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 باسمه تعالی

 

 صادیاقت کلان متغیرهای بر آن تاثیرگذاری و ابعاد بنیان دانش اقتصاد شناسیمفهوم 

 بهرام بیات

 1ملی دفاع عالی دانشگاه علمی هیأت عضو و دانشیار

 عبدالمحمد کاشیان

 2السلامعلیه صادق امام دانشگاه اقتصادی علوم دکتری دانشجوی

   

 :چکیده

. اندودهب دشوار و پیچیده هایموضوع تحلیل اند، داشته یکدیگر بر که تاثیری با اقتصادی کلان متغیرهای همواره

 جمله زا ، سرمایه انسانی و فسادتورم و اقتصادی رشد شامل اقتصادی کلان متغیرهای بر بنیان دانش اقتصاد تاثیر

 انسانی، منابع و آموزش شاخص 3. است گرفته قرار دانان اقتصاد بررسی مورد که است موضوعاتی مهمترین

 اقتصاد های مولفه مهمترین عنوان به قانونی و نهادی هایرژیم همچنین و ارتباطاتی و اطلاعاتی هایزیرساخت

. دارند و تهداشو همچنین سایر متغیرهای اقتصادی  تورم کنترل و اقتصادی رشد بر توجهی قابل تاثیر بنیان دانش

این است که ضمن فراهم آوردن یک بسط مفهومی از این حوزه از دانش و همچنین ترسیم  تحقیق این از هدف

 شدر )شامل اقتصادی کلان متغیرهای بر ها مولفه این گذاری تاثیر های مکانیسمنقشه هوایی از این حوزه، یک 

 های کمی در این حوزهمنبعی تحلیلی برای پژوهشرا تبیین نموده و ( فساد و انسانی سرمایه تورم، و اقتصادی

 فراهم آورد. 

 JEL :I25طبقه بندی 

 رشد تورم، بنیان، دانش واژگان کلیدی: اقتصاد،

  

                                               
1 bahram.bayat@gmail.com 

2 a.m.kashian@gmail.com 
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 مقدمه:

 فکری های سرمایه محوریت سمت به منابع محوریت از صنعتی، اقتصادهای زیربنای امروز، تحول پر دنیای در

 شکل شرایطی چنین در.  شود می تر پراهمیت افزون روز صورت به دانش عامل دلیل همین به و شده جا جابه

 و شده شناخته دانش بر مبتنی های سامانه عنوان به که هایی سازمان:  است نیاز مورد ها سازمان از جدیدی

 در. تندهس کشور یک در اقتصادی توسعه برای حیاتی عاملی و شوند می نامیده بنیان دانش های شرکت اصطلاحاً

 جهت نیز ما کشور(. 131 ص ،2222 ، کارتیمک) شوند می محسوب توسعه و رشد موتور ها شرکت این واقع

 طحس از اقتصادی تحول یک نیازمند جهانی عرصه در رقابت و فراگیر و پایدار توسعه و رشد یک به یابی دست

 جادای و توسعه موتور بنیان دانش های شرکت میان این در. است محور دانش اقتصاد سمت به محور منبع اقتصاد

 شورک مسئولین توجه کانون بنیان دانش های شرکت اخیراً ما کشور در رو این از. شوند می محسوب تحولی چنین

 قوانین بتصوی و ها سیاست ابلاغ مختلف، های معافیت مالی، تسهیلات حمایتی، مختلف های بسته. اند گرفته قرار

 .ستا کشور مردان دولت و گذاران سیاست بین در رویکردی چنین نتایج همگی کننده تسهیل های نامه آیین و

یر قابل بنیان با تاثعلت اصلی پرداختن به این مقوله و تاکید بیش از حد بر آن از این جهت است که اقتصاد دانش

 انسانی هسرمای تورم، ،اقتصادی رشدتواند بسیار تاثیرگذار باشد. توجهی که بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، می

 اند.وجه اقتصاددانان بوده و محل بحث و تحقیق بودهاز جمله مهمترین متغیرهایی هستند که مورد ت فساد و

ل بنیان بر متغیرهای کلان اقتصادی شامهدف اصلی این تحقیق تبیین مکانیسم های تاثیرگذاری اقتصاد دانش

ها دارای اهمیت است این است که است. اما آنچه بیش از همه این فساد و انسانی سرمایه تورم، ،اقتصادی رشد

بنیان در اختیار داشته باشیم. این درک صحیح تاثر قابل توجهی در تبیین درک درستی از مقوله اقتصاد دانش

 تر این مکانیسم ها دارد. دقیق

بنیان توجه دارد. در واقع در این بخش به اقتصاد دانش بخش اول از این تحقیق به بررسی مبانی و سیر تاریخی

دنبال آن هستیم که روند شکل گیری ثروت در طول تاریخ و اثر منابع اصلی از منباع انسانی تا منابع دانشی را 

 مورد توجه قرار دهیم. از بستر چنین برررسی هایی جایگاه و اهمیت دانش در فرآیند تولید ثروت تبیین می شود. 

 های موجود در اینایم و ضمن بررسی نگرشبنیان پرداختهر بخش دوم به ارائه تعاریف مختلف از اقتصاد دانشد

 ایم.تری را مطرح نمودهحوزه و به استناد تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، تعریف دقیق

یق ین شده است تا از طربنیان موضوعی است که در بخش سوم این مقاله تبیتیین چرخه تولید محصولات دانش

ا توجه به نهایتا بتر تبیین گردد. بنیان بر متغیرهای کلان اقتصادی دقیقآن سازوکارهای اثرگذاری اقتصاد دانش
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بنیان این مقدمات و در بخش چهارم، به تبیین دقیقی از ابعادی اقتصادی و مکانیسم های تاثیرگذاری اقتصاد دانش

 ایم.پرداخته فساد و انسانی سرمایه تورم، ،اقتصادی رشدمل در متغیرهای کلان اقتصادی شا

 بنیان دانش اقتصاد تاریخی سیر و مبانی -1

. است روتث ایجاد و اصلی رشد منبع دانش، از استفاده و توزیع تولید، آن در که است اقتصادی بنیان دانش اقتصاد

 1022 سال تا که دهدمی نشان گذشتهسال  صد یک در جوامع ساز مزیت عوامل گیری شکل سیر به نگاهی

 در تآلا ماشین گسترده کاربرد علت به بعد، به آن از. بود کرده فراهم را اصلی مزیت ،«ارزان کار نیروی»میلادی 

 یافت افزایش اولیه مواد به نیاز و شد کاسته« اولیه منابع» اصلی مزیت صورت ساده به کار نیروی ارزش از صنعت،

 ولیهمنابع ا به دستیابی برای را عظیم جنگ دو جهان تاریخی، مقطع این در. کرد بروز توسعه تدریج برای به تا

 مواد جابجایی و قابلیت نقل و حمل شبکه توسعه و رشد با. یافت ادامه 1092 سال تا نیز دوره این. کرد تجربه

 لعام دو خلاف بر. کرد پیدا بیشتری اهمیت« سرمایه»عامل  و شد کاسته اولیه مواد اهمیت از صنعت، نیاز مورد

 وجود یمصرف بازار یا و تولید عوامل که نقطه هر به و نداشت خاصی تعلق منطقه به سرمایه اولیه، منابع و جمعیت

