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آمار وارقام ازهدف از این مقاله بررسی اهمیت اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی می باشد. در این خصوص با بهره گیري 
مقایسه شرایط کشور .مورد بررسی قرار گرفته استدر اقتصاد ایران بنیان روند وضعیت اقتصاد دانش ؛ جهانیشاخص هاي و 

بنیان حاکی از عدم توازن در متغیرهاي از نظر شاخص هاي مورد استفاده بانک جهانی براي توسعه اقتصاد دانش
کی از شاخص هاي مهمی که بانک جهانی منتشر می کند، شاخص اقتصاد دانش یشاخص در کشور می باشد. 

بنیان است. بر این اساس، کشورهاي جهان رتبه بندي شده و جایگاهشان نسبت به قبل مقایسه می شود. ایران در 
م تولیدات صنعتی، نماد پیشرفت علکشور به خود اختصاص داده است. 145را در میان 94جایگاه 2012سال 

وفناوري کشورهاست. در دو شاخص سهم تولیدات صنعتی به کل صادرات و شاخص سهم فعالیتهاي با فناوري برتر 
این عدم توازن نشان از عدم و متوسط از کل صادرات محصوالت، وضعیت ایران با ببرهاي آسیا قابل قیاس نیست 

ش بنیان در کشور علی رغم باال بودن ظرفیت ها توجه دقیق و برنامه ریزي مناسب به منظور دستیابی به اقتصاد دان
گذرد.بنیان میراه تحقق اقتصاد مقاومتی از اقتصاد دانشباید در نظر بگیریم که می باشد.

،  اقتصاد اسالمی، شاخص نوآوري، بانک جهانی.انیاقتصاد دانش بن، یاقتصاد مقاومتکلیدي:گانواژ
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Monitoring resistance economy and knowledge-based economy
strategy

Abstract
The aim of this paper is to examine the importance of resistance economy in the

knowledge-based economy.In this case, using the figures and indicators of global, knowledge-
based economy in the state of Iran's economy.Criteria used to compare the circumstances in the

country of the World Bank for the development of knowledge-based economy in terms of index
indicates the imbalance in the country. One of the important indicators that the World Bank

index is a knowledge-based economy.Accordingly, world ranking and their position compared
to before. Iran in 2012 to position 94 among 145 countries to be allocated.Industrial production,

a symbol of the progress of science and technology countries.The two indices of industrial
products in total exports and the share of activities with high technology, and the average of the

total exports, the situation in Iran is not comparable with the Asian Tigers.The imbalance
suggests a lack of careful attention and proper planning to achieve a knowledge-based economy
in the country, despite the potential is high. Must consider that to realize the strength of the
economy knowledge-based economy going.

Keywords: Resistance Economy; Knowledge-based Economy;Islamic Economic;
Innovation Index; World Bank .

مقدمه - ۱
یکی از محورهایی که در سیاست هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده، پیشتازي اقتصاد دانش بنیان 

محصوالت و می باشد. در همین راستا رهبر معظم انقالب ارتقاي جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات و
.دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستندخدمات دانش بنیان و

ارتباط اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی- 2
اجتماعی، اقتصاد ملی که به نوعی در نظام –با ترکیب سه عنصر علم اقتصاد، مکتب اقتصادي و نهادهاي اقتصادي 

اسالمی همان نظام اقتصاد اسالمی است، شکل می گیرد و در قالب حکومت اسالمی تحقق می یابد. در واقع اقتصاد اسالمی با 
اسالمی استفاده از ابزارهاي علم اقتصاد و نهادها، در خدمت مکتب یا همان اهداف نظام اسالمی است. هدف اصلی نظام اقتصاد 

همانند دیگر نظام هاي اقتصادي در سطح کالن افزایش ثروت جامعه و به تبع آن ثروت افراد و رفاه عمومی است.  تفاوت نظام 
ها در امور اقتصادي به هدف غایی آنها مربوط می شود. هدف غایی در چاچوب مکتب اقتصادي تعیین می گردد. بنابراین آنچه 

