهدافِ واحدهای پایینبا یک تغییر ساده در جمله

 بودن امری نسبی است.

 نگاری پژوهی و  ینده ینده( 3

ها و بینیها و جهانو دیدگاه 3و مرجح 2، محتمل1های ممکنی سیستماتیک آیندهلعهپژوهی مطاآینده

گویی به سمت بررسی الگوهای بینی و پیشپژوهی از طالعهاست. آیندههای هر یک از آیندهاسطوره

ها، مطالعه و خلق تصاویر آینده حرکت کرده است ها و نظامتاریخی تغییر، ظهور و سقوط ملّت

 هایآینده) هستند پذیرامکان هاپدیده کدام که بدانند خواهندپژوهان میآینده(. 7، ص1388اهلل، ایت)عن

 دهند روی باید هاتمل( و کدام پدیدهمح هایآینده) است بیشتر هاکدام پدیده بروز احتمال ،(ممکن

پژوهی از این قرار شمارد، اهداف آیندهمیپژوه شهیر،وندل بل، بر آنچنان که آینده(. مرجّح هایآینده)

های محتمل، بررسی تصویرهای آینده، تفسیر گذشته و های ممکن، بررسی آیندهاست: بررسی آینده

برای طراحی حرکت اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی در  تعیین موقعیت حال، تلفیق دانش و ارزش

خاص از آینده و حمایت از آن. البته درکنار فعالیتهای  تصویرسازی از آینده و طراحی آن، ترویج تصویری

پژوهی از دیگر های اخالقی آیندهپژوهی و بررسی بنیانهای معرفتی آیندهالذکر بررسی بنیانفوق

 (.111، ص2003رود )بِل،ی علمی به شمار میفعالیتهای عالقمندان به این حوزه

 

 

 

                                                                 
1. Possible Futures 

2. Probable Futures  

3. Preferable Futures 
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 (10، ص 1389)هاشمیان اصفهانی، ناظمی و همکاران،  ورکردنی، محتمل و مرّجحهای ممکن، با: معرفی آینده5-1شکل

یکی از فراروشهای مهم  نگاریآیندهاست و در حقیقت  1نگاریپژوهی اعم از آیندهدانیم که آیندمی

است ی ادراکات آینده ، مشارکتی و گردآورندهمندفرآیندی نظام نگاریآیندهباشد. پژوهی میآینده

سه نسل  2002و  2001های (. جورجیو در سال6، ص1389)هاشمیان اصفهانی، ناظمی و همکاران، 

دلفی »نگاری ژاپن که با نام های آیندهاست؛ نسل اول با شروع فعالیتنگاری را شناسایی نمودهاز آینده

نیازی به حضور شد و شود، آغاز شد و توسط گروه کوچکی از خبرگان انجام میشناخته می« ژاپن

های علم و فناوری بود. در نسل نگری دقیق در حوزهنفع نبود و هدف پیشهای ذیبازیگران و گروه

های مختلف دوم توجه اصلی بر همکاری میان بخش پژوهشی و بخش صنعتی بود. در این نسل گروه

شوند. نسل یر میخبرگان دانشگاهی از یک سو و خبرگان فعال در صنعت و بازار از سوی دیگر درگ

نگاری و چه در میزان بازیگران گذاری برای آیندهها چه در نوع هدفی فعالیتنگاری دامنهسوم از آینده

های های اقتصادی و اجتماعی باعث شد تا گروهتر شد. توجه به چالشکنندگان گستردهو مشارکت

عاتی مانند جلوگیری از جُرم یا پیر نفع اجتماعی، دولتی، اقتصادی و پژوهشی درگیر شوند و موضوذی

 (.27، ص1388نگاری مورد توجه قرار گرفت )یونیدو، شدن جوامع در این نسل از آینده

                                                                 
1. Foresight 
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موضوع و قلمروی مورد مطالعه  هایویژگی به وابسته شدت به پژوهی آینده ابزارهای از هداستفا

توالی منطقی و متناسب با است و اغلب شاهد آن هستیم که محقق، همچون یک مهندس، باید یک 

نگاری ی ایندهاهداف پروژه الذکر به دنبال هم بچیند تا با کمترین هزینه بتواندهای فوقبافتار را از روش

پژوهی مورد ی شهیر آیندهدر دو پروژه 1های استفاده شدهرا برآورده سازد. در شکل و جدول زیر، روش

 اند. اشاره قرار گرفته

)گلن و همکاران،  2050ی فناوری/کار در افق ی  یندهی ه اره در مطالعه: مدل فر یندی پروژه2-1جدول

 (242، ص 2015

 و منابع مرتبط اتیمطالعه ادب 1

 یالمللنیدر ابعاد ب درنگیب یدلف شیمایانجام پ 2

 وینگاشت و سنارره سینوشیپ نیو تدو هیته 3

 درنگیب یبه کمک دلف وینگاشت و سنارره سینوشیپگرفتن بازخورد از خبرگان پیرامون  4

 از مراحل انجام شده هیگزارش اول هیآن و ته یاستیس یامدهایپ و،یسنار یینسخه نها نیتدو 5

 یزیربرنامه یکارگاه مل یبرا یبه عنوان ورود هیاستفاده از گزارش اول 6

 کارگاه جیکردن نتا کپارچهیو  لیتحل ،یآورجمع 7

 عموم مردم یبرا ییو ارائه گزارش نها هیته 8

 

                                                                 
 بعدی توضیح داده خواهند شد. های بالفصلِها در بخشبرخی از این روش 1
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 (309، ص1387نگار، )آتینگاری ملی ژاپنهای بکار رفته در هشتمین آینده: تنوع روش6-1شکل

  1دلفی( 4

 برای گروه خبرگان که از نظرخواهی دور در آن چندین که است استاندارد، پیمایشی دلفی روش

 به دستیابی شود و اغلبانجام می شده هدایت پایش گروه یک یبه وسیله هستند، ناشناس یکدیگر

دور  هر از پس است. مدنظر متخصصان این های شهودیقضاوت خصوص در و اجماع وفاق

های مرکزی از شاخص متشکل که آماری گروه قضاوت یدرباره استاندارد بازخورد یک پیمایش،

 های یکایکهای پراکندگی همچون انحراف معیار یا چارکو میانگین و شاخص همیان همچون

 در مورد مخالف و موافق نظرات امکان، صورت در و شده ارایه متخصصان به هاست،قضاوت

(. براساس روند معمول، مطالعات 210، ص1388شوند )یونیدو،می داده بازخورد نیز حدّی هایجواب

ها در هر دور بر شود و پرسشنامهدلفی شامل یک سری پرسشنامه است که در چندین دور ارسال می

شناسند کنندگان سایر افراد درگیر در فرآیند دلفی را نمیآیند. مشارکتاساس نتایج دور قبلی بدست می

                                                                 
1 Delphi 


