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 تیپرداخته شـــده اســـت که امن انیبناز صـــنعت دانش یســـوم کردیبه شـــرح رو کردیدو رونیاهاي بیع
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  مقدمه
توان در که ن شودیاطـلاق مـ ياز فـقدان سلامت اقـتصاد ینـاش یطشرا به یناامنطورکلی، به

امنیت اقتصادي  .)9، ص1389(سیف،  خـود حفاظت کرد از عـمده ياقتصاد هايیانبرابر ز
سازي نهادها و پایدارسازي روابط اجزا و در بیرون اقتصاد روان راهدر درون اقتصاد کشور از 

  شود. و فشارهاي جهانی حاصل می هاتهدید ها،تکانه برابرافزایش توان در  راهاز 
بنیان، رشد دانش و فناوري و تزریق آن در متعارف اقتصاد دانش هايهمطابق با نظری

ز کند. این اتفاق اطور جهشی تسریع میاقتصادي را به هساختار اقتصادي، رشد و توسع
آموزش و مـنابع ف) ال :ند ازهست گیرد که این محورها عبارتمجراي چهار محور صورت می

 يو نـهاد ياقتصاد يهامیرژ؛ د) اطلاعات يهاـرساختیز؛ ج) ابداعات ؛ ب) نظامیانـسان
تواند در هرکدام از سطوح درونی بنیان میاقتصاد دانش .)24، ص 1384(بهبودي و همکاران، 

ش کنند و با افزایو بیرونی با تزریق عنصر دانش، عملکرد نهادها، اجزا و روابط را تسهیل 
 بنیاناستحکام ساخت درونی اقتصاد بر مقاومت ساختار اقتصادي بیافزاید. صنایع دانش

هاي در ساختار تولید با تزریق نوآوري و دانش بنیاناقتصاد دانش هايیکی از تبلور عنوانبه
سازي ندهند یا با جایگزیپیشرفته در فرایند تولید، سرعت و کیفیت تولید را افزایش می

ا، بنیان با افزایش رشد اقتصادي کشورهدهند. صنعت دانشمحصولی جدید به نیازها پاسخ می
که خود این صنایع از این بر آن افروندهد؛ سطح اقتدار اقتصادي کشورها را افزایش می

 *شوند.شمرده میجایی که اثباتی بر رشد علمی کشورها هستند عاملی اقتدارآفرین آن
بر قدرت نوآوري هاي دانشدهد که صنایع و بنگاهنشان می گوناگونی هايههمچنین مطالع

کمک بیشتري به ) و Tatiana et.al, 2011, p.1016( ها دارندبنگاه دیگربالاتري به نسبت 
  کنند. اقتصادي کشورها می هفرایند توسع

توان در جایی تشخیص داد که صنایع تولیدي کشور با را میرو پیشضرورت پژوهش 
افاصله ، بلگوناگونهاي هاي نرخ ارز یا تحریمشوكبراي مثال، اقتصادي  هکوچکترین تکان

، بر به خطر افتادن خود صنعت افزون آیند وتعطیل در میشوند و به حالت نیمهوارد رکود می

                                            
العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم یَجِدهُ «اشاره کرد که:  امیر مؤمنانتوان به فرمایش باره میدر این .*

  ).319، ص20ج تا]،[بی الحدید،ابیابن» (صیلَ عَلَیهِ
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؛ اندازدکنند که امنیت روانی و امنیت اقتصادي را به خطر میمی روروبه کشور را نیز با مصائبی
اول  هارز در بخش صنعتی در نیم جهش قیمت هکه در نتیج هايتوان به تحولمی ،مثال براي
ناامنی  هتوان در نتیجاي از آن را میکه بخش عمده هاییرخ داد اشاره کرد. تحول 1397سال 

یران بر ا گوناگون هاي اقتصاديروانی در بخش اقتصاد تحلیل کرد که در قالب محدودیت
ر را اقتدار کشور شود، تضعیف کشو باعث دنظام صنعتی که بای ؛ بنابراینشده بودتحمیل

اي از شناسایی مشخصات گونه ،روپیش اصلی در پژوهش همسئل ؛ در نتیجهدهدنتیجه می
اشد. اقتصاد مقاومتی تطبیق داشته ب هبنیان است که بتواند بر نظریساختار صنعتی دانش

ر این دومی است که د ههاي این ساختار بر نظام صنعتی متعارف نیز مسئلشناسایی برتري
بنیان ایع دانشنابتدا بر ادبیات موضوع ص روپیش پاسخ به آن هستیم. در نوشتار در پیپژوهش 

رها بنیان در اقتدار اقتصادي کشوکنیم؛ در بخش دوم به نقش صنایع دانشمروري مختصر می
نیم؛ در کبنیان در رویکرد متعارف را تحلیل میپردازیم؛ در بخش سوم نیز صنایع دانشمی

ز یپردازیم؛ در بخش پنجم نبنیان میبخش چهارم به بررسی رویکرد رقیب در صنایع دانش
 کنیم. در قسمت نهایی نوشتار هم بهبنیان را معرفی میاستراتژي مقاومتی در صنایع دانش

 یدد بنیان در رویکرد رایج، رویکرد رقیب و رویکرد مقاومتی را ازارزیابی صنایع دانش
  پردازیم. افزایی اقتصادي کشورها میامنیت

  در اقتصاد کشورها بنیانصنایع دانشجایگاه 
 اساسی در اقتصاد قرن بیست و یکم دانست هتوان دو مؤلفسازي را میی و جهانیبنیاندانش

)Gregorio, 2015, p.4(:  
 اند. بسیاري ازسازي و اقتصاد دانش معرفی کردهتا جایی که برخی این قرن را قرن جهانی

ند اگذاري خود قرار دادههاي سیاستاقتصاد مبتنی بر دانش را در اولویت هکشــورها، توسع
بر جایگزین صنایع هاي اخیر، صنایع دانشکنند. در طول دههو آن را هدفی ملی معرفی می

 دانش شکل هاند و پارادایم غالب اقتصــاد، امروز حول مسئلبر شــدهســنتی کاربر و ســرمایه
  ). Chang, 2011, p.1368( گرفته است

 »)Knowledge Base Industries (High-Tech Industries)( بنیاندانش صنایع« مبتنی بر این نگاه، عبارت
 علمی صتخص به متکی پیشرفته، هايفناوري از برخورداري ضمن که دارد صنایعی به اشاره

 و (کیبل هاستآن توسعه و تحقیق زمینه در بالا ههزین هاآن غالب مشخصه و هستند پیشرفته
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 خصوصی هايمؤسسه یا هاشرکتنیز  بنیاندانش هايهسسؤم و هاشرکت ).2000 ویکینسون،
 حققت محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم افزاییهم منظور به که هستند تعاونی یا

