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چکيده
اقتصاد دانشبنیان عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در هر کشوری است .در واقع این ساختار نوین
موتور رشد و توسعه بهشمارمیرود .جمهوریاسالمیایران نیز جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و فراگیر
و نیز رقابت در عرصه جهانی ،نیازمند تحول و جهشی بزرگ ازسطح اقتصاد منبع مح ور به اقتصاد دانشبنیان
است .از طرفی ،دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز،
مولد ،درون زا ،پیشرو و برون گرا ،اهمیت پژوهش را در تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی مبتنی بر دانش را
هویدا میسازد .برایناساس ،مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارتاستاز راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان
در نظام جمهوریاسالمیایران کدامند؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی  -توسعهای بارویکرد آمیخته اکتشافی
(کیفی و کمی) میباشد .جامعه آماری تحقیق شامل  53نفر از خبرگان با حداقل 22سال سابقه مرتبط میباشد
که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدهاند .ابزارهای اصلی جمع آوری داده در این تحقیق اسناد و
مدارک ،مصاحبه و پرسشنامه میباشند که با روشهای گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی دادههای الزم
جمع آوری ،سپس با استفاده از روشهای تحلیل راهبردی نظیر ماتریس های ارزیابی محیط داخلی ( ) IFEو
ارزیابی محیط خارجی ( ) EFEو تدوین راهبرد  SWOTتحلیلهای مربوط صورت گرفته ،بعد از آن با
استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نسبت به اولویتبندی راهبردها اقدام شد .نتایج حاصل ،پننج
راهبرد اولویت دار را مشخص کرد که در این مقاله راهکارهای اجرایی آن نیز ارائه شده است.
کليد واژه ها :اقتصادمقاومتي ،اقتصاد دانشبنیان ،راهبرد

 .1عضوهیات علمی دانشگاه تهران
 .2دانش آموخته دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ( نویسنده مسئول)

مقدمه
واژه ی «اقتصاد مقاومتی»  1اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقاممعظمرهبنری (مدظلنهالعنالی) در
شهریور سال  1531مطرح شد .در حوزه اقتصنادی ،جمهنوریاسنالمیاینران بایند از الگنوی
علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی پیروی کند .این الگو الهنام بخنش بنوده و
نظنام اقتصننادی اسنالم را عینیننت خواهنند بخشنید .اقتصننادمقنناومتی در پنی مقنناومسننازی،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

بحران زدایی و تنرمیم سناختارها و نهادهنای فرسنوده و ناکارآمند موجنود اقتصنادی کشنور
می باشد .یکی از ارکان یا ابعاد اصلی اقتصاد مقاومتی که پل عبور از اقتصاد وابسته بنه نفنت و
منابع و منواد خنام اسنت ،اقتصناد داننشبنینان منیباشند (اخنوان و همکناران .)53 :1513 ،اقتصناد
دانش بنیان عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در هر کشوری اسنت .در واقنع اینن سناختار
نوین ،موتور رشد و توسعه بهشمارمیرود.
مندل  2در سال  ، 1115اقتصاد نوین را توسعه یک اقتصاد دانشمحور ،بنا رشند بناال و کنم
تورم معرفی نمود و بیان داشنت «اقتصناد داننش محنور ،اقتصنادی اسنت کنه در آن تواننایی
یادگیری برای موفقیت اقتصادی افراد ،شرکت ها ،مناطق و اقتصاد ملی ،بسیار مهنم و حیناتی
است ،و اساس آن را ساخت و خلق دانش ها ،مزایای رقابتی و مهارت های جدید دانسنت کنه
چیزی فراتر از دسترسی صِرف به اطالعات میباشد» .ازسنویدیگنر اقتصناد داننشبنینان ینا
اقتصاد دانشی توسط سازمان همکاری اقتصنادی و توسنعه  5منورد تاکیند خنار در راهبنرد
ت وسعه ملل قرار گرفته است .باوجود اهمیت اقتصاد دانش بنیان در رشند و پیشنرفت کشنور،
تاکنون راهبردهای مدون برای این مهم در چنارچوب اقتصنادمقاومتی تندوین نشنده اسنت.
بنابراین ،تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانش بنیان هدف اصلی پژوهش حاضر میباشد.
پيشينه و مباني نظری تحقيق
در جدول شماره  ،1خالصهی مهم ترین تحقیقات مرتبط با اقتصاد دانشبنینان ارائنه شنده
است.
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1. Moghavemati economy
2. Mandel
)3. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD

جدول شماره  .3خالصه ي بررسي مقالهها و پژوهش هاي داخلي و خارجي
موضوع
پژوهش

نویسندگان،
سال

نتيجهگيری مقاله
مولفه های اقتصاد دانشبنیان در چارچوب تعریف باننک جهنانی (آمنوزش و مننابع
انسننانی ،نظننام نننوآوری ،فننناوری اطالعننات و ارتباطننات ،رژیننمهننای اقتصننادی و

تاثیر مولفههای
اقتصاد
دانشبنیان بر
کارآفرینی در
کشورهای

نهننادی)بر کننارآفرینی نوپننادر گروهننی از کشننورهننای منبننع محننور ( 12کشننور از
راغفر و

جمله ایران)و نوآوری محور ( 13کشور)با اسنتفاده از تکنینک پاننل دیتنا و بنه روش

دیگران،

گشنتاورهنای تعمننیم یافتنه (  )GMMطنی دورههننای زمنانی  2223- 2213نشننان

1515

می دهد که در کشورهای منبع محور ،تمام مولفههای اقتصاد داننشبنینان بنه غینر از
متغینر فنناوری اطالعننات و ارتباطنات اثننری معبنت و معننادار بننر کنارآفرینی طننی

منتخب

دوره های مورد مطالعه دارد .در کشورهنای ننوآوری محنور نینز تمنام مولنفهنای
اقتصاد دانشبنیان تاثیر معبت و معناداری بر کارآفرینی داشتهاند.
اقتصاد مقاومتی بررسیها نشان داد که اتکا بنه داننایی تنوام بنا بهنرهوری در عمنل و

بررسی نقش
اقتصاد

رمضان پور و

دانشبنیان و

دیگران،

بهرهوری در

1511

اقتصاد مقاومتی

کار خردمندانه زمینه الزم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحنریم را فنراهم
می سازد .در این مقاله بیان شد که ارکان اقتصاد دانشبنیان رابطه معبتنی بنا بهنرهوری
دارند و پیامد این رابطه کاهش بیکاری،رونق تولید داخلی ،کیفیت بهتنر محصنوالت
و خدمات ،اصالح الگوی مصنرف و در واقنع تحقنق مولفنههنای اقتصناد مقناومتی
خواهد بود.به نظر می رسد تاکید و توجنه بنه ارکنان اقتصناد داننشبنینان بنا در نظنر
گرفتن تاثیر آن بر بهرهوری میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشد.
نتایج حاصنل از پنژوهش براسناس دادههنای سنری زمنانی سناالنه اقتصناد در طنی
دوره های 1535- 1531کنه از اطالعنات و دادههنای باننک مرکنزی اسنتخرا ،شند،

بررسی اثرات
اقتصاد

نینا میرانی

دانشبنیان بر

ودیگران،

رشد تولیدات

1515

در ایران

نقش شاخص های اقتصاد داننشبنینان شنامل آمنوزش و مننابع انسنانی ،زیرسناخت
اطالعات و ارتباطات  ،موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشند تولیندات

مقاله پژوهشی :تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان

تبینین نقننش هننر یننک از ارکننان اقتصنناد دانننشبنیننان در بهننرهوری و تنناثیر آن بننر

با بهره گیری از مدل های اقتصاد سنجی هم انباشنتگی منورد آزمنون تجربنی داللنت
بر این داشته که روابط مفروض در فرضیههای پژوهش ،شامل اثنرات معبنت اقتصناد
دانشی و ابعاد آن در رشند تولیندات داخلنی بنا در نظنر گنرفتن متغینر مداخلنهگنر
تحریمهای اقتصادی مورد پذیرش واقع شد.
اقتصاد دانشبنیان یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسنعه اقتصنادی کشنورها
تبدیل شده است .تجاریسازی دستاوردهای پژوهشنی بنا توجنه بنه اصنول اقتصناد

نقش راهبردی
تجاریسازی

ابوالقاسم

دانشبنیان بهعنوآنراهی که می توان از طریق آن توسط سرمایههای انسانی و اجتماعی

تحقیقات

عربیون و

تولید ثروت نمود مطرح شده است .این امر ضرورت پیوند دانشگاه و صننعت را دو

دانشگاهی در

دیگران،

چندان می کند .پس اتخاذ سیاستهای مناسب برای کمنک بنه تشنکیل شنرکتهنای

اقتصاد

1511

زایشی دانشبنیان دانشگاهی یکی از دغددغههای دولتها بایند باشند .لنزوم تندوین

دانشبنیان

مجموعهای کامل از سیاستهای حمایتی برای کمک به شکلگیری رشد و رفع موانع
پیش روی آنها را با در نظر گرفتن اقتصاد دانش محور آشکار کرده است.
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موضوع
پژوهش

نویسندگان،
سال

رابطه بلند مدت

نتيجهگيری مقاله
نتایج حاصل از تحقیق بین داننش و رشند اقتصنادی در اینران طنی دوره ( - 1545

اقتصاد

داود بهبودی

 )1535می باشد .نتایج نشان می دهد که بین تمام محورهای دانش (آمنوزش و مننابع

دانشبنیان و

و دیگران،

انسانی ،زیرساخت های اطالعاتی و رژیمهای نهنادی و اقتصنادی) و رشند اقتصنادی

رشد اقتصادی

1531

رابطه بلند مندت وجنود دارد .توسنعه داننش در اینران از جهنات مختلنف توصنیه
سیاستی این مطالعه میباشد.

