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 چکیده

های سعه شرکت، اقتصاد مبتنی بر علم و دانش و ضرورت توهاو کاربرد دانش در تمامی عرصه پیشرفت علوم بشریامروزه با 
ها و فشارهای اقتصادی موضوع اقتصاد مقاومتی بعد از تشدید تحریم .های اقتصادی اهمیت زیادی یافته استدانش بنیان در عرصه

های دشمنان شن معنی است که باید در این دوره مقاومت کرد و نسبت به تالکشورهای غربی مطرح شد، اقتصاد مقاومتی به ای
 یبا جمع داریدر د یمقام معظم رهبرد. توجه اقتصاد کشور شوم تحریمالعمل مناسبی داشت، تا کمترین آسیب در جریان عکس

ها، لزوم تحقق شرکت نیقرار دادن ا دیبا تاک انیدانش بن یو مسئوالن شرکت ها یاز محققان و پژوهشگران عرصه علم و فناور
قاومتی هستند که های اقتصاد مهای دانش بنیان از بهترین مظاهر و موثرترین مولفهشرکت داشتند. انیرا ب یاقتصاد مقاومت

 نیانهای دانش برکتشمبتنی بر علم و دانش از طریق  یمقاومتی با اقتصاد اقتصاد توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنندمی
ها هم در تحقق کتیابد. این شراستحکام می باشد،سازی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میکه نیاز اساسی برای تجاری

 .اقتصاد دانش بنیان نقش دارند و هم می توانند در مدل اقتصاد مقاومتی کارایی و کاربرد داشته باشند
 

 سازیبنیان، تجاریبنیان، اقتصاد دانشهای دانشاقتصاد مقاومتی، شرکت کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

، بیش 1776ر سال آدام اسمیت د "بررسی درباره ماهیت و علل  ثروت ملل"از شروع حیات اقتصاد نوین، با انتشار کتاب مشهور 

بسیاری بوده لی ها و مباحث جنجاپردازیی خود شاهد تحوالت، نظریهساله200گذرد. علم اقتصاد در طول عمر سال می200از 

این تحوالت،  های فراوانی را به وجود آورده است. عالوه برها و تخصصاست. تضارب آرا در حوزه این علم، مکاتب، شاخه

ده است. در هم های این علم افزوده شهای بشری در قرن اخیر این علم را متحول کرده  است و بیش از پیش بر شاخهپیشرفت

ده است شهای کالن کشورها و اصول مدیریت و کشورداری موجب ی روزمره و همچنین برنامهتنیدگی علم اقتصاد با زندگ

نبه و غیرانسانی های یک جادر چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهمچنان تنور مباحث فلسفی و نظری این حوزه داغ بماند. 

به  "تصاد مقاومتیاق"ی جدید ای ایران، واژهیز هستههای صلح آمغرب علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف متوقخ کردن برنامه

ولین بار در دیدار ااین واژه  .ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است

را  "صاد مقاومتیاقت"ب مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقال 1389کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 

آمادگی »و « شمنانفشار اقتصادی د»معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل 

های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که مروزه جمهوری اسالمی در حوزها .را معرفی نمودند« کشور برای جهش

ازای واقعی ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابههای درسی و چه در عرصهی نظر و در کتابان تاکنون چه در عرصهبه هیچ عنو

های جدید اقتصادی پردازی و الگوسازی در عرصهبه نوآوری و ابتکار و نظریه لخخود انقالب اسالمی مک ،نداشته است. بنابراین

اقتصاد "، سیاسا برپا کند، نیازمند چنین الگوهایی است و یکی از این مفاهیمستیزی را  استکبار علماست. هر کشوری که 

 است "مقاومتی
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سائل مهم یک ست.ی از م صاد دانش بنیان ا صاد مقاومتی، اقت صل اقت سرف شرکت های دانش بنیان و ف در  عالیت های این بخش 

صادی دانش بنیان خیلی جاده ستعدادهای باقت ست. ما ا شی ا ستهی باز و امیدبخ ین مورد کمک اتوانند در ای داریم که میرج

سیار پر رنگ بودهایکنند. یکی از بخش شرای که باید در آن ب صاد در یک چنین  صیت اقت ست و خا صاد ا صاد طیی، اقت ، اقت

شکنی مقاومتی صادی که همراه با مقاومت در مقابل کار ست؛ یعنی اقت شمن ها و خباثتا شد.  د  ی مهمی کههایکی از بخشبا

صاد مقاومتی را پایدار کند،می ستشرکت تواند اقت های مؤثرترین مؤلفه این یکی از بهترین مظاهر و یکی از .های دانش بنیان ا

 متکی قتصادا به طبیعی منابع فروش به متکی اقتصاد از حرکت یعنی بنیان دانش هایشرکت به توجه. اقتصاد مقاومتی است

 شود.می  رزیابیا مقاومتی اقتصاد تحقق جهت اثرگذار و مهم راهبردهای از یکی و شده تلقیکشور  در ثروت ایجاد و تولید بر

 پردازیم.در بخش بعدی مقاله برای روشن سازی مفاهیم به توضیح و تعریخ کلمات کلیدی این مقاله می
 متن اصلی  .1

 تعاریف. 2-1

 . شرکت دانش بنیان1-1-2
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 پردازیم:های دانش بنیان وجود دارد که در ادامه به بیان چند مورد آن میتعاریخ متفاوتی از شرکت

جلس شورای م 1389ها واختراعات مصوب ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریبنا به قانون حمایت از شرکت* 

افزایی علم و ثروت، توسعه به منظور هم شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که ،بنیانها و موسسات دانششرکت: اسالمی

سازی نتایج تحقیق و توسعه محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریاقتصاد دانش

افزارهای مربوط تشکیل افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمارزش های برتر و باکاال و خدمات( در حوزه فناوری)شامل طراحی و تولید 

 د.شومی

سازی بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانشآیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت 2ماده بنا به ها * تعریخ دیگر از این شرکت

کاربرد اختراع  ها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه گسترش وشرکت باشد کهمی هیات وزیران 1391ها و اختراعات مصوبنوآوری

با ارزش افزوده باال  های برتر وسازی نتایج تحقیق و توسعه شامل )طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوریو نوآوری و تجاری

