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چکیده
هدف از این مقاله بررسی جایگاه و مقایسه استانهای کشور از نظر شاخصهاای اقتصاا
انش بنیان است که میتواند ر شناخت ،ارزیابی و بهبو وضعیت ایان اساتانهاا کما
انش بنیان ر باین

کند .مقاله رصد پاسخ گویی به این سوال است که وضعیت اقتصا

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

اناش بنیاان ر

قالب  5مؤلفه برای بررسی وضعیت موجو استفا ه شده است .ابتادا شااخص هاا از روش
آنتروپی شانون وزن هی شدند و سپس استانها باه تفکیا

ر پان مؤلفاه زیرسااخت

فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش و منابع انسانی ،رژیم های نها ی و اقتصا ی ،تحقیق
و توسعه و عملکر ی و همینطور بر اساا

مجموعاهای از تماا مؤلفاه هاای ماککور باا

استفا ه از مدل تاپسیس رتبهبندی شدند .نتای به ست آمده بیانگر این است که استان
تهران با اختالف زیا

ر رتبه اول قرار ار و پس از آن استانهای اصفهان ،قم و البرز ر

رتبههای و تا چهار هستند .از طرف یگر سه استان سیستان و بلوچساتان ،خراساان
شمالی و کهگیلویه و بویراحمد ر رتبههای آخر قرار ارند .با توجه باه نتاای باه سات
آمده ر محاسبه عوامل و شاخصهای اقتصا

انشبنیان ،نیاز به توجه ویژه برنامهریزان و

تصمیمگیران استانی و مدیران بخش خصوصی ر ارتقاا اقتصاا

اناش بنیاان و کااهش

نابرابریها و عد تعا لهای فضایی ضروری به نظر میرسد.
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مقدمه
از دهه  1970به اين سو ،توليد مبتنی بر دانش جايگزين توليدات مبتنی بر صننت
شده اس

و کشورها ،در حال گذار از غلبه صننت

بنه دوراف اراصننتتی هدنتند

دليل اين امر را بايد در تحوالت اناوري اطالعات و تقدني کنار جهنانی ناشنی از
مزي هاي ارآيند جهانیشدف داند

(چارلز و بن ورث )2001 ،1در عصر جديد،

اقتصاد اطالعات و دانش ،به عنواف دو عامل مه در توليد ،جاي سرمايه ايزيكنی و
انرژي را به عنواف عوامل اصلی توليد گراتهاند اقتصاد جديد که اقتصاد دانشبنيناف
نام دارد بر توليد عل با هدف تجاريسازي آف تكيه میکند دانش به دو طريق بنر
ميزاف توليد تأثير میگذارد؛ يكنی بنه عننواف ينم عامنل توليند جديند و ديگنري
اازايش دهنده بهرهوري کل عوامل توليد ازاينرو ،دانشبنياف کردف اقتصاد عبنارت
اس

از اازايش تأثير داننش بنر بهنرهوري کلنی عوامنل توليند ،از طرينق ارتقناي

پژوهش و توسته يا بهبود تأثير دانش به عنواف نهادهاي مهن در تنابت توليند کلنی
اقتصاد ،با توسته صنايت جديد و بخنشهناي توليندي داننشبنيناف (خالوبناقري و
همكاراف)1392 ،
باتوجه به اهمي

داننش و پتاندنيل آف در توليند ثنروت ،تصنمي گيرنندگاف

بدياري از کشورها درصدد سازگار نمنودف اقتصناد کشنور خنود بنا اينن سنرمايه
ارزشمند شدهاند در سند چش انداز بيد
نخد

سناله اينراف نينز ،دسنتيابی بنه جايگناه

اقتصادي ،علمی و اناوري در سطح منطقه آسنياي جننو

چش انداز) هدف غايی ترسي شده اس

غربنی (منطقنه

بند  3و  7اين سند بهطور ضمنی راهبرد
1. Charles and Benneworth
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اصلی توسته کشور را «توسته دانشبنياف» قرار داده اس

عالوه بر اين دستيابی به

راهكارهاي عملياتی به منظور توسته اقتصاد دانشبنياف به عنواف يكی از منثثرترين
ابزارهاي دستيابی به اقتصاد مقاومتی نيز میباشد بند ( )2سياس هاي کلی اقتصناد
مقاومتی «پيشتازي ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامت علمی کشور و ساماندهی نظنام
ملی نوآوري به منظنور ارتقناي جايگناه جهنانی کشنور و اانزايش سنه توليند و
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنياف و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنياف
در منطقه» را زمينهساز «تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومن
دستيابی به اهداف سند چش انداز بيد

ساله» داندته اس

اقتصنادي و
کنه در

قابل ذکر اس

ساير بندها نيز هرچند صريحاً از اقتصاد دانشبنيناف ننام بنرده نشنده ،امنا اهنداای
که بنهصنورت ضنمنی تنهنا درصنورت تحقنق اقتصناد

موردنظر قرار گراته اس

دانش بنياف قابل تصور اس ؛ اهداای از جمله :رشد بهرهوري ،تقوي
اقتصاد و اازايش صادرات کشنور البتنه اراده سياسنی حرکن
دانش بنياف در برنامههاي پنج ساله دول

رقاب پذيري
اقتصناد

بنه سنم

و همچنين بودجه ساالنه نينز نمنود دارد

براي نمونه ماده  64برنامه توسته پنج ساله شش نيز مدتقالً به امنر تحقنق اقتصناد
دانشبنياف تخصيص داده شد
با اين وجود نتايج يم پژوهش نشاف میدهد ايراف در بين کشنورهاي منطقنه
از لحاظ ميزاف پيشرا

در اقتصاد دانشبنيناف در دسنته کشنورهاي دنبالنهرو قنرار

دارد در اين پژوهش کشورهاي منطقه به چهار دسته پيشنرو ،مياننهرو ،دنبالنهرو و
نوپا تقدي شدهاند (نوري و همكاراف )1395 ،اين موضوع بينانگر اينن اسن

کنه

باوجود تاکيدات زيادي که در سالهاي اخير بر موضوع اقتصناد داننشبنيناف شنده
اس  ،درمقايده با کشورهاي منطقه نتواندتهاي به پيشرا
بنابراين ضروري اس
کشور شناخ

تا ندب

به وضنتي

قابل قبولی دس

يابي

موجنود اقتصناد داننشبنيناف در

کاای صورت گراته تا بتواف نقاط قوت را ارتقاء داد و نقاط ضنت

اين بخش را برطرف نمود از طرف ديگر شناخ

ميزاف توستهيااتگی اينن بخنش

در سطح منطقهاي از نيازهاي تصمي گيراف و برنامهريزاف اسنتانی اسن
جايگاه مناطق مختل

اطنالع از

کشور و لحاظ کردف آف در برنامهريزيهنا موضنوعی اسن
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که به اثربخشی برنامهها کمم بدزايی خواهد نمنود ،زينرا بندوف مشنخص شندف
جايگاه هريم از مناطق ،هدفگذاري و استراتژيها به تتادل اضايی کشور کمنم
نخواهد کرد ازاينرو تتيين موقتي

و جايگاه مناطق مختل

توستهيااتگی اقتصاد دانشبنياف از اهمي

بهويژه ازنظنر مينزاف

ويژهاي برخوردار اسن

ضرورت ها ،اين پژوهش تالش کرده اس

بننا بنه همنين

با مترانی شناخصهناي دسنتيابی بنه

اقتصاد دانشبنياف و باتوجه به آخرين آمار موجود ،استافهاي کشور را از اين منظر
رتبهبندي کند و با مقايده استافها ،به ارائه پيشنهادها بهمنظور دسنتيابی بنه توسنته
اقتصادي دانشبنياف در کشور و تحقق اهداف مطرح در اقتصناد مقناومتی بدنردازد
بنابراين مقاله درصدد پاسخگنويی بنه اينن سنواالت اسن

کنه وضنتي

دانشبنياف در بين استافهاي کشور چگونه اس ؟ نقاط قوت و ضت

اقتصناد

آف چيد ؟

و راهكارهاي پيشنهادي براي مديراف و برنامهريزاف کشوري و اسنتانی چيدن ؟ از
اين رو نتايج اين پژوهش میتواند مورداستفاده کليه برنامهرينزاف و تصنمي گينراف
اقتصادي و علمی کشوري و استانی باشد
 .1مبانی نظری
اولين گام در استفاده اراگير از مفهوم اقتصاد دانش بنيناف در سنال  1995بنا انتشنار
گزارشی توسط سازماف همكاريهاي اقتصادي و توسته )OECD( 1برداشته شد در
اين گزارش از دو حوزه نظري عمده براي توصي
اس  :ال  -تئوريهاي جديد رشد،

اقتصاد دانش بنياف استفاده شنده

 -عملكرد نوآوري با اشاره به عدم تواننايی

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

رشند

اقتصادي بلندمدت کشورها ،مفهوم اقتصاد دانشبنياف مترای شد
از نظر  OECDاقتصاد دانشبنياف اقتصادي اس

کنه بنهطورمدنتقي براسنا

)1. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD
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توليد ،توزيت و مصرف دانش و اطالعات قرار گراته باشد ( )OECD, 1996جنونز

1

( )1999متتقد اس

که اقتصاد دانشبنياف به متناي گذار از اقتصاد مبتنی بنر مننابت

ايزيكننی بننه سننم

کميتننه اقتصننادي سننازماف

اقتصنناد مبتنننی بننر دانننش اس ن

همكاريهاي اقتصادي آسيا-اقيانوسيه )APEC( 2نيز اقتصاد دانشبنياف را اقتصنادي
میداند که در آف توليد ،توزيت و کاربرد داننش ،عامنل و محنرک رشند اقتصنادي،
توليد ثروت و اشتغال در تمامی صنايت اس