در ایران

تجاری سازی را میتوان به بازار رساندن یک ایدهینا ینک ننوآوری دانسنت کنه بایند
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

با مطالعه دقیق بازار و اسنتخرا ،نینازهنای بنازار ،انجنام تحقیقنات و آزمنایشهنای
تجاریسازی
فناوری عامل
موثر در توسعه
فناوری واقتصاد

رضا راد فر و
دیگران،
1512

الزم ،تهیه کر د .فناوری به تنهایی عامنل خلنق ثنروت نیسنت بلکنه اسنتفاده منوثر و
مناسب از آن است که باعن

خلنق ثنروت منیشنود .هنگنامیکنه از فنناوری بنرای

افزایش ارزش منابع و عرضه محصوالت و خدمات مورد نیناز بنازار اسنتفاده شنود،
ثروت افزایش می یابد .فناوری می توانند در قالنب محصنوالت ،تولیند ،خندمات ینا
حتی بازاریابی باشد .البته فقط تعداد کمی از نوآوریها ،قادر به طنی کنردن زنجینره
ارزش و رسیدن به بازار هستند.
نقش شرکت های داننشبنینان در تحقنق اقتصناد مقناومتی بسنیار مهنم بنوده و بایند

تحریم اقتصادی
و عملکرد
شرکتهای
دانشبنیان

بهصورت هدفمند این موسسات مورد حمایت واقع شوند .بررسیها نشنان منی دهند
آیت اله ممیز
و دیگران،
1512

کننه مشننکالت سنناختاری و منندیریتی در کشننور ازیننکسننو و فشننار تحننریمهننا
ازسوی دیگر باع

شده تا نظام ننوآوری و فضنای کسنبوکنارهنای داننشبنینان در

کشننور شننرایط مطلننوبی نداشننته باشنند .بنننابرایننن بننا توانمننند کننر دن و تشننویق و
زمینه سازی فعالیت آنان در قالب شرکتهای دانشبنیان ،کشنور تنوان روینارویی بنا
هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.
با ترکیب سه عنصر علم اقتصاد ،مکتب اقتصنادی و نهنادهنای اقتصنادی -اجتمناعی،
اقتصاد ملی که به نوعی در ینک نظنام اسنالمی همنان نظنام اقتصناد اسنالمیاسنت،
شکل می گیرد و اقتصاد اسالمی هم در قالب یک حکومت اسالمی تحقنق منییابند.

نظام اقتصاد
اسالمی الگویی

علی اسدی،

کامل برای

1515

اقتصاد مقاومتی

برهمیناساس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
.1

اقتصاد علم است و یک اقتصناد بایند علمنیاداره شنود.2 .

حوزه عمل اقتصناد دسنتوری و اثبناتی متفناوت اسنت .5 .هنم اقتصناد
وهننم مقاومننت باینند مردمننیباشنند .4 .تولینند ملننی پایننه و اسنناس
اقتصاد مقاومتی است .3 .مقاومت کار فرهنگنی الزم دارد .5 .سنادهتنرین
راه مقاومت تقلیل بحرانهاست.

تحلیل تطبیقی
نقش مولفههای
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باصری و

اقتصاد

دیگران،

دانش محور بر

1514

رشد اقتصادی

یافته های پژوهش با استفاده از دادههای ساالنه  2222- 1115در اینران و کشنورهنای
با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران ،نشنان منی دهند کنه شناخصهنای ننوآوری و
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات رابطه معنادار و معبتی با رشند اقتصنادی اینن
کشورها داشته است.

موضوع
پژوهش

نویسندگان،
سال

نتيجهگيری مقاله
توسعه فناوری اطالعات و ارتبا طات منجر به بنروز سناختارهنای ننوینی در اقتصناد

توسعه اقتصادی
دانش پایه ،مبانی
نظری ،تجربیات
و الزامات

کشور های توسعهیافته شده است .این مسئله منجر به توجه بیش از پنیش بنه اقتصناد
شعبانی و

نوین ،اقتصاد شبکهای ینا اقتصناد داننش پاینه در اینن کشنورهنا شنده اسنت .لنیکن

همکار،

حرکت ایران در این سمت حرکت مقدماتی بنوده اسنت .توجنه کشنورهنای منورد

1512

بررسی بنه وینژه آمریکنا بنه توسنعه داننش پاینه ،تجناریسنازی ،تحقینق و توسنعه
( ،)R&Dصنایع کوچک و متوسط ،سیاستهای تشویقی تخصنیص یاراننه مسنتقیم
و معافیتهای مالیاتی و حمایتهای قانونی از مالکیت فکری بوده است.
در ت حقیق مذکور دانش پایگی اقتصاد و ارتباط آن بنا توسنعهینافتگی بررسنی شند و

دانشبنیان و

و همکار،

توسعه پایدار

1531

معننا داری را مینان سنطح توسننع ینافتگی و درجنه دانننش پنایگی اقتصنا د را نشننان

بازاریابی و
SME

گلیمور،

می دهد.

توسعه
کارآفرینی در
آفریقا :یک
مرور کلی
بررسی رابطه
بین کارآفرینی،
نوآوری و
عملکرد
مدلسازی
کارآفرینی مؤثر
در شمال شرق
ایتالیا

2215
احمد و وا
وی واکوو،
2215
اولیندا بیزی
و افتخار،
2212

شرکت های کوچک و متوسط با توجه به نیازهایشنان چگوننه خنود را بنا اسنتفاده از
بازاریابی استاندارد انطباق بدهند.
توصنیه بننرای اقنندامات و اصننالحات اقتصننادی ک نه باینند بننرای توسننعه در آفریقننا
براساس کارآفرینی و محیط آن صورت گیرد.

رابطه مستقیم معنناداری بنین کنارآفرینی ،ننوآوری و عملکنرد کیفینت شنرکتهنای
کوچک و متوسط وجود دارد.
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اقتصاد

حمید ناظمان

مشخص شد که دانش همواره بنهعننوان یکنی از اهنرمهنای اساسنی توسنعه منورد
توجه بوده اسنت .یافتنه هنای مندل پیشننهادی وجنود ارتبناط و همبسنتگی آمناری

کامفو
وگرلی،

عوامل کارآفرینی عمدتا به عوامل فنناوریکی ،منالی و سنازمانی متمرکنز اسنت و بنا

2212

آنها ارتباط دارد.

کارآفرینی
علمی در
شرکتهای

گاروآ ودنا،
2212

میزان تاثیر سه نوع کارآفرینی دانشگاهی بر عملکرد شرکتها.

بیوفناوری UK
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بررسی های بعمل آمده از پیشینههای تحقیقات صورتگرفته ،حناکی از اهمینت و توجنه
ویژه اندیشمندان و صاحب نظنران داخلنی و خنارجی بنه مقولنه اقتصناد دانشنی دارد ،لنیکن
به صورت بنیادین و اساسی بهصورت تدوین راهبرد ها با تلفیقنی از رویکنرد اقتصنادمقناومتی
که مبتنی بر محور دانش باشد کار جدی صورت نپذیرفتنه اسنت .اینن مسنئلهیکنی از نقناط
مغفول مانده در تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصادمقاومتی دانشبنیان منیباشند .در بیشنتر
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

منابع ،پیشینه های تحقیقات صورتگرفته در زمیننه توسنعه فنناوری اطالعنات و ارتباطنات،
منجر به بروز ساختار های نوینی در اقتصاد کشورهای توسعه یافتنه شنده اسنت .اینن مسنئله
منجر به توجه بیش از پیش به آموزشوپژوهش ،توسعه شرکتهنای داننشبنینان در جهنت
توسعه اقتصاد نوین و اقتصاد شبکهای یا اقتصناد داننشپاینه در اینن کشنورهنا شنده اسنت.
به عالوه ،رابطه معناداری در اکعر کشورهای توسعه یافته بین دانشگاه و صنعت وجود داشنته،
لیکن حرکت ایران در این سمت حرکت مقدماتی بوده اسنت و اینن یکنی از وجنوه افتنراق
اصلی سایر کشور ها با کشور ایران میباشد .توجه کشور های مورد بررسی بهویژه آمریکنا بنه
توسنعه داننشپاینه ،تجناریسنازی ،تحقینق و توسنعه ( ،)R&Dصننایع کوچنک و متوسنط،
سیاست های تشویقی تخصیص یارانه مستقیم و معافیتهای مالیناتی و حماینتهنای قنانونی
از مالکیت فکری بوده است .درکشور ایران هرچند از بابت مشنوقهنای مالیناتی ،تسنهیالت
پرداختی ،معافیت ها و سایر عوامنل اثنر گنذار در ارتقنای اقتصناد داننشبنینان ،کنارآفرینی و
نوآوری ،تجاری سازی خدمات ،مح صوالت و بازاریابی صورت گرفته است؛ امنا اثنرات قابنل
توجه ای در عمنل در پنی نداشنته اسنت .ضنمن آنکنه توسنعه زیرسناختهنای اطالعنات و
ارتباطات از عوامل بنیادی در امر توسعه اقتصناد داننشبنینان منیباشند .ننوآوری حاصنل از
اجرای این تحقیق ،در تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان ،مسلما منی توانند کمنک
شایانی به توسعه اقتصادی کشور کنند .تندوین راهبنرد هنای اقتصناد داننشپاینه (منبعن

از

ظرفیننت هننای درونننی ،پویننا ،مسننتحکم ،درون زا ،مقنناوم و مسننتحکم در مقابننل فشننارها و
تحریم های اسنتکبار جهنانی) ،زمیننه دسنتیابی کشنور بنه ایراننی مقتندر ،پیشنرو و فعنال در
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عرصه های مختلف جهانی را فراهم خواهد کرد.

اقتصادمقاومتي
مقاممعظم رهبری(مدظلهالعالی) با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند :پینروی
از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقنالب اسنالمی ،عامنل شکسنت و عقنب نشنینی
دشمن در جنگ تحمیلی اقتصنادی بنوده اسنت .بنرهمیناسناس ،تحقنق آرمنانهنا و اصنول
قانون اساسی و سند چشم انداز بیسنت سناله ،اقتصناد متکنی بنه داننش و فنناوری ،درونزا و
برون گرا ،پویا و پیشرو در سایه استقرار الگنوی اقتصنادمقناومتی داننشمحنور خواهند بنود.
«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها
و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شنکوفایی کشنور باشند»  .1بنرای تبینین
مبانی فکری و نظری رشد باید مکتب اقتصادی را نه به عنوان یک موضوع مجزا و مطلق بلکه
مننی تننوان گفننت ،اقتصنناد مقنناومتی محصننول اقتصنناد اسننالمیاسننت .وقتننی بحنن

از

اقتصننادمقنناومتی مننی کنننیم ،تصننور مننا از اقتصنناد ،نننوعی از اقتصنناد اسننت کننه ریشننه در
جهان بینی توحیدی دارد و مقوله هنای منادی معیشنت و معنوینت را در ینک تفسنیر و ینک
الگوی خار دنبال می کند .پنس منی تنوان گفنت کنه اقتصناد اسنالمی لزومنا مقناومتی هنم
هست .در خود « علم اقتصاد» و «برنامهریزی اقتصنادی» مفهنوم و عمنل مقاومنت بنه معننی
بهینهینابی در هنر شنرایطی نهفتنه اسنت .بخشنی ازاینن قابلینت انعطناف را گناهی «فنرینت
اقتصادی» گفته اند (سیف1511،و فایسننک2212؛  2و منک اینرویننندل اون گلنندس2212؛  .)5بندینمعننیکنه
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به عنوان جزئی از کل یک تمندن و نظنام بنزرگ در نظنر بگینریم (صندر .)233- 231 :1532،پنس

در اقتصادها ،این قابلیت وجود دارد تنا آسنیب هنای وارده بنر اقتصناد ناشنی از شنوکهنا را
ترمیم و تا حدودی بنه حالنت قبنل برگردانند .حتنی برخنی اینن قابلینت را منورد سننجش
قرارداده و اندازه گیری کردهاند

