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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  

  ابزاري راهبردي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ؛پايهاقتصاد دانش
  

  3، امير جعفرزادگان2، سيد محمدشايان قريشي1مهديه خالوباقري
  چكيده

جانبه توسعه همههاي  جديدي است كه قادر است زمينهدور شدن از اقتصاد نفتي و حركت به سوي اقتصاد مقاومتي، رويكرد 
وري اقتصادي اقتصادي كه در آن بهره ؛باشد مي پايهگيري از اقتصاد دانشترين ابزار در اين مسير بهرهراهبردي .كشور را فراهم آورد

پايه، وابسته به سرمايه اجتماعي بوده و توسعه اقتصاد دانش. شود تا اثر دانش بر مواد خام مي متقابل دانش بر دانش حاصل تأثيراز 
دانش و اطالعات در تابع توليد و مقياس آن و نيز  تأثيراين انديشه محصول توجه به  .فرآيندي خودسازمانده و خودپاسخگوست

  . ستعواملي از جمله جهاني شدن اقتصاد، رشد سريع فناوري اطالعات و ارتباطات و افزايش تقاضا و نياز به توليد انبوه ا
پايه، در اين مقاله كه به روش مطالعه مروري نگارش شده است، تالش شده تا به مرور مفاهيم اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش

گيري از توسعه اقتصاد كاربردي و عملياتي به منظور بهره هايهاي كشور در هر دو زمينه و ارائه پيشنهادتحليل شرايط و ويژگي
 . هاي اساسي اقتصاد كشور در شرايط فعلي پرداخته شوديابي به اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از ضرورتپايه در راستاي دستدانش

تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور هاي شديد ميها و خصومتاقتصاد مقاومتي به عنوان اقتصادي كه در شرايط دشمني
تنها از مسير  روي اقتصاد وابسته به نفت ايران است كهپيش بلندمدتانداز باشد، مختص زمان تحريم و جنگ نيست بلكه يك چشم

اي به منظور دستيابي به اين هدف در كشور انجام هاي گستردهدر حال حاضر كوشش. پايه ميسر استاقتصاد نوآور و توليد دانش
پايه، توسعه هاي دانشايجاد شركت .باشدشده ولي مقايسه شرايط كشور با متوسط جهاني حاكي از ضعف شديد در اين زمينه مي

مايتي الزم از هاي حقوقي و حهاي پژوهش و پيشرفت، بهبود و ايجاد زمينههاي فنĤوري، توسعه دانشگاه كارآفرين، ايجاد كانونپارك
  .باشندكارهاي كاهش اين ضعف ميجمله مهمترين راه
  .بنيان، توسعه اقتصاديدانش هايپايه، بنگاهاقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش :واژگان كليدي

  
  مقدمه

به اين سو، توليد دانش جاي توليدات صنعتي را گرفته است و جوامع مختلف در حال گذار  1970از دهه 
اطالعات و تقسيم كار  فناوريداليل اين امر را بايد در تحوالت . از غلبه صنعت به دوران فراصنعتي هستند

در عصر  .)Charles and Benneworth) ،2001شدن دانست جهانيفرآيند هاي جهاني ناشي از مزيت
دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فيزيكي و انرژي را به عنوان  جديد، اقتصاد اطالعات و دانش، به عنوان

سازي آن  پايه نام دارد بر توليد علم با هدف تجارياقتصاد جديد كه اقتصاد دانش. اندعوامل اصلي توليد گرفته
ها با هم رقابت ها، چه از طريق فرآيندهاي بازار كه در آن سازماندر اين اقتصاد، دانش و ايده. كندتكيه مي

انتشار سريع از هاي مشابه و همكار، تمايل به اي يا تقليد از مجموعههاي حرفهكنند، چه از طريق شبكهمي
   ).Florida ،1995(هاي سازماني و تحريك همگرايي دارندطريق حوزه

                                                            
 Mahdeie.bagheri@yahoo.com ؛ اي؛ دانشگاه شهيدبهشتيريزي شهري و منطقهكارشناس ارشد برنامه -1

 الملل دانشگاه عالمه طباطبايي روابط بيندانشجوي دكتراي  -2

 اي؛ دانشگاه شهيدبهشتيريزي شهري و منطقهكارشناس ارشد برنامه -3
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پايه، توليد، توزيع و استفاده از دانش تأثير مهمي در توليد ثروت دارد و اقتصاد دانش به در اقتصاد دانش
تعداد محدودي صنايع مبتني بر فنĤوري بسيار پيشرفته محدود نيست؛ بلكه در اين نوع از اقتصاد همه 

دانش مورد نياز براي ساخت . هستندهاي اقتصادي حتي معدن و كشاورزي به نحوي به دانش متكي فعاليت
پايه فقط از نوع فناوري محض نيست و دانش فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را نيز شامل اقتصاد دانش

- هايي كه بهرهسازي و استفاده از روشهاي دولتي با تأكيد بر شبكهدر اين اقتصاد نهادها و سازمان. شود مي

ها مكان تصميم و عمل و محرك بودن را ايفا نموده و سازمانوري بيشتري دارند اغلب نقش تسهيلگري 
  ).Cook and Morgan ،1998(هستند

وري، نوع مديريت و غيره را متحول كرده هاي تجارت، ساختار اقتصادي، بهرهپايه تمام زمينهاقتصاد دانش
ات و ارتباطات، مديريت هايي مانند آزادسازي تجارت و جهاني شدن بازرگاني، فناوري اطالعو داراي ويژگي

كنندگان، كوچك دانش، تغيير ساختاري در اقتصاد، تغييرات در محل و نيروي كار، افزايش حق انتخاب مصرف
  . باشد مي شدن دولت و كسب و كار الكترونيكي

-هاي غرب عليه ايران با هدف متوقف كردن برنامههاي اخير و با شدت گرفتن تحريماز ديگر سو، در سال

اي جديد تحت عنوان اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصادي و سياسي كشور واژه اي ايران،آميز هسته صلحهاي 
اقتصاد مقاومتي روشي براي . اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گرفته است

هيچ كدام  وارداتو  صادراتدر شرايطي كه  ؛باشد عليه يك منطقه يا كشور تحريم شده مي ها تحريممقابله با 
تواند يك بلكه مي ؛البته اقتصاد مقاومتي مختص زمان تحريم و جنگ نيست. باشد براي آن كشور مجاز نمي