طبق اين تتري  ،اقتصاد داننشبنيناف

براي رشد و توليد ثروت تنها به تتدادي از صنايت بنا انناوري بناال متكنی نيدن ،
بلكه در اين اقتصاد تمامی صنايت به اراخور نياز خود از دانش استفاده میکنند؛ بنه
عبارت ديگر ،در اقتصاد دانشبنياف ،توليد ،توزيت و کاربرد دانش در تمامی صننايت،
عامل محرکه رشد اقتصادي ،توليد ثروت و اشنتغال اسن

(علن خنواه و صنادقی

شاهدانی)20:1394،
با وجود تتاري

متتدد اقتصاد دانش ،جدول  1تلفيقی از مثلفنههناي اصنلی

تشكيلدهنده آف را ارائه میدهد
.مؤلفههایاصلیاقتصاددانش 

جدول1

مؤلفهها
مبانی اقتصاد
دانش
شاخصهای
اقتصاد
دانش
ارکان دانش
در اقتصاد
دانش

مشخصات
 افزایش سطح تحصیالت در کشورهای توسعهیافته، رشد بینالمللی کردن اقتصادها از طریق تجارت جهانی در خدمات، پیشرفت و انتشار فناوریهای اطالعات و ارتباطات. انتقال از اقتصاد صنعتی به سیستم مبتنی بر خدمات، افزایش تعداد کارگران حرفهای و فنی و تأثیر رو به رشد آنها در اقتصاد، جامعه اطالعاتی سازمانیافته پیرامون دانش و اطالعات، تحقیقات و توسعه علمی (در کنار ادغام علم و فناوری با اقتصاد) کلید اصلی جامعه اطالعات هستند، پیشرفت در تکنولوژی فکری. فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی ( اعتماد ،همکاری و شبکههای اجتماعی)، مدیریت دانش در سازمانها.3

منبت :اسكرزيدم  2011 ،به نقل از زاک2016 ،
)1. Jones, A. B. (1999
)2. Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC
)3. Skrzypek E (2011
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به عقيده اسكرزيدم ( )2009مه ترين ويژگیهاي اقتصادهاي دانشمحور عبارتنند
از :تغييرپذيري اوري و کلی محنيط ،ضنرورت کدن

و اسنتفاده از داننش ،لنزوم

تبديل جامتهي صنتتی بنه جامتنهي اطالعناتی ،اتكناي سنازمافهنا بنه دسترسنی
اطالعات و استفاده ماهرانه از آف و شناخ

نقش ازاينده دارايیهاي نامشهود مثنل

دانش ،سرمايه اكري و اطالعات (اسكرزيدم 2009 ،به نقل از زاک)2016 ،
از نظر کلير )2009( 1بنراي دسنتيابی بنه اقتصناد داننشمحنور ،بايند اقتصناد
ويژگیهاي زير را داشته باشد:
 1اقتصاد نياز به دستيابی به نرخ رشد بااليی دارد ،درآمد سرانه در حندود 20
هزار دالر باشد و خدمات  70درصد از توليد ناخنالص داخلنی ( )GDPرا تشنكيل
دهد
 2جامته از سطح تحصيالت بااليی برخوردار باشد به طوري کنه  50درصند
از ااراد شاغل داراي تحصيالت عالی باشند

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

دهند
 4نوآوري اقتصاد شامل حداقل تنظي مقررات ،حماي

از بنگاههاي نوآوراننه

نهتنها در تجارت ،بلكه ازطريق سرمايهگذاريهاي اساسی بخش دولتی در تحقيقات
باشد که بهصورت مدتقي و غيرمدتقي به رشد کمم کند
 5بخش عمومی مدرف بايد از يم مدل مختلط پيروي کنند و نمنیتوانند ينم
سيدت منحصراً ليبرال باشد (زاک)2016 ،2
يكی از مه ترين دگرگونیهايی که در اثر انقال

دانايی پديدار گشنته اسن ،

بروز تغييرات چشمگير در قواعد بازي اقتصادي اس

بدينمتنا که اگر تنا قبنل از

انقننال

دانننايی مثلفننههنناي کلي ندي قنندرت را عناصننر مننادي و ملمننو

مانننند

کارخانههاي بزرگ ،زمينهاي وسيت ،ماشينآالت و تجهيزات و

تشكيل میدادنند،

در شرايط جديد ،اين دانايی اندافها و شبكه روابط مياف آفهاس

که نقش موتنور
)1. Kleer J (2009
)2. Żak K (2016
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را براي تداوم پيشرا ها بازي میکند (استيگليتز)1999 ،1
بر اين اسا

اقتصاد دانش محور تنها بدتگی به تتداد محدودي صنايت مبتننی

بر اناوري بديار پيشراته نيد

بلكه در اين نوع اقتصاد کليه اتالي هاي اقتصنادي

به شكلی بر دانش متكی اس ؛ حتی اتالي هايی نظير متدف و کشاورزي که اقتصاد
قديمی خوانده میشوند همچنين دانش موردنياز براي ساختن اقتصاد دانش محنور
تنها از نوع اناوري محض نيد

و داننش ارهنگنی ،اجتمناعی و منديريتی را نينز

دربرمیگيرد (شهنازي و همكاراف )4 :1392 ،در اين اقتصاد ،نهادها و سازمافهناي
دولتی با تأکيد بر شبكهسازي و استفاده از روشهايی که بهرهوري بيشنتري دارنند
اغل

نقش تدهيلگري و محرک بودف را ايفا نموده و سازمافهنا مكناف تصنمي و

عمل هدتند (کوک و مورگاف )1998 ،2اقتصاد دانشبنياف تمام زمينههاي تجنارت،
سنناختار اقتصننادي ،بهننرهوري ،نننوع مننديري

و غيننره را متحننول کننرده و داراي

ويژگیهايی مانند آزادسازي تجارت و جهانیشدف بازرگانی ،انناوري اطالعنات و
ارتباطات ،مديري

دانش ،تغيير ساختاري در اقتصاد ،تغيينرات در محنل و نينروي

کار ،اازايش حق انتخا

مصرفکنندگاف ،کوچنم شندف دولن

و کدن

و کنار

الكترونيكی میباشد (خالو باقري و همكاراف)1392 ،
 .1-1اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان

تاکنوف الگوهاي متفاوتی براي اندازه گيري و تحليل اقتصاد دانش بنيناف ارائنه شنده
اس

اخيراً بانم اروپايی بازسازي و توسته )EBRD( 3نينز الگنوي چهنار بخشنی

خود را ارائه کرده اس

در جدول  2اين الگوها بنه صنورت خالصنه ارائنه شنده

اس

)1. Stiglitz J. E (1999
)2. Cook P and MorganK (1998
)3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD
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جدول.2الگوهایاندازهگیریاقتصاد

ردیف
1

چارچوب
سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه
()OECD

سال
1996

2

نمایه اقتصاد جدید ()NEI

1

1998

3

بانک جهانی

1998

اداره آمار استرالیا ()ABS

1999

4
5
6

2

همکاریهای اقتصادی
3

آسیا و پاسفیک ()APEC
دانشگاه هاروارد

4

2000

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

2000

 -1دسترسی به شبکه -2 ،یادگیری شبکهای-3 ،جامعه شبکهای،
 -4اقتصاد شبکهای

کمیسیون اقتصادی ملل
7
8

متحد برای اروپا

5

()UNECD
بانک اروپایی بازسازی و
توسعه ()EBRD

مؤلفهها
 -1فناوری اطالعات و ارتباطات -2،نوآوری و انتشار نوآوری-3 ،
سرمایه انسانی -4 ،خالقیت اقتصادی و کارآفرینی -5 ،ارزیابی
وضعیت اقتصادی
 -1مشاغل دانشی -2 ،جهانیشدن -3 ،رقابت و پویایی اقتصادی،
 -4اقتصاد دیجیتال -5 ،ظرفیت نوآوری تکنولوژیک
 -1شاخصهای عملکرد عمومی اقتصاد -2 ،انگیزش اقتصادی و
رژیم نهادی -3 ،آموزش و منابع انسانی -4 ،نظام نوآوری-5 ،
زیرساختهای اطالعات
 -1زیرساخت -2 ،نوآوری و کارآفرینی-3 ،سرمایه انسانی-4 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات -5 ،اثرات اقتصادی و اجتماعی

2002

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

2019

 -1نهادهای برای نوآوری -2 ،مهارتهایی برای نوآوری -3 ،نظام
نوآوری-4 ،زیرساختهای اطالعات و ارتباطات

منبت :تلخيص از مقاله انتظاري و محجو  1392 ،و گزارش مترای اقتصاد دانشبنياف 2019 ،EBRD

يكننی از متننداولتننرين روشهنناي جننامت اسننتفادهشننده سنننجش اقتصنناد دانننش،
روششناسی ارزيابی دانش )KAM( 6اس
اس

که توسط موسده بانم جهانی تهيه شده

اين الگو در ابتدا شامل پنج مثلفه بنود امنا از وينرايش سنال  2008بنه بتند

الگوي اقتصاد دانش به چهار مثلفه شاخص اناوري اطالعات ،نوآوري ،آمنوزش و
رژي هاي نهادي و اقتصادي تقليل پيدا کرده اس
نشاف

نمودار  1چارچو

کلنی آف را

میدهد.
)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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چارچوبشاخصهایاقتصاددانشازنگاهبانکجهانی( )KAM

شکل.1

منبت :بانم جهانی2012 ،

در حال حاضر اطالعات محاسبه شاخص اوق براي  146کشور در دستر

اسن

که حندود  100کشنور در حنال توسنته و بيشنتر کشنورهاي عضنو  OECDرا در
برمی گيرد شواهد آماري حاکی از آف اس
مناس

کنه وضنتي

اينراف علنی رغن امتيناز

در شاخص دانش ( ،)KIاما در شاخص اقتصاد دانشبنياف ( )KEIدر سنطح

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

(( )1شكل )2

شکل.2وضعیتایراندرشاخصدانش()KIوشاخصاقتصاددانشبنیان()KEIازنگاهبانکجهانی 2012-
شاخصدانش( )KI

