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  سنجي  علمنامه پژوهش

  )6پياپي  (1396پاييز و زمستان/ 2شماره / 3دوره /  دانشگاه شاهد علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه
                

بنيان در ايران و ارائه       افزايي اقتصاد دانش    سنجش هم 
الگويي براي تبيين كاركرد عوامـل مـؤثر در اقتـصاد           

  گانه سهبنيان با استفاده از رويكرد مارپيچ   دانش
          

        چكيده
          

بنيان در سطوح استاني و ملي و تـدوين           افزايي اقتصاد دانش    اين پژوهش، تحليل ميزان هم     :هدف
  .هاي صنعتي ايران است بنيان در شركت  افزايي اقتصاد دانش الگوي هم

يكـرد  سنجي است كه با استفاده از رو  هاي كاربردي علم    اين پژوهش از نوع پژوهش     :شناسي  روش
هاي نوآوري اسـتاني و ملـي ايـران بـر مبنـاي توزيـع جغرافيـايي، فناورانـه و                      گانه، نظام   مارپيچ سه 

عتي  شـركت صـن    46150جامعه اين پژوهش تعـداد      . گيري شدند   هاي صنعتي اندازه    سازماني شركت 
بـاال و خـدمات     - به سه دستة فناوري باال، فناوري متوسط       NACE بندي  است كه بر مبناي كد رده     

بنيان، پنل دلفي     افزايي اقتصاد دانش    منظور استخراج عوامل مؤثر در هم       به. محور تقسيم شدند    دانش
بنيان شامل     مؤلفه مؤثر در اقتصاد دانش     10نظر تشكيل شد و تعداد         صاحب 12اي با حضور      دومرحله

ـ              ت، تعـداد   جمعيت، نرخ رشد، نرخ اشتغال، نرخ باسوادي، نرخ مشاركت اقتصادي، ضريب نفوذ اينترن
دانشجويان، تعداد دانشگاه، توليد علمي و ميـزان صـادرات شناسـايي شـد و بـا تكنيـك معـادالت                     

  .بنيان در قالب الگو طراحي شد افزايي اقتصاد دانش  ساختاري روابط آنها با هم
) بنيـان   قتـصاد دانـش   افزايـي ا    ميـزان هـم   (GTOT گانـه، مقـادير     بر مبناي مدل مارپيچ سه     :ها  يافته

، اين در حالي است كـه ميـزان         ) بيت -0 ,005(شده ايران در سطح ملي عالمت منفي دارند           محاسبه
شدت مثبت بودند كه اين مسئله وضعيت          استان، به  31 استان از    23بنيان در     افزايي اقتصاد دانش    هم

 از بين عوامـل مـستقل در        .دهد  بنيان را خصوصاً در سطوح استاني نشان مي         نامطلوب اقتصاد دانش  
بنيـان در     افزايـي اقتـصاد دانـش         طراحي الگو، تنها دو عامل جمعيت و ميزان دانشجو بر ميزان هـم            

  .هاي صنعتي رابطه معنادار را نشان دادند شركت
گانـه نـشان داد كـه تجمـع ملـي آشـكارا بـر                 هاي حاصل از بخش مـارپيچ سـه         يافته :گيري  نتيجه

شـدت مجتمـع    ديگر، در ايران يك سيـستم نـوآوري ملـي بـه     عبارت  به. ايدافز  افزايي سيستم مي    هم
بنيان، عامـل     افزايي اقتصاد دانش     عامل مؤثر در الگوي هم     10از طرفي، از ميان     . شود  بيني مي   پيش

دهـد و عامـل تعـداد         بنيان نـشان مـي      افزايي اقتصاد دانش    جمعيت تأثير معنادار مثبت در ميزان هم      
سازد و سـاير عوامـل        بنيان نمايان مي    افزايي اقتصاد دانش    دار منفي را با ميزان هم     دانشجو تأثير معنا  

  .تفصيل در مقاله بحث شده است دهد كه داليل آن به تأثير معنادار را نشان نمي
هاي نـوآوري، الگـوي       سنجي، آنتروپي احتماالت، نظام     گانه، رويكرد علم    مارپيچ سه  :واژگان كليدي 
 .بنيان ، اقتصاد دانشبنيان  اقتصاد دانش
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   و بيان مسئلهمقدمه
يـد و احيـا      ايـن واژه را تجد     90 وارد ادبيات اقتصادي شد؛ اما تحوالت دهـه          1960بنيان در دهه        واژه اقتصاد دانش  

بنيـان   سازي در زمينـه اقتـصاد دانـش    هاي زيادي براي شاخص     هرچند سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تالش      . نمود
بار چارچوب مـدوني از واژه   بندي كاملي نرسيد تا اينكه در همين سال براي اولين  به جمع1995انجام داد، ولي تا سال  

اين سـند   . گذاري علم و فناوري كانادا منتشر شد         سند وزارتي كميته سياست    بنيان در اين سازمان در قالب       اقتصاد دانش 
 جايگاه الگوهاي جديد رشد و عملكرد ابداعات در اقتصاد بوده است، بنابراين تعيين جايگاه نظري دانـش،                   كننده  تعيين

شدن، رقابت بيشتر و از همـه         داده در عالم خارج نظير روند شتابان همگرايي بازارها، جهاني           نحوه تعامل و واقعيات رخ    
كننده فناوري اطالعات و ارتباطات زمينه را براي تدوين الگـويي اجرايـي از ايـن پـارادايم رشـد و                       تر جهش خيره    مهم

 ). 1390يعقوبي، (توسعه اقتصادي فراهم ساخته است 

بنيـان   ت اقتصاد دانشتوسعه و از جمله آنها، جمهوري اسالمي ايران در مسير حركت خود به سم         كشورهاي درحال 
ديگر، كشور ما در مسير حركت خود به سـمت توسـعه، بـا مـشكالت و                   ازطرف). 2012بانك جهاني،   (اند    موفق نبوده 

شده در اسـناد باالدسـتي خـود همچـون رشـد اقتـصادي                مسائل متعددي مواجه بوده و نتوانسته است به اهداف تعيين         
با توجه به مـوارد مـذكور و عـدم وجـود پـژوهش مـرتبط در                 . يابد  دستشده در برنامه پنجم و ششم توسعه          بيني  پيش

بنيـان در ايـران بـا توجـه بـه              به اقتصاد دانـش    گذاربنيان و بررسي عوامل مؤثر بر         كشور، ترسيم وضعيت اقتصاد دانش    
ت ؛ لـذا پـس از توصـيف وضـعي         شرايط خاص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و فناورانة آن بايد مورد توجـه قـرار گيـرد               

بنيـان در       افزايـي اقتـصاد دانـش       گانـه، بـه تـدوين الگـوي هـم           بنيان در ايران با روش مارپيچ سه        افزايي اقتصاد دانش    هم
  .دشو هاي صنعتي ايراني پرداخته مي شركت

، 1كوئن، ديويد و فـوراي    (گيري دانش به خاطر طبيعت بسيار صريح و ضمني آن مشكل است               با وجود اينكه اندازه   
گيري اين  ، مسئله اندازه)2013، 2استراند(كردند  را معرفي» بنيان اقتصاد دانش«ها مفهوم  كه اقتصاددان از زماني اما ،)2000

 اسـتدالل   4در همـين راسـتا، گـودين      ). 2006،  3ليدسـدورف (طور جدي مطرح شد       نوع جديد از مختصات اقتصادي به     
هاي ويژه بـراي آن وجـود    ست؛ چراكه امكان توسعه شاخصمانده ا كند كه اين مفهوم در حد يك ابزار انتزاعي باقي       مي

عنوان يـك     به» بنيان  اقتصاد دانش «توان از مفهوم      مي» هاي ملي نوآوري    نظام«كه براي رويكرد      حال، ازآنجايي   بااين. ندارد
 ،5يون اروپـا  كميس (گذاران در سطح اتحاديه اروپا جذاب بوده است         كرد، اين مفهوم براي سياست      جايگزين مؤثر استفاده  

2005(.  
عنوان يكـي از مـسائلي كـه          ها به   بنيان در سطح شركت     گيري اقتصاد دانش    ديگر، بايد توجه داشت كه اندازه       ازسويي

نظران اين حوزه مطـرح بـوده         گيري دانش در سطوح كالن نيز تأثيرگذار باشد، همواره در نزد صاحب             تواند بر اندازه    مي
هـا مـشكل اسـت،     گيـري دانـش در سـطح شـركت     كند ازآنجاكه اندازه   مي    ن زمينه بيان   در همي  6كه كارتر   طوري  است؛ به 

نوآوري، در يك فضاي تعاملي شامل همكاري و تبادل         . گيري دانش در سطح باالتر و ملي نيز پيچيده خواهد بود            اندازه
هايي  ها و نهادها در شبكه تافتد و شرك  مي  هاي دانشگاهي و نهادهاي دولتي مختلف اتفاق        ها، مؤسسه   دانش ميان شركت  

                                                 
1 . Cowan& David& Foray 
2 . Strand 
3 . Leydesdorff 
4 . Godin 
5 . European Commission 
6 . Carter 



 
 

  زاده الحوائجي، محمد حسن هدي عابدي، فهيمه باب  

 
  

149

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
2 /

پاييز و زمستان
 

1396
) 

پياپي 
6(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

. كننـد  بـا يكـديگر همكـاري و تعامـل برقرارمـي     ) المللي اي، ملي و بين محلي، منطقه(هاي جغرافيايي مختلف   با مقياس 
بخـشيدن    گذاري يك پارادايم اقتصادي مناسب براي سـرعت         بنيان و بنيان    ميان، كشف عوامل كليدي اقتصاد دانش       دراين

  ). 2015 و ديگران، 1پازمارين(هاست  اوليه دولتنوآوري فناورانه وظيفه 
عنـوان    ، بـه  )2006ليدسدورف،  (سنجي استخراج شده است       گانه كه از علم اطالعات و رويكرد علم         مدل مارپيچ سه  

هاي ملي  بنيان و نظام گيري دانش و متعاقب آن اقتصاد دانش آمدن بر مشكل اندازه     هاي پيشرفته براي فائق     حل  يكي از راه  
ركن (برداري دانش  ، بهره)ركن فناوري(هاي اكتشاف دانش  بنيان مبتني بر تعامل اقتصاد دانش. آوري مطرح شده استنو

عنوان تعامل سه ركن از اركان مـستقل درنظـر    تعريف شده است كه به    ) ركن اندازه سازمان  (و كنترل سازماني    ) جغرافيا
گانـه لحـاظ      عنـوان مـارپيچ سـه       كنند و بـه     ركن بر همديگر عمل مي    سه  ). 2011 و ليدسدورف،    2لنگيل(شود    گرفته مي 

لذا در ايـن فراينـد، كـاهش    . كننده عدم قطعيت را كاهش دهد دهي شوند كه ممكن است در يك فرايند خود سازمان  مي
اد مطالعـة گـذار بـه سـمت اقتـص         ). 2011لنگيل و ليدسـدورف،     (شود    افزايي درنظر گرفته مي     عنوان هم   عدم قطعيت به  

بانـك  (انـد     بنيـان خـود موفـق نبـوده         اي همچون ايران كه در روند اقتصاد دانش         توسعه  بنيان در كشورهاي درحال     دانش
بنيان در كنار يكديگر در       ، از اهميت قابل توجهي برخوردار است و لذا درنظرگرفتن اركان اقتصاد دانش            )2012جهاني،  

هاي موجود در اين بخش     تواند امكان درك مؤثرتر پويايي       ايران مي  هاي صنعتي فعال در      متنوعي از شركت   مطالعة شمار 
هاي صنعتي بخش مهمي از سـرماية دانـشي و فكـري كـشور را           اين شركت . بنيان كشور را فراهم سازد      از اقتصاد دانش  

 شـركت   46150شدة فعـال اسـت كـه از ايـن تعـداد،                شركت صنعتي ثبت   87934دهند؛ چراكه ايران داراي       تشكيل مي 
سـازي و     مـدل . شـوند   بنـدي مـي     محـور طبقـه     باال و خـدمات دانـش     -صنعتي در سه گروه فناوري باال، فناوري متوسط       

 خواهد كرد تا اجزاي مرتبط، شامل توسعه انساني          ها، در سطحي وسيع كمك      بنيان اين شركت    گيري اقتصاد دانش    اندازه
البته بايد توجـه داشـت كـه همـين شناسـايي و تبيـين       . گيري شود هاي سرمايه فكري اندازه    اي و خلق چارچوب     منطقه

برانگيـز بـوده      توسـعه چـالش     بنيان، همواره براي كشورهاي درحـال       عوامل قابل توجه در رابطه با گذار به اقتصاد دانش         
نوعي بيانگر سابقة فعاليت هر كشوري است و درواقع، اين نهادها و ساختارهاي خاص هر ملت هستند                   است؛ چراكه به  

  ). 2008 و ديگران، 3الندوال(دهند   ه نظام ملي آن شخصيتي متمايز ميكه ب
اقتـصاد  «دست كه     هايي ازاين    پرسش  بنيان، همواره   گيري اقتصاد دانش    شده درخصوص اندازه    با توجه به ابعاد مطرح    

 تعـامالت آن  به لحـاظ  بنيان را توان مفهوم حساسي چون اقتصاد دانش   آيا مي «،  »شود؟  گيري مي   بنيان چگونه اندازه    دانش
، بـراي   »گيـري نمـود؟     شده و كنترل سياسي انـدازه       گانه بين توسعه اقتصادي، توليد دانش سازماندهي        در يك مارپيچ سه   