 .شوندمی نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوبفعالیت می

های ها یا فناوریههای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایدسازی در تعریخ آیین نامه مذکور: فعالیتتجاری توضیح 

شار و کسب سایر جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انت

تی فرایند یا ورد نیاز )مکمل( و پرداخت حق االمتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع )نمونه سازی، طراحی صنعهای مفناوری

خدمات پشتیبانی  های الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال( و همچنینها و دریافت تأییدیهمحصول جدید، انجام آزمون

ندازه سنجی اه، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، های مشاورتخصصی تجاری سازی )شامل فعالیت

 .و خدمات آزمایشگاهی( می شود

 

روزمره نرم  وهای عادی های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشفعالیت

ای دانش بنیان به هها نیست، از فعالیتراحی محصسوالت یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها طهایی که هدف آنافزاری و سایر فعالیت

 .]1[روندشمار نمی

بنیان و نظارت بر اجرا)مورخ ها و موسسات دانشبنا به تعریخ ارائه شده در سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

رایط ذکر شده ش های متقاضی باید عالوه بر کسببنیان، شرکتات دانشها و موسسنامه تشخیص شرکتبر اساس آئین، (1/2/1392

های عمومی )شامل شرایط اعضای هیأت مدیره، کسب حداقل درآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کاال و یا خدمات در شاخص

نامه را نیز احراز ختصاصی این آیینهای اشده در یکی از سه دسته شاخص یمه کارکنان(، کلیه شرایط مشخصبنیان، و سابقه بدانش

 :بنیان عبارت است ازهای دانشنامه، انواع شرکتهای اختصاصی ذکر شده در این آییننمایند. با توجه به شاخص

 بنیانهای تولیدکننده کاالهای دانششرکت  

  های تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسیشرکت
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 بنیاندانش دهنده خدمات تخصصیهای ارائهشرکت  

 اومتی. اقتصاد مق2-1-2

های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی اصطالح اقتصاد مقاومتی در سال

هت تحقق جتبدیل شد. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این باور است که یکی از رویکردهای مناسب 

قاومتی استخراج های اقتصاد مومتی، رویکرد استراتژیک است که در آن با تحلیل نقاط ضعخ و تهدیدزای اقتصاد، مولفهاقتصاد مقا

قاومتی را ماقتصاد  .های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استشود. توسعه شرکتمی

 .لی پیگیری کردمهای ها را در کشور به عنوان پروژهی آنو از آن یا ترکیبی از همهتوان چهارگونه تعریخ نمود و چهار الگمی

وه بر نهادهای موجود در این نوع اقتصاد، عال .است "اقتصاد موازی"تعریخ اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه ی  اقتصاد موازی:

ردد. گریخ میل گردد یعنی اقتصادی مثل اقتصاد پریم تعاقتصادی، نهادهای جدیدی ابداع می گردد تا هدف اقتصاد مقاومتی حاص

آید. اما اگر ت بر میتوان گفت که به دلیل وجود درآمدهای نفتی چنین کارهایی از دست دولدر نقد این تعریخ از اقتصاد مقاومتی می

 .]2[با اقتصاد مورد نظر ما ناسازگار است دولت در امور اقتصادی باشد، هدف چابکی و کوچک بودن

خلل "، "اییآسیب زد"، "مقاوم سازی"تعریخ دوم از اقتصاد مقاومتی، عبارت از اقتصادی است که در پی  اقتصاد ترمیمی:

تیم که فالن نهاد گفساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است یعنی اگر در رویکرد قبلی می "ترمیم"، و "گیری

موجود، کاری کنیم  های نهادهایآورده کند، در رویکرد جدید، به دنبال آن هستیم که با تعریخ سیاستتواند انتظارات ما را برنمی

ا فروبردن انگشت ب "پتروس فداکار"توان گفت که این کار شبیه همان کاری است که که انتظارات ما را برآورند. در مقام تمثیل می

رهای توسعه یافته های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. کشوکی سد انجام داد؛ یعنی باید ترخود در ترک دیواره

ب پس از دو شوک هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. به عنوان مثال، غرنیز در برهه

 .]2[های نوین کردمیالدی، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت 1983و  1979نفتی 

ا پدافندی نیست؛ چهارمین تعریخ نیز این است که اساسا اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرف اقتصاد الگو:

شود. ا شامل می  صاد دارد و یک اقدام بلندمدت را  شم اندازی کالن به اقت سه تعریخ قبلی، این رویکرد چ ین تعریخ که به برخالف 

، ما در پی اقتصسساد های رهبر معظم انقالب نیسسست، رویکردی ایجابی و دوراندیشسسانه دارد. در این رویکردرسسسد دور از دیدگاهنظر می 

سالم، الهام بخش و ا ایده آلی هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند، اقتصادی که برای جهان

پذیری و نوآوری  کیل تمدن بزرا اسالمی باشد. این نوع اقتصاد مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسککارآمد بوده و زمینه ساز تش

 .]2[است

تی، بنیان نظری ( در تحقیق خود در خصوص اقتصاد مقاومتی بیان داشتند که اقتصاد مقاوم1392زاده جهرمی و دیگران)تراب

های اند. مکانیسماختهها بیش از پیش آماده سفعاالنه خود را برای مواجهه با تحریمی ویژه از اقتصاد است که سازی گونهبرای مدل

ش فرض طراحی ای و ... در اقتصاد مقاومتی مبنی بر این پیاقتصادی، فضای کسب و کار، تجارت خارجی، نهادهای مالی و واسطه

لحظه به کشور  ی اقتصادی از غرب ممکن است در هرربهشوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضمی

 .]3[وارد شود
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در کشور محفوظ  باشد که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادیاقتصاد مقاومتی به این معنی نیز می

های دشمنان که دکه در برابر ترفناش کاهش یابد. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد بماند و هم آسیب  پذیری

 .]4[همیشگی و به شکل گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند

نفى نیست؛ این جور نیست که  کنند: اقتصاد مقاومتى فقط جنبههمچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می

ن اقتصادى که آقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و ف

 .]5[ط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشنددهد که حتى در شرایدهد و اجازه میبه یک ملت امکان می

