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چکيده
امروزه تحریمها بهصورت گسترده و فشرده اقتصاد کشور را با دشواری مواجه کرده و بر هميین اسيا

بایيد

الزاماتی تدوین شود که بتواند اقتصاد کشور را به سمت عبور از این گردنه دشوار هدایت کند .اقتصاد مقاومتی تنها
راه مقابله با این مشكالت اسيت .هيد ایين تحقیيق «ارائيه الزاميات داني بنیيان کيردن اقتصياد در رهياررو
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» است .بهطور کلی از منظر دین ،دان

عنصری قوامافزا و اقتيدارففرین اسيت؛ در

نتیجه اقتصادی که بر بنای علم ساخته شده باشد ،اقتدارففرین و مقاوم است .سوال اصلی تحقیق در راستای هيد
تحقیقاین است که الزامات دان بنیان کردن اقتصاد در رهاررو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کدامند؟ نيو
تحقیق از نظر هد  ،کاربردی -توسعهای است و از نظر روش گردفوری دادههيا ،در دسيته تحقیقيات توصيیفی-
پیمایشی قرار دارد که با روش تحلیل محتيوای کیفيی انجيام شيده اسيت .جهيت جمي فوری دادههيا در بخي
کتابخانهای از اسناد باالدستی ،رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری ،کتب ،مقاالت و سایتهای اینترنتی فارسيی و
التین استفاده شد .دادههای جم فوری شده با استفاده از روش تحلیيل محتيوا ميورد تجزیيه و تحلیيل قرارگرفتيه
است .براسا

نتایج تحقیق و در تحلیلهای انجام شده در این پژوه

برای فنكه بتوانیم تصویر واقي بینانيهای از

وضعیت موجود ارائه دهیم ،الزامات ،اهدا و سیاستهای اقتصاد دان بنیان در رهياررو سیاسيتهيای کليی
اقتصاد مقاومتی تبیین و توصیف گردیده و براین اسا  ،الگوی مناسبی ارائه شده است.
کليد واژهها :الزامات ،اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتي ،سیاست

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفا مليی و تحقیقيات راهبيردی ،نویسينده
مسئول ،رایانامهs.k.delkhosh.abatari@gmail.com :
 . 2هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 . 3هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مقدمه
بهطور کلی اقتصاد باید از مبادی وجودی و معرفتشيناختی مناسيبی برخيوردار باشيد تيا
سازوکارهای عملیاتی فن مبتنیبر علم و دان
و دان

باشد؛ اگر اقتصاد در یک جامعه مبتنی بير عليم

عمل نكند و ویژگیها و شرایط خاص جامعه را در نظر نگیرد و به بایيدها و نبایيدها

به درستی عمل نشود ،نظام اقتصادی درار نقص ميیشيود .بنيابراین تزریيق عليم در بناهيای
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اقتصادی میتواند به اقتدارففرینی اقتصاد کمک کند؛ بهاینمعناکه اقتصادی که امروز بر جوامي
حاکم است در بسیاری از ابعاد از صفت علمیبيودن محيروم اسيت .تيالش در علميیسيازی
بناهای اقتصادی موجود و زدودن عرصههای غیرعلمیاز فن از مواردی است که مقاومسيازی
اقتصاد را بهدنبال دارد .پس «اقتصاد دان بنیان» درایين مفهيوم نیيز اقتصيادی مقياوم و مقتيدر
خواهد بود .به تعبیر حضرت امام خامنهای(مدظلهالعيالی)« :اقتصاد مقاومتی یعنيی فن اقتصيادی کيه
مقاوم است؛ با تحریكات جهانی ،با تكانههای جهانی ،با سیاستهای فمریكا و غیرفمریكا زیير
و رو نمیشود ،اقتصادی است متكی به مردم» (مقام معظم رهبری.)1392/12/20 ،
در شييرایط کنونييی جهييان و با وجييود فشييارها و تحریمهای کشيييورهای غربيی
علیهایران ،مسييئله راهكار مقابله با تحریمهيا و خليق جهييياد اقتصيادی ،هميواره دغدغيه
اصلی سیاسييت گذاران اقتصييادی بوده اسييت .رنین تغییراتی بهصورت خودکار منجر به
تغییر فضای کسييب وکار ،موقعیت و وضعیت رشد اقتصادی و رقابت در دنیا شده اسيت.
از سييوی دیگر ،دان
درحال توسعه نق

و فناوری در توسعه و پیشرفت کشيورها ،بيهخصيوص کشيورهای
عمدهای دارد؛ رراکه در دنیای فعلی ،کشورهای موفيق فنهيایی هسيتند

که بتوانند نوفوری فنی را به تولید اقتصادی تبدیل کنند .عالوهبرفن ،تغییرات اساسی کيه در
اقتصادهای مختلف در دهه گذشييته صورت گرفته ،بیانگر وقو «انقال

دانشيييی» یعنيی

گذار از اقتصاد منب بنیان ،بهسييوی اقتصاد دان بنیان است .نتیجه عملی رنيین انقالبيييی،
افزای

فعالیتهای کارففرینانه ،ارتقای بهرهوری وایجاد ارتباط تنگاتني

های علمی و ابداعات است .بنابراین« ،انقال
نام «اقتصاد دان بنیان» اسييت.
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بيین پیشيييرفت-

دانشی» بیانگر تعریف جدیدی از اقتصياد بيه

از طرفی از منظر دینی ،دان

عنصری قوامافزا و اقتدارففرین است؛ در نتیجيه اقتصيادی

که مبتنیبر بنای علم ساخته شده باشد اقتدارففرین و مقاوم است .البته بيا تيوجهی دقیيق و
فلسفی میتوان تفاوتهای جدی را میان علم در معنيای خياص روایيات و عليم در منطيق
مدرن را یافت .اما بهطورکلی میتوان بیان کرد که هير کيدام ازایين انيوا عليم گونيهای از
سیطره و تسلط را ره در سطح خرد و ره در سطح کالن برای صياحبان خيود بيه ارمغيان
سيوال اصيلی

که در بهترین موقعیت تاریخی براین نو اقتصاد تأکید کيردهانيد و براسيا
تحقیق که عبارت است از :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد در رهاررو

سیاستهای کلی

اقتصاد مقاومتی کدام است؟ الزامات دان بنیان کردن اقتصاد را براسيا

عيواملی همچيون

قدرت ،مقاومت و اقتدارففرینی «اقتصاد مقاومتی مبتنيی بير عليم و داني » را معرفيی کنيد.
الزامات اقتصاد دان بنیان قادر است در رهاررو

سیاستهای اقتصيياد مقياومتی ،ضيمن

حفظ ساختار تمدنایران اسالمیو باایجاد جهشی نوین در اقتصاد،ایران را بيهسيوی اهيدا
سیاستهای اقتصيياد مقاومتی محسييو

میشود و نق

که با برنامهریزی و تيالش در اسيييتفاده از دانييي

مهمیدرایجاد اشتغال پایيدار دارد

و خالقیيت نخبگيان و فيراهم کيردن

محیطی مناسييب برای نيوفوری ،ميیتوانيد راهگشيييای بسيييیاری از مسيييائل جامعيييه
شييود .در مجمو میتييوان گفت ،وابسييتگی بی

از حدایران به درفمدهييای نفتی منجر

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

مطلييو

اقتصييادی خييود رهنمييون سييازد .در واق ي  ،اقتصيييياد دان ي بنیييان از پييایههييای
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میفورند .دراین تحقیق سعی شده است با مدنظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبيری

به ضعف اقتصاد کشييور شده اسييت که راه خروج ازاین بحران ،اداره کشور بيييا اقتصياد
دان بنیان اسييت که در واقي مسيييیر رسيييیدن بيه اقتصياد مقياومتی بيوده و تأکیيد بير
خوداتكایی و منجر به کاه

وابستگی به کشييورهای بیگانيه و در نتیجيه موجيب کياه

تأثیرات منفی ناشييی از تحریمها و جلوگیری از رکود اقتصادی کشور میشود.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
کریم وامیری(،)1398در مقاليهای تحيت عنيوان اقتصياد مقياومتی ،افيزای
وکاه

تيا فوری

فسیبپذیری به با بررسی دیدگاههای گوناگون دراینباره به بررسی مفهيوم اقتصياد
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مقاومتی در تطبیق با ادبیات تا فوری اقتصادی پرداخته شد و نشان داده است کيه اقتصياد
مقاومتی راهبردی اقتصادی برای مقاوم سازی به معنای فعاالنه فن است و منظور از اقتصياد
مقاومتی فقط مقاومسازی نقاط فسیبپذیراقتصادی و بيا پافشياری بير جني
رویارویی باتهدیدهای خارجی نیست بلكه دو جنبه اصلی دارد -1 :کياه
 -2افزای

