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سخن سردبیر

سید یوسف رضوی

اقتصاد مقاومتی
اقتصــاد مقاومتــی اگــر چــه در ســال جديــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری
بــه عنــوان شــعار ســال اعــام شــد؛ امــا بــه دليــل تحمــل نزديــک بــه چهــار
دهــه تحريــم اقتصــادی ،بــرای ملــت ايــران ،موضوعــی ناشــناخته نيســت.
قدرتهــای بــزرگ جهانــی بــه ويــژه امريــکا و همپيمانــان اروپائــياش،
در دوران تحريــم ،فشــارهاي بیشــماری بــر اقتصــاد ايــران وارد کردنــد؛
تهديدهــای بســياری بــر آن اعمــال نمودنــد و بدیــن ترتیــب کار بــر ملــت
ايــران ســخت و ناگــوار آمــد؛ آنــان ميکوشــيدند تــا بــا افزايــش روزافــزون
فشــارها و تهديدهــا ،توهــم لــزوم وابســتگی بــه خــود بــه عنــوان شــرط بقــا
و پيشــرفت را قطعيــت بخشــند تــا از ايــن رهگــذر بــه انبــوه مطامــع سياســی،
اقتصــادی و فرهنگــی خــود برســند؛ بيشــترين اميــد آنــان بــه پوش ـشهای
رســانهای و بمبارانهــای خبــری بــرای ایجــاد انحــراف در ذهــن و اندیشــه
ملــت ايــران بــود.
امــا در ايــران ،تــاش بــرای مقاومــت آگاهانــه ،بیاثــر کــردن فشــارها
و آثــار تحريمهــا ،تبديــل تهديدهــا بــه فرصــت بــرای عبــور از دوران
ســخت تحريــم بــا اتــکاء بــه تــوان و ظرفيــت ملــی و بومــی ،رســيدن بــه
خودکفايــی ،ســازندگی و پيشــرفت کشــور در تمــام زمينههــا ادامــه دارد.
برجــام و رفــع تحريمهــای مرتبــط بــا هســتهای پــس از آشــکار شــدن
صداقــت ايــران در زمســتان ســال  94و اســتقبال کشــورهای اروپايــی از
مشــارکت در اقتصــاد ايــران ،ميتوانــد نويدبخــش ســرآغازی نــو بــر
تحــوالت اقتصــادی پيــش روی ايــران باشــد؛ لکــن تــداوم دشــمنیهای
امريــکا و برخــی متحدانــش و تعميــم آن بــه فعاليــت موشــکی ايــران،
ميتوانــد ضــرورت درک اهميــت انتخــاب شــعار ســال جــاری (اقتصــاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمــل) و تــاش مجدانــه بــرای تحقــق آن را بــه خوبــی
نمايان ســازد.

کارآفرین آینده ساز

دکتر سید مهدی الوانی

در دهــه اخیــر ،مســأله توســعه از طریــق
گرایــش بــه نیروهــای بــازار و کاســتن از
دخالتهــا و کمکهــای دولــت موجــب
شــده اســت تــا نقــش مدیــران در توســعه
بیــش از پیــش محســوس شــود .تحقــق
اهــداف توســعه دوران کنونــی در گــرو
حضــور مدیــران کارآفریــن در عرصــه جامعــه
و سازمانهاســت تــا منابــع علمــی و فنــی
تولیــد و خدمــات را دگرگــون ســازند و طرحــی
نــو بــرای بــه کارگیــری منابــع و ذخایــر
طبیعــی و انســانی دراندازنــد.

در مرحلــه اول ،هــدف مدیــران و برنامهریــزان پیشبینیهــای
دقیــق و صحیــح از آینــده بــود .برنامهریــزان بــه مــدد تکنیکهــا و فنــون