 سرمایه انباشت علت به اینکه تا کرد حفظ 1091 های سال حدود تا را خود اقتدار سرمایه .بود انتقال قابل داشت

 دش کاسته نیز اهمیت سرمایه از بانکی، یهاوام ازطریق نیاز مورد های سرمایه تأمین وها بانک بهره نرخ و کاهش

 و شد کمرنگ بود مطرح گذشته قرون در که نسبی مزیت مفهوم. آمد در ساز مزیت عامل صورت به « فناوری»و 

 کردیم کمک صنایع به فناوری. گردید آن جایگزین بود انسانی عوامل برخاسته از اغلب که رقابتی مزیت مفهوم

 .(1399استیری و مشیری، ) باشند داشته بیشتری رقابتی رقبا مزیت به نسبت که

 ناوریف سریع وضعیت تغییرات این عمده دلیل. هستیم کشورها اقتصادی موقعیت نزول و صعود شاهد دوره این در

 شکل و کرده حاکم جهان به را وضعیت جدیدی دانش، توسعه و اینترنت رایانه، کنار در که هستند نوین های

 اقانهخل فضای دانش، و علم با بتوانند که اقتصادهایی این دوره در. اند کرده عوض را سنتی اقتصادهای رفتارهای

  .داشت خواهند قوی اقتصاد داشتن در بیشتری شانس دهند، خود گسترش جامعه در را آورانه نو و
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 ردهک مطرح بیستم قرن انتهای دهه دو طی بنیان دانش اقتصاد توسعه مورد در مختلفی های نظریه دانشمندان

 . اند

 های مختلفو بررسی نگرش بنیاندانش مفهوم اقتصاد -2

 شرکت" واژهبنیان ارائه کرده است. از نظر وی بندی نسبتا دقیقی از مفهوم اقتصاد دانش( جمع1303) فخاری

 محسوب  می جهان اقتصادی و مدیریتی ادبیات در جدیدی عبارت نسبتاً مشابه، های واژه یا "بنیان دانش های

 رد اند. پیشینه موضوع نکرده ارائه آن از روشنی و تعریف دقیق یک کشورها از بسیاری هنوز که طوری به شود

 است  شده مطرح ما کشور در آنچه معادل« 3بنیان دانش های شرکت»مفهوم  دهد می نشان خارجی علمی مراجع

 4حورم دانش وکارهای کسب یا ها سازمان» نظیر ، عباراتی . شود می یافت مختلفی عبارات با علمی مقالات بین در

 و حتی«  7نوآور کوچک های شرکت»  ، « 9مبنا دانش کوچک های شرکت»  ،«  1محورفناوری های شرکت» ، « 

 بر مبتنی های شرکت»  نظیر هایی عبارت«  9پیشرفته های فناوری بر مبتنی های شرکت» مقالات  از برخی در

 نظر در با .است شده گرفته نظر در بنیان دانش های شرکت از صورت یا مصداقی به نیز«  0نوین های فناوری

 1070 سال 12لایتل توسط ها شرکت نوع این خصوص در پژوهش اولین  گفت توان می موارد، این تمامی گرفتن

                                               
3 Knowledge- based Firms 
4 Knowledge- Intensive Organizations or Business 
5 Knowledge-Intensive SMEs 
6 Technology-based Firms 
7 Innovative Small Firms 
8 High-Tech Firms 
9 Small New Technology- Based Firms 
10 Lytle 
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 هک معرفی نمود موسساتی را ها شرکت این محور، فناوری های عبارت شرکت بردن کار به با او.  است شده انجام

 شوند.می تاسیس ها نوآوری و اختراعات این سازی هدف تجاری با و بوده علمی اختراعات و نوآوری بر متکی

 تعریف جهت مختلف محققین دهدمی نشان تاکنون زمان آن از حوزه این در علمی نظریات و مقالات مرور

 شخصم تعریف یک به یابی دست این مساله و اندشده متمرکز مختلفی مشخصات روی بر بنیانهای دانششرکت

: نمود تقسیم طبقه سه به را خصوص این در مختلف هایپژوهش توان می حال این با. است نموده مشکل کاملا را

 پژوهشگرانی هستند، متمرکز ها شرکت این ورودی روی بر بنیان، دانش های شرکت تعریف جهت که پژوهشگرانی

 زنجیره کل تر،وسیع دیدگاهی با که هستند محققینی سوم دسته و کرده تمرکز ها شرکت این خروجی روی بر که

 .اند داده قرار مدنظر را ها شرکت این ارزش

 1جدول 

 

 سرمایه» نظیر اقتصادی مرسوم عبارات با محور دانش عبارت مقایسه با 11استاربک اول، دسته از مثالی عنوان به

 فرآیندهای در ورودی مهمترین دانش ، بنیان دانش های شرکت در که کند می بیان« محور نیرو» یا« محور

 صورت یک به) را دانش قوی بنای زیر یک 12آلوِسون. (713، ص1002ها است )استاربک،  شرکت این مختلف

 یربناینظیر  ز عباراتی بر تمرکز با نیز دیگری محققین. داند ها می شرکت این تعریف در کلیدی شاخصه( ورودی

 این بر را بنیان دانش های شرکت اصلی، های ورودی به عنوان محور دانش متخصصین و دانشی نیروهای دانش،

 به اقدام ها شرکت این اساس خروجی بر پژوهشگران، از وسیعی دسته مقابل نقطه اند. درنموده تعریف اساس

 کارهایی و ،کسب بنیان دانش های شرکت مثال عنوان به. 13(2223اند )زاک، بنیان کردهدانش های شرکت تعریف

 ینچن فروشند. مبحث نتیجه می« بنیان دانش خدمات و محصولات» را نیز خود دانش واقع در که اند شده معرفی

                                               
11 Starbuck  
12 Alvesson 
13 Zack, Michael H. ,2003 

ت
ف از شرک

انواع تعری
ش بنیان

های دان

تعریف از حیث ورودی و نهاده ها

تعریف از حیث خروجی و محصوالت

تعریف از حیث زنجیره ارزش

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


از  متنوعی تعاریف رویکرد، این اساس بر جهانی موسسات محصولات و ها سازمان از بسیاری. است رویکردی

 از استفاده رویکرد کار، سهولت دلیل به. 14(1007اند )هاتزیکرونوگلو،  داده بنیان ارائه دانش خدمات محصولات و

 که یاین معن به.  است یافته بیشتری عمومیت بنیاندانش های شرکت شناسایی شاخص عنوان به محصول نوع

بود )زاک،  خواهد تر بنیاندانش سازمان باشد، آن تر بنیان دانششرکت،  یک خدمات یا محصول نوع هرقدر

2223)11 . 