 ایجنت سازيتجاري و ـنوآوري و اختراع کاربرد و گسترش شاملـ  اقتصادي و علمی اهداف
 اب و برتر هايفناوري حوزه در ـخدمات و کالا تولید و طراحی شاملـ  توسعه و تحقیق
فرد و (اللهیاري شوندمی تشکیل مربوط افزارهاي نرم تولید در ویژهبه فراوان افزوده ارزش

بنیان صنایعی هستند که با محوریت سازمانی این صنایع دانش .)47، ص1390همکار، 
 هايهمکاري و توسعه سازمان عضو کشورهاي بنديطبقه آیند. براساسمی پدیدها شرکت

مواد  تولید فضایی، و هوایی نقلیه وسایل در قالب گفتهپیش صنایع) OECD( اقتصادي
 و هاتگاهدس و و تلویزیون رادیو محاسباتی، حسابگر اداري، آلاتماشین دارو، شامل شیمیایی

 اندشده نديبطبقه گیرياندازه دقیق ابزار و اپتیکی ابزار و پزشکی ابزار و ارتباطی وسایل
بندي، البته این تقسیم ؛)1390پور، حسن وسفیو  یمینقل از فرزاد کر به؛ 2007 مارکاتو،(

  .شمردبنیان صنایع دانش هتوان در زمرچندان کامل نیست و صنایع دیگري را نیز می
ن ترتیب آیند. به ایمی پدید کنش و تعامل میان دو یا چند بنگاه دانش هاین صنایع در نتیج

انش تخصصی خود، جهت تبدیل آن به اختراعات کارامد، هاي دانش پس از تولید دکه بنگاه
کنند؛ در پی این احساس نیاز، تعاملاتی میان هاي تخصصی دیگري احساس نیاز میبه دانش

ی ، صنایعی است که محصولاتهاآید که محصول این تعاملپدید می گوناگون هاي دانشیبنگاه
هاي ). در شرکت132ـ135، ص1383انتظاري،  به:(ر.ك دهدبنیان را نتیجه میدانش
ن کند. ایبنیان، موضوع دانش، نوآوري، مهارت و یادگیري مستمر نقش مهمی ایفا میدانش

نهادها در  اي ازبنیان باید گسترههاي دانشمعناست که در اقتصادهاي مبتنی بر شرکت ه آنب
فرد و الهیاري( یی باشندنوآوري، یادگیري و پویا هکنندآیند که پشتیبان و تسهیل پدیدجامعه 

  ). 48، ص1390همکار، 

  بنیان در اقتدار اقتصادي کشورهانقش صنایع دانش
بنیان به اقتدار اقتصادي کشورها شود صنایع دانشمی باعثوجود دارد که  گوناگونیوجوه 

  شود. کمک کنند. در این قسمت به اختصار به شرح این وجوه پرداخته می
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  عامل رشد و توسعۀ اقتصادي عنوانبه دانش
ه اقتصادي بود اندیشمنداناقتصادي از دیرباز مورد توجه  هدانش بر رشد و توسع هاياثر

  گوید: می اقتصاد سیاسی) در کتاب خود با عنوان م1848( جان استوارت میلاست. 
دانشی کند عبارت است از مهارت و وري کار را در یک جامعه تعیین میاز عواملی که بهره

که در آن جامعه وجود دارد. چه این مهارت و دانش متعلق به خود کارگران باشد یا متعلق 
افزایش دانش یک جامعه بر افزایش ثروت  هاي... اثر کنندها را مدیریت میبه کسانی که آن

چه که هنوز به خوبی درك نشــده اســت ارزش آن نیاز به تصــریح ندارد. با این حال آن
  ). Mill, 1848, pp.40-41( شار گسترده هوشمندي در میان مردم استاقتصادي انت

  کلاسیک دانش اقتصاد استفاده شده است.  هايبابه دفعات در کت هاهاز این قبیل جمل
تجربی نیز، طیف وسیعی از مطالعات به اثربخشی مثبت دانش بر رشد  هايهدر میان مطالع

) 1389( وديبهببه بخشی از این مطالعات به نقل از  ،مثال؛ براي انداقتصادي پرداخته هو توسع
  :کنیمبسنده می
 يبر رو يامطالعه یطـ )Van stel. A. Nieuwenhuijsen. H( یجسننئوونهـو  استل ون

 یخارج هايکه اثر رسندیم یجهنت ینبه ا م1995-م1987 دوره یمنطقه در هـــلند طـ چهل
 یرشـــر اســت. داشـــته مناطق ینمثبت بر رشــد ا رثادر بخش خدمات  دانش بخش ینب
)Schreyer, P( يکشــورها يهابا اســتفاده از داده  G7 یانب م1996-م1985دوره  یط 
ـــناور کندیم ـــباطات ي اطلاعاتکه بخش فـ ین ا يمثبت بر رشــد اقتصاد اثر و ارتـ

شدت  باره اثررا در يامطالعه )Kose. S. Moomaw. R( موماو  کاس. دارد کشورها
 يکشــورها منطقه از 57 ياقتصــاد بر رشــد و توســعه یقبخش تحق یخارجهاي و اثر

مـثبت  ریکـه دانـش تأث رسندیم یجهنت ینو به ا دهندیم انجام یاو اسپان یتالیاا فرانسه،
 یو مالون درمنل یجه مطالعهنت داشــته اســت. یمناطق مورد بررســ ياقتصــاد-بر رشــد

)Lederman. D. Maloney. W.F( ــور ط 126 بارهدر  یحاک م1975-م2000 دوره یکش
و  ـنچ است. يو توسعه بر رشد اقتصاد یقتحق شده در بخشمثبت مخارج انجام یراز تـأث

ـ  دانش گوناگون يهاجنبه اثر يامطالعه یطـ )Chen. D. H. C. Dahlman. C( دالمـــن
ــمحوراقتصاد دانش در چارچوب -م2000 یزمان دوره یکشور را ط 92 ياقتصاد رشد بر ـ

از  یانبناقتصاد دانش يکدام از محورها هر يمـــطالعه برا یـــندر ا .کنندیم یبررس م1968
ــر افزون مدل یندر ا .شودیم استفاده گوناگونی يهاشاخص ــتغ بـ  از دو دانـــش یرهايمـ

 گذاريیهو سرما ــــییگراهم آزمون شرط يبراـــ  یهاول سرانه یداخل لصناخا یدتول یرمتغ



 

 سا
ی/

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

ل 
سو

ره 
شما

م / 
5  /

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
97

 

38 

 یجهنت .شودیاستفاده م یزن ـيبر رشد اقتصاد یرمتغ یر اینانـــکارناپذ راث علتبه ـــ یزیکیف
ار، ي است (بهبودي و همکبر رشد اقـتصاد دانش گوناگون يهامثبت جنبه یرتأث ین مطالعها