(بریگاگلیو ودیگران،

.4 )2223

 .1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان1511 /3 /15 ،
2. Ficenec
3. Mcinroyandl onglands
4. BRIGUGLIO et al 2008
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از منظر مقاممعظمرهبری (مدظلهالعالی) ارتباط تعاملی و موثری بین اقتصادمقناومتی و اقتصناد
دانش بنیان وجود دارد .برهمین اساس یکنی از مهنم تنرین محنور هنایی کنه در سیاسنتهنای
ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده ،پیشتازی اقتصاد دانشبنیان میباشد.
اقتصاد دانشبنیان

3

اقتصاد دانش بنیان ،نظام اقتصادی است که در آن ،تولید ،ارائنه خندمات و کناربرد داننش
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

منشأ اصنلی ایجناد ثنروت بنهشنمارمنیرود .کنارایی اینن نظنام اقتصنادی مسنتلزم تعرینف
سازوکارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و بنه کنارگیری داننش اسنت کنه از ارتبناط اینن
عوامل با یکدیگر ،زمینه افزایش عملکرد سایر بخش ها نینز فنراهم منیشنود(افقهنی.)13 :1512،
اقتصاد دانشبنیان می تواند به عنوان اقتصنادی کنه در آن تولیند ،توزینع و اسنتفاده از داننش
مهنم تننرین محرکننه هننای رشنند ،ایجنناد ثنروت و اشننتغال در تمننام صنننایع هسننتند تعریننف
شود(رمضانپور و همکاران .)1511،آنچه مسلم است؛ تحقیق به تنهایی سبب توسعه نمیشود ،بلکنه
از طریق تولید محصوالت صنعتی ،بهبود روش ها و ارائه خدمات بنه واحندها و بخنشهنای
مختلف جامعه و صنعت اسباب توسعه فراهم منیآیند (رادفنر و همکناران .)1533 ،یکنی دیگنر از
جنبه های فوق العاده اقتصاد دانش افزایش بهرهوری است .بهرهوری به میزان تولیند در قبنال
واحد کار و سرمایه اطالق منی شنود .در اینن مینان آنچنه بنیش از پنیش منورد توجنه قنرار
می گیرد ،بهره وری نیروی انسانی است .در اقتصناد داننش بنینان ،تولیند ،توزینع و اسنتفاده از
دانش ،تاثیر مهمی بر تولید ثروت دارد .اقتصاد دانش محور محرک اصلی رشد ،ایجناد ثنروت
و اشنتغال در همنه فعالینتهاسنت (شنعبانی و همکنار .)1512،اقتصنناد دانناییمحنور  2اولنین بننار
توسط سازمان توسنعه و همکناری

اقتصنادی()OECD

 5ابنداع و بنه عننوان «اقتصنادهایی کنه

براساس تولید ،توزیع و استفاده از دانش و اطالعات قنرار دارنند» تعرینف شند 4 .چنارچوب
اقتصاد دانشبنیان با کاربرد مستمر و تولید دانش به عننوان هسنتهی اصنلی فراینند توسنعهی
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1. Knowledge-based economy
2. Knowledge-based economy
3. Organization for Economic Cooperation and Deveiopment
4. OECD,1996

اقتصادی ،به اقتصاد دانشبنیان تبدیل میشود .اقتصاد دانشبنیان( 1 )KEاقتصادی است کنه در
آن دانش کلید اصلی رشد اقتصادی است .چارچوب اقتصاد دانشبنیان( )KBEاز سنوی باننک
جهانی عبارتند از:
 .1رژیم اقتصادی و نظام نهادی و انگیزشی :فراهم کننده انگیزه هنای الزم جهنت اسنتفاده
مناسب از دانش ،تحریک خالقیت ها و کارآفرینی و همچنین محرکی برای ایجاد کارآمدی.
 .2آموزش و توسعه منابع انسانی :برای وصول به یک جامعه با افراد متخصص ،خنالق و
انعطاف پذیر که تولید کننده ،جذب ک ننده ،نشر دهنده و استفاده کننده موثر از دانایی باشند.
 .5نظام نوآوری و اختراع :مشتمل بر بنگاه ها ،مراکز تحقیقناتی ،دانشنگاه هنا ،مشناوران و
سایر سازمان هایی کنه از ذخنایر روز افنزون داننایی جهنانی بهنره گرفتنه و آنرا جنذب و بنا
 .4زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتبناط :بنه منظنور تسنهیل فرآینندهای ارتبناطی و
اطالعاتی و همچنین کسب و انتشار دانش (چن و داهلمن .)2223 ،2
توجه به نقش دانش در اقتصاد موضوع جدیدی نیست ،بهنحویکه آدام اسمیت 5در قنرن
هجدهم به نقش تخصص در تولید و اقتصاد توجه داشته و فردریک لیست 4تاکیند منیکنند
که خلق و توزیع دانش به بهبودکارایی در اقتصاد کمک شنایان تنوجهی منیکنند .طرفنداران
شومپیتر  3نظیر هیرشمن 5 ،گالبرایت 2 ،و گودین  3نیز با ارائنه نظرینه جدیند در زمیننه سنرمایه
انسننانی ،بننرای علننم و دانننش در رشنند بلننند منندت اقتصننادی نقننش عمنندهای قایننل
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نیاز های ملی /محلی وفق و تعدیل میکنند.

می شوند .سازمان همیاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام( 1 )APECبا گسترش ایده مطنرح شنده
توسط  OECDدر خصور اقتصاد دانشبنیان آنرا اقتصادی میداند کنه در آن تولیند ،توزینع

1. Knowledge Economic
2. Chen & Dahelman
3. Adam Smit
4. Friedrich List
5. Schumpeter
6. Hirschman
7. Galbraith
8. Godwin
9. Asia Pacifie Economic Cooperation
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و کنناربرد دانننش ،عامننل و محننرک اصننلی رشنند اقتصننادی ،تولینند ثننروت و اشننتغال در
تمامیصنایع است (معمار نژاد.)35- 123 :1534 ،
در نظریه های توسعه هزاره جدید که بهشدت بنر نظرینههنای مکتنب نهنادگرائی جدیند
استوار است ،تفاوت کشورهای صنعتی با کشورهای رو به توسعه چیزی بهمراتنب بیشنتر از
سطح سرمایه فیزیکی یا حتی انسانی این کشورها ارزیابی منیشنود .ازایننمنظنر کشنورهای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

صنعتی و رو به توسعه توابنع تولیند متفناوتی دارنند و بنه شنیوههنای متفناوتیسنازماندهی
می شوند و به توسعه عمدتا نه به عنوان فراگرد انباشت سرمایه ،بلکه بنه عننوان فراینند تغیینر
سازمانی ،نگریسته میشود (جرالد میر -جوزف اسنتیگلیتز .)432- 433 :2225،در ینک تعرینف عمنومی:
اقتصاد دانشمحور اقتصادی است که بهوسیله دانش پیش میرود و اقتصنادی کنه بنهوسنیله
دانش پیش می رود اقتصادی است کنه در آن تولیند و بهنره بنرداری از داننش بخنش مسنلط
ایجاد ثروت است (3دفتر تجارت وصنعت انگلستان  .)1113ازاینمنظنر منی تنوان گفنت کنه اقتصااد
دانشمحور از شناخت کاملتر نقنش د اننش وفنناوری در رشند اقتصنادی ناشنی شنده اسنت.
دراین میان خدمات دانش بر نظیر آموزش ،ارتباطات واطالعات شدیدتر توسعه یافتنه اسنت.

2

درحالی که در دارائیهای غیر ملموس ، R&D،آموزش نیروی کنار ،ننرمافزارهنا ومهنارتهنای
تکنیکی باالترین سنهم را داشنته انند .از آن زمنان داننش بنه عننو ان سنومین عامنل تولیند در
مدل های رشد اقتصادهای پیشرو ظاهر شد (روبر 1135و .)1112بنرای کشنورهایی کنه در زمیننه
اقتصادی در جهان پیش قراول هستند ،دغدغه ایجاد تعادل بین دانائی و منابع آنهنا را تاجنائی
پیش برده است که دانش در مقایسه با نیروی کار،ابزارها وزمین ،به مهنم تنرین عامنل تعینین
کننده سطح استاندارد زندگی تبندیل شنده اسنت (5گنزارش توسنعه جهنانی  .)1111در سنال ،2222
کمیته اقتصادی اپک  4با بررسی پایههنای اقتصاد دانشمحور در اقتصناد کشنورهای مربنوط،
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1. 31Aug1999 Earns&Young/What is the Knowledge Economy?/Ministry of Economic
Development/ P2 /www.med.govt.nz/pbt/infotech
2. Andre Pascal
3. Earns&Young
)4. Asia-Pacific Economic Co-Operation ( APEC

چهار مولفه  3مؤثر در کارآیی اقتصادهای مهم چند دهه اخیر را شناسنایی و بنه شنرح نمنودار
یک اعالم کرد.

نمودارشماره  .3مولفه هاي اصلي اقتصاد و جامعه دانشمحور (منبع :اپک )2223

اقتصنناد داننننشبنیننان ،طبنننق تعریننف سنننازمان همکنناری هنننای اقتصننادی آسنننیا و
اقیانوسیه  ،)2222(2اقتصادی است که درآن تولید ،توزیع و کاربرد داننش مهنم تنرین پیشنران
رشد ،خلق ثروت و ایجناد اشنتغال در تمنامی صننایع اسنت .اقتصنادهای مندرن ،عمومنا بنر
دارایی های ناملموسی چون دانش ،نوآوری ،تحقیق و توسعه متکی شنده انند و از اینن طرینق
توسعه اقتصادی بهبار میآورند

(سلیریو

.)2212 ،5

دبناس  )2211( 4در بررسی محرکهای اقتصادی و رژیم نهادی که اقتصاد داننشبنینان را
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چارچوبها و ديدگاههاي علمياقتصاد دانشبنیان

درکشورهای شرق آسیا اشاعه میدهند ،به این نتیجه رسید که وجنود شنرایط بینان شنده در
کشورهایی چون سنگاپور و مالزی موجب تشویق سرمایه گذاری مسنتقیم خنارجی ( )FDIو
احتماال سرمایه گنذاریهنای خصوصنی داخلنی شنده اسنت .در سنال  ،1111باننک جهنانی
پروژهای با عنوان «دانش برای توسعه ( »)KDرا به جریان انداخت که با انجام این کار قصند
آگاهی بخشی به سیاستگذاران کشورها در رابطه با تاثیر دانش به عنوان ابنزاری قدرتمنند در
1. Dimensions
)2. Asia Pacific Econimic Cooperation (APEC
3. Schiliro
4. Debnath

241

رشد اقتصادی را داشت (توکنان  .)2212 ،1در نمودارشماره دو ارکان اقتصناد داننشپا ینه از منظنر
بانک جهانی ارائه شده است.
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نمودارشماره  .2ارکان اقتصاد دانشپايه از منظر بانک جهاني

همچنین تحقیقی که توسط مبیننی دهکنردی در سنال  1514صنورت گرفتنه اسنت ،مندل
مفهومی اقتصاد دانشبنیان را به صورت نمودار شماره سه ارائه کرده است.

