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بسمھ تعالی

ھای دانش بنیان در تحقق راھبرد اقتصاد نقش شرکت
مقاومتی

سعید رافضی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی
٩۴٠٠۵۵٧٨۴واحد تفرش 

Saeid.rafezi@gmail.com

نقش شرکت ھای دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی از جملھ 
مسائل و مباحث فراموش شده ای بود کھ با سخنان مقام معظم 

رھبری مورد توجھ قرار گرفت. 
امروزه با پیشرفت علوم بشری، کاربرد دانش در زندگی انسان 
در تمام عرصھ ھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزایش یافتھ 

مبتنی بر علم و دانش و ضرورت توسعھ شرکت ھای و اقتصاد 
دانش بنیان در عرصھ ھای اقتصادی اھمیت زیادی یافتھ است. 
در این عرصھ شرکت ھای دانش بنیان می توانند موجب تحول در 

عرصھ علم و دانش و کشف یافتھ ھا و نتایج جدید اقتصادی 
شوند، این یافتھ ھا می تواند در اجرای اصول اقتصاد 

ومتی مورد استفاده قرار گیرد.مقا
بیانات و سخنان مقام معظم رھبری در این زمینھ موجب اھمیت 

و توجھ بھ نقش برجستھ شرکتھای دانش بنیان در تحوالت و 
تغییرات اقتصادی گشت. رھبر معظم انقالب در دیدار با جمعی 
از محققان و پژوھشگران، عرصھ علم و فناوری و مسئوالن شرکت 

بنیان با تاکید قرار دادن این شرکتھا، لزوم تحقق ھای دانش 
شرکت ھای «اقتصاد مقاومتی را بیان داشتند. از دید ایشان، 

دانش بنیان از بھترین مظاھر و موثرترین مولفھ ھای اقتصاد 
مقاومتی ھستند کھ می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر 

تصاد مبتنی رابطھ در ھم تنیده اقتصاد مقاومتی با اق»..کنند
بر علم و دانش از طریق شرکت ھای دانش بنیان استحکام می 

یابد. این شرکتھا ھم در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش دارند 
و ھم می توانند در مدل اقتصاد مقاومتی کارایی و کاربرد 

داشتھ باشند.
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بنیاناقتصاد دانش
دانش بھ عنوان یکی از نیروھای بسیار مؤثر در تحوالت 

آید و یک کاالی عمومی محسوب تصادی و اجتماعی بھ شمار میاق
توان دانش را بدون کاھش و استھالک، با شود، زیرا میمی

ی منحصر دیگران بھ اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصھ
گردد کھ بر خالف سایر بھ فرد برای این کاالی عمومی محسوب می
ھای مادی و منابع کاالھای فیزیکی (مثل سرمایھ، دارایی

توان از آن کاھد و میطبیعی)، استفاده از آن، از کمّیتش نمی
بارھا استفاده کرد.

ای از شدهانباشتھیک تعریف عام از دانش عبارت است از ذخیره
ی اطالعات ھا کھ از مصرف اطالعات توسط گیرندهاطالعات و مھارت

بع دائمی، شود. در حقیقت دانش، بھ عنوان یک منحاصل می
گیرد و با ھای اقتصادی قرار میھمواره در اختیار بنگاه

مشارکت مکرر در فرآیندھای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب 
شود. در نتیجھ، افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده می

تواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاھش فقر این امر می
پایدار شود.روند توسعھعدالتی و موجب ارتقای و بی

مورد OECDبنیان، کھ توسط درعصرحاضر، اصطالح اقتصاد دانش
ی ملل قرار گرفتھ است، گویای تأکید خاص در استراتژی توسعھ

ی اقتصادی است. تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعھ
بنیان، بھ دانش از توان گفت در اقتصاد دانشاز این رو، می

شود. طبق تر از گذشتھ نگریستھ میو کّمی بااھمیتنظر کیفی
بنیان اقتصادی است کھ تعریف این سازمان، اقتصاد دانش

مستقیمًا بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار 
گرفتھ باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند کھ 

اقتصادی بازار در توسعھامروزه دیگر حجم سرمایھ و اندازه
ملل نقش اساسی ندارد، بلکھ این نقش را دانش و فناوری ایفا 

