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 چکیده

 اقتصاا   هاای  شاخص نظر از کشور های استان مقایسه و جایگاه بررسی مقاله این از هدف

 کما   هاا  اساتان  ایان  وضعیت بهبو  و ارزیابی شناخت،  ر تواند می که است بنیان  انش

گویی به این سوال است که وضعیت اقتصا   انش بنیان  ر باین   مقاله  رصد  پاسخ .کند

  ر بنیاان   اناش  اقتصاا   شااخص  20 از منظور این برای استان های کشور چگونه است؟

 روش از هاا  شااخص  ابتادا . است شده استفا ه موجو  وضعیت بررسی رایب مؤلفه 5 قالب

 یرسااخت ز مؤلفاه  پان    ر تفکیا   باه  ها استان سپس و شدند  هی وزن شانون آنتروپی

 تحقیق اقتصا ی، و نها ی های یمرژ انسانی، منابع و آموزش ارتباطات، و اطالعات فناوری

 باا  ماککور  هاای  مؤلفاه  تماا   از ای مجموعاه  اساا   بر طور همین و عملکر ی و توسعه و

 استان که است این بیانگر آمده  ست به نتای . شدند بندی رتبه تاپسیس مدل از استفا ه

  ر البرز و قم اصفهان، های استان آن از پس و  ار  قرار اول رتبه  ر زیا  اختالف با تهران

 خراساان  بلوچساتان،  و سیستان استان سه  یگر طرف از. هستند چهار  تا  و  های رتبه

  سات  باه  نتاای   باه  توجه با.  ارند قرار آخر های رتبه  ر بویراحمد و کهگیلویه و شمالی

 و ریزان برنامه ویژه توجه به نیاز بنیان،  انش اقتصا  های شاخص و عوامل محاسبه  ر آمده

 کااهش  و بنیاان   اناش  اقتصاا   ارتقاا    ر خصوصی بخش مدیران و استانی گیران تصمیم

 .رسد می نظر به ضروری فضایی های تعا ل عد  و ها نابرابری

 تاپسیس شانون، مدل آنتروپی بندی، رتبه بنیان،  انش اقتصا : های کلیدی واژه
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 مقدمه

صننت   مبتنی بر توليدات  جايگزيندانش مبتنی بر به اين سو، توليد  1970از دهه 
از غلبه صننت  بنه دوراف اراصننتتی هدنتند       در حال گذارکشورها، اس  و  شده

جهنانی ناشنی از    بايد در تحوالت اناوري اطالعات و تقدني  کنار  دليل اين امر را 
جديد،  در عصر(  2001، 1)چارلز و بن ورث داند  شدف جهانیهاي ارآيند  مزي 

اقتصاد اطالعات و دانش، به عنواف دو عامل مه  در توليد، جاي سرمايه ايزيكنی و  
بنيناف   د که اقتصاد دانشاند  اقتصاد جدي عوامل اصلی توليد گراته انرژي را به عنواف

دانش به دو طريق بنر    کند تكيه می سازي آف نام دارد بر توليد عل  با هدف تجاري
توليند جديند و ديگنري     يكنی بنه عننواف ينم عامنل      ؛گذارد ميزاف توليد تأثير می

بنياف کردف اقتصاد عبنارت   ، دانشرو   ازاينوري کل عوامل توليد بهره دهنده اازايش
طرينق ارتقناي    وري کلنی عوامنل توليند، از    تأثير داننش بنر بهنره    اس  از اازايش

پژوهش و توسته يا بهبود تأثير دانش به عنواف نهادهاي مهن  در تنابت توليند کلنی     
)خالوبناقري و  بنيناف   هناي توليندي داننش    صنايت جديد و بخنش  اقتصاد، با توسته

 ( 1392همكاراف، 
 گيرنندگاف  ثنروت، تصنمي    باتوجه به اهمي  داننش و پتاندنيل آف در توليند   

بدياري از کشورها درصدد سازگار نمنودف اقتصناد کشنور خنود بنا اينن سنرمايه        
 گناه يبنه جا  یابيدسنت نينز،   اينراف انداز بيد  سناله     در سند چش اند شده ارزشمند

منطقنه  ) یجننو  غربن   يايآسن  در سطح منطقه يو اناور یعلم ،ينخد  اقتصاد
طور ضمنی راهبرد  اين سند به 7و  3بند  س  شده ا  يترس يیهدف غا انداز( چش 
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دستيابی به قرار داده اس   عالوه بر اين « بنياف توسته دانش»اصلی توسته کشور را 
بنياف به عنواف يكی از منثثرترين   راهكارهاي عملياتی به منظور توسته اقتصاد دانش

اقتصناد   یهاي کل اس ي( س2بند )باشد   نيز میابزارهاي دستيابی به اقتصاد مقاومتی 
نظنام   یکشور و سامانده یسازي و اجراي نقشه جامت علم ادهيپ شتازي،يپ» یمقاومت

و  دين سنه  تول  شيکشنور و اانزا   یجهنان  گناه ينوآوري به منظنور ارتقناي جا   یمل
بنياف  به رتبه اول اقتصاد دانش یابيبنياف و دست صادرات محصوالت و خدمات دانش

هاي مقاومن  اقتصنادي و    و بهبود شاخص ايرشد پو نتأمي» ساز زمينهرا « در منطقه
داندته اس   قابل ذکر اس  کنه در  « ساله د يب انداز چش به اهداف سند  یابيدست
 یامنا اهنداا   ،هشند نبنيناف ننام بنرده     دانش اقتصاد از حاًيهرچند صر زيبندها ن ريسا

اقتصناد   تحقنق  تنهنا درصنورت   یصنورت ضنمن   موردنظر قرار گراته اس  که بنه 
 يريپذ رقاب   يتقو ،يور از جمله: رشد بهره یبنياف قابل تصور اس ؛ اهداا دانش

حرکن  بنه سنم  اقتصناد      یاسن يالبتنه اراده س  کشنور   صادرات شياقتصاد و اازا
  داردنمنود   نينز  بودجه ساالنه نيپنج ساله دول  و همچن يها برنامه بنياف در دانش

به امنر تحقنق اقتصناد     مدتقالً زين شش  پنج سالهبرنامه توسته  64نمونه ماده  يبرا
 داده شد  صيبنياف تخص دانش

دهد ايراف در بين کشنورهاي منطقنه    با اين وجود نتايج يم پژوهش نشاف می
رو قنرار   بنيناف در دسنته کشنورهاي دنبالنه     از لحاظ ميزاف پيشرا  در اقتصاد دانش

رو و  رو، دنبالنه  يشنرو، مياننه  دارد  در اين پژوهش کشورهاي منطقه به چهار دسته پ
(  اين موضوع بينانگر اينن اسن  کنه     1395، و همكاراف ينوراند ) نوپا تقدي  شده

بنيناف شنده    هاي اخير بر موضوع اقتصناد داننش   باوجود تاکيدات زيادي که در سال
 اي  به پيشرا  قابل قبولی دس  يابي    اس ، درمقايده با کشورهاي منطقه نتواندته

بنيناف در   ضروري اس  تا ندب  به وضنتي  موجنود اقتصناد داننش    بنابراين 
کشور شناخ  کاای صورت گراته تا بتواف نقاط قوت را ارتقاء داد و نقاط ضنت   

 يااتگی اينن بخنش   توسته زافيم اين بخش را برطرف نمود  از طرف ديگر شناخ 
 اطنالع از اسنتانی اسن       زافير و برنامه رافيگ ي تصم يازهاياز ن يا منطقه حدر سط

اسن    یموضنوع هنا   يزير مناطق مختل  کشور و لحاظ کردف آف در برنامه گاهيجا
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 بندوف مشنخص شندف    راين خواهد نمنود، ز  يیکمم بدزا ها برنامه یکه به اثربخش
کشور کمنم   يیها به تتادل اضا يو استراتژ گذاري هدفاز مناطق،  ميهر گاهيجا

 زافين ازنظنر م  ژهيو مختل  به مناطق گاهيو جا  يموقت نييتت رو   ازايننخواهد کرد
  بننا بنه همنين    برخوردار اسن   يا ژهيو  ياز اهم بنياف ی اقتصاد دانشااتگي توسته

هناي دسنتيابی بنه     ده اس  با مترانی شناخص  کرالش پژوهش تاين ضرورت ها، 
منظر هاي کشور را از اين  و باتوجه به آخرين آمار موجود، استاف بنياف اقتصاد دانش

منظور دسنتيابی بنه توسنته     به ارائه پيشنهادها بهها،  بندي کند و با مقايده استاف رتبه
  اهداف مطرح در اقتصناد مقناومتی بدنردازد    و تحققدر کشور  بنياف اقتصادي دانش

اقتصناد    ياسن  کنه وضنت    تسنواال  نين بنه ا  يیگنو  مقاله درصدد پاسخ نيبنابرا
نقاط قوت و ضت  آف چيد ؟ چگونه اس ؟ کشور  يها استاف نيدر ب افيبن دانش

ريزاف کشوري و اسنتانی چيدن ؟ از    و راهكارهاي پيشنهادي براي مديراف و برنامه
گينراف   رينزاف و تصنمي    تواند مورداستفاده کليه برنامه اين رو نتايج اين پژوهش می

 اقتصادي و علمی کشوري و استانی باشد 

 مبانی نظری .1

 انتشنار  بنا  1995 سنال  در بنيناف  دانش اقتصاد مفهوم از اراگير استفاده در گام اولين
 شد  در برداشته (OECD) 1توسته و اقتصادي هاي همكاري توسط سازماف گزارشی

 شنده  استفاده بنياف دانش اقتصاد توصي  براي عمده حوزه نظري دو از گزارش اين
 تواننايی  عدم به اشاره با نوآوري  عملكرد -  رشد، جديد هاي تئوري -ال : اس 

 تناريخ  آف تنا  بلندمندت کنه   توسنته  محرک عوامل توضيح و درک در اقتصادداناف
 منواد  سنرمايه،  کنار،  )نيروي توليد تابت توسط نئوکالسيم اقتصاد در (1995 )سال
 در موجنود  عوامل به دانش عامل اازودف با رشد جديد تئوري در و و انرژي( اوليه
 رشند  توصني   براي جديد مفهومی دنبال به گرا ، قرار می موردبررسی توليد تابت

  شد مترای بنياف اقتصاد دانش مفهوم کشورها، بلندمدت اقتصادي

طورمدنتقي  براسنا     بنياف اقتصادي اس  کنه بنه   اقتصاد دانش OECDاز نظر 

                                                                                                                                 

1. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 



167بنیاندانشاقتصادهایشاخصمنظرازکشورهایاستانبندیرتبه

 1( جنونز OECD, 1996)گراته باشد   توليد، توزيت و مصرف دانش و اطالعات قرار
بنياف به متناي گذار از اقتصاد مبتنی بنر مننابت    ( متتقد اس  که اقتصاد دانش1999)

ايزيكننی بننه سننم  اقتصنناد مبتنننی بننر دانننش اسنن   کميتننه اقتصننادي سننازماف   
بنياف را اقتصنادي   نيز اقتصاد دانش (APEC) 2اقيانوسيه-هاي اقتصادي آسيا همكاري

ش، عامنل و محنرک رشند اقتصنادي،     داند که در آف توليد، توزيت و کاربرد دانن  می
بنيناف   توليد ثروت و اشتغال در تمامی صنايت اس   طبق اين تتري ، اقتصاد داننش 