مختلــف کمــی و آمــاری میکوشــیدند تــا آینــده را بــرآورد نمــوده و در
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دقــت ایــن تخمینهــا بــر یکدیگــر پیشــی گیرنــد .در ایــن زمــان مســأله
مهــم و هــدف عمــده ،پیشبینیهــای هرچــه دقیقتــر از آینــده بــود .بــر
اســاس پیشبینیهــای انجــام شــده ،منابــع بــه طــور ایســتا تخصیــص
داده میشــدند و چنــدان توجهــی بــه تغییــرات محیطــی و تحــوالت
بیرونــی نمیشــد .ایــن تفکــر بــا مکاتــب ســنتی مدیریــت و پیشــرفتهای
آن نیــز همخوانــی داشــت .ایســتا بــودن ،محیــط را ثابــت انگاشــتن و دل
مشــغولی مدیــران در درون ســازمان از ویژگیهــای مشــترک ایــن نگــرش
برنامهریــزی و مکاتــب اولیــه مدیریــت بــود .ایــن نگــرش در عمــل قــادر
بــه تطبیــق و رویارویــی بــا تحــوالت و تغییــرات پیرامونــی خــود نبــود و بــه
همیــن جهــت بــه تدریــج از زمــره شــیوههای کارامــد بــه کنــار نهــاده شــد.
در مرحلــه دوم نــگاه مدیــران از درون ســازمان بــه محیــط بیرونــی
معطــوف شــد و نگرشــی ایســتا کــه مبتنــی بــر ثابــت انگاشــتن محیــط
بــود جــای خــود را بــه تفکــری پویــا داد .برنامهریــزان عوامــل محیطــی

را در طراحــی برنامههــا مدنظــر قــرار دادنــد و برنامههــا وســیعتر و همــ ه
جانبهتــر و واقعبینانهتــر شــدند .در ایــن مرحلــه ،بررســیهای ســازمانی
بــا تجزیــه و تحلیــل محیــط و آثــار آن بــر ســازمان آغــاز میشــدند و
محیطهــای مختلــف اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنــگ اقلیمــی و
تکنیکــی و ســایر ســازمانها در قلمــرو بررس ـیها جایگاهــی ویــژه داشــتند.
ســازمان و محیطهــای آن بــه صــورت پدیدههایــی در حــال تحــول و
تغییــر درنظــر گرفتــه میشــدند و دیگــر آینــده ،ادامــه گذشــته پنداشــته
نمیشــد .ثبــات جــای خــود را بــه تحــول داده و پویایــی جایگزیــن ایســتایی
شــده بــود؛ امــا در ایــن مرحلــه نیــز مدیریــت هنــوز نقــش واقعــی خــود را
نیافتــه بــود .هــدف ،تطبیــق بــا محیــط و شــرایط بیرونــی و درونــی ســازمان
بــود و ســازگاری آگاهانــه ،نقطــه قــوت اصلــی ایــن تفکــر برنامهریــزی بــه
شــمار میآمــد .ایــن تفکــر بــرای پیشــبرد و رشــد موسســات کافــی بــه نظــر
نمیرســد و دگرگونــی اساســی در ایــن نحــوه اندیشــه ضــرورت تــام داشــت.
در مرحلــه ســوم کــه شــکوفایی مدیریــت و برنامهریــزی اســتراتژیک
اســت؛ مدیــران کارآفریــن بــا تکیــه بــر تواناییهــای ابــداع و ابتــکار و
خالقیــت و بــا پیشنگــری بــهآیندهســازی میپردازنــد .در ایــن مرحلــه

مدیــران بایــد بتواننــد آینــده را حــدس بزننــد و پیشبینیهــای دقیــق
در مــورد آن بــه عمــل آورنــد .آینــده را بســازند؛ ســناریوی آن را طراحــی
کننــد و خــود را بــرای اســتقبال از وقایعــی کــه خــود ســاختهاند آمــاده
ســازند؛ مدیریــت خــاق و آفریننــده ،مدیریتــی اســت کــه بــه آینــده شــکل
میدهــد و آن را بــر طبــق خواس ـتها ،عالئــق و امکانــات خــود میســازد.
نیازهــای تــازه در محیــط میآفرینــد تــا بتوانــد بــا خدمــات و تولیــدات خــود
بدانهــا پاســخ گویــد و انتظــارات جدیــد خلــق میکنــد تــا بــا عمليــات
خــود جوابگــوی آنهــا باشــد .بــرای توســعه ،چنیــن نگرشــی در مدیریــت و
برنامهریــزی ضــروری اســت.
در ایــن نگــرش گروههــای برنامهریــزی کمــی جــای خــود را بــه
گروههــای خــاق تحقیــق و توســعه میدهنــد و مدیــران کارآفریــن ،خــاق
و مبــدع جایگزیــن مدیــران قبلــی میشــوند .آنــان آینــده را میســازند و
بــا شــکیبایی منتظــر وقــوع حوادثــی میشــوند کــه حاصــل تالشهــای
ذهنــی ،خالقیتهــای فکــری و فعالیتهــای عینــی آنــان اســت.
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مدیــران در ایــن راه نیازمنــد کمــک و یــاری متخصصــان و پژوهشــگران
هســتند همــان کســانی کــه ذهــن ســازمان را میســازند زیــرا امــروزه بقــای
ســازمانها در گــروی خــاق بــودن آنهاســت و ایــن امــر تحقــق نمییابــد
مگــر آن کــه گروههــای تحقیــق و توســعه در ســازمان فعــال شــوند.