کند.می
بنیان، ھای دانشیک قانون حمایت از شرکتبر اساس ماده

خصوصی یا بنیان شرکت یا مؤسسھھا و مؤسسات دانششرکت«
ی افزایی علم و ثروت، توسعھتعاونی است کھ بھ منظور ھم

ھداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش محور، تحقق ااقتصاد دانش
سازی نتایج تحقیق و و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری

ی توسعھ (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه
ی فراوان، بھ ویژه در ھای برتر و با ارزش افزودهفناوری

»شود.افزارھای مربوط، تشکیل میتولید نرم
ی دانش فنى، توان کلیھمیدر تعریف مذکور، فناوری را 

کاررفتھ در ساخت محصوالت و ھای بھفرآیندھا، ابزار و سیستم
ی خدمات تعریف کرد. فناوری ھمواره در خلق ثروت برای ارائھ
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کشورھا نقش اساسی داشتھ و سطح استاندارد و کیفیت زندگی 
مردم را بھ شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر فناوری 

کھ پیشرفت تمدن را غالبًا با توجھ بھ فناوری چنان است آن
کنند. اقتدار فناوری موجب اقتدار برتر ھر دوره مشخص می

گردد.اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می
رابطھ اقتصاد دانش بنیان و شرکت ھای دانش بنیان

ای کھ باید ھمواره در نظر داشت این است کھ برای نکتھ
فقط تولید و توزیع اطالعات و بنیان،دستیابی بھ اقتصاد دانش

ی مھم پرداختن بھ آموزش و پژوھش کافی نیست، بلکھ نکتھ
ھا در استفاده از منابع اقتصادی بھ صورت کارگیری آنبھ

مستمر و پایدار است. بھ عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و 
ھا و ارتقای درجھی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتاستفاده

بنیان را از منابع است کھ تحقق یک اقتصاد دانشبرداریبھره
بنیان نیز در این زمینھ ھای دانشسازد. نقش شرکتممکن می

قابل تعریف است.

بنیان ھای ذیل را برای اقتصاد دانشتوان ویژگیبھ طور کلی می
برشمرد:

بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکھ . اقتصاد دانش١
منابع است؛ زیرا بر خالف بسیاری از منابع اقتصاد فراوانی 

شوند، اطالعات و دانش، کھ اساس کھ ھنگام مصرف مستھلک می
تواند بارھا مصرف شود و با مصرف بنیان است، میاقتصاد دانش

بیشتر در واقع رشد کند.
شود و بھ بنیان، دانش بھ کاال تبدیل می. در اقتصاد دانش٢

رسد.فروش می
بنیان بھ نوعی یک اقتصاد بدون وزن است.. اقتصاددانش٣
بنیان، دانش پایگی اقتصاد وابستھ بھ . دراقتصاد دانش۴

ھا و فرآیندھای دانشی جامعھ است.ای از نظاممجموعھ
بنیان اھمیت چندانی ندارد، . محل فعالیت در اقتصاد دانش۵

ھای مناسب، بازارھا و ھا و روشزیرا با استفاده از فناوری
آید و در خدمت فعالیت قرار ھای مجازی بھ وجود میانسازم
ھا و دسترسی بھ گیرد. آنچھ مھم است سرعت عمل در فعالیتمی

کل جھان است.
بنیان، سھم قابل توجھی از تولید ملی . دراقتصاد دانش۶

ساز، مانند پایھ و دانشھای دانشی فعالیتسرانھ در رشتھ
تر و مالی و تجاری پیشرفتھصنایع دارای فناوری برتر، خدمات
ھای آموزشی و پژوھشی تخصصی کارآمدتر و بھ ویژه از فعالیت

شود.تولید می
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وری بیشتر عوامل تولید بنیان با بھرهدر حقیقت اقتصاد دانش
کند و در اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار میو رفتار بھینھ

نتیجھ، دارای نرخ رشد باالتری خواھد بود.
بر این چند ویژگی منحصر بھ فرد را نیز می توان برای عالوه

شرکت ھای دانش بنیان نام برد کھ عبارتند از:
بنیان نسبت نیروھای متخصص بھ کل ھاى دانش. در شرکت١

ھا دارد.کارکنان، اختالف زیادی با دیگر شرکت
ھای متخصص بھ کل بنیان درصد رشد نیروھاى دانش. در شرکت٢

