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اقتصاد مقاومتی
اقتصــاد مقاومتــی اگــر چــه در ســال جدیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
بــه عنــوان شــعار ســال اعــام شــد؛ امــا بــه دلیــل تحمــل نزدیــک بــه چهــار 
دهــه تحریــم اقتصــادی، بــرای ملــت ایــران، موضوعــی ناشــناخته نیســت. 
ــي اش،  ــان اروپائ ــکا و هم پیمان ــژه امری ــه وی ــی ب ــزرگ جهان ــای ب قدرت ه
ــد؛  ــران وارد کردن ــاد ای ــر اقتص ــماری ب ــارهاي بی ش ــم، فش در دوران تحری
ــر ملــت  ــد و بدیــن ترتیــب کار ب ــر آن اعمــال نمودن تهدیدهــای بســیاری ب
ایــران ســخت و ناگــوار آمــد؛ آنــان مي کوشــیدند تــا بــا افزایــش روز افــزون 
فشــارها و تهدیدهــا، توهــم لــزوم وابســتگی بــه خــود بــه عنــوان شــرط بقــا 
و پیشــرفت را قطعیــت بخشــند تــا از ایــن رهگــذر بــه انبــوه مطامــع سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگــی خــود برســند؛ بیشــترین امیــد آنــان بــه پوشــش های 
رســانه ای و بمباران هــای خبــری بــرای ایجــاد انحــراف در ذهــن و اندیشــه 

ملــت ایــران بــود. 

    امــا در ایــران، تــاش بــرای مقاومــت آگاهانــه، بی اثــر کــردن فشــارها 
ــور از دوران  ــرای عب ــت ب ــه فرص ــا ب ــل تهدیده ــا، تبدی ــار تحریم ه و آث
ســخت تحریــم بــا اتــکاء بــه تــوان و ظرفیــت ملــی و بومــی، رســیدن بــه 

ــه دارد. ــا ادام ــام زمینه ه ــور در تم ــرفت کش ــازندگی و پیش ــی، س خودکفای

ــا هســته ای پــس از آشــکار شــدن    برجــام و رفــع تحریم هــای مرتبــط ب
ــی از  ــورهای اروپای ــتقبال کش ــال 94 و اس ــتان س ــران در زمس ــت ای صداق
مشــارکت در اقتصــاد ایــران، مي توانــد نوید بخــش ســرآغازی نــو بــر 
ــمنی های  ــداوم دش ــن ت ــد؛ لک ــران باش ــش روی ای ــادی پی ــوالت اقتص تح
ــران،  ــکی ای ــت موش ــه فعالی ــم آن ب ــش و تعمی ــی متحدان ــکا و برخ امری
ــاد  ــاری )اقتص ــال ج ــعار س ــاب ش ــت انتخ ــرورت درک اهمی ــد ض مي توان
مقاومتــی، اقــدام و عمــل( و تــاش مجدانــه بــرای تحقــق آن را بــه خوبــی 

ــازد.  نمایان س

در دهــه اخیــر، مســأله توســعه از طریــق 
گرایــش بــه نیروهــای بــازار و کاســتن از 
موجــب  دولــت  کمک هــای  و  دخالت هــا 
ــعه  ــران در توس ــش مدی ــا نق ــت ت ــده اس ش
بیــش از پیــش محســوس شــود. تحقــق 
گــرو  در  کنونــی  دوران  توســعه  اهــداف 
حضــور مدیــران کارآفریــن در عرصــه جامعــه 
ــی  ــی و فن ــع علم ــا مناب ــت ت و سازمان هاس
تولیــد و خدمــات را دگرگــون ســازند و طرحــی 
نــو بــرای بــه کارگیــری منابــع و ذخایــر 

طبیعــی و انســانی دراندازنــد.
پیش بینی هــای  برنامه ریــزان  و  مدیــران  هــدف  اول،  مرحلــه  در 
ــود. برنامه ریــزان بــه مــدد تکنیک هــا و فنــون  دقیــق و صحیــح از آینــده ب
ــوده و در  ــرآورد نم ــده را ب ــا آین ــیدند ت ــاری می کوش ــی و آم ــف کم مختل