اقتصيادی یيا
فسيیبپيذیری؛

تا فوری.
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مشائی و ابراهیم نیا ()1398در مقالهای تحيت عنيوان مواني (فرهنگيی-اخالقی)تحقّيق
اقتصاد مقياومتی (باتكیيه برفميوزههيای عليوی) بيه بررسيی مهيمتيرین مواني پيی

روی

اقتصادهای رو به رشد ،پرداخته و با طرح مسالهی موان تحقق اقتصاد مقاومتی ،بيا الهيام از
رفتار و سیرهی امام علی( ) و باتوجه به شياخصهيای اقتصياد پویيا و مقياومتی در الگيوی
پیشرفت اسالمی ،موان فرهنگی و اخالقی تحققاین الگو را بررسی و راهكارهایی بهمنظور
دستیابی به اقتصاد مقاومتی و پویا ارائه داده و یافتههایاین تحقیق نشان میدهيد کيه مواني
فرهتگی – اخالقی ،نظیر :اسرا  ،طم  ،تجمل گرایی و ویژهخواری در عدم تحقق اقتصياد
متوازن مبتنی بر عدالت نق

موثری دارند و برای برونرفت ازاین موان را هكارهایی نظیر:

قناعت ،ساده زیستی ،حفظ بیتالمال و توجه عمیق به حقیقيت دنیيا و اخالقيی زیسيتن را
ارائه میکنند.
رجبیان وهمكاران ( )1397در مقالهای به بررسی راهبردهيای افيزای

مقاوميتپيذیری

اقتصادایران با نگاهی بهاینده اقتصاد مقاومتی ،به اندازهگیری میزان مقاوميت اقتصيادیایيران
طی دور 1379-1395پرداختيهانيد .شياخصهيای تيا فوری اقتصيادی شيامل تمرکزهيای
تجاری ،سالمت بانكی ،وابستگی تجاری ،ذخایر بینالمللی ،استحكام بیرونی ،بيدهی بخي
خصوصی ،حكمرانی خو  ،اثربخشی دولت ،پایداری اقتصاد کالن و وابستگی بودجيه بيه
نفت است .نتایج نشان میدهد شاخص مقاومت اقتصادی تا سيال  1380دارای یيک رونيد
افزایشی بوده و پس ازسال  1381تا سال  1389بيا کياه

مسيتمر هميراه بيود و در سيال

 1389به کمترین میزان خود رسیده است .سي س رونيد رو بيه رشيد تيا سيال  1390اداميه
مییابد و با اتفاقاتی که در سال  1391و وض تحریمهای بینالمللی رخ داده است.
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مقتدایی و یاوران ( )1396در مقالهای به بررسی تحلیل روابط علّيی بيین شياخصهيای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند .نتیجه این بررسی نشان میدهد که اثرگيذارترین
شاخص در اقتصاد مقاومتی ،پدیدار ساختن هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
و شاخص افزای

تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی در یک کشور اثرگذارترین عاميل

نسبت به دیگر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
رشد اقتصادیایران» به دنبال بررسيی رابطيه بلندميدت بيین محورهيای مختليف داني
راررو

در

اقتصاد دان بنیان و رشد اقتصادیایران طی دوره  1386-1346است .نتایج نشان

میدهد که بین محورهای مختلف دان

(سيرمایه انسيانی و فميوزش ،ر یمهيای نهيادی و

اقتصادی و زیرساختهای اطالعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهيای داني
تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند.
جبارپور ( ،)1394در مقالهای با عنوان «تبیین نق

و جایگاه شرکتهای داني بنیيان در توسيعه

اقتصاد مقاومتی میباشد .دراین مقاله پس از تعریيف مفهيوم اقتصياد مقياومتی و اسيتخراج
مؤلفههای فن بر اسا

نقاط فسیبزای اقتصاد ،سعی در تبیین راهبرد توسيعه شيرکتهيای

دان بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
فوسس و همكاران ( ،)2014در تحقیق با عنوان «اقتصاد داني بنیيان در اتحادیيه اروپيا،

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

توسعه اقتصاد مقاومتی» به دنبال بررسی نق

و جایگاه شرکتهای داني بنیيان در
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بهبودی و امیری ( ،)1389در مقالهای تحت عنوان «رابطه بلندمدت اقتصاد دان بنیيان و

جایگاه رومانی» با استفاده از تحلیل خوشهای روی دادههای حاصيل از تحلیيل مؤلفيههيای
اصلی شاخصهای راهبرد برای کشورهای مورد پژوه

تيالش کردنيد تيا بيه جایگياه 27

کشور اتحادیه اروپا از منظر اقتصاد دان بنیان پی ببرند .مطالعه فنها مبنایی را برای شيناخت
جایگاه کشور رومانی در بین کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کرد.
پازمارین و همكاران ( ،)2015به طبقهبنيدی کشيورها از منظير اقتصياد دانشيی بير مبنيای
تكنیکهای طبقهبندی یادگیری ماشيینی پرداختنيد .درایين پيژوه
طبقهبندی  54کشور بر اسا

رویكيرد جدیيدی بيرای

پیشرفتشان در اقتصاد دان بنیان معرفی شد .بدینجهيت فنهيا

در ابتدا خوشههایی از کشورها را شناسایی کردند که در مراحل مشابهی از پیشيرفت از منظير
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اقتصاد دان بنیان قرار داشتند .س س از یک مدل رگرسيیونی بيرای شيناخت الگوهيای درون
خوشهها بهره گرفتند و جایگاه کشورها در خوشهها بر اسا این الگوها مشخص شد.
کر و رایان )2009(1در تحقیقی به بررسی اقتصاد دانشی پرداخته اسيت .از دیيدگاه فنهيا
پیشرفت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دان

به عنوان یک عاميل تعیيین

کننده در رقابتپذیری و بهرهوری سازمانی ،الزامات خاصی را برای سازمانایجا

میکنيد.
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نجوه ( )2017به بررسی ارتباط میان فناوری اطالعات و ارتباطات مدرن به عنيوان یكيی از
شاخصهای اقتصاد دان بنیان و توسعه در ففریقا پرداخته است .نتایج حاصل از رگرسيیون
نشانگر فن است که بین  ICTو توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد.
همچنین مطالعات دیگر از جمليه سياندو و فتیيور ،)2011(2دوراو ،)2010(3سيیت و
موماو ،)2008(4بيه بررسيی رابطيه بيین محورهيای مختليف داني

در رياررو

اقتصياد

دان بنیان و رشد اقتصادی پرداختيه و نشيان دادهانيد کيه محورهيای اقتصياد داني بنیيان
(ابداعات و نوفوری ،فموزش ،ر یمهای اقتصادی و نهادی و زیير سياختهيای اطالعياتی)
تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.
سواالت پژوهش
الف) سوال اصلي
الزامات الگوی اقتصاد دان بنیان بر اسا

سیاسيتهيای کليی اقتصياد مقياومتی کيدام

است؟
ب) سوال فرعي
 .1مبانی ،اصول ،اهدا

و سیاستهای اقتصاد دان بنیان در اسناد باالدستی (با تأکید بر

اقتصاد مقاومتی) ره میباشد؟
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1
. Kerr & Riain
2
. Sundac and Fatur
3
. Dworak
4
. Seyet and Momaw

 .2الزامات ساختاری ،کارکردی ،فرفیندی ،محتوایی و فرهنگيی اقتصياد داني بنیيان در
رهاررو

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ره میباشد؟

تعاریف مفاهيم اقتصاد ،اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانشبنيان
 .1اقتصاد :در نظر شيهید صيدر رحميهاهلل ،عليم اقتصياد عبيارت اسيت از :علمي کيه
واق  ،علم اقتصاد ،قوانین حاکم بین پدیدههاى عین را کشف م کند .علم اقتصياد ،پیوسيته
در عرصه اکتشا

پدیدههاى اقتصادى عین و شناسای علل و فثار و منعكس کننده قيوانین

و روابط بین فنها است .پس رسالت دان

اقتصاد ،کشف پدیيدههياى اقتصيادى و تحصيیل

علل و قوانین حاکم بر فنهاست (برهانی.)13 :1393 ،
. 2اقتصاد مقاومتي:این مفهوم اصطالحی است که برای اولینبار در سيال  1389توسيط
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعيالی) در دیدار با جمعی از کارففرینان کشور مطرح شد و پس از
اقتصادی راترسیم میکند که توانایی مقابله با شووهای وارد شده بر اقتصاد را دارد.
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعيالی) در تعریف اقتصاد مقاومتی میفرماید« :اقتصاد مقياومتی
معنای این است که ما یک اقتصاد داشته باشیم که هم روند روبهرشد اقتصيادی در کشيور
محفوظ بماند؛ هم فسیبپذیریاش کاه