 نسازما یک قابل مشاهده بخش انعکاس تنها خدمات یا ای که باید به آن اشاره کرد این است که محصولنکته

 کی تنمود مشخصا اذعان باید و بوده پنهان محصولات ورای در از سازمان وسیعی بسیار بخش که حالی در است

دهد  نشان می را خود شرکت دورنمای و اهداف در فرآیندها، محصول، نوع از فراتر بنیاندانش شرکت

 نآ تولید فرآیند شرکت، یک در محصول ظاهری نوع بودن پیشرفته علیرغم است ممکن حتی. (1303)فخاری،

 معیار زا استفاده بنابراین. باشد مخلوط ساده یک یا مونتاژ سپس و اصلی اجزاء واردات اساس و بر بنیانغیردانش

یست. ن کننده قانع و کافی بنیان های دانش شرکت تعریف یا بندی طبقه جهت ابزاری به عنوان خدمات یا محصول

تعریف  جهت رویکرد، این است. در آمده وجود مقالات به برخی در تری کامل رویکرد ها، کاستی این اساس بر

 ااروپ اتحادیه مثال عنوان به. گیرد می قرار مورد توجه شرکت یک ارزشی زنجیره کل بنیان، دانش های شرکت

ز ا عبارتند که داده قرار مدنظر را هایی بنیان شاخص دانش فناورانه متوسط و کوچک های تعریف شرکت برای

 :(1392)کنعانی، 

 

 خود، های های فعالیت جنبه تمامی در صحیح، دانش مدیریت یک به کمک بنیان، دانش های شرکت واقع در

 رسیبر مجموع بندند. در می کار به خود رقبای سایر به نسبت افزوده افزایش ارزش جهت عاملی عنوان به را دانش

                                               
14 Hatzichronoglou, T. ,1997 
15 Zack, Michael H. ,2003 

شاخص ورودی نوآوری( 1

شاخص کارآیی نوآوری( 2

.شاخص خروجی نوآوری( 3
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 هاسایر رویکرد به نسبت بالاتری صحت و دقت از سوم رویکرد دهد نشان می خارجی مقالات در موضوع پیشینه

 .است برخوردار

)به نقل از فخاری،  کنیم می برخورد بنیان دانش های شرکت واژه از متنوعی نسبتاً تعاریف به داخلی مقالات در

 عنوان به خود دانشی های دارایی از که اند نامیده موسساتی را بنیان دانش موسسات واژه مراجع برخی .(1303

 تجربیات اساس بر نیز همکاران و (. مهدوی1، ص 1397کنند )صلواتی،  می استفاده رقابتی مزیت اصلی منبع

 تعریف خصوصی بخش را موسسات بنیان دانش های شرکت اصفهان، فناوری پارک در مدیریت خود عملیاتی

 فکری یدارای ها شرکت دارایی این مهمترین. اند شده تشکیل ثروت به دانش پایدار منظور تبدیل به که اند نموده

 و میشگیه فرآیند بلکه یک نیست همیشه برای یکبار و یمقطع کار یک این موسسات در توسعه و تحقیق و بوده

شکل  بدین بنیان دانش های شرکت مشخصات دیگر تحقیق (. در27، ص 1302پویاست )مهدوی و دیگران، 

 این رد فناوری تغییرات است، زیاد ها شرکت این کارکنان در کل به متخصص نیروهای نسبت: است شده خلاصه

 و رشد و هگرفت صورت بیشتری توسعه تحقیق و ها شرکت این در است، زیادتر سنتی صنایع به نسبت شرکت ها

 رقابتی زیتم بعلاوه، .است توسعه فناوری بر متکی بیشتر ها آن در توسعه و رشد و گرفته بیشتری صورت توسعه

 یکنند. استیر می تسخیر سرعت به را جدید بازارهای ها شرکت این نهایتاً و هاست در فناوری نوآوری عمدتاً  ها آن

 های دانش شرکت تمایز هایشاخصه عنوان به را زیر فوق  معیارهای موارد بر علاوه خود پژوهش در نیز مشیری و

سرمایه  نه است دانش بر مبتنی توسعه بنیاندانش های در شرکت: کنند می نشان خاطر موسسات سایر از بنیان

 ایاعض همچنین. است زیادتر کارکنان کل به نیروهای متخصص رشد درصد عموماً موسسات این در. افزار سخت یا

 ستید های روش به ها شرکت این در فرآیند تولید. دارند مشارکت ها بنگاه این مدیریت در دانشگاه هیئت علمی

 تولید یساز مدل تبیین و به بنیاندانش های کار و کسب دانش، مدیریت دیدگاه از ندارد. تکیه اتوماتیک نیمه و

 یزن و( توسعه انسانی و پرورش آموزش،) دانش سازی غنی باعث و پرداخته ( جدید دانش توسعه و تحقیق) دانش

 (193، ص 1397گردند )حمیدی زاده، می نوآوری و دانش انتقال

 های شرکت برای متعددی و مختلف تعاریف هر چند دارند می اذعان خود پژوهش در نیز زاده شفیع و اکبرزاده

 دانش های شرکت در که است آن این تعاریف اشتراک نقطه گفت توان می اما است گردیده بنیان مطرح دانش

 نبعم ترین اصلی عنوان به نوآوری به ها شرکت این و داشته وجود نامشهود های از دارایی بالایی نسبت بنیان

 (. 13، ص1301،  زاده شفیع و هستند )اکبرزاده متکی رقابتی

 به بنیاندانش های شرکت ، 1390 مصوب بنیانهای دانش شرکت از حمایت قانون یک ماده اساس بر ایران در

 است: شده شکل تعریف این
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 ثروت و افزایی علم هم منظور به که است تعاونی یا خصوصی موسسه شرکت یا بنیان،دانش موسسات و ها شرکت 

 تجاری و (نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) اقتصادی و اهداف علمی تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ،

 افزوده ارزش با و برتر های فناوری حوزه در( خدمات و تولید کالا و طراحی شامل) توسعه و تحقیق نتایج سازی

 شود  تشکیل می مربوطه افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان

د اساس رویکر بر نیز، ایران در بنیان دانش های شرکت صلاحیت تشخیص نامه آیین شد، اشاره که گونه همان

 کالا تولید مبنای بر بنیان دانش موسسات آن، 1 ماده 1 بند در و گرفته یا تولید محصول شکل« محور خروجی»

 گردیده حتشری شکل این بنیان به دانش کالاهای ویژگی نامه آیین این در. اند شده بنیان، تعریف دانش خدمات یا

 به نیاز آن تداوم و و تولید بوده فنی پیچیدگی دارای -2. بالاست به متوسط و های بالا فناوری حوزه در -1: است

 .است نوآوری و فنی دانش از ناشی آن افزوده عمده ارزش -3. دارد توسعه و تحقیق

 دانش های شرکت تبیین و تعریف جهت مختلف در تحقیقات شده مطرح اصلی های شاخص 2 جدول مجموع در

 بر اول از در سازی مفهوم فرآیند ماحصل 2 واقع جدول در. دهد می نشان شده بندی طبقه صورت به را بنیان -