هاي اقتصادي عليه ايطي كه تحريمدر شر .روي اقتصاد وابسته به نفت كشور باشدپيش بلندمدتانداز  چشم
ها با پايه و كمك به توسعه و ارتقاي توانمندي آنهاي دانشكشورمان شدت يافته است توجه بيشتر به شركت

به . يابد مي يش از پيش ضرورتبپايه هدف رهايي از فروش منابع طبيعي كشور و حركت به سمت توليد دانش
  .گذردپايه مي صاد مقاومتي از مسير اقتصاد و توليد دانشعبارتي ديگر راه جهاد اقتصادي و اقت
كه همان دستيابي به راهكارهاي عملياتي به منظور توسعه اقتصاد پيش رو با توجه به هدف نگارش مقاله 

باشد، اين مقاله كه به روش  پايه به عنوان يكي از مؤثرترين ابزارهاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي ميدانش
پايه مروري نگارش شده است تالش نموده است با معرفي مفاهيم و موضوعات مرتبط با اقتصاد دانشمطالعه 

پايه و بررسي تجربيات كشورهاي كمتر و هاي دستيابي به اقتصاد دانشو اقتصاد مقاومتي، معرفي شاخص
پايه سعه اقتصاد دانشهاي توبيشتر توسعه در اين زمينه پرداخته و پس از مقايسه شرايط كشور از نظر شاخص

پايه و تحقق به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي دانش با متوسط جهاني به ارائه پيشنهادهاو مقايسه آن 
  .اهداف مطرح در اقتصاد مقاومتي بپردازد
پايه حاكي از هاي مورد استفاده بانك جهاني براي توسعه اقتصاد دانشمقايسه شرايط كشور از نظر شاخص

اين عدم توازن نشان از عدم توجه دقيق و . باشد مي رهاي شاخص در كشورازن زياد در متغيعدم تو
. باشدها ميرغم باال بودن ظرفيتپايه در كشور عليمناسب به منظور دستيابي به اقتصاد دانش ريزي برنامه
مانه فراگير حقوق سازي دستاورهاي پژوهشي، ايجاد و مديريت ساآوردن نظام ملي نوآوري، تجاريفراهم
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اندازي و هاي پژوهش و پيشرفت، راهاندازي و گسترش كانون ها، راهمالكيت معنوي، ملي و جهاني نوآوري
- هاي دانشرشد علم و فناوري و گسترش شركتهاي  ها و كانونپشتيباني دانشگاه كارآفرين، گسترش پارك

وسط كشورهاي كمتر و بيشتر توسعه يافته و هاي اتخاذ شده تگيري از تجربيات و سياست بنيان و بهره
- توانند راهكارهايي مؤثر براي توسعه اقتصاد دانشسازي اين تجربيات منطبق بر شرايط داخل كشور مي بومي

  .پايه و تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور باشند
بايد است، ميگذاري شده كه در دهه كنوني كه دهه عدالت و پيشرفت نام استيادآوري اين نكته ضروري 

ها به سوي ايجاد فناوري و توليد ثروت ملي، پيشرفت و رفاه جامعه باشد كه اين رويكرد نيز نتيجه پژوهش
هاي تبديل گيري درست مستلزم گسترش و پيشرفت زيرساختسازي و تصميم، تصميمسياستگذاريافزون بر 
  .وري استادانش به فن

  
  اقتصاد مقاومتي -1

باشد، در شـرايطي   عليه يك منطقه يا كشور تحريم شده مي ها تحريمروشي براي مقابله با  1اقتصاد مقاومتي
اصطالح اقتصـاد مقـاومتي اولـين بـار پـس از      . باشد كدام براي آن كشور مجاز نميهيچ وارداتو  صادراتكه 

كـه نـاتواني در امـر صـادرات امكـان صـادرات و در نتيجـه كشـت بسـياري از           2005در سـال   غزهمحاصره 
محصوالت كشاورزي از جمله توت فرنگي را كاهش داده بود استفاده شد و ضوابط و معيارهاي حـاكم بـر آن   

اثـر كـردن    اي كنترل و بيتالش برمتعاقباً هاي فشار و  اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه. شناسايي گرديد
براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي  .باشد و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است ها ميتأثيرآن 

پيغـامي،  (گردد تأكيدخارجي كاهش يابد و بر توليد داخلي كشور و تالش براي خوداتكايي  يها بايد وابستگي
كننده رشـد و شـكوفايي كشـور    تواند تعيين مي شديدهاي  خصومتو ها  اين اقتصاد در شرايط دشمني .)1391
نشـان داده شـده    1باشـد در شـكل شـماره   نكته كه در بحث اقتصاد مقاومتي داراي اهميت بسيار مي 10. باشد
  . است
  

   

                                                            
1- Resistance economy 
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   نكته مؤثر در اقتصاد مقاومتي 10 - 1 شكل

  .)www.Khamenei.ir: مأخذ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  

از يـك طـرف دشـمنان     .اقتصاد مقاومتي به داليل مختلف امري مهم و ضروري استپرداختن به موضوع 
ضـرباتي را بـه    ،ملت ايران تالش دارند تا نسبت به در هم ريختگي اقتصاد ايران اقدام كنند و از ناحيه اقتصـاد 

از سـويي  . باشد اي كارساز براي عبور از اين مرحلهتواند نسخهملت ايران وارد كنند كه مقاومت در اقتصاد مي
موضوع اقتصاد مقاومتي موضوعي بسيار بديع، جديد و بكر است و تجربه منتشر شده مكتوبي در مـورد   ،ديگر

  .آن وجود ندارد و قاعدتاً بايد جوانب آن بررسي و مورد توجه قرار گيرد
كه اقتصاد مقـاومتي مخـتص زمـان تحـريم و جنـگ نيسـت بلكـه يـك          استيادآوري اين نكته ضروري 

زيرا اقتصاد ايـران در سـايه تفكـر جمهـوري      ؛روي اقتصاد وابسته به نفت ايران استمدت پيشانداز بلند چشم
اقتصـاد  . خواهي هميشه آماج حمالت ناجوانمردانه استكبار و صهيونيزم جهـاني بـوده اسـت    اسالمي و عدالت

اقتصاد و رفع مشـكالت موجـود در    مقاومتي به معناي رياضت اقتصادي نبوده و آن را بايد به مفهوم شكوفايي
هاي اقتصادي براي جلوگيري از امتيازدهي به دشمنان در بهبود سطح رفاه عموم و با هدف حداقل و زير بخش

