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	طرح پژوهش:كليات  -3

 تمهيدات براي ايرانگيري، الزامات و تعاريف و مفاهيم اندازه؛ اقتصاد دانايي محور: عنوان	

 اقتصاد دانش بنيان در كشور از چه وضعيتي برخوردار است و چه تمهيدات براي بهبود آن بايد انديشيده  :تحقيق مسئله
	.شود
 محور در ايران و گيري آن، سنجش وضعيت موجود اقتصاد آموزشهاي اندازهمحور و شاخصتبيين اقتصاد دانش: هدف

	.محور در ايرانانداز اقتصاد دانشمنتخب جهت ترسيم چشممقايسه كشور با كشورهاي 
 مدنظر نيست :قلمرو زماني.	
 ايران و تجربه برخي ديگر از كشورها :قلمرو مكاني.	
 كاربردي- ايتوسعه :روش تحقيق.	
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 فاقد مدل :توضيح مدل مورد استفاده.	
 خالصه فصول:	

	.استشامل چارچوب و اهميت موضوع مورد نظر كه بيان شده  »كليات تحقيق«در فصل اول  -
. دهدمحور را مورد تجزيه و تحليل قرار ميانواع دانش و انواع اقتصاد دانش ،»دانش و اقتصاد«عنوان فصل دوم با  -

كند كه اقتصاد همچنين بيان مي. كيستي -4چگونگي و  -3چرايي  - 2چيستي  - 1: كه انواع دانش عبارتند از
شدن، اقتصاد اطالعات، هايي مانند عصر اطالعات، عصر فراصنعتي، عصر جهانيبا مشخصه كنوني دنياي مدرن

  .گردداي عنوان مياقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتالي و اقتصاد شبكه
نقش دانش و كه است  بر آنسعي در اين فصل،  .است» محورهاي اقتصاد دانشسير نظريه«، فصل سومعنوان  -

هاي اقتصادي از دوره آغازين علم اقتصاد يعني از دوره آدام اسميت تا دوره اقتصاددانان اخير اهميت آن در نظريه
هاي نظريه توان در دو بخش كليِهاي اقتصادي را كه توجه خاصي به نقش دانش دارند، مينظريه. بررسي شود

اي ر هر يك از دو بعد نظريهبندي نمود و نقش دانش و اهميت آنرا دتقسيم ،هاي رشد اقتصاديتوسعه و نظريه
	.رشد و توسعه اقتصادي به تفكيك بررسي كرد

در اين فصل، به مهمترين . دهدرا مورد بررسي قرار مي »محورهاي اقتصاد دانشابعاد و شاخص«فصل چهارم،  -
ژوهش و نوآوري، پ: تواند در اقتصاد دانش محور مورد توجه باشد اشاره شده است؛ اين ابعاد عبارتند ازابعادي كه مي

در اين فصل همچنين . هاي فكري و انساني و حقوق مالكيت فكريجهاني شدن، رقابت، اشتغال، تكنولوژي، سرمايه
شناسي بانك جهاني ها از روشاند كه براي معرفي اين شاخصهاي مختلف اقتصاد دانش محور، معرفي شدهشاخص

  .استفاده شده است
، به نقش دولت در اقتصاد دانش محور در اين فصل. كندرا بررسي مي» محوردولت و اقتصاد دانش« فصل پنجم -

هاي ر گذار به سوي اقتصاد دانش محور، تغييرات اجتناب ناپذيري در نظامشود كه دشده است و بحث مياشاره 
	.هاي گزافي به همراه خواهند داشتشوند كه بعضاً هزينهسياسي و اجتماعي ايجاد مي

هاي غيردولتي، در ايجاد دانش پرداخته شده به نقش سازمان ،»هاي غيردولتيسازمان«عنوان  ر فصل ششم باد -
در اقتصاد دانش محور  OECDالمللي مانند بانك جهاني و هاي بينهمچنين در اين فصل به جايگاه سازمان. است

	.محور اشاره شده استها در اقتصاد دانشو سهم اين سازمان
هند، چين،  ، به بررسي تجربه كشورهاي درحال توسعه شامل»كشورهاي درحال توسعه«با عنوان ل هفتم فص -

	.پرداخته استسنگاپور، فنالند و مالزي 
يافته، تجربه كشورهاي كانادا، است كه از بين كشورهاي توسعه ،»كشورهاي توسعه يافته«عنوان فصل هشتم  -
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	.محور بيان شده استاقتصاد دانشاياالت متحده، استراليا، ژاپن و ايرلند در زمينه 
در اين فصل، وضع موجود . در ايران پرداخته است ،»محوراقتصاد دانش«فصل نهم به تحليل وضعيت موجود  -