نمودار شماره  .1مدل مفهومياقتصاد دانش بنیان(مبیني دهکردي)3111 ،
232
1. Tocan

مدل مفهوميتحقيق

روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی  -توسعهای است .این تحقیق با رویکرد آمیختنه (ترکیبنی
از رویکردهای کیفی و کمی) انجام میپذیرد .در رویکرد کیفی با اسن تفاده از تحلینل و محتنوا
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نمودار شماره  .1الگوي مفهومي تحقیق

نسبت به تحلیل تدابیر ،بیانات و سیاستهای ابالغی مقاممعظنمرهبنری (مند ظلنه العنالی) و اسنناد
باالدستی جهت استخرا ،مطلوبینت هنا اقندام شند و بنا اسنتفاده از روش پیمایشنی خبرگنی
نسبت به تدوین فرصت ها ،تهدیدها ،قوتها و ضعف ها و نهایتا راهبردهنای تحقینق پنس از
اعتبار سنجی و اجرای پرسشنامه  QSPMنسبت به تعیین اولویت راهبرد ها و ارائنه راهکارهنا
اقدام شد .در رویکرد کیفی ،جامعه آماری پنژوهش ،شنامل کلینه اسنناد و مندارک منرتبط بنا
موضوع تحقیق بوده و در رویکرد کمی ،جامعه  53نفر از خبرگان بنا حنداقل 22سنال سنابقه
می باشد که با روش هدفمند انتخاب شدند .روشهای گردآوری دادههنا در پنژوهش حاضنر،
استفاده از اسناد و مدارک معتبر ،کتابهنای علمنیو تخصصنی ،مقناالت علمنیو پژوهشنی،
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آرشیو سازمان های رسمی ،سایت های اینترنتی آکادمیک و منرتبط بنا موضنوع پنژوهش ،منی
باشد .ضمن آنکنه در مصناحبه ،از نظنرات  14نفنر از خبرگنان اسنتفاده شنده اسنت .پنس در
تجزیه و تحلیل داده ها نیز ترکیبی از شنیوه هنای کیفنی و کمنی متناسنب بنا فراینند تندوین
راهبرد ،مورد استفاده قرار گرفت؛ بهعبارت دیگنر متناسنب بنا هندف و سنوال تحقینق ،ابتندا
جهت تعیین شاخص های مطلوبیت اقتصادمقاومتی داننشبنینان ،از روش هنای تحلینل کیفنی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

(خالصه برداری و جدولسازی) و روشهای آمار کمی (نظینر آمنار توصنیفی) اسنتفاده شند.
جهت ارزیابی محیط داخلی مؤثر بر اقتصادمقاومتی دانش بنینان از تکنینک مناتریس ارزینابی
عوامل داخلی ( )IFEاستفاده شده است .ضمنا جهت تعیین فرصت ها و تهدیندهای منرتبط بنا
اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ،از آمار توصیفی (مینانگین ،انحنراف معینار و )...و جهنت ارزینابی
محیط خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای اقتصنادمقناومتی داننشبنینان از تکنینک مناتریس
ارزیابی عوامنل داخلنی ( )EFEاسنتفاده شنده اسنت .در تندوین راهبردهنای اقتصنادمقناومتی
دانننشبنیننان از روش هننای کیفننی نظیننر منناتریس نقنناط قننوت ،ضننعف ،فرصننتهننا و
تهدیندها( ، )SWOTتحلینل خبرگننی و جهنت اولویننت بنندی راهبردهننا از تکنینک منناتریس
برنامه ریزی راهبردی ( )QSPMبهره بردهایم .براساس نتایج بهدسنتآمنده از جندول شنماره 2
مقدار ضرایب آلفای کرونباخ مولفههای فرصتها ،تهدیدها ،قوتها ،ضنعف هنا و مطلوبیتهنا
به ترتیب عبنارت اسنتاز 2/213 ،2/253 ،2/321 ،2/214 :و  2/323کنه نشناندهنند پاینایی
باالی پرسشنامه میباشد.
جدول شماره  .2مقدار آلفاي کرونباخ هريک از پرسشنامه ها در جدول زير قابل مشاهده مي باشد.
راهبردهای اقتصادمقاومتي

فرصت ها

تهدیدها

قوت ها

ضعف ها

مطلوبيت ها

تعداد گويهها

27

22

31

12

11

مقدار آلفاي کرونباخ

2/711

2/123

2/767

2/711

2/121

دانشب نيان
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یافتههای تحقيق
الف .تحلیل عوامل محیطي
نتایج تحلیل اسناد مدارک و تحلیل محتوای مصاحبه با خبرگان پیرامون عوامل راهبنردی
(قوت ها ،ضعفها ،فرصت ها و تهدیدها) تاثیرگذار بر اقتصادمقاومتی داننشبنینان در جندول
شماره  5ارائه شده است .همچنین نتایج ارزیابی محنیط داخلنی (مناتریس  )IFEدر جندول 4
و نتایج تحلیل ارزیابی محیط خارجی (ماتریس  )EFEدر جدول  3ارائه شده است.
جدول شماره  .1نتايج تحلیل اسنا د و مدارک و تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان پیرامون عوامل
راهبردي (قوتها ،ضعفها ،فرصت ها و تهديدها) تاثیرگذار بر اقتصادمقاومتي دانشبنیان
ردیف

قوت

ضعف

1

سرمایه انسانی

2

ظرفیت دانشگاهها

5

بنیاد ملی نخبگان

فقدان زیرساخت ارتباطی
مطلوب

4

پنننارکهنننای علنننم و
فناوری

شکاف دانش فنی

امنیت خارجی

3

نیروی متخصص

فقننننندان تجهیننننننزات
آزمایشگاهی

رتبننه شن ناخص فسننناد
جهانی

جهانی شدن

5

منابع طبیعی

ناتوانی در بازاریابی

جهانی شدن

جننذب تخبگننان مهنناجر
خارجی

2
3

حمایت قانون
مشوقها و معافیتها

قاچاق کاال
عدم انضباط مالی

دیپلماسی ضعیف
قوانین بینالمللی

منابع طبیعی
موقعیت جغرافیایی

1

اسناد باال دستی

رکود وتورم

12

رویکرد جهادی

کاهش پایه پولی

پایین بودن رشد جهانی
پایین بنودن سنهم بنازار
بینالملل

ارز آوری

11

پیشنننتازی علمنننی در
منطقه

بروکراسی اداری

قاچاق کاال

برتری علمی در منطقه

عدم ثبات ارزی

سرمایهگذاری خارجی
تجاری سازی محصنول و
خدمات

توسعه صادرات

قوانین سنخت و دسنت
و پاگیر

مشنوقهننای بنینالمللننی
هدفمند

فساد اداری و اقتصادی

مهاجرت نخبگان
پنننایین بنننودن سنننطح
زیرساختها

سرمایهگذاری بینالمللی

پایین بودنظام اسنتاندارد
جهانی

مننننناطق آزاد و ویننننژه
تجاری

نظننام مالینناتی ناکارآمنند
(پولشویی)

ظرفینننت کشنننورهنننای
اسالمی

12

سرمایههای اجتماعی
نظننننام ارزشهننننای
دینی/اسالمی

14

انسجام ملی

عندم توجننه بننه مالکیننت
معنوی

13

موقعیت جغرافیایی

اقتصاد نفتی

15

تحریمهای اقتصادی

دیپلماسی قوی

ناکارآمدی دولت
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شکاف سرمایهای
پننایین بننودن بهننرهوری
عوامل تولید

تهدید

فرصت

نفوذ در بازارهای جهانی
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جدول شماره  .1ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ( )IFEاقتصادمقاومتي دانش بنیان

1
2
5
4
3
5
2

سرمایه های انسانی
صادرات خدمات و محصوالت دانشبنیان
ظرفیت عظیم دانشگاهی
مردمساالریدینی و جامعه مدنی اسالمی
مردمیکردن اقتصاد
رویکرد جهادی
حمایت ازتولید ملی
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوری ها و اختراعات
خلق ثروت دانشی
کاهش وابستگی به نفت
پارک های علم و فناوری
نیروی متخصص
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانشبنینان
و تجاریسازی نوآوریها
منظومه فکری مقاممعظمرهبری ( مدظلهالعالی)
وجننود سننرمایه هننای نفتننی بننهمنظننور تننامین
زیرساخت های اقتصنادی الزم بنرای دسنتیابی بنه
اقتصاد دانشمحور
وابستگی اقتصاد به نفت
ساختار اداری (بروکراسی) موثر بر نظام اقتصادی
فقدآنراهبرد های مشخص در حوزه اقتصاد دانشی
عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی
ناکارآمدی دولتی اثربخش ،پاسخ گنو و بنه دور از
فساد و نظام قانونی کارآمد کنه حاکمینت قنانون و
کیفیت مقرراتی را تضمین کند.
عدم ارتقای بهرهوری سرمایه
اقتصاد دولتی
باال بودن قاچاق
عدم ارتباط مناسب بخش صنعت ،دانشگاه و دولت
شکاف(کمبود) سرمایه انسانی
شکاف دانش فنی
عدم ثبات درآمد ارزی
فساد مالی ،اداری و اقتصادی
قوانین سخت و دست و پا گینر ،وجنود فسناد در
سیستم اداری
بهره وری پایین عوامل تولید

0.033301629
0.032590629
0.033064629
0.032590629
0.032946129
0.032946129
0.034131129

3.31800
3.37800
3.31800
3.12100
3.15100
3.34800
3.18100

0.110494805
0.110091145
0.109708439
0.101715353
0.103813253
0.11030364
0.108571122

0.032946129

3.36300

0.110797832

0.032590629
0.034723629
0.033775629
0.033301629

3.24200
3.18100
3.37800
3.19600

0.105658819
0.110455864
0.114094075
0.106432006

0.032590629

3.30300

0.107646848

0.033894129

3.33300

0.112969132

0.032235129

3.40900

0.109889555

0.03496102
0.03484252
0.03448702
0.03436852

1.22700
1.16600
1.15100
1.12100

0.042897172
0.040626378
0.03969456
0.038527111

0.03353902

1.12100

0.037597242

0.03365752
0.03330202
0.03342052
0.033064629
0.033183129
0.033064629
0.033064629
0.032353629

1.43900
1.31800
1.40900
1.37800
1.22700
1.21200
1.16600
1.16600

0.048433171
0.043892063
0.047089513
0.045563059
0.040715699
0.04007433
0.038553357
0.037724331