ــان مســأله  ــن زم ــد. در ای ــر پیشــی گیرن ــر یکدیگ ــا ب ــن تخمین ه ــت ای دق
ــر  ــود. ب ــده ب ــر از آین ــه دقیق ت ــای هرچ ــده، پیش بینی ه ــدف عم ــم و ه مه
ــص  ــتا تخصی ــور ایس ــه ط ــع ب ــده، مناب ــام ش ــای انج ــاس پیش بینی ه اس
داده می شــدند و چنــدان توجهــی بــه تغییــرات محیطــی و تحــوالت 
ــا مکاتــب ســنتی مدیریــت و پیشــرفت های  بیرونــی نمی شــد. ایــن تفکــر ب
ــتن و دل  ــت انگاش ــط را ثاب ــودن، محی ــتا ب ــی داشــت. ایس ــز همخوان آن نی
ــران در درون ســازمان از ویژگی هــای مشــترک ایــن نگــرش  مشــغولی  مدی
ــادر  ــن نگــرش در عمــل ق ــود. ای ــت ب ــه مدیری ــب اولی ــزی و مکات برنامه ری
بــه تطبیــق و رویارویــی بــا تحــوالت و تغییــرات پیرامونــی خــود نبــود و بــه 
همیــن جهــت بــه تدریــج از زمــره شــیوه های کارامــد بــه کنــار نهــاده شــد.

ــی  ــط بیرون ــه محی ــازمان ب ــران از درون س ــگاه مدی ــه دوم ن      در مرحل
ــر ثابــت انگاشــتن محیــط  معطــوف شــد و نگرشــی ایســتا کــه مبتنــی ب
ــل محیطــی  ــزان عوام ــا داد. برنامه ری ــری پوی ــه تفک ــود را ب ــای خ ــود ج ب
ــه   ــیع تر و هم ــا وس ــد و برنامه ه ــرار دادن ــر ق ــا مدنظ ــی برنامه ه را در طراح
ــازمانی  ــی های س ــه، بررس ــن مرحل ــدند. در ای ــر ش ــر و واقع بینانه ت جانبه ت
ــدند و  ــاز می ش ــازمان آغ ــر س ــار آن ب ــط و آث ــل محی ــه و تحلی ــا تجزی ب
ــی و  ــگ اقلیم ــی، فرهن ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــف اقتص ــای مختل محیط ه
تکنیکــی و ســایر ســازمان ها در قلمــرو بررســی ها جایگاهــی ویــژه داشــتند. 
ســازمان و محیط هــای آن بــه صــورت پدیده هایــی در حــال تحــول و 
ــته  ــته پنداش ــه گذش ــده، ادام ــر آین ــدند و دیگ ــه می ش ــر گرفت ــر درنظ تغیی
نمی شــد. 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 برنامه ریــزی بــه 
شــمار می آمــد. ایــن تفکــر بــرای پیشــبرد و رشــد موسســات کافــی بــه نظــر 
نمی رســد و دگرگونــی اساســی در ایــن نحــوه اندیشــه ضــرورت تــام داشــت.

در مرحلــه ســوم کــه شــکوفایی مدیریــت و برنامه ریــزی اســتراتژیک 
ــکار و  ــداع و ابت ــای اب ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ــن ب ــران کارآفری ــت؛ مدی اس
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــازی می پردازن ــه  آینده س ــری ب ــا پیش نگ ــت و ب خالقی
ــق  ــای دقی ــد و پیش بینی ه ــدس بزنن ــده را ح ــد آین ــد بتوانن ــران بای مدی
ــی  ــناریوی آن را طراح ــازند؛ س ــده را بس ــد. آین ــل آورن ــه عم ــورد آن ب در م
ــاده  ــاخته اند آم ــود س ــه خ ــی ک ــتقبال از وقایع ــرای اس ــود را ب ــد و خ کنن
ســازند؛ مدیریــت خــاق و آفریننــده، مدیریتــی اســت کــه بــه آینــده شــکل 
ــات خــود می ســازد.  ــق و امکان ــر طبــق خواســت ها، عائ می دهــد و آن را ب
نیازهــای تــازه در محیــط می آفرینــد تــا بتوانــد بــا خدمــات و تولیــدات خــود 
ــات  ــا عملی ــا ب ــد ت ــق می کن ــد خل ــارات جدی ــد و انتظ ــخ گوی ــا پاس بدان ه
خــود جوابگــوی آن هــا باشــد. بــرای توســعه، چنیــن نگرشــی در مدیریــت و 

ــت.  ــروری اس ــزی ض برنامه ری

ــه  ــود را ب ــای خ ــی ج ــزی کم ــای برنامه ری ــرش گروه ه ــن نگ      در ای
گروه هــای خــاق تحقیــق و توســعه می دهنــد و مدیــران کارآفریــن، خــاق 
ــازند و  ــده را می س ــان آین ــوند. آن ــی می ش ــران قبل ــن مدی ــدع جایگزی و مب
ــای  ــل تاش ه ــه حاص ــوند ک ــی می ش ــوع حوادث ــر وق ــکیبایی منتظ ــا ش ب