شاخصاقتصاددانشبنیان( )KEI

منبت:

https://knoema.com
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 .٢پیشینه پژوهش
در زمينه محاسبه ،رتبهبندي و تتيين جايگاه کشورها براسنا

مثلفنههناي اقتصناد

دانشبنياف ،در داخل و خارج از کشور مطالتاتی صورتگراته که با توجه به تتندد
مطالتات و ترجيح بر اختصنار ،کلينات منرتبط بنا مهن تنرين مطالتنات داخلنی و
خارجی در جدول  3ارائه شده اس
جدول.3مطالعاتخارجیوداخلی 

نام محقق

عنوان تحقیق

دیزجی و
همکاران
()1391

تعیین جایگاه ایران در زمینه
اقتصاد دانشبنیان درمیان
کشورهای منتخب

عباسیان و
دلیری
()1391

تخمین و رتبهبندی استانهای
کشور از نظر شاخصهای
اقتصاد دانشمحور

تشکینی و
عریانی
()1392
فالح و
سالمی
()1395
نوری و
همکاران
()1395
عزیزی و
مرادی
()1397
رودری و
همکاران
()1397

جایگاه اقتصاد دانش در ایران
با تأکید بر مقایسه تطبیقی
میان کشورهای برتر و منتخب
منطقه
بررسی تطبیقی دانشبنیانی
اقتصاد ایران با کشورهای
منتخب آسیایی و ارائه نقشه
راه برای بهبود وضعیت ایران
تعیین جایگاه ایران در منطقه
از منظر اقتصاد دانشبنیان
برپایه الگوریتم خوشهبندی
محاسبه شاخصهای اصلی و
فرعی اقتصاد دانشبنیان برای
ایران در سالهای -2014
1996
بررسی نقش مؤلفههای اقتصاد
دانش بنیان در وضعیت ایران و
کشورهای حوزه سند چشمانداز
با استفاده از روشهای تحلیل
تمایزی چندگروهی و -k

نتایج
براساس نتایج آنان ،ایران بین کشورهای منتخب ( 40کشور) در
جایگاه بیستونهم قرار داشته است .نویسندگان پیشنهاد میکنند
که میتوان با پیروی از سیاستهای ایاالتمتحده آمریکا و چین،
جایگاه ایران را در این زمینه تقویت کرد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخصهای
اقتصاد دانشمحور ،رتبه پایینی در دنیا دارد .در داخل کشور نیز
منابع و شاخصهای اقتصاد دانشمحور به صورت ناهمگون
تقسیمشده و توازن در منابع برای استانها وجود نداشته است.
مقایسه تطبیقی شاخص اقتصاد دانش ایران و کشورهای برتر جهان
و منطقه نشان میدهد که ایران تا دستیابی به جایگاه مناسب در
شاخص اقتصاد دانش راه زیادی پیشرو دارد.
کشور ایران در ابعاد نوآوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات و رژیم
اقتصادی و نهادی در وضعیت ضعیفتری نسبت به کشورهای
پیشرفته آسیایی قرار دارد؛ ولی در حوزه آموزش در وضعیت
متوسطی نسبت به کشورهای دیگر قرار گرفته است.
این مطالعه براساس دادههای سال  2012و با استفاده از روش
خوشه بندی ،کشورهای منطقه را به چهار گروه دستهبندی کردند.
پس از تعیین جایگاه ایران بین این کشورها براساس شاخصهای
بررسی شده ،مشخص شد ایران بین کشورهای دنبالهرو قرار گرفته
است.
نتایج نشان داد؛ ایران از لحاظ شاخص نوآوری ،کمابیش در سطح
خوبی است ،اما از لحاظ مشوقهای اقتصادی و نهادی در شرایط
نامطلوبی قرار دارد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی دوره  1995تا  ،2015ایران
از لحاظ شاخص اقتصاد دانشبنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته
و در گروه دوم کشورها (سطح متوسط) از لحاظ ترکیبی اقتصاد
دانش بنیان قرار گرفته است.
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نام محقق

عنوان تحقیق
میانگین

فوسس و
کورینا

2

()2014
دسپوتوویک

3

و همکاران
()2015
4

پاز-مارین و
همکاران
()2015
بانک اروپایی
بازسازی و
توسعه
()EBRD
()2019

نتایج

1

اقتصاد دانشبنیان در اتحادیه
اروپا :جایگاه رومانی

در این مطالعه ،تحلیل خوشهای روی دادههای حاصل از تحلیل
مؤلفههای اصلی شاخص های استراتژی اروپا برای کشورهای
منتخب پژوهش صورت گرفته است و توانستند به جایگاه  27کشور
اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصاد دانشبنیان دست یابند.

چشمانداز توسعه اقتصاد دانش،
نوآوری و رقابتپذیری
کشورهای عضو توافقنامه
تجارت آزاد اروپای مرکزی

نتایج مطالعه نشان داد کشورهای عضو توافقنامه تجارت آزاد در
مقایسه با چند کشور منتخب اروپایی ،در جایگاه بهتری قرار دارند.
این مطالعه از طبقهبندی  54کشور براساس پیشرفتشان ازنظر
اقتصاد دانش بنیان استفاده نموده است و سپس از یک مدل ترتیبی

طبقه بندی پیشرفت کشورها از
نظر اقتصاد دانش بر مبانی
تکنیکهای طبقهبندی
یادگیری ماشینی

5

مبتنی بر رگرسیون ترتیبی بردار پایه برای شناخت الگوهای درون
خوشه ها استفاده شد و جایگاه کشورها در هر خوشه برمبنای این
الگوریتم شناسایی گردید.
در این گزارش الگوی جدیدی برای اقتصاد دانشبنیان معرفی و
برایناساس  46کشور شامل  38کشور که بانک در آنها
سرمایهگذاری کرده و  8کشور عضو  OECDرتبهبندی شدهاند.
براین اساس استونی بیشترین امتیاز و ترکمنستان کمترین امتیاز را
به خود اختصاص دادهاند .امتیاز  8کشور عضو  7.36 ،OECDو 38
کشور دیگر  4.67میباشد.

معرفی اقتصاد دانشبنیان
EBRD

با بررسی پيشينه پژوهشهاي انجامشده در ايراف و همچنين با مطالته ادبيات نظري
میتواف بياف کرد غال

مطالتات بينکشوري انجام شنده اسن

(عباسياف و دليري )1391 ،به رتبهبندي استافهاي کشور براسنا
 1386کشور پرداخته شده اسن

و تنهنا ينم منورد
اطالعنات سنال

همچننين در پنژوهش منذکور بنه دلينل کمبنود

اطالعات از شاخصهاي محدودي استفاده شده اس ؛ بنابراين میتواف گف

هننوز

شكاف پژوهشی در اين زمينه وجود دارد نوآوري اين پژوهش در اين اس

که با

تأکيد بر الگوها و شاخصهاي متتبر جهانی و آمار و اطالعات بهروز درصدد اينن
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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 .3روش تحقیق
در اين بخش طبق الگوهاي ذکرشده ،ميزاف برخنورداري از شناخصهناي اقتصناد
دانش بنياف در استافهاي ايراف محاسبه و سدس با اسنتفاده از ابزارهناي رتبنهبنندي
جايگاه هر استاف در اقتصاد دانشبنياف مشخص خواهد شند جهن

وزفدهنی بنه

شاخصها از آنتروپیشانوف و براي رتبهبندي از تكنيم تاپدنيس اسنتفاده گردينده
اس

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

اس
شکل.3فرآیندانجامپژوهش

 .1-3آنتروپی شانون

1

به منظور وزفدهی به شاخص ها از روش آنتروپی شانوف استفاده شده اس

کلنود

شانوف 2در مقاله خود در سال  ،1948آنتروپی شنانوف را مترانی کنرد و پاينهگنذار
نظريه اطالعات شد درادامه مراحل روش آنتروپی شانوف توضيح داده شده اس :
مرحله  )1تشكيل جدول شاخصها :مناتريس  n×mکنه داراي  mگزيننه (31
استاف) و  nشاخص (شاخصهاي اقتصاد دانشبنياف) میباشد ،تشكيل میدهي
()1

𝑛⋯ 𝑋1
⋱
] ⋮
𝑛𝑚𝑋 ⋯

𝑋11
⋮ [
𝑋𝑚1

مرحله  )2نرمالسازي جدول تصمي گيري :براي نرمالسنازي ينا بنیمقينا
کردف جدول از روش نرمالسازي ساده يتنی هماف روش ميانگين حدابی اسنتفاده
میشود
1. Shannon Entropy
)2. Shannon K (1948
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𝑛 𝑗 = 1. … .

()2

𝑗𝑖𝑋
𝑋 𝑚∑⁄
𝑗𝑖 𝑖=1

𝑚 𝑖 = 1. … .

مرحله  )3محاسبه آنتروپی هر شاخص:

𝑚

𝑛 𝑗 = 1. … .

()3

= 𝑗𝑖𝑃

𝑗𝑖𝑃 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗 × ln
𝑖=1

𝑚 𝑘 = 1⁄ln

()4

مقدار  kباعث میشود که مقدار آنتروپی هر شاخص بنين صنفر و ينم بناقی
بماند
مرحله  )4محاسبه ااصله هر شاخص از آنتروپی آف:
𝑛 𝑗 = 1. … .

()5

مرحله  5محاسبه وزف هر شاخص:
𝑛 𝑗 = 1. … .