د است.کارکنان زیا
ھا و مؤسسات علمى و پژوھشى در علمی دانشگاه. اعضای ھیئت٣

بنیان مشارکت دارند.ھاى دانشمدیریت و راھبری شرکت
ی بسیار زیادتری نسبت بھ دیگر بنیان بودجھھاى دانش. شرکت۴

ھا برای تحقیق و توسعھ نیاز دارند.شرکت
فاده از ای در استبنیان توانمندی ویژهھاى دانش. شرکت۵

فناوری برای رشد سریع دارند.
ی بنیان صنعتی، متکی بر توسعھھاى دانشی شرکت. توسعھ۶

افزار.فناوری است، نھ بر سرمایھ یا سخت
بنیان، نوآوری در فناوری است.ھاى دانش. مزیت رقابتی شرکت٧
ی بنیان بازارھای جدید را از طریق ارائھھاى دانش. شرکت٨

کنند.ھای جدید تسخیر میاوریمحصوالت با فن
اقتصاد مقاومتی

رھبر معظم انقالب معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان 
اقتصاد مقاومتى معنایش این است کھ ما یک «اند: نموده

اقتصادى داشتھ باشیم کھ ھم روند رو بھ رشد اقتصادى در 
اش کاھش پیدا کند؛ یعنى پذیرىکشور محفوظ بماند، ھم آسیب

وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد کھ در مقابل 
ھاى مختلف خواھد بود، ترفندھاى دشمنان، کھ ھمیشگى و بھ شکل
ھمچنین ایشان در جای » کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.

اقتصاد مقاومتى فقط «کنند: دیگر این مفھوم را چنین معنا می
اقتصاد مقاومتى معنایش ى نفى نیست، این جور نیست کھجنبھ

حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارھاى تدافعى باشد. 
نھ، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى کھ بھ یک ملت امکان 

دھد کھ حتى در شرایط فشار ھم رشد و دھد و اجازه میمی
»شکوفایى خودشان را داشتھ باشند.

نوعی اقتصاد و بنابراین باید توجھ داشت کھ اقتصاد مقاومتی
ریزی تعاملی مبتنی بر راھبرد استفاده از تھدید بھ برنامھ

پذیر ھا و نقاط آسیبعنوان یک فرصت است. حال باید دید زمینھ
توان این ساز تھدید چیست و چگونھ و با چھ راھبردی میزمینھ

تھدیدھا را بھ فرصت تبدیل نمود و بھ عنوان فرصتی برای 
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اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع اصالح یا حتی جراحی 
تھدیدھا، بھ رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت.

» اقتصاد مقاومتی«ھای کلی چھ ویژگی خاصی در سیاست
مشاھده می شود؟

یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما عدم استفاده بھینھ از پتانسیل 
موجود در سرمایھ انسانی کشور است، سرمایھ ای کھ توان 

علم را در حال حاضر داشتھ و رتبھ بسیار خوبی در تولید 
تولید علم کسب کرده است.

١.۵٨بنا بر آمارھای موجود دانشمندان و پژوھشگران ایران 
درصد از تولید علم در جھان را بھ خود اختصاص داده اند. 

این موضوع بیانگر این است کھ سرمایھ انسانی کشور ما 
ست، اما برای بکارگیری شایستگی تولید دانش را داشتھ ا

دانش، در جھت تولید ارزش اقتصادی بھ اندازه کافی کار نشده 
و این خالقیت و نوآوری در خدمت بنگاه ھای اقتصادی درنیامده 

است.
ماده ای اقتصاد مقاومتی دیده ٢۴نکتھ ظریفی کھ در فرمان 

سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی است کھ ٢می شود، موضوع بند 
سازی و اجرای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده“بر تاکید 

نقشھ جامع علمی کشور و ساماندھی نظام ملی نوآوری بھ منظور 
ارتقای جایگاه جھانی کشور و افزایش سھم تولید و صادرات 

بنیان و دستیابی بھ رتبھ اول اقتصاد محصوالت و خدمات دانش
ا تکیھ بر این داشتھ است، در واقع ب” بنیان در منطقھدانش

