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 راهکارها و چالش ها: اقتصاد دانش بنیان  ایران و

 زهرا قربانی
 

 چکیده

نیروی کار می باشیم که در آن عالوه بر سرمایه های فیزیکی و  رح شدن بحث جدیدی در دانش اقتصاددر دنیای امروز شاهد مط

که دستیابی به  اهمیت اقتصاد دانش بنیان تا جایی است  . می شودر تمامی فعالیت های اقتصادی تأکید در به کارگیری دانش د

ن فرایندهای خلق و ایجاد و باعث می گردد مباحثی همچو این نوع از اقتصاد از ضروریات بسیاری از کشورها محسوب می شود

دانش و نوآوری و توانایی تبدیل آنها به محصوالت از طریق سرمایه گذاری الویت سیاست گذاری های اقتصادی بسیاری از کشورها 

در این مسیر کشور با چالش در سند چشم انداز بیست ساله به شکل واضح مطرح گردید ولیکن اقتصاد دانش بنیان در ایران  باشد

اما .که نشان دهنده این موضوع است که ارکان اقتصاد دانش بنیان در کشور هنوز فراهم و مهیا نمی باشد می باشدمواجه هایی 

بسترسازی های مناسبی همچون ایجاد محیط این امکان و قابلیت وجود دارد که با مرتفع ساختن ضعف های زیر ساختی و 

ی دولت و  فراهم اوردن زیر ساخت های فناوری های اطالعات و ارتباطات مناسب برای سرمایه گذاری ها و سیاست های حمایت

بتوان انتظار داشت بتوان با ایجاد یک محیط مهیا و آماده زمینه را برای بروز خالقیت ها و نوآوری ها فراهم آورد و به این ترتیب 

 .گامی بلند در جهت تحقق هدف سند چشم انداز برداشت
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 :مقدمه

ما شاهد عصر جدیدی از اقتصاد هستیم که در آن دانش منبع اصلی ثروت به حساب می آید که به عنوان  یک منبع  امروزه      

دائمی در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می گیرد و در کنار ایجاد ارزش افزوده باعث افزایش مزیت های رقابتی در فرایندهای 

باعث گردیده دست یابی به اقتصاد دانش بنیان از الزامات و ضروریات بسیاری   که این خودگوناگون تولیدی و خدماتی می گردد 

چرا که در آینده ای نه چندان دور این تولیدات دانش محور  است که به عنوان مالک قدرت  .از کشورها در دنیا به حساب آید

و  اتخاذ سیاست هایی درست در جهت ایجاد  اقتصادی کشورها محسوب می گردد که البته این خود نیازمند برنامه ریزی هدفمند

در این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و مفاهیم مرتبط  زیر ساخت های مناسب می باشد لذا در راستای اهمیت این موضوع سعی است

ویژگی  ارکان و تبیین و توضیح  مطالبی ذکر گردد و همچنین به جایگاه دانش در نظریه های توسعه اقتصادیدر مورد با موضوع 

در این راستا . پرداخته شود در کشور و راهکارها چالش های مطرح اشاره به برنامه های توسعه، های اقتصاد دانش بنیان در کنار

روش مورد استفاده در جهت تدوین مبانی و داده های نظری بهره گیری از . پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی می باشد

همچنین از مشاهدات و .  است مرتبط می باشد که مبتنی بر مرور منابع معتبر و مقاالت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی

 .گزارشهای طرح های مرتبط در این پژوهش استفاده شده است 

 مفاهیم و مبانی نظری

 اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان ،  .مطرح نموداصطالح اقتصاد دانش محور را  991 برای نخستین بار در سال  وسعه تسازمان همکاری و      

 نوع در این.اقتصادی است مبتنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات به منظور تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره وری

ر در واقع در این اقتصاد مسأله فقط تولید و توزیع اطالعات نمی باشد بلکه ب.ویژگی بارز اقتصاد می شود   اقتصاد دانش بری

که در نهایت باعث می شود که دانش در نمامی فعالیت ها و بهش های اقتصاد رسوخ  کارگیری آن تأکید می گردد به استفاده و