هاي صنعتي ايران     ها درخصوص شركت    باوجوداين، اين پرسش  . پژوهشگران حوزه نظام ملي نوآوري مطرح بوده است       
گانـه در     هاي پوياي مـارپيچ سـه       توان ويژگي   چگونه مي «دست كه     و مسائلي ازاين  اي ديگر مطرح باشد       گونه  تواند به   مي

گانه، ايـن نظـم پيكربنـدي را     با استفاده از نظريه اطالعات و مدل مارپيچ سه«؟ و  »نظام ملي نوآوري ايران را تخمين زد      
بـا   و درنهايـت     ؟» پرداخـت  بنيـان در ايـران      ترسـيم وضـعيت اقتـصاد دانـش       «؟ و به    »گيري كرد   عملياتي و سپس اندازه   

، از جملـه ايـن مـسائل    »بنيـان پرداخـت   بنيان، به تـدوين الگـوي اقتـصاد دانـش     شناسايي عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش   «
  .هاست گويي به اين مسائل و دغدغه اين پژوهش در پي پاسخ. شود محسوب مي

                                                 
1 . Paz-Marin 
2 . Lengyel 
3 . Lundvall 
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  هاي پژوهش  پرسش
  هاي مختلف چگونه است؟ هاي صنعتي ايراني در استان  نسبت پراكندگي شركت) 1
  هاي كشور ايران به چه صورت است؟ بنيان در استان افزايي اقتصاد دانش بندي هم رتبه) 2
  اند؟ بنيان كدام افزايي اقتصاد دانش عوامل مؤثر بر هم) 3
  بنيان چگونه است؟ كننده كاركرد عوامل مؤثر در اقتصاد دانش الگوي تبيين) 4

  مروري بر پيشينه پژوهش 
شـود را مـورد بررسـي         هايي كه از طريق آنها، دانش منجر به رشد اقتصادي مي            در پژوهشي كانال  ) 1390(واه  دادخ

 شـيرمحمدي  .علي بين دانـش و رشـد اقتـصادي ارائـه كـرده اسـت         قرار داده است و مدلي مفهومي براي تبيين روابط          
 آسـيايي   ، و كشورهاي  OECD اي كشوره هاي تحقيق و توسعه بر تجارت براي منتخب         در پژوهشي اثر هزينه   ) 1391(

بنيـان بـر ارزش افـزوده بخـش           در پژوهشي به بررسي تأثير اقتـصاد دانـش        ) 1392(زاده    علي. را مورد سنجش قرار داد    
دهـد كـه      اي نـشان مـي      در مطالعه ) 1392(شريفي  . پردازد  يافته مي   توسعه و توسعه    كشاورزي كشورهاي منتخب درحال   

 تأثير معنادار ولـي منفـي   ISI اما تعداد مقاالت. ت تأثير مثبت بر رشد اقتصادي كشور داشته استميزان استفاده از اينترن 
بنيان بـراي رسـانه       در پژوهشي، درصدد طراحي مدل سازمان دانش      ) 1393(پاپيان  . بر رشد اقتصادي كشور داشته است     

 بـر   2007-2011ور ايـران در بـازه       در پژوهشي وضعيت جريان توليد علم در كش       ) 1393(جوكار و عصاره    . ملي است 
هاي بـين دانـشگاه و        گانه دانشگاه، صنعت و دولت مورد بررسي قرار دادندو نشان دادند كه همكاري              اساس مارپيچ سه  

كه تعامالت ميان صنعت و هريك از         ها را ميان تعامالت دوگانه دربرداشته است، درحالي         دولت باالترين سطح همكاري   
بر همين اساس تعامل ميان سه ركن دانشگاه، صـنعت و دولـت نيـز در                . ت بسيار اندك بوده است    اركان دانشگاه و دول   

بـر رشـد    ) تعداد دانشجويان (در پژوهشي به تأثير معنادار سرمايه انساني        ) 1393(محمود اقدم   . سطح پاييني بوده است   
هـا و     ايي و اسـتخراج مؤلفـه     اي بـه شناسـ      در مطالعـه  ) 1393(حـسني   . كنـد   مـي    درصـد اشـاره    90اقتصادي در سـطح     

 بـه   يياهـ   مطالعـه در  ) 1393(مـسلمي   . پـردازد   ها مي   محور و ارائه مدلي بر مبناي اين مؤلفه         هاي سازمان دانش    زيرمؤلفه
) 1393(دهقـان   . كنـد   مي   اشاره OECD هاي دانش و رشد اقتصادي در كشورهاي        دار بين همه مؤلفه     رابطه مثبت و معنا   

هـاي اقتـصادي،      ني پيشرفته، مديريت كارآمد و ايجاد ارزش افزوده قابل مالحظه در فعاليت           در پژوهشي نياز به دانش ف     
ايجاد شرايط رقابتي سالم ميان بخش دولتي و خصوصي و گسترش مشاركت در اقتصاد را از جملـه داليـل توجـه بـه                        

بنيـان در كـشور    د دانـش در پژوهشي به بررسـي شـرايط وجـود اقتـصا    ) 1393(بيدي   رضايي باغ . داند  اقتصاد دانش مي  
دهنـده حركـت آنهـا بـه سـمت            برخوردار نشان   هاي كم   گرايي سيگما در گروه استان      كند هم   گيري مي   پردازد و نتيجه    مي

هـا در رسـيدن بـه اقتـصاد           هاي برخوردار بيانگر موفقيت بيشتر اين استان         در بين استان   بتاگرايي    محروميت بيشتر و هم   
  .است

در پژوهشي از اطالعات مربوط بـه بـيش از يـك ميليـون              ) 2006 (2 و پان  1سدورف، دالفسما در خارج از ايران ليد    
 3ليدسـدورف و فـريتس    . كردنـد   بنيان كشور هلند اسـتفاده      افزايي اقتصاد دانش    شركت هلندي براي بررسي وضعيت هم     

دنـد كـه توليـد فنـاوري     كر بنيان كشور آلمان پرداختنـد و تحليـل   در پژوهشي به بررسي وضعيت اقتصاد دانش     ) 2006(

                                                 
1 . Dalfsma 
2 . Panne 
3 . Leydesdorff and Fritsch 
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دانـگ و  . تواند در آلمان لحاظ شـود  به توليد فناوري باال مي    بنيان نسبت   عنوان شاخص بهتري از اقتصاد دانش       متوسط به 
بنيان ارائه دهند و سياسـت        كردند الگويي نظري براي توسعه ملي از اقتصاد دانش          در پژوهشي تالش  ) 2009 (1اوميموتو

بنيـان را در نظـام نـوآوري          افزايي اقتصاد دانـش     در پژوهشي هم  ) 2011( و ليدسدورف    2لنگيل. كنند  اجراي آن را بحث   
 3ليدسـدورف و اسـتراند    . كردند و سه منطقه را در تحول مجارستان مورد شناسـايي قـرار دادنـد                گيري    مجارستان اندازه 

اي كـشور     ر سطوح ملي و منطقـه     افزايي د    شركت، هم  1,187,421شده از     در پژوهشي بر اساس اطالعات ثبت     ) 2013(
در پژوهـشي   ) 2013(اسـتراند و ليدسـدورف      . اي اسـت    كردند و نشان دادند اقتصاد كشور سوئد منطقه         سوئد را تحليل  

 درصدي در سطح 11 ,7 افزايي ها از هم  يافته.  ميليون شركت در كشور نروژ را مورد مطالعه قرار دادند          5هاي حدود     داده
ميـزان  ) 2014 (4ليدسـدورف و ژو   .  درصد در سـطح ملـي افـزايش يافتـه بـود            2 .7كه فقط     اليدهد درح   منطقه خبر مي  

 اسـتان مـشاهده شـد    31عدم قطعيت در سـطح  . بنيان را در كشور چين مورد بررسي قرار دادند      افزايي اقتصاد دانش    هم
) 2014 (6 و اورو  5ووليدسـدورف و پيريودچيكـ    .  درصد افـزايش عـدم قطعيـت را نـشان داد           18كه سطح ملي      درحالي

. كردنـد   اي، استاني و ملي روسيه را بر اساس مطالعه بر نيم ميليـون شـركت محاسـبه                  هاي نوآوري منطقه    افزايي نظام   هم
جـز در منطقـه مـسكو مبتنـي بـر دانـش              درصد متمركز شده است اقتصاد به      22 .8بنيان در منطقه مسكو با        اقتصاد دانش 

 شـركت  ميليـون  8 .5گانـه روي بـيش از      اي با كمك مدل مـارپيچ سـه         در مطالعه ) 2018(ليدسدورف و ديگران    . نيست
دره محور در  وسيله توليد خدمات دانش افزايي اصلي به هم. آمريكايي نشان دادند كه نظام نوآوري در آمريكا ملي نيست

در ) 2018 (7گـومز ليدسـدورف و    . گـردد   شود و به ساير مناطق و حتي سـطح جهـاني توزيـع مـي                 ايجاد مي  سيليكون
در اين پژوهش بيش از . افزايي در ساختار سيستم نوآوري در اسپانيا را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند پژوهشي اثر هم 

دهد كـه سيـستم نـوآوري اسـپانيا تـا حـد               ها نشان مي    يافته. يك ميليون شركت در مناطق جغرافيايي اسپانيا تحليل شد        
  . اي داخل كشور است نطقههاي م  زيادي متمركز به سيستم
هـا بـر معرفـي تـأثير اقتـصاد            كرد كه اكثـر پـژوهش       توان استنباط   گرفته در ايران مي     هاي صورت   در بررسي پژوهش  

بنيـان نظيـر علـم، آمـوزش، پـژوهش بـر موضـوعاتي خـاص نظيـر تجـارت،                      هـاي اقتـصاد دانـش       بنيان يا مؤلفه    دانش
گرفتـه، پژوهـشگران سـعي        هـاي صـورت     ر برخي ديگر از پـژوهش     د. پذيري، كشاورزي و رشد اقتصادي است       رقابت
گانـه هـم در هـيچ     از روش مـارپيچ سـه  . بنيان در سازماني خـاص بپردازنـد    اند كه به طراحي الگوي اقتصاد دانش        كرده

جز يك پژوهش كه هدف و جامعـه مـورد مطالعـه در آن بـا پـژوهش حاضـر                پژوهشي در ايران استفاده نشده است به      
 2006گانـه از سـال        دهد كه رويكرد مارپيچ سه      هاي مرتبط در كشورهاي ديگر نشان مي        بررسي پژوهش . ستمتفاوت ا 

. كار گرفته شـده اسـت    طور وسيعي به    بنيان اغلب با مشاركت ليدسدورف به       تاكنون با هدف محاسبه ميزان اقتصاد دانش      
تقريبـاً همـه    . ه بـا ايـران قابـل توجـه اسـت          گرفته در مقايـس     هاي صورت   در پژوهش ) ها  شركت(فراواني واحد تحليل    

افزايي را نشان دادند كه حاكي از آن است در آن كـشورها بـا توجـه بـه                     اي هم   كشورهاي مورد مطالعه در سطح منطقه     
عـدالتي و نـابرابري در منـاطق          كند بي   مي  گيرد و همين مسئله كمك      استعداد هر منطقه توزيع مالي و سرمايه صورت مي        

گانه را براي واحد مطالعه  اي است كه روش مارپيچ سه يده شود؛ بنابراين پژوهش حاضر نخستين مطالعهمختلف كمتر د
                                                 
1 . Dang and Umemoto 
2 . Lengyel 
3 . Leydesdorff and Strand 
4 . Leydesdorff and Zhou 
5 . Perevodchikov 
6 . Uvarov 
7 . Gomez 
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بـار در ايـران بـا رويكـرد           وجه تمايز پژوهش حاضر در اين است براي نخستين        . كار گرفته است    هاي صنعتي به    شركت
). سطح ملـي و اسـتاني     (ان در ايران پرداخته شود      بني  گيري اقتصاد دانش    گانه سعي شد كه به محاسبه و اندازه         مارپيچ سه 

نامـه،    سـنجي از واحـدهاي تحليلـي چـون كتـاب، مقالـه، پايـان                بار رويكرد علم    همچنين، در اين مطالعه براي نخستين     
بنيـان ايـران و       بعد از محاسبه ميزان اقتصاد دانـش      . هاي صنعتي انتقال يافت     هاي اطالعاتي خارج شد و به شركت        پايگاه
بنيان و درنهايـت طراحـي        هاي مؤثر در اقتصاد دانش      بودن، به استخراج مؤلفه     بنيان  م وضعيت كشور از لحاظ دانش     ترسي

  . بنيان در ايران اقدام شد الگوي اقتصاد دانش
  بنيان هاي مختلف در رابطه با اقتصاد دانش ها، تفسيرها و نظريه نگرش

هـا و تفـسيرهاي مختلـف         هـا، نظريـه     ژيك، بررسـي نگـرش    ها و تفـسيرهاي ايـدئولو       با توجه به تاريخچه سياست    
 در قرن هجدهم، به نقش تخـصص در توليـد و اقتـصاد              1آدام اسميت . بنيان اهميت زياد دارد     درخصوص اقتصاد دانش  

همچنـين  . كند كه خلق و توزيع دانش به بهبود كارايي در اقتصاد كمك شايان توجهي خواهدكرد توجه كرده و تأكيدمي  
بخش بزرگي از دانش و سازمان است، دانش قدرتمندترين موتور توليد           » سرمايه«: خاطرنشان كرد كه  ) 1916 (2مارشال