.)1393اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی است (اسدي، گذشت؛ می توان نتیجه گرفت که
در آموزه هاي اسالمی موارد زیادي را می توان یافت که از آنها می توان بعنون شاخص هاي اقتصاد اسالمی یاد کرد. به عبارت 

اشاره می باشد:دیگر بسیاري از جنبه هاي اقتصاد اسالمی با اقتصاد مقاومتی مشترك هستند که موارد ذیل قابل 
سوره نساء و قسمت پایانی آن؛ هرگونه تسلط کفار بر مسلمین را در زمینه 141نفی سبیل: این قاعده مطابق آیه -1

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی در برمی گیرد و هیچ گونه تسلطی را جایز نمی داند.
حمت افتادن فرد و جامعه می شود. یکی از اصول اولیه و زه عدم اسراف: اسراف وزیاده روي باعث اتالف منابع و ب-2

مورد قبول عام در اقتصاد، اصل کمبود منابع درجامعه می باشد.
می فرمایند: قناعت بزرگترین سرمایه است. گسترش قناعت: امام علی (ع)-3
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ن نظم و نسق جامعه نهی اخالل گري در نظام: هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترك آن موجب مختل گردید-4
گردد، حرام است.

نهی از اتراف: اتراف، رفتار و علل اقتصادي است که از سوي برخی از سرمایه داران و ثروتمندان انجام می شود. اتراف -5
باعث هالکت حتمی جوامع معرفی می کند و اتراف کنندگان که قرآن و همجارهایی است که قرآن آن راازجمله فرهنگ ها

.)1393(کریم وهمکاران، میشه باعث نابودي جوامع بوده اندرفین می نامند، هآنهارا مت

طی سالهاي مختلف:بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد دانش بنیان- 3
جهت مشخص شدن اهمیت اقتصاد دانش بنیان از منظر مقام معظم رهبري به بخشی از بیانات ایشان در این خصوص 

طی سالهاي مختلف پرداخته می شود:
-تولید، چه در عرصه صنعت، چه در عرصه کشاورزي، از اهمیت درجه اول برخوردار است. ... باید تولید در کشور-1

8/02/89پیش برود. -متکی به دانش و مهارتهاي علمی و تجربی- بخصوص تولید دانش بنیان،
م است؛ یک عنصر تولید است. اگر عنصر است: یک عنصر، عنصر علپیشرفت مادي کشور در درجه اول، متوقف بر دو -2

نباشد، تولید هم صدمه می بیند. اگر علم باشد اما براساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید تحول و تکامل و افزایش پیدا علم
8/2/89نکند، باز کشور درجا می زند.

ی اهمیت داد. در بعضی از بخش ها خوشبختانه این کار به تربیت نیرو، بخصوص در صنایع دانش بنیان بایست خیل-3
1606/89شده است. 

مسئله تجاري سازي خیلی مهم است. یافته هاي علمی و صنعتی بایستی بتوانند در کشور تولید ثروت کنند. برادران -4
درصد از درآمد 20حداقل ما باید بتوانیم 1404مسئول در دفتر ما یک محاسبه اي کرده اند؛ نظر آنها این است که تا سال 

14/7/89کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیتهاي تجاري دانش بنیان تأمین کنیم. 
رد، تولید است؛ بخصوص وتواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیابراي اقتصاد یک کشور، مهمترین بخشی که می-5

دي است، هم تولیدي و هم علمی؛ دانش بنیان است. این شایسته آن تولیدي که متکی به دانش، متکی به علم است. هم اقتصا
8/01/90ملت ایران است.

همیشه به مسئوالن گوناگون بخشهاي مرتبط دولتهاي گذشته سفارش می کردم که سعی کنید بین صنعت و - 6
01/01/91دانشگاه ارتباط برقرار کنید.