اقتصاد مقـاومتي   ،در حقيقت. ها بر اقتصاد داخلي ارزيابي نمودكم اثر نمودن اثرات فشارهاي خارجي و تحريم
لـذا منفعـل نيسـت و در مقابـل اهـداف       .گيـرد  مي ابسته و مصرف كننده قراردر رويارويي و تقابل با اقتصاد و

سـازي آن بـر اسـاس     ايستادگي كرده و تالش دارد تا در ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي ،اقتصادي سلطه
  .اسالمي تغييري مناسب ايجاد نمايد-يني و اهداف توسعه ايرانيب جهان

اثر كـردن  هاي فشار و به دنبال آن تالش براي كنترل و بيص حوزهبه عبارت ديگر، اقتصاد مقاومتي تشخي
-كاهش وابستگي رويكرد اين اقتصاد، .ها و در شرايط آرماني تالش براي تبديل اين فشارها به فرصت استآن
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منظور از اقتصـاد مقـاومتي يـك اقتصـاد     . هاي توليد داخل و تالش بر خوداتكايي استروي مزيتتأكيد ها و 
چنانكه با مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشـش در مسـير    ؛پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته فعال و

گرچـه برخـي تفـاوتي بـين      ؛هايي داردشود و با تفكر اقتصاد رياضتي تفاوت حركت به سمت جلو تعريف مي
هـاي  ي يكـي از شـاخه  كنند كـه اقتصـاد رياضـت   اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي قائل نيستند و يا تصور مي

 )1391كيافر، ( يكديگر ندارند امتفاوت بوده و ارتباطي ب كامالًاقتصاد مقاومتي است اما اين دو اصطالح 

هـدف اصـلي   شـود؛  ها به مردم تحميـل مـي  رياضت اقتصادي يك طرح يك طرفه است و از ناحيه دولت
هـا بـه كـاهش و يـا     دولت است و به همين دليل دولت ها و رفع كسري بودجه كاهش هزينهرياضت اقتصادي 

اين طرح كه به منظـور مقابلـه بـا كسـري بودجـه      . دنزنحذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي دست مي
هاي  ها و كمك شود گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وامها انجام مي توسط برخي دولت
زده يك كشور رياضت و سختي تحميـل شـود، در   اينكه بر اقتصاد و شرايط بحران. امدانج مالي خارجي نيز مي

تواند به بازيابي درازمدت اقتصاد كمك نمايد و اقتصاد مقـاومتي،  رسد، اما ميظاهر كار خوشايندي به نظر نمي
. نمايـد هم مـي اقتصادي است كه براي يك ملت، حتي در شرايط فشار و تحريم، زمينه رشد و شكوفايي را فرا

جداگانه و مستقل از هم است كه به هيچ عنوان منجر به بنابراين اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي دو مفهوم 
 .)1391كيافر، (بروز يكديگر نخواهند شد

  
  پايه اقتصاد دانش -2

اطالعات قرار پايه اقتصادي است كه به طور مستقيم بر اساس توليد، توزيع و مصرف دانش و اقتصاد دانش
وارد ادبيات اقتصاد آمريكا شد اما تحوالت  1960پايه و اقتصاد اطالعات در دهه  واژه اقتصاد دانش. گرفته باشد

هاي زيادي براي تالش 1هر چند سازمان اقتصادي همكاري و توسعه. اين واژه را تجديد و احيا نمود 90دهه 
بندي كاملي نرسيد تا اينكه در  به جمع 1995د ولي تا سال پايه انجام دا سازي در زمينه اقتصاد دانششاخص

در قالب سند وزارتي كميته  2OECDپايه در  همين سال براي اولين بار چارچوب مدوني از واژه اقتصاد دانش
هاي رشد و عملكرد ابداعات اين سند تعيين كننده جايگاه مدل. علم و فناوري كانادا منتشر شد سياستگذاري

اي در گسترش، تقويت و تلفيق مفهوم اقتصاد هاي بسيار گستردهاز اين دهه به بعد تالش. بوده است در اقتصاد
  ).Smith ،2002(اقتصاد توليدمحور روشن گرديدپايه با پايه انجام شد و مرزهاي اقتصاد دانشدانش

توزيع و مصرف دانش پايه اقتصادي است كه به طور مستقيم بر اساس توليد، اقتصاد دانش OECDاز نظر 
پايه دانش محرك اصلي رشد، ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي در اقتصاد دانش. و اطالعات قرار گرفته باشد

پايه تنها به تعداد محدودي صنايع مبتني بر فناوري بر اساس اين تعريف، اقتصاد دانش. ها استرشته فعاليت
هاي اقتصادي به شكلي بر دانش متكي اقتصاد، تمامي فعاليتبسيار پيشرفته وابسته نيست؛ بلكه در اين نوع 

  ).Dahlman  ،2000(است

                                                            
1. OECD 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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پايه تنها متكي به فناوري محض نبوده و دانش فرهنگي، اجتماعي و همچنين الزامات توسعه اقتصاد دانش
وان يك عامل گذارد يكي به عنمي تأثيربه دو طريق بر ميزان توليد  دانش. گيردمديريتي را در نيز در بر مي

  : كلي عوامل توليد وري بهرهتوليد جديد و ديگري افزايش دهنده 
اي بسيار مهم به ورود دانش به تابع توليد به عنوان نهاده :دانش به عنوان عامل توليد جديد -نخست

 . باشدهاي توليدي باالتر ميوري آن نسبت به ساير نهادهطوري كه بهره

دانش و اطالعات به شكلي ديگر نيز در  :وري كلي عوامل توليددهنده بهرهدانش به عنوان افزايش -دوم
شعباني، عبدالملكي، (وري كلي عوامل توليد استگذارد و آن، از طريق افزايش بهره تأثير ميسطح توليد 

1390 .(1 

توليد، از  وري كلي عواملدانش بر بهره تأثيركردن اقتصاد عبارت است از افزايش  پايه دانشاز اين روي، 
اي مهم در تابع توليد كلي اقتصاد، با توسعه دانش به عنوان نهاده تأثيرطريق ارتقاي پژوهش و توسعه يا بهبود 

توسعه  ،مصداق بارز دخالت دانش به عنوان عامل توليد جديد. هاي توليدي دانش بنيانصنايع جديد و بخش
هاي توليدي وابستگي فراواني به اين بخش. بنيان استهاي جديد يا به اصطالح صنايع دانشصنايع با فناوري