()6

𝑗𝐸 𝑑𝑗 = 1 −

𝑑
𝑑 ∑𝑊𝑗 = 𝑗⁄
𝑗

 .٢-3مدل تاپسیس ()TOPSIS1

اين مدل توسط هوانن

و ينوف 2در سنال  1981پيشننهاد شند و يكنی از بهتنرين

مدلهاي تصمي گيري چندشاخصه اس

اين تكنيم بر اين مفهنوم اسنتوار اسن

که گزينه انتخابی ،بايد کمترين ااصله را با راهحل ايندهآل مثبن
ممكن) و بيشترين ااصله را با راهحل ايدهآل منفی (بدترين حالن

(بهتنرين حالن
ممكنن) داشنته

باشد در اين روش نيز ماتريس  n×mکه داراي  mگزينه ( 31اسنتاف) و  nشناخص
میباشد ،مورد ارزيابی قرار میگيرد در روش تاپدنيس ينم مدنئله طنی مراحنل
ششگانه به شرح زير حل میشود:
 -1نرمالکردف ماتريس تصمي  :اين ارآيند ستی میکند مقيا هناي موجنود
در ماتريس تصمي را بدوف مقيا

نمايد به اين ترتي

که هرکندام از مقنادير بنر

اندازه بردار مربوط به هماف شاخص تقدي میشود هر درايه 𝑗𝑖𝑟 از ارمول زير بنه
1. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
)2. Hwang and Yoon (1981
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دس

میآيد:

𝑗𝑖𝑋
⁄ 𝑚 2 1/2
) 𝑗𝑖𝑋 (∑𝑖=1

()7

ماتريس به دس

= 𝑗𝑖𝑟

آمده را  NDمینامي

 -2منننوزوف کنننردف مننناتريس نرمنننال شنننده :مجموعنننهاي از وزفهنننا
) 𝑛𝑤  𝑊 = (𝑤1 . 𝑤2 . … .به طوري که  ∑𝑛𝑘=1 𝑤𝑘 = 1براي هر شاخص در نظر گراتنه
میشود و با ضر

کردف ستوف -jام از ماتريس

نرمال شده موزوف بهدس

ND

میآيد

در وزف مربوطنه  ، wjمناتريس
𝑊 × 𝐷𝑁 = 𝑉

()8

در اين رابطه  Vماتريس نرمنال شنده منوزوف و  Wينم مناتريس قطنري از
وزفهاي به دس

آمده بنراي شناخصهاسن

بنراي وزفدار کنردف شناخصهنا

روشهاي گوناگونی وجود دارد؛ اما در اين مقاله از روش آنتروپی شانوف اسنتفاده
شده اس
 -3تتيين راه حل ايدهآل مثب
ايدهآل مثب

يا منفی براسا

(  )𝐴+و راه حل ايدهآل منفنی (  :)𝐴−راه حنل

رابطههاي زير به دس

میآيند:

+

()9

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

()10

} 𝑚 𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽1 ). (𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽2 ). 𝑖 = 1.2. … .
} 𝐴+ = {𝑉1+ . 𝑉2+ . … . 𝑉𝑛+

()11

} 𝐴− = {𝑉1− . 𝑉2− . … . 𝑉𝑛−

()12
()13

}شاخص هاي با رويكرد مثب

()14

}شاخص هاي با رويكرد منفی{ = 𝐽2

دو گزينه ايجادشده  A+و  A-بهترتي

{ = 𝐽1

برترين گزينه (راه حل ايدهآل مثبن ) و

ک اثرترين گزينه (راهحل ايدهآل منفی) اس
 -4محاسبه اندازه ااصله :ااصله بين هر گزينه  nبتدي را منیتنواف بنه روش
اقليدسی سنجيد ااصله گزينه -iام از ايدهآل مثب

با ارمول زير به دس

میآيد:
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2

𝑚 𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+ ) . 𝑖 = 1.2. … .

()15

به طور مشابه ،ااصله گزينه -iام از اينده آل منفنی بنه صنورت زينر محاسنبه
میشود:
2

𝑚 𝑑𝑖− = √∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗− ) . 𝑖 = 1.2. … .

()16

 -5محاسبه نزديكی ندنبی  Aiبنه راه حنل اينده آل :محاسنبه بنه روش ذينل
صورت میگيرد:
()17

. 0 ≤ 𝐶𝐿𝑖 ≤ 1

𝑑𝑖−

𝑚 . 𝑖 = 1.2. … .
⁄ −
) (𝑑𝑖 + 𝑑𝑖+

بنابراين هرچقدر گزينه به راه حل ايدهآل مثب

= 𝑖𝐿𝐶

نزديمتر باشد مقندار  CLiآف

به يم نزديمتر خواهد بود
 -6رتبهبندي گزينهها :در اين مرحله براسنا
گزينههاي موجود را باتوجه به بيشترين اهمي

ترتين

نزولنی  CLiمنیتنواف

رتبهبندي نمود

 .3-3شاخصهای مورد بررسی

باتوجه به ادبيات نظري و همچنين الگوي اقتصاد دانشبنياف 20 ،شاخص احصاء و
به  5مثلفه زير تقدي بندي شدهانند ذکنر اينن نكتنه ضنروري اسن
شاخصهاي زيادي براي اقتصاد دانشبنياف تترين

کنه درابتندا

شند امنا باتوجنه بنه ضنري

همبدتگی باالي بدياري از اينن شناخصهنا و درنتيجنه همدوشنانی آفهنا ،نهايتناً
شاخصهاي ذيل که با تلفيق چند شاخص بهدس
هر استاف انتخا
 -1زيرساخ

آمدند ،بهعننواف شناخصهناي

شدند
اطالعات :اناوري اطالعات و ارتباطات (ااوا) در هنر دو بتند

عرضه و تقاضا در اقتصاد اثر میگذارد و رشد اقتصنادي ،رشند بهنرهوري نينروي
کار ،سوددهی و رااه مصرفکننده را به ارمغاف میآورد با وجود زيرسناخ هناي
اطالعاتی میتواف ازطريق شبكههاي ارتباطاتی بهعنواف کانالی جهن

تبنادل داننش

بين کشورها استفاده کرد و ارتباط بين شنرکاي تجناري از کشنورهاي متفناوت را
تقوي

کرد براي بررسی وضتي

زيرساخ هاي اناوري اطالعات و ارتباطنات از
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سه شاخص دسترسی به رايانه ،تلفنهمراه و اينترن

استفاده شده اس

آمنار اينن

سه شاخص از نتايج طرح هزينه–درآمد خانوار شهري در سال  1397کنه هرسناله
توسط مرکز آمار ايراف اجرا و منتشر می گردد ،استخراج شده اس
 -2آموزش و منابت اندانی :از نيروي اندانی متخصص بهعنواف يكی از ارکناف
نوآوري و ابداعات و دستيابی به مزي

رقابتی ياد میشود درواقنت اصنول اصنلی

اقتصاد دانشبنياف بر نيروي اندانی خالق و متخصص استوار شده اس

مطالتنات

تجربی که ارتباط بين سرمايه اندانی و بهنرهوري در سنطح شنرک هنا را بررسنی
کردهاند ،نشاف میدهند؛ کارکناف با دانش بيشتر ،بهنرهوري را اانزايش منیدهنند و
منبت مدتقي نوآوري و رقاب پذيري در درازمندت هدنتند از اينن رو کشنورهاي
سرمايهگذاري زيادي را درزمينه آموزش دانشگاهی نيروي اندانی به عمنل

مختل

آوردهاننند نننرخ باسننوادي ،تتننداد محقق نين بننه ازاي هننر  100هننزار نفننر ،تتنندد
ثب نامشدگاف آموزش عالی بهازاي هر  100هزار نفر و سه شاغلين با تحصنيالت
دانشگاهی از کل شاغلين ،شاخصهاي گروه آموزش و منابت اندانی هدتند بنراي
تهيه آمار موردنياز اين شاخصها از سالنامه آماري استاف ها در سال  1397اسنتفاده
شده اس
 -3رژي هاي نهادي :شواهد تجربی بينانگر رابطنهي بنين چنارچو
توليدمحور و تحقق اقتصاد دانشمحور اس
تتيين جه گيريهاي اقتصاد به سم
چارچو

نهنادي

در اين راستا نهادها نقشی کليندي در

اتالي هناي توليندي ينا غيرمولند دارنند

نهادي درواقت سيدت قاعدهگذاري و پاداشدهی در جامتنه را مشنخص

میکند چنانچه سيدت قاعدهگذاري ،به نفنت اتالين هناي مولند باشند ،توليند در
اقتصاد رونق میگيرد و چنانچه مشوق اتالي هاي بازتوزيتی باشند ،اتالين هناي
سوداگري در اقتصاد اولوي

پيدا میکند از اين زاوينه نقنش نهادهنا و چنارچو

نهادي در شكل گيري اقتصاد دانش بنياف نيز پررن

میشود چنانچه نهادهاي حاک

بر جامته ،مشوق به کارگيري دانش در ارآيند توليد باشند ،حرک

به سم

اقتصاد

دانشبنياف تدهيل میگردد براي اين منظور سه شاخص حقنوق مالكين  ،ادناد و
قوانين و مقررات و رويههاي اجرايی که از مه تنرين مثلفنههناي نهنادي هدنتند،
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استفاده شده اس

دليل انتخا

اين سه مثلفه ،اول اهمي

و نقش غيرقابنل انكنار

آفها و دوم جايگاه ويژه آفها به عنواف ابرمتغير بنيادين در يم اقتصاد بوده اسن
بننراي بررسننی عملكننرد ايننن سننه مثلفننه در اسننتاف از گننزارش «پننايش امنينن
سرمايهگذاري به تفكيم استافها و حوزههاي کاري در سال  »1397که بنهصنورت
اصلی توسط مرکز پژوهشهاي مجلس محاسبه و منتشر منیگنردد ،اسنتفاده شنده
اس