یگري جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه اگر تالش کنیم نفت را با فعالیتهاي اقتصادي درآمد زاي د-7
اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله کارهایی است که می تواند این خال را تا میزان زیادي پر کند. 

03/05/91
ي دانش بنیان به نظر من یکی از بخشهاي مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین شرکتها-8

08/05/91است. این یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثر ترین مولفه هاي اقتصاد مقاومتی است 
..این بخش شرکتهاي دانش بنیان و .دانش بنیان است.یک مسئله دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد-9

02/06/91فعالیتهاي اقتصادي دانش بنیان خیلی جاده باز و امید بخشی است. 
نکته دهم از مولفه هاي سیاستهاي مقاومتی، مسئله دانش محوري است که این هم یک مشخصه بسیار مهمی است. -10

خوشبختانه وضع علمی امروز کشور این اجازه را به ما می دهد که این بلند پروازي را داشته باشیم که بخواهیم اقتصاد مان را 
دانش بنیان کنیم.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است یعنی از پیشرفتهاي علمی استفاده می کند، به پیشرفتهاي علمی تکیه -11
01/01/93می کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می دهد. 
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اید ادامه بدهیم و تالش بشود. این حرکت علمى الزم است. اگر چنانچه این حرکت علمى با همین حواشى و دنبالهب-12
،استبنیاناقتصاد دانشبنیان و روى آوردن به که یکى از آنها تشکیل همین شرکتهاى دانش-ایى که دارد ادامه پیدا بکند ه

30/07/93.کشور نجات پیدا خواهد کرد-اینها از لوازم این حرکت علمى است که بحمداهللا بتدریج راه افتاده است 
هاي تولیدي متوسط و کوچک حمایت بشود؛ یکی از کارها این است که ترین کارها این است که از بنگاهکی از الزمی-13

کنیم، فقط به خاطر این نیست که تقویت بشود. اینکه ما روي علم و فنّاوري تکیه میبنیاندانشهايفعالیتهاي بنگاه
1/1/94. کندمیخواهیم نصاب علمی خودمان را باال ببریم؛ پیشرفت علم و فنّاوري به پیشرفت اقتصاد کمک می

در کشور هست لکن همین تعدادي که االن وجود دارد، میتواند بنیاندانشزاران شرکت ه امروز من اطّالع دارم، هتلبا-14
.، مفید استبنیاندانشبرابر. جوانها، آن کسانی که محصول علمی دارند، وجودشان در شرکتهاي برابر افزایش پیدا کند؛ دهبه ده

22/07/94
ي جامع علمی، عت پیشرفت علمی، اجراي دقیق نقشهیازسنجی علمی براي حال و آینده، جلوگیري از کاهش سرن-15

ها در اقتصاد مقاومتی، گسترش آفرینی دانشگاهتوجه به کیفیت در آموزش عالی، پیگیري جدي ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش
قالبی و بخشی بصیرت دینی و سیاسی، و میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی، انفضاي فرهنگ ایمانی و اسالمی، عمق

20/08/94.گیري تمدن نوین اسالمی استها در شکلآفرینی دانشگاهمتدین، از لوازم نقش

اقتصاد دانش بنیان -4
اهمیت روز افزون دانش در دنیاي جدید تمام ابعاد زندگی بشر را دگرگون کرده است. صنایع و تولیدات کشورهاي توسعه 
یافته به طور روز افزون تحت قیود حاکم بر دنیاي جدید، با بکارگیري تکنیک هاي تولیدي پیشرفته تر عرصه را براي رقابت 

یق وتوسعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تولیدات یک کشور نقش ایفا کشورهاي درحال توسعه تنگ تر کرده است. تح
می کند. 