بند می توانیم با استفاده از دانش کھ حد و مرزی برای آن 
وجود ندارد و استفاده دقیق از ظرفیت ھای علمی کشور کھ طی 
سالھای اخیر بسیار شکوفا شده است، وضعیت اقتصادی جامعھ را 
بھبود داده و نقصان بکارگیری دانش در سطوح تولید را کھ در 

ست را ارتقا دھیم.کشور ما بسیار مشھود ا
تاکید بر اقتصاد دانش بنیان تیزبینی در خور تقدیری است کھ 

دیده می شود و » اقتصاد مقاومتی«ھای کلی در مفاد سیاست
حکایت از آن دارد کھ قدرت علمی سرمایھ ھای انسانی ایران 
اسالمی باید بھ کار گیری شده و در خدمت اقتصاد و جامعھ در 

آید.
لب عنوان شده در خصوص مفھوم اقتصاد با توجھ بھ مطا

مقاومتی، چگونھ می توان از اقتصاد دانش بنیان بھره برداری 
الزم را بھ عمل آورد؟

کشوری: دانش، یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و 
آید و از جملھ منابعی است کھ اجتماعی یک جامعھ بھ شمار می

ک، با دیگران بھ اشتراک می توان آن را بدون کاھش و استھال
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گذاشت.
منحصر بھ فرد برای این منبع محسوب این ویژگی، یک مشخصھ

گردد کھ بر خالف سایر منابع فیزیکی مثل سرمایھ، می
ھای مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن، از کمّیتش دارایی

توان از آن بارھا استفاده کرد.کاھد و مینمی
رشد اقتصادی، بیشتر بر وھای اولیھاین در حالیست کھ در الگ

فیزیکی، نیروی کار و عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایھ
ھای اند، اما در مدلزمین بھ عنوان منابع تولید تأکید کرده

وری عوامل تولید نیز بھ عنوان یکی جدید رشد اقتصادی، بھره
شود و دانش بھ عنوان یکی ازاز ارکان رشد اقتصادی معرفی می

گردد.وری و رشد اقتصادی مطرح میمؤثرترین عوامل در بھره
بنیان تأثیر توان نتیجھ گرفت کھ اقتصاد دانشبنابراین می

باالتر و کاھش نابرابری در بسزایی در افزایش تولید سرانھ
توزیع درآمد خواھد داشت.
بنیان، گویای تأکید بر نقش دانش امروزه اصطالح اقتصاد دانش

توان اقتصادی است. از این رو، میدر جریان توسعھو فناوری
بنیان، نگاه بھ دانش از نظر کیفی و کّمی گفت در اقتصاد دانش

تر از گذشتھ بوده است.با اھمیت
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند کھ امروزه دیگر حجم 

اقتصادی کشورھا نقش اساسی بازار در توسعھسرمایھ و اندازه 
ای کند. نکتھ، بلکھ این نقش را دانش و فناوری ایفا میندارد

کھ باید ھمواره در نظر داشت این است کھ برای دستیابی بھ 
بنیان، فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن بھ اقتصاد دانش

کارگیری آنھا مھم بھآموزش و پژوھش کافی نیست، بلکھ نکتھ
مستمر و پایدار است.در استفاده از منابع اقتصادی بھ صورت

مؤثرتر از آن بھ عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده
برداری از منابع است بھرهھا و ارتقای درجھدر گسترش ظرفیت

سازد. در حقیقت بنیان را ممکن میکھ تحقق یک اقتصاد دانش
وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بنیان با بھرهاقتصاد دانش

کند و در نتیجھ، تصادی از نظر تخصیص منابع کار میاقبھینھ
دارای نرخ رشد اقتصادی باالتری خواھد بود.

بنیان بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشھای دانششرکت
ھای خود و ھا، با توجھ بھ ویژگیکنند. این شرکتبازی می

پذیری پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف
ال، ظرفیت مناسبی برای مواجھھ با شرایط تحریم را دارا با

ی اقتصاد گیری و توسعھھا در شکلھستند. نقش این شرکت
مقاومتی بسیار قابل مالحظھ است.