اخت درونی خود باشد که در سهای اقتصاد مقاومتی باشد. یک اقتصاد مقاوم باید اقتصادی های اقتصادی باید سیاستسیاست

، اقتصاد بر این اساس .]6[مقاوم باشد و بتواند ایستادگی کند و با تغییرهای گوناگون در این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متالطم نشود

 مقاومتی از دیدگاه رهبری دو ویژگی اساسی دارد:

 در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم باشد و آسیب کمتر ببیند. .1
 تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد کند. .2

منتها برخی  ،محدودترند تر و از جهتیهریک نسبت به دیگری ازجهتی کلی از اقتصاد مقاومتی مقاومتی تعاریخاین  البته همه

اقتصاد مقاومتی،  در تعریخ .کشندمیایمان به تصویر رب های مطلوب راته ترکیبی از استراتژیمدت و برخی بلندمدت هستند و البکوتاه

ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی از نیازهای اساسی است. این روش اقتصادی ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی

ت یا به عبارت دیگر، توان ترکیبی از پدافند و آفند اقتصادی دانساز نظر تعریخ، با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد. اقتصاد مقاومتی را می

 به این نکته باید توجه .المللی استزنی در ابعاد کالن و بیناقتصاد مقاومتی، نوعی تجهیز برای نبرد اقتصادی و باال بردن قدرت چانه

ه اقتصاد خوارها بنتاز این رو ضروری است مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود را داشت اقتصاد مقاومتی اصوال ماهیت مردمی دارد

ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد و برنامه. جلوگیری کنند

توان این تهدیدها ونه و با چه راهبردی میساز تهدید چیست و چگپذیر زمینهها و نقاط آسیبیک فرصت است. حال باید دید زمینه

دها، به رشد و صت تبدیل نمود و به عنوان فرصتی برای اصالح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیرا به فر

، مردم محور و دانش گر، عدالت پایهدر بیان مختصر، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است درون زا، برون .شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت

پذیرد بلکه ثر را میهای ناخواسته منفی کمترین اتنها از جریانات و مخاطرات مقاوم بوده و نهبنیان که نسبت به تهدیدها، تغییر

های آن، حال برای هبا روشن شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و مؤلفسازی مثبت و مطابق با منافع ملی اثر بگذارد. تواند بر جریانمی

بنیان مورد بررسی قرار گیرد و با روشن ، ابتدا باید مفهوم اقتصاد دانشهدافابنیان جهت تحقق این های دانشتبیین نقش شرکت

بنیان جهت های سیستم اقتصادی دانشبنیان، به عنوان بنگاههای دانشبنیان، جایگاه و کارکرد شرکتهای اقتصاد دانششدن ویژگی

 .پردازیممی بنیانهای اقتصاد دانشها و ویژگیفرضتشریح پیشتعریخ و به  دامهتحقق اقتصاد مقاومتی، روشن شود. بنابراین در ا

ی ملل قرار گرفته مورد تأکید خاص در استراتژی توسعهOECD 189 بنیان، که توسطدرعصرحاضر، اصطالح اقتصاد دانش

بنیان، به دانشتوان گفت در اقتصاد ی اقتصادی است. از این رو، میاست، گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه

بنیان اقتصادی است که شود. طبق تعریخ این سازمان، اقتصاد دانشتر از گذشته نگریسته میاهمیت دانش از نظر کیفی و کمی با

                                                 
1. Organization for Economic Corporation and Development(OECD) 
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مستقیماا بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم 

 .کنداقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می بازار در توسعه رمایه و اندازهس

 های دانش بنیانن و شرکت. رابطه اقتصاد دانش بنیا2-2

العات و پرداختن بنیان، فقط تولید و توزیع اطای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانشنکته

ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به کارگیری آنی مهم بهبه آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته

 برداری از منابع است که تحققبهره ها و ارتقای درجهی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتعبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده

این گونه ذکر شده بنیان در رشد اقتصاد مقاومتی انشدر قرآن نیز به اهمیت نقش اقتصاد دسازد. بنیان را ممکن مییک اقتصاد دانش

وت و توان توانید قاین آیه تأکید دارد که هر چه می "ةٍوَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ"فرماید: سوره انفال می 60است، خداوند در آیه 

 های استعداد و مقاومت را در جامعه اسالمی فراهم کنید، این آیه باید سرلوحه اقتصاد مقاومتی باشدخود را افزایش دهید و زمینه

بنیان است رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان یعنی اینکه اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت اقتصاد دانش ردیکی از محورهای مهم رویک

. های توسعه اقتصادی استفاده کنیمتوسعه علمی و انباشت عظیم علمی در کشور برای رفع مشکالت و رسیدن به شاخصبتوانیم از 

ن های زیر را برای اقتصاد دانش بنیاتوان ویژگیبه طور کلی می .بنیان نیز در این زمینه قابل تعریخ استهای دانشنقش شرکت

 برشمرد:

را بر خالف بسیاری از منابع که هنگام ی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است زیبنیان اقتصاد کمیاباقتصاد دانش .1

ود و با مصرف شتواند بارها مصرف بنیان است، میشوند، اطالعات و دانش، که اساس اقتصاد دانشمصرف مستهلک می

 .بیشتر در واقع رشد کند

 .رسدبه فروش می شود وبنیان، دانش به کاال تبدیل میدر اقتصاد دانش .2

 .بنیان به نوعی یک اقتصاد بدون وزن استدانش اقتصاد .3

 .ها و فرآیندهای دانشی جامعه استای از نظامبنیان، اقتصاد وابسته به مجموعهاقتصاد دانش در .4

بازارها و های مناسب، ها و روشبنیان اهمیت چندانی ندارد، زیرا با استفاده از فناوریمحل فعالیت در اقتصاد دانش .5

ها و دسترسی به کل ت سرعت عمل در فعالیتگیرد. آنچه مهم اسآید و در خدمت فعالیت قرار میهای مجازی به وجود میسازمان

 .جهان است

ساز، مانند صنایع پایه و دانشهای دانشی فعالیتبنیان، سهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در رشتهدراقتصاد دانش .6

 .]7[شودهای آموزشی و پژوهشی تخصصی تولید میتر و کارآمدتر و به ویژه از فعالیتبرتر، خدمات مالی و تجاری پیشرفتهدارای فناوری 

