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 چکیده
شده اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان عنوان یکی از ارکانبنیان همواره بهاقتصاد دانش

های دهند. در بین شرکتبنیان تشکیل میهای دانشبنیان را شرکتاست. عناصر اساسی در اقتصاد دانش
های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکتبنیان نیز شرکتدانش

 بنیان دارند.های دانشین سهم را در بین شرکتتعدادی بیشتر
ویژه بنیان و بههای دانشگیری هرچه بیشتر از توان شرکتاین پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره

بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است. در این پژوهش با های دانششرکت
بنیان حوزه فاوا مصاحبه های دانشده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکتاستفاده ازنظریه دا

وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه های خام بهای، دادهشود و در کنار منابع کتابخانهمی
مفهوم استخراج شد  502جموع باز درم یکدگذار ندیدر فرا قیتحق نیدر اشود. و راهکارهای موردنظر ختم می

 11به  میمفاه نیا تی. درنهاافتیکاهش  یمفهوم اصل 283ها به آن یسازکسانیو  لیتحل هیکه پس از تجز
پدیده اصلی در  6مقوله در فرایند کدگذاری محوری به  11و سپس این  شد لیمقوله تبد ریز 69و  یمقوله اصل

 ی ودولت، مراکز نظام ،انیبندانش یهاشرکت نیشبکه جامع ب جادیامدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت 
، انیبندانش یهاشرکت یمال نیتأم، ارتباط صنعت و دانشگاه قیتعمی، دانش یرویو نگهداشت ن تیترب، عیصنا
به عنوان  انیبندانش یهاو صادرات شرکت یبه بازار ساز کمکو  انیبندانش یهامشکالت شرکت حل

 ی ارائه شد.فاوا در دفاع اقتصاد انیبندانشهای شرکتاستفاده از توان های محوری راهکار
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، ایران. نیقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریاطالعات، دانشکده مد یفناور تیریمدگروه  ار،یاستاد 1
(mohamadrezasanaei@gmail.com) 
مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. نویسنده مسئول.  کارشناسی ارشد 2
(mohsen.khatami@ymail.com ) 

 فصلنامه اقتصاد دفاع
 فاعدگروه منابع و اقتصاد  -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 151-177، صص 1399 تابستان، شانزدهم، شماره پنجمسال 



 ...فاوا انیبندانش یهاشرکت ی استفاده از توانراهکارها                                                                                      152

 
 

 مقدمه. 1

گونه ادعا نمود توان ایننموده و می فایدر اقتصاد ا یاساس ینقش یامروز همواره دانش و فناور یرقابت یایدر دن
حوزه  نیچند ایحوزه  کی یهایهستند که در فناور ییاقتصاد برتر کشورها یدارا یاز کشورها یاریکه بس

برتر  یهاتبه ارزش سهام شرک یتوان با نگاهمسئله را می نیا (1397)شمسی و نورمحمدی،  هستند. شرویپ
هستند.  یدر حوزه فناور شرویپ یهاها شرکتآن نیترمختلف مشاهده نمود که باارزش یدر بورس کشورها

از  ییتنهابه کایاپل در بورس آمر ایآمازون  ایگوگل  یهااز شرکت کیمثال ارزش و درآمد ساالنه هر  یبرا
در  یگذارهیاز دانش خود و سرما یریگبا بهره اندها توانستهشرکت نیاز کشورها باالتر است و ا یاریدرآمد بس

توان گفت دانش درواقع می (2017، 1دوالتا. )ندینما فایدر اقتصاد کشورشان ا ینقش بزرگ شرویپ یهایفناور
شاخص دور باشند با مشکالت متعدد مواجه خواهند  نیکه از ا ییهاداشته و بنگاه یاساس یها نقشدر شرکت
در  شرویپ یهااست که شرکت یها تا حدمسئله دانش در بنگاه تیاهم .ادتها به خطر خواهد افآن یشد و بقا

صورت جداگانه موردتوجه قرار به یگذاری عمومو چه در سیاست یعلم اتیچه در ادب یحوزه دانش و فناور
 .شکل گرفته است "انیبندانش یهاشرکت"تحت عنوان  یاند و مفهومگرفته
 گرید یه و بخشداشت یها منشأ داخلچالش نیاز ا یروبروست. بخش یادیز یهابا چالش رانیاقتصاد ا امروز

های و تحریم هایتوان به دشمنرا می یفعل یاقتصاد یهابحران یمنشأ خارج نیتردارد. عمده یمنشأ خارج
هاست ست که سالا یمفهوم یدر مقابل جنگ نظام یمفهوم جنگ اقتصاد یطورکلنسبت داد. به کایظالمانه آمر

که  یو تلفات نهیهز لیبه دل ینظام یهاجنگ مرورزمانبه وجود دارد و کایچون آمر ییکشورها یهااستیدر س
 یدفاع نظام یظامنطور که در جنگ همان عتاًیاند. طبداده یاقتصاد یهااز سهم خود را به جنگ یدارند بخش

 نهیگیرد. البته حالت بهشکل می یتحت عنوان دفاع اقتصاد یمفهوم زین یکند در جنگ اقتصادمی دایمفهوم پ
 نیو همچن کیتژمنظور شناخت نقاط ضعف، نقاط استرابه یواکنش فعال قبل از جنگ اقتصاد ی،دفاع اقتصاد

و درخشان،  یدریهاست )حآن یسازو مقاوم یاقتصاد یاقتصاد و اصالح ساختارها و نهادها ریپذبینقاط آس
از  یکی زین یاقتصاد یهانمود. بنگاه فیتعر یمختلف یهاتوان نقشمی یدر دفاع اقتصاد عتاًی(. طب1394
 .ندینمایم فایآن نقش ا یبوده و در ارتقا یمهم اقتصاد و دفاع اقتصاد یهابخش

رشد  ریاخ یهادر سال شرفتهیپ یو بخصوص کشورها ایاطالعات در دن یحوزه فناور انیبندانش یهاشرکت
 فایآن کشورها ا یادتوان دفاع اقتص یرا در توسعه اقتصاد و ارتقا یاند و نقش مهمرا تجربه کرده یریچشمگ
 یبرا ییه راهکارهاتواند به ارائمی یدفاع اقتصاد یتوانمند یها در ارتقاشرکت نینقش ا یاند. بررسنموده

 .دینما یانیکمک شا رانیا یاسالم یجمهور یدفاع اقتصاد شتریب یو توانمند هاینیآفرنقش نیتوسعه و بهبود ا
مقام  نیعنوان باالتربه یرهبرمقام معظم  یها از سواست که بارها توجه به آن یها در حدشرکت نیا تیاهم

 :قرار گرفته دییتأ موردکشور 
اقتصاد  ،یاست؛ اساس کار در اقتصاد مقاومت انیبناقتصاد دانش ،یمحکم اقتصاد مقاومت یهاهیاز پا یکی"
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 یمستحکم یهاهیاست که در داخل پا یزا است، اقتصاداقتصاد درون ی[ اقتصاد مقاومترایاست؛ ]ز انیبندانش
]است[، اقتصاد  یاقتصاد مقاومت نیا ؛بردآن را از جا درنمی یو اقتصاد یو جهان یالمللنیب یهادارد که تکانه

باشد به  یکه متّک یاقتصاد ان؛یبنارت است از اقتصاد دانشاقتصاد عب نیا یهاهیپا نیتریاز اساس یکیمقاوم. 
که درواقع ستون  انیبندر اقتصاد دانش توانندیجوان م یهامهم است. خب، به نظر ما نخبه یلیخ نیعلم، ا

 یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع) "کنند.  فایاست، نقش ا یومتاقتصاد مقا یاصل
 (1394ی، اخامنه یسیدعل

توان حوزه می نیر ارا د یشده و رشد خوب شتریها بشرکت نیاز ا زیدولت ن یهاتیتوجه و حما ریاخ یهاسال در
تعداد  نیشتریب انیم نیدر ا کنندیم تیفعال یمختلف عیها و صنادر حوزه انیبندانش یهامشاهده نمود. شرکت

 .ندینمایم تیو ارتباطات فعال عاتاطال یدر حوزه فناور رانیشده در اثبت انیبندانش یهاشرکت
رتباطات با ارائه اطالعات و ا یحوزه فناور انیبندانش یهانقش و کارکرد شرکت یبررسهدف از این پژوهش، 

 است. رانیا یاسالم یجمهور یدفاع اقتصاد یجهت ارتقاء توانمند ییراهکارها
 

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان. 2
 مبانی نظری پژوهش. 1-2

افزایی علم و ثروت، توسعه منظور همشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به" :1بنیاندانش شرکت
سازی محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریاقتصاد دانش

افزوده های برتر و با ارزشتولید کاالها و خدمات( در حوزه فناورینتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و 
 صیو تشخ یابیکارگروه ارز) ".رسدنامه، به تأیید کارگروه میفراوان و بر اساس معیارهای موردنظر این آئین

 (1396، بنیان و نظارت بر اجراو مؤسسات دانش هاشرکت تیصالح
دربرگیرنده تمام  یکل یعبارت اختصار فاوابهیا اطالعات و ارتباطات  یفناور: 2فناوری اطالعات و ارتباطات

شبکه  کیتواند سامانه می نیا است. یارتباط یهاها در سامانهنحوه ارتباط و انتقال داده شرفتهیپ یهایفناور
استفاده  یهابرنامه نیو همچن نترنتیا ،یمرتبط با هم و متصل به شبکه مخابرات وتریکامپ نیچند ،یمخابرات

 (1393، اطالعات برهان یموسسه توسعه حقوق فناور) ها باشد.شده در آن
و در  یراهبرد یهابه هدف یابیدست یبرا یاقتصاد یهاکارگیری سالحبه یجنگ اقتصاددفاع اقتصادی: 

 )بختیاری، .باشدیبه گروه دشمن م یدر جهت کاهش توان اقتصاد یاقتصاد یهاهمان حال حمله به هدف
و راه مقابله با  گیردمیعنوان راهبردی نوین برای تهدید یک کشور مورداستفاده قرار ( جنگ اقتصادی به1395

جنگ اقتصادی، برخالف جنگ نظامی، رویدادی است بدون تخریب " (1393سفیلو، ) .استآن دفاع اقتصادی 
هوشیاری مردم برای تشخیص  دوم درجه در ومسئوالن  هوشیاری اول جهمستقیم فیزیکی بنابراین، در در

ها و ها و کارخانهموضع و محل جنگ ضروری است. در جنگ اقتصادی ابزار دشمن از کار انداختن زیرساخت

                                                           
1 Knowledge Based Companies 
2 Information and Communication Technology 
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کارگیری این ابزارها تحت تأثیر قرار دادن رفاه اقتصادی است و هدف به یهاپذیر کردن کشور در حوزهآسیب
توجه، دفاع اقتصادی ضمن تأثیر قابل( 1395)سلیمانی،  ".باشدیمردم و درنتیجه، ایجاد نارضایتی عمومی م

درواقع  (1395 )بختیاری، جانبه در برابر تهدیدهای متنوع دشمن دارد.ای در کارآمدی دفاع همهکنندهنقش تعیین
بله، و ی بازدارندگی، قدرت مقاهامؤلفهجانبه است. دفاع اقتصادی با ی دفاع همههامؤلفهدفاع اقتصادی یکی از 

ی بنیانی قوی برای مقابله با زیرهیپای اقتصادی دشمن منجر به هاتهاجمتوانمندی اقتصادی برای مقابله با 
 خصمانه حرکات در تنها را اقتصادی دفاع لهنباید مقو"البته ( 1395 )بختیاری،. گرددیمی خارجی هاتکانه

 و دشمن ورود طهتواند نقداخلی، که میهای ت به خألها و ضعفسمنحصر کرد، بلکه ضروری ا دشمنان
های خارجی بر اقتصاد کشور و افزایش اعمال تحریم طورکلی،به. شود توجه نیز باشد، آن طریق از رسانیآسیب

های اقتصادی در سطح های اخیر، به همان میزان که به ایجاد دشواریویژه در سالها در طول زمان، بهآن
های پذیریایان شدن هرچه بیشتر نقاط ضعف ساختار اقتصادی کشور و آسیب؛ موجب نمشودیکشور منجر م