ريزفناوري، زيست فناوري، فناوري : از اند عبارتعنصر دانش و اطالعات دارند؛ برخي از صنايع مذكور 
  ). 1390شعباني، عبدالملكي، (اطالعات و ارتباطات و برخي صنايع وابسته ديگر

در بهبود فناوري توليد و افزايش  3اثر پژوهش و توسعه 2دوري كلي عوامل توليدانش در بهره تأثيرمصداق 
-گذاري دانش بر توليد، با توسعه فعاليتتأثيردر اين شيوه . هاي اقتصادي استعوامل در تمام بخش وري بهره

ها باعث افزايش برداري از آنشود كه بهرههاي جديدي براي توليد ابداع ميهاي پژوهش و توسعه، روش
هاي آموزشي به منظور هاي پژوهشي عمومي، فعاليتعالوه بر فعاليت. شود ها مي قبلي نهاده توليد در سطح

نيز موجب  - به عنوان نيروي كار در بخش پژوهش و توسعه -افزايش تعداد و توان متخصصان علوم مختلف
  .شود مي دانش بر توليد كل اقتصاد تأثيرتقويت 

افزايش : باشد نش شكل گرفته است كه متأثر از چندين عامل ميهاي انقالب داپايه بر پايهاقتصاد دانش
هاي نو، افزايش دانش كدبندي شده، افزايش آناليز اطالعات، ذخيره سازي و انتقال، توسعه و گسترش فناوري

گذاري اهميت دانش و مهارت نيروي كار، افزايش اهميت ابداعات و كارايي در رقابت و رشد، افزايش سرمايه
  ).Dahlman  ،2000(س، جهاني شدن و رقابت خيلي شديد و گسترش تجارت جهانيغيرملمو

  
  پايهندهاي اساسي در اقتصاد دانشفراي -3

اساسي در اقتصادهاي مبتني بر دانش فرآيند فرآيندهاي توليد دانش، توزيع دانش، انتقال و كاربرد آن چهار 
در . باشند مي متمايزكننده اقتصادهاي مدرن و سنتيحجم و چگونگي رابطه اين فرآيندها با يكديگر . هستند

گاه آن ،شود مي يعني ابتدا دانش توليد ؛ها خطي استاقتصادهاي سنتي حجم اين فرآيندها اندك و رابطه بين آن
                                                            

1. Total factor productivity 

2. TFP 

3. R&D 
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بين استفاده از دانش و توليد آن رابطه مستقيم . گيردمي گردد و در نهايت مورد استفاده قرارتوزيع و منتقل مي
گونه  بلكه يك رابطه غيرمستقيم يك طرفه به واسطه انتقال دانش شكل گرفته است كه ضامن هيچ ؛ندارد وجود

  . پويايي نيست
- پايه، سه فرآيند اول در رابطه متقابل با يكديگر، دانش را شكل داده و گسترش ميدر اقتصاد دانش

در واقع، پويايي فرآيند . رسدهاي مدرن اقتصاد ميدر فرآيند چهارم به مصرف صنايع و بخش. دهند
دانش . پايه استچهارم و رابطه متقابل آن با سه فرآيند اول دانش ضامن ظهور و توسعه اقتصاد دانش

دانش . يابداز طريق دو كانال از فرآيند توليد دانش به فرآيندهاي توزيع و تبديل دانش جريان مي
كند و بين ه فرآيند استفاده از دانش جريان پيدا ميسازي ب جريان يافته به فرآيند تبديل، بعد از غني

  ).Heng & other ،2002( شود افراد جامعه منتشر مي
هاي بازخوردي از دانش است بدين معنا كه دانش از ساير فرآيندها به پايه داراي جرياناقتصاد دانش

جريان دانش، جريان آن از فرآيند هاي اساسي در واقع يكي از كانال. يابدفرآيند توليد دانش نيز جريان مي
يابد دانش چگونگي و در رابطه با مسائل دانشي كه در اين كانال جريان مي. استفاده به فرآيند توليد است

اين جريان پويايي سيستم اقتصادي و متمايز كننده اقتصادهاي سنتي از اقتصادهاي . باشدفرآيند استفاده مي
  ).همان(مبتني بر دانش است

  
  پايهديريت اقتصاد دانشم -4

 ها با هم رقابتها، چه از طريق فرآيندهاي بازار كه در آن سازمانپايه، دانش و ايدهدر اقتصاد دانش
هاي مشابه و همكار، تمايل به انتشار سريع از اي يا تقليد از مجموعههاي حرفهكنند، چه از طريق شبكه مي

، نخست: پايه شامل دو زيرنظام است اقتصاد دانش. دارندو تحريك همگرايي  هاي سازمانيطريق حوزه
  ).Florida ،1995(برداري از دانش استزيرنظام بهره ،زيرنظام توليدكننده دانش است و دوم
وري هايي كه بهرهسازي و استفاده از روش بر شبكه تأكيدهاي دولتي با در اين اقتصاد نهادها و سازمان

ها مكان سازمان ،در اين نوع از اقتصاد. اند يلگري و محرك بودن را ايفا نمودهاغلب نقش تسه ،بيشتري دارند
شود  مي ها به عنوان منابع نگاهها و شبكهدر اين ديدگاه با تفسيري كه در آن به سازمان. تصميم و عمل هستند

برداري از منابع و به  اي كه براي بسيج يا بهرهها به واسطه شيوه در اين ديدگاه، قدرت سازمان. متفاوت است
  ).Cook and Morgan ،1998(شود دهند تعريف مي مورد استفاده قرار ميكارگيري ديگر بازيگران 

هاي نخست، نظام: هاي نوآوري قابل تشخيص است پايه، دو دسته از نظامدر توسعه اقتصاد دانش 
ب كشورها و بسياري از مناطق، در اغل. هاي نوآوري در نهادهانوآوري در بخش كسب و كار و دوم، نظام

رابطه ضعيفي بين اين دو نظام برقرار است و آنچه در اين بين داراي اهميت اساسي است، ايجاد ارتباط بين 
  ).همان(باشددو نظام توليد كننده دانش و بهره برداري از آن مي

  : از اند عبارتدهد  مي ابزارهايي كه مديريت در اين زمينه مورد استفاده قرار
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 1بهره برداري از ظرفيت عملكرد جمعي -نخست

 درك عاليق ديگر بازيگران و بازار -دوم

  ).Bradshaw and Blakely ،1999(از عواملاي  شكل دهي به شبكه - سوم
  
  