پیدا کند؛ یعنيی وضي اقتصيادی کشيور و نظيام

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

فن نیز در سخنرانیهای متعددی مورد تاکیدایشان قرار گرفت .اقتصاد مقياومتی در حقیقيت

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

پدیدههاى اقتصادى را تفسیر م کند و ارتباطشان را با اسبا

و علل فنهيا بیيان مي دارد .در

اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شكلهيای گونياگون
خواهد بود کمتر فسیب ببیند و اختالل پیدا کند»

(بیانات رهبر معظم انقال

در دیيدار رئيیسجمهيور و

اعضای هیئت دوليت« .)1394/06/02 ،اقتصياد مقياومتی یعنيی فن اقتصيادی کيه مقياوم اسيت؛ بيا
تحریكات جهانی ،با تكانههيای جهيانی ،بيا سیاسيتهيای امریكيا و غیرامریكيا زیير و رو
نمی شود ،اقتصادی است متكی بيه ميردم» (مقيام معظيم رهبيری .)1392/12/20 ،همچنيین اقتصياد
مقاومتی را نمیتوان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست ،بلكه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصياد و
عدم تزلزل در برابر شووهای خارجی اقتصادی یا همان استقالل اقتصادی از شاخصهيای
بارز اقتصاد مقاومتی است.
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 .3اقتصاد دانشبنیان :وا ۀ اقتصاد دان بنیان اولین بار توسط سازمان توسعه و همكاری
اقتصادی ) (OECDابدا شد و به عنوان «اقتصادهایی که مستقیماً براسيا
استفاده از دان

و اطالعات قرار دارند» تعریف شد .با کاربرد مستمر و تولید دان

هسته اصلی فرایند توسعۀ اقتصادی ،ضرورتاً اقتصاد به اقتصاد دان
اقتصاد دان
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دان

تولیيد ،توزیي و
بهعنوان

بنیان تبيدیل ميیشيود.

بنیان اقتصادی است که در فن دان  ،کلید اصلی رشد اقتصيادی اسيت .در فن
توسيعۀ

کسب ،تولید و انتشار پیدا ميیکنيد و بيهصيورت کيارا و ميؤثری در افيزای

اقتصادی ،استفاده میشود (رن و داهلمن.)15:2004 ،
طبق تعریف  OECDدر اقتصاد دان بنیان ،سرمایهگذاری در دان

و صنای داني

پایيه

مورد توجه خاص قرار گرفته است .س س سازمان همكاری اقتصادی فسیا()APECاینایده را
گسترش داد و بیان کرد که در اقتصاد دان

«تولید ،توزی و استفاده از دان

مهمترین عامل

پی برنده رشد ،خلق ثروت و اشتغال در تمامیصنای » است ( .)APEC,2000در حيالی کيه
اقتصاد دان بنیان مفاهیمیهمچون نوفوری ،تحصیالت دانشگاهی و تحقیق و توسيعه را در
بر میگیرد ،اما خود بسیار گستردهتر ازاینهاست و اهمیت داني

را در تمياميی زمینيههيای

اقتصاد نشان میدهد .اقتصاد دان بنیان (محور) به عنوان «اقتصاد نوین» یيا «اقتصياد ميدرن»
نیز شناخته شده است ،تا از فنچه که «اقتصاد قدیم» نامیده میشود ،جدا شود .از نظير
«اقتصاد دان بنیان ،اقتصادی است که در فن تولید و بيه کيارگیری داني
مهمترین و غالبترین نق

APEC

در خليق ثيروت

را برعهده دارد.این اقتصاد تنها به جليو رانيدن مرزهيای داني

نمیپردازد ،بلكه استفاده اثربخ تر از تمامیانوا دان

در تمامیفعالیتهای اقتصادی را نیز

در نظر دارد».
 .4مديريت دانش :در نظامهای توسعهای مبتنی بر دان  ،مدیریت دان

مؤلفيه کلیيدی

در راهبرد توسعهای تلقی میشود (قانعی راد .)1392 ،در برنامه رهيارم توسيعه کشيور ،عنصير
دانایی به عنوان رکن اصلی توسيعه اقتصيادی و اجتمياعی معرفيی شيده اسيت .بيه جهيت
ناهماهنگی بین مراکز علمی ،تحقیقاتی ،صاحبان فين و اندیشيه از یيک طير
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متكفييل اجييرای برنامييه توسييعه از طيير

و نهادهيای

دیگيير و نیيز فقييدان راهبييرد مشييخص و مييدرن،

زیرساختهای اجرایی برنامه با رال های جدی مواجه میباشد .باایين وصيف الزم اسيت

الگوی بومی مدیریت دان  ،متناسب با شرایط و ظرفیتهيای ویيژه بيرایایجياد و تقویيت
ساختار نظام ملی نوفوری ،همراه با ترویج فرهن
اصلی در رابطه با اعمال راهبرد مدیریت دان

کارففرینی طراحی و اجيرا شيود .ريال
در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه

است که دراین زمینه الزم است شي

از جملهایران ،رگونگی تولید مدیریت دان

ساختاری اصلی ،شامل :مناب دان  ،نظامهای ميدیریت داني  ،داني

محيور

سيازمانی ،ميدیریت

ساختاری از ضروریات برنامههای اقتصاد دان بنیان است (کرئا و سارمنتو.)2003 1،
 .5دانشبنیان کردن اقتصاد :بيه معنيی کياربردی کيردن داني

و اسيتفاده ميؤثرتر از فن در

گسترش ظرفیتها و ارتقای درجه بهرهبرداری از مناب تولیدی جهت ارتقاء تولید ملی است.
فمیدان و همكاران )2005(2عقیده دارند اقتصاد دانشی به روش تولیدی گفتيه ميیشيود
که در فن از دان

برای ایجاد ارزشافزوده محسو

فناوری و بهخصوص فناوریهای دان

بنیان کمی ،برای تبدیل بخشی از دان

فدميی بيه

میتوانيد توسيط «نظيامهيای پشيتیبانی تصيمیم

گیری» در زمینههای مختلف اقتصادی برایایجاد ارزشافزوده استفاده شود .بيهدیگرسيخن،
میتوان گفت اقتصاد دان

بنیان اقتصادی است که براسا

اطالعات شكل گرفته و سرمایه گذاری در دان

تولید ،توزی و کاربرد دان

و صينای داني پایيه ميورد توجيه قيرار

میگیرد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد دان بنیان تاثیر بهسزایی در افزای
سرانه باالتر ،کاه

و
تولید

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

ماشین فالت محسو

میشوند؛ این دان

یا غیر محسيو

اسيتفاده ميیشيود.

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

نوفوری ،سرمایه فكری و زمینههای سيازمانی ،ميورد توجيه قيرار گیيرد .ليذاایجياد رنيین

نابرابری در توزی درفمد و در عین حال ،اصالح شياخصهيای اصيلی

توسعه پایدار دارد (جباریپور.)25: 1391 ،
شاخصها ،مولفهها و ابعاد اقتصاد دانشبنیان
در زمینه اقتصاد دان بنیان راررو

زیر ارائه شده است .با توجه به مؤلفيههيای ارائيه

شده توسط سازمان توسعه و همكاری اقتصادی ( ،)1999سازمان همكياریهيای اقتصيادی
1
. Correia & Sarmento
2
. Amidon & et al
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فسیا و پاسفیک ( ،)2000دانشيگا ه هياروارد ( ،)2000اتكینسيون و کيورت ( ،)1998بانيک
جهانی ( ،)2007رشمانداز دان محور مالزی و کمیسیون اقتصادی ملل متحيد بيرای اروپيا
( )2010میتوان ابعاد اقتصاد دان

بنیيان را در رهيار بعيد نظيام نهيادی و اقتصيادی ،نظيام

فناوری اطالعيات و ارتباطيات ،نظيام نيوفوری و کيارففرینی ،نظيام توسيعه منياب انسيانی
تقسیمبندی کرد.
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جدول شماره  :1ابعاد و مؤلفههاي اقتصاد دانشبنیان
ابعاد
مؤلفهها

مؤلفههایOECD
(نظام نوفوری)
مؤلفههای
( APECنهييييييادی و
اقتصادی)
مؤلفييههييای دانشييگاه
هاروراد
(نظيييام اطالعيييات و
ارتباطات)
مؤلفه های اتكینسون و
کيييورت (نهيييادی و
اقتصادی)
مؤلفيييههيييای بانيييک
جهانی
(نهادی و اقتصادی)
مؤلفههای رشيمانيداز
دان ي محييور مييالزی
(نظييام توسييعه منيياب
انسانی)
مولفه هيای کمیسيیون
اقتصادی ملل متحد