، اقتـصاددان برجـسته دانـشگاه اسـتنفورد،         )1990؛  1986 (3بار، پل رومر    نخستين. رسان دانش است    است، سازمان ياري  
كـرد كـه بـرخالف نظريـه اقتـصادي            او تصريح . كرد نظريه رشد نوين خود را در برابر نظريه اقتصادي نئوكالسيك ارائه          

عنـوان عامـل سـوم، نقـش          كننـد، دانـش بـه       نئوكالسيك كه در آن نيروي كار و سرمايه نقش كليدي در توليد بازي مي             
هاي اساسي سرمايه است و       رومر اظهار داشت كه دانش، يكي از قالب       . نمايد  تري در اقتصادهاي پيشرفته ايفا مي       اساسي

هـا توسـط فردريـك ون         ديگر، اولين تالش    ازطرف. افتد  تنها از اين طريق اتفاق مي     ) و درازمدت (دي پايدار   رشد اقتصا 
عنـوان   بندي دانش را مشكل اصلي اقتـصاد بـه   او تقسيم.  براي تعريف روابط بين اقتصاد و دانش صورت گرفت    4هايك

وسـيله     چگـونگي متمركزشـدن دانـش بـه        كرد و سؤال كليدي خود را بـه شـكل معمـايي از              يك علم اجتماعي تعريف   
پيـشرو بعـدي   ) 1959 (5پنروز. كرد رغم ارائه سفارش و عرضه در بازار مطرح هاي پراكنده و افراد گوناگون علي     شركت

هـاي پويـاي      قابليـت «عنـوان     گذار آنچه در حـال حاضـر بـه          او بنيان . عنوان منبع اصلي اقتصاد است      در ديدگاه دانش به   
عنـوان يـك    هـاي شـركت بـه    پنروز همچنين به مشخـصه . باشد  كرد اقتصاد خرد، تكامل يافته شد مي      با روي » 6ها  شركت

نرخ رشد يك   . كرد و منابع مادي و انساني متراكم را درنظر گرفت           اشاره) 1937؛ كاس،   1916مارشال،  (سازمان اجرايي   
). 1995پنـروز،   (شـود     آن تعريـف مـي    وري اجرايي     وسيله توسعه بهره    شركت با رشد دانش آن و اندازه يك شركت به         

اي است كه معتقد است دانش اساس و عامل جديد توليد است و اين با                 از نويسندگان برجسته  ) 1996 (7مانوئل كاستلز 
را سه عامل اصلي توليـد      ) آالت  ماشين(اي    و كاالهاي سرمايه  ) تالش انسان (، كار   )منابع طبيعي (استدالل سنتي كه زمين     

يك اقتصاد مبتني بر دانش آن است كـه در آن دانـش بـه مفهـوم يـك                   ). 4،  2008،  8رابرتسون(اد است   دانند در تض    مي
، شـركت   )1995 (10درواقع به گفته نوناكا و تـاكيوچي      ). 278،  2013،  9بدفورد(سرمايه فكري، عنصر اصلي توليد است       

                                                 
1 . Adam Smith 
2 . Marshall 
3 . Paul Romer 
4 . Friedrich Von Hayek (1937,1945) 
5 . Penrose 
6 . Dynamic capabilities of firms 
7 . ManuelCastells 
8 . Robertson 
9 . Bedford 
10 . Nonaka and Takeuchi 
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هـاي   او به قابليـت . وجود داشته است نيز 1950مخزن دانش است و همچنين پنروز اذعان داشت كه اين تعبير در سال        
هاي مهم ارزش دانـش قابـل انتقـال بـه اقتـصاد        و ويژگي ) 2003،  1كيور(هاي دانش     هاي ساكن در شبكه     پوياي شركت 

ها را در مناطق مـرتبط        تكامل سريع و پيچيده فناوري مدرن، اغلب شركت       . است  كرده  تر براي توسعه انبوه اشاره      گسترده
پنـروز،  (كند تا از نزديك در تماس با تحقيق و نوآوري گسترده در بـسياري از مراكـز باشـند                      مي  مدر سراسر جهان ملز   

) 1984 (2عنوان يك توسعه سيستمي توسط وايتلـي        بار به   دهي اجتماعي توليد و كنترل دانش براي اولين         سازمان). 1995
فريتـز  . موضوع اقتصاد جديد درنظر گرفته شـود      عنوان    پيشنهادكردند كه علم به   ) 1994( و ديويد    3داسگوپتا. معرفي شد 

 به دنبال ارزش اقتصادي مطالعات توليد و توزيع دانش در آمريكا بود، لذا توليد دانش را به شش بخش مهـم                       4مچالپ
هاي ارتباطي، خدمات اطالعات و فنـاوري اطالعـات           شامل آموزش و پرورش، تحقيق و توسعه، آفرينش هنري، رسانه         

  ). 2006كوك و ليدسدورف، (كرد  بندي طبقه
ايـن ديـدگاه بـا ارتباطـات        . بينـد   دانش را زيرساخت اجتماعي و منبع اشـتراكي مـي         » عنوان رابطه   دانش به «ديدگاه  

نظريـه نظـام ملـي نـوآوري و         . هايي از بازيگران مختلف با يك نظام اقتصادي مرتبط است           اجتماعي، تعامالت و شبكه   
تحقيق و توسعه از طريـق تعـامالت دانـشگاه، صـنعت و             . به اين ديدگاه مرتبط است    گانه از بسياري جهات       مارپيچ سه 

نتيجـه منطقـي ايـن بحـث تأكيـد نظـام ملـي              . كنند  دولت نقش كليدي در ايجاد نظام ملي نوآوري هر كشوري ايفا مي           
هـا، توليدكننـدگان و       هگانه، دانشگا   بر اساس مدل مارپيچ سه    . هاي توليد دانش و كاربرد آن خواهد بود         نوآوري بر حوزه  

كه دولت در ميان آنها نقش كنترلـي          درحالي. دهندگان دانش و صنايع، توليدكنندگان خدمات و محصوالت هستند          انتقال
عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانـشگاه در اقتـصاد بـر اسـاس     . كنندگي را برعهده دارد   و تعديل 

وقتي دانشگاه، صنعت و دولت براي توسـعه اقتـصادي          . شود  صنعت و دولت تحليل مي    گانه دانشگاه،     روابط مارپيچ سه  
از طريق اين تعامالت سه     . شود  صورت مارپيچ ايجاد مي     اي از تعامالت به     كنند، شبكه   در تحقيقات دانشگاه مشاركت مي    

منـد نـوآوري كمـك      و توليد نظـام اي به ايجاد دانش پايه  طور فزاينده   نهاد مذكور، فراتر از مأموريت توسعه اقتصادي به       
كننده و توليدكننده منبع دانش بـسيار         كند كه تعامالت بين مصرف      بحث مي ) 1988(الندوال  ). 2003اتزكويتز،  (كنند    مي

ها، مؤسـسات تحقيقـاتي، مؤسـسات         ها، دانشگاه   تر، تعامالت ميان شركت     در محدوده وسيع  . مهمي براي نوآوري است   
مطالعات بسياري حاكي از آن است كه توليـد اقتـصادي اساسـاً             . واند براي نوآوري دانش بيافريند    ت  بازاريابي و مالي مي   

نوآوري اجتماعي مبتنـي بـر نـوآوري        . ترين نوع يادگيري است     يادگيري تعاملي، مهم  . وابسته به سرمايه اجتماعي است    
طـور كـه      بنيان آن   اقتصاد دانش . يل شده است  فناورانه است و نظام ملي از ارتباطات اجتماعي و تعامالت ميان آنها تشك            

سـه  . اليـه كـاربردي و اليـه نهـادي    : دواليه اسـت ) 2006ليدسدورف، (شود    گانه استنباط مي    وسيله نظريه مارپيچ سه     به
سه . هاست  اقتصادي شامل توليد نوآوري، توليد و حفظ ثروت و كنترل روابط زيرمجموعه           -عملكرد يك نظام اجتماعي   

كـه هـر      كننـد، درحـالي     مي  ها با يكديگر تعامل     سو، مارپيچ   از يك . اصلي دانشگاه، صنعت و دولت هستند     مؤسسه مرتبط   
شوند و اين دو تعامـل منتهـي بـه            ديگر، دواليه نهادها و عملكردها بر يكديگر متصل مي          عمل بازگشتي است و ازسوي    

ر تعـاملي سـه مـارپيچ در يـك دوره تـاريخي بـين               بنيـان اساسـاً تـأثي       شوند؛ بنابراين، اقتصاد دانش     پويايي يك نظام مي   
گانه فرصتي را  سنجي و مدل مارپيچ سه ؛ و در اين مورد رويكرد علم)2009،  5دانگ و آميموتو  (عملكردها و نهادهاست    

                                                 
1 . Quere 
2 . Whitley 
3 . Dasgupta 
4 . Fritz Machlup (1962) 
5 . Dang and Umemoto 
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تـر و     صـورت شـفاف     بنيان به ترسيم وضـعيت كـشور بـه          كنند تا با مطالعه روابط اركان درگير در اقتصاد دانش           ايجادمي
  .تر پرداخته شود عملياتي

شناسي دارد،     و دامنه حوزة علم اطالعات و دانش        مديريت اطالعات و دانش بنا بر ارتباط مستقيمي كه با چارچوب          
شناسي مورد توجه قرار داشته و از اركـان ايـن حـوزه     يكي از مباحثي است كه همواره در حوزه علم اطالعات و دانش        

شناسـي،    هاي زيرمجموعه علم اطالعات و دانـش        عنوان يكي از حوزه     سنجي به  ميان، حوزه علم    دراين. شود  محسوب مي 
عنوان يكي  سنجي به علم. هاي مؤثري در اين راه برداشته است به سنجش و ارزيابي دانش توجهي ويژه نشان داده و گام        

ناوري در سطح خُرد و كالن هاي علم و ف ريزي ها و برنامه گذاري هاي كاربردي كه در زمينه پشتيباني از سياست از حوزه
روي قـرار داده كـه در محافـل           كند، مسيرهاي جديدي را پيرامون نحوه سنجش و ارزيـابي دانـش در پـيش                  مي  فعاليت

گانـه كـه در ايـن پـژوهش در      استفاده از مدل مارپيچ سـه . مديريت دانش بسيار مورد استقبال و توجه قرار گرفته است      
 از دستاوردهاي اين حوزه است كه در اختيار مديريت دانـش قـرار گرفتـه و امكـان                   دستور كار قرار گرفته است، يكي     

  . سازد منظور تقويت سطح نوآوري فراهم مي مطالعه روابط صنعت، دانشگاه و دولت را به
اي پيچيده و چندبعدي اسـت كـه اجـراي آن از              ويژه اقتصاد دانش، مقوله     باوجوداين، سنجش و ارزيابي دانش و به      

، كند  فزون مي هاي اين نوع سنجش و ارزيابي را          ترين عاملي كه دشواري     مهم. هاي خاص خود برخوردار است      دشواري
كـه دانـش      بديهي است هنگامي  . ابعاد ضمني و پنهاني دانش است كه البته مطالعه اقتصاد دانش نيز از آن مستثني نيست               

اد آشكار آن پرداخت و از مطالعه و ارزيابي ابعاد ضـمني            توان تنها به ابع     هم داراي ابعاد آشكار و هم ضمني است، نمي        
سـنجي در زمينـة توسـعه و          ويژه علم   شناسي و به    مندان علم اطالعات و دانش      در اينجاست كه نقش حرفه    . آن غافل بود  

روز از اهميـت بيـشتري        هاي سنجش و ارزيابي مؤثرتر ابعاد اقتصاد دانـش انكارناپـذير اسـت و روزبـه                 گسترش روش 
  .شود وردار ميبرخ

  شناسي پژوهش  روش
بنيان، از رويكـرد مـارپيچ        سنجي است كه در آن براي محاسبه ميزان اقتصاد دانش           اين پژوهش از نوع كاربردي علم     

 در نظريه اطالعات شانون استوار      1گانه برمبناي مفهوم آنتروپي     گيري پويايي مارپيچ سه     اندازه. گانه استفاده شده است     سه
حـسين و   (گيـرد     نظمي در گروهي از عناصر مورد استفاده قرار مـي            يا بي  2گيري عدم قطعيت     براي اندازه  آنتروپي. است

 -شـده در ايـن پـژوهش        كار گرفتـه    گانه به    شاخص مارپيچ سه   -اطالعات متقابل در بيشتر از سه ركن      ). 2012،  3ديگران
هرحـال، ايـن مقيـاس از         بـه ). 2009ريپنـددورف،   ك(دهد و بنابراين اطالعات شانون نيست         ميزان اطالعات را نشان مي    

برمبنـاي نظريـه    ). 1954گيـل،   ؛ مـك  1964؛ اشبي،   1963آبرامسون،  (نظريه اطالعات و فرمول شانون گرفته شده است         
  :عنوان تواند به  ميX  در توزيع فراواني نسبي از يك متغير تصادفيXHنبود قطعيت ) 1948(شانون 

x x 2 x
x

H P log P  

شـود و انـدازه آن ميـانگين ميـزان             با عنوان آنتروپي يا عدم قطعيت شناخته مـي         H طور كه بيان شد     همان. تعريف شود 
شـود    عنـوان آنتروپـي احتمـاالت كـه در بيـت اطالعـات بيـان مـي                  شانون به اين معادله بـه     . شود  اطالعات تعريف مي  

تواند   همچنين، عدم قطعيت در توزيع احتماالت دوركني مي       . كند  مي  كار رود اشاره     مبناي لگاريتم به   2كه عدد     صورتيدر
                                                 