  پايهگيري اقتصاد دانش اي اندازههشاخص -5
  :شوند مي چهار شاخص مهم ارائه گرديده كه به اختصار زير ارائه ،پايهدر زمينه اقتصاد دانش

داراي  APECمحور  چارچوب شاخص اقتصاد دانش: APECمحور  شاخص اقتصاد دانش -نخست
خلق دانش بر اساس سيستم ابداعات . باشدبندي خلق دانش، تحصيل و يادگيري، انتشار و كاربرد آن ميتقسيم

و به كارگيري  ICTهاي  با توسعه منابع انساني، انتشار دانش با لحاظ زيرساخت ملي، تحصيل و يادگيري دانش
  ). 1جدول()APEC ،2001(شودميآن با توجه به محيط كسب و كار مشخص 

  
  APECپايه اجزاي شاخص اقتصاد دانش - 1 جدول

  خلق دانش -الف
  درصد مخارجR&D  ازGDP 

 سرانه محققان  
 سرانه ثبت اختراعات 

  يادگيري دانش تحصيل و -ب
 وري از كل وارداتĤسهم واردات فن  
 درصد FDI ازGDP  
 پايهاندازه بخش خدمات تجاري دانش  

  انتشار دانش -پ
  درصد مخارجICT  ازGDP 

 درصد هزينه دستيابي به اينترنت  
  درصد نيروي كار با آموزش سطح دوم

  آموزش

  كاربرد دانش -ت
 درصد نيروي كار با سطح آموزش دانشگاهي  
  نيروي كار دانا به كل نيروي كاردرصد  
 نرخ كارآفرينان  

  )APEC ،2001( :مأخذ
  

 جزءمبتني بر چهار طبقه و دوازده زيراين مدل  :ي بر اساس چارچوب جهاني مشبك هارواردمدل كم-دوم
  ).2جدول( است

  
   

                                                            
1- association 
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  پايه بر اساس چارچوب مشبك هاروارداجزاي شاخص اقتصاد دانش - 2 جدول

  شبكهدسترسي به  -الف
 دسترسي به اينترنت  
 سرعت شبكه  
 افزار موجود بودن سخت افزار و نرم 

  دانش شبكه -ب
  دسترسي به مدارسICT  
  آموزش از طريقICT 

  نيروي كار در بخشICT 

  شبكههاي  انجمن -پ
 منطقههاي  ظرفيت  
 ICT در زندگي روزانه  
 افراد آنالين 

  اقتصاد شبكه -ت
 هاي شغلي در بخش فرصتICT 

  الكترونيكتجارت  
 دولت الكترونيك 

  )APEC ،2001( :مأخذ
  

بانك جهاني شاخصي تحت عنوان متدولوژي تخمين دانش ارائه كرده كه  :هاي تخمين دانششاخص - سوم
هاي نهادي، آموزشي و منابع انساني، سيستم  هاي اقتصادي و رژيمشامل پنج بخش اصلي عملكرد اقتصاد، مشوق

  ). 3جدول(هاي اطالعاتي است ابداعات و زيرساخت
  

  2007بانك جهاني، -محور اجزاي متدولوژي تخمين اقتصاد دانش - 3جدول
  شاخص عملكرد -الف

  متوسط رشد ساالنهGDP 

 شاخص توسعه انساني  

  نهاديهاي  اقتصادي و رژيمهاي  مشوق -ب
 و غيرتعرفه اياي  موانع تعرفه  
 كيفيت نظم و ترتيب  
 قانون و مقررات  

  منابع انساني آموزش و - ج
 نرخ باسوادي بزرگساالن  
 ثبت نام در سطح دوم آموزش  
 ثبت نام در سطح سوم آموزش  

  سيستم ابداعات -د
 سرانه پرداخت و دريافت حق امتياز و حق اختراع  
 سرانه ثبت اختراعات  
 مقاالت و مجالت علمي و فني  

  هاي اطالعاتيزيرساخت -ه
  نفر 1000سرانه تلفن در  
  نفر 1000از سرانه كامپيوتر  
  نفر 1000سرانه استفاده كنندگان از اينترنت از  

  http://info.worldbank.org/etools/kam2007 :مأخذ
پايه مالزي شاخصي با اقتصاد دانش انداز چشمدر گزارش  :مالزي محور دانشانداز  شاخص چشم -چهارم

 :شودكه در زير اجزاي آن ارائه ميپايه ارائه شده گيري اقتصاد دانشپنج زيرشاخص اصلي براي اندازه
 نام در  سطح سواد، ثبت نام در سطوح دوم و سوم آموزش و نيز ثبت: كيفيت منابع انساني شامل

 علوم فناوري هاي  رشته
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 1خصوصي و عمومي روي هاي  مخارج بخش: تحقيق و توسعههاي  هزينهR&D ثبت هاي  و زمينه
 اختراع

 اطالعاتي هاي  زيرساخت 

 اقتصاديي ها زيرساخت )www.msc.com.my.( 

 

  پايهتجربيات كشورهاي كمتر و بيشتر توسعه يافته در توسعه اقتصاد دانش -6
هاي پايه و ارزيابي راهبردها و سياستدر توسعه اقتصاد دانشپيشرو نگاهي تحليلي به تجربيات كشورهاي 

هاي توسعه برداري مؤثر از تجربيات ساير كشورها و تدوين سياستتواند در بهرهاين كشورها در اين حوزه مي
. ها مؤثر باشدسازي و ارزيابي داخلي آنپايه در كشور، پس از تطبيق وضعيت ايران و بومياقتصاد دانش

و كشورهاي آمريكا (در دو دسته شامل تجربيات كشورهاي بيشتر توسعه يافته پيشرو تجربيات كشورهاي 
  :گيرنددر ادامه مورد بررسي قرار مي) كشورهاي تايوان و سنگاپور(يافته  و كمتر توسعه) ژاپن

  تجربيات كشورهاي بيشتر توسعه يافته -1-6
  :گيرنداز بين كشورهاي بيشتر توسعه يافته تجربيات دو كشور آمريكا و ژاپن مورد بررسي قرار مي

  در كشور آمريكا پايههاي توسعه اقتصادي دانشسياست -نخست
اين كشور به لحاظ شاخص سهم . پايه استهاي اقتصاد دانشبه لحاظ شاخصپيشرو آمريكا از كشورهاي 

درصد در رتبه سوم جهان و به  30.5پايه مبتني بر بازار به كل توليد ناخالص داخلي با نسبت صنايع دانش
درصد در رتبه  43.1الص داخلي با نسبت به توليد ناخ پايه دانشهاي لحاظ شاخص سهم كل صنايع و بخش

