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 چکیده 
محور بر رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری اثر اقتصاد دانش این مقاله به بررسی

پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از بررسی اقتصاد می 9002-9002های طی سال (OECD)اقتصادی و توسعه 

پژوهش حاضر بر اساس  دانش محور در ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،

باشد. نتایج پزوهش حاکی از میهای اقتصاد سنجی و اطالعات آماری بانک جهانی روش تحلیلی با استفاده از تکنیک

-باشد. شاخصمیو توسعه  های سرمایه ، کامپیوتر ، ابتدایی ، هزینه تحقیقرابطه مثبت میان رشد اقتصادی و شاخص

 منفی دارد. یز با رشد اقتصادی رابطهتجارت ن

 

 محور، رشد اقتصادی، ایران، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهاقتصاد دانش هاي كليدي: واژه
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 مقدمه  -1

 این اما . است بوده محدود کشورها از کوچکی گروه به زیادی حدود تا اقتصادی رشد میالدی، 22 و 21 قرون رد

 تمام برای مهمی موضوع حاضر حال در و یافته گسترش انجه نقاط سایر به تدریج به بعدی های دهه در مسئله

 علل بررسی به زیادی مطالعات و بوده نابرابر بسیار مختلف ی کشورها در گسترش ی نحوه گرچه . است دنیا کشورهای

 افزایش ایجاد برای پرقدرت مکانیزم تنها اقتصادی رشد مطالعات، تمامی در لیکن اند، پرداخته ها نابرابری این

 و ه بود ها اقتصاددان خاص ی توجه مورد همواره رشد عوامل و علل بررسی.  است بوده سرانه درآمد در لندمدتب

 .است شده طراحی آن برای متعددی رشد مدلهای

 

ای از اطالعات و مهارتها که از مصرف اطالعات توسط گیرنده اطالعات حاصل دانش عبارتست از ذخیره انباشته شده

عریفی دیگر بیان شده که دانش شامل جریانی از تجربیات، ارزشها، اطالعات موجود و نگرشهای . در ت3شودمی

دهد. گیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میکارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره

رک و ذخایر؛ بلکه در رویه های کاری، دانش در ذهن فرد بوجود آمده و بکار میرود. دانش در سازمان نه تنها در مدا

یابد. سازمان همکاری شود. دانش عاملی است که جریان میفرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارهه مجسم می

چهار مرحله برای جریان دانش قائل است؛ یعنی دستیابی به دانش، ایجاد   (OPEC)4اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

 ش است.دانش، انتشار دانش و مصرف دان

 

 اطالعات و دانش مصرف و توزیع تولید، براساس مستقیم بطور که است اقتصادی محور دانش اقتصادOECD از نظر 

 فعالیتها رشته تمامی در اشتغال و ثروت ایجاد اصلی رشد، محرک دانش ، محور دانش اقتصاد در .باشد گرفته قرار

 وابسته پیشرفته بسیار فناوری بر مبتنی صنایع محدودی عدادت به تنها دانش محور اقتصاد تعریف این براساس است.

 معدن فعالیتهایی نظیر حتی .است متکی دانش بر شکلی به اقتصادی فعالیتهای تمامی اقتصاد نوع در این بلکه نیست؛

 نوع از تنها محور دانش اقتصاد برای ساختن نیاز مورد دانش همچنین شوند.می خوانده قدیمی اقتصاد که کشاورزی و

 . 5گیردمی بر در نیز را مدیریتی و اجتماعی فرهنگی، دانش و نیست محض فناوری

 

                                                            
3 Zack, M.H, "Developing a Knowledge Strategy", California Management Review, Vol. 41,No3, (Spring 1999) 
4 Asia-Pacific Economic Cooperation 
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رشد اقتصادی دارد در  فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد دانش محور تاثیر به سزایی

 شود.یو نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب م

 

-محور و با فناوری برتر یک شاخص اساسی در صنایع با فناوری برتر، پیچیدهاندازه و میزان توانمندی در صنایع دانش

 محور، تحول و دگرگونی سریع فناورانه است. ترین عنصر در صنایع دانشگیرد. محوریترین شکل را به خود می

 

ور اصلی رشد و ایجاد ثروت است و بیش از عوامل سنتی نظیر کار و ه طور کلی در اقتصاد دانش محور، دانایی موتب

هایی سرمایه موجب تولید می شود. ارزش بسیاری از شرکت های نرم افزاری و فناوری زیستی، نه ناشی از دارایی

عنی دانایی و های غیر ملموس آنها یکنند، بلکه ناشی از سرمایهگیری میفیزیکی آنها به صورتی که حسابداران اندازه

های اخیر بسیاری از نهادها و سازمان ها، دانایی را به عنوان عامل تولید شناسایی جواز امتیازهای علمی است. در سال

 . های جهان را در دستور کار خود قرار داده اندکرده و ارزیابی نقش دانایی در رقابت

 

 مروری بر مطالعات انجام شده -2

 .مطالعات خارجی2-1

( نوآوری در جامعه دانش محور را به صورت انتقال دانش به محصوالت تجاری جدید و 2222) 2دیگراناوانس و 

های اقتصادی ها محور فعالیت بنگاهارزشمند برای مشتریان ارزیابی کرده است. در جامعه دانش محور دانش و مهارت

های نوآورانه آنها بستگی دارد. به ه توانمندیهستند و رشد اقتصادی از طریق فرایند ایجاد ارزش به طور روزافزونی ب