1 . Entropy 
2 . Uncertainly 
3 . Hossain et al. 
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  :عنوان به
  2 xyH Pxy xy log P

x y
  

H تري ماننـد    توان اركان بيشتري را به اين محاسبات افزود و روابط پيچيده            به همين ترتيب مي   . تعريف شود  xyz  را 
  . كرد  محاسبه

xyz xyz 2 xyz
x y z

H P log P 

عبارتي اطالعات متقابل ميان اركان مارپيچ در توابع احتمـال فـوق درنهايـت بـر اسـاس                    گانه يا به    روابط مارپيچ سه  
در زمـان تركيـب     ) نظمـي   بـي (دهنده تفاوت در عدم قطعيـت          نشان Tمقدار  . شود  سنجيده مي )T ( عدم قطعيت  رسانش

، همچون تئوري اطالعات شـانون، اطالعـاتي را دربـاره عـدم             T مقدار. توزيع احتمال ميان اركان مختلف مارپيچ است      
دهنـده    در روابـط دو ركنـي، نـشان   Tميزان باالتر . نمايد گانه فراهم مي قطعيت در شبكه اطالعاتي بين اركان مارپيچ سه      

 در اين نوع روابط، مقادير مثبت T  بر اين مبنا، مقدار مطلوب. باشد روابط پوياتر و هدفمندتر در بين اركان مربوطه مي
  ). 2014ليدسدورف و همكاران، (و بزرگ است 

( )T H H Hxy x y xy    
XY ها كامالً مستقل باشند       چنانچه توزيع  X YH H H  درنتيجه ، XYT 0       ي هـا   در مـورد تعامـل توزيـع

)x,y,z(آيد  مي دست  ، اطالعات متقابل از فرمول زير به) ،1963آبرامسون:(  

XY Z X Y Z XY XZ Y Z XY ZT H H H H H H H                    
گانـه    كـه تعـامالت سـه       كاهـد، درحـالي     هاي باال، روابط دوگانه از ميزان عدم قطعيت متغيرها مي           با توجه به فرمول   

. تواند و مطلوب است كه منفي باشـد         گانه مي    در روابط سه   Tبر اين اساس مقدار     . شود  موجب افزايش عدم قطعيت مي    
هـا و     دهنده كاهش ميـزان عـدم قطعيـت و افـزايش پويـايي همكـاري                 نشان Tگانه مقادير منفي      درخصوص روابط سه  

از طرفـي مقـدار   . بالعكس مقادير مثبت و صفر مؤيد عدم ثبات در نظام مورد مطالعـه اسـت         . عبارتي ثبات نظام است     به
  .بودن هريك از آنها بوده است دهنده عدم وجود همكاري ميان اركان و مستقل  نشانTصفر 

و عـدم قطعيـت     ) TH(، فناوري   )GH(جغرافيا  : محاسبات پژوهش حاضر، شامل سه پارامتر عدم قطعيت است        
 است؛ عدم قطعيـت سـه پـارامتر بـا           TOH  و GTH  ،GOHيت شامل   پارامتر دوگانه عدم قطع   سه  ). OH(سازمان  

GTOH  همچنين، محاسبات رسانش شامل سه پارامتر دوگانـه  . شود   نشان داده مي)GTT، GOT وTOT (  و رسـانش
عنـوان    مقادير رسانش به  . نتايج عددي انتزاعي است و نياز است بر اساس نظريه درك شود           .  است GTOTسه پارامتري   

افزايي يك پيكربندي منتهي شـود درك   ست به همهايي از تعامالت بين سه عملكرد مشخص دانش كه ممكن ا      شاخص
  . شود مي

بنيان، محقق با مرور ادبيـات و الگوهـاي موجـود دربـارة               افزايي اقتصاد دانش    منظور استخراج عوامل مؤثر در هم       به
 پس از شناسـايي اوليـه     . آورد  دست  هايي را دربارة چه موضوعات و مفاهيمي بايد انتخاب شود به            موضوع پژوهش، ايده  

هـاي     نفر از مديران واحد تحقيق و توسـعه شـركت          12بنيان پنل دلفي با حضور        افزايي اقتصاد دانش    عوامل مؤثر در هم   
شـده   در مرحلـه اول عوامـل ابتـدايي شناسـايي      . صنعتي تشكيل و با تكنيك دلفي در دو مرحله عوامل مؤثر نهايي شـد             

د و از آنها خواسته شد به هر عامل برحسب درجه اهميت نظران ارسال ش   امتيازي ليكرت براي صاحب    5برمبناي طيف   
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بنيـان تأثيرگـذار     افزايـي اقتـصاد دانـش       از بسيار موافقم تا بسيار مخالفم نمره دهند و چنانچه عوامل ديگـري را در هـم                
 عوامل  شوندگان بر اساس ميانگين نظرات،      پس از دريافت پاسخ مصاحبه    . كنند  دانستند آن موارد را به فهرست اضافه        مي

 5 تأييد نهايي برمبناي طيف جهتمؤثر اصالح شدند، برخي عوامل حذف و عوامل جديدي به فهرست اضافه شدند و     
عوامل . نظران ارسال شد    به صاحب )  به معناي اولويت خيلي باال يا قوي       5 به معناي خيلي ضعيف و       1(امتيازي ليكرت   
ن شامل جمعيت، نرخ رشد، نرخ اشـتغال، نـرخ مـشاركت اقتـصادي،              بنيا  افزايي اقتصاد دانش    شده در هم    نهايي شناسايي 

عوامـل  . نرخ باسوادي، ضريب نفوذ اينترنت، تعداد دانشجويان، ميزان صادرات، تعداد دانـشگاه و توليـد علمـي اسـت                  
ن  اسـتان از درگـاه ملـي آمـار ايـرا           31شده قابليت استخراج داده داشتند و اطالعات آماري آنهـا بـه تفكيـك                 شناسايي

  .سازي صورت گرفت بنيان مدل افزايي اقتصاد دانش  آمد و با هدف كشف ارتباط بين اين عوامل با وضعيت هم دست به
يـابي    تـوان بـر اسـاس ديـدگاه عليـت           رو نمـي    عليتي نيست و ازايـن       تك 1بنيان  افزايي اقتصاد دانش    متغير وابسته هم  

براي اسـتخراج الگـو و   . آن را با چندين عامل مورد بررسي قرار دادمتغيري آن را تعبير و تفسير نمود؛ بنابراين بايد    تك
بدين ترتيب از ايـن روش بـراي بررسـي          . دهنده آن استفاده از تكنيك معادالت ساختاري ضروري است          عوامل تشكيل 

  . ها در غالب يك الگو استفاده شد اي از پرسش  مجموعه
هاي صـنعتي     شركت. اند  كار گرفته شده    حد تحليل مطالعه به   عنوان وا   هاي صنعتي ايران به     در پژوهش حاضر شركت   

ركن مـستقل تحليلـي ماننـد آدرس جغرافيـايي، انـدازه سـازماني و نـوع فنـاوري مـشخص و           ) بيشتر(توانند با سه      مي
 . بندي شدند هاي صنعتي از نظر توزيع جغرافيايي، فناورانه و اندازه طبقه همه شركت. بندي شوند طبقه

در توزيـع جغرافيـايي،     . هـاي صـنعتي بـا اسـتفاده از آدرس جغرافيـايي آنهـا انجـام شـد                   فيايي شركت توزيع جغرا 
منظور دستيابي به توزيع فناورانه، تعـداد         به. هاي شهرستان، استان و سپس ملي قرار گرفتند         هاي صنعتي در طبقه     شركت
عه اقتـصادي بـر پايـه حـوزه      از سـازمان همكـاري و توسـ   )NACE ) Rev.2 كـد  شركت صـنعتي از طريـق   87934
هاي صنعتي توليدي را برمبنـاي        بر اين اساس سازمان همكاري و توسعه اقتصادي شركت        . بندي شدند   شان طبقه   فعاليت

، فناوري  3باال-، فناوري متوسط  2قدرت واحد تحقيق و توسعه و حوزه فعاليت آنها در چهار گروه اقتصادي فناوري باال              
طـور عمـده بـه خـدمات      هـاي خـدماتي بـه    خـدمات در شـركت  . كنـد  بندي مـي   طبقه5ين و فناوري پاي   4پايين-متوسط
 تقـسيم   NACE برمبناي سـهم تحـصيل شـاغالن آنهـا در            LKIS(7(محور     و خدمات كمتر دانش    6)KIS(محور    دانش
  ). 2012ليدسدورف، (شود  مي

بـاال و خـدمات     -متوسـط  شركت، در سـه گـروه فنـاوري بـاال، فنـاوري              46150 شركت صنعتي،    87934از تعداد   
 از نظـر سـازمان      ).1جدول  (عنوان جامعه آماري پژوهش حاضر درنظر گرفته شده است            محور قرار گرفتند كه به      دانش

همكاري و توسعه اقتصادي اين سه گروه برمبناي حوزه فعاليت داراي واحـد تحقيـق و توسـعه قدرتمنـدي هـستند و                       
طور مطلوب اما به ميزان انـدك بـر سياسـت نـوآوري تمركـز                 ري باال به  هاي فناو   شركت. شوند  بنيان محسوب مي    دانش
باال زيرسـاخت اقتـصادي     -فناوري متوسط . افتد  وسيله فناوري باال اتفاق مي      بودن يك منطقه به     بنيان  درواقع، دانش . دارند

اين خدمات . ايي اقتصاد داردبنيان جغرافي محور نسبتاً تأثير نامطلوبي در دانش خدمات دانش. دهند فناورانه را تشكيل مي  
                                                 
1 . Knowledge base economy (TGTO) 
2 . High-technology 
3 . Medium high-technology 
4 . Medium low-technology 
5 . Low-technology  
6 . Knowledge-intensive services 
7 . Knowledge-intensive services 
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درواقع، كاركنان اين حوزه مرز جغرافيايي      ). 2006ليدسدورف،  (كنند    بنيان را از بعد جغرافيايي خارج       تمايل دارند دانش  
اين آزادي براي خدمات فناوري باال كمتر مجاز است چراكه ممكن است نياز به تـسهيالت محلـي ماننـد                    . شناسند  نمي

  ).2013ليدسدورف و استراند، (هيزات كامپيوتري پيشرفته داشته باشند ها و تج آزمايشگاه
  محور   باال و خدمات دانش- از توليدات فناوري باال، فناوري متوسطNACE(Rev.2)بندي   طبقه-1جدول

High-tech Manufacturing Knowledge-intensive Sectors (KIS) 
21 Mnaufacture of basic Pharmaceutical 
products and pharmaceutical preparations 50 Water transport 

26 Manufacture of computer, electronic and 
optical products 51 Air transport 

30.3 Manufacture of air and spacecraft and 
related machinery 58 Publishing activities 

33 Manufacture of Medical precison and 
optical instruments, watches and clocks 

59 Motion picture, video and television programme 
production, sound recording and music publishing 
activities, 

  60 Programming and broadcasting activities, 

Medium-high-tech Manufacturing 64 Post and telecommunications 

24 Manufacture of chemical and chemical 
products 

65 Financial intermediation, except insurance and 
pension funding 

25.4 Manufacture of weapons and ammunition 66 Insurance and pension funding, except 
compulsory social security 

27 Manufacture of electical equipment, 67 Activities auxiliary to financial intermediation 

28 Manufacture of machinery and equipment 
n.e.c., 70 Real estate activites 

  71 Renting of machinery and equipment without 
operator and of personal and household goods 

  72 Computer and related activities 

  73 Research and development 

  74 Other business activities 

  80 Education 

  85 Health and social work 

  92 Recreational, Cultural and sporting activities 
            

هـا    شـركت .  انجام گرفت  2مطابق جدول شماره    ) 2016 (1بندي اتحاديه اروپا    ها بر اساس طبقه     توزيع اندازه شركت  
 كارمنـد در طبقـه   10هايي با تعداد كمتر از  شركت. بندي شدند  طبقه5، بزرگ 4، متوسط 3، كوچك 2در چهار اندازه ميكرو   

 كارمنـد را  250اندازه متوسط كمتـر از  .  كارمند است50هايي كمتر از    طبقه كوچك شامل شركت   . گيرند  ميكرو قرار مي  
  . دهند  هاي بزرگ را تشكيل مي  كارمند دارند شركت250هايي كه بيش از  شود و شركت شامل مي

 درصـد   17كـه اسـتان تهـران         درحـالي . ها و توزيع فناورانه بسيار متفاوت هـستند         مناطق ايران از نظر تعداد شركت     
صـد از فراوانـي      اسـتان كـشور هركـدام تنهـا يـك در           11هاي صنعتي را به خود اختصاص داده اسـت، تعـداد              شركت

                                                 
1 . European Commission’s classification 
2 . Micro 
3 . Small 
4 . Medium 
5 . Large 
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محـور قـرار      هاي ايراني در بخش خدمات دانـش         درصد شركت  3 ,07 ميان،  ازاين. شوند  هاي صنعتي را شامل مي      شركت
، نـروژ   ) درصـد  32 ,2(، آلمـان    )درصد 51 .3(هاي مربوط به كشورهاي هلند        گيرند كه اين نسبت بسيار كمتر از داده         مي

 2 ,56 هاي توليدي فناوري بـاال بـا        براين، اين نسبت پايين مابين شركت       وهعال. است)  درصد 93(، روسيه   ) درصد 43 .5(
  . درصد قرار دارد94 .35 باال با-هاي توليدي فناوري متوسط درصد و شركت