0.032472129

1.12100

0.036401257

0.032590629
1

1.40900

0.045920196

3
قوت
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ردیف

عوامل راهبردی (قوتها و ضعفها)

ضریب اهميت

رتبه عوامل
راهبردی

امتياز

1
12
11
12
15
14
13
1
2
5
4
3

ضعف

5
2
3
1
12
11
12
15
14
13
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جمع عوامل

2.256351328

جدول شماره  .7ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ( )EFEاقتصادمقاومتي دانش بنیان
ردیف
1
2
5
4
3
5
2
3

12

11
12
15
14
1
2
5
4
تهدید

3
5
2
3
1
12

توصیه های اسالمی و ملی در زمینه فراگیری علم
( دانش)
توجننه ویننژه مقامننات عننالی رتبننه کشننوری و
سیاستگذاران به اقتصاد دانشمحور
ارز آوری
خود اتکایی و رهایی از اقتصاد نفتی
دیپلماسی اقتصادی
جهانی شدن
توسعه زیرساخت های اقتصاد دانشبنیان
منابع طبیعی
جذب سرمایه گذاری مسنتقیم خنارجی و اجنازه
سرمایه گذاری داخلی
تاکینند قننوانین و اسننناد باالدسننتی مانننند سننند
چشم انداز و تدوین نقشه جنامع علمنیکشنور و
اسناد راهبنردی بنرای فنناوری هنای کلیندی و
اولویت دار از قبیل نانو ،بیو ،هوا وفضا
سازمان ها به منظنور بقنا در محنیط هنای رقنابتی
بننه صننورت مننداوم در مهننارت هننا و دانننش
سرمایه گذاری میکنند.
فضای علمی و فرهنگی موجود بهمنظور جذب و
ورود فارغ التحصیالن به عرصه فناوریهای نو
مشوق ها و معافیت های مالیاتی
امکان بهره گیری از موقعیت برتر ایران در مقایسه
با کشنورهای منطقنه در تولیندات علمی،فننی و
تحقیقات
مدیریت ناکارآمد و غیر اثربخش در پنروژ هنای
بزرگ
قاچاق کاال
امنیت ملی
انحصننار دولتننی در حننوزه اقتصنناد و سننایر
بخش های دانشمحور
کمبودسننرمایه گننذاری خننارجی در حننوزه علننم
فناوری
فقندان زیرسناخت هنای مخنابراتی و اطالعنناتی
متناسب با ظرفیت جهانی
عدم ثبات اقتصادی (تورم)
عدم شفافیت قوانین و مقررات
عدم ثبات نرخ ارز
کاهش جذب سرمایه گذاری خنارجی در بخنش
اقتصاد دانشبنیان

0.03484404

3.60600

0.125647609

0.034964595

3.34800

0.117061465

0.034964595
0.034241264
0.033758645
0.03460293
0.034241264
0.03484404

3.22700
3.33300
3.27200
3.22700
3.30300
3.18100

0.112830749
0.114126133
0.110458287
0.111663654
0.113098895
0.110838892

0.034361819

3.15100

0.108274092

0.034000154

3.60600

0.122604554

0.033771377

3.09000

0.104353555

0.03363809

3.43900

0.115681392

0.033758645

3.36300

0.113530324

0.033879598

3.27200

0.110854046

0.035205706

1.19700

0.04214123

0.035567371
0.035326261

1.43900
1.51500

0.051181448
0.053519285

0.035205706

1.25700

0.044253572

0.034964595

1.37800

0.048181212

0.034482374

1.19700

0.041275402

0.034723485
0.03460293
0.034361819

1.16600
1.16600
1.16600

0.040487583
0.040347016
0.040065881

0.03460293

1.25700

0.043495883
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فرصت

1

عوامل راهبردی
(فرصتها و تهدیدها)

ضریب اهميت

رتبه عوامل
راهبردی

امتياز
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عوامل راهبردی
(فرصتها و تهدیدها)

ردیف
11
12
15
14
13
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

مهاجرت نخبگان
عنندم بننازار یننابی خننارجی در حننوزه اقتصنناد
دانشبنیان
فقنندان آمننوزش هننای حرفننهای متناسننب بننا
ظفیت های موجود در عرصه بینالملل
تحریم های اقتصادی
عدم ثبات اقتصادی (رکود)
جمع عوامل

0.034482374

1.22700

0.042309873

0.034241264

1.13600

0.038898076

0.034120709

1.21200

0.041354299

0.034000154
0.034241264
1

1.28700
1.16600

0.043758198
0.039925314
2.24222

ب .تحلیلهاي مرتبط با تدوين راهبردها براساس جدول

SWOT

در جدول شماره  5راهبردهنای مننتج از مناتریس  SWOTکنه براسناس نتنایج حاصنل از
ادبیات تحقیق و مصاحبه خبرگان میباشد ،ارائه شده است.
جدول شماره . 6تجمیع نتايج حاصل از ادبیات تحقیق و مصاحبه خبرگانSWOT

SWOT
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ضریب اهميت

رتبه عوامل
راهبردی

امتياز

قوت ها () S
*سننرمایه هننای انسننانی و ظرفیننت عظننیم
دانشگاهی
*صادرات خدمات و محصوالت دانشبنیان
*مردم ساالریدینی و جامعه مندنی اسنالمیو
مردمیکردن اقتصاد
*رویکرد جهادی وحمایت ازتولید ملی
*قانون حماینت از شنرکت هنا و موسسنات
داننشبنینان و تجنناریسنازی ننوآوری هننا و
اختراعات
*خلق ثروت دانشی وکناهش وابسنتگی بنه
نفت
*پارک های علم و فناوری ونیروی متخصص
*قانون حماینت از شنرکت هنا و موسسنات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها
*منظومننه فکننری مقننناممعظننمرهبنننری(
مدظلهالعالی)
* سننرمایه هننای نفتننی بننهمنظننور تننامین
*زیرساخت های اقتصادی الزم برای دستیابی
به اقتصاد دانشمحور

ضعف ها () W
وابستگی اقتصاد به نفت
*ساختار اداری (بروکراسنی) منوثر بنر
نظام اقتصادی
فقدآن راهبنرد هنای مشنخص در حنوزه
اقتصاد دانشی
*عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر ثبنات
اقتصادی
*ناکارآمدی دولتی (اثربخش ،پاسخ گنو
و به دور از فساد
*فقندان قنانونی کارآمند کنه حاکمینت
قننانون و کیفیننت مقرراتننی را تضننمین
نماید.
*عدم ارتقای بهرهوری سرمایه
*اقتصاد دولتی
*باال بودن قاچاق
*عننندم ارتبننناط مناسنننب بخنننش
صنعت،دانشگاه و دولت
*شکاف(کمبود) سرمایه انسانی
*شکاف دانش فنی
*عدم ثبات درآمد ارزی؛*فسناد منالی،
اداری و اقتصادی
*قوانین سخت و دست و پا گیر ،وجود
فساد در سیستم اداری
*بهره وری پایین عوامل تولید

تهدیدها ( ) T
*تحریم های اقتصادی
*قاچاق کاال
*ناکارآمنندی دولننت و بروکراسننی
اداری و فساد (فسادی اداری ،فسناد
اقتصادی و رانت)
*توسعه زیرساخت های اطالعناتی و
مخابراتی
*مهاجرت نخبگنان و سنرمایه هنای
دانشی
*عدم بازریابی خارجی در رقابتپذیری
در عرصه منطقهای و بینالمللی

راهبنرد S1, S3, S4, S5 , S6,S (  5
7, S8, S9,S10 S11, S12, S13 / O1,
O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9,
) O10, O11, O12, O,13, O14
راهبنرد S1, S3, S4, S5, S6, (  4
S7,S8, S9,S10,
S11,S12,S13,
S14/O 1, O2, O3, O6,O11, O12,
) O14
راهبرد S1, S3, S5, S6, S7, S8, (  3
S9, S10, S11, S12, S13, S14,
S15/ O1, O2, O4 ,O6, O7,
) O9,O10,O11,O12, O13, O14
راهبننرد S1, S3, S7, S10, (  5
S15/O1, O2, O5, O6, O9, O10,
) O12, O13, O14, O15
راهبنرد S1, S4, S5, S12, S14/ (  2
O1, O2, O3, O4, O9, O10, O12,
) O14
راهبنرد S2, S7, S9, S10, S14, (  3
S15/O1, O2, O3, O4, O5, O6,
) O9, O11, O12, O14, O15
راهبنرد S1, S2, S3, S4, S5, (  1
S6, S7, S8, S9, S10,S11, S12,
S13, S14, S15 / O2, O4, O7, O9,
) O10, O11, O12,O13, O14
راهبنرد S1, S2, S3, S4, S5, (  12
S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13, S14, S15 / O1, O2, O3, O4,
O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11,
) O12, O13, O14, O15
راهبردها:
راهبنرد S1, S4, S5, S6, S12, (  1
) S14/ T11, T14
راهبنرد S1, S3, S6, S12/ T1, (  2
) T11, T13
راهبنرد S1, S3, S4, S5 , S6,S (  5
7, S8, S9,S10 S11, S12, S13/T1,
)T2, T6, T8, T9, T10
راهبنرد S1, S3, S4, S5, S6,  4
S7,S8, S9,S10,
S11,S12,S13,
)) S14/T1, T2, T4, T6, T8, T14
راهبنرد S1, S3, S5, S6, S7, (  3
S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,
) S15/ T1, T4, T6, T8, T9, T14

مقاله پژوهشی :تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان

فرصتها ( )O
*ارزآوری اقتصاد دانشی
*توسعه صادرات اقتصاد دانشبنیان
*دیپلماسننی اقتصننادی در عرصننه
منطقننهای و بننینالمللننی در حننوزه
اقتصاد دانشبنیان
*تعامالت جهانی و جهانی شندن در
راستای اقتصاد دانشبنیان
*برتری منطقنه ای در حنوزه علنم و
فناوری اقتصاد دانشبنیان
*جننذب سننرمایه گننذاری مسننتقیم
خاجری در حوزه اقتصاد دانشبنیان
*مشوق هنا و معافینت هنای مالیناتی
اقتصاد دانشبنیان
*بهره گیریی از موقعیت برتر ایران در
مقایسنه بنا کشنورهای منطقننهای در
تولیدات علمیو تحقیقات
*توسننعه زیرسنناخت هننای اقتصنناد
دانشبنیان
*قوانین و مقررات حمایتی در حنوزه
اقتصاد دانشبنیان
*تجاری سازی محصوالت و خدمات
دانشبنیان
*جذب نخبگان و نیروی متخصنص
و سرمایه های انسانی خار ،از کشور
در راستای اقتصاد دانشبنیان
*بهبود فضای کسب وکار در عرصنه
من طقننهای و بننینالمللننی در حننوزه
اقتصاد دانشبنیان
*توسعه کارآفرینی