ــت. ــان اس ــی آن ــای عین ــری و فعالیت ه ــای فک ــی، خاقیت ه ذهن
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اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز 

مدیــران در ایــن راه نیازمنــد کمــک و یــاری متخصصــان و پژوهشــگران 
هســتند همــان کســانی کــه ذهــن ســازمان را می ســازند زیــرا امــروزه بقــای 
ســازمان ها در گــروی خــاق بــودن آن هاســت و ایــن امــر تحقــق نمی یابــد 

مگــر آن کــه گروه هــای تحقیــق و توســعه در ســازمان فعــال شــوند.

     مدیــران کارآفریــن و خــاق منتظــر تغییــرات محیــط نمی نشــینند، بلکــه 
ــوذ  ــا نف ــا و هنجاره ــد، در معیاره ــاد می کنن ــی ایج ــر و دگرگون ــود تغیی خ
ــرات  ــکنند، تغیی ــود را می ش ــای موج ــا و روش ه ــاد رفتاره ــد، انجم می کنن
مــورد نظــر را بــه وجــود می آورنــد و بــا تدابیــر انگیزشــی تغییــرات را تثبیــت 
ــع و  ــات، مناب ــق امکان ــا را مطاب ــرات و آن ه ــه تغیی ــد. جهــت دادن ب می کنن
ــن اســت و  ــران کارآفری ــروز مدی ــالت ام ــازمان شــکل دادن، رس ــداف س اه
مدیریــت اســتراتژیک نیــز در واقــع چیــزی جــز نگــرش بلندمــدت و آفریــدن 

ــت. ــازمان نیس ــرای س ــوب ب ــای دور و مطل آینده ه
مدیــر کارآفریــن تســلیم محیــط نیســت، بلکــه بــر محیــط تســلط دارد و از آن 

بــرای منافــع و مصالــح ســازمان اســتفاده می کنــد.

ــوالت  ــا محص ــف ب ــرکت های مختل ــو از ش ــروز ممل ــب  و کار ام ــای کس دنی
گوناگــون اســت. اگــر بخواهیــم در مــورد یــک محصــول، بــازار را مــورد بررســی 
ــه  ــادی شــرکت می رســیم کــه تولیــدات همگــی ب ــه تعــداد زی قــرار دهیــم، ب
ــه یکدیگــر  ــا ب ــره تقریب ــه ای از لحــاظ کیفیــت ، قیمــت ، بســته بندی و غی گون
نزدیــک هســتند. اگــر شــرکتی قیمــت خــود را کاهــش دهــد شــرکت های دیگر 
ــود را  ــای خ ــد، قیمت ه ــود را از دســت ندهن ــازار خ ــرای آنکــه ســهم ب ــم ب ه

ــد. ــش می دهن کاه

ــدگان کاال در  ــدگان و عرضه کنن ــت تولید کنن ــوان گف ــت می ت ــن حال در ای
اقیانوســی مشــغول بــه رقابــت هســتند کــه دائمــا جنــگ قیمتــی بــا هــم دارنــد 
و در ایــن جنــگ دچــار مشــکات می شــوند و ایــن اقیانــوس آبــی بــا ریختــه 
شــدن خــون آنهــا بــه اقیانــوس قرمــز تبدیــل می شــود. در اینجــا ایــن بحــث 

مطــرح می شــود، راه حــل چیســت؟!

یــک شــرکت موفــق وارد اقیانــوس قرمــز نخواهــد شــد یــا اگــر وارد شــود، 
ســعی می کنــد کــه خــود را از آن دور ســازد. در دنیــای امــروز رقابــت معنایــی 
نــدارد و شــرکت ها 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 می کنــد کــه بــا دیگــران متفــاوت اســت دیگــر 
نیــازی بــه جنــگ قیمــت و رقابــت نــدارد. در ایــن شــرایط ســایر ارایه کننــدگان 
همیشــه بــه دنبــال او در اقیانــوس قرمــز بــا هــم می جنگنــد و ســعی در پیــروی 
ــق در آن اســت،  ــه شــرکت موف ــی ک ــوس آب ــه اقیان ــردن از آن و رســیدن ب ک
ــه  ــا ســرعت ب ــند، آن شــرکت ب ــی می رس ــوس آب ــه اقیان ــی ب ــا وقت ــد؛ ام دارن