ها، باید پذیرفت که بخش عمدهای از اثرگذاری ها و حمالت شده است. در مورد خاص تحریمما در قبال شوک
 (1395)سلیمانی،  ".گرددها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمیتحریم
 یهاییمسدود کردن دارا ،یاتعرفه یهاضیتبعی و تجار یهاتیمحدودآوری اقتصادی: ی جنگابزارها
و ی اهیسرما یهاانیجر ریگذاری و ساها، ممانعت از سرمایهکمک قیتعل ،تیسلب مالک ایمصادره  ،یاهیسرما
 یموانع تجار: 1ی تجاریهاتیمحدود( 1395 . )بختیاری،باشدیم یجنگ اقتصاد یترین ابزارهااز مهم میتحر

اصل  کیبر اساس  یاکثر موانع تجار. المللی استدولت در تجارت بین توسط یک ایجاد شده یهاتیمحدود
محصوالت  یدسترس ای متی( در تجارت که قهیسهم ،ی)پول، زمان، بوروکراس نهیهز ی: اعمال نوعکنندیکار م

 کی، کنندیاستفاده م گریکدی هیعل یچند ملت بارها از موانع تجار ای. اگر دو دهدیم شیرا افزا تجارت شده
 ریغی هاتیها و محدودتعرفهی تجاری به دودسته محدودیت در هاتیگیرد. محدودمی جهینت یجنگ تجار

مصادره ی، اهیسرما یهاییمسدود کردن دارا(، 2020، 2. )ویکی پدیاشوندیمبندی تقسیمتجارت  یبرا یاتعرفه
ی بانکی خارجی یک کشور یا جلوگیری از رسیدن عواید هاحساب: برای مثال مسدود کردن تیسلب مالک ای

: این موارد هاکمک قیتعل. باشندیمدسته ی دیگر ازاینکشورهای خارجی صورت گرفته در هاگذاریسرمایه
گذاری از سرمایهممانعت است.  نمودهیمیی شود که یک کشور به کشور دیگر ارائه هاکمکشامل توقف  تواندمی

ی: برای نمونه دولت آمریکا حتی پس از امضا شدن برجام و تا قبل از خارج شدن از اهیسرما یهاانیجر ریو سا
 یواسطه نگرانالمللی را بهبین یهاشرکتکرد تا تالش  رانیدر برابر ا رانهیگهای سختگیریبا اتخاذ موضعآن 

 میاستفاده از ابزار تحر: 3میتحر(، 1396)خبرگزاری صداوسیما،  بازدارد. نرایاز تجارت با ا کا،یهای آمراز تحریم
ی ازهاین دنیکنند از رس ریشهر را تسخ کی توانستندیکه نم یها زماناز ارتش یاریو بس ستین یدیجد مسئله

تا  ددادنمی فشار قرارکار منطقه را تحت نیو با ا کردندیم اولیه مانند مواد غذایی و ... به آن منطقه جلوگیری

                                                           
1 Trade barriers 
2 wikipedia 
3 sanction 



 155                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور لزوماً  یهای اقتصادتحریم( 2018، 1مجبور به تسلیم شود. )حبیب زاده
 یو اجتماع ینظام ،یاسیساهداف انواع مختلف  یممکن است برا نیها همچن؛ آنشوندینم لیتحمهدف 

. ندستهرفتار در کشور هدف  رییعموماً به دنبال تغ یهای اقتصادتحریم( 2011، 2وانگ. )مورداستفاده قرار گیرند
، 3. )لیداشته باشندنیز  یاناخواسته یامدهایپ توانندیها مبحث است و تحریمها قابلتحریم یحال، اثربخشبااین

 یاعمال شده فقط به مردم عاد یتجار یهاتیمعتقدند محدود یاسیگران س لیاز تحل یبعض( برای مثال 2018
 (1999، 4کاچلر) .رساندیم بیآس

حمایت از تولید ملی، گسترش اقتصاد مردم  عواملی چون راهبردهای دفاع اقتصادی: راهبردهای دفاع اقتصادی
 است. )بختیاری،بنیان و توسعه صادرات وری عوامل تولید، خودکفایی، گسترش اقتصاد دانشبنیان، رشد بهره

: وجه مشترک تحقق توسعه پایدار، توسعه انسانی، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش حمایت از تولید ملی( 1395
( در ادبیات اقتصادی دو عامل اساسی 1395ی، مؤمنتوان رقابت و مقاومت اقتصادی، ارتقای تولید ملی است. )

ی موجود هابنگاهدید و دیگری رشد ی تولیدی جهابنگاهجهت افزایش تولید شناسایی شده است. یکی ایجاد 
کمتر از ظرفیت تولیدی خود  هابنگاهویژه زمانی که این ی موجود بههابنگاه. از میان این دو رشد تولید باشدیم

 دهدیم. نتایج تحقیقات چند سال اخیر نشان طلبدیمدارای سهولت بیشتری بوده و منابع کمتری  کنندیمکار 
به تولید ملی  توانمی هاآنو با حمایت از  کنندیمولیدی ایرانی کمتر از ظرفیت خود کار ی تهابنگاهبسیاری از 

صورت گرفت به این نتیجه رسیدند  95-94رونق داد. برای نمونه فیض پور و همکاران در تحقیقی که در سال 
عالیت دارند و با بهبود ی تولیدی موردبررسی کمتر از ظرفیت و اندازه کارا فهابنگاهدرصد از  90که بیش از 

: گسترش اقتصاد مردم بنیان(، 1395برابری تولید رسید. )فیض پور و همکاران،  4به رشد  توانمی هاآنعملکرد 

و اقتصاد  ستیبر محور دولت ن یعنیاست؛  ادیبنمردم شود،یمطرح م یعنوان اقتصاد مقاومتکه به یاقتصاد"
 یدولت»کند. امّا می دایمردم، حضور مردم تحقّق پ هیاست؛ با اراده مردم، سرما یاقتصاد مردم ست،ین یدولت

 ،یسازنهیزم ،یزیردولت مسئولیت برنامه چرا،که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛  ستیمعنا ن نیبه ا «ستین
 یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع)" و کمک دارد. تیهدا ،سازیظرفیت
عنوان یک عامل کلیدی از طریق ترکیب بهینه منابع، وری بهبهره: وری عوامل تولیدرشد بهره(، 1393ی، اخامنه

افزوده تجهیزات، مواد خام، انرژی سرمایه و خدمات را قادر به ایجاد ارزشانسانی، فناوری و  یهادانش و مهارت
. شودپذیر شدن کاالهای بخش مختلف در بازارهای جهانی میوری منجر به رقابتکند و درنتیجه رشد بهرهمی

که درزمینه اقتصاد الزم است، مسئله  یگرید یکار اساس کی ": خودکفایی( 1390)رضایی و همکاران، 
. قدرت کشور میفکر کن ییخودکفا به یستیما با هانهیداد. در همه زم اهمیت دیبا یلیرا خ نیاست. ا ییخودکفا

خودمان را  یازهایارکان الزم ن میبتوان دیاست؛ با ییکشور در خودکفا یاست؛ اقتدار کشور، آبرو ییدر خودکفا
ی، اخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع)"  .میکن هیّخودمان ته

                                                           
1 Habibzadeh 
2 Whang 
3 lee 
4 Köchler 
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بنیان اقتصادی است که در آن از دانش برای ایجاد : اقتصاد دانشبنیاندانشگسترش اقتصاد (، 1398
. مطالعات متعددی درزمینه گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد شودیمافزوده استفاده ارزش

 یهاتیبر فعال یمبتنو خدمات  دیعنوان تولتوان بهمی بنیان رااقتصاد دانشمبتنی بر دانش صورت گرفته است. 
 یهاییبه توانا شتریب یشامل وابستگ بنیاناقتصاد دانش کی یدیکل یها. مؤلفهکرد. فیدانش تعرمتمرکز بر 

تأکید : توسعه صادرات(، 2019، 1ی است. )آنگرعیمنابع طب ای یکیزیف یهاینسبت به ورود ی و ناملموسفکر
سیاست عالوه بر خارج  نیا. باشدیمدستیابی به اقتصاد مقاومتی  هایروشبر توسعه صادرات غیرنفتی، ازجمله 

 هاتحریممحصولی، منجر به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که فشار اصلی نمودن کشور از حالت تک
 (1395عبدالهی آرانی و میر احمدی، ) .شودیم، باشدیمنیز بر این جریان درآمدی 

 پیشینه پژوهش. 2-2
اند پرداخته 1990در دهه  کایآمر یرشد اقتصاد یایعلل اح یبه بررس 2000در سال  یقیدر تحق چریو س نریاول

 ریخ ایبوده است  ایاح نیا یدوره عامل اصل نیاطالعات و ارتباطات در ا یتوسعه فناور ایسؤال که آ نیو به ا
اطالعات و ارتباطات هم از  یحوزه فناور یهاکه شرکت کنندیپژوهش اشاره م نیها در ااند. آنپاسخ داده

در رشد  عیصنا ریدر سا یورباالتر بردن بهره قیسهمشان در اقتصاد و هم از طر شیثروت و افزا دیتول قیطر
 (2000، 2)اولینر و سیچر اند.بوده رگذاریتأث کایآمر یاقتصاد

اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و  ینقش فناور یبه بررس 2004در سال  یقیدر تحق زیو هارندرانات ن نیس
 (2004، 3)سین و هاندرانات اند.آن را توسعه داده یاند و مدل مفهومپرداخته یتوسعه اقتصاد

مطالعه در  58 جیچندگانه بر نتا ونیرگرس لیبا استفاده از تحل یقیدر تحق 2018در سال و همکاران  یاستنل
 جیقرار دادند. از نتا یارتباط را موردبررس نیمجدداً ا ،یاطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصاد یمورد نقش فناور

 یکشورها یاطالعات و ارتباطات در رشد اقتصاد ینکته اشاره نمود که فناور نیتوان به اپژوهش می نیا
 (2018اران، و همک 4)استنلی است. رگذاریتأث زانیم کیتوسعه به درحال یو کشورها افتهیتوسعه

در  انیبندانش یهاشرکت گاهیجا یو ارائه مدل مفهوم نییتب"تحت عنوان  یدر پژوهش ینیو حس یادگاری
نموده و  لیرا تحل انیبندانش یهاتیفعال یاقتصاد گاهیجا "رو شیپ یهاو چالش یاقتصاد مقاومت یراستا
ازآن به ارائه . پسندینمایرا مطرح م هالحبه همراه راه انیبندانش یهاشرکت یرو شیپ یهااز چالش یتعداد

 (1394نی، )یادگاری و حسی پرداخته شده است. انیبندر جهت گسترش فرهنگ اقتصاد دانش یمدل مفهوم
تحقق اقتصاد  یدر راستا یراهبرد یابزار ه؛یپااقتصاد دانش"تحت عنوان  یاو همکارانش در مقاله یخالوباقر
و  هایدشمن طیکه در شرا یعنوان اقتصادبه یکه اقتصاد مقاومت کنندینکته اشاره م نیابه  "یمقاومت

بلکه  ستیو جنگ ن میزمان تحر تصکشور باشد، مخ ییرشد و شکوفا کنندهنییتواند تعمی دیشد یهاخصومت

                                                           
1 Unger 
2 Oliner & Sichel 
3 Sein & Harindranath 
4 Stanley 
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 دیاقتصاد نوآور و تول ریاست که تنها از مس رانیاقتصاد وابسته به نفت ا یرو شیانداز بلندمدت پچشم کی
اقتصاد  میمرور مفاهاند تا بهتالش کرده یپژوهش به روش مطالعه مرور نیدر ا نیاست. همچن سریم هیپادانش
و  یکاربرد یشنهادهایو ارائه پ نهیکشور در هر دو زم یهایژگیو و طیشرا لیتحل ه،یپااقتصاد دانش ،یمقاومت

از  یکیعنوان به یبه اقتصاد مقاومت یابیدست یدر راستا هیپااز توسعه اقتصاد دانش یریگمنظور بهرهبه یاتیعمل
 (1392و همکاران،  یبپردازند. )خالو باقر یفعل طیاقتصاد کشور در شرا یاساس یهاضرورت
 با "انیبنو راهبرد اقتصاد دانش یاقتصاد مقاومت شیپا "فرد هم در مقاله خود تحت عنوان  یو شکوه فرهنگ

 یرا موردبررس رانیدر اقتصاد ا انیبناقتصاد دانش تیروند وضع ؛یجهان یهااز آمار و ارقام و شاخص یریگبهره
 (1394)فرهنگ و شکوهی فرد،  اند.قرار داده

نیز که در  "بنیان جمهوری اسالمی ایرانارائه الگوی راهبردی اقتصاد دفاعی دانش"در تحقیقی تحت عنوان 
بنیانی را در علم اقتصاد دفاعی بررسی به چاپ رسیده است، چهاردولی و احمدی شریف نقش دانش 1397سال 