مدیــران کارآفریــن و خــاق منتظــر تغییــرات محیــط نمینشــینند ،بلکــه
خــود تغییــر و دگرگونــی ایجــاد میکننــد ،در معیارهــا و هنجارهــا نفــوذ
میکننــد ،انجمــاد رفتارهــا و روشهــای موجــود را میشــکنند ،تغییــرات
مــورد نظــر را بــه وجــود میآورنــد و بــا تدابیــر انگیزشــی تغییــرات را تثبیــت
میکننــد .جهــت دادن بــه تغییــرات و آنهــا را مطابــق امکانــات ،منابــع و
اهــداف ســازمان شــکل دادن ،رســالت امــروز مدیــران کارآفریــن اســت و
مدیریــت اســتراتژیک نیــز در واقــع چیــزی جــز نگــرش بلندمــدت و آفریــدن
آیندههــای دور و مطلــوب بــرای ســازمان نیســت.
مدیــر کارآفریــن تســلیم محیــط نیســت ،بلکــه بــر محیــط تســلط دارد و از آن
بــرای منافــع و مصالــح ســازمان اســتفاده میکنــد.

اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز
دنیــای کســبوکار امــروز مملــو از شــرکتهای مختلــف بــا محصــوالت
گوناگــون اســت .اگــر بخواهیــم در مــورد یــک محصــول ،بــازار را مــورد بررســی
قــرار دهیــم ،بــه تعــداد زیــادی شــرکت میرســیم کــه تولیــدات همگــی بــه
گون ـهای از لحــاظ کیفیــت  ،قیمــت  ،بســتهبندی و غیــره تقریبــا بــه یکدیگــر
نزدیــک هســتند .اگــر شــرکتی قیمــت خــود را کاهــش دهــد شــرکتهای دیگر
هــم بــرای آنکــه ســهم بــازار خــود را از دســت ندهنــد ،قیمتهــای خــود را
کاهــش میدهنــد.
در ایــن حالــت میتــوان گفــت تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان کاال در
اقیانوســی مشــغول بــه رقابــت هســتند کــه دائمــا جنــگ قیمتــی بــا هــم دارنــد
و در ایــن جنــگ دچــار مشــکالت میشــوند و ایــن اقیانــوس آبــی بــا ریختــه
شــدن خــون آنهــا بــه اقیانــوس قرمــز تبدیــل میشــود .در اینجــا ایــن بحــث
مطــرح میشــود ،راه حــل چیســت؟!
یــک شــرکت موفــق وارد اقیانــوس قرمــز نخواهــد شــد یــا اگــر وارد شــود،
ســعی میکنــد کــه خــود را از آن دور ســازد .در دنیــای امــروز رقابــت معنایــی
نــدارد و شــرکتها بایــد بــه دنبــال ارایــه محصولــی باشــند کــه رقیبــی بــرای
آنهــا وجــود نداشــته باشــد و درون اقیانــوس آبــی فعالیــت کننــد .شــرکتی کــه

محصــول یــا خدماتــی ارایــه میکنــد کــه بــا دیگــران متفــاوت اســت دیگــر
نیــازی بــه جنــگ قیمــت و رقابــت نــدارد .در ایــن شــرایط ســاير ارایهکننــدگان