راهبردها:
راهبنرد S1, S4, S5, S6, S12, (  1
) S14/O1,O12,O13
راهبنننننرد S1, S3, S6, (  2
) S12/O1,O2, O10, O11, O12,O13

راهبردها:
راهبرد O1,O12,O13 / W9, (  1
) W10
راهبرد W2, W5, W6, W9, (  2
W9, W10/O1,O2, O10, O11,
) O12,O13
راهبرد w1, W2, W3, W 4, (  5
W9, W14, W15/ O1, O2, O3,
O4, O5, O6, O7, O8, O9,
) O10, O11, O12, O,13, O14
راهبننرد W1, W2, W3, (  4
W4, W9, W14, W15/ O 1,
) O2, O3, O6,O11, O12, O14
راهبرد W1, W2, W3, W5, (  3
W6, W7, W9, W13, W14/
O1, O2, O4 ,O6, O7,
) O9,O10,O11,O12, O13, O14
راهبرد W1, W2, W4, W5, (  5
W7, W14/ O1, O2, O5, O6,
O9, O10, O12, O13, O14,
) O15
راهبننرد W1, W2, W4, (  2
W5, W7 ,W8, W12, W13,
W14/ O1, O2, O3, O4, O9,
) O10, O12, O14
راهبرد W1,W2, W4, W5, (  3
W7, W12, W13, W14 / O1,
O2, O3, O4, O5, O6, O9,
) O11, O12, O14, O15
راهبرد W1, W2, W7, W9, (  1
W11, W12, W13, W14/ O2,
O4, O7, O9, O10, O11,
) O12,O13, O14
راهبرد W1, W2, W7, W9, (  12
W11, W13, W14/ O1, O2,
O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9,
O10, O11, O12, O13, O14,
) O15
راهبردها:
راهبنرد W9, W10/ T11, (  1
) T14
راهبرد W2, W5, W6, W9, (  2
) W9, W10/ T1, T11, T13
راهبرد W1, W2, W3, W 4,  5
W9, W14, W15/ T1, T2, T6,
)) T8, T9, T10
راهبنرد W1M W2, W3, (  4
W4, W9, W14, W15/ T1, T2,
) T4, T6, T8, T14
راهبرد W1, W2, W3, W5, (  3
W6, W7, W9, W13, W14 /
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*عنندم ثبننات اقتصننادی در برابننر
تکانه های منطقهای و بینالمللی
*عدم جذب سرمایه گذاری خنارجی
مناسب با ظرفیت های عظیم داخلی
*قوانین و مقررات
*فقنندان رقابننتپننذیری در عرصننه
تولیدات و خدمات دانشبنیان
*اثرات نهاد ها ،مجامع بنینالمللنی و
منطقه ای (صندوق بینالمللنی پنول،
بانک جهانی و ) OECD
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511

راهبننرد (S1, S3, S7, S10,  5
)S15/T1, T3, T5, T6, T10,T14
راهبنرد S1, S4, S5, S12, S14/  2
T1, T2, T3, T6, T7, T9, T14,
) T15
راهبنرد S2, S7, S9, S10, S14, (  3
S15/T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8,
) T9, T10, T12, T14, T15
راهبرد S1, S2, S3, S4, S5, S6, (  1
S7, S8, S9, S10,S11, S12, S13,
S14, S15 /T1, T2, T4, T6, T11,
) T13
راهبنرد S1, S2, S3, S4, S5, (  12
S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13, S14, S15/ T1, T4, T6, T12,
) T13, T14, T15

) T1, T4, T6, T8, T9, T14
راهبرد W1, W2, W4, W5, (  5
W7, W14/ T1, T3, T5, T6,
)T10,T14
راهبننرد W1, W2, W4, (  2
W5, W7 ,W8, W12, W13,
W14/ T1, T2, T3, T6, T7, T9,
) T14, T15
راهبرد W1,W2, W4, W5, (  3
W7, W12, W13, W14 / T1,
T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9,
) T10, T12, T14, T15
راهبرد W1, W2, W7, W9, (  1
W11, W12, W13, W14/ T1,
) T2, T4, T6, T11, T13
راهبننرد W1, W2, W7, (  12
W9, W11, W13, W14/ T1,
) ) T4, T6, T12, T13, T14, T15

ج .ماتريس تعیین موقعیت راهبردي
نتایج مربوط به ماتریس تعیین موقعیت راهبردی در نمودار شماره ....ارائه شده است.

نمودار شماره  .7ماتريس تعیین موقعیت راهبردي اقتصادمقاومتي دانش بنیان ج.ا.ا

با عنایت به موقعیت راهبردی بدست آمده ،وضنعیت فعلنی اقتصناد داننشبنینان .،ا.ا در
موقعیت رقابتی می باشد که نشاندهنده ظرفیت هنا و قابلیتهنای داخلنی مناسنب امنا تهدیندها
بیرونی بیشتر میباشد .بنرهمین اسناس ،هرچنند تهدیندهای تحنریم هنای اقتصنادی ،کناهش
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سرمایه گذاری و فقدان زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی مشهود است ،لکنن بنا توجنه بنه

قوت های مهم داخلی(سرمایه های انسانی ،اسنناد بناال دسنتی و ظرفینت عظنیم دانشنگاههنا و
شرکت های دانش بنیان) موقعیت راهبردی کشور در وضعیت رقنابتی بنوده پنس اینن امکنان
برای کشور میسر میباشد تا با بهره گیری از ظرفیت هنای ملنی ننه تنهنا تهدیندها محیطنی را
برطرف نموده بلکه با قابلیتسازی و ظرفیتسنازی ملنی در حنوزههنای داننشبنینان زمیننه
تبدیل تهدیدها به فرصت های قابل قبول در حوزه اقتصادمقاومتی دانشبنیان را فراهم آورد.
د .اولويتبندي راهبردها
در ایننن تحقیننق جهننت اولویننت بننندی راهبردهننا از منناتریس برنامننهریننزی راهبننردی
کمنننی(  )QSPMاسنننتفاده شننند .جننندول شنننماره  2مننناتریس برنامنننهرینننزی راهبنننردی
مقاله پژوهشی :تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان

کمیاقتصادمقاومتی دانشبنیان را نشان میدهد.
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جدول شماره  .2ماتریس برنامهریزی راهبردی کمیاقتصادمقاومتی دانشبنیان
فناوریهای پيشرفته در

ا
توسعه کارآفریني ( محصوالت و
ج
خدمات) اقتصادمقاومتي
ر
دانشبنيان
ضریب اهميت
ا

اقتصادمقاومتي دانشبنيان
- 1تقویت فرهنگ کار/توليد و

ل

ب
فناوری و تجاریسازی

ا - 2توسعه زیرساختهای علم و

ق

دانشبنيان

و ارزی در عرصه اقتصاد مقاوتي

ا
ی - 3ثبات اقتصادی ،مالي ،پولي

201221

3.690

20551

1.850

0.185

4.000

0.400

4.000

0.400

ارز آوری

.2دیپلماسی اقتصادی

202111

3.850

20532

3.230

0.320

4.000

0.396

4.000

0.396

حوزه اقتصاد دانشی

.5برتری منطقهای در

202111

3.920

20533

3.920

0.388

3.150

0.312

4.000

0.396

دانشبنیان

.4قوانین و مقررات

حمایتی ( مشوق ها و

202111

3.310

20523

3.150

0.312

4.000

0.396

4.000

0.396

عوامل اصلي خارجي (فرصت ها)

(دانشی) در اقتصاد
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نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

201221

3.850

20533

4.000

0.400

3.380

0.338

3.850

0.385

و تجاریسازی

4.000

4.000

دانشبنیان

0.400

زیرساخت های حمایتی

1.690

مالیاتی ) و جذب

4.000

سرمایه های انسانی

0.167

معافیت های هدفمند

0.396

حوزه علم و فناوری و

4.000

(جهانی شدن) در

ر پژوهشي با صنایع دانشبنيان
دولت ( صنعت ،دانشگاه و
د  - 4دیپلماسي قوی و فراگير
دولت)
اقتصادی در راستای توسعه
ه اقتصاد مقاومتي دانشبنيان

کميQS PM

0.396

و تعامالت جهانی

ه  - 5تعامل قوی و مستمر
بدانشگاهها و موسسات آموزشي و

حاصل از ماتریس

0.400

اقتصاد دانشبنیان و

حداکعری سرمایه گذاری

مستقیم خارجی

 .3توسعه

ا

برنامهریزی راهبردی

جمع

محصوالت و خدمات
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 .1توسعه صادرات

ر

جدول تلخيص شده نتایج

فناوریهای پيشرفته در

ا
توسعه کارآفریني ( محصوالت و
ج
خدمات) اقتصادمقاومتي
ر
دانشبنيان
ضریب اهميت
ا

اقتصادمقاومتي دانشبنيان
- 1تقویت فرهنگ کار/توليد و

ل

ب
فناوری و تجاریسازی

ا - 2توسعه زیرساختهای علم و

ق

دانشبنيان

و ارزی در عرصه اقتصاد مقاوتي

ا
ی - 3ثبات اقتصادی ،مالي ،پولي

ر پژوهشي با صنایع دانشبنيان
دولت ( صنعت ،دانشگاه و
د  - 4دیپلماسي قوی و فراگير
دولت)
اقتصادی در راستای توسعه
ه اقتصاد مقاومتي دانشبنيان

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

201221

3.920

20512

4.000

0.400

3.770

0.377

2.080

0.208

3.770

پروژه های بزرگ
دانشمحور

 .2اثر تحریمهای
اقتصادی بر ثبات

201221

3.850

20533

4.000

0.400

4.000

0.400

3.770

0.377

4.000

نخبگان و سرمایههای

دانشی

 .5بی انضباطی مالی و

201211

3.850

20531

3.770

0.381

4.000

0.404

2.620

0.265

2.080

201221

3.690

20551

3.770

0.377

3.540

0.354

3.850

0.385
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اقتصاد دانشمحور

3.770

بینالملل و جذب
سرمایه گذاری مستقیم

0.400

(بروکراسی  ،فساد و

0.377

رقابتپذیری در عرصه

0.210

پولی ( رکود و تورم) و
ناکارآمدی دولت

ه  - 5تعامل قوی و مستمر
بدانشگاهها و موسسات آموزشي و

کميQS PM

جمع

ناکارآمدی مدیریتی در

ا

برنامهریزی راهبردی

0.377

متناسب با ظرفیتهای
منطقهای و بینالمللی و

ر

حاصل از ماتریس
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(سیاسی ،اقتصادی و
امنیت) و مهاجرت

عوامل اصلي خارجي (تهديدها)