جلو تــر رفتــه اســت. اکنــون بایــد دیــد کــه اقیانــوس آبــی و قرمــز چیســت؟

ایجــاد اقیانــوس آبــی بــا رعایــت کــردن یــک ســری عوامــل ســاده، امکان پذیــر 
ست.  ا

ابتدایی تریــن ایــده کــه در ایــن راهبــرد وجــود دارد در خصــوص تمامــی اقدامــات 
بــه صــورت زیــر مطــرح می شــود: 

1. چه عواملی باید کاهش یا افزایش یابند؟

2. چه عواملی باید حذف یا ایجاد شوند؟  

ــه  ــتند ک ــد هس ــت و تولی ــرق در رقاب ــرکت ها غ ــدر ش ــا آنق ــی وقت ه    خیل
بــه ارزش هــای مشــتری توجــه نمی کننــد و ارزش هــا بــه صــورت کلیشــه در 
می آینــد. بــا پرســیدن ســوال هایی از خــود و بــا لحــاظ کــردن نظــر مشــتری، 
بــه جواب هــای جدیــدی خواهیــم رســید کــه موجــب کاهــش هزینــه و ارایــه 

محصولــی جدیــد خواهــد شــد. 

ــی،  ــوس آب ــق اقیان ــی رســید؟ در خل ــوس آب ــه اقیان ــد ب ــه بای حــال چگون
مبحثــی بــه نــام خلــق »نمــودار راهبــرد« مطــرح می شــود. در ایــن نمــودار، 
ــد؛  ــوان فهمی ــرد و می ت ــه ک ــر مقایس ــا یکدیگ ــوان ب ــرکت ها را می ت ش
کــدام شــرکت ها در حــال خلــق اقیانــوس آبــی هســتند و کــدام شــرکت ها 
ــن  ــز هســتند. در ای ــوس قرم ــار در اقیان ــا یکدیگــر و گرفت ــگ ب در حــال جن
نمــودار عوامــل کلیــدی موجــود در هــر صنعــت بــه صــورت یــک مــورد، روی 

ــود.  ــخص می ش ــی مش ــط افق خ

بــه عنــوان مثال،عوامــل کلیــدی روی محــور افقــی در صنعت ماشــین آالت 
ــازی عبارتند از: راه س

قیمــت، کیفیــت، خدمــات پــس از فــروش، طــول مــدت ضمانــت؛ کارآیــی 
دســتگاه، تســهیات پرداخــت بــرای مشــتریان و ....، هــر یــک در نمــودار راهبرد 
بــه جــای یکــی از اعــداد روی محــور افقــی قــرار می گیرنــد. حــال در فضــای 
ــا دیگــری  ــوان ب ــورد می ت ــن، حــد شــرکت را در هــر م ــاال و پایی ــن حــد ب بی
مقایســه کــرد و جایگاهــی بــرای آن در نمــودار مطــرح کــرد؛ از اتصــال این نقاط 
بــرای هــر شــرکت بــه صــورت جداگانــه یــک خــط به دســت می آیــد. حــال از 
ــرکت ها در  ــه ش ــد ک ــوان دی ــر می ت ــا یکدیگ ــرکت ها ب ــای ش ــه خط ه مقایس

تفاوت بین رهبری مرسوم و رهبری اقیانوس آبی

رهبری مرسومرهبری اقیانوس آبی

ــران  ــاز رهب ــورد نی ــای م ــت ه ــر فعالی ــز ب تمرک
ســازمان بــرای افزایــش انگیــزه و نتایــج کســب 
ــاز  ــران نی ــر آنچــه رهب ــه جــای تمرکــز ب وکار ب

ــد. دارن

ــر ارزش هــا کیفیــت و ســبک رفتــاری  تمرکــز ب
کــه بــرای رهبــری درســت در ســازمان ســاخته 
ــا ایــن فــرض کــه ایــن هــا نهایتــا  مــی شــود ب

منجــر بــه کارایــی باالتــر مــی شــود

مرتبــط ســاختن فعالیــت هــای رهبــران بــا 
واقعیــت هــای بازار،ایــن امــر بــا داشــتن افــرادی 
کــه بــا واقعیــت هــای بــازار روبــه رو مــی شــوند.
ــه  ــه چ ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب ــی یاب ــق م تحق

