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چکيده
اقتصاد دانشبنیان از جمله مفاهیم مهم و اساسی تلقی میشود که در اسناد فرادست قانونی جمهوری
اسالمیایران ،از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،مورد توجه خاص واقع شده است .اقتصاد
دانشبنیان نه تنها بهعنوان یك نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بهشمار میآید،
بلكه اجتناب از حرکت بهسمت چنین اقتصادی ،توان رقابتی را بهشدت کاهش میدهد .نظر به اهمیت
اقتصاد دانشبنیان در توسعه کشور ،هدف از نگارش این تحقیق «بررسی وضعیت موجود و مطلوب
اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقاومتی» است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی-
توسعهای است .جهت بررسی شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد
دانشبنیان-اقتصاد مقاومتی ،با کمك گرفتن از ابزار پرسشنامه و نیز با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو
فنون آمار استنباطی دادههای حاصل تحلیل شد .نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای «مشوقهای
اقتصادی و رژیم نهادی»« ،زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی» و «اقتصاد مقاومتی» در ایران در مجموع از
متوسط مطلوب برخوردار نیست .اما نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای «آموزش و منابع
انسانی» و «نظام کارای نوآوری و ابداعات» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است .همچنین جهت
بررسی میزان شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقاومتی در
ایران از آزمون  tدو نمونهای استفاده شد که نتایج نشان داد ،بین وضعیت موجود و مطلوب همه
متغیرها ،تفاوت معناداری وجود دارد.
 . 1هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده
مسئول .رایانامهs.k.delkhosh.abatari@gmail.com :
 . 3هیات علمی دانشگاه مالك اشتر

کليدواژهها :اقتصاد ایران ،اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتی.

مقدمه
امروزه شاهد این هستیم که اقتصادهای جهان بهسرعت بهسمت دانششبنیشان بشودن حرکشت
میکنند و حمایت از دانش بهعنوان عامل حیاتی رشد در نظر گرفته مشیششود ببرخشورداری،
فتاحی و عظیمی .)1172 ،طبشق تعریش

سشازمان همكشاری و توسشعه اقتصشادی 1ب،)7221
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اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که بر اساس «تولید و توزیع و کشاربرد دانشش و اطالعشات»
شكل گرفته و سطح باالیی از سرمایهگذاری در آن به «ابداع» و «نوآوری» اختصاص مییابد و
فناوریهای کسب شده با شدت باالیی مصرف میشوند و نیشروی کشار از تحصشیالت عشالی
برخوردار است .در اقتصاد سنتی ،شاخصهای مهمیاز جمله تولید ناخشالص داخلشی ،تولیشد
کل ،سرمایهگذاری ،مصرف کل ،اشتغال و سایر نرخها برای بررسی عملكرد اقتصاد داخلشی و
جهانی بهکار گرفته میشود؛ اما شاخصهای مذکور بهدالیل متعددی در سنجش اقتصاد مبتنی
بر دانش ناتوانند؛ در این میان روش ارزیابی  KAM2کاملترین و جامعترین روش بهحساب
میآید و ترکیبی از تمام شاخصها و روشهای دیگر است کشه بشرای کمشك بشه کششورها در
زمینۀ شناخت نقاط قوت و ضع

آنها برای رقابت در عرصۀ جهانی اقتصاد دانشبنیشان اسشت

بمعمارنژاد.)7830 ،
با توجه به شرایط راهبردی خاص ج.ا.ایشران در چنشد سشال اخیشر و مواجشه بشا تحشریمهشا و
تنگناهای متفاوت پیشآمده برای کشور ،استفاده از الگوی بومی و متناسب با شرایط کشور از
الزامات رشد اقتصادی بهشمارمیآید ،بههمینجهشت الگشویی تحشتعنشوان اقتصشاد مقشاومتی
توسط مقام معظم رهبری مطرح شد .با توجه بهاینكه اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی اسشت کشه در
شرایط تحریمها و فشارهای سیاسی و اقتصادی دششمنان ،تمشمین کننشده رششد و ششكوفایی
کشور است ،برای دستیابی به اهداف این الگو باید موارد موثر بر آن در دستور کار قرار گیشرد
و همه بمسئولین و مردم) بهدنبال ثبشات و خشود اتكشایی بشرای رسشیدن بشه تعشالی در حشوزه
اقتصادی باشند و با مقابله با تحریمها و تقویت تولید ملی موجب تحشولی عمیشق در رششد و
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توسعه کشور شوند بافتخاری و توتونچی .)7820 ،تحریمهای ظالمانه برای ملت ما میتواند
یك فرصت هم باشد تا اقتصاد ملی شكوفا شود .این راهی است که باید با اعتمشاد دولشت بشه
مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی شود و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت-
های مردمی داخل کشور همچون پژوهشكدههای معتبشر سشهم و نقشش داده ششود باحمشدی
خطیر و آروین .)71 :1171 ،اقتصاد مقاومتی پارادایم خاصی از دانش و نظام اقتصادی است
اقتصادی ،بالیای طبیعی ،تحریمها و شوکهای منفی اقتصادی را دنبال میکند بخادم علیزاده،
.)701 :7821
در این راستا یكی از مشكالت اساسی در تولیدات داخلی و اقتصاد کشور ،عدم اتكای آنها به
علم و فنآوری است .متأسفانه کاربرد ناصحیح علم و دانش در جهتی غیر از جهشت معیششت
مردم و آسیبهای اساسی اقتصاد کشور ،سبب شده است تا نه تنها وابستگی اقتصاد ملشی بشه
غرب و علوم غربی کاهش پیدا نكند ،بلكه این وابستگی روزبه روز بیشتر شود و زمینشههشای
شكلگیری اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد نشود .این مسئله سبب شده است کشه رهبشری در
سخنرانیشان در حرم مطهر رضوی ،بر مسئلۀ اقتصاد دانشبنیشان تكیشه کننشد و آنرا یكشی از
لوازم اقتصاد مقاومتی بدانند .ایشان فرمودند" :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانشبنیان است؛ یعنشی
از پیشرفتهای علمیاستفاده میکند؛ به پیشرفتهای علمیتكیه میکند؛ اقتصاد را بشر محشور
علم قرار میدهد؛ اما معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان اسشت و فقشط
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که بیشتر ،راهبردها و سیاستهای مواجهه عقالنی و کارآمد با عدم تعشادلهشا و بحشرانهشای

دانشمندان میتوانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند .نخیر ،تجربهها و مهارتهای صشاحبان
صنعت و تجربهها و مهارتهای کارگران میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقشش
ایفا کند ".در همین راستا رهبر معظم انقالب ارتقای جایگاه جهشانی کششور و افشزایش سشهم
تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانششبنیشان
در منطقه را بهعنوان یكی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند بکمالی سروسشتانی .)7828 ،بشا
بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،میتوان اظهار داشت که اقتصاد مقشاومتی ده مولفشه
اصلی دارد که تحقق آن به تحقق این مولفهها در جامعه بستگی دارد؛ مردم بنیشادی ،عشدالت-
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محوری ،دانشبنیانی ،درونزایی ،برونگرایی ،پیشرو بودن ،فرصشتسشاز بشودن ،مولشد بشودن،
جهادی بودن ،انعطافپذیری بقربانی و همكاران.)37 :7821 ،
مقاله حاضر نیز ،با توجه به فرصتهایی که اقتصاد دانشبنیان میتواند برای رشششد و توسشعه
کشور فراهم کند و در راستای اجششرای بنششد دو ،از بندهای  ۲۴گانه سیاسشششتهشای کلشششی
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبریبمدظلهالعالی) که اشششاره به «پیشتازی اقتصاد دانشبنیان،
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پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمیکشور و سششاماندهی نظشام نشوآوری بشهمنظشور ارتقشای
جایگاه جهانشششی کششششور و افشزایش سشششهم تولیشد و صشششادرات محصشوالت و خشدمات
دانشبنیان و دسششتیابی به رتبششه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه» دارد ،بهدنبشال پاسشخگویی
به سؤال زیر است:
 وضعیت موجود و مطلوب اقتصشاد ایشران بشر اسشاس اقتصشاد دانششبنیشان-اقتصشاد
مقاومتی کدام است؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
مفهوم و تعریف اقتصاد دانشبنيان
پایه و اساس اولیه اقتصاد دانش در سال  7211در کتاب «عصر ناپیوستگی» پیتردراکشر 1بیشان
شد .در این کتاب ،دراکر تفاوت بین کارگران یدی و دانشورزان و کارگران دانشی را بیان کرده
است .کارگران یدی صرفا به استفاده از دستان خود پرداختشه و خشدمات و کاالهشا را تولیشد و
عرضه میکنند؛ اما در مقابل ،کارگران دانشی با استفاده از فكر و تعقل به تولید ایدهها ،دانش و
اطالعات میپردازنشد بدراکشر .)7212 ،در مفهشوم محشدود ،اقتصشاد دانششبنیشان بشه اقتصشاد
اطالعات اشاره دارد که در آن فناوری اطالعات نقش اساسشی در تعیشین مزیشتهشای رقشابتی
ملتها بازی میکند و به عنوان ابزاری برای توضیح اقتصاد نوین با سطح باالی رشد و سشطح
پایین قیمتها مطرح است بحسینی و چهارمحالی بیغش.)11 :7830 ،
اما دانش مفهوم گستردهتری از اطالعات دارد و اصطالح اقتصاد دانش یا اقتصاد دانشبنیان از
شناخت بیشتر نقش دانش در بهره وری و رشد اقتصشادی حكایشت دارد .سشازمان توسشعه و
همكاری اقتصادی ب )OECD2را می توان مبدع اصطالح اقتصاد دانشبنیان دانست« .مطابق بشا
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 ،OECDاقشتصاد دانش بنیان اقتصادی است کشه براسشاس تششولید ،توزیشع و کششاربرد