اقتصاد دانش بنیان مدیریت اقتصادی سرمایه انسانی می باشد که در سطح کالن آموزش کلیه افراد یک جامعه  می توان گفت.کند

زمانی که صحبت از آموزش در سطح .ر سازمان ها و بنگاههای اقتصادی را در بر می گیردو در سطح خرد، آموزش نیروی کار د

. آموزشی دارد که کلیه افراد جامعه را از طریق آموزش های رسمی و آکادمیک و همگانی در برگیرد هکالن مطرح می گردد اشاره ب

صورت می به سه روش  ی توسط سازمان ها و بنگاهها ولیکن اموزش خرد توسط خود افراد و در قالب آموزش های آزاد و همگان

 .این سه روش مالحظه می گردند ( )گیرد که در شکل 

                                                           
  Organization for Economic CO-Operation and Development(OECD) 
  Knowledge- Intensive 
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 روش های آموزش خرد در اقتصاد دانش بنیان       (:1)شکل                                      

 

 

املی می دانند که در شکل وامروزی آن را برخاسته از عنظریه پردازان و متخصصان علم اقتصاد علت تأکید بر نقش دانش و جایگاه 

 می توان این عوامل را مشاهده کرد(  )

 عوامل موثر بر جایگاه و نقش دانش( 2)شکل                                                             



 
 

8 
 

 

 

 وسعه اقتصادی ت جایگاه دانش در نظریه های

به طوری که در قرن . اقتصادی همواره تأثیر عامل دانش را در رشد اقتصادی مورد توجه قرا داده اندنظریه پردازان توسعه      

در  کتاب  771 آدام اسمیت در سال .هیجدهم تا به امروز ما شاهد تأکید بر دانش در نظریات رشد و توسعه اقتصادی می باشیم 

به طبقه ای اشاره می کند که آینده نگری دارند و با تولید دانشی  "ل تحقیقات در باره ماهیت و علل ثروت مل "خود را با عنوان

پیشگام مکتب تاریخی بر  در قرن نوزدهم فردریش لیست. که به لحاظ اقتصادی مفید است به رشد اقتصادی کمک می کنند

نشاء این زیر ساخت ها و کید می کند که موجب توسعه نیروهای تولیدی می باشند که وی مأاهمیت زیر ساخت ها و نهادهایی ت

در همان قرن کارل مارکس با تحت تأثیر قرار گرفتن از نظرات هگل . نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب آن در اقتصاد می داند

به طوری که از دیدگاه . در چارچوب دیدگاه تاریخی خویش به نقش دانش در تحوالت نظام های اقتصادی جوامع معتقد بوده است

در هر نظام اقتصادی، تکامل ابزار تولید موجب ایجاد تضاد بین ابزار تولید تکامل یافته و روابط تولیدی حاکم می شدکه در  مارکس

طرح نظام اقتصادی سوسیالیسم علمی  "معرفی می کند که در واقعنهایت حاصل این تضاد را شیوه تولید ونظام اقتصادی جدید 

"
در قرن بیستم نظرات شومپیتر مطرح  .ش و کاربرد آن در صنعت بوده استعلوم و رشد دان وی بر اساس اعتقاد وی به توسعه  

در .وی به نقش ابداع و نوآوری در پویایی اقتصاد توجه کرده و آن را اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی می کند.می گردد 

 کار بیشتر در این زمینه، تأکید زیادی بر سهم  و نقش دانشو هیرشمن با    ،گودوین  پیروان شومپیتر از جمله گالبرایت ادامه

پیشرفت   در اوایل قرن بیستم اقتصاددانان نیو کالسیک.داشتند در نظریات خود بیان نوآوری ها و ابداعات در روند رشد وتوسعه

 991 ه مدل رشد رابرت سولو در دهه در این راستا می توان ب. در ابزار تولید می دانستند فنی را تابعی از کاربرد علوم  و دانش 

                                                           
8
 . Scientific Socialism 
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اشاره داشت که درآن ضریب فنی، به عنوان نماینده سطح تکنولوژی، در کنار دو عامل اصلی تولید یعنی نیروی کار و سرمایه، در 