نظام نهادی و
اقتصادی
اقتصاد مبتنی بر داني /
جهانیشدن
محیط تجارت

نظام فناوری
اطالعات و
ارتباطات
فنيييييييييييياوری
و سیاست های علم
و فناوری
زیرسيياختهييای
اطالعيييييييياتی و
ارتباطی

نظام نوآوری و
کارآفریني

نظام توسعه
منابع انساني

نييييييييييوفوری و
کارففرینی

سرمایه انسانی

نظام نوفوری

توسييعه منيياب
انسانی

شبكه

اقتصاد شبكه

دسترسی به شبكه

انجمنهای شبكه

دان

رقابت پویایی اقتصادی/
جهانیشدن

اقتصاد دیجیتال

ظرفیييت نييوفوری
فناورانه

شيييغلهيييای
دانشی

شيييياخص عملكييييرد
اقتصيياد /و ر یييمهييای
نهادی

زیرسيياختهييای
اطالعيييييييياتی و
ارتباطی

نظام کارای نوفوری
و ابداعات

فمييييييوزش و
مناب انسانی

زیرساختهای اقتصادی

زیرساختهای
اطالعاتی

هزینه های تحقیق
و توسعه

کیفیت مناب
انسانی

خلق دان
و ر یم نهادی

---

نييييييييييوفوری و
کارففرینی/

مناب انسانی

منب  :سازمان توسعه و همكاری اقتصادی( ،)1999سازمان همكاریهای اقتصيادی فسيیا و پاسيفیک ( ،)2000دانشيگاه
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هاروارد ( ،)2000اتكینسون و کورت ( ،)1998بانک جهانی ( ،)2007اداره فمار استرالیا ( ،)2002رشمانداز دان محور
مالزی و کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا (.)2010

الزامات توسعه اقتصاد دانشبنیان به منﻈور تحقﻖ اقتصاد مقاومتي
عبور از اقتصاد وابسته به مناب اولیه و متكی بر فروش مواد خام و کمفرفوری شده تنها
از مسیر اقتصاد نوفور و تولید دان

پایه میسر است .شرایطی که تحيریمهای اقتصادی علیه

کشورمان شدت یافته است توجه بیشتر به اقتصاد دان
توان مندی دان

با هد

رهایی از فروش مناب طبیعی کشيور و حرکيت بيه سيمت تولیيد

از پی

ضرورت ميييییابد؛ بهعبارتدیگييير ،راه جهاد اقتصادی و اقتصاد

مقاومتی از مسیر اقتصاد و تولید دان پایه میگذرد .برای ایجاد اقتصاد دانييييي ي
افزون بر پویا کردن دانشگاهها ،ساختارهای دان

پایه باید

بنیان و فناوری محور را ایجاد و پشتیبانی

کييرد .بیگمان تولید علم منجر به تولید فناوری و ثروت میشود؛ ولی بدون برنامييهریييزی
وایجييييييياد زیرساخت مناسب ،رسیدن به فناوری و صنعت برخاسته از دان
امكانپذیر نخواهد بود

(عييار

درون کشور

و کیييانی بختیيياری .)1391 ،مهييمتييرین مؤلفههای تبدیل دان

فناوری و فراهم فوردن زیر ساختهای الزم برای توسعه اقتصاد دان

به

پایه به منظور تحقق

 .1فراهم فوردن نظام ملی نييوفوری :نظام ملی نوفوری موضو تييازهای است و گسترش
همهجانبه فن نیاز به برنامهریزی ،راهاندازی و مدیریت فن سامانه دارد.
 .2تجاریسيييييازی دستاورهای پژوهشی :تبدیل علم به ثروت از راه شيييييكلگیری فرفیند
نوفوری و فرفوری و فروش فرفوردههای نوین دست یافتنی است .مهيمتيرین رهنمودها در این

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

دان پایه ،بيييی

پایه و کمک به توسعه و ارتقای

زمینه عبارتند از:
 پدید فوردن پیوند میان دانشييگاههييا و کانونهای صيينعتی کشييور بيرای فگيياهی از
نیازهای پژوهشی فنها.
 برفوردن بخشی از هزینييييههای پژوه

و توسعه ،گسترش تولید توسط دولت به

شرطی که دستاوردهای پژوهشی فنان برای برطر
دشواری ،افزای

بهره وری ،کاه

صرفه جویی ارزی و افزای

کردن نیازهای جامعه ،کاه

هزینههای تولید ،افزای

ارزش افزوده کاالها،

صادرات غیرنفتی کشور باشد.

 سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوه های خود.
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 اعطييييای بخشييييودگیهای مالیاتی به واحدهای تولیدی ،صنعتی و تجييييياری
پيژوه محور

(عار

و کیانی بختیاری.)1391 ،

 .3برپایی همه جانبه سامانه فراگیر حقوق مالكیت معنوی ،ملی و جهانی نوفوریها؛
 .4راه اندازی و گسترش کييييانونهای پژوه

و پیشييييرفت :وجود بخ

پژوه

و

پیشرفت افزونبر درفمدزایی کالن ،باعﺚ دگرگونیهای بزرگی در رفاه و روش های زندگی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

مردم ميي يیشود .کشورهای پیشرو در علم و فناوری درصد بیشتری از  GDPرا بييييه

R&D

اختصاص می دهند.
 .5راه اندازی و پشتیبانی دانشگاه کارففرین :در رنین دانشگاههایی برای سييرمایهگذاران
زمینيييههایيييی ایجاد میشود تا کانونهای نوین کسب و کار را فراهم فورنيييد .درکشورهای
توسعه یافته ،دانشگاهها یک ششم تحقیقات و توسعه کل کشور را برعهده دارند؛ نیمی از
جمعیت را فموزش میدهند و رقابتپذیری صنعتی را تقویت میکنند.
 .6گسترش پيياروها و کييانونهای رشد علم و فناوری و گسترش شييرکتهييای دان
بنیان :پاروهای علمی و پژوهشی و شرکت های دانييييييي بنیان نق

و جایگاه مهمی در

عرصه اقتصادی به ویژه اقتصاد مولد دارند (بومفلد و همكاران.)2009 1،
الزامات و اصول اقتصاد دانشبنیان در اسناد باالدستي
الزامات و اصول اقتصاد دان

بنیان کشور بر پایۀ مبيانی و اصيولی کيه در مجموعيۀ

قانون اساسی ،اقتصاد مقاومتی و نقشۀ جام علمی کشور ارائه شده به مثابۀ روح حياکم
بر حرکت علمی و اقتصادی کشيور بيوده و مشيخص کننيدۀ جهيت گیيری هيای نظيام،
اولویت ها و باید و نبایدها در اقتصاد دان

بنیان است .در نتیجه در ادامه به الزاميات و

اصول علمی و اقتصادی قانون اساسی ،اقتصياد مقياومتی و نقشيۀ جيام علميی کشيور
پرداخته می شود.
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 )1اصول اقتصاد مقاومتي

اصول اقتصاد مقاومتی بر گرفته از بیانات امام خامنهای(مدظلهالعيالی) ،شامل اليف ) سيالمت
اقتصادی،

)عيدالت اقتصيادی ،و حيق سيهم ميردم ،ج) امنیيت اقتصيادی ،د) مشيارکت
1

همگانی ،ه) کار تولیدی میباشد که بهصورت مختصر توضیح داده شده است.

گردش سالم اقتصادی از مهمترین مقتضیات اقتصياد مقياومتی اسيت .اگير سيرمایه در
مسیر درست و سالم خود در گردش قرار نگیرد ،نمیتوان امیدی به اقتصاد مقاومتی داشت.
خداوند درایات قرفنی از جملهایه  1و  41سوره نخست انفال و  7سوره حشير بير گيردش
سالم اقتصادی تاکید دارد و حتی راهكارهایی برای تحقق فن بیان کرده اسيت کيه از جمليه
فنها تقسیم انفال و فیء ،به همه افراد جامعه است تا ثروت در اختیار یيک طبقيه اجتمياعی
قرار نگیرد .از فن جایی که قدرت و ثروت در طول تياریخ بيا هيم فمیختيه شيده و جليوی
عدالت اقتصادی را سد کرده است ،الزم است تيا بيرای تحقيق اقتصياد مقياومتی ،سيالمت

ب) عدالت اقتصادي و حﻖ سهم مردم

از اموری که در مناب اسالمی و سخنان معصومان فراوان یافت میشود ،اهمیت عمل بيه
عدالت است .افزون بر گفتار فراوان امام عليی( ) در بيا

عيدالت ،سيیره حضيرت نیيز در

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

اقتصادی وجود داشته باشد.