براي رشد و توليد ثروت تنها به تتدادي از صنايت بنا انناوري بناال متكنی نيدن ،      
بنه   کنند؛ بلكه در اين اقتصاد تمامی صنايت به اراخور نياز خود از دانش استفاده می

بنياف، توليد، توزيت و کاربرد دانش در تمامی صننايت،   ديگر، در اقتصاد دانش عبارت
عامل محرکه رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشنتغال اسن  )علن  خنواه و صنادقی      

 ( 1394:20شاهدانی،
هناي اصنلی    تلفيقی از مثلفنه  1با وجود تتاري  متتدد اقتصاد دانش، جدول 

 دهد  می ارائهدهنده آف را  تشكيل

هایاصلیاقتصاددانش.مؤلفه1ولجد

 مشخصات ها مؤلفه

مبانی اقتصاد 
 دانش

 یافته، توسعه کشورهای در تحصیالت سطح افزایش -

 خدمات، در جهانی تجارت طریق از کردن اقتصادها المللی بین رشد -

 .ارتباطات های اطالعات و انتشار فناوری و پیشرفت -

های  شاخص
اقتصاد 
 دانش

 اقتصاد صنعتی به سیستم مبتنی بر خدمات، انتقال از -

 در اقتصاد، ها آنرو به رشد  تأثیرای و فنی و  افزایش تعداد کارگران حرفه -

 اطالعات، و دانش یافته پیرامون سازمان اطالعاتی جامعه -

 هستند، اطالعات جامعه اصلی اقتصاد( کلید با یو فناور علم ادغام در کنارعلمی ) توسعه و تحقیقات -

 .پیشرفت در تکنولوژی فکری -

ارکان دانش 
در اقتصاد 

 دانش

 فناوری اطالعات و ارتباطات، -

 سرمایه انسانی، -

 های اجتماعی(، اعتماد، همکاری و شبکه) سرمایه اجتماعی -

 .ها مدیریت دانش در سازمان -

 2016به نقل از زاک،  2011، 3منبت: اسكرزيدم
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2. Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) 

3. Skrzypek  E (2011) 
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 عبارتنند  محور دانشهاي اقتصادهاي  ين ويژگیتر مه ( 2009به عقيده اسكرزيدم )
تغييرپذيري اوري و کلی محنيط، ضنرورت کدن  و اسنتفاده از داننش، لنزوم        :از

هنا بنه دسترسنی     ي سنازماف اتكنا ي اطالعناتی،   ي صنتتی بنه جامتنه   تبديل جامته
هاي نامشهود مثنل   دارايی و استفاده ماهرانه از آف و شناخ  نقش ازاينده اطالعات

  (2016زاک، به نقل از  2009دانش، سرمايه اكري و اطالعات )اسكرزيدم، 

محنور، بايند اقتصناد     ( بنراي دسنتيابی بنه اقتصناد داننش     2009) 1از نظر کلير
 هاي زير را داشته باشد: ويژگی

 20  اقتصاد نياز به دستيابی به نرخ رشد بااليی دارد، درآمد سرانه در حندود  1
( را تشنكيل  GDPدرصد از توليد ناخنالص داخلنی )   70 دالر باشد و خدمات هزار
 دهد 

درصند   50 به طوري کنه  باشد  جامته از سطح تحصيالت بااليی برخوردار 2
  از ااراد شاغل داراي تحصيالت عالی باشند

 تشنكيل  را داخلنی  ناخنالص  توليد از ٪3 حدود و توسته تحقيق هاي   هزينه3

 دهند 

 نوآوراننه  هاي بنگاه از حماي  تنظي  مقررات، حداقل شامل اقتصاد نوآوري  4

 تحقيقات در دولتی بخش اساسی هاي گذاري سرمايه ازطريق بلكه تجارت، در تنها نه

 کند   کمم رشد به غيرمدتقي  و مدتقي  صورت به که باشد

 ينم  توانند  نمنی  و کنند  پيروي مختلط مدل يم از بايد مدرف عمومی   بخش5

 (2016، 2ليبرال باشد  )زاک منحصراً سيدت 

گشنته اسن ،    داريپد يیکه در اثر انقال  دانا يیها یدگرگون ترين مه از  یكي
متنا که اگر تنا قبنل از    نياس   بد ياقتصاد يدر قواعد باز ريچشمگ راتييبروز تغ

و ملمننو  مانننند  يمنناد قنندرت را عناصننر يديننهنناي کل مثلفننه يیانقننال  دانننا
 دادنند،  یم ليو     تشك زاتيو تجه آالت ماشين ت،يوس يا هنيبزرگ، زم يها کارخانه
که نقش موتنور   هاس  آف افيها و شبكه روابط م ف اندا يیدانا نيا ،ديجد طيدر شرا

                                                                                                                                 

1. Kleer J (2009) 
2. Żak K (2016) 
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 ( 1999، 1)استيگليتز کند یم يباز ها شرا يتداوم پ يرا برا
 مبتننی  صنايت تتداد محدودي به بدتگی تنها محور دانش اقتصاد اين اسا  بر

 اقتصنادي  هاي کليه اتالي  اقتصاد نوع اين در بلكه نيد  بديار پيشراته اناوري بر
 اقتصاد که و کشاورزي متدف نظير هايی اتالي  حتی اس ؛ دانش متكی بر شكلی به

 محنور  اقتصاد دانش ساختن براي موردنياز دانش شوند  همچنين می خوانده قديمی
 نينز  را منديريتی  و اجتمناعی  ارهنگنی،  و داننش  نيد  محض اناوري نوع از تنها

هناي   نهادها و سازماف ،در اين اقتصاد ( 4: 1392)شهنازي و همكاراف، گيرد  دربرمی
وري بيشنتري دارنند    هايی که بهره سازي و استفاده از روش دولتی با تأکيد بر شبكه

تصنمي  و   هنا مكناف   و محرک بودف را ايفا نموده و سازماف تدهيلگرياغل  نقش 
هاي تجنارت،   بنياف تمام زمينه اقتصاد دانش(  1998، 2)کوک و مورگاف هدتند عمل

و داراي  وري، نننوع مننديري  و غيننره را متحننول کننرده  سنناختار اقتصننادي، بهننره
بازرگانی، انناوري اطالعنات و    شدف جهانیهايی مانند آزادسازي تجارت و  ويژگی

 نينروي در اقتصاد، تغيينرات در محنل و   دانش، تغيير ساختاري  ارتباطات، مديري 
شندف دولن  و کدن  و کنار      کنندگاف، کوچنم  ، اازايش حق انتخا  مصرفکار

 ( 1392)خالو باقري و همكاراف،  باشد الكترونيكی می

 بنیان گیری اقتصاد دانش اندازه .1-1

 دهارائنه شن   بنيناف  دانش گيري و تحليل اقتصاد اندازه الگوهاي متفاوتی برايتاکنوف 
( نينز الگنوي چهنار بخشنی     EBRD) 3اس   اخيراً بانم اروپايی بازسازي و توسته

اين الگوها بنه صنورت خالصنه ارائنه شنده       2خود را ارائه کرده اس   در جدول 
 اس  

 
 
 

                                                                                                                                 

1. Stiglitz J. E (1999) 

2. Cook P and MorganK (1998) 

3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
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بنیاندانشاقتصادگیریالگوهایاندازه.2جدول

 ها مؤلفه سال چارچوب ردیف

1 
های  همکاریسازمان 

اقتصادی و توسعه 
(OECD) 

1996 
 -3نوآوری و انتشار نوآوری،  -2فناوری اطالعات و ارتباطات، -1

ارزیابی  -5خالقیت اقتصادی و کارآفرینی،  -4سرمایه انسانی، 
 وضعیت اقتصادی

 1998 (NEI) 1نمایه اقتصاد جدید 2
رقابت و پویایی اقتصادی،  -3، شدن یجهان -2مشاغل دانشی،  -1

 ظرفیت نوآوری تکنولوژیک -5اقتصاد دیجیتال،  -4

 1998 بانک جهانی 3

انگیزش اقتصادی و  -2های عملکرد عمومی اقتصاد،  شاخص -1
-5نظام نوآوری،  -4آموزش و منابع انسانی،  -3رژیم نهادی، 

 های اطالعات زیرساخت

 1999 (ABS) 2اداره آمار استرالیا 4
 -4 سرمایه انسانی،-3نوآوری و کارآفرینی،  -2زیرساخت،  -1

 اثرات اقتصادی و اجتماعی -5فناوری اطالعات و ارتباطات، 

5 
های اقتصادی  همکاری

 (APEC) 3آسیا و پاسفیک
2000 

 های یرساختز -3توسعه منابع انسانی،  -2نظام نوآوری،  -1
 محیط تجاری -4اطالعات و ارتباطات، 

 2000 4دانشگاه هاروارد 6
، یا جامعه شبکه-3ای،  یادگیری شبکه -2دسترسی به شبکه،  -1

 ای اقتصاد شبکه -4

7 

کمیسیون اقتصادی ملل 

 5متحد برای اروپا

(UNECD) 

2002 
منابع  -4رژیم نهادی،  -3نظام نوآوری  -2نظام اطالعاتی،  -1

 انسانی

8 
بانک اروپایی بازسازی و 

 (EBRD)توسعه 
2019 

نظام  -3یی برای نوآوری، ها مهارت -2نهادهای برای نوآوری،  -1
 های اطالعات و ارتباطات زیرساخت-4نوآوری، 

 EBRD ،2019بنياف  اقتصاد دانش یمتراو گزارش  1392منبت: تلخيص از مقاله انتظاري و محجو ، 

شننده سنننجش اقتصنناد دانننش،  هنناي جننامت اسننتفاده تننرين روش يكننی از متننداول
 شده تهيه جهانی بانم موسده توسط که اس ( KAM) 6دانش شناسی ارزيابی روش

بنه بتند    2008اس   اين الگو در ابتدا شامل پنج مثلفه بنود امنا از وينرايش سنال     
چهار مثلفه شاخص اناوري اطالعات، نوآوري، آمنوزش و   الگوي اقتصاد دانش به

 آف را کلنی  چارچو  1 هاي نهادي و اقتصادي تقليل پيدا کرده اس   نمودار رژي 

 .دهد نشاف می

                                                                                                                                 

1. New Economy Index (NEI) 

2. Australian Bureau of Statistic (ABS) 

3. Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) 

4. Harvard University 

5. United Nations Economic commission for Europe (UNECD) 

6. Knowledge Assessment Methodology (KAM) 
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(KAM)هایاقتصاددانشازنگاهبانکجهانیچارچوبشاخص.1شکل

 

 2012منبت: بانم جهانی، 

 اسن   دستر  در کشور 146 اطالعات محاسبه شاخص اوق براي حاضر حال در
 در را OECD عضنو  کشنورهاي  بيشنتر  و توسنته  حنال  در کشنور  100 حندود  که

رغن  امتيناز    علنی  اينراف  وضنتي   کنه  اس  آف از حاکی آماري شواهد  گيرد برمی
 سنطح  در( KEI) بنياف دانش اقتصاد شاخص (، اما درKIمناس  در شاخص دانش )

 باننم  ازسنوي  شنده  ارائنه  هناي  بنندي  رتبنه  و ندارد قرار مناسبی جايگاه در جهانی
 (2)شكل  (1)اس   بوده 2012 سال در ايراف 93 رتبه از حاکی جهانی،

2012-(ازنگاهبانکجهانیKEIبنیان)وشاخصاقتصاددانش(KIشاخصدانش)وضعیتایراندر.2شکل

(KIشاخصدانش)

 

(KEIبنیان)شاخصاقتصاددانش

 

 https://knoema.comمنبت: 
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 پیشینه پژوهش .٢

اقتصناد   يهنا  کشورها براسنا  مثلفنه   گاهيجا نييو تت بندي رتبهمحاسبه،  نهيدر زم
گراته که با توجه به تتندد   صورت یمطالتات کشور در داخل و خارج از ،بنياف دانش

و  یمطالتنات داخلن   نيتنر  منرتبط بنا مهن     اتين بر اختصنار، کل  حيمطالتات و ترج
 ارائه شده اس   3در جدول  یخارج

مطالعاتخارجیوداخلی.3جدول

 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

دیزجی و 
 همکاران

(1391) 

تعیین جایگاه ایران در زمینه 
بنیان درمیان  دانشاقتصاد 

 کشورهای منتخب

کشور( در  40براساس نتایج آنان، ایران بین کشورهای منتخب )
کنند  ونهم قرار داشته است. نویسندگان پیشنهاد می جایگاه بیست

متحده آمریکا و چین،  های ایاالت توان با پیروی از سیاست که می
 جایگاه ایران را در این زمینه تقویت کرد.