نسانی میالدی در نظریه های رشد وتوسعه اقتصادی بر نقش سرمایه ا 11و 91به طور کلی در دهه های . تابع تولید قرار می گیرد

به تحلیل اهمیت آموزش و تحقیق در رشد سرمایه انسانی و ، به طوری که گاری بکر. و سرمایه گذاری بر روی آن تأکید شده است

وری های جدید ئاز دهه هشتاد قرن بیستم میالدی اقتصاد دانانی مانند رومر و گراسمن با ارایه ت.بهبود کارایی اقتصادی می پردازد

امل موثر، ده اند نقش دانش و فن آوری را در بهره وری و رشد اقتصادی به عنوانی یکی از مهمترین عرشد اقتصادی سعی کر

هار داشت که در تمام نظریات رشد وتوسعه همواره دانش به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار ظاین می توان ا بنا بر. بررسی کنند

الدی اثر گذاری دانش بر روند پیشرفت اقتصادی از مجاری مختلف مانند قرن بیستم می 01منتهی تا قبل از دهه . مطرح بوده است

یا اقتصاد  (KBE)در عصر حاضر نیز اصطالح اقتصاد دانش بنیان   .ابزار تولید، سرمایه انسانی و تکنولوژی بررسی می شده است

مطرح و مصطلح گردیده گویا تأکید در نقش دانش و فناوری در OECD)  (سازمان همکاری و توسعهکه توسط (KE)دانشی 

گفت در اقتصاد دانش بنیان به دانش از نظر کیفی و کمی با  بنابر این در یک جمع بندی کلی می توان. استجریان توسعه اقتصاد 

 ( 09  ناظمان و دیگران ) .اهمیت تر از گذشته نگریسته می شود

 

 :اقتصاد دانش بنیان  ارکان

 :عبارتند از   که این ارکانداند یبانک جهانی ، اقتصاد دانش بنیان را دارای چهار رکن اصلی م

که بیان می دارد برای رسیدن به یک جامعه ای که تولید کننده ، نشر دهنده ،جذب کننده و  آموزش و توسعه منابع انسانی- 

اشاره به  کلی که در یک دسته بندیتخصص، نوآور وخالق می باشداز دانایی می باشد نیازمند وجود افراد م موثراستفاده کننده 

نرخ ثبت نام در سطح و (آموزش متوسطه) نرخ ثبت نام  در سطح دوم آموزش ، (سال 9 باالی )نرخ با سوادی بزرگساالن موارد

 .دارد (آموزش عالی) سوم آموزش

اشاره به بنگاهها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مشاوران و سایر سازمان هایی  می کند که از  که نظام کارای نوآوری و اختراع- 

تعداد حلی وفق می دهند و تعدیل می کنند که ذخایر روز افزون دانایی جهان بهره گرفته و سپس آن را بر اساس نیازهای م

به  و مجالت علمیتعداد مقاالت علمی و یک میلیون نفر ازاءاختراع به سرانه ثبت  ،در فعالیت های تحقیق و توسعه پژوهشگران

 .مد نظر می باشد ازای یک میلیون نفر

تسهیل کننده  فرایندهای ارتباطی و اطالعاتی در مسیر کسب دانش و انتشار آن  کهیو ارتباطات یزیر ساخت های اطالعات- 

هزار نفر تعداد رایانه از هر هزار نفر و میزان استفاده از اینترنت از هر تعداد تلفن از هر  و در این مسیر به مواردی همچون.می باشد

 .هزار نفر  اشاره می دارد
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مناسب از دانش و در نهایت  الزم جهت استفادههای انگیزه  فراهم کننده که نظام نهادی و انگیزشی و رژیم های اقتصادی-4

این مورد می توان به موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و قوانین و  ه درک.باعث بروز خالقیت ها و کارافرینی در کشورها می گردد

  .مقررات و کیفیت نظم و ترتیب اشاره کرد

 پیش شرط ها و ویژگی های اقتصاد دانش بنیان

و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سیاست های حمایتی دولت، فناوری اطالعات و ارتباطات، وجود محیط مناسب  آموزش     