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

الف) سالمت اقتصادي

حكومت و بهویژه در فغاز پذیرش حكومت ،گویای اهمیت فراوان عدالت و جایگياه واالی
فن در اقتصاد اسالمیاست .در قرفن ،خداوند متعالی میفرماید:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَي وَالْیَتَيامَ وَالْمَسَياکِینِ
وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ الَ یَكُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِمِنكُمْ (حشير( .)7 :)56فنچيه را خداونيد از اهيلایين
فبادیها به رسول

بازگرداند ،از فنِ خدا و رسول و خویشاوندان او ،و یتیمان و مسيتمندان

و در راه ماندگان است ،تا [این اموال عظیم] میان ثروتمندان شما دستبهدست ،نشود.
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1.

عدالت اقتصادی که درایات قرفنی بهعنوان قسط مطرح شده است ،بهایينمعنااسيت کيه
همه انسفنها از مواهب هستی درصدی را باید بهرهمند باشند خداوند مهمترین هد

بعثت

پیامبران را فشناسازی مردم نسبت به حقوق طبیعی فنان دانسته اسيت (حدیيد .)25 ،پيس اگير
بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم بایستی همۀ انسفنها فرصت و امكانيات مسياوی
داشته باشند.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

ج) امنیت اقتصادي

امنیت مهمترین مقتضی در تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا رنانكه بیان شد ،افيزای
خطر در سرمایهگذاری و عدم بازگشيت سيرمایه و سيود مطمئنيه ميیتوانيد مشيارکت در
سرمایهگذاری تولیدی را متوقف کرده و به سمتوسوی سرمایهگيذاری در ميواردی سيوق
دهد که سود مطمئن و فسان فراهم باشد.اینگونه است که واردات کاال بجای سرمایهگذاری
برای تولید به سبب خطر کمتر در دستور کار سرمایهگذاران قرار میگیرد .درایات قرفنی بير
تأثیر امنیت در رشد و شكوفایی بارها تاکید شده است (نحل112 ،؛ سباء 12 ،تا .)14
د) مشارکت همگاني

اقتصاد مقاومتی در سایه تعاون و مشارکت همگانی شكل میگیرد .درایيات قرفنيی بير
نق

مشارکت فعال همگانی در عرصههای گوناگون از جمله حوزه عمل اقتصيادی توجيه

داده شده است (مائده2 ،؛ یوسف 46 ،تا  49و فیات دیگر).
ه) کار تولیدي

از مهمترین مقتضیات اقتصاد مقاومتی میبایست به کارتولیدی اشاره کرد .اصوال خلیفه
خداوندی با مأموریت در زمین باید به کار تولید ب ردازد و با فراوری و تغییر در مواد خيام،
کاالیی مفید و سازنده تولید کند (هود61 ،؛ نحل14،؛ اسراء 12 ،و  66و فیات دیگر).
 )2مباني و ارزشهای بنيادین نقشه جامع علميکشور
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حاکمیت جهان بینی توحیدی اسالم در کلیۀ ابعاد علم و فناوری؛

علم هدایتگر و هدفمندی فخرت گرایانۀ علم و فناوری؛
عدالت محوری ،پرورش استعدادها و دستیابی همگان بهخصوص ،مستضعفان در حوزه
علم و فناوری ،و تقویت خالقیت ،نوفوری و خطر پذیری در علم؛
کرامت انسان با تكیه بر فطرت حقیقتجو ،عقلگرا ،علمطلب و فزادگی وی؛
فزاداندیشی و تبادل فراء و تضار

افكار (جدال احسن)؛

حقوقی و اخالقی به ففرین های فكری -علمی؛ ودستاوردهای علمیبشری و بهره گیير ی
از فنها در راررو

نظام ارزشی اسالم؛

علم و فناوری کمال ففرین ،توانمندساز ،ثيروت ففيرین و هماهني

بيا محيیطزیسيت و

سالمت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی فحاد جامعه؛
ایجاد تحول بنیادین علمی بهخصوص در بازبینی و طراحی علوم انسيانی در رياررو
جهانبینی اسالمی؛
تعامل فعال و الهامبخ

اخالقمحوری ،تقدم مصالح عمومی بر مناف فردی و گروهی ،تقویت روحیيۀ تعياون و
مشارکت و مسئولیتپذیری فحياد جامعيۀ علميیو نهادهيای ميرتبط بيا فن

(سيند نقشيه جيام

علمیکشور.)1389/10/14 ،
مقایسه شرایط اقتصاد نوین با گذشته نشان میدهيد کيه داني
مراتب بیشتر شده و دان

پيایگی محصيوالت بيه

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

با محیط جهانی و فرفیندهای توسعۀ علم و فناوری در جهان؛

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

توجه به اصل عقالنیت ،تكریم علم و عالم ،ارزشمندی ذاتيی عليم و ضيرورت احتيرام

بهصورت گستردهای بهعنوان کاال ميورد مبادليه و تجيارت قيرار

میگیرد و فرایند تبادالت تجاری نیز دان بنیان یا الكترونیكی شده و کاالهای دان بنیان در
قالب نرم افزارها در یک محيیط الكترونیيک مبادليه ميیشيوند .اقتصياد داني
همراهی دو نیروی ،افزای

در انباشت و بيهکيارگیری داني

جهانی شدن سری امور اقتصادی پدیيدار گشيته اسيت .افيزای

از براینيد و

در فعالیيتهيای اقتصيادی و
در انباشيت داني

براینيد

تحوالت فناوری اطالعات و سرعت فزاینده تغییرات فناورانه حاصل شيده اسيت و مرحليه
جدید جهانیشدن نیز با افزای

سری جریان سرمایهگذاریهای خارجی ،انتقاالت سيرمایه،

جریان تجارت کاال و خدمات و انتقال فناوری شناخته میشود .یك اررگی سری بازارهيای
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مالی و سرمایه جهانی بر عملكرد شرکتها تاثیر گذاشته بهطوریکه شرکتها و واحيدهای
اقتصادی بهطور فزایندهای به تطبیق با راهبردهای جهانی برای روبهرو شدن با واقعیتهيای
جدید نیاز دارند .دراین حالت زمانی یک واحد اقتصيادی دارای مزیيت رقيابتی اسيت کيه
بتواند به دالیلی خاص که ناشی از ویژگیهای فن واحد است ،بهطور مداوم تولیيدات خيود
را نسبت به رقبای خود با هزینه پایینتر و کیفیت باالتر عرضه کند .جهانیشيدن تولیيد نیيز
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

موجب شده که مواد اولیه ،ماشینفالت و بسیاری از خدمات مرتبط در سطح بینالملليی در
دستر

باشند .جابه جایی نیروی انسيانی و سيرمایه نیيز مشيكل کمبيود فنهيا را در سيطح

بسیاری از کشورها از بین برده است .اکنون رگيونگی کياربرد بهینيه عواميل (بيهکيارگیری
دان ) و امكان دسترسی به فنها نق

تعیین کننده دارد

(حسینی و رهارمحالی بیغ

.)61 :1384 ،

در منظومۀ فكری مقام معظم رهبری ،نگاهی وسی تر و بازتر نسبت به مسئلۀ دان بنیيان
وجود دارد که معطو

به مسائل داخلی کشور است و الزم است بيدان پرداختيه شيود .در

منظومۀ فكری مقام معظم رهبری ،اقتصاد دان بنیان از یک نظر با تعاریف مرسيوم مشيترو
و از سه نظر متمایز است .نقطيۀ اشيتراو فنهيا در حيوزۀ فراینيدهيا و شيیوۀ کليی اقتصياد
دان بنیان و نقاط تفارق در غایتها ،بومیسازی و گسترۀ اقتصاد دان بنیان است.
الزامات تحقﻖ اقتصاد مقاومتي
بدیهی است که تحقق هر شعار و شكلگیری هر نهضتی در کشيور نیازمنيد زمینيههيایی
است؛ طبیعتا فراگیر شدن حرکت جهادی در اقتصاد کشور نیيز نیازمنيد الزاميات سياختاری،
فرایندی ،محتوایی ،رویكردی و فرهن
انقال

است که امكان فن را فراهم ميیکنيد .رهبير معظيم

نیز الزامات شكلگیری اقتصاد مقاومتی را در پنج مورد بر شمردهاند:

 .1روحیه جهادی :روحیه جهادی در حقیقت ریزی فراتر از انگیيزه سيازمانی یيا سيود
شخصی است وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود دیگير فيرد خيود را در رياررو
بخشنامهها و وظایف تعیین شده اداری و یا سود شخصیشان میسنجد و طبعا در فن قاليب
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محدود نیز عمل نمیکند ،در رنین شرایطی افراد تنها به هد
دست از تالش بر نمیدارند.