امروزه پیشرفت و توسعه روز افزون فناوریهاي نوین متنوع، در سطح جهانی باعث تغییر وتحوالت بنیادین در ساختار 
هاي جوامع بشري از جمله بخش هایی اقتصادي جوامع شده است. تجارت، بانکداري، مبادالت و بسیاري از زیر مجموعه

هستند که به شدت تحت تأثیر این روند بوده اند. در سالهاي اخیر، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادي بین افراد، شرکت ها و 
دانش به عنوان برتري اقتصادي در برآیند هاي دهه هاي اخیر دولت ها به وجود آمده است، به طوري که امروزه اطالعات و

)1391سترش چشمگیري یافته است. دانش مهمترین رکن اقتصاد دانش محور محسوب می شود. (شیر محمدي ،گ
دانش به عنوان یکی از نیرو هاي بسیار موثر درتحوالت اقتصادي و اجتماعی به شمار می آید و یک کاالي عمومی محسوب می 

ه اشتراك گذاشت. در عصر حاضر، اصطالح اقتصاد دانش بنیان، شود، زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهالك، بادیگران ب
گویاي تأکید بر نقش دانش و فناوري در جریان توسعه اقتصادي است.ار این رو، می توان گفت در اقتصاد دانش بنیان، به دانش 

از نظر کمی و کیفی با هامیت تر از گذشته نگریسته می شود. 
ایجاد کننده تفاوت در درآمد سرانه کشورها را شناسایی نموده اند که عبارتند از:نظریه هاي رشد اقتصادي، چهار منبع

تفاوت در انباشت سرمایه فیزیکی-الف
تفاوت در قدرت بهره وري از تکنولوژي هاي موجود-ب
تفاوت در انباشت سرمایه انسانی (دانش)-ج
تفاوت در زیر ساختها- د

) بر 2006)، رومر(1992)، آقیون و هویت (1991)، گرسمن و هلپمن(1988تئوریهاي رشد جدید درون زا مانند لوکاس (
یشرفت هاي تکنولوژیکی و انباشت دانش بعنوان محرك اصلی رشد اقتصادي تأکید دارند و شواهد و تحقیقات علمی زیادي پ

طرف در قالب نوآوري و ایجاد فرایندهاي تولیدي جدید می تواند، بازدهی این مهم را تأکید کرده اند. پیشرفت تکنولوژي از یک
عوامل تولید دیگر مانند کار و سرمایه را افزایش داده، باعث افزایش بهره وري نیروي کار وتعمیق سرمایه شود واز طرف دیگر در 
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توان رقابتی اقتصاد در بازارهاي جهانی شده قالب اختراع و تولید محصوالت جدیدتر و کاهش هزینه هاي تولید منجر به افزایش
و بنابراین منجر به افزایش صادرات محصوالت دانش بنیان، پایه و کلید اساسی رشد اقتصاد هاي مدرن به شمار می آید که در 

از رشد اقتصاد و در اقتصاد دانایی محور، تولید و بهربرداري از دانش در قسمت بزرگیاین سال ها به شدت افزایش پیدا کرده است. 
در حالی که عوامل سنتی تولید، اهمیت خود را دارد، دانش عامل اساسی رشد، ایجاد ارزش جدید و تدارك .تولید ثروت سهیم می شود

.نیروي انسانی هستندهسته اصلی اقتصاد دانایی محور هم.پایه اي براي باقی ماندن در رقابت محسوب می شود
ها و مطالعات جهت تبیین موضوع و ترسیم نقشه راه ، موجی از تالش92هاي اقتصاد مقاومتی در انتهاي سال با ابالغ سیاست

بند است که در دو بند نخست آن 24ها مشتمل بر ها صورت گرفته است. این سیاستبراي حصول به اهداف این سیاست
بنیان به عنوان ها و بسترهاي مناسب جهت تحقق اقتصاد دانشیجاد زمینهصورت ویژه به توسعه کارآفرینی در کشور و ابه