 ها بر اساس تعداد كارمندان  بندي اندازه شركت   طبقه-2جدول 
 اندازه فراواني كارمند فراواني شركت درصد

 ميكرو >10  20673  44 .8

 كوچك 50-10 21168 45  .8

 متوسط 250-50 3550 7  .7

 بزرگ  >250 759 1 ,6

 جمع   46150
        

  هاي پژوهش  پاسخ به پرسش
 مـشاهده   1هاي صنعتي ايران به تفكيك استان در نمـودار            در پاسخ به پرسش اول فراواني و درصد فراواني شركت         

  . شود  مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي صنعتي ايران به تفكيك استان   ركت درصد فراواني ش-1نمودار 
          

محـور،   باال و خـدمات دانـش  -بنيان در سه گروه فناوري باال، فناوري متوسط      شركت صنعتي دانش   46150از تعداد   
هاي اول تا سوم را بـه خـود اختـصاص              شركت، رتبه  3289 و   4632،  7942استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي با        

  . اند  داده
. هـا محاسـبه گـردد       هاي اسـتان    بايست مقادير عدم قطعيت     بنيان، ابتدا مي    افزايي اقتصاد دانش    حاسبه ميزان هم  براي م 

 OHو  ) عـدم قطعيـت فنـاوري     ( TH،  )عدم قطعيت جغرافيـا    (GHركني شامل      مقادير عدم قطعيت يك    �جدول  
 GOH، )عـدم قطعيـت جغرافيـا و فنـاوري         (GTHهاي دوركني شامل      ، همچنين نبود قطعيت   )عدم قطعيت سازمان  (
عـدم   (GTOHركنـي   و عدم قطعيت سـه    ) عدم قطعيت فناوري و سازمان     (TOHو  ) عدم قطعيت جغرافيا و سازمان    (

  . دهد  نشان مي) سطح استاني و ملي(را در ايران ) قطعيت سازمان، فناوري و جغرافيا
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  ) اي سطح ملي و سطح منطقه(در سه ركن ) بيت( مقادير آنتروپي احتماالت -3جدول 
 HO HT  HG HOT HOG HTG HGTO TGTO فراواني شركتها 

 1686 -0 ,111 2 .94 1 ,589 2 ,544 2 ,043 1 .073 0 .532 1 ,52 البرز

 7942 0 .484 4 .44 3 .032 3 .349 2 .086 2 .42 0 .663 1 .428 تهران

 1153 0 ,404 3 ,761 2 .394 3 .138 1 .676 2 .165 2 .257 1 .429 سمنان

 2033 0 ,145 4 .984 3 ,796 4 .712 1 ,45 3 ,667 0 ,19 1 .262 مازندران

 1202 0 .004 1 .62 0 ,231 1 ,391 1 .798 0 0 ,313 1 ,391 قم

 447 0 .061 4 .606 3 ,413 4 ,345 1 .562 3 ,207 0 .27 1 .298 گلستان

 2133 0 ,156 4 .061 2 .528 3 ,536 2 .003 2 .147 0 .409 1 .606 قزوين

 4632 -0 .232 4 .321 3 .446 4 .444 1 .688 3 ,333 0 ,242 1 ,45 اصفهان

 2390 0 .234 4 ,39 3 .08 4 .199 1 .588 3 ,114 0 ,339 1 .258 س فار

 396 0 ,159 4 ,145  2 .838 3 .861 1 .738 2 .705 0 .301 1 ,445 بوشهر

 716 -0 .839 2 .338 2 .492 3 .028 1 .381 2 .338 0 .164 1 ,222 چهارمحال و بختياري

 560 0 .423 4 .259 3 .034 3 ,613 1 ,559 2 .805 0 ,257 1 ,308 هرمزگان

 484 0 .285 3 .082 2 ,22 2 ,766 0 ,944 2 ,188 0 .038 0 ,907 كهگيلويه و بويراحمد

 2316 -0 .269 3 .867 2 .974 3 ,861 1 ,59 2 .697 0 .291 1 .301 آذربايجان شرقي

 1514 -1 .542 2 .915 3 ,157 4 .241 1 ,687 2 ,915 0 .287 1 .426 آذربايجان غربي

 537 0 .014 3 .621 2 .466 3 .311 1 ,583 2 ,167 0 ,392 1 ,194 اردبيل

 698 0 .501 3 .447 1 .986 2 ,695 1 ,77 1 ,728 0 ,265 1 ,512 زنجان

 1798 0 ,485 4 ,556 2 ,986 4 ,074 1 .646 2 ,986 0 ,406 1 ,243 گيالن

 539 0 .015 4 .19 3 ,016 3 ,941 1 .535 2 ,752 0 .306 1 .259 كردستان

 513 0 .033 3 ,986 2 .812 3 ,812 1 ,466 2 ,617 0 ,264 1 ,256 كرمانشاه

 322 0 ,215 4 ,125 3 .005 3 .631 1 .576 2 ,691 0 ,38 1 ,231 ايالم

 1030 0 ,04 3 ,926 2 ,579 3 ,751 1 ,365 2 .628 0 ,153 1 .208 لرستان

 830 0 .127 3 ,949 2 .68 3 .639 1 .508 2 .501 0 .198 1 ,306 همدان

 1946 0 ,48 4 ,361 2 .985 3 ,639 1 .756 2 .74 0 ,254 1 .505 مركزي

 1198 -0 ,293 4 .734 3 ,803 4 .875 1 .611 3 ,649 0 .177 1 .436 خوزستان

 3289-14 ,258 -10 ,36 2 .641 3 .595 1 ,666 2 .338 0 .32 1 .346 خراسان رضوي

 323 0 .12 4 ,067 2 .881 3 .85 1 .394 2 .789 0 .108 1 ,281 خراسان جنوبي

 235 0  .105 3  ,78 2  ,468 3  ,549 1  .518  .338 0 ,148 3 خراسان شمالي

 893  -0  .479 3  ,67 2  ,801 3  ,941 1  .756 2  ,587 0  ,232 1  ,53 كرمان

 1757 0  ,005 3  ,784 2  ,51 3  .484 1  ,744 2  .204 0  ,312 1  ,443 يزد

 638 0  ,121 4  .152 3  .064 3  ,925 1  ,33 2  ,947 0  ,132 1  ,209 سيستان و بلوچستان

 46150 -0  .005 6  .14 4  ,77 5  ,8 1  ,78 4  ,41 0  ,37 1  ,41 ايران 
              

 درصد بيشينه آنتروپي اين توزيع، در سطح ملـي اسـت            89رابر   بيت است كه ب    4 .41  كشور ايران برابر   GHر  مقدا
).2log 31 5 04.(  مقاديرGH   اسـتان  . كنـد   مـي   هـاي اقتـصادي را در منـاطق مختلـف بيـان              ميزان تمركز فعاليت
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هـاي ايـن      هاي اقتـصادي در شهرسـتان       فعاليتمازندران، بيشترين مقدار اين پارامتر را دارد كه حاكي از پراكندگي زياد             
.  اسـتان ايـران دارد     31ديگر، اسـتان مازنـدران بيـشترين آنتروپـي و عـدم تمركـز را در ميـان                     عبارت  به. باشد  منطقه مي 
 THمقادير . دهد ، كمترين عدم قطعيت جغرافيايي و تمركز بيشتري را نشان مي      بيت 0ديگر، استان قم با مقدار        ازطرف

ــه OHو  ــران ب ــراي كــشور اي ــه  بيــت مــي1   ,41 و 0   ,37 ترتيــب شــامل  ب ــه ب ــا  باشــد، ك ــر ب  درصــد 6ترتيــب براب
).2log 3 1 58 (درصد   39   ,50 و )2log 4 2 (    هـا در سـطح ملـي اسـت            بيشينه آنتروپي اين توزيـع)  ،عابـدي

 استان اختالف ناچيزي را 31در بين  TH و OHبراين، آنتروپي احتماالت  عالوه). 2018زاده،  الحوائجي و حسن  باب
سـتان كهگيلويـه و     ا. دهنـد   هاي ايران، تنوع فناورانه و سازماني متفاوتي را نشان نمي           ديگر استان   عبارت  به. دهد  نشان مي 

تمركز فناورانة بيشتر و عـدم قطعيـت منفـي در           )  بيت 907,   0 (OHو  ) بيت TH) 038,   0بويراحمد با كمترين مقدار     
  .  استان كشور را به خود اختصاص داده است31توزيع سازماني ميان 

 GOHبـرداري از دانـش و          معرف بهـره   TOH معرف كشف دانش،     GTHوركني،هاي د     در بررسي عدم قطعيت   
تان قـم    بيت، بيشترين مقدار و اس     3   ,803  برابر GTHاستان خوزستان با    ). 2013استراند،  (معرف كنترل سازماني است     

تـر بـين جغرافيـا و فنـاوري در            دهنده ارتباط ضعيف    اين يافته، نشان  .  بيت كمترين مقدار اين شاخص را دارد       0   ,231 با
هـا در   ترين شركت  رود كه فناورانه ديگر، انتظار مي ازسوي. به ساير مناطق است    نسبت) تر  اقتصاد متنوع (استان خوزستان   

  . استان قم قرار داشته باشند
 بيـت اسـت كـه    2   ,086  در اسـتان تهـران برابـر      TOH بررسي عدم قطعيت سازمان و فناوري، بيشترين مقـدار           در

 در اسـتان كهگيلويـه و   TOHازطرفـي، كمتـرين مقـدار    . كنـد  مـي  باالترين تركيب فناوري و تخصص سازماني را بيان   
  .  بيت كه احتماالً حاكي از وجود صنايع پايه در اين استان است0   .944 بويراحمد با

هـا از همـه       دهـد شـركت      بيت مربوط به استان خوزستان است كه نـشان مـي           4875 با رقم    GOHبيشترين مقدار   
 مربـوط بـه اسـتان قـم بـا رقـم             GOHاين در حالي است كه كمترين مقدار        . ها، در اين منطقه توزيع شده است        اندازه

  . باشد  بيت است و اين مسئله به نبود قطعيت در توزيع جغرافيايي اين استان مرتبط مي1   ,391
ايـن پـارامتر بيـانگر      ). 4جـدول (شـود       در ابعاد مختلف پرداخته مي    ) T(در ادامه نتايج به بررسي مقايسه رسانش        

  .تواند به كمك مقادير آنتروپي احتماالت محاسبه شود قدرت تعامل اطالعات متقابل است و مقادير آن مي
ها  ، رديف آخر مربوط به سطح ملي كشور ايران است كه اطالعات متقابل بين توزيع جغرافيايي شركت4در جدول 

ــه GTT. ( و تخــصص فناوران 0 018 bits( ــدازه آنهــا GOT. ( ، بــين توزيــع جغرافيــايي و ان 0 034 bits ( و
TOT.(اطالعات متقابل بين فناوري و سازمان        0 001bits (  دهـد    طور كه جدول نـشان مـي        همان. دهد    را نشان مي

عنوان شاخـصي بـراي       تواند به   مي GOT و   GTTكه مقادير     درحالي.  است GOT و   GTT كمتر از مقادير     TOTمقدار  
 TOTدرنظر گرفته شـود،     ) هاي سازماني و فناورانه     به لحاظ شكل  (هاي اقتصادي     شدن جغرافيايي فعاليت    اي  بيان خوشه 

مقدار كم ايـن شـاخص بـراي يـك منطقـه،            . هاست  شاخصي براي تخمين همبستگي بين بلوغ صنعت و اندازه شركت         
فناورانه كمتر از ساير مناطق كامل است؛ لذا مقدار زياد اين شاخص براي اسـتان               -بيانگر اين است كه ساختار اقتصادي     

TOT.(كرمانشاه   0 تـر اسـت و احتمـاالً تعـداد           دهد كه ساختار اقتصادي در اين منطقـه نـسبتاً كامـل             ن مي نشا) 045
اي مانند    هاي اقتصاد منطقه    تواند مقياس   ها مي   پويايي اين شركت  . هايي با اندازه كوچك در اين منطقه كمتر است          شركت

عنـوان ارائـه يـك        تواند بـه    ين شاخص مي  ديگر، ا   عبارت  به. هاي مالياتي را تغيير دهد      هاي مختلف يا كمك     اعطاي يارانه 
  ).2003واتس و پارتر، (گذاري درنظر گرفته شود  راهبرد سياست
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  اي  شده در سطح ملي و منطقه  اطالعات متقابل در دو و سه ركن تفكيك-4جدول 
 TGT TGO TTO TGTO فراواني شركتها 