گیریبحث و نتیجھ
ھای اقتصاد حال از یک سو، با توجھ بھ تعریف و بیان ویژگی
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و ھای اصلی آن و از سوی دیگر، تعریف مقاومتی و مؤلفھ
توان نقش این بنیان، میھای دانشکارکردھای اقتصاد و شرکت

ی اقتصاد مقاومتی در محورھای گیری و توسعھھا را در شکلشرکت
زیر تبیین نمود:

ھای خود و پویایی بنیان، با توجھ بھ ویژگیھای دانش. شرکت١
پذیری باال، ظرفیت و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف

رو شدن با شرایط تحریم را دارا ھستند. برای روبھمناسبی 
ساالری در چنین تر ثروت، بر اساس شایستھھمچنین توزیع عادالنھ

ھایی، تأثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سوی شرکت
ھا، در مقایسھ دیگر، با توجھ بھ توانمندتر بودن این شرکت

ھای کارآمدی شرکتوری و ھای سنتی، سبب افزایش بھرهبا شرکت
دولتی واگذارشده خواھد شد. ھمچنین استراتژی عدم تمرکز 

ھای تولیدی در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از تحریم فعالیت
ھای گردد. شرکتھا میی شرکتآسان محصوالت یا مواد اولیھ

ھای الزم جھت عملی ساختن استراتژی عدم بنیان زیرساختدانش
شرکت متوسط جھت تولید یک محصول را تمرکز و ھمکاری چندین

اولیھ یا فناوری، چنین دارا ھستند. در صورت تحریم مواد 
ھایی توانمندی الزم را جھت دستیابی بھ فناوری یا مواد شرکت
ی جایگزین خواھند داشت.اولیھ

. قطع وابستگی بھ فروش خام مواد معدنی، بھ ویژه نفت، یکی ٢
ھای قاومتی بیان شد. شرکتھای اقتصاد مدیگر از مؤلفھ

فرد خود و توان ھای منحصربھبنیان، با توجھ بھ ویژگیدانش
ی مورد نیاز، ھای پیشرفتھکارگیری فناوریایجاد و بھ

توانمندی الزم را جھت تبدیل مواد خام بھ محصوالت نھایی و با 
ی باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و توجھ ارزش افزوده
آمده در این حوزه وجودتواند تھدید بھھایی میکتبھ چنین شر

را بھ فرصتی جھت شکوفایی صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل 
نماید. با تمرکز بر این استراتژی، در بلندمدت، عالوه بر 

خودکفایی کشور در بسیاری از کاالھای مرتبط با نفت و صنایع 
ھدید دشمن توان از نفت بھ عنوان ابزاری جھت تمعدنی، حتی می
استفاده نمود.

ھای اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف مطرح . یکی دیگر از مؤلفھ٣
روی شد. واقعیت این است کھ یکی از علل اساسی اسراف و زیاده

در مصرف و ھمچنین تمایل مردم بھ مصرف کاالھای خارجی، پایین 
بودن کیفیت محصوالت و کاالھای داخلی است و این مسئلھ در 

باعث سلب اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالھای بلندمدت
ھای داخلی شده است. بنابراین با توجھ بھ ویژگی شرکت

بنیان در استفاده از دانش برای بھینھ کردن کیفیت دانش
توان موجب محصوالت داخلی، بھ ھمراه اقدامات فرھنگی، می
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ترغیب مردم بھ مصرف کاالھای داخلی گردید. بھ این ترتیب، از
یک سو وابستگی کشور بھ محصوالت و ارز خارجی جھت واردات این 

یابد و از سوی دیگر، با ارتقای کیفیت محصوالت کاالھا کاھش می
ی رقابت این کاالھا با کاالھای مشابھ در داخلی، زمینھ

ی گردد. در نھایت، با افزایش گسترهبازارھای خارجی فراھم می
شور در برابر تحریم کاالھای پذیری ککاالھای صادراتی، آسیب

یابد.صادراتی کاھش می
وری عوامل تولید بھ عنوان یکی از عوامل اقتصاد . بھره۴

وری یکی از مسائل بنیان بیان شد. پایین بودن بھرهدانش
ھای ای بر تمام جنبھاساسی اقتصاد کشور است کھ تأثیر گسترده

ھای در شرکتوری عوامل تولیداقتصادی دارد. در حقیقت بھره
بنیان، عالوه بر تأثیرات ذکرشده در بند قبل، سبب کاھش دانش
ی محصوالت و کاالھا خواھد شد. در نتیجھ، عالوه شدهی تمامھزینھ