معمار )از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان است اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی برای سرمایه گذاری، تولید و تجارت

و جزء الویت های  وزش و سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان بسیار ضروریبه شکل مبسوط تر می توان گفت آم(.  0  تژاد،

بسیار پر رنگ  نیز وبدون آن ها اقتصاد دانش بنیان ناپایدار می باشد نقش سیاست های دولت در این اقتصاد این اقتصاد می باشد

از طرفی فناوری  .یار مهمی را ایفا می کنددانشگاه و صنعت نقش بستعامل بین دولت و تقویت و گسترش است چرا که در ایجاد 

های ارتباطات و اطالعات نیز از ضروریات  اقتصاد دانش بنیان است و در این حوزه می بایست به زیر ساخت ها و به روز شدن آن 

شود و در ات می ها نیز توجه گرددکه در نهایت منجر به کاهش هزینه ها و سهولت دسترسی به مجموعه ای جامع تری از اطالع

نهایت می توان گفت تمامی موارد ذکر شده نیاز مند وجود چارچوب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی  می باشد چرا که 

 .یک محیط مهیا و آماده زمینه را برای بروز خالقیت ها و نوآوری ها فراهم می دارد

 :اشاره کرد ( )ه شکل می توان ب اقتصاد دانش بنیانیک ویژگی های نشان دادن و برای  

 

 ویژگی های اقتصاد دانش بنیان(: 3)شکل                                                      
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ابزارهای ارزیابی اقتصاد دانش محور

، سرمایه گذاری و سایر شاخص ها برای بررسی عملکرد در اقتصاد سنتی از شاخص هایی از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تولید کل، مصرف کل      

این شاخص ها در سنجش اقتصاد دانش محور دارای ضعف می یاشند که منجر به این گردید که موسسات اقتصاد داخلی و جهانی استفاده می شود ولیکن 

شاخص توسعه : این شاخص ها عبارتنداز شاخص های دیگری برای اندازه گیری اقتصاد دانش محور تعریف کنند که و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی

، روش ارزیابی (ISI)، شاخص منابع اطالعاتی(KAM)، روش شناسایی ارزیابی دانش(OECD)ری اقتصادی ، شاخص سازمان توسعه و همکا(HDI)انسانی

کامل ترین و جامع ترین روش به حساب می  KAMمامی روش های ارزیابی اقتصاد دانش، روش تدر میان   الزم به تذکر است که (.APEC)قدرت دانش

 (91  ابونوری و دیگران،).می باشدترکیبی از تمام شاخص ها و روش های دیگر  کهآید 

 برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران و اقتصاد دانش بنیان

و همچنین اقتصاد دانش بنیان  ،وسعهتدر برنامه های اول و دوم  های توسعه جمهوری اسالمی ایران مشاهده می گردد کهبا دقت و بررسی در برنامه       

 و در. بودفقط مولفه ی تحقیقات مطرح  ،از میان تمامی مولفه های اقتصاد دانش کهبود به طوری  شده غیر علنی مطرح تولید به شکل بهره وری کل عوامل

 0 کشور منطقه در مقام     از  کشور، در این زمان .شدند برخی مولفه های دیگر مطرح تنها و امه داشتداهمین روند هم توسعه برنامه سوم  ادامه راه و در

سند چشم انداز بیست ساله کشور که در کنار اشاره به برخورداری آحاد مختلف جامعه از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین  ارائهولیکن با  .قرار داشت

ایش می گذارد اقتصاد دانش بیان به شکل واضح توزیع مناسب درآمد راهبردهایی بلندمدت را در جهت توسعه کشور به نم و اجتماعی، فرصت های برابر

. یافتمنطقه ارتقا  7 به مقام  وضعیت اقتصاد دانش ایران (01  -شروع برنامه چهارم توسعه)ساله  1 در ابتدای اجرای سند چشم انداز  گردید طرحم