پايه در هاي توسعه اقتصاد دانشسياست. )1386مجلس شوراي اسالمي،هاي  مركز پژوهش(دوم جهان قرار دارد
توان در دو بخش ارتقاي جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلي توليد و تقويت پژوهش و توسعه و آمريكا را مي

  :مل بيان نمودوري كلي عواآن در بهره تأثير
 :دانش به عنوان نهاده اصلي توليد؛ شامل تأثيرهاي ارتقاي سياست - الف

 ولت ائتالفي، دولت پايه در هر سه سطح دگذاري معين براي حمايت دولت از توسعه دانشهدف
  ايالتي و محلي

 هاسازي نتايج پژوهشاختصاص بودجه هنگفت براي تجاري  
 به عنوان محمل براي ايجاد و توسعه صنايع و : متوسط و كوچكهاي قانوني از صنايع حمايت

  .پايهتوليدات دانش
 :وري كلي عوامل توليد؛ شاملهاي ارتقاي بهرهسياست -ب

 هاي پايه، در هر سه سطح دولت فدرال، دولتگذاري معين براي حمايت دولت از توسعه دانشهدف
  محلي و ايالتي

 توسط دولت 1توسعهسرمايه اوليه بخش پژوهش و  تأمين  

                                                            
1. Research and Development 
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 ايالتي در حوزه پژوهش و توسعههاي مشترك و بينتشويق همكاري   
 هاي پژوهش و توسعههاي مالياتي براي فعاليتتخصيص يارانه مستقيم و معافيت 

 1390شعباني، عبدالملكي، (هاي قانوني از مالكيت فكريحمايت.(  
  پايه در كشور ژاپنتوسعه اقتصادي دانشهاي  سياست -دوم

به نحوي كه تحقيق و توسعه يكي از مباني  ؛پايه استدر حوزه اقتصاد دانشپيشرو ژاپن از كشورهاي 
پايه مبتني بر بازار به اين كشور به لحاظ شاخص سهم صنايع دانش. باشداساسي توسعه اقتصادي اين كشور مي
رتبه اين كشور به لحاظ . رددرصد در رتبه يازدهم جهان قرار دا 25.6كل توليد ناخالص داخلي با نسبت 

شاخص شدت پژوهش و توسعه اول و در خصوص شاخص تعداد نسبي دانشمندان و پژوهشگران چهارم 
  :از اند عبارتپايه در ژاپن هاي توسعه اقتصادي دانشسياست). 2006 برينكلي،(است 
 :دانش به عنوان نهاده اصلي توليد؛ شامل تأثيرهاي ارتقاي سياست - الف

  سال 30پايه در صنايع دانشتوسعه  
 هاي اصلي در توسعه علوم و زيستي و ريزفناوري به عنوان اولويتبر علوم زندگي، علوم تأكيد

 فناوري

 شعباني، (گسترش بازارهاي خارجي براي توليدات خود : هاي جهاني فناورياتخاذ سياست
  ).1390عبدالملكي، 

  :د؛ شاملوري كلي عوامل توليهاي ارتقاي بهرهسياست -ب
 اي و ارتباط صنعت و دانشگاه حرفه-هاي فنيتوسعه آموزش  
 براي ادامه روند توسعه علمي كشورهاي هنگفت اختصاص بودجه  
 هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هايي براي ارتقاي ميزان دانش و فناوري در بخشتدوين برنامه

 ).1386 حيدري،(

  كشورهاي كمتر توسعه يافته ايه درپهاي توسعه اقتصاد دانشسياست -2-6
پايه در كشورهاي كمتر توسعه يافته در دو كشور سنگاپور و هاي توسعه اقتصادي دانشبررسي سياست

  :دهدتايوان نتايجي به شرح زير را به دست مي
  پايه در كشور سنگاپورتوسعه اقتصاد دانشهاي  سياست -نخست

رتبه . پيشبرد تكنولوژي، نقش مهمي در توسعه آن داشته استهاي كشور سنگاپور در ها و سياستبرنامه
هفت و از نظر شاخص تعداد نسبي دانشمندان و  ،اين كشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه

- هاي توسعه اقتصاد دانشسياست). 1386 مجلس شوراي اسالمي،هاي  مركز پژوهش(شش است ،پژوهشگران

  :از اند عبارتپايه در سنگاپور 
  :دانش به عنوان نهاده اصلي توليد تأثيرهاي ارتقاي سياست - الف

  شتابنده و فراوان دولت الكترونيكتوسعه  

                                                                                                                                                                   
1. R&D 
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 هاي جديدسازي دانشتالش براي تجاري.  
  :وري كلي عوامل توليدهاي ارتقاي بهرهسياست -ب

 هاي فعال در پژوهش و توسعههاي مالياتي مناسب براي بخشمعافيت  
 نيروي كار ارتقاي سطح آموزش  
  1387 هاشم،(توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه.(  
  پايه در كشور تايوان دانشتوسعه اقتصادي هاي  سياست -دوم

اين كشور به دليل ابتناي اقتصاد . كشور تايوان، موفقيت فراواني در ابتناي اقتصاد خود بر دانش داشته است
رتبه اين كشور در شاخص شدت . رار داردهاي آن در وضعيت مناسبي قبر پژوهش و توسعه و شاخص

والتري و (سي و شش است  ،)نسبت مخارج پژوهش و توسعه به توليد ناخالص داخلي(پژوهش و توسعه 
  :از اند عبارتپايه در تايوان هاي توسعه دانشسياست). 2009 همكاران،

  :دانش به عنوان نهاده اصلي توليد تأثيرهاي ارتقاي سياست - الف
  هاي كوچك و متوسطمؤثر از بنگاهحمايت  
 گذاري هنگفت در توسعهسرمايه .  