بنیان ایفا توانند نقش مؤثری در اقتصاد دفاعی دانشبنیان دفاعی میهای دانششرکتها معتقدند: کنند. آنمی
انبارش محصول خواهد بود و در این نوع اقتصاد باید به  نمایند چون در این نوع اقتصاد انبارش دانش جایگزین

ها و رو تبیین مبانی نظری و ادبیات مرتبط با آن، ارائه تجربیات سازمانهای مزیت ساز بود. ازایندنبال قابلیت
آفرینی ها و راهبردهای آنان در خصوص نقشمجامع جهانی و کشورهای پیشرو در این حوزه و نیز برنامه

این پژوهش از روش تحقیق  .تواند مفید و مؤثر واقع گرددبنیان، میتر برای تحقق اقتصاد دفاعی دانشاثربخش
خواهی، مدیریت اقتصاد دفاعی، آوری اطالعات، آرمانچون فن هاییمؤلفهنظریه داده بنیاد استفاده کرده و 

اند. بنیان داشتهردی اقتصاد دفاعی دانشموقعیت ژئوپلیتیک و جهاد اقتصادی را بیشترین تأثیر را در الگوی راهب
 (1397)چهاردولی و احمدی شریف، 

 شناسی پژوهشروش. 3
با توجه به استفاده از  همچنین .ردیگیم یجا یفیک قاتیدر دسته تحق ازنظر کیفی یا کمی بودن قیتحق نیا

و بر  ییحل مسائل اجرا یها براآن یریکارگاند و بهشده نیتدو نیادیبن قاتیکه در تحق ینیها و قواننظریه
 قیسؤاالت تحق افتنی یپژوهش برا نیاست. در ا یکاربرد قاتیهدف، در زمره تحق یبر مبنا یبنداساس طبقه
کاربرد دارد  یفیک یهاپژوهش یبرا شتریروش ب نی. اشودیاستفاده م ادیداده بن هیاز روش نظر ییو مدل نها
 یادیز یهاشکل نگرفته است و داده یخوبهنوز به نهیموضوع در آن زم اتیاند و ادبشده فینو تعر یکه به شکل

با استفاده از منابع مختلف ازجمله مشاهدات،  ادیداده بن هیاستخراج نمود. در روش نظر توانینم اتیرا از ادب
 یفیخام ک یهامرحله دادهبهتا مرحله شودیتالش م گرید یفیو هر نوع داده ک یاها، منابع کتابخانهمصاحبه
الگو و  کیدر قالب  هالهمقو نیا انیبا ارتباط م تیو درنها رندیها شکل گو مقوله میشده و مفاه یکدگذار

 ارائه شده و سؤاالت پژوهش پاسخ داده شوند. ییآن مدل نها فیتوص
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 (2001نظریه داده بنیاد )لی، الگوی کدگذاری در روش تحقیق ( 1) شماره شکل

 

هستند  رانیاطالعات و ارتباطات در ا یفعال در حوزه فناور انیبندانش یهاشرکت قیتحق نیا یجامعه آمار
 انیبندانش یهاشرکت ،یاز خبرگان حوزه دفاع اقتصاد یها با تعداداطالعات در رابطه با آن یآورجمع یکه برا

پژوهش از دو منبع  نیاطالعات ا اد،یداده بن هینظر قیبا توجه به روش تحق و صنعت فاوا مصاحبه شده است.
 شده است. یآورو مصاحبه با خبرگان جمع یاعمده مطالعات کتابخانه

 ژوهشی پهاافتهها و یوتحلیل دادهجزیه. ت4
ی خام در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری هادادهدر روش تحقیق نظریه داده بنیاد با استفاده از کدگذاری، 

 .شوندیموتحلیل محوری و کدگذاری انتخابی تجزیه

 باز یکدگذار جینتا. 1-4
 ندیفرا نیباز آغاز شد. در ا یکدگذار ندیها فراو مصاحبه قیتحق یهازمان با کامل شدن دادهپژوهش هم نیا در

ها مقوله انیارتباط م تیها از آن استخراج شد و درنهاو مقوله میازآن مفاهشده و پس لیوتحلهیها تجزابتدا داده
 هیمفهوم استخراج شد که پس از تجز 502باز درمجموع  یکدگذار ندیدر فرا قیتحق نیا در .دیمشخص گرد

 69و  یمقوله اصل 11به  میمفاه نیا تی. درنهاافتیکاهش  یمفهوم اصل 283ها به آن یسازکسانیو  لیتحل
 حیشناخت صح، و ابعاد آن یدفاع اقتصاد حیشناخت صح اند از:عبارت یمقوله اصل 11 نیشد. ا لیمقوله تبد ریز

 انیبندانش یهاشرکت تیاهم، فاوا انیبندانش یهاشناخت شرکت، شناخت صنعت فاوا، انیبندانش یهاشرکت
نقاط قوت ی، فاوا در دفاع اقتصاد یهاانیبناستفاده از توان دانش یراهکارها، هاآن یفاوا در اقتصاد و نقش فعل

 یاسالم ینقاط ضعف جمهور، انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور
در رابطه با دفاع  رانیا یاسالم یجمهور یهافرصت، انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا

 یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور یدهایتهد، انیبندانش یهاو شرکت یاقتصاد
 .انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد ییربنایاقدامات ز، انیبندانش
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 یمحور یکدگذار جینتا. 2-4
 نی. در اشوندیباهم مرتبط م دیجد ینوعها بهها دادهمقوله انیارتباط م یبا برقرار یمحور یکدگذار ندیفرا در

 یمرحله از کدگذار نیا یها با آن مرتبط خواهند شد. خروجمقوله گرید یمرحله پس از انتخاب مقوله محور
 بخش است: 6که شامل  شودیداده م شیمدل نما کیصورت به

 یشناخت یازهاینشیپژوهش پ نی. در اگذارندیم ریتأث یهستند که بر مقوله محور ییها: مقولهیعلّ طیشرا
عنوان به رانیا یاسالم یجمهور یتوان دفاع اقتصاد یدر ارتقا انیدانش ب یهااستفاده از توان شرکت یبرا

 اند.قرار گرفته تقسم نیمرتبط با آن در ا یهادر نظر گرفته شده و مقوله یعل طیشرا
 یراهکارها"پژوهش مقوله  نیاست. در ا قیاست که اساس تحق یامقوله ای دهی: پدیمحور دهیپد ایمقوله 

در  یعنوان مقوله محوربه "یتوان دفاع اقتصاد یفاوا در ارتقا انیبندانش یهااستفاده از توان شرکت یعمل
 نظر گرفته شده است.

پژوهش  نیها وجود ندارد. در اهستند که بر راهبردها اثرگذارند اما امکان کنترل آن ییها: مقولهنهیزم طیشرا
عنوان به انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور داتیها و تهدفرصت

 در نظر گرفته شده است. نهیزم طیشرا
 نیها وجود دارد. در اهستند اما امکان کنترل آن رگذاریهستند که بر راهبردها تأث ییهاگر: مقولهمداخله طیشرا

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یپژوهش نقاط قوت و نقاط ضعف جمهور
 گر در نظر گرفته شده است.مداخله طیعنوان شرابه

در نظر گرفته شود.  یمحور دهیبر پد یمبتن ییعنوان راهبردهابه دیکه با ییهاکنشبرهم ایها راهبردها: کنش
 یعنوان مقوله راهبردبه ان،یبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد ییربنایپژوهش اقدامات ز نیدر ا

 در نظر گرفته شده است.
 دیآیگونه که از عنوان آن برمپژوهش همان نی. در اشودیمدل در نظر گرفته م یعنوان خروج: بهامدهایپ

 فاوا است. انیبندانش یهابا استفاده از توان شرکت نرایا یاسالم یجمهور یتوان دفاع اقتصاد یارتقا
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 بنیان فاواهای دانشوسیله شرکتالگوی کدگذاری ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسالمی به (2) شماره شکل

 یعل طیشرا. 1-2-4

 و ابعاد آن یدفاع اقتصاد حیصح شناخت
که  یجنگ د،یآیاست که در برابر جنگ م ی: مفهوم دفاع مفهومیدر برابر جنگ اقتصاد یمفهوم یدفاع اقتصاد

در  شتریب زیجنس دفاع ن عتاًیباشد طب یاجنگ در هر حوزه نیدر آن مدافع آغازکننده آن نبوده است و حال ا
 یو جنگ اقتصاد شودیم فیتعر یاقتصاددر برابر جنگ  زین ی. دفاع اقتصاددهدیهمان حوزه خود را نشان م

 نیکشور را مورد هدف قرار داده در نظر گرفت. در ا کیکه اقتصاد  یاز هر جنس یدیبه هر نوع تهد توانیرا م
. هاستمینمونه آن انواع تحر کیرا همراه خود خواهد داشت که  یاقتصاد یهاحمالت و هجمه عتاًیجنگ طب

ها پاسخ نیمتناسب در همان فضا ارائه شود و ا ییهاپاسخ ستیبایم یها و حمالت اقتصادهجمه نیدر مقابل ا
صورت حمالت متقابل داشته باشد و خود را به زیفعال ن یهاجنبه تواندیلزوماً منفعالنه نخواهد بود بلکه م

 .تدر حوزه اقتصاد اس رعاملیپدافند عامل و غ ینوعبه ینشان دهد. درواقع دفاع اقتصاد یاقتصاد
اگر  ایجنگ نرم و  ینوعبا جنگ سخت متفاوت است و به ی: جنگ اقتصادیخت و نظامتفاوت با جنگ س

هم که در  یزاتیها و تجهالمان نی. بنابراشودیسخت در نظر گرفته م مهین میریدر نظر بگ فیط کیصورت به
 زاتیمهمات و تجه رو،ین یمثال در جنگ نظام یمتناسب با آن باشند. برا دیبا زین شوندیدفاع استفاده م نیا

و مورداستفاده قرار  ییشناسا دیوجود دارد که با یمهم یهاالمان زین یدارند در دفاع اقتصاد تیاهم ینظام
 ستین یاز دفاع نظام کیتفکقابل یدفاع اقتصاد شهیدر نظر داشت که هم زیمسئله را ن نیا دی. البته باردیگ
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هستند مورد  یاتیح انیکه جر رانیدر ا هاشگاهیمانند پاال یاقتصاد هممراکز م ینظام یهابسا در جنگچه
 .ردیآن دفاع متناسب صورت گ داتیمقابله با تهد یبرا دیقرار دارند و با دیتهد
باشد که کل جامعه را مورد هدف قرار دهد و مانند  یاگونهبه تواندیجنگ م نی: ابعاد ایدفاع اقتصاد یریفراگ

 یحمالت تمام نی. اردیداشته باشد و تلفات بگ میمستق ریخط مقدم تأث یکه تنها بر رو ستین یجنگ نظام
 یبزرگ اقتصاد یهاافراد تا بنگاه شتیعاقتصاد خرد و کالن، از بضاعت و م شود،یشئون اقتصاد را شامل م

مثال  یبرا کندیم انیخود را نما شتریحمالت ب نیاز جامعه نسبت به ا ییهابخش یریپذبیآس عتاًیالبته طب
 یو اندوخته کمتر شوندیم یاقتصاد تیوارد فعال یتازگکه به یعنوان قشرها بهجوان یحمالت بر رو نیفشار ا
جوانان هستند که  نیحس خواهد شد و البته هم شتریکار مناسب دارند ب افتنیبه  ازین الدر حوزه اشتغ ایدارند 

مقابله با آن کمر همت ببندند. درهرصورت ابعاد  ینقش فعال داشته باشند و برا توانندیم یدفاع اقتصاد نیدر ا
مقابله تالش کند، دولت، مردم،  یکه هست برا یگاهیدارد هر کس در هر جا ازیاست که ن یاگونهجنگ به نیا

 دارند. یدفاع نقش نیو ... هرکدام در ا انیبندانش یهاها، شرکتسازمان
 میترم ردیصورت گ ستیبایدفاع م نیکه در ا یاقدامات نیتریاز اصل یکیمقاوم:  یاقتصاد ستمیس یطراح

 ستیبایمقاوم است. عالوه بر آن م ستمیس کیآن به  لیو تبد یاشتباه اقتصاد یو ساختارها هاستمیس
 دفاع فراهم کرد. نیا یرا برا ییهارساختیز