هاي بنیان با توجه به استفاده از ظرفیتعبارتی تحقق اقتصاد دانشزیربنایی در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه شده است. به
بند قتصاد کشور مفید واقع شود.هاي اتواند در مستحکم کردن پایهتخصصی و مهارتی نیروهاي دانش آموخته داخل کشور می

کشور و نقشه جامع علمیسازي و اجراي، پیادهاقتصاد دانش بنیانپیشتازي بیان می کند: هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاستدوم 
بنیان و محصوالت و خدمات دانشبه منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات نظام ملی نوآوريساماندهی 

.بنیان در منطقهدستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش

بنیان براي رشد و تولید ثروت تنها به تعدادي از صنایع با فناوري باال متکی نیست، بلکه در این اقتصاد، اقتصاد دانش
بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش عبارت دیگر، در اقتصاد دانشکنند. به تمامی صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می

ي رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال است.در تمامی صنایع عامل محرکه
بنیان اقتصادي است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و اقتصاد دانش: OECD)طبق تعریف (

بنیان و توسعه این حوزه از تولید ایجاد اقتصاد دانشگیرند.پایه مورد توجه خاص قرار میو صنایع دانشگذاري در دانش سرمایه
بنیان که براي کشور ایجاد کار در ایران نیازمند اقدامات مقدماتی است که بدون مهیا کردن آنها در عمل اقتصاد دانشوو کسب

سرمایه کند به دست نخواهد آمد.
اي اثر گذاري اقتصاد دانش بنیان بر تحقق اقتصاد مقاومتیکانال ه- 1- 4
افزایش بهره وري: اقتصاد دانش بنیان باعث افزایش بهره وري منابع تولید می شود. افزایش بهره وري منابع تولید، -1

باعث افزایش رشد اقتصادي و منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
باعث کاهش هزینه ها از طریق افزایش رقابت جهانی شده و این امر باعث کاهش هزینه ها: اقتصاد دانش بنیان -2

افزایش رشد اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
توسعه فناوري هاي ارتباطات و اطالعات: اقتصاد دانش بنیان با توسعه  فناوري هاي ارتباطات و اطالعات ، هزینه هاي -3

اد را کاهش می دهد؛ و این امر در کنار سرعت بخشی انجام شده ، انگیزه فعاالن اقتصادي تبادل اطالعات را در تمام ابعاد اقتص
را افزایش داده و موجب رشد اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

افزایش درآمدزایی: اقتصاد دانش بنیان باعث افزایش درآمد می شود. افزایش درآمد باعث افزایش تقاضا براي دانش -4
این امر نیز منجزر به رشد  اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.می شود. 

اقتصاد دانش بنیان از منظر شاخص ها و آمارها: - 2- 4
بنیان حاکی از عدم توازن مقایسه شرایط کشور از نظر شاخص هاي مورد استفاده بانک جهانی براي توسعه اقتصاد دانش

اشد. این عدم توازن نشان از عدم توجه دقیق و برنامه ریزي مناسب به منظور دستیابی به در متغیرهاي شاخص در کشور می ب
اقتصاد دانش بنیان در کشور علی رغم باال بودن ظرفیت ها می باشد.
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کی از شاخص هاي مهمی که بانک جهانی منتشر می کند، شاخص اقتصاد دانش بنیان است. بر این اساس، کشورهاي جهان ی
کشور به خود 145را در میان 94جایگاه 2012شده و جایگاهشان نسبت به قبل مقایسه می شود. ایران در سال رتبه بندي

. با توجه به شاخص هاي اقتصاد دانشی در شکل زیر قابل مشاهده است2012اقتصاد برتر سال 10اختصاص داده است. 
رتبه جهانی ایران در اقتصاد دانش بنیان-1جدول

رتبه جهانی در اقتصاد دانش بنیان نام کشورردیف

1سوئد1
2فنالند2
3دانمارك3
4هلند4
5نروژ5
6نیوزلند6
7کانادا7
8آلمان8
9استرالیا9
10سوئیس10
94ایران11