و عباسیان 
 دلیری

(1391) 

های  بندی استان مین و رتبهتخ
های  شاخص کشور از نظر

 محور اقتصاد دانش

های  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص
پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز  رتبهمحور،  دانش اقتصاد

صورت ناهمگون  محور به دانش های اقتصاد منابع و شاخص
 است. ها وجود نداشته و توازن در منابع برای استان شده تقسیم

تشکینی و 
 عریانی

(1392) 

جایگاه اقتصاد دانش در ایران 
با تأکید بر مقایسه تطبیقی 

میان کشورهای برتر و منتخب 
 منطقه

مقایسه تطبیقی شاخص اقتصاد دانش ایران و کشورهای برتر جهان 
دستیابی به جایگاه مناسب در  دهد که ایران تا و منطقه نشان می

 رو دارد. شاخص اقتصاد دانش راه زیادی پیش

فالح و 
 سالمی

(1395) 

 بنیانی دانش تطبیقی بررسی
 کشورهای با ایران اقتصاد
 نقشه ارائه و آسیایی منتخب

 ایران وضعیت بهبود برای راه

 رژیم ارتباطات و و اطالعات فناوری نوآوری، ابعاد در ایران کشور
کشورهای  به نسبت تری ضعیف وضعیت در نهادی و اقتصادی
 وضعیت در آموزش حوزه در ولی دارد؛ قرار آسیایی پیشرفته

 است. گرفته قرار دیگر کشورهای به متوسطی نسبت

نوری و 
همکاران 

(1395) 

تعیین جایگاه ایران در منطقه 
بنیان  از منظر اقتصاد دانش
 بندی برپایه الگوریتم خوشه

و با استفاده از روش  2012های سال  العه براساس دادهاین مط
بندی کردند.  بندی، کشورهای منطقه را به چهار گروه دسته خوشه

های  پس از تعیین جایگاه ایران بین این کشورها براساس شاخص
رو قرار گرفته  شده، مشخص شد ایران بین کشورهای دنباله بررسی

 است.

عزیزی و 
مرادی 

(1397) 

های اصلی و  شاخصمحاسبه 
بنیان برای  فرعی اقتصاد دانش

-2014های  ایران در سال
1996 

نتایج نشان داد؛ ایران از لحاظ شاخص نوآوری، کمابیش در سطح 
های اقتصادی و نهادی در شرایط  خوبی است، اما از لحاظ مشوق

 نامطلوبی قرار دارد.

رودری و 
 همکاران

(1397) 

های اقتصاد  بررسی نقش مؤلفه
بنیان در وضعیت ایران و  انشد

انداز  کشورهای حوزه سند چشم
های تحلیل  با استفاده از روش

-kتمایزی چندگروهی و     

، ایران 2015تا  1995نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی دوره 
بنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته  از لحاظ شاخص اقتصاد دانش

متوسط( از لحاظ ترکیبی اقتصاد و در گروه دوم کشورها )سطح 
 بنیان قرار گرفته است. دانش
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 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

 1میانگین

فوسس و 

 2کورینا

(2014) 

بنیان در اتحادیه  اقتصاد دانش
 اروپا: جایگاه رومانی

های حاصل از تحلیل  ای روی داده در این مطالعه، تحلیل خوشه
های استراتژی اروپا برای کشورهای  های اصلی شاخص مؤلفه

کشور  27گرفته است و توانستند به جایگاه منتخب پژوهش صورت 
 بنیان دست یابند. اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصاد دانش

 3دسپوتوویک

و همکاران 
(2015) 

 دانش، اقتصاد توسعه انداز چشم
 پذیری رقابت و نوآوری

نامه  کشورهای عضو توافق
 تجارت آزاد اروپای مرکزی

نامه تجارت آزاد در  نتایج مطالعه نشان داد کشورهای عضو توافق
 مقایسه با چند کشور منتخب اروپایی، در جایگاه بهتری قرار دارند.

و  4مارین-پاز

 همکاران
(2015) 

بندی پیشرفت کشورها از  طبقه
نظر اقتصاد دانش بر مبانی 

بندی  های طبقه تکنیک
 یادگیری ماشینی

شان ازنظر  کشور براساس پیشرفت 54بندی  این مطالعه از طبقه
بنیان استفاده نموده است و سپس از یک مدل ترتیبی  صاد دانشاقت

برای شناخت الگوهای درون  5مبتنی بر رگرسیون ترتیبی بردار پایه

ها استفاده شد و جایگاه کشورها در هر خوشه برمبنای این  خوشه
 الگوریتم شناسایی گردید.

بانک اروپایی 
بازسازی و 

توسعه 
(EBRD) 

(2019) 

بنیان  معرفی اقتصاد دانش
EBRD 

بنیان معرفی و  در این گزارش الگوی جدیدی برای اقتصاد دانش
ها  کشور که بانک در آن 38کشور شامل  46اساس  براین
اند.  بندی شده رتبه OECDکشور عضو  8گذاری کرده و  سرمایه

اساس استونی بیشترین امتیاز و ترکمنستان کمترین امتیاز را  براین
 38و  OECD ،7.36کشور عضو  8اند. امتیاز  د اختصاص دادهبه خو

 باشد. می 4.67کشور دیگر 

شده در ايراف و همچنين با مطالته ادبيات نظري  هاي انجام با بررسی پيشينه پژوهش
کشوري انجام شنده اسن  و تنهنا ينم منورد       تواف بياف کرد غال  مطالتات بين می
هاي کشور براسنا  اطالعنات سنال     بندي استاف به رتبه (1391عباسياف و دليري، )

کشور پرداخته شده اسن   همچننين در پنژوهش منذکور بنه دلينل کمبنود         1386
تواف گف  هننوز    بنابراين می هاي محدودي استفاده شده اس ؛ اطالعات از شاخص

شكاف پژوهشی در اين زمينه وجود دارد  نوآوري اين پژوهش در اين اس  که  با 
روز درصدد اينن   هاي متتبر جهانی و آمار و اطالعات به الگوها و شاخصتأکيد بر 

 اس  که اين شكاف را کاهش دهد 

                                                                                                                                 

1. K-Means 

2. Fucec A.A  and Corina M (2014) 
3. Despotovic D and et al (2015) 
4. Paz-Marin M and et al (2015) 
5. Vector Ordinal Regression 
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 روش تحقیق .3

 هناي اقتصناد   شناخص  از برخنورداري  ميزاف ،الگوهاي ذکرشده طبق بخش اين در
بنندي   محاسبه و سدس با اسنتفاده از ابزارهناي رتبنه    ايراف هاي در استاف بنياف دانش

 بنه  دهنی  وزف بنياف مشخص خواهد شند  جهن    ر استاف در اقتصاد دانشجايگاه ه
 گردينده  اسنتفاده  تاپدنيس  تكنيم از بندي رتبه براي و شانوف آنتروپی از ها شاخص

ارآيند انجام پژوهش شامل چهار مرحله بوده که در شكل زير ارائه گردينده    اس 
 اس  

 فرآیندانجامپژوهش.3شکل

 

 1شانون یآنتروپ .3-1

کلنود  ها از روش آنتروپی شانوف استفاده شده اس    دهی به شاخص به منظور وزف
 گنذار  هين کنرد و پا  یشنانوف را متران   ی، آنتروپ1948در مقاله خود در سال  2شانوف

 داده شده اس : حيتوض ی شانوفدرادامه مراحل روش آنتروپ  اطالعات شد هينظر
 31) ننه يگز m يکنه دارا  n×m سيمناتر ها:  ( تشكيل جدول شاخص1مرحله 

  دهي  تشكيل می ،باشد یمبنياف(  هاي اقتصاد دانش )شاخصشاخص  nو استاف( 

(1) [
𝑋11 ⋯ 𝑋1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑚1 ⋯ 𝑋𝑚𝑛

] 

مقينا    سنازي ينا بنی    گيري: براي نرمال سازي جدول تصمي  ل ( نرما2مرحله 
 سازي ساده يتنی هماف روش ميانگين حدابی اسنتفاده  کردف جدول از روش نرمال

 شود  می

                                                                                                                                 

1. Shannon Entropy  

2. Shannon K (1948) 
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(2) 𝑃𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑚
𝑖=1 𝑖𝑗

             𝑖 = 1. … . 𝑚       𝑗 = 1. … . 𝑛⁄  

 ( محاسبه آنتروپی هر شاخص:3مرحله 

(3) 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

× ln 𝑃𝑖𝑗      𝑗 = 1. … . 𝑛 

(4) 𝑘 = 1
ln 𝑚⁄  

شود که مقدار آنتروپی هر شاخص بنين صنفر و ينم بناقی      باعث میk مقدار 
 بماند 

 ( محاسبه ااصله هر شاخص از آنتروپی آف:4مرحله 
(5) 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗             𝑗 = 1. … . 𝑛 

 محاسبه وزف هر شاخص: 5مرحله 

(6) 𝑊𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗    ⁄        𝑗 = 1. … . 𝑛 

 (TOPSIS1) سیتاپسمدل  .٢-3

پيشننهاد شند و يكنی از بهتنرين      1981در سنال   2اين مدل توسط هوانن  و ينوف  
گيري چندشاخصه اس   اين تكنيم بر اين مفهنوم اسنتوار اسن      هاي تصمي  مدل

آل مثبن  )بهتنرين حالن      حل اينده  که گزينه انتخابی، بايد کمترين ااصله را با راه
آل منفی )بدترين حالن  ممكنن( داشنته     حل ايده ( و بيشترين ااصله را با راهممكن

شناخص   nاسنتاف( و   31گزينه ) mکه داراي  n×mاشد  در اين روش نيز ماتريس ب
گيرد  در روش تاپدنيس ينم مدنئله طنی مراحنل       باشد، مورد ارزيابی قرار می می