دانش و اطشالعات ششكل گشرفته و سرمایهگذاری در دانش و صنایع دانشپایشه مشورد توجشه
خاص قرار میگیرنشد» بمعمشارنژاد .)٨۵: 7830 ،همچنشین اقتصشاد دانشش بنیشان از ششناخت
کاملتر نقش دانش و فنآوری در رشد اقتصادی پدید میآید .ویژگی کلیدی اقتصاد مبتنشی بشر
دانش ،وابستگی آن به سرمایه فكری و ذهنی است .بهطورکلی ،اقتصاد مبتنی بر دانشش ششامل
همكاران.)111 :1178 ،1
تعری

پیشنهادی برای اقتصاد دانش بنیان توسط اسمیت 2ب ،)1111عبارت است از:

اقتصادی که نرخ نوآوری عامل اصلی افزایش کارایی و ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی
در بخشهای مختل

صنعتی و فناورانه بجدا از سطح پیچیدگی و پیشرفته بودن فناوری)

است .این ارزش افزوده و کارآیی باید در قالب رقابتپذیری در گذر زمان در بخشهای
مختل

قابل مشاهده باشد.

در عصر حاضر ،اصطالح اقتصاد دانشبنیان یا اقتصاد دانششی کشه توسشط «سشازمان توسشعه و
همكاری اقتصادی» مورد تاکید خاص در راهبرد توسعه ملل قرار گرفته ،گویای تاکید در نقش
دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصاد است .از این رو میتوان گفت در اقتصاد دانشبنیشان
به دانش از نظر کیفی و کمیبا اهمیت تر از گذشته نگریسته شده است .در اقتصاد دانشبنیشان
عالوه بر اینكه عوامل سنتی تولید همچنان دارای ارزش و اهمیت هستند ،عامل دیگری منجشر
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فعالیت های اقتصادی اسشت کشه بشر ایجشاد ،گشردش و کشاربرد دانشش تمرکشز دارد بوایشت و

به ارزشمندی تولیدات میشود و آن دانش است و مرکز این دانشش عامشل انسشانی و سشرمایه
دانشی آنان است که بهطوراساسی ظرفیت ایجاد نوآوری ،تولید ،بهره برداری از ایدههای نوین
و بكارگیری مهارتهای کارآفرینی و تجربههای پیشین را خواهند داشت بگشودین.)1118 ،3
بانك جهانی چهار رکن اقتصاد دانشبنیان را نظشام انگیزششی ،آمشوزش ،فنشاوری ارتباطشات و
اطالعات ،و نوآوریها میداند بدوگان و همكاران)81 :1111 ،4
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آمیدان و همكاران 1ب )1111عقیده دارند اقتصاد دانشی به روش تولیدی گفته میشود کشه در
آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیرمحسوس اسشتفاده مشیششود .فنشاوری و
بهخصوص فناوریهای دانشبنیان کمی برای تبدیل بخششی از دانشش آدمشی بشه ماششینآالت
بهشمار میآیند .این دانش میتواند توسط «نظامهای پشتیبانی تصشمیم گیشری» در زمینشههشای
مختل

اقتصادی برای ایجاد ارزش افزوده استفاده شود .به دیگر سخن میتوان گفت اقتصشاد
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دانشبنیان اقتصادی است که براساس تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شكل گرفتشه و
سرمایهگذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین میتشوان نتیجشه
گرفت که اقتصاد دانشبنیان تاثیر بهسزایی در افزایش تولید سرانه باالتر ،کشاهش نشابرابری در
توزیع درآمد و در عین حال ،اصالح شاخصههشای اصشلی توسشعه پایشدار دارد بجبشاری پشور،
.)7827
مقایسه شرایط اقتصاد نوین با گذشته نشان می دهد که دانش بشری محصشوالت بشه مراتشب
بیشتر شده و دانش به صورت گسترده ای به عنوان کاال مشورد مبادلشه و تجشارت قشرار مشی
گیرد و فرایند تبادالت تجاری نیز دانش بر یا الكترونیكی شده و کاالهای دانش بر در قالشب
نرم افزارها در یك محیط الكترونیك مبادله می شوند .اقتصاد دانش از برایند و همراهشی دو
نیروی ،افزایش در انباشت و به کارگیری دانش در فعالیت های اقتصشادی و جهشانی ششدن
سریع امور اقتصادی پدیدار گشته است .افزایش در انباشت دانش براینشد تحشوالت فنشاوری
اطالعات و سرعت فزاینده تغییرات فناورانه حاصل شده است و مرحله جدید جهانی شدن
نیز با افزایش سریع جریان سرمایهگذاری های خارجی ،انتقشاالت سشرمایه ،جریشان تجشارت
کاال و خدمات و انتقال فناوری شناخته می شود .یكپارچگی سریع بازارهای مالی و سرمایه
جهانی بر عملكرد شرکت ها تاثیر گذاشته بهطوری کشه ششرکتهشا و واحشدهای اقتصشادی
بهطور فزاینده ای به تطبیق با راهبردهای جهانی برای روبه رو شدن با واقعیت هشای جدیشد
نیاز دارند .در این حالت زمانی یك واحد اقتصادی دارای مزیت رقابتی است که بتوانشد بشه
دالیلی خاص که ناشی از ویژگیهای آن واحد است بهطور مداوم تولیدات خشود را نسشبت
به رقبای خود با هزینه پایین تر و کیفیت باالتر عرضه کند .جهانی شدن تولیشد نیشز موجشب
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شده که مواد اولیشه ،ماششین آالت و بسشیاری از خشدمات مشرتبط در سشطح بشین المللشی در
دسترس باشند .جابه جایی نیروی انسانی و سشرمایه نیشز مششكل کمبشود آنهشا را در سشطح
بسیاری از کشورها از بین برده است .اکنون چگشونگی کشاربرد بهینشه عوامشل ببشهکشارگیری
دانش) و امكان دسترسی به آنها نقشش تعیشین کننشده دارد بحسشینی و چهارمحشالی بشیغش،
.)14 :4831
وجود دارد که معطوف به مسائل داخلی کشور است و الزم است بدان پرداخته شود .در ایشن
منظومۀ فكری ،اقتصاد دانشبنیان از یك نظر با تعاری

مرسوم مشترک و از سشه نظشر متمشایز

است .نقطۀ اشتراک آنها در حوزۀ فرایندها و شیوۀ کلی اقتصاد دانشبنیشان و نقشاط تفشارق در
غایتها ،بومیسازی و گسترۀ اقتصاد دانشبنیان است.
شاخصها ،مولفهها و ابعاد اقتصاد دانشبنيان
در زمینه اقتصاد دانشبنیان هشت چارچوب مهم ارائه شده است .با توجه به مؤلفههشای ارائشه
شده توسط سازمان توسعه و همكاری اقتصادی ب ،)7222سشازمان همكشاریهشای اقتصشادی
آسیا و پاسفیك ب ،)1111دانشگاه هشاروارد ب ،)1111اتكینسشون و کشورت ب ،)7223بانشك
جهانی ب ،)1111اداره آمار استرالیا ب ،)1111چششمانشداز دانشش محشور مشالزی و کمیسشیون
اقتصادی ملل متحد برای اروپا ب )1171میتوان ابعاد اقتصاد دانشبنیان را در چهار بعد نظشام
نهادی و اقتصادی ،نظام فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظام نوآوری و کارآفرینی ،نظام توسعه
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در منظومۀ فكری مقام معظم رهبری ،نگاهی وسیع تر و بازتر نسشبت بشه مسشئلۀ دانششبنیشان