براي . بنيان تحليل شده استهاي معتبر جهت انتقال به سمت اقتصاد دانشاقتصاد دانش در كشور براساس شاخص
و علمي، ساختار تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، ظرفيت تكنولوژي در بخش اين منظور ابتدا ساختار تكنولوژيكي 

هاي تحقيق و توسعه، نحوه تخصيص صنعتي، توسعه انساني، سيستم نوآوري، تحقيق و آموزش دانشگاهي، فعاليت
دانش در پايان سنجش اقتصاد . شور مورد ارزيابي قرار گرفته استهاي دولت در كو سياست R&Dاعتبارات بودجه 

	.محور در ايران از نگاه بانك جهاني مدنظر قرار گرفته است
گيري براي اين منظور، ابتدا شرايط شكل. در ايران است ،»محورتحليل تطبيقي اقتصاد دانش«فصل دهم مربوط به  -

تحليل شده و سپس ساختارهاي ملي دانش به منظور بكارگيري آن در ايران بررسي شده  بنيانيك جامعه دانش
همچنين دورنماي دانش در قرن بيست و يكم براي كشورها، در حالت عمومي و براي ايران به طور خاص . است

 ،تواند در ايران به اجرا گذاشته شودمحور كه ميهاي مربوط به اقتصاد دانشتصوير شده است و در پايان استراتژي
هاي الزم براي تحقق اقتصاد گذاريهدف سياست كه هركدام از اين مباحث در راستاي. مورد بحث قرار گرفته است

	.محور و متناسب با شرايط كشور هستنددانش
	.اختصاص يافته است »هاي سياستيبندي و ارائه توصيهجمع«فصل يازدهم به  -
 نتايج:  

هاي مربوط به دهد، آمارهاي ارائه شده حاكي از آن است كه ايران در شاخصكه محقق انجام مي هاييپس از بررسي
هاي مرتبط با اقتصاد دانش، رژيم اقتصادي و در وضعيت مطلوبي است، ولي به لحاظ شاخص ICTدانش، آموزش و 

هاي اخير صورت گرفته است ايران هايي كه در سالباشد، و حتي با توجه به پيشرفتنوآوري، داراي وضعيت نامطلوبي مي
  .در منطقه و جهان داراي وضعيت مطلوبي نيست

  :واژگان كليدي -4
  .ايراناقتصاد، دانش، محور، اقتصاد دانايي

Knowledge Base Economic, Economics, Knowledge, Iran. 

  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه - 5

هاي توصيهمحور و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان محقق پس از بررسي وضعيت ايران در زمينه اقتصاد دانش
  :دهدتوسعه اقتصاد دانش محور در ايران ارائه ميبراي  زير راسياستي 
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 براي اين . هدفمند گردد ،هاي نيروي كارنظام آموزشي و مسأله يادگيري ضمن كار بايد در راستاي توسعه مهارت
	:منظور موارد زير پيشنهاد شده است

 گذاري در توسعه منابع انساني؛ از طريق افزايش مخارج آموزشيسرمايه.	
 اكز تحقيقاتي و آموزش مرها و آن بين ايجاد ارتباطو اينترنت شبكه  ها بهمدارس و دانشگاه اتصال

	.الملليبين
 هاي هايي از قبيل مهارتتوسعه مهارتITهاي عمومي، فرهنگ فناوري، از طريق آموزش.	

 هاي تحقيق و توسعهحمايت از ابداع و نوآوري و ايجاد محيط مناسب براي فعاليت:	
 ها مرتبط با تحقيق و توسعههاي مالي به فعاليتهاي مالياتي و پرداخت كمكاعطاي معافيت.	
 توجه به قانون مالكيت معنوي و اجراي آن.	
 هاي كوچك و متوسط در اقتصاد و تالش در هاي علمي فناوري اطالعات و مراكز رشد حرفهايجاد پارك

	.ريسازي ابداعات و نوآوري در حوزه فناوجهت تجاري
  افزايش امكانات مخابراتي و ارتباطي از طريق ايجاد زمينه رقابت در ارائه امكان دسترسي به اينترنت وICT  توسط

	.هاي مختلفشركت
 ارائه خدمات عمومي دولت به صورت آنالين.	
 مديريت دانش در اقتصاد توسط دولت.	
 اقتصادي، گسترش زمينه رقابت در اقتصاد و  گذاري از طريق افزايش امنيتايجاد محيط مناسب اقتصادي و سرمايه

 .گذاريهاي اجرايي و اصالح قوانين مرتبط با سرمايهجلوگيري از انحصارات، هماهنگي در دستگاه
	
	
 