مایه و نیروی کار بنیان، سرکرد اما در اقتصاد دانشدر اقتصاد کالسیک، هدایت و تنظیم نیروی کار و سرمایه، خلق ثروت می

ضر مانند ها عجین گردیده داده است. متفکران قرن حاد تولید محصول و خدمات با آنجایگاه خود را به دانش که در فرآین

رک محوریت سرمایه و تی جدید با اند که چرا انسان هزاره( دالیل فراوانی را ارائه داده1998( و کاستلز)1994(، گیدنز)1993دراکر)

 . از جمله دالیل آن:]8[است نیروی کار در اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد دانش بنیان گام نهاده

امکانات )های یک سازمان اساساا سرمایه های قابل لمس و ملی بودند که سرمایه ،دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی .1

ه و با دانش، ها غیر قابل لمس بودهایی که دارایی اصلی آنماشین و حتی نیروی کار ارزان( به سمت سازمان تولید،

 .ق سازی کارکنان آنها گره خورده استخبرگی وتوانایی برای خال
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رزش دانش را اکلی  طوره ب ،ی الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطالعاتافزایش فوق العاده حجم اطالعات، ذخیره  .2

  .نزدیکتر است کنند. چراکه به عملافزوده است زیرا فقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش )باالیی( پیدا می
 .های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده استم سنی جمعیت و ویژگیتغییر هر .3
راج کارکنان ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی بواسطه انتقال یا اختخصصی تر شدن فعالیت .4

 :یر خالصه کردتوان در موارد زمیدر عمل اهداف مدیریت دانش را  با توجه به مطالب فوق، .را به همراه داشته باشد
 .]9[یارایدهای دانشی، بهینه سازی فضای دانشی و مدیریت دانش به عنوان یک ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی

شود. زمان محسوب میاز این رو خلق دانش در فرایند تولید به عنوان ابزار رقابتی و هم نوآوری، به عنوان عامل چیرگی سا

کند نابع کار میموری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینه اقتصادی از نظر تخصیص قتصاد دانش بنیان به بهرهدر حقیقت ا

های ن برای شرکتعالوه بر این چند ویژگی منحصر به فرد را نیز می تواو درنتیجه دارای نرخ رشد باالتری خواهد بود. 

 :دانش بنیان نام برد که عبارتند از

 .ها داردبنیان نسبت نیروهای متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادی با دیگر شرکتشهاى داندر شرکت .1
 .های متخصص به کل کارکنان زیاد استبنیان درصد رشد نیروهاى دانشدر شرکت .2
 .بنیان مشارکت دارندهاى دانشها و مؤسسات علمى و پژوهشى در مدیریت و راهبری شرکتعلمی دانشگاهاعضای هیئت .3
 .ها برای تحقیق و توسعه نیاز دارندی بسیار زیادتری نسبت به دیگر شرکتبنیان بودجههاى دانششرکت .4
 .شد سریع دارندای در استفاده از فناوری برای ربنیان توانمندی ویژههاى دانششرکت .5
 .افزاری فناوری است، نه بر سرمایه یا سختبنیان صنعتی، متکی بر توسعههاى دانشی شرکتوسعهت .6
 .بنیان، نوآوری در فناوری استهاى دانشمزیت رقابتی شرکت .7
 .کنندهای جدید تسخیر میی محصوالت با فناوریبنیان بازارهای جدید را از طریق ارائههاى دانششرکت .8

 بررسی و تحلیل. 2-3

های ساختاری و بپنجاه ساله، آسیی حداقل اقتصاد ایران مشکالتی را از قبل از انقالب به همراه داشته است. در یک بازه

اقتصاد با وضع  نواقص ساختاری اقتصاد ایران را باید دانست. وجود آسیب های متمادی و عدم حل آنان و ایجاد مشکالت بیشتر در

حال  وم است. درهای دشمن، سبب شد تا اقتصاد مقاومتی مطرح شود. البته این به معنای آن نیست که اقتصاد ایران، نامقاتحریم

قاوم است. اما اگر مکند، اقتصاد، بازهم زند و نابود میحاضر با وجود تمام این مشکالت تحمیلی که کشورهای پیشرفته را زمین می

داشته باشد،  ها برداشته شود، همچنان نیازمند مقاوم سازی اقتصاد کشور هستیم. چون هر اقتصادی که جهشفرض کنیم که تحریم

سانات و تالطم ی کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، وقتی پیشرفتشان بیشتر شد، نوشود. همهش بیشتر مینوسانات و تالطم های

مند و با استعدا کند، توان ای که باید ما رایابد. ما باید این مشکالت را از پایه و برای همیشه حل کنیم. چرخههایشان نیز افزایش می

های کاربردی را های فنی و مهارتی و دانشگاهمعظم رهبری تاکید دارند به اینکه هنرستانآموزش و پرورش و دانشگاه است. مقام 

وانند سریع مهارت را تتوسعه دهیم. به عنوان مثال جوانان ما بعد از اخذ مدرک دیپلم، نیازی به کسب مدارک باالتر ندارند بلکه می

های هر است که شرکتثروت در این دوره از زمان دانش و نیروی انسانی ماآموزش دیده و در بازار کار شروع به فعالیت کند. بهترین 

 ی دیگر کمتر شود.ی آن، وابستگی به کشورهادانش بنیان در پی قدرتمند کردن و استفاده از این دو عنصر مهم هستند تا در نتیجه

ین معناست که اقتصاد ما حاوی ایده های اقتصاد مقاومتی، اقتصادی پیشرو، فرصت ساز و مولد است. پیش رو بودن اقتصاد بد

توانیم کاالی جدیدی تولید و یا بازار جدیدی ایجاد کنیم، این نوعی پیش ها مینوآورانه و جدید و خالق مدارانه باشد. در خلق فرصت

تی نیست باید مزیتی گوییم اگر فرصتی بود، باید هدر ندهیم، ولی خیلی وقت ها فرصرو بودن و مولد بودن است. ما در اقتصاد می
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های ها مزیتبسازیم. به عنوان مثال در بعضی چیزها مانند پسته، زعفران و خیلی از محصوالت کشاورزی و باغی مزیت داریم، این