 یداتیهمواره حمالت و تهد یگونه که اشاره شد در جنگ اقتصاددشمن: همان داتیکمتر در برابر تهد بیآس
 یاز ابزارها هامیو تحر هاتیمحدود دات،یتهد نیاعمال ا یبرا زی. عموماً ندهدیاقتصاد را مورد هجمه قرار م

 یحت داتیتهد نیاست. ا رانیا یبانک میحرکه نمونه آن ت شودیخاص استفاده م یاطالعات یهاستمیو س نینو
 رانیا یاقتصاد یهاشرفتیاز پ یریکند حداقل هدف آن جلوگ بیمدت نتواند اقتصاد کشور را تخراگر در کوتاه

شود و  ییشناسا ستمیاست تا نقاط ضعف س ازیبه فرصت و رشد ن دهایتهد نیا لیتبد یاست. در مقابل اما برا
و  یاقتصاد تیامن جادیبه ا تینمود و درنها جادیا یها آمادگرفع آن یاقتصاد برا هدر حوز یتوانمند جادیبا ا
 .افتیو ثبات در برابر نوسانات و فشارها دست  یداریپا
مسئله  کندیم دایپ تیاهم یکه در دفاع اقتصاد یمهم میاز مفاه یکی: یاقتصاد یاستقالل و عدم وابستگ 

 یدرستبه دیبا رانیمسئله در ذهن جامعه و مد نیا حیصح فیاست. البته تعر یاقتصاد یاستقالل و عدم وابستگ
 نیا فیبلکه تعر ستین ایبا دن یتصادقطع ارتباط اق یبه معن یاقتصاد ی. استقالل و عدم وابستگردیصورت گ

ارتباط را داشته  نیجامعه کمتر یاقتصاد اتیقطع ارتباط با ح نیا یاحتمال یهانهیاست که هز یارتباط به شکل
مطرح  یمل دیتول تیاز درون و اهم یاقتصاد ییمهم مسئله شکوفا نیباشد. در کنار ا ینیگزیباشد و قابل جا

 قرار گرفته است. دییمقامات مورد تأ ریو سا یرهبر معظمکه بارها توسط مقام  شودیم
 یکشورها ریبا سا یاقتصاد یهمبستگ جادیا یمهم در بحث دفاع اقتصاد یاز ابزارها یکی: یاقتصاد یهمبستگ

 یقطع ارتباط را برا یهانهیهز یدر سطح جهان کیمحصول استراتژ کیکه بتوان با ارائه  یاگونهبه استیدن
 یهمراه بوده و به برقرار یخارج یمحصول با کسب بازار از کشورها نیهمبسته باال برد. ارائه ا یکشورها

 .شودیمنجر م یکشورها و رقابت اقتصاد ریبا سا یتعادل در مناسبات اقتصاد
اقتصاد کشور منبع محور بودن آن است  دیاز نقاط تهد یکی: یدر دفاع اقتصاد یو نوآور یدانش، فناور تیاهم
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شدت اقتصاد به یریپذبیمنظر آس نیو از ا دهدیم لیتشک ینفت یکشور را درآمدها یعمده درآمدها کهیطوربه
 نیمحور وجود دارند. چمحور و دانش ییکارابا اقتصاد  ییاقتصاد منبع محور کشورها. در کنار شودیاحساس م
 نییپا اریبس یانهیمحور است که توانسته همان محصوالت موجود را با هز ییاقتصاد کارا کیاز  ینمونه خوب

ندارد.  ییمقاومت باال یاقتصاد یهادر برابر هجمه زیاقتصاد ن نیا حالنیعرضه کند باا یو در عرصه جهان دیتول
 یدر سطح جهان کیاست که با ارائه محصول استراتژ انیبنهمان اقتصاد دانش ای محورانشاقتصاد د نیاما ا

مقام معظم  اناتیمسئله در ب نیا تیمصون دارد. اهم یدر مقابل حمالت اقتصاد یکشور را تا حدود تواندیم
و  ینوآور ینیفرکارآ نیو همچن یاقتدار مل جادیا یرا برابه دانش  یابیکرات ذکر شده است دستبه یرهبر
 تیرکن امن کیعنوان به دانش و علم به ی. در دفاع اقتصاداندیضرور یامور داریتوسعه پا یبرا یوربهره

 شود. ژهیتوجه و دیبلندمدت کشور و ملت با

 انیبندانش یهاشرکت حیصح شناخت
بر  ایاقتصاد منبع محور  شودیمنابع است که م هیبر پا ایعمدتاً  ایدن یمحور: اقتصادهااقتصاد دانش یرکن اصل

گونه که رکن و همان انیبناقتصاد دانش شودیدانش که م هیبر پا ایمحور و  ییهمان اقتصاد کارا ای ییکارا هیپا
 یهاشرکت زین انیبناقتصاد دانش یاصل گریو باز یاصل ناقتصاد منبع محور منابع و مواد خام هستند رک یاصل

 هستند. انیبندانش
 هیاند و درواقع سرماو کاربرد دانش شکل گرفته عیتوز د،یها بر اساس تولشرکت نیافزوده از دانش: اخلق ارزش

 یسودآور یهستند و برا یبنگاه اقتصاد کی نکهیا نیها در عشرکت نیهاست. اآن یها دانش و فناورآن یاصل
ها با استفاده شرکت نی. اکنندیم نهیخود هز یوررشد و توسعه فنا یاز منابع خود را برا یقسمت کنندیتالش م

است. با توجه  هیاول هیباالتر از سرما اریافزوده بسارزش نیکرده و معموالً هم ا جادیافزوده ااز دانش روز ارزش
 نیداشته و بنابرا یرقابت در سطح جهان تیها قابلها، محصوالت آنشرکت نیبه استفاده از دانش روز در ا

 داشته باشند. ییباال یارزآور توانندیم
شرکت  یاز کار اصل یو توسعه جدا قیها تحقشرکت نیو توسعه: در ا قیدر تحق یو معنو یماد نهیصرف هز

 صیو توسعه تخص قیاز درآمد شرکت به تحق یو همواره بخش دهدینشان م اتیعمل کیو خود را در  ستین
 .ابدیم

دانش مصرف دانش  دیزمان با تولها همشرکت نی: در اکیمحصول استراتژ دیو توسعه و تول قیتحق نیاتصال ب
 علم و ثروت هستند. یها نقطه تالقشرکت نیو درواقع ا افتدیهم اتفاق م

 ژهیبازار توجه و ازیها همواره به نشرکت نیروز بازار: در ا ازیدر محصول و خدمت با توجه به ن وستهیپ ینوآور
ها با استفاده از دانش روز و شناخت مناسب از بازار شرکت نیبازار از ارکان مهم آن است. ا قاتیو تحق شودیم

 یجهان یروندها یدر راستا یجهش یبه فناور یابیهمواره خدمات و محصوالت خود را بروز نگه داشته و با دست
 .روندیم شیپ
شده  فیها متوسط و باال تعرشرکت نیمورداستفاده ا ی: سطح فناورانیبندانش یهادر شرکت یفناور تیفیک
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خود  یمحصول دانش دیتول یها براشرکت نیو مونتاژ صرف متفاوت است. ا یکار یها با کپاست و کار آن
ت شرک یتسلط دارند. برا محصول دیو تول یطراح یو بر دانش فن برندیچند دانش بهره م بیمعموالً از ترک

شده  یسازیتجار انیبنمحصول دانش یدارا دیو شرکت با کندینم تیکفا دهیبودن تنها داشتن ا انیبندانش
 باشد.

هستند که  یکوچک و متوسط خصوص یهاها عمدتاً شرکتشرکت نی: اانیبندانش یهاساختار غالب شرکت
بزرگ را ندارد. در  یهابودن شرکت یو رسم یآن بروکراس یبرخوردارند و فضا زین یکم یسازمان یدگیچیاز پ

ها عمدتاً دو دسته شرکت نی. اردیگیشکل م یراحتافراد به نیدانش ب ییافزاها معموالً انتقال و همشرکت نیا
و  کنندیکمک م انیبنمحصول دانش دیبه تول گریکدیدارند که در ارتباط با  یقو یو فن کیآکادم یروین

را عمدتاً جوانان و  رانیدر ا یکار دانش یروی. نشوندیمحسوب م یکار دانش یرویدرمجموع هر دو دسته جزو ن
ها چه در داخل شرکت و چه در داخل جذب و نگهداشت آن لیدل نیهم هب دهندیم لیقشر متوسط جامعه تشک

 خود را دارد. یهایدگیچیو پ هاتیکشور حساس
 یو فناور یمعاونت علم انیبندانش یهامرکز شرکت رانی: در اانیبناز دانش یمعاونت علم فیلزوم اصالح تعر

 ییرا بر عهده دارد و با استفاده از کارگزاران خود به شناسا انیبنقانون دانش یاجرا تیمسئول یجمهور استیر
 یهانهاد از شرکت نیا فیتعر حالنی. بااپردازدیها مشرکت نیذکر شده در قانون به ا التیو ارائه تسه

ها و بودن شرکت انیبنبه دانش یکیمثال نداشتن نگاه صفر و  یدارد. برا یاصالح و بازنگر یجا انیبندانش
 در نظر گرفته شوند. فیدر تعار دیاز دانش دارند با یها سطحهمه شرکت نکهیا

 صنعت فاوا شناخت
 نیمحدود شده است. ا اریرفته و بس نیاز ب یناکارآمد قبل یاز ساختارها یاریبس یطورکلظهور صنعت فاوا به با

 ریسا یورمستقل باشد، هم به بهره یعنوان صنعتبه تواندیو هم م ردیگیرا در برم یمیعظ تیصنعت حوزه فعال
هم حاضر است و تحول  یدر حوزه سرگرم یاست که حت یآن به حد تیکمک کند. وسعت حوزه فعال عیصنا
 عیصنا نیدارد. در ا تیگفت هرجا اطالعات مهم باشد فاوا هم اهم توانیکرده است. م جادیدر آن ا یمیعظ

نمود. البته  میوکار تقسکسب انیو با مشتر یینها انیبا مشتر یهاها را به دودسته شرکتشرکت توانیهم م
ارتباطات  یبا صنعت فناور یادیز یهااطالعات تفاوت یدر نظر داشت که خود صنعت فناور زیمهم را ن نیا دیبا

 در حوزه خدمات فعال است. شتریدر ب یگریو د کندیکار م یرساختیدر حوزه ز شتریب یکیمثال  یدارد. برا

 اطالعات و ارتباطات یفناور انیبندانش یهاشرکت شناخت
 یو فناور یمعاونت علم انیبندانش یهااطالعات: به اذعان کارشناسان مرکز شرکت یفناور انیبنشرکت دانش

ها شرکت نیمتفاوت است. ا انیبندانش یهاشرکت ریها عموماً از ساشرکت نیا یفضا ،یجمهور استیر
بتوان گفت  دیجهت شا نیو مردم سروکار دارد و به هم یینها انیبا مشتر شتریب هاانیبندانش ریبرخالف سا

 یهااز شرکت یریگطور چشمبه زیها نشرکت نیعامه مردم دارند. تعداد ا یزندگ یرو یشتریب میمستق ریتأث
 یهاشرکت یها از کل درآمدهاآن ینسبت سهم درآمد نیاست و به هم شتریب عیصنا ریسا انیبندانش
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 یهامربوط به شرکت انیبندانش یهاشرکت یدرآمدها یدرصد 50بوده و  ییسهم باال زین انیبندانش
 نیو به هم شودینو محسوب م یعات خود صنعتاطال ی. صنعت فناورشودیاطالعات م یفناور انیبندانش

. رندیگیم یجا انیبندانش یهادر زمره شرکت کنندیم تیحوزه فعال نیکه در ا ییهااز شرکت یاریبس لیدل
است و  عیصنا ریاز سا ترنییپا اریصنعت به نسبت بس نیوکار در اکسب یاندازراه یبرا ازیموردن هیاول هیسرما

صنعت مغز افزار  نیدر ا گریدعبارتبه دهدیم لیها تشکآن یانسان یروین نهیها را هزشرکت نیا نهیعمده هز
 یشتریب ینیکارآفر یهافرصتباعث شده تا  هایژگیو نیافزار دارد. تمام ااز سخت یباالتر تیافزار اهمو نرم
بتوان در  زین یجوان یدر ابتدا یوجود داشته باشد و حت عیصنا ریارتباطات و سا یحوزه نسبت به فناور نیدر ا

 لیدل نیبه هم استیآن به جغراف نییپا یصنعت وابستگ نیا گریمهم د یژگیو کیکرد.  ینیحوزه کارآفر نیا
چند  زیکشورها صادر کرد و از آن بهره برد. در حال حاضر ن ریسا هحوزه را ب نیخدمات ا توانیم یسادگبه