منبع: بانک جهانی

تولیدات صنعتی، ) به مقایسه اي از شاخص هاي تخصصی علم وفناوري میان ایران و ببرهاي آسیایی پرداخته است.2جدول (
نماد پیشرفت علم وفناوري کشورهاست. در دو شاخص سهم تولیدات صنعتی به کل صادرات و شاخص سهم فعالیتهاي با 
فناوري برتر و متوسط از کل صادرات محصوالت، وضعیت ایران با ببرهاي آسیا قابل قیاس نیست. متکی بودن ایران به صادرات 

بع آن سهم اندك محصوالت پیشرفته در سبد صادراتی ایران موجب گردیده است سرانه نفت در طول سالهاي گذشته و به ت
صادرات پایین نصیب تولیدات صنعتی گردد. 

مقایسه اي از شاخص هاي تخصصی علم وفناوري میان ایران و ببرهاي آسیایی- 2جدول 
سرانه ارزش افزوده 

تولیدات
سهم فعالیتهاي با 

فناوري هاي متوسط 
درصد)و برتر(

سرانه صادرات 
تولیدات صنعتی به 

دالر آمریکا

سهم تولیدات 
صنعتی به کل 

صادرات

سهم فعالیتهاي با 
فناوري برتر 

ومتوسط از کل 
صادرات 

604653.411110096.7471.85کره جنوبی

896673.413224189.7668.99سنگاپور

57532.58104144.0144.78هنگ هنگ

488561.881194195.4171.08تایوان

32640.7034419.6931.69ایران
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)1393منبع: رصد خانه علم وفناوري شاخص پژوه (

بنابراین در راستاي ارتقاي امکان تولیدي سرمایه انسانی و افزایش صادرات محصوالت دانش بنیان ایران به تالش و همتی 
خارجی، ارتباط سریع نوآوري ها با صنعت و تولید، آسان سازي فرایند مضاعف در زمینه سازي افزایش سرمایه گذاري هاي 

صادرات و حمایت از صادرات کنندگان محصوالت دانش بنیان نیازمندیم.
سهم صادرات محصوالت دانش بنیان از صادرات محصوالت کارخانه اي درکشورهاي منتخب- 3جدول 

2005200620102011کشور
2.4876.3074.4584.116ایران
1.4741.8541.9341.839ترکیه

1.3801.4471.6851.760پاکستان
12.84312.07611.2089.720برزیل

5.8046.0727.1816.871هند
6.6566.4594.2815.112آفریقاي جنوبی

16.5513.479.788.33اندونزي
54.6553.8444.5243.39مالزي
3.232.725.052.50ونزوئال

منبع: بانک جهانی
عملکرد مناسبی داشته است اما در 1404آمار نشان می دهد که عملکرد ایران در مقایسه با کشور هاي هدف در چشم انداز 

عوامل یک مقایسه با کشورهاي مثل مالزي و برزیل عملکرد بسیار نامناسب و ضعیفی داشته است بطوریکه با فرض ثبات سایر 
).1393ساله بین ایران و مالزي وجود دارد ( شاه آبادي، ثمري، 65شکاف 

مقایسه ایران با کشورهاي منتخب از منظر شاخص خلق و بکارگیري نوآوري و دانش- 4جدول 

Global Innovation Index) 2014(:منبع

نتایج مقایسه ایران با کشورهاي منتخب از منظر شاخص خلق و بکارگیري نوآوري و دانش نشان میدهد که بین ایران و 
کشورهایی مثل مالزي و وبرزیل اختالف قابل توجهی در ایجاد فضاي مناسب براي خلق نوآوري و بکارگیري آنها در فرآیند 

ونزي و ونزوئال که مانند ایران در خلق نوآوري چندان موفق نبوده اند اما در تولید وجود دارد. ثانیاً آن دسته کشورهایی اند
بکارگیري نوآوري ها و اختراعات جدید در فرایند تولید به مراتب از ایران بهتر عمل کرده اند که این خود بیانگر حلقه گمشده 