 شود: به شرح زير حل می گانه شش

موجنود   هناي  ا يمق کند یمی ست نديارآ ني: ا يتصم سيکردف ماتر نرمال -1
 بنر  ريکه هرکندام از مقناد    يترت ني  به ادينما ا يمق را بدوف  يتصم سيدر ماتر
 بنه  ريارمول ز از 𝑟𝑖𝑗درايه    هرشود یم  يبردار مربوط به هماف شاخص تقد اندازه

                                                                                                                                 

1. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

2. Hwang and Yoon (1981) 
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 :ديآ یم دس 

(7)  𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

(∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1 )
1/2⁄  

 نامي   می NDدس  آمده را  ماتريس به

هنننا  وزفاي از  مجموعنننهمنننوزوف کنننردف مننناتريس نرمنننال شنننده:    -2
𝑊 = (𝑤1. 𝑤2. … . 𝑤𝑛)  ه کبه طوري∑ 𝑤𝑘

𝑛
𝑘=1 = گراتنه   براي هر شاخص در نظر 1

 سيمناتر ،  wjوزف مربوطنه   در  NDام از ماتريس -j و با ضر  کردف ستوف شود یم
   ديآ یدس  م هبموزوف  نرمال شده

(8)  𝑉 = 𝑁𝐷 × 𝑊 

ينم مناتريس قطنري از     Wماتريس نرمنال شنده منوزوف و     Vدر اين رابطه 
هنا   دار کنردف شناخص   هاسن   بنراي وزف   دس  آمده بنراي شناخص   هاي به وزف

اما در اين مقاله از روش آنتروپی شانوف اسنتفاده   هاي گوناگونی وجود دارد؛ روش
 شده اس    

(: راه حنل  −𝐴آل منفنی )  ( و راه حل ايده+𝐴آل مثب  ) تتيين راه حل ايده -3
 آيند: دس  می هاي زير به براسا  رابطه آل مثب  يا منفی ايده

(9)  𝐴+ = {(𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1). (𝑚𝑖𝑛𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2). 𝑖 = 1.2. … . 𝑚 } 

(10)  𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1). (𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2). 𝑖 = 1.2. … . 𝑚 } 

(11)  𝐴+ = {𝑉1
+. 𝑉2

+. … . 𝑉𝑛
+} 

(12)  𝐴− = {𝑉1
−. 𝑉2

−. … . 𝑉𝑛
−} 

(13)  𝐽1 =  {شاخص هاي با رويكرد مثب }

(14)  𝐽2 =  {شاخص هاي با رويكرد منفی}

Aشده جاديا نهيدو گز
Aو  +

( و مثبن   آل دهي)راه حل ا نهيگز نيبرتر  يترت به -
 ( اس  یآل منف دهيا حل )راه نهيگز نياثرتر ک 

بنه روش   تنواف  منی را  بتدي n نهيهر گز نيااصله بمحاسبه اندازه ااصله:  -4
 :ديآ یم دس  به ريمثب  با ارمول ز آل دهياز ا ام-i نهي  ااصله گزديسنج یدسياقل
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(15)  𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)
2𝑛

𝑗=1  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚  

محاسنبه   رين ز صنورت  بنه آل منفنی   ام از اينده -i نهيطور مشابه، ااصله گز به
 :شود یم

(16)  𝑑𝑖
− = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚  

آل: محاسنبه بنه روش ذينل     بنه راه حنل اينده    Aiمحاسبه نزديكی ندنبی   -5
 گيرد: صورت می

(17)  
𝐶𝐿𝑖 =

𝑑𝑖
−

(𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+)
⁄  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚     . 0 ≤ 𝐶𝐿𝑖 ≤ 1   

آف  CLiتر باشد مقندار   آل مثب  نزديم بنابراين هرچقدر گزينه به راه حل ايده
 تر خواهد بود  به يم نزديم

 تنواف  یمن  CLiی نزولن   ين ترت براسنا  در اين مرحله : ها نهيبندي گز رتبه -6
 بندي نمود  رتبهباتوجه به بيشترين اهمي  موجود را  هاي نهيگز

 های مورد بررسی شاخص .3-3

و  احصاءشاخص  20بنياف،  باتوجه به ادبيات نظري و همچنين الگوي اقتصاد دانش
اسن  کنه درابتندا     ينكتنه ضنرور   نين ذکنر ا انند    بندي شده مثلفه زير تقدي  5به 

  يشند  امنا باتوجنه بنه ضنر       ين تتر بنياف اقتصاد دانش يبرا ياديز يها شاخص
 تناً يهنا، نها  آف یهمدوشنان  جنه يهنا و درنت  شناخص  نين از ا ياريبد يباال یهمبدتگ
 يهنا  عننواف شناخص   دس  آمدند، به هچند شاخص ب قيکه با تلف ليذ هاي شاخص

 انتخا  شدند  ستافهر ا
اناوري اطالعات و ارتباطات )ااوا( در هنر دو بتند   عات: زيرساخ  اطال -1

 نينروي وري  گذارد و رشد اقتصنادي، رشند بهنره    یعرضه و تقاضا در اقتصاد اثر م
 هناي  زيرسناخ  آورد  با وجود  یرا به ارمغاف م کننده مصرفو رااه  ی، سوددهکار

داننش   دلجهن  تبنا   یعنواف کانال به یهاي ارتباطات شبكه قيتواف ازطر یم یاطالعات
شنرکاي تجناري از کشنورهاي متفناوت را      نيکشورها استفاده کرد و ارتباط ب نيب

اناوري اطالعات و ارتباطنات از   يها رساخ يز  يوضت یبررس يبراکرد    يتقو
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آمنار اينن   استفاده شده اس    نترن يهمراه و ا تلفن انه،يبه را یسه شاخص دسترس
کنه هرسناله    1397ي در سال آمد خانوار شهردر–نههزي طرح جينتاسه شاخص از 

 توسط مرکز آمار ايراف اجرا و منتشر می گردد، استخراج شده اس    
عنواف يكی از ارکناف   ی: از نيروي اندانی متخصص بهآموزش و منابت اندان -2

شود  درواقنت اصنول اصنلی     نوآوري و ابداعات و دستيابی به مزي  رقابتی ياد می
بر نيروي اندانی خالق و متخصص استوار شده اس   مطالتنات   بنياف اقتصاد دانش

هنا را بررسنی    وري در سنطح شنرک    تجربی که ارتباط بين سرمايه اندانی و بهنره 
دهنند و   وري را اانزايش منی   دهند؛ کارکناف با دانش بيشتر، بهنره  اند، نشاف می کرده

رو کشنورهاي   پذيري در درازمندت هدنتند  از اينن    منبت مدتقي  نوآوري و رقاب 
گذاري زيادي را درزمينه آموزش دانشگاهی نيروي اندانی به عمنل   مختل  سرمايه

 تتنندد، هننزار نفننر 100هننر  يبننه ازا نيتتننداد محققنن، نننرخ باسننوادياننند   آورده
 التيبا تحصن  نيشاغل سه و  هزار نفر 100هر  يازا به یشدگاف آموزش عال نام ثب 

روه آموزش و منابت اندانی هدتند  بنراي  هاي گ ، شاخصنياز کل شاغل یدانشگاه
اسنتفاده   1397ها از سالنامه آماري استاف ها در سال  تهيه آمار موردنياز اين شاخص

 شده اس  
ي بنين چنارچو  نهنادي     ي: شواهد تجربی بينانگر رابطنه  نهاد يها  يرژ -3

در محور اس   در اين راستا نهادها نقشی کليندي   توليدمحور و تحقق اقتصاد دانش
هناي توليندي  ينا غيرمولند دارنند        هاي اقتصاد به سم  اتالي  گيري تتيين جه 

دهی در جامتنه را مشنخص    گذاري و پاداش چارچو  نهادي درواقت سيدت  قاعده
هناي مولند باشند، توليند در      گذاري، به نفنت اتالين    کند  چنانچه سيدت  قاعده می

هناي   بازتوزيتی باشند، اتالين    هاي گيرد و چنانچه مشوق اتالي  اقتصاد رونق می
کند  از اين زاوينه نقنش نهادهنا و چنارچو       سوداگري در اقتصاد اولوي  پيدا می

شود  چنانچه نهادهاي حاک   بنياف نيز پررن  می گيري اقتصاد دانش نهادي در شكل
کارگيري دانش در ارآيند توليد باشند، حرک  به سم  اقتصاد  بر جامته، مشوق به

گردد  براي اين منظور سه شاخص حقنوق مالكين ، ادناد و     تدهيل می بنياف دانش
هناي نهنادي هدنتند،     تنرين مثلفنه   که از مه  هاي اجرايی قوانين و مقررات و رويه
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استفاده شده اس   دليل انتخا  اين سه مثلفه، اول اهمي  و نقش غيرقابنل انكنار   
دين در يم اقتصاد بوده اسن    ها به عنواف ابرمتغير بنيا ها و دوم جايگاه ويژه آف آف

پننايش امنينن  »بننراي بررسننی عملكننرد ايننن سننه مثلفننه در اسننتاف از گننزارش   
صنورت   که بنه « 1397هاي کاري در سال  ها و حوزه گذاري به تفكيم استاف سرمايه

گنردد، اسنتفاده شنده     هاي مجلس محاسبه و منتشر منی  اصلی توسط مرکز پژوهش
 يتاالف اقتصناد ا نيگراته از ب صورت یابيارزه ها باتوجه ب اس   نتايج اين شاخص

 ني)بندتر  10( و یابين ارز ني)بهتنر  1 نيبن  يصورت عدد به اس  که سراسر کشور
 ( انجام شده اس  یابيارز

تنرين متيارهناي    هناي تحقينق و توسنته از مهن       هزيننه  :و توسته قيتحق -4
هناي   شناخص رود    دهنده سطح نوآوري و توليد دانش جديند بنه شنمار منی      نشاف

 يهاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته ازا  کارگاهمورداستفاده براي اين مثلفه شامل 
محققناف   سنه  ، هاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته  کارگاه سه ، هزار نفر 100هر 

تحقينق و توسنته    هناي  پنروژه  سنه  و  هاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته  کارگاه
 جينتنا هنا از   باشد  آمار اينن شناخص   می وستههاي داراي اتالي  تحقيق و ت کارگاه
مرکنز   1396در سنال  و توسته  قيتحق  ياتال يدارا يها از کارگاه يريآمارگ طرح
 استخراج شده اس   رافيآمار ا
 مختلن   ابتناد  در داننش  کنارگيري  بنه  شامل نيز دانش ي: کاربردعملكرد -5
 نين ا  اسن   داننش  دوبناره  توليند  و رااه و ثروت اازوده، ارزش ايجاد براي جامته
بنيناف شنكل گراتنه اسن  کنه       درک از اقتصناد داننش   نين ا يدرواقت برمبننا  مثلفه

اتناالف و کنارگزاراف    شيآف، اانزا  یخروجن  نيتنر  نظام، مه  نيدرصورت تحقق ا
 زافيسنجش م يباشد  لذا برا یمدرف م يها يمرتبط با اناور يها در حوزه ياقتصاد

اندانی، سه  صنايت با اناوري بناال   هاي توسته بنياف، از شاخص تحقق اقتصاد دانش
، GDPاز  ICT، سنه   GDPاانزوده تحقينق و توسنته از     از کل صنت ، سه  ارزش

بنيناف   دانش يها شرک  تتدادو  باال از کل صادرات استاف يسه  صادرات با اناور
در اينن بخنش از آخنرين آمارهناي     استفاده شنده اسن      نفر هزار 100هر  يازا به