  :وري كلي عوامل توليدهاي ارتقاي بهرهسياست -ب
 1387گروه مطالعات آينده انديشي، (گسترش پژوهش و توسعه صنعت محور.( 

  
  هاي كشورسياستگذاريپايه و اقتصاد دانش -7

ولي  ؛پايه در كشور انجام شده استتوسعه اقتصاد دانشهاي فراواني در زمينه تالش ،به لحاظ سياستي
تواند قدمت كم دليل آن مي. پايه در ايران چندان مطلوب نيستهاي مبنايي اقتصاد دانشوضعيت شاخص

هاي كالن در اين هاي عملياتي توسعه با سياستپايه در كشور يا عدم تطابق برنامههاي توسعه دانشسياست
هاي توسعه كشور و نيز پايه در برنامههاي مرتبط با توسعه اقتصاد دانشسياست گذاري ،ادامهدر . حوزه باشد

  :پايه بررسي خواهند گرديدمقايسه وضعيت كشور با متوسط جهاني در زمينه توسعه اقتصاد دانش
  

  هاي توسعه كشورپايه در برنامههاي توسعه اقتصاد دانشسياست -نخست
هاي مسئول به توسعه دانش و پژوهش در كشور برنامه دوم توسعه، بر اهتمام بخشهاي كلي در سياست

پايه، هاي مرتبط با توسعه اقتصادي دانشهاي كلي برنامه سوم توسعه، موضوعدر سياست. شده است تأكيد
زش و آمو. بيشتر از گذشته و در هر سه فصل اقتصادي، فرهنگي و سياسي امنيتي مورد توجه قرار گرفته است

هاي علمي و افزايش توان علمي ها و نوآوريبازآموزي نيروي انساني، پرورش و شكوفايي استعدادها، خالقيت
هاي هاي پيشرفته از اهميت سياستها و تسريع انتقال فناوريبر گسترش پژوهش تأكيدو فناوري كشور و 

 .باشدارائه شده در اين برنامه مي
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تغيير . شده است تأكيدپايه و ملزومات آن بيش از گذشته بر توسعه دانش ،چهارمهاي كلي برنامه در سياست
عنوان سرفصل فرهنگي به سرفصل فرهنگي، علمي و فناوري، بيانگر توجه به علم و فناوري در اين برنامه 

يش هاي كشور در جهت افزاتقويت روحيه و ابتكار كارآفريني، سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت :است
بر رشد علمي و فناوري به عنوان عنصر تقويت  تأكيدسهم كشور در توليدات علمي جهاني و كسب فناوري، 

كردن  محور دانشبرداري از روابط سياسي براي جذب فناوري پيشرفته و  كننده امنيت و اقتدار ملي، بهره
 ).1390 شعباني، عبدالملكي،(باشند ات اين برنامه ميتأكيداقتصاد كشور از جمله 

گشايش فصلي جداگانه و  .شده است تأكيدپايه اقتصاد كشور در برنامه پنجم نيز بر ضرورت توسعه دانش
اختصاصي با عنوان امور علمي و فناوري، تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش، تحول و ارتقاي جايگاه 

و تكميل و اجراي نقشه جامع  علوم انساني، گسترش حمايت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري
الزم به توضيح است كه . باشندترين محورهاي مورد توجه در اين برنامه مياز جمله عمده ،علمي كشور

بيست ساله كشور آغاز شده  انداز چشمدر سند  پايه دانش بلندمدتفعاليت مهمي كه در انتخاب رهيافت توسعه 
شعباني، (گيري شده استتري پيبه نحو استوارتر و منسجمهاي چهارم و پنجم به تدريج بود در برنامه

  ).1390عبدالملكي، 
  

  شرايط كشور ايران با متوسط جهانيمقايسه  -دوم
از روشي براي تخمين دانش بهره گرفته كه » دانش براي توسعه«بانك جهاني در برنامه خود با عنوان 

كه چگونه يك اقتصاد با همسايگان و ديگر دهد شامل هشتاد متغير ساختاري و كيفي است و نشان مي
محور بودن اقتصاد  اين معيار و ابزار ساده در اولين سطح براي شناسايي درجه دانش. كندكشورها رقابت مي
و با استفاده از اطالعات شاخص تخمين دانش بانك جهاني  2007اين پروژه در سال . كشورها مفيد است

  ). http://info.worldbank.org/etools/kam2007(در كشورهاي منتخب انجام شده است
مقايسه بين كشور ايران و متوسط جهاني حاكي از عدم  ،استفاده بانك جهاني هاي موردبر اساس شاخص

اين عدم توازن كه به روشني در ساير مباحث اقتصادي كشور . است توازن زياد در متغيرهاي شاخص در كشور
مناسب و از جهتي نشانگر دخالت غيرمناسب دولت و  ريزي برنامهوجه دقيق و شود بيانگر عدم ت مي نيز ديده

  ).1 نمودار(استايجاد اخالل در سيستم بازار توسط دولت 
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  مقايسه شرايط كشور با متوسط جهاني در زمينه شاخص تخمين دانش  -1 نمودار
  ).2007بانك جهاني، (

  

  
  

  
  
  پايه و اقتصاد مقاومتياقتصاد دانش -8

وري اقتصـادي،  داند كه در آن بهـره مانوئل كاستلز، اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را اقتصادي مي
- با اين حال چنانچه فعاليـت . شود تا اثر دانش بر مواد خام از تأثير متقابل دانش بر دانش حاصل مي

  .)Smith ،2003(پايه ندانيم در اشتباهيمهاي اقتصادي سنتي را متعلق به اقتصاد دانش
فرآوري شده تنها از مسير اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اوليه و متكي بر فروش مواد خام و كم

هاي اقتصادي عليه كشورمان شدت يافته است توجه در شرايطي كه تحريم. پايه ميسر استنوآور و توليد دانش
انش با هدف رهايي از فروش منابع طبيعي پايه و كمك به توسعه و ارتقاي توانمندي دبيشتر به اقتصاد دانش

راه جهاد اقتصادي و  ،به عبارت ديگر. يابديش از پيش ضرورت ميبپايه  كشور و حركت به سمت توليد دانش
بايد افزون بر پويا پايه ميبراي ايجاد اقتصاد دانش. گذرد مي پايهاقتصاد مقاومتي از مسير اقتصاد و توليد دانش

گمان توليد علم منجر به بي. محور را ايجاد و پشتيباني نمود بنيان و فناوري ساختارهاي دانش ،هاكردن دانشگاه
و  فناوريرسيدن به  ،هاي مناسب ريزي و ايجاد زيرساختولي بدون برنامه ؛شود مي توليد فناوري و ثروت

مهمترين ). 1391 عارف و كياني بختياري،(پذير نخواهد بود صنعت برخاسته از دانش درون كشور امكان
پايه به منظور هاي الزم براي توسعه اقتصاد دانشتبديل دانش به فناوري و فراهم آوردن زيرساختهاي  مؤلفه

  : از اند عبارتتحقق اقتصاد مقاومتي 
و گسترش همه جانبه آن نياز به  اي است نظام ملي نوآوري موضوع تازه: آوردن نظام ملي نوآوريفراهم -