بی موجود است که باید تبدیل به اشتغال و پول و رفاه کرد و قدرت و اقتصاد کشور را بهبود بخشید. اما در اقتصاد مقاومتی رویکرد ایجا

کنیم؛ مانند فراوری نفت و تبدیل آن به منبع های آن استفاده میکنیم و از مزیتنیز وجود دارد یعنی صنایع روز دنیا را بومی می

 -شد، اما امروزه با تنوع روش آبیهای نصب شده بر روی سدها برق تولید میدرآمدزایی و یا آنکه در گذشته تنها از طریق توربین

رسد در بعد قرآنی هم تکلیخ درس اقتصادی شود. اساسا به نظر میرارتی، خورشیدی، موج دریا و ... برق تولید میهیدرولیک، روش ح

کثیر المعونه "فرماید: مومن کسی است که این دنیا و تکلیفی که از سوی خدا داده شده، مولدیت است. حضرت علی علیه السالم می

اش کم است و بیشتر از اینکه برای دیگران هزینه داشته باشد، رسد و هزینهران میاست، یعنی سودش به دیگ "و خفیخ الموونه

 ایم تا تولید کنیم.خودش سود  و منفعت دارد، یعنی به طور کلی تولیدکننده است. ما هم اهل تولیدیم و به این دنیا آمده

ای مدون العه کنید، نظریه یا تجربهی دنیا را مطهای مرسوم اقتصاداگر تمام دانش انباشته و کتابتوان گفت که یقین میبه 

ر اقتصاد مقاومتی، بخش اصلی کار، بعد ایجابی طبق سخنان مقام معظم رهبری د .اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت و مکتوب درباره

وده است. این حروم باقتصادسازی است. باید ساختاری مقاوم برای اقتصاد کشور ساخت که حداقل دویست سال اقتصاد کشور از آن م

چه نباشد باید  شود، چه روی گسل باشد وساختار باید مقاوم ساخته شود. چه بحران باشد و چه نباشد. وقتی ساختمانی ساخته می

پیامبر در مورد  سازی، باید محکم بسازی. ازگوید چیزی را که میمحکم باشد. پس حتی اگر تحریم دشمن هم نباشد، عقل و شرع می

کویی انجام دهد ساخت، پرسیدند ایشان فرمودند: خداوند مورد رحمت قرار می دهد فردی را که کار نیفردی سرسری قبر می این که

 واند مفهوم کارایی باشد.و آن را محکم و متقن گرداند. اتقان یعنی قوت و مقاومت که باید در کارها باشد. نمود اتقان در اقتصاد می ت
یا دانش مدیریت  وای وجود داشته باشد. دانش اقتصاد، دانش حقوق ی واقعیجایی شکل می گیرد که مسالهمعموال نظریه پردازی در 

ی اظر به حل مسالهایم درحالیکه اگر غرب دانشی را تولید کرده، نی آن بودهبیشتر توسط غرب تولید شده و ما بیشتر مصرف کننده

ها تولید شده وسط آنتواند ناظر به حل مساله برای کشور ما باشد؟ اگر دانشی تمیکشور خود بوده است. آیا دانش تولیدی آن ها هم 

تواند ا نیز تحریم میبا توجه به ساختارها و نهادهای خاص خودشان بوده که آن دانش در آن قالب برایشان مفید بوده است. در کشور م

ست آورد؛ هم دانش دتوان چندین نعمت را با هم به جام گیرد، میها، نظریه پردازی انیک فرصت باشد و اگر برای مقابله با تحریم

ومتی را در کشور پیاده اقتصاد مقاومتی را در دنیا اشاعه داد )به عنوان اولین ابداعات دانشی(؛ و هم عملکرد و تجربه ی اقتصاد مقا

رهبری یک سر  م بخشید. بیانات مقام معظمی استکبار، مسیر رشد و شکوفایی را تضمین نمود و تداوسازی کرد و در مقابل جبهه

خیلی  اهآنهای اقتصادی شرکت های دانش بنیان و فعالیت های دانش بنیان است.فصل مهم در اقتصاد مقاومتی تاسیس شرکت

اقتصاد های ژگی. یکی از ویتوانند در این مورد کمک کنندای داریم که میی باز و امیدبخشی است. ما استعدادهای برجستهجاده

یان، اقتصادی است مقاومتی که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری به آن دارند، این است که اقتصاد مقاومتی،  اقتصادی است دانش بن

 -ر تولیدات دانش بنیانبثروت، تاکید -که با علم سروکار داشته و ویژگی های: پیش آهنگی دانش، طراحی و سامان دهی چرخه دانش

 .]4[، تجاری سازی علم و فناوری و تاکید بر فناوری های برتر را داشته باشدتولید ثروت از علم

های اقتصادی است. در حقیقت ی از نقاط ضعخ اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری و ضعخ فناوری بنگاهیک

پذیری اقتصاد کشور ی آسیبود زمینههای خارجی نموده است و این خی فناوریکنندهاین مسئله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف

دهد. به همین دلیل، رهبر معظم انقالب های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار مینماید و سایر مؤلفهرا در برابر تحریم بیگانگان فراهم می

. همچنین ایشان در جای اندبنیان دانستههای دانشهای اقتصاد مقاومتی را شرکتترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفهنیز یکی از مهم

های دانش بنیان به جهت ارزش افزوده شرکت .برندهای اقتصاد مقاومتی نام میبنیان به عنوان یکی از سرفصلدیگری از اقتصاد دانش

ز وظایخ باالیی که ایجاد می کنند، نقش ویژه ای در رشد کشور در زمینه های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند از این رو ا
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بنیاد ملی نخبگان است که از یک سو به رشد و شکل گیری شرکت های دانش بنیان کمک کند و از سویی دیگر استعدادهای برتر و 

توجه به مزیت  . باهای دانش بنیان باشدها در مراکزی مانند شرکتنخبگان را به سمتی سوق دهد و هدایت کند که محل رشد آن

روهای متخصص و ظرفیت انسانی موجود، تغییر جهت اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به اقتصاد نسبی کشورمان در خصوص نی

 د.گذرها میبنیان تنها از مسیر ساماندهی و راه اندازی این شرکتدانش

آید و یک کاالی عمومی محسوب دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می

ی منحصر به ان دانش را بدون کاهش و استهالک، با دیگران به اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصهوتشود، زیرا میمی

های مادی و منابع طبیعی(، گردد که بر خالف سایر کاالهای فیزیکی )مثل سرمایه، داراییفرد برای این کاالی عمومی محسوب می

یقت دانش، به عنوان یک منبع دائمی، همواره در اختیار در حق .توان از آن بارها استفاده کردکاهد و میاستفاده از آن، از کمیّتش نمی

گیرد و با مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجاد های اقتصادی قرار میبنگاه

بی عدالتی و موجب ارتقای روند  واند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر وت، این امر میشود. در نتیجهارزش افزوده می

 باشد.می بنیانهای دانششرکتبهترین مکان برای تحقق این اهداف  توسعه پایدار شود.