نتايج اين شاخصها باتوجه به ارزيابی صورتگراته از بين اتاالف اقتصنادي

سراسر کشور اس

که بهصورت عددي بنين ( 1بهتنرين ارزينابی) و ( 10بندترين

ارزيابی) انجام شده اس
 -4تحقيق و توسته :هزيننه هناي تحقينق و توسنته از مهن تنرين متيارهناي
نشاف دهنده سطح نوآوري و توليد دانش جديند بنه شنمار منیرود شناخصهناي
مورداستفاده براي اين مثلفه شامل کارگاه هاي داراي اتالي
هر  100هزار نفر ،سه کارگاههاي داراي اتالي

تحقيق و توسنته ازاي

تحقيق و توسنته ،سنه محققناف

کارگاههاي داراي اتالي

تحقيق و توسنته و سنه پنروژههناي تحقينق و توسنته

کارگاههاي داراي اتالي

تحقيق و توسته میباشد آمار اينن شناخصهنا از نتنايج

طرح آمارگيري از کارگاههاي داراي اتالي

تحقيق و توسته در سنال  1396مرکنز

آمار ايراف استخراج شده اس
 -5عملكردي :کاربرد دانش نيز شامل بنه کنارگيري داننش در ابتناد مختلن
جامته براي ايجاد ارزش اازوده ،ثروت و رااه و توليند دوبناره داننش اسن

اينن

مثلفه درواقت برمبنناي اينن درک از اقتصناد داننشبنيناف شنكل گراتنه اسن

کنه

درصورت تحقق اين نظام ،مه تنرين خروجنی آف ،اانزايش اتناالف و کنارگزاراف
اقتصادي در حوزههاي مرتبط با اناوريهاي مدرف میباشد لذا براي سنجش ميزاف
تحقق اقتصاد دانش بنياف ،از شاخصهاي توستهاندانی ،سه صنايت با اناوري بناال
از کل صنت  ،سه ارزشاانزوده تحقينق و توسنته از  ،GDPسنه  ICTاز ،GDP
سه صادرات با اناوري باال از کل صادرات استاف و تتداد شرک هاي دانشبنيناف
بهازاي هر  100هزار نفر استفاده شنده اسن
موجود در کشور استفاده شده اسن

در اينن بخنش از آخنرين آمارهناي

آمنار صنادرات اسنتافهنا در سنال  1397از
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ساي

گمرک جمهوري اسالمی ايراف ،آمار سنه صننايت بنا انناوري بناال از کنل

صنننت  ،سننه تحقينق و توسننته از  GDPو سننه  ICTاز توليند از حدننا هنناي
منطقهاي سال  1395مرکز آمار ايراف و آمار تتداد شرک هاي داننشبنيناف در سنال
 1397نيز از ساي

علمی و اناوري رئيسجمهور( )2استخراج شنده اسن

متاون

همچنين براي شاخصهاي توسته اندانی نيز از مقاله زنگنه ( )1395کمنم گراتنه
شده اس

در اين مقاله شاخص توسته اندانی براي استاف کشنور در سنال 1393

محاسبه شده اس
 .4نتایج و بحث
شاخصهاي مورد بررسی به همراه ويژگیهاي آماري آفها در جدول  4نشاف داده
شده اس

باتوجه به جدول استاف تهراف در  10شناخص بيشنترين مقندار را دارد

نكته قابلتأمل اينكه در غال

شاخصهاي مورد بررسی ،استافهاي مرزي ک تنرين

مقدار را به خود اختصاص دادهاند
نها 
یهایآماریآ 
شاخصهایموردبررسیبههمراهویژگ 

جدول.4
مؤلفه

زیرساخت
اطالعات

شاخص

ماهیت
شاخص

میانگین

انحراف
معیار

مقدار

دسترسی به رایانه

مثبت

31.2

8.7

54.3

مثبت

95.9

1.8

99.1

مثبت

57.9

11.7

79.0

دسترسی به تلفن
همراه
دسترسی به
اینترنت
نرخ باسوادی

آموزش و
منابع
انسانی

رژیمهای

سرانه محققین به
ازای هر  100هزار
نفر
سرانه ثبت نام
شدگان آموزش
عالی به ازای هر
 100هزار نفر
سهم شاغلین با
تحصیالت
دانشگاهی
تعریف و تضمین
حقوق مالکیت

ماکزیمم
استان
کهگیلویه و
بویراحمد
کهگیلویه و
بویراحمد
کهگیلویه و
بویراحمد

مینیمم
استان
مقدار
14.4

کرمان

90.9

خراسان
جنوبی

32.3

کرمان

مثبت

86.4

3.5

92.9

تهران

76.0

سیستان و
بلوچستان

مثبت

156.6

114.4

552.9

سمنان

49.4

خراسان
شمالی

مثبت

1376.7

466.1

3459.1

سمنان

882.0

کردستان

مثبت

0.28

0.05

0.40

کهگیلویه و
بویراحمد

0.22

کردستان

منفی

6.7

0.3

6.1

همدان

7.4

کهگیلویه و
بویراحمد
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مؤلفه
نهادی

()3

تحقیق و
توسعه

عملکردی

شاخص
شفافیت و سالمت
اداری
ثبات و پیشبینی
پذیری مقررات و
رویههای اجرایی
سرانه کارگاههای
دارای فعالیت
تحقیق و توسعه
ازای هر  100هزار
نفر
سهم کارگاههای
دارای فعالیت
تحقیق و توسعه
سهم محققان
کارگاههای دارای
فعالیت تحقیق و
توسعه
سهم پروژههای
تحقیق و توسعه
کارگاههای دارای
فعالیت تحقیق و
توسعه
شاخص توسعه
انسانی
سهم صنایع با
فناوری باال از کل
صنعت
سهم تحقیق و
توسعه از GDP
سهم  ICTاز تولید
سهم صادرات با
فناوری باال از کل
صادرات استان
تعداد شرکتهای
دانشبنیان به ازای
هر  100000نفر

ماهیت
شاخص

میانگین

انحراف
معیار

ماکزیمم
مقدار

استان

مینیمم
استان
مقدار

منفی

6.5

0.2

6.2

مرکزی

6.9

تهران

منفی

5.9

0.2

5.6

یزد

6.3

کرمانشاه

مثبت

0.03

0.05

0.25

تهران

0.002

ایالم

مثبت

0.03

0.05

0.29

تهران

0.004

ایالم

مثبت

0.03

0.05

0.30

تهران

0.003

خراسان
شمالی

مثبت

0.03

0.06

0.36

تهران

0.003

خراسان
شمالی

مثبت

0.70

0.04

0.76

تهران

0.63

سیستان و
بلوچستان

مثبت

0.14

0.12

0.50

البرز

0.000

بوشهر

مثبت

0.00

0.00

0.01

تهران

مثبت

0.01

0.01

0.07

تهران

0.000
1
0.001

اردبیل
البرز

مثبت

0.03

0.06

0.30

تهران

0.000

خراسان
شمالی

مثبت

3.73

3.34

17.85

تهران

0.42

کهگیلویه و
بویراحمد

منبت :محاسبات تحقيق

در ادامه شاخصهاي پننج مثلفنه بنه صنورت جداگاننه از روش آنتروپنی شنانوف
وزفدهی شدهاند وزفهاي حاصل براي پنج مثلفه در جدول  5گزارش شده اس
ايده روش آنتروپی شانوف اين اس
بيشتر باشد آف شاخص از اهمي

که هرچه پراکندگی در مقنادير ينم شناخص
بيشتري برخوردار اس

به عنواف مثال منیتنواف
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در مثلفنه تحقينق و توسنته ،شناخص سنه پنروژههناي تحقينق و توسنته

گف

کارگاه هاي داراي اتالي

تحقيق و توسته و در مثلفه عملكرد ،شاخصهاي سنه

صادرات با اناوري باال از کل صادرات استاف داراي پراکنندگی بيشنتر و در نتيجنه
نقش تتيينکنندهاي در رتبهبندي استافها در آف مثلفه خواهند داش
دهیشاخصهایپنجمؤلفهبااستفادهازروشآنتروپیشانون 

جدول .5
وزن
زیرساخت اطالعات

رژیمهای نهادی

آموزش و منابع انسانی

دسترسی به رایانه

دسترسی به تلفن
همراه

دسترسی به اینترنت

نرخ باسوادی

سرانه محققین به
ازای هر  100000نفر

سرانه ثبت نام شدگان
آموزش عالی به ازای
هر  100000نفر

سهم شاغلین با
تحصیالت دانشگاهی

تعریف و تضمین
حقوق مالکیت

شفافیت و سالمت
اداری

ثبات و پیشبینی
پذیری مقررات و
رویههای اجرایی

0.653

0.003

0.344

0.003

0.778

0.167

0.052

0.540

0.186

0.275

تحقیق و توسعه
سرانه به کارگاههای
دارای فعالیت تحقیق و
توسعه ازای هر 100000
نفر

سهم کارگاههای دارای
فعالیت تحقیق و توسعه

سهم پروژههای تحقیق و
توسعه کارگاههای دارای
فعالیت تحقیق و توسعه
سهم محققان کارگاههای
دارای فعالیت تحقیق و
توسعه

شاخص توسعه انسانی

سهم صنایع با فناوری
باال از کل صنعت

سهم تحقیق و توسعه از
تولید

سهم  ICTاز تولید

سهم صادرات با فناوری
باال از کل صادرات استان

0.245

0.316

تعداد شرکتهای
دانشبنیان به ازای هر
 100000نفر

0.211

0.227

عملکرد

0.001

0.125

0.297

0.126

0.346

0.105

منبت :محاسبات تحقيق

نتايج رتبهبندي سطح توستهيااتگی اقتصاد دانشبنياف استافها به تفكينم  5مثلفنه
در جدول  6گزارش شده اس
بنیاناستانهابهتفکیک5مؤلفه 

بندیسطحتوسعهیافتگیاقتصاددانش

جدول .6
رتبه

مؤلفه
شهرستان
آذربایجان
شرقی
آذربایجان
غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم

آموزش و منابع
انسانی

زیرساخت
اطالعات

رژیمهای نهادی

تحقیق و توسعه

عملکردی

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

0.7483

5

0.1968

8

0.7874

7

0.0251

5

0.0153

13

0.1073

26

0.0067

21

0.2713

23

0.0020

17

0.0023

27

0.4832
0.8144
0.1115
0.1385

14
3
25
23

0.0049
0.0667
0.0047
0.0025

23
11
24
27

0.9408
0.6820
0.1589
0.5294

3
9
25
12

0.0004
0.1301
0.0799
0.0000

23
2
3
31

0.0052
0.0715
0.0335
0.0256

19
4
8
10
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زیرساخت
اطالعات

مؤلفه
شهرستان
بوشهر
تهران
چهارمحال و
بختیاری
خراسان
جنوبی
خراسان
رضوی
خراسان
شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و
بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و
بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
میانگین
انحراف معیار

آموزش و منابع
انسانی

رژیمهای نهادی

تحقیق و توسعه

عملکردی

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

0.5612
0.9237

9
2

0.0032
0.8796

26
2

0.4941
0.0543

16
28

0.0004
1.0000

24
1

0.0537
0.9986

6
1

0.7457

6

0.0080

19

0.1384

26

0.0008

22

0.0033

23

0.4864

12

0.0456

13

0.8399

6

0.0002

25

0.0063

17

0.0678

28

0.0171

16

0.3455

20

0.0438

4

0.0328

9

0.3076

19

0.0003

30

0.3036

21

0.0001

29

0.0018

29

0.1397
0.7111
0.2743

22
8
20

0.0059
0.4172
1.0000

22
4
1

0.1199
0.5106
0.9183

27
14
5

0.0057
0.0012
0.0054

11
19
12

0.0675
0.0064
0.0188

5
16
11

0.0083

30

0.0013

29

0.0530

29

0.0008

21

0.0018

30

0.7431
0.5311
0.4798
0.4847
0.0000
0.1774

7
10
15
13
31
21

0.0135
0.2554
0.3906
0.0002
0.0282
0.0020

18
7
5
31
14
28

0.2490
0.4319
0.9468
0.5053
0.0389
0.3770

24
18
2
15
30
19

0.0124
0.0044
0.0144
0.0001
0.0138
0.0017

9
14
7
27
8
18

0.0035
0.0174
0.1311
0.0031
0.0082
0.0022

22
12
2
24
15
28

1.0000

1

0.0071

20

0.0112

31

0.0000

30

0.0012

31

0.3219
0.3922
0.1351
0.7649
0.0181
0.3957
0.1055
0.5302
0.4100
0.2891

18
17
24
4
29
16
27
11
-----

0.0156
0.0742
0.0036
0.2877
0.1627
0.0181
0.0456
0.5377
0.1452
0.2517

17
10
25
6
9
15
12
3

0.5195
0.5828
0.7012
0.4342
0.5909
0.2956
0.9918
0.9215
0.4756
0.2975

13
11
8
17
10
22
1
4
-----

0.0010
0.0030
0.0002
0.0233
0.0074
0.0001
0.0022
0.0045
0.0447
0.1765

20
15
26
6
10
28
16
13

0.0030
0.0060
0.0095
0.0040
0.0044
0.1280
0.0027
0.0455
0.0553
0.1755

25
18
14
21
20
3
26
7

-----

-----

---

---
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با توجه به جدول  6در مثلفه زيرساخ
ترتي

اناوري اطالعات و ارتباطنات (اناوا) بنه

استافهاي کهگيلويه و بويراحمد ،تهراف و اصفهاف بيشترين امتياز را در بنين
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کردهاند( )4و اسنتافهناي مرکنزي ،سيدنتاف و بلوچدنتاف و کرمناف

استافها کد

رتبههاي آخر را به خود اختصاص داده اس

تهيه زيرسناخ هناي تدنهيلکنننده

ارتباطات ،انتشار و پردازش اطالعات براي دستيابی به اقتصاد دانش بنياف ضنروري
اس

کناهش هزيننه اطالعنات و سنهول

اين زيرساخ ها ،سب

دسترسنی بنه

مجموعه جامتتري از دانش و اطالعات میشنود انناوري اطالعنات و ارتباطنات
پشتوانه اقتصاد دانش بنياف اس

و در سالهاي اخير به عنواف وسنيله منثثر و کنارا

براي اازايش رشد اقتصادي و توسته پايدار به رسمي

شناخته شده اس

توستهيااتگی در اين مثلفه 0.41 ،میباشند کنه بنه اينن ترتين

ميانگين

 16اسنتاف کشنور

امتيازي کمتر از ميانگين دارند نكته مه انحراف متيار  0.29میباشد که بيافکنننده
پراکندگی و نابرابري زياد استافها در اين مثلفه میباشد
بدوف شم يكی از الزامات توليدات دانشبنياف حضور نيروهاي تحصيلکنرده
و متخصص اس

براسا

جدول  5استافهاي سمناف ،تهراف و يزد در رتبنههناي

اول تا سوم و استافهاي سيدتاف ،خراساف شنمالی و کردسنتاف رتبنههناي آخنر را
کد

کردهاند همچنين ،در اين مثلفه شناخص سنرانه محققنين بيشنترين وزف را

دارد؛ به عبنارت ديگنر اينن شناخص بيشنترين پراکنندگی و در نتيجنه بيشنترين
تأثيرگذاري را در اين مثلفه دارد مينانگين توسنتهينااتگی در اينن مثلفنه0.145 ،
میباشد در نتيجه  22استاف کشور کمتنر از مينانگين هدنتند بننابراين بدنياري از
استافها در اين مثلفه عملكرد ضتيفی داشتهاند و باتوجه به شكاف اين استافها بنا
ميانگين ،میتواف گف

اين استافها بايد تالش کننند در اينن مثلفنه ارتقناء يابنند

انحراف متيار باالي اين مثلفه نيز بيانگر عدمتتادل در اين مثلفنه بنين اسنتافهناي
کشور اس
در مثلفه وجود رژي هاي نهادي و اقتصادي استاف همنداف بناالترين اسنتاف و
کهگيلويه و بويراحمد پايينتنرين اسنتاف منیباشنند در مثلفنه تحقينق و توسنته،
استافهاي تهراف ،اصفهاف و البرز به ترتي

به عنواف استافهاي برتنر و اسنتافهناي

خراسافشمالی ،کهگيلويه و بويراحمد و ايالم کمترين توستهيااتگی را دارند نكتنه
حائزاهمي

درخصوص اين مثلفه اينکه تنها سه استاف برتر از ميانگين اين مثلفنه
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باالتر هدتند و  28استاف ديگر کمتر از ميانگين میباشند اين موضوع نشنافدهننده
تمرکز باالي اتالي هاي تحقيق و توسته کشور در اين سه استاف اس
از لحاظ شاخصهاي عملكردي نيز استاف تهراف توسنتهيااتنهتنرين و اسنتاف
کهگيلويه و بويراحمد ک ترين توستهينااتگی را دارد مقايدنه امتيناز اسنتافهنا بنا
ميانگين اين مثلفه نشاف میدهد که  26استاف کشور پايينتر از ميانگين هدتند
درادامه و بهمنظور رتبهبندي و تتيين توستهيااتگی اسنتافهناي کشنور تلفينق
شاخصها وزفدهی شد باتوجه به وزفهاي به دس آمده منیتنواف گفن  ،مثلفنه
عملكرد باتوجه به وزنی که دارد يكی از مه ترين و تأثيرگذارترين مثلفهها در بين
 5مثلفه اس
دهیتلفیقشاخصهابااستفادهازروشآنتروپیشانون 

جدول .7
وزن

زیرساخت اطالعات
دسترسی به رایانه

دسترسی به تلفن همراه

دسترسی به اینترنت

نرخ باسوادی

سرانه به کارگاههای دارای فعالیت
تحقیق و توسعه ازای هر  100000نفر

سهم کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و
توسعه

سهم پروژههای تحقیق و توسعه
کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و
توسعه
سهم محققان کارگاههای دارای فعالیت
تحقیق و توسعه

شاخص توسعه انسانی

سرانه ثبت نام شدگان
آموزش عالی به ازای هر
 100000نفر
سرانه محققین به ازای
هر  100000نفر
سهم صنایع با فناوری باال از کل صنعت

سهم تحقیق و توسعه از تولید

سهم  ICTاز تولید

سهم صادرات با فناوری باال از کل
صادرات استان

0.001

0.125

0.297

0.126

0.346

0.105

0.778

سهم شاغلین با
تحصیالت دانشگاهی

تعریف و تضمین حقوق
مالکیت

شفافیت و سالمت اداری

ثبات و پیشبینی پذیری
مقررات و رویههای
اجرایی

0.211

0.227

0.245

0.316

0.540

0.186

0.275
تعداد شرکتهای دانشبنیان به ازای هر
 100000نفر

0.653

0.344 0.003
تحقیق و توسعه

آموزش و منابع انسانی

0.003

رژیمهای نهادی

0.167

0.052
عملکرد

منبت :محاسبات تحقيق

درادامه با تمامی شاخصها درجه توستهيااتگی استافها در اقتصاد داننشبنيناف بنا
تاپديس محاسبه گرديد نتايج در جدول  8نشاف داده شده اسن

باتوجنه بنه اينن

جدول در تلفيق شاخصهاي 20گانه اقتصاد دانشبنياف ،اسنتاف تهنراف بنا اخنتالف
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زياد در رتبه اول قرار دارد و پس از آف استافهاي اصفهاف ،ق و البرز در رتبههناي
دوم تننا چهننارم هدننتند از طننرف ديگننر سننه اسننتاف سيدننتاف و بلوچدننتاف،
خراسافشمالی و کهگيلويه و بويراحمد در رتبنههناي آخنر قنرار دارنند مينانگين
امتيازها برابر حدود  0.05میباشد از اين رو تنها  5استاف باالتر از ميانگين هدنتند
و غال