 رقابت در سطح منطقه وجود دارند. تیاطالعات با قابل یفناور انیبنشرکت بزرگ دانش
 ازیاطالعات ن یفناور انیبندانش یهاها اما برخالف شرکتشرکت نیارتباطات: ا یفناور انیبنشرکت دانش

هم از درآمد  یکمتر یو سهم درآمد یافزارهستند تا نرم یافزارسخت شتریدارند و ب ییباال هیاول هیبه سرما
 است. یواردات رساختیز زهصنعت در حو نیا یفعل زاتیدارند. عمده تجه انیبندانش یهاشرکت

 هاآن یفاوا در اقتصاد و نقش فعل انیبندانشی هاشرکت تیاهم
از  انیبندانش یهاکه شرکت یجمله مقام معظم رهبر نی: ایاز مظاهر اقتصاد مقاومت انیبندانش یهاشرکت

 یها در اقتصاد و دفاع اقتصادشرکت نیا یباال تینشان از اهم ییتنهاهستند خود به یمظاهر اقتصاد مقاومت
زا بودن آن باعث واسطه درونبوده و به یصادمؤثر در تحوالت اقت یروهایاز ن یکیعنوان دارد. دانش همواره به

 یکیعنوان به یص داخلناخال دیتول شیعالوه بر افزا انیبندانش یها. با توسعه شرکتشودیم یعدم وابستگ
شده  تیتقو یخودباور هیدر جامعه روح تیو با اهم کیمحصوالت استراتژ دیاقتصاد، با تول یاصل یهااز شاخص

باز خواهد شد. رشد  زین یو فرهنگ یاسیبه قدرت س دنیراه رس یبه قدرت اقتصاد یابیستدر کنار د قتیو در حق
 اینفت  متیشدن ق نییکه از باال و پا یخواهد بود و با رشد یها رشد واقعبنگاه نیحاصل از توسعه ا یاقتصاد

 50سهم  هاشرکت نیا یبرا 1404انداز تر است. در افق چشمباارزش اریبس شودیفروش آن حاصل م زانیم
 شده است. یزیربرنامه یناخالص داخل دیاز تول یدرصد

شود  لیتا علم خام به علم نافع تبد شوندیها باعث مشرکت نیمحصول: ا دیو تول یعلم فناور رهیزنج لیتکم
را  یعلم و فناور رهیزنج ،یرقابت جهانمناسب قابل نهیروز و هز یمحصول و خدمت با فناور دیو درواقع با تول

 .کنندیم لیتکم
و  ینفت یآن به درآمدها یوابستگ رانیبزرگ اقتصاد ا یهااز چالش یکی: یمحصولاز اقتصاد تک ییرها
 یهاکشور تنوع داده شود و در حوزه یبه درآمدها دیمسئله با نیاز ا ییرها یبودن آن است. برا یمحصولتک

و  یهستند که با فناور انینبدانش یهاشرکت نیشود. ا یمعرف یرقابت در سطح جهانمختلف محصول قابل
 را دارند. یمحصوالت نیچن جادیا تیدانش خود قابل
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کوچک  یهاعمدتاً شرکت دیشا انیبندانش یهااز اقتصاد دارند: شرکت یادیکه سهم ز یعیصنا یهاحل چالش
و بزرگ کشور حل کنند  یاصل عیاز صنا یبزرگ یهاچالش توانندیواسطه دانش خود مباشند اما به یو متوسط

 .کنندیم فایدر اقتصاد ا یبزرگ اریواسطه نقش بس نیو به ا
مالحظه است. ازنظر قابل تیفیو چه ک تیچه ازنظر کم انیبندانش یهادر شرکت ییزا: اشتغالییزااشتغال

که عمده  کنندیم ییزااشتغال کردهلیاز جوانان تحص یقشر یبرا قاًیها عمدتاً دقشرکت نیا ییزااشتغال تیفیک
 حوزه است. نیدر ا زیاشتغال ما ن یهاچالش

 یها حلقه رابط صنعت و دانشگاه و علم و بازار هستند. از طرفشرکت نی: ایعلم و فناور بومستیز تیتقو
به  گریو از طرف د کنندیم لیمتخصص و کارآمد تبد یرا به افراد یدانش هیبا پا یآموختگان دانشگاهدانش

 .کنندیکمک م یفناورعلم و  بومستیز یریگدر کشور و شکل یدانش و فناور انیانتقال و جر
در اقتصاد دارند اما متأسفانه در  ییباال تیها اهمشرکت نیطور که اشاره شد ا: همانینامناسب فعل تیوضع

 یهاها و پروژهها وابسته به کمکشرکت نیاز ا یاریاست. بس نییپا یلیها از اقتصاد هنوز خحال حاضر سهم آن
 ینقش واقع فیتعر یبرا یشتریبه زمان ب ازین دیشا و تندسیخود با یپا یاند بر روهستند و هنوز نتوانسته یدولت
 ها در اقتصاد وجود داشته باشد.آن

 یعنوان صنعتبه تواندیاست که هم م یاگونهاطالعات و ارتباطات به ینقش فاوا در اقتصاد: صنعت فناور
 یورباالبردن بهره یگر برا لیتسه کیعنوان داشته باشد و هم به تیخود فعال یینها انیمستقل و با مشتر

 یبزرگ فاوا در حال ارائه خدمات یهاتاز شرک یاریکشور بس یفعل تیاز آن استفاده شود. در وضع عیصنا ریسا
 انیبندانش یهاکه شرکت ییهامدل نیتراز بزرگ یکی. شودیارائه نم رانیبه ا هامیتحر لیهستند که به دل

اطالعات و ارتباطات، ارتباط  یاست که در آن با استفاده از فناور یمدل پلتفرم کنندیم تیفعال رانیفاوا در ا
 ینترنتیفروش ا یهابازارچه ای ،ینترنتیا یهاینمونه تاکس ی. براشودیم لیهسمت عرضه و تقاضا تس

 میکن سهیمقا گرید یو اقتصاد کشور را با کشورها یپ ید یاگر سهم فاوا از ج حالنیهستند. باا دستنیازا
 نیا رما د یبزرگ و در سطح جهان یهااست و تعداد شرکت نییپا اریسهم بس نیکه هنوز ا میشویمتوجه م
 کم است. یلیحوزه خ

 یمحور دهیپد. 2-2-4

 یفاوا در دفاع اقتصاد یهاانیبناستفاده از توان دانش یراهکارها
و  نیتریاصل قتیمقوله در حق نی: اعیصنا ،یدولت، مراکز نظام ها،انیبندانش نیشبکه جامع ب جادیا

از خبرگان در مصاحبه  یاریباشد و بس تواندیم انیبندانش یهااستفاده از توان شرکت یراهکار برا نیترتیبااهم
 انیبندانش یهاشرکت تیاز حداکثر ظرف ادهکه در حال حاضر مانع استف یخود به آن اشاره داشتند. چالش اصل

منظور  نیا یاست. برا یکالن اقتصاد یهاها و بخششرکت نیا نینبود ارتباط ب ودشیم یدر دفاع اقتصاد
 جادیا یو نظام یحکومت ،یها و مراکز بزرگ دولتشرکت نیا انیم داریو پا حیارتباط صح کی ستیبایابتدا م
 شود.

و محصوالت  انیبندانش یهاشرکت میریبازار در نظر بگ کیعنوان را به یدانش و فناور یاگر فضا قتیدر حق 



 ...فاوا انیبندانش یهاشرکت ی استفاده از توانراهکارها                                                                                      166

 
 

 دهندیم لیبازار را تشک نیا یبزرگ عمدتاً تقاضا یبازار هستند مراکز اقتصاد نیها سمت عرضه افناورانه آن
 شوند. تینوبه خود تقوبه دیبا رکدامبازار وجود دارند که ه یریگو شکل تیتقو یهم برا ییو نهادها

نمود تا  بیرا ترغ یو خصوص ینظام یبزرگ دولت یهاشرکت دیسمت تقاضا با کیو تحر تیتقو یبرا 
 اجاتیاحت یحداکثر هیته یبرا یالزام عمل جادیحل کنند. ا انیبندانش یهاشرکت قیخود را از طر یهاچالش
باشد که  یاگونهبه دیبا ازیو ن اضاتق نیباشد. البته ا کنندهبیعوامل ترغ نیاز ا یکی تواندیم یداخل داتیاز تول

 یریگبهره یبرا هانهیشود و در آن زم ییخألها شناسا دها،یها و تهدطبق شناخت از نقاط قوت و ضعف و فرصت
 کنندیم ازیاحساس ن یو فناور یبه نوآور یها زمانعمدتاً شرکت گریاستفاده شود. از طرف د هاانیبناز دانش

 یفضا تیکه به تقو ییهااستیمنظور س نیکند به هم دایپ تیاهم یورو بهره رندیگ رقرا یرقابت یکه در فضا
و حل مشکالت  یابیاستعداد یبرا دیسمت تقاضا کمک کند. دولت با تیبه تقو تواندیم زیرقابت منجر شود ن

نگاه به  زکند و ا تیریو مد یدهها را سازمانفعال داشته باشد، تخصص کردیرو هاانیبندانش لهیوسبه
 .ردیبخش درآمدزا فاصله بگ کیو نه  نیتریو کیعنوان تنها به انیبندانش یهاشرکت

دانش و  انیجر تیکمک کند تقو یعرضه فناور تیفیو ک تیبه کم تواندیکه م یزیسمت عرضه اما چ در
خود  نیارتباط و شبکه ب جادیا ان،یبندانش یهاشرکت نیفرهنگ انتقال دانش در ب جادیاست. ا یفناور

 یهاخوشه جادیا گاه،دانش قیاز طر انیبندانش یهاشرکت نیکمک به انتقال دانش ب ان،یبندانش یهاشرکت
مرتبط با دانش علم و  یهابخش نیب یهماهنگ جادیا ان،یبنمتشکل از چند دانشگاه و شرکت دانش یتخصص

 مهم کمک کند. نیبه ا تواندیم انیبندر توسعه اقتصاد دانش یبخش خصوص تیو استفاده از ظرف یفناور
 یسازکمک خواهد کرد. فرهنگ یهم وجود دارد که به بازار ساز یسمت عرضه و تقاضا اما موارد تیکنار تقو در

 ینوآور ینظام مل لیباز در کشور و تکم ینوآور یتوسعه فضا ان،یبندانش یهاشرکت یو معرف جیدرست و ترو
و  جادیچون، ا یاتیموارد عمل زیموارد ن نیانجام داد. در کنار ا نهیزم نیدر ا توانیاست که م یکالن یاز کارها

 یبرا عیبه صنا انیبنبانک اطالعات دانش یها، معرفجامع از تخصص شرکت یبانک اطالعات کی یرساناطالع
در نظر گرفته شوند  ستیبایم یکاربرد یعنوان اقداماتبه یکارگزار تبادل فناور یهاو توسعه شرکت یریگبهره

 .ردیشکل گ یو نظام یحکومت ،یبزرگ خصوص دولت عیو صنا انیبندانش یهاشرکت نیتا ارتباط ب
 یدانش یانسان یروین انیبندانش یهاشرکت یهاهیسرما نیتریاز اصل یکی: یدانش یرویو نگهداشت ن تیترب
ها در شرکت نیا یبرا روین تیترب یجامع برا یابرنامه ستیبایمنظور در سطح کالن م نیها است. به همآن

بازار،  ازیها با توجه به نرشته تیف ظرفی. تعرشودیم فیها تعردر سمت دانشگاه فهیوظ نینظر گرفت. عمده ا
 نیتکنس تیترب یعنیخود  گاهیبه جا یو کاربرد یعلم یهابرگرداندن دانشگاه تر،یتخصص یهاررشتهیز جادیا

 ینکات دیبا نیحوزه هستند. در کنار ا نیاز اقدامات ا یدانشگاه یهاالبسیدر س یبروز و بوم یازهایو توجه به ن
 زیپره روهاین نیدر استفاده از ا یزدگ استیمثال از س یدر نظر گرفته شود برا یکار دانش یرویدر مورد ن زین

 شود. تیدر کشور تقو روهاین نیاز نخبگان و حفظ ا تیحما یهااستیس زیشود و در کل ن
 کیعنوان آن را به توانیاست که م یزانیارتباط صنعت و دانشگاه به م تیارتباط صنعت و دانشگاه: اهم قیتعم