عقیده او، نیروهای محرک اصلی جامعه دانش محور، حاصل تعامل دو فرایند اساسی است؛ افزایش در انباشت دانش و 

های اقتصادی و جهانی شدن سریع امور اقتصادی، افزایش در انباشت دانش از برآیند بکارگیری دانش در فعالیت

ی اطالعات و سرعت افزایشی تغییرات فناورانه حاصل شده است و مرحله جدید جهانی شدن نیز با تحوالت فناور

گذاری مستقیم خارجی، انتقاالت سرمایه، جریان تجارت کاال و خدمات تا انتقال فناوری افزایش سریع جریان سرمایه

 شود.شناخته می

 

آوری کشورها و به ساختار فن "دانشی یک اقتصاد هایارزیابی بنیان"( در 9000) 6در این زمینه لیدسدروف

های دانشی یک اقتصاد است. در گیری بنیانوی چگونگی اندازه ترین پرسشسازمانهای درون آنها پرداخته است. مهم

های ای در بیش از یک میلیون داده در شرکتهای ترکیبی در سه سطح ملی، محلی، ناحیهمطالعه وی، شاخص

                                                            
6 Leydesdroff (2000) 
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های با تکنولوژی باال به پایه های با تکنولوژی متوسط بیشتر از بخشدهد بخشها نشان میده و یافتههلندی آزمون ش

 کنددانشی اقتصاد کمک می

 

های دانش محور را پیشرفت سطوح مبادله در اقتصاد "های دانشی یک جامعهتحلیل سرمایه"(در 9002) 7مالهوترا

کرده است. به اعتقاد وی این نوع انتقال منابع از اقتصاد انرژی محور با موجب تحول شگرفی در اقتصاد جهانی عنوان 

دهد. به همین دلیل های دانشی و فکری را نشان میعوامل سنتی در تولید به اقتصاد دانش محور با تمرکز بر سرمایه

ر است. وی گسترش دانش ملی جوامع و افزایش سطح انباشت سرمایه انسانی در مشارکت بر رشد اقتصادی موث

های ملی در اقتصاد دانش ها، تجارب علمی و خط مشیهای دانشی بر پایه مطالعات نظری، پژوهشگیری سرمایهاندازه

گیری سرمایه دانشی اول، افزایش محور بر رشد و توسعه تحلیل نموده است. دو راه حل پیشنهادی مالهوترا در اندازه

های ویژه برای بهبود ری و مدیریت سرمایه دانشی؛ دوم، ارائه توصیهگیهای عمومی برای اندازهظرفیت در بخش

ها در پیشرفت آینده دهد که این مدلباشد. وی توضیح میها میگیری مدل و شاخصمدیریت دانش سرمایه و اندازه

تواند لعه میها و توضیحات در این مطاکنند. یافتهسهم بیشتری برای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی منظور می

های عضو سازمان ملل متحد در حرکت به سوی گیری و مدیریت سرمایه دانش ملی برای کشوردیدگاهی برای اندازه

 توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم کند

 

 .مطالعات داخلی2-2

آن در  تأثیر سیربر، و   رمحو نشدا دقتصاا "تجارت، رقابت و اقتصاد دانش محور "(، در1383دکتر علی اکبر جاللی )

 طریق ازکه  ستا لمللیابین یمانهازساو  علمی محافل توجه ردمو خیرا تموضوعا ازیکی ،   جهانی قابتو ر رتتجا

 به توجه با. ستا اههمر جهانی بانک پشتیبانی با عموماًو  دهبو توسعه لحادر  تمقاال ئهو ارا هارسمیناو  همایشها

 ،فریقاآ لشماو  میانهورخا منطقه یهارکشو هشد حمطر تتجربیا لنتقاا ضمن ،مقاله یندر ا ع،موضو همیتا

MENAدر  رمحو نشدا دقتصاو ا قابتر رت،تجا انعنو تحت که( نسهافر سیرما دیمیال 9004) همایشی خرین، در آ

 مرتبط تموضوعا به ،شتدا شرکتدر آن  مقاله ینا هنویسندو  شد اربرگز جهانی بانک ریهمکا با جهانی سطح

 دقتصاا به سنتی دقتصااز ا MENA منطقه یهارکشو رگذ ایبر زمال یهازپیشنیا تشخیص. ستا هدش ختهداپر

 سیربر ر،محو نشدا دقتصاا به سنتی دقتصااز ا رگذ مرحلهدر  خصوصی بخشو  لتدو ظایفو سیربر ر،محو نشدا

 ر،محو نشدا دقتصاا هب توسعه لحادر  یهارکشوو  موفق یهارکشو بین ت،تجربیا لنتقاا یهارهکاراو  هادپیشنها

 از ر؛محو نشدا دقتصاآن در ا نقش، تتباطاو ار تطالعاا وریفنااز  دهستفاا با رمحو نشدا دقتصاا زیسا بومی یشهارو

 همایشهاست.از  مجموعه ینا افهدا جمله

 

                                                            
7 Malhotra (2001) 
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و  نقش علم "ارهاکها و راهاقتصاد دانش بنیان: الزامات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش "(، در2314عباس معمار نژاد )

وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره در اقتصاد دانش

در اقتصاد که مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اینرشد اقتصادی زا در عنوان عوامل درونبهو دانش فناوری 

، تولید ثروت و اشتغال در  اقتصادی دو اطالعات عامل و محرک اصلی رش د دانشر، تولید، توزیع و کاربدانش بنیان