  ).25، ص1389
 اقتصادي از سوي دیگر پرسشی يسو و رشد و ارتقاارتباط میان نوآوري و فناوري از یک

تر بنیان نیز از شناخت کاملگزاران و دانشگاهیان است. اقتصاد دانشدر میان سیاست مهم
کلی این  طوربه ).OECD,1996, p.9( آیددر رشد اقتصادي پدید می فناورينقش دانش و 

 ابراین؛ بنمطلب پدیرفته شده است که دانش، عنصر مرکزي در رشد اقتصادي کشورهاست
د و میان کشورهاي ثروتمن فراوان هاقتصادي و فاصل يشکست فقیرترین کشورها در ارتقا

  ). Goedhuys, 2013, p.1( کندفقیر از آزادنبودن جریان دانش میان کشورها حکایت می
منبعی کلیدي براي عملکرد و  عنوانبه هاي اخیر، دانش و سرمایه فکريدر سال
 هده است. در اقتصاد امروز، سرمایه فکري منبع اصلی توسعارزش شناخته ش پدیدساختن

، 1392(موسوي،  گیرندهاي بعدي قرار میاقتصادي است و عوامل سنتی تولید در رتبه
اختن هاي پیشرفته و واردسبا تولید و انتقال دانش کوشندمیدنیا  گوناگون ). کشورهاي78ص
آفرینی این صنایع بیافزایند و رشد ارزش، بر قدرت گوناگون صنایع فناوريها در نظام آن

  اقتصادي را ارتقا دهند. 

  عامل تولید جدید عنوانبه دانش
 ردهپدید آو فکري، عامل جدیدي را براي تولید هدر دنیاي جدید اقتصاد، مزج دانش و سرمای

است که این عامل تولید، جایگزین عوامل سنتی یعنی کار و سرمایه شده است و این عامل 
دو مؤلفه، . مبتنی بر این)Gregorio, 2015, p.4(سازد پدید میکه مزیت رقابتی را  باشدمی

 محور بایستیجهان با هدف قرار دادن رویکرد دانش گوناگون در کشورهاي گوناگون صنایع
اساسی خود را در اقتصاد جهانی شناسایی کرده و با خلق ارزش به سوي این  هبتوانند کارویژ

  کارویژه حرکت کنند.

  بالابردن قدرت رقابت و مزیت رقابتی
 و پویا یقابلیت عنوانبه که هاستبنگاه تکنولوژیک نوآوري محصول ها،بنگاه رقابتی مزیت
 عنوانبه دانش). Gregorio, 2015, p.4( کندمی پیدا بروز برتر و بنیاندانش صنایع در حیاتی
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ناوري هاي مزیت رقابتی صنایع داراي فقابلیتی پویا، بنیان عنوانبه منبع و نوآوري در فناوري
 که شودیم باعث رقابت ادبیات به نوآوري دهند. ورودبرتر و مبتنی بر دانش را تشکیل می

 وآوري،ن که چرا ؛آورند دستبه را ايویژه جایگاه رقابت، نظري فضاي در بنیاندانش صنایع
مرده ش صنایع این ذاتی ویژگی را نوآوري توانمی عبارتی به و است صنایع این ارکان از

 هاتشرک به رشد موتور همانند که است رقابت پدیدساختن در اساسی عاملی نوآوري. شود
  ).91ص ،1390 صنوبر،( دندار بهتري کارایی جهانی اقتصاد در دهدمی اجازه

  هاي تکنولوژیکپرکردن شکاف
نیا، هاي روز دفناورينسبت به  فناوريهاي موجود در پرکردن شکاف بابنیان صنایع دانش

 و اقتدار تأمین منابع صنایع دیگر به امنیت و آوري فراوان ارز ،افزایش سطح صادرات
در یک هاي خاص دانشصنایع با کند. وجود کمک می هاي صاحب صنعتاقتصادي کشور
لق که اختصاصاً متعدر معدودي از کشورهاي دیگر باشند یا این صنایعکه این کشور چه این

ل این عام شود.ها میمرجعیت این کشور در عرصۀ این دانش باعثبه کشور مذکور باشند، 
ري که کشوافزاید. نیز به نوبۀ خود بر قدرت اقتصادي کشور صاحب این نوع از صنعت می

انش با با فروش د ،وابستگی قطعبر  افزون هاي فنی پیچیده برخوردار باشدنشاز موهبت دا
   کند.بیشتري را کسب میقدرت اقتصادي روز به روز  قیمت بالا

  بنیان در رویکرد متعارفصنایع دانش
 :د ازنهست ها عبارت. این ویژگیدارندهایی بنیان در رویکرد متعارف، ویژگیصنایع دانش

، الانتقالصعب و یچیدهپ يفکر هیبودن از سرمایناشبودن، بودن، پیچیدهبودن یا انباشتیبزرگ
کدام از این  قسمت به اختصار به شرح هربودن. در اینبودن نوآوري و انحصاريسخت
  شود. ها پرداخته میویژگی

  بودن این نوع صنایع)بودن (گرانبودن یا انباشتیبزرگ
 معمول حجم عظیمی از طوربه در شرایط متعارفبنیان اندازي صنایع دانشراهتولید و براي 

بنیان انشهاي دراه تبلور تکنولوژیک در بسیاري از اندیشه یگانهکه  چرا ؛رودکار میسرمایه به
بر و کلان است. به عبارت دیگر، محرك و هاي سرمایهفناوريها به تبدیل این اندیشه کنونی



 

 سا
ی/

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

ل 
سو

ره 
شما

م / 
5  /

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
97

 

40 

، مسائل و مشکلات ابرصنایعی است که از کنونیبنیان هاي دانشورزي در نگاهمشوق اندیش
پرتاب ماهواره، نانوتکنولوژي، . اندپدید آمدههاي کلان دولتی، ملی یا سهامی تجمیع سرمایه

از جمله صنایعی هستند که بدون انباشت حجم  ITصنایع بزرگ اي و بیوتکنولوژي، هسته
ین اندازي ابراي راهمورد نیاز  هسرمایبالاي اندازي ندارند. حجم راهاز سرمایه قابلیت  یعظیم

 میان چند کشور تقسیم صنعت گوناگون هايدر برخی موارد بخششده است  باعثصنایع 
 هعمدمثال،  ؛ برايدهدرا تشکیل  )Multi National Industries( و صنایع چندملیتی شود

شوند محصول این کار گرفته میدنیا به گوناگون هواپیماهایی که امروزه در خطوط هوایی
اي از موارد نیز لازم است با توزیع اوراق بهادار یا استقراض صنایع چندملیتی هستند. در پاره

شده  باعثبودن این صنایع این صنایع را تأمین کرد. بزرگ ههاي بزرگ، حجم سرمایاز بانک
اندازي وجود نداشته باشد. ریسک بلیت راهبدون حمایت دولتی، قاموارد  هدر عمداست که 

گذاران نیز خود عاملی است که سرمایه با ابعاد بزرگ بنیانگذاري در صنایع دانشبالاي سرمایه
ت که ممکن استمایل چندانی به ورود در این حوزه نداشته باشند؛ چرا کلان بخش خصوصی 

گذار شده و سرمایه روروبهشکست  گذاري باگذاري گسترده، این سرمایهرغم حجم سرمایهبه
گذاري در سطح خرد تأثیر جایی که ریسک سرمایهدر عین حال از آن را به شدت متضرر سازد.