منابع انسانی تقسیم بندی کرد بجدول .)7
جدول شماره  :1ابعاد و مؤلفههاي اقتصاد دانشبنیان
ابعاد
مؤلفهها

بعد اقتصاد دانش

مؤلفههای

اقتصاد مبتنی بر

OECD

دانش /جهانی شدن

مؤلفههای
APEC

محیط تجارت

بعد دانش
فناوری اطالعات و
ارتباطات /سیاستهای
علم و فناوری
زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطاتی

نوآوری و

سرمایه

کارآفرینی

انسانی

نظام نوآوری

توسعه منابع
انسانی
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ابعاد
مؤلفهها
مؤلفههای دانشگاه
هاروارد
مؤلفههای اتكینسون
و کورت

بعد اقتصاد دانش
اقتصاد شبكه

بعد دانش
دسترسی به شبكه

رقابت پویایی
اقتصادی /جهانی

اقتصاد دیجیتال
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شدن
شاخص عملكرد

مؤلفههای

اقتصاد /مشوقهای

زیرساختهای

بانك جهانی

اقتصادی و رژیمهای

اطالعاتی و ارتباطی

نهادی

انجمنهای شبكه

دانش شبكه

ظرفیت نوآوری

شغلهای

فناورانه

دانشی

نظام کارای
نوآوری و
ابداعات

آموزش و
منابع انسانی

مؤلفههای

تأثیرات اجتماعی و

فناوری ارتباطات و

نوآوری و

سرمایه

اداره آمار استرالیا

اقتصادی /زمینه

اطالعات

کارآفرینی

انسانی

زیرساخت

زیرساخت های

هزینههای تحقیق

کیفیت منابع

های اقتصادی

اطالعاتی

و توسعه

انسانی

مؤلفههای
چشمانداز دانش
محور مالزی
مولفههای
کمیسیون اقتصادی

خلق دانش

ملل متحد برای

و رژیم نهادی

نوآوری و
---

اروپا

کارآفرینی/

منابع انسانی

مالكیت معنوی

منبع :سازمان توسعه و همكاری اقتصادیب ،)7222سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا و پاسشفیك ب ،)1111دانششگاه
هاروارد ب ،)1111اتكینسون و کورت ب ،)7223بانك جهانی ب ،)1111اداره آمار استرالیا ب ،)1111چشمانشداز دانشش
محور مالزی و کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ب.)1171

روشها و ابزارهای ارزیابي اقتصاد دانشبنيان
در اقتصشاد سشنتی ،ششاخصهشای مهمشی ازجملشه تولیشد ناخشالص داخلشی ،تولیشد کشل،
سرمایهگذاری ،مصرف کل ،اشتغال و سایر نرخها برای بررسی عملكشرد اقتصشاد داخلشی و
جهانی بهکارگرفته میشود؛ اما شاخصهای مذکور بهدالیشل متعشددی در سشنجش اقتصشاد
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مبتنی بر دانش ناتوانند .با توجه به نواقص مذکور ،مراکز علمیو تحقیقاتی و مؤسسات بین

کرده اند که عبارتند

المللی شاخصهای دیگری برای اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان تعری

از :شاخص سازمان همكارهای اقتصادی آسیا-پاسفیك ب ،)APECشاخص سشازمان توسشعه
و همكاری اقتصادی ب ،)OECDروش شناسی ارزیابی دانش ب.)KAM
جدول شماره  :2روشهاي اندازه گیري اقتصاد دانشبنیان
روش

تعری

توضیح

APEC

شامل متغیرهای صنایع دانش بر و

مقاالت منتشره ،اختراعات و ابداعات و

کارگران دانش

فناوری اطالعات و ...در آن نادیده گرفته شده
است.

OECD

KAM

شامل متغیرهای نهادههای دانش ،سطح

در این روش شرایط کشورهای OECD

دانش تولیدات دانش ،شبكههای دانش و

مدنظر بوده و سایرکشورها نمیتوانند بدون

آموزش

تطبیق شرایط از این شاخص استفاده کنند.

در برگیرنده تمام متغیرهای مربوط به

جامعترین روش که عالوه بر شامل شدن

دانش در اقتصاد در قالب چهارچوب

تمامیمتغیرها ،امكان مقایسه کشورها را نیز

اقتصاد دانشبنیان

فراهم کرده است

منبع :سازمان توسعه و همكاری اقتصادیب ،)7222سازمان همكاریهای اقتصادی آسیا و پاسفیك ب ،)1111بانك
جهانی ب.)1111

در میان تمامی روشهای ارزیابی اقتصاد دانش ،روش  KAMکاملترین و جامعترین روش
به حساب میآید و ترکیبی از تمام ششاخصهشا و روشهشای دیگشر اسشت .روششناسشی
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متغیرهای بسیاری از جمله میزان تولید علم،

ارزیابی اقتصاد دانش ب )KAMکه بهوسیلۀ مؤسسۀ بانك جهانی طراحی شده ابشزاری بشرای
کمك به کشورها در زمینۀ شناخت نقاط قوت و ضع

آنها برای رقابت در عرصشۀ جهشانی

اقتصاد دانشبنیان میباشد .این الگو یشك ابشزار مقایسشه ای مشیباششد ،بشر اسشاس آخشرین
اصالحات انجام شده ،شاخصهای را در چهشار حشوزه رژیشم نهشادی کشارا و مششوقهشای
اقتصادی ،نوآوری ،آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر میگیرد که در ادامشه بشه
بررسی هر یك بهطور جداگانه پرداخته شده است.
ال ) مشوقهاي اقتصادي و رژيمهاي نهادي
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نظام اقتصادی دانش بنیان باید دارای کمترین میزان نوسان در قیمت باششد ،تجشارت جهشانی
آزاد بوده و صنایع داخلی نباید از قوانین حمایتی برخوردار باشند که این امر باعث افشزایش
رقابت و باعث کارآفرینی در اقتصاد داخلی میشود .همچنین هزینشههشای دولشت و بودجشه
کنترل شده و نظام مالی ،توانایی تخصیص منابع برای سشرمایهگشذاریهشای سشالم را داششته
باشند بچن و دالمن.)4001 ،1
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ب) آموزش و منابع انساني
برای خلق ،تحصیل ،انتشار و بهرهمندی از دانش ،نیروی آموزش دیده و متخصص ضروری
میباشد؛ چرا که افراد آموزش دیده باعشث افشزایش بهشرهوری عوامشل تولیشد و در نهایشت،
موجب رشد اقتصادی میشوند .آموزش میتواند بهمنظور تشخیص آنچه بنگاهها یا اقتصشاد
برای انجام فرآیندهای خود نیاز دارند و همچنین تطبیق فناوریهشای جدیشد بشا تقاضشاهای
داخلی مؤثر باشد که این خود نیز بهدلیل استفاده از فناوریهای متعشدد مشیتوانشد محرکشی
برای نوآوری و طراحی محصوالت جدید مطابق با فرهنگ خاص یك کشور باشد بچشن و
دالمن .) 1110 ،بیشتر مطالعات در حوزه رشد و توسشعه ،در کششورهای مختلش
بازده کارکنان و سرمایه انسانی تمرکز یافته است

بشر روی

ببارو7227 ،2؛ سولو.)7211 ،3

ج) نظام کاراي نوآوري و ابداعات
تئوریهای اقتصادی بیان میکنند که پیشرفت فنی منبع مهمیبرای رششد بهشرهوری اسشت و
یك نظام نوآوری کارا کلید پیشرفت فنی است بپشیالت و لشی1117 ،4؛ رومشر .)7231 ،5یشك نظشام
نوآوری به شبكهای از نهادها ،قوانین و رویههایی که کشورها برای تحصیل ،خلق ،انتششار و
استفاده از دانش نیاز دارند ،اشاره دارد .نهادها در نظام نشوآوری ششامل دانششگاههشا ،مراکشز
عمومیو خصوصی پژوهش و منابع سیاستگذاری و خط مشیگذاری است

بآدامز.)7221 ،6

د) زيرساخت اطالعاتي و ارتباطي مناسب

1

Chen & Dahlman
Barro
3
Solow
4
Pilat & Lee
5
Romer
6
Adams
2
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فناوری اطالعات و ارتباطات ب )ICTدر یك اقتصاد به در دسترس بودن ،قابل اطمینان بودن
و اثربخشی کامپیوترها ،تلفنها ،تلویزیونها ،مجموعه رادیوها و شبكههای مختلفی بسشتگی
دارند که به آنها متصل هسشتند ببانشك جهشانی .)1118 ،فنشاوری اطالعشات و ارتباطشات سشتون
فقرات اقتصاد دانشبنیان است و به عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود و رشد اقتصادی و توسعه
پایدار شناسایی و مدنظر قرار گرفتهاند