، فراگیری و اکتساب آن، پخش و اشاعه و کاربرد  د دانشاست، فرایندهای خلق و ایجا ی اقتصادیهاتمامی فعالیت

کند. تضمین  بنیان رات اقتصاد دانش ریزی تا بازخورد بین فرایندهای مذکور، پیشرفعملی آن باید به دقت برنامه

گذاری، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و و قانونی برای سرمایه ، اقتصادیوجود محیط مناسب اجتماعی، سیاسی

های حمایتی دولت و فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله گذاری در سرمایة انسانی، سیاستتربیت یا سرمایه

بایستی شرایط الزم برای ابداع و نوآوری به اقتصاد دانش بنیان ی دستیابی است. برا ی اقتصاد دانش بنیاننیازهاپیش

گذاری، به تولید محصوالت جدید منجر شود. با توجه ها به محصوالت از طریق سرمایهفراهم شود تا توانایی تبدیل ایده

ب و کار، فناوری در چهار طبقه شامل نظام نوآوری، محیط کسنماگرهای اقتصاد دانش بنیان به ضروت تبیین 

اطالعات و ارتباطات و توسعة منابع انسانی، در این مقاله وضعیت ایران در هر یک از نماگرها مورد بررسی قرار گرفته و 

تطبیقی با کشورهای منتخب شامل کشورهای پیشرفته و در حال توسعه صورت گرفته است. مقایسة  مقایسه

در  شرایط اقتصاد دانش بنیانشورهای منتخب حاکی از فاصلة زیاد ایران باایران و کنماگرهای اقتصاد دانش بنیان در 

گذاری در سرمایة های مختلف شامل ابداع و نوآوری و سرمایهباشد. باید تمهیداتی در حوزهکشورهای منتخب می

و ایجاد  به دانشایران فراهم شود تا زمینه دسترسی شرایط اقتصاد دانش بنیان در انسانی به منظور کاهش فاصله با 

 .گذاری فراهم شودو سرمایه های اقتصادیفعالیتدر  ICT گیری از ابزارهایمحیط مناسب و بهره

 

.بررسی اثر اقتصاد دانش محور بر رشد اقتصادي ایران و كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و 3

 (OECD) توسعه

 

 (OECD)همکاري اقتصادي و توسعه بررسی رشد اقتصادي ایران و كشورهاي عضو سازمان  1-3.

 

کشور جهان پرداخته است. بر  923های توسعه به بررسی شاخص 9029بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال 

درصد  5.4حدود  9022تا  9000ساله  22اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ساالنه ایران در این بازه زمانی 

درصد تخمین  0.5برابر . 9022اخالص ایران بر اساس کسری بودجه دولت در سال برآورد شده است. همچنین تولید ن

جهان قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص شبه پول نیز  41زده شده و از این لحاظ در رتبه 

از  9000-9022ی دوره های موجود در این گزارش رشد اقتصادی ایران در طدرصد عنوان شده است. بر پایه داده 4.5

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیشتر بوده است. بیشتر بودن رشد اقتصادی ایران نسبت به 

کشورهای مورد بررسی به دلیل آن است که اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از کشورهای 

باشد. بیشترین الی است که ایران کشوری در حال توسعه میتوسعه یافته و پیشرفته تشکیل شده است و این در ح

و توسعه اقتصادی به اسلواکی، لهستان و جمهوری کره میزان رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری 

 باشد.جنوبی اختصاص دارد و کمترین عضو مربوط به کشورهای ایتالیا، پرتغال و ژاپن می
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در ایران و مقایسه آن با كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و  . بررسی اقتصاد دانش محور3-2

 (OECD) توسعه

  
محور های اقتصاد دانشبندی زیرشاخصمحور را به همراه رتبهبندی کشور ایران در اقتصاد دانشرتبهدر جدول زیر 

 نیز بیان شده است.

 

 (9029)سال های اقتصاد دانش بنیاد در کشور ایران وضعیت بنیان (1)جدول 
 ICT Education Innovation Economic Incentive 

Regime 
KI KEI country yaer 

14.6 .4.4 64.1 164 .4.. 64.3 Iran 1995 

1.1 ...2 2..2 2.21 ...4 3.. Iran 2000 

1.25 ...1 1..2 43. ...4 3..1 Iran 2012 

 منبع: بانک جهانی
 

 (9029-2225ایران )دوره زمانی   KEIنیادبوضعیت شاخص اقتصاد دانش (2)نمودار

 
 های بانک جهانیمنبع: محاسبات محقق با استفاده از داده
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 رژیم اقتصادي و انگيزش اقتصادي-3-2-1

بنیاد شامل بررسی متغیرهای مهم اقتصادی نظیر رشد بررسی وضعیت بنیان رژیم نهادی و انگیزش برای اقتصاد دانش

خلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر، میزان بیکاری، سهم تجارت از تولید اقتصادی، تولید ناخالص دا

 ناخالص داخلی و متغیرهای نهادی نظیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، کیفیت مقررات و نقش قانون است.