ــه ــب نگ ــازمان را عق ــری س ــی رهب کارهای
  می دارد و چه کارهایی او را قادر

ــن  ــه بهتری ــد و ب ــرفت کن ــا پیش ــازد ت ــی س  م
ــد. ــت کن ــتریان خدم ــه مش ــه ب وج

تمایــل بــه کلــی بــودن دارنــد و اغلــب از آنچــه 
ســازمان هــا در چشــم مشتریانشــان بــه نمایــش 
ــار  ــراد انتظ ــه اف ــازار ک ــج ب ــد و نتای ــی گذارن م

ــد، جــدا هســتند. ــه دســت آورن ــد ب دارن

توزیــع رهبــری ســازمان بیــن همــه ســطوح 
بــا  اغلــب  مدیریت،چــون عملکــرد ســازمانی 
ــی  ــران میان ــای رهب ــت ه ــزه و فعالی کاهــش انگی
ــازار  ــا ب ــک ب ــاط نزدی ــه در ارتب ــدم ک ــط مق وخ

ــد. ــی یاب ــش م ــتند، کاه هس

ایجــاد فعالیــت هــای رهبــری بســیار موثــر 
باهزینــه پاییــن بــا تمرکــز بــر حــذف و کاهــش 
ــه  ــد ب ــام دهن ــد انج ــاز دارن ــران نی ــه رهب آنچ
همــان انــدازه کــه نیــاز دارنــد تــا فعالیــت هایــی 

ــد. ــش دهن ــد و افزای ــاد کنن را ایج

ارشــد    و  اجرایــی  ســطوح  بــر  اغلــب 
مــی کننــد. تمرکــز  ســازمان هــا 

بــر زمــان اضافــی کــه رهبــری ســازمان بــر 
کار کارمنــدان اضافــه مــی کنــد،

 سرمایه گذاری می کنند.



3 دوره دوم شماره۱
اردیبهشت ۹۵

  توسعه ملی با بهینه کاوی، نه با پول 
توســعه بــدون پــول چگونــه میســر اســت؟ نتایــج یــک پژوهــش در بررســی 
ــول  ــرف پ ــد ِص ــان می ده ــارات نش ــن و ام ــور ژاپ ــعه ای دو کش ــدل توس م
خــرج کــردن توســعه ای بــه همــراه نــدارد و برعکــس، »بــدون پــول« امــا بــا 
»تصمیــم درســت«، می تــوان بــه اهــداف توســعه دســت یافــت. در دنیــای 
امــروز، منبــِع محــدود، »پــول« نیســت؛ بلکــه »عقالنیــت و خالقیت« اســت. 
در ایــن نوشــتار، رویکردهــای متفــاوت ژاپــن و امــارات بــه عنوان کشــورهایی 

ــم. کــه پیشــرفت چشــمگیر اقتصــادی داشــته اند را بررســی مي کنی

ــانی  ــروی انس ــدون نی ــاوری ب ــال فن ــه انتق ــد ک ــا دریافتن ــن: ژاپنی ه ژاپ
ــد و  ــی می انجام ــت بوم ــی از جمعی ــت مهارت زدای ــه آف ــود ب ــد، خ کارآم
بــرای رهایــی از آن در پــی ســازگاری »انتقــال فنــاوری بــا توســعه درون زا« 
ــوآوری  ــه »ن ــد و ب ــی« کردن ــاوری را »بوم ــد، فن ــه جــای تقلی ــد و ب برآمدن
ــی دوم، اجــازه  ــد. از طرفــی عواقــب جنــگ جهان در صنعــت« دســت یافتن
ــی داد  ــمی را نم ــت و رس ــیر درس ــاوری در مس ــی و فن ــای علم همکاری ه
ــری از  ــرای یادگی ــران ب ــت کارگ ــزام موق ــه »اع ــور ب ــا را مجب و ژاپنی ه
ــر  ــن ام ــرد. ای ــت« ک ــب صنع ــورهای صاح ــه کش ــطوح ب ــن س ابتدایی تری
موجــب شــد کــه بــه مــرور زمــان بــا دانــش بومــی خــود صاحــب آن صنایــع 
ــتن 3/ 0  ــا داش ــده ب ــازی ش ــن، بازس ــه ژاپ ــت ک ــه اس ــب توج ــوند. جال ش
ــه  ــدون آنک ــت و ب ــم درس ــاذ تصمی ــا اتخ ــن )ب ــره زمی ــاک ک ــد از خ درص
پولــی در بســاط داشــته باشــد( توانســت 24 درصــد از تولیــد جهانــی را بــه 

خــود اختصــاص دهــد.