باولینر و ساچل.)1118 ،1

مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس شورای اسالمشی در بهمشن مشاه سشال  7828اقشدام بشه
انتشار شاخص هایی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نمود .ازمیان  10بند سیاستهشای
کلی اقتصاد مقاومتی ،شاخصهای مرتبط با حشدود  71بنشد در قالشب  3محشور موضشوعی
شناسایی شدند تا راهنمای سیاستگذارن و محققشان باششند کشه ششاخصهشای برگزیشده و
نماگرهای سنجش آن در پیوست شماره ب )7ارائه شده است.
از طرفی در سال  1111بانك جهانی در گزارش خود از اقتصشاد دانششبنیشان 703 ،متغیشر
ساختاری و کیفی برای کشورها جهت اندازه گیری عملكشرد کلشی خشود در ششاخصهشای
اقتصاد دانش بنیان معرفی کرد .با استفاده از این متغیرها امكان بررسی وضعیت کشورهشا بشر
اساس  703متغیر وجود دارد که مولفهها ،شاخصها و نماگرهشای اقتصشاد دانششبنیشان در
جدول پیوست شماره ب )1معرفی شدند.
از نتایج حاصل از مطابقت شاخصهای اقتصاد دانشبنیشان و اقتصشاد مقشاومتی ،نماگرهشای
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مقایسه تطبيقي شاخصهای اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانشبنيان

اقتصاد دانشبنیان -اقتصاد مقاومتی مطابق جدول شماره ب )8احصاء شد.
جدول شماره  :0ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي مقاومتي اقتصاد دانشبنیان
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

نماگرها
 .7-7شاخص فقر
 .1-7تولید ناخالص داخلی سرانه

مشوقهای
اقتصادی و
رژیم نهادی

 .7عملکرد کلي

 .8-7نرخ ریسك ترکیبی
 .0-7شاخص توسعه انسانی
 .1-7تولید ناخالص داخلی
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. Oliner & Sichel

1

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

نماگرها

اقتصاد دانش

 .7-1هزینههای راه اندازی کسب و کار

ب)KEI

 .1-1وضعیت تجارت
 .8-1ثبات بانكها
 .0-1شدت رقابت محلی
 .1-1تعادل بودجه دولت
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 .1-1هزینه انجام قراداد
 .2رژيم
اقتصادي

 .1-1موانع تعرفهای و غیر تعرفهای
 .3-1صادرات کاال و خدمات
 .2-1اعتماد داخلی به بخش خصوصی
 .71-1حقوق مالكیت فردی
 .77-1نرخ بهره
 .71-1سرمایهگذاری در دانش
 .78-1درجه باز بودن اقتصاد و جهتگیری
بینالمللی
 .70-1شفافیت مالی
 .7-8سیاست رقابتی
 .1-8کیفیت مقررات
 .8-8کارایی دولت

 .3نهادها

 .0-8آزادی انتشار
 .1-8چارچوبهای قانونی و مقرراتی
 .1-8ثبات سیاسی
 .1-8پاسخگویی به اعتراضات
 .3-8کنترل اختالالت
.7-0وضعیت تحصیل زنان

آموزش و
منابع انسانی
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.1-0وضعیت تحصیل مردان
 .4تحصیالت

 .8-0تعداد کل فارغالتحصیالن دانشگاه
 .0-0کل بیسوادان
 .1-0متوسط سالهای آموزش

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

نماگرها

دانش

 .1-0امید به زندگی

ب)KI

 .1-0کیفیت آموزش
 .3-0گسترش انجمنهای آموزشی
 .2-0مخارج عمومیآموزش
 .77-0فرهنگ یادگیری و توانایی یادگیری
 .7-1نرخ بیكاری مردان
 .1-1نرخ بیكاری زنان
 .8-1تعداد کارگران متخصص و ماهر
 .0-1سطح آموزش کارکنان
 ..1-1مهاجرت نیروی متخصص به خارج
 .1-1همكاری در روابط کار و کارفرما
 .1-1انعطافپذیری دستمزدها
 .5کار

 .3-1بهرهوری
 .2-1تكیه بر مدیریت حرفهای
 .71-1شاخص دشواری استخدام
 .77-1سهم مالیات نیروی کار
 .71-1کل بیكاران با تحصیالت دانشگاهی
 .78-1مدیریت دانش بهطور محلی در مدارس
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 .71-0دسترسی به آموزش و تحصیالت

بازرگانی ابتدایی
 .70-1سرمایهگذاری در حوزه سرمایه انسانی
 .7-1میزان ثبت اختراعات با سرمایهگذار
خارجی
 .1-1هزینههای تحقیق و توسعه

نظام کارای
نوآوری و
ابداعات

 .6نظام نوآوري

 .8-1تعداد پژوهشگران تحقیق و توسعه
 .0-1تعداد پژوهشهای بنیادی
 .1-1سرانه مقالههای مجلههای علمیو فنی
 .1-1سرانه ابداعها و نوآوری
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ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

نماگرها
 .1-1همكاری تحقیقاتی بین شرکتها و
دانشگاهها
 .3-1صادرات محصوالت با فناوری باال
 .2-1مخاطره سرمایه بسرمایهگذاری خطرپذیر)
 .71-1سهم صنایع مبتنی بر دانش در
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ارزشافزوده کل
 .7-1نفوذ تلفن ثابت
 .1-1نفوذ تلفن همراه
 .8-1نفوذ اینترنت
 .0-1نفوذ رایانه
 .1-1نفوذ روزنامه
زیرساخت
اطالعاتی و
ارتباطی

 .1-1ارتباطات بینالمللی
 .7ساختار

 .1-1دولت الكترونیك

اطالعاتي

 .3-1تجارت الكترونیك
 .2-1هزینههای فناوری ارتباطات و اطالعات
 .71-1سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در
اختراعات
 .77-1سهم صنایع  ICTدر تولید ناخالص
داخلی
 .71-1سرعت شبكه
.7-3عدالت اجتماعی
.1-3نظام مالی
.8-3مردم محوری

اقتصاد مقاومتی

.0-3فرهنگ جهادی
.1-3مدیریت مصرف
.1-3وابستگی به درآمد نفتی
.1-3خودباوری و خوداتكایی
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.3-3دیپلماسی اقتصادی

ابعاد

مؤلفهها

نماگرها

شاخصها

.2-3امنیت غذا و دارو
.71-3قدرت مقابله با تحریمها
.77-3نظام درآمدی دولت
منبع :یاقتههای محقق

با توجه به اهداف متصور برای پژوهش حاضر و ازآنجاییکه این پژوهش بهدنبشال بررسشی
وضعیت موجود اقتصاد ایران بر اسشاس اقتصشاد دانششبنیشان-اقتصشاد مقشاومتی اسشت و از
اینطریق میتواند دانش موجود را نسبت به موضوع تحقیق افزایش دهد و همچنشین نتشایج
این تحقیق میتواند مورد استفاده سیاسشتگشذاران ،برنامشهریشزان و دسشتانشدرکاران امشور
اقتصادی قرارگیرد ،تحقیق مشورد بررسشی براسشاس هشدف ،توسشعه ای  -کشاربردی اسشت.
همچنین تحقیق حاضر بر اساس روش و ماهیت ،توصیفی – پیمایشی اسشت .در رابطشه بشا
روش تحقیق بر اساس نوع جمعآوری دادهها نیز این پژوهش از نوع کمیاست.
جامعه آماری این پژوهش در بخش کتابخانهای ،شامل اسناد باالدستی ،رهنمودهشا و بیانشات
مقام معظم رهبری کتب ،پایان نامشههشا ،نششریات تخصصشی و علمشیپژوهششی ،مقشاالت و
سایتهای اینترنتی فارسی و التین است .جامعه آماری در بخشش پرسششنامه ،بشا توجشه بشه
صالح دید استاد راهنما  10نفر از اعمای هیئت علمیدانشكده و پژوهششكدههشای اقتصشاد
شهر تهران و مدیران شرکتهای دانشبنیان است.
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روششناسي تحقيق

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
دادههای مرتبط با سواالت پرسشنامه به وسشیله فنشون آمشار توصشیفی ب فراوانشی ،درصشد
فراوانی ،فراوانی تجمعی و نمودارهای مربوطه) و آمشار اسشتنباطی بفشن تحلیشل عشاملی،
آزمون تی دو نمونهای ،آزمون آلفای کرونباخ ،آزمون کلوموگروف -اسشمیرنوف و سشایر
روشهای آماری مورد نیاز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحليلهای توصيفي سواالت جمعيت شناختي
در ابتدا قبل از تحلیلهای کیفی و کمی ،بشه توصشی