از  1397هنا در سنال    آمنار صنادرات اسنتاف   موجود در کشور استفاده شده اسن    
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بناال از کنل    يبنا انناور   تيسنه  صننا   آمار راف،يا یاسالم يگمرک جمهور ساي 
 يهننا حدننا از  دينناز تول ICT سننه و  GDPو توسننته از  قيننتحق سننه ، صنننت 
در سنال   افين بن داننش  يها تتداد شرک آمار و  رافيمرکز آمار ا 1395ي سال ا منطقه
اسن     استخراج شنده  (2)جمهور رئيس يو اناور یمتاون  علم  يسا نيز از 1397
( کمنم گراتنه   1395از مقاله زنگنه ) زين یتوسته اندان يها شاخص يبرا نيهمچن

 1393در اين مقاله شاخص توسته اندانی براي استاف کشنور در سنال    شده اس  
 ه شده اس  محاسب

 و بحث جینتا. 4

نشاف داده  4در جدول  ها آف يآمار يها یژگيبه همراه و یمورد بررس يها شاخص
شناخص بيشنترين مقندار را دارد      10باتوجه به جدول استاف تهراف در  شده اس  
تنرين   هاي مرزي ک  هاي مورد بررسی، استاف تأمل اينكه در غال  شاخص نكته قابل

 اند  اختصاص دادهمقدار را به خود 

هانآیآماریهایژگیبههمراهویموردبررسیهاشاخص.4جدول

 شاخص مؤلفه
ماهیت 
 شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ممینیم ماکزیمم

 استان مقدار استان مقدار

 رساختیز
 اطالعات

 54.3 8.7 31.2 مثبت دسترسی به رایانه
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کرمان 14.4

به تلفن دسترسی 
 همراه

 99.1 1.8 95.9 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
90.9 

خراسان 
 جنوبی

دسترسی به 
 اینترنت

 79.0 11.7 57.9 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کرمان 32.3

آموزش و 
منابع 
 انسانی

 76.0 تهران 92.9 3.5 86.4 مثبت نرخ باسوادی
سیستان و 
 بلوچستان

سرانه محققین به 
هزار  100ازای هر 

 نفر
 49.4 سمنان 552.9 114.4 156.6 مثبت

خراسان 
 شمالی

سرانه ثبت نام 
شدگان آموزش 
عالی به ازای هر 

 هزار نفر 100

 کردستان 882.0 سمنان 3459.1 466.1 1376.7 مثبت

سهم شاغلین با 
تحصیالت 
 دانشگاهی

 0.40 0.05 0.28 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کردستان 0.22

های  رژیم
تعریف و تضمین 

 حقوق مالکیت
 7.4 همدان 6.1 0.3 6.7 منفی

کهگیلویه و 
 بویراحمد
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 شاخص مؤلفه
ماهیت 
 شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ممینیم ماکزیمم

 استان مقدار استان مقدار

شفافیت و سالمت  (3)نهادی
 اداری

 تهران 6.9 مرکزی 6.2 0.2 6.5 منفی

بینی  ثبات و پیش
پذیری مقررات و 

 های اجرایی رویه
 کرمانشاه 6.3 یزد 5.6 0.2 5.9 منفی

تحقیق و 
 توسعه

های  سرانه کارگاه
دارای فعالیت 

تحقیق و توسعه 
هزار  100ازای هر 

 نفر

 ایالم 0.002 تهران 0.25 0.05 0.03 مثبت

های  سهم کارگاه
دارای فعالیت 
 تحقیق و توسعه

 ایالم 0.004 تهران 0.29 0.05 0.03 مثبت

سهم محققان 
های دارای  کارگاه

فعالیت تحقیق و 
 توسعه

 0.003 تهران 0.30 0.05 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

ی ها پروژهسهم 
تحقیق و توسعه 

های دارای  کارگاه
فعالیت تحقیق و 

 توسعه

 0.003 تهران 0.36 0.06 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

 عملکردی

شاخص توسعه 
 انسانی

 0.63 تهران 0.76 0.04 0.70 مثبت
سیستان و 
 بلوچستان

سهم صنایع با 
فناوری باال از کل 

 صنعت
 بوشهر 0.000 البرز 0.50 0.12 0.14 مثبت

سهم تحقیق و 
 GDPتوسعه از 

 تهران 0.01 0.00 0.00 مثبت
0.000

1 
 اردبیل

 البرز 0.001 تهران 0.07 0.01 0.01 مثبت از تولید ICTسهم 
سهم صادرات با 

فناوری باال از کل 
 صادرات استان

 0.000 تهران 0.30 0.06 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

ی ها شرکتتعداد 
به ازای  بنیان دانش
 نفر 100000هر 

 0.42 تهران 17.85 3.34 3.73 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد

 منبت: محاسبات تحقيق

صنورت جداگاننه از روش آنتروپنی شنانوف      هاي پننج مثلفنه بنه    در ادامه شاخص
گزارش شده اس    5هاي حاصل براي پنج مثلفه در جدول  اند  وزف دهی شده وزف

آنتروپی شانوف اين اس  که هرچه پراکندگی در مقنادير ينم شناخص    ايده روش 
تنواف   بيشتر باشد آف شاخص از اهمي  بيشتري برخوردار اس   به عنواف مثال منی 
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هناي تحقينق و توسنته     گف  در مثلفنه تحقينق و توسنته، شناخص سنه  پنروژه      
سنه   هاي  هاي داراي اتالي  تحقيق و توسته و در مثلفه عملكرد، شاخص کارگاه

صادرات با اناوري باال از کل صادرات استاف داراي پراکنندگی بيشنتر و در نتيجنه    
 ها در آف مثلفه خواهند داش   بندي استاف اي در رتبه کننده نقش تتيين

هایپنجمؤلفهبااستفادهازروشآنتروپیشانوندهیشاخصوزن.5جدول

 نهادیهای  رژیم آموزش و منابع انسانی زیرساخت اطالعات
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 عملکرد تحقیق و توسعه
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0.211 0.227 0.245 0.316 0.001 0.125 0.297 0.126 0.346 0.105 

 منبت: محاسبات تحقيق

مثلفنه   5به تفكينم   ها استاف بنياف اقتصاد دانشيااتگی  سطح توسته بندي رتبه جينتا
  گزارش شده اس  6در جدول 

مؤلفه5هابهتفکیکبنیاناستاندانشیافتگیاقتصادبندیسطحتوسعهرتبه.6جدول

 مؤلفه
زیرساخت 
 اطالعات

آموزش و منابع 
 انسانی

 عملکردی تحقیق و توسعه های نهادی رژیم

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز شهرستان

آذربایجان 
 شرقی

0.7483 5 0.1968 8 0.7874 7 0.0251 5 0.0153 13 

آذربایجان 
 غربی

0.1073 26 0.0067 21 0.2713 23 0.0020 17 0.0023 27 

 19 0.0052 23 0.0004 3 0.9408 23 0.0049 14 0.4832 اردبیل
 4 0.0715 2 0.1301 9 0.6820 11 0.0667 3 0.8144 اصفهان

 8 0.0335 3 0.0799 25 0.1589 24 0.0047 25 0.1115 البرز
 10 0.0256 31 0.0000 12 0.5294 27 0.0025 23 0.1385 ایالم
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 مؤلفه
زیرساخت 
 اطالعات

آموزش و منابع 
 انسانی

 عملکردی تحقیق و توسعه های نهادی رژیم

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز شهرستان

 6 0.0537 24 0.0004 16 0.4941 26 0.0032 9 0.5612 بوشهر
 1 0.9986 1 1.0000 28 0.0543 2 0.8796 2 0.9237 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

0.7457 6 0.0080 19 0.1384 26 0.0008 22 0.0033 23 

خراسان 
 جنوبی

0.4864 12 0.0456 13 0.8399 6 0.0002 25 0.0063 17 

خراسان 
 رضوی

0.0678 28 0.0171 16 0.3455 20 0.0438 4 0.0328 9 

خراسان 
 شمالی

0.3076 19 0.0003 30 0.3036 21 0.0001 29 0.0018 29 

 5 0.0675 11 0.0057 27 0.1199 22 0.0059 22 0.1397 خوزستان
 16 0.0064 19 0.0012 14 0.5106 4 0.4172 8 0.7111 زنجان
 11 0.0188 12 0.0054 5 0.9183 1 1.0000 20 0.2743 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

0.0083 30 0.0013 29 0.0530 29 0.0008 21 0.0018 30 

 22 0.0035 9 0.0124 24 0.2490 18 0.0135 7 0.7431 فارس
 12 0.0174 14 0.0044 18 0.4319 7 0.2554 10 0.5311 قزوین

 2 0.1311 7 0.0144 2 0.9468 5 0.3906 15 0.4798 قم
 24 0.0031 27 0.0001 15 0.5053 31 0.0002 13 0.4847 کردستان
 15 0.0082 8 0.0138 30 0.0389 14 0.0282 31 0.0000 کرمان

 28 0.0022 18 0.0017 19 0.3770 28 0.0020 21 0.1774 کرمانشاه
کهگیلویه و 

 31 0.0012 30 0.0000 31 0.0112 20 0.0071 1 1.0000 بویراحمد

 25 0.0030 20 0.0010 13 0.5195 17 0.0156 18 0.3219 گلستان
 18 0.0060 15 0.0030 11 0.5828 10 0.0742 17 0.3922 گیالن
 14 0.0095 26 0.0002 8 0.7012 25 0.0036 24 0.1351 لرستان
 21 0.0040 6 0.0233 17 0.4342 6 0.2877 4 0.7649 مازندران
 20 0.0044 10 0.0074 10 0.5909 9 0.1627 29 0.0181 مرکزی

 3 0.1280 28 0.0001 22 0.2956 15 0.0181 16 0.3957 هرمزگان
 26 0.0027 16 0.0022 1 0.9918 12 0.0456 27 0.1055 همدان

 7 0.0455 13 0.0045 4 0.9215 3 0.5377 11 0.5302 یزد
 --- 0.0553 --- 0.0447 --- 0.4756 --- 0.1452 --- 0.4100 میانگین

 --- 0.1755 --- 0.1765 --- 0.2975 --- 0.2517 --- 0.2891 انحراف معیار

 منبت: محاسبات تحقيق

در مثلفه زيرساخ  اناوري اطالعات و ارتباطنات )اناوا( بنه     6با توجه به جدول 
، تهراف و اصفهاف بيشترين امتياز را در بنين  کهگيلويه و بويراحمدهاي  ترتي  استاف
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هناي مرکنزي، سيدنتاف و بلوچدنتاف و کرمناف       اسنتاف و  (4)اند ها کد  کرده استاف
 کنننده  تدنهيل  هناي  هاي آخر را به خود اختصاص داده اس   تهيه زيرسناخ   رتبه

 ضنروري  بنياف دانش اقتصاد به دستيابی براي اطالعات پردازش و انتشار ارتباطات،
 بنه  دسترسنی  سنهول   و اطالعنات  هزيننه  کناهش  سب  ها، اين زيرساخ   اس 

انناوري اطالعنات و ارتباطنات      شنود  می اطالعات و دانش از تري جامت مجموعه
و کنارا   منثثر  لهيبه عنواف وسن  ريهاي اخ بنياف اس  و در سال پشتوانه اقتصاد دانش