 1686 -0  ,111 0  .009 0  .049 0 ,016 البرز

 7942 0  ,484 0  ,005 0  .499 0  .051  تهران

 1153 0  ,404 0  .01 0  ,456 0  .028 سمنان

 2033 0  .145 0  ,002 0  .217 0  ,061 مازندران

 1202 0  ,004 0  .006 0 0  .082 قم

 447 0  .061 0  ,006 0  ,16 0  ,064 گلستان

 2133 0  ,156 0  .012 0  .217 0  .028 قزوين

 4632 -0  .232 0  ,004 0  .339 0  ,129 اصفهان

 2390 0  ,234 0  .009 0  .173 0  ,373 فارس 

 396 0  ,159 0  ,008 0  .289 0  .168 بوشهر

 716  -0  .839 0  .005 0  ,532 0  .01 چهارمحال و بختياري

 560 0  .423 0  .006 0  .5 0  .028 هرمزگان

 484 0  .285 0  .001 0  .329 0  .006 كهگيلويه و بويراحمد

 2316 -0  .269 0  ,002 0  .137 0  .014 آذربايجان شرقي

 1514 -1  ,542 0  ,026 0  .1 0  ,045 آذربايجان غربي

 537 0  .014 0  ,003 0  ,05 0  ,093 اردبيل

 698 0  ,501 0  .007 0  ,545 0  .007 زنجان

 1798 0  ,485 0  ,003 0  ,155 0  ,406 گيالن

 539 0  .015 0  .03 0  ,07 0  ,042 دستانكر

 513 0  ,033 0  ,054 0  ,061 0  ,069 كرمانشاه

 322 0  ,215 0  .035 0  .291 0  .066 ايالم

 1030 0  ,04 -0  ,004 0  ,085 0  ,022 لرستان

 830 0  ,127 -0  ,004 0  .168 0  ,019 همدان

 1946 0  ,48 0  ,003 0  ,606 0  ,009 مركزي

 1198 -0  ,293 0  ,002 0  ,21 0  ,023 خوزستان

 3289 -14  ,258 0 0  ,089 0  ,017 خراسان رضوي

 323 0  .12 -0  ,005 0  ,22 0  .016 خراسان جنوبي

 235 0  ,105 0  .004 0  ,163 0  ,018 خراسان شمالي

 893  -0  ,479 0  ,006 0  ,176 0  ,018 كرمان

 1757 0  ,005 0  ,011 0  .163 0  ,006 يزد

 638 0  ,121 0  ,011 0  ,231 0  ,015 سيستان و بلوچستان

 46150 -0  ,005 0  ,001 0  .034 0  ,018 ايران 

TOT.(كمترين مقدار اين پارامتر براي استان خراسان جنوبي           0005(       حاكي از ساختار فناورانه كمتر اقتصادي ،
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متر اباشد و بيشترين مقدار اين پـار        هاي كهگيلويه و بويراحمد و يزد مي         در استان  GTTكمترين مقدار   . استاين منطقه   
تـر و        را دارد كه حـاكي از صـنعت تخصـصي          GOTاستان مركزي بيشترين  .  بيت است  0  .406 مربوط به استان گيالن با    

  .ژه اين منطقه استجغرافياي وي
مقـدار  . تواند مثبت يا منفي باشـد  دهد مي  افزايي را نشان مي     كه ميزان هم  ) GTOT(پيكربندي اطالعات در سه ركن      

در اينجا سؤال مهم    . ركني اشاره دارد    هاي دوركني و سه     شده به روابط ميان مقادير آنتروپي در توزيع         اطالعات پيكربندي 
هاي سازماني، جغرافيايي و فناورانه       تواند عدم قطعيت در ميان توزيع       اين است كه آيا عملكرد دانش سامانه نوآوري مي        

برداري از دانش و كنترل سازماني ممكن         افزايي ميان اكتشاف دانش، بهره      توان گفت كه هم     را كاهش دهد؟ در پاسخ مي     
شده در سه ركن، كاهش عدم قطعيـت را در   منفي اطالعات پيكربندياست عدم قطعيت را كاهش دهد؛ بنابراين، مقدار     

. گيـرد  عنوان ابعاد مرتبط اندازه مي هاي جغرافيايي را به  ميزان توزيعGTOTهمچنين، مقدار . سطح سيستمي در پي دارد    
 استان مثبت است    23كه اين مقادير در       درحالي. طح ملي منفي است   در س ) GTOT(مقدار اطالعات متقابل در سه ركن       
  . دهد   بنيان را در سطوح استاني كشور نشان مي كه وضعيت نامطلوب اقتصاد دانش

برانگيز   بنيان ايران تا حدي تعجب      هاي جدول فوق، سهم استان چهارمحال و بختياري از اقتصاد دانش            بر اساس داده  
وجود،   بااين. شده است   عنوان منطقه فعال اقتصادي شناخته نمي       بق باور عموم، اين منطقه تاكنون به      رسد؛ زيرا ط    نظرمي  به

بـرد يـا از اختيـارات     مـي   هـاي همـسايه بهـره       بنيـان اسـتان     هاي دانش   شايد استان چهارمحال و بختياري از تأثير فعاليت       
در ). 1390معلمي،  (ز طرف دولت، برخوردار است      شده ا   واگذارشده بيشتري در رابطه با ميزان اعتبارات تخصيص داده        

ــتان  ــان اس ــي دارد         مي ــطح مل ــت در س ــدم قطعي ــاهش ع ــأثير را در ك ــشترين ت ــوي بي ــان رض ــتان خراس ــا، اس  ه
).GTOT 14 258  .(  

نهـا  ت  هاي صنعتي را در خود جاي داده است اما اين اسـتان نـه                درصد شركت  17باوجود اينكه استان تهران بيش از       
بنيـان    دهد بلكه در سطح ملي نيز تأثير نامطلوبي در اقتصاد دانـش             بنيان را نشان مي     افزايي اقتصاد دانش    تأثير منفي در هم   

هاي كوچك و سطح باالي استخدام كارمنـدان دولتـي    هاي دولت، نبود شركت     گذارد كه شايد به دليل دخالت       كشور مي 
با اينكه مقولـه تمركززدايـي در ايـران موضـوعي اسـت كـه              . ل كرده است  در پايتخت باشد كه پويايي اقتصادي را مخت       

هاي مختلف آغـاز شـده و در قبـال آن راهبردهـا و      ها و با داليل و استدالل صورت حداقل از چهار دهه پيش تاكنون به  
 تمركـز در    ها كاهش ميـزان و شـدت        هاي اجرايي گوناگوني اتخاذ و نسبتاً اجرا شده است و تأثير اين سياست              سياست

گيـري در آن      ها همچنان مبين وجود تمركز فعاليت، خـدمات و مراكـز تـصميم              تهران را موجب شده است، اما واقعيت      
گيـري كـشور،    اداري و تـصميم -شدت باالي تمركزگرايي سياسـي  توان به است؛ بنابراين، داليل اين عدم موفقيت را مي  

توجهي نـسبي بـه       هاي مختلف، بي    گزيني بخشي در حوزه     و جدايي ريزي    گذاري، برنامه   نگري به توسعه، سياست     بخشي
اي و واگذارنكردن اختيـارات بـه         سازي در سطوح محلي و منطقه       توجهي به ظرفيت    اي، كم   منابع سطوح محلي و منطقه    

  . اين سطوح نسبت داد
توان به طراحي الگـوي       ور، مي  استان كش  31بنيان در همه      افزايي اقتصاد دانش    شده هم   گيري از مقادير محاسبه     با بهره 

. بنيـان خواهـد بـود       افزايـي اقتـصاد دانـش       بر اين اساس متغير وابسته ميـزان هـم        . بنيان پرداخت   افزايي اقتصاد دانش    هم
منظور شناسـايي ايـن عوامـل، پـس از            به. بنيان هستند   متغيرهاي مستقل براي طراحي الگو عوامل مؤثر در اقتصاد دانش         

اي عوامل مـؤثر      ر اين زمينه تعدادي عوامل شناسايي و استخراج شد، سپس در پنل دلفي دومرحله             مطالعه متون مرتبط د   
  .نظران اصالح، تأييد و نهايي شدند توسط صاحب
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نظران كـدام اسـت؟ جمعيـت، نـرخ           بنيان از نظر صاحب     افزايي اقتصاد دانش    در پاسخ به پرسش عوامل مؤثر در هم       
صادي، نرخ باسوادي، ضريب نفوذ اينترنت، تعـداد دانـشجويان، ميـزان صـادرات،              رشد، نرخ اشتغال، نرخ مشاركت اقت     

  . شده در پژوهش حاضر هستند تعداد دانشگاه و توليد علمي، عوامل مؤثر شناسايي
 1 اسـتان از درگـاه ملـي آمـار ايـران     31بنيان به تفكيـك       شده در اقتصاد دانش     اطالعات آماري عوامل مؤثر شناسايي    

ها كه قبالً محاسبه شده بـود در قالـب الگـو ارائـه شـده          استان GTOTتأثير اين عوامل بر متغير وابسته       استخراج شد و    
  . بررسي گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
 الگوي اصالحي در حالت ضرايب استانداردشده  -1شكل

اثر ). p<0.05( اثر معنادار داشته است      GTOTبرشود جمعيت و تعداد دانشجويان        طور كه از الگو استنباط مي       همان
t.( برابر     GTOT بر   جمعيت  10 . و   26  0  درصـد اطمينـان بـا افـزايش         95بـدين معنـا كـه بـا         . است) 68

t.( برابـر  GTOTاثر تعداد دانشجويان بر . يابد   كاهش مي GTOTجمعيت، ميزان     4 .و  46 0 بـدين  . اسـت ) 68
افـزايش جمعيـت بـر      درواقع،  . يابد   افزايش مي  GTOT درصد اطمينان با افزايش تعداد دانشجويان، ميزان         95معنا كه با    
بنيـان در   افزايـي اقتـصاد دانـش    بنيان تأثير مثبت ولي افزايش تعداد دانشجويان بر ميزان هم  افزايي اقتصاد دانش    ميزان هم 

گونـه    بنيان را نبايد اين     افزايي اقتصاد دانش    نبود رابطه معنادار بين ساير عوامل مستقل و ميزان هم         . كشور تأثير منفي دارد   
 . بنيان ندارند افزايي اقتصاد دانش اين عوامل تأثيري بر همتعبيركرد كه 

  گيري  بحث و نتيجه

  بنيان در ايران افزايي اقتصاد دانش  نبود هم
كرد كـه اقتـصاد ايـران تـا رسـيدن بـه اقتـصاد                 گيري  توان نتيجه   شده در ايران مي     با استفاده از نتايج محاسبات انجام     

بنيـان مـشاهده نـشده اسـت در مـابقي             افزايي اقتصاد دانـش      استان كشور اصالً هم    23در  . بنيان فاصله زيادي دارد     دانش
بنيـان در حـد نزديـك بـه صـفر وجـود دارد و اقتـصاد ايـران                     هم اقتصاد دانش  ) جز استان خراسان رضوي     به(ها    استان

                                                 
1 . www.amar.org.ir 
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نـد، سـوئد، نـروژ، چـين،        برخالف مطالعاتي كه در بسياري از كشورها انجام شده مانند آمريكا، اسپانيا، مجارسـتان، هل              
عـدم رشـد اقتـصاد در    ). 2018؛ ليدسدورف و ديگران، 2011لنگيل و ليدسدورف،  (اي نيست       بلغارستان، اقتصاد منطقه  

علـت  . شـدت از عوامـل رشـد ملـي تأثيرپـذير باشـد              هاي مختلف بـه     هاي ايران باعث شده رشد اقتصادي استان        استان
رشد اقتصاد ملي به سبب     . بودن رشد اقتصادي كشور به صنعت نفت باشد         ابستهتواند به دليل و     ساختاري اين مسئله مي   

  ). 1390معلمي، (پذيرد  وابستگي شديد به درآمد نفت، اغلب از نوسانات قيمت نفت تأثير مي

  بنيان ايران افزايي اقتصاد دانش رابطه معنادار متغير جمعيت و متغير دانشجو بر هم
اين يافته احتماالً حاكي از آن است كه تمركز   . دهد  بنيان را افزايش مي     ي اقتصاد دانش  افزاي  افزايش جمعيت ميزان هم   

 درصد جمعيت كشور را به خود اختـصاص         13تنهايي    استان تهران به  . هاي بيشتر صنعتي باالتر است      جمعيت در استان  
. انـد  سـتان تمركـز يافتـه    درصد جمعيت نيز در چهار استان خراسان رضـوي، اصـفهان، فـارس و خوز               19داده است و    

خـدازاده،    پـور، حـاجي     فـيض (هاي اقتصاد ايـران اسـت         ويژه از بعد صنعتي از ويژگي       اي و به    هاي شديد منطقه    نابرابري
هاي دسترسـي تقاضـاكنندگان و        بر اساس نظريه كروگمن با تراكم جمعيت در يك منطقه به دليل كاهش هزينه             ). 1395
هـاي جديـد،       بعد مكان و رشد اقتصادي مثبت بوده اما با گذشت زمان و ايجـاد بنگـاه                كنندگان كاالها رابطه بين     عرضه

هاي اقتصادي در آن بيشتر و بيشتر شده و درنتيجه اثرات جانبي مالي و فناورانـه ايـن فراينـد مـانع ورود                         تراكم فعاليت 
امـل مهمـي در جـذب       درنتيجـه تـراكم جمعيـت ع      ). 1991كـروگمن،   (هـاي جديـد بـه آن منطقـه شـده اسـت                بنگاه

شده پژوهش حاضر نيز رابطـه معنـاداري بـين     در الگوي ارائه. هاي جديد است هاي صنعتي و ورود بنگاه   گذاري  سرمايه
  .بنيان نشان داده شده است افزايي اقتصاد دانش عامل جمعيت و هم

دقت نظر در نتايج حاكي از ايـن        . گذارد  بنيان در كشور تأثير منفي مي       افزايي اقتصاد دانش    متغير تعداد دانشجو بر هم    
هـاي آن بـا نيازهـاي كـشور را            است وضعيت كنوني آموزش عالي در ايران، لزوم همـاهنگي هـر چـه بيـشتر فعاليـت                 

هاي كشور    پژوهش. شود  روز بيشتر احساس مي     ارتباط ضعيف دانشگاه و صنعت روزبه     . ازپيش نمايان ساخته است     بيش
هاي كشور برمبناي نياز برنامـه توسـعه ملـي تنظـيم              محوري سوق يابد و اولويت      بايد به سمت تقاضامحوري و مشتري     