این سند به طور ضمنی راهبرد اصلی توسعه کشور را توسعه دانش بنیان ( )بند  اهمیت اقتصاد دانش بنیان در  سند چشم انداز زمانی مشخص می گردد که
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سند مذکور به این مسأله اشاره می کند که ایران در راه گام برداشتن به اقتصاد دانش بنیان می بایست با کشورهای جنوب (7)بیان داشته و همچنین بند 

 ،دانش بنیان ایران اقتصاد ودر مسیر توسعه در جهت همگام شدن با سند چشم انداز .ا سبقت بگیرد سال از آن ه 1 شرقی آسیا رقابت کند و در مدت زمان 

فصل چهارم این برنامه تحت عنوان توسعه مبتنی  به طوری که و بر روی بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شد اجرا گذاشته شدبرنامه چهارم توسعه به 

و در  پله دیگر صعود کرد و به مقام ششم منطقه رسید 1 وضعیت اقتصاد دانش بنیان ایران با اجرای برنامه چهارم توسعه  اندر این زم.  بر دانایی نام گرفت

فصل دوم این برنامه تحت عنوان به طوری که  داردمی باشیم این هدف گذاری بر روی اقتصاد دانش بنیان ادامه  برنامه پنجم توسعهشاهد اجرای  که راه ادامه

می  این (پنجم)برنامه  این از هدف گذاری های انجام شده درمی باشد و  نیز بیانگر اهمیت دانش و فناوری در این برنامه خود  که ه شدوفناوری نام گرفت علم

 گذاری های سند مطابق با هدفهمچنین  افزایش یابد و   9هزار شرکت فعال در پایان سال  1 هزار شرکت دانش بنیان فعال به  111 تعداد  که باشد

اقدامات انجام شده  نیست  آنچه در برنامه های توسعه مشهود ولیکن. افزایش یابد می بایست هزار شرکت 91این رقم به   1  ساله در سال 1 چشم انداز 

چرا که شناخت اقتصاد دانش بنیان  .در آینده می باشدبر دانش  مبتنیدر زمینه ی بسترسازی و مهیا کردن شرایط و زیر ساخت ها برای رسیدن به اقتصادی 

 .نیازمند اندازه گیری عملکرد آن می باشد که به وسیله آن بتوان حرکت و توان رقابتی آن را در مقایسه با کشورهای منطقه سنجید

 ایران   اطالعات شاخص تخمین دانش(1) جدول                                  

 

 ایران         متغیرها                                     

  701 تولید ناخالص داخلی رشد ساالنه

   0  شاخص توسعه انسانی

  101 موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای

   10 کیفیت مقررات

 099  نقش قانون

دالر به )دریافتی جهت حق امتیاز و هزینه مجوز

 (جمعیت

n/a 

ازای یک تعداد مقاالت مجالت علمی و مهندسی به 

 میلیون نفر

900  

در یک  USPTOحق اختراعات اعطا شده توسط 

 میلیون جمعیت

 0 9 

 9 0  نرخ با سوادی بزرگساالن
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   0  نرخ ثبت نام در سطح دوم تحصیل

  09  نرخ ثبت نام در سطح سوم تحصیل

  09  نفر1111سرانه کل تلفن به ازای 

 9077 نقر1111سرانه کامپیوتر به ازای 

  101 نفر1111استفاده کنندگان از اینترنت به ازای 

 بانک جهانی:منبع                   

می  9گرفته اند ومیانگین ساده این چهارده متغیر کمتر از  9باالتر از متغیر  چهار با یک بررسی ساده بدین شکل می توان استنتاج نمود که از میان متغیر ها

و با توجه به داده ها متوجه می شویم که وضعیت موانع تعرفه ای و غیر تعرفه  .زن باال در متغیرهای شاخص می باشدعدم تواباشد که در نهایت نشان دهنده 

نرخ با سوادی نیز پایین است و در مورد میزان استفاده از تلفن نسبت به . ای و همچنین کیفیت مقررات و نقش قانون بسیار بد و نامطلوب می باشد

 .ایت با توجه به داده ها می توان گفت ارکان اقتصاد دانش بنیان هنوز فراهم و مهیا نمی باشدکه در نه.استاندادهای جهانی در سطح مطلوبی قرار نداریم