این صنایع در بازارهاي سرمایه و جذب  هندارد، عرض گذارچندانی بر حجم سرمایه سرمایه
ایعی موارد در صن هانی در عمدبنیدانش است؛ بنابراین پذیرامکانمنابع مالی از محل سهامی عام 

ی یا هاي دولتحمایت هاین حجم بالا در نتیج ،ثانیاً ؛حجم بالایی دارند ،اولاً ؛افتد کهاتفاق می
  . آیندپدید میهاي سهامی گذاري در قالب شرکتسرمایه

  بودنپیچیده
ي هادانش لازم است بنیان در رویکرد متعارف،دانشبراي تولید یک فناوري یا محصول 

ولید هواپیما مثال، براي ت ؛ برايترین شکل خود با یکدیگر ترکیب شونددر پیچیده گوناگونی
فیزیک، مکانیک، هوافضا، برق، معماري، الکترونیک، مخابرات،  مانند:هاي متعددي به دانش

ار ری پیچیده در کنار یکدیگر قنظامها در مدیریت دانش، اقتصاد و ... نیاز است. این دانش
یل ها با یکدیگر و تبدسازند. ترکیب این دانشمی پذیرامکان گیرند و ساخت هواپیما رامی
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مدیریت پروژه است که این  ههاي پیچیدمحور، خود نیازمند دانشها به محصول دانشآن
  ها نیز در اختیار معدودي از کشورهاست.دانش

  الانتقالفکري پیچیده و صعب هبودن از سرمایناشی
 هارتباطی میان نیروي انسانی و سرمای هفکري محصول ترکیب نیروي انسانی، سرمای هرمایس

ها در دارایی فکري و ذهنی هاي انسانی است. تبلور این سرمایهسازمان فناوريساختاري و 
بنیان متعارف را هاي فکري ارکان اساسی صنایع دانشاست. این سرمایه اندیشمندافراد 

هاي فکري که خود پیچیده هستند، از تعامل سرمایهبر این افزون این صنایعدهند و تشکیل می
جاي جهان در برخی امکانات گسترده، از جاي ساختنفراهمشوند که با اي ناشی میپیچیده

 ،اندشمنداي از نیروي انسانی چنین دامنه پدیدساختناند. از کشورهاي خاص تجمیع شده
یابی به چنین آموزش عالی این کشورهاست و دست هش در حوزکوشها محصول سال

  الوصول نیست. کشورها سهل دیگرنیروهایی براي 

  بودن نوآوريسخت
شود. خودي نیست و در چارچوب رقابت تعریف میاي خودبه، نوآوري رویهشومپیتردر نگاه 

وق حق مانند:هایی اي بستگی دارد. شاخصههاي گستردهنوآوري به شاخصه يدر نگاه و
ها در چهار بخش نوآوري . در نگاه وي بنگاه...مالکیت، ساختار بازار، موانع ورود به بازار و 

 هاي جدید ورود به بازار وهاي توزیع، استراتژيکنند: تولیدات و فرایندهاي جدید، شیوهمی
  ). Rodríguez, 2007, p.133( ساختار سازمانی و مدیریتی جدید

توانند بنیان متعارف و انباشتی میتوان دریافت که آیا صنایع دانشمی هاعدبا نگاه به این بُ
ان و اینرسی بنیهاي دانشبودن بنگاهبه راحتی نوآوري کنند یا خیر. قابل اثبات است که بزرگ

چرا که تولید جدید و کاربست  ؛شودعد مانع نوآوري میها، در هر چهار بُسازمانی حاکم بر آن
مدارنبودن تريمش علتتوزیع به هبر است؛ تغییر شیوین صنایع بسیار هزینهفناوري جدید در ا

ها به راحتی ممکن نیست و تغییر استراتژي کلان نیر در ساختار گونه سازمانمحصولات این
وارد، صنایع در بسیاري از م؛ بنابراین نیست پذیرامکان گونه صنایع چندانپیچیدة مدیریتی این

 تعلمانند و با گذشت زمان، بهبنیان میبراي مدتی اندك دانش قطفبنیان بزرگ دانش
ها نفوذ آن هشود و گسترها به محصولاتی سنتی تبدیل میبودن نوآوري، محصولات آنمشکل



 

 سا
ی/

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

ل 
سو

ره 
شما

م / 
5  /

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
97

 

42 

ر با عنص همراهبنیان در صورتی که یابد. به عبارت دیگر صنایع دانشدر بازار کاهش می
دانش، دانشی که در این  هماند؛ چرا که با رشد گستربنیان نخواهند نوآوري نباشند، دانش

  شود. صنایع متبلور شده است به دانشی کهنه و دسته دوم تبدیل می

  بودنانحصاري
 انحصاريها، فکري پیچیده در آن هوجود سرمای افزون بر بودن این صنایعبودن و پیچیدهبزرگ

بنیان در صورت دانشهاي فناوري گونه که بیان شد،. همانانجامدمیرا  پرهیزغیرقابل 
کنولوژیک ت، انحصار هافناوريماهوي این  پیچیدگی هستند. ي پیچیدههادانش متعارف، تبلور

کشورهاي صاحب  عنوانبه معدودي از کشورها شودمی باعثاین انحصار  دارد و در پیرا 
   .گیرندها قرار آن از فراوانی هر کشورها در فاصلدیگمطرح شوند و  فناوري

فنی در صنایع یابی به دانشجهش تکنولوژیک هرکدام از کشورها از مجراي دست
ها را به کشورهاي پیشرو در علم و صنعت تبدیل کند و تواند به سرعت آنبنیان، میدانش

  ها را از سود سرشار این صنایع برخوردار سازد. آن

  متعارف نبنیابنیان کوچک؛ رقیبی براي صنایع دانشصنایع دانش
 کنونی عصر در ،)APEC )Asia-Pacific Economic Cooperation همطالع با مطابق

یان] بن[یا همان دانش محوردانایی اقتصادهاي به مربوط جهان در اقتصادي رشد پایدارترین
 هستند بنیاندانش کوچک هايشرکت اقتصادها، این محرك موتور بین این در و است