جدول تلخيص شده نتایج

 .1عدم زیرساختهای
اطالعاتی و مخابراتی

رانت) در حوزه اقتصاد
دانشی

 .4عدم بازاریابی
خارجی و

خارجی در حوزه

فناوریهای پيشرفته در

ا
توسعه کارآفریني ( محصوالت و
ج
خدمات) اقتصادمقاومتي
ر
دانشبنيان
ضریب اهميت
ا

اقتصادمقاومتي دانشبنيان
- 1تقویت فرهنگ کار/توليد و

ل

ب
فناوری و تجاریسازی

ا - 2توسعه زیرساختهای علم و

ق

دانشبنيان

و ارزی در عرصه اقتصاد مقاوتي

ا
ی - 3ثبات اقتصادی ،مالي ،پولي

201211

4.000

20424

3.310

0.335

4.000

0.404

3.620

0.366

اقتصاد دانشبنیان

3

3.770

20524

3.690

0.366

3.380

0.335

201222

4.000

20421

3.770

0.378

2.230

0.223

2.690

1.850

202112

179112

19711

179222

19722

179112

19717

179712

19777

0.270

0.184

202112

4.000

20512

3.850

0.382

2.310

0.229

2.460

0.244

متوسط()SM E

 .4حمایت های قانونی

201222

3.690

20522

3.850

0.386

2.690

0.270

3.770

0.378

فناوری

عوامل اصلي دا خلي (قوت ها)
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نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

1.620

202112

3.920

20531

3.770

0.374

4.000

0.397

3.850

0.382

طبیعی برای تامین

129112

3.690

زیرساختهای

0.366

گاز و سایر منابع

4.000

پارک های علم و

4.000

و مدیریت جهادی

0.401

و اسناد باال دستی و

3.770

 .2مردمیکردن اقتصاد
و دانشی

4.000

دانشبنیان و کوچک و

0.401

 .1سرمایه های انسانی

0.397

 .5شرکتهای

0.374

جمع کل

ر پژوهشي با صنایع دانشبنيان
دولت ( صنعت ،دانشگاه و
د  - 4دیپلماسي قوی و فراگير
دولت)
اقتصادی در راستای توسعه
ه اقتصاد مقاومتي دانشبنيان

کميQS PM

0.164

داخلی در چارچوب

ه  - 5تعامل قوی و مستمر
بدانشگاهها و موسسات آموزشي و

برنامهریزی راهبردی

جمع

حمایت از تولید

 .3سرمایه های نفت و

ا

حاصل از ماتریس

19212

اقتصادی الزم
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 .3قاچاق کاال و عدم

ر

جدول تلخيص شده نتایج

فناوریهای پيشرفته در

ا
توسعه کارآفریني ( محصوالت و
ج
خدمات) اقتصادمقاومتي
ر
دانشبنيان
ضریب اهميت
ا

اقتصادمقاومتي دانشبنيان
- 1تقویت فرهنگ کار/توليد و

ل

ب
فناوری و تجاریسازی

ا - 2توسعه زیرساختهای علم و

ق

دانشبنيان

و ارزی در عرصه اقتصاد مقاوتي

ا
ی - 3ثبات اقتصادی ،مالي ،پولي

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

جمع

نمره جذابيت

201212

201222

3.920

0.393

4.000

0.401

3.380

0.339

3.920

0.393

201212

4.000

0.405

3.620

0.366

4.000

0.405

3.310

0.335

3.850

0.386

3.850

0.386

3.380

0.339

4.000

0.401

2

20122

4.000

0.405

3.850

0.390

4.000

0.405

3.770

0.382

2.690

4.000

3.380

عوامل اصلي داخلي (ضعف ها)

202112

250222

20523

210122

20112

220132

20122

510122

1

38.840

3.884

36.100

3.612

33.140

3.315

33.310

3.333

50112

2

3.690

0.366

1.850

0.184

3.770

0.374

3.690

0.366

2.620

36.150

510232

نمره کل راهبردها

0.260

جمع کل

3.614

شماره  3ارائه می گردد.

4.000

دانشی

جمع

 .4شکاف فنی و

50123

 .3نظام مالیاتی نا

کارامد

0.272

 .5بروکراسی اداری و

0.401

قوانین و مقررات زائد
فساد اداری و رانت

ر پژوهشي با صنایع دانشبنيان
دولت ( صنعت ،دانشگاه و
د  - 4دیپلماسي قوی و فراگير
دولت)
اقتصادی در راستای توسعه
ه اقتصاد مقاومتي دانشبنيان

کميQS PM

0.342

 .2عدم تعامل و

ه  - 5تعامل قوی و مستمر
بدانشگاهها و موسسات آموزشي و

برنامهریزی راهبردی

0.401

همبستگی الزم بین
صنعت  ،دانشگاه و دولت

ا

حاصل از ماتریس
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نشان می دهد .در ادامه راهبردهای مورد نظر به همراه راهکارهنای اجراینی در قالنب جندول
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 .1اقتصاد وابسته به
نفت

ر

جدول تلخيص شده نتایج

نتایج و پيشنهادات

نتایج حاصل از به کارگیری ابزارهای جمعآوری و تحلیل های راهبنردی تحقینق حاضنر،

پنج راهبرد اولویت دار تحقق اقتصادمقاومتی دانش بنیان در کشور جمهنوریاسنالمیاینرانرا

جدول شماره  .1راهبردهاي نهايي تحقق اقتصادمقاومتي دانش بنیان در کشور ج.ا.ا به همراه راهکارهاي
اجرايي
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راهبردهای اولویت دار

راهکارهای اجرایي

تقويت فرهنگ کاار /تولیاد
وتوساااااعه کاااااارآفريني
(محصااو ت وخااادمات)
اقتصادمقاومتي دانشبنیان

*توسعه و و ارتقای ساختارهای فرهنگی مبتنی بر کارآفرینی
*ارتقای فرهنگ رویکنرد تغیینر از صننایع سننتی بنه فرهننگ بهنرهبنرداری داننش و
فناوریهای نوین
*استفاده بهینه از تولیدات داخلی دانشبنیان
*افزایش کیفیت محصول و ارائه خدمات مطلوب دانشبنیان
*رفع موانع تولید با محوریت خود اتکایی در ارائه محصول وخدمات دانشبنیان
*ارتباط موثر و مستمر با مراکز پژوهشی و تحقیقناتی داخلنی و خنارجی بخنشهنای
مختلف اقتصاد

توسعه زيرساخت هاي علا
و فناااوري وتجاااري سااازي
فناااوريهاااي پیشاارفته در
اقتصادمقاومتي دانشبنیان

*سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&Dدولت و بخش خصوصی)
*استفاده از نظام مدیریت دانش ونظام فنی و مهندسی کارآمد
*توانمندسازی نیروی انسانی( آموزش،پژوهش ،افزایش مهارتها)
*اعطای مجوزها در خصور استفاده از فناوری جدید وحفاظت از داراییهای معنوی

ثبات اقتصادي(مالي ،پاولي،
ارزي) در عرصاااه اقتصااااد
مقاومتي دانشبنیان

ديپلماسااي قااوي و فراگیاار
اقتصادي در راستاي توساعه
اقتصادمقاومتي دانشبنیان

تعننا منننل قننوی و مسنننتمر
دانشنننگاههنننا و موسسنننات
آموزشی و پژوهشی با صننایع
دانننشبنیننان دولت(صنننعت،
دانشگاه و دولت)
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*اصالح و تقویت پایه پولی کشور ،مقابله با فسناد و راننت اقتصنادی ومهنار تنورم و
رکود در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان
*پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ( روانسازی ،شفافسازی و ثبات بازار)
*پرداخت تسهیالت هدفمند به صنایع دانشبنیان
*تبیین و اصالح قوانین و مقررات(بانکی،مالیاتی ،گمرک و ...در بخشهنای منرتبط بنا
حوزه اقتصاد دانشبنیان
*توسعه کمیو کیفی روابط اقتصادی مبتنی بر دانش با کشورهای منطقه و جهان
*اسنتفاده حنداکعری از نهنادهنای جهنانی( صنندوق بنینالمللنی پنول ،IMFسنازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ) (OECDو بانک جهانی ))(WB
*شناسایی راههای بی اثر نمودن تحریمها وتوسعه تجارت خنارجی مبتننی بنر اقتصناد
دانشبنیان
*توسعه تعاملی پارکهای علم و فناو ری داخلی درعرصه منطقهای و بینالمللی
*جذب سرمایهگذاری با اولویت سرمایهگذاری مستقیم خارجی
*نشست های هم اندیشی و گفتمانسازی بنا تجنار و سنرمایهگنذاران و سنایر ذینفعنان
خار ،از کشور
*ارتقای سطوح آموزش ها و مهارتهای حرفهای همتنراز بنا عرصنههنای منطقنهای و
بینالمللی در راستای اقتصاد دانش
*تامین نینروی انسنانی متخصنص صننایع داننشبنینان از دانشنگاهنا وتوسنعه مراکنز
علمی،تحقیقاتی،آزمایشگاهی مورد نیاز
*ایجاد مراکز تولیدی و صنایع به آزمایشگاههایی وتوسعه زیرساختهای علم و فناوری
*همسو بودن انتظارات صنایع از دانشگاههاو انتظارات دانشگاهها از صنایع

جدول شماره  .1طرحها و پروژههاي پیشنهادي به دستگاهها در راستاي اجراي اقتصادمقاومتي
دانش بنیان
توسعه زیرساختها و

دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسنبوکنار دیجیتنال بنا

توانمندی داخلی در

مشارکت حداکعری بخش خصوصی

فناوری اطالعات و

افزایش سطح دسترسی کاربران نهنایی بنه شنبکه ملنی اطالعنات بنه 22

ارتباطات

مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا

وزارت ارتباطات و
فناوری اطاالعات

بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهنت ارزش آفریننی و
کار آفرینی
طراحی و پیادهسازی نظام آمنایش امنوزش عنالی و پنژوهش بنه منظنور
توسعه سرمایه انسانی
و دانشی

ماموریت گرا کردن فعالینتهنای موسسنات آمنوزش عنالی و پنژوهش
کشور

وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

طراحی الگوی تغییر و ارتقاء نقش دانشگاهها در حنل مشنکالت کنالن،
دستگاهی و بنگاههای اقتصادی کشور
ساماندهی نظام
نوآوری

طراحی و پیادهسازی نظام صیانت از بازار ملی در حنوزه داننشبنینان از

معاونت علمیو

طریق تهیه فناوری بخشی

فناوری ریاست

پیادهسازی نظام حمایت از 3222شرکت دانشبنیان

جمهوری

حمایت از بنگاه های صنایع پیشرفته و شرکتهنای داننشبنینان ( 1322
اصالح رژیم نهادی و
اقتصادی

بنگاه)