استافها از ميانگين کشور پايينتر هدتند
یافتگیاستانهایکشوردراقتصاددانشبنیان 


بندیتوسعه
جدول .8
رتبه

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

استان
تهران
اصفهان
قم
البرز
هرمزگان
خراسان رضوی
خوزستان
یزد
بوشهر
آذربایجان شرقی
سمنان
مازندران
قزوین
ایالم
کرمان
فارس
مرکزی

امتیاز
0.9823
0.1000
0.0691
0.0534
0.0529
0.0382
0.0324
0.0234
0.0231
0.0206
0.0161
0.0138
0.0112
0.0111
0.0110
0.0080
0.0063

رتبه
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

استان
گیالن
لرستان
زنجان
خراسان جنوبی
اردبیل
همدان
آذربایجان غربی
گلستان
چهارمحال و بختیاری
کرمانشاه
کردستان
سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی
کهگیلویه و بویراحمد
میانگین
انحراف معیار

امتیاز
0.0046
0.0046
0.0046
0.0033
0.0027
0.0026
0.0022
0.0020
0.0020
0.0019
0.0015
0.0013
0.0009
0.0007
0.0486
0.1749

جمعبندی و ارائه راهکار
در حال حاضر موضوع اقتصاد دانش بنياف در کشور ندب
بيشتري يااته اس
اس

به سنوات قبنل اهمين

در شرايطی که تحري هاي اقتصادي عليه کشورماف شدت يااته

توجه بيشتر به اقتصاد دانش بنياف و کمم به توسته و ارتقاي توانمندي دانش

با هدف رهايی از اروش منابت طبيتی و حرک

به سم

توليد دانشبنياف بنيش از

پيش ضرورت میيابد بنه عبنارت ديگنر ،راه جهاداقتصنادي و اقتصنادمقاومتی از
مدير اقتصاد و توليد دانشبنياف میگذرد مهن تنرين مدنئلهاي کنه در مواجهنه بنا
اقتصاد دانش بنياف و سياس گذاري براي گذار به آف بايد مدنظر تصمي گيراف قنرار
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گيرد ،اين مطل

اس

که اقتصاد دانش بنياف اقط به حنوزه انناوريهناي پيشنراته

اختصاص ندارد و کليد اصلی دستيابی به آف ،عالوه بر توجه خاص به اناوريهاي
پيشراته ،توجه به نوآوري بهعنواف محور اانزايش بهنرهوري تمنامی اتالين هناي
اقتصادي و ارتقاي رقاب پذيري اس

که میتواند طي

وسيتی از اتالي ها را کنه

سطح اناوري پايين و متوسط دارند ،نيز دربرگيرد در برخی موارد نقنش ننوآوري
در اناوريهاي سطح پايين و حتی غيراناورانه به حدي مه اس

که چش پوشی از

آف ها در سياس گذاري ،منیتوانند دسنتيابی بنه انناوريهناي پيشنراته را هن بنا
چالشهاي جدي مواجه سازد
يكی از راههاي ايجاد عادالنه توسته ،شنناخ

و تشنخيص وضنت موجنود و

تجزيه و تحليل تنگناها ،محدودي ها ،امكاننات و قابلين هنا ،اسنتنباط صنحيح از
کمي

و کيفي

نيازها و اولوي هاي مربوط به آفها اس

را در تدوين برنامههاي مناس

که میتواند برنامهرينزاف

و کارآمد ياري دهد نگاهی به الگوي اضايی رتبنه

استافهاي کشور در توسته يااتگی اقتصاد دانش بنياف ،نشاف از شنكاف شنديد بنين
استاف تهراف با ساير استافهاسن ؛ امنا چنالش اصنلی در اسنتافهناي رده پنايين و
محروم اس

که بايد موردتوجه قرار گيرند از سوي ديگر اسنتافهناي در رده بناال

نيز بايد ارتقا يابند ،تا ظراي

حرک

در همه کشور را به وجود آورند در حقيق

استافهاي پايينتر میتوانند از سرريز استافهاي باالي جدول استفاده کنند و ااصله
خود را کاهش دهند میتواف گف  ،توسته مطلو
استاف ها ،رسيدف به ميانگين کشوري اس

اقتصاد داننشبنيناف بنراي اينن

از طرف ديگنر توسنته مطلنو

بنراي

کشور را نيز میتواف ارتقاي امتياز و رتبه در بين کشورهاي دنيا و تحقق سند چش
انداز در دستيابی به جايگاه نخد
آسياي جنو

اقتصنادي ،علمنی و انناوري در سنطح منطقنه

غربی داند

باتوجه به نتايج به دس

آمنده در امتيناز مولفنه هنا و شناخصهناي اقتصناد

دانش بنياف ،نياز به توجه ويژه برنامهريزاف و تصمي گيراف استانی و منديراف بخنش
خصوصی در ارتقاي اقتصاد دانش بنياف و کناهش ننابرابريهنا و عندمتتنادلهناي
اضايی ضروري به نظر میرسد لذا با توجه به تأکيندات قنانونی ،ارتقناي جايگناه
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اقتصاد دانش بنياف متضمن اتخاذ سياسن هنا و راهبردهناي کارآمند و برنامنههناي
اجرايی مندج میباشد که در اينجا باتوجه به نتايج هر مولفه به مهن تنرين منوارد
آف اشاره میگردد:
درخصوص مولفه زيرساخ

اطالعات باتوجه به هزينه ندبی پايين استفاده از

اناوري اطالعات و ارتباطات و نيز توانايی آفها در از بين بنردف ااصنله در انتقنال
اطالعات و دانش به نظر میرسد تأمين و توسته ابزارهناي اينن مثلفنه در تمنامی
در اولوي هناي

استافها به خصوص استاف هاي محروم از اين امكانات ،میبايد

برنامه ريزاف و مديراف کشوري و استانی باشد ذکر اينن نكتنه ضنروري اسن
اناوري اطالعات و ارتباطات بهتنهايی موج
خلق دانش اس

کنه

تحول نمیشود ،بلكه تدنهيلکنننده

نكته مه ديگر توسته متوازف اين خدمات در تمامی نقاط کشور

اس
درخصوص مثلفه آموزش و منابت اندانی آنچه بديار مه اس  ،اين اس

که

شواهد آماري نشاف میدهد هنوز بيش از  72درصد نينرويهناي شناغل کشنور را
کارگراف ساده غيردانشگاهی تشكيل میدهند اين در حالی اس
پيشراته اين عدد حدود  60درصد اس

که در کشنورهاي

در اين راستا سياس گذاريهناي دولتنی

بايد طرف عرضه (دول ) و طرف تقاضا (بازار کنار) را بنهطنور همزمناف پوشنش
دهد ازجمله اقدامات تقوي

کيفنی مثسدنات

طرف عرضه ،میتنواف بنه تقوين

آموزشی موجود و توسته مراکز آموزشهناي مهنارتی اشناره کنرد سياسن هناي
تحريم طرف تقاضا براي جذ

دانش آموختگاف دانشگاهی نيز شنامل اعتبارهناي

مالياتی براي حقوق و دستمزد محققين ،يارانه حقوق و دستمزد و پژوهانه آموزشی
هدتند به هر حال میتواف گف
تقاضا براي جذ

رسوخ اناوري و ننوآوري ،اصنلیتنرين محنرک

محققين و نيروي کار با تحصيالت دانشنگاهی اسن

همچننين

نتايج نشاف دهنده وجود نابرابري در اين مولفه در بين اسنتاف هناي کشنور اسن
بنابراين به نظر میرسد علیرغ توسته کمی آموزش عالی در تمامی نقناط کشنور
اما هنوز برخی استافها با کمبود نيروي متخصص روبهرو هدتند
درخصوص مثلفه رژي هاي نهادي و ساختاري میبايد

با تدهيل و اصنالح
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اكري کارآمد و تضمينشده مهيا شود تا

رويههاي اجرايی يم نظام حقوق مالكي

در چنين بدتري بهکارگيري دانش و ايجناد ارزشاانزوده بنراي اتناالف اقتصنادي
به صراه باشد بديهی اس

در شرايطی کنه محيطنی بنراي بهنرهمنندي کارآمند از

دستاوردهاي اقتصادي نوآوريهاي دانشبنياف وجود نداشته باشد ،بخش خصوصی
و به ويژه شرک هاي دانش بنياف هيچ تمايلی براي سنرمايهگنذاري در تحقيقنات و
مطالتات علمی با هدف دستيابی بنه ننوآوريهناي داننشبنيناف نخواهنند داشن
سازوکار اين نوآوريها به شكلی اس

اولينه سننگين و

که نيازمند هزينههاي ثاب

صرف زماف طوالنی براي دستيابی به مرزهاي دانش هدتند ،اما به محض آنكنه بنه
پيدا میکنند ،به دلينل انباشن

خط پيشتاز در اين زمينه دس

داننش ذخينرهشنده

میتوانند بدوف صرف هزينه مجدد ،از سودهاي نمايی ناشی از نوآوريهاي جديند
بهرهمند گردند لذا درصورتی که مالكي
اراه نشود ،پديده سواري مجانی موج
اين دس

کارآمد بنراي اينن دسن

از ننوآوريهنا

از بين راتن انگيزه سرمايهگذاريهاي از

می گردد عالوه بر اين تا زمانی که اتاالف اقتصادي بتوانند بدوف زحم

و تحمل ريدم و در زماف کوتاهی با تكيه بر مناسبات رانتی از برخنورداريهناي
هنگف

بهرهمند شوند ،منطق اقتصادي حك میکند که در چننين سيدنتمی ،اانراد

متدودي بهدنبال انجام اتالي هاي مولد از جمله توليد و خلق دانش بروند از اينن
رو کاهش بروکراسی اداري ،تدنهيل در کناهش و رونند اخنذ مجوزهنا ،اانزايش
نظارتها ،تدريت در شكلگيري يم کد
متقول و
درجه