نون ایی قاهای اجربه تصویب رسیده است. آیین نامه 1389آغاز و در سال 1386بنیان از سال های دانشحمایت از شرکت

هستند. رئیس  سال است که در حال اجرای این قانون 3نهایی شد و در حال حاضر بیش از  1390های دانش بنیان نیز در سالشرکت

بنیان  های دانشهای شرکتشرکت در سایت 849هزار  13های دانش بنیان بیان داشت که در حال حاضر امور موسسات و شرکت

ام خود را تکمیل کرده نشرکت نیز ثبت  756هزار  6اند و ها وارد فرآیند اولیه ثبت نام شدهشرکت دارای نام کاربری هستند یعنی این

. که بر اساس ] 10[نداشرکت تایید شده 759هزار  2کننده تا کنون های ثبت ناماند. از تعداد شرکتو به فرآیند ارزیابی وارد شده

 است.ها در نمودارهای زیر به تفکیک  مشخص شده تعداد، نوع مجوز و دسته فناوری آن

 های ثبت شده  دانش بنیان. تعداد شرکت1نمودار

 

 1100این رقم به 1393شرکت دانش بنیان تاسیس شده بودند و در سال  55تعداد  92در انتهای سال  1با توجه به نمودار 

ها معافیت گمرکی های  این شرکتاند. برای  بعضی از زمینهشدهشرکت دانش بنیان تایید  759هزار  2شرکت رسید و در حال حاضر 
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های دانش بنیان هزار میلیارد تومانی برای کاالهای شرکت 10به عنوان تسهیالت  نیز در نظر گرفته شده است و به زودی بازار جدید 

 (1395های دانش بنیان،شود.)صاحبکار خراسانی، رئیس امور موسسات و شرکتایجاد می

 . تعداد شرکت ها بر اساس نوع مجوز2مودارن

 
                            

 95های سال ت. دادهکه بر اساس نوع مجوز ترسیم شده اس 1394های دانش بنیان تا پایان سال نشاندهنده تعداد شرکت 2نمودار 

 باشد.صنعتی می های دانش بنیانبه شرکتدر دست نبود. که باالترین مجوز مربوط به شرکت های نوپا و کمترین مجوز مربوط 

 . تعداد شرکت ها بر اساس دسته فناوری3نمودار

 
باشد. دسته فناوری می دهد. محور عمود نشاندهنده تعداد و محور افق نشاندهندهها را نشان میدسته فناوری این شرکت 3نمودار 

 کیو فوتون کیاپته بی و کمترین آن مربوط وتریکامپ یم افزارهافناوری اطالعات وارتباطات و نرها در بخش بیشتر تعداد شرکت

 باشد.می )مواد، قطعات و سامانه ها(

ترین دغدغه مقام معظم رهبری تحقق اقتصاد مقاومتی است که ، امروز مهممعاون علمی و فناوری رئیس جمهوربه گفته ستاری 

ها در سال رسیدن به اقتصاد مقاومتی داشته باشد. درآمد ساالنه این شرکتتواند نقش به سزایی در های دانش بنیان میتوسعه شرکت
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 2063های دانش بنیان، اعالم کرد که از . رئیس صندوق نوآوری و شرکت]11[هزار میلیارد ریال برآورد شده است200حدود 1395

شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش  درصد 8درصد شرکت تولیدی و تنها  21های نوپا، درصد شرکت 61های دانش بنیان شرکت

 .]12[بنیان است

های دانش بنیان در هزار میلیارد دالر حاصل فروش محصوالت شرکت 20معاون توسعه و فناوری معاونت علمی)وطنی(، با بیان اینکه 

صادر کرده است. در کشور دنیا  50های دانش بنیان محصوالت خود را به بیش از های گذشته بوده است، تصریح کرد که شرکتسال

ها باید به سمت صادرات محصوالت خود حرکت کنند در این زمینه الزم است تا بازارهای منطقه را به های اقتصادی، شرکتفعالیت

بنیان بتوانند محصوالت خود را در این بازارها به فروش برسانند. الزمه صادرات محصوالت تزریق های دانشدست بگیریند تا شرکت

 50های دانش بنیان باید میزان فروش محصوالت شرکت 1404بنیان است. بر طبق افق نوین و پیشرفته در محصوالت دانش فناوری

تنها راه نجات کشور از  ].13[درصد تولید ناخالص ملی را در برگیرد که این امر تاثیر به سزایی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد

زایش رشد اقتصادی کشور در گرو حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است. توجه به نقش وابستگی به درآمدهای نفتی و عامل اف

دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی موضوع جدیدی نیست و در نظریات اقتصادی گذشته نیز دانش و فناوری همواره مبحث مهمی در 

هجدهم به نقش عمومی علم و آموزش در پیشرفت در قرن  190نظریات مربوط به رشد اقتصادی بوده است. در این رابطه آدام اسمیت

 .]14[کندوری توجه میفرهنگی و اجتماعی و نقش تخصصی آن در تقسیم کار و بهره

شود و تر میهای فکری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که رقابت اقتصادی میان کشورهای صنعتی جدیپس از چالش

به نقش دانش در ابداع و نوآوری و در پویایی اقتصاد  191گیرد، جوزف شومپیترقرار میهای کاربردی اقتصاد بیشتر مورد توجه جنبه

 .]15[کندتوجه کرده است و آن را اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی می

 ی فیزیکی، نیروی کار و زمین( بهی رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید)مانند سرمایههای اولیهدر حالی که مدل