همیشــه بــه دنبــال او در اقیانــوس قرمــز بــا هــم میجنگنــد و ســعی در پیــروی
کــردن از آن و رســیدن بــه اقیانــوس آبــی کــه شــرکت موفــق در آن اســت،
دارنــد؛ امــا وقتــی بــه اقیانــوس آبــی میرســند ،آن شــرکت بــا ســرعت بــه
جلوتــر رفتــه اســت .اکنــون بايــد ديــد کــه اقیانــوس آبــی و قرمــز چیســت؟
ایجــاد اقیانــوس آبــی بــا رعایــت کــردن یــک ســری عوامــل ســاده ،امکانپذيــر
ا ست .
ابتداییتریــن ایــده کــه در ایــن راهبــرد وجــود دارد در خصــوص تمامــی اقدامــات
بــه صــورت زیــر مطــرح میشــود:

تفاوت بین رهبری مرسوم و رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی

رهبری مرسوم

تمرکــز بــر ارزش هــا کیفیــت و ســبک رفتــاری
تمرکــز بــر فعالیــتهــای مــورد نیــاز رهبــران
کــه بــرای رهبــری درســت در ســازمان ســاخته
ســازمان بــرای افزایــش انگیــزه و نتایــج کســب
مــی شــود بــا ایــن فــرض کــه ایــن هــا نهایتــا
وکار بــه جــای تمرکــز بــر آنچــه رهبــران نیــاز
منجــر بــه کارایــی باالتــر مــی شــود
دارنــد.
مرتبــط ســاختن فعالیــت هــای رهبــران بــا
واقعیــت هــای بازار،ایــن امــر بــا داشــتن افــرادی
کــه بــا واقعیــت هــای بــازار روبــه رو مــی شــوند .تمایــل بــه کلــی بــودن دارنــد و اغلــب از آنچــه
تحقــق مــی یابــد بــه ایــن معنــی کــه چــه ســازمان هــا در چشــم مشتریانشــان بــه نمایــش
کارهایــی رهبــری ســازمان را عقــب نگــه مــی گذارنــد و نتایــج بــازار کــه افــراد انتظــار
می دارد و چه کارهایی او را قادر
دارنــد بــه دســت آورنــد ،جــدا هســتند.
مــی ســازد تــا پیشــرفت کنــد و بــه بهتریــن
وجــه بــه مشــتریان خدمــت کنــد.
توزیــع رهبــری ســازمان بیــن همــه ســطوح
مدیریت،چــون عملکــرد ســازمانی اغلــب بــا اغلــب بــر ســطوح اجرایــی و ارشــد
کاهــش انگیــزه و فعالیــت هــای رهبــران میانــی
ســازمان هــا تمرکــز مــی کننــد.
وخــط مقــدم کــه در ارتبــاط نزدیــک بــا بــازار
هســتند ،کاهــش مــی یابــد.

ایجــاد فعالیــت هــای رهبــری بســیار موثــر
باهزینــه پاییــن بــا تمرکــز بــر حــذف و کاهــش
آنچــه رهبــران نیــاز دارنــد انجــام دهنــد بــه
همــان انــدازه کــه نیــاز دارنــد تــا فعالیــت هایــی

را ایجــاد کننــد و افزایــش دهنــد.

بــر زمــان اضافــی کــه رهبــری ســازمان بــر
کار کارمنــدان اضافــه مــیکنــد،
سرمایه گذاری میکنند.

 .1چه عواملی باید کاهش یا افزایش یابند؟
 .2چه عواملی باید حذف یا ایجاد شوند؟
خیلــی وقتهــا آنقــدر شــرکتها غــرق در رقابــت و تولیــد هســتند کــه
بــه ارزشهــای مشــتری توجــه نمیکننــد و ارزشهــا بــه صــورت کلیشــه در
میآینــد .بــا پرســیدن ســوالهایی از خــود و بــا لحــاظ کــردن نظــر مشــتری،

بــه جوابهــای جدیــدی خواهیــم رســید کــه موجــب کاهــش هزینــه و ارایــه
محصولــی جدیــد خواهــد شــد.