سشواالت جمعیشتششناختی پرداختشه

میشود .در این پژوهش بهمنظور آشنایی با جامعه مورد تحقیق ،دادههای جمعیتشناختی با
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استفاده از مقیاسهای اسمی برای مواردی مانند :میزان تحصیالت ،رششته تحصشیلی ،سشابقه
کاری و محل خدمت جمعآوری و تشریح شده است که نتایج بهشرح زیر است:
میزان تحصیالت تعداد  23نفر معادل  05درصشد از پاسشد دهنشدگان دکتشری ،تعشداد
 32نفر معادل  23/8درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارششد و تعشداد 22
نفر معادل  21/3درصد دارای میزان تحصیالت کارشناسی است.
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رشته تحصیلی تعداد  23نفر معادل  05/3درصد از پاسد دهنشدگان اقتصشاد ،تعشداد
 28نفر معادل  38/3درصد از آنهشا مشدیریت و تعشداد  1نفشر معشادل 25/3
درصد سایر رشتهها بوده است.
سابقه کاری  3نفر از سوال ششوندگان معشادل  21/2درصشد  25تشا  35سشال،
تعداد  31نفر معادل  21/0درصد دارای سابقه  32تا  25سشال و تعشداد 22
نفر معادل  18/1درصد دارای سابقه  22سال و باالتر بودهاند.
محل خدمت  23نفر از پاسد دهندگان معادل  33/1درصشد در دانششگاهشا21 ،
نفر معادل  30/0درصد در شرکتهای دانشبنیان 23 ،نفر از پاسد دهندگان معادل
 28/8درصد در مراکز دولتی و  20نفر معادل  30/5درصد در مجلس شورای
بوده است.
تحليلهای کميدادههای حاصل از پرسشنامه
به منظور بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقشاومتی،
شاخصها پس از تحلیلهای کیفی استخراج و در قالب یك پرسشنامه دو وجهی به معرض
نظرخواهی از خبرگان امر گذاشته شد که نتایج تحلیلهای استنباطی دادههشا بشهششرح ادامشه
است:
بررسي توزيع دادهها
ابتدا به بررسی توزیع دادهها به لحاظ اینكه نرمال است یا غیر نرمال پرداخته شد ،برای ایشن
منظور فرضیهای به شرح زیر تدوین و سپس به کمك آزمشون کولمشوگروف – اسشمرینوف
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مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

 : H0توزیع دادهها نرمال است.
 : H1توزیع دادهها نرمال نیست.

جدول شماره :4بررسي توزيع دادههاي سواالت پرسشنامه

مشوقهای اقتصادی

کولموگروف -اسمرینوف

و رژیم نهادی
آموزش و منابع
انسانی
نظام کارای نوآوری
و ابداعات
زیرساخت اطالعاتی
و ارتباطی
اقتصاد مقاومتی

معناداری

آزمون

1/6098

9/09909

9/900

9/099

قبول

0/0980

9/08481

9/149

9/990

0/1118

9/09814

9/106

9/911

0/1900

9/16600

9/114

9/991

0/1090

9/06016

9/100

9/999

میانگین

N=10

معیار

محاسبه
شده

H1
قبول
H0
قبول
H0
قبول
H0
قبول
H0

و*P<0/05 ، **P<0/01

مقاله پژوهشی :الزامات دانشبنیان کردن اقتصاد درچهارچوب سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

آزمون

متغیرها

انحراف

مقدار K-S

سطح

نتیجه

مطابق خروجی جدول ب )0چون سشطح معنشاداری بشرای چهشار متغیشر «آمشوزش و منشابع
انسانی ،نظام کارای نوآوری و ابداعات ،زیرساخت اطالعاتی و ارتبشاطی ،اقتصشاد مقشاومتی»
کمتر از میزان خطای  1/11بهدست آمشده  ،فشرض  H1مشورد تاییشد واقشع مشیگشردد؛ ایشن
بدانمعناست که توزیع داده های ایشن چهشار متغیشر نرمشال نیسشت .بنشابراین بشرای بررسشی
وضعیت این متغیرها از معادل آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ب Tتشكنمونشهای) یعنشی
توزیع دوجملهای استفاده میکنیم .برای متغیر «مشوقهای اقتصادی و رژیشم نهشادی» چشون
سطح معناداری بیشتر از میزان خطای  1/11بهدست آمد فرض  H0پذیرفته میشود؛ یعنشی
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توزیع دادههای مربوط به متغیر مشوق های اقتصادی و رژیشم نهشادی نرمشال اسشت و بشرای
بررسی چگونگی آن از آزمون  Tتكنمونهای استفاده میکنیم که نتایج بهشرح ادامه است:
آزمون بررسی وضعیت مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی در ایران
 : H0متغیر مشوق های اقتصشادی و رژیشم نهشادی در ایشران از متوسشط مطلشوب برخشوردار
نیست.
جدول شماره :5آزمون  tتکنمونهاي بررسي متغیر مشوقهاي اقتصادي و رژيم نهادي در ايران

شده

T
تكنمونه

مشوقهای

اقتصاد

اقتصادی و

دانشبنیان

ای

رژیم نهادی

مقاومتی

-1/1808

مستقل

متغیر تابع

حد باال

حد پایین

محاسبه

-1/7301

آزمون

متغیر

حدود اطمینان

مقدار T

-1/271
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 : H1متغیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است.

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

1/11

رد H1

N =64و*P<0/05 ، **P<0/01

بهمنظور بررسی وضعیت مشوقهای اقتصادی و رژیشم نهشادی در ایشران از آزمشون مقایسشه
میانگین با عدد ثابت ب Tتكنمونهای) استفاده گردیشد .مطشابق خروجشی جشدول ب )1چشون
سطح معناداری بیشتر از میزان خطای  1/11محاسبه شد ،فرض  H0مورد تایید واقشع مشی-
شود؛ این بدانمعناست که وضعیت ایشن متغیشر در مجمشوع از متوسشط مطلشوب برخشوردار
نیست.
آزمون بررسی سایر متغیرهای اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقاومتی
بر اساس آزمون  K-Sچون توزیع دادههای این چهار متغیر غیر نرمال بشهدسشت آمشد بشرای
بررسی وضعیت آنها از آزمون توزیع دوجملهای استفاده میکنیم که نتشایج بشه ششرح ادامشه
است:
 : H0متغیرهای آمشوزش و منشابع انسشانی ،نظشام کشارای نشوآوری و ابشداعات ،زیرسشاخت
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اطالعاتی و ارتباطی و اقتصاد مقاومتی در ایران از متوسط مطلوب برخوردار نیست.

 : H1متغیرهای آمشوزش و منشابع انسشانی ،نظشام کشارای نشوآوری و ابشداعات ،زیرسشاخت
اطالعاتی و ارتباطی و اقتصاد مقاومتی در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است.

درصدپاسدها
آزمون

ی مشاهده

متغیرها

طبقات

حجم نمونه

آموزش و

=<0

10

9/09

>0

41

9/09

=<0

04

9/06

شده
منابع
انسانی

توزیع دوجملهای

نظام
کارای
نوآوری و

>0

49

9/80

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

1/111

1/10

قبول H1

قبول H1

ابداعات
=<0

81

9/01

>0

0

9/91

اقتصاد

=<0

44

9/80

مقاومتی

>0

09

9/01

زیرساخت
اطالعاتی
و ارتباطی

1/117

1/111

رد H1
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جدول شماره  :6آزمون توزيع دوجملهاي براي بررسي وضعیت ساير متغیرهاي اقتصاد مقاومتي دانشبنیان در ايران