میاندیشند و تا رسیدن به فن

 .2استحكام معنویت در جامعه :وجود جو ایمانی و مذهبی در جامعه و در میان جوانيان
نوعی س ر دفاعی مستحكم در برابر هرز رفتن استعدادهای فنهاست و اینجاست که میتيوان
تاثیر دینداری را بر رشد و سعادت دنیایی انسان نیز مشاهده کرد.
 .3پرهیز از توجه اجتماعی به مسائل حاشیه ای :طرح مسائل حاشیهای و عطيف توجيه
جامعه به فن میتواند انس فنها را از هد اصلی خود باز دارد یا سیر رو بيه جليو کشيور را
نهایی نا امید سازد.
 .4اتحاد و انسجام ملی :اتحاد و انسجام در عرصه ملی از عوامل الزم برای حرکت سری
رو به رشد در هر کشوری است و ایران نیز از این مساله مستثنی نیسيت .پرهیيز از حرکيات
تفرقه افكنانه از ضروریات حرکت جامعه در مسیر اقتصاد مقاومتی حقیقی است.
 .5پرهیز از نگاه شعاری به مفهوم اقتصاد مقاومتی :فخرین نكته بیان شده از سيوی رهبير
انقال

در زمینه الزامات اقتصاد مقاومتی باور کردن و عميل کيردن مسيئولین اسيت

(ماهناميه

عالوه براین می توان به ميواردی همچيون :ثبيات اقتصيادی ،تقویيت ارزش پيول مليی،
جلوگیری از رشد بی حسا

نقدینگی ،قط وابستگی بودجه عمومیبه نفت ،هدایت درفمد

نفتی به سمت شرکتهای دان بنیان ،به عنوان الزامات ،اشاره کرد.

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

اجتماعی ،اقتصادی ،علمیو فرهنگی کار و جامعه  -شماره  - 186فبان ماه .)1394

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

درار خلل کند .انگیزهها را فسیب بزند و حتی افرادی را که سسيتترنيد از نیيل بيه هيد

روششناسي تحقيق
روشاین تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد که با استفاده از منياب کتابخانيهای واینترنتيی
انجام شد .با توجه به اهدا

متصور برای پژوه

پی تبیین الزامات اقتصاد دان بنیان در رهاررو
و از این طریق میتواند دان

حاضر و از فنجایی که ایين پيژوه

در

سیاستهای کلی اقتصاد مقياومتی اسيت

موجود را نسبت به موضو تحقیق افزای

دهيد و همچنيین

نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده سیاستگذاران ،برنامهریزان و دسيتانيدرکاران اميور
اقتصادی قرارگیرد ،تحقیق مورد بررسی براسيا
میشود.

هيد  ،توسيعهای  -کياربردی محسيو
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
در تحقیق حاضر با توجه به مطاليب ارائيه شيده در ادبیيات تحقیيق ،جهيت شناسيایی
الزامات اقتصاد دان بنیان در رهاررو

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،براسا

و اولویتی که مدنظر ایين تحقیيق اسيت ،در پينج بخي

اهمیت

سياختاری ،کيارکردی ،فرفینيدی،

محتوایی و فرهنگی احصاء شده است؛ ضمنا این اولویتبندی با توجه مصاحبههای خبرگی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

صورت گرفته با خبرگان و پس از تحلیل محتوای مصاحبههای انجام شده با روش خبرگيی
اولویتبندی و مطابق جداول زیر طبقهبندی وارائه شدهاند.
تحلیل کیفي مرتبط با الزامات ساختاري اقتصاد دانشبنیان
مطابق جدول ( )2بر فمده از نظر خبرگان ،الزامات ساختاری مورد نیياز بيرای داني بنیيان
کردن اقتصاد در راررو

سیاستهای کلی اقتصياد مقياومتی شيامل ،فراهم فوردن نظام ملی

نوفوری؛ طراحی و راهانيدازی نظيام مليی ميدیریت داني ؛ راه اندازی و گسترش کيانونهای
پژوه

و پیشييرفت؛ راهاندازی و پشتیبانی دانشگاه کارففرین؛ گسترش پيياروها و کييانونهای

رشد علم و فناوری؛ ایجيياد زیرساختهای تسهیلکننده ارتباطات؛ انتشار و پردازش اطالعات؛
ایجاد زیرساختهای حقيوقی و قيانونی؛ ایجياد زیرسياختهيای سيازمانی و نهيادی؛ ایجياد
زیرساختهای نیروی انسانی و تربیت افراد متخصص؛ تعيدیل ساختار دولت بهمنظور توسعه
دان

پایه؛ ایجاد بانک اطالعات؛ نهادسازی مناسب نظيام ميالی و پيولی تخصصيی؛ طراحيی

الگوی بومیسرمایهگذاری جسورانه؛ توسعه زیر ساختهای هيدایت همكياریهيای فنياوری
بینالمللی و تشكیل مرکز راهبردی فناوریهای همگيرا (حيوزههيای نيانو ،زیسيت فنياوری،
فناوری اطالعات و علوم شناختی) است.
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جدول  -2الزامات ساختاري اقتصاد دانشبنیان در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پس از
تحلیل کیفي(توسط نويسندگان)
زیر فرآیندها

الزامات
فراهم فوردن نظام ملی نوفوری

طراحی و راهاندازی نظام ملی مدیریت دان
مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

راه اندازی و گسترش کانونهای پژوه

و پیشرفت

راه اندازی و پشتیبانی دانشگاه کارففرین
گسترش پاروها و کانونهای رشد علم و فناوری
ایجاد زیرساخت های تسهیلکننده ارتباطات ،انتشار و پردازش اطالعات
ساختاری

ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی
ایجاد زیرساختهای سازمانی و نهادی
ایجاد زیرساختهای نیروی انسانی وتربیت افراد متخصص
تعدیل ساختار دولت بهمنظور توسعه دان

پایه

ایجاد بانک اطالعات
نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی
اطالعات و علوم شناختی

تحلیل کیفي مررتبط برا الزامرات کرارکردي اقتصراد دانرشبنیران در چهرارچوب

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

تشكیل مرکز راهبردی فناوریهای همگرا (حوزههای نيانو ،زیسيت فنياوری ،فنياوری

سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
مطابق جدول ( ) 3بر فميده از نظير خبرگيان ،الزاميات کيارکردی ميورد نیياز بيرای
دان

بنیان کردن اقتصاد در راررو

از رویكرد جذ

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل ،حرکيت

مناب برای فموزش و تحقیق به تولید ثروت و حيل مسيائل جامعيه و

کارففرینی؛ جلب مشارکت فعاالن اقتصادی به حوزه اقتصاد دان

بنیيان از طریيق درو

فرصت های موجود در اقتصاد خالق و دان بنیان ؛ گسترش ارتباطات معاونت علميی و
فناوری دولت با سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی کشور؛ جلب مشيارکت و اسيتفاده از
نفوذ و اقتدار نهادهای باالدستی؛ جلب مشارکت و هم افزایی نهادهای دولتی؛ جيذ

و
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تبدیل اید ه ها به محصول و مشاغل پایدار؛ تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی؛
توانمندسازی دان

فموختگان به منظور ورود به فضای کسيب وکيار؛ برفوردن بخشی از

هزینههای پژوه

و توسعه؛ گسترش تولید توسط دولت؛ ارتقا منزلت و بهبود معیشت

استادان ،محققان و دان

پژوهان و اشيتغال داني

فموختگيان؛ تقویيت برطير

کيردن

مشكالت شرکت های دان بنیان؛ لزوم رصد اختراعات؛ ترسیم سیمای واقعی نظام علم،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

فناوری و نوفوری کشور در عرصه بین الملل؛ دادن بخشودگی های مالیاتی به واحدهای
تولیدی ،صنعتی و تجياری پييژوه

محيور؛ شناسيایی حيق مالكیيت بير ابيداعات و

اختراعات از طریق توجه به ق انون مالكیت معنوی و اجرای فن؛ اعطای معافیت حقيوق
گمرکی به شيرکت هيای داني
بودجه های پژوه

بنیيان و ارائيه سيایر حمایيت هيای گمرکيی و افيزای

و فناوری در سطح کالن می باشد.