حــال چگونــه بایــد بــه اقیانــوس آبــی رســید؟ در خلــق اقیانــوس آبــی،
مبحثــی بــه نــام خلــق «نمــودار راهبــرد» مطــرح میشــود .در ایــن نمــودار،
شــرکتها را میتــوان بــا یکدیگــر مقایســه کــرد و میتــوان فهمیــد؛
کــدام شــرکتها در حــال خلــق اقیانــوس آبــی هســتند و کــدام شــرکتها
در حــال جنــگ بــا یکدیگــر و گرفتــار در اقیانــوس قرمــز هســتند .در ایــن

نمــودار عوامــل کلیــدی موجــود در هــر صنعــت بــه صــورت یــک مــورد ،روی
خــط افقــی مشــخص میشــود.

بــه عنــوان مثال،عوامــل کلیــدی روی محــور افقــی در صنعت ماشــینآالت
راهســازی عبارتند از:
قیمــت ،کیفیــت ،خدمــات پــس از فــروش ،طــول مــدت ضمانــت؛ کارآیــی
دســتگاه ،تســهیالت پرداخــت بــرای مشــتریان و  ،....هــر یــک در نمــودار راهبرد
بــه جــای یکــی از اعــداد روی محــور افقــی قــرار میگیرنــد .حــال در فضــای
بیــن حــد بــاال و پاییــن ،حــد شــرکت را در هــر مــورد میتــوان بــا دیگــری
مقایســه کــرد و جایگاهــی بــرای آن در نمــودار مطــرح کــرد؛ از اتصــال این نقاط
بــرای هــر شــرکت بــه صــورت جداگانــه یــک خــط بهدســت میآیــد .حــال از
مقایســه خطهــای شــرکتها بــا یکدیگــر میتــوان دیــد کــه شــرکتها در
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کــدام مســایل بــا یکدیگــر و چــه مقــدار اختــاف دارنــد؛ امــا ایــن تــازه ابتــدای
کار اســت .حــال نوبــت بــه خلــق اقیانــوس آبــی اســت .مراحلــی کــه بایــد طــی
کــرد در ادامــه توضیــح داده میشــود.

حــال بایــد دیــد کــه آیــا عــاوه بــر عوامــل مشــخص شــده ،مــورد دیگری
نیــز هســت کــه مشــتری بــه آن نیــاز دارد و در ایــن صنعــت لحــاظ نمیشــود؟!
آیــا عواملــی هســتند کــه بایــد افزایــش یابنــد؟ قطعــا بــه عوامــل جدیــدی
برخــورد خواهیــم کــرد .عواملــی کــه بــا در نظر گرفتــن مشــتریان ،نادیــده گرفته
شــدهاند یــا خــود مشــتری نیــز در کلیشــه قــرار گرفتــه و از وجــود ایــن عوامــل
کــه باعــث رفــاه او میشــود بیخبــر اســت .وظیفــه شــرکت پیشــرو ،یافتــن
ایــن عوامــل اســت .عوامــل دیگــری نیــز هســتند کــه درواقــع ارزش چندانــی
بــرای مشــتری ایجــاد نمیکننــد و نیــاز بــه حــذف یــا کاهــش دارنــد.

توسعه ملی با بهینهکاوی ،نه با پول
توســعه بــدون پــول چگونــه میســر اســت؟ نتایــج یــک پژوهــش در بررســی
مــدل توســعهای دو کشــور ژاپــن و امــارات نشــان میدهــد صِ ــرف پــول
خــرج کــردن توســعهای بــه همــراه نــدارد و برعکــس« ،بــدون پــول» امــا بــا

«تصمیــم درســت» ،میتــوان بــه اهــداف توســعه دســت يافــت .در دنیــای
ـع محــدود« ،پــول» نیســت؛ بلکــه «عقالنیــت و خالقیت» اســت.
امــروز ،منبـ ِ

در ایــن نوشــتار ،رویکردهــای متفــاوت ژاپــن و امــارات بــه عنوان کشــورهایی
کــه پیشــرفت چشــمگیر اقتصــادی داشــتهاند را بررســی ميکنيــم.