شاخص کارایی نوآوريشاخص جهانی نوآوريکشور
رتبه جهانیمقدار عدديرتبه جهانیمقدار عددي

26.11200.6122ایران
38.2540.911ترکیه

241340.916پاکستان
36.3610.771برزیل

33.7760.831هند
38.2530.793آفریقاي جنوبی

31.88714اندونزي
45.6330.772مالزي
25.71220.97ونزوئال
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از منظر شاخص کارایی نوآوري ، ونزوئال در پیوند دانشگاه و بخش تولیدي یعنی صنعت، کشاورزي و خدمات شکل گرفته است.
بین کشورهاي جهان قرار دارد که حاکی از موفقیت این کشور در بکارگیري نوآوري هاي جدید می باشد. 7رتبه 

این سند به 3ساله کشور، اهداف و راهبردهاي بلندمدت کشور براي توسعه را به نمایش می گذارد. بند 20سند چشم انداز 
قرار داده است. به طوري که با پیگیري این راهبرد اقتصاد ایران » توسعه دانش بنیان«ی راهبرد اصلی توسعه کشور را طور ضمن

به یک اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود.                                 1404باید در سال 
عبارتند از: عناصر اصلی توسعه اقتصادي دانش بنیان

انگیزشی مناسب، ایجاد نهادهاي الزم براي استفاده موثر از دانش، توسط بنگاههاو کارآفرینانتعریف نظام -1
تربیت نیروي انسانی آموزش دیده، خالق و ماهر-2
فراهم کردن زیر ساخت مناسب یک نظام اطالعاتی پویا-3
)93ایجاد نظام نوآوري مناسب در کشور (دانش جعفري، -4

که اکثر شاخص ها اقتصاد ایران نشان می دهدبرايدر سالهاي مختلف راوضعیت بنیان هاي اقتصاد دانش بنیان ) 5جدول (
در طی سالهاي مورد مطالعه داراي نوسانات می باشند و نتوانسته اند از رشد پایدار و مستمر بهره ببرند.

وضعیت بنیان هاي اقتصاد دانش بنیاد در کشور ایران-5جدول

KIشاخص KEIشاخص سال

شاخص 
انگیزش 
اقتصادي

ICTشاخص شاخص آموزششاخص نوآوري

19953.594.586.382.864.476.41

20003.64.972.252.622.425.1

20123.914.977.35.024.615.28

منبع: بانک جهانی 

2014تا 2012را در سالهاي توسعهسهم مناطق مختلف در سرمایه گذاري صورت گرفته در تحقیق و) 6(جدول
میلیارد دالر صرف تحقیق و توسعه نمودند که  این 85751کشورهاي جهان بیش از 2013در سال نشان می دهد.

درصد در این سال 34میان کشور آمریکا با سهم ندرصد درآمد ناخالص داخلی جهان است. در ای8.1مقدار حدود 
)1393ین خصوص انجام داده است. (آقاجانی و جباري پور، بیشترین سرمایه گذاري را درا

سهم مناطق مختلف در سرمایه گذاري صورت گرفته در تحقیق و توسعه (درصد)- 6جدول
201220132014

34.53433.9قاره آمریکا

3231.431.1ایالت متحده

3738.339.1قاره آسیا
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15.316.517.5چین

10.510.510.2ژاپن

2.72.72.7هند

0.520.520.57ایران

23.122.421.7قاره اروپا

6.15.95.7آلمان

5.45.35.3سایر کشورهاي دنیا

منبع: بانک جهانی 

نتیجه گیري جمع بندي و - 5
و اجتماعی ارائه می دهد انقالب دانش همراه با جهانی شدن فزاینده، فرصتهاي قابل توجهی را براي بهبود توسعه اقتصادي