تالش  دیبا ارتباطنی. دراکندیدر کشور کمک م یچرخه علم جادیارتباط به ا نینمود. ا فیتعر زیمقوله جدا ن
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 دیبا یعلم قاتیها و تحق. تمرکز دانشگاهردیو محدود را بگ یارتباطات فرد یجا کیستماتیشود تا ارتباطات س
محصول محور  هانامهانیکشور باشد و پا یحل مسائل مهم و اساس یبر رو یاس آ ینوشتن مقاالت آ یجابه

 شوند. یو کاربرد
مختص به  یهاسکیر یدارا یطور ذاتبه یو توسعه تکنولوژ ی: حوزه فناورانیبندانش یهاشرکت یمال نیتأم

 نیتأم لیدل نیبه هم شودیپرخطر محسوب م یهایگذارهیجزو سرما زیدر آن ن یگذارهیخود است و سرما
توسعه  نی. همچنردیگیم رتصو ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاعموماً توسط شرکت زیها نشرکت نیا یمال

را  هاسکیر نیا تواندیم زین انیبندانش یهاشرکت یبرا یتوسعه فناور سکیمرتبط با پوشش ر یهامهیب
 فیاز وظا یکی نیا حالنیو وجود دارند باا گذارانهیسرما یبرا یادیز یهافرصت یکاهش دهد. در هر کشور

 ،یگمرک یهامختلف چون بحث تعرفه یکشور و ابزارها نکال یهااستیاست که با توجه به س گذاراستیس
کند.  تیهدا یمولد به سمت توسعه فناور ریرا از امور غ هاهیو ... سرما التینرخ تسه ،یاتیمال یهااستیس

 گذاراستینقش س نهیزم نیو متمرکز باشد که در ا میعظ یهاهیبه سرما ازین هایتوسعه فناور یبسا براچه
 .شودیممشخص  شتریب

به  دیمحصول هم سروکار دارند و با دیبا بحث تول انیبندانش یهاشرکت ،یدر کنار بحث توسعه فناور البته
 توجه شود. زیها نآن ینگینقد نیتأم

و سود ده  یاقتصاد یهاعنوان شرکتبه دیها باشرکت نیمهم توجه داشت که به ا نیبه ا دیبا زین تیدرنها
نکته در نظر گرفته شود که اگر  نیها وجود نداشته باشد و ابه آن یتینگاه صرف حما قتیو در حق ستینگر
گرفتن  یباشد و برا یگذارهیرماعنوان سبه انیجر نیا کندیها حرکت مشرکت نیهم به سمت ا یمال انیجر

 مناسب آن تالش شود. یخروج
 انیبندانش یهااز توان شرکت شتریهرچه ب یریگتوسعه و بهره ی: براانیبندانش یهاحل مشکالت شرکت

 دیها تالش نمود. باداشت و در جهت رفع آن ژهیتوجه جامع و و زیها نشرکت نیبه مشکالت و مسائل ا دیبا
 یفکر تیها مانند بحث مالکبا آن بمتناس یقانون یهارساختیها رفع شود و زشرکت نیمقابل ا یموانع قانون

 افتیدر یبرا انیبندانش یهاطرح یروند بررس یسازضمن آسان دیبا نیگردد. همچن تیو ثبت اختراع تقو
داده  صیصورت هدفمند تخصبه التیتسه نینمود تا ا یریجلوگ زین یاحتمال یهااز سوءاستفاده الت،یتسه

با آن مواجه هستند نبود ضمانت از سمت دولت و  انیبندانش یهاشرکت یاریکه بس یاز مشکالت یکیشود. 
 یمختلف است. برا طیخود در شرا یها به قراردادهاشرکت نیعمده ا انیعنوان مشتربزرگ به یهاشرکت ریسا

را آغاز  ازیموردن یهایکشور توسعه فناور ازیاند که با توجه به نبوده ییهانمونه قبل از مذاکرات برجام شرکت
خود از خارج از کشور متمرکز  یازهایبزرگ به رفع ن یهاها و شرکتبرجام توجه ارگان یبودند اما با برقرار کرده

 یبرا یضمانت دیبا یموارد نیعدم تکرار چن یمتضرر شدند. برا زین انیبندانش یهاشرکت نیا تیشد و درنها
 .دوجود داشته باش یآت یهایهمکار یبه قراردادها برا یبندیپا

 یهابه شرکت توانیکه م ییهاکمک نیتر: از مهمانیبندانش یهاو صادرات شرکت یکمک به بازار ساز
طور که اشاره شد ها است. همانشرکت نیو فروش ا نیتأم رهیها نمود کمک به زنجو توسعه آن انیبندانش

 یمحصوالت در بازارها هقدرت عرض ییتنهاکوچک و متوسط هستند و به یهاها عموماً شرکتشرکت نیا
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 دارد. ایبا دن یو صادرات یتعامل مال جادیو ا یتجار یپلماسیبه د ازیمهم ن نیرا ندارند و ا یخارج

 گرمداخله طیشرا. 3-2-4

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یقوت جمهور نقاط
 یدر حوزه فناور ینسبتاً مناسب یهارساختینسبتاً مناسب فاوا: کشور ما در سطح منطقه ز یهارساختیز

 نترنتیا یهارساختیتلفن همراه، ز یبروز اپراتورها یهایفناور ،یمخابرات زاتیاطالعات و ارتباطات دارد. تجه
 دارد. مسئله نینشان از ا یو ... همگ نترنتیافراد به ا یدسترس زانیثابت، م

است که در منطقه و  ینفر ونیلیم 80نسبت بزرگ  تیجمع کی یدارا رانی: ایبازار مصرف مناسب داخل
 ییباال لیپتانس ینفر ونیلیم 80بازار  نی. اشودیکشورها محسوب م نیترتیجزو پرجمع هیهمسا یکشورها

از  یبخش خوب ژهیوبه کندیفراهم م انیبندانش یهامختلف ازجمله شرکت یوکارهاکسب ییدرآمدزا یبرا
بازار  نیتا ا شودیباعث م زین رانیدر ا نترنتینفوذ ا بیهستند. ضر نیشهرنش تیصورت جمعبه تیجمع نیا

 تر شود.فاوا جذاب یهاشرکت یبرا
 اریاست که بس کردهلیجوان و تحص یمنابع انسان یدارا یازنظر منابع انسان رانی: اکردهلیجوان و تحص تیجمع

 ارزشمند است.
 دهندیم لیرا عمدتاً افراد متخصص تشک انیبننوآور و دانش عیصنا یانسان یروینوآورانه: ن عیفرصت در صنا

حقوق و دستمزد در  نییپا نهیدر کشور حضور دارند که با توجه به هز ینظر متخصصان ارزشمند نیکه از ا
 .شودیارزشمندتر م عیصنا یمتخصصان برا نیاستفاده از ا زین رانیا

 یدارا زین یاست و ازنظر کشاورز متیقفراوان و ارزان یعیمنابع طب یدارا رانیمنبع محور: ا عیفرصت در صنا
 یمنبع محور و کشاورز عینوآورانه صنا عیدر کنار صنا نیمناسب است بنابرا ییایجغراف طیو شرا زیخاک حاصلخ

 رونق داشته باشند. رانیدر ا توانندیم زین
و مباحث مرتبط با  یارتیز یمختلف گردشگر یهاتیو وجود جذاب رانیدر ا نییپا یهانهیاقتصاد خدمات: هز

ها به جذب انواع و اقسام گردشگر و ارائه خدمات به آن تواندیهستند که م یموارد یدرمان یهاتخصص
ارائه خدمات  یبرا یفرصت تواندیم یانسان یرویو ارزان بودن ن هانهیبودن هز نییپا نیهم نی. همچنانجامدیب

 باشد. گرید یبه کشورها یو مهندس یفن
 یقانون یهارساختیاز نقاط قوت وجود ز یکی: هاانیبنو دانش یدفاع اقتصاد یاز فضا یتیحما یهارساختیز

 داتیتأک هاتیو حما انیبناست. خود قانون دانش انیبندانش یهاشرکت تیاقتصاد و فعال نهیدرزم یتیو حما
 ازیاست که ن یمدت نیجمله هستند. همچن ناز آ یو اقتصاد مقاومت انیبندانش یهابر اقتصاد و شرکت یرهبر

به  دیجد یهادرآمده و با ورود جوانان با نگرش یمطالبه عموم کیصورت به اصالح اقتصاد در جامعه به
 یسخت اقتصاد طیاست. داشتن تجربه شرا یریگدر حال شکل نهیزم نیدر ا ییهاتالش ،یحکومت یهاستمیس

 .دیتر نمارا راحت طیشرا نیا تیریمد تواندیم زیدر گذشته ن
منطقه  یبه نسبت کشورها رانیدر ا یها و مراکز آموزش عال: تعداد دانشگاهیمناسب دانشگاه یهارساختیز
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را دارد. ازنظر  ایدر دن یمهندس یهارشته النیالتحصفارغ یشتریاز ب یکی رانیتوجه بوده و طبق آمار اقابل
 یبندرتبه ایدانشگاه اول دن 500 یحت ای 1000ن یوجود دارد که در ب یادیبرتر ز یهادانشگاه رانیدر ا زین یفیک
 یهاشرکت ازیموردن یقاتیتحق یهاو پروژه هانامهانیپا توانیها مدانشگاه نیهم تی. با استفاده از ظرفشوندیم

 نمود. فیرا تعر انیبندانش
وجود دارد  رانیا یمرز تیتمام یو حت یاسالم ینظام جمهور هیکه عل یداتیتهد ی: باوجود تمامینظام تیامن

 یهاهیاز پا یکی تواندیخود م ینظام تیدر کشور وجود دارد. امن ینظام تیای ناامن امنو حضور در منطقه
 داده و مانع توسعه آن خواهد بود. شیاوکارها را افزکسب یباشد که نبود آن خطرات احتمال یاقتصاد تیامن

که  یاگونهجهان را دارد. به یکیتیژئوپل یهاتیموقع نیتراز حساس یکی رانی: ایکیتیمناسب ژئوپل تیموقع
 یپلماسیصورت کانون جاذبه دگسترده گرداگرد آن را فراگرفته و آن را به یفعال با کارکردها یکیتیمناطق ژئوپل

ای و منطقه یدر تحوالت جهان رانیا یرگذاریباعث تأث تیموقع نیکرده است. ا فیتعر یای و جهانمنطقه
 .شودیم

 یو دفاع ینظام یهاشرفتیدر حوزه پ رانی: تجربه ایدفاع عیدر صنا یبوم یهایاز فناور یریگتجربه بهره
 یهابه توسعه شرکت نیو اراده در جمعه است و هم یخودباور هیروح جادیتجربه ارزشمند باعث ا کیعنوان به

 .کندیکشور کمک م یحل مسائل اساس یبرا انیبندانش

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یضعف جمهور نقاط
نامناسب قانون در  یو اجرا یگذاردر دو حوزه ضعف قانون توانیرا م یقانون یها: ضعفیقانون یهاضعف

 یهاوجود دارد. شرکت یها هنوز خأل قانوناز حوزه یاریدر بس یگذارضعف قانون نهیکرد درزم فیتعر رانیا
گذار و حرکت قانون نیقوان یروزرسانهو عدم ب کنندیحرکت م یدینوآورانه و جد یعموماً در فضا انیبندانش

 دیبا زین نیبعد از وضع قوان نیدهد. همچن شیوکار افزاکسب یرا برا یخطرات احتمال تواندیفضاها م نیدر ا
 یدرستاگر به یسازیمثال خود قانون خصوص یداشت برا ژهیآن توجه و ییها و الزامات اجراآن یاجرا یبر درست

به  یدولت یهاآن شرکت حیناصح یبا اجرا حالنیرا حل کند باا یادیمشکالت ز توانستیم شدیم ییاجرا
 کشانده شدند. یها به سمت نابودبنگاه نیا ت،یافراد بدون صالح

ها هستند و نظرات، افراد آن مجموعه تیدرنها یهر نهاد و نظام دهندهلیتشک ی: اجزاتیریحوزه مد یهاضعف
کالن کشور  تیریتأثر گذار خواهد بود. متأسفانه در سطح مد ستمیافراد است که بر کل س نیا ماتیرفتار و تصم

ندارند و  یاز دفاع اقتصاد بیمناس است و درک متفاوت رانیاز مد برخی یوجود دارد. مدل فکر یجد یخألها
 نیکشور را در ا توانندیکه واقعاً مدر برخی پست های مدیریتی افرادی . کنندیاحساس م کمتر آن را ازین ای