ردH1

N =64و*P<0/05 ، **P<0/01

مطابق خروجی جدول ب )1چون سطح معناداری برای متغیرهای «آموزش و منشابع انسشانی»
و «نظام کارای نوآوری و ابداعات» از میزان خطای  1/11کمتر بهدسشت آمشده اسشت بشرای
این متغیرها فرض  H1مورد تایید واقع میشود؛ این بدانمعناسشت کشه وضشعیت متغیرهشای
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«آموزش و منابع انسانی» و «نظام کارای نوآوری و ابشداعات» در ایشران از متوسشط مطلشوب
برخوردار است.
همچنین مطابق خروجی جدول چون سطح معناداری برای متغیرهای «زیرساخت اطالعشاتی
و ارتباطی» و «اقتصاد مقاومتی» از سطح معناداری  1/11بیشتر بهدسشت آمشده اسشت .بشرای
این متغیر فرض H0مورد تایید واقع میشود؛ بدانمعنا که وضعیت متغیرهشای «زیرسشاخت
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اطالعاتی و ارتباطی» و «اقتصاد مقاومتی» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار نیست.
تحلیل های مرتبط با بررسی تفشاوت بشین وضشعیت موجشود و مطلشوب متغیرهشای اقتصشاد
دانشبنیان – اقتصاد مقاومتی
به کمك آزمون  tدو نمونهای ببا نمونه هشای وابسشته) تفشاوت یشا ششكاف بشین وضشعیت
موجود و مطلوب هر یك از متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت .برایاینمنظور فرضیهای به
شكل زیر مطرح و سپس مورد تحلیل واقع گردید که نتیجه به شرح زیر میباشد:
 : H0بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای بمششوقهشای اقتصشادی و رژیشم نهشادی،
آموزش و منابع انسانی ،نظام کارای نوآوری و ابداعات ،زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی و
اقتصاد مقاومتی) تفاوت معنادار وجود ندارد.
 :H1بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهشای بمششوقهشای اقتصشادی و رژیشم نهشادی،
آموزش و منابع انسانی ،نظام کارای نوآوری و ابداعات ،زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی و
اقتصاد مقاومتی) تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول شماره  :7تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهاي اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقاومتي

 Tدو نمونهای
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اقتصادی و

مقدار T

تفاوت میانگین

-1/88400 4/1118 1/6098

محاسبه شده

موجود

مطلوب
-06/400

درجه آزادی

متغیرها
مشوقهای

وضع

وضع

18

سطح معناداری

آزمون

وضعیت

.111

نتیجه آزمون

در ايران

قبول
H1

 Tدو

نمونها

متغیرها
ی

تفاوت میانگین

مقدار T

محاسبه شده

درجه آزادی

موجود

مطلوب

سطح معناداری

وضع

وضع

نتیجه آزمون

آزمون

وضعیت

نهادی
آموزش و
توسعه
منابع

4/8619 0/0980

-7/01311

-11/283

18

.111

قبول
H1

انسانی
نظام
کارای
نوآوری و

4/8006 0/1118

-7/01113

-7/81013

18

.111

قبول
H1

ابداعات
زیرساخت
اطالعاتی

4/8014 0/1900

-7/18811

-7/71071

18

.111

و ارتباطی
اقتصاد
مقاومتی

4/8064 0/1090

-7/31111

-7/11832

18

.111

قبول
H1
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رژیم

N =10و*P<0/05 ، **P<0/01

مطابق خروجی جدول ب )1چون سطح معناداری برای همه متغیرها کمتر از میزان خطشای
 /11بهدست آمده است ،فرض  H1مورد تایید واقع میشود؛ این بدانمعنشاسشت کشه بشین
وضعیت موجود و مطلوب همه متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد .این تفشاوت بشر روی
نمودار تار عنكبوتی زیر نشان داده شده است.
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نمودار شماره  :2تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهاي اقتصاد مقاومتي دانشبنیان در ايران

نتيجهگيری و پيشنهاد

برای پاسد به سوال پژوهش ،با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه دادههای اولیشه
جمع آوری شد .نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران بشر
اساس اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقاومتی بهشرح زیر است.
مطابق نتایج پژوهش ،سطح معناداری متغیر «مشوقهای اقتصادی و رژیم نهشادی» بیششتر از
میزان خطای  1/11است؛ یعنی توزیع دادههای مربوط بشه متغیشر مششوقهشای اقتصشادی و
رژیم نهادی ،نرمال است و برای بررسی چگونگی آن از آزمون  Tتكنمونهای استفاده ششد.
همچنین سطح معناداری برای چهار متغیر «آموزش و منابع انسانی»« ،نظام کارای نشوآوری و
ابداعات» « ،زیرساخت اطالعاتی و ارتبشاطی» و «اقتصشاد مقشاومتی» کمتشر از میشزان خطشای
 1/11بهدست آمد ،این بدانمعناست که توزیع دادههشای ایشن چهشار متغیشر نرمشال نیسشت.
بنابراین برای بررسی وضعیت این متغیرها از معادل آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابشت بT
تكنمونهای) یعنی توزیع دوجملهای استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است.
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متغیر مشوقهاي اقتصادي و رژيم نهادي:

به منظور بررسی وضعیت مشوق های اقتصادی و رژیم نهشادی در ایشران از آزمشون مقایسشه
میانگین با عدد ثابت ب Tتكنمونهای) استفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که چشون
سطح معناداری بیشتر از میزان خطای  1/11است ،وضعیت این متغیر در مجموع از متوسط
مطلوب برخوردار نیست .همچنین باتوجه به آخرین آمار شاخصهای اقتصشاد دانششبنیشان
بانك جهانی ،1مشخص است که شاخص رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی در ایران در طشی
یافته و کشورهای نوظهور در رتبه پایینی قرار گرفته است که مهمتشرین دالیشل ایشن امشر را
میتوان به نامناسب بودن فمای کسب و کار کشور ،عدم حمشور بخشش خصوصشی کشارا،
وجود دولتی ناکارآمد با اندازه بزرگ ،متكی بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی به جای تولیشد،
وجود انحصارات در اقتصاد و غیر قانونی بودن آن اشاره کرد .در مورد کششورهای نوظهشور
مانند ترکیه ،چین ،برزیل و هند باید اشاره کرد کشه ترکیشه نسشبت بشه سشه کششور دیگشر از
وضعیت بهتری برخوردار است و در طی سال های مشورد نظشر نیشز تشالش کشرده اسشت تشا
جایگاه خود را ارتقا بخشد .اما هر چهار کشور توانسشته انشد در طشی سشالهشای  7221تشا
 1171جایگاه و رتبه خود را بهبود بخشند؛ بهطوریکه چین توانسته خود را از کششورهای
با درآمد پایین در سال  7221به کشورهای با درآمد باال در سال  1113ارتقا دهد.
متغیر آموزش و منابع انساني:
مطابق نتایج حاصل از آزمون توزیع دوجملهای ،سطح معناداری برای متغیرهای «آمشوزش و
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سالهای  7221تا  1171از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نسبت به کشورهای توسعه

منابع انسانی» از میزان خطای  1/11کمتر بهدست آمده است؛ این بدانمعناست که وضعیت
متغیر «آموزش و منابع انسانی» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار است.
همچنین مطابق آخرین آمار شاخصهای اقتصاد دانشبنیان بانك جهانی ،ایران در ششاخص
آموزش و منابع انسانی با وجود اینكه نسبت به کششورهایی چشون چشین ،ترکیشه و هنشد از
وضعیت بهتری برخوردار است ،اما همچنان با کشورهای توسشعه یافتشه تفشاوتهشایی دارد.
شاید بتوان دلیل بهتر بودن شاخص آموزش در ایران را به تالشهایی که در جهت ریشهکن
کردن بی سوادی صورت گرفته ،منتسب دانست .همچنانکه زیر شاخصهایی که در جهشت
. worldbank/Kam, 2007
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ریشه کن کردن بی سوادی ،ثبشت نشام در دورههشای ابتشدایی ،راهنمشایی ،متوسشطه و عشالی
افزایش یافته است؛ اما باید به این نكته مهم اشاره کرد که کیفیت آموزش در ایران بهدالیلشی
چون تغییرات مكرر نظام و نظام آموزشی ،عدم توجه به نیازها و فرصتهای شغلی و عشدم
ارائه رشتههای متناسب ،عدم توجه به بحث آموزش و مهارت بهطور همزمان کشاهش یافتشه
است.
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متغیر نظام کاراي نوآوري و ابداعات:
مطابق نتایج حاصل از آزمون توزیع دوجملهای ،سطح معنشاداری بشرای متغیشرهشای « نظشام
کششارای نششوآوری و ابششداعات» از میششزان خطششای  1/11کمتششر بششهدسششت آمششده اسششت؛ ای شن
بدانمعناست که وضعیت متغیشر «آمشوزش و منشابع انسشانی» در ایشران از متوسشط مطلشوب
برخوردار است.
همچنین مطابق آخرین آمار شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بانك جهانی ،ایران در ششاخص
نظام کارای نوآوری و ابداعات تا سال  1113در مقایسه با سایر کشورها جایگاه مطلوب و
مناسبی نداشته است؛ اما در سالهای اخیر بهدلیل توجه به مسائلی چون پارکهای فنشاوری،
جشنواره های نوآوری و اختراعات و مؤسسات دانشبنیان توانسشته اسشت ایشن ششاخص را
ارتقا بخشد و فاصله خود را با کشورهای نوظهور کشم کنشد .ایشن درحشالی اسشت کشه بشین
کشورهای نوظهور ،برزیل نسبت به سه کشور دیگشر یعنشی ترکیشه ،چشین و هنشد وضشعیت
بهتری دارد؛ اما نكته دارای اهمیت در مشورد ایشن کششورها آن اسشت کشه توانسشتهانشد ایشن
شاخص را در طی سال های مورد نظر ارتقا دهند و این نشان از تالش این کشورها بهمنظور
کاهش فاصله خود با کشورهای توسعه یافته دارند.
اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی با کشورهای توسعه دارد که ایشن امشر لشزوم توجشه و
بازنگری بیشتر در زیر شاخص های مربشوط بشه ابشداعات و اختراعشات را نششان مشیدهشد.
بررسی ها بیانگر این واقعیت هستند که یكی از بخشهشای کلیشدی در نظشام نشوآوری ملشی
کشورها ساختار تحقیق و توسعه آنهاست .هرچه این بخش قویتشر و کشاراتر باششد ،نظشام
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نوآوری نیز کاراتر میشود و این خود منجربه افشزایش بهشرهوری ،رششد اقتصشادی بشاالتر و
دستیابی به توسعه پایدار میشود .بر این اسشاس ،دولشت ایشران طشی برنامشههشای مختلش ،