 

و  6.31برابر  به ترتیب 2320و  2312های بنیاد اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سالبا توجه به ویژگی منبع

درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران مشتمل بر چهار گروه اقتصادی، کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و گروه  3.9

های کشاورزی و های صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با گروهنفت است. بر اساس آمار و اطالعات موجود، گروه

متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره  اند.داشته 2312-2320های سال نفت سهم باالیی در رشد اقتصادی ایران طی

در میان رسیده است.  5.9به  2322درصد بوده است. میزان رشد اقتصادی ایران در سال  4.21برابر  2320-2314

گردید که البته به دلیل اجرای  9022درصدی در سال  4کشورهای صادرکننده نفت، قیمت باالی نفت باعث رشد 

 .ایمای در ایران، رشد اقتصادی کمتری را شاهد بودهاصالحات یارانه

 

بنیاد هستند. این دو کیفیت مقررات و نقش دو شاخص اساسی بیانگر رژیم نهادی کشورها در حوزه اقتصاد دانش

 دهند. مداری و میزان نفوذ قانون بین مردم و اقدامات اجتماعی را نشان میشاخص وضعیت قانون

 

های رژیم نهادی ایران در اند. شاخصوضعیت مطلوبی نداشته 9029و  2225های رژیم نهادی ایران در سال شاخص

-های رژیم نهادی در ایران نشان میوضعیت شاخص مقایسه با کشورهای مورد مطالعه وضعیت نامطلوبی داشته است.

در جامعه چندان اثرکذار نبوده است. درواقع  مداری و افزایش قانونهای دولت برای دستیابی به قانوندهد که تالش

شده و نقش قوانین و مقررات تدوین شده مطلوب به رغم وجود نهادهای قانونی در جامعه، کیفیت مقررات تنظیم

شوند یا در عمل کمتر نبوده است. تدوین بسیاری از مقررات و قوانین داشتن ویژگی مطلوب یا به اجرا گذاشته نمی

 گیرند.ریان قانون قرار میمورد توجه مشت

 

بنیاد در گام نخست نیاز به کیفیت باالی قانون و مقررات و پذیرش و نفوذ آنها در درحالی که توسعه اقتصاد دانش

بنیاد کند همراه هزینه باال بر پیکر اقتصاد و جامعه خواهد جامعه دارد که بدون چنین نهادی حرکت به اقتصاد دانش

 بود.
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 بررسی شده است: 2225-9029رژیم اقتصادی و انگیزش اقتصادی ایران در دوره زمانی شاخص در نمودار زیر

 

 (9029-2225وضعیت شاخص رژیم اقتصادی و انگیزش اقتصادی ایران )دوره زمانی  -9-نمودار

 

 های بانک جهانیمنبع: محاسبات محقق با استفاده از داده

 

 بنيان آموزش -3-2-2

بنیاد دارد. در اقتصاد دانش بنیاد سیستم ها در توسعه اقتصاد دانشیدی در کنار سایر بنیانآموزش نقش اساسی و کل

بنیاد شکل گرفته است. در سیستم جدید، آموزش تنها سنتی آموزش متحول شده و آموزش متناسب با اقتصاد دانش

ها در تمام دوران زندگی انسانها یا به طور کلی آموزش رسمی محدود نشده بلکه به آموزش در مدارس و دانشگاه

العمر است و افراد جامعه در تمام دوران زندگی خود نفوذ کرده است. آموزش در سیستم جدید از نوع آموزش مادام

 همراه آموزش هستند.

 

گیری های مجازی به طور چشماند. آموزشابزارهای آموزشی در سیستم جدید متفاوت از ابزارهای سنتی طراحی شده

-گیری بنیان اقتصاد دانشاند. هدف افزایش کمیت آموزشی و پژوهشی مالک شکلبنیاد رشد یافتهقتصاد دانشدر ا

 اند.بنیاد شده

 

های آموزش در سطح جهانی متحول شده است. سیستم آموزش سیستم آموزش در ایران همراه با پیشرفت در سیستم

سیس مدارس غیرانتفاعی از حالت غیر رقابتی سابق خارج شده و در سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ایران با تأ

در شرایط رقابتی قرار گرفته است. ابزارها و امکانات آموزش سطوح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در مقایسه با گذشته 



 

. 
 

عنوان رس بهامروزه دسترسی به اینترنت در مدا اند.تغییر کرده است و ابزارهای نوین جایگزین ابزارهای سنتی شده

آید. آمار و اطالعات رسمی در ارتباط با تعداد مدارس ایران که به عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزشی به شمار می

دهد در بسیاری از مدارس ایران اینترنت به تعداد کافی وجود اینترنت متصل هستند وجود ندارد. اما شواهد نشان می

ها به اینترنت متصل هستند. گذشته از این بسیاری از معلمان در راکز استانندارد و تنها تعداد معدودی از مدارس م

های علمی در سطوح مدارس ایران با اینترنت آشنایی نداردند. این امر موجب جدایی سیستم آموزش ایران از پیشرفت

 مختلف آموزش شده است.

 

مطلوب نیست. آموزش در سطوح عالی  وضعیت آموزش در سطوح عالی ایران همانند آموزش در مدارس از چندان

آموزان هنگام دانش  همانند سطوح قبل از آن بیشتر بر رشد کمی متمرکز بوده و رشد کیفی آن پایین بوده است.

های مختلف ابتدایی، راهنمایی و متوسطه توانایی الزم برای آموزش در سطوح ورود به دانشگاه با توجه به آموزش دوره

آموزان تنها ها در ایران متناسب با نیازهای بازار کار نیستند. دانشهای تحصیلی دانشگاهها و رشتهورهد عالی را ندارند.