  . گردد

  بنيان افزايي اقتصاد دانش عدم وجود رابطه معنادار ساير عوامل مستقل با هم
تـوان نتيجـه      بنيان نشان ندادند، نمي     افزايي اقتصاد دانش    رغم اينكه ساير متغيرهاي مستقل رابطه معناداري با هم          علي

طـور    گرفته، همان   بنيان تأثيرگذار نيستند؛ زيرا برمبناي محاسبات صورت        افزايي اقتصاد دانش    گرفت كه آن عوامل در هم     
جـز    هـا هـم بـه       در ساير استان  .  استان اصالً وجود ندارد    23بنيان در     افزايي اقتصاد دانش    كه در جدول نشان داده شد هم      

ديگر، پراكندگي و فاصـله فراوانـي متغيرهـاي       ازسوي. ر حد صفر است   هاي خراسان رضوي و آذربايجان غربي د        استان
شده از درگاه ملي آمار ايـران         كه ميزان صادرات اعالم     مثال، درحالي   عنوان  به.  استان مورد توجه است    31مورد مطالعه در    
 97152284,72بـر  هاي كشور مانند ايالم و كهگيلويه و بويراحمد صـفر اسـت در اسـتان هرمزگـان برا                   در برخي استان  
توجـه  .  دانشگاه است16 دانشگاه است سهم استان البرز تنها 250كه استان تهران شامل       باشد يا درحالي    ميليون ريال مي  

). 2004بانـك جهـاني،     (اي، اجتماعي و اطالعاتي و تالش در جهـت رفـع آنهـا ضـروري اسـت                    هاي منطقه   به شكاف 
هم نزديك  بنيان تنها در سطح ملي و آن  افزايي اقتصاد دانش كرد هم  شخصطور كه نتايج محاسبات م      ديگر، همان   ازطرف

بنيان در كـشور در سـطح مطلـوبي قـرار نـدارد و منطقـي                  دهد وضعيت اقتصاد دانش     به صفر مشاهده شد كه نشان مي      
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فانه در ايـران    متأس. بنيان نباشد   رسد كه رشد اقتصادي كشور در حال حاضر تحت تأثير كاالها و خدمات دانش               نظرمي  به
توجهي به ارتقاي كيفيت نيروي انساني از طريق آموزش موجـب شـده كـه                 ازاندازه به درآمدهاي نفتي و بي       اتكاي بيش 

وري نيروي كار     رشد اقتصادي كشور مورد ترديد جدي قرار گيرد؛ زيرا افزايش مداوم توليد و پايداري آن در گرو بهره                 
دن به اين هـدف، آمـوزش مـستمر، افـزايش كـارايي و مهـارت افـراد اسـت                    و تحول فناوري است و تنها وسيله رسي       

  ).1394انتظاريان، (
هـاي اقتـصادي      ريـزي   تواند بر برنامـه     شود كه مي    عنوان نماگر عرضه نيروي كار تلقي مي        نرخ مشاركت اقتصادي به   

، بـه همـراه سـاير نماگرهـاي         عنوان شاخصي ديگـر     ديگر نرخ بيكاري به     ازسوي. كشور و توسعه پايدار تأثيرگذار باشد     
هـاي    طبـق بررسـي   . هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد ارزيابي قـرار دهـد            تواند جامعه را در عرصه      اقتصادي، مي 

توانـد گـسترش      التحصيالن دانشگاهي رو به كاهش است كه دليل اين يافته مـي             شده نرخ مشاركت اقتصادي فارغ      انجام
اتاق بازرگاني، صـنايع، معـادن و كـشاورزي تهـران،           (هش دستمزدهاي حقيقي باشد     ها و فضاي آموزشي و كا       دانشگاه

ديگر، از يكسو ظاهرشدن شرايط ركودي در بازار كار، افراد تالش داشتند كه بـا فراگيـري معلومـات                     عبارت  به). 1392
ديگـر    باشند؛ ازسـوي هاي كاهنده موجود كاري داشته      دانشگاهي، در رقابت با ديگران شانس بيشتري براي اخذ فرصت         

هاي شغلي موجـود بـراي          هاي باالي ساالنه، فرصت     نشدن با تورم    نيز كاهش سطح درآمدها و دستمزدها به دليل تعديل        
  . جويندگان كار، جذابيت كمتري داشت

 نشان داد بخش وسـيعي از بيكـاران كـشور ايـران را دانـشگاهيان                1394نتايج طرح آمارگيري از بازار كار در سال         
 درصد بيـشترين سـهم اشـتغال را بـه خـود             49  .4 ديگر بخش خدمات با     و ازطرف )  درصد 45حدود  (دهند    شكيل مي ت

كه در بسياري از كشورهاي صنعتي نرخ اشتغال در مـشاغلي كـه نيـاز بـه                درحالي). 1395خاني،  (اختصاص داده است    
رتباط معنادار بـين نـرخ اشـتغال و يـا نـرخ             تواند در عدم ا     تخصص باالتري دارند چشمگيرتر است و همين مسئله مي        

  .بنيان تأثيرگذار باشد افزايي اقتصاد دانش  مشاركت اقتصادي و هم
. زايي در كشورها داشته اسـت       صادرات محصوالت با فناوري باال تأثيرات انكارناپذيري بر رشد اقتصادي و اشتغال           

كرد كه  طور تحليلتوان اين مي.  معناداري ديده نشده استبنيان رابطه در اين پژوهش بين ميزان صادرات و اقتصاد دانش
شدت به صادرات نفت وابسته است، براي رشد اقتصادي در درازمدت بايد به موضوع توليد و صادرات                   اقتصاد ايران به  

 و  هاي مورد توجه براي توليد و صـادرات شـامل توليـد اسـلحه               فناوري. محصوالت با فناوري باال بيشتر پرداخته شود      
اي و اجزاي آن، ساخت كالهك هواپيمـا و           اي، ساخت راكتورهاي هسته     آالت هسته   مهمات، توليد سانتريفيوژ و ماشين    

ها، توليد خودرو، توليد دارو، تجهيزات پزشكي و محصوالت  كننده  هاي پرواز، ساخت فضاپيماها و تقويت       ديگر دستگاه 
بودن هستند و اين موضوع، كشورهاي فعـال در   ي مزيت رقابتيمحصوالت نوآورانه و تخصصي همواره دارا  . نانو است 

هاي محصوالت توليدي تالش كرده و سهم بيـشتري از بـازار را                 سازد در جهت بهترشدن ويژگي      اين زمينه را وادار مي    
  . كنند كسب

 است كـه    دهنده بروز تحوالت شگرفي     ها در توسعه اقتصادي جوامع مختلف، نشان        بررسي نقش و كاركرد دانشگاه    
رود  ها انتظار مـي  اكنون از دانشگاه. رو ساخت جهان را با فاز جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبه 

نه تنها حامي رشد اقتصادي باشند بلكه خود مستقيماً در رشد اقتصادي از طريق توليـد دانـش جديـد، ايجـاد سـرمايه                        
در ايـن  ). 318، 2000اتزكـويتز و ديگـران،   (هاي جديد دخيل باشند   ركتانساني، صدور مجوزهاي نوآوري و ايجاد ش      

ديـده    كننده نيروي انساني آموزش     عنوان تأمين   بر نقش معمول و سنتي خود به        ها عالوه   تركيب و ساختار جديد، دانشگاه    



 
 

....مل مؤثربنيان در ايران و ارائه الگويي براي تبيين كاركرد عوا افزايي اقتصاد دانش  سنجش هم  
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اي، ملـي،   احيـه هـاي اقتـصادي، توسـعه فنـاوري و توسـعه ن      صورت منبعي براي تشكيل بنگـاه  و مولد دانش بنيادي، به    
عنوان شركاي كليـدي در مـشاركت         ها به   لذا دانشگاه ). 11،  1391نژاد،    باقري(كنند    المللي ايفاي نقش مي     اي و بين    منطقه

اي، بـر اسـاس وظـايف مختلفـي اسـت كـه         اند و توسعه ظرفيت نـوآوري ناحيـه   بخش خصوصي و دولتي درگير شده     
هـاي    ترين الزامات دستيابي به توسـعه علمـي و فنـاوري            يكي از مهم  ). 1232 ،2010اوريارا،  (دهند    ها انجام مي    دانشگاه

تـرين    درواقع، اين مراكز، مهـم    . هاي علم و فناوري است      پايدار، ايجاد مراكز خلق ثروت و از جمله مراكز رشد و پارك           
افزايـي    هـا و هـم      دانشگاهعدم رابطه معنادار بين فراواني      . شوند  هاي سنتي و مدرن محسوب مي       وجه تمايز بين دانشگاه   

اند حضور مستقيم در توسعه اقتصادي كه         هاي كشور نتوانسته    بنيان در كشور حاكي از آن است كه دانشگاه          اقتصاد دانش 
  .شود داشته باشند ها بعد از مأموريت آموزش و پژوهش شناخته مي عنوان مأموريت سوم و جديد دانشگاه به

مقـاالت  (بنيـان از متغيـر توليـد عملـي            افزايي اقتـصاد دانـش      ابطه نوآوري با هم   شده، براي تحليل ر     در الگوي ارائه  
بنيان را  افزايي اقتصاد دانش نتايج عدم رابطه معنادار بين فراواني توليد علمي با ميزان هم  . استفاده شده است  ) آي.اس.آي

 يك منبع مهم نوآوري در داخـل سـازمان          هاي جديد   پردازي مقدمه فرايند نوآوري بوده و توليد ايده         ايده. دهد  نشان مي 
عنـوان مزيـت رقـابتي اسـتفاده          هاي دانشي خود بـه      بنيان از دارايي    وكارهاي دانش   بر اينكه كسب    بين، عالوه   دراين. است
هـاي فيزيكـي و    هاي جديدي است كـه حاصـل تعامـل دارايـي     ها و نوآوري سازي ايده كنند، سودشان نتيجه تجاري     مي

انجـام  ) 1392(در پژوهشي كه شريفي     . گردد  اي مي   هاي انساني، ساختاري و رابطه       و شامل سرمايه   سرمايه دانشي است  
آي بر رشد اقتصادي تأثيرگذار نبوده است بلكه تأثير منفي نيـز داشـته اسـت و                 .اس.داده است نه تنها تعداد مقاالت آي      

هـايي كـه از       در مـصاحبه  . ده اسـت  آي ذكـر كـر    .اس.سـازي مقـاالت آي      پژوهشگر دليل اين موضوع را عـدم تجـاري        
هاي صنعتي انجام گرفت آنها نيز اظهاركردند كه توليدات علمـي             نظران و مديران واحد تحقيق و توسعه شركت         صاحب

محور هـستند يـا قابليـت         گردند متناسب و در سطح نيازهاي صنعت نيستند، اغلب تئوري           ها ارائه مي    كه توسط دانشگاه  
طـور نتيجـه      هم در پژوهش خـود ايـن      ) 1393(عصاره و جوكار    . د در داخل كشور را ندارند     هاي موجو   اجرا با فناوري  

. پوشي اسـت    گرفتند كه تعامل صنعت با دولت و دانشگاه در توليدات علمي در سطح بسيار پايين و حتي در حد چشم                   
 خـصوصي موجـب     هـاي تحقيـق و توسـعه        گذاري در بخـش     كنند سطح باالي سرمايه     مي   تحليل 1شلتون و ليدسدورف  

هاي تحقيق و توسعه دولتـي افـزايش          گذاري در بخش    شود و سرمايه    همكاري با صنعت و فراواني بيشتر اختراعات مي       
هاي دولتي    احتماالً در ايران بيشترين بودجه    ). 2011شلتون و ليدسدورف،    (دهد    هاي دانشگاهي را نتيجه مي      تعداد مقاله 

براين، عواملي    عالوه. يابد  دانشگاهي در شهرهاي دانشگاهي تخصيص مي     در بخش تحقيق و توسعه به سمت مؤسسات         
ها   افزايي  ها باالترين هم    ، مالكيت خارجي و مشتري جهاني براي مناطق و بخش         2گذاري مستقيم خارجي    همچون سرمايه 

 شـود، از    المللي كه ممكن است از مشتريان سـرازير         دسترسي آسان به دانش ضمني و دانش بين       . را موجب خواهد شد   
توانـد پـشتيباني      گذاري مستقيم خـارجي مـي       سرمايه). 2013ليدسدورف و استراند،    (تر است     دانش دانشگاهي هم مهم   

  ).1392زاده وايقان و ديگران،   صادق(مالي را براي نوآوران محلي فراهم آورد 
بنيـان    مؤثرترين عوامل اقتصاد دانش   بنيان، فناوري اطالعات و ارتباطات يكي از          در اكثر الگوها و متون اقتصاد دانش      

ضريب نفوذ اينترنت در ايـران رابطـه        . نظران تأييد گرديد    شناخته شده است، اين عامل در پنل دلفي هم توسط صاحب          
هاي مختلفي براي محاسبه اين شـاخص بـه           روش. دهد  هاي صنعتي نشان نمي     بنيان در شركت    معناداري با اقتصاد دانش   

                                                 
1 . Shelton and Leydesdorff 
2 . Foreign direct investment 
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كم دو سـال سـن دارد و در           داند كه دست    المللي مخابرات كاربر اينترنت را كسي مي         اتحاديه بين  كه  رود درحالي   كار مي 
كم   شود كه در يك سال گذشته دست        بار برخط بوده است؛ در ايران كاربر اينترنت كسي دانسته مي            سي روز گذشته يك   