اما به هر حال، کشورها نیز اگر قادر نباشند با سرعت فزاینده تغییرات خود را همگام سازند، باریسک عقب افتادگی مواجه می 
شوند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی تواند بدون در نظر گرفتن فرهنگ صنعتی و فراگیري ملی و نیز قواعد  

.)87اسی در عرصه فن آوري و به دنبال آن تولید دانش محور و توسعه پایدار موفق باشد.(موحدي، آینده شن
هدف از این مقاله بررسی اهمیت اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی می باشد. در این خصوص با بهره گیري از آمار وارقام و شاخص 

مقایسه شرایط روند وضعیت اقتصاد دانش در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.هاي جهانی با اقتصاد ایران پرداخته شده است و 
بنیان حاکی از عدم توازن در متغیرهاي شاخص کشور از نظر شاخص هاي مورد استفاده بانک جهانی براي توسعه اقتصاد دانش

ق و بکارگیري نوآوري و دانش نشان میدهد که بین ایران نتایج مقایسه ایران با کشورهاي منتخب از منظر شاخص خلدر کشور می باشد.
و کشورهایی مثل مالزي و وبرزیل اختالف قابل توجهی در ایجاد فضاي مناسب براي خلق نوآوري و بکارگیري آنها در فرآیند تولید وجود 

.دارد

راهکارهاي اجرایی -5-1
ن حمایت از امنیت حقوق مالکیت فردي باید از اولویت توجه به ارتقاي سطح و کیفیت قوانین ومقررات و ایجاد قوانی-1

هاي دولت در زمینه ارتقاي سطح دانش پایه کشور باشد.
باید دراولویت توجه قرار گیردتا ازاین طریق بتوان R&Dتوجه به بازدهی محققان و هزینه هاي خرج شده در زمینه -2

به اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد پویا و پایدار دست یافت.
کاهش موانع پیش روي صادرات از طریق تقویت شوراي عالی صادرات، حذف بروکراسی هاي غیر ضروري و نوسازي -3

و گسترش شبکه حمل ونقل تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه تجارت کاالها خواهد داشت، عاملی که تأثیر مستقیم 
روي قدرت رقابت پذیري محصوالت داخلی در بازارهاي جهانی دارد.

راهم آوردن نظام ملی نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی، ایجاد و مدیریت سامانه فراگیر حقوق مالکیت ف-4
.معنوي، ملی وجهانی نوآوري ها، راه اندازي و گسترش کانون هاي پژوهش و پیشرفت،

و گسترش شرکت هاي راه اندازي و پشتیبانی دانشگاه کارآفرین، گسترش پارك ها و کانون هاي رشد علم و فناوري-5
دانش بنیان
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بهره گیري از تجربیات و سیاست هاي اتخاذ شده توسط کشورهاي توسعه یافته و بومی سازي این تجربیات منطبق - 6
بر شرایط داخل کشور می توانند راهکارهایی موثر براي توسعه اقتصاد دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور 

)13،انخالوباقري و همکار(باشد.
.نیازهاستترین این پیشها در ایران یکی از مهمارتباط سازنده، نزدیک و متعامل صنایع و دانشگاه-7

و مراجعنابعم
) نقش تحقیق وتوسعه در تحقق اقتصاد دانش بنیان و توانمندسازي شرکتهاي دانش 1393آقاجانی، م. جباري پور، م(]1[

، تابستان.35شماره،11بنیان، پارك فناوري پردیس، سال 
، "فصلنامه سیاست هاي راهبردي و کالن"،نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي اقتصاد مقاومتی) 1393،ع (اسدي]2[

. 39-25صص،، بهار5شماره 

نقش همایش ملی"،قتصاد دانش پایه؛ ابزاري راهبردي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتیا)1392خالوباقري و همکاران(]3[
.جهاد دانشگاهی، واحد البرز،"سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

) نوآوري و صادرات مبتنی بر فناوري برتر مقایسه جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي منتخب 1393شاه آبادي، ا. ثمري، ه (]4[
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