ی مردم از کاالھای داخلی، از سوی دیگر، بر افزایش استفاده
مزیت رقابتی در قیمت برای صادرات محصوالت در بازارھای 

د کرد.جھانی ایجاد خواھ
ای است کھ بنیان بھ اندازهھای دانش. اھمیت اقتصاد و شرکت۵

ھای اقتصاد مقاومتی، از عالوه بر تأثیرگذاری بر سایر مؤلفھ
ترین و مؤثرترین طرف رھبر معظم انقالب بھ عنوان یکی از مھم

ھای شود. ایشان از شرکتھای اقتصاد مقاومتی مطرح میمؤلفھ
اھکاری برای جایگزینی درآمدھای نفت بنیان بھ عنوان ردانش

ما اگر بتوانیم از ھمین «نمایند کھ کنند و تصریح مییاد می
فرصت کھ امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را 

ھای اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، با فعالیت
ایم. ی اقتصاد انجام دادهترین حرکت مھم را در زمینھبزرگ
تواند کارھایی است کھ میبنیان از جملھروز صنایع دانشام

»این خأل را تا میزان زیادی پر کند.

ھمچنین ایشان در جای دیگر، با تأکید بر این موضوع، 
ھاى بنیان و فعالیتھاى دانشاین بخش شرکت«فرمایند: می

در » ى باز و امیدبخشى است.بنیان خیلى جادهاقتصادى دانش
نی دیگری، ایشان کارآفرینی را مترادف اقتصاد مقاومتی سخنرا

ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ «کنند: دانند و تأکید میمی
واقعى در کشور بھ وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش 

»این است.
ھای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید . یکی دیگر از مؤلفھ۶

حصوالت استراتژیک مورد ملی و ھمچنین خودکفایی در تولید م
ی اقتصاد شده در حوزهنیاز کشور است. چنان کھ در مباحث مطرح

ی بنیان بیان شد، یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانھدانش

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


بنیان است. ھای اقتصادی دانشبنیان و بنگاهملی، اقتصاد دانش
در حقیقت، یکی از راھکارھای اساسی خودکفایی پایدار در 

وری عوامل استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بھرهمحصوالت 
ھای ی شرکتبنیان نمودن اقتصاد و توسعھتولید از طریق دانش

تواند ریزی صحیح، حتی کشور میبنیان است. با برنامھدانش
ی این محصوالت نیز باشد.صادرکننده

ی در انتھا باید بھ این نکتھ اشاره کردد کھ موارد ذکرشده
ھای الزم ر صورتی امکان تحقق خواھند داشت کھ زیرساختفوق، د

بنیان و رشد و فراگیر شدن جھت بھ وجود آمدن اقتصاد دانش
ھای مذکور ھدف بنیان فراھم شود. بررسی زیرساختھای دانششرکت
ی حاضر نبوده است، ولی مناسب است کھ در اینجا بھ یکی نوشتھ

نیاز تحقق بنیان و پیشنشھای اقتصاد داترین زیرساختاز اساسی
ی اقتصاد مقاومتی بنیان جھت توسعھھای دانشاستراتژی شرکت

نیازھای اقتصاد ترین پیشاشاره شود. در حقیقت یکی از اساسی
ی انسانی خالق، نوآور و دانشی است کھ با بنیان سرمایھدانش

توجھ بھ ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالی جوانان 
ترین ترین و باارزشده و نیروی انسانی بھ عنوان بزرگکرتحصیل
ی کشور، باید مورد توجھ قرار گیرد و بدین ترتیب، با سرمایھ

سازی فعالیت آنان در قالب توانمند نمودن و تشویق و زمینھ
بنیان، کشور توان رویارویی با ھر گونھ تھدید ھای دانششرکت

و تحریم اقتصادی را خواھد داشت.
نیز بروزرسانی شد، حاوی نکات ١٣۶٢طالعھ کھ در سال این م

دھد اگر قابل توجھ و تاملی است. نتایج این تحقیق نشان می
التحصیالن این دانشگاه را بھ شرکتھای ایجاد شده توسط فارغ

صورت یک کشور فرض کنیم، در یک تخمین بدبینانھ، مجموع 
برابری درآمد سالیانھ این شرکتھا با اقتصاد ھفدھم دنیا