سیاست هایی را برای بهبود وضعیت تحقیقات در کشور در پیش گرفته است؛ امشا در عمشل
تعداد اندکی از آنها تحقق یافتهاند و اختالف زیادی نیز بین اهداف تعیین شده و تحقق آنهشا
وجود دارد .این امر افزون بر اینكه منجر به اتالف منابع شده ،هزینههای هنگفتی را نیشز بشر
دولت تحمیل کرده است.
متغیر زيرساخت اطالعاتي و ارتباطي:
اطالعاتی و ارتباطی» از سطح معناداری  1/11بیشتر است؛ بشدینمعنشا کشه وضشعیت متغیشر
«زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار نیست.
امروزه با توجه به جهانی شدن و سرعت گرفتن فعالیتهشای مختلش

اقتصشادی و تجشاری

لزوم وجود زیرساخت های اطالعاتی همچون اینترنشت ،موبشایلی و  ...بشیش از پشیش نمشود
دارد .تالشهای دولت طی سالهای اخیر در جهت گسترش زیرسشاختهشای اطالعشاتی و
ارتباطاتی ،به خصوص با ورود بخش خصوصی به این حوزه و اجشرای برخشی سیاسشتهشا
مانند واگذاری شرکت مخابرات در قالب سیاستهای اصل  00قابل مالحظشه بشوده اسشت؛
اما با وجود تمام این تالشها ،مطابق آخرین آمار شاخصهشای اقتصشاد دانششبنیشان بانشك
جهانی ،رشد و کیفیت زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی در ایران در مقایسه با کشورهای
نوظهور و توسعه یافته پایین است؛ چراکه کشورهای پیششتاز در اقتصشاد دانششبنیشان مبشال
بسیار باالیی را به منظور ایجاد و گسترش چنین زیرساختهایی هزینه میکنند.
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مطابق نتایج حاصل از آزمون توزیع دوجملهای ،سطح معنشاداری بشرای متغیشر «زیرسشاخت

متغیراقتصاد مقاومتي:
مطابق نتایج حاصل از آزمشون توزیشع دوجملشهای ،سشطح معنشاداری بشرای متغیشر «اقتصشاد
مقاومتی» از سطح معنشاداری  1/11بیششتر اسشت؛ بشدانمعنشا کشه وضشعیت متغیشر «اقتصشاد
مقاومتی» در ایران از متوسط مطلوب برخوردار نیست.
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب متغیرهاي اقتصاد دانشبنیان-اقتصاد مقااومتي در
ايران:
در آخر نیز جهت نمایش میزان شكاف بین وضعیت موجود و مطلشوب متغیرهشای اقتصشاد
مقاومتی دانش بنیان در ایران از آزمون  tدوجملهای استفاده شد که با توجه به نتشایج ،سشطح
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معناداری همه متغیرها کمتر از میزان خطای  1/11بهدست آمد؛ این بدانمعناسشت کشه بشین
وضعیت موجود و مطلوب همه متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد .ایشن ششكاف در متغیشر
مشوقهای اقتصادی و رژیم نهشادی بشهمیشزان  ،1/111در متغیشر آمشوزش و توسشعه منشابع
انسانی بهمیزان  ،7/013در متغیر نظام کارای نوآوری و ابداعات بهمیزان  ،7/011در متغیشر
زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی بهمیزان  1/188و در متغیر اقتصاد مقاومتی بهمیزان 1/711
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7011

است.
پیشنهادها
 در اقتصاد دانشبنیان تواناییهای علمیو سطح اطالعات عمشومشی و نیشز تاسیسشات
زیربنایی و اطالعات بهروز حرف اول را میزند؛ در کشور ایران بشا توجشه بشه نسشل
جوان و فعال که در سن فعالیت قرار دارند ،پیشنهاد میشود از ایدههای آنها اسشتفاده
کرده و آنها را تشویق به نوآوری و خالقیت نمود.
 در اقتصاد دانشبنیان یكی از ملزوماتی که باید به آن توجه ویژهای داششت تحقیشق و
پژوهش است که پیشرفت کشور را در زمینههای گوناگون علمیو تحقیقاتی موجشب
میشود؛ در این مورد نیز متاسفانه ایران سرمایهگذاری مفیشد و عمیقشی انجشام نشداده
است .آمارها نشان دهنده کمبود در این بخش است و حمایتهای کشافی و مناسشب
صورت نمیگیرد؛ دولت میتواند با حمایت از این تحقیقشات و افشراد دانششپشژوه و
تخصیص درصدی بیشتری از بودجه به امر پژوهش به تولیشد علشم در ارتقشاء سشطح
دانش کمك فراوانی کند.
 اقتصاد دانشبنیان نیازمند سهم باالیی از فكر و اندیشه انسانی است .الزمه آموزش و
تربیت نیروی انسانی توانمند و بامهارت ،وجود نظام آموزشی موثر وکارآمدی اسشت
که در تمامی سطوح تحصیلی و سنی همشواره دانشش نیشروی انسشانی را ارتقشا دهشد.
بنابراین گسترش کمیو کیفی ساختار آموزشی کششور و تشرویج روحیشه پشژوهش و
نوآوری در تمام عرصههای نظام آموزشی در راستای تحقق راهبرد اقتصاد دانشبنیشان
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مقاومتی پیشنهاد میشود.

 پیشنهاد میشود برنامهای برای کاهش وابستگی اقتصاد و بهویشژه بودجشه کششور بشه
منابع حاصل از نفت و بهعبارتبهتر تبدیل اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد مبتنشی بشر
دانش صورت بگیرد .این موضوع بهطور طبع فرابخشی است و خشارج از اختیشارات
یك دستگاه اجرایی خاص بوده و نیازمند اقدامات همهجانبه و ویژهای در سطح ملی
است؛ اما هم از جنبه ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بهبود فمای کسب و کار و هشم از
اقتصاد برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ضرورت دارد.
 گسترش و تخصصی شدن کارها موجب افزایش بازدهی به مقیاس و بهره وری و به
تبع آن رشد اقتصادی و افزایش نیشاز انسشانهشا بشه یكشدیگر ششده اسشت .از ایشنرو
سرمایهگذاری و بسترسازی برای فناوری ارتباطات و اطالعشات موجشب تسشریع در
برقراری ارتباطات و تبادل اطالعات میشود؛ بنشابراین ،اقتصشاد دانششبنیشان اهتمشام
ویژهای بهمنظور ایجاد و گسترش کمیو کیفی زیرسشاختهشای فنشاوری ارتباطشات و
اطالعات دارند .مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ،بیانگر لزوم اهتمام بیشتر از
سوی نهادهای مربوط ،برای توسعه این بخش است.
 برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان عالوه بشر تولیشد و توزیشع دانشش و پشرداختن بشه
آموزش و پژوهش باید به موضوع مهم کاربردی کردن دانش و استفاده مشوثرتر از آن
در گسترش ظرفیتها و ارتقای درجه بهرهبرداری از منابع توجه کرد که تحقشق یشك
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جنبه کاهش فرصتهای رانتجشویی و تششویق کشارآفرینی و تقویشت بخشش مولشد