ها دارند. تعداد کثیری از به دلیل نبود جایگزین دیگر برای تحصیالت دانشگاهی تمایل به تحصیل در دانشگاه

های تحصیالت تکمیلی در آموزش در دوره یابند.می ها راهها به دانشگاهچشمی خانوادهدانشجویان از روی چشم و هم

بنابراین در زمینه آموزش، چه در سطوح آموزش قبل از  های خارجی در سطح ضعیفی قرار دارد.مقایسه با دانشگاه

های الزم برای ظهور اقتصاد آیند، بنیانشمار میهای رسمی بههای دانشگاهی که به عنوان آموزشدانشگاه چه آموزش

 بنیاد شکل نگرفته است.نشدا

 

 بررسی شده است. 2225-9029بنیان آموزش ایران در دوره زمانی در نمودار زیرشاخص 

 

 (9029-2225وضعیت شاخص آموزش ایران )دوره زمانی  -3-نمودار

 

 های بانک جهانیمنبع: محاسبات محقق با استفاده از داده



 

1. 
 

 

 بنيان نوآوري -3-2-3

ها و ارتباطات ها و مراکز پژوهشی است که فعالیتاز نهادهای اقتصادی، دولت، دانشگاهای سیستم نوآوری، شبکه

ها و مراکز ها، دانشگاهکند. نهادهای کلیدی در این شبکه شامل بنگاهتولیدی جدید را طراحی و سازماندهی می

های کننده، سازمانرفهای مصهای صنعتی، گروهکننده نظیر همکاریتحقیقاتی، دولت و سایر مؤسسات حمایت

های خانهسیستم ملی نوآوری ایران از بازیگران بزرگی نظیر وزارت کننده بازرگانی و مؤسسات مالی هستند.حمایت

عنوان  ها تشکیل شده است و در میان دولت بههای تحقیقاتی و تعداد وسیعی از شرکتدولتی، مؤسسات یا دانشگاه

فعالیت نوآوری در ایران مشتق از بخش عرضه است با این دید  بازیگر رهبر، نقش مهمی در سیستم ملی نوآوری دارد.

-ها یا مؤسسات تحقیقاتی انجام میهایی را که دانشگاههای تحقیق و توسعه و پروژهطور بنیادی برنامهکه دولت به

توسعه سیستم نوآوری  های تحقیقاتی در ایران است.شدن اجرای پروژهکند و نتیجه این امر طوالنی دهند، اجرا می

-عالوه بر ساختار مناسب، از دید ارتباطات بین نهادهای مختلف، نیاز به عوامل جنبی نظیر حضور خارجیان و شرکت

اساسی و  هاییکی از بخش گیرد.های خارجی دارد که به روش انجام تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری انجام می

کننده کلیدی در سیستم نوآوری ملی کشورها ساختار تحقیق و توسعه آنها است. سیستم نوآوری نوعی هماهنگ

تعداد محققان در امر تحقیق و  آید.شمار میساختار تحقیق و توسعه کشورها در سطوح دولتی، عمومی و خصوصی به

های تحقیق و توسعه است. تعداد محققان در ایران ام فعالیتهای آن کشور در انجتوسعه در هر کشوری بیانگر توانایی

از وضعیت مطلوبی برخوردار است. ایران از لحاظ تعداد محققان در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، در 

لعه وجود جایگاه مطلوبی قرار دارد. هرچند آمار و اطالعات مربوط به کیفیت محققان در ایران و کشورهای مورد مطا

های کاری خود ندارد، اما بر اساس شواهد، پژوهشگر به معنای واقعی در ایران اندک است و بیشتر افراد در کنار مشغله

پردازند و کیفیت آنها نیز عموما پایین است. این امر بر کیفیت های پژوهشی میبا هدف کسب درآمد به فعالیت

 های تحقیق و توسعه اثر منفی دارد.فعالیت

بنیاد ایران بر اساس چارچوب سیستم نوآوری، فعالیت طور کلی بررسی وضعیت بنیان نوآوری برای اقتصاد دانشبه

دهد وضعیت ایران مطلوب نیست و بنیان نوآوری همانند بنیان آموزش نهادهای متولی و چارچوب تحقیقات نشان می

 بنیاد نبوده است.صاد دانشهای اقتدر چاچوب سنتی آن توسعه یافته و متناسب با ویژگی

 بررسی شده است. 2225-9029ایران در دوره زمانی  نوآوریدر نمودار زیرشاخص 
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 (9029-2225وضعیت شاخص نوآوری ایران )دوره زمانی  -4-نمودار

 

 های بانک جهانیمنبع: محاسبات محقق با استفاده از داده

 

 هاي ارتباطی و اطالعاتیبنيان زیرساخت -3-2-4

آید. گسترش نیازها و افزایش شمار میبرقراری ارتباطات و انتقال اطالعات از جمله نیازهای ضروری بشر به امروزه

ها موجب شده است برقراری ارتباطات و انتقال اطالعات بیش از گذشته مورد توجه های فکری و افزایش انسانمشغله

ویی به نیاز ارتباطی و تبادل اطالعاتی در سطوح داخلی و خارجی گها به منظور پاسخدولت جوامع انسانی قرار گیرد.