ژاپــن :ژاپنیهــا دریافتنــد کــه انتقــال فنــاوری بــدون نیــروی انســانی
کارآمــد ،خــود بــه آفــت مهارتزدایــی از جمعیــت بومــی میانجامــد و
بــرای رهایــی از آن در پــی ســازگاری «انتقــال فنــاوری بــا توســعه درونزا»
برآمدنــد و بــه جــای تقلیــد ،فنــاوری را «بومــی» کردنــد و بــه «نــوآوری
در صنعــت» دســت يافتنــد .از طرفــی عواقــب جنــگ جهانــی دوم ،اجــازه

همکاریهــای علمــی و فنــاوری در مســیر درســت و رســمی را نمــیداد
و ژاپنیهــا را مجبــور بــه «اعــزام موقــت کارگــران بــرای یادگیــری از
ابتداییتریــن ســطوح بــه کشــورهای صاحــب صنعــت» کــرد .ایــن امــر
موجــب شــد کــه بــه مــرور زمــان بــا دانــش بومــی خــود صاحــب آن صنایــع
شــوند .جالــب توجــه اســت کــه ژاپــن ،بازســازی شــده بــا داشــتن 0 /3
درصــد از خــاک کــره زمیــن (بــا اتخــاذ تصميــم درســت و بــدون آنکــه
پولــی در بســاط داشــته باشــد) توانســت  ۲۴درصــد از تولیــد جهانــی را بــه
خــود اختصــاص دهــد.
امــارات متحــده عربــی :امــروزه ایــن کشــور بــه نســبت جمعیــت
و وســعت خــود درآمــد باالیــی دارد .آنهــا بــه جــای فــروش نفــت بــه
ذخيرهســازی آن روی آوردنــد و توســعهی صنعــت گردشــگری را در دســتور
کار خــود قــرار دادنــد؛ امــا نکتــه قابــل توجــه در وجــه غالــب ســرمایهداری
و اســتثمار مــدرن توســط کشــورهای غربــی اســت .ایــن نکتــه از دو ســو
قابــل تأمــل اســت :اول اینکــه امــارات ،بــه محلــی بــرای تجمــع پیمانــکاران
و معمــاران غربــی تبديــل شــده اســت .دوم اینکــه اقتصــاد امــارات کام ـ ً
ا
متکــی بــر نیازهــای جهــان غــرب اســت .عمــده ســرمایهگذاریها در
امــارات بــه صــورت مشــارکتی اســت .فنــاوری ،دانــش مهندســی و تــوان
اجــرا ،دســتاورد کشــورهای دیگــر اســت .اماراتیهــا در جــذب پروژههــای
جدیــد از هیچگونــه انعطافــی در مقابــل کشــورهای غربــی فروگــذار
نميکننــد.

ایــران :الزم ـهی جهــش در توســعه ،داشــتن چش ـماندازی بلندپروازانــه و
نیــز اســتفاده از ابزارهــای اســتاندارد بــرای توســعه اســت؛ بنابرایــن بایــد درک
درســتی از خــود در عرصههــای گوناگــون اقتصــادی پیــدا کنیــم .بــرای ایــن
کار الزم اســت عــاوه بــر اســتانداردها ،پارامترهــای مناســبی را در صنعــت و
اقتصــاد و ســایر حوزههایــی کــه در چش ـمانداز خــود قــرار دادهایــم ،تعریــف
کنیــم و بــا ابزارهایــی مناســب ،وضعیــت موجــود را بســنجیم.
یکــی از ســریعترین روشهــا بــرای رفــع نیازهــای فعلــی اقتصــادی و
صنعتــی ،ابــزار «بهینــهکاوی» اســت .بهینــهکاوی عبــارت اســـت از «رفتــار

متواضـــعانه در پذیرفـــتن برتــری دیگــران در یــک موضـــوع خــاص»؛
همچنیــن «رفتــار خردمندانــه در یادگیــری» ،اینکــه چگونــه میتــوان در آن

موضــوع بــه رقابــت پرداخــت و حتــی بــر دیگــران برتــری جســت؛ ویژگــی
ایــن ابــزار ،ســرعت بــاالی آن اســت .ایــن ابــزار پرکاربردتریــن ابــزار ارتقــا
در  5ســال اخیــر در جهــان بــوده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه در مــدل
توســعه حرف ـهای و ســریع ،خالقیــت و ســرعت در انتقــال فنــاوری عوامــل
بســزایی بــه شــمار میآینــد.