 (2112-1891)ارزش افزوده صنایع دانش و فناوری محور کشور  (2)جدول                                 

 

 

 :نشان دهیم می توانیم بنابراین با توجه به داده های نماگرهای باال چالش اقتصاد دانش بنیان در کشورمان را به صورت زیر

 چااش های اقتصاد دانش بنیان مطرح در ایران(: 4)شکل                                                          

1891 1881 1881 2111 2111 2112 

1423 1282 3833 11121 28422 44129 
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 بنیانسهم جهانی ایران از اقتصاد دانش 

میلیارد دالر بوده است و در همین    9در کل جهان بیش از هزار و    1 بر اساس آمار بانک جهانی میزان صادرات محصوالت دانش بنیان در سال      

میلیون  911ات به عدد میزان این صادر   1 هر چند در سال الر بود و دمیلیون   19محصوالت دانش بنیان از ایران تنها کمی بیش از میزان صادرات  سال

از  در همین سال ام کشورمان 91در همین راستا می توان به رتبه  .است بوده  درصد  101ولیکن سهم ایران از این بازار پر سود جهانی تنها   دالر رسید

در کل رتبه کشور و میزان صادرات محصوالت اقتصاد دانش  که کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی اشاره داشت  1  در میان   لحاظ اقتصاد دانش بنیان

نوز گویای این مطلب است که اگر چه در سالهای اخیر شاهد رشد زمینه های مختلف از علوم در کشور و صادرات محصوالت آن ها می باشیم و لیکن ه بنیان

می گردد وضعیت ارکان چهار گانه اقتصاد دانش بنیان مشخص  در بررسیی و با یک بازبین لذا  و صادرات این محصوالت سهم ناچیزی از اقتصاد جهانی است

آوری و زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در نوهر چند ایران از لحاظ آموزش،  که

چرا که هرچند در سال  .قابلیت تبدیل شدن به دانش کاربردی و تولیدی را ندارددر کشور و علمی شرایط نامطلوبی قرار دارد و شاید بتوان گفت دانش نظری 

کشور جهان به لحاظ  9  هزار مقاله رتبه اول پژوهش های قابل استناد در منطقه را از آن خود کرد و در همین سال رتبه میان  7 ایران با ارائه    1 

 .ولیکن این طرح های تحقیقاتی نتوانسته اند با بخش های اقتصاد و صنعت کشور ارتباط برقرار کنند.بود  ام7 تولید مقاالت علمی قابل استناد ،

 در جهان2111تا  2111آمار بانک جهانی از میزان صادرات محصوالت دانش بنیان بین سالهای    (3)جدول                    

 

 (دالر)میزان صادرات سال
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2111  900  11 7 97 

2113  0 9 1 101119 

2112  7119 9191    

2119  0 1999 0   1 

2118  97 9    7 01 

2111  770 01 91    

2111  9  7 7  7711 

 

 

 ( 2112 - 2111) صادرات محصوالت دانش بنیان کشور( 4)جدول                                            

 

2111 2111 2112 

90    01  19 97 191 911111111 

 

 

 (کشور24)در منطقه (2111-1881)وضعیت پیشرفت نسبی ایران از نظر اقتصاد دانش بنیان در  (1)جدول               

 

 

مرکز رشد و  99پارک علمی و فناوری فعالیت می کنندو  1 هزار شرکت دانش بنیان و بیش از  111 بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر در کشور  

شده میلیارد تومان تسهیالت دولتی برای شرکت های دانش بنیان اختصاص داده  111 ،  9فناوری در ایران مشغول به فعالیت هستند و  اگر چه در سال

 1881 2111 2111 2111 

 1 1 . 10  . 1071. 101091 شاخص

 1 7 7  0  رتبه
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لحاظ گردیده بود ولکین این اقدامات هنوز در سطح   9میلیارد تومان بودجه شرکت های دانش بنیان در بودجه 711و در همین سال مبلغی معادل . بود

سازد که شاید که این خود ضرورت توجه به عوامل کلیدی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را مطرح می . می باشدناچیزی نسبت به استانداردهای جهانی 