به  دیواسطه امتنها بهاند که نهآن افراد اشتباه در قرار گرفته یجاو به ستندینجات دهند در رأس امور ن طیشرا
بلکه در  ،ندارند یدر برخورد با دفاع اقتصاد یکاف تیتوجه ندارند و جد یداخل یهایدبه توانمن هامیرفع تحر

مختلف  یهابخش نیب ی پایینهماهنگ ک،یستماتی. نبود نگاه سکنندیمقاومت م زین یشنهادیبرابر اصالحات پ
 ژهیوها در زمان مناسب بهاز فرصت یریگعدم بهره ،یتیریمد تغییرات، سایر بخش های مدیریتی کشوردولت و 

 نهیدرزم رانیاست. اقدامات صورت گرفته در ا رانیدر ا تیریحوزه مد یهااز ضعف یداخل همگ دیتول تفرص
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 ژهیتوجه و تیو خالق یبه نوآور کمتربوده و در حوزه فاوا  یو ناکاف یعموماً سطح رانیتوسط مد یدفاع اقتصاد
 است. دهش

وجود  یاقتصاد یهابخش کمی درتنوع  رانیاقتصاد ا متاسفانه در حال حاضر در :ینظام اقتصاد یهاضعف
همچنین در برخی حوزه های اقتصادی ضعف هایی چون وجود . ستین هیکشور چندال یدارد و منابع درآمد

پذیری پایین  ینیبشیپ ،یاتیمال ستمیس یهاضعف ،یانحصار، تورم باال، قاچاق، اختالف طبقات ،یفساد اقتصاد
فضا  نیدر ا تا حدودی وجود دارد.شروع کار  یبرا یاسیو س یاقتصاد یهاسکیو باالبودن ر یاقتصاد طیشرا

 یاصالحات اقتصاد یدارد. از طرف اریرا در اخت ینییهم پاساز کل اقتصاد  انیبنها و اقتصاد دانشسهم شرکت
حاکم بر  یبر است بروکراسزمان یخود ذاتاً امر نکهیخود را دارد و عالوه بر ا یو اجتماع یمال یهانهیهز زین

 آن افزوده است. یبر کند زین ستمیس
مواجه است و از  یو مقطع یالحظه یهایگذاراستیو س ماتی: کشور ما با مشکل تصمیزیرضعف برنامه

مدت برنامه کوتاه گریهستند از طرف د یکالن و کل یلیبلندمدت ما خ یهایگذاراستیها و سبرنامه یطرف
 یدفاع اقتصاد نهیدرزم کپارچهی مدتبرنامه بلندمدت و کوتاه دیبا ییاجرا یهاوجود ندارد. همه دستگاه یمنسجم

 هااستیو س هایزیربرنامه نیا هیبتواند بر پا زین یکشور و بخش خصوص یهابخش ریداشته باشند تا سا
است و  یضرور یو بلندمدت امر داریپا یهااستیوجود س یتوسعه فناور نهیمثال درزم یکند. برا یزیربرنامه

 .دهدیم شین حوزه را افزایدر ا یگذارهینبود آن خطرات سرما
 نیینامتناسب با بازار کار و تجربه پا یهاآموزش ی: در حوزه آموزشیو آموزش یاجتماع ،یفرهنگ یهاضعف

 رانیدر ا یمنابع انسان نییپا یوربهره لیاز دال یکیامر  نیهم دیماست و شا یهااز ضعف یدیو تول یعمل
در همه امور، حرکت جامعه به  هجامع یزدگ استیچون س ییهاچالش زین یو فرهنگ یباشد در حوزه اجتماع

 یبزرگ یهاو فرار مغزها چالش یریبه سمت پ تیو حرکت جمع یدو فرزند ایتر تک کوچک یهاسمت خانواده
را  رانیاز جامعه ا یبخش بزرگ یفعل تیدر نظر داشت که در وضع دینکته را هم با نی. اشوندیمحسوب م

نقطه قوت  کی تواندیجوانان م نیا ییو اجرا یو درست است که استفاده از توان فکر دهندیم لیجوانان تشک
 یاقتصاد تیفعال لیقشر که در اوا نیا یریپذبیآس یرا هم در نظر داشت که در جنگ اقتصاد نیا دیباشد اما با

 یدفاع اقتصاد یسازبه فرهنگ ازیتا ن شودیمسائل باعث م نیخواهد بود. هم شتریهستند ب یزندگ لیو تشک
 حس شود. شتریب نیمردم و مسئول نیدر ب یمقاومت ادو اقتص
 حالنیاست باا یمناسب یهارساختیز رانیاطالعات در ا یحوزه فناور یهارساختی: زرساختیز یهاضعف
 نیو فاوا است. همچن یمخابرات زاتیبودن عمده تجه یضعف آن واردات نیتردارد. بزرگ زیخود را ن یهاضعف

 یهاسیهستند. سرو یخارج یهاسیسرو زین کنندیها استفاده مکه عامه مردم از آن ییهاسیاز سرو یاریبس
 یوترهایکامپ زاتیاطالعات و تجه یو .... در حوزه فناور هارسانامیپ ،یاجتماع یهاجستجو، شبکه یموتورها

 یبرا گریهستند. از طرف د یافزار عمدتاً وارداتها و ... در حوزه سختهمراه و مودم یهاو تلفن یشخص
محدود  یداخل یوکارها هستند فضاکسب انشانیو مشتر کنندیم دیتول یکه محصوالت صنعت ییوکارهاکسب

 .کندیرا کم م هاتیفعال گونهنیا تیبازار محدود جذاب نیاست و ا
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 نهیزم طیشرا. 4-2-4

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور یهافرصت
و منطقه باعث شده  هیهمسا یکشورها نیب یفرهنگ یکینزد ییایجغراف تی: موقعیبازار و همکار یهافرصت

 ینفرونیلیمکی تیجمع یمسلمان دارا یکشورها استفاده کرد. کشورها نیو بازار ا یتا بتوان از فرصت همکار
و  ییایجغراف یکیروابط مختلف و نزد هواسطدارند که به ونیلیم 300حدود  یتیجمع زین زبانانیهستند و فارس

 یمناسب یهایهمکار توانیم گریها استفاده نمود. از طرف دفرصت نیاز ا توانیها مها و ملتدولت یفرهنگ
 یو فناورانه برقرار کرد. با توجه به نقاط قوت یپژوهش یهایهمکار یهانهیدر زم ژهیومنطقه به یبا کشورها

ارزش  رهیاز زنج یمهم یهادر بخش تواندیم رانیوجود دارد ا یعیو طب یانسان بعمنا ثیاز ح رانیکه در ا
استفاده از محصوالت و خدمات  تیداشته جذاب رییارز تغ یکه نرخ برابر یفعل تیکند و در وضع فاینقش ا یجهان

 است. یرانیا یهادر برابر بنگاه یمناسب یصادرات یهاکرده و فرصت دایپ شیافزا یرانیا
و  یمحدود کردن روابط اقتصاد یابزار برا کیعنوان به می: درست است که دشمن از تحرمیتحر یهافرصت

درون  زیرا ن ییهامسئله نگاه شود فرصت نیبه ا گرید یهااما اگر از جنبه کندیاستفاده م رانیاقتصاد ا فیتضع
شده و  انینما شتریب ستمینقاط ضعف س ختس طیو قرار گرفتن در شرا هامیتحر نیازهمه با اخود دارد. اول

. در کنار آن ردیگیشکل م نیجامعه و مسئول انیدر م یو اقتصاد مقاومت یصادبه دفاع اقت یشتریب ازیاحساس ن
 یهاو با حضور کمرنگ شرکت طیشرا نی. در اابدییبه آن کاهش م یوابستگ ینفت یبا توجه به کاهش درآمدها

 خواهد شد. شتریب انیبندانش یهاداخل و شرکت دیبه تول هدر بازار داخل، توج یخارج
 نیها و همچنمانند رمز ارز ایفناورانه در دن یهاشرفتیها: پمانند رمز ارز یدر تبادالت مال نینو یهایفناور

محدود شود و  هامیتحر یدشمن برا یتا ابزارها شودیباعث م ایبا دن نترنتیفراوان در بستر ا یامکانات ارتباط
 دنبال کند. یدرستنتواند اهداف خود را به

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور یدهایتهد
 یمواجه است. پس از انقالب اسالم زین یداتیها کشور ما با تهدو متعدد: در مقابل فرصت یداشتن دشمنان جد

 نیجهان به ا یهاقدرت ،ینه غرب یو شعار نه شرق رانیا یاسالم یجمهور کیدئولوژیو با توجه به نگاه ا رانیا
در  یمختلف سع یو با ابزارها نگرندیم دشاندر مقابل قدرت خو یای و جهانمنطقه دیتهد کیعنوان کشور به

 دارند. یاسالم رانیمحدود کردن قدرت ا
ازجمله  رانیا هیهمسا یقرار دارد و کشورها یدر منطقه ناامن رانیو منطقه ناامن: متأسفانه ا ینظام داتیتهد

عنوان خود به نیمواجه هستند و ا یو خارج یداخل یتیهاست با مشکالت امنعراق افغانستان و پاکستان سال
امن منطقه هم  یدر کشورها ی. از طرفشودیمحسوب م زین رانیا یاسالم یجمهور تیامن یبرا یدیتهد

 ینظام دیتهد یمراکز برا نیدارند و همواره از ا ینظام گاهیپا لیو اسرائ کایآمر یعنی رانیدشمنان ا نیتربزرگ
 .کنندیاستفاده م

 شتیفشار بر مع یجنگ اقتصاد یهااز هدف یکی: یمردم در جنگ اقتصاد میو تسل یعموم یتینارضا جادیا
صدمه را  نیشتریب انیکه نظام یجنگ برخالف جنگ نظام نیاست. در ا یعموم یتینارضا جادیمردم و ا
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 رتریفراگ اریقرار داده و بس فاقشار جامعه را مورد هد یشاهد التهاب بود، تمام شتریجنگ ب یهاو جبهه دندیدیم
 یجد یدیتهد تواندیمهم م نیعموم جامعه در نظر گرفته نشود ا شتیمع یبرا یابرنامه کهیاست. درصورت
 محسوب شود.

 هیعل یاز موارد استفاده شده در جنگ اقتصاد یکی: ییدرآمدزا یبرا یالمللنیب ییعدم امکان استفاده از بسترها
و  یصادرات یهامنظر فرصت نیکه از ا استیبا دن یو تجار یمحدود کردن تبادالت مال یاسالم یجمهور
 .رودیم نیاز ب یفراوان یهمکار
کرده و در  دایپ یادیز یبه چند کشور معدود وابستگ رانیبه چند کشور معدود: در حال حاضر اقتصاد ا یوابستگ

 دهد. شیاحتمال اعمال قدرت آن کشورها در برابر ما را افزا تواندیبلندمدت م
 ،یعلم یهاگاهیپا شود،یپژوهش استفاده م یکه برا ییاز ابزارها یاریپژوهش: بس یبودن ابزارها یواردات
توسعه  یبرا یدیتهد تواندیابزارها م نیدر استفاده از ا تیاست و محدود یو ... واردات یشگاهیآزما زاتیتجه

 باشد. انیبندانش یهاشرکت
دشمن از طرق مختلف به دنبال ضربه زدن به  یو اقتصاد ینظام داتی: عالوه بر تهدکیولوژیب داتیتهد

و  روسیو کیاست. انتشار  کیولوژیب یهاجنگ نهیزم نیدر ا نینو یهااز جنگ یکیاست.  یاسالم یجمهور
 یجیتدر راتیو تأث یصرفو م یبردن محصوالت خوراک نیاز ب یبرا ییابزارها ایجامعه  نیخاص در ب یماریب

 موارد هستند. نیآن بر سالمت جامعه ازجمله ا

 راهبردها. 5-2-4

 انیبندانش یهاو شرکت یدر رابطه با دفاع اقتصاد ییربنایز اقدامات
کالن و  تیریمد ازمندین یو حرکت در دفاع اقتصاد یبه اقتصاد مقاومت یابی: دستیتیریاصالحات در سطوح مد

 یرانیکالن، استفاده از مد یتیریمد یهادر پست ییگراجوان ،یتیریثبات مد جادیمنسجم در بازه بلندمدت دارد. ا
بودن با مسائل  ریو درگ یو دفاع اقتصاد انیبنشاقتصاد دان میاز مفاه حیصح یفهم یو دارا یبا سالمت اقتصاد

 .ردیکشور صورت گ یتیریدر سطوح مد دیاست که با یآن اصالحات
 نیب دیبا یدفاع اقتصاد یو برا یمدت: در جنگ اقتصادخرد و کالن، بلند و کوتاه یزیرو برنامه یهماهنگ