 (.1303است )فخاری،  هیبرید اساس مدل

 بنیان دانش های شرکت تبیین مختلف جهت تحقیقات در شده مطرح اصلی های : ویژگی1 جدول

 ها ویژگی طبقه ردیف

1 

 ساختار طبقه

 .متوسط است و کوچک های حد شرکت در آنها اندازه عمدتاً

2 
جزء  علمی هیئت اعضای .هستند ها شرکت این جزء مدیران علمی هیئت اعضای

 .هستند ها شرکت این مدیران

3 
 منابع طبقه

 .است بنیان دانش های دارایی شرکت ترین اصلی دانش

 .بالاست ها شرکت در این متخصص نیروهای نسبت 4

5 
 فرآیند طبقه

 .است ثروت به دانش ها تبدیل شرکت این اصلی فرآیند

 .هاست شرکت این در فرآیند کلیدی یک توسعه و تحقیق 6

7 
 رشد مدل طبقه

 است فناوری و دانش بر توسعه مبتنی ها آن توسعه و رشد

 .هستند فناوری درگیر تغییرات رشد نظر از ها شرکت این 8

9 
 بازار طبقه

 .دارند صادرات به گرایش زیادی بنیان دانش های شرکت

 .است نوآوری و دانش، وری ها آن رقابتی اصلی مزیت 11
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 .کنند می تسخیر سرعت را به جدید بازارهای ها شرکت این 11

12 

 محصول طبقه

 است پیشرفته های فناوری 12 محصول طبقه زمینه در آنها محصولات حوزه

 دارد فراوانی حاشیه سود ها شرکت این محصولات 13

 .است کوتاهی عمر دارای چرخه ها شرکت این محصولات 14

 

 به دهش طبقات تایید نیز و حاصله های واژه کلید و کشور فناوری و شرایط اقتصادی( نیز بر مبنای 1303فخاری )

 :دهد یم بنیان ارائه دانش های شرکت تبیین و توصیف جهت مناسبی تعریف تحلیلی ، بحث زیرساخت عنوان

 که (ساختار طبقه) هستند خصوصی بخش ( متوسط و کوچک عمدتاً) موسسات بنیان دانش های شرکت

 ریفناو سازی بومی و( فرآیند طبقه)کردن تحقیقات کاربردی اختراعات، و ها نوآوری سازی هدف تجاری با

 می ارهاد و تشکیل( طبقه منابع) خبره کارشناسان توسط( محصول طبقه) کشور نیاز محصولات مورد و ها

 تیمزیت رقاب و(  فرآیند طبقه)  بوده ها فعالیت مرکزی هسته و توسعه تحقیق ها شرکت این در. گردند

) است آن مختلف سطوح در نوآوری و دانش جریانی از و علمی های توانایی و فنی دانش ها شرکت این

 یسودده و(  رشد مدل طبقه) رشد کرده دانش بر مبتنی و متغیر محیطی در ها شرکت این (. طبقه بازار

 (.طبقه بازار)مدت است  بلند عموماً آنها

ف از نظر وی این تعری بنیان در ایران باشد.های دانشتواند تعریف مهم و دقیقی از شرکتبه نظر تعریف فوق می

  ها عبارتند از:رهبردهایی برای مسئولین دارد که از جمله آن

 پیشرفته های بر فناوری صرف تمرکز جای به کشور صنعتی های اولویت به بیشتر توجه (1

 کشور های نیازمندی رفع در بنیان دانش های فعالیت پتانسیل از استفاده (2

 علوم مرز در برنامه حرکت بی جای به کشور نیاز مورد های فناوری سازی بومی به بیشتر توجه (3

 مقالات آمار بردن بالا در جای افراط به کاربردی های پژوهش سازی تجاری و ها نوآوری به بیشتر توجه (4

 علمی

   R&D های فعالیت به مناسب های بودجه اختصاص (1

 پیشرفته های فناوری جهت گسترش موفق یِ توسعه حال در کشورهای الگوی و تجربه از استفاده (9

 ها شرکت این محیط فعالیت بودن متغیر به توجه با بنیان دانش کارهای و کسب فضای بهبود (7

 .بنیان دانش های شرکت از حمایت در مدت بلند دیدگاه (9
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 بنیان از تولید ایده تا تجاری سازی:چرخه تولید محصولات دانش -3

 بین و اجتماعی اقتصادی تحولات و جامعه رفاه سطح توسعه و بشر زندگی کیفیت ارتقای در پژوهشی های یافته

 نشوند عرضه بازار به و نکنند پیدا کاربردی جنبه که زمانی تاها یافته این اما کنند می ایفا سزایی به نقش المللی

 ندنخواه را جبران تحقیق های هزینه و بود نخواهند برخوردار لازم اهمیت از نگیرند قرار متقاضیان دسترس در یا

 هتوسع در موثر از عوامل یکی آنان پژوهشهای شدن تجاری از ناشی دستاوردهای در پژوهشگران کردن سهیم. کرد

 می توسعه و تحقیق صرف دنیا در دلار میلیارد 1222 بر بالغ سال هر. است یافته توسعه کشورهای در پژوهش امر

 کشورهای از برخی در و دهدمی تشکیل را دنیا داخلی ناخالص تولید GDP درصد آنها 2 حدود رقم این که شود

 در تجاری مراکز یا صنعتی تولیدی واحدهای کلی طور . بهشود می بالغ درصد نیز 4 به رقم این یافته توسعه

قرار  شیپژوه انستیتوهای و دانشگاهها اختیار در یا کنند صرف برای تحقیق هنگفتی های بودجه حاضرند صورتی

 در جهانی تجارت حجم افزایش. (1399باشند )علمی،  داشته را شدن قابلیت تجاری پژوهشی های یافته که دهند

. است پژوهشی دستاوردهای شدن از تجاری ناشی عمدتاً دلار تریلیون 31 مرز به آن رسیدن و اخیر دهه دو

 وجود قبلاً آنها مشابه که کنند عرضه به بازار و ابداع جدیدی کالاهای که کنند می تلاش مستمر طور به محققان

 سبب به کالاها 19حیات چرخه دنیای امروز در که آنجا از.  باشند برخوردار نوینی ویژگیهای از یا باشد نداشته

 17یتکنولوژیک همگرایی طریق از کنند می سعی پژوهشگران است، کوتاه بسیار تکنولوژیکی سریع تحولات

 شافزای بازار در را آن ماندگاری دوره و تقاضا میزان و کنند ایجاد کالا از یک هر برای متعددی و متنوع کاربردهای

 دهد نشان می نوصنعتی( و صنعتی کشورهای ویژه دنیا )به کشورهای از تعدادی صادرات ترکیب به . نگاهیدهند

 هایشدن یافته تجاری حاصل که دهد می تشکیل هایی فرآورده را آنها صادراتی اقلام درصد 42تا  32 از بیش که

 : به توان می اقلام این بین . درهستند پژوهشی

o ذخیره مرکزی واحدهای اطلاعات، پردازش دستگاههای مخابراتی نوین دستگاههای و تجهیزات رایانه، انواع 

 دیجیتالی

o فضا -هوا صنایع محصولات رادار، ماهواره، انواع 

o (نوری فیبر کابل مانند) شود می تولید مواد ترکیب یا توسعه از که جدیدی مواد 

o پیشرفته های سلاح 

                                               
16 Life Cycle 
17 Technology Convergence 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


o ای، پزشکی هسته ادوات ایزوتویها، جداسازی دستگاههای رآکتورها، مانند ای هسته فناوری های فرآورده 

 سوخت های کارتریج

o 19چشمی اسکنرهای نور، برابر در حساس هادیهای نیمه خورشیدی، سولهای 

o تجاریحاصل  که دامی و انسانی درمانی مواد هورمونها، جدید، داروهای انواع  بیوتکنولوژیکی های فرآورده 