ميانگين شناخته شده اس     يبه رسم داريرشد اقتصادي و توسته پا شيبراي اازا
اسنتاف کشنور    16باشند کنه بنه اينن ترتين        می 0.41يااتگی در اين مثلفه،  توسته

کنننده   باشد که بياف می 0.29امتيازي کمتر از ميانگين دارند  نكته مه  انحراف متيار 
 باشد    ها در اين مثلفه می پراکندگی و نابرابري زياد استاف

کنرده   بنياف حضور نيروهاي تحصيل توليدات دانشبدوف شم يكی از الزامات 
هناي   هاي سمناف، تهراف و يزد در رتبنه  استاف 5و متخصص اس   براسا  جدول 

هناي آخنر را    هاي سيدتاف، خراساف شنمالی و کردسنتاف رتبنه    اول تا سوم و استاف
اند  همچنين، در اين مثلفه شناخص سنرانه محققنين بيشنترين وزف را      کد  کرده

به عبنارت ديگنر اينن شناخص بيشنترين پراکنندگی و در نتيجنه بيشنترين          دارد؛
 0.145ينااتگی در اينن مثلفنه،     تأثيرگذاري را در اين مثلفه دارد  مينانگين توسنته  

استاف کشور کمتنر از مينانگين هدنتند بننابراين بدنياري از       22باشد  در نتيجه  می
ها بنا   وجه به شكاف اين استافاند و بات ها در اين مثلفه عملكرد ضتيفی داشته استاف

ها بايد تالش کننند در اينن مثلفنه ارتقناء يابنند        تواف گف  اين استاف ميانگين، می
هناي   تتادل در اين مثلفنه بنين اسنتاف    انحراف متيار باالي اين مثلفه نيز بيانگر عدم

 کشور اس  
و  هاي نهادي و اقتصادي استاف همنداف بناالترين اسنتاف    در مثلفه وجود رژي 

باشنند  در مثلفنه تحقينق و توسنته،      تنرين اسنتاف منی    کهگيلويه و بويراحمد پايين
هناي   هاي برتنر و اسنتاف   هاي تهراف، اصفهاف و البرز به ترتي  به عنواف استاف استاف

يااتگی را دارند  نكتنه   شمالی، کهگيلويه و بويراحمد و ايالم کمترين توسته خراساف
که تنها سه استاف برتر از ميانگين اين مثلفنه   ينحائزاهمي  درخصوص اين مثلفه ا
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دهننده   باشند  اين موضوع نشناف  استاف ديگر کمتر از ميانگين می 28باالتر هدتند و 
 هاي تحقيق و توسته کشور در اين سه استاف اس     تمرکز باالي اتالي 

تنرين و اسنتاف    يااتنه  هاي عملكردي نيز استاف تهراف توسنته  از لحاظ شاخص
هنا بنا    ينااتگی را دارد  مقايدنه امتيناز اسنتاف     ترين توسته لويه و بويراحمد ک کهگي

 تر از ميانگين هدتند    استاف کشور پايين 26دهد که  ميانگين اين مثلفه نشاف می
ي کشنور تلفينق   هنا  يااتگی اسنتاف  توسته نييتتبندي و  رتبهمنظور  درادامه و به

 مثلفنه تنواف گفن ،    آمده منی  دس  بههاي  دهی شد  باتوجه به وزف ها وزف شاخص
 نيدر ب ها مثلفه تأثيرگذارترينو  نيتر از مه  یكيکه دارد  یباتوجه به وزن عملكرد

  اس مثلفه  5

هابااستفادهازروشآنتروپیشانوندهیتلفیقشاخصوزن.7جدول

 های نهادی رژیم آموزش و منابع انسانی زیرساخت اطالعات
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 عملکرد تحقیق و توسعه
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0.211 0.227 0.245 0.316 0.001 0.125 0.297 0.126 0.346 0.105 

 منبت: محاسبات تحقيق

بنيناف بنا    ها در اقتصاد داننش  يااتگی استاف ها درجه توسته درادامه با تمامی شاخص
اينن  باتوجنه بنه   نشاف داده شده اسن     8تاپديس محاسبه گرديد  نتايج در جدول 

اسنتاف تهنراف بنا اخنتالف      ،بنياف گانه اقتصاد دانش20 يها شاخص قيجدول در تلف
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 يهنا  اصفهاف، ق  و البرز در رتبه يها در رتبه اول قرار دارد و پس از آف استاف اديز
سننه اسننتاف سيدننتاف و بلوچدننتاف،    گننريدوم تننا چهننارم هدننتند  از طننرف د  

مينانگين   آخنر قنرار دارنند     يهنا  در رتبنه  مدشمالی و کهگيلويه و بويراح خراساف
استاف باالتر از ميانگين هدنتند   5باشد  از اين رو تنها  می 0.05امتيازها برابر حدود 

 تر هدتند  ها از ميانگين کشور پايين و غال  استاف

بنیانهایکشوردراقتصاددانشیافتگیاستانبندیتوسعهرتبه.8جدول

 امتیاز استان رتبه امتیاز استان رتبه
 0.0046 گیالن 18 0.9823 تهران 1
 0.0046 لرستان 19 0.1000 اصفهان 2
 0.0046 زنجان 20 0.0691 قم 3
 0.0033 خراسان جنوبی 21 0.0534 البرز 4
 0.0027 اردبیل 22 0.0529 هرمزگان 5
 0.0026 همدان 23 0.0382 خراسان رضوی 6
 0.0022 آذربایجان غربی 24 0.0324 خوزستان 7
 0.0020 گلستان 25 0.0234 یزد 8
 0.0020 چهارمحال و بختیاری 26 0.0231 بوشهر 9
 0.0019 کرمانشاه 27 0.0206 آذربایجان شرقی 10
 0.0015 کردستان 28 0.0161 سمنان 11
 0.0013 سیستان و بلوچستان 29 0.0138 مازندران 12
 0.0009 خراسان شمالی 30 0.0112 قزوین 13
 0.0007 و بویراحمدکهگیلویه  31 0.0111 ایالم 14
 0.0486 میانگین 0.0110 کرمان 15
 0.1749 انحراف معیار 0.0080 فارس 16
 0.0063 مرکزی 17

   

 بندی و ارائه راهکار جمع

 اهمين   قبنل  سنوات به ندب  کشور در بنياف دانش اقتصاد موضوع حاضر حال در
هاي اقتصادي عليه کشورماف شدت يااته  اس   در شرايطی که تحري  بيشتري يااته

بنياف و کمم به توسته و ارتقاي توانمندي دانش  اس  توجه بيشتر به اقتصاد دانش
بنياف بنيش از   با هدف رهايی از اروش منابت طبيتی و حرک  به سم  توليد دانش

يابد  بنه عبنارت ديگنر، راه جهاداقتصنادي و اقتصنادمقاومتی از       پيش ضرورت می
 بنا  مواجهنه  در کنه  اي مدنئله  تنرين  گذرد  مهن   بنياف می تصاد و توليد دانشمدير اق
 قنرار  گيراف مدنظر تصمي  بايد آف به گذار براي گذاري سياس  و بنياف دانش اقتصاد
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پيشنراته   هناي  انناوري  حنوزه  به اقط بنياف دانش اقتصاد که اس  مطل  اين گيرد،
 هاي اناوري به خاص توجه عالوه بر آف، به دستيابی اصلی کليد و ندارد اختصاص
 هناي  اتالين   تمنامی  وري بهنره  اانزايش  محور عنواف به به نوآوري توجه پيشراته،
 کنه  را ها اتالي  از وسيتی طي  تواند که می اس  پذيري رقاب  ارتقاي و اقتصادي

 ننوآوري  نقنش  برخی موارد در  دربرگيرد نيز دارند، متوسط و پايين اناوري سطح
از  پوشی چش  که اس  مه  حدي به غيراناورانه حتی و پايين سطح هاي اناوري در
 بنا  هن   را پيشنراته  هناي  انناوري  بنه  دسنتيابی  توانند  منی  گذاري، سياس  در ها آف

  سازد مواجه جدي هاي چالش
هاي ايجاد عادالنه توسته، شنناخ  و تشنخيص وضنت موجنود و      يكی از راه

هنا، اسنتنباط صنحيح از     ها، امكاننات و قابلين    تجزيه و تحليل تنگناها، محدودي 
رينزاف   تواند برنامه ها اس  که می هاي مربوط به آف کمي  و کيفي  نيازها و اولوي 

به الگوي اضايی رتبنه   هاي مناس  و کارآمد ياري دهد  نگاهی را در تدوين برنامه
شنديد بنين   بنياف، نشاف از شنكاف   يااتگی اقتصاد دانش هاي کشور در توسته استاف

هناي رده پنايين و    امنا چنالش اصنلی در اسنتاف     هاسن ؛  استاف تهراف با ساير استاف
هناي در رده بناال    محروم اس  که بايد موردتوجه قرار گيرند  از سوي ديگر اسنتاف 

نيز بايد ارتقا يابند، تا ظراي  حرک  در همه کشور را به وجود آورند  در حقيق  
هاي باالي جدول استفاده کنند و ااصله  از سرريز استاف توانند تر می هاي پايين استاف

بنيناف بنراي اينن     تواف گف ، توسته مطلو  اقتصاد داننش        خود را کاهش دهند  می
استاف ها، رسيدف به ميانگين کشوري اس   از طرف ديگنر توسنته مطلنو  بنراي     

و تحقق سند چش  تواف ارتقاي امتياز و رتبه در بين کشورهاي دنيا  کشور را نيز می
در سنطح منطقنه    يو انناور  یعلمن  ،ينخد  اقتصناد  گاهيبه جا یابيدستانداز در 

 داند   یجنو  غرب يايآس
هناي اقتصناد    باتوجه به نتايج به دس  آمنده در امتيناز مولفنه هنا و شناخص     

گيراف استانی و منديراف بخنش    ريزاف و تصمي  بنياف، نياز به توجه ويژه برنامه دانش
هناي   تتنادل  هنا و عندم   بنياف و کناهش ننابرابري   ارتقاي اقتصاد دانش خصوصی در

 جايگناه  ارتقناي  قنانونی،  تأکيندات  به توجه با رسد  لذا اضايی ضروري به نظر می
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 هناي  برنامنه  و کارآمند  و راهبردهناي  هنا  سياسن   اتخاذ متضمن بنياف دانش اقتصاد
 منوارد  تنرين  مهن   مولفه بهباتوجه به نتايج هر  اينجا در که باشد می مندج  اجرايی

 گردد: اشاره می آف
باتوجه به هزينه ندبی پايين استفاده از  اطالعات رساخ يزدرخصوص مولفه 

ها در از بين بنردف ااصنله در انتقنال     اناوري اطالعات و ارتباطات و نيز توانايی آف
 رسد تأمين و توسته ابزارهناي اينن مثلفنه در تمنامی     اطالعات و دانش به نظر می

هناي   بايد  در اولوي  خصوص استاف هاي محروم از اين امكانات، می ها به استاف
ريزاف و مديراف کشوري و استانی باشد  ذکر اينن نكتنه ضنروري اسن  کنه       برنامه

کنننده   شود، بلكه تدنهيل  تنهايی موج  تحول نمی اناوري اطالعات و ارتباطات به
خلق دانش اس   نكته مه  ديگر توسته متوازف اين خدمات در تمامی نقاط کشور 