دانند اما زا در تعیین رشد اقتصادی میهای رشد نئوکالسیکی، دانش را عاملی بروناند، برخی از مدلعنوان منابع تولید تاکید کرده

شود و دانش یکی از های جدید رشد عامل دیگری نیز با عنوان بهره وری عوامل تولید به عنوان یکی از ارکان رشد معرفی میدر مدل

توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش بنیان تاثیر بسزایی در گردد. بنا براین میوری و رشد اقتصادی مطرح میدر بهرهموثرترین عوامل 

افزایش تولید سرانه باالتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و در کل پیشرفت اقتصاد دارد. در عصر حاضر اصطالح اقتصاد 

ستراتژی توسعه ملل قرار گرفته گویای تاکید در نقش دانش و فناوری در مورد تاکید خاص ا OECD( که توسط KE)192دانشی

پردازیم. حال با توجه به تعاریخ گوناگون بیان شده جریان اقتصاد است. که در ادامه به طور کامل به بررسی اقتصاد دانش بنیان می

 شود؟قاومتی مشاهده میهای کلی اقتصاد مبرای اقتصاد مقاومتی باید ببینیم چه ویژگی خاصی در سیاست

توان تولید  ای کهیکی از نقاط ضعخ اقتصاد ما عدم استفاده بهینه از پتانسیل موجود در سرمایه انسانی کشور است، سرمایه

بنا بر آمارهای موجود دانشمندان و پژوهشگران ایران  .علم را در حال حاضر داشته و رتبه بسیار خوبی در تولید علم کسب کرده است

اختصاص داده اند. این موضوع بیانگر این است که سرمایه انسانی کشور ما شایستگی  خود به را جهان در علم تولید از درصد 58٫1

این خالقیت و نوآوری تولید دانش را داشته است، اما برای بکارگیری دانش، در جهت تولید ارزش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده و 

                                                 
2.Smith 
191. Schumpeter  
192.  Knowledge Economy(KE) 



 

565 
 

 

 2ی اقتصاد مقاومتی دیده می شود، موضوع بند ماده 24نکته ظریفی که در فرمان صادی در نیامده است. های اقتدر خدمت بنگاه

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و تاکید بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده های کلی اقتصاد مقاومتی است کهسیاست

بنیان و انی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جه

توانیم با استفاده از دانش که حد و بنیان در منطقه داشته است، در واقع با تکیه بر این بند میدستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش

سالهای اخیر بسیار شکوفا شده است، وضعیت اقتصادی های علمی کشور که طی مرزی برای آن وجود ندارد و استفاده دقیق از ظرفیت

تاکید بر اقتصاد و نقصان بکارگیری دانش در سطوح تولید را که در کشور ما بسیار مشهود است را ارتقا دهیم.  جامعه را بهبود داده

و حکایت از آن دارد که قدرت  دیده می شود های کلی اقتصاد مقاومتیبینی در خور تقدیری است که در مفاد سیاستدانش بنیان تیز

با توجه به مطالب عنوان شده در  .های انسانی ایران اسالمی باید به کار گیری شده و در خدمت اقتصاد و جامعه در آیدعلمی سرمایه

ار موثر در برداری به عمل آورد؟ دانش یکی از عوامل بسیتوان از اقتصاد دانش بنیان بهرهچگونه میخصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، 

توان آن را بدون کاهش و استهالک با دیگران آید و از جمله منابعی است که میتحوالت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار می

 گردد که بر خالف سایر منابع فیزیکی مثلمنحصر به فرد برای این منبع محسوب می این ویژگی، یک مشخصهبه اشتراک گذاشت. 

این در حالیست که . توان از آن بارها استفاده کردکاهد و میای مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن، از کمیّتش نمیهسرمایه، دارایی

فیزیکی، نیروی کار و زمین به عنوان منابع تولید تأکید  رشد اقتصادی، بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایه در الگوهای اولیه

شود و دانش وری عوامل تولید نیز به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی معرفی میای جدید رشد اقتصادی، بهرههاند، اما در مدلکرده

بنیان توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانشبنابراین می .گرددوری و رشد اقتصادی مطرح میبه عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهره

بنیان، گویای امروزه اصطالح اقتصاد دانش .باالتر و کاهش نابرابری در توزیع درآمد خواهد داشت تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه

بنیان، نگاه به دانش از نظر توان گفت در اقتصاد دانشاقتصادی است. از این رو، می تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه

بازار در باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه  ری از اقتصاددانان بر اینبسیا .تر از گذشته بوده استکیفی و کمی با اهمیت

ای که باید همواره در نظر داشت این کند. نکتهاقتصادی کشورها نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می توسعه

 ع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکتهبنیان، فقط تولید و توزیاست که برای دستیابی به اقتصاد دانش

 به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده .ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار استکارگیری آنمهم به

سازد. در بنیان را ممکن میقق یک اقتصاد دانشبرداری از منابع است که تحبهره ها و ارتقای درجهمؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت

کند و در نتیجه، دارای اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار می وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینهبنیان با بهرهحقیقت اقتصاد دانش

ها، این شرکت .کنندبنیان بازی میبنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشهای دانششرکت .نرخ رشد اقتصادی باالتری خواهد بود

پذیری باال، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافبا توجه به ویژگی

یک سو، با توجه  حال از .ی اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مالحظه استگیری و توسعهها در شکلتحریم را دارا هستند. نقش این شرکت

های های اصلی آن و از سوی دیگر، تعریخ و کارکردهای اقتصاد و شرکتهای اقتصاد مقاومتی و مؤلفهبه تعریخ و بیان ویژگی

 :ی اقتصاد مقاومتی در محورهای زیر تبیین نمودگیری و توسعهها را در شکلتوان نقش این شرکتبنیان، میدانش

پذیری های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافتوجه به ویژگیبنیان، با های دانششرکت  .1

تر ثروت، بر اساس رو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند. همچنین توزیع عادالنهباال، ظرفیت مناسبی برای روبه

دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این  هایی، تأثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سویساالری در چنین شرکتشایسته