وزارت صنعت،

ایجاد  2222واحد تحیق و توسعه در بنگاههای صنعتی و معدنی

معدن و تجارت

ایجاد سامانه عرضه محصوالت صنایع پیشرفته و دانشبنیان

مقاله پژوهشی :تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان

تبدیل  52دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بینالمللی
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع ديني
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نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،چاپ دوم ( ) 1535مشهد ،آئین تربیت
امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،)1532( ،صحیفه نور ،11،3،3،2،1، ،چاپ سوم ،تهران ،دفترحفظ
و نشر آثار امام (ره).
امامخامنهای(مدظلهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی درWWW.farsi.Khamenei.ir:

ب .منابع فارسي
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قرآن کري  ،ترجمه مهدی الهی قمشهای ،چاپ اول ( ،) 1532تهران ،انتشارات پیری

آقا نظر ،حسن ( ،) 1512مباني بخش عمومي در اقتصاد اسالمي ،انتشارات سمت ،چناپ اول،
تهران.
ابونوری ،عباسعلی؛ حنطه ،مهدی؛ قربانی جاهد ،آزیتا ( ،) 1512بررسی نقش مولفههای اقتصناد
دانشبنیان بر بهرهوری کل عوامل تولید ،پژوهشنامه اقتصاد کالن ،سال هشتم ،شماره 15
اخوان ،پیمان و باقری ،روحاله ( ،) 1511مديريت دانش از ايده تا عمل ،چناپ پننجم ،تهنران،
آتی نگر.
اخوان ،پیمان؛ حسننوی ،رضنا؛ ایندلخانی ،یاسنمن ( ،) 1513مندل ترکیبنی مندیریت داننش و
اقتصادمقاومتی ،فصلنامه مديريت بحران ،سال دوم ،شماره دهم
اخوان ،پیمان؛ زاهدی ،محمد رضا؛ نجفی یارنندی ( ،) 1512کاارآفريني از اياده تاا عمال،
انتشارات مدیر ،چاپ اول ،همدان.
افقننهای ،بابننک( ،) 1512ارائننه الگننوی توسننعه صننادرات خنندمات بننا فننناوری بنناال در
جمهوریاسالمیایران ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،رساله دکتري.
باصری ،بیژن؛ اصغری ندا و کیا ،محمد (بهار  ،) 1512تحلیل تطبیقی نقش مولفههای اقتصاد دانش
محمور بر رشد اقتصادی ،فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ،سال شانزدهم ،شماره 42
بهبودی،داود و همکاران ( ،) 1531رابطه بلند مدت اقتصاد دانشبنیان و رشد اقتصادی در اینران،
نشريه علميو پژوهشي سیاست عل وفناوري ،سال دوم ،دوره چهارم ،بهار و تابستان .1531
بیات ،کاشیان (بهار و تابستان  ،) 1514اقتصاد دانشبنیان در منظومه فکری مقاممعظم رهبری (بنا

تاکید بر الزامات اقتصادمقاومتی) ،فصلنامه علمي  -پژوهشي نظريه هااي اجتمااعي متفکاران
مسلمان ،سال پنجم33- 51 ،






پژویان ،جمشید؛ خداداد کاشی ،فرهاد؛ موسوی جهرمی ،یگانه ( ،) 1512دانشگاه پیام نور ،کلیات
عل اقتصاد.3- 13:
پژویان ،جمشید؛ خدادادکاشی ،فرهاد؛ موسوی جهرمی ،یگانه ( ،) 1512کلیاات علا اقتصااد،
انتشارات پیام نور ،چاپ چهاردهم ،تهران.
توکلی ،احمد ( ،) 1511مالیه عمومي ،انتشارات سمت ،چاپ پانزدهم ،تهران.
تید ،جوو بسنت ،جان ( ،) 1511مديريت نوآوري يکپارچه سازي تغییارات فناوراناه باازار و
سازمان  ،ترجمه محمد رضا آراستی ،سیدکامران باقری ،مرضیه رستمی ،سیاوش ملکی فر و جواد



نوری ،انتشارات رسا ،تهران.
چهاربند ف .و مومینی ،فرشاد ( ،) 1512چالشها و چشماندازهای توسعه مبتننی بنر داننایی در
ایران :نگاه از زاویه آموزش پایه» ،پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي122- 23 ،











حسینی ،سیدشمس الدین ،دانش و اقتصاد؛ تناملی در مفناهیم و درسنهایی بنرای توسنعه ،قابنل
دسترس در وبگاه  fmsina.blogfa.comچهارشنبه ششم ا ردیبهشت 1515
حسینی ،سیدشمسالدین؛ جهانگرد ،هاجر ( ،) 1535اثر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی اقتصناد
ایران در عرصه بینالملل ،دومین همايش تجارت الکترونیکي ،تهران ،خرداد.
حمیدی زاده ،محمد رضا ( ،) 1513توسعه نوين اقتصادي و اجتماعي دانش بنیاان ،انتشنارات
ترمه ،چاپ اول.
حمیدی زاده ،محمدرضا ( ،) 1531مديريت دانش و دانايي ،قم ،یاقوت.
حیدری ،محمد؛ انعامی علمداری ،سهراب ( ،) 1511دیپلماسنی اقتصنادی در سیاسنت خنارجی
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حافظی ،علی اکبر و گلی ،یونس ( ،) 1515فصلنامه و سیاست هاي راهبردي و کالن ،دوره 3

جمهوریاسالمیایران ،فصلنامه تخصصي علوم سیاسي ،سال هشتم ،شماره  ،22پاییز 1511
خانی جزنی ،جمال ( ،) 1512اصول و مباني فرهناگ کاارآفريني ،تهنران ،انتشناراتسنازمان
پژوهشهای علمیو صنعتی ایران ،چاپ دوم.
خلیلی شورینی ،سیاوش ( ،) 1511روش هاي پژوهش آمیخته با تاکید بر بومي ساازي ،تهنران،
انتشارات یادواره کتاب.
دانایی فرد ،حسن ( ،) 1535ارتقاء اقتصاد دانشمحور ،حفظ تمامیت نهادی ،دانشگاه تهران ،مجمع
صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور
دهقننانی فیروزآبننادی ،سننیدجالل و صننالحی ،مختننار (پنناییز  ،) 1511دیپلماسننی اقتصننادی
جمهوری اسالمی ایران؛ زمینهها و چالش ها ( با تاکید بر پننج شناخص جهنانی شندن اقتصناد)،
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ،سال هفدهم،شماره 32
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راغفر ،حسین؛ شاه آبادی ،ابوالفضل؛ علیزاده ،سمیرا (تابستان  ،) 1515تناثیر مولفنههنای اقتصناد
دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب ،تحقیقات اقتصادي ،دوره  ،35شماره 525- 544 - 2
رضائیان ،علی و همکاران ( ،) 1531بررسی الگوی راهبرد مدیریت دانش و دانش درسازمانهنا،
دو ماهنامه توسعه انساني ،سال ششم ،شماره  ،22بهمن و اسفند ،ر53- 55
رمضانپور ،اسماعیل و همکاران (اسفند ،) 1511بررسی نقش اقتصاد دانشبنینان و بهنرهوری در
اقتصادمقاومتی ،مجموعه مقا ت همايش ملي بررسي و تبیین اقتصادمقاومتي ،دانشگاه گیالن.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 15بهار 1511



رمضانی ،عمران ( ،) 1512مديريت دانشسازماني ،تهران ،نشر میالد سعادت.



سبحانی ،حسن ( ،) 1532دغدغهها و چش اندازهاي اقتصاد اسالمي ،تهران ،انتشارات سنمت،





چاپ اول.

سوزنچی کاشانی ،ابراهیم ( ،) 1514مروری بر رویکردها و نظریههای اقتصاد دانشبنیان ،مجموعه
مقا ت
سیف ،اهلل مراد؛ راهی ده قی ،مجتبی؛ مرشندی ،بهننام ( ،) 1515اقتصاادمقااومتي و بانکاداري
مقاومتي مفاهی  ،تجارب و شاخصها ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی ،چاپ اول.
شعبانی ،احمد؛ عبدالملکی ،حجت اهلل (بهار ،) 1512توسعه اقتصادی داننشپاینه؛ مبنانی نظنری،

تجربیات والزامات سیاست گذاری(مقایسه تطبی قی ایران و کشورهای پیشرو) فصلنامه علمايو



پژوهشي برنامهريزي وبودجه ،سال شانزدهم ،شماره .1
صباغیان ،علی ( ،) 1512اقتصاد دانش بنیان در اتحاديه اروپا ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول.
عربیون ،ابوالقاسم و همکاران (مهر ،) 1512نقش راهبردی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در
اقتصاد دانشبنینان ،دومین همايش مديريت پاژوهش و فنااوري ،پژوهشنکده علنم وصننعت،



دانشگاه تهران.

عیوضلو ،حسین ( ،) 1532درآمدی بر معرفی ارکان و هسته اقتصاد اسنالمی،مطالعاات اقتصااد
اسالمي ،سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان1531



غفاری ،هادی ( ،) 1535نظام اقتصادي در صدر اسالم ،انتشارات پیام نور ،چاپ اول.



گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی ( ،) 1515راهبردهاي بهرهوري و اقتصاد ملي ،انتشارات



دانشگاه عالی دفاع ملی.
گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی ( ،) 1514تدوين راهبرد هاي دفاع اقتصادي در چارچوب
اقتصادمقاومتي با تاکید بر تولید ملي ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
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 الگوي اقتصادمقاومتي جمهورياسالميايران،) 1515( گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملّی
. انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،در برابرتحري هاي استکبار جهاني
،چاپ اول، انتشارات سنمت،) 1512(  حسن، آقا نظری: ترجمه، پیشگامان توسعه،مایر و سیرز
.43 ر:مبانی بخش عمومیدر اقتصاد اسالمی
 اقتصاد دانش بنیاان (بررساي،) 1514(  روح اهلل، علی؛ ابوجعفری، محمد؛ نیکونسبتی،متوسلی
. چاپ اول، انتشارات چشمه،)نقش فناوري و نوآوري در توسعه اقتصادي
 ماديريت داناش و،) 1512(  دارینوش، محمد صادق؛ محمدی، اصغر؛ سبحانی،محمدی فاتح
. چاپ دوم، انتشارات برایند پویش، تهران،رويکردي جامع
31- 15،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

 تدوین راهبردهای اقتصادمقاومتی دانشبنیان:مقاله پژوهشی

 بررسی اثرات ابعاد اقتصاد دانشبنیان بر،) 1515(  والء، سامان؛ میرانی، نینا؛ شیخ اسمعیلی،میرانی
 سال نهم، ويژه نامه مديريت دانش،رشد تولیدات در ایران
 اقتصاد دانشبنیان وتوسعه پایدار(طراحی و،) 1531 علیرضا (زمستان، حمید و اسالمی فر،ناظمان








، سال هجدهم، مجله علميو پژوهشي دانش توسعه،)آزمونیک مدل تحلیلی با دادههای جهانی
.55شماره
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