 زنتیک منشاء که 10الحیات علم فناوری محصولات شده اصلاح بذرهای. هستند ژنتیک تحقیقات شدن

 .آن نظایر و امراض کنی ریشه بیماریها، کنترل خاص های فرآورده مانند ندارند

 های آوری فن و خدمات و محصولات به پژوهشی هایایده و جدید هاییافته تبدیل از است عبارت سازی تجاری 

 کارهای فروش منظور به که را هاییتلاش مجموع تحقیقات سازی تجاری دیگر عبارت به. بازار به ارائه قابل

 می صورت اجتماعی و اقتصادی اهداف با پژوهش و بیشترآموزش هرچه ارتباط و سود کسب هدف با تحقیقاتی

 دانست نوآوری یک یا و ایده یک رسانیدن بازار به توان می را سازی تجاری بالا تعاریف به توجه با. گویند را پذیرد

 محل از تحقیقات نتایج موفق انتقال فرآیند را سازی تجاری محققین، از بسیاری(.  1390 همکاران، و مقیمی)

 ستت اولیه، نمونه ساخت: کنند می تعریف منظم هایگام با همراه اغلب را سازی تجاری. دانند می بازار به تحقیق

 ولمحص ایجاد فرآیند عنوان به تجاری سازی دیگر، زبان به. طراحی یا محصول توسعه تکمیل و سنجی امکان و

  و  Kumar) دهد می پاسخ تقاضا به صرفه به مقرون قیمت با و است مناسب خاصی بازار برای که است جدید

Jain، 2003)تشکیل شده است که این های پژوهشی از هفت بخش کلی . به طور کلی مراحل تجاری سازی یافته

 :هفت بخش به شرح زیر است

                                               
18 Optical Scanners 
19 Life Science Technology Products - 
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 باید چگونه مطرح را که پرسشی نخستین. پژوهش است دستاورد مهمترین 22ایده تولید( 1399از نظر علمی )

 دارد وجود که اقتصادی آنست شود می” ایده“ بنگاههای در هدف این تحقق برای متعددی های راه کرد؟ تولید

 . ندارد وجود بازار در آن نظیر که هستیم جدیدی کالای تولید صدد در ما که کنیم فرض

 که ایده است ضروری کنند می فعالیت توسعه و تحقیق مراکز در که افرادی یا پژوهشگر ایده توسط از تولید پس

 شدن دومین مرحله تجاری که مرحله این گیرد، قرار ارزشیابی و بررسی مورد مختلف های جنبه ارائه شده از

اتفاق  ایده آن کردن کاربردی بررسی توسعه و در مرحله سوم .شود می نامیده 21تولیدشده ایده اصطلاحاً ارزشیابی

شدن  روشن برای است لازم که شود می مطرح دیگر( های جنبه )از بازاریابی مهم نکات مرحله این درمی افتد. 

 . گیرد صورت تکمیلی تحقیقات آنها

 طریق از تولید، از قبل اقتصادی، بنگاه که آنست 22تجاری تحلیل از منظورمرحله چهارم تحلیل تجاری است که 

چه  یا یتعداد چه مرحله، نخستین در کالا، تولید میزان ترین مناسب که ببرد پی نکته این به آماری هایبررسی

 .است چقدر نقطه این در آن تقریبی سودآوری و 23تولید سر سربه نقطه و است مقدار

 است ممکن. شود می بررسی آن از استفاده نحوه و تهیه کالا از فیزیکی مدل یک بعد یعنی تست بتا، مرحله در

 الاک احتمالی ضعف نقاط تا شود ارسال آنان برای و تهیه متخصصان از نظرخواهی برای نیز کالا افزاری نمونه نرم

                                               
20 Idea Generation 

21 Idea Screening 

22 Business Analysis 

23 Breakeven Point 

تولید ایده
نتوسعه و بررسی کاربردی کردارزشیابی ایده

جنبه های فنی و اجراییتست بتا و بازار سنجیتحلیل تجاری کاال

تجاری سازی
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پی ک مقررات به که کشورهایی تجاری های نمایشگاه در کالا اولیه نمونه معمولاً شود مشخص تولید مرحله قبل از

 مشتریان تا شود می گذارده نمایش معرض به کنند می رعایت را معنوی مالکیت حقوق یا هستند متعهد رایت

و  اصلاحات کالا، ی احتمال نقایص از آگاهی یا اظهارنظرها گردآوری از پس و کنند اظهارنظر آن مورد در بالقوه

و  تولید آزمایشی صورت به کالا از محدودی تعداد مرحله این در گیرد می صورت آن در لازم های تعدیل و جرح

 خیر؟ یا شد خواهد واقع مشتری قبول مورد گردد مشخص تا شود می ارسال آتیه خوش بازارهای از یکی به

 :گیرد می قرار توجه مورد زیر نکات اجرایی و فنی های جنبه مرحله در

o تحقیق یافته سازی تجاری برای نیاز مورد اعتبار برآورد 

o آن شناساندن و کالا معرفی برای نیاز مورد( پوستر بروشور، کاتالوگ،) تبلیغی مواد تهیه 

o کالا ساخت برنامه تدوین 

o شود ایجاد ذیربط اقتصادی بنگاه در باید کالا عرضه و تولید برای که تشکیلاتی. 

o کالا به مربوط لجستیکی امور 

 نهایتا با موضوع تجاری سازی مواجه هستیم که در آن دو حوزه مد نظر قرار می گیرد:

 ای، فروشگاههای زنجیره فروش، خرده فروش، باعمده )تماس کالا عرضه برای توزیع های شبکه ایجاد 

 .(..و فروش نمایندگی واگذاری اختصاصی، فروشگاههای ایجاد

 بالقوه خریداران به جدید کالای معرفی برای کارآمد تبلیغی امهبرن یک اجرای 

 . ردپیروی ک تواننمی یکسانی روشهای از موارد همه در پژوهشی های یافته سازی تجاری برای که نیست تردیدی

 بنیانهای تاثیرگذاری اقتصاد دانشابعاد اقتصادی و مکانیسم -4

 اثر اقتصاد دانش بنیان بر کاهش تورم -4-1

گذارند، مورد مطالعه اقتصاددانان قرار همواره متغیرهای اقتصادی با تاثیری که بر سایر متغیرهای اقتصادی می

ت. هر اند، تورم بوده اسای بر آن داشتهاند. یکی از متغیرهایی که اقتصاددانان به دلیل اهمیت آن تمرکز ویژهگرفته

ور بنیان و به طگیرد. اقتصاد دانشقبال اقتصاددانان قرار میعاملی که بتواند باعث کاهش تورم شود، مورد است

تر موضوع دانش از دیرباز مورد توجه قرار داشته و تاثیر آن بر تورم هم از بعد نظری و هم از بعد آزمون های کلی

  ای از این آثار را مورد بررسی قرار می دهیم.تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش مجموعه

 موجود در رابطه باتورّم هاینظریهتورم و  -4-1-1
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ها در هر دوره نسبت به دوره قبل است. علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی نرخ تورم، درصد تغییرشاخص قیمت

ی تورم را تا امروز در خود پرورش داده است. در این ترین نظریههای جدید جامعبررسی شده است. مکتب کینزین