تر و بر پایھ اطالعات و کند. ھمچنین در یک نگاه متعادلمی
شرکت فعال (تا ٢٥٨تحلیلھای این مطالعھ ادعا شده است کھ 

التحصیالن این دانشگاه شکل گرفتھ ) توسط فارغ62پایان سال 
ھزار نفر را بھ اشتغال در آورده ٣میلیون و ٣است کھ حدود 

میلیارد دالر است کھ از ٢دود و حجم درآمد سالیانھ آنھا ح
کند. (بر اساس این نظر با اقتصاد یازدھم دنیا برابری می

آمار بانک جھانی و با در نظر گرفتن شاخص تولید ناخالص 
کشور بیست و دوم دنیا بوده ١٣۶٢داخلی، ایران در سال 

است).
ای از نقش دانشگاه ام ای تی این مطالعھ، بررسی ھمھ جانبھ

ھای جالب توجھی از آمریکا و اطالعات و تحلیلدر اقتصاد
التحصیالنش شرکتھای ایجاد شده توسط این دانشگاه و فارغ

شود.دھد کھ مطالعھ آن بھ خوانندگان توصیھ میارایھ می
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ھای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رھبری ابالغ سیاست
یان بنکھ یکی از رویکردھای اصلی آن توجھ بھ اقتصاد دانش
دھد کھ نقش است این موضوع را بیش از پیش مورد توجھ قرار می

دانشگاھھا و مراکز پژوھشی و فناوری ما در تولید ثروت و 
ارزش آفرینی برای کشور چیست؟ و چھ باید باشد؟

ھایی را باید بھ کار بست تا در کنار ھا و روشچھ مکانیزم
ن، موضوع حل ھای بنیادیحفظ و ارتقای کیفیت آموزش و پژوھش

مسایل جامعھ و تولید ثروت از دانش و فناوری نیز محقق شود؟
آیا دانشگاه صنعتی شریف فقط یک ماموریت بخشی دارد یا 

اینکھ باید در اقتصاد کشور نقش فعال و محوری را بازی کند؟
گردش مالی و حجم فعالیت شرکتھا و نھادھای ایجاد شده توسط 

از اقتصاد کشور را در بر التحصیالن ما چھ حجمی فارغ
گیرند؟می

ھا آیا این حجم قابل توجھ است یا اینکھ بر مبنای توانمندی
ھای موجود در خانواده دانشگاه صنعتی شریف و ظرفیت

التحصیالن) باید انتظار بیشتری (دانشجویان، اساتید، فارغ
داشتھ باشیم؟

باالی با نگاه بھ رویکرد دانشگاھھای بزرگ و مطرح و با رتبھ
سازی یابیم کھ توسعھ فناوری و توجھ بھ تجاریجھانی در می

ھا و دستاوردھای تحقیقاتی یکی از رویکردھای اصلی یافتھ
آنھا بدل شده است و دانشگاه کارآفرین را بھ عنوان ماموریت 

کنند.ریزی و تالش میخود قرار داده و در این راستا برنامھ
ھای برتر و مطرح ی از دانشگاهدر واقع چھ با نگاه الگوبردار

ھای کلی و باالدستی کشور، دنیا و چھ بھ جھت پیروی از سیاست
ای جز حرکت بھ سمت تحقق دانشگاه کارآفرین و ارزش چاره

آفرین نیست.
خوشبختانھ رویکردھای یک دھھ اخیر دانشگاه در توجھ بھ 

سازی فناوری و ظرفیت بسیار زیاد خانواده شریفموضوع تجاری
ھا ھای حاصلھ در این سالدر کنار دستاوردھا و موفقیت

تواند ضمن نویدبخش این مھم است کھ دانشگاه صنعتی شریف می
حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوھشی خود، نسبت بھ حل 

تری را مسایل جامعھ صنعتی کشور نیز موثر باشد و نقش فعال
در توسعھ اقتصادی و فناوری کشور ایفا کند.