ها در انعطاف، بنیان در مزیت ذاتی آناهمیت صنایع کوچک دانش ).1ص ،1392 فخاري،(
مقیاس کوچک عملیات، لزوماً نقصی در این صنایع  ؛ بنابراینپذیري استچابکی و نوآوري

نایع صنایع را نسبت به ص شود. سادگی تأمین مالی نیز عامل دیگري است که ایننمی شمرده
 هزینهبنیان کوچک ). صنایع دانشRodríguez, 2007, p.135( سازدبزرگ داراي مزیت می

نتقال نیست؛ ا دشوارها چندان بودن، مدیریت فرایند تولید در آنکوچک علتبه ،نددارپایین 
  . باشدمیالوصول ها سهلآن يتر است و رشد و ارتقاها به کشورهاي دیگر راحتآن

احد ن ونخستیر تولید بنیان را منحصر ددر عین حال برخی وجود صنایع کوچک دانش
ها پس از تولید اولین واحد از محصول، مسئولیت تولید باید دانند و در نگاه آنمحصول می

به صنایع بزرگ و با مقیاس بالا واگذار شود و صنایع کوچک با استفاده از چابکی و چالاکی، 
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چرا که صنایع  ؛)Rodríguez, 2007, p.135( خود را ایفا کنند ههمچنان نقش نوآوران
اس وري تولید را افزایش دهند و صرفه مقیتوانند بهرهمتوسط تولید می هبزرگ، با کاهش هزین

   *پدید آورند.

  بنیان با صنایع متعارفنقاط اشتراك صنایع کوچک دانش
یان، بنها اشاره شد، صنایع کوچک دانشبه آن پیشهایی که در بخش در عین وجود تفاوت
 بنیان اشتراکاتی نیز دارد. تولید محصول پیچیده از اشتراکات این دوبا صنایع بزرگ دانش

نیست.  پذیرامکان گونه صنعت است. به این معنا که آنالیز محصولات این صنایع به راحتی
چیده و ها در صنایع تغییراتی پیدانش به بیان دیگر، تغییرات تکنولوژیک حاصل از اعمال این

قابل  مربوطه نیز به راحتی هن حوزاپیچیدگی براي حتی متخصص علتچنددانشی است و به
ها این دانش ن؛ بنابرایافتدها اتفاق میفهم نیست. انتقال این صنایع نیز میان متخصصین دانش

امکان انحصار در محصولات  نیز. گیر اطلاق کردهاي عمومی و همهدانش هتوان در زمررا نمی
گیري عمومی این صنایع نیز همانند دیگر این صنایع نیز وجود دارد. از سوي دیگر، جهت

ن اقدرت بازاري است. به این معنا که مالک پدیدساختن صنایع بزرگ، به سوي نفوذ در بازار و
اگر  ابراین؛ بنار بفروشندها را در بازکنند که بتوانند آناین صنایع، محصولاتی را تولید می
رغم رفع نیازهاي جدي نتوانند در بازار نفوذ کنند، در بهمحصولاتی وجود داشته باشند که 

واند اگر محصولی وجود داشته باشد که بت ،مثال ؛ برايگیرندتولید این صنایع قرار نمی هبرنام
ل گران باشد، چون نیازي از نیازهاي قشر ضعیف اجتماع را برآورده کند اما این محصو

بودن ازاريب هسای ؛ بنابراینشودتواند در میان این قشر خریدارانی را جذب کند، تولید نمینمی
  بر محصولات این صنایع مسلط است. 

                                            
ت که اي اســـاین گفته بیشـــتر به یک مغالطه شـــبیه اســـت تا یک نظریه ایجابی و واقعی؛ البته مغالطه .*

 ناپذیري را برقرار گرفته است و پیامدهاي منفی جبرانهاي صنعتی هاســت سرچشمه عمل در نظامســال
ها، هاي آناقتصــاد، ســیاســت و فرهنگ جوامع تحمیل کرده اســت؛ پیامدهایی که بدون محاســبه هزینه

  وري مثبت یا منفی در صنایع بزرگ سخن گفت.توان از بهرهنمی
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  بنیانی صنایع در رویکرد مقاومتیاستراتژي جایگزین: دانش
نیان در معناي بدانش تولید در صنایع ههاي پیش بیان شد، شیوبا توجه به مباحثی که در بخش

 بودن، پیچیدگیانباشتی، گران و بزرگ هایی مانند:ویژگیمصرح و متعارف امروزي داراي 
؛ در عین بودن استالانتقال بودن و بازاري(پیچیدگی ذهنی و پیچیدگی تکنولوژیک)، صعب

ها را نسبت به وضعیت موجود صنایع نیازهاي انسان دیگرحال، این صنایع به نسبت 
ن صنایع به بیان دیگر، تمام مراحل در ای *.سازدتر مرتفع میتر و سریعبسیار کیفی صورتیهب

 هاي خاص و پیچیده نیازها و مهارتبنیان تا تولید محصول به دانشدانش هاز تولید اندیش
ب این سباست که به  پدید آوردهها را در این دانش هایی، انحصارهاویژگیاین دارد. 

شوند و گیري برخوردار میکشورهاي صاحب دانش از رشد اقتصادي چشم ،هاانحصار
شود که آیا مطرح می پرسشکنند. حال این می فراوانکشورها  دیگرخود را با  هفاصل
ان و با رویکردي بنیصنعتی دانش گفتههاي پیشویژگیدر  هاییتغییر پدیدساختنتوان با می

  متفاوت بنا کرد؟
ی به مطلوب نظري خود در فضاي هایچنین تغییر پدیدساختنا ب کوشیممیدر ادامه 

ف توان در تکاثر و انباشت تعریمدار را مییابیم. وجه ذاتی اقتصاد سرمایه بنیان دستدانش
 متوازن طوربه زندگی بشر را هايعدبُ  هداري، همکرد. حتی دانشی که تا پیش از سرمایه

مان به دانشی تبدیل شد که افزایش انباشت در الشعاع خود قرار داده بود در این زتحت
). تصاحب این انباشت Prendergast, 2010, p.413 به:داشت (ر.ك در پیسرمایه را 

ندي بهم زد و طبقه داران و مالکان، توازن ساخت افتصادي در اجتماع را برسرمایه وسیلهبه
توان شود را میبا عنصر انحصار تعریف می همراه اقتصادي را تشدید کرد. این انباشت که

داري در جو کرد. نظام سرمایهوگاه در سرمایه، گاه در خود دانش و گاه در قدرت جست
ته بر ضرورت الب ؛ها بنا شده استطول دوران تطور خود مبتنی بر یک یا ترکیبی از این انباشت