های تورم را در سه دارد. او در این نظریه ریشهی مثلثی تورم خود را بیان میانان، گوردون نظریهگروه از اقتصادد

 دارد.ی کل و اینرسی تورمی بیان میعامل؛ تقاضای کل، عرضه

ی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است در نظریه

گذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای افزایش مصرف و سرمایهناشی از 

مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. چنانچه به هریک از علل گفته 

بد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یاها افزایش میشده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود قیمت

 آید.ها مداوم بوده و تورم پدید مییابد افزایش قیمت

ه دلیل ها بهای تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمتی تورم فشار هزینه، یکی دیگر از نظریهنظریه

عرضه به سمت چپ و بالا، قیمت ها  داند. در این نوع تورم، به دلیل جابجایی منحنیهای تولید میافزایش هزینه

شود. این همان نوع از تورم است که به عنوان نمایند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته میشروع به افزایش می

 شود.تورم رکودی شناخته می

اد و جای در ایاینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا و یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیده

های پولی و کارگیری سیاستتداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتاً خاص کشورهای در حال توسعه است. به

های زیادی حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینهمالی در اقتصادهای در

ورم به عواملی مانند: کمبود زیر بناها و زیر ساختارهای برای این نوع اقتصادها داشته باشد. در توضیح این نوع ت

ی بخش های تولیداقتصادی، گستردگی بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت

وان تخصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز جامعه، می

 (.1399ری صمیمی و همکاران، اشاره نمود )جعف

 های اقتصاد دانش بنیان بر تورمفرایند تأثیرگذاری شاخصه -4-1-2

 باشد.همان طور که بیان شد، شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی یکی از محورهای اقتصاد دانش بنیان می

انش است، آموزش جمعیت آموزش دیده و ماهر نیاز اساسی یک جامعه برای خلق، کسب، انتشار و استفاده از د

های جدید و یا ارتقای دانش موجود باشند. به طور کلی، نیروی شود که افراد دایماً در حال کسب دانشباعث می

های (. محور زیر ساخت1390آورد )برقندان، انسانی کارآمد امکان افزایش تولید و ارزش افزوده را فراهم می
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بنیان است. فاوا موجب بهبود فرآیند تولید، پیشرفت فن آوری و ( شاخص دیگری از اقتصاد دانش ICTاطلاعاتی )

کنندگی محیط کسب و کار برای تولید های اقتصادی و نهادی مناسب هدایتکیفیت نیروی کار خواهد شد. رژیم

تر های اقتصادی بیشگذاریشود که استفاده از دانش در سیاستدهند. این کار باعث میو توزیع دانش را نشان می

های اقتصادی و تولیدی فراهم شود. سیستم ابداعات و نوآوری نیز نمود پیدا کرده و شرایط مناسبی برای فعالیت

تواند محیطی را ایجاد کند که در آن بخش تحقیق و توسعه پرورش یابد. این کار موجب افزایش ابداعات، می

هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان در مراحل  شود. بنابراین،وری عوامل تولید و رشد اقتصادی میافزایش بهره

ی وری و افزایش تولیدات داخلی خواهند شد. در نتیجهمختلف موجب بهبود کارایی عوامل تولید، افزایش بهره

ال به وری موجب انتقهای مختلف اقتصاد، تغییرات قابل ملاحظه تکنولوژیک و ارتقاء بهرهگسترش دانش در بخش

یابد. در بازار رقابت کامل بدون در نظر ها کاهش میشود و قیمتعرضه بنگاه و صنعت میسمت پایین منحنی 

ها معادل صفر است، اما زمانی که گرفتن تغییرات فنی و تکنولوژیک، در تعادل بلندمدت صنعت سود بنگاه

ز آنجا که در بازار دهد، اها را کاهش میوری شده و هزینههای فنی و تکنولوژیک، موجب افزایش بهرهپیشرفت

های با تکنولوژی جدید با سود های موجود است، بنگاهرقابت کامل قیمت معادل هزینه متوسط بلندمدت بنگاه

موجب  های جدیدگذارد. گسترش این بنگاههای جدید رو به افزایش میشوند. بنابراین تعداد بنگاهمثبت مواجه می

(.47:1391دهد )شاکری،شود و قیمت را کاهش میست میمدت به سمت راانتقال منحنی عرضه کوتاه

 

 بررسی آثار در ایران -4-1-3

اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با  (1303) در مورد اقتصاد ایران گرجی زاده و شریفی رنانی

دل خود توضیحی با و با استفاده از م 1317 -1302ی زمانی های سری زمانی سالانه، طی دورهاستفاده از داده

دهد که بین محورهای مختلف دهند. نتایج نشان میمورد آزمون و تحلیل قرار می (ARDL) های گستردهوقفه

تم های اطلاعاتی و سیسهای اقتصادی و نهادی، زیر ساختاقتصاد دانش بنیان )آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم
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ر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش ابداعات و نوآوری( و تورم رابطه بلند مدت ب

تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم 

 .دهدرا نشان می

 بنیان بر رشد اقتصادی:اثر اقتصاد دانش -4-2

د نشان داد که عامل رشد اقتصادی مضاعف یک کشور به نسبت کشور رشد دانش اقتصاد خصوصا در مدل های رس

گذاری دیگر و یا یک کشور در یک دوره تاریخی خاص به نسبت یک دوره تاریخی خاص دیگر، تنها با میزان سرمایه

های بیشتر امکان پذیر نیست. بلکه در کنار آن متغیرهای مهمی کشور و نیز رشد جمعیت و استفاده از سرمایه

 3توان رشد اقتصادی مضاعف را تبیین کرد. این در حالی است که ها میمانند دانش وجود دارند که با تکیه بر آن

محور  3های نهادی و قانونی های اطلاعاتی و ارتباطاتی و همچنین رژیمشاخص آموزش و منابع انسانی، زیرساخت

دهد که بین تمام محورهای دانش )اعم از شان میشوند. تحقیقات نبنیان محسوب میاصلی و مهم اقتصاد دانش

های نهادی و اقتصادی( و رشد اقتصادی های اطلاعات و ارتباطات و نیز رژیمآموزش و منابع انسانی، زیرساخت

تولیدات رابطه معناداری وجود دارد و تمامی این محورها بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. ارتباط 

ی تواند با افزایش کمیت و کیفیت افراد ماهر و آموزش دیده، نیاز جامعه را آموزش و منابع انسانی م

در مورد داشتن دانش نو و ارتقای دانش موجود و در کل افزایش سرمایه انسانی بر طرف سازد.  

