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  خالصه مديريتي:
هاي ارتباطي مختلف، توليد كاالها و خدمات در اقتصاد را متأثر ساخته و مشكل بازدهي نزولي گسترش دانش و شيوه

هاي توليد، هاي توليد، نهادهچنين شرايطي به تحول و دگرگوني در شيوه. در اقتصاد را تا حدي مرتفع نموده است
. منجر شده است، در واقع شرايطي متفاوت از اقتصاد صنعتي، نمود پيدا كرده استمحصوالت توليدي و كاربرد محصوالت، 

  .كندهاي مذكور، بر اهميت بكارگيري دانش در اقتصاد و اقتصاد مبتني بر دانش تأكيد ميدگرگوني
: كندبال ميمحور در رشد و توسعه اقتصادي كشور، به طور كلي طرح حاضر اهداف زير را دننظر به اهميت اقتصاد دانش

گيري اقتصاد دانش هاي اندازهتعريف و تبيين شاخص - 2آشنايي با مفاهيم و تعاريف مربوط به اقتصاد دانش محور  - 1
بندي ايران با كشورهاي هدف مقايسه رتبه -4گيري وضعيت موجود اقتصاد دانش محور در ايران سنجش و اندازه -3محور 

  .تهيه و تأليف كتاب حاصل از نتايج تحقيق حاضر -5ن انداز ايراو منتخب، جهت ترسيم چشم
متناسب با روش تحقيق، . كاربردي استفاده كرده است -ايجهت نيل به اهداف طرح، مجري از روش تحقيق توسعه

گذارد و سپس در فصل دوم، انواع دانش و انواع اقتصاد طرح حاضر ابتدا چارچوب و اهميت موضوع مورد نظر را به بحث مي
 - 4چگونگي و  - 3چرايي  -2چيستي  - 1: كه انواع دانش عبارتند از. دهدنش محور را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدا

هايي مانند عصر اطالعات، عصر فراصنعتي، عصر كند كه اقتصاد كنوني دنياي مدرن با مشخصههمچنين بيان مي. كيستي
  .گردداي عنوان مياقتصاد ديجيتالي و اقتصاد شبكهشدن، اقتصاد اطالعات، اقتصاد دانش محور، جهاني

هاي اقتصادي از دوره آغازين علم اقتصاد يعني از دوره در فصل سوم سعي شده است نقش دانش و اهميت آن در نظريه
ان در توهاي اقتصادي را كه توجه خاصي به نقش دانش دارند، مينظريه. آدام اسميت تا دوره اقتصاددانان اخير بررسي شود

بندي نمود و نقش دانش و اهميت آنرا در هر يك از دو هاي رشد اقتصادي تقسيمهاي توسعه و نظريهدو بخش كلي نظريه
تواند در اقتصاد در فصل چهارم به مهمترين ابعادي كه مي. اي رشد و توسعه اقتصادي به تفكيك بررسي كردبعد نظريه

پژوهش و نوآوري، جهاني شدن، رقابت، اشتغال، : ت؛ اين ابعاد عبارتند ازدانش محور مورد توجه باشد، اشاره شده اس
هاي مختلفي كه براي اقتصاد در اين فصل همچنين شاخص. هاي فكري و انساني و حقوق مالكيت فكريتكنولوژي، سرمايه

استفاده شده است كه  شناسي بانك جهانيها از روشبراي معرفي اين شاخص. اندگردد، معرفي شدهدانش محور مطرح مي
  .بندي شده استبراساس مقوالتي مانند عملكرد، نوآوري، آموزش، زيرساختهاي اطالعاتي و تكنولوژي تقسيم

در فصل پنجم، به نقش دولت در اقتصاد دانش محور اشاره شده است، در گذار به سوي اقتصاد دانش محور، تغييرات 
توسعه . هاي گزافي به همراه خواهند داشتشوند كه بعضاً هزينهعي ايجاد ميهاي سياسي و اجتمااجتناب ناپذيري در نظام

هاي هاي جديد مختلف ديگر، كه همگي به سرمايهگري و سيستم اطالعاتي و نظامهاي آموزشي از راه دور، نظام مربيدوره
  . اند، بايد در دستور كار قرار گيرندكالني از سوي دولت وابسته
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هاي مدرن، كه از درون اقتصاد سازمان. هاي غيردولتي در ايجاد دانش اختصاص يافته استسازمانفصل ششم به نقش 
به عنوان (باشند، از بعد فني و تكنيكي، يعني همان دانش فني محض دانش محور متولد شده و خود سازنده اين اقتصاد مي

همچنين در اين فصل . اندتشكيل شده ،ت سازمان دانشگرو مديري) دانشگران(افزاري ، بعد نرم)در سازمان ICTsمثال بنيان 
-ها در اقتصاد دانشدر اقتصاد دانش محور و سهم سازمان OECDالمللي مانند بانك جهاني و هاي بينبه جايگاه سازمان

  .محور اشاره شده است
خب به كشورهاي در فصول هفتم و هشتم، تجربه كشورهاي منتخب مورد بحث قرار گرفته است كه كشورهاي منت

در بين كشورهاي درحال توسعه، هند، چين، سنگاپور، فنالند و . انددرحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته تفكيك شده
  .يافته نيز به كانادا، اياالت متحده، استراليا، ژاپن و ايرلند پرداخته شده استاند و از بين كشورهاي توسعهمالزي تحليل شده

-هاي معتبر جهت انتقال به سمت اقتصاد دانشموجود اقتصاد دانش در كشور براساس شاخص در فصل نهم نيز وضع

براي اين منظور ابتدا ساختار تكنولوژيكي و علمي، ساختار تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، ظرفيت . بنيان تحليل شده است
هاي تحقيق و توسعه، نحوه دانشگاهي، فعاليتتكنولوژي در بخش صنعتي، توسعه انساني، سيستم نوآوري، تحقيق و آموزش 

هاي دولت در كشور مورد ارزيابي قرار گرفته است و در پايان سنجش اقتصاد و سياست R&Dتخصيص اعتبارات بودجه 
انداز اقتصاد در فصل دهم، سعي شده است كه چشم. دانش محور در ايران از نگاه بانك جهاني مدنظر قرار گرفته است

بنيان را تحليل كرده و سپس گيري يك جامعه دانشبراي اين منظور، ابتدا شرايط شكل. ترسيم شودمحور دانش
همچنين دورنماي دانش در قرن بيست و . ساختارهاي ملي دانش را به منظور بكارگيري آن در ايران بررسي نموده است
هاي مربوط به وده است و در پايان استراتژييكم را براي كشورها در حالت عمومي و براي ايران به طور خاص تصوير نم

هركدام از اين مباحث، در راستاي . تواند در ايران به اجرا گذاشته شود مورد بحث قرار گرفته استمحور كه مياقتصاد دانش
ي در بخش پايان. محور و متناسب با شرايط كشور ارائه شده استهاي الزم براي تحقق اقتصاد دانشگذاريهدف سياست
  .هاي سياستي آمده استبندي و ارائه توصيهطرح نيز جمع

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

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

 