ال ترین آن، استدلشود که مهمیاقتصادي نیز دلایلی اقامه م گوناگون هايانباشت در بخش
بر است و با افزایش مقیاس نظام هاي اندك هزینهکه تولید در حجمبازده به مقیاس است. این

                                            
زاي این صــنایع داراي اثرهاي برون گیریم کهالبته جهت تســهیل در امر تحلیل، این نکته را مفروض می .*

 منفی بر زندگی بشر نیستند؛ اگر چه این فرض خود محل خدشه جدي است.
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ه توان بازده به مقیاس تولید را حداکثر کرد. پس نظام تولیدي بتولیدي به نظام تولید انبوه می
لی و نظام تولیدي نیازمند نظام پوناچار بایستی به سوي نظام تولید انبوه حرکت کند و این 

بانی از المللی براي پشتیها و بازارهاي بزرگ سرمایه در سطح بینمالی انباشتی است و بانک
  ).1396به: مقصودي، ر.كآیند (پدید میاین نظام تولیدي 

ی انباشت ناش هگون بنیان در معناي متعارف پدیدار است از هر سهچه در صنایع دانشآن
این  ،لازم است تا این صنایع بنا شوند؛ ثانیاً ه فراوانیانباشت ثروت و سرمای ،: اولاًشودمی

حاصل  گوناگون هايدانش هصنایع محصول انباشت دانش هستند و از ترکیب پیچید
ها یا به عبارت دیگر بدون انباشت قدرت، قابلیت بدون حمایت دولت ،ثالثاً ؛شوندمی
با  کوشیدهبنیان پدید آمده است دانش هوچک رقیبی که در حوزاندازي ندارند. صنایع کراه

وت با استفاده از انباشت ثر اندکوشیدهمقابله کند؛ به این معنا که این صنایع  ویژگیاین 
جایی که این صنایع نیز حیات خود را در نفوذ در بازارها آیند اما از آن پدیدکمتري 

 هايحیات ندارند؛ چرا که حیات بنگاه هان ادامکنند، بدون حمایت دولتی امکجو میوجست
هت در ج ؛ بنابراین کوششافتدداري سنتی با ورود این صنایع در خطر میبزرگ سرمایه

ه بنیان کهاي کوچک دانشدیگري دانست که حتی بنگاه هتوان وجه ممیزشدن را میبازاري
وجه ممیزه را فراموش نیز این  شوندشمرده میامروزه رقیبی جدي براي صنایع بزرگ 

شود که بنیان ناشی میکنند. این رویکرد نیز از قابلیت انحصار در صنایع موجود دانشنمی
یم با هست آن بررو پیش نوشتار هاین انحصار نیز محصول پیچیدگی صنعت است. در ادام

بنیان ی دانشصنعت ؛ بنابراین در پیبودن، صنعتی دیگر را تبیین کنیمخدشه در فرض بازاري
اري را نتیجه انحص ویژگیدو پیچیده نباشد؛ این ،ثانیاً ؛انباشتی و گران نباشد ،اولاً ؛هستیم که

تیم، آن هس در پیسومی که  ؛ بنابراین ویژگیسازدشدن صنعت را ممکن میدهد که بازاريمی
  نبودن است. بازاري

 شود؛ البته این در صورتی استز بنا میها براي رفع نیاتعامل انسان ههر بازاري در نتیج
مالی کنند. اگر شرایطی فراهم  يازارفع نیاز خود، اقدام به پرداخت مابه يها در ازاکه انسان

ري گیشکل مالی نیاز خود را مرتفع سازند، طبعاً يازابهها بدون پرداخت ماشود که انسان
داند و همواره ن رفع نیازي را ممکن نمیالبته تلقی مشهور، چنی ؛بازار امري مهمل خواهد شد
یان بنبرخی از صنایع دانش هکند. با این حال، مطالعگیرانه میبا این نگاه برخورد سخت
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ع ی از این صنایفراوانامروزین و اتفاقات دانشی در طول تاریخ حکایت از پدیدآمدن تعداد 
  دهیم. صنایعی را شرح میهایی امکان تحقق چنین کند. در ادامه با برشمردن مثالمی

توان بنیان غیربازاري هستند. از این جمله میباز محصول صنایع دانشافزارهاي منبعنرم
اشاره کرد. مدیران این  Mozilla Firefoxو  Linox ،Open Officeافزارهاي به نرم

 ،اولاً ؛هار در آنتغیی هافزارها و بازگذاشتن دامنکردن این نرمافزارها با پرهیز از انحصارينرم
 دادن به کاربرانبا اجازه ،ثانیاً ؛انددر محیطی غیربازاري به رفع نیاز کاربران کمک کرده

 افزارنرم هافرادي که در حوز هافزارها، از دانش گسترسطح این نرم يجهت ارتقا گوناگون
فزارها ای این نرمکه دانش چندانی نداشته باشند، روز به روز بر کارایاین هرچندحضور دارند 

دهد جهت رفع نیاز اینترنت اجازه می هافزارها به هر کاربر ساداین نرم هاند. محیط سادافزوده
ا افزارهافزار را ارتقا دهد. این نرمو سطح نرم پدید آوردمطلوب خود را در آن هاي خود تغییر

اي پدید آمده است که با پرهیز از انحصار ذهن افراد نخبه فناوري هدر نتیج ه نخستدر وهل
  اند. ها فراهم آوردهمی را براي آنیرشد دا هافزارها، زمینساختن این نرمو بازاري

را مشاهده کرد. با نگاهی به گفته هاي پیشهتوان قاعدهاي سنتی میدر دانش ،مثال رايب
تا حدي بوده است  گوناگون اران در شهرهايمعم هتوان دریافت که گسترمعماري سنتی می

اند و این معماري در عین ، معماري مختص خود را داشتههاکدام از شهرها و اقلیم که هر
بودن، در جان و روح مردم جریان داشته است. میزان دقت و قوت معماري دانشی و فکري

ز نتوانسته است از ها، دانش معماري امروز هنوتا حدي بوده است که پس از گذشت قرن
اي گونهگوناگون به که معماري در دوران باشدمیرازهاي آن پرده بردارد. این در حالی 

حتی بدون داشتن سواد خواندن و  گوناگون گیر در جریان بوده است و مردم شهرهايهمه
 نهـ  هایی اجتماعیها، دانشاند. به عبارت دیگر، این دانشنوشتن از این معماري بهره برده

 اندیشهو  اجتماعی بسته به نیاز، سلیقه گوناگون اند. عناصربودهـ متعلق به مجامع تخصصی فقط
ها در فضاي فرهنگی این دانش ه. اصول موضوعآوردندپدید میها ی را در آنهایخود، تغییر