شرکت در مرکز رشد ١٥تاکنون، ٨٣عنوان مثال از سال بھ
دانشگاه ایجاد شده است و با ھمین نگاه، نھادسازی مناسبی 

افزاری توسعھ نیز بھ جھت فراھم نمودن زیرساختھای نرم
توان بھ صندوق بنیان شکل گرفتھ است کھ میشرکتھای دانش

ھای تمعپژوھش و فناوری بھ عنوان یک نھاد مالی فناوری و مج
فناوری در اطراف دانشگاه اشاره کرد کھ صد البتھ در قیاس 
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با نیاز و ظرفیت جامعھ دانشگاھی و فناوران عالقمند، بسیار 
اندک است و باید کارھای بزرگتری را انجام داد.

التحصیالن دانشگاه شرکت نیز کھ توسط فارغ١٢ضمن آنکھ حدود 
ناسایی شده است کھ شوند نیز شما ایجاد شده یا مدیریت می

البتھ ھم اطالعات کاملی از آنھا در دسترس نیست و ھم تعداد 
قطعا از این رقم باالتر است. شرکتھا و موسسات ایجاد شده 

التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف باید شناسایی شوند توسط فارغ
و در قالب یک شبکھ ارزش آفرین فعالیت نمایند. این شرکتھا 

اورین ھادی (منتور) را برای شرکتھای نوپا توانند نقش مشمی
ایجاد نمایند.

گیری سازی و فراھم نمودن بسترھای الزم برای شکلظرفیت
التحصیالن و دانشجویان بنیان توسط اساتید، فارغشرکتھای دانش

موضوع مھمی است کھ باید با حرکتی پرشتاب تر دنبال شود. 
م و فناوری دانشگاه تواند از طریق ایجاد پارک علاین مھم می

صنعتی شریف در شمال دانشگاه و ھمچنین در پردیس پژوھش و 
فناوری دانشگاه عملی شود. باید بھ این نکتھ توجھ نمود کھ 

ھای پژوھشی و فناوری از یافتھسازی فناوری و کسب ارزشتجاری
باید بھ یکی از راھکارھای مھم در تامین منابع مالی مورد 

یل شود و چندان ھم دور از دسترس نیست.نیاز دانشگاه تبد
گفت و در جھت ایفای نقش شایستھ با نگاه بھ موارد پیش

بنیان انتظار است:دانشگاه در ارتباط با تحقق اقتصاد دانش
سازی فناوری و تبدیل شدن بھ ) دانشگاه موضوع تجاری١

دانشگاه کارآفرین را بھ عنوان ماموریت کلیدی خود حفظ 
یط الزم برای تحقق آن و ارتقای دانشگاه در این نموده و شرا

گذار مناسب و زمینھ را فراھم کند. ضمنًا در صورت سرمایھ
ای از منابع در این مسیر، بخش عمدهاتخاذ رویکرد ھوشمندانھ

مالی مورد نیاز دانشگاه از این مسیر قابل تامین است.
التحصیالن کھ مھمترین) دانشجویان، اساتید و فارغ٢

ھای خانواده شریف ھستند خلق ارزش از دانش و فناوری دارایی
را بھ عنوان یکی از اصول کاری و فعالیت خود در نظر بگیرند 

گذاری و اجرایی و تولید ثروت در داخل مرزھای کشور را ھدف
نمایند. ایجاد یک شبکھ فعال و موثر و پویا (شبکھ شرکتھای 

کتھای برخاستھ از دانشگاه افزایی میان شرآفرین) جھت ھمارزش
و ھمچنین سنجش میزان تاثیرگذاری آنھا بر اقتصاد کشور امری 

ضروری است.
از نھادھای باالدستی انتظار است نسبت بھ تامین زیرساختھا و 

بنیان کھ توسط شرایط اولیھ جھت ایجاد و توسعھ شرکتھای دانش
جذب شوند اقدام کنند. حفظ واعضای خانواده شریف تشکیل می

نخبھ، مستلزم فراھم نمودن شرایط و زیرساختھاست. برترین 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


دانشگاه صنعتی کشور نباید از حداقلھای موردنیاز برای 
ایجاد و توسعھ کسب و کار محروم باشد. موتور محرک اقتصاد 

بنیان، کارآفرینان و فناوران ھستند. اگر حامی آنھا دانش
سازی خواھند هآفرینی در کشور را پیادباشیم، آنھا ارزش

نمود.

با تشکر ویژه از جناب دکتر شفیع زاده کھ در این خصوص من 
را یاری نمودند.
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