 .های دولتی واگذارشده خواهد شدوری و کارآمدی شرکتهای سنتی، سبب افزایش بهرهها، در مقایسه با شرکتشرکت
های تولیدی در چند شرکت بزرا دولتی، مانع از تحریم آسان محصوالت یا مواد همچنین استراتژی عدم تمرکز فعالیت

های الزم جهت عملی ساختن استراتژی عدم تمرکز و همکاری بنیان زیرساختهای دانشگردد. شرکتا میهی شرکتاولیه
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هایی اولیه یا فناوری، چنین شرکتچندین شرکت متوسط جهت تولید یک محصول را دارا هستند. در صورت تحریم مواد 

 .خواهند داشت ی جایگزینتوانمندی الزم را جهت دستیابی به فناوری یا مواد اولیه
های اقتصاد مقاومتی بیان شد. وابستگی به فروش خام مواد معدنی، به ویژه نفت، یکی دیگر از مؤلفهقطع   .2

ی مورد های پیشرفتهکارگیری فناوریفرد خود و توان ایجاد و بههای منحصربهبنیان، با توجه به ویژگیهای دانششرکت

ی باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و د خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزودهنیاز، توانمندی الزم را جهت تبدیل موا

آمده در این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی صنایع نفت و پتروشیمی وجودتواند تهدید بههایی میتوجه به چنین شرکت

مرتبط با نفت و  کشور در بسیاری از کاالهایتبدیل نماید. با تمرکز بر این استراتژی، در بلندمدت، عالوه بر خودکفایی 

 .ن ابزاری جهت تهدید دشمن استفاده نمودتوان از نفت به عنواصنایع معدنی، حتی می
های اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف مطرح شد. واقعیت این است که یکی از علل اساسی یکی دیگر از مؤلفه  .3

رجی، پایین بودن کیفیت محصوالت و کاالهای م به مصرف کاالهای خاروی در مصرف و همچنین تمایل مرداسراف و زیاده

ابراین با توجه داخلی است و این مسئله در بلندمدت باعث سلب اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالهای داخلی شده است. بن

همراه اقدامات فرهنگی،  انش برای بهینه کردن کیفیت محصوالت داخلی، بهبنیان در استفاده از دهای دانشبه ویژگی شرکت

 توان موجب ترغیب مردم به مصرف کاالهای داخلی گردید. به این ترتیب، از یک سو وابستگی کشور به محصوالت و ارزمی

ی رقابت این یابد و از سوی دیگر، با ارتقای کیفیت محصوالت داخلی، زمینهخارجی جهت واردات این کاالها کاهش می

پذیری ی کاالهای صادراتی، آسیبگردد. در نهایت، با افزایش گسترهه در بازارهای خارجی فراهم میکاالها با کاالهای مشاب

 .یابدکشور در برابر تحریم کاالهای صادراتی کاهش می
وری یکی از مسائل پایین بودن بهره .بنیان بیان شدنوان یکی از عوامل اقتصاد دانشوری عوامل تولید به عبهره .4

وری عوامل تولید در های اقتصادی دارد. در حقیقت بهرهای بر تمام جنبهکشور است که تأثیر گسترده اساسی اقتصاد

ی محصوالت و کاالها خواهد شدهی تمامبنیان، عالوه بر تأثیرات ذکرشده در بند قبل، سبب کاهش هزینههای دانششرکت

زیت رقابتی در قیمت برای صادرات داخلی، از سوی دیگر، م ی مردم از کاالهایشد. در نتیجه، عالوه بر افزایش استفاده

 .محصوالت در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد

های اقتصاد ای است که عالوه بر تأثیرگذاری بر سایر مؤلفهبنیان به اندازههای دانشهمیت اقتصاد و شرکتا  .5

 .شودهای اقتصاد مقاومتی مطرح میمؤثرترین مؤلفه ترین ومقاومتی، از طرف رهبر معظم انقالب به عنوان یکی از مهم

نمایند که ما کنند و تصریح میبنیان به عنوان راهکاری برای جایگزینی درآمدهای نفت یاد میهای دانشایشان از شرکت

رآمدزای های اقتصادی داگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت

کارهایی  بنیان از جملهایم. امروز صنایع دانشی اقتصاد انجام دادهترین حرکت مهم را در زمینهدیگری جایگزین کنیم، بزرا

 د.تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کناست که می

د محصوالت های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولییکی دیگر از مؤلفه  .6

بنیان بیان شد، یکی از عوامل ی اقتصاد دانششده در حوزهاستراتژیک مورد نیاز کشور است. چنان که در مباحث مطرح

در حقیقت، یکی از راهکارهای  .بنیان استهای اقتصادی دانشبنیان و بنگاهی ملی، اقتصاد دانشاساسی رشد تولید سرانه

بنیان وری عوامل تولید از طریق دانشت استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهرهاساسی خودکفایی پایدار در محصوال
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ی این تواند صادرکنندهریزی صحیح، حتی کشور میبنیان است. با برنامههای دانشی شرکتنمودن اقتصاد و توسعه

 .]16[محصوالت نیز باشد

 گیرینتیجه .3

ان عامل اصلی های دانش بنیان به عنوچند سال اخیر خود بر رشد شرکت هایتاکید فراوان مقام معظم رهبری در سخنرانی

ها و ر برابر تحریمدها در آینده اقتصاد کشور دارد تا بتواند ی اهمیت زیاد این شرکتپیشرفت اقتصاد مقاومتی، نشاندهنده

 ری هستنددر زمینه بهره و هاییکشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفتفشار کشورهای غربی مقاومت کنند. همه 

لم و ارتباط آن با عبا توجه به اینکه  .بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابند

ولید ثروت از دانش صنعت از مؤلفه های اصلی پیشرفت به شمار می آید، تالش در زمینه تولید دانش و به دنبال آن توانایی ت

قیمت مناسب،  توان نتیجه گرفت که تولید کاالهای با کیفیت وبه طور کلی می .لند در جهت پیشرفت و توسعه استگامی ب

که منجر  های دانش بنیان استجلوگیری از خروج ارز و رسیدن به باالترین سطح خودکفایی از دستاوردهای مهم شرکت

هترین نحو بمقاومتی سیاستی است که اگر به درستی انجام شود به شود. اقتصاد به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی می

 های اقتصادی پایدار منجر شود.تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند و به توسعه و پیشرفتمی
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