   .الوصول بوده استها سهلآن دوران به راحتی قابل انتقال بوده و فرایند یادگیري در آن
هایی قرار دارد که در حالت سنتی بدون رویکرد بازاري در اختیار دانش هطب نیز در زمر

همگان بوده است و مردم در بسیاري از موارد به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به طبیب و 
 ؛آمدندامراض جسمانی خود برمی هدارویی از عهد گوناگون با دانستن خواص گیاهان فقط
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طب در شکل سنتی خود دانشی فراگیر بوده است و میل به خوددرمانی که  دانش بنابراین
ه دانستناشی از فرهنگی است که طب را همگانی می باشدمیامروز نیز در میان مردم رایج 

که دانش مدرن طب، استفاده از داروهاي اولیه را نیز مستلزم  باشدمیحالی  است؛ این در
  داند.دانشگاهی می هپیچید هايهدانستن قاعد
توان وجود دارد می بارههاي فراوان دیگري که در اینو البته مثالپیشین هاي لابا مرور مث

بنیان یابی به مدل مطلوب صنعت دانشها انتزاع کرد که در دسترا از این دانش هاییویژگی
 دن است؛ به ایننبوها بازارياین دانش ویژگی نخستگونه که اشاره شد، گشاست: همانراه

ت کند، جهها دست پیدا میاین دانش هبه اصول اولینخست  هورزي که در مرحلمعنا که دانش
 یستمسریزي یک با طرح يداند. ودانش خود، مراجعه به محیط بازار را ضروري نمی یهارا

ه ددهد با هر سطح دانشی وارد فضاي دانش شعامل باز با کاربري آسان به مخاطب اجازه می
کاربري آسان و  ؛ بنابراینهاي خود، محیط دانش را متکامل سازدو با استفاده از ایده

گر نبودن دیدانشی برشمرد. انحصاري هگوناین هايویژگیتوان از دیگر بودن را میمتکامل
ها امکان انحصار ندارند؛ چرا آن هها به دلیل طراحی اولیهاست. این دانشاین دانش هشاخص

 ندانمباز طراحی شده است و ذاتاً امکان ورود را به علاقه طوربه هام عامل اصلی آنکه سیست
م سیست علتاین صنایع است؛ به هايویژگیسازي از دیگر دهد. امکان بومیمی گوناگون

ل ، جهت تکامل این صنایع قابگوناگون هاي افراد و مناطقعامل باز، به نسبت علایق و انگیزه
فرهنگی و اجتماعی،  گوناگون هايتواند در حوزهس از مدتی، این دانش میتغییر است و پ

 هايی داشته باشد. محیط باز دانشی، از برخورد خشن و سخت فرهنگگوناگونتبلورهاي 
دهد و برداري و استفاده را میبهره هاجتماعات اجاز هکند و به گسترجلوگیري می گوناگون

با فرهنگ است و ورود آن به  همراهکند. این دانش یبه رشد متوازن جوامع بشري کمک م
ها نیز به هاي متعارف نیست. از بین بردن این دانشجوامع از جنس ورود سخت فناوري
یگر به عبارت د ؛وسیعی از اجتماع نهادینه شده است هراحتی ممکن نیست؛ چرا که در گستر

 به فرهنگ تبدیل شده است.
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ن جایگزی راهبردمتعارف و  راهبردارزیابی سطح امنیت اقتصادي در 
  بنیانصنایع دانش

بنیان از هر گونه چه متعارف گونه که در بخش دوم نوشتار اشاره شد، وجود صنایع دانشهمان
د، به آن اشاره ش پیشینو چه صنایع کوچک و چه صنایع در رویکرد مطلوبی که در مطالب 

دهد؛ چرا که هر سه نوع از صنایع ناشی از ورود دانش رها را افزایش میامنیت اقتصادي کشو
ش که توجه به دانرغم اینبهافزا هستند. ها نیز اقتدارآفرین و امنیتدر کشورهاست و دانش

ي از در میان بسیار با تأسفن اقتصادي امري واضح و غیرقابل انکار است، افعال هدر باور هم
اي در کشورهویژه بهها در میان دولت یزی سطح مطلوبی ندارند و نصنایع که از لحاظ دانش

اي بر ویژه شکوشپایین، این مطلب پذیرفته نشده است که بایستی  فناوريداراي صنایع با 
این در حالی است که صنایع با  ؛گونه صنایع همت گماشته شودسطح دانش در این يارتقا

 ظ خود ندارند و دیر یا زود با خطر ورشکستگیسطح پایین، توان چندانی جهت حف فناوري
یک  يبنیانی از شرایط اساسی در بقاحرکت به سوي دانش ؛ بنابراینخواهند شد روروبه

  فعالیت اقتصادي است.
در کشورها،  بنیانصنایع دانش ه پدیدساختنبنابراین، بالارفتن امنیت اقتصادي در نتیج

 هگانبنیان در رویکردهاي سهصنایع دانش کوشیممیامري مفروض است. در این قسمت 
یگزین جا راهبردیکدیگر مقایسه کنیم و  افزایی اقتصادي باامنیت دیدرا از  گفتهپیش

  آزمون نظري بگذاریم.  هبه آن اشاره شد به مرحل روپیش بنیان را که در نوشتاردانش
  رشمرده شد:بنیان متعارف بزیر براي صنایع دانش هايویژگی پسشهاي در بخش

  ؛بودنبزرگ، گران و پیچیده. 1
  ؛الانتقال بودنصعب. 2
  ؛بودنانحصاري. 3
  .فکري پیچیده هبودن از سرمایناشی. 4

دو ز اینکدام ا یابی به این صنایع است. هرکارهاي دستراه یگانهتولید یا انتقال فناوري 
ن دانش سازي آسازي و بومیپیشرفته به درونیتولید دانش دارند.ایی هتو مزی هاکار عیبراه
اي از هدامن پدیدساختن سازد و با، ساخت علمی کشور تولیدکننده را مستحکم میانجامدمی

د اي پایا براي رشآموزي، دانشجویی و پژوهشگري، پشتوانهدانش گوناگون دانش در سطوح
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بر و پرهزینه است و ال، تولید دانش امري زماناما در عین ح ؛سازدمیدانش فراهم و ارتقاي
گونه صنایع، داراي ریسک احتمال بالاي شکست در روند تحقیق و توسعه در این علتبه

ها در حالی که در کشورهاي دیگر تولید برخی، تولید این دانشبنابراین فراوان است؛ 
د و کنند. خریي را پیشنهاد میو فناور دانند و انتقال دانشبه صرفه نمیاست را مقرونشده

کند، انتقال دانش و فناوري البته در مواردي، سرعت ورود فناوري به کشورها را بیشتر می
 پذیرانامک کند و تولید محصولات دانشی را با سرعت بیشتريکمتري را تحمیل می ههزین
دانی کند، نظام سازي دانش کمک چنتواند به بومیسازد؛ اما در عین حال این روش نمیمی