هـاي نامناسـب       در ايـران، زيرسـاخت     بر شيوه متفاوت محاسبه اين شـاخص        عالوه. بار به اينترنت وصل شده است       يك
هـاي نامناسـب برخـي مـديران و           هاي سطحي عموم از فناوري اطالعـات، ديـدگاه          افزاري، استفاده   افزاري و نرم    سخت

گذاري ناكافي و غيرمتمركز، كمبود مهندسان و متخصـصان متناسـب بـا تحـوالت روز حـوزه                    مسئوالن دولتي، سرمايه  
توان برخي از داليل عدم رابطه معنادار بـين    هاي معتبر و اطالعاتي قوي را مي        بود پايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات، ن    

  .بنيان نام برد  افزايي اقتصاد دانش ضريب نفوذ اينترنت و هم

  پيشنهادهاي پژوهش
 شـود   هـا پيـشنهاد مـي       بنيان در برخي منـاطق و اسـتان         هاي صنعتي دانش    تر توزيع شركت     با توجه به نسبت پايين     -

برخـوردار توجـه بيـشتري      هـاي كـم     ها در مناطق و استان      به اختصاص بودجه كافي براي توسعه شركت        مسئوالن نسبت 
  . داشته باشند

هـا و     شود مسئوالن با توجـه بـه ظرفيـت، سـاليق، اولويـت              اي، پيشنهاد مي    منظور رشد اقتصاد استاني و منطقه        به -
نند و اختيـارات واگذارشـده بيـشتري در رابطـه بـا ميـزان اعتبـارات                 نيازهاي هر استان به تخصيص بودجه آن اقدام ك        

شايـسته اسـت مـسئوالن بـا بررسـي منـابع جديـد درآمـدي،                . يافته براي نهادهاي استاني درنظر گرفته شـود         تخصيص
ت اي كمتـر وابـسته و تحـ         وسيله اقتصاد استاني و منطقـه       هاي كسب درآمد براي هر استان را بهبود دهند تا بدين            روش

تواند باعـث رونـق اقتـصاد         اي مي   درستي اجرا شود اقتصاد منطقه      تأثير درآمد ملي كشور قرار گيرد و چنانچه اين امر به          
  . ملي كشور و حتي كشورهاي اطراف گردد

تواند در كاهش فاصله صنعت و دانشگاه مـؤثر           ها منطبق با نيازهاي واقعي بخش صنعت مي         دهي دانشگاه    سازمان -
  . شود هاي حمايتي دولت ميسر نمي سازي بسترها و زيرساخت اين امر بدون فراهمباشد البته 

مندي   منظور بهره   بنيان بيانگر آن است كه به       افزايي اقتصاد دانش     عدم رابطه معنادار بين توليدات علمي و ميزان هم         -
سـازي تحقيقـات      جـاري هاي علمي بخش تحقيقـاتي كـشور الزم اسـت ت            اقتصادي و اجتماعي هرچه بيشتر از ظرفيت      

  . تري مورد پيگيري قرار گيرد صورت جدي به
 ازآنجاكه صنعت و خصوصاً بخش خصوصي، تأثير مثبت و معناداري بر نرخ مشاركت اقتصادي نيروي كار دارد،                  -

سزايي بر افزايش مـشاركت اقتـصادي نيـروي     تواند تأثير به هاي صنعتي و بخش خصوصي مي      حمايت دولت از فعاليت   
هاي فعال بخش خـصوصي و همچنـين    ها به بخش خصوصي و تقويت بنگاه       داشته باشد؛ بنابراين واگذاري فعاليت    كار  

  . رسد نظرمي منظور خلق ارزش افزوده ضروري به توسعه صنايع به
بنابراين الزم اسـت    عنوان ابزار رشد اقتصادي نقش اساسي داشته باشد؛           تواند به    فناوري اطالعات و ارتباطات مي     -

   .مندي از اين فناوري را افزايش دهد دولت براي ارتقاي رشد اقتصادي، فرصت ديجيتالي، زيرساخت و بهره
 به دليل وابستگي اقتصاد به صدور نفت خام و نوسانات شديد قيمت جهـاني آن و اثرگـذاري ايـن نوسـانات در          -

پذيربودن   تي به داخل كشور، به همراه پايان      هاي اقتصادي تورم و ركورد در كشورهاي صنع         عرصه اقتصاد و انتقال دوره    
افـزايش درآمـد حاصـل از صـدور         . كنـد   اين منابع، ضرورت ايجاد تنوع و توسعه در بخش صادرات را انكارناپذير مي            

  . حلي براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد تواند راه كاالهاي غيرنفتي و تنوع در اقالم صادراتي مي
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بنيان و ايجاد     هاي فناورانه ملي يا دانش      گذاري خارجي در طرح      شرايط حمايت و جذب سرمايه     نامه   طراحي آيين  -
گـذار خـارجي كـه        بنيان داراي شريك سـرمايه      هاي دانش   هاي ويژه از طرف معاونت علمي و فناوري به شركت           مشوق

  . المللي و دانش ضمني در كشور كمك كند تواند به جذب دانش بين  مي
ها و مباحثي در      ، درس »سنجي  علم«و  » مديريت اطالعات و دانش   «هاي تحصيالت تكميلي      اي دوره ه   در سرفصل  -

تر اين موضوع مهم در سـطح         هاي الزم براي توسعة سريع      ارتباط با سنجش و ارزيابي اقتصاد دانش اضافه شود تا زمينه          
  . فراهم آيدشناسي دانشآموزش عالي علم اطالعات و 

 منابع

بررسي وضعيت نـرخ مـشاركت اقتـصادي و نـرخ بيكـاري             ). 1392( صنايع، معادن و كشاورزي تهران       اتاق بازرگاني، 
: سـايت    از وب  12/10/1396دسترسـي در    . »1392 لغايـت    1389هـاي     در سـال  «التحصيالن دانشگاهي كشور        فارغ

http://tccim.ir.  

، 180كـار و جامعـه، شـماره        . بنيـان بـر رشـد اقتـصادي كـشور           وكارهـاي دانـش     سبتأثير ك ). 1394(انتظاريان، ناهيد   
 .ارديبهشت

. بنيان با كشورهاي منطقه بر اساس متدلوژي ارزيابي بانك جهاني           ارزيابي موقعيت اقتصاد دانش   ). 1391(انصاري، رضا   
 .69-81، 57هاي بازرگاني، شماره   بررسي

صـنعت  . ها در اقتصاد مبتني بر نوآوري       ري ملي و جايگاه و نقش جديد دانشگاه       سيستم نوآو ). 1391(نژاد، جعفر     باقري
 .5-17، 18 و 17و دانشگاه، شماره 

). رسـاله دكتـري   ) (سازمان صدا و سـيما    (بنيان در رسانه ملي       طراحي و تبيين مدل سازمان دانش     ). 1393(پاپيان، ناهيد   
 .دانشگاه پيام نور، تهران

بنيـان در     هـاي حكمرانـي خـوب بـر اقتـصاد دانـش             برآورد تأثير شـاخص   ). 1394(اه، بهمن   زيوه، حميد؛ خداپن    پاداش
 .165-177، 3ريزي و بودجه، شماره   برنامه. كشورهاي منتخب

 از  12/10/1396دسترسـي در    ). 1396(تأثير توليد و صادرات محصوالت با فناوري باال بـر رشـد اقتـصادي كـشورها                 
 .http://corridormedia.ir: سايت وب

 .انتشارات فرا: نژاد، تهران ترجمه عبدالرضا رضايي. آفريني انقالب در ثروت). 1388(تافلر، آلوين؛ تافلر، هيدي 

شـهري؛ مطالعـه دو صـنعت         اي در توسـعه منـاطق كـالن         هاي نوآوري منطقـه     نقش سيستم ). 1388(دخت، حوريه     تقي
). نامه كارشناسي ارشد  پايان(شهري تبريز      منطقه كالن  هاي نوين در    تجهيزات صنعتي و صنايع فناوري    -سازي  ماشين

 .دانشگاه تربيت مدرس، تهران

 .رساني جهان رايانه نشر الكترونيكي و اطالع: تهران. اقتصاد اينترنت). 1385(فرد، حسن  توانايان

 بـر  2011 تـا    2007هـاي     جريان انتشار مقاالت علمي در كشور ايران طي سـال         ). 1393(جوكار، طاهره؛ عصاره، فريده     
 .2، شماره 29پردازش و مديريت اطالعات، دوره . گانه دانشگاه، صنعت و دولت  اساس مدل مارپيچ سه
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دانـشگاه  ). نامه كارشناسـي ارشـد      پايان(ها    محوري سازمان   ارائه مدلي براي سنجش سطح دانش     ). 1393(حسني، سميه   
 .تربيت مدرس، تهران

: سـايت   از وب12/10/1396دسترسـي در  . ي بـراي توسـعه اشـتغال در ايـران    سه اولويـت اصـل  ). 1395(خاني، مسلم   
www.Iribnews.ir/fa/news/. 

محور و تأثير آن بر اقتـصاد   بررسي مفهومي نقش دانش در رشد اقتصادي در عصر اقتصاد دانش ). 1390(دادخواه، ويدا   
 .دانشگاه رازي، تهران). نامه كارشناسي ارشد  پايان(ايران 

نامـه   پايـان . (بنيـان بـر رشـد اقتـصادي منتخبـي از كـشورها       هاي اقتـصاد دانـش   بررسي اثر مؤلفه). 1393(علي  دهقان،  
 .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، يزد). كارشناسي ارشد

هـاي برخـوردار و       بنيـان در بـين اسـتان        هـاي اقتـصاد دانـش       بررسي همگرايي مؤلفـه   ). 1393(بيدي، راحله     رضايي باغ 
دانشگاه فردوسـي مـشهد،     ). نامه كارشناسي ارشد    پايان(هاي توسعه انساني در ايران        ار از طريق شاخص   برخورد  كم

 .مشهد

تحليلـي در چـارچوب رگرسـيون       : مشاركت نيروي كار در اقتـصاد ملـي       ). 1393(رفيعي داراني، هادي؛ قرباني، محمد      
 .140-119، 18سازي اقتصادي، شماره    تحقيقات مدل. فضايي

بنيان بر رشد اقتصادي ايران       بررسي رابطه محورهاي مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش        ). 1392(مهشيد  شريفي،  
 .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد يزد، يزد). نامه كارشناسي ارشد  پايان(

) محـور   بـا رويكـرد اقتـصاد دانـش       (بـر تجـارت     ) R&D(بررسي اثرات تحقيق و توسـعه       ). 1391(شيرمحمدي، پگاه   
 .دانشگاه رازي، تهران). نامه كارشناسي ارشد  انپاي(

اطالعـات و جريـان اطالعـات در    ). 1392(نژاد و رجـوي، اعظـم       زاده، محمد و نجفقلي     زاده وايقان، علي؛ حسن       صادق
 .نشر كتابدار: تهران. ها  سازمان

مجلـه علـوم تربيتـي و       . المللـي   رشـد در سـطح بـين        مقايسه انتشارات علمي كشورهاي درحال    ). 1377(عصاره، فريده   
  .19-30، )2 و 1 (5شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره  روان

بنيان بـر ارزش افـزوده بخـش كـشاورزي در كـشورهاي منتخـب بـا                   بررسي تأثير اقتصاد دانش   ). 1392(زاده، بيتا     علي
  .دانشگاه پيام نور، كرج). نامه كارشناسي ارشد   ن پايا(رهيافت پانل ديتا 

هـاي جديـد بـه صـنايع      مكان و نقش آن در خالص ورود بنگاه       ). 1395(پور، محمدعلي؛ حاجي خدازاده، حسين        فيض
 .653-682، 116تحقيقات اقتصادي، شماره . توليدي ايران

نامـه      پايـان (بنيان با رشد اقتصادي در ايـران          هاي آموزشي اقتصاد دانش     بررسي رابطه مؤلفه  ). 1393(محموداقدم، فاطمه   
 .دانشگاه آزاد اسالمي، تهران). شناسي ارشدكار

 و  OECDبنيان بـر رشـد اقتـصادي كـشورهاي منتخـب              بررسي تأثير محورهاي اقتصاد دانش    ). 1393(مسلمي، مهري   
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 .دانشگاه اروميه، اروميه). نامه كارشناسي ارشد پايان(توسعه  كشورهاي درحال

اقتصاد و تجـارت  . ها و راهكارها ت، نماگرها، موقعيت ايران، چالش    الزاما: بنيان  اقتصاد دانش ). 1384(معمارنژاد، عباس   
 .1نوين، شماره 

نامـه      پايان(محور در ايران  تبيين مفهومي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اقتصاد دانش       ). 1392(السادات    موسوي، مهديه 
 .دانشگاه رازي، تهران). كارشناسي ارشد

وري كـل     بنيـان و بهـره      بررسي اثر و رابطه بين اقتصاد دانـش       ). 1393(ئيان، علي   مهرباني، فاطمه؛ قبادي، صغري و رضا     
 .21جستارهاي اقتصادي، شماره . توسعه يافته، نوظهور و درحال عوامل توليد؛ مطالعه موردي كشورهاي توسعه

ان كنفـرانس   بنيان در كشورهاي عـضو سـازم        تحليل رشد اقتصادي تحت شرايط اقتصاد دانش      ). 1390(يعقوبي، مجتبي   
 .دانشگاه اصفهان، اصفهان). نامه كارشناسي ارشد پايان) (2007-2009(اسالمي 
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