جدول  .3الزامات کارکردي اقتصاد دانشبنیان در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پس از
تحلیل کیفي(توسط نويسندگان)
زیر فرآیندها

الزامات
ح رکت از رویكرد جذ

مناب بيرای فميوزش و تحقیيق بيه تولیيد ثيروت و حيل مسيائل جامعيه و

کارففرینی
جلب مشارکت فعاالن اقتصادی به حوزه اقتصاد دان بنیيان از طریيق درو فرصيتهيای موجيود در
اقتصاد خالق و دان بنیان
جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و اقتدار نهادهای باالدستی
کارکردی

جلب مشارکت و هم افزایی نهادهای دولتی
جذ

و تبدیلایدهها به محصول و مشاغل پایدار

تجاریسازی یافتههای پژوهشی و تحقیقاتی
توانمندسازی دان فموختگان بهمنظور ورود به فضای کسبوکار
برفوردن بخشی از هزینههای پژوه

و توسعه ،گسترش تولید توسط دولت

ارتقا منزلت و بهبود معیشت استادان ،محققان و دان
تقویت برطر
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کردن مشكالت شرکتهای دان بنیان

پژوهان و اشتغال دان

فموختگان

تحلیل کیفري مررتبط برا الزامرات فراينردي اقتصراد دانرش بنیران در چهرارچوب
سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
مطابق جدول ( )4بر فمده از نظر خبرگان ،الزامات فرایندی مورد نیاز برای دان بنیيان کيردن
اقتصاد در راررو

سیاستهای کلی اقتصاد مقياومتی شيامل :برپایی هميه جانبه سامانه فراگیر

حقوق مالكیت معنوی ملی؛ تسهیل فعالیت و پشيتیبانی از شيرکتهيای نوپيای فنياوریمحيور؛
اجتماع ؛ سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجياریشيدن پيژوه هيای خيود؛
تبدیل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دان بنیان؛ گسيترش حمایيتهيای هدفمنيد ميادی و
معنوی از نخبگان و نوفوران و فعالیتهای عرصۀ علم و فناوری؛ شناسيایی و تحلیيل مشيكالت
مربوط به دان بنیان شدن اقتصياد؛ حمایت از نوفوری و تحقیق و توسعه و ایجيياد صندوقهای
سرمایهگييذاری خطرپذیر؛ حمایت از بنگاههاى کورک و متوسط؛ درو فرصييتهييای ناشييی از
اقتصاد دان بنیان برای کشور وخانوادهها؛ درو پایان دوران اقتصاد نفتی و خطيرات ناشيی از فن
بهایدهپردازی و استفاده از ایدههای خالقانه است.
جدول  4الزامات فرايندي اقتصاد دانشبنیان در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
(توسط نويسندگان)
زیر فرآیندها

الزامات

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

بيييرای فینيييده جامعيييه و تغییييير شیوه استفاده از درفمدهای نفتی در اقتصاد ایران و بهيييا دادن

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

تدوین برنامههای براى ارتقاى میزان دان

و فناورى در بخ هاى مختلف اقتصادى و

برپایی همه جانبه سامانه فراگیر حقوق مالكیت معنوی ملی
تسهیل فعالیت و پشتیبانی از شرکتهای نوپای فناوریمحور
تدوین برنامه های براى ارتقاى میزان دان

و فناورى در بخ هاى مختلف اقتصادى و اجتماع

سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوه های خود
فرایندی

تبدیل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دان

بنیان

گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگيان و نيوفوران و فعالیيتهيای عرصيۀ عليم و
فناوری
شناسایی و تحلیل مشكالت مربوط به دان بنیان شدن اقتصاد
حمایت از نوفوری و تحقیق و توسعه و ایجياد صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر
حمایت از بنگاه هاى کورک و متوسط
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تحلیل کیفري مررتبط برا الزامرات محتروايي اقتصراد دانرشبنیران در چهرارچوب
سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
مطابق جدول ( )5بر فمده از نظر خبرگان ،الزامات فرایندی مورد نیاز برای دان بنیيان کيردن
اقتصاد در راررو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شامل :راررو حقوقی منسيجم بييرای
ترسيیم فضيای کسبوکيار؛ گسترش کمی و کیفی ساختار فموزشی کشور؛ حمایت ،هيدایت و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

سمتدهی در جهت نوفوریها و تولید فناوریهای برتر؛ ایجاد زمینه بيرای بيهکيارگیری هرريه
بیشييتر توانمنييدیهييای دانشييگاههييا و واحييدهای پژوهشييی در جامعييه؛ پدید فوردن پیوند میان
دانشگاهها و کانونهای صنعتی کشور برای فگاهی از نیازهای پژوهشی فنها؛ تقویيت و گسيترش
گفتمان تولید علم و جنب

نرم افزاری در کشور؛ ارتقا روحیۀ نشاط ،امید ،خودبياوری ،نيوفوری

نظاممند ،شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری؛ لحاظ مسئلۀ خطرپيذیری در حمایيت از
شرکتهای دان

بنیان؛ لزوم مشارکت تيوأم فعياالن اقتصيادی و دانشيمندان در اقتصياد داني

بنیان؛ لزوم پیشرفت توأم تولید و علم در کشور و خصوصاً در حوزۀ داني

بنیيان؛ ليزوم انتقيال

فناوری در همه معامالت خارجی؛ درو پایان دوران نفتيی و خطيرات ناشيی ازفن بيرای فینيده
جامعه؛ تمرکز بر تامین مالی نوفوری و تجياری سيازی؛ تنيو بخشيی بيه منياب تيامین ميالی و
سرمایه گذاری؛ حمایت از توسعه مراکيز نيوفوری و شيتا دهيی فنياوری و تثبیيت و تقویيت
کانونهای هماهنگی دان  ،صنعت و بازار است.
جدول  5الزامات محتوايي اقتصاد دانشبنیان در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پس از
تحلیل کیفي(توسط نويسندگان)
زیر فرآیندها

الزامات
راررو

حقوقی منسيجم بيرای ترسيیم فضيای کسبوکيار

گسترش کمی و کیفی ساختار فموزشی کشور
محتوایی

حمایت ،هدایت و سمتدهی در جهت نوفوریها و تولید فناوریهای برتر
ایجاد زمینه برای بهکارگیری هرره بیشتر توانمندیهای دانشگاهها و واحدهای پژوهشی در جامعه
پدید فوردن پیوند میان دانشگاهها و کانونهای صنعتی کشور برای فگاهی از نیازهای پژوهشی فنها
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تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنب

نرم افزاری در کشور

زیر فرآیندها

الزامات

ارتقا روحیۀ نشاط ،امید ،خودباوری ،نوفوری نظاممند ،شجاعت علمیو کار جمعی و وجدانکاری
لحاظ مسئلۀ خطرپذیری در حمایت از شرکتهای دان بنیان
لزوم مشارکت توأم فعاالن اقتصادی و دانشمندان در اقتصاد دان بنیان
لزوم پیشرفت توأم تولید و علم در کشور و خصوصاً در حوزۀ دان بنیان
لزوم انتقال فناوری در همه معامالت خارجی

سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
مطابق جدول ( ) 6بير فميده از نظير خبرگيان ،الز اميات فرهنگيی ميورد نیياز بيرای
دان

بنیان کردن اقتصاد در راررو

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل :تشویق و

جهت دهی فرزندان برای ورود به فضای خالقیت و نيوفوری؛ تير ویج ،اطيال رسيانی،
فرهنگسازی و فموزش در زمینه دانشی؛ فگاه سازی سیاستگذران نسبت به ضرورت هيا،
بهره وری فعالیتهای اقتصادی؛ تر غیييب متخصصييین ،نييوفوران ،مخترعييان ،اعضييای
هیئت علمی دانشگا ه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفي نیازهيای
جامعه برای ترویج فرهن

تجاری سيازی در دانشيگا ه هيا و مراکيز پژوهشيی؛ تشيویق

بنگا ه های اقتصادی و دستگا ه هيای اجرایيی بيه بهيره گیيری از یافتيه هيای پژوهشيی و
فناوری های شكل یافته در مراکز پژوهشی؛ ارتقای فرهن
عزم ملی و افزای

عمو ميی کيارففرینی؛ تقویيت

درو اجتماعی نسبت به اهمیيت توسيعۀ عليم و فنياوری؛ تشيویق

نخبگان به تشكیل شرکت های دان
اقتصاد دان

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

دستاور دها و الزامات تحقق اقتصاد داني

بنیيان؛ تشویق به کارگیری دان

برای افزای

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو

تحلیل کیفري مررتبط برا الزامرات فرهنگري اقتصراد دانرش بنیران در چهرارچوب

بنیان و تربیت نیروی متخصص در این حوزه؛ تبدیل

بنیان به گفتمان غالب کشور و فرهن سازی برای سرمایه گذاری در کسب

و کار دان بنیان است.
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جدول  6الزامات فرهتگي اقتصاد دانشبنیان در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پس از
تحلیل کیفي(توسط نويسندگان)
زیر فرآیندها

الزامات

تشویق و جهتدهی فرزندان برای ورود به فضای خالقیت و نوفوری
ترویج ،اطال رسانی ،فرهن سازی و فموزش در زمینه دانشی
فگاه سازی سیاستگذران نسبت به ضرورتها ،دستاوردها و الزامات تحقق اقتصاد دان بنیان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