گفته شپیمی در مرز دانش سازد، وابستگی دایانش را مختل میآن د هتحقیق و توسعه در حوز
 فناوريها را در کشورهاي صاحب فناوريکردن این و خاموش دارد و کلید روشن در پیرا 

تی حها و فشارهاي اقتصادي در این حالت به راتحریم مانندعواملی بنابراین کند؛ نصب می
 هها در صنایع بزرگ و پیچیدسازد. این آسیببنیان را متلاشی میصنعت دانش هشیراز
د، قابلیت تر باشتر و پیچیدهبنیان بزرگچه صنعت دانش چرا که هر ؛بنیان دوچندان استدانش

اشد، واردات آن ب در پیانحصار آن بالاتر است و براي کشوري که مولد این صنعت نباشد و 
دارد. در صورتی هم که این  در پیو مخاطراتی جدي را  آوردپدید می راوانی رامشکلات ف

تمرکز آن در دست دانشمندانی خاص و امکان از بین بردن  علتصنعت درونی شده باشد، به
، این صنعت در معرض آسیب قرار گفتهپیشآن از مجراي خرید، تهدید یا حذف دانشمندان 

گونه صنایع در دست افراد خاص و در جغرافیاي محدود، این تمرکز این علتبه *.دارد
صنایع به راحتی در معرض فشارهاي سیاسی، امنیتی و اقتصادي هستند و رشد پژوهش در 

اي کننده است. ریسک بالاین صنایع در بسیاري از موارد براي صاحبان قدرت جهانی تحریک
ها را در هرکدام از مراحل تحقیق و خوردن آننگذاري در این صنایع، امکان زمیسرمایه

 هايهبودن، ضرببزرگ علتبرد و شکست این صنایع بهتوسعه و تجاري سازي بالا می
البته در عین حال، در صورتی که این صنایع در  ؛کندسنگینی را به اقتصاد کشورها وارد می

ر دنمندي و اقتدار کشور را ، تواپیش گفتهرغم وجود مشکلات بهکشور درونی شده باشند، 
  دارد.  پی

                                            
  اي اشاره کرد.توان به صنعت هستهبراي مثال می .*
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هاي اقتصادي که از خارج کشور تحمیل و آسیب هاتهدید دیدبنیان از صنایع کوچک دانش
شود. ها میها مانع فروپاشی آنپذیري بالاتري دارند و چالاکی و کوچکی آنشود قدرت ضربهمی

ی و با کرهاي کوچک و محلنخبگانی هستند که با تشکیل اتاق ف بیشترصاحبان این صنایع 
 ه. عمدآورندیپدید مزودبازده را  بیشتربنیان، صنایعی کوچک و هاي تولید دانششیوه پدیدساختن

بنیان سنتی هاي بازاري صنایع غیردانشمقاومت هدر نتیج آیدپدید میمشکلی که براي این صنایع 
 صنایع سنتی، به چالشی جدي بازاري صاحبان این صنایع و در همین حال مقاومت هاست. انگیز

رگ داران بزها تبدیل شده و در صورتی که دانشورزان، حمایت دولتی یا حمایت سرمایهمیان آن
 اضمحلال این طرفکند. با این حال آسیبی که از ها را نزدیک میرا جلب نکنند، فروپاشی آن
گر، اما در سوي دی؛ شود به نسبت صنایع بزرگ بسیار اندك استصنایع بر کشورها وارد می

 علتهگیرند و بافزا قرار دارند که به سرعت در اختیار همگان قرار میبنیانِ باز و همصنایع دانش
شوند؛ این صنایع رشد متوازنی را در سازي، به فرهنگ تبدیل میکاربري آسان و امکان بومی

ز موارد این صنایع در بسیاري اگیر بودن، قابل تهدید نیستند. همه علتو به آورندپدید می کشور
شوند. بنیان برآورده میصنایع بزرگ و کوچک دانش وسیلهبهدهد که به همان نیازهایی پاسخ می

و  هاتحول بنابراینسازند؛ با این تفاوت که این نیازها را بدون وجود مفهوم بازار برآورده می
هاي التهاي قیمتی و دخسازوکاررگذار نیست و اثدسته از صنایع بازار بر این گوناگون هاينوسان

  ها را تحت تأثیر قرار دهد. تواند آناقتصادي نمی هايبازاري و فشارها و تهدید

  گیريبندي و نتیجهجمع
ره تولید و صنعت اشا هکلی ورود دانش در عرص هايتبه مزی روپیش نوشتار نخستدر بخش 

. در بخش دشبنیان براي کشورها بررسی ایع دانششد. در بخش دوم چگونگی اقتدارآفرینی صن
بنیان در رویکرد متعارف پرداخته شد. در این قسمت اشاره هاي صنایع دانشسوم به شرح ویژگی
بنیان متعارف، گران، بزرگ، پیچیده و انحصاري هستند و بدون حمایت شد که صنایع دانش

بنیان خارج ایع با مرور زمان از حالت دانشها و مراکر قدرت، قوام چندانی ندارند. این صندولت
فزایش ها را اپذیري آنشوند. حجم بالاي سرمایه در این صنایع، آسیبشده و به سنت تبدیل می

را  هااقتصادي وارد شده بر آنهاي دهد و تمرکز جغرافیایی و انسانی در این صنایع، تهدیدمی
 اعثبگذاري صنایع در کنار ریسک بالاي سرمایهسازد. حجم بالاي سرمایه در این تر میاثرگذار
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 نیاقتصادي سنگی هايهمشکل براي این صنایع، کشورها با ضرب پدیدآمدنشود به محض می
بنیان، صنایعی رقیب هستند که چالاکی، کوچکی و قابلیت شوند. صنایع کوچک دانش روروبه

قاء رغم کمک به ارتبهاین صنایع نیز  کاهد.هاي این صنایع میها از آسیبتغییر و انتقال در آن
ند و یابماهیت پیچیده و رویکرد بازاري، به راحتی گسترش نمی علتاقتصادي کشورها، به

کند و در صورت ها را تهدید میصنایع سنتی بزرگ وجود دارد همواره آن طرفمخاطراتی که از 
ایی به شرح هیز با برشمردن مثالن سرانجامدارند.  فراوانیپذیري دولتی آسیب هنداشتن پشتوان

گیربودن، کاربرد آسان و افزابودن، همههمه علتاي مقاومتی از صنایع پرداخته شد که بهگونه
ا بنیان متعارف مطرح شود یتواند جایگزین مناسبی براي صنایع دانشتهدیدپذیر نبودن می

  سطح امنیت و اقتدار اقتصادي کشورها کمک کند. يدر کنار این صنایع به ارتقا کمدست
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