های زیرساخت اند.کار گرفتههای برقراری ارتباطات و انتقال اطالعات بهای در ایجاد زیرساختهای گستردهتالش

ینترنت بیانگر فناوری اطالعاتی و ارتباطی در قالب خطوط تلفن ثابت، خطوط تلفن همراه، رایانه و میزان دسترسی به ا

 های ارتباطی و تسریع انتقال اطالعات است.های یک کشور در کاهش هزینهتوانایی

 

های فناوری ارتباطات و اطالعات مورد توجه در ایران از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیرساخت

های اخیر ویژه در سالت و ارتباطات بههای فناوری اطالعاهای دولت در گسترش زیرساختقرار گرفته است. تالش

قابل توجه بوده است. با ورود بخش خصوصی نظیر ایرانسل در ارتباطات سیار زمینه را برای رقابتی شدن و گسترش 

بنیاد فاقد های اقتصاد دانشهای ارتباطات و اطالعات ایران همانند سایر بنیانبنیان زیرساخت بیشتر فراهم کرده است.

 طالعات است.آمار و ا

 

طور چشمگیری مورد توجه های ارتباطات و اطالعات، کیفیت این بنیان بههای کمی زیرساختعالوه بر گسترش بنیان

های ارتباطات و اطالعات بنیاد قرار گرفته است. اما کیفیت زیرساختکشورهای در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش
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چندان مطلوب  یجهان تیبا توجه به وضعطریق اینترنت یا خطوط تلفن  ایران از جمله کیفیت برقراری ارتباطات از

 .1ستین

 بررسی شده است: 2225-9029ایران در دوره زمانی  های ارتباطی و اطالعاتیزیرساختبنیان در نمودار زیرشاخص 

 

 (9029-2225ایران )دوره زمانی  های ارتباطی و اطالعاتیزیرساختوضعیت شاخص  -4-نمودار

 

 های بانک جهانیع: محاسبات محقق با استفاده از دادهمنب

 

 : OECDتجربه اقتصاد دانش بنيان در كشورهاي3-3- 

، که در انددادهقرار »اطالعاتی جامعه«کلی خود را رسیدن به یک  سیاستاروپا هدف اصلی  اتحادیهکشورهی عضو 

 :استگردیده  ارائهجزئی زیر  اهداف جهت تحقق این هدف کلی

  ؛اروپاسراسر درزیرساختها  توسعهافزایش قابلیت همکاری و ) الف

 ؛ کاربردهاو شفاف سازی این  جوامعاطالعات در  فناوری اجتماعیکاربردهای  آزمون( ب

 های جهانیاستراتژی فرینشاطالعات در جهت خلق و آ فناوریچک و متوسط از وک بنگاههایع درک تسری) ج

 های تحقیقاتی با مؤسسات خصوصی و غیره.د( ارتقای همکاری دولت در برنامه

 

ها در جهت ارتقای دولت اتحادیه اروپا ایجاد رقابت در بازار فناوری اطالعات است. این دولت سیاستهای و کانون هسته

کنند. حمایت قانون از حریم خصوصی و ایجاد امنیت تحقیق و توسعه در جهت پیشبرد مرزهای دانش، تالش می

                                                            
 2312، عظیمی و برخورداری  1
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جامعه "ر جهت جلوگیری از مصارف منفی و غیرقانونی، راهکار دیگر این اتحادیه برای دستیابی به حقوق مالکیت د

 .2باشدمی "اطالعاتی

 

محور در ایران و مقایسه آن با كشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصاد دانشبررسی شاخص -3-4

 (OECD)اقتصادي و توسعه 

 

 ثبت نام دوره ابتداییشاخص  -3-4-1

 

های تحقیق و توسعه و جذب تحقیق و فعالیتروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده در گسترش و تعمیق نی

 المللی و پویای آن نقش دارد.توسعه بین

ثابت و پس از آن سیر نزولی داشته است. دلیل  9001سیر صعودی داشته اما این روند تا سال  9006ایران تا سال 

جود تورم و مشکالت اقتصادی موجود در کشور دانست که منجر به ترک تحصیل دانش ون توااین روند نزولی را می

 بازار کار دانست.ورود به آموزان و 

 

 مقایسه شاخص ثبت نام دوره ابتدایی در ایران با متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه -5نمودار

 
 بانک جهانیهای های محقق با استفاده از دادهیافتهمنبع: 

                                                            
9  OECD, Science, Technology and Industry Outlook , (Paris, OECD, 2002) 
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 شاخص تجارت -3-4-2

 

تر از ایران بوده و به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شاخص تجارت مناسبوضعیت میانگین 

های صادرات و واردات در ایران و تواند افزایش هزینهزمان فاصله ایجاد شده افزایش یافته است که علت آن میمرور 

ترین کشورها در های مورد بررسی باشد. کشورهای فنالند، دانمارک، استونی و کره موفقبهبود وضعیت دیگر کشور

 اند.این زمینه بوده

 

 مقایسه شاخص تجارت در ایران با متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه -6نمودار

 
 های بانک جهانیهای محقق با استفاده از دادهیافتهمنبع: 

 

 سرمایه شاخص -3-4-3

 

جایگاه شاخص سرمایه در ایران در این دوره فاصله زیادی با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و 

 ها در جایگاه اول قرار گرفته است.توسعه داشته است. در این شاخص کشور استونی در کلیه سال
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 ضو سازمان همکاری و توسعهمقایسه شاخص سرمایه در ایران با متوسط کشورهای ع -7نمودار

 
 های بانک جهانیهای محقق با استفاده از دادهیافتهمنبع: 

 

 

 

 شاخص نيروي كار -3-4-4

تر از میانگین کشورهای عضو محور نامناسبهای اقتصاد دانششاخص نیروی کار در ایران همانند دیگر شاخص

عملکرد را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده است. آمریکا بهترین

 اقتصادی و توسعه داشته است.