تشویق به کارگیری دان
فرهنگی

برای افزای

بهرهوری فعالیتهای اقتصادی

ترغیب متخصصین ،نيوفوران ،مخترعيان ،اعضيای هیئيتعلميیدانشيگاههيا و واحيدهای پژوهشيی بيرای
فعالیتهای بیشتر در رف نیازهای جامعه برایترویج فرهن
ارتقای فرهن

تجاریسازی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی

عمومیکارففرینی

تقویت عزم ملی و افزای

درو اجتماعی نسبت به اهمیت توسعۀ علم و فناوری

تشویق نخبگان به تشكیل شرکتهای دان بنیان وتربیت نیروی متخصص در این حوزه
تبدیل اقتصاد دان بنیان به گفتمان غالب کشور

نتيجهگيری
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اقتصاد دانشی به روش تولیدی گفته میشيود کيه
در فن از دان

برای ایجاد ارزشافزوده محسو

یا غیر محسو

استفاده میشود .فناوری

و بهخصوص ،فناوریهيای داني بنیيان کميی ،بيرای تبيدیل بخشيی از داني
ماشینفالت بهشمار میفیند .این دان

فدميی بيه

میتواند توسط «نظامهای پشتیبانی تصمیمگیيری» در

زمینههای مختلف اقتصادی برای ایجياد ارزشافيزوده اسيتفاده شيود .همچنيین در منظوميۀ
فكری مقام معظم رهبری ،نگاهی وسی تر و بازتر نسبت به مسئلۀ اقتصاد دان بنیيان وجيود
دارد که معطو

به مسائل داخلی کشور است و الزم است بدان پرداخته شود .بهطيور کليی

اقتصاد دان بنیان ،ازیکنظر با تعاریف مرسوم مشترو و از سيه نظير متميایز اسيت .نقطيۀ
اشتراو فنها در حوزۀ فرایندها و شیوه کلی اقتصاد دان بنیان و نقياط تفيارق در غایيتهيا،
بومیسازی و گسترۀ اقتصاد دان بنیان است .ضيمن فنكيه الگيویی درخيور نظيام مقيد
جمهوری اسالمیایران استخراج شد و «الزامات ،اهدا
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و سیاستهای اقتصياد داني بنیيان

در اسناد باالدستی»« ،ابعاد ،مولفيههيا و شياخصهيای اقتصياد داني بنیيان در رهياررو

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و «الزامات سياختاری ،کيارکردی ،فراینيدی ،محتيوایی و
فرهنگی اقتصاد دان بنیان در رهاررو

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» ميورد توجيه و

بررسی قرار گرفت و الزامات دان بنیان کردن اقتصياد در رهياررو

سیاسيتهيای کليی

اقتصاد مقاومتی به شرح الگوی ارائه شده تبیین و توصیف شده است.
مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو
سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

الگوي الزامات دانشبنیان کردن اقتصاد در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي (نويسندگان)
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پيشنهادها
 در اقتصاد دان بنیان تواناییهای علمی و سيطح اطالعيات عميوميی و نیيز تاسیسيات
زیربنایی و اطالعات به روز حر

اول را میزند در کشور ایران با توجه به نسل جوان

و فعال که در سن فعالیت قرار دارند ،پیشنهاد میشود از ایدههای فنها اسيتفاده کيرده و
فنها را تشویق به نوفوری و خالقیت نمود.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا ملی ،سال رهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

 در اقتصاد دان بنیان یكی از ملزوماتی که باید به فن توجيه ویيژهای داشيت تحقیيق و
پژوه

میباشد که پیشرفت کشور را در زمینههای گوناگون علمی و تحقیقاتی موجب

میشود؛ در این مورد نیز متاسفانه ایران سرمایهگذاری مفید و عمیقی انجام نداده اسيت.
فمارها نشاندهنده کمبود ها و کوتاهی هایی در این بخ

است و حمایتهای کيافی و

مناسب صورت نمیگیرد؛ دولت میتواند با حمایت از این تحقیقات و افراد دان پيژوه
و تخصیص درصدی بیشتری از بودجه به امر پژوه  ،به تولید عليم در ارتقياء سيطح
دان  ،کمک فراوانی کند.
 پیشنهاد میشود برنامهای برای کاه

وابستگی اقتصاد و بهویژه بودجه کشور به منياب

حاصل از نفت و بهعبارتبهتر ،تبدیل اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصياد مبتنيی بير داني
صورت بگیرد .این موضو بهطور طبي فرابخشيی اسيت و خيارج از اختیيارات یيک
دستگاه اجرایی خاص بوده و نیازمند اقدامات همهجانبه و ویژهای در سطح ملی اسيت؛
اما هم از جنبه ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بهبود فضای کسيب و کيار و هيم از جنبيه
کاه

فرصتهای رانتجویی و تشویق کارففرینی و تقویتبخ

موليد اقتصياد بيرای

دستیابی به اقتصاد دان بنیان ضرورت دارد.
 گسترش و تخصصی شدن کارها موجب افزای
فن رشد اقتصادی و افزای

بازدهی به مقیا

و بهرهوری و بهتب

نیاز انسانها به یكدیگر شده است .ازاینرو سرمایهگيذاری

و بسترسازی برای فناوری ارتباطات و اطالعات موجب تسری در برقراری ارتباطات و
تبادل اطالعات میشود؛ بنابراین اقتصاد دان بنیان اهتميام ویيژهای بيهمنظيور ایجياد و
گسترش کمی و کیفی زیرساختهای فنياوری ارتباطيات و اطالعيات دارنيد .مقایسيه
وضعیت ایران با کشورهای دیگر ،بیانگر لزوم اهتمام بیشيتر از سيوی نهادهيای ذیيربط
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برای توسعه این بخ

است.

فهرست منابع و مآخذ
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قرآن کريم،ترجمه الهی قمشهای ،تهران انتشارات خورشید1370 ،



مقام معظم رهبری ،ابالغ سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي .1392/11/30






پذیری ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد مقاومتي ،حوزه علیمه قم
بهبودی ،داود؛ امیری ،بهزاد ( ،)1389رابطه بلند مدت اقتصاد دان بنیان و رشيد اقتصيادیایيران،
فصلنامه سیاست علم و فناوري ،سال  ،2شماره  ،4صص .23-32
حسینی ،سید شمس الدین؛ رهارمحالی بیغ  ،اکبير ( ،)1384اقتصياد داني

و شيكا

توسيعه

درایران ،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ،شماره  ،1صص .82-55
جباری پور ،مجتبی ( ،)1391تبیین نقش راهبردي شرکتهاي دانش بنیران در تحقرﻖ اقتصراد
مقاومتي.



سند نقشه جام علمیکشور.)1389/10/14 ،



قانعی راد ،محمد اميین ( ،)1392ناهمزماني دانش ،روابط علم و نﻈامهاي اجتماعي –اقتصادي



قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالميايرران ( 1394ر  )1390مصيو

جلسيه

علنی مورخ  1389/10/15مجلس شورای اسالمی




عار  ،محمدرضا؛ کیانی بختیاری ،ابوالفضل ( ،)1391ضرورت تبدیل دان

به فناوری و ثروت

ملی ،نشريه نشاء علم ،سال سوم ،شماره اول.
رجبیان ،محمد اعظم و همكاران ( ،)2019بررسی راهبردهای افزای

سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

درايران ،مرکز تحقیقات سیاست علمیکشور.

مقاله پژوهشی :الزامات دان بنیان کردن اقتصاد دررهاررو



امیری ،حسین؛ کریم ،محمد حسین ( ،)1398اقتصاد مقاومتی ،افزای

تا فوری وکاه

فسیب-

مقاومت پذیری اقتصادایران

با نگاهی بهاینده اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه راهبرد فردوسي مشهد  ,دوره ( ,)27شماره (,)89
مقتدایی ،علیرضا؛ یاوران بخشای  ،عبداهلل ( ،)1396بررسی تحلیل روابط علّی بین شاخصهيای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،سیاستهاي راهبردي و کالن سال رهارم پياییز «ویيژه ناميه
اقتصاد مقاومتی» شماره 15



مشائی ناهید؛ ابراهیم نیا ،محمد ( ،)1398موان (فرهنگی-اخالقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی (باتكیيه

برفموزه های علوی) ،مجموعه مقاالت کنفرانس ملي تحقیﻖ و توسرعه در مرديريت واقتصراد


مقاومتي ،دانشگاه فردوسی مشهد،
ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علميو فرهنگي کار و جامعه ،فبان ماه  ،1394شماره .186
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