ــت  ــبت جمعی ــه نس ــور ب ــن کش ــروزه ای ــی: ام ــده عرب ــارات متح ام
ــه  ــت ب ــروش نف ــای ف ــه ج ــا ب ــی دارد. آنه ــد باالی ــود درآم ــعت خ و وس
ذخیره ســازی آن روی آوردنــد و  توســعه ی صنعــت گردشــگری را در دســتور 
کار خــود قــرار دادنــد؛ امــا نکتــه قابــل توجــه در وجــه غالــب ســرمایه داری 
ــه از دو ســو  ــن نکت ــی اســت. ای ــدرن توســط کشــورهای غرب ــتثمار م و اس
قابــل تأمــل اســت: اول اینکــه امــارات، بــه محلــی بــرای تجمــع پیمانــکاران 
ــارات کامــًا  ــی تبدیــل شــده اســت. دوم اینکــه اقتصــاد ام و معمــاران غرب
ــده ســرمایه گذاری ها در  ــت. عم ــرب اس ــان غ ــای جه ــر نیازه ــی ب متک
ــوان  ــش مهندســی و ت ــاوری، دان ــه صــورت مشــارکتی اســت. فن ــارات ب ام
ــای  ــا در جــذب پروژه ه ــر اســت. اماراتی ه ــتاورد کشــورهای دیگ ــرا، دس اج
جدیــد از هیچ گونــه انعطافــی در مقابــل کشــورهای غربــی فروگــذار 

نمي کننــد. 

ــه و  ــه ی جهــش در توســعه، داشــتن چشــم اندازی بلندپروازان ــران: الزم ای
نیــز اســتفاده از ابزارهــای اســتاندارد بــرای توســعه اســت؛ بنابرایــن بایــد درک 
درســتی از خــود در عرصه هــای گوناگــون اقتصــادی پیــدا کنیــم. بــرای ایــن 
کار الزم اســت عــاوه بــر اســتانداردها، پارامترهــای مناســبی را در صنعــت و 
اقتصــاد و ســایر حوزه هایــی کــه در چشــم انداز خــود قــرار داده ایــم، تعریــف 

کنیــم و بــا ابزارهایــی مناســب، وضعیــت موجــود را بســنجیم. 

ــادی و  ــی اقتص ــای فعل ــع نیازه ــرای رف ــا ب ــریع ترین روش ه ــی از س یک
صنعتــی، ابــزار »بهینــه کاوی« اســت. بهینــه کاوی عبــارت اســـت از »رفتــار 
ــاص«؛  ــوع خ ــک موضـ ــران در ی ــری دیگ ــتن برت ــعانه در پذیرفـ متواضـ
همچنیــن »رفتــار خردمندانــه در یادگیــری«، اینکــه چگونــه می تــوان در آن 
موضــوع بــه رقابــت پرداخــت و حتــی بــر دیگــران برتــری جســت؛ ویژگــی 
ایــن ابــزار، ســرعت بــاالی آن اســت. ایــن ابــزار پرکاربردتریــن ابــزار ارتقــا 
ــوده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه در مــدل  در 5 ســال اخیــر در جهــان ب
توســعه حرفــه ای و ســریع، خاقیــت و ســرعت در انتقــال فنــاوری عوامــل 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــزایی ب بس

دعــوت بــه بهینــه کاوی در حقیقــت دعــوت بــه نــگاه کــردن بــه دیگــران 
ــا تواضــع و منطــق اســت؛ بــه عنــوان نتیجــه می تــوان گفــت در دنیــای  ب
ــوده بلکــه عقانیــت و خاقیــت اســت کــه  ــول نب امــروز منبــع محــدود، پ
عامــل محــدود کننــده بــرای برخــی و عامــل پیشــرفت بــرای ســایرین شــده 
اســت. توســعه در ایــران بی تردیــد میــوه ی واقع نگــری بــه وضعیــت موجــود 
ــتگی در  ــدی و آهس ــات ، خردمن ــو ، تعام ــق در گفت وگ ــا، منط و ظرفیت ه
ــتی از  ــی درس ــر ذهن ــت تصوی ــن الزم اس ــت؛ بنابرای ــا اس تصمیم گیری ه
آینــده ایجــاد شــود. کشــور مــا امــروزه بــه ابزارهــا و الگوهــای قابــل تعریــف 
ــه  ــه ب ــی ک ــت. مدل های ــد اس ــا نیازمن ــدل تصمیم گیری ه ــش در م و نمای
ــده  ــه از آین ــمت آنچ ــه س ــیده و ب ــر کش ــه تصوی ــود را ب ــع موج ــت وض دق
ــزاری  ــه کاوی اب ــم رهنمــون ســازند. بهین ــرای خــود تصویرســازی کرده ای ب
اســت کــه بــه بهتریــن شــکل کشــور را بــه ســمت اهــداف هدایــت می کنــد.