 

 

 

 

  

 

 



 

16 
 

 

 

 مقایسه شاخص نیروی کار در ایران با متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه -1نمودار

 
 های بانک جهانیهای محقق با استفاده از دادهیافتهمنبع: 

 

 

 

 هاي شخصیشاخص رایانه -3-4-5

 

تری از در این دوره در ایران دارای سیر صعودی بوده است و همواره وضعیت نامناسبهای شخصی خص رایانهشا

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری  میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته است.

 اند.ختصاص دادهاقتصادی و توسعه کشوهای استونی و مجارستان بهترین عملکرد را به خود ا
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 های شخصی در ایران با متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعهمقایسه شاخص رایانه -2نمودار 

 
 های بانک جهانیهای محقق با استفاده از دادهیافتهمنبع: 

 

 روش شناسی و تصریح مدل-4

 .روش شناسی مدل4-1

های تلفیقی دانش محور بر رشد اقتصادی از تکنیک اقتصاد سنجی و مدل دادهدر این پژوهش برای بررسی اثر اقتصاد 

اند. برای این منظور کشورهای عضو های مربوط به این پژوهش از بانک جهانی استخراج شدهبریم. دادهبهره می

 یم.امورد بررسی قرار داده 9002-9002سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را با ایران در دوره زمانی 

 

 .تصریح مدل4-2

بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای برررسی بهبود اقتصاد دانش محور 

(OECD) ایم:از تابع کاب داگالس به صورت زیر بهره برده 

 

 

هزینه  صشاخ (RD)، ثبت نام دوره ابتدایی شاخص (SP)ی تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده Yکه در مدل فوق 

وری نیروی کار و بهره (L)جمله خطا،  ℯ، تجارت شاخص (T) ،های شخصیرایانه شاخص (PC)، تحقیق و توسعه

 (k)باشد و به دلیل آن که آمارهای جز الینفک تابع تولید، سرمایه ثابت فیزیکی سرمایه ثابت فیزیکی می (K)متغیر 
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شکیل سرمایه ناخالص بعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای بیشتر کشورهای منتخب وجود ندارد. از متغیر ت

 گردد.بعنوان جانشین این متغیر استفاده می

 کنیم.با گرفتن لگاریتم از طرفین و تبدیل الگو به شکل خطی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی را برآورد می

 . بررسی پایایی متغيرها4-2-1

رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ابتدا برای بررسی اثر اقتصاد دانش محور بر 

 باشد:های مورد بررسی در پایایی متغیرها به صورت زیر میکنیم. فرضیهپایایی متغیرها را بررسی می

نتایج آزمون مانایی متغیرها -9جدول  

PP - Fisher Chi-

square 

ADF - Fisher Chi-

square 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

Levin, Lin & Chu t متغیر 

162,165 

)    (0.0000 

103,824 

)    (0.0001 

-4,20010 

)     (0.0000 

-21,0152 

)     ( 0.0000 

LOG (Y) 

144,909 

0.0000)) 

45,0814 

( 0.8011) 

0.36750 

0. 6434)) 

-16,5105 

(0.0000) 

LOG (L) 

43,2691 

( 0.8520) 

88,8398 

0.0020)) 

-2,30554 

( 0.0106) 

-5.5263 

( 0.0000) 

LOG (K) 

164,308 

( 0,0000) 

63,6782 

0.1726)) 

-0,16206 

( 0.4356) 

-12,2943 

( 0.0000) 

LOG (T) 

90.8875 

( 0.0474) 

77.1312 

( 0.2613) 

0.26806 

( 0.6057) 

-7.76557 

( 0.0000) 

LOG (RD) 

83,2105 

( 0.0065) 

65,5558 

0.1347)) 

-.,37940 

( 0.3522) 

-4,11327 

( 0.0000) 

LOG (SP) 

79,4473 

( 0.0137) 

43,8584 

0.8363)) 

1,08869 

( 0.8619) 

-2,50114 

0.0062)) 

LOG (PC) 

 منبع: نتایج تحقیق



 

1. 
 

با توجه به آزمون پایایی، کلیه متغیرها در سطح پایای بوده بنابراین به منظور مشخص نمودن نوع مدل از آزمون 

آزمون هاسمن بر پایه وجود و یا عدم ارتباط میان خطای رگرسیون تخمین زده شده و بریم. هاسمن بهره می

استفاده از روش اثرات تصادفی و فرضیه متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. فرضیه صفر در آزمون هاسمن 

 باشد.مقابل استفاده از روش اثرات ثابت می

 

 

 

( : نتایج آزمون هاسمن3جدول)  

73.936321 Chi-sq.Statistics 
0.0000 Prob 

 منبع: نتایج تحقیق

 

.برآورد مدل4-2-2  

پس از انجام آزمون هاسمن و انتخاب مدل اثرات ثابت برای تخمین مدل، به برآورد آن پرداخته و نتایج آن را در 

.ایم( نشان داده4جدول )  

 

 

 

 

 



 

2. 
 