 اس    

ی آنچه بديار مه  اس ، اين اس  که آموزش و منابت انداندرخصوص مثلفه 
هناي شناغل کشنور را     درصد نينروي  72دهد هنوز بيش از  شواهد آماري نشاف می

دهند  اين در حالی اس  که در کشنورهاي   شكيل میکارگراف ساده غيردانشگاهی ت
هناي دولتنی    گذاري درصد اس   در اين راستا سياس  60پيشراته اين عدد حدود 

طنور همزمناف پوشنش     بايد طرف عرضه )دول ( و طرف تقاضا )بازار کنار( را بنه  
تنواف بنه تقوين  کيفنی مثسدنات       دهد  ازجمله اقدامات تقوي  طرف عرضه، می

هناي   هناي مهنارتی اشناره کنرد  سياسن       د و توسته مراکز آموزشآموزشی موجو
آموختگاف دانشگاهی نيز شنامل اعتبارهناي    تحريم طرف تقاضا براي جذ  دانش

مالياتی براي حقوق و دستمزد محققين، يارانه حقوق و دستمزد و پژوهانه آموزشی 
حنرک  تنرين م  تواف گف  رسوخ اناوري و ننوآوري، اصنلی   هدتند  به هر حال می

تقاضا براي جذ  محققين و نيروي کار با تحصيالت دانشنگاهی اسن   همچننين    
دهنده وجود  نابرابري در اين مولفه در بين اسنتاف هناي کشنور اسن        نتايج نشاف

رغ  توسته کمی آموزش عالی در تمامی نقناط کشنور    رسد علی بنابراين به نظر می
 رو هدتند  روبه ها با کمبود نيروي متخصص اما هنوز برخی استاف

بايد  با تدهيل و اصنالح   هاي نهادي و ساختاري می درخصوص مثلفه رژي 
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شده مهيا شود تا  هاي اجرايی يم نظام حقوق مالكي  اكري کارآمد و تضمين رويه
اانزوده بنراي اتناالف اقتصنادي      کارگيري دانش و ايجناد ارزش  در چنين بدتري به

منندي کارآمند از    کنه محيطنی بنراي بهنره    صراه باشد  بديهی اس  در شرايطی  به
بنياف وجود نداشته باشد، بخش خصوصی  هاي دانش دستاوردهاي اقتصادي نوآوري

گنذاري در تحقيقنات و    بنياف هيچ تمايلی براي سنرمايه  هاي دانش ويژه شرک  و به
بنيناف نخواهنند داشن       هناي داننش   مطالتات علمی با هدف دستيابی بنه ننوآوري  

هاي ثاب  اولينه سننگين و    ها به شكلی اس  که نيازمند هزينه آوريسازوکار اين نو
صرف زماف طوالنی براي دستيابی به مرزهاي دانش هدتند، اما به محض آنكنه بنه   

شنده   کنند، به دلينل انباشن  داننش ذخينره     خط پيشتاز در اين زمينه دس  پيدا می
هاي جديند   نوآوريتوانند بدوف صرف هزينه مجدد، از سودهاي نمايی ناشی از  می
هنا   مند گردند  لذا درصورتی که مالكي  کارآمد بنراي اينن دسن  از ننوآوري     بهره

هاي از  گذاري اراه  نشود، پديده سواري مجانی موج  از بين راتن انگيزه سرمايه
گردد  عالوه بر اين تا زمانی که اتاالف اقتصادي بتوانند بدوف زحم   اين دس  می

هناي   ف کوتاهی با تكيه بر مناسبات رانتی از برخنورداري و تحمل ريدم و در زما
کند که در چننين سيدنتمی، اانراد     منطق اقتصادي حك  می ،مند شوند هنگف  بهره
هاي مولد از جمله توليد و خلق دانش بروند  از اينن   دنبال انجام اتالي  متدودي به

اانزايش  رو کاهش بروکراسی اداري، تدنهيل در کناهش و رونند اخنذ مجوزهنا،      
گيري يم کد  وکنار، تنأمين منالی مناسن  بنا سنود        ها، تدريت در شكل نظارت

بخش خصوصنی   وکار و استفاده از تواف  تواند با بهبود اضاي کد  متقول و     می
هاي مختلن  اقتصنادي بدنيار حيناتی      درجه  حضور اتال و تأثيرگذار در بخش

هاي خنارج از اسنتانی    ايهترديد اضاي کد  و کار مناس  در جذ  سرم باشد  بی
و خارج از کشوري نيز مثثر اس  و آناف تصمي  نهنايی را پنس از بررسنی دقينق     
اضاي کد  و کار در استاف خواهند گرا   ذکر اين نكته ضروري اسن  اصنالح   

هاي مزاح  اداري متاثر از اصالح قوانين و مقررات در سنطح کنالف    قوانين و رويه
ها در اين خصوص نقنش چنندانی ندارنند  بننابراين      کشور می باشد و عمالً استاف

تنر   هناي مرکنزي هرچنه سنريت     ضروري اس  مجلس شوراي اسنالمی و دسنتگاه  
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 اقدامات الزم را در اين خصوص انجام دهند  

اصوالً هر ننوع پيشنرا  و    تواف گف ، می و توسته قيتحقدرخصوص مولفه 
و توسنته کشنورهاي    توسته، ارتباط مدنتقيمی بنا تحقيقنات علمنی دارد و رشند     

خصنوص الزم   ناين  در  اسن   پنژوهش  بخش در گذاري پيشراته، درنتيجه سرمايه
ندب  به اختصاص بودجنه الزم بنه    یاس  ه  بخش دول  و ه  بخش خصوص

 و پژوهش اهتمام ورزند  قيامر تحق
هاي متنوعی تشكيل شنده   مثلفه عملكرد باتوجه به ماهيتی که دارد از شاخص

هاي عملكردي نيز  عنواف يكی از مولفه ص توسته اندانی بهاس   درخصوص شاخ
ترين ابتناد   ها ه  عامالف توسته و ه  هدف نهايی آف هدتند  مه  بايد گف ، انداف

توسته اندانی؛ زندگی طوالنی و سنال ، دانش و استانداردهاي زنندگی آبرومنداننه   
دي در ترکين   گنذاري بنراي اانزايش باسنوا     لحاظ، اانزايش سنرمايه   هدتند  بدين

گنذاري بنراي    هاي مولد اقتصنادي و سنرمايه   سو و شناخ  زمينه بزرگداالف از يم
اي کنه منجنر بنه اانزايش توليند سنرانه و ايجناد امكاننات          گونه گدترش توليد، به

ي  تواند در اازايش مينزاف توسنته   اقتصادي، اجتماعی مردم شود از سوي ديگر، می
 اندانی مثثر باشد 

 يهنا  از شناخص  یكن نينز ي باال  يو صادرات محصوالت با اناور ديتول زافيم
 يهنا  رشناخص ياز ز یكن يعننواف   اسن  و بنه   افين بن اقتصناد داننش   عملكرديمه  

براسنا   مطنرح اسن      «يبه اناور یابيشاخص دست»و  «ينوآور یشاخص جهان»
متوسنط از کنل صننت     -بناال  يباال و اناور يبا اناور تيسه  صنا اکنوف آمارها ه 

در حالی که سه  صادرات با اناوري بناال از کنل   درصد اس    18ر در حدود کشو
 ياقتصناد  يهنا  یژگن يو نيتنر  از مه  یكدرصد اس   ي 0.5صادرات کشور حدود 

امكناف   یبدوف تتامل بنا تجنارت جهنان    تيصنا نياس  که ا نيدر ا شراتهيپ تيصنا
کنه   یمحصوالت يبرا یکه بازار داخل یمتن نيتوسته بازار ندارند  به ا يبرا یچندان

 شيکنه بتوانند در اانزا    دن  ين تيوسن  قدر آف ،اند شده ديتول شراتهيپ يها يبا اناور
 ازمنديتوسته بازار خود ن يبرا نهيزم نياتال در ا تيصنا نيبنابرا ؛باشد مثثرعرضه 

  ين فيک شيدر اانزا  اريامنر تنأثير بدن    نيهمن   هدنتند  یجهنان  يارتباط با بازارهنا 
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 يبنا انناور   تيصنا گريد  ي  مزشود یم ديباال راتن تواف تول جهيمحصوالت و درنت
و  ااتند  یاتفناق من   تيسر اريبد ايدنروز  يها ياس  که تحوالت اناور نيا شراتهيپ

 رينناگز  ،روز ماندف خود و به يها يسطح تكنولوژ شياازا يبرا زيما ن کشور تيصنا
علن    یبوم ديامر البته در تول نيهدتند  ا ايدنروز  يها يارتباط با اناور ياز برقرار

درصند صنادرات    18.5 دهند  ینشناف من   یآمار بانم جهان نخواهد بود  تأثير بی زين
 نيبوده اس   همچن «تميها» تي، از محصوالت صنا2015در سال  یصنتت يکاالها

درصند   90حدود  2030در سال  ،یشده در سازماف اقتصاد جهان ینيب شيدر روند پ
 تميها  تيدرصد مربوط به صنا 85خواهد بود و  يبر تكنولوژ یمبتن يرشد اقتصاد

 (1396)عزيزمحمدي،   اس 
هنا    شناخص  نيتنر  از مه  یكي یناخالص داخل ديو توسته از تول قيسه  تحق

 هنا   یبررسن  یاصنل  يها  از مالک ايدن يجا اس  که در همه يدر حوزه عل  و اناور
از  ياريحاضنر بدن     درحنال رود  یو اناوراننه بنه شنمار من     یعلم شرا يدرمورد پ
خنود را در   یداخلن  الصناخن  ديدرصد از تول 5تا  4حداقل  يااته توسته يکشورها

ننوع   مين  نه،يهز نيصرف ا دانند یم یخوب چراکه به کنند؛ یم نهيعرصه پژوهش هز
منرتبط بنا    یکل يها اس يمدت اس   براسا  س یسودآور در طوالن يگذار هيسرما

ابنال  شند،    يمقنام متظن  رهبنر    ياز سنو  93سال  وريشهر 29که  يعل  و اناور
 دين درصند  تول  4به حداقل  1404سال  افيپا تاو پژوهش  قيبودجه تحق د يبا یم

درصند   0.5 اکنوف اينن سنه  حندود    ه که  ی  در حالابدي شياازا یناخالص داخل
 اس  

بنيناف   درک از اقتصاد داننش  نيا يبرمبنابنياف  هاي دانش تتداد شرک شاخص 
 شيآف، اانزا  یخروجن  نيتنر  نظام، مهن   نيشكل گراته اس  که درصورت تحقق ا

باشند    یمندرف من   يها يمرتبط با اناور يها در حوزه ياتاالف و کارگزاراف اقتصاد
ف اتالين   اسنتاف تهنرا   در بنيناف  داننش  يها شرک درصد  50براسا  آمار بيش از 

 گينري،  تصنمي   نظنام  و عمومی حوزه که بايد توجه کرد اينكه دراي  کنند  نكته می
 درنظنر  بنيناف  داننش  هناي  شنرک   تتنداد  بنا  متنرادف  را بنيناف  دانش اقتصاد عموماً