 .بتوان این عوامل را به شکل خالصه در نمودار زیر مشاهده کرد

 عوامل کلیدی موثر بر توسعه اقتصاد دانش بنیان(:  )شکل                                       

 

 

 نتیجه گیری

از وجود ارتباط بین رقابت شدید و تغییرات سریع بر پایه رشد پر  که. در عصر حاضر یکی از جدیدترین مباحث در علوم اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است     

نظریه پردازان توسعه  از گذشته تا به امروز  ن یکو ل. شتاب علم و دانش و فناوری و به تبع آن بروز پدیده های نوینی همچون جهانی شدن ظاهر می شود

 و آنرا به عنوان یک عامل درونزا در رشد اقتصادی کشورها در نظر گرفته اند .قرا داده اند اقتصادی همواره تأثیر عامل دانش را در رشد اقتصادی مورد توجه

است که این  خود  در تمامی فعالیت های اقتصادی تولید، توزیع و کاربرد دانش محرک اصلی  رشد وتوسعه اقتصاد است در اقتصاد دانش بنیان ی آنچهول

ه انسانی، سیاست های حمایتی دولت، فناوری اطالعات و ارتباطات، وجود محیط مناسب اجتماعی، سیاسی، و سرمایه گذاری در سرمای آموزشنیازمند 

تا شرایط الزم برای ابداع و نوآوری  .هستند، می باشد از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان که اقتصادی و قانونی برای سرمایه گذاری، تولید و تجارت

شده به در این مقاله مفهوم اقتصاد دانش بنیان و  نظریات مطرح لذا   .ایده ها قابلیت تبدیل شدن به محصوالت جدید را بیابندفراهم گردد و در نهایت 
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همچنین برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت .مورد بحث قرار گرفت این نوع اقتصاد  ارکان و ویژگی هایصورت خالصه  مورد بررسی قرار گرفت و 

 ررا د 0 اقتصاد دانش بنیان ایران مقام (آغاز برنامه سوم توسعه) 79توجه به این که در سال  که با ا استناد به آمارهای منتشره چنین استنتاج گردیدبو 

-وع برنامه چهارم توسعهشر)ساله  1 ، وضعیت اقتصاد دانش ایران را در ابتدای اجرای سند چشم انداز 01  اجرای برنامه سوم در اوایل دهه.منطقه دارا بود

پله دیگر صعود کرد و به مقام ششم منطقه  1 وضعیت اقتصاد دانش بنیان ایران با اجرای برنامه چهارم توسعه .منطقه ارتقا داد 7 به مقام ( 01  

مرتفع ساختن  بااین امکان و قابلیت وجود دارد که  ولیکن کشور ایران تا متوسط جهانی فاصله قابل توجهی دارداگر چه  .( 9  انتظاری و محجوب ،.)رسید

لتی و ضعف های زیر ساختی و توجه و اهتمام در تجاری ساختن نتایج تحقیقات و پژوهشهای محققان و اندیشمندان و گسترش سرمایه گذاری های بخش دو

هدف گذاری و برنامه ریزی  کم کردن این فاصله عمیق نیازمند بتهال که ردخصوصی  بتوان انتظار داشت گامی بلند در جهت تحقق هدف سند چشم انداز بردا

 .گرددارائه  شد که در ادامه سعی است راهکارها و پیشنهاداتیدقیقی می با های

 آن جذب فناوری های پیشرفته  با توجه و بهبود روابط بین الملل برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و متعاقب- 

 فناوری پیشرفته و فناوری اطالعات از کلیه صادرات کاالها و خدمات صنعتیافزایش سهم صادرات - 

  وهشهای اندیشمندانژتوسعه روابط میان صنعت و دانشگاه و متعاقب با آن تجاری ساختن نتایج تحقیقات و پ- 

 افزایش میزان بودجه و اعتبارات  به بخش پژوهشها و تحقیقات آموزش عالی- 

  ام تامین مالی برای خالقان و نوآوران جامعه و به تبع آن توسعه کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد دانش بنیانبهبود و گسترش در نظ-9
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