 منابع:

. رزکرانس، ریچارد؛ پیدایش دولت مجازی. ترجمه بابک خادمی پاشاکی.     
تهران: نشر پلیکان، 1387.

.»ترویج توسعه صنعتی از طریق سیاست فناوری؛ درس هایی از ژاپن و چین«. 
ترجمه عماد احمدوند و فرهاد مومنی. ماهنامه فناوری نانو، 183؛ 1391.

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 می شــود. 

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 نمی شــود؟! 
ــدی  ــل جدی ــه عوام ــا ب ــد؟ قطع ــش یابن ــد افزای ــه بای ــی هســتند ک ــا عوامل آی
برخــورد خواهیــم کــرد. عواملــی کــه بــا در نظر گرفتــن مشــتریان، نادیــده گرفته  
شــده اند یــا خــود مشــتری نیــز در کلیشــه قــرار گرفتــه و از وجــود ایــن عوامــل 
ــن  ــه شــرکت پیشــرو، یافت ــر اســت. وظیف ــاه او می شــود بی خب ــه باعــث رف ک
ایــن عوامــل اســت. عوامــل دیگــری نیــز هســتند کــه درواقــع ارزش چندانــی 

بــرای مشــتری ایجــاد نمی کننــد و نیــاز بــه حــذف یــا کاهــش دارنــد.
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مجری: مدیریت فناوری اطاعات و ارتباطات

  ارزیابی اثر  بخشی سیاست ها در اقتصاد توسعه 
امیر حبیب دوست - دانشجوی دکتری اقتصاد

ــرد و کان  ــی، در دو ســطح خ ــدی کل ــک تقســیم بن ــعه در ی اقتصــاد توس
ــه  ــی وضــع موجــود ارائ ــی از چرای ــل توصیف ــا حداق ــه مســائل پاســخ و ی ب

مــي دهــد. 

ــز اقتصــاد توســعه در ســطح کان ایــن  ســوال اصلــی و چالــش برانگی
اســت کــه:

- چرا بین کشورها تفاوت درآمد و بهروزی وجود دارد؟ 

ــه  ــد و ب ــع درآم ــاره توزی ــی درب ــوال اساس ــز س ــرد نی ــطح خ - در س
ــر حمایــت  ــراد فقی ــوان از اف ــر »فقــر« اســت؛ چطــور مــی ت صــورت دقیق ت

ــوند؟  ــا ش ــر ره ــا از دام فق ــرد ت ک

ایــن دخالــت دولــت از اینــرو منطقــی اســت کــه در ایــن شــرایط، بــازار 
قــادر بــه حــل مســائل خــود از طریــق مکانیــزم بــازار نیســت یــا بــه اصطاح 

زمانــی کــه شکســت بازار اتفــاق مــی افتــد دولــت بایــد وارد عمــل شــود.

اخیــراً تحقیقــات دربــاره ایــن ســوال و ســواالت مشــابه در ســطح خــرد 
بیــن اقتصاددانــان و مراکــز جهانــی گســترش پیــدا کــرده اســت؛ بــه عبــارت 
ــتگذاری  ــعه، »سیاس ــاد توس ــد در اقتص ــوع روز و جدی ــک موض ــر، ی دیگ

بــرای فقرزدایــی« اســت. 

ــا  ــه سیاســت ه ــد ک ــی ده ــازه نم ــع اج ــت مناب ــی اســت محدودی بدیه
بــا ســعی و خطــا و یــا بــدون کنتــرل هــای الزم جهــت نیــل بــه موفقیــت 
ــد  ــع می طلب ــت مناب ــر محدودی ــارت بهت ــه عب ــوند؛ ب ــاذ ش ــا اتخ ــرح ه ط
ــان و  ــروزه اقتصاددان ــرو، ام ــد؛ از این ــه باش ــع بهین ــص مناب ــه تخصی ک
سیاســتگذاران اقتصــادی بــه دنبــال اعمــال سیاســت هــای موثــر و معطــوف 
ــع  ــر توزی ــه، دیگ ــرای نمون ــتند. ب ــخص هس ــدف مش ــه ه ــک جامع ــه ی ب
ــی در  ــد جای ــع درآم ــود توزی ــرای بهب ــردم ب ــن تمــام م ــه نقــدی بی یاران
ــک  ــا ی ــد ب ــی دهن ــح م ــورها ترجی ــدارد و کش ــعه ن ــاد توس ــائل اقتص مس
ــًا در  ــد؛ طبیعت ــی بگیرن ــج خوب ــر نتای ــارج کمت ــا مخ ــب ب ــذاری مناس هدفگ
ایــن شــرایط، ابــزار پایــش1 و ارزیابــی اثرگــذاري سیاســت هــا2 مهــم اســت. 
ــت  ــي بایس ــراي آن م ــس از اج ــه و پ ــک برنام ــراي ی ــراي اج ــع، ب در واق
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه تغییــرات حاصــل شــده، در اثــر اعمــال سیاســت 