اقتصاد دانشبنیان را ممكن ساخته و نقش شرکتهای دانشبنیان در این زمینه قابشل
تعری

خواهد بود .بنابراین ،ایجاد ارتباط مؤثر بین بخشهای مولد اقتصاد از جملشه

صنعت و معدن ،کشاورزی ،وخدمات با مراکز دانشگاهی و پژوهشی بهعنوان پیشران
شرکتهای دانشبنیان با توجه به اقتمائات اقتصادی و فرهنگی کشور نیازمند برنامه
ریزی و توجه ویژهای است.
 پیشنهاد دیگر در این باره جمعآوری و تنقیح مجموعه قوانین و مقررات است .حجم
عظیمیاز قوانین و مقررات درباره مولفههای گوناگون اقتصاد دانششبنیشان در کششور
وجود دارد .یكی از زمینههای نهادی استقرار اقتصاد دانششبنیشان ،ایجشاد چشارچوب
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حقوقی منسجم برای رشد و تكوین اجزای آن است .جمشعآوری و تنقشیح قشوانین و
مقررات مزبور میتواند زمینه را برای تحلیل این قوانین و مقررات و یشافتن خألهشا و
تعارضات یا تزاحمهای قانونی فراهم کند.
 برنامه توسعه مبتنی بر دانش و ایجاد توازن در شاخصهای اقتصاد دانشبنیان باید در
دستور کار دولت قرار گیرد .بر ایناساس دولت برای ایجاد تشوازن در ششاخصهشای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7011

اقتصاد دانش بنیان باید توجه به ارتقای سشطح و کیفیشت قشوانین و مقشررات ،کشاهش
موانع تعرفهای ،ارتقاء سطح و کیفیت قشوانین و مقشررات حمایشت از امنیشت حقشوق
مالكیت فردی ،توجه به سرانه پرداخت و دریافت حق امتیشاز و حشق اختشراع جهشت
افزایش انگیزه اختراعات و توجه به بازدهی محققان و هزینههای خرج شده در زمینه
تحقیق و توسعه در کشور را در اولویت قرار دهد.
 تدوین و تصویب مجموعهاى از سیاستهاى کلى با عنوان سیاستهاى کلى توسشعه
دانشپایه مىتواند همه سیاستهاى مرتبط با موضوعات ارتقاى تأثیر دانش بهعنشوان
نهاده اصلى تولید و نیز ارتقاى بهرهورى کلى عوامل تولید را بهطور یكجا و منسشجم
شامل شود .تدوین چنین مجموعهاى با وجود در نظر گرفتن بسیارى از سیاستهاى
مذکور در سشایر مجموعشههشاى سیاسشتهشاى کلشى ،مشىتوانشد عشالوه بشر تكمیشل
سیاستهاى مذکور و رفع خألهاى موجود ،با تأکید و توجه بیشتر به این مبحشث در
تدوین و تصویب قوانین برنامههاى توسعه ،قوانین بودجه سنواتى و نیز سایر قشوانین
پایین دستى منجر شود.
منابع
الف -فارسي
 احمدی خطیر ،حسین و آروین ،راضیه ب ،)6102بررسی ارتبشاط کشارآفرینی بشا اقتصشاد مقشاومتی،
کنفرانس جهاني مديريت ،اقتصاد ،حسابداري و علوم انساني در آغاز هاااره ساوم ،مشالزی،
ص.01

713

 افتخششاری ،مششریم و توتششونچی ،جلیششل ب ،)۴۹۳۲نقششش اقتصششاد دانشششبنیششان در تحقششق اقتصششاد

مقاومتی ،اولین کنفرانس بین المللي علوم انساني با رويکرد بومي -اسالمايو باا تاکیاد بار
پااهوهشهاااي نااوين ،ساااري ،بسششیج اسششاتید دانشششگاه پیششام نششور اسششتان مازنششدران ،شششرکت
علمیپژوهشی و مشاوره ای آینده ساز.
 جباری ،محمد ب ،)7831اقتصاد دانش محور ،فصلنامه راهبرد ،شماره  ،01صص .181-178
همايش ملي بررسي و تبیین اقتصاد مقاومتي ،دانشگاه جامع امام حسین بع).

 حسینی ،سید شمس الدین و چهارمحالی بیغش ،اکبر ب ،)7830اقتصاد دانش و ششكاف توسشعه در
ایران ،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ،شماره  ،7صص .31-11

 خادم علیزاده ،امیر ب ،)7821نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقامتی در ایشران ببشا تاکیشد بشر ت بیشت
اقتصاد کالن ،انعطاف پذیری ،شفافیت و پاسشخگویی) ،پهوهشنامه مالیات ،ششماره سشی و دوم،
بمسلسل  ،)31زمستان  .7821ص .711-701
 قربانی ،عبدالعظیم؛ عندلیب ،محمد؛ تاجهبنشد ،علیرضشا ب ،)7821شناسشایی مولفشههشای راهبشردی
الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی ،دوفصلنامه اقتصاد مقاومتي ،سال سوم ،شماره ،1
ص .37
 کمالی سروستانی ،محمد علی ب ،)3131جایگشاه و نقشش اقتصشاد دانششبنیشان در تحقشق اقتصشاد
مقامتی ،فصلنامه نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي ،سال دوازدهم ،شماره 44

 معمارنژاد ،عباس ب ،)7830اقتصاد دانششبنیشان :الزامشات ،نماگرهشا ،موقعیشت ایشران ،چشالشهشا و

مقاله پژوهشی :الزامات دانشبنیان کردن اقتصاد درچهارچوب سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی

 جباریپور ،مجتبی ب ،)4834تبیین نقش راهبردی شرکتهای دانشبنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی،

راهكارها ،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ،دوره  ،7شماره  ،7صص .38-712
 مقام معظم رهبری ،ابالغ سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي.7821/77/81 ،
ب -انگليسي
 Adams, J.D. (1990). Fundamental stocks of knowledge and productivity growth.
Journal of Political Economy, 98(4), PP. 673-702
 Amidon, Debra M. Formica, Piero; Mercier-Laurent, Eunika, eds. (2005). Defining the
knowledge economy- Knowledge economy program report, the Work Foundation,
London.

APEC Economic Committee (2000). Towards Knowledge – Based Economies in
APEC.

712

7011  بهار،71  شماره، سال پنجم،فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

 APEC Economic Committee (2001). Towards Knowledge Based Economies in
APEC, APEC Secretaria
 APEC, (2000). Towards Knowledge-Based Economies in APEC, APEC Economic
Committee, p.195
 APEC, (2000). Towards Knowledge-Based Economies in APEC, APEC Economic
Committee.
 Atkinson, R. D. and R. H. Court (1998). The New Economy Index: Understanding
America’s Economic Transformation, Progressive Policy Institute,Washington
DC, http://www.ppionline.org
 Barkhordari, S. Fattahi, M. & Azimi, N. A.(2019). The impact of knowledge-based
economy on growth performance: Evidence from MENA countries. Journal of the
Knowledge Economy, 10(3), 1168-1182.
 Barro, R. (1991). Economic growth in across-section of country-es, Journal of
Economy. 106(2), PP. 407-443.
 Chen, D.H.C. & Dahlman, C.J. (2004). Knowledge and development: a cross-section
approach (Vol. 3366). World Bank Publications
 Dogan. C; Gokdemir. L & Karagoz. M. (2005). The Role Of Knowledge As A New
Production Factor In The Economic Growth Of TURKEY, Conference On MediumTerm Economic Assessment (CMTEA): Transformation Towards Knowledge Based
Economy.
 Drucker, Peter(1996). The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing
 European Innovation Scoreboard,( 2010). European Commission
 Godin, B (2003). The new economy: what the concept owes to do. OECD
 OECD (1996). The Knowledge-Based Economy, Head of Publications Service, OECD, 2
rue André Pascal
 OECD (1999). The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures, Paris.
 Oliner, S.D. & Sichel, D.E. (2003). The resurgence of growth in the late 1990s: Is
information technology the story? Journal of Economic Perspectives, 14(4), PP. 322.
 Pilat, D. & Lee, F. (2001). Productivity growth in ICT producing and ICT-using
industries: a source of growth differentials in the OECD? STI Working Paper.
 Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. The journal of political
economy, 94, PP. 1002-1037.
 Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The
review of Economics and Statistics, 39,PP. 312-320
 White, Steven. Gunasekaran, Angappa. Ariguzo, Godwin. (2013). The Structural
Components of a Knowledge-based Economy. International Journal of
Business Innovation and Research. Volume 7. Number 4
 World Bank (2003). Engendering ICT: ensuring gender equa-lity in ICT for
Development, Washington D.C, and September.
 World Bank Database (2007). The Knowledge Assessment Methodology (KAM)
 World Bank Institute, (2007). Measuring Knowledge in the World’s Economies,
Knowledge for Development Program.
 www.msc.com

781