دعــوت بــه بهینــهکاوی در حقیقــت دعــوت بــه نــگاه کــردن بــه دیگــران
بــا تواضــع و منطــق اســت؛ بــه عنــوان نتیجــه میتــوان گفــت در دنیــای

امــروز منبــع محــدود ،پــول نبــوده بلکــه عقالنیــت و خالقیــت اســت کــه
عامــل محــدود کننــده بــرای برخــی و عامــل پیشــرفت بــرای ســایرین شــده
اســت .توســعه در ایــران بیتردیــد میــوهی واقعنگــری بــه وضعیــت موجــود
و ظرفیتهــا ،منطــق در گفتوگــو  ،تعامــات  ،خردمنــدی و آهســتگی در
تصمیمگیریهــا اســت؛ بنابرایــن الزم اســت تصویــر ذهنــی درســتی از
آینــده ایجــاد شــود .کشــور مــا امــروزه بــه ابزارهــا و الگوهــای قابــل تعریــف
و نمایــش در مــدل تصمیمگیریهــا نیازمنــد اســت .مدلهایــی کــه بــه
دقــت وضــع موجــود را بــه تصویــر کشــیده و بــه ســمت آنچــه از آینــده
بــرای خــود تصویرســازی کردهایــم رهنمــون ســازند .بهینــه کاوی ابــزاری
اســت کــه بــه بهتریــن شــکل کشــور را بــه ســمت اهــداف هدایــت میکنــد.
منابع:

.
.

رزکرانس ،ریچارد؛ پیدایش دولت مجازی .ترجمه بابک خادمی پاشاکی.
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آموزش موبایلی

اردیبهشت ۹۵
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راهانــدازی آمــوزش موبایلــی در مرکــز آمــوزش و پژوهشهای
توســعه و آیندهنگــری
گســترهی روزافــزون ،تنــوع و جذابيــت روشهــای فناورانــهی آموزشــی،
نــه تنهــا بــه عنــوان يــک انتخــاب ويــژهی نخبــگان ،بلکــه بــه عنــوان
يــک الــزام همگانــی و نيــاز ملــی تــا حــدودی از دامنـهی شــمول روشهــای
ســنتی کاســته و خــود جايگزيــن آن شــده اســت .در وضعيــت پويــای جديــد،
فراگیــران بايــد بنــا بــه اقتضــای محیــط در پــی کســب شــیوههای نــو بــرای
ايجــاد دسترســی ســريع ،در هــر زمــان و هــر مــکان بــه اطالعــات یادگیرانــه
باشــند کــه فنــاوری موبایــل یکــی از مصاديــق بســيار رايــج آن بــه شــمار
مـيرود .نفــوذ ايــن فنــاوری در حــوزهی آمــوزش موجــب پيدايــش و شــکل
گيــری روشــی نــو بــا عنــوان «آمــوزش موبایلــی» مطــرح شــده اســت .
ایــن وســیله ارتباطــی توانســته اســت شــیوهی ســنتی آمــوزش حضــوری را
تغییــر داده و تعریــف تــازهای از آمــوزش ارائــه نمایــد؛ همچنیــن از لحــاظ
زمانــی و مکانــی زمینــهی یادگیــری فراگیــران را در منــزل ،محــل کار و
مســافرت همــوار کــرده و بســیاری از محدودیتهــا و ناکارآمدیهــا را
برطــرف ســاخته اســت.
آمــوزش موبایلــی زیــر مجموع ـهی آمــوزش الکترونیکــی اســت و اهــداف
آن عبارتنــد از:

.
.
.
.
.

کاهش هزينههاي ناشی از اجرای دورههای حضوری

کاهــش هزینههــای شــرکت کننــده در دورههــا ماننــد هزينههــاي ايــاب
و ذهــاب ،اقامــت و...
فراگیری در هر زمان و مکان به منظور استفادهی بهینه از وقت

امــکان برقــراري ارتبــاط بيشــتر و موثرتــر افــراد بــا یکدیگــر در سراســر
کشــور از طريــق فضــاي الکترونيکــي و مجــازی

فراهــم آوردن شــرايطي بــراي تبــادل و بــه اشــتراک گــذاري ســريعتر
اطالعــات و دانــش و بــه طــور کلــي مديريــت دانــش و اطالعــات توســعه
آمــوزش مجــازی

.
.
.
.