 اقتصناد  تحقنق  بنراي  هنا  تنالش  تمنامی  تنا  اس  شده موج  درک اين  گيرند می
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 تتنداد  اانزايش  بنراي  وينژه  امتينازات  بنه تخصنيص   متطوف کشور در بنياف دانش
 و درک مدنلط  اينن  نينز  اخينر  هناي  سنال  در  شود زمينه اين در اتال هاي شرک 
 هناي  شنرک   چنندبرابري  اازايش به منجر آف، از برآمده هاي سياس  و ها شاخص
 شنود  منی  مشاهده درعمل اما اازايش، اين وجود با  کشور شده اس  در بنياف دانش

 نمنايی  اانزايش  قبينل  از بنيناف؛  داننش اقتصناد   يم موردانتظار مزاياي از اقتصاد که
اينن   ديگنر  عبنارت  بنه  اسن ؛  بنوده  بهنره  بی باال، اازوده ارزش کد  و وري بهره

 دانش عرضه و خلق نوآوري، ايجاد يتنی موردانتظار؛ کارکرد ااقد عموماً ها شرک 
 برمبنناي  هناي گذشنته   سال در وري بهره نرخ بودف ثاب  نيز مدعا اين سند  اند بوده

وري  براسنا  گنزارش سنازماف ملنی بهنره       وري اسن   بهنره  ملی سازماف گزارش
 کشنور  در وري مداعد بهنره  چنداف نه وضتي  مثيد وري بهره هاي شاخص ارزيابی
  اسن   نبنوده  پايندار  1384-1395 دورة طنی  آف سناالن   رشند  طوري که به اس ،

 توليند  عوامنل  وري کنل  بهنره  شناخص  صنفر  بنه  نزديم ساالن  رشد نرخ متوسط
 در وري بهنره  نقنش خنثناي   گوياي ستانده، ارزش براسا  و اازوده ارزش براسا 

 در التناده  اانزايش خنارق   (  اين1397وري،  اس  )سازماف ملی بهره اقتصادي رشد
 اينن  کنه  اس  نداشته وري بهره نرخ در بازتابی ترين کوچم بنياف دانش هاي شرک 

 اقتصناد  از رايج درک در بازنگري لزوم و ها شرک  اين دهنده کژکارکردي نشاف امر
 اقتصناد  سننجش  بنراي  مورداسنتفاده  کليندي  متغيرهناي  و هنا  شاخص بنياف، دانش
توجنه   دين با بننابراين   اسن   زميننه  اين در ها گذاري سياس  درنهاي  و بنياف دانش

 يهنا  شنرک   یابين شناخص، ارز  نين ا هياول یطراح يبرا ینمود که منطق کارشناس
باشد و  یبنياف م اقتصاد دانش مي يها یخروج نيتر از مه  یكيعنواف  بنياف به دانش

 بنياف  دانش يها شرک  ليمدرف در تشك ينه خالصه کردف ساختار اقتصاد
منظنور ارتقناي جايگناه اقتصناد      تواف راهكارهاي زير را به باتوجه به نتايج می

اسنتانی  ها ، امكاننات و موقتين  جغرااينايی     کشور براسا  ظراي بنياف در  دانش
 داد: پيشنهاد
 مرکنزي  پاينه  و ستوف عنواف به اناوري اطالعات و ارتباطات )ااوا( به توجه -

هناي منرزي و محنروم و     محور بخصنوص در اسنتاف   دانش اقتصاد هاي زيرساخ 
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 کاهش نابرابري 

توسننته  ازطريننقمحننور،  تنأمين سننرمايه اندننانی الزم بننراي اقتصنناد دانننش  -
   شراتهيپ ياناور و یصنتت هاي دانشگاه

هاي پنژوهش و توسنته، گدنترش توليند توسنط       برآوردف بخشی از هزينه -
دول  به شرطی که دستاوردهاي پژوهشی آناف براي برطرف کردف نيازهاي جامته، 

هنناي تولينند، ااننزايش  وري، کنناهش هزينننه کنناهش دشننواري هننا، ااننزايش بهننره 
 رنفتی باشد جويی ارزي و اازايش صادرات غي اازوده کاالها، صراه ارزش

ها و ارآيندهاي اجرايی جه  تدهيل اخذ مجوزهنا و اانزايش    اصالح رويه -
 سالم  نظام اداري

 مولند  بخنش  تقوي  و کارآارينی تشويق و جويی ران  هاي ارص  کاهش -
 بنياف دانش اقتصاد به دستيابی براي اقتصاد
 بازاريابی محصوالت با اناوري پيشراته و توسته صادرات   -
 گدنترش  و انناوري  و علن   رشند  هناي  کنانوف  و ها متوازف پارک گدترش -
 بنياف در تمام نقاط کشور دانش هاي شرک 

 



 

 

 ها یادداشت
 باننم  توسنط  تناکنوف  2012 سنال  از بنيناف  داننش  اقتصاد شاخص که اس  توجه قابل  1

 محاسنبه  نحنوه  بر بازنگرانه ارايندي رسد می نظر به و نشده منتشر و ارائه جهانی
 اقتصنادي  توسنته  بر دانش تأثير تر دقيق صورت به تا اس  گيري شكل حال در آف

  کند منتكس را کشورها
و نظنارت   افين شرک  ها و موسدات داننش بن   يصالح صيو تشخ یابيکارگروه ارز  2

 .https://pub.daneshbonyan.irبر اجرا، 
 تر اس   اشد مطلو هرچه شاخص کمتر ب  3

، اسنتاف  1397هناي کشنور در سنال     درآمند خنانوار در اسنتاف   -بر اسا  نتايج هزيننه   4
بنه عننواف اسنتاف اول    در هر سنه شناخص منورد بررسنی     يلويه و بويراحمد گکه

 گزارش شده اس  

 منابع
 اسنا   بنر  ايراف دانش اقتصاد توسته تحليل(  1392) حدن محجو ، يتقو ؛ انتظاري،

  97-65 ،(24)6 ،ارهن  راهبرد پژوهشی علمی اصلنامه  1404 انداز چش  سند

دانش در ايراف با تأکيد بنر مقايدنه   جايگاه اقتصاد  ( 1392) بهاره ،عريانی ؛احمد ،تشكينی
مجله اقتصادي )دوماهنامنه بررسنی   ه  تطبيقی مياف کشورهاي برتر و منتخ  منطق

  24-5، (2و  1)13 ،مدائل و سياستهاي اقتصادي(
 داننش  (  اقتصناد 1392) امينر  ،جتفرزادگاف؛ سيدمحمد ،شاياف قريشی؛ مهديه ،خالوباقري

همايش ملی نقش سنبم    مقاومتی اقتصاد تحقق راستاي در راهبردي ابزاري پايه؛
 ، جهاد دانشگاهی زندگی در اقتصاد مقاومتی

(  تتيين جايگاه ايراف در زميننه  1391) عليرضا ،بابايی اناري ؛سهند ،دانشور ؛منيره ،ديزجی
(، 22)3، 6، وري منديري  بهنره     بنيناف در ميناف کشنورهاي منتخن     اقتصاد دانش

121-144  

هناي   (  بررسی نقنش مثلفنه  1397حدين ) ،مهرابی ؛محدن ،زاينده رودي ؛جتفر ،رودري
انداز با اسنتفاده    بنياف در وضتي  ايراف و کشورهاي حوزه سند چش  اقتصاد دانش

(، 3)10، مديري  صننتتی ، ميانگين – k هاي تحليل تمايزي چندگروهی و از روش

https://pub.daneshbonyan.ir/
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=172874&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=184970&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=184971&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=156
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=156
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=156
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501-481، 
 يدر منناطق شنهر   ینتوسنته اندنا   يها شاخص ليو تحل یابي(  ارز1395) يزنگنه، مهد

  160-149 ،(1)3 ،يشهر يو توسته اضا ايجغرااکشور  
 -1396دوره  طنی  کشنور  وري بهره هاي شاخص (  گزارش1397وري ) بهره ملی سازماف

  1390 پايه سال اسا  بر 1384
نقنش و جايگناه   (  1392) نتمن  النه   ،اکبنري  ؛همنا  ،موذف جمشيدي؛ روح اله ،شهنازي

گيري مناطق وينژه علن  و انناوري؛ مطالتنه منوردي       شكلمحور بر  اقتصاد دانش
  10-2 (،36)9 ،اناوري   رشداقتصاد ايراف

هناي کشنور از نظنر     بندي اسنتاف    تخمين و رتبه(1391) حدن ،دليري ؛اله عزت ،عباسياف
  367-339، (45)12 ،رااه اجتماعی  محور هاي اقتصاد دانش شاخص

بنيناف:   مروري بر ادبيات اقتصاد دانش(  1394) صادقی شاهدانی ،مهدي؛ عل  خواه ،عبداله
بنيناف در   گيري تا عمل؛ مطالته موردي: بررسنی وضنتي  اقتصناد داننش     از شكل

    27-17(، 44)11، اصلنامه رشد اناوري  ايراف
روزنامه دنياي   «تم هاي» صنايت از ايراف ناچيز (  سه 19/7/1396عزيزمحمدي؛ سيمين )

  اقتصاد
هناي اصنلی و ارعنی اقتصناد      محاسنبه شناخص  (  1397ه )اهيم ،مرادي ؛ايروزه ،زيزيع

اصلنامه پژوهش ها وسياس  هاي  ( 1996-2014هاي  سال)بنياف براي ايراف دانش
  270-243 ،(85)26 ،اقتصادي

بنيانی اقتصاد ايراف بنا کشنورهاي    بررسی تطبيقی دانش(  1395)ا رض ،سالمی ؛الهام ،االح
سياسن  گنذاري     منتخ  آسيايی و ارائه نقشنه راه بنراي بهبنود وضنتي  اينراف     

   145-169(، 13)4 ،پيشرا  اقتصادي

 (  آمار صادرات  1397گمرک جمهوري اسالمی ايراف  )
 (  اطالعات کارگاه صنتتی کشور داراي اتالي  تحقيق و توسته 1394مرکز آمار ايراف )

 مرکز آمار ايراف، حدا  هاي منطقه اي  

(  پايش امني  سرمايه گذاري در بهنار  1397اي اسالمی )مرکز پژوهش هاي مجلس شور
  16187به تفكيم استاف ها و حوزه هاي کاري، شماره مدلدل  1397

(  گزارش پايش امني  سرمايه گنذاري  1398مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی )
  16400، شماره مدلدل 1397تابدتاف  -به تفكيم استاف ها و حوزه هاي کاري

(  گزارش پايش امني  سرمايه گنذاري  1398هش هاي مجلس شوراي اسالمی )مرکز پژو
  16526، شماره مدلدل 1397پاييز  -به تفكيم استاف ها و حوزه هاي کاري
(  گزارش پايش امني  سرمايه گنذاري  1398مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی )

  16619لدل ، شماره مد1397زمدتاف  -به تفكيم استاف ها و حوزه هاي کاري
متاون  علمی و اناوري رئيس جمهور، کارگروه ارزيابی و تشخيص صنالحي  شنرک    

  https://pub.daneshbonyan.irها و موسدات دانش بنياف و نظارت بر اجرا، 

(  تتيين جايگاه ايراف در منطقه از 1395محمد ) ؛اسماعيل زاده ،علی ؛بنيادي ؛جواد ،نوري

http://ensani.ir/fa/article/author/168062
http://ensani.ir/fa/article/author/19503
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42604/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42604/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42604/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-13-
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هناي راهبنردي و    سياسن    يبنند  رپايه الگنوريت  خوشنه  بنياف ب منظر اقتصاد دانش
 .156-133 ،4، شماره کالف
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