ــوده اســت.  مــورد نظــر مــا ب

ــه ایــن موضــوع مي پردازنــد »روش هــاي  بــه روش هــا و ابزارهایــي کــه ب
ــي سیاســت ها« گفتــه مــي شــود.  ارزیاب

1. Monitoring
2. Impact Evaluation

راه انــدازی آمــوزش موبایلــی در مرکــز آمــوزش و پژوهش های 
توســعه و آینده نگــری

ــی،  ــه ی  آموزش ــای فناوران ــت روش ه ــوع و جذابی ــزون، تن ــتره ی روزاف گس
ــوان  ــه عن ــه ب ــگان، بلک ــژه ی نخب ــاب وی ــک انتخ ــوان ی ــه عن ــا ب ــه تنه ن
یــک الــزام همگانــی و نیــاز ملــی تــا حــدودی از دامنــه ی شــمول روش هــای 
ســنتی کاســته و خــود جایگزیــن آن شــده اســت. در وضعیــت پویــای جدیــد، 
فراگیــران بایــد بنــا بــه اقتضــای محیــط در پــی کســب شــیوه های نــو بــرای 
ایجــاد دسترســی ســریع، در هــر زمــان و هــر مــکان بــه اطاعــات یادگیرانــه 
ــه شــمار  باشــند کــه فنــاوری موبایــل یکــی از مصادیــق بســیار رایــج آن ب
مــي رود. نفــوذ ایــن فنــاوری در حــوزه ی آمــوزش موجــب پیدایــش و شــکل 
ــده اســت .  ــرح ش ــی« مط ــوزش موبایل ــوان »آم ــا عن ــو ب ــی ن ــری روش گی
ایــن وســیله ارتباطــی توانســته اســت شــیوه ی ســنتی آمــوزش حضــوری را 
ــن از لحــاظ  ــد؛ همچنی ــه نمای ــوزش ارائ ــازه ای از آم ــف ت ــر داده و تعری تغیی
ــل کار و  ــزل، مح ــران را در من ــری فراگی ــه ی یادگی ــی زمین ــی و مکان زمان
مســافرت همــوار کــرده و بســیاری از محدودیت هــا و ناکارآمدی هــا را 

برطــرف ســاخته اســت.

آمــوزش موبایلــی زیــر مجموعــه ی آمــوزش الکترونیکــی اســت و اهــداف 
آن عبارتنــد از:

.کاهش هزینه هاي ناشی از اجرای دوره های حضوری
ــاب  ــد هزینه هــاي ای ــده در دوره هــا مانن .کاهــش هزینه هــای شــرکت کنن

و ذهــاب ، اقامــت و...

.فراگیری در هر زمان و مکان به منظور استفاده ی بهینه از وقت
ــا یکدیگــر در سراســر  ــراد ب ــر اف ــاط بیشــتر و موثرت ــراري ارتب .امــکان برق

ــق فضــاي الکترونیکــي و مجــازی کشــور از طری

ــریعتر  ــذاري س ــتراک گ ــه اش ــادل و ب ــراي تب ــرایطي ب ــم آوردن ش .فراه
اطاعــات و دانــش و بــه طــور کلــي مدیریــت دانــش و اطاعــات توســعه 

ــوزش مجــازی آم

.برقــراری عدالــت آموزشــی بــا فراهــم آوردن امــکان برخــورداري از آموزش 
اســتاندارد و یکســان، صرف نظــر از محــل زندگــي و کار

.عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و فراگیر در کاس درس
.عدم محدودیت برگزاری کاس درس به زمان خاص

.پشتیبانی از تعداد زیادی فراگیر در یک درس

    آموزش موبایلی 
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