 .راه اندازي و مديريت آن سامانه دارد ،ريزي برنامه
نوآوري و فرآوري و فرآيند گيري تبديل علم به ثروت از راه شكل: سازي دستاورهاي پژوهشيتجاري -

 : از اند عبارترهنمودها در اين زمينه مهمترين . يافتني است هاي نوين دستفروش فرآورده

 هانعتي كشور براي آگاهي از نيازهاي پژوهشي آنهاي صها و كانونپديد آوردن پيوند ميان دانشگاه. 
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 هاي پژوهش و توسعه، گسترش توليد توسط دولت به شرطي كه دستاوردهاي برآوردن بخشي از هزينه
- وري، كاهش هزينهها، افزايش بهرهپژوهشي آنان براي برطرف كردن نيازهاي جامعه، كاهش دشواري

 .افزايش صادرات غيرنفتي كشور باشدجويي ارزي و  صرفههاي توليد، افزايش ارزش افزوده كاالها، 
 هاي خود سهيم كردن پژوهشگران در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن پژوهش. 
 عـارف و كيـاني   (محـور  مالياتي به واحدهاي توليدي، صنعتي و تجـاري پـژوهش  هاي  دادن بخشودگي

 ).1391بختياري، 

  ؛ها مالكيت معنوي، ملي و جهاني نوآوريجانبه سامانه فراگير حقوق برپايي همه -
وجود بخش پژوهش و پيشرفت افزون بر درآمدزايي : پژوهش و پيشرفتهاي  راه اندازي و گسترش كانون -

در علم و پيشرو كشورهاي . شودهاي زندگي مردم ميهاي بزرگي در رفاه و روشكالن، باعث دگرگوني
  . دهند مي اصاختص R&Dرا به  GDPفناوري درصد بيشتري از 

شود  مي يي ايجادها گذاران زمينه هايي براي سرمايهدر چنين دانشگاه: اندازي و پشتيباني دانشگاه كارآفرين راه -
يك ششم تحقيقات و ها  دركشورهاي توسعه يافته، دانشگاه. نوين كسب و كار را فراهم آورندهاي  تا كانون

- پذيري صنعتي را تقويت ميدهند و رقابتيت را آموزش ميتوسعه كل كشور را برعهده دارند، نيمي از جمع

  . (Baumfeld et al, 2009). كنند
عمودي و افقي بودن پيوندها، در ، ساختار غيرمتمركز: از اند عبارتهاي دانشگاه كارآفرين برخي از ويژگي
تازه جلوگيري هاي  از انديشهها، گروهي بودن كارها، برخوردار بودن از ساختار سازماني كه انحصار نبودن داده

گير و غيررسمي، داشتن كاركنان توانمند، پشتيباني مديريت، سپاسگزاري مديريت از كند، مهار كردن آساننمي
هاي كارآفرينانه، داشتن پذير، سپاسگزاري مديريت از افراد صاحب ايده، سرپرست شدن برنامهافراد ريسك

هاي كارگيري انديشههاي كوچك آزمايشي، بهشتيباني مديريت از برنامههاي مالي مديريت، پ تنوع در پشتيباني
عارف و (مديريت  گيري تصميمهاي مالي براي آغاز طرحي نو و قدرت نوين كاركنان، فراهم آوردن زمينه

 ).1391كياني بختياري، 

علمي و هاي  كپار: بنيان هاي دانشهاي رشد علم و فناوري و گسترش شركتها و كانونگسترش پارك -
د بنيان نقش و جايگاه مهمي در عرصه اقتصادي به ويژه اقتصاد مولّ هاي دانشپژوهشي و شركت

   .)Baumfeld et al ،2003(دارند
  
  بندي جمع - 9

هاي اقتصاد متغيربايد به ايجاد توازن در پايه در كشور ميبه منظور اتخاذ چارچوب توسعه اقتصاد دانش
توجه به ارتقاي سطح و كيفيت قوانين و مقررات و ايجاد قوانين حمايت از امنيت حقوق . نمود تأكيدپايه دانش

همچنين توجه به  .پايه كشور باشدهاي دولت در زمينه ارتقاي سطح اقتصاد دانشمالكيت فردي بايد از اولويت
گيرد تا از اين طريق بتوان بايد در اولويت توجه قرار  R&Dخرج شده در زمينه هاي  بازدهي محققان و هزينه

  .به اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي پويا و پايدار دست يافت
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 توليد علم و جنبش علمي با رونق و پيشرفت فناوري به طور كامل آميخته است و ،در دوران كنوني
و هاي اقتصادي اجتماعي  گيري در همه زمينهچشم تأثيرتوان گفت كه توليد، گسترش و ترويج علم  مي

يافتني  چنين رويكردي دست يافتن به جايگاه نخست علمي در منطقه را به هدف دست. فرهنگي كشور دارد
اين مطلب را بايد در نظر . مورد توجه قرار گرفته است انداز چشمرويكردي كه در سند  ؛تبديل كرده است

هايي را بينديشند كه سياست وري و نوآورياهمه جانبه فن ريزي برنامهكشور بايد با  سياستگذاريداشت كه 
نجامد و كشور در اين راه بتواند به دانش فني، داد و ستد، كار و كارگماري، ليد علم كشور به توليد فناوري بيتو

  . ارزش افزوده، صنعت برتر و در يك كالم به ثروت ملي دست يابد
ها و گيرييير اساسي جهتدر حوزه علم و دانش، تغپيشرو با وجود فاصله فراوان ايران با كشورهاي 

هاي  كه در سياست پايه دانشو تمركز بر توسعه اقتصاد  تأكيدهاي كلي نظام در بيست سال گذشته و سياست
همراه با سابقه تاريخي و  ،اخير توسعه، به طور جدي مورد توجه قرار گرفته استهاي  و برنامه انداز چشم

  . دهد مي و و توسعه آتي را در اين حوزه نويدها  اسالمي كشور، شكوفايي توانمندي-تمدن ايراني
ها به بايد نتيجه پژوهش مي گذاري شده است،از اين روي، در دهه كنوني كه دهه عدالت و پيشرفت نام

سوي ايجاد فناوري و توليد ثروت ملي، پيشرفت و رفاه جامعه باشد كه اين رويكرد نيز افزون بر 
تبديل دانش به هاي  مستلزم گسترش و پيشرفت زيرساخت ،گيري درستسازي و تصميم، تصميمسياستگذاري

  .است فناوري
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