برقــراری عدالــت آموزشــی بــا فراهــم آوردن امــکان برخــورداري از آموزش
اســتاندارد و يکســان ،صرفنظــر از محــل زندگــي و کار

ارزیابی اثر بخشی سیاست ها در اقتصاد توسعه

امیر حبیب دوست  -دانشجوی دکتری اقتصاد

اقتصــاد توســعه در یــک تقســیم بنــدی کلــی ،در دو ســطح خــرد و کالن
بــه مســائل پاســخ و یــا حداقــل توصیفــی از چرایــی وضــع موجــود ارائــه
مــي دهــد.
ســوال اصلــی و چالــش برانگیــز اقتصــاد توســعه در ســطح کالن ایــن
اســت کــه:
 چرا بین کشورها تفاوت درآمد و بهروزی وجود دارد؟ در ســطح خــرد نیــز ســوال اساســی دربــاره توزیــع درآمــد و بــهصــورت دقیقتــر «فقــر» اســت؛ چطــور مــی تــوان از افــراد فقیــر حمایــت
کــرد تــا از دام فقــر رهــا شــوند؟
ایــن دخالــت دولــت از اینــرو منطقــی اســت کــه در ايــن شــرايط ،بــازار
قــادر بــه حــل مســائل خــود از طریــق مکانیــزم بــازار نیســت یــا بــه اصطالح
زمانــی کــه شکســت بازار اتفــاق مــی افتــد دولــت بایــد وارد عمــل شــود.
اخیــراً تحقيقــات دربــاره ایــن ســوال و ســواالت مشــابه در ســطح خــرد
بیــن اقتصاددانــان و مراکــز جهانــی گســترش پیــدا کــرده اســت؛ بــه عبــارت
دیگــر ،یــک موضــوع روز و جدیــد در اقتصــاد توســعه« ،سیاســتگذاری
بــرای فقرزدایــی» اســت.

بدیهــی اســت محدودیــت منابــع اجــازه نمــی دهــد کــه سیاســتهــا
بــا ســعی و خطــا و یــا بــدون کنتــرل هــای الزم جهــت نیــل بــه موفقیــت
طــرح هــا اتخــاذ شــوند؛ بــه عبــارت بهتــر محدودیــت منابــع میطلبــد
کــه تخصیــص منابــع بهینــه باشــد؛ از اینــرو ،امــروزه اقتصاددانــان و
سیاســتگذاران اقتصــادی بــه دنبــال اعمــال سیاســت هــای موثــر و معطــوف
بــه یــک جامعــه هــدف مشــخص هســتند .بــرای نمونــه ،دیگــر توزیــع

یارانــه نقــدی بیــن تمــام مــردم بــرای بهبــود توزیــع درآمــد جایــی در
مســائل اقتصــاد توســعه نــدارد و کشــورها ترجیــح مــی دهنــد بــا یــک

هدفگــذاری مناســب بــا مخــارج کمتــر نتایــج خوبــی بگیرنــد؛ طبیعتــ ًا در
ایــن شــرایط ،ابــزار پایــش 1و ارزیابــی اثرگــذاري سیاســت هــا 2مهــم اســت.
در واقــع ،بــراي اجــراي يــک برنامــه و پــس از اجــراي آن مــي بايســت
اطمينــان حاصــل کنيــم کــه تغييــرات حاصــل شــده ،در اثــر اعمــال سياســت
مــورد نظــر مــا بــوده اســت.
بــه روش هــا و ابزارهايــي کــه بــه ايــن موضــوع ميپردازنــد «روشهــاي
ارزيابــي سياس ـتها» گفتــه مــيشــود.
1. Monitoring
2. Impact Evaluation

عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و فراگیر در کالس درس

عدم محدودیت برگزاری کالس درس به زمان خاص
پشتیبانی از تعداد زیادی فراگیر در یک درس
آموزش موبایلی در مرکز راهاندازی گردید.
جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال مرکز به آدرس  www.smtc.ac.irمراجعه گردد.
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دکرت سعید صفرى ،آقاى حسن غمیلو  ،سید یوسف رضوی و خانم ایران رادمنش

سردبیر و ویراستار :سید یوسف رضوى
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مدیر اجرایى :شیرین خوشنود
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