افزایش در کمیت و کیفیت نیروی انسانی از طرفی نیروی کار را ماهرتر و تواناتر می سازد و از طرف دیگر باعث 

افزایش کارایی سرمایه می شود. در نتیجه بهره وری کل عوامل تولید افزایش یافته و به دنبال آن رشد اقتصادی 

 .(1302سایرین،  و )جنگانی یابدنیز افزایش می

های اطلاعاتی و ارتباطی نیز تاثیر بر رشد تولیدات دارد. داشتن زیر ساخت های اطلاعاتی و محور زیرساخت 

ا می تواند با هزینه استفاده پایین و غلبه بر حدودیت های مکانی و زمانی، موجب کارایی و اثربخشی ارتباطاتی کار

باعث بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، پیشرفت فناوری و کیفیت نیروی  توزیع دانش و اطلاعات شود. این کار

شود و سر انجام افزایش و بهش و کشور می هامی شود. پیامدهای این اثر افزایش ارزش افزوده در سطح بنگاه کار

 وری کل و رشد تولیدات را به همراه خواهد داشت.بهره

محور سوم رژیم نهادی و اقتصادی است که این مولفه نیز به مانند مولفه های پیشین تاثیر قابل توجهی در رشد 

ن موثر انگیزه را برای استفاده کارا از دانش تولیدات دارد. دولت و قوانین کارار می تواند با ارائه مشوق ها و قوانی

موجود، کسب دانش جدید و کاربرد دانش های موجود با دانش جدید افزایش دهند. این کار موجب افزایش 
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همچنین نتایح نشان می دهند که موجود سرمایه حالص نیز تاثیر مثبت و وری و رشد تولیدات می شود. بهره

یم های اقتصادی تاثیر منفی و معنی دار بر تولیدات کشور دارند. لذا مجموع معنی داری و متغیر مجازی تحر

 محورهای نشان می دهد که رابطه بلندمدتی در بین رشد تولیدات و رشد دانش وجود دارد.

 عضو کشورهای با آن مقایسه و ایران اقتصادی رشد بر محوردانش اقتصاد اثر بررسی ( به1302جنگانی و سایرین )

هدف مطالعه ایشان عبارت  .پردازدمی 2220تا  2221 سالهای طی (OECD) توسعه و همکاری اقتصادی سازمان

 اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان عضو کشورهای با آن مقایسه و ایران در محور دانش- اقتصاد بررسی از است

باشد. می جهانی بانک آماری اطلاعات و سنجی اقتصاد تکنیکهای از استفاده با تحلیلی اساس روش بر ایشان پژوهش

 و تحقیق هزینه ابتدایی، کامپیوتر، سرمایه، هایشاخص و اقتصادی رشد میان مثبت از رابطه حاکی پژوهش نتایج

 باشد.می توسعه

 انسانی سرمایهارتقای بنیان بر روند رشد تولید علم و اثر اقتصاد دانش -4-3

ن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور قابل بررسی است، حرکت و رشد علمی بنیامساله دیگری که در مورد اقتصاد دانش

 از آنجا که دانش و آموزش به عنوان ارکاندارد.  بستگینیز بنیان اقتصاد دانشرشد  کشور است که تا حد زیادی به

اصلی  الشود. حال سوشوند، آثار آن به سرمایه انسانی نیز منتهی میاصلی رشد سرمایه انسانی نیز محسوب می

تواند بر هین گونه میبنیان که خود محصول رشد دانش و تولیدات علمی است، چاین است که اقتصاد دانش

 داشته باشد؟متغیرها تاثیر مثبت 

 توسعه اقتصاد دانش بنیان به این معناست که اقتصاد کشور توانسته است بخش زیادی از دستاوردهای علمی و 

دانشمندان خود را تبدیل به محصولات تجاری نماید. در چنین شرایطی اولا انگیزه بسیار مناسبی برای اختراعات 

گیرند. در  ها و خصوصا دانشمندان به وجود می آید که مسیر رشد و توسعه محصولات خود را در پیششرکت

دات سبب روند رشد تولیچنین شرایطی رشد و توسعه محصولات مستلزم تحقیقات بیشتر است که این موضوع 

علمی نیز خواهد شد. ثانیا موضوعی که بسیار اهمیت دارد و کمتر بدان توجه می شود این است که حاشیه سود 

ی تواند منبع بسیار مناسبی برای تامین مالبنیان به وجود می آید، میبسیار بالایی که عموما برای محصولات دانش

بنیان با درک درستی که های دانشباشد. در واقع شرکت( R & D) پژوهشهای مربوط به حوزه تحقیق و فعالیت

از اهمیت تحقیق و توسعه دارند، بخشی از منابع مالی و سود حاصل از فروش محصولات خویش را در به امور 

تحقیق و توسعه اختصاص می دهند که این امر ضمن فراهم آوردن فضایی برای تحقیق و توسعه به رشد دانش در 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


ک از طریق انتقال تجارب موفق، ی متخصصشود، ضمن اینکه با اشتغال زایی و تربیت نیروهای کشور نیز منجر می

 آورند.پتانسیل درون زا برای آینده کشور فراهم می

 

 

 پیدا ادامه دارد که هایىدنباله و حواشى همین با علمى حرکت این چنانچه اگر»نیز از نظر مقام معظم رهبری 

 از ینهاا[ است] بنیاندانش اقتصاد به آوردن روى و بنیاندانش شرکتهاى همین تشکیل آنها از یکى که - بکند

 .24«.کرد خواهد پیدا نجات کشور - است افتاده راه بتدریج بحمدالله که است علمى حرکت این لوازم

ها خارج شده و درون خود صنایع نیز چنین از ثمرات رویکرد فوق این است که جریان تولید علم صرفا از دانشگاه

ند توانهای دولتی نیز از بین خواهد رفت و دانشمندان میجریانی اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه نیاز به بودجه

بنیان ولتی به تحقیق و توسعه دانش و محصولات دانشصرفا با تکیه بر داشته های و بدون نیاز به بودجه های د

های انسانی جدید مهمترین بخش از این جریان زمانی رخ می دهد که این روند منجر به تربیت سرمایهبپردازند. 

 از طریق آموزش در فضای دانشگاه و انتقال تجارب در فضای اقتصادی دانش بنیان شود.

                                               
 1393/07/30جوان نخبگان ملی همایش هشتمین در کنندگانشرکت دیدار در مقام معظم رهبری، بیانات24 

رشد علمی

انرشد اقتصاد دانش بنی

تررشد علمی بیش

رشد بیشتر اقتصاد دانش بنیان

...
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خصوصا بنیان )ها، اقتصاد دانشرویکرد مقابل چنین جریانی این است که علی رغم رشد تولیدات علمی در دانشگاه

مرحله تجاری سازی آن( رشد چندانی نیابد. در چنین حالتی تمامی تولیدات علمی و اختراعات صورت گرفته در 

مجلات علمی خارج نخواهد شد. در چنین حالتی  ها وحد همان تولید علمی باقی خواهند ماند و هرگز از دانشگاه

های دولتی برای تولید علم ادامه خواهد یافت. انگیزه چندانی برای تولید علم باقی نخواهد ماند و اتکا به بودجه

دانشمندان هیچ ثمراتی برای تولیدات علمی خود نخواهند داشت و نیروی انسانی متحصص و با تجربه ای پرورش 

چه بسا چنین جریانی نه تنها مانع رشد شود، بلکه با ایجاد سرخوردگی روند معکوس در رشد  نخواهد یافت.

 تولیدات علمی به همراه داشته باشد.

 اثر اقتصاد دانش بنیان بر ایجاد انگیزه کاهش فساد و امکان پذیری آن  -4-4

د هم فساوب می شود. فساد یکی از مهمترین شاخص های سلامت اقتصادی و نیز سلامت محیط کسب و کار محس

هایی که در برابر مردم مجبور به پاسخگویی از لحاظ حکم شرعی و هم از لحاط حکم عقلی مطرود است و همه دولت

 صیص غیر صحیحی که دارای فساد است همواره با تخاقتصاد هستند، به دنبال کاهش فساد در اقتصاد هستند.