: نتایج برآورد مدل4جدول   

 داري معنا t آماره  ضریب نام متغير

C 1,59045

7 

1,191052

8 

0.0576 

LOG(L?) 0,00776

3 

-

2.802610 

0.0056 

LOG(K?) 0,21360

6 

3,851720 0.0002 

LOG(SP?) 0,12713

9 

2,713537 0.0073 

LOG(RD?) 0,09038

1 

2,435162 0.0158 

LOG(PC?) 0.00600

1 

0,379137 0.7050 

LOG(T?) 0,19253

3 

-

2,556793 

0.0114 

LOG(Y?(-1)) 0.68083

6 

12,95465 0.0000 

F 951,3551 0.0000 آماره

0 
 0.995356ضریب تعیین                

 0.994309  ضریب تعیین تعدیل شده  

DW   1.624870 

 منبع: نتایج تحقیق

 درصد با ضریب منفی بوده است. 22نتایج برآورد مدل حاکی از معناداربودن اقتصاد دانش محور در سطح اطمینان 

دارای اثر مثبت و معناداری بر ی تحقیق و توسعه ،سرمایه و تجارت نام مقطع ابتدایی، هزینهمتغیرهای ثبتس نتایج مدل بر اسا

ی تحقیق و توسعه و سرمایه به ترتیب هزینهنام مقطع ابتدایی، های ثبترشد اقتصادی میباشند و با بهبود یک درصد در شاخص

معنی بر رشد اقتصادی های شخصی اثر مثبت و بیو متغیر رایانه  یابدادی بهبود میرشد اقتص 213, و  090,و  127,حدود 

 دارد.
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، 20محور آموزش و منابع انسانی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی است این نتیجه با کارهای بن حبیب، اشپیگل

تواند با افزایش کمیت و کیفیت افراد ماهر و دانش می این بخش از ، داوود بهبودی و بهزاد امیری همسو است.22هانوشک کیمکو

دیده، نیاز جامعه را در مورد داشتن دانش موجود و در کل افزایش سرمایه انسانی برطرف سازد. افزایش در کمیت و آموزش

شود. ی سرمایه میسازد و از طرف دیگر باعث افزایش کارایکیفیت نیروی انسانی از طرفی نیروی کار را ماهرتر و تواناتر می

 یابد.وری کل عوامل تولید افزایش یافته و به دانبال آن، رشد اقتصادی نیز افزایش میهدرنتیجه بهر

 

و اوماهونی و   29های اطالعاتی تأثیر مثبت با رشد اقتصادی دارد. این نتیجه با کارهای پاپایونو و دیمیلیسمحور زیرساخت

های مکانی و تواند با هزینه استفاده پایین و غلبه بر محدودیتی اطالعاتی کارا میهاهمسو است. داشتن زیرساخت 23ویچی

زمانی، موجب کارایی و اثربخشی توزیع دانش و اطالعات شود. این کار باعث بهبود فرایند، تعمیق سرمایه، پیشرفت فناوری و 

شود و سرانجام افزایش ها، بخش و کشور میح بنگاهافزوده در سطشود. پیامدهای این اثر، افزایش ارزشکیفیت نیروی کار می

 وری کل و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.بهره

دار بر رشد اقتصادی دارد. این نتیجه با های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدهد که محور رژیمنتایج همچنین نشان می

انگیزه  مؤثر، ها و قوانینتوانند با ارائه مشوقار است. دولت و قوانین کارا میو همکاران سازگ 25و کافمن 24کارهای استیجن و لوک

های موجود با دانش جدید افزایش دهند. این کار موجب را برای استفاده کارا از دانش موجود، کسب دانش جدید و کاربرد دانش

 شود.وری و رشد اقتصادی میافزایش بهره

همسو  26و اورت باشد که با مطالعات انجام شده توسط راسپد اقتصادی منفی ولی معنادار میرابطه نیروی کار و تجارت با رش

شود. در ایران نیز به دلیل گذاری و بازدهی آن میاست. کاهش اشتغال سبب کاهش تولید و درنتیجه باعث کاهش سرمایه

، درنتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی گردیده های اخیر بازدهی سرمایه کاهش پیدا کردهگذاری خارجی در سالکاهش سرمایه

 .است

 

 نتیجه گیری

 مسئله اساسی در این پژوهش، است. پژوهش این تحلیل مورد فرضیه های بررسی و تحقیق اصلی نتایج ارائه حاضر فصل افشره

ن فصل مورد بررسی قرار محور می باشد که در ایو اقتصاد دانش سرانه( داخلی ناخالص تولید )افزایش اقتصادی رشد بین ارتباط

دارای اثر ی تحقیق و توسعه و سرمایه  نام مقطع ابتدایی، هزینههای شخصی، ثبترایانهگرفت. بر اساس نتایج مدل متغییرهای 

                                                            
10 Benhabib & Spiegel 
11 Hanushek & Kimko 
12 Papaioannou & Dimelis 
13 O’Mabiny & Vecchi 
14 Stijin & Luc 
15  Kaufmann 
16 Otto Raspe & Frank Van Oort 
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ی هزینهنام مقطع ابتدایی، های ثبتمثبت و معناداری بر رشد اقتصادی میباشند به طوری که با بهبود یک درصد در شاخص

های شخصی اثر یابد و متغیر رایانهرشد اقتصادی بهبود می 213, و  090,و  127,سعه و سرمایه به ترتیب حدود تحقیق و تو

 معنی بر رشد اقتصادی دارد.مثبت و بی

نام مقطع ثبتمحور، شاخص سرمایه دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی بوده و شاخص های اقتصاد دانشاز میان شاخص

 باشد.همچنین شاخص نیروی کار و تجارت دارای عالمت منفی می کمترین اثر بر رشد اقتصادی می باشند.دارای ابتدایی 
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