 یکل ریاز تصو یبرنامه جامع ناش کیواسطه ها بهبخش نیوجود داشته باشد و ا یمختلف هماهنگ یهابخش
ها نقاط قوت و ضعف و فرصت ییدر اقدامات، شناسا ینیبواقع نده،یآ ینیبشیراستا حرکت کنند. لزوم پ کیدر 

هر حوزه و اکتفا نکردن به  یتخصص یبازار، ارائه راهکارها قاتیو تحق یدانیم طیتوجه به شرا دات،یو تهد
بزرگ  راتییو تغ یفناور یهاتوجه به موج د،یمقابله با هر تهد یمشخص برا یداشتن استراتژ ،یکل یراهکارها

 جادیو ا یزیربرنامه نیدر ا دیاست که با یاهم موارد ریوپا گدست نیو قوان ضیضدونق ماتیاز تصم زیو پره
 .ردیمدنظر قرار گ یهماهنگ

ها حوزه ریهمانند دفاع در سا زین ی: دفاع اقتصادیو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یقانون یهارساختیاصالحات ز
 تیامن جادیباشد که با ا یاگونهبه دیبا هارساختیز نیمتناسب است. در حوزه اقتصاد ا یهارساختیز ازمندین
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 ازیکه حاصل آن ن دینما جادیبنگاه ا نیب یرقابت یو مبارزه با انحصار، فضا یفرصت برابر اقتصاد ،یاقتصاد
فضا  نیخواهد بود. دولت در ا انیبندانش یهاو استفاده از شرکت یو فناور یها به نوآوربنگاه نیا ازیحس ن

امور را رها  یگریتصد یقانونمند و اصول یسازیرا به عهده داشته باشد و با خصوص گذاراستینقش س دیبا
بخصوص  زیو مقررات موجود ن نیشود و قوان یریو مقررات جلوگ نیقوان یدفع راتییاز تغ دین بایکند. در کنار ا

 یسازفرهنگ ستیبایم زی. در حوزه فرهنگ نردیو اصالحات صورت گ یسازشفاف مهیو ب اتیدر حوزه مال
 یجرئت علم جادیا نیو همچن نیمسئول نیو توجه به عدم اتالف منابع در ب یجهاد هیروح جادیا یبرا یمناسب

 .ردیدر جوامع فناورانه صورت گ

 امدهایپ. 6-2-4
توان  یارتقا دیآیگونه که از عنوان آن برمپژوهش همان نی. در اشودیمدل در نظر گرفته م یعنوان خروجبه

مدل  یبندفاوا است که با جمع انیبندانش یهابا استفاده از توان شرکت رانیا یاسالم یجمهور یدفاع اقتصاد
 و راهبردها محقق خواهد شد. یاقدامات بخش مقوله محور یو اجرا

 یینها یو ارائه الگو یانتخاب یکدگذار جینتا
داستان خط  یو در آن خط اصل ردیگیصورت م ادیداده بن هیدر محله آخر از روش تحقق نظر یانتخاب یکدگذار

 نیالگو در ا نی. اشودیحاصل م یمحور یصورت گرفته در کدگذار یاز طراح یینها یالگو ایداستان  یاصل
استفاده از  یبه خروج یابیاساس دست نیهم بر .شودیارائه م ییو داستان روا حیتوض کیصورت پژوهش به

در سه مرحله  رانیا یاسالم یجمهور یتوان دفاع اقتصاد یارتقا یفاوا برا انیبندانش یهاشرکت تیظرف
 یهاو ابعاد آن، شرکت یاز بحث دفاع اقتصاد حیبا شناخت صح گذاراستیمرحله اول س در .ردیگیصورت م

فاوا و نقش و  انیبندانش یهاشرکت زیمتما یهایژگیاطالعات و ارتباطات، و یصنعت فناور ان،یبندانش
حوزه  نیا یگذاراستیس ازیحاکم موردن یاز فضا یکل دید کیبه  یها در دفاع اقتصادشرکت نیا یفعل تیاهم

 یهااستفاده از توان شرکت یبرا یعمل ی. در مرحله بعد با توجه به شناخت حاصل راهکارهاابدیدست م
و در مرحله سوم مالحظات مهم  شودیارائه م یاسالم یجمهور یتوان دفاع اقتصاد یفاوا در ارتقا انیبندانش

است با توجه نقاط قوت،  ازیارائه شده در مرحله دوم ن یبرآورده شدن راهکارها یکه برا ییربنایو اقدامات ز
در  انیبندانش یهاو شرکت یدر حوزه دفاع اقتصاد رانیا یاسالم یجمهور داتیها و تهدنقاط ضعف، فرصت

 یریگبا بهره یاسالم یجمهور یتوان دفاع اقتصاد یسه مرحله ارتقا نیا یخروج تیو درنها شودینظر گرفته م
 فاوا خواهد بود. انیبننشدا یهااز توان شرکت

 شنهادهایو پ یریگجهینت. 5
ی صورت گرفته در روش نظریه داده بنیاد در هاوتحلیلآمده و تجزیهدستی بههادادهدر این پژوهش بر اساس 

سازی مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان 502مرحله اول و در فرایند کدگذاری باز درمجموع 
قوله تبدیل شد. زیر م 69مقوله اصلی و  11مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به  283به  هاآن
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داده بنیاد از کدگذاری محوری استفاده شد و با برقرار شدن ارتباط بین  هیاز نظرعنوان بخش دوم در ادامه به
به آن متصل  هادهیپدبه شکل جدیدی با یکدیگر مرتبط شدند و با انتخاب پدیده محوری دیگر  هاداده هامقوله

ی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط هابخششدند و درنهایت به شکل یک نمودار شامل 
 عنوان خرجی این مرحله حاصل شد.به امدهایپو  راهبردهاگر، مداخله

در ادامه تحقیق و در مرحله آخر روش نظریه داده بنیاد، کدگذاری انتخابی صورت گرفته و در آن با تعریف خط 
ودار حاصل از کدگذاری محوری، الگوی نهایی تحقیق و خروجی اصلی داستان یا الگوی نظری، با استفاده از نم

 صورت سه مرحله روایت شد.آن ارائه شد. این الگوی نهایی به
ی ارائه شده در آن راهکارهای ارائه شده در این پژوهش نیاز است تا نتایج و راهکارهامنظور اجرایی شدن به
بنیان در حوزه دفاع اقتصادی قرار گیرد. ی دانشهاکتشرعنوان یکی از نقاط شروع برای توجه بیشتر به به
ی کاربردی این پژوهش در حقیقت همان موارد ارائه شده در پدیده محوری هستند که مجدد به شنهادهایپ

 :شودیمها اشاره عناوین آن

  ؛، دولت، مراکز نظامی، صنایعانیبندانشهای شرکتایجاد شبکه جامع بین 

 ؛دانشی تربیت و نگهداشت نیروی 

 ؛تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه 

 ؛بنیاندانش یهامالی شرکت نیتأم 

 ؛بنیاندانش یهاحل مشکالت شرکت 

 بنیاندانش یهاکمک به بازار سازی و صادرات شرکت. 
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 منابع و مأخذ
 منابع فارسی

 ( 1395بختیاری، ایرج.) جانبه با تأکید بر رهنمودها دفاع اقتصادی کشور بر دفاع همه یهاتأثیر مؤلفه
 .93-124، ص 54شماره  14، دوره راهبرد دفاعی، )راهبردها( و اسناد ابالغی مقام معظم رهبری

 بنیان ارائه الگوی راهبردی اقتصاد دفاعی دانش. (1397) محمود ،احمدی شریف و عباس ،چهاردولی
-179، ص 7، شماره 2، دوره مه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملیفصلنا، جمهوری اسالمی ایران

151. 

 ،دفاع اقتصادی در شرایط  یهابندی مؤلفهتحلیل و اولویت (.1394محمدرضا و درخشان، مرتضی ) حیدری
 .135-170، ص 29، شماره 8، دوره ، آفاق امنیتتهدید اقتصادی

 پایه؛ ابزاری اقتصاد دانش (.1392) شایان قریشی، سید محمد و جعفرزادگان، امیر ؛خالوباقری، مهدیه
 .همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتیاولین ، راهبردی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

 وری کل عوامل تولیدبررسی رابطه علی رشد بهره (.1390) علی زاده جواد و محمد ،نادعلی ؛جواد ،رضایی 

, شماره 11, دوره 1390: تابستان پژوهشنامه اقتصادی، و رشد اقتصادی )مطالعه موردی بخش بازرگانی(
 .111-135 ص ،(41)پیاپی  2

 ( 1393سفیلو، سجاد.) شماره 22، دوره سیاست دفاعی، اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی ،
 .53-88، ص 3

 ( 1395سلیمانی، محمد.) یی)با تأکید بر کنترل بحران زا یدر دفاع اقتصاد ینقش بانک مرکز نییتب 
 .93-114، ص 31, شماره 9دوره ، تیآفاق امن، (یمال ستمیس

 ها در ارزیابی علم ها و شاخصمدل نیترشناسایی مهم (.1397ناز و نورمحمدی، حمزه علی )شمسی، مه
، ص 2، شماره 4، دوره پژوهش نامه علم سنجیدو فصلنامه ، های دانش بنیان ایرانو فناوری در شرکت

1-16. 

 ی، در اقتصاد مقاومت ینفت ریصادرات غ گاهیجا یبررس(. 1395) میمری، راحمدیمو  مصعبی، آران یعبداله
 ی.اقتصاد و حسابدار ت،یریمد یکنفرانس مل نیششم

 دانشگاه ، بنیاندانشهمایش ملی اقتصاد مقاومتی بی نام،  (.1394) سیامک ،فرد یشکوه و صفر ،فرهنگ
 .آزاد اسالمی، واحد پروفسور حسابی تفرش

 خالی در  یهاتیظرف (.1395ه محمدی مهرجردی، ابولفضل )؛ رادمنش، سعیده و شامحمدعلی ،فیض پور
-175ص ، 86, شماره 23دوره  ،مجلس و راهبرد ،صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی

205. 

 مطالعات و ، اقتصادی عملکرد و توسعه یهابرنامه انتقادی بررسی ملی، تولید بنیه(. 3951) فرشاد ی،مؤمن
 .169-147، ص 1, شماره 5دوره  ،تحقیقات اجتماعی در ایران
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 بنیان های دانشتبیین و ارائه مدل مفهومی جایگاه شرکت (.1394) امیرعباس ی،نیحس و حسین ،یادگاری
، همایش ملی تفکر بسیجی، پژوهش و اقتصاد مقاومتی، پیش رو یهاچالشدر راستای اقتصاد مقاومتی و 

 .مرکز بسیج وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

 در  اناتیب(، 1394ی، )اخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع
، قابل دسترسی در 22/07/1394در تاریخ  «نخبگان فردا» یمل شیهما نیکنندگان در نهمشرکت دارید

 آدرس:

content?id=31105-https://farsi.khamenei.ir/speech 

 در  اناتیب(، 1393ی، )اخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع
 ، قابل دسترسی در آدرس:01/01/1393ی حرم مطهر رضو

content?id=25993-https://farsi.khamenei.ir/speech 

 در  اتانیب(، 1398ی، )اخامنه یسیدعل یالعظماهللدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت یرسانپایگاه اطالع
 ، قابل دسترسی در آدرس:24/02/1398 مسئوالن نظام دارید

content?id=42512-https://farsi.khamenei.ir/speech 

 ( ،1396خبرگزاری صداوسیما ،)قابل دسترسی  ،رانیگذاران به ا هیممانعت از ورود سرما یبرا کایتالش آمر
 در آدرس:

https://www.iribnews.ir/fa/news/1749730 

 نامه آئین(، 1396)بنیان و نظارت بر اجرا ها و مؤسسات دانششرکت تیصالح صیو تشخ یابیکارگروه ارز
 دسترسی در آدرس:، قابل بنیانها و مؤسسات دانششرکت یابیارز

http://daneshbonyan.isti.ir/%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%E2%80%

-8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

-D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%

D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%

-DB%8C%

D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86D8%AF%D8%A7%D9%86%%

-%D9%88-D9%8A%D8%A7%D9%86%

D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%

D8%A7% 

 قابل ست؟یاطالعات و ارتباطات چ یفناور(، 1393، )اطالعات برهان یموسسه توسعه حقوق فناور ،
 دسترسی در آدرس:

https://cyber-law.ir/فناوری-اطالعات-و-ارتباطات/  
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