 همراه دارد. منابع مواجه شده است و آثار سوء زیادی را به 

ادی فساد اقتص کاهش بنیان وسوالی که در این بخش بدان پاسخ داده می شود این است که رابطه اقتصاد دانش

 چیست؟ 

 رفتار تواندمی اقتصاد بنیانی دانش دهد که سطحتحقیقاتی که در این حوزه از اقتصاد صورت گرفته است نشان می

 درک شاخص تلفیقی های داده از استفاده با( 1303) دیگران و انگیزان دل. دهد قرار تأثیر تحت را تولید عوامل

 اقتصادی درش بر مالی فساد تأثیر اقتصادی، رشد نرخ و اقتصاد بنیانی دانش سطح دهنده نشان شاخص مالی، فساد

 کشورهای از تایی 139 نمونه در ،(GMM) یافته تعمیم گشتاورهای روش به پویا دیتای پانل مدل یک قالب در را

تربیت نیروهای 
متخصص

کاهش وابستگی 
تحقیق و توسعه به 
درآمدهای دولتی

رشد علمی 
مضاعف

رشد اقتصاد دانش 
بنیان
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 رد که دهدمی نشان کشورها بندیدسته با رابطه در نتایج. اندنموده بررسی 2222 -2211 زمانی دوره در و جهان

 در اما گذاردمی جای بر اقتصادی رشد بر را مثبتی آثار مالی فساد کنترل بالا، بنیان دانش اقتصاد با های گروه

 شدر کاهش باعث و شده هایی محدودیت ایجاد باعث مالی فساد کنترل متوسط، بنیان دانش اقتصاد با های گروه

 ستا مشاهده قابل نیز فساد کنترل های سیاست در پایداری متغیر توسط نتایج همچنین. شود می اقتصادی

 در اام داشته اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر فساد کنترل های سیاست در پایداری اول، های گروه در که طوری

  .است شده آن کاهش باعث و بوده اقتصادی رشد زیان به پایداری این دوم های گروه

اگر نتایج تحقیق فوق را به عنوان مفروض در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که اگر کشوری بخواهد به 

توان ین جهت مبنیان با نتایج بهتری مواجه خواهد شد. لذا از ایمبارزه با فساد بپردازد، در بستر یک اقتصاد دانش

 مهمترین راهبردی که برای کاهش فساد در نظرگرفته از طرفی بنیان بر رشد اقتصادی بود.شاهد تاثیر اقتصاد دانش

ر دهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نقش بسیار مهمی شود، مساله شفافیت است. رشد دانش و استفاده از زیرساختمی

د، بنیان شدن بروفساد در اقتصاد شود. هر چه اقتصاد به سمت دانشتواند منجر به کاهش شفافیت داشته و می

تواند باعث کاهش فساد و در های شفافیت بیشتر خواهد شد و هم اینکه این شفافیت بهتر میهم امکان و زمینه

  تر و با کیفیت تر شود.نتیجه رشد اقتصادی مطلوب

 بندی و نتیجه گیری:جمع

 بنیان و بررسیبنیان، مفهوم اقتصاد دانشگیری اقتصاد دانشاریخی شکلضمن بررسی سیر ت قاله حاضرم

 بندی رویکردهایبه بررسی و جمع بنیان های مختلف در این حوزه و همچنین چرخه تولید محصولات دانشنگرش

این  ربر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت. مهمترین متغیرهایی که دبنیان مختلف در تاثیرگذاری اقتصاد دانش

صاد های اثرگذاری اقتمقاله مورد بررسی قرار گرفت رشد اقتصادی، تورم، سرمایه انسانی و فساد بود که مکانیسم

 ها مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.دانش بنیان بر آن

 این مقاله با تاکید بر مطالعات پیشین و استباط های صورت گرفته نشان داد که:

 ،نهادی و اقتصادی هایرژیم انسانی، منابع توسعه و آموزش) بنیان دانش اقتصاد مختلف رهایمحو بین -1

 هایمحور تمام و بوده قرار بر مدت بلند رابطه تورم و( نوآوری و ابداعات سیستم و اطلاعاتی هایساخت زیر

 أثیرت نتایج که حالی در دارند، تورم بر معنادار و منفی تاثیر آموزش شاخص جزء به بنیان دانش اقتصاد

 .دهدمی نشان را تورم بر انسانی منابع توسعه و آموزش شاخص مثبت
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جود و توسعه و تحقیق هزینه ابتدایی، کامپیوتر، سرمایه، هایشاخص و اقتصادی رشد میان مثبت رابطه -2

 .دارد

وردهای دستا توسعه اقتصاد دانش بنیان به این معناست که اقتصاد کشور توانسته است بخش زیادی از -3

علمی و  اختراعات دانشمندان خود را تبدیل به محصولات تجاری نماید. در چنین شرایطی اولا انگیزه 

ها و خصوصا دانشمندان به وجود می آید که مسیر رشد و توسعه محصولات بسیار مناسبی برای شرکت

ن قیقات بیشتر است که ایگیرند. در چنین شرایطی رشد و توسعه محصولات مستلزم تح خود را در پیش

موضوع سبب روند رشد تولیدات علمی نیز خواهد شد. ثانیا موضوعی که بسیار اهمیت دارد و کمتر بدان 

 بنیان به وجود میتوجه می شود این است که حاشیه سود بسیار بالایی که عموما برای محصولات دانش

 & R) های مربوط به حوزه تحقیق و پژوهشیتتواند منبع بسیار مناسبی برای تامین مالی فعالآید، می

D )بنیان با درک درستی که از اهمیت تحقیق و توسعه دارند، بخشی از های دانشباشد. در واقع شرکت

منابع مالی و سود حاصل از فروش محصولات خویش را در به امور تحقیق و توسعه اختصاص می دهند 

د، شوتحقیق و توسعه به رشد دانش در کشور نیز منجر میکه این امر ضمن فراهم آوردن فضایی برای 

ضمن اینکه با اشتغال زایی و تربیت نیروهای متخصص از طریق انتقال تجارب موفق، یک پتانسیل درون 

 آورند.زا برای آینده کشور فراهم می

واجه بنیان با نتایج بهتری مکه اگر کشوری بخواهد به مبارزه با فساد بپردازد، در بستر یک اقتصاد دانش -4

بنیان بر رشد اقتصادی بود. از طرفی مهمترین توان شاهد تاثیر اقتصاد دانشخواهد شد. لذا از این جهت می

ت. رشد دانش و استفاده از شود، مساله شفافیت اسراهبردی که برای کاهش فساد در نظرگرفته می

اد تواند منجر به کاهش فسهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نقش بسیار مهمی در شفافیت داشته و میزیرساخت

های شفافیت بیشتر بنیان شدن برود، هم امکان و زمینهدر اقتصاد شود. هر چه اقتصاد به سمت دانش

تر ث کاهش فساد و در نتیجه رشد اقتصادی مطلوبتواند باعخواهد شد و هم اینکه این شفافیت بهتر می

 و با کیفیت تر شود. 
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