وکنار ،تنأمين منالی مناسن

بنا سنود

میتواند با بهبود اضاي کد وکار و استفاده از تواف بخش خصوصنی
حضور اتال و تأثيرگذار در بخشهاي مختلن

باشد بیترديد اضاي کد

و کار مناس

و خارج از کشوري نيز مثثر اس
اضاي کد

در جذ

اقتصنادي بدنيار حيناتی

سرمايههاي خنارج از اسنتانی

و آناف تصمي نهنايی را پنس از بررسنی دقينق

و کار در استاف خواهند گرا

ذکر اين نكته ضروري اسن

اصنالح

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

مجلس شوراي اسنالمی و دسنتگاههناي مرکنزي هرچنه سنريتتنر
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اقدامات الزم را در اين خصوص انجام دهند
درخصوص مولفه تحقيق و توسته میتواف گف  ،اصوالً هر ننوع پيشنرا

و

توسته ،ارتباط مدنتقيمی بنا تحقيقنات علمنی دارد و رشند و توسنته کشنورهاي
پيشراته ،درنتيجه سرمايهگذاري در بخش پنژوهش اسن
اس

ه بخش دول

و ه بخش خصوصی ندب

در اينن خصنوص الزم

به اختصاص بودجنه الزم بنه

امر تحقيق و پژوهش اهتمام ورزند
مثلفه عملكرد باتوجه به ماهيتی که دارد از شاخصهاي متنوعی تشكيل شنده
اس

درخصوص شاخص توسته اندانی بهعنواف يكی از مولفههاي عملكردي نيز

بايد گف  ،اندافها ه عامالف توسته و ه هدف نهايی آف هدتند مه ترين ابتناد
توسته اندانی؛ زندگی طوالنی و سنال  ،دانش و استانداردهاي زنندگی آبرومنداننه
هدتند بدين لحاظ ،اانزايش سنرمايهگنذاري بنراي اانزايش باسنوادي در ترکين
بزرگداالف از يمسو و شناخ

زمينههاي مولد اقتصنادي و سنرمايهگنذاري بنراي

گدترش توليد ،بهگونه اي کنه منجنر بنه اانزايش توليند سنرانه و ايجناد امكاننات
اقتصادي ،اجتماعی مردم شود از سوي ديگر ،میتواند در اازايش مينزاف توسنتهي
اندانی مثثر باشد
ميزاف توليد و صادرات محصوالت با اناوري باال نينز يكنی از شناخصهناي
مه عملكردي اقتصناد داننشبنيناف اسن

و بنهعننواف يكنی از زيرشناخصهناي

«شاخص جهانی نوآوري» و «شاخص دستيابی به اناوري» مطنرح اسن

براسنا

آمارها ه اکنوف سه صنايت با اناوري باال و اناوري بناال-متوسنط از کنل صننت
کشور در حدود  18درصد اس

در حالی که سه صادرات با اناوري بناال از کنل

صادرات کشور حدود  0.5درصد اس
صنايت پيشراته در اين اس

يكی از مه تنرين ويژگنیهناي اقتصنادي

که اين صنايت بدوف تتامل بنا تجنارت جهنانی امكناف

چندانی براي توسته بازار ندارند به اين متنی که بازار داخلی براي محصوالتی کنه
با اناوريهاي پيشراته توليد شدهاند ،آفقدر وسنيت نيدن

کنه بتوانند در اانزايش

عرضه مثثر باشد؛ بنابراين صنايت اتال در اين زمينه براي توسته بازار خود نيازمند
ارتباط با بازارهناي جهنانی هدنتند همنين امنر تنأثير بدنيار در اانزايش کيفين
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محصوالت و درنتيجه باال راتن تواف توليد میشود مزي
پيشراته اين اس

ديگر صنايت بنا انناوري

که تحوالت اناوريهاي روز دنيا بديار سريت اتفناق منیااتند و

صنايت کشور ما نيز براي اازايش سطح تكنولوژيهاي خود و بهروز ماندف ،نناگزير
از برقراري ارتباط با اناوريهاي روز دنيا هدتند اين امر البته در توليد بومی علن
نيز بیتأثير نخواهد بود آمار بانم جهانی نشناف منیدهند  18.5درصند صنادرات
کاالهاي صنتتی در سال  ،2015از محصوالت صنايت «هايتم» بوده اس

همچنين

در روند پيشبينی شده در سازماف اقتصاد جهانی ،در سال  2030حدود  90درصند
رشد اقتصادي مبتنی بر تكنولوژي خواهد بود و  85درصد مربوط به صنايت هايتم
اس

(عزيزمحمدي)1396 ،
سه تحقيق و توسته از توليد ناخالص داخلی يكی از مه تنرين شناخصهنا

در حوزه عل و اناوري اس
درمورد پيشرا

که در همهجاي دنيا از مالکهاي اصنلی بررسنیهنا

علمی و اناوراننه بنه شنمار منیرود درحنالحاضنر بدنياري از

کشورهاي توستهيااته حداقل  4تا  5درصد از توليد ناخنالص داخلنی خنود را در
عرصه پژوهش هزينه میکنند؛ چراکه بهخوبی میدانند صرف اين هزينه ،ينم ننوع
سرمايهگذاري سودآور در طوالنیمدت اس

براسا

سياس هاي کلی منرتبط بنا

عل و اناوري که  29شهريور سال  93از سنوي مقنام متظن رهبنري ابنال شند،
میبايد

بودجه تحقيق و پژوهش تا پاياف سال  1404به حداقل  4درصند توليند

ناخالص داخلی اازايش يابد در حالی که ه اکنوف اينن سنه حندود  0.5درصند
اس
شاخص تتداد شرک هاي دانشبنياف برمبناي اين درک از اقتصاد داننشبنيناف
شكل گراته اس

که درصورت تحقق اين نظام ،مهن تنرين خروجنی آف ،اانزايش

اتاالف و کارگزاراف اقتصادي در حوزههاي مرتبط با اناوريهاي مندرف منیباشند
براسا

آمار بيش از  50درصد شرک هاي داننشبنيناف در اسنتاف تهنراف اتالين

میکنند نكتهاي که بايد توجه کرد اينكه در حوزه عمومی و نظنام تصنمي گينري،
عموماً اقتصاد دانش بنيناف را متنرادف بنا تتنداد شنرک هناي داننش بنيناف درنظنر
میگيرند اين درک موج

شده اس

تنا تمنامی تنالشهنا بنراي تحقنق اقتصناد
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دانش بنياف در کشور متطوف بنه تخصنيص امتينازات وينژه بنراي اانزايش تتنداد
شرک هاي اتال در اين زمينه شود در سنالهناي اخينر نينز اينن درک مدنلط و
شاخصها و سياس هاي برآمده از آف ،منجر به اازايش چنندبرابري شنرک هناي
دانش بنياف در کشور شده اس

با وجود اين اازايش ،اما درعمل مشاهده منیشنود

که اقتصاد از مزاياي موردانتظار يم اقتصناد داننش بنيناف؛ از قبينل اانزايش نمنايی
بهرهوري و کد

ارزش اازوده باال ،بیبهنره بنوده اسن ؛ بنه عبنارت ديگنر اينن

شرک ها عموماً ااقد کارکرد موردانتظار؛ يتنی ايجاد نوآوري ،خلق و عرضه دانش
بودهاند سند اين مدعا نيز ثاب

بودف نرخ بهرهوري در سالهناي گذشنته برمبنناي

گزارش سازماف ملی بهنرهوري اسن

براسنا

ارزيابی شاخصهاي بهرهوري مثيد وضتي

گنزارش سنازماف ملنی بهنرهوري
نه چنداف مداعد بهنرهوري در کشنور

اس  ،به طوري که رشند سناالن آف طنی دورة  1384-1395پايندار نبنوده اسن
متوسط نرخ رشد ساالن نزديم بنه صنفر شناخص بهنرهوري کنل عوامنل توليند
براسا

ارزشاازوده و براسا

رشد اقتصادي اس

ارزش ستانده ،گوياي نقنش خنثناي بهنرهوري در

(سازماف ملی بهرهوري )1397 ،اين اانزايش خنارقالتناده در

شرک هاي دانش بنياف کوچمترين بازتابی در نرخ بهرهوري نداشته اس

کنه اينن

امر نشاف دهنده کژکارکردي اين شرک ها و لزوم بازنگري در درک رايج از اقتصناد
دانش بنياف ،شاخصهنا و متغيرهناي کليندي مورداسنتفاده بنراي سننجش اقتصناد
دانشبنياف و درنهاي

سياس گذاريها در اين زميننه اسن

بننابراين بايند توجنه

نمود که منطق کارشناسی براي طراحی اوليه اينن شناخص ،ارزينابی شنرک هناي
دانشبنياف بهعنواف يكی از مه ترين خروجیهاي يم اقتصاد دانشبنياف میباشد و
نه خالصه کردف ساختار اقتصادي مدرف در تشكيل شرک هاي دانشبنياف
باتوجه به نتايج میتواف راهكارهاي زير را بهمنظنور ارتقناي جايگناه اقتصناد
دانشبنياف در کشور براسا

ظراي ها  ،امكاننات و موقتين

جغرااينايی اسنتانی

پيشنهاد داد:
 توجه به اناوري اطالعات و ارتباطات (ااوا) بهعنواف ستوف و پاينه مرکنزيزيرساخ هاي اقتصاد دانش محور بخصنوص در اسنتاف هناي منرزي و محنروم و
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کاهش نابرابري
 تنأمين سننرمايه اندننانی الزم بننراي اقتصنناد دانننشمحننور ،ازطريننق توسننتهدانشگاههاي صنتتی و اناوري پيشراته
 برآوردف بخشی از هزينههاي پنژوهش و توسنته ،گدنترش توليند توسنطدول
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